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ΠΡΟΛΟΤΟΣ
Έπιτέλους, μέ τήν βοήθεια τού Θεού, παραδίδεται στήν δημοσιότητα καί
ό Β' τόμος της Πατρολογίας. Ό Α' κυκλοφορήθηκε σέ πρώτη tκδοση τό

1977.

Μεσολάβησαν πολλά έμπόδια καί άνυπέρβλητοι περισπασμοί.

rH_

ταν άπόλυτη άνάγκη νά προηγηθεί Τι δημοσίευση άλλων κειμένων μας. νΕ_

πει τα οί μεγάλες δυσκολίες τού έρευνητη, πού άσχολείται μέ πρόσωπα καί

κείμενα τού Δ

'

αίώνα, είναι προφανείς. Οί γενικές καί είδικές tρευνες γιά

δλα τά θέματα είναι άπό πολλές μέχρι πάρα πολλές. Ή παρακολούθηση

της δλης βιβλιογραφ{ας είναι άναγκαία. Κοπιαστική δμως καί προπαντός
χρονοβόρα, ίδιαίτερα στήν χώρα μας, της όποία ς οί βιβλιοθηκες δέν φημί

ζονται γιά τήν έπάρκεια καί τήν όργάνωσή τους. 'Α ναμoVΉ βιβλίων καί φω
τοτυπιών άπό βιβλιοθηκες άλλων χωρών γίνεται άπαραίτητη καί κοστίζει

χρόνο. Καί Τι κατανόηση τών προσώπων καί τών κειμένων τού Δ' αίώνα
στήν δλη πορεία της Έκκλησίας καί στό καθόλου πνευματικό περιβάλλον
της έποχης άποτελεί άγώVΙσμα πολύμοχθο.
Προκειμένου μάλιστα γιάτά πρόσωπα καί τά κείμενα τού Δ

'

αίώνα, δέν

tπρεπε νά φανούμε βιαστικοί. Ή θεολογία τών προσώπων αύτών δχι μόνο
κάλυψε πολύ εύρύ φάσμα Έκκλησιαστικοθεολογικών προβλημάτων, άλλ'
άπέβη καί τό στέρεο θεμέλιο της όλης θεολογίας καί γραμματείας μέχρι

σήμερα. Οί έγγενείς λοιπόν δυσκολίες της tρευνας, οί πανεπιστημιακοί πε
ρισπασμοί καί τό δέος μας έVΏΠΙOν τών 'Αθανασίων, τών Γρηγορίων, τών
Βασιλείων, τών 'Αμβροσίων καί δλης της χορείας τών θεοφώτιστων Πατέ

ρων τού Δ' αίώνα είναι Τι αίτία της καθυστερημένης δημοσιεύσεως τού πα
ρόντος τόμου. 'Ακόμα, χρειάστηκε νά περιμένουν τά χειρόγραφα σχεδόν

δύο χρόνια, έως δτου έξευρεθούν τά άναγκαία γιά τήν tκδοση.
Καθόσον άφορά στήν δομή τού Β' τόμου, στήν κατάταξη της Όλης, άκο

λουθούμε τόν Α' τόμο. Έκεί -

στήν Είσαγωγή

-

προτείνουμε, άντίθετα

μέ δ, τι γεVΙKά έφαρμόζουν άλλοτε καί τώρα οί πατρολόγοι, τήν άπόλυτη
χρονολογική κατάταξη της Όλης. Χρονολογικά παρουσιαζόμενα τά πρό
σωπα καί τά κείμενα της Έκκλησίας, άποκτά ό άναγνώστης τήν δλη εί

κόνα της ζωης της Έκκλησίας πού είναι έVΙαία. ~Oταν στήν 'Αλεξάνδρεια
γράφει ό Μ. 'Αθανάσιος κατά τού 'Αρείου, στήν Νίσιβη καί τήν νΕδεσσα

ό σύρος Έφραίμ συνθέτει τά οίκοδομητικοδιδακτικά του ποιήματα, ένώ
στήν Ρώμη ό λατίνος

Marjus Vjclorjnus έπιχειρεί στοιχειώδη

τριαδολογία.

Ή Έκκλησία είναι τήν έποχή έκείνη ένωμένη, tχει προβλήματα κοινά. Κι

έμείς μελετάμε τούς Πατέρες γιά νά κατανοήσουuε τήν πορεία της Έκκλη
σίας. Τήν πορεία δμως αύτή καθορίζουν οί έκάστοτε δογματι κές-θεολογικές

έκκλησιαστικές κρίσεις, πού λίγο-πολύ άφορούν δλη τήν Έκκλησία. Οί με
γάλοι Πατέρες, ό κορμός δηλ. της Πατρολογίας, έπιτέλεσαν τό σημαντι
κότερο tpyo τους μέ άφορμή τίς κρίσεις αύτές, πού έμφαVΊζOνται διαδοχικά.

Ή κατάταξη άλλωστε της Όλης κατά είδη φιλολογικά καί κατά τόπους (γε-

ΙΟ

ωγραφlκές περιοχές) προϋποθέτει τήν κυριαρχία φιλολογικοίστορικών έν

δ~αφερόντων, ένώ ή Πατρολογία

lxsl

θεολογικό χαρακτήρα, μολονότι

χρησ~μoπoιεί έπφελώς καί φιλολογικοίστορlκές μεθόδους. 'Εκείνο πού πρώ
τιστα μάς ένδιαφέρε~ είνα~ τό φρόνημα καί τό πνεύμα πού μέσω τών φιλο

λογικών εΙδών έξέφραζαν σέ κάθε τόπο οΙ λίγοι Μεγάλοι Πατέρες καί
ΔιδάσKαλo~, οΙ πολλοί έKKλησ~ασηKO{ συγγραφείς, οΙ κακόδοξοι, τά συλ

λογικά καί συνοδικά κείμενα, οΙ αΙρετικο{ καί οΙ περιθωριακοί χριστιανοί.
Ή χρονολογική κατάταξη της ύλης έμπερικλείεl, βέβαια, καί προβλή
ματα. Πάντως λιγότερα άπ' δσα έπιλύε~. Πρός διευκόλυνση μάλιστα στήν
«ΕΙσαγωγή» τού παρόντος τόμου κάνουμε τίς άναγκαίες ταξινομήσεις. Πα
ρoυσ~άζoυμε σέ όμάδες τούς συγγραφείς πού tδρασαν κατά περιοχές ('Α

λεξάvδρεια, Μικρασία, Ρώμη, Β. Άφρική)· τούς συπραφείς πού άvτιμετώ
π~σαv τ{ς μεγάλες αΙρέσεις

iJ αύτούς πού lγραψαν ποίηση.

Παρουσιάζουμε

τίς συνόδους της 'Α νατολης καί της Δύσεις, δπως παρουσιάζουμε τίς αί
ρέσεlς, πού δημ~oύργησαν μεγάλες Kρίσε~ς καί προκάλεσαν τήν σύνταξη
θεολογικών μελετών. Μιλάμε γιά τόν ρόλο της φιλοσοφίας στό

lpyo

τών

Πατέρων, δπως μιλάμε γιά τόν Moναχ~σμό, τίς έρμηνευτικές μεθόδους καί
τάσεις. 'Ονοματίζουμε τά μεγάλα πνευματικά κέντρα της έποχης καί τούς
άντίστo~χoυς συπραφείς.

Τέλος έπισημαίνουμε τά χρησ~μoπo~ηθέντα άπό τούς Πατέρες φ~λoλoγι

κά είδη, cOστε προκαταβολικά νά ε[ναl ό άναγνώστης ένημερωμένος. Π,ό
ένημερωμένος καί άπό τό έάν ή κατάταξη της ύλης γινόταν κατά είδη φι
λολογικά, κατά τόπους (γεωγραφ~Kές περιοχές) iί κατά θέματα. Ή ένημέ

ρωση τού άναΓVΏστη συμπληρώνεται μέ τούς Πίνακες στό τέλος του lpyou.
'Εκεί θά βρεί άλφαβηηκό άναλυτrKό πίνακα όνομάτων καί πραγμάτων.
Ό παρών τόμος φτάνει στήν δημoσ~ότητα μέ τήν βoήθε~α καί τήν πολύ
πλευρη συμπαράσταση φίλων καί οΙκείων. Πρός δλους οΙ εύχαριστίες μου

ε[ναι βαθύτατες. Ίδ~αίτερα εύχαριστώ τόν θεοφιλέστατο έπίσκοπο 'Αβύ
δου Γεράσφο, (Παπαδόπουλο), πρός τόν όποίο έπιγράφεταl όφε~λεΤΙKά ό
τόμος, καί τόν φίλο καί συνάδελφο Δημήτριο Γόνη, 'Αναπληρωτή Καθη

γητή, πού άVΈλαβε μέ συγκινητική εύγένε~α τήν διόρθωση τών δOK~μίων.
Τούς μαθητές μου θεολόγους, Διονύσιο Κακαλέτρη, πού συνέταξε τούς
«Πίνακες», 'Α ναστάσιο Σταυρόπουλο καί 'Ιωάννη Χατζηουραvfου, εύχα
ριστώ γιά τήν έν γένει συνεργασία τους.

Εύχαριστίες θερμές άπευθύvω κα{ πρός τό Πανεπιστήμιο 'Αθηνών, πού
μέ τήν εύθύνη της Πρυτανείας του άνέλαβε μέρος τών έξόδων της έκδόσε
ως τού παρόντος τόμου.

'Ελπίζω, τέλος, άγαπητέ άναΓVώστη, νά δείς μέ συμπάθε~α τΙς άδυνα
μίες μου. 'Ελπ{ζω άκόμη, έάν ό Kύρ~oς έπlτρέψεl καί οΙ άγιοι Πατέρες μέ
βοηθήσουν, νά δημοσιευτεί σύντομα κα{ ό Γ' τόμος της Πατρολογίας μέ

τούς συπραφείς τών Ε' καί ΣΤ' αΙώνων.
Άθήνα,
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γάνωση της «κοινωνίας» 158 - ΒΙΟΣ 159 - ΕΡΓΑ 160 - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 162
Σύνοδοι Ίεροσολύμων (346) καί Μιλάνου (347)

41.
42. Ήγεμόνιος
43. Σύνοδος Καρθαγένης (348)
44. Firmicus Maternus (350)
Γενικά 166 - ΝΕργα 167 - Βιβλιογραφία 167
45. ~Yμνoι λειτουργικοί
46. Λειτουργία τού «Άποστόλου Μάρκου»
47. Άνώνυμα

137
138
141
146

148

151
152
155

163
164
165
166
168
173
174

Α. Δύο άρειανικαί δμιλίαι είς τήν Δευτέραν τού Πάσχα
Β. Βίος Άβερκίου 'Ιεραπόλεως

175 -

Δ. Περί τού Διαβόλου

175 176

Γ.

174Psalmus responsorius

48. Σύνοδος Σιρμίου (351)
49. 'Ιούλιος ΑΙ Ρώμης (337-352)
50. Χρονογράφος f:τους 354: Depositio episcoporum ka?i Depositio
martyrum
51. Θεόδωρος Ήρακλείας (Θράκης) ( + 355)
52. Δονάτος (+ 355)
Γενικά 180
53. Δονατιστών Συλλογή/ Acta
54. Άντώνιος ό Μέγας (+ 356)

176
177
178
179
180
182
183

ΓΕΝΙΚΆ. ΝΕναρξη καί καθιέρωση τού άναχωρητικού μοναχισμού

183 55.

Τό πρόβλημα τού «Βίου»

ρητη 185 - ΒΙΟΣ
Σύνοδος Σιρμίου

187 (357)

ΕΡΓΑ

184 - Τό πρότυπο τού άναχω189 - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 190
191

14
56.
57.

·Οσιος Κορδούης (+
Γενικά 192 -- -Εργα

192
ΒιβλΙΟΎραφία

φία

(+ περί τό 359)
195 - Βίος 196 -

195

Εύσέβιος Έμέσης
Γενική θεώρηση

58.
59.

357/8)
194 -

195
ΗΕργα

197 -

ΒιβλΙΟΎρα-

198

Σύνοδοι Άγκύρας (358) καί Σιρμίου (359)
Σύνοδοι Rimini (359), Σελευκείας (359), Κωνσταντινουπόλεως

199

καί Παρισίων (360)
Ποτάμιος Λισσαβώνας (Odyssoponensis) (+ περί τό

200
203
204
207
208

(360)

60.
360)
61. Μαρτυρολόγιον (Συριακόν)
62. Proba: Cento
63. Γεώργιος Λαοδικείας (+ 361) - Βασίλειος Άγκύρας (+ 364)
Γενική θεώρηση 208 - Γεώργιος Λαοδικείας 213 - Βασίλειος
Άγκύρας 214 - ΒιβλΙΟΎραφία 216
64. Σεραπίων Θμούεως ( + λίγο μετά τό 362)
Γενικά 217 - -Εργα 220 - Βιβλιογραφία 221
65. Σύνοδοι ΆλεξανδΡείας (362 καί 363) καί Άντιοχείας (363)
66. Μaήus Victorinus (+ λίγο μετά τό 363)
Γενικά 223 - Ή νέα έποχή του 223 - Τριαδολογία (φιλοσοφική) 225 - ΗΕργα 227 - ΒιβλΙΟΎραφία 229
67. Τίτος Βόστρων ( + λίγο μετά τό 364)
Γενικά 230 - ΗΕΡγα 231 - Βιβλιογραφία 231
68. 'Ακάκιος Καισαρείας (+ 365/6)
Γενικά 232 - ΗΕργα 233 - Βιβλιογραφία 234
69. Άέτιος δ Σοφιστής (300-366)
Γενική θεώρηση 234 - Βίος 237 - ΗΕργα 237 - Βιβλιογραφία 238
70. Λιβέριος Ρώμης (352-366)
71. Γερμίνιος Σιρμίου - Ούρσάκιος - Ούάλης (+ 366/7)
72. 'Ιλάριος Poitiers (Πικταβίου) (+ 367)
ΓΕΝΙΚΑ 241 - Νέα έποχή καί σπουδή στήν έξορία 243 - Τρια
δολογία 244 - Έρμηνευτική, μοναχισμός, ύμνωδία (360-367)
246 - ΕΡΓΑ 248 - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 250
73. Θεόδωρος Ταβεννησιώτης (+ 368)
Γενικά 252 - 'Έργα 253 - Ό μοναχός Καρούρ καί ή «προφητεία» του 253 - Βιβλιογραφία 254
74. Εύδόξιος Κωνσταντινουπόλεως (+ 370)
75. Εύσέβιος Vercelli (Βρεκέλλων) (+ 370)
Γενικά 256 - ΗΕργα 257 - Βιβλιογραφία 257
76. Lucifer Cagliari (Καλάρεως) ( + 370/1)
Γενικά 258 - ΗΕργα 259 - Βιβλιογραφία 260
77. Συνοδος Ρώμης (371)
78. Ζήνων Βερόνας ('Ιταλίας) (+ περί τό 372)
Γενικά 261 - ΗΕργα 262 - Βιβλιογραφία 262
79. 'Αθανάσιος' Αλεξανδρείας ( + 373)

217
222
223

230
232
234

238
240
241

252

254
256
258
260
261
263
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ΓΕΝΙΚΑ

Ή κρίση της έποχης

263 -

264 -

ΤΟ ΑΝΥΠΟΣΤ ΑΤΟ ΚΑ

ΚΟ ΚΑΙ Η ΕΝΑΝΘΡΩΠΗΣΗ: α. Ό άνθρωπος «γέγονεν είς τό δραν
τόν Θεόν» 266 - β. 'Επιστροφή τού άνθρώπου στό μή δν, στό
μηδέν (πτώση) 266 - γ. Ό Λόγος «ένηνθρώπησεν ίνα ήμείς
θεοποιηθώμεν»

268 -

Η ΚΑΚΟΔΟΞΙΑ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΚΑΙ «Η ΦΥΣΕΙ

ΓΕΝΝΗΣΙΣ» ΤΟΥ ΥΙΟΥ: α. Ό

W
Αρειος εΙσάγει τήν άρχή τού χρό
νου στήν ζωή της άγίας Τριάδας 269 - β. Φύσει γέννησις - φύ
σει ΥΙός 270 - γ. Ή φυσική γέννηση τού Υίού προηγείται της
θείας βουλήσεως 272 - δ. Τό δμοούσιον 274 - ε. Διάκριση ά
ληθείας καί δρολογίας 276 - ΧΡΙΣΤΟΛΟΓΙΑ ΣΩΤΗΡΙΟΛΟΓΙΚΗ: α.
Σύναψη Θεού καί άνθρώπου 277 - β. WΒΠΡεπε νά πεθάνει δ θά
νατος .• Αφθαρτοποίηση τού σώματος 278 - γ. Τό θεολογείν 279
- δ. ΟΙ χριστολογικές δυσκολίες τών άρειανών 281 - ε. «Ό
Λόγος σάρξ έγένετο» χωρίς νά μεταβάλει τήν θεία φύση του 282
- στ. Ή γένεση τού άνθρώπου στόν Λόγο κατά τήν ένανθρώ
πηση 284 - ζ. Στόν Λόγο ένώνεται δλόκληρος δ άνθρωπος. ' Α
πάντηση στόν πρώιμο άπολιναρισμό 285 - η. Τά Ιδιώματα της
θείας καί της άνθρώπινης φύσεως διασώζονται 287 - θ. Ή προ
κοπή τού 'Ιησού καί ή προσκύνηση τού Κυρίου 288 - ΠΝΕΥΜΑ
ΤΟΛΟΓΙΑ ΣΩΤΗΡΙΟΛΟΓΙΚΗ: α. Μετέχουμε τού Θεού διά τού άγ.
Πνεύματος 289 - β. Ή τελεία Τριάδα 290 - γ. Τό Πνεύμα έκ
της ούσίας τού Θεού

290 -

δ. Ή υπόσταση ταυτίζεται μέ τήν

ούσία .• Αλλά δσοι τήν διακρίνουν δέν είναι άναγκαστικά αΙρε
τικοί

292 -

ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

ΣΙΛΕΑΣ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ: α. Τό πρόβλημα

θεώρηση

80.

81.

82.
83.
84.
85.
86.

ΒΑ

β. Θεολογική

γ. Ρεαλιστική τακτική f:ναντι τού βασιλέα

299
308 - Βίδικά 31 0- ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 323
Έφραίμ δ Σύρος (306-373)
ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ 327 - 'Ερμηνευτής, άσκητής καί διδάσκαλος 328 - Ή ποίησή του 329 - Ή σχέση του μέ τήν έλληνική
έκκλησιαστική ποίηση 331 - Ό «f:λληνας» 'Εφραίμ 332 - ΒΙΟΣ
333 - ΕΡΓΑ: Γενικά 334 -ι -Βργα στήν συριακή 336 - 11. Με
ταφράσεις 339 - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 343
Μάρκελλος Άγκύρας (+ περίπου 374)
Γενικά 346 - Εύγένιος δ Διάκονος: 'Υπέρβαση τού μαρκελλιανισμού 350 - WΕΡγα Μαρκέλλου 350 - -Εργο Εύγενίου 351 Βιβλιογραφία 352
Σύνοδος Valence (Valentinum) (374)
Σύνοδος 'Ικονίου (376)
Άνωνύμου: Carmen contra paganos
Σύνοδος Ρώμης (378)
Βασίλειος Καισαρείας (+ τελευταίες ήμέρες τού 378)
ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ: Είσαγωγή 355 - Ή έποχή καί τά προβλήματά της 357 - Ή δόμηση της άλήθειας 358 - Ή θεολογία τού
κάλλους 360 - Ή δόμηση τού μοναχικού βίου - τροφοδοσία
-

297 -

297 -

293 -

ΒΙΟΣ 300 -

ΕΡΓ Α: Γενικά

327

346

352
353
354
354
355

16
τών μοναχών
βίου

Συμβολή στήν άνάπτυξη τού λειτουργικού

361 -

Ό Βασίλειος έκκινα ώς δμοουσιανός

363 -

364 -

Τά ό

νόματα (χαρακτηρισμοί) τού Θεου έπινοούνται άπό τόν άνθρω
πο 365 - Τά δνόματα δηλώνουν τίς ίδιότητες καί δχι τήν ούσία
τού Θεού

ΟΙ θείες ένέργειες ώς πηγή τών δνομάτων καί

366 -

της γνώσεως τού Θεου 369 - Τί γνωρίζουμε άπό τόν Θεό. Διά
κριση ούσίας καί ένεργειών 371 - Διάκριση της μιας ούσίας
καί τών τριών ύποστάσεων 373 - Τό «κοινόν» καί τό «ίδιον»
374 - Τό άγιο Πνεύμα ε{ναι «συνδοξαζόμενον» 376 - Μέρι
μ να γιά τήν ένότητα τών 'Εκκλησιών 377 - Προϋποθέτει «πρω
τείο έξουσίας» τού έπισκόπου Ρώμης;
θεολογίας καί θεοπτία

379 - Προϋποθέσεις της
381 - Διαδικασία - «μέθοδος» της θεο

λογίας. Αύξηση καί δχι βελτίωση της έμπειΡίας της άλήθειας
Ήθική τού κοινωνικού βίου

383 -

87.
88.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΒΙΟΣ

389 -

ΕΡΓΑ

394

402

Εύστάθιος Σεβαστείας

(+ 378/9)

408
409

Ψευδοκλημέντια
Γενικά

89.
90.

386 -

-Εργα

409 -

410 -

«'Ιστορία τού 'Αθανασίου»

Βιβλιογραφία

411
(Historia acephala)

412
413

Μακαριανικά fΡγα
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

413 -

Τό πρόβλημα τών μακαριανικών

Ποίος είναι δ συντάκτης αύτός;

σχέση τών μακαρια-

νικών

Ή σχέση τών κειμέ-

fpyrov

μέ τούς

414 - Ή
μεσσαλιανούς 415 -

fpyrov 414 -

νων τών τεσσάρων έλληνικών συλλογών
καί έκκλησιαστικό πλαίσιο
καί τού Πνεύματος 420

-

τανα καί του Πνεύματος
ματος

423 -

418 -

418 -

Τό μοναστικό

Καρδία καί ψυχή: κοινωνι-

Καρδία καΙ ψυχή: κοινωνικαί τού σα-

422 -

Πρός τήν έλευθερία του Πνεύ-

Μετουσία, κοινωνία καί άνάκραση μέ τήν ένυπό-

στατη χάρη τού άγ. Πνεύματος «έν αίσθήσει καί πληροφορίφ>

425 427 91.

'Αδιάλειπτη προσευχή: εύφροσύνη, φωτισμός, fλλαμψη
Είρήνη έσωτερική 428 - W Αρρητο φώς καί φωτισμός 429

- ΕΡΓΑ 432 - Εύπρέπιος Πάλτου
'Ιουλιανός δ Νεοαρειανός
α. 'Υπόμνημα είς 'Ιώβ

437 438 - γ.

433 -

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

434
436

β. Διαταγαί τών άγίων άποστό-

λων διά Κλήμεντος
'Αποστολικοί Κανόνες
δ. Έκτενείς Έπιστολαί τού ψευδο-Ίγνατίου 441
92. Πέτρος Β' 'Αλεξανδρείας (+ 373-380)
Γενικά 442 - Λούκιος 443
93. Σύνοδος Saragossa (Caesaraugusta, 'Ισπανίας) (380)
94. Άνωνύμου: Βίος Εύσεβίου Σαμοσάτων
95. Μελέτιος Άντιοχείας (+ 381)
Γενικά 445 - -Εργα 447 - Βιβλιογραφία 447
96 .•Αμμων Άντινόης (;)
97. Σύνοδος Κωνσταντινουπόλεως (381 καί 382)
ΕΙσαγωγή 449 - Κείμενα 450 - Βιβλιογραφία 455

85 440 442
443
444
445
448
449
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98. Σύνοδοι 'Ακυληίας (381) καί Ρώμης (382)
99. Ulfila έπίσκοπος Γότθων (+ 383). Αύξέντιος Δοροστόλου.
Παλλάδιο ς Ratiaria
Γενικά 458 - Βιβλιογραφία 461
100. Ambrosiaster (μεταξύ 363/384)
Γενικά 462 - ΗΕργα 464 - 'Ισαάκ ό έξ Έβραίων 465 - Βιβλιογραφία 465
101. 'Εγερία (ΑΙθερία): Όδοιπορικόν
Γενικά 466 - Βιβλιογραφία 467
102. Δάμασος Ρώμης (366-384)
Γενικά 468 - ΗΕργα 471 - Βιβλιογραφία 472
103. Πρισκιλλιανός (+ 385). Πρισκιλλιανισταί καί άντιπρισκιλλιανισταί
Γενικά 473

'Έργα

476 (380/5)

Πρισκιλλιανισταί

475 -

Βιβλιογραφία

104.
105.
106.

Τιμόθεος Α ι 'Αλεξανδρείας

107.

Κύριλλος 'Ιεροσολύμων

Ώρσίσιος Ταβεννησιώτης

Γενικά

480 -

ΗΕργα

476 -

466
468

477
478
479
480

μετά τό

Βιβλιογραφία

386)
482

(+ 387)

482

Ή στάση τού Κυρίλλου στό θεολογικό
483 - Ή σχέση τού γίού πρός τόν Πα-

485 - Τό κατηχητικό fpyo 485 Ή τέλεση τών Μυστηρίων 486 - Μυστηριακός ρεαλισμός 488
- ΒΙΟΣ 490 - ΕΡΓΑ 491 - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 493
108. Γρηγόριος ό Θεολόγος (+ 390)
ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ: Προϋποθέσεις της θεολογίας του 496 - Ή θε
ολογική θεοπτία τού «άρίστου θεολόγου» 497 - Τά στάδια φα
νερώσεως της θείας άλήθειας 500 Ή ένέργεια τού άγ.
Πνεύματος πρίν άπό τήν Πεντηκοστή 500 - Ή άναζήτηση «ά
ποθέτου κάλλους» ώς τελική έρμηνευτική 502 - Ή σχέση τών
θείων προσώπων καί ή θεότητα τού άγίου Πνεύματος 503 - Ό
τρόπος υπάρξεως τών θείων προσώπων 504 - Κεφαλή της 'Εκ
κλησίας 506 - Οί δύο φύσεις τού Κυρίου. «Τό άπρόσληπτον ά
θεράπευτον» 506 - Διακεκριμένες ύποστάσεις - ένωμένες
φύσεις 510 - Ό ποιητής 512 - ΒΙΟΣ 516 - ΕΡΓΑ 519 - ΒΙΒΛΙΟ.ΓΡΑΦΙΑ 525
109. 'Απολινάριος Λαοδικείας (+ περίπου 390)
ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ. Είσαγωγή 530 - Προσποιείται τόν όπαδό της
Νίκαιας καί τού' Αθανασίου 531 - Ό Χριστός fχει μία φύση,
484 -

462

•Αντιπρι

(381-385)

(+ λίγο

481 -

ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ 482 πρόβλημα της έποχης
τέρα

458

473
-

σκιλλιανισταί
Φαυστίνος

456

Τό άγιο Πνεύμα

495

530

διότι ή σάρκα δέν fχει ύπόσταση' αύΤή υπάρχει μόνο στόν νου

533 -

Μειωμένο σωτηριολογιΚό ένδιαφέρον

535 - •Αγνοεί τούς

Καππαδόκες καί όδηγεί στόν μονοφυσιτισμό, άπό τόν όποίο καί
διαφέρει

110.

536 -

Άπολιναρισταί

ΒΙΟΣ

538 -

ΕΡΓΑ

541 -

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

546
547
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'Επώνυμοι (Τιμόθεος

νόμιος

-

'Ιουλιανός

111.

Μακάριος δ Αίγύπτιος

112.
113.
114.
115.

Σύνοδος Καρθαγένης

Γενικά

Ίόβιος

-

Ούαλεντίνος)

-

547 -

Πολέμων

Άνώνυμα

- Εύ
549

(+ 390)

Βιβλιογραφία

549

551

(390)

551
552
553
554

Σίβυλλαι

Φιλάστριος Βρεσκίας

(+ 390/1)
Πακιανός Βαρκελώνης (+ 380/392)
Γενικά

116.

549 -

Βιτάλιος

-

554 -

Βιβλιογραφία

Διόδωρος Ταρσού

555

(+ 392)

556

ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ. Φιλοσοφικοθεολογικές μελέτες
λιώνει τήν άντιοχειανή έρμηνευτική

556 - Θεμε
χάριν της ήθικης 557 - Χρι

στολογία: οΙ δύο υΙοί καί ή ένοίκηση τοϋ ΥΙοϋ τοϋ Θεού στόν
υίό της Μαρίας

561 -

ΒΙΟΣ

559 - Ή θέση
562 - ΕΡΓΑ 563 -

τοϋ Διοδώρου στήν 'Εκκλησία
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

565

Ι 17. <'Α ντιοχειανή Σχολή>

ΓΕΝΙΚΑ

566 -

Θεολογικές τάσεις

568 -

Ή έρμηνευτική τών παραδοσιακών Άντιοχέων

Ήθικολογία καί θεολογία

573 118.
119.
120.
121.

122.
123.
124.
125.

566

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

572 -

567 -

Έρμηνευτικές τάσεις

570 -

Συνεχιστές τών καππαδοκών

574

( + λίγο μετά τό 392). Παρμενιανός (+ 391)
Γενικά 575 - ~Eργα 576 - Βιβλιογραφία 577
Σύνοδος Καισαρείας Παλαιστίνης (393)
Σύνοδος Κωνσταντινουπόλεως (394)
Εύνόμιος Κυζίκου ( + 392/5)
Γενική θεώρηση .579 - Τό σύστημα 580 - Βίος 583 583 - Βιβλιογραφία 584
Phoebadius Agen (+ 393 η λίγο μετά)
Γενικά 585 - Βιβλιογραφία 586
Σύνοδος Ίππώνος (393)
Μακάριος Άλεξανδρέας (+ 393/4)
Γενικά 587 - Βιβλιογραφία 588
Τυκόνιος

575
578
578
579
VΕργα

585
586
587

Εύθάλιος Διάκονος (βΙ ήμισυ ΔΙ αΙ)

Γενικά

588 -

Βιβλιογραφία

588

590

126. Γρηγόριος Νύσσης ( + 394)
ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ: ΕΙσαγωγικά

590
590 -

Τό πνευματικό κλίμα

593

- 'Εκλεκτική χρήση της φιλοσοφίας 594 - Διαδικασία καί δ
ρολογία 595 - Τό ε{ναι (δ χι ή φύση) τοϋ Θεοϋ μόνη δυνατότητα
άναφορας στόν Θεό 597 - Ό τρόπος ύπάρξεως τών θείων προ
σώπων 598 - Ή έκπόρευση τού άγ. Πνεύματος 599 - Οί (ά
κτιστες) ένέργειες καί τό είναι τοϋ Θεού 600 - Άνάκραση καί
άσύγχυτη f:νωση τών δύο φύσεων στόν Χριστό 601 - Ό άνθρωπος μεθόριος 604 - Τό κακό ώς άλλοτρίωση άπό τήν ζωή 606
- 'Από τό βλέπειν στό (κατ-) f:χειν τόν Θεό 607 - Άνάκραση
ώς θέωση 609 - Ή ψυχή ώς εΙκόνα τού Θεοϋ γίνεται κάτοπτρο

19
τού Θεού
θείο

610 611 - Ή

'Ερωτική δρολογία καί αϋξηση μετοχης στό
άναγωγική έρμηνεία

καί ένότητα τών πάντων

127.

613 -

ΓΡΑΦΙΑ 628
Αύσόνιος (+ περί τό 393/4)
Γενικά 633 - Βιβλιογραφία

ΒΙΟΣ

612 - 'Αναστοιχείωση
615 - ΕΡΓΑ 616 - ΒΙΒΛΙΟ
633

634

128. Σωφρόνιος
129. Εύάγριος «'Αντιοχείας» (+ περίπου 393/5)
130. ' Αμφιλόχιος 'Ικονίου (+ 396/400)
Γενικά 637 - νΕργα 639 Βιβλιογραφία 641
131. «Ή κατ' ΑίΥυπτον τών μοναχών ίστορία» (394/395)
132. Νεκτάριος Κωνσταντινουπόλεως (381-397)
133. 'Αμβρόσιος Μιλάνου (Μεδιολάνων) (373/4-397)
ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ: ΕΙσαγωγή 644 - Τό κλίμα της έποχης καί ή
προετοιμασία τού ' Αμβροσίου 645 - Ή άντιμετώπιση τού ά
ρειανισμού 646 - Θεολογία κατηχητική 647 - Θεολογικά του
f:ργα 648 - Έρμηνεία οΙκοδομητική 650 - Συμβολή στόν λει
τουργικό βίο 651 - 'Εκκλησία καί αύτοκράτορας 652 - Πρωτείο «δμολοΥίας» τού Πέτρου 652 - ΒΙΟΣ 653 - ΕΡΓΑ 654 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 663
134. Δίδυμος ό Τυφλός (313;-398)
ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ: ΕΙσαγωγή 666 - Ή έρμηνεία του 668 - Ή
«Ιδεατή» 'Εκκλησία καί οί θεωρητικοί 669 - Στοιχειώδης τρια
δολογία καί πνευματολογία 670 - Ή έκπόρευση τού άγ. Πνεύματος 671 - Τό Πνεύμα συνεχίζει τό διδακτικό - άποκαλυπτικό
εργο τού Κυρίου 673 - Μεταφυσικές άποκλίσεις 673 - Τρισύνθετος άνθρωπος 674 - Προϋπαρξη καί ένσωμάτωση της ψυχης 675 - ΕΡΓΑ 676 - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 681
135. Σύνοδοι Nimes (Nemausense) (396) καί Τουρίνου (Taurinense) (398)
136. Σύνοδοι Καρθαγένης (397, 397, 399)
137. Σιρίκιος Ρώμης (384-399)
138. Όπτάτος Μιλ "',ς ( + 392/400)
Γενικά 685 - νί.,ηα 687 - Βιβλιογραφία 688
139. Γελάσιος Καισαρείας (+ 396/400). Εύζώιος
140. Κυριλλωνας
141. Εύάγριος Ποντικός (345-399'
ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ 690 - Πρώτος καταγραφέας της KoινiΊς πείρας τών άσκητών 691 - ΕΙσηγητής τών «κεφαλαίων» 692 Τό σύστημά του 693 - Καταδίκη τού Εύαγρίου 696 - Ή έπι
βίωση 696 - ΒΙΟΣ 697 - ΕΡΓΑ 698 - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 704
142. Endelechius
143. Νεμέσιος 'Εμέσης (+ περί τό 400)
Γενική θεώρηση 706 - Ή μέθοδος 707 - Τό περιεχόμενο 707
- νΕργο 709 - Βιβλιογραφία 709
144. Σύνοδος (Συλλογή) Λαοδικείας (τέλος ΔΙ αΙ)

635
636
637
642
643
644

666

682
683
684
685
688
690
690

705
706

710
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145.
146.
147.
148.
149.

Φαϋστος ό Βυζάντιος

Πράξεις

έδεσσηνών μαρτύρων

Μαρκιανός μοναχός (τέλος Δ ι αί.;)

Άμμωνσς
Γρηγόριος Έλβίρας
Γενικά

150.

(Acta)

716 -

Έπιφάνιος

(Eliberis)
νΕργα 718 - Βιβλιογραφία 719

(310120-402) Σαλαμίνας Κύπρου

Γενική θεώρηση
φία

151.

711
712
713
714
716

720 -

Βίος

723 -

νΕργα

726 -

720
Βιβλιογρα-

730

Άνώνυμων λατίνων f:ργα (τέλος ΔΙ αί.)

731

, Αρειανικά έξηγητικά: Opus imperfectum ίη Matthaeum Tractatus ίη Lucae Evangelium - Anonymus ίη Job 731 - Ά
ρειανικά διδακτικά: Sermo arrianorum - Fragmenta arriana 733
- Πρακτικά: Collatio Alexandri et Dindimi - Postulationes ΠΙ
de reconciliandis peccatoribus - Sortes Sangallenses 734
152.
153.

Ψευδεπίγραφα
Άπόκρυφα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ

734
736
739

ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ

AAAd
ΑΑΡ
ΑΑΤ
Α8

Abh8

AC

AcAnt
ACΙ

ACO

Antichita altoadriadiche, Udine.
Αιιί deIl' Accademia Pontaniana, Napoli.
Αιιί deIl' Accademia deIle Scienze di Torino, C1asse di Scienze morali, storichc
e filologichc, Torino.
Analccta Bollandiana, Bruxelles.
Abhandlungen der Preussischen Akademie der Wissenschaften, Phil. - hist.
Klasse, Berlin
F. J. Dolger, Antike und Christentum, Mίinster ί. W.
Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae, Budapest.
Antiquite classique, BruxeIles.
Acta Conciliorum Oecumenicorum, εκδ. Ε. Schwartz, Berlίn 1914/1940 - εκδ.
J. Straub, 1971.

ΑΕ

Άρχαιολογική 'Εφημερίς, Άθήνα.

ΑΕΗΕΗ

Annuaire de Ι' Ecole pratique des Hautes Etudes, Iye section, Scicnccs
historiques et philologiques, Paris.
Annuaire de Ι' Ecole pratique des Hautes Etudes, ye section, Sciences
religieuses, Paris.
Anuario de Filologia. Facultad de Filologia, Barcelona.
Annali deIla Facolta di Lettere e Filosofia di Bari, Bari.
Annali della Facolta di lettere e Filosofia e Magistero dell' Universita di
Cagliari, Cagliari.
Annales de la Faculte des lettres et Scicnces humaines de Nicc, Nice.
Annali della Facolta di Lettere e Filosofia. υηίν. di Perugia.
Annali delIa Facolta di Magistero dell' Universita di Bari.
Annuarium Historiae Conciliorum, Paderborn.
Annali dell' Istituto italiano per gli Studi storici, Napoli.
Annuaire de Ι' Institut de Philologie et d' Histoire Orientales et slaves. ParisBruxelles.
American Journal of Philology, Baltimore.

AEHESR
ΑΡΡ8

AFL8
AFLC
AFLNice
AFLPer
ΑΡΜΒ

AHC
Al1S
A1Ph
AJPh

ΑΑΙ8ΙΖΑΤΟΥ, Καν6νες: . Αμίλκα' Αλιβιζάτου, Οί ίεροί Κανόνες μετά προεισαγωγικών
σημειώσεων, παραπομπών καί πινάκων, Άθήνα

ALW

AMATosc
AncSoc
AOAW
ΑΡΡ

ArOr
ASNP

ASS

1923.
Archiv fίir Liιurgiewissenschaft, Regensburg.
Αιιί e Memorie deIl' Accademia Toscana La Colombaria, Firenze.
Ancient Society, Louvain.
Anzeiger der Dsterreichischen Akademie der Wissenschaften ίη Wien,
Philos.-hist. Klasse, Wien.
Archiv ftir Papyrusforschung und verwandte Gebiete, leipzig.
Archiv Orientalni, Πράγα.
Annali deIla Scuola Normale Superiore di Pisa, Pisa.
Acta Sanctorum CoIlecta ... a Sociis BoIlandianis, 3η εκδ., Paris 1863 έξ.
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AThR
ΑιΤοτ

Aug
AugScud

An&lican Theological Review, Evanston (111.).
Αιιί dell' Accademia delle Scienze di ΤΟΓίηο, ΤΟΓίηο.
Augustinianum, Roma.
Augustinian Sιudies, Villanova, Pa.

Β

Byzantion. BruxelIes.
ΒΑΒ
BulIetin de Ι' Association G. Bude. Paris.
BASP
BuIletin of the American Society of PapyroIogists, New York. Columbia υηίν.
BENESEVlC Synagoga: Iohannis (cholastici Synagoga Ι tiιulorum ceteraque eiusdem opera
juridica, Ι, Μϋnchen 1937 (καί 1972).
BENESEVlC Syndagma: ν. Ν. Bene~eviC', Syndagma χιν tiιuIorum sine shcoIiis secundum
versionem palaeo-sIavicam adiecto textu graeco, Πετρούπολη 190617.
ΒΕΠ

Βιβλιοθήκη 'Ελλήνων Πατέρων καί 'Εκκλησιαστικών Συγγραφέων (εκδ.:

Άποστολικης Διακονίας της 'Εκκλησίας της 'Ελλάδος), 'Αθήνα

1955

έξ.

ΒΗΟ

F. HaIkin, Biblίotheca hagiographica graeca, BruxeIIes 1957'.
Fr. Halkin, Auctarium biblίothecae hagiographicae graecae, BruxeIIes 1969.
Βί
Biblica, Roma.
ΒΙΑΟ
Bulletin de Ι' Instiιut fran9ais d' ArcheoIogie Oricntale, Le Caire.
BlCS
Bulletin of the Instiιute of Classical Sιudies of the University of London,
London.
BlHLMEYER: Κ. Bihlmeyer, Die apostolίschen Viίfer. Neubearb. der Funkschen
Ausgabe. 2. Aull. mit einem Nachtrag ν. W. Schneemelchcr, Ι, Τϋbίngen 1956.
Biblische Zeitschrift, Paderborn.
ΒίΖ
Bulletin
of john Rylands Library, Manchester.
BJR
BuIIetin de Litteraιure Ecclesiastique, Toulouse.
ΒΙΕ
Burgense. Seminario metropolίtano, Burgos.
Burgense:
ByFo
Byzantinische Forschungen. Internationale Zeitschrift fϋr Byzantinistik,
Amsterdam.
Byzantion, BruxeIIes.
ΒΥΖ
ΒΖ
Byzantinischc Zeitschrift, Leipzig, Μϋnchen.

BHQ3

CBQ
CC

CCC
CCG

CCL
CEA
CGG
CH

ChQ
CHR
CΙAηι

CM

CPG
CPh
CPL
CQ

CQR
CRA/

καί BHGn:

The Catholίc Biblίcal Quarterly. Washington.
La Civίltil Cattolίca, Roma.
Civίltil classica e cristiana. Genova.
Corpus Christianorum. series graeca, Turnhout.
Corpus Christianorum, series latίna, Turnhout.
Cahiers des Etudes anciennes, Montreal, υηίν. du Quebec.
Das Konzίl νοn Chalkedon. Geschichte und Gegenwart. -Εκδ. Α. GriIImeier
καί Η. Bacht, WϋrΖburg Ι (1951), ΙΙ (1953), III (1954).
Church History, Chicago.
The Church QuarterIy Review, london.
The Catholίc Historical Review, Washington.
Classical antiquity, BerkIey, University of Calίfornia Press.
C1assica et Mediaevalia, κφbenhaνn.
Μ. Geerard, Clavis Patrum Graecorum, ι-ιν, Brepols-Turnhout 1974-1980.
Classical Philology, Chicago.
Ε. Dekkers - Α. Gaar, Clavis Patrum Latinorum, Steon Brugge 1961'.
Classical QuarterIy, Oxford.
The Church Quarterly Review, London.
Comptes rendus de Ι' Academie des Inscriptions et Belles - Lettres, Paris.
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CrSt
CSCO
CSEL

Cristianesimo neIIa storia. Richerche storiche esegetiche teologiche, Bologna.
Corpus scriptorum christianorum orientalium, louvain.
Corpu~ scriptorum ecclesiasticorum latίnorum, Wien.

ΔΒΜ

Δελτίον Βιβλικών Μελετών, 'Αθήνα.

DBS Ι
De νίτ.

ίΙΙ. :

Dictionnairc de la Bible. Supplement, Paris.
'Ιερωνύμου, De viris in(I)lusιribus, είς ΡΙ 23, 631-720.

Δ/ΕΕ

Δελτίον της 'Ιστορικης καί 'Εθνολογικης 'Εταιρείας τής 'Ελλάδος, 'Αθήνα.

DOP
DR
DSp
DTT

Dumbarton Oaks Papers, New York.
Downside Review, Downside Abbey (Bath).
Dictionnaire de Spiritualite, Paris.
Dansk teologisk tidsskrift, κφbenhaνn.

EAug
ECl
ΕΕ

Etudes Augustiniennes.
Estudios C1asicos, Madrid.
Estudios Ecclesiasticos, Madrid.

ΕΕΘΑ

Έπιστημονική 'Επετηρίς της Θεολογικής Σχολης τού Πανεπιστημίου 'Α
θηνών, 'Αθήνα.

ΕΕΘΣΠΘ

'Επιστημονική Έπετηρίς τής Θεολογικής Σχολής τού Πανεπιστημίου Θεσ
σαλονίκης, Θεσσαλονίκη.

ΕΙ

Emerira
ΕΟ
ΕΟΜΙΑ

ΕΠΕ

Ephemerides Iίturgicac, Roma.
Emerita. Boletin de '-ingϋίstίca Υ Filologia clasica, Madrid.
έchοs d' Orient, Paris.
C. Turncr, Ecclesiae Occidentalis Monumenta Juris Antiquissima, Oxford
1899-1939.
Έλληνες Πατέρες της Έκκλησίας, Πατερικαί έκδόσεις «Γρηγόριος ό Πα
λαμάς», Θεσσαλονίκη

1972

έξ.

ΕΦ

Έκκλησιαστικός Φάρος, 'Αλεξάνδρεια.

ErJb

Eranos-Jahrbuch,

ΕΘ

EThL

'Εκκλησία καί Θεολογία, Thyateira House, London 1980.
Ephemerides Theologicae Lovanienses, louvain.

Φιλοκαλία

Μακαρίου Κορίνθου καί Νικοδήμου Άγιορείτου, Φιλοκαλία τών ίερών νη

Ζϋrίch.

πτικών, συνερανισθείσα παρά τών άγίων καί θεοφόρων πατέρων, ι-ν, 'Α

FS
ΡΖΡΤ

θήνα 1957-1963 (έκδοση τρίτη).
Franciscan Studies. SI. Bonaventura, New York, Νέα σειρά 1941.
Freiburger Zeitschrift fϋr Philosophie und Theologic, Freiburg.

GDA
GJF
GOTR
G&R
GRBS
Greg

Die griechischen christlichen SchriftsteIler, Berlίn.
Godi~nik na Duchovnata Akademija, Σόφια.
Giornale Italίano di Fίlologia ... , Roma
The Greek Orthodox Theological Review, Brooklίne Mass.
Greece and Rome, Oxford.
Greek, Roman and Byzanline Studies. San Αηtoηίο (Tcxas), Durham (N.C.).
Gregorianum, Roma.

ΓρΠ

Γρηγόριος Παλαμας, Θεσσαλονίκη.

ΓΘΑ

Γρηγορίου τού Θεολόγου - Απαντα, 'Εκδόσεις «'Ωφελίμου Βιβλίου», Άθήνα.

ΗΑ

Handes Amsorya. Monatsschrift

GCS

fϋr

armenische PhiIolqgie, Wien.

24
HEFELE - LECLERCQ: C. J. Η. Hefele - Η. Ι. Leclercq, Histoire des Conciles, Ι, Paris
1907· 11, Paris 1908.
HENNECKE - SCHNEEMELCHER: Ε. Hennecke - W. Schneemelcher, Neutestamentliche
Apokryphen ίη deutsche ϋbersetΖung, 3. voIIig neubearbeitete Auflage, 1-11,
Τϋbίngen 1959, 1964.
Historisches
Jahrbuch der Gorres - GeseIlschaft, Μϋnchen.
HJB
Historisches
Jahrbuch
der Gorres - Gesellschaft, Μϋnchen.
HJG
The Harvard Theological Review, Cambridge (Mass).
HThR
ΙΚΖ

JA
JAC
'JbAC
JBL
JEH
JHI
JOANNOU,

JOByz
JR
JRH
JRS
JThS

Internationale kirchliche Zeitschrift, Bern.
Journal asi~tique, Paris.
Jahrbuch fϋr Antike und Christentum, Μϋnster.
Jahrbuch fϋr Antike und Christentum. ΜϋnsΙer.
Journal of Biblical Literature, Philadelphia.
The Journal of Ecclesiastical History. London.
Journal of the History of Ideas. Ephrata. Penna καί Philadelphia.
Fonti: Ρ .-Ρ. Joannou, Fonti. Fascicolo ΙΧ. Discipline generale antique
(lle-IXes.), t. Ι, Ι: Les canons de conciles oecumeniques. Rome 1962· t. Ι,
2: Les canons des synodes particuliers. Rome 1962· t. 11: Les canons des Peres
grecs, Rome 1963.
Jahrbuch der Oesterreichischen byzantinischen GeseIIschaft καί άπό τό 1969:
Jahrbuch der Oesterr. Byzantinistik, Wien.
The Journ81 of Religion. Chicago.
The Journal of Relίgious History, Sydney.
Journal of Roman Studies, London.
Journal of TheologicaI Studies, Oxford.

ΚΑΡΜΙΡΗ, ΔΣΜ:

'1.

Καρμίρη, Τά δογματικά καί συμβολικά μνημεία τής 'Ορθοδόξου

Καθολικής 'Εκκλησίας, 'Αθήνα Ι ίJόO'.
ΚΔ

Καινή Διαθήκη.

Kleine Texte fϋr Vorlesungen and ϋbungen. Βegrϋndet νοη Η. Lietzmann,
Berlin.
ΚRϋGΕR - RUHBACH: G. Κrϋger - G. Ruhbach, Ausgewahltc Martyrerakten, Τϋbίngen
1965"
ΚΙΤ

Latomus
LThPh
ΜΒΑ

latomus. Revue d' etudes latίnes. BruxeIIes.
laval theologique et philosophique, Quebec.
Μεγάλου Βασιλείου

- Απαντα.

'Εκδόσεις «'Ωφελίμου Βιβλίου», 'Αθήνα

1972

έξ.

MCM

MD
MEFR
ΜΕΡΕ
ΜΗ

Μπ

MPhL

MisceIlanea classico-medievale. Quaderni predipartimento di civilta classica
e del medioevo, Universita di Lecce.
Materiali e Discussioni per Ι' analisi dei testi classici, Pisa.
Melanges d' ArcheoIogie et d' Histoire. Ecole Francaise de Rome, Ρaήs.
•
Messager de Ι' Exarchat du Patriarche russe en Europe Centrale, Paris.
Museum Helveticum. Basel.
Mnemosyne, Bibliotheca classica Batava, Leyden.
Museum Philologum Londiniense, Amsterdam, Hakkert.
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Mediaeval St·udies, Τoronto.
Melanges de Science Religieuse, Lille.
Μυ
Le Museon, Louvain.
MUSURlLLO, Τhe Acts ... : Η. MusuriIIo, Τhe Acts ofthe Christian Martyrs, Oxford 1972.
ΜΤΖ
Μϋnchener theologische Zeitschrift, Μϋnchen.

MS
MSR

ίπ Gottίngen, Phίlol.-Hist.

NDid
NovTesr
NRTh

Nachrichten der Akademie der Wissenschaften
Klasse, GOttingen.
Nuovo Didaskaleion, Catania.
Novum Τestamentum, Leiden.
NouveIIe Revue Τheologique, Τournai.

ΝΣ

Νέα Σιών, 'Ιεροσόλυμα.

ΝΤΑ

ΝΤΓ

New Τestament Abstracts, Cambridge Mass.
New Τestament Studies, Cambridge.
Neiuw Τheologisch Τijdschrift, Haarlem.

OAKR
OC
OCP
OLP
OLZ
OrSy
OsrkSt

Osterrcichisches Archiv fϋr Kirchenrecht, Wien.
Oriens Christianus, Leipzig, Wiesbaden.
Orientalia Christiana Periodica, Roma.
Orientalia lovaniensia Periodica, Louvain.
Orientalistische Literaturzeitung, Leipzig, Berlin.
L' Orient syrien, Paris.
Ostkirchliche Studien, WϋrΖburg.

ΠΑΑ

Πρακτικά της 'Ακαδημίας 'Αθηνών, 'Αθήνα.

ParOr

Parole de Ι' Orient, Kaslik (Liban).
Patma - banasiraken handes. Revue historico-philologique, Jerevan.
Τhe Pat"istic and Byzantine Review, New York.

NAWG

NTS

ΡΒΗ

PBR
ΠΔ

Παλαιά Διαθήκη.

ΡΟ

J. - Ρ. Migne, Patrologiae cursus completus, series graeca, Paris 1857-1866.
J. - Β. Pitra, Juris eccIesiastici graecorum historia et monumcnta, 1-11, Romae
1864/1868.
J. - Ρ. Migne, Patrologiae cursus completus, series latίna, Paris 1844-1864.
ΡΙ Supp1ementum.
PatroIogia Orientalis, Paris.
Proceedings of the Royal Irish Academy, Dublin.
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ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ Δ ι ΑΙΩΝΑ

α. 'Έξοδος άπό τίς κατακόμβες
Τό πρόσωπο τού Δ ι αίώνα στόν έλληνορωμαϊκό χώρο έμφανίζε
ται ταραγμένο καί διαρκώς γινόμενο. Συγκλονιστικές ανακατατά

ξεις καί συγκρούσεις διαδέχονται ή

μία τήν άλλη. Ό έθνικός

έλληνορωμαϊκός κόσμος, ώς πνεύμα καί έξουσία, νιώθει έκπληκτος

ένώπιον τού τεράστιου ρεύματος, πού συνιστά ή 'Εκκλησία. Ό κό

σμος αότός ζού.σε περίοδο πτώσεως καί όχι ανόδου. Δέν είχε τό πνευ
ματικό σθένος ν' αντιδράσει στήν 'Εκκλησία. Αόταπατώμενος εΙ χε
πιστέψει, κατά τόν Β ι καί Γ ι αίώνα, ότι άλλοτε μέ τήν αίγλη του,

άλλοτε μέ σκληρούς διωγμούς καί άλλοτε μέ τήν ανοχή του, θά συγ
κρατούσε τήν 'Εκκλησία σέ μικρές διαστάσεις. "Οταν τελικά συ

νειδητοποίησε τήν δική του αδυναμία καί τήν όρμή της 'Εκκλησίας,

αντέδρασε σπασμωδικά. Ό ρωμαίος αότοκράτορας Διοκλητιανός
κήρυξε φοβερό διωγμό

(303/4)

κατά τών χριστιανών καί οί «πεπτω

κότες» δέν ήταν λίγοι. 'Έτσι άρχισε ό Δ ι αίώνας.
Οϊ Ρωμαίοι, μολονότι είχαν τήν χαρά νά βλέπουν «πεπτωκότες»,

δηλωσίες χριστιανούς, διαπίστωναν ότι όπου κτυπούσαν εναν γεν
νιούνταν έκατό κι όπου έκατό χίλιοι. Καί τό πιό δυσάρεστο γι' αύ

τούς ήταν ότι πλΙ,l'αιναν οί χριστιανοί ακόμη καί μέσα στίς κυρίαρχες
τάξεις τους. 'Έπρεπε, λοιπόν, έάν συνέχιζαν τούς διωγμούς, νά αύ
τοδιωχτούν, νά αότοκαταστραφούν! Έπειδή αότό ήταν αδύνατο, α
ναγκάστηκε ό ρωμαϊκός κόσμος νά δείξει σαφή ανοχή πρός τήν

'Εκκλησία, τήν όποία όμως ό Μέγας Κωνσταντίνος, από τό

324 κυ

ρίως, πού έγινε μονοκράτορας, αντιμετώπιζε σάν νά ήταν μέλος της,

ένώ ακόμη δέν ήταν. Ή έξοδος από τίς κατακόμβες είχε πραγμα
τοποιηθεί.

Άπό τήν πλευρά της ή Έκκλησία, αρχίζοντας ό Δ ι αίώνας μέ τούς
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διωγμούς, f:δειξε δλη τήν δύναμη της πίστεώς της καί τήν άντοχή
έκείνου πού περιμένει νά εξαντληθεί ό σκληρός τύραννός του.
'Όταν ό τύραννος f:πεσε εξαντλημένος καί ό μονοκράτορας (324)
Κωνσταντίνος πολιτευόταν ώς χριστιανός καί προστάτης της Έκ
κλησίας, ή 'Εκκλησία ένιωσε τόση f:κπληξη, ώστε πολλοί έπίσκο
ποί της έχασαν σχεδόν τό μέτρο. ΤΗσαν άνέτοιμοι νά συλλάβουν καί
ν' άντιμετωπίσουν τήν νέα πρωτόγνωρη πραγματικότητα καί τά νέα

συγκλονιστικά προβλήματα. Έπρόκειτο γιά τά προβλήματα πού δη
μιούργησε ή έλεύθερη ζωή καί δράση της Έκκλησίας, ή άνάγκη της
στέρεης όργανώσεώς της, ή έμφάνιση νέων επικίνδυνων αίρέσεων
καί τό αίτημα γιά όλοένα βαθύτερη κι ευρύτερη θεολογική έξήγηση
της άλήθειας. Ή έξήγηση όμως αύτή επρεπε νά γίνει καί μέ τήν βοή

θεια του φιλοσοφικου λόγου, ή όρθή καί διακριτική χρήση του όποίου
άπό τούς χριστιανούς θεολόγους άπέβη άκανθώδες πρόβλημα, πού
έλυσαν επιτυχώς μόνοι οί μεγάλοι Πατέρες.
β. 'Εναγκαλισμός της 'Εκκλησίας ιlπό τό κράτος

Ή έξοδος της Έκκλησίας άπό τίς κατακόμβες καί ή ανεσή της
νά κινείται άνενόχλητη σέ όποιονδήποτε κοινωνικό χώρο, συνδυά
στηκε μ' εναν προστατευτισμό του αύτοκράτορα πολύ επικίνδυνο.

Έπρόκειτο γιά εναγκαλισμό, πού όφειλόταν στούς έξης παράγον
τες: α) Ό αυτοκράτορας Κωνσταντίνος f:νιωθε καί δρουσε ώς χρι
στιανός. β) 'Ως ρωμαίος αυτοκράτορας ήταν καί μέγιστος Ιερέας.
Τώρα, ώς χριστιανός βασιλέας, δέν μπορούσε νά τελεί καθήκοντα

ίερατικά, π.χ. νά θυσιάζει, άλλά αίσθανόταν δτι εχει τήν κορυφαία
εUθύνη γιά τήν προκοπή καί τήν πορεία της Έκκλησίας. γ) 'Ως αύ
τοκράτορας φρόντιζε πάση θυσία νά εξασφαλίζει τήν συνοχή h:αί πει

θαρχία τών πολλών λαών καί φυλών, πού συναποτελουσαν τήν
ρωμαϊκή αύτοκρατορία. Ή συνοχή μέχρι λίγο πρίν έξασφαλιζόταν
μέ τήν επιβολή σέ δλη τήν επικράτεια της λατρείας του αυτοκράτο
ρα. Τώρα, χωρίς πολλή σκέψη καί μέ τήν έπίδραση της ρωμαϊκης

παραδόσεως, εκρινε ότι τόν συνδετικό παράγοντα της άπέραντης
αύτοκρατορίας μπορεί νά τόν άποτελεί ό χριστιανισμός. δ) Ή Έκ

κλησία δέν εΙχε ούτε πλούσια έμπειρία κοινωνικης έλευθερίας ούτε

άκόμη άρκετή θεσμική όργάνωση, ώστε ν' άποποιηθεί άποφασιστι
κά τήν έλκυστική προστασία του αυτοκράτορα. ΟΙ ριζικές διαφο
Ροποιήσεις γιά τήν 'Εκκλησία καί τό κράτος είχαν πολλαπλές καί

βαθιές συνέπειες, θετικές καί άρνητικές. Τό κράτος βρηκε στόν ρα
γδαία άναπτυσσόμενο χριστιανισμό τήν άλκή καί τό σθένος, πού έ
λειπαν άπό τήν ρωμαϊκή κοινωνία. Ή 'Εκκλησία πάλι άπέβη ίσχυρός
κοινωνικός παράγοντας στό νέο ρωμαϊκό κράτος. 'Ικανοί έπίσκο-
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ποι, μεγάλων κυρίως πόλεων, άρχισαν νά διαδραματίζουν αποφα
σιστικό ρόλο στήν όλη κοινωνική ζωή. Οί αύτοκράτορες δρούσαν,
κοινωνικά τουλάχιστον, υπολογίζοντας τήν άποψη της 'Εκκλησίας
καί διευκολύνοντας οίκονομικά καί θεσμικά τήν εύρύτερη διάδοση
τού χριστιανισμού. Οί χριστιανοί έγιναν μέχρι τό τέλος τού αίώνα
ή πνευματική

elite της αύτοκρατορίας,

οί έκλεκτοί, πού τό κύρος καί

ή έπιρροή τους ηϋξανε συνεχώς. Μειωνόταν ή "δύναμη της έθνικης
θρησκείας κι έπεκτεινόταν ή παρουσία τού χριστιανισμού σέ όλα τά

πολιτικοκοινωνικά έπίπεδα.
Έπιβλητικοί χριστιανικοί ναοί ανεγείρονταν σέ όλα τά μήκη καί
πλάτη της αύτοκρατορίας καί ή λατρεία σ' αύτούς από λιτή καί α
πέριττη έγινε λαμπρή καί απέκτησε δομική καί θεολογική πληρότητα.
Ή 'Αγία Γραφή γνώρισε έκδοτικό όργασμό καί μεταφράστηκε

στήν λατινική πληρέστερα καί ακριβέστερα, κάτι πού ίσχύει καί γιά
άλλες γλώσσες, όπως π.χ. τήν συριακή καί μερικώς τήν γοτθική.

Στήν ανάγκη της 'Εκκλησίας ν' αποκτήσει τό απαραίτητο θεσμικό
πλαίσιο βοήθησε τό κράτος πολύ. Διευκόλυνε δηλαδή τήν σύγκλη
ση συνόδων, από τίς όποίες συντάχτηκαν τά θεμελιώδη κανονιστι
κά κείμενα τού βίου της Έκκλησίας, οί Κανόνες, πού χρειάζονταν
γιά τήν εύστάθεια τού όργανισμού της. Οϊ Κανόνες αύτοί αποκτού
σαν αύτόματα κύρος νόμου Κι έτσι έξασφαλιζόταν γενικά ή έφαρ
μογή τους.

Δέν άργησαν όμως νά φανούν καί οί αρνητικές γιά τήν 'Εκκλησία

συνέπειες τού έναγκαλισμού. Ό αύτοκράτορας καί γενικά ή κρατι

κή έξουσία δέν δίσταζε νά κάνει αίσθητή τήν παρουσία της καί α
παιτητή ένίοτε τήν αποδοχή της θελήσεώς της ώς αντάλλαγμα της
προσφερόμενης προστασίας. Σέ πολλά ή ρωμαϊκή νοοτροπία καί ή

νομοθεσία άλλαξαν μέ τήν έπίδραση τού χριστιανικού πνεύματος.
Καί ή 'Εκκλησία δμως χρειάστηκε νά κάνει κάποιες ύποχωρήσεις,

νά δείξει ανεκτικότητα. Τό κανονιστικό πλαίσιο της 'Εκκλησίας,

οί Κανόνες, χρειάζονταν ένα κύρος γιά νά γίνουν έκτελεστοί, αλλά
ή αύστηρή έπιβολή τους ώς νόμων αναγκαστικών δέν συμβιβαζόταν
μέ τό πνεύμα της 'Εκκλησίας. 'Ακόμα περισσότερο, τό πνεύμα της
'Εκκλησίας τραυμάτιζαν σέ πολλές περιπτώσεις οί νόμοι τού κρά
τους υπέρ της 'Εκκλησίας καί κατά τών έθνικών θρησκειών η τών
αΙρετικών όμάδων.
'Εκεί όμως πού ό έναγκαλισμός της 'Εκκλησίας από τό κράτος

έξελίχτηκε σέ πραγματικό δράμα ήταν ή προσπάθεια τών αύτοκρα
τόρων ν' αναμιχτούν έμμεσα κι ένίοτε άμεσα στά θεολογικά καί δο
γματικά ζητήματα. ΟΙ αύτοκράτορες, ενεκα της ρωμαϊκης τους πα

ραδόσεως καί ακούγοντας εΙσηγήσεις κακόβουλων η αφελών έπι
σκόπων, νόμιζαν δτι δικαιούνταν νά έπεμβαίνουν στά έκκλησιαστικά
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πράγματα, τά όποία χριστιανοί αυλοκόλακες τούς έπειθαν δτι τά κα
τανοουν. WΕτσι, σ' εναν αίώνα Οψιστης σημασίας γιά τήν διατύπω
ση καί τήν στήριξη της πίστεώς της, ή Έκκλησία γνώρισε τό έξης
άντιφατικό καί δραματικό φαινόμενο: ό πρώτος χριστιανός αύτο

κράτορας Κωνσταντίνος βοήθησε άποτελεσματικά τήν Έκκλησία
τό

324 καί 325 (Σύνοδος Νικαίας) νά

διατυπώσει καί νά έπιβάλει τήν

όρθόδοξη πίστη της κατά του άρειανισμού. Άμέσως δμως μετά ό
ίδιος αύτοκράτορας ηπια καί οί γιοί-διάδοχοί του σκληρά έργάστη
καν, έως τό

378,

μέ όλα τά μέσα γιά τήν άνατροπή της όρθόδοξης

πίστεως καί τήν έπιβολή του άρειανισμου. Τό γεγονός πυροδότησε
τόσο μεγάλη κρίση, ώστε νά μή θεωρείται μικρότερη σ' ένταση άπό

έκείνην πού της προκάλεσαν οί διωγμοί, ένώ άναμφισβήτητα ήταν
πιό έπικίνδυνη άπό έκείνην. Τόσο έπικίνδυνη, ώστε ή φιλορθόδοξη
τακτική του Μεγάλου Θεοδοσίου, τό

379/380,

νά χαιρετιστεί ώς ι

σάξια πρός τήν φιλοχριστιανική τακτική του Μ. Κωνσταντίνου

(324).

Ό Δ' αίώνας, λοιπόν, άρχισε μέ τόν φοβερό διωγμό του Διοκλη

τιανου, προχώρησε γρήγορα μέ τήν προστασία της Έκκλησίας άπό
τόν Μ. Κωνσταντίνο, έξελίχτηκε μέ τόν φιλοαρειανισμό τών Μ. Κων

σταντίνου, Κωνσταντίου, καί ουάλη

( + 378)

καί τελείωσε μέ τήν φι

λορθόδοξη τακτική του Θεοδοσίου, ό όποίος έδωσε Ισχύ νόμου στήν
όρθόδοξη πίστη, τήν όποία όμως, χωρίς πιέσεις του, υίοθετουσε προ
συνοδικά καί συνοδικά ή πλειοψηφία τών έπισκόπων.
γ. Συγκλονιστικές θεολογικές κρίσεις καί θεμελιώδης θεολογία
Μόλις άρχισε ή Έκκλησία ν' άναπνέει έλεύθερα, ένα έτος μετά

τήν έκδοση του διατάγματος

(311)

του έτοιμοθάνατου Γαλερίου πε

ρί άνοχης του χριστιανισμου, έκδηλώθηκε στούς κόλπους της βο
ρεΙOαφΡΙKανικi'iς Έκκλησίας τό κίνημα τού Δονατισμου, πού δέν είχε
σοβαρά θεολογικά κίνητρα. Έξέφραζε αυστηρό, σχεδόν άτεγκτο,

χριστιανισμό καί τρεφόταν άπό τήν κοινωνικοJtολιτική άντίθεση των
βορειοαφρικανών πρός τήν Ρώμη, ώς κέντρου έξουσίας καί κατα
πιέσεως. 'ο Δονατισμός ταλαιπώρησε τήν δυτική Έκκλησία μέχρι
τό τέλος του Δ' αίώνα.
'Η θεολογική κρίση, πού συγκλόνισε όλόκληρη τήν Έκκλησία καί

κάλυψε τόν ΔΙ αιώνα άπό τό

318

μέχρι τό

381

κυρίως, ήταν ό Ά

ρειανισμός. 'Η κρίση αυτή έκανε φανερό, ότι όσο οί πιστοί ζητου
σαν νά κατανοήσουν τήν άλήθεια μέ τά φιλοσοφικά καί κοσμολογικά

δεδομένα της έποχης, τόσο προκαλουνταν συζητήσεις κι έρωτήμα
τα, πού κατέληγαν σέ όρθή θεολογία η σέ κακοδοξίες. 'Όσοι θεολό
γοι είσέρχονταν στΙς συζητήσεις αύτές, υίοθετώντας όλη τήν
έκφρασμένη Παράδοση της 'Εκκλησίας, δημιουργουσαν όρθόδοξη
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θεολογία. ~Oσoι θεολόγοι κινουσαν τέτοιες συζητήσεις, άθετώντας
κάτι καίριο άπό τήν Παράδοση, κατέληγαν σέ κακόδοξες θεωρίες.

Περί τό

318

ενας έντυπωσιακός πρεσβυτερος της 'Αλεξάνδρειας, ό

Αρειος, άπέρριψε τήν διδασκαλία. της 'Εκκλησίας δτι ό Υίός είναι
άίδιος. Κήρυξε δτι ό ΥΙός, τό δευτερο πρόσωπο της άγίας Τριάδας
W

είναι κτίσμα, πρώτο δημιουργημα του Θεου έν χρόνω. 'Έτσι ξέσπα
σε ή ριζικότερη αίρεση στήν ζωή της 'Εκκλησίας, που άπείλησε κυ

ριολεκτικά τήν ταυτότητά της. Στήν πορεία του ό Άρειανισμός
διακρίθηκε σέ πολλές όμάδες-άποχρώσεις: Στους άκραιφνείς, τους
άΥομοίους καί όμοίους δηλαδή, καί στους ήμιαρειανους, δηλ. τους
όμοιουσιανούς. Μέ τήν κρίση που προκλήθηκε άσχολήθηκαν όλοι

σχεδόν οί θεολόγοι του Δ ι αΙώνα, άλλά τό βάρος της ύπερβάσεώς
της, της έκφράσεως δηλαδή της άλήθειας καί της μέ αυτήν άναιρέ
σεως του άρειανισμου σήκωσαν μεγάλοι θεολόγοι, όπως ό Μ. 'Αθα

νάσιος πρώτιστα καί οί Ευστάθιος 'Αντιοχείας, 'Ιλάριος

Poitiers,

Μ.

Βασίλειος, Μάρκελλος Άγκυρας, Γρηγόριος Θεολόγος, Γρηγόριος
Νυσσης, 'Αμβρόσιος Μιλάνου καί Δίδυμος Τυφλός. Στους κόλπους

τών άρειανικών όμάδων διακρίθηκαν κυρίως οΙ μέτριοι θεολόγοι Ά
στέριος Σοφιστής, Ευσέβιος Καισαρείας, Γεώργιος Λαοδικείας, Ευ
νόμιος Κυζίκου κ.ά. Κι ένώ ή θεολογική ύπέρβαση του άρειανισμου

έπιτευχτηκε, άρχικά τουλάχιστον, μέ τήν θεολογία του Μ. 'Αθανα
σίου, χρειάστηκε δχι μόνο τό έργο τών μνημονευθέντων λοιπών θεο
λόγων, άλλά καί δεκάδες συνοδοι μέχρι τό

2-3 έτών,

381,

διότι, μέ διάλειμ μα

οί αυτοκράτορες καί ή αυλή τους ύποστήριζαν τους άρεια

νόφρονες. Ό Νεοαρειανισμός μέ τόν Ευνόμιο Κυζίκου άποτελεί ά
νανέωση του άρχικου άρειανισμου μέ νέα έπιχειρήματα.
Ή κρίση του άρειανισμου έδρασε ώς άφορμή γιά την δημιουργία

της θεμελιώδους θεολογίας της 'Εκκλησίας, δηλαδή της Τριαδολο

γίας, μέ τήν όποία καταδείχτηκε ή φυσική σχέση τών τριών θείων
προσώπων, άρα ή όμοουσιότητά τους, καί ή διάκριση στήν θεότητα

μιας ουσίας καί τριών ύποστάσεων η προσώπων (<<μία ούσία έν τρι

σ.ίν ι)ποστάσεσι»). Πρόκειται γιά τό θεμέλιο της όλης θεολογίας ό
λων τών αίώνων.

ΟΙ Πνευματομάχοι έμφανίστηκαν στό τέλος της δεκαετίας του 350,
στήν Αίγυπτο άρχικά καί άλλου μετά. Πνευματομάχοι ήταν πρώην

άρειανόφρονες, οΙ όποίοι μετά άπό πολλές διεργασίες καΙ διστα
Υμους δέχτηκαν τήν όμοουσιότητα του Υιου, άλλ' άρνουνταν αυτήν
Υιά τό άγιο Πνευμα, τό όποίο θεωρουσαν κτίσμα, άγγελο ν πρώτον
κ.λπ. Σημαντικά πνευματομαχικά κείμενα δέν διασώθηκαν. ΆντΙ
θετα, διασώθηκαν σπουδαία θεολογικά έργα τών Μ. 'Αθανασίου, Μ.
Βασιλείου, Γρηγορίου Θεολόγου, Γρηγορίου Νυσσης, 'Αμβροσίου Μι
λάνου καί Διδυμου Τυφλού, μέ τά όποία λυνεται τό πρόβλημα τής
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σχέσεως του άγ. Πνεύματος μέ τόν Πατέρα καί τόν Υίό κι έξηγείται
γενικά τό έργο τού άγ. Πνεύματος στά πλαίσια της θείας οίκονομίας.
Οί Μακεδονιανοί, πού έσφαλμένα ταυτίστηκαν μέ τούς Πνευμα

τομάχους, έμφανίστηκαν σχετικώς αργά, στήν δεκαετία του

Στήν Β' Οίκουμ. Σύνοδο ή όμάδα τών

370.

36 Μακεδονιανών έπισκόπων.

έδειξε ότι αρνουνταν τό δμοούσιον της Νίκαιας καί άρα προέρχον

ταν από τούς αυστηρούς όμοιουσιανούς. 'Εναντίον τους έγραψαν π.χ.
ό Γρηγόριος Νύσσης κ.ά.

Ό Άπολιναρισμός, πού κυοφορήι}ηκε στήν δεκαετία του
έκδηλώθηκε δειλά τό

363,

350

κι

συνειδητοποιήθηκε μερικώς στήν 'Εκκλη

σία μόνο κατά τήν δεκαετία του

370.

Ό ίδιος ό

' Απολινάριος

καί

οί όπαδοί του έμφανίζονταν ώς όπαδοί της Νίκαιας καί γι' αύτό δέν
προκάλεσαν γρήγορα τήν αντίδραση τών μεγάλων θεολόγων, οί ό
ποίοι άλλωστε αγωνίζονταν ακόμη κατά του αρειανισμου καί του
ήμιαρειανισμου. Ό 'Απολινάριος, θεωρώντας λυμένο τό πρόβλημα

της Τριαδολογίας, προχώρησε στήν αντιμετώπιση έρωτημάτων σχε
τικών μέ τό πρόσωπο του Χριστου. Δίδαξε, λοιπόν, ότι στόν Χρι
στό έχουμε τόν θείο Λόγο καί τήν ανθρώπινη σάρκα. Κατά τήν
ένανθρώπηση δηλαδή ό Λόγος προσέλαβε μόνο τήν σάρκα, όχι καί

τόν νου, διότι αλλιώς δέν ήταν δυνατή ή τελεία ένωσή τους. Καί αυ
τά, μολονότι στό Σύμβολο Νικαίας έχουμε τόν πολυσήμαντο όρο

«ένανθρωπήσαντα», πού προϋποθέτει, έστω έμμεσα, τήν ανάληψη
από τόν Λόγο όλόκληρου του ανθρώπου. WΕτσι έγκαινιάστηκαν οί
χριστολογικές κακοδοξίες, οί όποίες (ώς μονοφυσιτισμός, νεστορια
νισμός, μονοθελητισμός καί μονοενεργητισμός) θά συγκλονίσουν τήν
'Εκκλησία τόσο, ώστε οί Οίκουμενικές Σύνοδοι από τήν Β' μέχρι
καί τήν Ζ' θ' ασχοληθουν μέ αυτές.
Στόν Δ' αίώνα, όπου ή πρώτη φάση τών χριστολογικών συζητή

σεων, τά πολυπληθή έργα του 'Απολιναρίου καί τά λίγα τών όπα
δών του θ' αναιρέσουν ό Γρηγόριος Θεολόγος αρχικά, ό Διόδωρος
Ταρσου, ό Γρηγόριος Νύσσης έκτενέστερα κ.ά., ένώ στούς μετέπει

τα αίώνες θά προκύψει ευρύτερη αντιαπολιναριστική γραμματεία.
Καί γιά τίς χριστολογικές κακοδοξίες ή όρθόδοξη απάντηση θεμε

λιώθηκε στόν Δ' αΙ μέ τήν σχετική θεολογία του Γρηγορίου Θεολό
γου καί του Γρηγορίου Νύσσης. Παράλληλα έμφανίστηκαν καί άλ

λες, σχετικές μέ τίς προηγούμενες, κακοδοξίες, όπως π.χ. του Μαρ

κέλλου 'Αγκύρας, πού κω αύτές έγιναν αφορμή γιά τήν σύνταξη κει
μένων από έκκλησιαστικούς συγγραφείς. 'Ακόμη στόν Δ' αΙ συνε
χίστηκε ή σύνταξη έργων κατά παλαιότερων αίρέσεων, δπως του Σα

βελλιανισμου, του Μανιχαϊσμου κ.ά., ένώ αναζωπυρήθηκε ή πολε
μική γραμματεία «κατά έθνικών» μέ αφορμή τό έγχείρημα του

'Ιουλιανου

(361-363)

πρός αναβίωση της έθνικης θρησκείας.
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'Ιδιαίτερα γιά τήν δυτική Έκκλησία πρέπει νά σημειώσουμε ότι

κατά τόν Δ' αΙ συγκλονίστηκε άπό τό κίνημα του Ισπανου «χαρι
σματούχου» Πρισκιλλιανοσ, πού έπιχείρησε άναγέννηση του χριστια
νικου βίου μέ περιφρόνηση πρός τήν Ιεραρχία καί τήν δομή τής
Έκκλησίας. Ή καταδίκη του σέ θάνατο τό 385 δέν σήμανε καί τήν
λήξη τής κρίσεως, πού τό κήρυγμά του προκάλεσε. Τά έργα του ί
διου καί τών όπαδών του άλλά προπαντός τά άντιπρισκιλλιανικά
κείμενα ύπογραμμίζουν τήν έκταση τής κρίσεως αυτής.
Τέλος, παρατηρουμε ότι οί μεγάλοι θεολόγοι, άπό τό

378, έγραψαν

325

μέχρι τό

καί δημιούργησαν τήν θεολογία τους κυριολεκτικά σέ

κλίμα διωγμου, έπειδή αυτοκράτορες καί άνώτεροι άξιωματουχοι

συμπεριφέρονταν έχθρικά πρός τούς όρθοδόξους.
δ. ~o κόσμος τής φιλοσοφίας

Τό φιλοσοφικό είδικά καί τό πνευματικό γενικά. κλίμα του Δ' αΙ,
δπου κυριαρχουσε τό άμάλγαμα του νεοπλατωνισμου, χαρακτηρι

ζόταν άπό τόν έκλεκτικισμό, τά θρησκευτικά παγανιστικά ένδιαφέ
ροντα τών διανοουμένων καί τήν έντονη κλίση πρός τήν ρητορεία.
ΟΙ κυριότεροι έκπρόσωποί του τήρησαν έχθρική στάση έναντι τής
Έκκλησίας. Παράδειγμα ό νεοπλατωνικός Πορφύριος

τά τό

301),

(+

λίγο με

πού έγραψε μάλιστα κι ενα έργο κατά τών χριστιανών.

·0 φιλόσοφος αυτοκράτορας,

άργότερα, ό 'Ιουλιανός

( + 363),

όχι μό

νο άσκησε κριτική κατά τών χριστιανών, άλλά καί προσπάθησε νά
τούς κρατήσει σέ άπαιδευσία, κάτι πού συνιστουσε εΙδος έξευγενι
σμένου διωγμου. Ό άξιολογότερος ρητοροδιδάσκαλος του Δ' αΙ
καί έπιφανέστερος έκπρόσωπος του έθνισμου μετά τόν θάνατο του

'Ιουλιανου, δηλαδή ό Λιβάνιος (314-393), πού άμεσα κι εμμεσα σχε
τίστηκε μέ θεολόγους Πατέρες, έδειχνε άναγκαστική άνοχή πρός τούς
χριστιανούς, τούς όποίους κατά βάθος βδελυσσόταν. Έν τούτοις ό

θύραθεν αυτός κόσμος, πού βέβαια συνέχιζε νά τρέφεται άπό τόν Πλά
τωνα, τόν 'Αριστοτέλη καί τούς στωικούς, άποτελουσε τό κλίμα, στό

όποίο ζουσαν οί έκκλησιαστικοί συγγραφείς.
.
Έλάσσονες θεολόγοι έδειξαν έλλειψη ρεαλισμου: η νόμισαν ότι
μπορουν νά δημιουργήσουν χωρίς τό κλίμα τουτο η έπηρεάστηκαν

άπό αυτό έπικίνδυνα. ΟΙ μεγάλοι Πατέρες θεολόγοι έδειξαν ρεαλι
σμό: ζώντας τό κλίμα τουτο φυσικά, ώς δικό τους, οίκοδόμησαν τήν
θεολΟ'Υία μέ αυτό, άφου διέκριναν μέ σαφήνεια τήν θεία άλήθεια άπό

την μέθοδο καί τίς λύσεις τών φιλοσοφικών συστημάτων. ΗΕνεκα τής
διακρίσεως αυτής άποφεύχτηκε ό έξελληνισμός του χριστιανισμου,
άλλά καί ό έκχριστιανισμός του έλληνισμου.
οι φιλόσοφοι του αίώνα (Πορφύριος, Ίάμβλιχος, Ίουλιανός, Chal-
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cidius, Macrobius)

καί οί κλασικοί τού παρελθόντος διαδραμάτισαν

αναμφίβολα θετικό καί αρνητικό ρόλο στήν δημιουργία τών θεολό

γων Πατέρων. Παρείχαν τό οίκοδομικό όλικό γιά τήν οίκοδόμηση
τής θεολογίας καί συγχρόνως γίνονταν λίγο ή πολύ μέτρο στήν σκέ

ψη χριστιανών συγγραφέων, πού έτσι απέβαιναν κακόδοξοι. Αυτούς
όφειλαν ν' αντιμετωπίσουν οΙ μεγάλοι θεολόγοι Πατέρες. Στίς περισ
σότερες περιπτώσεις, ή καταπολέμηση μιας κακοδοξίας σήμαινε καί
αναίρεση κάποιας φιλοσοφικής μεθόδου ή κάποιων φιλοσοφικοκο

σμολογικών αντιλήψεων, πού είχαν χρησιμοποιηθεί γιά τήν αντιμε
τώπιση θεολογικού θέματος. Καί ή αναίρεση προχωρούσε αρνητικά
μέ τήν προβολή αλλης φιλοσοφικής μεθόδου καί θετικά μέ τήν φα

νέρωση τής θείας αλήθειας στό συγκεκριμένο θέμα. Ή αναίρεση μιας
φιλοσοφικής μεθόδου ή λύσεως μέ αλλη μέθοδο καί λύση αποτελού

σε γιά τούς Πατέρες διαδικασία, μέ τήν όποία έδειχναν άπλώς ότι

βάσει τής αλφα ή βήτα μεθόδου ήταν αδύνατη ή λύση θεολογικού
θέματος. Καί αφού οί Πατέρες έδειχναν έτσι τό ανέρειστο, τό αβά
σιμο, μιας κακοδοξίας, στηριγμένης γιά τό καίριο σημείο της σέ κά

ποια φιλοσοφική αρχή, προχωρούσαν στήν προβολή τής αλήθειας.
Ή προβολή όμως τής αλήθειας γινόταν καί μέ τήν έπικουρία φιλο

σοφικής αρχής, πού σαφώς είχε χαρακτήρα καί ρόλο ένδεικτικό καί
ποτέ αποδεικτικό. Ή έπικουρικότητα ή ένδεικτικότητα τής φιλοσο
φίας στήν διαδικασία τού θεολογείν έξηγεί τήν έκλεκτική στάση τών
Πατέρων έναντι τών φιλοσοφικών συστημάτων. Άπό αυτά χρησι
μοποιούσαν έκάστοτε καί χωρίς αποκλειστικότητα ό, τι νόμιζαν ώς
προσφορότερο καί καταλληλότερο γιά τήν κάθε περίπτωση. ΗΕτσι,

έχουμε τόν έκλεκτικισμό τών Πατέρων έναντι τού φιλοσοφικού
κόσμου.

ε. Ό Μοναχισμός

Μέγα γεγονός τεράστιας έπιρροής. Τήν έκκλησιαστική ζωή τού

Δ' αΙ συνιστα ή άλματώδης ανάπτυξη τού μοναχισμού. Λίγα έτη
πρίν από τό

250 έμφανίστηκαν

στήν Αίγυπτο περιπτώσεις ασκητών

πλησίον πόλεων ή χωρίων. Στό β' ήμισυ τού ίδιου αΙώνα ό Μ. Άν

τώνιος

(356)

έγκαινιάζει συνειδητά στήν Αίγυπτο τόν αναχωρητικό

μοναχισμό, πού μέ τήν έπιρροή του προσλαμβάνει μεγάλες διαστά
σεις καί συγκεκριμένη μορφή ασκήσεως κατά τίς πρώτες δεκαετίες

τού Δ' αΙ Λίγο αργότερα οί αΙγυπτιακές έρημοι θά γνωρίσουν χι
λιάδες αναχωρητών, γύρω συνήθως από έναν πεπειραμένο καί χα
ρισματούχο ασκητή, όπως π.χ. τόν Μακάριο ΑΙγύπτιο
Μακάριο Άλεξανδρέα

(+ 390) ή τόν

(+ 394). ΗΕτσι έχουμε τά περίφημα αναχω

ρητικά κέντρα τής Θηβαίδας, τής Νιτρίας, τής Σκήτης κ .α.
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Άκόμη σημαντικότερο γεγονός είναι της «Κοίνωνίας», δηλαδή τού
κοινοβιακού μοναχισμού από τόν Παχώμιο (+ 346) στήν Ταβέννη
ση, κατά τήν δεκαετία τού 320. Ό όργανωμένος κοινοβιακός βίος
θ' αναπτυχτεί έκτοτε ραγδαία στήν ΑΙγυπτο καί από έκεί στήν Μι
κρασία, τόν Πόντο καί τήν Άρμενία μέ τήν βοήθεια τών ασκητικο

κανονιστικών κειμένων τού Μ. Βασιλείου. Στίς περιοχές αύτές, πρίν
τό 340 περίπου, είχε εΙσαγάγει άτακτα τόν μοναχισμό ό Εύστάθιος,
ό μετέπειτα έπίσκοπος Σεβαστείας.
Στόν χώρο τού συρόφωνου μεσοποταμιακού χριστιανισμού, στήν

Νίσιβη καί στήν 'Έδεσσα, δέν έχουμε μέχρι τά μέσα τού Δ ι αί. όρ

γανωμένο μοναχισμό, αλλά όμάδες παρθενευόντων, πού βοηθούσαν

τόν έπίσκοπο στό καθόλου έκκλησιαστικό έργο, έντός τών πόλεων.
Στόν Ιδιο αύτό χώρο έμφανίζονται οΙ ατίθασες καί προβληματικές

όμάδες μοναχών καί μοναστριών, πού είναι γνωστοί ώς Εύχίτες η
Μεσσαλιανοί καί πού άπλώθηκαν έπειτα στήν Μικρασία καί αλλού.
Τά περίφημα Μακαριανικά έργα (έποχής

380;)

συνιστούν προσπά

θεια όρθοδοξοποιήσεως τού μεσσαλιανικού μοναχισμού.
Ή Παλαιστίνη, έπίσης, γνώρισε τόν αναχωρητικό μοναχισμό, πρίν
από τό

350,

μέ τόν αναχωρητή καί Ιεραπόστολο Ίλαρίωνα

(371),

μα

θητή τού Μ. Άντωνίου.

Στήν δυτική 'Εκκλησία ό μοναχισμός καθυστέρησε. Ή έξορία στήν
Ρώμη

(339)

τού Μ. Άθανασίου έγινε αφορμή νά πληροφορηθεί συ

στηματικά ή Δύση γιά τόν αίγυπτιακό μοναχισμό. Περί τό

360 ό .. Α

γιος Μαρτίνος συνέστησε είδος μοναστικής αδελφότητας κοντά στήν
γαλλική

Poitiers,

ένώ ό έπισκόπος Εύσέβιος

Vercelli (+ 370)

ζούσε

ώς μοναχός μέ τούς περί αύτόν κληρικούς. Νέα ώθηση γιά τήν κα
θιέρωση τού μοναχισμού έδωσε ή παρουσία στήν Ρώμη (37517), με
τά από μαθητεία του στήν Άνατολή, τού Ίερωνύμου, ένώ αργότερα

ό Άμβρόσιος Μιλάνου (+ 397) βοήθησε τήν συστηματική όργάνω
ση τού κοινοβιακού μοναχισμού. Στήν βορειοαφρικανική

Ταγάστη

ό Αύγουστίνος μέ φίλους του συνέστησε, τό 388, στό σπίτι του είδος
κοινοβίου, αλλά μόνο γιά διανοούμενους χριστιανούς.
'Η ασκητικονηπτική γραμματεία, τήν όποία προκάλεσε τό εύρύ
τατο κι έντυπωσιακότατο ρεύμα τού μοναχισμού στήν Άνατολή, είναι
πλουσιότατη καί διακρίνεται σέ κείμενα πρακτικής τής ασκήσεως,

διηγηματικά καί σέ περιγραφές-έκθέσεις θείων έμπειριών, τίς όποίες
βίωσαν χαρισματούχοι ασκητές-μοναχοί. οι μοναχοί καί οΙ έκκλη
σιαστικοί γενικά άνδρες, πού έδωσαν σχετικά έργα, είναι πολλοί,
μεταξύ τών όποίων χρονολογικά οΙ Παχώμιος ( + 346), Μ. Άντώνιος

( + 356),

Θεόδωρος Ταβεννησιώτης ( + 368), Μ. Άθανάσιος ( + 373),
'Εφραίμ (ό 'Έλληνας) (+ 373), Μάρκελλος Άγκύρας (+ 374), Μ. Βα-
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σίλειος
γριος

(+ 379), Ώρσίσιος (+ 386), Γρηγόριος Νύσσης (+ 394), Ευά
(+ 399), δ Άμβρόσιος Μιλάνου (+ 397) Κ.α.

~τ. Αίώνας τών Συνόδων

Ή 'Εκκλησία, μέ την έξοδό της από τίς κατακόμβες, είχε την ευ
καιρία νά θεραπεύσει την ανάγκη γιά θέσπιση κανόνων της ζωης της,

απαραίτητων γιά κάθε ζωντανό όργανισμό. Ή υφη τών κανόνων αυ
τών ήταν ποιμαντικη. Άπέβλεπαν στην αποτροπη έκτρόπων, στην
προστασία του σώματος της 'Εκκλησίας καί όχι στην τιμωρία. Πα

ράλληλα καί δπωσδήποτε πρίν τό

325,

ή 'Εκκλησία όφειλε ν' αντι

μετωπίσει τίς αναφυόμενες κακοδοξίες μέ σαφή διατύπωση της
πίστεώς της. 'Αλλά καί οΙ κακόδοξοι αρειανοί, όταν έπικρατουσαν
στό μεγαλύτερο διάστημα του Δ ι αΙ, έπρατταν τό παν γιά τόν πα
ραμερισμό της όρθόδοξης πίστεως καί την προβολη τών κακοδοr

ξιών τους. 'Όλ' αυτά, γιά νά έχουν γενική αποδοχη καί κυρος, έπρεπε

νά είναι αποτέλεσμα κοινής αποφάσεως, συνοδικης διαδικασίας. ΟΙ
έπίσκοποι μικρών η μεγάλων γεωγραφικών περιοχών κι ένίοτε αντι

πρόσωποι δλόκληρου του χριστιαVΙKOυ κόσμου συνέρχονταν σέ Σύ
νοδο καί μέ δημοκρατικη διαδικασία κατέληγαν σέ αποφάσεις.
Μέ τίς Συνόδους αυτές, θετικά η αρνητικά, θεμελιώθηκε ή πρα

κτικη της συνοδικης διαδικασίας στην 'Εκκλησία, αλλά τά καθαυ
τό πρακτικά τους

(acta),

τά λεπτομερη δηλαδη πεπραγμένα τους,

χάθηκαν, δσα είχαν κρατηθεί. Μέ τίς θεολογικές τους αποφάσεις.
(Σύμβολα κι 'Επιστολές) δηλώθηκε συνοπτικά ή πίστη της 'Εκκλη
σίας καί μέ τίς κανονιστικές αποφάσεις τους καθορίστηκαν, θετικά

η αρνητικά, οΙ δομές της 'Εκκλησίας ώς θεανθρώπινου όργανισμου.
Δύο από τίς δεκάδες Συνόδους του Δ ι αΙ ήταν καί αναγνωρίστη

καν Οίκουμενικές: του

325

στην μικρασιατικη Νίκαια καί του

381

στην Κωνσταντινούπολη. Ή συντριπτικη πλειοψηφία τών Συνόδων,

τών μεταξύ τών δύο Οίκουμενικών, σκοπό είχαν τόν παραμερισμό
η την υποκατάσταση της Συνόδου της Νίκαιας.
ΟΙ

Σύνοδοι

ΟΙ Σύνοδοι του Δ ι αΙ, τών δποίων σώθηκαν κείμενα, Σύμβολα,
Κανόνες

η 'Επιστολές, είναι οΙ έξης:

Ά ν α τ ο λ η: Άγκύρας

(314/319),
Τύρου

Άντιοχείας

(314),

(324/5),

Καισαρείας

Νικαίας

(325),

(314),

Νεοκαισαρείας

Άντιοχείας

(326/30),

(335), Ίεροσολύμων (335), 'Αλεξανδρείας (338), Γάγγρας
(-34012), 'Αντιοχείας (341), Φιλιππουπόλεως (343), 'Αντιοχείας (344),
'Ιεροσολύμων (346), Σιρμίου (351), Σιρμίου (357), 'Αγκύρας (358), Σιρ
μίου (359), Σελευκείας (359), Κωνσταντινουπόλεως (360), 'Αλεξαν,.
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δρείας

363), Άντιοχείας (363), 'Ικονίου (376), Κωνσταντι
νουπόλεως (381 καί 382), Καισαρείας Παλαιστίνης (393), Κωνσταν
τινουπόλεως (394) καί Λαοδικείας-Συλλογή (τέλος Δ ι αΙ).
Δ υ σ η: Έλβίρας-Συλλογή (300/3), 'Αρελάτης (314), Ρώμης (341),
Σαρδικης (343), Καρθαγένης (348), Rimini (359), Παρισίων (360), Ρώ
μης (371), Valence (374), Ρώμης (378), 'Ακυληίας (381), Ρώμης (382),
Saragossa (380), Καρθαγένης (390), Ίππώνος (393), Καρθαγένης (397
καί 397 καί 399), Nimes (396) καί Τουρίνου (398).
ζ.

(362

ntpa

καί

της άλληγορικής καί της ίστορικογραμματικής μεθόδου:

tρμηvευτική θεολογία
Στήν διάρκεια του Γ ι αΙ ή άλληγορική μέθοδος όχι μόνο χρησι

μοποιήθηκε εύρυτατα, άλλά καί κορυφώθηκε μέ τούς άλεξανδρινούς
Κλήμη καί Ώριγένη, πού γιά τήν έρμηνεία της ΠΔ πηγή έμπνευσεως
ε{χαν κυρίως τόν Φίλωνα

( + 40

μ.Χ.). Μέλημα τών έρμηνευτών του

των ήταν ή νοηματοδότηση βιβλικών λέξεων καί ρήσεων μέ έννοια

διαφορετική άπό έκείνη πού τυπικά έχουν, μέ νόημα άξιο του Θεου.
Αύτό χαρακτήριζε τους άκραιφνείς άλληγοριστές, που όμως δέν πε

ριφρονουσαν (η δέν περιφρονουσαν τελείως) τήν ίστορικογραμματι
κή έρμηνεία, δπως ό ίδιος ό -Ώριγένης. Παράλληλα ύπηρχαν στόν
Γ' αΙ καί άλεξανδρινοί πού τήρησαν πολύ νηφάλια στάση καί τήν
άναγκαία άπόσταση έναντι της άλληγορικης μεθόδου, δπως ό Διο
νύσιος 'Αλεξανδρείας καί ό Θεόγνωστος, πού άναδείχτηκαν σπου
δαίοι θεολόγοι.
Γιά τόν άντιοχειανό χώρο δέν έχουμε άρκετές πληροφορίες στόν

Γ' αΙ Έκεί, άπό τό τέλος του αίώνα τούτου, δρα κι έρμηνεύει ό Λου
κιανός

(+ 312), γιά τόν όποίο έλάχιστα γνωρίζουμε. 'Από τούς με

ταγενέστερους θεωρείται είσηγητής της ίστορικογραμματικης μεθό

δου, τήν όποία βέβαια τελειοποίησε καί μορφοποίησε, ό Διόδωρος
Ταρσου ( + 392), πού ε{χε μαθητές, μεταξύ άλλων, τούς 'Ιωάννη Χρυ

σόστομο

( + 407) καί Θεόδωρο Μοψουεστίας ( + 428). Οί μεγάλοι άν

τιοχειανοί έρμηνευτές, βέβαια, έπέμεναν στήν ίστορικογραμματική

έρμηνεία, στήν «ύπόθεση» καί τήν «θεωρία», δπως άκριβώς έκαναν
οΙ θυραθεν έρμηνευτές, άκολουθώντας τήν άρχή «'Όμηρον έξ Όμή
ρου σαφηνίζειν». Ένδιαφέρονταν δμως καί γιά τήν τυπολογική έρ

μηνεία, ή όποία τούς έφερνε κοντά στούς όπαδούς της άλληγορικης
μεθόδου.

Άπό τό γεγονός δτι στά δύο μεγάλα κέντρα, τήν 'Αλεξάνδρεια
καί τήν 'Αντιόχεια, έμφανίζονται άντίστοιχα ίσχυρές ή άλληγορική
καί ή Ιστορικογραμματική έρμηνεία, οί έρευνητές προχώρησαν σέ

άπόλυτη γενίκευση, σχηματοποίηση καί παρασιωπητική άπλούστευ-
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ση. Στην πραγματικότητα δηλαδη, όχι μόνο οΙ άντιπρόσωποι τώ\
δυο κέντρων χρησιμοποιουν στοιχεία τών άντίθετων έρμηνευτικών
μεθόδων, άλλά καί στά δυο κέντρα έργάστηκαν έρμηνευτές θεολό
γοι καί μάλιστα μεγάλοι που δέν άvηKoυν κυρωλεκτικά σης δυο σχο
λές. νΕτσι Π.χ. ό Μ. Άθανάσιος (+ 373), στην 'Αλεξάνδρεια, δέν

μπορεί νά θεωρηθεί όπαδός της άλληγορικης μεθόδου, μολονότι έ
νίοτε τήν χρησιμοποιεί. Ό Χρυσόστομος καί δ Θεοδώρητος κυρου

( + 466) στήν 'Αντιόχεια δέν έφαρμόζουν αυστηρά τήν ίστορικογραμ
ματικη έρμηνεία ούτε άρκουνται σ' αυτήν.
Διαπίστωση πρώτη. Στόν χώρο άναπτυξεως της άλληγορικης καί
της Ιστορικογραμματικης μεθόδου, αυτοί που άναδείχτηκαν σπου
δαίοι θεολόγοι ήταν παραδοσιακοί καί δέν έφάρμοζαν αυστηρά τήν
μία η την άλλη μέθοδο· ή θεολογία τους δέν ήταν άποτέλεσμα μιας

τών έρμηνευτικών τούτων μεθόδων. Συνειδητά καί ρητά π.χ. δ 'Α
θανάσιος καί δ Χρυσόστομος άπέφευγαν τίς άκρότητες, την «άμε
τρίαν» τών μεθόδων. 'Εκείνοι που καί στά δυο κέντρα διαμόρφωσαν
κι έφάρμοζαν αυστηρά τίς μεθόδους ήταν λιγότερο παραδοσιακοί,
παρουσίασαν δογματικές παρεκκλίσεις καί περιέπεσαν σέ κακοδο
ξίες η προετοίμασαν κακοδοξίες ('Ωριγένης, Διόδωρος Ταρσοϋ, Θε
όΛωρο, Μοψουεστίας)

Διαπίστωση δεύτερη. Μέ την βοηθεια της άλληγορικης καί της Ι
στορικογραμματικης έρμηνείας δέν λυθηκε κανένα κρίσιμο θεολο
γικό πρόβλημα, ένώ καί οΙ δυο δυσχέραναν τήν λυση τών προβλη

μάτων αυτών. Είχε γίνει συνείδηση ότι μέ τίς μεθόδους αυτές δέν ή
ταν δυνατό νά προχωρησει τό καθαυτό εργο της θεολογίας, ή τρια

δολοΥία, ή χριστολογία, ή πνευματολογία κ.λπ. Οί καθαρόαιμοι

έκπρόσωποι τών μεθόδων είχαν κυρίως πρακτικο-ηθικολογικά έν
διαφέροντα, γιά τήν Ικανοποίηση τών δποίων άρκουσαν οΙ έρμηνευ
τικέ, μέθοδοι. δταν δέν περνουσαν κάποια όρια.
Διαπίστωση τρίτη. Στόν χώρο της θεολογίας καί της έρμηνείας κα

τά τόν Δ ι αΙ ή άλληγορικη καί Ιστορικογραμματική μέθοδος δέν

άποτελουν κυρίαρχο στοιχείο, έφόσον οΙ μεγάλοι θεολόγοι-έρμηνευ
τές, άπό τόν Άθανάσιο καί τους Καππαδόκες μέχρι τους Άμβρό
σιο καί Χρυσόστομο, δέν είναι αυστηροί τηρητές μιας τών μεθόδων

αυτών. Πώς έρμηνευαν δμως καί τί έκπροσωπουν οΙ μεγάλοι αυτοί
θεολόγοι έρμηνευτές; Ή άπάντηση στό έρώτημα εχει έξαιρετικη ση
μασία, διότι, διαπιστώνοντας την έρμηνευΤΙΚή τακτικη τών μεγά
λων θεολόγων του Δ ι αΙ, γνωρίζουμε καί την κυρίαρχη έρμηνευτική
τακτικη στήν διάρκεια του καθοριστικου τουτου αίώνα.

Ή έρμηνεία της άλεξανδρινής καί της άντιοχειανής σχολής είχαν
αυτονομία καί μέλημα κυριο την παιδαγωγία καί τήν ήθικη οίκοδο

μή τών πιστών. Άντίθετα, οί μεγάλοι θεολόγοι. πού άναφέραμε. έρ-
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μήνευαν, κυρίως, θεολογώντας γιά τά κρίσιμα δογματικά θέματα τής

έποχής. Ή πρώτιστη ανάγκη γιά έρμηνεία ήταν ή θεολογία καί γι'
αυτό χαρακτηρίζουμε τό έργο τους έρμηνευτική θεολογία. Ή θεο
λογία τους ήταν αδιανόητη χωρίς τήν Γραφή καί τήν έρμηνεία της.
'Αλλά καί ή έρμηνεία τους χωρίς τήν θεολογική είσοδο στό μή ρητά

δηλουμενο από τό βιβλικό γράμμα «απόθετον κάλλος» της αλήθειας,
χωρίς τήν κατάδυση στά «άδυτα» τής Γραφής, χωρίς τήν κατάλη
ψη του «κεκρυμμένου βάθους» τών χωρίων (όπως ύποστήριζαν οί
'Αθανάσιος, Γρηγόριος Θεολόγος, Βασίλειος καί Χρυσόστομος), γνώ

ριζαν δτι δέν θά εΙχε αποτέλεσμα. Δέν θά συνιστουσε απάντηση γνή
σια καί πειστική στά προβλήματα π.χ. τής Τριαδολογίας καί της

Χριστολογίας. "Η προσπάθεια αυτή (είσόδου, καταδύσεως καί κα
ταλήψεως τής αλήθειας κάτω από τό βιβλικό γράμμα) προϋπέθετε
συγχρόνως αριστη ίστορικογραμματικη γνώση του κειμένου καί φω
τισμό του αγίου Πνεύματος, έφόσον έπρόκειτο γιά σημείο της αλή
θειας μή ρητά διατυπωμένο. Καί βέβαια, μιλάμε γιά τήν κυρίως

θεολογία, γιά τήν θεολογία δηλαδή τήν όποία άσκησαν οί Πατέρες

καί Διδάσκαλοι καί μέ τήν όποία τελικά έδωσαν λύση στά δογματι
κά προβλήματα. Δέν πρόκειται γιά τήν έπαναληπτική θεολογία τών
όποιωνδήποτε άπλώς οΙκοδομητικών Όμιλιών, τών άπλών ασκητι
κών κειμένων ή τών έρμηνευτικών έργων, πού έχουν απαιτήσεις μό

νο οΙκοδομής τών πιστών. 'Όσα στήν συνάφεια τούτη διατυπώνουμε
αναφέρονται στό αποφασιστικό γιά τήν ζωή τής 'Εκκλησίας θεολο
γικό έργο τών Πατέρων. Ό Μ. Βασίλειος, όταν τόν κατηγόρησαν

γιά καινοτομία στήν διδασκαλία της 'Εκκλησίας, έθεσε τήν χρυσή
βάση: Δέν έπιτρέπεται, μέ τήν έρμηνεία ή τήν θεολογία, νά εΙσαγά
γει κανείς κάτι νέο στήν Παράδοση, παρεκτός αν αύτό εΙναι αποτέ
λεσμα «προκοπης» στήν γνώση της αλήθειας, αν είναι κάποια

«αΟξησις» τών ήδη διατυπωμένων, αν είναι «συμπλήρωσις του λεί
ποντος», αν συνιστά «προσθήκην γνώσεων» στήν διατυπωμένη α

λήθεια, τήν όποία αλήθεια καθεαυτήν οΟτε αυξάνει οΟτε βελτιώνει·

δ,τι στήν θεολογία περισσότερο λέγει ό Βασίλειος, βεβαιώνει ό ίδιος,
αποτελεί «αΟξησιν» κατά τό μέτρο τής «προκοπης» του στήν γνώ
ση της αλήθειας καί όχι «μεταβολήν» της Παραδόσεως (Έπιστολή
223, 3 καί 5).
"Η διαδικασία αύΤή αποτελεί τήν κυρίαρχη τακτική τών μεγάλων
θεολόγων, οί όποίοιούδέποτε στίς θεολογικές-δογματικές τους προσ
πάθειες χρησιμοποιουν αλληγορική μέθοδο, ένώ προσάγουν κι έρ
μηνευουν χιλιάδες βιβλικά χωρία. Ό Βασίλειος π.χ., πού καί ρητά
καταδικάζει τήν αλληγορική έρμηνεία, τήν χρησιμοποιεί συνετά, ό
ταν υπομνηματίζει τούς Ψαλμούς γιά οίκοδομητικούς σκοπούς. Καί

ό Γρηγόριος Νύσσης, πού γνωΡίζει τήν έπικινδυνότητα της αλληγο-
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ρικης καί τήν ανεπάρκεια τής Ιστορικογραμματικής μεθόδου, ασκεί
άναγωγική έρμηνεία. 'Επιδιώκει δηλαδή γιά οίκοδομητικούς σκο
πούς τήν άναγωγή από τά δεδομένα τής Γραφής στήν παράσταση
πνευματικών καταστάσεων. WΕτσι, τό έρωτικό πάθος του 'Άσμα
τος τών άσμάτων τό χρησιμοποιεί μόνο ώς αφορμή καί παράδειγμα
(δχ ι ώς αντιστοιχία) γιά νά παραστήσει τήν αγάπη πρός τόν Χριστό.

Στούς μεγάλους Πατέρες καί Διδασκάλους, έπομένως, τό κύριο
έρμηνευτικό έργο έπιτελείται χάριν τής θεολογίας καί γι' αυτό είναι
προφανείς: ή απουσία τής αλληγορικής μεθόδου, ή άριστη γνώση τών
ίστορικογραμματικών καί κοινωνικών δεδομένων, ή προσωπική κά
θαρση μέ προσευχή καί άσκηση καί δ φωτισμός του άγίου Πνεύματος.
η. Τά μεγάλα θεολογικά κtvτρα

Τά μεγάλα θεολογικά κέντρα, στά όποία κατά τόν Δ ι αΙ καλλιερ

γήθηκε γενικά ή έκκλησιαστική γραμματεία καί δημιουργήθηκε εί
δικά ή καίρια θεολογία τής 'Εκκλησίας, βρίσκονται στήν 'Ανατολή.

Έδώ θ' αναφέρουμε μόνο τά έπιφανή κέντρα καί τούς όνομαστότε

ρους έκπροσώπους τους. Γύρω από τά κέντρα αυτά, σέ μικρότερες
πόλεις, αναπτύχτηκε σπουδαία έκκλησιαστική γραμματεία, πού συ

νήθως είχε παντοειδή σχέση μέ τό κέντρο, μέ τήν πρωτεύουσα. 'Έ
τσι Π.χ. στήν Λαοδίκεια

11 στήν WΕμεσα τής Συρίας εχουμε θεολόγους

καί θεολογία, πού σχετίζονταν μέ τήν πρωτεύουσα 'Αντιόχεια.

'1\

Ά λ ε ξ ά ν δ Ρ ε ι α,

μέ τήν θεολογία τών Μ. Άθανασίου,

Διδύμου του Τυφλου καί Ευαγρίου Ποντικου, εγινε τό αρχικό λίκνό
τής αντιαιρετικής-αντιαρειανικής θεολογίας, της έρμηνευτικής καί
της νηπτικης ασκητικής γραμματείας.

Ή

'Α ν τ ι ό Χ ε ι α,

μέ τόν βιβλικιστή Λουκιανό, τόν Ευστάθιο

Άντιοχείας, τόν Διόδωρο Ταρσου, τόν 'Ιωάννη Χρυσόστομο κ.ά.,
συνεισέφερε πολλά στήν διαμόρφωση του θεολογικου προσώπου του
ΔΙ αΙ

Στήν

Κ α ι σ ά Ρ ε ι α

Παλαιστίνης καί τά

Ί ε Ρ ο σ ό λ υ

μ α, μέ τούς Ευσέβιο Καισαρείας καί τόν Κύριλλο 'Ιεροσολύμων, θε
μελιώθηκε ή έκκλησιαστική χρονογραφία (ίστοριογραφία) καί δια
μορφώθηκε ή δομή τής κατηχήσεως.

Ή Κ α ι σ ά Ρ ε ι α της Καππαδοκίας, ώς κέντρο ευρύτερου χώ
ρου, μέ τούς φωτεινούς αστέρες Μ. Βασίλειο, Γρηγόριο Θεολόγο, Γρη
γόριο Νύσσης κ.α., στερέωσε τό έργο του Άθανασίου καί θεμελίωσε

τήν δλη θεολογία της 'Εκκλησίας, δλοκληρώνοντας τήν Τριαδολο
γία καί τήν Πνευματολογία.
Ή Σ α λ α μ ί ν α τής Κύπρου, μέ τόν έπίσκοπό της 'Επιφάνιο,
έδωσε τό ευρύτερο αντιρρητικό έργο τής αρχαίας 'Εκκλησίας.
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Ή

wE

δ ε σ σ α

καί ή

Ν ί σ ι β η

στήν Μεσοποταμία, μέ τόν

'Αφραάτη, τόν 'Εφραίμ καί τόν Κυριλλωνα, δημιούργησαν βάση στέ

ρεη γιά τήν όρθόδοξη συρόφωνη έκκλησιαστική γραμματεία καί μά
λιστα φιλοτέχνησαν, κυρίως μέ τόν 'Εφραίμ, τό έξοχότερο έως τότε
ποιητικό έργο τής 'Εκκλησίας.
Ή

Δ ύ σ η,

ασθμαίνουσα παρακολουθεί τίς φοβερές κρίσεις τής

'Ανατολής καί δσο μπορεί, μέ ρυθμό αργό, αποδέχεται τήν θεολο
γία της. Δημιουργούνται δμως κι έκεί οΙ πρώτες έστίες, δπου μέ τά
φώτα τής Άνατολής γεννιέται σιγά σιγά σοβαρό θεολογικό έργο, δ

χαρα κτήρας τού δποίου έπηρεάζεται άμεσα καί από τό γεγονός δτι
σταδιακά γλώσσα τής ρωμαϊκής 'Εκκλησίας γίνεται αποκλειστικά
ή λατινική. Καί μολονότι δ Ρώμης Λιβέριος

(352-366) γράφει έλληνι

στί στούς ανατολικούς, ή λατινική γλώσσq. κυριαρχεί στήν θεολο
γία, τήν ποίηση, τήν ύμνολογία καί στά λειτουργικά τυπικά (στήν

έποχή τού Δαμάσου ή λειτουργική γλώσσα ήταν, φαίνεται, μόνο λα
τινική). Τό ένθαρρυντικό αύτό φαινόμενο δημιουργεί καί τίς πρώτες

α~τιθέσεις >Ανατολής καί Δύσεως, πού όφείλονταν στήν διαφορετική δρολογία τους.
.

·Η β ο Ρ ε ι ο α φ Ρ ι κ α ν ι κ ή 'Εκκλησία διατηρεί ακόμα έναντι

τής εύρωπαϊκής δυτικής 'Εκκλησίας τά πρωτεία μέχρι τήν έμφάνι

ση τού ·Ιλαρίου. Τέκνα της είναι οί

Arnobius de Sicca,

Λακτάντιος,

Τυκόνιος καί Όπτάτος Μιλέβης.

Τό

Μ ι λ ά ν ο

αναδείχτηκε από τόν έπίσκοπό του

>

Αμβρόσιο

τό σπουδαιότερο θεολογικό κέντρο τής Ίταλίας καί τής Δύσεως ό
λόκληρης.

·Η

Ρ ώ μ η αρχίζει νά προσφέρει στήν έκκλησ. γραμματεία μό

λις από τόν Δάμασο, αφού δ Marius Victorinus, πού έδρασε λίγα χρό
νια έκεί, ήταν βορειοαφρικανός. Σέ μικρότερα κέντρα αναδείχτηκαν
γιά λίγο οί πόλεις τής Ίταλίας V e r c
τούς Εύσέβιο καί Ζή>/ωνα αντίστοιχα.
Στήν Γ α λ λ ί α

·Ιλάριο

e

Ι Ι ί

κέντρο έγινε κυρίως ή

καΙ Β ε Ρ ό ν α, μέ
Ρ ο ί t ί

e r s,

μέ τόν

( + 367), πού ήταν καί ό σημαντικότερος θεολόγος τής Δύ

σεως μέχρι τόν >Αμβρόσιο.

Στήν ·Ισπανία καί τήν Πορτογαλία ή Λ ι σ σ α β ώ ν α μέ τόν

Ποτάμιο, ή Β α Ρ κ ε λ ώ ν η μέ τόν Πακιανό καί ή 'Ε λ β ί Ρ α
μέ τόν Γρηγόριο κίνησαν τό ένδιαφέρον τών δυτικών γιά τά καθαυ
τό θεολογικά προβλήματα.

θ. ΟΙ συγγραφε{ς κατά γεωγραφικtς περιοχtς
Γιά νάέχει ό αναγνώστης είκόνα τής δλης κινήσεως τού θεολογι
κού δυναμικού τής 'Εκκλησίας κατά τόν ΔΙ αΙ, παραθέτουμε πίνα-

κες

συγγραφέων

κατά

περιοχές

γεωγραφικές"

Ή

κατάταξη

συγγραφέων στή\' μία η τήν άλλη περιοχή συχνά είναι συμβατική,
διότι μερικοί άπό αύτούς άλλού γεννήθηκαν η διαμορφώθηκαν θεο
λογικά καί άλλού έδρασαν"

".-\λε~ά\'δρεια" ΑίΥυπ το.;
"Ησύχιο,; ""-\λεξανδρέα,; (περί τό
Φιλέα,; Θμούεω,;

3(0)

( + 307)

Πιέριο,; "Αλεξανδρέα,; (περί τό

309)
Πέτρο,; Α' "Αλεξανδρεία,; (300-311)
"Αλέξανδρο,; "Αλεξανδρείας (313-328)
"Αρειος

(+335)
346)

Παχιόμιο,; (+

"Α ντιόνιο,; ό Μέγα,;

( + 356)

Σεραπίων Θμούεω,;

(+

μετά

Θεόδωρο,; Ταβε\'\'ησιιότη,;

362)

( + 368)

Καρούρ μο\'αχό,;

"Αθανάσιος "Αλεξανδρεία,; (+
Λούκιος

373)

(378)

Πέτρο,; Β' "Αλεξανδρείας (+
~ Αμμων Ά\'τι\'όης

( ...

μετά τό

Τιμόθεο,; 'Αλεξανδρείας
"Ωρσίσιος (+

381)

380)
( + 385)

386)

~\'lαKάριo,; ό Αίγύπτιος

(+ 390)

Μακάριος ό "Αλεξανδρέας (+

394)

Δίδυμος ό Τυφλό,; (+
Εύάγριος

398)
Ποντικός ( ... 399)
,
MικρασIα-Πόντoς-Θράι,.-η-K(ιNσταντrνoύπoλη

\1εθόδιος 'Ολύμπου

(+311/312)
341/342)
Εύσέβιος Νικομηδείας (+ 342)
Θέογνις Νικαίας ( + 342)
Θεόδωρος Ήρακλείας(Θράκης)( + 355)
Βασίλειος' Αγκύρας (+ 364)
Μάρκελλος Άγκύρας ( + 374)
Βασίλειος Καισαρείας ( + 379)
Γ ρηγόριος Θεολόγος ( + 390)
Γρηγόριος Νύσσης (+ 394)
Εύνόμιος Κυζίκου (+ 392/4(0)
"Αμφιλόχιος 'Ικονίου ( + 394/4(0)
"Αστέριος ό Σοφιστής (+

'Αντιόχεια. ΣυρΙα-Παλαιστι"'71-,\/,ι..:ρή '.-\ρμεΙ,Ι'α

( + 309)
Λουκιανός ( + 312)
•Αθανάσιος •Αναζαρβού (περίπου 320/330)
Παυλίνος Τύρου ( + 331)
Εύστάθιος Άντιοχείας ( + 33117)
Εύσέβιος Καισαρείας Παλαιστίνης( - 339)
Ήγεμόνιος (325/348)
Εύσέβιος Έμέσης (+ περίπου 359)
Γεώργιος Λαοδικείας ( + 361)
Τίτος Βόστρων (+ μετά 364)
Άκάκιος Καισαρείας Παλαιστίνης ( + 365/6)
, Αέτιος δ Σοφιστής (+ 366)
Εύδόξιος Κωνσταντινουπόλεως (+ 370)
Πάμφιλος

Εύγένιος Διάκονος
Εύστάθιος Σεβαστείας
«Μακαριανικά έργα»

( + 378/9)
(περί τό 380)

'Ιουλιανός δ Νεοαρειανός
Μελέτιος Άντιοχείας

(+ 381)

Κύριλλος 'Ιεροσολύμων

(+ 387)

Άπολινάριος Λαοδικείας

,Απολιναριστές:

( + 390)

Τιμόθεος-Βιτάλιος- Ίόβιος-Πολέμω\'-Ευ\'όμιος- 'Ιουλια\'ό.;

( + 392)
(' Αντισχείας) ( + 395)

Διόδωρος Ταρσού
Εύάγριος

Γελιίσιος Καισαρείας Παλαιστίνης (+

396/4(0)

Μαρκιανός μοναχός (τέλος Δ' αΙ)

Νεμέσισς Έμέσης (+

400

περίπου)

Σωφρόνιος (+ τέλος Δ' αΙ)
Φαύστος δ Βυζάντιος (τέλος Δ' αΙ)

Έπιφάνιος Σαλαμίνας Κύπρου (+ 402)
Μεσοποταμία (συρόφωνοι)

( + λίγο
Aithallah (345/6)
Άφραάτης

μετά τό

345)

Έφραίμ δ Σύρος (+ 373)
Κυριλλωνάς ( + 396/4(0)
Βόρεια 'Αφρική

•Αρνόβιος de Sicca ( 4- 320; )
Λακτάντιος ( + 325)
Δονάτος ( + 355)
Τυκόνιος (+ λίγο μετά τό 392)
Όπτάτος Μιλέβης ( + 392/4(0)

'Ιταλία-Νήσοι

Firmicus Maternus (περίπου 350)
Ίούλιος Ρώμης (337-352)
Proba (περίπου 360)
Marius Victorinus (+ λίγο μετά τό 363)
Λιβέριος Ρώμης (352-366)
Ευσέβιος Vercelli ( + 370)
Lucifer CagIiari ( + 3701 Ι)
Ζήνων Βερόνας ( + 372 περίπου)
Φαυστίνος Λουκιφεριανός (380/5)
Δάμασος Ρώμης (366-384)
Φιλάστριος Βρεσκίας (+ 390/1)
'Αμβρόσιος Μιλάνου ( + 397)
Σιρίκιος Ρώμης (384-399)
Endelechius (+ μέχρι 400)
Γαλλία

Reticius (316/324)
Ίλάριος Poitiers (+ 367)
Egeria (Αιθερία) (384)
Phoebadius Agen ( + λίγο μετά
Αυσόνιος ( + 394;)

τό

392)

'Ιλλυρία-Παννονία-Δα κία
Βικτωρίνος Πεταβίου

( + 304)

Γερμίνιος Σιρμίου

Ούρσάκιος

Singidunum

ουάλης Μουρσών

Ulfila

Γότθων

( + 384)

Αύξέντιος Δοροστόλου (+ μετά τό
Παλλάδιος

Ratiaria (+

μετά τό

384)
381)

Ίσπανία-Πορτογαλία
~Oσιoς Κορδούης

(+ 357/8)
Ποτάμιος Λισαβώνας (+ 360 περίπου)
Πρισκιλλιανός

( + 385)

Πακιανός Βαρκελώνας

( + 380/392)

Γρηγόριος Έλβίρας (τέλος Δ ι αΙ)

Ι. Είδη τήι; έκκλησιαστικήι; γραμματείας

Στήν διάρκεια τού Δ ι αΙ καλλιεργήθηκαν (κι ενίοτε θεμελιώθη
καν) τά κυριότερα είδη της έκκλησιαστικης γραμματείας. Χαρακτη-

ριστικά παραθέτουμε τά άντιπροσωπευτικότερα είδη καί τούς έκπρο
σώπους τους:

Κ Ρ ι τ Ι κ ά-Β ι β λ ι κ ά.

Οί προσπάθειες τού Ώριγένη στόν Γ'

αΙ γιά τήν φιλολογική κριτική καί τήν έκδοση τού κειμένου της ΠΔ
βρηκε ίκανούς μιμητές, γιά δλη τήν Γραφή τώρα, στόν Δ' αΙ Στίς

άρχές τού αΙ, λοιπόν, έργάστηκαν γιά τήν κριτική έκδοση της Γρα
φης δ άλεξανδρινός Ήσύχιος (300 περίπου), δ Πάμφιλος ( + 309) στήν
Καισάρεια της Παλαιστίνης καί δ Λουκιανός

(+ 312)

στήν 'Αντιό

χεια. 'Αργότερα βιβλικοί-κριτικοί έρευνητές άναδείχτηκαν ό Εύσέ

βιος Καισαρείας (+ 339), δ Διόδωρος Ταρσού (+ 392), δ πρώτος
καινοδιαθηκολόγος Εύθάλιος (β ι ημισυ Δ ι αΙ) καί άλλοι πολλοί, με

ταξύ τών δποίων οί μεγάλοι έρμηνευτές-ύπομνηματιστές της Γρα
φης, πού στά έρμηνευτικά τους έργα περιλαμβάνουν πληθος φιλολο
γικών κριτικών παρατηρήσεων γιά τό κείμενο.

Π ο λ ε μ ι κ ή

-

ά ν τ ι Ρ Ρ η τ Ι κ ή

-

ά ν τ ι α ι Ρ ε τ ι κ ή θ ε

ο λ ο γ ί α. Τό σημαντικότερο μέρος της πατερικης θεολογίας συν

δέεται μέ τήν πολεμική κατά τών κακοδοξιών. Στό έργο αύτό ύπο
χρεώθηκαν οί θεολόγοι Πατέρες, προκειμένου νά προφυλάξουν τούς
πιστούς άπό τίς έκάστοτε έμφανιζόμενες κακοδοξίες, οΙ όποίες έθε
ταν σέ κίνδυνο τήν δρθή πίστη καί άρα τήν σωτηρία τών πιστών.
Ή πολεμικότητα καί ή άντιρρητικότητα τών συγγραφών εχουν στό

βάθος χαρακτήρα θετικό, διότι ή άναίρεση μιας κακοδοξίας γίνεται
μόνο στόν βαθμό πού καταδεικνύεται-φανερώνεται ή άλήθεια. Ή εύ
ρεση καί παρουσίαση της άλήθειας άποτελεί τόν μόνο πειστικό τρό
πο άναιρέσεως της κακοδοξίας. Ή πλειονότητα τών έκκλησιαστικών

συγγραφέων εγραψαν γενικώς κατά τών αίρέσεων, άλλά έκείνοι πού
πέτυχαν άποτελεσματικά καί πρώτοι άναίρεση τών αΙρέσεων ύπηρ
ξαν οί μεγάλοι Πατέρες καί Διδάσκαλοι, δπως δ Μ. 'Αθανάσιος καί

οί Καππαδόκες. Μετά τούς μεγάλους αύτούς θεολόγους Πατέρες ά

κολουθούσε πληθος έλασσόνων έκκλησιαστικών συγγραφέων, οί δ

ποίοι φρόντιζαν νά έκλαϊκεύουν, νά διαδίδουν καί κάποτε νά κωδι
κοποιούν (δπως Π.χ. δ Έπιφάνιος Σαλαμίνας) δσα σπουδαία έγρα
ψαν οί μεγάλοι Πατέρες μόλις έμφανίστηκαν οί κακοδοξίες.
'Ο μ ι λ η τ Ι κ ά.

Διασώθηκε μέγας άριθμός Όμιλιών, κειμένων

δηλαδή πού έκφωνήθηκαν ώς κηρύγματα η πού γράφηκαν ώς κη
ρύγματα. Γενικά δ σκοπός τους ήταν πρακτικός καί οίκοδομητικός,
άλλά τό περιεχόμενό τους είναι έξαιρετικά ποικίλο: δογματικοθεο
λογικό, άντιρρητικό, κατηχητικό, έγκωμιαστικό, προτρεπτικό, έξη
γητικό, νηπτικό. 'Ομιλίες εγραψαν οί περισσότεροι τών έκκλησ.
συγγραφέων. 'Όλα Π.χ. τά μή ποιητικά Κι έπιστολικά κείμενα τού

Γρηγορίου Θεολόγου είναι Όμιλίει;-Λ.όΥΟΙ.
Έ ξ. η γ η τ Ι κ ά. Ό καθοριστικός γιά τήν Έκκλησία χαρακτή-
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ρας της Γραφης καί ή άνάγκη της κατανοήσεώς της fΎ\ναν άφορμή
νά συνταχτούν πολλά εργα έξηγητικά μέ τήν μορφή δμιλιών, δια
τριβών, σχολίων καί δργανωμένων ύπομνημάτων σ' fνα ή περισσό

τερα κείμενα της Π καί της ΚΔ. Τέτοια εργα συνέταξαν π.χ. δ Μ.

'Αθανάσιος, δ Ίλάριος

Poitiers,

δ Μ. Βασίλειος, δ 'Ιουλιανός, δ Γρη

γόριος Νύσσης, δ 'Αμβρόσιος Μιλάνου, δ Δίδυμος Τυφλός καί άλ
λοι πολλοί. 'Όλοι μάλιστα οί έρμηνευτές τού Δ Ι αΙ έπωφελήθηκαν
σέ μεγάλο ή μικρό βαθμό άπό τό πλουσιότατο καί πρωτοποριακό
έρμηνευτικό έργο τού Ώριγένη

(+253/4),

ένώ έκλεκτικά έφάρμοζαν

καί τίς γενικώς κρατούσες έρμηνευτικές καί φιλοσοφικές μεθόδους.
Γιά τό είδος της έρμηνευτικης (άλληγορικης, ίστορικογραμματικης
κ.λπ.) άναφέραμε ήδη σέ προηγούμενη παράγραφο.

'Α σ κ η τ Ι κ ά-ν η π τ Ι κ ά.

Στόν Δ Ι αΙ θεμελιώθηκε ή άσκητι

κονηπτική θεολογία καί γραμματεία σέ δλες τίς μορφές της. Πρό
κειται γιά κείμενα πού καθοδηγούν στόν πνευματικό γενικά καί τόν
άσκητικό είδικά άγώνα τών πιστών καί τών μοναχών, ή γιά κείμενα
πού περιγράφουν τήν ζωή τών μοναχών. Στό πλαίσιο τών κειμένων

αύτών, όταν οί συντάκτες εΙναι χαρισματούχοι καί θεολόγοι, διηγούν
ται ή άναλύουν θεολογικά τίς θεοπτικές έμπειρίες έξαιρετικά ένάρε
των άνδρών της 'Εκκλησίας καί δή τών άσκητών. ΟΙ σημαντικότεροι

συντάκτες τέτοιων κειμένων είναι οί: Παχώμιος

(+ 346), Μ. 'Αντώ
νιος (+ 356), Θεόδωρος Ταβεννησιώτης (+ 368), Μ. Άθανάσιος
( + 373), 'Εφραίμ δ Σύρος ( + 373), Μάρκελλος 'Αγκύρας ( + 374;), Μ.
Βασίλειος ( + 379), συντάκτης τών «Μακαριανικών» έργων (περίπου
380), Γρηγόριος Νύσσης ( + 394) καί Εύάγριος ( + 399).
Κ ε φ ά λ α ι α - ά π ο φ θ έ γ μ α τ α. Τά κεφάλαια είναι γραμμα
τειακό είδος, πού έγκαινιάστηκε τόν Δ Ι αΙ μέ τόν Εύάγριο Ποντικό

( + 399),

άλλά πού δέν ήταν άγνωστο στόν ίουδαϊκό χώρο. 'Εκτίθεν

ται οί σκέψεις κεφαλαιωδώς, δηλαδή συνοπτικά-έπιγραμματικά, μέ
κείμενο λίγων άράδων. Συρραπτόμενα τά κεφάλαια άποτελούν ένό
τητες

50,100,150,

κ.λπ. κεφσλαίων. Τά άποφθέγματα, πού έγκαινιά

στηκαν έπίσης στίς αίγυπτιακές έρήμους, είναι λόγοι δσίων άσκητών
ή διηγήσεις περί αύτών. 'Εκδόθηκαν σέ όργανωμένες ένότητες τόν
ΕΙ αίώνα.

'Ε π ι σ τ ο λ ι κ ά.

Άκολουθώντας τό παράδειγμα τού έθνικού

περιβάλλοντός τ.ους, οί έκκλησ. συγγραφείς χρησιμοποίησαν εύρύ
τατα τήν έ π ι σ τ ο λ ή, όχι μόνο γιά τίς διαπροσωπικές σχέσεις,

άλλά καί ώς μέσο άναπτύξεως της θεολογίας τους. WΕχουμε πληθος

βραχέων ή μακρών έπιστολιμαίων διατριβών, άλλά καί έγκυκλίων
συνοδικών γραμμάτων. Σπουδαία έπιστολικά κείμενα έγραψαν ό
λοι σχεδόν οί έκκλησ. συγγραφείς.

Π ο ι η Τ Ι κ ά. Ή ποίηση στόν Δ Ι αίώνα καλλιεργήθηκε άπό συγ-
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γραφείς μέ αξιόλογο ποιητικό τάλαντο. Στήν έλληνική 'Ανατολή ποι
ητές έπώνυμοι έμφανίστηκαν οί Μεθόδιος Όλυμπου (+ 311/12),

W
Αρειος (+ 336),
(+ 394/400), καί

'Απολινάριος

(+ 390/1)

καί 'Αμφιλόχιος 'Ικονίου

μάλιστα ό Γρηγόριος Θεολόγος

(+ 390), που ε{ναι

καί ό σπουδαιότερος. WΕγραψαν κυρίως βάσει τών αρχαίων προσω

διακών μέτρων. Παράλληλα γραφόταν μεγάλος αριθμός όμιλιών, που
περιείχαν λίγα ή πολλά ρυθμικά τμήματα, τών όποίων ό ρυθμός στη
ριζόταν δχι στήν ήδη λησμονημένη προσωδία, αλλά σέ νέα στοιχεία,
δπως ό τόνος, τό όμοιοτέλευτο κ.λπ. Δυστυχώς από τήν έποχή αυ

τή διασώθηκαν έλάχιστα δείγματα έκκλησιαστικών ύμνων, οί όποίοι
δμως έκτιμώνται ώς πρόδρομοι του Κοντακίου. Στόν συρόφωνο χώρο
τήν ποίηση ανυψωσε σέ περιωπή ό πράγματι ταλαντουχος 'Εφραίμ
ό Σύρος

( + 373),

ό μεγαλύτερος ποιητής της 'Εκκλησίας μέχρι τόν

Μελωδό Ρωμανό (ΣΤ' αΙ), καί άλλοι έλάσσονες, δπως ό Kυριλλω~
νάς

(+ 396/400). Στήν Δύση έχουμε πολύ μεγαλύτερο αριθμό όργα
νωμένων ποιητικών συνθέσεων, πού άρχισαν νά έμφαΎίζονται από
τίς αρχές του αίώνα. Οί μέτριοι ποιητές τους μιμήθηκαν μετρικά τους
κλασικούς λατίνους ποιητές, αλλά χρησιμοποίησαν μ' έπιτυχία καί
λαϊκά γλωσσικά στοιχεία. 'Εκτός από τούς
σόνιο κι 'Εντελέχιο, έχουμε στό

Juvencus, Reticius (;), Αυ
πρόσωπο της ρωμαίας Proba τήν

πρώτη χριστιανή ποιήτρια, ένώ στό πρόσωπο του Δαμάσου Ρώμης

τόν πρώτο αξιόλογο έπιγραμματοΠοιό. Μέ τούς 'Ιλάριο (+ 367) καί
, Αμβρόσιο ( + 397) αρχίζει ή έπώνυμη λατινική χριστιανική ποίηση.
Λ ε ι τ ο υ Ρ γ ι κ ά.

Καί τά θεμελιώδη λειτουργικά κείμενα της

Εκκλησίας διαμορφώθηκαν κατά μέγα μέρος τόν Δ' αΙ Στά μέσα

(ου αίώνα τοποθετείται ή Λ.ειτουργία του Μάρκου καί λίγο αργότε

ρα τό Ευχολόγιο του Σεραπίωνα. 'Από τήν έβδομη δεκαετία καί με
τά τοποθετουνται καί οί Λ.ειτουργίες του Βασιλείου, τών Διαταγών
τών 'Αποστόλων καί του Χρυσοστόμου. Βέβαια, τά καθαυτό λειτουρ
γικά κείμενα δέν έχουν έπώνυμους συντάκτες, είναι αποτέλεσμα διερ
γασίας μακράς, πού άρχισε ήδη από τόν Α' αΙ Τά όνόματα πού

συνδέονται μέ αυτά εχουν άπλώς κάποια συμβολή στήν διαμόρφω
σή τους, ή όποία μάλιστα συμβολή είναι συνήθως δυσκαθόριστη.
Κ α ν ο ν ι σ τ ι κ ά - Σ υ μ β ο λ ι κ ά. Οί Σύνοδοι, γιά τίς όποίες

μιλήσαμε, διατύπωσαν χάριν της έκκλησιαστικης ευταξίας κανόνες,
αλλά καί Σύμβολα πίστεως ή βαπτιστήρια, δηλαδή κείμενα τά όποία
συνοπτικά κι έπιγραμματικά περιλάμβαναν τά θεμελιώδη καί τά τε

λείως απαραίτητα στοιχεία της πίστεως. Καί τά Σύμβολα πίστεως
γνώρισαν μακρά πορεία αναΠΤύξεως ... Αρχισαν ήδη από τούς και

νοδιαθηκικούς χρόνους καί τά ίδια πάντοτε αυξάνονταν, ανάλογα
μέ τίς προκλήσεις τών κακοδόξων, μέχρι πού όριστικοποιήθηκαν
στίς Οίκουμενικές Συνόδους Νικαίας (325) καί Κωνσταντινουπόλε-
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ως

(381).

Άπό τό

341

μέχρι τό

360 φιλοαρειανικές σύνοδοι διατύπω

σαν πολλά σύμβολα, μέ σκοπό τόν παραμερισμό η τήν φαλκίδευση

τού Συμβόλου Νικαίας. Παράλληλα κυκλοφορούσαν καί ψευδεπί
γραφα κείμενα μέ κανονιστικό περιεχόμενο, πού προσγράφονταν

στούς Άποστόλους, τόν Κλήμη Ρώμης καί τόν Ίππόλυτο: «Διατα

Υαί 'Αποστόλων» (περίπου

380),

«'Αποστολικοί Κανόνες» (περί τό

«Διατάξεις Ίππολύτου» (άρχές Δ' αΙ) καί «Αί διαταΥαί διά
Κλήμεντος καί Κανόνες έκκλησιαστικοί τών άΥ. 'Αποστόλων» (άρ

380),

χές Δ' αΙ). Τά κείμενα αύτά έλαβαν στόν Δ' αΙ τήν τελική τους
μορφή, άλλά εΙναι βαθμιαίες συναγωγές κανονιστικού ύλικού, πού
άρχισαν πολύ ένωρίτερα.
Ά γ ι ο λ ο γ Ι κ ά. Άγιολογικά κείμενα είναι τά γνωστά καί στούς
προηγούμενους αΙώνες Μαρτύρια

(Acta

η

Gesta),

(Passiones)

η Πράξεις μαρτύρων

δηλαδή περιγραφές τού γεγονότος τού μαρτυρίου η

άπόδοση τών πρακτικών της δίκης τού μάρτυρα της πίστεως. Στόν

Δ' αΙ έγκαινιάστηκαν δύο άκόμα είδη άγιολογικών κειμένων: τά
Συναξάρια, πού συνιστούσαν περιληπτική παράθεση πολλών Μαρ
τυρίων, καί οί Βίοι άγίων, πού συνιστούσαν έκτενή περιγραφή τού

όσια κού βίου ένός άγίου. Συναξάρια εΙναι τό

Martyrologium «Syκαί ή Depositio Mar-

riacum», οί «Πράξεις έδεσσηVΏν μαρτύρων»
tyrum γιά τήν ρωμαϊκή Έκκλησία. Στούς λίγους

Βίους τού Δ ι αΙ

πρωτεύουσα θέση κατέχει ό Βίος τού άγίου Άντωνίου, γραμμένος

άπό τόν Μ. Άθανάσιο. Τό κείμενο αύτό θεμελίωσε κυριολεκτικά τό

είδος αύτό τών άγιολογικών κειμένων, τών όποίων έγινε πρότυπο.
Χ Ρ ο ν ο γ Ρ α φ ι κ ά. Τά καθαυτό χρονογραφικά έργα δέν εΙναι
πολλά ούτε γιά τήν Άνατολική Έκκλησία (Εύσεβίου Καισαρείας,
Γελασίου Καισαρείας, Φαύστου τού Βυζαντίου γιά τούς' Αρμενίους,

ή άνώνυμη Historia acephala γιά τόν Μ. Άθανάσιο, σχετικό ύλικό
στά έξιστορικά έργα τού' Αθανασίου) οΟτε γιά τήν Δυτική (Συλλογή
στό έργο τού Όπτάτου Μιλέβης γιά τούς Δονατιστές,

Chronographus τού 354, σχετικό ύλικό στά έργα τού Ίλαρίου, De cursu tempororum, 397). Είδικά όμως τά έργα τού Εύσεβίου Καισαρείας ( + 339)
καί μάλιστα ή 'Εκκλησιαστική Ιστορία του είναι τεράστιας άξίας γιά

τά στοιχεία πού σ' αύτά καταγράφηκαν, διότι άπέβησαν πηγή έμ
πνεύσεως τών μεταγενέστερων χρονικογράφων-Ιστορικών.
Ό δ ο ι π Ο Ρ ι κ ά. Έγκαινιάστηκαν στόν Δ' αΙώνα καί τά προσ
φιλή στόν Μεσαίωνα όδοιπορικά, δηλαδή περιγραφές προσκυνημα
τι κών ταξιδίων στούς άγίους τόπους, τά ·Ιεροσόλυμα είδικά καί δ

λους γενικά τούς τόπους, δπου διαδραματίστηκαν καινοδιαθηκικά
γεγονότα. ΟΙ περιγραφές έκτείνονται συχνά καί σέ πόλεις η τόπους,
άπό τούς όποίους διέρχεται ό προσκυνητής άφηγητής. Τά καθαυτό

γνωστά όδοιπορικά τού Δ' αΙ εΙναι μόνο δύο καί γράφηκαν στήν

!J
λατινική:

ltinerarium Burdiga1ense (ανωνύμου)

καί Peregrinatio ad 10ca

της Egeria (Αίθερίας).
Ά ν ώ ν υ μ α. Διασώθηκε μικρός αριθμός κειμένων, τών δποίων

sancta

αγνοουμε τους συΥΥραφείς. Ή εύθύνη της ανωνυμίας τους όφείλεται

i\

στούς ίδιους τούς συγγραφείς πού τήν έπιδίωξαν η σέ λάθος του

αρχικού αντιγραφέα, πού κατέγραψε τό κείμενο στόν κώδικα χωρίς

ν' αναφέρει καί τόν συντάκτη του. Τά έλληνιστί παραδιδόμενα α

νώνυμα fpya δέν είναι κατά κανόνα μεγάλης αξίας. Μερικά όμως
ανώνυμα στήν λατινική, όπως Π.χ. τά έρμηνευτικά «Ambrosiaster»,

Tractatus ίΩ Lucae Evange1ium

καί OpUS imperfecιum in Matthaeum,
κατέχουν έξαιρετική θέση στήν λατινική χριστιανική γραμμuτεία.
'Α π ό κ Ρ υ φ α.

Δέν έλειψαν από τόν Δ' αί. καί λίγοι αφελείς

καί περιθωριακοί συγγραφείς, πού συνέ,τασσαν, κατά τό παράδει

γμα παλαιότερων αποκρύφων, διάφορα αποκαλυπτικοϊστορικά κεί
μενα, δηθεν σχετικά μέ καινοδιαθηκικά πρόσωπα η γεγονότα. Τά
κυκλοφορουσαν συνήθως μέ τό όνομα κάποιου καινοδιαθηκικου προ
σώπου η καί ανώνυμα: Άποκάλυψις Παύλου, 'Ιστορία 'Ιωσήφ, Ά

βΥάρου καί 'Ιησού άλληλΟΥραφία καί άλλα.

ΤΕΤΑΡΤΟΣ

1.

ΑΙΩΝΑΣ

ΗΣΥΧΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΑΣ (περί τό 3(0)
κριτικός-εκδότης του βιβλlκου κειμένου

Σπουδαίος κριτικός του κειμένου της Γραφης περί τό

300.

Δυστυ

χώς ούτε γιά τήν ζωή ούτε γιά τό έργο του έχουμε αξιόλογες ειδή
σεις. Ό 'Ιερώννμος πληροφορεί (στήν

Apologia

adν.

Rufinum 11 27

καί

Praefatio in Paralipomena, στήν
στήν Praefatio in Evange/ia) δτι ό

Ήσύχιος αναθεώρησε (= νόθευσε) στήν 'Αλεξάνδρεια τό κείμενο τών
Ο' κδ:ί της ΚΔ.

Στήν πραγματικότητα ό Ήσύχιος έπιχείρησε κριτική έκδοση τών

Ο' καί της ΚΔ, αλλά τό εύρος καί τό βάθος τών έπεμβάσεών του

εΙναι άκρως δυσκαθόριστα. Τό κείμενό του, μάλιστα τής ΚΔ, έπι
κράτησε περί τό

400 στήν

'Αλεξάνδρεια καί οί ειδικοί έρευνητές ανα

ζητούν τήν προσφορά του στούς κώδικες Βατικανό, Σιναϊτικό, ' Α
λεξανδρινό καί Εύφραιμικό. Τό Decretum Gelasianum, έπηρεασμέ
νο ίσως από τόν Ίερώνυμο, χαρακτηρίζει τό ήσυχιανό κείμενο
απόκρυφο.

Ό αΙγύπτιος έπίσκοπος Ήσύχιος, πού μαρτύρησε μέ τόν Φιλέα
(+ 307) κ.ά. (Εύσεβίου, 'Εκκλησ. {στ. Η' 13,7) έπί Διοκλητιανου, ει
ναι μάλλον άλλο πρόσωπο.

S. EURINGER, Une 1eςoη probab1ement hesychienne: Rb 7 (1898) 183-192. F. G.
ΚΕΝΥΟΝ, Hesychius and the Text ofthe Ν.Τ.: Memorial Lagrange, Paris 1940, σσ. 245-250.
Α. VACCARI, The hesychian recension of thc Septuaginta: Βί 46 (1965) 60-66.

2.

ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑ: Φήλικος, Άγάπης ... , Δασ(ου,
Εϋπλου, Ίουλίου, Κρισπίνης καί Είρηναίου

Φήλικος, έπισκόπου στην Βόρεια' Αφρικη. Τό λατινικό τούτο Μαρ

τύριο (Passio sancti Felίcis) είναι σύντομο καί σύγχρονο της συλλη
ψεως, της δίκης καί τού άποκεφαλισμού στην Καρθαγένη (15 Ίουλίου
τού

303)

τού έπισκόπου φηλικα.

Η. ΟΕΙΕΗΑ γΕ: ΑΒ

39 (1921) 268-270. Η. MUSURILLO, The A~ts ... , σσ. ΧΙ, 266-271.
ν.-Ε. DESJARDINS, Les Saints dΆfrίque dans le martyrologe romain, Oran 1953, σσ.
166-169. G. ΚRϋGΕR-G. RUHBACH, σσ. 90-91.
Άγάπης, ΕΙρήνης, Χιόνης καί Άγάθωνος, Κασσίας, Φιλίππας καί
Εύτυχίας. Παραστατικότατο κείμενο, σύγχρονο τού μαρτυρίου τών
νεαρών τούτων χριστιανών, πού συγκροτούν δύο διαφορετικές όμά
δες, άλλά πού δικάστηκαν-άνακρίθηκαν μαζί άπό τόν επαρχο Δουλ

κητιο τό

304

στην Θεσσαλονίκη. ΟΙ μάρτυρες, φεύγοντας την όργη

τών διωκτών, κρύβονταν σέ βουνό κοντά στην Θεσσαλονίκη άπό τό

303,

όταν ό Διοκλητιανός διέταξε (τόν Φεβρουάριο) την παράδοση

καί καύση τών χριστιανικών βιβλίων. Τότε συνεληφθηκαν καί κα
ταδικάστηκαν, διότι κατεϊχαν χριστιανικά βιβλία καί διότι άρvTιθη
καν νά θυσιάσουν (διάταγμα τού χειμώνα τού

304)

στά είδωλα. Τό

κείμενο συνιστούν τά πρακτικά της άνακρίσεως μέ πρόλογο έKτεvTι
καί έπίλογο βραχύ άνώνυμου χριστιανού συντάκτη.
Ρ. FR. ΟΕ CA ν ALIERI, 11 testo greco originaIe deg1i atti deIIe SS. Agape, 1rene e Chione:
Srudi e Testi 9 (1902) 1-19. ΚRϋGΕR-RUΗΒΑCΗ, σσ. 95-100. MUSURILLO, The Acts,
σσ. ΧΙΙΙ-ΧΙΙΙΙ, 280-292. Π. ΧΡΗΣΤΟΥ, Τά μαρτύρια τών άρχο χριστιανών, Θεσσαλ.
1978, σσ. 78-80, 304-327.

Δασ(ου, στρατιώτη της ΙΙης λεγεώνας Κλαυδίου, πού στρατοπέ

δευε στό Δορόστολο της Κάτω Μοισίας, κοντά στόν Δούναβη. Τό

Μαρτύριο τούτο βρέθηκε μόλις τό

1897

καί ένδιαφέρει πολύ την θρη

σκειολογία, διότι μιλάει γιά ~θιμo πού ηρθε στόν ρωμαϊκό στρατό
άπό την' Ανατολη μέσω Ζηλων τού Πόντου, όπου λατρευόταν ή περ
σικη θεότητα' Αστάρτη. 'Ένας δηλαδη άπό τούς στραΤιώτες όνο

μαζόταν κατά την έορτη τού Κρόνου έκπρόσωπος τού Κρόνου καί

ζούσε μέ χλιδη καί παντός είδους ήδονές γιά Τριάντα ήμέρες, στό
τέλος τών όποίων θυσιαζόταν ό ίδιος στόν βωμό: Ό Δάσιος, πού ~
τυχε Υά ύποδειχτεί γιά τόν ρόλο αύτό, άρvTιθηKε, όμολόγησε πίστη
στόν Χριστό καί μάλιστα πίστη «έν τρισί μέν όνόμασι καί ύποστά
σεσιν, έν μΙQ δέ ούσίφ>

(§ 8).

Ή φράση αύτη μπορούσε θεολογικά

5:'i
νά λεχτεί μετά τήν θεολογία τού Μ. Βασιλείου

(370).

V

Αρα ή σημερι

νή μορφή τού Μαρτυρίου εΙναι μεταγενέστερη τών γεγονότων

(304).

'Οπωσδήποτε ό συντάκτης στηρίχτηκε σέ παλαιότερο

- σύγχρονο
κείμενο (μάλλον στά πρακτικά της δίκης), στό όποίο fδωσε χαρα

κτήρα οίκοδομητικό κι έγκωμιαστικό. 'Ένεκα της περιγραφης τού
παραπάνω έθίμου ή αξιΟπιστία τού κειμένου αμφισβητήθηκε από πολ
λούς έρευνητές.

F. CUMONT, Les Actes deS. Dasius: ΑΒ 16(1897) 11-15. Η. ΟΕΙΕΗΑΥΕ: ΑΒ 27 (1908)
217-218. KROGER-RUHBACH, σσ. 91-95. MUSURILLO. The Acts, σσ. ΧΙ-ΧΙΙ. 272-279.
J. MERCATI: Τού Ιδίου, Opera minore 4 (1937) 318-336. ST. WEINSTOCK, Saturnalien
und Neujahrsfest in den Martyrerakten: Mullus, Festschrift fjjr Th. K/auser, Μϋnster 1964,
σσ. 391-400. Π. ΧΡΗΣΤΟΥ, Τά μαρτύρια τών άρχο χριστιανών, σσ. 358-359.
Εϋπλου, είσπηδητη στό μαρτύριΟ, μάλλον κατά τό πρώτο διάτα
γμα τού ΔιΟκλητιανού (ΦεβρουάΡιΟς τού

303),

στήν Κατάνη της Σι

κελίας. Τά πρακτικά της δίκης του σώζονται στήν έλληνική καί τήν
λατινική γλώσσα. Πολλοί θεωρούν τήν λατινική τους μορφή ώς πρω
τότυπη. Ή έλληνικότητα όμως της Κατάνης συνηγορεί μάλλον γιά
τήν έλληνικότητα τού πρωτοτύπου. Στό κείμενο τηρείται ό σκελε
τός τών πρακτικών της ανακρίσεως καί ό συντάκτης προσθέτει έξ

όλοκλήρου μόνο τόν έγκωμιαστικό έπίλογο. Ό Εϋπλους αποτελεί
σπάνια περίπτωση είσπηδητη μάρτυρα (χριστιανού δηλ. πού προκλη
τικά έπιζήτησε τό μαρτύριο), τόν όποίο ή 'Εκκλησία τίμησε, μολο
νότι ήδη από τόν Β' αίώνα τό είσπηδητικό μαρτύριΟ περιοριζόταν

στούς αίρετικούς κύκλους.
Ρ. FR. ΟΕ CΑVι\.LlΕRI, Note agiografiche. 7: Studi e Testi 49 (1928) 1-54. KROGERRUHBACH, σσ. 100-102. MUSURILLO, The Acts, σσ. ΧΙΥ, 310-319. F. CORSARO,
Studi sui documenti agiografici intorno al martirio di S. ΕυρΙο: Orpheus 4 (1957) 33-62.
Π. ΧΡΗΣΤΟΥ, Τά μαρτύρια τών άρχο χριστιανών. σσ. 328-335.

Ίουλίου. Βραχύ λατινικό Μαρτύριο πληροφορεί ότι στό Δορόστολο
'της Κάτω Μοισίας ύποχρεώθηκε ό παλαίμαχος χριστιανός στρατιώ

της (ύπηρετούσε

27 χρόνια) 'ΙούλιΟς νά θυσιάσει (304) στά εΙδωλα.

Καί μολονότι έπικαλέστηκε τήν πολυχρόνια ύπηρεσία του μαρτύρη
σε μέ αποτομή της κεφαλης, έφόσον δέν θυσίαζε.
Η. ΟΕΙΕΗΑΥΕ: ΑΒ

10 (1891) 50-52. KRDGER-RUHBACH, σσ. 105-106, 144. MUSURILLO, The Acts, σσ. ΧΧΧΙΧ, 260-265.
Κρισπίνης. Τό λατινικό τούτο Μαρτύριο εχει τήν μορφή πρακτι
κών καί μιλάει γιά τήν Κρισπίνα, έπιφανή γυναίκα της βορειοαφρι
κανικης πόλεως

Thacora

(ή

Tagora),

πού μαρτύρησε στίς

5

Δεκεμ

βρίου τού 304. Τού β' καί γ' μέρους τού κειμένου αμφισβητήθηκι:
ή γνησιότητα.
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Ρ.

FR. ΟΕ CAVALIERI, Nuove note agiografίche, 11: Srudi e Testi 9 (1902) 32-35. Ρ.
MONCEAUX, Les Actes Oe s. Crispine ... : MeIanges Boissier, Paris 1903, σσ. 383·385. G.
ΙΑΖΖΑΤΙ, Gli sviluppi della Ietteratura sui martiri nei primi quatro secoli, Torino 1956,
σσ. 147-150.
Είρηναίου, έπισκόπου Σιρμίου. Σύντομο λατινικό Μαρτύριο καί

σύγχρονο τών γεγονότων, τά όποία περιγράφει. Ό Είρηναίος ηταν
έπίσκοπος Σιρμίου στήν Κάτω Παννονία (σημερινή Γιουγκοσλαβία).

Συνελήφθη, βασανίστηκε ένώπtoν τών τέκνων του καί της συζύγου

του καί τελικά αποκεφαλίστηκε τό

304 έπί

Διοκλητιανού. Τό κύριο

μέρος τού κειμένου συνιστούν τά πρακτικά της δίκης, τήν όποία έ
φερε σέ πέρας ό διοικητής Πρόβος.
ΚRϋGΕR-RUΗΒΑCΗ, σσ.

103-105. Ο. RUIZ BUENO, Actas de los martires, Madrid
1962, σσ. 1024-1031. MUSURILLO, The Acts, σσ. ΧΙΙΥ, 294-301. Μ. SIMONETTI, Studi
agiografici, Roma 1955, σσ. 55-70.

3.

Ό Βικτωρίνος

ΒΙΚΤΩΡΙΝΟΣ ΠΕΤΑΒΙΟΥ (+304)

(Victorinus Poetovionensis),

πού μαρτύρησε τό

304,

έζησε κατά τό β' ήμισυ τού Γ' αίώνα, διακρίθηκε γιά τήν μόρφωσή
του καί, άγνωστο πότε, έγινε έπίσκοπος Πεταβίου

(Pettau)

στήν Παν

νονία (σημερ. Αυστρία). Ό συμπατριώτης του Ίερώνυμος

illustribus 74. Epist. 50,10' 70,5)

(l)e

νiris

τόν θεωρεί ώς τόν αρχαιότερο λατί

νο συστηματικό έξηγητή, αλλά, παρατηρώντας τά όχι άψογα λατι
νικά του, πληροφορεί δτι χρησιμοποιούσε πολύ καλύτερα τήν έλ

ληνική, κάτι πού θά συνέβαινε μόνο άν ηταν έλληνικης καταγωγης.
Έρμήνευσε από τήν ΠΔ Γένεση, 'Έξοδο, Λ.ευϊτικό, Ήσαία, 'Ιεζεκι

ήλ, 'Αββακούμ, Έκκλησιαστή καί 'λσμα άσμάτων, καί από τήν ΚΔ
Ματθαίο καί 'Αποκάλυψη. Στό έργο του έπηρεάστηκε από τόν Πα

πία, τόν Είρηναίο, τόν Ίππόλυτο καί ίδίως από τ6ν Ώριγένη. Αυτό
φαίνεται από τό μόνο σωζόμενο έργο του, τό ΎπόμVΗμα στήν 'Απο.,.

κάλυψη (πού είναι έρμηνεία μόνο μερικών χωρίων), τό όποίο αργό
τερα έπεξεργάστηκε ό ·Ιερώνυμος, μέ σκοπό νά τό βελτιώσει καί νά
τό απαλλάξει από τίς έμφανείς χιλιαστικές ίδέες, πού βρίσκουμε καί
στό έργίδιό του

De fabrica mundi

(Περί κατασκευης τού κόσμου).

Πολλοί θεωρούν τόν Βικτωρίνο διασκευαστή από τά έλληνικά τού
έργου Adνersus

τού έργου

omnes haereses, πού παραδόθηκε ώς κεφάλαια 46-53
τού Τερτυλλιανοϋ De praescriptione. 'Ενώ γενικά έφάρμο-

57
ζε ίστορικογραμματική έρμηνεία, ένίοτε ασκουσε καί αλληγορική
μέσω του 'Ωριγένη.
ι

Commentarii

ίη

Διασκευή ωριγένειων κυρίως σχε

Apocalypsim Joannis.

τικών κειμένων γιά τήν έρμηνεία δρισμένων χωρίων της Άποκαλύψεως.

J. HAUSSLEITER: CSEL 49 (1916) 11-154.

Ρ/.

Tractatus de fabήca mundi (Πραγματεία
J. HAUSSLEITER: CSEL 49 (1916) 3-9.

Adversus omnes haereses
Α.

ΡΙ

5,317-544.

ΡΙ

1.103-172.

περί της δημιουργίας τοϋ κόσμου).

5,301-316.

(Κατά πασών τών αίρέσεων).

KROVMANN: CSEL 47 (1906) 213-226'

καί έπανατυπωση (τι

2 (1954) 1399-1410.

, Αμφιβαλλόμενα:
Στόν Βικτωρίνο αποδίδονται καί τά έξης εργα, είτε από τήν χειρόγραφη
παράδοση είτε από τούς έρευνητές: α)
γ)

Ad lustinum Manichaeum.
α) Α.

De decem virginibus.

β)

ln GenesinI.

πού όμως θεωροϋνται αμφιβαλλόμενα.

WILMART: BuIIetin d' ancienne /itter. et d' archeo/. chretiennes

Ι

(1911) 35-38

(καΙ 88-103). PLS 1.172-174. β-γ) J. WOHRER: Jahresbericht ... Wίlhering 1927. σσ. 2-8
(βλ. καΙ

1928,

σσ.

3-7).

ΡΙ

8. 999-1014.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Η.

J. VOOELS. Untersuchungen zur Geschichte der lateinischen ApokaIypse - ϋbersetΖung,
1920. σσ. 48-55. J. FISCHER. Die Einheit der beiden Testamente bei Lactanz,
Vίctοήn von Pettau und deren QueIlen: ΜΤΖ 1(1950) %-101. Μ. SCHUSTER: PWK (2 Reihe)
DϋsseΙdοrf

16(1958)2081-2085. Ε. ΒΕΝΖ. Marius Victorinus .... Stuttgart 1932, σσ. 23-30. C. CURTI,
ιι regno miIIenario in Vittorino di Petovio: Aug 18 (1978) 419-433. R. HANSON, The ruIe
of faith of Victorinus and of Patrick: Latin Script and Leιrers ... Festschrift ιο Ι. Bie/er.
Ed. by J. ο' Meara-B. Naumann, leiden 1976. σσ. 25-36. Μ. ουΙΑΕΥ, Victorin de Poetavio
est - iI Ι' auteur·de Ι' opuscuIe sur Ι' Antechrist pubIie par Α. C. Vega?: RSΙR 21 (1985)
258-261.
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4.

ΣΥΝΟΔΟΣ/Σγ ΛΛΟΓΗ

ILlBERIS(EABIPAr)

(περί τό

ΙΣΠΑΝΙΑΣ

306)

Ή πρώτη δυτική σύνοδος, της όποίας οί κανόνες διασώθηκαν αό
τούσιοι, πραγματοποιήθηκε στήν ίσπανική πόλη

Iliberis,

στήν σημερι

νή Γρανάδα της Άνδαλουσίας. Ή ίστορικότητά της είχε παλαιότερα
αμφισβητηθεί, αλλά σήμερα γίνεται δεκτή. Συζητείται ακόμα δ χρόνος
συγκλήσεώς της. Φαίνεται δμως δτι μπορεί νά τοποθετηθεί περί τό 306.
Στήν σύνοδο αντιπροσωπεύτηκαν 32 έπισκοπές μέ 19 έπισκόπους καί
13 πρεσβυτέρους, ένώ έλαβαν μέρος μερικοί ακόμα πρεσβύτεροι, διά
κονοι καί λαϊκοΙ Τίς εργασίες διηύθυνε μαλλον ό έπίσκοπος του Cadix
Φήλι κας, αλλά τό πρόσωπο πού κυρίως επηρέαζε τήν σύνοδο ήταν ό
'Όσιος Κορδούης.
Ώς έργο τής συνόδου εμφανίζονται στίς μεταγενέστερες συλλογές

81

κανόνες (διατάγματα). Οί ερευνητές εργάστηκαν πολύ γιά νά συνδέσουν
τούς κανόνες μέ προβλήματα καί καταστάσεις της εποχης καί νά έξη
γήσουν ακόμη κάποιες ασυμφωνίες μεταξύ τους, αλλά χωρίς αποτέλε
σμα γενικώς αποδεκτό. Οί 8] κανόνες έχουν τόν χαρακτήρα περισσότερο
συλλογής (colIectio) παρά έργου μιας συνόδου μέ συντακτική επιτρο
πή, πού αντιμετωπίζει εποχικά προβλήματα τού εκκλησιαστικού βίου.

Μ. Mcignc, τού όποίου τίς απόψεις δέν συμμερίζονται δλοι, διακρί
νει τρείς όμάδες κανόνων, δηλαδή τρείς συλλογές (A,B,C) πού ένώθη
καν σ' ένα σώμα, δπως συνηθιζόταν στίς τοπικές 'Εκκλησίες γιά τίς
πρακτικές ανάγκες τους. wEtaI στήν περιοχή της Άνδαλουσίας συγ
κροτήθηκε ή πρώτη στήγ Δύση κανονιστική συλλογή, πού περιλαμβά

'0

νει: τήν Α' δμάδα κανόνων 1-21, οί όποίοι ανήκουν πράγματι στήν
σύνοδο Έλβίρας, τήν Β' όμάδα κανόνων 63-75, τών δποίων ή σύνταξη
εύκολα τοποθετείται μεταξύ τών συνόδων Arles (314) καί Νικαίας (325),
καί τήν C όμάδα μέ τούς λοιπούς κανόνες, οί όποίοι τοποθετούνται στίς

έπόμενες δεκαετίες. Οί κανόνες τών όμάδων Β καί C εχουν εντυπωσια
κά παράλληλα (μέχρι ταυτότητα) σέ κανόνες τών συνόδων Άρελάτης

(314), Άγκύρας (314), Νεοκαισαρείας (314/19), Νικαίας (325), Σαρδι
κής (343) καί στούς «Άποστολικούς».
Οί κανόνες 1-21 της Έλβίρας αντιμετωπίζουν περιπτώσεις έκτροπης
χριστιανών σέ ειδωλολατρία, θανάσιμων αμαρτημάτων, διαζυγίου, γά
μου, πορνείας καί παρθενίας, ένώ μόνο τρείς (18-20) αφορούν τούς κλη
ρικούς. Ένδεικτικός τού αόστηρου κλίματος πού επικράτησε στήν

σύνοδο είναι ό κανόνας 18, πού στερεί τήν θεία Εόχαριστία ακόμη καί
στήν ώρα του θανάτου, από κληρικούς πού έπεσαν στό αμάρτημα της
πορνείας.
Έκδόσεις: ΙΌ

HEfELE·H. I.ECLERCQ, Histoire des conciles,

Ι Ι,

Paris 1907,

σσ.
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CLERCQ, Ossius of Cordova, Washington 1954, σσ. 85-117. Μ. ME1GNE, Conci1e ου
coIlection d' E1vire?: RHE 70 (1975) 361-387. Ε. GRIFFE, Le concile d' Elvire devant lc
remariage des femmes: BLE 75 (1974) 210-214. S. LAEUCHLI, Power and sexuality. The
emergence of canon law at the synod of Elvira, Philadelphia Temple υηίν. pr. 1972. J.
ORLANDlS-D. RΑΜΟS-LIssόΝ, Die Synoden auf der Iberischen Halbinsel bis zum
Einbruch des Islam (711), Paderborn, SchOningh 1981, σσ. 3-30. Α. ΟΕΙ CASTILO, Lcs
impedimentos para el matrimonio con paganos en el Concilio de Elbira: Hispania 42 (1982)
329-339.

5.

ΦΙΛΕΑΣ ΘΜΟΥΕΩΣ (+ 307)

Ό Φιλέας, γνωστός γιά τήν παιδεία καί τά πολιτικά του αξιώμα

τα, έγινε περί τό
ταξύ

304-307

300 έγγαμος έπίσκοπος Θμούεως της Αίγύπτου.

Με

συνελήφθη καί μαρτύρησε μέ διαταγή του Κλαυδίου

Κουλκιανου, διοικητη Αίγύπτου. Πρόσφατα βρέθηκε στόν κώδικα

Bodmer

ΧΧ τό Μαρτύριον τού Φιλέα στά έλληνικά, πού αρχίζει μέ

τίς λέξεις «'Απολογία Φιλέα έπισκόποω> καί πού σέ μερικά σημεία

διαφέρει από τό ηδη γνωστό λατινικό. Ό συντάκτης του έλλην. Μαρ

τυρίου ήταν αύτόπτης τών γεγονότων, τά όποία έκθέτει πειστικά, δί
νοντας έμφαση στίς απολογητικές καί πληροφοριακές απαντήσεις
του Φιλέα πρός τόν ρωμαίο διοικητή Κουλκιανό. Τό λατινικό κείμε
νο συντάχτηκε λίγο μετά, μάλλον βάσει του έλληνικου.

Ό Εύσέβιος, πού αναφέρει τό μαρτύριο του Φιλέα ('Εκχλησ. ίστο
ρ{α Η'

9, 6-8),

παραθέτει απόσπασμα «από τών Φιλέου πρός Θμου"ϊ

τας γραμμάτων»:

Η'

10),

τά όποία ό τελευταίος έγραψε από τήν

φυλακή. Καί μολονότι τό απόσπασμα προϋποθέτει μία μόνο 'Επι

στολή, φαίνεται δτι ό Εύσέβιος γνώριζε περισσότερες. Πάντως ή έ

πιστολή αύτή είναι κείμενο μc;>Jαδικης σημασίας, γιατί σ' αύτό ή

διαδικιισία καί τά είδη βασανισμου περιγράφονται όχι απλώς από
αύτόπτη καί παραστάτη ένός μάρτυρα, αλλά από τόν ίδιο τόν
μάρτυρα-ηρωα. Ή τόσο λεπτομερής καταγραφή τών πολλών είδώ\
βασανισμου αναδεικνύει τό κείμενο σέ σπουδαία πηγή της ίστορίαι:;
του μαρτυρίου.

.

Στά λατινικά σώθηκε 'Επιστολή πού έγραψαν πρός τόν Μελίτιο

από τήν φυλακή οί αίγύπτιοι έπίσκοποι Ήσύχιος, Παχώμιος, Θεό
δωρος καί Φιλέας γιά θέματα έκκλησιαστικης τάξεως, μέ αφορμή
τήν μή αποδοχή τών μετανοούντων πεπτωκότων από τόν έπίσκοπο

Μελίτιο. Καί από τό κείμενο αύτό, πού πιθανόν νά γράφηκε από τόν
Φιλξα, συνάγεται ότι δ Φιλέας Tjταν φορέας της Παραδόσεως καί

60
γι' αύτό από τήν φυλακή του τάχτηκε μέ τό μέρος τού Πέτρου 'Αλε
ξανδρείας, πού, ακολουθώντας τόν Διονύσιο Κορίνθου (Β Ι αΙ), τόν
Κυπριανό Καρθαγένης (ΓΙ αΙ) καί τόν Διονύσιο 'Αλεξανδρείας (Γ'
αΙ), συγχωρούσε τούς πεπτωκότες.

Έπιστολή πρός θμουίτας. Γράφηκε στήν φυλακή καί σώζεται άποσπα
σματικά.
ΡΟ 10.1561-1565. Ε. SCHWARTZ. Eusebius Werke. 11 2 (OCS 9.2). leipzig 1908.
760-764. ΒΕΠ 20. 52-54.

σσ.

Έπιστολή πρός Μελίτιον. Σώζεται στήν λατινική καί τήν ύΠογράφουν ά
κόμα οί έπίσης φυλακισμένοι έπίσκοποι Ήσύχιος, Παχώμιος καί Θε
όδωρος.

ΡΟ 10. 1565-1568. F. Η. ΚΕΠΙΕR. Der melitinianische Streit ίη Agypten: ZNW 35 (1936)
159-161.

Έπιστολή Μελιτιανών (σέ πάπυρο, έλληνικά καί κοπτικά). Κείμενο σχε

τικό μέ τό περιεχόμενο τών παραπάνω έπιστολών, γραμμένο άπό Μελι
τιανούς.
Η.1. ΒΕΙΙ. Jews and Christians ίη Egypt .... Oxford 1924. σσ. 38-99. Βλ. καί W. TELFER,
Meletius of Lycopolis ... : HThR 48 (1955) 227-237' ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ ΚΟΪΝΙΔΗ (νϋν Πατρ.
Άλεξανδρείας). Μάρτυς Φιλέας. έπίσκοπος Θμούεως. 'Αλεξάνδρεια 1955. L.W.
BARNARD. Athanasius and the Meletian Creed ίη Egypt: JournaJ of Egypcian Arche%gy
59 (1973) 181-189' ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ. Some Notes οη the Meletian Schism ίη Egypt: SP 12 (τυ
115) (1975) 399-405.

'Απολογία

ΚRϋGΕR-RUΗΒΑCΗ, Ausgewahlte Martyrerakten, Τϋbίngen-LeίΡΖίg 1965, σσ. 113-116
(λατιν. κείμενο Μαρτ.). ν. MARTlN, Papyrus Bodmer ΧΧ: Apologie de Phileas.eveque
de Thmouis. Cologny-Geneve 1964, σσ. 24-52 (γιά πρώτη φορά έκδίδεται τό έλλην. κεί
μενο τού Μαρτυρ.). Η. MUSURILLO, The Acts, σσ. 328-353 (έλλην. κα{ λατιν. Μαρ
τύρ.). J. SCHWARΤZ: Chroniqued' Egypte40(l965)436-440. F. ΗΑΙΚΙΝ. Ι' "Apologie"
de martyr Phileas de Τhmuis et les actes latins de Phileas et Philoromus: ΑΒ 81 (1963)5-27.
C. Η. ROBERΤS: JThS 18(1967)437-438. Μ. SIMONEΤTI. Studi agiografici, Roma 1955,
σσ. 111-132. Π. ΧΡΗΣΤΟΥ. Τά μαρτύρια τών ι'tρχαίων χριστιανών, σσ. 336-357. G.
ΙΑΝΑΤΑ. Note al Papiro Bodmer ΧΧ: La quinta comparizione di Filea ... : MPhL 2(1977)
207-226. Α. Α. ΕΜΜΕΤ-Κ. PICKERING. The importance of Ρ. Bodmer ΧΧ. Τhe Apology
of Phileas and its problems: Prudentia 7(1975)95-103. The acts of Phileas ... including
fragments of the Greek Psalter ... edition ... by S. PIEΤERSMA. Geneve 1984. J.
SCHWARTZ. Vestiges Alexandrins dans quelques Acta Martyrum: BASP 21(1985)207-209.
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6.

ΠΑΜΦΙΛΟΣ (+309)

άναθεωρητής τού κειμένου της Βίβλου

ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ

Ό μάρτυρας Πάμφιλl?ς έδρασέ στό τέλος του Γ' καί τίς αρχές του
Δ' αΙ στήν Καισάρεια της Παλαιστίνης. 'Επηρέασε τήν ζωή της 'Εκ

κλησίας μέ τό διδακτικό, τό κριτικό καί τό όργανωτικό έργο του.
Ύπηρξε θερμός θιασώτης καί ένσυνείδητος συνεχιστής της παρα
δόσεως του 'Ωριγένη, γιά τόν όποίο έγραψε πεντάτομη ΆπολΟ'Υία
μέ τήν βοήθεια του Ευσεβίου Καισαρείας, χωρίς καθώς φαίνεται νά
συμμερίζεται απόλυτα τίς ακρότητες του μεγάλου αλεξανδρινου, του
όποίου πάντως έγινε ό πρώτος μεγάλος απολογητής. 'Ίδρυσε σχο
λή στήν Καισάρεια της Παλαιστίνης, δπως παλαιότερα

(234) ό

γένης.

διδασκαλία.

Έκεί δέν

περιορίστηκε

μόνο

στήν γενική

'Ωρι

Έργάστηκε μεθοδικά γιά τήν κριτική αποκατάσταση του κειμένου
τών Ο ι καί της ΚΔ από αντίδραση έν μέρει πρός τό ανάλογο έργο
πού γινόταν στήν 'Αντιόχεια (Λουκιανός). Τό κείμενο μάλιστα τών
Ο ι πού έξέδωσε ανέσυρε κυρίως από τά «Τετραπλά» καί «Ί:ςαπλά»
του 'Ωριγένη, του όποίου ή έργασία έτσι αξιοποιήθηκε, με τήν βοή
θεια επειτα καί του Ευσεβίου Καισαρείας. Τό διορθωμένο τουτο βι

βλικό κείμενο διαδόθηκε μεταξύ 'Αλεξανδρείας καί 'Αντιοχείας, ένώ
ό Μ. Κωνσταντίνος ζήτησε νά του σταλουν αντίγραφά του στήν Κων

σταντινούπολη. 'Ενδεικτικό της σπουδαιότητας της κριτικης έργα
σίας του Παμφίλου είναι δτι τό κείμενό του, πού σωζόταν στήν
βιβλιοθήκη της Καισάρειας μέχρι τό 640, δταν οί .. Αραβες κατέλα

βαν τήν περιοχή, χρησιμοποίησε καί ό Ίερώνυμος γιά τήν λατινική
μετάφραση της Γραφης.

Παράλληλα ό Πάμφιλος διοργάνωσε κι έμπλούτισε τήν ίδρυμένη
από τόν 'Ωριγένη βιβλιοθήκη της Καισάρειας καί μάλιστα κατάρτι
σε αξιόλογο αντιγραφικό έργαστήριο. Μέ τήν βοήθεια τής βιβλιοθή

κης αυτης κατόρθωσαν ό ίστορικός Ευσέβιος καί ό Ίερώνυμος νά
συντάξουν τά ίστοριογραφικά καί αποθησαυριστικά τους έργα.

ΒΙΟΣ

Ό Εύσέβιος Καισαρείας έγραψε Βίο τοϋ Παμφίλου. Τό έργο χάθηκε, άλ·
λά δ ίδιος Ιστορικός δίνει γιά τόν Πάμφιλο εύκαιριακά λίγες μά σημαντι-

62
κές πληροφορίες, τίς δποίες συμπληρώνει δ 'Ιερώνυμος. Γνωρίζουμε λοιπόν
δτι δ Π. γεννήθηκε τό

στήν Βηρυττό άπό πλούσιους καί μορφωμέ

240/45

νους γονείς, τούς όποίους κληρονόμησε. Σπούδασε στήν σχολή της Άλε

ξάνδρειας, άκουσε ίσως έκεί τόν Πιέριο καί γρήγορα fγινε θαυμαστής καί
άπολογητής τοϋ 'Ωριγένη. ΗΕνεκα συμπτώσεως ή fνεκα ώριγενισμοϋ δ Π.
έγκαταστάθηκε στήν Καισάρεια της Παλαιστίνης, ίσως περί τό280/1. Ή
μεγάλη του παιδεία, ή άγάπη του πρός τήν fρευνα καί τό ένδιαφέρον του

νά συνεχίσει καί νά μιμηθεί τόν 'Ωριγένη ήταν καλές προϋποθέσεις γιά νά
ίδρύσει έκεί σχολή. Στήν Καισάρεια χειροτονήθηκε πρεσβύτερος άπό τόν
Άγάπιο, δίδαξε μέχρι τό

καί διακρίθηκε γιά τήν σύνεση, τήν σοφία,

307

τήν έργατικότητα καί τήν όργανωτικότητά του. Προηγουμένως είχε δια
νείμει τήν μεγάλη του περιουσία στούς ένδεείς καί ζοϋσε πολύ άσκητικά.
,Απέκτησε πολλούς μαθητές, δ σπουδαιότερος τών δποίων ήταν δ Ευσέ
βιος πού αυτοχαρακτηρίστηκε

«6

Παμφίλου», πρός τιμήν τοϋ προστάτη

καί δασκάλου του.

Μέ τήν βοήθεια συνεργατών καί μαθητών όργάνωσε κι έμπλούτισε τήν
βιβλιοθήκη της Καισάρειας καί

-

τό σπουδαιότερο

-

συνέστησε άντιγρα

φικό έργαστήριο, πού έδωσε πληθος άντιγράφων της Γραφης καί

fpyrov έκ

κλησιαστικών συγγραφέων, μεταξύ τών δποίων τήν πρώτη θέση κατείχε

ό 'Ωριγένης. Στόν χαμένο Βίο τοϋ Π. δ Ευσέβιος είχε περιλάβει καί κατά
λογο της βιβλιοθήκης. Τό
Φεβροuαρίου τού

309

307

ό Π. συνελήφθη μέ μαθητές του καί στίς

16

άποκεφαλίστηκε.

ΕΡΓΑ

'Από τό πλούσιο κριτικό έργο τοϋ Π. μόνο ίχνη μποροϋμε νά έπισημά
νουμε (βλ. Ευθαλίου, WΕκθεσlς κεφαλαίων τών Πράξεων:

PG 10, 1549-53).

Στην φυλακή εγραψε ΆπολοΥίαν ύπiΡ 'ΩΡ'Υtνους σέ πέντε βιβλία. Στην σύν
ταξη τόν βοήθησε καί δ Ευσέβιος, δ δποίος μετά πρόσθεσε άκόμη ένα βι
βλίο. 'Από τό fpyo σώζεται (έκτός άπό άποσπάσματα στήν συριακή) μόνο
τό πρώτο βιβλίο σέ λατινική μετάφραση τοϋ Ρουφίνου, θιασώτη έπίσης τοϋ

'Ωριγένη στήν Δύση. Στό πρόσωπο τοϋ Π. έχουμε τόν πρώτο σπουδαίο ά

πολογητή τοϋ 'Ωριγένη, τοϋ δποίου έκθέτει τίς άπόψεις περί θεολογίας, πε
ρί Θεοϋ Πατέρα, περί θεότητας τού γίού, περί άγ. Πνεύματος, περί της
Γραφης, περί της άναστάσεως, περί κολάσεων τών άμαρτωλών, περί ψυ

χης καί άλλοιώσεως αυτης Κ.ά.
Τό εργο γράφηκε μέ άφορμή τίς κατηγορίες πού άποδίδονταν τότε στόν

'Ωριγένη άπό πολλούς καί δή άπό τόν Μεθόδιο 'Ολύμπου καί τόν Πέτρο
'Αλεξανδρείας. Ό 'Ιερώνυμος γνώριζε καί 'Επιστολές τοϋ Π.
ΡΟ

15, 1533-1578

καί

17, 521-616.

ΕΥΣΕΒΙΟΥ, ·Εκκλησ. Ιστορία (σέ πολλά σημεία

κατά τό ευρετήριο). ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, Περί των έν ΠαλαισΤ(νΥ μαρτύρων
Είς τόν Βίον Κωνσταντίνου Δ'

36.

ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ,

De

νίτ.

i11. 17.

11.

ΤΟΥ ΙΔlOΥ,

ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ,

Praefatio

ίη Para/ipom. καί Adversus Rufinum ί,9. ΦΩΤΙΟΥ, Μυριόβιβλος 118. Η. S. MURPHY,

The Text of Rom. and

Ι

Cor.

ίη

Minuscule 93 and the text of Pamphilus: HThR 52 (1959)

119-131. Η. CROUZEL, Ι' ecole d' Origene a cesaree: ΒΙΕ 71 (1970) 15-27. ERA Α. DELL"
La misura della verita. Pamphilo, Apologeticus pro Origene Rufino interprete, ΡΟ 17, 545,
39-47: Bolletino dei classici 4 (1983) 68-71 και 72-76.

7.

ΠΙΕΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΑΣ

~Eζησε μέχρι τίς αρχές του Δ' αΙ (καί ίσως λίγο μετά τό

309) ώς
θεολογων πρεσβύτερος καί υπεύθυνος (από τό 281 μέΧΡt τό 300) της
λεγόμενης Κατηχητικης σχολης της 'Αλεξάνδρειας. Περί τού προ

σώπου καί τού έργου του έχουμε πολύ λίγες είδήσεις καί αύτές άλ
ληλοσυγκρουόμενες. Ό Φώτιος (Μυριόβιβλος

119) αναφέρει ότι τόν

όνόμαζαν «νέον 'Ωριγένη», κάτι πού προϋποθέτει καί διδακτικό καί
συγγραφικό έργο. 'Από τόν Φίλιππο Σιδήτη, τόν Ίερώνυμο καί τόν
Φώτιο προσγράφονται αντίστοιχα στόν Πιέριο «Σπουδάσματα»,

«Tractatus»

καί «Βιβλίον» δώδεκα λόγων. Πιό συγκεκριμένα διασώ

ζονται οί έξης τίτλοι (η θέματα) λόγων καί κηρυγμάτων του:

ΕΙς τό Κατά Λ.ουκαν ΕύαΥΥέλlον, Είς τό Πάσχα καί τόν Ώσηέ.
Περί τής Θεοτόκου, Είς τόν βίον τού άΥίου Παμφίλου

emp/aria.

Τά

Exemplaria

( + 309)

καί Εχ

(Ίερώνυμος) ήσαν μάλλον αντίγραφα της

ΚΔ καί πιθανόν κριτική έκδοση η κείμενο μέ κριτικές παρατηρήσεις.

Πάντως εΙναι προβληματικό άν ό Πιέριος έπέζησε τού μαθητη του

Παμφίλου, τοΟ γνωστου ώριγενιστη, καί άν έζησε τά τελευταία έτη
τού βίου του στήν Ρώμη, όπως θέλει ό Ίερώνυμος. ~Iσως νά πρόκει
ται γιά δύο πρόσωπα, τό ένα πού έζησε περίπου μέχρι τό

300

στήν

'Αλεξάνδρεια καί τό άλλο πού τελείωσε τήν ζωή του στήν Ρώμη με
τά τό 309.
Ό Φώτιος παρατηρεί δτι ό Πιέριος όρθοδοξούσε ώς πρός τόν γίό,

αλλά έσφαλλε ώς πρός τό Πνευμα, τό όποίο θεωρούσε υποδεέστερο
των δύο άλλων προσώπων της άγ. Τριάδας. ΣώζΟνται μόνο αποσπά
σματα από τόν ·Ιερώνυμο καί τόν Φίλιππο Σιδήτη.
ΕΥΣΕΒΙΟΥ, Έκκλησ. ίστορία Ζ' 32,26 καί 30. ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ, Dc viris illustribus 76.
Comment. ίη Matth. 24, 36. ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, EpistuIa 49,3. ΦΩΤΙΟΥ, Μυριό

ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ,

βιβλος 119. ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ, ΠανάρlOν 69,2,4. ΦΙΛιΠΠΟΥ ΣΙΔΗΤΗ, είς C. DE BOOR.
Neue Fragmente des Papias, Hegesippus und Pierius ... (τυ 5,2). Leipzig 1888. σσ. 170-184.
ΡΟ 10, 243-244. L. Β. RADFORD. Three teachers of Alexandria: Τheognostus. Pierius and

Peter ...• Cambridge 1908.

σσ.

44-58.

8.

ΠΕΤΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ (300-311)

ΓΕΝΙΚΑ

'Εργάστηκε μέ πολλή έπιτυχία ώς διδάσκαλος η προϊστάμενος ττ:ς

αλεξανδρινής σχολής, αναδείχτηκε ένας από τούς πρώτους αντιω
ριγενιστές καί τό

300 διαδέχτηκε

στόν θρόνο τής 'Αλεξάνδρειας τόν

Θεωνά. 'Επισκόπευσε καρποφόρα μέχρι τό 303, όπότε στόν διωγμό
του Διοκλητιανου συνελήφθη καί κλείστηκε στίς φυλακές. WΗδη δ
μως ήταν συντάκτης θεολογικών καί δή αντιωριγενιστικών έργων,
στά όποία έκφραζόταν θετικά όχι μόνο γιά τήν θεότητα του Χριστου,
αλλά καί γιά τίς δύο του φύσεις. Οί απόψεις αύτές είναι σημαντικές
γιά τήν πρωιμότητά τους. 'Επιπλέον ή διατύπωσή του ότι ό Χριστός

«τό συναμφότερον τοίνυν δείκνυται, ότι Θεός ήν φύσει καί γέγονεν
άνθρωπος φύσει» (από τό χαμένο έργο του «Περί της Σωτηρος έπι
δημίας») είναι κυριολεκτικά πολυσήμαντη καί μάλλον γνωστή στόν
'Αθανάσιο, πού ανέπτυξε τήν θεολογία του «φύσει καί αληθινός Υίός
του Θεου» ό Κύριος.

Στό διάστημα τής φυλακίσεώς του δέν έπαυσε νά ποιμαίνει καί

νά γράφει. 'Ιδιαίτερα τόν ανάγκασε σ' αύτό ή στάση του συνδεσμώ
τη του Μελιτίου Λυκοπόλεως έναντι τών πεπτωκ6των κατά τούς
διωγμούς. Ό Μελίτιος ακολουθουσε αύστηρή τακτική εναντι τών πε

πτωκότων-- καί μέ αντικανονικές πράξεις έπιδίωκε νά ύποκαταστή·
σει τόν Πέτρο, έπειδή αύτός έφάρμοζε τήν έπιείκεια. Ό Π. αναγ
κάστηκε μέ άγνωστες συνθήκες νά κηρύξει συνοδικά εκπτωτο

(305;)

τόν Μελίτιο, νά αρνηθεί τό βάπτισμα τών μελιτιανών καί νά γράψει
από τήν φυλακή 'Επιστολή, στήν όποία όριζε τόν έπιεική τρόπο α

ποδοχης τών πεπτωκότων καί απέτρεπε τό έθελοντικό (είσπηδητι
κ6) μαρτύριο. Είκοσι χρόνια μετέπειτα ή Α ι Οίκουμενική Σύνοδος

υίοθέτησε τήν βασική θέση του π., μειώνοντας δμως τά 4 έτη τιμω
ρίας πού πρότεινε αύτός σέ 3 γιά δσους χριστιανούς, χωρίς ίδιαίτε
ρες πιέσεις, θυσίασαν στά είδωλα (βλ. Καν6νες ι Ι, ια Ι, ιδ ι Νικαίας

καί γ Ι, Ι ι Πέτρου). Στίς άλλες περιπτώσεις, πού είναι δευτερεύου·
σες, ή Νίκαια έμφανίζεται λίγο αύστηρότερη από τόν Πέτρο.
Ό Πέτρος μαρτύρησε μέ αποτομή τής κεφαλής στίς 25 Νοεμβρίου
του

311.

ΕΡΓΑ

Τά εργα του, πού όλα χάθηκαν, γνωρίζουμε μόνο άπό τούς μνημονευό-

65
μενους τίτλους, από λίγα αποσπάσματα καί από κοπτικές μεταφράσεις.
Δέν είναι όμως βέβαιο άν πρόκειται περί τίτλων βιβλίων ή περί τίτλων κε
φαλαίων.

Περί θεότητος

(,. τού

Χριστού). Σώζονται τέσσερα μόνο αποσπάσματα.

'Επίσης άλλα αποσπάσματα στήν συριακή, τήν αρμενική καί τήν αραβική.

PG 18,509·512. Ε. SCHWARTZ: ACO Ι, 1,2,
RICHARD: Μυ 86 (1973) 268 έξ. CPG Ι 1635.

σ.

39

καί Ι, Ι,7, σ.

89.

ΒΕΠ

18,250. \1.

Περί τής Σωτήρος ήμών επιδημίας. Μόνο ενα απόσπασμα, δηλαδή τό πο
λυσήμαντο χωρίο: «Τό συναμφότερον τοίνυν δείκνυται, ότι Θεός ην φύσει
καί γέγονεν άνθρωπος φύσει». 'Ίσως τό προnγούμενο έργο ν' αποτελεί μέ
ρος τού παρόντος.

PG 18,

5Ι

1-512.

ΒΕΠ

18,250.

Περί ψυχής (<<Περί του μηδέ προϋπάρχειν τήν ψυχήν»). Μόνο τέσσερα
αποσπάσματα. Τό ενα στήν συριακή.

PG 18,520-521. PG 86Α, 961. Ε. SCHWARTZ: ACO 111, σ. 197. W. BIENERT: Κλη
ρονομία 5 (1973) 311-312' 6(1974) 235-236 (διόρθωση Κ. ΙIΑΠΑΔΟΙlOΥ ΛΟΥ) καί 237-241
(έπανέρχεται ό Bienert).
Περί αναστάσεως. Έπτά αποσπάσματα στήν συριακή. Τό ενα σώζεται
καί στήν έλληνική.

J.

Β.

PITRA, Analecta sacra,

ιν,

Paris 1883,

σσ.

193

εξ. καί

429

'Επιστολή περί μετανοίας. Γραμμένη από τήν φυλακή

έξ.

(306) ώς

πασχάλιο

γράμμα. Σώθηκε τό μέρος της πού αφορά τόν τρόπο αποδοχής τών πεπτω

κότων. Διακρίνεται σέ

14

παραγράφους, πού ίσχυσαν ώς

14

κανόνες τής

'Εκκλησίας. Μεταφράστηκαν στήν συριακή, τήν γεωργιανή καί τήν σλα
βική.

PG 18,468-508.

ΒΕΠ

18, 229-249. JOANNOU, Fonti,

ΙΙ, σσ.

33-57. CPG

Ι

1639.

Τρικεντίφ τινί (περί πάσχα «λόγος» ή έορταστική επιστολή). ΣώζΟ\fται
πέντε αποσπάσματα στό «Πασχάλιον χρονικόν».

PG 18,512-517

καί

PG 92, 72-76. JOANNOU, Fonti, 11,

σσ.

57

έξ. ΒΕΠ

18,251-254.

'Επιστολή πρός Άλεξανδρείς. Γραμμένη από τήν φυλακή, συνιστά στό
ποίμνιό του νά μήν έπικοινωνεί μέ τόν Μελίτιο καί τούς άντικανονικούς
κληρικούς του. Σώζεται στήν λατινική.

PG 18,509-510. F.

Η.

KETTLER: ZNW 35 (1936) 162-163.

'Επιστολαί:

α) Πρός τούς έαυτoίi κληρικούς. Μ.

Richard: Symbo/ae Os/oenses 38 (1963)
Έπιστολή έόρτιος. Δύο αποσπάσματα. Μ. Richard:

80 (Ενα απόσπασμα). β)
86 (1973) 267. γ) Άπό

.\ιfυ

Έπιστολή πασχάλια μάλλον προέρχεται τό άπό

σπασμα, πού εκδίδεται ώς 150ς κανών (βλ. Έπιστολή περί μετανοίας) καί
συνιστά τήν νηστεία τής Τετάρτης καί τής Παρασκευής καί απαγορεύει τήν

γονυκλισία κατά τήν Κυριακή (= «χαρμοσύνης ήμέρας») καί στό διάστη
μα τής Πεντηκοστής.

'Αποσπάσματα αδήλων εργων:

CPG

Ι

1644-5.

'Αμφιβαλλόμενα:
α)

Έπιστολή

πρός

Άπολλώνιον Λυκοπόλεως:

J. W.

Β.

Barns-H.
'Ορθοδόξους): W.

C'hadwick: JThS 24 (1973) 443-455. β) Έπιστολή (πρός
F. Crum: JThS 4 (1903) 391-393. γ) Δύο κοπτικά αποσπάσματα από δύο
έπιστολές, ή μία τών όποίων Πρός Διοκλητιανόν: W. Ε. Crum: JThS 4 (1903)
388-391. Τ. Orlandi: ΑΒ 93 (1975) 127-132.
!'ίόθα:

Διδασκαλία. 'Ένα απόσπασμα:

PG 18,

521ΑΒ καί

OC 2 (1902) 344-351.
ΛόΎος περι' καταφρονήσεως τών Ε:ΎκοσμΙων ... Στήν κοπτική: Η. Hyvernat, Ribliothccae Pierpont \1organ codices phoιographicc exprcssi. Roma 1922.
Καί στήν αραβική: J.M. Saugct: POCh 22 (1972) 145 έξ.
Όμιλία είς τήν βάπτισιν τoίi Xριστoίi: Η. Hyvernat, αυτόθι. Στήν κοπτική.
Όμιλr'α εις τήν Γέννησιν (τού Κυρίου). Στήν αραβική: G. Graf: OCP 3
(1937) 74.
Παραίνεσις. Άπόσπασμα όμιλίας στή\' κοπτική: Ο.Η.Ε. Burmcstcr: Μυ
45 (1932) 50 έξ., 68 έξ. (άγγλΙΚή μετάφρ.).

ΒIΒΛlOΓΡΑΦIΑ

[Yl:f.BIOY, ·Ε,,,,..λησ. ίστσρια Ζ' 32, 3 Ι· 11' 13,7 καί (-)' 6,2. ΡΟ Ι, 383-400 καί 3,
353·361. Ι"Β. RADI'ORU, Thrcc tcachcr~ of Alcxandria:Tllcogno~tus, Picriu~ and Petcr.
('ambridge 1908. \\'. TH'LcR, 51. Pcter ... and Arius: ΑΠ 67 (1949) Ι Ι 7- Ι 30. Μ. RICHARD,
I'c cOlnput Ρ'ΙΓ octactcri~: Τού ίδίου, Opera minora. Ι, Turnhout 1976. Νο 21. Μ. RICHARI),
\>icrrc ιι.:τ d' AlcxallQric ct Ι' uniquc hypostase du ('hri~t: Τού ίδίου, Opcra minara. 11.
ΤΙΙΤΠΙlΟΙI! 1<)77, ;\ίο 26.

9.

ΜΕΘΟΔΙΟΣ (ΟΛ ΥΜπογ) (311/2;)

ΓΕΝΙΚΛ

Ό Μεθόδιος ειναι φυσιογνωμία εντυπωσιακή καί δυσερμήνευτη.
WΕδρασε μάλλον ώς διδάσκαλος παρά ώς επίσκοπος στό τέλος του
Γ' καί τίς αρχές του Δ Ι αΙ Τό έργο του ύπενθυμίζει τό κλίμα ΤΟ}\'

αρχαίων απολογητών, μολονότι έχει στοιχεια του Ειρηναίου της Λυ
ών. Προσπάθησε νά εΙσαγάγει στήν εκκλησιαστική γραμματεία τή\'
καθολική χρήση του διαλόγου κατά μίμηση του Πλάτωνα. Ή μέθο

δός του όμως δέν είναι διαλεκτική αλλά σαφώς αλληγορική, ακόμα
καί όταν φαίνεται νά έρμηνεύει τυπολογικά τήν ΠΔ. Κατά τουτο ε

πηρεάζεται από τόν Ώριγένη, μολονότι είναι ό πρώτος σημαντικό:,
αντιωριγενιστής, όπως ό σύγχρονός του Πάμφιλος εΙναι ό πρώτος
σημαντικός απολογητής του Ώριγένη. Γι' αύτό οί ώριγενιστές περι
φρόνησαν (Σωκράτης) τόν Μ., ενώ οί αντιωριγενιστές τόν εγκωμία
σαν ('Επιφάνιος Κύπρου).

Ό Μ. είχε μεγάλη φιλοσοφικοηθική παιδεία καί λογοτεχνικό τά
λαντο. Μέ τήν βοήθεια καί της αλληγορικης μεθόδου ανέμιξε τή\'

βιβλική κοσμολογία καί ανθρωπολογία μέ τήν πλατωνική μεταφυ
σική καί τήν λαϊκοφιλοσοφική καί δή στωική ηθική. Τό γεγονός αύ
τό, σέ συνδυασμό μέ τήν έμμονη προσπάθειά του «τήν κατά τό
πνευμα (= όχι γράμμα) διάνοιαν δηλώσαι της Γραφής» (Συμπόσιο\'

Ε'

2),

εξηγει γιατί ό Μ. εκφράζει λίγο τό κλίμα τής ίστορικής Έκ

κλησίας. "Βέβαια μιλάει γιά τήν Έκκλησία, αλλά περιέργως θεωρει

ότι οί ψυχές προσκολλώνται πρώτα στόν Λόγο (ώριγενιστικό θέμα)
κι επειτα σχετίζονται μέ τήν 'Εκκλησία. Ή λογοτεχνική μορφή τού

εργου του καί ή τάση νά θεολογει ερήμην τών παραδοσια κών μορ
φών της 'Εκκλησίας τόν όδηγουν συχνά σέ ασαφείς καί μάλιστα έ

σφαλμένες χριστολογικές διατυπώσεις, τίς όποιες ό Φώτιος θεώρησε
αρειανικές παρεμβάσεις (Μυριόβιβλος 237). 'Έτσι Π.χ. ό Λόγος πρό

αΙώνων εΙσηλθε στόν Χριστό, πού όνομάζεται «πρώτον βλάστημα»
καί «πρεσβύτατος τών αΙώνων» (Συμπόσιον ΓΙ

4).

Συγχρόνως θεω

ρει τόν Χριστό «ανθρωπον ακράτφ θεότητι καί τελεί~ πεπληρωμΙ
νΟν καί Θεόν εν ανθρώπφ κεχωρημένον» (αυτόθι).

'Επιχειρει ένιαία θεώρηση τής ίστορίας καί τής αιωνιότητας, αρ
χίζοντας από τήν πρώτη ήμέρα της δημιουργίας καί τελειώνοντας
μέ τήν έβδομη (της αναστάσεως καί της χιλιετους βασιλείας: Συμ
πόσιον Θ' 1) καί τήν όγδοη ήμέρα, ή όποία ταυτίζεται μέ τήν αΙω
νιότητα. Στό πλαίσιο τουτο διακρίνει τρία στάδια τήζ ίστορίαc τη.:

σωτηρίας (Συμπόσιοv Ε'

7):

τήν εποχή τών Έβραίων, όπότε δόθηκε

ή «σκιά της εlκόνος» της ουράνιας βασιλείας τήν εποχή μας

(= τής

Τκκλησίας), όπότ!: δόθηκε ή είκόνα της βασιλείας καί τήν αληθι
\'li βασιλεία, τήν πραγματική βασιλεία, πού θ' ακολουθήσει τήν α

νάσταση, όπότε καί ή αληθινή έορτή της σκηνοπηγίας, στήν όποία
θά μπάσχουν οί αγνοί. Είναι φανερό δτι ό Μ. έπηρεάζεται από έγ
κρατιτικές καί φιλοσοφικοηθικές Ιδέες, ωστε αθέλητα ίσως νά αφαιρει
τ6ν ίστορικό ρεαλισμό από τήν 'Εκκλησία, νά βλέπει μέ κάποια νε
οπλατωνική απαισιοδοξία τόν κόσμο καί νά απολυτοποιει τήν παρ

θενία, δεχόμενος τόν γάμο νόμιμο, αλλά ώς συγκατάβαση πρός τήν
ανθρώπινη αδυναμία (Γ' Ι Ι). Πάντως ή παρθενία έντάσσεται στήν
σωτηριολογlκή προοπτική κι ~τσι διαφοροποιειται από τήν φιλοσο
φική ασκητική, όπως Π.χ. του Πορφυρίου.

Ή έπιδίωξη καί δοξολογική παρουσίαση της παρθενίας ή άγνείας
έχει μορφή αρετολογίας καί ηθικολογίας, οί όποίες αποκτουν αυτο
νομία στήν σκέψη του: η παρθενία σημαίνει τήν όμοίωση πρός τόν

Θεό, διό καί μόνο οί παρθένοι θ' αποκτήσουν αγγελικά-πνευματικά
σώματα κατά τήν δγδοη ημέρα. Οί αναφορές του στήν ουράνια βα
σιλεία δέν έκφράζουν σχετικές έμπειρίες, γιά νά χαρα κτηρίσουμε νη
πτική θεολογία τό έργο του. 'Εντούτοις από τήν θεματολογία καί τόν

συμβολισμό του έργου του Συμπόσιον πηραν πολλά στοιχεία οί με
ταγενέστεροι συγγραφεις, όπως ό Γρηγόριος Νύσσης (Περί παρθε

νίας) καί ό Άμβρόσιος Μιλάνου (Περί 'Εκκλησίας).
Τήν συμμετοχή του Μ. στά προβλήματα της 'Εκκλησίας δείχνει
μόνο ή πολεμική του κατά του νεοπλατωνικου Πορφυρίου, κατά τών

γνωστικών (στό έργο του Περί αύτεςουσίου) καί κατά του 'Ωριγένη,
τόν όποίο δέν κατανόησε ορθά σέ όλες τίς περιπτώσεις της έναντίον
του πολεμικής.

Ό ποιητής

Πέρα τούτων ό Μεθόδιος απέκτησε ίδιαίτερη σημασία γιά τήν ί
στορία τής έκκλησιαστικης ύμνογραφίας, διότι τό έργο του «Συμ
πόσιον» κλείνει μέ προσωδιακό ύμνο στήν παρθενία, πού μάλλον
γράφηκε στό τέλος του Γ' αί. Ό ύμνος έχει 24 Ιαμβικές στροφές,

η κάθε μία τών όποίων αποτελείται από τρείς δεκαπεντασύλλαβους
ή δεκαεξασύλλαβους ή δεκατετρασύλλαβους στίχους καί έναν οκτα
σύλλαβο στίχο (Κ. Μητσάκης). Στήν πρώτη στροφή καί αλλου τό
μέτρο δέν τηρείται. WΕτσι έχουμε στίχο στήν αρχή πέρα τών τεσσά
ρων συνήθων. Τίς στροφές, πού μάλιστα έχουν ακροστιχίδα τό έλ

ληνικό αλφάβητο, ακολουθεί πάντα τό ίδιο έφύμνιο. 'Ιδού η πρώτη

στροφή μέ τό έφύμνιό της:

«'Ά νωθεν, παρθένοι, βοής

έΥερσίνεκρος ήχος ήλθε νυμφίφ λέγων
πασσυδί ύπαντάνειν λευκαίσιν έν στσλαίς
καί λαμπάσι πρός άνατολάς- έΥρεσθε πρίν φθάσΥ

μολείν είσω θυρών ανας ».
Έφύμ νιο: « Ά γνεύω σοι καί λαμπάδας φαεσφόρους
κρατούσα, νυμφίε, ύπαντάνω σοι»
(Η.

Musurillo, Methode d' Olympe, Le Banquet, Paris 1963,

σ.

310).

Τό προσωδιακό αυτό ποίημα δέν προοριζόταν γιά λειτουργική χρή
ση (εχει χαρακτηριστικά καί καταλύσεις του μέτρου πού δέν έξη

γουνται) καί δέν βρηκε μιμητές. Ή άκροστιΧίδα του καί τό ανα
πτυγμένο έφύμνιο όδήγησαν έρευνητές στήν ύπερβολική άποψη δτι
σ' αυτό εχουμε τόν πρόδρομο του Κοντακίου. Τό κλίμα του δμως

είναι δλως άλλο από έκεινο των Κοντακίων.
Ή ταυτότητα τού Μεθοδίου
Ή παρακολούθηση τής ζωής καί τής δράσεως του Μεθοδίου είναι σχε

δόν αδύνατη, ενεκα ή τής σιωπής ή τής συγχύσεως τών πηγών. Ό Ευσέ

βιος δέν τόν παρουσιάζει στήν 'Ιστορία του, μάλλον έπειδή ό Μ. ήταν
αντιωριγενιστής. Ό 'Ιερώνυμος

(De viris

ίΙΙ.

83)

τόν ονομάζει έπίσκοπο Ό

λύμπου τής Λυκίας καί μετά Τύρου, ώς καί μάρτυρα κατά τούς χρόνους
του Δεκίου

(249-251) ή

Βαλεριανου

(253-259)

στήν Χαλκίδα τής Έλλάδας.

Νεώτερες πηγές τόν αναφέρουν ώς επίσκοπο Πατάρων η Μύρων η Σίδης
ή Φιλίππων (Μακεδονίας). Έπειδή δμως ή μελέτη τών εργων του οδηγεί
στό συμπέρασμα δη έδρασε πρός τό τέλος του Γ' καί τίς αρχές του Δ'

αΙ, αποκλείεται νά μαρτύρησε επί Δεκίου. Ή σύγχυση προήλθε πιθανώς
από την ύπαρξη δύο ή τριών Μεθοδίων: ένός μάρτυρα επί Δεκίου στήν Χαλ

κίδα καί ένός ή δύο επισκόπων στήν Μικρασία.
Πρέπει δμως νά λεχτεί δη δ συντάκτης τών έργων πού προσγράφονται

στόν Μεθόδιο κατανοείται άριστα ώς λαϊκός κατηχητής ή διδάσκαλος πού

δίδαξε σέ πολλές πόλεις. Τήν παράδοση πού τόν θέλει επίσκοπο καί μάρ
τυρα

(311

ή

312)

δέν μπορούμε νά τήν επιβεβαιώσουμε.

Πηγές: ΕΥΣΕΒΙΟΥ, 'Εκκλησ. Ιστορια ΣΓ

13' Ευαγγελική ΠΡOπαρασKΕUή Ζ' 22.1[·

ΡΩΝΥΜΟΥ, De νίτ. ί/Iυ.~ΙΤ. 83' Ad Rufίnum Ι 11, 1133 Κ.ά. ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ, Πανάριον 64.

33. ΘΕΟΔΩΡΗΤΟΥ, 'Ερανιστής Ι. ΦΩΤιΟΥ, Μυριόβιβλος 235. 237.

ΕΡΓΑ

Ό Μεθόδιος συνέταξε πολλά έργα, άπό τά όποία σώθηκαν λίγα. 'Από

αύτά πάλι πολλά παραδόθηκαν, κατά περίεργο τρόπο, σέ σλαβική μετά-

70
φραση. Χρονολόγησή τους δέν φαίνεται δυνατή. Ό λόγος του Μ. εlναι προ

σεκτικά έπιτηδευμένος καί παγερός. Τό λεξιλόγιό του ένίοτε έξεζητημένο,
άλλά συχνά γίνεται λογοτεχνικός μέχρι καθαρά ποιητικός.

Συμπόσιον i\ περί lιγνείας. Διαλογικό fpyo, πού φιλολογικά μιμείται τό
. πλατωνικό Συμπόσιο καί ουσιαστικά έπιθυμεί ν' άπαντήσει σ' αυτό, νά πάρει
διάφορη άπό έκείνο θέση στό θέμα τού fprota. 'Εντούτοις πολλές άπό τίς
σκέψεις καί τά έπιχειρήματά του είναι πλατωνικά. οι δέκα παρθένες δέν
διαλέγονται τελικά, άλλά παίρνουν τόν λόγο γιά νά έγκωμιάσει κάθε μία
μέ δικό της τρόπο τήν παρθενία καί τήν άγνεία. Στό τέλος, μέ κορυφαία
τήν Θέκλα, ψάλλεται ό WΥμvος πρός τήν παρθενία. Ή έμφάνιση στόν ~μνo

τού τονικού στοιχείου είς βάρος τού ποσοτικού (προσωδίας) κρίνουν μερι
κοί δτι τοποθετεί αυτόν στά προδρομικά ποιήματα τού μεταγενtστερoυ Κον

τακίου. Τό

fpyo

σώθηκε στό πρωτότυπο.

ρα
σσ.

18,28-220. ΒΕΠ 18, 15-92. G. Ν. BONWETSCH, Methodius (GCS 27), Leipzig 1917,
1-141. Η. MUSURILLO - V. Η. DEBIDOUR: SCh 95 (1963).

Περί θεού καί ύλης και

(i\)

περί αύτεξουσ{ου. -Έργο διαλογικό, στό ό

ποίο ό Μεθόδιος καί δύο άλλοι (fνας όπαδός του γνωστικού ουαλεντίνου
κι fνας φιλόσοφος) συζητούν τό θέμα της άρχης τού κακού, τό όποίο γιά

i\

τόν Μ. δέν είναι ουσία, άλλά ένέργεια ένέργημα ένεργείας. Σώθηκε κατά
τά 2/3 στήν έλληνική καί όλόκληρο σέ σλαβική μετάφραση.
ρα 18, 240-265. ΒΕΠ 18, 93-110. G. Ν. BONWEΤSCH: GCS 27, σσ. 145-206. Α.
VAILLANT, Le De autexusio de Methode d' Olympe, version slave et texte grec (καί γαλ
λική μετάφραση): ΡΟ χΧιι 5, Ρaήs 1930 (καί Turnhout 1974'). rιά τά έλληνικά καί ι'tp
μενικά ι'tπoσπάσμα τα καΙ τήν σλαβική μετάφραση βλ. CPG Ι 1811 .

•Αγλαοφών i\ Περί άναστάσεως.

Διάλογος περί άναστάσεως τών νεκρών

σωμάτων καί κατά ώριγενιστικών άπόψεων. Σημαντικό του μέρος σώθη

κε άποσπασματικά στό πρωτότυπο καί όλόκληρο σέ σλαβική μετάφραση.
ρα

18,265-329.

ΒΕΠ

18, 111-175. G.

Ν.

BONWETSCH: GCS 27,

σσ.

219424.

Περί διακρίσεως τροφών. Σώθηκε σέ σλαβική μετάφραση.

G.

Ν.

BONWETSCH: GCS 27,

σσ.

427-447.

Περί βίου καί πράξεως λογικής. Σώθηκε στήν σλαβική. 'Εξετάζεται τό
θέμα της άνισότητας τών άνθρώπων, ή όποία κατανοείται ώς κίνητρο πρός
τελείωση πνευματική.

G.

Ν.

BONWETSCH: GCS 27,

σσ.

209-216.

Περί τών γενητών. Σώζονται στήν έλληνική διά τού Φωτίου άποσπάσμα
τα, πού ίσως άποτελουν μερική σύνοψη του

fpyou

καί δχι αυτολεξεί με

ταφορά.
ρα

18, 332-344.

ΒΕΠ

18, 176-181. G.

Ν.

BONWETSCH: GCS 27,

σσ.

493-500.

71
ΠερΙ λtπρας. Σώζονται άποσπάσματα στήν έλληνική κα! μετάφραση 9τήν
σλαβική.

G.

Ν.

σσ.

BONWETSCH: GCS 27,

451-474.

ΒΕΠ

18, 182-186.

ΠερΙ βδέλλης. Σώζεται στήν σλαβική.

G.

Ν.

σσ.

BONWETSCH: GCS 27,

477-489.

Κατά ΠορφυρΙου. Ό Μ. fγραψε όγκώδες

τριβή Κατά Χριστιανών (σέ

15

fpyo

γιά νά άναιΡέσει τήν δια

βιβλία) τού νεοπλατωνικού Πορφυρίου

( + 301/5). Δυστυχώς χάθηκαν καί τά δυο fpya.

Γιά τήν γνησιότητα τών λί

γων έλλην. άποσπασμάτων ή συζήτηση συνεχίζεται.

PG 18,345

καί

397-404.

ΒΕΠ

18,187-190. G.

Ν.

BONWETSCH: GCS 27,

σσ.

503-507.

Εις τόν ·Ιώβ. 'Ερμηνευτικά άποσπάσματα σέ Σειρές.
ρα

18,404-408.

ΒΕΠ

18, 191-195. G.

Ν.

BONWETSCH: GCS 27,

σσ.

511-519 .

•Αποσπάσματα:
Περ( μαρτύρων:

PG 18,345. ΒΕΠ 18, 196. G. Ν. Bonwetsch, σ. 520.
ΕΙς τήν Γένεσιν:R. Devreesse, Les anciens commentateurs grecs de
Octateuque et des Rois, Vaticano 1959, σ. 54 .

Ι'

•Απολεσθέντα:
Πιθανόν νά fγραψε ύπόμνημα στήν Γένεση καί στό Άσμα άσμάτων καί
Περί σώματος.

Νόθα:
ΕΙς τόν Συμεώνα κα{ εΙς την Α νναν τϋ ήμέρ~ τής ύπαντήσεως ... ~Eργo
W

του Ε'-ΣΓ αΙ:

PG 18, 348-381.

ΒΕΠ

ΑόΥος εΙς τά βαία τών φοινίκων:

18,197-212.
PG 18,384-398.

ΒΕΠ

18, 213-219.

ΕΙς την Άνάληψιν τού Κυρίου. Σώζονται άποσπάσματα στήν άρμενική:

J.

Β.

Pitra, Analecta sacra,

ΙΥ,

Paris 1883,

σσ.

207-209

καΙ

439-441

(λατιν.

μετάφραση).

Άποκαλύψεις. νΕργο'τού Ζ' αΙ, γραμμένο άρχικά στήν συριακή, άπό
τήν όποία fyιvav τέσσερες έλληνικές μεταφράσεις, δπως καί λατινική, άρ
μενική, άραβική καί σλαβική: F. Nau, ReveIations et Iegendes ... : JA serie
ΧΙ, 9 (1917) 415-471 καί 425-434 (γαλλ. μετάφραση). Α. Lolos, Die Apokalypse
des Ps.-Methodios, Meisenheim am Glan 1976. Τού ίδιου, Die dritte und vierte
Redaktion des Ps.-Methodios, Meisenheim am Glan 1978. Ε. Sackur,
Sibyllinische Texte und Forschungen. Pseudomethodius ... , Halle 1898 (έπα
νέκδ.

1963),

σσ.

60-96.

Βλ.

CPG

Ι

1830.

'Αποσπάσματα: Τρία Περί τού Σταυρού καί τού Πάθους:

PG 18, 397-404.
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ΒΕΠ

423

18, 220-223.

-Ενα ΕΙς τήν άνάστασιν:

έξ. 'Αβέβαια άποσπάσματα: ΡΟ

G. N.IJonwetsch: GCS 27,
18, 404-406. ΒΕΠ 18, 223-224.

σσ.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Methodios νοη Olympos, Ber1in 1958 (τυ 69) (δπου καί 1'1
πλούσια προγενέστερη βιβλιογραφία). L. G. PATERSON, The Creation of the World ίη
Μ ... : SP 9 (1966) 240-250 καί 14 (1976) 160-166 (De libero arbitrio and Methodius' Attack
οη Origen). C. ΤΙΒΙΙΕΠΙ, Vergίnμa. e matήmοnίΟ ... , Napoli 1969. Μ. HOFFMANN, Der
Dialog bei den christJichen SchήftsteΙΙern der ersten νier Jahrhunderte (τυ 96), Berlίn 1966,
σσ. 67-83, 109-130. Β. Α. VOSS, Der Dialog ίη der frίihchήstJίchen Literatur, Mίinchen
1970, σσ. 92-102. J. MONTSERRAT, lnfluencias platonicas en e1 Banquete ... : Scriptorium
Victoriense 16 (1969) 5-33 καί 163-212 (Los titolos CΉstologicos en 1a obra de Μ.). R. CARO,
La homiletica Mariana griega en el sigIo ν, 11, Dayton Ohio. 1972, σσ. 610-617. Ρ. J.
ALEXANDER, Medieval Apokalypses as Historical Sources: Amer. Histor. Rev. 73 (1968)
997-1018. ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, Byzantion and the Migration of Literary Works and Motifs ... :
Medievalia et Humanistica N.S. 2 (1971) 47-68. Α. ORBE, Metodίo Υ la exegesis de Rom
7,9: Gregorianum 50 (1969) 93-139. Κ. ΜΗΤΣΑΚΗ, Βυζαντινή όμνογραφία, Α', θεσσα
λονίκη 1971, σσ. 127-130. Π. ΧΡΗΣΤΟΥ: Κληροvoμ{α 6 (1974) 319-320, 327-332. J. ΡΕΡΙΝ,
Platonisme et stoicisme dans le De Autexusio de Μ.: Forma Futuri (εις τιμήν Μ. Pellegrino),
Torino 1975, 126-144. Β. ΨΕΥΤΟΓΚΑ, ΑΙ περί ΣταυροΟ καί πάθους τοΟ Κυρίου όμιλίαι ... ,
Θεσσαλ. 1975, σσ. 72-75. C. RIGGI, TeoIogίa delIa storia nel Simposio ... : Aug 16 (1976)
61-84. ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ: Salesianum 37 (1975) 503-545. F. νΑΝ ΟΕ PAVERD. Confession and
Penance ίη WDe lepira" of Μ ... : OCP 44 (1978) 309-341,45 (1979) 45-74. ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ: Aug
18 (1978) 459-485. Τ. D. BARNES, Methodius, Maximus and Valentinus: JThS 30 (1979)
47-55. J. DUJCEV, Ι' oeuvre de Methode ... 'De Iίbero arbitrios' et les discussions entre
orthodoxes et heretiques: Balcanica 8 (1977) 115-127. Μ. RICHARD: Opera minora.l, Leiden
1976, Νο 4 καί 5. V. BUCHHEIT, Das Symposion des Methodios arianisch interpolίert?:
Oberlίeferungsgeschichtlίche Untersuchungen (τυ 125), Berlin 1981, σσ. 109-114. G. J.
REININK, Ismael, der Wίldesel ίη der Wίiste. Zur Typologίe der Apokalypse des
Pseudo-MethodIos: ΒΖ 75 (1982) 336-344. Α. VITORES, Identidad entre el cuerpo muerto
Υ resucitado en Origenes. Segun el De resurrectione de Metodio de Olίmpo, Jerusalem
Franciscan Pr. 1981. C. ΤΙΒΙΙΕΠΙ, Verginita e matrimonio ίη antichi scrittori cήstίanί,
Roma 1983, σσ. 99-195 (Υιά τόν Μεθόδιο). G. J. REININK, Der Verfassername Modios
der syrischen SohatzhohIe und die Apokalypse des Pseudo-Methodios: OC 67 (1983) 46-64.
C. ΤΙΒΙΙΕΠΙ, Ascetismo fί1osofίco e ascetismo cristiano: Orpheus 6 (1985) 422-431. C.
MAZZUCCO, Tra Ι' ombra e la realίta. Ι' Apocalίsse nel Simposio dί Metodίo dί Olίmpo:
CCC 6 (1985) 399-423. G. PODSKALSKY, Die Sicht der Barbarenvolker ίη der spiίtgrie
chischen Patristik (4.-8. Jahrh): OCP 51 (1985) 330-351. Ε. PRINZIVALLI, ΙΙ simbolismo
del sangue ίη Metodio di Olimpo: Αιιί delIa Settimana Sangue e antropoJogia neJla Jetteratura
cristiana, Roma 1983, σσ. 1181-1192.
V. BUCHHEIT, Studien

Ζυ
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10.

πορφγΡΙΟΣ (233-301/5)

νεoπλατωVΙKός φιλόσοφος

ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ

Ό Πορφύριος ύπηρξε σπουδαίος νεοπλατωνικός φιλόσοφος καί
διακρίθηκε γιά τό κριτικό του πνευμα καί τήν ευρυμάθειά του. Δια

δραμάτισε άποφασιστικό ρόλο στήν έκδοση, τήν διάδοση καί τήν
έρμηνεία τών έργων του Πλωτίνου

( + 270),

του όποίου έγινε μαθη

τής καί συνεργάτης στήν Ρώμη, άνήγαγε τήν κάθαρση καί τήν σω
τηρία της ψυχης σέ κεντρικό θέμα της φιλοσοφίας καί άναθεώρησε

μερικώς τό τριαδικό σύστημα (τών ύποστάσεων) του δασκάλου του.
'Εκδήλωσε κριτική διάθεση έναντι τών λαϊκοθρησκευτικών άντιλή
ψεων της έποχης του, τών μυστηριακών «θεουργιών» καί τών δεισι

δαιμονιών, άλλά καί δέν τίς άπέρριψε τελείως. Νόμισε δτι αυτές
χρησιμεύουν ώς ένδιάμεσα στάδια πρός άνοδο της ψυχης καί προ
παντός πίστευε δτι μπορεί νά τίς άποκαθάρει μέ άλληγορική έρμη

νεία. Τά θρησκευτικοθεολογικά του ένδιαφέροντα είναι έμφανή,
κατανοουνται άριστα στό γενικό θρησκευτικό φιλοσοφικό κλίμα της

έποχης καί συγΥενεύουν μέ άντιλήψεις του χριστιανισμού, τόν όποίο
γνώρισε στό πρόσωπο καί μάλιστα στό έργο του Ώριγένη

(+ 253/4).

"Αγνωστο πότε άκριβώς πολέμησε τήν 'Εκκλησία μέ

«λόγους»

15

«Κατά χριστιανών», οί όποίοι, έκτός άσήμαντων άποσπασμάτων,
χάθηκαν. Φαίνεται δμως δτι άσκησε ρηχή κριτική καί άντιπαρέτα
ξε τά λαϊκά άντιχριστιανικά έπιχειρήματα, πού τότε, άλλά καί πα
λαιότερα, κυκλοφορουσαν. Τήν κριτική του έπικεντρώνει στήν έκ
του μηδενός δημιουργία του κόσμου καί τήν συντέλεια, στό μυστή
ριο της ένανθρωπήσεως του γίού το\} Θεού καί στήν άνάσταση τών

νεκρών. Παρά ταυτα ό κόσμος γιά τόν Πορφύριο έχει κάποια άρχή,
πού όφείλεται στήν μορφή, τήν όποία λαμβάνει ή αίώνια προϋπάρ

ΧΘυσα ύλη. Ή μορφοποίηση άποτελεί σημείο χρονικης ένάρξεως.
Χαρακτηριστικό της άντιδράσεως, τήν όποία προκάλεσε ό Πορ
φύριος μέ τήν έναντίον τών χριστιανών πολεμική του, είναι δτι ό σχε
δόν σύγχρονός του Μεθόδιος Όλύμπου (+ 311/12;) έγραψε «Κατά
Πορφυρ(ου» έργο, πού δυστυχώς χάθηκε. 'Αλλά καί πολλοί έκκλη
σιαστικοί συγΥραφείς καί πατέρες, δπως Π.χ. δ Ευσέβιος Καισαρείας,
ό Γρηγόριος Νύσσης, ό Δίδυμος Τυφλός, ό 'Ιωάννης Χρυσόστομος

καί άλλοι, γνωρίζουν τόν Πορφύριο' καί άναιρουν άντιλήψεις του. Πα
ράλληλα, έμφανίστηκαν χριστιανοί συγγραφείς, πού δχι μόνο χρη-

74
σιμοποίησαν μερικώς, όπως ήταν φυσικό, τήν γλώσσα-όΡΟλογία τών
νεοπλατωνικών καί του Πορφυρίου, αλλά καί έπηρεάστηκαν αμε
σότερα από αύΤήν. Ό συντάκτης τών «Άρεοπαγιτικών συΥγραφών»
Π.χ. χρησιμοποίησε ακόμα καί τίτλο έργου του Πορφυρίου, ό όποίος
έγραψε «Περί θείων όνομάτων», που δυστυχώς χάθηκε.
Ό Πορφύριος γενικά στήριξε τήν τριαδική θεώρηση του δντος, πού

είχε συστηματοποιήσει ό Πλωτίνος. Τό δν δηλαδή αποτελεί τό έν,
πού είναι απόλυτο καί απαθές, ό νοϋς, πού μέ εκχυση προέρχεται
από τό εν, καί ή ψυχή, πού μέ τόν ίδιο τρόπο προέρχεται από τόν
νου. Μέ τήν έπήρεια δμως της αριστοτελικης λογικης συνέδεε η ταύ
τιζε τήν τριάδα του όντος περισσότερο μέ τόν νοητό κόσμο καί τήν

λογική ούσία. Ή ψυχή (του κόσμου) ακόμη έμπεριέχει «τούς λόγους»
τών όντων, δηλαδή τίς γενικές μορφές δλων τών γνωστών δντων,
καί συνιστα τήν πεμπτουσία τών ατομικών ψυχών (ανθρώπων καί

ζώων), πρός τίς όποίες δέν συγχέεται. 'Όλα τά δντα μεταξύ τους ε

χουν ποιοτική διαφορά. 'Εκείνο πού γεννα είναι ανώτερο από τό γεν
νώμενο. Σταθερό στοιχείο παραμένει ή αμφίδρομη κίνηση από τό εν

πρός τίς έπιμέρους ψυχές, οί δποίες έκφυλιστικά προέρχονται από
τήν ψυχή, καί από τίς έπιμέρους ψυχές πρός τό εν, μέ τό όποίο αυ

τές έπιθυμουν νά ένωθουν. Ή κίνηση αύτή, πού γίνεται μεταξύ τών
δύο αντίθετων άκρων, δηλαδή του θείου ένός καί του μηδενός (ύλης),
προϋποθέτει ερωτα του ένός κι έπιβάλλει τήν άσκηση, τίς νηστείες,
τήν κάθαρση της ψυχης καί τήν εκσταση. Αυτός πού μέ βούληση

έλεύθερη καταπολεμεί τά πάθη του έπιτυγχάνει τήν γνώση του Θε
ου, τόν όποίο τότε «εχει παρόντα».
ΒJOΣ

Ό Πορφύριος γεννήθηκε στήν Τύρο τής Φοινίκης τό 233 καί όνομαζό
ταν Μάλχος. Τό όνομά του έξελλήνισε ό δάσκαλός του στήν 'Αθήνα Κάσ
σιος Λογγί"νος. 'Από τό 263 μέχρι τό 268 μαθήτευσε στόν Πλωτίνο, στήν

Ρώμη. Μία μελαγχολία τόν εφερε στά πρόθυρα της αυτοκτονίας, τήν όποία

άπέφυγε μέ τήν συμβουλή τού Πλωτίνου νά άποσυρθεί στό Λιλύβαιο της
Σικελίας. 'Αρκετά μετά τόν θάνατο τού Πλωτίνου (270), έπανήλθε στήν Ρώ
μη, συνέχισε ώς διάδοχος τό εργο τού δασκάλου του, τόν όποίο ποικιλο
τρόπως ύπεράσπισε, παντρεύτηκε τήν Μαρκέλλα καί συνέταξε πλήθος

μελετών. Τήν τελευταία του μελέτη, «Περί Πλωτίvoυ βίου», εγραψε τό
Πέθανε στό διάστημα μέχρι τό

301.

305.

ΕΡΓΑ

Ό Πορφύριος μελέτησε, πλήν της φιλοσοφίας, κα( δλες τίς έπιστημες

τής έποχής του. Γι' αυτό καί τά εργα του έκτείνονται στόν χώρο όχι μόνο
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της φιλοσοφίας, άλλά καί της φιλολογίας, της ρητορικης, της ψυχολογίας,

της ήθικης, της άστρολογίας, τών μαθηματικών καί άλλού. Τά σημαντι
κότερα τών διασωθέντων εργων του εΙναι τά έξης:
Περί τού έν Όδυσσείι;ι τών Νυμφών άντρου.

'Υπομνήματα εΙς

tpya

Πλάτωνος.

ΕΙσαγωγή εΙς τάς Άρlστοτέλους κατηγορίας (ή Περί τών πέντε φωνών:
γένος, ε{δος, διαφορά, Ιδιον, συμβεβηκός).
ΕΙς τάς 'Αριστοτέλους κατηγορίας κατά πεύσιν καί άπόκρισιν.
'Υπομνήματα εΙς άλλα εργα τού 'Αριστοτέλους.
Περί Πλωτίνου βίου καί της τάξεως τών βιβλίων αύτού.
Πυθαγόρου βίος.

Άφορμαί πρός τά νοητά.
Περί τών της ψυχής δυνάμεων
Περί άποχής έμψύχων.
Πρός Μαρκέλλαν.

Περί τής έκ λογίων φιλοσοφίας.

Περί άγαλμάτων..
Περί θείων όνομάτων.
Τών Χαλδαίων τά λόγια.
Όμηρικά ζητήματα.

ΕΙς τά «'Αρμονικά» Πτολεμαίου υπόμνημα.

Τίς έκδόσεις τών εργων τούτων, τών αυτοτελών καί τών άποσπασμά
των βλ. είςΡWΚ

53 (1953) 279-301,

καί Α.

Smith, F. Romano

καί

L. Brisson

(στήν βιβλιογραφία).

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ (έπιλεκτική)

J. BIDEZ, Vie de Porphyre, Paris 1913. Porphyre, huit exposes suivis de discussions ... ,
Geneve Fond. Hardt 1966. Ρ. COURCELLE, Gregoire de Nysse, lecteur de Porphyre: REG
80 (1967) 402-406. Ρ. ΗΑΟΟΤ, Porphyre et. Victorinus, Paris έιudes Augustiniennes 1968.
J. Μ. DEMAROLLE, La chretienite iι la fin du 111' siecle et Porphyre: GRBS 12 (1971)
49-57. Α. PRIESSNIG, Die biographische Form des Plotinvita des Porphyrios und das
Antoniosleben des Athanasios: ΒΖ 64 (1971) 1-5. R. Μ. GRANT, The Stromatcis of Origen:
Epektas;s. Melanges ... iι J. Danielou ... , Paris 1972, σσ. 285-292. G. Μ. ΟΕ DURAND, Ι'
homme raisonable mortel. Pour Ι' hίstΌίre d' une definition: Phoenix 27 (1973) 328-344.
W. ΟΕΝ BOER, Α pagan I)istorian and his enemies. Porphyry, Against the Christians: CPh
69 (1974) 198-208. Α. SMITH, Porphyry's place ίη the neoplatonic tradition. Α study ίη
post-p[otinian neoplatonism, The Hague Nijhoff 1974. W. DEUSE, Der DinIiurg bei
Porphyrios und Jamb\ich: Die Philosophie des Neuplatonismus, έκδ. C. Zintzen, Darmstadt
1977, σσ. 238-278. Α. ΒΕΝΟΙΤ, Le Contra Christianos de Porphyre: ου en est la collecte
de fragments: Paganisme, judaisme, christianisme. Melanges iι Μ. Simon, Paris 1978. σσ.
261-275. F. ROMANO, Porfirio di Tiro. Filosotϊa e culιura nel 111 secolo D. C., CatanIa
1979. Α. MEREDITH, Porphyry and Julian against the Christians: ANRW 11, 23. 2 (1980)
1119-1149. L. ΒΡ ISSON, Μ. Ο. GOULET - CAZE, R. GOULET καί D. Ο' BRIEN,
Porphyre, La Vie l1e Ρlοιίπ, Ι: Travaux preliminaires et index grec complel ... , νι Paris Vrin
1982.
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11.

ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ (+ 312)

είσηγητήι; της άvτlOχεlαvijς έρμηνευτ/κήι;

ΓΕΝΙΚΑ

Ό πρεσβύτερος Λουκιανός καταγόταν από τά Σαμόσατα (Ι; τήν

'Αντιόχεια), είχε μεγάλη παιδεία, έκκλησιαστική καί θύραθεν, καί
ασχολήθηκε στήν 'Αντιόχεια μέ τήν κριτική του βιβλικου κειμένου

καί μέ τήν έρμηνεία γενικά της Γραφης. 'Αναθεώρησε έν μέρει τό
κείμενο των Ο' καί της ΚΔ, πού διαδόθηκε στήν •Αντιόχεια καί τήν

Κωνσταντινούπολη, όπου τό έφερε ό ίερός Χρυσόστομος. Ό Λ., έρ
γάστηκε μέ πολλήν έλευθερία καί συχνά διόρθωνε φιλολογικά τούς

Ο' (π.χ.είποναντίείπαντώνΟ' l;όέλεοι; αντίτ6έλεοι;). Παράλλη
λα κατά τρόπο γενικό απέβη ό άρχικ6ι; είσηγητής στήν Άντιόχεια
της ίστορικογραμματολογικης έρμηνευτικης μεθόδου. Τό πολυσή
μαντο αύτό γεγονός ύπογραμμίζει τά προσόντα καί τήν εύρεία έπιρ
ροή του Λ. γιά τόν όποίο δυστυχώς διασώθηκαν πενιχρές είδήσεις

καί αύτές γριφώδεις καί δυσερμήνευτες. τουτο όφείλεται στό δτι χά
θηκαν δσα λίγα έγραψε καί στό δτι τόν έπικαλέστηκαν ώς πρόγονο
πνευματικό καί αύθεντία ό Η Αρειος καί οί όπαδοί του. Στίς
ρίου του

312

7 Ίανουα

μαρτύρησε στήν Νικομήδεια, ήμέρα πού ή δυτική Έκ

κλησία τιμά τήν μνήμη του. Ή ανατολική Έκκλησία τόν τιμά: στίς

15

~OKτωβρίoυ.

Ή εμμεση πληροφορία του 'Αρείου δτι ό ίδιος ύπηρξε «συλλου
κιανιστής», όπαδός Ι; μαθητής δηλ. του Λ. (Έπιφανίου, Πανάριον

69,6),
χος

ή γνώμη του 'Αλεξάνδρου 'Αλεξανδρείας ότι ό Λ. ήταν διάδο

(= στόν θρόνο Ι; στήν κα κοδοξία;) του Παύλου Σαμοσατέα (Θε

οδωρήτου, Έκκλησ. ίστ. Α'

3)

καί ή τιμή πού έπιφύλαξε ή Έκκλη

σία στόν Λ. (βλ. Εύσεβίου, 'Εκκλησ. ίστορία Θ'
τό 'Εγκώμιο στόν Λ. του Χρυσρστόμου: ΡΟ

6,3 καί προπαντός
50, 519-526), δημιούρ

γησαν στούς έρευνητές δυσεπίλυτο πρόβλημα, πού συχνά λύθηκε μέ
τήν ύπόθεση ότι πρόκειται γιά δύο πρόσωπα. Φαίνεται δμως δτι κά
τι τέτοιο πρέπει νά αποκλειστεί.
Ό Λ. δέν ανέπτυξε σαφή τριαδολογία καί χριστολογία. Έπηρεά
στηκε βέβαια από τήν περί Λόγου θεολογία του Ώριγένη καί γενικά

ίσως διέκρινε τόν Λόγο του Πατέρα από τόν δημιουργημένο Λόγο
του Υίου, αλλ' ούτε οί αντίπαλοί του ούτε οΙ μαθητές του μπορου
σαν νά του προσγράψουν συγκεκριμένη διδασκαλία, ή όποία μάλι

στα νά συγγενεύει πρός τήν διδασκαλία του' Αρείου

i1

πολύ περισ-
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σοτερο πρός τήν διδασκαλία του Παυλου Σαμοσατέα.

Φαίνεται δτι δ Λ. γιά διάφορες, μή θεολογικές, αΙτίες δέν διέκοψε
τίς σχέσεις του μέ τόν καταδικασμένο

(268)

Παυλο Σαμοσατέα καί

γι' αυτό fμεινε σέ άκοινωνησία μέ τους κανονικους έπισκόπους 'Aν~
τιοχείας (Δόμνο, Τίμαιο, κυριλλο) μέχρι τό

303.

Τότε, στόν διωγμό

του Διοκλητιανου, συνελήφθη, κακοπάθησε καί τό

312 υπέστη

μαρ

τυρικό θάνατο, γεγονός που fρριξε στήν λήθη άτυχείς έκφράσεις του
καί τήν άτυχέστατη άκοινωνησία του μέ τους κανονικους έπισκό
πους Άντιοχείας. Τό ίδιο άκριβώς εΙχε συμβεί στόν Γ' αΙ μέ τόν
Ίππόλυτο. Τό μαρτυριό του άφάνισε τήν πικρία της 'Εκκλησίας της
Ρώμης, στήν δποία εΙχε δημιουργήσει εΙδος κινήματος χωριστικου.
Τό μόνο κριτήριο γιά τίς θεολογικές άπόψεις του Λουκιανου εΙναι
τό Σύμβολο (Άθανασίου, Περί συν6δων

δικό του

fpyo

23),

που παρουσίασαν ώς

οΙ πρώιμοι όμοιουσιανοί στήν συνοδο 'Αντιοχείας τό

καί μετά στήν συνοδο Καρίας τό 367. Τό κείμενο τουτο, fatro
σέ μιά προηγουμενη μορφή του, γιά τήν έποχή του Λ. είναι δρθόδο

341

ξο (= δ Λόγος είκόνα άπαράλλακτη της ουσίας καί της δυνάμεως
του Πατρός) καί μόνο γιά τήν μετά τό

325

έποχή εΙναι κακόδοξο η

δποπτο, έπειδή δέν εχει τόν δρο όμοούσιος.

W

Αρα, έάν τό Σύμβολο

έκφράζει δντως τόν Λ., οΙ άρειανόφρονες παραβίασαν τό πνευμα του
καί ή άναφορά τους στό πρόσωπό του κατανοείται κυρίως άπό τήν

άνάγκη νά βρουν έρείσματα σέ αύθεντίες έρμηνευτικές καί σέ πρό
σωπα που ή 'Εκκλησία τιμουσε. 'Ιδιαίτερα δ

W

Αρειος άναφέρθηκε

aτόν Λ., διότι τόν εΙχε στήν Άντιόχεια δάσκαλο, του δφειλε τήν ί
στορικογραμματική μέθοδο καί χρειαζόταν τήν θεολογική του άσά
φεια

ii κάποιες άγνωστες σ' έμας άτυχείς έκφράσεις του.

Πρόσφατα

δ BouJarand άρνήθηκε την προέλευση του Συμβ6λου τούτου άπό τόν

Λ., δπότε ή θεολογική είκόνα του Λ., πού θεωρείται καί είσηγητής
της άντιOχειαVΗς Σχολης, γίνεται άφόρητα σκοτεινή. Τό περίφημο

τουτο Σύμβολο στήν σημερινή του μορφή εΙναι μεταγενέστερο καί
πιθανότατα fpyo του σοφιστη 'Αστερίου, πού ίσως νά χρησιμοποίη
σε κάποιο σχετικό κείμενο του Λουκιανου.
ΟΙ έρευνητές άναζητουν ίχνη της λουκιανικής άναθεωρήσεως του

βιβλικού κειμένου, που φαίνεται κυριάρχησε στήν Κωνσταντινούπολη.
Έπιστολή πρός Άνποχείς του Λ. (της δποίας τό Πασχάλιον Χρο
νικ6ν δι<χσώζει τόν πρόλογο: ΡΟ 92, 689) χάθηκε.
Έρμηνευτικό Δπόσπασμα στό 'Ιώβ 2, 9-10: D.

Hagedorn, Der
Hiobkommentar des Arianers Julίan, Berlίn 1973, σσ. 30, 21-33, 15.
•ΑπολοΥ(α του ένώπιον τού κριτη (Ρουφίνου, Histor. EccJ. 9,6) ί
σως νά μήν είναι γνήσια. Ε. Schwartz, Eusebius Werke, ΙΙ 2, Leipzig
1908, σσ. 813,13-815,17.
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12.

ΑΡΝΟΒΙΟΣ (De Sicca)
άπολΟΎ71τής

Ό 'Αρνόβιος έζησε κι έδρασε ώς ρητοροδιδάσκαλος στην βορειο

αφρικανική πόλη

Δ ι αΙ

Sicca κατά τό β ι ήμισυ του Γ ι αΙ Στίς άρχές του
καί ίσως τό 304/31 ο, έχοντας πλέον ήλικία περίπου 60 έτών,

μεταστράφηκε στόν χριστιανισμό. Σύμφωνα δμως μέ τόν Ίερώνυ

μο (Chron. ad 2343), τόν όποίο δέν έχουμε σοβαρό λόγο νά μήν άκο
λουθήσουμε, ό έπίσκοπος της πόλεως διατύπωσε άμφιβολίες γιά τήν

είλικρίνεια του 'Αρνοβίου, πού ώς τότε ήταν πολέμιος της Έκ
κλησίας.

Ό •Α. λοιπόν συνέταξε έπταμερές έργο

Adversus nationes

(Κατά

έθνών), γιά νά δείξει τήν είλικρίνειά του καί προπαντός γιά νά δι
καιολογήσει τήν πράξη της μεταστροφης του. Μέ τήν θέρμη, τήν ά

πολυτότητα, τήν άφέλεια καί τήν λίγη γνώση του νεοφώτιστου,
άπορρίπτει συλλήβδην τήν θρησκεία καί τήν σκέψη του άρχαίου κό
σμου, άπό τόν όποίο έντούτοις έπηρεάζεται άφάνταστα καί γιά τόν
όποίο δίνει πολύ χρήσιμες πληροφορίες.
Ό 'Α. δέν πρόλαβε νά γνωρίσει άρκετά τήν Παράδοση της Έκ
κλησίας καί τίποτα στό έργο του δέν θυμίζει τήν ζωή καί τό ήθος

της. Λείπει άπό αύτό ή καλή γνώση της Π καί ΚΔ, δπως καΙ ή θεο-
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λQΎ1Kή διάσταση, πού σχεδόν έξανΤλ·είται στήν διαπίστωση των δύο
φύσεων του Χριστου καί στήν άνάστασή του. 'Εκφράζει βέβαια έν
θουσιασμό Ύ\ά τόν χριστιανισμό, άλλά ή γνώση του γι' αύτόν είναι
πολύ έπιφανειακή καί συχνά τελείως άνεπαρκής μέχρι κι έσφαλμέ
νη. WΕτσι Π.χ. θεωρεί τόν Θεό Πατέρα κυρίως Θεό

(Deus princeps)

καί τόν Χριστό δευτέρας τάξεως θεό, στόν όποίο μάλιστα οί έθνικοί

θεοί όφείλουν τήν Οπαρξη καί τήν δύναμή τους (ΑΙ

28

καί Γ'

2)!

Ό 'Α. έπαναφέρει τό κλίμα των άπολογητων έκείνων του Β Ι αΙ,

πού δέν έμφανίστηκαν ώς φορείς της Παραδόσεως, όπως ό Άθηνα
γόρας, ό Θεόφιλος Άντιοχείας καί μάλιστα ό λατίνος Μινούκιος Φή

λικας τ'Οϋ Γ' αΙ Τούς

51

έλληνες καί ρωμαίου ς συγγραφείς πού

άναφέρει γνωρίζει (πλήν δύο περιπτώσεων) έμμεσα καί άπό άνθολό
για τής έποχης του. Γι' αύτό καί ή κριτική πού άσκεί έναντίον τους
ε{ναι συνήθως άφελής καί χωρίς έπιχειρήματα.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
'Εκδόσεις:

PL 5,713-1288.

Α.

REIFFERSCHEID: CSEL 4. C. MARCHESI, Arnobii
Adversus nationes libri νιι, Τοήηο 1953' (βλ. καί Α. J. FESΤUGIERE: VC 6 [1952] 208-254).
J. νΑΝ DER ρυΠΕΝ, Arnobiί adv. nationes 3, 1-19, Leiden 1970 (καΙ είς VC [1971],
40-55). Η. ΙΕ BONNIEC, Contre les gentiles, Iivre Ι (καΙ μετάφραση μέ ιJπόμνημα), Paris,
Bude 1982.
Μελέτες: Ε. RAPISARDA, Arnobio, Katania 1946. Ρ. KRAFΤ, Beitrage zur Wirkungsgeschίchte des ίί1teren Arnobius, Wiesbaden 1966. Ι. BERΚOWITZ.. Index Arnobianus,
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Platonίsm: Phronesis 18 (1973) 176-185. Ι. ΟΡΕΙ Τ, Schimpfworter bei Arnobius dem Alteren:
WSt 9 (1975) 161-173. Η. ΙΕ BONNIEC, Τradition de la culture classique. Arnobe, temoin
et juge des cultes paiens: BulIetin de Ι 'Assoc. G. Bude, Paris 1974, σσ. 201-222. Α.
WARΚOTSCH, Antike Phίlosophieim Urteil der Kirchenvater, Μϋnchen 1973, σσ. 290-297.
Ε. ΚΑΟΙΕΤΖ, Animal sacrifice ίη Greek and Roman Religion (διατριβή), υηίν. of
Washington 1976. C. MARCHESI, Questioni Arnobiane: C. Marchesi, Scritti minori di
filologia e letteratura, Firenze 1978, σσ. 1247-1269 (βλ. καΙ σσ. 1271-1282). Ε. GAREAU,
Le fondement de la vraie religion d' apres Arnobe: CEA ιι (1980) 13-23. S. FASCE,
Paganesimo africano ίη Arnobio: Vichiana 9 (1980) 137-180. J. D. ΜΑΟΟΕΝ, Jesus as
Epicurus. Arnobius of Sicca's borrowings from lucretius: CCC 2 (1981) 215-222. R.
LAURENTI, 11 platonismo di Arnobio: StudFiJos 4 (1981) 3-54. Η. ΙΕ BONNIEC, έchοs
ovidiens dans Ι' Adversus nationes d' Arnobe: Caesarodunum 17 bis (1982) 139-151. Α. Μ.
TUPET, Une anecdote eleusinienne chez Ovid et chez Arnobe: Caesarodunum 17 bis (1982)
153-163. Ο. GIGON, Arnobio. Cristianesimo e mondo romano: Mondo classico e cristia·
nesimo. BibIioteca inrernaz. di cuItura, νιι, Roma 1982, σσ. 87-100. Η. ΙΕ BONNIEC,
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13.

ΣΥΝΟΔΟΙ ΑΓΚΥΡΑΣ (314), ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ (314/319)

Α. Ή πρώτη γνωστή άπό κείμενά ηlς σύνοδος έπισκόπων τού Δ' αΙ συγ
κλήθηκε τό

314

στήν Ν Αγκυρα της Γαλατίας (Μικρασίας), μεταξύ Πάσχα

καί Πεντηκοστης, δπως ήταν 1\δη συνήθεια. Στήν σύν9δο αύτή, δπου fλα

βαν μέρος 12 fως 18 έπίσκοποι άπό τήν Συρία καί τήν Μικρασία, άναφέ

ρονται άπό τόν Ζωναρά καί τόν Βαλσαμώνα ώς προεξάρχοντες οΙ Βιτάλιος
Άντιοχείας, Άγρικόλαος Καισαρείας (Καππαδοκίας) καί Βdσίλειος Ά
μασείας.

της συνόδου άφορμή καίρια ύπηρξε ή άναστάτωση, πού δημιούργησε
στήν 'Εκκλησία τό γεγονός τών ποικιλοτρόπως πεπτωκότων κατά τούς

διωγμούς, πού έφαρμόστηκαν μέ Ιδιαίτερη σφοδρότητα στήν 'Ανατολή άπό
τόν Διοκλητιανό (284-305) καί τούς διαδόχους του Γαλέριο (305-311) καί
Μαξιμίνο

(307-313),

άλλά καί άπό τόν Λικίνιο

(308-323).

Στήν διάρκεια τού 303 έκδόθηκαν διαδοχικά τέσσερα διατάγματα κατά
τών χριστιανών: τούς άπαγόρευαν τήν λατρεία, τούς δήμευαν τά ίερά σκεύη
καί τίς .ίερές Γραφές τους καί φυλάκιζαν δσους άνfjKαν στόν κληρο. Τό
τέταρτο μάλιστα διάταγμα ύποχρέωνε τούς ύπηκόους δλους νά θυσιάσουν

στούς έΟνικούς θεούς. Σέ δλες τίς περιπτώσεις ή θυσία στούς θεούς καί δή
στόν αύτοκράτορα (μέ τήν όποία οί Ρωμαίοι νόμιζαν δτι έξασφάλιζαν τήν

ένότητα καί τήν πειθαρχία τών φυλών της ρωμαϊκης αύτοκρατορίας) ήταν
άρκετή γιά νά άφεθούν οί χριστιανοί έλεύθεροι, δπως βέβαια καί οΙ μανι
χαίοι καί οΙ όπαδοί χριστιανιζόντων θρησκειών.

Οί συνέπειες της μή συμμορφώσεως πρός τά διατάγματα ποίκιλλαν άπό
φυλακίσεις, έξανδραποδισμό, καταναγκαστικά

fpya

σέ όρυχεία, βασανι

στήρια φοβερά καί μαρτυρικό θάνατο. Μεγάλος άριθμός χριστιανών όιιο
λόγησαν, βασανίστηκαν καί μαρτύρησαν, άλλά καί μεγαλύτερος άρνήθη
καν τήν πίστη τους, θυσιάζοντας στούς θεούς,

1\

προσποιήθηκαν άπό φι

λαυτία καί δειλία δτι άρνούνται τήν πίστη τους.
"Οσοι λοιπόν προσποιήθηκαν αρνηση της πίστεώς τους καί δσοι γενικά
μετανόησαν, διότι τήν άρνήθηκαν - οΙ περισσότεροι δηλαδή πεπτωκότες

έπιζητούσαν τήν έπανένταξή τους στήν 'Εκκλησία. Αύτοί άκριβώς άποτέ
λεσαν τό πρόβλημα. Θά μπορούσαν νά γίνουν καί πάλι κανονικά' μέλη της
'Εκκλησίας; "Οπως στόν Γ' αΙ, μέ άφορμή μάλιστα τόν διωγμό τού Δε

κίου, fτσι καί τώρα έμφανίστηκαν οΙ ύπεραυστηροί χριστιανοί, πού άρνούν
ταν έπανένταξη τών πεπτωκότων στήν 'Εκκλησία άκόμη καί στήν έπιθα
νάτια κλίνη, καί οΙ συνετοί έπιεικείς, πού δέχονταν μέ δρους τούς πεπτω

κότες, έφόσον αύτοί είχαν μετανοήσει fμπρακτα. Τών τελευτ<ιίων τήν τα
κτική άποδέχτηκε ή σύνοδος 'Αγκύρας, ή όποία στούς 10 άπό τούς 25
κανόνες της περιγράφει τούς δρους, πού όφείλουν κατά περίπτωση νά τη
ρήσουν οΙ πεπτωκότες γιά τήν μετοχή στήν θεία Εύχαριστία. Στούς πρε-

....
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καί τό κήρυγμα, μολονότι τους έπιτρέπει νά συμπαρίστανται μέ τούς λοι
πους πρεσβυτέρους στόν ναό.

Παράλληλα ή σύνοδος συνέταξε κανόνες περί σαρκικών άμαρτημάτων,
αρ{ φόνέων καί χειροτονιών. Γιά πρώτη φορά μάλιστα όρίζεται δη ό διά

κονοι; μπορεί νά νυμφευτεί καί μετά τήν χειροτονία του, άρκεί νά τό fχει
δηλώσει πρίν άπό αύτήν στόν έπίσκοπό του (κανόνας 10).
οι κανόνες μεταφράστηκαν στήν λατινική καί τίς λοιπές άνατολΙΚές
γλώσσες, που δημιούργησαν χριστιανική γραμματεία.

'Εκδόσεις: Ι. PITRA, luris ecc1esiastici graecorum hίstοήa et monumenta, Ι, Roma 1864,
σσ. "'1-450. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΥ, Κανόνες, σσ. 149-156. V. Ν. BENESEVIC, Syntagma χιν
tltulonun sine scholίis secundum versionem Paleo-s1avicam adiecto textu graeco, Petropoli

1906/7 <1'ι σειρά τών κανόνων έδώ έξαρταται άπό τους «τίτλους»). JOANNOU, Fonti,
.12, σσ. S6-73 (μέ λατινικό κείμενο καί γαλλική μετάφραση). C. TURNER: ΕΟΜΙΑ, 11,
σσ. 3-11, 18-27, 36-43, 48-51 (λατινικές μεταφράσεις).

Β: Στην άρμενική σώθηκαν

10

κανόνες, που συνδέονται μέ σύνοδο στήν

καππαδοκική Καισάρεια, της έποχης άμέσως μετά τήν σύνοδο Άγκύρας

(314).
20-25

ΟΙ κανόνες
της

V

'Εκδόσεις:
μετάφραση).

1,3-5,7

καί

9 της

Καισάρειας ε{ναι ίδιοι μέ τους κανόνες

Αγκυρας.

J.
F.

ΙΕΒΟΝ,

Sur

ΗΑΚΟΒΙΑΝ,

υη

concil de Cesaree:
Kanonagirk' Hayoe,

Μυ
Ι,

51 (1938) 101-110 (καί γαλλική
Erevan 1964, σσ. 168-176.

Γ. Στην Νεοκαισάρεια τοϋ Πόντου, της όποίας πρώτος έπίσκοπος ύπήρ
ξε ό Γρηγόριος Θαυματουργός

(+ μεταξύ 270 καΙ 275), συνfjλθε συνοδος,

άγνωστο πότε άκριβώς. Πάντως μετά τήν σύνοδο Άγκυρας

χρι τό

319.

-Ελαβαν μέρος

σίας), 'Αρμενίας, Συρίας

(314) καί μέ
17 έπίσκοποι τών διοικήσεων Γαλατίας (Μικρα
καί Παλαιστίνης. Συνέταξαν IS κανόνες, πού

άφοροϋσαν στόν γάμο, τήν πολυγαμία, τήν πορνεία, τήν διγαμία, τους πρε
σβυτέρους καί τους χωρεπισκόπους. Όρίζεται δτι ό μέλλων νά χειροτονη

θεί πρέπει νά ε{ναι ήλικίας
σέ άνατολικές γλώσσες.
'Εκδόαειι;:
Ι

2,

σσ.

30

έτών. Σώθηκαν μεταφράσεις λατινικές καί

PITRA, 1,451-454. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΥ, Κανόνες, σσ. 149-156, JOANNOU, Ροηιί,
75-82. TURNER: ΕΟΜΙΑ, 11, σσ. 12-15,28-32,44-47,52-53 καί 116-144 (λατιν.

μεταφράσεις).
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14.

ΣγΝΟΔΟΣ

ARLES

(ΑΡΕΛΑΤΗΣ) (314)

Σώζεται σπουδαίο γιά τήν Δύση κανονιστικό κείμενο τού f:τους

314,

πού

περιλαμβάνει 22 κανόνες εκκλησιαστικης εύταξίας. ΑύτοΙ άποστέλλονται
στόν Σίλβεστρο Ρώμης μ' 'Επιστολή, της όποΙας ή γνησιότητα συζητείται,
άλλά δέν είναι ε~Koλo ν' άπορριφθεί (πολύ βραδύτερα προστέθηκαν στούς
καΙ άλλοι 6 κανόνες άπό 'Επιστολή τού Ρώμης Σιρικίου, τού f:τους 418).
Καί τά δύο κείμενα όφείλονται σέ σύνοδο τού 314, πού συνήλθε στην Arles

22

της Γαλλίας μέ πρόσκληση τού αύτοκράτορα της Δύσέd>ς Κωνσταντίνου,
γιά νά επανεξετάσει τό θέμα τών δονατιστών της Β .• Αφρικης (βλ. κεφάλ.
Δονάτος). Τό γεγονός της αύτοκρατορικης πpoσKλήσ~~ς γιά σύνοδο εκ
κλησιαστική συμβαίνει γιά πρώτη φορά στήν ζωή της 'Εκκλησίας. Ό αύ

τοκράτορας διευκολύνει τό ταξίδι τών συνοδικών καί άναλαμβάνει τά f:ξοδα
της συνόδου. Τό θέμα τού δονατισμού είχε κριθεί τό 313 άπό σύνοδο στήν
Ρώμη, άλλά ή άπόφαση δέν f:yιvs δεκτή άπό τούς δονατιστές, οΙ όποίοι ε
πειδή δέν δικαιώθηκαν ζήτησαν καί τήν κρίση τών επισκόπων της Γαλα·

τίας.

ΟΙ

τελευταίοι,

πού

άντιπροσώπευαν

περί

τίς

44

επισκοπές,

άνταποκρίθηκαν καί χωρίς προγενέστερη συνεννόηση μέ τόν Ρώμης, πού

δμως f:στειλε άντιπροσώπους, άποφάσισαν, μέ πρόεδρο μάλλον τόν Μαρί

νο της

Arles

δ,ΤΙ καί ή σύνοδος της Ρώμης μέ μικρή άπόκλιση. Ό Καικι

λιανός, τόν όποίο κατηγορούσαν οί δονατιστΙς, f:μενε ό κανονικός
επίσκοπος Καρθαγένης καί οΙ κατήγοροι καταδικάζονταν.

Σημαντικότερο εΙναι δτι οΙ συνοδικοί της

Arles

συνέ.ταξαν καί κανόνες,

πού ρύθμιζαν προβλήματα σχετικά μέ τήν πρακτική τών δονατιστών, μέ

τίς ύποχρεώσεις τών κληρικών καί τόν ήθικό βίο τών χριστιανών. ·Οσοι
κληρικοί κατά τόν διωγμό (Διοκλητιανού) άπό δειλία παρέδωσαν (traditores) δημοσίως ίερά βιβλία 1\ σκεύη της 'Εκκλησίας καθαΙΡΟύνται, ενώ οΙ
ίδιοι αν έλαβαν μέρος σέ χειροτονία, χωρίς αλλο κώλυμα, ή χειροτονία ε
κείνη εΙναι f:γκυΡη. ΟΙ στρατιωτικοί μπορούν νά ύπηρετούν στόν ρωμαϊκό
στρατό, άρκεί ν' απέχουν άπό είδωλολατρικές τελετές (μυστήρια). ΟΙ με
τανοούντες πεπτωκότες

(lapsi)

πρέπει νά προσκομίζουν συστατικά γράμ

ματα όχι άπό όμολογητές, άλλά από τήν εκκλησιαστική τους άρχή. Ό
κανόνας της συνόδου Καρθαγένης (257) επί Κυπριανού, πού όρίζει άναβα
πτισμό τών προερχομένων από αίρεση, παραμερίζεται. Τώρα όρίζεται δτι,

αν ό προερχόμενος από αίρεση βαπτίστηκε στό όνομα της άγίας Τριάδας
καί αν όμολογεί τό σύμβολο (της πίστεως), γίνεται στήν 'Εκκλησία δεκτός
μόνο μ' επίθεση τών χειρών πρός επίκληση τού άγ. Πνεύματος χάριν τού

ύποψηφίου (καν.

9).

Σημειώνουμε, τέλος, δτι ό πρώτος κανόνας άφορά στόν

κοινό εορτασμό τού Πάσχα, πού θεωρείται επιβεβλημένος.
Μολονότι ό Ρώμης πρέπει νά ήταν χολωμένος, διότι ή σύνοδος της

Arles

επανεξέτασε δ, τι σύνοδος μέ τήν προεδρία του είχε 1\δη κρίνει, οι γάλλοι
επίσκοποι άποστέλλουν μ' 'Επιστολή τίς άποφάσεις τους στόν Σίλβεστρο
Ρώμης, γιά νά τίς κοινοποιήσει σέ άλλους επισκόπους, οί όποίοι όφείλουν
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νά τίς έφαρμόσουν.

Ep;stu/a ad Si1vestrum (καί κανόνες): C. TURNER: ΕΟΜ/Α, Ι, σσ. 318 έξ. J.
GAUDEMET: SCh 241 (1977) 40-66. Η. CROUZEL, Α propos du concile d' Arles ... : ΒΙΕ
75 (1974) 25-40.

15.

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥ ΛΛΟΓΕΣ (άρχές Δ' αΙ)

Α. ΑΙ ΔιιιταγαΙ αί διά Klrιptvror; καί Κανόνες tκκλrισιαστικοί τών άγΙων
άποστόλαιν.

Ό κώδικας

Vindobon. hist. gr. 7 (ιΒ' αί.) παραδίδει, μόνος αύτός, αφε
λές ήθικοκανονιστικό άπόκρυφο fpyo μέ τόν τίτλοΑ{ Διαταγαί αί διά Κλή
μεvτoς κα( Κανόνες tκκλησιαστικοί τών άγίων άποστ6λων. Τό πρώτο μέρος
τού τίτλου εΙναι προφανώς μεταγενέστερη προσθήκη. Στό έργίδιο έμφανί
ζονται οΙ άπόστολοι, συναθροισμένοι μ' έντολή τού Κυρίου, νά αποφασί
ζουν μέ τήν σειρά ('Ιωάννης, Ματθαίος, Πέτρος, 'Ανδρέας, Φίλιππος,
Σίμων, 'Ιάκωβος, Ναθαναήλ, Θωμάς, Κηφάς, Βαρθολομαίος καί 'Ιούδας

'Ιακώβου. Δέν ταυτίζεται δ Πέτρος μέ τόν Κηφά καί δ Ναθαναήλ μέ τόν
Βαρθολομαίο) γιά τίς δύο όδούς, τό γνωστό δηλ. θέμα της Διδαχής καί άλ

λων κειμένων, καί γιά τήν θέση τών έπισκόπων, πρεσβυτέρων, αναγνωστών,

διακόνων, χηρών, λαϊκών καί γυναικών στήν 'Εκκλησία. Περιέργως, δια
τυπώνουν γνώμες ή Μάρθα καί ή Μαρία, έκφέρονται ανόητες λέξεις, καί
δηλώνεται στήν άρχή δτι «έάν τις δοκτ1 συμφέρον άντιλέγειν, άντιλεγέσθω

αύτφ» (δποιος νομίζει χρήσιμο νά άντείπει σ' αότόν πού μιλά, άς τού άν
τείπει). Τά ήθικολογικά του στοιχεία είναι πολύ γενικά καί γνωστά, ένώ
τά κανονιστικά έπιπόλαια καί χωρίς γνώση της πραγματικότητας της ζω
ης της 'Εκκλησίας.

Τό

fpyo

τοποθετείται στίς άρχές τού Δ' αί. καί χρησιμοποιήθηκε

-

άν

χρησιμοποιήθηκε- σέ περιθωριακές κοινότητες ή σέ Ιουδαιοχριστιανικές

δμάδες τού συριακού καί αίγυπτιαΚΟύ χώρου. Διασώθηκε ακόμα σέ λατι
νική, συριακή, κοπτική (σαχιδική), άραβική καί αΙθιοπική μετάφραση (CPG
Ι

1739

καί

1732).

ΦΙΛΟΘΕΟΥ ΒΡΥΕΝΝΙΟΥ, Διδαχή τών 12 'Αποστόλων, Κωνσταντινούπολη 1883, σσ.
οβ' - ΠΎ'. ΤΗ. SCHERMENN, Die aHgemeίne Kirchenordnung, Ι, Paderborn 1914, σσ.
12-34. ΒΕΠ 2, 197-201. Λατινική: Ε. TIDNER, Didascaliae ... canonum ecclesiasticorum ...

versiones latinae (TU 75), σσ. 1-63. Συριακή: Ρ.Α. ΟΕ LAGARDE, Reliquiae Juris
ecclesiasticae ... graece, Leipzig 1856, σσ. 19-23. Κοπτική, άραβική καί αίθιοπική: G.
HORNER, The Statutes of the Apostles or Canones ecclesiastici, London 1904. Ε.
HENNECKE: ZNW 1921, σσ. 241-248 καί 254-256.
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Β.

:<Έπιτομτ,» τού Η' βιβλ(ου τών «Διαταγών τών 'λποστ6λων»:

Διδασκαλία τών άγ. άποστόλων περί χαρισμάτων.
Διατάξειςτών άγ. άποστόλων περί χειροτονιών διά Ίππολύτου.
Παύλου ... διατάξεις περί κανόνων έκκλησιαστικών.

Πέτρου καί Παύλου ... διατάξεις.
Περί εύταξίας διδασκαλία πάντων τών άγ. άποστόλων.
,Από παρανόηση ή συλλογή τών παραπάνω κανονιστικών άποκρύφων
έΡΥιδίων χαρακτηρίστηκε σέ μερικά χειρόγραφα «'Επιτομή τού Η' ριβλ(ου

τών Διαταγών τών 'Αποστόλων» (βλ. κεφ. 'Ιουλιανός δ Νεοαρειανός). Άλ
λά ένώ τά έpγiδια fxouv τό περιεχόμενο τού Η ι βιβλίου, δένόποτελοϋν έ
πιτομή του. 'Αντίθετα μάλιστα, τά έpγiδια προηγούνται της τελικί'ίς μορφης

τών Διαταγών καΙ άσφαλώς άνήκουν στόν κύκλο τών κανονιστικών συλ
λογών, άπό τίς δποίες προήλθαν καί οί Διαταγές. Ή χρονολόγηση τών έρ
γιδίων ε{ναι πολύ δύσκολη. Θεωρούμε δμως βέβαιο δτι τουλάχιστον σέ
προηγούμενη μορφή τους θά ε{χαν σχηματιστεί άπό τίς άρχές τού Δ ι αΙ,
ώςέπέκταση τών κανονιστικών συλλογών τού Γ' αΙ, δηλ. τής «'Αποστο

λlιdjς παραδόσεως» τού Ίππολύτου καί της «Διδασκαλίας τών 'Αποστό
λων» (βλ. Α ι τόμο Πατρoλoγiας, σσ.

377-382).

ΒΕΠ

2, 181-196. F.X. FUNK, DidascaJia et Constitutiones Apostolorum, 11, Paderborn
1905 (καί Torino 1962), σσ. 72-96. Λοιπές έκδόσεις καί βιβλιογραφία βλ. § Διαταγα{ dποστόλων στό κεφάλαιο 'Ιουλιανός τού παρόντος τόμου.

16.

ΜΕΛΕΤΙΟΥ: Διαθήκη τεσσαράκοντα μαρτύρων

Άη:λοϊκό, πρωτότυπο καί περίεργο κείμενο σέ μορφή έγκυκλίου

γράμματος. Τό σ;έλνουν σαράντα δμολογητές χριστιανοί, πού πε

ριμένουν άποφασισμένοι νά υποστούν τό μαρτύριο στήν Σεβάστεια
της' Αρμενίας, περί τό

320 έπί

Λικινίου. Οϊ μάρτυρες αύτοΙ, πού δ

λοι θά τελειωθούν γυμνοί άπό ψύξη πάνω στήν παγωμένη λίμνη της

Σεβάστειας, γράφουν μέ τό χέρι τοϋ Μελετίου τίς έξης τελευταίες

έπιθυμίες η παραγγελίες τους: τά λείψανά τους νά συλλεχτοϋν καί
νά παραδοθούν δλα μαζί στόν πρεσβύτερο Πρόιδο, νά μή μοιραστοϋν
σέ διάφορα πρόσωπα, άλλά νά ταφούν δλα στό χωριό Σαρείμ κον
τά στά Ζηλα' οΙ χριστιανοί νά τηΡQϋν μέ ζηλο τίς έντολές τού Κυ
ρίου. Στό τέλος χαιρετίζουν γνωστά καΙ συγγενικά τους πρόσωπα.
Διασώθηκε ακόμα καί Μαρτύριο τών Τεσσαράκοντα μαρτύρων, άλ

λά ε{ναι πολύ μεταγενέστερο κατασκεύασμα. της Διαθήκης εχει άμ-
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φισβητηθεί από όρισμένους έρευνητές ή γνησιότητα.

G.

Ν.

BONWETSCH, Das lestament der vIerzig Martyrer: Studien Ζυτ Geschichre der
ΤheoJogie und Kirche 1(1897)75-80. MUSURILLO, The Acts, σσ. XLIX, 354-360. ΚRϋGΕR
RUHBACH, σσ. 116-119. P.FR. DE CA ν ALIERI, Note agiografiche 7: Studi e Tesrί 49
(1928) 155-184. Ρ. PEETERS: ΑΒ 41(1923)176 έξ. καί 56(1938)118-143. Ι. ΡΑΜΦΟΥ, Ά
ΎιολοΥικά μελετήματα, 'Αθήνα 1948, σσ. 32-35.

17.

ΑΝΩΝΥΜΑ

λ. «'λδαμάντιος»
'Αντιγνωστικό διαλογικό κείμενο, τού όποίου άγνοούμε τόν συγγραφέα
καί τού όποίου ό πλήρης τίτλος ε{ναl: «ΆδαμάVΤIOς. Περί της είς Θεόν όρ

θi'jς πίστεως». 'Από τόν Δ ι 1\δη αΙ άποδόθηκε στόν Ώριγένη, έπειδή αύ

τός όνομάστηκε .«'Αδαμάντιος». Ό συντάκτης, πού είχε άναπτυγμένο
γλωσσικό αΙσθητήριο, fζησε μάλλον μεταξύ Συρίας καί Μικρασίας, δέν εί
χε σχέση μέ τήν θεολογική σκέψη τού Ώριγένη, γνώριζε καλά άπό τούς

έκκλησιαστικούς συγγραφείς μόνο τόν άντιωριγενιστή Μεθόδιο 'Ολύμπου,

άσκησε θεολογία έπιφανειακή, έπανέφερε κάπως τό κλίμα καί τήν νοοτρο
πία τών άρχαίων άπολογητών καί συνέθεσε χωρίς μεθοδικότητα τόν Διά

λοΥό του, πού ίσως νά άποτελεί διασκευή συζητήσεως ένώπιον άκροατηρίου.
'Εάν τό

fpyo

φηκε μετά τό

(τελευταία

§)

άναφέρεται σέ διωγμούς συνεχιζόμενους, γρά

300 (έφόσον γνωρίζει τόν

Μεθόδιο) καί πρίν τό

ξαν οί διωγμοί). 'Εάν οΙ μνημονευόμενοι διωγμοί
γράφηκε μετά τό

313

καί ίσως μέχρι τό

fxouv

313

(πού fλη

λήξει, τό

fpyo

324.

Κύριο πρόσωπο τού διαλόγου, τόν όποίο τυπικά διευθύνει ό έθνικός Εύ
τρόπιος, είναι ό 'Αδαμάντιος. Αύτός έκφράζει τόν συγγραφέα καί τήν όρ

θή πίστη. Διακρίνουμε στό κείμενο δύο μέρη. Στό πρώτο άνατρέπονται οί
άπόψεις τών μαρκιωνιστών συζητητών Μεγεθίου καί Μάρκου, δτι άλλος
ό Θεός Πατήρ τών χριστιανών καί άλλος ό δημιουργός Θεός των 'Ιουδαίων,
καθώς καί ή άποψη περί τρίτης άρχης, τοϋ Δαίμονα δηλ. των έθνικων. Στό
δεύτερο μέρος άνατρέπονται οΙ διδασκαλίες ούαλεντινιανών καί βαρδεσα
νιστών, δτι ό Θεός δέν ε{ναι δημιουργός τού σατανά, δτι ό Λόγος δέν fλα

βε σάρκα κατά τήν ένανθρώπηση καί δτι τά σώματα δέν θά άναστηθοϋν.

Τελειώνει μέ όμολογία της όρθης π{στεως άπό τόν έθνικό Εύτρόπιο, πού
1\δη ζήτησε νά γίνει δεκτός στήν 'Εκκλησία.
Ό Ρουφίνος, περί τό 400, μετέφρασε τόν Διάλογο στήν λατινική, πού σέ
πολλά σημεία διαφέρει άπό τό έλληνικό κείμενο, 1\ γιατί ό Ρουφίνος δέν

Ιμεινε, κατά τήν συνήθειά του, άπόλυτα πιστός στό πρωτότυπο 1\ γιατί τό
σωζόμενο έλληνικό κείμενο γνώρισε διασκευές.
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PG 11.1711-1884. ΒΕΠ 17. 54-133. W.H. ΥΑΝ DESANDE BAKHUYZEN. Der DiaJog
des Adamantius: GCS 4 (1901). V. BUCHHEIT. Adamantii Origenis adversus haereticos,
Mtinchen 1966 (λατινική μετάφραστfτoϋ Ρουφίνου). ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ. Rufίnus νοη Aquίleia
als Fiίlscher des Adamantios DiaJogs: ΒΖ 51 (1958) 314-328. Μ. HOFFMANN, Der DiaJog
bei den christlichen SchriftstelIern der ersten vier Jahrhunderte. Berlin 1966, σσ. 84-91 (τυ
96). G. SANDERS. Un ecrit oublie, le Dialogue d' Adamantius: AC1 37 (1968) 644-651.
Β. Περl παρθενίας
Πρόσφατα έκδόθηκε στήν έλληνική Όμlλία περί παρθενίας, που χειΡό
γραφα έσφαλμένα τήν προσγράφουν στόν Μ. Βασίλειο. Ό Α. Voobus έπι
σήμανε συριακό κείμενο, τό όποίο θεωρεί ώς τό πρωτότυπο, άπό τό όποίο

προηλθε ~ έλληνική Όμιλία. Τά έπιχειΡήματά του στηρίζονται κυρίως στήν
μορφή παλαιοδιαθηκικών χωρίων της έλληνικης Όμlλίας, τά όποία χωρία
προϋποθέτουν-άποδίδουν συριακή μετάφραση της ΠΔ, δηλαδή τήν Πεσιτ

τώ. Ό άγνωστος Σύρος, στόν όποίο όφείλεται πιθανότατα τό παρόν κείμε
νο, έκφράζει πρώιμη θεολογία, ίσως προνικαϊκή, καί μάλιστα έγκρατιτικές
τάσεις. Άπολυτοποιεί τήν παρθενία καί άποκλείει τούς έγγάμους άπό τόν
παράδεισο, άντίληψη πού καταδίκασε ~ συνοδος της Γάγγρας περί τό
(κανόνες Ι,

340/2

10, 14-16).

D. AMAND-M.C. MOONS. Une curieuse homeIie grecque inedite sur la virginite adressee
aux ρeres des familIe: RB 63 (1953) 35-69 (καί είσαγωγή: σσ. 18-69,211-238). Α. vόΟΒUS.
Syrische Herkunft der Pseudo-Basilianischen Homelίe tiber dίe Jungfriί.ulίchkeit: OC 40 (1956)
69-77.
Γ.

Prophetiae ex omnibus

lίbris

collectae

Ή συλλογή αύτή άποσπασμάτων άπό προφητικά βιβλία f:γινε στήν Β.

, Αφρική

άπό άγνωστο ρωμαίο χριστιανό στίς πρώτες δεκαετίες τού Δ' αΙ

Ή σπουδαιότητά της βρίσκεται στό δτι άποτελεί μάρτυρα λατινικης μετα
φράσεως της ΠΔ καί άρα είναι πολύ χρήσιμη γιά τήν Ιστορία τού λατινι
κού παλαιοδιαθηκικού κειμένου.
ΤΗ. ΖΑΗΝ:

Geschichtliche Studien Α. Hauck zum Geburtstage ...• LeipZΊg 1916, σσ. 52-63,
1 (1897) 17-20. PLS 1. 177-180 καί 1738-1741. Βλ. Ν.
F1SCHER: ΤΙΖ 77 (1952) 288.
καί Α. ΑΜΕΙΙ: Miscell. Casin.
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18.

ΜΑΡΤΥΡΙΑ: Κόνωνος καΙ

Fructuosus

λ. Κ6νωνα

Στό τέλος τού περασμένου αΙώνα βρέθηκε τό συντομο Μαρτύριο τού Κό
νωνα, που δημιουργεί πολλά προβλήματα σχετικά μέ τήν άξιοπιστία δσων
διηγείται. Ό Κόνωνας, ναζαρηνός που γέρος ζούσε στήν Μαγυδό της Παμ
φυλίας, συνελήφθη καί μαρτυρησε μέ συνθηκες δυσεξήγητες, μάλλον έπί

ουαλεριανού (257/8) 1\ έπί Δεκίου κατά τό Ρωμαϊκό Μαρτυρολόγιο. Ή ση
μερινή μορφή τού κειμένου προέρχεται άπό τήν έποχή της εΙρήνης πού έπέ
βαλε δ Μ. Κωνσταντίνος καί στηρίχτηκε μάλλον σέ παλαιότερες καί ίσως
παράλληλες διηγήσεις παρά σέ συγκεκριμένα πρακτικά της δίκης τού
μάρ.υρα.
Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΕΡΑΜΕΑ, Άνάλεκτα Ίεροσολυμιτικης Σταχυολογίας, Ε',

Πετροίιπολις 1898, σσ. 384-389. ΚRϋGΕR-RUΗΒΑCΗ, σσ. 64-67. Η. MUSURILLO, Τhe

Acts, σσ.

ΧΧΧΙΙ/ΙΙΙ,

186-193. ΙΠΠΟΛ ΥΤΟΥ 'Αρχιμ., Μαρτύριον τού άγ. Κόνωνος (τού
18 (1923) 54-57. Π. ΧΡΗΣΤΟΥ, Τά μαρτύρια τών (φχ. χριστ .• σσ.
περίληψη μεταγενέστερη, πού έξέδωκε ό F. ΗΑΙΚΙΝ: ΑΒ 103 (1985) 5-6.

έκ Ναζαρέτ): ΝΙ

294-303.
Β.

Βλ. καί

Fructuosus

Συντομο λατινικό κείμενο, πού συντάχτηκε στά χρόνια της εΙρήνης της
'Εκκλησίας (μετά τό

313), βάσει πρακτικών τού μαρτυρίου τού έπισκόπου
Ταρραγώνας Fructuosus καί τών διακόνων του Αυγουρίου καί Ευλογίου.
Τά γεγονότα έξελίχτηκαν τό 259. Ό Προυδέντιος χρησιμοποιεί τήν σημε
ρινή μορφή τού Μαρτυρίου (Περlστέφανον 6) καί δ Αυγουστίνος τήν άνα
φέρει (PL 38, 1248).
Ρ. FR. ΟΕ CAVALIERI, Note agiografiche. 8: Studi e Tesci 65 (1935) 127-199.
KROGER-RUHBACH. σσ. 83-85. Η. MUSURILLO. The Acts, σσ. ΧΧΧΙΙ. 176-185. G.
ΙΑΖΖΑΠΙ, GIi svίluppi deIla letteratura sui martiri. ..• Τorino 1956, σσ. 87-89 καί 160-167.
ΕΟ. Α. NASCIMENTO, Vita sancti Fructuosi. Indices. concordancia, analise Iίnguistica.
~atos estatCsticos. Lisboa 1977.

19. (RETICIUS): Laudes Domini

(316/324)

tvαρςτι λατινικής χριστιανικής ποιήσεως

·Η χριστιανική ποίηση της Δύσεως έγκαινιάστηκε μεταξύ 316 καί
324 μέ τό εργο Laudes Domini, πού περιλαιι6άνει 148 έξάμετρα. Τό
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έγραψε άγνωστος λαϊκός χριστιανός, μέλος της γαλατικης άριστο
κρατίας (στήν Αυιυη της Γαλλίας), γνωστός στήν ρωμαϊκή αυλή, κά
τοχος πλουσιας παιδείας καί μέ κλίση στήν ποίηση καί μάλιστα στόν

Βιργίλιο, τόν όποίο μιμήθηκε. Τό έργο Laudes Domini, που δέν εχει
σχέση μέ τήν λειτουργική ποίηση, έκφράζει γενικά τό έπίπεδο τών

χριστιανών άριστο κρατών της έποχης, άποτελεί τρόπο δικαίωσεώς
τους κι εχει έμμεσα διάθεση προτρεπτική. Ή έπίδρασή του υπηρξε
γενικά μικρή, δπως άλλωστε συνέβη καί μέ τίς παρόμοιες συνθέσεις

Cento

τήι;

Proba (360 περίπου)

καί του Αυσονίου(μετά τό

+ 393). Ά

φιερώνεται στόν Μ. Κωνσταντίνο καί τους γιους του, γιά τους όποίους

συνθέτει είδική προσευχή, έγκωμιάζει τόν Χριστό ώς δημιουργό καί
σωτήρα, έπαναλαμβάνει μέ άπολογητική διάθεση τό γνωστό θέμα

της άρμονίας του κόσμου καί διηγείται μακάβριο έξωβιβλικό θαυ
μα

-

τό άρχαιότερο σέ στίχους -

που συνέβη στήν περιοχή. Γιά νά

υπογραμμίσει δηλ. τήν άνάσταση, περιγράφει πώς μία νεκρή χριστια

νή έτεινε άπό τόν τάφο τό χέρι της σέ χαιρετισμό υποδοχης του άν
δρα της, δταν κι αυτός θαπτόταν άργότερα στόν ίδιο τάφο. Ό
Γρηγόριος της

Tours

συνδέει παρόμοια διήγηση μέ τόν έπίσκοπΙ>

Reticius της Αυιυη (π. 313/314),

του όποίου σώζονται μόνο ίχνη άπό

τά έργα του Ύπ6μνημα είι; τ6 "Άσμα άσμάτων καί Κατά Νοουατια
νοϋ

(PL 44, 644

καί

PL 178, 1864).

Είδικά ό ίερέας

Juvencus,

που έ

γραψε τό πρώτο έκτενές χριστιανικό ποίημα στήν λατινική περί τό

330,

έπηρεάστηκε σοβαρά άπό τήν τεχνική τών

148

έξαμέτρων

τούτων.

PL 61,1091-4. Ρ. ΥΑΝ DER WEIJDEN, laudes Domini, Amsterdam 1967. G. BARDY,
Les "Laudes Domini" poeme autunoios du commencement du IVe siecle: Memoires de Ι'
Acad .... de Dijon, Dijon 1934, σσ. 36-51. Ι. ΟΡΕΙ Τ, Das Carmen "De Iaudibus Dei":
Romanobarbarica 3(1978) 159-166. J. FONTAINE, Naίssance de la pσesie dans Ι' Occident
c~retien, Paris 1981, σσ. 95-102. Ρ. COURCELLE, Lectures paiennes et chretiennes de Ι'
έneίde, Paris 1981.

20.

ΣΥΝΟΔΟΣ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ (τέλος 32411 άρχές 325)

Π ρός τό τέλος τού

3241\

στίς άρχές τού

32S

συνί'ίλθε στήν •Αντιόχεια πο

λυπληθής σύνοδος, στήν όποία παρέστησαν καί «άδελφοί λό'Υιοι», δηλαδή

λαϊκοί θεολόγοι. Οί

S9

έπίσκοποι

- μέλη

της προέρχονταν άπό τήν Συρία,

την Παλαιστίνη, την •Αραβία, τήν Κιλικία, την Καππαδοκία καί την Ίσπα

νία (ό Κορδούης ΗΟ σιος , πού 1\δη έργαζόταν μ' έντολή τού Μ. Κωνσταντί-
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νου Ύ\ά τήν καταλλαγή καί τήν ένότητα τών Έκκλησιών της Άνατολης,
πού εΙχαν διαιρεθεί fνεκα της κακοδοξίας τού' Αρείου καί της καταδίκης
του άπό σύνοδο άλεξανδρινή τού 320).

ΟΙ συνοδικοί μέ πρόεδρο τόν μόλις έκλεγέντα στόν θρόνο της Άντιό
χειας Εύστάθιο άνημετώπισαν τήν κακοδοξία τού' Αρείου καί άναθεμάτι
σαν τόν ίδιο καί τούς όπαδούς του, άφού fδειξαν βιβλικά καί θεολογικά
τήν άληθή πίστη καί κατέδειξαν τήν κακοδοξότητα της διδασκαλίας τού

, ΑΡείου καί τών σχετικών πρός αύτήν διατυπωμένων άντιλήψεων. Στήν σύ
νοδο παρέστησαν καί άρειανόφρονες, άπό τούς όποίους άντέδρασαν στήν
όρθόδοξη πλειοψηφία οί Θεόδοτος Λαοδικείας, Εύσέβιος Καισαρείας (Πα

λαιστίνης) καί Νάρκισσος Νερωνιάδας, οΙ όποίοι μολονότι καταδικάστη
καν, παραπέμφθηκαν άπό πνεύμα «φιλαδελφίας» γιά όριστική κρίση στήν
σύνοδο, πού σχεδιαζόταν νά συγκληθεί στήν ~ Αγκυρα καί πού τελικά fγινε

στήν Νίκαια

(325,

ή Α' Οίκουμενική).

Ή σύνοδος, δπως φαίνεται, δέν έξέδωσε κανόνες, άλλά συνέταξε καί

άπέστειλε σέ πολλούς έπισκόπους Έπιστολήν έγιώκλιον, τήν όποία προ
φανώς συνέταξε ό μόνος σπουδαίος θεολόγος της συνόδου, ό πρόεδρός της
Εύστάθιος, πού δμως fλαβε ύπόψη του καί τήν δεύτερη 'Επιστολή τού' Α

1\

λεξάνδρου 'Αλεξανδρείας ( + 328), γραμμένη τό 322 τό 324 μέ τήν άμεση
θεολογική εύθύνη τού Μ. Άθανασίου, δπως λίγο μετά θά έξηγήσουμε (βλ.

κεφ. περί Άλεξάνδρου). Ή Έπιστολή, τήν όποία έπικύρωσε ή σύνοδος,
άποτελεί σπουδαιότατο θεολογικό κείμενο, προετοίμασε τήν Α' Οίκουμε

νική Σύνοδο, πού συνήλθε στήν Νίκαια μετά άπό λίγους μηνες, έξηγεί πώς

κα! γιατί ό ΥΙός εΙναι «φύσει» καί δχι «θέσει» γέννημα τού Πατέρα, ξεπερ
νάει την ώριγενιστική καί άρειανική άντίληψη δη ό ΥΙός είναι «θελήσεΙί'
γέννημα, έπιμένει στό «άτρεπτον» τού ΥΙού καί πλήν άλλων όνομάζει τΙ';';

Μαρία Θεοτόκο. Γενικά, άκολουθεί τήν θεματική της δεύτερης 'Επιστσ

λflς τού' Αλεξάνδρου, άλλά έπισημαίνει καί κάποιες 1\πιες έρμηνείες του

άρειανισμού, δπως δη ό ΥΙός ήταν άτρεπτος, άλλ' αύτό fνεκα της αύτε
ξούσιας θελήσεώς του καί δχι fVSKa της «φύσει» γεννήσεώς του άπό τόν
Πατέρα.

Ή ΎV11σιότητα της 'Επιστολής της συνόδου Άντιοχείας συζητήθηκε πο
λύ, άλλά σήμερα οΙ έρευνητές τήν θεωρούν αύθεντική πλήν τού Holland,
πού διατηρεί άμφιβολίες. Διασώθηκε μόνο σέ συριακή μετάφραση, άπό τήν

όποία τήν μετέφερε

(retroversio) στήν έλληνική ό Ε. Schwartz.

Στήν συριακή έπίσης παραδίδονται

παρούσα σύνοδο, ένώ πράγματι

fxouv

16

κανόνες, πού άποδίδονται στήν

συγκροτηθεί πολύ άργότερα άπό 'Ε

πιστολές τού Μ. Βασιλείου, τό περιεχόμενο τών όποίων μερικώς έλαβε κύ
ρος κανονικό.

Ε,

SCHWARTZ, Zur Geschichte des Athanasius, νι, Gottίngen 1905, σα, 272-279. F,
SCHULTHESS, Dίe syfischen Kanones der Synoden νοη Nicea bis Chalcedon (AAG N.F.
Χ 2), Gottingen 1908, σσ. 160-163 (συριακό). Η. G. ΟΡΙΤΖ, Athanasius Werke 111, BerΗη - Leipzig 1934, σσ. 36-41 (έλληνικό κείμενο). ΒΕΠ 37, 122-125. Ε. SCHWARTZ, Zur
Geschίchte des Athanasius, νιι, Gottingen 1908, σσ. 305-374. Ε. SEEBERG, Die Synode
νοη Antiochien im Jahre 324-5, BerIin 1913. F. Ι. CROSS, The Councίl of Antioch ίη 325
AD:.CQU 128 (1939) 49-76. Η. CHADWICK, Ossius of Cordova and the Presidency of
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the Council of Antioch, 325: JThS 9 (1958) 292-304. D. Ι. ΗΟΙΙΑΝΟ, Die Synode von
Antiochien (324/25) und ihre Bedeutung fίir Eusebius νοη Caesarea und das Konzil νοη Nίz8a:.
Ζκα 81 (1970) 163-181. F. ΥΑΝ ΟΕ PAVERD, Die Quel1en der kanonίschen Βήefe Basileίos
des Grossen: OCP 38 (1972) 5-63. ΒΛ. ΦΕΙΔΑ, Τό Κολλουθιανόν σχίσμα καί αΙ ι'tΡXαί
του άρειανισμου, 'Αθήνα 1974, σσ. 112-118. Ι. ABRAMOWSKI, Die Synode vonAntίochien
324/25 und ihr Symbol: Ζκα 86 (1975) 356-366.

21.

ΣΥΝΟΔΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ (325)
~ Α

' Oίκoυμεvική

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τό

325,

ένα έτος μετά τήν έγκαθίδρυση της μονοκρατορίας του

Μ. Κωνσταντίνου, ή 'Εκκλησία έζησε τό πολυσήμαντο γεγονός της

Α' Οίκουμενικης της Συνόδου. Οί διωγμοί ήταν ακόμα νωποί, οί έ
σωεκκλησιαστικές διενέξεις πολλές καί οί έπίσκοποι, μάλιστα της

'Ανατολης, διηρημένοι σέ όπαδούς καί αντιπάλους του Άρείου. Τό
τελευταίο, έφόσον απέβη δ ίσχυρότερος διαιρετικός παράγοντας καί

αύτό πού απειλουσε τήν αλήθεια καί άρα τήν σωτηρία, έγινε ή κύρια
αίτία συγκλήσεως των έπισκόπων δλης της 'Εκκλησίας σέ σύνοδο.
Αύτή σχεδιάστηκε γιά τήν ~ Αγκυρα (της μικρασιατικης Γαλατίας),
αλλά πραγματοποιήθηκε τελικά στήν προσιτή καί από τήν θάλασ
σα μικρασιατική πόλη Νίκαια, δταν αποφασίστηκε (στην άντιοχειανή

σύνοδο του

324/5)

νά κληθουν καί οί δυτικοί έπίσκοποι.

Είναι αλήθεια δη δ

W

Αρειος καί οί δπαδοί του είχαν ήδη τό

320

καί τό

324 καταδικαστεί από αλεξανδρινές συνόδους, καί στό τέ
λος του 324 ή αρχές του 325 από τήν αvτιoχειανή σύνοδο. Άλλά πλέον
δ αρειανισμός έπεκτεινόταν γρήγορα καί στίς λοιπές έπαρχίες, γι
νόταν λοιπόν θέμα δλης της 'Εκκλησίας. Γι' αύτό καί δταν δ Κορ
δούης ('Ισπανίας) 'Όσιος, έμπιστος αποσταλμένος του Μ. Κωνστα
ντίνου, έπισκέφτηκε γιά τήν δλη κατάσταση τόν •Αλεξανδρείας 'Α

λέξανδρο, δ τελευταίος του συνέστησε νά προτείνει γενική σύνοδο
στόν αύτοκράτορα, πού ένδιαφερόταν γιά τήν εΙρήνη· της 'Εκκλη
σίας, χάριν καί της ένότητας του κράτους.

Οί έπίσκοποι, περιχαρείς γιά τό ένδιαφέρον του αύτοκράτορα, έ
σπευσαν τόν Μάιο του 325 στήν Νίκαια, ανταποκρινόμενοι στό
ΠΩοσκλητήΩ10 νοήιιιιπ τoι"i Κωvnτnvτίvnn Κ'πί ~""(,\ΙΩ.,.l nI'\Iι "",,nI 'ΓΙ';'"
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πολλών διευκολύνσεων πού εκείνος τούς παρείχε. Οί εργασίες άρχι
σαν στίς

20

Μαίου μέ τήν τιμητική παρουσία στό μέσο της συνάξε

ως τού Μ. Κωνσταντίνου, τήν προεδρία τού Ευσταθίου Άντιοχείας
καί τόν αποφασιστικό ρόλο τού Άλεξάνδρου Άλεξανδρείας, τόν ό
ποίο συνόδευε καί κατηύθυνε θεολογικά ό τριακονταετής διάκονός

του Άθανάσιος. Άπό τήν Δύση παρέστησαν ελάχιστοι, μεταξύ τών
όποίων ό άμεσα επηρεάζων τόν Κωνσταντίνο Κορδούης 'Όσιος καί

δύο εκπρόσωποι του Σιλβέστρου Ρώμης, οί πρεσβύτεροι Βίτων καί

Βικέντιος. Οί δύο :τελευταίοι, μή έχοντας ώς φαίνεται τίς αναγκαίες
θεολογικές προϋποθέσεις, μή γνωρίζοντας καλά τά πράγματα της

Άνατολης, όπου τό θέατρο τών αντιθέσεων, καί χωρίς κάποια ειδι

κά προνόμια, δέν έπαιξαν κάποιο ρόλο στήν πορεία της Συνόδου.
Ή Σύνοδος, μέ τριακόσια περίπου μέλη, άρχισε τό έργο της συν

τάξεως τού Συμβόλου καί τών Κανόνων, αφου προηγουμένως άπο
λογήθηκαν (μέ όμολογία πίστεως, όπως ό Ευσέβιος Καισαρείας,

11

μέ λιβέλλους, δπως ό Ευσέβιος Νικομηδείας κ. ά.) καί απαλλάχτη

καν

11 άποπέμφθηκαν αυτοί πού ήταν ήδη

καταδικασμένοι γιά αρεια

νισμό. 'Όσοι, λοιπόν, επίσκοποι άπέρριπταν τήν διδασκαλία του
Άρείου, ή συντριπτική πλειοψηφία δηλαδή, εμειναν γιά νά όρίσουν
θετικά τήν σχέση τού Υίου πρός τόν Πατέρα, νά δείξουν τόν θεμέλιο
λίθο τού τριαδολογικού δόγματος, τό όποίο μέ τίς προσθηκες της

Β' ΟΙκουμ. Συνόδου

(381)

θά αποτελεί τήν άπολύτως αναγκαία χάρτα

πίστεως της 'Εκκλησίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι όσα οί έπόμε
νες Οικουμενικές Σύνοδοι (Γ' -Ζ') γιά τό πρόσωπο του Χριστού θά

αποφασίσουν, δέν θά προστεθούν στό Σύμβολο, αλλά θά ονομαστουν
δογματικοί δροl, επίσης όμως άπαραίτητοι καί ύποχρεωτικοί.

ΚΕΙΜΕΝΑ

Σύμβολον

Τό Σύμβολον της Νίκαιας

(325),

δπως καί όλα τά προγενέστερα Σύμβο

λα πίστεως, ειναι συλλογικό έργο της Έκκλησίας, ή όποία μέ τούς επισκό

πους της τό κατακυρώνει στά έκάστοτε στάδια της αύξήσεώς του. Τά πολλά
τοπικά Σύμβολα ήταν βασικά ένα. Αύτό κατά τήν πορεία του από τήν ΚΔ
καί έξης γνώρισε αύξηση περιεχομένου κατά εποχές καί παρουσίασε δευ
τερεύουσες παραλλαγές στίς τοπικές 'Εκκλησίες. Καί τό Σύμβολο, πού κα
τόπιν συζητήσεων κατακυρώθηκε στήν Α ι Οικουμενική Σύνοδο τού

325,

ήταν στό μεγάλο του μέρος τό ήδη ύπάρχον Σύμβολο, εξέφραζε επιγραμ
ματικά τά όλως απαραίτητα στοιχεία της πίστεως καί (μέ αφορμή τήν πρό
σφατη κακοδοξία τού αρειανισμού, από τόν όποίο ήθελε νά προφυλάξει τούς
πιστούς) συνιστούσε νέο στάδιο στήν ίστορική του πορεία. Τό νέο στάδιο,
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τό νέο στοιχείο έν σχέσει πρός τήν προηγούμενη όμολΟ'Υ(α πίστεως, ήταν
ι<:υρ(ως ή προσθήκη της φράσεως «έκ της ούσίας τού Πατρός» καί της λέ
ξεως «όμοούσιον», μέ τίς όποίες άπό τώρα καί στό έξης θά δηλωνόταν ή
φυσική σχέση τού Υιού πρός τόν Πατέρα. Ή λέξη «όμοούσιος» είχε 1\δη
χρησιμοποιηθεί, άλλά τώρα κατακυρωνόταν ώς δρος θεολογικός πρός εκ

φραση της συνειδητοποιημένης άληθείας δτι ό συναίδιος Υίός είναι φύσει
καί άληθινός Θεός, δηλ. fχει τήν ίδια ούσία μέ τόν Πατέρα. Γιά πρώτη φο
ρά' στήν ζωή της 'Εκκλησίας τό νέο στάδιο περιεχομένου τού Συμβόλου

κατακυρώνεται άπό ΟΙκουμενική Σύνοδο. Τό γεγονός σχεtίζεται μέ τόν νέο

τρόπο όπάρξεως τής 'Εκκλησίας, στόν όποίο έξωτερικά τήν δδήγησε ή πο
λιτική τού Μ. Κωνσταντίνου. 'Αναφορικά μέ τίς λέξεις «έξ έτέρας υποστά
σεως

i\

ουσίας φάσκοντας είναι .... τόν ΥΙόν», πού περιλαμβάνεται στόν

άφορισμό, μετά τό καθαυτό Σύμβολο, ύπογραμμίζουμε δτι λίγο-πολύ θεω
ρήθηκαν οΙ δροι ύπόστασις καί ούσία ταυτόσημοι.
Παραθέτουμε έδώ πρώτα τό κείμενο τού Συμβόλου, όπως τό συμπλήρω
σαν οί θεοφόροι έπίσκοποι της συνόδου της Νίκαιας μέ τήν παρασκηνιακή
θεολογική βοήθεια καί τού 'Αθανασίου. 'Ακολουθούν επειτα τρείς κάθετες

στήλες μέ τρείς βασικές μορφές τού ίδιου Συμβόλου, όπως αύτό έπικρα
τοϋσε στήν Καισάρεια της Παλαιστίνης, στά 'Ιεροσόλυμα καί στήν Άν

τιόχεια. Τά τρία αύτά κείμενα, πού μάλιστα έκπροσωπούσαν τήν Παράδοση
άπό τά μέσα περίπου τού Γ' αί., εΙναι έντυπωσιακά συγγενή πρός τήν μορ
φή, τήν όποία έλαβαν ώς βάση οί έπίσκοποι στήν Νίκαια. Φρονούμε μάλι
στα δτι ή μορφή αύτή βρίσκεται στό ίδιο τό Σύμβολο της Νίκαιας, έάν
άφαιρεθοϋν οί νέες φράσεις (<<τουτέστιν έκ της ούσίας τού Πατρός», «ό
μοούσιον») καί κατανοηθεί ώς αντικατάσταση ή έπεξήγηση ή φράση «Θε
όν άληθινόν, έκ Θεού άληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα».
Τά στοιχεία της τελευταίας φράσεως τά βρίσκουμε καί στά Σύμβολα Ίε
ροσολύμων καί Άντιοχείας, άλλά τά δύο αύτά κείμενα έχουν πιθανότατα

έμπλουτιστεί μέ στοιχεία νικαϊκά, έφόσον σώθηκαν σέ πηγές μετανικαϊ
κές. Αόθεντική φαίνεται νά είναι μόνο ή μορφή τού Συμβόλου της Καισά
ρειας. Καί όμολογουμένως ή μορφή αύτή, αν αφαιρεθούν τά νέα στοιχεία,

είναι πλησιέστερη στήν μορφή τού νικαϊκού Συμβόλου. Συγχρόνως παρα
τηρούμε δτι άπό τό Σύμβολο της Καισάρειας λείπει ό δρος «ένανθρωπή
σαντα», κάτι πού ίσως όφείλεται στόν Εύσέβιο, πού ώς άρειανόφρων τόν

άπέφευγε, δπως τόν άπέφυγε άργότερα ό 'Απολινάριος Λαοδικείας γιά λό
γους διαφορετικούς.
Νικαίας

Πιστεύομεν εΙς ΙΙνα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, πάντων όρατών τε καί ά
οράτων ποιητήν.

Καί εΙς ΙΙνα Κύριον Ίησοϋν Χριστόν, τόν Υίόν τοϋ Θεοϋ, γεννηθέντα έκ τοϋ
Πατρός μoνoγενfj, rουτiστιν

tK

τής ούσίας τού Πατρός, Θεόν έκ Θεοϋ, φώς

έκ φωτός, Θεόν άληθινόν έκ Θεοϋ άληθινοϋ, γεννηθέντα ού ποιηθέντα, όμooιJ

σιον τφ Πατρί, δι' ου τά πάντα έγένετο, τά τε έν τφ ούρανφ καί τά έν τΌ γΤΙ'
τόν δι' ήμίiς τούς άνθρώπους καΙ διά τήν ήμετέραν σωτηρίαν κατελθόντα καί

σαρκωθέντα, ένανθρωπήσαντα, παθόντα καΙ άναστάντα τΌ τρίτη ήμέρι.ι καί
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άνελθόντα εΙς τούς ούρανούς, έρχόμενον κρίναι ζώντας καί νεκρούς.
Καί εΙς τό άγιον Πνευμα.

(Τούς δt λέγοντας «ήν ποτε δτε ουκ ήν» καί «πρίν γεννηθηναι ουκ ήν» καί
δτι έξ ούκ δντων έγένετο η έξ έτέρας ύποστάσεως ή ούσίας φάσκοντας ε{ναι
η κτιστόν ή τρεπτόν ή άλλοιωτόν τόν Υίόν τού Θεού, άναθεματίζει ή Καθολι
κή 'Εκκλησία)'.

Καισαρείας

'Ιεροσολύμων

-ΑντιοχεΙας

Πιστεύομεν εΙς ΙΙνα Θεόν,

Πιστεύομεν εΙς ΙΙνα Θεόν,

Πιστεύομεν εΙς ΙΙνα καί μόνον

Πατέρα παντοκράτορα,

Πατέρα

παντοκράτορα,

άληθινόν Θεόν, Πατέρα παντο

τόν τών άπάντων, όρα

ποιητήν ούρανου καί Ύi\ς,

κράτορα, πάντων, όρατών τε

τών

όρατών τε πάντων καί ά

καί άοράτων, ποιητήν.

τε

καί

άοράτων,

οράτων.

ποιητήν.
Καί εΙς ΙΙνα Κύριον Ίη

(Καί) εΙς ΙΙνα Κύριον Ίη

Καί εΙς τόν Κύριον ήμών Ίη

σουν Χριστόν,

σουν Χριστόν, τόν ΥΙόν

σουν Χριστόν, τόν ΥΙόν αύτου

Θεου Λόγον, Θεόν έκ Θε

του Θεού τόν μoνoγεVΗ,

τόν μoνoγεVΗ καί πρωτότοκον

ου, φώς έκ φωτός, ζωης

τόν έκ τού Πατρός γεννη

πάσης κτίσεως, τόν έξ αύτού

έκ ζωης, Υlόν μOνOγεVΗ,

θέντα Θεόν άληθινόν πρό

γεννηθέντα πρό πάντων τών

πρωτότοκον πάσης κτί

πάντων τών αιώνων, δι'

αιώνων, ου ποιηθέντα, Θεόν ά

σεως, πρό πάντων τών

ου

ληθινόν έκ Θεού άληθινού, ό

αιώνων έκ τού Πατρός γε

< τόν

τόν τού

τά

πάντα

έγένετο,

κατελθόντα,

τόν

μοούσιον τφ Πατρί, δι' ου καί

γεννημένον, δι' ου καί έ

σαρκωθέντα καί> έναν

οΙ αιώνες κατηρτίσθησαν καί

γένετο τά πάντα· τόν διά

θρωπήσαντα,

τά πάντα έγένετο.

<τόν>

τήν ήμετέραν σωτηρίαν

σταυρωθέντα

τα

Τόν δι' ήμάς (κατ)έλθόντα καΙ

σαρκωθέντα καί έν άν

φέντα καί> άναστάντα

γεννηθέντα έκ Μαρίας της ά

θρώποις πολιτευσάμενον

έκ νεκρών ττί τρίττι ήμέρ~

γίας

< καί

(της

άει)παρθένου

καΙ

καί παθόντα ττί τρίττι ήμέ

καί άνελθόντα εΙς τούς

σταυρωθέντα έπί Ποντίου Πι

ρ~ καί άνελθόντα πρός

ουρανούς καί καθίσαντα

λάτου καί ταφέντα καί άνα

τόν Πατέρα καί ήξοντα

έκ δεξιών τού Πατρός καί

στάντα τij τρίΤ1) ήμέρ~ κατά

πάλιν έν δόξΌ κρίναι ζών

έρχόμενον έν δόξΌ κρίναι

τάς Γραφάς καΙ άνελθόντα εΙς

ιας κα( νεκρούς.

ζώντας καί νεκρούς, ου

τούς ουρανούς καί πάλιν έρχό

της βασιλείας ούκ ΙΙσται

μενον !φίναι ζώντας καί νε

τέλος.

κρούς....

(Κα!) εΙς ΙΙν άγιον Πνεύμα.

άφεσιν. Καί (εΙς) νεκρών άνά-

Πιστεύομεν

καί

Πνευμα άγιον:.

εΙς

ΙΙν

καί

εΙς

άμαρτιών

ι. Βλ. Ι. ΚΑΡΜΙΡΗ, Τά δογματικά καί συμβολικά μνημεία, Ι, Άθηναι

1960', σσ. 58-59,
καί DENZINGER-SCHONMETZER, Enchiridion Symbolorum ... , Herder 1965, σσ. 52-53.
2. -Εχει ληφθεί άπό τήν 'Επιστολή τού Ευσεβίου Καισαρείας πρός Καισαρείς, στούς
όποίους ήθελε νά έξηγήσει τήν στάση του στήν σύνοδο της Νίκαιας, δπου γιά νά άπο

κατασταθεί (είχε καταδικαστεί ώς άρειανόφρων στήν σύνοδο Άντιοχείας) υπέβαλε ώς
όμολογία πίστεως τό σύμβολο της 'Εκκλησίας του Καισάρειας (ΚΑΡΜΙΡΗ, Ιι.ά., σσ.

65-66. DENZINGER-SCHONMETZER, α.ά., σ. 30).
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τό παράκλητον, τό λαλη-

στασιν καΙ εΙς ζωήν αιώνιον'.

σαν έν τοίς προφήταις.

ΚαΙ εΙς έν βάπτισμα, μετανοίας εΙς άφεσιν άμαρτιών.

Καί εΙς μίαν άγίαν καθο
λικήν 'Εκκλησίαν.

Καί εΙς σαρκός άνάστα
σιν.

Καί εΙς ζωήν αίώνιον'.

α.Ι. OOSSETI, ιι simbolo di Nicea e di Constantinopoli, Roma 1967 (κριτική έκδοση).
J. ORTlZ ΟΕ URBINA, ΕΙ simbolo Niceno, Madrid 1947. ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, Nicee et Constantinople, Paris 1963. J.N.D. ΚΕΙΙ Υ, Altchristliche Glaubensbekenntnisse. Geschichte
und Theologie, Gottingen 1972', σσ. 205-259. ΒΛ. ΦΕΙΔΑ, Ή Α' οΙκουμ. Σύνοδος, Ά
θήνα 1974. R. MOHR, Das Konzil und das Glaubensbekenntnis νοη Nicίia: Evang. Theologie
37 (1977) 600-616. Ε. BOULARAND, Ι' article premier du symbole de Nicee. Commentaire
IitteraJ: ΒΙΕ 70 (1969) 161-183. Β. Μ. WEISCHER, Die urSΡrϋηgliche nicίinische Form des
ersten Glaubenssymbol im Ankyrotos des Epiphanios νοη Salamis: ThPh 53 (1978) 407-414.
Α. ΟΕ ΧΑΙΙΕυχ, La profession de Ι' Esprit saίnt dans le symboIe de CοnsίantίnΟΡle: RThL
10 (1979) 5-39. Α. Μ. RInER, Zum Homoousios νοη Nizίia und Konstantinopel. .. :
Festschrift (ϋr C. Andresen - Kerygma und Logos (έκδ. Α. Μ. Ritter), Gottingen Vandenhoeck
und Ruprecht 1979, σσ. 404-423. GEDDES MacGREGOR, The Nicene creed, ίllumined by
modern thought, Grand Rapids Erdmans 1980. CH. KANNENGIESSER, Nicee 325 dans
Ι' histoire du christianίsme: ConciJium 138 (1977) 39-47. R. J. Η. MATTHEWS, Α Iinguistic
commentary οη the Niceo-Constantinoρolitan creed: Prudentia 14 (1982) 23-37. C.
ιυΙΒΗΕlο, The council of Nicaea, GaJway υηίν. Pr. 1982. Μ. SIMONETTl, Teologia
aJessandrina e teologia asiatica aJ Concilio di Nicea: Aug 13 (1973) 369-398. J. WOLlNSKI,
Nicee et Ι' homoousion hier et aujourd' hui: Revue de Ι' Insr. CarhoIique de Paris 16 (1985)
67-89.

Καν6νες

Ή Α' Οίκουμ. Σύνοδος διατύπωσε

20

κανόνες, σχετικούς μέ τίς προϋ

ποθέσεις χειροτονίας καί τίς ύποχρεώσεις τών κληρικών, μέ τήν άποδοχή

3.

Τό κείμενο σώζεται στίς Κατηχήσειι; (π.

348-350)

τού Κυρίλλου Ίεροσολύμων καί

υποθέτουμε δτι μόνο δευτερεύουσες προσθηκες έχει σέ σχέση μέ αυτό πού ασφαλώς θά
παρουσίασε στήν σύνοδο Νικαίας ό 'Ιεροσολύμων Μακάριος (βλ. ΚΑΡΜΙΡΗ, ε.α., σσ.

64-65' DENZINGER - SCHONMETZER, ε.ά., σ. 30). Είναι χαρακτηριστικό δτι ό Κύ
ριλλος δίσταζε νά εΙσαγάγει τόν δρο «όμοούσιος» καί μετά τήν σύνοδο της Νίκαιας.

4.

Τό άντιοχειανό Σύμ.βολο δέν σώζεται αυτούσιο. 'Ανασυγκροτήθηκε στό μεγαλύτε

ρο μέρος του μέ τήν βοήθεια μεταγενέστερων πηγών, μία τών όποίων είναι λατινική.
Άναμφίβολα ό πρωταγωνιστής της συνόδου της Νίκαιας Ευστάθιος Άντιοχείας πρό
τεινε τό Συμ.βολο της 'Εκκλησίας του στήν ΟΙκουμενική αυτή Σύνοδο (ΚΑΡΜΙΡΗ, ε.α.,

σσ.

66-67. DENZINGER-SCHONMETZER, έ.ά. σ. 35). Παρατηρούνται καΙ έδώ μετανι·

καϊκές ΠΡOσθfjKες.
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στήν 'Εκκλησία τών Καθαρών, μέ τούς όρους έπανεντάξεως στήν 'Εκκλη
σία τών έπί διωγμού τού Λικινίου πεπτωκότων, μέ τήν άπαγόρευση της γο
νυκλισίας

κατά

τίς Κυριακές

σημασίας είναι δ κανόνας

6,

καί τήν Πεντηκοστή,

κ.α.

'Ιδιαίτερης

πού έπικυρώνει τήν δικαιοδοσία τών έπισκό

πων 'Αλεξανδρείας, Ρώμης καί ' Αντιοχείας στίς 'Εκκλησίες της γεωγρα

φικης περιοχης τους. Ή δικαιοδοσία αύΤή άποτελούσε «άρχαία έθη» καί
προβάλλεται κάπως ώς πρότυπό της ή δικαιοδοσία της Ρώμης στίς 'Εκ
κλησίες της 'Ιταλίας. Άκόμη στήν Σύνοδο άποφασίστηκε ό κοινός έορτα

σμός τού Πάσχα καί ή άποφυγή έορτασμού του μέ τούς 'Ιουδαίους. Οϊ

κανόνες δλοι έλαβαν κύρος νόμου καί ήσαν ύποχρεωτικοί.

PITRA, 1,427-437. BENESENIC, Synagoga (κατά τόν πίνακα τών τίτλων). ΑΛΙΒΙ
33-41. JOANNOU, Fonti, Ι Ι, σσ. 23-41.

ΖΑΤΟΥ, Κανόνες, σσ.

'Επιστολή τής Συνόδου

«rfj

ΆλεςανδΡiων 'Εκκλησ(fJ κα( τοϊς κατ' ΑίΥυ

πτον•.. άδελφοίςό .. ».
Ή Σύνοδος πληροφορεί τίς 'Εκκλησίες τής δικαιοδοσίας τού επισκόπου
Άλεξανδρείας τά άποφασισθέντα σχετικά μέ τόν

W

Αρειο καί μέ τόν σχι

σματικό έπίσκοπο Μελίτιο Λυκοπόλεως, τόν όποίο φιλανθρωπευόμενη α
φησε στήν έπισκοπή του, άλλά τού άπαγόρευσε νά προβαίνει σέ χειροτονίες.
Η.

G. ORITZ, Athanasius Werke,

ΙΙΙ, Berlίn

- Leipzig 1934,

σσ.

47-51.

ΒΕΠ

37, 129-131.

'Επιστολαί Μ. Κωνσταντίνου σχετικές μέ τήν Σύνοδο:
α. Πρός σύγκλησιν της έν NιKai(l Συνόδου.
β. Πρός τήν 'Εκκλησίαν Άλεξανδρέων.

γ. Πρός τάς 'Εκκλησίας (κοινοποιεί καί άναπτύσσει τήν άπόφαση έορτα
σμού τού Πάσχα σέ ήμέρα κοινή).
Η.

G.

ΟΡΙΤΖ, μν. ΕΡ-Υ., σσ.

42,52-57.

ΒΕΠ

37, 125-126, 132-135.

Μεταφράσεις

Γρήγορα συγκροτήθηκαν συλλογές, πού περιείχαν λατινικές
ΕΟΜΙΑ, ι, σσ.

103-280, 297-319),

(Turner:

συριακές, άραβικές, αίθιοπική, άρμενι

κή, γεωργιανή, κοπτική καί σλαβική μεταφράσεις τού Συμβόλου καί τών
Κανόνων. Παράλληλα οϊ συλλογές περιλάμβαναν είσαγωγικά πληροφορια

κά στοιχεία καί συχνά μή γνήσια νικαϊκά κείμενα. Βλ.

CPG

ΙV

8520-8527.

Ή λατινική μετάφραση έγινε πολύ ένωρίς, ίσως κατά τήν άρχιερατεία τού
Ρώμης 'Ιουλίου (337-352), καί μάλιστα ένώθηκε μέ τούς κανόνες της συνό
δου της Σαρδικης. νΕτσι συγκροτήθηκε ή άρχαιότερη συλλογή κανόνων
στήν λατινική, πού γενικά άποδιδόταν όλόκληρη στήν Σύνοδο της Νίκαιας.
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22.

ΛΑΚΤΑΝΤΙΟΣ (+325)

ρητορικός dπολΟΎΤ/τής τού χριστιανισμού

ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ

Ό Λακτάντιος ήταν βορειοαφρικανός Ρωμαίος, που σταδιοδρό
μησε ώς έθνικός ρήτορας κυρίως στήν Νουμιδία ('Αλγερία) καί ώς
χριστιανός συγγραφέας κυρίως στήν έλληνική πρωτευουσα του ά
νατολικου ρωμαϊκου κράτους Νικομήδεια της Βιθυνίας. νΕγραψε
στήν λατινική μέ τήν φιλοδοξία πρώτα νά κατατροπώσει τήν έθνική

θρησκεία καί σκέψη καί Οστερα νά έκθέσει τήν διδασκαλία του χρι
στιανισμου. Πρός τουτο διέθετε ζηλο θαυμαστό, ταλέντο ρητορικό

καί λογοτεχνικό καί γνώση έγκυκλοπαιδική του έλληνορωμαϊκου
πνευματος. του έλειπε δμως ή βαθιά φιλοσοφική παιδεία καΙ ή θεο
λογική κατανόηση του μυστηρίου της 'Εκκλησίας. 'Επειδή έγινε χρι

στιανός σέ ήλικία περίπου

50

έτών, γνώρισε τόν χριστιανισμό έπι

φανειακά καί άτελέστατα, ώς άνυπόμονος κατηχουμενος.

νΕτσι, έγραψε μέ ζηλο, πάθος καί γνωστή έπιχειρηματολογία, κατά

του έθνικ ου κόσμου, άλλά δέν κατόρθωσε νά παρουσιάσει, δπως ή
θελε, όρθά καί όλοκληρωμένα, τήν χριστιανική πίστη, μολονότι τό

έγχείρημά του παραμένει τό πιό έκτεταμένο μέχρι τότε στήν λατινι
κή γλώσσα. Στήν φιλοσοφία δέν άναγνωρίζει τήν δυνατότητα ευρέ
σεως της άλήθειας, παρά μόνο τυχαία. Τό έργο του έπιτέλεσε κυρίως
μέ τήν βοήθεια του Κικέρωνα (προπαντός αυτου), του Λουκρητίου,
του Βιργιλίου, του Σενέκα καί τών έρμητικών έργων, καί δευτερευ
όντως μέ τήν βοήθεια της Γραφης, του Κυπριανου, του Τερτυλλια
νου καί του Μινουκίου Φήλικα. 'Αγνοουσε δχι μόνο τους έλληνες

έκκλησ. συγγραφείς, άλλά σχεδόν καί τήν Γραφή, τήν όποία κυρίως
ΎVώριζε άπό συλλογές βιβλικών χωρίων (Testimonia), άπό τίς όποίες,
φαίνεται, άντλησε καί ό Κυπριανός. Γιά τους λόγους αυτους δέν έ

ξέφρασε τόσο τό έκκλησιαστικό θεολογικό κλίμα της έποχης, δσο
διατράνωσε τόν ένθουσιασμό του γιά τήν νέα θρησκεία καί τους λό
γους που δικαιώνουν τήν μεταστροφή του σ' αυτήν, δπως έκαναν πα
λαιότερα μερικοί άπολογητές. Είναι δμως πολύ σημαντικό δτι
συνετέλεσε στήν διαμόρφωση της χριστιανικης λατινικης γλώσσας,

δεδομένου δτι υπηρξε σπουδαίος ρήτορας κι έδωσε κείμενα τόσο γλα
φυρά καί συναρπαστικά, ώστε νά χαρακτηριστεί χριστιανός Κικέρων.
'Ενδεικτικό τών πλανών του είναι δτι διατυπωσε δυαλιστικές ίδέες
γιά νά έΡΙΙllνευσει τήν άρχή του κακου. Ό Θεός δηλαδή_γέννησε Μο
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γίούς, εναν πρό της δημιουργίας κι εναν μετά. Ό δεύτερος, πού εί
ναι ό αντίθεος, απομακρύνθηκε από τόν Θεό καί δημιούργησε τό κα
κό, πού συγχρόνως έρμηνεύεται καί ώς αποτέλεσμα της έπιθυμίας
τού ανθρώπου. Δέν διακρίνει ώς ίδιαίτερη ϋπαρξη τό αγιο Πνεύμα,
τό όποίο ταυτίζει μέ τόν Χριστό, καί μεταθέτει τήν τελική κρίση με

τά από χιλιετή βασιλεία τού Χριστού, ή όποία θά αρχίσει περίπου
διακόσια ετη μετά τήν έποχή κατά τήν όποία γράφει.

'Ιδιαίτερα σπουδαία ειναι ή συμβολή τού Λακταντίου στήν έξέλι
ξη της λατινικης χριστιανικης ποιήσεως μέ τό εργο του «Περί του
πτηνου του φοίνlκος» σέ
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δίστιχα. Ή ποίησή του εχει στοιχεία ση

μιτικά, χρησιμοποιεί γλώσσα ήμιλαϊκή καί συμφιλιώνει έθνικούς μύ
θους μέ τήν διδασκαλία της 'Εκκλησίας.

ΒΙΟΣ

Ό

τό

Lucius Caelius Firmianus Lactantius γεννήθηκε στήν Β. Άφρική περί
250, δπου εκτός άλλων δασκάλων άκουσε καί τόν Άρνόβιο στήν Sicca

της Νουμιδίας. Γρήγορα εγινε καί ό ίδιος ρητοροδιδάσκαλος. 'Ένεκα της

φήμης του κλήθηκε από τόν Διοκλητιανό, λίγο μετά τό

290,

στήν τότε πρω

τεύουσα τού ανατολικού κράτους Νικομήδεια, νά διδάξει λατινική ρητορι
κή. Τό εργο του στήν έλληνικότατη πρωτεύουσα δέν είχε ανταπόκριση καί
τό εγκατέλειψε μέ τήν εναρξη τού διωγμού

(303),

αφού στό μεταξύ είχε δε

χτεί τόν χριστιανισμό. Γιά πολλά χρόνια έζησε μέ στερήσεις, αλλά δέν στα
μάτησε νά γράφει. Περί τό

316/317, ήλικιωμένος
στά ΤρέβιΡα (Treveris, Trier) γιά

πλέον, κλήθηκε από τόν

Μ. Κωνσταντίνο

τήν διαπαιδαγώγηση τού

γιού ΤΟυ Κρίσπου. 'Έκτοτε δέν έχουμε ειδήσεις. Πέθανε μαλλον περί τό

325.

ΕΡΓΑ

Ό Λακτάντιος ύπηρξε πολυγραφότατος, αλλά δέν σώθηκαν δλα τά έρ
γα του, μερικά τών όποίων γνωρίζουμε μόνο από τούς τίτλους πού αναφέ
ρει ό Ίερώνυμος. Διασώθηκαν τά έξης:

De opificio Dei

(Περί της δημιουργίας τού Θεού). Γράφηκε τό

303/4

καί

πλήν άλλων μιλάει γιά τήν ώραιότητα καί τήν άρμονία τού ανθρώπινου
σώματος.

PL 6,9-78. CSEL 27,

Ι

(1893) 3-64. SCh 213-214 (1974).

Divinae institutiones (Θείαι διδασκαλίαι) βιβλία 7. Γράφηκε μεταξύ 304
καί 313. Στά τρία πρώτα βιβλία κατ.απολεμεί τίς εθνικές θρησκείες καί στά
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άλλα τέσσερα εκθέτει τήν χριστιανική διδασκαλία, τονίζοντας τήν ηθική
της ύπεροχή.
ΡΙ

6, 111-884. CSEL 19 (1890) 1-672. SCh 204-205 (\973). SCh 326 (1986).

De mortibus persecutorum (Περί θανάτων τών διωκτών). Γράφηκε τό
314/315. Περιγράφει τούς τελευταίους διωγμούς (303-313), εξαίρει τήν στά
ση τών χριστιανών σ' αύτούς καί αποδίδει στήν οργή τού Θεού τό φοβερό
τέλος πολλών διωκτών, παλαιοτέρων καί συγχρόνων του. ν Αλλοτε ή γνη
σιότητα τού εργου είχε αμφισβητηθεί.
ΡΙ

7,189-276. CSEL 27,2 (1897) 171-238. SCh 39 (1954). F. CORSARO, De mortibus
pcrsecutorum, CaIania 1970. J.L. CRIΞED, Dc mortibus pcrsccutorum, ed. and transι., Oxford
CΙarendon Prcss. 1984.

De ira Dei

(Περί τής όργής τού Θεού). Γράφηκε μεταξύ

314

καί

317.

Ό

Θεός αγαπα, συγχωρεί, αλλά καί τιμωρεί δίκαια. Καταπολεμεί τούς επι
κουρείους καί τούς στωικούς πού θέλουν τόν Θεό ξένο πρός τόν κόσμο.
ΡΙ 7, 79-148. CSEL 27,1 (1893) 67-132. Η. ΚRΑI-Τ - Α. WΙΟSΟΚ,
dei ... , Darmstadt 1974'. CHR. INGREMIΞAUM: S('h 289.

Ιactantίus,

I)e ira

Epitome divinarum institutionum (Έπιτομή τών θείων διδασκαλιών). Γρά
φηκε μεταξύ 314 καί 317. Δέν είναι άπλώς επιτομή, άλλά περισσότερο ε
πανεξέταση καί αναθεώρηση άπόψεών του.
Ρ/.

6, 1017-1094.

('.',Η

19 (1890) 675-761.

I>e ave phoenice (Περί

τού πτηνού φοίνικος). Γράφηκε μεταξύ

314

καί

317.

Ή άμφισβητημένη γνησιότητά του ύποστηρίζεται σήμερα εντονότερα. Τό
εργο αποτελείται από
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δίστιχα καί συνιστα μεγάλο σταθμό στήν εξέλιξη

της λατινικής χριστιανικης ποιήσεως. Διηγείται μέ ίδιάζοντα τρόπο τόν γνω

στό (Ήρόδοτος καί μετά χριστιανοί συγγραφείς) μύθο τού πτηνού φοίνι
κα, πού, αφού ζήσει χίλια χρόνια στήν παραδεισιακή 'Ανατολή, έρχεται
στήν Φοινίκη. 'Εκεί πεθαίνει σέ φOlνΙKόδε~τρo, άλλά άπό τήν τέφρα του

γεννιέται νέος φοίνικας πού επιστρέφει στήν 'Ανατολή. Ό μύθος συμβολί
ζει τήν ανάσταση τού Κυρίου η τήν Παρθένο Μαρία πού πραγματοποιει τά
έσχατα στήν ίστορία.
ΡΙ.

7, 277-284. CSEl. 27, Ι (1893) 135 έξ. :'νl. C. HrZ-PATRICK, Ιact, \)e Phocnice ... ,
Philadelphia'1933. F. RARISARI)A, Ι carmc De ave phoenice di '-attanLio, Catania 1959".
'Αποσπάσματα. Σώζονται άπό 'Επιστολή καί από τό έργο του

De mortibus

animi.
ΡΙ

7,275-6. CSEL 27,

Ι

(1893) 155-8. J.

Β.

PESENTI, '-acI. de mortibus persecutorum,
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'Απολεσθέντα. Ό 'Ιερώνυμος

(De vir. i/J. 80)

προσγράφει στόν Λακτάν

τιο καί τά έξης εργα, πού φαίνεται δτι ανήκουν στήν πρίν από τό βάπτισμα
έποχή του καί πού πάντως χάθηκαν: Συμπόσιον. 'Οδοιπορικόν, δπου σέ
στίχους διηγείται τό ταξίδι του από τήν Β. 'Αφρική στήν Νικομήδεια. Πρός

Άσκληπιάδην βιβλία δυό. Έπιστολαί.
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43.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ (313-328)
πρώτη αντιμετώπιση τού αρειανισμού

ΓΕΝΙΚΑ

Ό 'Αλέξανδρος υπηρξε σπουδαία έκκλησιαστική φυσιογνωμία, γιά

τήν όποία δμως
τό 313, δταν τό
'Εκκλησίας. Ό
της 'Εκκλησίας

γνωρίζουμε λίγα. Στόν αλεξανδρινό θρόνο ανήλθε
μελιτιανό σχίσμα είχε διασπάσει τήν ένότητα της
Άλέξ. από τό 318 μέχρι τό 328 έγινε τό έπίκεντρο
καί της θεολογίας, έπειδή στήν έπαρχία του έμφα

νίστηκε ό αρειανισμός κι έπειδή αύτός έπωμίστηκε τήν αντιμετώπι
σή του.

Ή διδασκαλία του Άρείου διατυπώθηκε περί τό

318 καί συνιστουσε

τήν αποκορύφωση της παλαιάς αντιλήψεως περί υποταγης (κατω

τερότητας) του γίου στόν Πατέρα. Ό "Αρειος, έπηρεασμένος από
κοσμολογικές, αριστοτελικές καί ίουδαϊκές αντιλήψεις, αρνήθηκε

τήν αιδιότητα του Λόγου, διότι, κρίνοντας φιλοσοφικά, δέν κατα
νοουσε δύο αγέννητα, δηλ. Πατέρα καί γίό, ταυτόχρονα. Συνεργά
τη ή πρώτο του όπαδό είχε φαίνεται δ "Αρειος κάποιον' Αχιλλα, πού
δμως γρήγορα χάθηκε από τό προσκήνιο. Τήν κακοδοξότητα του

Άρείου υπέδειξε πρώτος, καθώς φαίνεται, ό πρεσβύτερος Κόλλου
θος, γνωστός γιά τήν παιδεία του καί τήν γνώση τών Γραφών. Τήν
στιγμή αύτή ό ' Αλέξ. εΙσέρχεται στήν ίστορία της θεολογίας, μολο

νότι δέν υπηρξε μεγάλος θεολόγος. Στήν αρχή, πιεζόμενος από τήν
ένταση καί τήν έπέκταση τών συζητήσεων μεταξύ' Αρείου καί Κολ

λούθου, κάλεσε πολλές φορές τούς αντιπάλους νά έξηγήσουν τίς θέ
σεις τους ένώπιον καί άλλων κληρικών, σέ συνάξεις καί συνέδρια.
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Οί αρχαίοι ίστορικοί δέν συμφωνούν στήν περιγραφή καί τήν έρμη
νεία των πρώτων φάσεων τού αρειανισμού. Μέ τήν βοήθεια όμως των

δύο 'Επιστολών τού Άλεξ. καί της 'Επιστολής πρός τόν Εόσέβιο Νι
κομηδείας τού Άρείου, ώς καί της 'Εκθέσεως πίστεως τού τελευ
ταίου, μπορούμε ν' αποκρυπτογραφήσουμε τά στάδια της θεολογικης
πορείας της 'Εκκλησίας πρός αντιμετώπιση της βαθιάς κρίσεως, πού
συγκλόνισε τήν 'Εκκλησία γιά εναν αίώνα, χωρίς όμως οί απόηχοί
της νά λείψουν ποτέ.

Πρώτη άντίδραση στόν άρειανισμό
Ό Άλέξ. δέν μπόρεσε νά πάρει αμέσως θέση στήν διαμάχη. 7Η_
ταν μόνο βέβαιος ότι μέ όσα δίδασκε ό "Αρειος προσέβαλλε τήν θε

ότητα τού Λόγου. Ό ίστορικός μάλιστα Σωκράτης αναφέρει ότι ό
W

Αρειος έξανέστη, ακούοντας τόν Άλέξ. νά διδάσκει «έν Τριάδι μο

νάδα» ('Εκκλησ. Ίστορία Α ι

5).

Ή φράση έχει μεγάλη θεολογΙΚή

σημασία, αλλά τήν έποχή έκείνη έπικρατούσε τό αλεξανδρινό θεο
λογικό"σχημα, τού όποίου θεμελιώδης αρχή ήταν ό Λόγος τού Θεού.
'Όλοι μιλούσαν γιά τόν Λόγο καί όχι γιά τόν Υίό η τόν Χριστό.
Καί ό Κόλλουθος, αλεξανδρινός έπίσης, πρόβαλλε τόν Λόγο ώς ό
μοούσιον καί «δμοιον κατ' οόσίαν» πρός τόν Πατέρα. Ό Ίερακάς

πάλι, από τόν όποίο σώθηκαν μόνο ίχνη εργων του, ύποσΤήριξε ότι
Πατέρας καί Λόγος αποτελούν μίαν αρχή πού φανερώνεται σέ δύο,
δπως δύο φλόγες ένός λύχνου. Ό "Αρειος δμως απέφευγε νά μιλάει
γιά, τόν Λόγο. Τόν απασχολούσε ή εννοια Υίός, γιά τόν όποίο φρο
νούσε δτι γεννήθηκε-κτίστηκε, «θελήματι καί βουλij» Θεού, αρα έν

χρόνω. Μέ τήν έλπίδα δτι θά συμβιβαστεί μέ όσους έπέμεναν στήν

αιδιότητα τού Λόγου, πρόσθεσε γρήγορα δτι ό Υίός γεννήθηκε «πρό
χρόνων καί πρό αίώνων». Ή φράση όμως δέν αλλάζει τήν βάση τού
Άρείου, έφόσον ό ΥΙός «έκτίσθη».

Ό ~ Αρειος ύπενθυμίζει στόν Άλέξ. δτι καί αότός είχε δεχτεί χρο

νική προτεραιότητα τού Πατέρα εναντι τού ΥΙού. Αυτό πρέπει νά εί
ναι αληθές, αλλά συγχρόνως ό Άλεξ. έπέμενε στήν αιδιότητα καί
τήν θεότητα τού Λόγου (καί όχι τού ΥΙού), πράγμα πού σημαίνει δι
σταγμό της αλεξανδρινfjς θεολογίας νά ταυτίσει τόν Υίό μέ τόν Λό
γο. Ή δυσχέρεια ύπηρχε καί από τίς δύο πλευρές .• Απόδειξη αότού
συνιστούν αφενός τά κείμενα τού' Αρείου καί αφετέρου ή έγκύκλιος
Έπιστολή τού Άλεξ. πρός τούς έπισκόπους. Στήν έπιστολή, πού γρά
φηκε μεταξύ

320

καί

322

(καί πού ακολούθησε τήν σύγκληση συνό

δου 100 περίπου έπισκόπων πρός αντιμετώπιση τού Άρείου, τόν όποίο
μέ άλλους όπαδούς του καταδίκασε), έπικρατεί τό θεολογικό σχη
μα Λ.όΥος-Θε6ς. Τούτο δείχνει δτι ό Άλέξ. καί οΙ έπίσκοποι της πε-

102
ριοχης απάντησαν στόν αρειανισμό μέ τά δεδομένα της αλεξανδρινής

θεολογίας καί μέ τήν βοήθεια του Κολλούθου, στόν όποίο πρέπει ν'
αποδώσουμε τούς δρους «δμοιος κατ' ούσίαν» καί «όμοούσιος» γιά
τόν Λόγο. Τόν τελευταίο μάλιστα δρο δίστασε ό ' Αλέξ. νά δεχτεί,

μολονότι στήν Άλεξάνδρεια ήταν γνωστός από τήν έποχή του Διο
νυσίου, πού τόν είχε χρησιμοποιήσει

(261)

έμμεσα γιά τόν γίό (καί

όχι άπλώς γιά τόν Λόγο), απαντώντας στόν Διονύσιο Ρώμης. Ή αί
τία του δισταγμου οφείλεται αφενός στήν έλλειψη θεολογικης θεμε
λιώσεως του δρου καί αφετέρου στήν καταδίκη αύτου από τήν σύνοδο
του

268/9.

Τό τελευταίο συνέβη, έπειδή ό Παυλος Σαμοσατέας χρη

σιμοποιουσε τό «όμοούσιος» έσφαλμένα. Πάντως ό Άλέξ. μέ τόν
Κόλλουθο δέν απαντουσαν εύθέως στόν "Αρειο, διότι, δταν ό "Αρειος

κήρυττε τόν Υίό κτισθέντα «πρό χρόνων», έκείνοι ύποστήριζαν τήν
θεότητα καί αιδιότητα του Λόγου. Αύτό ακριβώς προδίδει τήν αδυ
ναμία τους, άν μάλιστα σκεφτεί κανείς δτι καί ό ' Αλέξ. (μόλις άρχι

σαν οί σχετικές συζητήσεις) κατανοουσε τόν γίό μετά τόν Πατέρα.
Πρώτη θεμελιωμένη άπάντηση στόν "ΑρεlO
Παρά ταυτα σέ νέα Έπιστολή του Άλεξ. μέ μία θεολογική φρά
ση, πού δέν ειχε μέχρι τότε έμφανιστεί, πραγματοποιείται σπουδαίο

θεολογικό βημα πρός τήν ορθή λύση της κρίσεως. Ό γίός, λέγεται
έκεί, έχει «φυσικήν υίότητα», ήταν «φύσει γίός». Μόνο μέ τόν δρο
αύτό έξασφαλίζεται καί συνειδητοποιείται απόλυτα ή θεότητα, ή ό
μοουσιότητα καί ή αιδιότητα του Λόγου. Ή νέα Έπιστολή του Ά

λεξ., πρός τόν 'Αλέξανδρο Θεσσαλονίκης αύτή, είναι θεολογικά πολύ
διαφορετική από τήν προηγούμενη. Θεολογική της έκκίνηση δέν εί
ναι ό θείος Λόγος, δπως τόν γνωρίζουμε στήν ωριγενιστική αλεξαν
δρινή παράδοση, αλλά ό γίός του Θεου, ό Χριστός. 'Έχει ξεπεράσει

τήν ωριγενιστική θέολογία στό θέμα τουτο, έχοντας καταστεί συνέ
χεια της παραδόσεως του Διονυσίου' Αλεξανδρείας καί του αλεξαν

δρινου θεολόγου Θεογνώστου (μεταξύ

264

καί

281),

πού εγραψε τήν

πολυσήμαντη φράση: ό γίός «έκ της του Πατρός ούσίας έφω). Ή

δομή της, τό ϋφος καί ή θεματολογία της ύπενθυμίζουν έντυπωσια
κά τά έργα του' Αθανασίου. Τό ϋφος καί οί δροι της βρίσκονται στά
πρώτα έργα του τελευταίου. Αύτό σημαίνει δτι, μετά τήν σύνταξη
της πρώτης του Έπιστολής (γραμμένης μέ τήν βοήθεια προφανώς

του Κολλούθου), τόν Άλέξανδρο άρχισε νά έπηρεάζει ό νεαρός Ά

θανάσιος, στόν όποίο καί οφείλεται βασικά ή σύνταξη της δεύτερης

Έπιστολής, κάτι ποό μπορεί νά έγινε περί τό 322
ταίους μηνες του

324,

11

και τούς τελευ

δταν δηλ. ό Άθανάσιος ήταν

27

η

29

έτών.

103
ολογική κατεύθυνση, τήν όποία καθ' όλοκληρίαν βρίσκουμε σέ ά
θανασιανά έργα καί έν μέρει σέ άποσπάσματα τού Ευσταθίου Άν
τιοχείας (+

331/7).

Άπό τήν στιγμή αυτή ή 'Εκκλησία άπαντα στόν

~ Αρειο ευθέως μέ τόν έπίσ κοπο ' Αλέξ. διά της θεολογίας τού δια κό
νου Άθανασίου.

Ή 'Επιστολή έκκινα θεολογικά κυρίως άπό τόν Υίό Χριστό, τόν
όποίο γνωρίζει ό άνθρωπος καί πού γι' αυτό γίνεται κριτήριο καί ά
σφαλές έρεισμα πρός θέα νέων όψεων της ζωης της άγίας Τριάδας.

Ή τακτική είναι άθανασιανή. Άντίθετα ό 'Άρειος καί οί οπαδοί του
δέν έκκινούν άπό δ,τι εχει ή 'Εκκλησία στήν Παράδοσή της, τόν Χρι
στό δηλαδή, καί γι' αυτό χαρακτηρίζονται άπό τόν Άλέξανδρο/Ά
θανάσιο «εύρεται δογμάτων», κάτι πού τούς τοποθετεί έκτός 'Εκ

κλησίας. Μέλημα τού συντάκτη της 'Επιστολής είναι νά δείξει ότι
ό Υίός δέν είναι χρονικά μετά τόν Πατέρα, δτι μεταξύ τών δύο θείων
ύποστάσεων δέν ύπάρχει «διάστημα»: «έστι δέ Πατήρ άεί, παρόν
τος τού νίού». Ό Υίός ώς «άπαύγασμα» τού Πατέρα ύπηρχε πάν

τοτε, άφού δέν μπορεί νά ύπάρχει φώς καί δόξα χωρίς ταυτόχρονο
άπάγαυσμα. Καί αυτό, καθόσον ή γέννηση τού νίού γίνεται φυσικά,
κατά φύση (<<φύσει»), ή υίότητα στήν θεότητα είναι «φυσική», δέν
είναι «θέσει» καί «θελήσει», όπως ίσχύει γιά τά δημιουργήματα. Τό
«φύσει» διαφέρει ριζικά άπό τό «θέσει». Τό πρώτο είναι φυσικό ι
δίωμα της θείας φύσεως (θεότητας), τό δεύτερο δωρεά της θεότητας
πρός τόν άνθρωπο (κόσμο).

,Απορρίπτει

όσους λέγουν δτι «ούτε φύσει υίός τίς έση τού Θεού»

καί συνεχίζει' «μεταξύ Πατρός καί νίού ουδέν είναι διάστημα ... τόν

Πατέρα άεί είναι Πατέρα' εστι δέ Πατήρ άεί παρόντος τού Υίού, δι'
όν χρηματίζει Πατήρ ... καί ή υίότης αυτού, κατά φύσιν τυγχάνουσα
της πατρικης θεότητος, άλέκτφ ύπεροχij διαφέρει τών δι' αυτού θέ

σει υίοθετηθέντων (= τών άνθρώπων) ... Τήν μέν οόν γνησίαν αυτού
καί ιδιόΤροπον καί φυσικήν κατ' έξαίρετον υίότητα ό Παύλος ούτως
άπεφήνατο ... ».
'Έτσι εχουμε τήν πρώτη σαφή καί άσφαλή διάκριση μεταξύ φύσει
ΎενVΉσεως, πού καταδεικνύει τήν άιδιότητα καί τήν ταυτότητα φύ
σεως τού νίού πρός τόν Πατέρα, καί θέσει fί θελήσει υίοθεσίας καί

δημlOυΡΎίας, ή όποία γίνεται έν χρόνω. Τό πολυσήμαντο αυτό θεο
λογικό βημα, πού εγινε τό θεμέλιο της δλης τριαδολογίας καί τού
όμοουσίου, είναι άθανασιανό έπίτευγμα, όπως δείξαμε άλλοτε (Ό
άγιος Άθανάσιος Άλεξανδρείας σταθμός μέγας έν Tij θεολογίq της
'Εκκλησίας, Άθήνα 1974, σσ. 13-17). Έδώ βέβαια ή θεολογική αυ
τή διάκριση μόνο σημειώνεται, δέν άναλύεται, άσφαλώς γιατί τότε
μόλις τήν συνέλαβε ό ' Αθανάσιος. Πάντως ή δλη θεολογία της 'Επι

στολής έπιβλήθηκε άπόλυτα καί στήν σύνοδο της Άντιόχειας (άρ-

104
χές

325)

καί στήν Α Ι Οίκουμ. Σύνοδο της Νίκαιας ('Ιούνιος

325),

στήν

όποία μετέσχε ό Άλέξ. Άξιοσημείωτο είναι άκόμη ότι στό κείμενο
τουτο γίνεται λόγος γιά τήν ιδιαίτερη όπόσταση του γίου, ή όποία
χαρα κτηρίζεται «ιδιότροπος», άσφαλώς γιά νά δια κριθεί άπό τήν ύ
πόσταση του Πατέρα.
Μέ τήν άνακήρυξή του (Σεπτέμβριος

324)

σέ μονοκράτορα ό Μ.

Κωνσταντίνος ένδιαφέρθηκε, χάριν της πολιτικης ένότητας στήν αύ
τοκρατορία, γιά τό πρόβλημα καί τίς διασπαστικές τάσεις πού δη
μιούργησε ό

W

Αρειος. Διαμείφθηκε άλληλογραφία μεταξύ αύτο

κράτορα καί Άλεξ., ό όποίος όχι μόνο έπέμενε στήν θεολογική ση

μασία της αντιαρειανικης του στάσεως, αλλά καί έπεισε μέ τόν 'Ό

σιο Κορδούης τόν αύτοκράτορα νά συγκαλέσει γενική Σύνοδο γιά
τήν λήψη σχετικών αποφάσεων γενικου κύρους καί άποδοχης. Προη
γήθηκε ή σύνοδος Άντιοχείας, στίς άρχές του

325,

καί τόν Μάιο

'Ιούνιο του ίδιου έτους πραγματοποιήθηκε ή ΑΙ Οικουμενική Σύνο
δος στήν Νίκαια, δπου ό Άλέξ. έπαιξε ρόλο καθοριστικό, ενεκα τού
κύρους του, της γνώσεως του καίριου θέματος της Συνόδου (του

a-

ρειανισμου δηλαδή) καί της δυνατότητάς του νά δώσει σ' αύτό τήν
γνωστή ορθή άθανασιανή λύση. Λίγο αργότερα όμως, ό Κωνσταντί
νος, πού τό

325

είχε δεχτεί απόλυτα τήν καταδίκη του Άρείου, έπε

νέβη μ' 'Επιστολή του

(326/327),

απαιτώντας από τόν Άλέξ. νά

άποκαταστήσει τόν "Αρειο, όποστηρίζοντας παραδόξως δτι ή με
ταξύ τών δύο διαφορά ήταν άσήμαντη διαφωνία σέ βιβλικό χωρίο.
'Ο γέροντας πλέον' Αλέξ. δέν όπέκυψε στήν βασιλική βούληση καί

τό έπόμενο έτος

(17.4.328) κοιμήθηκε, άφου ύπέδειξε ώς διάδοχό του

τόν 'Αθανάσιο, τόν όποίο έξέλεξαν οί έπίσκοποι Αίγύπτόυ, δπως γι
νόταν πάντοτε.

ΕΡΓΑ

Ό Άλέξανδρος εγραψε 'Επιστολές καί ίσως μία 'Ομιλία. Ό Έπιφάνιος
69, 4) γνώριζε συλλογή 70 'Επιστολών του, άπό τίς δποίες δια

(Πανάριον

σώθηκαν μόνο τρείς καί σύντομα άποσπάσματα άλλων.
Πρός τόν κλήρον (Άλεξανδρείας) έγκύκλιος έπιστολή. Βραχύ κείμενο

πού γνωστοποιεί τήν καταδίκη τού Άρείου λίγο πρίν τό
ΡΟ

[8,581.

ΒΕΠ

320.

37, 97.

Ορός πάντας τούς έπισκόπους (Έπιστολή). Γράφηκε μετά τήν σύνοδο
(17()) nτήν 'A).I,Fnv,!\nl,In πnΙ'j κnτn,!\ίκnnl'. τΛν Αnι::ιn nAnnnlnnnl'.i Tn k'nV

105
λογία ς).
ρσ

18,572-581.

ΒΕΠ

37,98-102.

Πρός Άλέξανδρον Θεσσαλονίκης ('Επιστολή). Γρ~φηKε τό
τό τέλος τού

324.

322

ή πρός

Πολυσήμαντο θεολογικό κείμενο, πού φέρει έκτυπη τήν

σφραγίδα τού Μ. Άθανασίου.
ρσ

18,548-572.

ΒΕΠ

37,108-[17.

Τόμος (πρός όλους τούς έπισκόπους). Τήν ίδια εποχή συνέταξε κείμενο
αντιαρειανικό, τό όποίο περιλάμβανε καί τίς παραπάνω 'Επιστολές καί τό

όποίο έστελνε στούς άπανταχοϋ έπισκόπους ζητώντας τήν ύπογραφή τους.
Σώθηκαν αποσπάσματα στήν συριακή.

G.

ΟΡΙΤΖ,

Athanasius Werke, 111

Ι,

Berlin-Lcipzig 1934,

σσ.

29-31.

ΒΕΠ

37,117-118.

Πρός τόν Ρώμης ΣΙλβεστρον ('Επιστολή). 'Απόσπασμα.
Μ.

RICHARD: SynIbo!ae

, Αμφιβαλλόμενα:

Οs!οeπ.ςes

38 (1963) 82.

Περί ψυχης καί σώματος καί περί τού πάθους τού Κυ

ρίου. 'Ομιλία πού διασώθηκε σέ συριακή καί κοπτική μετάφραση (καί σέ

ψευδοχρυσοστόμεια όμιλία). 'Αποδόθηκε στόν 'Αλέξ. καί τελευταία χαρα
κτηρίζεται ώς συμπίλημα τού Άλεξ. (ή άπλώς τών χρόνων του) από τό έρ
γο Περί ψυχης καί σώματος τού Μελίτωνα Σάρδεων καί από γεωργιανή

όμιλία Περί σταυρού γιά τό πρώτο καί δεύτερο μέρος της αντίστοιχα

broeck,
ρσ

(Es-

Ψευτογκας).

18,585-608.

ρσ

43. 505-508.

ρσ

52. 797-800. Β. ΨΕΥΤΟΓΚΑ, Αί περί l:ταυρού
1975, σσ. 166-201 (τό κείμενο).

καί

πάθους τού Κυρίου Όμιλίαι .... Θεσσαλονίκη

Άποσπάσματα όμιλίας Κατά Άρειανών (συριακά) καί όμιλίας Εις τήν
οίκονομίαν (γεωργιανά).

Νόθα.

Πανηγυρικός εις

τόν Πέτρον

Άλεξανδρείας (στήν

κοπτική

βοχαϊρική) καί άποσπάσματα επιστολής (έλληνικά) καί άδηλων έργων (α
ραβικά) είναι νόθα.

ΚΟΛΛΟΥΘΟΣ. Ύπηρξε πρεσβύτερος της αλεξανδρινής όΕκκλησίας από
τήν δεύτερη δεκαετία τού Δ ι αΙ καί μάλιστα ήταν από τούς λίγους, μέ τόν

.. Αρειο,

πού διακρίνονταν γιά τήν επίδοσή τους στήν έρμηνεία τών Γρα

φών καί ώς διδάσκαλοι γενικά. Ή διαφωνία του πρός τόν
έρμηνεία κυρίως τού χωρίου Παροιμ.

8,22

.. Αρειο

γιά τήν

(<<Κύριος έκτισέ με αρχήν όδών

αυτού εις έργα αυτού») σήμαινε τήν καταγγελία τής κακοδοξίας τού Ά-

\06
ρείου, πού δίδασκε τόν γίό κτίσμα τού Θεού Πατέρα. Τό γεγονός συνέβη

περί τό
δρου

318. 'Έκτοτε, μέχρι καί τήν σύνταξη της 'Επιστολής τού 'Αλεξάν
πρός επισκόπους (320), ό Κόλλουθα; σήκωσε τό βάρος τού αντιαρεια

νικού αγώνα. Συγχρόνως εναντιώθηκε στόν 'Αλέξανδρο, πού τηρούσε στήν

αρχή στάση εφεκτική εναντι τού' Αρείου καί πού αρνήθηκε αρχικά νά δε
χτεί τούς όρους πού ό Κόλλουθος πρότεινε γιά τόν Λόγο τού Θεού: όμοού
σιος, αειγενής, αγεννητογενής, συναγένVΗΤOς. Αρα ό Κόλλουθος, εκφρα
V

στής απόλυτα της αλεξανδρινής θεολογίας, ή όποία εκκινούσε από τόν Λόγο

καί όχι από τόν γίό τού Θεού, δέν επηρέασε μέχρι τέλους τόν 'Αλέξανδρο,
πού εντούτοις είχε μεγάλη δυσχέρεια νά δώσει απάντηση στόν "Αρειο. 'Α

ποτέλεσμα ήταν νά προσχωρήσει ό Κόλλουθος στό σχίσμα τού Μελιτίου
καί νά γίνει ίσως επίσκοπος Κυνοπόλεως. Στήν σύνοδο 'Αλεξανδρείας τόν

'Οκτώβριο τού 324, μέ τήν μεσολάβηση τού 'Οσίου Κορδούης, επανηλθε
στήν Έκκλησία, στούς κόλπους της όποίας πέθανε, μάλλον πρίν από τήν
Α' ΟΙκουμ. Σύνοδο. 'Έργα του δέν γνωρίζουμε.

ΙΕΡΑΚΑΣ. Πρόσωπο σκοτεινό, αλλά πλούσιο σέ δράση καί έλληνοαι
γυπτιακή μόρφωση, μέ τήν βοήθεια της όποίας ύπομνημάτισε τήν Έξαή
μερον, έγραψε Ψαλμούς καί αλλα έργα, πού δλα χάθηκαν. Γεννήθηκε στήν
Αίγυπτο τόν Γ' αΙ κι έζησε ώς πρεσβύτερος μέχρι τίς πρώτες δεκαετίες

του Δ' αί. κοντά στήν Λεοντόπολη. Μελετούσε, δίδασκε καί καλλιγραφΟύ
σε (αντέγραφε) μέχρι τά

90

ΤΟυ χρόνια, όπότε καί πέθανε. Χρησιμοποιούσε

τήν έλληνική καί τήν αιγυπτιακή, σύναξε γύρω του πολλούς ασκητές, στούς

όποίους πρόβαλλε ακραίες εγκρατιτικές τάσεις, καταδίκαζε τόν γάμο α
πόλυτα καί ηρνείτο τήν ανάσταση τών σωμάτων (πνευματική άνάσταση).

Έν μέρει επηρεαζόταν από τά έργα τού ΏριγέVΗ καί ήταν αλληγοριστής,
αλλά δεχόταν τόν γίό μάλλον όρθόδοξα. 'Έλαβε μέρος στήν πρώτη φάση

της αρειανικης έριδας καί ύποστήριξε δτι ό γίός μέ τόν Πατέρα είναι δπως
δύο φλόγες τού ίδιου λύχνου η της ίδιας λαμπάδας, δπως πληροφορεί ό "Α
ρειος (VΕκθεσις πίστεως ΆρειΌυ

...

πρός Άλέξανδρον). 'Από τήν μοναδι

κή αύτή αναφορά φαίνεται δη ό Ίερακάς ξεπέρασε κάπως τήν αλεξανδρινή

θεολογία, αλλά γρήγορα μερικές κακοδοξίες του τόν τοποθέτησαν εκτός
Έκκλησίας. Μία από αυτές είναι δτι ταύτιζε τό αγιο Πνεύμα μέ τόν Μελχι
σεδέκ (ΈΠtφανίου, Πανάριον 67. Cι. Gianotto, Mclchiscdck c 10 Spiriro Sanro:

Aug 20 [1980] 587-593).

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ι. ΦΩΚΥ ΛΙΛΟΥ. Ό ίερός Άλέξανδrος, άρχιεπ. Άλεξανδρείας: Πάνταινος 17 (\925)

252-3, 335-8, 357-60 καί 367-9. Ε. BOULARAND, Ι.' hcresic d' Ariu5 et la "foj" dc !'Jicec ....
Paris 1972, σσ. 92-94. 165-168 "αί άλλού. Μ. ΥΑΝ ESBROECK. Nouveaux fragments ιlc
\1eliton des Sardc~ ... : ΑΒ 90 (1972) 63-99. Β. ΨΕΥΤΟΓΚΑ, Αί περί Σταυρού καί πάθους
τού Κυρίου Όμιλίαι ... , Θεσσαλονίκη 1975, σσ. 77-84. ~. SIMONETTl, La cri~j ariana
ncl ιν sccolo, Roma 1975, σσ. 55-60 καί άλλού. Τ. ORLANDl, La versione copta (saidica)
ιlell' Encomio di Pietro Alessandrino: Rίvί.~ta dcgIί Srudi Orienrali 45 (1970) Ι 51-175. ΒΛ.
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ΦΕΙΔΑ, Τό Κολλουθιανόν σχίσμα καί αί αρχαί τού αρειανισμού, Άθήνα

1973,

ί:ξ.

ΕΝΖΟ

Alcssandro e ΑΓίο. Un esemrio di conflitto tra fede c ideologia ... a cura di
1974 (κείμΓονα).

σσ.

49

81:-:1.-

LιΝI, Mίlano

ΣΥΝΟΔΟΣ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ (326/30)

24.

Ή σύνοδος Άντιοχείας, πού συνηλθε μεταξύ

326

καί

330

ήταν μία τών

πολλών συνόδων, πού αρχισαν οί άρειανόφρονες νά συγκροτούν μέ τήν βοή
θεια τού Μ. Κωνσταντίνου, τόν όποίο κατόρθωσαν νά επηρεάσουν ύΠέρ τών

άπόψεών τους καί κατά τού 'Αλεξάνδρου Άλεξανδρείας, τού Άθανασίου

καί τού Ευσταθίου Άντιοχείας, τόν όποίο πέτυχαν νά εκθρονίσουν (μάλ
λον τό

326).

Στήν σύνοδο έλαβαν μέρος επίσκοποι της Συρίας, της Φοινί

κης, της Παλαιστίνης, της Άραβίας, της Μεσοποταμίας, τής Κιλικίας καί
της Ί σαυρίας καί συνέταξαν κανόνες ευταξίας, πού άργότερα προσγρά
φηκαν στήν σύνοδο του

341

(τών 'Εγκαινίων) της ίδιας πόλεως καί ώς δι

κοί της εκδίδονται.

Κανόνες

25

καί Έπιστολή. Ή σύνοδος πληροφορεί γενικά τά της συνΕ

λεύσεώς της μέ 'Επιστολή της πρός τούς «συλλειτουργούς» επισκόπους,
έπαναεπικυρώνει τήν άπόφαση της Νίκαιας γιά κοινό έορτασμό τού Πά
σχα, πρός ίκανοποίηση τού Μ. Κωνσταντίνου, καί άσχολείται μέ θέματα

εκκλησιαστικής ευταξίας, κυρίως τών κληρικών καί δή τών επισκόπων.
Μεταφράστηκαν στήν λατινική καί στίς άνατολικές γλώσσες

(CPG

ιν

8536).
PITRA, 1,455-466. ΑΛIIlIΖΑΤΟΥ. Κανόνες, σσ. 164-173. JOANNOY, tonti, Ι 2, σσ.
102-126. TURNER: ΕΟΜ/Λ, 11, σσ. 218-320 (λατινικές μεταφράσεις). Η. (~HADWICK.
The faIl of Eustathius of Antioch: JThS 49 (1948) 27-35. Η. HESS, Thc Canons of thc COUΙKiI
of Sardica A.D. 343, O:<ford 1958, σσ. 145-150.

25. JUVENCUS

(330)

ό πριοτσς λα τ(νσς χριστια νός πσιη Γής

Ό

Gaius

Vcttίus

Aquilinus Juvencus

ήταν ίσπανός ίερέας μέ πλού

σια κλασική λατινική παιδεία καί ταλέντο στιχουργικό, χωρίς νά είναι

108
μεγάλος ποιητης. Στην έποχη της μονοκρατορίας τού Μ. Κωνσταν

τίνου, μάλλον περί τό

330,

συνέταξε τό πρώτο έκτενές έπικό χριστια

νικό ποίημα στην λατινικη, παραφράζοντας τά τέσσερα Εόαγγέλια,
άλλά κυρίως τό Ευαγγέλιο του Ματθαίου, σέ 3219 έξάμετρα. Τό τε
τραμερές εργο, πού έπέγραψε Evangeliorum libri IV, σκόπευε νά δώσει
άρμονία τών

4 Ευαγγελίων

καί προπαντός νά προσηλυτίσει μέ ποίη

ση τούς λατίνους διανοουμένους καί νά παρουσιάσει μέ άντάξιο έ
πικό εργο τόν θρίαμβο του χριστιανισμου στό πρόσωπο τού Μ.
Κωνσταντίνου. Πρότυπό του μετρικό εχει κυρίως τόν Βιργίλιο, άλ

λά καί τόν Λουκρητιο. Οί μεταγενέστεροι άγάπησαν πολύ τό πρti>το
αυτό έκτενές λατινικό ποίημα καί πολλοί τό μιμήθηκαν, καί ώς πρός
την διάθεση καί ώς πρός τόν τρόπο χρήσεως τών έθνικών ποιητι
κών μέτρων. Τό ποίημα γίνεται δεκτό άπό τό γελασιανό

Decretum.

Ό Juvencus εχει ύπόψη του τό κείμενο της Vetus latina, χρησιμοποιεί
την κλασικη λατινικη γλώσσα, καταφεύγει ένίοτε σέ λέξεις έλληνι
κές κι αίσθάνεται έλεύθερος νά δημιουργεί νέες λέξεις.

PL 19. 53-346. CSEL 24 (1891). Α. KNAPPITSCH. Evangelίorum Iibri quattuor. Craz
1910-1913. F. LAGANA. Giovenco.Catania 1947. Μ. Α. NORTON. Prosopography of
Juvencus: FoJia 4 (1950) 36-42. Η. HANSSON. Textkritisches Ζυ Juvencus ...• Leiden 1950.
Α. LONGPRE. Aspects de metrique et de prosodie chez Juvencus: Phoenix 29 (1975) 128-138.
D. ΚARΤSCHOKE. Bibeldίchtung. Studίen zur Geschίchte der Bibelparaphrase von Juvencus
bis Otfrid von Weissenburg, Μϋnchen 1975. Ι. ΟΡΕΙΤ. Die Szeneήe bei Juvencus. Ein Kapitel
historischer Geographie: VC 29 (1975) 191-207. R. PALLA. Aeterna in saecula in GJovenco,
Praefatio 17: SCO 26 (1977) 277-282. J. Μ. POINSOTTE, Juvencus et Israel. La represantation des JUΊfs dans le premier poeme latin chretίen, Paήs Presses υnίν. 1979. F. MURRU.
Analisi semiologica e strutturale deIla Praefatio aglί Evangelίorum Iibή di Giovenco: WS
14 (1980) 133-151. ΗΕΥΙΑ RODRfGUEZ. Las fόrmulas de transίcίόn en Juvenc\): SPhs
5 (1980) 255-271. J. FONT ΑΙΝΕ. Naissance de Ia Poesie dans Ι' Occldent chrt:Ilen ...• Paris
1981, σσ. 67-80. Α. SΙΜΟΝΕΠΙ. Osservazioni su aJcuni procedimenti compositivi della
tecnica parafrastica di Giovenco: Orpheus 6 (1985) 304-324. S. CONST ΑΝΖΑ. Da Giovenco
a Sedulίo. Ι proemi degli Evangelίorum libri e del Carmen Paschale: CCC 6 (1985) 253-286.

26. AITHALLAH

,Αρμενικό

(ΑΕΙΘΑΛΑΣ) ΕΔΕΣΣΗΣ

χειρόγραφο, τών μέσων μάλλον του Ε' αΙ, διασώζει

έπιστολη «Πρ6ς τοιίς χριστιανοιίς τής τών Περσών χώρας περί πί
στεως», γραμμένη στήν συριακη άπό τόν έπίσκοπο 'Εδέσσης Με

σοποταμίας

Aithallah (324/5-345/6)

έλληνικης ίσως καταγωγής.

Πρόκειται γιά μικρης τουλάχιστον παιδεία, άνδρα, πού ελαβε μέ-
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ρος στήν Α' ΟΙΚουμ. Σύνόδο

(325) καί υπέγραψε τίς άποφάσεις της.

'Επιστρέφοντας στήν WΕδεσσα έγραψε τήν παραπάνω Έπιστολή, ή

όποία περιλαμβάνει μετανικαϊκά θεολογικά στοιχεία, γεγονός πού

δημιουργεί υποψίες γιά την όλική γνησιότητά της, καί στοιχεία μέ
άντιγνωστικό χαρα κτήρα.
Ε. PAITCHIΚEAN, Aithalae episcopi Edesseni Epistola ad Christianos ίη Persarum regίone
de Fide, Venetiίs 1942 (καΙ λατ. μετάφραση). Υ. THOROSIAN, Lettre pasιorale et magistrale
d' Aithalla: Bazmavep 69 (1911) 559-567. Ε. HONIGMANN: Β 14 (1939) 46 Ω. 73.

27. «ITINERARIUM» BORDEAUX -

ΙΕΡΟΣΟΛ ΥΜΑ (333)

τό άρχαιότερο όδοlπορικό

Άνώννμος χριστιανός άπό τό

Bordeaux

(Γαλλίας) έπισκέφτηκε τά 'Ιε

ροσόλυμα, τό

333, καί κατέγραψε συντομα τους τόπους, δπου στάθμευε,
στό f:pyO «Itinerarium a Burdigala Hierusalem usque et ab Heraclea per
Aulonam et per urbem Romam Mediolanum usque». Στό τέλος Μαίου τού
333 ήταν στην Κωνσταντινουπολη καί άπό έκεί f:φθασε στά 'Ιεροσόλυμα,
δπου f:μεινε μέχρι τόν Δεκέμβριο τού ίδιου f:τους. Τό f:pyO f:χει άξία κυρίως
γιά τίς τοπογραφικές πληροφορίες. ΕΤναι τό άρχαιότερο τού είδους τών «Ό
δοlπορικών» (ltinerarium 1\ Peregrinatio) καί ώς τέτοιο έκτιμήθηκε. Φαίνε
ται δτι δ άνώννμος συντάκτης χρησιμοποίησε παλαιότερο γεωγραφικό

όλικό, που χρησίμευε καί στΙς ρωμαϊκές λεγεώνες.

PL 8, 784-796. Ρ. GEYER: CSEL 39 (1898) 3-33 (τό Ιδιο κείμενο καί εΙς CCL 75 [1961]
1-26). Ο. CUNTZ, Itineraria Romana, Ι, Leipzig 1929, σσ. 86-102.
Β. ΚδΠIΝΩ, Peregrinatio relίgiosa. WaIIfahnen ίη der Antike und das Pilgerwesen ίη
der alten Kirchen. Mίinster-Regensburg 1950. σσ. 89-110, 343-354. Α. LORENZONI. Da
Tellagate a Beneventum dell' Itinerarium Burdigalense, Brescia 1962. R. GELSOMINO, L'
Itinerarium Burdigalense e 1a Puglia: VetChr 3 (1966) 161-208. J. WILKINSON, Jerusalem
pίlgrims before the Crusades, Warmίnster Aris and PhiIIips 1977. C. ΜΙΙΑΝΙ, Strutture
formulari neII' Itinerarium Burdigalense (a. 333): Aevum 57 (1983) 99-108.
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28.

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ (+331/7)
δ πρώτος άντιοχειανός έρμηvευτής

ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ

Ό Ευστάθιος υπηρξε έπίσκοπος μεγάλου καί γενικού κύρους, φο
ρέας της Παραδόσεως, ευαίσθητος εναντι της κακοδοξίας, θαυμά
σιος χειριστής τού νεοαττικού λόγου καί δμολογητής. WΕδρασε
κυρίως κατά τήν τρίτη δεκαετία του Δ' αΙ, δταν ή Έκκλησία, ένε
κα τού άρειανισμού καί της έξόδου της άπό τίς κατακόμβες, ζούσε

πολύ κρίσιμες ήμέρες. Ή ευρεία του παιδεία, ή θεολογική του κα
τάρτιση, ή όρθοδοξία καί ή εύστροφη τακτική πού έφάρμοζε του ε
δωσαν τό άναγκαίο κύρος, χάριν τού δποίου προήδρευσε στήν Α'

Οίκουμενική Σύνοδο της Έκκλησίας (Νίκαια

325).

Τήν θεολογική του δραστηριότητα άρχισε μέ τό εργο του Περί έγ

γαστριμυθου πρίν άπό τό

324.

Σκοπό είχε νά έκφράσει τόν άντιωρι

γενισμό του καί νά πάρει θέση στό πρόβλημα γενικά περί ψυχης καί
είδικά της ψυχης τού Κυρίου, πρόβλημα πού άπασχόλησε ίδιαίτερα

τούς άλεξανδρινούς θεολόγους (εγραψαν σχετικά δ Πέτρος
καί δ Άλέξανδρος

[ + 328]

[ + 311]

'Αλεξανδρείας). Ή έμφάνιση τού άρεια

νισμού βρηκε τόν Ευστάθιο έτοιμο καί σταθερά όρθόδοξο, γι' αυτό
καί δέν διακρίνουμε στήν σκέψη καί τήν δράση του διακύμανση. Ώ,

άντιοχειανός έκκινα άπό τό θεολογικό σχημα ΥΙός-Χριστός-άνθρω
πος, άλλά παρεμβάλλει - μέ άλεξανδρινή άσφαλώς έπίδραση - τό
θέμα τού Λόγου ετσι, ώστε νά δίνει συχνά τό ίδιότυπο σχημα Λόγος
Χριστός - άνθρωπος καί «άνθρωπος θεοφόρος». Στό έρώτημα πε
ρί της σχέσεως ΥΙού καί Θεού Πατρός άπαντα μέ τήν όρθόδοξη θεο
λογία της 'Επιστολής τού φίλου του 'Αλεξάνδρου 'Αλεξανδρείας πρός

τόν 'Αλέξανδρο Θεσσαλονίκης: δ ΥΙός εχει «φυσική ν τήν υίότητα»
καί «εστι τήν φύσιν Θεός αυτάρκης» (ΡΟ 18, 677Α). Τήν θεολογία
αυτή έπέβαλε στήν σύνοδο, πού εγινε στήν 'Αντιόχεια (άρχές του 325)
μέ τήν προεδρία του. 'Εκεί προετοιμάστηκε ή Οίκουμενική Σύνοδος

(325).
ΟΙ άρειανοί γενικά, τουλάχιστον μετά τό 325, δίδασκαν καί δ,τι
πολύ άργότερα θά συστηματοποιούσε δ Άπολινάριος Λαοδικείας
( + 398), δηλαδή δτι δ θείος Λόγος έν Χριστφ άνέλαβε «άψυχον σώ
μα» η μή λογική ψυχή. 'Αποτελούσε τούτο συνέπεια της διδασκα
λίας τους καί συγχρόνως ένα τέχνασμα. Διότι έάν δ Χριστός ση1ν
θ an tfίc ι1vΑnr;)ΠΙVTιr 'An,llI1(';;r III1\",;;r Ε ι:-ι τλυ An'lln τ,ι, "NAn Tnl\ Il'Ni
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οΙ άδυναμίες του στήν γη τόν άποδεικνύουν τρεπτό κατά τήν φύση'
άρα δέν έχει τήν άτρεπτη θεία φύση του Πατερα καί είναι κτιστός
(ΡΟ

18,

689Α).

Ό Εύστάθιος είναι ό πρώτος πού διέγνωσε τίς μεγάλες χριστολο
γικές προεκτάσεις της διδασK~λίας τών άρειανών καί ό πρώτος πού
άντέδρασε σ' αύτές. Έκκινώντας άπό τήν πολυσήμαντη λέξη «έναν

θρωπήσαντα» του Συμβ6λου της πίστεως, ύποστήριξε μέ σαφήνεια
δτι ό Λόγος «γέγονεν άνθρωπος», άνέλαβε όλόκληρο τόν άνθρωπο,
σώμα καί ψυχή. Ή ψυχή «συνδιαιτάται τφ Λόγφ». Σέ δλο τό έργο
του έμμεσα η άμεσα διακρίνει τίς δύο φύσεις στόν Χριστό. Ή χρι

στολογική όρολογία του δμως, πού κάνει τά πρώτα της βήματα καί
δέν είναι καθόλου άποκρυσταλλωμένη, ύπερτονίζει κάποτε τήν έξύ
ψωση (θέωση;) της άνθρώπινης ψυχης η (κυρίως) τήν αύτοτέλεια τών
δύο φύσεων, ώστε ό Εύστάθιος νά έμφανίζεται πρόδρομος άλλοτε
του μονοφυσιτισμου καί άλλοτε (κυρίως) του νεστοριανισμου η καί

διάδοχος του Σαμοσατέα Παύλου. Σέ πολλά σημεία έντούτοις προϋ
ποθέτει συγχρόνως καί τήν αύτοτέλεια καί τήν ένότητα τών δύο φύ
σεων. Χρησιμοποιεί τόν δρο Θεοτόκος καί μιλάει γιά τό πρόσωπο

του Χριστου έτσι, ώστε νά μήν άφήνει άμφιβολία γιά τήν ορθότητα
της πρώιμης χριστολογίας του, ή όποία μόνο μέ πολύ μεταγενέστε
ρα κριτήρια θά μπορουσε νά θεωρηθεί ώς έξαγγελία του νεστορια
νισμου.

Τά διασωθέντα κείμενά του έπιτρέπουν βασικές έκτιμήσεις της έρ
μηνευτικης μεθόδου του. Χρησιμοποιώντας γιά τήν Πεντάτευχο καί

τά Εύαπέλια τό κείμενο του Λ.ουκιανού, έρμηνεύει ίστορικογραμ
ματικά χωρίς νά άποκλείει καί τήν άλληγορία. Ό έρμηνευτής της

ΠΔ εΙναι άνάγ7-:η νά άσκεί αύστηρή κριτική γιά πολλούς λόγους καί
διότι ό κάθε βιβλικός συντάκτης διατυπώνει καί δικές του άπόψεις,

οί όποίες πρέπει νά διακρίνονται άπ' ό,τι συνιστά κυρίως θεοπνευ
στία, άπό αύτά δηλ. πού γράφονται μέ έμπνευση του άγ. Πνεύματος.

Ό Εύστάθιος είναι ό άρχαιότερος γνωστός έρμηνευτής της Άν
τιόχειας καί ό ρόλος του στήν διαμόρφωση καί τήν έπικράτηση της
λεγόμενης άντιοχειανής μεθόδου είναι πολύ μεγάλος, δεδομένου δτι
γιά τόν Λουκιανό γνωρίζουμε έλάχιστα.

ΒΙΟΣ

'Επί Διοκλητιανοϋ

320

καί

324

1\ Λικινίου f:γινε δμολογητής της

πίστεως καί μεταξί

χειροτονήθηκε έπίσκοπος Βεροίας (σήμερα Άλέπιο) της Συ

ρίας. Σχετίστηκε μέ τόν 'Αλέξανδρο Άλεξανδρείας καί παρακολούθησε

ι.ιάλλον άπό τήν άρχή τόν άρειανισμό. ~Hταν 1\δη συΥΥραφέας καί πολύ γνω-

112
στός, όταν στό τέλος τού

324

τοποθετήθηκε στόν

ePQVO

της 'Αντιόχειας,

δπου αμέσως όργάνωσε σύνοδο, πού κύρωσε τήν θεολογία καί τίς αποφά
σεις της συνόδου τού

Στήν ΑΙ

Οικουμενική Σύνοδο

320 στήν 'Αλεξάνδρεια κατά τού 'Αρείου.
(325) προήδρευσε, όπως όρθά υποστηρίζουν

νεώτεροι

ερευνητές, καί προσφώνησε τόν Μ. Κωνσταντίνο. Μετά τήν Σύνοδο εργά

στηκε σύντονα γιά τήν επιβολή τών αποφάσεών της, πράγμα πού εξόργισε
τούς αρειανούς. WΕτσι άρχισε γρήγορα ό αγώνας πρός εξόντωσή ΤΟυ.
Περί τό

328/9

μάλλον οί αρειανοί πέτυχαν τήν καταδίκη του μέ τίς

κατηγορίες-προφάσεις ότι υπηρξε σαβελλιανός, τυραννικός πρός τούς κλη
ρικούς καί μοιχός. 'Εξορίστηκε στήν Τραϊανούπολη της Θράκης ή τούς Φι

λίππους Μακεδονίας ή σέ κάποια ίλλυρική πόλη, όπου καί πέθανε πρίν από
τό

337

(ερευνητές πρότειναν ώς χρόνο θανάτου του τά ετη

356-360,

χωρίς

νά είναι πολύ πειστικοί). Μέ τήν εξορία του άρχισε τό λεγόμενο αντιοχεια
νό σχίσμα, πού διήρκεσε μέχρι τό 414 (γιά τήν όμάδα τών αυστηρών όπα
δών του, τών εύσταθιανών, πού αρνήθηκαν νά δεχτούν όχι μόνο τούς α

ρειανούς διαδόχους του Εύσταθίου, αλλά καί τόν Μελέτιο).
Ή 'Εκκλησία τιμά τήν μνήμη του στίς

21

Φεβρουαρίου.

ΕΡΓΑ

Ό Ευστάθιος ύπηρξε γόνιμος συγγραφέας, άλλά τά εργα του εκτός άπό
ένα χάθηκαν δλα. Ή παλαιότερη καί σύγχρονη ερευνα του άποδίδει

95

ά

ποσπάσματα, ή πατρότητα τών όποίων δέν είναι πάντοτε βέβαιη. Τά δια
σωθέντα του κείμενα τόν άποδεικνύουν γλαφυρότατο συγγραφέα μέ άνα
πτυγμένο γλωσσικό αισθητήριο, καταρτισμένο καί μεθοδικό έρμηνευτή μέ
έντονη κριτική διάθεση. Παραθέτουμε τούς γνωστούς τίτλους ΤΟΝ εργων

του, οί όποίοι, όσοι μάλιστα είναι συγγενείς μεταξύ τους, ίσως άποτελούν
διαφορετική άναγραφή τού ίδιου εργου. 'Επίσης δέν είναι βέβαιο άν τά σχό

λια (άποσπάσματα) σέ βιβλικά κείμενα προϋποθέτουν όλα καί άνάλογες
αυτοτελείς όμιλίες.
Κατά Ώριγένους εις τό της έγγαστριμύθου θεώρημα διαγνωστικός. Γρά
φηκε μεταξύ

320

καί

324,

αποτελείται από

30

κεφάλαια καί είναι τό μόνο

ΤΟυ έργο πού σώζεται όλόκληρο.

Όμιλία είς τόν Λάζαρον, τήν Μαρίαν καί τήν Μάρθαν. 'Επειδή τό κείμε
νο περιέχει μεταγενέστερη χριστολογική όρολογία, θεωρήθηκε νόθο. Ό Μ.
van Esbroeck δμως εξέδωκε άρχαία γεωργιανή μετάφραση της όμιλίας, από

τήν όποία απουσιάζει ή προηγμένη χριστολογία. Αύτό δείχνει δτι νεώτερος
συγγραφέας προσέθεσε γιά πολεμικούς σκοπούς νέα στοιχεία στήν όμιλία.

ή όποία στήν άρχική της μορφή μπορεί νά είναι έργο τού ΕύσταΙΗου.
Άποσπάσματα: α) Περί ψυχής κατά φιλοσόφων. β) Εις τάς έπιγραφάς
τής στηλογραφίας. γ) Περί ψυχής κατά Άρειανών. δ) Είς τό «Κύριος έκτι
σέ με άρχήν όδών αυτού» (Παροιμ. η ι 22). ε) Είς τάς έπιγραφάς τών άνα
βαθμών. στ) Είς τόν ψαλμόν 92. ζ) Λόγοι (;) κατά Άρειανών. η) Περί
πίστεως κατά Άρειανών. θ) 'Επιστολή πρός 'Αλέξανδρον 'Αλεξανδρείας

1Ι3
(Περί τού Μελχισεδέκ). ι) Περί τών πειρασμών. ια) Όμιλία δευτέρα ένώ

πlOν της Έκκλησίας (συριακά). ιβ) Ένώπιον της 'Εκκλησίας. ιγ) Εις τό
'Ιωάν. α' 14. ιδ) Περί έβραϊσμού. ιε) ΕΙς τόν 'Ιωσήφ. ιστ) Εις τήν Σαl1αρεί
τιδα. ιζ) ΕΙς τάς Παροιμίας. ιη) ΕΙς τόν Έκκλησιαστήν. ιθ) Έκ τού Παν

εκκλησιαστού καί κ) άδηλων εργων

-

τίτλων αποσπάσματα.

ρα

18,676-697. Ε. KLOSTERMANN. Origencs, Eustathius und Gregor νοπ Nyssa iiber
die Hcxevon Endor, Bonn 1912. σσ. 16-62. ΒΕΠ 18,315-324. Μ. SPANNEUT, Rccherches
sur les ecrits d' Eustathe d' Antioche avec une edition nouveIIe des fragments dogmatiques
et exegetiques, LίIIe 1948. J. ΙΕΒΟΝ: CSCO 101 (1952') 66 καί 102 (1952') 47 (συριακό
κείμενο καί μετάφραση). Ι. RUCKER. Florilegium F.dessenum anonymum: SAM, 1933,
σσ. 21-23. Β. ΑΙ TANER, J)ie Schrift Περί τού Μελχισεδέκ des [ustathios ... : ΒΖ 40 (1940)
,4-37. Μ. RICHARD. Quelquc5 nouveaux fragmcnts de Peres antenicecns ct niceens:
Symbo/ae Os/oenses 38 (1963) 76-83. Ι. ABRAMOWSKY-A. ΥΑΝ ROEY: ΟΙΡ 1(1970)
14 έξ. καί 166 έξ. F-'. CA VALLERA, S. Eustathii er. Antiocheni in Lazarum ... , Paris 1905,
σσ. 28-51. Μ. ν ΑΝ ESBROECK, Ι: homelic d' Eustathc d' ΑiJt'ίόche cn georgicn (CP(;
3394): OC 66 (1982) 189-214 (μέ τό γεωργιανό κείμενο καί γαλλική μετάφραση).
Νόθα. Χειρόγραφα καί αρχαίοι συγγραφείς αποδίδουν εσφαλμένα στόν
Ευστάθιο αποσπάσματα από διάφορα εργα καί μάλιστα από τά έξης: Λό
γος κατηχητικός. Ύπόμνημα εΙς τό Κατά 'Ιωάννην Εύαγγέλιον. Κατά Φω
τεινού. ΕΙς τήν Γένεσιν. Έρμηνεία εΙς τόν Ψαλμόν

15.

Έπίσης ώς κείμενα

τού Ευσταθίου εκδόθηκαν τά αυτοτελή εργα Ύπόμνημα εις τήν Έςαήl1ε
ρον καί Προσφώνησις πρός τόν Μ. Κωνσταντίνον. Στά συριακά σώζεται

ανέκδοτη Λειτουργία τού σγ. Ευσταθίου, πού εχει μεταφραστεί στήν λα
τινική.
ρα

18. 673-678 (Προσφώνησις), 697-704 (λατινική μετάφραση της Λειτουργίας) καί
708-793 ('Υπόμνημα εις Έςαήμ.). Μ. SPANNEUT, Recherchcs .... σσ. 15,52, 125-130.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

F. ZOEPFI., [)ie trinitarischen und christologischen Anschauungen des Bischofs Eustathius
von Antiochien: ThQ 114 (1923) 170-201. Α. Ε. BURN, Eustathius of Antioch, Ιοndοn
1926. F. ZOEPFI., [)er Kommentar des Ps. Eustathius zum Hexacmeron, Mίinstcr 1927.
R. V. SELLERS, Eustathius ... and his rlace in thc carly hisrory of christian docrrine.
Cambridge 1928. Η. CHAD\\'KK, The FaII of Eustath.of Antioch: JThS 49 (1948) 27-35
καί Ν. S. 19 (1958) 292-304. I'.SCHEIDWIΞILER, Zu der Schrift dcs Eusthathius von
Antiochien ίiber die Hexe von Endor: RhM 96 (1953) 319-329. ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, [)ic Fragmentc
des Eustathius von Antiocheia: ΒΖ 48 (1955) 73-85. ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, Ein Glaubensbckenntis
des Eustathius νοπ Antiochien?: ΖΝΜ 44 (1952/3) 237-249. Μ. SPANNEUT, La position
theologique d' Eustathe d' Antioche: JThS N.S. 5 (1954) 220-224. ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, La Bible
d' Eustathe ... Contribution iι Ι· histoire de la "version lucianique": SP 4 (1961) 171-190 καί
7 (1966) 549-559. ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ: ΟΗΟΕ 16 (1967) 13-23. J. Μ. DEWART. Moral union ίπ
Chrisιology: L ThPh 32 (1976) 283-299. Ι. LORENZ, Die Eusthathios νοπ Antiochien
zugeschriebcne Schrift gegen Photin: ZNW 7 (1980) 109-128 (θεωρεί γνήσιο τό θεωρούμε
νο' ώς νόθο έργο τού Ευστ. κατά Φωτεινοϋ). R.P. HANSON, Thc fat of Eustathius of
Antioch: 7.KG 105 (1984) 171-179.
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ΑΡΕΙΟΣ (+ 335)

Άθανάσιος Άναζαρβού-ΠαυλlVος Τύρου

ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ

Ό "Αρειος εγινε θεμελιωτής της ριζοσπαστικότερης αίρέσεως του

χριστιανισμου. Δέν ήταν σπουδαίος θεολόγος, αλλά εύστροφος κι

έντυπωσιακός, λαϊκοδιαλεκτικός καί πειστικός, μορφωμένος καί α
σκητικός, δραστήριος καί όργανωτικός. Ή λιβυκή του καταγωγή,

ή σπουδή του στήν 'Αλεξάνδρεια καί ή μαθητεία του στόν Λουκιανό

('Αντιόχεια) τόν εφεραν σ' έπαφή μέ ποικίλες ίσχυρές παραδόσεις,
έκκλησιαστικές καί μή, τίς όποίες αντιμετώπισε έκλεκτικά. 'Έτσι
έπηρεάστηκε σταθερά από τόν ιουδαϊκό μονοθεϊσμό καί τήν φιλο

σοφική αντίληψη περί απόλυτης ύπερβατικότητας καί περί ακινή
του του Θεου, από τίς κοσμολογικές δυαλιστικές αντιλήψεις καί
προπαντός από τήν διδασκαλία του Φίλωνα περί του κτιστου Λό

γου, διά του όποίου ό Θεός δημιούργησε τόν κόσμο (Περί τών θυ
σιών "Αβελ καί Κάιν

18, 66).

Στόν αλεξανδρινό χώρο βρηκε τήν βασική του ιδέα δτι ό μόνος
αίώνιος Θεός δέν είναι δυνατό νά εχει άίδlOν-αίώΥlOν Υίό. Τήν ιδέα
του αύτή προσπάθησε μετά νά στηρίξει μέ τήν βοήθεια της ίστορι
κογραμματικης έρμηνευτικης μεθόδου της Άντιόχειας καί μάλιστα

μέ τόν ισχυρισμό δτι ή διδασκαλία του προέρχεται από «έκλεκτούς»
«θεοδιδάκτους», δτι ό ίδιος εχει τήν «γνώσιν» καί τήν «σοφίαν» «ύπό

Θεου μαθών». Οί φράσεις αότές, μέ τίς όποίες αρχίζει τό έκλαϊκευ
τικό του εργο Θάλεια, προϋποθέτουν εύαισθησία γιά απόκρυφες πα
ραδόσεις καί κλίμα γνωστικισμου, πού τόν έμπόδιζε νά εχει ρεαλι
στική σκέψη καί πιστότητα στήν Παράδοση.

Τό αρχικό πρόβλημα του Άρείου ύπηρξε τό πώς της δημιουργίας.
,Από αότό αναγκάστηκε νά μιλήσει γιά τήν σχέση Θεου-Πατέρα καί

Υίου, αποκλείοντας τήν αίδια-αίώνια γέννηση στήν θεότητα. Ή έκ
κίνησή του δμως ύπηρξε απόλυτα θεωρητική, από τό πρόβλημα κα

θεαυτό, αποσυνδεδεμένο τελείως από τήν πίστη καί τήν Παράδοση
της 'Εκκλησίας δπως θά έκκινουσε καί κάθε φιλόσοφος ή γνωστι
κός. 'Αγνόησε τήν θεολογία του Ώριγένη περί αίωνιότητας του Λό
γου καί τήν σαφή διδασκαλία του Διονυσίου Άλεξανδρείας περί

αιδιότητας του Υίου, τόν όποίο εμμεσα χαρακτηρίζει δμοουσιον πρός
τόν Πατέρα. Καί τό σπουδαιότερο, αθέτησε τήν πολυσt\μαντη στήν

άπλότητά της όμολογία δλων ανεξαιρέτως τών προγενέστερών του
βαπτιστηρίων Συμβόλων, έφόσον μετέτρεψε τό «(πιστεύω είς ένα Θεόν
Π α τ έ Ρ α παντοκράτορα» εις (πιστεύομεν)

:-

«οίδαμεν ενα Θεόν,
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μόνον αγέννητον, μόνον αίδιον .. » (ΒΕΠ

37, 102).

'Αφαιρώντας δη

λαδή τήν λέξη «Πατήρ» κατανοουσε τόν Θεό φιλοσοφικά καί όχι

ώς πρόσωπο, πού ήταν πάντα πατέρας καί δρουσε ώς πατέρας, ω
στε νά τόν γνωρίζουμε από τήν δράση του ώς πατέρα.

Χρησιμοποίησε αντίθετα τήν άποψη του Ώριγένη δτι ό Λόγος γεν
νήθηκε «θελήσει» του Πατέρα καί τίς ατυχείς έκφράσεις του Διονυ
σίου δτι ό Υίός είναι κτίσμα καί ποίημα, τίς όποίες δμως ό ίδιος
συγγραφέας είχε σαφώς καταδικάσει ΓΕλεγχος καί 'Απολογία). Τό
έμφα νές έκκλησιαστικό στήριγμα του' Αρείου ύπηρξε ή διάχυτη αν

τίληψη της

subordinatio,

δτι δηλ. ό Υίός είναι όπωσδήποτε κατώτε

ρος του Πατέρα. Τήν αντίληψη αύτή διηύρυνε, θεμελίωσε καί κορύ

φωσε, ωστε νά τήν παρουσιάσει ώς διδασκαλία γενικης ίσχύος καί
κύρους. Σύμφωνα μέ αύτήν ό Θεός (πατέρας) είναι μόνος άναρχος,
αληθινός καί αίδισς. Ό Υίός αποτελεί τό πρώτο γέννημα του Θεου
καί γι' αύτό είναι μονογενής καί μοναδικός εχει αρχή, όρίστηκε, κτί

στηκε, γεννήθηκε «θελήματι καί βουλΌ» του Θεου «έξ ούκ δντων»'
είναι πλήρης χάριτος θεός, αλλ' δχι μέρος

11

πρόβληση

11 όμοούσιος

του Θεου Πατέρα, διότι τότε ό Θεός θά ήταν σύνθετος καί μεταβλη
τός κατά τήν ούσία του, διότι αύτό θά σήμαινε δύο αρχές αγέννητες

11

δύο αρχές χωρίς αρχή

11

προβολή του Υίου, δπως προβάλλονται

οί «αίώνες» του γνωστικισμου.

Έγκλωβισμένος στήν φιλωνική, τήν κοσμολογική καί φιλοσοφι
κή (κυρίως αριστοτελική) αύτή αντίληψη καί στοχαζόμενος έρήμην
της Παραδόσεως, δέν κατάλαβε τό θεολογικό βάρος του δρου «φυ

σική υίότης», μέ τήν όποία ό 'Αλέξανδρος 'Αλεξανδρείας, βοηθού

μενος από τόν 'Αθανάσιο, απαντουσε στό πώς της αΙωνιότητας του

Υίου. χωρίς νά αναιρείται ή μοναδικότητα της αρχης. Ή συνθημα
τική φράση, μέ τήν όποία χαρα κτηριζόταν ή διδασκαλία του' Αρείου

καί τών όπαδών του, ήταν δτι ό Υίός «ήν ποτε δτε ούκ ήν», φράση
πού κυκλοφορουσε από τούς χρόνους του Διονυσίου Ρώμης (259-268)

(βλ. άπόσπασμα 2: PG 25, 461C).
Ή αίρετική διδασκαλία του' Αρείου συνιστά ριζική αναίρεση της
Έκκλησίας, έφόσον ό Υίός είναι γι' αύτόν κτίσμα καί όχι φύσει Θε
ός, καταδικάστηκε όριστικά στήν Α ι Οικουμενική Σύνοδο, αλλά πο
τέ δέν επαυσε νά ταλαιπωρεί τήν 'Εκκλησία μέ τήν αναζωπύρησή
της αμέσως μετά τόν θάνατο του 'Αρείου καί τούς ποικίλους απόη
χους της στους μεταγενέστερους αΙώνες. Παράλληλα ό " Αρειος εγι
νε καί πρόδρομος του 'Απολιναρίου μέ τήν άποψή του δτι στόν
Χριστό τήν θέση της ψυχης κατέχει ό θείος Λόγος.
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ΒΙΟΣ

.Ό

W

Αρειος γεννήθηκε περί τό

260 ή

λίγο νωρίτερα στήν Λιβύη, άλλά σπού

δασε στήν 'Αλεξάνδρεια καί τήν 'Αντιόχεια, όπου άκουσε τόν μάρτυρα Λου
κιανό. Άπό τό

300

τουλάχιστον ζοϋσε στήν Άλεξάνδρεια. Προσχώρησε

Ότό σχίσμα τού Μελιτίου (περί τό

305), τόν όποίο εγκατέλειψε γιά νά επα

νέλθει στήν 'Εκκλησία. Ό Πέτρος 'Αλεξανδρείας τόν δέχτηκε καί μάλι

στα πρίν τό

311 τόν χειροτόνησε διάκονο, θέση άπό τήν όποία μετά έβαζε

κατά τού έπισκόπου του, μέ αποτέλεσμα νά έπανασυνδεθεί μέ τόν Μελί
τιο. Ό Άχιλλιiς 'Αλεξανδρείας (τέλος
κε καί χειροτόνησε τόν

V

31 ι-αρχές 312)

συγχώρησε, δέχτη

Αρειο πρεσβύτερο. Τού ανέθεσε μάλιστα έργο

διδακτικό καί έρμηνευτικό (τών Γραφών), τό όποίο άσκούσαν κατ' εξοχήν

οΙ όπωσδήποτε πεπαιδευμένοι πρεσβύτεροι.
Ό διάδοχος τού' Aχιλλιi 'Αλέξανδρος (313) τοποθέτησε τόν

V

Αρειο στό

προάστιο της 'Αλεξάνδρειας Βαύκαλη, όπου ανέπτυξε σπουδαία δράση,

κηρυκτική, έρμηνευτική καί όργανωτική (συγκρότησε όμάδες παρθένων,
δεδομένου ότι ό ίδιος είχε τάσεις έγκρατιτικές). -Ετσι γρήγορα έγινε ό έπι

φανέστερος πρεσβύτερος της 'Αλεξάνδρειας μέχρι τό 318 περίπου, σταν κα
ταγγέλθηκε άπό τόν Κόλλουθο ώς κακόδοξος. Πρώτοι, φαίνεται, αντέδρα
σαν στήν διδασκαλία του μερικοί από τούς ακροατές του, οί όποίοι τήν
κοινολόγησαν εύρύτερα. Αρχισαν οί έντονες συζητήσεις γιά την σχέση τού
W

γίού πρός τόν Πατέρα, πού άπό τήν ένορία της Βαυκάλεως επεκτάθηκαν
σέ όλη σχεδόν τήν 'Αλεξάνδρεια. Ό Αρειος αντιμετωπίστηκε πρώτα από
V

τόν Κόλλουθο, τόν Ίερακά καί άλλους κληρικούς. Ή αδυναμία συμφω
νίας άνάγκασε τόν επίσκοπο' Αλέξανδρο νά καλέσει είδικές δημόσιες
συνάξεις-συνόδους, όπου οί αντιφρονούντες υποστήριξαν τίς θέσεις τους.

Μεταξύ

320 καί 322, καί αφού τό θέμα είχε ώριμάσει, ό 'Αλέξανδρος κάλε
100 περίπου επισκόπους, οί όποίοι καταδίκασαν τόν Α

σε σύνοδο άπό

V

ρειο, πού σέ λίγο κατέφυγε στήν Καισάρεια της Παλαιστίνης.
Μετά τήν καταδίκη του ό

V

Αρειος όργάνωσε συστηματικά τήν διάδοση

της διδασκαλίας του καί τήν συγκρότηση όμάδων όμοφρόνων, όχι μόνο
στήν 'Αλεξάνδρεια αλλά καί στήν Καισάρεια της Παλαιστίνης, όπου έπι
σκόπευε ό σοφός όμοϊδεάτης του Εύσέβιος, στήν Τύρο καί τήν Νικομήδεια,
πόλεις τίς όποίες έπισκέφτηκε προσωπικά. Ή Νικομήδεια μάλιστα, όπου

επισκόπευε ό ίσχυρός στήν αύτοκρατορική αύλή Εύσέβιος, έγινε τό κέν
τρο της δραστηριότητας τού ίδιου καί τών όπαδών του γενικά. -Εγραψε

τό ήμιΡυθμικό έργο του Θάλεια, πού διέδωσε μεταξύ τών λαϊκών στρωμά
των, καί αλληλογράφησε μέ πολλούς έπισκόπους, άρκετοί τών όποίων τά
χτηκαν μέ τό μέρος του, όπως έδειξαν δύο τοπικές - αλλά παράτυπες
σύνοδοι στήν Νικομήδεια καί τήν Καισάρεια Παλαιστίνης. Τό

324 ό "0-

σιος Κορδούης έπιχείρησε νά συμφιλιώσει τόν 'Αλέξανδρο μέ τόν

V

Αρειο,

φέρνοντας γιά τούς δύο πρωταγωνιστές γράμμα τού Μ. Κωνσταντίνου. Ή
διαφορά όμως, πού ήταν ούσιαστική καί όχι τυπική, όπως νόμιζαν στήν
άρχή ό Μ. Κωνσταντίνος καί ό Κορδούης, εξετάστηκε στήν σύνοδο Άν
τιοχείας (αρχές

325),

ή όποία καί καταδίκασε τόν

V

Αρειο καί τούς όπα

δούς του. Τό ίδιο έγινε στήν Α ι Oiκουμ. Σύνοδο, ή όποία συγκλήθηκε

117
('Ιούνιος

325)

κυρίως γιά τό θέμα τού άρειανισμού. Ό

W

Αρειος έξορίστηκε

στήν 'Ιλλυρία καί ή 'Εκκλησία φάνηκε νά είρηνεύει, αλλά γιά μικρό
διάστημα.

Οί παρασκηνιακές έπεμβάσεις τού Εύσεβίου Νικομηδείας καί τού Εύσε

βίου Καισαρείας στόν Μ. Κωνσταντίνο καί ή θεολογική άγνοια τού αύτο
κράτορα μετέβαλαν γρήγορα τήν κατάσταση. Στό τέλος τού 327 6 Η Αρειος
ύπέγραψε μινιμαλιστική 6μολογία πίστεως, κείμενο πού θεολογικά άντι
προσώπευε παλαιότερη έποχή καί δέν ανέφερε κάτι γιά τήν ούσιαστική σχέ
ση Πατέρα καί γίού. Βάσει αύτού 6 Μ. Κωνσταντίνος άπήτησε από τόν

, Αλέξανδρο

νά δεχτεί καί νά αποκαταστήσει τόν Η Αρειο. Αύτός δέν ύπέ

κυψε. Τήν τα κτική του άκολούθησε φυσικά καί ό ' Αθανάσιος (άπό τό 328).
Τό 333 6 αύτοκράτορας διέταξε νά καούν τά έργα τού Άρείου, ό όποίος
δμως μέ τήν βοήθεια τών φίλων του πέτυχε νά καταδικαστεί τό

335

στήν

σύvοδο της Τύρου

6 μέγας πολέμιός του' Αθανάσιος καί λίγο μετά νά άπο
κατασταθεί 6 ίδιος (6 Η Αρειος) άπό σύνοδο στά Ίεροσόλυμα. Τό ίδιο έτος
6 Μ. Κωνσταντίνος είχε συμφωνήσει καί γιά τήν πανηγυρική αποκατάστα
ση τού Άρείου, άλλά ό θάνατος τού τελευταίου ακριβώς τήν παραμονή της
τελετης πρόλαβε τά γεγονότα.

ΕΡΓΑ

Ό

V

Αρειος δέν ύπηρξε σπουδαίος συγγραφέας, αλλά πρός διάδοση τών

άπόψεών του έγραψε κείμενα επιστολικά, 6μολογιακά καί ποιητικά, πού
τά περισσότερα χάθηκαν. Διασώθηκαν μόνο τά εξης:

Πρός Εύσέβιον Νικομηδείας (έπιστολή). Γράφηκε αμέσως μετά τήν κα

ταδίκη του στήν Άλεξάνδρεια (περί τό

320;), γιά νά γνωστοποιήσει στόν

Εύσέβιο τό γεγονός άλλά καί τίς ίδέες του. Ή πρώτη σημαντική καί αύ

.

θεντική πηγή γιά τόν άρειανισμό.

PG 82, 909-912. ΒΕΠ 37,95-96. Η. G. ΟΡΙΤΖ, Athanasius Werke, 111 Ι, Berlin-Leipzig
1934, σσ. 1-3. Μ. SIMONETTI, Studi sulI' arianesimo, Roma 1965, σσ. 88-109.

ΗΕκθεσις πίστεως' Αρείου πρός •Αλέξανδρον. Γράφηκε περί τό 320 (ή λί
γο μετά) άπό την Νικομήδεια, γιά νά εκθέσει καί ύποστηρίξει τίς θέσεις του.
ρσ 26, 708. ΒΕΠ 37, 102-103. Η. G. ΟΡΙΤΖ, μν. εργ., σσ. 12-13.

Θάλεια. Συλλογή τών σημαντικότερων κειμένων τού' Αρείου, πού συχνά

γράφονταν σέ δακτυλικό έξάμετρο καί δέν φαίνεται νά έχουν σχέση μετρι
κή - δπως λέγεται - μέ τούς στίχους τού Σωτάδη, γνωστού γιά τά εύτρά
πελα ποιήματά του, κατάλληλα γιά διασκεδάσεις. Θάλεια ή Θαλία σημαίνει
συμπόσιο καί περιλαμβάνει στίχους καί πεζά, γραμμένα στην 'Αλεξάνδρεια

μετά τό 320 μέ σκοπό τήν εύχερέστερη διάδοση τών απόιιιεών του. Έπρό-

118
κει το γιά εύμνημόνευτες κατηχήσεις καί τραγούδια. Ή συλλογή χάθηκε,

έκτός από τά τμήματά της πού διέσωσε ό Μ. 'Αθανάσιος στήν προσπά
θειά του νά αναιρέσει τό περιεχόμενό της.

G. BARDY, Recherches sur s. Lucien d' Antioche et son ecolc, Paris 1936, σσ. 246-274
καί 279-295 (άμφιβαλλόμενα). Ε. BOULARAND, Ι' hcresie d' Arius et la "foi" de Nicee,
Ι, Paris 1972, σσ. 54-61. W. J. KOSTER: Mnemosyne 4,6 (1963) 135-141. Βλ. καί G. C.
STEAD: JThS 29 (1978) 20-52.
'Ομολογία (επιστολή) , Αρείου καί Εύζωίου πρός τόν αύτοκράτορα Κων

σταντίνο. Γράφηκε πρός τό τέλος του

327 γιά

νά δώσει έρεισμα στόν αύτο

κράτορα, πού είχε ήδη αποφασίσει τήν αποκατάσταση τού Άρείου. Στήν
όμολογία σκόπιμα δέν περιλαμβάνονται οί κρίσιμοι περί Χριστού δροι

OU-

τε τού' Αρείου οίιτε του Άλεξάνδρου ' Αλεξανδρείας καί του Συμβόλου της
Νίκαιας.
ΡΟ

67, 1062.

ΒΕΠ

37, 139.

Η.

G.

ΟΡΙΤΖ, μν. εργ., σ.

64.

'Αναφέρουμε ακόμα δύο 'Επιστολές τού Μ. Κωνσταντίνου πρός τόν

V

Α

ρειο καί τήν καταδικαστική απόφαση τού ίδιου αύτοκράτορα γιά τόν

V

Α

ρειο περί τό
ΡΟ

67, 148

333.

καί

88.

ΒΕΠ

37, 138-139, 141-148.

Η.

G.

ΟΡΙΤΖ, μν. εργ., σσ.

63, 66-68.

ΑΘΑΝΑΣιΟΣ ΑΝΑΖΑΡΒΟΥ. Μαθήτευσε στόν Λουκιανό, ήκμασε κα

τά τήν β' καί γ' δεκαετία τού Δ' αΙ, υπηρξε ενας από τούς δασκάλους
τού Άετίου, έγινε επίσκοπος' Αναζάρβου στήν Κιλικία καί αναμίχτηκε δρα
στήρια στόν αρειανισμό. Πρίν από τήν Σύνοδο της Νίκαιας

(325)

δέχτηκε

από τούς πρώτους τίς απόψεις του Άρείου, τίς όποίες μέ Γράμμα του πρός

τόν Άλέξανδρο Άλεξανδρείας προσπαθεί νά υποστηρίξει. 'Απόσπασμα διέ
σωσε ό 'Αθανάσιος (Περί τών έν Άρrμίvφ καί Σελευκείι;χ συνόδων

37,107.

Η.

G. Opitz, Athanasius Werke,

{στ. Γ'

15.

Στήν αποσπασματική συλλογή

17). ΒΈΠ

ΠΙ Ι, σ.

18. Φιλοστόργιος, Έκκλ.
Sermones arianorum σώζονται

τρία επιστολικά χωρία, πού ό

G. Bardy αποδίδει στόν 'Αθανάσιο 'Aναζίiρ
βου. G. Bardy, Recherches sur s. Lucien dΆηtίοche et son ecole, Paris 1936,
σσ. 206-210. D. De Bruyne, Deux lettres inconnues de Τheognius, Ι' eveque
arien de Nicee: ZNW 27 (1928) 110.
ΠΑ Υ ΛΙΝΟΣ ΤΥΡΟΥ. νΕμμεσος μαθητής του Λουκιανού, έγινε δραστή

ριος οπαδός του' Αρείου πολύ πρίν από τήν Σύνοδο της Νίκαιας. Μετά τήν
καθαίρεση τού Εύσταθίου

' Αντιοχείας

τό

330,

τοποθετήθηκε από τούς φί

λους του αρειανούς στόν θρόνο της 'Αντιόχειας, αλλά πέθανε τό

331.

Σώ

ζεται σύντομο απόσπασμα 'Επιστολής του από τόν Μάρκελλο Άγκύρας,

πού εκτός άλλων τόν κατηγορεί δτι στηρίζεται στόν 'Ωριγένη. Η.

Athanasius Werke,

ΠΙ Ι, σσ.

17-18.

ΒΕΠ

37, 106 ..

G. Opitz,

Ι

19

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
έ.

Paris 1972. ΒΛ. ΦΕΙΔΑ,
Τό Κολλουθιανόν σχίσμα καί αί άρχαί τοϋ άρειανισμοϋ, 'Αθήναι 1973. Ε. ΒΕΙLIΝΙ,
Alessandro e Ario. Un esempio di conflitto tra fedc e idcologia. DocumenIi delIa prima
conιroversia ariana, Milano 1974. Μ. SIMONETTI, La crisi ariana nel ιν secolo, Roma
1975 (όπου καί ή μέχρι τότε βιβλιογραφία). Λ. Μ. RΙΠΕR, Arianismus: TheoIogischt'
Rea1enzykIopedie Ι ιι (1978) 692-719. F. RICKEN, Zur RezepIion der plaιonischen OnIologic
bei Eusebius νΟΩ Kaisareia, Areios und AIhanasius: ThPh 53 (1978) 321-352. R. LOREN7.,
Arius Judaizans? UnIersuchungen zur dogmengeschichtlίchen Einordung des Arius, GOIIingen
1979. R. GREGG-D. GROH, Early Arianisme: Α View of SalvaIion, Philadelphia 1981.
S. LONGOSZ, La tradizione neIla controversia ariana (a. 318-362). Testimonianze ΩΟΠ
atanasiana: Aug 19 (1979) 443-468. Μ. SIMONETTI, Ancora suIIa datazione deIla Thalίa
di Ario: SSR 4 (1980) 349-354. ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, Ancora su όμοούσιος a proposifO di due rccenIi
studi: VecChr 17 (1980) 85-98. C. l.υΙΒΗΕIΟ, Finding Arius: lrish theol. Quart. 45 (1978)
81-100. J. Η. NEWMAN, Gli Ariani dcl ιν sccolo, traduz. di Μ. Ranchetti, introd. di Γ..
BeIIini, Milano 1981. Μ. Ι. WEST, The mctre of Arius' Thalia: JThS 33 (1982) 98-105.
Α. FERRARINI, La morte deII' eretico Ario: Αιιί deIIa Settimana Sangue e antropoIogia
bibIica neIIa Palrisrica, Roma 1982, σσ. 583-677. R. LORENZ, Die Christusseele im Arianischen Strcit. Nebst cinigen Bemerkungen zur Quellenkritik des Arius und zur Glaubwίir·
digkeit des Athanasius: ΖΚΟ 94 (1983) Ι-51. R. D. WΙΙLIΑΜS, The logic οΓ Arianism:
JThS 34 (1983) 56-81. Η. G. ΤΗυΕΜΜΕΙ, AspckIe und Probleme des sogennanten Aria·
nischen Sιreites: ThLZ 109 (1984) 413-423. CH. KANNENGIESSER, La Biblc et la cri~c
arienne: Le monde grec ancicn eI la Bible (έκδ. C. Mondesert), Paris 1984, σσ. 301-312.
Α. Μ. RITTER, Arius: Gestalten der Kirchengeschichtc (εκδ. Μ. GreschaO, Ι, Ι, Sιuttgarι
1984, σα. 215-223. C. STEAD, Arius ΟΩ God's 'many words': JThS 36 (1985) 153-157.
BOULARAND,

30.

Ι'

heresie d' Arius et la "foi" de Nicee,

ΣΥΝΟΔΟΙ

TVPOV

ι,

ΚΑΙ ΙΕΡΟΣΟΛ ΥΜΩΝ (335)

Συγκροτήθηκαν καί οί δύο μέ πρωτοβουλία τών αρειανοφρόνων καί μέ

διαταγή τού Μ. Κωνσταντίνου. Ή πρώτη γιά νά καταδικάσει μέ αναληθείς
κατηγορίες τόν 'Αθανάσιο καί ή άλλη κυρίως γιά νά αποκαταστήσει σέ κοι

νωνία έΚΚΛ.ησιαστική τόν

V

Αρειο καί τούς επίσης καταδικασθέντες όπα

δούς του.

Ή σύνοδος της Τύρου, στήν όποία πρωτοστάτησαν οί καταδικασμένοι

cφειανόφρονες Ευσέβιος Νικομηδείας καί Θεόγνιος Νικαίας καί στήν ό
ποία ό έκπρόσωπος τού Κωνσταντίνου επέβαλε στούς όρθοδόξους τίς α
πόψεις τών άρειανών, δέν συνέταξε κείμενο επίσημο, διότι ουσιαστικά
διακόπηκε γιά νά συνεχίσει στά 'Ιεροσόλυμα, όπου έγιναν καί τά εγκαίνια
τού μεγαλοπρεπούς ναού της 'Αναστάσεως. 'Εκεί πληροφορήθηκαν οί επί
σκοποι δτι ό Αρειος επέδωσε έπιστολτί (όμολογία), πού θεωρήθηκε ώς «υ
γιής καί εκκλησιαστική» από τόν αυτοκράτορα. Τότε, λοιπόν, ή σύνοδος
V

120
fστειλε 'Επιστολή πρός τήν 'Εκκλησία •Aλεξανδρεία~, ΑΙγύπτου, καί γε
νικά πρός τούς έπισKόπoυ~ τή~ «οΙκουμένης», Ύ\ά νά έπιβάλει καί νά πλη
ροφορήσει τήν έπαναφορά τού' Αρείου στoύ~ Kόλπoυ~ της Έκκλησίας (τό
κείμενο εΙς Άθανασίου, Περί τών έν Άριιι(Vφ ...

Athanasius Werke, 11 1, Berlin 1935-1941,

21, 2-7:

Η.

G.

ΟρίιΖ,

σσ. 227-228).

Μέ άφορμή τήν σύνοδο της Τύρου καί τό

fpyo

τη~ γράφηκαν οΙ έξης 'Ε

πιστoλtς: .
Tfj συνόδφ τfj κατά τσρον, Κωνσταντίνου (Θεοδωρήτου, 'Εκκλησ. Ιστορ(α Α'

29).

Τοίς έπισκόποις τοίς συνελθοϋσιν έν Τύρφ, Κωνσταντίνου (ΣωKράτoυ~,
'Εκκλησ. ίστορία Β'

28, 2-12).

Φλαβίφ Διovυσίφ τφ κόμητ" έπίσκοποι ΑΙγύπτου (δύο έπιστoλέ~).
Διονυσίφ τφ κόμητι, Άλέξανδρος Θεσσαλονίκης.

Τοίς περί Εύσέβιον, Διονύσιος δ Kόμη~.
Θεoyvίφ, Μάρι καί Μακεδονίφ ... τοίς άπό Τύρου tλθoϋσιν έπισκόποις,
πρεσβύτεροι καί διάκονοι' Αλεξάνδρειας.

Tfj

dyί(l συνόδφ (Τύρου) τών μακαρ{ων έπισκόπων, πρεσβύτεροι καί διά

κονοι Μαρεώτιδος.
Πρόν τόν Φιλάγριον lπαρχον ΑΙγύπτου, πρεσβύτεροι καί διάκονοι Μα
ρεώτιδος.
Τά παραπάνω έπιστολικά κείμενα καταχωρίζει ό •Αθανάσιος στό
του Άπολογητικός Β'

31.

73-81.

Η.

G. Opitz,

μν.

fpy.,

σσ.

fpyo

152-161.

ΣΥΝΟΔΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ (338)

80 ταν δ •Αθανάσιος μετά τόν θάνατο τού Μ. Κωνσταντίνου

(337)

έπέ

στρεψε στήν 'Αλεξάνδρεια, οί περί τόν Εύσέβιο Νικομηδείας fστειλαν

(338)

άντιπροσωπεία στήν Ρώμη, μέ σκοπό νά πείσει τόν έπίσκοπό της Ίούλιο
νά δεχτεί τήν κατά τού Άθανασίου άπόφαση τών συνόδων Τύρου καί Ίε
ροσολύμων (335). Στήν κίνηση αύτή άντέδρασε ό Άθανάσιος-μέ σύγκληση
στήν •Αλεξάνδρεια, τό 338, συνόδου 80 περίπου έπισκόπων, οί όποίοι συ

νέταξαν έπιστολή «Τοίς άπανταχoίJ της KαθOλlιdjς 'Εκκλησίας έπισκό
ποις». Στήν σύνταξη τού μακρού αύτού κειμένου πρωτοστάτησε άσφαλώς
δ 'Αθανάσιος. Παραλήπτης ήταν βέβαια καί δ Ρώμης. Στηλιτευόταν στό

κείμενο ή άπαράδεκτη διαδικασία της Τύρου, άνατρέπονταν οΙ κατά τού
Άθανασίου κατηγορίες, προτεινόταν πρός λύση τού δλου θέματος ή σύγ
κληση νέας άλλά κανονικης γενικης συνόδου καί δηλωνόταν δτι δέν εΤναι
δυνατό ο()τε κάν νά όνομαστεί σύνοδος ή σύναξη στήν Τύρο, διότι έκεί τόν
άπόλυτο λόγο εΤχαν κατά τυραννικό τρόπο κοσμικοί άρχοντες:
«Πώς δέ σύνοδον δνομάζειν τολμώσιν, ής κόμης προύκάθητο καί

121
παρην σπεκουλάτωρ καί κομενταρήσιοι; ήμάς ( = τούς έπισκόπους)
εΙσήγεν άντί διακόνων της έκκλησίας; ΈΚt>ίνος (=6 κόμης) έφθέγ
γετο καί οΙ παρόντες έσιώπων, μάλλον δέ όπήκουον τφ κόμητι καί
τό κινουν τούς δοκουντας έπισκόπους όπό της έκείνου βουλης εν
εποδίζετο. Έκείνος έκέλευεν, ήμεϊς όπό στρατιωτών ήγόμεθα· μάλ
λον δέ τών περί Εύσέβιον κελευόντων, έκείνος ταίς τούτων εξυπη
ρετείτο γνώμαις» ('Αθανασίου, Άπολσγητικός Β' 8, 3).
Τό κείμενο περιλήφτηκε στόν ΆπολΟΥητικό Β'
AtIιanasius

Werke,

32.

ιι Ι,

Berlin 1935/41,

σσ.

3-19 τού Άθανασίου.
89-101. ΒΕΠ 31,51-65.

Η.

G.

ΟΡΙΤΖ,

ΕΥΣΕΒΙΟΣ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ (+ 339 περίπου)
χρονιΚΟΎράφος άπολΟΎ71τής

ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ

Ό Ευσέβιος Καισαρείας της Παλαιστίνης ύπηρξε μετά τόν 'Ωρι
γένη δ πολυγραφότερος χριστιανός μέχρι τό τέλος του Δ' αΙ Δια
κρίθηκε γιά τήν πολυμέρεια τών γνώσεών του καί τήν ρηχότητα της

σκέψεώς του .. Μέ τό τεράστιο χρονογραφικοσυλλεκτικό του έργο
προσέφερε δσο κανείς γιά τήνγνώση της αρχαίας 'Εκκλησίας, ένώ

μέ τίς θεολογικές καί πολιτειακές του αντιλήψεις ένίσχυσε τόν

a-

ρειανισμό καί θεμελίωσε τόν καισαροπαπισμό.
Ώς συγγραφέας είχε τό ατυχημα νά ζήσει τήν πρώτη καί μέγιστη

καμπή της ίστορίας της 'Εκκλησίας: τό πέρασμα από τήν εποχή τών
διωγμών στήν έποχή της προστασίας της 'Εκκλησίας τό πέρασμα

από τήν άπολ(]Ύία τών χριστιανών συγγραφέων στήν θεολογία, πού

απαιτούσα V οί τριαδολογικές συζητήσεις. Ή κυριαρχία καί στίς δύο
αυτές πραγματικότητες, τήν παλαιά καί τήν νέα, ήταν έξαιρετικά
δύσκολη. Πολύ περισσότερο διότι δ Ευσέβιος διαμορφώθηκε πνευ

ματικά πρίν από τό
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(πρίν τήν πρώτη έπίσημη διακήρυξη της ανεξι

θρησκείας) καί διότι τού έλειπε Τι μεγάλη πνευματική δύναμη πρός
κατανόηση της δλως νέας καταστάσεως πραγμάτων καί πνευμάτων,

που συνόδευσε τήν μονοκρατορία του Μ. Κωνσταντίνου.

ΧρονΟΎραφική άπολο"τική
'Από χαρακτήρα καί παιδεία ασχολήθηκε μέ τήν απολΟ'Υία καί τήν
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φιλολογική έρευνα. Ή απολογητική διάθεση βρίσκεται πίσω από κάθε
του έργο. Καί δ τρόπος πού πραγματώνει τά εργα του είναι ή συλλο
γή καί παράθεση ίουδαιοχριστιανικών καί έθνικών κειμένων αφ' έ
νός καί ή έπισήμανση καί αναγραφή τών παράλληλων βιβλικών
χωρίων αφ' έτέρου. Τά ίστορικά καί έξηγητικά του έργα σκοπό έ
χουν: τά πρώτα, νά δείξουν πώς ή παγκόσμια ίστορία έχει ένότητα
καί πώς δδηγεί στήν αληθινή θρησκεία, δηλ. στόν χριστιανισμό' τά

δεύτερα, νά δείξουν δτι δ χριστιανισμός δέν είναι θρησκεία νέα, αλ
λά συνέχεια της θρησκείας του' Αβραάμ, καί δτι ή έρμηνεία τών βι
βλικών καί μάλιστα τών καινοδιαθηκικών κειμένων γίνεται μέ άλλα
παράλληλα βιβλικά κείμενα, άρα δέν ύπάρχουν μεταξύ τους ασυμ
φωνίες, ουτε ανεξήγητες έννοιες.

Ό χαρακτήρας τών Ιστορικών έργων του Εύσεβίου είναι τελικά
χρονογραφικός καί αρχειακός, αφου λείπει σ' αύτά ή θεωρία καί ή

εννοια της ίστορίας, ένώ τών έξηγητικών είναι κυρίως συλλεκτικός
καί πολύ λίγο έρμηνευτικός. Φαίνεται δτι δ χριστιανός απολογητής
μας, πού ήταν καί φιλόλογος, γιά τήν σύνταξή τους έργάστηκε α
κούραστα στίς βιβλιοθηκες καί τά αρχεία της Καισάρειας καί τών
'Ιεροσολύμων καί συγκέντρωσε τεράστιο ύλικό ανεπανάληπτης α
ξίας μέ τρόπο πού τό ίδιο τό ύλικό νά συνιστά έπιχείρημα η αποδει
κτικό μέσο' γι' αύτό παραθέτει τό ύλικό του αύτούσιο. ·Η τακτική
αύτή μειώνει τήν ίστορικότητα του έργου. 'Αποβαίνει δμως καί πλε

ονέκτημα, διότι έτσι σώθηκε πολύ μεγάλος αριθμός αύτούσιων κει
μένων, ακόμα καί θύραθεν, πού αλλιώς θά έμεναν άγνωστα.
·Η σύγχρονη έρευνα έπισημαίνει στό απέραντο χρονογραφικοα
πολογητικό έργο του Εύσεβίου συχνές παλινωδίες, αντιφάσεις, ασυ
νέπειες καί ήθελημένες η αθέλητες διαστροφές ίστορικών γεγονότων.

Αύτά δφείλονται στήν απολογητικοοικοδομητική διάθεση του συγ
γραφέα, στήν έλλειψη κριτικου νου, στήν έλλειψη αύστηρης μεθό

δου καί στήν έντονη προσωποληψία του. Έντούτοις ή κριτική αύτή
δέν μπορεί νά στερήσει στόν Εύσέβιο τήν τιμή του θεμελιωτη της έκ
κλησιαστικης ίστορίας. Γιά τήν πληρέστερη κατανόηση της δομης

του χρονογραφικου έργου του πρέπει νά σημειώσουμε ακόμα δτι, ί
διαίτερα γιά τήν 'Εκκλησιαστικu ίστορία του, έργάστηκε μέ πρότυ
πο τίς Διαδοχές της έλληνιστικης έποχης (Άλεξάνδρεια, Πέργαμος),

οί δποίες περιλάμβαναν παρουσίαση του προσώπου καί του έργου
τών φιλοσόφων. Τό ίδιο κάνει πολύ συχνά καί δ Εύσέβιος γιά τούς
έπιφανείς προπαντός έκκλησιαστικούς συγγραφείς, τών δποίων τά
συγγράμματα συνδέει μέ τίς αΙτίες πού τά προκάλεσαν. 'Έτσι άθε
λά του δ Εύσέβιος έγινε καί δ θεμελιωτής της Πατρολογίας. πολύ

πρίν από τόν Ίερώνυμο, πού τό

έργο

De viris illustribus.
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έγραψε τό πρώτο πατρολογικό
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Ίστορικογραμματικη ις,,"ση Ινός ώριγενιστή
Παράλληλα πρός τίς χρονογραφικές μελέτες δ Ευσέβιος άσχολή
θηκε μέ τά βιβλικά κείμενα. 'Αρχικά έργάστηκε στό άντιγραφικό
έργαστήριο του Παμφίλου, άλλά έκτάθηκε γιά τήν ΚΔ σέ φιλολο
γικοαναθεωρητικό έργο, πού έγκειται κυρίως σέ συγκέντρωση σχε

τικών παραδόσεων, διαφορετικών γραφών κι έρμηνεία χωρίων μέ άλ
λα παράλληλα χωρία, χωρίς νά δίνει λύση σέ προβλήματα γνησιό
τητας βιβλίων, όπως του Ποιμένα τού Έρμα. Πάντως σέ κάποιο μι
κρό βαθμό συνέβαλε στήν διαφύλαξη του βιβλικου κειμένου. Στά σω
ζόμενα έρμηνευτικά του έργα έφάρμοσε κυρίως ίστορικογραμματική

μέθοδο. Διαπιστώνει ένίοτε συμβολικό χαρακτήρα σέ δνόματα καί
πράγματα της ΠΔ καί άκολουθεί σχεδόν άποκλειστικά τήν άντιο

χειανή μέθοδο, άλλά δέν παύει νά είναι δ θερμότερος δπαδός του
άλληγοριστη Ώριγένη.

W

Αλλωστε Τι έρμηνευτική του έξαντλείται συ

χνά στήν έπισήμανση καί παράθεση παράλληλων χωρίων, ένώ χρη

σιμοποιεί καί άποκαλυπτικό υλικό, όπως δείχνουν άποσπάσματα
έρμηνείας χωρίων του Ευαγγελίου του Λουκα.
Ό Υίός «μΙσος»: οi)τε κυρίως θεός οi)τε σύνηθες κτίσμα

Ό Ευσέβιος άναμείχτηκε έντονα στήν συγκλονιστική κρίση του
άρειανισμου. Τό πνευμα του δμως ήταν προσκολλημένο στήν γενι
κή άπολογητική πρός 'Ιουδαίους καί έθνΙΚΟύς, στήν άρχειακή έρευ
να καί στήν προβληματική πού δημιούργησαν κατά τόν Γ ι αί. δ

Σαβέλλιος καί δ Παυλος Σαμοσατέας. Σέ συζητήσεις πού ήταν πέ
ρα του θέματος της άρχαιότητας του χριστιανισμου, της ένότητας
του Θεου καί της καταφάσεως της Τριάδας, δέν μπορουσε νά συμ

βάλει· φαίνεται μάλιστα δτι καί τίς υποτιμουσε. Γι' αυτό, όταν περί

τό

330 διαπίστωσε δτι ό Μάρκελλος' Αγκύρας προσέβαλε τήν Τριά
δα, έσπευσε νά γράψει - καί μάλιστα πρώτος - έναντίον του, χα
ρακτηρί(οντάς τον σαβελλιανιστή. 'Αντίθετα, όταν δ
τό

318

W

Αρειος άπό

περίπου μίλησε κακόδοξα γιά τήν σχέση του Υίου πρός τόν

Πατέρα, δέν μπόρεσε νά θεολογήσει στό θέμα, άλλά υποστήριξε ά
μέσως τόν" Αρειο. Καί μολονότι διακήρυττε πιστότητα στήν Παρά
δοση της 'Εκκλησίας καί ήταν πράγματι θαυμαστής του Ώριγένη

καί του Διονυσίου' Αλεξανδρείας, δέν άκολούθησε τόν πρώτο, πού

είχε σαφώς διδάξει τήν αίωνιότητα (άιδιότητα) του Λόγου, ούτε τόν
δεύτερο, πού έμμεσα είχε χαρακτηρίσει τόν Υίό δμοούσιο πρός τόν
Πατέρα. Στήν άρχή χαρακτήριζε τόν Υίό «τέλειον κτίσμα» καί με

τά «γέννημα», τό όποίο είναι θεός μόνο ώς «είκών της πατρικης θε

ότητος» καί τό όποίο δέν είναι «άναρχον» καί «άίδιον». ' Αναγκα-
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σμένος νά έξηγήσει τί τελικά είναι ό Υίός σέ σ'Χέση πρός τόν Θεό
Πατέρα καί πρός τά κτίσματα, μπόρεσε μόνο νά πεί, ακολουθών

τας τήν πλατωνική μεταφυσική, ότι ε{ναιμέσοι; Θεού καΙ ανθρώπων,
συνδετικός κρίκος τού υπερβατικού καί τού κοσμικού, δηλαδή ο()

τε τό ένα, αφού δέν έχει τήν ουσία τού Θεού, ο()τε τό άλλο, αφού δέν
είναι δπως τά λογικά κτίσματα ('Εκκλησιαστική θεολογία Α'
Β'

6' 23.

Κατά Μαρκέλλου Α'

1).

2' 12.

Συνεπής πρός τήν δντολογία καί

τήν θεολογία του αυτή, κατανοεί τόν Χριστό περισσότερο σάν διδά
σκαλο, τελειωτή τού έργου πού άρχισε μέ τόν Άβραάμ καί τόν Μω

υση, από τούς όποίους δανείστηκαν τά όρθά σ,τοι'Χεία οΙ «θεοφιλείς»
'Έλληνες καί άλλοι σοφοί. 'Ένεκα τούτου

-

συχνά μάλιστα στίς πα

λαιότερες έποχές - διασώζονται ψήγματα της πρώτης αποκαλύψε

ως, παράλληλα πρός φιλοσοφήματα καί εΙδωλολατρικές θρησκείες,
πού αρνήθηκαν τά δρθά στοιχεία.

Ό Ευσέβιος, έφόσον σαφώς αρνήθηκε τήν αιδιότητα καί δχι μόνο
τήν δμοουσιότητα τού ΥΙού, έμεινε θεολογικά αυστηρός δπαδός τόύ
Άρείου καί δέν υπηρξε όντως μετριοπαθής, δπως υποστηρίζεται. Κα
τόρθωνε.όμως νά συσκοτίζει κάπως τήν ακραία θέση του, άλλοτε
μέ απεραντολογία, άλλοτε υπογράφοντας όρθόδοξο Σύμβολο (της

Νίκαιας) καί άλλοτε υπονοώντας δτι δέν είναι απαραίτητος όρος γιά
τήν ένότητα της Έκκλησίας ή δμοφωνία στό θέμα σχέσεως Πατέρα
καί Υίού, άρα υποτιμώντας τήν θεολογική σημασία της διαφοράς στό
θέμα τούτο. Έργάστηκε παρασκηνιακά γιά την έξουθένωση τών πρω

τεργατών της Νίκαιας, όπως τού' Αντίοχείας Ευσταθίου καί τού Μ.
, Αθανασίου, τούς δποίο\)ς κατηγορούσε κυρίως όχι γιά δογματικές
παρεκτροπές.

Ή διαμόρφωση τού καισαροπαπισμού

Ό Ευσέβιος υπηρξε δ πρώτος χριστιανός συγγραφέας, δ όποίος

αποτίμησε τό μέγα γεγονός, ότι δ πανίσχυρος ρωμαίος αυτοκράτο
ρας από διώκτης γίνεται προστάτης τών χριστιανών. Ή ευφορία καί

δ ένθουσιασμός γιά τό φαινόμενο αυτό τόν δδήγησαν σέ μία υπεραι
σιόδοξη καί αφελή θεώρηση της αποστολης τού Μ. Κωνσταντίνου
καί τής σημασίας της μονοκρατορίας του, τήν δποία έβλεπε σχεδόν

ώς πραγμάτωση της βασιλείας τού Θεού στόν κόσμο. Ξεκινώντας
από τήν γνώριμη στούς προγενέστερους απολογητές αίσιοδοξία καί
από τό γεγονός ότι δ ρωμαίος μονοκράτορας είναι χριστιανός, πί
στευε ότι μπορούσε νά γίνει απόλυτα χριστιανική πολιτεία τό ίδιο

τό ρωμαϊκό κράτος. ΟΙ δύο άνδρες είχαν τήν πρώτη έπαφή τους στην
Σύνοδο της Νίκαιας

(325),

όπου δ Ευσέβιος, μολονότι έμφανίστηκε

υπόδικος, κέρδισε μέ τήν παιδεία καί τήν ευελιξία του τήν εΟνοια

125
του Κωνσταντίνου. Καί οί δύο έδιναν μικρή σημασία στίς θεολογι
κές διαφορές καί άπόλυτη σημασία γενικά στήν ένότητα καί είδικά
στήν ένότητα της 'Εκκλησίας μέσα στήν ένότητα του κράτους.

W

Ας

σημειωθεί έδώ ή γνωστή άπό τόν Ποσειδώνιο άποψη, δτι μέ τήν θέ

ληση του Θεου ή Ρώμη άποτελεί κέντρο ένότητας του κόσμου. Ό
Εύσέβως θεμελίωσε θεολογικά τήν ευεξήγητη διάθεση του Κωνσταν
τίνου νά κυριαρχεί καί στήν 'Εκκλησία: παρουσίασε τόν αυτοκρά

τοραδργανο της θείας πρόνοιας, άπεσταλμένο νά πραγματώσει τήν
ένότητα του κόσμου, δέκτη προσωπικης άποκαλύψεως καί πρότυ
πο άνθρώπου στήν γη. Τήν βασιλεία του τήν θεώρησε είκόνα της παν

τοκρατορίας του Θεου' έπομένως ή έξουσία του καλύπτει καί τήν
'Εκκλησία, τήν όποία δφειλε καί δικαωυταν νά έποπτεύει, νά έπι

σκοπεί. 'Όλ' αυτά είχαν ένα πολύ πρακτικό κίνητρο καί υπηρετου
σαν δχι μόνο τόν Κωνσταντίνο άλλά καί τίς θεολογικές έπιδιώξεις
τών άρειανοφρόνων. 'Αφου δηλαδή ό αυτοκράτορας ήταν άρχηγός

καί της 'Εκκλησίας, ήταν καί υπεράνω τών συνόδων της. Μπορου
σε, λοιπόν, αυτός μόνος, νά καλέσει νέα μεγάλη σύνοδο, πού θ' ά
κύρωνε τίς άποφάσεις της Νίκαιας καί θά έπικύρωνε σύμβολο

άρειανικό. Ό Ευσέβως δρουσε τώρα ώς έκπρόσωπος του άρειανι
σμου, του όποίου ή τακτική, τότε καί μετά, όδηγουσε στόν καισα
ροπαπισμό,

πού

άναμφίβολα

διαμόρφωσε

ό

Ευσέβως.

'Εάν

παράλληλα δέν άνΤΙδρουσε ό Μ. 'Αθανάσως καί μετά δέν άγωνίζον

ταν οί καππαδόκες Πατέρες, ή 'Εκκλησία θά είχε μετατραπεί, μέ
τήν βοήθεια του Ευσεβίου καί τών άρειανoφρόνων~ σέ υπηρετικό δρ
γανο του χριστιανου αυτοκράτορα καί σέ ήθικοϊδεολογικό θρή
σκευμα.

Ή παρουσία

:rOG

Ευσεβίου στούς κόλπους της 'Εκκλησίας υπηρ

ξε θετική καί άρνητική. Προσέφερε άνεκτίμητες υπηρεσίες γιά τήν

γνώση της ίστορίας της καί τήν διαφύλαξη της Γραφης της, άλλά
της δημωύργησε τεράστια προβλήματα μέ τήν κακοδοξία του καί

τήν διαμόρφωση του καισαροπαπισμου. Πάντως ή 'Εκκλησία λη
σμόνησε τΙ; άρνητικές του πλευρές, διατήρησε στήν μνήμη της μέ

ευγνωμοσύνη τόν πληθωρικό χρονογράφο ώς πρώτον ίστορικό της,

άλλά δέν τόν τίμησε ώς άγιο,

ΒΙΟΣ

Πηγές τού βίου καί της δράσεως τού Εύσεβίου είναι κυρίως οί λίγες ανα
φορές τού Μ. 'Αθανασίου, τού Ίερωνύμου, τών Ιστορικών Σωκράτη, Σω
ζομενού καί Θεοδωρήτου καί μερικά σημεία f:ργων τού ίδιου τού Εύσεβίου.

Γεννήθηκε, λοιπόν, μάλλον μεταξύ

2S0 καί 265 στήν περιοχή της Παλαι-
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στίνης από άσημους γονείς, άγνωστο άν χριστιανούς η Έβραίους. Πολύ
νέος στήν Καισάρεια μπηκε στόν κύκλο του πλούσιου κριτικου της Βίβλου

Παμφίλου, ό όποίος τόν βοήθησε υλικά καί πνευματικά τόσο, ώστε ό Εύ

σέβιος νά αύτοονομαστεί «ό του Παμφίλου». 'Εκτός άπό τόν ώριγενιστή
Πάμφιλο άκουσε καί τόν έρμηνευτή Δωρόθεο στήν 'Αντιόχ,εια. 'Απέκτησε
πλατιά μόρφωση καί γρήγορα εγινε συνεργάτης του Παμφίλου στήν προ

σπάθεια νά συνεχίσει τό έργο του Ώριγένη πρός κάθαρση τών βιβλικών κει
μένων. Παράλληλα οί βιβλιοθήκες της Καισάρειας καί τών 'Ιεροσολύμων

κίνησαν τό ενδιαφέρον του γιά συλλογή χρονογραφικου ίστορικου υλικου.
Τίς εμπειρίες του πλούτισε ταξιδεύοντας, μετά τό

303,

δηλ. μετά τήν έναρ

ξη του μεγάλου διωγμου του Διοκλητιανου καί του [αλέριου, στήν Τύρο,

τήν Θηβαίδα καί τήν 'Αλεξάνδρεια.
Τό
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φυλακίστηκε μέ τόν Πάμφιλο, άλλά, ενώ ό τελευταίος βασανί

στηκε καί άποκεφαλίστηκε τό

309,

ό Εύσέβιος αποφυλακίστηκε, εξαγορά

ζοντας τήν ζωή του μέ κάποιο αντάλλαγμα. Τό γεγονός δημιούργησε τήν

υποψία στούς όρθοδόξους δτι θυσίασε στά είδωλα γιά νά σωθεί, ενώ οί ά
ρειανόφρονες φίλοι του δέν έδειξαν νά δίνουν σημασία στό γεγονός. Καί
ό ίδιος δέν έδωσε κάποια εξήγηση. Στήν διάρκεια της φυλακίσεως συνερ
γάστηκε μέ τόν Πάμφιλο γιά τήν σύνταξη της χαμένης ΆπολοΎίας χάριν
του Ώριγένη.

Χειροτονήθηκε στήν Καισάρεια πρεσβύτερος καί περί τό

315

επίσκοπος

της πόλεως. "Οταν εκδηλώθηκε ή κακοδοξία του 'Αρείου, περί τό

318/320,

ό Εύσέβιος βρέθηκε στό πλευρό του, ώς ώριγενιστής καί άπολογητής, πού
δέν έδινε σημασία στό είδος αύτό τών συζητήσεων. Παρά τόν άρειανισμό
του προσπάθησε νά γεφυρώσει τεχνητά τό χάσμα μεταξύ 'Αρείου καί 'Εκ

κλησίας, υποστηρίζοντας πάντα τόν

W

Αρειο, τόν όποίο δέχτηκε στήν επι

σκοπή του μετά τήν καταδίκη του στήν 'Αλεξάνδρεια (περί τό

322).

Μέ

γράμμα του πίεσε τόν 'Αλέξανδρο 'Αλεξανδρείας νά δεχτεί τόν .. Αρειο, τόν

όποίο φρόντισε νά αθωώσει σύνοδος στήν Καισάρεια (324;). Γιά τήν δράση
του αύτή καί διότι άρνήθηκε νά ύπογράψει όρθόδοξο σύμβολο στήν σύνο
δο 'Αντιοχείας (άρχές του 325), καταδικάστηκε σέ άκοινωνησία, άλλά τό
θέμα του παραπέμφθηκε στήν μ~άλη σύνοδο του Μαίου του ίδιου ετους,

δηλαδή στήν' Α ι Οίκουμενική Σύνοδο της Νίκαιας. 'Εκεί παρουσιάστηκε
υπόδικος, άλλά γιά νά άποφύγει όριστική καταδίκη ύπέβαλε ώς προσωπι
κή όμολογία πίστεως τό βαπτιστήριο σύμβολο της Καισάρειας, στό όποίο

δέν ύπηρχε ό δρος «όμοούσιος». Μέ κάποια επέμβαση του Μ. Κωνσταντί
νου ό Εύσέβιος άποκαταστάθηκε, παρακάθησε στην Σύνοδο, χωρίς νά παί
ξει κάποιο ρόλο, καί υπέγραψε τό Σύμβολό της μέ τόν δρο «όμοούσιος»,
χάριν της θέσεώς του καί της εύνοιας του αύτοκράτορα, ό όποίος άρχισε

νά τόν εκτιμά, γιά τίς πολλές του γνώσεις καί τήν εύελιξία του. Τήν ε()νοια
αύτή διατήρησε μέχρι τό τέλος της ζωης του αύτοκράτορα, τόν όποίο καί
πολυτρόπως επηρέασε υπέρ του 'Αρείου καί κατά του Μ. 'Αθανασίου.
'Αμέσως μετά τήν Σύνοδο της Νίκαιας άγωνίστηκε κατά ιών στυλοβα

τών της. Βρίσκεται πίσω άπό τήν καταδίκη του 'Ασκληπά Γάζας, του Εύ
σταθίου 'Αντιοχείας

(330)

καί του Μ. 'Αθανασίου (Τύρος

335).

'Από τούς

φίλους του προτάθηκε νά διαδεχτεί τόν Εύστάθιο, άλλά άρνήθηκε, διότι

]27
τό μεταθετό άπαγορεύτηκε άπό τήν Σύνοδο της Νίκαιας, διότι δέν 1\θελε

νά βρεθεί στόν χώρο πού διασταυρώνονταν τά πυρά τών άντιπάλων καί διότι
προτιμούσε νά δρα λίγο πολύ στά παρασκήνια. Νωρίτερα πέτυχε την συγκα
τάθεση τού Κωνσταντίνου νά συγκληθεί σύνοδος

(334), γιά νά δικάσει τόν
τό 335. 'Εκεί διατυπώθηκε

•Αθανάσιο.

Ή σύνοδος τελικά f:Ύ\νε στήν Τύρο
ή κατηγορία δτι δ Ευσέβιος κατά τόν διωγμό μέ κάποιο άντάλλαγμα μπό
ρεσε (χωρίς νά πάθει τό παραμικρό) νά έλευθερωθεί άπό τήν φυλακή. Ό
καταδικάστηκε καί οΙ συνοδικοί, άφού παρέστησαν στά έγκαί

•Αθανάσιος

νια τού ναού της' Αναστάσεως στά Ίεροσόλυμα, δπου δ Ευσέβιος έκφώ
νησε τόν πανηγυρικό, Ιστειλαν άντιπροσωπεία στήν Κωνσταντινούπολη
(άπό τόν Ευσέβιο Νικομηδείας, τόν Ευσέβιο Καισαρείας καί τέσσερες ά
κόμα έπισκόπους), γιά νά ένημερώσει τόν αυτοκράτορα καί νά παραστεί
στίς λαμπρές έορτές γιά τήν τριακονταετή βασιλική έξουσία τού Κωνσταν
τίνου. Τότε δ Ευσέβιος έκφώνησε τόν μακροσκελή του τριακονταετηρικόν
έγκωμιαστικό λόγο.

Λίγο μετά τήν σύνοδο της Τύρου πέτυχε τήν καταδίκη τού Μαρκέλλου

•Αγκύρας ώς
(Μάιος 337) δ

σαβελλιανιστη. Μετά τόν θάνατο τού Μ. Κωνσταντίνου
Ευσέβιος f:ζησε δύο περίπου χρόνια. Πότε άκριβώς καί πού

πέθανε εΤναι α-Υνωστο.

ΕΡΓΑ

Ό Ευσέβιος μας άφησε γιγαντιαίο συγγραφικό Ιργο, πού τόν άναδεικνύ
ει τόν πολυμαθέστερο, μεταξύ έθνικών καί χριστιανών, άνθρωπο της έπο
χης του, όρυχείο γνώσεων καί πληροφοριών. Τά Ιργα του, χρονογραφικο

απολσΥητικά, φιλολΟΥΙκοεξηγητικά, πολεμικά, έγκωμιαστικά καί έπιστο
λές, υπογραμμίζουν τίς άπέραντες Ιστορικές, φιλοσοφικές, βιβλικές, γεω
γραφικές κ.α. γνώσεις του. Ή βασική του μέθοδος είναι ή παράθεση
κειμένων, χριστιανικών καί θύραθεν, χωρίς νά έπιμένει πολύ στήν συγκρό

τηση προσωπικης έπιχειΡηματολογίας 1\ στήν άφομοίωση τού πηγαίου υλι
κού σέ δικό του πλαίσιο σκέψεως. Πολλές φορές τό ίδιο υλικό καί μέ
διάφορη έκτίμηση τό παραθέτει σέ μεταγενέστερα Ιργα του. Ό λόγος του,

Ιδιαίτερα στά έγκωμιαστικά ΙΡγα, ε{ναι ρητορικός, άλλά χωρίς μέτρο 1\ εύαι
σθησία καί συχνά πολύ στρυφνός.
Ό μεγάλος άριθμός τών Ιργων του σώθηκε στό πρωτότυπο 1\ σέ λατινι
κές, συριακές, άρμενικές κ.α. μεταφράσεις. Ό 'Ιερώνυμος (De viris Π/. 81),
ό Φώτιος (ΜυριόΡιβλος

9), δ Ebed Jesu (γιά δσα μεταφράστηκαν στήν συ
ριακή: Assemani, Biblioth. Orient. ΠΙ 1, 18 έξ.) καί δ Νικηφόρος Κάλλιστος
Ξανθόπουλος (Έκκλησ. Ιστορ{α Ζ' 37) δίνουν δ καθένας δικό του κατά
λογο fpyrov, πού συμπληρώνεται άπό τίς άναφορές τού ίδιου τού Ευσεβίου
καί αλλων σύγχρονών του συγγραφέων. Ή χρονολόγηση Ύ\ά μερικά άπό
τά fpya του δέν ε{ναι άσφαλής.
Χρονικοί κανόνες κω έπιτομή παντοδαπης ίστορίας Έλλήνων τε καί βαρ-

128
βάρων. Γράφηκε τό

303,

άλλά συμπληρώθηκε τό

καί τό

311

325.

Παρέθετε

είσαγωγΙΚώς τά χρονολογικά συστήματα τών μεσογειακών Κ.α. λαών (Χαλ
δαίων, Άσσυρίων, Περσών, ΑΙγυπτίων, Έβραίων, Έλλήνων, Ρωμαίων) κι
έδινε συγχρονιστικούς χρονολογικούς πίνακες τών σπουδαιότερων γεγο
νότων τών λαών αυτών, αρχίζοντας από τόν 'Αβραάμ. Χρησιμοποίησε δου
λικά παλαιότερο ύλικό (καί αποσπάσματα). 'Από τό πρωτότυπο κείμενο
έχουμε μόνο αποσπάσματα σέ μεταγενέστερους ίστορικούς, οί όποίοι ό

μως μέ συμπληρώσεις καί διορθώσεις τό νόθευσαν. Τό ίδιο Ισχύει καί γιά
τήν σωζόμενη μετάφραση τού Ίερωνύμου. Ή συριακή (καί λιγότερο ή αρ

μενική) μετάφραση βοηθάει στήν αποκατάσταση τού αρχικού κειμένου.

Πραγματικός σκοπός είναι νά δειχτεί ή αρχαιότητα τού χριστιανισμού μέ
σω τού ΙουδαϊσμΟύ έναντι τών αλλων λαών-θρησκειών.

27,223-508. R. ΗΕΙΜ: GCS 47 (1956'
αποσπάσματα). Βλ. ('PG [[ 3494.

PG 19, 101·598.
(έλλην.

ΡΙ

Άπολογία ύπέρ Ώριγένους. Γράφηκε μεταξύ

καί

308

1984').

καί

309

ΒΕΠ

20,106-31

Ι

άπό τόν Πάμ

φιλο μέ τήν συνεργασία τού Ευσεβίου, στήν φυλακή, καί περιλαμβάνει πέντε
βιβλία. 'Αμέσως μετά τό μαρτύριο τού Παμφίλου

(309)

ό Ευσέβιος συνέτα

ξε μόνος καί εκτο βιβλίο. Άπό τό έργο, πού ήταν μάλλον απάντηση στόν
αντιωριγενισμό τού Μεθοδίου 'Ολύμπου καί αλλων, σώζεται μόνο τό πρώ
το βιβλίο σέ λατινική μετάφραση τού Ρουφίνου. Μεταφράστηκε καί στήν
συριακή.

PG 17, 541-616. CPG 11 3476.
Ή τού καθόλου στοιχειώδης εισαγωγή

έκλογαί. Γράφηκε περί τό

310

-

Περί τού Χριστού προφητικαί

καί είναι συρραφή αποσπασμάτων της ΠΔ,

στά όποία κυρίως αναγγέλλεται ή έλευση τού Κυρίου, Τό έργο, γραμμένο
μέ τόν πρώτο τίτλο σέ

10

βιβλία, σώθηκε μερικώς (τά βιβλία

6-9)

ώς Περ{

τού Χριστού προφητικαί έκλογαί. Πιθανότατα ή 'Εκκλησιαστική προπα

ρασκευή καί ή 'Εκκλησιαστική άπόδειξις, πού μόνος δ Φώτιος μνημονεύει
(Μυριόβιβλον

11

PG 22, 1021-1262

καί
καί

12),

νά ταυτίζονται μέ τό παρόν έργο.

1272-1273.

ΒΕΠ

28, 161-302

καί

159-160.

Κατά Ίεροκλέους (ό πλήρης τίτλος: «Πρός τά τού Φιλοστράτου είς Ά
πολλώνlOν διά τήν Ίεροκλεί παραληφθείσα ν αύτού τε καί τού Χριστού σύγ
κρισιν»). 'Όπως αλλοτε ό Κέλσος έγραψε τόν Άληθή λόγον κατά τών

χριστιανών, έτσι τώρα δ Ίεροκλής, δικαστής τών χριστιανών από τό

303

στήν Βιθυνία, έγραψε τόν Φιλαλήθη, στόν όποίο εκτός αλλων έκανε σύγ
κριση τού Χριστού καί του Άπολλωνίου Τυανέα. Κατά μίμηση τού Ώριγέ-

. νη

ό Ευσέβιος ανασκεύασε τίς άπόψεις τού 'Ιεροκλη. Ή μορφή τού κειμένου

είναι ώραία, αλλά ή φιλοσοφική του επιχειρηματολογία ό.δ'·)ν~τη καί ασυ
νεπής. Φαίνεται νά είναι από τά πρώτα έργα του Ευσεβίου, άλλά κάποιες

ενδείξεις όδηγούν στήν άποψη δτι τό

fpyo

γράφηκε

11

τουλάχιστο κυκλο-

129
φόρησε κατά τό

311

η λίγο μετά, δηλαδή όχι σέ περίοδο διωγμού.

ΡΟ

22, 795-868. C. 1.. ΚΑ YSER, F-"lavii Philostrati opera ... Eusebius advcrsus Hieroclcm,
Hildcslleim 1964', σσ. 369-413. ΒΕΠ 28, 109-133. SCh 333 (1986).

Ι,

Ί':κκλησιαστική ίστορία. Περιλαμβάνει
τό

312

10

βιβλία. 'Άρχισε νά γράφεται

καί γνώρισε τουλάχιστον τρεις αναθεωρήσεις καί συμπληρώσεις. Τά

όκτώ πρώτα βιβλία γράφηκαν μέχρι τό

313, όπότε καί ή πρώτη αναθεώρη
316 καί αυτήν άλλη τό 324. Στό 100

ση, τήν όποία ακολούθησε άλλη τό
βιβλίο καταχωρίζει «διατάξεις» καί «έπlστολές» τού Μ. Κωνσταντίνου, πού
είναι νόθες ή αμφίβολης γνησιότητας. Τό έργο αρχίζει μέ τήν ϊδρυση της
'Εκκλησίας (γενεαλογία Κυρίου) καί κλείνει στό έτος

324.

Τό πρόβλημα

της συντάξεως του έργου είναι πολύπλοκο καί εξηγεί τίς ασυνέπειες καί
τίς παλινωδίες τού συντάκτη. Ύποστηρίχτηκε ακόμα δτι τά όκτώ πρώτα

βιβλία γράφηκαν πρίν τό

303,

κάτι πού δέν είναι απίθανο. Σκοπός τού ερ

γου είναι νά δείξει τό δυναμικό καί θείο γίγνεσθαι της Έκκλησίας, ή όποία
φθάνει από τίς αντιξοότητες στόν θρίαμβο. Τό εργο ούτε αυστηρά μεθοδι
κό είναι ούτε καθαρά ίστορικό. Ό Ευσέβιος χρησιμοποιεί καί παραθέτει
άφθονο πηγαίο ύλικό καί φθάνει στόν σκοπό του μέ τήν παράΟεση τών α

ποστολικών διαδοχών (απαρίθμηση επισκόπων μεγάλων έκκλησιαστικών
κέντρων), τήν παρουσίαση τών εκκλησιαστικών συγγραφέων (μέ αναφορά

τών εργων πού έγραψαν πρός οικοδομή τών πιστών καί πρός αντιμετώπι
ση τών αίρέσεων), τήν αναγραφή σπουδαίων γεγονότων συχνά μέ πολλή

ύποκειμενικότητα, τήν ίστόρηση τών διωγμών καί τήν θριαμβευτική πα
ρουσίαση της 'Εκκλησίας ώς νικήτριας τού Σατανά διά τού Μ. Κωνσταν
τίνου, κατεξοχήν όργάνου τού Θεού. Γιά τό ύλικό καί τίς πληροφορίες του

τό έργο είχε καί θά εχει τεράστια σημασία, δσα πολλά καί αν είναι τά μειο
νεκτήματά του. Σ' αυτό κυρίως όφείλει τήν φήμη του ό ευσέβιος.
ΡΟ

20, 45-906. Ε. SCHWARTZ, Eusebius Wcrke, 11, Leipzig 1903-1909 (OC'S 9). ΒΕI1
19,198-384 καΙ 20, 11-105. G. BARDY-P. PERICHON: SCh bis 31, 41, 55, 73. G. ΟΕΙΤΟΝ,
Storia ecclesiastica c ί Martiri Palestina, Roma 1964. ΕΠΕ 28-30. V. DEI.GADO, Historia
ccclcsiastica, Madrid 1973. Η. KRAFT-H.A. GAERTNER, Kirchengeschichtc, Μϋnchen
1967'. F. MASPERO-M. CEV Α, Eusebio dices, Storia ccclcsiastica, \1i1ano 1979. l'ΥΙετα
φΡάστηκι; στήν λατινική (από τόν Ρουφίνο, πού έκανε καί έπεμβάσεις), τήν συριακή.
τήΊι αρμενική καί τήν κοπτική (αποσπάσματα).

CPO 11 3495.

Περί τών έν Παλαιστίνl1 μαρτυρησάντων. Γράφηκε μετά τόν θάνατο τού

Μαξιμίνου (313) καί περιλήφτηκε στήν Έ/(κλησιαστική ιστορία περί τό 316.
Διηγείται μαρτύρια, τά όποία παρακολούθησε ή γιά τά όποία άκουσε. Τό
κείμενο (ή σύντομη μορφή) ξαναγράφηκε περί τό

324 σέ εκτενή

μορφή, πού

σώθηκε αποσπασματικά καί σέ συριακή μετάφραση.
ΡΟ 20, 1457-1520 (σύντομη μορφή) καί 1441-1456 (έκτενή, αποσπάσματα). Ε.
SCHW ARTZ, Eusebius Werke, ιι 2, Leipzig 1908, σσ. 907-950 καί 91 1-945. Η. DH.EHA ΥΕ:
ΑΒ 16 (1897) 113-139. ΒΕΠ 20,313-341 (βλ. καί έκδόσεις Έκκλησ. Ιστορίας). CP(; 11
3490 (γιά μεταφράσεις).

130
'Αρχαίων μαρτυρίων συναγωγή καί Μαρτύριον δέκα Αίγυπτίων. Γράφη

κε μάλλον τήν ϊδια έποχή

(313)

καί συνιστά άπλή συναγωγή κειμένων γιά

παλαιότερα μαρτύρια. Σώζονται μόνο άποσπάσματα. Σχετικά σώζονται ά
κόμη αποσπάσματα τού «Μαρτυρίου» τών δέκα Aiyuntirov χριστιανών.
ΡΟ

20, 1519-1534.

ΒΕΠ

20,342-350.

ΡΟ

20, 1533-1536

(τών

10

Αιγυπτίων).

Ευαγγελική προπαρασκευή. μ Αρχισε νά γράφεται περί τό

313

καί αποτε

λείται από 15 βιβλία. Γιά νά δείξει δτι οί χριστιανοί δέν εχουν άλογη πίστη
καί διδασκαλία καί δτι ορθά στράφηκαν από τήν έθνική στήν ιουδαϊκή σο
φία, παραθέτει-συρράφει μεγάλον αριθμό αποσπασμάτων έθνικών συγγρα

φέων (πού τούς δείχνει ν' αντιφάσκουν καί νά μυθολογούν αφελώς), συγ
κρίνοντάς τους πρός τούς παλαιοδιαθηκικούς συγγραφεΙς. Δείχνει τήν α
νωτερότητα καί αρχαιότητα τών δευτέρων εναντι τών πρώτων καί ισχυρί
ζεται δτι οί πρώτοι δανείστηκαν από τούς δεύτερους, ιδέα γνωστή από τόν
'Ιουστίνο καί τούς λοιπούς απολογητές. Ή σημασία τού εργου βρίσκεται
μόνο στήν συλλογή καί κάποτε διάσωση τών αποσπασμάτων. Σώζεται καί

σύνοψη τού εργου, οφειλόμενη ίσως στόν ϊδιο τόν Ευσέβιο.
ΡΟ

21, 21-1408. Κ. MRAS, Eusebius Wcrke, νιιl, Berlin 1954/6 καί 1982/3 (OCS 34).
SCh 206 (Ι), 22R (\1-111), 262 (\ν-ν 17), 266 (ν 18-νl), 215 (νιι), 292 (χι), 307 (ΧΙΙ-ΧΙΙΙ),
338 (χιν-χν). ΒΕΠ 25-26.
Ευαγγελική απόδειξις. Γράφηκε τήν ϊδια έποχή καί αποτελεί συνέχεια τού
προηγούμενου. 'Από τά

20

βιβλία του σώθηκαν τά πρώτα

10

καί αποσπά

σματα τού 150υ. Πρόκειται γιά συρραφή κειμένων της ΠΔ καί τού Ίωσή

που, μέ τά όποια θέλει νά δείξει δτι οί χριστιανοί καί όχι οί 'Ιουδαίοι κατα
νοούν καί διασώζουν τό αληθινό πνεύμα της ΠΔ, αυτοί μόνο διακρίνουν
τά ύπεριστορικά από τά πρόσκαιρα (μωσαϊκός νόμος) στοιχεία της καί αυ
τοί είναι οί πνευματικοί κληρονόμοι των πατριαρχών.
ΡΟ

28

22,13-793.

Ι. Α. ΗΕΙΚΕΙ,

Eusebius Wcrke,

νι,

Leipzig 1913 (GC'S 23).

ΒΕΠ

27

καί

(σσ. 13-ΙOR).

Περί διαφωνίας Ευαγγελίων. Γράφηκε περί τό

312/313

καί περιέχει δύο

μέρη: α) «Είς τήν γεvεαλoγίαν τού Σωτήρος» (πρός Στέφανον) καί β) «Είς
τήν άνάστασιν τού Σωτήρος» (πρός Μαρίνον). Σώζονται μόνο αποσπάσμα
τα καί έπιτομή του από τόν ίδιο τόν Ευσέβιο.
ΡΟ 22, 880-936 καί 937-957 (ή επιτομή)
299-327, 328-337, 338-364. Μεταφράστηκε

καί

957- ΙΟl6

στήν συριακή

(τά άποσπάσματα). ΒΕI1

23,

(CPO ιι 3470).

Περί των τοπικών όνομάτων ('Ονομαστικόν). Γράφηκε περί τό

312/313.

Είδος λεξικού όνομάτων της ΠΔ (= ΟΙ) σέ σειρά άλφαβητικ" καί κατά βι
βλίο. Διατυπώθηκε καί Τι άποψη δτι γράφηκε πολύ ένωρίς, περί τό 300.
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Ε.

KL.OSTERMANN, Eusebius Werke, 111

Ι,

L.eipzig 1904 (GCS ΙΙ).ΒΕΠ 24,11-72. Με
23, 903-976) καί τή συριακή (άπο

ταφράστηκε στήν λατινική (Ίερώνυμος) (Ρ/.
σπάσματα).

Κανόνες δέκα τών ίερών Ευαγγελίων. Είναι συνοπτικοί πίνακες (είδος

cordancia)

con-

των παράλληλων ή διαφορετικων χωρίων τών τεσσάρων Ευαγ

γελίων, κάτι πού πρώτος έπιχείρησε περί τό

200 ό

Άλεξανδρέας Άμμώνιος,

αλλά μέ βάση μόνο τό Ευαγγ. του Ματθαίου (<<' Αρμονία των Ευαγγελίων»).
Οί βασικές στηλες τώρα είναι δέκα καί δίπλα τους τά παράλληλα χωρία.
Τό έργο άρχισε ό Ευσέβιος, αφου διήρεσε τά ευαγγελικά κείμενα σέ μικρά

τμήματα, τά όποία καί αρίθμησε. Οί στηλες είναι: 1) Ματθαίος-Μάρκος
Λουκάς- 'Ιωάννης,
'Ιωάννης,
Μάρκος,

10) τά

4)

2)

Ματθαίος-Μάρκος-Λουκάς,

Ματθαίος-Ίωάννης,

5)

3)

Μα τθαίος-Λουκάς

Ματθαίος-Λουκάς,

6)

Ματθαίος

7) Ματθαίος- 'Ιωάννης, 8) Λουκάς-Μάρκος, 9) Λουκάς- 'Ιωάννης,

ιδιάζοντα κάθε ευαγγελιστη. Τούς κανόνες συνοδεύει Έπιστολή πρός

Κυπριανόν. Άνάλογους Κανόνες συνέταξε ϊσως γιά τίς Πράξεις καί τίς Έ
πιστολές του Παύλου.

PG 22, 1276-1292.

ΒΕ1124,

δόσεων της Κι\ (π.χ. Ε.

73-84. Δημοσιείιεται καί στήν IΞiσαγωγή τών κριτικών εκ
Ncstle-K. Aland). Σώθηκε στήν κοπτική, τήν συριακή καί τήν

άρμενική.

'Υπόμνημα πρός Ήσαίαν. Γράφηκε μετά τό

316.

Τό σωζόμενο κείμενο,

στό όποιο γίνεται χρήση της ίστορικογραμματικης καί της αλληγορικής
μεθόδου, εχει ώς πηγή τό ανάλογο έργο του Ώριγένη, αλλά δέν του λείπει
καί πρωτοτυπία. Άποσπάσματα στόν κώδικα

Laur. plut.

Χ14 ανήκουν ϊ

σως στήν Έκκλ. ίστορία.

PG 24, 89-526. ΒΕIl 23, 12-254. J. ZIEGL.ER, Eusebius Werke,
DES PI.ACFS: Βί 58 (1977) 117-120.

ΙΧ,

Berlin 1975.

Βλ.

καί

Πρός Άλέξανδρον Άλεξανδρείας (έπιστολή). Περί τό

322 γιά

τό ζήτημα

του Άρείου. Σώζονται αποσπάσματα, στά όποία ό γίός ονομάζεται «τέ
λειον κτίσμα».
Η. G. ΟΡΙΤΖ, Athanasiu~ Werkc, I11 Ι, Berlin-L.cipzig 1934, σ. 14. BEl1 37,104 .

. Πρός Ευφρατίωνα (έπιστολή). Κατά τήν ίδια έποχή. Άποσπάσματα.
Η. G. ΟΡΙΤΖ, Athanasius Werkc, 111 Ι, σσ. 4-6. ΒΕΠ 37,96-97.

Περί τής θεοφανείας. Γράφηκε από τό

324 καί μετά, είναι έκλαϊκευμένη

απολογητική έκθεση γιά τό έργο του θείου Λόγου πρίν από τήν ένανθρώπη
σή του καί σέ μέγα μέρος αποτελεί έπανάληψη τών εργων Ευαγγελική προ
παρασκευή καί Ευαγγελική άπόδειξις. Σώζονται

17

αποσπάσματα του

πρωτοτύπου καί όλόκληρο σέ πιστή συριακή μετάφραση.
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PG 24, 609-690.

Η.

GRESSMANN, Eusebius Werke, ιι 2, Leipzig 1904
(GCS 11). ΒΕΠ 28, 135-157.

(καί γερμανική

μετάφραση της συριακης μεταφράσεως)

Πρός τούς της παροικίας αύτού (επιστολή στούς Καισαρείς). Λίγο μετά
τήν Σύνοδο της Νίκαιας ('Ιούνιος

325).

Δικαιολογεί τήν στάση του στήν

Σύνοδο καί τήν αποδοχή τού δρ')υ «όμοούσιος».

PG 20,1536-1544.

ΒΕΠ

37,128-129.

Η.

G.

ΟΡιΤΖ, Athaπasius

Werke, 11

Ι, σσ.

42-47.

Μεταφράστηκε λατινικά.

'Ερμηνεία είς τούς Ψαλμούς. Συντάχτηκε μεταξύ

325

καί

326

καί είναι

τό εκτενέστερο ερμηνευτικό του έργο. Σώζεται ύπόμνημα στούς Ψαλμούς

37· 51-95, 3· 49· 118.

Καί από σειρές σώζονται σχόλια στούς

95,3-150,0-

πως καί πολλά αποσπάσματα.

PG 30, 81-104 (Ψαλ. 37). PG 23, 441-1221 καί 55,589-594 (Ψαλ. 51-95). R. DIΞVREESSE:
Rb 33 (1924) 78-81 (Ψαλ. 49). Μ. HARL: SCh 189-190 (Ψαλ. 118). Βλ. καί PG 23, 72-441
(Ψαλ. 1-50),441-1396 καί 24,9-76 (Ψαλ. 95-150), ι. Β. PITRA, Aπalccta sacra, 111, Βενε
τία 1883, σσ. 365-520 (Ψαλ. 1-118) γιά τά αποσπάσματα. ΒΕΠ 21-22. CPG 11 3467.
Δύο μεταφράσεις στήν λατινική (το!) Ίλαρίου Poitiers καί τού Εύσεβίου Vercelli)
χάθηκαν.

Περί της τού Πάσχα έορτης. Τό εστειλε περί τό

334/5

στόν Μ. Κωνσταν

τίνο, από τόν όποίο πηρε γι' αυτό επαινετική επιστολή. Έξηγούσε τήν ση
μασία της εορτης γιά τούς Έβραίους

καί τούς χριστιανούς.

Σώθηκε

απόσπασμα.

PG 24, 693-706. Bf:·n 24,85-91.
Κατά Μαρκέλλου' Αγκ(ιρας (βιβλία δύο). Γράφηκε μετά τήν συνοδική κα
ταδίκη

(335)

τού Μαρκέλλου' Αγκύρας. ΣταχυολογεΤ χωρία τού Μαρκέλ

λου, γιά νά τόν δείξει μοχθηρό (στήν πολεμική εκείνου κατά τού Άστερίου,
τού Ευσεβίου Νικομηδείας, τού Ώριγένη κ.α.) καί σαβελλιανιστή.

PG 24, 707-826.

ΒΕΠ

29,11-60.

Ε. ΚΙΟSΤΕRΜΑΝΝ,

Euscbius Wcrke,lV, ΙeίΡΖίg 1906,
G.C.'. HANSEN,

σσ. Ι-58 (G('S) καί άναθεωρημένη ή ίδια έκδοση στήν ίδια σειρά από τόν
Berliπ

1972.

'Εκκλησιαστική θεολογία (βιβλία τρία). Γράφηκε λίγο μετά τό προηγού

μενο, γιά νά δικαιολογήσει θεωρητικότερα τήν καταδίκη τού Μαρκέλλου.

Οί θέσεις του εδώ ειναι σαφώς αρειανικές.

PG 24,

825-1046.ΒΕΠ

29,61-167.

Ε.

KLOSTERMANN, Eusebius Werke,

ΙΥ, σσ.

60-182.

Πρός Κωνσταντίαν (επιστολή). Γράφηκε στά τελευταία χρόνια της ζωης
του πρός τήν αδελφή τού Μ. Κωνσταντίνου Κωνσταντία, γιά νά τήν πείσει

δτι ή εικόνα τού Χριστού (καί κάθε εικόνα) πού ζητούσε ε:",αι εκφραση εί-
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δωλολατρικού πνεύματος. Ό

Thucmmel

τήν τοποθετεί στό ετος

313.

Άπο

σπάσματα.
ΡΩ

20,1545-1549. ΒΕΠ 29, 172-174. H.J. GEISL'HER, Dcr
Gίitcrsloh 1968, σσ. 15-17.

byzaπtiπisL'IIe

Bilderstrcit,

Τριακονταετηρικός είς Κωνσταντίνον τόν βασιλέα καί Βασιλικόν σύγγραμ
μα. Δύο διαφορετικά εργα πού ένώθηκαν μάλλον τυχαία στήν χειρόγραφη
παράδοση. Τό πρώτο (κεφ.

1-10) επαινεί ακατάσχετα

τόν Μ. Κωνσταντίνο

καί εχει τήν μορφή εγκωμιαστικού λόγου, πού εκφωνήθηκε μέ τήν ευκαι
ρία τών τριάντα χρόνων τής βασιλικης του εξουσίας, τό

δεύτερο (κεφ.

11-18)

335

η τό

336.

Στό

απευθύνεται πάλι στό ίδιο πρόσωπο καί αποτελεί ε

κλαϊκευμένη εισαγωγή στόν χριστιανισμό καί περίληψη μέρους τού εργου
του «Περί θεοφανεΙας».
ΡΩ 20,1316-1440. Ι. Λ. ΗΓ.Ι Κ F.ι. ,
24.233-281. ΈΠΕ 57, 16-173.

Eu~ebius

Werke,

Ι, ΙeίrΖίg

1902,

σσ.

195-259.

ΒΕΠ

Ι-:ίς τόν βίον τού Κωνσταντίνου βασιλέως (βιβλία τέσσερα) καί Λόγος τφ
τών άγίων συλλόγφ. Τό εργο δείχνει νά εχει γραφεί μετά τόν θάνατο τού

Μ. Κωνσταντίνου, πρός τό τέλος τού

337.

Χωρίς νά ειναι βιογραφία, περιέ

χει όσα σημεία της ζωής τού Μ. Κωνσταντίνου μπορούσαν νά γίνουν αφορ
μή γιά ενα εγκωμιαστικό παραλήρημα, ενώ συγχρόνως δίνεται μεγάλη σειρά
επίσημων καί μή εγγράφων (γνήσιων;) τού αυτοκράτορα. Τά ίστορικά σφάλ

ματα καί οί ανακολουθίες όδήγησαν πολλούς ερευνητές στήν αρνηση της
γνησιότητας τού εργου. Θεωρούμε όμως πολύ πιθανό, ενα μέρος τού εργου

νά εκφωνήθηκε η νά γράφηκε ώς εγκώμιο από τόν Ευσέβιο καί μάλιστα
πρίν από τόν θάνατο τού Κωνσταντίνου. Μετά τόν θάνατο τού τελευταίου
νεώτεροι εμπλούτισαν τό εργο κατά τό δοκούν κι ετσι εχουμε τήν σημερι

νή προβληματική του μορφή. Καί ό «Λόγος τφ τών άγίων συλλόγψ», όμι

λία δηλαδή πρός τούς επισκόπους τού Μ. Κωνσταντίνου, πού συνεκδίδεται
μέ τόν «Βίο» καί είναι ειδος απολογίας τού χριστιανισμού στό πνεύμα τών
απολογητών τού Β' καί Γ' αΙ, είναι νομίζουμε κατά τόν πυρήνα του κειμέ
νο πού συνέταξε ό Ευσέβιος γιά λογαριασμό τού Μ. Κωνσταντίνου καί πού
κατόπιν έμπλουτίστηκε μέ νέα καί αυτό στοιχεία.
Βίος: ΡΟ

20, 909-1129' ΗΕΠ 24, 93-199' ΈΠΕ 57, 176-525' fR. WINKfLMANN, Eusebiu,
Wt:rkc. Ι Ι, Berliπ 1975. Λόγος: PG 20, 1233-1316' Ι. Α. ΗΕΙΚΕΙ, fusebius Wcrke, Ι,
I.cirzig 1902, σσ. 154-192' ΒΕΠ 24.203-232' ΕΠΕ 57.528-625.
Σχόλια στήν Π καί ΚΔ. Μακρά σειρά σχολίων σέ «Σειρές» προσγράφον
ται στόν Ευσέβιο, χωρίς όμως νά είναι πάντοτε βέβαιη καί ή γνησιότητά

τους. Τέτοια σχόλια σώζονται στήν 'Οκτάτευχο, τόν 'Ιώβ, τόν 'Ιερεμία (καί

τούς Θρήνους), τόν Δαvιήλ, τόν 'Ιεζεκιήλ, τίς Παροιμίες, στό 'Ασμα άσμά
των, στόν Ματθαιο, τόν Μάρκο, τόν Λουκά, τόν 'Ιωάννη, στίς Πράξεις,

σέ Έπιστολές τού Παύλου καί στίς καθολικές 'Επιστολές. ρσ
καί

525-606. ('PG 11 3469.

24, 76-78
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Άπολεσθέντα. Ύπόμvημα είς τήν Α ι Κορινθίους. VΕλεγχος καί άπολο
γία (κατά εθνικών). Περί τής τών παλαιών άνδρών πολυγαμίας τε καί πο

λυπαιδίας. Περί εκπληρώσεως τών προφητειών (επεξεργασία του, φαίνεται,
αποτελεί τό τέταρτο βιβλίο της «Θεοφανείας»). Δευτέρα Θεοφάνεια (σώ

ζονται μερικά της αποσπάσματα πού είναι απλές παραφράσεις εύαγγελι
κών χωρίων. Βλ. έκδ. έργου «Θεοφάνεια»). Βίος τού Παμφίλου (μεταξύ
καί

311).

Κατά Πορφυρίου. (Γράφηκε πρίν τό

329,

σέ

25

309

βιβλία, γιά νά αντι

κρούσει τό έργο τού νεοπλατωνικού Πορφυρίου «Κατά χριστιανών» πού καί

αύτό χάθηκε. Ειναι πολύ περίεργο τό γεγονός δτι ό Ευσέβιος δέν τό μνημο
νεύει ρητά πουθενά, ένώ εξ άλλου χρησιμοποιεί χρονολογικά του στοιχεία

καί καταλόγους βασιλέων). Περί τής άνομβρίας. Λόγος είκοσαετηρικός
(στόν Μ. Κωνσταντίνο).
Άμφιβαλλόμενα καί Νόθα. Περί της τού βιβλίου τών προφητών όνομα
σίας. Μέ στοιχεία γιά τήν δράση τών προφητών:

PG 22, 1261-1272.

ΒΕΠ

28, 303-308.
Περί τού άστέρος τών μάγων (τούς όποίους όδήγησε στήν φάτνη). Σώζε
ται στήν συριακή, αποδίδεται στόν Εύσέβιο, αλλά πολύ πιθανό νά γράφη
κε απευθείας στήν συριακή: W. Wright, Eus. of Caesarea οη the Star: Journa/

of Saσι'ι! Literature

(4η σειρά)

9 (1866) 117-136

καί ΙΟ

(1867) 150-164.

Περί μiτρωv καί σταθμών (απόσπασμα). Τό έργο γράφηκε μετά τόν Ε'
αΙ από άγνωστο συγγραφέα, πού είχε ύπόψη του τό όμώνυμο έργο τού Έ
πιφανίου Σαλαμίνας Κύπρου.

CPG 11 3506.
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33.

ΣΥΝΟΔΟΣ ΓΑΓΓΡΑΣ (περίπου 340/2)

Μία συνοδική 'Επιστολή καί

20

Κανόνες μ' εναν 'Επίλογο αποτελούν τά

κείμενα-άποφάσεις της συνόδου της Γάγγρας (Παφλαγονία). Ό χρόνος συγ
κλήσεώς της συζητήθηκε πολύ. Φαίνεται όμως ότι δέν άπέχουμε της αλή
θειας, αν τήν τοποθετήσουμε περί τό

14

340/342.

Τήν 'Επιστολή υπογράφουν

έπίσκοποι, πού δηλώνουν δτι συνηλθαν «διά τινας έκκλησιαστικάς

χρείας» καί πρός άντιμετώπιση προβλημάτων, πού δημιούργησε ή δράση

τοϋ μετέπειτα επισκόπου (λίγο πρίν τό 357) Σεβαστείας Ευσταθίου, πού ε
νίσχυσε μάλλον υποφώσκουσες τάσεις. Οί τάσεις αυτές ήταν γενικά εγκρα
τιτικές μέ άναγωγή της παρθενίας καί της έγκράτειας σέ αυτοσκοπό καί
μέ καλλιέργεια αίσθήματος υπεροχής εναντι τών λοιπών χριστιανών καί

δή τών εγγάμων. 'Ακόμα έκδηλωνόταν περιφρόνηση πρός τήν παραδοσια
κή λειτουργική ζωή, τούς έπισκόπους, τούς κοινούς ναούς, τήν τιμή τών

μαρτύρων καί τήν παραδοσιακή ήθική. Στοιχεία τών τάσεων τούτων, πού
προϋποθέτουν οί κανόνες ή δηλώνονται στήν 'Επιστολή, άπαντοϋν καί σέ
μεσσαλιανικούς κύκλους, δπως αυτοί διαμορφώθηκαν λίγο άργότερα με

ταξύ Ευφράτη, 'Αρμενίας καί Μικρασίας. Έπομένως δ Ευστάθιος, ίδρύ
οντας μοναστικές όμάδες στήν περιοχή άρχικά τής Μικρής 'Αρμενίας,

έξέφραζε μερικές άπό τίς παραπάνω τάσεις άλλά μάλλον δχι όλες τίς τά
σεις αυτές. Καί ή σύνοδος, μέ άφορμή εναν επώνυμο έκφραστή τους, τόν

Ευστάθιο, άντιμετώπισε τό σύνολο τών παρεκκλίσεων, πού έμφάνισε στά
πρώτα του βήματα ό άσκητικός-μοναστικός βίος στίς περιοχές Άρμενίας,
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Πόντου καί Μικρασίας.
Παρατηρούμε ότι τό άπλοϊκό κανονιστικό κείμενο (κανόνες) τής Γάγ

γρας προϋποθέτει θαυμαστή πνευματική ίσορροπία μεταξύ ασκητικού καί
κοινωνικού βίου, παρθενίας καί γάμου, μοναχισμού καί λειτουργικής ζω

ής. Ή λειτουργική ζωή καί ή παράδοση γενικά είναι άπαραίτητα, ένώ ή
άσκηση καί ή παρθενία συνιστούν μόνο τό μέσο καί όχι αύτοσκοπό, κάτι
πού όδηγεί στήν υπεροψία όσους εγκρατεύονται.
Συγκεκριμένα ή σύνοδος αναθεματίζει: δσους περιφρονούν (<<βδελύσσον
ται») τόν γάμο, όσους νομίζουν ότι οί έγγαμοι δέν θά σωθούν, όσους δέν
κοινωνούν από τήν Θ. Εύχαριστία πού τελεί εγγαμος πρεσβύτερος, όσους
παρθενεύουν από περιφρόνηση πρός τόν γάμο καί όσους γιά τόν ίδιο λόγο
εγκαταλείπουν συζύγους

1\

σκηση κι έγκράτεια (καν.

τέκνα ή γονείς, προφασιζόμενοι συγχρόνως ά

1,4,9,10,14,15,16).

Καταδικάζει όσους καταδι

κάζουν τήν κρεοφαγία, όσους παρά τούς κανόνες νηστεύουν τήν Κυριακή
καί όσους δέν τηρούν τίς κανονικές νηστείες τής 'Εκκλησίας

(2,18,19).

'Ε

ξαιρετικά έπικίνδυνη γιά τήν 'Εκκλησία ήταν ή αποστασιοποίηση μερικών
καί δή ασκητών

- μοναχών

από τήν όργανωμένη 'Εκκλησία. Γι' αύτό ή σύ

νοδος αναθεματίζει όσους τελούν λειτουργικές συνάξεις έξω από τούς να
ούς, από περιφρόνηση πρός τούς κανονικούς ναούς καί πρός τήν τιμή τών

μαρτύρων

(5,6,20), καί δσους ενεργούν στήν 'Εκκλησία χωρίς τήν γνώμη
του επισκόπου (7,8,11). Ή τελευταία προβληματική αναστάτωσε τήν 'Εκ
κλησία στούς πρώτους μεταποστολικούς χρόνους καί τήν αντιμετώπισε θε
ολογικά πρώτος δ Θεοφόρος 'Ιγνάτιος

(+ 107-117).

Ή σύνοδος άναφέρεται

ακόμη στήν υπερτίμηση της σημασίας τών ενδυμάτων τών μοναχών

καί στήν κακή συνήθεια τών γυναικών νά φορούν ανδρικά ενδύματα

η νά ξυρίζουν τήν κόμ η τους γιά λόγους δηθεν ασκήσεως
νόνας

3

(17).

(12)
(13)

Τέλος ό κα

αναθεματίζει τούς παράγοντες έκείνους τού μοναχισμού, πού συ

νιστούν σέ δούλους νά εγκαταλείπουν, χάριν τού μοναχισμού, τούς κυρίους

τους καί νά μήν έξασφαλίζουν τήν συναίνεσή τους γι' αύτό.
Οί κανόνες μεταφράστηκαν στήν λατινική καί σέ όλες τίς άνατολικές
(χριστιανικές) γλώσσες

(CPG

ιν

8553-8554).

MANS1, 11, 1095 έξ. ΑΛ1ΒΙΖΑΤΟΥ, Κανόνες, σσ. 210·214. JOANNOU, Fonti, Ι 2, σσ.
85-99 (καί ή συνοδική 'Επιστολή). J. GRIBOMONT, Le monachisme au ιν' siec1e en Asic
Mineure: de Gangres au messalianisme: SP 2 (1957) 400-415. J. DE CHURRUCA, Ι'
anatheme du Concile de Gangres contre ceux qui sous pretexte de christianisme incilent 1e,
esclaves il quitter 1eurs maitres: Revue hisr. de Droir francais er etranger 60 (1982) 261·278.

34.

ΣΥΝΟΔΟΙ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ (341) ΚΑΙ ΡΩΜΗΣ (341)

Α. Ή συνοδική δραστηριότητα τών αρειανοφρόνων είχε πάντα διπλό σκο
πό: τήν καταδίκη τού' Αθανασίου καί τών πιστών στό ΣύμβΟλΟ της Νίκαιας
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πρώτον καί τήν αποκατάσταση τού' Αρείου καί τών όπαδών του δεύτερον.
Άπέφευγαν όμως μέχρι τό

337,

φοβούμενοι τόν Μ. Κωνσταντίνο, νά εργα

στούν ευθέως γιά τήν ανατροπή της Νίκαιας. Ή άνατροπή αυτή γινόταν

ακόμη δυσκολότερη γιά τούς έξης λόγους: Οί όρθόδοξοι θεολόγοι καί δή
ό 'Αθανάσιος είχαν εξαρθρώσει τήν απλοϊκή, αλλωστε, αρειανική θεολο
γία, ή όποία μέχρι τήν δεκαετία τού

360

δέν βρηκε ίκανούς θεολόγους νά

τήν ανανεώσουν· δύο από τούς τρείς γιούς καί διαδόχους τού Μ. Κωνσταν
τίνου, ό Κωνσταντίνος Β ι

(+ 340)

καί ό Κώνστας Α ι

(+ 350)

στήν Δύση,

έδειχναν σεβασμό στήν Νίκαια κι εκτίμηση στόν Άθανάσιο, όπως άκρι

βώς συνέβαινε καί μέ τήν 'Εκκλησία της Ρώμης είδικά καί της Δύσεως γε
νικά. 'Εάν κανείς προσθέσει σ' αυτά τήν εσωτερική άνάγκη καί τών ίδιων

τών αρειανοφρόνων νά αυτοπροσδιοριστούν θεολογικά, μετά από τόσες εμ
φανείς καί αφανείς μετανικαϊκές διεργασίες, κατανοεί πώς καί γιατί τό

341

αρχίζει νέα συνοδική εποχή, κύριο χαρακτηριστικό της όποίας είναι ή σύν
ταξη συμβόλων πίστεως. 'Όλα όμως τά σύμβολα αυτά θά βρίσκονται σέ

αναφορά πρός τό Σύμβολο της Νίκαιας, άποφεύγοντας τελείως

11 έρμηνεύ

οντας κατά βούληση τόν άποφασιστικό του όρο «όμοούσιον».

Ή σύνοδος' Αντιοχείας πραγματοποιήθηκε στίς

6

'Ιανουαρίου τού

341

(δχι τό καλοκαίρι τού ίδιου έτους, δπως λέγεται συνήθως) μέ αφορμή τά

εγκαίνια μεγάλης Βασιλικης, πού είχε θεμελιώσει δ Μ. Κωνσταντίνος. Εί
χαν κληθεί επίσκοποι απ' όλα τά μέρη τού ανατολικού κράτους καί παρέ
στησαν περί τούς

97

καί ό ίδιος ό αυτοκράτορας Κωνστάντιος, πού τότε

βρισκόταν στήν Άντιόχεια καί ύποστήριζε μέ κάθε τρόπο τούς αρειανούς.
Προήδρευσε μάλλον ό Άντιοχείας Πλακέντιος

(334-341),

αλλά ό Ευσέβιος

Νικομηδείας καί οί περί αυτόν ήταν οί κατευθύνοντες. Οί τελευταίοι, λοι
πόν, γιά τούς λόγους πού άναφέραμε προηγουμένως καί μέ τήν πίεση τών
όλίγων όρθοδόξων στήν σύνοδο, όπως τού Διανίου Καισαρείας της Καπ
παδοκίας, προχώρησαν στήν σύνταξη τεσσάρων διαδοχικών όμολογιών πί

στεως, τίς όποίες όνομάζουμε γενικά σύμβολα. Ή διαδικασία αυτή είχε
διάρκεια μηνών. Κύριο μέλημα τών συντακτών ήταν όχι μόνο νά πείσουν
δτι δέν είναι αρειανοί, όπως τούς κατηγορούσαν, αλλά καί νά παρακάμ
ψουν τό Σύμβολο της Νίκαιας.

Ποία διαδικασία όδήγησε στά τέσσερα σύμβολα δέν γνωρίζουμε ακρι

βώς. 'Οποιαδήποτε όμως καί αν ήταν αυτή, μαρτυρεί τήν αμφιταλάντευ
ση, τήν αβεβαιότητα καί τήν ασυμφωνία τών συνοδικών. Φαίνεται δτι τό

δεύτερο σύμβολο, πού ανοιγε τήν όδό πρός τόν όμοιουσιανισμό, είχε απο
δοχή ευρύτερη στήν σύνοδο.
Πρώτο σύμβολο. (Ή σειρά τους, σύμφωνα μέ τόν ' Αθανάσιο, πού παρα

θέτει καί τά τέσσερα σύμβολα). Πρόκειται μάλλον γιά μέρος της Έπιστο

λής της συνόδου πρός τόν Ρώμης 'Ιούλιο, τόν όποίο ηθελε νά πείσει ότι
τά μέλη της δέν είναι όπαδοί τού' Αρείου. Τό κείμενο είναι σύντομο καί
περιλαμβάνει έμμεση κατάφαση της αιδιότητας τού ΥΙού, διότι τόν χαρα

κτηρίζει «συνόντα τφ γεγενVΗKότι αυτόν Πατρί», καί της αΙωνιότητας της
βασιλείας του (κατά τού Μαρκέλλου Άγκύρας, πού έθετε τέλος στήν βα
σιλεία τού Χριστού).

Δεύτερο σύμβολο. Στήν ' Αντιόχεια δ Διάνιος Καισαρείας της Καππαδο-
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κίας έφθασε συνοδευόμενος από τόν Ικανό διαλεκτικό καί πρώην ακραίο
αρειανόφρονα 'Αστέριο τόν Σοφιστή

(+ 34112). Αύτός, λοιπόν, σέ άποσπά

σματά του έχει διατυπώσεις ανάλογες μέ μερικές τού δευτέρου συμβόλου,

γεγονός πού όδηγεί στήν αποψη ότι αύτός είναι από τούς κύριους συντά
κτες τού συμβόλου τούτου. Συγχρόνως παλαιά παράδοση συνδέει τό σύμ

βολο τούτο μέ τόν μάρτυρα Λουκιανό, γιά τόν όποίο πάντως δέν γνωρίζουμε

αρκετά. Τό παρόν σύμβολο προϋποθέτει ήμιαρειανισμό καί άντισαβελλια
νισμό μέ άντιμαρκελλιανισμό. Τά άποφασιστικά του στοιχεία είναι ότι ό
μολογεί τόν ΥΙό «ατρεπτόν τε καί αναλλοίωτον, της θεότητος ούσίας τε

καί βουλης ... τού Πατρός απαράλλακτον εικόνα», ότι άναγνωρίζει διακε
κριμένες τρείς υποστάσεις (<<τϋ μέν ύποστάσει τρία, τϋ δέ συμφωνί~ ~ν»)

καί δτι άποκλείει τήν χρονικότητα στήν γέννηση τού ΥΙού. Γιά πρώτη φο
ρά στούς κόλπους τών άρειανοφρόνων γίνεται δεκτή ή σχέση ούσίας τού
ΥΙού πρός τόν Πατέρα καί μπορούμε νά μιλήσουμε γιά πρώιμους όμοιου
σιανούς, οΙ όποίοι βέβαια προέρχονταν από αρειανικούς κύκλους, όπως π.χ.
ό Γεώργιος Λαοδικείας.

Τρίτο σύμβολο. Πρόκειται γιά προσωπική όμολογία πίστεως, πού ύπέ
βαλε ό Τυάνων (Καππαδοκίας) Θεοφρόνιος πρός τήν σύνοδο, τά μέλη της
όποίας τήν προσυπέγραψαν. Διατηρείται ό αντιμαρκελλιανισμός καί απου
σιάζουν οί κατά τού ακραίου αρειανισμού διατυπώσεις τού προηγούμενου
συμβόλου.

Τέταρτο σύμβολο. Μάλλον όχι όλοι οί συνοδικοί, άλλά μερικοί πού έμει
ναν μηνες μετά τήν έναρξη της συνόδου (ώς είδος έπιτροπης;) συνέταξαν
νέο σύμβολο, τό όποίο απέστειλαν στόν βασιλέα Κώνστα στά Τρέβιρα (<<εις
τάς Γαλλίας») μέ τούς έπισκόπους Νάρκισσο, Μάρι, Θεόδωρο καί Μάρ

κο. Είναι περίεργο δτι τώρα οί έπίσκοποι αλλαξαν γνώμη. Κατασκεύασαν
αλλο σύμβολο, πού δέν ~χει τούς κρίσιμους θετικούς όρους τού δευτέρου
καί μάλιστα έπιμένει στήν μία υπόσταση Πατέρα καί ΥΙού, ένώ συγχρό
νως, γιά νά Ικανοποιήσει τούς δυτικούς, καταδικάζει όσους έλεγαν ότι ό
ΥΙός

« ... ήν

ποτ ε ότε ούκ ήν».

'Επιστολή της συνόδου τών 'Εγκαινίων πρός τόν 'Ιούλιο Ρώμης καί τούς

δυτικούς χάθηκε, αλλά μνημονεύεται στήν άπάντηση
'Ιουλίου.

-

'Επιστολή τού

-

Μ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, Περί rώv

tV Άριμίvφ και Σελευκείι;χ συvόδωv 22,3-25. ΒΕΠ 31,
G. ΟΡΙΤΖ, Athaπasius Werke, 11 Ι, Berlίπ 1935-1941, σσ. 248-251. J. Ν. D.
ΚΕΙΙ Υ, Altchristliche Glaubeπsbekeππtiπisse. Gcschichte uπd Theologie, GDttiπgeπ 19723,
σσ. 262-270. Α. ΗΑΗΝ - G. L. ΗΑΗΝ, Bibliothek der Symbole ... , Breslau 1897, σσ. 183-188.
Ε. SCHW ARTZ, Zur Gcschichte des Athaπasius: Nachrichren νοπ kg/. GeseJlschafr der
Wissenschafren Ζυ Gorringen. Phil. - hisror. K/asse. 1911. σσ. 469-522. W. ΕΙ TESTER,
Dic Kircheπ Aπtiochias im 4. lahrhuπdert: ZNW 46 (1937) 254 έξ. W. SCHNEEMELCHER.
Die Kirchweihsyπode νοπ Aπtiochieπ 341: Bonner Fesrgabe J. Srraub .... Βοππ 1977. σσ.
319-346.
307-310.

Η.

Β. Τήν ανοιξη τού

341

καί αφού ή σύνοδος tών 'Εγκαινίων

(341)

στήν

Άντιόχεια είχε στείλει 'Επιστολή στόν 'Ιούλιο Ρώμης, σ..ryκροτήθηκε στήν

Ρώμη σύνοδος

50

περίπου έπισκόπων της 'Ιταλίας καί όρθόδοξων άνατο-
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λικών, πού ήσαν έκεί εξόριστοι, μεταξύ τών όποίων βρίσκονταν ό ' Αθανά
σιος, ό Μάρκελλος 'Αγκύρας καί άλλοι. Ό 'Ιούλιος, ώς εκπρόσωπος της
συνόδου, ύπογράφει Έπιστολήν Διανίφ καί Φλακίλλφ, Ναρκίσσφ, Ευσε

βίφ ... καί τοίς άπό Άντιοχείας Ύράψασιν ήμίν ... 'Εδώ μνημονεύονται καί
άλλες έπιστολές τών ανατολικών πρός τόν 'Ιούλιο καί τού 'Ιουλίου πρός
τούς ιίνατολικούς, οί όποίοι καί μέ τό τελευταίο τους γράμμα ζητούσαν ιίπό
τούς δυτικούς ν' ιίναγνωρίσουν τήν καταδίκη τού' Αθανασίου, τού Μαρ

κέλλου 'Αγκύρας καί δσων είχαν έκθρονιστεί από συνόδους αρειανοφρό
νων. Ό 'Ιούλιος τόνιζε τόν σεβασμό στήν Σύνοδο της Νίκαιας, στήν
καταδίκη τού' Αρείου ώς αίρεΤΙΚΟύ, στήν αθωότητα τών 'Αθανασίου καί
Μαρκέλλου καί στήν ιίνάγκη συγκλήσεως γενικης καί νόμιμης συνόδου,

πού θά έκρινε πρόσωπα καί πράγματα έκ νέου καί αντικειμενικά. Καί μο
λονότι ύπέγραφε μόνος τήν Έπιστολή, διευκρίνιζε, πρός άρση παρεξηγή

σεων,

ότι αύτά συνιστούν γνώμη όλων τών δυτικών (<<εί καί μόνος

έπιστέλλω, αλλά πάντων γνώμην είναι ταύτην γινώσκετε»). Γι' αύτό καί
παρατηρεί δτι οί ιίνατολικοί «έδει γραφηναι πασιν ήμίν, ίνα οϋτω παρά πάν

των δρισθίj τό δίκαιον ... 'Ή ιίγνοείτε (= οί ανατολικοί) δτι τούτο έθος ήν,
πρότερον γράφεσθαι ήμίν καί ουτως ενθεν όρίζεσθαι τά δίκαια»; Ή φράση
«πρότερον γράφεσθαι ήμίν» προϋποθέτει γενικά τούς δυτικούς, διότι, όταν
ό 'Ιούλιος θέλει νά μιλήσει γιά τό πρόσωπό του, χρησιμοποιεί τόν ένικό α

ριθμό (= «μόνος l'Lποστέλλω»). Οί δυτικοί έπρεπε νά γνωρίζουν «πρότερον»,
πρίν ιίποφασίσουν γιά θέματα γενικά οί ανατολικοί, ωστε «παρά πάντων»
νά όρίζονται «τά δίκαια». Τό κείμενο αποτελεί έξαιρετικό δείγμα πιστότη
τας στήν συνοδικότητα καί τονίζει τήν ανάγκη συνεννοήσεως μεταξύ' Α
νατολης καί Δύσεως.
Μ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, 'Απολογητικό.; Β'

Werke,I1

Ι,

Berlin 1935-1941,

35.

σσ.

21-35.
102-113.

ΒΕΠ

31, 65-77.

Η.

G.

ΟΡΙΤΖ,

Athanasius

ΑΣΤΕΡΙΟΣ Ο ΣΟΦΙΣΤΗΣ (341/2)
πρώτος θεωρητικός τού άρειανισμού

ΓΕΝΙΚΑ

Ό Άστέριος γεννήθηκε στήν Καππαδοκία, μάλλον άπό έθνικούς

ii καί 'Ιουδαίους γονείς,

στό β ι ήμισυ του Γ' αΙ Άπέκτησε πλούσια

φιλοσοφική παιδεία, δίδαξε ρητορική καί άσκησε τό έπάγγελμα του
συνηγόρου. Ό συροπαλαιστινός χώρος, στόν όποίο σπούδασε καί
έδρασε, άσκησε βαθιά έπίδραση στήν πνευματική του πορεία.

wE_

τσι τό ίουδαιοραββινικό κλίμα του προσέφερε πολλές έννοιες, μορ-
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φές, παραστάσεις καί είκόνες, ένώ ό χριστιανισμός τόν κέρδισε στούς

κόλπους του όριστικά. Τό έπάγγελμά του ό Άστ. άσκησε καί μετά
τήν μεταστροφή του, πού ίσως όφείλεται στόν μάρτυρα Λουκιανό

(+ 312), τόν όποίο άκουσε στήν Άντιόχεια καί του όποίου της διδα
σκαλίας έγινε φορέας.

Στόν διωγμό του Μαξιμιανου

(303/4)

συνελήφθη, αλλά θυσίασε στά

είδωλα καί αφέθηκε έλεύθερος. Τό γεγονός αύτό τόν απέκλεισε από

τίς τάξεις του κλήρου, αλλά δέν τόν έμπόδισε νά αναμιχτεί στίς θε
ολογικές συζητήσεις καί μάλιστα νά γίνει ό θεωρητικός του άρειανι
σμου, τόν όποίο ύπεράσπισε ώς περιοδεύων λαϊκός διδάσκαλος
μεταξύ Καππαδοκίας καί 'Αλεξανδρείας καί δή στήν Συρία (μέ κέν

τρο τήν 'Αντιόχεια) καί τήν Παλαιστίνη.

'Ενωρίς οί αρειανόφρονες είδαν στόν ' Αστ. τόν πρώτο σχεδόν λό
γιο, πού θά μπορουσε νά στηρίξει θεολογικά τίς απόψεις τους. Γι'
αύτό του ζήτησαν νά γράψει καί νά τούς βοηθήσει μέ έπιχειρήματα.
Ό Άστ. ανταποκρίθηκε μέ τό συνοπτικό έργο του «Συνταγμάτιον»,

πού είναι καί τό πρώτο θεωρητικοθεολογικό έργο του αρειανισμου,
γραμμένο ίσως πρίν τό

325.

Θεμέλιο της διδασκαλίας του είναι δτι ό Υίός «έκτίσθη» καί δέν
έχει σχέση μέ τήν φύση του Θεου Πατέρα. Διευρύνει δμως τήν αρεια
νική αύτή άποψη καί της προσφέρει νέα έπιχειρήματα. Προτείνει γιά

τόν Πατέρα τόν άγραφο (μή βιβλικό) δρο «αγένητος» (<<αγένητον εί
ναι τό μή ποιηθέν, αλλ' αεί δν»: 'Αθανασίου, Κατά Άρειανών Α'

30)

,

καί γιά τόν Υίό τόν δρο «γενητόζ». 'Έτσι απέφυγε κατά τόν 'Α

θανάσιο (Α'

. 32)

τούς δρους «έξ ούκ δντων» καί «ήν ποτε δτε ούκ

ήν», οί όποίοι συνάντησαν έντονη αντίδραση. Ή έπιμονή τών όρθο
δόξων στήν «αληθινή» υίότητα του Υίου, δηλ. στήν φυσική σχέση
του μέ τόν Πατέρα, τόν όδηγεί σέ νέα θεωρία. Ό Μονογενής, δηλ.
τό πρώτο καί «μόνο» κτίσμα πού ό Πατέρας δημιούργησε <ψόνος»,

όνομάστηκε Υίός, όχι έπειδή γεννήθηκε από τόν Πατέρα, αλλά ένε
κα τών ανθρώπων, τούς όποίους ό Μονογενής δημιουργεί καί οί ό
ποίοι μετά υίοποιούνται. 'Όπως ακριβώς όνομάστηκε «Λόγος» ενεκα
τών «λογικών» κτισμάτων του καί «σοφία» ενεκα τών «σοφιζομέ
νων» ανθρώπων:
«ου διά τήν έκ Πατρός γέννησιν καί διά τό ίδιον της ουσίας υίός
έστιν, άλλά διά τά λογικά λόγος καί διά τά σοφιζόμενα σοφία καί
διά τά δυναμούμενα δύναμις λέγεται, πάντως που καί δ ι ά τ ο ύ ς
υ ί ο π ο ι ο υ μ έ ν ο υ ς υίός έκλήθη» ('Αθανασίου, Κατά Άρεια
VΏν Β'

38).

Οί θεολογικές λύσεις του Άστ. ασκουσαν μεγάλη γενικά έπίδρα
ση καί γι' αύτό ανάγκασαν τόν Άθανάσιο νά ασχοληθεί εύρύτατα
μέ αύτές στό εργο του «Κατά Άρειανών» καί αλλου, δπου μάλιστα
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διασώθηκαν τά λίγα αποσπάσματα του «Συνταγματίοω>.

'Εν τούτοις ή θεολογική σκέψη του' Αστ. γνώρισε βαθμιαία πρόο
δο, ή όποία έπηρέασε καί τήν στάση του εναντι του αρειανισμου. Γι'

αύτό καί ό Φιλοστόργιος, ακραίος αρειανός, τόν κατηγόρησε δτι άλ
λαξε τήν διδασκαλία του Λουκιανου, κοινου δασκάλου τών αρεια
νοφρόνων (Έκκλησ. ίστ. Β ι

15

καί Δ ι

4).

Μεταξύ

331

καί

335

συνέ

ταξε Έπιστολήν, έρμηνευτικήν της Έπιστολής του Εύσεβίου Νικο
μηδείας Πρός τόν Παυλϊνον Τύρου. 'Εκεί ό 'Αστ. έπιχειρεί άμβλυν
ση της αρειανικης διδασκαλίας, μάλλον μέ τήν συναίνεση του
Εύσεβίου, τόν όποίο τό ήπιο κλίμα θά διευκόλυνε στίς κινήσεις του

πρός έπιβολή του αρειανισμου. 'Έτσι ό ' Αστ. ανακατάσσεται θεο

λογικά καί έκφράζεται μέ τρόπο πού δέν εύχαριστεί πλέον τούς α
ρειανόφρονες, άν κρίνουμε καί από τό δτι ό Εύσέβιος Καισαρείας
(πού διασώζει αποσπάσματα της Έπιστολής του Άστ. στό έργο του

Κατά Μαρκέλλου, ό όποίος μέ τήν σειρά του ανήρεσε τήν έπιστολή
του Άστ.) δέν φαίνεται νά παίρνει τό μέρος του Άστ., προφανώς
γιατί τόν θεωρεί αναθεωρητή του αρειανισμου. Καί δικαίως, διότι τώ

ρα ό ' Αστ. θεωρεί αναγκαίο τό «πιστεύειν» είς Πατέρα, Θεόν παν
τοκράτορα, καί είς τόν Υίόν αύτου τόν

μονογενη

Θ ε ό ν, τόν

Κύριον ήμών Ίησουν Χριστόν, καί είς τό Πνευμα τό «άγιον» (Μαρ
κέλλου Άγκύρας, 'Απόσπασμα

«πρωτότοκος άπάσης κτίσεως»

65).

Καί μολονότι ό Υίός ύπηρξε

( = άρα κτίσμα καί αύτός;), ό τέλειος

Πατήρ έγέννησε «τέλειος τέλειον, βασιλεύς βασιλέα, κύριος κύριον,
θεός θεόν,

ο ύ σ ί α ς

π αΡ ά λ λ α κ τ ο ν

ε

τε

i

καί βουλης καί δόξης δυνάμεως

κ ό ν α» ('Απόσπ.

α

96).

Ό Φιλοστόργιος μάλιστα πληροφορεί δτι τό

341

ό άστατος Εύδό

ξιος Γερμανικείας (μετά Κωνσταντινουπόλεως) δανείστηκε από άλ
λη, χαμένη αύτή, Έπιστολή τοϋ Άστ. τόν δρο «δμοιος κατ' ούσίαν»

(Έκκλησ. ίστ. Δ ι

4).

Ό Υίός λοιπόν είναι α π α Ρ ά λ λ α κ τ ο ς

εΙκόνα της ούσίας του Πατέρα, έχει ούσία όμοίαν μέ αύτόν. Οί φρά
σεις αύτές αναδεικνύουν όπωσδήποτε τόν Άστ. πρώτο δμοιουσια

νό. Καί είχε σαφή συνείδηση, διότι στήν σύνοδο τών Έγκαινίων στήν
'Αντιόχεια (341), δπου συνόδευσε τόν Διάνιο Καισαρείας της Καπ
παδοκίας, έργάστηκε ώς θεολογικός σύμβουλος καί βοήθησε απο
φασιστικά τούς πρώιμους όμοιουσιανούς νά έπιβάλουν τό ούδέτερο

Σύμβολο του Λουκιανου (τό δεύτερο σύμβολο της συνόδου αύτης).
Τό γεγονός μαρτυρεί δχι μόνο δτι τό σύμβολο τουτο έξέφραζε τόν
Άστ., αλλά καί δτι πιθανότατα είναι «έκθεσις πίστεώς» του, έργο
δικό του δηλ. Καί αύτό γιά δύο λόγους: Ή απόδοση του Συμβόλου
αύτοϋ στόν Λουκιανό είναι μεταγενέστερη καί αναπόδεικτη. Τό σύμ
βολο περιέχει ίδέες καί φράσεις πού βρίσκονται στήν Έπιστολή του

Άστ., τήν όποία μνημονεύσαμε. Δυνατόν διιως νά έθεσε ώς βάση
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σχετικό κείμενο τού Λουκιανού, τό όποίο νά έπεξεργάστηκε καί νά
υπέβαλε μέσω Διανίου στήν σύνοδο. Βέβαια, ό «όμοιουσιανισμός»

τού Άστ. δέν ήταν τόσο κοντά στήν όρθόδοξη τριαδολογία, δσο ή
ταν άπό τήν έποχή τού

362

καί μετά, δταν ό Άθανάσιος, ό Ίλάριος

καί ό Βασίλειος έδειχναν τίς γέφυρες, άπό τίς όποίες οί όμοιουσια
νοί θά περνούσαν στήν Έκκλησία. Αυτό φαίνεται καί άπό τήν διά
θεση τού Άστ. νά κατανοεί τήν γέννηση τού Υίού «θελήσει» (άρα
έν χρόνω) καί δχι «φύσει», δπως θεολογούσε ό •Αθανάσιος, γιά νά
θεμελιώσει τήν όμοουσιότητα τού γίού πρός τόν Πατέρα.
Στήν τελευταία περίοδο της ζωης του, άπό τό

335

μέχρι τό

341,

άνήκουν οί πολλές έξηγητικοπρακτικές Όμιλίες του σέ Ψαλμούς.

Σ' αυτές άποφεύγει συστηματικά νά θίξει τριαδολογικά προβλήμα
τα. Ένδιαφέρεται γιά τό βαθύτερο νόημα της ΠΔ, μέ σκοπό νά ά
παντήσει στούς 'Ιουδαίους, άλλά καταλήγει σέ πρόχειρη πρακτική

έξήγηση, μέ τήν έπίδραση ένίοτε της ραββινικης έξηγητικης. Μόνι
μη έπίδιωξή του είναι καί ή βαθύτερη όριοθέτηση καί διάκριση χρι
στιανισμού καί ίουδαϊσμού, τόν όποίο γνώριζε καί χρησιμοποιούσε,
άλλά καί πολεμούσε, υποστηρίζοντας δτι άληθινός κληρονόμος της

Διαθήκης τών προφητών είναι ό χριστιανισμός. Ή έντονη αυτή
προσπάθειά του έχει ίδιαίτερη σημασία, διότι έδρασε κατά κύριο λόγο
στό πλαίσιο της συροπαλαιστινής κοινωνίας, δπου 'Ιουδαίοι, μέ κέν

τρο τίς συναγωγές, άσκούσαν μεγάλη έπίδραση καί οί χριστιανοί αί
σθάνονταν πολλά τά κοινά πνευματικά στοιχεία μέ αυτούς.
Τό

. δτι

341

έχουμε τήν τελευταία είδηση γιά τόν Άστ., πού φαίνεται

πέθανε τό ίδιο η τό έπόμενο έτος.

ΕΡΓΑ

Ό Άστ. συνέταξε πολλά εργα, τά περισσότερα τών δποίων ήταν έξηγη
τικά καί δή ύπομνήματα στούς Ψαλμούς, πού χάθηκαν εκτός από λίγα α
ποσπάσματα. Μία σειρά

31

Όμιλιών του, μερικές τών όποίων δέν τού

ανήκουν, είναι καί αύτές οίκοδομητική έξήγηση τών Ψαλμών, πλήν τών

τελευταίων, πού συνιστούν κηρύγματα στήν Μ. Πέμπτη καί τήν Μ. Παρα
σκευή. Έπτά ακόμη κηρύγματά του στίς λοιπές ήμέρες τού όκταημέρου
τού Πάσχα καταχωρήθηκαν στό σώμα τών εξηγητικών όμιλιών του, επει

δή αρχίζουν μέ ψαλμικό χωρίο. Στήν πρώτη συγγραφική του περίοδο, μέ
χρι τό

331,

άσχολήθηκε κυρίως μέ τήν θεολογική ύποστήριξη πρώτα καί

τήν αναθεώρηση επειτα τού αρειανισμού, γράφοντας τό «Συνταγμάτιον»

καί 'Επιστολές, από τίς δποίες σώζεται άποσπασματικά μόνο μία. Πιθα
νότατα τού άνήκει καί τό «Σύμβολο» τής συνόδου τών Έγκαινίων

(341),

πού αποδίδεται στόν Λουκιανό.
Στά εργα του δ Άστ. δικαίωσε τήν φήμη του ώς σοφιστή. Διακρίνεται
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γιά τήν σαφήνεια καί τό εκλεκτό του ύφος, τήν γνώση της Γραφης καί της
ραββινικης έξηγητικης. Συχνά ό λόγος του γίνεται ποιητικός καί μπορεί
εύκολα νά διαρθρωθεί σέ στίχους μέ ήμιστίχια έρωτοαποκριτικά ή σέ στί

χους μέ ήμιστίχια, στά όποία επικρατεί θέση καί αντίθεση καί σταθερός
προπαροξυτονισμός (π.χ. Όμιλία
σ.

σ.

51, 1-16'

55'

σ.

25

καί πρώτο μέρος της 28ης: ΒΕΠ

38,

75, 15-25).

Συνταγμάτιον. Σύντομη θεωρητική παρουσίαση καί όπεράσπιση τού (ι
ρειανισμού. Γράφηκε ίσως πρίν τό

325.

Σώζονται άποσπάσματα, πού αναι

ρεί δ Μ. Άθανάσιος.

G. BARDY, Recherches sur s. Lucien d' Antioche et son eco1e, Paris 1936,

σσ.

341-348.

Έπιστολή «πρός έκαστον τών μή όρθώς γραφέντων». Γράφηκε μεταξύ

331

καί

335

πρός άμβλυνση του αρειανισμού της 'Επιστολής τού Εύσεβίου

Νικομηδείας πρός Παυλίνον. Σώζονται άποσπάσματα στό «Κατά Μαρκέλ
λου» έργο τού Εύσεβίου.

G. BARDY, μν. εργ., σσ. 348-354. Καί άπόσπασμα σέ Έπιστολή Σεβήρου Άντιοχείας:
Ε. W. BROOKS, The Sixth Book of the Select Letters of Severus of Anrioch, Ι 2, London
1902, σ. 321, καί 11 2, σ. 286. ΒΕΠ 29,31 Κ.ά.
Όμιλίαι

31

εξηγητικαί είς Ψαλμούς. Μέρος τών όμιλιών άποδίδονταν στόν

Χρυσόστομο καί τόν Άστέρω Άμασείας. Άμφισβητείται ή γνησιότητα τών

όμιλιών
καν

1, 14, 24, 26, 27
μετά τό 335.

(τό β ι μέρος) καί

28

(οί παράγρ.

8

καί

9).

Γράφη

ΡΟ

40, 389-477' 55, 35-39, 539-547 καί 549-558. Μ. RICHARD, Asterii Sophistae
commentariorum ίπ Psa1mos quae supersunt. Accedunt aliquot homiliae anonyme, Osloac
1956. Ε. SKARD, 1ndex Asterianus (βάσει της εκδόσεως τού Richard), Osloae 1962. ΒΕΠ
37, 155-262 καί 38, 23-89.
Σύμβολον τού ετους

341,

γνωστό ώς έργο τού Λουκιανού.

J. Ν. ΚΕΙΙ Υ, Altchrislliche G1aubensbekenntnisse. Geschichte und Theo1ogie, GDttingen
1972, σσ. 265-267. ΡΟ 26, 721-722. PL 10,502-503.
'Αποσπάσματα ύπομνημάτων-σχολίων είς Ψαλμούς. Άπό «Σειρές».
Μ. RICHARD, μν. εργ., σσ. 249-273. ΒΕΠ 38, 91-111. R. DEVREESSE, Les anciens
commentateurs grecs des Psaumes, Vaticano 1970, σσ. 234-23'7.

Πιθανώς όπομνημάτισε άκόμα τήν Πρός Ρωμαίους καί τά Εύαγγέλια, δ
πως πληροφορεί δ 'Ιερώνυμος

(De viris

ίJJ.

94).

νΙχνη δμως τέτοιων εργων

δέν βρέθηκαν, εκτός άν κυκλοφόρησαν μέ άλλα ονόματα, όπως τού Χρυ
σοστόμου, όταν ύποχώρησε δριστικά ό αρειανισμός.
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Μ.

RICHARD, Les homelies d' Asterius sur les Psaumes ιν-νιι: Rb 44 (1935) 548-558.
Une ancienne coIIection d' homelies grecques sur les Psaumes I-IV: SO 25
(1947) 54-73. ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ: SO 29 (1951) 24-33. G. BARDY, Recherches sur s. Lucien d'
Antioche et son ecole, Paris 1936, σσ. 85 έξ. (Υιό τό Σύμβολο). Ε. SCARD, Asterios νΟΩ
Amaseia und Asterios der Sophist: SO 20 (1940) 86-132 (Υιό τίς όμιλίες). ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ,
Bemerkungen Ζυ den Asterios-Texten: SO 27 (1949) 54-69. ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ: SO 31 (1955) 138-140,
34 (1958) 58-64 καί 35 (1959) 128-129. J. C. DIDIER, Le pedobaptisme au IV' siecle: MSR
6 (1949) 233-246. Η. AUF DER MAUR, Die Osterhomilien des Asterios Sophistes als Quelle
fίir die Geschichte der Osterfeier, Trier 1967. J. DUPLACY, L' homelie 11 d' Asterius IC
Sophiste, homelie de Ι' Octave Pascala?: Μυ 86 (1973) 275-282. G. GELSI, Kirche, Synagogc
und Taufe ίη den Psalmenhomilίen des Asterios Sophistes (πολυΥΡ. διατριβή), Wien 1978.
Β. ΨΕΥΤΟΓΚΑ, Αί περί σταυρού καί πάθους τού Κυρίου όμιλίαι ... , Θεσσαλονίκη 1975,
σσ. 97-103 (περί της όμιλίας 31).
ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ,

36.

ΕΥΣΕΒΙΟΣ ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΣ (+ 342)

-

όΡΥανωτής τού άρειανισμού

ΓΕΝΙΚΑ

Ό Εύσέβιος Νικομηδείας ύπηρξε άνδρας θεληματικός καί πολύ
δραστήριος, τόσο στό προσκήνιο όσο καί στό παρασκήνιο. 'Από τούς
πρώτους δέχτηκε τήν κακοδοξία του 'Αρείου καί γι' αύτό καταδι
κάστηκε. Στήν σύνοδο της Νίκαιας

(325)

παρουσιάστηκε ώς ύπόδι

κος. 'Εκεί ύπαναχώρησε καί ύπέγραψε τό Σύμβολ6 της, γιά ν'

αποφύγει τό χειρότερο, αλλά αμέσως μετά τήν Σύνοδο άρχισε τήν
φιλοαρειανική του δράση μέ άποτέλεσμα νά έξοριστεί. Συνέχισε ό
μως τόσο έντονα κι έντεχνα τό έργο του, ωστε όχι μόνο νά έπανέλ

θει στήν έδρα του Νικομήδεια, άλλά καί αύτός νά όργανώσει
έκκλησιαστικά τόν άρειανισμό καί νά τόν έπιβάλει στήν αύτοκρα
τορική αύλή καί στήν Άνατολή γενικά. Είναι χαρακτηριστικό ότι
τότε οί αρειανόφρονες ήταν γνωστοί ώς «οί περί τόν Εύσέβιον». Ό
Εύσέβιος, γιά νά φθάσει στό αποτέλεσμα τουτο, έπρεπε νά πετύχει
τήν ακύρωση των αποφάσεων της Νίκαιας καί τήν καταδίκη των
φορέων καί ίσχυρων ύποστηρικτων της θεολογίας της. WΕτσι, μέ τήν

βοήθεια του Μ. Κωνσταντίνου

( + 337)

(τόν όποίο μάλιστα βάπτισε

στήν έπιθανάτια κλίνη) καί του διαδόχου του Κωνσταντίου (έπί τού

όποίου εγινε καί έπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως,

339-342),

πέτυχε
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τήν σύγκληση πολλών (φειανικών συνόδων, στίς όποίες καταδικά
στηκαν ό Μ. 'Αθανάσιος, ό Ευστάθιος 'Αντιοχείας κ.α. καί αποκα
ταστάθηκαν ό" ΑρειΟς καί οί όπαδοί του. Δέν κατόρθωσε όμως ούτε
τήν θεολογία του 'Αθανασίου νά ανατρέψει, ούτε τίς μικρές νησίδες

της όρθοδοξίας νά έξαλείψει. Ό Ευσέβιος πέθανε περί τό 342, περι
μένοντας τήν απάντηση της Ρώμης, ή όποία μέ υπόδειξή του ήθελε
νά συγκαλέσει μεγάλη σύνοδο, πού θά fκρινε τήν όλη έκκλησιαστι
κή κατάσταση. Τότε όμως ζουσε στήν Ρώμη ώς έξόριστος ό •Αθα
νάσιΟς, πού επεισε τόν Ρώμης 'Ιούλιο καί τούς δυτικούς γιά τήν
όρθότητα της δικης του τακτικης καί θεολογίας.

ΕΡΓΑ

Ό Εύσέβιος δέν υπηρξε θεολόγος, άλλά εγραψε πολλές Έπιστολές, γιά

νά διαδώσει, νά υποστηρίξει καί νά όργανώσει τόν άρειανισμό. 'Από αύ
τές, πού δέν έχουν ίδιαίτερη θεολογική αξία, σώθηκαν μόνο:

Ορός 'Άρειον. Γράφηκε πρίν από τό

324.

Σώζεται μικρό απόσπασμα, στό

όποίο λέγεται γιά τόν γίό: «τό πεποιημένον ούκ ήν πρίν γενέσθαι' τό γενό
μενον δέ αρχήν εχει τού είναι». ΒΕΠ

Athanasius Werke,

ΠΙ Ι,

37, 96. ΡΟ 26,
Berlin-Leipzig 1934, σ. 3.

Ορός Παυλίνον Τύρου. Έπίσης προνικαϊκό κείμενο

712Α. Η.

(32012).

G.

ΟρίΙΖ,

Γράφηκε γιά

νά πείσει τόν Παυλίνο, δτι δέν υπάρχουν «δύο αγέννητα» καί δτι ό γίός

εΙναι «κτιστός» καί διαφορετικης ούσίας από τόν Πατέρα. Βλ. ΒΕΠ

104-106.

ΡΟ

82, 913-916. Opitz,

μν. εργ., σσ.

37,

15-17.

Πρός τήν (δευτέράν) σύνοδον της Νικαίας. Αίτηση, τήν όποία κάνει περί
τό

326/7 μέ τόν συνεξόριστό του Θέογνι Νικαίας πρός τόν Άλέξανδρο 'Α
λεξανδρείας κυρίως, γιά νά αναθεωρηθεί ή καταδίκη του. Βλ. ΒΕΠ 37,140.
ΟρίΙΖ. μν. εργ., σσ. 65-66 .

•

Μνημονεύεται ακόμη Βιβλίον μετανοίας, πού ό Εύσέβιος υπέβαλε αρχι
κά στήν σύνοδο της Νίκαιας ώς έκθεση πίστεως, ή όποία θεωρήθηκε όμό
φωνα κακόδοξη (Άμβροσίου,

Α'

6)

De fidei

ΠΙ

15'

Θεοδωρήτου, Έκκλησ. ίστ.

καί από τήν όποία παραιτήθηκε. ΟρίΙΖ, μν. εργ., σ.

42.

ΘΕΟΓΝΙΣ (ΘΕΟΓΝΙΟΣ) ΝΙΚΑΙΑΣ. 'Από τούς πρώτους όπαδούς
του 'Αρείου καί μάλλον «συλλουκιανιστής», τόν όποίο όμως κατη
γόρησε ό ΦιλοστόργιΟς (Έκκλησ. ίστ. 1115) ότι παραχάραξε τήν δι-
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δασκαλία τού Λουκιανού, έπειδή φρονούσε δη ό Θεός μπορούσε νά
ειναι Πατήρ καί πρίν γεννήσει τόν Υίό. 'Αρχικά ύπέγραψε ύποκριτι
κά καί μετά καταπολέμησε τό Σύμβολο τής συνόδου τής Νίκαιας.
Έξορίστηκε άμέσως μετά τήν σύνοδο, επανήλθε μέ τό «Βιβλίον με
τανοίας» (32617), πού συνυπέγραψε μέ τόν Εύσέβιο Νικομηδείας, καί
πήρε μέρος στίς συνόδους τών έτών 330 καί 335. Πέθανε μάλλον πε
ρί τό

343.

Ή σύνοδος της Σαρδικης

(343)

τού προσγράφει τρία αποσπάσματα στήν

λατινική από δύο 'Επιστολές του (Ο.

de Bruyne, Oeux lettres inconues de
Theognius, Ι' eveque arien de Nicee: ZNW 27 [1928] 107-110. Βλ. καί G. Bardy,
Recherches sur s. Lucien d' Antioche et son ecole, Paris 1936, σσ. 210-214.
ΒΕΠ 37, 140).

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Α. LICHTENSTEIN. Eus. νοη Nikomedien. Versuch einer Darstellung seincr
Personlichkeit und seines Lebens .... HaIIe 1903. Κ. ΜϋΙΙΕR: ZNW 24 (1925) 290-292 (Γιά
τήν γνησιότητα της έπιστολης πρός τήν σύνοδο Νικαίας. 'Αντίθετη άποψη: RSR 1933.
σσ. 430-450). Μ. SPANNEUT: DHGE χν (1963) 1466-1471. Β. ΦΕΙΔΑ. <Η Α' ΟΙκ. Σύ
νοδος .... 'Αθήνα 1974. σσ. 89-93. C. ιυIΒΗΕΙΟ. The arianism of Eusebius of Nicomedia:
lrish theol. Quarrer/y 43 (ι976) 3-23 (θέτει έρωτηματικά γιά τόν άρειανισμό τού Εύσ.).
Κ. SCHAFERDI ΕΚ. Ζυ Vcrfasserschaft und Situation der epistula ad ConsIantiam de imagine
Christi: ΖΚΟ 91 (1980) 177-186 (= πιθανός συντάκτης ό Ευσέβιος Νικομηδείας καί όχι
ό Ευσ. Καισαρείας). R.P.C. HANSON, The fate of Eustathius of Antioch: ΖΚΟ 95 (1984)
171-179.

37.

ΣΥΝΟΔΟΙ ΣΑΡΔΙΚΗΣ καί ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΕΩΣ (343)

Οί έπίσκοποι Άνατολης καί Δύσεως έπιθυμουσαν νά λυθεί τό θέμα της
κανονικότητας τού' Αθανασίου καί τών όμοφρόνων του, καταδικασμένων
στήν 'Ανατολή, αθωωμένων στήν Δύση. Καί οί άδελφοί αύτοκράτορες Κών
στας καί Κωνστάντιος έβλεπαν νά μεγαλώνει έπικίνδυνα τό χάσμα μεταξύ

δυτικών καί άνατολικών. νΕτσι λοιπόν βρηκε απήχηση στόν Κωνστάντιο
ή πρωτοβουλία τού Κ<ίνστα, συνεννοημένου ασφαλώς μέ τόν 'Ιούλιο Ρώ
μης καί τόν Άθανάσιο, γιά συ~'Kρότηση γενικης-οίκουμενικης συνόδου στην
Σαρδική (ή Σερδική: Σόφια Βουλγαρίας), στά όρια τού ανατολικού καί δυ
τικού ρωμαϊκού κράτους, άλλά έντός τού δευτέρου. Οί έπίσκοποι συνάχτη
καν τό φθινόπωρο τού

343

καί ίσως τό

342 (Richard

καί αλλοι). Πρίν όμως
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αρχίσουν οί έργασίες, οί

76

περίπου ανατολικοί απήτησαν ανένδοτα τόν

αποκλεισμό τών καταδικασθέντων στήν Τύρο- Ίεροσόλυμα

(335),

δηλ. τών

Άθανασίου, Μαρκέλλου 'Αγκύρας Κ.α. "Οταν οί δυτικοί (περί τούς

300;)

αρνήθηκαν, οί ανατολικοί συγκρότησαν αντισύνοδο, ή όποία, αφοϋ μ' 'Ε
πιστολή έξήγησε τήν θέση της, μεταφέρθηκε στήν Φιλιππούπολη, όπου συ
νέχισε διαβουλεύσεις καί αναθεμάτισε τούς δυτικούς, όπως μετά καί οί
δυτικοί τούς ανατολικούς.
Πρώτο μέλημα τών δυτικών έπισκόπων (μέ τήν ?tροεδρία τοϋ Κορδούης
'Οσίου) ήταν ή δικαίωση της έναντι τοϋ 'Αθανασίου τακτικης της Ρώμης

καί ή βάσει γραπτών έξηγήσεων απαλλαγή τοϋ Μαρκέλλου από τίς έναν
τίον του κατηγορίες καί δή από τήν κατηγορία ότι έθετε τέλος στήν βασι
λεία τοϋ Χριστοϋ. Παράλληλα κινήθηκε θέμα συντάξεως συμβόλου πίστεως,

κάτι πού, μέ τήν έπέμβαση τοϋ 'Αθανασίου, θεωρήθηκε περιττό, έφόσον
υπηρχε αύτό της Νίκαιας. Κρίθηκε όμως αναγκαίο νά γίνουν αναλύσεις λε
πτομερείς, πέρα τοϋ Συμβόλου της Νίκαιας. Αύτές περιλήφτη καν στήν 'Ε
πιστολή της συνόδου «Τοις άπανταχοϋ έπισκόποις τής καθολικής 'Εκκλη
σίας», προϋποθέτουν τήν Νίκαια καί ύπενθυμίζουν τήν όρολογία της Β' 'Ε
πιστολής τοϋ Άλεξάνδρου Άλεξανδρείας. Σημαντικό είναι ότι στίς ανα
λύσεις αύτές γίνεται, πλήν αλλων, προσπάθεια έξηγήσεως της νικαϊκης
φράσεως «τούς ... έξ έτέρας υποστάσεως ή ούσίας φάσκοντας είναι

(= τόν

γίόν) ... αναθεματίζει ή 'Εκκλησία». Ή φράση δημιουργοϋσε μεγάλα προ
βλήματα, διότι από τό

340

τουλάχιστον αρχισαν οί συζητήσεις περί τών υ

ποστάσεων. Τώρα, ή σύνοδος της Σαρδικης κάνει τό πρώτο, εστω ατελές,

βημα, εξηγώντας δτι, μέ τόν όρο υπόσταση εννοείται (καί στήν Νίκαια) ή
"
,
't
e.,,.
f',

ουσια: «μιαν ειναι υποστασιν, ην αυτοι

f'

0\

f'

,.,

,.

,.

αιρετικοι ουσιαν προσαγορευου-

σι, τοϋ Πατρός καί τοϋ γίοϋ καί τοϋ άγίου Πνεύματος»

(GCS 44, 113).

Ά

μέσως μετά θεμελιώνει καί τήν αύτοτελή ϋπαρξη τών τριών προσώπων.
Ή σύνοδος της Σαρδικης απέκτησε ιδιάζουσα σημασία στήν ανάπτυξη
πρωτείου δικαιοδοσίας τοϋ επισκόπου Ρώμης, ενεκα τών κανόνων

3-5,

τούς

όποίους εισηγήθηκαν στά μέλη της συνόδου οί 'Όσιος Κορδούης καί Γαυ
δέντιος.
Ή γνησιότητα τών κανόνων αμφισβητήθηκε καί ή έρμηνεία τους παρου
σιάζει προβλήματα. Φαίνεται ομως ότι, καί αν ακόμη γνώρισαν κάποιες
μεταγενέστερες επεμβάσεις, είναι μάλλον γνήσιοι. Μάλιστα οί κανόνες ο

λοι της Σαρδικης πολύ ένωρίς στήν Ρώμη συνδέθηκαν επίτηδες ή από λά
θος μέ τούς κανόνες της Νίκαιας καί κυκλοφοροϋσαν ώς νικαϊκοί, δηλαδή
μέ αύξημένο κϋρος. Σύμφωνα, λοιπόν, μέ τούς κανόνες 3-5. όταν ένας έπί
σκοπος καταδικαστεί από τοπική σύνοδο, δικαιοϋται, έφόσον εχει σοβα

ρούς λόγους, νά προσφύγει στόν έπίσκοπο Ρώμης. Αύτός έξετάζει τήν

ύπόθεση καί αν κρίνει σκόπιμο αναπέμπει τήν υπόθεση στήν τοπική σύνο
δο, ή όποία κρίνει εκ νέου. Οί κανόνες αύτοί δέν θεσμοθετοϋν γιά τόν Ρώ- μης τό έκκλητον, τό δικαίωμα δηλαδή νά δέχεται tφεση καί νά κρίνει αύτός

σέ δεύτερο βαθμό. Τοϋ δίνουν ομως γιά πρώτη φορά τήν εύχέρεια ν' απο
φασίζει αύτός, έάν μιά υπόθεση θά έπανακριθεί ή όχι από τό φυσικό της

δικαστήριο, δηλ. τήν τοπική σύνοδο. Τήν εύχέρεια πάντως αύτή, πού δέν·

είναι σύμφωνη πρός τόν κανόνα 6 της Α' Οίκουμ. Συνόδου, ερμήνευσαν
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οί ρωμαϊκοί έκκλησιαστικοί κύκλοι ώς στηρικτική του ρωμαϊκου πρωτείου,

μολονότι στήν πράξη της ίδιας της Δύσεως δέν έφαρμόστηκε, δπως δεί
χνει καί ή περίπτωση της συνόδου του

418

στήν Καρθαγένη, δπου οί συνο

δικοί δέν αναγνώρισαν ανάλογες αξιώσεις του Ρώμης, αλλ' έπέμειναν οί

κρίσεις νά όριστικοποιουνται στήν τοπική σύνοδο. Γενικότερα οί κανόνες
αύτοί δέν προϋποθέτουν παλαιότερο fθος καί ήχουν ανάρμοστα στήν έπο

χή, όπότε μάλιστα οί έκπρόσωποι του Ρώμης στίς συνόδους όχι μόνο δέν

προεδρεύουν, αλλ' ουτε καί παίζουν ρόλο αποφά'σιστικό. Οί κανόνες 3-5
κατανοουνται στό πλαίσι6 της έποχης, στήν όποία έπικρατουσε σύγχυση.
Τότε οί όρθόδοξοι δυτικοί καί ανατολικοί ζητουσαν κάποιο fρεισμα γιά την

έπανεξέταση από σύνοδο του θέματος του Μ. Άθανασίου. Δέν είναι τυ
χαίο μάλιστα δτι έφαρμόστηκαν οί κανόνες αυτοί στήν 'Ανατολή πάλι ar.
μιά έποχή συγχύσεως καί ανωμαλιών, δηλ. στήν έποχή του Φωτίου. Καί
τότε όμως, όταν έπιτεύχτηκε κοινή σύνοδος

(880) ανατολικών

καί δυτικών,

αποφασίστηκε δ, τι καί στήν Καρθαγένη, δηλ. οί όριστικές κρίσεις δλων
τών θεμάτων τελείωναν στήν τοπική σύνοδο.
Κείμενα άνατολικών:
Έπιστολή ανατολικών καί σύμβολο. Δικαιολογουσαν πρός τίς 'Εκκλη

σίες τήν αποχώρησή τους καί γιατί ό 'Αθανάσιος καί ό Μάρκελλος καλώς

είχαν καταδικαστεϊ. Πρόσθεταν καί σύμβολο πίστεως, τό όποίο μάλιστα

ήταν ούσιαστικά έκειΎο πού τό 341 fστειλαν ~πό τήν 'Αντιόχεια στά Τρέ
βιρα, δηλ. τό τέταρτο σύμβολο' Αντιοχείας, αρκετά ούδέτερο (χωρίς ανα
φορά του όρου ούσία καί μέ καταδίκη της φράσεως «ήν δτε ούκ ήν» ό ΥΙός).
Α.
σσ.

FEDER: CSEL 65 (1916) 48-78.
190-191.

Α.

HAHN-G.L.

ΗΑΗΝ,

Bibliothek der Symbole ... ,

Κύκλος πασχάλιος. 'Ασχολήθηκαν καί μέ τόν έορτασμό του Πάσχα.

C. TURNER:

ΕΟΜ/Α, Ι, σσ.

641-643.

Κείμενα δυτικών:

Έπιστολαί τών συνοδικών της Σαρδικής Τοίς άπανταχού έπισκόποις τής
καθολικής ΈΚKλησiας καί Πρεσβυτέροlς Έκκλησίας Άλεξανδρείας. Σώ

θηκαν στήν έλληνική από τόν 'Αθανάσιο (Άπολογητικός Β'

31,70-90) καί, ή πρώτη μόνο, από
8, 1-52: GCS 44 [1911] 101-118).

37-50:

ΒΕΠ

τόν Θεοδώρητο (Έκκλησ. ιστορία Β'

Έπιστολαί τών συνοδικών της Σαρδικης

Ad universas Ecc/esias (καί έλ
ληνικά), Ad Ju/ium papam, Ad Mareoticas ecc/esias καί Ad Constantium
imperatorem. 'Επιστολή προσωπική τών 'Οσίου Κορδούης καί Πρωτογένη
Σαρδικης Ad JuIium tapam. Σώθηκαν σέ λατινικές πηγές καί δή από τόν
Ίλάριο

Poitiers.

Στήν λατινική περιέργως σώθηκαν καί δύο 'Επιστολές του

Άθανασίου (από τήν σύνοδο αύτή) πρός τόν κληρο Άλεξανδρείας καί πρός
τήν 'Εκκλησία Μαρεώτιδας.
Α.

FEDER: CSEL 65 (1916) 103-130, 181-184. C. TURNER:

ΕΟΜ/Α, Ι, σσ.

644-662.
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Κανόνες

21.

Ή σύνοδος άσχολήθηκε μέ τήν σύνταξη καί κανόνων, πού

άφοροϋσαν τούς επισκόπους καί δή τήν άπόδοση δικαιοσύνης είς αύτούς
καί τό άμετάθετό τους. Φαίνεται δτι εξ άρχης συντάχτηκαν καί στήν ελλη
νική καί στήν λατινική. Τά δύο κείμενα έχουν διαφορές, πού δημιουργοϋν
προβλήματα άπόλυτης γνησιότητάς τους.

PITRA, [,468-483. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΥ, Κανόνες, σσ. 176-193. JOANNOU, Ι 2, σσ. 159-189.
C. TURNER: ΕΟΜ/Α, Ι, σσ. 452-544. Καί μεταφράσεις στίς άνατολικές γλώσσες.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

W. SCHNEEMELCHER, Serdica 342 ... : Ecclesia semper reformanda. Ε. Wolf zum 50.
W. Schneemelcher - Κ. Steck), Βοηη 1952, σσ. 83-104. V. ΟΕ CLERCQ,
Ossius of Cordova ... , Washington [954, σσ. 314-405. Η. HESS, The canons of the Council
of Sardica Α. D. 343 ... , Oxford 1958. Κ. GIRARDET, Kaisergericht und Bischofsgericht ... ,
Βοηη 1975. Μ. RICHARD, Le comput pascaI par octaeteris: Μυ 87 (1974) 318 έξ. (δπου
ό συντάκτης θεωρεί ώς βέβαιο έτος συγκλήσεως της συνόδου της Σαρδικης τό έτος 342).
Α. CRABBE, Cologne and Serdica: JThS 30 (1979) 178-185. L. W. BARNARD, The Council
of Serdica. Some problems re-assessed: AHC 12 (1980) 1-25. Μ. ΤΕΤΖ, Ante omnia de sancta
fide et de integritate veritatis. Glaubensfragen auf der Synode νοη Serdica (342): ZNTW
76 (1985) 243-269.
Geburωag (έκδ.

38.

ΣΥΝΟΔΟΣ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ (344)

ΟΙ αύτοκράτορες Κώνστας της Δύσεως καί Κωνστάντιος της' Ανατολης
διαπίστωναν συνεχώς τίς άρνητικές συνέπειες τοϋ όριστικοϋ ρήγματος, τό

όποίο δημιουργήθηκε μεταξύ τών δυτικών καί τών άνατολικών επισκόπων
μετά τήν σύνοδο της Σαρδικης (343 11 342). Φαίνεται μάλιστα πώς οί άρεια
νόφρονες άνατολικοί, άφοϋ είχε πεθάνει ό Εύσέβιος Νικομηδείας (34112),
αύτός δηλ. πού όργάνωνε τήν παράταξη τών άρειανοφρόνων, ήταν περισ

σότερο διατεθειμένοι νά κάνουν παραχωρήσεις πρός τούς όρθόδοξους δυ
τικούς, κάτι πού ενθάρρυνε καί ό Κωνστάντιος. Σέ τέτοιο κλίμα συνήλθε
άγνωστος άριθμός άνατολικών επισκόπων στήν Άντιόχεια καί συνέταξαν
θεολογικό κείμενο, τήν λεγόμενη «Μακρόστιχον εκθεσιν», ή όποία περι
λαμβάνει: α) τό κάπως ούδέτερο τέταρτο σύμβολο της Άντιόχειας (341),
β) τούς άναθεματισμούς της Νίκαιας (325), τούς όποίους άναλύει καί άντι
κρούει, γ) άπόρριψη καί άντίκρουση τών άντιλήψεων τών Μαρκέλλου Άγ-
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κύρας καί Φωτεινοϋ Σιρμίου καί δ) αντίκρουση πατροπασχιτικών καί

σαβελλιανικών αντιλήψεων.
Πρόκειται, φαίνεται, γιά προσπάθεια συγκερασμοϋ απόψεων καί προ

παντός διάθεση τών ανατολικών ν' απαλλαγουν από τήν έναντίον τους κα
τηγορία τών δυτικών δτι παρέμεναν αρειανοί. νΕτσι, ένώ παραθέτουν τό

παλαιότερό τους τέταρτο σύμβολο της 'Αντιόχειας, στό όποίο δέν γίνεται
λόγος γιά τήν ούσία, όμολογουν

(§ 4) τόν γίό φύσει γίό του Πατέρα: «πρό

τών αιώνων γεννηθέντα έκ του Θεου, Θεόν κατά φύσιν τέλειον είναι καί
αληθή». 'Ακόμη όμολογοϋν πίστη «εις τήν παντέλειον Τριάδα τήν αγιωτά
την ... Θεόν μέν τόν Πατέρα λέγοντες, Θεόν δέ καί τόν γίόν, ου δύο τού

τους Θεούς, αλλ' εν όμολογουμεν τής θεότητος αξίωμα καί μίαν ακριβή
τής βασιλείας τήν συμφωνίαν, πανταρχουντος μέν καθόλου πάντων καί αυ

του τοϋ γίοϋ μόνου του Πατρός, τοϋ δέ γίου ύποτεταγμένου τί!> Πατρί».
Κι ένώ κάνουν τό πολυσήμαντο βήμα, δεχόμενοι τόν γίό Θεό «κατά φύσιν
τέλειον», αφήνουν νά φανεί ή ιδέα τής ύποταγής, ότι παρ' όλα αυτά ό γίός

«ύποτέτακται τί!> Πατρί», είναι κάπως κατώτερος του Πατέρα. Ή τάση
αύτή θά έμφανιστεί στά σύμβολα τών συνόδων στό Σίρμιο (από τό

351 καί
μετά) καί δείχνει τήν δυσκολία τών πρώην ακραίων αρειανοφρόνων νά δε

χτουν τήν συναϊδιότητα του Πατέρα καί του γίου, όπως τήν πίστευαν οί
όμοουσιανοί. Τήν «Μακρόστιχον έκθεσιν» παρουσίασε τετραμελής αντι

προσωπεία σέ σύνοδο δυτικών στό Μιλάνο

(345),

αλλά δέν εφερε τήν προσ

δοκώμενη συμφιλίωση, αφου μάλιστα δέν περιείχε αθώωση τοϋ Μ. 'Αθα
νασίου.
Τό κείμενο διέσωσε ό 'Αθανάσιος (Περί τώνεν Άριμ(νφ ... συνόδων

26)

καί ό Σωκρά

της (Έκκλησ. ίστορ(α Β' 9,3-28). ΒΕΠ 31,310-313. Α. ΗΑΗΝ - G. L. ΗΑΗΝ, Bibliothck
der Symbo1e ... , Breslau 1897, σσ. 192-196. Η. G. ΟΡΙΤΖ, Athanasius Werke, ιι Ι, σσ.
251-254.

39.

ΑΦΡΑΑΤ(ΗΣ) (+ λίγο μετά τό 345)

πρώτος σύρος όρθόδοξος συγγραφέας

Ό Άφραάτης (στά συριακά: Άφραάτ) ύπηρξε ό πρώτος σύρος
ορθόδοξος συγγραφέας καί ό πρώτος χριστιανός πού έγραψε στήν
έπικράτεια τών σασσανιδών Περσών. Γεννήθηκε μάλλον μεταξύ
καί

275,

260

στά σύνορα Συρίας καί 'Ιράκ, καί έζησε μεταξύ τών λίγων

χριστιανών της περσικής κοινωνίας, στήν όποία οί 'Ιουδαίοι ασκού
σαν αποφασιστική έπίδραση, πνευματική καί οΙκονομική. 'Έμεινε
κι έδρασε στούς κόλπους τής κοινωνίας, καλλιέργησε τήν άσκηση,

πρόβαλε τήν έγκράτεια καί τήν παρθενία, χωρίς ό ίδιος νά είναι έπι-
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κεφαλης μοναχών καί χωρίς νά γίνει έπίσκοπος, δπως ύποστηρίχτη
κε. Ή παιδεία του βρισκόταν στά πλαίσια τη.; χριστιανικης κατη
χήσεως του Γ' αΙ Αύτό, γενικά γιά τόν περσοσυριακό χώρο καί ει

δικά γιά τόν Άφραάτη, σήμαινε άγνοια της έλληνικης παιδείας, ά

γνοια της θεολογικης διεργασίας, πού είχε συντελεστεί έξω από τόν
έλληνοσυριακό χώρο, εύρεία γνώση του σημιτικου πνεύματος καί της

ραββινικης γραμματείας καί οικειότητα πρός τό ίουδαιοχριστιανι
κό πνευμα. Τήν κατάσταση αύτή απηχουν τά έργα του Άφραάτη,
πού άρχισε νά γράφει τό
τό δηλώνει (Έπίδειξις

337. Αισθάνεται μάλιστα ύπερήφανος καί
22, 26) σαφώς δτι γράφει αποκλειστικά ώς «μα

θητής» τών Γραφών καί δτι αφήνει κατά μέρος κάθε φιλοσοφική γνώ

ση. Ή έρευνα δμως έδειξε δτι έκτός από τήν σημιτική ανθρωπολογία

καί έσχατολογία τόν έπηρέάσαν περιθωριακά ό γνωστικισμός τού
Ούαλεντίνου (βλ. τήν ίδια Έπίδειζιν 22) καί οΙ κουμρανικές αντι
λήψεις.

Τήν Γραφή, τήν όποία γνωρίζει στήν μορφή της συριακης πεσιτ(τ)ώ
καί του Διατεσσάρων Εύαγγελίου του Τατιανου, έρμηνεύει ίστορι
κογραμματικά καί μέ τήν ίδια τήν Γραφή. 'Εμφανίζεται δμως καί
στόν Άφραάτη τό ένδιαφέρον γιά τυπολογική έρμηνεία. Άξιολογεί
γεγονότα της ΠΔ ώς

γίνονται

seraza

raza

(μυστήριο/τύπος/σύμβολο), πού στήν ΚΔ

(αλήθεια). Τήν αλήθεια κατανοουν μόνο οί χριστια

νοί, πού αποτελουν τήν συνέχεια του ιουδαϊκου λαου, ώς δέκτη τών
θείων έπαγγελιών. Ή έρμηνεία του, πού σπάνια γίνεται θεολογική,
έγκλωβίζεται κυρίως στήν παλαισδιαθηκική καί ιουδαιοχριστιανική
παράδοση καί αποβλέπει σέ δύο σκοπούς. Πρώτον, στήν θεμελίω

ση καί προβολή της παρθενίας καί της ασκήσεως, πού συνιστουν
τό έσχατο ιδεώδες της 'Εκκλησίας. Οί έγκρατιτικές τάσεις τόν έπη

ρεάζουν τόσο πολύ, ώστε συχνά δίνει τήν έντύπωση δτι στήν 'Εκ
κλησία ανήκουν μόνο ή κατ' έξοχήν οί παρθενεύοντες ασκητές (<<υίοί
/θυγατέρες της Διαθήκης»), ιδέα τήν όποία πηρε ίσως από τήν ΚΟι

νότητα του Κουμράν. Στήν 7η Έπίδειζιν μάλιστα θέλει τούς βαπτι

ζόμενους όλους παρθένους. Αύτοί πάντως δέν συνιστουσαν μονα
στικές κοινότητες, ούτε ζουσαν έρημιτικό βίο. Ζουσαν στούς κόλ
πους της έκκλησιαστικης κοινότητας, δπου, φαίνεται, σχημάτιζαν
είδος όμάδων τών έκλεκτών. Δεύτερον, αποβλέπει στήν προβολή του
χριστιανισμου ώς αληθινου αποδέκτη τών έκπληρωμένων πλέον έ
παγγελιών, πού αρχικά δόθηκαν στόν 'Ισραήλ. Ό 'Αφραάτης είναι
στήν άπλοϊκή του θεολογία όρθόδοξος (μολονότι αγνοουσε ακόμα
καί τό θεολογικό γεγονός της Συνόδου της Νίκαιας), χωρίς αύτό νά
σημαίνει δτι μέ τήν έπίδραση του ιουδαϊκου πνεύματος δέν απέφυγε
παρεκκλίσεις, δπως π. χ. δτι οί ψυχές μετά τόν θάνατο ναρκώνον

ται μέχρι τήν δευτέρα παρουσία Κ.ά. Παρά ταυτα μέ τό εργο του θε-
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μελίωσε ούσιαστικά

τήν

συριακή

χριστιανική γραμματεία

καί

δημιούργησε τίς προϋποθέσεις γιά τήν έμφάνιση του έντυπωσιακου

έργου του 'Εφραίμ. Γι' αύτό καί δίκαια έμεινε στήν ίστορία ώς «ό
σοφός Πέρσης».
Έπιδείξεις. Ό Άφραάτης αναδείχτηκε, παρά τήν θεολογική του ρηχό
τητα, ταλαντούχος συγγραφέας, μέ διάθεση μάλιστα ποιητική. Συνέταξε
σύντομα καί γλαφυρά ασκητικοοικοδομητικά, παραινετικά, ύμνητικά

23

καί αντιιουδαϊκά έργίδια
Έκθέσεlς. Τά

10

i\ λόγους

πού όνόμαζε

πρώτα έγραψε τό

337,

Tahw'jata = 'Επιδείξεις η
11 τό 344 (μέ αφορμή

τά επόμενα

καί τόν ρόλο τών 'Ιουδαίων στόν διωγμό κατά τών χριστιανών τού πέρση

μονάρχη Σαπ(φ)ώρ τό

338 καί μετά) καί τό 230 τό 345.

Τά δέκα πρώτα πραγματεύονται αντίστοιχα περί πίστεως, αγάπης, νη

στείας, προσευχης, πολέμου, ασκητών (<<υίών της διαθήκης»), μετανοίας,
αναστάσεως, ταπεινοφροσύνης καί ποιμένων. Άποτελούν θαυμάσιο ασκη
τικο-πνευματικό βοήθημα μέ σκοπό τήν τελείωση καί είρήνη τού πιστού
μέ τήν πίστη, τήν έγκράτεια καί τήν παρθενία. Τά έργα του αύτά δημιούρ
γησαν τό χαρακτηριστικό ασκητικό κλίμα της συριακης 'Εκκλησίας, αλ
λά δέν φθάνουν στό ύψος της νηπτικης θεολογίας καί δέν ύποδεικνύουν
στάδια ασκητικού βίου. 'Απευθύνονται στούς «υΙούς (καί θυγατέρας) της
διαθήκης». Τά λοιπά

13

έργίδια συνιστούν προσπάθεια αντιπαραθέσεως χρι

στιανισμού καί ίουδαϊσμού, κάτι πού τήν ίδια εποχή στόν ελληνοσυριακό

χώρο επιχείρησε καί ό Σοφιστής Άστέριος

ΙΑΚΩΒΟΣ ΝΙΣΙΒΕΩΣ

( + 338).

( + 341/2).

Πρώτος έπίσκοπος Νισίβεως, πού

βοήθησε άποφασιστικά στήν δημιουργία του συροχριστιανικου πνευ
ματικου κλίματος καί ένθάρρυνε στό συγγραφικό θεολογικό έργο τόν
θεμελιωτή τής συριακής χριστιανικής γραμματείας' Αφραάτη. Ή με

γάλη φήμη του 'Ιακώβου, του όποίου δέν γνωρίζουμε κανένα κείμε

νο, εγιν'ε αίτία νά του άποδοθουν διάφορα έργα καί ή άρμενική
μετάφραση τών Έπιδείξεων του Άφραάτη (Κ.

Krueger, Jacob von
Nisibis ίn syrischer und armenischer ϋberlieferung: Μυ 81 [1968] 161179).

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
'Εκδόσεις:

J. PARISOT: PS Ι-Η (1894 καί 1907 μέ λατινική
persischen Weisen Homilίen, Leipzig 1888 (πλήρης

μετάφραση).

G. BERT, Aphraates des

γερμανική μετάφραση). Γιά τήν πλή

ρη ι'tΡXαία άρμενική καΙ τίς έπιμέρους σύγχρονες μεταφράσεις τού Άφραάτη βλ.
ΟΕ

URB1NA, Patrologia Syriaca, Roma 1965,

σ.

48.

ORTll
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SCHWEN,

Α.,

40.

ΠΑΧΩΜΙΟΣ (+346)

γενάρχης τής «κσινωνίας»-κσινοβίσυ

ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ

EίσαγωΎ'l
Ό άπαίδευτος κόπτης Παχώμιος εγινε μεταξύ του

320

καί του

330

δ γενάρχης του κοινοβιακου μοναχισμου, όταν ή 'Εκκλησία πανη
γύριζε τήν δριστική της Ιξοδο άπό τίς κατακόμβες καί συγχρόνως

κλονιζόταν άπό τήν αίρεση του' Αρείου. Ή σημασία της πρωτοβου

λίας τού Π. είναι τεράστια, έφόσον τό κοινόβιο εκτοτε άπορρόφησε
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τό μέγιστο μέρος τού αναχωρητισμού κι εφόσον ό μοναχισμός απο
τελεί νόμιμο καί ίερό είδος εκκλησιαστικού βίου.
Άπό τά μέσα κυρίως τού Γ ι αΙ εμφανίστηκε στό πλαίσιο ή στό
περιθώριο της χριστιανικης κοινωνίας ό μοναστικός βίος, πού στίς
αρχές τού Δ ι αΙ fγινε μέγα καί άμορφο ρεύμα, κατα κλύζοντας τίς

αίγυπτιακές καί συριακές ερήμους. Ό αναχωρητισμός ή ερημητικός
βίος ήταν επιβλητική πραγματικότητα, πού συγκινούσε μέ τούς χα

ρισματικούς θεόπτες αββάδες όλόκληρη τήν 'Εκκλησία. Ό Παχώ
μιος κατόρθωσε νά μεταπλάσει μέρος τού ίσχυρού καί άμορφου
τούτου ρεύματος

σέ δομημένη

μοναστική «/ωινωνία»,

δηλ.

σέ

κοινόβιο.
Οί πηγές πού πληροφορούν τήν κοινοβιογονία καί τήν ζωή τού Π.

είναι κείμενα, πού γνώρισαν πολλαπλές επεξεργασίες καί νοθείες.
Πρόκειται γιά τούς «Βίους» τού Π. καί τά έργα πού αποδίδονται στόν
ίδιο καί τούς διαδόχους του Θεόδωρο καί Ώρσίσιο. Τά πρωτότυπά

τους έχουν χαθεί, αλλά μέ φιλολογική έρευνα μπορούμε ως ένα ση
μείο νά διακρίνουμε τά αύθεντικά τους μέρη. Παλαιότερα ή γνώση
τού παχωμιανού μοναχισμού στηριζόταν κυρίως στό κεφάλαιΟ
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Λαυσαϊκης ίστορίας τού Παλλαδίου, πού σμως εχει μικρή ίστορική
αξία, σπω ς φάνηκε μετά από τήν δημοσίευση καί τών σχετικών κο
πτικών πηγών.

Προϋποθέσεις τής «κοινωνίας»

Ή προσωπική περιπέτεια καί ίστορία τού Π. αποτελεί τόν ερμη
νευτικό δρο της δημιουργίας του. 'Όντας φυλακισμένος, εντυπωσιά
στηκε από τήν αγάπη πού τού εδειξαν οί χριστιανοί, στήν 'Εκκλησία
τών όποίων κατηχήθηκε καί βαπτίστηκε. Άμέσως επιδόθηκε στήν

ύλική διακονία τών πλησίον του, μέχρις στου έγινε ύποτακτικός τού

αναχωρητη Παλαίμωνα. 'Εκεί έμαθε κι έζησε τήν· άσκηση, εκτίμη
σε τόν ρόλο τού π;νευματικού πατέρα, τού αββά, καί της ύπακοης

σ' αύτόν, καί μέ θεία επέμβαση έδωσε νέο περιεχόμενο στήν διακο
νία, στήν όποία είχε τάξει τόν εαυτό του: όφειλε στό έξης νά εργα
στεί γιά τήν συμφιλίωση τών ανθρώπων μέ τόν Θεό. νΕτσι δημι
ούργησε τό μέγα έργο του, τήν «κοινωνία» ή τό κοινόβιο, τό όποίο
συγχρόνως αποτελεί καί τό σχημα, μέ τό όποίο ύπηρέτησε τόν σκο
πό του. 'Εφόδια είχε τΤιν απόλυτη αφοσίωση στόν σκοπό του, τήν

θεληματικότητα, τήν όργανωτικότητα, τήν πλούσια ασκητική πεί
ρα, τήν εύρεία γνώση της Γραφης στά κοπΤΙ: -j. καί τά χαρίσματα
τού ποιμένα, της καθοδηγήσεως τών ανθρώπων, της ταπεινοφροσύ
νης, της άγάπης, της μετάνοιας καί της διακρίσεως πνευμάτων. 'Όσο
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καλά γνώριζε τόν αναχωρητικό ασκητικό βίο της Αίγυπτου, τόσο

πολυ αγνοουσε·τήν θεολογική προβληματική της έποχης του. ΤΗταν
όμως αρκετά κατατοπισμένος, ώστε νά μένει στήν Παράδοση της
'Εκκλησίας καί νά αποστρέφεται τόν ώριγενισμό καί τόν αρειανι
σμό, όπως εκαναν καί οί διάδοχοί του. Ή ασκητική του έμεινε σέ
πρακτικό έπίπεδο καί μόνο πρός τό τέλος της ζωης του είχε φαινό
μενα εκτακτων θείων έμπειριών καί χαρισμάτων.

Τό πνεύμα τής «κοινωνίας»

Ό Π., μετά τήν έπταετή άσκηση καί μαθητεία στόν αναχωρητή
Παλαίμωνα, αποσυρθηκε στήν Ταβέννηση γιά έντονότερη άσκηση.
'Εκεί του αποκαλύφτηκε ότι πρέπει νά αφιερωθεί στήν συμφιλίωση
των ανθρώπων μέ τόν Θεό, δηλ. στό έργο της σωτηρίας γενικά καί

της τελειώσεως είδικά τών ανθρώπων. Ύπάκουσε καί άρχισε νά ί
δρυει μονή κοινοβιακή, τήν όποία οί πρώτες πηγές όνομάζουν «κοι
νωνία» καί ή όποία θ' αποβεί νέα πολυσήμαντη πραγματικότητα στήν
ζωή της 'Εκκλησίας. Τό έργο τουτο όνομάζουμε όρθότερα παχωμιανό
μοναχισμό, γιατί γνώρισε έσωτερική έξέλιξη από τά χρόνια του Π.
μέχρι τό τέλος του Δ ι αΙ, καί δUσKoλα διακρίνουμε τά καθαυτό στοι
χεία του Π. από αύτά που του προσέγραψαν

11 πρόσθεσαν οί άμεσοι

διάδοχοί του.

Ό όρος «κοινωνία» είναι χαρακτηριστικός του πνευματος του πα
χωμιανου μοναχισμου, που στηρίζεται: α) Στόν κοινοβιακό βίο. Γιά
πρώτη φορά στόν μοναχισμό τά πάντα είναι κοινά: τροφή, ένδυση,

έργασία, προσευχή, λειτουργική ζωή. Πρότυπο της κοινοβιακότη
τας μνημονευεται συμβατικά ή πρώτη ίεροσολυμιτική κοινότητα. β)
Στήν άπολυτοποίηση της σχέσεως γέροντα καί μοναχού (ύποτακτι
κου). Ή σχέση αύτή, που ήταν ήδη γνωστή στόν αναχωρητισμό, γί

νεται έξελικτικά κανόνας απόλυτος. Ό γέροντας (ή αββας η ήγού
μενος) της «κοινωνίας» - κοινοβίου αποβαίνει ό μόνος έγγυητής καί
διδάσκαλος μετά τόν Θεό γιά τήν όρθή άσκηση καί τήν σωτηρία του

μοναχου' αποβαίνει «πατήρ», στόν όποίο οί κοινοβιάτες όφείλουν
απόλυτη ύπακοή, διότι αύτός εχει έπωμιστ:εί άμεσα τήν ευθύνη της
σωτηρίας καί τελειώσεως του μοναχου, αύτός έχει τό χάρισμα της
πνευματικης καθοδηγήσεως. γ) Στήν τήρηση τού Κανόνα. Ό τρό
πος του κοινοβιακου βίου καί ή απόλυτη ύπακοή των μοναχών στόν
αββα έκφράζονται σέ συντομα κείμενα πού όνομάστηκαν «Κανών
Παχωμίου» καί επρεπε νά τηρουνται. 'Ιδιαίτερα, μετά τόν θάνατο
του Π., ό Κανόνας ύψώθηκε σέ απόλυτο, ίερό καί απαραβίαστο κεί
μενο, ώστε νά ύπηρετεί τήν συνοχή τής «κοινωνίας» καί ν' αποθαρ-
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ρύνει τίς διασπαστικές τάσεις ή τούς νεωτερισμούς, πού πάντως δέν

έλειψαν. δ) Στήν άμοιβαία διακονία καί άμοιβαία εύθύνη. Γιά πρώ
τη φορά στόν μοναχισμό θεσπίζονται ή διακονία (ώς μίμηση Χριστού)

τού ένός μοναχού πρός τόν άλλο καί μάλιστα ή εUθύνη τού ένός γιά
τήν σωτηρία τού άλλου. Ή αμοιβαιότητα αύτή προσδιορίζει περισ
σότερο από κάθε άλλο στοιχείο τήν «κοινωνία» τού Π. ε) Στήν έκ
κλησιαστικότητα καί τήν κοινή κατήχηση. Τό κοινόβιο τού Π.

συνιστούσε είδος πλήρους έκκλησιαστικης κοινότητας, διότι ζούσε
κατά τήν παράδοση της 'Εκκλησίας, τελούσε τήν Λ.ειτουργία Σάβ

βατο καί Κυριακή (όπότε κοινωνούσαν δλοι οί μοναχοί), χρησιμο
ποιούσε τά λειτουργικά ήθη τών αιγυπτιακών κοινοτήτων καί
σπουδαιότερο

-

-

τό

ασκούσε τό κατηχητικό έργο γιά έθνικούς καί γιά

μοναχούς. Ό Π. δεχόταν στήν μονή του οχι μόνο χριστιανούς, πού
ήθελαν μέ τήν άσκηση καί τήν ύπακοή νά τελειωθούν, αλλά καί ε
θνικούς της περιοχης, τούς όποίους κατηχούσε, γιά νά γίνουν πρώ
τα χριστιανοί καί μετά νά ζήσουν

-

άν ήθελαν

-

κοινοβιακά.

Μοναδική βάση της κατηχήσεως καί της διδασκαλίας του ηταν ή

Γραφή. Ή διδασκαλία καί ή ασκητική μέθοδός του ήταν πρακτική,
χωρίς θεωρητικές απόψεις καί αναλύσεις θεοπτικών έμπειριών,

0-

πως τού Εύαγρίου. 'Εκκλησιολογικά τό κοινόβιο τού Π. έμοιαζε ως

εν αν βαθμό μέ ενορία, της όποίας τούς ίερείς χειροτονούσε ό έπί
σκοπος, μέ τόν όποίο συνήθως βρισκόταν σέ καλές σχέσεις κανονι
κης κοινωνίας ή καί έξαρτήσεως. Ή εξάρτηση αύτή δέν είχε καί
θεσμοποιηθεί, μέ αποτέλεσμα νά μή λείπουν οί προστριβές.

L10μή καί όργάνωση της «κοινωνίας»
Ό Π. δέν οργάνωσε άπλώς όμάδα μοναχών, αλλά τήν ανύψωσε
σέ «κοινωνία», μέ στοιχεία τού αναχωρητικού καί ήμιαναχωρητικοϋ

βίου, τ&ν αιγυπτιακών πολιτικοθρησκευτικών δομών, της στρατιω
τικης του έμπειρίας καί της φωτισμένης ίδιοφυίας του. Άρχικά ί

δρυσε ένα κοινόβιο, στό όποίο ό ίδιος ήταν ό πατήρ Τι αββάς (apa)
ή ήγούμενος. Ή προσέλευση μεγάλου πλήθους μοναχών τόν ύποχρέ
ωσε νά ίδρύσει έντεκα συνολικά κοινόβια (9 ανδρικά, 2 γυναικεία),
στά όποία έγκαθιστούσε τόν πρώτον (τόν πατέρα ή ήγούμενο), τόν
δεύτερον (ή τόν οίκονόμον) καί τούς λοιπούς ύπευθύνους τών δια
κονημάτων, τούς οΙκιακούς. Στά κοινόβια ανήκαν πολλά οικήμα
τα; στό καθένα από τά όποία εμεναν μαζί δσοι ασχολούνταν μέ τό

ϊδΙΘ διακόνημα, γιά τό όποίο ύπεύθυνος ηταν ό οικιακός. Ό ίδιος
ό Π., έγκατεστημένος τελικά στό Βαύ, διατηρούσε ώς «πατήρ της
κοινωνίας» τήν τελική εύθύνη καί πατρότητα γιά δλα τά κοινόβια,
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χε ώς βοηθούς τόν γενικόν δεύτερον, τόν γεvικόν οίκονόμον (πού
φρόντιζε κι έπέβλεπε οίκονομικά καί διοικητικά όλα τά κοινόβια)
καί άλλους τιτλούχους μοναχούς μέ ανάλογες εύθύνες. Οί δροι πού
χρησιμοποιούνται στίς πηγές γιά τό παχωμιανό κοινόβιο, έκτός από

τόν δρο «κοινωνία», είναι μονή καί μοναστήριόν, γνωστοί καί στόν
λοιπό τότε μοναχισμό, πού σήμαιναν τό είδος τού κτηρίου, τόν ήσυ

χο τόπο τού αναχωρητή, άλλά καί τό κτήριο ή τόν τόπο όμάδας ή
μιαναχωρηΤών.

ΒΙΟΣ

Ό Π. γεννήθηκε άπό έθνικούς στήν Θηβαίδα της

Sne,

δηλ. στήν άρχαία Λατόπουλη) περί τό

287.

Τό

V

Ανω ΑΙγύπτου (στό

313/4 ή

καί νωρίτερα

ύπηρέτησε ακούσια στόν ρωμαϊκό στρατό. Γιά λόγους αγνωστους φυλακί

στηκε στήν Θήβα ή Θηβαίδα. Κάτοικοι της περιοχης άπάλυναν τίς κακου
χίες τού ίδιου καί τών συστρατιωτών του. Τό γεγονός τού κίνησε τόν
θαυμασμό. 'Όταν πληροφορήθηκε ότι αύτοί πού τόν βοηθούσαν ανιδιοτε

λώς ήταν χριστιανοί, πηρε τήν διπλή απόφαση: νά γίνει χριστιανός καί νά
άφιερωθεί καί ό ίδιος στήν διακονία τών συνανθρώπων του. Μετά τήν απο
φυλάκισή του βρέθηκε στό

Seneset,

τό αρχαίο Χηνοβοσκίο, δπου πραγμά

τωσε τήν ύπόσχεσή του. Κατηχήθηκε, στήν κοπτική, βαπτίστηκε καί

άφιερώθηκε γιά τρία χρόνια στήν διακονία έκείνων πού είχαν υλικές ανάγ
κες. 'Ύστερα έπισκέφτηκε γνωστό αναχωρητή της γειτονικης έρήμου, τό\'

Παλαίμωνα, κοντά στόν όποίο άσκήτεψε έπτά χρόνια.
Μέ όραματική ύπόδειξη αγγέλου αφησε τόν αββα του κι έγκαταστάθηκι:
σ' έγκαταλελειμμένο χωριό, τήν Ταβέννηση. Νόμισε όμως ότι ετσι απομα
κρυνόταν από τήν απόφασή του νά διακονήσει. Στήν εντονη αύτή προβλη

ματική τού άπάντησε ό Θεός, ύποδεικνύοντάς του νά μείνει έκεί καί νά
συνάξει ανθρώπους γιά νά τούς συμφιλιώσει μέ τόν Θεό. Αύτό άποτέλεσε
την αίτία, γιά νά άποφασίσει (μεταξύ 320 καί 325;) τήν ίδρυση της πρώτη:;
κοινοβιακης μοvfiς, πρόπλασμα της «κοινωνίας», πού συνιστούσε τό νέο

είδος της διακονίας του πρός τούς άνθρώπους μέ βάση τήν κοινοκτημοσύ
νη, κατά τό πρότυπο της πρώτης χριστιανικης κοινότητας τών Ίεροσολύ
μων (Πράξ.

4, 32).

Ό Π. έπιδόθηκε μέ ζηλο στό εργο του, άλλά οί κόπτες χωρικοί πού προ
σηλθαν, βλέποντας τόσο άπλοϊκό, ταπεινό καί διακονικό τόν προϊστάμε
νο, δέν πειθάρχησαν. Διασκορπίστηκαν κι ετσι ή προσπάθεια συστάσεως
της πρώτης «κοινωνίας» απέτυχε.
Ό Π_ δέν αποθαρρύνθηκε. Αρχισε πάλι τό εργο του, μέ πλουσιότερη
τώρα πείρα. 'Έτσι, σύναξε πάλι μοναχούς-μαθητές, τών όποίων κατηύθυ
V

νε τήν όλη ζωή, πνευματική καί ύλική, μέ βάση «Κανόνα», τόν όποίο δη
μιούργησε σταδιακά γιά τόν σκοπό αύτό καί τόν όποίο επρεπε νά έφαρμό
ζουν όλα τά μέλη τού κοινοβίου. Σύντομα οί μοναχοί αύξήθηκαν καί ό ΓΙ.
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αναγκάστηκε νά ίδρύσεl, σέ μικρή απόσταση συνήθως, άλλες όμοιες μο
νές, στίς δποίες καθιστούσε καί εναν αββά ή αρχιμανδρίτη, διατηρώντας
δ ίδιος τήν τελική γενική εύθύνη γιάόλες τίς μονές, πού όλες μαζί αποτε
λούσαν τήν «κοινωνίω>. Πρός τό τέλος, μάλλον, τής ζωής του άφησε τήν
πρώτη μονή τής Ταβέννησης κι εγκαταστάθηκε στήν μονή τού Βαύ ή Παβού

(Faou) ίδρυμένη

περί τό 328. 'Από εκεί καθοδηγούσε όλες τίς μονές μέ τήν
βοήθεια καί τού «οικονόμου», πού είχε τήν διαχείριση τών οίκονομlκών της
όλης «κοινωνίας». Περί τό

346

καταγγέλθηκε γιά δράματα πού έβλεπε καί

θαύματα πού έκανε. Σύνοδος στήν Λατόπολη τόν αθώωσε, αλλά στίς
Μαίου τού

9

347 ύπέκυψε στήν πανώλη, πού αποδεκάτιζε τήν πε
9 ανδρικά καί 2 γυναικεία κοινόβια, όπου κατά τήν
μόναζαν περισσότερα από 5.000 πρόσωπα. Ή 'Εκκλησία τιμά
του στίς 15 Μαίου.
346

ή τού

ριοχή. Είχε ήδη ίδρύσεl

παράδοση
τήν μνήμη

ΕΡΓΑ

Κατά τήν παράδοση δ Π. έγραψε Κανόνες, μέ τούς όποίους καθόριζε τόν
τρόπο ζωής καί ασκήσεως τών κοινοβιακών μοναστηριών του, Κατηχήσεις,
επίσης γιά τούς μοναχούς

- ύποτακτικούς
αλλά γρήγορα - καί

του, καί 'Επιστολές. "Ολα γρά

φηκαν στήν κοπτική,

μάλιστα οί Κανόνες

στηκαν στήν έλληνlκή, διότι μέ τήν έναρξη

(346)

-

μεταφρά

της ήγουμενίας τού

Θεοδώρου, πού γνώριζε καί τήν ελληνική, αύξήθηκαν καί οί ελληνόφωνοι
μοναχοί. Δυστυχώς όμως ή σημερινή μορφή τους προϋποθέτει, εξαιρουμέ

νων τών 'Επιστολών, επανειλημμένες επεξεργασίες, πού έγιναν ήδη άπό
τά χρόνια τών άμεσων διαδόχων τού Π., δηλ. τού Θεοδώρου καί τού Ώρ
σισίου, ίχνη τών έργων τών δποίων βρίσκουμε στά παχωμιανά κείμενα καί

αντίστροφα. 'Επίμονες έρευνες κατέληξαν στό συμπέρασμα ότι τουλάχι
στον δ πυρήνας τών έργων αύτών δφείλεται στόν Π. καί ότι όπωσδήποτε
εκφράζουν τό πνεύμα άλλά καί τήν εξέλιξη τού παχωμιανού γενικά κΟινο
βίου πρίν άπό τό τέλος τού Δ ι αΙ
Κανών. Γράφηκε στήν κοπτική, προφανώς πρίν τό

340, διακρίνεται σέ
(Praecepta - Praecepta καί Instituta - Praecepta καί JudicaPraecepta καί Leges) καί σώθηκε άποσπασματικά. Τά κοπτικά άποσπάσμα
τέσσερα τμήματα

τα διαφέρουν αισθητά από τά έλληνlκά, τά όποία μαρτυρούν εντονότερη
επεξεργασία καί μεταγενέστερη παράδοση. Μεταφράστηκε ακόμα στήν λα
τινική, τήν αίθιοπική καί τήν αραβική.
Κοπτικά: Ι. ΤΗ.

(μετάφρ. γαλλ.).

LEFORT: CSCO 150 copt. 29, σσ. 30-36' CSCO 160 copt. 24,
Έλλην.: ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ: Μυ 37 (1924) 9-21' ΡΟ 40, 948-952·

σσ.

30-37
ΒΕΠ 40,

114-121

(σέ δεύτερη στήλη έκδίδεται καί συντομότερη μορφή τού κανόνα). Λατιν.: Α.

ΒΟΟΝ,

Pachomiana latina, Louvain 1932,

σσ.

13-74.

Γιά άλλες μεταφρ. βλ. (.'ΡΟ

112352.

Κατηχήσεις. Τρία κείμενα στά κοπτικά. Κατηχήσεις πρός μνησίκακον

μοναχόν. Τό εκτενέστερο παχωμιανό κείμενο, πού γνώρισε επεξεργασίες
αλλά διασώζει τόν αρχικό του πυρήνα. 'Έχει ενσωματωθεί σ' αύτό καί μέ-
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ρος κοπτικης όμιλίας τού Μ. 'Αθανασίου. Κατήχησις εΙς τάς tξ ήμέρας τού

Πάσχα. Συντομο κείμενο μέ παχωμιανό πυρήνα. 'Εκλογα{, δηλ. άποσπά
σματα λόγων τού Π.
Ι. ΤΗ.

LEFORT: CSCO 159 copt. 24,

σσ.

1-30

καΙ

CSCO 190 copt. 25,

σσ.

1-30 (γαλλ.

μετάφρ.).

Έπιστολαί: Πρόκειται γιά 13 σύντομα οίκοδομητικοσυμβουλευτικά καί
συνθηματικά κείμενα. ΟΙ έρευνητές δέν άμφιβάλλουν γιά τήν γνησιότητά
τους. Κρίνοντας δμως άπό τό έλληνικό κείμενο, διερωταται κανείς άν δ
Π. είχε τήν δυνατότητα νά συντάξει περίπλοκα κείμενα μέ χαρακτήρα ά
ποφθεγματικό καί κάποια τάση ποιητική. Μοναδικό φαινόμενο στήν χρι

στιανική γραμματεία καί άλυτο πρόβλημα συνιστα ή συμβολική, συνθημα
τική, αΙνιγματική 1\ άπόκρυφη γλώσσα τών Έπιστολών, οί δποίες f:νεκα
τούτων δέν κατανοούνται πλήρως. Τά συμβολικά στοιχεία ή γράμματα καί

στήν έλληνική μετάφραση είναι άπό τό κοπτικό άλφάβητο. Έκτός άπό τήν
μετάφραση τού ΊεΡωνύμου καί τών λίγων κοπτικών άποσπασμάτων, f:χουμε
σήμερα μέ πρόσφατη άνακάλυψη δλόκληρο τό έλληνικό κείμενο τών 'Ε
πιστ.

1,2,3,7, 10

καί Ιlα.

PL 23, 91-106. Α. ΒΟΟΝ, Pachomiana latina, Louvain 1932, σσ. 77-101. Η. QUECKE,
Die Briefe Pachoms, Regensburg - Fr. Pustet 1975 (έλλην. κα! κοπτικό κείμενο, σσ. 99-110
καΙ 111-118 άντίστοιχα). Ό ΙΔΙΟΣ έξέδωσε καί κοπτική έπιστολή, πού γράφηκε στό
περιβάλλον τού Π. (OrientaJia 44 (1975] 426-433).
'Αποφθέγματα: Είναι άποσπασμένα άπό τούς «Βίους» (βλ. πιό κάτω) τού
Π. καί καταχωρισμένα στίς διάφορες συλλογές «Γεροντικών». Βλ.

J. -C1.
Guy, Recherches sur la tradition greque de Apophtegmata Patrum, Bruxelles
1962 (κατά τόν πίνακα) καί R. Draguet: Μυ 35 (1965) 44-61.
Νόθα: Παραινέσεις πvευματικαί. Συντομο προτρεπτικό κείμενο που σώ

ζεται στην λατινική. Α. Βοοn,

Pachomiana latina, Louvain 1932, σσ. 151 έξ.
Ή Ααυσαϊκή ίστορία τού Παλλαδίου (§32) καί τό FlorHegium Patristicum
(f:κδ. Albers, Βοnn 1923, σσ. 60-72) παραδίδουν «Κανόνα» τού Π. Πρόκει
ται γιά τό ίδιο κείμενο μέ μικρές παραλλαγές. Χρησιμοποιεί μάλιστα γράμ
ματα τού έλληνικού άλφαβήτου, άντί τού κοπτικού πού είδαμε στίς 'Επι

στολές, γιά νά συμβολίσει τήν τάξη καί τήν ποιότητα τών μοναχικών τα

γμάτων 1\ δμάδων μοναχών σέ κάθε κοινόβιο

- κοινωνία.

Μέ τό δνομα τού

Π. κυκλοφόρησαν καί άλλα κείμενα, δπως τά «Κεφάλαια έπιτιμίων μονα
χών»: Τ.

Th. Lefort:

Μυ

40 (1928) 60-64.

Βίοι. Τραχυ φιλολογικό πρόβλημα συνιστούν οί πολλοί «Βίοι» τού Πα

χω μίου στήν κοπτική (σαχιδική καί βοχαϊρική), τήν έλληνική, τήν άραβι

κή καί την λατινική γλώσσα. Δυστυχώς εχει χαθεί δ, τι θά όνομάζαμε άρχικό

Βίο 1\ πρώτη συλλογή λόγων τού Π. καΙ παραδόσεων γι' αύτόν. 'Από τό
κείμενο τούτο, που μάλλον δφείλεται σέ πρωτοβουλία τού μαθητή του Θε-
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οδώρου, προήλθαν οΙ δύο κοπτικοί Βίοι

(S = σαχιδικός

κα! Βο

= βοχαϊρικός)

καί ό πρωτος έλληνικός (G Ι), οί όποίοι άλληλοκαθαιρόμενοι, διασταυρού
μενοι καί συμπληρούμενοι μέ στοιχεία τών λοιπών σχετικών κειμένων, ά
ποτελούν τήν βάση πρός άποκρυπτογράφηση τού βίου καί τού κοινοβιακού

εργου τού Π. Στά κείμενα αύτά είναι πολύ σαφής ή είσβολή μεταγενέστε
ρων καί έξωπαχωμιανών στοιχείων, πού νοθεύουν τήν είκόνα τού γενάρχη
τού κοινοβιακού-μοναχισμού. Τελείως πρόσφατα (1982) έκδόθηκε άπό τρν
Halkin καί άλλος έλληνικός Βίος, ίδιου όμως περιεχομένου μέ τούς προη
γούμενους. ΏΟ πρώτος έλληνικός Βίος (G Ι) φαίνεται δη διατηρεί αύθεντι
κότερα καί ίστορικότερα στοιχεία σέ σύγκριση μέ τούς κοπτικούς Βίους.
Έλληνικοί: F. HALKIN. Sancti Pachomii Vitae Graecae (Subsidia hagiogr. 19). Bruxelles
1932. ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ. Une vie inedite des PachOme. ΒΗΟ 1401a: ΑΒ 97 (1979) 5-55 καί 241-287
(άνέκδοτος μέχρι τότε Β'ος). ΒΕΠ 40. 128-282 καί 41. ) 1-117. Βίος τού άγ. Παχωμίου.

Μετάφρασις' Αρχιμ. Άγαθονίκου. "Εκδ. Μονής Κεχροβουνίου Τήνου. Κοπτικοί: Ι. ΤΗ.

LEFORΤ. είς CSCO 89 καί 99ίIΟΟ' Μυ 54 (1941) 111-138. Λατινικός: Η. ΥΑΝ
GRANENBURGH. La Vie latine des Ρachδme. traduit du Grec par Denys le Petit. Bruxelles
1969. Άραβικόι;: Ε. ΑΜΕΙΙΝΕΑυ. Monument pour servir a Ι' histoire de Ι' fgypte
chretienne au IVe siecle, Paris 1889. σσ. 337-711. Α. ΥΕΙΙΙΕυχ. Pachomian koinonia.
Ι: The Life of St. Pachomius and his disciples: CΊsrercian Srudies 1980. 11: Pachomian
chronicles and rules. transl. with introd. by J. ΥΕΙΙΙΕυχ: Cistercian Srudies 1981. ΙΙΙ:
Instructions. letters and other writings of St. Pachomius and his disciples, translat. by J.
ΥΕΙΙΙΕυχ: CΊstercian Srudies, Kalamazzoo 1982. Lc corpus athenien des Pachome, ed.
par F. ΗΑΙΚΙΝ. introd. par Α. J. FESTUGIERE. Geneve 1982. ViCa copca di s. Pacomio.
pref. di J. GRIBOMONT trad., introd. e note di F. MOSCHAΤELLI, Padova 1981.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

R. DRAGUEΤ, Le chapitre de ΗΙ sur les Tabennesiotes derive-t-il d' une source copte?:
Μυ 57 (1944) 53-145 καί 58 (1945) 15-95. Κ. ΙΕΗΜΑΝΝ. Die Entstehung dcr Freiheitsstrafe
in den Klostern des hl. Pachomius: Zeicschrίfc der Savigny - Stift (ϋτ Rechtsgeschichte. Kanon.
Abt. 37 (1951) 1-94. D. -J. CHITTY. Pachomian Sources reconsidered: JEH 5 (1954) 38-77.
Pachomiana. Commemoration du XVIe Centenaire de St. Pacome Ι' Egyptien (348-1948).
Le Caire 1955. Η. BACHΤ. Anlonius und Pachomius. Von der Anachorese zum CDnobitentum: Β. Sreid/e, Anconius Magnus Eremica, Roma 1956, σσ. 66-107. ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ,
Pakhome et ses disciples: The%gie de /a νίι: monascique (The%gie 49). Paris 1961. σσ.
39-71. ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ. Zur Τypologie des koptischen MOnchιums. Pachomius und Evagrius:
Christenrum am ΝίΙ. Recklinghausen 1964, σσ. 142-157. Ρ. ΤAMBURRINO, Koinonia. Die
Beziehung "Monasterium" - "Kirche" in frϋhen pachomianischen Monchtum: Eτbι: und
Aufgabe 43 (1967) 5-21. Α. ΥΕΙΙΙΕυχ. La Iiιurgie dans le cenobitisme pachomien au
quatrieme siecle, Roma Ι %8 (έργο βασικό στήν νεώτερη έρευνα). ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ , La theologie
de Ι' abbatiat cenobitique ... : Supp/emenc στό νίι: spirituelle 86 (1968) 351-393. Ρ. DESEILLE.
Ι' esprit du monachisme pachomien, suivit de la traduction francaίse de Pachomiana l.atina ....
BelIefontaine 1968. Μ. Μ. VΑΝ ΜΟΙΙΕ. Essai de classement chronologique des premiers
regles de vie commun connu en chretiente: Supp/emenr στό Viespirituelle 84 (1968) 108-127
καί 86 (1968) 394-424 (Κανόνες καί μεταγενέστερη παχωμιανή γραμματεία) καί 88 (1969)
101-121 καί 93 (1970) 196-225. F. DEBONO. La basilique et le monastere des Pacome: ΒΙΑΟ
70 (1971) 191-220. D. J. CHITTY. Pachomian sources once more: SP 10(1970) 54-64 (έπι-
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βεβαίωση της άπόψεως δτι ό πρώτος έλλην. ΒΙος τού Παχωμίου προηγείται σέ ίστορι

κότητα άπό τίς κοπτικές πηγές, στήν πρωταρχική σημασία τών όποΙων έπέμενε ό Ι.

Lefort). Η. ΥΑΝ CRANENBURGH, Eιude comparative des recits anciens de la vocation
de S. Pachome: RB 82 (1972) 280-308. Α. ΟΕ VOGOE, Le pieces latines du dossier pachOmien:.
RHE 67 (1972) 26-67. ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, S. Pachome et son oeuvre d' apres plusieurs etudes recents:
RHE 69 (1974) 425-453. ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ: ΑΒ 91 (1973) 379-390 καί εΙς RHSpir 49 (1973) 401-419
καΙ ε!ςSTΜοn 17 (1975) 7-12 (ή μετάνοια στόν Κανόνα τού Παχωμίου). Η. VΑΝ CRANENBURGH, Le noms de Dieu dans la priere de Ρachδme et de ses freres: RHSpir 52 (1976)
193-211. J. VERGOTE, La valeur des Vies grecques et coptes de S. Pachome: OLP 8 (1977)
175-186. J. Μ. ΙΟΖΑΝΟ, La comunitiι. pacomiana: dalla comunione aIl' istiιuzione:
CΙarentianum 15 (1975) 237-267 καί 16 (1976) 5-32 (διδασκαλία γιό ασκηση καί πτωχεία
τού Παχ.). Η. QUECKE, Ein Brief von einem Nachfolger Pachoms ... : OrienraJia 44 (1975)
426-433. Τ. ORLANDI, Νυονί testi copti pacomiani: Commendements du seigneur et
liberation evangelique ... έd. par J. Gribomont, Rome 1977, σσ. 241-243. Κ. SAMIR, Temoins
arabes de Ia catechese de PachOme ... : OCP 42 (1976) 494-508. ΤΗ. BAUMEISTER, Die
Mentalίtat des frίihen agyptischen MOnchιums ... : ΖΚΟ 88 (1977) 145-160. CH. W.
HEDRICK, Gnostic proclivities in the Greek Life of Pachomius and the Sitz im Leben of
the Nag Hammadi Library: NovTesr 22 (1980) 78-94. Α. ΟΕ VΟGϋέ, La Vita Pachomiί
Junioris ... Ses rapports avec la Regle de Macaire, Benoit d' Aniane et Frucιueux de Braga:
Srudi MedievaJi 20 (1979) 535-553. ΤΟΥ [ΔΙΟΥ, Les ecrits pachomiens: CoIleccion cisrercien,
Belg. 43 (1981) 1,20-33 (βλ. KaiSrud Μοπ 15 [1983] 7-10). Α. ΥΕΙΙΙΕυχ, Le renoncement
aux biens materiels dans le cenobitisme pachomien, στήν ίδια σειρά 56-74. R. McL. WΙΙSΟΝ,
Twenty years after: CoIloque international sur les textes de Nag Hammadi ... ed. par Β. Barc.
Quebec Pr. de Ι' Univ. laval et louvain 1981. σσ. 59-67. J. Ε. GOEHRING. Pachomius'
vision of Heresy: The Development of a Pachomian Tradition: Μυ 95 (1982) 241-262. Η.
BACHT;Das Vermachtnis des Ursprungs. Sιudien zum frίihen Monchtum 11: PachomiusDer Mann und sein Werk, Wtirzburg: Echter 1983. Μ. DEMBINSKA. Diet. Α comparison
of food consumption between some eastern and western monasteries in the 4th-12th centuries:
Β 55 (1985) 431-462. Α. ΥΕΙΙΙΕυχ, Monachisme et Gnose. Ι: Le cenobitisme pachomien
et la Bibliotheque copte de Nag Hammadi: CoIleccanea CΊstcrciensia 46 (1984) 239-258. ΡΗ.
ROUSSEAU, Pachomius. The making of a community in fourth - century Egypt, Berkley
Univ. - California 1985. Ι. GOBRY, Les moines en Occident, Ι: De saint Antoinc iι. s. Basile ....
Librairie Α. Fayard 1985. σσ. 269-294.

41.

ΣΥΝΟΔΟΙ ΙΕΡΟΣΟΛ ΥΜΩΝ (346) καί ΜΙΛΑΝΟΥ (347)

Α. "Οταν τό 346 ό αύτοκράτορας Κωνστάντιος, ύποχωρώντας στόν συ
ναυτοκράτορα της Δύσεως Κώνστα, κάλεσε τόν Μ. 'Αθανάσιο νά επανέλ
θει στήν έδρα του Άλεξάνδρεια, συγκροτήθηκε στά Ίεροσόλυμα σύνοδος

16 επισκόπων,

οί όποίοι έστειλαν εγκύκλιο γράμμα πρός τούς επισκόπους
ΑΙγύπτου καί Λιβύης, γιά νά τούς πληροφορήσουν τήν άποκατάσταση τού
'Αθανασίου καί νά τούς συγχαρούν γιά τό γεγονός.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ. Άπολογητικός Β'

Werke,

ιι Ι, σσ.

136-137.

57,2-6:

ΒΕΠ

31, 95-96.

Η.

G.

ΟΡΙΤΖ,

Athanasius
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Β. Ή τροπή τών πραγμάτων όπέρ του 'Αθανασίου εγινε άφορμή νά έμ
φανιστουν ώς άντιαρειανοί καί φιλοαθανασιανοί δύο άρειανόφρονες έπίσκο
ποι, φίλοι καί σύμβουλοι άργότερα του Κωνσταντίου, ό Ούάλης Μουρσών
(Παννονία) καί ό Ούρσάκιος Singidunum (Βελιγράδι). Αύτοί πέτυχαν σύγ
κληση συνόδου στό Μιλάνο τό

347,

δπου συντάχτηκε άντιαρειανικό σύμ

βολο. Τό μή σωζόμενο αύτό κείμενο μετέφεραν στόν Ρώμης 'Ιούλιο, στόν
όποίο παρέδωσαν (οϊ δύο έπίσκοποι) καί δική τους 'Επιστολή, μέ τήν ό
ποία του ζητουσαν συγγνώμη Υιά τήν προγενέστερη στάση τους, άναγνώ
ριζαν τόν •Αθανάσιο καί

-

τό σπουδαιότερο γιά τόν Ρώμης

-

του δήλωναν

ώς δυτικοί έπίσκοποι ότι στό έξης δέν θά λάβουν μέρος σέ συνάξεις άνα
τολικών χωρίς τήν γνώμ η του 'Ιουλίου. 'Αναγνωριζόταν δηλ. άπό τούς δύο

ό 'Ιούλιος Ρώμης ώς ό πρώτος έπίσκοπος της Δύσεως, ώς Πατριάρχης τών
δυτικών.
Α.

FEDER: SCEL 65 (1916) 129.
138.

Έλλην. μετάφραση: ΒΕΠ

31, 96.

Η.

G.

ΟΡΙΤΖ, μν.

έργ., σ.

42.

ΗΓΕΜΟΝΙΟΣ

άντιμανιχαϊστής

Μέ τόν συνοπτικό τίτλο

Acta Archelai καί τόν πλήρη Thesaur.us
verus sive disputatio habita in Carcharis civitate Mesopotamiae Archelai
episcopi adversus Manen σώζεται σέ κακή λατινική μετάφραση του
Δ ι αΙ συζήτηση μεταξύ του όρθόδοξου επισκόπου Άρχελάου (στήν
δυσκαθόριστη πόλη Κάρχαρη τής Μεσοποταμίας) καί κάπόιου μα

νιχαίου. Ή συζήτηση, πού εγινε περί τό
λαο, γράφηκε μάλλον μεταξύ

325

καί

275

δήθεν άπό τόν 'Αρχέ

348 άπό τόν Ήγεμόνιο,

ό όποίος

δέν είναι γνωστός άπό άλλες πηγές. Ό Ήγεμόνιος άπλώς επινόησε
τό σκηνικό τής συζητήσεως, γιά νά καταπολεμήσει μανιχαϊκές άν
τιλήψεις. Τό εργο είναι μία άπό τίς παλαιότερες προσπάθειες άντι
κρούσεως τού μανιχαϊσμού καί γι' αυτό άποτελεί άξιόλογη πηγή
πληροφοριών γι' αυτόν. 'Όσοι εκκλησιαστικοί συγγραφείς έγραψαν

. γιά

τόν μανιχαϊσμό δανείστηκαν στοιχεία ή αυτούσια χωρία του Ή
γεμονίου .• Από τό πρωτότυπο έλλην:κό κείμενο καί άπό κοπτική με
τάφραση σώζονται μόνο άποσπάσματα.

·0

μεταφραστής ή κάποιος

εκδότης επισύναψε ήδη στόν Δ ι αΙ κατάλογο αίρέσεων μέ τόν τί
τλο Adversus haereses, άγνωστου συγγραφέα.
ΡΟ 10, 1429-1528. C. Η. BEESON, Hegemonius, Acta Archelai: OCS 16 (1906). Η. J.
POLOTZKY: Μυ 45 (1932) 18-20 (άποσπάσμ. κοπτικης μετάφρ.). PLS 3, 143-146. G.C.
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HANSEN, Ζυ den Evangelίenzitaten ίη den "Acta Archelaί": SP 7 (1966) 473-485. Α.
HARNACK, Die Acta Archelai und das Diatessaron Tatians, Leipzig 1883. Α. HOSΤE:
CCL 9 (1957) 225-329 (χωριστά τό Adv. haereses).

43.

Περί τό

348

ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΑΡΘΑΓΕΝΗΣ (348)

τό σχίσμα τών δονατιστών στήν Β. 'Αφρική φάνηκε νά υπο

χωρεί μέχρι έξαφανίσεως. Ήταν άποτέλεσμα της δράσεως τών μετριοπα
θών έκκλησιαστικών άνδρών, τών χρημάτων, πού σκόρπισαν οί άπεσταλ

μένοι αύτοκρατορικοί υπάλληλοι Παύλος κα! Μακάριος, άλλά καί τών
διωγμών, τών έξοριών κα! της κρατικης βίας εΙς βάρος τών δονατιστών.
Πολλοί έπίσκοποι, όπαδοί τού σχίσματος, προσηλθαν στήν 'Εκκλησία κι
έλαβαν μέρος σέ τοπικές-έπαρχιακές συνόδους. Μεταξύ

345

καί

348

συγ

κροτήθηκε στήν Καρθαγένη σύνοδος γενική της άφρικανικης 'Εκκλησίας,

γιά νά έπισφραγίσει τήν εΙρήνευση καί νά έπικυρώσει κανόνες-άποφάσεις
προγενέστερων, ώς φαίνεται, συνόδων. WΕλαβαν μέρος 50 έπίσκοποι, κα
τά τήν παράδοση, καί προήδρευσε δ επίσκοπος της πόλεως

Gratus,

πού

fδειξε πνεύμα διαλλακτικό.
Σώθηκε σέ δύο μορφές τό σημαντικότερο μέρος τών πρακτικών της συ

νόδου, χωρίς τίτλο άλλά μέ πρόλογο. Διατυπώθηκαν

14

κανόνες, δ καθέ

νας τών δποίων έμφανίζεται προτεινόμενος άπό έναν επίσκοπο, ενώ τήν
γνώμη τους εκφράζουν δ πρόεδρος καί άλλοι συνοδικοί. Ό κανόνας 1 δρί
ζει νά γίνονται δεκτοί στήν 'Εκκλησία μ' επίθεση τών χειρών οί αίρεΤΙΚΟί
καί σχισματικοί πού μετανοούν. Οϊ κανόνες

3,4,6,10,11,

καί

13

άφορούν

στόν ήθικό καί κοινωνικό βίο τών κληρικών, ενώ οί λοιποί στήν εκκλησια
στική εύταξία.
Τά πρακτικά διασώθηκαν σέ λατινικές συλλογές κανόνων καΙ δή στήν γνωστή ώς

Co//ectioHispana: PL 84,93-848. MANSI, 111,143-158. C. MUNIER: CCSL 149(1974)1-10
καΙ ΧΙΧ. FR. MAASSEN, Geschichte der QueIlen und der Lίteratur des canonischen Rechts
im Abendland, 11, Graz 1956', σσ. 151-152,710-729. La cοΙeccίόn canonica hispana, 111:
Concίlios griecos Υ africanos, por MARTINEZ ΟΙΕΖ καί RΟDRίGUΕΖ F., Madrid 1982.
C. Μ. MUNIER, La tradition Iitteraire des canons africains (345-525): Rec Aug 10 (1975)
3-22. ΟΙ κανόνες 10 καί 13 περιλήφτηκαν στήν κωδικοποίηση κανόνων άπό τήν σύνοδο
τής Καρθαγένης (419), τό σύνολο τών όποΙων πολύ ένωρίς μεταφράστηκε στήν έλληνι
κή: JOANNOU, Fonti, Ι, σσ. 190-194.
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44. FIRMICUS

ΜΑ TERNUS (350)

ΓΕΝΙΚΑ

Ό

350

πού ήκμασε μεταξύ

Julius Firmicus Maternus (Junior),

330

καί

περίπου, γεννήθηκε στήν Σικελία κι έζησε στίς Συρακουσες. 'Ε

κεί, μέ τήν βοήθεια τών εύγενών ρωμαίων γονέων του, σπούδασε ρη
τορική καί φιλοσοφία, έλληνική καί λατινική. WΕγινε ρήτορας,
απέκτησε ρωμαϊκά αξιώματα, επιδόθηκε στήν σπουδή της αστρο
λογίας, γιά τήν όποία έγραψε μεταξύ

(Matheseos Hbri

334

καί

337 εγχειρίδιο 11

σύστημα

Υιιη. Τό έργο εχει εξαιρετική σημασία, διότι πλη

ροφορεί τήν πράξη καί τήν θεωρία της αστρολογίας στόν αρχαίο έλ

ληνορωμαϊκό καί αίγυπτοελληνιστικό κόσμο, εκφράζει είδος μονο
θεϊσμου μέ τήν επίδραση καί χριστιανικών αντιλήψεων, θεωρεί τόν
αστρολόγο ανιδιοτελή καί ήθικό ίερέα τών θεών-αστέρων καί δια
σώζει

-

παρά τά λάθη του

-

σχετικά στοιχεία πού μας είναι άγνω

στα από άλλες πηγές.

Περί τό

337

μαλλον, ό

Fir.

μεταστράφηκε στόν χριστιανισμό, χά

ριν του όποίου έγραψε μεταξύ

reHgionum,

343

καί

347

τό

De errore pro[anarum

στό όποίο δέν απολογείται, αλλά μέ ύπέρμετρο ζηλο νε

οφωτίστου καταπολεμεί τίς εθνικές θρησκείες μέ πολύ πάθος, χω
ρίς βάθος καί μέ ρηχή γνώση του χριστιανισμου. Ή τακτική του ύ
πενθυμίζει τό εργο του Τατιανου καί συνεχίζει, τών αναλογιών τη
ρουμένων, τό παράδειγμα τών λατίνων

' Αρνοβίου de Sicca

καί

Λακταντίου, πού έγραψαν στίς αρχές του Δ' αΙ Στό έργο καταπο
λεμείται ή θεοποίηση τών στοιχείων, από τά όποία προηλθε ό κό
σμος

(1-5),

περιγράφονται καί λοιδορουνται εθνικοί ϋμνοι καί ανθρω

πομορφισμοί

(6-17),

καί, στό κύριο μέρος, παρουσιάζονται λόγοι καί

σύμβολα (τό τυπικό) μυστηριακών θρησκειών

(18-27).

"Όλα μέ τόν

απώτερο σκοπό νά προσελκύσει τούς εθνικούς στόν χριστιανισμό,
τόν όποίο βέβαια δέν μπορεί νά παρουσιάσει πειστικά. Τέλος

(28-29),

απευθύνει δραματική έκκληση στούς αύτοκράτορες Κωνστάντιο καί
Κώνστα, στούς όποίους καί αφιερώνει τό έργο του, νά διαλύσουν βίαια
μέ διατάγματα καί διωγμούς τίς εθνικές θρησκείες, κάτι πού γιά πρώ
τη φορά προτείνεται από εκκλησιαστικό συγγραφέα καί πού θά πρα
γματoπoιήσει εν μέρει αργότερα ό Μέγας Θεοδόσιος

(379-395).

Στά

τελευταια κεφάλαια του έργου, δπου έχουμε καί ειδος χριστολογίας,
επισημαίνεται (J .Μ. Fermander) καλυμμένος αρειανισμός.
Ό Fir. δείχνει επιπόλαιη γνώση της Γραφης (παίρνει τά χωρία κυ
ρίως από τά

Testimonia

του Κυπριανου) καί της θεολογικης παρα

δόσεως της 'Εκκλησίας. Ό ρητορικός τόνος, τό εξημμένο ύφος, οί
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πλατειασμοί καί πλεονασμοί, οί έκλατινισμένες μετακλασικές έλ
ληνικές λέξεις, χαρακτηρίζουν τό γράψιμό του, πού είναι έντυπω
σιακά τό ίδιο καί στά δύο του εργα, τόσο διαφορετικά μεταξύ τους.

ΕΡΓΑ

'Ό, η γνωρίζουμε γιά τόν

Firmicus

δφείλεται αποκλειστικά στά δύο έρ

γα, πού τού προσ'γράφει ή χειρόγραφη παράδοση καί πού παρά τήν τερά
στια διαφορά τους ανήκουν στόν ίδιο συγγραφέα, δπως απέδειξε αύστηρή
φιλολογική ερευνα.

Matheseos libri

νιιι (Μάθησις). 'Ως ερευνητής καί θερμός κήρυκας της

αστρολογίας έγραψε τό

334/7

γι' αύτή ν εγχειρίδιο, πού είναι από τά σπου

δαιότερα στήν λατινική γλώσσα.

W. KROLL-F. SKUTSCH-K. ZIEGLER. Matheseos libri
1968 μέ γερμ. μετάφρ.).

νιιl. ΙeίΡΖίg

1897-1913

(καί

άνατύΠιi!(~η τό

De errore profanarum religionum (Περί της πλάνης τών έθνΖκών θρη
σκειών). Γράφηκε τό 343/7 κι εχει 29 κεφάλαια. Είναι έργο της χριστιανι
κης εποχης του, πολύ χρήσιμο γιά δσα διασώζει περί τών μυστηριακών
θρησκειών.
ΡΙ

12.981-1050. C. ΗΑΙΜ: CSEL 2. 75-130. G. ΗΕυΤΕΝ. De errore ...• BruxeIIes 1938.
Κ. ZIEGLER, De ... , 1-11, Μϋnchen 1953. Α. PASTORINO, De ... , Firenze 1968 (μέ υπό·
μνημα κσ.Ι Ιταλ. μετάφραση). R. TURGAN, Ι' erreur des relίgions Ρaϊennes (κριτικό
κείμενο-μετάφραση-υπόμνημα), Paris Bude 1982.

Ή προσπάθεια τού G. Morin νά αποδώσει στόν Firmicus τό ανώνυμο έργο
ConsuJtationes Zacchei et ApolJonii (PL 20, 1071-1166) απέτυχε, διότι τό έρ
γο τούτο έξαρταται από τίς έπlστολές 132 καί 137 τού Αύγουστίνου καί α
νήκει στόν Ε ι αΙ 'Αντίθετα ό G. Colombas (Stud Mon 14 [1972] 7-15) φρονεί
δη τό εργο μπορεί νά τοποθετηθεί σέ ρωμαϊκό χώρο λίγο πρίν ή λίγο μετά
τό

380.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Τ. WIKSTROM, Firrniciana: Eranos 40 (1942) 37-80. Κ. ΖΙΕGιΕR, Einleitung zur Ausgabe
νοη De errore ... : Das Wort der Antike 3 (1953) 5-37. G. BLASCO, Grundlinien der
astrologischen Weltanschauung nach der Mathesis des Firm. Maternus (διατριβή), Innsbruck
1956. Ε. KAHBER, SΙUdien zum Te Deum, Gottingen 1958, σσ. 65-73. ι. ΟΡΕΙΤ, De natura
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deorum bei den 1ateinischen Kirchenvatern: Ancike u. Abendland 12 (1966) 141-155. ΤΟΥ
ΙΔΙΟΥ, Firmico Materno sobre 1as Bacanales ... : Helmantica 19 (1968) 31-41. C. Α. FORBES,
Firm. Mat. and the secu1ar arm: C/ass. Journ. 55 (1960) 146-151. ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, Critica1 notes
οη Firm. Mat. "De errore": VC 21 (1967) 34-38. Α. BARTALUCCΙ, Considerationi sul 1essico
cristiano de1 ''De errore ... " di Firm. Materno: Sιudi Ita1iani di Filologia C/assica 39 (1967)
165-185. 1. VOGT, To1eranz und lnto1eranz im constantinischen Zeita1ter: der Weg der
1ateinischen Apo10getik: Saeculum 19 (1968) 344-361. Κ. HOHEISEL, Das Urtei1 ϋber die
nichtchrist1ichen Relίgionen im Traktat "De errore ... " des Ιυι. Firm. Mat. (διατριβή), Βοηη
1971/2. ι. OPELT, Schimpfworter ίη der Apo10gie ''De errore ... " des Firm. Mat.: Glotta
52 (1974) 114-126. D. Μ. COS1, Firmico Materno e ί misteri di Attis: Anna1i della Facolta
di Lettere e Fί/osofίa di Padova 2 (1977) 55-81. 1. Μ. VERMANDER, υη arien d' Occident
meconnu, Firm. Mat.: BLE 81 (1980) 3-16. Μ. ANNECCHINO, La ratio physica ne1 De
errore profanarum re1igionum di Firmico Materno: Vichiana 9 (1980) 181-188. 1. ΡΕΡΕΝ,
Reaction du christianisme 1atin iι. 1a soterio10gie metroaque. Firmicus Maternus ... : La
soterio10gia dei cu1ti orienta1i ne11' impero romano. Αιιί del Co//oquio ... a cura di U.
Bianchi-M. J. Vermaseren, Leiden 1982, σσ. 256-275. CALDINI R. MONTANARI, CΊcerone.
Firmico e 1a dittatura di Scipione Emi1iano: Promecheus 10 (1984) 19-32. Γιά τό άνώνυμο
εργο Consultationes ... βλ. Ρ. COURCELLE, Histoire Iίtteraire des grandes invasions
germaniques, Paris 1964'0 σσ. 261-275, καί Stud Μοπ 14(1972) 7-15 (άρθρο τού G. Co10mbas γιά τόν συντάκτη τού εργου).

45.

ΥΜΝΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ

κατά στίχοv καί πρόδρομοι κοvτακίου

Ό τόσο δημιουργικός Δ ι αιώνας έμφανίζεται πολύ πτωχός σέ ύ
μνογραφία. Καί αύτό διότι οί ύμνοι της έποχης, πού ασφαλώς ύπηρ
χαν, κατά τό ένα μέρος αφομοιώθηκαν από τούς μεταγενέστερους
ύμνους της ακμης (κοντάκια, καν6νες) καί κατά τό άλλο
μεγαλύτερο

-

-

τό

αφέθηκαν έξω από τά λειτουργικά κείμενα, δέν αντι

γράφονταν πλέον· έτσι λησμονήθηκαν καί μετά χάθηκαν.
Ύπογραμμίζονται συνήθως δύο μαρτυρίες του Δ ι αΙ γιά τήν ύ

παρξη ύμνων καί τήν εύρεία ψαλώδησή τους στούς ναούς. Ή μία
προέρχεται από άπ6φθεγμα του αββα Παμβώ (Ευεργετην6ς Β '
καί ή άλλη από τόν Μέγα Βασίλειο ('Επιστολή

207, 3).

11)

Τό άπόφθε

γμα, πού περιέχει τούς σπουδαίους όρους «κανόνας καί τροπάρια»,

είναι πιθανότατα αποτέλεσμα έπεξιφγασίας του ΕΙ αΙ, όπως καί ή
πλειοψηφία τών αποφθεγμάτων, μάλιστα τών έκτενών. Άλλά καί
άν ακόμα δ όρος «κανών» προφέρθηκε άπό τόν Παμβώ, είναι γνω

στό ότι «κανών» σημαίνει τήν δμάδα Ψαλμών, πού άναγινώσκον
ταν στόν

wopepo αρχικά, καί όχι όργανωμένο ύμνο. νΕτσι έχουμε
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τίς έκφράσεις: «κανόνες ήμερινοί» καί «κανόνες νυκτερινοί» (ΕΕΒΣ

32, 1963,

σ.

72).

Ή μαρτυρία του Βασιλείου, του έτους

375,

περιέχεί

δύο είδη ψαλμωδίας, τήν άντιφωνική, όπου τό έκκλησίασμα διηρη
μένο σέ δύο ψάλλει Ψαλμούς (<<δΙΧΌ διανεμηθέντες άντιψάλλουσιν
άλλήλους»), καί τήν ψαλμωδία τών τροπαρίων. Τήν πρώτη κατα

νοουμε ώς έμμελή άνάΎvωση Ψαλμών, διότι, έξηγεί ό Βασίλειος, στήν
διάρκειά της έπιτυγχάνεται «μελέτη τών λογίων», έκφραση πού προϋ
ποθέτει βιβλικά κείμενα. Τήν τελευταία, πού μάς ένδιαφέρει κυρίως,

άρχίζει κι έκτελεί ένας (ό ψάλτης), ένώ οί πολλοί «υπηχουσι», δη
λαδή ψάλλουν μόνο τό έφύμνιο, τήν έπωδή: «έπειτα πάλιν έπιτρέ
ψαντες ένί κατάρχειν του μέλους, οί λοιποί υπηχούσιν». 'Επομένως

ή ψαλτική πράξη, τήν όποία ό Βασίλειος προϋποθέτει καί τήν όποία
θεωρεί κρατούσα σέ όλη σχεδόν τήν Άνατολή, περιλαμβάνει, έκτός

άπό τήν έμμελή άνάγνωση τών Ψαλμών, ύμνους - τροπάρια μέ δια
κεκριμένο έφύμνιο, τό όποίο φυσικά ήταν συντομότερο τού κυρίως
Ομνου.

Γενικά υποστηρίζεται δτι ό ύμνος-τροπάριο προήλθε άπό σύντο
μη έπωδή-έφύμνιο, πού οί πολλοί έπαναλάμβαναν μετά τούς ψαλμι
κούς στίχους. Δυστυχώς δμως οί πηγές δέν παρουσιάζονται σαφείς

καί είναι μάλλον συνετότερο νά δεχτούμε ότι ό ϋμ νος-τροπάριο δη
μιουργήθηκε παράλληλα πρός τήν ψαλμική έπωδή. Δείγμα έξαίρε

το ψαλμικής έπωδής αποτελεί ή στιχολογία τού τροπαρίου «Χριστός
άνέστη έκ νεκρών
μνήμασι

-

-

θανάτφ θάνατον πατήσας

-

καί τοίς έν τοίς

ζωήν χαρισάμενος». Τό σύντομο δηλαδή τροπάριο ψαλ

λόταν μετά από τούς στίχους του Ψαλμοϋ

67,

όπως καί σήμερα. Ή

στιχολογία όμως αύτή πολύ δύσκολα τοποθετείται στόν Δ ι αΙ, έ
στω καί αν τό τροπάριο «Χριστός ανέστη ... » ανήκει στόν αίώνα τού
τον. Τά σωζόμενα αρχαία δείγματα στιχολογίας άνήκουν μάλλον

στόν ΕΙ αΙ, όπότε έχουμε καί τούς πρώτους έπώνυμους Ομνους.
Τούς ύμνους-τροπάρια μέ τό έφύμνιό τους, πού προϋποθέτει ό Βα
σίλειος, έλάχιστα γνωρίζουμε. Είναι δμως βέβαιο ότι αυτοί ήταν πολ
λοί καί αναπτυγμένοι· καί μάλιστα σέ μεγάλο βαθμό σταθεροποιη

μένοι, τουλάχιστον γιά τίς κατά περιοχές 'Εκκλησίες. Αυτό συνά
γεται από τόν κανόνα

15

τής συνόδου τής Λαοδίκειας, στόν όποίο

έπιτάσσεται ότι στόν «άμβωνα» πρέπει ν' άνεβαίνουν μόνο οί «κα
νονικοί ψάλται» καί μάλιστα νά ψάλλουν «από διφθέρας», άπό τό
όρισμένο κείμενο καί άρα μόνο δ,τι αυτό περιέχει· όχι έπομένως τρο

πάρια ίδίας έμπνεύσεως, κάτι πού θά συνέβαινε αλλά πού ή σύνο
δος τό καταδίκασε. ~Oτι ή έπιταγή νά ψάλλουν «άπό διφθέρας»
άφορά στά τροπάρια καί δχι στούς Ψαλμούς δέν στασιάζεται, διότι
στούς Ψαλμούς δέν χωρούσαν αυτοσχεδιασμοί, τούς όποίους ήθελε
ν' άποφύγει ή σύνοδος.

170
Μολονότι λοιπόν στόν Δ' αΙ οί ύμνοι-τροπάρια είναι πολλοί καί
δή σταθεροποιημένοι, μολονότι ό ρυθμικός πεζός λόγος είναι κυριο
λεκτικά πληθωρικός σέ διάφορα κείμενα τών Πατέρων καί μολονό
τι έχουμε έκτενείς καί συχνά σπουδαίες ποιητικές δημιουργίες σέ
προσωδιακά μέτρα (Μεθόδιος Όλύμπου, Γρηγόριος Θεολόγος), οί

καθαυτό ύμνοι πού σώθηκαν είναι έλάχιστοι. Πρόκειται γιά τέσσε
ρις ύμνους, πού μπορουμε νά τούς τοποθετήσουμε στόν Δ' αΙ Οί

δύο πρώτοι από αύτούς είναι προσωδιακοί.
''Ο' τι γενικά πρέπει νά παρατηρήσουμε γιά τήν έποχή αύτή, είναι
ή έμφάνιση τής κ α τ ά

στ ί Χ ο ν ποιητικής μέ τρόπο συστηματικό

καί ή σαφής πλήν ατελής ακόμη έμφάνιση σ τ Ρ ο φ Ι Κ ή ς ποιήσεως.

Ή

κ α τ ά

σ τ ί Χ ο ν

ποίηση δίνει σειρά όμοσύλλαβων-όμοδύ

ναμων διστίχων. Ό δεύτερος στίχος είναι πιστός στόν πρώτο. Τό
φαινόμενο απαντα συχνά, μά όχι συστηματικά, στό πλαίσιο του ρυ
θμικου λόγου τών πατερικών κειμένων καί αποτελεί τήν στιχουργι
κή τέχνη του Έφραίμ του Σύρου (μέ περισσότερους από δύο στίχους).

'Ένεκα τούτου ύποστηρίχτηκε ότι ό Έφραίμ ένέπνευσε τήν στιχουρ
γική του στούς έλληνες χριστιανούς. Κι ένώ δέν πρέπει ν' αποκλεί

σουμε κάποια έπήρεια του Έφραίμ, είναι φανερό ότι ή κατά στίχον
ποίηση ανέκυψε φυσιολογικά από τόν έρρυθμο έλληνικό πατερικό

λόγο πού ήταν βέβαια προεφραιμικός. Ή κατά στίχον αύτή ποίηση
έγκαταλείφτηκε γρήγορα καί δέν έπέζησε στήν λειτουργική ποίηση,
μολονότι δείγματά της έχουμε στόν Ε' καί ΣΤ' αΙ Τό έπόμενο βή

μα πρός τό απαρτισμένο στροφικά καί μετρικά κοντάκιο αποτελεί
ή τάση γιά στροφική ποίηση, τής όποίας έχουμε μόνο δείγματα.
Σ τ Ρ ο φ Ι Κ ή ποίηση σημαίνει όργάνωση περισσότερων στίχων
του ίδιου μέτρου καί αριθμου σέ στροφή (όμάδα στίχων). Ή ταυτό
τητα όμως μέτρου, δηλ. όμοσυλλαβία, όμοτονία κ.λπ., αφορα τούς

στίχους τών διάφορων στροφών καί όχι τούς στίχους τής ίδιας στρο
φής. Ό στίχος

τόν στίχο

1 η 2 τής

1 η 2 τής

δεύτερης, τρίτης κ.λπ. στροφής ακολουθεί

πρώτης στροφής. Ποτέ (η μόνο τυχαία καί σπά

νια) οί στίχοι μιας στροφής είναι του αυτου μέτρου. Αυτό αποτελεί
θεμελιώδη διαφορά πρός τήν κατά στίχον ποίηση καί πρός τά ποιή
ματα του Έφραίμ, όπου οί στίχοι κάθε στροφής είναι όμοδύναμοι

ίσοσύλλαβοι.
α. WΥμνος κατά στίχον σέ προσωδιαις:) μέτρο έπισημάνθηκε στόν πάπυ

ρο

Amherst (12),

πού τοποθετείται γενικά στόν Δ' αΙ, χωρίς ν' άποκλείε

ται καί ή χρονολόγησή του στόν Γ' αΙ Τό μέτρο του είναι άναπαιστικό μέ
παρεκκλίσεις χάριν τού δυναμικού τονισμού. Είναι πολύ χαρακτηριστικό
δτι πλήν έξαιρέσεων εχουμε παροξυτονισμό, τόνο δηλ. στήν παραλήγου
σα. Ό ποιητής κυμαίνεται μεταξύ της αρχης πού έθεσε, τό νά γράψει δηλ.

σέ προσωδιακό μέτρο, καί τού κοινού γλωσσΙΚΟύ αίσθητηρίου του, πού ή-

.
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ταν δ δυναμικός τονισμός. Ένίοτε δηλαδή ύπολογίζει βραχείες συλλαβές
ώς μακρές, έπειδή τονίζονται, καί μακρές συλλαβές ώς βραχείες, έπειδή
δέν τονίζονται. Τό κείμενό μας, πού δ Wolbergs χαρακτηρίζει παραινετικό
καί όχι υμνο, εχει τριπλή ακροστιχίδα (τά

24

γράμματα της αλφαβήτου),

κάτι πού απαντά γιά πρώτη φορά στήν έλληνική ποίηση: Οί τρείς στίχοι
αρχίζουν μέ τό ίδιο γράμμα <Ος ίδιαίτερη ένότητα:

[Α ... ]α.υν Θ(εό)ν ανειποσ
αθάνατ[υ-υυ--

αθά]νατον ζωήν ίνα λάβΊ)ς
Λουσάμενος έν ΊορδάνΊ),
λουσάμενος ένί τύποις,
λουτρόν [τ]ό καθάρσιον εχει

Κ. ΜΗΤΣΑΚΗ, Βυζαντινή ύμνογραφία, Θεσσαλ.

1971, σσ. 112-123. Β. Ρ. GRENFELLΑ. S. HUNT, The Amherst Papyri, ι, London 1900. DEL. GRANAE, Liturgiae, preces,
hymni christianorum e papyris collecti, Νεάπολη 1934, σσ. 27 έξ. ΤΗ. WOLBERGS,
Griechische religiose Gedichte der ersten nachchristIichen Jahrhunderte, Ι, Meisenheim af!1
Glan 1971, σσ. 16-20, 121-135.
β. "Υμνο κατά στίχον εχουμε καί στόν πάπυρο ΒerόΙίn.

8299,

έπίσης τοϋ

Δ ι αΙ Γράφηκε σέ προσωδιακό μέτρο μέ πολλά τονικά στοιχεία κι εχει

άλφαβητική άκροστιχίδα. Σώζονται όμως μόνο οί στίχοι τών εξ τελευταίων
γραμμάτων (Τ-Ω) από τό όλο ποίημα. Ή στιχουργική του εχει καί τήν μορ
φή διστίχου:
-[Τηρείς σύ τόν] άρνα έπ' ώμου

λαβών τΤΙ

-

(= σΤΙ) πoίμVΊ) ηνωσας (ή ένώσας).

γίόν νομέα νϋν έπέγνων,

νϋν εσχον νομήν πατρφαν.

-

Φοβεράς δυνάμεις διοδεύσω,

μηδέν τι παθών από τούτων.

-

Χάρις τε σοι

(;),

μάκαρ, αποβλέψας

αποφεύξομαι τών έπιβούλων.

-

Ψαλτήριά σοι ανεγείρω,

άγίους δέ χορούς χορεύσω.

-

Ώ Λόγε Πατρός απορρήτου (ή απεράντου),
σοί δόξα, κράτος εις αιώνας.

Altchristliche Τexte (Berl. KIassikertexte), νι, Berlin
1910, σσ. 125 έξ. Κ. ΜΗΤΣΑΚΗ, μν. εργ., σ. 123. C. WESSELY: ΡΟ 18 (1924) 496-8.
ΤΗ. WOLBERGS, Griechische relίgiose Gedichte der ersten nachchristIichen lahrhunderte,
ι, Meisenheim am GIan 1971, σσ. 15, 112-120. Α. ΚΕΗΙ, Beitriige zum Verstiindnis einiger
gnostischer und frϋhchrίstlίchen Psalmen und Hymnen: JAC 15 (1972) 112-116.
C.

SCHM1DΤ

γ. Ό

- W.

SCHUBARΤ,

Pitra δημοσίευσε

ποίημα γιά τήν Κυρια κή τών Βαίων άπό tξ στρο

φές, σέ τονικό μέτρο καί μέ άλφαβητική άκροστιχίδα, πού όρθά θεωρήθη-

172
κε πρόδρομος-προάγγελος του απαρτισμένου Κοντακίου. 'Η τεχνική του
βασίζεται στήν διάκριση στροφ'ών, στήν αναλογία μεταξύ τών στροφών,
στό έφύμVΙO, πού ύπάρχει σέ κάθε στροφή, στήν ακροστιχίδα καί στίς παύ

σεις, στοιχεία δηλαδή πού υπάρχουν στούς οίκους (στροφές) τών Κοντα
κίων, τών δποίων δμως οί στροφές είναι περισσότερες καί συχνά 24. Ή
χρονολόγηση του υμνου εχει πολύ προβληματίσει, αλλά νομίζουμε δτι δέν

είναι λάθος έάν τοποθετήσουμε αύτόν στόν Δ' αΙ, δπότε δ Μ. Βασίλειος
αναφέρει δτι στόν WΟρθρο f:νας ψέλνει (<<κατάρχειν του μέλους») καί οί «λοι

ποί» πιστοί «ύπηχουσιν», ψέλνουν τό έφύμνιο: (Έπιστολή

207, 3:

ΒΕΠ

55,

242).
Παραθέτουμε τήν πρώτη κα! δεύτερη στροφή του υμνου ετσι, ώστε νά
διαπιστώνεται ή αντιστοιχία τών στίχων της δεύτερης στροφης στούς ανά

λογους στίχους της πρώτης, κάτι πού άποτελεί θεμελιώδη στιχουργική του
Κοντακίου, τό δποίο δμως f:χει καί προοίμιον, πού έδώ λείπει:
τ Ασμα καινόν, ασωμεν, λαοί,

/

τφ έπί πώλου καθεζομένφ χε
ρουβίμ'

Βαία μετά τών παίδων

Γενου ήμίν, δέσποτα,

βαστάζοντες είπωμεν'

/

δδηγός πρός τήν ζωήν,

/

Διά ήμας γάρ παρεγένου

(έφύμνιο) δ έν τοίς ύψίστοις

/

οίκών εΙς τούς αΙώνας.

WΕχαιρεν ή κτίσις έπί σοι,

/

Ζώντα γάρ έν εύσεβεί~,

/

τά βρέφη ύμνουσι σε,

Ήμείς δέ βοώμεν σοι,

ώσαννά, υίέ Δαβίδ,

/

Θεόν δρώσα έπί πώλου καθήμενον'

Θεός ώφθης έν άνθρώποις
(έφύμνιο) πάντων βασιλεύων

/

καί ζών είς τούς αίώνας.

J. Β. PITRA, Analecta Sacra SpiciIegio solesmensi parata, Ι, Parisiίs 1876, σ. 476. Ρ.
MAAS - S. MERCA τι - S. GASSISI, GIeichzeilige Hymnen ίη der byzantinischen Liturgie:
ΒΖ 18 (1909) 353-356. Κ. ΜΗΤΣΑΚΗ, μν. έργ., σσ. 104-5. Π. ΧΡΗΣΤΟΥ, Θεολογικά
μελετήματα. Ύμνογραφικά, Θεσσαλ. 1981. σσ. 198-201. J. GROSOIOIER ΟΕ MATONS,
Romanos Ie MeIode .... Paris 1977, σ. 26.
δ. Στόν Δ' αΙ έπίσης άνήκει καί δ μέχρι σήμερα ψαλλόμενος μέ μικρή
παραλλαγή (στήν ακολουθία του Έσπερινοϋ) υμνος,
'Υπό τήν σήν εύσπλαγχνίαν καταφεύγομεν, Θεοτόκε,
τάς ήμών ίκεσίας μή παρίδης έν περιστάσει,
άλλ' έκ κινδύνου ρυσαι ήμας, μόνη αγνή, μόνη εύλογη μένη

πού περιέχεται στόν πάπυρο Rylands 470 του Δ' αΙ 'Αξιοπρόσεκτο ε{ναι
δτι στόν υμνο γίνεται χρήση του δρου Θεοτόκος, ή άρχαιότερη χρήση του
στήν ύμνογραφία.
Ο. SΤΕGΜϋΙΙΕR.

"Sub tuum praesidium": ZΚTh 74 (1952) 76-82 (δπου καί 1'1 χρονο
λόγηση τού παπύρου RyIands 470 στόν Δ' αΙ). Κ. ΜΗΤΣΑΚΗ. μν. εργ., σσ. 63-64. 'Ω
ρολόγιον τό Μέγα (έκδ. Άποστ. Διακοv(ας), Άθήνα 1972, σ. 155.
Στήν δυτική 'Εκκλησία ή σύνθεση λειτουργικών υμνων καθυστέρησε πο-
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λύ. Στά έτη

385-386 τοποθετουνται οί πρώτοι ψαλλόμενοι ιJμνo! του Άμ
( + 397), τόν όποίο θά μιμηθουν άλλοι λατίνοι χριστιανοί
(βλ. κεφάλ .. Αμβρόσιος).

βροσίου Μιλάνου
στόν Ε' αΙ

46.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ «ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΑΡΚΟΥ»

Τό δστρακο

Gr. 254

Tait-Petri 415

(μάλλον του τέλους του Δ' αΙ), ό πάπυρος

του Στρασβούργου (του Δ' ή Ε' αΙ), δπως καί οΙ πάπυροι

του βρετανικου Μουσείου (ΣΤ' ή Ζ' αΙ) καί

2037 E.F.

456 του Μάντσεστερ (ΣΤ'

αΙ),

περιέχουν έκτενή μέρη της 'Α ναφορας της Αειτουργίας του άποστόλου Μάρ
κου. Γιά τήν άναφορά αύτή έχουμε μαρτυρίες σέ συγγραφείς του Δ' αΙ,
σώζεται δέ όλόκληρη σέ χειρόγραφα τών ΙΑ' -ΙΒ' αΙ Πρόκειται γιά τήν άρ

χαιότερη Αειτουργία άλεςανδρινου τύπου, ή όποία ήταν πλήρως διαμορ
φωμένη τουλάχιστον μέχρι τά μέσα του Δ' αΙ Οί άρχές της ε{ναι φυσικά
πολύ παλαιότερες, άλλά δέν έχει σχέση μέ τόν •Απόστολο Μάρκο, ίδρυτή
τής 'Εκκλησίας' Αλεξανδρείας. 'Ενωρίς διαδόθηκε στό Σινά, στήν Αίθιο
πία καί μέ τούς Σταυροφόρους σέ κοινότητες της Νότιας 'Ιταλίας .• Από

τό τέλος του ΙΒ' καί τίς άρχές του ΙΓ' αΙ ή Αειτουργία του Μάρκου έκτο
πίστηκε άπό τίς βυζαντινές ΑεlτουρΥιί;ς τών 'Ι. Χρυσοστόμου καί Μ. Βασι

λείου, ένώ ήδη παλαιότερα ή 'Εκκλησία της Αίγύπτου χρησιμοποιουσε καί
τίς άλεξανδρινές ΑεlτουρΥιί;ς του Μ. Βασιλείου καί του Γρηγορίου Θε
ολόγου.

Ή σημερινή μορφή της Αειτουργίας του άπ. Μάρκου είναι διεύρυνση της
άρχικης της μορφης κυρίως μέ στοιχεία του βυζαντινου λειτουργικου τύ

που. Ή φιλολογική καί συγκριτική έρευνα έπισημαίνει πολλά άρχικά της
στοιχεία, πού δείχνουν τήν διαφορά της πρός την «'Αναφορά» του Σερα

πίωνα Θμούεως

(+ λίγο μετά τό 362). WΕτσι έδώ ό «άγιασμός» τών τιμίων

δώρων γίνεται άπό τό σγ. Πνευμα (μολονότι ή έκτενής έπίκληση γιά τό άγ.
Πνευμα είναι προσθήκη τουλάχιστον μετά τό τέλος του Δ' αΙ), ένώ στό\{
Σεραπίωνα άπό τόν θείο Λόγο.

Τήν άρχαία μορφή της Λειτουργίας του Μάρκου άναζητουμε καί σέ δύο
άρχαιότατες μεταφράσεις της, μία βοχαϊρική (κοπτική) καί μία αίθιοπική,
πού μάλλον έγιναν πρίν άπό τά μέσα του Ε' αΙ
α πάπυροι 13918 του Βερολίνου καί Gr. 2 της Heidelberg διασώζουν τμή-

..

.

ματα αίγυπτιακης άναφορας, του Δ ι ίσως αΙ, πού δμως είναι διαφορετική

άπό τίς γνωστές άναφορές:
Άποσπάσματα παπύρων: Μ.

OstkSt 34 (1985) 178-182.

ANDRIEU-P. COLLOMP: RSRUS (1928) 489-515. J.
QUASΤΙN, Monumenta eucharistica et Iίturgica vetustissima, Βοηη 1935, σσ. 44-48 (F/orileg.
patristicum 7). J. ΥΑΝ HAELST, Une ancienne priere d' intercession de la Iiturgie de S.
Marc (Ostr. Tait-Petri 415): AncSoc 1 (1970) 95-114. Ή ΑειτουρΥία: F. Ε. BRJGHTMAN,
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Liιurgies

Eastern and Western,

Ι:

Eastern

Liιurgies,

Oxford 1896,

σσ.

113-143.

ΝΕΚΤΑ

ΡΙΟΥ ΠΕΝΤΑΠΟΛΕΩΣ, Ή θεία λειτουργία του Ευαγγελιστου Μάρκου: Θεολογία

(1955) 14-36.

26

Α. ΣΤΑΥΡΙΝΟΥ, Αί άρχαιότεραι καί αί σύγχρονοι Λειτουργίαι, Α', Κων

σταντινούπολη
κου,

1921, σσ. 170-178. Ι. ΦΟΥΝΤΟΥ ΛΗ, Θεία λειτουργία του άποστόλου Μάρ
Θεσσαλονίκη 1977'0 σσ. 25-64. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΠΕΝΤΑΠΟΛΕΩΣ, Ή θ. Λειτουργία

του άγίου Μάρκου έκ χειρογράφου της Πατριαρχικης Βιβλιοθήκης 'Αλεξανδρείας υπ'

άριθμόν

31/32 (1982) 12-53. Π. ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΥ, Ή άναφορά της
1959. Π. ΤΡΕΜΠΕΛΑ, Οί λειτουργικοί
τύποι Αίγύπτου καί 'Ανατολης, 'Αθήνα 1961, σσ. 55-64. Η. ENGBERDING, Das
anaphorische Fίίrbίttgeber der griechischen Markus-Liιurgie: OCP 30 (1964) 398-446. R. C.
COQIJIN, Ι' anaphore alexandrine de s. Marc: Μυ 82 (1969) 307-356. G. J. CUMING,
Τhe anaphora of St. Mark, a Sιudy in development: Β 95 (1982) 115-129. Κ. GAMBER,
Τeile einer Anaphora auf einem agyptischen .Papyrus-AmuIett des 5. JahrhunderIs: OsckSc
34 (1985) 178-182.
173/36:

'Ανάλεκτα

λειτουργίας του άγίου Μάρκου, Θεσσαλονίκη

47.

ΑΝΩΝΥΜΑ

Α. Δύο άρειανικαί δμιλίαl είι; τήν Δευτέραν τού Πάσχα
Ό

J. Liebaert

δημοσίευσε κριτικά δύο ανέκδοτες όμιλίες, οί όποϊες χα

ρακτηρίζονταν ψευδο-χρυσοστόμειες καί στίς όποϊες ό Μ.

Richard

είχε δια

πιστώσει αρειανικά στοιχεία, συγγένεια μεταξύ τους καί συγγένεια πρός

τίς Όμιλίες τού Άστερίου Σοφιστη (+

341/3).

Οί δύο δμιλίες αναφέρονται

στήν Δευτέρα τού Πάσχα, συνιστούν σπάνια δείγματα κηρύγματος κατά

τήν έβδομάδα τού Πάσχα καί στά χειρόγραφα εχουν τούς τίτλους:
Τού έν άγίοις ... 'Ιωάννου τού Χρυσοστόμου είς τήν δευτέραν της λαμ
πρας έβδομάδος καί εις τόν ε' Ψαλμόν κα( εις τάς Πράξεις «WΑνδρες ισ

ραηλίται» καί είς τό ΕυαγγέλlOν «ίδε ό άμνός τού Θεού» καί
Τού

... Χρυσοστόμου είς

τόν ια' Ψαλμόν καί είς τάς Πράξεις «'Εγένετο

δέ έπί τήν αύρlOν συναχθijναι αυτών τούς αρχοντας» καί εις τόν έν τfj ώ
ραίrι πύλυ χωλόν.
Ό συντάκτης παραμένει αγνωστος, αλλά οί ανωτέρω έρευνητές πιστεύ

ουν δτι πρόκειται γιά κάποιον άνόμοlO (ακρο αρειανό) τ<'ον μέσων ή τού
β' ήμίσεος του Δ' αΙ Πράγματι όμοιότητες μεταξύ τών δύο όμιλιών υπάρ

χουν, αλλά δέν είναι αποφασιστικές άπόλυτα βέβαιη μόνο είναι ή συχνή
καί στίς δύο ρυθμικότητα του λόγου μέ τήν βοήθεια του όμοιοτέλευτου, τού
παροξυτονισμου καί της ένάρξεως μέ τήν ίδια λέξη. Οί έπισημανθείσες πά
λι φιλολογικές όμοιότητες πρός τίς Όμιλίες τού' Αστερίου είναι καί αυτές
πολύ σχετικές κα! πρόκειται μάλλον γιά κοινούς τόπους.

Καί ή ενταξη τών Όμιλιών σέ μία παράταξη αρειανική της έποχης είναι
δύσκολη. Ό συντάκτης, αν είναι ενας, στόχο θεολογικό εχει τήν καταπο
λέμηση τών σαβελλιανών καί γι' αυτό έπιμένει στήν ίδιαιτερότητα τού Πα-
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τέρα καί τού Υίού, τών όποίων καυχαται ότι δέν συγχέει τίς ύποστάσεις
(112), άλλά τίς ταυτίζει, όπως φαίνεται, μέ τήν ούσία τους. Θεωρεί αίρετι
κούς όσους φαντάζονται τήν Τριάδα «δμΟΟύσιον» (ΙΙ Ι

«αυθεντία» τού «άγεννήτου» Πατέρα (Ι

11).

1)

καί τονίζει τήν

Παράλληλα, ό Υίός δέν είναι

«ψιλός» ανθρωπος, άλλά «Θεός» πού έκουσίως σταυρώθηκε (Ι

σίως αφησε τήν ουράνια «καθέδρα» γιά νά έλθει στήν γη
(Ι

2),

( Ι 1).

24)

κι έκου

8Ενα χωρίο

τού όποίου οί χριστολογικές διατυπώσεις τονίζουν δτι ό Υίός μέ τήν

ένανθρώπησή του δέν μειώθηκε, δέν μετέβαλε τήν θεϊκή του φύση κ.α., θε

ωρήθηκε παρέμβλητο, έπειδή έκεί προϋποτίθεται ό Υίός cbς άληθινός Θε
ός, κάτι πού άπέρριπταν οί άρειανοί καί μάλιστα οί άνόμοιοι. Γλωσσικά,
όμως ή παράγραφος αυτή έναρμονίζεται άπόλυτα μέ τό λοιπό κείμενο καί
θεολογικά συμφωνεί μέ αλλες χριστολογικές διατυπώσεις. Παρέμβλητος
άναχρονισμός πρέπει νά θεωρηθεί μόνο ή φράση «καί ό Νεστόριος άνθρω
ποτόκον τήν παρθένον φημίζει» (ΙΙ

11).

Έπομένως ό ίεροκήρυκάς μας ήταν άντισαβελλιανός, δέν άνήκε στούς
όμοουσιανούς, θεωρούσε τόν ΥΙό κατώτερο τού Πατέρα, συγγένευε μέ τούς
άνομοίους καί στό κήρυγμά του χρησιμοποιούσε γιά τόν Χριστό παραδο

σιακή φρασεολογία ή γιά νά κρύπτει τά φρονήματά του ή άπό αγνοια της
σημασίας της.

·Εκδοση:

J. LlfBAERT: SCh 146 (1969) 56-127 (μέ γαλλ. μετάφραση, είσαγωγή καί

υπομνηματισμό).

Μ.

RICHARD, Asterii Sophistae commentariorum ίη PsaImos quae supersunt, Oslo 1956,
σσ. νl-νΗΙ Κ.ά. J. LIέΒΑΕRΤ, Deux homelίes anomeennes inedites: MSR 21 (1964) Ι 15-132.

Β. Βίος Άβερκίου Ίεραπόλεωι;
Ό Βίος περιγράφει μυθοπλαστικά τήν δράση καί τίς θαυματουργίες τού

Άβερκίου, έπισκόπου Ίεραπόλεως της Φρυγίας, πού έζησε τόν Β' αΙ, έπί
Μάρκου Αυρηλίου καί όπωσδήποτε πρίν τό

216.

Κατά τρόπο περίεργο καί

μοναδικό ό Βίος στηρίζεται στά λίγα δεδομένα γιά τήν ζωή τού' Αβερκίου,
πού περιέχονται στήν πρώτη χρονολογημένη χριστιανική

κότατη γι αυτό- 'Επιγραφή, τήν όποία άνακάλυψε ό

- καί σημαντι
W. Ramsay τό 1883

(βλ. Πατρολογία, Α', σσ. 314 - 315). Ό Βίος γράφηκε τόν Δ' αΙ άπό α
γνωστο, άλλ' έξαιρετικά ευφάνταστο συγγραφέα, πού είχε κλίση στήν ά
νάγνωση απόκρυφων χριστιανικών κειμένων.
Τό κείμενο τού Βίου παραδόθηκε σέ δύο μορφές (καί σέ έπεξεργασία τού
Συμεών Μεταφραστη). Άνώνυμος συνέταξε 'Επιτομή τού Βίου.
ΤΗ. NISSEN, S. Avercii Vita, Lipsiae 1912 (μέ πολλά είσαγωγικά). 'Επιτομή: F.
HALKIN, Inedits byzantins d' Ochrida, Candie et Moscou, BruxeIIes 1963, σσ. 24-29.

r.
Τό

Psalmus responsorius

δημοσιεύτηκε σύντομο στροφικό ποίημα στήν λατινική από πά
πυρο (Barcin. 149 β - 153), πού φυλάσσεται στήν Βαρκελώνη καί πού χρο-

1965
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νολογείται στό α' 1\μισυ τού Δ' αΙ

(6 Naldini περί τό 340 - 350). Τό ποίημα
ε{ναι άνώνυμο, f:χει τόν τίτλο Psa1mus responsorius (Ψαλμός άντιφωνικός),
γράφηκε πιθανώς στην Αίγυπτο 1\ τήν Β. 'Αφρική γιά λατινόφωνους χρι
στιανούς, διηγείται τά γεγονότα της ζωης τού Κυρίου μέχρι τό θαύμα της

Κανά καί στηρίζεται στά κανονικά Εόαγγέλια τού Ματθαίου καί τού 'Ιω
άννη καί στό Πρωτευαγγέλιο τού 'Ιακώβου. 'Από τό ποίημα πληροφορού

μαστε γιά τίς άντιλήψεις περί τού Χριστού καί της Παρθένου Μαρίας. Τό
ποίημα f:χει σήμερα τέσσερις στροφές καί άλλες δώδεκα πού άρχίζουν μέ

τά γράμματα της άλφαβήτου μέχρι τό m. Φαίνεται όμως δτι οί στροφές άρ
χικά ήταν 23 καί ίσως προοριζόταν γιά λειτουργική χρήση.

R. ROCA - RUIG, Hymne a Ia Vierge Marie. PsaImus responsorius ... , BarceIona 19652.
Ι. Μ. PERETTO. PsaImus responsorius. Un inno aIIa Vergine Maria di un papiro del ιν
secoIo: Marianum 39 (1967) 255-265. Βλ. καί Μ. ΝΑΙΟΙΝΙ: RSLR 4 (1968) 154 -161.

Δ. Περ{ τού Διαβ6λου

'Ως

f:pyO

τού' Αθανασίου' Αλεξανδρείας παραδίδεται στά χειρόγραφα

6-

μιλία μέ τόν τίτλο: «'Εξήγησις περί τής άπάτης τού Διαβόλου καί τής πλά

νης τών είδώλων». Πρόκειται γιά 6μιλία γραμμένη στήν δεκαετία τού
άπό κάποιον άγνωστο μή άκραίο άρειανόφρονα.

R.

Ρ.

ΤΕΤΖ.

350

CASEY: TS 36 (1935) 1-10. F. SCHEIDWEILER: Ζκα 67 (1955/6) 133-138. Μ.
Eine arianische Homilie unter dem Namen des Athanasius von AIexandrien: Ζκα

64 (1952/3) 299-307.

48.

Τό

350 6

ΣΥΝΟΔΟΣ ΣΙΡΜΙΟΥ (351)

Κώνστας, αύτοκράτορας της Δύσεως, δολοφονήθηκε άπό τόν

σφετεριστή τού θρόνου Μαγνέντιο, τόν 6ποίο επειτα νίκησε κοντά στά
Μούρσα 6 Κωνστάντιος, πού f:τσι f:μεινε μόνος αύτοκράτορας, άνατολι
κού καί δυτικού κράτους. Τότε

6

Κωνστάντιος νόμισε δτι, χωρίς τόν φι

λορθόδοξο Κώνστα, θά μπορούσε νά συνενώσει καί τίς διιστάμενες
Έκκλησίες. Έπηρεαζόμενος f:ντονα άπό τόν Μουρσών Ούάλη, πού έπα
νήλθε στόν φιλοαρειανισμό του, κάλεσε τό

351

σύνοδο στό Σίρμιο (πόλη

δυτικά τοϋ Βελιγραδίου, ή Τριαδίτσα) μέ σκοπό νά παρακαμφθεί τό σύμ
βολο της Νίκαιας, νά καταδικαστεί

6 άκραίος άρειανισμός

καί νά έπιβλη

θοϋν οί άνατολικοί '~μιαρειανoί, πού ζήτησαν καί πέτυχαν τήν καταδίκη
τοϋ Φωτεινού Σιρμίου, μαθητη καί 6παδοϋ τοϋ Μαρκέλλου' Αγκύρας.

Τό σύμβολο, πού οί συνοδικοί μέ πρωτεργάτες τόν Ούάλη Μουρσών καί
τόν Ούρσάκιο

Singidunum

(Βελιγράδι) συνέταξαν, ταυτίζεται μέ τό τέταρ-
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το σύμβολο Άντιοχείας

στό όποίο πρόσθεσαν

(341),

26 άκόμη

άναθεματι

σμούς, γιά ν' άποκλείσουν από την 'Εκκλησία τόν Μάρκελλο Άγκύρας
καί παρακλάδια τού αρειανισμού. Δήλωναν δμως δτι «ού συντάσσομεν Υίόν
τφ Πατρί, άλλ' υποτεταγμένον τφ Πατρί», ιδέα γνωστή άπό τό σύμβολο

,Αντιοχείας

τού

344.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, Περί τώνέν Άριμίνφ ... Συνόδων

Athanasius Werke,
σσ. 196-199.

ιι Ι, σσ.

49.

254-256.

Η. ΗΑΗΝ

27: ΒΕΠ 31, 313-316. Η. G. ΟΡΙΤΖ,
- G. ΗΑΗΝ, BibIiothek der Symbole ... ,

ΙΟΥ ΛΙΟΣ Α' ΡΩΜΗΣ (337-352)

Ό Ίούλιος ύπηρξε όρθόδοξος καί δραστήριος έπίσκοπος Ρώμης.
Μέ τόν 'Ιούλιο ή δυτική Έκκλησία είσηλθε στήν δίνη τών κρίσιμων
έκκλησιαστικών θεμάτων τού Δ' αΙ νΕμεινε πιστός στίς αποφάσεις
της Νίκαιας

(325)

καί έναντιώθηκε στόν Εύσέβιο Νικομηδείας (τότε

Κωνσταντινοωτολεως) καί σέ δλους τούς αρειανόφρονες καί ήμια
ρειανόφρονες ανατολικούς έπισκόπους, πού συγκροτούσαν στήν Άν
τιόχεια

(341)

τήν σύνοδο τών 'Εγκαινίων. Έκεί πιέστηκε νά δεχτεί

απόφασή τους πού καταδίκαζε τόν Άθανάσιο Άλεξανδρείας καί τόν
Μάρκελλο Άγκύρας, τούς όποίους δμως ό 'Ιούλιος απάλλαξε από

κάθε κατηγορία τάξεως καί πίστεως σέ σύνοδο (Ρώμη 341). Μέ α
φορμή τά γεγονότα αύτά έγραψε μακροσκελή 'Επιστολή πρός τούς
συνοδικούς της Άντιόχειας, απαντώντας σέ δικό τους γράμμα καί
έξηγώντας τίς ένέργειές του ύπέρ τών 'Αθανασίου καί Μαρκέλλου.

Έπέμενε δτι οί ανατολικοί έπρεπε νά γράψουν στήν Ρώμη καί νά
ζητήσουν τήν κρίση γενικης συνόδου. Στό κείμενο τουτο, πού έσφαλ
μένα έρμηνεύτήκε ώς πρώτη έκφραση πρωτείου δικαιοδοσίας της Ρώ
μης, ό 'Ιούλιος έπιμένει δτι έκψράζει τίς απόψεις καί τών έπισκόπων

της 'Ιταλίας καί δτι κρίση έπισκόπων αποστολικών 'Εκκλησιών πρέ
πει νά γίνεται «παρά πάντων», από σύνοδο γενική δλων τών έπισκό
πων. Τήν απαίτηση αύτή απέρριψαν οί αρειανόφρονες της Άνατολης
μέ τό έπιχείρημα δτι επρόκειτο γιά συμβάντα πού αφορουσαν μόνο
τήν 'Ανατολή. Ό 'Ιούλιος ανέπτυξε πρωτοβουλία γιά τήν σύγκληση

της συνόδου της Σαρδικης

(343), δπου δέν παρέστη, καί τό 346 ε

γραψε καί άλλη 'Επιστολή, πρός τήν Έκκλησία της 'Αλεξάνδρειας,

πληροφορώντας καί συγχαίροντας αύτή ν γιά τήν όριστική δικαίω

ση του Άθανασίου. Καί οί δύο 'Επιστολές σώθηκαν καταχωρισμέ
νες στόν « Άπολογητικόν κατά Άρειανων» (21-33 καί 52-53) του Μ.
Άθανασίου (ΒΕΠ 31, 65-77 καί 92-93).
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PL 8. 879-90. Η. G. ΟΡΙΤΖ. Athanasius Werke. 11 Ι. Berlin 1938. σσ. 132-133. Ε.
CASPAR. Geschichte des Papstums. Ι. 1930. σσ. 131-135. V. MONACHINO, 11 primato
neIIa controversia ariana: Saggi sιorici ίηιοτηο a/ Papaιo, Roma 1959, σσ. 17-90. L. W.
BARNARD. Pope Julius. Marcellus of Ancyra and the Council of Sardica. Α reconsideration:
RTAM 38 (1971) 69-79. W. GESSEL. Das primatiale Bewusstsein Julius Ι im Lichte der
Interaktion zwischen der Cathedra Petri und den zeitgenossischen Synoden: Fesrgabe Η.
Tuechle (έκδ. G. Schwaiger). Miinchen 1975. σσ. 63-75. Μ. WOJTOWYTSCH, Papstum
und Konzile ...• Stuttgart 1981. σσ. 95-112.

50.

ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΟΣ έτους 354:

Depositio episcoporum

καί

Deposirio msrtyrum

Συμπιληματικό ποικίλης ύλης έγχειρίδιο πού κυκλοφόρησε τό 354
στην Ρώμη, άντιγραμμένο μάλλον άπό τόν καλλιγράφο Furius

Dionysius Filocalus,

πού άργότερα φιλοτέχνησε στό μάρμαρο έπιγράμ

ματα τού Δαμάσου Ρώμης. Περιέχει, μέ πολλές παραστάσεις, ήμε
ρολόγιο έθνικών ρωμαϊκών έορτών, χρονικά τού ρωμαϊκού κράτους

καί της Ρώμης, καταλόγους έπάρχων Ρώμης κ.λπ. 'Ανεξάρτητα πε
ριέχει καί χριστιανικό ίστοριογραφικό ύλικό, πού είναι βέβαια κα
ταλογικό, άλλά συνιστά σπουδαία ίστορικη πηγή γιά τούς ρωμαίους

έπισκόπους καί εγινε ό πρόδρομος τών μεταγενέστερων Μαρτυρο
λογίων. Συγκεκριμένα περιέχει:
Πασχάλιον

100 έτών,
Depositio episcoporum

άπό τό

μέχρι τό

410.
καί Depositio martyrum. Καταγραφη
312

ήμερομη

νίας θανάτου καί τόπου ταφης τών έπισκόπων Ρώμης άπό τόν Λούκιο
έως τόν Ίούλιο (352). Τό [διο καί γιά τούς γνωστούς μάρτυρες της

(254)

Ρώμης. 'Ακριβώς ή 'μέ λίγα Ιστορικά στοιχεία άναφορά αύτη στούς μάρ
τυρες άποτέλεσε τόν πυρήνα της λατινικης άγιολογικης γραμματείας,
δηλ. τών Μαρτυρολογίων καί τών Βίων άγίων, πού άντιστοιχούν στά
έλληνικά Μηναία (Μηνολόγια) ή Συναςάρια.
Κατάλογον έπισκ6πων Ρώμης έως τόν Λιβέριο (352), γιά τόν όποίο
δέν σημειώνει έτος θανάτου (366), έπειδή τό έγχειΡίδιο συντάχτηκε τό
354. Είναι ό πρόδρομος τού Liber pontificaJis.
Chronica Horosii. Μέ τόν τίτλο αυτόν περιλαμβάνει χριστιανικού χα
ρακΤήρα παγκόσμιο χρονικό (μέχρι τό ετος 334), πού μάλιστα είναι μόνο
μετάφραση κι έπεξεργασία τού Χρονικού τού 'Ιππολύτου Ρώμης (<<Συν
αγω'γή χρόνων καί έτών άπό κτίσεως κόσμου ... »).
ΤΗ.

G.

MOMMSEN. Chronica minora. Ι, Berlin 1892, σσ. 10-62-64.70-76. R. VΑΙΕΝΤιΝI
Codice Topografico della CΊιιίι. di Roma. 11. Roma 1942, σσ. 12-28. PL

ΖUCCΗΕΠΙ,
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13, 447-454 καί 466. Η. STERN, Le calendrier de 354. Etude sur son texte et sur ses
ilIustrations, Paris 1953.

51.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ (ΘΡΑΚΗΣ) (+355)

Ό Θεόδωρος ανήκει (Ηούς έλάσσονες έρμηνευτές τής Γραφης,

στούς μετριοπαθείς αλλά δραστήριους αρειανόφρονες καί στούς α
κούραστους διώκτες τού Μ. 'Αθανασίου. Καταγόταν από τήν Ήρά
κλεια τής Θράκης, μορφώθηκε στήν 'Αντιόχεια (η γενικά στό έρμη

νευτικό της κλίμα), έπιδόθηκε μέ ζήλο στήν έξήγηση καί τόν ύπο

μνηματισμό τής Γραφής, μλλά συγχρόνως είχε τόν καιρό καί τήν διά
θεση νά πρωτοστατεί στίς έκκλησιαστικοθεολογικές διαμάχες τής
έποχής.

wEtal

βρίσκεται στό προσκήνιο από τό

έγινε κι έπίσκοπος Ήρακλείας, μέχρι τό

340

355,

334,

δπότε μάλλον

δταν πέθανε. 'Από τό

κυμάνθηκε μεταξύ όμοίωv καί όμοιουσιαvώv, καθώς φαίνεται

από τήν στάση του στήν σύνοδο τών 'Εγκαιvίωv

(341).

Ένώ καί αύ

τός ύπέγραψε τό σύμβολό της, πού μιλούσε γιά δμοια ούσία Πατρός
καί γίού, τό έπόμενο έτος πρωτοστάτησε στήν αφαίρεση τών σχετι

κών φράσεων, ώστε τό συμβολο νά μήν κάνει λόγο γιά δμόίότητα
ούσίας. Αύτό συνέβη, δταν ή παραπάνω σύνοδος, μέ τήν θέληση τού
αύτοκράτορα Κωνσταντίου, έστειλε τόν Θεόδωρο καί τρείς ακόμα

έπισκόπους στά Τρέβιρα (Γαλατία), γιά νά έξηγήσουν στόν αύτοκρά
τορα της Δύσεως Κώνστα τό νέο συμβολο τής συνόδου τών Έγκαι

νίων καί τό γιατί αύτή καταδίκασε τόν 'Αθανάσιο καί τόν Παύλο
Κωνσταντινουπόλεως. Τότε δ Θεόδωρος παρουσίασε συμβολο δια
φορετικό από αύτό πού είχε αποδεχτεί ή σύνοδος. Στήν σύνοδο της
Σαρδικής (343) καταδικάστηκε από τούς δυτικούς έπισκόπους, διότι

είχε συμπαραταχτεί μέ τούς αρειανούς ανατολικούς. Μετέσ,χε καί
στήν σύνοδο τού Σιρμίου

Ό Ίερώνυμος

(351).
(De viris πι. 90

καί α.) μιλάει γιά ύπομνήματα η έ

ξηγήσεις τού Θεοδώρου στά Εύαγγέλια τού Ματθαίου καί τού 'Ιω
άvνη, στό «άποστολικόv», στήν Πρός Γαλάτας καί στούς Ψαλμους ..
Καί μολονότι κανένα τέτοιο ύπόμνημα δέν σώθηκε, μεγάλος αριθμός

έρμηνευτικών αποσπασμάτων σέ Σειρές, γιά τόν Ήσαϊα, τόν Ματ
θαίο καί τόν 'Iωάvνη, προσγράφονται στόν Θεόδωρο Ήρακλείας,
κάτι πού δείχνει δτι δυνατόν νά συνέταξε καί δλόκληρα ύπομνήμα
τα. Τού αποδίδονται ακόμη αποσπάσματα έρμηνευτικά στόν Λ.ου

κα (ανέκδοτα), στίςΠράςεις, στόΑ / Κορ.

15,51 καί στούς Ψαλμούς
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(πολλά μάλιστα από τά τελευταία ανήκουν σέ άλλους συγγραφείς).
ρα 18,1307-1378 (στόν Ήσαία). Κ. REUSS, Matthiί.us - Kommentare aus der griechischen
Kirche (τυ 61), Berlίn 1957, σσ. 55-95 (στόν Ματθαίο). ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, Johannes-Kommentare
aus der gήechischen Kirche (τυ 89), Berlίn 1966, σσ. 65-178 (στόν 'lωάvvrι). Ι. Α. CRAMER,
Catenae graecorum patrum in Νον. Test., Oxoηiί 1838-1844, ΙΙΙ, σ. 145 (στίς Πράξεις).
Ι. HILBERG: CSEL 55, σ. 447 (Α' Κορ. 15,51). Ε. DEVREESSE, Les anciens commentateurs grecs des Psaumes, Vaticano 1970, σ. 328. Κ. SCHAFERDIEΚ, Theodor νοη Herakleia
(328/34 - 351155). Ein wenig beachteter Kirchenpolitiker und Exeget des 4. Jhs.: Romanitas
- Christianicas ... J. Straub zum 70. Geburtstag ... gewidmet, Berlin-New York W. de Gruyter
1982, σσ. 393-410. Μ. J. RONDEAU, Les commentaires patristiques du Psautier ... , Ι, Roma
1982, σσ. 75-76.

52.

ΔΟΝΑ ΤΟΣ (+ 355)

ΓΕΝΙΚΑ

Στίς αρχές του Δ ι αΙ, πρίν ακόμα έμφανιστεί ό αρειανισμός, τήν
λατινόφωνη 'Εκκλησία καί μάλιστα της Βορείου Άφρικης αναστά

τωσε ό δονατισμός, πού όφείλει τό όνομά του στόν σχισματικό έπί
σκοπο Καρθαγένης Δονάτο (+ 355). Αύτός όργάνωσε από τό 312 καί
μετά τήν όμάδα τών χριστιανών της Νουμιδίας, κυρίως, οί όποίοι
τό

311, μετά τούς διωγμούς του Διοκλητιανου καί του Γαλερίου

(303-311),

δια κρίθηκαν σέ ιδιαίτερη 'Εκκλησία, αρνούμενοι νά συ

νυπάρχουν μέ τήν κανονική 'Εκκλησία, έπειδή μέλη της τελευταίας

έγιναν στήν διάρκεια τών διωγμών

traditores,

δηλ. παρέδωσαν ή

προσποιήθηκαν δτι παρέδωσαν, ίερά βιβλία ή σκεύη ναών στίς ρω

μαϊκές αρχές, γιά ν' αποφύγουν τό μαρτύριο. Τό

311

πέθανε ό Καρ

θαγένης Μενσούριος, πού κράτησε πολύ έφεκτική στάση στούς
διωγμούς, καί χωρίς τήν παρουσία νουμιδών έπισκόπων στήν θέση
του έξελέγη ό διάκονος Καικιλιανός, πού ατυχώ ς είχε στενοχωρή

σει ένωρίτερα τήν πλούσια καί δραστήρια χήρα Λουκίλλα. Αυτή έ
ξώθησε κι ένίσχυσε τήν δυσαρέσκεια

70

ύπεραυστηρών νουμιδών

έπισκόπων, οί όποίοι τό
στατευόμενο

312 έξέλεξαν έπίσκοπο Καρθαγένης τόν προ
της Λουκίλλας Majorinus. Αύτός πέθανε γρήγορα καί

τόν αντικατέστησαν μέ τόν Δονάτο, άνδρα ίκανό, δραστήριο, καί
δημαγωγό, αλλά μικρης θεολογικης μορφώσεως. Ό Δονάτος αρχι
κά καί ό Παρμενιανός

(362-391)

μετά κατόρθωσαν νά όργανώσουν

τήν όμάδα τους καί νά ίδρύσουν έπισκοπές σέ πολλές πό~εις της Βο-
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ρείου Άφρικης. νΕτσι ό δονατισμός μέχρι τίς αρχές τού Ε ι αΙ συγ

κλόνισε τήν δυτική 'Εκκλησία, ή όποία γιά νά τόν αντιμετωπίσει
χρησιμοποίησε άλλοτε ήπια καί άλλοτε αύστηρά μέτρα, συνόδους

πολυάριθμες καί τόν ίδιο τόν αύτοκράτορα, πού από τό

313 ήταν χρι

στιανός, δηλ. ό Μ. Κωνσταντίνος.

Ή θεμελιώδης άποψη καί τακτική τών δονατιστών ήταν συνοπτι
κά: αρνηση γνησιότητας καί θείας χάρης στήν κανονική 'Εκκλησία,

έπειδή αύτή δέν έδειξε στούς διωγμούς αύστηρότητα καί αύτοθυσία
κι έπειδή κάποια μέλη της έγιναν άμεσα ή έμμεσα

traditores.

Συνε

πώς καί τό βάπτισμα τών μελών της 'Εκκλησίας έπρεπε νά έπανα

ληφτεί, άν ήθελαν νά ένταχτούν στήν έκκλησία τών δονατιστών, οί
όποίοι ήταν κι {μφανίζονταν ώς μόνοι ακριβείς τηρητές τού πνεύμα
τος τού χριστιανισμού, ώς μόνοι τέλειοι μαθητές τού Κυρίου καί γι'
αύτό αύτοί συγκροτούσαν τήν 'Εκκλησία τών τελείων, τών μαρτύ

ρων καί τών καθαρών. Αύτά συνδυάζονταν μέ θεολογικές παρεκ
κλίσεις, δπως της ύποταγης - κατωτερότητας - τού γίού πρός τόν
Πατέρα καί της έξαρτήσεως της έγκυρότητας τού βαπτίσματος από

τήν ηθική τελειότητα έκείνου πού τό τελεί, τού ίερέα.
Ή μεγάλη δμως ζωτικότητα τού δονατισμΟύ καί ή αντοχή του στόν
χρόνο όφειλόταν περισσότερο στούς έξης τρείς παράγοντες: α) Στό
αίσθημα ύπεροχης, στό αναζωπυρημένο μοντανιστικό κλίμα, στήν

ίδέα ότι οί όπαδοί του είναι τέλειοι καί καθαροί καί στόν θρησκευτι
κό φανατισμό, πού τράφηκε ακόμα καί μέ τό αίμα τών δονατιστών
στήν διάρκεια τών έναντίον τους διωγμών. Συγχρόνως βέβαια καί

οί δονατιστές, δταν μπορούσαν, καταδίωκαν καί κακοποιούσαν μέλη
της κανονικης 'Εκκλησίας. β) Πολύ περισσότερο, στήν έξαιρετικά

έντονη δυσαρέσκεια κι έχθρότητα τών βορειοαφρικανών πρός τούς
Ρωμαίους, τούς όποίους έβλεπαν ώς αίμοσταγείς διώκτες (πρός τούς

όποίους συνέπραττε ή συμφωνούσε ή κανονική 'Εκκλησία) καί ώς
κατακτητές, πού βρίσκονταν στήν πατρίδα τους γιά νά καταπιέζουν

τούς πτωχούς, νά τούς φορολογούν ανελέητα καί νά τούς ύποχρεώ
νουν σέ άθλιο βιοτικό καί κοινωνικό έπίπεδο. Ό δονατισμός δηλ.

αποτελούσε είδος λαϊκης αντιστάσεως καί κίνηση έθνικοκοινωνικών
διεκδικήσεων, έστω καί άν αύτά τότε ήσαν δυσδιάκριτα. Καί ή αν
τίσταση πρός τήν κανονική 'Εκκλησία έξηγείται από τό δτι αύτή ταυ
τιζόταν - τουλάχιστον τότε - μέ τήν 'Εκκλησία τών Ρωμαίων (της

Ρώμης). Άνάλογο κλίμα μέ διαφορετικές προϋποθέσεις καί προο
πτική ύπηρχε στήν περιοχή κατά τόν Γ' καί Ε ι αΙ, δταν ή βορειοα
φρικανική 'Εκκλησία προσπαθΟύσε ν' αποφύγει τήν ύποταγή της στήν

'Εκκλησία της Ρώμης. γ) Ή κανονική 'Εκκλησία δέν είχε στούς κόλ
πους της θεολόγους τόσο ίκανούς, ωστε νά θεμελιώσουν τήν στάση

της καί νά δε'ίξουν πειστικά πόσο ανέρειστος θεολογικά ήταν ό δο
νατισμός. Αύτό έγινε μόνο στίς τελευταίες δεκαετίες τού Δ ι αΙ μέ
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τούς Όπτάτο Μιλέβης καί Αύγουστίνο, όπότε άρχισε νά έξασθενεί
τό σχίσμα, γεγονός βέβαια, στό όποίο συνετέλεσε καί ή κρατική έ

ξουσία, όχι πάντοτε μέ τρόπο ανεκτό. Παράλληλα απουσίασαν καί
από τούς κόλπους τού δονατισμου οί αξιόλογοι θεωρητικοί, κενό πού
αναπλήρωσαν μερικώς ό Δονάτος αρχικά καί μόλις στίς τελευταίες
δεκαετίες τού Δ ι αΙ οί Παρμενιανός καί Τυκόνιος, όπως θά δούμε.

( + 355) διαδέχτηκε τόν σχισματικό έπίσκοπο Καρθα
Majorinus ( + 312), όργάνωσε τό σχίσμα πού όνομάστηκε δο

Ό Δονάτος

γένης
νατισμός κι έγραψε, γιά νά στηρίξει τίς απόψεις του, τρία έργα, τά

όποία γνωρίζουμε μόνο από αναφορές σ' αύτά (Ιερώνυμος, Αύγου
στίνος):

Epistula de baptismo,

Περί Άγίου Πνεύματος καί Περί Τριά

δος. ΤΗσαν έργα μικρής θεολογικής αξίας, πού έξαντλούνταν στήν
παρουσίαση μερικών βιβλικών χωρίων.
Βιβλιογραφία βλ. στό κεφάλαιο Παρμενιανός καί Τυκόνιος.

53.

ΔΟΝΑ τι ΣΤΩΝ ΣΥ ΛΛΟΓΗΙ ACTA

Ό

cod. Parisinus (Colbert. 1951) 1711 στά ff. 1-37 περιέχει, ώς παράρτη
μα του ~ργoυ Adversus Parmenianum donatistam του Όπτάτοu Μιλέβης
(+ 392/400), μία συλλογή έπίσημων κειμένων, πού άφορουν στό θέμα του
δονατισμου. Ή συλλογή, πού όνομάστηκε Gesta purgationis CaeciJjani et
FeHcis, έγινε άπό δονατιστή στήν Β. 'Αφρική μέ σκοπό νά δείξει μή νόμιμη
τήν έκλογή του Καικιλιανου ώς έπισκόπου Καρθαγένης (311) καί ώς νόμι
μες τίς ένέργειες τών δονατιστών (βλ. Δονάτος). Τά κείμενα χρησιμοποίη

σε στό έργο του ό Όπτάτος καί άργότερα δ Αύγουστίνος. Παλαιότεροι
έρευνητές άρνήθηκαν τήν γνησιότητα της συλλογής, άλλά σήμερα ή άμφι
σβήτηση εχει καμφθεί. της συλλοΥης σώζεται μέρος. 'Εκδόσεις βλ. στό κε

φάλ. Όπτάτος Μιλέβης.

L. DUCHESNE, Le dosier du donatisme: MeIanges d' Αrcheοι. .. par Ι' EcoIe Franr;aise
de Rome 10 (1890) 589 έξ. G. ROTHE, Zur Geschichte der romischen Synoden im 3. und
4. Jahrhundert, Stuttgart 1937, σσ. 118-123. Ρ. W. HOOGTERP. Deux proces-verbaux
donatistes: Archiv. Iacinicas Mαιiί Aevi 15 (1940) 39-112.
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54.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ο ΜΕΓ ΑΣ (+ 356)

διαμορφωτής τού άναχωρητικού μοναχισμού

ΓΕΝΙΚΑ

'Έναρξη καί καθ,tρωση τού άναχωρητ,κού μοναχισμού
Ή άσκηση ύπηρξε πάντοτε μόνιμο γνώρισμα τών μελών της 'Εκ

κλησίας, αλλά μόλις τόν Γ ι αΙ καί δή στήν Αίγυπτο εχουμε τίς πρώ
τες αναφορές ασκητών. Ό Μ. Άθανάσιος (Βίος Ά ντωνίου

ροφορεί ότι ασκητές ζούσαν περί τό

270 λίγο έξω

3)

πλη

από πόλεις καί χω

ριά τού Νείλου ή, άπλούστερα, έξω από τά σπίτια τους. Τό γεγονός
όμως ότι ό •Αντώνιος ήδη τό

270 γνώρισε γέροντες

ασκητές, πού εί

χαν νά δείξουν σπουδαίες αλλά καί ποικίλες αρετές, πού μ' έπιτυ
χία καλλιεργούσαν διαμορφωμένη ό καθένας άσκηση, προϋποθέτει
μία πείρα, τουλάχιστον 20 καί 30 έτών. Τό φαινόμενο λοιπόντο.ύ α
σκητικομοναστικού βίου άρχισε λίγο πρίν τόν διωγμό τού Δεκίου

(251)

(μέ τόν όποίο έσφαλμένα οί έρευνητές συνέδεσαν τόν ασκητικό βίο

τών αναχωρητών μοναχών) καί πηγάζει καί τρέφεται άμεσα από τήν
φύση καί τό βίωμα της 'Εκκλησίας. Άναμφίβολα, παράγοντες ίστο
ρικοί καί συνθηκες τοπικές ευκόλυναν τήν διαμόρφωσή του, χωρίς

όμως αυτά νά συνιστούν τήν αιτία του. Είναι θαυμαστό ότι οί αιγύ
πτιοι ένσαρκωτές τού αναχωρητικού καί τού κοινοβιακού μοναχι-.
σμού δέν έμπνεύστηκαν τό νέο αυτό είδος έκκλησιαστικού βίου από
καμμία τάση της αλεξανδρινής θεολογίας ήταν αγράμματοι κόπτες,
πού θεμελίωσαν ένα τεράστιο οικοδόμημα, τήν στιγμή ακριβώς πού
δίπλα τους δημιουργούσαν ό 'Ωριγένης, ό Διονύσιος Άλεξανδρείας,
ό Θεόγνωστος, ό "Αρειος καί ό 'Αθανάσιος. Είναι όμως αλήθεια ότι

ό αναχωρητισμός είδικά καί ό μοναχισμός γενικά πηραν τήν μεγά
λη τους θέση στήν συνείδηση της 'Εκκλησίας καί αναπτύχτηκαν ρα

γδαία μέ τήν θεολογική δικαίωση καί θεμελίωση πού τούς προσέφερε

τό 357 ό Μ. Άθανάσιος στό έργο «Βίος καί πολιτεία ... τού Άντω
νίοω). Στό έργο τούτο δίνεται τό θεολογικό βάθος. της ασκήσεως,

αναφέρονται ποικίλα είδη πνευματικού αγώνα, αξιολογούνται ή κά
θαρση της καρδίας καί οί δαιμονικοί πειρασμοί μέσω τής περιγρα
φης κι έρμηνείας τών πράξεων καί τών λόγων τού πρώτου μεγάλου
αναχωρητή, τού Ά. Γι' αυτό δίκαια ό «Βίος» έκτιμήθηκε στήν 'Εκ
κλησία ώς διάγραμμα τού ασκητικού καί μοναχικού βίου καί ώς πρό
τυπο της μετέπειτα ασκητικης φιλολογίας.
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Τό πρόβλημα του «Βίου»

Ή φύση καί ή έκπληκτική έπίδραση του «Βίου τού 'Avτωνι"Oω> προ
κάλεσαν έντονες συζητήσεις γιά τήν γνησιότητα καί τήν ίστορικό

τητά του. Τήν γνησιότητά του βεβαιώνουν συγγραφείς του Δ' αΙ,
όπως ό Γρηγόριος Θεολόγος (Λ.όγος 21,5), ό Ίερώνυμος (De viris ΠΙ

87

καί

88)

καί ό Εύάγριος Άντιοχείας, πού μάλιστα περί τό

375

με

τέφρασε τόν «Βίο» στά λατινικά ώς εργο του Άθανασίου. Τήν ίστο
ρικότητά του αμφισβήτησαν ό

Reitzenstein

τό

1914

καί άλλοι μετά,

στηριζόμενοι σέ μορφολογικά στοιχεία κυρίως, σέ έπιδράσεις, πού

έπισήμαναν από παλαιότερα χριστιανικά καί δή έλληνιστικά κείμε
να, καί στόν προγραμματικό χαρακτήρα του έργου.
Οί έλληνιστικοί φιλολογικοί τύποι του «Βίου» έπισημαίνονται κυ
ρίως στήν κατάταξη του ύλικου καί τήν φιλολογική ένδυση πράξε
ων κι ένεργειών του Ά. ~Eπειτα ή έκθεση της διδασκαλίας του

αγράμματου θεμελιωτη του αναχωρητισμου μέ τήν μορφή συνεχους
λόγου (κεφ.

16-43)

αποτελεί ασφαλώς κατάλληλη σύνδεση τών όσων

κατά καιρούς έλεγε ό Ά. Οί λόγοι του καί τά αποφθέγματά του, ό
πως καί ή πρακτική της ασκήσεώς του, κυκλοφορουσαν πολύ πρίν
πεθάνει μεταξύ τών αναχωρητών, πλησίον τών όποίων έζησε γιά με
ρικούς μήνες ό Άθανάσιος. Αύτά σύναξε καί αύτά σέ περιθωριακά
μόνο σημεία διασκεύασε ό Άθανάσιος γιά νά οίκοδομήσει τόν «Βίο».

Ό Μέγας Ά. καί άρα ό «Βίος» είναι όντως «μοναχοίς ίκανός χαρα
κτήρ πρός άσκησιν» (Ι), ειναι δηλαδή είδος προγράμματος αναχω
ρητικου βίου ή μοναστικός κανόνας μέ μορφή διηγήματος (Γρηγόριος

Θεολόγος, Λόγος

21, 5),

αλλά δέν είναι κάτι πού δημιούργησε αύ

θαίρετα ή έπινόησε ό ΆθανΕΙσιος. Αύτός, διαπιστώνοντας τήν με
γαλωσύνη του Ά. κι έντυπωσιασμένος από αύΤήν, παρουσίασε μέ
όσο καλύτερη μορφή μπορουσε δ, τι ήδη ύπηρχε, δ, Τι γνώριζαν πολ

λοί καί ασφαλώς ό, τι συντελούσε στήν ανάδειξη του' Α. ώς προτύ
που, ώς ήρωα, του αναχωρητικου μοναχισμου.
Ύ πάρχουν όμως καί δύο ίσχυρά έπιχειρήματα γιά τήν ίστορικό
τητα τών ίστορουμένων στόν «Βίο». Τό πρώτο είναι ό ίδιος ό ' Αθα
νάσιος, ό όποίος α) γνώριζε προσωπικά τόν Ά., β) πηρε πληροφορίες

από τόν αναχωρητή-μάρτυρα τών τελευταίων έτών καί στιγμών του
Ά., γ) εΙχε ήδη συντάξει αδιαμφισβήτητης ίστορικης αξίας έργα μέ

θέμα τά γεγονότα της έποχης του καί δ) εγραφε τόν «Βίο» σέ περι

βάλλον, στό όποίο ήταν αδύνατο νά παρουσιάσει εναν Ά. διαφορε
τικό από τόν πραγματικό, γιατί όλοι γύρω του γνώριζαν καλά τόν
βιογραφούμενο, οί λιγότεροι από προσωπική σχέση καί οί άλλοι απ'
όσα κυκλοφορουσαν ήδη γι' αύτόν. Τό δεύτερο έπιχείρημα προσφέ
ρουν οί πηγές της έποχης, τά στοιχεία τών όποίων ή συμφωνούν ή
δέν έρχονται σέ αντίθεση μέ τήν εικόνα του «Βίοω>. Σχετικές πλη-

185
ροφορίες δίνουν π.χ. δ Παλλάδιος (σημειώνει ό,τι άκουσε από τόν

Δίδυμο Τυφλό καί τόν 'Ισίδωρο Πηλουσιώτη, πού γνώρισαν τόν 'Α.),
δ 'Ιερώνυμος ('Επιστολή

καίΑρο1.

11 12)

68),

δ Ρουφίνος

(Historia ecclesiastica 11 7

καί δ 'Αμμούν ('Επιστολή πρός Θεόφιλον). Είναι λοι

πόν φανερό πώς δ 'Αθανάσιος δέν μπορουσε νά παραχαράξει τήν
φυσιογνωμία του 'Α.

Μέ τόν 'Α. λοιπόν καί τόν «Βίο» του, πού έγραψε δ 'Αθανάσιος,
άρχισε νά διαμορφώνεται δ αναχωρητικός μοναχισμός, αλλά καί νά
καθιερώνεται πρακτικά καί θεολογικά.

Τό πρότυπο τού άναχωρητή
Στήν περίπτωση του Μ. 'Αντωνίου πρέπει νά μιλάμε κυρίως γιά
τό πρότυπο πού αύτός ένσαρκώνει ή δημιουργεί καί όχι γιά τήν δι
δασκαλία του. Αύτό, διότι δ αναχωρητής 'Α. δέν έγραψε θεωρητικό
ασκητικό έργο, διότι δ 'Αθανάσιος στόν «Βίο» έκθέτει έκείνους κυ

ρίως τούς λόγους του 'Α. πού τόν προβάλλουν ώς πρότυπο καί διότι
δ 'Α., δταν δίδασκε, έδειχνε πρακτικά ποιός πρέπει νά είναι γενικά
δ μοναχός καί είδικά δ ασκητής. Τό διδάσκειν στόν 'Α. σήμαινε έκ
θέτειν τήν έμπειρία τών πνευματικών του αγώνων χωρίς θεολογική
έπεξεργασία.

'Έτσι δ 'Αντώνιος-πρότυπο είναι δ άπλός χριστιανός, πού δέχε
ται κλήση έσωτερική καί αρχίζει τόν ασκητικό του βίο κοντά στό
χωριό του καί κοντά στούς ανθρώπους. 'Έπειτα, κινημένος από έ
φεση γιά αύστηρότερη άσκηση καί ήσυχία γίνεται αναχωρητής καί
πραγματικός έρημίτης, χωρίς έντούτοις ν' αποξενωθεί τελείως από
άλλους μοναχούς καί από τήν ζωή της 'Εκκλησίας. Στήν έρημο γί
νεται απόλυτα όλιγαρκής καί καλλιεργεί τήν γη γιά τήν έλάχιστη τρο

φή του. Ό έρημιτικός βίος του' Α. γνωρίζει πορεία έξελικτική, ανά
λογη μέ τόν βαθμό ασκήσεως καί μέ τήν νίκη κατά τών δαιμόνων.

'Αναχωρεί γιά έρημικότερη έρημο, όταν γίνεται ώριμότερος γιά αύ
στηρότερη άσκηση καί γενναιότερου ς αγώνες. Κριτήριο τών αναζη
τήσεων καί τών μετακινήσεών του είναι δ «τόνος της ασκήσεως»

καί ή δυνατότητα γιά τό «αδιαλείπτως προσεύχεσθαι» (Βίος 3). Ό
πνευματικός του αγώνας διεξάγεται μέ προσευχή καί άσκηση, ή δ
ποία γιά πρώτη φορά χαρακτηρίζεται «μαρτύριον συνειδήσεως» καί

έξισώνεται μέ τό μαρτύριο του αίματος. Ό 'Α. έχει άριστη μνήμη
της Γραφης, από τήν έποχή πού τήν άκουε νέος. Τήν μελέτη όμως

γενικά, πού αποβλέπει στήν γνώση της αλήθειας, δ ίδιος (πού ήταν
αγράμματος) αντικαθιστά μέ τήν άσκηση πρός κάθαρση τού νου καί
της καρδίας, έφόσον δ Θεός αποκαλύπτει τήν αλήθειά του στούς κα
θαρούς:
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«ή καθαρεύουσα ψυχή, πανταχόθεν καί κατά φύσιν έστώσα, δύ
ναται, διορατική γενομένη, πλείονα καί μακρότερα βλέπειν τών
δαιμόνων, έχουσα τόν άποκαλύπτοντα Κύριον αύττί» (Βίος

34).

Τήν προχωρημένη πνευματική καθαρότητα ή καταλληλότητα χα

ρακτηρίζει κατάσταση «φυσική». Σ' αύτή ν, στήν οποία φθάνει μέ τήν
θεία χάρη καί ή οποία δέν είναι απόλυτα μόνιμη, Ο άνθρωπος απαλ
λάσσεται από τόν πόλεμο τών δαιμόνων, ήρεμεί, γαληνεύει, κοινω
νεί μέ τόν Κύριο.

Κάθε είδους ψυχική αναταραχή, ο φόβος, ή λύπη κ.λπ., οφείλον
ται στήν δράση τών δαιμόνων. Άντίθετα ή αφοβία, ή χαρά καί ή διά
κριση τών πνευμάτων (πονηρών καί αγαθών) αποτελουν τά σύμβολα
της άγιότητας καί μακαριότητας, τά σύμβολα της νίκης κατά τών
δαιμόνων. Ή κατάσταση μακαριότητας σφραγίζεται συχνά μέ άρ
ρητες θεοπτικές έμπειρίες:
«"ίjσθετo έαυτόν άρπαγέντα ττί διανοίψ καί, τό παράδοξον, έστώς
έβλεπεν έαυτόν ώσπερ έξωθεν έαυτου γινόμενον»

(65).

Γενικά Ο αναχωρητής' Α. ένσαρκώνει τόν προορατικό άνδρα, τόν
απόστολο, τόν μάρτυρα, τόν άγγελο, τόν θεόπτη. Ό έρημίτης, πού

ανέρχεται στό έπίπεδο τουτο, αποβαίνει, χωρίς νά τό εχει σχεδιά
σει, πνευματικός πατέρας, αββας. Πληθος πιστών έπιθυμουν νά κα

θοδηγηθουν από τόν αββα, νά τόν μιμηθουν, νά τόν βλέπουν ώς
πρότυπο καί ήρωα. Αύτοί είναι ή γίνονται αναχωρητές, στήνουν ξε
χωριστά

-

καί σπάνια σέ μικρές ομάδες -

τίς ύποτυπώδεις καλύ

βες τους σέ μικρή η προσιτή απόσταση από τό έρημητήριο του αββα,

ο όποίος καθοδηγεί μέ συμβουλές τήν προσωπική τους άσκηση. Τό
σύνολο τών μοναχών-αναχωρητών κάθε τόπου ονομάζεται «μονα
στήριον» ή «μονή».
WΕτσι έμφανίστηκε γιά πρώτη φορά μέ συγκεκριμένη μορφή Ο α
ναχωρητισμός, μέ κέντρο πνευματικης αναφορας τόν αββα καί στήν

ακτίνα πολλούς έπιμέρους μοναχούς, πού συχνά τήν Κυριακή έκ
κλησιάζονταν στόν ίδιο ναό, δπου τότε i\Tav δυνατό ν' ακούσουν δ
λοι μαζί τίς παραινέσεις καί τίς οδηγίες του αββα γιά τόν πνευματικό

αγώνα. Αύτά πού ο αββας διδάσκει καί συμβουλεύει ένώπιον πολ
λών ή σ' εναν μοναχό είναι συνήθως λόγοι σύντομοι, φράσεις άπλές
κι εύμνημόνευτες, πού συγκρατουνται στήν μνήμη τών μοναχών. Καί
αύτές, συχνά μέ κάποιες γλωσσικές έπεμβάσεις, αποβαίνουν «απο
φθέγματα», τών οποίων πρώτος δημιουργός είναι, φαίνεται, ο Ά.
Ό αββας 'Α., πιστός στήν αρχή της έλευθερίας του έρημιτικου βίου,

δέν εδωσε συγκεκριμένο κανόνα, τόν οποίο θά δφειλαν νά έφαρμό
ζουν οί αναχωρητές μαθητές του. Είδος κανόνα δμως καί μάλιστα
ίσχυρου αποβαίνει τό ίδιο τό πρόσωπο καί Ο τρόπος ασκήσεως του
αββα, δπως ακριβώς συνέβη μέ τόν Ά. Τό θαυμαστό μάλιστα είναι
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δτι σέ δλο τό πρώτο ήμισυ του Δ' αί. τό παράδειγμα του Ά. ένέ
πνευσε πάρα πολλές έκατοντάδες πιστών νά ζήσουν δπως αύτός, ώς
άναχωρητές, σέ πολλές αΙγυπτιακές έρήμους, δπως στήν Θηβαίδα,
στήν Νιτρία, στήν Ταβέννηση, στά Κελλία, στήν Σκήτη, άλλά καί
στήν Παλαιστίνη. Τό γεγονός τουτο του άναχωρητισμου συμπληρώ
νεται μέ τήν ίδρυση του πρώτου κοινοβιακου μοναστηριου, της κοι

νωνίας, περί τό

325,

άπό τόν Παχώμιο.

Τέλος, έντυπωσιακή γίνεται ή σχέση του άναχωρητη μέ τόν κό

σμο. Ό ' Α. είναι κι αίσθάνεται μέλος του σώματος της 'Εκκλήσίας,
τούς ποιμένες της δποίας τιμα καί σέβεται.
μόνο φορές: τό

311,

V

Αφησε τήν ερημο δύο

γιά νά παρασταθεί στούς δμολογητές της πίστεως

καί νά μαρτυρήσει καί δ ίδιος (χωρίς άποτέλεσμα), καί τό

354/5,

γιά

νά ένισχύσει τήν 'Εκκλησία στόν άγώνα της έναντίον τών αίρετικών.
Τό 354/5 ύπηρξε μεγάλη στιγμή γιά τήν άλεξανδρινή 'Εκκλησία' έ
ζησε τήν ταυτόχρονη παρουσία καί δράση τών πιό χαριτωμένων άν

δρών της έποχης: του' Αθανασίου, Μεγάλου της ποιμαντορίας καί
της θεολογίας, καί του Άντωνίου, Μεγάλου της άσκήσεως καί της
θεοπτίας. Ό άναχωρητής 'Α. στήν διάρκεια της πολύχρονης άσκή
σεώς του γνωρίζει ή έπικοινωνεί δχι μόνο μέ άπλούς άνθρώπους, άλλά
καί μέ πολλούς έπιφανείς άνδρες της έποχης, έκπροσώπους της 'Εκ
κλησίας, του μοναχισμου, της κακοδοξίας, τών γραμμάτων, της πο

λίτικης ζωης, καί μέ αύτοκράτορες.
Οί συναντήσεις του, στήν έρημο πάντα, μέ άνθρώπους τών γραμ
μάτων καί της φιλοσοφίας, έχουν μεγάλη σημασία, διότι δ Ά., ά

γράμματος κόπτης, άνέπτυσσε τήν θέση δτι δ σκοπός της σπουδής
καί της μελέτης, δηλ. ή γνώση της άλήθειας, παρέχεται άπό τόν Θεό
στόν άνθρωπο, δταν καί δσο αύτός καθαρίζει μέ άσκηση καί προ
σευχή τόν νου καί τήν καρδιά του.

ΒΙΟΣ

Συμφωνα μέ τόν «Βίο τού 'Aντωvι'oω>, που έγραψε ό 'Αθανάσιος, καί άλ
λες δευτερεύουσες πηγές ό 'Α. γεννήθηκε τό

250/1 στήν κωμόπολη Κομά
Qeman-el-Arous. Οί γονείς του ήταν

της Μέσης ΑΙγύπτου, τήν σημερινή
πλουσιοι, χριστιανοί καί άπαίδευτοι, δπως f:μεινε καί ό ίδιος. Ό 'Α. ήταν
βαθιά θρησκευτική φύση κι έμαθε άπό στήθους τήν Γραφή, άκούοντάς την.
Περί τό

271,

δταν πέθαναν οί γονείς του, έπηρεασμένος άπό τήν όρφάνια,

άκουσε τό Ματθ.

19,21

καί πούλησε ή χάρισε τά υπάρχοντά του .. Αμέσως

άρχισε τήν άσκητική του ζωή, πρώτα έξω άπό τό σπίτι του κι έπειτα έξω
άπό τό χωριό του. Τότε ζήτησε τίς συμβουλές γηραιού άσκητη της περιο

χης, άπό τόν όποίο καρπώθηκε πνευματική πείρα καί πρακτική άσκήσε
ως.

Προσευχόταν,

άσκήτευε

αυστηρά,

έργαζόταν γιά

τόν

έπιούσιο,

.
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επισκεπτόταν καί άκουε καί άλλους ασκητές, πού ζούσαν λίγο έξω από
τίς πόλεις τους, κα( γιά ένα διάστημα κατοίκησε σέ παλαιό τάφο, όπου γνώ
ρισε τόν πιό φοβερό πόλεμο τών δαιμόνων.
Τό

285,

σέ ήλικία

35

ετών, προηγμένος καί ώριμος πνευματικά, δ ' Α. α

ποφάσισε (παρά τίς αντίθετες συμβουλές άλλων ασκητών) γιά μεγαλύτερο
«τόνο ασκήσεως» νά αναχωρήσει γιά τήν μακρινή ερημο, όπου δέν θά ή

ταν εύκολη η δυνατή ή επικοινωνία μέ ανθρώπους. ~Eτσι εγκαινιάστηκε
δ καθαυτό αναχωρητικός βίος στήν 'Εκκλησία. Πέρασε λοιπόν τόν Νείλο,
βάδισε πρός τόν κόλπο τού Σουέζ, εφθασε στήν ερημο Πισπίρ κι εγκλεί
στηκε στά ερείπια παλαιού σπιτιού. 'Εκεί εζησε γιά

20

χρόνια μέ πολύ αυ

στηρή άσκηση καί χωρίς νά βλέπει ανθρώπους. Ή φήμη τού εγκλειστου

αναχωρητη άπλώθηκε πολύ καί άρχισαν νά τόν πολιορκούν, ζητώντας του
συμβουλές καί θεραπείες. Στίς παρακλήσεις ύπέκυψε περί τό

30517.

Τότε

άρχισε νά δέχεται επισκέψεις. Δέχτηκε μάλιστα νά στήσουν μερικοί άσκη·
τές καλύβες στήν κοντινή περιοχή καί νά ασκούνται μέ τήν καθοδήγησή

του. Αυτοί πλήθυναν πολύ καί είχαν αββά τόν 'Α., πού τούς δίδασκε όχι
μόνο ίδιαιτέρως αλλά καί στίς συγκεντρώσεις τους. nΕτσι δ 'Α. εγινε πολι
στής της ερήμου.

Τό

311,

στόν μεγάλο διωγμό τού Μαξιμίνου, αίσθάνθηκε τήν ανάγκη νά

συμπαρασταθεί στούς χριστιανούς. πηγε στήν 'Αλεξάνδρεια κι εκδήλωσε
επιθυμία νά μαρτυρήσει, χωρίς αποτέλεσμα. Τότε βοήθησε κι ενίσχυσε τούς
δμολογητές χριστιανούς καί τό

312,

όταν έπαυσε δ διωγμός, επανηλθε στήν

ερημο τού Πισπίρ. Τά γεγονότα τόν βοήθησαν νά συνειδητοποιήσει, αυτός

πρώτος, ότι όπως γιά τόν δμολογητή της πίστεως εσχατη θυσία είναι τό
μαρτύριο, ετσι γιά τόν ασκητή έσχατη θυσία είναι τό «μαρτύριο της συνει
δήσεως», δ έντονος δηλ. πνευματικός αγώνας. Χάριν αυτού κι επειδή αφό
ρητα πυκνές επισκέψεις τού διέκοπταν τήν προσευχή καί τήν ήσυχία,

αναζήτησε πιό απρόσιτη έρημη τοποθεσία. ~Eφθασε στούς πρόποδες τού
βουνού

Qolzoum, 30

μίλια περίπου από τόν Νείλο. 'Έστησε τήν καλύβα του

κι επιδόθηκε στήν άσκηση καί τήν αδιάλειπτη προσευχή, καλλιεργώντας
τήν γη γιά τόν επιούσιο. Πάλι όμως ύπέκυψε στίς παρακλήσεις τών ανα
χωρητών καί κάθε

15

η

20

ήμέρες τούς επισκεπτόταν στό Πισπίρ, γιά νά

τούς κατευθύνει καί νά τούς νουθετεί, αλλά χωρίς νά τούς επιτρέπει νά τόν
ακολουθούν έπειτα στήν απόλυτη ερημία του. 'Έγινε όμως καί αυτό,

15

χρό

νια πρίν τόν θάνατό του. Οί μοναχοί Μακάριος καί 'Αμαθάς ήρθαν κι εμει
ναν κοντά του, όταν δ αββάς ήταν πιά

Τό

354/5,

90

ετών:

ενα χρόνο πρίν τήν κοίμησή του, επισκέφτηκε τήν 'Αλεξάν

δρεια γιά νά βοηθήσει τήν 'Εκκλησία καί τόν φίλο του 'Αθανάσιο στόν α
γώνα κατά της αρειανικής αίρέσεως. Ή παρουσία τού πολυφημισμένου (γιά

τίς αρετές, τά θαύματα, τίς θεραπείες, τό προορατικό χάρισμα καί τήν εκ
δίωξη τών δαιμόνων) αναχωρητη καί αββά εντυπωσίασε βαθιά κι επηρέα
σε πολύ. Στήριξε τούς δρθοδόξους, επανέφερε πλανημένους στήν 'Εκκλησία
καί μετέστρεψε πολλούς εθνικούς στόν χριστιανισμό.
Στόν μακροχρόνιο βίο του δ 'Α. σχετίστηκε μέ άνδρες πού επαιξαν σπου

δαίο ρόλο στήν εποχή τους, όπως δ Μ. Άθανάσιος, δ Σεραπίων Θμούεως,

δ Δίδυμος Τυφλός, ό επιβήτορας ".οϋ αλεξανδρινού θρόνου Γρηγόριος, ό
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όσιος 'Ιλαρίων, δ Παυλος Έρημίτης, δ Μακάριος Αίγύπτιος, δ Άμμούν
Νιτριώτης καί πολλοί φιλοσοφουντες. 'Ακόμα καί οί αύτοκράτορες Μ. Κων
σταντίνος, Κωνστάντιος καί Κώνστας επιδίωξαν τήν γνωριμία του, τήν φι
λία του, τίς συμβουλές του καί τίς εύχές του.
Μετά τήν επίσκεψη τής Άλεξάνδρειας δ Ά. επανήλθε στήν ερημο καί
βρήκε τούς μοναχούς του Πισπίρ, στούς δποίους άφησε τίς τελευταίες του
νουθεσίες καί εύλογίες. Προβλέποντας τόν θάνατό του σύντομα, πήρε μαζί
τούς δύο ύποτακτικούς του κι έφυγαν γιά τό ερημητήριό του. 'Εκεί τούς
επέβαλε νά μή φανερώσουν τόν τόπο τής ταφής του, άφησε εντολή νά δώ
σουν τήν μία του μηλωτή (τρίχινο ράσο) στόν Μ. 'Αθανάσιο καί τήν άλλη

στόν Σεραπίωνα Θμούεως καί είπε τούς λόγους: «καί λοιπόν σώζεσθε, τέ
κνα' δ γάρ Άντώνιος μεταβαίνει καί ούκέτι μεθ' ύμών εστίν» (91). Λίγο
αργότερα «ίλαρφ τφ προσώπφ έξέλιπε»
'Ιανουαρίου του

356,

(92),

κατά τήν παράδοση στίς

17

ήμέρα πού τιμαται ή μνήμη του.

ΕΡΓΑ

Ό Μ. Άθανάσιος (Βίος

81

καί

88),

δ 'Ιερώνυμος

(De viris

ί1/.

88)

Κ.ά.

βεβαιώνουν ότι δ 'Α. έγραψε επιστολές στούς αύτοκράτορες Μ. Κωνσταν
τίνο, Κωνστάντιο καί Κώνστα, στόν δούκα Βαλάκιο, στόν Μ. 'Αθανάσιο,
στόν επιβήτορα του αλεξανδρινου θρόνου Γρηγόριο, στόν Θεόδωρο Ταβεν
νησιώτη καί σέ άλλους πού δέν κατονομάζονται.

V

Αρα δ 'Α. έγραψε 'Επι

στολές πού οί περισσότερες χάθηκαν. Έπειδή όμως γνωρίζουμε επίσης
καλά, ότι δ Ά. δέν γνώριζε νά γράφει όχι μόνο έλληνικά αλλά πιθανότατα
ούτε καί κοπτικά, τό «έγραψε» σημαίνει ύπαγόρευσε καί ύπέγραψε. Πολυ
πλοκότερο είναι τό πρόβλημα τών ασκητικοδιδακτικών λόγων του Ά., τούς
δποίους δ Άθανάσιος παραθέτει στόν Βίο, καί τών άποφθεγμάτων, πού του
προσγράφουν οί συλλογείς τών «ΓερονTlκών». Καί στίς δύο περιπτώσεις
δέν μπορουμε ν' αρνηθουμε τήν γνησιότητα τουλάχιστον του πυρήνα τους.

Στούς λόγους έπενέβη δπωσδήποτε διαμορφωτικά δ 'Αθανάσιος. Τά απο
φθέγματα γνώρισαν επίσης κάποιο βελτιωτικό δούλεμα, καθώς μεταδίδον

ταν από στόμα σέ στόμα καί καθώς δ 'Α. ήταν δ πρώτος αββας, του δποίου
επιγραμματικές γνώμες καί συμβουλές η σύντομες παραδειγματικές διη

γήσεις κυκλοφόρησαν στούς κύκλους τών μοναχών καί απέβησαν «απο
φθέγματα», τά δποία αύξησαν πολύ σύγχρονοι καί μεταγενέστεροί του
αββάδες.
Φυσικά τά «έργα» του τά είπε στήν κοπτική καί από αύτήν μεταφράστη

καν στήν έλληνική, τήν λατινική, τήν γεωργιανή, τήν συριακή καί τήν α
ραβική. Στήν αραβική μάλιστα σώζεται ένα δλόκληρο (αμφίβολης γνησιό
τητας) Corpus, πού περιλαμβάνει λόγους, κανόνα, παραινέσεις καί δμιλία,
μεταφρασμένα επειτα στά λατινικά.

Έπιστολαί έπτά. Σώζονται στήν λατινική καί πιθανόν νά είναι αύτές πού
αναφέρει δ 'ΙεράΝυμος. Καί δλική η μερική μετάφραση ύπάρχει στήν γε
ωργιανή, τήν αραβική καί τήν συριακή γλώσσα.
ΡΟ

40, 977-1000. CPO

ΙΙ

2330.
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Ορός Θεόδωρον. 'Εξελληνισμένο κείμενο στόν Βίο Παχωμίου.

F. ΗΑΙΚΙΝ, Sancti Pachomii Vitae graecae, Bruxelles 1932,
40,33.

σ.

116.

ρο

40, 1065.

ΒΕΠ

'Αποσπάσματα έπιστολών. Κοπτικά καί αραβικά.
ρο

40, 1047-1051.

'Αποφθέγματα

PG 65, 76-88.

Βλ.

G.

GARITΤE: Μυ

52 (1939) 11-13.

38.

Τό Γεροντικόν (έπιμέλεια Π. Πάσχου), 'Αθήνα

γματα Γερόντων (έκδ. καί μετάφραση Π. Χρήστου), Θεσσαλ.

1970, σσ. 1-5. 'Αποφθέ
1978, σσ. 42-66.

Λόγοι πρός μοναχούς. Πρόκειται γιά τούς ασκητικοδιδακτικούς λόγους,
πού δ Άθανάσιος καταχωρίζει στόν Βίον τού Ά ντωVΊoυ
ση τού εργου στό κεφ. Μ. Άθανάσιος.

§ 16-43.

Βλ. f:κδο

'Αμφιβαλλόμενα. Σώζονται στήν έλληνική σύντομη έπιστολή πρός 'Αμ
μωναν καί άποσπάσματα άλλης.

G. ΟΗΕΟΙΝΙ, Lettere cristiane dai papiri greci del 111 e ιν secolo, Milano 1923, σσ.
150-153. G. GARITTE: Bulletin de Ι' Institut hist. belge de Rome 20 (1939) 165-170.
Νόθα

Έπιστολή τοϊς μονάςουσl κατά Θηβαϊδα. G. Garitte: Μυ 55(1942) 97-123.
ΒΕΠ

40, 34-37

(εκδίδεται ώς γνήσια).

•

Περί ήθους άνθρώπων καί χρηστής πολιτείας: Φιλοκαλία, Ι, σσ.

Sermo de vanitate mundi et de resurrectione mortuorum:

ΡΟ

4-27.
40, 961-964.

'Αραβική συλλογή δήθεν f:pyrov τού Άντωνίου. Ύπάρχει λατινική μετά
φραση. Βλ. G. Graf, Geschichte der christlichen arabischen Literatur, Ι, Citta

del Vaticano 1944, σσ. 457-458.
Sermones ΧΧ ad filios suos monachos: ΡΟ 40, 963-978.
Epistulae ΧΧ: ΡΟ 40, 999-1066.
Regulae et praecepta: ΡΟ 40, 1065-1074.
Admonitiones: ΡΟ 40, 1073-1100.
Περί μετανοίας δμιλία. Μόνο στά άραβικά. Άνέκδοτη.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Γιά τήν πρό τοϋ

1956 βιβλιογραφία (30 έτών) βλ. άρθρο τού Ι. νΟΝ HERTLING στό
Antonius Magnus Eremita 356-1956, Roma 1956, σσ. 13-34 (έκδοση Β.
Steidle). G. GIAMBERARDINI, S. Antonio-Abate. Astro del deserto, Κάιρο 1957. Ι.
BOUYER, La vie de S. Antoine. Essai sur la spiritualite du monachisme primitif, Abbaye
συλλογικό έργο
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de Bellefontaine 19771. lettres (Άντωνίου). Introduction par Α. LOUF ...• Abbaye de
Bellefontaine 1976. Η. OORRIES. Die Vita Antonii als GeschichtsqueIle: Wort und Stunde
Ι (1966) 145-224. Ι. W. BERNARD: VC 28 (1974) 169-175. Β. R. BRENNAN: VC 30 (1976)
52-54. J. C. GUY. Recherches sur la tradίtion grecque des Apophthegmata Patrum. Bruxelles
1962. Α. ΟΙΕΙΕ. Das Gewand des Einsiedlers Antonίus: JAC 22 (1979) 22-29. W. SCHNEEMELCHER. Das Kreuz Christi und die Diimonen. Bemerkungen zur Vita Anιonίi des
Athanasius: Pietas. Fesrschrifr ω, Β. Koerring, fκδ. τών Ε. Dasmann καΙ K.S. Frank,
Μϋnster Aschendorf 1980, σσ. 381-392. G.J.M. BARTELlNG, Die lίteraήsche Gattung der
Vita AΠΙoniί. Struktur und Motive: VC 36 (1982) 38-62. G. COUlLLEAU, La lίberte d'
Antoine: Commandements du Seigneur ec lίberation evangeJique. Etudes monasriques ... Edite
par J. Gribomont, Roma Anselmiana 1977, σσ. 15-46. Υ. JANSSENS. Les Lecons de Silvanos
et le monachisme: CoIIoque internationale sur les cexces de Nag Hammadi (Quebec, 22-25
aout 1978), ed. par Β. Barc, Quebec Pr. de Ι' υπίν. laval and louvain 1981, σσ. 352-361.
J. ROLDANUS, Die Vita Απιοπίί als Spiegel der Theologie des Athanasius und ihr
Weiterwirken bis ins 5. Jahrhundert: Th Ph 58 (1983) 194-216. Β. BRENNAN, Athanasius'
Vita ΑnΙοπίί. Α sociological interpretation: VC 39 (1985) 209-227. R. STAATS, Antonius:
Gestalten der Kirchengeschichte Ι, 1 (fκδ. Μ. Greschat), Stuttgart 1984, σσ. 236-249. Μ.
ALEXANDRE, Α propos du recit de la mort d' Antoine (Athanase, Vie d' Antoine: PG
26, 968-974 § 89-93). Ι' heure de la mort dans la litterature monastique: Le temps chretien
dela Γιπ de Ι' Anciquire au Moyen Age, ΙΙΙ·-ΧΙΙΙ· siecles. Paris 1984, σσ. 263-282. Ι. GOBRY.
Les moines en Occident, Ι: De saint Antoine a saint Basίle ... , Lίbraίήe Α. Fayard 1985,
σσ. 148-181.

55.

Μετά τό

352

ΣΥΝΟΔΟΣ ΣΙΡΜΙΟΥ (357)

καί δή άπό τό

355

ή τακτική τών άνατολικών καί δυτικών

άρειανοφρόνων εναντι τών όρθοδόξων εγινε αδίστακτη. Τό βάρος τού α
γώνα κατά τών όρθοδόξων άνέλαβε προσωπικά δ αύτοιφάτορας Κωνστάν
τιος, έμπνεόμενος βέβαια καί άπό τούς έπισκόπους Μουρσών Ούάλη καί

Singidunum Ούρσάκιο. 'Ενώ μέχρι τό 351 καταδικαζόταν από τούς αρεια
νόφρονες δ άκρος άρειανισμός, τώρα αύτός άναζωπυρωνόταν καί καταδι
καζόταν δ Άθανάσιος, πού έγινε πρωταρχικός στόχος τού Κωνσταντίου.
'Όσοι άρνήθηκαν νά ύπογράψουν τήν άποφασισμένη στήν σύνοδο τού Μι
λάνου (355) καταδίκη τού Άθανασίου διώκονταν. Ήταν ό 'Ιλάριος Ροί
tiers, δ Εύσέβιος Vercel1i, δ Λουκίφερ Καλάρεως καί δ Διονύσιος Μιλάνου
καί λίγο μετά δ Λιβέριος Ρώμης.

νΕτσι ό Κωνστάντιος μπόρεσε νά καλέσει τό 357 σύνοδο όμοϊδεατών στό
Σίρμιο (δυτικά τού Βελιγραδίου), δπου παραβρέθηκε δ ίδιος κι έλαβαν μέ
ρος δ Λιβέριος Ρώμης, αφού ύπέκυψε κι έγραψε κατά τού Άθανασίου, καί
δ Κορδούης 'Όσιος.
ΟΙ συνοδικοί συνέταξαν στήν λατινική σύμβολο (δεύτερο Σιρμίου), στό

όποίο γιά πρώτη φορά άναφέρεται ρητά δτι δέν πρέπει νά χρησιμοποιείται
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δ δρος «δμοούσιος» (άλλά καί «ομοιούσιος»), επειδή άπουσιάζει στήν Γρα
φή. Ή τακτική αυτή θά συνεχιστεί μέχρι τό

380.

Θά εχουμε δηλαδή συμβο

λα, τά δποία δχι μόνο θά παρακάμπτουν, όπως τά μέχρι τώρα, άλλά καί
θ' άπορρίπτουν τόν δρο δμοούσιος. Στό ίδιο σύμβολο επανέρχεται ή ίδέα
δτι δ Πατέρας είναι «μείζων» του γίου σέ «άξία καί θειότητα», μολονότι

δμολογείται σ' αυτό Τριάδα τελεία. Τό σύμβολο ύπέγραψαν δ Κορδούης
"Οσιος καί δ Λιβέριος Ρώμης (πού έτσι τού επιτράπηκε νά επανέλθει στόν
θρόνο του) καί στάλθηκε σέ δλες τίς 'Εκκλησίες ώς ύποχρεωτική πίστη τών
χριστιανών τού ρωμαϊκού κράτους.
ΙΛΑρlογ

Poitiers, De synodis 11: PL 10,487-489. 'Ελληνική μετάφραση στόν 'Αθα
νάσιο (Περί τώνέν Άριμίvφ ... συνόδων 28): ΒΕΠ 31,316-317. Η. G. ΟΡΙΤΖ, Athanasius
Werke, 11 Ι, σσ. 256-257.

56.

ΟΣΙΟΣ ΚΟΡΔΟΥΗΣ (+357/8)
δ «πατήρ τών έπισκόπων»

ΓΕΝΙΚΑ

Ό 'Όσιος Κορδούης υπήρξε ή έπιβλητικότερη φυσιογνωμία τής
Δυτικής 'Εκκλησίας του Δ' αί. Μέ τό κυρος του όμολογητή, του πα

ραδοσιακου καί του συμβούλου του Μ. Κωνσταντίνου, έπαιξε σπου
δαίο ρόλο στήν άντιμετώπιση του αρχικου αρειανισμου, στήν απο
δοχή του όμοουσίου στήν σύνοδο τής Νίκαιας

(325)

καί στήν απο

τροπή τής έπικρατήσεως του αρχικου άρειανισμου στήν Δύση.
Ό 'Όσιος (Hosius η Ossius ή OSiUS) γεννήθηκε περί τό 256, έγινε
έπίσκοπος στήν

303/5

Cordoba

τής δυτικής Ίσπανίας περί τό

300

καί τό

άναδείχτηκε όμολογητής στόν διωγμό του Μαξιμιανου.

γνωστο πώς, μετά τό

μέ έντολή του όποίου

W

Α

313, έγινε σύμβουλος του Μ. Κωνσταντίνου,
τό 324 ταξίδεψε στήν 'Ανατολή γιά τήν έπίλυ

ση τής κρίσεως πού δημιούργησε ό

W

Αρειος. 'Επειδή δμως ή διαμά

χη δέν έπαυε, πρότεινε στόν αύτοκράτορα τήν σύγκληση τής Α'

Οίκουμενικής συνόδου

(325).

'Εκεί διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο

γιά τήν υίοθέτηση τής όρθής πίστεω'ς καί τήν καταδίκη τών αρεια
νών, αλλά ή υπόθεση δτι προήδρευσε ώς «πρωτεύων» δέν εύσταθεί.

«Πρωτεύων» στήν σύνοδο ήταν ό Εύστάθιος Άντιοχείας. Καί ή ά
ποψη δτι αύτός πρότεινε στήν σύνοδο τόν δρο «όμοούσιος» δέν έχει

έρεισμα. Στήν μεταγενέστερη άντιαθανασιανή καί φιλοαρειανική στά-
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ση του Μ. Κωνσταντίνου καί τών διαδόχων του Ο 'Όσιος αντέδρασε
καί ορθά κατανόησε δτι καταδίκη του Άθανασίου σήμαινε επικρό
τηση του αρειανισμου. νΕτσι καί στήν σύνοδο της Σαρδικης (343),
δπου προήδρευσε (μολονότι υπηρχαν αντιπρόσωποι του επισκόπου
Ρώμης), καί αργότερα υπεράσπισε τόν 'Αθανάσιο. Οί πιέσεις στόν
πολιό γέροντα 'Όσιο κορυφώθηκαν τό

356.

Ό αύτοκράτορας Κων

στάντιος ζητουσε φορτικά καί απειλητικά από αύτόν τήν καταδίκη
του 'Αθανασίου. Τότε Ο πανσεβάσμιος γέροντας της Δύσεως, Ο «πα

τήρ τών επισκόπων», δπως τόν χαρακτηρίζει Ο 'Αθανάσιος (Περί τών
γεγενημένων παρ' Άρειανών

46,2),

έγραψε πολυσήμαντη Έπιστο

λή στόν αύτοκράτορα μέ τήν οποία διαχωρίζεται γιά πρώτη φορά
ή εύθύνη τών εκκλησιαστικών πραγμάτων από τήν κοσμική εξου

σία. Στό κείμενο αύτό Ο εκατόχρονος γέροντας συμβουλεύει πατρι
κά τόν αύτοκράτορα, Ο ομολογητής ορθώνει άφοβα τήν πίστη άπέ

ναντι στήν εξουσία καί Ο πολύπειρος επίσκοπος της 'Εκκλησίας προ
στάζει τόν κοσμικό άρχοντα νά μήν αναμιγνύεται στά εκκλη
σιαστικά:

« ...

εγώ μέν ώμολόγησα καί τό πρώτον, οτε διωγμός γέγονεν επί

τφ πάππιρ σου Μαξιμιανφ. Εί δέ καί σύ μέ διώκεις, ετοιμος καί
νϋν παν ότιούν υπομένειν ... σέ δέ ουκ άποδέχομαι τοιαύτα γρά
φοντα καί άπειλούντα. Παύσαι τού τοιαύτα γράφειν καί μή φρόνει

τά Άρείου ... Πίστευέ μοι, Κωνστάντιε, πάππος είμί σου καθ' ήλι
κ(αν ... Μή τίθει σεαυτόν είς τά εκκλησιαστικά, μηδέ σύ περί τού
των ήμίν παρακελεύου, άλλά μάλλον παρ' ήμών σύ μάνθανε ταύτα.

Σοί βασιλείαν δ Θεός ενεχείρισεν, ήμίν τά της 'Εκκλησίας επίστευ
σε. Καί ώσπερ δ τήν σήν άρχήν υποκλέπτων άντιλέγει τφ δια τα

ξαμένιρ Θεφ, ούτω φοβήθητι, μή καί σύ, τά της 'Εκκλησίας είς
εαυτόν έλκων, ύπεύθυνος εγκλήματι μεγάλιρ γέντι.

" Απόδοτε', γέ

γραπται, 'τά καίσαρος καίσαρι καί τά τού Θεού τφ Θεφ'. Ούτε τοί
νυν ήμίν άρχειν έπί της Υης fξεστιν, ούτε σύ τού θυμιαν εξουσίαν
fχεις, βασιλεύ ... » (ίδιο έργο

44).

Λίγες δεκαετίες μετά τό 313, δηλ. μετά τούς διωγμούς, ή 'Εκκλη
σία συνειδητοποιουσε τά προβλήματα πού δημιουργουσε ο εναγκα
λισμός της μέ τήν πολιτεία καί γιά πρώτη φορά στό πρόσωπο του
Όσίου αναγκάζεται μέ τόση σαφήνεια καί όξύτητα νά δια κρίνει τόν
εαυτό της από τήν «χριστιανική» κοσμική εξουσία. 'Αναγκάζεται
νά αρνηθεί τήν «προστασία» της πολιτείας, γιά νά διασώσει τήν ταυ

τότητά της καί νά μπορέσει νά συνεχίσει τό σωτηριώδες έργο της.

Ή σαφής αύτή διάκριση, ή οποία εγινε από τόν 'Όσιο καί τήν οποία
υίοθέτησε καί πρόβαλε τόσο έντονα ο 'Αθανάσιος, δέν συνειδητο
ποιήθηκε δσο έπρεπε, ούτε από τούς εκφραστές της 'Εκκλησίας ού
τε από τούς φορείς της κοσμικης εξουσίας.
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Ό Κωνστάντιος εμενε άνυποχώρητος. 'Έφερε τόν 'Όσιο στό Σίρ
μιο (357) καί στίς πιέσεις ό γέροντας υπέκυψε, υπέγραψε τό δεύτερο
σύμβολο του Σιρμίου, σαφώς άρειανικό. ΗΕτσι τό ίερό καύχημα της
δυτικης Όρθοδοξίας επεσε. Οί κεφαλές της Δύσεως δέχτηκαν τόν
άρειανισμό, άφου τό ίδιο είχε κάνει καί ό Ρώμης Λιβέριος, γεγονός
πού προκάλεσε τήν έναντίον τους άντίδραση τών Ίλαρίου, Phoebadius
καί τών όπαδών του Λουκίφερ. Ό 'Όσιος έπέστρεψε στήν έπισκο
πή του καί σέ λίγο πέθανε (357/8), άφου μάλλον μετανόησε γιά τήν
πράξη του. Ή όρθόδοξη 'Εκκλησία (μόνη) τιμά τήν μνήμη του στίς

27

(καί άλλοτε στίς

28)

Αυγούστου.

ΕΡΓΑ

Ή συγγραφική δραστηριότητα τού 'Οσίου, πού αγνοούσε τήν έλληνική,
είναι μικρή. WΕλαβε μέρος, μέ προτάσεις του, στήν σύνταξη τών κανόνων
της συνόδου στήν Σαρδική

(340).

Δημοσίευσε λίγα κηρύγματά του κι έγρα

ψε Έπιστολές, δπως οί δύο σωζόμενες πρός τόν Ρώμης 'Ιούλιο καί τόν αύ
τοκράτορα Κωνστάντιο.

Osii sententiae sive Canones Patrum qui Serdicae convenerant.

'Ο "Οσιος

έχει τήν εύθύνη γιά τό πνεύμα η τό θέμα μερικών κανόνων της συνόδου
αύτης.

C. TURNER, Ecc1esiae occidentalis monumenta iuris antiquissima,
452-544. ΡΙ 8, 1317-1328.

Ι,

11,3, Oxford 1930,

σσ.

Epistula ad Iulium papam.

Τήν έγραψε μέ τόν Πρωτογένη Σαρδικης, γιά

νά πληροφορήσει τόν Ρώμης σχετικά μέ τήν σύνοδο

CSEL 65 (1916) 126-140.

ΡΙ

μν. έργ., σσ.

8,919-926. C. TURNER,

Έπιστολή πρός Κωνστάντιον. Γράφηκε τό

356

ΡΙ

8, 1328-1332.
31, 265-266.

Η.

G.

ORΙΤZ,

Athanasius Werke, 11

'Απολεσθέντα. 'Ο 'Ισίδωρος Σεβίλλης
'Όσιο τά έργα

ta1ium.

Ι,

καί

De observatione discipJinae Domenicae.
195-196.

Ι,

44).
Berlin 1940/1,

σσ.

207-209.

(De viris ίJJ. 5) προσγράφει στόν
De interpretatione vestium sacerdo-

Καί τά δύο χάθηκαν.

Νόθο.

PLS

De /aude virginitatis

644-653.

καί σώζεται από τόν 'Α

θανάσιο (Περί τών γεγενημένων παρ' Άρειανών

ΒΕΠ

(343).
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

S. SUREDA BLANES. La cuestίόn de Osio de Cόrdονa Υ de Lίberio. obiscopo de Roma,
Madrid 1928. V. C. ΟΕ CLERCQ. Ossius of CordoDa ...• Washington 1954. Η. KRAFT.
'Ομοούσιος: ZKG 61 (1954/5) 1-24. ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ. Prosopography of Ossius of Cordoba:
FoIia 11 (1957) 251-264. U. DOMINGUEZ ΟΕΙ VΑΙ (Βιβλιογραφία γιά τόν ·Οσιο): La
Cίudad de Dios 171 (1958) 485-489. ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ. Osio de Cόrdοba: RET 18 (1958) 141-165.
261-282. Η. HESS. The Canons of the Council of Sardica. A.D. 343. Oxford 1958. Η.
CHADWICK. Ossius of Cordoba and the Presidency of the CounciI of Antioch: JThS 9
(1958) 292-304. Μ. ΑυΒΙΝΑυ, La vie grecque de "saint" Ossius de Cordue: ΑΒ 78 (1960)
356-361. G. LANGGARTNER, Das Aufkommen des okumenischen Konzilsgedanken. Ossius
νοπ Cord. als Ratgeber Constantius: ΜΤΖ 14 (1965) 11-126. G. S. Μ. WALKER, Ossius
and the Nicene Faith: SP (τυ 94) (1966) 316-320. ΒΛ. ΦΕΙΔΑ, Ή προεδρία της Α' Οίκου
μεVΙKης Συνόδου, 'Αθήνα 1974, σσ. 58-65 (6 ·Οσιος δέν προήδρευσε στήν Α' Οίκ. Σύνο
δο). Κ. Μ. GIRARDET. Kaiser Konstantius ιι als 'Έρίscορus Episcoporum" ... : Historia
26 (1977) 95-128. Α. STUIBER. Konstantinische und christliche Beurteilung der Sklaventotung: JAC 21 (1978) 65-73. Α. ΙΙΡΡΟΙΟ. Bischof Ossius νοπ Cordoba und Konstantin der
Grosse: ZKG 92 (1981) 1-15. Μ. ΤΕΤΖ. Ante omnia de sancta fίde de integritate veritatis.
Glaubensfragen auf der Synode von Serdica (342): ZNTW 76 (1985) 246-269.

57.

ΕΥΣΕΒΙΟΣ ΕΜΕΣΗΣ (+ περί τό 359)

ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ

Ό Εύσέβιος 'Εμέσης έζησε στήνέποχή καί στόν χώρο της ύρεια
νικης κρίσεως καί μαθήτευσε σέ αρειανόφρονες, αλλά έμεινε στό πε

ριθώριο της θεολογικης διαμάχης καί τών σχετικών προσωπικών

αντεγκλή'σεων, χωρίς νά ύπογράψει κάποιο από τά αρειανικά σύμ

βολα. Μολονότι συγγραφέας πολλών όμιλιών καί σχολίων έρμηνευ
τικών, δέν είσηλθε στό μέγα θεολογικό πρόβλημα της σχέσεως τού

Υίοϋ πρός τόν Πατέρα. Κινήθηκε δμως αποκλειστικά στούς αρεια
νικούς κύκλους, πού τόν έκτιμούσαν πολύ, καί συνδέθηκε ίδιαίτερα

μέ τούς όμοlOυσιανούς. Τό τελευταίο σημαίνει δτι σιωπηρά προέκρινε
τήν παράταξη αύτή, πού βρισκόταν πολύ κοντά στήν όρθόδοξη δι
δασκαλία, καί δτι δέν ακολουθούσε τόν δάσκαλό του Εύσέβιο Και
σαρείας. Τά έργα του είναι απολογητικά καί οίκοδομητικά. Διακρί
νουμε σ' αύτά γιά τόν Υίό είδος

subordinatio

καί γιά τήν χριστολο

γία προανάκρουσμα της αντιοχειανης τάσεως. 'Ενδεικτικό της δια
θέσεώς του γιά μετριοπάθεια καί μεσότητα είναι δτι στήν έρμηνεία

196

ματική μέθοδο. 'Εγκωμιάζει έντονα τήν παρθενία καί συνιστά αυ
στηρό άσκητικό βίο γιά δλους τούς χριστιανούς, έγγίζοντας ένίοτε
τά δρια τού έγκρατιτισμου.
Κρίνοντας άπό τά έλληνικά άποσπάσματα καί δή άπό τήν όμιλία
του «Περί μετανοίας», μπορούμε νά πούμε δτι ό λόγος τού Εύσεβίου
παρουσιάζει μεγάλο φιλολογικό ένδιαφέρον, διότι έχει εντονη ποιη
τική διάθεση, χρησιμοποιεί πληθωρικά τόν παραλληλισμό καί τήν
άντίθεση, είναι πολύ επιγραμματικός καί συνεχώς έρωτοαποκριτι
κός μέ πολύ σύντομες άποσιωπητικές φράσεις. Γι' αυτό καί ή σκέ
ψη του άποβαίνει άποσπασματική.

Παραθέτουμε μικρό δείγμα πεζού λόγου του, διαρρυθμισμένου σέ
στίχους:
Έμβάλλεται 'Ιωσήφ εις τό δεσμωτήριον,
επειδή καί ό Χριστός εις τόν τάφον.
'Ην άρχων τών δεσμωτών 'Ιωσήφ,
επειδή καί ζώντων καί νεκρών βασιλεύει Χριστός.
Καί βλέπε,αυτού τό γενναίον της ψυχης παράστημα.
'Ην εν φυλακlj, έν δουλείζ! ό ελεύθερος

εν φυλακlj ό εν βασιλείζ! τετιμημένος, όσον από τών ενυπνίων.
ουκ έπαθέ τι ώς άνθρωπος,
ουκ ελογίσατο ώς άπιστος,

ουκ είπε, πού τά ενύπνια;
Πού ή ψευδής φαντασία;

Πού ή απόρρησις τού Θεού;
Βασιλείαν μοι έδωκε
καί δουλείαν ύπομένω,

Βασιλείαν μοι επηγγείλατο
καί ουδέ της ίσης ελευθερίας άπολαύω.
Άπό βασιλείας εις δουλείαν,
απ' ελευθερίας εις φυλακήν.

Ουδέν τούτων ελογίσατο,
αλλ' ανέμενε τήν απόβασιν

καί ουκ ένάρκησε τύ πίστει.
(<<Εις 'Οκτάτευχον»: ΒΕΠ

38, 173-174).

ΒΙ0Σ

Τόν Βίο (εγκώμιο) τού Ευσεβίου Έμέσης έγραψε ό Γεώργιος Λαοδικείας

λίγο μετά τό 359. Τό κείμενο χάθηκε, αλλά χρησιμοποίησαν τό ύλικό του
ό Σωκράτης (Έκκλησ. ιστορία Β' 9) καί ό Σωζομενός (Έκκλησ. ιστορία
Γ'

6).

Γεννήθηκε περί τό

300 στήν

WΕδεσσα της Μεσοποταμίας, όπου έκα

νε τίς πρώτες του σπουδές στήν συριακή καί τήν έλληνική. Μετά μαθήτευ

σι: στόν Πατρόφιλο Σκυθοπόλεως καί η)ν Ευσέβιο Καισαρείας, πού τόν
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μύησαν στήν Γραφή καί τόν άρειανισμό. Περί τό

330,

δταν εκθρονίστηκε

ό όρθόδοξος Ευστάθιος, βρισκόταν στήν 'Αντιόχεια γιά σπουδές. Τότε τού
προτάθηκε άπό τόν άρειανόφρονα Ευφρόνιο νά γίνει κληρικός, άλλά άρ
νήθηκε καί έφυγε γιά τήν

' Αλεξάνδρεια.

Έκεί σχετίστηκε μέ κύκλους φι

λοσόφων καί συνδέθηκε στενά μέ τόν άρειανόφρονα Γεώργιο Λαοδικείας,
εναν άπό τούς έπειτα επικεφαλής τών όμοιουσιανών. Ή φιλία αυτή, φαίνε
ται, υπήρξε άποφασιστική γιά τήν θεολογική τοποθέτηση τού Ευσεβίου. Με

τά τό

335 επανfjλθε

στήν 'Αντιόχεια. Τό

341

οί άρειανόφρονες τού πρότειναν

νά καταλάβει τόν θρόνο τού έξόριστου Μ. 'Αθανασίου. Μέ πολλή σύνεση
ό Ευσέβιος άρνήθηκε, άλλά δέχτηκε νά γίνει επίσκοπος Έμέσης (Φοινίκη
Λίβανος), τής δποίας οί πιστοί άντέδρασαν, κατηγορώντας τον γιά ενα
σχόληση μέ τήν άστρολογία. Τότε κατέφυγε στόν φίλο του Γεώργιο Λαοδι
κείας, γιά νά επανέλθει στήν εδρα του μέ τήν βοήθεια τού Πλακίτου Άντι
οχείας. Καί πάλι όμως οί Έμεσηνοί τόν κατηγόρησαν, τώρα γιά σαβελλια
νισμό (άρα προσκείμενο στίς άποφάσεις τής Νίκαιας), μέ άποτέλεσμα ν'

άφήσει τήν VΕμεσα καί μέ άγνωστες συνθήκες ν' άκολουθήσει τό
αυτοκράτορα Κωνστάντιο στήν μακροχρόνια (μέχρι τό

342

τόν

350) έκστρατεία

του

κα τά τών Περσών.
Πέθανε δπωσδήποτε πρίν τό
('Ιερώνυμος,

De viris

ΠΙ.

360

καί ίσως πρίν τό

359,

στήν 'Αντιόχεια

91).

ΕΡΓΑ
Ό Ευσέβιος έγραψε πολλά έργα: άπολογητικά πρός 'Ιουδαίους καί εθνι
κούς, άντιαιρετικά κατά τού μανιχαϊσμού καί τού μαρκιωνιτισμού, έρμη

νευτι.κά στήν Παλαιά καί τήν Καινή Διαθήκη καί οΙκοδομητικές δμιλίες
γιά ποικίλα θέματα. Τά περισσότερα άπό αυτά σώθηκαν σέ λατινική, συ
ριακή καί άρμενική μετάφραση. Ή χρονολόγησή τους φαίνεται άδύνατη.
Όμιλίες:

α) Συλλογή

17

όμιλιών

(Collectio Trecensis)

σέ λατινική μετάφραση. Τής

πρώτης δμιλίας σώζονται δύο έλληνικά άποσπάσματα άπό τόν Θεοδώρη
το ('Ερανιστής: PG 86, 536-545).
β) Συλλογή

12

όμιλιών

(ColJectio Sirmondiana)

σέ λατινική επίσης με

τάφραση.

Ε. Μ. BUYTAERT, Eusebe d' έmese. Discours conserves cn latin: Ι. I_a collcction de
Troycs (Ι-Χνll). louvain 1953· 11, '-a coIlection de Sirmond (χνIlΙ-ΧΧΙΧ). louvain 1957.
ΒΕΠ 38. 147-149 (άπόσπ. α' όμιλίας της πρώτης συλλογης). ΡΟ 24. 1047-1207 (λατινικό
κείμενο μερικών όμιλιών). Β. ΨΕΥΤΟΓΚΑ. Αί περί Σταυρού καί πάθους τού Κυρίου όμι
λίαι ..... Θεσσαλ. 1975. σσ. 182-201 (έκδίδεται τό λατινικό κείμενο δύο όμιλιών μέ έλλη
νική μετάφραση).

13

Όμιλίες οκτώ: 'Αρμενικό χειρόγραφο παραδίδει ώς έργα τού Ευσεβίου
όμιλίες. αϊ δκτώ πρώτες άποδίδονται βάσει σοβαρής φιλολογικής καί
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θεολογικης κριτικης στόν Εύσέβιο καί οί λοιπές
(βλ. στήν βιβλιογραφία Η.

J. Lehmann

καί ΑΒ

5 στόν Σεβηρο Γαβάλων
94 [1976] 188-191).

Α. ΑΚΙΝΙΑΝ, Αί όμιλίαι τού Ευσεβίου Έμέσης: Handes Amsorya 70 (1956) 291-300,
385416' 71(1957)101-130,257-267,357-380,513-524' 72(1958)1-18, 19-22. Ε. Μ. BUYTAERT, Ι' heritage lίtteraίrc d' Eusebe d'fmesc, louvain 1949, σσ. 44-67.

Περί μετανοίας (Όμιλία). Σώζεται τό πρωτότυπο.

PG 31,1476-1488.

Ε. Μ.

BUYTAERT,

Ι'

heritage ... ,

σσ.

16-29.

ΒΕΠ

38,150-157.

Με

ταφράστηκε στήν αρμενική καί τήν γεωργιανή.

Άποσπάσματα συριακά.

(25

στόν Φιλόξενο

Mabbug,

Ι περί νηστείας καί

στόν 'Ιάκωβο Έδέσσης).
Ε. Μ.

BUYTAERT,

Ι'

heritage ....

σσ.

32-37.

Σχόλια εις Όκτάτευχον. Άποσπάσματα

6

σέ σειρές.

R. DEVREESSE, Les anciens commentateurs grecs de Ι' Octateuque et de Rois, Vaticano
1959, σσ. 55-103. Ε. Μ. BUYTAERT, Ι' heritage .... σσ. 95-143. ΒΕΠ 38, 158-192 .

•Αποσπάσματα

εις τήν πρός Ρωμαίους καί Γαλάτας. Σώζονται στήν έλ

ληνική καί είναι μάλλον αποσπάσματα σχολίων παρά ύπομνημάτων.

PG 86, 547-561. Κ. STAAB, Pauluskommentare aus der gricchischen Kirche,
1933, σσ. 46-52. Ε. Μ. BUYTAERT. Ι' heritagc ... , σσ. 144-152 καί 158-159 (τά
τών δύο τελευταίων σελίδων είναι άμφιβαλλόμενα). ΒΕΠ 38, 192-198.

Μϋnster
κείμενα

Άπολεσθέντα: 'Έργα, δπως Πρός ίουδαίους, έθVΙKOύς καί νοουατιανούς,
Κατά μανιχαϊσμού καί Κατά μαρκιωνιτισμού, χάθηκαν.

Άμφιβαλλόμενο. Είς τόν πρωτομάρτυρα Στέφανον. Σώζεται στήν αρμε
νική. Α.

Vardanian: Handes Amsorya 35 (1921) 292-7.

Νόθα. Πολλά, μεταξύ τών όποίων:

De tribus habitaculis animae (PL 40, 991-998).
Commentarii ίΩ Octateuchum (βλ. Ε. Μ. Buytaerι, L' heritage ... , σσ. 186188).
Liber domini Eusebii (collectio Gal1icani, 145 όμιλίες στήν λατιν.: Fr. Glorie:
CCL 101' 101Α' 10IB).

ΒΙΒΛlOΓΡΑΦΙΑ

W.
Ε. Μ.

DEιIUS,

Die Vcrfasserschaft dcr Schrift De tribus habitaculis: ThScK 108 (1937) 28-39.
BUYTAERT, On the trinitarian Doctrine of Eus. of Eme .. a: Franci.scan Studies 14
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(1954) 34-48. Ε. AMAND ΟΕ ΜΕΝΟΙΕΤΑ, La virginiIe chez Eus. d' Emese eI Ι' asceIisme
familial dans la premiere moiIie du quaIrieme S.: RHE 50 (1955) 777-820. J. MUYLDERMANS, Les homelics d' Eus. d' Emese en version armenienne: Μυ 71 (1958) 51-56. Α.
GRILLMEIER, Die theologische und sprachliche Vorbereiιung der christologischen Formcl
νοη Chalkcdon: CGG, Ι, 130-135. J. BERTEN, CyriIIe de Jerusalem, Eusebe d' Emesc et
la theologic semiarienne: RSPh 52 (1968) 38-75. Ρ. SMULDERS, Eusebe d' Emese comme
s, 'rce du De trinitate d' Hilaire de Poitiers: Hi/aire et 50η cemps, Paris 1969, σσ. 175-212.
Η. J. ΙΕΗΜΑΝΝ, Per piscatores. Sιudies ίη the Armenian version of a coIlection of homilies
by Eusebius of Emesa and Severian of Gabala, Aarhus 1975. C. Α. NARD1, Α proposito
degli Αιιί del martirio de Bernice, Prosdoce e Domnina: CCC 1 (1980) 243-257. Ι. ΡΙΑ
CENTE, Fontificare: VecChr 17 (1980) 381-386. Ι. Η. TER PETROSIAN, Le commentaire
de Ι' Octateuque par Eusebe d' Emese et queIques aspects de la traduction dans Ia Iίtteraιure
armenienne du Ψ s.: ΡΒΗ Νο 99(1982) 56-68.

58.

ΣΥΝΟΔΟΙ ΑΓΚΥΡΑΣ (358) καί ΣΙΡΜΙΟΥ (359)

Α. Άγκύρας, Τό αρειανικό σύμβολο τού Σιρμίου

(357)

προκάλεσε ισχυ

ρή αντίδραση σέ μία δμάδα ανατολικών, πού προέρχονταν από τόν αρεια

νισμό, αλλά είχαν ήδη απομακρυνθεί από αύτόν καί χαρακτηρίζονταν
ήμιαρειανοί καί δμοιουσιανοί. Ή αντίδραση γινόταν σαφέστερη δσο δια
μορφωνόταν ή δμάδα καί ή θεολογία τών ανομοίων Άετίου καί Εύνομίου

(βλ. σχετικά κεφάλαια), οί όποίοι ύποστήριζαν δτι ή ούσία τού γίοϋ είναι
ανόμοια πρός τήν ούσία τού Πατέρα, Άντίθετα, οί δμοιουσιανοί πλησία

ζαν πρός τούς όρθοδόξους (δμοουσιανούς) καί δίδασκαν δτι ό γίός εχει
ούσία «όμοίαν» μέ τού Πατέρα, χωρίς όμως νά χρησιμοποιούν τόν δρο «ό

μοούσιος». 'Επικεφαλης τών δνομαζόμενων δμοιουσιανών ήταν ό Βασίλειος
Άγκύρας καί δ Γεώργιος Λαοδικείας (βλ. σχετικά κεφάλαια). Ό πρώτός
πέτυχε τήν σύγκληση συνόδου, τό

358,

στήν ~δρα του" Αγκυρα. Έκεί επει

σε τούς συνοδικούς ν' αφήσουν κατά μέρος τόν όρο όμοούσιος, έπειδή τόν

είχε καταδικάσει σύνοδος κατά τού Παύλου Σαμοσατέα, αλλά καί νά κα
ταδικάσουν τόν νέο άκρο αρειανισμό, δηλ. τήν διδασκαλία δτι ό γίός εχει

ούσία ανόμοια πρός εκείνη τού Πατέρα.
Ή σύνοδος δέν συνέταξε σύμβολο, αλλά 'Εγκύκλιον έπιστολήν καί 19
Άναθεματισμούς, πού στόχο κυρίως είχαν τούς ανομοίους καί πού σώθη
καν στό Πανάριον

(73, 2-11) τού

Έπιφανίου Κύπρου (γιά τήν θεολογική ση

μασία της επιστολης βλ. κεφάλαιο Βασίλειος 'Αγκύρας).
Κ. ΗΟΙΙ:

201-204

GC'S 37 (1933) 268-284. Η. ΗΑΗΝ - G. ΗΑΗΝ, Bibliothek der Symbole, σσ.

(οί άναθεματισμοί).

Β, Σιρμίου. Ό δραστήριος όμοιουσιανός Βασίλειος' Αγκύρας, ώς έκπρό

σωπος της συνόδου Άγκύρας, ταξίδεψε στό Σίρμιο, εδρα τότε του Κων-
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σταντίου, καί τόν επεισε νά δεχτεί ηπιότερο αρειανισμό. WΕτσι ό Κωνστά

ντιος κάλεσε τό

359

σύνοδο στό Σίρμιο, στήν δποία ό Βασίλειος πρωτο

στάτησε. Διατυπώθηκε μή σωζόμενο σύμβολο, τό τρίτο τού Σιρμίου, πού·

στηρίχτηκε στό πρώτο σύμβολο Σιρμίου

(351).

Ήταν κάπως ούδέτερο, κα

ταδικαστικό τού άκρου αρειανισμού καί τού Μαρκέλλου 'Αγκύρας καί σχε

δόν ταυτόσημο πρός τό τέταρτο σύμβολο Άντιοχείας
Γ. Τόν Μάιο τού

359,

(341).

στό Σίρμιο, μέ τήν παρουσία τού ίδιου τού Κων

σταντίου, έγινε σύσκεψη έπισκόπων, μεταξύ τών δποίων δμοιουσιανοί καί
δμοιοι. Σκοπός τους ήταν ή σύνταξη συμβόλου πίστεως, τό όποίο θά πα
ρουσίαζαν στήν ΠΡOαγγελμέVΗ διπλή σύνοδο, στό Rimini της 'Ιταλίας καί
στήν Σελεύκεια της 'Ισαυρίας (Μικρασία). Τό σύμβολο τούτο, γνωστό ώς
τέταρτο σύμβολο Σιρμίου η ώς Χρονολογημένο, αποτελεί ατυχή συμβιβα
σμό τών δμοιουσιανών καί τών δμοίων. νΕτσι αποκλείει τόν δρο ούσία πού

σκανδάλιζε, γιά νά ίκανοποιήσει τούς ακραίους αλλά καί τούς ηπιους α
ρειανούς. Οί αποφασιστικές του φράσεις είναι: «δμοιον (= τόν Υίόν) τφ
γενVΉσαντι αύτόν Πατρί κατά τάς Γραφάς» καί «δμοιον δέ λέγομεν τόν
Υίόν τφ Πατρί κατά πάντα, ώς καί αί αγιαι Γραφαί λέγουσιν». 'Επέβαλαν

δηλαδή οί όμοιουσιανοί την φράση «κατά πάντα», έννοώντας όμοιος ό Υίός
καί κατά τήν ούσία, καί οί δμοιοι τήν φράση «κατά τάς Γραφάς», γιά νά
έπισημάνουν δτι στίς Γραφές δέν υπάρχει κάν θέμα δμοιότητας ούσίας Πα
τέρα καί Υίού.
ΑΘΑΝΑΣιΟΥ, Περί τώνέν Άριμίνφ ... συνόδων

8, 4-7: ΒΕΠ 31,294-295. Η. G. ΟΡΙΤΖ,
235-236. Η. ΗΑΗΝ - G. ΗΑΗΝ, μν. εργ., σσ. 204-205. Βλ.
Πανάριον 72,22: GCS 37 (1933) 295.

Athanasius Werke, 11
καί ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ,

59.

Ι, σσ.

ΣΥΝΟΔΟΙ

RIMINI

(359), ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ (359)

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ (360) κα(ΠΑΡΙΣΙΩΝ (360)

Μέτίς αμοιβαίες ύποχωρήσεις όμοιουσιανών (κυρίως) καί όμοίων συν

τάχτηκε τόν Μάιο τού

359

τό λεγόμενο τέταρτο (η χρονολογημένο) σύμβο

λο ΣιΡμίου. Αύτό θά πιέζονταν νά ύπογράψουν οί δυτικοί έπίσκοποι, πού

θά συνέρχονταν στό Rimini (Άρίμινο) της 'Ιταλίας, αλλά καί οί ανατολι
κοί, πού θά συνέρχονταν στήν Σελεύκεια της 'Ισαυρίας (παράλια Μικρα
σίας), ωστε όλόκληρο τό ρωμαϊκό κράτος νά εχει στήν πίστη ένότητα,
χρήσιμη στήν πολιτική τού αύτοκράτορα Κωνσταντίου. Καί αφού ό αύτο
κράτορας δέν αισθανόταν ένδοιασμούς γιά πιέσεις, πέτυχε σύμβολο ένιαίο,
αλλά είχε φθάσει ή ωρα τών όμοίων, οί όποίοι κέρδισαν τόν αύτοκράτορα
κι έπέβαλαν τίς απόψεις τους μέ πρωτεργάτη τόν δραστήριο καί καταρτι
σμένο Άκάκιο.
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Α. Σύνοδος Rίmini. Συνήλθε πολυπληθής (περίπου

400 επίσκοποι) τόν

'Ιού

λιο τού 359, έμεινε κατά πλειοψηφία σταθερή στό Σύμβολο Νικαίας, απέρ
ριψε τήν πρόταση τών ουάλη καί ουρσακίου γιά σύνταξη νέου συμβόλου,
καθήρεσε ώς αρειανούς τούς δύο τελευταίους κι έστειλε αντιπροσώπους της
νά ενημερώσουν σχετικά τόν Κωνστάντιο. Οί αντιπrόι;ωποι αυτοί τών δυ
τικών (νικαϊκών) συναντήθηκαν στήν θρακική Νίκη (πόλη μικρή μεταξύ
Ήρακλείας καί Άδριανουπόλεως) μέ όμοίους καί αυλικούς, οί όποίοι «κα
τάλληλα» εξουδετέρωσαν τήν αντίσταση τών αντιπροσώπων τού

Rimini.

Οί τελευταίοι δέχτηκαν καί ύπέγραψαν τό σύμβολο Νίκης. Αυτό ήταν τό
τέταρτο σύμβολο Σιρμίου, πού όμολογοϋσε τόν γίό «δμοιον τφ Πατρί κα
τά πάντα». Τώρα δμως αφήρεσαν από αυτό τήν φράση «κατά πάντα», τήν
όποία είχαν θέσει οί όμοιουσιανοί, γιά νά δηλώνει όμοιότητα ουσίας, ενώ

ακόμη απαγόρευσαν νά ονομάζονται τά τρία θεία πρόσωπα «μία ύπόστα
σις» καί νά χρησιμοποιείται γι' αυτά ή λέξη «ουσία». Οϊ όμοιοι επιβλήθη
καν καί πέτυχαν νά γίνει δεκτό τό σύμβολό τους απ' όλους τούς δυτικούς
συνοδικούς τού Rimini. Ό Κωνστάντιος, πού γιά λίγο είχε στραφεί πρός
τούς όμοιουσιανούς, επανήλθε στούς καθαρούς αρειανούς.
Ή σύνοδος τού

Rimini

συνέταξε:

Έπιστολήν πρός Κωνστάντιον. Κείμενο σύντομο, μέ τό όποίο δήλωνε τήν
εμμονή της στήν Νίκαια καί καταδίκαζε τούς OUΆλη καί ουρσάκιο. Α.

Feder: CSEL 65 (1916) 78-85
εν Άριμίνφ ... συνόδων
Άπόφασις

ΒΕΠ

καί ΒΕΠ

31, 296-298

(Άθανασίου, Περί τών

10).

- Damnatio

haeretίcorum. Α.

Feder: CSEL 65 (1916) 96-97

καί

(Άθανασίου, μν. έργ.,

55,

31, 298.

Έπιστολήν πρός Κωνστάντιον. ΒΕΠ

31,339

4-7).
Definitίo

synodi.

Τό Σύμβολο Νικαίας μέ σύντομο ύπομνηματισμό ίσως

ανήκει στήν σύνοδο τού

Rimini

(αν δέν είναι τού Ίλαρίου

Poitiers).

Α.

Feder:

CSEL 65 (1916) 95-96.
Σύμβολο Νίκης Θράκης. Στίς Ι Ο 'Οκτωβρίου τό δέχτηκαν οί εκπρόσω
ποι τού

Rimini καί μετά δλα τά μέλη της συνόδου αυτης. L. Parmentier-F-',
Scheidweiler: GCS 44 (19542) 145-146 (Θεοδωρήτου, Έκκλησ. Ιστορία Β' 21).
Μέ αφορμή τήν σύνοδο του Rimini ό Κωνστάντιος έστειλε δύο 'Επιστο
λές πρός τά μέλη της. Α. Feder: CSEL 65 (1916) 93-94 (ή μία) καί ΒΕΠ 31,
338 (Άθανασίου, μν. έργ., 55, 2-3).
Υ. -Μ, ουν ΑΙ,

l.a "manocuvre frauduleusc" de Rimini: HiJaire er son remps. Actes du
de Poiticrs,,,. Paris 1969, σσ. 51-103. ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, Une traduction latine ineditt:
du symboIe dc Nicec.,,: RB 82 (1972) 7-25.
ι:oIloque

Β. Σύνοδος Σελευκείας. Οί ανατολικοί συνήλθαν τόν Σεπτέμβριο τού 359
στήν Σελεύκεια καί διακρίθηκαν σέ δύο παρατάξεις: α) στούς πλειοψηφούν

τες όμοιουσιανούς μ' επικεφαλής τόν Γεώργιο Λαοδικείας, πού προσπάθη

σαν νά επιβάλουν τό δεύτερο σύμβολο τής Άντιόχειας (341), διότι αυτό
όμολογούσε τόν γίό «ουσίας ... καί δόξης τού Πατρός άπαράλλακτον ει
κόνω>, καί β) στούς μειοψηφούντες δμοίους, πού μ' επικεφαλής τόν Άκά-
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κιο Καισαρείας αυθαίρετα επέμειναν καί πέτυχαν σύμβολο, πού δμολοΥούσε

τόν Υίό άπλώς «όμοιον» πρός τόν Πατέρα, απέκλειε τίς λέξεις «όμοούσιον
καί όμοιούσιον» καί αναθεμάτιζε τόν όρο «ανόμοιον». Έπρόκειτο δηλα
δή, πλήν μικρού προλόγου, γιά τό τέταρτο σύμβολο Σιρμίου χωρίς τήν φρά

ση «κατά πάντα» (δμοιος ό γίός). Άντιπροσωπεία της συνόδου εφθασε στήν
Κωνσταντινούπολη, όπου, παρόντος τού Κωνσταντίου, μέ συζητήσεις καί
πιέσεις ύπέγραψαν, στίς 25 Δεκεμβρίου 359, τό σύμβολο τούτο καί οί ό
μοιουσιανοί. 'Έτσι καί τό ετερο ήμισυ τού ρωμαϊκού κράτους τυπικά εμ

φανίστηκε μέ τήν αρειανική πίστη τών δμοίων.
Ή σύνοδος συνέταξε:
Σύμβολον πίστεως. Μέ πρόλογον. Κ. Ηοl1:

GCS 37 (1933) 298-301

(Έπι

φανίου, ΠανάρlOν

73, 25-26).
Epistula legatorum synodi Seleuciensis.

Α.

Feder: CSEL 65 (1916) 174-175.

Γ. Σύνοδος Κωνσταντινουπόλεως. 'Αφού οί αντιπροσωπείες τών συνό

δων

Rimini

καί Σελευκείας ύrtέγραψαν σύμβολο, πού επιθυμούσαν οί δμοιοι

καί ό Κωνστάντιος, ό τελευταίος νόμισε δτι εφθασε ή (δρα γιά μιά πανηγυ
ρική κήρυξη της ένότητας τών χριστιανών τού όλου ρωμαϊκού κράτους.
Βάση της ένότητας θ' αποτελούσε τό ύπογραμμένο αρειανικό σύμβολο, πού
ό Κωνστάντιος αθεολόγητα τό θεωρούσε ουδέτερο κι ένοποιό, Τόν 'Ιανουά
ριο, λοιπόν, τού

360

κλήθηκαν επίσκοποι από άνατολικές επαρχίες, δπως

Καππαδοκία καί Βιθυνία, οί όποίοι μέ τούς ακόμη στήν Κωνσταντινούπο

λη αναμένοντες εκπροσώπους τών συνόδων

Rimini

καί Σελευκείας συγκρό

τησαν σύνοδο. WΕλαβαν μέρος δ Ευνόμιος (Κυζίκου) καί ό Διάνιος Καισα

ρείας (Καππαδοκίας), τόν όποίο συνόδευε ό Μ. Βασίλειος, πού όμως δέν
έλαβε μέρος στίς συζητήσεις

(S. Giet: JThS 6 [1955] 94-95).

Άποτέλεσμα

ήταν ό θρίαμβος τού άρειανισμού μέ τούς δμοίους 'Ακάκιο Ι<αισαρείας Κ.α.
Τό σύμβολο πού συνέταξαν ήταν πράγματι τό σύμβολο Νίκης (αφού είχε

δηλαδή αφαιρεθεί ή φράση «κατά πάντα» όμοιος ό γίός άπό τό τέταρτο
σύμβολο Σιρμίου). 'Απέκλεισαν τήν χρήση τών όρων «ουσία» καί «ύπόστα
σις» γιά τά θεία πρόσωπα, επέβαλαν τήν δήθεν ουδέτερη έκφραση «ό
μοιον .... τφ Πατρί κατά τάς Γραφάς» καί δέν καταδίκασαν θέσεις τού

'Αρείου καί τόν δρο «άνόμοιος» (ό γίός πρός τόν Πατέρα). Ό Κωνστάν

τιος ανέλαβε νά στείλει σέ όλους τούς επισκόπους τό σύμβολο Κωνσταντι
νουπόλεως μέ τήν γραπτή υπόμνηση (νόμο) ότι όφειλαν όλοι νά δμολογούν
τήν πίστη σύμφωνα μέ αυτό' αλλιώς θά ύποστούν τίς συνέπειες. Παραδει

γματικά εξόρισε τούς αρχηγούς τών όμοιουσιανών καί τών ανομοίων. Ό

θρίαμβος τού αρειανισμού επισημοποιήθηκε, αλλά καί σφραγίστηκε μέ διω
γμούς γιά μεγαλύτερη άσφάλεια.
Μέ τά γεγονότα αυτά εκλεισε περίοδος είκοσι ετών, στήν διάρκεια τών

όποίων έγιναν πολλές σύνοδοι καί συντάχτηκαν πολλά σύμβολα εναλλα
κτικά, δλα γιά νά ύποκαταστήσουν τό Σύμβολο Νικαίας. Θά περάσουν αλ
λα είκοσι ετη, μέχρι τήν Β ι ΟΙκουμ. Σύνοδο

(381),

γιά νά προκύψει θέμα

συμβόλου πίστεως. Άλλά τότε γιά νά συμπληρωθεί καί δχι νά υποκατα
σταθεί τό Σύμβολο Νικαίας.
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Ή σύνοδος Κωνσταντινουπόλεως συνέταξε:
Σύμβολο ΓΕκθεσις). Άθανασίου, Περί τών έν Άριμίνφ ... συνόδων

2-10:

ΒΕΠ

31, 318-319.

Η.

G.

ΟρίΙΖ,

Athanasius Werke, II 1,

σσ.

30,

258-259.

Έπιστολή επισκόπφ 'Αλεξανδρείας Γεωργίφ. Θεοδωρήτου, Έκκλησ. ί
στορία Β'

28: L. Parmentier-F.

Scheidweίler:

GCS 44 (19542) 163-165.

Δ. Σύνοδος Παρισίων. Ή πρώτη συνοδΙΚή αντίδραση στά άρειανικά (ό

μοίων) σύμβολα πίστεως ήλθε άπό τούς γάλλους έπισκόπους, μόλις ό 'Ιου
λιανός ανακηρύχτηκε αυτοκράτορας στήν Γαλλία καί αντιτέθηκε στόν

έξάδελφό του Κωνστάντιο, ό όποιος είχε πιέσει στό

Rimini (359)

καί στήν

Νίκη τούς δυτικούς νά ύπογράψουν τά σύμβολα αυτά. Πρός τό τέλος μάλ

λον του

360

συνήλθαν στό Παρίσι οί γάλλοι επίσκοποι, τούς όποίους κα

τηύθυνε ό 'Ιλάριος

Poitiers,

πού μόλις επέστρεψε από εξορία στην' Ανατολή.

Οϊ συνοδικοί συνέταξαν Έπιστολήν

exposira ... ad orientales episcopos),

-

νΕκθεσιν πίστεως

(Fides catholica

μέ τήν όποία πληροφορουν δτι πειθαναγ

κάστηκαν νά δεχτουν τό αρειανικό σύμβολο του

Rimini καί της Νίκης (359),
βεβαιώνουν τήν εμμονή τους στό Σύμβολο Νικαίας (325) καί στόν δρο «ό
μοούσιος», δμολογουν τήν ταυτότητα τών δρων ουσία (essentia) καί ύπό
σταση (substantia) καί αναθεματίζουν τούς γνωστούς δυτικούς αρειανούς
Αυξέντιο Μιλάνου, ουρσάκιο Singidunum (Βελιγράδι), OUΆλη Mursa κ.α.
Ή Έπιστολή αποτελεί απάντηση σ' έπιστολή όρθόδοξων ανατολικών, τήν
όποία εφερε μαζί του δ Ίλάριος καί στήν όποία δηλωνόταν ή άσυμφωνία
τους πρός τά αρειανικά σύμβολα.
Α.

FEDER: CSEL 65 (1916) 43-46. PL 10,710-713. J. GAUDEMET: SCh 241 (1977) 92-99.

60. ΠΟΤΑΜΙΟΣ Λισσαβώνας (Odyssoponensis)

(+ περί το 360)

Ό Ποτάμιος ήταν έπίσκοπος της Λισσαβώνας (Lisboa Πορτογα

λίας) περί το

350. Διέθετε κάποια λατινική παιδεία καί ειναι ό πρώ

τος χριστιανός συγγραφέας της χώρας του. του οφείλουμε τά οι
κοδομητικά κείμενα Περί τού Λαζάρου καί Περί τού μαρτυρίου τού

προφήτου ΉσαίΌυ. Είχε δμως εύμετάβολο χαρακτήρα καί ρηχή θε
ολογική κατάρτιση. Γι' αύτό καί τό

357,

μέ τήν πίεση του αύτοκρά

τορα Κωνσταντίου καί γιά ύλικά οφέλη, ύiτέγραψε, δπως άλλωστε

δ "Οσιος Κορδούης καί δ Λιβέριος Ρώμης, τό β' αρειανικό σύμβο
λο του Σιρμίου. 'Έτσι πέρασε στήν παράταξη τών ήμιαρειανών καί
έδρασε ανάλογα, δπως δείχνουν ή συμμετοχή του στήν σύνοδο του
Ρίμινι

(359),

απόσπασμα Έπιστολής του' Αθανασίου πρός αύτόν, δ

Phoebadius (πού διάσώζει καί απόσπασμα κάποιας Έπιστολής του
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Ποταμίου} καί άλλοι. Φαίνεται όμως ότι τό

360,

λίγο πρίν πεθάνει,

εγκατέλειψε τόν αρειανισμό, όπως καί ή πλειονότητα τών δυτικών

επισκόπων. Δείγματα της νέας μεταστροφης του ειναι μάλλον οί ε
πιστολές του Πρός Άθανάσιον καί Περί ουσίας

(substantia).

'Εάν

δμως αποδειχτει ότι οί δύο επιστολές του δέν αναφέρονται στήν σύ
νοδο τού

357
359

359,

τότε αυτές πρέπει νά τοποθετηθούν στήν πρίν από τό

αντιαρειανική του στάση. 'Εάν αντίθετα τοποθετηθούν μεταξύ
καί

360,

τότε δείχνουν τήν εγκατάλειψη τού αρειανισμού από τόν

Ποτάμιο. Ή θεολογική αξία τών έργων τούτων καί ή επίδρασή τους
ειναι μικρή, διότι ό Ποτάμιος, αγνοώντας τήν σχετική θεολογική διερ

γασία, προσπαθει μέ τρόπο άφελή καί προσωπικό νά εξηγήσει τήν
αλληλοεξάρτηση τών προσώπων της Άγ. Τριάδας, γιά νά εξασφα
λίσει τήν ένότητά τους' τό κάνει δμως ετσι, ωστε νά παρουσιάζον

ται τά πρόσωπα ώς ταυτόσημα. Άνεξάρτητα από τήν σημασία τους
τά έργα τού Ποταμίου ανήκουν στίς απαρχές της θεολογικης γραμ
ματείας στήν ιβηρική χερσόνησο, μέ αφορμή τόν αρειανισμό.
'Εκδόσεις:

ΡΙ

8,1409-1418. PLS 1,202-216 (I)e substantia).

Α. \\ΊLΜΑRΤ,

La lettre de Potamius
Le "!)e ΙaΖarο" de Potamius: JThS
19 (Ι 918) 289-304. Α. C. VEGA, Opuo;cula omnia Potamii Olisiponensis, Escorial 1934. J.
ΜΑΟΟΖ: ReΙ'ίstil espanola de te%gia 7 (1947) 79-109 (τό απόσπασμα της Έπιστολης
τού Άθανασίου στήν σ. 86).

a o;aint Athanasc: RB 30 (1913) 257-285. ΤΟΥ

ΙΔΙΟΥ,

Μελέτες:
Α. ΟΙ::.

J. ΟΑ ('ΟSlΆ, Subsidios bibliograficos para una Patrologia portuguesa: The%gica
67-85 "αί 2 11-240. U. DOM INGU ΕΖ DEI. VΑι', Potamio dc Lisboa. Su ortodoxia
Υ doctrina sobre la consustancialidad del Hijo: Ιιι ('iudad de Dios 172 (1959) 237-259. Μ.
SIMONETTI, La crisi ariana c Ι' ίπίΖίο deIla rincssionc teologica ίπ Sragna: Hispania
Romana, Acc. Lincei, Roma 1974, σσ. 127-147. Α_ MONTES MORElRA, Potamius dc
I.isbonnc et la controverse aricnnc, Louvain 1969. ΤΟΥ [ΔΙΟΥ, Le retour de Potamius de
I'isbonnc a Ι' orthodoxic nicecnne: Didasca/ia 5 (1975) 303-354. J. LORENZO, Acercamiento
a la sintaxis dc Potamio: Emerita 46 (1978) Ι Ι 7- Ι 30. ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, Sobre υπ pasajc de Potamio:
HelmantiI:a 29 (1978) 165-171.
Ι (Ι 954)

61.

ΜΑΡΤΥΡΟΛΟΓΙΟΝ (ΣΥΡΙΑΚΟΝ)

Ή 'Εκκλησία γιά λόγους εύγνωμοσύνης καί οικοδομής ενδιαφέρθηκε πο
λύ ενωρίς γιά τήν διατήρηση της μνήμης τών μελών της έκείνων, πού μαρ
τύρησαν γιά τήν πίστη. Ή 'Εκκλησία δηλ. άκολούθησε τό παράδειγμα τών
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ευαγγελιστών, πού περιέγραψαν τό πάθος τού Κυρίου καί τό μαρτύριο τού
Στεφάνου. WΕτσι διατήρησε πράξεις (Acta 1\ Gesta proconsu/aria) διαδικα
στικές, στίς όποίες κυρίως καταγράφονται ή ανάκριση από τίς ρωμαϊκές
αρχές καί ή καταδίκη τού μάρτυρα, άλλά καί Μαρτύρια περιγραφικά κι
έκτενέστερα. Στά τελευταία περιλαμβάνονταν βέβαια ή άνακριτική διαδι

κασία καί ή καταδίκη, αλλά προπαντός περιγράφονταν τά βασανιστήρια

τού μάρτυρα (στά όποία τόν υπέβαλλαν μέ τήν έλπίδα δτι θά υποκύψει καί
θά άρνηθεί τήν χριστιανική του πίστη), οί διάλογοι, έκτενείς 1\ σύντομοι,
μεταξύ μάρτυρα καί κριτών-δικαστών, προτροπές-διδαχές ή υπεράσπιση
της πίστεως ένώπιον άκροατηρίου καί τό μαρτυρικό τέλος τού μάρτυρα.
Τέτοια κείμενα γράφονταν γιά κάθε περίπτωση (μάρτυρα) χωριστά καί στήν

λατινική όνομάζονταν Passio

- Passiones (Πάθος - Πάθη).

WΕτσι fχουμε τήν

πρώτη περιγραφή μαρτυρίου (τών Πτολεμαίου καί Λουκίου) από τόν 'Ιου
στίνο στήν Β ι ΆπολοΎία του, ένώ μέ τό Μαρτύριο τού Πολυκάρπου (μαλ
λον περί τό

167/8)

θεμελιώνεται θεολογικά καί φιλολογικά ή γραμματεία

τών Μαρτυρίων, τά σπουδαιότερα τών όποίων περιέλαβε ό Ευσέβιος

( + 339)

στήν χαμένη του συλλογή Μαρτύρων συναγωγή. Περιλήψεις τους δμως καί
στοιχεία σύγχρονών του μαρτύρων τών αρχών τού Δ ι αΙ δίνει ό ίδιος συγ

γραφέας στήν 'Εκκλησιαστική ίστορία του.
Τά Μαρτυρολόγια είχαν ακόμη άπλούστερη γενετική διαδικασία.
Μετά τούς φοβερούς διωγμούς τού Δεκίου

(249-250)

καί αυτούς πού έγι

ναν στήν έποχή τών τετραρχών (303-324), σκληρότερος τών όποίων ήταν
δ Διοκλητιανός, αυξήθηκε έντυπωσιακά ό αριθμός τών έπώνυμων μαρτύ
ρων.

W
Αρχισε

λοιπόν ή 'Εκκλησία, βάσει τών κρατικών αρχείων καί της

μνήμης, νά καταρτίζει μέ τρόπο συστηματικό (βλ. Κυπριανού Καρθαγένης,

'Επιστολή

12,2)

καταστάσεις-καταλόγους, στούς όποίους δηλώνονταν, δί

πλα στήν ήμέρα καί τόν μήνα πού έορταζόταν ή μνήμη τού μάρτυρα (ή ά

γίου άργότερα), ή πόλη καί ή έπαρχία τού μαρτυρίου, τό δνομα συχνά τού
δικασΤή-κριτη καί φυσικά τό όνομα τού μάρτυρα. Οί καταστάσεις (κατά
λογοι) αυτοί όνομάστηκαν στήν 'Ανατολή πρώτα καί στήν Δύση έπειτα
Μαρτυρολόγια. Τό πρώτο γνωστό από αυτά δμως συντάχτηκε στήν Ρώμη,

όνομάστηκε

Depositio Martyrum

καί περιλαμβάνεται στόν Χρονογράφο τού

354.
Στήν 'Ανατολή καί δή στήν μικρασιατική Νικομήδεια, αρειανική τότε,

υπηρχε μία πληρέστερη καί όργανωμένη κατάσταση-κατάλογος μέ τά α
παραίτητα στοιχεία (ήμερομηνία

μάρτυρα, δηλ.

- τόπος - πόλη - έπαρχία μαρτυρίου) κάθε
υπηρχε fva Μαρτυρολόγιο μέ 160 μνήμες. Τό συγκεκριμένο

αυτό Μαρτυρολόγιο μνημονεύει ώς τελευταίους χρονικά μάρτυρες χριστια
νούς πού διώχτηκαν τό 362. Δυστυχώς τό κείμενο τούτο δέν σώζεται, αλ
λά τό 1866 έπισημάνθηκε μετάφρασή του συριακή στόν κώδικα 12150, φφ.
251β-254α, τού Βρετανικού Μουσείου. Ό κώδικας εΙναι γραμμένος τό 411
στήν νΕδεσσα της Μεσοποταμίας καί γι' αυτό τό κείμενο όνομάστηκε Μαρ
τυρολόγιον συριακόν, ένώ πρόκειται γιά τό αρχαιότερο γνωστό Μαρτυρο

λάγιον της' Ανατολικης 'Εκκλησίας. Τήν σύνταξη τού πολύτιμου έλληνικού
πρωτοτύπου τοποθετούν γενικά μεταξύ 362 καί 411, ένώ αυτό ίσχύει γιά τήν
συριακή του μετάφραση. Πολλοί λόγοι ευνοούν τήν τοποθέτηση τού πρω-
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τοτύπου εντός τού Δ ι αΙ ·Ισως μάλιστα νά συντάχτηκε πρίν άπό τό

360

καί οί τελευταίες μνείες μαρτύρων νά συνιστούν προσθηκες. Ή σύγκριση
μεταξύ της συρια κi'jς μεταφράσεως τού Μαρτυρολογίου καί τού Ίερωνυμι

κού μαρτυρολογίου (τού Ε ι αΙ) όδήγησε τόν Η.

Leclercq

στό συμπέρασμα

δτι καί τά δύο προϋποθέτουν κοινό έλληνικό κείμενο, τό όποίο δμως ό συ
ρος μεταφραστής άπέδωσε συνεπτυγμένα.

Τό παρόν Μαρτυρολόγιον καί αυτά πού όπωσδήποτε θά υπηρχαν κατά
τόν Δ ι αΙ σέ άλλα χριστιανικά κέντρα άποτέλεσαν τήν άπαρχή τών μετα

γενέστερων Συναξαρίων κα! Μηναίων της άνατολικης 'Εκκλησίας. 'Επι
τομή, άλλοτε σύντομη καί άλλοτε έκτενής, τού Συναξαρίου περιλήφτηκε
στά Μηναία καί διαβάζεται μέχρι σήμερα στό πλαίσιο της άκολουθίας τού

·Ορθρου καί δή μετά τήν ΣΤ ι 'Ωδή τού Κανόνα, πού όλόκληρος είναι άφιε

Ρωμένος στόν έορταζόμενο μάρτυρα 1\ τόν άγιο. Ή οίκοδομητική διάθεση
τών συντακτών καί ή άφέλεια μερικών άπό αυτούς προσθέτει ένίοτε κά
ποια φανταστικά στοιχεία στά ίστορικά δεδομένα τών μαρτυρίων, γεγο
νός που όταν συμβαίνει μειώνει άνάλογα τήν ίστορική άξία τών κειμένων
τούτων.
'Εκδόσεις:

J.

-Β. ΟΕ

ROSSI

καί Ι.

OUCHESNE: ASS Noνembris 11 Ι, σσ. L-LXV (μέ έπαναφορά
F. NAU: ΡΟ 10 (1915) 7-26 μέ

τού συριακού στήν έλληνική καί μέ λατιν. μετάφραση).
γαλλ. μετάφραση.

Μελέτες:
Η.

ACHELIS, Oie MartyroIogien, ihre Geschichte und ihr Wert, Berlίn 1901. Η.
QUENTIN, Les Martyrologes historiques, Paris 1908. Η. ΙΙΕΤΖΜΑΝΝ, Oie drei altesten
MartyroIogien, Βοηη 1911'. Ι. FERNHOOUT, Oe Martyrologίi Hieronymiani fonte, quod
dicitur Martyrologium syriacum, Groningen 1922. Η. LECLERCQ: DACL 10 (1932)
2563-2572. Β. ΟΕ GAIFFIER, Oe Ι' usage et de la Iecture du martyrologe: ΑΒ 79 (1961)
40-59. Η. ΗΟΙΙ, Oie Vorstellung νοη Mίίrtyrer und die Martyrerakte ίη ihrer geschichtlίchen
Entwicklung: Τού Ιδίου, GesammeIte Aufsatze zur Kirchengeschichte 2 (1928 καί έπανέκδ.
τού 1964), σσ. 68-102.
Μαρτύριο-διωΎμοί:

J. MOREAU, La percecution du christianisme dans Ι' Empire Romain, Paris 1956. W.H.C.
FRENO, Martyrdom and persecution ίη the early Church, Oxford 1965. J. ΜΟΙ THAGEN,
Oer romische Staat und die Christen im zweiten und dritten J ahrh., Gottίngen 1970. J.
SPEIGL, Der romische Staat und die Chήsten. Staat und Kirche νοη Domitian bis Commodus,
Amsterdam 1970.
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62. PROBA: Cento
ή πρώτη χριστιανή ποιήτρια

Τήν έποχή πού ό νεοαρειανισμός συγκλόνιζε τήν Έκκλησία, πού
ή Δύση άγωνιζόταν νά θεμελιώσει θεολοΎικά τήν όρθόδοξη πίστη καί

νά δημιουργήσει (μέ τόν Ίλάριο

μία ρω

μαία άριστοκράτισσα, ή

έγραψε

περί τό

Poitiers) λειτουργική ποίηση,
Petronia ή Faltonia Betitia Proba,

360 πολύστιχο έπικό

ποίημα, τό

Cento

συρραφή διαφόρων στίχων). Πρόκειται γιά

(έλλ.: κέντρων, δηλ.

694

έξάμετρα, παρμένα

ή έμπνευσμένα άπό τόν Βιργίλιο, στά όποία ίστορείται ή ΠΔ

(1-332)

καί ή ΚΔ (333-694). Ή τεχνική του Cento, ή συρραφή δηλαδή ποικί
λων ιςαί διαφορετικης προελεύσεως στίχων, είχε μακρά παράδοση
στόν λατινικό χώρο πού τήν χρησιμοποιουσαν πολλοί. Ή Proba, πού
είναι ή πρώτη χριστιανή γυναίκα ποιήτρια, χρησιμοποίησε τήν άρ
τια γνώση του Βιργιλίου, τό άλεξανδρινό ύφος της έποχης καί τήν
στιχουργική της εύχέρεια, γιά νά «διαβάσει» χριστιανικά τόν Βιργί

λιο καί βιργιλιανά τήν ΠΔ καί τήν ΚΔ. Μέ τούς στίχους ήθελε νά
δείξει δηλ. πώς ό μεγάλος λατίνος ποιητής λειτούργησε ώς προφή
της τού χριστιανισμου, πώς έψαλλε τίς δωρεές του Χριστού (π. χ. στί
χος

23).

Ή στιχουργική έπιτυχία της

Proba

δέν σήμαινε όμως πάντα

καί όρθή άπόδοση καί κατανόηση του βιβλικου κειμένου, δπως δέν
σήμαινε καί Ικανοποιητική γνώση της διδασκαλίας της Έκκλησίας.

Ένδεικτικό είναι δτι στόν Χριστό προσγράφει χαρακτηριστικά του
Αίνεία, ήρωα του Βιργιλίου.
Τό

Cento

της

Proba

διαβάστηκε κυρίως στούς άριστοκρατικούς

κύκλους, στούς όποίους άνηκε ή ποιήτρια, πρός τήν όποία καί πρός
τό είδος της ποιήσεώς της έδειξε περιφρόνηση ό Ίερώνυμος (Ερ.

53,

7).
C. SCHENK: CSEL 16 (1888) 569-609. PL 19,805-818. C. CARIDDI, ιι centone di Proba,
Napoli 1971. J. FONTAINE, Naissance de la poesie dans Ι' Occident chretien, Paris 1981,
σσ. 103-106. R. HERZOG, Die BibeIepik der Iateίnischen Spatantike, Ι, Mίinchen 1975.
Α. CATALOO, 11 centone di Proba e la tradizione manoscritta virgίliana nel ιν secolo: MCM
2 (1979) 95-118. ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, Maro mutatos ίη melius (Espedienti compositivi nel centone
virgίIiano di Proba): QILCL 1 (19g0) 19-60. Ε. Α. CLARK - D. F. HATCH, The goIden
bough, the oaken cross. The Virgίlian Cento of Faltonia Betitia Proba, California Scholars
Pr. 1981. F. Ε. CONSOLINO, Da Osidio Geta ad Ausonio e Proba. Le molte possibiIita
del cento: Acene e Roma 28 (1983) 133-151.
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63.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΟΔΙΚΕΙΑΣ< + 361) -

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΓΚΥΡΑΣ< + 364)

οΙ έπικεφαλης τών δμοlOυσιανών

ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ

Συνεξετάζουμε τους δυο άνδρες, διότι έδρασαν μαζί ώς έπικεφα

λής τών ήμιαρειανών, δηλ. τών όμοιουσιανών, καί διότι συνάγουμε
τήν θεολογική σκέψη τους άπό Μο κείμενα, στά όποία δύσκολα δια
κρίνουμε τί ανήκει στόν Βασίλειο καί τί στόν Γεώργιο.
Πρόκειται γιά δυο 'Επιστολές περί πίστεως, που διέσωσε ό Έπι

φάνιος Σαλαμίνας (κυπρου) στό Πανάριον

73.

Ή μία, γραμμένη από

τόν Βασίλειο μέ τήν βοήθεια καί άσφαλώς μέ ύλικό του Γεωργίου τό

358,

μετά τήν σύνοδο Άγκυρας

(358),

στήν όποία οί δύο άνδρες πρω

τοστάτησαν, ό ενας κυρίως οργανωτικά καί ό άλλος κυρίως θεολο

γικά. Ή άλλη, γραμμένη τό 359 άπό τούς δύο (άν όχι μόνο από τόν
Γεώργιο, πού ήταν ίκανότερος θεολόγος), συνεχίζει τήν ίδια προβλη
ματική καί αντιδρά σέ απόψεις του Άθανασίου καί στό λεγόμενο
τέταρτο Σύμβολο Σιρμίου, πού άπέκλειε τήν χρήση του όρου «ού
σία» καί όμολογουσε τόν Υίό άπλώς «δμοιον τφ γεννήσαντι αύτφ
Πατρί κατά τάς Γραφάς».

Ή έμμονή τών λίγων ορθοδόξων στό Σύμβολο Νικαίας καί προ
παντός ή έντυπωσιακή θεολογία του 'Αθανασίου γιά τό όμοούσιο κλό
νισαν πολλούς άρειανόφρονες, που έκαναν τήν πρώτη καί θεμελιώδη
τους ύποχώρηση τό

341,

στήν συνοδο τών 'Εγκαινίων ('Αντιόχεια).

'Εκεί, μέ πρωτοβουλία καί του πρώην αύστηρου άρειανου Άστερίου,

όχι μόνο άπορρίφτηκε ή διδασκαλία δτι ό Υίός είναι κτίσμα, αλλά
καί διατυπώθηκε πίστη είς Υίόν «μονογενή θεόν ... γεννηθέντα πρό
τών αίώνων έκ του πατρός, θεόν έκ θεου, δλον έξ δλου ... άτρεπτόν

τε καί αναλλοίωτον, τής θεότητος, ο ύ σ ί α ς τε καί βουλής καί
δυνάμεως καί δόξης, του πατρός α π α Ρ ά λ λ α κ τ ο ν

ε ί κ ό

ν α». ΠΟ σοι σέ όποιοδήποτε βα"θμό δέχτηκαν τήν πίστη αύτή χαρα
κτηρίζονταν γενικά «ήμιάρειοι» καί «ήμιαρειανοί» καί διακρίθηκαν

βαθμιαία ώς όμοιουσιανοί, διότι χρησιμοποιουσαν γιά τόν γίό τίς έκ
φράσεις «δμοιος κατά πάντα», «δμοιος κατ' ούσίαν» κ.λπ. Παράλ
ληλα όμως ύπήρχαν καί δρουσαν οί «όμοιοι» μέ τους «ανόμοιους»,
πού βέβαια διέφεραν, αλλά καί οί δυο απέρριπταν τήν ούσιασΤΙΚή
(φυσική) σχέση Πατέρα καί Υίου. Ή προβληματική αύτή έκφράστηκε

σέ δλες τίς συνόδους, ανατολικών καί δυτικών, από τό
τό

341

μέχρι

360.
Ή κίνηση τών όμοιουσιανών εχει μεγάλη σημασία, διότι αύτοί ή-
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ταν πλησιέστερα στούς όρθοδόξους καί διότι συχνά δικαιολογούσαν
τήν απόρριψη τού Συμβόλου Νικαίας μέ τόν απλό ίσχυρισμό ότι ό
όρος του «όμοούσιος» δέν είναι βιβλικός καί σκανδαλίζει. Ή Έκ
κλησία, μέ έκφραστή τόν 'Αθανάσιο, ήδη άπό τό

350, έδειχνε ότι

μπο

ρούσε νά δεχτεί όσους απέρριπταν τόν όρο «όμοούσιος» ώς μή
βιβλικόν, αλλά δέχονταν τό περιεχόμενό του, τήν αλήθεια πού αυ
τός δήλωνε. Ό 'Αθανάσιος γνώριζε καί τούς δύο αρχηγούς τών ό
μοιουσιανών. Τόν Γεώρ. καλύτερα, διότι ώς άλεξανδρινός πρεσβύ
τερος στήν δεκαετία τού

320 εγινε

όπαδός τού' Αρείου καί πήρε μέ

ρος ένεργό στήν δίωξη τού' Αθανασίου. Γι' αύτό, ακόμα καί τό 36112,
όταν ό Άθανάσιος γράφει τό «Περί συνόδων», υπενθυμίζει τήν κα
κή πολιτεία τού Γεωργίου καί μάλιστα τόν έμφανίζει έμπνευστή (πε

ρί τό

328)

θεολογικής προτάσεως, πού τάχα θά ίκανοποιούσε όρθο

δόξους καί αρειανούς. Πρότεινε δηλ. ό Γεώρ. τήν χρήση τής φράσε
ως «έκ τού Θεού» γιά τόν Υίό. Τήν φράση αυτή αρχικά οί αρειανοί

τήν απέρριπταν, αλλά μετά τήν χρησιμοποιούσαν, μόνη της, χωρίς
έπεξηγήσεις, γιά νά καλύπτουν τήν αντίληψή τους ότι ό «έκ τού Θε
ού» Υίός είναι κτίσμα. Διαφορετικά έκφράζεται ό 'Αθανάσιος γιά

τόν Βασ. καί τούς όμόφρονές του, τούς όποίους δέν θεωρεί έχθρούς
καί «αρειομανίτας»

(41, 1-3),

αλλ' αδελφούς αγαπητούς, «τήν αΥ

τήν ήμίν διάνοιαν έχοντας». Τούς κρίνει μάλιστα βάσει εργου τού
Βασ., τού «Περί πίστεως», τό όποίο δέν σώθηκε. 'Ασφαλώς έκεί δια
τυπώνονταν οί απόψεις τών γνωστών όμοιουσιανικών κειμένων, πού
αναφέραμε.

·0 'Αθανάσιος παρατηρεί ότι

μόνοι τους οί όροι «όμοιον»

καί «κατ' ουσίαν» δέν σημαίνουν τό «έκ της ουσίας»

(41,3).

Έφό

σον δμως οί όμοιουσιανοί χρησιμοποιούν συγχρόνως τό «έκ της ου

σίας» καί τό «όμοιούσιον» (τό όποίο μάλιστα λείπει από τά δύο
κείμενα), μπορούν νά θεωρηθούν ότι πιστεύουν στό όμοούσιο τού Υίού
πρός τόν Πατέρα.

, Αλλά

τί πράγματι φρονούσαν οΙ αρχηγοί τών όμοιουσιανών; Κα

τανοούσε απόλυτα τήν σκέψη τους ό 'Αθανάσιος ή, κουρασμένος

καί αναλογιζόμενος τήν κρίση της Έκκλησίας, δέχτηκε τήν κίνηση
τών όμοιουσιανών ώς ένα πρώτο βημα, πού θά έφερνε καί άλλο; , Α

σφαλώς τό δεύτερο, καθώς ό ίδιος βεβαιώνει.
ΟΙ Βασ. καί Γεώρ., όπως-οί πολλοί θεολόγοι της έποχής, προσπά
θησαν νά δώσουν απάντηση στό πώς της προελεύσεως τού Υίού από
τόν Πατέρα καί στό ποία ή σχέση τών δύο θείων προσώπων. Καί τό
έκαναν μέ τίς φράσεις: ό ΥΙός «όμοιος κατ' ουσίαν» πρός τόν Πατέ
ρα, «τόν Πατέρα αίτιον ό μ ο ί α ς αυτού ουσίας έννοώμεν» (Έπιφα

νίου, Πανάριον

73)

καί άλλες παρόμοιες. Ή απάντησή τους δηλαδή

ήταν ό όρος «όμοιος», μέ τόν όποίο νόμιζαν ότι αποφεύγουν τήν άν
τίληψη: α) τών ανομοίων, ότι ό Πατέρας είναι κτίστης καί ό ΥΙός
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κτίσμα' β) των σαβελλιανων, δτι τά θεία πρόσωπα

11 υποστάσεις ταυ

τίζονται 11 συγχέονται' γ) των όρθοδόξων, δτι υπάρχει πραγματική
όμοουσιότητα (<<ταύτόν» της ουσίας) Πατέρα καί Υίου· δ) των όμοίων,
δτι ό ΥΙός είναι δμοιος πρός τόν Πατέρα μόνο κατά τήν βούληση
καί τίς ένέργειες. Αυτά προκύπτουν καί από τούς αναθεματισμούς
στό τέλος καθενός τών δύο κειμένων.
WΕχουμε υπογραμμίσει δτι ό δρος «όμοούσιος» είναι συνέπεια της
διακρίσεως μεταξύ «φύσει γεννήσεως»
μιουργίας (κόσμος

-

(= ΥΙός) καί έν χρόνω δη

κτιστά), αλλά καί της πίστεως στήν αιδιότητα

του Υιου. 'Αλλά καί ό δρος «δμοιος» είναι συνέπεια προϋποθέσεων
θεολογικών, πού διακριβώνουμε παρακάτω.
Τό δμοιο του Υιου πρός τόν Πατέρα αφορά στό είναι, στήν υπό
σταση καί στήν ύπαρξή τους κατά κύριο λόγ.Q. Βέβαια, δπως καί

ό 'Αθανάσιος, ετσι καί ό Βασ. μέ τόν Γεώρ. δέν διακρίνουν υποστά
σεις καί ουσία. Ή άνάγκη δμως νά διακρίνουν ριζικά τό δμοιος από
τό όμοούσιος τούς όδηγεί σέ νέα διάκριση, στήν διάκριση μεταξύ

του άγεννήτου καί του Πατρός οί δύο εννοιες δέν ταυτίζονται:
«τό άγέννητος οι)δέπω σημαίνει τήν τού πατρός f:vvοιαν καί δη τό

γεννητός ίδίως υΙόν ούδέπω σημανεί, άλλά κοινοποιεί πρός πάντα
τά γεννητά τήν f:ννοιαν

(6

γάρ είπών γεννητόν, δτι μέν γέγονεν έ

σήμανεν, ούδαμού δέ τό < ν > άιδίως υίόν νοούμενον παρεδήλωσε) ...
διό ά ι δ ί ω ς έννοούντες υίόν θεού, ο ύ δ ε ξ ό μ ε θ α τούτο'
πρός τούτοις τό τού πατρός καί υΙού δνομα τήν πρός τι σχέσιν ση
μαίνει, διό, καν πατέρα μόνον όνομάζομεν, f:χομεν τφ 6νόματι τού
πατρός συνυπακουομένην τήν f:ννοιαν τού υΙού ... καί ού τά 6νό
ματα μόνον, άλλά μετά τού 6νόματος καί της φύσεως τήν οίκειό

73, 19).

τητα» (Πανάριον

Καί: «έν μέν γάρ τφ άγεννήτφ ούκ

έμφαίνεται ή τού πατρός δύναμις, έν δέ τφ πατήρ όνόματι όμού
έμφαίνεται δτι ούκ f:στιν υΙός δ πατήρ, εί γε κυρίως νοείται
τήρ καί δτι αίτιός έστιν 6μοίου έαυτού υίού»

6

πα

(73, 14, 6).

Τό κείμενο είναι πολυσήμαντο. Δείχνει τήν ανάγκη νά διακριθεί ό
Πατέρας ώς υπόσταση. Έπισημαίνει όρθά δτι τό πατήρ καί τό υΙός
δηλώνουν τό «πρός τι» των φιλοσόφων, τήν σχέση δηλαδή, δπως

θά θεολογήσει τέσσερα

-

πέντε χρόνια μετά ό Μ. Βασίλειος, γιά νά

έξηγήσει τίς τρείς θείες υποστάσεις καί τήν μία φύση τους. Έδώ δ
μως δχι μόνο ταυτίζεται 11 συνδέεται έσφαλμένα τό πατήρ (υπόστα
ση) μέ τήν «φύση», αλλά καί τοποθετείται αόριστα τό «αγέννηΤΟζ»
πάνω καί πέρα από τήν εννοια του πατέρα, χωρίς τήν παραμικρή
έξήγηση.
Ύπενθυμίζουμε σχετικά τήν προσπάθεια του' Αστερίου

(+ 341)

νά

δείΕ.ει δτι tι λέΕ.η γίόc. δείγνει τήν σγέση μέ τού, «υίοποιουμένουc.»
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ό.νθρώπους. Καί σημειώνουμε ότι γιά τόν Εύνόμιο ή άγεννησία δη
λώνει τήν ουσία καί τό Πατήρ μόνο τήν ένέργεια. Ή έρευνα όμως,
παλαιά καί σύγχρονη (Μ.

Simonetti),

δέν πρόσεξε ότι οΙ όμοιουσια

νοί, μόνο έφόσον τό ό.γέννητος δέν δηλώνει «τήν δύναμιν» του πα
τέρα, μπορουν νά χαρακτηρίσουν τόν υΙό «άχρονον» καί «άεί όντα»

μέ τόν πατέρα, ό όποίος (μέ τήν προϋπόθεση αυτή) δέν είναι «πρε
σβύτερος χρόνφ» σέ σύγκριση μέ τόν υΙό του (73, 12, 7). ΟΙ θέσεις
αύτές, τυπικά ό.λεξανδρινές, διατυπωμένες μέ άλλη διάθεση στήν δεύ
τερη Έπιστολή του 'Αλεξάνδρου 'Αλεξανδρείας (βλ. κεφάλ.), γραμ

μένη άπό τόν 'Αθανάσιο, δέν είναι πράγματι όρθόδοξες, διότι έδώ
τό άχρονο του Υιου άποσυνδέεται άπό «τόν ό.γέννητον» Θεό πού μό
νος είναι άίδιος, δηλ. πράγματι άχρονος. Γι' αυτό καί οί όμοιουσια
νοί μάς ύπογραμμίζουν: «ό. ι δ ί ω ς έννοουντες υΙόν θεου ο ύ δ ε
ξ ό μ ε θ α». <Επομένως ό ΥΙός δέν είναι άίδιος καί τό «ό.εί» δέν ση
μαίνει ό.ιδιότητα, μολονότι δέν μπορεί νά όρίσει χρόνο ύπάρξεως του
Υιου «διά τό άχρονον καί άκατάληπτον τής ύποστάσεως» (73, 14,
3). Αν όμως άίδιος είναι μόνον ό άγέννητος Θεός, σημαίνει ότι καί
W

ό Πατήρ, ώς πατήρ, δέν είναι όντως άχρονος, άλλά «πρό πάντων
τών αίώνων», όπως έλεγαν γιά τόν Υίό οί ό.ρειανοί, έκλαμβάνοντας
μόνο τόν Πατέρα άίδιο, άγέννητο, αύτοθεό. Τό βήμα λοιπόν τών ό
μοιουσιανών στό θέμα της άιδιότητας του Υίου ύπήρξε μηδαμινό.

Προσπάθησαν νά καλύψουν τήν άπόστασή τους μέχρι τήν όρθόδο
ξη πίστη μέ ευφυολόγημα, όχι θεολογικά. Όπωσδήποτε όμως μέ τίς
θέσεις αυτές άπομακρύνθηκαν σημαντικά ή όριστικά άπό τόν άρεια

νισμό, τόν όποίο πολέμησαν στό πρόσωπο τών άνομοίων καί δή του

Εύνομίου, πού δέν κατονομάζουν, άλλά γνωρίζουν καί άνατρέπουν
σημεία της θεολογίας του.

'Αφου έδωσαν τήν δική τους έρμηνεία στό άχρονο του Υίου, δια
κρίνοντας τήν ό.ιδιότητα του άγέννητου Θεου άπό τό «άεί ών» του

Υίου, δοκιμάζουν τελικά νά έξηγήσουν τήν σχέση Πατέρα καί ΥΙου.

Καί άποδίδουν τήν σχέση αύτή μέ τόν όρο «όμοιος», άλλά κλειδί έρ
μηνείας του όρου καί θεμελιώδες έπιχείρημά τους γίνονται οί φιλο
σοφικοί όροι άπόΡΡΟΖα, μερισμός καί πάθος. Οί όροι αυτοί γενικά

ήσαν ό.ποδεκτοί, γιατί τούς είχε χρησιμοποιήσει ό Άθανάσιος ήδη
άπό τό

350, μέ άλλες όμως προϋποθέσεις καί γι' αύτό μέ άκριβώς
διαφορετικές συνέπειες (Περί Νικαίας 11, 4-5). Γιά τούς όμοιουσια
νους ό,τι γίνεται ή γεννάται μέ άπόρροια ή μερισμό ή πάθος ή σπο

ρά εΙναι άναγκαστικά όμοούσιο (<<ταύτόν») πρός τόν γεννήσαντα.
'Όπως ό Χριστός δέν είναι «κατά πάντα άνθρωπος» άλλά μόνο ό
μοιος μέ άνθρωπο, διότι δέν γεννήθηκε μέ σπορά (μέ σπέρμα άνθρώ

που), έτσι καί ό ΥΙός είναι μόνο όμοιος καί όχι «ταυτός» στήν ουσία

μέ τόν Πατέρα, διότι δέν προήλθε μέ άπόρροια ή μερισμό του Πατέ-
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ρα, αλλά άπλώς «εκ θεου», «τέλειος τελείοω), «έξ δμοίας αύτου ού
σίας»:
«κατά δέ τό άνευ άπορροίας καί πάθους καί μερισμου έκ του Πα
τρός γεννηθηναι, δμοιός έστι τφ Πατρί καί ουκ αυτός δ Πατήρ,
ώσπερ καί κατά σάρκα Υίός έν δμοιώματι άνθρώπων εστί καί ουκ
αυτός κατά πάντα άνθρωπος» (Έπιφανίου, Πανάριον

73, ι 7, 5).

Ή δλη συλλογιστική σκοπεύει στήν ανατροπή της θεολογίας του 'Α

θανασίου, δτι ή ουσία του Πατέρα καί του γίου είναι «ταύτόν»:
«δμοούσιον (έγραψαν οί πατέρες) είναι τφ Πατρί τόν Υίόν, ίνα μή

μόνον δμοιον τόν Υίόν, άλλά τ α υ τ ό ν τή δμοιώσει εκ του Πα
τρός σημάνωσι» (Περί Νικαίας

20, 3).

Σ' αυτό οί Βασ. καί Γεώρ. είναι πολύ σαφείς:
«ο υ δ έ δ ΥΙός, όμοιος κατ' ουσίαν γενόμενος τφ γεννήσαντι Πα

τρί, ε ί ς

τ α υ τ ό τ η τ α άξει του Πατρός τ ή ν

έ α υ τ ο υ

ο υ σ ί α ν, άλλ' επί τήν δμοιότητα» (Έπιφανίου ΠανάρlOν

73,9).

Στό χωρίο τουτο αποκαλύπτεται καί κάτι ακόμα σημαντικό. Τήν ταυ

τότητα της ουσίας καί άρα τό δμοούσιον αποφεύγουν όχι από φόβο
συγχύσεως τών προσώπων, δηλ. από φόβο σαβελλιανισμου, αλλά
γιά νά μή φανουν απόλυτα δμότιμοι δ Πατέρας καί δ γίός. Διότι εδώ
ή ταυτότητα αναφέρεται αύστηρά στήν ουσία. 'Έτσι, δταν δμιλουν

γιά τήν ουσία τών δύο προσώπων, ή δμοιότητά τους είναι σχετική,
καί δταν δμιλουν γιά τήν υπόσταση, τό είναι τους, ή δμοιότητα είναι
απόλυτη, δηλ. τότε δ γίός «δμοιός εστι κατά πάντα τφ Πατρί»

18, 8).

(73,

Πόσο φοβόταν καί απέρριπτε τόν δρο δμοούσιος, ίδιαίτερα

δ Βασ., φαίνεται καί από τήν επιστολή του Περί όμοουσίου καί ό
μοιουσίου. 'Εκεί υποστηρίζει δτι γιά νά είναι δ Πατέρας καί δ γίός
δμοούσιοι, πρέπει νά υποθέσουμε μία πρεσβύτερη ούσία
στήν δποία νά μετέχουν καί οί δύο (βλ. τήν ίδέα

synodis 18:

ΡΙ

10, 534).

(substantia),
στόν Ίλάριο, De

Ή αντίληψη αυτή συναντάται στόν Πλωτί

νο καί τόν Πορφύριο, γιά τούς δποίους τά όντα-υποστάσεις, προερ

χόμενα μέ άπορροή, εχουν δπωσδήποτε ποιοτική διαφορά άπό τήν
αρχική τους πηγή.
Παρά τήν άπόλυτη δμοιότητα τών προσώπων περιέργως δέν τά
συγχέουν οί δμοιουσιανοί,
«μίαν είναι θεότητα ... καί μίαν άρχήν, δμως τά πρόσωπα εν ταίς
ίδιότησι τών ύποστάσεων ευσεβώς γνωρίζωσι ... τόν Πατέρα εν τή
πατρική αUΘεντί~ ύφεστώτα νοουντες καί τόν Υίόν ου μέρος όντα
του Πατρός άλλά καθαρώς εκ Πατρός» (Έπιφανίου, Πανάριον

73,

16, 4),
αλλά τά ίεραρχουν, γιά νά μή θεωρηθουν ταυτοούσια. νΕτσι δ Πατέ

ρας υπάρχει καί κινείται «αύθεντικώς», ενώ δ γίός «υπουργικώς»
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(73, 18, 5).

Τά έΠιΡρήματα εχουν ούσιαστικό περιεχόμενο. 'Αφού ό

γίός δέν εχει «αύθεντικωζ» τήν θεότητα, όπως ό Πατέρας, δέν είναι
όμοιος καί ίσος (αφ θεφ», άλλά «θεφ»

(73, 9, 5).

Ίεράρχηση καί σχε

τικοποίηση της όμοιότητας παρατηρείται καί στήν κίνηση, στίς έ

νέργειες, των θείων προσώπων. Ό γίός ποιεί κι ένεργεί όχι «αύθεν
τικως» (<<ο{)τως»), όπως ό Πατέρας, άλλ' «όμοίως», δηλ. «ύπουρ
γι κως»

(73, 18,5).

'Όλα αύτά συνιστούν παρερμηνεία τού «άπαράλ

λακτως» της συνόδου των 'Εγκαινίων

(341),

τήν όποίαν ίσχυρίζονταν

ότι άκολουθούν οί όμοιουσιανοί. Τό άπαραλλάκτως τούτο τήν έπό
μενη δεκαετία ζητούσε ό Μέγας Βασίλειος ώς όρο, γιά νά θεωρηθεί
κανείς κατ' οίκονομίαν όρθόδοξος.

Ή προσπάθεια των όμοιουσιανων άπέτυχε τελικά, διότι στήν δο
μή της ήταν μόνο συμβιβαστική, κινήθηκε κυρίως μεταξύ 'Αθανα

σίου καί άνομοίων, άπορρίπτοντας καί τούς δύο. 'Αντί νά ζητήσουν
ριζική λύση, ταλαιπωρήθηκαν σέ μεταφυσικές άναζητήσεις, εύφυ
είς ώς ενα σημείο, άνίκανες όμως νά θεμελιώσουν θεολογικές άπό
ψεις. νΕτσι σέ λίγες δεκαετίες λησμονήθηκε ή θεολογία τους, άλλά

πρός καιρόν αύτή χρησίμευε ώς γέφυρα των άρειανων πρός τήν όρ
θοδοξία. 'Ακόμα ή θεολογία τών δύο όμοιουσιανων εγινε θεολογικό
σχολείο γιά τούς δυτικούς καί δή γιά τόν πρώτο έπίσκοπο της δυτι

κης 'Εκκλησίας, τόν Ρώμης Λιβέριο, πού δέχτηκε συμβολα καί των
όμοίων καί των όμοιουσιανών, τόν όρθοδοξότερο θεολόγο των χρό
νων του Ίλάριο

Poitiers

καί τόν φιλοσοφούντα θεολόγο Μάριο Βι

κτωρίνο, πού κυριολεκτικά στηρίχτηκε στά κείμενα των Βασ. καί
Γεωρ.

fεώργιος Λαοδικείας. Γεννήθηκε στήν 'Αλεξάνδρεια, όπου σπούδασε φι
λοσοφία καί χειροτονήθηκε πρεσβύτερος άπό τόν Άλέξανδρο Άλεξαν

δρείας, δ δποίος τελικά τόν άναθεμάτισε γιά τήν άτακτη πολιτεία του καί

τόν άρειανισμό του. Τότε κατέφυγε στήν Άντιόχεια κι επειτα εγκαταστά
θηκε στήν Άρεθούσα. Άπό τήν Άντιόχεια εγραψε, πρίν τό 328, δύο 'Επι
στολές. Μία πρός τόν Άλέξανδρο, συνιστώντας του «μή μέμφου τοίς περί

~ Αρειον, εί λέγουσιν 'ήν ποτε οτε ούκ ήν δ υΙός τού Θεού' ... », καί μία πρός
τούς άρειανούς, πού τούς επιτιμούσε: «τί μέμφεσθε Άλεξάνδρφ τφ πάπι;ι,
λέγοντι εκ τού πατρός τόν υίόν ... » (Άθανασίου, Περί συνόδων 17). Προ
φανώς επιχειρούσε συμβιβασμό, χωρίς βέβαια θεολογική βάση καί δή εμ
μένοντας στόν αύστηρό άρειανισμό. Τήν νοοτροπία του αύτή θά διατηρήσει

δ Γεώρ. μέχρι τό τέλος της ζωης του. Μεταξύ

331

καί

335

εγινε επίσκοπος

Λαοδικείας της Συρίας, φυσικά μέ τήν βοήθεια τών άρειανών, τούς δποίους
άρχισε νά εγκαταλείπει γιά νά εξελιχτεί, μέ τόν Βασίλειο' Αγκύρας, σέ άρ
χηγό καί εκφραστή τών ήμιαρειανών, δηλ. τών δμοιουσιανών. 'Ιδιαίτερα
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ή σύνοδος Άγκύρας

(358)

εργάστηκε βάσει κειμένων του, κατι πού σημαί

νει ότι έγινε δ κατ' εξοχήν θεολόγος των όμοιουσιανων, αν καί δ ίδιος δέν
ήταν παρών σ' αύτήν. Σέ δλη τήν δεκαετία τού 350 καταπολεμούσε τούς
ακρους άρειανούς, τούς άνομοίους (' Αέτιο κ.α.), καί άπέρριπτε τούς δμοου
σιανούς. Πέθανε περί τό 360/1, όταν μέ τήν βοήθεια τού Κωνσταντίου εί

χαν επικρατήσει οί όμοιοι στήν σύνοδο της Κωνσταντινουπόλεως
δηλ. άπέτυχε ή πολιτική του, καί άφού τό

359

(360),

όταν

υπέγραψε σύμβολο τών ό

μοίων.
νΕγραψε:

Έπιστολάς, πρός 'Αλέξανδρο' Αλεξανδρείας καί άρειανούς, άπό τίς ό
ποίες σώζονται άπό ένα άπόσπασμα.
ΡΟ

26, 762.

Η.

G.

ΟΡΙΤΖ,

Athanasius Werke, 111, Berlin 1934,

σ.

19 (UIkunde 12

καί

13). ΒΕΠ 37,107.
Έπιστολήν πρός Μακεδόνιον, Βασίλειο" ... κατά Εύδοξίου (κατά άνο
μοίων). Σώζεται άπόσπασμα.

J. ΒΙΟΕΖ - G. C. HANSEN, Sozomenus. Kirchengeschichte (GCS), 1960, σσ. 155 έξ.
Συνοδικην έπιστολήν περί πίστεως. Άμέσως μετά τήν σύνοδο Άγκύρας

(358),

τήν όποία εκφράζει. Φέρεται ώς έργο τού Βασ. καί τού Γεωργ., άλλά

ό τελευταίος είναι ό κύριος εμπνευστής της, άφού άσφαλως άποδίδει τό
περιεχόμενο καί σχετικης Έπιστολής τού Γεωργ., ή όποία χάθηκε. Σώζε
ται άπό τόν Έπιφάνιο (Πανάριον
ΡΟ

42, 404-425.

Κ.

73, 2-11).

HOLL, Epiphanius (GCS 37), 111, Lcipzig 1933,

σσ.

268-284.

Έπιστολήν ή 'Έκθεσιν περί πίστεως. Γράφηκε τό
νοδο Σελευκείας

(359)

καί τήν διάσκεψη τού

359 μέ άφορμή τήν σύ
Σιρμίου (22 Μαίου 359), όπου

εγκαταλείφτηκαν οί δροι «ούσία» καί «κατ' ούσίαν». Τό κείμενο ύπογρά
φουν πολλοί όμόφρονες τού Γεωργ. καί τού Βασ. Σώζεται στόν Έπιφάνιο
(Πανάριον
ΡΟ

73, 12-22).

42, 425-444.

Κ.

HOLL,

μν. έργ., σσ.

Έγκώμιον είς Εύσέβιον Έμέσης
ζομενό (Έκκλησ. ίστορία

3, 6)

284-295.

(359;).

ΒΕΠ

29, 287-295.

Στοιχεία του σώζονται στόν Σω

καί τόν Σωκράτη (Έκκλησ. ίστορ{α

2, 9).

Άναμφίβολα ό Γεώργ. έγραψε καί αλλα επιστολικά κείμενα πού χάθη
καν. Ό Έπιφάνιος (Πανάριον

66,21, 3)

άναφέρει τόν Γεώργ. μεταξύ αύ

των πού έγραψαν κατά μανιχαίων. Βλ. καί Θεοδωρήτου, Αίρετικης κακο
μυθίας

1, 26.

Βασίλειος Άγκύρας. Γενννθηκε στό τέλος τού Γ' ή στίς άρχές τού Δ ι

αΙ καί σπούδασε ίατρική. Προσχώρησε στόν άρειαvισμό καί μέ τήν βοή

θεια των φίλων τού Εύσεβίου Νικομηδείας διαδέχτηκε

(336)

στόν θρόνο της
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W

Αγκυρας τόν εκθρονισμένο Μάρκελλο, φίλο τού Μ. Άθανασίου. Τό

343,

στήν σύνοδο της Σαρδικης, έκθρονίστηκε ώς άντικανονικός, άλλά επανfjλθε
τό

350,

όπότε πύκνωσε τήν συμμετοχή του στίς εκκλησιαστικοθεολογικές

διαμάχες της εποχης. WΗδη όμως είχε εγκαταλείψει τόν αύστηρό άρειανι
σμό, κλίνοντας πρός μία μέση όδό, μεταξύ άρειανών καί όρθοδόξων (ό
μοουσιανών). wEtal μέ τήν θεολογική βοήθεια τού Γεωργίου Λαοδικείας
σχημάτισε τήν όμάδα ή τήν κίνηση τών ήμιαρειανών η όμοιουσιανών, πού
σέ διάφορους βαθμούς επιβλήθηκαν στίς συνόδους της δεκαετίας τού
καί κυριάρχησαν στήν σύνοδο Άγκρρας (λίγο πρίν τό Πάσχα τού

358).

350
Τό

ίδιο συνέβη καί στήν μικρή σύνοδο-σύσκεψη τού Σιρμίου, στήν όποία έλα

βαν μέρος ό αύτοκράτορας, ό Βασίλειος' Αγκύρας μέ τούς όμοϊδεάτες του

Εύστάθιο Σεβαστείας καί 'Ελεύσιο Κυζίκου, οί έμπιστοι επίσκοποι τού αύ

τοκράτορα, Ούρσάκιος, Ούάλης καί Γερμίνιος, καί πέντε αίγύπτιοι επίσκο
ποι. Στήν σύσκεψη αύτή, άσφαλώς μέ πρωτοβουλία τού Βασ., κωδικοποι
ήθηκε ό όμοιουσιανισμός μέ τήν συγκρότηση συλλoγfiς πού περιλάμβανε:
α) τούς άναθεματισμούς της συνόδου' Αγκύρας
βολο της συνόδου τών 'Εγκαινίων

(341),

(358),

β) τό δεύτερο σύμ

γ) τό σύμβολο καί τούς άναθεμα

τισμούς (κατά τού Φωτεινού) τού Σιρμίου

(351)

καί δ) τήν 'Επιστολή τού

Βασ. περί όμοουσίου καί δμοιουσίου.
Τήν στιγμή άκριβώς αύτήν, πού, επηρεάζοντας στό Σίρμιο καί τόν αύτο
κράτορα, φαινόταν νά θριαμβεύει ή συμβιβαστική πολιτική τού Βασ., άρ

χισε ή κάθετη πτώση του. Κι αύτό γιατί μέ ύπόδειξη τών άρειανών ό
αύτοκράτορας Κωνστάντιος κάλεσε γιά τό

359

άντί μία, δπως τού σύστη

σε ό Βασ., δύο χωριστές συνόδους, μία στό Ρίμινι ('Ιταλίας) γιά τούς δυτι
κούς καί μία στήν Σελεύκεια γιά τούς άνατολικούς, ενώ στό Σίρμιο
Μαίου

359)

(22

μέ τήν προεδρία τού αύτοκράτορα μικρή όμάδα συνέταξε τό

σύμβολο πού θά έπρεπε νά ύπογράψουν οϊ δύο σύνοδοι. 'Από τό κείμενο
τούτο, γνωστό ώς τέταρτο σύμβολο Σιρμίου, άφαιρέθηκε δ όρος ουσία ώς
μή βιβλικός. Ό Βασ. δέχτηκε συμβιβαστικά τό σύμβολο, άλλά μετά ύπο

χρεώθηκε νά ύΠοΥράψει καί τό σύμβολο τού Ρίμινι, στό όποίο επίσης δ υίός
λεγόταν μόνο «δμοιος», κάτι πού είχε όμως επιβληθεί καί στήν Σελεύκεια.
Τήν πλήρη άποτυχία τού Βασ. άκολούθησε δ διωγμός του άπό τήν σύνοδο
Κωνσταντινουπόλεως (άρχές 360), δπου επικράτησε ό 'Ακάκιος Καισαρείας
μέ τούς όμοίους. 'Εξορίστηκε στήν 'Ιλλυρία καί πέθανε περί τό 364, άφού

άπέρριψε τό σύμβολο τού Ρίμινι καί άφού επέστρεψε άπό τήν εξορία του.
Πιθανότατα είναι συντάκτης τού έργου «Περί παρθενίας», πού παλαιό
τερα Jtροσγραφόταν στόν Μ. Βασίλειο. Πράγματι στό έργο διαπιστώνον

ται δμοιουσιανικές άπόψεις καί παρατηρήσεις ψυχολογικές καί ψυχοσω
ματικης όγιειvi'jς, πού θά μπορούσε άντίστοιχα νά διατυπώσει ένας όμοιου
σιανός θεολόγος καί ένας ίατρός. Στό κείμενο εγκωμιάζεται ή παρθενία καί

ύποδεΙΚνύονται οϊ τρόποι καί οί άρετές, μέ τίς όποίες αύτή μπορεί νά δια
τηρηθεί- Μέ εντονη φιλοσοφικης μορφης ήθικολογία είσέρχεται άδιάκριτα

σέ λεπτομέρειες τού ψυχοσωματικού φαινομένου της παρθενίας.
WΕγραψε:

Περί της έν παρθεν{, άληθοϋς άφθορίας πρός Λητόιον έπ{σκοπον Μελι
τηνής. Ό F. CavalIera τό 1905 ύποστήριξε άρκετά πειστικά δτι τό Ι:ργο τού-
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το, μολονότι τά περισσότερα χειρόγραφα τό άποδίδουν στόν Μέγα Βασίλειο,

είναι αύτό πού ό 'Ιερώνυμος (De viris ίΙι. 89) άποδίδει στόν Βασίλειο' Αγκύ
ρας. Τό έργο μεταφράστηκε στήν γεωργιανή καί τήν παλαιοσλαβική
γλώσσα.
ρσ

30, 669-809.

Α. ΥΑΙΙΙΑΝΤ,

De virginitate de S. Basile, Paris 1943 (κείμενο
29, 219-285. ΕΠΕ 26, 170-215.

παλαιο

σλαβικό μέ γαλλΙΚή μετάφραση). ΒΕΠ

Έπιστολήν

(1\ έκθεσιν) περί πίστεως σέ συνεργασία μέ τόν Γεώργιο Λαο

δικείας. Βλ. προηγούμενη

§.

Έπιστολήν περί όμοουσίου καί δμοιουσίου. Γράφηκε τό

358

καί περιλή

φτηκε στόν τόμο τών όμοιουσιανικών κειμένων άπό τήν μικρή σύσκεψη/
σύνοδο Σιρμίου (καλοκαίρι τού
άπό τόν 'Ιλάριο

Ό 'Ιερώνυμος

358). Σώζονται
(De synodis 81: PL 10, 534).

μόνο τά κύρια σημεία της

(De viris ΠΙ 89) προσγράφει άκόμα

στόν Βασ. έργο «Κατά

ΜαρκέΛλου» (τού Άγκύρας προφανώς), όπως καί αλλα, γιά τά όποία δέν
γνωρίζουμε τίποτα. Πρόσφατα ό

F. J. Leroy δημοσίευσε άκέφαλη καί άνώ
νυμτι Περί παρθενίας όμιλία (BHG 1076 Ζ), ή όποία μπορεί νά προέρχεται
άπό τόν Βασίλειο: Epekrasis. Melanges ... a J. Danielou, Beauchesne 1972,
σσ. 349-353.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

J. SCHLADEBACH, BasiIius νΟΏ Ankyra, Leipzig 1898. J. GUMMERUS, Die
homousianische Partei- bis zum Tode des Konstantius, Leipzig 1900. F. CAVALLERA, Le
"De virginitate" de Basile d' Ancyre: RHE 6 (1905) 5-14. Ε. SCHWARTZ, Zur Kirchengeschichte des vierten Jahrhunderts: ZNW 34 (1935) 145-158. J. JANINI CUESTA, Dieta
Υ virginidad: Misc. Comil/as 14 (1950) 187-197. Α. VOOBUS, Syrische Herkunft der PseudoBasilianische·n Homelie ϋber die Jungfraulίchkeit: OC 40 (1956) 69-77. Ρ. Η ADOT, Marius
Victorinus, Paris 1971, σσ. 263-271. F. J. LEROY, La tradition manuscrite du "De virginitate"
de BasiIe d' Ancyre: OCP 38 (1972) 195-208. Μ. SIMONETTI, Ιa crisi ariana nellV secolo,
Roma Augustinianum 1975, σσ. 259-267 κ.ά. κατά τόν πίνακα. De Ia veritabIc integriI.e
dans la virgίnite, traduction par C. COUDREAU, introd. καί notes par Ρ. MIQUEL, Abbaye
Sainte-Croix Saint-Benoit 1983.

217

64.

ΣΕΡΑΠΙΩΝ ΘΜΟΥΕΩΣ (+λίγο μετά τό 362)

ΓΕΝΙΚΑ

Ό Σεραπίων (δρθότερα: Σαραπίων) ύπηρξε άξιόλογος συγγραφέ
ας, άλλ' έπηρέασε λίγο τά θεολογικά καί έκκλησιαστικά πράγματα

της έποχης του.

1 i,:ούδασε στίς ρητορικές σχολές της' Αλεξάνδρει'ας

καί μάλλον παρακολούθησε μαθήματα στήν «θεολογική» σχολή της
πόλεως. Σέ νεαρή ήλικία έγινε μοναχός πλησίον του Μ. Άντωνίου

(+ 356), δ δποίος τόν έκτιμουσε ίδιαίτερα καί του έμπιστευόταν θεο
πτικές έμπειρίες του. Ή πνευματική του πρόοδος άνέδειξε τόν Σε
ραπίωνα άββά, γέροντα δηλαδή δμάδας μοναχών, πού συγκροτουσαν
ύποτυπώδες μοναστήρι κοντά στόν Νείλο, στήν περιοχή πού άσκή
τευε καί δ Άντώνιος. 'Εκεί, αν δχι στήν Άλεξάνδρεια, γνωρίστηκε
μέ τόν Μ. Άθανάσιο, πού άσφαλώς έπαιξε ρόλο στήν έπισκοποποί
ησή του. WΗδη τό

339 είχε γίνει έπίσκοπος Θμούεως,

μικρης πόλεως

της έπαρχίας Πηλουσίου στήν Κάτω Αίγυπτο, καί τό

ρος στήν σύνοδο της Σαρδικης, ένώ τό

356,

343

πηρε μέ

μέ τέσσερες έπισκόπους

καί τρείς πρεσβυτέρους, έπισκέφτηκαν (μέ τήν ύπόδειξη του Άθα
νασίου) στήν Δύση τόν αύτοκράτορα Κωνστάντιο, γιά νά τόν πεί

σουν ότι όσα οί άρειανόφρονες κατηγορουσαν τόν Άθανάσιο t'ίταν
άνυπόστατα. Ή άποστολή άπέτυχε καί δ Σεραπίων μάλλον έξορί
στηκε, γιατί στήν σύνοδο της Σελεύκειας

(359)

έμφανίζεται ώς έπί

σκοπος Θμούεως δ άρειανόφρονας Πτολεμαίος, έπιβήτορας άσφα
λώς του θρόνου. Στό γεγονός αύτό μάλλον στηρίζεται δ 'Ιερώνυμος

καί χαρακτηρίζει τόν Σεραπίωνα δμολογητή ('Επιστ.

70,4).

Άπόσπασμα 'Επιστολής του Άπολιναρίου πρός τόν Σεραπίωνα

(ΡΟ

86, 1948)

προϋποθέτει τόν τελευταίο γνώστη της 'Επιστολης του

Άθανασίου Πρός ~EπίKτητo. 'Επειδή δ Άθανάσιος έγραψε τήν έπι
στολή αύτή περί τό
τό έτος αύτό.

362,

συνάγουμε δτι δ Σεραπίων έζησε λίγο μετά

Ή σταδιοδρομία καί ή θεολογική πορεία του Σεραπίωνα είναι δυσ

διάκριτη καί πολύ σκοτεινή. Φρονουμε δμως δτι λίγο μετά τίς σπου
δές του, μέ νωπή τήν άγάπη του πρός καλλιέπεια του λόγου, μέ ζωηρή
τήν άπολογητική διάθεση του νέου καί μορφωμένου χριστιανου καί
μέ τήν έντονη έπίδραση της άλεξανδρινής θεολογικης παραδόσεως,
έγραψε τό «Κατά Μανιχαίων» έΡΊ-ι1 του. Είναι άπό τά πρώτα σπου
δαία άντιμανιχαϊκά κείμενα μαζί μέ τά άνάλογα του Ήγεμονίου
(325/348) καί του Τίτου Βόστρων (περίπου 364). 'Εκθέτει καί άνα
τρέπει θεμελιώδεις άντιλήψεις (δπως τήν διαρχία) τών μανιχαίων καί

άντιπαραθέτει τήν άνάλογη χριστιανική πίστη. WΕτσι π.χ. στό κεφ.

48

μιλάει γιά τόΥ Υίό καί Λζ\γο τού Θεου άσφαλώς μέ τήν έπήρεια
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τών πρώτων φάσεων του άρειανισμου, τόν όποίο δέν μνημονεύει άλ
λά προσπαθεί ν' άπορρίψει. Κλειδί στήν άντιαρειανική του προσπά
θεια είναι οΙ δροι «δμοιος», «όμοιότης» καί «γνήσιος»: «ΥΙός γνήσιος,
δμοιος του γεγεννηκότος». Οί δροι αότοί (άντί τών «φύσει Υίός» καί
«όμοούσιος» του Άθανασίου) δέν φαίνεται νά είχαν γιά τόν Σερα
πίωνα τήν σημασία, πού άπέκτησαν μετά τό

340,

δταν τό «δμοιος»

άρχισέ νά δηλώνει τήν όμάδα τών όμοιουσιανών η καί τών όμοίων.
Άλλιώς, δέν θά κατανοούσαμε πώς ό Άθανάσιος τιμουσε τόν Σε
ραπίωνα καί τόν θεωρουσε όμοϊδεάτη καί πώς ό Σεrr.ιπίων άνέλαβε
τό

356 νά

πρεσβεύσει στόν αότοκράτορα γιά τόν 'Αθανάσιο. Ή έπί

δραση του Ώριγένη στόν Σεραπίωνα φαίνεται καί άπό τήν έρμηνεία

της πτώσεως τών δαιμόνων, τών όποίων ή φύση δέν ταυτίζεται μέ
τήν άβυσσο, μέ κάποιο άνύπαρκτο κακό. Στήν «προαίρεση», δπως
θαυμάσια θά άναπτύξει άργότερα ό Γρηγόριος Νύσσης, όφείλεται τό

πάθος τους καί «τό βασανιστήριον». Ή κόλαση δέν είναι ούτε «αίώ
νιον ούτε άγέννητον», άλλά μόνο «φάρμακον» καί «βοήθημα» γιά

τούς δαίμονες καί δλους τούς άμαρτωλούς (βλ. κεφ.

29-30).

Μετά τήν σύνταξη του έργου αότου άποσύρθηκε στήν έρημο.

wE_

γινε μαθητής του Μ. Άντωνίου, προόδευσε στήν άρετή πολύ, άνα

γνωρίστηκε άββας, γέροντας δηλαδή όμάδας μοναχών, πού συγκρο
τουσαν ύποτυπώδες μοναστήρι η καλλίτερα άσκητική κοινότητα.

vE_

τσι στό πρόσωπο του Σεραπίωνα ό μοναχισμός άποκτα έναν άπό
τούς πρώτους, φαίνεται, μοναχούς μέ σπουδές σ' έπίσημες σχολές.
'Από έρημίτης άσκητής έγινε έπίσκοπος καί τό

339

ό 'Αθανάσιος

του έστειλε τήν καθιερωμένη πασχάλια έπιστολή, πού σημαίνει δτι

έπίσκοπος χειροτονήθηκε λίγο η πολύ πρίν, άγνωστο πότε άκριβώς.
Στοιχεία γιά τήν δράση στήν έπισκοπή του δέν έχουμε. Συμπεραί

νουμε δμως τήν συμβολή του στήν άνάπτυξη του λειτουργικου βίου

καί τήν άντιμετώπιση τών άρειανών άπό ΤΟ 7Τερίφημο «ΕυχολόΥιό»
του, μία έπιστολή τουκαί τίς έπιστολές, πού μέ δική του αίτηση του
έστειλε ό Άθανάσιος περί άγίου Πνεύματος.
Τό «Ευχολόγιο» τού Σεραπ(ωνα είναι συλλογή
Αειτουργία,

30 εύχών (18

γιά τήν θεία

7 γιά τό Βάπτισμα καί τό Χρίσμα, από μία γιά τήν Χειροτονία

διακόνου, πρεσβυτέρου καί επισκόπου, 1 γιά τό Ευχέλαιο κα( 1 γιά τήν Νε
κρώσιμη ακολουθία), στίς δποίες περιλαμβάνεται ή 'Αναφορά μέ τήν επι
γραφή «Εύχή προσφόρου Σεραπίωνος επισκόποω>. Ή συλλογή αύτή ανα
καλύφτηκε στό τέλος τού περασμένου αίώνα, παρουσιάζει γλωσσική καί

θεολογική δμοιογένεια, εκπροσωπεί τήν τυπική παράδοση της Θμούεως κι
έχει τήν σφραγίδα τού Σεραπίωνα, πού εργάστηκε περισσότερο ώς εμπλου
τιστής καί διασκευαστής τού ύπάρχοντος ύλικού. Πρόκειται γιά τήν αρ
χαιότερη αύθεντική συλλογή λειτουργικών εύχών (μετά τήν

«' Αποστολική

παράδοση» τού 'Ιππολύτου καί τόν πάπυρο της κοπτικης μovίiς

Der-Ba1yzeh
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τού

r ι αΙ), ανήκει στόν λειτουργικό τύπο της Αιγύπτου, fXEL στοιχεία (πρό

της' Αναφοράς) δμοια μέ τήν άλεξανδρινή ι\ειτουρ'γία, τήν δήθεν τού Εύαγ

γελιστη Μάρκου, άλλά δέν επέζησε καί άρα δέν επέδρασε εύρύτερα στήν
λειτουργική ζωή της 'Εκκλησίας.

, Αξιοσημείωτο

είναι δτι ή συλλογή παρουσιάζει σοβαρές θεολογικές ι

διοτυπίες, οί σπουδαιότερες τών όποίων είναι οί έξης: α) ό δοξολογικός τύ
πος είναι πάντα πρός τόν αγέννητο Θεό «δ ι ά

'Ιησού Χριστού έν 'Αγίφ

Πνεύματ\» (άντί: δόξα τφ Πατρί καί τφ γίφ καί τφ άγίφ Πνεύματι)' β) ό

καθαγιασμός τού άρτου καί τού οίνου γίνεται άπό τόν θείο Λόγο καί όχι
από τό αγιο Πνεύμα, δπως γνώριζε ή 'Εκκλησία πάντοτε (άκόμη καί στήν
άναφορά τού παπύρου

Der-Balyzeh)'

γ) ή διάθεση αφελούς αποπνευματο

ποιήσεως φαίνεται κυρίως εντονη στόν καθαγιασμό, δπου ό Λόγος καλεί

ται νά κάνει τόν αρτο «σώμα τού Λόγου» (οχι τού Χριστού) καί τό «ποτήριον
αίμα της αληθείας» (όχι τού Χριστού). Οί δύο τελευταίες Ιδιοτυπίες υπο
γραμμίζουν, άν δχι επίδραση γνωστική, συγγένεια τού συντάκτη μέ τήν

<0-

ριγενιστική θεολογία καί Ιδιαίτερα μέ τό επικίνδυνο θεολογικό σχημα
Λόγος-Θεός, ενώ απηχούν καί υποτίμηση τού άγίου Πνεύματος.
μασία μάλιστα δτι ή υποτίμηση αύτή, πού εφτανε στήν

wEXEL ση
κακοδοξία, fytVE

άφορμή νά γράψει ό Άθανάσιος πρός τόν Σεραπίωνα τίς περίφημες τρείς

περί άγίου Πνεύματος 'Επιστολές, πού τόν ανέδειξαν καί πρώτο μεγάλο
πνευματολόγο της 'Εκκλησίας.

Βέβαια, δέν γνωρίζουμε τόν βαθμό συμμετοχης τού Σεραπίωνα στήν σύν
ταξη τών

30 ευχών,

αλλά εφόσον ή 'Αναφορά (<<Ευχή προσφόρου») σαφώς

άποδίδεται σ' αύτόν, ή εύθύνη του γιά τίς επικίνδυνες ιδιοτυπίες της είναι
σαφής, δπως εγινε απόλυτα σαφής μετά τό
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καί ή εύθύνη του γιά τήν

χρήση τού δρου δμοιος στό «Κατά μανιχαίων». Αύτά εξηγούν γιατί ό Μ.
Άθανάσιος εσπευσε, μολονότι εξόριστος, τό
Σεραπίωνα τίς περίφημες

3

359/360,

νά γράψει πρός τόν

'Επιστολές περί άγίου Πνεύματος, οπου πάλι

άνέπτυξε τήν όμοουσιότητα τού γίού πρός τόν Πατέρα καί κυρίως εκανε
τήν πρώτη μεγάλη θεολογία περί αγίου Πνεύματος, τό όποίο δέν αποκαλεί

εύθέως (τό κάνει μόνον έμμεσα) «όμοούσιον» πρός τόν γίόν, αλλά βεβαιώ
νει δτι σέ καμμία περίπτωση δέν είναι «ξένον» καί «αλλότριον» της ούσίας
τού Θεού. Ό 'Αθανάσιος δηλαδή έκρινε οτι ό Σεραπίων χρειαζόταν τήν θε

ολογία αύτή, πρώτα γιά νά ξεπεράσει σχετικές δικές του αμφιβολίες ή πα

ρεκκλίσεις κι έπειτα γιά νά πολεμήσει τούς δηλωμένους πνευματομάχους
της περιοχης του. Πρέπει εν τούτοις νά προσθέσουμε δτι ό Σεραπίων μιλά
ει κατά τών αρειανών εύθέως στήν 'Επιστολή του πρός τούς «Μαθητάς τού

άγίου Άντωνίου», αμέσως μετά τόν θάνατο τού τελευταίου.

,Αρχαίοι εκκλησιαστικοί

συγγραφείς, σύγχρονοί του καί μεταγενέστεροι,

αναφέρουν επαινετικά τόν Σεραπίωνα: Μ. Άθανάσιος στίς πρός τόν Σε
82 καί 91 καί 'Επιστολή
πρός Δρακόντιον 7)' Ίερώνυμος, De viris ί/l. 99 καί 'Επιστ. 70,4' 'Επιφά
ραπίωνα 'Επιστολές του κ.ά. (π.χ. Βίος Άντωνίου
νιος Σαλαμίνας, Πανάριον

73,26' Σωζομενός,
4,23. Ή τιμή του ως

'Εκκλησ. ίστ.

3,14

καί

4,9-

Σωκράτης, 'Εκκλησ. ίστ.
αγίου συνάντησε δυσχέρειες
καί όπωσδήποτε απουσιάζει από τά άρχαία μαρτυρολόγια καί έορτολόγια,

εκτός από τό Ρωμαϊκό μαρτυρολόγιο τού Μεσαίωνα, στό όποίο ομως άνα-
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φέρεται (21 Μαρτίου) ώς άναχωρητής. Ή κοπτική 'Εκκλησία έορτάζει τήν
μνήμη του στίς 7 Μαρτίου.

ΕΡΓΑ

Ό Σεραπίων Θμούεως είναι δόκιμος συγγραφέας καί άριστος γνώστης
της έλληνικης γλώσσας καί τών μεθόδων συγγραφης. -Εγραψε Κατά Μα

vιχαίων, 'Επιστολές (περιστασιακές, παραμυθητικές καί προτρεπτικές), έρ
μηνευτικά σχόλια καί λειτουργικές εύχές. Τό ταλέντο του φαίνεται κυρίως
στό άντιμανιχαϊκό του

f:pyO,

όπου συνδυάζονται φιλοσοφική (πλατωνική)

μεθοδολογία καί θεολογική όξύνοια. Φαίνεται όμως ότι μετά τήν σύνταξη
f:pyOU αύτού καί είδικότερα μετά τήν φυγή του στήν έρημο άσχολήθηκε

τού

πολύ λίγο μέ τήν συγγραφή. 'Αλλά, καί όσα έγραψε δέν διαβάστηκαν πολύ

στούς μεταγενέστερους αίώνες.
Κατά Μανιχαίων. Μάλλον τό αρχαιότερο σπουδαίο άντιμανιχαϊκό f:pyO
της 'Εκκλησίας. Γράφηκε μεταξύ 323 (όπότε είχε εκδηλωθεί ό αρειανισμός)
καί

330 (άν

τότε τοποθετήσουμε τήν φυγή του στήν ερημο). Σέ

54 κεφάλαια

εκθέτει καί καταπολεμεί τίς μανιχαϊκές θέσεις. Τό πληρες κείμενο άνακά
λυψαν μόλις τό
τοπεδίου

1925 οί R.
(" Αγιον ·Ορος).

Ρ.

Casey

καί

Kirsopp Lake

στόν κώδικα
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Βα

ΡΟ

40, 900-924 (μέρος μόνο). R. Ρ. CASEY, Serapion of Thmuis against the Manichees,
Cambridge (Mass.) 1931. ΒΕΠ 43,27·70 (κατά τήν έκδοση Casey).
«Ευχολόγιον». 'Ονομάστηκε f:τσι συλλογή

30 λειτουργικών

ευχών, τίς ό

ποίες χρησιμοποιούσε ό Σεραπίων στήν επισκοπή του καί γιά τήν τελική
μορφή τών όποίων όπωσδήποτε εργάστηκε. Τό πληρες κείμενο βρέθηκε μό
λις στό τέλος τού περασμένου αίώνα στόν κώδικα

149

της Μεγίστης Λαύ

ρας (τού Άγίου 'Όρους). Μετά τίς εύχές ύπάρχει έπιστολή «Περί Πατρός

καί Υιού», ή όποία δμως εσφαλμένα αποδίδεται στόν Σεραπίωνα. Ό Β.

άρνείται τήν γνησιότητα καί τού Εύχολογίου

Botte

(OC 48 [1964] 50-56).

G. WOBBERMIN, Altchristliche lίturgίsche Stϋcke aus der Kirche Aegyptens nebst einem
dogmatischen Βήef des Bischofs Serapion νοη Thmuis (TU 17, 3b), Leipzig 1898. F. Χ. FUNK,
Didaskalia et Constitutiones Apostolorum, 11, Paderborn 1905, σσ. 158-195. J. WORDS·
WORTH, Bishops Serapion's Prayer-book, Hamden 1964. ΒΕΠ 43, 71-84.
Έπιστολαί. Ό 'Ιερώνυμος
ραπίωνα. Στόν κώδικα Paris

(De viris ΠΙ 99) μιλάει γιά επιστολές τού Σε
Coislin. 529 επισημάνθηκαν 2 άποσπάσματα

επιστολών του, τό δεύτερο τών όποίων f:χει τόν τίτλο: «τού άγίου Σεραπίω
νος εκ της κγ' επιστολης του». Έπομένως ύπηρχε συλλογή 'Επιστολών
τού Σεραπίωνα, από τήν όποία σώθηκαν μόνο:
Πρός Εύδόξιον έπίσκοπον: ΡΟ

Άποσπάσματα
nr

,tlιr~,...,

....... , - _

3 στά
'Γ'ΙΙ"

40, 924-925.

ΒΕΠ

43, 87.

«'Ιερά παράλληλα» τού 'Ιωάννη Δαμασκηνού: ΡΟ

..... ".

.,.. .......... ,.. ...
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Πρός τούς μαθητάς τού άγιΌυ Άντωνίου. Διασώθηκε μόνο σέ συριακή

καί αρμενική μετάφραση. Δέν ύπάρχει απόλυτη συμφωνία στίς δύο μετα
(356) τού Μ. Άντωνίου: R.

φράσεις. Γράφηκε αμέσως μετά τήν κοίμηση

Draguet, Une lettre de Serapion de Thmuis aux disciples d' Antoine (A.D. 356)
en versions syriaque et armenienne: Μυ 64 (1951) 4-17. Καί σέ μετάφραση
νεοελληνική: ΒΕΠ 43, 95-101.
'Ερμηνευτικά σχόλια. Ό Ίερώνυμος αποδίδει στόν Σεραπίωνα τό εργο

"De psalmorum titulis"

πού χάθηκε. Έπισημάνθηκαν όμως άποσπάσματα

σχολίων ή υπομνήματος στήν Γένεση α

Les anciens commentateurs grecs de
σ. 104 καί ΒΕΠ 43, 85.

Ι'

Ι

Ι

1, α 26 καί γΙ 15: R. Devreesse,
Octateuque et des Rois, Vaticano 1959,

Άποφθέγματα. Στήν αλφαβητική σειρά τού «Γεροντικού» περιλαμβάνον

ται τέσσερα άποφθέγματα «τού όββά Σεραπίωνος».
Τό «Γεροντικόν» ήτοι αποφθέγματα όγίων γερόντων, 'Αθήνα

1970,

σσ.

117·118.

Άμφιβαλλόμενα. Τρία συριακά αποσπάσματα, τό ενα όπό Όμιλίαν πε
ρί παρθενίας, τό δεύτερο από Έπιστολήν πρός έπισκόπους όμολΟΥητάς καί
τό τρίτο άπό άγνωστο έργο, είναι αμφίβολο άν ανήκουν στόν Σεραπίωνα:
Ι.

Rucket, Florilegium Edessenum anonymum: SAM 1933, 27-29.
Νόθα. Ή χειρόγραφη παράδοση αποδίδει στόν Σεραπίωνα αγιολογικά

καί θεολογικά κείμενα, άσχετα όμως πρός αύτόν:
'Επιστολή πρός μονάςοντας. Έκδίδεται μέχρι τώρα ώς έργο τού Σερα

πίωνα, αλλά δέν άνήκει σ' αύτόν, διότι άναφέρει ώς μακαρίτες τούς μεγά
λους αίγύπτιους ασκητές Μακάριο, 'Ιωάννη (μάλλον τόν Λυκοπολίτη) καί
Άμμούν, πού όλοι κοιμήθηκαν στό τέλος τού Δ' αΙ, διότι έχει διαφορετι

κό δοξολογικό τύπο από αυτόν τού Ευχολο-Υίου καί διότι τό ϋφος της είναι
διαφορετικό άπό τά έργα τού Σεραπίωνα: PG 40, 925-941. ΒΕΠ 43, 87-95.
Περί Πατρός καί Υ{ού. ~Eχει θεολογία διάφορη όπό τό Ευχολόγιο καί

τά λοιπά κείμενα τού Σεραπίωνα. Βλ. Ευχολόγιον.
Βίος Μακαρίου τού Σκητιώτου. Τό έλληνικό πρωτότυπο μένει ανέκδοτο
(BHG 999J). Ύπάρχει κοπτική, συριακή καί αραβική μετάφραση: Η.Ο. Εν.

White, The Monasteries of the Wadi'n Natrun, 11, New York 1932,
465-468. CPG 11 2501.

σσ.

Βίος Άντωνίου τού Ά ναχωρη τού. Στήν αραβική, ανέκδοτος.

60-120,

CPG 11

2502.
Βίος Πσώη (ή Βισώη) τού άναχωρητού. Στήν συριακή.

Βίος 'Ιωάννου τού Βαπτιστου. Στήν αραβική.

CPG 11 2503.
CPG 11 2504.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥ ΛΟΥ, 'Αλεξανδρινά σημειώματα: Σεραπίων ό Θμού

εως. Έπιστολαί πρός τόν Πατριάρχην 'Αλεξανδρείας Παρθένιον Β': ΕΦ

11 (1923) 177-188.
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Β. CAPELLE. Ι' anaphore de Serapion. Essai d' exegcse: Μυ 49 (1946) 425-443. Α. PETERS,
Het tractaat van Serapion νοη Τhmuis tegen de Manicheen: Sacris Erudiri 2 (1949) 55-94.
Η. DORRIES: PWK supplementum 8 (1956) 1260-1267. Β. ΒΟΠΕ, Ι' Eucologe de Serapion
est-il-authentique?: OC 48 (1964) 50-56. D. DUFRASNE, Ι' Eucologc dc Serapion (διατρι
βή δακτυλογρ.), Louvain 1966. Κ. GAMBER, Die Serapion-Anaphora ihrem altesten Bestand
nach Untersucht: OsrkSc 16 (1967) 33-42. ΡΑΝΤΑΙΕΙΜΟΝ RODOPOULOS. Τhe Sacramentary of Serapion, Θεσσαλονίκη 1967. Π. ΤΡΕΜΠΕΛΑ, Λειτουργικοί τύποι Αίγύπτου
καΙ 'Ανατολής, 'Αθήνα 1961, σσ. 15-43. ΣΤΥΛ. Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, 'Αθανάσιος 'Α

λεξανδρείας περί ι'tγίoυ Πνεύματος κατά τάς πρός Σεραπίωνα έπιστόλάς αυτού: ΕΦ53

(1971), 'Αθήνα 1971 (ι'tνάτυπo). D. DUFRASNE, Les tendances ariennes et pneumatomaques
de Ι' Eucologue du Pseudo-Serapion (διατριβή δακτυλογρ.), louvain 1981 (τρείς τόμοι).
Α. GLOBE, Serapion of Thmuis as witness ιο the Gospel text used by Origen ίη Caesarea:
NovTesr 26 (1984) 97-127. R. MERKELBACH, Manichaica (5-6): ΖΡΕ 58 (1985) 55-58.

65.

ΣΥΝΟΔΟΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ (362 καί 363)
καί ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ (363)

Τό αρειανικό οίκοδόμημα τών δl10ίων ανατράπηκε προσωρινά μέ τόν θά
νατο τού Κωνσταντίου

(361)

καί τήν μονοκρατορία τού 'Ιουλιανού

(361-363).

'Εφόσον ό 'Ιουλιανός, θιασώτης ήδη της εθνικης θρησκείας,αδιαφορούσε
γιά τά εσωτερικά θεολογικά θέματα της 'Εκκλησίας, επέτρεψε νά επανέλ

θουν στίς επισκοπές τους ολοι οΙ όρθόδοξοι επίσκοποι. Κύριο μέλημα τών
όρθοδόξων, οί όποίοι γιά δεκαετίες διώκονταν καί δέν είχαν ισχυρή φωνή
στίς συνόδους, ήταν νά διασαφηνίσουν τήν πίστη τους, νά προσδιορίσουν
τήν θέση τους έναντι τών αρειανικών όμάδων καί ν' αντιμετωπίσουν τά με
τανικαϊκά θεολογικά προβλήματα, οπως της ταυτότητας ή διακρίσεως ου

σίας καί υποστάσεως, της κτιστότητας ή μή τού αγίου Πνεύματος καί τού
πρώιμου απολιναρισμού.

Α. Τό δύσκολο έργο επιχείρησε μ' επιτυχία ό Μ. 'Αθανάσιος μέ σύνοδο

πού κάλεσε στήν 'Αλεξάνδρεια τό

362.

Τό κύρος της συνόδου υπηρξε με

γάλο, ενεκα τών συνετών αποφάσεων, αλλά κι ένεκα της φήμης τών με
λών της, πολλά τών όποίων είχαν άναδειχτεί σέ όμολογητές, όπως ό
Άθανάσιος καί ό Ευσέβιος

Vercelli.

Ό Άθανάσιος συνέταξε τόν περίφημο

Τόμον πρός Άντιοχείς, τόν όποίο εστειλε ή σύνοδος στήν Άντιόχεια (βλ.
κεφ .• Αθανάσιος, όπου ή ανάλυση τού κειμένου καί οί εκδόσεις του).
Β. Τό έπόμενο ετος, μόλις ά,VΉλθε στόν θρόνο ό 'Ιοβιανός, ζήτησε σύν
τομη έκθεση πίστεως άπό άλλους καί από τόν Άθανάσιο, τόν όποίο τιμού
σε. Τότε ό ' Αθανάσιος κάλεσε στήν 'Αλεξάνδρεια

(363) σύνοδο επισκόπων

Αιγύπτου, Θηβαίδας καί Λιβύης. Μέ τήν έγκρισή τους απέστειλε στόν '10βιανό τό Σύμβολο Νικαίας, προτάσσοντας όλίγα περί Νικαίας καί περί της
δράσεως τών άρειανών κι επιτάσσοντας εξηγήσεις περί τού Υίού ώς «άλη-
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θινού καί φύσει τού Πατρός» ΥΙού καί περί τού άγ. Πνεύματος, πού δέν

είναι άλλοτριωμένο άπό τόν Πατέρα καί τόν Υίό, μέ τούς δποίους συνδο
ξάζεται.
Τό κείμl'.νc: ΡΙ

26, 813-820.

ΒΕΠ

Γ. Μέ τήν ίδια άφορμή, τό

31, 130-132.

363,

συνiΊλθε στήν 'Αντιόχεια σύνοδος άπό

παρεπιδημούντες τότε στήν πόλη επισκόπους καί συνέταξε σύντομο
κείμενο-άπάντηση «τφ '/oβιαvφ ... ή τών έν Ά ντιοχεί{l παρόντων έπισκό

πων σύνοδος». Έπαινεί τόν Ίοβιανό πού <bς θεμέλιο της ένότητας θέτει τήν
πίστη της Νίκαιας καί κατακρίνει αύτούς πού άπέκλεισαν τόν δρο «δμοού
σιορ) άπό τό Σύμβολο Νικαίας, τό δποίο καί παρέθετε. Ύπογράφουν οί
Μελέτιος 'Αντιοχείας, Εύσέβιος Σαμοσάτων καί 27 άκόμη επίσκοποι, με
ταξύ τών δποίων μάλιστα βρίσκεται καί δ πολύς 'Ακάκιος Καισαρείας, δ
μέχρι τότε επικεφαλης τών δμοίων.
Τό κείμενο:

PG 67, 453-456 (κατά τόν Σωκράτη, Έκκλησ. ίστορία ΓΙ 25). Μ. ΤΕΤΖ,
ϋber nicaische Orthodoxie. Der sogennante Tomus ad Antiochenos des Athanasios νοη
AIexandrien: ZNTW 66 (1975) 194-222.

66. MARIUS VICTORINUS

(+

λίγο μετά τό 363)

δ θεολΟΎών φιλόσοφος

ΓΕΝΙΚΑ

Ό αφρικανός Marius Victorinus σταδιοδρόμησε περί τό 350 στήν
Ρώμη ώς ρήτορας καί διδάσκαλος της φιλοσοφίας. 'Απέκτησε με
γάλη φήμη ώς γραμματικός, ύπομνηματιστής του Κικέρωνα καί τοίί

Βιργιλίου, έρμηνευτής του Άριστοτέλη καί τών νεοπλατωνικών Πλω
τίνου καί Πορφυρίου καί ώς έκλαϊκευτής της έλληνικης φιλοσοφι
κης σκέψεως μέ τίς διατριβές του. Έπικύρωση αύτών ύπηρξε τό
άγαλμα πού του έστησαν στό forum του Τραϊανου. Παράλληλα πρός
τήν έντονη έκπαιδευτικοφιλοσοφική δράση του ηταν θιασώτης καί
μύστης αίγυπτιακών θρησκειών καί μυστηρίων. Τό φιλοσοφικό του
έργο έπέδρασε στήν λατινική μεσαιωνική σκέψη μέσω κυρίως τοίί
Βοηθίου καί τοίί Κασσιοδώρου.
Ή νέα iποχή του

Ό

Victorinus, γέρος πλέον καί πολύπειρος δάσκαλος, έγινε χρι
στιανός, περί τό 355, στά 70 του ίσως χρόνια. Τό γεγονό'ς κλόνισε
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τόν έξασθενημένο παγανισμό της Ρώμης κι ένίσχυσε τήν καταr.:ο

νημένη από τόν αρειανισμό 'Εκκλησία. Ή μελέτη τών νεοπλατο.νι
κών καί δή του Πορφυρίου, τά ακούσματα γιά τήν 'Εκκλησία ·,αί
λιγότερο ή χριστιανική γραμματεία (μελετουσε τήν Γραφή) εγινu.v· οί

αφορμές της μεταστροφης του. Αύτή δμως ηρθε πολύ αργά. Ό

Vict.

διατήρησε τήν διδασκαλική του εδρα καί μαζί της τόν τρό1tο σκέ

ψεως καί γραφης. Προπαντός δέν είχε περιθώρια γιά βαθι~ μελέτη
της Παραδόσεως της 'Εκκλησίας καί της θεολογικής δι' ργασίας,

παλαιάς καί πρόσφατης, πού είχε συντελεστεί στήν Ά\ ατολή κυ
ρίως, αλλά καί στήν Δύση. Τό γεγονός εχει μεγάλη ση:-ασία, διότι

μέ τήν αφοσίωση, πού είχε στόν νέο πνευματικό του κόσμο, θέλησε
νά συμβάλει στήν λύση τών προβλημάΤfOν του, είδικά αύτών πού δη

μιούργησαν οί αρειανικές αντιλήψεις. 'Αλλά τότε λειτούργησε πε
ρισσότερο. ώς
κατάλληλες

-

θεολογών

φιλόσοφος,

κατά τήν γνώμη του

-

πού

έφάrιμoζε

ψύχραιμα

νεοπλατωνικές μεταφυσικές

αντιλήψεις στόν χώρο της θεολογίας. WΕτσι, στό πρόσωπο τοίί

Vict.,

εχουμε τήν πρώτη στήν Δύση προσπάθεια κατανοήσεως του τρια

δολογικου θέματος μέ καθαρά νεοπλατωνικές r.:ροϋποθέσεις. Άκόμη

ό

Vict.

είναι ό πρώτος ύπομνηματιστής του Παύλου στήν λατινική,

αλλά δέν γνώριζε ούτε άλλα έρμηνευτικά εργα, ούτε τήν ΠΔ καλά.
Σέ αντίθεση μάλιστα μέ τήν τάση τής έποχης ακολούθησε τήν ίστο
ρικογραμματική μέθοδο έρμηνείας κι έργάστηκε περισσότερο ώς φι

λόλογος μέ οίκοδομητικό σκοπό. Ό έκλαϊκευτής φιλόσοφος

Vict.,

παρά τήν γεροντική του ήλικία, μόλις εγινε χριστιανός, έκφράστη
κε μέ λόγο ποιητικό. Τουλάχιστον τούς δύο από τούς τρείς "Υμνους
του εγραψε μέχρι τό

Ή έποχή από τό

358/9, πρίν αρχίσει τό αντιαιρετικό του εργο.
356 μέχρι τό 359 ηταν έκκλησιαστικά κρίσιμη

καί πολύ συγκεχυμένη. WΕπαρχος της Ρώμης ηταν χριστιανός, ό Λε
όντιος. Ό έπίσκοπός της Λιβέριος έξορίστηκε τό

356 ενεκα

της όρ

θοδοξίας του καί της κοινωνίας του μέ τόν Μ. 'Αθανάσιο, γιά νά

έπανέλθει στήν έδρα του, δταν ύπέγραψε

(357)

τό φιλοαρειανικό σύμ

βολο Σιρμίου καί αποκήρυξε τόν Άθανάσιο. Ή κεφαλή τότε της λα
τινικης όρθοδοξίας, ό έξόριστος Ίλάριος

358 εδαφος.

Poitiers,

κέρδιζε μέχρι τό

Οί όμοιοι γύρω από τόν αύτοκράτορα Κωνστάντιο πίε

ζαν καί απειλοίίσαν. Ό ίδιος ό

Vict.

εμενε πιστός στόν'δρο δμοου

σιος. Μέ αύτόν βαπτίστηκε, αύτόν θεωρουσε πίστη του. Στό ανα
στατωμένο έκκλησιαστικοθεολογικό περιβάλλον της Ρώμης, δπου
δέν ύπηρχαν σπουδαίοι θεολόγοι, αναζητοίίσε τρόπο νά πληροφορηθεί
τίς αιτίες της αναστατώσεως, τίς διαφορές τών αντιμαχομένων, τόν

ίδιο τόν αρειανισμό. Τήν πληροφόρηση αύτή, πού ηταν πάντως ανε
παρκής, μερική καί ρηχή, πέτυχε μέ τήν βοήθεια μικρης συλλογης

κειμένων, πού συγκροτήθηκε άπό μικρή σύνοδο τό καλοκαίρι τοίί
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358 στό Σίρμιο καί περιλάμβανε: α) τούς άναθεματισμούς της συνό
δου ' Αγκύρας (Πάσχα του 358), δπου κυριάρχησαν οί όμοιουσιανοί'
β) τό δεύτερο σύμβολο Άντιοχείας (341)' γ) τό σύμβολο καί τούς ά
ναθεματισμούς της συνόδου του Σιρμίου (351)' καί δ) τήν περίφημη
χαμένη 'Επιστολή του Βάσιλείου Άγκύρας περί όμοουσίου καί ό

μοιουσίου. Στήν συλλογή αύτή σπούδασε ό

Vict.

τήν θεολογία τής

'Εκκλησίας καί τίς απόψεις τών αρειανών, δπως αποδεικνύουν τά
τέσσερα πρώτα του αντιαιρετικά έργίδια, γραμμένα τό 359. Πιό συγ
κεκριμένα εκμεταλλεύεται τά στοιχεία του Βασιλείου' Αγκύρας, α

κολουθεί τήν έρμηνευτική του μέθοδο, απορρίπτει τά επιχειρήματά
του γιά τόν δρο όμοιούσιος καί συγχρόνως δέχεται τό όμοιουσιανι

κό σύμβολο τής Άντιόχειας (341), ένώ έκδηλώνεται κατά του Λιβε
ρίου Ρώμης, πού ύπέκυψε στούς αρειανόφρονες.
Στά τρία έπόμενα ετη, από τό 361 μέχρι τό 363, έγραψε τά ύπόλοι
πα αντιαρειανικά του έργα, μάλλον ώς απάντηση στά πρακτικά τής
συνόδου του Ρίμινι

(359),

δπου τελικά έπικράτησαν οί δμοιοl, στήν

ανάλογη σύνοδο τής Κωνσταντινουπόλεως

(360)

καί γενικά στήν δρα

στηριότητα τών αύλικών επισκόπων Ούρσακίου καί Ούάλη. Τήν ί
δια εποχή καί πιό συγκεκριμένα από τό

362,

δταν μέ τό διάταγμα

του 'Ιουλιανου έγκατέλειψε τήν εδρα της ρητορικής, επιδόθηκε στην
ερμηνεία 'Επιστολών του Παύλου. Φαίνεται δτι πέθανε λίγο μετά τό

363.
Τριαδολογία (φιλοσοφική)

Ό Vict., ώς φιλόσοφος, γνώριζε δτι, γιά νά δείξει έσφαλμένη τήν
θεολογία τών όμοιουσιανών καί τών όμοίων, έπρεπε νά εξηγήσει τό
πώς τής όμοουσιότητας τών θείων προσώπων. Τό έργο του φάνηκε

εύκολο, γιατί νόμιζε δτι στήν φιλοσοφία τοΟ Πορφυρίου έβρισκε δο
μές ανάλογες (τίς όποίες καί συχνά διορθώνει) μέ την τριαδολογία

τών όρθοδόξων. Καί στήν μία καί στήν άλλη Π.χ. όνους

11 ό Λόγος

προϋπάρχει στήν πρώτη αρχή, στόν Θεό, πού έχει απόλυτη ένότη
τα. Γιά ν' απαντήσει στό θεμεΛιώδες πρόβλημα του Άρείου, διακρί
νει στόν Θεό (Πατέρα;) μέ σαφήνεια θέληση γεννητική, από τήν όποία
γεννάται ό γίός, καί θέληση δημιουργική, μέ τήν όποία δημιουργεί

τόν κόσμο. Ή καθαρά φιλοσοφική ίδέα της ταυτίσεως αλλά καί τής
διακρίσεως στήν ψυχή του εΙναι, του ζην καί του νοείν, καί ή ανάλο
γη θεωρία του Πορφυρίου περί τριάδας, τόν όδηγουν στήν ίδέα τής
όμοουσιότητας τών θείων ύποστάσεων, διότι καί αύτές συνιστουν
«τριδύναμον» πραγματικότητα:

esse, vivere, intelligere.

Τίς δυνάμεις

(χαρακτηριστικά) αύτές αντιπροσωπεύουν ό Πατήρ, ό γίός καί τό
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άγ. Πνεύμα. νΕτσι, τά τρία πρόσωπα εΙναι ένέργειες μιάς θείας

'Εδώ υπάρχει κάποια σύγχυση, διότι ό Πατέρας άποτε
λεί τήν 'κατ' έξοχήν υπόσταση-ουσία: είναι substantia ante substantia.
'Εξηγεί τόν Πατέρα ώς είναι έν δυνάμει, δηλαδή ώς είναι (esse) δύ
ναμιν (potentia) καί ύπόστασιν (substantia), ένώ τόν ΥΙό ώς είναι έν
πράξει, δηλαδή ώς κίVΗσlν (motus), ένέργειαν (actio) καί ζωήν (vita).
Ό Πατέρας έξέρχεται άπό τήν σιγή του μέ τήν γέννηση του Υιου,

substantia.

ή όποία γίνεται έκτός χρόνου καί χωρίς νά υποστεί κάτι ό Πατέρας,
πού παραμένει φωνή έν σιγή (νοχ ίη

sjlentio).

νΕτσι γεννάται ή φωνή,

δηλαδή ό ΥΙός ι<αί άπό αυτόν προέρχεται τό άγιο Π νεύμα ώς φωνή
φωνής (νοχ

vocis).

Οί διακρίσεις αυτές (φωνή έν

alyij -

φωνή

7

φω

νή φωνής), πού δείχνουν ξεχωριστή γιά τό κάθε πρόσωπο δύναμη

potentia,

έξηγούν τήν ίδιαιτερότητα τών τριών θείων προσώπων, ένώ

τονίζουν τόν άμεσο έσωτερικό σύνδεσμό τους καί άρα τήν όμοου
σιότητά τους. Φαίνεται μάλιστα δτι κάπως διακρίνει τήν
ώς ουσία καί τήν

existentia

substantia

ώς πρόσωπα, κάτι πού διευκολύνει τήν

διαπίστωση στόν Θεό ένότητας ουσίας καί τριαδικότητας προσώ
πων. 'Αλλ' αυτό δέν γίνεται μέ συνέπεια.

Δέν κατανοεί τελικά τήν θεολογική διάκριση μεταξύ είναι καί φύ
σεως στόν Θεό καί γι' αυτό, άσυναίσθητα ίσως, κάνει λάθος άνάλο
γο μ' έκείνο του Βασιλείου 'Αγκύρας, τόν όποίο φαινομενικά άπορ
ρίπτει: ό Θεός Πατέρας δηλαδή είναι ή άπόλυτη ουσία καί μάλιστα
έχει προτεραιότητα ώς μή δν καί «προόν», πού γεννά τό πρώτο εί
ναι, τόν Υίό (ίδέα πού σχετικοποιεί τήν άιδιότητα του γίου, έφόσον
τήν συνδέει μέ τήν θεία ουσία). Στοιχεία τών μεταφυσικών καί ψυ
χολογικών αυτών διακρίσεων του

Vict.

θά γίνουν παράδοση στήν δυ

τική θεολογία κυρίως μέ τό έργο του Αυγουστίνου καί θά έπανέλθουν
στούς νεοπλατωνικούς τού ΙΒ ι αΙ τής Δύσεως.

Ό τρόπος, μέ τόν όποίο ό

Vict.

έξηγεί τίς σχέσεις τών τριών θείων

προσώπων, προϋποθέτει έπίδραση του γνωστικισμου, διότι συνειδητά

ή άσυνείδητα προβάλλει κάπως δύο συζυγίες: Πατέρα-ΥΙό καί
Χριστό-άγιο Πνευμα

των είναι

(esse-motus καί motus-genito genitus). Πέρα τού
άξιοπρόσεκτο δτι ό Vict., έστω μέ τρόπο μή πειστικό, μι

λάει γιά τήν όμοουσιότητα του άγίου Πνεύματος, χρησιμοποιώντας
στήν Δύση πρώτος, μέ θεολογική συνέπεια, τόν δρο δμοούσιος γιά
τό Πνευμα

Ή

(Adversus Arium Ι 13, 59).
τριαδολογία του Vict., άκριβώς έπειδή

υπήρξε πολύ φιλοσοφι

κή μέ δαιδαλώδη μεταφυσικά σχήματα καί συχνά μέ δυσνόητη γλώσ
σα κι έπειδή αυτή δέν συνιστουσε τήν όριστική θεολογική λύση του

προβλήματος, πού έδωσε ό Μ. Βασίλειος άπό τό

364

καί μετά, λη

σμονήθηκε κι έπέδρασε πολύ λίγο στούς μεταγενέστερους. 'Απηχή

σεις μόνο συναντά κανείς στόν Αυγουστίνο, στόν 'Αλκουίνο καί τόν
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Hincmar

τής

Reims.

Περισσότερο εύτυχής ύπηρξε δ

Vict.

μέ τούς iJμvουc; του, διότι, άν

καί δέν έχουν μεγάλη ποιητική άξία καί δέν γράφηκαν γιά χρήση λει
τουργική, στοιχεία τού τρίτου άπό αύτούς μπήκαν στήν λατινική ά
κολουθία της 'Αγίας Τριάδας, ίσως μέσω τού Άλκουίνου.

ΕΡΓΑ

Ό

Vict.

μέχρι·τά

70

του περίπου χρόνια έγραψε, ώς έθνικός, γραμματι

κά, έρμηνευτικά καί ύπομνηματιστικά έργα. Μετά, ώς χριστιανός, έγρα
ψε μέ τήν ίδια μέθοδο καί τό ίδιο ύφος ύμνους, άVΤlαιρετικά καί έρμηvευτικά
('Επιστολών Παύλου) εργα. Τό ύφος καί ή γλώσσα του συχνά είναι τόσο
στρυφνά, ώστε ν' άποθαρρύνουν τόν άναγνώστη. - Αλλοτε δμως, δταν δέν
παραδίδεται στίς άτέρμονες μεταφυσικές άναλύσεις, είναι απλά, έπαγωγά
καί τόσο κατανοητά, ώστε νά έπιβεβαιώνουν τήν φήμη του ώς περίφημου
δάσκαλου. Στούς ύμνους του καί στά αντιαρειανικά κυριαρχεί τό ένδιαφέ

ρον γιά τό τριαδολογικό πρόβλημα, ένώ στά έρμηνευτικά ή οίκοδομή καί
ή άπλοϊκή έρμηνεία, ή ύπογράμμιση τού πάθους τού Κυρίου, ώς τού μυστη
ρίου της θείας οίκονομίας, πού δδηγεί στήν σωτηρία.
Α. -Εργα φιλοσοφικά καί γραμματικά

Ars grammatica: Η. KeiI, Grammatici latini, νι, Leipzig 1874, σσ. 3-31. Ι.
Mariotti, Ars grammatica ... , Firenze 1967.
Explanationes ίΏ Ciceronis Retoricam:C. HaIm, Rhetores latini minores,
Leipzig 1863, σσ. 153-304.
De definitionibus: Τ. StangI, Tulliana et Mario-Victoriana, Μϋnchen 1888,
σσ. 12-48. Ρ. Hadot, Μ. Vict ... , Paris 1971, σσ. 329-362.
'Αποσπάσματα μόνο σώθηκαν άπό τά έργα του: ln Ciceronis Topica
commenta (Ρ. Hadot, μν. έργ., σσ. 313-321)' De syllogismis hypotheticis (Ρ.
Hadot, σσ. 323-327)' μετάφραση της «Είσαγωγί'ίς» τού Πορφυρίου (Ρ. Hadot,
σσ. 367-380).
'Απολεσθέντα. Μετέφρασε (Libri platonicorum) έργα τού Πλωτ(νου καί
τού Πορφυρίου καί ίσως τίς «Κατηγορίες» τού' Αριστοτέλη, ένώ πιθανόν

νά ύπομνημάτισε τούς «Διαλόγους» τού Κικέρωνα καί νά έξήγησε νεοπλα
τωνικώς μερικά ποιήματα τού Βιργιλίου.

Β. 'Έργα χριστιανικής έποχης του
~Yμνoι. Πρόκειται γιά τά ποιήματα: α) Adesto, β) Miserere Domine καί
γ) Deus, Dominus, Sanctus Spiritus. Γράφηκαν μεταξύ 358 καί 359 καί είναι
κυρίως τριαδολογικά.
Ρ.

HENRY-P.

ΗΑΟΟΤ:

SCh 69, 620-652.

ΡΙ

8, 1139-1146.
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Contra Candidum

Αήaπum. Μέ τόν τίτλο αυτό παραδίδονται όλα τά άν

τιαρειανικά f:Ργα τού Βικτωρίνου. Πράγματι δμως ό άρειανός

Candidus, πρό

σωπο είκονικό, πού διευκολύνει μεθοδολογικά τόν

νά δργανώσει

Vict.

σταδιακά τά έπιχειρήματά του κατά τών άρχικών άρειανών καί τών όμο{ων,
έμφανίζεται διαλεγόμενος στά τέσσερα πρώτα f:ργα, πού γράφηκαν μετα
ξύ

358

καί

359

καί πού εχουν τούς τίτλους:

1) Candidi Arriani ad Marium

Victorinum rhetorem de generatione divine (Κανδίδου πρός Μ. Vict. περί θείας
γενέσεως)' 2) Marii Victorini rhetoris ad Candidum Arrianum (Μ. Vict. κα
τά Κανδίδου άρειανΟύ)' 3) Candidi Arriani epistola ad Μ. Victorinum rhetorem (Κανδίδου έπιστολή πρός Vict.) καί 4) Adversus Arrium liber primus,
pars prima (cap. 1-47) de Trinitate. (Κατά Άρείου, Βιβλίον πρώτον, μέρος
πρώτον, περί Τριάδος).

Adversus Αrήum. Τέσσερες λόγοι μέ τόν τίτλο αυτό καί τέσσερες υπότι
τλους: 1) Liber primus (cap. 48-64). Quod trinitas homoousios sit (δτι ή Τριάς
είναι δμοούσιος)' 2) Liber secundus. Ει graece et latine de homoousio contra
haereticos (περί δμοουσίου κατά αΙρετικών)' 3) Liber tertius. De homoousio
(περί δμοουσίου)' 4) Liber quartus. De homoousio (περί δμοουσίου). Γράφη
καν μεταξύ 361 καί 363, άφού πλέον ή θεολογική διαμάχη f:κλινε υπέρ τών
όμοίων καί οί άπόψεις όλων είχαν κάπως άποκρυσταλλωθεί.

De homoousio recipiendo (Περί παραδοχης τού δμοουσίου). Γράφηκε έ
πίσης μεταξύ 361 καί 363 καί συνοψίζει δσα διατύπωσε στούς Adνersus
Arrium λόγους του.
PL 8. 1039-1140. Ρ. HENRY-P. HADOΤ: SCh 68-69
Vict .• Opera theologica Τeubneriana. Leipzig 1976.

καί

CSEL 83.

Α.

LOCHER.

Μ.

Ύπομνήματα εΙς τάς Έπιστολάς τού Παύλου: Ad Galatas, Ad Philippenses,
καί Ad Ephesios. Γράφηκαν τό 362 καί 363. Είναι τά πρώτα στόν λατινικό
χώρο. Δέν

f:xOUV

μεγάλες θεολογικές άπαιτήσεις. Γί.νεται άπό τόν

Vict.

ά

ναφορά καί σέ υπομ νήματά του στίς Έπιστολές Α ι καί Β ι Κορινθίους καί

Ρωμαίους, πού πάντως δέν βρέθηκαν.

LOCHER. Commentariί ίη Epistulas Pauli ...• Leipzig Τeubner 1972.
Βλ. καί Ρ. HADOΤ: Latomus 35 (1976) 133-142. F. GORI. Commentariί ίη Epistolas ad
Ephesios. ad Galatas, ad PhiIippenses (corona patrum 8). Τorino SEI 1981. Βλ. ΤΟΥ 1ΔΙΟΥ καί εΙς Orpheus 3 (1982) 103-109.
PL 8.1145-1294.

Α.

Νόθα. Ή χειρόγραφη παράδοση τού προσγράφει άκόμη τά f:ργα

"Factum
est νespere et mane dies unus", Liber ad Justinum Manichaeum καί De physicis (βλ. άνΤίστοιχα CPL 82, 83 καί 100).
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67.

ΤΙΤΟΣ ΒΟΣΤΡΩΝ (+λίΥΟ μετά τό 364)
άντιμαvιxαϊστής

ΓΕΝΙΚΑ

Ό Τίτος έπισκόπευσε στά Βόστρα,

80

χιλιόμ. άπό τήν λίμνη Γεν

νησαρέτ, κοντά στά συριακά σύνορα. ΟΙ πληροφορίες μας γι' αυτόν

είναι πενιχρές. Στήν βασιλεία τού 'Ιουλιανού
βλήματα μέ τόν έθνικό πληθυσμό, τόν

(361-3) είχε πολλά προ
όποίο τό 362 προέτρεψε ό f-

διος ό 'Ιουλιανός ('Επιστ. 52) νά έκδιώξει τόν έπίσκοπο άπό τήν πόλη.
Ή προτροπή δέν είσακούστηκε. Τέλος τού 363 έλαβε μέρος σέ σύ
νοδο στήν Άντιόχεια, όπου άναγνωρίστηκε τό Σύμβολο Νικαίας καί

τό όμοούσιο. Πέθανε λίγο μετά τό

364.

Ό Τίτος άναδείχτηκε άξιόλογος άντιμανιχαϊστής καί μέτριος έρ
μηνευτής, ένώ στά δογματικοθεολογικά θέματα της έποχης στάθη
κε, φαίνεται, μεταξύ όμοιουσιανών καί όμοουσιανών, τήν πίστη τών
όποίων άσπαζόταν, χωρίς νά χρησιμοποιεί τόν όρο όμοούσιος:

« ... έπειδή

άκριβώς ώμοίωται (= δ γίός) τφ γεννήσαντι ...

έπειδή δλόκληρον έν τΌ φύσει σώζει τού Πατρός τόν χαρακτηρα,
έπειδή άπαράλλακτός έσΤιν είκών τού Θεού τού άοράτου,
έπειδή κατ' ουδέν τϋ φύσει διαλλάττεl ... »
(Είς τόν ι\ουκάν

10, 21).

Άντιτάχτηκε όχι μόνο στόν άρχικό άρειανισμό, άλλά καί στόν
Ευνόμιο, άπορρίπτοντας καί τήν άποψή του ότι ό άνθρωπος γνωρί
ζει τήν ουσία τού Θεού. Έάν ό Τίτος έγραψε τό παραπάνω κείμενο
στίς άρχές της δεκαετίας τού

360 η

παλαιότερα, άποτελεί σπουδαίο

δείγμα, fσως τό πρώτο, όρθόδοξης κατανοήσεως άπό μέρους όμοιου
σιανού της κοινώς καί συνοδικώς δεκτης φράσεως «άπαράλλακτος

εΙκών» (= ό γίός). Τήν στιγμή μάλιστα πού οί έπικεφαλης τών όμοιου
σιανών, Γεώργιος Λαοδικείας καί Βασίλειος Άγκύρας, βάθαιναν τό
χάσμα πού τούς χώριζε άπό τούς όρθοδόξους.

Ώς άντιμανιχαϊστής, μέ πλούσια φιλοσοφική παιδεία, ρητορικό
ταλέντο καί σχετική θεολογική κατάρτιση, άναλύει τό πρόβλημα της

θεοδικίας καί άνατρέπει θεμελιώδεις άντιλήψεις τών μανιχαίων, ό
πως ότι τό σκότος είναι άίδιο-αίώνιο καί ίσοδύναμα πολεμά τό φώς,
ότι ή ύλη, δημιούργημα τού κακού, είναι αίώνια κ.ά. Θετικά, τονίζει

τήν θεία προέλευση (θεοπνευστία) της ΠΔ, τήν όποία οΙ μανιχαίοι
άπέρριπταν, καί προστατεύει τήν ΚΔ άπό τίς παρερμηνείες καί τήν

άποσπασματική χρήση τών μανιχαίων. Τό έργο άπέβη σπουδαία πηγή

23 Ι
γιά τήν γνώση του μανιχαϊσμου, δεδομένου δτι σ' αύτό πολύ συχνά
παραθέτει δ Τίτος αύτούσια η παραφρασμένα χωρία άπό κείμενα τών

άντιπάλων του. Δυστυχώς δμως δχι μόνο δέν κάνει άκριβείς παρα
πομπές, άλλά καί δέν διακρίνει τόν Μάνη ( + 277) άπό τούς μαθητές
του. 'Εκφράζεται άκόμα ή άποψη δτι γνώριζε καί καταπολεμουσε
κυρίως τόν μαθητή του Μάνη 'Άδδα (η Άδείμαντο), έναντίον του

δποίου άργότερα έγραψε δ Αύγουστίνος.
ΕΡΓΑ

Κατά μανιχαίων. Γράφηκε λίγο μετά τόν θάνατο τού 'Ιουλιανού

ποτελείται άπό

4 βιβλία.

Σώζεται στό πρωτότυπο μόνο τό τμήμα

σέ συριακή μετάφραση δλόκληρο τό

(363). 'Α
1-37, ένώ

fpyo.

Ρ. DE LAGARDE, Titi Bostreni que ex opere contra manichaeos editio ίη codice
Hamburgensi servata sunt graece, Berlin 1859. ρα 18, 1069-1264 καί 103, 1096B, 1097. Ι.
Β. PITRA, AnaJeeta sacra et classica, ν, Roma 1888, σσ. 50-62. ΒΕΠ 19, 12-108. Ρ. NAGEL,
Neues griechisches Material zu Titus νοη Bostra: Sιudia ΒΥΖΒηιίηΒ, Folge 11, Berlin 1973,
σσ. 285-350 (τό Τμήμα 1117-29). Ή συριακή μετάφραση: Ρ. DE LAGARDE, τίti Bostreni
Iίbri lν syriace, Berlin 1859 (έπανέκδ. τό 1924). Σώθηκαν έπίσης άποσπάσματα στήν ά
ραβική~ Η. ACHELIS, Hippo[ytus Werke, Ι, 2 (GCS), Leipzig 1897, σσ. 281-286.

ΌμιλΙαι (ύπομνήματα) είς τό Εύαγγέλιον τού Λουκα.. Στίς σειρές τού Νι
κήτα ·Ηρακλείας καί άλλα fΡγα διασώθηκαν τόσα πολλά έρμηνευτικά χω

ρία τού Τίτου, ώστε νά είναι βέβαιο δτι μέ μορφή όμιλιών ύπομνημάτισε
δλόκληρο τό Εύαγγέλιο τού Λουκα..

J. SICKENBERGER, Titus νοη Bostra. Studien zu dessen Lukashomilίen (TU 21, 1),
Leipzig 1901, σσ. 140-245. G. MERCATI, Opere Minori 11 (Srudi e Testi 77), Roma 1937,
σσ. 72-84. J. REUSS, Bemerkungen zu den Lukas-Homilίen des Titus νοη Bostra: Biblίca
57 (1976) 538-541 (άποσπάσματα σέ χειρόγραφο της Ζακύνθου). Σώθηκαν άποσπάσμα
τα στήν κοπτική καί τήν άραβική.

·Ομιλία είς τά 'Επιφάνια. Σώζονται μόνο 4 άποσπάσματα στήν συριακή.
Ι.

RUCKER, Florilegium Edessenum anonymum: SAM 1933,

σσ.

82-87,

δπου καί μετά

φραση άπό τά συριακά στά έλληνικά.

Νόθα:

Μεταγενέστερα τού αποδόθηκαν κακώς «Αόγος είς τά Βαία» (BHG 2230:
ρα 18, 1264-1277 καί ΒΕΠ 19, 109-116) καί έρμηνεία τού ι\ουκα 18, 2 (βλ.

Sickenberger,

μν.

fpy.,

σ.

137).

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

R. REITZENSTEfN, Eine wertlose und eine wertvolle ϋberΙίeferung ϋber den
Manichii.ismus: Nachrichten der GeseIlschaft der Wissenschafren Ζυ Gottίngen. Phi/.-hisc.
K/asse, Gottίngen 1931, σσ. 28-58. Α. BAUMSTARK, Die syrische ϋbersetΖung des Titus
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νοη Bostra und das Diatessaron: Biblica 16(1935)257-299. W. FRANKENBER, Die
Streitschrift des Titus v. Β. gegen die Manichii.er: ZDMG, 1938, σσ. 28-29. Ρ. ΝΑΟΕΙ,- Die
Paradieserzii.hlung bei Titus νοn Bostra: Srudia ΒΥΖΒηιίηΒ 1(1969)211-219. J. REUSS,
Bemerkungen Ζυ den Lukas-Homilien des Titus νοη Bostra: Biblica 57(1976)538-541.

68.

ΑΚΑΚΙΟΣ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ (+ 365/6)
άρχηγόι; τών δμοίων

ΓΕΝΙΚΑ

Ό 'Ακάκιος ύπηρξε ένας άπό τούς πολύ μορφωμένους κληρικούς
της άρχαίας 'Εκκλησίας καί διαδέχτηκε, τό

340,

τόν χρονικογράφο

Εύσέβιο στόν έπισκοπικό θρόνο της Καισάρειας Παλαιστίνης. Τήν
κυρίως συγγραφική δράση του Άκακίου τοποθετουμε μεταξύ

360 .• Ασχολήθηκε

340 κα!

μέ τήν έρμηνεία τών Γραφών, άκολουθώντας τήν

άντιοχειανή παράδοση, μέ ποικίλα ζητήματα θεολογικά καί δή μέ
τήν άναίρεση δσων έγραψε ό Μαρκέλλος Άγκύρας έναντίον του' Α
στερίου, θεωρητικου άρχικά του άρειανισμου. Έπομένως ό

' Ακά

κιος ύπηρξε άρειανόφρων, πού δμως, καθώς ό δάσκαλος καί
προκάτοχός του Εύσέβιος, δέν έδινε άπόλυτη σημασία στίς θεολο
γικές διαφορές, άκόμα καί στίς ριζικές. Προφανώς έπηρεάστηκε σ'

αύτό καί άπό τόν iΊρωά του Άστέριο, πού έμφανίστηκε ώς ήμιαρεια
νός στήν σύνοδο τών 'Εγκαινίων

·0

(341).

ρόλος του Άκακίου, έπειδή άπό τά έργα του διασώθηκαν μό

νο λείψανα, έκτιμαται κυρίως βάσει της πλούσιας δράσεώς του στήν

έξαιρετικά κρίσιμη μετανικαϊκή έποχή. Τό

341

έλαβε μέρος στήν σύ

νοδο τών 'Εγκαινίων η δέχτηκε τίς άποφάσεις της, δηλαδή δέχτηκε

τόν Υίό «ούσίας τε καί δυνάμεως καί βουλης καί δόξης άπαράλλα

κτον είκόνα» τού Πατέρα. Τό 343 πηρε τό μέρος τών άνατολικών
άρειανοφρόνων (στήν άντισύνοδο της Φιλιππουπόλεως). ·Η σύνοδος
της Σαρδικης τόν έκθρόνισε, αύτός δμως έμεινε στήν θέση του καί

τό

348/50

βοήθησε άποφασιστικά στήν τοποθέτηση του όρθόδοξου

Κυρίλλου στόν θρόνο τών ·Ιεροσολύμων.
Πρός τό τέλος της δεκαετίας του

350

εΙχε άποκτήσει μεγάλο κυ

ρος μέ τήν βοήθεια καί της εύρείας παιδείας του. Δυστυχώς όμως,

ή άπό μέρους του σχετικοποίηση της σημασίας τών θεολογικών δια

φορων, ή άντίθεσή του στό σύμβολο Νικαίας καί ή άφέλειά του, δτι
μπορουσε νά ίκανοποιήσει τίς άντιμαχόμενες μερίδες μέ παρασιω

πήσεις καί έπαμφοτερισμόύς, τόν όδήγησαν σέ άντιφατικές καί ό-
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πωσδήποτε μή συνεπείς ένέργειες .• Αλλά καί ή όμάδα πού σχημάτισε,

τών όμοίων, δέν είχε θεολογικό ύπόβαθρο' ήταν άπλώς αποκλεισμός
τών δρων δμοιος κατ' ούσίαν καί άνόμΟIΟζ, τούς ύποστηρικτές τών
όποίων ήθελε νά παραπείσει. Τήν τοποθέτησή του αύτή καί τήν συγ

κρότηση της όμάδας τών όμοίων πέτυχε τό
δο Σελευκείας (Ίσαυρίας)

(359),

358/9

καί δή στήν σύνο

όπου πρότεινε σύμβολο χωρίς τούς

όρους όμοούσιος, άνόμοιος καί όμοιούσιος (Άθανασίου, Περί συνό

δων

29).

Τό σύμβολο αύτό έγινε δεκτό από τήν όμάδα του, ένώ ή

όμάδα τών όμοιουσιανών μέ τήν Βασίλειο' Αγκύρας τόν καθήρεσε.

Κατόρθωσε δμως νά έπηρεάσει διαδοχικά ισχυρούς παράγοντες καί
τόν ίδιο τόν αύτοκράτορα, πού κάλεσε σύνοδο στήν Κωνσταντινού

πολη (360). 'Εκεί ό Άκάκιος κυριάρχησε απόλυτα. 'Επέβαλε στό νέο
σύμβολο τήν φράση ότι ό ΥΙός είναι «ομοιος τφ γεννήσαντι αύτόν
Πατρί κατά τάς Γραφάς» (μέ τήν έννοια όμοιος κατά τήν θέληση),

απαγόρευσε τήν χρήση τών δρων ούσία, όμοούσιος καί ύπόστασις

γιά τόν Πατέρα καί τόν ΥΙό καί μάλιστα πέτυχε τήν έξορία τών ανο
μοίων (Άετίου καί Εύνομίου) καί τών όμοιουσιανών (Γεωργίου Λα
οδικείας, Βασιλείου Άγκύρας κ.α.), τούς όποίους αρχικά ήθελε νά
συμβιβάσει. Περιέργως έγκατέστησε τόν Μελέτιο στόν θρόνο της' Αν

τιόχειας καί δέχτηκε τόν δρο όμοούσιος σέ σύνοδο, τήν όποία κά
λεσε

(363)

ό ίδιος ό Μελέτιος. Μετά δύο χρόνια, τό

σύνοδος όμοιουσιανών στήν Λάμψακο. Πέθανε

365, τόν καθήρεσε
τό 365 i\ 366.

ΕΡΓΑ

Ό Άκάκιος είχε τήν εύκαιρία νά έπισκοπεύσει στήν Καισάρεια της Πα
λαιστίνης, δπου ό 'Ωριγένης θεμελίωσε καί δ Εύσέβιος έμπλούτισε τήν πε
ρίφημη βιβλιοθήκη της. νΕγινε καί ό ίδιος συγγραφέας, άλλά δέν πέρασε

τά όρια τού μετρίου, αν κρίνουμε άπό τά σωζόμενα λείψανα τών εργων του,

πού ήταν έρμηνευτικά, ποικίλα θεολογικά (σύμμικτα), έπlστολές, άντιρ
ρητικά (κατά Μαρκέλλου Άγκύρας) καί συνοδικά κείμενα.

Σύμμικτα ζητήματα. Σέ εξι βιβλία. Σώζονται άποσπάσματα, έρμηνευτι
κά στήν Πεντάτευχο.

R. DEVREESSE, Les anciens commentateurs de l' Octateuque ... , Vaticano. 1966, σσ.
105-122. Ι. HILBERG: CSEL 55, σσ. 452-454 (λατινικό άπόσπ.). ΒΕΠ 38, 125-137.

ΕΙς τήν πρός Ρωμαίους. 'Αποσπάσματα σέ σειρές.
Κ.

STAAB, Pauluskommentare aus der griechischen Kirche,
ΒΕΠ 38, 137-141.

Μϋnster

1933,

σσ.

53-56.
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Ορός' Μάρκελλον ('Αγκύρας) αντιλογία. Ό Μάρκελλος είχε γράψει fpyo
κατά 'Αστερίου καί τό

fpyo

στό Πανάριον

τού Έπιφανίου Κύπρου.

Κ.

72, 6-10

αύτό αναιρούσε ό 'Ακάκιος. 'Αποσπάσματα

HOLL, Epiphanius (GCS 37), Leipzig 1933,

σσ.

260-264.

Σύμβολα. Ό 'Ακάκιος συνέταξε τό άχρωμο συμβολο τών δμοίων της συ

νόδου στήν Σελεύκεια (359) καί μάλλον καί τό συμβολο της συνόδου Κων
σταντινουπόλεως
Κ.

HOLL,
31,318-319.

(360).

μν. εργ., σ.

299 (Πανάριον 73, 25

καί 'Αθανασίου, Περί συνόδων

'Απολεσθέντα. Είς τόν 'Εκκλησιαστήν

30).

ΒΕΠ

(17 βιβλία), Είς τόν βίον τού Ευ

σεβίου Καισαρείας, Πρακτικά της συνόδου Κωνσταντινουπόλεως καί άλ
λα, τών όποίων δέν γνωρίζουμε ουτε τούς τίτλους.

'Αμφιβαλλόμενο. 'Εγκώμιον είς Μερκούριον, σέ κοπτικό χειρόγραφο, α
ποδίδεται στόν 'Ακάκιο.
Ε. Α.

W. BUDGE, Miscellaneous Coptic Texts ίη the Dialect of Upper Egypt, London
1915, σσ. 283-299 (κείμενο) καί 855-871 (άγγλ. μετάφραση).

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

J. LEBON, La position des CyriIIe de JerusaJem dans les luttes provoquees par Ι' arianisme:
RHE 20 (1924) 357-386. J.-M. LEROUX, Acace, eveque de CCsaree de Palestine: SP 8 (1966)
82-85. J. Ν. D. KELLY, AJtchristIiche GIaubensbekenntnίsse ... , Gottingen 1972, σσ. 288-292.
Μ. SIΜΟΝΕΠΙ, La crisi ariana nel ιν secolo, Roma 1975 (κατά τόν πίνακα).

69.

ΑΕΤΙΟΣ Ο ΣΟΦΙΣΤΗΣ (300-366)
θεμελιωτής τοΟ νεοαρειανισμοϋ

ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ

Ό Σοφιστής Άέτιος, κινούμενος μεταξύ Άντιοχείας καί Άλεξαν
δρείας, εγινε σπουδαίος παράγοντας του άρειανισμου καί θεμελίω
σε τόν νεοαρειανισμό, συντελώντας έτσι άποφασιστικά στην έπιβίωση
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της αίρέσεως αυτης. ·Υπηρξε άνδρας πολύπειρος καί δραστήριος.
Γνώρισε ένωρίς τίς άντιξοότητες της ζωης καί άργά τά άγαθά της

παιδείας. Κατείχε μόνο στοιχεία φιλοσοφίας, άλλά είχε ίκανότητα
διαλεκτική, όπως δείχνει τό σωζόμενο έργο του «ΣυνταΥμάτιον πε

ρί άyεVVΉτoυ θεού καί γενVΗΤOύ».

Τό γεγονός δτι άπέκτησε θεολογική καί φιλοσοφική παιδεία μετά
τά

30 του

χρόνια, δτι στήν θεολογία τόν μύησαν «συλλουκιανιστές»,

μαθητές δηλαδή καί γνώριμοι του Λουκιανου καί οπαδοί του' Α ρείου ,
καί ότι τόν περιέθαλψαν άρειανόφρονες, έξηγεί τήν έλλειψη βάθους
στήν σκέψη του καί τήν όλοκληρωτική στροφή του στόν άρειανισμό.

Τό θεολογικό του έργο ό Άέτιος άρχισε μάλλον περί τό

350

ή λίγο

νωρίτερα, όταν ό άρειανισμός ήταν έξαντλημένος θεολογικά, όταν
οί πρώτοι δραστήριοι οπαδοί του είχαν πεθάνει (μαζί καί ό θεωρητι
κός του Άστέριος, πού ήδη τό 341 είχε στραφεί πρός τόν ήμιαρεια
νισμό), καί δταν ή κρατική έξουσία στό πρόσωπο του Κωνσταντίου
ευνοουσε μέ κάθε τρόπο τήν αίρεση. Τότε λοιπόν πρόσφερε νέα έπι

χειρήματα καί νέα θεμελίωση στόν άρειανισμό, πού θά έπεξεργαστεί
μάλιστα πολύ περισσότερο ό μαθητής καί γραμματέας του Ευνόμιος,
άπό τό

358

καί μετά.

Στήν έποχή του 'Αετίου ή θεολογία γενικά δέν είχε κατορθώσει νά
διακρίνει ουσία καί είναι (υπόσταση) στήν θεότητα. τουτο δημιουρ

γουσε τεράστιες δυσκολίες, τίς όποίες οί ορθόδοξοι ξεπερνουσαν μέ
τήν άποδοχή της πίστεως της Παραδόσεως καί τήν θεολογία του Μ.
'Λθανασίου περί «φυσικης γεννήσεως» του Υίου (ό όποίος γι' αυτό

είναι όμοούσιος πρός τόν Πατέρα) καί «έν χρόνφ» δημιουργίας (ή
όποία γι' αυτό είναι κτιστή). Οί άρειανόφρονες, πού άπέρριπταν καί
τήν μία καί τήν άλλη, κατέφευγαν σέ φιλοσοφικές άντιλήψεις γιά νά

στηρίξουν τήν άποψή τους ότι ό Υίός είναι κτίσμα «έξ ουκ όντων».
Φιλοσοφικά στηρίγματα βρηκε ό 'Λέτιος στήν ίδέα της άπόλυτης

άπλότητας της θείας όυσίας, στό «πρώτον κινουν άκίνητον» του Ά
ριστοτέλη καί στήν ίδέα δτι τά ονόματα δηλώνουν τήν ουσία τών
πραγμάτων. 'Έτσι λοιπόν ή άπλότητα της θείας ουσίας δέν έπέτρε

πε νά είναι «καί άγέννητη (= Πατήρ) καί γεννητή

(= Υίός):

«Τήν γάρ αύτήν ούσίαν καί γεννητήν είναι καί άγέννητον ούδείς
λόγος εύσεβής έπιτρέπει» (ΣυνταγμάτlOν

μίνας, ΠανάρlOν

76, 11,5).

5,

είς Έπιφανίου Σαλα

Καί· «εί δέ δλος (= ό θεός) έστίν άγέν

νητος, ούκ ούσιωδώς είς γένεσιν διέστη, έξουσίι;ι δέ υπέστησε

γέννημα» (μν. f:pyO 7). Καί· «γεννητήν γάρ φύσιν (= τού γίού) έν
άγεννήτφ ούσίι;ι (= τού Πατρός) ούκ έκδέχεται είναι ... γέννημα
γάρ άγέννητον ούκ f:στι· καί άγέννητον ον γέννημα ουκ ήν, τού ά
νομοιομερούς έπί θεού βλασφημίας τύπον καί ()βριν έπέχοντος» (μν.

f:pyO 10).
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W

Αρα ό Υίός, έπειδή είναι γεννητός, δέν εχει τού άγεννήτου Θεού

τήν ουσία, ή όποία ώς άπόλυτα άπλή είναι πάνω-άπό τήν εννοια της
γενέσεως καί της αΙτίας:
«εί πάσης αίτίας κρείττων όπάρχει δ άγέννητος θεός, διά τούτο καί
γενέσεως κρείττων αν είη ... ουτε γάρ παρ' έτέρας φύσεως είληφε
τό είναι ουτε αυτός έαυτφ τό είναι παρέσχε»

(2). (Βλ. καί τόν μα

θητή του Ευνόμιο: «μήτε παρ' αυτού, μήτε παρ' έτέρου γενόμενος»
δ Θεός, 'Απολογία

7-8).

«Εί ή άγέννητος οόσία κρείττων έστί γενέσεως, οΙκοθεν

fxouaa

τό

κρείττον, αυτοουσία έστίν άγέννητος. ου γάρ βουλόμενος δτι βού

λεται γενέσεώς έστι κρείττων, άλλ' δτι πέφυκεν. Αυτό ουν όπά ρ
χουσα οόσία άγέννητος δ θεός ουδενί λόγφ έπιτρέπει καθ' έαυτής
γένεσιν έπινοήσαι .. _» (Συνταγμάτιον

18)_

Ή άναίτια θεία ουσία δέν μπορεί νά γεννήσει, διότι κατανοείται
άκίνητη:
«εί δέ, μετασχηματισθείσα ή ουσία τού θεού, γέννημα λέγεται, ουκ
άμετάβλητος ή οόσία αυτού, τής μεταβολής έργασαμένης τήν τού

υίΟύ είδοποίησιν. Εί δέ είη καί άμετάβλητος καί γενέσεως κρείτ
των ή ούσία τού θεού, τό κατά τόν υίόν wς ψιλής προσηγορίας
δμολογηθήσεται»

(8).

Είναι φανερό καί πολυ σημαντικό δτι ό 'Αέτιος έγκλωβίζεται στό
φιλοσοφικό σχημα ουσία-θεός, όπότε δικαιολογημένα δέν κατανοεί
'τήν ουσία ώς γεννώσαν. Ή Παράδοση δμως της 'Εκκλησίας γνώρι

ζε τόν Θεόν ώς Πατέρα γεννώντα, δηλαδή πρόσωπο που είναι συγ
κεκριμένο καί δχι άπρόσωπη ουσία. 'Εάν ή ουσία γεννήσει, αυτό

δηλώνει γιά τόν 'Αέτιο στέρηση, τροπή, πάθος, κάτι βέβαια που εί
ναι άδιανόητο γιά τόν Θεό.

Τό «άγέννητον» τού Θεού καί τό «γεννητόν» τού Υίού δηλώνουν
γιά τόν 'Αέτιο τήν ουσία τους (η υπόσταση, που ταυτίζεται μέ τήν

ουσία), ή όποία είναι διαφορετική στόν Θεό καί τόν γίό, δπως είναι
διαφορετικοί καί οί δροι αυτοί:
«εί τό άγέννητον οόσίας έστί δηλωτικόν, είκότως πρός τήν τού γεν

νήματος ούσίαν άντιδιαστέλλεται' εί δέ μηδέν σημαίνει άγέννητον,
πολλφ μάλλον ούδέν δηλοί τό γέννημα' μηδενi δέ μηδέν πώς (αν)

άντιδιασταλείη;»

(16).

Καί' «εί πάν τό γεγονός όφ' έτέρου γέγονεν, ή δέ άγέννητος ύπό
στασις (= ουσία) ουτε όφ' έαυτής ουτε όψ' έτέρας γέγονεν, άνάγκη
ουσίαν δηλούν τό άγέννητον»

(28).

Τό δνομα «άγέννητος», που στήν Παράδοση παρακολουθεί τόν

Πατέρα, ό 'Αέτιος άποδίδει στήν θεία ουσία, ή όποία δέν μπορεί νά
κάνει τίποτα άλλο άπό τό νά μένει καί νά είναι άγέννητη' κάθε της
κίνηση η γέννηση σημαίνει παραλλαγή καί τροπή της.

Ή θεολογία καί τά έπιχειρήματα αυτά, που διατυπώνονται μέ δια

λεκτική έντυπωσιακή, άλλά χωρίς άναλυσεις καί βιβλική θεμελίω-
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ση, εγιναν τό βάθρο, στό όποίο στηρίχτηκε ό νεοαρειανισμός, οί
άκραίοι δηλαδή άρειανόφρονες. Αύτοί, μέ πρωτεργάτες τόν Άέτιο

καί τόν Εύνόμιο, σχημάτισαν τήν όμάδα τών άνομοίων, εκείνων που
κήρυτταν τόν Υίό άνόμοιο ούσιαστικά πρός τόν Πατέρα.

ΒΙΟΣ

Ό 'Αέτιος γεννήθηκε στήν κοίλη Συρία περί τό

300.

V

Ασκησε στήν νεό

τητά του χειρωνακτικά επαγγέλματα κι έζησε πολλά χρόνια στήν Άντιό~

χεια, όπου σχετίστηκε μέ αρειανικούς κύκλους, πού είχαν εκεί μεγάλη
δράση καί άπήχηση. Τό 330 διώχτηκε από τήν Άντιόχεια. Τότε τού δόθη
κε ή ευκαιρία νά διδαχτεί από τρείς «συλλουκιανιστές», αυστηρούς άρεια
νόφρονες: άπό τόν Άθανάσιο Άναζάρβου τό ΕύαΎΎέλlO, από τόν πρεσβύ
τερο ' Αντώνιο στήν Ταρσό τίς Έπιστολές τού Παύλου καί, άργότερα, από
τόν πp~σβύτεpo ακόμα Λεόντιο (άρα πρίν τό 345) στήν Άντιόχεια τούς προ
φητες καί δή τόν 'Ιεζεκιήλ. Πρίν από τό

350

ταξίδεψε στήν Άλεξάνδρεια,

δπου σπούδασε ιατρική, σοφιστική καί άριστοτελική διαλεκτική.
Τό

350

ό άρειανόφρων Λεόντιος τόν χειροτόνησε διάκονο στήν Άντιό

χεια, όπου δμως ανέπτυξε έντονη πολεμική πρός τούς όμοουσιανούς καί
τούς ήμιαρειανούς, μέ άποτέλεσμα τήν καθαίρεσή του, πού τόν έφερε στήν
Άλεξάνδρεια. Έκεί μέ τήν βοήθεια τού Γεωργίου Καππαδόκη, σφετεριστη

τού θρόνου, συνέχισε τήν άρειανική του δραστηριότητα καί απέκτησε πολ
λούς μαθητές, μεταξύ τών όποίων ό Ευνόμιος (356/7), πού εγινε γραμματέ
ας του κα( μετά τό
καί αετιανοί

360

συναρχηγός του τών άνομοίων, πού όνομάστηκαν

ii ευνομιανοί.

Τό

358

επανηλθε στήν Άντιόχεια, έλαβε μέρος

σέ διαβουλεύσεις θεολογικές καί συνόδους της εποχης, κέρδισε τήν εύνοια
τού αυτοκράτορα Κωνσταντίου, πού όμως μέ τήν επίδραση τών όμοίων (α

κακιανών) άλλαξε στάση καί επέτρεψε τήν καταδίκη τού' Αετίου όριστι
κά τό

360 στήν σύνοδο της Κωνσταντινουπόλεως. Έξορίστηκε στήν Κιλικία
καί τήν Πισιδία, γιά νά αποκατασταθεί τό 361 από τόν 'Ιουλιανό καί νά
προχειριστεί επίσκοπος, τό 362, άγνωστης πόλεως. Ή χειροτονία του δέν
άναγνωρίστηκε άπό σύνοδο της Λυδίας, riλλά εκείνος συνέχισε τήν δράση
του πρός επικράτηση της όμάδας τών άνομοίων. Πέθανε στήν Κωνσταντι
νούπολη περί τό

366.

ΕΡΓΑ

Ό 'Αέτιος υπήρξε δόκιμος συγγραφέας. ΝΕγραφε σύντομα κεφάλαια πολύ
λίγων σειρών καί παρουσίαζε τίς άπόψεις του σέ διαλεκτικά σχήματα, πού
στηρίζονταν σέ «κοινές» φιλοσοφικές έννοιες, ώστε καί νά πείθει καί νά
μή χρειάζεται πολλές άναλύσεις. Ό Έπιφάνιος Σαλαμίνας Κύπρου πλη

ροφορεί δτι ό Άέτιος έγραψε τριακόσια τέτοια κεφάλαια, άπό τά όποία
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διασώζει καί άνατρέπει

37 (Πανάριον 76, 11).

νΕγραψε ακόμα πρός τόν αυ

τοκράτορα Κωνστάντιο καΙ άλλα πρόσωπα έπlστολές οί δποίες χάθηκαν.
Συνταγμάτιον περί αγεννήτου θεού καί γεννητού. Πρόκειται γιά

37

σύν

τομα κεφάλαια-θέσεις. Σώζονται σέ δύο παραλλαγές. Μία στό ΠανάρlOν
τού Έπιφανίου Κύπρου

(76, 11) καί μία στόν Β' Διάλογο περί άγ. Τριάδος
τού Ψευδο-Άθανασίου (10-29), όπου τό έργο χαρακτηρίζεται ώς έπιστολή.
α) ΡΟ

42, 533-545, 545-629

(καί ή άνατροπή τους). Κ. ΗΟΙΙ,

Epiphanius Werke, 111

(OCS 37), Leipzig 1933, σσ. 351-360. L. R. WICKHAM, The Syntagmation of Aetius the
Anomean: JThS 19 (1968) 532-569. β) ΡΟ 28,1173-1201. ΡΟ 39, 292Β-293Α. CHR. BIZER,

Studien Ζυ pseudathanasianischen Dia1ogen, Bonn 1970,

σσ.

80-126.

ΒΕΠ

36, 74-87

(δ που

καί άναίρεσή τους).

Άπόσπασμα 'Επιστολης του διασώζει δ Μ. Βασίλειος

(PG 32,

73ΑΒ).

Άμφιβαλλόμενα. Στόν Άέτιο αποδίδονται άκόμη
στολής πρός Μάζωνα

5 αποσπάσματα 'Επι
(F. Diekamp, Doctrina patrum, Μϋnster i. W. 1907,

σσ.

311-312, καί ΒΕΠ 38,113-4) καί 2 από Αόγο του περί γίοϋ (PG 89, 118ΑΒ
καί ΒΕΠ 38, 114). Ό μονοθελητικός μάλιστα χαρακτήρας τών αποσπα
σμάτων αυτών προκάλεσε πολλές συζητήσεις.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

G. BARDY, Ι' heritage 1itteraire d' Aetius: RHE 24 (1928) 809-827. ν. GRUMEL, Les
textes monothelites d' Aetius: ΕΟ 28 (1929) 159-166. Μ. SIMONETTI, La crisi ariana ne1
ιν secolo, Roma 1975 (κατά τόν πίνακα όνομάτων). Βλ. καί τ{ς μελέτες τών L. R.
WICKHAM καί CHR. BIZER πού σημειώνονται στίς έκδόσεις τών εργων τού Άετίου.
Τ. Α. KOPECET, Α history of neoarianism, Cambridge, Mass. 1979.

70.

ΛΙΒΕΡΙΟΣ ΡΩΜΗΣ (352-366)

Ή έπισκοπεία του συμπίπτει μέ τίς πολλές συνοδικές δραστηριό
τητες των άρειανικων όμάδων. 'Αρχικά πηρε τό μέρος του Μ. 'Αθα
νασίου καί των όρθοδόξων, μέ άποτέλεσμα νά έξοριστεί τό 455/6
στήν Βέροια της Θράκης. 'Υπέκυψε όμως τό 357 στίς πιέσεις καί ύ

πέγραψε τό πρώτο μάλλον καί τό δεύτερο σύμβολο τού Σιρμίου, των
έτων 351 καί 357. Συγχρόνως - καί αυτό ήταν χειρότερο καί σημα-
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ντικότερο - συνέταξε κείμενα, στά όποία υποσχόταν νά μήν άπαι
τεί τήν έπιβολή τού Συμβόλου της Νίκαιας καί στά όποία αποδεχό
ταν τήν καταδίκη τού Άθανασίου από τούς ανατολικούς άρειανούς.
Τήν ίδια έποχή υπέγραψε καί τό τρίτο σύμβολο τού Σιρμίου

(359),

δμοιο μέ τό δεύτερο τού Σιρμίου. Ώς άνταμοιβή τού έπετράπη νά
έπανέλθει στήν Ρώμη (έντός τού

358).

'Ο Λιβέριος δέν ήταν βέβαια

θεολόγος καί ή στάση του δέν έπηρέασε τά θεολογικά πράγματα.
ΗΟ μως ή ύπαναχώρηση αυτή, σέ συνδυασμό μέ τήν ύπαναχώρηση

τού 'Οσίου Κορδούης, πού άσφαλώς ύπέγραψε καί τό δεύτερο σύμ
βολο Σιρμίου (άρειανικότερο αυτό), παρουσίασε τίς κεφαλές της δυ
τικης 'Εκκλησίας - καί τούς έπισκόπους της δλους πλήν έξαιρέ
σεων

-

ύποταγμένες στόν αρειανισμό. Κεφαλή της δυτικης 'Ορθο

δοξίας άπέβη εκτοτε ό Ίλάριος

Poitiers,

πού τρείς φορές αναθεμά

τισε τόν Λιβέριο γιά τήν στάση του.

Ό Λιβέριος έγραψε, φαίνεται, μόνο 'Επιστολές, άπό τίς όποίες σώζον
ται

13,

όλόκληρες ή άποσπασματικά. Φυσικά τά τέτοιου είδους κείμενα

όφείλονται κυρίως στήν γραμματεία τού έπισκόπου Ρώμης:
Πρός Ευσέβιον

τρείς:

PL 13, 1349-1356. CCL 9, 121-123.
Πρός τούς άνατολlκούς έπισκόπους: ρα 67, 489-494. CSEL 71, 423-426.
Έπιστολαί έννέα. Σώζονται από τόν Ίλάριο Poitiers καί περιλαμβάνονται σ' αύτές οΙ

4,

Verce1Ji

πού fστειλε άπό τήν έξορία του γιά νά βεβαιώσει τήν συμ

φωνία του μέ τούς αρειανούς καί τήν έγκατάλειψη τού' Αθανασίου:

65,

CSEL

σσ.

89-93' 155-157' 164-173.
Τό fpyo Epiraphium Liberii, πού είναι 54 έπιτάφια έξάμετρα, προσγράφε
ται έπίσης στόν αντίπαπα Φήλικα Β ι (355-358) καί τόν Μαρτίνο Α ι • Ε. Diel,
Inscriptiones latinae christianae νeteres, Ι, Berlin 1925, σσ. 178-180. PLS Ι, 200.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Ρ. GLORIEUX, Hilaire et Libere: MSR Ι (1944) 7-34. V. MONACHINO. 11 primato
neIIa controversia ariana .... Roma 1959. σσ. 17-90. Μ. MESLIN. Les Ariens d' Occident,
Paris 1964, σσ. 38-42 καί άλλοϋ. J. HERRMANN. Ein Streitgesprach mit verfahrensrechtlίchen Argumenten zwischen Kaiser Konstantius und Bischof Liberius: Festschrift fjjr
Η. Liermann ... hrg. von Κ. Obermayer - H.-R. Hagemann. Erlangen 1964, σσ. 77-86. Α.
ΗΑΜΜΑΝ. Hίlaire et son temps. Paris 1969, σσ. 43-50 (Actes du coIIoque de Poitiers, 1968).
C. PIETRI, Roma Christiana, Roma 1976, σσ. 237-268. W. ΤΙΕΤΖΕ, Lucifer νοη CaIaris
und die Kirchenpolitik des Constantius 11 ... , Tίibingen 1976 (βλ. τό εύρετήριο).
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ΓΕΡΜΙΝΙΟΣ ΣΙΡΜΙΟΥ

-

ΟΥΡΣΑΚΙΟΣ

-

ΟΥΑΛΗΣ (+36617)

άπαρχή τής λατινικής άρειαVΙKής γραμματείας

Τρείς δυτικοί έπίσκοποι στήν Παννovία, ό ΓερμίVΙOς Σιρμίου (κοντά
στό σημερινό Βελιγράδι), ό ουρσάκιος
ό Ούάλης Μουρσών

(Mursa = Osijek),

Singidunum

(Βελιγράδι) καί

έχουν τήν πρώτη ευθύνη γιά

τήν έπιβολή του αρειανισμου στήν Δύση. 'Όταν ό φιλοαρειανός Κων
στάντιος έγινε καί τυπικά μονοκράτορας

(353),

οί δύο τελευταίοι πέ

τυχαν νά γίνουν σύμβουλοί του καί νά τόν ένισχύσουν στήν άσκηση
αυστηρής φιλοαρειανικής πολιτικής. Μέ τούς τρείς αυτούς έπισκό

πους συνδέονται τά αρχαιότερα λατινικά αρειανικά κείμενα, πού δέν
είναι σπουδαία θεολογικά έργα, αλλά πού δμως αποτελουν μαρτυ
ρίες του δυτικου αρειανισμου καί δή τής πρώτης γραμματείας του.
Οί Ούρσάκιος καί Ούάλης γνώρισαν τόν αρειανισμό, δταν ό

W

Α

ρειος έξορίστηκε στήν 'Ιλλυρία, καί καταπολέμησαν τόν Άθανάσιο
καί τό σύμβολο τής Νίκαιας ήδη από τό

335,

στήν σύνοδο της Τύ

ρου. Τό

343 (σύνοδος Σαρδικής) έκθρονίστηκαν καί
τό 347, αποκηρύσσοντας τά αντιαθανασιανικά

αποκαταστά

θηκαν

τους έργα καί

τίς αρειανικές τους θέσεις, τίς όποίες δμως παρουσίασαν πάλι δρα
στήρια από τό

353

(σύνοδος

Arls).

Τήν έπιβολή του αρειανισμου στήν

Δύση στερέωσαν μέ τήν σύνοδο του Μιλάνου
σαν μέ τήν σύμπραξη του Γερμινίου, τό

357,

(355)

καί όλοκλήρω

στό Σίρμιο μέ τό λεγό

μενο δεύτερο σύμβολο Σιρμίου, στό όποίο μάλιστα έξασφάλισαν τήν
σεβαστότερη ύπογραφή τής Δύσεως, του Όσίου Κορδούης καί του

πρώτου δυτικου έπισκόπου, του Λιβερίου Ρώμης.

PL 10,487-489'

καί έλληνικά: ΒΕΠ

31,316-317.

Οί ουρσάκιος καί oUΆ

λης, πέρα τού συμβόλου, πού συνέταξαν μέ τόν Γερμίνιο, f:γραψαν μαζί τρείς
πολύ σύντομες έπιστολές: Ad IuJium papam (PL 8, 912-913. CSEL 65,

143-144)' Ad Athanasium (PL 10,649-654. CSEL 65, 145. PG 25, 355.
31, 96-97)' Ad Germinium (PL 10, 718-719. CSEL 65, 159-160).
Ό Γερμίνιος έμφανίζεται τό

355

ΒΕΠ

έπίσκοπος Σιρμίου (διάδοχος του

Φωτεινου) καί συνεργάζεται μέ τούς προηγούμενους γιά τήν έπιβο
λή του αρειανισμου. 'Ιδιαίτερα στήν σύνοδο του Σιρμίου

(357)

έπαι

ξε πρωτεύοντα ρόλο καί μάλλον αυτός είναι ό έμπνευστής του
δεύτερου συμβ6λου του Σιρμίου, τό όποίο υπηρετεί σιωπηλά τίς θέ
σεις τών άνομοίων χωρίς νά τό λέει. Ό Γερμίνιος λοιπόν τό

357

ή

ταν κρυπτοανόμοιος. Τόν 'Ιανουάριο του

δμοιος στό περίφημο διαλογικό

Germinio episcopo Sirmiensi.

366 σαφώς έμφανίζεται ώς
έργο Altercatio Heracliani laici cum

Πρόκειται γιά καταγραφή από αυτόπτη
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δημόσιας συζητήσεως, πού εγινε μεταξύ τού Γερμινίου καί τού λαϊ
κού Ήρακλιανού, δ δποίος είχε φυλακιστεί μέ άλλους, γιατί κήρυτ
τε τήν πίστη τής Νίκαιας. Ό Γερμίνιος στήν συζήτηση δέχεται μερική
δμοιότητα τού Υίού πρός τόν Πατέρα καί μερική δμοιότητα τού Πνεύ

ματος πρός τόν Υίό. Τό κείμενο είναι γραμμένο σέ λαϊκή λατινική
γλώσσα, εχει ένάργεια καί ζωντάνια. Άργότερα έπενέβη σ' αυτό κά
ποιος όρθόδοξος, γιά νά παρουσιάσει τόν Γερμίνιο πιό άρειανό καί

τόν Ήρακλιανό πιό ίκανό συζητητή.

C. CASPARI, Kirchenhistorische Anecdota,

Ι,

Christiana 1883, 133-147. PLS

Ι,

345-350.

Πολύ γρήγορα δμως δ Γερμίνιος, λίγο πρίν τελειώσει τό 366, άφησε τούς
άvoμοίους καί τοποθετήθηκε μεταξύ τών δμοίων καί όμOIOυσιαVΏν, κήρυττε
δηλαδή ότι ό γίός fXEL τά πάντα όμοια μέ τόν Πατέρα, έκτός από τήν α
γεννησία ("filίum

per omnia patri similem excepta

ίη natiνitate").

Αύτό φαίνεται στήν έπιστολή του «Πρός Ρουφιανόν καί Παλλάδιον Ratiaria» (PL 10,719-724. CSEL 65, 160-164) καί σέ σύντομη προσωπική του
δμολογία πίστεως-SΥmbο]um (PL 10,717-718. CSEL 65, 47-48). WΑλλα κεί
μενα τού Γερμινίοu δέν σώθηκαν. Μετά τό 366/7 χάνουμε τά ίχνη του.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Μ.

MESLIN, Les Ariens d' Occident, Paris 1967. Μ. SIMONETTI, Osservazioni sul!'
Altercatio HeracIiani cum Germinio: VC 21 (1967) 39-58. ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, Arianesimo latino:
ScMed 3, 8 (1967) 663-774. ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, La crisi ariana nel ιν secolo, Roma 1975. S.
LONGOSZ, La tradizione nelIa conIroversia ariana (a. 318-362). Testimonianze ποπ
atanasiana: Aug 19 (1979) 443-468.

72.

ΙΛΑΡΙΟΣ

POITIERS

(ΠΙΚΤΑΒΙΟΥ) (+367)

ΓΕΝΙΚΑ

·0

·Ιλάριος

Poitiers

(Γαλλία), έγγαμος καί πατέρας μιας κόρης,

ύπήρξε μεγάλη μορφή τής δυτικής 'Εκκλησίας. Είναι ουσιαστικά δ
ΠΡώτος δυτικός θεολόγος πού άσκησε άποτελεσματική άντιαρεια
νική θεολογία, δ πρώτος χριστιανός λατίνος ύμνογράφος, δ πρώτος

πού εφερε στήν Δύση τήν έρμηνευτική πείρα καί τόν θεολογικό πλούτο
τής Άνατολής καί δ πρώτος έκκλησιαστικός συγγραφέας τής Γαλ-
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λίας. Είναι ή θεολογική κεφαλή της όρ"θόδοξης δυτικης θεολογίας

μέχρι τόν Άμβρόσιο, λόγος γιά τόν όποίο κυρίως άνακηρύχτηκε άπό
τήν δυτική 'Εκκλησία οίκουμενικός διδάσκαλος. Μέ δύναμη έντυ
πωσιακή άλλαξε τήν πορεία της λατινικης θεολογίας: ξεπέρασε τό
ρηχό άπολογητικό καί ένθουσιαστικό κλίμα του Άρνοβίου (περίπου

320), του Λακταντίου (325), του Firmicus Maternus (350) καί του Marius
Victorinus (363), έγΙνε έκφραστής της Παραδόσεως της 'Εκκλησίας
καί άσχολήθηκε άμεσα μέ τά προβλήματα της έποχης του, κατη
χώντας μέ έρμηνευτικά έργα τό ποίμνιο καί βοηθώντας δλη τήν δυ

τική 'Εκκλησία νά καταλάβει κι έτσι νά ξεπεράσει τήν κρίση του
άρειανισμου. Στό πρόσωπό του ή λατινική θεολογία έπανασυνδέθη

κε μέ τήν γραμμή του Κυπριανου καί ξαναβρηκε τίς άνατολικές θε
ολογικές πηγές της. Άπό τήν άποψη αύτήν ό Ίλ. έγινε ό νέος Κυ
πριανός κι ενας μικρός 'Αθανάσιος της Δύσεως.

" Γεννήθηκε μεταξύ 310 καί 320 στήν γαλλική πόλη Poitiers (λατιν.
Pictavium), σέ πλούσια οικογένεια πατρικίων, ίσως μάλιστα έθνική
άκόμα. Σπούδασε στίς μέτριες σχολές της έπαρχίας του γραμματι
κή, ρητορική καί στοιχειώδη έλληνικά. Ψυχή εύγενική καί θαρρα
λέα, πνευμα άνήσυχο, προβληματίστηκε γιά τήν άλήθεια τών έθνικών
καί τών χριστιανών. Δέχτηκε τό βάπτισμα όπωσδήποτε πρίν άπό τό

350,

έτος πού χειροτονήθηκε έπίσκοπος

Poitiers.

Γρήγορα συνειδητοποίησε πρακτικά καί θεολογικά τίς ποιμαντι
κές εύθύνες του έπισκόπου καί προπαντός τήν άνάγκη κατηχήσεως
τών πιστών. Ή προσπάθειά του νά θεραπεύσει τήν άνάγκη αύτήν έκ
φράζεται στό Ύπόμνημά του στόν Ματθαίο (μεταξύ

353-356).

Ή ση

μασία του εργου αύτου είναι τεράστια, διότι είναι τό πρώτο στό είδος
του γιά τήν λατινική Δύση

- άπό τά Σχόλια στό ίδιο Εύαγγέλιο του
Βικτωρίνου Πεταβίου (+ 304) σώζονται μόνο άποσπάσματα -, διό
τι θεμελιώνει (καί μέ τό άλλο του εργο Tractatus mysteriorum) τήν
λατινική έρμηνευτική καί διότι ξεπερνά τό δίλημμα μεταξύ ίστορι
κογραμματικης καί άλληγορικης έρμηνείας, προβάλλοντας άποφα

σιστικά τήν τυπολογική, τήν όποία έμπλουτίζει μέ περισσότερα

στοιχεία. 'Επιθυμία του Ίλ. είναι νά μάθουν οί πιστοί νά διαβάζουν
μόνοι τους τήν ΚΔ, νά τήν έφαρμόζουν στήν ζωή τους καί νά μετέ

χουν έτσι στήν θεία δόξα. Ή δόξα είναι κοινή στόν Πατέρα καί τόν

Υίό, άποτελεί τήν πρώτη έπιδίωξη του χριστιανου καί γι' αύτό εχει
ώς θέμα κεντρική θέση στά έργα του Ίλ. Προϋπόθεση μετοχης στήν
δόξα είναι ή όρθή πίστη. Τό ίδιο καί γιά τήν λύτρωση, γιά τήν όποία
έχει είδος «φυσικης» άντιλήψεως, πού έμπνέεται άπό τόν Κικέρωνα
καί τόν Σενέκα

(Pettorelli J .).

Είναι φανερό δτι τό πρακτικό καί ήθι

κό μέρος της έρμηνείας του βαραίνει άποφασιστικά, ένεκα του χα

ρακτήρα του καί τών σπουδών του. Σχετικό ύλικό χρησιμοποιείται
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συχνά καί κάποτε κατά λέξη από τούς προλόγους τών μονογραφιών
του Σαλλουστίου, τών Διαλόγων του Κικέρωνα καί τών Ίστοριών
του Τακίτου. Τό ύφος του έπίσης, ή τεχνική δομήσεως του έργου του,

ή ρητορική καί άλλα στοιχεία, ύπενθυμίζουν τίς παραπάνω πηγές.
Τό εύαγγελικό κείμενο κατανοείται: α) ίστορικογραμματικά στόν
οίκείο του τόπο, β) στό εύρύτερο πλαίσιο της δλης θείας οίκονομίας

καί γ) τυπολογικά ώς τύπος, καθώς έλεγαν οί ανατολικοί, αλλά καί

species, imago, figura

η

ratio

τών μελλόντων, της μέλλουσας ζωης.

Τά ίστορούμενα δηλαδή στόν Ματθαίο εΙναι βέβαια γεγονότα, αλλά
έχουν καί σημασία «έσωτερική», προφητική του μέλλοντος, δπως

εΙχαν ύποδείξει ό Τερτυλλιανός καί ό Κυπριανός, τούς όποίους ό Ίλ.
γνώριζε.

Νέα έποχή καί σπουδή στήν έξορία
αί μακρινές ρωμαϊκές έπαρχίες, δπως ή σημερινή Γαλλία καί οί

έκεί έπίσκοποι, έκτός έξαιρέσεων, δέν παρακολουθουσαν τό δραμα
της 'Εκκλησίας της Άνατολης, πού δημιούργησε ό αρειανισμός. Αύ
τό ίσχύει καί γιά τόν Ίλ., πού δέν έλαβε μέρος στίς συνόδους
('Αρελάτης)

(353)

καί Μιλάνου

(355),

Arles

δπου ακυρώθηκε τό Σύμβολο

Νικαίας καί αναθεματίστηκε ό Άθανάσιος. Τήν κρίση της 'Εκκλη
σίας καί τήν διαίρεσή της σέ ορθοδόξους καί αρειανόφρονες συνει
δητοποίησε μόλις τό

356,

στήν σύνοδο της

Beziers,

δπου συνεχίστηκε

ή καταδίκη της ορθόδοξης πίστεως, τήν όποία προσπάθησε ό Ίλ.

νά ύπερασπίσει, χωρίς αποτέλεσμα. Ό ίδιος μάλιστα όμολογεί δτι
μόλις τότε άκουσε γιά τό Σύμβολο Νικαίας. αί αρειανοί (= όμοιοι)

έπίσκοποι αύάλης, QύρσάKιoς καί Γερμίνιος, Κινούμενοι άνετα στήν
βασιλική αύλή, στό Σίρμιο, έπιβλήθηκαν απόλυτα κι έπεισαν τόν αύ
τοκράτορα Κωνστάντιο νά έξορίσει τόν ορθόδοξο Ίλ. στήν μικρα
σιατική Φρυγία, τό ίδιο έτος.

Ή Άνατολή, δπου έμεινε μέχρι τό 360, διατηρώντας μάλιστα τόν
θρόνο του, έγινε γιά τόν Ίλ. ενα πολυσήμαντο σχολείο. Κινούμενος

έκεί έλεύθερα, καλλιέργησε τά έλληνικά του, γνώρισε σπουδαίους
έκκλησιαστικούς άνδρες, σπούδασε κατά τό δυνατόν τήν πλούσια
θεολογική ανατολική σκέψη καί πληροφορήθηκε από πρώτο χέρι τίς
έκκλησιαστικοθεολογικές τάσεις, πού σκόπευαν στήν λύση της με
γάλης κρίσεως. Εύστροφος, αλλά καί παραδοσιακός δπως ήταν, έκ

τίμησε κι ένστερνίστηκε γρήγορα τήν προσπάθεια, πού είχε αρχίσει
πρίν λίγα χρόνια γιά τήν προσέλκυση τών όμοιουσιανών στήν Κα
θολιΚή 'Εκκλησία (όμοουσιανούς), ή όποία έμενε πιστή στό Σύμβο
λο της Νίκαιας. Τήν λύση τήν είχε δώσει ό 'Αθανάσιος: οί όμοιουσι
ανοί, έφόσον απέρριπταν μόνο ώς μή βιβλικό η έπικίνδυνο γιά σα-
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βελλιανισμό τόν δρο δμοούσιος κι εφόσον θά δμολογουσαν δτι δ Υίός

είναι «φυσικός» γίός του Πατέρα, μπορουσαν νά θεωρουνται όρθό
δοξοι, άρκεί ν' άναθεμάτιζαν τόν άρειανισμό. Βέβαια, οί κεφαλές των
δμοιουσιανων, δ Γεώργιος Λαοδικείας καί δ Βασίλειος Άγκύρας,

τούς δποίους γνώρισε δ Ίλ., δέν ήταν τόσο κοντά στήν 'Ορθοδοξία
δσο εδειχναν. Πάντως τήν λύση του Άθανασίου ύποστήριξε δ Ίλ.
στήν Άνατολή (στίς συνόδους των δμοιουσιανων του

358

καί

359)

καί σέ δλη τήν Δύση, μέ γράμματα δσο ήταν εξόριστος καί μέ συνό
δους ή συνάξεις επισκόπων άπό τό 360 καί μετά. Είναι δμως άλή
θεια δτι ή τοποθέτηση των δμοιουσιανων συγΚινουσε βαθύτερα τόν
Ίλ., πού κάπως φοβόταν τήν σύνδεση του δμοουσίου μέ τόν σαβελ

λιανισμό καί πού δέν θεωρούσε τήν χρήση του όμοουσίου ώς την μόνη
λύση δμολογίας όρθής πίστεως.

Στά χρόνια της εξορίας του καί παρά τόν σύνδεσμό του μέ τούς

δμοουσιανούς άνέπτυξε δραστηριότητα γιά τήν ύπεράσπιση γενικά
του Συμβόλου της Νίκαιας. Τό γεγονός εχει τεράστια σημασία, δε

δομένου δτι άπό τό

357,

δταν δ κορυφαίος επίσκοπος της Δύσεως,

δ Λιβέριος Ρώμης, καί ή σεβασμιότερη μορφή της Δύσεως, δ ΗΟ_

σιος Κορδούης, ύπέκυψαν καί ύπέγραψαν ήμιαρειανικά σύμβολα
(Σιρμίου), δ Ίλ. εμενε δ σπουδαιότερος δυτικός θεολόγος επίσκο

πος, πού άντιστεκόταν στόν άρειανισμό καί πού ήταν σέ θέση νά

διαφωτίσει θεολογικά τούς δυτικούς. Είναι χαρακτηριστικό δτι ά
ναγκάστηκε νά άναθεματίσει τόν Ρώμης Λιβέριο γιά τήν ύποχώρη
σή του, ύπενθυμίζοντας έν μέρει τήν στάση του Κυπριανου.

Tριαδoλoγlα

Παράλληλα, στά χρόνια της εξορίας του, επιδόθηκε στήν σύντα
ξη σπουδαίων θεολογικοαντιρρητικων, ίστορικων καί λιβελλικων ερ
γων. νΕτσι περάτωσε τό

De Trinitate,

ενα στέρεο λογικο-θεολογικό

οίκοδόμημα, πού θά μπορούσε νά γίνει ευρύτερα σεβαστό, πού έδει
ξε γιά πρώτη φορά μέ σαφήνεια στήν Δύση τήν κακοδοξότητα του
άρειανισμου, πού άποτέλεσε τήν πηγή καί τό θεμέλιο γιά δλα τά με
ταγενέστερα λατινικά δογματικά έργα του είδους. Ό Ίλ. εκκινεί πάν

τοτε άπό βιβλική βάση, κατανοεί δμως τόνο Υίό ώς Λόγο καί σοφία,

εκφράζοντας μάλλον άσυνείδητα εΙδος subordinatio, άφου συγχρό
νως επιμένει δτι δ Υίός έχει τήν φύση του Πατέρα, του δποίου δέν
είναι χρονικά μεταγενέστερος. 'Ιδιαίτερη σημασία εχει δτι γνώριζε
τήν διαφορετική χρήση των δρων φύση-ουσία, ύπόσταση καί πρό
σωπο σέ Άνατολή καί Δύση. Καί μάλιστα δτι στήν Άνατολή δ δ

ρος ύπόσταση-substantίa ταυτίζεται μέ τό πρόσωπο, ενω ή ουσία-
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essentia είναι έν,

ένιαία, γιά τόν Πατέρα καί τόν γίό. Βέβαια δέν χρη

σιμοποιεί άνάλογα τόν όρο πρόσωπο-ύπόσταση καί γιά τό άγιο Πνευ
μα, τό όποίο μάλιστα χαρακτηρίζει ώς δώρο του Θεου καί δή ώς
πράγμα (ΥΙΙΙ

21)

res-

της θείας ουσίας (Πατέρα καί γίου). Τελικά δηλα

δή δέν διέκρινε είναι καί ουσία στόν Θεό, μέ άποτέλεσμα νά κατα
νοεί τήν έκπόρευση (procedere) του άγ. Πνεύματος ώς όφειλόμενη
στήν θεία ουσία, άρα καί στόν Πατέρα καί στόν γίό, καθώς άργότε

ρα, πολύ άναλυτικότερα θά διδάξει ό Αυγουστίνος. Μέ τόν τρόπο
αυτό θεμελιωνόταν θεολογικά ή άδυναμία της Δύσεως νά διακρίνει
μέ συνέπεια ουσία

(essentia)

καί ύπόσταση

(substantia)

καί συνεπώς

θεμελιωνόταν ή σύνδεση της γεννήσεως του γίου καί της έκπορεύ
σεως του Πνεύματος όχι μέ τό είναι (τήν ύπόσταση) του Πατέρα, άλλά
μέ τήν θεία ουσία, πού I}έβαια είναι κοινή στά τρία πρόσωπα. Μόνο
κάνοντας όρθά τήν διάκριση αυτή κατανοουμε γιατί ή έκπόρευση

άποτελεί έργο άποκλειστικό του είναι-ύποστάσεως του Πατέρα. Δια
φορετικά φθάνει κανείς στήν θεωρία της κοινής ή διπλης, όπως άνέ

λυε ό Αυγουστίνος, έκπορεύσεως του Πνεύματος, δηλαδή άπό τόν
Πατέρα καί τόν γίό, άφου τά δύο πρόσωπα έχουν κοινή ουσία.
Τήν ίδια περίπου έποχή ή λίγο άργότερα
γο έργο καί ό

Marius Victorinus,

(359-363)

έγραψε άνάλο

πού όμως παρασυρόταν σέ άτέρμο

νες φιλοσοφικομεταφυσικές άναλύσεις, γνώριζε λίγο τήν Παράδοση
της 'Εκκλησίας καί πολύ λιγότερο τήν προηγούμενη σχετική διερ

γασία πού είχε συντελεστεί στήν 'Ανατολή. Βέβαια καί ό Ίλ. έξετά
ζει στό έργο του μόνο τά γενικά προβλήματα, δέν είσέρχεται στίς
λεπτές διακρίσεις καί άναλύσεις, πού άπαιτουν όντως άριστη γνώ

ση φιλοσοφίας, τήν όποία έκείνος θεωρεί

ρίως -

-

τήν νεοπλατωνική κυ

αιτία του άρειανισμου. 'Εκθέτει όσα θεωρεί άναγκαία γιά νά

είναι κανείς όρθόδοξος, όσα άρκουν γιά νά συμφωνήσουν οί διηρη
μένοι δυτικοί καί όσα μπορεί νά καταλάβει ό δυτικός κόσμος. Αυτό
άκριβώς δείχνει ότι γράφει πρώτιστα ώς ποιμένας. 'Εντούτοις μορ
φολογικά τό κείμενό του δέν προϋποθέτει όμιλία, άλλά συνθετικό

έργο, είδος διατριβης, του όποίου μάλιστα ή θεματική (θεολογία, τρια
δολογία, χριστολογία, παρουσιάζει όμοιότητα μέ τίς όμιλίες του Ευ

σε βίου Έμέσης (359), του όποίου άπέφευγε τόσο τήν άλληγορική όσο
καί τήν αυστηρή ίστορικογραμματική έρμηνεία.
Στήν διάρκεια της έξορίας του, άρχές του 359, συνέταξε καί τό
De synodis, τό όποίο έξετάζει όμολογίες καί ύλικό σχετικό μέ τίς ά
ρειανικές κυρίως συνόδους μετά τό

325,

όπως έκανε πρίν καί ό 'Α

θανάσιος στό όμώνυμο έργο του. Προπαντός έπιχειρεί νά δείξει τήν
ταυτότητα τών όρων ίσος (aequalis) καί δμοιος (similis). Οί όροι αυ
τοί, διατυπωμένοι άπό τούς όμοίους καί τούς δμοιουσιανούς, έάν έρ
μηνευτουν όρθόδοξα, δηλαδή άπόλυτα καί όχι σχετικά, σημαίνουν
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ό,τι καί τό δμοουσιος, άρκεί καί ~υτό νά μήν κατανοηθεί σαβελ
λιανικά.
Ή προσπάθειά του γιά τήν προσέλκυση τών όμοιουσιανών φάνη

κε ν' άποτυγχάνει, διότι οί περισσότεροι όμοιουσιανοί τών συνόδων
Άγκυρας

(358),

Σιρμίου

φώνησαν στήν συνοδο

(359) υπέκυψαν καί συμ
Κωνσταντινουπόλεως (360) μέ τους όμοίους,
(358)

καί Σελευκείας

οί όποίοι άπέρριπταν τήν όμοιότητα ουσίας στόν Πατέρα καί τόν ΥΙό
καί οΙ όποίοι είχαν έπικρατήσει στήν συνοδο του Ρίμινι. Ό Ίλ., ά
φου μάταια ζήτησε άπό τόν αυτοκράτορα νά διεξαχτεί δημόσια συ
ζήτηση μέ τόν ίδιο καί τόν συμπατριώτη του έπίσκοπο Σατουρνίνο

Arles,

πήρε τουλάχιστον άδεια νά έπιστρέψει στήν έδρα του. 'Ήταν

ή στιγμή που οΙ έπίσκοποι Άνατολης καί Δύσεως, έκτός άπελπιστι-

κά λίγων, είχαν υποκύψει στόν άρειανισμό (στους δμοίους).
Τότε, μέ συνεργό τήν άρχική άδιαφορία του 'Ιουλιανου που μόλις
άνακηρυχτηκε στό Παρίσι αυτοκράτορας, άνασυνταξε τους πτοη
μένους έπισκόπους της χώρας του καί σέ συνοδο στό Παρίσι

(361)

τους έπεισε νά έπανέλθουν στήν Όρθοδοξία, έπικυρώνοντας τό Συμ
βολο Νικαίας καί άπορρίπτοντας τό άρειανικό σύμβολο που ύπέγρα
ψαν στό

Rimini (359),

χωρίς καί νά καταδικάσει όσους άπό φόβο

ύπέγραψαν τό συμβολο τουτο. Τό ίδιο έκανε καί τό

364 γιά τούς έπι

σκόπους της βόρειας 'Ιταλίας, στήν πρωτευουσα της όποίας, τό Μι

λάνο, έπίσκοπος ήταν ό άρειανός Αυξέντιος, τόν όποίο δέν μπόρεσε
τελικά ν' άπομακρύνει. Μέ αυτές καί άλλες ένέργειες πέτυχε ό Ίλ.
νά μειώσει σέ μεγάλο βαθμό τόν άρειανισμό στήν Δύση. Παράλλη
λα καταπολέμησε καί τόν καισαροπαπισμό, τήν έπέμβαση του αυ

τοκράτορα στά έκκλησιαστικοθεολογικά πράγματα, όπως είχαν
κάνει ένωρίτερα ό Άθανάσιος καί ό 'Όσιος Κορδουης.

·0 Ίλ.

στόν

διπλό του άγώνα, έναντίον του άρειανισμου καί του καισαροπαπι
σμου, υπηρξε δχι μόνο σταθερός, άλλά καί όξυς καί τερτυλλιανικά

σκληρός, ένώ γιά τό ποίμνιο καί τους φίλους του ήταν ήπιος, συνε
τός, έπιβλητικός καί άγαπητός.

Έρμηνευτικη, μοναχισμός, ύμνωδία

(360-367)

Έλευθερωμένος ό Ίλ. άπό τό άγχος καί τους άγώνες έναντίον του

άρειανισμου, έπιδόθηκε άπερίσπαστος στήν θεολογική καί ποιμαν
τική θεμελίωση τής τοπικής του άλλά καί της δλης δυτικής Έκκλη
σίας. WΕγραψε τό πολυσήμαντο έργο του

Tractatus mysteriorum,

τό

όποίο θεμελίωσε τήν πνευματική έρμηνεία της Δυσεως καί γι' αυτό

είναι τό πιό σπουδαίο έργο τής άρχαίας λατινικής χριστιανικής γραμ
ματείας. Στό έργο άνιχνεύεται κι έρμηνευεται ή δλη θεία οΙκονομία
μέσω τών προσώπων. Ό Άδάμ, ό Νώε, ό Άβραάμ, ό 'Ισαάκ, ό 'Ια-

.
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κώβ, ό Μωυσης είναι προάγγελοι καί τύποι του Χριστου, στόν όποίο

κορυφώνεται ή ίστορία της θείας οίκονομίας. 'Απορρίπτονται συγ
χρόνως καί ή αύστηρή αλληγορική καί ή αύστηρή ίστορικογραμμα

τική έρμηνεία, μολονότι καί τήν ίστορικότητα τών διηγουμένων
δέχεται καί πνευματικό περιεχόμενο αναζητά σ' αύτά (11 2). Στό ση
μείο αύτό εχει θαυμαστή ίσορροπία, ή όποία, σέ συνδυασμό μέ τά
λοιπά χαρακτηριστικά του έργου του, τόν κάνει πρωτότυπο. WΕτσι

ό Ίλ., άν καί θεολογικά δέν έφτασε στό ύψος τών ανατολικών Πα
τέρων, από τούς όποίους έμμεσα η άμεσα τράφηκε, διατήρησε τήν
Ιδιοτυπία του, όπως τήν διατήρησε καί σέ σχέση μέ τούς λατίνους
συγγραφείς της Β. Άφρικης. Τίς πηγές του χρησιμοποιουσε μέ τόση

αφομοιωτική δύναμη, ώστε δύσκολα διακριβώνονται τά συγκεκρι
μένα του δάνεια.

Στό ίδιο έρμηνευτικό κλίμα ανήκει καί τό ύπομνηματιστικό του

Tractatus super Psalmos,

πρώτο λατινικό ύπόμνημα στούς Ψαλμούς.

ΕΙναι κείμενο θεολογικά καί φιλολογικά πολύ πιό φροντισμένο από
τό προηγούμενο εργο του, γραμμένο καί μέ τήν πλούσια σχετική πείρα
της Άνατολης καί μάλιστα του Ώριγένη καί του Εύσεβίου Καισα
ρείας, τούς όποίους μπορουσε νά παρακολουθεί τουλάχιστον μέ τήν
βοήθεια λεξικών καίίσως καί μεταφραστη. Τά έλληνικά του Ίλ. δέν

ήταν φυσικά σάν του Ίερωνύμου η του Ρουφίνου, αλλά μπορουσε
νά έπισημαίνει ακόμα καί τίς ανακρίβειες της λατινικης μεταφρά
σεως τών Ο' (έπισημαίνει

25

περιπτώσεις).

Ό μοναχισμός της Δύσεως όφείλει τήν σύνδεσή του μέ τόν έπίσκο

πο καί τήν μεγάλη του ώθηση στόν Ίλ. 'Ήδη τό
τόν μετέπειτα

(371) έπίσκοπο Tours Μαρτίνο,

356

είχε γνωρίσει

πού έργάστηκε γιά πολ

λά χρόνια ίεραποστολικά κι έζησε γιά ένα διάστημα ώς αναχωρη

τής. Τό
μονή

360 τόν δέχτηκε ό Ίλ. στό Poitiers καί τόν βοήθησε νά ίδρύσει
στήν Liguge, τήν πρώτη δηλαδή μονή στόν δυτικό χριστιανισμό.

Ό Ίλ. είναι ακόμα ό πρώτος συντά κτης καθαυτό λειτουργικών

ύμνων στήν λατινική. 'Εντυπωσιασμένος από τόν πλουτο της λει
τουργικης ποιήσεως στήν Άνατολή, εγραψε ανάλογους ύμνους μέ
σκοτεινό γλωσσικό ύφος, στούς όποίους μέ λυρισμό διατύπωνε τήν

όρθή πίστη κατά του αρειανισμου καί πρόβαλλε τόν χριστιανικό βίο.
Οί ύμνοι του, από τούς όποίους ανακαλύφτηκαν τρείς γνήσιοι, αλ

λά αποσπασματικά, χρησιμοποιήθηκαν τότε έλάχιστα στήν λατρεία.
WΕγιναν όμως ή απαρχή της λατινικης λειτουργικης ύμνωδίας καί

τό εναυσμα γιά νά συντάξει λίγο αργότερα ό 'Αμβρόσιος Μιλάνου
τούς δικούς του.

Ή Ρωμαιοκαθολική 'Εκκλησία τό
τών

«doctores ecclesiae»

1851

κατέταξε τόν Ίλ. μεταξύ

καί τιμά τήν μνήμη του.
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ΕΡΓΑ

Ό Ίλ. ύπηρξε γόνιμος συγγραφέας, ό καλύτερος της εποχης του στήν

Δύση. Τό υφος του όμως είναι συχνά πολύ σκοτεινό καί κάνει τήν κατα
νόηση τού κειμένου ενίοτε άδύνατη. Καί στήν όργάνωση, τήν δόμηση, της
υλης δέν είναι πάντα μεθοδικός καί συνεπής. 'Εντούτοις, ή συμμετοχή στά
γραφόμενα, ή συχνή αύτοβιογραφική τάση καί ή εξιστόρηση σύγχρονων γε

γονότων δίνουν στά εργα του θαυμαστή άμεσότητα, πού βοήθησε πολύ νά
διαβαστούν καί νά επιδράσουν στούς σύγχρονους καί μεταγενέστερους δυ
τικούς. Τά εργα του διακρίνονται σέ εξηγητικά (όπως τό ύπόμνημα στόν

Ματθαϊο, ή πραγματεία περί Μυστηρίων, ή πραγματεία στΘ'ύς Ψαλμούς),
δογματικοθεολογικά (όπως Περί άγ. Τριάδος), ίστορικοαντιρρητικά (όπως

τό Περί συνόδων, τό COrpUS μέ σχετικά αποσπάσματα χαμένων εργων καί
τό Κατά άρειανών), εναντίον σημαντικών προσώπων της εποχης (όπως «κα
τά» τού αύτοκράτορα Κωνσταντίου, τού Λιβερίου Ρώμης καί αλλων επι
σκόπων), επιστολές (πρός αύτοκράτορα κι επισκόπους) καί ύμνους.

Cοmmentaήus ίη

Ματθαίου).

Evangelium Matthaei (Υπόμνημα εις τό Εύαγγέλιον τού
Γράφηκε μεταξύ 353 καί 356 καί είναι τό πρώτο πληρες λατινι

κό ύπόμνημα βιβλικού κειμένου.
ΡΙ

9, 917-1076.

Α.

FEDER: CSEL 65 (1916). J. DOIGNON: SCh 254

καί

258.

Liber 11 ad Constantium (Βιβλία δύο πρός Κωνστάντιον) καί
Liber contra Constantium (Κατά Κωνσταντίου). Γράφηκαν τό πρώτο τό
359 καί τό δεύτερο τό 359/60. 'Ιδιαίτερα στό δεύτερο ό Ίλ. γίνεται πολύ
όξύς έναντι τού Κωνσταντίου καί τό εργο παίρνει μορφή λιβέλλου.
α) ΡΙ

10, 563-572. CSEL 65, 195-205.

De Τήnίtate
κε μεταξύ 357

(Περί Τριάδος) η
καί

360,

β) ΡΙ

10, 571-603.

Adversus arianos

(Κατά άρειανών). Γράφη

μέ τήν πλούσια πείρα της 'Ανατολής, γιά νά εξηγή

σει τήν όμοουσιότητα τού Υίού πρός τόν Πατέρα καί νά ανατρέψει τόν

αρειανισμό. 'Αποτελείται από
ΡΙ

12

βιβλία.

10,9-472. G. ΤΕΖΖΟ, La Trinitil, Torino 1971
De Trinitate. Praefacio-Libri I-VII: CCL 62 (1979)'

(μέ !ταλ. μετάφρ.). Ρ.
καί

Libri

νιιι-χιι:

SMULDERS,
CCL 62 (1980).

De synodis seu de fide Orientalium (Περί συνόδων η Περί πίστεως τών ' Α
νατολικών). Γράφηκε άρχές τού 359 ώς απάντηση στούς γάλλους επισκό
πους καί σέ συνάφεια μέ τό προηγούμενο εργο. Άποτελείται από 92
κεφάλαια. Ό χαρακτήρας του είναι περισσότερο θεολογικός καί λιγότερο
ίστορικός ..
ΡΙ

10,471-546.
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Tractatus mΥsteήοrum (Πραγματεία περί μυστηρίων). Γράφηκε μετά τό
360 γιά νά εξηγήσει τά μυστήρια, δηλαδή τίς μυστηριώδεις προεικονίσεις
του Χριστου σέ πρόσωπα της ΠΔ καί νά χρησιμεύσει ώς εγχειρίδιο στούς
έρμηνευτές ή ίεροκήρυκες.
Α.

FEDER: CSEL 65.3-38. PLS 1,246-270. J.-P. BRISSON: SCh 19 bis (1967).

Contra arianos vel Auxentium (Κατά άρειανών ή Αυξεντίου). Γράφηκε τό
364, μετά τίς προσπάθειές του νά έκθρονίσει τόν άρειανό Αυξέντιο Μιλάνου.
PL 10, 609-618.

Tractatus super Psalmos (Πραγματεία είς τούς
τό 364 καί υστερα μέ τήν πείρα της άνατολικής

Ψαλμούς). Γράφηκε από
έρμηνευτικης καί δή του

Ώριγένη. Δέν σώζεται πλήρες.
Α. ZINGERLE: CSEL 22. PL 9, 221-908. PLS 1,241-246.
277-288.
.

Α.

WILMART: RB 43 (1931)

"Υμνοι. Πρόκειται γιά τούς τρείς (όχι ακέραιους) σωζόμενους λειτουργι
κούς υμνους

sa.

Ante saecula qui manes, FefelJit saevam

καί

Adae carnis glorio-

Ό Ίλ. αρχισε νά γράφει ύμνους στήν εξορία του. Αυτοί όμως εδώ

γράφηκαν μάλλον μετά τό

364

καί άνακαλύφτηκαν στό τέλος του περα

σμένου αΙώνα. Είναι δυσνόητα καί υπερφορτωμένα τετράστιχα στροφικά
ποιήματα σέ προσωδιακά άλλά καί λαϊκά μέτρα μέ αλφαβητική ακροστι
χίδα (τά δυο πρώτα).
Α.

FEDER: CSEL 65,207-223. Ν. MYERS. The Hymns of Saint Hilary of Poitiers ...•
Philadelphia 1928. PLS 1,271-281.

Opus historicum

καί

Liber adversus Valentem et Ursacium.

Συλλογή συνο

δικών κειμένων, επιστολών διαφόρων καί αντιρρητικών εργων του ίδιου του
Ίλ., πού συγκροτήθηκε από τό 356 μέχρι τό 367 καί κυκλοφόρησε ίσως με
τά τόν θάνατό του, κάτι πού κάνει πιθανή τήν επέμβαση καί αλλου συγ
γραφέα. Ή συλλογή δημοσιεύτηκε μέ τόν τίτλο

CoIlectanea antiariana
τό 343 μέχρι τό 366 καί

Τά κείμενά της άφορουν τήν εποχή από
περιέχει καί τό Κατά Ούαλεντίνου καί Ούρσακίου σπουδαίο εργο του, γραμ
μένο τό 356/357.

Parisina.

Α.

FEDER: CSEL 65. 43-193. PL 10. 571-606, 627-724.

'Αποσπάσματα. Διασώθηκαν σύντομα αποσπάσματα από τά χαμένα ερ
γα του

Tractatus in lob (CSEL 65, 229-231), Expositio epistu/ae ad Timotheum
(αύτόθι, 233-4), Apologetica ad reprehensores libri de synodis responsa (PL
10, 545-548). Καί δυο νέα αποσπάσματα: Bijdragen Tijdschr. νΟΟΓ Filos. en
Theol.-Nijmegen 39(1978)234-243). 'Από τό εργο του LibelJus contra
Dioscorum medicum ad Sallustium praefectum δέν σώζεται τίποτα.
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Νόθα. -Εργα, δπως ή έπιστολή πρός

Abram filiam

(τήν κόρη του), υμνοl

καί σύντομα κείμενα, πού τού αποδόθηκαν, δέν ανήκουν στόν Ίλ.

65,217-223,237-244,245-251.

ΡΙ

10, 879-888.

Βλ. καί

(CSEL
CPL 465-472).
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ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΑΒΕΝΝΗΣΙΩΤΗΣ (+368)
διάδοχοι; τού Παχωμ.{ου

ΓΕΝΙΚΑ

Ό Θεόδωρος Ταβεννησιώτης ύπηρξε ό σπουδαιότερος μαθητής του
γενάρχη του κοινοβιακου βίου, του Παχωμίου. νΕδωσε τήν όριστι
κή μορφή στόν παχωμιανό μοναχισμό, ένίσχυσε τήν θέση του Γενι

κου ήγουμένου στό σύνολο τών κοινοβίων, μολονότι δλα ειχαν καί
δικό τους ήγούμενο, καί ύψωσε σέ αύθεντία τόν Καν6να του Παχω
μίου. Γεννήθηκε στίς άρχές του Δ' αίώνα στήν πόλη

Sne της

V

Ανω

Αίγύπτου άπό εύπορους γονείς, πού φρόντισαν τήν παιδεία του. 'Από
έφηβος ζουσε άσκητικά καί σέ ήλικία

14

έτών ζήτησε κι έγινε δε

κτός στήν «κοινωνία» (κοινόβιο) του Παχωμίου, μολονότι πιθανό

τερο είναι νά προσκολλήθηκε πρώτα στήν συνοδεία-κύκλο κάποιου
άναχωρητη κι έπειτα νά μπηκε στήν «κοινωνία» του Παχωμίου. Πάν
τως προόδευσε στήν άσκηση τόσο πολύ, ώστε σέ ήλικία

20

έτών ό

Παχώμιος του άνέθεσε νά διδάξει τούς μοναχούς, οί παλαιότεροι τών

όποίων άντέδρασαν. Αύτό καί άλλα περιστατικά δείχνουν ότι ό Θε
όδωρος έγινε ό έκλεκτός καί πολύ άγαπημένος μαθητής του Παχω
μίου, ό όποίος, ένώ τόν τιμωρουσε αύστηρά γιά τά λάθη του, του

άνέθετε καί μεγάλες εύθύνες. νΕτσι περί τό

337

τόν τοποθέτησε ή

γούμενο στήν μονή Ταβεννήσεως καί μετά τόν πηρε στό Βαυ ή Πα
βου (Faou), άπό όπου ό Παχώμιος μέ τήν βοήθεια άλλων καί δή του
Θεοδώρου καθοδηγουσε κι έπέβλεπε τήν ζωή όλων τών κοινοβίων του.
'Όταν τό 346 ό Παχώμιος πέθαινε, οί περισσότεροι μοναχοί περί
μεναν νά ύποδείξει ώς διάδοχό του τόν Θεόδωρο. Ύπέδειξε όμως

τόν Πετρώνιο, πού πέθανε σέ λίγους μηνες. Νέος διάδοχος της πα
χωμιαvίiς «κοινωνίας» έγινε ό Ώρσίσιος, πού περί τό

350/1

ή νωρί

τερα, άδυνατώντας νά άντιμετωπίσει τήν άντίδραση πολλών μονα
χών, προσέλαβε ώς ΓεΥικ6 ήγούμενο τόν Θεόδωρο, στόν όποίο ά
φησε ούσιαστικά όλες τίς εύθύνες. Τότε ό Θεόδωρος άνέπτυξε θαυ
μαστή κι έπιτυχή δραστηριότητα. 'Επέβαλε τάξη μέ τόν θεληματικό
χαρακτήρα του, 'ίδρυσε καί νέα κοινόβια, προώθησε τήν όργάνωση

δλων τών κοινοβίων μέ τήν βοήθεια της πείρας καί της παιδείας του
κι έγινε σεβαστός άββας, μέ τήν άρετή της άσκήσεως καί της καθο
δηγήσεως τών μοναχών. Κοιμήθηκε περί τό 368. Τό έργο του έκτι
μήθηκε πολύ καί άπό τόν Μ. 'Αθανάσιο.
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W

Αφησε δλιγάριθμα κοπτικά κείμενα, Κατηχήσεις οίκοδομητικές κυρίως

κι 'Επιστολές, τά φιλολογικά προβλήματα τών δποίων είναι ίδια μ' εκείνα
πού είδαμε στά εργα τού Παχωμίου. Τό υλικό τους, όπως καί τών κειμέ
νων τού Ώρσισίου, είναι συχνά τόσο κοινό ή παράλληλο μέ τό υλικό τών
εργων τού Παχωμίου, ώστε είναι δρθότερο νά μιλάμε γιά κύκλο «παχω
μιανών» κειμένων, πού μολονότι διασώζουν προσωπικά στοιχεία τού Πα
χωμίου, τού Θεοδώρου καί τού Ώρσισίου, στήν σημερινή τους μορφή ε{ναι
άποτέλεσμα έπεξεΡγασιών πού συνεχίστηκαν καί στόν Ε' αΙ 'Ιδιαίτερη ση
μασία εχουν γιά τόν Θεόδωρο οί Βίοι τού Παχωμίου, διότι σώζουν όχι μόνο

πληροφορίες γιά τήν δράση του, άλλά καί λόγους ή διδασκαλίες του. (Γιά
τούς Βίους ,από τούς όποίους δ ενας έλληνικός μάλιστα εχει τόν τίτλο «Περί
τών άγίων Παχωμίου καί Θεοδώρου παραλειπόμενα», βλ. στό κεφ. Παχώ

μιος). Οί 'Επιστολές εχουν επίσης ίδιαίτερη σημασία, διότι, όπως δ επίσκο
πος 'Αλεξανδρείας έστελνε γιά τό Πάσχα επιστολές, ετσι καί δ Γενικός
ήγούμενος εγραφε πρός τούς μοναχούς όλων τών παχωμιανών κοινοβίων,
πρός τήν «κοινωνία», πού συνιστούσε ίδιότυπο σύνολο εκκλησιαστικών
ενοριών-κοινοτήτων.

Κατηχήσεις. νΕτσι χαρακτηρίζουμε σύντομους ασκητικοσυμβουλευτικούς

λόγους στήν κοπτική, πού συνάχτηκαν, συνδέθηκαν κι έκδόθηκαν μετά τόν
θάνατο τού Θεοδώρου. Σώζονται τρείς κατηχήσεις (οί δύο πρώτες μέ ενα

ή κάθε μία απόσπασμα, ή τρίτη στό μεγαλύτερο μέρος της) καί δύο άνε
ξάρτητα αποσπάσματα. Στούς Βίους τού Παχωμίου, κοπτικούς καί ελλη
νικούς, καταγράφονται λόγοι τού Θεοδώρου, πού ίσως αποτελούν τό αρχικό

υλικό τών Κατηχήσεων.
Ι. ΤΗ.

LEFORT: CSCO 159, σσ. 37-60 (κείμενο Κατηχήσεων) καί CSCO 160, σσ. 38-61
60-62 τών ίδιων τόμων τά ι'tπoσπάσματα.

(μετάφρ. γαλλική)' βλ. σσ.

Έπιστολαί. Σώζονται μία στήν λατινική Περί Πάσχα καί μία στήν ελλη
νική Πρός τούς νιτριώτας μοναχούς κατά τών αρειανών. Δέν εχουν θεολο
γικό ένδιαφέρον.
Α. ΒΟΟΝ,

Ίερωνύμου).

Pachomiana latina, louvain 1932, σσ. 105 έξ. (Περ( Πάσχα σέ μετάφραση
F. ΗΑΙΚΙΝ, S. Pachomii Vitae graecae, BruxeIIes 1932, σ. 118, καί ΒΕΠ

41, 127 (Πρόι; νιτριώται;). Καί
VOGOE (βλ. βιβλιογραφία).

πρόσφατη fκδοση ι'tνέKδOτης έπιστολήι; ι'tπό τόν Α. ΟΕ

Ό μοναχός Καρούρ καί ή «προφητεία» του

Σέ δύο κοπτικούς κώδικες σώζεται εργο μέ τόν τίτλο «'Ιδού οί 0ροι (έκφράσεις) της προφητείας, τούς όποίους ό Καρούρ προεφήτευ

σε διά τάς άμελείας, αί όποίαι συνέβησαν είς τήν κοινωνίαν του Βαυ».

Τό κείμενο ε{ναι δυσανάγνωστο καί άκρως δυσνόητο, ενεκα τών ά-

254
γνωστων λέξεών του καί μάλιστα ένεκα του αίνιγματικου, συμβολι
κου καί άποκαλυπτικου χαρακτήρα του. Πρόκειται γιά θρηνητική
καταγγελία τών διαμαχών καί της μή έφαρμογης της πνευματικής

παραδόσεως του Παχωμίου, στήν έδρα τής παχωμιανης κοινωνίας,
δηλαδή στό Βαυ.
Στήν 'Επιστολή τού ~ Αμμωνα περί Παχωμίου καί Θεοδώρου γίνεται λό
γος (παρ.

25:

ΒΕΠ

40, 93-94)

γιά κάποιον μοναχό Καρούρ τού κοινοβίου

κοντά στήν Πτολεμαίδα της Θηβαίδας, πού, παρά τίς αρχικές δυσκολίες
του στήν άσκηση, πέθανε δοξασμένος από τόν Θεό. Ό Θεόδωρος, κατά

τόν ~ Αμμωνα, γνώρισε αποκαλυπτικά τόν θάνατο τού Καρούρ κι έπήνεσε

πολύ τό ότι αυτός τήν «τών έκκλησιαστικών δογμάτων ακρίβειαν είχε».
Πολύ πιθανό συντάκτης της παραπάνω «Προφητείας» νά είναι δ καταρτι
σμένος θεολογικά μοναχός Καρούρ της Πτολεμαίδας, πού πέθανε στούς
χρόνους της γενικης ήγουμενίας τού Θεοδώρου, δηλαδή μεταξύ
Ι. ΤΗ.

LEFORT: CSCO 159,

σσ.

100·104

καΙ

160,

σσ.

100·108

350

καί

368.

(γαλλ. μετάφραση).
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Rome 1977, σσ. 244·257. Βλ. καί τήν βιβλιογραφία τού κεφαλαίου Παχώι.ιιος. διότι μέ
τόν Παχώμιο συνεξετάζονται άναγκαστικά κα! οί διάδοχοί του Θεόδωρος καΙ ΏρσΙσιος.

74.

ΕγΔΟΞΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ (+370)

Ό Εύδόξιος γεννήθηκε μάλλον μέ τήν άνατολή του Δ ι αΙ, κατα
γόταν άπό τήν Άραβισσό της Μικρης Άρμενίας, σχετίστηκε γρή
γορα μέ άρειανικούς κύκλους, έζησε στήν •Αντιόχεια κι έγινε έπί

σκοπος Γερμανικείας, στήν βόρεια Συρία. Ώς ήμιαρειανός έλαβε μέ
ρος στίς συνόδους Άντιοχείας τό

341,

Σαρδικης τό

343,

Άντιοχείας

255
τό

344/5,

Σιρμίου τό

351

καί Μιλάνου τό

355.

Τό

357,

στήν σύνοδο

του Σιρμίου, εύκολα μεταβλήθηκε σέ άνόμΟIΟ καί τό ίδιο ετος κα
τόρθωσε νά γίνει έπίσκοπος Άντιοχείας. Τό

έπέμβαση των δμοιουσιανων καί τό

360,

359 έκθρονίστηκε μέ τήν

δταν είχαν απόλυτα καί αυ

τοκρατορικά έπιβληθεί οί δμΟΙΟI, έγινε καί αύτός δμοιος μέ αποτέ
λεσμα νά αναρριχηθεί στόν θρόνο Κωνσταντινουπόλεως, όπου έζησε
μέχρι τό 370 καί πολιτεύτηκε ώς δμοιος καί ώς έπικεφαλης γενικά
του αρειανισμου.
Ό Εύδ. ύπηρξε δραστήριος καί παρασκηνιακός άνδρας, πού κα

τόρθωνε νά συμβιβάζεται μέ όλες τίς αρειανικές παρατάξεις καί γι'
αύτό πρωταγωνίστησε ή τουλάχιστον ήταν παρών σέ δλες τίς κρίσι

μες φάσεις τού αρειανισμού από τό 341 ώς τό 370.
Άπό τό σύντομο Σύμβολο πίστεως, πού τού αποδίδεται, γίνεται
σαφής δ ακραίος αρειανισμός του, ή έλλειψη θεολογικού βάθους, ή
λογοπαικτική του διάθεση καί δ σαφής απολιναρισμός του. Σύμφω

να μέ τό Σύμβολό του αγέννητος είναι μόνος δ Πατέρας, πού δέν
«σέβεται» κανέναν, διότι αυτός μόνος δέν έχει κάτι πρεσβύτερό του.

Ό Μονογενής γίός είναι κτίσμα, πού σαρκώθηκε, αλλά δέν έναν
θρώπησε, διότι δέν έλαβε ανθρώπινη ψυχή, τήν θέση της δποίας πή
ρε δ Θεός Λόγος. "Ετσι δ γίός έχει μία καί ένιαία φύση.
Ή έπιμονή τού Εύδ. στό θέμα τού «αγεννήτου» Πατέρα καί τού
«μονογενούς» γίού μαρτυρούν έξάρτησή του από τόν Εύνόμιο, ένω
ή έπιμονή του στό θέμα του «σαρκωθέντος» καί μή «ένανθρωπήσαν
τος» γίού, πού έχει μία φύση, μαρτυρούν έξάρτηση από τήν θεολο
γία του' Απολιναρίου ... Αρα τό κείμενό του δ Εύδ. έγραψε μεταξύ

360

καί

370.

"Αλλως θά πρέπει νά τόν θεωρήσουμε πρόδρομο των

δύο τούτων θεολόγων, κάτι πού δέν είναι πιθανό, διότι δ Εύδ. δέν
ύπηρξε ίκανός θεολόγος. Στήν προσπάθειά του έχουμε γιά πρώτη φο
ρά τόν έπίσημο συνδυασμό αρειανισμού καί απολιναρισμού.
"Εγραψε Περί έναVΘρωπήσεως, από τό όποίο σώζεται μόνο τό ολιγόστι
χο Συμβολο πίστεως ... Αλλα άποσπάσματα, όπως σχόλια στό βιβλίο τού
Δανιήλ, είναι αμφίβολης γνησιότητας.

F. DIEKAMP, Doctrina Patrum. Μϋnster i. W. 1907, σσ. 64-65. ΒΕΠ 38,119. Η. ΗΑΗΝ
G. ΗΑΗΝ. Bibliothek der Symbole ... , Breslau 1897, σσ. 261-262. Μ. ΤΕΤΖ, EudoxiusFragmente?: SP 3 (1961) 314-323. CPG 11 3410. Μ. SIMONETTI. La crisi ariana nel ιν
secolo, Roma 1975 (κατά τόν πίνακα όνομάτων).

256

75.

ΕΥΣΕΒΙΟΣ

VERCELLI

(ΒΡΕΚΕΛΛΩΝ) (+ 370)

ΓΕΝΙΚΑ

Ό Εύσέβιος καταγόταν άπό τήν Σαρδηνία κι έγινε πρώτος έπίσκο
πος

Vercelli

(Ίταλίας) τό

344/5.

Ή γνωριμία του στήν Ρώμη μέ τόν

Μ. 'Αθανάσιο καί ή πιστότητά του σ' αύτόν, οί άγώνες του κατά του
άρειανισμου καί ή θαυμαστή σύνεσή του τόν άνέδειξαν σπουδαίο έκ
κλησιαστικό πρόσωπο της Δύσεως. Έργάστηκε ίεραποστολικά στό
Πεδεμόντιο καί άπό τίς άρχές της δεκαετίας του

350 διακρίθηκε γιά

τήν έμμονή του στήν όρθοδοξία, ή όποία διωκόταν άπό τούς άρεια
νόφρονες μέσω του αύτοκράτορα Κωνσταντίου κι εγκαταλειπόταν
άκόμα καί άπό τούς στύλους της Δύσεως 'Όσιο Κορδούης καί Λι

βέριο Ρώμης, πού ύπέγραψαν άρειανικά Σύμβολα (Σιρμίου).
Παρακλήθηκε άπό τήν άντιπροσωπεία του Ρώμης Λιβερίου καί άπό
τόν ίδιο τόν αύτοκράτορα νά λάβει μέρος στήν σύνοδο του Μιλάνου

ή όποία καί τόν καταδίκασε, διότι άρνήθηκε νά ύπογράψει τήν
καταδίκη του Μ. 'Αθανασίου. Έξορίστηκε στήν Σκυθόπολη (Παλαι

(355),

στίνης) καί μετά στήν Θηβαίδα (Αίγύπτου), όπου γνώρισε πολλούς
όρθόδοξους εκκλησιαστικούς άνδρες καί μάλιστα τόν άσκητικό βίο.
Τό

362,

μέ τό διάταγμα του 'Ιουλιανου πού έπέτρεπε στούς έξόρι

στους όρθοδόξους νά έπανέλθουν στίς έδρες τους, έλαβε ώς όμολο
γητής ένεργό μέρος στήν σύνοδο' Αλεξανδρείας του Μ. 'Αθανασίου,

τίς άποφάσεις της όποίας έπιφορτίστηκε νά μεταφέρει στήν Δύση.
Έπιστρέφοντας στήν έδρα του, πέρασε άπό τήν 'Αντιόχεια, όπου
δρουσε ό φίλος καί συνεξόριστός του Λουκίφερ Καλάρεως, άλλά δέν
συμφώνησε μέ τήν άσύνετη τα κτική έκείνου καί τήν χειροτονία ώς

επισκόπου 'Αντιοχείας του Παυλίνου είς βάρος του Μελετίου. ΤΗρ_
θε στήν 'Ιταλία καί στήν έπισκοπή του, όπου έγινε δεκτός μέ πολύ

σεβασμό, διότι αύτός, μέ έλάχιστους, δέν ύπέκυψε στήν βία τών ά
ρειανοφρόνων, στήν όποία είχαν ύποκύψει (τό

357/8)

σχεδόν όλοι

οί δυτικοί επίσκοποι.
Στά έπόμενα χρόνια συνέχισε τίς προσπάθειές του γιά τήν εμπέ
δωση της όρθοδοξίας, στό πλευρό άρχικά του Ίλαρίου Πικταβίου

(Poitiers).

Παράλληλα ό Εύσέβιος συνέβαλε στήν είσαγωγή του μο

ναχισμου στήν Δύση, διότι, μετά τήν έξορία του στήν Θηβαίδα, σύ
ναξε πολλούς κληρικούς στήν έπισκοπή του καί ζουσε μαζί τους
μοναστικά-κοινοβιακά. Πέθανε πρός τό τέλος του

370

καί τιμάται

άπό τήν ρωμαϊκή Έκκλησία ώς μάρτυρας, ενώ είναι μόνο όμο
λογητής.
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ΕΡΓΑ

Τό συγγραφικό εργο του Ευσεβίου είναι πολύ μικρό. Ό 'Ιερώνυμος (De

viris

ίll.

96)

πληροφορεί ότι ό Ευσέβιος μετέφρασε στήν λατινική τό Ύπό

μνημα στούς ψαλμούς τού Ευσεβίου Καισαρείας, παραλείποντας τά κακό
δοξα χωρία του. Τό εργο χάθηκε. Σώζονται όμως τρείς 'Επιστολές τού
Εύσεβίου:
Ορός Κωνστάντιον

(Epistula ad Constantium Augustum): PL 12, 947C.
(Epistula ad Presbyteros
et plebem Italiae): PL 12, 947-954.
Ορός τόν Γρηγόριον Έλβίρας (Epistula ad Gregorium episc. Spanensem):
PL 10,713-714. CSEL 45, 46. της έπιστολης όμως άμφισβητείται ή γνησιό
τητα. Κριτική fκδοση τών επιστολών βλ. στό CCL 9 (1957) 103-110.
Ορός τούς πρεσβυτέρους καί τόν λαόν της 'Ιταλίας

Σώζονται πρός τόν Ευσέβιο έπιστολές τού Κωνσταντ(ου, τού Λιβερίου
καί άλλων (βλ.

CPL 1Ο9-111).
Νόθα. Στόν Ευσέβιο άποδόθηκε υποθετικά ό περίφημος

lensis,

Codex Verce/-

πού βρέθηκε στήν μητρόπολη της πόλεως αυτης, γράφηκε τόν Δ ι

αΙ καί περιέχει τό λατινικό κείμενο τών Εύαγγελίων, κείμενο δηλαδή προϊε
ρωνυμικό.

Τό
τά

Bulhart έξέδωκε κριτικά τά επτά πρώτα
δώδεκα τού fpyou De Trinitate (πού αποδιδόταν στόν
1957

δ Ν.

βιβλία

(I-VH)

άπό

Μ. 'Αθανάσιο καί

σέ άλλους) καί προσπάθησε νά τό προσγράψει σΤόν Ευσέβιο

(CCL 19).

Προ

κλήθηκε εκτενής συζήτηση, ή όποία fδειξε ότι τό εργο συναρμολογήθηκε

μεταξύ

380 καί 400 στήν 'Ισπανία (Μ. Simonetti) καί δπωσδήποτε δ Ευσέ
βιος Vercelli δέν εχει σχέση μέ αυτό (Dattrino, 11 De Trinitate pseudoatanasiano, Roma 1976).

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Ε.

CROVELLA, S. Eusebio di VerceIIi. Saggio di biografia critica, Vercelli 1961. Μ.
proposito di una recente edizione dei 11. Χ-ΧΙΙ del De Τrinitate dello PseudoAtanasio: RCCM 3 (1961) 108-113 καί 5 (1963) 386 - 393 (μέ ι'tφoρμή έπίσης τήν ι'tπόδoση
τού De Trinitate στόν Εύσέβιο). Μ. CAPELLlNO, Storia di S. Eus. di Vercelli e spiriιualitil
del suo cenobio nella chiesa del ιν secolo, Roma 1971. L. DATTRINO, 11 De Trinitate
pseudoatanasiano, Roma 1976. J. Τ. LlENHARD, Patristic Sermons on Eusebius of Vercelli
and their Relation to his Monasticism: RB 87 (1977) 164-172. W. Τ1ΕΤΖΕ, Lucifer von Calaris
und die KirchenpoIitik des Constantius 11. Zum Konf1ikt zwischen der Kaiser Constantius
und der nikiinisch-orthodoxen Opposition. Τϋbίngen 1976 (κατά τό εύρετήριο). L. ΟΑΤ
TRINO. S. Eusebio di Vercelli, vescovo martire? vescovo monaco?: Aug 14 (1984) 167-187.
L. Α. SPELLER, Α note on Eusebius of Vercelli and the council of MiIan: JThS 36 (1985)
157-165.
SΙΜΟΝΕΠΙ, Α
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76. LUCIFER CAGLIARI

(ΚΑΛΑΡΕΩΣ) (+370/1)

ΓΕΝΙΚΑ

Ό Lucifer διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στά εκκλησιαστικά πρά
γματα τών μέσων του Δ ι αΙ Δέν είχε όμως ούτε τήν απαιτούμενη
γενική παιδεία ούτε θεολογική κατάρτιση. 'Αγωνίστηκε γιά τήν πί
στη της Νίκαιας καί τό πρόσωπο του' Αθανασίου, αλλά ώς άτεγ
κτος παραδοσιοκράτης καί πολύ πεισματικός χαρακτήρας δέν
εμβάθυνε στήν θεολογική προβληματική του αρειανισμου καί τήν σκέ
ψη του 'Αθανασίου. νΕτσι, ενώ εξορίστηκε

όξυνε

(362)

(355) χάριν του

τελευταίου,

τό αντιοχειανό σχίσμα καί θεμελίωσε τό δικό του, δηλ.

τό σχίσμα τών λουκιφεριανών.

Στό προσκήνιο εμφανίστηκε ό Λουκίφερ περί τό
πος

Cagliari (Calaris)

354.

Ώς επίσκο

της Σαρδηνίας καί ώς απεσταλμένος του Ρώ

μης Λιβερίου θέλησε νά μεσολαβήσει στόν αύτοκράτορα Κωνστάντιο
χάριν της Νίκαιας καί του 'Αθανασίου. Ό αύτοκράτορας κάλεσε
σύνοδο στό Μιλάνο

(355),

αλλά μέ πιέσεις καί απειλές πέτυχε νά ύ

πογράψουν οί επίσκοποι τήν καταδίκη καί εξορία του Άθανασίου.
Στίς πιέσεις αντιστάθηκαν μόνο οί Λουκίφερ, Ευσέβιος

Vercelli,

Διο

νύσιος Μιλάνου, πρεσβύτερος Παγκράτιος καί διάκονος Ίλάριος,

οί όποίοι εξορίστηκαν σέ τρείς διαδοχικά τόπους: Γερμανικεία Συ
ρίας, Έλευθερόπολη Παλαιστίνης καί "Ανω Θηβαίδα Αίγύπτου.
Ή αμνηστία του 'Ιουλιανου

(361)

τερμάτισε τήν εξορία, πού όμως

έδωσε τήν εύκαιρία στόν Λουκίφερ νά συντάξει πέντε καί τά μόνα

-

γνωστά τουλάχιστον -

κείμενά του, όλα λιβελλικοαντιρρητικου

χαρα κτήρα καί όλα κυρίως κατά του Κωνσταντίου. Σ' αύτά εκφρά

ζει σταθερή εμμονή στήν απόφαση της Νίκαιας, αλλά δέν τήν κατα
νοεί θεολογικά. Σημαντικό είναι όμως ότι θεωρεί αναγκαία συνέπεια

τήν όμοουσιότητα του άγίου Πνεύματος, χρησιμοποιεί εύρύτατα τήν
λαϊκή λατινική, πού ενδιαφέρει τούς ίστορικούς της λατινικης γλώσ
σας, καί προπαντός παραθέτει άφθονα βιβλικά κείμενα. Τό τελευ
ταίο συμβάλλει πολύ στήν γνώση της μορφης της λατινικης Γραφής

(Vulgata),

πρίν ό 'Ιερώνυμος δώσει σ' αύτήν όριστική μορφή.

Τήν άνοιξη του

362,

όταν ό Άθανάσιος κάλεσε τούς πρώην εξόρι

στους όρθοδόξους σέ σύνοδο στήν Άλεξάνδρεια, μέ σκοπό τήν προ
σέγγιση τών ήπιων όμοιουσιανών καί τήν λύση του αντιοχειανου
σχίσματος, ό Λουκίφερ απέφυγε τήν σύνοδο καί από τήν ΘηβαΙδα
πηγε απευθείας στήν Άντιόχεια. 'Εκεί ενίσχυσε τήν μικρή κοινότη

τα των όρθοδόξων, πού εμενε πιστή στόν Εύστάθιο (από τό

330)

καί
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άντιδρουσε στήν πλειοψηφουσα μερίδα ορθοδόξων, πού άναγνώρι

ζε ώς κανονικό έπίσκοπο τόν ήδη εξόριστο Μελέτιο. Χειροτόνησε
μάλιστα επίσκοπο τόν έπικεφαλης της μικρης κοινότητας, τόν Παυ
λίνο, κι ετσι τό σχίσμα στήν 'Αντιόχεια βάθυνε μέ άποτέλεσμα νά
διαρκέσει περισσότερο. Τότε άκριβώς ό Λουκίφερ, άρνούμενος νά
κοινωνήσει μέ τούς μελετιανούς (πού έσφαλμένα τούς θεωρουσε ά
ρειανούς) καί μέ όσους τούς υποστήριζαν, θεμελίωνε τόν λουκιφε
ριανισμό. Αυτό γιά τήν εκκλησιαστική όργάνωση σήμαινε άκοι
νωνησία μέ όσους δέν άναγνώριζαν τόν Παυλίνο ώς κανονικό επί
σκοπο ' Αντιοχείας, ενώ γιά τήν θεολογία σήμαινε άπόρριψη της θε
ολογικης πορείας της Έκκλησίας μετά τήν Νίκαια. Άπορρίπτοντας

τήν συνετή τακτική της συνόδου της Άλεξάνδρειας καί διαφωνών
τας άκόμη καί μέ τόν συνεξόριστό του Ευσέβιο Vercelli, επέστρεψε
στό

Cagliari.

Έκεί συνέχισε τήν άδιάλλακτη καί στείρα τακτική μέ

χρι τόν θάνατό του, περί τό

370 ή

τό

371.

Στήν περιοχή του

Cagliari

τιμήθηκε ώς άγιος.

Πρίν άκόμα πεθάνει είχε άποκτήσει μερικούς οπαδούς της τακτι
κης του, οί όποίοι εκδηλώθηκαν μετά τό 370. 'Από αυτούς γνωρί
ζουμε τόν Γεώργιο Έλβίρας ('Ισπανία), τόν Ήρακλείδη Όξυρρύγχου
(Αίγυπτος), στήν Ρώμη τόν Έφέσιο, τόν όποίο οί λουκιφεριανοί ά
νακήρυξαν επίσκοπό τους, καί τούς πρεσβυτέρους Φαυστίνο καί

Μαρκελλίνο. Φαίνεται όμως δτι πρίν εκπνεύσει ό Δ ι αΙ χάθηκαν
καί τά τελευταία ίχνη του σχίσματός τους.

ΕΡΓΑ

Ό Λουκίφερ δέν ύΠήρξε πολυγράφος, όπως δέν ύπήρξε καί ίκανός θεο

λόγος. Τά πένΤε λιβελλικά του εργα δείχνουν κάποια γνώση τής ρητορι
κής, άλλά τό υφος τους γενικά είναι ατημέλητο καί συχνά πρωτόγονο.
ποη conveniendo cum haeretίcis (Περί τού ότι δέν πρέπει νά συνερχώ
μεθα μετά τών αίρετικών). Συντάχτηκε τό 356.
De regibus apostaticis (Περί βασιλέων αποστατών). Συντάχτηκε τό 357/8.
De Athanasio lίbή duo (Περί τού' Αθανασίου' Αλεξανδρείας βιβλία 2). Συν
τάχτηκε τό 357/8.

De

De

ποπ

parcendo ίη Deum de Iinquentibus (Περί τού

δτι δέν πρέπει νά φει

δώμεθα τών άμαρτανόντων είς τόν Θεόν). Συντάχτηκε περί τό

359.

Μοήuηdum esse pro Dei filio (Όφείλομεν αποθνήσκειν ύπέρ τού γίού τού
Θεού). Συντάχτηκε τό 360/1.

PL 13,767-1038. PLS Ι, 351-352. W. HARTEL: CSEL 14 (1886) 3-318. G. CERRETTI,
lucifero vescovo di Cagliari e ίι suo "Moriundum esse pro Dei filίo", Pisa 1940. G. F.
DIERCKS: CCL 8 (1978) 1-300. ν. υαΕΝΤΙ, De regibus apostaticis et Moriundum esse
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ρτο Dei filίο ...• υηίν. de Lecce 1980. J. AVILES, ΕΙ tratado De regibus apostaticis ... ,

Barcelona 1979. L. FERRERES,

ΕΙ

tratado Moriundum esse

Νόθα. Ώς εργα του εκδίδονται ακόμη

ρτο

Dei

Πlίο ... ,

Barcelona 1982.

8

Έπιστολαί, τήν γνησιότητα τών

δποίων ή νεώτερη κριτική άρνείται, καί ή

Fides s. Luciferi, πού είναι από

σπασμα σχετικοϋ κειμένου τοϋ Φαυστίνου. Ή έπιστολή Α' ύπογράφεται
από τόν Λουκίφερ, τόν Παγκράτιο καί τόν Ίλάριο καί στέλλεται στόν Εύ
σέβιο

Vercelli (PL 13, 765-766).

PL 13. 1037-1049. W. HARTEL: CSEL 14 (1886) 319-333. Α. SABA: Studi dedicati a//a
memoria di Ρ. UbaIdi, Milano 1937, σσ. 109-116 (ή Fides ... ). G.F. DIERCKS: CCL 8 (1978)
319-333.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

G. Ρ. THORNELL. Studia Liciferiana, Uppsala 1934. Ρ. Μ. MARCELLO. La posizione
di Lucifero di Cagliari nelle lotte antiariane del Ιν secolo, Νυοτο 1940. C. ΖΕΟΟΑ, La
dottrina trinitAria di Lucifero di Caglίari, Roma 1950. Μ. FREDDl. La Chiesa di S. Lucifero
a Cagliari: BoJJecino tecnico del Circolo cuIIurale Ingegneri e Architetti Sardi Ι (1959) 403.
F. FLAMMINI. Osservazioni critiche sul De ποη conveniendo ... : Rivista di cuIιura cIassica
e medievale 4 (1962) 304-334. Μ. SIMONETTI. Αρρυηιί per una storia dello scisma
Luciferiano: Αιιί del convegno de Sιudi re/igiosi sardi, Padova 1963, σσ. 67-81. G.
CASTELLI. Sιudio suIIa lingua e 10 stίle di Lucifero ... : Αιιί Accadem. Scienze Τστίπσ. C/as.
sc. ΜσΤΒιί 105 (1971) 123-247. Ι. ΟΡΕΙ Τ, Formen der Polemik bei lucifer νοη Calaris: VC
26 (1972) 200-226. Α. FIGUS, Ι' enigma di lucifero di Caglίari. Α ricordo del χν centenario
della morte. Cagliari 1973. G. F. DIERCKS, Les formes verbales periphrastiques dans les
oeuvres de Lucifer ... : Corona graciarum ... Ε. Dekkers Ι. Bruges 1975. σσ. 139-150. Κ. Μ.
GIRARDET, Kaiser Konstantius 11 als 'Έρίscορus Episcoporum" und das Herrscherbild
des kirchlichen Widerstandes (Ossius νοη Cordoba und Lucifer νοη Calaris): Historia 26
(1977) 95-128. W. ΤΙΕΤΖΕ. Lucifer νοη Calaris und die Kirchenpolitik des Constantius 11.
Zum Konf1ikt zwischen Kaiser Constantius 11 und der nikaisch-orthodoxen Opposition ....
Τϋbίngen 1976 (διατριβή). L. FERRERES, Las fuentes de Lucifer de CaJaήs en su Moriundum
esse ρτο Dei fίlίo: ΑΡΡΒ 111 (1977) 101-115. J. Α VILES, Editores Υ comentaristas de Ia obra
de lucifer: ΑΡΡΒ 111 (1977) 35-45. V. UGENTI, 11 contributo del codice G al tesιo del De
regibus apostaticis ... : Prometheus 4 (1978) 45-64. G. F. DIERCKS, Les contaminations
syntactiques et les anacoluthes dans Ies oeuvres de lucifer de Cagliari: VC 34 (1980) 130-144.

77.

ΣΥΝΟΔΟΣ ΡΩΜΗΣ (371)

Σέ σύνοδο εύκαιριακή τοϋ

371

στήν Ρώμη, δ Δάμασος Ρώμης

(366-384)

κατέβαλε προσπάθεια νά εξουδετερώσει τούς δυτικούς άρειανούς καί νά

μειώσει τήν άλγεινή εντύπ~ση, πού είχε δημιουργήσει ή ύπογραφή ήμιαρεια-
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νικού συμβόλου πίστεως (της Νίκης) άπό

400 δυτ'κούς επισκόπους,

τό

359,

στήν σύνοδο τού Rimini. Τό fτος συγκλήσεως της συνόδου στασιάζεται καί
τοποθετείται μεταξύ 368 καί 372. Τά γεγονότα πάντως κατανοούνται κα
λύτερα στό ετος

371.

της συνόδου, πού συνέταξε Τόμον πρός τούς άνατολικούς, σώθηκε ή 'Ε

πιστολή πρόςτούς Ιλλυριούς επισκόπους λατινικά ("Confidemus") κι έλ
ληνικά (μετάφραση). Ύποστηρίχτηκε δτι τό σωζόμενο λατινικό κείμενο
συνιστά περίληψη της έλληνικης μεταφράσεως. Σοβαρές μεταξύ τους δια
φορές δέν υπάρχουν.

Ή Έπιστολή αυτή, τήν πρώτη ευθύνη της όπο(ας πρέπει νά εχει ό Δάμα
σος, επιβεβαιώνει τήν εμμονή τών δυτικών στήν πίστη της Νίκαιας (ταυτί
ζοντας, άκόμη τότε, ουσία καί υπόσταση) καί άφήνει γιά πρώτη φορά (στίς

πηγές) τήν εντύπωση ότι στήν Νίκαια

(325)

οί εκπρόσωποι τού Ρώμης

f-

παιξαν κάποιο ρόλο: «οί πατέρες ήμών τριακόσιοι δέκα όκτώ επίσκοποι
καί οί εκ της Ρωμαίων (τού) άγιωτάτου επισκόπου επίλεκτοι». Ή ερευνα
δέν γνωρίζει τέτοιο ρόλο, πού δέν επιβεβαιώνεται άπό παλαιότερες πηγές,
ου τε τόν άναφέρουν οί προγενέστεροι επίσκοποι Ρώμης, όπως ό 'Ιούλιος
καί ό Λιβέριος, όταν γράφουν γιά τήν Σύνοδο της Νίκαιας.

Ένδεικτικό τών τάσεων τού Δαμάσου είναι καί τό σημείο της Έπιστο
λης, στό όποίο, γιά νά στηρίξει τήν άκυρότητα της υπογραφης ήμιαρειανι

κού συμβόλου στό

Rimini,

άναφέρει ότι εκεί άναγκάστηκαν οΙ επίσκοποι

νά υπογράψουν καί μάλιστα δτι δέν παρέστη ό Ρώμης (<<μήτε τόν Ρωμαίων
επίσκοπον» «συνέστηκε»), τού όποίου τήν γνώμη ν «πρό πάντων» fπρεπε
νά δεχτούν, ουτε ό Βικέντιος

(Capua)

καί άλλοι επίσκοποι. Ένώ μέ τό «πρό

πάνΤ(ιΜ) τονίζεται ή σημασία της γνώμης τού Ρώμης, δέν παύει στό κείμε

νο νά τοποθετείται (πρώτος) μεταξύ άλλων επισκόπων.
ΘΕΟΔΩΡΗΤΟΥ, 'Εκκλησ. ίστσρ(α Β' 22,3-12: GCS, 1911, σσ.
459-462. PL 13, 347-349. Ε. SCHWARTZ: ZNW 35 (1936) 19-20.

147-150. MANSI, 111,

F. SCHEIDWEILER, Besitzen wir das lateinische Original des romischen Synodalschreibens
vom Jahr 371?: AIPh 11(1953)573-586.

78.

ΖΗΝΩΝ ΒΕΡΟΝΑΣ ('Ιταλία) (+ περί τό 372)

ΓΕΝΙΚΑ

Ό Ζήνων έγινε (μάλλον πρίν τό 360) δγδοος έπίσκοπος τής βο
ρειοϊταλικής πόλεως Βερόνας, στήν όποία έδρασε μ' εξαιρετική ε
πιτυχία. Οϊ συνήθεις πηγές δέν μάς δίνουν πληροφορίες γιά τό εργο
καί τήν δράση του. ΗΟ,τι γνωρίζουμε όφείλεται κυρίως στήν συλλο

γή τών Όμιλιών του. 'Από επιστολή του 'Αμβροσίου (τοϋ ετους

380)
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στόν τρίτο διάδοχο του Ζήνωνα, τόν

δτι πέθανε είρηνικά μάλλον περί τό

Siagrio (PL 16,930), συνάγεται
372. Στήν έπισκοπή του ανέπτυ

ξε θαυμαστή ίεραποστολική δράση, βάπτισε μεγάλο αριθμό έθνικών,
ένέπνευσε μέ τό παράδειγμά του καί δίδαξε προφορικά καί γραπτά
στούς πιστούς τήν σημασία τών μυστηρίων της 'Εκκλησίας (Βαπτί

σματος, Ευχαριστίας), τά καθήκοντα τών χριστιανών καί τήν όρθή
πίστη μέ αφορμή τήν αρειανική αίρεση καί μάλιστα τήν διδασκαλία
του Φωτεινου Σιρμίου (Παννονίας). Στίς δμιλίες του, στίς δποίες έμ

φανίζεται ώς καλός ποιμένας, προσεκτικός έρμηνευτής καί προπαν
τός έκλαϊκευτής ήθικολόγος, έξηγεί πολλά χωρία της Π καί λίγα της

ΚΔ, προβάλλει γιά οίκοδομητικούς λόγους η ώς προτυπώσεις του
Χριστου πρόσωπα της ΠΔ, διατυπώνει εναν ηπιο χιλιασμό, δίνει
σπουδαίες πληροφορίες γιά τήν λειτουργική ζωή καί τήν τιμή της Θε
οτόκου (πού ένδιαφέρουν καί τήν χριστιανική αρχαιολογία) καί μι

λάει γιά τήν σχέση του γίου πρός τόν Πατέρα καί τό πρόσωπο του

Χριστου. Ό λόγος του ήταν έντυπωσιακός, καλλιεπής καί συχνά ε
φθανε μέχρι τήν ρυθμικότητα, χωρίς αυτό νά σημαίνει δτι έχουμε συ
νεπή ρυθμική ποίηση.

ΕΡΓΑ

Τά όμιλητικά του κείμενα, γραμμένα, τουλάχιστον μερικά, μετά τό

παραδίδονται ώς

βάνει δύο άνισα
περίπου

30 είναι

360

Tractatus (πραγματεία) ή Sermones (όμιλίαι), πού περιλαμ
βιβλία (1ibri). Τό Ι fχει 62 κείμενα καί τό ΙΙ 30. 'Από αύτά
δλοκληρωμένες δμιλίες, ένώ τά λοιπά μοιάζουν μέ άπο

σπάσματα ή περιλήψεις εύρύτερων κειμένων. Είναι σαφές ότι ή συλλογή
καταρτίστηκε μετά τόν θάνατο τοϋ Ζήνωνα άπό κάποιον πού συνέλεξε ό,τι

βρηκε άπό τά κείμενά του, άλλά καί πού συγχρόνως έπενέβη σ' αύτά, ά
γνωστο πόσο. Ένδεικτικά άναφέρουμε μερικούς τίτλους τών θεμάτων ή

δμιλιών της συλλoγfiς:

De fίde, De fjde et charjtate, De justicia, De pudicitia,
De continentia, De patientia, De timore, De avaritia, De spirituaIί aedificatione
Dei, De triplici genere sacrificiorum, De resurrectione, De Genesi-Contra
Arianos, De fide seu De aeterna Ηιiί generatione, De nativitate Domini, De
Abraham, De somnio Jacob.
PL 11,253-528. Β. LbFSTEDT: CCL 22 (1971). G. BANDERLI. Ι sermoni di S. Zeno

De Abraham. introd .• edit. e trad. con note: ΑΜΑν ser. 6e 32 (1980/1) 241-261 ..

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Η.

J ANUAEL. Commetationes

philoloIζicae

in Zenonem veronensem ...•

ReIζensburIζ
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174-199 καί 290-301 (11 culto di S. Zenone). Μ. STEPANICH. The Christology of Zeno
of Verona. Washington 1948. G.B. ρlαΗΙ. La Vita ritmica di San Zeno. Bologna 1960.
R. ROSINI. 11 primato di Cristo secondo S. Zeno ... : SP 10 (1963) 3-36. V.-M. DUVAL.
Les sources grecques de Ι· exegese de 10nas chez Zenon de Verone: VC 20 (1966) 98-115.
Β. LOFSTEDT. Zur Sprache des Zeno Veronensis: Acta c/assica 12(1969)87-102. L. ΡΑLANCA. The Prose Rythm and Gorgianic Figures ίπ the Sermons of St. Zeno ... (διατριβή
CathoI. υπίν. Amer.). Washington 1970. L. HAKANSON. Textkritischen zu Zeno ... : C1assica
ec Mediaevalia 31 (1970) 223-238. G.-P. MARCHI-A. ORLANDI-M. BRENZONI. ιι cUΙto
di san Zeno nel Veronese. Verona Banca muιua popolare 1972. Studi Zenoniani. Ιπ occasione
del Χνι centenatio della morte di san Zeno. Verona Accad. di agricoltura ... 1974. FR. Κ.
DOLGER. Das Sonnengleichnis ίπ ... Zeno νοπ Verona. Christus als die Wahre und ewige
Sonne: Antike und Christenιum ...• Μϋnster 1976. σσ. Ι-56. Annuario storico zenoniano
1983. Verona 1983. U. BARELLI. Ι' Arcadio di Zenone. Contributo alla conoscenza del
latίno di Zenone Veronense: ΑΜΑν ser. 6e 32 (1980/1) 139-149. Β. LOFSTEDT-D.W.
PACKARD. Α Concordance to the Sermons of Bishop Zeno ...• Univcrsity Park 1975. W.
ΗϋΒΝΕR. Das Horoskop der Christen ... : VC 29 (1975) 120-137. C. TRUZZI. La Liturgia
di Verona al tempo di San Zeno (ca. 360-380). Riti. usanze. teologia: Studia Patavina 27
(1980) 539-564. F. SEGALA. ιι culto di San Zeno nella Iiturgia medioevale fino al secolo
ΧΙΙ ...• Verona Archivio stor. Curia Vescovίle 1982. ο. VICENT/NI. La morale nei Sermoni
di san Zeno vescovo di Verona: Scudia Paeavina 29 (1982) 241-284. V. BOCCARDI. Quanιum
spiritalίter inteIIigi datur. Ι' esegesi di Zenone di Verona: Aug 23 (1983) 453-484. R.
KAMPLlNG. Die Darstellung der luden und des ludentums ίπ den Predigten des Zeno νοπ
Verona: Kairos 26 (1984) 16-27. F. ΟΟΙΒΕΑυ. Zenoniana. Recherches sur le texte et la
tradition de Zenon de Verone: RecAug 20 (1985) 3-34.

79.

ΑΘΑΝΑΣ,ΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ (+ 373)
δ Μέγας

ΓΕΝΙΚΑ

Ό Άθανάσιος Άλεξανδρείας ύπηρξε ή μεγαλύτερη φυσιογνωμία

της ό.ρχαίας 'Εκκλησίας. Σήκωσε τό βάρος πολλαπλης καί βαθιας
κρίσεως καί θεμελίωσε θεολογικά καί δριστικά τήν όρθόδοξη τρια

δολογία. Μετέβαλε κυριολεκτικά τήν πορεία της θεολογίας, πού εί
χε στρεβλωθεί μέ τήν ' Αλεξανδρινή σχολή, τήν ανασυνέδεσε μέ τήν

θεολογία του Ίγνατίου, του Είρηναίου, του Διονυσίου' Αλεξανδρείας
καί του Θεογνώστου, καί τήν έθεσε στήν διακονία της 'Εκκλησίας
καί της σωτηρίας. νΕσπασε τό φράγμα τών λεγόμενων θεολογικών
σχολών. Φωτίστηκε κατ' έξοχήν, ώστε αυτός κυρίως νά κατανοή
σει τό μυστήριο της Τριάδας καί αυτός νά τό έκφράσει. Καί ύπέστη

τίς περισσότερες διώξεις γιά τήν ύπεράσπιση της ό.λήθειας ό.πό τούς

264
αίρετικούς καί τούς Καίσαρες της έποχης. Γιά τέσσερες δεκαετίες
καί πλέον

(328-373)

απέβη τό σύμβολο καί ή κεφαλή, πρός τήν ό

ποία μέ αγωνία εΙχαν στραμμένα τά βλέμματα οί πάντες, όρθόδοξοι
καί κακόδοξοι. Οί λίγοι όρθόδοξοι, δσο έβλεπαν τόν ίερό αετό δρ
θιο στόν θρόνο του ή ανυποχώρητο στίς έξορίες του, ήταν βέβαιοι
πώς ή 'Ορθοδοξία ζεί καί αναθαρρουσαν. Οί πολλοί κακόδοξοι, δσο
έβλεπαν δρθιο τόν ανυπότακτο άνδρα, ήξεραν δτι παρά τούς διω
γμούς ή 'Ορθοδοξία έπιζεί καί γι' αύτό θηριώνονταν.

Η ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ

Ό Μέγας 'Αθανάσιος έζησε στήν κρισιμότερη έποχή της αρχαίας

'Εκκλησίας, τότε πού αύτή κινδύνευε, ανθρώπινα, νά χάσει τήν ταυ
τότητά της. Ή παιδεία του καί ή αύτοσυνειδητοποίησή του τοποθε

τουνται στίς δύο πΡώτες δεκαετίες του Δ' αίώνα. 'Από τό
δή μέ τήν μονοκρατορία

(324)

313

καί

του Μ. Κωνσταντίνου, οί χριστιανοί

έβγαιναν από τά γκέττο κι έκλειναν όριστικά τίς κατακόμβες. 'Α
ποκτούσαν γιά πρώτη φορά κοινωνικό πρόσωπο καί τήν αναγκαία

έλευθερία γιά εύρύτατη μελέτη τών προβλημάτων πού δημιουργου
σε ή βίωση της αλήθειας. Παράλληλα δφειλαν νά έργάζονται καί νά

ζουν γιά δύο κυρίους, τόν καίσαρα καί τόν Χριστό. Τά γεγονότα προ
κάλεσαν αρχικά στούς χριστιανούς άπέραντο ένθουσιασμό, πού γρή
γop~ μεταβλήθηκε σέ δραματικούς αγώνες γιά τήν γνησιότητα της

διδασκαλίας καί τήν φανέρωση της αλήθειας στά θέματα πού ανέ
κυπταν. Ή 'Εκκλησία γνώρισε τότε όλέθριο συγκλονισμό, δεδομέ

νου μάλιστα δτι από τίς τρείς τελευταίες δεκαετίες του Γ' αίώνα,
δηλ. μετά τό σπουδαίο έργο του Διονυσίου 'Αλεξανδρείας καί τήν

αξιόλογη σκέψη του ΘεογΥώστου, ή θεολογία έχανε όλοένα καί κά
τι από τήν ρώμη της, από τήν έμμονή στήν «ανακεφαλαίωση» του

Είρηναίου. Ή κάμψη αύτή της θεολογίας, μέ τήν έπήρεια τών διω
γμών, τών κακοδοξιών, τών μικρών θεολόγων καί δή της ήθικιστι
κης φιλοσοφικης σκέψεως, όδηγουσε στήν αποδυνάμωση της Παρα

δόσεως καί τήν ήθικολογική θεώρηση της 'Εκκλησίας, δπως δείχνουν

οί σπουδαιότεροι έκκλησιαστικοί συγγραφείς τών έτών 300-320, δηλ.
Μεθόδιος 'Ολύμπου καί Εύσέβιος Καισαρείας στήν 'Ανατολή, 'Αρ
νόβιος

de Sicca

καί Λακτάντιος στήν Δύση.

Ή κατάσταση αύτή, τονισμένη ίδιαίτερα στό αδιαφιλονίκητο πνευ
ματικό κέντρο της έποχης, δηλ. στόν αλεξανδρινό χώρο, παρήγαγε

μεταξύ άλλων τά έξης φαινόμενα:
α) Ύποβάθμιση της απόλυτης σημασίας της ένανθρωπήσεως του

Λόγου, αναζωπύρηση τών συζητήσεων περί αρχης του κακου καί υ
περτονισμό της άξίας της φιλοσοφικης σκέψεως (αλεξανδρινή πα-
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ράδοση, αλληγορική έρμηνεία). Στό φαινόμενο τούτο, που είχε
βαθυτατα διαβρώσει τήν έπιφανειακή θεολογία της έποχης καί συ
νιστούσε τόν πρωταρχικό καί γενεσιουργό κίνδυνο στήν Έκκλησία,
απάντησε ό Άθανάσιος μέ τούς δύο πρώτους Λόγους του «Κατά Έλ

λήνων» και

.. Περί

ένανθρωπήσεως».

β) Έπειδή έπικρατουσε τέτοιο κλίμα, δταν ανέκυψε συζήτηση καί
αμφισβήτηση γιά τό πως της δημιουργίας, της προελεύσεως του Υίου

του Θεου από τόν Πατέρα καί της σωτηρίας, έπόμενο ήταν ό
ρειος καί οϊ πολλοί όπαδοί του νά λυνουν (περί τό

318)

W

Α

τά προβλή

ματα, στηριζόμενοι στίς κοσμολογικές καί φιλοσοφικές (όντολογικές)
αρχές, διατηρώντας δμως τά βιβλικά σχήματα. νΕτσι ό

W

Αρειος ού

τε τήν σχέση Υίου καί Πατέρα μπορουσε νά καταλάβει ούτε τήν σω

τηρία νά έξασφαλίσει, έφόσον ό Υίός ήταν γι' αυτόν κτίσμα, που σάν
τέτοιο δέν μπορουσε νά «συνάψΊ)) τόν άνθρωπο μέ τόν Θεό. Λίγο
αργότερα (μετά τό

355)

έμφανίστηκαν κακοδοξίες πού στρέφονταν

κατά της θεότητας του άγίου Πνεύματος καί των δυο φυσεων του
Χριστου. Καί αυτές άμεσα κι εμμεσf'. συνδέονταν μέ τόν

W

Αρειο. Εί

ναι φανερό πώς ετσι έχανε ή 'Εκκλησία τό ερεισμά της, τήν δύναμή
της, έκείνο γιά τό όποίο ύπηρχε, δηλ. τήν σωτηρία. Έπομένως με

ταστοιχειωνόταν σέ ήθικολογικό συστημα, άλλαζε ριζικά τό είναι
της. Στήν φοβερή αυτή κρίση απάντησε ό Άθανάσιος μέ τούς τρείς

Λόγους του «Κάτά Άρειανών», τους όποίους έπεξεργάστηκε έπα
νειλημμένα, καί μέ πληθος μεταγενέστερων εργων του.

γ) Καί πάλι ενεκα του κλίματος αυτου, δταν ό αυτοκράτορας, όρ
θόδοξος η κακόδοξος, έπενέβαινε στά θέματα της 'Εκκλησίας, οί

αρειανοί κακόδοξοι, που έξέφραζαν τό κλίμα τουτο, θεωρουσαν αυ
τονόητη τήν έπέμβαση του καίσαρα, τόν όποίο μάλιστα προκαλου
σαν σ' αυτήν γιά τήν ανατροπή της διδασκαλίας, πού συνοδικως
(Νίκαια 325) ή 'Εκκλησία κύρωσε ώς γνήσια καί αληθή. Άπαντών
τας ό Άθανάσιος στήν πρόκληση αυτή, πού δντως εθετε στήν κρί
ση του έκάστοτε καίσαρα τήν αλήθεια της 'Εκκλησίας, μίλησε γιά

τήν σχέση 'Εκκλησίας καί κοσμικης έξουσίας καί θεμελίωσε τήν θε
ολογία της Οίκουμενικης γενικά Συνόδου.
Παρατηρουμε δτι ό Άθανάσιος αναγκάστηκε ν' απαντήσει καί α
πάντησε όρθά σέ πολλά καί θεμελιώδη προβλήματα, διότι ή κρίση

ήταν πολλαπλή καί τόσο ριζική, που αναμόχλευε τά σπουδαιότερα
θέματα της 'Εκκλησίας: Θεός - κόσμος - άνθρωπος - δημιουργία τριαδολογία - ένανθρώπηση του Υϊου - σωτηρία - χριστολογία - οί
κουμενική συνοδος

- πνευματολογία.

Κανείς άλλος Πατέρας καί Δι

δάσκαλος της 'Εκκλησίας δέν αντιμετώπισε τόσο ριζική καί τόσο
πολλαπλή έκκλησιαστικοθεολογική κρίση. Ό ' Αθανάσιος διατηρεί

καί αυτό τό πρωτείο.
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ΤΟ ΑΝΥΠΟΣΤΑΤΟ ΚΑΚΟ ΚΑΙ Η ΕΝΑΝΘΡΩΠΗΣΗ

α. Ό άνθρωπος «γtγοvεv είς τό όράν τ6ν θεόν»

Ή θεολογία τού Παύλου καί τού Είρηναίου περί ανακεφαλαιώσε
ως καί αναδημιουργίας τών πάντων στό πρόσωπο τού Χριστού φαι
νόταν άτονη καί λησμονημένη στίς αρχές τού Δ' αίώνα. Ό Άθα
νάσιος διέβλεπε καθαρά τίς φοβερές συνέπειες καί, απαντώντας σέ

έθνικούς καί κακοδόξους, ύπογράμμισε ότι τό κακό δέν εχει «ύπό
σταση» δική του, καθώς πίστευαν πολλοί 'Έλληνες (Κατά έλλήvωv

6):

«τό κακόν ού παρά Θεου ούδέ έν Θεφ ούτε έξ άρχης γέγονεν, ούτε
ούσία τίς έστιν αύτου. 'Αλλ' άνθρωποι κατά στέρησιν της του κα
λου φαντασίας έαυτοίς έπινοείν ήρξαντο καί άναπλάττειν τά μή
όντα ...

( = δπως ένώπιον του ήλΙου)

καμμύων τούς όφθαλμούς, σκό

τος έαυτφ έπινοεί ούκ όντος σκότους ... καί έν σκότει πλανώμε
νος περιπατεί» (Αύτόθι

7).

Τό κακό έπινοήθηκε από τόν άνθρωπο, ό όποίος δημιουργήθηκε

άπό τό μηδέν από τόν παμβασιλέα Θεό διά τού Λόγου του «κατ' εί
κόνα». Ή ανυπαρξία τού κακού καί ή δημιουργία από τό μηδέν τό
νιζαν ότι αύθυπαρξία εχει μόνο «ή πηγή της άγαθότητος» άγένητη

Τριάδα. 'Έδειχναν ότι μόνο ό,τι συνδέεται μέ αύτόν πού εχει αύθεν
τική ζωή (τόν Θεό) αποκτά ϋπαρξη, ότι ούδεμία αναλογία ύπάρχει
μεταξύ Θεού καί κτισμάτων (Κατά άρειανών Α'

57).

'Απέκλειαν τήν

φιλοσοφική ίεραρχία τών όντων (από τόν ενα Θεό μέχρι τόν άνθρω
πο) καί διέκριναν σαφώς δύο μόνο πραγματικότητες, τελείως διά
φορες μεταξύ τους, τήν αγένητη αρχή, δηλ. τόν Θεό, καί τόν κτιστό
κόσμο:
ό Λόγος, «ώσπερ έν πάση τή κτίσει c:Ov, έκτός μέν έστί του παντός
κατ' ούσίαν, έν πάσι δέ έστί ταίς έαυτου δυνάμεσι τά πάντα δια
κοσμών» (Περί έναVΘρωπήσεως 17).

Τό πολυσήμαντο στόν άνθρωπο ήταν ότι ό Λόγος είχε έντυπώσει

σ' αύτόν τήν είκόνα τού Θεού, μέ τήν όποία ό άνθρωπος «γέγονεν
είς τό όράν τόν Θεόν καί ύπ' αύτού φωτίζεσθαι» (Κατά έλλήνων

7),

εγινε θεωρητής τού Θεού καί τών όντων, είχε «εννοιαν καί γνώσιν»
της «αιδιότηΤός» του, δηλ. της θειότητας καί όμοιώσεώς του πρός
τόν Θεό. 'Όσο θά διατηρούσε τήν «ταυτότητά» του, δηλ. καθαρή

μέσα του τήν θεία είκόνα, όσο θά εμενε όπως δημιουργήθηκε (<<έαυ
τφ συνών, ώς γέγονεν έξ αρχης») (Κατά έλλήνων 2 καί 3), θά είχε
κάποια θέα τού Θεού, θά έπικοινωνούσε καί θ' αγαλλόταν μέ τόν Θεό,
θά συναπτόταν μέ τά θεία.
β. Έπιστροφή τού άνθρώπου στ6 μή δν, στό μηδtv (πτώση)
Παρά ταύτα ό άνθρωπος από τήν θέα τού Θεού στράφηκε στήν

θέα, δηλ. τήν αποκλειστική έκτίμηση, του έαυτού του καί τού κόσμου:
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ό άνθρωπος, «f:ως μέν τόν νούν είχε πρός τόν Θεόν καί τήν τούτου
θεωρίαν, άπεστρέφετο τήν πρός τό σώμα θεωρίαν. "Οτε δέ

... άπέ

στη μέν της πρός τόν Θεόν διανοίας, έαυτόν δέ κατανοείν ήρξα

το ... εΙς έπιθυμίαν τού σώματος f:πεσεν» (Κατά έλλήνων

3).

Τήν κατάσταση αύτή χαρακτηρίζει ό Άθανάσιος έπιστροφη στό
«κατά φύσιν», τό όποίο ταυτίζει μέ τό «ούκ ον», δηλ. μέ τό μηδέν,
από τό όποίο προήλθαν οί άνθρωποι. 'Έτσι άμαρτία, πτώση, θάνα
τος, κακό, είδωλολατρία, ταυτίζονται
«ή γάρ παράβασις της έντολης είς τό κατά φύσιν αύτούς έπέστρε
φεν, ίνα, {όσπερ ούκ δντες γεγόνασιν, ουτω καί τήν είς τό είναι φθο

ράν ύπομείνωσι τφ χρόνφ είκότως. ΕΙ γάρ, φύσιν f:χοντες τό μή

είναί ποτε, η) τού Λόγου παρουσίι;:ι καί φιλανθρωπίι;:ι είς τό είναι
έκλήθησαν, άκόλουθον ήν, κενωθέντας τούς άνθρώπους της περί
Θεού έννοίας καί είς τά ούκ όντα άποστραφέντας (ούκ όντα γάρ
έστι τά κακά, όντα δέ τά καλά, έπειδήπερ άπό τού όντος Θεού γε

νόνασι), κενωθηναι καί τού είναι άεί. ..

wEan

θρωπος

δντων

θνητός,

άτε

δή

έξ

ούκ

μέν κατά φύσιν άν
γεγονώς»

(Περί

έναVΘρωπήσεως 4)

μέ την ανυπαρξία, άφου ό άνθρωπος ύπάρχει μόνο καθόσον βλέπει
στό κάτοπτρο τής ψυχής του την είκόνα του Πατέρα, δηλ. καθόσον

μπορεί νά έχει σχέση μέ τόν Θεό. Ό άνθρωπος αμαύρώνει τό κάτο
πτρο κι ετσι, μη έχοντας θεωρία του Θεου καί συνεπώς καί μη όρθή
θεωρία του κόσμου, τοποθετεί στην θέση του φανταστικά πράγμα

τα, δηλ. μή οντα (Κατά έλλήνων 8). Αύτό ακριβώς είναι ή είδωλο
λατρία καί αύτό ύπογραμμίζει τήν «κατά φύσιν» ζωη τής ανυπαρξίας.

Μέ αύτά κατανοεί κανείς γιατί έπιμένει ό ' Αθανάσιος νά ύποστηρί
ζει οτι ό Αρειος είναι άθεος: διότι, θεωρώντας τόν Υίό κτίσμα, κα
W

τατάσσει αύτόν στά κτιστά δντα, πού έχουν ύπαρξη μόνο έφόσον
κοινωνουν μέ τόν Θεόν, δέν έχουν δικη τους ύπαρξη, δέν είναι θεοί.
Ή δυσκολία του Άθανασίου νά έξηγήσει τό κακό είναι έμφανής. Χρη
σιμοποιεί πέρα άπό τούς πλατωνικούς δρους «δν», <<μή ον», παρα

στατικά τό σχήμα τής ψυχής ώς κάτοπτρο, τό όποίο όταν έπικα

λύπτεται δέν λειτουργεί, δέν δίνει είκόνα, δηλ. δέν κατοπτρίζει τόν
Θεό καί αύτό είναι ή κακία. Τό σχήμα τουτο θά άναπτύξουν πολύ
ό Μ. Βασίλειος καί ό Γρηγόριος Νύσσης. 'Επίσης, γιά νά δείξει ό
Άθανάσιος την άνυπαρξία του κακου, περιγράφει τόν σκοτισμό πού
προκαλεί ή θέα του ήλιου μέ γυμ νό μάτι. 'Εκεί δέν ύπάρχει σκοτάδι,

αλλά, μη έχοντας δυνατότητα γιά απευθείας θέα του ήλιου, νομίζου
με ΟΤΙ έπέρχεται σκοτάδι, πού δέν ύπάρχει καθεαυτό, άφου έκεί εί
μαστε μέσα στό φώς. Ό Άθανάσιος, παρακολουθώντας προσεκτικά
τήν πορεία του άνθρώπου, διαπιστώνει δτι αύτός άδυνατεί από μό
νος του νά έπαναποκτήσει τήν κοινωνία καί την γνώση του Θεου,
άρα την ύπαρξη. Ή αδυναμία αύτη του άνθρώπου είναι ή τραγωδία
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του, ή αύτοαπόρριψή του σ' εν αν κόσμο αντιφάσεων, δπου δέν γνω

ρίζει ούτε τόν έαυτό του, ούτε τόν ΘεΩ, ούτε τόν κόσμο· δέν άνα
γνωρίζει ούτε κάν δτι ό Θεός είναι άγένητος καί ό άνθρωπος κτιστός:
«6 Θεός ... κατιδών πάλιν τήν άσθένειαν της φύσεως αύτών (= τών
άνθρώπων), ώς ούχ ίκανή είη έξ έαυτης γνώναι τόν δημιουργόν,

ούδόλως

fvvotav

λαβείν Θεού τφ τόν μέν εΙναι άγένητον, τά δέ έξ

ούκ όντων γεγενfjσθαι« (Περί έναVΘρωπήσεως

1).

γ. Ό Αόγος «ένηνθρώπησεν ίνα ήμείς θεοποιηθώμεν»
Αυτή άκριβώς ή μηδενική πτωτική κατάσταση κάνει τόν Άθανά

σιο νά άγωνια. Θέλει νά ύψώσει τόν άνθρωπο από τήν ανυπαρξία
του, πασχίζει νά δείξει πώς ό Θεός έπεμβαίνει αποφασιστικά στήν
ίστορία της ανθρωπότητα ς, ποιά είναι ή διαδικασία της θειας οίκο
νομίας, δηλαδή της θείας έπεμβάσεως. Προϋποθέσεις είναι ή άγα
θότητα του Θεου, πού θέλει νά δεί τόν άνθρωπο πάλι ευτυχή, δηλαδή
ύπάρχοντα, καί ή θεία είκόνα, τήν όποία ό Λόγος έγχάραξε στόν άν
θρωπο κατά τήν δημιουργία του. Ή αγαθότητα δέν μεταβάλλεται,
αλλά καί ή θεία είκόνα στόν άνθρωπο δέν χάνεται· έπικαλύπτεται,
σκοτίζεται, δέν λειτουργεί, αλλά ύπάρχει. Σ' αυτήν ακριβώς έπεμ

βαίνει ό Θεός από «φιλανθρωπία» καί αυτήν θεραπεύει, ανανεώνει.
Ή είκόνα στόν άνθρωπο γίνεται ό τόπος ύποδοχης της έπεμβάσεως

του Θεου, μολονότι αύτή δέν εχει καμμία σχέση μέ τόν σπερματικό
λόγο τών στωικών καί του Ίουστίνου, τόν όποίο ξεπέρασε ό Ειρη
ναίος καί τώρα ό 'Αθανάσιος (Κατά έλλήνων 40). Τήν έπέμβαση συ
νιστά ή ένανθρώπηση του ίδιου του θείου Λόγου, του Υίου του Πα
τέρα:

6

Θεός «έλεήσας πάλιν τό γένος τό άνθρώπινον, άτε δή άγαθός

ών, ούκ άφηκεν αύτούς έρήμους της έαυτού γνώσεως, ίνα μή άνό
νητον

fxroat

καί τό είναι» (αύτόθι).

«τί fδει γενέσθαι, άλλ' η τό κατ' είκόνα πάλιν άνανεώσαι, ίνα δι'

αύτού πάλιν αύτόν (= τόν Θεόν) γνώναι δυνηθώσιν οί ανθρωποι;
Τούτο δέ πώς αν έγεγόνει, εί μή αύτης της τού Θεού είκόνος παρα-.
γενομένης τού Σωτηρος ύμών;» (αύτόθι

13).

Πρώτος ό Μ. Άθανάσιος έπιμένει τόσο εντονα στήν ψηλάφηση
του τρόπου, μέ τόν όποίο έπεμβαίνει ό Θεός στήν ανακαίνιση του

ανθρώπου, στήν σωτηρία του. Προσπαθεί νά παρακολουθήσει βημα
πρός βημα τήν κίνηση του Θεου, κυριολεκτικά ζητάει τήν «λογική»

του μυστηρίου. Γι' αυτό, έξειδικεύοντας θεολογικά, δέν μιλάει πλέ
ον γενικά γιά τόν δημιουργό Θεό, άλλά γιά τόν δημιουργό Λόγο, πού

ανακαινίζει τήν δική του εικόνα στόν άνθρωπο, αφου ό ίδιος είναι
(άλλου είδους βέβαια, δηλαδή άπαράλλακτος) εικόνα του Πατέρα.
«Άνατυπώνει» τώρα ό Λόγος στό ίδιο ον τήν «μορφή» (τήν εικόνα)

πού δημιούργησε, αλλά ή όποία σχεδόν εσβησε (αύτόθι

14).

Καί τό
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κάνει δ Λόγος αύτό, διότι άλλιώς, άν δ άνθρωπος δέν ιδεί τήν εικό
να του Πατέρα μέσα του, πώς θά γνωρίσει καί θά κηρύξει τόν Πατέ
ρα;

.. Αλλος

τρόπος θεογνωσίας, άλλο «σύστημα» γνωσιολογίας, δέν

ύπάρχει άπό τήν ένανθρώπηση καί έντευθεν (αύτόθι). Ό Θεός πλέον
δέν διδάσκει μέ κραυγές καί νεφέλες, δπως στήν ΠΔ, άλλά φανε

ρώνει τήν άλήθεια γινόμενος άνθρωπος, προσλαμβάνοντας τό φθαρτό
κτίσμα, άνακαινίζοντας καί ένώνοντας τήν θεία εικόνα στόν άνθρωπο

μέ τήν ίδια τήν άλήθεια, δηλαδή θεώνοντας δλόκληρο τόν άνθρωπο.
δ Λόγος τού Θεού «ένηνθρώπησεν ϊνα ήμείς θεοποιηθώμεν» (αύτό
θι

54).

Η ΚΑΚΟΔΟΞΙΑ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΚΑΙ «Η ΦΥΣΕΙ ΓΕΝΝΗΣΙΣ» ΤΟΥ ΥΙΟΥ

α. Ό

..Αρειος

είσάγει τήν άρχή τού χρόνου στήν ζωή τής άγίας

Τριάδας

•Από

τίς δύο Έπlστολές

(320/4;)

του' Αλεξάνδρου' Αλεξανδρείας

κατά του άρειανισμου συνάγεται δτι δ

.. Αρειος,

προκειμένου νά μι

λήσει γιά τήν προέλευση του Υίου, έκκινουσε άπό τήν κοινή άντίλη
ψη δτι τό άγένητο καί άτρεπτο είναι ενα. Κοινή δμως ήταν καί ή
πλατωνική θέση, δτι μόνο «τό εν» δέν «μετέχει χρόνου, ούτε ποτέ
γέγονεν, ούτε έγίγνετο» (Παρμενίδης

14/e). 'Επίσης μόνο «τό εν» του
το είναι τό «εχον άκινήτως» (Τίμαιος 37e-38a) καί ώς άκίνητο είναι
καί άτρεπτο. Συνεπώς, ύποστήριζε δ .. Αρειος, άγένητος είναι μόνο

ενας, δ Θεός, καί δτιδήποτε άκολουθεί, άκόμη καί δ Υίός, «ην ποτε
δτε ούκ ήν», είναι «έξ ούκ δντων», δημιούργημα έν χρόνω καί μάλι
στα μέ τήν βούληση του Θεου, δπως δίδασκε δ 'Ωριγένης. Ή άποψη

αύτή γιά τόν Υίό γινόταν εύκολα δεκτή, διότι ήταν διάχυτη ή άντί
ληψη της κατωτερότητας (ύποταγης) του Υίου στόν Πατέρα, διότι

έπικρατουσε παντου ή πλατωνική καί νεοπλατωνική ίεράρχηση τών
δντων (άπό τό εν ή τήν ένάδα μέχρι τόν άνθρωπο) καί τέλος διότι
δ .. Αρειος είχε τό χάρισμα της πειστικότητας.

νΕτσι δ Αρειος είσάγει στήν θεολογία τήν φιλοσοφική θεώρηση
W

του «άγενήτοω> καί ειδικά στήν ζωή της Τριάδας τήν άρχή του χρό
νου, δηλαδή χρονικοποιεί, τοποθετεί στόν χρόνο δ,τι γίνεται στούς

κόλπους της Τριάδας, στήν φύση της. Οί όρθόδοξοι άντέδρασαν στήν

θεολογική αύτή νοθεία, κυρίως διότι κατέληγε στόν Υίό κτίσμα, πού
σάν τέτοιο ήταν άγνωστο στήν Παράδοση καί πού δέν μπορουσε νά
προσφέρει σωτηρία. Συγκεκριμένα δ Άθανάσιος, ήδη άπό τήν έπο
χή της Β' Έπιστολής του Άλεξάνδρου, άντέταξε τήν άρχή του Ά
ριστοτέλη δτι στήν θεότητα δέν ίσχύει «πρότερον καί ύστερον»
(Φυσlκά

4,

219β καίΚατά άρειανών Β'

33),

δέν ύπάρχει «διάστημα»

μεταξύ Πατέρα καί Υίου. Δέν άρκουσε δμως αύτό γιά νά στηρίξει
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τήν άλήθεια της θεότητας καί άιδιότητας του γίου, δπως ήταν γνω
στή καί άπό τόν 'Ωριγένη, τόν Διονύσιο' Αλεξανδρείας, τόν Θεόγνω

στο κ.α. νΕπρεπε νά ύποδειχτεί, όσο ήταν έφικτό, καί ό πειστικός
τρόπος της προελεύσεως του γίου εξω άπό τόν χρόνο, νά παραστα
θεί ή διαδικασία μέ τήν όποία προηλθε ό γίός.

β. Φύσει γtvvησις-φύσει Υίός
Καί αύτό προσπάθησε μ' έπιτυχία ό 'ΑθανάσιΟς. Όδηγήθηκε λοι

πόν στήν θεολογία της «φύσει γεννήσεως», τήν όποία διέκρινε ριζι

κά άπό τήν «έν χρόνφ δημιουργίαν». 'Όταν δηλαδή οί φιλόσοφοι καί
μαζί τους οί 'Ωριγένης καί

W

Αρειος κατανοουν τήν δημιουργία ώς

γένεση μέ βούληση του Θεού, ό 'Αθανάσιος άντιπροβάλλει τήν άλή

θεια δτι ή φυσική γέννηση στήν θεότητα, άκριβώς ώς φυσική, είναι
ξένη καί πρός τόν χρόνο καί πρός τήν θεία θέληση. 'Έχει άπόλυτη

συνείδηση ότι βρίσκεται σέ άντίθεση πρός τό φιλοσοφικό άρειανικό
κλίμα καί, γιά νά γίνει σαφέστερος, χρησιμοποιεί γιά τόν γίό καί
τίς έκφράσεις:
«γέννημα της ούσίας» (Κατά άρειαVΏν Β'

γενής» (Β'

9),

«φύσει καί αληθινός ΥΙός»

σία γέννησις» (Β'
Θεοϋ ό ΥΙός» (Β'

45),
31).

34), «ΥΙός φύσει μονο
(Β' 59), «αίδιος καί γνη

«Λόγος έστίν αίδιος φόσει της ούσίας τού

Τό γεγονός της φυσικης γεννήσεως προϋποθέτει ταυτότητα φύσε

ως γεννώντος καί γεννωμένου (όμοιότητα «άπαράλλακτον» αύτών)'
άρα ό γίός εχει τήν φύση του Πατέρα, είναι όμοούσιος δπως ό

άνθρωπος-υίός εχει τήν φύση, τήν ούσία, του πατέρα του. Ταυτόχρονα
αποκλείει, ώς φυσική, τήν εννοια της βουλήσεως στόν γεννώντα, διότι

ή βούληση έκδηλώνεται έν χρόνω. 'Επομένως ό φυσικός γίός είναι
πέρα της βουλήσεως, πέρα τού χρόνου, είναι δηλαδή άίδιΟς, καθώς
καί ό φυσικός Πατέρας του. 'Όπως ό ήλιος συνυπάρχει πάντα, «άεί»,
μέ τό άπαύγασμα, μέ τό φώς, ετσι καί ό Πατέρας, σντας άίδιος καί
προαιώνιΟς, εχει «άεί» τόν γίό, άίδιο καί προαιώνιΟ (βλ. καί Κατά

άρ. Α' 27). 'Ήλιος χωρίς τό σύγχρονό του φώς δέν ύπάρχει καί πη
γή χωρίς σύγχρονο νερό δέν ύπάρχει, σπως δέν ύπάρχει καί Θεός
Πατέρας χωρίς άίδιο γίό (Δ'

27

καί

29).

'Αλλιώς, πρέπει νά ζητή

σουμε διάστημα, όπόταν ό Θεός δέν ήταν Πατέρας κι εγινε μετά.

, Αλλ'

αύτό θά σήμαινε δτι μεσολάβησε τροπή, πού είναι άδιανόητη

στόν Θεό:
«αεί Πατήρ καί ούκ έπιγέγονε τφ Θεφ τό Πατήρ, ίνα μή καί τρε

πτός είναι νομισθη» (Κατά άρ. Α'

28).

Άντίθετα, σ, τι δέν προέρχεται μέ φυσική γέννηση, είναι «εξωθεν»,
δημιουργείται άπό τό μηδέν έν χρόνω, δηλαδή εχει φύση διαφορετι-

.

-

-
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«Τό ποίημα έξωθεν (= ad

extra)

τού ποιούντός εστιν ... ό δέ ΥΙός

ίδιον

(= ad intra) της ούσίας γέννημά εση. Διό κα{ τό μέν ποίημα
ούκ άνάγκη άεί είναι' δτε γάρ βούλεται ό δημιουργός εργάζεται.
Τό δέ γέννημα ού βουλήσει ύπόκειται, άλλά της ούσίας εστίν ίδιό
της. Καί ποιητής μέν αν είη καί λέγοιτο καν μήπω τι τά έργα' Πα
τήρ δέ ούκ αν λεχθείη ούδ' αν είη, μή ύπάρχοντος υίου» (Κατά άρ.
Α' 29). « ... 6 ΥΙός μή έξωθεν, άλλ' εκ του Πατρός εΙναι φύσει γέν
νημα '" δηλον δη καί εξ αύτού καί άεί έστι συνυπάρχων ό Λόγος
τφ Πατρί» (Α'

27).

Ή άρχή πού θέτει ό Άθανάσιος είναι άπλή, πειστική καί αποφα
σιστική: Αυτό πού είναι ή φύση του γεννώντος, αύτό είναι καί ή φύ
ση του γεννωμένου. Καί ή διαφοΡά τών ρημάτων, τά όποία ή Γραφή
χρησιμοποιεί, αύτό θέλει νά δείξει' δπως τό «γεννάν σημαντικόν έ
στιν γίου», ετσι τό «ποιείν δηλωτικόν έστι τών εργων» (Κατά άρ.
Β' 59). WΕτσι δ, τι είναι ό Πατέρας είναι, κατά τήν φύση, καί ό γίός
του. Αύτά ίσχύουν καί στόν άνθρωπο γονέα, μόνο πού αυτός, δη
μιουργημένος άπό τό μηδέν, εχει αρχή καί γι' αυτό εχει αρχή καί ό
υίός του. Άντίθετα, ό Λόγος του Θεου δέν εχει αρχή, διότι καί ό Θε

ός Πατέρας δέν εχει άρχή. 'Επίσης, διευκρινίζει, ό λόγος του άνθρώ
που διαφέρει από τόν Λόγο του Πατέρα, διότι ό πρώτος είναι άπλός
λόγος προφορικός, δέν εχει υπόσταση κι έξαντλείται, ένώ ό θείος

Λόγος εΙναι φυσικός γίός, υπόσταση καί ύπαρξη δηλαδή δρώσα καί
ένεργουσα καί γι' αυτό είναι «αεί» μέ τόν πατέρα «ώς απαύγασμα
φωτός»:

«όποίος γάρ αν ή ό γεννών, τοιουτον άνάγκη καί τό γέννημα εΤναι.
Καί όποίος αν ή 6 τού Λόγου Πατήρ, τοιούτος αν είη καί ό Λόγος
αύτου. Ό μέν ούν ανθρωπος έν χρόνφ γεννώμενος, εν χρόνφ καί

αύτός γεννr,. τό τέκνον. Καί επειδή εκ του μή όντος γέγονε, διά του
το καί ό λόγος αύτού πέπαυται καί ού μένει. Ό δέ Θεός ούχ ώς
ανθρωπός εστι ... διά τούτο καί ό Λόγος αύτού ών εστι καί άιδίως
εστί μετά του Πατρός ώς άπαύγασμα φωτός» (Κατά άρ. Β'

35).

'Εξηγεί άκόμα δτι ή φυσική γέννηση δέν συνεπάγεται «πάθος» ή
τροπή στόν Θεό, ούτε τό γεννώμενο συνιστά «μέρος» του Θεου (Κα

τά άρ. Α' 29). Τό γεννάν είναι ίδιότητα του Πατέρα τόσο φυσική,
ώστε αν ελειπε θά σήμαινε έλάττωμα της ουσίας του Θεου (Α' 29).
Είναι προφανές δτι ό Άθανάσιος αναζητεί τρόπους καί είκόνες
της φυσικης πραγματικότητας, γιά νά έξηγήσει δσο ακριβέστερα μπο

ρεί τήν ζωή της άγ. Τριάδας. Τελικά όμως έπισημαίνει γεγονότα, υ
ποδεικνύει δψεις της αλήθειας~ χωρίς νά νομίζει δτι είσέρχεται στήν
έσώτερη διαδικασία, χωρίς πράγματι νά έξηγεί δηλαδή τό πώς της
αλήθειας καί είδικά έδώ τό «πώς γεννQ. ό Θεός». Ή έξήγησή του,
ή θεολογία του, εγκειται στήν έπισήμανση του «γεννάν», στήν υπο,
,....
....
,...
. . . , ...
,

-

γραμμιση της σημασιας του «γενναν» και των συνεπειων αυτου για
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τήν σωτηρία τού ανθρώπου. Περισσότερο δέν έπιτρέπεται ούτε μπο
ρεί ό άνθρωπος νά προχωρήσει (Κατά άρ. Β'

36).

Πρέπει όμως νά

παρατηρήσουμε ότι ή έπισήμανση τού «φύσει» γενναν είναι ήδη κά
θοδος, είσοδος στήν αλήθεια κι έξήγηση μερική της ζωης της Τριά
δας. Έπομένως ή προτροπή του νά μή ζητάμε νά μάθουμε περισσό
τερα, νά μή ζηταμε τό «πώς γεννij. ό Θεός», έχει σχετική σημασία,

πού όρίζεται από τήν δική του αίσθηση έπάρκειας της γνωσθείσης

αλήθειας καί άρα - έφόσον ό Άθανάσιος είναι μέτρο νάγκες της έποχης του.

από τίς α

Ή είσαγωγή καί θεμελίωση της θεολογίας της «φυσικης γεννήσε

ως», ότι ό ΥΙός είναι φυσικός Υίός, είναι απόλυτης σημασίας. Παρά
τίς έξηγήσεις τού Άθανασίου οΙ αντίπαλοι παρεξηγούσαν τήν χρή
ση στήν Γραφή τών ρημάτων γεννώ καί ποιώ γιά τόν ΥΙό. Καί μόνο
μέ τήν βαθιά καί αποφασιστική τομή της «κατά φύσιν» γεννήσεως,

μόνο μέ τήν χαρισματική είσοδο στήν αλήθεια ότι ό Υίός είναι τού
Πατέρα «φυσικός» ΥΙός, τό θέμα λυνόταν όριστικά. Γι' αύτό καί προ
έτρεπε νά μήν πολυπραγμονούν γιά τήν έννοια τών ρημάτων, αρκεί
νά όμολογούν (αό κατά φύσιν» (Κατά άρ. Β'

3).

Γιά τήν αλήθεια της «φύσει» γεννήσεως έχει ό Άθανάσιος ένα ση
μαντικό έρεισμα στήν ίστορία της θεολογίας. Ό Θεόγνωστος, διευ

θυντής της αλεξανδρινης κατηχητικης σχολης μεταξύ
έγραψε τό έξης πολυσήμαντο: «ούκ έξωθέν τίς

264 καί 281,
έστιν ... ή τού Υίού

ούσία ούδέ έκ μή όντων έπεισήχθη, αλλά έκ της τού Πατρός ούσίας
έφυ, ώς τού φωτός τό απαύγασμα» (Περί Νικαίας

25,2).

Τό «έφυ»

τούτο τού Θεογνώστου ταυτίζεται μέ τό «φύσει γέννησις» τού' Αθα

νασίου, αλλά σέ σημεία, τά όποία γνώριζε ό Φώτιος (Μυριόβιβλον

106),

ό Θεόγνωστος κατανοεί τόν Υίό σάν δημιούργημα καί όπωσ

δήποτε δέν διανοείται ταυτότητα φύσεως στά δύο θεία πρόσωπα, ό
πως πρώτος στήν ίστορία της θεολογίας κάνει ό θεόπνευστος

Άθανάσιος, πού γι' αύτό είναι καί Μέγας καί στύλος της 'Ορθο
δοξίας.

γ. Ή φυσική γtvvηση του Υίου προηγείται της θε(ας Ρου.λήσfως
Στήν προσπάθειά του ό Άθανάσιος νά αποχωρίσει τήν έν χρόνω

δημιουργία από τήν φυσική γέννηση, διακρίνει δύο αρχές: τήν αρχή
τού «διαστήματος» (όπου έχουμε κίνηση κι έκταση χρονική στό διά
στημα), κατά τήν όποία τά όντα κτίζονται από τό μηδέν, αρχίζουν'
καί τήν αρχή τής κατ' έξοχήν «οίκονομίας», κατά τήν όποία έν χρόνω

ένανθρωπίζει ό ΥΙός καί αρχίζει ή καινή κτίση.
Οί δύο αύτές αρχές είναι αποτέλεσμα της θείας βουλήσεως καί
προϋποθέτουν χρόνο:
«ταύτόν έστιν είπείν 'βουλήσει' καί 'ήν ποτε οτε ούκ ήν'

.. , βουλιl-
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σει λέγοντες χρόνους πρό Υιου σημαίνουσι· τών γάρ ποτε μή όν

των προηγείται τό βουλεύεσθαι ... εί προηγείται ή βουλή, πώς δι'
αύτου τά πάντα;» (Κατά άρ. Β'

61).

«ή μέν βουλή καί ή πρόθεσις

(= του μυστηρίου της ένανθρωπήσεως) πρό του αίώνος ήτοιμάσθη,
τό δέ

fpyov

γέγονεν οτε ή χρεία απ1jτησε καί έπεδήμησεν ό Σω

τήρ» (Κατά άρ. Β'

77).

Τό πρώτο χωρίο δείχνει άβάσιμον τόν περίφημο έλιγμό τών άρεια

νών, πού, αντί του «ήν ποτε δτε ούκ ήν» 6 Υίός, πρόβαλαν τό σχη
μα: «θελήματι του Θεου πρό χρόνων καί πρό αίώνων κτισθέντα» τόν
Υίόν (Άρείου, WΕκθεσις πίστεως ... πρός Άλέςαvδροv). Δέν δίστα
σε μάλιστα

6

~ Αρειος νά γράψει καί τήν φράση

«6

Υίός άχρόνως

γεννηθείς» (αύτόθι). Ό Άθανάσιος κατάλαβε τόν έλιγμό καί σπεύ
δει νά καταδείξει δτι ή βούληση (θέληση) συνεπάγεται χρόνο καί 6
χρόνος βούληση. Είτε τήν άρχή του χρόνου θέσει κανείς είτε τήν άρ
χή της θείας βουλήσεως, καταλήγει στό ίδιο άποτέλεσμα, δηλαδή
στά κτιστά δντα η στην θεία οίκονομία. WΕτσι τό τελευταίο βημα στήν
θεολογία αύτή του' Αθανασίου είναι δτι ή «φύσει» γέννηση προηγεί
ται τής βουλήσεως:
«ύπεραναβέβηκε δέ της βουλήσεως τό πεφυκέναι» (Κατά άρ. Β'

2).

«ύπέρκειται καί προηγείται του βοuλεύεσθαι τό κατά φύσιν»

(Κατά άρ. Γ'

62).

WΑλλωστε ή βουλή του Θεου Πατέρα είναι 6 ίδιος 6 Υίός, πού γεν
νάται «φύσει», δηλαδή στήν ίδια τήν θεία φύση καί άπό αύτήν καί
άρα έξω άπό κάθε είδους προσδιοριστική άρχή:
ό Υίός «έστιν ή του Πατρός βουλή καί ένούσιος ένέργεια

...

δεύτε

ρόν έστιν ... τό δημιουργείν του γεννάν τόν Θεόν. Τό μέν γάρ Υίός
ίδιον καί αληθώς έκ της μακαρίας έκείνης καί αεί ούσης ούσίας
έστί· τά δέ έκ βουλήσεως αύτης έξωθεν συνιστάμενα γίνεται καί
δημιουργείται διά του ίδίου καί έξ αύτης γεννήματος» (Β' 2). «τόν
δέ ίδιον Λόγον έξ αύτου φύσει γεννώμενον ού προβοuλεύεται» (Γ'

61).
Ή θεία βούληση δέν μπορεί νά προηγείται τής γεννήσεως του Λό
γου, διότι τότε πώς θά έλεγε 6 εύαγγελισΤής 'Ιωάννης δτι «πάντα δι'
αύτου έγένετο» (1,3); "Αν δεχτουμε δτι «βουλήσει» γεννήθηκε 6 Λό
γος, τότε θά πρέπει νά ζητήσουμε καί άλλον Λόγο, άπό τόν 6ποίο
προηλθε καί αύτός, μέ τόν 6ποίο δημιούργησε 6 Θεός τόν κόσμο (Γ'
60). Τήν διαφορά μεταξύ γεννήσεως του Υίου καί τής δημιουργίας
του κόσμου παριστάνει 6 •Αθανάσιος μέ τήν διαφορά μεταξύ του υίου
πού 6 άνθρωπος γεννά φυσικώς έσωθεν, άπό τήν ούσία του, καί της

οίκίας, πού 6 ίδιος κατασκευάζει μέ ύλικά έξωθεν της ούσίας του
καί μέ τήν βούλησή του, πού έκδηλώνεται έν χρόνω (Γ'

62).

Κάνει

μάλιστα 6 Άθανάσιος μιά λεπτότατη καί άποκαλυπτική έρμηνευτι
κή παρατήρηση στά βιβλικά κείμενα, πού άναφέρονται στόν Λόγο
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του Θεου. Αύτά, όταν πρόκειται γιά τήν οίκονομία της ένανθρωπή

σεως του Λόγου, προσθέτουν φράση ένδεικτική της κινήσεως, του
σκοπου, της αιτίας, του χώρου, όπως: «6 Λόγος σάρξ έγένετο» καί
«έσκήνωσεν έν ήμίν» (Ίω.

1,14).

Έδώ εχουμε «διαστηματικήν αρ

χήν»: κάτι κάπου κάποτε αρχίζει νά γίνεται. UΟ ταν πρόκειται νά δη
λωθεί μόνο ή Θεότητα του Λόγου, τότε λέγεται άπλώς: «έν ιIpxij ήν

6 Λόγος καί 6 Λόγος ήν πρός τόν Θεόν καί Θεός ήν 6 Λόγος» (Ίω.
1,1), χωρίς τά στοιχεία του χρόνου (διαστήματος) ή της αίτίας. 'Έ
τσι μόνο κατανοεί καί τό περίφημο χωρίο «ΚύΡιΟς εκτισέ με αρχήν

6δών αύτου εις έργα αύτου» (ΠαΡΟΖμ. 8,22), πού εγινε τό μέγα έρει
σμα τών αρειανών, γιά νά στηρίξουν τήν ίδέα ότι 6 Υίός είναι κτί
σμα. Έδώ τό «εκτισε» δέν σημαίνει «τήν &ρχήν του είναι, αλλά τήν
ένανθρώπησιν», τήν «οίκονομίαν» πρός «ανανέωσιν» τών εργων, τά
6ποία προστίθενται στό χωρίο ώς αιτία της οικονομίας. 'Έχουμε, λοι
πόν, τήν αρχή της θείας οίκονομίας, πού συνδέεται μέ τόν χρόνο,

καί όχι τήν γέννηση του Υίου, στήν 6ποία όταν &ναφέρονται τά βι
βλικά κείμενα δέν προσθέτουν αιτία, όπως Π.χ. στά χωρία: «έγώ εί
μι ή αλήθεια» (Ίω.

8,12) καί «έγώ
53-54, 57-58).

καί

6

Πατήρ εν έσμεν» (Ίω.

(Βλ. Κατά άρ. Β'
Μέ τήν θεολογία της «φυσικης γεννήσεως»

6

10,30).

'ΑθανάσιΟς θεμελιώνει

γιά πρώτη φορά στήν Έκκλησία α) τήν αιδιότητα του Υίου Καί Λό
γου του Θεού, β) τήν ταυτότητα φύσεως Πατέρα καί Υίού καί γ) τήν
απόλυτη διαφορά μεταξύ άτρεπτης φύσεως γίού καί τρεπτης φύσε

ως τών δημιουργημάτων. Αύτονόητο ότι ξεπερνά 6ριστικά την ώρι
γενιστική θεολογία, πού κατανοούσε τήν αιδιότητα τού Λόγου κυρίως

μέ τήν αντίληψη ότι

6

Πατέρας γεννά

-

δημιΟυργεί αίωνίως - διαρ

κώς, καί μέ τόν έπικίνδυνο συνδυασμό (ή ταύτιση) γεννήσεως τού

Υίού καί δημιουργίας τού κόσμου. Ό συνδυασμός αύτός ήταν ακό
μη πιό έπικίνδυνος, διότι

6

'Ωριγένης, γιά ν' αποφύγει τόν γνωστικι

σμό, δέν ήθελε τόν Υίό γεννώμενο από τήν ούσία τού Πατέρα. 'Ένα

βημα περισσότερο καί φθάσαμε στόν "Αρειο, πού δίδαξε ότι

«&ρχήν τού κτίζεσθαι» είχε (Κατά άρ. Α'

6

Υίός

5), γιατί ετσι διαφύλαττε

στόν Θεό τό αγέννητο (Γραφή) καί τό πρώτο κινούν άναρχο ('Αρι

στοτέλης). Στήν Παράδοση φυσικά, τήν κοινή πίστη, ύπηρχε, ύπο
γραμμίζει 6 'Αθανάσιος, τό ότι «έξ αρχης ... 6 Θεός Υίόν τόν Λόγον,
τήν σοφίαν ... έχει' καί ταυτά έστιν αύτού εικών καί απαύγασμα» (Κα

τά άρ. Β' 34). Γιατί όμως τό «έξ αρχης» σημαίνει &εί, γιατί 6 Υίός
είναι αεί καί όμΟιΟς στήν ούσία μέ τόν Πατέρα καί γιατί δέν είναι
κτίσμα αποτελούν τό εργο της αθανασιαVΗς θεολογίας.
δ. Τό όμοούσlOν

Ό Μ. 'Αθανάσιος άργησε νά χρησιμοποιήσει τόν όρο 6μοούσιος,
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πού έγινε θεμέλιος λίθος της τριαδολογίας καί κριτήριο της δρθοδο
ξίας. Είδικότερα, υποστηρίζουν δτι δέν χρησιμοποίησε μέχρι τό 350
περίπου τήν δρολογία της ΑΙ Οίκουμ. Συνόδου της Νίκαιας (325).
'Αλλά ή Νίκαια πρόβαλε γιά τήν ουσιαστική σχέση Υίοϋ καί Πατέ
ρα τούς έξης δύο ταυτόσημους δρους: «έκ της ουσίας του Πατρός»

καί «δμοούσιΟς». Ό 'Αθανάσιος όναφέρει τόν πρώτο πολύ συχνά
καί τόν δεύτερο άπαξ (Κατά άρ. ΑΙ 9). Έπομένως όκολουθεί τήν
όποφασιστική δρολογία της Νίκαιας, μόνο πού προτιμα τόν περι

φραστικό δρο. Καί αυτό γιατί δ δρος «έκ της ουσίας του Πατρός»
συνδέεται άμεσα μέ τό κλίμα της έποχης, μέ τήν διαμάχη γύρω όπό

τόν άρειανισμό καί τόν προσωπικό του άγώνα. Τό «δμοούσιος» προ

τάθηκε δρθά στήν Νίκαια (κι εγινε δεκτό όπό τόν Κωνσταντίνο, μέ
τήν προτροπή ίσως του Όσίου Κορδούης) κι έπεκράτησε δριστικά

(ώς μονολεκτικός καί άκριβέστερος δρος), άλλά δέν ήταν θεολογι
κό κλειδί στίς όρχικές συζητήσεις τών όρθοδόξων καί τών άρεια
νών, οί δποίοι μάλιστα τόν άπέρριπταν καί ώς μή βιβλικό.

Οί άρχικές άπαντήσεις (καί φράσεις) πού οί όρθόδοξοι εδιναν στούς
άρειανούς καταχωρίζονται στίς δύο 'Ρπlστολές, πού κυκλοφόρησαν

μέ τό δνομα του 'Αλεξάνδρου 'Αλεξανδρείας, ώς προτάσεις άπορ
ριπτόμενες άπό τούς άρειανούς. Οί δρθόδοξες θέσεις πού μας ένδια

φέρουν είναι κυρίως δτι δ Λόγος η δ ΥΙός είναι «δμΟιΟς κατ' ουσίαν

τφ Πατρί», δτι είναι «άληθινός καί φύσει του Πατρός Λόγος» (καί
Υιός), δτι εχει «φυσικήν υίότητα», δτι είναι «γνήσιΟς» (άληθινός) Υίός,
δτι είναι άπαράλλακτη εικόνα της ουσίας η φύσεως του Πατέρα, δτι
είναι άτρεπτος κ.α. Πρόκειται γιά θεματική καί δρολογία πού συνε
χίζεται καί μάλιστα άναπτύσσεται θεολογικά γιά πρώτη φορά στά
εργα του' Αθανασίου. Αυτός είναι δ λόγος πού μας κάνει νά πιστεύ
ουμε δτι δ 'ΑθανάσιΟς άναμίχτηκε γρήγορα στίς θεολογικές συζη
τήσεις πού προκάλεσε δ 'Άρειος καί δτι ή Β Ι 'Επιστολή του 'Αλε

ξάνδρου συντάχτηκε κυρίως όπό τόν 'Αθανάσιο. Ό μόνος κρίσιμος
δρος τών εργων του 'Αθανασίου, πού δέν βρίσκουμε αυτούσιο στήν
'Επιστολή, είναι τό «ίδιον», δτι ό ΥΙός δηλαδή είναι της φύσεως του
Πατέρα, είναι άπό τήν ίδια φύση, άνήκει στήν ίδια φύση (<<ίδιος της

ουσίας του Πατρός») (Κατά άρ. Α Ι 9). Στήν 'Επιστολή χρησιμοποιεί
ται ή πολύ γνωστή στούς λόγους Κατά άρειαvώv λέξη «ιδιότητα» καί
«ιδιότροπος» γιά νά δηλώσει τό ίδιΟ θέμα. Στούς λόγους του Κατά

έλλήvωv (π.χ. 40) καί Περί ένανθρωπήσεως (π.χ. 20 καί 55), της έ
ποχης πρό του

325,

χρησιμοποιεί έπίσης ώς δρους κλειδιά γιά τήν

θεότητα του Υίου τά έπίθετα «μονογενής», «άληθινός» καί «ίδιΟς».
Είναι χαρακτηριστικό δτι τό «μονογενής όληθινός» της 'Επιστολής
καί του Περί ένανθρωπήσεως γίνεται στούς Κατά άρε,αvώv «Υιός

όληθινός φύσει» (Α Ι 9) η «φύσει μονογενής» (Β Ι 9). WΕχουμε δηλα-
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δή έξέλιξη καί ανάπτυξη της όρολογίας, Ιδιαίτερα έδώ πού θέλει νά
δείξει τήν «κατά φύσιν» ένότητα Υίου καί Πατέρα.

Οί παραπάνω λέξεις-κλειδιά «ίδιος», «αληθινός», «έκ της ουσίας
του Πατρός», «φύσει Υίός» ή «φύσει γέννημα» αποτελουν θετική εκ

φραση, δηλώνουν αυτό πού είναι δ Υίός πρός τόν Πατέρα. Ό όρος
δμοούσιος είναι ή συνέπεια τών παραπάνω, προκύπτει αβίαστα από
αυτό πού δηλώνουν οί παραπάνω λέξεις. Καί 'fιταν πολύ φυσικό γιά
τόν 'Αθανάσιο νά χρησιμοποιήσει μετά τό

341

τό όμοούσιος ώς α

ποκλειστικό όρο, διότι τότε παρουσιάστηκαν έπίσημα (π.χ. στήν σύ
νοδο τών Έγκαινίων) ήμιαρειανοί ή μετριοπαθείς αρειανοί (οί όμοιοι

καί δή οί δμοιουσιανοί). Αυτοί υίοθετουσαν πολλούς κρίσιμους αθα
νασιανούς όρους - μαζί καί τόν «έκ της ουσίας του Πατρός» - μέ
δική τους κατανόηση, γεγονός πού δημιουργουσε σύγχυση, τήν δ

ποία ό 'Αθανάσιος ήθελε νά αποφύΥει.
ε • .Διάκριση άληθείας καί όρολογίας
'Από τό

355 καί

μετά, όταν πολλοί μετριοπαθείς αρειανοί πλησία

ζαν μέ είλικρίνεια τούς δρθοδόξους, τό δμοούσιος γινόταν έμπόδιο
γιά τήν τελική τους ένσωμάτωση στήν 'Εκκλησία. Αυτοί εζησαν δ
λόκληρες δεκαετίες στό αντιομοουσιανικό κλίμα καί ύποπτεύονταν

ή αποστρέφονταν ακόμα καί συναισθηματικά τόν όρο τούτο. Τό πρό
βλημα αντιμετώπισε ό Άθανάσιος μέ συνετή συγκατάβαση, προτεί
νοντας, από τό

362 καί

μετά, τήν χρήση τών δρων «φύσει γέννημα»,

«αληθώς φύσει Υίός» καί «έκ της ουσίας του Πατρός» (βλ. Περί τών

έν Άριμίνφ καί Σελευκεί~ συνόδων [41] καί Πρός τούς έν Άφρικπ
[9]) αντί του δμοούσιος. Τό γεγονός είναι πολυσήμαντο, διότι έμφα
νίζει τόν Άθανάσιο αναπτυσσόμενο θεολογικά καί μετά τά

65

του

χρόνια καί τόν αποδεικνύει ίκανό νά διακρίνει μέ σαφήνεια όρολο
γία καί αλήθεια, αφου ήδη από παλαιότερα δίδασκε ότι τίς λέξεις
όρους όρίζουν τά πράγματα καί όχι. τό αντίθετο:
«ού γάρ αί λέξεις τήν φύσιν παραιΡουνται, άλλά μάλλον ή φύσις
τάς λέξεις είς έαυτήν έλκουσα μεταβάλλει. Καί γάρ ού πρότεραι
τών ούσιών αί λέξεις, άλλ' αί ούσίαι πρώται καί δεύτεραι τούτων
αί λέξεις» (Κατά άρ. Β'

3).

Στήν περίπτωση αυτή δέν ύποδουλώνεται ό θεολόγος στούς όρους,

αλλά, όπως κατά τόν Γρηγόριο Θεολόγο εκανε ό 'Αθανάσιος, προ
χωρεί σέ άλλες έκφράσεις, όταν εχει ασφαλή τήν αλήθεια (τό πρά
γμα). Τότε ό Άθανάσιος μπόρεσε νά χρησιμοποιήσει γιά τήν αλή
θεια καί άλλους όρους:
«προσκαλεσάμενος άμφότερα τά μέρη ... καί τόν νοϋν τών λεγο

μένων έξετάσας, έπειδή συμφωνοϋντας ευρε καί ούδέν διεστώτας
κατά τόν λόγον, τά όνόματα συγχωρήσας συνδεί τοίς πράγμασι»
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(Γρηγορίου Θεολόγου, Είς Άθανάσιον, Λόγος ΚΑ'

25:

ΡΟ

35,

1125Β).

Πρέπει άκόμη νά σημειώσουμε δτι οί άρχικοί θεολογικοί δροι του
'Αθανασίου, δπως «φύσει Υίός», «άληθινός ΥΙός», τούς όποίους όρ

θά είχε άφήσει χάριν του δμοούσιος, ερχονταν τώρα στήν έπικαιρό
τητακαί λειτουργόυσαν ώς γέφυρες ένσωματώσεως των ήμιαρειανων
στήν Έκκλησία. Ή τακτική βέβαια του 'Αθανασίου δέν άποτελου
σε έγκατάλειψη του δμοουσίου, άλλά μόνο παραχώρηση καί μόνο
γιά δσους είχαν έπιφανειακούς ένδοιασμούς γιά τήν άποδοχή του δ
ρου αύτου.
XPIΣTOΛOΓlA ΣΩTHPIOΛOΓlKH

α. Σύναψη θεοϋ καί άνθρώπου

Ή χριστολογία του 'Αθανασίου κ:αί της 'Εκκλησίας είναι άπόλυ
τα σωτηριολογική. Δέν θά εκανε χριστολογία, έάν δέν επρεπε νά δεί
ξει, δσο γινόταν άκριβέστερα, πως μέ τό μυστήριο του Χριστου σώ
ζεται πράγματι ό άνθρωπος. Τό ίδιο, δέν θά εκανε τριαδολογία, έάν
δέν επρεπε νά δείξει δτι μόνο ώς άληθινός Θεός δ ΥΙός μπορουσε
νά άναλάβει τό εργο της σωτηρίας. Στήν σωτηριολογική του χριστο
λογία ό 'Αθανάσιος άποδεικνύει θαυμαστό καί στέρεο ρεαλισμό. Ή
σκέψη του έδω εχει τόν χαρακτήρα συνεπους καταγραφης καί άπο
κρυπτογραφήσεως του σωτηριώδους εργου του Χριστου. Καταγρά

φει δ, τι βιώνει στήν Παράδοση καί άποκρυπτογραφεί δσο τόν φωτίζει
τό άγιο Πνευμα.

Ή σωτηρία η θέωση του άνθρώπου πραγματώνεται μόνο έφόσον

όπάρξει «σύναψις» η «συγγένεια» του Υιου του Θεου καί του κτιστου.
Ό Υίός άν ήταν κτιστός, δμότιμος δηλαδή του κτιστου, δέν θά μπο
ρουσε νά θεώσει τό κτιστό, νά του προσφέρει κάτι πού δέν εχει, νά
τό «συνάψει» μέ τόν Θεό. Γι' αύτό καί μόνο δ φυσικός (Θεός) ΥΙός
του Θεου μπορεί νά συνάψει στόν έαυτό του τόν φυσικό (κτιστό)
άνθρωπο:
«εί κτίσμα ήν δ γίός, εμενεν δ άνθρωπος ούδέν ήττον θνητός, μή
συναπτόμενος τφ Θει'ρ. Ού γάρ κτίσμα συνήπτε τά κτίσματα τφ

Θεφ, ζητούν καί αύτό τόν συνάπτοντα· ούδέ τό μέρος της κτίσεως
σωτηρία της κτίσεως άν είη, δεόμενον καί αυτό σωτηρίας ... κατά
τήν συγγένεια ν της σαρκός ήλευθερώθημεν καί λοιπόν συνήφθη

μεν καί ήμείς τφ Λόγφ» (Κατά άρ. Β'

69).

«ουκ άν έθεοποιήθη δ άνθρωπος, εί μή φύσει έκ τού Πατρός καί

.

άληθινός καί ίδιος αύτού ήν δ Λόγος δ γενόμενος σάρξ. Διά τούτο
γάρ τοιαύτη γέγονεν ή συναφή, ίνα τφ κατά φύσιν της θεότητος

συνάΨΌ τόν φύσει άνθρωπον καί βεβαία γένηται ή σωτηρία καί ή
θεοποίησις αύτού» (Β' 70).

.
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β. 'Έπρεπε νά πεθάνει ό θάνατος. Άφθαρτοποίηση τού σώματος
Γιά νά έπιτευχτεί σύναψη Θεου καί ανθρώπου, επρεπε ή ένανθρώ
πηση νά είναι πραγματική, όχι δοκητική η φανταστική. 'Αλλιώς καί

ή σωτηρία θά ήταν μή πραγματική, άπλή φαντασία:
«εΙ γάρ θέσει ήν εν τφ σώματι δ Λόγος, κατ' εκείνους, τό δέ θέσει
λεγόμενον φαντασία εστί, δοκήσει εύρίσκεται καί ή σωτηρία καί
ή άνάστασις» (Πρός 'Επίκτητον

7).

Τό γεγονός της σωτηρίας δμως προϋποθέτει τόν θάνατο, τήν α
ναίρεση, τό τέλος της μεταπτωτικης θνησιμότητας, δηλ. τό τέλος

του θανάτου στόν άνθρωπο. Αύτό μπορουσε νά γίνει μόνο στό πρό

σωπο του γίου καί Λόγου του Θεου. 'Αλλ' έπειδή ό Λόγος ώς αθά
νατος δέν μπορουσε νά πεθάνει, προσέλαβε κάτι, δηλ. τόν άνθρωπο,
στό σώμα του όποίου

-

ώς ανθρώπινο σώμα

-

θά πέθαινε.

Γιά νά έπιτευχτεί ό θάνατος της φθοράς καί νά μή στρέφεται δ άν

θρωπος στά μή όντα, όπως μέ φιλοσόφική γλώσσα έξηγουσε δ 'Α
θανάσιος τόν πνευματικό θάνατο, τό σώμα πού ό Λόγος θά δεχόταν

επρεπε νά 'fιταν πραγματικό, γιά νά είναι σ' αύτό πραγματικός καί
ό θάνατος όλων τών θνητών. Καί παράλληλα επρεπε τό σώμα νά α
ναδεικνυόταν, νά απέβαινε, πραγματικά άφθαρτο ώς προϋπόθεση
καί απόδειξη της αφθαρσίας η αθανασίας η θεώσεως τών ανθρώπων.

Ή αφθαρσία του ανθρώπινου σώματος έπιτεύχτηκε μέ τήν κατοί
κηση σ' αύτό του Λόγου η αλλιώς μέ τήν πρόσληψη η αφθαρτοποίη

ση του σώματος από τόν Λόγο. Τό γεγονός έξασφάλισε τήν δυνα
τότητα αφθαρτοποιήσεως όλων τών ανθρώπινων σωμάτων, έφόσον
μετέχουμε στό σώμα του Λόγου καί όχι σέ κάποιο κοινό ανθρώπινο
σώμα (Πρός Μάςιμον

2

καί Κατά άρ. Γ'

34):

«Συνιδών γάρ δ Λόγος, ότι άλλως ουκ άν λυθείη τών άνθρώπων

ή φθορά, ει μή διά τού πάντως άποθανείν (ούχ οίόν τε δέ ήν τόν
Λόγον άποθανείν, άθάνατον όντα καί τού Πατρός γίόν), τούτου

ενεκεν τό δυνάμενον άποθανείν εαυτφ λαμβάνει σώμα, ίνα τούτο
τού επί πάντων Λόγου μεταλαβόν, άντί πάντων ίκανόν γένηται τφ
θανάτφ καί διά τόν ενοικήσαντα Λόγον άφθαρτον διαμείντι καί λοι
πόν άπό πάντων ή φθορά παύσηται ήl της άναστάσεως χάριτι» (Πε
ρί ένανθρωπήσεως

9.

Βλ. καί

20).

«Τό μέν ούν σώμα (= τού Λόγου), ώς καί αύτό κοινήν εχον τοίς
πάσι τήν ούσίαν (σώμα γάρ ήν άνθρώπινον, εΙ καί καινοτέρφ θαύ
ματι συνέστη εκ Παρθένου μόνης), δμως θνητόν δν, κατά άκολου

θίαν τών δμοίων καί άπέθνησκε. Τή δέ τού Λόγου εΙς αυτό επιβάσει
ούκέτι κατά τήν Ιδίαν φύσιν εφθείρετο, άλλά διά τόν ενοικήσαντα
τού Θεού Λόγον εκτός εγίνετο φθοράς. Καί συνέβαινεν άμφότερα

εν ταύτφ γεVέσθαι παραδόξως δτι τε δ πάντων θάνατος εν τφ κυ
ριακφ σώματι επληρούτο καί δ θάνατος καί ή φθορά διά τόν συ

νόντα Λόγον εξηφανίζετο. Θανάτου γάρ ήν χρεία κα! θάνατον ύπέρ
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πάντων εδει γενέσθαι, ίνα τό παρά πάντων δφειλόμενον γένηται»
(αύτόθι

20).

«εΙ καί απέθανε (= τό σώμα τού Χριστού) διά τό ύπέρ πάντων λύ
τρον, αλλ' ούκ οίδε φθοράν. Όλόκληρον γάρ άνέστη, έπεί μηδέ
άλλου τινός αλλ' αύτης της ζωης ήν τό σώμα» (αύτόθι

21).

γ. Τό θεολογείν

Οί αρειανοί έπέμεναν στήν αρχή δτι δέν μπορεί νά ύπάρχουν δύο

άγένητα καί άρα δύο αίδια (Πατήρ καί γίός), διότι λογικά τό τέκνο
δέν ύπάρχει πρίν γεννηθεί καί διότι ό Θεός δέν θά μπορούσε νά δη

μιουργήσει τόν κόσμο χωρίς ένδιάμεσο δν, χωρίς «ύποκειμένη ϋλψ>,
δηλ. χωρίς τόν γίό (Κατά άρ. Α ι 22-23). Πρόκειται γιά λαϊκοφιλο
σοφική θεώρηση μέ τίς έξης έπιπτώσεις στήν μέθοδο τού θεολογείν:
α) 'Απομονώνει από τό μυστήρ.ο της Τριάδας τόν αγένητο Πατέρα,
πού μένει μόνος αληθινός Θεός, μόνος ακατάληπτος, μόνος άτρε
πτος, μόνος ακίνητος. Ή διαχωριστική γραμμή μεταξύ θείου καί κτι

στού σύρεται μεταξύ Θεού Πατέρα καί δλων τών άλλων, δηλαδή
γίού, Πνεύματος, κόσμου· καί δχι μεταξύ Τριάδας (Πατήρ, γίός,

Πνεύμα) καί δημιουργίας της. β) Μεθοδολογικά τήν απομόνωση τού
Θεού Πατέρα έπιτυγχάνει εΙσάγοντας τήν κατηγορία τού χρόνου στήν
γέννηση τού γίού. Ό χρόνος είναι τό αποφασιστικό σημείο, αφού

δ, τι είναι πάνω από αύτόν είναι άναρχο καί άγνωστο· δ, τι αρχίζει
μέ αύτόν είναι κτιστό καί γνωστό. γ) Ό μόνος αληθινός καί άναρ
χος Θεός τελικά μένει στόν κόσμο άγνωστος, αφού καί ό Λόγος,
δντας κτίσμα, δέν τόν γνωρίζει τέλεια (Κατά άρ. Α ι

6).

Έπομένως

ό αρειανισμός είχε είδος αγνωστικισμού, πού κρατούσε τόν κυρίως
Θεό σέ απόσταση από τήν δημιουργία του. Δέν ήταν ό ίδιος πού έπι
κοινωνούσε μέ τόν κόσμο, αλλά ενα ένδιάμεσο δν, ό γίός του, πού

δμως ήταν τό πρώτο κτίσμα του, μέ τό όποίο εκτισε τόν λοιπό κό
σμο. 'Αντίθετα πάλι, ό νεοαρειανισμός μέ τόν Εύνόμιο ίσχυριζόταν

δτι γνώριζε απόλυτα καί αύτή ν τήν ούσία τού Θεού, έπειδή ταύτιζε

τά γνωστά θεία ίδιώματα μέ τήν άγνωστη θεία ούσία.
Ό 'Αθανάσιος κατάλαβε δτι ό αρειανισμός αποτελούσε τό δλως
άλλο από τήν αλήθεια της 'Εκκλησίας καί τό φρόνημά της καί δτι
οί έσφαλμένες ριζικές του τομές στήν αλήθεια συνιστούσαν πρόκλη
ση. Θά εμπαινε στήν δοκιμασία ό 'Αθανάσιος; Θά απαντούσε στόν

αγνωστικισμό μέ γνώση, δηλ. μέ τήν έμπειρία της αλήθειας; Αύτό
ήταν τό πρόβλημα τού 'Αθανασίου, πού προχώρησε θετικά, διότι οί
συνέπειες ήταν σωτηριολογικές. Προσπάθησε, λοιπόν, νά γνωρίσει
καί νά έκφράσει τήν αλήθεια, πού αγνοούσε καί παρεξηγούσε ό "Α
ρειος. 'Αρχίζοντας τό συγγραφικό του εργο, θέλει ν' αποδείξει δτι

τό μυστήριο τού Χριστού δέν είναι «άλογον» (Κατά έλλήνων

1), εχει
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ακολουθία λογική, τήν όποία μπο.ρουμε καί όφείλουμε νά γνωρίσου
με. Γιά τόν σκοπό του χρησιμοποίησε κάθε δυνατό μέσο, τήν Πα

ράδοση της 'Εκκλησίας, τήν Γραφή καί τήν θύραθεν παιδεία. Στήν

τελευταία δέν φαίνεται νά είχε κάνει σπουδές εΙδικές, αλλά τήν γνώ
ριζε καλά τουλάχιστον στό εργο του Πλάτωνα, τόν όποίο τιμαίδιαί
τερα καί του όποίου στοιχεία χρησιμοποιεί, όταν Π.χ. προσπαθεί νά

δείξει τήν σχέση Πατέρα καί Υίου η όταν μιλάει γιά τόν Θεό γενικά,
τόν κόσμο καί τόν άνθρωπο. 'Αλλά καί τήν ειδωλολατρικότητα της
φιλοσοφίας καί δή της πλατωνικης τήν δείχνει μέ όρους πλατωνι

κούς. Παρά ταυτα δέν όργανώνει μέ φιλοσοφική μεθολογία τήν έπι
χειΡηματολογία του, δέν εχει αφηρημένη

(speculative)

συλλογιστική.

Ή σκέψη του αντίθετα είναι κυρίως βιβλική, έντυπωσιακά άπλή καί
βαθύτατα θεολογική. ΗΕχει συνείδηση ότι, γιά νά φθάσει στήν ζητού
μενη όψη της αλήθειας, χρειάζεται τό όλο φρόνημα της 'Εκκλησίας
(Γραφή καί Παράδοση) καί τόν φωτισμό του Πνεύματος. 'Εκεί δέν
τόν όδηγεί σέ καμμία περίπτωση ή φιλοσοφουσα σκέψη, πού δέν μπό

ρεσε ούτε «εννοιαν λαβείν Θεου» (Περί ένανθρωπήσεως

Κατά έλλήνων

47).

11.

Βλ. καί

Ή Γραφή είναι στόν 'Αθανάσιο «αύτάρκης» γιά

νά δείξει τήν αλήθεια. "Οταν δμως έμφανίζονται κακοδοξίες πού
προσβάλλουν τήν ίδια τήν αλήθεια, γίνεται αναγκαίος ό φωτισμός
του Πνεύματος, μολονότι φυσικά ή Γραφή διατηρεί τόν καθοριστι
κό ρόλο πυξίδας, όπως άλλωστε καί οί «θεόπνευστοι» διδάσκαλοι
της 'Εκκλησίας, ή Παράδοση. Ό φωτισμός είναι απόλυτη συνάρ
τηση της μετοχης του ανθρώπου στόν Χριστό καί στό Πνευμα καί

βασίζεται στήν ανανέωση της θείας είκόνας μέσα στόν άνθρωπο. Ή
έμπειΡία της αλήθειας είναι ό κατοπτρισμός της είκόνας του Λόγου
στό αναζωογονημένο κατ' είκόνα πού ύπάρχει στόν άνθρωπο. 'Ε
πειδή όμως ό Λόγος είναι «είκών απαράλλακτος» του Πατέρα, θε
ωρώντας έντός του ό άνθρωπος τήν εΙκόνα του Λόγου, θεωρεί καί
τόν Πατέρα. Γι' αύτό κι έπιμένει ό Άθανάσιος ότι τόν Πατέρα «έ
δώρησε», δίδαξε, τελικά στόν άνθρωπο ό Υίός δέν μπορουμε νά γνω

ρίσουμε τόν Πατέρα μέσω της φύσεως η της φιλοσοφίας. 'Ό,τι αφορα
στήν θεολογία, στήν ζωή της Τριάδας καί τό εργο της θείας οΙκονο
μίας, τό γνωρίζουμε μόνο καθόσον ή Τριάδα μας παρέχεται ή ίδια

νά μετάσχουμε εΙς αύτή ν, όσο οί ένέργειές της έκτείνονται σέ μας,
όσο δηλ. αποκαλύπτεται σέ μας. Τό γεγονός, λοιπόν, ότι ό Θεός εί
ναι Πατέρας ποίι εχει όμοούσιο γίό, τό γεγονός ότι ό γίός γενναται
φύσει (γι' αύτό καί όμοούσιος) καί δχι ώς δημιούργημα έν χρόνω,

τό γεγονός δτι ό γίός ένανθρωπίζοντας προσλαμβάνει όλόκληρο τόν

άνθρωπο καί ανανεώνει τό κατ' είκόνα σ' αύτόν, αποτελουν χώρο
απροσπέλαστο γιά τόν ανθρώπινο νου, είναι ή θεία αλήθεια καθεαυ
τή. Καί δέν μπορεί κανείς αφ' έαυτου, μέ τίς ανθρώπινες δυνάμεις

281
του, νά είσέλθει στήν θεία άλήθεια, έάν δέν τόν βοηθήσει δ ίδιος δ

Θεός, αν δέν του άποκαλυφτεί, αν δ Θεός δέν φωτίσει τόν θεολόγο
νά βιώσει κι ετσι νά καταλάβει τήν διαδικασία του μυστηρίου. Μέ

τά δλίγα αύτά γίνεται φανερό δτι δ 'Αθανάσιος πέτυχε νά δείξει τήν
ένότητα φύσεως Πατέρα, γίου καί Πνεύματος πού διασπουσε δ

W
Α

ρειος, νά άποκλείσει τόν χρόνο άπό δ, τι συμβαίνει στήν ζωή της Τριά
δας καί νά καταρρίψει τόν άγνωστικισμό μέ τήν γνώση της άλήθειας,
πού είναι άποτέλεσμα έμπειρίας καί θείου φωτισμου.
«Αύτάρκεις μέν γάρ είσίν αί άγιαι καί θεόπνευστοι Γραφαί πρός
τήν της άληθείας άπαγγελίαν ... άναγκαίόν έστι, ά παρ' έκείνων

(= τών διδασκάλων της 'Εκκλησίας) έμάθομεν ταυτα κα( άπαγ
γέλλειν καί γράφειν σοι ... ίνα μήτε εύτελη τις τήν τού καθ' ήμάς

λόγου διδασκαλίαν ήγήσηται, μήτε άλογον τήν είς Χριστόν πίστιν
υπολάβΊ)) (Κατά έλλήvων

1).

Οί Γραφές «διά θεολόγων άνδρών παρά Θεού έλαλήθησαν καί έ
γράφησαν' ήμείς δέ παρά τών αύταίς έντυγχανόντων θεοπνεύστων
διδασκάλων, οί καί μάρτυρες της Χριστου θεότητος γεγόνασι, μα

θόντες μεταδίδομεν» (Περί ένανθρωπήσεως 56).
"Οταν «τό κατ' εικόνα καθαρόν (= ό άνθρωπος) φυλάΤΤΊ), είκό
τως, διαλαμπρυνθέντος τούτου, ώς έν κατόπτρφ θεωρεί τήν είκό

να του Πατρός, τόν Λόγον, καί έν αύτφ τόν Πατέρα, ου καί εστιν
είκών δ Σωτήρ, λογίζεται» (Κατά έλλήνων 34).

«τό Πατήρ παρά τού Κυρίου ήμών έγνώσθη καί κεχάρισται» (Κα
τά άρ. Α'

34).

«χάρισμα δέδωκεν ήμίν δ Λόγος, ωστε μή έκ τών φαινομένων ά
πατάσθαι, άλλά καί μάλλον, κάν ταυτα κεκαλυμμένα τυγχάVΊ)

(= όψεις η ζητήματα της άλήθειας) διακρίνειν τϋ τού Πνεύματος
χάριτι» (Πρός έπισκόπους Αίγύπτου καί Λιβύης

1).

«α γάρ άγνοούμεν έν τοίς λογίοις ουκ έκβάλλομεν, άλλά ζ η τ ο ύ
μεν

οϋ ς

ά πε κάλυΨεν

δ

Κύ Ριος

καί παρ' αύτών μαν

θάνειν άξιούμεν» (Περί συνόδων 40,3).

«ούκουν άποκαλύπτειν χρή τόν νουν τού ρητού ώς κεκρυμμένον
τε τούτον ζητείν καί μή έν παρρησί~ είρημένων άπλώς έκλαμβά
νειν» (Κατά άρ. Β'

44) (= ό

νούς του ρητού-χωρίου άφορά σέ όψη

της άλήθειας).

Ό Γρηγόριος Θεολόγος βεβαιώνει δτι δ 'Αθανάσιος έγινε κατ' έ
ξοχήν δέκτης του φωτισμου πού μνημονεύει, έφθασε τό ύψος βιβλι
κών προσώπων καί μάλιστα ύπερέβαλε κάποια άπό αύτά, διότι
κυριολεκτικά έκράθη μέ τό θείο φώς (Λ.όγος ΚΑ': PG 35, 1085Β).

WΕτσι μόνο κατόρθωσε νά «στήσ1]» τό «κακόν» της έποχης του, δη
λαδή τόν άρειανισμό.
δ. ο; χριστολογικtς δυσκολίες τών άρειανών
Τό μυστήριο της ένανθρωπήσεως, στό δποίο προσπάθησε νά εί-
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σέλθει τόσο βαθιά ό 'Αθανάσιος, εχει ώς πρώτο μέγα σκόπελο τά
έρωτήματα τών άρειανών: πώς μπορουσε ό γίός νά είναι Θεός καί

νά γίνει άνθρωπος, πώς μπορουσε αύτός πού εχει άνθρώπινο σώμα
νά εχει καί τήν ούσία του Θεου Πατέρα (Κατά άρ. Γ' 27); Καί αύτά
διότι κίνηση-μετάβαση άπό τήν μία κατάσταση στήν άλλη, άπό τήν
θεία στήν άνθρώπινη, σημαίνει γιά τήν φιλοσοφία καί τούς άρειανούς

μεταβολή, τροπή, κάτι πού είναι άδιανόητο στό θείο «πρώτον κινουν
άκίνητον». 'Από άλλους κακοδόξους ύποστηριζόταν ότι, άφου ή θεία
ούσία του γίου δέν μεταβάλλεται, ό Λόγος άπλώς «ήλθε» σέ άνθρω
πο, δηλ. μόνο έπιφοίτησε, όπως καί στήν ΠΔ φανερωνόταν ό λόγος
Κυρίου κι έπιφοιτουσε στούς Προφήτες (Γ'
W

30'

Πρός Ά ντιοχείς

7).

Αλλοι πάλι δίδασκαν ότι ό θείος Λόγος μετέβαλε τήν φύση του καί

πλέον τό σώμα του ήταν αύτός ό ίδιος ό Λόγος, δηλ. έλαβε σώμα
«φύσει» καί όχι «θέσει» η ότι τό σώμα του Λόγου είναι έκ τής θείας
ούσίας, όπότε μιλουσαν γιά τετράδα καί όχι γιά θεία Τριάδα (Πρός

'Επίκτητον

2).

'Όλ' αύτά, βεβαιώνει ό 'Αθανάσιος, δέν άποτελουν

Παράδοση τής 'Εκκλησίας καί άπορρίπτονται. Άλλά, γιά νά ζουν

έν άληθεία οί πιστοί, έπιχειρεί νά έξηγήσει θετικά τί προσέλαβε ό Λό
γος καί πώς εγινε άνθρωπος, είσερχόμενος βαθύτερα στήν θεία οι

κονομία, πού είναι μυστήριο, δηλαδή άλήθεια καί θεία βουλή, άλλ'
όχι αίνιγμα, τό όποίο μπορεί κανείς νά έρμηνεύσει όπως έπιθυμεί (Κα
τά άρ. ΑΙ

41).

ε. «Ό Αόγος σάρς

χωρίς νά μεταβάλει τήν θεία φύση του

tytvtfO»

Κατ' άρχήν όφείλουμε νά ύπενθυμίσουμε δτι άπό τόν ΙΘ Ι αΙ έπι
κρατεί ή άντίληψη ότι ό 'Αθανάσιος κατανοεί τήν χριστολογία μέ
τό άλεξανδρινό σχήμα Λόγος

- σάρξ

(<<ό Λόγος σάρξ έγένετο»), πού

όδηγεί στόν άπολιναρισμό (στήν άντίληψη ότι ό Λόγος άνέλαβε άν
θρωπο χωρίς νου η ψυχή, δηλαδή τήν σάρκα), σέ άντίθεση μέ τό άν
τιοχειανό σχήμα Λόγος

- άνθρωπος

(ένανθρώπησε), πού όδηγεί ένίοτε

στόν νεστοριανισμό. Τό σχήμα Λόγος-άνθρωπος ύπεράσπιζαν κυ
ρίως οί όρθόδοξοι εύσταθιανοί. Τό σχήμα Λόγος-σάρξ πρόβαλλαν

έπίσης όρθόδοξοι, νομίζοντας ότι ετσι άποφεύγουν τίς χριστολογι
κές συνέπειες του άρειανισμου. Ό Άθανάσιος, προσπαθώντας νά

έρμηνεύσει τήν ένανθρώπηση, χρησιμοποιεί τίς έκφράσεις:
δ Λόγος έπεφάνη άνθρωπος - ό Λόγος έγένετο άνθρωπος

δ Λόγος έγένετο σάρξ - ό Λόγος λαβών
δ Λόγος λαβών

(1\

(1\

φορών) σάρκα

φορέαας ή fσχε) σώμα.

Ή λέξη άνθρωπος (έγένετο) είναι έπικρατέστερη, όπως έδειξε μέ
στατιστική άνάλυση ή ερευνα, ένώ ή συχνότητα τής λέξεως σάρς εί
ναι μικρότερη. Αλλωστε γιά τόν 'Αθανάσιο ό όρος σάρς είναι, ό
W

πως καί στήν Γραφή άλλωστε, ταυτόσημος μέ τόν όρο άνθρωπος:
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«τής Γραφής έθος έχούσης λέγειν σάρκα τόν ανθρωπον» (Κατά (ιρ.
30). Καί «ό Λόγος σάρξ έγένετο ίσον πάλιν έστίν είπείν δ Λόγος
ανθρωπος γέγονε» (Πρός 'Επίκτητον

8).

Οϊ κακόδοξοι τόν ανάγκασαν νά γίνει πολύ σαφέστερος στό θέμα
τουτο καί νά ταυτίσει τήν «ένσαρκον παρουσίαν» μέ τό «άνθρωπος

γέγονε». Γι' αύτό καί, προσκυνώντας τόν «Κύριον έν σαρκί, ού κτί
σματι προσκυνουμεν, αλλά τόν κτίστην ένδυσάμενον τό κτιστόν σώ
μα» (Πρός Άδέλφlον 6 καί Ι). Σέ λίγες περιπτώσεις όμως τό σάρξ
ταυτίζεται μέ τό σώμα. 'Έτσι έχουμε δύο ταυτόχρονες θεολογικές

θέσεις. ·Η μία είναι δτι δ Λόγος έγινε άνθρωπος (ή σάρξ), ή άλλη
δτι δ Λόγος έλαβε σώμα (ή σάρκα). Καί οί δύο ανταποκρίνονται στήν
Παράδοση, δπως μάλιστα διατυπώθηκε στό Σύμβολο Νικαίας μέ τίς
μετοχές «σαρκωθέντα» καί «ένανθρωπήσαντα».

Τά χρησιμοποιούμενα ρήματα «έγένετο» καί «έλαβε» προϋποθέ
τουν χρόνο καί θεία βούληση. Σημαίνουν κάτι πού έγινε στόν Λόγο
καί διά του Λόγου στήν διάρκεια της ίστορίας. Τό γεγονός ανήκει
στήν θεία οίκονομία καί όχι στήν αιδιότητα, έπομένως όχι στήν φύ
ση του Λόγου. Πρόκειται γιά ένέργεια του Θεου πρός τά έξω

extra), όχι γιά διαδικασία στήν
intra). Γι' αύτό ή ένέργεια αύτή,

(ad
(ad

ζωή καί τήν φύση της θεότητας

τό ότι δ Λόγος έγινε ανθρωπος, δέν

έπηρεάζει τήν θεία ούσία του, πού μένει άτρεπτη. Δέν γίνεται ή ού-

σία του Λόγου ανθρωπος:

.

«ούκ έπί τής ούσίας τού Λόγου έλεγε τό 'γενόμενος', άλλ' έπί τής
δι' αύτού γενομένης διακονίας» (= οίκονομίας) (Κατά άρ. Α ι

62).

«Πάντα γάρ ταύτα τά λεξείδια τής άνθρώπου συστάσεως ίδια τυγ
χάνει δντα. Καί τά τοιαύτα ού τήν ουσίαν τού Λόγου, αλλά τόν αν
θρωπον αυτόν γεγενήσθαι σημαίνει» (Β '

11).

«ου δεί τάς τοιαύτας λέξεις είς τήν θεότητα αυτού λαμβάνειν, άλλ'
έρευναν διατί καί πώς ταύτα γέγραπται' καί πάντως άπαντήσει τοίς
ζητούσιν ή άνθρωΠίνη οίκονομία, ην δι' ήμας άνεδέξατο» (Β ι

12).

Τό γεγονός ότι δ Λόγος έγινε άνθρωπος δέν σημαίνει ότι «έτρά
πη» (ΑΙ

48),

έγινε, ή φύση του Λόγου κάτι άλλο. Άντίθετα, δ Λόγος

ήταν πάντα Θεός, είναι πάντα Υίός του Πατέρα καί σέ δρισμένο χρό
νο γίνεται άνθρωπος, άνθρωπος έπίσης απόλυτα πραγματικός:
«άεί Θεός ήν καί γίός έστι, Λόγος ών καί απαύγασμα καί σοφία
τού Πατρός καί ότι υστερον, δι' ήμας σάρκα λαβών έκ Παρθένου
τής Θεοτόκου Μαρίας, ανθρωπος γέγονε» (Γ'

29).

«ουδέ γάρ, έπειδή γέγονεν ανθρωπος, πέπαυται τού είναι Θεός. ου
δέ, έπειδή Θεός έστι, φεύγει τό άνθρώπινον» (Γ' 38). «ό έκ Μα
ρίας προελθών Κύριος, γίός μέν τϋ ουσίq. καί φύσει τού Θεού έστι·
τό δέ κατά σάρκ.α έκ σπέρματός έστι Δαυίδ, σαρκός δέ τής αγίας
'ΙΙαρίας» (Πρός 'Επίκτητον

2).

Μέ τήν εύκαιρία όσών ύπογραμμίσαμε γιά τήν χρήqη τών όρων

άνθρωπος-σάρξ-σώμα, είναι ανάγκη νά σημειώσουμε δτι έναλλαγή
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κι έλευθερία θέλει έπίσης

6 •Αθανάσιος

μέ τούς όρους Λόγος καί γίός

(Κύριος, Χριστός). Άναμφίβολα καί ρητά ταυτίζει τόν Λόγο μέ τόν

γίό, αλλά παρατηρουμε ότι τό γίός αποβαίνει

6

θεολογικός του ό

ρος κλειδί (technicus terminus), μέ τόν 6ποίο έπιχειρεί τήν θεολογία
της σχέσεως του γιου πρός τόν Πατέρα (αντιαρειανική καί τριαδο
λογική θεολογία)' ένώ 6 όρος Λόγος έπικρατεί στήν θεολογία της
ένανθρωπήσεως καί της χριστολογίας.

στ. Ή γένεση τού άνθρώπου στόν Αόγο κατά τήν ένανθρώπηση
Ό Λόγος, μένοντας φύσει Θεός, έλαβε σώμα κι έγινε άνθρωπος.

Τά 'έλαβε σώμα κι εγινε άνθρωπος' είσάγουν σέ δύο δψεις του μυ
στηρίου. Ή πρώτη: Ό Λόγος λαμβάνει μέ θεία θέληση τό κτιστό σώ

μα, πού γνωρίζει τόν θάνατο καί πού είναι ανυπόστατο. Τά μεταβα
τικά ρήματα «έλαβε» η «έφόρεσε» η «έσχε» σώμα δέν σημαίνουν ποτέ
«έγινε» (αμετάβατο) η «έτράπη» σέ σώμα

6 Λόγος,

μολονότι τό σώ

μα του είναι «αληθινόν» καί «ταύτόν» καί «6μοταγές» μέ τό δικό
μας (Πρός 'Επίκτητον

7.

Περί Διονυσίου

10,5).

Ή πρόσληψη όμως

του σώματος από τόν ένανθρωπήσαντα Λόγο είχε αποτέλεσμα νά
μή ένεργεί τό σώμα τίς άμαρτίες. Συνέβη δηλαδή «λόγωσις» της
σάρκας-σώματος, έφόσον ένώθηκε στόν Λόγο, καί γι' αύτό οί άν

θρωποι μπορουμε μέ τήν δύναμη του Λόγου νά ξεπεράσουμε τά πά
θη καί νά γίνουμε άφθαρτοι καί αθάνατοι:
«Νύν δέ τού Λόγου γενομένου άνθρώπου καί ίδιοποιουμένου τά της

σαρκός, ουκέτι ταύτα τού σώματος άπτεται διά τόν έν αυτφ γενό
μενον Λόγον ... λοιπόν λογωθείσης της σαρκός διά τόν τού Θεού
Λόγον, ας δι' ήμας έγένετο σάρξ» (Κατά αρ. Γ'

Ή δεύτερη: Ή φράση

'6

33).

Λόγος γίνεται άνθρωπος' κατανοείται, ώς

πρός τό τί γίνεται, από τίς θεανθρωπολογικές αναλύσεις, πού είδα
με σέ προηγούμενες παραγράφους. Ό άνθρωπος, δημιουργημένος

ώς είκόνα του Λόγου, όταν απομακρύνθηκε από τόν Θεό, στράφη
κε στό μή όν, στό μή είναι, ένώ ήταν προορισμένος σέ κοινωνία μέ
τόν Θεό, τό μόνο αύθύπαρκτο καί αύθεντικό είναι. Ή κοινωνία του
έξασφάλιζε τό είναι, τήν υπόστασή του. 'Όσο είχε τήν κοινωνία ή
ταν όντως, υπηρχε όντως. 'Ο ένανθρωπήσας Λόγος ήρθε νά ανανε
ώσει τήν είκόνα του στόν άνθρωπο κι έτσι γίνεται άνθρωπος. Γίνεται
ή χαρισματική πραγματικότητα της είκόνας, πού είχε αδρανήσει, αλ
λά δέν είχε χαθεί. Γίνεται ή ανανεωμένη είκόνα του έαυτου του στόν
άνθρωπο κι έτσι, ένω είναι γίός του Θεου, γίνεται καί υίός του αν
θρώπου. νΟ ντας Μονογενής του Θεου, γίνεται καί πρωτότοκος (ώς
καινός άνθρωπος) μεταξύ των ανθρώπων (Πρός Ά ντιοχείς

7).

Ή ένωση-σύναψη του Λόγου καί του ανθρώπου αποτελεί τελικά

έπανακοινωνία, πράξη έπαναποκτήσεως του είναι του ανθρώπου, α-
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φου αποκτά είναι μόνο στήν σχέση του μέ τόν Θεό. Ό άνθρωπος
γνωρίζει τρόπον τινά αναγένεση ύποστατική στόν Λόγο, γίνεται αύ

θεντικός μόνο ώς ένωμένος μέ τόν Λόγο, διότι μόνο ό Λόγος είναι
αύθυπόστατος. Τό ίδιαίτερο χαρισματικό καί αύθεντικό ύποστατι

κό στοιχείο του ανθρώπου εΙναι ή χάρη του κατ' είκόνα, τό όποίο
δμως εΙναι του δημιουργου Λόγου, εχει αδρανήσει καί από άρρωστο
γίνεται ύγιές καί αύθεντικό μόνο ένωμένο στό πρωτότυπό του. Τό

δλως άλλο πού ένώνεται μέ τόν Λόγο είναι τό σώμα, τό όποίο δμως
ώς ύλική πραγματικότητα δέν εχει ύπόσταση κι ετσι δέν μπορεί νά
γίνει συζήτηση γιά δεύτερη ύπόσταση στόν Λόγο, αφ ου μάλιστα ό
Λόγος λαμβάνει, αλλά δέν γίνεται σώμα, όπως γίνεται άνθρωπος.
'Από τήν άποψη της ύποστάσεως ό άνθρωπος έγκεντρίζεται στόν Λό

γο, έννπάρχει σ' αύτόν καί αποκτά ένυπόσταση. Κάθε τί τό πνευμα
τικό του ανθρώπου καί τό ίδιο τό ύλικό του σώμα ένώνονται στόν
Λόγο καί εχουμε τόν Χριστό, τόν Θεάνθρωπο. Βέβαια, έάν ό άνθρω

πος θεωρηθεί φιλοσοφικά καί δή αριστοτελικά ώς αύθύπαρκτη καί
αύτόνομη ύπόσταση, χωρίς νά κατανοείται ή έξάρτηση της ύποστά
σεως αύτης από τό είναι τού Θεου καί χωρίς νά έκτιμάται ή σχέση
τού Λόγου μέ τό κατ' είκόνα του ανθρώπου πρίν καί μετά τήν πτώ
ση, τότε γίνεται προβληματική ή ανθρώπινη ύπόσταση, ή όποία στήν
ένανθρώπηση η πρέπει νά κολοβωθεί (απολιναρισμός) η νά διατη
ρηθεί χωρίς πραγματική ενωση μέ τήν θεία φύση (νεστοριανισμός)

η νά απορροφηθεί από τήν φύση τού Λόγου (μονοφυσιτισμός).

Είναι πολύ χαρακτηριστική ή σχετική εκφραση του' Αθανασίου,
πού αποθέτει τήν «γένεσή» μας στόν Λόγο χωρίς νά αφήνει περιθώ
ριο ανθρώπινης ύποστάσεως στόν Λόγο, ενεκα της σχέσεως Λόγου
καί είκόνας του στόν άνθρωπο:
«της γενέσεως ήμών καί πάσης τής σαρκικης άσθενείας μετατε

θέντων είς τόν Λόγον, έγειρόμεθα άπό της γfiς, λυθείσης της δι'
άμαρτίαν κατάρας διά τόν έν ήμίν ύΠέρ ήμών γενόμενον κατάρα»
(Κατά άρ. Γ'

33).

ζ. Στόν Αόγο tνώνεται όλόκληρος δ άνθρωπος. "Απάντηση στόν
πρώιμο άπολιναρισμδ

Τό ριζικό σφάλμα του' Αρείου έπηρέασε καί τήν χριστολογία. 'Ό
ταν ή θεολογία τού' Αθανασίου έπικρατουσε σιγά-σιγά καί τά έπι
χειρήματα τών αρειανών έξαντλουνταν, όξύνθηκε Ιδιαίτερα τό πρό
βλημα του τί ένώθηκε μέ τόν Λόγο κατά τήν ένανθρώπηση. Ό 'Α
πολινάριος καί κάποιοι πού είχαν ανάλογες τάσεις ύποστήριζαν ότι

ό Λόγος προσέλαβε μόνο τήν σάρκα (<<σάρξ έγένετο») του ανθρώ
που καί τήν θέση .του νου η της ψυχης κατέλαβε ό ίδιος ό Λόγος.
'Έτσι μόνο μπορουμε νά εχοuμε εν, μία ύπόσταση του Λόγου.
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Στήν έκτίμηση αύτή κατέληξαν γιά δύο λόγους: α) κατά τήν αρι
στοτελική λογική «δύο τέλεια εν γενέσθαι ού δύναται» καί β) άν ό
Λόγος προσελάμβανε τέλειΟ άνθρωπο, θά επρεπε νά προσλάβει καί
τίς άμαρτίες του, αφου ούδείς αναμάρτητος.
Ή απάντηση του Άθανασίου εχει δύο τελείως διαφορετικές προϋ
ποθέσεις: α) Λέγοντας ότι ό Λόγος προσλαμβάνει τόν άνθρωπο, έν
νοουμε ότι ανακαινίζει τήν δική του είκόνα στόν άνθρωπο καί
λαμβάνει τό υλικό σώμα πού δέν εχει υπόσταση. Ή πράξη της ανα
νεώσεως η ανακαινίσεως του κατ' εικόνα δέν συνεπάγεται λήψη ά

μαρτίας από τόν Λόγο, διότι καθεαυτό τό κατ' είκόνα είναι «χάρις»
του Θεου, ένέργεια καί δώρο, μέ τό όποίο σχετίζεται άμεσα ό Λόγος
καί τό όποίο παρά τήν πτώση δέν χάθηκε. νΕτσι, λοιπόν, ό Άθανά

σιΟς διδάσκει χωρίς δισταγμό ότι ό Λόγος προσέλαβε τόν άνθρωπο
όλόκληρο, μέ νου καί ψυχή, αφου μάλιστα σ' αύτά έντοπίζεται τό

κατ' είκόνα. β) 'Εφ' όσον πίστη της 'Εκκλησίας είναι ή σωτηρία ό
λόκληρου του ανθρώπου, επεται κατ' ανάγκην ότι ό Σωτήρας είχε
στόν έαυτό του όλόκληρο τόν άνθρωπο, νου καί σάρκα. Καί από
κειται στόν φωτισμένο θεολόγο νά έξηγήσει τό πώς της ένώσεως αύ
της. Ό ΆθανάσιΟς θέτει τήν πρώτη στέρεη βάση γιά τήν θεολογία

της όλοκληρωτικης ένώσεως του ανθρώπου μέ τόν Λόγο, αλλά δέν
προχωρεί περισσότερο, ούτε έξηγεί τό πώς της ένώσεως αύτης. Τό
εργο του θά συνεχίσουν οί Καππαδόκες καί μάλιστα ό Γρηγόριος Θε
ολόγος θά θεμελιώσει τό πώς της ένώσεως, ή όποία θά έξηγηθεί όρι
στικά στήν Δ ι Οίκουμενική Σύνοδο

(451).

Ειναι αλήθεια ότι ό Άθανάσιος μόνο στόν Τόμο πρός Ά ντιοχείς

(7)

μιλάει ρητά γιά ανθρώπινο νου η ψυχή στόν Χριστό. Τό γεγονός

εδωσε αφορμή γιά πολλές συζητήσεις, πού όδήγησαν στήν άποψη

ότι ό 'ΑθανάσιΟς, ακολουθώντας τό σχημα Λόγος-σάρξ, είχε τάσεις
απολιναριστικές. Άλλά τό ένδιαφέρον καί τό κριτήριΟ του Άθανα

σίου ήταν άλλο, ήταν ή σωτηρία όλόκληρου του ανθρώπου. 'Εφ' ό

σΟν αύτός εδειχνε τήν σωτηρία όλόκληρου του ανθρώπου μέ τήν

πρόσληψη από τόν Λόγο όλόκληρου του &νθρώπου, περίττευε συζή
τηση γιά ϋπαρξη η μή &νθρώπινης ψυχης στόν Κύριο:
«ου σώμα αψυχον, ουδ' αναίσθητον, ουδ' ανόητον είχεν ό Σωτήρ.

Ουδέ γάρ οίόν τε ήν, τού Κυρίου δι' ήμας ανθρώπου γενομένου, α
νόητον είναι τό σώμα αυτού' ουδέ σώματος μόνον αλλά καί ψυ
χης έν αυτφ τφ Λόγφ σωτηρία γέγονεν. γίός τε ών αληθώς τού

Θεού, γέγονε καί υίός τού ανθρώπου' καί μονογενής ών γίός τού
Θεού, γέγονε δ αύτός πρωτότοκος έν πολλοίς CιδελφOίς» (Πρός Ά vnοχείς

7).

«ου φαντασία ή σωτηρία ήμών, ουδέ σώματος μόνου, αλλ' δλου
τού ανθρώπου, ψυχης καί σώματος άληθώς, ή σωτηρία γέγονεν έν
αυτφ τφ Λόγφ. Άνθρώπινον αρα φύσει τό έκ της Μαρίας κατά
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τάς Γραφάς καί άληθινόν ήν τό σώμα τού Κυρίου .• Αληθινόν δέ

ην έπεί ταυτόν ην τφ ήμετέρφ» (Πρός 'Επίκτητον

7).

η. Τά ίδιώματα της θείας καί της άνθρώπινης φύσεως διασώζονται
Είναι απόλυτα σαφές στόν •Αθανάσιο ότι, γιά νά σωθεί

6

άνθρω

πος, έπρεπε 6 Χριστός νά είναι συγχρόνως καί αληθινός Θεός (γι'
αυτό καί όνόμαζε Θεοτόκο τήν Παρθένο Μαρία: Κατά άρ. Β' 14 καί

29'

Γ'

33)

καί αληθινός - 6λόκληρος άνθρωπος. 'Ενεργούσε καί ώς

φύσει Θεός καί ώς φύσει άνθρωπος. 'Ένδειξη της πραγματικης ένώ

σεως θεότητας καί ανθρωπότητας στόν Χριστό καί συγχρόνως προϋ
πόθεση της σωτηρίας τού ανθρώπου είναι δτι ένεργούσε ώς Θεός μέ
τό σώμα:
«εί γάρ τά της θεότητος τού Λόγου εργα μή διά τού σώματος έγέ
νετο, ουκ αν έθεοποιήθη ανθρωπος. Καί πάλιν' εί τά ίδια της σαρ

κός ουκ έλέγετο τού Λόγου, ουκ αν ήλευθερώθη παντελώς άπό
τούτων δ άνθρωπος» (Κατά άρ. Γ'

33).

Έπομένως ή διάσωση τών ίδιωμάτων της θείας καί της ανθρώπι

νης φύσεως στόν Χριστό ήταν απόλυτη .• Αλλά καί ή ένωση ήταν τόσο
πραγματική, ωστε, όταν

6

Χριστός ένεργούσε θαύμα, τό έκτελούσε

μέ τά ίδιώματα της ανθρώπινης φύσεώς του' δταν έπασχε ώς άνθρω
πος από πείνα, δίψα, πόνο κ.λπ., ήταν έκεί καί

6

Λόγος. 'Ανέλαβε

τήν ανθρώπινη φύση μέ όλα τά πάθη της, έκτός της άμαρτίας, καί

γι' αυτό τά σωματικά πάθη της σάρκας του είναι δικά του, όπως γι'

αυτό δικά του είναι καί τά πνευματικά κατορθώματα. Καί αυτός πού
θαυματοποιούσε καί αυτός πού έπασχε ήταν
σωπο, δηλαδή

6

«6

αυτός» (τό αυτό πρό

Χριστός):

«6 αυτός δέ ην σωματικώς

μέν ώς άνθρωπος πτύων, θεϊκώς δέ ώς

γίός τού Θεού άνοίγων τούς όφθαλμούς τού έκ γενετης τυφλού' καί
σαρκί μέν πάσχων ... θεϊκώς δέ άνοίγων τά μνήματα» (Πρός Άν
nοχείς

7).

«της σαρκός πασχούσης, ουκ ην έκτός ταύτης δ Λόγος. Διά τού
το γάρ αυτού λέγεται τό πάθος. Καί θε"ίκώς δέ ποιούντος αυτού τά

έργα τού Πατρός, ουκ ην fξωθεν αυτού ή σάρξ, άλλ' έν αυτφ τφ
σώματι ταύτα πάλιν δ Κύριος έποίει ... ένδεδυμένος άνθρωπίνην
σάρκα, ταύτην μετά τών ίδίων παθών αυτής όλην ένδύσασθαι, ίνα,
ώσπερ ίδιον αυτού λέγομεν είναι τό σώμα, ούτω καί τά τού σώμα
τος πάθη ίδια μόνον αυτού λέγηται, ει καί μή ήπτετο κατά τήν θε

ότητα αυτού» (Κατά άρ. Γ'

32).

Στήν ίστορία της θεολογίας τά ανθρώπινα πάθη τού Κυρίου όνο
μάστηκαν άδιάβλητα πάθη καί αποτελούν τίς φυσικές ανθρώπινες
αδυναμίες, χωρίς νά ταυτίζονται μέ τήν αμαρτία, διότι, αφότου ίδιο
ποιήθηκα ν από τόν Λόγο, δέν ρέπουν στήν αμαρτία:
«τού Λόγου γενομένου άνθρώπου καί ίδιοποιουμένου τά της σαρ-
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κός, ούκέτι ταύτα

( = τά πάθη) τού σώματος ( = της ρoπi'jς του στήν

άμαρτία) άπτεται διά τόν έν αύτφ γενόμενον Λόγον» (ΓΙ

33).

Βέβαια, λέγοντας ότι τά πάθη είναι του Κυρίου, του Χριστου η του
Λόγου, δέν έννοεί δτι είναι του Λόγου του Θεου, άλλ' δτι είναι της
σάρκας του Κυρίου, μολονότι λέει δτι ή σάρκα «θεοφορείται» στόν

Λόγο: ή χάρη, ή θεία δύναμη, είναι του Λόγου καί όχι της σάρκας:
«εί γάρ καί

6 Λόγος σάρξ έγένετο,

αλλά της σαρκός ίδια τά πάθη.

Καί εί ή σάρξ θεοφορείται έν τφ Λόγφ, αλλ' ή χάρις καί ή δύναμίς

έστι τού Λόγου. Τά γούν f:ργα τού Πατρός διά της σαρκός έποίει»
(ΓΙ

41).

Τά ίδιώματα δηλαδή της κάθε φύσεως άνήκουν καί μένουν σέ κά

θε μία άπό τίς δύο φύσεις, άλλά καί οί δύο φύσεις είναι άπόλυτα έ
νωμένες στό πρόσωπο του Χριστου, πού είναι καί θείος Λόγος καί
άνθρωπος. Ή θεολογία αύτή των ίδιωμάτων, άναπτυγμένη περισσό
τερο, κυρώθηκε τό

451

άπό τήν Δ Ι Οίκουμ. Σύνοδο.

θ. Ή προκοπή τού 'Ιησού καί ή προσκύνηση τού Κυρίου
Ή θεολογία της ένώσεως των δύο φύσεων στόν Χριστό καί της
διασώσεως των ίδιωμάτων αύτων διευκόλυνε τήν άπάντηση στά έ
ρωτήματα: τί σημαίνει τό εύαγγελικό «καί 'Ιησους γάρ προέκοπτε
σοφίςι καί χάριτι» (Λουκ.

2, 52)

καί τί προσκυνουμε στό πρόσωπο

του Χριστου;
Τό πρόβλημα της προκοπης η αύξήσεως του 'Ιησου συζητήθηκε

πολύ καί συζητείται. 'Εφ' όσον διασώζονται τά ίδιώματα των φύσε
ων, ή προκοπή έδω άφορά στήν άνθρώπινη φύση καί συνιστά τό γε

γονός της άναπτύξεως η αύξήσεως του Ίησου ώς άνθρώπου καί ποτέ
ώς Λόγου, ό όποίος ώς άτρεπτος Θεός δέν είχε τέτοιο ίδίωμα. Άν
θρωπίνως, λοιπόν, ό 'Ιησους προκόπτοντας καί ώριμάζοντας αύξα
νόταν καί μεγάλωνε ή φανέρωση της θεότητας του Λόγου μέσω του

'Ιησου ώς όργάνου. Δηλ. όσο προέκοπτε ό άνθρωπος 'Ιησους τόσο

φανερωνόταν δι' αύτου ή θεότητα στούς γύρω άνθρώπους, οί όποίοι
θαύμαζαν εστω καί αν δέν κατανοουσαν άκριβως:
«ώσπερ είπομεν δτι σαρκί πέπονθε καί σαρκί έπείνα

...

εΙκότως

άν λέγοιτο δτι σαρκί προέκοπτεν ... ουτ' ουν τού Λόγου ή προκο
πή, ούτε ή σάρξ ήν ή Σοφία, αλλά της σοφίας σώμα γέγονεν ή
σάρξ ... τό ανθρώπινον έν τϋ ΣοφίQ. προέκοπτεν, υπεραναβαίνον
κατ' όλίγον τήν ανθρωπίνην φύσιν καί θεοποιούμενον καί δργανον
αύτης πρός τήν ένέργειαν της θεότητος καί τήν f:κλαμψιν αύτης
γινόμενον καί φαινόμενον πασι. Διό ούδέ είπεν '6 Λόγος προέκο
πτεν', αλλ' ό "Ιησούς', δπερ δνομα γενόμενος άνθρωπος ό Κύριος
έκλήθη, ώς είναι της άνθρωπίνης φύσεως τήν προκοπήν» (Γ'

53).

«τού σώματος άρα έστίν ή προκοπή. Αύτού γάρ προκόπτοντος,

προέκοπτεν έν αύτφ καί ή φανέρωσις της θεότητος τοίς 6ρώσιν.
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·Οσφ δέ ή θεότης άπεκαλύπτετο, τοσούτφ πλείον ή χάρις ηΟξα
νεν ώς άνθρώπου παρά πασιν άνθρώποις» (ΓΙ

52).

l:τήν ενότητα τών δύο φύσεων του Χριστου καί στήν αφθαρτοποί

ηση καί θέωση της ανθρώπινης φύσεως θεμελιώνει ό Άθανάσιος καί
τήν όπάντησή του στό πρόβλημα του τί προσκυνουμε στόν Χριστό.
Δέν μπορουμε νά χωρίσουμε τίς φύσεις του καί νά προσκυνήσουμε

μόνο τόν θείο Λόγο, γιατί τό σώμα είναι σώμα του. Καί δέν μπορου
με νά ξεχωρίσουμε από τήν θεία τήν κτιστή φύση του (πού από μόνη

της βέβαια δέν είναι προσκυνητή), γιατί αύτή θεώθηκε, αφθαρτοποι
ήθηκε στήν συνάφειά της μέ τήν θεία, ώστε νά μή μπορεί νά πεί Κα
νείς δτι προσκυνώντας τόν Κύριο προσκυνεί τό κτιστό:

«ου γάρ κτίσματι ή κτίσις προσκυνεί» (Πρ6ς Άδέλφlον 4).
«Τόν Κύριον έν σαρκί προσκυνούντες ου κτίσματι προσκυνούμεν,
άλλά τόν κτίστην ένδυσάμενον τό κτιστόν σώμα» (αυτόθι

6).

ΠNEYMATOΛOΓlA ΣΩTHPIOΛOΓlKH

α. Μετiχουμε τού θεού διά τού άγ. Πνεύματος
·Οπως στήν χριστολογία ετσι καί στήν πνευματολογία ό •Αθανά

σιος ξεκινάει από τήν βεβαιότητα της σωτηρίας, ή όποία πραγμα
τώνεται, καθόσον οί άνθρωποι μετέχουμε στό άγιο Πνεύμα. Ή μετοχή
μας αύτή, πού είναι γεγονός έμπειρικό, λειτουργεί αποδεικτικά καί
γιά τήν σωτηρία μας καί γιά τήν θέση του άγίου Πνεύματος στήν άγ.

Τριάδα, έπομένως γιά τό δτι δέν είναι κτίσμα, αλλά της φύσεως του
Θεου. Ή θέωση αποτελεί εργο καί του Πνεύματος, πού «συνάπτει»
τόν άνθρωπο μέ τόν γίό καί τόν Πατέρα, κάτι πού δέν θά μπορουσε

νά κάνει, άν δέν είχε τήν φύση του γίου καί του Πατέρα.
«διά τού Πνεύματος λεγόμεθα πάντες μέτοχοι τού Θεού

...

εί κτί

σμα δέ ήν τό Πνεύμα τό αγιον, ουκ αν τις έν αυτφ μετουσία τού
Θεού γένοιτο ήμίν, ... άλλότριοι δέ της θείας φύσεως έγενόμεθα, ώς
κατά μηδέν αυτης μετέχοντες. Νύν δέ, δτε λεγόμεθα μέτοχοι Χρι
στού καί μέτοχοι Θεού, δείκνυται τό έν ήμίν χρίσμα καί ή σφραγίς

μή ουσα της τών γενητών φύσεως, άλλά της τού γίού διά τού έν
αυτφ Πνεύματος συνάπτοντος ήμας τφ ΠατρΙ Διά τούτο καί έν

οίς γίνεται (= ή μετουσία τού άγ. Πνεύματος) ουτοι θεοποιούνται.
Εί δέ θεοποιεί (= τό Πνεύμα), ουκ άμφίβολον δτι ή τούτου φύσις
Θεού έστί» (Πρός Σεραπίωνα Α Ι

24).

Ή ρεαλιστική αύτή πνευματολογία διατυπωνόταν ώς απάντηση

στήν ήθικιστική θεώρηση της σωτηρίας όπό τούς όρειανούς καί τούς
ήμιαρειανούς. Οί πρώτοι, ίσχυριζόμενοι δτι ό γίός (καί τό Πνευμα)

είναι κτίσμα, όρνουνταν τήν πραγματική ενωση του ανθρώπου μέ
τόν Θεό. ΟΙ δεύτεροι, δέχονταν τήν όμοουσιότητα του γίου πρός τόν
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Πατέρα, άλλά δίδασκαν δτι τό Πνευμα είναι «έτερούσιον» της Τριά
δας, είναι κτίσμα, σύμφωνα δήθεν μέ τό Άμώς 4,13: «'Ιδού έγώ στε
ρεών βροντήν καί κτίζων πνευμα καί άπαγγέλλων είς άνθρώπους τόν

Χριστόν αύτου». 'Εφ' δσον δμως τό Πνευμα ώς κτίσμα δέν μπορεί
νά συνάψει-ένώσει τόν κτιστό άνθρωπο μέ τόν άκτιστο Θεό, ή σω
τηρία μένει στό έπίπεδο της ήθικολογίας.
β. Ή τελεία Τριάδα

Οί ήμιαρειανοί αύτοί, πού χα ρα κτηρίζονται «πνευματομαχουντες»
καί άγνωστο γιατί «τροπικοί», έμφανίστηκαν στήν περιοχή της Θμού

εως της Αίγύπτου, λίγο μετά τό

355.

'Ισχυρίζονταν δτι δέχονταν τήν

Τριάδα, τήν όποία δμως κατέλυαν, άφου άλλης φύσεως ήθελαν τόν
Πατέρα καί τόν Υίό καί άλλης τό άγ. Πνευμα (Πρός Σεραπίωνα Α Ι

2).

νΕθεταν λοιπόν καί πρόβλημα ένότητας ή άδιαιΡέτου της Τριάδας.

Τό πρόβλημα προσεγγίζει ό Άθανάσιος άπό τήν θεία οίκονομία, τήν

όποία όρθά θεωρεί κοινό εργο του Πατέρα, του Υίου καί του άγ.
Πνεύματος:
«ενα είναι τόν αγιασμόν, τόν έκ Πατρός δι' Υίού έν Πνεύματι άγίφ
γινόμενον» (Πρ6ς Σεραπίωνα ΑΙ

20).

'Έτσι, μολονότι υίοποιούμεθα, έπειδή ό Υίός είναι φυσικός Υίός,
υίοποιούμεθα διά του Πνεύματος καί ζωοποιούμεθα διά του Πνεύ
ματος, άλλ' άποκτουμε τήν ζωή του Χριστου. Φωτιζόμεθα διά του

Πνεύματος, άλλά φωτίζων είναι ό Χριστός (αύτόθι

19).

Ότιδήποτε λοιπόν τό άγ. Πνευμα ένεργεί στήν πορεία της θείας

οίκονομίας Υιά.;rόν άνθρωπο συνιστά ένέργεια δλης της Τριάδας. Κά
ποτε άφήνει τήν ύπόνοια δτι ταυτίζει τήν θεία ένέργεια μέ τό ίδιο τό
άγ. Πνευμα:
«'Ενός γάρ όντως τού ΥΙού ... μίαν είναι δεί τελείαν καί πλήρη τήν
άγιαστικήν καί φωτιστικήν ζώσαν ένέργειαν αυτού καί δωρεάν,

1\-

τις έκ Πατρός λέγεται έκπορεύεσθαι, έπειδή παρά τού Λόγου τού
έκ Πατρός δμολογουμένου έκλάμπει καί αποστέλλεται καί δίδο
ται» (αυτόθι

γ. Τό Πνεύμα

tK

20).
τής ούσ(ας τού θεού

Τό γεγονός δτι τό Πνευμα είναι έκ του Θεου καί θεώνει τόν άν
θρωπο δείχνει δτι είναι της ούσίας καί της φύσεως του Θεου Πατέ

ρα, δπως καί ό Υίός. Χρησιμοποιεί μάλιστα, γιά νά δηλώσει αύτό,
κυρίως τήν άρνητική έκφραση «ού ξένον» ή «ούκ άλλότριον» καί
τόν θετικό προσδιορισμό «ίδιον» (του Θεου), δπως εκανε καί προ

κειμένου νά έξηγήσει ότι ό Υίός είναι της φύσεως του Πατέρα:
«ό>σπερ δ Υίός, δ έν τφ Πατρί ό>ν, έν Φ καί δ Πατήρ έστιν, ούκ
ιι

__

.. _,.

_
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___
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μα τό έν τφ Υιφ, έν φ καί δ ΥΙός έστι ... ίδιον δέ καί εν της έν Τριά
δι θεότητος» (Πρός Σεραπίωνα ΑΙ

21).

«είδέναι άγίαν μέν Τριάδα, μίαν δέ θεότητα καί μιάν άρχήν καί Υίόν
μέν δμοούσιον τφ Πατρί, ώς εΙπον οΙ Πατέρες, τό δέ άγιον Πνεύ
μα ου κτίσμα, ούδέ ξένον, άλλ' ίδιον

J(ai

άδιαίρετον της ούσίας

τού Υίου καί του Πατρός» (Πρός 'Αντιοχείς

5).

«τό Πνεύμα δέδεικται μάλλον ίδιον είναι του Υιού καί ου ξένον του
Θεού. Εί δέ ό ΥΙός, έπειδή έκ τού Πατρός έστιν, ίδιος της ούσίας
αυτου έστιν, άνάγκη καί τό Πνεύμα, έκ τού Θεού λεγόμενον, ίδιον
είναι κατ' ουσίαν του Υίου. ουκ αρα τών γενητών έστι τό Πνεύμα,

άλλ' ίδιον της του Πατρός θεότητος, έν φ καί τά γενητά δ Λόγος
θεοποιεί. Έν φ δέ θεοποιείται ή κτίσις, ουκ αν είη έκτός αυτός της

25).
όταν ερωτήθηκε (περί τό 358-360) γιά

του Πατρός θεότητος» (Πρός Σεραπίωνα Α ι

Μολονότι ό 'Αθανάσιος,

τίς

πνευματομαχικές αντιλήψεις, χρησιμοποιουσε γιά τόν γίό εύρύτα

τα τόν όρο όμοούσιος, τόν αποφεύγει προκειμένου περί του Πνεύ
ματος. Τόν χρησιμοποιεί μία μόνο φορά λίγο εμμεσα (<<ούκ εστι τών
πολλών τό Πνευμα, αλλ' ούδέ αγγελος, αλλ' εν όν, μάλλον δέ του

Λόγου ένός όντος ίδιον, καί του Θεου ένός όντος καί όμοούσιόν ε
στιν») (αύτόθι

27),

κάτι πού ίσως ύποσημαίνει δισταγμό, αφου μάλι

στα δέν χρησιμοποιεί γιά τό Πνευμα καί τόν όρο «ταύτόν», μέ τόν

όποίο διασαφηνίζει τήν ταυτότητα ούσίας του Πατέρα καί του γίου.
Παράλληλα όμως δέν διστάζει νά όπογραμμίσει δτι ή σχέση (<<ίδιό
τητα»), πού ύπάρχει μεταξύ Πατέρα καί γίου, όπάρχει καί μεταξύ
Πνεύματος καί γίου. Προφανώς δέν εξειδικεύει τήν σχέση αύτή στόν
τρόπο ύπάρξεως του γίου (γέννηση) καί του Πνεύματος (εκπόρευ
ση)' επισημαίνει μόνο τήν σχέση φύσεως:
«οϊαν γάρ εγνωμεν ίδιότητα τού Υίου πρός τόν Πατέρα, ταύτην ε
χειν τό Πνευμα πρός τόν Υίόν εύρήσομεν» (Πρός Σεραπίωνα Γ' 1).

Γενικά όμως ή ένέργεια εμφανίζεται ώς κίνηση της δλης Τριάδας:
«μία άρα ... ή της Τριάδος ενέργεια δείκνυται» (Πρός Σεραπίωνα Α ι

31).
Μίλησε μέ σαφήνεια γιά τήν αναγκαιότητα της ένότητας της Τριά

δας. Έπισήμανε τόν ρόλο του Πατέρα ώς αρχης καί πηγης, τόν ρό
λο του γίου ώς δημιουργου καί τόν ρόλο του Πνεύματος πού ένεργεί
στά πάντα. Τόνισε τήν όπαρκτικότητα καί τών τριών προσώπων,
χωρίς νά τά όνομάζει πρόσωπα ή όποστάσεις. Έπίσης εξήγησε επι
γραμματικά δτι «αρχή καί πηγή» είναι ό Πατέρας (αύτόθι

28)

καί

ότι τό Πνευμα «εκπορεύεται» από τόν Πατέρα, ενώ «αποστέλλεται
καί δίδοται» από τόν γίό (αύτόθι Α ι

20). Στήν Α ι 'Επιστολή του πρός

Σεραπίωνα έχουμε τήν πρώτη τόσο έξοχη διατύπωση της τριαδο
λογίας:
«Τ ιάς τοίνυν άγία καί τελεία έστίν. έν Πατοί καί ΥΙώ καί άγίω
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Πνεύματι θεολογουμένη, ούδέν άλλότριον 1\ fξωθεν έπιμιΥνύμενον

fxouaa ...

όμοία δέ έαυτύ καί άδιαίρετός έστι τύ φύσει καί μία ταύ

της ή ένέργεια. Ό γάρ Πατήρ διά τού Λόγου έν Πνεύματι άγίφ τά

πάντα ποιεί καί ο()τως ή ένότης της 'Αγίας τptάδOς σώζεται καί
ο()τως είς Θεός έν τύ 'ΕκκλησίQ. κηρύττεται ... 'έπί πάντων' ό μέν
ώς Πατήρ, ώς άρχή καί πηγή· 'διά πάντων' δέ διά τού Λόγου· 'έν
πάσι' δέ έν τφ Πνεύματι τφ άγίφ. Τριάς δέ έστιν ούχ fως όνόμα
τος μόνον καί φαντασίας λέξεως, άλλά άληθείQ. καί όπάρξει Τριάς.
WΩσπερ γάρ ό (1)ν έστιν ό Πατήρ, ουτως ό (1)ν έστι καί ό έπί πάντων
Θεός ό τούτου Λόγος. Καί τό Πνεύμα τό άγιον ούκ άνύπαρκτόν
έστι, άλλ' ύπάρχει καί ύφέστηκεν άληθώς»

(28).

δ. Ή ύπόσταση ταυτίζεται μέ τήν ούσία. Άλλά δσοl τήν διακρ(νουν

δέν είναι άναγκαστικά αΙρετικοί

.

Είναι γνωστό δτι ό.πό τά πρώτα fτη οί ό.ρειανοί άνετα πρόβαλλαν
τόν όρο δύο η τρείς ύποστάσεις, γιά νά τονίσουν τήν διαφορά φύσε
ως μεταξύ τού Πατέρα καί των δύο άλλων προσώπων της Τριάδας.
Τό γεγονός ανάγκαζε τόν 'Αθανάσιο νά μιλάει απολογητικά γιά τήν

ένότητα ύποστάσεως στήν Τριάδα, ταυτίζοντας βέβαια τήν ύπόστα
ση μέ τήν θεία ούσία η φύση, γιά νά δείξει ότι ό Υίός fχει τήν ίδια
φύση μέ τόν Πατέρα:
«άλλ' όπόστασιν μέν λέγομεν, ήγούμενοι ταύτόν είναι εΙπείν ύπό
στασιν καί ούσίαν. Μίαν δέ φρονούμεν ... διά τήν ταυτότητα της
φύσεως» (Πρός 'AVΤIOχείς

6).

«όμοούσιον είναι τόν γίόν τφ Πατρί καί άνεθεμάτισαν τούς λέγον
τας έξ έτέρας όποστάσεως είναι τόν γίόν» (Πρός τούς έν 'Αφρικϋ

9).
Γνώριζε παρά ταύτα τήν συζήτηση πού άρχισε λίγο πρίν από τό

360 γιά

τόν όρο «τρείς ύποστάσεΙζ», τόν όποίο τώρα πρόβαλλαν όρ
θόδοξοι (αύτόθι 11) μέ όρθόδοξο περιεχόμενο. Ακουσε μέ προσοχή
W

τούς ύποστηρικτές τού δρου αύτού. Καί αφού τόν βεβαίωσαν δτι δέν

έννοούν τόν Υίό «αλλοτριούσιον» καί ότι προβάλλουν τόν δρο γιά

νά τονίσουν τήν πραγματικότητα τών τριών θείων προσώπων, δέ
χτηκε δτι δέν είναι κακόδοξοι δσοι τόν χρησιμοποιούν (Πρός Άν

τιοχείς

5).

Ό ίδιος δέν μπόρεσε νά είσέλθει στήν θεολογική προ

βληματική της διακρίσεως των δρων ύπόσταση καί ούσία. Τό άγιο
Πνεύμα θά όδηγούσε άλλους στήν διάκριση αύτή, τούς Καππαδό
κες καί δή τόν Μ. Βασίλειο, λίγα μόλις χρόνια μετά.
Ή απολογητική αύτή προοπτική έγκλωβίζει μάλιστα τόν Άθανά

σιο στήν φιλοσοφική αντίληψη, ότι μέ τίς λέξεις Θεός καί Πατέρας

σημαίνεται ή θεία ούσία καί όχι κάτι «περί τήν» ούσία. νΕτσι fφθανε
στήν όμοουσιότητα τού Υίού, αφού οί έκφράσεις «έκ τού Θεού» (Γρα

φή) καί «έκ της ούσίας τού Πατρός» (Νίκαια) αναγκαστικά σημαί-
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νουν ότι ό γίός ήταν από αύτό πού μόνο είναι ό Θεός, δηλαδη από
την ούσία του. Τήν άποψη αύτή, πού έμφαντικά δίδαξε ό Εύνόμιος,

αντέκρουσε ό Μ. Βασίλειος καί οί άλλοι καππαδόκες, πού εδειξαν
ότι τό «Πατέρας», τό «γίός» καί τό «Πνεύμα» δηλώνουν τό είναι
κάθε προσώπου, τήν ύπόστασή τους. Άλλά καί ό Άθανάσιος, δια
τυπώνοντας αύτη την άποψη, είχε ριζικά διαφορετικές προϋποθέσεις
καί γι' αύτό συγχρόνως τόνιζε ότι ή θεία ούσία είναι άκατάληπτη,

ένώ γιά τόν Εύνόμιο είναι καταληπτή:
«λέγοντες τόν Θεόν καί όνομάζοντες τόν Πατέρα ούδέν τι ώς

π ε Ρ ί α ύ τ ό ν όνομάζομεν, άλλ' αύτήν τήν ούσίαν αύτοϋ σημαί
νομεν' καν γάρ καταλαβείν δ,ΤΙ ποτέ έστιν ή τού Θεοϋ ούσία μή
τι δυνατόν, άλλά μόνον νοοϋντες είναι τόν Θεόν ... δπου ποτέ λέγει
ή Γραφή' δ Θεός' ήμείς άναγιγνώσκοντες ούδέν f:τερον 1\ αύτή ν τήν
άκατάληπτον αύτοϋ ούσίαν σημαινομένην νοοϋμεν» (Περί Νικαίας

22,3.

Βλ. καί Περί συνόδων

35,2).

Είναι σαφές ότι όσο απουσίαζε από τήν θεολογικη του σκέψη ή

διάκριση είναι καί ούσίας, τόσο αδυνατούσε νά διακρίνει μέ συνέ
πεια την προβληματική τών ύποστάσεων τών θείων προσώπων (τό
ιδιαίτερο είναι τους) καί την κοινή τους φύση.

ΘEOΛOΓlA ΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

Ό Άθανάσιος μέ τό εργο του απέβη καί ό πρώτος θεολόγος της
Οικουμενικης Συνόδου. Δημιούργησε θεολογικά τό πορτραίτο της.

Οί σχετικές απόψεις του εγιναν απόλυτος όδηγός στην μετέπειτα συ
νοδικη ζωή της 'Εκκλησίας. 'Αφορμη νά θεολογήσει γιά την σύνοδο

ύπηρξε ή άρνηση τών αρειανών νά υίοθετήσουν τήν σύνοδο της Νί
καιας

(325)

μέ ποικίλες προφάσεις. Γιά ν' αφοπλίσει τούς αρειανούς,

έξήγησε τίς προϋποθέqεις, την διαδικασία, τά κριτηρια καί την αύ
τάρκεια της Οικουμενικης Συνόδου (Βλ. ειδική μελέτη μας, Άθα
νάσιος ό Μέγας καί ή θεολογία της Οίκουμενικης Συνόδου, 'Αθήνα

19802).
Ή σύγκληση Συνόδου γίνεται από ανάγκη έπείγουσα, δταν έμφα
νίζεται νέα κακοδοξία, πού παρεξηγεί την αλήθεια καί ταράσσει γι'
αύτό καί διαιρεί τό σώμα της 'Εκκλησίας όταν δέν εχει έκφραστεί

όριστικά στην Παράδοση τό σημείο έκείνο της αλήθειας, στό όποίο
άφορα ή νέα κακοδοξία. Αν ή κακοδοξία δέν είναι νέα, τότε ή 'Εκ
W

κλησία καταφεύγει σέ ό,τι εχει διατυπωθεί ήδη στήν Γραφη καί την

Παράδοση. Μέλη της Συνόδου είναι μόνο όσοι εχουν τήν όρθη πί
στη, αύτοί πού φρονούν δ,τι καί ή 'Εκκλησία. Κανένα θέμα στην Σύ
νοδο δέν συζητείται, άν γενικά δέν εχει έξασφαλιστεί συμφωνία στην
πίστη.

.
«ή μέν γάρ έν ΝικαίQ. σύνοδος ούχ άπλώς γέγονεν, άλλ' είχε τήν
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χρείαν κατεπείγουσαν καί τήν αίτίαν εύλογον» (Περί συνόδων

5,1).

«Αί δέ νύν κινούμεναι παρ' αυτών σύνοδοι (= τών άρειανών) ποίαν
fχουσιν ευλογον αίτίαν; εί μέν γάρ καινοτέρα τις άλλη γέγονεν αί
ρεσις μετά τήν άρειανήν, είπάτωσαν τά της έπινοίας αυτης ρήμα

τα καί τίνες οί ταύτην έφευρόντες είσίν ... εί δέ μηδέν τι τοιούτον
γέγονε, μηδέ δύνανται δείξαι τίς ή χρεία τών (= άρειανικών) συνό
δων, άρκούσης της έν ΝικαίQ. γενομένης πρός τε τήν άρειανήν καί
τάς άλλας αΙρέσεις, άς κατέκρινε πάσας διά της υγιαινούσης πί
στεως» (αυτόθι

6,1).

«Διά τούτο καί οίκουμενική γέγονεν ή έν ΝικαίQ. σύνοδος, τριακο
σίων δέκα καί όκτώ συνελθόντων έπισκόπων περί της πίστεως διά
τήν άρειανήν άσέβειαν. Τί γάρ έκείνι:ι λείπει, ίνα καινότερα ζητή
σΊJ τις»; (Πρός τούς έν 'Aφριιq; έπισκόπους 2).
«ου γάρ οίόν τε συνόδφ συναριθμηθηναι τούς περί πίστιν άσεβούν
τας, ουδέ πρέπει προκρίνεσθαι πράγματος έξέτασιν της περί πί
στεως έξετάσεως. Χρή γάρ πρώτον πάσαν περί πίστεως διαφωνίαν

έκκόπτεσθαι ... » (Περί τών γεγενημένων παρ' άρεlαVΏν

36, 3-4).

Τά μέλη της Συνόδου, δπως άλλωστε οί Πατέρες της 'Εκκλησίας

γενικά, έπιτελουν τό εργο τους μέ τόν φωτισμό καί τήν αποκάλυψη
του άγ. Πνεύματος, έφόσον μετέχουν στήν αλήθεια, δπως είδαμε σέ

άλλη παράγραφο. 'Αποτέλεσμα της άποκαλύψεως καί της «θεοφα

νείας», κατά τήν έκάστου «χρεία», είναι δτι ή απόφαση της Νίκαιας
είναι «θείον» «ρημα Κυρίου», πού μόνο γι' αυτό εχει απόλυτη ίσχύ
καί «μένει» στούς αίώνες (Πρός τούς έν 'Αφρικπ

2' Κατά

άρ. Α'

63).

Ό φωτισμός τών Πατέρων είναι συγχρόνως καί ό λόγος γιά τόν ό
ποίο ή απόφαση της Συνόδου είναι σύμφωνη μέ δ, τι δηλώνεται στήν
Γραφή. Οί συνοδικοί δροι δηλαδή αποτελουν αποκάλυψη του «νου»,
του βαθύτερου πνεύματος, βιβλικών χωρίων, είναι συναγωγή της «δια
νοίας» της Γραφης, είναι ανάπτυξη έκείνου πού άπλώς σημειώνει ή
Γραφή, ειναι ή αναζήτηση του πνεύματος κάτω από τό γράμμα της
Γραφης. 'Ό,τι νέο έκφράζεται μέ τόν τρόπο τουτο καί μέ μή βιβλι

κούς δρους δέν πρέπει ποτέ νά αντιτίθεται σέ δ, τι είναι ήδη διατυ
πωμένο στήν Γραφή καί τήν Παράδοση. Τό νικαϊκό Π.χ. «έκ της
ουσίας του Πατρός» δέν είναι αντίθετο πρός τό βιβλικό «έκ του Πα
τρός», αλλά τό βαθύτερο πνευμα του, ή ευρύτερη φανέρωση της ί
διας αλήθειας. Βέβαια ή 'Εκκλησία θά μπορουσε νά μένει μόνο μέ
τούς άπλούς δρους της Γραφης, άν δέν τήν ανάγκαζαν οί κακόδο

ξοι νά προχωρήσει στήν θεολογία τών δρων τούτων, δηλαδή στήν

ευρύτερη έκκάλυψη της αλήθειας πού δηλώνουν. Θά προτιμουσε α
κόμη νά μή χρησιμοποιεί «αγράφους», μή βιβλικούς, όρους στήν δια
τύπωση της πίστεως. 'Αναγκάζεται δμως νά τό πράξει, διότι άγραφα
_.

..

..

-

-

..

-
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καί πιστοί στήν Γραφή μένουν καί τό βαθύτερο πνεύμα της φανε
ρώνουν:
«άποκαλύπτειν χρή τόν νουν του (= βιβλικου) ρητου, ώς κεκρυμ
μένον του τον ζητείν» (Κατά άρ. Β'
«α γάρ άγνοουμεν έν τοίς λογίοις

44).

(= τής Γραφης) ούκ έκβάλλομεν,

άλλά ζητουμεν ους άπεκάλυψεν ό Κύριος καί παρ' αύτών μανθά
νειν άξιουμεν» (Περί συνόδων

40, 2-3).

«τφ δέ πνεύματι φωτιζομένων ήμών» (Πρός Σεραπίωνα Α'

19).

«fδει καί περί του Κυρίου έκ τών Γραφών τά περί αυτου γεγραμμέ

να λέγεσθαι καί μή άγράφους έπεισάγεσθαι λέξεις ... Ναί fδει, φαί
ην αν καί fγωγε ... άλλ' ... ή άσέβεια '" ήνάγκασε τούς έπισκόπους
λευκότερον έκθέσθαι τά τήν άσέβειαν αύτών άνατρέποντα ρήμα
τα» (Περί Νικαίας

32,1).

«οί πατέρες, θεωρήσαντες έκείνων (= τών άρειανών) τήν πανουρ

γίαν, λευκότερον εΙπείν τό 'έκ του Θεου' καί γράψαι 'έκ της ού
σίας της Θεου' είναι τόν Υίόν» (αύτόθι 19,2).
«οί έπίσκοποι ... ήναγκάσθησαν ... συναγαγείν έκ τών Γραφών τήν
διάνοιαν καί απερ πρότερον fλEyov, ταυτα πάλιν λευκότερον εί

πείν καί γράψαι 'δμοούσιον' είναι τφ Πατρί τόν ΥΙόν, ίνα μή μό
νον δμοιον τόν Υίόν, άλλά ταύτόν τΌ δμοιώσει έκ του Πατρός είναι
σημαίνωσιν» (αύτόθι

20,3).

«ίνα ... μάθωσιν άπό του γράμματος έπιστρέφειν είς τό πνευμα» (Πε
ρί συνόδων

45,3).

Ό χαρακτήρας της αποφάσεως της Οίκουμ. Συνόδου είναι κυρίως
θετικός καί δευτερευόντως αρνητικός. Ή διατύπωση της αλήθειας
γίνεται μέ τρόπο θετικό (π.χ. «δμοούσΙΟζ»), διότι μόνο μέ τήν θέση,
δηλαδή τήν φανέρωση της αλήθειας, καταρρίπτεται αύτό, πού δέν
είναι αλήθεια, ή κακοδοξία. Κρίση, κατάκριση καί καταδίκη της κα
κοδοξίας αποβαίνει αφ' έαυτης ή αλήθεια. Τήν συνοδική απόφαση
(τόν «δρο») ακολουθεί αναθεματισμός των κακοδόξων, ώστε οί α

θεολόγητοι πιστοί νά ακούουν μέ εμφαση ποιούς πρέπει νά απο
φεύγουν.
ή Νίκαια «κατέκρινε (= τίς αΙρέσεις) διά της ύγιαινούσης πίστε
ως» (Περί συνόδων

6).

οί πατέρες τής συνόδου «έδήλωσαν φανερώς δτι τό 'έκ της ούσίας'
καί τό 'όμοούσιον' άναιρετικά τών της άσεβείας λογαρίων είσίν,
απερ έστίν 'κτίσμα' καί 'ποίημα' καί Όύκ ήν πρίν γεννηθTj'» (Περί
Νικαίας

20,6).

«ούτω νοήσαντες οί πατέρες, fγραψαν (= θετικός χαρακτήρας) δ
μοούσιον είναι τόν Υίόν τφ Πατρί καί άνεθεμάτισαν ( = άρνητικός
χαρακτήρας) τούς λέγοντας έξ έτέρας ύποστάσεως είναι τόν Υίόν»
(αύτόθι

20,3).

Ή απόφαση της Συνόδου χαρακτηρίζεται συνήθως «αύτάρκης».
Ή Σύνοδος «αρκεί» γιά νά δρθοδοξούν οί πιστοί καί νά ·κατακρί
νονται οΙ κακόδοξοι. Ό 'Αθανάσιος δέν χρησιμοποιεί γιά τήν Σύνο-
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δο δρους δπως «αύθεντία» η «αλάθητος». Τό γεγονός εχει μεγάλη
σημασία. Ή απόφαση, ό δρος η ή «πίστη» της Συνόδου, δέν είναι
αφ' έαυτης ή αλήθεια καί δή δλη ή αλήθεια. Άποτελεί άπλώς δήλωση
έπισήμανση έκείνου του μέρους της αλήθειας, τό όποίο παρεξήγησε
κάποιος κακόδοξος. Ή απόφαση της Νίκαιας είναι «αύτάρκης» «ώς

πρός» τήν αρειανική αίρεση κυρίως. Τό αύτάρκης έδώ είναι ταυτό
σημο πρός τά: «θεόπνευστος», «αποστολική», σύμφωνα μέ τήν Γρα
φή, ή όποία καί αύτή χαρακτηρίζεται «αύτάρκης». Ή «αύτάρκεια»
«ώς πρός τι» άφήνει τόν δρόμο ανοικτό γιά νέα Σύνοδο, άν παρα
στεί ανάγκη, δπως καί παρέστη.
«ή γάρ έν αύττί

( = ττί

συνόδιρ της Νίκαιας)

αύτάρκης έστί» (Πρός τούς έν 'Aφρlι<fί

«άρκούσης της έν ΝικαίQ. γενομένης

...

δμολΟΥηθείσα πίστις

1).

(= συνόδου) πρός τε τήν ά

ρειανικήν καί τάς άλλας αίρέσεις, άς κατέκρινεν»

( = δσες

άρθρα τού Συμβόλου καταδίκασε) (Περί συνόδων

6,1).

μέ τά

Ή απόφαση της Συνόδου ώς «αύτάρκης» καί θεόπνευστη είναι ορ
θή καί αμετάβλητη. 'Ως έκφραση δμως της αλήθειας, ώς μορφή δη

λαδή, αντιμετωπίστηκε ρεαλιστικά. Ό 'Αθανάσιος είχε συνειδη
τοποιήσει δτι απόλυτη καί αμετάβλητη είναι μόνο ή αλήθεια. Ή γλωσ
σική μορφή πού τήν έκφράζει μπορεί νά μεταβληθεί:
«ού γάρ αί λέξεις τήν φύσιν παραιρούνται, άλλά ή φύσις (ή άλή
θεια, τό πράγμα) τάς λέξεις εΙς έαυτήν fλκουσα μεταβάλλει. Αί ού
σίαι πρώται καί δεύτεραι τούτων αί λέξεις» (Κατά άρ. Β ι

3).

Στήν θεολογία προσδιοριστική αρχή αποτελεί τελικά ή αλήθεια.

Ή εκφραση είναι τό προσδιοριζόμενο, τό μεταβαλλόμενο μέ κριτή
ριο τήν αλήθεια. 'Όταν ~ί όμοιουσιανοί έδειχναν δτι πιστεύουν ορ
θόδοξα καί έπιθυμουν νά ένσωματωθουν στήν 'Εκκλησία, αλλά

ύποπτεύονταν τόν δρο «όμοούσιος», ό Άθανάσιος έκανε τήν ύπο
χώρηση νά δεχτεί από αύτούς τήν χρήση άλλου δρου (μορφή γλωσ
σική), πού θά έξέφραζε δμως τήν ίδια αλήθεια. WΕτσι ό κατ' έξοχήν

έμπνευστής καί ύπερασπιστής της θεολογίας (καί τών δρων) της Νί
καιας είχε τήν τόλμη νά προτείνει γιά τούς ορθοδοξουντες όμοιο\)
σιανούς τόν δρο «φύσει Υίός»:
«εΙ δέ ... προσποιούνται ... τήν λέξιν φοβείσθαι τού δμοουσίου, εί
πάτωσαν καί φρονείτωσαν άπλούστερον
δηλ. τήν διατύπωση) ά λ η θ ώ ς
(Πρός τούς έν 'Aφρlκiί

9).

τόν

... ( =

Υ ίόν

άς χρησιμοποιούν
φύ σ ει

Υ ίόν»
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ΒΑΣΙΛΕΑΣ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

α. Τό πρόβλημα
Ό 'Αθανάσιος υπηρξε δ πρώτος μεγάλος θεολόγος, αφότου ή 'Εκ
κλησία απέκτησε «καλές σχέσεις» μέ τήν πολιτεία, αφότου βγηκε
από τίς κατακόμβες καί δέχτηκε τήν προστασία της κοσμικης έξου

σίας. Τό γεγονός της «προστασίας» αυτης δημιούργησε τεράστια προ
βλήματα στήν 'Εκκλησία, δχι μικρότερα ίσως από αυτά πού της

προκάλεσαν οί διωγμοί. Καί πρωταρχικό πρόβλημα εγινε ή ανάμιξη
του χριστιανου αυτοκράτορα στά πράγματα της 'Εκκλησίας, άλλο

τε αυτοβούλως καί άλλοτε μέ πρόσκληση έκκλησιαστικών άνδρών.

Ή πρόσκληση αυτή καί ή χρήση της αυτοκρατορικης έξουσίας εγι
νε πληθωρική από τούς αρειανόφρονες, πρώτον γιά τήν ανατροπή
της αποφάσεως της Νίκαιας καί της θεολογίας του 'Αθανασίου καί
δεύτερον γιά τήν προσωπική καταδίκη του ίδιου του Άθανασίου καί

τών δμοφρόνων του έπισκόπων. Γιά τήν έπίτευξη του διπλοϋ αυτου
σκοπου συγκλήθηΚί:: μεγάλος αριθμός συνόδων μέ τήν έκβιαστική
παρουσία αυτοκρατόρων fί αντιπροσώπων τους. Ή αντίδραση του
Άθανασίου, πού γνώρισε διάφορες φάσεις, έκδηλώθηκε εντονα καί
απέβλεπε στήν στερέωση του κύρους της Συνόδου της Νίκαιας καί

στήν αθώωση του έαυτου του, πού τόν συκοφαντουσαν γιά έκκλη
σιαστικά αδικήματα καί συνήθως γιά κοινά ποινικά έγκλήματα.
Ή διπλή αυτή έπιδίωξη του έπέβαλλε μιά θεολογική θεώρηση του
προβλήματος καί μιά ρεαλιστική τακτική.
β. θεολογική θεώρηση
Μέ τήν θεολογική θεώρηση διέκρινε σαφώς μεταξύ έπισκόπων καί

βασιλέα, μεταξύ της φύσεως τών έκκλησιαστικοθεολογικών θεμά
των καί τών αντικειμένων της βασιλικης φροντίδας. "Αλλο είναι ή

έκκλησιαστική άπόφαση καί άλλο ή «ρωμαϊκή αρχή». Ό βασιλέας
δέν εχει καμμία θέση στήν απόφαση (<<κρίσιν») τών έπισκόπων. Τό
γεγονός δτι δ αυτοκράτορας είχε τήν βασιλεία (άπό τόν Θεό) δέν του

έξασφάλιζε τό δικαίωμα νά άποφασίζει γιά τά έκκλησιαστικοθεο
λογικά, δπως δίδαξε δ Ευσέβιος Καισαρείας, θεμελιώνοντας τόν και
σαροπαπισμό. Ό Άθανάσιος απέρριψε εντονα τήν υπερφίαλη απαί
τηση του Κωνσταντίου (361): «δπερ έγώ βούλομαι τουτο κανών
(=έκκλησιαστικός) νομιζέσθω» (Περί τών γεγενημένων παρ' ιiρεια
νών 33,7). Ή άπόφαση τών έπισκόπων δέν άποκτα «κύρος» άπό τόν

βασιλέα, μολονότι άποφάσεις συνόδων καί έπισκόπων συνοδεύον
ταν από βασιλικά διατάγματα. Οί έπίσκοποι είναι οί μόνοι έγγυητές
της όρθότητας τών άποφάσεών τους. Αυτοί κρίνουν έάν δ βασιλέας
πιστεύει fί δχι όρθόδοξα. Αυτοί μπορούν νά τόν συμβουλεύσουν σχε-
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τικά, ακόμη καί νά τόν απειλησουν μέ θεία τιμωρία. την τακτικη
προκλησεως τού κοσμικού άρχοντα νά αναμιχτεί στά έκκλησιαστι
κά έγκαινίασαν οί αρειανοί μετά την Σύνοδο της Νίκαιας. WΕτσι, ένώ

στην Σύνοδο της Νίκαιας δ Κωνσταντίνος απλώς παρακολούθησε
μέ ένδιαφέρον τίς έργασίες της, δεχόμενος τίς όρθόδοξες θέσεις, στίς

μετέπειτα φιλοαρειανικές συνόδους δ αυτοκράτορας

ii

δ αντιπρό

σωπός του πίεζε κι έξεβίαζε τούς έπισκόπους καί συχνά κατηύθυνε

τίς έργασίες της συνόδου, οί αποφάσεις της δποίας γι' αυτό δέν εί
χαν κύρος. 'Ο 'Αθανάσιος βεβαιώνει δτι πρίν από τίς συνόδους αυ

τές ποτέ δ κοσμικός άρχοντας δέν έπενέβαινε στά έκκλησιαστικά.
Τουλάχιστον αποκρουόταν ή έπέμβαση του, δπως συνέβη στην πε

ρίπτωση τού Μ. Κωνσταντίνου, πού μάταια ζητούσε από τούς •Αλέ
ξανδρο καί Άθανάσιο Άλεξανδρείας νά δεχτούν στην 'Εκκλησία
τόν

WΑρειο:
«εί γάρ έπισκόπων έστί κρίσις, τί κοινόν f:χει πρός ταύτην δ βασι
λεύς; Εί δέ βασιλέως έστίν άπειλή, τίς ένταύθα χρεία τών λεγομέ
νων έπισκόπων; Πότε γάρ έκ τού αίώνος ήκούσθη τοιαύτα; Πότε
κρίσις 'Εκκλησίας παρά βασιλέως f:σχε τό κύρος ή δλως έγνώσθη

τούτο τό κρίμα;

...

Παύλος άπόστολος είχε φίλους τούς της Καί

σαρος οίκίας ... άλλ' ούκ εις κρίματα

(= άποφάσεις, κρίσεις) τού

τους κοινωνούς παρελάμβανε. Νύν δέ θέαμα καινόν καί τού της

άρειανfjς αίρέσεώς έστιν εϋρημα' συνfjλθoν γάρ αίρετικοί καί βα
σιλεύς Κωνστάντιος, ίνα ... καθ' ών άν έθέλοι πράτηι

...

καί ούτοι

δέ (= οί άρειανοί), τήν βασιλέως έχοντες δυναστείαν, έπιβουλεύω

σιν οίς άν έθέλωσι, θέλουσι δέ τοίς μή άσεβούσιν ώς αύτοί» (Περί
τών γεγενημένων παρ' άρειανών

52, 3-5).

«οί έπίσκοποι ... μετά λόγων έχρήσαντο διδάσκοντες μή είναι τήν
βασιλείαν αότού (= τού Κωνσταντίου), άλλά τού δεδωκότος Θε
ού, δν καί φοβείσθαι αύτόν ήξίουν, μή έξαίφνης αύτήν άφέληται.
Ήπείλουν τε τήν ήμέραν της κρίσεως καί συνεβούλευον αύτφ μή

διαφθείρειν τά έκκλησιαστικά μηδέ έγκαταμίσγει τήν ρωμαϊκήν άρ

χήν τΌ της 'Εκκλησίας διαταγTj, μηδέ τήν άρειανήν αίρεσιν εΙσά
γειν εις τήν έκκλησίαν τού Θεού» (αύτόθι
«Δέσποτα παντοκράτορ,
καρδίαν αύτού

34,1).
βασιλεύ τών ούρανών ...

λάμψον εΙς τήν

(= τού Κωνσταντίου), ίνα, γνούς τήν καθ' ήμών συ

κοφαντίαν, εόμενώς μέν αύτός δέξηται τήν άπολογίαν, πάντας δέ
ποιήσ1] γνώναι δτι αί άκοαί αύτού ήσφαλίσθησαν έν άληθείφ> (Ά
πολογ{α πρ6ς Κωνστάντιον

12).

Είναι πολύ χαρακτηριστικό δτι δ 'Αθανάσιος υίοθετεί καί προβάλ
λει έμφαντικά τίς ανάλογες απόψεις τού γηραιού καί πανσέβαστου
'Οσίου Κορδούης, πού απέτρεπε τόν βασιλέα Κωνστάντιο νά αναμι

γνύεται στά έκκλησιαστικά, γιατί σ' αυτόν δ Θεός έμπιστεύτηκε μόνο
την κοσμικη έξουσία:
«μή τίθει σεαυτόν είς τά έκκλησιαστικά, μηδέ σύ περί τούτων ή-
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μίν παρακελεύου, άλλά μάλλον παρ' ήμών σύ μάνθανε ταύτα. Σοί

βασιλείαν δ Θεός ένεχείρισεν, ήμίν τά της 'Εκκλησίας έπίστευσε.

Καί ώσπερ δ τήν σήν άρχήν ύποκλέπτων άντιλέγει τφ διαταξαμέ
νφ Θεφ, ο()τω φοβήθητι, μή καί σύ τά της έκκλησίας είς έαυτόν

fλκων ύπεύθυνος έγκλήματι μεγάλφ γένι:ι .

., Απόδοτε', γέγραπται,

'τά καίσαρος καίσαρι καί τά τού Θεού τφ Θεφ'. Ούτε τοίνυν ήμίν
άρχειν έπί της γfiς fξεστιν ο()τε σύ τού θυμιάν έξουσίαν fχεις, βα
σιλεύ!» (Περ{ τών γεγενημένων παρ' άρειανών

44,7).

γ. Ρεαλιστική τακτική έναντι τού βασιλέα

Ή ρεαλιστική τακτική του' Αθανασίου είχε αφορμή τόν «έναγκα
λισμό» 'Εκκλησίας καί βασιλέα καί τήν έπιτυχία τών αρειανών νά
συγκαλουν αυτοβούλως οί βασιλείς συνόδους. Καί ό ίδιος ό Άθανά

σιος προκάλεσε έπέμβαση τών αυτοκρατόρων, όχι δμως γιά νά κρί
νουν τήν όρθότητα τών αποφάσεων της Νίκαιας, αλλά γιά νά

ακυρώσουν δσα εγιναν πρός ανατροπή τών αποφάσεων αυτών καί
δσα βάσει ψευδών κατηγοριών αποφασίστηκαν κατά του Άθανα
σίου σέ συνόδους, πού έργάστηκαν μέ τήν βία τών αυλικών καί τών
αρειανών. Άκόμα δέχτηκε νά ζητήσει άδεια βασιλική γιά έγκαίνια

ναου, κάτι δμως πού σχετιζόταν μέ τόν δημόσιο βίο. 'Επιδίωξε λοι

πόν μέ τήν έπέμβαση του βασιλέα νά αρθεί δ, τι κακό είχε γίνει μέ
βασιλική εύθύνη:
«έκείνοι μέν ούν ούτως έτύρευον καί τάς συσκευάς επλαττον
τήν σύνοδον της Τύρου τό

( = εΙς

335), ήμείς δέ άνελθόντες έδείξαμεν βα

σιλεί τάς αδικίας τών περί Εύσέβιον, έπεί καί αύτός ήν δ τήν σύνο
δον γενέσθαι

κελεύσας

(Άπολογητικός Β'

καί κόμης αύτού καθηγείτο ταύτης»

86,1).

Παρά ταυτα ή παρουσία του βασιλέα στά έκκλησιαστικά πράγμα

τα καί στίς Συνόδους άκόμη δέν άποκλείεται' άντίθετα, είναι έπιθυ
μητή καί τουλάχιστον δέν ένοχλεί, αλλά μέ τόν δρο δτι ό βασιλέας

όρθοδοξεί Τι τουλάχιστον δέχεται τήν «κρίσιν» τών έπισκόπων, δ
πως εκανε ό Μ. Κωνσταντίνος στήν Νίκαια. ΗΟ ταν δμως ό βασιλέ

ας γίνεται δργανο τών κακοδόξων, ή παρουσία του στήν σύνοδο είναι
ανεπιθύμητη, δπως καί οί πρωτοβουλίες του σ' αυτήν. Τελικά, τό όρ
θοδοξείν καί ή είλικρίνεια του βασιλέα είναι τό κριτήριο της σχέσε
ως 'Εκκλησίας καί κοσμικου άρχοντα, πού μάλιστα είναι καί μέλος
της. Γι' αυτό καί ό 'Αθανάσιος, δσο ήλπιζε δτι θά κατανοούσε τήν

άπόφαση της Νίκαιας καί τήν τοποθέτησή του ό Κωνστάντιος, τόν

άποκαλουσε «θεοφιλέστατον Αϋγουστον», «φιλανθρωπότατον» καί
«πλήρη θεοσεβείας καί ευλαβείας» ('Απολογία πρός Κωνστάντιον

1). ΗΟταν δμως πείστηκε άπόλυτα γιά τήν κακή διάθεση του ίδιου
βασιλέα, τόν χαρακτήρισε «ώμόν», <ψή κατά φύσιν εχοντα τάς φρέ
νας» καί «διώκτην θηριώδη», ένώ του υπενθύμισε τά φοβερά έγκλή-
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ματά του κατά τών συγγενών του (Περί τών γεγενημένων παρ'
άρειανών

69, 1-2).

Τό πρόβλημα έπομένως της σχέσεως 'Εκκλησίας καί κοσμικού

άρχοντα τίθεται άπό τόν Άθανάσιο σέ προσωπική βάση. Κανένα πά
γιο θεωρητικό σύστημα δέν διανοήθηκε νά προβάλει. 'Όλα εξαρτών
ται άπό τήν όρθοδοξία η τήν κακοδοξία τών συγκεκριμένων κοσμι
κών άρχόντων η γενικότερα άπό τίς εποχές, κατά τίς δποίες οί κο

σμικοί άρχοντες έμφορούνται άπό φιλορθόδοξη η άντορθόδοξη νοο
τροπία.

ΒΙΟΣ

Ό Μέγας' Αθανάσιος γεννήθηκε κατά πάσαν πιθανότητα τό
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στήν

'Αλεξάνδρεια. ΕΙδήσεις γιά τήν παιδική καί τήν έφηβική του ήλικία f:χουμε
λίγες καί αύτές όχι άσφαλείς. Οί γονείς του ήταν "Ελληνες καί μάλλον έ
θνικοί. 'Απέκτησε ίκανοποιητική θύραθεν παιδεία (Γρηγορίου Θεολόγου,
Λόγος ΚΑ'

6)

στίς έκεί έθνικές σχολές. 'Από έφηβος βρέθηκε στό στενό

περιβάλλον τού' Αλεξάνδρου' Αλεξανδρείας, άπό τόν όποίο f:γινε άναγνώ
στης, γραμματέας καί διάκονος

(319).

νΕτσι γνώρισε άριστα τήν έκκλη

σιαστικοθεολογική κατάσταση της έποχης, όπως καί τόν άσκητικό βίο.
Ζώντας πλησίον τού' Αλεξάνδρου, τόν έπηρέαζε ποικιλοτρόπως ήδη άπό
τήν έποχή της έμφανίσεως τού άρειανισμού (περίπου τό

318).

~Hταν τόσο

γνωστή ή έπιρροή τού' Αθανασίου στόν . Αλέξανδρο, ώστε, δταν ό δεύτε
ρος άρνιόταν νά δεχτεί στήν 'Εκκλησία τόν

W

Αρειο μετά τήν καταδίκη του

άπό άλεξανδρινές συνόδους (320-322/3), οί άρειανόφρονες θεωρούσαν ό
παίτιο τόν 'Αθανάσιο, δπως ό ίδιος πληροφορεί ('ΑπολΟΥητικός Β' 6,2).
Τήν ίδια έποχή βοήθησε τόν . Αλέξανδρο νά άναιρέσει τίς άπόψεις τού' Α
ρείου (μέ τήν 'Επιστολή πρός 'Αλέξανδρον Θεσσαλονίκης) καί νά ύποστη

ρίξει τήν όρθόδοξη άποψη στήν Α' Οίκουμενική Σύνοδο της Νίκαιας τό

«'Αρείου ... της 'Εκκλησίας έκβληθέντος ... οί περί Εύσέβιον ... εγρα
φον πολλά παρα καλούντες' Αλέξανδρον τόν έπίσκοπον μ'ή άφείναι τόν αί

325:

ρετικόν Αρειον έξω της 'Εκκλησίας. 'Αλεξάνδρου δέ, διά τήν είς Χριστόν
V

εύσέβειαν μή δεχομένου τόν άσεβη (= "Αρειον), είς 'Αθανάσιον, τότε διά
κονΟν δντα έλυπούντο, έπειδή τά πλείστα συνόντα' Αλεξάνδρφ τφ έπισκό
πφ πολυπραγμονούντες αύτόν ηκουον καί τιμώμενον παρ' αύτού. Πείραν

δέ αύΤΟύ (= τού' Αθανασίου) καί της εύσεβείας της εΙς Χριστόν λαβόντες
έκ της συνόδου της κατά Νίκαιαν συγκροτηθείσης, έν οΙς έπαρρησιάζετο
κατά της άσεβείας τών άρειομανιτών μειζόνως τό μίσος ηυξανον» ('Απο

λΟΥητικός Β'

6,2).

Έπομένως άπό τό

320 τουλάχιστον

σήκωνε τό θεολογι

κό βάρος τού άντιαρειανικού άγώνα, πού δικαιώθηκε στήν Νίκαια (325).
'Εκεί f:YΙVE καθολικά γνωστός διότι πρωτοστάτησε στίς παρασκηνιακές θε

ολογικές συζητήσεις, πού όδήγησαν στήν διατύπωση της άλήθειας δτι ό γίός
είναι «Θεός άληθινός», «έκ της ούσίας τού Πατρός» καί «όμοούσιος», μέ
τήν όποία άνατράπηκε ό άρειανισμός. Τήν έποχή αύτή, καί άσφαλώς μετά
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τήν έμφάνιση του άρειανισμου, άρχισε τήν συγγραφική θεολογική του δρα

στηριότητα. Οί δύο πολυσήμαντοι λόγοι του «Κατά έλλήνων» καί «Περί
έναVΘρωπήσεως» γράφηκαν τότε, δπως τότε πρέπει νά συντάχτηκαν σέ μία
πρώτη μορφή οί «Κατά άρειανών» λόγοι του, μέ τούς όποίους θεμελίωσε

τήν θεολογία του καί τούς όποίους άσφαλώς έπεξεργάστηκε καί μετά τήν
έπισκοποποίησή του.

Λίγο πρίν πεθάνει ό έπίσκοπος , Αλέξανδρος

( + 17.4.328) ύπέδειξε γιά διά

δοχό του τόν Άθανάσιο, γεγονός πού δημιούργησε μεγάλη άντίδραση. Ά
ναζωπυρήθηκε τό καταδικασμένο καί στήν Νίκαια μελιτιανό σχίσμα καί

προβλήθηκε μελιτιανός γιά τόν θρόνο Άλεξανδρείας. 'Ομάδα όρθοδόξων
έπισκόπων, ένθαρρυνόμενη καί πιεζόμενη εντονα άπό τό όρθόδοξο πλή
ρωμα, προχώρησε (8.6.328) στή ι έκλογή καί τήν χειροτονία του' Αθανα

σίου ώς έπισκόπου Άλεξανδρείας, τόν όποίο άναγνώρισαν άργότερα καί
οί λοιποί έπίσκοποι ΑΙγύπτου καί Λιβύης. Ή άντίδραση κατά του' Αθανα
σίου συνεχίστηκε μέ τήν συνεργασία τώρα φίλων του Εύσεβίου Νικομηδείας

καί μελιτιανών, οί όποίοι είχαν δικό τους κληρο. Σκοπός τους ήταν ή άκύ
ρωση της έKλoγfiς του' Αθανασίου, ένώ τόν συκοφαντουσαν στόν αύτοκρά
τορα δτι Π.χ. έπέβαλε φόρο παράνομο στούς 'Αλεξανδρινούς, ότι ένίσχυσε
μέ άφθονο χρυσό τόν έπικίνδυνο άνώτερο κρατικό ύπάλληλο Φιλούμενο

καί ότι φόνευσε τόν έπίσκοπο ' Αρσένιο. 'Αποδείχτηκε τελικά ότι τόν τε
λευταίο τόν έκρυβαν οί μελιτιανοί. Τό κλίμα γινόταν άκόμη δυσμενέστερο
άπό τήν άρνηση του' Αθανασίου νά ύποκύψει στίς ύποδεΙξεις του αύτοκρά
τορα καί νά δεχτεί σέ κοινωνία τόν ~ Αρειο, καταδικασμένο στήν Νίκαια

όριστικά. Τήν κατάσταση αύτή ό Άθανάσιος άντιμετώπισε μέ διαφωτιστι
κές έγκύκλιες 'Επιστολές καί δή μέ συχνές έπισκέψεις στίς έπισκοπές της

ΑΙγύπτου καί τά μονασηκά κέντρα, όπως του Παχωμίου, μέ άποτέλεσμα
νά ένισχύσει τήν ένότητα καί τό όρθόδοξο φρόνημα τών πιστών.
Παράλληλα προσπαθουσε ν' άποδεικνύει άβάσιμες τίς έναντίον του κα
τηγορίες στόν αύτοκράτορα. Αύτές αύξάνονταν καί τό

334 ό

Μ. Κωνσταν

τίνος δέχτηκε τήν ύπόδειξη τών μελιτιανών γιά σύγκληση συνόδου, πού θά

εκρινε συνολικά τό πρόβλημα' Αθανάσιος. ~Hδη δμως ό Κωνσταντίνος εί
χε άπόλυτα πειστεί ότι ή έμμονή του Άθανασίου στήν όρθοδ( ξία καί ή πο

λεμική κατά του άρειανισμου, ό όποίος άπλωνόταν όλοένα καί περισσότερο,
άντιστρατευόταν τήν δική του πολιτική. Τήν τελευταία του ειχαν έμπνεύ

σει οί άρειανόφρονες καί μάλιστα ό Εύσέβιος Νικομηδείας, μέ τόν όποίο
είχε μακρινή συγγένεια. Σύμφωνα μέ τήν πολιτική αύτή θά πετύχαινε στέ
ρεη ένότητα του άπέραντου ρωμαϊκου κράτους μέ βάση τήν έκκλησιαστι
κή ένότητα όρθοδόξων καί άρειανών, ύποτιμώντας βέβαια άφελώς τίς
θεολογικές καί δογματικές διαφορές. Είχε λοιπόν καί ό Κωνσταντίνος ί
σχυρό λόγο νά λησμονήσει τόν θαυμασμό, πού όντως είχε γιά τό πρόσωπο
του 'Αθανασίου.

-Ετσι οί μελιτιανοί καί οί άρειανοί, μέ τόν Εύσέβιο Νικομηδείας έπικε

φαλης, όργάνωσαν εύρύ κατηγορητήριο γιά δηθεν έκκλησιαστιl\οκοινωνι
κά καί ποινικά παραπτώματα του' Αθανασίου καί ό Κωνσταντίνος κάλεσε
τό

335

σύνοδο στήν Καισάρεια της Παλαιστίνης μέ σκοπό τήν έξέταση τών

κατηγοριών. 'Ο 'Αθανάσιος δμως άρνήθηκε νά προσέλθει, έπειδή ό έπίσκο-
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πος της πόλεως Εύσέβιος ήταν φίλος καί όργανο τών αρειανοφρόνων καί
ή απόφαση της συνόδου προδικασμένη. Τότε οί έπίσκοποι κλήθηκαν στήν

Τύρο της Φοινίκης, αλλά οί αρειανόφρονες ήταν

60

καί οί όρθόδοξοι μέ

τόν 'Αθανάσιο, πού μέ τήν βία τόν ανάγκασαν νά προσέλθει,

49,

όλοι από

τήν Αίγυπτο.
Στήν σύνοδο ανέτρεψε μέ ανεση τίς κατηγορίες: δτι ό αποσταλμένος του

Μακάριος φέρθηκε βάναυσα στό ίερό πού λειτουργούσε ό Ίσχύρας, τόν ό

ποίο δηθεν κακοποίησε (αποδείχτηκε δτι ό Ίσχύρας ήταν αύτοχειροτονη
μένος πρεσβύτερος καί τήν ήμέρα πού τάχα συνέβησαν αύτά ήταν κλινήρης,
απών από τόν ναό)· δτι φόνευσε τόν μελιτιανό έπίσκοπο στήν Θηβαίδα ' Αρ
σένιο, τού όποίου μάλιστα τό δεξί χέρι χρησιμοποιούσε γιά μαγεία (ό Άρ
σένιος βρέθηκε στό κρησφύγετό του καί μάλιστα μέ τά δύο του χέρια στήν

θέση τους)· ότι παρέσυρε στήν ακολασία γυναίκα (ή ψευδομάρτυς, πού πλη
ρώθηκε γιά νά παραστήσει τό θύμα καί πού δέν γνώριζε προσωπικά τόν

'Αθανάσιο, έξέλαβε γιά 'Αθανάσιο κάποιον Τιμόθεο, τόν όποίο καί κατη
γόρησε ώς έκπαρθενευτή της). Τέτοιου είδους κακοήθειες, ένώ απορρίπτον
ταν εύκολα, επεισαν απόλυτα τόν ' Αθανάσιο γιά τόν σκοπό τών αρειανών,
πού πλειοψηφούσαν στήν Σύνοδο. Γι' αύτό καί, μετά από πληροφορίες δτι
όργάνωναν έναντίον του δολοφονική απόπειρα, εφυγε κρυφά γιά νά συναν

τήσει προσωπικά τόν κωνσταντίνο στήν Κωνσταντινούπολη, όπου εφτα
σε, αλλά χωρίς νά πετύχει τήν έπιθυμητή ακρόαση.

, Απογοητευμένος

από τά συμβαίνοντα στήν αύλή τού αύτοκράτορα, μά

καί αποφασισμένος νά τού έξηγήσει τήν κατάσταση, τόν περίμενε σέ κά

ποιο μέρος, τήν ώρα πού θά έπέστρεφε από περίπατο. Έμφανίστηκε απρόο
πτα στόν έφιππο βασιλιά, τόν σταμάτησε, τού ζήτησε νά τόν ακούσει, αλλά

ό βασιλιάς, αν κι έντυπωσιάστηκε βαθιά, δέν είχε τήν δύναμη νά ξεπερά
σει τόν κλοιό, πού είχαν σχηματίσει γύρω του οί αρειανοί. Τό μόνο πού τό

τε αποφάσισε ηταν νά καλέσει όλόκληρη τήν σύνοδο (πού είχε ήδη καθαι
ρέσει τόν 'Αθανάσιο βάσει πορίσματος έξεταστικης έπιτροπης από αρεια
νούς) στήν Κωνσταντινούπολη πρός έπανεξέταση τών πραγμάτων. Πέτυ
χαν δμως οί περί τόν Εύσέβιο Νικομηδείας νά μή μεταβούν στήν πρωτεύ

ουσα παρά μόνο μερικοί από τούς φανατικούς αρειανούς έπισκόπους, οί

όποίοι συνάντησαν τόσες δυσκολίες στήν έξουθένωση τού Άθανασίου, ώ
στε νά καταφύγουν σέ δραστική συκοφαντία. Ό ' Αθανάσιος δηθεν είπε ότι
θά έμποδίσει τήν άποστολή σίτου άπό τήν Άλεξάνδρεια στήν Κωνσταντι
νούπολη. Ό βασιλέας τότε θύμωσε -ή εδειξε ότι θύμωσε- καί, δεχόμε
νος τήν συνοδική καθαίρεση, έξόρισε τόν 'Αθανάσιο (τόν 'Ιούλιο τού

335)

στά Τρέβιρα (Γερμανία), δπου είχε τήν αύλή του ό όμώνυμος νεώτερος Υιός

του καί όπου έπισκόπευε ό Μαξιμίνος. Καί οί δύο αντρες δέχτηκαν καί τί
μησαν πολύ τόν ' Αθανάσιο, πού στά 40 του χρόνια είχε γίνει ό κατ' έξοχήν
έκφραστής καί υπερασπιστής της 'Ορθοδοξίας καί ήρωας της Έκκλησίας.

Στίς παρακλήσεις αλεξανδρινών καί μάλιστα τού Μ. Άντωνίου γιά άνά
κληση της άποφάσεως δέν υποχώρησε ό Κωνσταντίνος. Ή μόνη χειρονο

μία του, πού δείχνει δτι παρά ταύτα έκτιμούσε τόν 'Αθανάσιο, ήταν δτι δέν
έπέτρεψε νά χειροτονηθεί αλλος έπίσκοπος 'Αλεξανδρείας καί δέν έμπόδι

σε τόν Άθανάσιο νά έπικοινωνεί μέ τό ποίμνιό του. Συγχρόνως οΙ διωγμοί
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καί οί καταπιέσεις εις βάρος τών όρθοδόξων αύξάνονταν έπικίνδυνα στήν
'Ανατολή.

Ό Μ. Κωνσταντίνος πέθανε τό

337

καί δ γιός του Κωνσταντίνος fδωσε

αμνηστία (πού τήν αναγνώρισε καί δ Κωνστάντιος) καί ύπέγραψε διάτα
γμα έπανόδου όλων τών έξόριστων όρθοδόξων καί τού' Αθανασίου, δ δ
ποίος έπέστρεψε στήν •Αλεξάνδρεια (23.11.337) κι έγινε δεκτός μέ πολύ έν
θουσιασμό από τόν λαό.

Έντός τού

338 δ' Αθανάσιος

κάλεσε σύνοδο

100 περίπου έπισκόπων της

Αιγύπτου, της Λιβύης καί της Πενταπόλεως. Στήν σύνοδο καταδΙΚάστη
καν οί μέχρι τότε ένέργειες τών αρειανών καί τονίστηκε ή έγκυρότητα τών

αποφάσεων της Νίκαιας καί ή κανονικότητα της θέσεως τού 'Αθανασίου.
Οί άρειανοί όμως, στηριζόμενοι καί στήν βοήθεια τού νέου αύτοκράτορα

Κωνσταντίου, τόν όποίο είχαν κάνει αρειανόφρονα, χάλκευσαν πολλές νέες
κατηγορίες έναντίον τού' Αθανασίου καί τό

δου στήν 'Αντιόχεια, όπου τόν καθαίρεσαν
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πέτυχαν σύγκληση συνό

(' Απρίλιος),

αφού είχαν αποτύ

χει νά πείσουν τήν Ρώμη νά στραφεί άμεσα κατά τού' Αθανασίου.
Μέ πολλές δυσκολίες βρfiKαν καί δρισαν αντικαταστάτη του τόν καπ

παδόκη Γρηγόριο, πού ήρθε στήν •Αλεξάνδρεια παρά τήν λαϊκή αντίδρα
ση, αποτέλεσμα της όποίας ήταν βιαιότητες καί διωγμοί σέ βάρος όρθόδο
ξων κληρικών καί λαϊκών. Ό 'Αθανάσιος, όταν είδε νά έκτραχύνονται τά
πράγματα σέ βάρος τών δρθοδόξων πηρε μόνος τόν δρόμο της έξορίας.
Αύτή τήν φορά πηγε στήν Ρώμη

(340),

δπου τόν δέχτηκαν μέ σεβασμό

καί πολλές τιμές. Συνοδευόταν από δύο μοναχούς, μέ τούς όποίους συνέ

βαλε στήν γνωστοποίηση τού μοναχισμού στήν Δύση. Ή παρουσία τού' Α
θανασίου στήν Ρώμη απέβη πολυσήμαντη, γιατί έγινε ή αιτία εύρύτερου
θεολογικού κατατοπισμού τών δυτικών, οί όποίοι γιά πρώτη φορά, μετά
εναν αιώνα, εύτύχησαν νά ακούσουν μεγάλο θεολόγο της 'Ανατολης. Δέν

είναι ύπερβολή αύτό πού ειπώθηκε, ότι (από μία άποψη) ή Δύση έγινε από
τήν έποχή αύτή αθανασιανή. Τότε κατάλαβε όρθά τά μεγάλα θεολογικά
προβλήματα καί τό πνεύμα τού' Αθανασίου, πού έγινε πίστη καί Παράδο
ση στήν Έκκλησία.

'Από τήν Ρώμη καί μέ πρωτοβουλία τού έπισκόπου της 'Ιουλίου Α ι έγι
ναν προσπάθειες γιά δικαίωση καί έπιστροφή τού' Αθανασίου, αλλά χωρίς

αποτέλεσμα. Έπίσης έγινε καί προσπάθεια καθολικης συνεννοήσεως Δύ
σεως καί 'Ανατολης, πάλι χωρίς αποτέλεσμα, διότι τελικά οί δυτικοί έπί
σκοποι συνάχτηκαν στήν Ρώμη

(341),

γιά νά δικαιώσουν τόν 'Αθανάσιο

καί νά αθωώσουν τόν Μάρκελλο 'Αγκύρας, ένώ οί ανατολικοί συνάχτη

καν στήν 'Αντιόχεια (341), όπου καταδίκασαν τούς παραπάνω δύο έπισκό
πους καί διατύπωσαν 4 σύμβολα συμβιβαστικά, σ' ενα τών όποίων δ γίός
χαρακτηρίζεται «απαράλλακτος» εικόνα της ούσίας τού Πατέρα. Γιά τήν
λύση τού σχίσματος όργανώθηκε νέα σύνοδος γιά τά Μεδιόλανα, πού τελι

κά έγινε τό 343 στήν Σαρδική (σημ. Σόφια). 'Εκεί fλαβαν μέρος πολλοί δρ
θόδοξοι δυτικοί, ένώ αργότερα ήρθαν καί οί ανατολικοί αρειανόφρονες. Οί
τελευταίοι, μόλις διαπίστωσαν ότι δ βασιλέας δέν ασκεί πίεση, δτι πρόε
δρος της συνόδου ήταν δ φίλος τού 'Αθανασίου 'Όσιος Κορδούης καί δτι
οί όρθόδοξοι πλειοψηφούσαν, βρηκαν μιά πρόφαση καί άφησαν τήν Σαρ-

304
δική' ήρθαν στήν Φιλιππούπολη καί σχημάτισαν σύνοδο, ή όποία ανανέω
σε τήν καθαίρεση τού' Αθανασίου καί καταδίκασε σημαίνοντες όρθοδόξους
της Δύσεως.

ΠαράΗηλα στήν Σαρδική ό Άθανάσιος απολογήθηκε, αθωώθηκε καί

αποκαταστάθηκε, αλλά ό Κωνστάντιος απείλησε δτι θά τόν θανάτωνε, αν
έπιχειρούσε νά έπιστρέψει στήν 'Αλεξάνδρεια. ΟΙ συνεχείς όμως πιέσεις τού

αυτοκράτορα της Δύσεως Κώνστα, ή βαρβαρική απειλή καί ό θάνατος τού
έπιβήτορα Γρηγορίου εκαναν τόν Κωνστάντιο νά συναινέσει στήν αποκα
τάσταση τού Άθανασίου. Τόν προσκάλεσε (345) λοιπόν έπίμονα καί, μέ
εγγραφες διαβεβαιώσεις γιά τήν ασφάλεια της ζωης του, τόν προέτρεψε νά
έπανέλθει στήν Άλεξάνδρεια. Ό ίεράρχης ταξίδεψε στήν Ρώμη καί σ.τά

Τρέβιρα, γιά νά ευχαριστήσει καί νά αποχαιρετήσει τούς φίλους καί ευερ
γέτες του. 'Από έκεί ήρθε στήν 'Ανατολή, πέρασε από τήν Άντιόχεια, τήν
Λαοδίκεια καί τά 'Ιεροσόλυμα καί στίς 21.10.346 έφτασε στήν Άλεξάν
δρεια, όπου τό πληθος τόν υποδέχτηκε ώς όμολογητή καί σύμβολο της 'Ορ
θοδοξίας μέ συγκινητικές έκδηλώσεις.
Στά χρόνια πού ακολούθησαν έργάστηκε έντονα γιά τήν θεραπεία τών
ποιμαντικών αναγκών της περιοχης, γιά τήν θεολογική διαφώτιση δσων
«καλϋ τϋ πίστει» παρασύρθηκαν στόν αρειανισμό καί γιά τήν υποστήριξη
της 'Ορθοδοξίας σέ όλες κατά τό δυνατόν τίς τοπικές 'Εκκλησίες.
Ή δράση του έφερε σέ δύσκολη θέση τούς αρειανούς, πού έβλεπαν νά
χάνεται ή κυριαρχία τους στήν 'Ανατολή. Κίνησαν λοιπόν πάλι γfj καί ου

ρανό γιά τήν έξόντωση τού' Αθανασίου. Στήν αρχή ό Κωνστάντιος δέν συ
ναινούσε. 'Ύστερα δμως, από τό

353,

όπότε έξουδετέρωσε τόν Μαξέντιο,

φονέα τού αδελφού του Κώνστα, αλλαξε στάση' παρασύρθηκε στά σχέδιά
τους, διότι εβλεπε καί τήν τεράστια σημασία πού είχε γι' αυτόν μιά υποχεί
ρια έκκλησιαστικοπολΙΤΙΚή κατάσταση στήν Αίγυπτο. Πρώτα φρόντισαν
νά απομακρύνουν τόν Άθανάσιο από τήν Άλεξάνδρεια μέ τέχνασμα, τό
όποίο έκείνος κατάλαβε καί στό όποίο αντέδρασε (ό Κωνστάντιος τόν κά

λεσε τόν Μάιο τού
ποτέ ζητήσει ό

353 γιά νά
. Αθανάσιος).

τόν δεχτεί σέ ακρόαση, τήν όποία δέν είχε

Στό πλαίσιο της προσπάθειας πρός διάλυση της όρθόδοξης 'Εκκλησίας

καί έξόντωση προσωπική τού' Αθανασίου έγιναν δύο σύνοδοι: Ή μία στήν
Άρελάτη (Arles) τό 353 καί ή αλλη στά Μεδιόλανα (Μιλάνο) τό 355, μέ
τετρακόσιους περίπου έπισκόπους, κυρίως από τήν Δύση. ΟΙ τελευταίοι κα
ταδίκασαν τόν 'Αθανάσιο καί μάλιστα ώς αίρετικό μαζί μέ τόν Φωτεινό
καί τόν Μάρκελλο Άγκύρας. 'Ελάχιστοι, πού αντιστάθηκαν στήν θέληση

τού Κωνσταντίου, (ό όποίος παρευρέθηκε προσωπικά στήν σύνοδο), έξορί
στηκαν

..

Ό Ρώμης Λιβέριος στήν αρχή έμεινε πιστός στίς αποφάσεις της Νίκαιας
καί στόν 'Αθανάσιο. Δυστυχώς δμως κάμφθηκε αργότερα

(357)

καί υπέ

γραψε ήμιαρειανικό σύμβολο πίστεως καί καταδίκη τού Άθανασίου. Τό
λυπηρό είναι ότι τό ίδιο έκανε καί ή μεγαλύτερη φυσιογνωμία τότε στήν
Δύση, ό "Οσιος Κορδούης, πού, παρά τούς μέχρι τότε αγώνες του, υπέκυ
ψε στίς πιέσεις καί υπέγραψε καί αυτός ήμιαρειανικό σύμβολο. Τά γεγονό
τα αυτά, πού συνέβησαν δλα στήν Δύση, σήμαιναν κυριολεκτικά ότι καί
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ή δυτική 'Εκκλησία παραδόθηκε όλόκληρη στόν αρειανισμό, μολονότι από
φόβο, ένίοτε καί άγνοια.

Τίς αποφάσεις τών συνόδων' Αρελάτης καί Μεδιολάνων στάλθηκαν νά
έφαρμόσουν μέ κάθε μέσο στήν 'Αλεξάνδρεια ό νοτάριος Διογένης (355)
καί μάλιστα ό στρατηγός Συριανός (Ίανουάριος

356),

που χρησιμοποίησε

βίαια μέτρα. 'Επειδή ό λαός της πόλεως f:μενε πιστός στόν έπίσκοπό του
κι έπέμενε στήν μή έκτέλεση τών ληστρικών συνοδικών αποφάσεων, ό ' Α
θανάσιος f:μεινε στήν ' <\λεξάνδρεια μέχρι καί τήν 8η Φεβρουαρίου. Τήν νύ
χτα δμως της 8ης Φεβρουαρίου κι ένώ πληθος πιστών μέ τόν 'Αθανάσιο
μαζί παρακολουθούσαν άγρυπνία στόν ναό τού' Αγίου Θεωνά, ό Συριανός,
μέ πέντε χιλιάδες στρατιώτες, κύκλωσε τόν ναό γιά νά συλλάβει τόν ιε

ράρχη. Αότός άρνήθηκε νά φυγαδευτεί, πρίν άπομακρυνθούν οί πιστοί καί
άσφαλιστεί ή ζωή τους. Πολλοί όπάκουσαν καί άπομακρύνθηκαν.

W

Αλλοι

f:μειναν κοντά του. Σέ κάποια στιγμή συγχύσεως οί στρατιώτες είσέβαλαν
στόν ναό, άλλά μερικοί κληρικοί καί μοναχοί, μέ κάλυψη πολλών πιστών,
άρπαξαν τόν ' Αθανάσιο καί τόν όδήγησαν σέ άσφαλές μέρος. -Ετσι άρχι
σε ή τρίτη έξορία τού 'Αγίου, κοντά στούς μοναχούς τώρα, οί όποίοι τού

παραστάθηκαν άφάνταστα καί γιά τήν θεολογική ένημέρωση τών όποίων
έγραψε σπουδαία f:ργα. Τό

354

μάλιστα, πρώτος ό 'Αθανάσιος, καθόσον

γνωρίζουμε, χειροτόνησε μοναχούς σέ έπισκόπους. Τήν φυγή τού' Αθανα

σίου άκολουθησαν βιαιότητες καί διωγμοί τών όρθοδόξων. Μέ τήν προστα
σία μοναχών της - Ανω Αίγύπτου άλλαζε συνεχώς στήν f:ρημο κρησφύγετο,
γtατί οί άρειανοί κοσμικοί άρχοντες, μέ προσωπική έντολή τού Κωνσταν

τίου, τόν καταδίωκαν κα! τόν άναζητούσαν Παν-rοϋ.
Πολλοί μοναχοί διώχτηκαν καί όπέστησαν πολλά μαρτύρια, γιά νά φα
νερώσουν τήν καλύβη
τό σπήλαιο τού' Αθανασίου. Αντεξαν όμως δλοι

i\

W

καί δέν πρόδωσαν τόν προστατευόμενό τους. 'Αντίθετα, f:καναν τό πάν γιά
νά εύκολύνουν τήν δράση του, τήν σύνταξη απολογητικών καί πολεμικοϊ
στορικών f:ργων καί τήν από τά κρησφύγετά του διαποίμανση τών όρθοδό

ξων της' Αλεξάνδρειας καί της Αίγύπτου γενικά, πού βέβαια στέναζαν ύπό
τούς αύλικοαρειανούς κοσμικούς καί έκκλησιαστικούς άρχοντες. Οί άρεια
νοί στό μεταξύ έγκατέστησαν (24.2.357) στόν θρόνο της' Αλεξάνδρειας τόν
άγροίκο Γεώργιο, τόν όποίο έκδίωξε ό λαός (2.10.358) μέ έξέγερση. Αύτός
όμως έπανήλθε σέ τρία χρόνια μέ ύψηλή προστασία, γιά νά δολοφονηθεί
άργότερα (24.12.361) από έξαγριωμένα πλήθη έθνικών.
Παρά τίς κακουχίες καί τους κατατρεγμους, ή έποχή αύτή, μέχρι τό

361,

ήταν έξαιρετικώς καρποφόρα γιά τόν 'Αθανάσιο. Τότε f:γραψε μερικά άπό
τά καλύτερα εργα του. Παρακολουθούσε άγρυπνα κα! κατηύθυνε τό ποί
μνιό του, τό όποίο μάλιστα έπισκεπτόταν κάποτε κάποτε κρυφά, μέ τήν
βοήθεια τών πιστών. Τήν έποχή αύτή αρχίζει καί νέα φάση της θεολογικης
προσφοράς τού' Αθανασίου. Αύτης πού αφορά στήν θεολογία καί τήν προ

βολή τού μοναχισμού καί της ασκήσεως γενικά μέ τήν σύνταξη τού Βίου
τού Μ. 'AντωVΊoυ

(356). Αύτης πού αφορά στήν πνευματολογία ('Επιστο
πρός Σεραπίωνα τό 359), μέ τήν όποία έρμήνευε, έπεξέτεινε, έμπλούτι

λές
ζε, αλλά καί στερέωνε περισσότερο τήν θεολογία της Νίκαιας. Καί αύτης
πού θεμελίωνε τήν στάση τού έπισκόπου ('Εκκλησίας) f:ναντι τού κοσμι-
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κού άρχοντα (πολιτείας), είτε αυτός είναι χριστιανός, είτε είναι έθνικός.
Ή άνοδος στόν θρόνο τού 'Ιουλιανού (Νοέμβριος 361) σήμανε τό τέλος
τών μακρών έξοριών τού 'Αθανασίου. Ό νέος παγανιστής αυτοκράτορας
fδωσε άμνηστία στούς όρθοδόξους, πού είχε έξορίσει ό Κωνστάντιος.
τσι δ Άθανάσιος έπανέρχεται στήν ' Αλεξάνδρεια

(21.2.362),

wE_

γιά νά έγκαι

νιάσει πολυσήμαντη τακτική μέ τήν περίφημη «Σύνοδο τών δμολογητών»
τού ίδιου ετους. Μέ τό αυξημένο κύρος του σέ 'Ανατολή καί Δύση, άλλά

καί μέ τό κύρος τών συνοδικών μελών, πού καί αυτοί είχαν πολλά ύποστεί
γιά τήν όρθοδοξία, προσπάθησε: α) νά δημιουργήσει γέφυρα έπανόδου δ

σων πίστευαν όρθά, άλλά δίσταζαν στήν χρήση τού δρου «όμοούσιος»' β)
νά έπαναβεβαιώσει τήν «αυτάρκεια» της συνόδου της Νίκαιας, άπό τό σύμ
βολο της δποίας προκύπτει έμμεσα καί δτι τό άγιο Πνεύμα δέν είναι κτί
σμα' γ) νά άποτρέψει περαιτέρω συζήτηση γιά τόν δρο ύπόσταση, χωρίς
νά έμποδίζει τήν χρήση τού δρου «τρείς ύποστάσεις» καί χωρίς νά έγκατα
λείπει τήν άρχική του θέση ότι ή ύπόσταση ταυτίζεται μέ τήν ουσία, θέση
πού θεολογικά θά ξεπεραστεί μέ τόν Μ. Βασίλειο' δ) νά προβάλει όρθόδο
ξη χριστολογία μέ βάση τούς δρους της Νίκαιας «σαρκωθέντα» καί «έναν

θρωπήσαντω>, άντιμετωπίζοντας ετσι τήν πρώτη φάση τού άπολιναρισμού'
καί ε) νά δείξει τίς άναγκαίες έκκλησιαστικοθεολογικές προϋποθέσεις, μέ

τίς δποίες θά μπορούσαν τότε νά ένωθούν οί άνατολικοί (προπαντός οί άν
τιοχειανοί) καί οί δυτικοί πού άσπάζονταν τό σύμβολο της Νίκαιας (Βλ.
σχετικά στόν Τόμον πρός Άνnοχείς). Βέβαια, ή συζήτηση γιά τίς ύποστά
σεις (τριαδολογία) δέν σταμάτησε. Τήν σχετική όρθόδοξη θεολογία θά τήν

πραγματώσει ό Μ. Βασίλειος δύο χρόνια μετά στό Κατά Εύνομίου

fpyo

τΟυ.

'Επίσης ή χριστολογική διαμάχη θά συνεχιστεί μέ τούς Καππαδόκες καί

θά λυθεί συνοδικά τόν έπόμενο αίώνα.

, Αλλά

καί στόν ποιμαντικό καί κατηχητικό τομέα τό

fpyo

τού' Αθανα

σίου υπηρξε έντυπωσιακό. "Ολ' αυτά καί τό γεγονός ότι ό ίερός άνδρας
κατήχησε γυναίκες της άλεξανδρινfjς άριστοκρατίας έξόργισαν τόν 'Ιου
λιανό, πού fδειξε πόσο έπιφανειακά καί σκόπιμα είχε σκεφτεί τήν άμνη
στία τών όρθΟδόξων. Μέ άστείες λοιπόν προφάσεις διέταξε όχι μόνο νά
έκδιωχτεί δ 'Αθανάσιος άπό τήν έπισκοπή του, «άλλά καί άναιρεθηναι»,
νά φονευτεί.

-Ετσι στίς

24.10.362 πηρε γιά

τέταρτη φορά τόν δρόμο της έξορίας. Μπηκε

σ' fνα πλοίο μέ κατεύθυνση, μέσω Νείλου, τήν Θηβαίδα. Τόν άκολούθησε
δμως πλοίο μέ στρατιωτικό άπόσπασμα μέ σκοπό νά τόν βρεί καί νά τόν

φονεύσει. "Οταν ό Άθανάσιος άντιλήφτηκε τό πλοίο, άλλαξε πορεία. Σέ
μιά καμπή τού ποταμού πηρε τό δρόμο της έπιστροφης καί πέρασε έμπρός

άπό τό πλοίο τού στρατιωτικού άποσπάσματος. Οί συνοδοί του στήν έρώ
τηση τών διωκτών, άν είδαν τόν 'Αθανάσιο, άπάντησαν δτι προχωρώντας
θά τόν προλάβουν. 'Επέστρεψε λοιπόν στήν Άλεξάνδρεια κι fμεινε γιά λί
γο fξω άπό τήν πόλη. 'Αλλά κάτι τέτοιο ήταν πολύ έπικίνδυνο κι fφυγε

γιά τήν Θηβαίδα, δπου γνώρισε τούς Ταβεννησιώτες μοναχούς, οίδποίοι
μέ τόν ήγούμενό τους Θεόδωρο τόν φιλοξένησαν δείχνοντάς του σεβασμό
καί άγάπη.

Κοντά στούς μοναχούς fμεινε περίπου

10

μηνες. Ό 'Ιουλιανός φονεύτη-
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κε

(26.6.363)

καί αντικαταστάθηκε από τόν αγαθό καί φιλορθόδοξο 'Ιοβια

νό. Ή 'Εκκλησία δέχτηκε ώς δώρο Θεού σέ καταιγίδα τήν άνοδο τού νέου
αυτοκράτορα, τόν όποίο αμέσως έπισκέφτηκε ό Άθανάσιος στήν έδρα του

(Άντιόχεια). 'Εκεί, σ': διαδοχικές συναντήσεις τού εξήγησε τήν έκκλησια
στικοθεολΟΥΙκή κατάσταση (χωρίς νά έρθει σ' έπαφή μέ τήν κοινότητα τού
Μελετίου). Ό 'Ιοβιανός περιέβαλε μέ τιμή καί σεβασμό τόν ' Αθανάσιο γιά

τούς αγώνες του, ένέκρινε τήν τακτική του καί τόν έφοδίασε μέ έπίσημα
έγγραφα γιά τήν έπιστροφή του στήν ' Αλεξάνδρεια (Φεβρουάριος

364).

Δυ

στυχώς όμως τήν ίδια εποχή πέθανε ό 'Ιοβιανός καί ό αυτοκράτορας ουα
λεντινιανός όνόμασε συνάρχοντα Υιά τήν Άνατολή τόν Oiιάλη, μέ τόν όποίο
τό σκηνικό άλλαξε ριζικά.
Οί όρθόδοξοι γνώρισαν τόσους απηνείς διωγμούς, πού ή 'Εκκλησία δέν

έζησε ούτε στήν εποχή τών κατακομβών. Ή αρειανική του τοποθέτηση ή
ταν γνωστή από τό

360

(σύνοδος Κωνσταντινουπόλεως). 'Υποστήριξε μέ

κάθε μέσο τούς αρειανούς όμοίους καί τώρα

(5.5.365)

δημοσίευσε διάτα

γμα, βάσει τού όποίου έξορίζονταν όλοι όσους είχε εξορίσει ό Κωνστάν
τιος καί φυσικά καί ό Άθανάσιος, πού ήταν πλέον έβδομήντα έτών, κου
ρασμένος, αλλά μέ ακτινοβολία εντονότερη από άλλοτε. Τό ποίμνιό του
όμως φαινόταν τώρα αποφασισμένο Υιά όλα. Τήν λαϊκή αναταραχή τήν γνώ
ριζε ό έπαρχος της Αιγύπτου καί άφηνε νά νοηθεί δτι δέν θά εκτελέσει τό
διάταγμα στήν περίπτωση τού' Αθανασίου. 'Υποκρινόταν όμως. Γι' αυτό
καί ό 'Αθανάσιος, αναμετρώντας τίς συνέπειες μιας έξεγέρσεως, εγκατέ
λειψε απροειδοποίητα τήν Άλεξάνδρεια στίς

5.10.365,

τήν νύχτα μάλιστα

πού είχε αποφασίσει ό έπαρχος νά τόν συλλάβει, κυκλώνοντας τόν ναό τού
αγίου Διονυσίου, στόν όποίο ό Άθανάσιος θά τελούσε αγρυπνία μέ πολ
λούς πιστούς. νΕτσι, άδικα τό στρατιωτικό απόσπασμα εισόρμησε τήν νύ

χτα εκείνη στόν ναό. Ό 'Αθανάσιος κρυβόταν ήδη κάπου κοντά στήν
Άλεξάνδρεια, ίσως καί μέσα σ' αυτήν, «έν πατρώφ μνήματι», λέει ό ίστο
ρικός Σωκράτης (Έκκλ. ίστορία Δ ι

13).

Ή κατάσταση αυτή κράτησε μόνο τέσσερες μηνες. Ό Ούάλης διακρι
νόταν τουλάχιστον Υιά τήν πολιτική του σύνεση. Συνέχιζε τήν αφόρητη κα
ταπίεση τών όρθοδόξων, αλλά, προκειμένου νά επαναστατήσει ό λαός της

Άλεξάνδρειας, πού πράγματι βρισκόταν σέ μεγάλο αναβρασμό, προτίμη
σε νά αμνηστεύσει τόν 'Αθανάσιο, πού όπως είπαμε ήταν γιά όλη τήν 'Εκ

κλησία σύμβολο της όρθοδοξίας. Τό ίδιο μάλιστα έκανε άργότερα μέ τόν
Μ. Βασίλειο. Μπορούσε νά τόν εξορίσει καί αυτόν, άλλά κάτι τέτοιο θά
ήταν έσχατη πρόκληση. Τόν άφησε λοιπόν μέ πολλές πιέσεις στήν Καισά
ρεια, γιατί, μετά τόν Άθανάσιο, σύμβολο της 'Ορθοδοξίας εγινε ό Βασί

λειος. Ό 'Αθανάσιος έπέστρεψε από τήν τελευταία του εξορία τήν Ιη
Φεβρουαρίου τού 366 καί δέν απομακρύνθηκε πιά από τό ποίμνιό του, πα
ρά Υιά λίγες ήμέρες, τόν Σεπτέμβριο τού 367, όταν ό Λουκιανός, ένας α
ρειανός επίσκοπος, αποπειράθηκε νά τόν εκθρΟνίσει.
Στά τελευταία χρόνια της ζωης τΟυ καί δή άπό τό 370, ένδιαφέρθηκε Υιά
τήν λύση τού αντιοχειανού σχίσματος, διατηρώντας έντονη συμπάθεια πρός
τούς εύσταθιανούς, πού τούς εκπροσωπούσε τώρα ώς επίσκοπός τους ό
Παυλίνος. Στό μεταξύ, ό νέος αστέρας της 'Εκκλησίας, ό Βασίλειος Και-
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σαρείας της Καππαδοκίας, καλούσε τόν 'Αθανάσιο, τόν μόνο στήν Έκ

κλησία πού διέθετε τόσο κύρος καί τόσο φωτισμό, νά έπέμβει στήν
'Αντιόχεια, γιά δικαίωση τού παρεξηγημένου, άκόμη καί άπό τόν 'Αθανά
σιο, κανονικού έπισκόπου Μελετίου καί τήν καταδίκη ώς κακοδόξου τού
Μαρκέλλου' Αγκύρας, ό όποίος παλαιά είχε καταπολεμήσει τούς άρεια
νούς, ήταν συμπαθής στόν 'Αθανάσιο κι fδειχνε έμμονή στήν πίστη της Νί

καιας. 'Από τό πλέγμα τούτο δέν έξηλθε δ 'Αθανάσιος. Κατά τά άλλα
συνέχισε τό άνορθωτικό

fpyo

της όρθόδοξης πίστεως, μολονότι μέ τούς

διωγμούς τούΟύάλη μόνο νησίδες όρθοδοξίας fμεναν στό άνατολικό κρά
τος. Στίς 2 (ή 3) Μαίου τού 373 παρέδωσε τό πνεύμα, χωρίς νά δεί τήν νίκη
της όρθοδοξίας. Τήν προετοίμασε όμως τόσο καλά, ώστε ήρθε δκτώ χρό

νια μετά τήν κοίμησή του μέ τήν Β' Οίκουμενική Σύνοδο

Ή 'Εκκλησία τιμά τήν μνήμη του στίς

18

(381).

'Ιανουαρίου καί στίς

2 Μαίου.

Πηγές

Πολλά στοιχεία γιά τόν βίο καί τήν δράση τού' Αθανασίου βρίσκουμε

στά έργα του: Πρός τόν βασιλέα Κωνστάντιον 'Απολογία, Περί τών δια
βαλλόντων την έν τφ διωγμφ φυΥην, ΆπολΟΥητlκός δεύτερος, Πρός τούς
άπανταχού μοναχούς περί τών γεγενημένων παρά τών ΆρεlαVΏν έπί Κων
σταντίου, Βίος τού Μ. Ά ντωνίου καί σποραδικά σέ άλλα. Πολύ χρήσιμος

είναι ό Λόγος ΚΑ ι (στόν 'Αθανάσιο) τού Γρηγορίου Θεολόγου (ΡΟ 35,
1081-1128), δ έλλιπής στήν λατινική βίος τού' Αθανασίου (Historia acepha1a:
ΡΟ

26, 1443-1450),

οΙ άναφορές των Ευσεβίου, Έπιφανίου, Ρουφίνου, Σω

ζομενού καί Σωκράτη, καί νέα κοπτικά κείμενα, όπως έπίσης έπιστολικά
κείμενα της έποχης (π.χ. Μ. Βασιλείου). Τά πολλά σχετικά άγιολογικά έρ
γα (Βίος καί 'Εγκώμια τού Άθανασίου)

fxouv

καθαρά οίκοδομητικούς σκο

πούς καί γι' αυτό μικρή Ιστορική άξία.

ΕΡΓΑ
ΓΕΝΙΚΑ

Ό 'Αθανάσιος υπηρξε γονιμότατος συγγραφέας, μολονότι οί συνθηκες

της ζωης του υπηρξαν άποτρεπτικές γιά συγγραφή. Πέρασε 16 σχεδόν χρό
νια σέ έξορίες καί άλλα τόσα ζούσε σέ κλίμα διωγμού καί μέ τό φάσμα της
έξορίας. Ή ζωή καί ή ποιμαντορία του ταυτίζονται κυρίως μέ τόν ά;ιώνα
της 'Εκκλησίας κατά τού άρειανισμού καί των συνεπειών του. WΕτσι λοι
πόν, ένωρίς έπιδόθηκε στήν συγγραφή, άπό τά

25

του περίπου χρόνια, καί

τήν συνέχισε μέχρι τά 78. Τά άθανασιανά κείμενα λίγες φορές μαρτυρούν
φροντίδα φιλολογική, δεδομένου ότι πολλά γράφηκαν στούς τόπους έξο

ρίας του. Συντάχτηκαν μέ βία γιά νά προλάβουν τήν ένημέρωση, τήν άπο
τροπή έκκλησιαστικων ένεργειών, την δικαίωση ή τήν καταδίκη γεγονότων

καί προσώπων. 'Αδιαμφισβήτητες άρετές τού άθανασιανού κειμένου είναι
ή ένάργεια καί ή σαφήνεια της φράσεως, ή αίσθηση τού πραγματικού καί
e
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στήν σκέψη, ή σέ βάθος της αλήθειας είσοδος καί ή πειστικότητα. Ό Ά
θανάσιος εγραψε κείμενα:

Πολεμικά:
Κατά έλλήνων (η έθνικών)
Περί ένανθρωΠήσεως.
Έπιστολικά:

'Εορταστικές έπιστολές
Διατριβές πνευματολογικές καί χριστολογικές (Πρός Σεραπίωνα, Πρός Έ
πίκτητον. Πρός

, Αδέλφιον)

Έγκύκλιες έπιστ~λές γιά έκκλησιαστικές ύποθέσεις
Συνοδικές έπιστολές (Τόμος πρός Άντιοχείς, Πρός τούς έν ΆφΡικΌ έπι
σκόπους).

Ά ντιαρειανικά:
Κατά αρειανών Α' -Γ'
Περί Διονυσίου' Αλεξανδρείας
Πρός τούς έπισκόπους Αιγύπτου καί Λιβύης.
'Ιστορικοαντιαρειανικά:

Περί Νικαίας

, Απολογητικός

δεύτερος περί αρειανών

Περί τών γεγενημένων παρ' αρειανών
Περί συνόδων (Άριμίνου. Σελευκείας κ.α.).

, Απολογητικά:
Άπολογία πρός τόν βασιλέα Κωνστάντιον
Περί της φυγης αύΤΟύ (τού' Αθανασίου).
Άσκητικά:
Βίος Μ. Άντωνίου
Πρός μοναχούς
Πρός Άμούν

Κοπτικά κείμενα περί παρθενίας καί ποικίλα.
Έρμηνευτικά:
Πρός Μαρκελλίνον

'Εξηγήσεις (έρμηνείαι εΙς τούς Ψάλμούς)
Σχόλια έρμηνευτικά είς τήν ΠΔ καί ΚΔ.
Όμιλίες:

ΕΙς τό πάθος τού Κυρίου καί εΙς τόν Σταυρόν
ΕΙς τό «πάντα μοι παρεδόθη ύπό τού Πατρός μου».

, Αμφιβαλλόμενα:
Ή σύγχυση τών χειρογράφων κωδίκων, οι έπεξεργασίες καί νοθείες τών
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άθανασιανών εργων καί ή άγνοια τών έκδοτών δημιούργησαν τό πρόβλη
μα τών άμφιβαλλόμενων fργων, γιά μερικά άπό τά όποία

fxouv

γίνει εύρύ

τατες συζητήσεις χωρίς γενικώς άποδεκτά συμπεράσματα. Τό πρόβλημα
έπιτείνεται ίδιαίτερα μέ τήν ανεύρεση κοπτικών κειμένων, πού δέν σώζον
ται στήν έλληνική. Ή λύση πού προτάθηκε, ότι πολλά άπό αύτά γράφη
καν απευθείας από τόν 'Αθανάσιο στήν κοπτική, δέν εχει σοβαρά έρεί
σματα.

Νόθα:
Μέγας άριθμός κειμένων, κάποτε συγχρόνων αλλά συνήθως μεταγενε
στέρων τού' Αθανασίου, κυκλοφόρησαν μέ τό όνομά του, γιά νά έξασφα
λίσουν έπιτυχία καί άναγνώριση τού περιεχομένου τους.

Τό πλήθος τών διασωθέντων άποσπασμάτων από άδηλα

fpya

τού Άθα

νασίου ύποδεικνύουν δτι μάλλον εγραψε καί άλλα εργα (όμιλίες, έρμηνευ
τικά, ασκητικά), πού fxouv χαθεί.
ΕΙΔΙΚΑ

Λόγος κατά έλλήνων (ή έθνικών). Γράφηκε μεταξύ

319120

καί

325.

'Εκ

φράζει πρωτοαθανασιανή θεολογία, προϋποθέτει τήν β' 'Επιστολή τού 'Α

λεξάνδρου ' Αλεξανδρείας (ή όποία φρονούμε πώς είναι fpyo τού' Αθανασίου,
όπως ύποστηρίξαμε στό κεφάλαιο περί' Αλεξάνδρου) ή τουλάχιστον τίς α
παντήσεις στήν διδασκαλία τού Άρείου (π.χ. χρησιμοποιεί, όπως ή παρα

πάνω 'Επιστολή, ώς θεολογικούς όρους τά έπίθετα «ίδιος», «άληθινός» Υιά
τόν Υίό/ Λόγο), όπως ίσως καί στοιχεία πού βρίσκονται στό «Συνταγμά
τlOν» τού Άστερίου. 'Έχει χαρακτήρα πολεμικό (καί όχι άπολογητικό). Σέ

47

κεφάλαια καταπολεμεί τίς έθνικές-έλληνικές αντιλήψεις περί Θεού, κα

κού καί είδωλολατρίας. Στά κεφάλαια

30-47

γίνεται ή θετική παρουσίαση

της γνώσεως τού Θεού καί δή τού θείου Λόγου.

PG 25, 4-96. ΒΕΠ 30,31-73. L. ΙΕΟΝΕ, Sancti Athanasii ... ConIra gentes, Napoli 1965.
R. W. ΤHOMSON, Athanasius 'Contra gentes' and 'De incarnatione' (Early Christian ΤexIs),
Oxford 1971. ΑΜΑ Ι, 129-184. ΕΠΕ 6,72-225. Ρ. CAMELOΤ: SCh 18 bis (\977).
Λόγος περί της ένανθρωπήσεως τού Λόγου καί της διά σώματος πρός ή

μας έπιφανείας αύτου .• Αποτελεί συνέχεια τού προηγουμένου, άνήκει στήν
ίδια έποχή, είναι σαφώς θεολογικότερο έκείνου κι έκτείνεται σέ 57 κεφά
λαια, στά όποία ό συγγραφέας κυριολεκτικά θέτει τίς βάσεις τής θεολογι
κής του σκέψεως γενικά καί περί ένανθρωπήσεως είδικά. Τό
μιά σύντομη μορφή τού εργου στόν κώδικα

78

1925 βρέθηκε

τής μονής Διοχειαρίου Γ Α

θως) καί αλλού μετέπειτα. Αύτή φιλοτεχνήθηκε πιθανόν στό β' ήμισυ τού
Δ' αΙ καί ασφαλώς όχι από τόν ' Αθανάσιο, αλλά από κάποιον άπολινα
ριστή.

PG 25, 96-197. Βλ. καί έκδόσεις προηγούμενου fργου. F. Ι. CROSS, Athanasius De
incarnatione, an Edition of the Greek Τext, london 1957. ΒΕΠ 30, 75-121. CH.
KANNENGIESSER: SCh 199. Καί 1'1 άρχαία συριακή fκδοση: R.W. ΤHOMSON,
Athanasiana syriaca Ι: CSCO 257. ΑΜΑ 2,113-166. ΕΠΕ 6,226-375. G. J. RYAN-R. Ρ.
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CASEY, The "De incarnatione of Athanasius (Sιudies and Documents 14), LondonPhiladelphia 1945/6 (τό δεύτερο μέρος καλύπτει ή έκδοση τής σύντομης μορφής άπό τόν
Casey).
H

Έπιστολαί έορταστικαί. Γράμματα μέ τά όποία ό έπίσκοπος , Αλεξαν
δρείας γνωστοποιούσε τήν ήμεΡOμηVΊα τού Πάσχα καί τήν f:ναρξη της πρίν

από αυτό νηστείας. Ή συνήθεια είναι παλαιότερη. Ή Α' ΟΙκουμενική Σύ
νοδος, τό

325,

ανέθεσε στόν έπίσκοπο Άλεξανδρείας νά πληροφορεί εγ

καιρα τήν όλη 'Εκκλησία γιά τήν ήμερομηνία τού Πάσχα. Στήν Ρώμη καί
στήν 'Αντιόχεια f:φθανε ή 'Επιστολή καί οί έκεί έπίσκοποι ανακοίνωναν σχε
τικά στούς έπισκόπους τών πατριαρχείων τους (Γρ. Λαρεντζάκης). Οί πρώ

τες σωζόμενες έορταστικές έπιστολές ανήκουν στόν' Αθανάσιο, πού έβρισκε
αφορμή νά γράφει καί γιά ποικίλα έκκλησιαστικοθεολογικά θέματα. Ή

πρώτη από αυτές γράφηκε τό 329. Σήμερα σώζονται 12 ακέραιες, 2 στό με
γαλύτερο μέρος τους καί 16 αποσπασματικά. Στό έλληνικό πρωτότυπο,
στήν κοπτική (σαχιδική) καί τήν αρμενική εχουμε μόνο αποσπάσματα, ένώ

στά συριακά πληρες κείμενο

12 έπιστολών.

Ή σημασία τους είναι μεγάλη

γιά τόν θεσμό της νηστείας (πού στήν 1η έπιστολή όρίζεται μόνο σέ εξη
ήμέρες καί στίς άλλες σέ σαράντα ήμέρες), γιά τά κανονικά βιβλία της Γρα
φης (στήν ι\Θ' έπιστολή τού 367 περιέχεται ό πρώτος έπίσημος κατάλογος
κανόνας τηςΚΔ, αλλά καί κατάλογος τών παλαιοδιαθηκικών βιβλίων, στόν

όποίο τά δευτεροκανονικά χαρακτηρίζονται ώς μή «κανονιζόμενω> καί ά
πλώς χρήσιμα γιά τήν κατήχηση) καί άλλα έκκλησιαστικά θέματα.
Έλλην.: ρσ 26,1367 (33),1379 (46),1389 (52),1432-1444. W. WOLSKA CONUS: SCh
σσ. 241-253. ΒΕΠ 33, 75·79. ΣΤ. ΣΑΚΚΟΥ, Ή ΛΘ' έορταστική έπιστολή

197 (1973),

τού Μ. Άθανασίου, Θεσσαλονίχη

1973 (άνάτυπο). ΑΜΑ 10,416-424. ΕΠΕ 10, 326-354.
W. CURETON, The Festal Lettcrs of Athanasius, London 1848. J. ΙΕΒΟΝ: CSCO
101 (1952), σσ. 293-295 καί μετάφραση στόν Τόμο 102. Κοπτικά: L. ΤΗ. LEFORT, S.
Athanase. Lettres festales et pastorales en copte: CSCO 150 (1955), σσ. 1-72 καί μετάφρα
ση τόμος 151, σσ. Ι-54. R. G. COQUIN-E. LUCCHESI: OLP 13 (1982) 137-142 καί 15
(1984) 133-158. Άρμενικά: CPG 11 2102, 2.
Συριακά:

Λόγοι κατά Άρειανών τρείς. Ή χρονολόγησή τους συζητήθηκε καί συ
ζητείται. Πρόκειται γιά

f:pyO

πού ασφαλώς γνώρισε από τόν 'Αθανάσιο ι;ολ

λές έπεξεργασίες. Ή τελική του μορφή δόθηκε μάλλον περί τό 338.
Πρόκειται γιά τρείς θεολογικότατες διατριβές, μέ τίς όποίες, θεολογώντας
γιά τήν σχέση Πατέρα καί γίού καί δή γιά τόν τρόπο γεννήσεως τού γίού,

αντικρούει τήν διδασκαλία τού Άρείου καί τών όπαδών του (Άστερίου
κ.ά.). Τό εργο ανήκει στά σημαντικότερα εργα της καθόλου θεολογίας καί

αποτελεί τήν ασφαλή βάση της τριαδολογίας.
Σώζονται αποσπάσματα λατινικης μεταφράσεως καί παλαιοσλαβική με
τάφραση τού Α' ι\όγου.
ρσ

26, 12-468. ΒΕΠ 30, 123-305. ΑΜΑ 2-4.ΕΠΕ 11-12 (σσ. 12-199). Β. ΑΙ TANER:
ΒΖ 41 (1941) 57-58. ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, Kleine patristische Schriften, BerIin 1967, σσ. 405 έξ.
(λατ. μετάφρ.). Α. VΑΙΙΙΑΝΤ, Discours contre les Ariens de St. Athanase. Version slave
et traduction en francais, Sofia 1954 (σλαβική μετάφραση).
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'Εγκύκλιος έπtστoλή (πρός τούς άπανταχού έπισκόπους). Γράφηκε τό

339

γιά νά έξηγήσει τήν άντικανονικότητα τού σφετεριστή του Γρηγορίου καί
νά διεκτραγωδήσει τίς βιαιότητες, πού συνέβησαν μέ τήν ένθρόνιση

339)

(15.4.

τού τελευταίου.

ρο 25. 221-240. Η. G. ΟΡΙΤΖ, Athanasius Werke, 11, Berlin-Leipzig 1935-1941,
169-177. ΒΕΠ 31, 194-201. ΑΜΑ 10,408-415.

σσ.

Περί της έν Νικαίf1 Συνόδου (<<'Ότι ή έν Νικαί(l Σύνοδος έωρακυία τήν
πανουργίαν τών περί Ευσέβlον έξέθετο πρεπόντως καί ευσεβώς κατά τής
άρειαvικijς αίρέσεως τά όρlσθέντα»). Γράφηκε τό

350/1

καΙ άποτελείίστο

ρικοθεολογική δικαίωση καί έρμηνεία της άποφάσεως της Α ι ΟΙκουμενι

κης Συνόδου

(325).

Δείχνει δτι οί όροι της έκ τής ουσίας καί όμοούσιος,

καίτοι μή βιβλικοί, συμφωνούν άπόλυτα μέ τό πνεύμα της Γραφης, τό ό

ποίο μέ φωτισμό τού άγ. Πνεύματος έρμήνευσαν οί πατέρες της Συνόδου.
Γιά τήν ένίσχυση τών θέσεών του παραθέτει στό
κείμενα, μεταξύ τών δποίων

5

fpyo

του δέκα σπουδαία

Έπlστολές τής γραμματείας τού Μ. Κων

σταντίνου.
ρο

25,416-476.

Η.

G.

ΟΡΙΤΖ, μνημ. έργο, σσ.

145. ΒΕΠ 31,144-193.

ΑΜΑ

7, 273-322.

Περί Διονυσίου' Αλεξανδρείας (<<Περί Διονυσίου τού έπισκόπου Άλεξαν
δρείας, ότι καί αυτός κατά τής άρεlαVlκής αίρέσεως έφρόνεl ώς ή έν Νι
καί(l Σύνοδος καί μάτην αυτόν συκοφαντούσιν οί άρειομανίταl ώς όμόδοξον
αυτώv»). Γράφηκε λίγο μετά τό προηγούμενο καί άναιρείτόν ίσχυρισμό τών

άρειανών δτι δηθεν άκολουθούν τήν διδασκαλία τού Διονυσίου 'Αλεξαν
δρείας ( + 264/5), άναλύοντας άμφιλεγόμενα κείμενα τού τελευταίου, τόν
όποίο δ 'Αθανάσιος χαρακτηρίζει «διδάσκαλο» της Καθολικής 'Εκκλησίας.
ρο
ΕΠΕ

25, 480-521.
14, 16-76.

Η.

G.

ΟΡΙΤΖ. μνημ. έργο, σσ.

46-67.

Πρός Δρακόντιον 'Επιστολή. Γράφηκε τό

ΒΕΠ

31, 202-219. ΑΜΑ 7, 323-340.

354 γιά

νά πείσει τόν ήγούμενο

μοναστηρίου Δρακόντιο νά δεχτεί έπισκοπή, μέ τά έξης έπιχειρήματα: δέν

πρέπει νά άμελεί τό χάρισμα πού τού εδωσε ό Θεός ή διαποίμανση είναι

ίερό έργο' καί άλλους ήγουμένους είχε χειροτονήσει δ 'Αθανάσιος σέ έπι
σκόπους (πρώτη μαρτυρία έπισκοποποιήσεως μοναχών-ήγουμένων)' έπί
σκοποι άγαμοι ύπηρχαν καί άλλοι' μπορούσε καί ώς έπίσκοπος νά ζήσει
άσκητικά.
ρο

26,524·533.

ΒΕΠ

33, 171-179.

ΕΠΕ

26,216-233.

Άπολογητικός δεύτερος κατά άρειανών. Γράφηκε τό 358. 'Όχι νωρίτε
ρα, διότι στήν §89 μνημονεύεται δ πάπας Λιβέριος ήδη στήν Ρώμη μετά
τήν διετή έξορία του

(356-358).

Σπουδαιότατο έργο γιά τήν συνοδική καί

λοιπή δράση τών άρειανών πρός παραμερισμό τής Συνόδου τής Νίκαιας
k""l"Ii hnll'τ1"IVn VIY'TIY~lvn 'Tni\ ' Δ

Arf\Inn1n1\

I\Λc

1't,,11 n",,,

1:~ l't1Tn"~n;,..\,, ~'V'Vnlι_
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ροσολύμων,

335' έπίσημων προσώπων:

αυτοκράτορα Κωνσταντίου, 'Ιουλίου

Ρώμης, Ούρσακίου καί Ούάλη, Μ. Κωνσταντίνου καί άλλων έκκλησιαστι
κών καί πολιτικών άνδρών) καλύπτει τήν περίοδο άπό τό 335 περίπου μέ
χρι τό

347.

ΡΟ 25, 248-409. Η. G. ΟΡΙΤΖ, μνημ. έργο, σσ.
(κείμενο ΟρίtΖ). ΕΠΕ 4, 32-260.

87-168.

ΒΕΠ

31,50-123. ΑΜΑ 5,171-244

Άπολογία πρός τόν βασιλtα Κωνστάντιον. Έπίσης περί τό

358.

Ό Άθα

·νάσιος μέ άσυνήθιστη γι' αυτόν φιλολογική φροντίδα άπολογείται καί ά
ναιρεί τήν κατηγορία ότι δήθεν προσπάθησε νά στρέψει τόν αυτοκράτορα
της Δύσεως Κώνστα έναντίον τού αυτοκράτορα της , Ανατολης Κων
σταντίου.
ΡΟ

25,596-641. J. Μ. SZYMUSIAK: SCh 56 (1958) σσ. 88-132 (καί βελτιωμένη έκδοση
τό 1987). ΒΕΠ 31, 11-33. ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΣΙΜΟΠΟΥ ΛΟΥ, Μ. Άθανασίου απολογητικός
πρός Κωνστάντιον ... , Άθήνα 1978, σσ. 66-87. ΑΜΑ 6, 141-163. ΕΠΕ 4,262-336.
Περί της φυγης αυτού (<<Περί τών διαβαλλόντων τήν έν τφ διωγμφ φυγήν
αύτου»). Μετά τό Πάσχα τού

357.

~Eργo φροντισμένο καί μέ προσωπικό

παλμό. Ό 'Αθανάσιος μετά τήν δραματική φυγή του άπό τήν ' Αλεξάνδρεια

(Φεβρ.

356)

κατηγορήθηκε ότι εφυγε άπό δειλία, έγκαταλείποντας τό ποί

μνιο. Άπολογείται μέ τήν βοήθεια παραδειγμάτων άπό τήν Γραφή.
ΡΟ

25, 644-680. Η. G. ΟΡΙΤΖ, μνημ. έργο, σσ. 68-86. J. Μ. SZYMUSIAK: SCh 56 (1958)
133-167 (καί βελτιωμένη έκδοση τό 1987). ΒΕΠ 31, 34-49. ΑΜΑ 5,155-170 (κείμενο 0ρίΙΖ). ΕΠΕ 4, 338-389.
Βίος Άντωνίου (<<Βίος καί πολιτεία του όσίου πατρός ήμών 'Avτωνίoυ»).
Περί τό 357. Πολυσήμαντο εργο γιά τήν γένεση καί τήν πρώτη θεολογική

θεμελίωση τού μοναχισμού. Βλ. στό κεφ. περί' Αντωνίου (+ 356). Σώζον
ται μεταφράσεις λατινικές, κοπτική, άραβική, αίθιοπική, συριακή, άρμε
νική καί γεωργιανή: CPG 11 2101.
ΡΟ 26, 837-976. ΒΕΠ 33, 11-57. Μ. ΚΩΝΣΤΑΝΤιΝΙΔΟΥ, Βίος καί πολιτεία τού ... 'Αν
τωνίου ... παρά τού ... 'Αθανασίου ... : ΕΦ 32 (1932) 583-620' 33 (1934) 114-129, 303-320.

Βίος αγ. Άντωνίου. Μετάφρ. Άρχιμανδρ. Ίωαννικίου, 'Εκδόσεις «Τήνος». ΑΜΑ 9,

381-427. CH. MOHRMANN-G. BARΤELINK, Vita di Αηιοnίο (λατινικό κείμενο καί με
τάφραση ιταλική), Milano Mondadori 1974. ΕΠΕ 26, 14-169.
Πρός μοναχούς έπιστολή (<<Τοϊς άπανταχού κατά τόπον τόν μονήρη βίον
άσκουσl ... χαίρειν»). Περί τό 357/8, γιά νά ύπογραμμίσει τήν θεμελιώδη
διδασκαλία της 'Εκκλησίας fvavn τών άρειανών. Ή έπιστολή συνόδευε
φαίνεται τό έπόμενο εργο «Περί άρειαVΏν», πού εγραψε γιά τούς μοναχούς.
ΡΟ

25, 692-695.

Η.

G.

ΟΡΙΤΖ, μνημ. έργο, σσ.

181-183.

ΒΕΠ

31, 240-241.

Περί τών γεγενημένων παρ' άρειανών (<<Πρός άπανταχοϋ μοναχούς περί

τών εγεvrιμέvων πα"ά τών ά"ειανών έπί Κω νσταντίου» ). 'Όταν τόν φιλο-
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ξενουσαν ΟΙ μοναχοί καί όχι πρίν τό

358, διότι αναφέρονται δ Λιβέριος Ρώ
μης ώς έπανελθών στόν θρόνο του (τέλος 358) καί ό 'Όσιος Κορδούης ώς
μακαρίτης (357/8), Τά γεγονότα του 356 αφήρεσαν κάθε έλπίδα νά κατα

νοηθεί ό Άθανάσιος από τόν αυτοκράτορα Κωνστάντιο. Άναφέρεται στήν
έποχή από τό

335

μέχρι τό

καί αναλύει τήν αντορθόδοξη καί φιλοα

357

ρειανική πολιτική του αυτοκράτορα. Γιά πρώτη φορά δ ' Αθανάσιος είναι
τόσο όξύς στίς κρίσεις του. Χαρακτηρίζει τόν Κωνστάντιο πολέμιο της πί

στεως, προστάτη της αίρέσεως, πρόδρομο του Άντιχρίστου, ωμό καί σφα
γέα τών συγγενών του. 'Απορρίπτει κάθε είδους ανάμιξη του κοσμικού
άρχοντα στά έκκλησιαστικοθεολογικά. Καί πάλι καταχωρίζει έπίσημα

fy-

γραφα (δύο 'Επιστολές του ίδιου του Κωνσταντίου, 'Επιστολή τού Όσίου
Κορδούης καί μία Διαμαρτυρία χριστιανών της' Αλεξάνδρειας γιά τά γεγονότα του

356).

ρο

25, 691-796.
164-211.

Η.

G.

ΟΡΙΤΖ, μνημ. έργο, σσ.

183-230.

ΒΕΠ

31,342-389.

ΑΜΑ

6,

Έπιστολαί πρός Σεραπίωνα
του τού Άρείου). Περί τό

δονται ώς

4

(3 Περ( άγ. Πνεύματος καί Ι Περί τού θανά
358/9. Ο, Έπιστολές περί άγ. Πνεύματος έκδί

κείμενα (πράγματι όμως ΟΙ θεωρούμενες ώς Β' καί Γ' είναι

μία 'Επιστολή), ένώ πρόκειται γιά τρείς, πού συνιστουν απάντηση σέ έρω

τήματα του έπισκόπου Θμούεως Σεραπίωνα σχετικά μέ πνευματομαχικές
αντιλήψεις της περιοχης. Μέ τήν ευκαιρία ό Άθανάσιος δημιουργεί τήν πρώ

τη αναπτυγμένη πνευματολογία της Έκκλησίας (Στυλ. Γ. Παπαδοπούλου,
Άθαν. Άλεξ. περί άγ. Πνεύματος ... , Άθήνα

1971).

Ή άλλη Έπιστολή δι

ηγείται όσα γνωρίζει ό Άθανάσιος γιά τήν διαδικασία της δόλιας έπιστρο

φης του Άρείου στήν Έκκλησία καί τόν έπελθόντα στό μεταξύ ατυχή
θάνατό του. Σώζεται αρμενική καί συριακή μετάφραση.
ρο

26,529-676. ΒΕΠ 33, 90-149, [76-179. Η. G. ΟΡΙΤΖ, μνημ. έργο, σσ. 178-180. ΑΜΑ
9,293-352. ΕΠΕ 14, 78-284. G. Α. EGAN, Thc Armenian Version of the Letters of Athanasius
ιο Bishop Serapion concerning the Holy Spirit, Salt Lake City 1968. R. W. THOMSON,
Athanasiana syriaca 11: CSCO 272 (1967), 1-15 καί μετάφραση: CSCO 273, σσ. 1-13.
Ορός μοναχούς (<<Τοίς τόν μονήρη βίον άσκούσl ... χαίρειν»). Μάλλον περί

τό

358/9.

Καί λατινική μετάφραση:

ρο 26,1185-1188. G.
95-110.

ΟΕ

CPG 11 2108.

JERPHANION: La voixdes monuments, 11, Rome 1938,

σσ.

Ορός τούς έπισκόπους Αίγύπτου καί Λιβύης. 'Επιστολή έγκύκλιος κατά
άρειανών. Γράφηκε τό

361

(αναφέρει ότι πρίν

ναν σχισματικοί, δηλαδή τό

305:

παραγρ.

22)

55

χρόνια ΟΙ μελιτιανοί

fYl-

από τίς αιγυπτιακές έρήμους,

γιά νά ένθαρρύνει τούς έπισκόπους Αίγύπτου καί Λιβύης νά μήν ύπογρά
ψουν σύμβολο πίστεως διαφορετικό από της Νίκαιας, όπως έπιδίωκαν ΟΙ
αρειανοί.
ρο

25,537-593.

ΒΕΠ

31, 220-239.

ΑΜΑ

7, 341-360.

ΕΠΕ

10,20-84.
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ΠερΙ συνόδων (<<'Επιστολή περί των γενομένων έν το Άριμίνφ τής Tr,ρ
Μας καί έν ΣελευKεί~ τής 'Ισαυρίας συνόδων»). Γράφηκε μετά τόν θάνατο
(βλ. παραγρ.

31)

τού Κωνσταντίου

λεξάνδρεια δ 'Αθανάσιος

(3.11.361) καί πρίν έπιστρέψει στήν ' Α
(21.2.362) μέ τήν αμνηστία τού 'Ιουλιανού. Μέ

τήν έπικουρία
αρειανικης

17 σπουδαίων έπίσημων συνοδικών έγγράφων καί όμολογιων
πίστεως ίστορεί τήν συνοδική δραστηριότητα τού 359/360, γιά

νά δείξει ότι οί σύνοδοι αυτές δέν είχαν λόγο νά συνέλθουν, αφού νέα αϊρε

ση δέν είχε έμφανιστεί καί αφου τήν παλαιά, δηλαδή τόν αρειανισμό, τήν
είχε δριστικά αντιμετωπίσει ή Σύνοδος της Νίκαιας, ή δποία γι' αυτό πρέ
πει νά μένει σεβαστή καί απαρασάλευτη. Παράλληλα στό παρόν εργο κο
ρυφώνεται ή έκκλησιαστικοθεολογική προσπάθεια τού 'Αθανασίου νά
προσελκύσει τούς δμοιουσιανούς, τονίζοντας δτι κριτήριο ένότητας είναι
ή όρθή πίστη καί όχι οί όροι.
ρσ

26, 681-793. Η. G. ΟΡIΤΖ,
361-410. ΕΠΕ 10, 150-302.

μνημ. έργο, σσ.

231-278.

ΒΕΠ

31,290-339.

ΑΜΑ

7,

Τόμος πρός τούς' Αντιοχείς. Συντάχτηκε από τόν ' Αθανάσιο, αλλά είναι
απόφαση συνόδου, τήν όποία συνεκάλεσε ό ίδιος μόλις έπέστρεψε στήν ' Α
λεξάνδρεια

(362).

Πρόκειται γιά συνοδική κάλυψη της προσπάθειάς του νά

προσελκύσει τούς δμοιουσιανούς, νά είρηνεύσει τούς Άντιοχείς, νά στα

ματήσει τήν συζήτηση γιά τούς δρους «ύπόστασις» (ή ύποστάσεις) καί «ου
σία» καί νά δηλώσει τί δ Λόγος προσλαμβάνει στήν ένανθρώπησή του. Ό
Άθανάσιος προτρέπει νά μήν έπιμένουν στήν συζήτηση γιά τούς παραπά
νω όρους καί ύποστηρίζει ότι ό Λόγος προσλαμβάνει όλόκληρο τόν ανθρω
πο, μέ νού καί ψυχή. Περιλαμβάνεται καί όμολογία τού Παυλίνου Άντιο
χείας γιά τό θέμα τών ύποστάσεων. Σώζεται κοπτική, λατινική καί συρια
κή μετάφραση.
ρσ 26, 796-809. ΒΕΠ 31,124-129. ΑΜΑ 6, 212-217. ΕΠΕ 10, 86-104. Ε. REVILLOUT:
Journa/ Asiacique σειρά 7,5 (1875) 251 έξ. (κοπτική). R. W. THOMSON: CSCO 272 (1967)
30-36 (συριακή) καί μετάφρ. είς CSCO 273, σσ. 25-30.

'Επιστολή πρός Ρουφινιανόν. Περί τό

362,

γιά νά συστήσει στόν έπίσκο

πο Ρουφινιανό νά δέχεται στήν Έκκλησία τούς αρειανίσαντες από λάθος
Τι δειλία, αλλά νά μήν αναγνωρίζει τήν ιδιότητα τού κληρικού σ' αυτούς
πού πρωτοστάτησαν στήν αίρεση' στoύ~ άπλούc κληρικούς νά αναγνωρί
ζει τήν ίδιότητα αυτή. Ή έπιστολή απέκτησε κανονικό κύρος στήν Έκ
κλησία.
ρσ

26,1180-1181.

ΒΕΠ

31, 86-87.

Ρ.

JOANNOU, Fonti, 11,

'Επιστολή πρός Ίοβιανόν. Γράφηκε τό

363

σα.

76-80.

ώς απάντηση στόν αυτοκρά

τορα Ίοβιανό, πού ζήτησε δμολογία πίστεως από τόν Άθανάσιο. Τό κεί
μενο είχε τήν κάλυψη συνόδου τού ίδιου έτους στήν 'Αλεξάνδρεια. Προη
γούνται στά χειρόγραφα καί τίς έκδόσεις ή σχετική 'Επιστολή τού Ίοβια-

316
νού καί

4

σύντομα κείμενα Συςητήσεων μέ τόν Ίοβιανό κατά τού' Αθα

νασίου.
ΡΟ

26, 813-824. PARMENTIER-SCHEIDWEILER: OCS 44 (1954) 212-216
Θεοδώρητο). ΒΕΠ 31. 130-134.

(κατά τόν

Έπιστολαί δύο πρός Ώρσίσιον. Δύο αποσπάσματα έπιστολών πρός τόν
ήγούμενο Ώρσίσιο. Ή μία τό
ΡΟ
ΒΕΠ

368

καί ή αλλη (πρώτη) νωρίτερα.

26. 977-980. F. HALKIN. S. Pachomii Vitae graecae. Bruxelles 1932,
33. 180-181. ΕΠΕ 26.244-249.

σσ.

91. 95-96.

Π'ρός τούς έν Άφρικϋ έπισκόπους κατά άρειανών. Μεταξύ 369 καί 371.
'Απόφαση συνόδου 90 έπισκόπων στήν ' Αλεξάνδρεια. Συντάχτηκε από τόν
'Αθανάσιο γιά νά έξηγήσει τό απόλυτο έκκλησιαστικό καί θεολογικό κύ

ρος τού συμβόλου της Νίκαιας, τό όποίο όμοιουσιανοί προσπαθούσαν νά
άντικαταστήσουν μέ τό σύμβολο τού Ρίμινι. Προτείνει νά χρησιμοποιείται
δ όρος «φύσει γίός» αντί τού όμότιμού του καί συνοδικού «όμοούσιος» από

τούς δυστροπουντες, πού όμως όφειλαν νά άναθεματίζουν τούς αρειανούς
καί νά όμολογούν δτι τό αγ. Πνεύμα δέν είναι κτίσμα. Σώζονται μεταφρά
σεις στήν λατινική καί τήν συριακή.
ΡΟ

26. 1029-1048' 31. 135-143. R. W. THOMSON: CSCO 272 (1967) 16-29 καί
φραση: CSCO 273. σσ. 14-24 (συριακή). ΑΜΑ 7. 411-419. ΕΠΕ 10. 120-148.

μετά

Έπιστολή πρός Άδέλφιον έπίσκοπον καί όμολογητήν κατά αρειανών.
Μάλλον περί τό

370/1.

Ή προσκύνηση τού Χριστού δέν σημαίνει ότι προ

σκυνούμε κτιστή σάρκα, διότι αύτή ένώθηκε πραγματικά μέ τόν Λόγο καί
θεώθηκε.
Μεταφράστηκε στήν λατινική, τήν συριακή καί τήν αρμενική.
ΡΟ 26. 1072-1084. ΒΕΠ 33. 161-166. ΑΜΑ 8. 340-345. ΕΠΕ 14. 314-333. Συριακή: R.
W. THOMSON: CSCO 272 (1967) 42-51 καί μετάφρ. CSCO 273. σσ. 35-41. Άρμεν.: Ε.
ΤΑ YECΙ. S. Athanasii ... homiliae. episΙUlae ...• Venetiis 1899, σσ. 124-133.

Έπιστολή πρός Έπίκτητον. Γράφηκε μάλλον περί τό

371/2

μέ αφορμή

χριστολογικές κακοδοξίες, συγγενείς μέ αρειανισμό, απολιναρισμό καί δο
κητισμό, πού κυκλοφορούσαν στήν περιοχή της Κορίνθου. Τό κείμενο εχει

τεράστια θεολογική σημασία, διότι θεμελιώνει τήν σωτηριολογική χριστο
λογία. Ή ΔΙ Οικουμενική Σύνοδος

(451)

τό θεώρησε θαυμάσια εκφραση

της θεολογίας της.
Μεταφράστηκε στήν λατινική (δύο φορές), τήν συριακή, τήν αρμενική
(τρείς φορές) καί τήν γεωργιανή.
ΡΟ 26.1049-1069. G. ΙUDW!G. Epistula ad Epictetum 4. 286-312. lena 1911. ΒΕΠ 53.
153-159. ΑΜΑ 8.400-408. ΕΠΕ 14, 286-313. "Λατινικές: ACO Ι. 5. σσ. 321-334. Συριακή:
R. W. THOMSON: CSCO 257 (1965) 73-85 καί μετάφρ. CSCO 288. σσ. 55-64. Άρμενι-
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324-343' R. Ρ. CASEY: HThR 26 (1933) 127-150'
Fidei, Etschmiadsin 1914, σσ. 57-70.

Κ. ΤER-MEKERΤΤSCHIAN,

'Επιστολή πρός Μάξιμον φιλόσοφον. Άρχές τού

372.

Sigillum

Έπαινεί τόν Μάξι

μο, πού αντέκρουσε κακοδοξίες σχετικές μέ τό πρόσωπο τού Χριστου. Με
ταφράστηκε στήν λατινική καί τήν συριακή.
ΡΟ

26,1085-1089. ΒΕΠ 33,167-169. ΕΠΕ 14, 334-342. R. W.
(1967) 37-41 καί μ~τάφραση CSCO 273, σσ. 31-34.

ΤHOMSON:

CSCO 272

'Επιστολή πρός Παλλάδιον (πρεσβύτερον). 'Επαινεί τόν Βασίλειο Καισα

ρείας, μέ αφορμή τήν από μέρους του τήρηση «οίκονομίας» στήν διδασκα
λία περί αγ. Πνεύματος. Τό πρόβλημα δημιουργήθηκε τόν Σεπτέμβριο τού

372.
ΡΟ

Διατυπώθηκε ή άποψη δτι τό κείμενο δέν είναι γνήσιο.

26, 1168-1169.

ΒΕΠ

33, 89.

'Επιστολή πρός Ίωάννην καί Άντίοχον (πρεσβυτέρους). Καί αυτή χάριν

τού Μ. Βασιλείου γραμμένη.
ΡΟ

26, 1165-1168.

ΒΕΠ

W

Αν είναι γνήσια, γράφηκε τήν ίδια έποχή.

33, 88.

Epistula ad clerum Alexandriae.
ΡΟ

Σώθηκε μόνο στήν λατινική.

26, 1335-1338.

Epistula ad easdem apud Mareotam ecclesias.
ΡΟ

Σώθηκε μόνο στήν λατινική.

26, 1333-1335.

'Επιστολαί Πρός Ποτάμιον καί Πρός 'Επιφάνιον. Άποσπάσματα δύο, της
πρώτης στην λατινική, της δεύτερης στήν έλληνική.

PL 101, 113. J. MADOZ: Rev. espano/ de teol. 7 (1947) 86. ΡΟ 26, 1257-1260. ΒΕΠ 33, 200.

'Επιστολή πρός Άμούν μονάζοντα. Αγνωστο πότε γραμμένη. Συμβου
λεύει τόν Άμούν πώς ν' αντιμετωπίζει ακούσια καί άλλα σαρκικά άμαρ
τήματα. Ύποδεικνύει δτι ή όδός της παρθενίας είναι ανώτερη από τΊ1ν όδό
W

τού γάμου. Καί μετάφραση συριακή.
ΡΟ

26,1169-1180. ΒΕΠ 33,82-85. Ρ. ΙΟΑΝΝου, Fonti, 11, σσ. 63-71. ΕΠΕ 26,234-243.

Διήγησις Άθανασίου πρός Άμμώνιον επίσκοπον. Μετά τό

363,

διότι ή

διήγηση, τήν όποία κάνει ό 'Αθανάσιος, αναφέρει τόν θάνατο τού 'Ιουλιανού.

F. ΗΑΙΚΙΝ, S. Pachomii Vitae graecae, BruxeIles 1932,
26. 980-981.

σ.

91.

ΒΕΠ

33,183-184.

ΡΟ
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ΕΙς τό «πάντα μοι παρεδόθη όπό τού Πατρός ... » (Ματθ.

2, 27)

(δμιλία;).

Είναι μάλλον απόσπασμα έκτενέστερου εργου. Πάντως τό κεφάλ.

6

γρά

φηκε μετά τόν Δ ι αιώνα.
ρσ

25, 208-220.

ΒΕΠ

33, 242-247.

ΑΜΑ

8, 291-296.

ΕΠΕ

31,244-261.

Είς τό πάθος τού Κυρίου καί είς τόν Σταυρόν (όμιλία). Σήμερα θεωρείται
γνήσια από πολλούς.
ρσ

28, 185-249.

ΒΕΠ

36, 157-187.

ΕΠΕ

31, 12-119.

Πρός Μαρκελλίνον εις τήν έρμηνείαν τών Ψαλμών ... Αγνωστο πότε γρά

φηκε. Είδος γενικης εισαγωγης στούς Ψαλμούς, τούς όποίους διακρίνει σέ
όμάδες βάσει τού περιεχομένου, τού χαρακτήρα καί τού σκοπού τους. 'Ε
ξαίρεται ή χρησιμότητά τους στήν πνευματική ζωή. Μεταφράστηκε στήν
συριακή καί τήν γεωργιανή:
ρσ

27, 12-45.

ΒΕΠ

32, 11-29.

CPO 11 2097.

ΑΜΑ

11,301-319.

'Εξηγήσεις εις τούς Ψαλμούς. (Έρμηνεία).

ΕΠΕ

V

15, 12-73.

Αγνωστο πότε γράφηκε. Τό

κείμενο στήν σημερινή του μορφή εχει συγκροτηθεί από Σειρές, κυρίως τού
Νικήτα Ήρακλείας, μέ τίς προσπάθειες παλαιων έκδοτων, αλλά φυσικά

δέν είναι συνεχές. Διαπιστώνεται χρήση αλληγορικης καί τυπολογικης έρ
μηνείας. ~ ~ατυπώθηKαν πολύ σοβαρές άμφιβολίες γιά τήν γνησιότητα τού

(Rondeau). Μεταφράστηκε στήν κοπτική, τήν γεωργιανή καί τήν
αραβική: CPG 11 2140. 'Εσφαλμένα έκδόθηκε (PG 27, 649-1340 καί ΒΕΠ
34) ώς f:pyO τού Άθανασίου τό «Περί έπιγραφής Ψαλμών», πού ανήκει στόν
εργου

Ήσύχιο 'Ιεροσολύμων.
ρσ

27, 56-545 καί 548-589. ΒΕΠ 32, 33-299 καί 30~323. ΑΜΑ 11, 323-459 καί 12, 269-424.
ΕΠΕ 15 (82-313) - 17. J. DAVID: ROC 24 (1924) 3-57 (κοπτική). Tcsti inediti dal Commento
ai Salmi di Atanasio, a cura di ΥΙΑΝ G. Μ., Roma Inst. Patrist. Augustinianum 1978 (κα
τά τόν G. DORIVAL [RSLR 16, 1980, σσ. 80-89] πρόκειται γιά σχόλια τού ΣΤ' αίώνα).
L. LEONE, Ι' esegesi atanasiana dei SaImi, Ι: Introduzione e testi, Lecce Adriatica Ed.
Salentina 1984.
'Αποσπάσματα έρμηνευτικών σχολίων (από Σειρές):

ΕΙς 'Οκτάτευχον καί Βασιλειών:

104 έξ.
ΕΙς 'Ιώβ: ΡΟ 27, 1344-1348. Ι. Pitra, Ana1ecta sacra, ν, Paris 1888, σσ. 21-26.
ΕΙς Ήσαίαν: Α. Mai, Nova Patr. Biblioth., ν 12, Roma 1853, σσ. 239 έξ.
ΕΙς Βαρούχ: Μ. Ghisler, Ιn leremiam prophetaιn ... , ΠΙ, Λυών 1623, σ. 246.
ΕΙς Δανιήλ: Α. Mai, Script. Veter. ΏονΒ collect. 12, Roma 1825, σ. 189.
Είς 7Ασμα άσμάτων: ΡΟ 27, 1348-1349.
ΕΙς Ματθαίον: ΡΟ 27, 1364-1389.
ΕΙς Μάρκον: Ρ. Possinus, Catena graecorum patrum ίη Evangelium secundum
Marcum, Roma 1672, σσ. 102, 250, 319.
Octateuque,

σσ.

R. Devreesse, Les commentateurs de Ι'
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Είς Λουκαν: ΡΟ
Εις
Εις

Είς
Εις

27, 1392-1404. Α. Μώ, Nova Patr. Biblίoth., ΙΙ 2, σσ. 567-582.
ΊωάνVΗν: Βλ. R. Devreesse: DBS Ι, 1200.
Πράξεις: ΡΟ 26, 1316-1317.
'Επιστολάς Παύλου: ΡΟ 26, 1217-1221' ΡΟ 27, 1404. ΒΕΠ 33, 184-186.
Καθολlκάς 'Επιστολάς: ΡΟ 27, 396.

Άσκητικά σέ ανατολικές γλώσσες

Σέ συριακή, αρμενική, κοπτική καί αραβική μετάφραση παραδίδονται
ποικίλα περί παρθενίας κείμενα τού Άθανασίου.

Λόγος περί Παρθενίας (συριακά καί αρμενικά).

J. LEBON: Μυ 40 (1927) 209-218
καί 1035-1045.

καί

219-226. R.

Ρ.

CASEY: SbB 33 (\935) 1026-1034

'Επιστολή πρός παρθένους (συριακή).

J.

LΕΒΌΝ: Μυ

41

(ι928)

169-216.

'Επιστολή πρός παρθένους (κοπτική).

LEFORT: CSCO 150 (1955) 73-99
ΙΔΙΟΥ: Μυ 42 (1929) 197-264.

καί C..SCO

151,

σσ.

55-80 (μετάφραση

γαλλΙΚή). ΤΟΥ

Παραινέσεις πρός παρθένους (αποσπάσματα στή συριακή).

LEFORT:

ΑΒ

67 (1949) 142-152.

Περί παρθενίας (ακέφαλο, άποσπάσματα στήν κοπτική).

LEfo'ORT: CSCO 150

(ι955)

101-106

καί

CSCO 151,

σσ.

82-84.

Άσκητικά αποσπάσματα (κοπτική).

LEFORT: CSCO 150 (1955) 106-140

καί

CSCO 151, σσ. 85-111.

'Επιστολή πρός παρθένους (απόσπασμα στήν αραβική). Β. Evetts: ΡΟ

(1907) 404

έξ.

'Αποσπάσματα ποικίλα:
Περί ασθενείας καί ύγείας:

F. Diekamp, Analecta patristica, Roma 1938,

σσ.

5-9.
Εις τό «VΎνή ψυχή μου τετάρακταl»: ΡΟ 26, 1240-1244. ΒΕΠ 33, σσ.
'Επιστολή συμβουλευτική πρός παρθένους: ΡΟ 26, 1240. ΒΕΠ 33,
'Επιστολή πρός Διόδωρον Τύρου (καί δχι Ταρσού): ΡΟ

192-193.
191-192.
26, 1261-1262.
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•Αποσπάσματα

σύντομα

Μεγάλος άριθμός σύντομων καί πολύ ποικίλων κειμένων τυπώθηκαν στήν

PG 26,1224-1240, 1293-1296, 1320-1332 καί άπό έκεί στήν ΒΕΠ 33,190-219.
Προέρχονfαι άπό γνήσια καί νόθα εργα τού' Αθανασίου.

•Αμφιβαλλόμενα
Σημαντικός αριθμός κειμένων, προπαντός στήν κοπτική καί τήν αρμε

νική, αποδίδονται στόν 'Αθανάσιο, γιά τήν πατρότητα τών δποίων υπάρ
χουν σοβαρές αμφιβολίες:
Περί τής σαρκώσεως τού Κυρίου ... κατά 'Απολιναρίου, καί

Περί τής σωτηριώδους έπιφανείας τού Χριστού καί κατά 'Απολιναρίου. Ή

γνησιότητα τών σημαντικών χριστολογικών καί αντιαπολιναριστικών αυ
τών εργων συζητήθηκε καί συζητείται ακόμη. Φαίνεται δμως δτι ή απόδο
σή τους στόν 'Αθανάσιο προσκρούει σέ σοβαρές δυσκολίες. Μεταφράσεις:
λατινική, συριακή καί αρμενική

(CPG

Η

2231).

PG 26, 1093-1165. Τ. Η. ΒΕΝΤΙΕΥ, St. Athanasii De incarnatione contra ApoIlinarium,
london 1887. ΑΜΑ 8,409-440. ΒΕΠ 37,267-298. ΕΠΕ 31, 140-243.
Λόγος είς τήν άνάστασιν τού Κυρίου: 'Ανέκδοτος σέ κώδικα σιναϊτικό

492,

φφ.

gr.

122-139.

Κοπτικά: Περί άγάπης καί διχονοίας. Είς Ματθ.

antequam moreretur.

20, /-/6.

ΟΤΒιίο

Athanasii

Διαθήκη τών πατριαρχών 'Αβραάμ, 'Ισαάκ καί 'Ια

κώβ. Είς τό πάθος τού Κυρίου. Περί Λαζάρου έγερθέντος έκ νεκρών. Προσ
λαλιά πρός μοναχούς. Όμιλία κατά 'Αρείου. Νουθεσία/. 'Επιστολή πρός
'Ωρσίσιον καί Θεόδωρον. Περί φόνου καί πλεονεξίας. 'Αποσπάσματα διά

φορα. Καί τά ανέκδοτα: Είς τήν Πεντηκοστήν' Περί νηστείας Είς rό Λου
κά

11, 5-15'

Όμιλίες

3

είς τόν Άρχάγγελον Μιχαήλ (ή 3η καί είς τόν

Γαβριήλ)' Περί τής άναλήψεως τού Χριστού. Βλ.

•Αρμενικά: Κατά

CPG 11 2180-2198.

τών λεγόντων δη ό άνθρωπος έντολύ τού Θεού πράττει

τό καλόν καί τό κακόν. Πρός νΑρειον. Περί Τριάδος. Περί τής γεννήσεως

τού Χριστού. Είς τήν Θεοτόκον. Είς τήν άε/πάρθεvoν Θεοτόκον. 'Εγκώ
μιον είς τόν Σταυρόν. 'Επιστολή πρός 'Ιουστίνον τόν Άφρικανόν. "Ορα
σις 'Αθανασίου. 'Εγκώμιον είς τόν σγ. Στέφανον. Μαρτύριον τών άγ. Μηνά,
Έρμογένους καί Εύγραφίου (καί στήν γεωργιανή). Βλ.

.

CPG 11 2201-2212 .

Γεωργιανά καί συριακά: 'Ερωτήσεις καί άποκρίσε/ς. Βλ.

CPG 11, 2214.

Νόθα.

Κατά άρειανών λόγος Δ

': Α. Stegmann, Oie pseudoathanasianische 'ΊVΙe
Rede gegen die Arianer" aIs κατά ' Αρειανών λόγος, ein Apollinarisgut,
Rottenburg 1917. ρα 26, 468-525. ΒΕΠ 30, 306-330.
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CaIvacanti, Pseudo Atanasio Dialogo contro i Macedoniani, Corona Patrum
Torino 1983.
νΕκθεσις πίστεως: ΡΟ 25, 200-208. Άποδίδεται στόν Μάρκελλο Άγκύρας.
Περί 'πίστεως λόγος ό μείζων: ΡΟ 26, 1263-1294. Ε. Schwartz, Der
sogennante Sermo maior de fίde des Ath., Mίinchen 1925. Άποδίδεται στόν
Μάρκελλο' Αγκύρας.

'Επιστολαί δυο πρός Λουκίφερον (λατινικά): ΡΟ

26,1181-1186

καί

PL

13, 1037-1042.
Liber de Trinitate et Spiritu Sancto: ΡΟ 26, 1191-1218. ν. Bulhart: CCL
9 (1957) 165-205.
Λόγος περί ύπoμoVΉς: ΡΟ 26, 1297-1309. ΒΕΠ 33, 201-208.
'Ερμηνείαl εις τό Συμβολον: ΡΟ 26, 1232. ΒΕΠ 33, 187-188.
Λόγος είς τά Βαία:ΡΟ 26, 1309-1313. ΒΕΠ 33, 208-210.
Περί τών άζυμων: ρο 26, 1328-1332. ΒΕΠ 33, 217-219.
Ύπόθεσις εις τούς Ψαλμούς: ρο 27, 56-60. ΒΕΠ 32, 30-32.
Είς τό Άσμα άσμάτων (αποσπάσματα): ρο 27, 1349-1361. ΒΕΠ 35,11-17.
Μαρτυρίαl έκ τής Γραφής τής κατά φύσιν κοινωνίας (Πατρός, γίοϋ, 'Αγ.
Πνεύματος): ρο

28, 29-80.

'Επιστολή καθολική: ρο
Στήν ρο

28, 88-1644

καί

ΒΕΠ

35, 259-285.
28, 81-84. ΒΕΠ 37,75-76.
στήν ΒΕΠ 35-37 περιλαμβάνονται

ακόμη:

νΕλεγχος της ύποκρίσεως τών περί Μελέτιον καί Εύσέβιον τόν Σαμοσατέα κατά τού όμοουσίου.
Περί τής άιδίου ύπάρξεως τού Υιού ... καί πρός σαβελλlαVΊζOντας.

Περί Σαββάτων καί περιτομής, έκ τής Έξόδου.
Όμιλία είς τόν σπόρον.

Εις τό «πορευθέντες εις τήν απέναντι όχθην ... ».
Περί παρθενίας.

Σύνοψις έπίτομος της θείας Γραφης, Παλαιάς καί Νέας.
Διάλογος έν τύ κατά Νίκαιαν Συνόδφ πρός νΑρειον.
Λόγος κατά πασών τών αιρέσεων.
Διατί έκλήθη ό Μελχισεδέκ απάτωρ ...

Πρός τόν εύσεβέστατον βασιλέα Ίοβιανόν.
Περί όρων (α-β).

Διδασκαλία πρός Άντίοχον Δούκα.

'Ετέρα (διδασκαλία) πρός τόν αύτόν.
'Ετέρα (διδασκαλία) πρός Άντίοχον άρχοντα.
ΝΕτεραl λύσεις αποριών έκ τών ιερών Εύα γγελίω ν.
Λόγος περί τών αγίων εικόνων (απόσπασμα).
Ρήσεις καί έρμηνεϊαι παραβολών τού άγ. Εύαγγελίου.
'Εκ τού παλαιού (= Παλαιάς) διάφοροι έρμηνεϊαl.
'Έτεραί τινες έρωτήσεις.

Περί της εlκόνος τού Κυρίου ... καί τού θαύματος έν Βηρυτφ.
'Εκ τού κατά Λατίνων λόγου.
Σύνταγμα διδασκαλίας πρός μονάζοντας καί πάντας χριστιανούς ...
Διατυπωσις τών θελόντων έν ήσυχίι;Ζ διάγειν.
Πρός Κάστορα ... περί τών κανονικών τών κοινοβίων διατυπώσεων.
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Πρός τόν αύτόν... περί τών οκτώ της κακίας λογισμών.

Εις τό γενέθλlον τού Προδρόμου.
Κηρυκτικόν εις τόν Εύαγγελισμόν.
Είς τήν άπογραφήν της άγ. Μαρίας.
Είς τήν γέννησlν τού Χριστού.
Εις τήν Ύπαπαντήν τού Κυρίου.

Ης τόν έκ γενετης τυφλόν.
Εις τό «πορευομένου δέ αύτού υπεστρώνvυoν τά ίμάτια αυτών ... ».
Εις τήν άγίαν Πέμπτην καί εις τήν παράδοσιν τού 'Ιούδα.
Ης τό πάθος τού Κυρίου η'; άγί(l ΠαρασκευΥ.
Ης τούς άγιους Πατέρας καί Προφήτας καί εις τήν... 'Εκκλησίαν.
Εις τό άγιον Πάσχα.

Εις τό άγιον Πάσχα καί εις τούς νεοφωτίστους τφ Σαββάτφ της άπολυσίμου.

Λόγος εις τήν 'Ανάληψιν τού Κυρίου.

'Εγκώμιον είς τόν άγ. 'Α νδρέαν τόν 'Απόστολον.
Λόγος προτρεπτικός.

Διάλογοι περί άγιας Τριάδος πέντε.
Πρός tινα πολιτικόν σύνταγμα.

Λόγος διακριτικός καί εις τάς έντολάς τού Θεού τοίς άποταξαμένοlς ...
Διδασκαλία πρός μοναχούς πραοτέρα, πνευματική (τό

βαπτίσματος τού Μ. Βασιλείου καί τά
ρίωνα)

2/3

1/3

άπό τό Περί

άπό τόν έλλην. Βίο τού άγ. Ίλα

(BHG 752-753).

Περί τού Ναού ... τών διδασκαλείων καί των θεάτρων των έν 'Αθήναις.
Περί σώματος και ψυχής.
Βίος καί πολιτεία της άγ. καί μακαρίας καί διδασκάλου Συγκλητικης.
'Επιστολή πρός τόν έν Περσί(l έπΙσκοπον.
Σύμβολον Άθανασιανόν (τέσσερις τύποι).
Περί Τριάδος.

De ratione Paschc

(λατινικά).

Πίστις τών άγίων
Βλ.

318 άγ.
CPG 11 2242-2298.

θεοφόρων Πατέρων τών έν NιKai(l.

Σέ αλλες εκδόσεις βρίσκουμε καί τά έξης ψευδοαθανασιανά κείμενα:

Λόγος εις τήν άνάστασιν καί εις τούς νεοφωτίστους: Μ.

Aubineau: Zetesis.
de Strycker, Antwerpen-

Album amicorum door vrienolen en coIIoga's ... Ε.
Utrecht 1973, σσ. 668-678.
Διάλογος ·ΑθανασΙου καί Ζακχαίου: F. C. Conybcare, The Dialogues of
Athanasius and Zacchaeus and of ΤίmοιhΥ and Aquila, Oxford 1898. Καί με
τάφραση γεωργιανή.

Κανόνες Άθανασίου: W. Riedel-W. Ε. Crum, The Canons of Ath. of
Alexandria. The Arabic and Coptic Versions, edited and translatcd, London
1904.

Περί τού μή ΚOlνωVΕίν άνεξετάστως τών θείων μυστηρίων τούς ταίς ιδίως
γυναιξί μιγνυμένους: Ρ.

Joannou, Fonti, 11,

σσ.

82-84.

'Αναφορά Άθανασίου (λειτουργική, στήν συριακή): Α.

Baumstark: OC
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3, 2 (1927) 243-298.

Καί μετάφραση έλληνική: ΕΦ

5 (1910) 321-338.
Βίος Φιλίππου τού Άγκυρανού: ASS Mai, 111, σσ. 34-36.
De obserνationibus monachorum: ΡΙ 103, 665-672.
Exhortatio ad sponsam Christi: CSEL Ι (1866) 225-250.
Βλ. CPG 11, 2299-2309.
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ΕΦΡΑΙΜ Ο ΣγΡΟΣ (306-373)

πρώτος μ.εγάλος ποιητής της 'Εκκλησίας

ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ

Ό διάκονος 'Εφραίμ, πού χαρακτηρίστηκε όρθά «κιθάρα του Πνεύ
ματος», θεμελίωσε τήν συριακή έκκλησιαστική γραμματεία καί δή
τήν έξηγητική, πρόβαλε τόν ασκητικό βίο θεολογικά, πολέμησε τούς
αΙρετικούς, έθνικούς καί χριστιανίζοντες γνωστικούς καί αναδείχτηκε
δ μεγαλύτερος μέχρι τών ήμερών του χριστιανός ποιητής. Μέ τήν
βοήθεια της γνήσιας καί πληθωρικης λαϊκης του γλώσσας έπηρέα

σε αποφασιστικά τούς συμπατριώτες του μέχρι τόν Ζ' αίώνα, δπό
τε ή αραβική γλώσσα αρχισε νά έκτοπίζει τήν συριακή.
~Eδρασε στά σύνορα της ρωμαϊκης αυτοκρατορίας καί του περ

σικου κράτους, στήν συρόφωνη Νίσιβη καί τήν 'Έδεσσα, δταν στήν

δλη Έκκλησία κυριαρχουσε ή μορφή του Μεγάλου Άθανασίου, στήν
Καππαδοκία ό Μ. Βασίλειος, στήν Παλαιστίνη καί τήν Κύπρο οί Κύ
ριλλος καί Έπιφάνιος, στήν Δύση ό 'Ιλάριος, στήν Κωνσταντινού
πολη καί τήν Μικρασία ό Ευνόμιος καί στόν έλληνόφωνο συριακό
χώρο ό 'Απολινάριος Λαοδικείας. Ό Έφραίμ δημιούργησε τό εργο
του έρήμην τών ανωτέρω θεολόγων, τούς όποίους γνώριζε εμμεσα
καί λίγο.
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,Αναπτύχτηκε στό πνευματικό

περιβάλλον της Νισίβεως, δπου κυ

ριαρχουσαν ή ασκητική μορφή του έπισκόπου της πόλεως Ίακώβου

(308-338), ό πρώτος σύρος έκκλησιαστικός συγγραφέας Άφραάτης
(+ λίγο μετά τό 345), τό έλληνιστικό χρώμα τών σπουδών καί της
ρητορικης, ή πλούσια λαϊκομυθική παράδοση της Μεσοποταμίας καί

προπαντός τό Ιουδαιοραββινικό κλίμα, πού έπηρέαζε έντονα τήν νοο

τροπία καί μάλιστα τήν έρμηνε(α.
Χειροτονήθηκε διάκονος κι έζησε στίς δύο πόλεις-πατρίδες του ώς
αυστηρός ασκητής,

ihidaia.

Ό όρος σημαίνει κατά λέξη μοναχός η

έρημίτης, αλλά ή άποψη τών έλληνικών πηγών, πού έμφανίζουν τόν
Έφραίμ ώς έρημίτη η μονάζοντα μέ άλλους έξω από τίς πόλεις, δέν
εχουν έρείσματα στά γνήσια εργα του. 'Αναμφίβολα γνώρισε άσκη
τές, αλλά πρόκειται γιά τούς «υίούς της διαθήκης», γιά Ιδιάζουσα
στήν Νίσιβη τάξη παρθενευόντων ασκητών, πού πραγμάτωναν ό,τι
ό·ίδιος θαυμάζει στά έργα του: αφιέρωση στήν Έκκλησία καί τό έρ
γο της, παρθενία, πτωχία, έγκράτεια, ταπεινοφροσύνη, πλούσια παι
δεία, διδασκαλία στόν λαό της πίστεως καί της αρετης, καί
χρειαστεί -

-

άν

διακονία κοινωνική.

Είναι σαφές ότι ό Έφραίμ υπηρξε μεγάλος ποιητής, διδάσκαλος
καί ασκητής. Προσπάθησε μέ διάθεση προσδιοριστικά ποιητική νά

διδάξει τόν πνευματικοασκητικό άγώνα καί νά έκφράσει τήν κατά
ννξη της καρδίας του.

Έρμηνευτής, άσκητής ,καί διδάσκαλος
Ώς χαρισματουχος διδάσκαλος συνέλαβε τήν ανάγκη τών συρό
φωνων χριστιανών γιά ευρύτερη κατήχηση καί μάλιστα γιά έμπλου

τισμό της πτωχότατης γραμματείας τους μέ κείμενα έρμηνευτικά καί
διδακτικοοικοδομηΤΙκά.

W

Αλλως οί πιστοί κινδύνευαν από τήν έν

τονη παρουσία του σημιτικου, του έπιτόπιου έθνικου καί του γνω
στικου κόσμου της περιοχης. νΕγραψε λοιπόν απέραντο αριθμό έργων

καί διά βίου δίδασκε τήν πίστη καί τήν αρετή μέσω κυρίως της Γρα
φης. 'Έτσι έγινε καί ό σπουδαιότερος συρόφωνος έρμηνευτής, δια
τηρώντας μάλιστα καί ίδιοτυπία, πού κατανοείται από τήν ποιητική
του διάθεση, τήν μόνο έμμεση γνώση της έλληνόφωνης πατερικης

γραμματείας, τήν έλλειψη φιλοσοφικης παιδείας, τήν άγνοια της έλ
ληνικης γλώσσας καί προπαντός από τήν πληθωρική χρήση του συμ

βολισμου καί του παραλληλισμου.
Τό σύμβολο καί ό παραλληλισμός, ταυτόσημα ένίοτε, αποτελουν
τήν θεμελιώδη μέθοδο έκφράσεως του Έφραίμ, τό κλειδί κατανοή
σεως της θεολογίας καί της έρμηνευτικης του. 'Αντίθετα μέ τούς αί
ρετικούς, πού φιλοσοφικά ζητουσαν νά κατανοήσουν τήν φύση του
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Θεού, αύτός έκτιμούσε τά σύμβολα ώς μοναδική δυνατότητα φανε

ρώσεως τού Θεού στόν άνθρωπο. Σύμβολα είναι πρόσωπα, λέξεις
καί γεγονότα της ένιαίας Βίβλου, πού έκφράζουν αλήθειες η προτυ

πώνουν μέλλοντα γεγονότα· είναι όχι μόνο τύποι, αλλά καί είκόνες,
παραδείγματα, ένέργειες τού Θεού στήν φύση καί στοιχεία φυσικά,
όπως ηλιος (γιά τόν Πατέρα), ακτίνες ήλίου (γιά τόν Υίό) καί θερμό
τητα (γιά τό Πνεύμα). Τό βιβλίο της φύσεως

ii τά φυσικά φαινόμενα

μαρτυρούν περί τού Χριστού η λαμβάνονται σάν αφορμές γιά νά μι
λήσει γιά τήν αλήθεια, τόν Θεό, τήν θεία οίκονομία. 'Ακολουθών
τας καί τό παράδειγμα τού' Αφραάτη, ξεκινάει από τήν ίστορικότητα
της Γραφης, έπιχειρεί πνευματική

rllhana'

ίι έρμηνεία της καί απο

φεύγει νά φορτίζει ό ϊδιος τίς βιβλικές λέξεις μέ νέες αλήθειες, όπως
κάνουν οί αλληγοριστές. Ή έρμηνεία του έτσι γίνεται περισσότερο
τυπολογική. Χρησιμοποιώντας έπίσης πληθωρικά τόν παραλληλι
σμό, γνωστόν από τόν ίουδαϊσμό, καί δή από τήν ρηχή ραββινική
έξηγητική, ζωντανεύει τόν λόγο του καί αποφεύγει τήν ξηρότητα της
ίστορικογραμματικης έρμηνείας. Τήν έρμηνευτική του άσκησε κυ
ρίως στούς κόλπους της «σχολης τών Περσών», δπως χαρακτηρί

στηκε ή έρμηνευτικοθεολογική προσπάθεια στήν Νίσιβη (μέχρι τό

363)

καί στήν 'Έδεσσα μικρού αριθμού θεολόγων, κορυφαίος τών ό

ποίων ύπηρξε ασφαλώς ό 'Εφραίμ.

'Ως ασκητής ό 'Εφραίμ έπόμενο ήταν νά δώσει στό εργο του ανά
λογο χαρακτήρα. Άσχολήθηκε περισσότερο μέ τόν πνευματικό α

γώνα γιά τελείωση καί λιγότερο μέ τά θεολογικά ζητήματα της έπο

χης. Ε{ναι χαρακτηριστικό πώς ή έρμηνεία της Γραφης διευκολύνε
ται από τήν πνευματική του ζωή καί αύτή πάλι θεμελιώνεται μέ τήν

έρμηνεία. Ό λόγος του εΙναι προτρεπτικός, διδακτικός καί περιγρα
φικός τών αρετών τού πιστού, αλλά λίγες φορές αποβαίνει βαθιά νη
πτική θεολογία. Προσκαλεί καί προτρέπει μέ τρόπο ένίοτε σαγηνευ

τικό, αλλά σπάνια έπιχειρεί αναλύσεις τού πνευματικού βίου, όπως
τίς γνωρίζουμε στόν έλληνικό χώρο. Ή άσκηση, έμποτισμένη μέ α

γάπη έμπρακτη γιά τούς συμπολίτες του, γινόταν συνεχώς ή πυξίδα
πού θεματικά προσανατόλιζε τήν ποίησή του καί όριοθετούσε τήν
δλη δραστηριότητά του.
Ή ποίησή του

'Ως ποιητής ό 'Εφραίμ δημιούργησε τό έπιβλητικότερο έκκλησια
στικό ποιητικό έργο μέχρι τήν έποχή τού Ρωμανού τού Μελωδοίί.
'Εκτός από τά ύπομνήματά του, όλος δ κύριος όγκος τού έργου του,

δμιλίες καί ύμνοι, είναι σέ λόγο ποιητικό, ρυθμικό καί στροφικό, κάτι
πού αποβαίνει μοναδικό στήν έκκλησιαστική γραμματεία, δεδομέ-
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νης της έκτάσεώς του καί της αύστηρης χρήσεως μέτρου ακόμα καί
σέ έξηγητικοοικοδομητικές όμιλίες του. Βέβαια ό ρυθμός, τό έφύ

μνιο καί ή ποιητική γενικά διάθεση σέ πεζά κείμενα, είναι πολύ γνω
στά από τήν έλληνική έκκλησιαστική γραμματεία ήδη από τήν αρχή
της, από τόν Κλήμη Ρώμης δηλαδή, τόν 'Ιγνάτιο, τόν Μελίτωνα Σάρ

δεων (σέ Ισοσύλλαβους στίχους), τόν Εύσέβιο Έμέσης, κ.α. πολλούς.
'Αλλά ό συνδυασμός τών στοιχείων αύτών, μέ διάταξη όλων τών στί
χων σέ στροφές, γίνεται γιά πρώτη φορά από τόν 'Εφραίμ. Τό ποιη

τικό έργο του διακρίνεται σέ

madrase

όπου Ισοσύλλαβοι στίχοι

διαρθρώνονται σέ στροφές, δηλαδή όμάδες από Ισάριθμους στίχους,
καί σέ

memre, όπου τό κείμενο αποτελείται πάλι από Ισοσύλλαβους

στίχους, αλλά αύτοί δέν σχηματίζουν στροφές.

Madrase έχουμε Π.χ.

στούς

15 'ΎμνουςΕίς τ6ν παράδεισον, στά Ποιήματα Νισιβιανά κ.α.
Memre έχουμε στίς περισσότερες οίκοδομητικές πρακτικές όμιλίες.
Ή τήρηση του μέτρου είναι αύστηρή. Τό ποιητικό λοιπόν κείμενο
του 'Εφραίμ διαρθρώνεται σέ στροφές, πού εχουν στίχους πάντα Ι
σοσύλλαβους, έκτός από έναν, γιά νά διασπάται ή μονοτονία. Ό ε
νας αύτός στίχος μπορεί νά βρίσκεται σέ όποιαδήποτε σειρά της
στροφης. Στά ποιήματα του 'Εφραίμ ύπάρχει συνήθως ή ψαλμικης

καταγωγής τομή, ώστε ό στίχος νά έμφανίζεται ώς δύο Ισοσύλλαβα
ήμιστίχια. WΕτσι Π.χ. στό Είς τήν Γέννησlν ΠΙ έχουμε τήν έξης διά

ταξη σέ αριθμούς συλλαβών:

wH

5 + 5. 5 + 5. 5 + 5. 5 + 3. 8. 8. 8.

άπλούστερα:

Στά Ποιήματα Νισιβιανά Ι

1 έχουμε τήν έξης διάταξη: 7 + 7. 7 + 8.

Οί συνδυασμοί διατάξεως εΙναι ποικί
λοι, αλλά ή ίσοσυλλαβία Ισχύει πάντα από στίχο (ή ήμιστίχιο) σέ στί

7 + 7. 7 + 4. 7 + 7. 7 + 7. 7 + 7.

χο, κάτι πού συνδέει αμεσα τήν ποίηση αύτή μέ τό έργο του Μελίτωνα

Σάρδεων Περί Πάσχα (β' ήμισυ Β' αΙ), στό όποίο τό έντονότερο

στοιχείο είναι ή Ισοσυλλαβία. 'Αξιοπρόσεκτο είναι ότι ό 'Εφραίμ έ
χει στήν ποίησή του, μετά τήν στροφή

(bayta),

κι ενα έφύμνιο, πού

έπαναλαμβάνεται σέ κάθε στροφή. Αύτό μάλιστα ένίοτε συνιστου
σε τήν τελευταία στροφή του όλου ύμνου.

Στόν ποιητικό του λόγο αφομοίωσε ό 'Εφραίμ καί λαϊκά πολιτι
στικά στοιχεία, τά όποία, σέ συνδυασμό μέ τήν «δημοτική» γλώσ

σα πού χρησιμοποιουσε, σαγήνευαν τούς πιστούς κι έξασφάλιζαν τήν
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αμεσότητα του κηρύγματος. Αυτό ευκόλυνε πολύ καί τό ψάλσιμο
μερικών από τά έργα του (έξω από τούς ναούς, αλλά καί στήν διάρ
κεια τών άκολουθιών καί της Λ.ειτουρ'γίας αντί κηρύγματος) από χο

ρούς, στούς όποίους τήν μουσική δίδασκε ό ίδιος, αφου ήταν επίσης
καί δεινός μουσικός καί εκτελεστής. Ή μουσική, τό είδος ή ό τρό
πος της δηλωνόταν συνθηματικά στήν αρχή ή στόν πρώτο ύμνο (π.χ.

dina d-sarbata,

πού κατά λέξη σημαίνει «κρίση εθνών»), σύμφωνα

μέ τήν μουσική του όποίου ψάλλονταν καί οί λοιποί.
Ή ποιητικότητα του 'Εφραίμ στηρίζεται κυρίως στήν αυστηρή ί

σοσυλλαβία, τήν απαράμιλλη παρήχηση καί στόν πλούσιο παραλ

ληλισμό. Οί εκφραστικοί τρόποι καί τά σχήματά του είναι απλά:
αποστροφή, προτροπή, εξομολόγηση, ίκεσία, αυτοκατάκριση, αν

τίθεση, δέηση, συγνώμη από Θεό καί ανθρώπους. Κατορθώνει νά δη
μιουργεί σαγηνευτική μουσική μέ τόν λόγο του, αλλά πολύ συχνά

παρασύρεται σέ πολυλογία κι επαναλήψεις, πού κατανοουνται μό
νο στό πλαίσιο ποιμαντικών επιδιώξεων.
Στήν Συρία είχαν δημιουργήσει ποιητική παράδοση οί γνωστικοί
Βαρδεσάνης

( + 222)

καί 'Αρμόνιος. Ό Σωζομενός βεβαιώνει δτι τόν

Άρμόνιο, πού γνώρισε τήν ποίηση στήν Άθήνα, μιμήθηκε ό 'Εφραίμ,
χρησιμοποιώντας τά στιχουργικά του μέτρα (Έκκλησ. ίστ., Γ'

16).

Αυτό δέν αληθεύει απόλυτα, διότι ή στιχουργική παράδοση δέν ή
ταν άγνωστη καί στόν εκκλησιαστικό συριακό χώρο. Ή παρουσία
δμως του ταλαντούχου ποιητη 'Εφραίμ βάθυνε, τελειοποίησε, διηύ
ρυνε καί κορύφωσε δ,τι σέ μικρό βαθμό ύπηρχε ήδη.

Ή σχtση του

pt

τήν έλληνική iκκλησιαστική ποίηση

Ή επιβλητικότητα της ποιήσεως του 'Εφραίμ όδήγησε από τόν πε
ρασμένο αίώνα στήν αποψη δτι αυτή αποτελεί τήν πηγή καί τό πρό
τυπο της έλληνικης εκκλησιαστικης ποιήσεως καί μάλιστα τών
κοντακίων του Ρωμανου. Ή άποψη στηρίζεται στό δτι πρίν από τό

τέλος του Ε ι αίώνα δέν έχουμε στά έλληνικά ευρεία καί όργανωμέ
νη ύμνογραφία, στό δτι ό πρώτος μεγάλος έλληνας ύμνογράφος, ό
Ρωμανός, καταγόταν από τήν νΕμεσα της Συρίας, δπου θά είχε γνω
ρίσει κείμενα του 'Εφραίμ, καί στό δτι οί ποιητικές όμιλίες του 'Ε
φραίμ μεταφράζονταν στήν έλληνική δσο ακόμα ζουσε ό συντάκτης
τους. Ή αλήθεια δμως εΙναι δτι στούς κόλπους της έλληνικης εκ
κλησιαστικης γραμματείας έχει διαπιστωθεί μεγάλος αριθμός ρυθμι
κών κειμένων πού συνεχώς αυξάνει. Ίδιαίτερη σημασία έχουν μερι
κά προεφραίμεια, πολύ όργανωμένα, λειτουργικά ή απλώς εκκλη
σιαστικά ποιήματα, στά όποία βρίσκουμε τά γνωρίσματα του

Κοντακίου, δηλαδή τήν ίσοσυλλαβία, τήν διάταξη σέ στροφές, τό
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ένδιαφέρον γιά τόν τόνο (παροξυτονισμό κ.ά.), τό έφύμνιο, τήν

n-

μοιοκαταληξία καί τήν ακροστιχίδα. Π.χ. αναφέρουμε τόν λυχνικό
υμνο «Φώς ίλαρόν», τόν 'Ύμνο του παπύρου

RAINER 542,

τά δύο

ποιήματα τών «Πράξεων τού Ίωάννοω>, τό «Περί Πάσχω> του Με
λίτωνα καί τό «Παρθένιον» του Μεθοδίου 'Ολύμπου (βλ. σχετικά λήμ
ματα στήν Πατρολογία Α ι καί Β ι ). 'Ακόμα καί ή τομή (χωρισμός

του στίχου σέ δύο ήμιστίχια) είναι γνωστή σέ προεφραίμεια έλληνι
κά κείμενα μέ τήν μορφή κυρίως διστίχων, όπως τά βλέπουμε Π.χ.
στόν 'Ιγνάτιο Άντιοχείας, στόν Θεόφιλο Άντιοχείας, στόν Μεθό

διο 'Ολύμπου, στόν Εύσέβιο 'Εμέσης καί στόν Σεραπίωνα Θμούεως
(δείγματα σχετικά: Δ. Δρίτσας).

Στά ποιήματα αύτά έχουμε έλευθερία συνθέσεως, τήν όποία βρί

σκουμε στά Κοντάκια καί ή όποία λείπει από τόν 'Εφραίμ. 'Επίσης
ό 'Εφραίμ έχει απόλυτη ίσοσυλλαβία από στίχο σέ στίχο (φαινόμενο
συχνό σέ προεφραίμεια έλληνικά ρυθμικά κείμενα), ένώ στό όργα
νωμένο κοντάκιο (καί του Ρωμανου) ύπάρχει ίσοσυλλαβία καί όμο

τονία μόνο από στροφή σέ στροφή. Δηλαδή οί στίχοι Π.χ.
τρίτης στροφής έχουν δσες συλλαβές καί οί στίχοι
της στροφής (Είρμού). Άλλά οί στίχοι

1,2,3,4

1,2,3,4 τής
1,2,3,4 τής πρώ

τής τρίτης στροφής

δέν έχουν τίς ίδιες συλλαβές, δπως συμβαίνει πάντα στόν 'Εφραίμ.

Αύτό συνιστά θεμελιώδη διαφορά στήν τεχνική καί τήν στιχοπλο

κ(α, πού δέν έχει προσεχτεί στήν έρευνα καί πού μέ άλλα στοιχεία
ύπογραμμίζει ότι ό Ρωμανός συνέχισε καί κορύφωσε τήν έλληνική
ύμνογραφική παράδοση καί όχι την συριακή, τήν όποία δέν μπορουμε
νά αποδείξουμε ότι γνώριζε πολύ καί άμεσα. WΕμμεσα δμως πρέπει
νά τήν γνώριζε, γι' αύτό θεωρουμε πιθανό δτι ό γενικός θαυμασμός
πρός τήν έπιβλητική έφραιμική ποίηση ίσως ένθάρρυνε τόν Ρωμανό
στήν δική του δημιουργία, ή όποία πάντως, έκτός από έλάχιστα ί-'
χνη θεματικής μόνο συγγένειας, δέν έχει καμία αποφασιστική όμοιό
τητα μέ τήν γνήσια
Ό «'Έλληνας»

madrase

η τήν

memre

του 'Εφραίμ.

Έφραίμ

Μέ τόν όρο «ελληνας» 'Εφραίμ χαρακτηρίζουμε τήν μεγάλη σει

ρά έλληνικών κειμένων, πού είναι η έμφανίζονται ώς μεταφράσεις
έργων του 'Εφραίμ. Ή έρευνα τών κειμένων αύτών, έκδεδομένων καί
ανεκδότων, πού βρίσκεται στήν αρχή της, έδειξε τά έξής: α) Βάσει
του ελληνα-'Εφραίμ εγιναν οί λατινικές, αρμενικές, γεωργιανές, αί

θιοπικές, συροαραμαϊκές, αραβικές, κοπτικές, σλαβικές μεταφρά
σεις. β) Γνωρίζουμε μόνο τρία κείμενα ώς πιστές μεταφράσεις γνήσιων
συριακών έφραιμικών εργων. γ) Τά περισσότερα κείμενα του ελληνα-
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πολλαπλές), παραφράσεις, συμπιλήσεις, αUθαίρετες συνενώσεις έ
φραιμείων κειμένων μέ έλληνικά. δ) Ή άναγωγή στό πρωτότυπο συ
ριακό κείμενο γίνεται δύσκολα καί συχνά είναι άδύνατη. ε) Τό
πρόβλημα του t:λληνα-'Εφραίμ γίνεται δυσκολότερο, διότι άΎνοου
με τούς ταλαντούχους διασκευαστές του, πού σπάνια διατήρησαν

τήν Ισοσυλλαβία του συριακου 'Εφραίμ, ένώ διέσωσαν τήν ποιητική

διάθεση του πρωτοτύπου τους. Αύτό ίσχύει άκόμα περισσότερο στίς
περιπτώσεις πού ένας η πολλοί έμπνεύστηκαν άπλώς άπό τόν 'Ε
φραίμ ii έγραψαν άσχετα πρός έκείνον έργα καί τά κυκλοφόρησαν
μέ τό όνομά του. στ) Τήν μεγάλη άγάπη καί τών μή σύρων χριστια
νών στό άσκητικοποιητικό έργο του 'Εφραίμ, πού μέ τόν τρόπο αύ
τό έπηρέασε τούς μοναστικούς κυρίως κύκλους του Βυζαντίου πρώτα
καί τών λοιπών περιοχών μετά, άπό τόν Δ ι αίώνα μέχρι σήμερα.

wE_

τσι μπορουμε νά πουμε ότι ό Σύρος 'Εφραίμ διαβάστηκε περισσότε

ρο στό Βυζάντιο καί λιγότερο στήν Συρία, όπου άπό τόν Η' αΙ σχεδόν
λησ μονήθη κε.

ΒΙΟΣ
Γιά τήν ζωή καί τήν δράση τοϋ 'Εφραίμ ασφαλή στοιχεία έχουμε πολύ
λίγα. Στους μεταγενέστερους σχετικά «Βίους» του καί στίς πληροφορίες

τών έλληνικών πηγών παρατηρείται έντονη ανάμιξη ίστορικών καί μυθι
κών εΙδήσεων, πού ακόμη ερευνώνται. Ή διασταύρωση τών πηγών αύτών
κατέληξε στά έξης λίγα αλλά σίγουρα συμπεράσματα:

Ό 'Εφραίμ γεννήθηκε άπό σύρους χριστιανούς γονείς περί τό 306 στήν
Νίσιβη της Μεσοποταμίας. Άναπτύχτηκε στό περιβάλλον τού 'Ιακώβου
Νισίβεως (308-338), δέχτηκε τήν επίδραση τού ασκητικότατου αύτού έπι
σκόπου, άνfjKε στήν άσκητική τάξη τών «υίών της διαθήκης» καί προφα
νώς τού ανατέθηκε νά διδάσκει ατό πλαίσιο της κατηχήσεως, πού όργάνωνε

ή 'Εκκλησία καί πού μετά όνομάστηκε «Σχολή τών Περσών». Ή παιδεία
του κάλυπτε γενικά τόν μεσοποταμιακό χώρο, τόν συριακό χριστιανισμό
καί μερικώς τήν ραββινική παράδοση. Ή γνωριμία του μέ έλληνες Πατέ
ρες καί δή μέ τόν Μέγα Βασίλειο, από τόν όποίο δηθεν χειροτονήθηκε διά
κονος, είναι μυθοπλασία. Άφιερώθηκε στό ποιμαντικοδιδακτικό έργο της
'Εκκλησίας καί ζούσε ασκητικό βίο χωρίς νά απομακρυνθεί γιά μεγάλο του

λάχιστον χρονικό διάστημα από τήν πόλη χάριν τού ερημιτισμού.
Τήν ίδια δραστηριότητα συνέχισε καί κατά τήν επισκοπεία τού Vologeses (346-361), τόν όποίο παρουσίασε στά έργα του ώς πρότυπο ενάρετου μορ
φωμένου χριστιανού, ποιμένα καί ασκητη. 'Επεξέτεινε όμως τήν δραστη
ριότητά του στήν γνωστή από τούς αίρετικούς όργάνωση χορών, πού τρα
γουδούσαν σέ ανοικτούς χώρους (καί ενίοτε έψελναν σέ ναούς) ύμνους του
μέ μουσική πού έγραφε ό ίδιος. Τό 363, δταν ό αύτοκράτορας 'Ιοβιανός

άναγκάστ κε ν' αφnσει τnν ΝίσιΒη στού" Πέοσε" καί ιιέ'Υα ιιέοο" τών ')(οι-
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στιανών κατοίκων κατέφυγαν στήν νΕδεσσα, δ 'Εφραίμ ακολούθησε τούς
φυγάδες. Στήν νΕδεσσα κορύφωσε τήν δράση του, έγινε ό σπουδαιότερος
Ιδρυτής της νέας κατηχητικης «Σχολης τών Περσών» καί ό σεβαστότερος
διδάσκαλος, τόν όποίο συμβουλεϋονταν όλοι καί δή οί έπίσκοποι Βάρσης
'Εδέσσης

(361-371)

καί Βίτος

Haran.

Κατά τήν παράδοση τού προτάθηκε

νά γίνει έπίσκοπος, αλλ' αύτός προτίμησε νά έργάζεται ώς άπλός διάκο
νος. Σύμφωνα μέ τό Χρονικόν της 'Εδέσσης (CSCO Syr. 3,4) κοιμήθηκε
στίς 9 'Ιουνίου τού 373. Ή 'Ορθόδοξη 'Εκκλησία τιμα τήν μνήμη του στίς

25 'Ιανουαρίου καί ή Ρωμαϊκή από τό 1920 στίς 18 'Ιουνίου.
Ειδήσεις Ιστορικές ή φανταστικές γιά τήν ζωή τού 'Εφραίμ αντλούμε κυ
ρίως από τήν δηθεν Διαθήκη του

(CSCO 334/ Syr. 148,

σσ.

43-69),

τόν συ

ριακό τρίμορφο Βίο του, πού αποδίδεται στόν μαθητή του Συμεών Σαμο

σάτων

(Assemani, Bib1. Orientalis, Ι, σσ. 26-55 καί Lamy, 11, σσ. 3-89, καί
ΙΥ, σσ. 11 έξ.), τό έλληνικό «'Εγκώμιον είς τόν όσιον 'Εφραίμ» πού κακώς
αποδόθηκε στόν Γρηγόριο Νύσσης (PG 46, 820-849. Βλ. καί τόν ανώνυμο
έλλ. Βίο: Assemani graec. Ι, ΧΧΙΧ-ΧΧΧΙΙΙ), τόν Ίερώνυμο (De viris ill. 115),
τόν Παλλάδιο (ι\αυσαϊκόν 40), τίς 'Εκκλησιαστικές ιστορίες τών Σωζομε
νού (Γ' 16) καί Θεοδωρήτου (Β' 11' Δ' 29) καί από τά πλούσια γενικά σέ
ίστορικές ειδήσεις «Νισιβιανά ποιήματά» του.

ΕΡΓΑ

Γενικά
Ό 'Εφραίμ ύπηρξε πληθωρικός ποιητής καί πολυγράφος έξηγητής. Τά
εργα του γνώρισαν μέχρι τόν Ζ' αίώνα τεράστια διάδοση. Διαβάστηκαν
καί μεταφράστηκαν στήν έλληνική καί από αύτήν κυρίως μεταγλωττίστη
καν στήν λατινική, τήν κοπτική, τήν αρμενική, τήν γεωργιανή, τήν αραβι

κή, τήν αιθιοπική, τήν σλαβική καί τήν συροαραμαϊκή. Δυστυχώς όμως
ή έπικράτηση της αραβικης σήμανε ήδη από τόν Η' αΙ τήν έξαφάνιση της
συριακης γλώσσας, μέ αποτέλεσμα τά εργα ΤΟυ νά μήν αντιγράφονται πλέον

καί σχεδόν νά λησμονηθούν καί αύτά καί ό ίδιος. Άλλά καί πρίν από τόν

Η' αΙ είχε δημιουργηθεί κλίμα συγχύσεως, ωστε αύθαίρετα νά τού αποδί
δονται μεταγενέστερα κείμενα ή νεώτεροι νά διασκευάζουν έργα του πού
τά κυκλοφορούσαν ώς δικά τους. Τό φαινόμενο αύτό ίσχυσε καί γιά τίς
πολυπληθείς μεταφράσεις, οί όποίες πολλαπλασιάστηκαν βάσει νόθων ή
αμφιβαλλόμενων έργων του. νΕτσι οί πρώτοι έκδότες

verbeck)

(Assemani, Lamy, 0-

συριακών καί έλληνικών κειμένων τού 'Εφραίμ συγχέουν σέ απελ

πιστικό βαθμό γνήσια καί νόθα εργα, ένώ πολύ συχνά έπανεκδίδουν τά ίδια

κείμενα μέ διαφορετικούς τίτλους ή έκδίδουν ώς αύτοτελή εργα κείμενα,
πού συνιστούν άπλώς τμήματα ή κεφάλαια μεγαλύτερων έργων, όπως έπί

σης έκδίδουν καί άπλά συμπιλήματα γνήσιων ή νόθων έργων.
Τίς τελευταίες δεκαετίες γίνεται καρποφόρα ερευνα τών συριακών κει
μένων τού 'Εφραίμ πρός διακρίβωση της γνησιότητάς τους καί κριτική έκ

δοση μέρους τους. Δέν ίσχύει όμως τό ίδιο καί γιά την έρευνα του «ΗΕλληνα
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'Εφραίμ», πού βρίσκεηιι στήν άρχή της. Είναι δμως πολύ σημαντικό τό

σχετικό εργο της Δημοκρατίας Ήλιάδου, πού λίγο τφίν πεθάνει

(1976) δη

μοσίευσε τά συμπεράσματα τών ερευνών της στήν χειρόγραφη παράδοση.

'Επισήμανε διαφορετικά μεταξύ τους

corpus

εφραιμικών εργων πού άνή

κουν στήν προεικονομαχική εποχή, στόν Θ ι αΙ καί στήν μεταεικονομαχι
κή εποχή.

Βάσει αύτών καί τών μεμονωμένων δμιλιών σέ ποικίλου

περιεχομένου χειρόγραφα, πρέπει νά γίνει προσπάθεια κριτικης εκδόσεως
τών σχετικών κειμένων. Σπουδαία βοήθεια στήν γνώση του ~Eλληνα 'Ε

φραίμ άποτελούν οί σλαβικές μεταφράσεις, γιατί εγιναν τόν Θ' αΙ καί προϋ

ποθέτουν τίς παλαιότερες συλλογές ελληνικών-έφραιμείων εργων, πρίν αύτά
πολλαπλασιαστούν στό έπακρο. Τό ίδιο περίπου ίσχύει καί μέ τό άρχαίο
corpus τών λατινικών μεταφράσεων, πού όμως άγνοουσε δ πρώτος εκδό
της τού 'Εφραίμ

Assemani.

Τά προβλήματα γνησιότητας καί χρονολογήσεως όσων συριακών έργων

-

καί πολύ περισσότερο όσων έλληνικών εργων - άποδίδονται στόν 'Εφραίμ

εχουν μερικώς μόνο λυθεί καί γι' αύτό ή παρουσίασή τους μεταξύ τών γνη
σίων ή τών νόθων είναι συχνά δυσχερής. ~Eτσι τά συριακά του έργα προσ

παθήσαμε νά τά κατατάξουμε σέ δύο περιόδους: στήν περίοδο μέχρι τό
όταν άκόμα ζουσε στήν Νίσιβη, καί στήν περίοδο

363-373,

363,

δταν ζούσε στήν

WΕδεσσα.

Τά προβλήματα τών μεταφράσεων είναι πολυπλοκότερα. Είπαμε ήδη δτι
οί λατινικές, σλαβικές, άρμενικές καί λοιπές μεταφράσεις προηλθαν άπό
τίς έλληνικές. Συμβαίνει δμως νά έχουμε καί κάποιες λατινικές, άρμενι

κές, κοπτικές, γεωργιανές, σλαβικές καί άραβικές μεταφράσεις, πού δέν
έχουν άντιστοιχία στίς έλληνικές. Γι' αύτό παρουσιάζουμε τίς ελληνικές
μεταφράσεις (διακρίνοντας αύτές πού είναι πιστές στό συριακό πρωτότυ

πο, αύτές πού συνιστούν επεξεργασία τού συριακού κειμένου καί αύτές πού
δέν εχουν άντιστοιχία σέ συριακό κείμενο) καί αύτές μόνο άπό τίς λατινι
κές, άρμενικές, κ.λπ., πού δέν φαίνονται νά προέρχονται άπό τίς έλληνι

κές καί πού ή άντιστοιχία τους σέ συριακό πρωτότυπο είναι δυσεξακρίβωτη.

Δέν άναφέρουμε καθόλου τά πολλά καί ποικίλα κείμενα, πού άποδίδονται
συχνά ή πάντα στόν 'Εφραίμ καί πού ή έρευνα τά θεωρεί σαφώς μεταγενέ
στερα ή τά άποδίδει σέ έλληνες εκκλησιαστικούς συγγραφείς, όπως στόν
Χρυσόστομο, τόν Μάξιμο, τόν συντάκτη τών Μακαριανικών εργων κ.α.

'Από αποψη μορφης τά έργα του 'Εφραίμ είναι:

madrase = ~y μνοι, όπως

τά Περί πίστεως, Κατά αίρέσεων, Εις τόν παράδεισον, Ποιήματα νισιβια

νά, Εις τήν γένVΗσlν τού Κυρίου, Είς τό Πάσχα, Περί 'Εκκλησίας καί Περί
παρ θενία ς .
Λόγοι, δπως Περί πίστεως, Είς τόν Κύριον ήμών, Πα

Memre =

ραινετικοί, Περί μετανοίας, Είς βιβλικά χωρία, Περί ματαιότητος, Είς έ

ορτάς, Είς μάρτυρας, Περί πάθους, Περί προνοίας Κ.α.· πεζά, όπως Πρός
'ΥπάτlOν, Πρός Δόμνον, ΎπόμVΗμα εις τήν Γένεσlν καί τήν WΕξοδοv, Εις
τό Διατεσσάρων καί άποσπάσματα εξηγητικά σέ «Σειρές».
Δυστυχώς ή αύστηρή ποιητική μορφή τών madrase καί memre δέν διατη
ρήθηκε στίς έλληνικές μεταφράσεις, μολονότι σέ μερικές υπάρχει δ. τίτλος
«ι\όγος έπτασύλλαβος» τi «ι\όγος τετρασύλλαβος» (Ass. gr. Ι 181, 182). Οί
περισσότερες όμως δμιλίες έχουν σαφώς διάθεση ποιητική καί σέ δρισμέ-
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νες περιπτ(bσεις (π.χ. δμιλίες ΕΙς τό Πάθος καί ΕΙς τόν Σταυρόν: Β. Ψευ
τογκα, 'Ομιλίαι εΙς τό πάθος ... , σσ.

126,206-208) τμήμα

τού κειμένου τους

μπορεί νά διαρρυθμιστεί σέ Ισοσύλλαβους στίχους, έπτασύλλαβους κυρίως,
κάτι πού ύπενθυμίζει ρυθμικές δμιλίες έλλήνων έκκλησιαστικών συγ
γραφέων.

Οί έκδόσεις τών εργων τού Έφραίμ, στά συριακά καί τά έλληνικά, δια

κρίνονται σέ γενικές, πού είναι παλα.ιές, καί σέ τμηματικές, πού είναι κυ
ρίως νέες καί δή κριτικές. Οί πρώτες, στίς δποίες παραπέμπουμε συντε
τμημένα, είναι οί έξης:

et St. Εν. Assemani, Sancti Patris nostri Ephraem Syri
Opera omnia quae exstant graece, latine, syriace, ίη sex tomos distribunta ... ,
Roma 1732/43 (τρείς τόμοι συρολατινικού κειμένου).
Overbeck: J. J. Overbeck, S. Ephraemi Syri, Rabulae episcopi Edesseni,
Balaei. .. , Oxford 1865 (συριακό κείμενο χωρίς μετάφραση).
Lamy: Th. Lamy, Sancti Ephraem Syri Hymni et Sermones, I-IV, Mechliniae
1882, 1886, 1889, 1902 (συριακό κείμενο μέ λατινική μετάφραση).
Ass gr Ι-ΠΙ: J. S. Assemani, Τού έν άγίοις πατρός ήμών 'Εφραίμ τού Σύ
ρου τά εύρισκόμενα πάντα, ι-πι, Roma 1732, 1743, 1746 (δ «έλληνας 'Ε
Ass syr.

Ι-ΠΙ: Ρ .Β.

φραίμ» καί λατινική του μετάφραση, έκτός λίγων λατινικών κειμένων στό
τέλος τού

III

τόμου χωρίς άντίστοιχο έλληνικό. 'Υπάρχει καί μεταγλώττι

ση τού «ελληνα-'Εφραίμ» σέ άπλούστερα έλληνικά: Λόγοι καί παραινέσεις

τού δσίου ... 'Εφραίμ τού Σύρου. Είς άπλήν φράσιν μεταγλωττισθέντες ...
παρ' Ίεροθέου ίερομονάχου 'lβηρήτου, Ένετίησι 1720' Μ. Δ. Σακκορρά
φου, Τά τού δσίου ... 'Εφραίμ τού Σύρου άσκητικά, είς τήν καθομιλουμέ
νην μετενεχτέντα νύν τό δεύτερον ... , 'Αθήνα

1935.

Κυκλοφόρησαν έπίσης

καί συνόψεις τών εργων αύτών).

Γιά τίς κάθε είδους μεταφράσεις τού «έλληνα 'Εφραίμ» λεπτομερείς ά

ναγραφές καί έκδόσεις βλ.

CPG 11 3905-4175.

Ι. ΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΣΥΡΙΑΚΗ

1.

'Εποχής Νισίβεως (μέχρι τό

Περί πίστεως

363):

(1\ Πρός ερευνώντας) υμνοι 87 κατά τών τριαδολογικών αί

ρέσεων, οί δποίες κατά τόν 'Εφραίμ όφείλονται στήν έλληνική φιλοσοφία.

Ass syr 111 1-164.

Ε.

BECK: CSCO 154-I55/syr. 73-74.

Κατά αίρέσεων, ύμνοι

Ass syr 11 437-560.

Ε.

BECK: CSCO 169-170/syr. 76-77.

Περί πίστεως, λόγοι

Ass syr 111 164-208.

Ε.

56.

6.

BECK: CSCO 212-213/syr. 88-89.

Είς τόν παράδεισον, υμνοι 15. Περιγράφει μέ πολλή φαντασία τόν παρά
δεισο μέ άφορμή δ,τι γνωρίζουμε ιΥιά τόν παράδεισο τού 'Αδάμ.
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Ass syr 111 562-598 (μόνο οί 1-12). OVERBECK 339-351
174-175/syr 78-79. LAVENANT R.: SCh 137.

(μόνο

13-15).

Ε.

BECK: CSCO

Είς τόν Κύριον ήμών λόγος. Χριστολογικού αλλά καί τριαδολογικού πε
ριεχομένου.
ΙΑΜγ Ι

147-274.

Ε.

BECK: CSCO 270-271/syr 116-117.

Ποιήματα Νισιβιανά

22-24).

ύμνοι, από τούς όποίους χάθηκαν οί ύμνοι

(77

Ίστορικοοικοδομητικού περιεχομένου. Περιγράφουν

(1-21)

8 καί

τόν περ

σορωμαϊκό πόλεμο γιά τήν Νίσιβη καί τά τών έπισκόπων αύτη ς 'Ιακώβου

καί

Vologeses.

Οί λοιποί ύμνοι, πού γράφηκαν μετά τό

στίς πόλεις ΗΕδεσσα καί

Haran (25-34)

363,

αναφέρονται

καί σέ θέματα έσχατολογικά

G. BICKEL, S. Eph. Syri Carmina Nisibena ... ,

Λειψία

1866.

Ε.

(35-77).

BECK: CSCO 218-219

καί 240-241/syr 92-93 καί 102-103. CH. RENOUX, Eph. de Nisibe, Memre sur Nicomedie.

Edition des fragments de Ι' original syriaque et de la version armenienne
τάφρ.): ΡΟ 37,2-3 Νο 172-173.

Κατά 'Ιουλιανού ύμνοι

4.

(καί γαλλ. με

Περιέργως έπαινείται ό αρειανόφρων αύτοκρά

τορας Κωνστάντιος.

OVERBECK 3-20.

Ε.

BECK: CSCO 174-175/syr 78-79.

Είς τήν Γέννησιν καί τά 'Επιφάνεια τού Κυρίου ύμνοι

Ass syr 11 396-436. LAMY

Ι

5-144.

Ε.

16.

BECK: CSCO 186/syr 82-83.

Είς τήν νηστείαν ύμνοι. 'Εκφωνήθηκαν κατά τήν μεγάλη Τεσσαρακοστή.
ΙΑΜγ

11 647-678 καί 685-694. Ε. BECK: CSCO 246-247/syr 106-107.

Περί Πάσχα: Είς τά Αζυμα-Είς την Σταύρωσιν-Είς τήν •Α νάστασιν ύμνοι.
W

LAMY 1 567-714

καί

11 741-774.

8 Λόγοι: Παραινετικοί 3,
10, Περί μετανοίας 2.
Ε.

4

Ε.

BECK: CSCO 248-249/syr 108-109.

Περί ματαιότητος, Νουθεσία, ΕΙς Ήσαίου

26,

BECK: CSCO 305-306/syr 130-131.
Λόγοι: Περί Νινευί καί Ίωνα, Νουθεσία, Είς τήν έορτήν τού Ώσαννά,

Περί της άμαρτωλοϋ γυναικός. Ή γνησιότητά τους καί μάλιστα της τελευ
ταίας δέν είναι άπόλυτα βεβαιωμένη.
Ε.

BECK: CSCO 311-312/syr 134-135.

·
'.';'
κα ι

(

α έποχ;;ς Έδέσσης

(363-373):

-Υπάτιον καί Πρός Δόμνον (πεζός λόγος). Κατά είμαρμένης καί

τιi'>ν γνωστικών θεωριών τών Μάνη, Μαρκίωνα καί Βαρδεσάνη. 'Α

ποσπάσματα σέ παλίμψηστο κώδικα ΣΤ' αΙ

OVERBECK 21-73,132. C. W. MITCHEL-A. Α. BEVAN-F. C. ΒURΚΙΠ, S. Ephraim's
Prose Refutations of Mani, Marcion and Bardaisan, 1-11, Λονδίνο 1912, 1921.
'Υπόμνημα είς τό Διατεσσάρων (Εύαγγέλιον του Τατιανοϋ). ~Eργo μεγά

λης σημασίας γιά την ίστορία τών εύαγγελΙΚών κειμένων.
Ι. LELOIR, Commentaire de Ι' Evangile concordant. Texte syriaque .... DubIin 1963. Βλ.
KQ'CSCO 137/arm Ι (ι'tρμεν. μετάφραση) καίSCh 121 (γαλλική μετάφρ.). G. Α. EGAN:
CSCO 291/arm 5.

'Υπομνήματα είς τήν Πνεσιν καί τήν ~Eξoδoν (μέχρι κεφ.

32, 26).

'Απο

δίδει απόλυτη ίστορικότητα στήν διήγηση της δημιουργίας καί χρησιμο
ποιεί εύρύτατα συμβολισμό.

Ass syr

Ι

1-155· 194-225. R.

Μ.

TONNEAU: CSCO 152-153/syr 71-72.

Περί Έκκλησίας ύμνοι. Σώζονται οί υμνοι

8-32 πού

άναφέρονται σέ διά

φορα θέματα: έλευθέρα βούληση, δικαιοσύνη καί έλεος του Θεοϋ, θεία πρό
νοια, νέκρωση παθών, Γένεση

3, 6

καί θαύματα, πάθος καί ανάσταση Κυ

ρίου. Περιλαμβάνονται έπίσης προσευχές καί παραινέσεις.

Ass syr Il 318-327' 111 318-367, 555-561, 603-629.
198-199/syr 84-85.
Περί παρθενίας ύμνοι. Συλλογή

52

ΙΑΜΥ ΙΙ

717-742.

Ε.

BECK: CSCO

ύμνων καί λόγων περί διαφόρων α

σκητικών θεμάτων κυρίως γιά μοναχούς, αλλά καί γιά λειτουργική χρήση.
ΙΑΜΥ
Ε.

11 773-823' ιν 497-670. Ι. Ε. RAHMANI, Hymni de virginitate .... Sarfeh 1906.
BECK: CSCO 223-224/syr 94-95.

"Υμνοι

LAMY

13

ΙΙΙ

εις δμολογητάς καί μάρτυρας.

634-696

καί

741-936.

Sermones Rogationum.
LAMY 111 36-54

καί

64-115.

Έπιστολή πρός Πούβλιον.

Μάλλον γνήσιο

κείμενο πού έκδόθηκε

πρόσφατα.
Ρ.

BROCK, Ephrem's letter

Ιο Publίus: Μυ

89 (1976) 261-305.
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3. wEpya

άμφίβολης ΎV11σlότητας:

Τά περισσότερα fργα, πού στά χειρόγραφα ή στίς μή κριτικές έκδόσεις
άποδίδονται στόν 'Εφραίμ, είναι σαφώς νόθα ή άμφίβολης γνησιότητας,
δπως τά παρακάτω:

Sermones de reprhensione - Sermones de Nicomedia - wYμ νοl διάφοροι -ln
martyres -ln 40 martyres Sebastes - Σειραί εΙς παλαιοδιαθηκικά χωρία
- νίΙΒ Abrahamii Qidunaja - Hymni de Natiνitate et ieiunio - De sacrificio
lsaaci -De Job -Contra ludaeus -De caritate -Sermones 8 de passione
- Sermo de Proνidentia - De luctu Satanae contra homines - Sermo de Psa1m.
110, 10 - Exhortatio ad patientiam - De paenitentia - De ascesi monastica
- De Antichristo et novissimis - De defunctis - Cantica matutina - Cantica
ad mensae benedictionem καί άλλα πολλά (κυρίως στίς έκδόσεις Assemani,
Lamy καί Overbeck).
11.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ

1.

ΈλληVΙKές

α. Πιστές στό συριακό πρωτότυπο:
Είς τόν προφήτην Ίωνάν καί περί μετανοίας Νινευϊτών:

Iliadou:

Μυ

80 (1967) 52-74.

Βλ.

Ass syr 11 359-387.

ΕΙς τούς δμολογητάς κω τούς μάρτυρας (υμνος 40ς):

Lamy

ΠΙ

D. Hemmerdinger-

Ass gr Ι 47-48:

Βλ.

668, 670, 672.

β. 'Επεξεργασίες ποικίλης έκτάσεως γνήσιων καί μή έργων τού 'Εφραίμ:

Λόγος άσκητικός: Ass gr Ι 40-70. 'Επεξεργασία τού συρ. «Περί ίκεσίας»
καί άλλων κειμένων. Περιέχει καί τόν ύμνο 2 «Είς τούς ό

(Lamy 335-361)

μολογητάς καί τούς μάρτυρας»

(Ass gr

Ι

47-48).

Λόγοι

3 είς τήν δευτέραν παρουσίαν ... : Ass gr 11 192-230 καί 247-258. Βλ.
Lamy 180-212, 304, 325.
Διαθήκη (τού 'Εφραίμ). Ass gr Π 230-247: Βλ. CSCO 334,
335, σσ. 53-80. Τό fpyo δέν θεωρείται γνήσιο.

Περί γλωσσαλγίας κω παθών: Ass gr Π
προσθαφαιρέσεις τού συρ. «Περί Ικεσίας»:

σσ.

43-69/

καί

279-289. Είναι μετάφραση μέ
Lamy ιν 312-356.

Είς τήν γυναίκα τήν άμαρτωλόν: Ass gr 11 297-306. Βλ. CSCO 3111syr 134,
σσ.

78-87.

Πρός τούς ζητούντας τού Υίού τήν φύσιν: Ass gr 111 418-424. 'Εξαρτάται

άπό τούς ύμνους «Περί πίστεως»: CSCO 154/syr 73, σσ. 9 καί 33.
Περί τού ληστού: ΑΒ

85 (1967) 433-439.
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Λόγος είς τόν Άβραάμ καί τόν Ίσαάκ:

Opera,

Ι

1, Roma 1915,

σσ.

Ι.

S.

Mercati, S. Ephraem Syri.

107-111.

Λόγος είς τόν Σταυρόν καί περί μετανοίας καί τής δευτέρας ••. παρουσίας:

Β. Ψευτόγκα, Αί περί Σταυρού καί Πάθους τού Κυρίου όμιλίαι ... , Θεσσαλ.

1975,

σσ.

202-216.

Λόγος είς τόν Σταυρόν καί είς τήν δευτέραν παρουσίαν καί περί άγάπης
καί έλεημοσύνης:

Ass gr

ΙΙ

247-258.

Λόγος ετερος εΙς τούς κεκοιμημένους πατέρας:
Λόγος περί κατανύξεως:

Ass gr

Ι

Ι

175-180.

154-158.

Λόγος είς τήν Μεταμόρφωσιν:

Ass gr

Όμιλία είς τήν πόρνην:

ΠΙ

Ass gr

Ass gr

ΙΙ

41-49.

385-395.

ΝΕλεγχος αύτου καί έξομολόγησις:

Ass gr

Ι

Βλ.

Lamy, 1 313-338.

119-144.

Άνέκδοτα (άδιερεύνητης άντιστοιχίας πρός τά συριακά): ΝΕχουν έπιση
μανθεί Έπιτίμια

36,

Βίος του άγ. 'Α νδρονίκου, Αόγος έν τφ Σταυρφ έπί

τών έγκαινίων καί περί τού άγ. ξύλου του Σταυρού, Περί της κτίσεως καί
του τιμίου Σταυρού, ΕΙς τόν τίμιον καί ζωοποιόν Σταυρόν, Περί Ύψώσεως
του Σταυρού, ~Oτε οι μάγοι παρεγένοντο είς Ίεροσόλυμα, ΕΙς τόν 'Αβραάμ
καί τ6ν 'Ισαάκ, Περί τού Κάιν καί τού

V

Αβελ της άναιρέσεως, Δέησις, Πε

ρί κατανύξεως, Πώς ό ληστής πρό της 'Αναστάσεως εΙσηλθεν είς τόν Πα
ράδεισον, Αόγος έπί τοίς έγκαινίοις της 'Α ναστάσεως καί περί τού τόπου
του μνήματος, Α6γος τΥ άγ. καί Μεγάλσ Παρασκευfj (κακώς αποδίδεται
καί στόν Χρυσόστομο), Προσευχή είς τά Φώτα, Είς τό μαρτύριον τού άγ.

Βονιφατίου, καί μερικά άποσπάσματα

Αί περί Σταυρού καί Πάθους τού Κυρίου
ΕΕΒΣ

4101-4117). Β. Ψευτόγκα,
όμιλίαι ... , σσ. 127-131. D. I1iadou:

(CPG,

Ι

42 (1975/6) 369-371.

γ. Χωρίς άντιστοιχ{α σέ συριακό κείμενο:
Περί άρετών καί κακιών:

Ass gr 1 1-18.
ΝΕλεγχος αύτφ καί έξομολόγησις: 18-23.
Λόγος κατανυκτικός: 23-28.
Περί τών παθών: 144-147.
Περί μετανοίας: 148-153.
Λόγος κατανυκτικός: 158-161.
Λόγος είς τούς KεKOιμημtνoυς πατέρας: 172-175.
"Οτι ο'; δει γελάν ... άλλά μάλλον κλαίειν καί πενθείν έαυτούς:
Μακαρισμοί. Κεφάλαια ΝΕ':
Μακαρισμοί ετεροι.

282-292.
Κεφάλαια Κ': 292-299.

254-258.
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Είς τόν πάγκαλον 'Ιωσήφ:

Ass gr 11 21-41.

Περί όρθοϋ βίου: 56-72.
'Εγκώμιον είς τούς Τεσσαράκοντα μάρτυρας:

341-356.

'Ερωτήσεις καί άποκρίσεις:

377-393.
Ass gr 1II 74-79.
79-81, 81-83.

Περί παρθενίας:
Περί μετανοίας:
Περί τοϋ σημείου τού Σταυροϋ τοϋ μέλλοντος φανήναι έν τφ ούρανφ:

144-148.
Περί κρίσεως καί άναστάσεως:

148-150.
215-219.
Περί πανοπλΙας πρός τούς μοναχούς: 219-234.
ΕΙς Ήλίαν τόν Προφήτην: 240-243 (καί Mercati 201-223).
Λόγος περί τού πάθους τού Σωτήρος: 244-248.
Έγκώμιον είς Μάρτυρας: 248-254.
Περί άποταγής έρωτήσεις ΕΙ:

δ. 'Αμφίβολης γνησιότητας. Π.χ.:

Είς δευτέραν παρουσίαν τού Κυρίου ... :
Περί φόβου ψυχών:

Ass gr

Ι

167-171.

183-187.

Περί ψυχής όταν πειράζητω ύπό τού έχθρού:

193-198.
Περί μακαρισμών καί ταλανισμών: Ass gr II 334-335.
Τό «δύο Ι:σονται έν τφ άγρφ»: Ass gr 111 23-24.
Περί θείας χάριτος: 42-47.
Κατήχησις περί έργασίας άγαθών εργων: 396.
2.

Μή έλληVΙKές μεταφράσεις χωρίς (ή μέ έλάχιστη) άντιστοιχ{α πρός τόν

«~Eλληνα- 'Εφραίμ»:

α) AαΤΙVΙKές:

Sermo de resurrectione et iuditio et de regno caelorum ... : Ass gr ΠΙ 553-557.
Sermo de sanctissimae dei genitricis virginis Mariae laudibus: 575-577.
De die iudicii: 579-581.
Dicta (ρητά) sancti Ephraemi: 581-587. 'Έργο έντονα συμπιληματικό.
Admonitio de oratione vel sermonibus otiosis: 587-588 (καί G. ΜΟΓίn: CCL
103, σσ. 303-306).
Liber de paenitentia: Ass gr III 589-599.
Ιη nativitate Domini canticum: 600-601.
De Μaήa et Magis canticum: 601-603.
Oratio ίη nativitate Domini: 603.
Hymnus: 604-605.
Precatio Ι et 11: 605 καί 606-607.
De sanctissimis et vivificantibus chήstίanίs sacramentis: 608-610.
Admonitio ut genua ίη oratione flectantur et de verbis otiosis: G. ΜΟΓίn:
CCL 103, σσ. 319-323.
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β) ΆρμεVΙKές:

Ύπομνήματα εΙς τάς έπιστολάς τοίί Παύλου (καί της Γ' Πρός Κορινθίους,
πού τήν θεωρεί γνήσια): S. Ephraemi Syri commentarii ίη Epist. D. Pauli a
patribus Mekitharistis transIati, Βενετία 1893.
·Υπομνήματα είς τάς Πράξεις Άποστόλων: W. Akinian, Wien 1921. «Σεl

ραί» εις Πεντάτευχο ν, 'Ιησοϋν τού Ναυή, 'Ιουδίθ, Σαμουήλ, Βασιλειών, Ά
ριθμούς:

Mechitaristae, Ephraem. Opera armenica, ΙΥ, Βενετία 1836.
Ύπομνήματα είς 'Ιώβ (άποσπάσματα): Α. Vardanian: Handes Ams. 26
(1912) 617-626, 666-671.
Λόγος εις τόν Ένώχ καί τόν Ήλίαν: Mechitaristae, Ephraem. Opera
armenica, IV, Βενετία 1836, σσ. 79-97.
Προσευχή (Precatio): 252-255.
Λόγος είς τήν τού Χριστού γέννησιν: 5-8.
Λόγος πανηγυρικός είς τόν Τίμιον Σταυρόν: 69-78.
Λόγος περί νηστείας: 179-183 (καί άπόσπασμα: 224).
Περί προσευχής (άπόσπασμα): 224-225.
Κανόνες 8: V. Hakovian, Kanonagirk< Hayok<, ΙΙ, Erevan 1971, σσ. 55-58.
γ) Κοπτικές:

. Έπιστολή πρός μαθητήν: Ε. Α. W. Budge, Coptic Martyrdoms ίη the Dialect
of Upper Egypt, London 1914, σσ. 179-183 καί 431-453 (μετάφρ.).
Περί τού Άντιχρίστου - Κατηχήσεις - Άποσπάσματα: Τ. Orlandi,
EIementi di Iingua e letteratura copta, Mίlano 1970, σ. 118 καί εις CSCO 150,
σσ. 121-138 καί 151, σσ. 99-110 (μετάφρ.).
δ) Γεωργιανlκές:

Περί τού θανάτου τού Σωτήρος καί τού Διαβόλου: Ι.
υli

enis istoriuli k' restomat'ia, 11,

Tίflis

Ρητόν περί νηστείας καί μετανοίας:

112- Ι 17.
Λόγος εΙς τούς κεκοιμημένους: Α.
Tiflis 1959, σσ. 263-265.

Imnaisvili,

Κ'

art'

1971, σσ. 25-32.
Β. Outier: Bedi kartIisa 32 (1974)

ν

Sanidze, Sinuri, mravaIt'avi 864 clisa,

Μετάνοια τού άγ. Έφραίμ: Ι. Abuladze, Mamat'a scavlani Χ da ΧΙ s.-t'a
xelnacerebis mixedvit, Tiflis 1955, σσ. 183-187.
Διδασκαλία πρός μοναχούς διαβιούντας κατά μόνας: 188-199.
Έξήγησις τού ΣΤ' Ψαλμού (περί νηστείας καί μετανοίας): 200-205.
Λόγος περί θανάτου καί έξόδου τής ψυχής έκ τού σώματος: 220-227.
Λόγος περί κοινωνίας: Ι. ImnaisvίIi, Sakit'havi cignijvaI kart'uI enasi, Ι,
Tiflis 1963, σσ. 44-45.
Περί' Αδάμ, Περί νηστείας καί μετανοίας, Διδασκαλία, Έξήγησις περί τού
Άδάμ: Βλ.

G. Garitte: CSCO 165/subsidia 9, σσ. 288, 17-290,24 (άνέκδοτα).
ΕΙς τό &γ. Σάββατον ... , Είς τήν δευτέραν παρουσίαν ... , Εις τόν προφήτην
Ήλίαν καΙ τόν Άρχάγγελον Μιχαήλ: Βλ. G. Peradze: OC 3,5 (1930) 85 Νο
8, 9, 12.
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ε) Άραβικές:

Είς τήν άποδημίαν του' Αβραάμ καί τής Σάρρας
τήν άγάπην, τήν μετάνοιαν καί τήν τελικήν κρίσιν

-

Εύχαί διάφοροι

-

Είς

Είς τόν άγιον Ήλίαν

Περί άγάπης καί νηστείας - Είς τήν γέννησιν τής Παρθένου Μαρίας - Είς
τόν μισουντα τόν κόσμον - Πανηγυρικός είς τήν Παρθένον Μαρίαν - Περί

-

διακρίσεως καλου καί κακου
σματος

Περί νηστείας καί μετανοίας

-

Περί τών παθών του Κυρίου

-

Λόγος περί άγώνων

-

Περί βαπτί

- Περί του Τυφλου
- Περί τής λαμπρας ήμέρας του Πάσχα (όλα άνέκδοτα): G. Graf, Geschichte
der christlichen arabischen Literatur, Ι, Vaticano 1944, σσ. 421-433. G.
Troupeau, Catalogue des manuscrits arabes, Ι, Paris 1972 (κατά τόν πίνα κα
όνομάτων). J. Μ. Sauget: ΑΒ 88 (1970) 428, 433, 438, 448, 450, 457-8, 462.
Κ. Samir: OCP 39 (1973) 307-332.
-

Είς τά Βαία

-

στ) Σλαβικές:

Λόγος περί κρίσεως

-

Περί σωτηρίας της ψυχής

καί κατανύξεως - Παραίνεσις περί δικαίων καί άμαρτωλών - Λόγος ψυ
χωφελής καί περί ταπεινοφροσύνης (άνέκδοτα): D. Hemmerdinger-I1iadou,

L' Ephrem slave et sa tradition manuscrite: Geschichte der Ost-und Westkirche
ίΏ ihren wechselseitigen Beziehungen, Wiesbaden 1968, σσ. 92-96. C.
Bojkovsky, Die altbulgarische ϋbersetΖung νοn Werken Ephraims des Syrers
(κείμενο έλλην., σλαβικό καί γερμανική μετάφρ.), Freiburg 1984.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
'Ιστορι κοφιλολοΥι κά:

S. SCHIWIETZ, Oas morgenliί.ndische Monchtum, 111, Modling 1938, σσ. 93-165. Α.
VOOBUS, Beitriί.ge zur kritischen Sichtung der asketischen Schriften die unter dem Namen
Ephraem des S. ϋberιiefert sind: OC 39 (1955) 48-55 (βλ. καί 41 [1957] 97-101' 42 [1958]
41-43). ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, Literary, Critical and Historical Studies ίη Ε. the S., Stockholm 1958.
J. Ρ. ΟΕ JONG, La connection entre le rite de la consignation et Ι' epiclese dans s. έΡh.:
ΞΡ 2 (1956) 29 έξ. G. GARITTE, Vies georgiennes de S. Symeon Sty1ite Ι' Ancien et de S.
Eph., Louvain 1957. Ο. ROUSSEAU, La rencontre de S. Eph. et de S. Basile: OrSy 2 (1957)
261-284 καί 3 (1958) 73-90. L. MARIES-FR. GRAFFIN-L. FROMAN, Mimre de s. έ. sur
la benediction de la table: OrSy 4 (1959) 73-109, 163-192, 285-298. Ε. BECK, Oes hl. Ε.
Hymnen auf Abraham Kidunaya und Julianos Saba: CSCO 232/syr 141 (βλ. καί CSCO
334/syr 375). Α. ΟΕ HALLEUX, Une cle pour les hymnes d' έ. dans le ms Sinai syr. 10:
Mu 85 (1972) 171-199. Κ. SAMIR, Eine Homilien-Sammlung Eph. Codex Sinaiticus Arabicus
Nr. 311: OC 58 (1974) 51-75. Α. GUILLAUMONT, Hebreu et arameen: AEHESHP 1973/4,
σσ. 125-130. Β. OUTTIER, S. Eph. d' apres ses biographies et ses oeuvres: ParOr 4 (1973)
11-33. Ρ. Μ. RONCAGLIA, Essai de bibliographie Sur s. Eph.: ParOr 4 (1973) 343-370.
Κ. SAMIR, Complements de bibIiographie ephremienne: ParOr 4 (1973) 371-391. Μ. Ο.
J. SAUGET, Le dossier ephremien du manuscrit arabe Strasbourg 4226 ... : OCP 42 (1976)
426-458. W. STROTHMANN, Schriften des Makarios/Symeon unter dem Namen des
Ephraem, Wiesbaden Harrassowitz 1981. Ε. BECK, Oas Bίld vom Weg mit Meίlensteinen
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und Herbergen bei Ephrii.m: OC 65 (1981) 1-39. Α. ΟΕ HALLEUX, Saint Ephrem le Syrien:
RThL 14 (1983) 328-355. Ν. EL-KHOURY, The use of language by Ephraim the Syrien:
ΞΡ 16 (1985) 93-99. J. SCHAMP, Ephrem de Nisibe et Photius. Pour une chasse aux textes
iι travers Ia Bibliotheque: Μυ 98 (1985) 293-314. F. J. THOMSON, The true origin of two
homilies ascribed ιο Ephraem Syrus allegedIy preserved ίη Slavonic: Ά ντίδωρον Hommage
iι Μ. Geerard, Ι, Wetteren Ed. CulΙUra 1984, σσ. 13-26. Ε. BECK, Ephriίms des Syrers
Hymnik: Liιurgie und Dichtung. Είη interdizipIiniίre Kompendium (πρός τιμήν τού G.
Duerig), Ι: Historische Priίsantation, εκδ. Η. Becker καί R. Kaczynski, SI. OtιίIien EOSVerIag 1983, σσ. 345-379.
Γιά τόν «~Eλλ71να 'Εφραίμ.»:

C. EMERAU, S. Eph.le syrien. Son oeuvre lίιιeraίre grecque, Paris 1918. Ν. ΤΩΜΑΔΑ
Si//oge bizanrina ίπ onore di S. G. Mercati,
Roma 1957, σσ. 392-404. D. HEMMERDINGER-ILlADOU, Les doublets de Ι' edition de
Ι' Ephrem grec par Assemani: OCP 24 (1958) 371-382 (βλ. καί είς ΟΞρ ιr Ι, 800-815). ΤΗΣ
1ΔΙΑΣ, ι: authenticite sporadique de Ι' Ε. grec.: Akten des ΧΙ Internationale ByzantinistenKongrcsse, Μϋnchen 1960, σσ. 232-236. ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ, Vers une nouvelle edition de Ι' έ.
grec: SP 3, σσ. 72-80. ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ, Les citations evangelίques de Ι' Ε. grec: Βυζαντινά 5
(1973) 313-393. Κ. ΜΗΤΣΑΚΗ, Βυζαντινή ύμνογραφία, ΑΙ, Θεσσαλονίκη 1971, σσ. 98-102
ΚΗ, Ό 'Ε. ό Σύρος έν τΌ έλλην. ύμνOΎραφί~:

Κ.ά. Μ. Ι. ΜΑΝΟΥΣΑΚΑ, Τό «'Υπομνηστικόν» τού Λεονάρδου Ντελλαπόρτα καΙ τό

πεζό πρότυπό του: ΕΕΒΣ 39/40 (1972/3) 60-74. Μ. AUB1NEAU, Textes ... d' Eph. et de

Chrysostome: Μυ 88 (1975) [13-123. D. ILlADOU, Ephrem. Vcrsions greque, latine et slave.
Addenda et corrigenda: ΕΕΒΣ 42 (1975/6) 320-373. Δ. ΔΡΙΤΣΑ, Ό εύρυθμος πατερικός
λόγος ... ' Άθήνα 1986.
Θεολογικά:

Ι.

HAMMERSBERGER, Die Mariologie des Eph., Innsbruck 1938. C. MARTIN
EDSMAN, Le baptemc du feu, Uppsala 1940, σσ. 94 έξ. Ε. BECK, Die Theologie des hl.
Ε. ίΩ seinen Hymnen ίibcr den Glauben (StA 21), Roma 1949. ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, Le baptemc
chez s. Eph.: OrSy Ι (1956) 111-136. ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, Ephraems Reden ϋber den Glaubcn (ΞιΑ
33), Roma 1953. ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, Die Eucharistie bei Ephraem: OC 38 (1954) 41-67. ΤΟΥ 1ΔΙΟΥ, Ascetisme et monachisme chez s. Eph.: OrSy 3 (1958) 273-298. ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ,
Symbo1um-Mysterium bei Aphraat und Ephriίm: OC 42 (1958) 19-40. Ι. LELOIR, Doctrίnes
et methode de s. Ε. d' aprcs son commentaire de Ι' Evangile Concordant (CSCO 220 subsidia
18), Louvain 1961. ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ: Handes Amsorya (1961) 449-466 (χριστολογία τού Δια
τεσσάρων). W. CRAMER, Die EngelvorsteIIungen bei Ε., Rom 1%5. Τ. JANSMA, Ephraem
ΟΩ Exodus 11 5. Reflexions ΟΩ the interplay of human freewiII and divine providence: OCP
39 (1973) 5-28. R. MURRAY, Symbols of Church and Kingdom. Α sιudy ίΩ early syriac
tradition (βάσει Άφραάτη καί 'Εφραίμ), Cambridge υΩίν. Pr. 1975. Α. ΟΕ HALLEUX,
Mar Ephrem theologien: ParOr 4 (1973) 35-54. J. GRIBOMONT, Le triomph de Pίiques
d' apres s. Ephr.: ParOr 4 (1973) 147-189. G. SABER, Ιa typologie sacramentaire et
baptismale de s. Ε.: ParOr 4 (1973) 73-91. ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, La theologie baptismale de s. Ε.,
Kaslίk (Λίβανος) 1974. Μ. SCHMIDT, lnfluence de S. Eph. sur la litterature latine et
aIlemande du debut du Moyen Age: ParOr 4 (1973) 325-341. Ν. ΕΙ KHOURY, Die
Interpretation der We!t bei Eph. dem Syrer, Tίibingen 1976. J. MARΤΙKAINEN, Das Bose
und der Teufel ίΩ der Theologie Ephraems des S. Eine systematische theologische
Untersuchung, Abo Academi 1978. Ε. BECK, Die Hyle bei Markion nach Ε.: OCP 44 (1978)
5-30. TQY ΙΔΙΟΥ, Ephriims Polemik gegen Mani und die Manichiier im Rahmen der
zeitgenossischen griechischen Polemik und der des Augustinus (CSCO 39 Ι Isubsidia 55),

345
louvain 1978. ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, Ephriίms des Syrers Psychologie und Erkenntnislehre (CSCO
subsidia 58), Louvain 1980. ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, Τέχνη und τεχνίτης bei dem Syrer Ephriίm: OCP
47 (1981) 295-331. G. NOUJAIM, Antropologie et economie du salut chez S. Ephrem. Autour
des notions de Ghalyata, Kasyata et Kasya, Rome 1980 (πολυγρ. διατριβή). ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ,
Essai sur quelques aspects de la phiIosophie d' Ephrem de Nisibe: ParOr 9 (1979/80) 27-50.
J. MARTlKAINEN, Gerechtigkeit und Giite Gottes. Studien zur Theologie νοη Ephraem
dem Syrer und Philoxenos νοη Mabbug, Wiesbaden Harrassowitz 1981. Ε. BECK, Glaube
und Gebet bei Ephriίm: OC 66 {Ι 982) 15-50. ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, Zur Terminologie νοη Ephriίms
Bildtheologie: Typus, Symbol, AlIegorie bei den ostlichen Vaιι:rn und ihren ParalIelen ίπ
Mirrelalter ... , εκδ. Μ. Schmidt καί C. Geyer, Regensburg 1982, σσ. 239-277. Μ. SCHMIDΤ.
Die Augensymbolik bei Ephriίm und ParaIIelen ίη deutschen Mystik: στό παραπάνω συλ
λογικό έργο, σσ. 278-301. Ρ. YOUSIF, Typologie und Eucharistie bei Ephriίm und Thomas
νοη Aquin: στό παραπάνω συλλογικό έργο, σσ. 75-107. D. D. BUNDY. Ephrem's critique
of Mani. Τhe limits of knowledge and the nature of language: Gnosricisme er monde
heJleniscique ... par J. RIES ...• Louvain 1982, σσ. 289-298. Ρ. YOUSIF. Ι' eucharistie chez
s. Efrem de Nisibe (OCh Analecca 224), Roma 1984. BOU MANSOUR, La defence
ephremienne de la Iίberte contre les doctrines marcionite, bardesanite et manicheenne: OCP
50 (1984) 331-346. ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, Aspects de la Iiberte humaine chez saint Ephrem le Syrien:
EThL 60 (1984) 252-282. Μ. SCHMIDT, Das Auge als Symbol der Erleuchtung bei Ephriίm
und ParaIIelen ίη der Mystik des Mittelalters: OC 68 (1984) 27-57.
Ές ΤΙΎl1 τι κά-Βιβλι κά:

J. MOLlΤOR, Der Paulustext des hI. Eph. aus einem armen. erhaltenen Paulinenkommentar, Rom 1938. L. LELOIR, Ι' evangile d' Eph. d' apres les oeuvres editees, louvain 1958.
ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ. Ι' originaI syriaque du commentaire de s. έ. sur le Diatessaron: AnaJecta BibJίca
11 (1959) 301-402. ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, Le temoignage d' έ. sur le Diatessaron: CSCO 227/subsidia
19. Α. EGAN, Α re-consideration of the authenticity of Ephrcm's "An exposition of the
Gospel": Kyriakon. Festschrift J. Quasren, Ι, Miinster 1970. σσ. 128-134. Τ. JANSMA.
Beitriίge zur Berichtung einzelnersteIlen ίη Ephriίms Genesiskommentar: OC 56 (1972) 59-79
(βλ. καί 55 [1971] 295-316' 58 [1973] 121-131). STEN ΗΙΟΑΙ, Interpretatio syriaca (γερμ.
μετάφρ. της Chr. Β. Sjaberg), lund 1974. R. MURRA Υ, Der Dichter als Exeget. Der hl.
Ε. und die heutige Exegese: ZKTh 100 (1978) 484-494. Τ. KRONHOI.M, Motifs from Genesis
1-11 ίη the genuine Hymns of Ε., with panicular reference ιο the influence of Jewish exegeticaI
tradition, Lund Gleerup 1978. Ε. BECK. Das BiId νοη Sauerteig bei Ε.: OC 63 J1979) 1-19.
Ρ. YOUSIF, St. Ephrem οη Symbols ίη Nature ... : EChR 10 (1978) 52-60. Β. ΟΕ MARGERIE.
lntroduction a Ι' histoire de Ι' cxegese. Ι: Les peres grecs et orientaux. Paris-Cerf 1980, σσ.
165-187. Α. KOWALSKI, Rivestiti di gloria. Adamo ed Eva nel commento di sant' Efrem
a Gen. 2. 25. Ricerca suIle fonti deIl' esegesi siriaca: Cristianesimo neIJa storia 3 (1982) 41-60.
Ε. BECK, Der syrische Diatessaronkommentar Ζυ Jo. Ι. 1-5: OC 67 (1983) 1-31.
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81.

ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ ΑΓΚΥΡΑΣ (+περίπου 374)

ΓΕΝΙΚΑ

Ό έπίσκοπος Άγκύρας Μάρκελλος έδρασε από τό

325

καί δοκί

μασε μάταια νά έπηρεάσει τήν θεολογική πορεία της έποχης του. Είχε
μικρή θεολογική καί φιλοσοφική παιδεία, έπισκόπευσε στήν μικρα
σιατική

W

Αγκυρα, έλαβε μέρος οτήν Α ι Οίκουμενική Σύνοδο καί με

τά, δταν οί όρθόδοξοι διώκονταν, εμεινε στό πλευρό του Άθανασίου,

γεγονός πού του στοίχισε τήν έξορία περί τό

335/6,

άν όχι ένωρίτε

ρα. 'Εξόριστος στήν Ρώμη, αθωώθηκε από τήν έκεί σύνοδο του

όπως καί από τήν σύνοδο της Σαρδικης

(343),

341,

κάτι πού όφειλόταν

στήν κάπως ακίνδυνη WΕκθεσιv πίστεως, πού ύπέβαλε στόν 'Ιούλιο
Ρώμης, καί στήν συμπαράσταση του Άθανασίου. Ό τελευταίος ύ

πηρξε πολύ έφεκτικός έναντι του Μαρκέλλου, ίσως διότι αγνοουσε
αρχικά τίς κακοδοξίες του ή στηρίχτηκε πολύ στήν παραπάνω έκ
θεση, αλλά κυρίως διότι στήν έποχή της αρειανικης λαίλαπας καί

τών διωγμών τών όρθοδόξων ό Μάρκελλος όχι μόνο έδειξε θάρρος
κι έμμονή στήν όρθοδοξία, αλλά εγραψε περί τό

335

κατά του Σοφι

στη Άστερίου καί τών άρειανών, οί όποίοι θεωρουσαν τόν Μάρκελ
λο σαβελλιανό καί τόν καταδίκασαν πάλι, μέ διάταγμα του Κων
σταντίου

(347).

'Έκτοτε οί απόψεις του γνώστη καν εύρύτατα καί ό 'Αθανάσιος
έπαυσε νά τόν ύποστηρίζει, ένώ αργότερα ό Μ. Βασίλειος ζητουσε

τήν προσωπική καταδίκη του. Διδασκαλίες του είχαν ήδη καταδι
καστεί στήν σύνοδο τών 'Εγκαινίων

(341),

τό έπίσημο σύμβολο της

όποίας είχε χαρακτήρα αντισαβελλιανικό καί άντιμαρκελλιανικό,
διότι τόνιζε τρείς πραγματικές θείες ύποστάσεις καί υίοθετουσε τόν

χαρακτηρισμό του γίου ώς είκόνας του Πατέρα, άποψη πού είχε κα
ταπολεμήσει ό Μάρκελλος. 'Αλλά καί στόν λεγόμενο τέταρτο τύπο
συμβόλου της ίδιας συνόδου τονίζεται ίδιαίτερα ή συνέχιση της βα

σιλείας του Κυρίου, γιά τήν όποία ό Μάρκελλος δίδασκε δτι τελειώ
νει μέ τήν έπίγεια παρουσία του Λόγου. Τό αντιμαρκελλιανικό κλίμα
συνεχίστηκε μέχρις δτου τόν καταδίκασε όριστικά ή Β ι Οίκουμενι
κή Σύνοδος

(381).

Ή συγγραφική σταδιοδρομία του Μαρκέλλου άρχισε μάλλον πε

ρί τό

335,

ένώ στό μεταξύ Ο Άθανάσιος αγωνιζόταν νά στηρίξει τό

κυρος της Νίκαιας καί νά δικαιώσει τό όμοούσιος μέ τήν θεολογία

ότι ό Υίός είναι φυσικός Υίός. Τότε λοιπόν ό Μάρκελλος διαπίστω
σε όρθά δτι έπρεπε νά δοθεί έξήγηση καί στό πώς ύπάρχουν ό Πα-
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τήρ, ό γίός καί τό Πνευμα, δηλαδή πώς τά τρία, πού έχουν τήν ίδια
φύση, είναι ένας Θεός. Τό πρόβλημα τουτο, πού δέν έλυσε ούτε ό
'Αθανάσιος, λύθηκε από τό

364

καί μετέπειτα μέ τήν θεολογία του

Βασιλείου περί τών ίδιαιτέρων ίδιωμάτων κάθε υποστάσεως καί της
απόλυτα κοινης φύσεώς τους. Τήν απάντησή του ό Μάρκελλος όρ
γάνωσε σ' ένα φιλόδοξο έργο χωρίς έμποτισμό στήν θεολογική πα
ράδοση καί μέ διάθεση βιβλικιστική, δηλαδή μέ στενή γραμματική

έρμηνεία βιβλικών χωρίων πού απομονώνει από τό πλαίσιό τους. Άπό
τό πρώτο αυτό έργο του, του όποίου αγνοουμε τόν τίτλο, σώθηκαν
μόνο αποσπάσματα. 'Από αύτά συνάγουμε τίς βασικές θέσεις του
συγγραφέα, πού αργότερα συνέταξε καί άλλα κείμενα μέ τόν ίδιο σκο

πό καί τίς ίδιες ιδέες, ίσως λίγο καλυμμένες η βελτιωμένες. Ό Μάρ
κελλος αvτέKρoυε τόν έπίσημο μέχρι τότε θεωρητικό του αρειανισμου,

τόν 'Αστέριο, αλλά δέν έκκινουσε από τήν Παράδοση της 'Εκκλη
σίας. Άθέτησε διδασκαλίες (όπως Π.χ. ότι ό γίός είναι «είκών» του
Πατέρα, ότι ό Χριστός θά υπάρχει καί θά βασιλεύει καί μετά τήν
σταύρωσή του, δτι ένανθρώπησε κι έγινε θεάνθρωπος, διδασκαλίες
όμως πού στήν νΕκθεσίν του δεχόταν, σύμφωνα μέ δήλωση της συ

νόδου στήν Σαρδική: Άθανασίου, Άπολογητικός Β'

45,1

κ.ά.) καί

συγκρότησε ούσιαστικά δικό του θεολογικό σύστημα, πού έξωτερι
κά έμοιαζε σαβελλιανικό.
Σύμφωνα μέ τό σύστημα του Μαρκέλλου στήν θεότητα έπικρατεί

αρχικά είδος ήσυχίας, όσο ακόμα ό Λόγος βρίσκεται στόν Θεό. ·0
Λόγος εΙναι αίδιος κι εχει τήν φύση του Θεου. ·Η κατάσταση αύτή

ή τό είναι του Θεου κατανοείται ώς απόλυτα αδιαίρετη δύναμις, πού
έκδηλώνεται ώς ένέργεια. Μέ τόν όρο ένέργεια αντέκρουε τόν δρο
υπόσταση, πού γιά τούς αρειανούς προϋπέθετε άλλη φύση. ·0 Λό
γος, παραμένοντας ένα Πρόσωπο (Άπόσπασμα 76) μέ τόν Θεό, «έ
νεργείφ) δημιουργεί ώς γίός τόν κόσμο καί μετά λαμβάνει σάρκα,

χωρίς νά ένώνεται πραγματικά μέ αύτήν. 'Έχουμε, λοιπόν, «πλά
τυνσιν» του ένός Θεου, του ένός προσώπου, σέ τριάδα (μέ τό άγ. Πνευ

μα), πού δέν σημαίνει τρία όντα, διότι ή πλάτυνση είναι αποτέλεσμα

ένέργειας του μοναδικου θείου είναι, ή όποία μάλιστα πραγματώνε
ται ώς οίκονομία (στήν ίστορία) γιά τήν σωτηρία του ανθρώπου καί

ή όποία γι' αύτό θάέχει καί τέλος. ·Η Τριάς δηλαδή μέ τό τέλος της
θείας οίκονομίας θά παύσει νά είναι Τριάς, διότι Λόγος καί Πνευμα
θά έπιστρέψουν, θά ανακεφαλαιωθουν, στό ενα, στήν ήσυχία, από
τήν όποία ώς ένέργεια έκκίνησαν. ·0 Υίός, ώς Λόγος, θά έπανέλθει
στούς Kι~λπoυς του Θεου καί ή παρουσία του, όπως είχε αρχή καί

δριο χρονικό, έτσι θά έχει καί τέλος. ·Η διδασκαλία του αύτή δια
δόθηκε τόσο πολύ καί θεωρήθηκε τόσο έπικίνδυνη, ώστε κρίθηκε α
ναγκαίο νά καταδικαστεί στήν Β' Οίκουμενική Σύνοδο

(381)

μέ τήν
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φράση «ού (= του Κυρίου 'Ιησου Χριστου) της βασιλείας ουκ έσται
τέλος». Ή βασιλεία μάλιστα τού Κυρίου είναι γιά τόν Μάρκελλο δχι
τού θείου Λόγου, αλλά τού ανθρώπου, τόν δποίον αυτός ανέλαβε.
Ό άνθρωπος 'Ιησούς Χριστός απλώς μέ τήν δύναμη τού Λόγου θά
βασιλεύσει γιά νά νικήσει τόν Διάβολο. Καί όταν τόν νικήσει δέν θά

έχει λόγο υπάρξεως. Είναι φανερό πώς έδώ υπάρχει απέραντη σύγ
χυση, διότι ουσιαστικά διακρίνονται τρία όντα:

α) ό Θεός Λόγος πού είναι αεί μέ τόν Πατέρα,
β) ό γίός μέ τόν όποίο έν χρόνω δημιούργησε τά πάντα καί
γ) ό 'Ιησούς Χριστός της Μαρίας (δηλαδή μόνο ή ανθρωπότητα
τού Λόγου), τόν όποίο ανέδειξε (<<έποίησεν») ό Θεός σέ Χριστό καί

Κύριο. 'Ιησούς όμως καί Χριστός εγινε ό γίός, πού δέν έχει δική του

προσωπική υπόσταση, αφού είναι αποτέλεσμα ένέργειας. Ένίοτε συγ
χέεται ό Λόγος μέ τόν γίό (διότι ό ίδιος ό Μάρκελλος συνέβη νά χα

ρακτηρίσει τόν γίό αίδιο, αλλά καί νά τόν χρονικοποιήσει σέ
μεταγενέστερο έργο του: Περί πίστεως

34

καί

14)

η φαίνεται ό γίός

ώς περαιτ.έρω στάδιο ένέργειας της θεότητας. Πάντως ή έλλειψη υ

ποστάσεως τού γίού έξηγεί τό γιατί ό Χριστός δέν αποτελεί πραγμα

τική υποστατική ενωση θείου καί κτιστού, γιατί δέν είναι θεάνθρω
πος, κάτι πού σημαίνει ανατροπή τών χριστολογικών καί σωτηριο
λογικών δεδομένων της Παραδόσεως καί της δυνατότητας γνώσεως

τού Λόγου (Περί πίστεως

17).

Διδάσκει δηλαδή έμμεσα καί είδος α

γνωστικισμού, αφού τελικά τόν Πατέρα γνωρίζει μόνο ό άγνωστος
γιά μας Λόγος καί όχι ό 'Ιησούς Χριστός, τόν όποίο οί άνθρωποι γνω
ρίζουμε.

Μέ τίς προϋποθέσεις αυτές διατυπώνει ακόμα είδος αποκαταστά
σεως τών πάντων, «αφανισμόν» κάθε αντίθετης ένέργειας (Άπόσπ.

121).

Ό Λόγος καί ή καθόλου θεία οίκονομία σκοπό έχουν τήν υπο

ταγή καί προσαγωγή τών πάντων στόν Θεό. Ή προσαγωγή έπιτυγ

χάνεται μέ τήν πρόσληψη δλης της ανθρωπότητας κατά τήν ένσάρ
κωση. Ή προσληφθείσα μάλιστα ανθρωπότητα ταυτίζεται σαφώς μέ

τήν ίδια τήν Έκκλησία ώς σώμα Χριστού, άποψη πού καλλιέργησε
μετά ό Γρηγόριος Νύσσης. Ή Έκκλησία κατανοείται ώς συνέχεια
της βασιλείας μετά τήν Σταύρωση (Περί της ένσάρκου έπιφαvείας

21).

Στά μεταγενέστερα έργα του ό Μάρκελλος (Περί της ένσάρκου

έπιφανείας καί Περί πίστεως λόγος μείζων, πού είχαν έκδοθεί ώς α
θανασιανά καί πού πρόσφατα ή έρευνα τά έπαναποδίδει, έστω μέ
κάποιο δισταγμό, στόν Μάρκελλο) φαίνεται ότι προσπαθεί νά μειώ
σει κάπως τήν αρνητική έντύπωση πού είχε προκαλέσει τό πρώτο

κείμενό του. Τελικά δμως καμμία θεμελιώδης αντίληψη δέν αλλά

ζει στό σύστημά του, τό όποίο κατασκεύασε γιά νά καταπολεμήσει
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τούς αρειανούς καί νά ένισχύσει τίς δρθόδοξες θέσεις, αλλά μάταια.

Ό αρειανισμός εύκολα ανέτρεπε τό παράδοξο σύστημά του καί οί
δρθόδοξοι όφειλαν στό πρόσωπό του νά καταπολεμήσουν έναν αί

ρετικό, πού όμως έμφανιζόταν στό πλευρό τους, γεγονός πού καθυ
στέρησε τόν άντιμαρκελλιανικό αγώνα τών δρθοδόξων.
«πρό γάρ της δημιουργίας άπάσης ήσυχία τις ήν, ώς είκός, δντος
έν τφ Θεφ του Λόγου» (Άπόσπασμα

103).

«άδύνατον γάρ τρείς υποστάσεις ο()σας ένουσθαι μονάδι, εί μή πρό
τερον ή τριάς τήν άρχήν άπό μονάδος

fxot»

(Άπόσπασμα 66).

«ού σαφώς καί φανερώς ένταυθα, άπορρήτφ < δέ > λόγφ, ή μο
νάς φαίνεται πλατυνομένη μέν είς Τριάδα, διαιΡείσθαι δέ μηδα
μώς;» (Άπόσπασμα

67).

«ένεργείQ. ή θεότης μόV1] πλατύνεσθαι δοκεί, ώστε μονάς όντως έ
στίν άδιαίρετος» ('Απόσπασμα

71).

«εΙ μέν εΙκών (= δ Λόγος) ού Κύριος ούδέ Θεός, άλλ' είκών Κυρίου
καί Θεου» ('Απόσπασμα

96).

«πώς έγχωρεί τήν έκ γης τε ούσαν

(=

σάρκα) καί μηδέν ώφελου

σαν (= τόν Λόγον) καί έν τοίς μέλλουσιν αίώσιν ώς αύτφ λυσιτε
λουσαν συνείναι τφ Λόγφ; ... Έ ν ε Ρ γ ε ί

Q.

μόVΊ] διά τήν άνθρωπίνην

σάρκα Χ ω Ρ ί ζ ε ι ν α ύ τ ό ν (= τόν Λόγον) δοκών καί ώσπερ
ρητόν τινα χρόνον δρίζων αύτφ της έν δεξιq καθέδρας, ουτω φησί
πρός αύτόν 'fως άν θώ τούς έχθρούς σου υποπόδιον τών ποδών

σου' (Ψαλμ.

109, 1).

Ούκουν δ Ρ ο ν

τ ιν ά

ε χ ε ι ν δοκεί ή κατά

άνθρωπον αύτου οΙκονομία τε καί βασιλεία ... Ούδέ γάρ αύτός καθ'
έαυτόν δ Λόγος άρχήν βασιλείας είληφεν, άλλ' δ άπατηθείς ύπό
του διαβόλου άνθρωπος διά της του Λόγου δυνάμεως βασιλεύς γέ

γονεν, ίνα, βασιλεύς γενόμενος, τόν πρότερον άπατήσαντα νική
σει

διάβολον...

Τί

γάρ

άποκαταστάσεως' (Πράξ.

έτερον

3, 21)

βούλεται

τό

'άχρι

χρόνων

ή αΙώνα μέλλοντα σημαίνειν, έν

Φ δεί πάντα της τελείας τυχείν άποκαταστάσεως;» (Άπόσπασμα

117).
«ΗΟταν λέΎτΙ δ Πέτρος Ό .. τόν 'Ιησουν, δν υμείς έσταυρώσατε'

(Πράξ.

S, 36),

ού περί της θεότητος αύτου λέγει, δτι καί Κύριον αύ

τόν καί Χριστόν έποίησεν, άλλά περί της άνθρωπότητος αύτου, ή
τις έστί πάσα ή 'Εκκλησία, ή έν αύτφ κυριεύουσα καί βασιλεύουσα
μετά τό αύτόν σταυρωθηναι» (Περί της ένσάρκου έπ[φανείας

21).

«τόν 'Ιησουν Χριστόν καί Κύριον έποίησεν δ Θεός. Αύτός φανε
ρώς δ του Κυρίου άνθρωπος καί άρχή δδών έκτίσθη ... καί Κύριος

'Ιησους Χριστός δ ποιηθείς καί σταυρωθείς» (Περί πίστεως 22).
fan διά τόν έν αύτφ κρυ

«'Ιησους δ γίός του Θεου έχρημάτισε καί

βέντα Λόγον» (αύτόθι

32).
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Τό

371 ή μαρκελλιανική έκκλησία της Αγκυρας, δπου ζουσε α
κόμη 6 Μάρκελλος, συνέταξε μέ τήν εύθύνη του άγνωστου άλλοθεν
W

διακόνου Εύγενίου (η Ύγίνου) «νΕκθεσιν πίστεως όρθής». Είδική πρε
σβεία παρουσίασε τό σύντομο κείμενο στόν Μ. 'Αθανάσιο, γιά νά
απαλλάξει αύτός τήν μαρκελλιανική έκκλησία από τίς κατηγορίες
γιά κακοδοξία. Είναι πολυσήμαντο τό γεγονός όη στήν «νΕκθεσιν»

άμεσα καταδικάζονται δοξασίες του Μαρκέλλου. 'Έτσι τώρα

6 Λό

γος ταυτίζεται μέ τόν γίό, καταδικάζονται οί φρονουντες ότι «ήν ποτε
μονάς μή όντος Υίου καί 'fιν ποτε δυάς μή όντος άγίου ΠνεύμαΤΟζ»
καί δτι «τελεία καί αίδιός έστιν ή Τριάς». Όμολογείται ότι ύπηρχε
αιδίως «ένυπόστατος ή Τριάς», όη

«6

Χριστός ούχ ώσπερ είς τούς

προφήτας έγένετο», αλλ' όη «γεννηθείς έκ Μαρίας άνθρωπος δι' ή

μας» «έγένετο». ·Η πρεσβεία καί

6

συντάκτης της «'Εκθέσεως» Εύ

γένιος μετέφεραν καί ύποστήριξαν αύτά μέ έντολή της 'Εκκλησίας
τους τήν έποχή πού

6

Βασίλειος (Έπιστ.

καταδίκη του Μαρκέλλου, τόν 6ποίο

69, 2' 80' 82) ζητουσε
τελικά 6 'Αθανάσιος δέν

τήν
κα

ταδίκασε. Τήν στάση του 'Αθανασίου θά κατανοούσαμε ίσως, άν

6

Εύγένιος πληροφόρησε ότι ή «'Έκθεσις» είχε τήν σύμφωνη γνώμη

του Μαρκέλλου. Άλλά έκεί δέν σημειώνεται κάτι τέτοιο. Πάντως,

αφού δέν αναφέρεται τό όνομα τού Μαρκέλλου, συνετό είναι νά δε
χτούμε η ότι αύτός δέν είχε πλέον γνώμη (ένεκα γήρατος η παραμε
ρισμού) η ότι δέν είχε τό θάρρος νά διαδηλώσει τήν αλλαγή τών
φρονημάτων του.

V

Αλλωστε, έάν είχε όντως αλλάξει φρόνημα, έάν

είχε έξέλιξη δηλωμένη καί αποφασιστική στήν θεολογία του, όπως
νομίζει

73-121),

6

τελευταίος έρευνητής τού θέματος Μ.

Tetz (ZNW 64 [1973]

θά ήταν πολύ δύσκολο νά έρμηνεύσουμε τήν προσωπική κα

ταδίκη του στήν Β' Οίκουμενική Σύνοδο

(381).

ΕΡΓ Α ΜΑΡΚΕΛΛΟΥ
Ό Μάρκελλος έγραψε άντιαρειανικά έργα καί Έπιστολές.

CPG

ΙΙ

2800-2806.
Κατά Άστερίου. Γράφηκε περί τό

335/6 γιά

Άστερίου, θεωρητικού τότε τού άρειανισμού.

νά άναιρέσει τίς απόψεις τού

·0

τίτλος τού εργου δέν σώ

θηκε. Άπό τά Κατά Μαρκέλλου καί Περί έκκλησιαστικής θεολο'γίας τού

Εύσεβίου Καισαρείας καί από αντιμαρκελλιανικό έργο τού Άκακίου Και
σαρείας διασώθηκαν
Ε. KLOSΤERMANN:

άπό

129

άποσπάσματα.

Eusebius Werke, ιν (GCS), Leipzig 1906, σσ. 185-215 (β'
G. C. HANSEN, Berlin 1972). ΒΕΠ 29, 179-212.

εκδοση
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'Επιστολή πρός Ίούλιον Ρώμης.
Κ. ΗΟΙΙ,

Epiphanius Werke, 111 (GCS), Leipzig 1933,

ΝΕ"θεσις πίστεως. Συντάχτηκε τό
άπό τήν σύνοδο της Ρώμης

(341).

340

σσ.

256-259. PL 8,915-919.

γιά νά επιτευχτεί ή άθώωσή του

Πάντως τό γεγονός δτι στό κείμενο δέν

άναφέρονται οί δρθόδοξες διδασκαλίες, πού ώς έκθεσιν ύπέβαλε δ Μάρ

κελλος γιά τήν Σύνοδο της Ρώμης καί πού μνημονεύει ή σύνοδος της Σαρ
δικης, δημιουργεί πρόβλημα γνησιότητας γιά τό σύντομο αυτό

εάν ή Σαρδική ('Αθανασίου, ΆπολΟΎ1]τικός Β'
του Μαρκέλλου. 'Εκδόθηκε ώς

PG 25, 200-208.
239-241.

Η.

fpyo

45,

fpyo.

'Εκτός

Ι) είχε νεώτερη έκθεση

του 'Αθανασίου.

NORDBERG, Athanasiana

Ι,

Helsinki 1962,

σσ.

49-56.

ΒΕΠ

33,

Περί της ένσάρ"ου έπιφανείας του θεου Λόγου καί κατά άρειανών. 'Εκ
δόθηκε ώς έργο του 'Αθανασίου. Σώθηκαν μεταφράσεις στήν λατινική, τήν
άρμενική καί τήν συριακή. Ό

Simonetti (RSLR 19 [1973] 313-329)

άρνείται

τήν μαρκελλιανική προέλευση του έργου τούτου, όπως καί του έπόμενου.

PG 26, 984-1028.

ΒΕΠ

33, 221-238.

Περί πίστεως λόγος μείζων. 'Εκδόθηκε ώς

Scheidweiler τό

άποδίδει στόν Μάρκελλο, ενώ

fpyo του 'Αθανασίου καί ό
δ Simonetti προτιμά ώς συν

τάκτη του τόν Δίδυμο. Μεταφράστηκε στήν άρμενική καί τήν συριακή.
ρα

26, 1264-1293. Ε. SCHWARTZ, Der sogennante Sermo major de fide des Athanasius,
Μϋnchen 1925. Μ. RICHARD: MSR 6 (1949) 132 έξ. ΒΕΠ 33, 248-262. ΕΠΕ 31,264-311.
'Επιστολή πρός Λιβέριον Ρώμης. 'Εκδόθηκε ώς εργο του' Αθανασίου. Ό

Μ.

Tetz

τήν άποδίδει πειστικά στόν Μάρκελλο. Ταυτίζεται μέ τό ψευδο

αθανασιανό κατά θεοπασχιτών κείμενο.
ρα 28, 1444-1445. PL 8, 1396-1399. Μ. ΤΕΤΖ: ZKG 83 (1972) 152-154.

Περί ΈκκλησΙας. 'Εκδόθηκε από τόν G. Mercati ώς έργο τού μάρτυρα
'Ανθίμου Νικομηδείας ( + 302). Ό Μ. Richard τό προσγράφει στόν Μάρ
κελλο (MSR 6 [1949] 5-28), ενώ δ R. Hanson αναζητεί άλλον συγγραφέα στήν

δεκαετία τού 370 (PRIA 83 [1983] 251-254).
G. MERCATI, Anthimi Nicomediensis episcopi et martyris de sancta Ecclesia: Note di
letteratura bibIica e cristiana antica, Roma 1905, σσ. 87-98.

ΕΡΓΟ ΕΥΓΕΝΙΟΥ

~E"θεσις πίστεως όρθης πρός 'Αθανάσιον. Κείμενο 85 άράδων, γραμμέ
νο τό 371 ώς απολογητική όμολογία τών μαρκελλιανών, πού άπέρριπταν
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θεμελιώδεις κακοδοξίες τού Μαρκέλλου.
ΡΟ

18. 1301-1305. G. ΗΑΗΝ. Bibliothek der Symbole ... (έπανέκδοση 1962). σσ. 262-264.
Markellianer und Athanasios von Alexandrien. Die marcellianische Expositio fidei
ad Athanasium des Diakons Eugenios von Ankyra: ZNW 64 (1973) 78-89 (fκδοση κριτική).
Μ. ΤΕΤΖ.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

W. GERICKE. Markell von Ancyra. Der Logos-Christologe und Biblizist ...• Halle 1940.
G. W. ΙΑΜΡΕ. Exegesis of some Biblical Texts by Marcellus ... : JThS 49 (1948) 169-175.
J. Μ. FONDEVILLA. Ideas cristologicas de Marcelo de Ancyra: ΕΕ 27 (1953) 20-64. ΤΟΥ
ΙΔΙΟΥ. Ideas trinitarias Υ cristologicas de Marcelo de Ancyra. Madrid 1953. F. SCHEIDWEILER. Wer ist der Verfasser des sogennanten Sermo maior de fίde?: ΒΖ 47 (1954) 333-357.
ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ. Marcell von Ancyra: ZNW 46 (1955) 202-214. ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ. Καίπερ. nebst
einem Exkurs zum Hebraerbrief: Hermes 83 (1955) 220-230. F. RΕFΑuιέ: RSR 49 (1961)
520-548. Μ. ΤΕΤΖ. Zur Theologie des Marcell von Ankyra Ι: ΖΚΟ 75 (1964) 217-270· 11:
ΖΚΟ 79 (1968) 3-42· 111: ΖΚΟ 83 (1972) 145-194. Ρ. SINISCALCO: ΑΑΤ 1966/1967. σσ.
83-113 (ό Μάρκελλος έρμηνευει έρμητικό χωρίο). Ι. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ. Τό Τριαδικόν δό
γμα κατά τόν Δ' αΙώνα: ΕΕΘΣΠΘ 13 (1968) 309-314. F. ΟΕ Ρ. soLA. Texto patristico
sobre la controversia Crίstοlόgίca: SP 19 (1970) 21-33 (6πόνοια δτι fσως ι'tνήKει στόν Μάρ
κελλο). L. W. BARNARD. Pope Julius, Marcellus of Ancyra and the Council of Sardica.
Α reconsideration: RTAM 38 (1971) 69-79. F. J. LEROY. Une homelie nouveIle origenoarienne, issue de milieux antimarcelliens ΒΗΟ 1076 Ζ in Lc 1.31-44: Epeklasis. MeIanges
aJ. DanieJou ...• Paris 1972. σσ. 343-353. Τ. Ε. POLLARD, MarceIIus of Ancyra. a neglected
Father: Epektasis. βλ. παραπάνω. σσ. 187-196. G. Μ. RAPISARDA. La questione deII
autenticitiι. del De incarnatione Dei Verbi et Contra Arianos di s. Athanasio. Rassegna deli
studi: NDid 23 (1973) 23-54. R. Μ. ΗϋΒΝΕR. Die Einheit des Leibes Christi bei Gregor
von Nyssa, leiden 1974. σσ. 269-324 κυρίως. Α. GRILLMEIER, Ό κυριακός άνθρωπος.
Eine Studie Ζυ einer christologischen Bezeichnung der Viί.terzeit: Traditio 33 (1977) 1-63.
Ι. W. BARNARD. MarceIlus of Ancyra and the Eusebians: GOTR 25 (1980) 63-76. J. Τ.
LIENHARD. Marcellus of Ankyra in modern research: ΤΞ 43 (1982) 486-503. ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ,
The exegesis of 1 Cor 15. 24-28 from MarceIIus of Ancyra to Τheόdοret of Cyrus: VC 37
(1983) 340-359. Μ. ΤΕΤΖ. Zum altromischen Bekenntnis. Ein Beitrag des MarceIlus von
Ancyra: ZNTW 75 (1984) 107-127.

82.

Στήν

ΣΥΝΟΔΟΣ

Valence (Valentia)

VALENCE (V ALENTINUM) (374)

της Γαλλίας συνήλθαν. στίς

12

'Ιουλίου τού

374.

είκοσι δύο γαλάτες έπίσκοποι πρός αντιμετώπιση τού σχίσματος, πού είχε
προκαλέσει δ αρειανισμός στούς κόλπους της 'Εκκλησίας, καί πρός λύση

άπολυτως πρακτικών θεμάτων. Τό πρώτο θέμα είχε ουσιαστικά λήξει. Μέ
πρόεδρο μάλλον τόν

Phaebadius Agen

συνέταξαν στήν συνέχεια

Epistula

353
ad Foroivlienses (επιστολή πρός τούς κατοίκους της Frejus) καί Statuta synodi
apud Ecclesiam Valentinam, δηλαδή 4 Κανόνες. Ό πρώτος από τούς κανό
νες απέκλειε της ίερωσύνης τούς διγάμους δ δεύτερος συμβούλευε τήν συγ

χώρηση τών γυναικών εκείνων, πού ενώ είχαν γίνει μοναχές αποφάσισαν
νά παντρευτούν· δ τρίτος συμβούλευε συγχώρηση εκείνων .. πού είχαν περι
πέσει σέ είδωλολατρία ή αίρεση· δ τέταρτος αφορα στόν πρεσβύτερο

ceptus, εκλεγμένο επίσκοπο Frejus,

Ac-

τόν δποίο f:νεκα θανάσιμου άμαρτήμα

τος εμπόδιζαν νά χειροτονηθεί επίσκοπος, δπως πληροφορούν οί συνοδι
κοί μέ τήν Epistula πρός τούς κατοίκους της πόλεως αυτης.

C.

Μ.

MUNIER: CCL 148 (1963) 35-45. J. GAUDEMET: SCh 241 (1977) 102-110.

83.

ΣΥΝΟΔΟΣ ΙΚΟΝΙΟΥ (376)

Στό 'Ικόνιο της Γαλατίας (Μικρασία) συνfjλθε τό

376

όλιγομελής σύνο

δος, της όποίας πρόεδρος ήταν δ έπίσκοπος της πόλεως

(+ 396/400).

, Αμφιλόχιος

Συγκλήθηκε μέ αφορμή κυρίως τήν δράση τών πνευματομά

χων, γιά τήν αντιμετώπιση τών δποίων δ ' Αμφιλόχιος είχε ζητήσει τήν βοή
θεια τού Μ. Βασιλείου, πού τό προηγούμενο έτος τού έστειλε τό περίφημο

f:pyO

του Περί τού άγ. Πνεύματος. Στήν σύνοδο θά παρίστατο καί δ Βασί

λειος, έάν δέν τόν εμπόδιζε ή αρρώστια. Οί συζητήσεις καί οί αποφάσεις
πάντως στηρίχτηκαν στό έργο τούτο τού Βασιλείου.

Σώζεται μόνο «'Επιστολή συνοδική», στήν όποία έχουμε τά καίρια στοι
χεία της βασιλειανfjς θεολογίας περί άγ. Πνεύματος καί περί τών τριών υ
ποστάσεων, πού έχουν μία φύση. 'Εδώ προδιαγράφεται ό,τι θ' ακολουθήσει

στίς συνόδους' Αντιοχείας (379) καί Κωνσταντινουπόλεως (381 καί 382).
Γιά πρώτη φορά επισημαίνεται συνοδικά δτι ή Νίκαια δέν περιέλαβε «πλα
τύτερον» περί άγ. Πνεύματος, διότι τότε δέν είχε κινηθεί τό ζήτημα. 'Επί
σης γιά πρώτη φορά επικυρώνεται συνοδικά ή θεολογία της μιας φύσεως
καί τών τριών υποστάσεων:
«τών τριών υποστάσεων καθαρώς ήμίν παραδοθεισών ... της δέ φύ
σεως καί της θεότητος μιας δμολογηθείσης» (ΡΟ
ρα

39,93-97. C. DATEMA: CCSG 3 (1978) 219-221.

39, 96CD).
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84.

ΑΝΩΝΥΜΟΥ:

Carmen contra paganos

Στόν κώδικα
γνωστό μέ τόν

Paris. lat. 8084 παραδίδεται καί κείμενο από 122 στίχους,
τίτλο Carmen contra paganos. 'Ανώνυμος καί ατάλαντος ποι

ητής γράφει στήν Ρώμη μέ πάθος κατά της είδωλολατρίας καί κατά γνω
στού τήν έποχή έκείνη έθνικού, πού διαδραμάτιζε ρόλο στήν δημόσια ζωή.
Ή χρονολόγηση τού ποιήματος έξαρταται από τόν έντοπισμό τού έθνικού

S. Mazzarino είναι ό Σύμμαχος (πατέρας) ( + 376), ένώ
παλαιότεροι έρευνητές τοποθετούσαν τό ερΙο στήν τελευταία δεκαετία τού
αύτού, πού γιά τόν

Δ' αί. Γράφηκε στήν Ρώμη τήν έποχή αύτή.

PLS ι, 780-4. F. RONCORONI, Carmen codicis Par. 8084: RSLR 8 (1972) 58-72. S.
MAZZARINO, ToIIerenla e inιoIIerenza ... : Anrico, rardoantico ed era conscanciniana, Bari
1974, σσ. 339-377. ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ. 11 carmen "Contro ί pagani" ... : Αύτόθι, σσ. 398-465. G.
PICONE, I1 probIema deiIa datazione del Lίber prodigiorum di Giulio Oss.: Pan. Sιudi Ist.
Fίlo/. lat. 2 (1974) 71-77. L. LENAZ, Annotazioni suI Carmen contra paganos: SP 25 (1978)
541-572. ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, RegiΙUr fatosi Jupiter ipse ... Una postiIIa al Carmen contra paganos:
Perenicas. Sιudi ίπ onore Α. Brelίch ... , Roma 1980, σσ. 293-309.

85.

ΣΥΝΟΔΟΣ ΡΩΜΗΣ (378)

Ή συνεχιζόμενη αντίδραση τού αντίπαπα Ούρσίνου, ή μέ βία καί αίμα
έπικράτηση τού Δαμάσου καί ή έναντίον τού τελευταίου δίκη, τήν όποία
κίνησε ό Ίσαάκ, είχαν μειώσει τό κύρος τού Δαμάσου, μολονότι σέ σχετι
κή δίκη αθωώθηκε. Γιά τήν ανάκτηση λοιπόν τού κύρους του ό Δάμασος
κάλεσε τό

378

στήν Ρώμη σύνοδο, ή όποία μέ κείμενό της, γραμμένο α

σφαλώς μέ πρωτοβουλία τού ίδιου, ζήτησε από τόν αύτοκράτορα Γρατια

νό νά δώσει μέ διάταγμα στόν έπίσκοπο Ρώμης προνόμια έκκλησιαστικά
γιά τήν 'Ιταλία καί ίσως γιά όλο τό δυτικό κράτος.
της συνόδου σώθηκε 'Επιστολή (αίτηση) πρός τόν αύτοκράτορα, πού

0-

φειλε νά καλύψει μέ διάταγμα τίς έξης δικαιοδοσίες: α) όποιος καταδικά

ζεται από τόν Δάμασο η από τήν σύνοδο τών καθολικών έπισκόπων νά
θεωρείται καταδικασμένος β) τούς κληρικούς πού αποφεύγουν τήν τοπι

κή έκκλησιαστική δικαιοσύνη νά προσάγουν οί αρχές στήν Ρώμη, έάν εί
ναι κοντινών περιοχών,
στόν μητροπολίτη της περιοχης, έάν είναι

i\

μακρινών περιοχών' γ) έπίσκοποι, πού υποψιάζονται γιά μεροληπτική κρί
ση τόν κριτή μητροπολίτη, έπιτρέπεται νά ζητήσουν κρίση συνόδου

15 έπι

σκόπων' δ) όταν ανακύπτει θέμα μέ μητροπολίτη, αύτός νά προσάγεται

απαραίτητα, γιά όριστική-δευτεροβάθμια κρίση, η στήν Ρώμη η όπου όρί-

355
σει δ Ρώμης ε) όταν άνακύπτει θέμα γιά τόν ίδιο τόν έπίσκοπο Ρώμης', αύ
τός νά κρίνεται άπό τόν αύτοκράτορα η άπό σύνοδο. Ό Γρατιανός
μετέτρεψε σέ διάταγμα τά παραπάνω, έκτός από τήν τελευταία περίπτω

(Collectio

ση

Α vellana Νο

13: CSEL 35,

Ι, σσ.

54-58).

Σχετικά μέ τό περιεχόμενο της 'Επιστολής παρατηρούμε τά έξης: α) ό
Ρώμης άπαιτεί γιά τόν έαυτό του τήν δευτεροβάθμια κρίση τών μητροπολι

τών, κάτι περισσότερο δηλαδή άπ' δ,τι τού έδινε ή σύνοδος της Σαρδικης
τού

343'

β) τά προνόμια αύτά ίσχύουν μόνο γιά τό δυτικό ρωμαϊκό κράτος,

αν δχι μόνο γιά τήν 'Ιταλία' γ) ή σύνοδος είναι ύπεράνω τού έπισκόποu Ρώ

μης, τόν όποίο μπορεί νά κρίνει, δπως τόν κρίνει καί ό αύτοκράτορας (!).
Δέν εχει έμφανιστεί ακόμα ή άντίληψη ότι τόν πρώτο θρόνο (Ρώμης) ού
δείς κρίνει.

MANSI, ΙΙΙ, 614-627 (τό διάταγμα τού Γρατιανού: 627-629). PL 13,579-584. GϋΝΤΗΕR:
CSEL 35, Ι, σσ. 54-57.
G. ROETHE, Zur Geschichte der rδmίschen Synoden im 3. und 4. lahrhundert, Berlin
1937, σσ. 102-109. Βλ. καί στό κεφάλ. Δάμασος. Ε. CASPAR, Der Prozess des Papstes
Damasus und die romisch-bischoniche Gerichtsbarkeit: ZKG 47 (1928) 178-202.

86.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ (+ τελευταίες ήμέρες του 378)
δ Μέγας

ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ

EΙσαγωΎ'l
Ό Μέγας Βασίλειος άνήκει στά ρηξικέλευθα πνεύματα της ίστο
ρίας, πού κυριολεκτικά δημιουργούν τήν ίστορία καί τήν δρίζουν.

Θεμελίωσε τήν καππαδοκική θεολογία, πού ήταν συνέχεια της
VΙKαϊKης-άθανασιανής καί πού δλοκληρώθηκε άπό τόν Γρηγόριο Θε
ολόγο καί τόν Γρηγόριο Νύσσης. Ό Β. τήν δράση του στήν θεολο

γία καί τήν Έκκλησία εγκαινίασε άκριβώς δταν άρχισε νά δδεύει
πρός τό τέλος του δ Μέγας 'Αθανάσιος. "Όταν δ «στύλος» αύτός
της καθόλου Έκκλησίας έδινε τίς τελευταίες του άναλαμπές καί λύ

γιζε άπό τόν χρόνο, τούς διωγμούς καί τούς άδιάκοπους άγώνες, ά
ναλάμβανε δράση δ Β., στήν Καισάρεια της Καππαδοκίας, περί τό
364. Τό κέντρο της θεολογίας μεταφέρθηκε άπό τήν 'Αλεξάνδρεια
στήν Καισάρεια, μολονότι ά κόμα ζούσε δ 'Αθανάσιος

( + 373). Καί

άπό τό 370 δ χριστιανισμός δλόκληρος θά είναι στραμμένος στήν

356
Καισάρεια, μέχρι τήν κοίμηση του Β., καί στήν Καππαδοκία γενι
κότερα μέχρι νά μετατοπιστεί τό βάρος πρός τήν Κωνσταντινούπο

λη, μάλιστα δταν θά γίνει τό

398

αρχιεπίσκοπός της ό ίερός Χρυσό

στομος.

Ό Β. υπηρξε πολυτάλαντη φυσιογνωμία. 'Απέβη ό πιό διακεκρι
μένος ρήτορας της έποχης του μέ παντοδαπή μόρφωση, στέρεη φι

λοσοφική παιδεία καί θαυμαστά όργανωτικά προσόντα. ΤΗταν
θεληματικός άνδρας καί πειθαρχημένος, μέ βαθιά αίσθηση του μέ
τρου, πολύ ευαίσθητος, κοινωνικός καί ασκητικός παράλληλα, έ
τοιμος νά θυσιαστεί γιά τήν αλήθεια, αυστηρός κι ευέλικτος, έφόσον
δέν τραυματιζόταν ή αλήθεια.
Τρείς παράγοντες προσανατόλισαν κυρίως τήν σκέψη καί τήν δρά
ση του: α ι • Τό οίκογενειακό του περιβάλλον, δπου έζησε καί γνώρι

σε έμπειρικά τήν Παράδοση της 'Εκκλησίας. Ή Παράδοση του έγινε
βίωμα καί νόρμα, κανόνας, μέ τρόπο αβίαστο. Στήν παράδοση της
γιαγιάς του Μακρίνας πρέπει νά ζητήσουμε τήν αγάπη καί τόν σε

βασμό πού είχε ό Β. γιά τόν Ώριγένη. Ό λόγος είναι άπλός: ή Μα
κρίνα μαθήτευσε στόν Γρηγόριο Θαυματουργό, ό όποίος γιά πολλά
χρόνια σπούδασε στήν Σχολή του Ώριγένη, στήν Καισάρεια της Πα

λαιστίνης. β ι • Ή παιδεία, τήν όποία ό Β. απέκτησε στήν Καισάρεια,
τήν Κωνσταντινούπολη καί τήν 'Αθήνα, αντιπροσώπευε δ, τι καλύ

τερο μπορούσε τότε νά δώσει τό ανθρώπινο πνεύμα. Τήν έλληνική
παιδεία τήν αγάπησε μέ πάθος καί της δόθηκε τόσο πολύ, ώστε τήν

έμαθε πλατιά καί τήν σπούδασε βαθιά δσο σπάνια κατορθώνουν οί
άνθρωποι. Οί έλληνες ποιητές, οί τραγικοί καί οί φιλόσοφοι τόν σα
γήνευαν. ~Eτσι, έγινε καί ή παιδεία ποταμός πού πότισε καί τήν τε

λευταία ίνα τού είναι του. Τόν έθελγε καί τόν αιχμαλώτιζε. "Ας ση
μειωθεί δτι σπούδασε ακόμα καί αστρονομία, μαθηματικά καί ία
τρική. 'Εκείνο πού μόνο παρέλειψε νά σπουδάσει ήταν ή μουσική.
γΙ. Ό μοναχισμός καί ή χριστιανική άσκηση έγιναν τό συγκλονι
στικότερο σχολείο γιά τόν Β. Στήν Αίγυπτο, κυρίως, γνώρισε, θαύ

μασε καί άρχισε νά μιμείται τόν τρόπο ζωης τών αναχωρητών καί

τών θεοπτών της έρήμου. 'Ό,τι αγαπούσε ό Β. τό έκανε πάντοτε ζωή
του. Τό μέγεθος της χριστιανικης ασκήσεως έγινε μέτρο, μέ τό ό

ποίο εκρινε καί μετρούσε δ, τι άλλο είχε στό πνεύμα του: χριστιανι
κή πίστη καί θύραθεν παιδεία. Γι' αυτό κι ένώ πολλά σχέδιά του θ'

αλλάξουν από τίς συνθηκες καί τίς απαιτήσεις τών καιρών, ή άσκη
ση καί ή θεωρία της αλήθειας (ή θεολογία) θά είναι τό μόνιμο στοι
χείο της υπάρξεώς του, τό στημόνι του πνευματικου του βίου.
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Ή tποχή καί τά προβλήματά της

Ή έποχή πού ό Β. σπούδαζε ήταν απελπιστική γιά τήν 'Εκκλη
σία. Στήν Άνατολή αυτοκράτορας ό Κωνστάντιος

(337-361),

υπο

στηρικτής τών αρειανών καί διώκτης τών όρθοδόξων, πού διασώ
ζονταν ώς νησίδες. Τόν διαδέχτηκε ό σαγηνευτικός πρίγκηπας τού
παγανισμού 'Ιουλιανός

(361-363),

πού αναζωπύρησε τήν έθνική θρη

σκεία καί κήρυξε έπιφανειακή άνεξιθρησκεία. Ό ουάλης

(364-378)

μετά κορύφωσε τό δράμα τών όρθοδόξων. -Εκανε ό, τι μπορούσε γιά
νά έπιβάλει μέ συνόδους καί παρασυναγωγές τόν αρειανισμό, έστω

καί ηπιο, διώκοντας τούς όρθοδόξους. Οί κακόδοξοι αυλικοί τόν εί
χαν πείσει ότι κατανοούσε τά θεολογικά πράγματα καί ότι ό αρεια
νισμός μπορούσε νά γίνει συνεκτικός παράγοντας γιά ενα ίσχυρό κι
ένωμένο κράτος. 'Από τό 330 καί μετά ευνοήθηκαν άπό τήν έξουσία
κι έπικράτησαν οί διάφορες άρειανικές καί ήμιαρειανικές όμάδες:
όμοιοι, ανόμοιοι, όμοιουσιανοί. Οί λίγοι όρθόδοξοι έξαντλούνταν στήν
άχαρη αλλ' αναγκαία προσπάθεια νά δείξουν τό γιατί έμμένουν στήν
πίστη πού κύρωσε ή Α' Οίκουμενική Σύνοδος, τό

325,

γιατί δέν εί

ναι αυτοί πού αναστατώνουν τό κράτος καί προκαλούν διαρκώς νέες

συνόδους. Οί κεφαλές τών όρθοδόξων μέ κορυφαίο τόν 'Αθανάσιο
ήταν συνήθως έξόριστοι, αλλά δέν έπαυαν τόν άγώνα. Μέχρι τά μέ
σα σχεδόν της δεκαετίας τού

360

τό βάρος έκπροσωπήσεως καί υ

περασπίσεως της όρθοδοξίας είχε ό 'Αθανάσιος, ακόμη καί όταν
βρισκόταν σ' έξορία. Μέ τήν δράση του καί τά έκκλησιολογικά του
κείμενα, έδειξε πόσο αδικαίωτες ήταν οί αρειανικές σύνοδοι μετά

τό 330. Μέ τά θεολογικά του κείμενα θεμελίωσε τήν όρθόδοξη τρια
δολογία καί άνέτρεψε όλα τά έπιχειρήματα τού αρειανισμού. WΕτσι

ό αρειανισμός φάνηκε θεολογικά έξαντλημένος. ΤΗταν έξασφαλισμέ
νος πολιτικά κι αίσθανόταν αδύνατος θεωρητικά. Τότε ακριβώς έμ

φανίστηκε ό Ευνόμιος, πού έδωσε νέα έπιχειρήματα, νέο αίμα στόν

αρειανισμό. Ή αίρεση από τό

360 απέκτησε νέα αίγλη, έγινε καί πάλι

πειστική μέ τήν έπιφανειακή διαλεκτικότητα της σκέψεως τού Εύ

νομίου. Νέα λοιπόν απειλή γιά τήν Έκκλησία καί ό 'Αθανάσιος, πού
γερνούσε, θά έδινε τήν σκυτάλη στόν Βασίλειο νά έκθεμελιώσει τόν
νεοαρειανισμό τού Ευνομίου καί νά υψώσει τό όρθόδοξο ανάστημά

του στόν αυτοκράτορα καί στούς αυλικούς, πού κατευθύνονταν από

τούς αρειανόφρονες. Καί όπως παλαιότερα μέ τόν 'Αθανάσιο, έτσι
καί τώρα' όσο οί όρθόδοξοι όλου τού κόσμου έβλεπαν όρθιο τόν Β.,

αναθαρρούσαν- όσο οί κακόδοξοι σκέπτονταν τόν μικρόσωμο «α
νυπότακτο» της Καισάρειας, άποθαρρύνονταν.

Ή διαρκής ένασχόληση τών κορυφαίων θεολόγων μέ τόν αρεια
νισμό είχε καί άλλες αρνητικές συνέπειες. Οί θεολόγοι ποιμένες δέν
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ήταν απερίσπαστοι νά κατηχήσουν καί νά οικοδομήσουν τούς πι
στούς, πού αύξάνονταν τότε μέ καταπληκτικό ρυθμό σέ δλα τά δια
μερίσματα τού ανατολικού καί τού δυτικού κράτους. Τά πλήθη τών

μοναστικών όμάδων καί οί αναχωρητές, ίδιαίτερα στήν Μικρασία,
τήν 'Αρμενία καί τήν Συρία, χρειάζονταν καθοδήγηση. Οί μορφω
μένοι χριστιανοί έπρεπε νά αισθάνονται δικαιωμένοι έναντι της φι
λοσοφικης σκέψεως. Ή θεολογία έπρεπε νά μιλάει τήν γλώσσα τού

πνευματικού κλίματος της έποχης γιά νά είναι κατανοητή. Ό λει
τουργικός βίος χρειαζόταν έμπλουτισμό καί ή έκκλησιαστική ζωή
εύταξία. Οί τοπικές Έκκλησίες έπρεπε νά «κοινωνούν» μεταξύ τους

καί νά έχουν ένότητα πίστεως. Σέ δλες αύτές τίς έπείγουσες ανάγ
κες, στίς προκλήσεις της έποχης, προσπάθησε ν' απαντήσει ό Β. Τό
έκανε μ' έπιτυχία καί τό έργο του συνέχισαν συμπληρώνοντάς το οί
Γρηγόριος Θεολόγος καί Γρηγόριος Νύσσης.

Ή δόμηση τής άλήθειας
Τήν πρώτη δραστηριότητά του ό Β. έμφανίζει περί τό

359,

όπότε

είχε αποσυρθεί νά μονάσει πρώτα στά "Αννησα κι έπειτα στό ασκη
τήριό του, στόν νιρι ποταμό. Έκεί, μέχρι τό

364,

εγραψε τά πρώτα

έργα του, πού γενικά είναι οίκοδομητικά (Τά Ήθικά), συμβουλευτι
κά γιά τούς νέους καί καθοδηγητικά-κανονιστικά γιά τούς μοναχούς.

Ό ασκητικός βίος καί ή αναχώρηση από τόν κόσμο δέν σήμαινε
γιά τόν Β. αγνόηση τών προβλημάτων, πού γεννιούνται στό στηθος

τού πιστού πού ζεί στόν κόσμο. 'Αντίθετα μάλιστα, οί 'Επιστολές
του αποτελούν απόδειξη της προσωπικης συμμετοχης του σ' αύτά .

•Ακόμη

περισσότερο, δεχόταν στήν έρημό του παιδιά φίλων του, τά

φιλοξενούσε μερικές ήμέρες, τά νουθετούσε καί τά δίδασκε.
Τό γεγονός αύτό ακριβώς έγινε ή πρώτη αφορμή νά δεί σέ δλη τήν

έκτασή του ένα τεράστιο πρόβλημα πού σιγόκαιγε στούς κόλπους
της Έκκλησίας, χωρίς ακόμα νά δίδεται γνήσια λύση. Τό ίδιο πρό
βλημα θά αντιμετωπίσει ό Βασίλειος σέ δλη τήν εύρύτητα καί σέ δλη

τήν όξύτητά του λίγο μετά τό

365,

στήν Καισάρεια, δταν σκεπτόταν

νά ύπομνηματίσει τήν «Έςαήμερον» στούς πιστούς.
Ποιό ήταν τό πρόβλημα; Τό πώς ή αλήθεια της Έκκλησίας θά δο
θεί, πώς θά έκφραστεί, πώς θά δομηθεί καί μέ τί μέσα. Ή γλωσσο

λαλία της Έκκλησίας είχε περάσει ανεπιστρεπτί. Οί έποχές καί οί
λαοί έχουν τήν γλώσσα τους, τό πνευματικό τους κλίμα, πού τό έκ
φράζουν συγκεκριμένες δομές.

Οί μορφωμένοι νέοι καί τό μορφωμένο ακροατήριο της Καισάρειας
στό θέμα αύτό ζούσαν μία σύγχυση, ή όποία καί ανάγκασε τόν Β.

νά προχωρήσει.

•Από

τά μέσα δηλαδή του Δ ι αΙ διαμορφώθηκαν
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σχετικά δύο τάσεις στήν 'Εκκλησία. Ή μία περιφρονούσε καί απερ

ριπτε τήν θύραθεν παιδεία, σχεδόν τήν απεχθανόταν. Ή άλλη τήν
υπερτιμούσε (ή πιό ασθεVΙKή τάση). ΗΟταν ήρθε ό 'Ιουλιανός (361-363)
καί απαγόρευσε στούς χριστιανούς δασκάλους νά διδάσκουν στίς
έθνικές σχολές καί στά παιδιά τών χριστιανών νά σπουδάζουν σ' αύ

τές, ή σύγχυση έπιτάθηκε αφόρητα.
Προσέχοντας κανείς τά πρώτα κείμενα τού Β. καί μάλιστα τήν

όμιλία του «Πρ6ς τούς νέους, όπως αν ές έλληνικών ωφελοίντο λ6γων», τήν έρμηνεία του στήν «Έςαήμερον», τήν όμιλία του «Είς τ6
πρ6σεχε σεαυτφ» καί τό «Κατά Ευνομίου», πείθεται δτι εμμεσα ε
χουμε απάντηση στό πρόβλημα τού πώς θά δομηθεί ή αλήθεια καί

προσπάθεια διαλύσεως της σχετικης συγχύσεως πού αναφέραμε. Στά
τρία πρώτα από τά παραπάνω εργα του αγωνίζεται μέ ποικίλους τρό
πους νά διακρίνει τήν αλήθεια από τήν ανθρώπινη σοφία καί νά κα
ταδικάσει άμεσα η εμμεσα δσους αποστρέφονταν τήν δεύτερη, τήν
όποία θεωρεί χρήσιμη. Συγχρόνως τά πρώτα του εργα συνιστούν τήν
πρακτική, τό

Sitz im Leben

της θεωρίας του.

Δέν έχθρεύεται κανέναν φιλοσοφικό χώρο. Προσέχει τούς ελλη

νες ποιητές καί τούς τραγΙl<ούς. 'Όλα στά χέρια του αποτελούν σχή

ματα, καλούπια, είκόνες, μορφές, πού ειναι πολύ ώραία. Δέν εχει
απόλυτες προτιμήσεις. Μέ τόση ανεση χρησιμοποιεί τήν γλώσσα καί

τίς δομές της έποχης, ώστε νά πείθεται κανείς δτι ό Β. δέν μπορεί
ούτε στιγμή νά έκφραστεί εξω από αύτές. Ή πραγματικότητα αύτή
αποτελεί έπίτευγμά του, δέν είναι μειονέκτημα ένός θεολόγου, δπως
θά νόμιζε κανείς.
Ό Β. προϋποθέτει μιά θεμελιώδη καί όρθή διαπίστωση. Ή αλή

θεια τού Θεού δέν εχει δική της γλώσσα γιά νά έκφραστεί. Γλώσσα
καί δομικό ύλικό γιά τήν αλήθεια είναι ή γλώσσα τού ανθρώπου, στόν

όποίο απευθύνεται, ή δομή κάθε έποχης, στήν όποία κηρύσσεται ή
αλήθεια. Ό Θεός δέν αποκαλύπτει γλώσσα καί δομές, αλλά τήν α
λήθεια. Καί δσο πιό καθολικές, δσο πιό καλλιεργημένες, είναι οί χρη
σιμοποιούμενες δομές, τόσο μεγαλύτερος κύκλος πιστών δέχεται

μέσω αύτών τήν διδασκαλία της 'Εκκλησίας. Ή έπιλογή τών λέξε
ων καί τών δομών είναι εργο τού θεολόγου.
Τό έγχείρημα τού Β. γιά τήν δόμηση της αλήθειας, γιά τήν μορφο
ποίηση της χριστιανικης ύπάρξεως, ήταν τό μεγαλύτερο σέ βάθος
καί τό πρώτο έκτεταμένο πού κυρώθηκε ώς γνήσιο στήν 'Εκκλησία.

Ό θεολόγος πού διακρίνει στήν όρολογία μορφή καί περιεχόμενο ειναι

όρθόδοξος. 'Αντίθετα, έκείνος πού δέν εχει τήν αρετή της διακρίσε
ως γίνεται κακόδοξος. Ή διάκριση αύτή δέν ύπηρξε εύχερής ούτε
γιά τόν Β.

Ή πλατωVΙKή καί στωική ανθρωπολογία καί ήθική βρίσκεται πλη-
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θωρική στό «Πρός τούς νέους» καί «Είς τό 'πρόσεχε σεαυτφ'». Καί
μέ τήν έπίδρασή της τό σώμα π.χ. θεωρείται δεσμωτήριο της ψυχης,
όπως υποστήριξε ό Πλάτωνας. Ό άνθρωπος στήν ουσία είναι ψυχή

καί νους, δέν είναι κ α ί σώμα, τό όποίο είναι άπλώς δ ι κ ότου (Είς
τό «πρόσεχε σεαυτφ» 3). Στά εργα αυτά, όπως καί σέ άλλα, ή περι
φρόνηση στό σώμα είναι διάχυτη, σέ αντίθεση πρός τήν βιβλική θε
ώρηση του ανθρώπου ώς ένιαίου όλου, ώς απόλυτης ένότητας.
Γρήγορα όμως ό Β. ξεπέρασε τήν έπήρεια της έλληνικης φιλοσοφι
κης σκέψεως καί θεμελιώθηκε στέρεα στήν ανθρωπολογία καί τήν
κτισιολογία της 'Εκκλησίας. WΕτσι, τό εργο του καί ή μέθοδός του

κατακυρώθηκαν στήν 'Εκκλησία. Στό έξης, όσο πιό μεγάλοι καί πιό
γνήσιοι θά είναι οί θεολόγοι της, τόσο περισσότερο θά τόν ακολου
θουν, μέ τρόπο βέβαια προσωπικό. Θά έπιχειΡουν δηλαδή τήν δό
μηση της αλήθειας μέ τίς δομές της έποχης τους.

Ή θεολογία τού κάλλους
'Ιδιαίτερη σημασία ακόμη στό θέμα αυτό εχει καί ό δεύτερος λό
γος, γιά τόν όποίο έπιμένει ό Β. νά χρησιμοποιεί τήν θύραθεν σοφία.

'Εκτός από τίς περιπτώσεις έκείνες, στίς όποίες έκφράζει τήν απο
γοήτευσή του γιά τήν θύραθεν σοφία, τίς άλλες φορές τήν θεωρεί χρή

σιμη καί ώς ενα βαθμό ώφέλιμη. Μάταια θά ζητήσει κανείς νά
έπισημάνει στά σχετικά κείμενα μία εστω ίδέα της θύραθεν σοφίας,
πού καθεαυΤή νά είναι κυριολεκτικά ταυτόσημη μέ τήν θεία αληθεια.
Ό Β. δηλαδή μιλάει αόριστα γιά τήν χρησιμότητα της θύραθεν σο

φίας καί αυτό δημιουργεί αμηχανία, πού δέν ξεπερνουν οί έρευνητές.
Ύπάρχει όμως ενα χωρίο στό πρώιμο έργο του «Πρός τούς νέους»

(3),

πού συνιστά τό κλειδί γιά τό θέμα μας:
«ΤΗπου καθάπερ φυτου οικεία μέν αρετή τφ καρπφ βρύειν ώ
ραίφ, φέρει δέ τινα κόσμον καί τά φύλλα τοίς κλάδοις περισειόμε

να. ουτω δή καί ψυχή προηγουμένης μέν καρπός ή άλήθεια, ούκ

άχαρί γε μήν ούδέ τήν θύραθεν σοφίαν περιβεβλησθαι, οίόν τινα
φύλλα, σκέπην τε τφ καρπφ καί δψιν ούκ άωρον παρεχόμενα».

(= Πραγματικά γιά f:να φυτό [δέντρο] φυσική άρετή είναι νά δίνει
καρπό στήν ώρα του, μά του δίνουν κάποια δμορφιά καί τά φύλλα
πού κουνιουνται στά κλαδιά. WΕτσι λοιπόν καί ή ψυχή, f:χει πρώ

τα γιά καρπό τήν άλήθεια, άλλά είναι ώραίο νά φοράει καί τήν κο
σμική σοφία, σάν φύλλα δηλαδή πού προστατεύουν τόν καρπό καί
δίνουν καλή θέα).

Καί όχι μόνο ή σκέψη καί ή ποίηση, άλλά καί ή δημιουργία όλό
κληρη εχει «κάλλος» (Είς τήν Έςαήμερον ΑΙ

11

καί Β

Ι

1),

διότι α

ποτελεί κτίση του Θεου, πού είναι τό κατ' έξοχήν κάλλος ('Όροι κατά
πλάτος

2).
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Ή δόμηση τού μοναχικού βίου-τροφοδοσία τών μοναχών
Ή αναστροφή του Β. μέ τίς μοναστικές όμάδες του Εύσταθίου Σε
βαστείας έδωκε αφορμή νά ασχοληθεί σοβαρά μέ τά πνευματικά τους

προβλήματα. Καί αύτά ήταν πολλά, διότι ό Εύστάθιος, ένώ είχε θαυ
μαστή ίκανότητα νά διεγείρει τήν αγάπη πολλών γιά τό μοναχικό

βίο, δέν είχε τό χάρισμα νά καθοδηγεί όρθά καί έπαρκώς στόν βίο

τουτο. Πολύ περισσότερο, διότι ό Εύστάθιος δέν υπηρξε φορέας της
γνήσιας Παραδόσεως καί της όρθης πίστεως (στήν νεότητά του ή
ταν όπαδός του Άρείου) καί εΙχε άστατο χαρακτήρα. ΗΕτσι λοιπόν
οί πολυπληθείς όμάδες μοναχών του, στίς περιοχές της Μικρης , Αρ

μενίας, του Πόντου, της Καππαδοκίας καί αλλου, παρουσίαζαν πνευ
ματική ατονία καί πολλές παρεκκλίσεις, ήθελημένες ή αθέλητες. Καί
αύτά, σέ συνδυασμό μέ τό κύμα τών άτακτων ένθουσιαστών μεσ
σαλιανών μοναχών, πού έρχόταν από τήν Μεσοποταμία, έδειχναν
δτι ό μοναχισμός, τήν ωρα της μεγάλης του αριθμητικης αναπτύξε

ως, ήταν άρρυθμος πνευματικά καί γι' αύτό έπικίνδυνος γιά τούς ί
διους τούς μοναχούς καί τήν δλη 'Εκκλησία.

Τήν κρίσιμη αύΤή κατάσταση διαπίστωσε ό Β. καί ήδη μεταξύ
καί

362 έγραφε «'Όρους»

359

καί «Κα ν6νες» , τούς όποίους έξέδωκε πάλι

καί πάλι. Τά κείμενα δμως αύτά δέν ήσαν κανονιστικά μέ τήν από
λυτη έννοια της λέξεως. Ό τριακονταετής Β., μέ τήν βοήθεια της
θεολογικης του παιδείας καί τίς έμπειρίες πού απέκτησε, κυρίως δ

ταν έπισκέφτηκε τούς μοναχούς της Αίγύπτου πρίν δύο-τρία χρόνια,
έγραψε τά «Άσκητικά» του ώς πνευματικό «πα στώ» τών μοναχών,

ώς όδηγό κοινοβιασμου καί προσανατολισμου στήν άσκηση καί ώς
διασάφηση του σκοπου, τών μέσων, τών όρίων, τών δυσχερειών καί
του πλαισίου, στό όποίο πρέπει ό μοναχισμός νά κινείται. Πρόκει
ται συγχρόνως γιά κατήχηση καί ασκητικό όδηγό μέ πληθωρική χρή

ση βιβλικών χωρίων. Τό πρακτικό τους πνευμα είναι έμφανές. Πρώτο
του μέλημα είναι νά πείσει δτι ώς «κοινωνικόν ζώον» ό άνθρωπος

ΓΟροl κατά πλάτος

3) πρέπει νά ζεί κοινοβιακά, σέ μονή-μονα

στήριον, πού όνομάζεται «αδελφότης» καί πού τότε δέν αποτελου

σε σπουδαίο κτιριακό συγκρότημα. Οί διασκορπισμένοι μοναχοί έ
πρεπε νά συναχτουν καί οί όμάδες μέ χαλαρή συνοχή νά γίνουν

συνειδητή αδελφότητα, νά γίνουν «κοινωνία», δπως τήν είχε δεί ό

Β. στίς μονές του Παχωμίου, στήν Αίγυπτο. Πρέπει νά ύπάρχει ό
«προεστώζ» της αδελφότητας, μέ πνευματική εύθύνη γιά τούς αδελ

φούς, οί όποίοι πάλι όφείλουν νά υπακούουν στόν προεστώτα καί
νά αίσθάνονται εύθύνη γιά τούς συμμοναστές. Γιά πρώτη φορά ή έ
ξομολόγηση υψώνεται σέ κανόνα απαραίτητο της πνευματικής ζω
ης (WO pOI κατ' έπιτομήν 229 καί 'Όροι κατά πλάτος 26 ). Ή
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καθημερινή ζωή τους αφιερώνεται απαραίτητα καί ίσόρροπα στήν
προσευχή, τήν έργασία καί τήν μελέτη. 'Επιμένει, δσο κανείς ιiλλoς
ασκητικός συγγραφέας, στήν μελέτη τής Γραφής καί γενικότερα στήν

παιδεία τών μοναχών, πού μπορούν νά εχουν γιά τόν σκοπό αυτό
στήν μονή καί δασκάλους ('Όροι κατ' έπιτομήν 292).
Ό Β. προσπαθεί νά συνάξει τούς μοναχούς στούς κόλπους τών

επισκοπών καί τών μητροπόλεων, ενώ στήν Αϊγυπτο ό Παχώμιος

κατανοούσε τήν «κοινωνία» του κάτι σάν ενορία ή επισκοπή, άν καί
συνδεόταν μέ τούς επισκόπους. Ή πρακτικότητα καί ή αρετολογία
τών ασκητικών εργων τά κάνει χρήσιμα καί γιά δλους τούς πιστούς.

Είναι χαρακτηριστικό δτι από αυτά λείπουν έκτενείς καταγραφές Κα
τανυκτικών καταστάσεων καί προχωρημένων θεοπτικών εμπειριών,
δπως λείπουν καί ακριβείς προσδιορισμοί σταδίων τού πνευματικού

βίου. ''Ο' τι κυρίως απασχολεί τόν Β. είναι ή απελευθέρωση τού αν
θρώπου από τά πάθη καί τήν έπήρεια τού Σατανα, γιά νά φθάσει στόν
τελικό σκοπό τού ανθρώπου, δηλαδή στήν «δόξα» τού Θεού. Ή α

γάπη πρός τόν Θεό αποτελεί τό θεμέλιο καί τό ασφαλές κίνητρο γιά
τήν απελευθέρωση αυτή, πού εκφράζεται στήν καθαρή προσευχή. Τό
ϋψιστο έπίτευγμα, καθαρή κατάσταση προσευχής, φθάνει ό μονα
χός, δταν αποκτα «άμετεώριστον νούν» ('Όροι κατά πλάτος
ροι κατ' έπιτομήν

201-202· 306),

5-6.

'Ό

δηλαδή δταν φθάνει σέ απάθεια γιά

δλα καί ζεί απόλυτα προσκολλημένος στόν Θεό.
Οί μεγάλοι πνευματικοί κίνδυνοι τού αναχωρητικού βίου καί ή
εκτροπή του σέ ενθουσιαστικές καταστάσεις όδήγησαν τόν Β. μέ

χρι τού νά αποτρέπει από τό είδος αυτό τής ασκήσεως. Συνιστούσε
δμως ενα είδος συνδυασμού τού κοινοβιακού καί τού αναχωρητικού
βίου. Οί αναχωρητές νά ασκούνται σέ μικρή απόσταση από τήν κοι
νοβιακή μονή. νΕτσι οί κοινοβιάτες (οϊ «κοινωνικοί») θά ώφελούν

ταν από τόν θεωρητικό βίο καί τά επιτεύγματα τών αναχωρητών.
Άλλά καί οί αναχωρητές θά διδάσκονταν από τήν αγάπη πού καλ

λιεργούσαν οί κοινοβιάτες (βλ. καί Γρηγορίου Θεολόγου, ι\όγος

62:

ρα

43,

36, 577).

Ή προσπάθεια τού Β. νά προσανατολίσει τούς μοναχούς όρθά καί

νά δομήσει γενικά τόν μοναχισμό βρήκε τεράστια απήχηση, διότι
τό εργο αυτό ήταν βιβλικά θεμελιωμένο, είχε πρακτικό χαρακτήρα,
δίδασκε μετριοπαθή ασκητικό βίο καί παρουσίαζε θαυμάσια ίσορ

ροπία θεωρίας καί πράξεως. 'Από τόν Δ' αΙ καί μετά τά « Άσκητι
κά» διαδόθηκαν ευρύτατα καί μελετήθηκαν δσο κανένα άλλο σχετικό
κείμενο. 'Ιδιαίτερα στήν Άνατολή τά έργα αυτά εγιναν τό κατ' εξο

χήν εγχειρίδιο τών μοναχών. Ό Θεόδωρος Στουδίτης (+

826)

μάλι

στα, πού επιμελήθηκε εκδοσή τους, στήριξε τόν μοναχισμό του

απόλυτα σ' αυτά. Καί στήν Δύση δμως, δπου ό Ρουφίνος (+

410)

με-
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τέφρα σε τήν πρώτη μορφή τών «'Ασκητικών», βρηκε θαυμαστές κι
έπηρέασε δσους έγραψαν ασκητικά έργα καί δή δσους συνέταξαν
μοναστικά Τυπικά ή Κανόνες, δπως οί Αύγουστίνος, Βενέδικτος
Νουρσίας,

Columban

κ.ά.

Συμβολή στήν άνάπτυξη τού λειτουργικού βίου
Σπουδαία ύπηρξε ή προσφορά του Β. καί στήν ανάπτυξη του λει
τουργικου βίου της 'Εκκλησίας. Ή δραστηριότητά του αύτή συνδέε

ταΙ μέ τήν προσπάθειά του πρώτα νά δώσει στούς μοναχούς πλη
ρέστερες άκολουθίες, γιά τήν καθημερινή τους προσευχή, καί κατό
πιν μέ τό έργο του στήν Καισάρεια ώς πρεσβυτέρου, από τό

364.

Ό

Γρηγόριος Θεολόγος προσγράφει στόν Β. «εύχών διατάξεΙζ» καί «εύ
κοσμίας βήματος» (Λόγος

43, 34).

Καί ό ίδιος ό Β. αναφέρεται στήν

άκολουθία του VΟρθρου καί τών Ώρών (Έπιστ.

πλάτος ΛΖ'

3-4),

207, 3.

'Όροι κατά

γιά νά δηλώσει δτι καί οί δύο άκολουθίες ύπηρχαν

ήδη (ώς γνωστόν από τόν Γ' αΙ) καί αύτός τίς έμπλούτισε μόνο, τίς
αύξησε καί όργάνωσε αντιφωνική ψαλμωδία. 'Έχει μάλιστα ίδιαί
τερη σημασία δτι, μετά τήν ψαλμωδία του ένός ψάλτη, οί παρόντες
ή κάποιοι από τούς παρόντες «ύπηχουσι», δηλαδή ψέλνουν κάποιο
έφύμνιο. Στήν σημερινή μορφή της άκολουθίας τών Ώρών πέντε ευ
χές προσγράφονται στόν Β.

(2 στό Μεσώριον της Α' "Ωρας, 1 στό

ΜεσώρlOν της Γ' 'Ώρας, Ι στήν ΣΤ' 'Ώρα καί ή αύτή στό Μεσώ

ριόν της καί Ιστό Μεσώριον της Θ' 'Ώρας). 'Επίσης καί δύο Εύχές
στήν ακολουθία του Μεσονυκτικου. Χαρακτηριστικό της αύτενέρ
γειας του Β. στόν χώρο τουτο είναι δτι ή έρμηνεία-δικαιολογία πού
δίνει γιά κάθε 'Ώρα ειναι διαφορετική, από έκείνη πού έχουμε στήν

«'Αποστολική παράδοση»

(41)

του Ίππολύτου, ένώ Ψαλμοί τούς ό

ποίους αναφέρει στό πλαίσιο τών Ώρών ύπάρχουν καί στήν σημερι

νή ακολουθία τών Ώρών Α', Γ' καί ΣΤ'.
Δυσχερέστερο είναι τό πρόβλημα της σχέσεως του Β. μέ τήν θεία
Λειτουργία, πού φέρει τό δνομά του. ~Hταν σέ χρήση εύρύτατη (π.χ.
στήν Μικρασία καί τήν Νότια 'Ιταλία), αλλά σήμερα τελείται μόνο

δέκα φορές τόν χρόνο, διότι γενικεύτηκε ή χρήση της Λειτουργίας
του 'Ιωάννου Χρυσοστόμου. Βέβαιο θεωρείται μόνο δτι ό Β. πρόσθεσε
ευχές μέ δογματικό μάλιστα περιεχόμενο κι έπενέβη στήν ρυθμικό
τερη τέλεση Λ.ειτουργίας, πού αναμφίβολα ύπηρχε ήδη. Ό Β. είναι
μάρτυρας καί της αρχαίας συνήθειας νά διατηρουν στό σπίτι τους
οί πιστοί θεία Εύχαριστία καί μάλιστα νά μεταλαμβάνουν, έφόσον
είναι άξιοι, καθημερινά (Έπιστ. 93).
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Ό Βασίλειος tKKlvii ώς όμοουσιανός
Τήν πρώτη εντονη καί πικρή γεύση τών θεολογικών συζητήσεων
καί διαφωνιών δοκίμασε ό Β. τό

360,

στήν σύνοδο της Kωνστ~ντι

νουπόλεως, δπου πρωταγωνιστουσαν οί δμοιοl καί οί άνόμοιοι, ή
πιοι καί ακραίοι αρειανόφρονες. 'Εκεί συνόδευε τόν Καισαρείας
Διάνιο. Δέν έλαβε μέρος στίς συζητήσεις, μολονότι έκεί βρισκόταν
καί ό πολύς Εύνόμιος, συνηλικιώτης αλλά μακροβιότερος του Βα
σιλείου. Ό Εύνόμιος έκπροσωπουσε ακραίο αρειανισμό μέ νέα δ
μως μέθοδο καί έπιχειρήματα πού διατύπωσε τό ίδιο έτος στόν

« ΆπολΟΥητικόν»

του. Ό Β. ζουσε σέ περιοχή δπου έπιπόλαζαν οί

όμοιουσιανοί, μεταξύ τών όποίων ό Εύστάθιος Σεβαστείας, σεβαστός
καί στόν Βασίλειο, τόν όποίο ίστορικοί καί πατρολόγοι τοποθετουν

στήν όμάδα τών όμοιουσιανών. Αύτοί είχαν έπικεφαλης τόν Βασί
λειο 'Αγκύρας καί τόν Γεώργιο Λαοδικείας, πού δίδασκαν δτι ό γίός

έχει δμοια ούσία μέ τόν Πατέρα. Μέ καλυμμένο δμως τρόπο αρνουν

ταν τήν αιδιότητα-αίωνιότητα του γίου (βλ. τό σχετικό κεφάλαιο).
Οί έρευνητές λησμονουν δύο γεγονότα, πού είναι αποκαλυπτικά τών
θεολογικών φρονημάτων του Β. στήν κρίσιμη καί συγκεχυμένη αύ
τή έποχή. Τό πρώτο αφορά στήν ατυχία του Διανίου νά ύπογράψει
τό

360 όμολογιακό

κείμενο, πού μέ ανθρώπους του έστειλε ό όμοιου

σιανός Γεώργιος σέ πολλούς έπισκόπους. Τότε ό Βασίλειος λυπήθη

κε τόσο πολύ, πού αναγκάστηκε νά διακόψει τήν έπικοινωνία μέ τόν

Διάνιο, τό" όποίο έπανείδε μόνο στήν έπιθανάτια κλίνη, δταν ό τε
λευταίος κάλεσε κοντά του τόν Β. καί του έξομολογήθηκε τήν με
τάνοιά του γιά τήν ύπογραφή του κειμένου έκείνου (βλ. Έπιστ.
Τό δεύτερο γεγονός είναι ή Έπιστολή

9

του Β. γραμμένη τό

51,2).

361/2.

'Εδώ λοιπόν, απαντώντας σέ έρωτήσεις κάποιου «φιλοσόφου» Μα
ξίμου, γράφει:
«'Εγώ δέ, εί χρή τούμόν ίδιον είπείν, τό δμοιον κατ' ούσίαν, εΙ μέν
προσκείμενον εχει τό ά π α Ρ α λ λ ά κ τ ω ς, δέχομαι τήν φωνήν

ώ ς

ε ί ς

τ α ύ τ ό ν

τ φ

δ μ ο ο υ σ ί φ, φέρουσαν, κατά τήν

ύγια δηλονότι τοϋ δμοουσίου διάνοιαν ... Εί δέ τις τοϋ δμοίου τό

άπαράλλακτον άποτέμνοι, δπερ οί κατά τήν Κωνσταντινούπολιν
πεποιήκασιν, ύποπτεύω τό ρήμα ώς τοϋ Μονογενοϋς τήν δόξαν κα
τασμικρύνον» (Έπιστ.

9,3).

Είναι άρα σαφές δτι ό Β. ήταν απόλυτα νικαϊκός καί όμολογουσε
τό όμοούσιον του γίου. Τό ίδιο σαφές δμως είναι καί δτι κατανοου
σε τήν προσπάθεια της 'Εκκλησίας νά δημιουργήσει γέφυρα έπανό
δου τών όμοιουσιανών στήν ορθοδοξία, κάτι πού κατακυρώθηκε

συνοδικά τό
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στήν σύνοδο της 'Αλεξάνδρειας. 'Εκεί πρωτοστά

τησε ό •Αθανάσιος καί έπέτρεψε τήν χρήση του δρου «φύσει γίός»

365
ώς ίσοδύναμου πρός τό «όμοούσιος». Έδώ ό Βασίλειος, πρίν ίσως

από τήν σύνοδο αύτή, δέχεται ώς όρθοδόξους εκείνους, πού θά όμο
λογούσαν τόν Υίό «όμοιον κατ' ούσίαν ... απαραλλάκτως», διότι τό
«απαραλλάκτως» σημαίνει δ, τι ακριβώς καί τό όμοούσιον, δηλαδή

ταυτότητα ούσίας, δπως iiθελε ή Νίκαια. Προτάσεις ώς αύτές τού

Β. εκαναν μόνο οί ακραιφνείς όμοουσιανοί. Ή παρουσία τού Β. με
ταξύ όμοιουσιανών καί ή γιά πολλά ακόμη χρόνια επικοινωνία του
μέ τόν Εύστάθιο Σεβαστείας εντάσσεται στήν προσπάθεια τού Β. νά
τούς προσελκύσει, άσχετα άν οί ελπίδες δέν επαληθεύτηκαν.

Τά όνόματα (χαραKτηρισμoιJ τού θεού έπινοούνται άπό τόν άνθρωπο
Ώς αύστηρός όμοουσιανός ό Β. αντέδρασε μέ κάποια καθυστέ

ρηση στήν νέα θεολογία τού Εύνομίου, πού είχε τήν έξής απλή κο
σμολογική βάση: Τό «ποιούν» (ό Πατήρ) ύπάρχει αναγκαστικά πρίν
από τό «γινόμενον» (τόν Υίό) καί άρα «τό ποιούμενον» (ΥΙός) είναι
χρονικά μετά «τό ποιούν» ('Απολογητικός

7).

Τώρα δμως ή διαφο

ρά μεταξύ Πατέρα καί Υίού θεμελιώνεται στήν διαφορά τών «όνο
μάτων» (λέξεων) πού χρησιμοποιούμε: άγέννητον γιά τόν Πατέρα,

γεVVΗτόν γιά τόν Υίό. Οί λέξεις αύτές παριστάνουν τήν ούσία τού Πα
τέρα καί τού ΥΙού κι επειδή είναι διαφορετικές μεταξύ τους, επεται
δτι διαφορετικές είναι καί οΙ ούσίες τού Πατέρα καί τού Υίού (αύτό
θι,

8

καί

18).

Τό αγιο Πνεύμα προέρχεται από τόν γεννητό Υίό διά

κτίσεως. 'Έτσι εχουμε τρία όντα μέ διαφορετικές ούσίες: Τόν αγέν

νητο άκτιστο Πατέρα, τόν γεννητό από τόν άκτιστο (Πατέρα) Υίό
καί τό κτιστό από τόν γεννητό (Υίό) άγιο Πνεύμα. Καί τά τρία όντα
προήλθαν μέ διαφορετική ενέργεια (αύτόθι, 20 καί 24), ή όποία καί
παράγει τρείς διαφορετικές ούσίες, ή μία κατώτερη από τήν άλλη.

'Έτσι, νόμιζε ό Εύνόμιος, διασαφηνίζεται καί τό πρόβλημα τών τριών
διακεκριμένων θείων ύποστάσεων, πού ταυτίζονται τελικά μέ τήν ού
σία τους.
Τήν όρθότητα τών τριών όντολογικών διακρίσεων καί μάλιστα τήν
βεβαιότητα γιά τήν γνώση τής φύσεως τών τριών όντων (Πατέρα,

Υίού καί Πνεύματος) στηρίζει ό Εύνόμιος στό ότι δήθεν τά όνόμα
τα, ανταποκρινόμενα στήν φύση τών θείων καί μή πραγμάτων,
δόθηκαν-τέθηκαν από τόν ίδιο τόν Θεό ('Απολογία ύπέρ 'Απολογίας
είς Γρηγορίου Νύσσης, Κατά Εύνομίου 1I 411-414 [Jaeger]: PG 45,
Ι048D-Ι049A καί

11 403: PG 45,

Ι045C) καί γι' αύτό είναι αληθή καί

σταθερά. Τά όνόματα-χαρακτηρισμοί δέν αποτελούν επινόηση (<<ε
πίνοια») τών ανθρώπων. Ή αντίληψη αύτή αποτελεί τό θεμέλιο τής
γνωσιολογίας τού Εύνομίου, πού fτσι αφαιρούσε από τόν άνθρωπο
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κάθε δυνατότητα όρθης γνώσεως άκόμη καί της φυσικης πραγματι
κότητας.

«παρά τού δημιουργήσαντος τήν φύσιν δεδωρησθαι τοίς άνθρώποις
τών τε όνομαζομένων καί τών όνομάτων τήν χρησιν καί τήν γε τών

δεδομένων κλησιν άνωτέραν εΙναι της τών χρω μένων γενέσεως»

(11 262 [Jaeger]:

ΡΟ

45, 1000).

Ό Β. όφειλε ν' άνατρέψει τά δύο θεμελιώδη στηρίγματα του Εύ

νομίου, δηλαδή δτι τά όνόματα άγένVΗτoν καί γενVΗτόν άποκαλύ
ΠΤΟνται άπό τόν Θεό καί δτι αύτά χαρακτηρίζουν-φανερώνουν τήν
ούσία του Θεου (τήν φύση).

Βέβαια τήν παραπάνω θέση του δ Εύνόμιος, δτι τά όνόματα τέθη
καν άπό τόν Θεό, γενίκευσε καί συστηματοποίησε τό

378

στήν «'Α

πολογία ύπέρ 'Απολογίας», άλλά βρίσκεται καί στήν «'Απολογία»
του (του 360/1), έφόσον έκεί άπέρριπτε τήν έπίνοια-έπινόηση τών ό
νομάτων, διότι τά θεωρουσε κενά, κι έπέμενε δτι δρισμένα όνόμα",."

7"

,_"

τα, οπως το «αγεννητον», ειναι πραγματι χαρακτηριστικα της ουσιας

του Θεου καί φανερώνονται άπό τόν Θεό.
Τήν άπάντησή του δ Β. άρχίζει μέ τήν άξιολόγηση της έπινοίας
έπινοήσεως τών όνομάτων του Θεου καί τών πραγμάτων. Ή έπίνοια

είναι διαδικασία νοητική του άνθρώπου, δ δποίος έπινοεί φανταστι
κά πράγματα, άλλά έπινοεί καί ύπαρκτά, τών δποίων έπιπλέον ά

ναλύει ίδιότητες, δψεις Κ.λπ. (Κατά Εύνομίου

6

καί

7).

Έπομένως

τά έπινοούμενα όνόματα γιά τόν Θεό έχουν πραγματικό άντίκρυσμα

(είδος nominalismus πού δμοιάζει κάπως μέ αύτόν του W. Ockham).
'Ακόμη δέν ηταν δύσκολο στόν Β. νά δείξει πόσο τεχνητό καί σοφι
στικό ήταν τό θεμέλιο του Εύνομίου, παρατηρώντας δτι τά όνόματα

άγέννητον καί γενVΗτόν δέν ήσαν τά μόνα γιά τόν Πατέρα καί τόν
Υίό. ~ Αν, λοιπόν, άλήθευε ή θεωρία του Εύνομίου, τότε τά όνόματα

άγέννητος, άναρχος κ.λπ. του Πατέρα θά δήλωναν καί διαφορετι
κή τό καθένα ούσία, πράγμα άδύνατο.

Τά όνόματα δηλώνουν τίς ίδιότητες καί όχι τήν ούσία τού θεού
Ό Β., άφου γίνει πειστικός γιά τήν άποψή του αύτή, προχωρεί στό
καίριο πρόβλημα: σέ τί άφορουν τά όνόματα; στήν ούσία του Θεου
ή σέ κάτι άλλο;

Κατ' άρχήν στήν ούσία του Θεου δέν μπορεί ν' άφορουν, άφου σέ
δλη τήν Παράδοση της Έκκλησίας ή θεία ούσία ή φύση μένει άγνω
στη καί άπρόσιτη καί άποτελεί ματαιότητα καί ύβρη ή άναζήτησή
της (Κατά Εύνομίου Α'

12-13

καί Β'

31).

Έδώ δ Β. κάνει τήν ριζική

όντολογική τομή καί διακρίνει σαφώς δύο πραγματικότητες δλως
άλλες μεταξύ τους, τήν άκτιστη καί τήν κτιστή:
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«Δύο γάρ δντων πραγμάτων, κτίσεώς τε καί θεότητος. Καί της μέν

κτίσεως έν δουλείQ. καί ύπακοτί τεταγμένης, άρχικής δέ ουσης καί
δεσποτικης της θεότητος» (Κατά Ευνομίου Β' 31).

Ή κτιστή φύση, ώς όλως άλλη, δέν μπορεί νά αναχθεί στήν άκτι
στη. Άλλά παρά ταύτα εχουμε καί στήν Γραφή καί τήν μετέπειτα

Παράδοση όνόματα-χαρακτηρισμούς της άκτιστης θεότητας. 'Ισχύει,
λοιπόν, καί γιά τήν άκτιστη θεότητα ή ανθρώπινη έπίνοια, ή έπινόη

ση όνομάτων; Ή απάντηση είναι καταφατική βάσει της έμπειρίας
καί της ζωης της 'Εκκλησίας. Τά όνόματα αγαθός, Πατήρ, Υίός,

άγιο Πνεύμα Κ.λπ. αφορούν ασφαλώς στήν άκτιστη θεότητα καί δέν
είναι κενά, έφόσον ή σχέση τού κτιστού Π.χ. μέ τόν Υίό καί τό άγιο
Πνεύμα είναι πραγματική.

,Αφού

όμως τά όνόματα δέν αφορούν στήν θεία ούσία, σέ τί αφο

ρούν; Ή άπάντηση στό ερώτημα συνιστά τήν πρώτιστη θεολογική
συμβολή τού Β.: τά όνόματα είναι μόνο «δηλωτικά» η «σημαντικά»
τών ίδιοτήτων (η τών προσόντων η τών ίδιωμάτων) τού είναι της ά
κτιστης θεότητας, δηλαδή τού Πατέρα, τού Υίού καί τού άγίου Πνεύ

ματος. Δηλώνουν όχι τήν ούσία, άλλά τίς ίδιότητες τών διακρινόμε
νων μεταξύ τους θείων ύποστάσεων, τών όποίων όμως ή ούσία είναι
κοινή. Δηλώνουν ακόμη τήν σχέση τών θείων ύποστάσεων καί τήν
δράση τους πρός τά έξω:
«αί προσηγορίαι ( = τά όνόματα) ούχί τών ούσιών είσι σημαντικαί,
άλλά τών Ιδιοτήτων, αϊ τόν καθ' ενα χαρακτηρίζουσιν» (αύτόθι,

Β'

4).

Καί' «έπί Πατρός καί γίοϋ ούχί ούσίαν παρίστησι τά όνόμα

τα, άλλά τών ίδιωμάτων έστί δηλωτικά' ώστε μηδεμίαν είναι χώ
ραν τφ λόγφ, έκ της τών ονομάτων παραλλαγfiς τήν τών ούσιών
έναντίωσιν παρεισάγοντα» (αύτόθι, Β ι

5).

Έπομένως ή διαφορά τών όνομάτων αγέννητος καί γεννητός γιά

τόν Πατέρα καί τόν Υίό δέν προϋποθέτουν δύο διαφορετικές ούσίες
(όπως ύποσΤήριζε ό Εύνόμιος), διότι τά όνόματα δέν αφορούν στήν
ούσία τού Πατέρα καί τού Υίού, αλλά μόνο στίς ίδιότητες καί τίς
σχέσεις τους. Τό όνομα Πατήρ Π.χ. δηλώνει τήν σχέση πατρότητας

πρός τόν Υίό καί τό όνομα Υίός δηλώνει τήν σχέση υίότητας πρός
τόν Πατέρα. Τό ίδιο τά αγέννητος καί γεννητός. Καί τά δύο, λοι
πόν, όνόματα δηλώνουν όχι τό «τί έστι» ( = ούσία), αλλά μόνο «ότι

έστίν» η «όπως έστίν», δηλαδή ότι ύπάρχουν καί μέ ποιό τρόπο ύ
πάρχουν ό Πατήρ καί ό Υίός (αύτόθι, Α' 14-15). 'Εάν γενικά τά όνό
ματα δήλωναν τήν ούσία, τότε καί τά διάφορα όνόματα ανθρώπων,
όπως Πέτρος, Παύλος, θά δήλωναν διαφορετικές ούσίες, δηλαδή μία
ούσία τού Πέτρου καί άλλη τού Παύλου. Είναι φυσικά παράλογο,
διότι καί οί δύο αύτοί άνθρωποι εχουν τήν ίδια ούσία, φύση, αλλά
ύπάρχουν μέ διαφορετικά χαρακτηριστικά. Τό ίδιο καί ή άγία Τριά
δα. 'Όντα μέ διαφορετικές ίδιότητες, όπως ό Πατήρ, ό Υίός καί τό
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αγιο Πνεύμα, μπορούν νά εχουν κοινή ούσία. Έπομένως ή προσπά
θεια τού Εύνομίου νά δείξει δτι ό Υίός καί τό Πνεύμα εχουν διαφορε

τική ούσία από τόν Πατέρα, έπειδή εχουν διαφορετικά όνόματα, δπως
αγέννητος καί γεννητός, είναι τελείως έσφαλμένη.
Ή διάκριση πού είδαμε προηγουμένως μεταξύ τού «δτι έστί» καί
τού «τί έστί», γνωστή καί στόν 'Αθανάσιο, αποκτά έδώ εύρύτερη ση
μασία καί προετοιμάζει τήν διάκριση ούσίας καί ύποστάσεων. Τό
«δτι (η δπως) έστί» σχετίζεται μέ τίς θείες ύποστάσεις καί είδικότε

ρα μέ τίς θείες ένέργειες, τίς όποίες μπορεί νά γνωρίζει ό άνθρωπος.
Άντίθετα τό «τί έστί» προϋποθέτει τήν θεία ούσία πού μένει άγνω
στη καί άρρητη. Μέ τόν τρόπο αύτό προχωρεί ό Β. στήν πολυσή
μαντη ύπέρβαση τού φιλοσοφικού κλίματος, πού δέν διακρίνει μεταξύ

όντος καί ούσίας τ~υ η είναι καί φύσεώς του. "Αρα τό θεμέλιο της
ύπαρξιακης φιλοσοφίας, πού είναι ή πρόταξη της ύπάρξεως, ήταν
έπίτευγμα τού Β. Στό έξης ή θεολογία της Έκκλησίας θά στηριχτεί
στήν ύπέρβαση αύτή πού πραγμάτωσε, δπως θά φανεί καί πιό κά

τω, ό Β. καί όλοκλήρωσαν οί άλλοι Καππαδόκες.
Στήν θεολογία γίνεται χρήση καί άποφατικών όνομάτων, δηλ. αρ

νητικών. Δηλώνονται κυρίως αύτά πού είναι ίδιώματα τού Θεού, αλλά
δηλώνονται καί μερικά πού δέν αποτελούν ίδιώματα τού Θεού, δ
πως: αφθαρτον, αόρατον, άρρητον, αθάνατον Κ.λπ. Μέ τά αρνητι

κά όνόματα δέν έπιτυγχάνεται κάποια γνώση τού Θεού, αλλά
«διδασκόμεθα» μέ αύτά νά αποφεύγουμε έσφαλμένες απόψεις: «μή

είς απρεπείς έννοίας έν ταίς περί Θεού ύπολήψεσι καταπίπτειν» (αύ
τόθι, Α'

10).

Μέ τούς αποφατικούς δρους απαγορεύουμε στόν νού

μας νά πηγαίνει δπου δέν πρέπει: <ψή καταφέρειν τάς διανοίας είς

ά μή δεί» (αύτόθι). Έπομένως κάθε αποφατική διατύπωση στήν θε

ολογία είναι γιά τόν Β. μόνο αποτρεπτική' θετικά δέν βοηθά σέ τί

ποτα, έφόσον αποτελεί έπισήμανση μή δντος κι έφόσον ώς μή όν δέν
εχει πραγματική σχέση μέ τήν αλήθεια, μέ τήν όποία κοινωνεί ό άν
θρωπος γιά νά σωθεί.

Μέ όσα ό Β. διατύπωσε γιά τό τί δηλώνουν τά όνόματα, πού χρη
σιμοποιούν Γραφή καί Θεολογία, εγινε μιά πολυσήμαντη διάκριση

στήν θεολογία: διακρίθηκαν οί θείες ίδιότητες από τήν θεία ούσία (η
φύση). WΕτσι, μπόρεσε νά λύσει καί τό πρόβλημα της γνώσεως τού

Θεού (τί γνωρίζουμε από τόν Θεό; τά ίδιώματά του) καί νά προχω
ρήσει ακίνδυνα στήν έπίσης πολυσήμαντη διάκριση τών τριών θείων

ύποστάσεων καί της κοινής ούσίας τους. Πρέπει όμως νά ύπογραμ
μίσουμε ίδιαίτερα ότι μέ αφορμή τό πρόβλημα τών όνομάτων ό Β.
εκανε σπουδαίες, αλλά σήμερα λησμονημένες, διατυπώσεις γιά τήν
γλώσσα της θεολογίας ή γλώσσα έπινοείται από τόν άνθρωπο' ή

γλώσσα είναι σημαντική καί δηλωτική τών θείων καί ανθρώπινων
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πραγμάτων, δηλαδή δηλώνει καί σημαίνει χωρίς νά περιέχει τά δη
λούμενα καί σημαινόμενα' ώς δηλωτική ή γλώσσα δέν είναι απόλυ
το μέγεθος.

Μένει δμως ανοικτό ενα σοβαρό θέμα: πόθεν ή δυνατότητα νά δη
λώνουμε μέ όνόματα τά ίδιώματα τού Θεού; Τό θέμα της έπόμενης
παραγράφου.

Οί θείες ένέργειες ώς πηγή τών όνομάτων καί τής γνώσεως τού θεού
Ή δυνατότητα τού ανθρώπου νά έπινοεί όνόματα γιά τόν Θεό
προσκρούει από πρώτη άποψη στήν αγεφύρωτη απόσταση-τομή, πού
έδειξε ό Β., μεταξύ κτιστού καί ακτίστου. Τήν τομή-απόσταση αύτή

δεχόταν καί ό Εύνόμιος, αλλά τήν χρησιμοποιούσε γιά'πολύπλοκους
συνδυασμούς. Ό Β. πού δέν κατασκεύαζε θεωρίες, αλλά προσπα

θούσε νά έξηγήσει δ,τι βίωνε από τήν αλήθεια, έδειξε αφοπλιστικά
τό πώς, μολονότι δέν καταλύεται ή τομή κτιστού-ακτίστου, ό άν

θρωπος μπορεί νά έπινοεί όνόματα γιά τόν Θεό. Καί τό σημαντικό
τερο, έδειξε τόν λόγο γιά τόν όποίο τά όνόματα αύτά έχουν έγκυρό
τητα. Πρόκειται γιά τήν αποτίμηση της θείας οίκονομίας, δηλαδή

γιά τήν δράση καί τίς ένέργειες του 'Θεού πρός τόν άνθρωπο. 'Εφό
σον ό Θεός δέν είναι ή φιλοσοφική Ένάς, πού μένει ξένη πρός τόν
κόσμο, δρα κι ένεργεί, δημιουργώντας, προνοώντας καί φανερώνον
τας τόν έαυτό του στόν κόσμο. Πηγή λοιπόν δσων γνωρίζουμε γιά

τόν Θεό καί δσων δηλώνουμε μέ τά όνόματα είναι ή δράση του, οί
θείες ένέργειες:
«'Αλλ' αί μέν ένέργειαι ποικίλαι, ή δέ ούσία άπλη. Ήμείς δέ έκ

μέν τών ένεργειών γνωρίζειν λέγομεν τόν Θεόν ήμών, τή δέ ούσίι;ι
αύτή προσεγγίζειν ούχ ύπισχνούμεθα. Αί μέν γάρ ένέργειαι αύτοϋ
πρός ήμας καταβαίνουσιν, ή δέ ούσία αύτοϋ μένει άπρόσιτος» (Έ
πιστ. 234, 1). Καί' «Ούκοϋν, άπό μέν τών ένεργειών ή γνώσις, από
δέ της γνώσεως ή προσκύνησι-ς ... Γινώσκομεν δέ έκ της δυνάμεώς

(= του) τόν Θεόν» (Αύτόθι, 3).
Ό Κύριος Π.χ., γνωρίζοντας δτι μόνος του ό άνθρωπος δέν μπο
ρεί ώς κτιστή φύση νά κατανοήσει τήν άκτιστη θεότητα, μίλησε γιά
τήν τελευταία μέ δρους-όνόματα πού τήν χαρακτηρίζουν:
«'Ο Κύριος ... έ ν τ ο ί ς π ε Ρ ί έ α υ τ ο ϋ λ ό γ ο ι ς, τήν φιλαν
θρωπίαν της θεότητος καί τήν έξ οίκονομίας χάριν τοίς άνθρώποις
παραδηλών, Ιδιώμασί τ ι σ ι τ ο ί ς π ε Ρ ί α ύ τ ό ν θ ε ω Ρ ου μ έ ν ο ι ς

ά π ε σ ή μ α νε

τ α ύ τ η ν, θύραν έαυτόν λέγων

καί όδόν καί άμπελον ... καί φώς, ού πολυώνυμός τις ihv ... άλλοτε
άλλως έαυτόν όνομάζων, ταίς έπινοίαις διαφερούσας άλλήλων τάς
προσηγορίας μεθαρμοζόμενος» (Κατά ΕfJvομίου Α'

7).

Οί θείες ένέργειες, κοινές γιά τά τρία θεία πρόσωπα, όρίζουν δ, τι
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καί όσα γνωρίζουμε γιά τόν Θεό. Ή διαφορά τών όνομάτων γιά τόν
Θεό δφείλεται στήν ποικιλία τών θείων ένεργειών, δηλαδή στήν ποι
κίλη δράση του ίδιου του Θεου, διά της όποίας άπό άγάπη μάς φα

νερώνει κάτι άπό τό είναι του, κάτι άπό τίς σχέσεις τών τριών θείων
προσώπων καί τό γεγονός της ίδιας της δράσεώς του, δηλαδή της

θείας οίκονομίας. 'Όταν μιλάμε γιά ενα ίδίωμα-γνώρισμα του Θεου,
άμέσως προϋποθέτουμε άνάλογη ένέργεια του Θεου, πού φθάνει στήν
ψυχή του άνθρώπου, φανερώνοντας τό άνάλογο ίδίωμα του Θεου:
«Κατά γάρ τήν τών ένεργειών διαφοράν καΙ τήν πρός τά εύεργε
τούμενα σχέσιν, διάφορα έαυτφ καί τά όνόματα τίθεται» (αύτόθι).

« ... τϋ

ένεργείQ. δέ τών γνωρισμάτων, ώσπερ τι φώς ταίς ψυχαίς

1'1-

μών έντιθέντα, πρός τήν έφικτήν ταίς διανοίαις σύνεσιν δδηγεί»
(αύτόθι, Β'

28

καί Α'

14).

Τά δνόματα, βέβαια, γιά τόν Θεό, πέρα έκείνων πού ό Κύριος χρη

σιμοποίησε, έπινοουνται άπό τόν άνθρωπο καί μέ δική του εύθύνη,
άλλά πάντοτε γιά νά δηλώσουν τίς ένέΡγειες του Θεου στό άνθρώπι

νΟ πνευμα καί στόν κόσμο γενικά. Έκείνο πού προηγείται είναι οί
ένέργειες καί τό γεγονός δτι ό άνθρωπος τίς βιώνει. Αύτό πού άκο
λουθεί είναι ή έπινόηση τών κατάλληλων όνομάτων, πού χαρακτη
ρίζουν τά θεία πρόσωπα καθεαυτά ή τίς σχέσεις τους:
«Ού γάρ τοίς όνόμασιν ή τών πραγμάτων φύσις άκολουθεί, άλλ'

υστερα τών πραγμάτων ευρηται τά όνόματα» (αύτόθι, Β'

4).

Τό γεγονός τών θείων ένεργειών στόν άνθρωπο είναι καθαρά έμ
πειρικό καί γι' αύτό ή βεβαιότητα έκείνου πού εχει τήν έμπειΡία γί
νεται άπόλυτη, άλλά καί δυσπερίγραπτη, διότι πρόκειται γιά κα
τάσταση, πού ύπερβαίνει τά γνωστικά όρια του άνθρώπου, γιά κα
τάσταση άνακράσεως του Θεου (κατά τίς ένέργειές του) μέ τό πνευ

μα του άνθρώπου:

« Έάν δέ (= ό άνθρωπος)

πρός τήν θειοτέραν άπονεύσ1] μερίδα καί

τάς του Πνεύματος ύποδέξηται χάριτας

(= ένερ- γείας), τότε γίνε

ται τών θειοτέρων καταληπτικός, όσον αύτου τϋ φύσει σύμμετρον ...

Ό μέντοι τϋ θεότητι του Πνεύματος άνακραθείς νους, ουτος ήδη
τών μεγάλων έστί θεωρημά- των έποπτικός καί καθορq τά θεία

κάλλη, τοσούτον μέντοι όσον ή χάρις ένδίδωσι καί ή κατασκευή
αύτού ύποδέχεται» (Έπιστ.

233, 1).

Οί ένέργειες είναι κοινές καί γιά τά τρία θεία πρόσωπα, τά όποία
είναι παρόντα σέ κάθε είδος δράσεως, άλλά παρά ταυτα διαδραμα
τίζουν είδικό τό καθένα ρόλο: ό Πατήρ ώς «προκαταρκτική αΙτία»,

ό Υίός ώς «δημιουργική» καί τό Πνευμα ώς «τελειωτική». Καί αύτά
χωρίς νά σημαίνει δτι εχει άτελή ένέργεια ό Πατήρ ή ό Υίός (Περί
του άγ. Πνεύματος

16, 38).

Άπό τά θεία πρόσωπα έκπέμπεται τρό

ΠΟν τινά «δύναμις φωτιστική». νΕτσι ό άνθρωπος γνωρίζει, δσο εί
ναι δυνατό, τήν ύπόσταση του Πατέρα μέ τήν φωτιστική δύναμη του
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γίου καί γνωρίζει τήν υπόσταση του γίου μέ τήν φωτιστική δύναμη

του Πνεύματος καί γνωρίζει τήν υπόσταση του Πνεύματος μέ τήν
φωτιστική δύναμη του ίδιου του Πνεύματος (αυτόθι,

18, 47).

Τί γνωρίζουμε άπό τόν θεό . .Διάκριση ούσίας καί Ινεργειών
Σχεδόν δέκα χρόνια μετά τήν σύνταξη του έργου του «Κατά

νομίου» ό Β., περί τό

374/5,

Ev-

προκλήθηκε ν' απαντήσει στό έρώτημα

του τί γνωρίζουμε από τόν Θεό. Οί εύνομιανοί, πού νόμιζαν δτι μέ
τόν δρο «αγεννησία» γνωρίζουν τήν ούσία του Θεου, προκαλουσαν
είρωνικά τούς όρθοδόξους: γιατί προσκυνάτε τόν Θεό, αφου τόν α

γνοείτε; ('Επιστ.

234).

Ό Β. είχε δώσει αρκετές έξηγήσεις. Ή διά

κριση, τήν όποία εκανε μεταξύ φύσεως καί ίδιοτήτων στόν Θεό, ήταν
ήδη αρκετή. Καί ή διασάφηση του ρόλου τών θείων ένεργειών πού

αφορουν στίς ίδιότητες καί τίς σχέσεις τών θείων προσώπων συνι
στουσαν τό θεμέλιο, στό όποίο έπρεπε νά στηριχτεί ή λύση του έρω
τήματος, γιά τό έάν γνωρίζουμε καί τί γνωρίζουμε από τόν Θεό. Τά
είρωνικά έρωτήματα τών εύνομιανών, αλλά καί τίς αμφιβολίες τών
όρθοδόξων, μετέφερε στόν Β. ό μαθητής καί φίλος του Άμφιλόχιος,
έπίσκοπος 'Ικονίου. Τότε ό Β. εγραψε τίς περίφημες 'Επιστολές του

233-235,

στίς όποίες γιά πρώτη φορά στήν ζωή της 'Εκκλησίας εκα

νε μέ απόλυτη σαφήνεια τήν διάκριση ούσίας του Θεου καί θείων έ
νεργειών. Ή διάκριση αύτή θ' αποτελέσει εκτοτε σπουδαίο θεμέλιο
αντιμετωπίσεως χριστολογικών, πνευματολογικών καί άλλων θεο
λογικών προβλημάτων, δπως τό πώς της ένότητας του ανθρώπου
μέ τόν Θεό, τό πώς της θεώσεως, τό πώς της δημιουργίας του κό
σμου κ.λπ.

Στήν διαδικασία, λοιπόν, της γνώσεως του Θεου προηγείται ή «έ
πίγνωσις» ώς πρωτοβουλία του άγίου Πνεύματος καί συγκατάθεση

του άνθρώπου ('Επιστ.

233,2

καί

235,3).

Ό νους, πού δημιουργήθη

κε «καλός λίαν», μπορεί μετά νά φωτιστεί, νά έλλαμφθεί. 'Όσο βα

θύτερα ό Β. είσέρχεται στό θέμα τούτο, τόσο περισσότερο αφήνει τό
ρημα «γνωρίζω» καί χρησιμοποιεί έκφράσεις μέ τίς λέξεις «έποπτι

κός», «καθορώ». Αύτό δείχνει δτι ή γνώση της αλήθειας δέν είναι
νοητική ένέργεια δπως δλες οί άλλες. Πρόκειται γιά κατάσταση του
νου, κατά τήν όποία δέν ένεργείται γνώση αλλά «γίνεται έποπτικός»,

βλέπει καί ζεί θεία πράγματα, εχει θεωρία, γίνεται, δηλαδή μεταστοι
χειώνεται, σέ κάτι άλλο. Δέν δρά γνωστικά, άλλά «Kαθoρ~ τά θεία
κάλλη», τήν θεία πραγματικότητα, τήν αλήθεια, μέ δύο περιοριστι
κούς παράγοντες: τήν θεία χάρη, πού του παρέχεται δσο αύτή θέλει,
καί τήν δική του φύση, πού δέν μπορεί νά χωρέσει τό πάν. Σέ τέ
τοιες περιπτώσεις αντικαθιστά συχνά τόν δρο νους μέ τόν δρο καρ-
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δία, ή όποία περιαυγάζεται από τό dγιο Πνευμα καί μεταμορφώνεται
(βλ. Περί τού άΥ. Πνεύματος ΚΑ' -ΚΒ ''). Ή θεοπτική δμως αυτή κα
τάσταση, πού συνιστά τήν κατ' έξοχήν προχωρημένη γνώση του Θε
ου, δέν σημαίνει καί γνώση της θείας ουσίας, γιά τήν όποία ό πιστός

εχει άπλώς τήν αίσθηση δτι είναι ακατάληπτη. Μόνο τήν θεία ένέρ
γεια γνωρίζει στήν έξοχη αυτή κατάσταση:
«Αί μέν γάρ ένέργειαι αύτού πρός ήμας καταβαίνουσιν, ή δέ ούσία
αύτού μένει άπρόσιτος» (Έπιστ.

234, 1).

«Είδησις άρα της θείας

ούσίας ή αίσθησις αύτού της άκαταληψίας καί σεπτόν ού τό κα
ταλειφθέν τίς ή ούσία, άλλ' δτι έστίν ή ούσία» (αύτόθι,

2).

Ή εμπειρία τών θείων ενεργειών αποτελεί τήν φωτιστική έκείνη

κατάσταση, στήν όποία ό άνθρωπος, διότι κοινωνεί μέ τόν Θεό, βε
βαιώνεται γιά τήν δράση του Θεου στόν κόσμο καί τόν άνθρωπο καί

συγχρόνως αναγνωρίζει τήν δράση αυτήν δντως ώς θεία, δηλαδή ώς
δημιουργική καί προνοητική, ώς αγαθή καί δίκαιη. 'Ακόμη βεβαιώ
νεται καί αναγνωρίζει τήν αποκαλυπτική δράση του Θεου, Π.χ. δτι

αυτός ύπάρχει (είναι) ώς τρία πρόσωπα πού έχουν όρισμένες σχέ
σεις, δτι κάθε πρόσωπο της Τριάδας εχει χαρακτηριστικά η ίδιώμα
τα η ίδιότητες η προσόντα. Έπίσης βεβαιώνεται καί αναγνωρίζει τήν
άγιαστική δράση του Θεου στόν άνθρωπο, βάσει της όποίας αυτός
έχει τήν δυνατότητα νά κοινωνεί μέ τόν Θεό στό πλαίσιο της θείας

οίκονομίας. 'Όλ' αυτά, έλάχιστο μέρος εκείνου πού είναι ό Θεός καί
ή δράση του, αποτελουν τήν θεογνωσία καί συγχρόνως τήν σωτηρία
του ανθρώπου:
«Καί γάρ τήν μεγαλειότητα τού Θεού είδέναι λέγομεν καί τήν δύ
ναμιν καί τήν σοφίαν καί τήν άγαθότητα καί τήν πρόνοιαν, 1] έπι
μελείται ήμών, καί τό δίκαιον αύτού της κρίσεως, ούκ αύτή ν τήν
ούσίαν ... 'Εγώ δέ δτι μέν έστίν οίδα, τί δέ ή ούσία ύπέρ διάνοιαν
τίθεμαι ... πίστις δέ αύτάρκης είδέναι ότι έστίν δ Θεός, ούχί τί έστι ... » (Έmστ. 234, 1-2).

'Όπως όποιουδήποτε ανθρώπου γνωρίζουμε τά χαρακτηριστικά
καί αγνοουμε τήν ουσία, έτσι καί γιά τόν Θεό:
«οίδα μέν γάρ αύτόν κατά τόν χαρακτηρα καί τά λοιπά ίδιώματα,
άγνοώ δέ αύτού τήν ούσίαν» (Έπιστ. 235, 2).

Τό πρόβλημα, εάν οί θείες ενέργειες είναι άκτιστες η κτιστές δέν

απασχόλησε τόν Β. Καί εκφράσεις δπως «δόξα φυσική» (σέ αντίθε
ση πρός τήν «εξωθεν» δόξα) (Περί τού άΎ. Πνεύματος ΙΗ') καί «τό
Πνευμα φυσικήν εχει τήν άγιότητα» (Έπιστ.

159, 2)

φυσική σχέση τών προσώπων της άγίας Τριάδας.

δηλώνουν τήν
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.Διάκριση τής μιας ούσίας καί τών τριών ύποστάσεων
W

Αν κανείς παρακολουθήσει καί ίστορικά τήν θεολογική προβλη

ματική, θά διαπιστώσει ότι εχουμε έσωτερική ανελικτική πορεία από
τό γενικότερο πρός τό είδικότερο. 'Έτσι, αφού βρέθηκε ή απάντηση
στό πρόβλημα της φυσικης σχέσεως Πατέρα καί γίού, άρχισε νά έμ
φανίζεται τό έρώτημα τού πώς ύπάρχουν τό καθένα από τά δύο πρό
σωπα ίδιαιτέρως, ένώ έχουν κοινή φύση. Τό πρόβλημα έντάθηκε μέ
τήν συμπερίληψη καί τού άγίου Πνεύματος στήν κοινή θεία φύση από

τό τέλος της δεκαετίας τού
κουμενική Σύνοδο

(325),

350

καί μετά. Παλαιότερα, στήν Α' Οί

αναθεματίστηκαν όσοι δέχονταν ότι ό γίός

είναι «έξ έτέρας ύποστάσεως η ούσίας». Ή Σύνοδος φάνηκε νά ταυ
τίζει τούς όρους ούσία :καί ύπόσταση, αλλά ό Β. δίνει ένδιαφέρουσα
έξήγηση στό φαινόμενο, δεδομένου ότι ό όρος ύπόσταση ει χε προϊ
στορία. Ό Σαβέλλιος ταύτιζε ούσία καί ύπόσταση καί κατέλυε τήν
πραγματικότητα τών θείων ύποστάσεων. Οί αρειανοί ύποστήριζαν

ότι ό Υίός δέν ειναι «έκ της ούσίας» τού Πατέρα, αλλ' από άλλη ού
σία καί ύπόσταση (Έπιστ.

125, 1).

Σέ καμμία δηλαδή περίπτωση δέν

γινόταν όρθή χρήση τού όρου ύπόσταση. Καί ή Σύνοδος δέν ταύτισε
τούς δύο όρους, αλλά καταδίκασε τήν κακή τους χρήση. Ή έξήγη

ση φαίνεται περίεργη, αλλά είναι πολύ όρθή. Πρέπει νά προσέξουμε
ότι ή Σύνοδος της Νίκαιας δέν αποφάνθηκε περί της σχέσεως ού
σίας καί ύποστάσεων, αλλά καταδίκασε τούς ίσχυρισμούς τών α
ρειανών ότι ό Υίός ειναι «έξ έτέρας ύποστάσεως» καί έξ έτέρας

«ούσίας». Καί οί δύο ίσχυρισμοί ήταν έσφαλμένοι, έφόσον, λέγον
τας «έξ έτέρας ύποστάσεως», έννοούσαν καί άλλη ούσία.
Γενικά όμως παρατηρούμε δτι στήν Νίκαια, τό

325,

δέν ειχε κινη

θεί τό πρόβλημα τού πώς ύπάρχουν τά όμοούσια πρόσωπα καί δέν

ύπηρχε συνείδηση της διακρίσεως. Τό κλίμα τούτο έκφράζει, τό

362,

καί ό Μ. 'Αθανάσιος (Πρός Ά vτιοχείς 6), αλλά πληροφορημένος γιά
τίς σχετικές συζητήσεις μεταξύ τών όρθοδόξων, δέχτηκε ότι Ο'σοι χρη
σιμοποιούν τόν δρο «τρείς ύποστάσεις» δέν είναι κακόδοξοι, έφό

σΟν δέν έννοούν τόν Υίό «αλλοτριούσιον», δηλαδή από άλλη ούσία
(αύτόθι, 5). Ό Εύνόμιος, ακολουθώντας τούς παλαιούς αρειανούς,
ταύτιζε φιλοσοφικά τό ειναι καί τήν φύση, τήν ύπόσταση καί τήν ού
σία (π.χ. ΆπολΟΥητικός 12), χωρίς νά έπιμένει σ' αύτό, μολονότι αύτό

ήταν τό κύριο θέμα γιά τήν θεολογία. 'Όπως παλαιότερα ό Αρειος
W

έφερε στήν έπιφάνεια τό θέμα της σχέσεως Πατέρα καί νίού, λέγον
τας ότι ό Υίός είναι κτίσμα, έτσι καί τώρα ό Εύνόμιος έφερνε στήν

έπιφάνεια τό θέμα τών ύποστάσεων, λέγοντας ότι οί ίδιότητες τών
ύποστάσεων (η προσώπων) ταυτίζονται μέ τήν ούσία. Ό Β., όταν
απάντησε στόν Εύνόμιο, εκανε μιά ρεαλιστική διαπίστωση: καθένα
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από τά πρόσωπα της Τριάδας ~χoυν ίδιότητες ή προσόντα, πού χα
ρακτηρίζουν αποκλειστικά τό κάθε θείο πρόσωπο, κάτι ΠQύ δέν αμ
φισβητείται. Άφου όμως τά πρόσωπα έχουν αποκλειστικές ίδιότητες,
οΙ όποίες, όπως έδειξε, δέν ταυτίζονται μέ τήν ούσία, επεται δτι υ
πάρχουν ώς διακεκριμένες υποστάσεις.
Θεολογικά ή διάκριση υποστάσεων ήταν συνέπεια τών αναμφισβή

τητων ιδιοτήτων. Γι' αύτό καί στό «Κατά Εύνομίου» έργο του δέν
ασχολείται εύθέως μέ τό πρόβλημα τών υποστάσεων. Άναφέρει ό
μως τόν όρο, τόν όποίο δύο-τρείς φορές έναλλάσσει μέ τήν λέξη «υ
ποκείμενον» (Κατά Ευνομίου Α ι

7'

Βι

9.

'Επιστ.

9, 1.

Περί του άΎ.

Πνεύματος ΙΖ Ι), καί μάλιστα φαίνεται νά μή διερωταται καθόλου
γιά τήν όρθότητά του, ήδη από τό

λή του

36112,

όταν εγραψε τήν 'Επιστο

9. Είναι πολύ σημαντικό μάλιστα ότι, από τήν έποχή αύτή,

τό σφάλμα του Διονυσίου Άλεξανδρείας, τών αρειανών καί του Μαρ

κέλλου Άγκύρας συνέδεε πρώτιστα μέ τήν μή αναγνώριση τών υ
ποστάσεων τών θείων προσώπων (βλ. καί 'Επιστ.

125, 1).

Ό Β.,

λοιπόν, δεχόμενος διακεκριμένες καί όμοούσιες τίς θείες υποστά
σεις, θεμελίωνε τώρα γιά πρώτη φορά τήν ιδιαίτερή τους ύπαρξη στίς
αποκλειστικές ιδιότητες (ή προσόντα) τους. 'Έτσι, ή 'Εκκλησία βρη
κε πειστικό λόγο γιά τήν διδασκαλία της ότι τό κάθε πρόσωπο της

αγίας Τριάδας αποτελεί ίδιαίτερη υπόσταση, ένώ συγχρόνως καί τά
τρία έχουν μία κοινή φύση.

Τό «κοινόν» καί τό «ίδιον»

Μέ τήν αρχική του θεολογία ~δειξε γιατί έχουν ίδιαιτερότητα οί
τρείς υποστάσεις. Οί συζητήσεις δμως καί τά έρωτήματα δέν στα
μάτησαν. Καί τό ένδιαφέρον έπικεντρώθηκε στό πώς πρέπει νά νοη

θεί συγχρόνως

καί ή

όμοουσιότητα

καί ή

ίδιαιτερότητα

τών

υποστάσεων. Ή απάντηση ήταν ή έξης: ή ούσία νοείται ώς τό κοι
νόν καί οί υποστάσεις ώς τό ίδιον (ή Ιδιάςον). Τήν σχέση πού έχει
Π.χ. ή κοινή ανθρώπινη φύση πρός τά ίδιαίτερα χαρακτηριστικά συγ
κεκριμένων ανθρώπων, ~χει καί ή κοινή θεία ούσία πρός τίς τρείς

θείες υποστάσεις. οι άνθρωποι δλοι έχουν κοινή ούσία, αλλά ό κα
θένας εχει δικά του χαρακτηριστικά, ώστε νά είναι ό άλφα, ό βητα
Κ.λπ.:
«δν εχει λόγον τό κοινόν πρός τό ίδιον, τοϋτο εχει Τι ούσία πρός
τήν ύπόστασιν. "Εκαστος γάρ Τιμών καί τφ κοινφ της ούσίας λό

γφ τοϋ είναι μετέχει καί τοίς περί αύτόν ίδιώμασιν δ δείνά έστι καί
δ δείνα. Ούτω κάκεί, δ μέν της ούσίας λόγος κοινός, οίον Τι άγα
θότης, Τι θεότης ... Τι δέ ύπόστασις έν τφ ίδιώματι της πατρότητος
η της υίότητος ή της άγιαστικης δυνάμεως θεωρείται» (Έπιστ.

4).

214,

375
νΕτσι εχουμε τήν θεμελιώδη θεολογία της φράσεως μία ούσία σέ

τΡείς ύποστάσεις, στήν όποία καί ή ιδιαιτερότητα τών υποστάσεων
σώζεται καί ή κοινή φύση τών τριών όμολογείται. Τήν έκφραση «τρείς
υποστάσεις» μεμονωμένη χρησιμοποίησε ό 'Ωριγένης (Είς τό κατά
Ίωάvvηv ΕύαΎΎέλlοv Η,Χ), άλλ' αύτός κατανοούσε τόν Υίό καί τό
Πνεύμα κατώτερα τού Πατέρα. Άσαφείς είναι οί χρήσεις της έκφρά
σεως στούς Εύσέβιο Καισαρείας καί Μάριο Βικτωρίνο. Τήν όριστι

κή θεολογία τών υποστάσεων είσάγει πρώτος ό Β., πού όσα θ'
άναπτύσσει καθημερινά άπό τό 371/2 τά είχε διατυπώσει έπιγραμ
ματικά ήδη τό

364:

«γνωριστικάς τινας Ιδιότητας έπιθεωρουμένας ττί ούσίq. δέχοιτό τις

είναι τό γεννητόν καί τό άγέννητον ... Αί γάρ τοι Ιδιότητες, οίονεί
χαρακτηρές τινες καί μορφαί έπιθεωρούμεναι ττί ούσίq., διαιροϋσι
μέν τό κ ο ι ν ό ν τοίς Ι δ ι ά ζ ο υ σ ι χαρακτηρσι, τό δέ 6μοφυές
της ούσίας ού διακόπτουσιν. Ο{ον, κοινή μέν ή θεότης, Ιδιώματα
δέ τινα πατρότης κα! υίότης έκ δέ της έκατέρου συμπλοκης, τοϋ
τε κ ο ι ν ο ϋ καί τοϋ ί δ ί ο υ, ή κατάληψις ήμίν της άληθείας έγγί
νεται ... Αύτη γάρ τών ίδιωμάτων ή φύσις, έν ττί της ούσίας ταυτό
τητι δεικνύναι τήν έτερότητα... Μιας γάρ ούσίας τοίς πασιν

υποκειμένης, τά Ιδιώματα ταϋτα ούκ άλλοτριοί τήν ούσίαν, ούδέ
οίονεί συστασιάζειν έαυτοίς άναπείθει· ττί ένεργείq. δέ τών γνωρι
σμάτων, ώσπερ τι φώς ταίς ψυχαίς ήμών έντιθέντα, πρός τήν έφι

κτήν ταίς διανοίαις σύνεσιν 6δηγεί» (Κατά Ευνομίου Β'

28).

Μέ τήν θεολογία μία ούσία τρείς ύποστάσεις έπιτυγχάνεται ισορ
ροπία στέρεη. Διότι άν ή ούσία δέν ήταν κοινή, θά έπρόκειτο γιά πο
λυθεία.

Καί άν οί όμοούσιες υποστάσεις δέν διακρίνονταν, θά

έπρόκειτο γιά φιλοσοφική ή ίουδαϊκή μονοθεία χωρίς πρόσωπο καί
χωρίς δυνατότητα προσωπικης σχέσεως μέ τόν άνθρωπο:
«6 τό κοινόν της ούσίας μή όμολογών είς πολυθείαν έκπίπτει· ου
τως 6 τό Ιδιάζον τών υποστάσεων μή διδούς εΙς τόν ίουδαϊσμόν
υποφέρεται ... Ού γάρ έξαρκεί διαφοράς προσώπων (= δπως τά κα
τανοοϋσε 6 Σαβέλλιος) άπαριθμήσασθαι, άλλά χρή f:καστον πρόσ
ωπον έν υποστάσει άληθινij υπάρχον 6μολογείν» (Έπιστ. 210, 5).

Ή άληθινή πίστη καί ή όμολογία της πρέπει νά περιλαμβάνει ά
παραίτητα καί τό «κοινόν», πού δηλώνεται μέ τό «θεότης», καί τό
«ίδιον», πού σημαίνουν ή «πατρότης» καί ή «υίότης». Αύτό μάλι
στα συνέβαινε ήδη στό Σύμβολο της πίστεως, στό όποίο όμολογεί
ται πίστη «εις τόν Θεόν Πατέρα» καί εις «Θεόν γίόν». Τό ίδιο πρέπει
νά γίνεται καί γιά τό αγιο Πνεύμα, νά όμολογείται δηλαδή πίστη «εις
θείον Πνεύμα τό άγιον». Ή προσθήκη εγινε όντως στήν Β' ΟΙκουμ.
Σύνοδο, τό 381, άλλά προστέθηκε ή λέξη «κύριον» γιά τό αγ. Πνεύ
μα καί δχι «θείον»:
«Χρή ουν τφ κοινφ τό Ιδιάζον προστιθέντας ... κοινόν ή θεότης,
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ίδιον ή πατρότης' συνάπτοντας λέγειν: πιστεύω είς Θεόν Πατέρα.
Καί πάλιν έν ττί τού ΥΙού όμoλoγί~ τό παραπλήσιον ποιείν, τφ κοι

νφ συνάπτειν τό ίδιον καί λέγειν: είς Θεόν Υίόν. 'Ομοίως καί έπί
τού Πνεύματος τού άγίου ... λέγειν: πιστεύω καί είς τό θείον Πνεύ
μα, ώστε δι' δλου καί τήν ένότητα σώζεσθαι καί έν ττί της μιας

θεότητος όμoλoγί~' καί τό τών προσώπων ίδιάζον όμολογείσθαι
έν τφ άφορισμφ τών περί f:καστον νοουμένων ίδιωμάτων» (Έπιστ.

236, 6).
Τό άγιο Πνεύμα είναι «συνδοςαζόμενον»

/

Μέ τά τελευταία χωρία του ό Β. ύπογράμμισε τήν κοινότητα (ταυ
τότητα) της ουσίας τών τριών ύποστάσεων καί άρα τήν όμοτιμία καί

τήν ίσότητά τους, ωστε ν' άποκλείεται κάθε είδος φυσικής ή χρονι
κης μεταξύ τους ίεραρχήσεως. 'Όσο βέβαιη είναι ή διάκριση τών
τριών ύποστάσεων, τόσο βέβαιη καί ή κοινότητα (ταυτότητα) της

ουσίας τους. Ή θεολογία αυτή δηλώθηκε ήδη άπό τά πρώτα κείμε
να τού Β. 'Όταν έξηγούσε τήν σημασία τών θείων ίδιστήτων, δέν διέ
κρινε ώς άνώτερες τίς ίδιότητες τού Πατέρα (πατρότης), καί κατώ
τερες τού γίού (υίότης) καί τού Πνεύματος (άγιαστική δύναμις). Γι'
αυτό καί, δταν τόν κατηγόρησαν εντονα τό
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δτι δέν πιστεύει ορ

θά περί άγ. Πνεύματος (Γρηγορίου Θεολόγου, Έπιστ.

48),

έπειδή δέν

τό άποκαλούσε ρητά «Θεόν», έκείνος βεβαίωσε μέ δρκο φρικτό τόν
Γρηγόριο Θεολόγο (ι\όγος

43, 68-69)

δτι άσφαλώς πιστεύει ώς Θεόν

τό άγιο Πνεύμα, κάτι πού όμολόγησε καΙ ένώπιον άλλων (αυτόθι).
Έπειδή δμως βρισκόταν σ' έξέλιξη ή προσπάθειά του νά προσελκύ-

. σει τούς πνευματομάχους,

πού είχαν τήν δυνατότητα ν' άναταράξουν

τήν Καισάρεια, έκρινε σκόπιμο νά έφαρμόζει «οίκονομία», εUέλΙKτη
:rακτική; καί νά δηλώνει τήν θεότητα καί όμοουσιότητα τού Πνεύ

ματος μέ άλλους δρους καί βιβλικές λέξεις (αυτόθι). Τήν τακτική

αυτή μάλιστα έπιδοκίμασε καί δ ίδιος ό Μ. 'Αθανάσιος, πού μέ τήν
ευκαιρία έπέπληξε δσους τόν ύποπτεύονταν καί άποκάλεσε τόν Βα
σίλειο «καύχημα της 'Εκκλησίας» (Έπιστολαί: Πρός 'Ιωάννην καί
Άντίοχον καί Πρός Παλλάδιον:

PG 26, 1165-1168).

Γενικά δμως τήν πνευματολογία του δ Β. άνέπτυξε μέ άφορμή τίς

έναντίον του ύποψίες ή κατηγορίες καί δή μέ γραπτή αίτηση τού Άμ
φιλοχίου 'Ικονίου, πού χρειαζόταν έπιχειρήματα πρός άντιμετώπι
ση τών πολλών πνευματομάχων. Θεολογούσε έλπίζοντας δτι θά
διευκόλυνε τήν έπάνοδο τών πνευματομάχων, έάν δέν χρησιμοποιού
σε ρητά τούς δρους «Θεός» καί «όμοούσισν» γιά τό Πνεύμα. Μέ τά

δεδομένα, λοιπόν, αυτά προχώρησε στήν πνευματολογία καί ήταν
πολύ εύκολο νά συναγάγει τίς συνέπειες της θεολογίας του περί τών

θείων ίδιοτήτων καί τών κοινών θείων. ένεργειών, της διδασκαλίας
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δηλαδή ότι καί τά τρία πρόσωπα είναι «όμότιμα», «συνδοξάζονται»
από κοινου, «προσκυνουνται» ισότιμα καί «συναριθμουνται», χω

ρίς κάποιο νά «ύπαριθμείται» (= νά θεωρείται κατώτερο). (Βλ. Π.χ.
στό έργο του «Περί τού άγ. Πνεύματος» τά κεφ. ΙΖ ι καί 1Η Ι). "Αλ

λωστε τό εργο τουτο έγραψε ό Β. καί γιά νά έξηγήσει τόν λόγο γιά
τόν όποίο στήν δοςολογία εισήγαγε τόν τύπο «δόξα τφ Πατρί καί
τφ Υίφ σύν (αντίεν) τφ άγίφ Πνεύματι». Μέ τήν πρόθεση σύν έπιθυ
μοψε ακριβώς νά τονίσει τήν όμοτιμία καί ταυτότητα φύσεως τών

τριων προσώπων. Καί συχνά είναι σαφέστατος γιά τήν ταυτότητα
της ούσίας τών θείων προσώπων. 'Έτσι Π.χ. στό κεφ. ΚΔ ι του ίδιου

βιβλίου ύπογραμμίζει δτι τό άγιο Πνευμα είναι «φύσει αγαθόν», δ
πως είναι φύσει «αγαθός ό Πατήρ καί άγαθός ό Υίός». "Η αξία της
διατυπώσεως αύτης κατανοείται ορθότερα, όταν σκεφθεί κανείς δτι
γιά τόν Β. οί λέξεις «θεότης» καί «αγαθότης» δηλώνουν τήν ούσία
φύση του Θεου (Έπιστ.

214, 4).

«τό Πνεύμα φυσικήν εχει τήν άγιότητα ού κατά χάριν λαβόν, άλ
λά συνουσιωμένην αύτφ ... ΝΟ τοίνυν φύσει άγιον, ώς φύσει άγιος
δ Πατήρ καί φύσει άγιος ό Υιός, ουτε αύτοί της θείας καί μακα
ρίας Τριάδος χωρίσαι καί διατεμείν άνεχόμεθα» (Έπιστ.

159, 2).

Ό Β. είναι σαφής γιά τήν άιδιότητα του Πνεύματος καί γιά τό ότι
«πηγή» του καί «αιτία» του είναι ό Πατέρας (Περί τού Πνεύματος

2),
4).

από τόν όποίον «έκπορεύεται» (Όμιλίαι είς τούς Ψαλμούς ΚΒ ι
"Ετσι, λοιπόν, δέν ύπηρξε αμφιταλάντευση του Β. γιά τήν όμοου

σιότητα του άγ. Πνεύματος. Τό αν καρποφόρησε ή τακτική του (ή

οικονομία) είναι άλλο θέμα. Πάντως καί στήν Β ' Οίκουμ. Σύνοδο,
τό 381, ή τακτική του υίοθετήθηκε: τό αγια Πνευμα χαρακτηρίστη
κε «κύριον», «συνδοξαζόμενον» καί «συμπροσκυνούμενον», όροι πού

όντως προϋποθέτουν καί σημαίνουν τό «όμοούσιον» του Πνεύματος.
'Από τήν δλη θεολογική πορεία του Β., πού διήρκεσε μόλις

16-18

χρόνια, γίνεται φανερό δτι ό ίερός άνδρας, βιώνοντας τήν θεολογία
της Νίκαιας καί του 'Αθανασίου, πού είχαν ήδη γίνει Παράδοση, συ

νέχισε καί αύξησε δ,ΤΙ παρέλαβε, χωρίς νά έπιχειρήσει τροποποίη
ση, όπως ύποθέτουν οί πολλοί έρευνητές, πού τόν χαρακτηρίζουν ώς
«νεονικαιανό», διότι ανηκε δηθεν αρχικά στήν όμάδα τών όμοιου

σιανών .• Αντίθετα, είδαμε δτι ξεκίνησε ώς όμοουσιανός καί ώς πρός

τή σχέση ούσίας καί ύποστάσεως προχώρησε στήν διά κριση, τήν ό
ποία δέν είχε συνειδητοποιήσει ό •Αθανάσιος.
Μέριμνα γιά τήν ένότητα τών 'Εκκλησιών
Ή βαθιά αίσθηση της αλήθειας καί της εύθύνης, δηλαδή τό πρω

τείο αληθείας, πού είχε ό Β., τόν ώθησε στίς πολλές του ένωτικές
προσπάθειες. Ποτέ ή 'Εκκλησία δέν βρέθηκε τόσο διηρημένη, δσο
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από τό

360

μέχρι τό

381.

Καί ποτέ μέχρι τότε άνδρας έκκλησιαστι

κός δέν ταξίδεψε καί δέν εγραψε τόσο γιά την ένότητα δσο ό Β., πού
της έδινε μυστηριακό καί έκκλησιολογικό βάθος. την ονόμαζε «ΚΟΙ
νωνίαν» (Έπιστ.

69

καί

70)

καί την κατανοουσε ώς κοινωνία στην

αληθεια, πού έκφραζόταν μέ αμοιβαία αναγνώριση τών τοπικών 'Εκ
κλησιών καί μυστηριακη δια κοινωνία. Τό σχίσμα της' Αντιόχειας

είχε διαιρέσει όχι άπλώς τούς χριστιανούς, αλλά καί τούς ορθοδό
ξους ή δσους είχαν μικρές παρεκκλίσεις άπό την ορθοδοξία καί δί
σταζαν στην αποδοχη της θεολογίας του Β. Ή ανατολικη αύτη
ύπόθεση έντάθηκε περισσότερο μέ την ανάμιξη καί της Ρώμης, πού

στηριζε στην 'Αντιόχεια τόν Παυλίνο σέ βάρος του κανονικου έπι

σκόπου της πόλεως Μελετίου. Οί ένωτικές προσπάθειες του Β. προϋ
πέθεταν ρητά την όμολογία της ορθης πίστεως, όριο έλάχιστο της
όποίας θεωρουσε τότε τό Σύμβολο της Νίκαιας μέ την προσθηκη ότι

τό άγιο Πνευμα δέν είναι κτίσμα:
«Μηδέν τοίνυν πλέον επιζητώμεν, άλλά προτεινώμεθα τοίς βουλο

μένοις ήμίν συνάπτεσθαι άδελφοίς τήν εν NΙKαί~ πίστιν. καν εκεί

VIJ

συνθώνται, επερωτώμεν καί τό μή δείν λέγεσθαι κτίσμα τό

Πνεύμα τό ~ Αγιον, μηδέ κοινωνικούς αύτών είναι τούς λέγοντας.
Πέρα δέ τούτων άξιώ μηδέν επιζητείσθαι παρ' ήμών. Πέπεισμαι γάρ
ότι

rij χρoνιωτέρ~ συνδιαγωγ'ίj

καί τij άφιλονείκφ συγγυμνασί~ καί

εί τι δέοι πλέον προστεθηναι είς τράνωσιν, δώσει δ Κύριος δ πάν
τα συνεργών είς άγαθόν τοίς άγαπώσιν αύτόν» (Έπιστ.
καί Έπιστ.

113.

Βλ.

258, 2).

'Εάν βέβαια πρόκειται γιά κακοδόξους ή όμάδα κακοδόξων, πού
εχουν ρητά καταδικαστεί από την 'Εκκλησία, τότε ή άποδοχη τους
σέ κοινωνία άπαιτεί συναίνεση της όλης 'Εκκλησίας καί όχι άπλώς

μιας τοπικης 'Εκκλησίας (Έπιστ.

265, 3).

Μέ τίς προϋποθέσεις αύ

τές έπιδίωξε την ένότητα σέ όλη την 'Ανατολη καί πρός τό τέλος
της ζωης του αναγνωρίστηκε από τούς ορθοδοξουντες ώς κεφαλη
της όλης 'Εκκλησίας, από την Αϊγυπτο καί την Λιβύη μέχρι την' Αρ

μενία καί από την Συρία καί την Μικρασία μέχρι την Έλλάδα καί
τό 'Ιλλυρικό (Έπιστ.

204, 7).

Τά πράγματα όμως ήταν διαφορετικά μέ την Δύση γιά δογματι
κούς λόγους. Ό Ρώμης Δάμασος μέχρι τό
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έπέμενε στην διατύ

πωση «μία ούσία, μία ύπόστασις» (βλ. Π.χ. συνοδικό κείμενο του
Δαμάσου είς Θεοδωρητου, 'Εκκλ. ίστορία Β'
πιστολής του

21

καί άπόσπασμα 'Ε

374: Denzinger, Enchiridion Symbolorum ... , 146).

Ή δια

τύπωση έκπροσωπουσε γενικά την δυτικη θεολογία, όπως δείχνει καί
ή προσπάθεια του Ίερωνύμου νά πείσει (τό

376)

τόν Δάμασο, ότι ή

φράση «τρείς ύποστάσεις» φανερώνει αρειανισμό

(Epistola 15, 3-4).

Ό Β. είχε ήδη παρουσιάσει την θεολογία «μία ούσία, τρείς ύποστά
σεις» καί είχε δείξει ότι, άν δέν συνειδητοποιηθεί ή αλήθεια τών τριών

379
ύποστάσεων, αποβαίνει αδύνατη κάθε όρθόδοξη τριαδολογία.

Ό Μ. Άθανάσιος ( + 373) fδειξε κατανόηση στήν θεολογία του Β.,
αλλά δέν τόν βοήθησε στά σχέδιά του γιά τό ζήτημα της' Αντιόχειας.
"Ολες οί αποστολές έκπροσώπων του Β. στήν Ρώμη ανέλυαν δύο

στοιχεία: τήν θεολογία τών ύποστάσεων καί τήν ανάγκη νά συνδρά
μουν οί δυτικοί τήν διηρημένη καί διωκόμενη ανατολική 'Εκκλησία,
πού ζουσε",τό δραμα τουτο ενεκα της μέριμνας γιά τήν όρθή πίστη

(Έπιστ.

243, 4).

Ή διαίρεση θά επαυε μέ τήν αποδοχή της θεολο

γίας του Β. καί άν λυνόταν τό αντιοχειανό σχίσμα καί δή άν κατα

δικάζονταν ό Παυλίνος (πού δέν υίοθετουσε τήν θεολογία τών ύπο
στάσεων καί όμοφρονουσε μερικώς μέ τόν ήδη καταδικασμένο Μάρ

κελλο Άγκύρας), ό Άπολινάριος καί ό πνευματομάχος ΕυστάθιΟς
Σεβαστείας (βλ. Έπιστ.

265, 3-5).

Σέ παλαιότερη δμως αποστολή

του πρεσβυτέρου Ευαγρίου στήν Ρώμη

(372/3),

ό Δάμασος είχε τήν

αφροσύνη ν' αρνηθεί τήν θεολογία του Βασιλείου καί νά του ζητήσει
νά ύπογράψει αναλλοίωτο δικό του κείμενο (Έπιστ.

138,2),

φυσικά

μέ τήν θεολογία της «μιας ύποστάσεως». 'Όσο αυτό δέν γινόταν από

τόν Β. καί δσο έπέμενε ό Δάμασος, ή κοινωνία Δυτικης καί Άνατο-

- λικης

'Εκκλησίας γινόταν προβληματική. Ύπέφωσκε σχίσμα, πού

ευτυχώς δέν έκδηλώθηκε, διότι ό Δάμασος άπό τό
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κατανόησε

τήν θεολογία του Β., παρέλειπε στά κείμενά του τόν δρο «μία ύπό

σταση» καί μιλουσε γιά «τρία πρόσωπα άληθινά», πού είναι «ίσα»
καί «αεί δντα» (βλ. Δαμάσου Έπιστολή

Per filium meum

του έτους

375/6: PL 13, 356' καί κείμενα του ίδιΟυ είς Θεοδωρήτου, 'Εκκλησ.
ίστορία Ε' 10 καί 11· PL 13, 558 καί 369). Ή αλλαγή στάσεως του
Δαμάσου άνοιγε τόν δρόμο γιά τήν πραγματική ΚΟινωνία Άνατο
λης καί Δύσεως καί μάλιστα γιά σύγκληση γενικης συνόδου, δπως
προγραμμάτιζε ό Β. Ή σύνοδος δέν εγινε δσο ζουσε ό Β., διότι πα

ρά ταυτα ό Δάμασος, ένώ καταδίκασε τούς Άπολινάριο καί Ευστά
θιο, δέν απέσυρε από τήν Άντιόχεια τόν Παυλίνο, κάτι πού θά
σήμαινε καί αναγνώριση του Μελετίου. Ή σύνοδος αυτή εγινε λί
γους μηνες μετά τόν θάνατο του Β., στήν Άντιόχεια, στήν όποία υίο

θετήθηκε ή τακτική του καί ή θεολογία του, γεγονός πού έπισφρα
γίστηκε πανηγυρικά στήν Β' Οίκουμενική Σύνοδο, τό 381.
Προϋποθtτει «πρωτείο iςουσίας» τοϋiπισκόπου Ρώμης;
Ή μέριμνα του Β. γιά τήν κοινωνία τών 'Εκκλησιών έρμηνεύτηκε
καί ώς αναγνώριση πρωτείου έξουσίας στόν έπίσκοπο Ρώμης. Καί

είναι αλήθεια δτι ό Δάμασος εΙχε κάποιες αξιώσεις έξουσίας καί ό
νόμασε τόν θρόνο του «αποστολική καθέδρα» (Θεοδωρήτου, Έκ

κλησ. ίστορία Ε'

10, 2), αλλά προσεκτική ανάγνωση τών κειμένων
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τού Β. όδηγεί σέ διαφορετική έκτίμηση. Ό Β. απευθύνεται στόν Ρώ
μης γιά τούς έξης λόγους: α) ό Ρώμης ήταν σέ μεγάλο βαθμό υπεύ
θυνος γιά τήν διαίρεση τών όρθοδοξούντων στήν 'Αντιόχεια' β) στήν

'Ανατολή δσο ζούσε ό Ούάλης ήταν αδύνατο νά συγκληθεί ανεπη
ρέαστη σύνοδος έπισκόπων καί οί όρθόδοξοι ήταν λίγοι καί αδύνα
τοι, άλλά μπορούσαν μέ τήν συμπαράταξη τών δυτικών νά γίνουν

ίσχυροί, ωστε νά τούς υπολογίζει ό Ούάλης καί νά τούς αφήνει νά

λύνουν μόνοι τά προβλήματά τους γ) ό Β. είχε κατηγορηθεί γιά με
ροληψία υπέρ τού Μελετίου καί γι' αύτό, στήν λύση πού πρότεινε,
ήθελε νά έχει τήν σύμφωνη γνώμη τών δυτικών, έπειδή ζούσαν μα
κριά από τά γεγονότα καί θά φαίνονταν πιό αξιόπιστοι στούς αντι
μαχόμενους δ) όσοι άποτελούσαν «κοινωνία» έκκλησιαστική (άρα
οί όρθοδοξούντες καί όσοι θά μπορούσαν νά όρθοδοξήσουν) σέ 'Α
νατολή καί Δύση όφειλαν νά συμμετέχουν στήν καταδίκη ή τήν α
θώωση όμάδων, πού έχουν μονομερώς καταδικαστεί στήν Δύση ή
στήν 'Ανατολή.

Καί πράγματι, μολονότι δέν μπορούσε νά γίνει σύνοδος, ό Β. είχε
καταδικάσει τούς Παυλίνο,

' Απολινάριο

καί Εύστάθιο γιά τίς κα

κοδοξίες τους. Αύτό έπρεπε νά γίνει καί από τούς δυτικούς. Μάλι
στα δέν τούς παρακαλεί ν' αποφανθούν γιά τούς κακόδοξους αύτούς,
δέν ζητάει τήν γνώμη τών δυτικών δηλαδή, άλλά, βέβαιος γιά τήν
άλήθειά του, γράφει: «άξιούμεν» τήν καταδίκη τους (Έπιστ.

263,2).

Φυσικά, έάν φρονούσε ότι ό Δάμασος Ρώμης έχει πρωτείο έξουσίας,

δέν θά «αξιούσε» από αύτόν, άλλά θά έθετε άπλώς τό θέμα στήν κρίση
του. Ή έλλειψη αξιώσεως πρωτείου από τόν Ρώμης (τουλάχιστον
σέ απόλυτο βαθμό) φαίνεται καί από τό ότι ό Β. στέλνει αντιπροσώ
πους του μέ γράμματα ίδιαίτερα, γιά τά ίδια θέματα, στούς έπισκό
πους Γαλλίας καί 'Ιταλίας, μολονότι αύτοί σαφώς ανηκαν στήν
περιοχή της Δύσεως. 'Έχει μεγάλη σημασία τό γεγονός ότι πολύ ά

νετα παρακάμπτει τόν Ρώμης, κάτι πού σημαίνει ότι θεωρούσε τούς

άλλους έπισκόπους της Δύσεως μή έξαρτημένους άπό αύτόν.
Χαρακτηριστικό έλλείψεως συνειδήσεως πρωτείου έξουσίας απο

τελεί καί ή δυσχέρεια του Ρώμης νά «έπισκέπτεται» αύτοδικαίως άλ

λες τοπικές 'Εκκλησίες. Αύτό φαίνεται από τό ότι ό Δάμασος έ
πιζητούσε αποστολή έκπροσώπων της 'Ανατολης, πού θά τού ζητού
σαν τήν «έπίσκεψιν» (νά έπισκεφτεί τήν 'Ανατολή), ωστε νά έχει νό
μιμη «αφορμήν» (Έπιστ.

138).

'Ό,τι ζητάει ό Β. από τόν Δάμασο

καί τούς δυτικούς έπισκόπους είναι ή «έπίσκεψίς» τους στήν 'Ανα
τολή (Έπιστ.

70, 242

καί

243)

καί αύτό όχι γιά νά ανακρίνουν ή νά

έπανεκτιμήσουν, άλλά νά παρηγορήσουν (είς «παράκλησιν»), νά δια
πιστώσουν όσα τούς πληροφορούσε ό Β. (αύτόθι) καί νά βοηθήσουν
στήν συμφιλίωσ.!l' Καί αν θά γινόταν σύνοδος, θά τήν συγκροτού-
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σαν δμότιμα ανατολικοί καί δυτικοί έπίσκοποι, κάτι πού τελικά δέν
εγινε στήν Β' Οίκουμ. Σύνοδο

(381),

στήν δποία ήρκεσε ή συμμετο

χή τών ανατολικών, διότι καί τά όρθά αποφάσισαν καί οί δυτικοί

συμφώνησαν αργότερα. Τέλος, θά ήταν ασυνεπής πράξη ή αναγνώ
ριση πρωτείου έξουσίας στόν Ρώμης από τόν Β., από τόν μεγάλο αύτό
θεολόγο, πού είχε τόση βεβαιότητα γιά τήν αλήθειά του, ωστε νά λέει
καί νά γράφει δτι δποιος δέν εχει «κοινωνία» μαζί του, δέν εχει κοι
νωνία μέ τήν 'Εκκλησία (Έπιστ.

204, 7).

Προϋποθέσεις τής θεολογίας καί θεοπτία

Ή κατανόηση τού δημιουργικού εργου τού Β., μάλιστα τού αύ
στηρά θεολογικού, απαιτεί νά είσέλθουμε στήν έσώτατη διαδικασία
της βασιλειανης θεολογίας, στήν μέθοδό της. Σέ θεολογία προβαί
νει δ Β. από ανάγκη (Κατά Ευνομίου Α'

1).

Τά προβλήματα είναι

ή αφορμή καί δ Θεός ή αίτία, ή πηγή της αλήθειας. Ό φόβος του
ήταν τόσο μεγάλος ένώπιον της θεολογίας, ωστε συχνά απέφευγε νά

απαντάει σέ θεολογικές έρωτήσεις καί συχνότερα παρακαλούσε έ

πίμονα νά μήν κινούν οί πιστοί ζητήματα πίστεως. 'Όλοι πρέπει νά
αρκούνται σέ δ, τι εχει διατυπωθεί στήν 'Εκκλησία, στόν άπλό λόγο
της Γραφης καί της αρχαίας Παραδόσεως (Έπιστ.

'Όταν δμως δ ίδιος δ πιστός

-

258).

καί συχνά κάποιος δηλωμένος κα

κόδοξος - δημιουργεί προβλήματα καί αμφιβολίες, πού δέν αντιμε

τωπίζονται μέ τήν απλή βιβλική διατύπωση καί τήν δσο αναπτυγμέ
νη Παράδοση της 'Εκκλησίας, τότε δ Β. σκύβει στό πρόβλημα καί

θεολογεί. Τότε διακονεί τήν σωτηρία τών πιστών. Καί ή διακονία
θεολογία του θέλει νά προϋποθέτει - καί δντως προϋποθέτει - τά έξης:
α) Χρόνο. Πρέπει κανείς νά διαθέτει χρόνο γιά τήν θεωρία της α

λήθειας, γιά τήν θεολογία, καί νά είναι απαλλαγμένος από έξωτερι
κούς περισπασ μούς:
«Δεί γάρ πάσαν σχολήν άγειν από θορύβων τών έξωθεν καί πάσαν

ήσυχίαν έν τφ κρυπτφ της καρδίας βουλευτηρίφ ποιήσαντα, ού
τως έπιβάλλειν τij θεωρί~ της αληθείας» (Είς τούς Ψαλμούς 33, 3).

β) Κάθαρση: Ό αγώνας γιά τήν κάθαρση αποτελεί τό πρώτιστο

εργο τού θεολόγου. Ή κάθαρση έπαναφέρει τόν άνθρωπο στό αρ
χαίο φυσικό του κάλλος, στήν αρχική αδαμική κατάσταση. Ό πτω

τικός άνθρωπος εχει γίνει σάρκινος, εχει φρόνημα σαρκικό καί γι'
αύτό δ «νούς» του δέν μπορεί νά θεωρήσει, νά δεί, τήν αλήθεια:
«'Ο μέν γάρ σάρκινος άνθρωπος, άγύμναστον έχων πρός θεωρίαν
τόν νοϋν ... άδυνατεί πρός τό πνευματικόν φώς της άληθείας άνα
βλέψαι» (Περί τού άγ. Πνεύματος ΚΒ').

γ) Φωτισμό: Τό γεγονός τού φωτισμού παίρνει γιά πρώτη φορά τίς
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μεγάλες διαστάσεις του. Μίλησαν σχετικά ό 'Ιγνάτιος, ό Είρηναίος
καί ό Άθανάσιος. Άλλά τώρα, περί τό

374/5,

έχουμε πλέον βαθιά

ανθρωπολογική καί συγχρόνως θεολογική ανάλυση του φωτισμου,
μέ τήν βοήθεια μάλιστα τών πλωτινικών παραστάσεων. 'Έχουμε δη

λαδή έσώτατη θεώρηση του ανθρώπου καί διαπίστωση τής σχέσεώς
του - ώς δυνατότητας αλλά καί ώς πραγματικότητας - μέ τό Η Λγιο
Πνευμα. Φυσικά, ό φωτισμός παριστάνεται μέ είκόνες καί σημειώ

νεται μέ λέξεις, πού έπισημαίνουν άπλώς τό γεγονός, χωρίς νά τό
έξαντλουν. νΕτσι, μέ τήν κάθαρση ό νους, ή καρδιά, ό ανθρωπος
λοιπόν γενικά, μοιάζει μέ καθαρό μάτι, μέσα στό όποίο σάν ήλιος
ό Παράκλητος δείχνει. τήν θεία πραγματικότητα.

vH,

ό φωτισμός

μοιάζει μέ τό γεγονός έκείνο, κατά τό όποίο σ' ενα λαμπερό διαφα
νές σώμα πέφτει φωτεινή ακτίνα καί τό κάνει «περιλαμπές», κατα
φώτεινο δηλαδή από παντου. Τότε καί τό σώμα αύτό έκπέμπει φώς.

Αύτό σημαίνει έλλαμψη του άγίου Πνεύματος σ' έναν πιστό. Ή Πνευ
ματοφόρος ψυχή έλλάμπεται καί τότε φωτίζει καί αλλες. Πιό συγ
κεκριμένα, γιά τό θεολογικό έργο, ή κατάσταση αύτή ταυτίζεται μέ
τήν διανομή τών χαρισμάτων του Πνεύματος. Τά χαρίσματα πού ό

Β. αναφέρει είναι «ή πρόγνωσις» τών μελλόντων, «ή σύνεσις» τών
μυστηρίων, ή «κατάληψις τών κεκρυμμένων» κ.α. Άπό τήν «κατά

ληψη» αύτή τών «κεκρυμμένων» (αληθειών) γεννιέται ή θεολογία στήν
πρωταρχική της εννοια:
«Οικείωσις δέ Πνεύματος πρός ψυχήν ούχ δ διά τόπου προσεγγι
σμός ... άλλ' ό χωρισμός τών παθών άπερ άπό της πρός τήν σάρ

κα φιλίας ύστερον επιγινόμενα τΌ ψυχΌ, της άπό τού Θεού
οικειότητος i1λλΟτρίωσε. Καθαρθέντα δή ούν άπό τού αίσχους, δ
άνεμάξατο διά της κακίας, καί πρός τό εκ φύσεως κάλλος έπαν

ελθόντα καί οίον εικόνι βασιλικϋ τήν άρχαίαν μορφήν διά καθα
ρότητος άποδόντα, ούτως εστί μόνως προσεγγίσαι τφ Παρακλή
τφ. Ό δέ, ώσπερ ήλιος, κεκαθαρμένον δμμα παραλαβών, δείξει

σΟΙ εν έαυτφ τήν εικόνα τού άοράτου. 'Εν δέ τφ μακαρίφ της ει
κόνος θεάματι τό άρρητον δψει τού άρχετύπου κάλλος. Τούτο τοίς

από πάσης κηλίδος κεκαθαρμένοις ελλάμπον, τϋ πρός έαυτφ ΚΟι
vroviq. πνευματικούς άποδείκνυσι. Καί ώσπερ τά λαμπρά καί δια
φανi'j τών σωμάτων, άκτίνος έαυτοίς εμπεσούσης, αύτά τε γίνεται

περιλαμπη καί έτέραν αύγήν άφ' έαυτών άποστίλβει. Ούτως αΙ πνευ

ματοφόροι ψυχαί, ελλαμφθείσαι παρά τού Πνεύματος, αύταί τε ά

ποτελοϋνται πνευματικαί καί εις έτέρους τήνΟ χάριν έξαποστέλ
λουσιν. 'Εντεϋθεν μελλόντων πρόγνωσις, μυστηρίων σύνεσις, κε

κρυμμένων κατάληψις, χαρισμάτων διανομαί. .. ή άτελεύτητος εύ
φροσύνη, ή εν Θεφ διαμονή, ή πρός Θεόν δμοίωσις, τό άκρότατον
τών δρεΚΤών, Θεόν γενέσθαι ... έκείνοις μάλιστα φανεροϋσθαι αύ
της

(= της άληθείας) τό άκατάληπτον, οΤς Θεού χάριτι περισσοτέ

ρως προσγέγονεν ή γνώσις» (Περί τού ιiy. Πνεύματος Θ').
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Ή φωτιστική δύναμη ίκανώνει τόν άνθρωπο νά ατενίζει τήν αό
ρατη θεία είκόνα, τίς θείες έπομένως ένέργειες καί τό Πνεύμα της

«γνώσεως». Σέ τελευταία δμως ανάλυση συμβαίνει αύτό τό παρά
δοξο: τό άγιο Πνεύμα δίνει έντός του τήν έποπτική δύναμη στόν αν
θρωπο.

Ή

έπίγνωση,

ή

γνώση

της

αλήθειας

στόν

ανθρωπο,

συντελείται μέ τήν είσοδο τού ανθρώπου στήν ένεργούσα καί ακτι

νοβολούσα πραγματικότητα τού άγίου Πνεύματος. Αύτό ακριβώς,
κατά τόν Β., σημαίνει τό ψαλμικό «έν τφ φωτί σου όψόμεθα φώς»

(Ψαλμ.

35, 10). Αύτό είχε ύπογραμμίσει άλλοτε καί ό Είρηναίος στό

τέλος τού Β' αί. Ή γνώση, τονίζει ό Β., γίνεται «έν Πνεύματι». Πρέ
πει νά είσέλθει κανείς μέσα στό άγιο Πνεύμα, μέσα στήν θεία πρα

γματικότητα καί άρα μέσα στήν αλήθεια, γιά νά εχει πράγματι αλή
θεια καί νά μπορεί νά τήν έκφράζει γνησίως.

Τήν αλήθεια, στήν όποία πρέπει νά είσέλθει ό θεολόγος, χαρακτη

ρίζει «άδυτα» καί «απόρρητα», τών όποίων «ή θέα» είναι «απρόσι.
τος». Παρά ταύτα ό Θεός δέν αφήνει ανελέητο τόν ανθρωπο. 'Όταν

ζητάει αλήθεια, δηλαδή κάτι από τά «άδυτα», από τήν άπειρη αλή

θεια, τόν βοηθάει, τού χαρίζει τήν παραπάνω κατάσταση (αύτόθι,
ΙΗ'

).

Ό Β. ποτέ δέν θά γράψει καθαρά δτι έζησε ό ίδιος τέτοια κατά
σταση καί τέτοια διαδικασία φωτισμού. Μόνο έμμεσες νύξεις έχου

με από τόν ίδιο .• Αντίθετα, οί βιογράφοι του, ό Γρηγόριος Θεολόγος

καί ό Γρηγόριος Νύσσης, είναι κατηγορηματικοί στό σημείο αύτό
καί βεβαιώνουν δτι ό Β. είχε έλλάμψεις καί δ,τι θεολόγησε ηταν α
ποτέλεσμα θεωρίας της αλήθειας καί έντρυφήσεως, κατοικήσεως,
στό ίδιο τό άγιο Πνεύμα (Γρηγορίου Θεολόγου, Λ.όγος
Γρηγορίου Νύσσης, Έπιτάφιος είς Βασίλειον:

43, 65 καί 76.
PG 46, 809C, 812C) .

.Διαδικασία - «μέθοδος» τής θεολογίας. Αϋςηση καί όχι βελ τίωση
τής έμπειρίας τής άλήθειας

Μέ αφορμή τήν τριαδολογία καί τήν πνευματολογία του ό Β. κα
τηγορήθηκε δτι νεωτερίζει καί περιφρονεί τήν Παράδοση. Γιά νά πεί

σει δτι παραταύτα είναι όρθόδοξος, έπρεπε νά δείξει τήν σχέση πού
εχει τό νέο, τό όποίο μέ φωτισμό τού αγίου Πνεύματος διατυπώνει,
πρός τήν Γραφή καί τήν Παράδοση. Πρώτος δηλαδή ό Β. αντιμετώ
πισε τό πρόβλημα της σχέσεως, πού ύπάρχει μεταξύ της θεολογικης
προσφορας ένός μεγάλου θεολόγου καί της Παραδόσεως. Τό γεγο

νός εχει έξαιρετική σημασία, διότι έτσι ό Β. έδειξε πώς έναρμονίζε

ται ό έκάστοτε φωτισμός μέ τήν παραδοσιακότητα καί τί αποτελεί
(έξωτερικά τουλάχιστον) έγγύηση γνησιότητας της αύξημένης έμπει

ρίας της αλήθειας. WΕτσι φθάνουμε στήν έσώτατη διαδικασία τού θε-
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ολογικού γίγνεσθαι, στήν «μέθοδο» της θεολογίας,' πού θά τήν ακο
λουθήσουν δλοι δσοι εγιναν μεγάλοι θεολόγοι.
Ή πρός τήν Γραφή σχέση της καίριας καί κατ' έξοχήν θεολογίας
τού Β. (τριαδολογία, πνευματολογία) περιγράφεται σάν είσοδος από

τό γράμμα στό πνεύμα της Γραφης. Τό γράμμα, ή μορφή της Γρα
φης, δηλώνει βέβαια τήν αλήθεια, αλλά όχι στήν απειρότητά της τήν
άλήθεια, δχι δηλαδή δλες τίς πλευρές της, δλο τό βάθος της. 'Όταν
ό Β. προκαλείται από τήν 'Εκκλησία νά δώσει απάντηση σ' ενα πρό

βλημα, γιά τό όποίο δέν εχει σαφή απάντηση ή Γραφή, πρέπει νά
είσέλθει στά «άδυτα» καί «άπόρρητα» της Γραφης, κάτω, πίσω καί
πέρα από τό γράμμα της, γιά νά χαριτωθεί μέ ευρύτερη έμπειρία
γνώση της αλήθειας, νά έλλαμφθεί από τό ίδιο τό Πνεύμα της γνώ
σεως, ωστε νά μπορεί νά δώσει γνήσια καί σωτήρια απάντηση.
Συχνά μιλάει γιά τό «κεκρυμμένον βάθος» της Γραφης καί τήν

«διάνοιάν» της, πού σημαίνει δτι τό γράμμα της δέν έξαντλεί ποτέ

τό βάθος της, τήν αλήθειά της. 'Από τό βάθος δμως αυτό της Γρα
φης έκάστοτε δίνεται κάτι στόν άνθρωπο μέ τήν θεία χάρη.

wO Xl

σέ

δλους τούς άνθρώπους. Ή χάρη της περισσότερης γνώσεως παρέ
χεται σέ όρισμένους, οί όποίοι κατόπιν κηρύττουν τήν γνώση αυτήν:
«'Ο μέντοι δυνηθείς έπί τό βάθος διακύψαι της νομικής έννοίας καί

τήν έκ του γράμματος ασάφειαν, ο{όν τι καταπέτασμα, διασχών.
είσω γενέσθαι τών απορρήτων, ούτος έμιμήσατο τόν Μωυσην έν
τφ διαλέγεσθαι τφ Θεφ, περιαιρουντα τό κάλυμμα, έπιστρέφων καί
αύτός από του γράμματος πρός τό πνευμα ...

(= δηλ. πρός) τήν

πνευματικήν θεωρίαν ... Ώς γάρ τά τοίς ανθηΡΟίς χρώμα σι παρα
κείμενα έκ της περιρρεούσης αύγfiς καί αύτά καταχρώννυται, οϋ
τως δ έναργώς ένατενίσας τφ Πνεύματι έκ της έκείνου δόξης

μεταμορφουταί πως πρός τό φανότερον, οίόν τινι φωτί, τΌ έκ του
Πνεύματος άληθείι;ι τήν καρδίαν καταλαμπόμενος. Καί τούτό έ
στι τό μεταμορφούσθαι άπό της δόξης του Πνεύματος είς τήν oiκείαν δόξαν ... τοσούτον έφ' δσον έστίν είκός τόν άπό τού
Πνεύματος φωτιζόμενον» (Περί του άγ. Πνευματος ΚΑ'. Βλ. καί
Είς τήν Έξαήμερον Β'

1).

«μανθάνομεν δη τοσούτον μέν οίδεν ή θεόπνευστος Γραφή τό της
έπιγνώσεως άπέραντον, τοσουτον δέ της ανθρωπίνης φύσεως τό
τών θείων μυστηρίων έν τφ παρόντι άνέφικτον, άεί μέν κατά προ
κοπήν έκάστφ προστιθεμένου τού πλείονος» (Περί πίστεως

3).

Ή γνήσια διαδικασία της είσόδου στό βάθος της Γραφης προϋπο

θέτει γιά' τόν Β. αποτέλεσμα σύμφωνο μέ δ,ΤΙ σαφως έκφράζει τό
γράμμα της. Στό σημείο αυτό είναι πολύ σαφής. Γνωρίζει πολύ κα
λά δτι τό θεολογικό αποτέλεσμα τού φωτισμού - άρα της κατ' έξο
χήν θεολογίας -

δέν ύπάρχει στό γράμμα της Γραφης.

άν τό αποτέλεσμα αυτό ύπηρχε ρητά

expressis verbis

V

Αλλωστε,

στήν Γραφή, δέν
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θά τό ζητούσε κάτω καί πέρα από τό γράμμα της. Γνωρίζει δμως
άκόμη καί είναι απόλυτα βέβαιος δτι τό αποτέλεσμα πρέπει νά είναι

-

καί είναι στήν περίπτωσή του

-

«ακόλουθο», σύμφωνο δηλαδή μέ

τήν «έννοια» της Γραφης (καί δχι μέ τό γράμμα της), μέ τό πνεύμα

της (Έπιστ.

159, 2).

Στίς έναντίον του κατηγορίες γιά νεωτερισμό αναγκάστηκε νά δη

λώσει δτι φρονεί δ,τι παρέλαβε από τήν Παράδοση. Άλλ' αυτό πού
παρέλαβε τό α ύ ξ η σ ε

καί τό

σ υ μ π λ ή Ρ ω σ ε

χωρίς νά τό

μεταβάλει. 'Έγινε συντελεστής της έξης διαδικασίας: τό στέλεχος

(<<γένος») από μικρό γίνεται μεγαλύτερο, διατηρώντας τήν ταυτότη

τά του. 'Εφόσον ή αλήθεια καθεαυτήν δέν αλλάζει, δέν αυξομειώνε

ται, έκείνο πού μπορει νά συμβεί μόνο είναι ή αύξηση, ή προκοπή
τού άνθρώπου στήν έμπειρία της αλήθειας, γεγονός πού αποβαίνει
καί αύξηση της Παραδόσεως. Όμολογει δμως δτι κάθε αύξηση της

Παραδόσεως άποκλείεται, παρεκτός άν αυτή προκύπτει ώς αποτέ
λεσμα «προκοπης γνώσεως» της αλήθειας. Καί στήν περίπτωση αυ

τή πάλι, ή αύξηση στήν γνώση της αλήθειας καί ή «προσθήκη» στήν

Παράδοση δέν σημαίνει καθόλου «βελ τίωσιν» της Παραδόσεως από

τό χειρότερο στό καλύτερο. Ή Παράδοση ήταν καί θά είναι γνήσια,
έφόσον αποτελεί δήλωση καί καταγραφή της έμπειρίας της αλήθειας.
'Επομένως, έκείνο πού συμβαίνει στήν Παράδοση, δταν έχουμε θε

ολογική προσφορά κάποιου μεγάλου Πατέρα καί Διδασκάλου, εί
ναι ή αύξησή της καί πιό συγκεκριμένα ή «συμπλήρωσή» της μέ κάτι

πού «έλειπε» από αυτήν. Ή αύξηση έμπειρίας αφορα σέ κάτι πού
fλειπε στήν Παράδοση. Καί δταν τό κάτι αυτό βιώνεται μέ φωτισμό

(έμπειρία) «προστίθεται» στήν Παράδοση, δπως Π.χ. έγινε διαδοχι
κά καί ανελικτικά μέ τήν προσθήκη τού «όμοούσιος» στήν Α ι ΟΙ
κουμ. Σύνοδο, μέ τήν συμπλήρωση τού άρθρου περί άγ. Πνεύματος

στήν Β' ΟΙκουμ. Σύνοδο καί μέ τίς προσθηκες δλων τών ΟΙκουμ.

Συνόδων.
«ούδέποτε (= καυχάται ό Β.) πεπλανημένας εσχον τάς περί Θεού
ύπολήψεις η, έτέρως φρονών, μετέμαθον ύστερον. Άλλ' ην έκ παι
δός ελαβον fvvotav περί Θεού παρά της μακαρίας μητρός μου καί
της μάμμης Μακρίνης ταύτην α υ ξ η θ ε ί σ α ν

faxov έν έμαυτφ.

Ού γάρ άλλα έξ άλλων μετέλαβον έν τϋ του λόγου συμπληρώσει,
αλλά τάς παραδοθείσα ς μοι παρ' αύτών αρχάς έτελείωσα. 'Ώσπερ

γάρ τό αυξανόμενον μείζον μέν από μικρου γίνεται, ταυτό δέ έστιν
έαυτφ, ου κατά γένος μεταβαλλόμενον, αλλά κατ' αυξησιν τελειού
μενον . ούτω λογίζομαι έμοί τόν αύτόν λόγον διά προκοπης αύξη
σθαι» (Έπιστ.

223, 3).

(κάθε προσθήκη στήν διδασκαλία-Παράδοση άπαγορεύεται) «έ
κτός του όπερ είπον, έκ προκοπης τινα αύξησιν έπιθεωρείσθαι τοίς
λεγομένοις, όπερ

ο ύ χ

i

μ ε τ α β ο λ ή

έ σ τ ι ν

έ κ

τ ο ύ
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5).

'Ό,τι άδυνατούσαν νά καταλάβουν οί αντίπαλοι τού Β. είναι τό

έξης: τό πρόσωπο πού είναι φορέας της Παραδόσεως σέ κάποια έ
ξαιρετική περίπτωση προκόπτει στήν γνώση της αλήθειας. Προκό

πτει, προοδεύει στήν έμπειρία της αλήθειας, καί αποκτά τό πλέον.
Τούτο, πού ως τότε έλειπε, τώρα προστίθεται, ένσωματώνεται, φυ
σιολογικά καί άρρηκτα στήν ήδη ύφιστάμενη έμπειρία μέσα του, αλλά
καί γενικά στήν Παράδοση της 'Εκκλησίας.

Ή πορεία της θεολογικης αυτης διεργασίας, πού τήν βρίσκουμε
στόν 'Ιγνάτιο, τόν Είρηναίο καί τόν 'Αθανάσιο, αναλύεται τώρα από
τόν Β. καί μορφοποιείται ώς γνήσια θεολογική μέθοδος. Βάσει αυ
της ό Β. αίσθάνεται βέβαιος γιά τήν γνησιότητα τού αυξημένου πού

έκφράζει καί βρίσκει τήν τόλμη νά ζητάει διεύρυνση, αύξηση άκόμα
καί τού Συμβόλου της πίστεως. Ζήτησε πρίν από τήν Β' Οίκουμ. Σύ

νοδο

(381) νά προστεθεί στό Σύμβολο της Νίκαιας ή αυξημένη διδα

σκαλία περί άγίου Πνεύματος. Καί μάλιστα είναι ό πρώτος, δσο
γνωρίζουμε, μεγάλος θεολόγος της 'Εκκλησίας πού τόλμησε νά προ
τείνει προσθήκη στό ίδιο τό Σύμβολο.

Ήθική τού κοινωνικού βίου
Τέσσερες κυρίως αφορμές ανάγκασαν τόν Β. νά μιλήσει γιά προ
βλήματα πού συμβατικά όνομάζουμε κοινωνικά. Πρώτον, ή ακατα

στασία τών μοναχών, τούς όποίους προσπάθησε νά συνάξει σέ
όργανωμένες κοινοβιακές κοινωνίες. Δεύτερον, ό φοβερός λιμός τού

367/8,

πού δημιούργησε τεράστια προβλήματα καί μεγάλο αριθμό

θανάτων μεταξύ κυρίως τών πτωχών άστών καί τών δούλων, χάριν

τών όποίων δ Β. όργάνωσε μεγάλης έκτάσεως έκστρατεία μέ συσ
σίτια καί όμάδες περιθάλψεως. Γιά τόν σκοπό αυτό χρειάστηκε νά

κάνει συνεχείς έράνους καί προπαντός νά παρακαλέσει, νά πείσει
καί ν' απειλήσει τούς πλούσιους έμπόρους καί γαιοκτήμονες της Και

σάρειας, ωστε νά τού έμπιστευΤΟύν μέρος τών άγαθών, πού φύλα-.
γαν στίς άποθηκες καί πωλούσαν σέ ύψηλές τιμές, άπρόσιτες γιά
τούς πτωχούς. Τρίτον, ή μεγάλη απόσταση βιοτικού έπιπέδου μετα

ξύ τών Καισαρέων, οί περισσότεροι τών δποίων (από τίς

200

σχεδόν

χιλιάδες) ήταν μικροαστοί καί παντός είδους έργάτες.Τών τελευταίων

δ Β. ήταν καθημερινός ύπερασπιστής, διότι αυτοί άποτελούσαν θύ
ματα πείνας καί δυστυχίας, ίδιαίτερα στήν διάρκεια οίκονομικών καί

άλλων κρίσεων. Καί τέταρτον, τό κτίσιμο καί ή λειτουργία της

Bl!-

σιλειάδας, τού συγκροτήματος ευαγών ίδρυμάτων πού έμπνεύστη-
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κε καί εξετέλεσε ό Βασίλειος (Γρηγορίου Θεολόγου, Λόγος

43, 63.

Βασιλείου, 'Επιστ. 94 καί 142-144). Τό συγκρότημα τούτο, πού είναι
τό πρώτο ανάλογο έργο στήν αρχαιότητα, χρειαζόταν μεγάλα χρη
ματικά ποσά, τά όποία είχαν μόνο οί πλούσιοι, τεράστιους όγκους
οίκοδομικών ύλικών, πού μεταφέρονταν από διάφορα μέρη της Καπ
παδοκίας μέ καραβάνια, είδη εξοπλισμού καί διατροφης καί σημαν
τικό αριθμ'ό πτωχών εθελοντών, πού έτσι καί αυτοί γίνονταν στήν
Βασιλειάδα χρήσιμοι όσο οί πλούσιοι.

'Η κοινωνία, γιά τήν όποία ασκούσε τό πολυσχιδέ·ς έργο του, κυ
μαινόταν μεταξύ τριών προτύπων: της κοινωνίας τών αγγέλων, της
κοινωνίας της εποχης του καί της κοινωνίας τών μοναχών. Τό πρώ

τΟ «κοινωνικό» έργο τού Β. αποτελει ή κοινοβιακή όργάνωση τών
μοναχών, ή όποία είχε πρότυπο τήν κοινωνία τών αγγέλων, βασιζό
ταν στό γεγονός ότι ό ανθρωπος είναι «KOινωVΙKόν ζώον» ('Όροι κατά
πλάτος

3, 1)

καί λειτουργούσε όσο επικρατούσε μεταξύ τών μελών

της ή αγάπη. Στό πλαίσιο της κοινωνίας τών μοναχών, στήν όποία

δέν ύπηρχε ίδιοκτησία, τά ύλικά αγαθά είχαν αξία μόνο δσο θερά
πευαν τίς ελάχιστες ύλlκές ανάγκες τους. Τά προβλήματα της ίσό

τητας καί της δουλείας έχαναν τήν σημασία τους, ένεκα της αγάπης
πού όφειλε νά κυριαρχεί μεταξύ τών μοναχών. Ή αποστροφή από

τά πολιτικά καί κοσμικά γενικώς πράγματα Ί'\ταν δεδομένη καί αυ
τονόητη γιά τούς μοναχούς. Ή πραγματικότητα αυτή επέδρασε α
ποφασιστικά στόν Β. πού καί μέ τήν επήρεια τών έλληνιστικών
ουτοπικών «κοινωνιολογικών» αντιλήψεων δέν θέλησε νά οργανώ
σει κάποια «θεωρία» κοινωνιολογική, ανατρεπτική της επικρα
τούσας.

'Αναγκαστικά δμως αντιτάχτηκε στήν επικρατούσα κατάσταση,

διότι τήν θεωρούσε ύπεύθυνη γιά τήν αθλιότητα τών πτωχών (βλ. τίς

όμιλίες του: Είς τό «καθελώ μου τάς άποθήκας», Πρός τούς πλου

τούντας, 'Εν λιμφ καί αύχμφ). Καί γιά νά τού εμπιστευτούν οί πλού
σιοι αγαθά ύλικά, έπρεπε νά τούς εξηγήσει, περιστασιακά όπωσδή

ποτε, τήν σημασία τού πλούτου, της εργασίας καί της δουλείας. Οί
παράγοντες αυτοί τού κοινωνικού βίου αποκτούσαν τελείως νέες δια
στάσεις στό πλαίσιο της 'Εκκλησίας.
'Έτσι, τό πρόβλημα τού πλούτου συνδεόταν μέ τόν ίδιο τόν Θεό,
πού δημιούργησε τά αγαθά, καί μέ τόν άνθρωπο, γιά τήν εξυπηρέτη

ση τού όποίου έγιναν αυτά. Δέν άποτελεί έπομένως αυτοαξία ό πλού
τος. 'Αντίθετα, έγινε ή αίτία ανατροπης της εγκόσμιας τάξεως μέ
τήν άνιση κατανομή του, καθώς δίδασκαν καί πολλοί κοινωνιολο
γούντες "Ελληνες (Είς τήν Έςαήμερον Ζ'

3-5),

καί συνεχώς γίνεται

ή αίτία ήθικης εξαχρειώσεως τών άνθρώπων. Καί τό πρόβλημα τού
πλουσίου όριζόταν ανάλογα. 'Εφόσον τά αγαθά του πλουσίου προ-
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έρχονταν από τόν Θεό, ό πλούσιος όφείλει νά μήν αΙσθάνεται κάτο
χός τους αλλά μόνο κατάλληλος διαχειριστής, «οΙκονόμος» (βλ. Π.χ.
Περί φθόνου 5), ώστε νά έπωφελούνται οί άνθρωποι καλύτερα. Τε
λικός τότε σκοπός τού πλούτου γίνεται ή πνευματική ώφέλεια τού
πλούσιου διαχειριστή, ό όποίος ώς «έλεών πτωχόν δανείζει Θεφ» (Είς
τόν ΙΔ ' Ψαλμόν 5). Μέ τά δεδομένα αυτά ό πλούσιος όφείλει νά κά
νει κάτι περισσότερο από έλεημοσύνη K~ί κάτι λιγότερο από από
λυτη άρνηση τών αγαθών (πού έφαρμόζουν οί μοναχοί).

Έπειδή δμως τό ένδιαφέρον τού Β. έπικεντρώνεται πρώτιστα στήν
πνευματική κατάσταση τού ανθρώπου, στηλιτεύει εντονα τόν πλού

σιο, πού είναι άρπαγας, πλεονέκτης, έκμεταλλευτής συνανθρώπων
του, τοκογλύφος ή προσκολλημένος στόν πλούτο (αυτόθι

1.

Πρός

πλουτοϋντας 2 κ.α.). Άλλά βέβαια, πλούτο κατά κανόνα συνάγει
δποιας διαπράττει τίς παραπάνω άμαρτίες, δποιος έκλαμβάνει τόν
πλούτο ώς αυτοαξία, δποιος αγωνιωδώς τόν συγκεντρώνει καί τόν
αυξάνει. Ή έπέμβαση τού Β. φθάνει μόνο μέχρι τού σημείου νά συμ

βουλεύει τόν πλούσιο τί πρέπει νά κάνει γιά νά κερδίσει καί αυτός
τήν βασιλεία τών ουρανών: νά κάνει αγαθή χρήση τού πλούτου.

Πολύ μεγαλύτερη καί δντως πρωτότυπη ειναι ή συμβολή τού Β.
στό πρόβλημα της έργασίας, τήν όποία ό έλληνικός αλλά καί ό ρω
μαϊκός κόσμος ύποτιμούσε καί τήν συνέδεε πάντα μέ τούς δούλους.

Σέ αντίθεση μέ τίς κρατούσες αντιλήψεις ό Β. ύψώνει τήν εργασία
σέ παράγοντα χαράς, ύγείας καί ίσορροπίας βιολογικης καί πνευ
ματικης τού ανθρώπου. Ή κοινοβιακή ζωή τών μοναχών γίνεται κι

έδώ τό πρότυπό 1ίου. Ή άρμονία της κοινωνίας ειναι αποτέλεσμα
ισόρροπης κατανομης της έργασίας, κάτι πού πραγματώνεται μόνο

έάν τά μέλη της τήν κατανοούν ώς εντολή τού Θεού, εχουν αγάπη
καί έάν πράγματι επιθυμούν ν' άγωνιστούν γιά τήν σωτηρία τους (βλ.
'Όρους κατά πλάτος

144' 145' 146

37' 39' 42

κ.α. 'Όρους κατ' επιτομήν

121' 143'

κ.α.). Συνδέει σαφώς τήν ευημερία της κοινωνίας μέ

τόν τρόπο κατανομης της έργασίας καί φθάνει ετσι σ' ενα ειδος ηθι
κης τού οίκονομικού βίου.
Τό πρόβλημα τών δούλων αντιμετώπισε ό Β. μέ θεολογικά κριτή
ρια καί κήρυξε μέ σαφήνεια:
«παρά μέν ανθρώποις τΌ φύσει δούλος ούδείς» (Περί τού άγ. Πνεύ
ματος ΚΙ).

Προχώρησε μάλιστα καί σέ θετική εκτίμηση, χαρακτηρίζοντας

τούς ανθρώπους «όμοτίμους». Αυτό εχει απόλυτη σημασία, διότι τόν
δρο «όμότιμος» χρησιμοποιεί γιά τήν ισοτιμία τών προσώπων της
άγίας Τριάδας (αυτόθι). Ή έκτίμησή του αυτή διευκολυνόταν στήν

πράξη καί από τίς απόψεις του περί εργασίας. Ό ίδιος ό Β. απελευ
θέρωσε τούς δούλους της οίκογένειάς του, αλλά τήν πράξη του δέν
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τήν συνέστησε ώς γενικό μέ:ρο.

ΒΙΟΣ

Ό Μέγας Βασίλειος γεννήθηκε τό

329 ή 330

στήν Καισάρεια της Καππα

δοκίας σέ οίκογένεια πλούσιων γαιοκτημόνων ώς δεύτερο τέκνο, τό όποιο
ακολούθησαν έπτά, από τά όποια δύο έγιναν έπίσκοποι, δηλαδή ό Γρηγό
ριος Νύσσης καί ό Πέτρος Σεβαστείας. Ό πατέρας του, Βασίλειος καί αυ

τός, ήταν αξιόλογος ρητοροδιδάσκαλος στήν Νεοκαισάρεια τού Πόντου
καί ή μητέρα του, Έμμέλεια, προερχόταν από σπουδαία οίκογένεια Και
σαρέων, πού διέπρεπε στά γράμματα καί τά πολιτικοστρατιωτικά αξιώ
ματα. Άμέσως μετά τήν γέννησή του ό Β. μεταφέρθηκε στά

V

Αννησα τού

Πόντου, όπου μεγάλωσε μέ τήν έπίβλεψη της μητέρας του καί της γιαγιάς

του Μακρίνας, ή όποία τόν μύησε στήν ευσέβεια καί τήν Παράδοση της
Έκκλησίας.

Τά πρώτα γράμματα εμαθε
ρεια. Τό

341/3 ήρθε

(335/7) από

τόν πατέρα του στήν Νεοκαισά

στήν Καισάρεια γιά τήν έγκύκλια μόρφωση, όπου γνώ

ρισε τόν Γρηγόριο Θεολόγο, καί περί τό

346/7

ταξίδεψε στήν Κωνσταντι

νούπολη γιά συμπλήρωση τών σπουδών του. ΗΙσως μάλιστα έμεινε λίγο καί
στήν Νικομήδεια, γιά ν' ακούσει τόν περίφημο ρητοροδιδάσκαλο Λιβάνιο.
Ή αγάπη του γιά τήν παιδεία τόν όδήγησε στήν ' Αθήνα
νε μέχρι τό

355/6

(350),

όπου εμει

σπουδάζοντας δ,τι καλύτερο μπορούσε νά δώσει ό Δ'

αΙ σ' εναν νέο μέ βαθιά δίψα γιά γνώση καί τεράστια ίκανότητα πρός αφο
μοίωση. Μεταξύ αλλων ακουσε τούς περίφημους Ίμέριο καί Προαιρέσιο,

ό τελευταίος τών όποίων ύπηρξε χριστιανός-Καππαδόκης. ΟΙ σπουδές του
είχαν μεγάλο εύρος, περιλάμβαναν ακόμη καί ίατρική. ΗΟταν έπέστρεψε
στήν πατρίδα, βρέθηκε μεταξύ τών προτροπών της αδελφης του Μακρί
νας νά γίνει μοναχός καί τών πιέσεων φίλων του νά έργαστεί ώς ρήτορας

καί δάσκαλος της ρητορικης. 'Ικανοποίησε στήν Καισάρεια τούς φίλους
του, διδάσκοντας ρητορική καί συνηγορώντας ίσως στά δικαστήρια, γιά

τό διάστημα μέχρι τήν ανοιξη του 357. Τότε ταξίδεψε στήν Άνατολή (Συ
ρία, Μεσοποταμία, Αίγυπτο, Παλαιστίνη), γιά νά πραγματώσει καί τήν δεύ
τερή του μαθητεία καί σπουδή, στούς ασκητές καί στούς έρημίτες αυτή τήν
φορά. Λίγο πρίν τό 358 έπανήλθε στήν Καισάρεια. Βαπτίστηκε, γνώρισε κα
λύτερα τίς μοναστικές κοινότητες του Ευσταθίου Σεβαστείας καί συνέτα

ξε τήν πρώτη γνωστή 'Επιστολή του (Πρός Ευστάθιον), ένώ αρχισε σιγά-σιγά
νά γράφει τά ασκητικά του κείμενα. Στό τέλος ακριβώς τού 359 ή αρχές
'Ιανουαρίου του 360 συνόδεψε τόν Διάνιο Καισαρείας στήν σύνοδο, πού ε
γινε στίς αρχές τού έτους στήν Κωνσταντινούπολη, όπου συναντήθηκε καί
μέ τόν Εύνόμιο. Έπέστρεψε απογοητευμένος. Τήν ανοιξη έπέλεξε ασκη
τήριο στόν Πόντο, κοντά στόν ΗΙ ρι ποταμό, όπου έγκαταστάθηκε τό κα
λοκαίρι, αφού είχε ήδη χαρίσει καί τυπικά τήν απέραντη κτηματική
περιουσία του. Στό ασκητήριο τόν έπισκέφτηκε ό Γρηγόριος Θεολόγος καί

έμεινε μαζί του σχεδόν ένα χρόνο.
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Τό

362 πήγε στήν Καισάρεια γιά τόν θάνατο τού Διανίου. Τότε ό νέος

επίσκοπος Καισαρείας Εύσέβιος τόν χειροτόνησε, παρά τήν θέλησή του,
πρεσβύτερο, λίγο μετά τό Πάσχα. Γρήγορα δμως (τέλος 362 ή αρχές 363)
ό Β. παρεξηγήθηκε από τόν Εύσέβιο καί επανήλθε στό ασκητήριο, μή συμ
φωνήσας μέ τούς μοναχούς, πού τόν προέτρεπαν νά προχωρήσει σέ σχί

σμα. 'Εκεί εργάστηκε γιά τήν οργάνωση μοναστικών κοινοτήτων, γιά τήν
καθοδήγηση νέων πού τόν επισκέπτονταν, γιά τήν σύνταξη επιστολών, γιά
τόν εμπλουτισμό τών

(364)

« Άσκητικών» του καί προπαντός γιά τήν σύνθεση

τού σπουδαίου θεολογικού του εργου «Κατά Ευνομίου», μέ τό όποίο

κυριολεκτικά εθετε τίς βάσεις της καππαδοκικης θεολογίας.

Πρός τό τέλος τού

364

ό Β. επέστρεψε στήν Καισάρεια μέ πρόσκληση

τού Εύσεβίου, πού τού ανέθεσε τήν διεύθυνση τών πραγμάτων ,ης μητρο

πόλεως καί τήν αμυνα της ορθοδοξίας. Τό

fpyo

ήταν εξαιρετικά δύσκολο,

σέ μία εποχή μάλιστα κατά τήν όποία ή Άλεξάνδρεια καί ή Καισάρεια ή
ταν οί μοναδικές δυναμικές νησίδες ορθοδοξίας. Ή φήμη τού Β. ξεπέρασε
γρήγορα τά σύνορα της Καππαδοκίας καί της Μικρασίας. Σ' αυτό συνετέ

λεσε όχι μόνο τό θεολογικοκηρυκτικό του

fpyo

(<<Όμιλίαι είς τήν Έξαήμε

ρον» K.ι'i.), ή συμβολή του στήν διαμόρφωση της Θ. Λειτουργίας, της
ακολουθίας τού 'Όρθρου καί ή διοργάνωση τού μοναχισμού. αλλά καί ή

τεράστια επιτυχία του στό κοινωνικό
λιμός τού

368/9 σκόρπιζε τόν

fpyo

πού ανέλαβε, δταν ό φοβερός

θάνατο στούς περισσότερο πτωχούς της Και

σάρειας. 'Οργάνωσε τήν περίθαλψη τών αρρώστων καί τών πτωχών, λει
τούργησε συσσίτια γιά τούς παραπάνω καί μάλιστα γιά τά παιδιά.
Ή αύστηρή ασκηση, ή υπερβολική καί αδιάκοπη εργασία καί τό προσ
βλημένο συκώτι του θά τόν φέρουν έκτοτε πολλές φορές στό χείλος τού
θανάτου.
Τό

370

πέθανε ό Εύσέβιος Καισαρείας. Ό Β. ήταν πάλι αρρωστος, αλλά

έκρινε δτι όφειλε νά εργαστεί γιά νά εκλεγεί μητροπολίτης Καισαρείας. Ό
Γ ρηγόριος Θεολόγος τόν απέτρεψε, αλλά εκείνος επέμενε καί μέ τήν βοή

θεια τού γερο-Γρηγορίου Ναζιανζού, τού Εύσεβίου Σαμοσάτων καί λίγων
ακόμη ορθοδόξων εκλέχτηκε μητροπολίτης, κατά τόν Σεπτέμβριο μάλλον,
παρά τό αρνητικό κλίμα πού είχε δημιουργηθεί γι' αυτόν. Τήν ασκηση τών
καθηκόντων του ώς μητροπολίτης αρχισε μέ δυσμενείς συνθηκες. Στήν αρ

χή, οί αντίπαλοί του χωρεπίσκοποι καί δσοι λίγο-πολύ αρειάνιζαν δέν τόν
αναγνώριζαν, παρά τίς προσπάθειες πού κατέβαλαν ό Εύσέβιος Σαμοσά
των καί ό Γρηγόριος Ναζιανζού.
Μόλις τακτοποίησε κάπως τά της μητροπόλεώς του, στράφηκε τό

371

στήν αντιμετώπιση τών γενικότερων θεμάτων της 'Εκκλησίας καί μάλιστα

προσπάθησε νά λύσει τό περίφημο αντιοχειανό σχίσμα, πού κρατούσε διη
ρημένους τούς ορθοδόξους. Άπευθύνθηκε, λοιπόν, στήν Άντιόχεια καί
στούς δυτικούς μέ γράμματα καί απεσταλμένους, αλλά χωρίς αποτέλεσμα.
Τό έτος αύτό, κι ενώ προσπαθούσε ν' απαντήσει στούς αδίστακτους συκΟ

φάντες του, δέχτηκε τίς πιό φοβερές πιέσεις καί απειλές από τόν αυτοκρά
τορα Ούάλη, ό όποίος επιδίωκε αναγνώριση της φιλοαρειανικης πολιτικής
του. Μιτά τά μέσα Δεκεμβρίου, μάλιστα, έφτασε στήν Καισάρεια ό επαρ
χος Μό,3εστος (πού είχε υποτάξει σχεδόν όλες τίς μικρασιατικές 'Εκκλη-

391
σίες στόν αρειανισμό) καί κάλεσε μέ σκαιότητα τόν Β. νά αλλάξει τακτική,
απειλώντας τον μέ δήμευση της περιουσίας του (πού δέν είχε) καί μέ θάνα
το. 'Από τήν συνάντηση Μοδέστου καί Β. διασώθηκε ό περίφημος καί μνη
μειώδης γιά τήν ίστορία της 'Εκκλησίας διάλογός τους, τόν όποίο γνωρί

ζουμε από τόν Γρηγόριο Θεολόγο.
Ό Β. τότε φανέρωσε όλο τό μεγαλείο του, αλλά οί έχθροί του δέν απο

γοητεύτηκαν. Τά Θεοφάνεια τού

372 ό

Ούάλης μπηκε στόν ναό στόν όποίο

λειτουργούσε ό Β. μέ δώρα, πού δ Β. δέχτηκε, δπως δέχτηκε στό ίερό καί
τόν ίδιο τόν κακόδοξο αύτοκράτορα. Λίγο μετά δμως ό Ούάλης θέλησε νά
έξορίσει τόν Β. Ή απόφαση δέν έκτελέστηκε, γιατί στό μεταξύ ό Β. προ

σευχήθηκε γιά τήν σωτηρία τού μικρού Γαλάτη, γιού τού Ούάλη. 'Όταν αρ
γότερα δ Γαλάτης πέθανε, δ Ούάλης πάλι πείστηκε από τούς αρειανόφρονες
αύλικούς του νά ύπογράψει τήν έξορία τού Β., αλλά στό χέρι του έσπασαν
διαδοχικά τρείς «κάλαμο!», μέ τούς όποίους θά ύπέγραφε τό διάταγμα. Τότε
δ Ούάλης, αντί νά έξορίσει τόν Β., έθεσε στήν διάθεσή του κτήματα χάριν

τών λεπρών πού φρόντιζε ό Β.
Τήν ανοιξη τού

372

αύξησε τήν πολύπλευρη δραστηριότητά του. νΕτσι,

παρ' δλες τίς δυσκολίες, αρχισε τήν ανοικοδόμηση της περίφημης Βασι

λειάδας, συγκροτήματος εύαγών ίδρυμάτων. Ό ίδιος βρισκόταν πολύ συ
χνά στό έργοτάξιο. Τό ένδιαφέρον του γιά τά εύρύτερα κοινωνικά προβλή
ματα τού λαού αποδεικνύεται από έπιστολές του της έποχης (π.χ. 'Επιστο
λές

104, 110,84, 86, 107-109),

σύμφωνα μέ τίς όποίες προσπαθούσε νά λύ

σει προβλήματα έργαζομένων στά όρυχεία τού Ταύρου, ίερέων, όρφανών,
αδικημένων, συγγενών καί συμπατριωτών του.
Παράλληλα, έργάστηκε γιά τά γενικότερα προβλήματα της 'Εκκλησίας.
Συνέχισε τίς προσπάθειές του γιά τήν ένότητα της 'Εκκλησίας καί της μη-

τροπόλεώς του. Τότε πρότεινε καί τόν τρόπο μέ τόν όποίο θά μπορούσαν
οί έγγύς της 'Ορθοδοξίας νά ένώνονται μέ τούς όρθοδόξους: νά όμολογούν
τό Σύμβολο Νικαίας μέ τήν προσθήκη δτι τό 'Άγιο Πνεύμα δέν είναι κτί
σμα ('Επιστολές

103-104).

Τέλος Μαίου (πιθανότατα) ό Ούάλης ανέθεσε στόν Β. τήν λύση έκκλη
σιαστικών προβλημάτων στήν Μικρή 'Αρμενία, πού ανέκαθεν είχε κάποια

έξάρτηση έκκλησιαστική από τήν Καισάρεια. Ό Β. ξεκίνησε γιά τήν Σε
βάστεια, ύπολογίζοντας στήν βοήθεια τού μητροπολίτη Νικοπόλεως Θεο
δότου καί στήν ήθική συμπαράσταση τού έξόριστου στά Γήτασα Μελετίου
Άντιοχείας. Ό Θεόδοτος δμως από τήν μιά μεριά καί ό Εύστάθιος Σεβα
στείας από τήν αλλη μετέτρεψαν τήν αποστολή του σέ μαρτύριο.
Τό φθινόπωρο κατηγορήθηκε από ένα μοναχό δτι δέν φρονεί όρθά περί
τού άγίου Πνεύματος. Ή κατηγορία κυκλοφόρησε πολύ στήν Ναζιανζό.
Ό Γρηγόριος ΘεΟλόγος ήλθε στήν Καισάρεια καί, καθώς πληροφορεί, α
κουσε από τό στόμα τού Β. δτι τό αγιο Πνεύμα είναι Θεός. Συμφώνησαν

δμως, γιά λόγους τακτικης, νά έφαρμοστεί «οικονομία» καί νά μή διαδη
λώνει ό Β. τήν αλήθεια αύτή, αποβλέποντας στήν προσέλκυση τών όμοιου
σιανών. Καί πράγματι τήν ίδια έποχή η στίς αρχές τού

373,

πρός στιγμή,

ί;πεισε τόν όμοιουσιανό Εύστάθιο Σεβαστείας νά ύπογράψει όρθόδοξη ό
μολογία, τήν όποία δμως αργότερα ό τελευταίος αρνήθηκε, ύπακούοντας

.
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στούς πολλούς καί κακόβουλους όπαδούς του.
Στίς αρχές τού

έπεισαν πάλι τόν OUΆλη νά έξορίσει τόν Β. Τήν έκτέ

373

λεση δμως της αποφάσεως ματαίωσε πρόσωπο της αύλης. Περιμένοντας

τήν έξορΙα του, δ Β. έργαζόταν γιά τήν ένότητα της δλης 'Εκκλησίας καί

τήν συνεννόηση μέ τούς εύσταθιανούς-δμοιουσιανΟύς. Τότε οί τελευταίοι
κυκλοφόρησαν εύρύτατα δύο κείμενα. Τό ενα έπιγραφόταν «Ρήματα αίρε
τικών» καί περιείχε κακοδοξίες τού' Απολιναρίου καί τού Σαβελλίου. Τό
αλλο έπιχειρούσε τήν αναίρεση τού' Απολιναρίου. Τό πρώτο κυκλοφορού

σε ανώνυμα καί αφηναν νά νοηθεί δτι ανηκε στόν Β. Στό δεύτερο κατηγο
ρούσαν τόν Β. δτι συμμεριζόταν τίς απόψεις τού' Απολιναρίου, μέ τόν όποίο
τάχα βρισκόταν σέ αλληλογραφία, ένώ αλήθεια ήταν μόνο δτι ό Β. είχε γρά
ψει πρίν

17

χρόνια ενα μή θεολογικό γράμμα στόν Άπολινάριο, δταν ακό

μα καί οί δύο ήταν λαϊκοΙ

.

Τόν Ίούνιο τού

373

αρρώστησε τόσο βαριά, πού κυριολεκτικά εζησε γιά

κάμποσο διάστημα μεταξύ ζωης καί θανάτου. Τέλος 'Ιουλίου τόν μετέφε
ραν κάπου γιά θερμά λουτρά, όπου έμεινε όλόκληρο μήνα. Τόν Σεπτέμ
βριο είχε συνέλθει κάπως καί μπορούσε νά συζητήσει μέ τόν απεσταλμένο

από τήν Δύση EUΆγριo, πού δμως δέν έφερνε εύχάριστα νέα. Οί δυτικοί δέν
βρηκαν ίκανοποιητικά τά πρός αύτούς γράμματα τού Β. καί ζητούσαν νά
τούς δώσει καί αλλες έξηγήσεις, οί δποίες νά τεθούν ώς βάση πρός αρση
τού αντιοχειανού σχίσματος.

Μετά από τήν κοίμηση τού Άθανασίου

(2.5.373)

δλες πλέον οί τοπικές

Έκκλησίες Άνατολης καί Δύσεως, είτε συμφωνούσαν είτε διαφωνούσαν
μέ τόν Β., ένιωθαν δτι χωρίς αύτόν δέν μπορούσε νά γίνει κάτι μόνιμο καί
σοβαρό. Γι' αύτό καί όλες είχαν θετικά ή αρνητικά στραμμένη τήν προσο
χή τους στήν Καισάρεια, από τόν έπίσκοπο της δποίας πολλές ζητούσαν

βοήθεια η καί έπέμβαση στά έσωτερικά τους, όπως Π.χ. συνέβαινε μέ διά
φορες μικρασιατικές 'Εκκλησίες. νΗδη δ Β. είχε γίνει ή κατ' έξοχήν κεφα
λή της 'Εκκλησίας (ό~ως παλαιότερα ό 'Αθανάσιος), ό γνησιότερος έκφρα
στής της Παραδόσεώς της.

Τό

374

συνέχισε δλες τίς δραστηριότητές του. Χειροτόνησε μάλιστα έπί

σκοπο Ίκονίου τόν μαθητή του' Αμφιλόχιο, μέ έρωτήσεις τού δποίου αρχι

σε τήν σύνταξη κανόνων, λίγους μηνες μετά. Τό Πάσχα αρρώστησε πάλι

βαριά. Πυρετοί υψηλοί, συκώτι, νεφρά, κοιλιακές διαταραχές Κ.α. τού α
φαιρούσαν κάθε δύναμη. Μιά παρηγοριά ήταν τότε οί έπιστολές τού Ά
σχολίου Θεσσαλονίκης, μέσω τού δποίου διηύρυνε τήν έπιρροή του στόν

έλλαδικό χώρο. Στίς

5 Σεπτεμβρίου έγινε δ έγκαινιασμός τού συγκροτήμα

τος της Βασιλειάδας. 'Όσο αύξάνει τό κύρος τού Β., τόσο οί έχθροί του

τόν πολεμούν. Όργάνωσαν μάλιστα τόση τρομοκρατία στούς πιστούς, ω
στε καί οί συμπατριώτες του Νεοκαισαρείς νά αποφεύγουν νά τόν χαιρετί

σουν, γιά νά μήν ύποστούν συνέπειες από τούς κρατούντες, πού έπηρεά
ζονταν από έπισκόπους αρειανόφρονες καί μάλιστα εύσταθιανούς. ΝΟλο
τό φθινόπωρο προσπάθησε μέ συνάξεις έπισκόπων καί συμμετοχή σέ συ
νόδους ν' αντιδράσει στήν κατάσταση αύτή.
Παράλληλα δ νέος βικάριος Πόντου, δ Δημοσθένης, δυσχέραινε πολύ

τό έργο τού Β. ώς μητροπολίτη. Παρ' όλα αύτά ό Β. τήν ανοιξη τελείωσε

.
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f:να από τά σπουδαιότερα έργα του κι ένα από τά σημαντικότερα της έκ
κλησιαστικης γραμματείας, τό «Περί τού 'Αγίου Πνεύματος».

Τήν ίδια έποχή ή τό καλοκαίρι (375) ανανέωσε τό έγχείρημα νά πείσει
τούς Δυτικούς γενικά καί τούς ιταλούς καί γάλλους έπισκόπους ειδικά. Ζη
τούσε από αύτούς νά κατανοήσουν τήν έκκλησιαστική κατάσταση της Ά
νατολης, νά δούν ποιοί όρθοδοξούν καί νά συμβάλουν στήν λύση τών
προβλημάτων, αφ' ένός μέ σύγκληση συνόδου καί αφ' έτέρου μέ έπέμβαση
στήν 'Αντιόχεια ύπέρ τού Μελετίου. Τό καλοκαίρι πέρασε κρίση της πολύ
πλευρης αρρώστιας του. ΈΠΙΚΟινωνούσε δμως μέ τίς Έκκλησίες, στέλνον

τας καί παίρνοντας γράμματα. Τότε έγραψε μία έξοχη Έπιστολή

(204)

πρός

τούς συμπατριώτες του Νεοκαισαρείς, πρός τούς όποίους, μεταξύ αλλων,

έξέφρασε μέ ίερή τόλμη τήν βαθιά του αύτοσυνειδησία, δτι δποιος δέν έπι

κοινωνεί μαζί του αποκόπτει τόν έαυτό του από τήν 'Εκκλησία.
Τέλος 375 11 αρχές 376, δταν ό Ούάλης βρισκόταν στήν Άντιόχεια, οί
κακόδοξοι κινήθηκαν δραστήρια κατά τού Β., τόν όποίο ειδοποίησαν δτι
f:πρεπε νά περιμένει νά κληθεί σέ απολογία ένώπιον τού αύτοκράτορα. Φί
λοι τού συνέστησαν νά ζητήσει μόνος του νά δώσει έξηγήσεις στόν Ούάλη.

Δέν τό f:κανε καί ό Ούάλης ύποχώρησε.
Τόν 'Ιανουάριο τού

376

αφησε τήν τελευταία του αναλαμπή ώς μεγάλος

θεολόγος: αντιμετώπισε τό πρόβλημα της γνώσεως τού Θεού, ύπογραμμί
ζοντας, γιά πρώτη φορά μέ τόση σαφήνεια, δτι ό ανθρωπος γνωρίζει τίς

ένέργειες καί όχι τήν ούσία τού Θεού.
Λίγο πρίν από τό Πάσχα φάνηκαν οί καρποί της τακτικης καί της θεο

λογίας του. 'Από τήν Ρώμη έπέστρεψαν οί απεσταλμένοι του Δωρόθεος καί
Σαγκτήσιμος, φέρνοντας έπιτέλους κείμενο τού Ρώμης Δαμάσου, στό ό

ποίο έλειπε ή παλιά του κακόδοξη διατύπωση (ταύτιση φύσεως καί ύπο
στάσεων τών θείων προσώπων). Άπό τήν στιγμή αύτή όλα έξομαλύνονται.
Μετά τό Πάσχα έφοδιάζει τόν Σαγκτήσιμο μέ γράμματα καί τόν απο

στέλλει μέ όδηγίες στήν 'Αντιόχεια καί αλλες πόλεις της Άνατολης, από
τούς έπισκόπους τών όποίων ζητούσε σύμφωνη γνώμη, γιά νά προωθήσει
τά σχέδιά του πρός σύγκληση μεγάλης συνόδου, ή όποία δμως συνηλθε 10
περίπου μηνες μετά τήν κοίμησή του. Παράλληλα, ό βικάριος Δημοσθέ
νης είχε έκτραχυνθεί. Κατέφυγε σέ διωγμούς καί βιαιοπραγίες σέ βάρος κλη
ρικών πού ακολουθούσαν τόν Β., συγκαλούσε παράνομες συνόδους καί

προέβαινε σέ κάθε είδους πράξη, πού θά ταπείνωνε καί θά έξασθενούσε τόν
Β., έλπίζοντας έτσι δτι θά τόν κάμψει.
Ό χειμώνας τού 376/7 καί ή μεγάλη σωματική του αδυναμία τόν ανάγ
κασαν νά μείνει έγκλειστος. Μπορούσε δμως νά θεολογεί. νΕτσι, μολονότι

προσπάθησε νά τό αποφύγει, απάντησε στά χριστολογικά προβλήματα πού

f:θεταν οί κακοδοξίες τού Άπολιναρίου, έγραψε στόν Διόδωρο Ταρσού πε
ρί τού πώς πρέπει νά συντάσσει δ χριστιανός ένα βιβλίο, μεσολάβησε στήν
ειρήνευση μοναχών στήν Παλαιστίνη, μέ παράκληση τού Έπιφανίου Σα
λαμίνας Κύπρου.
Άρχές της ανοίξεως έγραψε τήν περίφημη Έπιστολή

263

πρός τούς Δυ

τικούς, στήν όποία πρότεινε μεταξύ αλλων τήν καταδίκη των Άπολινα
ρίου, Εύσταθίου Σεβαστείας καί Παυλίνου (τού τελευταίου ώς όπαδού τού
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Μαρκέλλου' Αγκύρας), τών δποίων άνέλυε τίς κακοδοξίες. Ή Δύση όμως

δέν ήταν ετοιμη γιά κάτι τέτοιο. Ό Δάμασος μάλιστα Ρώμης, πρίν λήξει
τό

377,

κάλεσε σύνοδο καί άναγνώρισε τήν πέτρα σκανδάλου της 'Ανατο

λης, τόν Παυλίνο, ώς κανονικό επίσκοπο 'Αντιοχείας. Αύτό άποτέλεσε φο
βερό πλήγμα γιά τόν Β. κι επιδείνωσε τήν ήδη κακή κατάσταση της ύγείας
του. Τόν χειμώνα τού

377/8

ήταν πάλι αρρωστος καί γι' αύτό εγκλειστος.

Έπικοινωνούσε μόνο μέ επιστολές, τίς δποίες τώρα έγραφε κυρίως γιά νά
πείσει τούς διστάζοντες καί τούς αντιτιθέμενους νά δεχτούν τίς θεολογικές

του θέσεις καί τήν εκκλησιαστική του τακτική, μέ σκοπό νά δμονοήσουν
οί όρθοφρονούντες.

Οί εχθροί του, κρατικοί κι εκκλησιαστικοί, συνέχισαν εντονότερα τόν
εναντίον του πόλεμο, ενώ έκείνος εξασθενούσε όλο καί περισσότερο σω
ματικά. Μπορούσε νά κινείται λίγο, στήν πόλη της Καισάρειας μόνο. Τόν

Αύγουστο πέθανε δ Ούάλης. 'Αλλά καί τό τέλος τού Β. πλησίαζε. Τόν
Νοέμβριο-Δεκέμβριο εμεινε κλινήρης. Στό τέλος ακριβώς τού Δεκεμβρίου,

άφού χειροθέτησε τούς συνεχιστές τού ποιμαντικού του εργου, ψέλλισε τούς
λόγους «εις χείράς σΟυ παραθήσομαι τό πνεύμά μου» καί αναπαύτηκε. Τό
γεγονός συγκλόνισε τόν χριστιανικό κόσμο. Τήν Ιη 'Ιανουαρίου

379

κη

δεύτηκε μέ πρωτοφανείς εκδηλώσεις σεβασμού καί τιμης από εχθρούς καί

φίλους. Τήν ίδια ~μέρα ~ 'ΕκκληQία τιμά τήν μνήμη του.

ΕΡΓΑ

Ό Μέγας Β. ύπηρξε ταλαντούχος καί γόνιμος συγγραφέας. Μέ τό εργο
του καλλιέργησε τόν ελληνικό λόγο καί συνέβαλε στήν επιβίωσή του. Ή

σπουδή της ρητορικης καί της σοφιστικής τόν βοήθησαν νά δώσει στά κεί
μενά του στέρεη δομή καί μορφή πού ενίοτε αγγίζει τά όρια τού ποιητικού
λόγου, όπως π.χ. φαίνεται στό παρακάτω πεζό κείμενο, διευθετημένο σέ
στίχους:

«Πρώτη φωνή Θεού

φωτός φύσιν εδημιούργησε
τό σκότος ήφάνισε
τήν κατήφειαν διέλυσε
τόν κόσμον έφαίδρυνε

πάσιν άθρόως χαρίεσσαν όψιν καί ήδείαν επήγαγεν» (Εις τήν 'Ε
ξαήμερον: ΡΟ

29, 93C).

Παρά ταύτα δέν αφοσιώθηκε κατά κύριο λόγο στήν συγγραφή. Πρώτι
στα ύπήρξε ποιμένας, όπως άποδεικνύει ή δράση τΟυ καί οί τρείς έκατον

τάδες καί πλέον τών 'Επιστολών του. Βέβαια, τά θεολογικά προβλήματα
της εποχής, άλλά καί ~ άνάγκη της οικοδομής τών πιστών, τόν ώθησαν
στήν σύνταξη σπουδαίων θεολογικοοικοδομητικών κειμένων, τά δποία ε
πηρέασαν βαθύτατα τίς έπειτα γενεές, άναγινωσκόμενα, ύπομνηματιζόμε-
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έπιτομήν-Ήθικά-Πρόλογοι), Άντιαιρετικά θεολογικά (Κατά Ευνομίου-Περί
τού άγίου Πνεύματος), Έρμηνευτικοοικοδομητικά (Είς την Έξαήμερον-Είς

τούς Ψαλμούς), Όμιλίες (οίκοδομητικού, έρμηνευτικού, έγκωμιαστικού,
παιδαγωγιΚΟύ καί θεολογικού περιεχομένου) καί Λειτουργικά (έννοούμε τήν

έπέμβασή του στήν διαμόρφωση της θ. Λειτουργίας καί τού νΟρθρου).
Οϊ τελευταίες γενικές άλλά μή κριτικές έκδόσεις εργων τού Β. είναι:

29-32,

ΒΕΠ

51-57,

ΜΒΑ

1-12,

ΕΠΕ

1-10.

PG

Γιά τήν χρονολόγηση τών εργων

τού Β. λάβαμε πλήν άλλων ύπ' όψη τίς μελέτες τών:

predication des Peres Cappadociens, Presses

υnίν.

J. Bernardi, La
de France 1968, σσ. 22-88'

Στυλ. Γ. Παπαδόπουλου, Μέγας Βασίλειος, Βίος καί Θεολογία, Άθήνα

Fedwick, Α Chronology of the Life and Works of Basil of Caesarea,
Basil of Caesarea, Christian, Humanist, Ascetic (Toronto-Ontario,
1,1981, σσ. 3-19), πού έπιμελήθηκε δ ίδιος J. Gribomont, Notes biographiques sur s. Basile le Grand (στόν παραπάνω τόμο, σσ. 21-48, όπου συνοψίζει
1981'

Ρ.

στόν τόμο

πολυχρόνιες ερευνές του).

Κείμενα τού Μ. Βασιλείου περιλήφτηκαν σέ πολλές έμπειρικές καί οίκο

δομητικές έκδόσεις τού περασμένου αΙ, όπως: Στεφάνου Κομμητά, 'Εγ
κυκλοπαίδεια έλληνικών μαθημάτων, Ζ': Συλλογή έκ τών άγίων καί
θεοφόρων Πατέρων τού τε 'Ιουστίνου τού Φιλοσόφου καί μάρτυρος καί 'Ιω
άννου τού Χρυσοστόμου, 'Αθανασίου τε καί Βασιλείου τών μεγάλων καί
Γρηγορίου τού Θεολόγου, Βιέννη

1814.

Τού ίδίου, Παιδαγωγικά μαθήματα

Γ': Λόγοι τινές κατ' έκλογήν 'Ιωάννου τού Χρυσοστόμου, Γρηγορίου τού
Θεολόγου καί Βασιλείου τού Μεγάλου, Πέστη

1828.

'Ιωάννου Συμεωνίδου,

Έκλόγιον, περιέχον τήν παραίνεσιν πρός τούς Νέους Βασιλείου τού Μεγά

λου, τόν Κατά μεθυόντων λόγον καί άλλους τρείς λόγους τού αύτού. Τόν
Περί προσευχης λόγον καί τό 'Εγκώμιον είς τόν Άπόστολον Παύλον 'Ιω

άννου τού Χρυσοστόμου. Τά Γνωμικά δίστιχα Γρηγορίου τού Θεολόγου,

Πέστη Ούγγαρίας

1840.

'Ιερά Σύνοδος Έκκλησίας Έλλάδος, Σειρά έγκυ

κλίων μαθημάτων, τ. Β': Περιέχων τόν Πρός τούς έγκαταλείψαντας τήν
σύναξιν της 'Εκκλησίας Κ.λπ. λόγον 'Ιωάννου τού Χρυσοστόμου καί τούς,
Είς τό Πρόσεχε σεαυτφ καί Κατά τών όργιζομένων, λόγους Βασιλείου τού
Μεγάλου, τ. Γ': τήν Πρός τούς νέους παραίνεσιν Βασιλείου τού Μεγάλου

-

καί τούς Κατηχητικούς καί Μυσταγωγικούς λόγους Κυρίλλου τού 'Ιερο

σολύμων, Άθηναι

1859.

Έπιστολαί. Ή συλλογή περιλαμβάνει
ποίων γρά_φηκε τόν Νοέμβριο τού

357

368 'Επιστολές, ή πρώτη τών ό

καί άποτελεί τό πρώτο κείμενο τού

Β. Άπό τήν συλλογή οί 'Επιστολές μέ άριθμό 39-45, 50, 81, 360, 365-366
είναι νόθες. Ή 8 άνήκει στόν Εύάγριο Ποντικό. Οϊ 10, 16,38 καί 189 είναι

κείμενα τού Γρηγορίου Νύσσης. ΟΙ 47, 166-167, 169-171 καί 321 είναι άντί
στοιχα οι 'Επιστολές

42, 65-66, 246-248 καί 57 τού Γρηγορίου Θεολόγου.
Ή 150 κατά τόν Oberg είναι συμπίλημα δύο έπιστολών κάποιου Ήρακλεί
δη. Οϊ 335-359 (άλληλογραφία Β. καί Λιβανίου) καί οί 361-364 (άλληλογρα
φία Β. καί ' Απολιναρίου) εγιναν άντικείμενο πολλών συζητήσεων. Φαίνεται
δμως δτι μάλλον δέν είναι γνήσιες. Πρόσφατα δ J .-Ι. van Dieten άρνήθηκε
. ,

..

- ........
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κατά περίπτωση θεολογικά καί εκκλησιαστικά προβλήματα, κανονικά καί
διοικητικά, προσωπικά καί κοινωνικά. Μερικές 'Επιστολές του προσέλα
βαν κανονικό κύρος μέσω συνόδων. Ένίοτε μάλιστα πρόκειται γιά θεολο
γικές διατριβές μεγάλης σημασίας. Μεταφράσεις τους fyιvav στήν συριακή
καί τήν γεωργιανή.
ρσ

32, 220-1112. V. COURTONNE, Saint Basile. Lettres, Ι, 11, 111, Paris 1957,1961,
1966. S. Υ. RUDBERG, Eιudes sur la tradition manuscrite de s. Basile, leiden 1953, σσ.
151-211. ΒΕΠ 55.ΜΒΑ 1-8.ΕΠΕ 1-3. Basίliodi Cesarea: LeIettere, introd., testo, tradut.,
comment. a cura di FORLlN PATTRUCCO Μ., Ι: Torino 1983. Μεμονωμένες έκδόσεις
Έπιστολών βλ. CPG 11 2900. Ρ. JOANNOU, Fonti, 11, σσ. 92-199 (Έπιστ. πού εγιναν
κανόνες). ΡΑΛΛΗ-ΠΟΤΛΗ, Δ', σσ. 88-294 (δ λα τά κανονικά τού Β. μέ βυζαντινές έρ
μηνείες). J .-Ι. ΥΑΝ ΟΙΕΤΕΝ, Είη falscher Basileios-Brief: VC 38 (1984) 330-351. Καί ή
παλαιότερη εκδοση βασιλειανοϋ κειμένου είναι: Έπιστολαί τών έν άγίοις πατέρων ή
μών Βασιλείου τού Μεγάλου καί ΓρηγοΡίου τού Θεολόγου. Έπιστολή τοϋ Μεγάλου Βα
σιλείου πρός τόν αγιον Γρηγόριον τόν Θεολόγον,

Xagonae 1528

(Σχήμα

160).

'Ηθικά. Είναι τό πρώτο έργο του, γραμμένο κατά τήν εποχή της πρώτης

άσκήσεώς του, στά

V

Αννησα, περί τό

Οί εμπειρίες του είναι περιορι

359.

σμένες, άλλά ή γνώση της Γραφης ευρύτατη.

W

Αλλωστε μέ τό έργο του ό

Β. άποβλέπει πρώτιστα στήν δική του σπουδή της ΚΔ καί γι' αυτό εδώ έ

χουμε είδος «προγράμματος», πού γενικά θά ίσχύσει σέ όλα τά σχετικά
έργα του Β. Περιλαμβάνει

80 «όρους»

η προτροπές γιά τόν χριστιανικό γε

νικά βίο. Τίς όλιγόγραμμες προτροπές άκολουθεί πρός θεμελίωσή τους χω
ρίο

i1

σειρά χωρίων άπό τήν ΚΔ. Τήν μέθοδο αυτή άκολουθεί στά «Άσκη

τικά» του, άλλά καί σέ δλα τά μεταγενέστερα έργα του, όπου όμως παρα
θέτει λιγότερα χωρία καί περισσότερο τίς προσωπικές του άναλύσεις
σκέψεις. Μετάφραση γεωργιανή.
ρσ

31, 691-869.

ΒΕΠ

53, 33-131.

Μετάφραση τoίi εργου άπό τόν πατριάρχη Γρηγόριο

Ε': Έξήγησις τών Ήθικών τού Μ. Βασιλείου, Κωνσταντινούπολις

1807.

Άσκητικά: ~OΡOI κατά πλάτος καί "Οροι κατ' έπιτομήν. 'Έργο πού άρ
χικά γράφηκε άπό τό

359 μέχρι τό 362

στά

V

Αννησα καί δή στό άσκητήριο

τού Πόντου, δπου, καθώς πληροφορεί δ Γρηγόριος Θεολόγος ('Επιστ.

6),

οί δύο άνδρες εργάστηκαν γιά «όρους γραπτούς καί κανόνας». Τό κείμενο
πού συντάχτηκε τότε, είδος «Μικρού άσκητικού», σώζεται σέ μετάφραση
του Ρουφίνου, πού τό επιγράφει

<<Asceticon Patruum». Στά άμέσως έπόμε

να fτη δ Β. εξέδωσε συμπληρωμένο κι εμπλουτισμένο τό εργο του, διακρι
νόμενο τώρα σέ δύο μέρη, δηλαδή στούς «ΗΟρους κατά πλάτος» καί στούς

«"Ορους κατ' έπιτομήν». Οί πρώτοι περιλαμβάνουν

55 ερωταποκρίσεις

καί

οί δεύτεροι 287, στίς δποίες προστέθηκαν 27 μή βασιλειανές. Ό Β., άπο
στέλλοντας άργότερα τούς «"Ορους» του σέ διάφορα πρόσωπα, τούς συ

νόδευε μέ Προλόγους

i1

Προοίμια, πού άφορούσαν στήν άσκηση

ζητήματα θεολογικά. Ή χειρόγραφη παράδοση του

fpyou

i1

σέ

είναι πολύ τα

ραγμένη καί χρειάστηκαν πολυετείς έρευνες γιά τήν λύση θεμελιωδών του

λάχιστον προβλημάτων γνησιότητας τών κειμένων αυτών. Ή άρχαιότερη
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γνωστή βασιλειανή εκδοση-άποστολή τών δύο όμάδων WΟρων είναι ή του

Θεοδώρου Στουδίτη

(recensio Studita) καί ή τελευταία (μετά τό 375) ή μέ
Ύποτύπωσις άσκήσεως (Vulgata). Τό έργο συντάχτηκε ώς άπάν

τόν τίτλο

τηση σέ ερωτήσεις, πού έθεταν μονάζοντες της περιοχης η πού έπινοουσε

δ ίδιος δ Β. Πρόκειται γιά προδρομικά άσκητικοκανονιστικά κείμενα με
γάλης σπουδαιότητας καί εύρείας άποδοχης.
Μεταφράστηκαν ενωρίς στήν λατινική, τήν άρμενική, τήν γεωργιανή, τήν
άραβική, τήν σλαβική καί τήν συριακή:

CPG 11 2875/6.

Τού έν ι'tγίoις πατρός ήμων Βασιλείου άρχιεπ. Καισαρείας Καππαδοκίας τά 'Ασκητι
κά, Βενετία
Ρουφίνου:

1535. PG 31, 901-1305. ΒΕΠ 53,147-351. PL 103,483-554 (ή
Asceticon Patruum). ΕΠΕ 8-9.

μετάφραση τού

Πρόλογοι: Λόγος άσκητικός (άμφιβαλλόμενος). ΝΟροl άσκητικοί. Πρό
λογος. Περί κρίματος Θεού. Περί πίστεως. Κείμενα σύντομα, τά όποία δ
Β. προέτασσε χάριν τών παραληπτών στίς «εκδόσεις» καί άποστολές τών
Άσκητικών καί 'Ηθικών του.
ρα

31, 653-692, 881-901, 1080, 1509-1513. ΒΕΠ 53, 11-31, 133-144. PL 103,487. J.
Histoire du texte des Ascetiqucs de s. Basile, louvain 1953, σσ. 278-282.

GRIBOMONΤ,

Πρός τούς νέους, δπως αν έξ έλληνικών ώφελοίντο λόγων. 'Εκφωνήθη
κε καί γράφηκε (τουλάχιστον άρχικά) μάλλον μεταξύ τών ετών

359

καί

362,

όταν ασκήτευε στά "Αννησα καί στό ασκητήριο του Πόντου, όπου δεχό

ταν καί νουθετούσε νέους. Δέν είναι ασχετο καί μέ τήν απαγόρευση του
'Ιουλιανού νά διδάσκουν οί χριστιανοί στίς δημόσιες σχολές. Τό έργο διαι

ρείται σέ

10 κεφ.

κι εχει ασκήσει καί άσκεί μεγάλη επίδραση στήν χριστια

νική παιδαγωγική. Μετάφραση στήν συριακή καί τήν αραβική.
ρα

31, 564-589. Α. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥ ΛΟΥ, Ό Μ. Βασίλειος καί τά έλληνικά γράμ
ματα ... (<<Πάπυρος» 2), 'Αθήνα 1938. F. BOULENGER, Saint Ba.~ile. Aux jeunes gens sur
la maniere de tirer profit des lettres heIIeniques, Paris 1965J • Β. ΜΠΙΛΑΛΗ, Μ. Βασιλείου.
Πρός τούς νέους ... ' 'Αθήνα 1966 (καί μετάφραση-σχόλια). ΒΕΠ 54, 199-211. Ν. G.
WILSON, S. Basile, On the Value of Greek Literature, London 1975.
Κατά Ευνομίου (<<'Ανατρεπτικός τού άπολογητικού τού δυσσεβούς Ευ
νομ{ου»). Συντάχτηκε άπό τό

363

μέχρι τό

364.

'Αποτελείται από τρία «βι

βλία», στά όποία προστέθηκαν αλλα δύο (ΔΙ, ΕΙ), πού πάλι κακώς

άποδίδονται στόν Δίδυμο Τυφλό. Τό Κατά Εύνομίου είναι τό θεμελιώδες
έργο της θεολογίας τού Β. καί γενικά της θεολογικης συμβολής τών Καπ
παδοκών. Μεταφράστηκε στήν συριακή.
ρα 29, 497-768. ΒΕΠ 52, 157-227. ΜΒΑ 9. Β. SΕSΒοϋέ ... :SCh 299 (βιβλ. Ι) κα{ 305
(βιβλ.

2

καί

3).

ΕΠΕ

10, 28-253.

Είς τήν Έξαήμερον ·Ομιλίαι θ Ι • Σύγχρονοι ερευνητές τοποθετουν τό έρ
γο στό τελευταίο έτος της ζωης του Β .• Αλλά τότε ουτε τήν ύγεία ούτε τόν
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χρόνο ε,ίχε γιά τόσο φροντισμένο καί πλούσιο σέ παραπομπές έργο. Φρο

νουμε δτι καί συντάχτηκε καί έκφωνήθηκε στήν Καισάρεια μεταξύ

367,

365

καί

στήν έποχή της λαμπρης ποιμαντικής του δράσεως, ένώ έκδόθηκε από

τόν ίδιο τόν Β. αργότερα μέ θεώρησή του. Πρόκειται γιά σπουδαίο έργο,
πού, μέσω της έρμηνείας της ΠΔ καί της θύραθεν γνώσεως, θεμελιώνει τό

εύνόητο του δημιουργου καί της δημιουργίας του από τό μηδέν. Μεταφρά
στηκε στήν λατινική, τήν συριακή, τήν γεωργιανή, τήν αρμενική καί τήν
αραβική:

CPG 11 2835.

ρσ

29, 4-208 καί 30, 869-968 (λατινική μετάφραση). ΒΕΠ 51, 185-272. ΕΠΕ 4. Ε.
MENOIETA-S.Y. RUOBERG, Eustathius, ancienne version latine des neuf
homelίes sur Ι' Hexaemeron de Basile de Cesaree (TU 66), Berlin 1958. Ό πατριάρχης Γρη
γόριος ΕΙ μετέφρασε τό έργο: 'Εξήγησις τών εΙς τήν Έξαήμερον ένδεκα όμιλιών ... Βα
σιλείου τού Μεγάλου, Κωνσταντινούπολις 1807.
ΑΜΑΝΟ ΟΕ

Λειτουργικά. Ή συμβολή του Β. στήν διαμόρφωση του λειτουργικου βίου

της 'Εκκλησίας μαρτυρείται καί τοποθετείται στήν πρό του

370 έποχή,

αλ

λά είναι δυσκαθόριστη. Πρώτιστα συνέβαλε στην διαμόρφωση τής ακολου
θίας τών Ώρών, στίς όποίες καί σήμερα ύπάρχουν έπτά ευχές μέ τό όνομά
του, χωρίς νά είμαστε σίγουροι γιά τήν προέλευσή τους. 'Επίσης στήν ση
μερινή ακολουθία τών Ώρών Α ι,

rΙ

καί ΣΤ' διαβάζονται Ψαλμοί, από τούς

δποίους καί δ Β. χρησιμοποιεί από ένα χωρίο στό πρόγραμμα προσευχής
κατά Ώρες ("Οροι κατά πλάτος

37).

'Ενίσχυσε τήν αντιφωνική ψαλμωδία,

είσήγαγε τόν δοξολογικό τύπο «δόξα τφ Θεφ καί Πατρί μετά του γίου σύν
τφ άγίφ Πνεύματι» (σύν αντί έν), διευθέτησε τίς κινήσεις η τήν τάξη στό

ίερό Βήμα καί πρόσθεσε ευχές στήν ύπάρχοuσα Λειτουργία. Ποία δμως εί
ναι ακριβώς τά στοιχεία αύτά δέν γνωρίζουμε. Ή Λειτουργία, πού φέρει

τό όνομά του καί πού σήμερα τελείται μόνο

lO φορές

τόν χρόνο, χωρίς νά

είναι δημιούργημά του, έχει βασιλειανά στοιχεία. Παραδίδεται σέ αρχαιό
τατη σύντομη μορφή (κοπτικά καί έλληνικά), σέ έκτενέστερη (βυζαντινή)

του κώδικα

Barberinus 336 (έτους 795)

καί άλλων κωδίκων καί στήν χρησι

μοποιούμενη στήν λειτουργική πράξη σήμερα.
Σύντομη: ρσ 3 ι, 1629-1656. ΒΕΠ 56, 11-26. Η. G. Ε. WHITE, The monasteries of thc
Wadi'n Natrun 1. .. , New York 1926, σσ. 200 έξ. (κοπτικά).

'Εκτενής: Π. ΤΡΕΜΠΕΛΑ, Αί τρείς Λειτουργίαι κατά τούς εν Άθήναις κώδικας, 'Α

θήναι 1935. Δ. ΜΩΡΑϊΤΟΥ, Ή άρχαιοτέρα γνωστή μορφή τών Λειτουργιών τού Μ. Βα
σιλείου καί τού Χρυσοστόμου, ΘεσσαλoVΙKη

1957,

σσ.

9-38.

Ι. ΦΟΥΝΤΟΥ ΛΗ, Βυζαντιναί

Θείαι Λειτουργίαι Βασιλείου τού Μεγάλου καί 'Ιωάννου τού Χρυσοστόμου, Θεσσαλονί
κη Ι 978. Κατά τόν

10 Ι αί. κυκλοφόρησε συχνότατα μέ τόν τίτλο: 'Ιωάννου Χρυσοστό

μου, Βασιλείου τού Μεγάλου, Αί θείαι λειτουργίαι, Ένετία Ι 803, Ι 805,

1815,1817,1829' Βενετία
1835, 1856' Βιέννη

θήναι

1806, 1811, 1814,
1830,1841,1845,1848,1852,1859' Κων/πολις 1820, 1858' 'Α
1862.

Είς τούς Ψαλμούς 'Ομιλίαι
Ψαλμούς

1,7,

14α, 14β,

15. Έρμηνευτικοοικοδομητικές δμιλίες στούς
28, 29, 32, 33, 44, 45, 48, 59, 61,114 καί 115. Δέν

αποτελουν ένότητα, ούτε είδος υπομνήuατος. 'Εκφωνήθηκαν σέ διάφορα
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χρονικά διαστήματα, αρχίζοντας από τήν πρό τού

370 έποχή.

Συχνά προϋ

ποθέτουν πολλή ίστορικοφιλολογική ερευνα. Μεταφράσεις στήν λατινική,
τήν συριακή, τήν γεωργιανή, τήν αρμενική καί τήν αραβική:

PG 29. 209-494

καί

31. 1723-1733, 1790-1794
59). ΒΕΠ 52,11-142.

CPG ΙΙ 2836.

(λατιν. μετάφρ. τού Ρουφίνου τών όμι

λιών στους Ψαλμ. Ι καί

Όμιλίω. Κείμενα θεολογικά καί οίκοδομητικά, πού έκφωνήθηκαν πρίν
καί μετά τό

370.

Ή χρονολόγησή τους είναι συχνά δύσκολη καί αλλοτε

αδύνατη. Μεταφράστηκαν πολλές στήν λατινική, τήν συριακή, τήν ΚΟπτι
κή, τήν αρμενική, τήν αραβική, τήν γεωργιανή καί τήν σλαβική

2845-2869).

(CPG 11

Παραθέτουμε τίς όμιλίες κατά τήν συνήθη σειρά έκδόσεώς τους,

αλλά σημειώνουμε (μέ τίς ένδείξεις κυρίως τού

J. Bernardi) δτι από αύτές
οί 10, 12 έκφωνήθηκαν ίσως λίγο μετά τό 364, οί 6-9 περί τό 368/9, ή 13
ίσως περί τό 371, οί 15-16, 21 περί τό 372 καί οί λοιπές γενικά από τό 370
μέχρι τό 378.
1. Περί νηστείας Α ι.
2. Περί νηστείας Β ι .
3. Είς τό «πρόσεχε σεαυτφ».
4. Περί Εύχαριστίας.
5. Είς τήν μάρτυρα Ίουλίτταν καί εις τά λειπόμενα τής προλεχθείσης 6μl
λίας τής περί Εύχαριστίας.

6. Είς τό «καθελώ μου τάς άποθήκας καί 11 είςονα ς οικοδομήσω» (= Λοuκα

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.

12, 18)

καί περί πλεονεξίας.

Πρός τούς πλουτούντας.

Ρηθείσα εν λιμφ καί αύχμφ.
"Οτι ούκ ~στlν αίτιος τών κα κών ό Θεός.
Κατά όργιςομένων.
Περί φθόνου.
Είς τήν άρχήν τών Παροιμιών.
Προτρεπτική εις τό άγιον Βάπτισμα.

Κατά l1εθυόντων.
Περί πίστεως.
Εις τό «εν άρχ'fί ήν ό Λόγος».

Είς Γόρδιον τόν Μάρτυρα.
Είς τούς άγίους τεσσαράκοντα Μάρτυρας.
Περί ταπεινοφροσύνης.

Περί τού μή προσηλώσθαl τοις βιωτικοις καί περί τού γενομένου έμ
πρησμού ~ξωθεν τής εκκλησίας.

21.
22.

Είς τόν αγιον μάρτυρα Μάμαντα.
Κατά Σαβελλιανών καί Άρείου καί τών Άνομοίων.

ρα 31.164-617. ΒΕΠ 54.1-198 καί 213-225. ΜΒΑ 11-12. ΕΠΕ 5 καί 7. Μεμονωμένων
Όμιλιών έκδόσεις: S. Υ. RUDBERG, L' homelie de Basile de Cesaree sur le mot 'Όbserνe-ιοί
toi-meme" ... , Stockholm 1962. V. COURΤONNE, S. Basile. Homelies sur la richesse ...•
Paris 1935, σσ. 15-37 (ή 6). ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ, Βασιλείου τού Μεγάλου Λόγοι. Ό κατά
μεθυόντων καί ό κατά πλουτούντων, 'Αθήνα 1939.
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Περί τού άγΙου Πνευματος πρός τόν 'Αμφιλόχιον 'Ικονίου. Πολυσήμαν

τη θεολογική πραγματεία πού συντάχτηκε τό
είχε σχεδιαστεί τό

373.

375, ένώ τμημα

της (κεφ.

10-27)

'Αποτελεί άπάντηση στούς πνευματομάχους της

εποχης.

PG 32, 68-217. Β. PRUCHE: SCh 17 bis (1968). ΒΕΠ 52, 231-300.
σσ. 179-187 (κεφ. 27 καί 29). ΜΒΑ 10. ΕΠΕ 10, 278-503.

Ρ.

JOANNOU, Fonti,

11,

'Αποσπάσματα. Έρμηνευτικές σειρές περιέχουν πολλά έξηγητικά άπο
σπάσματα μέ τό όνομα τού Β. στόν 'Ιώβ, τόν 'Ιερεμία, τόν 'Ιεζεκιήλ, τόν
Δανιήλ, τίς Παροιμίες, τόν Ματθαίο, τόν Μάρκο, τόν ι\ουκά, τόν 'Ιωάν
νη, στΙς Πράξεις 'Αποστόλων καί τίς 'Επιστολές τού Παύλου (καί Καθολι

κές). Βλ.

CPG ιν 50-51,70,75,90-93, 110, 112, 113-114, 125, 126, 132,
134-136, 140, 141, 142-146, 150, 160-166, 176.
Περί τού Πνευματος. 'Εργίδιο γραμμένο μετά τό Κατά Εύνομίου άπό άν

θρωπο μάλλον τού περιβάλλοντος τού Β.

ρα 29, 768-773. Ρ. HENRY, Eιudes Plotiniennes Ι. Les etats du texte du Plotin, Paris

1938,

σσ.

185·196.

ΒΕΠ

52, 228-230.

Φιλοκαλία. 'Επιλογή καί έκδοση κειμένων τού Ώριγένη. Ή έργασία εί
χε γίνει άπό τόν Γρηγόριο Θεολόγο, πού τήν έθεσε καί στήν κρίση τού Β.
τό

361/2

(Στυλ. Γ. Παπαδόπουλος). Βλ. κεφάλ. Γρηγόριος Θεολόγος.

Έκλογή. Συμεών Μεταφραστού. Μέ τόν τίτλο «Ήθlκοί λόγοι ΚΔ
Συμεών Μεταφραστής κυκλοφόρησε είδος έκλογης (επιλογης)

ως άπό εργα τού Μ. Βασιλείου:

•Αμφιβαλλόμενα.

PG 32,1116-1381.

ΒΕΠ

i1

'»

ό

συνόψε

57,197-324 .

Ή γνησιότητα μερικών εργων πού παραδίδονται μέ τό

δνομα τού Β. άμφισβητείται, άλλά οί σχετικές συζητήσεις δέν έχουν κατα
λήξει σέ κοινώς άποδεκτά συμπεράσματα:
Περί βαπτίσματος, βιβλία δύο:

ρείται νόθο άλλά πρόσφατα ό

PG 31, 1513-1628. ΒΕΠ 57,66-155. Θεω
U. Neri (Basilio di Cesarea. 11 battesimo, Brescia

έξέδωσε τό εργο κριτικά καί νομίζει δτι άποδεικνύει τήν πατρότητα
τού Β., πού είναι δυνατό νά τό έγραψε μεταξύ 373 καί 375.

1976)

'Ομιλία είς τόν ΡΙΕ' Ψαλμόν:

PG 30, 104-116.

ΒΕΠ

56, 43-48.

Έρμηνεία είς τόν προφήτην Ήσαίαν. 'Εκτενέστατο υπομνηματιστικό ερ

γο:

PG 30, 117-668. ΒΕΠ 56,49-294. Ρ. Trevisan, San Basilio, Commento al
profeta Isaia, Ι-Η, Torino 1939.
'Ομιλία ρηθείσα έν ι\αζικοίς: PG 31, 1437-1457. ΒΕΠ 56, 295-303.
ΕΙς τήν άγίαν τού Χριστού γένVΗσιν: PG 31, 1457-1476. ΒΕΠ 54,226-233.
Πρός τούς συκοφαντούντας ήμάς ότι τρείς θεούς λέγομεν: PG 31,
1488-1496. ΒΕΠ 54, 234-237.
'Ασκητική προδlαΤύπωσlς (Αόγος 10): PG 31, 620-625. ΒΕΠ 53,384-386.
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Αόγος (= 12) περί άσκήσεως. Πώς δεί κοσμείσθαι τόν μοναχόν: ρο

648-652.
Αόγος

3 Ι,

ΒΕΠ

53, 375-377.
(=13) άσκητικός:

ρο

31, 869-881.

ΒΕΠ

53,378-383.

Νόθα. Τό μέγα κύρος τού Β. καί ή άγνοια είναι οί αίτίες, πού μεγάλος
άριθμός συμπιληματικών η πρωτότυπων εργων κυκλοφόρησαν κακώς μέ
τό όνομά του:
Περί τής τού άVΘρώΠOυ κατασκευής

(2

Όμιλ.). Παράτίς γενόμενες ε

ρευνες δέν άποδεικνύεται ότι οί δμιλίες αύτές γράφηκαν άπό τόν Β. Ούτε

Van Esbroeck: SCh 160. Η.
Horner, Gregorii Nysseni opera. Supplementum, Leiden 1972, σσ. 2-72. Δέν

καί ή σύντομη μορφή τους: ρο

30, 9-61.

Μ.

άπoKλεiεται όμως δ συντάκτης νά στηρίχτηκε σέ προφορική 'Ομιλία τού
Βασιλείου η καί σέ αύτοτελές σχεδιάγραμμά του.
Περί παραδείσου:

PG 30, 61-72.

Βλ. παραπάνω Η.

Αόγος άσκητικός (=
σεως πνευματικής:

Horner,

11) καί παραίνεσις περί άπoταyfίς
ρο 31, 625-648. ΒΕΠ 53, 387-396.

σσ.

75-84.

βίου καί τελειώ

Αόγοι14-Ι6. Περί πίστεως καί είς τό πώς δεί είναι τόν μοναχόν, άτιτλος:

J. Gribomont, Histoire du texte des Ascetiques de 5t. Ba5i1e, Louvain 1953,
σσ.

314-320.

ΒΕΠ

57, 11-13.

Άσκητικαί διατάξεις πρός τούς έν κοινοβίφ καί κατά μόνας άσκούν
τας: ρο

31, 1321-1428.

ΒΕΠ

57, 15-65.
'Επιτίμια. Σέ τρείς όμάδες μέ 11, 19 καί 12-60 έπιτίμια άντίστοιχα γιά
μοναχούς καί μοναχές: ρο 31, 1305-1316. ΒΕΠ 53, 368-374.
Είς Βαρλαάμ τόν Μάρτυρα: ρο 31, 484-489. ΒΕΠ 54, 161-164. Γαβριήλ
Σταυρονικητιανού, 'Ομιλία είς Βαρλαάμ: ΓρΠ 1933, σσ. 281-285.
De consolatione ίΏ adversis (λατινικά μόνο): ρο 31, 1687-1704.
'Ομιλίαι εΙς τούς Ψαλμούς 28 καί 132 (ή στόν Ψαλμό 37 άνήκει στόν Εύσέβιο Καισαρείας): ρο 30, 72-81, 116-117. ΒΕΠ 57, 125-129 καί 140-141.
Περί συνεισάκτων: ρο 30, 812-828. ΒΕΠ 57, 142-150.
Rationes syllogisticae contra Arianos (λατινικά μόνο): ρο 30, 827-832.

Expositio ... Magni BasiJii et Oregorii The%gi

(λατινικά μόνο): ρο

30,

831-836.

De commemoratione beatae Mariae
κά μόνο): ρο

νirginis (άπόσπασμα δμιλίας, λατινι-

30, 835-836.

'Ομιλία περί τού άγίου Πνεύματος: ρο

31, 1429-1437. ΒΕΠ 57, 151-155.
Περί μετανοίας: PG 31, 1476-1488. ΒΕΠ 57, 156-162.
ΕΙς τό «μή δφς ι')πνον σοίς δφθαλμοίς ... »: ρο 31, 1497-1508. ΒΕΠ 57,
163-167.
Περί νηστείας Αόγος Γ': ρο 31, 1508-1509. ΒΕΠ 57, 168-169.
Περί έλέους καί κρίσεως: ρο 31, 1705-1714. ΒΕΠ 57, 170-173.
ΕΙς τά ι'Jδατα καί εΙς τό άγιον Βάπτισμα: S. Constanza, Ps.-Basilii Είς τά
ύδατα καί είς τό άγ. Βάπτισμα, Roma 1967, σσ. 39-44. ΒΕΠ 57, 174-176.
Ευχαί fίτoι έξορκισμοί ('Ο Θεός τών θεών - 'Εξορκίζω σε τόν άρχέκα
κον - 'Ο Θεός τών ουρανών 'Ανεξίκακε βασιλεύ): ρο 31, 1677-1685.
ΒΕΠ

57, 677-681.
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Λόγος περί καταστάσεως ίερέων:

Joannou, Fonti,

ΙΙ, σσ.

PG 31, 1685-1688.

ΒΕΠ

57, 182.

Ρ.

187-191.

'Ομιλία παραμυθητική άσθενουντι:

S. Υ. Rudberg, L' homelie Pseudobasilienne "Consolatoria ad aegrotum": Μυ 72 (1959) 310-322. ρα 31,1713-1721.
ΒΕΠ 57, 183-186.
Λόγος περί παρθενίας: D. Amand de Mendieta-M. C. Moons: RB 63 (1953)
35-69 (άρειανικό κείμενο).
Admonjtio ad filium spiritua/em: PL 103, 683-700.
'Αποσπάσματα διάφορα: ACO 11 4, σ. 125 καί ΙV 2, σ. 95. CCL 85, 127
έξ. καί 993-1003.
'Ανέκδοτες νόθες όμιλίες (κυρίως βάσει τού S. Υ. Rudberg, Etudes sur

la tradition manuscrite de s. Basile, Leiden 1953,
2954):

σσ.

115-120. CPG 11 2935-

Είς τό άγιον Πάσχα. ΕΙς τόν πρό αυτού έπίσκοπον. Εις τήν Τριάδα. ΕΙς
τό άγιον Πάσχα. Εις τό κατά Λουκάν Ευαγγέλιον καί είς τήν WΑνναν. Είς
τήν λίμνην ΓεVVΗσαρέθ καί εΙς τόν Πέτρον τόν άπόστολον. ΕΙς μνήμην μαρ

τύρων. ΕΙς 'Αβραάμ. 'Εκ του κατά Λουκάν Ευαγγελ.(ου είς τόν παραλυτι
κόν. ΕΙς τήν τών άποστόλων χειροτονίαν. Περί τής έν Χριστφ πολιτείας.
Λόγος β ι περί σωφροσύνης. ΠερΕ καρτερίας καί θεραπευτικών πόνων. Πε

ρί τής ευποιίας. Περί τού σώματος τού Κυρίου. Πρός τούς μή δεχομένους
τό όμοούσιον. Παραίνεσις πρός τούς είσαγομένους έν κοινοβίφ. Πίστις έκ
τεθείσα. Πώς δει κοσμεϊσθαl τόν χριστιανόν. Περί παρθεVlκής μητρότητος.
Νόθα

fpya

(δμιλίες κ.α.) στήν κοπτική, τήν άραβική, τήν άρμενική, τήν

συριακή καί τήν γεωργιανή. Γιά τόν μεγάλο άριθμό τών μεταφράσεων αύ
τών, πού μερικές είναι ανέκδοτες, βλ.

CPG 11 2965-3000.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Γεvικd

- συλλΟΎικά:

Κ. ΗΟΙΙ,

Arnphilochius von Ikoniurn in seinern Verhii.ltnis Ζυ den grossen Kappadoziern,
1904, σσ. 122-158 (κ. αλλού). Κ. ΔΥΟΒΟΥΝΙΩΤΟΥ, Περί διδασκόντων καί
διδασκομένων κατά τόν Μ. Βασίλειον, 'Αθήνα 1923. J. RIVIERE, S. Basίle, eveque de
Cesaree, Paris 1925. R. JANIN, S. Basίle, archeveque de Cesaree et docteur de Ι' fglise.
Paris 1929. G. ΟΕ JERPHAN10N, Histoire de s. Basile dans les peinιures de Cappadoce
el dans 1es peinιures rornaines: Βυ 6 (1931) 535-558. Θ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Ό Μ.
Τϋbίngen

Βασίλειος. Ή δογματική αυτού διδασκαλία, 1'1 ήθική καί τό πρακτικόν μέρος τών πα
ραινετικών αυτού Λόγων, 'Αθήνα

1931'. Μ. Μ. FOX. The Life and Tirnes of st. Basil the
Great ...• Washington 1939. S. GIET. Une rneprise de s. Basile, Paris 1941. ΚΑΛΛΙΣΤΟΥ
ΑΡΧ1Μ., Ό Μ. Βασίλειος: ΝΣ 38 (1943) 294-316· 39 (1944) 181-213, 289-314. 339-345.
S. GIET. De s. Basi1e a s. Arnbroise. La condarnation du pret a interet au ιν siecle: RSR
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233-251. Ρ. J. FEDWICK, St. Basil the Great and the christian ascetic lίfe, Roma 1978.
Opera ascetica, a cura di NERI U. tradut. di ARTlOLI Μ. Β .• Torino 1980. Η. LEDOYEN.
S. Basίle dans la tradition monastique occidentale: lrenikon 53 (1980) 30-45. J. GRIBOMONT,
S. Basile et le monachisme enlhousiaste: lrenikon 53 (1980) 123-144. Μ. GIRARDI. 'Αδελ
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3-62. Α. ΧΟΡΤΑΤΟΥ, Ή υπακοή ώς μοναχική άρετή κατά τά 'Ασκητικά συγγράμμα
τα τού Μ. Βασιλείου: ΕΦ 65 (1983) 67-74. Κ. S. FRANK, Monastische Reform ίη AItertum.
Eustathius νοη Sebaste und Basilius νοη Cesarea: Reformatio Ecclesiae ... Festgabe fϋτ Ε.
Iserloh, hrsg. R. Baeumer, Paderborn 1980, σσ. 35-49. Β. PETRA, Providenza e vita morale
nel pensiero di Basilio ίι grande (διατριβή). Roma υηίν. Lateranense 1983.
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σσ.
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ΕγΣΤΑΘΙΟΣ ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ (+ 378/9)

Δραστήρια καί άστατη φυσιογνωμία. Γεννήθηκε περί τό
'Αλεξάνδρεια, δπου μαθήτευσε

(320)

στόν

W

ώς ίερέας κι έπίσκοπος (πολύ πρίν από τό

πέθανε περί τό

378/9 ώς όμοιουσιανός

300

στήν

Αρειο, καί μετά έδρασε

357)

Σεβαστείας, δπου

καί πνευματομάχος, αφου στό

μεταξύ τουλάχιστον δύο φορές δέχτηκε τό Σύμβολο Νικαίας. Ό ρό
λος του στήν όνάπτυξη του μοναχισμου στίς περιοχές Πόντου, Μι

κρης' Αρμενίας καί Καππαδοκίας ύπηρξε τεράστιος, μολονότι μέρος

τών αντιλήψεών του καί της ασκητικης πρακτικης του καταδικά
στηκαν ώς ύπερβολές στήν σύνοδο της Γάγγρας

(340;)

καί αλλου.

Προφανώς συνδέθηκε μέ τούς ασκητικούς μεσσαλιανικούς κύκλους,

πού ξεκίνησαν όπό τήν Μεσοποταμία, κι έπηρέασε όρχικά τόν Μ.
Βασίλειο, ό όποίος γρήγορα αποστασιοποιήθηκε από τόν Εύστάθιο,
τήν πρακτική του όποίου απάλλαξε από τίς ύπερβολές, παρέχοντας
βιβλική καί θεολογική θεμελίωση στήν άσκηση του μοναχισμου κα

θόλου.

Τό μόνο γνωστό κείμενο του Εύσταθίου, πού βέβαια δέν ύπηρξε
θεολόγος, είναι μία Έπιστολή του έτους

366

πρός τόν Λιβέριο Ρώ

μης. Τήν ύπογράφουν ακόμη ό Θεόφιλος Κασταβάλας καί ό Σιλουα
νός Ταρσου καί δηλώνουν αποδοχή του δμοουσίου (Σωκράτους,
Έκκλησ. ίστορία Δ ι

12:

ΡΟ

67, 485-489).

Τίς όμοιουσιανικές καί

πνευματομαχικές αντιλήψεις του Εύσταθίου ανιχνεύουμε στό έργο
«Περί τού άγίου Πνεύματος» (κεφ.

10-27) του

Μ. Βασιλείου, ό όποίος,

φαίνεται, προϋποθέτει συζήτηση μεταξύ του ίδιου καί του Εύσταθίου
τό

372.

Ό Εύστάθιος αποφεύγει νά χαρακτηρίσει τό αγιο Πνευμα κτί

σμα, αλλ' αποφεύγει έπιμελώς καί νά τό συγκαταριθμήσει μέ τόν Πα
τέρα καί τόν γίό, προτιμώντας ασαφή μέση όδό (Βασιλείου, Έπιστ.

128, 2.

Βλ. ακόμη Έπιστολές

263, 3

223,5).

S. FRANK. Monastische Reform ίη)
AItertum. Eustathius νοη Sebast und Basilius νοη Cacsarea: Reformatio ecc/esiac ... Festgabc
fϋr Ε. Iscrloh. Hrsg. v. R. Biίumer. Paderborn 1980, σσ. 35-50. C. FRAZEE, Anatolian
asceticism ίη the fourth cenιury. Eustathios of Sebastia and Basil of Caesarea: CHR 66 (1980)
16-33. W. Ο. HAUSCHILO: TRE 10 (1982) 547-550. J. ΟΕ CHURRUA, Ι' anathemc du
ConciIe de Gangres contre ceux qui sous pretcxte de christianisme incitenlles esclaves iι. quittcr
leurs maitrcs: RD 60 (1982) 261-278.

J. GRIBOMONT: DHGE 16 (1967) 26-33.

Κ.

καί
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ΨΕΥ ΔΟΚΛΗΜΕΝΤΙ Α

ΓΕΝΙΚΑ

Δύο κυρίως διασκευαστές, προερχόμενοι από ακραίους ίουδαιο

χριστιανικούς κύκλους κι έπηρεαζόμενοι από τόν γνωστικισμό, έ
πεξεργάστηκαν αφελές βιογραφικό ύλικό του Γ' αΙ γιά τόν Κλήμη
Ρώμης καί τίς περιοδείες του Πέτρου, έπαυξάνοντας πολύ τά φαν
ταστικά καί περιπετειώδη στοιχεία του. Τό ύλικό αυτό προέρχεται

από εργο γραμμένο κατά τόν Γ' αΙ στήν Συρία καί ταυτιζόμενο από
τόν

Waitz

μέ τίς «Περιόδους ΠέτΡου», τό όποίο πάλι στηρίχτηκε στά

«Κηρύγματα Πέτροω>, του Β' αΙ Πράγματι όμως οί διασκευαστές

χρησιμοποίησαν πολύ ευρύτερο ύλικό καί από ποικίλα περιβάλλον
τα. 'Έτσι κυκλοφόρησαν τά Ψευδο-κλημέντια έργα, πού περιλαμ

βάνουν

20 Όμιλίας καί τούς Ά ναγνωρισμούς, μέ τά όποία συνδέ
θηκαν 2 μεταγενέστερες Έπιστολαί πρός 'Ιάκωβον καί μία Διαμαρ
τυρία. Βραδύτερα έκπονήθηκαν δύο έπlτομές τών εργων αυτών.
Οϊ διασκευαστές έργάστηκαν περί τά μέσα μάλλον του Δ' αίώνα
(στήν Ρώμη η τήν Παλαιστίνη) κι έδωσαν δύο μυθιστορίες, στίς ό

ποίες οί αφελείς περιπετειώδεις αναγνωρισμοί
έλληνιστικές πηγές -

-

θέμα γνωστό από

ένδύουν σκοπούς όπως: τήν απολυτοποίηση

της ιδέας του προφήτη καί διδασκάλου εις βάρος της σημασίας του

λυτρωτικου εργου του Χριστού, τόν ύποβιβασμό του Χριστου σέ ά
πλό προφήτη καί διδάσκαλο, τήν έπάρκεια σχεδόν της ΠΔ, τήν έ
πάρκεια της ηθικης καί της δικαιοσύνης γιά τήν δικαίωση στήν

δευτέρα παρουσία, τήν προβολή του Πέτρου καί τήν καταπολέμηση
του Παύλου, τήν θεώρηση του χριστιανισμου άπλώς ώς καθαρμένου

ιουδαϊσμου, τόν τονισμό του μονοθεϊσμου εις βάρος της τριαδικό
τητας του Θεου κ.α., περίεργα γιά τόν Δ' αΙ 'Ιδιαίτερα τά Ψευδο

κλημέντια έργα χρησιμοποιήθηκαν στόν δυτικό Μεσαίωνα ευρύτατα,

έπειδή πρόβαλαν έξαιρετικά τήν δηθεν κυριαρχική στήν 'Εκκλησία
θέση του Πέτρου καί τό δηθεν γεγονός ότι ό Πέτρος διαβίβασε τήν

έξουσία του έπίσημα στόν Κλήμη, ό όποίος θεωρείται έδώ σάν πρώ
τος έπίσκοπος Ρώμης.
Ό Κλήμης διηγείται δηθεν ότι ό Πέτρος, όταν
«1\μελλε τελευταν, συνηθροισμένων τών άδελφών, αίφνιδίως λα
(= τού Κλήμη) της χειρός έγερθείς έπί της 'Εκκλη

βόμενός μc:.ι

σίας εφη' άκούσατέ μου... Κλήμεντα τούτον έπίσκοπον ύμίν
χειροτονώ, Φ τήν έμήν τών λόγων πιστεύω καθέδραν ... αύτφ δί
δωμι τήν έξουσίαν τού δεσμεύειν καί λύειν, ίνα περί παντός ού αν
χειροτονήσει έπί της γης εσται δεδογματισμένον έν ούρανοίς» (Έ-
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πιστολή πρός 'Ιάκωβον

2).

Βλ. καί 'Επιτομή

145-146.

Είναι δηλαδή περίεργο, πώς κείμενα ίουδαιοχριστιανικά, τόσο ά
κραία καί άφελή, χρησίμευσαν γιά τήν προβολή της θέσεως του έπι
σκόπου Ρώμης. Ό Κλήμης τών εργων τούτων παρουσιάζεται ώς:
Ρωμαίος εύγενής πνευμα έξαιρετικά άνήσυχο, ίόστε νά μήν ίκανο
ποιείται άπό τά φιλοσοφικά συστήματα της έποχης έπισκέπτης της
Παλαιστίνης, διότι άκουσε πώς ό Χριστός έμφανιζόταν άκόμη σέ
όρισμένους κύκλους άκόλουθος καί συνεργάτης του Πέτρου στίς
περιοδείες του καί στούς άγώνες του κατά του Σίμωνα Μάγου' ηρω
ας τών θαυμαστών άναγνωρίσεων τών μελών της οίκογένειάς του,

πού δλα είχαν έγκαταλείψει τήν Ρώμη καί άγνοουσαν ό ένας τήν τύ
χη του άλλου.

ΕΡΓΑ

'Ομιλίαι

20 (Κλήμεντος

τών Πέτρου έπιδημίων κηρυγμάτων έπιτομή). Πε

ριγράφουν τίς έσωτερικές αναζητήσεις καί τίς περιπέτειες τού Κλήμη πλη
σίον ή δχι τού Πέτρου. Μεταφράστηκαν στήν συριακή οί όμιλίες
ΡΟ

10-14.

REHM-F. PASCHKE, Die Pseudoklementinen, Ι: Homilicn: OCS 42,
Berlin 1~3 (καί δεύτερη έκδοση τό 1969). ΒΕΠ 1,58-232. W. FRANKENBERG, Die
syrischen CΙementinen mit gricchischen Parallellext (TU 48,3), Leipzig 1937, σσ. 236-237.
Βλ. καί εύρετήριο τών ψευδο-κλημεντίων: G. STRECKER, Konkordanz zu den Pseudoklemenlinen, GDttingen 1982 (δακτυλογραφ.).
2,57-468.

Β.

Άναγνωρισμοί

(Recognitjones)

(σέ

10

κεφάλαια). Ή μυθιστορία αυτή ό

φείλεται σέ διασκευαστή διαφορετικόν καί λίγο μεταγενέστερον από έκεί

νον πού έργάστηκε γιά τίς 'Ομιλίες, τίς όποίες ήθελε, φαίνεται, ν' απαλλάξει
από τόν ακραίο ιουδαϊσμό καί άλλες ιδέες, αλλά καί νά συμπληρώσει μέ
νέα λεπτομερειακά στοιχεία τού περιπετειώδους βίου τού Κλήμη πλησίον

τού Πέτρου. Πηγή καί τών δύο διασκευαστών ηταν ή ίδια. Τό έλληνικό πρω

τότυπο τών Ά ναγνωρισμών πλήν αποσπασμάτων χάθηκε, άλλά περί τό 406
ό Ρουφίνος τούς μετέφρασε στήν λατινική, πιθανόν παnαλεiποντας καί αυ-

τός μέρος τών έσφαλμένων δοξασιών.

.

ΡΟ Ι, \207-1454. ΡΟ Ι, 1472-1473 (έλλην. αποσπ.). Β. REHM-F. PASCHKE, Die
PseudokIemenlinen, 11: Recognitionen ίπ Rufins ϋbersetΖung (OCS 5\), Berlin 1965.

Έπιστολαί: Πέτρου πρός 'Ιάκωβον (= τόν ι'χδελφόθεον), Διαμαρτυρία πε

ρί τών τού βιβλίου δια'λαμβανόντων καί Κλήμεντος πρός 'Ιάκωβον (= Τ9ν
αυτόν). Σώζονται δύο ακόμη έπιστολές στήν λατινική

C1ementis ad lacobum,

ή πρώτη τών όποίων έπαναλαμβάνει τμημα της έλληνικης τού Κλήμεντος
πρός Ίά κωβον.
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(καί

2, 25-56. Β. REHM-F. PASCHKE, Die Pseudoklementinen, Ι: OCS 42, Berlin 1953
1969), σσ. 1-22. ΒΕΠ 1,48-57. Καί οί λατινικές: ΡΟ 1,463-490. PL 130, 19-44.

ΈπιτομαΙ Τών 'Ομιλιών κυκλοφόρησαν πολύ αργότερα δύο επιτομές,
μία έκτενής καί μία βραχεία.
ΡΟ

2, 469-604

καί ΒΕΠ Ι,

233-294 (= «Κλήμεντος

περί τών πράξεων, έπιδημίων

(i'l

-ιών) τε καί κηρυγμάτων ... Πέτρου έπιτομή, έν (ι καί ό αυτοϋ έμπεριείληπται Βίος πρός
'Ιάκωβον έπίσκοπον 'Ιεροσολύμων»). Α.

Lipsiae 1859

καί

1873,

σσ.

2-119.

DRESSEL, CΙcmentinorum epitomae duae,
βραχεία: DRESSEL, μν. έργ., σσ. 122-232.

R.

Καί ή

Μ.

Σέ άνατολικές γλώσσες (συριακή, άραβική καί γεωργιανή) καί στήν παλαιοσλαβική
βρέθηκαν έπίσης τμηματικές μεταφράσεις τών Ψευδοκλημεντίων:

CPO

Ι

1016-1022.

Μαρτύριον Κλήμεντος. Κείμενο μέ στοιχεία ελάχιστα ίστορικά, πού γρά
φηκε τόν Δ' αΙ καί παρουσιάζει τόν Κλήμη μαρτυρήσαντα στήν Χερσώνα.
ΡΟ

2, 617

έξ. ΒΕΠ

2, 202-208.

Ό"τάτευχος Κλήμεντος Ρώμης. Περιέργως φέρει τόν τίτλο αυτό ~να συμ
πίλημα έκκλησιαστικών κανονιστικών εργων, πού εγινε τόν Ζ' αΙ Σώθη
κε σέ συριακή μετάφραση:

CPG

Ι

1733.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Η.

WAITZ, Die Pseudoklementinen (TU 25,4), Leipzig 1904. W. ΗΕΙΝΖΕ, Der Klemens·
roman und seine griechischen Quellen (TU 40, 2), Leipzig 1914. L. CERFAUX, Le vrai
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(TU 46,1), Leipzig 1929. ο. cυΙΙΜΑΝΝ, Le probleme litteraire et historique du roman
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clementin syriaque: Μυ 86 (1973) 105-109. L. L. KLINE, The sayings of Jesus ίη PseudoC1ementine homilies (διατριβή), Missoula, υπίν. of Montana 1975. Α. FAIVRE, Les fonctions
ecclesiales dans Ies ecrits pseudoclementins. Proposition de lecture: RSR US 50( 1976)97-111.
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en las Pseudoclementinas: TeoIogia deI' Sacerdocio 9 (1977/8) 163-215. R. W. COWLEY,
The identification of the Ethiopian Octateuch of C1ement and its relationship ιο the other
.:hristian literature: OsckSc 27 (1978) 37-45. G. STRECKER, Eine Evangelienharmonie bei
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lustin und Pseudo-Klemens?: ΝΤΞ 24 (1978) 297-316. Ι. CΙRILLO, Dottrine gnostiche nelle
Pseudo-C1ementine: Promerheus 5(1979)164-188. Ε. CLERICΙ, Lingua e stile nellibro VI!
deIIe Pseudo-C1ementine: Arιi del sodalizio gIorιoIogico mίlanese 21 (1979/80) 104-111. F.
S. 10NES, The Pseudo-C1ementines. Α history of research, Ι-Η: The second cenrury 2 (1982)
1-33,63-96. Α. STbTZEL, Die DarstelIung der altesten Kirchengeschichte nach den PseudoKlementinen: VC 36 (1982) 24-37.1. WEHNERT, Literaturkritik und Sprachanalyse. Kritische
Anmerkungen zum gegenwartigen Stand der pseudoklementinischen-Forschung: ZNTW 74
(1983) 268-301. L. SALVADORI, Pap. mil. Vogl. 111 126: Una fonte delle Recognitiones
pseudoclementinc?: RFIC 113 (1985) 174-181.

89.

«ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ»

(Historia acephala)

, Ανώνυμο ίστοριογραφικό κείμενο μεγάλης αξίας. Περιέχεται στόν Codex
Veronenses ΙΧ τού Η ι αΙ, φφ. 105-112, καί άποτελεί μέρος «Συλλογής» ποι
κίλων ίστορικοκανονικών κειμένων, πού συγκροτήθηκε από κάποιον «διά
κονον Θεοδόσιον». Βάσει έπίσημων έγγράφων καί είδους ήμερολογίου (η

πρακτικών) της άλεξανδρινi'jς 'Εκκλησίας καταγράφει όσα γεγονότα σχε
τίζοντω μέ τίς τρείς τελευταίες έξορίες τού Μ. 'Αθανασίου. 'Αρχίζει λοι
πόν άπό τό

347

καί τελειώνει μέ τήν αναφορά στήν διαδοχή

(373)

τού

Άθανασίου άπό τόν Πέτρο. Οί τελευταίες φράσεις, πού άφορούν τίς έπι
σκοπίες Τιμοθέου

(381)

κα! Θεοφίλου

(385),

προστέθηκαν αργότερα.

Δυστυχώς ό συντάκτης τού κειμένου τούτου παραμένει άγνωστος. ~H

ταν άσφαλώς αλεξανδρινός, έγραψε στά τελευταία ετη της δεκαετίας τού

370,

ανταποκρινόμενος σέ σχετικό αίτημα της 'Εκκλησίας της Καρθαγέ

νης, εχει θαυμαστή άκρίβεια στήν παρουσίαση τών γεγονότων (καί γι' αυ

τό χρησιμοποιήθηκε πολύ άπό τόν ίστορικό Σωζομενό), ήταν όρθόδοξος
καί σκοπό είχε νά δείξει ότι ό 'Αθανάσιος ήταν αθώος καί άδικα ύπέστη
διωγμούς. Στό πλαίσιο της προσπάθειάς του ό ανώνυμος συντάκτης δίνει
τήν αρχαιότερη ασφαλή πηγή γιά τόν βίο τού Άθανασίου, ένώ συγχρόνως
έκθέτει καί αξιολογεί τήν έκκλησιαστική πολιτική τεσσάρων αυτοκρατό
ρων: Κωνσταντίου

Ούάλη

(337-361),

'Ιουλιανού

(361-363),

Ίοβιανού

(363-364)

καί

(364-378).

Τό εργο «'Ιστορία τού Άθανασίου» σώθηκε μόνο στήν λατινική καί ό
νομάστηκε

«Historia acephala Athanasii» από τόν πρώτο έκδότη
Maffei, έπειδή άρχίζει άπό τό ετος 347 καί όχι ένωρίτερα.

της

Scipione

'Εκδόσεις:

SC. MAFFEI, Monumenti Ecclesiastici del quatro secolo ... , Verona 1738, σσ. 60-83. ΡΟ
26, 1443-1450. C. Η. TURNER, Ecclesiae Occidentalis Monumenta ... , 12,4, Oxford 1939,
σσ. 663-671. Α. MARTIN: SCh 317, 138-169 (όπου καί πλούσια εΙσαγωγή μέ βιβλιογραφία).
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Mελtτες:

W. TELFER, The Codex Verona ΙΧ (58): HThR 36 (1943) 169-246. Ε. SCHWARTZ,
Zur Geschichte des Athanasius: Τού Ιδιου, GesammeIte Schriften, 111, Berlin 1959, σσ. 1-29,
30-72,265-334. Τ. ORLANDI, Ricerche su una storia ecclesiastica alessandrina dellV sec.:
VecChr 11 (1974) 269-312. G. DAGRON, Naissance d' une capitaIe, Constantinople et ses
institutions, de 330 a 451, Paris 1974.

90.

ΜΑΚΑΡΙΑΝΙΚΑ ΕΡΓ Α
όδηΥός νηπτικού βίου

Είσαγωγή

Μέ τό δνομα του Μακαρίου του Αίγυπτίου (+

390)

κυκλοφόρησαν

έκατό περίπου Λ.6γοι καί Όμιλίες σέ πέντε συλλογές, πού έπηρέα
σαν αποφασιστικά τόν ασκητικό βίο Άνατολης καί Δύσεως. Μετά

τά Άσκητικά του Μ. Βασιλείου, πού προηγήθηκαν καί είχαν πρα
κτικότερο καί γενικότερο χαρακτήρα, τά μακαριανικά έργα διαβά

στηκαν περισσότερο προπαντός από τούς ασκητικούς κύκλους, πού
ένδιαφέρονταν έντονα γιά τόν αύστηρό νηπτικό βίο καί τίς θεοπτι
κές θεωρητικές έμπειρίες του. Καί μολονότι αύτά διατηρουν κάποια
ίχνη μεσσαλιανικά, οί μοναχοί ορθώς τά χρησιμοποίησαν ώς όρθό
δοξη συλλογή νηπτικών κειμένων, πού τούς αφορουσαν εύθέως καί

ήταν ώς τέτοια τά αρχαιότερα καί τά εύληπτότερα. Ή εύρεία χρήση
τών μακαριανικών έργων έξηγείται καί από τό γεγονός δτι τά σχετι

κά καί σχεδόν σύγχρονα κείμενα του Εύαγρίου καί του Γρηγορίου
Νύσσης παρουσιάζουν προβλήματα κακοδοξίας του πρώτου καί κα

τανοήσεως του δευτέρου. Ό Εύάγριος διατύπωσε καί σαφώς κα κό

δοξες αντιλήψεις, ένώ δέν είναι τόσο έπαγωγικός καί ακριβής. Ό
Γρηγόριος Νύσσης έξ άλλου στά έξοχα νηπτικά του έργα κατανοεί

ται περισσότερο από τούς μορφωμένους μοναχούς, ένεκα της φιλο
σοφικης του γλώσσας καί τών βαθέων θεολογικών αναλύσεων, μέ

τίς όποίες θεμελιώνει τόν νηπτικό βίο. WΕτσι, ένώ τά μακαριανικά
είναι ό σπουδαίος πρακτικ6ς δδηγ6ς στόν νηπτικό βίο, ό Γρηγόριος
Νύσσης είναι ό πρώτος θεωρητικός θεμελιωτής του βίου αύτου.
Δυστυχώς τά μακαριανικά έργα περικλείουν τεράστια ίστορικο

φιλολογικά προβλήματα, δπως: της ταυτότητας του Μακαρίου στόν
όποίο συνήθως αποδίδονται, της σχέσεως του συντάκτη τους μέ τούς
μεσσαλιανούς, της ορθοδοξίας τους καί της σχέσεως μεταξύ τών κει-
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μένων πού περιέχουν οί πέντε συλλογές. Γι' αύτό πρίν παρουσιάσουμε

τήν δομή καί τήν θεολογία τών εργων αύτών, είναι άνάγκη νά έξε
τάσουμε σύντομα τά ίστορικοφιλολογικά τους προβλήματα.
Τό πρόβλημα τών μακαριανικών έργων
WΟ πως ήδη σημειώσαμε, τά εργα αύτά παραδίδΟνται άπό πέντε
συλλογές (τέσσερες έλληνικές καί μία άραβική) κι εχουν τήν μορφή

δμιλίας, λόγου, έπιστολής καί έρωταποκρίσεων. 'Όλα, πλήν κυρίως
τής Μεγάλης Έπιστολής, πού εχει χαρακτήρα διατριβής, δίνουν τήν
έντύπωση καταγραμμένου προφορικου λόγου μέ πολλές έπαναλή

ψεις καί χωρίς αύστηρή δομή. Γενικά δμως δ λόγος είναι καθαρός,
εύληπτος, άπλός, χωρίς ρητορικά σχήματα, μέ ίχνη σημιτικά καί
στοιχεία συριακής θεολογίας. Ό συντάκτης, δπως προκύπτει άπό
έσωτερικές μαρτυρίες, πρέπει νά εζησε στόν μεσοποταμιακό χριστια

νικό χώρΟ, νά είχε παιδεία έλληνορωμαϊκή, νά γνώρισε τό εργο τών
καππαδοκών θεολόγων (κυρίως τά άσκητικά του Μ. Βασιλείου) καί
νά·εγραψε μεταξύ Μικρασίας καί Μεσοποταμίας, μάλλον στήν δε
καετία του

380.

Ποιός είναι ό συντάκτης αύτός;
Ή ερευνα, παλα~ότερη καί πρόσφατη, άρνήθηκε δικαιολογημένα
τήν πατρότητα του περίφημου άσκητή Μακαρίου του Αιγυπτίου

( + 390),

διότι αύτός ήταν άπαίδευτος καί διότι οί άρχαίες πηγές ά
γνοουν εργα του. 'Ήδη τόν ΙΗ ι αΙ δ Νεόφυτος Καυσοκαλυβίτης

(1713-1784.

Βλ. σχετικά Κ. Δυοβουνιώτη: ΕΕΒΣ

1 [1924] 86-90)

άπο

σύνδεσε τόν Μακάριο άπό τά μαKαριαVΙKά εργα, διότι τά βρήκε μεσ
σαλιανικά. Τήν άποψη δέχτηκε μετά δ Δωρόθεος Βουλησμάς, πού
έξήγησε τά μεσσαλιανικά στοιχεία τών μακαριανικών εργων ώς η
θελημένη νόθευσή τους. Παράλληλα, μεμονωμένα κείμενα τών πέν
τε συλλογών προσγράφονται άπό τήν χειρόγραφη παράδοση σέ
διάφορους συγγραφείς, δπως στόν Συμεών, τόν 'Εφραίμ τόν ΣύρΟ,
τόν Μέγα Βασίλειο, τόν ' Αλεξανδρέα (η Πολιτικό) Μακάριο, τόν Εύά
γριο Ποντικό ή τόν Μάρκο 'Ερημίτη. Ή ερευνα άπέκλεισε δλους καί

συζήτησε μόνο τήν περίπτωση του Συμεών, έπειδή τό δνομά του ά
ναφέρεται μεταξύ έκείνων πού διακρίνονταν στούς μεσσαλιανικούς
κύκλους (Θεοδωρήτου, Έκκλησ. Ιστορία ΔΙ 10: ΡΟ 82,1144. Μ.

Kmosko, Lίber graduum: Patrologia syriaca, 1/3, Paris 1926,
CXCII, CXCIX, CCLIV κ.ά.) κι έπειδή τά μακαριανικά εργα

στήλ.
εχουν

ίχνη μεσσαλιανικά. 'Ακόμη, έπειδή τό μεσσαλιανι~ό κίνημα εχει κοι
τίδα τήν Μεσοποταμία, δλοκληρώθηκε άπό τόν Α.

Wilmart

τό δνο-
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μα τού συντάκτη: Συμεών Μεσοποταμίας. Τό συμπέρασμα δμως είναι

αυθαίρετο, διότι ό Συμεών αυτός δχι μόνο δέν μνημονεύεται ώς συγ
γραφέας, άλλά παρουσιάζεται καί ώς κακόδοξος, πού δέν θά μπο
ρούσε νά συντάξει έργα τόσο σημαντικά ορθόδοξα, δπως είναι στό
σύνολό τους τά μαKαριαVΙKά, καθώς θά δούμε. Ή πρόταση αυτή τού

Wilmart,

πού, έστω μέ έπιφυλάξεις, υίοθετείται σήμερα, ένισχύθηκε

από τό γεγονός δτι ή πέμπτη (αραβική) συλλογή
κτη τόν Συμεών Στυλίτη

( + 459).

(TV)

θέλει συντά

Άλλά ό αναχρονισμός αυτός δεί

χνει τήν άγνοια πού είχε ό άραβας μεταφραστής της συλλογης καί
δχι τήν γνώση τού συγγραφέα της.

Ή σχέση τών μακαριανικών έργων μέ τούς μεσσαλιανούς
Ή συριακή λέξη

mesallyane

(καί έλληνικά: μεσσαλιανοί ή μασ

σαλιανοί) δηλώνει τούς προσευχόμενους ή άπλώς εύχίτες, δπως έ

πίσης αναφέρονται στίς έλληνικές πηγές. Οί μεσσαλιανοί έξέφραζαν
μιά τάση «ανώτερου» χριστιανισμού, αντιθεσμικού, αντικομφορμι
στικού καί ανΤΙΚΟινωνικού. Τό συμβατικό τους πλαίσιο ήταν ό μο

ναχικός βίος, άλλά έλεύθεροι άπό κανόνες καί σχήματα, δπως
έλεύθεροι αισθάνονταν άπό τήν οργανωμένη 'Εκκλησία καί τά μυ
στήριά της. Κέντρο της ζωης τους ήταν ή προσευχή, θορυβώδης καί

άτακτη, πού τούς έκανε ανώτερους από κανόνες, 'Εκκλησία καί μυ
στήρια, δεδομένου δτι αυτά δέν τούς έξασφάλιζαν τήν έπιφοίτηση
στήν καρδία τού άγίου Πνεύματος, πού μέ βεβαιότητα γινόταν μέ
σω της προσευχης, της όποίας - ισχυρίζονταν

-

είχαν δλους τούς καρ

πούς. Ή αίσθηση της αυτοαπελευθερώσεως από τά έκκλησιαστικά
σχήματα τούς όδήγησε φυσικά σέ ποικίλες παρεκκλίσεις, ατασθα

λίες καί ήθικές παρεκτροπές.
Ζούσαν σέ μικρές όμάδες, έλεύθερα γυναίκες καί άνδρες, μετακι
νούνταν άπό τόπο σέ τόπο καί αναστάτωναν ποικιλοτρόπως τούς
χριστιανούς. 'Εμφανίστηκαν στόν συρο-μεσοποταμιακό χώρο αρχικά

(ίσως στήν WΕδεσσα), τουλάχιστον από τό

365.

Άπλώθηκαν μετά

στήν Μικρασία, τόν Πόντο, τήν Άντιόχεια, τήν Κωνσταντινούπο

λη κα! αλλού, διότι έβρισκαν οπαδούς καί διότι διώχτηκαν άπό τήν

'Εκκλησία της κοιτίδας τους. Ή 'Εκκλησία, δσο γνωρίζουμε, άντέ
δρασε έπίσημα στό κίνημα τών μεσσαλιανών μόλις περί τό 390, μέ
σύνοδο στήν Σίδη της ΛυκαΟνίας, στήν όποία προήδρευσε ό Άμφι
λόχιος Ί κονίου. Άσφαλώς, έκπρόσωπος (ή έκπρόσωποι) τού κινή
ματος είχε διατυπώσει καί γραπτώς μεσσαλιανικές άντιλήψεις, πολύ
πρίν από τό 390. Τό μεσσαλιανικό βιβλίο «Άσκηnκόν», πού ανα
φέρθηκε στήν Γ' ΟΙκουμ. Σύνοδο (431), πρέπει νά είχε μακρά προϊ
στορία καί νά έξέφραζε τίς θεμελιώδεις θέσεις τους, άνεξάρτητα από

416
τήν τελική του μορφή. Προφανώς αύτό προϋπέθετε σύντομες συλ

λογές μεσσαλιανικών όρχών μέ μικρές ή μεγάλες μεταξύ τους απο
κλίσεις, ανάλογα μέ τίς όμάδες πού έξέφραζαν οί έπιμέρους συλλογές.
Άπό αύτές τίς συλλογές καί από τό «Άσκητικόν» λήφτηκαν τά «κε
φάλαια»

(=

οί φράσεις) πού καταδικάστηκαν τό

426 (Κωνσταντινού

πολη) καί τό

Τιμόθεος

431 στήν WΕφεσο καί πού τά κατέγραψαν ό πρεσβύτερος
(ΡΟ 86, 45-52) καί ό Δαμασκηνός 'Ιωάννης (ΡΟ 94, 729-732).

Μέ βάση τά καταδικασθέντα σημεία τών μεσσαλιανικών κειμέ

νων καί του Άσκητικου, τό όποίο δέν θά αντιπροσώπευε δλες τίς

όμάδες τους, οί ίδιάζουσες θεολογικές τους προϋποθέσεις ήταν πο
λύ συνοπτικά οί έξης: Στόν άνθρωπο, πού εχει μία ούράνια καί μία
ανθρώπινη ψυχή, από τήν γέννησή του ήδη κατοικεί καί ό Σατανάς

καί τό αγιΟ Πνευμα. Τό κακό (ή ό δαίμονας) είναι φυσικά ένωμένο
μέ τήν ψυχή καί τόν νου του ανθρώπου καί κατέχει αύτά τόσο στέ
ρεα, ώστε ούτε τό βάπτισμα δέν μπορεί νά τά καθαρίσει από τό κα
κό. Τό βάπτισμα κόβει τά άμαρτήματα, αλλά δέν έκριζώνει τό κακό.
Αύτό έπιτυγχάνεται μόνο μέ τήν έπίμονη προσευχή, ή όποία διώχνει

τόν δαίμονα καί προσελκύει τό άγιΟ Πνευμα. Ή διαδικασία αύτή
γίνεται μέ τρόπο έντυπωσιακά αίσθητό καί αντιληπτό, όδηγεί στήν
απάθεια καί τήν μετουσία στό άγιΟ Πνευμα, κατάσταση από τήν ό
ποία μάλιστα δέν μπορεί νά έκπέσει ό προσευχόμενος. Αύτός δέχε

ται «αίσθητώς» τήν ύπόσταση του Πνεύματος καί κοινωνεί μέ τόν
νυμφίο Χριστό δπως ό άνδρας μέ τήν γυναίκα. Αύτός πού έπισκιά
ζεται από τό άγιΟ Πνευμα δέν χρειάζεται νά έργάζεται χειρωνακτι

κά, νά έπιδιώκει τίς γνωστές χριστιανικές αρετές, νά έκκλησιάζεται
καί νά ύπολογίζει τίς σαρκικές άμαρτίες, τούς αφορισμούς, τούς δρ

κους καί τήν έκκλησιαστική εύταξία, διότι εχει έλευθερωθεί τέλεια
καί όριστικά όπό τήν άμαρτία.
Οί αντιλήψεις αύτές, πού αρχικά διατηρουνταν μυστικές καί ύπεν
θυμίζουν γνωστικούς, συριακό χώρΟ καί αίρεΤΙΚΟύς κύκλους του Β ι
καί Γ ι αίώνα, δείχνουν δτι τό μεσσαλιανικό κίνημα απέβλεπε γενι
κά σ' εναν «αληθινό» χριστιανισμό (απελευθερωμένο από τίς μορ
φές καί τούς κανόνες πού είχε δημιΟυργήσει ή Έκκλησία) καί δχι
μόνο στήν προβολή μιάς μορφης μοναχισμου.
Έπανερχόμενοι στά μακαριανικά εργα, παρατηρουμε δτι μερικές

όπό τίς αντιλήψεις τών μεσσαλιανών τίς βρίσκουμε σ' αύτά κατά
λέξη ή λίγο παραλλαγμένες. WΕτσι π. χ. στό β ι καταδικασμένο κε

φάλαιΟ αναφέρεται ή φράση «Ό σατανάς καί οί δαίμονες κατέχου
σι τόν νουν τών ανθρώπων καί ή φύσις τών όνθρώπων KOινωVΙKή έστι
τών πνευμάτων της πονηρίας», πού βρίσκεται κατά λέξη στήν Όμι
λία ΚΖ ι

19 (συλλογης

ΙΙ). του κεφαλαίου ιζ ι ή φράση «τοίς εύχομέ

νοις δύναται φανερουσθαι ό σταυρός έν φωτί. .. καί κατά Τινα καιρόν

417
εύρεθήναι άνθρωπον παρεστώτα τφ θυσιαστηρίφ καί προσηνέχθαι

αύτφ τρείς αρτους δι' έλαίου πεφυρμένους» βρίσκεται λίγο παραλ
λαγμένη στήν Όμιλία Η'

3

(συλλογής ΙΙ). Καί ή έκφραση «μετου

σία τού άγίου Πνεύματος» τού στ' κεφαλαίου βρίσκεται στήν Μεγάλη

'Επιστολή 11 καί αλλού, αλλά μέ διαφορετικές προϋποθέσεις, κάτι
πού συμβαίνει καί μέ άλλες φράσεις τών καταδικασμένων κεφαλαίων
τού Άσκητικου τών μεσσαλιανών.

Έπομένως τά μακαριανικά έργα σχετίζονται μέ τούς μεσσαλια
νούς καί μέ τό βιβλίο τους Άσκητικόν, αλλά σέ καμμία περίπτωση

δέν πρέπει νά ταυτίσουμε, δπως προτείνεται (Υ.

Desprez),

μέρος ή

όλα τά μακαριανικά έργα μέ τό χαμένΟ τούτο βιβλίο. Τότε θά έπρε

πε δλα τά σωζόμενα τμήματά του νά βρίσκονται αύτούσια η παραλ
λαγμένα στά μακαριανικά έργα. Φαίνεται ότι προηγήθηκαν σχετικά

γραπτά κείμενα, από τά όποία άντλησαν καί τό 'Ασκητικό καί τά
μακαριανικά έργα. Ό συντάκτης τού πρώτου αvηKε σέ ακραίους μεσ
σαλιανούς. Ό συντάκτης τών δευτέρων ανήκε ασφαλώς στούς ή
πιους μεσσαλιανούς ή μόνο σχετιζόταν μ' αύτούς, γνώριζε καλά τόν
"συρο-μεσοποταμιακό χώρο, κατανοούσε απόλυτα τίς παρεκκλίσεις
τους καί μέ τά έργα του έπιχείρησε είρηνικά καί σοφά νά δΙΟρθώσει

τίς παρεκκλίσεις αύτές καί νά δώσει πνοή καί θεμελίωση όρθόδοξη
σέ μοναστικές κοινότητες πού ήταν μεσσαλιανικές ή έπηρεάζονταν
από μεσσαλιανούς. Άλλιώς ούτε τήν άμεση πολεμική κατά τών μεσ
σαλιανών καί τήν ορθοδοξία τών έργων κατανοούμε, ούτε τίς μεσ

σαλιανικές σ' αύτά άπηχήσεις θεμάτων, τρόπου καί κλίματος
ασκητικού μπορούμε νά έξηγήσουμε. Μεταγενέστερες επεμβάσεις
στά κείμενα δέν έξηγούν τήν όλη ορθή δομή καί ανέλιξή τους. 'Εν

δεικτικά αναφέρουμε δτι συμβουλεύει τούς ακροατές του νά μή θο
ρυβούν στήν προσευχή, νά καταπολεμούν τόν ύπνο, νά συμπεριφέ
ΡΟνται μέ τάξη καί νά μήν αποφεύγουν τήν έργασία. ΆΠΟρρίπτει τήν
βεβαιότητα γιά τήν τέλεια απάθεια, τήν όποία μάλιστα λέει δτι δέν
συνάντησε ποτέ. Καί μολονότι δέν έχει σαφείς αναφορές στήν ίστο

ρική 'Εκκλησία, δέν τήν αποστρέφεται' αντίθετα τονίζει τόν ρεαλι
σμό τού μυστηρίου τής Εύχαριστίας. Άκόμη καί τήν <<μετουσίαν τού

άγίου Πνεύματος» συνδέει μέ τήν χάρη καί τήν ένέργεια τού Θεού.
'Όλα αύτά φανερώνουν συνεχή φροντίδα τού συντάκτη ν' απαλλά
ξει τό περιβάλλον του άπό τίς παρεκκλίσεις, πού αύτό καλλιεργού
σε καί πού οί όρθοφρονούντες είχαν επισημάνει. Άκόμη παρατηρούμε

ότι τό νηπτικό κλίμα καί οί έμπειρίες τών μακαριανικών έχουν συγ
γένεια πρός τόν αίγυπτιακό μοναχισμό.

Ό συντάκτης, λοιπόν, πρέπει νά ήταν άπόλυτα ένήμερος τών κα
ταστάσεων, χαρισματούχος καί διακριτικός ορθόδοξος, γιά νά έπι

τύχει γενικά τήν ύπέρβαση τού μεσσαλιανισμού. Βέβαια, πρέπει νά
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υπογραμμίσουμε δτι δέν παρακολουθούσε έντονα τίς δογματικοθε

ολογικές συζητήσεις τών χρόνων του ούτε ήταν πολύ μεγάλος θεο
λόγος. 'Από αυτό άκριβώς έξηγούνται πολλές γενικότητές του, οί
άτυχίες του καί μερικές του έκφράσεις, συνήθεις στούς μεσσαλιανι
κούς κύκλους. Αυτά δμως τά στοιχεία παρεξηγούνται μόνο άν κα

νείς δέν έκτιμα τήν διάθεση τού συντάκτη καί τίς συνθήκες, στίς
όποίες έγραψε. Ή προσπάθεια του συντακτη τών μακαριανικών έρ
γων είναι άνάλογη μέ αυτήν τού Μ. Βασιλείου, ό όποίος, χωρίς νά

είναι ευσταθιανός, σχετιζόταν μέ τόν Ευστάθιο Σεβαστείας κι έγρα
ψε τά άσκητικά του καί γιά νά διορθώσει τίς παρεκκλίσεις τών ευ

σταθιανών μοναχών, στούς όποίους προσέφερε τό όρθόδοξο πλαίσιο
τού μοναχικού βίου.
Γιά τό δνομά του, Μα κάριος ό Αίγύπτιος, τό όποίο ή σύγχρονη

έρευνα άπορρίπτει, σημειώνουμε μόνο δτι μπορεί καί νά άνταποκρί

νεται στήν άλήθεια, έάν λείψει τό «ό Αίγύπτιος». Τό Μακάριος ή
ταν σύνηθες τήν έποχή έκείνη. Π.χ. ό Μ. Βασίλειος στέλνει τήν

Έπιστολή 18 σέ κάποιον Μακάριο (καί 'Ιωάννη), πού άγωνιζόταν
γιά τήν άλήθεια καί υπέφερε γι' αυτήν.
Ή σχέση τών κειμtνων τών τεσσάρων έλληνικών συλλογών δέν
είνμι σαφής. WΟ χι μόνο θέματα καί ίδέες, άλλά καί όλόκληρα κεί

μενα έπαναλαμβάνονται σ' αυτές. Αυτό δηλώνει μακρά διαδικασία
συγκροτήσεως τών συλλογών καί προπαντός συχνές έπεμβάσεις στά
κείμενα. Ή συγκρότηση τών συλλογών τοποθετείται στόν Θ' ή Ι'

αίώνα, άλλά συνετότερο είναι νά δεχτούμε δτι άρχισε πολύ νωρίτερα.
Τό μοναστικό καί έκκλησιαστικό πλαίσιο
[Στό έξης ή παραπομπή στά μακαριανικά κείμενα θά γίνεται ώς έξης:
Στίς
γης

50 Όμιλίες (συλλογή 11) μέ τά στοιχεία Α εως Ν. Στίς όμιλίες συλλο
111 μέ τά στοιχεία ΠΙ Α ... /ΝΑ ... Στήν Μεγάλη 'Επιστολή μέ τήν συν

τομογραφία ΜΕπ.].

Τά μακαριανικά έργα συνιστουν έμπειρική καί περιγραφική είσα
γωγή στόν νηπτικό βίο, πού κυρίως έπιχειρείται στά πλαίσια τού μο

ναχισμού, άλλά καί έν μέρει ίσχύει γενικότερα. Οί άκροατές καί

άναγνώστες, οί άδελφοί, άνήκουν σέ άδελφότητα, τήν όποία συγκρο
τούν μοναστήρια, δπου καταφεύγουν δσοι μένουν παρθένοι κι έπι
λέγουν τόν «μονήρη βίΟν» (ΜΕπ

14-15).

Τό μοναστήρι άποτελούσε

οίκημα γιά όμάδα μοναχών μέ έπικεφαλής ήγούμενο, πού ήταν δο
κιμασμένος άσκητήΙ; καί είχε τήν φροντίδα της πνευματικής προ
κοπής τών άλλων. ΟΙ άσκητές ένεργούσαν ώς προεστώτει; τής δλης

άδελφότητας καί μαζί φρόντιζαν τήν άρμονία στούς κόλπους της

(ΜΕπ

16).

Αυτό ήταν πολύ δύσκολο, διότι έλειπε ό γενικός ήγούμε-
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νος όλων τών μοναστηριών, δπως τόν γνωρίζουμε στην Κοιvωviα του

Παχωμίου. Έπομένως ή άδελφότητα έδώ, δηλαδή δπως τουλάχισΤΟν

θά ήθελε ό τελικός συντάκτης τών μακαριανικών, ήταν είδος λαύ
ρας, μερικά μοναστήρια μέ χαλαρή ένότητα μεταξύ τους.

Ή όργάνωση γενικά ήταν ύποτυπώδης, κάτι πού έξηγείται από τό
αντιθεσμικό πνευμα τών μεσσαλιανών, από τήν σπάνια αναφορά στήν
ίστορική 'Εκκλησία, τήν όποία χαρακτηρίζουν μία φορά μέ τήν λέ
ξη «όρατή» (Περί άγάπης

29),

καί από τό δτι μόνο μερικές φορές

προϋποθέτουν τόν λειτουργικό βίο καί τούς ίερείς. Ή 'Εκκλησία ε

χει δύο μορφές ή πρόσωπα. Είναι τό σύνολο τών πιστών, πού συχνά
νοείται ώς ούράνια (ιδεατή;) 'Εκκλησία ('Ιερουσαλήμ), καί ή ψυχή

του ανθρώπου, έφ' δσον εχει τούς λσ'Υισμούς της ένωμένους καί προ
σηλωμένους στόν Θεό:
«Έκκλησία έν δυσί προσώποις νοείται, τφ συστήματι τών πιστών
καί τφ συγκρίματι της ψυχης» (ΑΖ

8).

«Έκκλησία ούν λέγεται καί έπί πολλών καί έπί μιας ψυχης. Αυτη
γάρ ή ψυχή συνάγει δλους τους λογισμούς καί fattv Έκκλησία τφ
Θεφ» (ΙΒ

15).

WΕτσι κατανοουμε γιατί δέν αναφέρεται ή όργάνωση της ίστορι
κης 'Εκκλησίας, ένώ συχνά ύπογραμμίζεται ό ρεαλισμός του μυστη
ρίου της Εύχαριστίας. Τό ίδιΟ τονίζεται καί ή ανάγκη της ασκήσεως,

αλλά λείπουν περιγραφές λεπτομερείς τόυ είδους καί τών βαθμών
της ασκήσεως.

Κεντρικό πρόσωπο του μακαριανικου μοναχισμου είναι ό άσκη
τής, πού μέ τήν βοήθεια του άγίου Πνεύματος προσεύχεται άδιάλει
πτα γιά νά καθαρθεί από τά πάθη, νά άγιαστεί καί νά μετάσχει

ένεργητικά στήν χάρη του άγίου Πνεύματος, νά «άίοθεωθεί». Ό α
σκητής ήταν δυνατόν νά ζεί καί εξω από τό μοναστήρι. Οί λοιποί

αδελφΟί έπρεπε νά τόν βλέπουν ώς πρότυπο, νά τόν διευκολύνουν
(ΜΕπ 23) στό δύσκολο εργο του καί νά μήν απαιτουν από αύτόν χει
ρωνακτική έργασία, γιά τήν όποία ήταν γενικά όλοι ύποχρεωμένοι.

Άλλά καί ό ασκητής όφειλε νά δίνει καρπούς της ύψηλης ασκήσε

ώς του, πού γενικά ήταν ή αγάπη καί είδικά τό χάρισμα της ένεργη
τικης παρουσίας του Πνεύματος στήν καρδία του. Ή παρουσία του

Πνεύματος παρείχε έσωτερική βεβαιότητα (= πληροφΟρία) στόν α
σκητή, πού ένίοτε καταυγαζόταν μέ άρρητο θείο φώς, όρατό καί
στούς άλλους. Ή κατάσταση αύτή σήμαινε τήν απελευθέρωση του
ανθρωπου από τό κακό, τήν τέλεια έλευθερία του Πνεύματος (Β 3.
Η

5).
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Καρδία καί ψυχή: κοινωνικαί τού Πνεύματος

Ή προηγμένη πνευματική άσκηση προϋποθέτει καλή γνώση τού

εσω ανθρώπου, δπου καί διεξάγεται. Ό νηπτικός συγγρo(~έας περι

γράφει καί όναλύει τίς προϋποθέσεις, τό πεδίο, τίς δυσκολίες καί τόν
τρόπο τού πνευματικου όγώνα. Αυτά τόν υποχρεώνουν νά κάνει στοι
χειώδη μεταφυσική, ανθρωπολογία καί θεολογία. Πρέπει δμως νά
σημειώσουμε δτι ό Μακάριος δέν εχει πολύ σταθερή μεταφυσική, ούτε
παρακολουθεί τήν έξέλιξη της θεολογίας. Αυτό πού έν τούτοις τόν

συγκρατεί σέ όρθόδοξο έδαφος είναι δτι στά θέματά του δέν δημιουρ
γεί θεωρίες, ούτε έπιχειρεί νέες θεολογικές θεμελιώσεις. 'Εκφράζει

μέ βιβλική κυρίως θεμελίωση τήν πείρα του, δ, τι όρθόδοξα ζεί ώς
μοναχός. 'Ό,τι έκθέτει συνδέεται μέ προσωπική πείρα:
«άρρητα γάρ εστι τά πνευματικά, μή δυνάμενα λόγφ άνθρωπίνφ

φρασθηναι, έάν μή αυτό τό Πνεύμα πείρ~ καί ενεpγεί~ διδάξ1] τήν
άξίαν καί πιστήν ψυχήν» (ΠΙ ΙΣΤ 3/0Γ 3. Βλ. καί Περί άγάπης

12).

Δέν εχει νόημα οΟτε είναι ασφαλές νά μιλάει κανείς γιά τόν άρτο
πού δέν εφαγε καί γιά τό τραπέζι στό όποίο δέν κάθισε (kZ 12). '0μολογεί μέ ταπείνωση αλλά καί σαφήνεια δτι στίς καταστάσεις πού
παρουσιάζει εισηλθε προσωπικά (Περί άγάπης

12).

Ό άνθρωπος δια

κρίνεται στόν έσω καί τόν έξω. Τόν ένδιαφέρει ό έσω, πού είναι ει
κόνα του Θεού καί νοερά ουσία (ΙΕ

32),

αλλά πού κατοικείται όπό

τό κακό, αιχμαλωτισμένος καί πουλημένος σ' αυτό. 'Ακριβέστερα
ό εσω άνθρωπος όρίζεται ώς καρδία καί ψυχή, πού διακρίνονται, αλ
λά ένίοτε φαίνονται ταυτόσημες (ΙΑ

11).

Ή καρδία αναφέρεται ώς

κέντρο καί βασιλέας τού δλου σωματικού ανθρώπου, ώς τόπος δ
που έστιάζονται «ό νούς καί οί λογισμοί της ψυχης», ώς χώρος δ
που δρα ή χάρη του άγίου Πνεύματος ώς τό «παλάτιον» του Χριστού:
«ή γάρ καρδία ήγεμονεύει καί βασιλεύει όλου τού σωματικού όρο
γάνου. Καί επάν κατάσΧ1] τάς νομάς της καρδίας ή χάρις, βασι
λεύει όλων τών μελών καί τών λογισμών. 'Εκεί γάρ εστιν ό νούς
καί οΙ λογισμοί της ψυχης καί ή προσδοκία αυτης διό καί διέρχε

ται ή χάρις είς δλα τά μέλη τού σώματος» (ΙΕ

20).

Ή ψυχή είναι φύση νοερά (πνεύμα), όμοίωμα καί εικnνα τού Θε
ου, κτίσμα ώραίο, καλό καί θαυμαστό, πού διακρίνεται απόλυτα από
τήν άκτιστη θεία φύση, δπως καί στόν Γρηγόριο Νύσσης. Μέλη της

ψυχης ειναι ό νους, ή συνείδηση, τό θέλημα καί οί λογισμοΙ. Αυτά
χαρακτηρίζονται καί βασιλικοί λογισμοί, στούς όποίους προσθέτει
τήν αγαπητική δύνσμη (Α

3).

Οί λογισμοί, καί μάλιστα οί πονηροί,

συνδέονται περισσότερο μέ τήν καρδία καί λιγότερο μέ τόν νού, τόν

όποίο καί πολεμούν:
«πάσαι αί νοεραί ουσίαι, λέγω δή άγγέλων καί ψυχών καί δαιμό
νων, άκέραιοι καί άπλούστατοι υπό τού δημιουργού έκτίσθησαν»
(ΙΣΤ

1).
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«ουτε γάρ φύσεως της θεότητός έστιν ή ψυχή, ο()τε φύσεως τοϋ
σκότους της πονηρίας, άλλ' f:στι κτίσμα Τι νοερόν κα! ώραίον καί

μέγα κα! θαυμαστόν κα! καλόν, δμοίωμα καί είκών Θεού. Καί διά
τήν παράβασιν είσηλθεν είς αυτήν ή πονηρία τών παθών τού σκό
τους» (Α

7).

«Ουδέν κοινόν της αυτού (= τού Θεού) φύσεως καί αυτης (= της
ψυχης») (ΜΘ

4).

«Ούτος Θεός, α()τη (= ή ψυχή) ου Θεός ... ούτος ~τίστης, α()τη κτί
σμα ... ουδέν κοινόν της αυτού καί της αυτης φύσεως τυγχάνει» (ΠΙ
ΚΣΤ 8/ΠΓ

8).

«μέλη ψυχης είσι πολλά, νούς, συνείδησις, θέλημα, λογισμοί κα

τηγορούντες καί άπολογούμενοι' άλλά ταύτα πάντα είς f:να λοΥι
σμόν είσιν άποδεδεμένα, μέλη δέ έστι ψυχης, μία δέ έστι ψυχή δ
έσω άνθρωπος» (Ζ

8).

Ό νοϋς είναι «ήνίοχος» της ψυχης (Μ
χρόνως κυβερνά τήν καρδία (IΕ

33).

5)

καί «ήγεμών», ένώ συγ

Ταυτίζεται μάλιστα μέ τήν «διά

νοια» η τήν διανοητική καί διακριτική δύναμη, πού τήν θεωρεί τό
σπουδαιότερο μέλος της ψυχης (Δ

1).

Ή ψυχή προικίστηκε από τόν

δημιουργό μέ αρετές πολλές, αλλά κριτήριο καί φύλακας καί βασι
λέας της είναι ό νους, πού θεωρείται θρόνος της θεότητας καί ή θεό
τητα θρόνος του νου (ΣΤ

5).

Καταπολεμώντας τόν δυϊσμό της συρι

ακης σκέψεως καί τών μεσσαλιανών, ύπογραμμίζει δτι ή ψυχή δέν

άνήκει στήν φύση του σκότους, του κακου. 'Αντίθετα δημιουργήθη
κε ετσι, ωστε νά μπορεί νά κοινωνεί καί νά μετέχει στό αγιο Πνευμα
καί νά φανερώνεται ό Κύριος στήν ψυχή μέσω τών αρετών της γνώ
σεως, της φρονήσεως, της αγάπης καί της πίστεως, τίς όποίες ό δη
μιουργός εθεσε στήν ψυχή δημιουργώντας την:
«Έν δέ τφ δημιουργήσαι τήν ψυχήν τοιαύτην αυτήν πε:τοίηκεν' έν

tij φύσει αύτης κακίαν ουκ ένέθηκεν, ούκ ijδει κακίαν ή φύσις αύ
της, άλλά κατά τήν εΙκόνα τών άρετών τού Πνεύματος έποίησεν

αυτήν. ~EθηKεν είς αύτήν νόμους άρετών, διάκρισιν, γνώσιν, φρό
νησιν, πίστιν, άγάπην καί τάς λοιπά ς άρετάς ... ~Eτι γάρ καί νϋν

τΌ γνώσει καί φρονήσει καί άγάπτι καί πίστει εύρίσκεται καί φανε
ρούται δ Κύριος. ~EθηKεν είς αύτήν διάνοιαν, λογισμούς, θέλημα,
νούν ήγεμόνα, ένθρονήσας έν αυτϋ καί άλλην τινά πολλήν έχου

σαν έν αύτΌ λεπτότητα. Έποίησεν αυτήν ευκίνητον, ε()πτερον, ά
κοπον τό έν Ροπϋ f:ρχεσθαι καί τοίς φρονήμασι διακονείν αύτφ ένθα
τό Πνεύμα βούλεται καί άπαξαπλώς έκτισεν αύτήν τοιαύτη ν τού
γενέσθαι αυτήν νύμφην καί κοινωνικήν έαυτού, τού αυτόν μετ' αύ
της κεκρασθαι καί είς
ΚΣΤ 7/ΠΓ

f:v

πνεύμα μετ' αυτού αυτήν γενέσθαι» (ΠΙ

7).

Ή ψυχή «εχει είκόνα καί μορφήν», δμοιαν μ' έκείνη τών αγγέλων
(Ζ 7), δπως εχει καί πολλήν λεπτότητα, δηλαδή ποιότητα, πού φαί
νεται στήν ευκινησία της, στό εύκολο σκίρτημά της, στήν άκοπη δια-
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κονία του Πνεύματος, στήν καταλληλότητά της νά έλθει σέ κοινωνία

καί συνάφεια μέ τόν Κύριο. Τήν ποιότητα η λεπτότητα δμως της ψυ
χης δέν μπορεί νά γνωρίσει η νά αίσθανθεί, παρά μόνο αύτός στόν
όποίο θά τήν άποκαλύψει τό ίδιο τό αγιο Πνευμα:
«Ούτε δέ σοφοί διά της σοφίας οΟτε φρόνιμοι διά της φρονήσεως
ήδυνήθησαν καταλαβείν ψυχης λεπτότητα 1\ εΙπείν περί αύτης ό)ς

έστιν, εΙ μή μόνον οΙς διά τού ά-Υ{ου Πνεύματος άποκαλύπτεται ή
κατάληψις καί γνώσις άκριβής περί ψυχης γνωρίζεται» (ΜΘ

4).

'Όσο ή ψυχή στό πλαίσιο της καρδίας ζουσε μέ τήν θεία χάρη,

τά μέλη της είχαν ένότητα κι έπικρατουσε εΙρήνη, δπως έπικρατεί
θερμότητα έκεί δπου ό ήλιος στέλνει τίς άκτίνες του (ΙΣΤ

13).

Καρδία καί ψυχή: κοινωνlκαί τού σατανά καί τού Πνεύματος

, Από

κάποια στιγμή καί μετά, ψυχή καί καρδία γνωρίζουν καί ζουν

τό δράμα της διασπάσεως, τών παθών, της άμαρτίας, του θανάτου,
πού όφείλονται στήν παράβαση τών πρωτοπλάστων:
«'Ο Άδάμ, παραβάς Τήν έντολήν τού Θεού καί άκούσας τού πο

νηρού δφεως, έπράθη καί έπώλησεν έαυτόν τφ διαβόλφ καί ένεδύ
σατο τήν ψυχήν δ πονηρός, τό καλόν κτίσμα, δ κατεσκεύασεν δ

Θεός πρός τήν αύτού εΙκόνα ... διά τήν παράβασιν είσηλθεν ή πο
νηρία τών παθών τού σκότους» (Α

7).

Ή παράβαση σήμαινε δτι ό άνθρωπος παραδόθηκε στίς δαιμονι

κές δυνάμεις, πού πλέον έχουν τήν δυνατότητα νά κατευθύνουν τούς
λογισμούς της καρδίας, νά κοινωνοϋν μέ τήν ψυχή, νά κατοικουν
σ' αύτήν ώς εΙς τόν θρόνο τους καί νά κατέχουν τόν ήγεμόνα της
ψυχης, τόν νου:

«ή άμαρτία fχει έξουσίαν διαλογίζεσθαι έν τij καρδίQ.. Γέγραπται
γάρ' 'εΙσηλθεν δ σατανάς εΙς τήν καρδίαν 'Ιούδα'» (ΙΕ

14-5).

«Πάντως πνεύματά είσι πονηρά δ σατανάς καί οΙ δαίμονες, κατέ
χοντες τόν νούν καί περισκελίζοντες τήν ψυχήν. 'Ο γάρ πολύπλο
κος διάβολος ... κατέχει τάς νομάς της ψυχης καί τούς λογισμούς

καί ούκ έq. δρθώς προσευχεσθαι καί προσεγγίζειν Θεφ. 'Επειδή αύ
τή ή φυσις κοινωνική έστι τών δαιμόνων καί τών πνευμάτων της

πονηρίας, δμοίως καί άγγέλων καί Πνεύματος άγίου. Ναός έση
τού σατανά καί ναός του άγίου Πνευματος» (ΚΖ

19).

«'Ο θρόνος της θεότητος δ νούς ήμών έστι. Καί πάλιν, δ θρόνος
τού νού ή θεότης έστί καί τό Πνεύμα. 'Ομοίως δέ καί δ σατανάς
καί αΙ δυνάμεις καί οΙ δρχοντες του σκότους άπό της παραβάσε

ως της έντολης ένεκάθισαν εΙς τήν καρδίαν καί εΙς τόν νούν καί

εΙς τό σώμα τού 'Αδάμ ώς είς Ιδιον θρόνον» (ΣΤ 5).
«ό)σπερ δι' δχετού διέρχεται ύδωρ, ούτω γάρ καί διά της καρδίας
καί τών λογισμών ή άμαρτία» (ΙΕ 21).

Ή άνάγκη, τήν όποία αίσθάνεται ό συντάκτης τών μακαριανικών
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εργων, νά τονίσει τήν καταθλιπτική καί δυναμική παρουσία τής ά
μαρτίας η της δράσεως τών δαιμόνων, αλλά καί ή έπήρεια της συ
ριακης Οεολογικης σκέψεως, τόν όδηγεί έλάχιστες φορές σέ ύπερ
βολές κι έπικίνδυνες διατυπώσεις. 'Έτσι, χάριν έμφάσεως
ζουμε -

-

νομί

καί άπό ελλειψη καλής γνώσεως τής μεταφυσικης καί της

θεολογικης διεργασίας του Δ ι αίώνα, άποδίδει συχνά φύση στήν ά
μαρτία καί βλέπει δρώντα στόν νου (IΖ

6)

η στήν καρδία δυο πρό

σωπα, της άμαρτίας καί της χάριτος (βλ. Β
ΞΑ

4).

2.

ΜΕπ

10.

ΗΙ Δ

4/

Τό φαινόμενο συνδέεται μέ τήν κακοδοξία τών μεσσαλιανών

δτι τό βάπτισμα κόβει άλλά δέν έκριζώνει τό κακό. <ο Μακάριος

αΠΟρρίπτει τήν αντίληψη αύτή καί έξηγεί δτι «ή άμαρτία συνεκρι
ζουται» μέ τήν δύναμη του Πνεύματος (ΚΣΤ 2), άλλά δέν αναφέρει
έάν αύτό γίνεται καί κατά τό βάπτισμα. Έπιμένει δμως - καί όρθά
δτι τό κακό μπορεί νά δράσει στήν ψυχή καί μετά τό βάπτισμα, δτι

είναι τόσο ίσχυρό πού δέν έκδιώκεται παρά μόνο μέ τήν έπέμβαση
του Θεου καί τήν προσευχή. Καί όπωσδήποτε ή καρδία η ή ψυχή δέν
μεταστοιχειώνονται σέ κακή φύση. Τό κακό μόνο αιχμαλωτίζει, διέρ
χεται από τήν καρδία καί μπαίνει μέσα της ώς «λεπτή δύναμις» (ΑΒ

10).

Γι' αύτό ή ψυχή δέν μπορεί μόνη της νά όδεύσει πρός τόν Θεό,

αλλά δπως τό βρέφος κλαίει καί κραυγάζει χωρίς μόνο του νά μπο

ρεί νά φθάσει στήν μητέρα (ΜΣΤ

3),

ετσι καί ή ψυχή ψάχνει, έρευνα

καί άναζητα. Στήν κίνηση αύτή σπεύδει βοηθός ό Θεός, δπως ή μη
τέρα πρός τό βρέφος.
«'Αλλά λέγεις, δτι δ Κύριος έλθών διά τού σταυρού <κατέκρινε τήν

άμαρτίαν' (Ρωμ. 8,3) καί ουκέτι έστίν f:aro (= ή άμαρτία) ... καί με
τά τό βάπτισμα πολλαί άμαρτίαι γίγνονται καί πολλοί άμαρτάνου
σΙν.

WEXSl ουν νομήν

καί μετά τό βάπτισμα είσελθείν δ ληστής καί

πράττειν α θέλει» (IΕ

15).

«'Αδύνατον ουν έστι χωρίσαι τήν ψυχήν άπό της άμαρτίας, έάν μή

δ Θεός παύστι καί στείλτι (= σταματήσει) τόν πονηρόν τούτον ανε
μον, τόν ένοικούντα τΌ ψυΧΌ καί τφ σώματι» (Β

3).

Πράς τήν έλευθερία τού Πνεύματος
<Η ψυχή, άφου δέν μεταβλήθηκε σέ άμαρτία η φύση κακή, έπιδιώκει

τήν απελευθέρωσή της άπό τό κακό, τά πάθη: σκοπός της είναι «ή
έλευθερία του Πνεύματος» καί μάλιστα ή τελεία έλευθερία, τήν ό
ποία είχαν μόνο οί απόστολοι (Β 3. ΙΖ 7) πού ήταν τέλειοι χριστια
νοί. Ή έλευθερία ταυτίζεται μέ τήν απάθεια (ΚΘ

7)

καί είναι τόσο

δισεπίτευκτη, ώστε ό Μακάριος ύπογραμμίζει δτι σέ τέλειο βαθμό
δέν τήν πραγμάτωσε κανείς, δσο αύτός γνώριζε:
«ουκ f:στι τέλειος ούτε έλεύθερος τό δλον έκ της άμαρτίας ... 'Α
κμήν (= μέχρι τώρα) γάρ ούδένα εΙδον τέλειον χριστιανόν η έλεύ
θερον» (Η

5).
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Ή άμαρτία (η ό δαίμονας) παραβρίσκεται στήν καρδία καί κά
ποια στιγμή μπορεί νά τήν έπηρεάσει. Ό σατανάς «έμπεριπατεί» στόν

νου καί τους λογισμους (/Α

11),

βρίσκεται πλησίον τους, άκόμη καί

όταν στήν καρδία κατοικεί ή χάρη καί όταν αύτή δοκιμάζει γλυκυ
τητα πνευματική καί όταν εχει άΠOKαΛUψεις καί όταν μέ τήν χάρη
καί τήν άσκηση τά μέλη της προσηλώνονται στόν Θεό καί βασιλευ
ει πλέον είρήνη σέ όλο τόν άνθρωπο (Η

6).

Περιμένει τήν στιγμή που

θά βρεί τήν καρδία πρόσφορη στήν αίχμαλωσία. Ή διαπίστωση αύ

τή του Μακαρίου βασίζεται όχι μόνο στίς πληροφορίες του άλλά καί
στίς προσωπικές του έμπειρίες. Όμολογεί ότι είσηλθε καί ό ίδιος στήν
έλευθερία, άλλά λίγες φορές καί «μερικώς», όχι σέ τέλειο βαθμό καί

διαρκώς ... Ή όμολογία του ύπογραμμίζει τόν όρθόδοξο ρεαλισμό
του, που δίνεται ώς άπάντηση στους ίσχυρισμους τών μεσσαλιανών
γιά τέλεια καί διαρκή έλευθερία καί άπάθεια:
«εΙ καΙ άναπαύεταί τις έν ήl χάριτι καί είσέρχεται εΙς μυστήρια καί
άποκαλυψεις καί είς ήδυτητα πολλή ν της χάριτος, δμως καί ή ά
μαρτία σύνεστιν άκμήν

(= άκόμη)

faro ...

'Ακμήν δέ ούδένα είδον

έλεύθερον, έπειδή κάγώ μερικώς έν καιΡοίς τισιν εΙσηλθον εΙς έ
κείνο τό μέτρον καί οίδα καταμαθών, πώς ούκ fστι τέλειος δ αν

5).

θρωΠΟζ» (Η

Ή άπελευθέρωση άπό τά πάθη, ή άπάθεια, σημαίνει ότι ό άνθρω
πος «έρχεται είς τά μέτρα του πρώτου' Αδάμ», τά όποία όμως ξε
περνάει καί τότε «άποθεουται» (ΙΕ

35 .

ΙΣΤ

2).

Καί αύτό διότι ή

άπάθεια, ό καθαρισμός της καρδίας καί ό άγιασμός, προϋποθέτουν
βέβαια τήν άσκηση, γίνονται όμως τελικά «διά της μετουσίας του
τελείου καί θεϊκου Πνευματος», κατά τήν όποία ή ψυχή παραδίδει
τόν έαυτό της όλοκληρωτικά στόν Θεό (ΜΕπ

«... δεξαμένη

6):

ή ψυχή τόν Κύριον έν έαυτΌ καί κοινωνήσασα τφ

Πνεύματι αύτού, γένηται μετ' αύτού είς

'fv πνεύμα'

(Α

' Κορ. 6, 17)

καί άνακαινισμός καί άλλοίωσις της καρδίας γένηται καί παθών
κατάργησις καί σβέσις ... » (ΠΙ ΙΣΤ

4/

ΟΓ

4).

Τό γεγονός της <φετουσίας» αύτης, που έκφράζεται συχνά καί μέ

τόν όρο «κοινωνία θείας φυσεως» (ΟΓ

6.

ΟΕ 1), συνιστά θεία ένέρ

γεια, σημαίνει κατάσταση ύψηλότερη άπό τήν άδαμική καί ταυτίζε
ται μέ τήν θέωση, που βέβαια εχει πολλους βαθμους. Κεντρικό σημείο

της άσκήσεως είναι ή έπιμέλεια του σπουδαιότερου μέλους της ψυ
χης, τών λογισμών, καί δή του διακριτικου καί του διανοητικου λο
γισμου. Αύτά γίνονται έκφραστές τών δαιμονικών δυνάμεων καί

αύτά, έφόσον φυλάσσονται, μπορουν νά διακρίνουν τά «παρά φυ
σιν» πάθη καί κινήματα της ψυχης, που εφερε ή παρακοή, άπό τήν
καθαρή φυση καί κατάσταση της χάρης καί της μετουσίας του Πνευ
ματος (Δ

1.

ΣΤ

3.

ΜΒ

3).

Ή άσκηση στόν Μακάριο ώς θεολογική προϋπόθεση της θεώσε-
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ως γενικά καί της κοινωνίας μέ τόν Θεό εΙδικά συνδέεται μέ τήν κά
ποια δυνατότητα του ανθρώπου νά συμβάλει ένεργά. WΕτσι μιλάει
γιά «συνεργία» του άνθρώπου, τήν όποία στηρίζει στήν «αύτεξούσιον
προαίρεσιν», τήν όποία διασώζει καί τήν όποία μΠΟρεί νά δραστη
ριοποιήσει:
«ουτως δέ φκονόμησεν ή θεία χάρις, ίνα Ιδ(~ γώμ1] κα! Ιδίφ θελή

ματι καί πόνφ καί άγώνι την νοητήν αυξησιν f:καστος προσλαμ
βάνει καθ' δσον πιστεύει καί καθ' δσον άγωνίζεται. Καί καθ' δσον
άγαπ~ καί καθ' δσον άγώνι σωματικφ καί ψυχικφ ... έκδίδωσι, το
σούτον καί τήν μετουσίαν τού Πνεύματος εΙς τήν πνευματικήν ά
σκησιν της άνακαινώσεως τού νοός προσκταται, χάριτι μέν καί

δωpε~ θεί~ τήν σωτηρίαν κομιζόμενος, πίστει δέ καί άγάΠ1] καί
άγώνι αύτεξουσίου προαιρέσεως τήν προκοπήν καί αυξησιν έπί τό
τέλειον μέτρον της πνευματικης ήλικίας δεχόμενος ... ουτε τό δ

λον διά της θείας δυνάμεως καί χάριτος άνευ της τού άνθρώπου
συνεργίας καί σπουδης τήν αυξησιν της προκοπης λαμβάνων, ου
τε τό δλον διά της Ιδίας δυνάμεως καί σπουδης καί Ισχύος άνευ
της συνεργίας καί βοηθείας τού άγίου Πνεύματος εiς τό τέλειον τού

Θεού θέλημα καί τό της έλευθερίας καί καθαρότητος μέτρον φθά
σαι δυνάμενος» (ΜΕπ

5).

Μετουσία, κοινωνία καί άνάκραση μέ τήν ένυπόστατη χάρη τού άΥ.
Πνεύματος «έν αίσθήσει καί πληροφορί(ρ>

Τό γεγονός της άπελευθερώσεως άπό τήν άμαρτία καί της θεώσε
ως (δέν αναφέρει τόν όρο τουτον) χαρακτηρίζει ώς μετουσία καί κοι
νωνία καί ανάκραση, όπως συνηθίζει καί ό Γρηγόριος Νύσσης,

πράγμα πού δείχνει τήν σχέση τών δύο συγγραφέων. Συχνά όμως έ
ξηγεί ότι, άφου δέν ύπάρχει κοινότητα φύσεως τού Θεού καί φύσεως
της ψυχης (ΜΝ 4), μετουσία γίνεται στήν δυναμη του Πνεύματος.
Κοινωνία γίνεται στήν άγιότητα του Θεου, στήν πνευματική του έ
νέργεια, δηλαδή στήν θεία χάρη μέ τήν όποία ανακραται ή ψυχή:
«Τούτ' f:στιν άπό της κοινωνίας καί άνακράσεως του άγίου Πνεύ
μαΤος» (Ε

7.

Βλ. καί ΙΗ

10).

Ή ψυχή «κοινωνός θείας φύσεως γένηται, άνακραθείσα τΌ χάρι
τι ... » (ΠΙ ΙΣΤ 6/0Γ

6).

«Τόν δέ τρόπον της μετουσίας καί μεταλήψεως άκριβώς υποση
μειωσάμενος έν πληρoφopί~ γινομένης 'κατά τήν ένέργειαν', φη
σί, της δυνάμεως 'αύτού, i\v ένήργησεν έν τφ Χριστφ, ΈΥείρας αύτόν
έκ νεκρών' ('Εφ. 1, 19-20») (ΜΕπ 11).

« ... την πλήρη

της θείας τού Πνεύματος δυνάμεως άρρητον καί μυ

στικήν έν άγιασμφ κοινωνίαν, έν καρδίαις άγίων ένεργουμένην»

(13). «ή κοινωνία της τού Θεού άγιότητος καί της πνευματικης έ
νεργείας» (Μ

2).
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Ή χάρη ή ή δύναμη, στήν όποία μετέχει ή ψυχή, είναι πραγματι
κή κι ένυπόστατη, είναι αύτή, έξήγησε, μέ τήν όποία αναστήθηκε
ό ίδιος ό Κύριος. Τήν ταυτίζει μέ τήν προφητική ένέργεια, μέ τό φώς
πού κατηύγασε τόν Μωυση, μέ τήν έλλαμψη καί τό θείο φώς. Καί
τήν όρίζει ώς «καθ' ύπόστασιν», γιά νά τονίσει τήν πραγματικότη

τα, τήν δραστικότητα καί τήν αποτελεσματικότητά της. Άκόμη δια
κρίνει ό Μακάριος δύο στάδια έλλάμψεως: αύτό πού ταυτίζει μέ τήν
αποκαλυπτική ένέργεια τού Θεού ή τόν φωτισμό της γνώσεως (της
αλήθειας) καί αύτό πού είναι διαρκές ύποστατικό φώς καί δύναμη
στήν ψυχή, τήν όποία καταυγάζει όλόκλ.ηρη ώς πύρ καί ήλιος, καί

πού δηλώνει τήν ανάκραση:
«Ή τοιαύτη, φησί, τού Πνεύματος fλλαμψις, ούχ οίον νοημάτων
μόνον άποκάλυψίς έστι καί φωτισμός χάριτος ... άλλ' ύποστατι
κού φωτός έν ταίς ψυχαίς βεβαία καί διηνεκής fλλαμψις ... » (Περί
έλευθερίας τού νοός

22).

«Καί τφ μακαρίφ δέ Παύλφ, φησί, τό έλλάμψαν έν τΌ δδφ φώς
(πρς. 9, 3) ού νοημάτων τις καί γνώσεως φωτισμός ήν, άλλά δυ
νάμεως τού άγαθού Πνεύματος καθ' ύπόστασιν έν τΌ ψυΧΌ fλλαμ
ψις ... »

(23).

Ό απ. Παύλος έδειξε ότι «δι' ένεργείας θείας» λαμβάνει «πείραν»
_

,

_t

_"

'J'

,

,

του μυστηριου του υποστατικου φωτος, που ειναι περισσοτερο και

πληρέστερο από τόν φωτισμό «τών νοημάτων»

(21). Κάποιες αντι

λήψεις καί ίσχυρισμοί τών μεσσαλιανών γιά αίσθητές έλλάμψεις καί

φώτα πού έβλεπαν, ύποχρεώνει τόν Μακάριο νά προσγειώσει τό πε
ριβάλλον του στήν άπτή έσωτερική πνευματική έργασία, πού μόνο

άν είναι «ένυπόστατος», δηλαδή «ένέργεια θείας δυνάμεως», έλευ
θερώνει από τήν άμαρτία. Καί μόνο άν κανείς «αίσθάνεται» μέσα
του τήν ένέργεια της θείας δυνάμεως, κοινωνεί μέ τήν θεία φύση (ΠΙ

ΙΗ 1/0Ε

10).

Είναι φανερό, πώς, μή έχοντας τίς θεολογικές προϋ

ποθέσεις νά έξηγήσει έδώ τίς θείες ένέργειες, χρησιμοποιεί γι' αύτές

τούς όρους ύπόστασις, καθ' ύπόστασΖν, ένυπόστατος, πού τότε οί
καππαδόκες είσήγαγαν όριστικά γιά τά πρόσωπα της άγ. Τριάδας.
'Εν τούτοις δέν είναι ανάγκη νά τόν παρεξηγήσει κανείς. 'Όπως δέν
πρέπει νά παρερμηνεύσει καί τήν συχνή του έκφραση «έν δυνάμει

καί αίσθήσει καί πληPOφOpίCΜ>. Μέ αύτήν θέλει νά τονίσει τήν ασφα
λή πείρα πού ζεί στήν καρδία του ό προσευχόμενος, νά τονίσει ότι
έχει αίσθηση σαφή καί πληροφορία έσωτερική της θείας ένεργείας
πού δρα μέσα του και τόν ανακαινίζει:
«ένεργείQ. τινί θείου Πνεύματος έπιφοιτώντος καί έπισκιάζοντος τη
ψυΧΌ καί καρπούς άξίους της χάριτος έπιδεικνυούσης έν δυνάμει
κα! αΙσθήσει κα! πληροφορίQ. καί τη τού νοός άνακαινίσει καί άλ
λαγij KαινTj καί vtQ. κτίσει κατά τόν faro της καρδίας δνθρωπον»

(111 25,

6/ΠΒ

6).
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«ΗΕστι δέ ή γευσις αΟτη (= της θείας χάριτος) ένεργητική έν πλη

poφopί~ δύναμις Πνεύματος, διακόνουσα έν καρδΙφ) (ΙΕ 20).
Ή αίσθηση καί πληροφορία είναι αποτέλεσμα πραγματικης ανα
κράσεως. Άλλά ό Μακάριος, διότι δέν παρακολουθεί δλη τήν θεο

λογία της έποχης του καί διότι πρέπει νά τονίσει τήν ανάκραση της
χάρης μέ τήν ψυχή, καταφεύγει στίς πολύ έπικίνδυνες έκφράσεις,
σύμφωνα μέ τίς όποίες ή χάρη ζυμώνεται καί φυσικά συνυπάρχει μέ
τήν ψυχή «ώς μία ούσία»:
«Ή μέν χάρις άδιαλείπτως σύνεστι καί έρρίζωται καί έζύμωται έκ
νέας ήλικίας καί ώς φυσικόν καί πηκτόν έγίνετο τό συνόν τφ άν
θρώπφ ώς μία ούσία ... » (Η

2).

Ή αίσθηση της χάρης στήν ψυχή είναι δυνατή ενεκα της αγάπης
τού Κυρίου καί της φύσεως της ψυχης, τήν όποία όρίζει ώς «σώμα
λεπτόν» μέ ύπόσταση καί χαρακτήρα. WΟ πως λοιπόν ή ψυχή, διότι

είναι λεπτό σώμα, περιέβαλε δλο τό ανθρώπινο σώμα καί «συνεκρά
θη» μέ αύτό, ετσι καί ό Χριστός σμικρύνεται καί σωματοποιεί γιά

νά ανακραθεί καί νά περιβάλει τίς πιστές ψυχές. Στήν ανάκραση αύτή

τό αποτέλεσμα είναι «εν πνεύμα», «ψυχή είς ψυχήν», «ύπόστασις
είς ύπόστασιν» (Περί υψώσεως τού νοός

6-7),

χωρίς αύτό νά σημαί

νει ύποχρεωτικά κατάργηση της μιας ύποστάσεως, δηλαδή της
ψυχης.

'Αδιάλειπτη προσευχή: εύφροσύνη, φωτισμός, έλλαμψη

Τό νηπτικό εργο τού μοναχού έπιβλέπει απαραίτητα πεπειραμέ
νος ασκητής, στόν όποίο καταφεύγει ό αρχάριος, διότι τό εργο έμ

φανίζει δυσκολίες καί περικλείει παγίδες. Αύτά Ισχύουν καί γιά τά
ανώτερα πνευματικά στάδια, δταν στόν εσω άνθρωπο συμβαίνουν
εκτακτα φαινόμενα φωτισμού καί έλλάμψεων. Κορύφωμα καί ανα
κεφαλαίωση τού νηπτικού εργου είναι ή προσευχή πού προκόπτει καί
γίνεται αδιάλειπτη. Ό δρος άδιάλειπτος προσευχή περιέχει καί προϋ

ποθέτει κάθε είδους πρακτική άσκηση, από τήν παρθενία μέχρι τήν
νηστεία, καί κάθε είδους αρετή, δπως τήν αγάπη, τήν χαρά, τήν πρα

ότητα, τήν ταπείνωση, τήν διακονία, τήν έλπίδα, τήν πίστη, τήν ύ
πακοή, τήν άπλότητα κ.ά. 'Από τήν κεφαλαιώδη αρετή της προσευ

χης προκύπτουν οί άλλες πού καί αύτές συνδέονται μεταξύ τους ώς
αίτιο πρός αίτιατό. ΗΕτσι, τό άδιαλείπτως αφορα τόν δλο ασκητικό
αγώνα, τήν μέριμνα γιά τήν κάθαρση, τόν ερωτα τού Κυρίου, τήν μνή
μη τού Κυρίου (Μ

1.

ΜΕπ

22· 23· 17).

Ή προσευχή εως δτου γίνει τέλεια, κατά τό δυνατόν, αδιάλειπτη
δσο γίνεται, ακολουθεί μία τακτική (στάδια), πού δέν είναι πάντοτε

ή ίδια, δέν εχει ίσχύ κανόνα καί ό Μακάριος αποφεύγει νά τήν περι-
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γράψει μέ άκρίβεια καί συνέπεια. Ό εμπειΡος ασκητής πρώτα δίνει
άπλή τροφή. Ό νέος ασκείται νά έμμένει στήν προσευχή, νά στρέ

φεται στόν Κύριο. Αύτό είναι απαραίτητο, διότι σσο τό ανθρώπινο
πρόσωπο μένει προσηλωμένο στόν Κύριο, τόσο αύτός ώς καλός ζω
γράφος έντυπώνει καί ζωγραφίζει τήν θεία εικόνα Του στόν άνθρω
πο (Λ. 4). Ή προσευχή γίνεται σέ σιωπή, όχι μέ κραυγές. Ό νούς
πρέπει νά στέκει νηφάλιος καί προσηλωμένος στόν Θεό, γιά νά δέ

χεται σ, τι τού χαρίζει ό Θεός. Ή κατάσταση αύτή φέρνει τούς πρώ
τους καρπούς: ή καρδία του γεμίζει από πόθο γιά τά ούράνια καί τά
θεία, αισθάνεται κατάνυξη, αγάπη καί γλυκύτητα έσωτερική, αλλά
ή έλευθερία του κάθε άλλο παρά τελεία είναι. Ή κατάσταση αύτή
αύξάνει καί προκόπτει μέ διαρκέστερη προσευχή, μέ αγώνα έντο
νότερο, πού συμπορεύεται καί πραγματώνεται μέ αύξημένη θεία χάρη.
Είρήνη έσωτερική
Ή δύναμη πού τό άγιο Πνεύμα χαρίζει στόν προσευχόμενο διευ

ρύνεται καί βαθαίνει. Τότε ή νηπτική έργασία παίρνει μορφή περισ

σότερο συγκεκριμένη. Έπιδιώκει τήν ένότητα τών δυνάμεων (η
μελών) της ψυχης καί τήν έστίασή τους στήν καρδία. Ή θεία χάρη
διδάσκει τόν νού νά συνάγεται στήν καρδία καί νά κυριαρχεί στούς

λογισμούς, ώστε αύτοί νά τόν αφήνουν απερίσπαστο στήν προσευ
χή, νά προσεύχεται «αρεμβάστως». Ό προσευχόμενος τότε κυριο

λεκτικά προσεύχεται «δυνάμει Πνεύματος» (ΠΙ ΙΣΤ 2/0Γ

έλευθερία του από τήν άμαρτία καί τά πάθη είναι γεγονός.

2) καί ή
' Αποτέ

λεσμα της καταστάσεως αύτης είναι ή είρήνη σέ «σλα τά μέλη καί
τήν καρδίαν». 'Όλος ό εσω κόσμος ειρηνεύει, αφού τά μέλη της ψυ
χης είρηνεύουν καί αναφέρονται ένωμένα στόν Θεό. Ή ψυχή χαίρει

ώς άκακο παιδί γιά σλο τόν κόσμο, δέν κατακρίνει, εχει καθαρόν
όφθαλμό νά βλέπει τά πάντα καί εχει διάθεση ν' αγαπά σλους τούς

ανθρώπους, πιστούς καί απίστους (Η 6). Αύτά σημαίνουν ανακαινι
σμό καί αλλοίωση της καρδίας μέ τήν ένυπόστατη ένέργεια τού Πνεύ
ματος (ΠΙ ΙΣΤ 4/0Γ

4).

'Ιδιαίτερα ή αίσθηση της ειρήνης καί της αγάπης είναι γιά τόν προ
σευχόμενο απόδειξη στι ένεργεί στήν ψυχή του τό αγ. Πνεύμα. Διότι

μΠορεί νά ένεργήσει παραπλανητικά καί ό δαίμονας, μπορεί αύτός
νά τού παρουσιάσει φωτισμούς καί έλλάμψεις καί γνώσεις, αλλά ό
δαίμονας ποτέ δέν φέρνει αγάπη καί ειρήνη. Στήν κατάσταση αύτή
οί λογισμοί διακρίνουν τήν αγαθή φύση τών πραγμάτων καί ό εσω
άνθρωπος εχει «αίσθησιν» (Ζ

5).

Μέ τόν σρο αίσθηση δηλώνεται ή

δυνατότητα τού ανθρώπου νά συνειδητοποιεί, νά διακρίνει, νά βιώ
νει τήν ειρήνη καί τήν αγάπη, τήν πνευματική του αλλοίωση καί τήν
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παρουσία του άγ. Πνεύματος. Πρόκειται γιά τό στάδιο πρίν από τόν

καθαυτό φωτισμό.

'Άρρητο φώς καί φωτισμός
Μέ στέρεη πνευματική τροφή, πού συνεχώς αυξάνει, δ νους τού

προσευχομένου χαριτώνεται περισσότερο, έθίζεται σταθεΡότερα στήν
αδιάλειπτη μνήμη τού Κυρίου, αποκτα θεωρία όχι μόνο τών κτιστών
όντων αλλά καί τών θείων πραγμάτων. Ή καρδία του πλημμυρίζει

από τήν θεία ένέργεια, ή ψυχή του ευφραίνεται απερίγραπτα καί δ
νους του φωτίζεται φώς γνώσεως. Φώς πλημμυρίζει όλη τήν καρδία

καί όλα ετσι στόν νού γίνονται γνωστά καί θεατά, ένώ ή γνώση του
προχωρεί καί σέ θεία πράγματα. Στήν καρδία του καί σέ όλο τό εί

ναι του αισθάνεται όχι μόνο άπλετο φώς άλλά καί πύρ (φωτιά) αυ
ξομειούμενο, πού τόν πυρώνει καί τόν καίει μέ άφατη γλυκύτητα καί

λαμπρότητα. Τό φώς τούτο είναι ένυπόστατη δύναμη τού άγ. Πνεύ
ματος, είναι μέρος τού αρρήτου κάλλους της θείας δόξας, είναι ή
πάγκαλλη θεία ώραιότητα, πού καταυγάζει τήν ψυχή δλόκληρη, κυ
κλικά, σέ όλα τά μέρη της, σέ βάθος καί πλάτος, ωστε όλη ή ψυχή
νά είναι φώς, όλη πρόσωπο, όλη δόξα, όλη πνεύμα, όλη νέο κατα
σκεύασμα τού Χριστού, όλη κατοικητήριο τού Χριστού, όλη σέ πλήρη

κοινωνία μέ τό άγιο Πνεύμα, έλεύθερη.
'Όταν πλέον δ νούς καί οί λογισμοί άρπάζονται από τά έγκόσμια
πρός τά θεία, όταν φωτίζονται απόλυτα καί φαιδρύνονται ένωμένοι
μέ τήν ένέργεια τού Πνεύματος, τότε είναι δυνατό νά δοκιμάσουν

ακόμα γλυκύτερο, «ένδότερον καί βαθύτερον καί απόκρυφον φώς»
(Η

3).

Τότε εχουμε τήν πανίερη ελλαμψη πού γίνεται φανερή καί στό

ίδιο τό σώμα, παρουσιαζόμενο καί αυτό «έν άλλ1) μορφΌ», φωτεινό
καί λαμπρό, «θεοειδές», ακόμη καί έξωτερικά (Περί έλευθερίας ναός

25).

Είναι ή ωρα της εισόδου τού νού σέ άδυτα μυστήρια της θεότη

τας, ή ωρα τών άποκαλύψεων, τών άρρητων πνευματικών θεωριών,

τών άπόκρυφων μυστηρίων, ή ώρα πού θεάται την ύποστατικη άλη
θεια καί γνωρίζει ό, τι δέν μπορούν νά γνωρίσουν οί άλλοι. Κι έδώ
πρoχωrιεί από βάθος σέ βάθος, άπό θαυμαστά σέ θαυμαστά. Ό Θε
ός τού έμπιστεύεται όλο καί περισσότερα. Όλόκληρος πλέον δ άν
θρωπος, ψυχη καί σώμα, πλέει καί λούεται στό φώς, ετσι ωστε ή
έλευθερία του νά ειναι πλήρης, αφού καί τό σώμα είναι πέρα από την
κατάσταση πού θά μπορούσε νά διαπράξει άμαρτία. Ή χαρισματι

κη καί δυναμικη αυτη κατάσταση δέν διαρκεί. Κάποια στιγμή ύπο
χωρεί, τό φώς λιγοστεύει, ή ευφροσύνη μικραίνει, τό θείο πύρ μόλις
πού γίνεται αίσθητό. Τότε δ άσκητής ζεί μέ την μνήμη της άφατης
δωρεας καί την έκζητηση της. 'Ακόμη περισσότερο, τόν ασκητη μπο-
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ρεί πάλι νά τόν ένοχλήσει δ δαίμονας, νά τόν θυμηθούν κάποια πα
λαιά του πάθη. ~γ αύτό, διαβεβαιώνει δ Μακάριος δτι, παρ' δλες

τίς πνευματικές άναβάσεις, τίς θεωρίες καί τίς έλλάμψεις, δ προσ
ευχόμενος δέν άποκτα τήν δριστική καί τέλεια έλευθερία του παρά
μόνο στόν μέλλοντα αUΔνα:
«Κεφάλαιον δέ πάσης άγαθης σπουδης καί κορυφαίον τών κατορ
θωμάτων έστίν ή της προσευχης προσκαρτέρησις, δι' ής καί τάς
λοιπάς άρετάς διά της παρά Θεού αΙτήσεως δσημέραι προσκτά
σθαι δυνάμεθα» (ΜΕπ

21).

«Δεί ήμάς μή κατά fθος σωματικόν, μήτε Kpαιryής fθει, μήτε συν

ηθείQ. σιωπής, μήτε κλίσεως γονάτων προσεύχεσθαι, άλλά νηφα
λέως τφ νφ προσέχοντας προσδοκάν τόν Θεόν ... ή ψυχή δλη δι'
δλου άποδεδόσθω είς τήν πρός Κύριον αΤτησιν καί άγάπην, μή ρεμ

βομένη καί περιφερομένη τοίς λογισμοίς ... Καί οΟτως αύΤός ( = δ
Κύριος) έπιλάμψει, άληθινήν διδάσκων αΤτησιν, διδούς εύχήν κα
θαράν πνευματικήν» (ΑΓ

1-2).

«Σπούδαζε έπισυνάγειν πάντοτε έαυτόν εΙς τό

fpyov

καί εΙς τήν ζή

τησιν καί είς πόθον Θεού, έκεί έκτείνου καί ένθυμΟύ καί μελέτα,
δπου τό σώμα εΟχετρι, 1\τοι βοής χρεία

1\ σιγης 1\ ώσδηποτούν,

νον νηφούσ1] καί προσεχούσ1] διανοίφ) (ΠΙ lΓ

μό

4/04).

«~EKαστoς ... έν τη έαυτού καρδίQ. σπουδαζέτω καί ζητείτω παρά

Θεού άδιαλείπτως fχειν (= άγάπην καί φόβον Θεού) καί διά της
συνεχούς, μάλλον δέ άδιαλείπτου, μνήμης <τού> Κυρίου καί έ
ρωτος ούρανίου ταύτη ν δσημέραι κατά προκοπήν διά της χάριτος
έπαυξάνων προσκτάσθω» (ΜΕπ

17).

«~Ωσπεp γάρ δ είκονογράφος προσέχει τφ προσώπφ τού βασιλέ

ως καί γράφει ... τόν αύτόν τρόπον καί δ

... Χριστός

τοίς ... άτενί

ζουσι διά παντός πρός αυτόν εύθέως ζωγραφεί κατά τήν εΙκόνα
αύτού έπουράνιον δνθρωΠΟν" έκ τού αύτού Πνεύματος, έκ της ύ
ποστάσεως αυτού, τού φωτός τού άνεκλαλήτου, γράφει είκόνα ου
ράνιον καί δίδωσιν αύτΌ τόν καλόν καί άγαθόν αύτης νυμφίον» (Α

4).
«WΕστιν αίσθησις καί fστιν δρασις καί fστι φωτισμός. Καί ούτος

δ fxrov τόν φωτισμόν μειζότερός έστι τού fχοντος τήν αίσθησιν ...
Πλήν δλλο έστίν άποκάλυψις, δτι πράγματα μεγάλα καί μυστή
ρια Θεού άποκαλύπτεται τΌ ψυΧΌ» (Ζ 5).
«Πολλοίς δέ καί ποικίλοις τρόποις της χάριτος κατά προκοπή ν

καί αϋξησιν καί χρονικΌ παρατάσει εΙς τά τέλεια μέτρα της καθα
ρότητος ή χάρις τού Πνεύματος καταξιοί έλθείν ψυχάς τάς ύπη
κόους αύτΌ κατά πάντα ... ΕΙς τούς προσευχομένους έν ταίς άρχαις
δίδω σι τροφήν γάλακτος πνευματικήν, γλυκύτητος καί πόθου ε

πουρανίου μεστήν έν τΌ ΚαΡδίQ. ... Ε{τα κατά προκοπήν καί αΟξη
σιν της ψυχης άνακαινιζομένης στερεωτέραν τού πνεύματος δίδωσι
τροφήν, δμα τε καί αί της χάριτος πτέρυγες (τούτ' fστιν ή δύναμις
τού Πνεύματος) προκοπτούσης έν τοις άγαθοις έργοις της ψυχής
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αυξάνονται έν αύΤΌ. Ε{τα διδάσκει ή θεία χάρις ... τήν διάνοιαν ί
πτασθαι πρώτον μέν περί τήν νοσσιάν (= φωλεάν) της καρδίας, ή
τοι τών λογισμών (τούτ' faτIV άρεμβάστως κατά Θεόν ευχεσθαι
δυνάμει Πνεύματος). Είτα δσφ τροφήν στερεωτέραν τού Πνεύμα
τος της θεότητος λαμβάνει, τοσούτφ καί ίπτασθαι δύναται μειζό
νως

καί

άνωτέρως

όπό

τού

Πνεύματος

δδηγουμένη

καί

διαβασταζομένη. 'Επάν δέ λοιπόν άνδpωθi] ... άπό βουνοϋ εΙς βου
νόν καί άπό δρους είς δρος {τούτ' faτIV άπό τού κόσμου τούτου

είς τόν άνω κόσμον καί άπό τού αΙώνος τούτου είς τόν μακάριον
καί άφθαρτο\ καί άπειρον αίώνα) εύκόλως δ νούς ίπταται έν πολ
λΌ άμεριμνίQ. καί άναπαύσει ύπό τών πτερύγων τού Πνεύματος βα
σταζόμενος καί δδηγούμενος 'είς δπτασίας καί άποκαλύψεις'
μυστηρίων έπουρανίων καί είς θεωρίας πνευματικάς άρρήτους, ώ
σπερ γλώσσα σαρκός λαλησαι ού δύναται» (ΠΙ ΙΣΤ 2/0Γ 2).
« ... ψυχή γάρ ή K~ταξιωθείσα KOινωνfjσαι τφ Πνεύματι τού φωτός
αύτού καί καταληφθείσα όπό τού κάλλους της άρρήτου δόξης αύ
τού, έτοιμάσαντος αύτήν έαυτφ είς καθέδραν καί οίκηΤήριον, όλη
φώς γίνεται καί δλη πρόσωπον καΙ δλη δφθαλμός ... ώσπερ πύρ,
αύτό τό φώς τού πυρός, δλον όμοιον αύτφ έστί. .. ουτω καί ή ψυχή

ή καταληφθείσα τελείως όπό τού άρρήτου κάλλους της δόξης τού
φωτός τού προσώπου Χριστού ... » (Α

2).

«Είσέρχεταί τις κλίναι γόνυ καί ή καρδία πληρούται της θείας έ

νεργείας καί εύφραίνεται ή ψυχή μετά τού Κυρίου ώς νύμφη μετά

νυμφίου ... Καί συμβαίνει δτι, άσχολούμενος ούτος (= δ άσκητής)
πάσαν ή μέραν, έν μι~ ώρQ. δίδωσιν έαυτόν είς εύχήν καί άρπάζε
ται εΙς προσευχήν δ

faro

άνθρωπος, εΙς άπειρον βάθος έκείνου τού

αίώνος έν ήδύτητι πολλΌ, ώστε ξενίζεσθαι τόν νούν δλον, δντα με
τέωρον καί ήρπασμένον έκεί, ώστε κατ' έκείνον τόν καιρόν λήθην
έγγενέσθαι τοίς λογισμοίς τού φρονήματος τού έπιγείου, διά τό με
στωθηναι τούς λογισμούς καί αίχμαλωτισθηναι είς τά θεία καί έ
πουράνια ... » (Η

1).

«Ποτέ μέν πλέον έκκαίεται καί άπτεται τό (= θείον) πύρ (= είς τήν
καρδίαν), ποτέ δέ ώς μαλθακώτερον καί πραϋτερον. Καί αύτό τό

φώς κατά καιρούς τινας πλέον έξάπτεται καί λάμπει, ποτέ δέ ύ
ποστέλλεται καί στυγνάζει. Καί αi)τη ή λαμπάς

τε

(=1'1 ψυχή) πάνΤΟ

καιομένη καί λάμπουσα, όταν φαιδρυνθi] πλέον, έν μέθ1]

έξάπτεται της άγάπης τού Θεού· αύθις δέ κατ' οΙκονομίαν ένδίδω
σι, καίτοι συνόν τό φώς άμβλύτερόν έστιν» (Η

2).

«'Εν άλλφ δέ καιΡφ αυτό τό φώς έν τΌ καρδίQ. φαίνον ήνοιγε τό
ένδότερον καί βαθύτερον καί άπόκρυφον φώς, ώστε δλον τόν άν
θρωπον καταποθέντα είς έκείνην τήν γλυκύτητα καί θεωρίαν μη

κέτι fχειν έαυτόν ... ώστε τόν άνθρωπον κατ' έκείνον τόν καιρόν

έλευθερωθέντα φθάσαι εΙς τά τέλεια μέτρα καί ε{ναι καθαρόν καί
έλεύθερον έκ της άμαρτίας. 'Αλλά μετά ταύτα ύπέστειλεν ή χάρις
καί ήλθε τό κάλυμμα της έναντίας δυνάμεως φαίνεται δέ πως με
ρικώς καί fστη εΙς Ινα βαθμόν κατώτερον της τελειότητος» (Η

3).
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« ...

τών μέν ουν αγίων ή θεοειδής τού Πνεύματος είκών από τού

νύν f:νδον, ό'>σπερ έντυπωθείσα, καί τό σώμα θεοειδές Ιξω καί ου
ράνιον έπεργάσεται» (Περί έλευθερίας νοός

25).

ΕΡΓΑ

Λόγοι

64 (Συλλογή

Ι). Ή έκτενέστερη καί λιγότερο γνωστή από τίς συλ

λογές. Ό 10ς ι\όγος ταυτίζεται μέ τήν περίφημη Μεγάλη 'Επιστολή, γιά

τήν όποία βλ. παρακάτω, καί ό 40ός έπίσης είναι 'Επιστολή. Ό 620ς
βρίσκεται στά έργα τών Κλήμη Άλεξανδρέα καί Μαξίμου 'Ομολογητη

17 [1969] 221-223)

1-22

(GCS

καί άρα είναι νόθος.

Η. BERTHOLD, Makarios/Symeon. Reden und Briefe. Die Sammlung Ι des Vat. Gr.
694 (Β). Ι. Teil: Einleiιung und Tabellen. Die Ιοgοί Β 2-29 (GCS 1973). 2. Teil: Die Ιοgοί
Β 30-64 (GCS 1973).

'Ομιλίαι πνευματικαί

SO (Συλλογή 11).

Ή γνωστότερη καί πιό φροντισμέ

νη συλλογή.

PG 34, 449-822. Η. DORRIES-E. KL.OSTERMANN-M. KROGER, Die 50 geistlichen
Homilien des Makarios, Bcrlin 1964. ΒΕΠ 41, 145-355. Καί λαϊκοοικοδομητικές έλληνι
κές έκδόσεις, δπως ή «έπιμελείφ) Σπυρ. Ζέρβου: Τού έν άγίοις πατρός ήμών Μακαρίου
τού ΑΙγυπτίου, Όμιλίαι πνευματικαί, πάνυ πολλής ώφελείας πεπληρωμέναι ... , Βενετία

J. S. Asscmani ώς εργα 'Εφραίμ τού
Σύρου: W. STROTHMANN, Schriften des Makarios/Symeon unter dem Namen dc.,
Ephraem, Wiesbaden 1981 [δακτυλογραφημένες].
1857.

Όμιλίες τής συλλογής εκδόθηκαν από τον

Λόγοι

8

43 (Συλλογή

ΙΙ/). 'Από αυτούς

15

περιέχονται στήν Συλλογή

στήν Συλλογή Ι. 'Εκδόθηκαν γιά πρώτη φορά τό

/l

καί

1961.

Ε. KI.OSTERMANN-H. BERTHOLD, Neue Homilien des Makarios/Symeon, Ι aus Typus
111, Berlin 1961. ΒΕΠ 42,35-142. V. DESPER: SCh 275, σσ. 72-346.

Μεγάλη Έπιστολή. Σπουδαίο νηπτικοασκητικό κείμενο σέ μορφή πρα

γματείας. Ό έκδότης της W. Jaeger τήν θεωρεί έξαρτώμενη άπό τό έργίδιο
«Περί τού κατά Θεόν σκοπού» τού Γρηγορίου Νύσσης, ένώ δ R. Staats ύ
ποστήριξε άρκετά πειστικά, φρονούμε, δτι δ Γρ. Νύσσης διασκεύασε τήν
παρούσα 'Επιστολή, πού μέρος της βρίσκεται στήν μακαριανική Όμιλία

40 (Συλλογή //).

Ό Μακάριος έδώ υπερασπίζεται τόν άσκητισμό τών κύ

κλων του καί άπαλείφει τίς παρεκκλίσεις τους.

PG 34, 409-442. W. JAEGER, Two Rediscovered Works of Ancient Chήstίan Literature:
Gregory of Nyssa and Macarius, Leiden 1954, σσ. 233-302. ΒΕΠ 42, 143-177. Makarios/
Symeon, Epistola Magna, hrsg. νοπ R. STAATS, Gottingen 1984.
'Ομιλίαι

7.

Δύο χειρόγραφα της Συλλογής

όμιλίες, από τίς δποίες ή

2

καί ή

5

/l

περιέχουν ασύνδετες καί

7

βρίσκονται στήν συλλογή ΠΙ, ένώ οί
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Ι,3 καί

5 στήν

άραβlκή συλλογή. Ή

4 είναι

τά κεφ.

47

καί

48

της ι\αυσαί~

κής ιστορίας του Παλλαδίου καί ή

7 ταυτίζεται μέ τήν 'Επιστολή 8 του' Αμ
μωνίi (CPG 11 2380.2): G. L. Marriot, Macarίi Anecdota Seven unpublished
Homi1ics of Macarius, Harvard υnίν. Press 1918. ΒΕΠ 42, 11-34.
Λόγοι

26

(Συλλογή

IV).

"Ολοι περιέχονται στήν συλλογή Ι (Λόγοι

64).

Πραγματείαι (ή Λόγοι) 7. Περί φυλακής καρδίας (είναι αποσπάσματα από
τήν συλλογή 1). Περί τελειότητος, Περί προσευχής, Περί ύπομοvfjς, Περί
ύψώσεως τού νοός, Περί άγάπης καί Περί έλευθερίας νοός. ΟΙ πραγματείες

2-7

είναι αποσπάσματα της Συλλογής

IV,

καί παρουσιάζονται έπίσης μέ τήν μορφή

πού περιέχεται στήν Συλλογή Ι,

150 Κεφαλαίων:

ρα

34, 821-968.

ΒΕΠ 42, 179-252. Ύπάρχουν ανέκδοτες καί αλλες συναγωγές αποσπασμά
των από όμιλίες μακαριανικές.
Μεταφράσεις. 'Ενωρίς τά μακαριανικά εργα μεταφράστηκαν η διασκευά
στηκαν σέ αρχαίες ανατολικές γλώσσες (συριακή, κοπτική, αραβική, αρ

μενική, γεωργιανή, αίθιοπική) καί στήν σλαβική. Ή ερευνά τους είναι ακόμη
στήν αρχή, αλλά γνωρίζουμε ότι κείμενα τών μεταφράσεων αύτών απου

σιάζουν από τίς έλληνικές συλλογές καί αρα είναι κατά τεκμήριο νόθα. Ση
μειώνουμε μόνο ότι παλαιότερη μετάφραση είναι ή συριακή, πού εγινε τό

534 (έκδίδεται από τόν W. Strothmann, Dic syrische ϋbcrΙίcfcrung der
Schriften dcs Makarios. Tcίl 1 [Syrischer Tcxt] und Teίl 2 [γερμανική
μετάφραση], Wiesbadcn 1981), ένώ μεγαλύτερη σημασία εχει ή αραβική (σέ
χρήση κοπτών) Συλλογή (IV), πού αποδίδεται στόν Συμεών Στυλίτη καί πε
ριέχει τμήματα τών έλληνικών Συλλογών Ι, II καί ΠΙ. Τά κείμενα της lV
μετέφρασε στήν γερμανική ό W. Strothmann, Makarios/Symeon. Das
arabischc Sondcrgut, Wicsbadcn 1975. Βλ. CPG 11 2420-2427.
ΕΥΠΡΕΠΙΟΣ ΠΑΛΤΟΥ. Ό Σεβηρος, μονοφυσίτης έπίσκοπος Άντιο

χείας (513-518), στό fpyo του Contra additiones Juliani (έπισκόπου Άλικαρ
νασσού) άναφέρει ύπομνήματα Contra AdeIphios μεσσαλιανού, τόν όποίο
προσπάθησε νά κερδίσει στήν όρθοδοξία ό Φλαβιανός , Αντιοχείας (380-403).
Στό Κατά Άδελφίου τούτο ύπόμνημα ό Σεβηρος βρηκε χωρίο

6-7

άράδων

κάποιου Εύπρεπίου έπισκόπου Πάλτου (δυτικά της Λαοδίκειας στήν Συ
ρία). Τό χωρίο άνfjKε σέ ε{δος έκθέσεως τών μεσσαλιανικών άντιλήψεων

καί άπευθυνόταν πρός τόν Παυλίνο ' Αντιοχείας

( + 388;).

Προφανώς ό Εύ

πρέπιος έναντιώθηκε στούς μεσσαλιανούς παράλληλα μέ τόν συντάκτη τών

ΜακαρlαVlκών fpyrov, μέ τά όποία δμως δέν γνωρίζουμε αν ε{χε κάποια
σχέση. νΕκδοση: R. Hespel: COSCO 295 (1968) 34, δπου τό συριακό κείμε
νο, καί

COSCO 296 (1968) 28-29,

δπου γαλλική του μετάφραση.
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Ίστορικοφιλολογικά-σχtση μt τόν μεσσαλιανισμό:

VILLECOURT, La date et Ι' origίne des "Homelies SΡίήtueΙΙes" attήbuees a Macaire:
Compccs rendus de /' Academie des Inscripcions ec Be//es Letrres, BruxeIles 1920, οσ. 250-258.
Βλ. καί Μυ 35( 1922)203-212. Α. WILMART, Ι' origine veritable des Homelies pneumatiques:
RAM Ι (1920) 361-377. Κ. ΔΥΟΒΟΥΝΙΩΤΟΥ. Κρίσις περί τών συγγραμμάτων Μακα
ρίου τού Αιγυπτίου: ΕΕΒΣ Ι (1924) 86-92. Μ. KMOSKO. Liber Graduum. Ε codicibus syriacis
Parisiis. Londini. Romae, Hierosolymis alibique asservatis edidit (Patrologia Syriaca 1/3).
Paris 1926. F. DORR. Diadochos νοη Photike und die Messalianer .... Freiburg im Br. 1937.
Η. DORRIES. Symeon νοη Mesopotami~n. Die ϋberlίcferung der messalianischen
"Makarios"-Schriften (τυ 55. Ι), Leipzig 1941. Ε. KLOSTERMANN. Symeon und Macarius.
Bemerkungen zur Texgestalt zweier divergierender ϋberΙίcferungeη, BerIin 1944. R.A.
KLOSTERMANN. Die slavische ϋberlίeferuηg. der Makarios-Schriften. Goteborg 1950 (έδώ
καί δλη ή παλαιά ρωσική βιβλιογραφία). Η. DbRRIES. ChristIicher Humanismus und
Monchische Geist-Ethik: ThLZ 79 (1954) 643-656. Α. KEMMER, Gregor νοη Nyssa und
Ps. Makarios. Der Messalianismus im L.ίchte ostlicher Herzensmystik: Antonius Magnus
Eremita (έκδ. Srudia anselmiana 38), Roma 1956. σσ. 268-282. J. GRIBOMONT. Le
monachisme au 4e siecle en Asie Mineur: de Gangres au messalίanisme: SP 2 (1957) 400-415.
Α. KEMMER. Messalianismus bei Gregor νοη Nyssa und Pseudo-Makarius: RB 72 (1962)
278-306. U. SCHUL ΤΖΕ. Das Verhiiltnis der "geistlichen Homilien" des Ps.-Makarios zu
den ίibrigen Schriften Symeons νοη Mesopotamien. Gottingen 1962 (δακτυλογραφημένη
διατριβή). Ε. ΒΕΝΖ. Die protestantische Thebais. Zur Nachwirkung Makarius des Aegypters
im Protestantismus .... Mayence 1963. G. QUISPEL. The Syrian Thomas and the Syrian
Macarius: VC 18 (1964) 226-235. Α. BAKER. Pseudo-Macarius and the Gospel ofThomas:
VC 18 (1964) 215-225. Α. F. J. KLIJN. Some Remarks οη the Quotations of the Gospels
ίη Gregor of Nyssa's "De lnstituto christiano" and Macarius' 'ΈΡίstuΙa Magna": VC 19 (1965)
164-168. J. KlRCHMEYER. Les 50 Homelies spirituelles de Macaire: RAM 41 (1%5) 191-195.
Η. DORRIES. Κυκλοφόρησε διάφορες σχετικές μελέτες στόν τόμο του Wort und Stunde.
Ι: Gesammelte Aussii.tze zur Kirchengeschichte des vierten Jahrhunderts. GDttingen 1966.
Α. BAKER. Pscudo-Macarius and Gregory of Nyssa: VC 20 (1966) 227-234. G. QUΙSPEL,
Macarius. das Thomasevangelium und das Lied νοη dcr Perlc. Leiden 1967. Β. ΨΕΥΤΟΓ
Ι.

ΚΑ. Ή γνησιότης τών συγγραμμάτων Μακαρίου τού Αίγυπτίου. Συζήτησις έλλήνων λο

γίων τού

18 αΙ: ΘεολΟΥικόν συμπόσιον. Χαριστήριον εις Π. Χρήστου. Θεσσαλονίκη 1967.
191-214. R. ST AATS. Die Asketen aus Mesopotamien ίη der Rede des Gregor νοη Nyssa
Ίη suam ordinationem": VC 21 (1967) 165-179. ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ. Gregor νοη Nyssa und die
Messaliancr, Berlin 1968. Ε. Α. ΟΑ νι DS. Eine Illustration zur Textίiberlieferung des Corpus
Macarianum: ΒΖ 61 (1968) 10-18. G. J. Μ. BARTELINK. Texts paraIlcls between the Vita
Hypatii of Callinicus and the Pseudo-Macariana: VC 22 (1968) 128-136. Ε.Α. ΟΑ VIDS.
νοη der Anonymitiit zur Pseudonymitiit. Der Liber Graduum und das Corpus Macarianum:
ZDMG Suppl' Ι, 17 (1969) Teil 2, σσ. 375-379. Α. BAKER, Syriac and the scripturaI
quotations of Pseudo-Macarius: JThS 20 (1969) Ι33-149. R. STAATS, Die tDrichteII
Jungfrauen νοη Μι 25 ίη gnostischer und antignostischer Literatur: W. Eltester (έκδότης).
Christeneum und Gnosis, Berlin Ι969. σσ. 98-115. R. DRAGUET. Paralleles macarien
syriaques des Logoi Ι et ΙΙΙ de Ι' Asceticon Ιsaϊen syriaque: Μυ 83 (1970) 491-496. J.
MEYENDORFF. Messalianism or antimessalianism? Α fresh look at the Macarian problem:
Kyriakon. (Τιμητικός Τόμος εις J. Quasten),Il. Mίinster 1971. σσ.585-590. J. GRIBOMONT,
Le dossier des origines du messalianisme: ΕΡekιa.ςis. Melanges ... au cardinal J. DanieIou,
Paris 1972. σσ. 611-625. Α. vOOBUS. Οη the historical importance of the legacy of
Pseudo-Macarius. New observations about its syriac provenance, Stockholm 1972. J. l.EROY,
σσ.
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!::xpcrience de Dieu et cenobitisme primitif: L 'exρerience de Dieu dans ΙΒ vie monasrique.
l.a Pierre-qui-Vire 1973, σσ. 117-123. J. GRIBOMONT, Les succes litteraires des Peres grecs
ct Ics problemes d' hisιoire des textes: SEJG 22 (1974/5) 23-49 (καί γιά μακαριανικά έρ
γα). G. QUISPEL, Α apocryphal variant ίη Macarius: OLP 6/7 (1975) 487-492. ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ.
Macarius and the Diatessaron of Tatian: Α Tribure ro Arrhur Voobus-Studies ίπ earIy Chrisrian
Iirerarure .... Ed. by Robert Fischer. Chicago 1977. σσ. 203-210. Α. ΟΕ VOGOE. La ViIa
Pachomίi Junioris ... Ses rapports avec la Regle de Macaire ... : SrMe 20 (1979) 535-553. W.
STROΤHMANN. Textkritische Anmerkungen Ζυ den Geistlichen Homilien des
Makarios-Symeon. Wiesbaden Harrassowitz 1981. Η. BERΤHOLD. Dic Ursprunglichkeit
lίterarίschen Einheiten im Corpus Macarianum: F. Paschke (εκδότης), ϋberιίeferungs
geschicht1jche Untersuchungen (TU). Berlίn 1981, σσ. 61-76. R. SΤΑΑΤS,Μakaήοs-Symeon.
Epistu!a Magna. Eine messalianίsche Monchsregel und ihre Umschrift ίη Gregors νοη Nyssa
De ίnstituto chήstίanο, Gottingen 1984. ΤΗ. ΙΗΝΚΕΝ, Zum 13. Kapitel des Grossen Briefes
des Makarios/Symeon: ΖΚΟ 97 (1986) 79-84.
Θεολογ{α νηπτική:

Die mystίsche Theologie Μ akarius des Aegypters und die iiltesten Ansii.tze
christIίcher Mystik, Βοηη 1908. J. STIGLMA YR. Sachlίches und Sprachlίches bei Makarius
νοη Aegypten .... Innsbruck 1912. Βλ. καί ZKTh 49 (1925) 244-260. J. PACHEU. Ι'
exρerience mystique de Macaire Ι' Egyptien: Revue de Phίlosophie 20 (1920) 109-136. Κ.
J.

SΤOFFELS,

Δ ΥΟΒΟΥΝΙΩΤΟΥ. Κρίσις περί τών συγγραμμάτων Μα καρίου τού Αίγυπτίου: ΕΕΒΣ Ι

(1924) 86-92.

Ι. ΠΟΠΟΒΙΤΣ. Τό πρόβλημα της προσωπικότητος καί τής γνώσεως κατά

τόν αγιον Μακάριον τόν ΑΙγύπτιον. Άθήνα

1926 (καί τό 1985 μέ τίτλο: Όδός θεογνω
σίας). Η. GRAEF, La doctrine spiriιuelIe des homelies attribuccs iι Macaire: VSS Ι (1948)
455-468. Η. URS νΟΝ ΒΑΙ ΤHASAR. La gloire et la croix .... Paris 1965. σσ. 223-239.
Α. LEVASTI. La Doctrina dello Pseudo-Macario ... : Rivista di ascetica e mistica 38 (Ι969)
141-159. Ε. Α. DAVIDS. Das Bild νοη Neuen Menschen. Είη Beitrag zum Verstandnis des
Corpus Macarianum. Salzburg-Mίinchen 1968. J. RAASCH. Τhe monastic conccpt of puriIY
of heart and its sources: V. Symeon-Macarius ... : StMon 12 (1970) 7-41. Κ. Τ. W ARE. Τhc
sacrament of baptism and the ascetic lίfe ίη the teaching of Mark the Monk: SP 10 (1970)
441-452. V. DESPREZ. Les citation de Rom. 1-8 dans des ''Homelies'' macariennes: ParoIe
de Ι' Orienr 3 (1972) 75-103 καί 197-240. Ο. HESSE, Markos Eremites und Symeon νοη
Mesopotamien. Untersuchung und Vergleich ihrer lchren Ζυ Τaufe und zur Askese (διατρι
βή), Gottingen 1973. J.-PH. HOUDREΤ. Ι' expericnce de Ι' Esprit Saint dans les Homclics
de Macaire: CarmeI 23 (1975) 43-58. Α. Ρ. CLASKSON. Christ and the ChrisIian ίη the
writings of Pseudo-Macarius .... Rom 1977. Η. DORRIES. Die TheoIogic dcs MacariusSymcon. GDttingen 1978. Η. BERTHOLD. Makarios und seine HOrer. Methodischc
Beobachtungen an antignostischer/antimanichiiischer Literatur: Ρ. Nagel (έκδ.). Srudien zum
Menschenbild ίη Gnosis und Manichiiίsmus. Halle 1979. σσ. 229-239. Ι. ΚΟΡΝΑΡΑΚΗ,
Νούς «εν τάφφ». Ψυχολογική θεώρησις της Α' παραγράφου τού Λόγου τού Μακαρίου
«Περί ελευθερίας τού νοός»: ΕΕΘΑ

24 (1979/80) 347-372. W. STOELLGER. Gnade und

WίlIensfreiheit nach Makarios/Symcon: F. Lilienfeld-E. Mίihlenberg (εκδότες), GnadenwahI

und Entscheίdungsfreiheίt ίπ der TheoIogie der Alten Kirche ... , Erlangen TheoI. Fakultiit
1980, σσ. 63-68 καί 106-112. W. STROTHMANN (εκδότης). Makarios-Symposium ίiber
das Bδse. Vortriige der Finnisch-deutschen Theologentagung ίη Goslar 1980. Μνημονεύου
με τίς ενδιαφέρουσες άνακοινώσεις. πού περιλαμβάνονται στό συλλογικό τούτο έργο:
J. MARTIKAINEN, Das Bose ίη den Schriften des Syrers Ephraem. im Stufenbuch und
im Corpus Macaήanum. σσ. 36-46' J. THUREN. Makaήos/Symeon a1s AusIeger der Heilίgen
Schήft. σσ. 72-84' Η. ΗΕΙΝΟ, Die Homilίen des Makarius und die finnische Beterbewegung.
σσ.

343-354' R.

SΤAATS. Messalίanerforschung

und Ostkirchenkunde.

σσ.

47-71.

Ε.

G.
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MAΤSAGOURAS,

MoraJ Deve10pment and Education ... : Θεολoyiα 51 (1980) 833-870, 52
(1981) 550-570 καί 895-938 (σύγκριση παιδαγωγικών θεωριών μέ άντιλήψεις Μακαριανι
κών fΡΎων). J. Ε. GOEHRING, Pachomius' Vision of Heresy: Τhe Development of a
Pachomian Tradition: Μυ 95 (1982) 241-310. G. BUNGE. Evagre Ie Pontique et 1es deux
Macaire: Irenikon 56 (1983) 215-226, 323-360. ν. DESPREZ, "PIerophoria" chez Ie
pseudo-Macaίre: pIenitude et certίtude en pays grecs: CoIlection Ostertienne 46 (1984) 89-11 Ι .
Ι. GOBRY, Les moines en Occident, Ι: De s. Antoine a s. Basil. .. , Librairie Α. Fayard 1985,
σσ.251-259.

91.

ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ Ο ΝΕΟΑΡΕΙΑΝΟΣ

α. Ύπόμνημα είς 'Ιώβ
β. Διαταγαί 'Αποστόλων
γ. Άποστολικοί κανόνες

δ. Έπιστολαί ψευδο-Ίγνατίου

Στήν έποχή τού

355-380

περίπου ήκμασε κι έδρασε ό νεοαρειανός

'Ιουλιανός. WΕζησε μάλλον στήν 'Αντιόχεια, άναμίχτηκε μέ δικό του
σιωπηρό τρόπο στίς θεολογικές συζητήσεις της έποχης κι έγινε ύπο
μνηματιστής, συμπιλητής καί φαλκιδευτής έκκλησιαστικών κειμέ
νων. Γνώριζε τήν έρμηνευτική παράδοση της 'Αλεξάνδρειας καί της

Άντιόχειας, τήν κανονιστική γραμματεία της 'Εκκλησίας καί τόν

τρόπο νά κυκλοφορεί τίς άπόψεις του μέσω κειμένων του πού δέν

άναφέρουν τό όνομά του. Θεολογικά -f\ταν τοποθετημένος μέ τούς
νεοαρειανούς ('Αέτιο, Εύνόμιο) ή τό λιγότερο κινήθηκε μεταξύ αύ
τών καί τών όμοίων. Γιά τήν ζωή του δέν γνωρίζουμε τίποτα, ουτε
μπορούμε νά τόν ταυτίσουμε μέ άλλον σύγχρονό του 'Ιουλιανό.
Τό όνομα τού 'Ιουλιανού βρίσκεται στίς έρμηνευτικές Σειρές στόν

'Ιώβ. Ταυτίζοντας μ' εύκολία τό πληθος έρμηνευτικών άποσπασμά
των, πού φέρουν τό όνομα τούτο, μέ τό άνώνυμα παραδιδόμενο στά
χειρόγραφα

(Paris gr. 454

καί

169)

ύπόμνημα στόν 'Ιώβ, έχουμε τόν

συντάκτη τού τελευταίου, πού άπό παρανόηση είχε θεωρηθεί έργο
τού 'Ιουλιανού' Αλικ(αρνασσέα) ή τού 'Ωριγένη. Ό

D. Hagedorn,

βά

σει τών παραπάνω χειρογράφων καί τών Σειρών, έξέδωκε κριτικά

(1973)

τό ύπόμνημα τούτο καί μέ συγκριτική μελέτη στερέωσε τήν

παλαιότερη ύπόθεση δτι ό συντά κτης του 'Ιουλιανός ταυτίζεται μέ

τόν άνώνυμο συμπιλητή της κανονιστικης συλλογης Διαταγαί τών
'Αποστόλων, δπως καί μέ τόν άνώνυμο συντάκτη τών λεγόμενων
έκτενών ψευδo-ιγvατιανών 'Επιστολών. Πράγματι τά παράλληλα χω
ρία στά κείμενα αύτά είναι πολλές φορές έντυπωσιακά. Τό ίδιο πα

ρατηρείται καί γιά θεολογικά σημεία τους. 'Επομένως ή πρόταση του
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Hagedorn

είναι δικαιολογημένη καί μας ύποχρεώνει νά περιλάβου

με τά τρία κείμενα στό παρόν κεφάλαιο. Τό άσθενές σημείο της προ
τάσεως είναι ή έλλειψη κοινης γιά τά τρία έργα όρολογίας, κάτι πού
ίσως έξηγεί ό συμπιληματικός χαρακτήρας της έπεμβάσεως του 'Ιου

λιανου σέ ύλικό παλαιότερο. Διατυπώθηκε άΚόμα ή μή εύλογοφα
νής ύπόθεση ότι τά τρία κείμενα συμπιλήθηκαν σέ όργανωμένο έρ
γαστήριο κατασκευης ψευδεπιγράφων, δπου έργαζόταν όλόκληρη
όμάδα ειδικών μέ κάποιον έπικεφαλης (Μ.

Metzger).

Ύπόμνημα είς τόν Ίώβ. Κείμενο μεγάλης σημασίας, κυρίως διό

τι, φαίνεται, είναι τό πρώτο σωζόμενο ύπόμνημα της άρχαίας Έκ
κλησίας στόν 'Ιώβ. Ό 'Ιουλιανός, άκολουθώντας τήν άλεξανδρινή
έρμηνευτική παράδοση καί γνωρίζοντας τήν άντιοχειανή, εγινε πρω
τοπόρος της έρμηνείας του 'Ιώβ, χρησιμοποιώντας μάλιστα τό κεί
μενο του Λουκιανου, πού έπικρατουσε στήν Μικρασία καί τήν

'Α νηόχεια. Μέ τά μεταγενέστερα σχετικά ύπομνήματα του Διδύμου,
του Όλυμπιοδώρου καί του Χρυσοστόμου δέν εχει σχέση τό έργο
του 'Ιουλιανου. 'Αλλά καί οί συγκεκριμένες πηγές του, αν είχε, μας

είναι αγνωστες. Στό εργο δέν γίνονται άναφορές στίς θεολογικές δια
μάχες της έποχης. Μερικές φράσεις του δμως στά κεφάλαια 37, 22-23
καί 38,27-29 προδίδουν τήν θεολογική του τοποθέτηση. Ή προβλη

ματική του σχετικά μέ τήν γέννηση τού ΥΙού άπό τόν Πατέρα είναι
σχεδόν δμοια μ' έκείνη τού Άετίου καί τών όμοίων. Ό Υίός δέν ει

ναι όμοούσιος, ούτε όμοιούσιος, δέν εχει μετουσία στήν φύση τού
Πατέρα, έφόσον αύτός είναι άπαθής καί μέ τήν γέννηση θά πάθαινε
τροπή. Τό ιδιαίτερο έπιχείρημά του, γιά νά τονίσει τήν μοναδικότη

τα τού Υίού, είναι δη μόνος ό ΥΙός γεννήθηκε «άμεσιτεύτως» καί

γι' αύτό είναι «ατρεπτος» καί «αφθαρτος» σέ άντίθεση μέ τά κτίσμα
τα, πού προηλθαν μέ τήν μεσιτεία τού Υίού καί γι' αύτό είναι τρεπτά

κτιστά. Τό ίδιο έπιχείρημα βρίσκουμε καί στίς Διαταγές τών Άπο

στόλων (Η' 12, 7). Ή όρολογία καί ή προβληματική αύτή όδήγη
σαν τόν Hagedorn στήν χρονολόγηση τού ύπομνήματος στά ετη
357-365 καί τόν Metzger στήν έποχή του 360. Προσεκτική μάλιστα
σύγκρισή τους μέ τήν προβληματική καί τήν όρολογία τών κειμέ
νων τών Γεωργίου Λαοδικείας καί Βασιλείου Άγκύρας (Έπιφανίου,

ΠανάρlOν

73)

δείχνουν δτι θά μπορούσαμε νά τοποθετήσουμε τό ερ

γο τού 'Ιουλιανού στήν έποχή τού

358/9.

D. HAGEDORN, Der Hiobkommentar des Arianers JuIίan, BerIίn 1973. Μεταφράστη
κε στά λατινικά άπό τόν βενεδικτΙνο J. Perionius ( + 1559) καί ό Πρόλογό ς του στήν άρ
μενική:

OC Ι 1 (1911) 26-31.
Ι. DIEU: Mclangι:s Ch. MoeIJer, Ι, Louvain 1914, σσ. 192-196. R. DRAGUEΤ: RHE
20(1924)38-65. Η. ΙΙΕΤΖΜΑΝΝ, Catenen. MitteiIungen ίiber ihre Geschichte und handschriftIiche Oberlίeferung, Freihurg ί. Br. 1897, σσ. 28-34.
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Διαταγαί τών άγίων άποστόλων διά Κλήμεντος. Τό έκτενέστερο
κανονιστικό εργο τής άρχαίας 'Εκκλησίας. Συμπιλήθηκε μάλλον

στήν Άντιόχεια περί τό

380

καί φυσικά δέν εχει ένότητα θεματικής

καί όρολογίας. Τό ψευδεπίγραφο τούτο εργο άποτελείται άπό

8

βι

βλία, πού εχουν χαρακτήρα κανονιστικό καί δίνουν έντολές καί ό
δηγίες δήθεν τών Άποστόλων στούς λαϊκούς καί τούς κληρικούς.
Είναι άποτέλεσμα έλαφρής έπεξεργασίας παλαιού ύλικου, τό όποίο

κυριαρχεί. Τά βιβλία Α' -ΣΤ' άντλούν άπό τήν «Διδασκαλίαν τών
Άποστ6λων» (βλ. Α ι τόμο Πατρολο-Υ{ας, σσ.

380-382)

καί συμβου

λεύουν τούς λαϊκούς (Α Ι), δρίζουν τήν θέση καί τήν συμπεριφορά
τών κληρικών στήν Έκκλησία (Β'), άναφέρονται στίς χήρες (Γ'),
στά ορφανά (Δ') καί τούς μάρτυρες (Ε') καί όμιλούν άποτρεπτικά

περί τών σχισμάτων στήν 'Εκκλησία. Τό βιβλίο Ζ' άντλεί άπό τήν

«Διδαχήν τών Άποστ6λων» κι έπεκτείνεται στήν θεία Εύχαριστία
καί περισσότερο στό Βάπτισμα. Τό βιβλίο Η'

, πού είναι

καί τό σπου

δαιότερο, άντλεί άπό την «Άποστολικήν παράδοσιν» (ή άλλιώς «Διά
ταξιν Αiγυπτιακήν 'Εκκλησιαστικήν»' βλ. Α' τόμο Πατρολογίας,
σσ.

377/8)

καί άπό άλλες άγνωστες γιά μάς πηγές καί παρουσιάζει

έκτενώς τήν λειτουργική πράξη τής Άντιόχειας, τήν τάξη χειροτο

νίας τού έπισκόπου, τού πρεσβυτέρου καί τού διακόνου καί τίς ποι
κίλες χειροθεσίες. Τά διάφορα τμήματα τού κειμένου εΙσάγονται ώς

έντολές τών Άποστόλων καί αύτές πάλι μεταδίδονται δήθεν μέσω
τού Κλήμη Ρώμης.

Έξαιρετικής καί μοναδικής σημασίας είναι δτι, γιά νά παρουσιά
σει τήν χειροτονία τού έπισκόπου, καταγράφει όλόκληρη τήν θεία
Λειτουργία (Η'

5-15).

Στό σημείο μάλιστα πού πρόκειται νά άρχίσει

ή Άναφορά ύπαγορεύει δήθεν τό κείμενο ό άδελφόθεος 'Ιάκωβος

(12).

Τό κείμενο τούτο τής Λειτουργίας είναι τό άρχαιότερο καταγραμ

μένο, έκτός άπό τήν Ά ναφορά τής« Άποστολlκης παραδ6σεως» καί
τού παπύρου τής

Der Balyzeh,

πού άνάγονται στόν Γ' αί. Ή παρού

σα Λειτουργία τών Διαταγών τών Άποστόλων, πού ονομάζεται καί

«Κλημέντlος», δέν φαίνεται νά είναι άκριβώς αύτή πού τελούσε tΊ άν
τιοχειανή 'Εκκλησία, άλλά συναγωγή σχετικών εύχών, έπικλήσεων

κι έκφωνήσεων, πού γενικά χρησιμοποιούσαν οί 'Εκκλησίες τού πα
λαιστινου καί άντιοχειανού χώρου. Είδικά δμως τά λειτουργικά στοι
χεία τού κειμένου είναι μάλλον αύτούσια, χωρίς σοβαρές παρεμβάσεις
τού 'Ιουλιανού, πού άρκέστηκε νά συνάξει δσες εύχές κι έπικλήσεις
γειτονικών τοπικών 'Εκκλησιών θεωρούσε άπαραίτητες ή άξιόλο

γες. Μολονότι λοιπόν ή Κλημέντιος Λειτουργία μάλλον δέν είναι ά
κριβής καταγραφή τής λειτουργικής πράξεως τής Άντιόχειας, άπο
τελεί καθαρή καί πλούσια εΙκόνα τής λειτουργικής πράξεως τής πε
fnοχής, κάτι πού εχει τεράστια σημασία, διότι τό κείμενο καθεαυτό,
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δντας φιλολογικό, εμεινε αναλλοίωτο εκτοτε, χωρίς δηλαδή τήν έ
ξέλιξη πού γνώριζαν τά καθαυτό λειτουργικά κείμενα. Παράλληλα

.

διαπιστώνουμε δτι τά στοιχεία της είναι καί πολύ αρχαιότερα του
γεγονός πού έπιτρέπει νά πιστεύουμε δτι έχουμε αποκρυστάλ
λωση του διαγράμματος της λειτουργικης πράξεως i\δη από τόν Γ'
αΙ, πού δμως έπέτρεπε τήν αύξομείωση τών στοιχείων του.

380,

Τό δλο εργο «Διαταγαί» προϋποθέτει βέβαια ποικίλο παλαιό ύλι
κό πού γνώρισε πολλές έπεξεργασίες, αλλά τήν τελική του μορφή
όφείλει σ' ένα πρόσωπο, στόν 'Ιουλιανό

(Hagedorn,

σσ.

XLI-XL νιι).

Ό 'Ιουλιανός τό προσέγραψε στόν Κλήμη Ρώμης γιά νά έξασφαλί

σει τήν κυκλοφορία του καί νά καλύψει τήν αρειανικότητά του. Ή
'Εκκλησία ένωρίς ύποπτεύτηκε τό έργο καί στήν Πενθέκτη Οίκουμ.
Σύνοδο

(692)

τό καταδίκασε ώς αίρετικό (κανόνας

2).

Ό νεοαρεια

νός συμπιλητής αποφεύγει νά χρησιμοποιήσει γιά τόν Υίό τούς δρους

ανόμοιος

11

μή όμοούσιος, αλλά ή δηθεν α κίνδυνη φρασεολογία του,

δπως
«βαπτίζομαι εΙς f:να άγέννητον μόνον άληθινόν θεόν παντοκράτο
ρα ... καί εΙς τόν Κύριον Ίησούν τόν Χριστόν, τόν μονογενή αύτού

Υίόν ... τόν πρό αίώνων εύδοκίQ. τού Πατρός γεννηθέντα, ού ΚΤΙ
σθέντα» (Ζ ι 41, 4-5)' καί δ Πατήρ «γεννήσας βουλήσει καί δυνά
μει καί άγαθότητι άμεσιτεύτως» (Η ι

12, 7).

όδηγουν στήν θεολογία του Εύνομίου. 'Έτσι ό καθαυτό «αληθινός
θεός» είναι «μόνος» ό «Παντοκράτωρ» Πατέρας, πού γεννα «βου
λήσει» καί δχι «φύσει», δπως δίδασκαν οί όρθόδοξοι. 'Αλλά καί σέ
αναλυτική όμολογία πίστεως αίδιος είναι «μόνον» ό Πατέρας, ό ΥΙός
είναι άπλώς «πρωτότοκος πάσης δημιουργίας» καί τό αγιο Πνευμα
εχει «ποιητήν» τόν Πατέρα, έπομένως είναι κτίσμα, τό πρώτο τών

λειτουργικών πνευμάτων, σύμφωνα καί μέ γραφή χειρογράφου (' Α
θηνών 1435) του ΙΒ ι αΙ Πρόκειται γιά τό χωρίο Η ι 12, 8, από τό ό
ποίο οί νεώτεροι αντιγραφείς, γνωρίζοντας τήν κακοδοξότητα της
διατυπώσεως, αφήρεσαν τήν έπίμαχη φράση. Ή παραπάνω όμολο

γία στό κρίσιμο σημείο:
«Ήμείς δέ ... , τόν ίερόν καί εύθύ λόγον κηρύσσοντες της εύσεβείας,
f:να μόνον Θεόν καταγγέλλομεν ... τών δντων δημιουργόν, τού Χρι

στού Πατέρα ... άίδιον καί άναρχον ... ού δεύτερον δντα

1\ πολλοστόν,

1\

τρίτον

άλλά μόνον άιδίως ... Θεόν καί Πατέρα τού μονογε

νούς κα! πρωτοτόκου πάσης δημιουργίας, f:να Θεόν ένός Υιού Πα

τέρα, ού πλειόνων, ένός Παρακλήτου διά Χριστού καί τών άλλων
ταγμάτων ποιητήν» (ΣΤ'

11, 1-2).

Ό σεβασμός τόν όποίο δείχνει τό κείμενο στόν «Νόμον» καί τούς
Προφητες είναι γενικης φύσεως, ένώ ή περίεργη πρόταση της άργίας
του Σαββάτου (Η ι

33)

καί μερικές παλαιοδιαθηκικές προσευχές κα

τανοουνται καλύτερα ώς άπηχήσεις παλαιότερων πηγών, παρά ώς
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ίουδαίζουσες τάσεις του συμπιλητή, δπως ύποστηρίχτηκε

(Bousset).

Συχνά μάλιστα καταδικάζει τούς 'Ιουδαίους καί τόν συνεορτασμό

του Πάσχα μέ αύτούς (Ε'

17, 1-2).

Έπομένως τό κείμενο δέν μπορει

νά προήλθε από ίουδαίζοντες χριστιανούς τής Άντιόχειας, δπως πρό
τεινε ό Π. Χρήστου (ΘΗΕ

4, 1182).

Ό 'Ιουλιανός ασχολήθηκε μέ τίς «Διαταγές τών 'Αποστόλων» μάλ
λον μετά τήν σύνταξη του ύπομνήματος στόν 'Ιώβ καί σ' έποχή πού
έλειψε κάθε αύτοκρατορικό έρεισμα γιά τούς αρειανούς μέ τόν θά
νατο του Ούάλη

(378),

αν κρίνουμε από τήν φροντίδα του νά κρύβει

τό φρόνημά του καί νά μήν έκφράζεται σαφώς κατά τών «όμοου
σιανών», δπως εκανε στό προηγούμενο εργο του.

Μεταφράστηκαν στήν λατινική, στήν αραβική καί τήν αίθιοπική

(CPG

Ι

1730).

Τών άγίων Συνόδων της καθολικης 'Εκκλησίας, των άνά πάσαν οίκουμένην συνα
θροισθεισών οίκουμενικών τε καί τοπικών ... καί οί Κανόνες τών θείων άποστόλων καί

αί Διαταγαί τών αυτών διά Κλήμε"τος ... εκδοθείσα ύπό Σπυρίδωνος Μήλια, Ένετίησl\'

1761. F.X, FUNK, Didascalia et Constitutiones apostolorum. 1-11. Paderborn 1905 καί Τοτίηο
1969. ΒΕΠ 2.5-172. Κ. TREU: VC 11 (1957) 208-211. Μ. METZGER: SCh 320 (1985) βιβλ.
Α'-Β'· 329 (1986) βιβλ. Γ'-ΣΤ" 336 (1987) βιβλ. Ζ'-ΗΌ
Ε. SCHWARTZ. ϋber dic Apostolischen Kirchcnordnungen .... Strassburg 1910. Η. C.
TURNER, Notcs οη Ihc Apostolίc Constitutions: JThS 15 (1914) 53-65' 16 (1915) 54-61
καί 523-538' 22 (1920) 160-168' 31 (1929) 128-141. R. DRAGUET, υη commenteur greι:
arien sur Job: RHE 20 (1924) 38-65. Η. ΙΙΕΤΖΜΑΝΝ, Ζυτ Geschichtc der orientalίschen
Taufe und Messe im 11 und lν Jahrh., Βοηη 1923. W. BOUSSET, Eine judische Gebι:ts
samm1ung ίη siebenten Buch der aposto1ischen Konstitutionen: Nachr. dcr Gescl/schaft der
W'ίS$., GDttingen 1915, σσ. 435-489. ΑΘΗΝΑΓΟΡΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ, Νεώτεραι άπό
ψεις περί. .. τών 'Αποστολικών Διαταγών: ΕΦΙ933 σσ. 325-358, 481-510. Α. EHRHAR1JT,
Apostolischc Kirchcnordnungen a1s Beispiele frϋh-bΥΖaηtίnίschι:r Intcrpolationen: Zeirschr.
dcr Sav. Stifr. RA 67 (1950) 402-439. J. GAUD[MENT, La formation du droit seculier
et du droit dc Ι' IΞglise aux ψ et ΙΨ sieclc, Paris 1957. ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, Ι' Eglise dans Ι' Empire
romain (Ι Ψ-Ψ)· Histoire du droit et dcs institutions dc Ι' Eg1ise en Occident, Ι ΙΙ, Paris
1958. Α. BAUMSTARK, Lίturgie comparee, Paris 1953, σσ. 12 εξ. W. Ε. ΡΕΤΙΤ, Thr
Anamnesis and lnstitution Narrativcs οΙ' Aposto1ic C:onstitution Book νΙΙ1: JEH 9 (195Η)
1-7. Ε. ΙΑΝΝΕ, Les ordinations dans le rite copte et leur rclations avec les Constitutioll~
apostolίque ... : OrSy (1960) 81-107. Π. ΤΡΕΜΠΕΛΑ, Λειτουργικοί τύποι Αίγύπτου καϊ
Άνατολης, 'Αθήνα 1961, σσ. 109-113. Α. FAIVRE, La documentation canonico-liίurgiqut:
de Ι' Eglίse anι:ίeηne: RSRUS 54 (1980) 273-297. G. GROPPO, L' evoluzione del catecumenato
nella Chiesa anIica da1 punto di vista pastorale: Salesianum 41 (1979) 235-255. R. CABIt,
Les priercs cucharistiqucs des ΙΌnstίtutίοns apostoliques sont-eIIes des temoins de 1a lίturgίc
du ΙΨ sieclc: BLE 84 (1983) 83-99. Ι. ΦΟΥΝΤΟΥ ΛΗ, Ή θεία ι\ειτουργία τών «Άποστο
λικών Διαταγών»: ΓρΠ 67 (1984) 12-21.
Άποστολικοί Κανόνες

85.

Πρόκειται γιά τό τελευταίο τμήμα

(§ 47)

του Η ι βιβλίου τών Διαταγών τών 'Αποστόλων, πού προστέθηκε σ'

αύτό από τόν συμπιλητή 'Ιουλιανό χωρίς καμμιά έπέμβαση διαρθρω•

'!Ι

,

,

r

441
ποίο καταχωρίζονται τά κανονικά πλήν της 'Αποκαλύψεως βιβλία

της Π καί ΚΔ. Σ' αύτά συμπεριλαμβάνονται t j βιβλία τών Μακκα
βαίων καί μάλιστα δύο Έπιστολές Κλήμη Ρώμης καί οί Διαταγές
'Αποστόλων τού ίδιου, τίς όποίες «ού χρή δημοσιεύειν έπί πάντων
διά τά έν αύταίς μυστικά», κάτι πού λεγόταν συνήθως στά ψευδεπί
γραφα καί άπόκρυφα εργα.
Πρόκειται γιά σπουδαιότατη συλλογή, τήν σπουδαιότερη μέχρι τό

τε, ή όποία είχε άποτελεστεί πρίν άπό τήν συμπίληση τών Διαταγών
καί ή όποία στό περιεχόμενο μοιάζει μέ τούς κανόνες της συνόδου
της Άντιόχειας

(341)

καί της Λαοδίκειας (τέλος τού Δ ι αΙ). Χρησι

μοποιήθηκε κυριολεκτικά ώς πηδάλιο κανονιστικό τού έκκλησια

στικού βίου καί τό 692 ένδύθηκε συνοδικό κύρος άπό τήν Πενθέκτη
Σύνοδο (20ς κανόνας), χωρίς όμως νά γίνει πιστευτή καί ή άποστο
λική της προέλευση. Ό Διονύσιος
λατινική τούς

50

Exiguus (+ 545)

μετέφρασε στήν

πρώτους κανόνες κι έτσι τό έργο χρησιμοποιήθηκε

εύρέως καί στήν Δύση. Μεταφράστηκαν άκόμη στήν συριακή, τήν
κοπτική, τήν άρμενική, τήν άραβική, τήν γεωργιανή καί τήν αιθιο
πική

(CPG

Ι

1740).

"Εκδοσή τους κριτική καί βιβλιογραφία βλ. στό προηγούμενο Εργο «ΔιαταΥαί». Ά
κόμη: ΒΕΠ

2,172-180.

ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΥ, Κανόνες, σσ.

10-28. JOANNOU, Fonti,

Ι

2,

σσ.

8-53.
Ε.

SCHW ARTZ, Dic Kanoncssammlungen der alten
Savigny-SCift. Kan. Abt. 56 (1936) 1-114.

Rcich~kirchc:

7.eίtsι·hr.

der

Έκτενείς Έπιστολαί τού ψευδο-Ίγνατίου. Πρόκειται γιά διασκευή

(περί τό

380)

τών έπτά γνησίων Έπιστολών τού Ίγνατίου (πρός 'Ε

φεσίους, MαγVΗσιείς, Τραλλιανούς, Ρωμαίους, Φιλαδελφείς, Σμυρ
ναίους καί Πολύκαρπον), στίς όποίες προστίθενται καί εξι νέες,

δηλαδή Μαρίας πρός 'Ιγνάτιον, Πρός Μαρίαν, Πρός τούς έν Ταρ
σφ, Πρός 'Αντιοχείς, Πρός "Ήρωνα Διάκονον καί Πρός Φιλιππη
σίους. 'Ήδη άπό τόν ΙΖ ι αΙ ό συντάκτης τών κειμένων τούτων είχε
ταυτιστεί μέ τόν συμπιλητή τών Διαταγών τών 'Αποστόλων

(J.

Ussher, Polycarpi et Ignatiί epistulae, Oxford 1644, σσ. LXllI έξ.). Καί
ό μνημονευθείς Hagedorn στερέωσε τήν άποψη ότι ό κοινός αύτός
συντάκτης είναι ό 'Ιουλιανός (σσ. χχχνll-ιΙΙ), πού άφησε στό φαλ

κιδευτικό καί ψευδεπίγραφο τούτο έργο του ίχνη τών νεοαρειανικών
του άντιλήψεων.
'Εκδόσεις βλ. στό λήμμα 'Ιγνάτιος (Α' τόμοΠατρολοΥίας). 'Ακόμη: ΒΕΠ 2,285-337'
F. Χ. FUNK-DIEKAMP, Patres apostolici, 11, Tίibingen 1913\ σσ. 83-396.
Ο.

PERLF.R, Pseudo-Ignatium und Eusebius νοη Emesa: Η} 77 (1958) 73-82. J. \\'.
ΗΑΝΝΑΗ, The Setting of the Ignatium Long Recension: Journa/ of Biblίca/ Literature 79
(1960) 221-238. Μ. Ρ. BROWN, Notes οη the Language and sty!e of Pseudo-Ignatius: στ,\

Etude de critique lίtteraίre et de theologie. Leiden 1969. Ο. PERLER. Die Briefe des Ignatiu~
von Antiochien. Frage der EchtheiI ... : Zeicschrift f. Phi/os. u. Theo/. 18 (1971) 381-396.
J. RIUS-CAMPS. The Four authentic Letters of Ignatius the Martyr. Roma 1979. R.
GRYSON. Lcs Lettres attribuees iι. Ignace ... : RThL 10 (1979) 446-453.

92.

ΠΕΤΡΟΣ Β ι ΑλΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ (+ 373-380)

ΓΕΝΙΚΑ

Στό στενό περιβάλλον τού Μ. Άθανασίου έζησε κι έδρασε ό πρε
σβύτερος Πέτρος, τόν όποίο καί ύπέδειξε ό 'Αθανάσιος ώς διάδοχό
του. Ό Πέτρος έγινε

(373)

έπίσκοπος μέ κανονική έκλογή κι έπιδο

κιμασία τών πιστών, αλλά ό έπαρχος Παλλάδιος, μ' έντολή τού αύ

τοκράτορα Ούάλη, έπιτέθηκε στόν ναό τού άγ. Θεωνά γιά νά συλλάβει
τόν Πέτρο. Αύτός κατόρθωσε νά διαφύγει καί μέ πλοίο ταξίδεψε στήν
Ρώμη, δπου βρηκε φιλικό κλίμα. Ό Παλλάδιος, αφού έκδίωξε τούς
ορθοδόξους, κακοποίησε καί φόνευσε αφιερωμένες παρθένες, έξό
ρισε καί φόνευσε ορθόδοξους έπισκόπους καί πρεσβυτέρους, έγκα

τέστησε τόν αρειανόφρονα Λούκιο στόν έπισκοπικό θρόνο, μέ τήν
βοήθεια τού' Αντιοχείας Εύζωίου καί κάποιου Μάγνου. Τά γεγονό
τα καταγράφονται από τούς ίστορικούς Θεοδώρητο (Έκκλ. ίστο
ρία ΔΙ

17-22),

Σωκράτη (Έκκλ. ίστορία ΔΙ

κλησ. ίστορία ΣΤ'

19)

21)

καί Σωζομενό ('Εκ

καί από τόν ίδιο τόν Πέτρο στήν 'Εγκύκλιον

έπιστολήν του.
Στήν Ρώμη ό Πέτρος έμμεσα

11 αμεσα έπηρέασε τήν έκκλησιαστι

κή τακτική τού Δαμάσου. Οί δύο ανδρες αντιτάχτηκαν στήν προσ
πάθεια τού Μ. Βασιλείου νά αναγνωριστεί στήν 'Αντιόχεια ό ορθό
δοξος Μελέτιος καί νά καταδικαστεί ό Μάρκελλος Άγκύρας (καί

ώς μαθητής αύτού ό Παυλίνος). Τελικά εφθασαν στήν καταδίκη τού
Μαρκέλλου καί τού' Απολιναρίου, αλλά ύπεράσπιζαν πάντα στήν
Ά ντιόχεια τόν Παυλίνο.
Τό θέρος τού

378

ό Πέτρος έπέστρεψε στήν έδρα του καί ό λαός

έκδίωξε τόν Λούκιο. Στίς

28

Φεβρουαρίου ό Θεοδόσιος κυκλοφόρη

σε έδικτο, πού διακήρυττε δη ορθόδοξος είναι δποιος συμφωνεί μέ
τόν Πέτρο καί τόν Δάμασο Ρώμης. Λίγο αργότερα ό Πέτρος αναμί
χτηκε στά έκκλησιαστικά της Κωνσταντινουπόλεως είς βάρος τού
αρχιεπισκόπου της Γρηγορίου του Θεολόγου. Τόν Πέτρο έκτιμούσαν

αρχικά οί καππαδόκες Πατέρες ώς ακόλουθο καί «θρέμμα» τού Μ.

443
'Αθανασίου. Ό θάνατός του πρέπει νά τοποθετηθεί στίς
ρίου του

14 Φεβρουα

380.

Ό Πέτρος δέν υπήρξε θεολόγος, άλλά ή άνάμιξή του στά εκκλησιαστι
κά πράγματα εμμεσα έπηρέασε τά θεολογικά. νΕγραψε πάντως 'Επιστο
λές καί τουλάχιστον μία Όμιλία;

'Εγκύκλιος έπιστολή: Περιγράφει τά τής φυγης του άπό τήν Άλεξάνδρεια
καί τούς διωγμούς τών όρθοδόξων. Δέν σώθηκε όλόκληρη.
ΡΟ 33 1276-1292. L. PARMANTlER-F. SCHEIDWEILER: OCS 44 (1954) 249-260. ΒΕΠ
42, 299-305.

Διασώθηκαν άποσπάσματα λατινικά άπό τήν

Epistu/a ad episcopOS

Aegyptios fidei causa exsu/es (PG 33, 1291-1292) καί έλληνικά άπό Όμιλίαν
εΙς τό Πάσχα (Μ.

Richard: 50 38 [1963] 80

έξ.).

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥ ΛΟΥ, ·Αλεξανδρινά σημειώματα. Δύο άδελφοί πα
τριάρχαι Άλεξανδρείας, Πέτρος Β' καί Τιμόθεος Α'

:

ΕΦ

21 (1922) 5-12.

ΛΟΥΚΙΟΣ, επιβήτορας του άλεξανδρινου θρόνου

(373-378). Ύπήρξε ά
367 νά γίνει επί

κραίος όπαδός του Άρείου, επιχείρησε άνεπιτυχώς καί τό

σκοπος Άλεξανδρείας, πάλι μέ τήν βοήθεια του άρειανόφρονα αυτοκρά
τορα ουάλη. Ύποστήριξε κι επέβαλε μέ βία τούς άρειανόφρονες στήν Αί
γυπτο, άφου έκδίωξε τούς όρθόδοξους επισκόπους καί πρεσβυτέρους. Δέν
φαίνεται νά είχε άξιόλογη παιδεία άλλά εγραψε τουλάχιστον μία Όμιλίαν
εΙς τό Πάσχα, άπό τήν όποία διασώθηκε άπόσπασμα (βλ.

Doctrina Patrum de incarnatione

93.

ΣΥΝΟΔΟΣ

Verbί. .. , Μϋnster ί.

SARAGOSSA (Caesaraugusta,

W. 1907,

F. Diecamp,
σσ. 65 XV).

ΙΣΠΑΝΙΑΣ) (380)

Ό πρισκιλλιανισμός, πού βρηκε πρόσφορο εδαφος ιδιαίτερα στό βορειο

ανατολικό μέρος τής 'Ισπανίας, καταπολεμήθηκε σέ πολλές εκκλησιαστι
κές συνάξεις καί μάλιστα τό 380, στήν σύνοδο τής Saragossa. 'Εκεί προ
ήδρευσε ό Ύδάτιος τής

Merida

καί καταδίκασε διδασκαλίες καί εθιμα τών

πρισκιλιανιστών, χωρίς οί κατηγορούμενΟΙ νά προσέλθουν γι' άπολογία.
Τής συνόδου σώζΟνται όκτώ κανόνες εκκλησιαστικής ευταξίας, τήν όποία
τάρασσαν Τι άλλαζαν ό Πρισκιλλιανός καί οί όπαδοί του μέ τίς επικίνδυ
νες άσκητικοανανεωτικές τάσεις τους. Σύμφωνα μέ τούς κανόνες αυτούς
αποκλείονταν οί γυναίκες άπό τίς επίσημες έκκλησιαστικές συνάξεις, κα-

444
ταδικάζονταν ή νηστεία της Κυριακης καί οί έκκλησιαστικές παρασυνα
γωγές, αφοριζόταν δποιος μετέφερε τήν θεία Ευχαριστία έκτός τών ναών,
έπιβαλλόταν ή καθημερινή παρουσία στούς ναούς από τίς

17

Δεκεμβρίου

μέχρι τήν έορτή τών Έπιφανείων κ.α. Ό Ύδάτιος πέτυχε ακόμη, μέ κατη
γορητήριο ~γγραφo πρός τόν αυτοκράτορα Γρατιανό, νά προκαλέσει διά
ταγμα τού τελευταίου, πού καταδίκαζε τούς πρισκιλλιανιστές ώς μανιχαίους
καί ψευδεπισκόπους.

MANSI, IΙΙ, 633 έξ. PG 84, 315-316.
J. Μ. BLAZQUEZ, Prisciliano, introductor del ascetismo cn Hispania. Las fuentes. Estudio
de la ίnvestίgacίόn moderna. 10 Concilio Caesaraugustano: Zaragoza, Inst. Fernardo el
CatόIicο 1980, σσ. 65-121. J. ORLANDIS-D. RΑΜοs-ιιssόΝ, Die Synoden auf der
Ibcrischen Halbinsel bis zum Einbruch dcs Islam (71 Ι), Paderborn Schoningh 1981, σσ. 32-39.

94.

ΑΝΩΝΥΜΟΥ: Βίος Εύσεβίου Σαμοσάτων

Σέ συριακή γλώσσα ύπάρχει εκτενής Βίος του Εύσεβίου Σαμοσά
των

(361-380),

ό δποίος συνδεόταν καί συνεργαζόταν μέ τούς-καπ

παδόκες Πατέρες καί δή τόν Βασίλειο. Ό Εύσέβιος αντιμετώπισε
τίς πιέσεις καί τήν όργή τών αύτοκρατόρων 'Ιουλιανου καί Κωνσταν
τίου, εξορίστηκε

(374-378)

από τόν Ούάλη, έπαιξε σημαντικό ρόλο

στήν σύνοδο της Άντιόχειας του

379

καί, ενώ εργαζόταν γιά τήν εμ

πέδωση της όρθοδοξίας στήν Συρία μέ τήν εγκατάσταση όρθόδοξων

επισκόπων, τόν φόνευσε

(380)

στήν Δολίχη της Συρίας μία φανατι

κή όπαδός του αρειανισμου. Τιμάται ώς μάρτυρας

(22 καί 21 'Ιου

νίου από τήν Άνατολική καί τήν Δυτική 'Εκκλησία αντίστοιχα).

Ό συντάκτης του Βίου, πού έγραψε λίγο μετά τόν θάνατο του Εύ
σεβίου, παραμένει άγνωστος. "Έδωσε κείμενο φροντισμένο καί δέν

γνωρίζουμε αν είχε κάποιο έλληνικό πρότυπο. Πάντως στήν έλληνι
κή σώζονται λείψανα πολύ μεταγενέστερης ακολουθίας πρός τιμήν

του Εύσεβίου. Ό Βίος μεταφράστηκε στήν αραβική.
Ρ.

Br:DJAN, Acta Martyrum et Sanc[Orum, νι, Paris 1896, σσ. 335-377. Μετάφραση
85 (1967) 195-240. Ένας Βίος έλλην. του Ευσεβίου (Ε:κδ. είς ΑΗ
8511967] 5-15) είναι τό τμημα πού άφιερώνει στόν αΥΙΟ ό Θεοδώρητος Κύρου (Έκκλησ.
ίπroρ,α Δ' 13-15).
στήν γαλλική είς ΑΒ

445

95.

ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ (+ 381)

ΓΕΝ ΙΚΑ

'Εντυπωσιακή φυσιογνωμία καί όμολογητής. Χωρίς νά είναι θεο
λόγος έγινε τό επίκεντρο τών ένδοορθόδοξων αμφισβητήσεων από
τό

360

μέχρι τό

381,

δταν κοιμήθηκε προεδρεύοντας στήν Β ι Οίκου

μενική Σύνοδο. Καταγόταν από τήν Μελιτηνή τής Μικρής Άρμε
νίας καί τό

358 έγινε επίσκοπος

Σεβαστείας ('Αρμενίας), οί κάτοικοι

της όποίας δέν τόν δέχτηκαν, μένοντας πιστοί στόν έκθρονισμένο
(ενεκα ήμιαρειανισμού καί άλλων παρεκκλίσεων) πρώην επίσκοπό

τους Ευστάθιο. Τό 359 ό Μελέτιος έδειξε κάποια συμπάθεια (βλ. Γρη
γόριο Θεολόγο, Περί τόν έαυτοϋ βίον: ΡΟ 37, 1135) πρός τούς όμοίους

11

καί ύπέγραψε σύμβολο πίστεώς τους (συνόδου Σελευκείας). Τό γε

γονός δέν φαίνεται νά έγινε πολύ γνωστό. Τό έπόμενο έτος

(360),

μέ

ύπόδειξη τού επικεφαλής τών όμοίων Άκακίου Καισαρείας (Παλαι
στίνης), κλήθηκε ό Μελέτιος νά γίνει επίσκοπος Άντιοχείας μέ τήν

δυσεξήγητη συμφωνία δλων τών αρειανών καί δλων τών ορθοδόξων,
πού μάλιστα ύπέγραψαν κοινό «ψήφισμα» καί πού επιφύλαξαν εν
θουσιώδη ύποδοχή στόν νέο επίσκοπό τους. Στήν ενθρονιστήρια ό
μιλία του, μέ θέμα τό κρίσιμο γιά τήν εποχή χωρίο «Κύριος έκτισέ

με αρχήν όδών αυτού εις έργα αυτού» (Παροιμ. 8, 22) (πού τού είχε
δώσει ό ίδιος ό αυτοκράτορας, παρών στήν τελετή), ό Μελέτιος δέν
χρησιμοποίησε τόν δρο «όμοούσιος», αλλά μέ άλλες εκφράσεις καί

σχήματα έδειξε δτι ακολουθούσε τήν πίστη της Νίκαιας καί δτι ό

πωσδήποτε δέν ήταν αρειανός. Οί ορθόδοξοι ένθουσιάστηκαν, ενώ
οί αρειανοί, αφού απέτυχαν νά τόν μεταπείσουν, τόν εξόρισαν αμέ
σως

(361)

στήν γενέτειρά του. Άλλά πλέον στήν Άντιόχεια επικρα

τούσε φοβερή εκκλησιαστική πολυαρχία. Μικρή όμάδα αυστηρών

ορθοδόξων οπαδών τού εκθρονισμένου (330) Ευσταθίου' Αντιοχείας
είχε ώς επικεφαλης τόν ίερέα Παυλίνο, τόν όποίο στήριζε ό Μ. Ά
θανάσιος καί ή Ρώμη. Ή πλειονότητα τών ορθοδόξων φανερά 11 σιω
πηρά αναγνώριζε τόν Μελέτιο, πού είχε στήν Άντιόχεια ώς έκπρο
σώπους τούς λαϊκούς ακόμη Φλαβιανό (έπειτα Άντιοχείας) καί τόν
Διόδωρο (έπειτα Ταρσού). Παράλληλα βέβαια ύπηρχε ή κρατική εκ
κλησία τών αρειανών, ή κοινότητα τήν όποία ίδρυσε αργότερα ό Ά
πολινάριος Λαοδικείας μέ τόν Βιτάλιο, καί ό Παυλίνος, πού τό 362
έγινε επίσκοπος καί πού είχε κοινωνία μέ τούς οπαδούς τού Μαρ
κέλλου Άγκύρας.

Τό 362 ό Μελέτιος επανηλθε στήν Άντιόχεια καί τό έπόμενο έτος
τάχτηκε μέ σα
νεια σέ σύνοδο) ύπέρ τού Συ/.lΒόλου τηζ Νίκαια
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καί του «όμοουσίου» μέ τήν επεξήγηση «στι εκ της ούσίας του Πα
τρός δ γίός έγεννήθη καί δμοιος κατ' ουσίαν τφ Πατρί» ε{ναι. 'Έκ

τοτε δέν υπηρχε ή παραμικρή αμφιβολία γιά τήν όρθοδοξία του,
γιά τήν όποία ύπέστη μέχρι τό

378

διωγμούς κι έξορίες καί γιά τήν

(προφορική τουλάχιστον) έκφραση της όποίας χρησιμοποίησε δλους
τούς γνωστούς δρους, δπως βεβαιώνει ό Μ. Βασίλειος (Έπιστ.

2).

Δυστυχώς ό Μελέτιος απέφυγε νά συναντήσει τό

363

266,

τόν Μ. 'Α

θανάσιο στήν 'Αντιόχεια καί τό σχίσμα της Έκκλησίας αύτης πηρε
τεράστιες διαστάσεις, διαιρώντας' Ανατολή καί Δύση. Ό

' Αθανά

σιος αρχικά καί ό Ρώμης μετά αναγνώριζαν ώς κανονικό έπίσκοπο
στήν 'Αντιόχεια τόν Παυλίνο, ένώ οί καππαδόκες καί οί λοιποί α
νατολικοί γενικά τόν Μελέτιο, πού δοκίμασε πάλι καί πάλι τήν πι
κρία της έξορίας

(365-367, 369-378) στά Γήτασα

της Άρμενίας, κοντά

στήν Νικόπολη.

Άπό τό

371

ό Μ. Βασίλειος κατέβαλε πολλές προσπάθειες γιά τήν

λύση του αντιοχειανου σχίσματος, απευθυνόμενος πρός τόν Μ. 'Α
θανάσιο, πού είχε μέγα κυρος, καί πρός τόν Ρώμης καί τούς δυτι

κούς, πού στήριζαν έπίμονα τόν Παυλίνο. Γιά νά επέλθει όμόνοια
στήν Έκκλησία της 'Ανατολης ζητουσε απ' δλους νά αναγνωρίσουν

τόν Μελέτιο, ώς τόν μόνο όρθόδοξο, διότι ό Παυλίνος χειροτονήθη
κε αντικανονικά από τόν Λουκίφερ

Cagliari

καί προπαντός διότι α

σπαζόταν κακοδοξίες του Μαρκέλλου.

Ή μετά τό

360

ανεπίληπτη όρθοδοξία του Μελετίου, οί διωγμοί

καί οί κακουχίες του, ή συνετή καί αφιλόδοξη στάση του καί ή προ

βολή πού του εκανε ό Μ. Βασίλειος τόν ανέδειξαν σέ άνδρα έκκλη
σιαστικό μεγάλου κύρους γιά δλη τήν 'Ανατολή. 'Έτσι, δταν φο

νεύτηκε

(378) ό διώκτης τών όρθοδόξων Ούάλης κι ένώ τήν
νουαρίου 379 κηδεύτηκε ό πρώτος έκφραστής της όρθοδοξίας

Ιη 'Ια
Μ. Βα

σίλειος, ό Μελέτιος είχε τήν έμπιστοσύνη καί τήν αναγνώριση τών

όρθοδόξων της 'Ανατολης. Κάλεσε λοιπόν τό φθινόπωρο του
ρίπου

150 έπισκόπους

379 πε

σέ σύνοδο στήν 'Αντιόχεια, δπου ήνωσε τούς

όρθοδόξους καί προετοίμασε αποφασιστικά τό θεολογικό καί κα
νονικό έδαφος γιά τήν ΒΙ Οίκουμενική Σύνοδο. Πολυσήμαντο είναι

δτι στήν σύνοδο του

379

ό Μελέτιος έπιδοκίμασε όμολογία πίστε

ως, τήν όποία συνέταξε σύνοδος

(;)

της Ρώμης

(377)

καί στήν όποία

γιά πρώτη φορά ή Ρώμη μέ τόν Δάμασο έπίσκοπο δέν ταύτιζε ύπο
στάσεις καί ούσία στόν Θεό. νΕτσι δ, τι έπίμονα «αξιουσε» ό Μ. Βα
σίλειος γινόταν τώρα πραγματικότητα μέ τόν Μελέτιο. Στήν Κων

σταντινούπολη

(381)

μέ τήν συγκατάθεση καί τούς επαίνους του αύ

τοκράτορα Θεοδοσίου έγινε πρόεδρος της συνόδου καί πέθανε (τέ

λος Μαίου 381) πρίν αύτή τελειώσει. Πλήν άλλων έπικήδειο Λ.6γο
έκφώνησε ό Γρηγόριος Νύσσης, ένώ αργότερα ό 'Ιωάννης Χρυσό-
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στομος εγραψε δύο σχετικούς Λόγους. Τήν μνήμη του τιμα ή 'Εκ
κλησία στίς

12

Φεβρουαρίου.

ΕΡΓΑ

Ό Μελέτιος δέν ύπηρξε γόνιμος συγγραφέας. WΕγραψε λίγα, σώθηκαν

έλάχιστα καί του αποδόθηκαν εσφαλμένα περί τίς

10

όμιλίες (στήν γεωρ

γιανή 9 καί στήν αρμενική ενα απόσπασμα).
Όμιλία είς Παροιμιών β' 22. Τήν εκφώνησε όταν ένθρονίστη κε στήν 'Α ν
τιόχεια τό
ΡΟ

360.

42, 457-465.

Τήν διέσωσε ό ΈπιφάνlOς Κύπρου.
Κ. ΗΟΙΙ,

Epiphanius Werke, 111 (OCS 37), Leipzig 1933,

σσ.

303-308.

'Επιστολή συνοδική πρός Ίοβιανόν τόν αύτοκράτορα. Τήν συνέταξε τό

363

καί τήν διέσωσαν οί Σωκράτης καί Σωζομενός.

ΡΟ 67, 453-456 (Σωκράτης) καί 1304 (Σωζομενός). J. BIOEZ-G.C. HANSEN,
Sozomenus. Kirchengcschichte (OCS 50), BerIin 1960. σ. 241.

Ό 'Ιωάννης Δαμασκηνός του αποδίδει ενα άπόσπασμα στά 'Ιερά πα
ράλληλα

στής

9

(PG 96, 484)

καί άγνωστος γεωργιανός συγγραφέας ή μεταφρα

Όμιλίες ανέκδοτες

(CPG 11 3425),

μέ τίς όποίες δέν εχει σχέση.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
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νος
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HThR 53 (1960) 251-260. Ε. AMAND ΟΕ ΜΕΝΟΙΕΤΑ, Basile dc Cesarec et Oamase dc
Rome ... : Bib/ica/ and Patristic Studics (πρός τιμήν του R. Ρ. Cascy, New York 1964, σσ.
122-166. L. ABRAMOWSKI, Trinitarische und christologische Hypostasen: ThPh 54 (1979)
38-49 (καί Υιά Μελέτιο). Θ. ΖΗΣΗ. Ή Β' Οίκουμενική Σύνοδος καί ή τριάς τών προέ
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ΑΜΜΩΝ ΑΝΤΙΝΟΗΣ

96.

(;)

Μία από τίς πολλές έλληνικές πηγές γιά τόν βίο τού Παχωμίου,
γιά τήν δράση τών μαθητών του καί τήν ζωή τών κοινοβίων τους εί
ναι καί ή «'Επιστολή WΑμμωvος έπισκόπου περί πολιτείας καί βίου
μερικού Παχωμίου καί Θεοδώρου» πρός Θεόφιλο 'Αλεξανδρείας
πού έπισκόπευε μεταξύ

385

καί

412.

(;),

Κατά τό ίδιο τό κείμενο ό 'Άμ

μων εγινε κοινοβιάτης γιά μερικά χρόνια στό Βαύ της Θηβαίδας, ό
που ήγουμένευε ό Θεόδωρος Ταβεννησιώτης, άρα μετά τό

.. Αγνωστο

350 .

γιατί μόνασε μετά γιά πολλά χρόνια στήν Νιτρία. Τέλος

έγινε επίσκοπος Άντινόης

(;).

Ό Θεόφιλος, άρα μετά τό

385,

τού

ζήτησε νά γράψει ό, τι γνώριζε γιά τούς θαυμαστούς άνδρες Παχώ

μιο καί Θεόδωρο. Ό

W

Αμμων ανταποκρίθηκε, αλλά τό ένδιαφέρον

του συγκεντρώνεται στήν έξαρση κυρίως τού προσώπου τού Θεοδώ
ρου. Τά ίστορι κά του στοιχεία δέν συμφωνούν πάντα μέ όσα παρα
δίδουν οί κοπτικοί Βίοι τού Παχωμίου,

παρουσιάζει ενίοτε ώς

παχωμιανά κάποια λειτουργικά ήθη καί νοοτροπία τών μοναχών της

Νιτρίας, ασχολείται κυρίως μέ τά προορατικά καί προφητικά χαρί
σματα τών ήρώων του καί όπωσδήποτε δέν έχει τήν ένάργεια καί

τήν πειθώ του αύτόπτη μάρτυρα. WΙσως διότι έλειψε πολλά χρόνια
από τό κέντρο του παχωμιανου μοναχισμου. Γιά τούς λόγους αύτούς

αμφισβητήθηκε ή γνησιότητα της «'Εmστολijς», ένώ συζητείται ή ταυ
τότητα του

W
Αμμωνα

S. Pachomίi Vitae graecae. BruxeIIes 1932. σσ. 97-121. ΒΕΠ 40.79-100.
Ι. ΤΗ. LEFORT. Les vies coptes de S. Pachome et de ses premiers successeurs. Louvain
1943, σσ. ι-ιχιι. Ρ. PEETERS: ΑΒ 64 (1946) 274. D. CΗΙΠV: JEH 5 (1954) 43. Α.
ΥΕΙΙΙΕυχ, La Iiturgie dans le cenobitisme pachQmien .... Rome 1968. σσ. 108-11 Ι. J. Ε.
GOEHRING. The Letter of Ammon und Pachomian monasticism (διατριβή). CIaremont.
Calίfornia 1981.
FR.

ΗΑΙΚΙΝ.

καί τού παραλήπτη Θεοφίλου.
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97.

ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ (381 καί 382)
ή Β' Οικουμενική

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Α. Ή προσπάθεια τού Μ. Βασιλείου, πού άρχισε τό

372

(Έπιστ.

92),

γιά

νά συνέλθουν οί έπίσκοποι Άνατολής καί Δύσεως πρός ενίσχυση τών διω
κόμενων ανατολικών (όρθοδόξων) καί πρός αντιμετώπιση τών μετανικαϊ

κών θεολογικών προβλημάτων, βρήκε απήχηση καί στήν Δύση. 'Αλλ' αυτό
εγινε όταν ό φιλορθόδοξος αυτοκράτορας της Δύσεως Γρατιανός μπορού
σε (από τόν θάνατο τού OUΆλη τό

378)

νά ενδιαφερθεί αποφασιστικότερα

γιά τήν ενότητα καί τής Έκκλησίας καί τού κράτους μέ βάση τήν πίστη

τής Νίκαιας. Τίς ίδιες διαθέσεις είχε καί ό ίσπανός στρατηγός Θεοδόσιος,
τόν όποίο πρόβαλε

(379)

ό Γρατιανός ώς αυτοκράτόρα τής Άνατολής. Συγ

κυρίες ίστορικές καί τό γεγονός ότι ό Θεοδόσιος προτιμούσε στήν Άντιό

χεια τόν Μελέτιο, ενώ ό Γρατιανός τόν υποστηριζόμενο από τούς δυτικούς
Παυλίνο, όδήγησαν τελικά στήν σύγκληση δύο συνόδων, μιας στήν Κων

σταντινούπολη

(381)

καί μιας στήν Ρώμη

(382),

πού όμως είχαν τήν ίδια

πίστη.

Θεολογικά τό έδαφος είχε προετοιμαστεί τό φθινόπωρο του

379

στήν 'Α ν

τιόχεια, όπόυ ό Μελέτιος Ά ντιοχείας κάλεσε σύνοδο 153 έπισ κόπων. Αυ
τοί, όπως εγινε καί στήν μικρή σύνοδο τού 'Ικονίου

(376),

κατακύρωσαν

τήν τριαδολογία τών καππαδοκών (θεότητα τού άγ. Πνεύματος, «μία φύ

σις έν τρισίν ύποστάσεσιν» ό Θεός) καί προσυπέγραψαν κείμενα δυτικών
συνόδων, στά όποία έκφραζόταν ή πίστη τής Νίκαιας καί δέν ταυτίζονταν

όπως πρίν οί δροι ουσία καί ύπόσταση (γιά τόν Θεό). Σέ χαμένο «Τόμο»
της ή σύνοδος' Αντιοχείας έξέθετε αναλυτικά τήν όρθόδοξη διδασκαλία

καί αναθεμάτιζε παλαιούς καί μετανικαϊκούς αίρετικούς. Άλλά καί ό Θε
οδόσιος, τόν Φεβρουάριο του 380 (codex Theodos. 16, 1,2), ζητουσε νά έπι

βάλει πίστη στήν κοινή θεότητα τών τριών θείων προσά.)πων, ενώ τόν

'Ιανουάριο τού 381 (codex Theodos. 16,5,6), μέ άλλο διάταγμα, καταδίκα
ζε όσους (φνούνταν τήν όμοουσιότητα του άγ. Πνεύματος.
Έπειδή όμως τά θέματα πίστεως δέν αντιμετωπίζονται μέ αυτοκρατορι
κά διατάγματα, έπειδή πλήν τού θέματος περί άγίου Πνεύματος είχε ανα
κύψει καί τό χριστολογικό κι επειδή εμεναν άλυτα ζητήματα εκκλησιαστι

κής εύταξίας, ό Θεοδόσιος κάλεσε γιά τόν Μάιο τού 381 σύνοδο στήν Κων
σταντινούπολη. WΕλαβαν μέρος 150 επίσκοποι, όλοι άπό τήν 'Ανατολή καί
μάλιστα οί 70 άπό τίς περιοχές επιρροής του Μελετίου' Αντιοχείας. Προή
δρευσαν διαδΟΧΙΚά ό Μελέτιος, πού πέθανε μόλις άρχισαν οί εργασίες τής
Συνόδου, ό Γρηγόριος Θεολόγος, πού παραιτήθηκε άπό τόν θρόνο Κωνσταν
τινουπόλεως καί άπό τήν προεδρία, καί ό Νεκτάριος, πού διαδέχτηκε τόν
Γρηγόριο.
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Ό Θεοδόσιος καί οί έξέχοντες συνοδικοί ήλπιζαν στήν μεταστροφή τών
μακεδονιανών, που ήταν κυρίως δμοιουσιανοί καί πνευματομάχοι. Στίς πη
γές, άπό τόν Ε' αΙ, οΙ μακεδονιανοί ταυτίζονται συχνά μέ τούς πνευματο
μάχους, οί δποίοι δμως άρνουνταν μόνο του άγ. Πνευματος τήν
δμοουσιότητα (Στυλ. Παπαδοπούλου, Γρηγόριος δ Θεολόγος καί προϋπο

θέσεις πνευματολογία ς αύτού, σσ. 52-58). Μέ τούς μακεδονιανούς f:γιναν
προσυνοδικά πολλές διαβουλεύσεις, άλλά χωρίς άΠΟΤέλεσμα καί αύτοί ά
ποχώρησαν. Μ' έγκύκλιο μάλιστα συνέστησαν στούς δπαδούς τους νά μήν

δέχονται τό Σύμβολο Νικαίας (Σωζομενου, Έκκλησ. ίστορία Ζ'

7, 5).

Ή σύνοδος υίοθέτησε κι επικύρωσε τό Σύμβολο Νικαίας, τό όποίο αύ
ξησε καί συμπλήρωσε, καταδίκασε τούς ευνομιανούς (ανομοίους), τούς ή
μιαρειανούς πνευματομάχους, τούς σαβελλιανούς, τούς μαρκελλιανούς

(όπαδούς τοϋ Μαρκέλλου Άγκύρας) καί τούς άπολιναριστές, καί συνέτα
ξε τούς Κανόνες

1-4.

Μνημείο τεράστιας θεολογικοεκκλησιαστικης σημα

σίας απέβη τό Σύμβολό της, τό όποίο ανέδειξε τήν τοπική αυτή σύνοδο σέ
ΟΙκουμενική (τήν δεύτερη) καί ήνωσε τήν 'Εκκλησία, λειτουργώντας ώς
πυξίδα πίστεως.
ΚΕΙΜΕΝΑ

Σύμβολον. Στήν Σύνοδο της Κωνσταντινουπόλεως απαρτίστηκε όριστι
κά τό αναλλοίωτα ισχϋον εκτοτε Σύμβολο πίστεως, γνωστό ώς Νικαίας
Κωνσταντινουπόλεως. 'Ήδη ό Μ. Βασίλειος, τό

372,

είχε παρατηρήσει δτι

τό Σύμβολο Νικαίας ηταν επαρκές γιά τήν όμολογία δρθης πίστεως καί
χρειαζόταν μόνο νά προστεθεί αναθεματισμός εκείνων, πού δίδασκαν δτι
τό αγ. Πνεϋμα είναι κτίσμα (Έπιστολές

114' 125· 140).

Τό

377

πρότεινε θε

τική σχετική προσθήκη, δηλαδή τήν προσθήκη της «δοξολογίας» τοϋ άγ.

Πνεύματος (Έπιστ.

258, 2),

ή όποία προσθήκη τονίζει τήν όμοουσιότητα

τοϋ Πνεύματος. Ό Γρηγόριος Θεολόγος, πού διαδραμάτισε πρωτεύοντα

ρόλο στήν αύξηση-διάρθρωση τοϋ Συμβόλου Κωνσταντινουπόλεως, βεβαιώ
νει δτι οί συνοδικοί τό

381

εμειναν πιστοί στό Σύμβολο Νικαίας, «προσ

διαρθροϋντες» δμως αυτό ώς πρός τό αρθρο περί άγίου Πνεύματος, διότι

τό αρθρο ήταν «ελλιπώς εΙρημένον». 'Όφειλαν, λοιπόν, νά προσθέσουν σ'
αυτό κάτι πού νά δείχνει δτι ό Πατέρας, ό Υίός καί τό Πνεύμα είναι «μιας
θεότητος», εφόσον οί πατέρες της Νίκαιας, επειδή δέν είχε εμφανιστεί τό
τε ή κακοδοξία τών πνευματομάχων, αφησαν τό σχετικό άρθρο «ελλιπές»
(Έπιστ.

102: PG 37,192).

Άπό αυτά καί άλλες πληροφορίες γίνεται σαφές δτι τό

381

οί συνοδικοί

δέχτηκαν άσυζητητί τό Σύμβολο Νικαίας, τό όποίο μάλιστα ύπηρξε ή βά
ση τών συζητήσεων μέ τούς μακεδονιανούς όμοιουσιανούς, καί συζήτησαν

κυρίως τήν προσθήκη περί άγ. Πνεύματος, ή όποία θεολογικά είχε προε
τοιμαστεί στήν δεκαετία τού

370

κυρίως από τόν Βασίλειο καί τόν Γρηγό

ριο Θεολόγο: «Καί εις τό Πνεύμα τό 'Άγιον, τό Κύριον, τό Ζωοποιόν, τό
εκ του Πατρός εκπορευόμενον, τό σύν Πατρί καί Υίφ συμπροσκυνούμε
νον καί συνδοξαζόμενον, τό λαλησαν διά τών προφητών». Ό Βασίλειος
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τόν γίό καί είχε αναλύσει θεολογικά τήν «κυριότητα» του άγ. Πνεύματος
(Περί τού άγ. Πνεύματος Θ' -ΚΔ' καί ιδίως ΚΑ'). Ό Γρηγόριος δμως χρη
σιμοποίησε, τό

379,

μέ σαφήνεια σέ ουδέτερο γένος τό επίθετο κύριος ώς

χαρακτηριστικό του Πνεύματος: «ερχόμενον ώς Κύριον» (Εις τήν Πεντη
κοστήν

Il).

Ό πλέον αποφασιστικός έπομένως δρος του αυξημένου

διευρυμένου άρθρου περί άγ. Πνεύματος όφείλεται στόν Γρηγόριο Θεολόγο.
Άκόμη τό Σύμβολο του

381,

σέ σχέση μέ αυτό του

325,

εχει τά έξης νέα

στοιχεία: (<<σαρκωθέντα) εκ Πνεύματος άγίου καί Μαρίας της Παρθένου»,

«σταυρωθέντα τε ύπέρ ήμών επί Ποντίου Πιλάτου», «καθεζόμενον εκ δε
ξιών του Πατρός», «ού της βασιλείας ουκ εσται τέλος», «εiς μίαν, άγίαν,
καθολικήν καί αποστολικήν Έκκλησίαν- όμολογουμεν εν βάπτισμα εiς ά
φεσιν άμαρτιών· προσδοκώμεν ανάστασιν νεκρών καί ζωήν του μέλλον
τος αιώνος».

Τά κύρια επί μέρους αυτά νέα στοιχεία επισημαίνονται μέ κάποιες πα
ραλλαγές ή αυτούσια σέ σύμβολα της εικοσαετίας

341-360,

τά όποία συν

τάσσονταν πρός ύποκατάσταση του Συμβόλου Νικαίας, αλλά πού συχ\,ιί

περιλάμβαναν καί όρθόδοξες προσθηκες σ' αυτό. Τό γεγονός ότι ό Γρηγό
ριος Θεολόγος εντοπίζει τό εργο της Συνόδου

(381) στήν προσθήκη του άρ
θρου περί άγ. Πνεύματος καί δτι ό Βασίλειος τό 373 παραθέτει τό Σύμβολο
Νικαίας χωρίς τήν φράση «Θεόν εκ Θεου» (Επιστ. 141), ή όποία λείπει καί
από τό Σύμβολο του 381, σημαίνει ότι τά νέα στοιχεία (πλήν του περί άγ.
Πνεύματος) είχαν γίνει δεκτά πρίν από τήν Σύνοδο στήν συνείδηση τών όρ
θοδόξων. Καί προφανώς κάποιοι όρθόδοξοι είχαν ανεπίσημα παρουσιάσει
μέ τέτοια όρθά καί χρήσιμα στοιχεία σύμβολο ή σύμβολα, τά όποία ουτε
ύποκαθιστουσαν τό Σύμβολο Νικαίας ουτε προσέκρουαν στήν πίστη τών

όρθοδόξων. Άντίθετα, μέ όρισμένα στοιχεία δινόταν θετική απάντηση στίς
μετανικαϊκές κακοδοξίες του Μαρκέλλου Άγκύρας καί του Άπολιναρίου.

Αυτά έχοντας ενώπιόν τους οί συνοδικοί του

381

πρόσθεσαν καί τά περί

άγ. Πνεύματος. ·Άλλωστε συγκρίνοντας τό Σύμβολο Νικαίας καί τό Σύμ

βολο Κωνσταντινουπόλεως, παρατηρουμε δευτερεύουσες γλωσσικές αλλα
γές στό πρώτο, επιβεβλημένες γιά λόγους ϋφους, ευφωνίας καί μάλιστα
ρυθμου, πού διευκολύνει τήν απομνημόνευση καί τήν εμμελή ανάγνωση.

Τό εργο αυτό ήταν φιλολογικό καί δέν θά μπορουσε νά τό επιτελέσει ενα
πολυπληθές σώμα.

Άπό τό Σύμβολο Νικαίας αφαιρέθηκαν οί τρείς φράσεις: «τουτέστιν εκ
της ουσίας του Πατρός», «Θεόν εκ Θεου» καί «τά τε εν τψ ουρανψ καί τά

εν τύ γύ». Καί οί τρείς μπορουν νά θεωρηθουν περιττές επαναλήψεις, ενε
κα τών ανάλογων λέξεων καί φράσεων: «όμοούσιον», «Θεόν αληθινόν εκ
Θεου αληθινου» καί «δι' ού τά πάντα εγένετο». 'Αφαιρέθηκαν όμως καί οί
αναθεματισμοί, κάτι πού εξηγείται βέβαια από τήν ήδη συντελεσθείσα ύ
πέρβαση του κλασικου αρειανισμου καί της διαμάχης γιά τήν ύπόσταση
καί ουσία. Τό έγχείρημα όμως καίρια αιτία έχει μάλλον τό ότι: μέ τό Σύμ

βολο όμολογεί ό πιστός δ, τι είναι, τήν αλήθεια. Άντίθετα, οί αναθεματι
σμοί απορρίπτουν ό, τι δέν είναι, τήν κακοδοξία. Τό Σύμβολο έπρεπε ώς

όμολογία πίστεως νά περιλαμβάνει μόνο θέσεις (όχι αρνήσεις). ~ ΑλλωστΓ.
καί στήν Νίκαια οί αρνήσεις-αναθεματισμοί τέθηκαν μετά τό Σύμβολο-
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όμολογία γιά ποιμαντικούς λόγους. Τό

381

οί αρνήσεις-αναθεματισμοί

καταδίκες τέθηκαν στούς κανόνες της Συνόδου.
Στό Σύμβολο Νικαίας-Κωνσταντινουπόλεως μέ τήν προσθήκη περί άγ.
Πνεύματος καί τά νέα στοιχεία δηλώνεται ή αλήθεια, τήν όποία είχαν πα
ρεξηγήσει οί μετανικαϊκοί αΙρετικοί, όπως ό Μάρκελλος' Αγκύρας, γιά τήν

κακοδοξία του όποίου τέθηκε ή φράση «oιJ της βασιλείας ουκ έσται τέλος».
Ή κακοδοξία του Άπολιναρίου, ύποστηρίζεται, προκάλεσε τήν φράση
«σαρκωθέντα εκ Πνεύματος αγίου καί Μαρίας της Παρθένου». Παρατη
ρουμε όμως δτι αυτή βρίσκεται καί στό σύμβολο της Νίκης (Θράκη) του

359,

όταν ακόμα ή κακοδοξία του' Απολιναρίου δέν είχε διαδοθεί. Καί στόν

χαμένο Τόμο της Συνόδου, καθόσον συμπεραίνουμε από τήν Έπιστολή της
συνόδου του

382,

ή απάντηση στόν Άπολινάριο δόθηκε μέ τήν θεολογία

του Άθανασίου, όπως τήν διατύπωσε τό

362

στόν «Τόμο πρός 'Α ντlOχεϊς»,

όχι μέ στοιχεία μεταθανασιανά. Στόν ϊδιο χαμένο Τόμο, στόν όποίο μάλ
λον καταχώρισε ή Σύνοδος καί τό Σύμβολο, έδωσε συγκεκριμένη θετική
απάντηση καί στόν Ευνόμιο καί στούς ταυτίζοντες ουσία καί υπόσταση στόν

Θεό. Δέν περιέλαβε όμως τά στοιχεία αυτά στό Σύμβολο.
Έπειδή, παρά τίς επίμονες έρευνες, δέν επισημάνθηκε στίς πηγές κάποιο
σύμβολο, πού νά μπορεί νά θεωρηθεί ακριβές πρότυπο του Συμβόλου του

38 Ι,

πολλοί ερευνητές θεώρησαν ώς τέτοιο τό πρώτο σύμβολο του Έπιφα

νίου Κύπρου ('Αγκυρωτός

118),

πού όντως είναι ίδιο μ' εκείνο του

381,

εάν

αφαιρέσει κανείς τούς νικαϊκούς αναθεματισμούς καί τήν φράση «τουτέ
στιν εκ της ουσίας του Πατρός». Ή φιλολογική όμως ανάλυση εδειξε πει

στικά ότι ό Έπιφάνιος είχε παραθέσει στό έργο του τό Σύμβολο Νικαίας
καί πολύ αργότερα τουτο αντικαταστάθηκε στά χειρόγραφα μέ τό πληρέ
στερο του

381.

Τό Σύμβολο Νικαίας-Κωνσταντινουπόλεως, σύμφωνα μέ αμεσες κι εμ
μεσ ες αναφορές, υΙοθετήθηκε από Άνατολή και Δύση (Γρηγόριος ό Μέ

γας), εισηλθε στήν λειτουργική ζωή της Έκκλησίας, τουΛάχιστον από τό

476,

καί μάλιστα μνημονεύεται ώς επίσημο Σύμβολο από τήν Δ' Οικουμε-

νική Σύνοδο του 451 (Ε' συνεδρία).

.

Γιά ευχερέστερη σύγκριση παραΟέτόυμε τά δύο κείμενα, της Νίκαιας πρώ
τα καί της Κωνσταντινουπόλεως μετά, ύπογραμμίζοντας στό πρώτο δ,τι
λείπει από τό δεύτερο καί στό δεύτερο ό, τι αποτελεί προσθήκη (κατά τήν
εκδοση Καρμίρη: ΔΣΜ, σσ.

87-88):
Σύμβολον Κωνσταντινουπόλεως

Σύμβολον Νικαίας

ρα, παντοκράτορα, πάντων δρα

Πιστεύομεν εις f:va Θεόν Πατέ
ρα, παντοκράτορα, ποιητήν ούρα

τών τε καί άοράτων ποιητήν.

νού καί γης, δρατών τε πάντων καί

Πιστεύομεν εΙς

f:va

Θεόν, Πατέ

άοράτων.
Καί εις f:να Κύριον 'Ιησουν Χρι

Καί είς

f:va

Κύριον Ίησουν Χρι

στόν, τόν γίόν του Θεου, γεννηθέν

στόν τόν γίόν του Θεου τόν μονο

τα εκ του Πατρός μονογενή, του

γενή, τόν εκ του Πατρός γεννη

τέστιν έκ της οι)σίας τού Πατρός.

θέντα πρό πάντων τών αίώνων,
φώς εκ φωτός, Θεόν άληθινόν εκ

Θεόν έκ Θεού, φως έκ φωτός, Θε-
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όν άληθινόν εκ Θεού άληθινού, γεν

Θεού αληθινοϋ, γεννηθέντα ού ποι

νηθέντα ού ποιηθέντα, δμοουσιον
τφ Πατρί, δι' ού τά πάντα εγένετο,
τά τε έν τφ OύραVφ καί τά έν τΥ Ύfi'
τόν δι' ήμας τούς άνθρώπους καί
διά την ήμετέραν σωτηρίαν κατελ
θόντα καί σαρκωθέντα καί εναν
θρωπήσαντα, παθόντα καί ανα
στάντα Tij τρίΤ1] ήμέρ~, ανελθόντα
είς τούς ούρανούς, καί ερχόμενον

ηθέντα, δμοούσιον τφ Πατρί, δι' ού
τά πάντα εγένετο'
τόν δι' ήμας τούς άνθρώπους καί
διά τήν ήμετέραν σωτηρίαν κατελ

θόντα έκ τών ούρανών καί σαρκω
θέντα έκ Πνευματος άγίου καί
Μαρίας τής παρθένου καί έναν
θΡωπήσαντα, σταυρωθέντα τε ύπέρ

ήμών έπί Ποντ{ου Πιλάτου καί πα

κρίναι ζώντας καί νεκρούς.

θόντα καί ταφέντα, καί άναστάν

τα tij τρίΤ1] ήμέρ~ κατά τάς γρα
φάς, καί άνελθόντα είς τούς ούρα
νούς καί καθεζόμενον έκ δεξιών
τού Πατρός, καί πάλιν ερχόμενον

μετά δόξης κρίναι ζώντας καί νε

κρούς, ού της βασιλείας ουκ taraz
τέλος.
Καί είς τό Πνεύμα τό άγιον, τό

Καί εΙς τό άγιον Πνεύμα.

Τούς δέ λέγοντας, ω}ν ποτε δτε

κύριον, τό ζωοποιό ν, τό έκ τού Πα

ούκ ή ν» καί «πρίν γενvηθηναι ουκ

τρός έκπορευόμενον, τό σύν Πατρί

ήν», κα{ δτι «έξ ούκ δντων» έγένε

καί Υίφ συμπροσκυνούμενον καί

το, ή «έξ έτέρας ύποστάσεως» ή
«ούσίας» φάσκοντας ε[ναι, ή «ΚΤΙ

συνδοξαζόμενον, τό λαλησαν διά
τών προφητών. ΕΙς μίαν, άγίαν,

στόν» ή «τρεπτόν» ή «άλλοιωτόν»

καθολlκήν καί άποστολlκήν 'Εκ

τόν Υίόν τού Θεού, άναθεματίζει ή

κλησίαν όμολογούμεν tv βάπτισμα

καθολική

καί άποστολική

είς άφεσιν άμαρτιών' προσδοκώ

'Εκ

κλησία.

μεν άνάστασιν νεκρών καί ζωήν
τού μέλλοντος αίώνος άμήν.

ΚΑΡΜΙΡΗ: Λ1.Μ, σσ.

G. L. [)OSSETTI,

ιι

87-88. Η. ΗΑΗΝ-(,. ΗΑΗΝ, BiblioIhek der Symbolc, σσ. 134-135.
simbolo di Nicca e di Con~tantinoroli. Edizione criti.:a, Roma 1967,

σσ.244-251.

Τόμος. Χάθηκε, αλλά μνημονεύεται στήν 'Επιστολή της συνόδου τού

382,

όπου εχουμε καί τό περιεχόμενό του σέ κύριες γραμμές.

Κανόνες. Έκδίδονται ώς κείμενα της Συνόδου
ποίους δικοί της είναι μόνο οί

τού

382,

4

7

Κανόνες, από. τούς ό

πρώτοι. ΟΙ άλλοι όφείλονται στήν σύνοδο

στήν ίδια πόλη. Έπιβάλλεται ή «πίστις» της Νίκαιας καί καταδι

κάζονται οί μετανικαϊκοί αίρετικοί (καν. 1). Οί δικαιοδοσίες τών έπισκό
πων Άλεξανδρείας, Άντιοχείας καί Κωνσταντινουπόλεως περιορίζονται
στίς εκκλησιαστικές περιοχές τους καί τά θέματα (χειροτονίας κ.α.) λύον
ται στήν επαρχιακή σύνοδο (καν.

2).

Ό έπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως
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άποκτα «πρεσβεία τιμης μετά τόν της Ρώμης» (καν,

3).

'Ακυρώνεται Τι έκ

λογή τού Μαξίμου Κυνικού ώς Κωνσταντινουπόλεως καί οί πράξεις του

(καν. 4). Μεταφράσεις στήν λατινική καί τίς άνατολικές γλώσσες (CPG
ΙV

8600).

PITRA, 1,508·50'). ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΥ, Κανόνες,
45-48. TURNER: ΕΟ:\1/Α 11, σσ. 401-431.

σσ.

43-44. JOANNOU, Fon/i,

Ι Ι, σσ.

fράμμα πρός τόν αυτοκράτορα θεοδόσιον. Σύντομο κείμενο, μέ τό όποίο
οί συνοδικοί πληροφορούν τίς αποφάσεις τους καί ζητούν γι' αυτές νομική
αυτοκρατορική κάλυψη.

BENESEVIC, Syndagma, σσ. 94-95. PlTRA, Ι, 507·508.
Β. Ένώ τά θεολογικά προβλήματα είχαν λυθεί μέ τήν Σύνοδο τού

381,

οΙ δυτικοί καί μάλιστα ό 'Αμβρόσιος Μιλάνου αντέδρασαν στήν χειροτο

νία τού Φλαβιανού ώς έπισκόπου ' Αντιοχείας, πράξη στήν όποία είχε προ
βεί ή ίδια Τι Σύνοδος. Οί δυτικοί αναγνώρισαν ώς 'Αντιοχείας τόν Παυλίνο.
Ή έπιμονή τού 'Αμβροσίου στό θέμα τούτο επεισε τόν αυτοκράτορα της
Δύσεως Γρατιανό νά προσκαλέσει στήν Ρώμη, τό

382,

γενική σύνοδο, στήν

όποία δέν προσηλθαν οΙ ανατολικοί κι ετσι δέν έπιτέλεσε σπουδαίο εργο
(ώς κείμενό της σώζεται μόνο ή 'Επιστολή-πρόσκληση πρός τούς ανατολι

κούς: Θεοδωρήτου, Έκκλησ. ίστορία Ε ι

9, 10).

Συνfjλθαν δμως κατά τό

θέρος τού ίδιου ετους στήν Κωνσταντινούπολη κι εστειλαν μεγάλης σημα
σίας «'Επιστολή ... Δαμάσφ, Άμβροσίφ, Βρίττωνl ... ». Σημασία τό κείμε

νο τούτο απέκτησε, έπειδή σέ περίληψη διασώζει δ,τι περιείχαν ό «Τόμος»

της συνόδου Άντιοχείας
νουπόλεως

(381),

(379)

καί δή ό «Τόμος» της Συνόδου Κωνσταντι

πού καί οΙ δύο χάθηκαν. Οί συνοδικοί τού

382

έπέμειναν

σέ δ, τι οΙ ιδιοι αποφάσισαν τό προηγούμενο ετος στήν Σύνοδο, τήν όποία
μάλιστα χαρακτήρισαν «οικουμενική», ευχαρίστησαν γιά τήν πρόσκλησή
τους στήν σύνοδο της Ρώμης, αλλ' έξήγησαν ότι πρακτικοί λόγοι τούς έμ
ποδίζουν νά μεταβούν στήν Ρώμη καί ή μετάβασή τους αυτή δέν θεωρείται

αναγκαία, διότι τά θέματα πίστεως όπως καί τά ζητήματα τάξεως λύθη
καν τό

381.

Τά θέματα πίστεως, πού αντιμετωπίζονταν στόν χαμένο Τόμο τού
καί αναφέρονταν στήν 'Επιστολή τού

382,

381

αφορούσαν στήν σαφή διάκριση

τών τριών ύποστάσεων καί της μιας φύσεως της αγίας Τριάδας, ή όποία
γιά πρώτη φορά σέ σύνοδο καλείται «όμοούσιος», καί στόν απολιναρισμό,
στόν όποίο δίνεται ή απάντηση ότι ό Κύριος είναι ό «τέλειος» «πρό αιώ
νων» Λόγος καί ό «τέλειος» άνθρωπος (εχει προσλάβει καί νούν ανθρώπινο):

«Θεό τη τος καί δυνάμεως καί ουσίας μιας τού Πατρός καί τού ΥΙού
καί τού αγίου Πνεύματος πιστευομένης, όμοτίμου τε της αξίας καί
συναϊδίου της βασιλείας, έν τρισί τελειοτάταις ύποστάσεσιν, ήγουν

τρισί τελείοις προσώποις, ώς μήτε τήν Σαβελλίου νόσον χώραν λα
βείν συγχεομένων τών ύποστάσεων, ειτ' ουν τών ιδιοτήτων αναι

ρουμένων, μήτε τήν ευνομιανών καί αρειανών καί πνευματομάχων
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βλασφημίαν ίσχύειν, της ουσίας ή της φύσεως ή της θεότητος τε
μνομένης καί τΌ άκτίστφ καί όμοουσίφ καί συναϊδίφ Τριάδι με
ταγενεστέρας τινός η έτερουσίου φύσεως έπαγομένης. Καί τόν της
ένανθρωπήσεως δέ του Κυρίου λόγον αδιάστροφον σώζειν, ούτε α
ψυχον ούτε ανουν ή άτελη τήν της σαρκός οικονομίαν παραδεχό
μενοι' δλον δέ ειδότες τέλειον μέν πρό αιώνων όντα Θεόν Λόγον,
τέλειον δέ ανθρωπον έπ' έσχάτων των ήμερων διά τήν ήμετέραν
σωτηρίαν γενόμενον» (Θεοδωρήτου, Έκκλησ. ίστορία Ε'

9,

1Ο-12).

Καί γιά τά ζητήματα έκκλησιαστικης τάξεως (διοικήσεως) οί συνοδικοί
του

382

καί του

έπιμένουν δτι έφαρμόζουν τήν απόφαση της Νίκαιας (κανόνας

381,

6)

στήν όποία όρίστηκε νά ένεργουν οί μεγάλοι έκκλησιαστικοί

θρόνοι μόνο στά γεωγραφικά-έκκλησιαστικά δριά τους καί νά μήν έπεμ
βαίνουν άμοιβαία (κανόνας

2).

Αυτά τονίστηκαν, διότι έπέμεναν οί δυτικοί

νά αναμιγνύονται στό θέμα της χειροτονίας του έπισκόπου Άντιοχείας. Οί
σχετικοί συνοδικοί κανόνες έπιβλήθηκαν καί πρακτικά, μέ τήν έφαρμογή
τους.

Κανόνες. Ή έρευνα προσγράφει στούς συνοδικούς του
νόνες

5-6,

πού συνήθως άποδίδονται στήν Σύνοδο του

νοδικούς όφείλεται ίσως καί ό κανόνας

7,

381.

382

καί τούς κα

Στούς ίδιους συ

διότι κατανοείται στό πλαίσιο

των προβληματισμων καί των αποφάσεων του
μενο τού κανόνα βρίσκεται σ' Έπιστολή
που πρός τόν Νεστόριο. Ό κανόνας

6

381 καί 382, μολονότι τό κεί
(έτους 428) αντιοχειανου έπισκό

αφορα στούς όρους πού πρέπει νά

έκπληρώνει δ κατήγορος ένός έπισκόπου καί στό σωμα πού θά κρίνει τόν
έπίσκοπο. Ό καν.

7

καθορίζει τόν τρόπο αποδοχης στήν 'Εκκλησία των

διάφορων αίρετικων. Μέ λίβελλο-αποκήρυξη της αίρέσεώς τους καί χρί

σμα γίνονται δεκτοί στήν 'Εκκλησία οΙ πρωτοι αρειανοί, οΙ μακεδονιανοί,
οί νοουατιανοί, οί τεσσαρεσκαιδεκατίτες καί οί απολιναριστές. Άντίθετα,

αναβαπτίζονται οί εύνομιανοί, έπειδή τελούν βάπτισμα μέ μία κατάδυση
(αρα όχι στήν άγία Τριάδα), οΙ μοντανιστές, οί σαβελλιανοί καί αλλο\ α
κραίοι αίρετικοί. Ό κανόνας

7

έπαιξε σπουδαίο ρόλο στήν ζωή της 'Εκ

κλησίας καί ή Σύνοδος τού Τρούλλου

(691)

τόν έξέδωσε ώς δικό της (καν.

95).
PITRA,
48-54.

Ι,

509-511.

ΛΛΙΒΙΖΑΤΟΥ, Κανόνες, σσ.

44-47. JOANNOU, fonIi,

Ή χειρόγραφη παράδοση προσθέτει στούς κανόνες του

381

καί

Ι Ι, σσ.

382

συλ

λογή 21 Κανόνων, από τούς όποίους οΙ 19 ανήκουν στήν Έπιστολή 217 (οί
κανόνες της 56-74) του Μ. Βασιλείου (βλ. έκδόσεις Μ. Βασιλείου καί
TURNER: JΤhS 15 [1913/4) 161-178).

C.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ (έπιλεκτική)
ΧΡΥΣ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΤόΣύμβολοντηςΒ' ΟίκουμενικηςΣυνόδου, Άθήνα
Ν. Q.

1924.

KING. The 150 holy fathers of the council of Constantinoplc 381 A.D.: SP Ι (7Ί'

.
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63){ Ι 957) 635-641. ΚΛΡΜΙ ΡΗ: ΔΣΜ, σσ. 68-95 καί 125-133. Ι. ORTIZ ΟΕ URBINA, Ni,ee
el Conslanlinoplc, Paris 1963, σσ. 133-289. Λ. Μ. RITTER, Oas ΚΟΠΖίl νοπ Konslanlinopel
und scin Symbol. SlUdicn zur Geschichrc und Thcologie des 2. Okumenischen Konzils,
Gollingen 1965. W. ΟΕ VRIES, Die Beziehungen zwischen Osl und Wes! ίπ dcr Kirchc zur
Zeit dcs crsten Konzils \ΌΠ KonstanIinopel (381): OsrkSt 22 (1973) 30-43. ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, Ι)ίι'
Ostkirchc und dic C:athcdra Pclri im IV. Jahrhundert: α'ρ 40 (1974) 114-144. ΧΡΥΣ. ΚΩΝ·
ΣΤΛΝΤιΝIΔΟΥ. Αί ίστορικοδογματικαί προϋποθέσεις της οίκουμενικότητος της άγία;
Β' Οικουμενικης Συνόδου: Θεολογία

52 (1981) 682-724.
und Κοπ:ιίlc νοπ dcn Anfiingcn bis zu Leo Ι. (440-461),
SCHUI.TZE, Das Nicacnoι:onslantinopolilanum und das

Μ.

WOJTOWYTSCH, PapslUnJ
Sluιtgarl 1981, σσ. 156-173. Β.
lϊιiοque: Ο('ρ 35 (1969) 334-346.
Μνήμη Συνόδου άγίας Β' Οίι\Ουμεl'lι,ης εν Κωνσταντινουπόλει 381 ... , Θεσσαλονίκη 1983
(δπου ιο σχετικr.ς μελέτΓο;). 1.ι: //e (Όιιι'ί/ι? Oecumcniquc. Sίgnίfίι'atίοιι ct actualίtι' ροιιτ
le monde Ι'hrι'tίen d' aujourd'hui. Chambes)' Gcnc"e (Ccntre Orthodoxc) 1982 (έκδίδονται
36 ίστορικοθεολογικές μελr.τες, άνισης μεταξύ τους έκτάσεως καί αξίας, μέ άφορμή τό\'
έορτασμό τών 1600 χfJόνων άπό τήν σύγκληση.της Η' Οίκουμ. Συνόδου). ΓΙ::ΝΝΛΔΙΟΥ,
Μητρ. Ήλιουπόλεως, Ίστορία του Οίκουμενικου ΙΙατριαρχείου, Θεσσαλονίκη 1986'.
σσ. 81-94. Λ. ΟΕ ΗΑΙΙ.Ευχ, l.a profcssion dc Ι' Esprit sainl dans IC Symbole de
C'onslantinorlc: RTh1. 10 (1979) 5-39. W. EBOROWKZ, Ιa proccs.o;ion du saint Espril d'
arrcs IC Ile concile occumcniquc dc 381 dans Ic eadrc du magislcre cl de la theologie dc Ι'
eroquc: J.ateranullI 47 (1981) 380-412. Λ. Ι)Ε ΗΑιιι::υχ, I'a reccption du symbole
occumcIJiquc dc Nicce iJ. C'halccdoinc: I:.Thl. 61(1985)5-47. Glaubcnsbekcnnlnis und
KirchengcmcinSCIJafι. Oas Model des Koπzίl~ νΟΠ Konslantinopcl (381), εκδ. Κ. ΙΕΗΜΑΝΝ
\V. PANNENBfRG, f'reiburg 1982. \\!. D. ΗΑυΙΉIΙ.Ο, Oas Irinitarischc l)ogma νοπ 381
als frgebnis vcrbindlίchcr Konsen~usbildung: είς τό παραπάνω συλλογικό εργο, σσ. 13-48.
Π. ΜΠΟΥΜΗ, Τά πρεσβεία έξουσίας n;ιν θρόνων Ρώμης-Κωνσταντινουπόλεως: Θεο
λογία
Ι

53 (ι 982) 10!!4-1 ΙOI. Ι::. Κ. CHR YSOS, ()je Akten dcs Konzils νοπ Konstanlinopcl
(38 Ι): Rοnιanίιas-ι'hrωίanίιa.s. J. Slraub gcwidmet, Bcrlίn-New York 1982, σσ. 426-435.

98.

ΣΥΝΟΔΟΙ

AKV ΛΗΙΑΣ

(381) καί ΡΩΜΗΣ (382)

Α. Παρά τά σχέδια γιά Oiκουμενική Σύνοδο, τήν όποία έπιδίωκαν πα

ράγοντες αντίθετοι μεταξύ τους γιά δικούς του ό καθένας λόγους, συγκλή
θηκε στό τέλος τού θέρους τού 381 στήν Άκυληία ('Ιλλυρικό) όλιγάριθμη
σύνοδος, 36 έπισκόπων καί πρεσβυτέρων, δπως έπιθυμούσε ό ' Αμβρόσιος.
Διακρίθηκαν έκεί δ πρόεδρός της ουαλεριανός Άκυληίας καί δ τά πάντα
κατευθύνων Άμβρόσιος Μιλάνου. Άντιπροσωπεύτηκαν κυρίως ή Γαλλία,
ή Βόρειος Άφρική καί τό 'Ιλλυρικό. Ό Ρώμης ούτε παρέστη ούτε αντιπρο
σωπεύτηκε. Ό ' Αμβρόσιος δραστήρια κατηύθυνε τίς έργασίες, πού έπίση
μα άρχισαν καί τελείωσαν στίς

3 Σεπτεμβρίου

μέ τό κύριο έργο της, δηλαδή

τήν καταδίκη τών τελευταίων ύπολειμμάτων τού ήπιου αρειανισμού στό

πρόσωπο τών έπισκόπων Παλλαδίου

Ratiaria

καί Σεκουνδιανού

Singidunum

(Σιρμίου).

της συνόδου σώθηκαν τμημα τών πρακτικών

Gesta Concilii Aquileiensis
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καί τέσσερες Έπιστολαί (μεταξύ τών επιστολών

8-12

του Άμβροσίου). Τά

πρακτικά, ώς καταγραφή ανακριτικης διαδικασίας, περιλαμβάνουν ερω
τήσεις του' Αμβροσίου καί αλλων συνοδικών καί σύντομες απαντήσεις τών
Παλλαδίου καί Σεκουνδιανου.

PL 16, 355-379 (Gesιa) καί 379-390 (Έπιστολαι). J. Μ. HANSSENS, 11 concίlio di Aquilcia
dcl 381 alIa luce dei documenIi contemporanci: Scuola cattolίca 103 (1975) 562-644.

S. Τ AVANO, Aquilcia nei suoi concili antichi: Studia pacavina 16 (1969) 44 έξ. G.
GOTTI .ΙΕΒ, Οω; Koπ:ιίl νοπ Aquίleia (381): AHC' 11 (1979) 387-406. Μ. ZIΞIZER, Problcmc
der TcxthcrsteIIung im zehnten Briefbuch des heiligcn Ambrosius und dcn Bricfen extra
Collectionen: ΑΑ WW 115 (1978) 415-439. Υ. Μ. ουν ΑΙ, Le scns des debats d' Aquilee
pour les Niceens. Nicce-Rimini-Aquilee: AAAd 21 (1981) 69-97. R. GRYSON, Les SOurces
relatives au concile d' Aquίlee de 381: AAAd 21 (1981) 31-41. ΤΟΥ 1ΛIΟΥ, Les tcxtes dcs
Actcs du Concίle d' Aquilee (381): Scripιorium 38 (1984) 132-139. V. PIΞR1, Concilium plenum
et generale. 1.a prima attcstazione dei critcri tradizionali delI' ecumcnicita: AHC 15 (1983)
41-78.
Β. Άφου τό

381

δέν επιτεύχτηκε σύνοδος ενιαία, Άνατολης καί Δύσε

ως, αποφασίστηκε σύγκληση οικουμενικης στήν Ρώμη, τό καλοκαίρι του

382, πού καί αυτή έμεινε μόνο δυτική. Προήδρευσε ό Δάμασος (366-384)
καί έλαβαν μέρος ισχυροί δυτικοί επίσκοποι, δπως ό Άμβρόσιος Μιλάνου,
ό ουαλεριανός 'Ακυληίας Κ.α. Οί ανατολικοί δέν προσηλθαν.

Τό μόνο απόλυτα γνήσιο κείμενο της συνόδου της Ρώμης είναι Έπιστολή
όμολογία πίστεως

(<<Confessio

fίdei catholίcac») πρός τούς ανατολικούς (Θε

οδωρήτου, Έκκλησ. ιστορία Ε'

9, 10),

στήν όποία υπάρχει γιά τήν Έκ

κλησία της Ρώμης ό χαρακτηρισμός «αποστολική καθέδρα», δρος γνωστός
από τόν Ρώμης Λιβέριο

( + 366).

Έάν δμως είναι μερικώς έργο της συνόδου καί του Δαμάσου, δπως υπο
στηρίζουν σήμερα μερικοί ερευνητές, τό τρίτο κεφάλαιο του DecreIum Gelasίaηum (συμπιληματικου κατασκευάσματος αγνωστου συγγραφέα του ΣΓ

αΙ), ή σύνοδος της Ρώμης αποκτα ιδιαίτερη σημασία, διότι θεμελιώνει γιά
πρώτη φορά τόν αυταρχισμό, πού ένίοτε εξέφραζε ό επίσκοπος Ρώμης. Στό
κείμενο δηλαδή τουτο διατυπώνεται τό πρωτείο (primaωs) τιμης της Έκ
κλησίας της Ρώμης μέ τήν πρωτοεμφανιζόμενη θεμελίωση στό γεγονός δτι

ό Κύριος έδωσε τό πρωτείο στόν Πέτρο μέ τούς λόγους «σύ εί Πέτρος καί
επί ταύτlJ τΌ πέτρι;ι οικοδομήσω μου τήν Έκκλησίαν ... » (Ματθ. 16, 18-19).
Τό τρίτο κεφάλαιο του Dccretum Ge/asianum, εάν γράφηκε από τόν Δάμα
σο, αποτελεί ασφαλώς αντίδραση στούς κανόνες 20 καί 30 της Β' Oiκουμ.
Συνόδου (381), ή όποία όρισε τά πρεσβεία τιμης γιά τούς μεγάλους θρόνους:
Ρώμη, Κωνσταντινούπολη, Άλεξάνδρεια, 'Αντιόχεια. Χωρίς νά αρνείται

τά πρεσβεία τών αλλων θρόνων καί μολονότι άπλώς χαρακτηρίζει τήν Ρώ
μη «πρώτην εδραν του Πέτρου», παρατηρεί δτι: τά πρεσβεία οί λοιπές
Έκκλησίες-θρόνοι εχουν μέ συνοδικές αποφάσεις, ενώ ή Ρώμη μέ λόγους
του Κυρίου' τήν Έκκλησία της Ρώμης εθεσαν στήν πρώτη θέση μαζί ό Πέ
τρος καί ό Παυλος, πού μαρτύρησαν εκεί' ό Πέτρος, του όποίου πρώτη (σέ

σημασία) έδρα είναι ή Ρώμη, έχει έδρα καί τήν Άλεξάνδρεια, διά του Μάρ
κου, καί τήν 'Αντιόχεια, όπου εδρασε πρίν έλθει στ ν Ρώ η (μέ τ ν παρα-
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τήρηση αυτή έναντιωνόταν στήν προαγωγή σέ δεύτερη θέση της Κωνσταν

τινουπόλεως, άλλά δμολογοϋσε δτι δ Πέτρος ε{χε καί δύο άκόμα fδρες πλήν
της ρωμαϊκης).
V

Αν, λοιπόν, τό κείμενο συνδέεται μέ τήν σύνοδο καί τόν Δάμασο, κάτι

πού δέν είναι βέβαιο, έχουμε τό
τείου (οί λόγοι είς Ματθ.

382 γιά πρώτη φορά θεωρία περί τού πρω
16, 18-19), ή όποία όμως τότε (στό κείμενο) περιε

λάμβανε μόνο τήν έννοια της πρώτης θέσεως καί ή όποία μέ τόν χρόνο θά
περιλάβει καί τήν απαίτηση έξουσίας. Τήν έποχή μάλιστα έκείνη ό Δάμα

σος, όσο αυταρχικός καί αν ήταν, θά δυσκολευόταν ν' απαιτήσει κατοχύ
ρωση κανονική καί συνοδική κάποιας έξουσίας, έφόσον ένώπιόν του
βρισκόταν ό μεγάλου κύρους Άμβρόσιος, στόν όποίο οφείλονταν οΙ σπου

δαιότερες συνοδικές πρωτοβουλίες της έποχης καί ό όποίος δρούσε πολύ
συχνά έρήμην τού έπισκόπου Ρώμης.
Στό ίδιο κείμενο υπάρχει καί κανόνας (κατάλογος) της Άγίας Γραφης,

στόν όποίο συμπεριλαμβάνονται αδιακρίτως καί τά δευτεροκανονικά βι
βλία.
Έπιστολή: L. ΡΑRΜ[ΞΝΤιΕR: GCS 19,295-297. Ε. νΟΝ DΟΒSCΗϋΤΖ, Das Decretum
Gelasianum dc lίbrίs rccipicndis eI ποπ recipiendis, Leipzig 1912, σσ. 30-60.
Πιθανότατα ή ρωμαϊκή σύνοδος τού

382 έχει

σχέση μέ τόν λεγόμενο Τό

μον Δαμάσου, δηλαδή τήν «Όμολογίαν πίστεως ην ό πάπας Δάμασος α
πέστειλε πρός τόν έπίσκοπον Παυλiνoν» (Άντιοχ;;ίας). Έδώ αναθεματί

ζονται διάφορες αίρέσεις, όμολογείται ή όμοουσιότητα τών θείων προσώ
πων, αποφεύγεται ή ταύτιση ουσίας καί υποστάσεως καί αναθεματίζονται
δσοι φρονούν δτι τό άγιο Πνεύμα «διά τού γίού γεγενησθαι». Τό τελευταίο
έχει ίδιαίτερη σημασία, διότι γιά πρώτη φορά μέ τρόπο έμμεσο καταδικά
ζεται συνοδικά καί δή στήν Ρώμη ή διδασκαλία τού

filioque,

μολονότι δέν

υπάρχει σαφήνεια στό περιεχόμενο της φράσεως.

L. PARMENTlER: GCS 19, 297-302. Ι)[ΞΝΖΙΝGΙ:ΞR-S('ΗΟΝΜΕΤΖΕR, [nchiridion
Symbolorum, σσ. 68-70.

99. ULFILA

έπίσκοπος ΓΟΤΘΩΝ (+383).

ΑΥΞΕΝΤΙΟΣ ΔΟΡΟΣΤΟΛΟΥ. ΠΑΛΛΑΔΙΟΣ

RATIARIA

ΓΕΝΙΚΑ

Ό Ulfίla (η Vulfίla η Wulfίla) διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στόν

εκχριστιανισμό γερμανικών φύλων ίδιαίτερα τών Βησιγότθων καί ο
νομάστηκε

«6

επίσκοπος τών Γότθων». 'Ενωρίς, ίσως πρίν τό

340,

459
στράφηκε στόν αρειανισμό, τόν όποίο μέχρι τό
αύτοκράτορες. 'Έχει τεράστια σημασία δτι ό

378 προστάτευαν οί
Ulfila, γιά ίεραποστο

λικούς λόγους καί από αγάπη γιά τούς όμοεθνείς του, κατασκεύασε
νέο αλφάβητο, μέ βάση τά κεφαλαία έλληνικά στοιχεία καί τήν έλ
ληνική όρθογραφία καί τήν βοήθεια τού ύποτυπώδους καί περιθω
ριακού ρουμανικού αλφαβήτου, τό όποίο παραμέρισε τελείως. WΕτσι

λοιπόν ανύψωσε τό γοτθικό γλωσσικό ιδίωμα σέ γοτθική γλώσσα,
πού, έμπλουτισμένη μέ έλληνικούς αλλά Καί λατινικούς δρους, μπο
ρούσε νά έκφράσει γραπτώς ύψηλά νοήματα. Καί πΡώτος αότός με
τέφρασε τήν ΚΔ καί ίσως τμήματα της ΠΔ στήν γοτθική. Μέ τήν

παρουσία τού

Ulfila παρατάθηκε ή

έπιβίωση του αρειανισμού στούς

κύκλους τών Γότθων καί άρχισε μικρή έρμηνευτικοθεολογική γραμ
ματεία, ή όποία φυσικά ήταν αρειανική Καί ή όποία δυστυχώς πα

ραδόθηκε ανώνυμα.
Ό Ulfila καταγόταν από καππαδοκική οικογένεια (τουλάχιστον
από τήν πλευρά της μητέρας του), πού περί τό

257/8

σύρθηκε αιχ

μάλωτη στά βόρεια, πέρα από τόν Δούναβη, ίσως στήν Κριμαία. Γεν
νήθηκε περί τό

311

σέ περιβάλλον γοτθικό, μάλλον άπό γονείς

όρθοδόξους. ΗΕγινε κληρικός κι έργάστηκε μέ ζηλο γιά τόν έκχρι
στιανισμό τών ειδωλολατρών Γότθων όμοφύλων του ... Αγνωστο πώς
γνωρίστηκε μέ τούς κρατούντες άρειανόφρονες καί τό

340

χειροτο

νήθηκε έπίσκοπος, 'ίσως από τόν Εύσέβιο Νικομηδείας (τότε Κων
σταντινουπόλεως). "Ενας διωγμός στίς γοτθικές περιοχές (ή καί

μετακίνηση μεγάλης όμάδας όμοεθνών του) τόν ανάγκασε, μέ πο
λυάριθμη όμάδα, νά περάσει τόν Δούναβη καί μέ άδεια τού αύτο
κράτορα Κωνσταντίου νά έγκατασταθεί νότια τού ποταμού, στήν

ρωμαϊκή κάτω Μοισία, δπου συνέχισε τήν δράση του, μέ τό φωτο
στέφανο τώρα τού όμολογητη καί τό κυρος τού φυλετικού ήγέτη. 'Έ
λαβε μέρος στήν σύνοδο της Κωνσταντινουπόλεως

(360),

δπου καί

ύποστήριξε τίς προσπάθειες τών αρειανοφρόνων «όμοίων», πού τό

τε μέ τόν 'Ακάκιο Καισαρείας έξέφραζαν τήν πολιτική της αύλης.
Βέβαια ό

Ulfila

δέν φαίνεται νά είχε αρχικά θεολογική κατάρτιση.

Οί συνεχείς δμως έπαφές του μέ έπισκόπους (στό 'Ιλλυρικό δρούσαν οί άρειανόφρονες Ούρσάκισς καί Ούάλης, πού γειτνίαζαν τοπι

κά καί θεολογικά μέ τόν

Ulfila)

καί πρόσωπα τού κράτους ασφαλώς

τόν ύποχρέωσαν νά γνωρίσει εστω καί έπιδερμικά τήν θεολογική προ
βληματική της έποχης. 'Επομένως είχε συνείδηση της θεολογικης

του τοποθετήσεως, πού αντανακλούσε στόν χριστιανισμό τών Γότ

θων, οί όποίοι ετσι στήν πλειονότητά τους ήταν κι εμειναν αρειανό
φΡΟνες μέχρι τήν έποχή τών Φράγκων, τών «δυτικών» Γερμανών,

πού μέ τόν βασιλιά τους Χλοδοβίκο

(496)

βαπτίστηκαν όρθόδοξοι.

Τό μόνο θεολογικό κείμενο πού εχοuμε από τόν Ulfίla είναι μία «Όμολο-

.
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(Tcstamentum). γραμμένη τό 383. λίγο πρίν πεθάνει στήν Κων
σταντινούπολη .• Από τό 381 ό Θεοδόσιος είχε εκθρονίσει τούς αρειανόφρο
νες επισκόπους. Ό Ulfila όμως ασκούσε φαίνεται κάποια επιρροή στην αυλή
καί τό 383 ταξίδεψε στήν Κωνσταντινούπολη, γιά νά επέμβει στόν αύτο
lφάτορα χάριν καταδικασμένων (στήν σύνοδο της Άκυληίας, τό 381) α

γία» πίστεως

ρειανοφρόνων επισκόπων. Τότε, αφού τού ζητήθηκε μάλλον, συνέταξε
λατινικά τήν όμολογία πίστεως, Τι όποία τυπικά έκφράζει τήν θεολογία τών

«όμοίων», ενώ πράγματι πλησιάζει πολύ τίς αντιλήψεις τού Εύνομίου, α
κραίου νεοαρειανού. Τό κείμενο τούτο περιλαμβάνεται στό
ξεντίου

Epistula de fide, vita et obitu Ulfilae,

f:pyO

τού Αύ

γιά τό όποίο μιλάμε πιό κάτω.

Άγέννητος καί αόρατος είναι μόνο ό Πατέρας. Ό γίός είναι κατώτερος
από τόν Πατέρα, αλλά «όμοιος» πρός αύτόν (δπως αναφέρει ό Αύξέντιος).

Τό άγιο Πνεύμα δέν είναι ούτε Θεός ούτε Κύριος.
Ή γοτθική μετάφραση της Κ.Δ. Ό Αυξέντιος πληροφορεί δη ό Ulfίla
συνέταξε έργα καί ύπομ νήματα στήν γοτθική. τήν έλληνική καί τήν λατινι
κή. από τά όποία δέν σώθηκε τίποτα. Σέ χειρόγραφο

(Codex argenteus

στήν

ουψάλα) τού ΣΤ' αΙ περιέχεται μόνο ή γοτθΙΚή μετάφραση τών τεσσάρων

Ευαγγελίων, ενώ σέ δύο παλίμψηστα χειρόγραφα σώθηκαν αποσπάσματα
από τήν μετάφραση τού Λουκα. μεγάλο μέρος της πρός Ρωμαίους (κώδι

κας

Caro/jnus

εις Wolfenbίittel), μεγάλο μέρος από τίς λοιπές επιστολές τού

Παύλου (πλήν της πρός Έβραίους) (της μονής Βοbbίο-σήμερα στό Μιλάνο

καί Τουρίνο) καί τρία φύλλα από τό βιβλίο τού Νεεμία (επίσης της μονης

Bobbio).

Ή μετάφραση τού UIfίIa ειναι εντυπωσιακά δουλική, επιδιώκει

τήν γλωσσική όμοιομορφία καί στηρίζεται στό έλληνικό κείμενο. Πρόλο
γος στήν γοτθική μετάφραση τών Ευαγγελίων είναι κείμενο τού Ε ι -ΣΤ' αΙ

W. STREITBERG. Dic gotische Bibcl. Hcidclbcrg 19644
σσ. XLlI-XLlll τού ίδιου Εργου.

Skeirein.

(καί

1971·).

Ό Πρόλογος στίς

'Ονομάστηκε έτσι μία συλλογή έρμηνευτικών όμιλιών

(στήν γοτθική) σέ έπτά κεφάλαια τού Εύαγγελίου τού 'Ιωάννη. 'Έ
χουν καί δογματικοοικοδομητικό ενδιαφέρον. 'Αποδόθηκαν, χωρίς

σοβαρά επιχειρήματα, στόν

Ulfila.

Είναι από τά ελάχιστα δείγματα

γοτθικης χριστιανικης γραμματείας.
Ε.

DIETRICH, Die Bruchstίicke des Skeireiπs .... Strassburg 1903. Ε. Α. KOCK. Die
Text πebst ϋbersetzuπg ... , Leideπ 1913. W. Η. ΒΕΝΝΕΤ, The Gothic Commeπtary
the Gospe1 of Johπ .... New York 1966'.

Skeireiπs.
οπ

Α ΥΞΕΝΤιΟΣ ΔΟΡΟΣΤΟΛΟΥ
τού

Ulfila καί
(364-378) έγινε

(Dorostorum).

Ύπηρξε ίσως μαθητής

στούς χρόνους τού αύτοκράτορα Ούάλη μάλλον
επίσκοπος Δοροστόλου (Σιλιστρία, Βουλγαρία) γιά

τούς εκεί αρειανόφρονες Βησιγότθους. Τό

383

έζησε στήν Κωνσταν

τινούπολη τίς τελευταίες στιγμές τού δασκάλου του

όποίο έγραψε αργότερα

Ulfila, γιά τόν
τήν EpistuJa de fide, vita et obitu UJfiJae. Τό
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εργο εχει χαρακτήρα έπικηδείου, περιέχει καί τήν περίφημη όμολο

γία πίστεως, τήν

Testamentum,

δπως τήν όνομάζει, τού

ζεται από τόν γότθο Μαξιμίνο (+ μετά

contra

428)

Ulfila

στό εργο του

καί σώ

Dissertatio

Arηbrosium. Ή πίστη τού Αύξεντίου είναι ανάλογη πρός τήν

πίστη τού Ulfίla, γιά νά μήν έμφανίζεται ακραίος, κινείται δηλαδή
μεταξύ τών «όμοίων», τού συμβόλου τού Ρίμινι καί της διδασκαλίας

τού Εύνομίου.

Τό

383 11 384

ό Αύξέντιος, αφού επρεπε νά έγκαταλείψει τήν έπι

σκοπή του, δπως δλοι οί αρειανόφρονες, έγκαταστάθηκε στό Μιλά
νΟ μέ τήν σαφή κάλυψη της αύτοκράτειρας Ίουστίνας, χήρας τού
Ούαλεντινιανού Α'. 'Εκεί εδρασε ώς έπικεφαλης τών αρειανοφρό
νων καί μέ τήν βοήθεια της Ίουστίνας προσπάθησε μάταια νά απο
κτήσει εναν από τούς ναούς της πόλεως. Τά γεγονότα αύτά κακώς
όδήγησαν πολλούς νά τόν όνομάσουν Αύξέντιο Β' Μιλάνου.
F. ΚAUFMANN, Aus der Schule des Wulfila. Auxentii Dorostorensis Epistula de fide,
et obitu WuIfιIae, Strassburg 1899. Η. GIESECKE, Die Ostgermanen und der Arianismus,
Leipzig 1939, σσ. 16-22. PLS Ι, 703-728.

νita

ΠΑΛΛΑΔΙΟΣ. Ό αρειανός έπίσκοπος

Ratiaria Παλλάδιος, πού κα
ταδικάστηκε στήν σύνοδο της 'Ακυληίας (381), εγραψε αμέσως με
τά δύο έργίδια μέ τόν τίτλο De fidei, από τά όποία σώθηκαν έλάχιστα
αποσπάσματα στήν Dissertatio contra Ambrosium τού Μαξίμου Γότ
θων: PLS Ι, 693-703 (βλ. βιβλιογραφία: J. Zeiller).

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Η. ΙΙΕΤΖΜΑΝ, Die Vorlagc der golischen Bibel: KIeine Schriften 11, Bcrlin 1958, σσ.
191-219. J. ZEILLER, Les originc~ chrctiennes dans Ics provinces danubienncs de Ι' Empire
romain, Paris 1918. G.-W.-S. FRIERRICHSEN, The gothic version of Ihe Gospels. Λ study
of its slylc and texιual history, Oxford 1926. ΤΟ Υ ΙΔ ΙΟΥ, The gothic vcrsion of Ihe Epistlcs,
Oxford 1939. Κ. Κ. ΚΙΕΙΝ, Die Disserlatio Maximini als QuelIc dcr Wulfila·Biographie:
ZDADl. 83 (1951) 239-271. ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ. Der Auxcntius-Brief als Quclle der Wu\filaBiographie: ZDADL 84 (1953) 99-154. Α. WILMART, Les evangίles gothiques: Rb 36 (1927)
46-61. Ε. STUTZ, Gotische Literaturdenkmiίler, Stuttgart 1966, σσ. 9-15 καί ι'tλλoϋ. Ε.
Α. THOMPSON, The Visigo/hs ίπ the Time of Ulfila, Oxford 1966. F. HAFFNER, Fragmenl
uer Ulfilas-Bibcl ίπ Steyer: Pfiίlzer Hcimar Μάρτιος (1971) 1-5. Ρ. SCARDIGLI, Die Gotcn.
Sprache und KullUr. Mίinchen 1973. Ε. STUTZ, Das Neue Testamenl ίπ golischer Sprachc:
λ'. AIand, Dic aIren ϋbersetΖungen des Ν. Τ., Bcrlin 1972, σσ. 375-402. Μ. SIMONETTI,
Ι' arianesimo di Ulfila: Romano-barbarica Ι (1976) 297-323. Ν. ΣΚΟΥΡΤΛ, Ή Άργυρά
lΙίf"\λος έν ουΨάλl1: ΓρΠ 68 (1985) 111-118.
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100. AMBROSIASTER

(μεταξύ 363/384)

άνώvυμoς άπολΟΥητής-έρμηνευτής

ΓΕΝΙΚΑ

Μεταξύ του

363

καί

384 έζησε

κι έγραψε στήν Ρώμη ενας πολύ μορ

φωμένος χριστιανός, πού θέλησε νά κυκλοφορήσει τά έργα του, ά

γνωστο γιά ποιό λόγο, ανώνυμα. Γνήσια είναι τά έργα του Ύπόμνημα
είς τάς έπιστολάς του Παύλου (πλήν της πρός Έβραίους) καί

ones Veteris et Νονί Testamenti

Quaesti-

(είδος έρωτοαποκρίσεων γιά προβλή

ματα Π καί ΚΔ). Οί συγγραφείς του Ε ι αΙ γνώριζαν τά κείμενα αυ
τά κι επωφελήθηκαν από τό περιεχόμενό τους, αλλ' αγνοουσαν τόν
συντάκτη. Άργότερα, στήν χειρόγραφη παράδοση τό πρώτο από τά
έργα προσγράφεται άλλοτε στόν •Αμβρόσιο Μιλάνου

( + 397)

καί άλ

λοτε σέ κάποιον Ίλάριο, ενώ συχνά δίνεται ανώνυμα. 'Από τόν
'Έρασμο καί μετά τό «Ύπόμνημα» χαρακτηρίζεται

Ambrosiaster

(= ψευδο- Άμβρόσιος) κι έτσι δηλώνεται μέχρι σήμερα, διότι απέτυ
χαν δλες οί προσπάθειες νά προσδιοριστεί ό συντάκτης του, πού ζη
τήθηκε στούς 'Ισαάκ (τόν εξ Έβραίων αντίπαλο του πάπα Δαμάσου),
Ίλαριανό, Ίλάριο διάκονο, Εύάγριο Άντιοχείας, Ίλάριο Παβίας Κ.ά.

Τό δεύτερο έργο ήταν γνωστό στήν έρευνα μεταξύ τών νόθων του
Αύγουστίνου, αλλά ό Α.

Souter έδειξε

πειστικά δη προήλθε από τόν

συγγραφέα του «Ύπομνήματος» (του

Ambrosiaster).

Τά δύο ανώνυμα έργα κατέχουν σπουδαία θέση στήν εξέλιξη της
λατινικης χριστιανικης γραμματείας. 'Επηρέασαν τήν σκέψη καί του

Αύγουστίνου καί του αντιπάλου του Πελαγίου. Τό υπόμνημα ίδιαί
τερα είναι όχι μόνο τό πρώτο λατινικό ύπόμνημα στίς Έπιστολές
του Παύλου αλλ' ίσως καί τό σημαντικότερο της αρχαία ς λατινικης
χριστιανικής γραμματείας, χρήσιμο καί γιά τήν γνώση του βιβλικού

λατινικου κειμένου.
Ό άγνωστος

Ambrosiaster ήταν

μεγάλης μορφώσεως εθνικός πού

έγινε χριστιανός. Ύποστηρίχτηκε δμως καί ή έβραϊκή του προέλευ

ση. Έμφανίζεται ώς ίκανός έρμηνευτής, αλλά στό βάθος του μένει
απολογητής του χριστιανισμου μέ ρηχή θεολογία, ή όποία προϋπο
θέτει δυνατότητα στούς εθνικούς νά γνωρίσουν τόν ένα καί δημιουργό
Θεό. Γνωρίζει πολλούς προγενέστερους εκκλησιαστικούς συγγρα
φείς, δπως τόν Είρηναίο, τόν Τερτυλλιανό, τόν Κυπριανό, τόν Ίλά
ριο

Poitier,

τόν Μ.

Victorinus,

μερικά απόκρυφα κ.ά. Δέν συνεχίζει

δμως τήν παράδοση κανενός. Αίσθάνεται τήν ανάγκη (σέ μιά εποχή

στήν όποία δέν φαίνεται απαραίτητο καί κατά τήν όποία ή θεολογία
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πλέον είναι πολεμική-άντιαιρετική) νά άπολογηθεί γιά τόν χριστια
νισμό καί νά δείξει Π.χ. δτι οί χριστιανοί δέν είναι μικροί καί άνόη
τοι

(Quaestiones 114, 5-11),

δτι πολλοί σοφιστές καί άξιωματουχοι

μεταστρέφονται στόν χριστιανισμό. Τό ισχυρό επιχείρημα γιά τήν

ύπεροχή τού χριστιανισμού είναι τά θαύματα τών Εύαγγελίων, πού
άρκούν γιά νά πείσουν. ~Eχει μάλιστα τήν περίεργη άποψη δτι τά

θαύματα, εφόσον εγιναν απαξ, στό έξης δέν χρειάζεται νά γίνονται
ουτε καί γίνονται (Είς τήν πρός Κορινθίους

19

καί

22).

Ό

Ambrosiaster

12, 31. Quaestiones 114,

μέ δσα (πλήν τών καθαΡά έρμηνευτικών

του σχολίων) γράφει: δικαιολογεί τήν μεταστροφή του' άπαντα στά

εναντίον τών χριστιανών επιχειρήματα, δπως ίσως τά έβρισκε σέ άν
τιχριστιανικά κείμενα (τού Πορφυρίου;)' γράφει κατά τών 'Ιουδαίων,
γιά νά στηλιτεύσει δσους χριστιανούς διατηρούσαν σχέσεις μέ τήν
Συναγωγή' καταπολεμεί μέ γνωστά μάλιστα φιλοσοφικά επιχειρή
ματα τήν άστρολογία, γιά νά κακίσει τούς χριστιανούς πού συνέχι

ζαν ν' άσχολούνται μέ αύτήν' δείχνει τήν μωρία τών μυστηριακών

τελετών ρωμαϊκών καί δή άνατολικών θεοτήτων, δπως τού Μίθρα,
της Κυβέλης κ.ά. 'Επειδή γνώρισε προσωπικά τά εθνικά θρησκεύ
ματα, τίς λαϊκοαστρολογικές καί φιλοσοφικές άντιλήψεις, τόν ιου

δαϊσμό της εποχης καί τήν ρωμα"ίκή διοίκηση, τά έργα του είναι πηγή
χρήσιμων καί κάποτε μοναδικών πληροφοριών γιά τά ρωμαϊκά πρά
γματα άπό τά μέσα τού Δ' αΙ καί μετά, μέχρι τό

Ώς έρμηνευτής ό

Ambrosiaster

384.

είχε μεγαλύτερη επιτυχία. Άκο

λουθούσε τήν ίστορικογραμματική μέθοδο, άναγνώριζε τήν τυπολο

γική

καί άγνόησε τήν άλληγορική έρμηνεία.

Προσπάθησε

καί

κατανόησε όρθά τήν σκέψη τού Παύλου γιά τήν σχέση Νόμου καί

ΕύαΎΎελίου, γράφοντας τρείς φορές τό ύπόμνημα του στήν Πρός Ρω

μαίους. Κάνει άξιόλογες κριτικές παρατηρήσεις, άλλά γενικά ή έρ
μηνεία του εχει σκοπούς πρακτικούς, δηλαδή τήν ήθική διάπλαση
τών πιστών, καί σχεδόν καθόλου θεολογικούς-θεωρητικούς.

Ώς θεολόγος δεχόταν τήν όρθοδοξία της Α' Οίκουμ. Συνόδου, ά
ποκαλούσε τά διακεκριμένα πρόσωπα της άγ. Τριάδας

tivi (= όμοούσια

consubstan-

ή της αύτης ύποστάσεως) καί τόνιζε τήν πλήρη

θεότητα καί τήν πλήρη άνθρωπότητα στόν Χριστό, μολονότι δέν φαί
νεται νά γνώριζε καλά τήν εκκλησιαστική Παράδοση, τήν όποία δέν
κατανοούσε ώς άπόλυτον προσδιοριστικό παράγοντα. Γι' αύτό καί
τήν θεολογική του σκέψη χαρακτηρίζει κάποιος νομικισμός καί νοη

σιαρχία, άφού τά δεδομένα της Γραφής ύποστηρίζει ενίοτε μέ συλ
λογισμούς καί συχνά μέ νομικιστικά εύρήματα. Παράλληλα άπορ
ρίπτει σαφώς δλόκληρο τό νομικό-τυπικό μέρος της ΠΔ, άναγνωρί
ζοντας μόνιμη εγκυρότητα μόνο στό ήθικό της περιεχόμενο, ενώ

είσάγει στήν εκκλησιαστική δρολογία τόν δρο

Jus ecclesiasticus (εκ-
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κλησιαστικό δίκαιο)

(Quaestiones 93,2

κ. ά.) καί μιλάει γιά τόν γά

μο μέ τήν έπήρεια του ρωμαϊκου Δικαίου. WΕτσι θεωρεί τήν γυναίκα

κατώτερη άπό τόν άνδρα, δ δποίος μόνο είναι είκόνα του Θεου. Μόνο
δ άνδρας, παίρνοντας διαζύγιο γιά λόγους πορνείας καί άπιστίας,
μπορεί νά συνάψει δεύτερο γάμο, κάτι πού συνιστα τήν μόνη άρχαία
μαρτυρία στήν Δύση γιά τό δυνατόν του δεύτερου γάμου. 'Επίσης
μέ νομικιστικό πνευμα κατανοεί τό προπατορικό άμάρτημα καί τήν
θεία δικαιοσύνη.

ΕΡΓΑ

Commentarius

ίη ΧΙΙΙ

episIulas Paulinas

(Ύπόμνημα εις τάς

13

παυλείου;

επιστολάς). Ή χειρόγραφη παράδοση γνωρίζει τρείς μορφές (δλες από τό\'

συγγραφέα) τού ύπομνήματος στήν Πρός Ρωμαίους (πού είναι τό εκτενf.
στερο καί αξιολογότερο) καί τουλάχιστον δύο τού ύπομνήματος στίς Πρός
Κορινθίους. Τήν Πρός Έβραίους δέν θεωρεί εργο τού Παύλου καί δέν τή\'
ύπομ νηματίζει.
ΡΙ

17,47-536. Α. ΑΜΕΙLI, Anonymi vulgo Ambrosiastri commcnraria ... cx codicc'
Casinense n. 150 saec. νι ... : SΡίΙ'ίΙegίum Casinensc 3,2 (1901) 1-383. Η. J. VOGELS: CSr:.ι
81, 1.2.3 (1966-1969).

Quaesliones Veteris eI

Νονί

Testamenti

(Ζητήματα Παλαιάς καί Καινή;

Διαθήκης). Τό εργο τούτο πού κυκλοφορούσε ώς νόθο τού ΑUγουστίνου.
γράφηκε σέ διάφορα χρονικά διαστήματα, πάντως μέχρι τό

νολογεί ό

Ruggini

τά στοιχεία τής

Quaestio 115,49),

384

(ετσι χρο

καί δέν εχει ενότητα.

Άνήκει στό είδος τών έρωτοαποκρίσεων, αλλά μερικά ζητήματα αποτε
λούν εκτεταμένες διατριβές. Ό ίδιος ό συντάκτης μάλλον σύναξε τά κεί
μενά του σέ δύο συλλογές, τήν μία μέ

ενώ
πού

150 Ζητήματα,
στόν μεσαίωνα συγκροτήθηκε τρίτη μέ 115 ζητήματα. Ό Α. Souter,
απέδωσε τό έργο στόν ανώνυμο Ambrosiaster, ύποστήριξε δτι ή μικρή
127

καί τήν αλλη μέ

συλλογή, τήν όποία εξέδωσε, είναι ή μεταγενέστερη.
ΡΙ

35, 1215-2422.

Α.

SOUTER: C'SEL 50 (1908).

, Αμφιβαλλόμενα - Νόθα
Commentarius in Matthaeum.

Σώζονται τρία μόνο αποσπάσματα χιλια

στικής χροιάς από σχόλια σέ στίχους τού Ματθ.

24. J. Mercati, 11 commentario latino ... : ST 11 (1903) 23-45. C. Turner: JThS 5 (1903-4) 227-241.
PLS 1,655-668.
/ncipit de tribus mensuris καί De Petro apostoJo. 'Αποσπάσματα: J. Mer(ati, μν. εργ., σσ. 46-49. PLS 1,668-670.
Lex Dei sive Mosaicarum et Romanarum Jegum coJJatio. Σύγκριση μωσαϊ
Ι{(ί)ν καί ρωμαϊκών νόμων, ωστε νά φανεί ή αρχαιότητα καί ανωτερότητα
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τών πρώτων. Δύσκολα μπορεί νά αποδοθεί στόν

Ambrosiaster: J. Baviera,
Fontes Juris Romani antejustiniani, 11, Φλωρεντία 19682, σσ. 544-589. Κα
κώς αποδόθηκε στόν Άμβρόσιο Μιλάνου.

De beIlo judaico. Παράφραση τού Περί lουδαίΊωύ
ΡΙ 15,2061-2310. V. Ussani: CSEL 66, 1 (1932).
Μέ τόν

Ambrosiaster

πολέμου τού Ίωσήπου:

συνδέουν επίσης δύο αποσπάσματα από τό CΌnrra

arrianos τού ψευδο-'Ιλαριανού καί τήν Scrmo 246 τού ψευδΟ-Αύγουστίνου:
ΡΙ 39, 2 ι 98-2200. C. Martini: Antonianum 13 (1938) 293-334.
ΙΣΑΑΚ Ο ΕΞ ΕΒΡΑΙΩΝ. Σκοτεινό πρόσωπο τών χρόνων τού Δαμάσου Ρώ

μης

(366-384),

τόν όποίο καταπολέμησε, βοηθώντας τόν αντίπαπα ΟUρσί

νο. Ό χριστιανός 'Ισαάκ, πού προερχόταν από 'Εβραίους αλλά πού
επανήλθε στήν αρχική του θρησκεία μάλλον Πρίν τό
κά

(G.

378,

ΜΟΓίπ) ώς συντάκτης τών γνωστών μέ τό ονομα

προτάθηκε αρχι

Ambrosiaster

ερ

γων, κάτι πού δέν εγινε δεκτό. Τού αποδίδονται δμως δύο σύντομα κείμενα,

τό πρώτο μέ βεβαιότητα καί τό δεύτερο μ' ερωτηματικά:

De Τrinitatc eI
lncarnatione η Fides lsaaris ex Judaeo καί Exposilio fidei catho/icae: ΡΟ 33,
1541-1543. CCL 9 (1957) 335-343 καί 345-348. PLS Ι, 654 καί 670-672 (CPl.
189-190). Στό De Τrinitate ό 'Ισαάκ εμφανίζει γενικά όρθόδοξη τριαδολο
γία καί χριστολογία. Τά τρία πρόσωπα είναι διακεκριμένα κι εχουν μία φύ
ση. Ό Πατέρας είναι αναρχος
κτιστός
τόν

(sinc origine),

(genitus et ποπ facιus) καί τό
Πατέρα (innatus ex Patre cst).

ό γίός γεννητός αλλ' οχι

Πνεύμα είναι εμφυτο-εμφυόμενο από

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Α. SOUTER, Α study of Ambrosiastcr, Cambridge 1905. W. ΜυΝΟΙΙΞ, \)ie Exegcs~
der paulinischen Bricfe ίπ Kommentar de.ς Ambrosiaster, Marburg 1919. Α. SOUTER, Thc
earliest laιίn ι:ommentaric~ οπ thc eρistles of St. Paul, Oxford 1927. (:ΟΕΙ. MARTlNI,
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107- 142. Ρ. CΟUR('ΕΙΙ.Ε, Critiques cxegetiqut:s et arguments antichretiens rapportcs par
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tcsIimonianza ... : Athcnaeum 54 (1976) 83-98. Η. CRΟUΖΕΙ, Divorse et remarige dans Ι'
Eglise primiIive. Quelqucs reflexions de mcthodologie historique: NRTh 98 (1976) 891-917.
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235-246. Ι. Α. SPEI.LER, New lίght of thc Photinians. Thc evidence of Ambrosiaster: JThS
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ΕΓΕΡΙΑ (Αιθερία): Όδοιπορικόν

ΓΕΝΙΚΑ

Τό

1884 ό Gamurrini ανακάλυψε τό ακέφαλο καί κολοβό κείμενο
Peregrinatio ad loca sancta, πού συντάχτηκε από τήν Egeria, δπως
πρόσφατα κατέληξε ή έρευνα, παραμερίζοντας τά παλαιότερα όνό

ματα Σιλβία, Αιθερία, Ευχερία, κ.λπ. Τό κείμενο ειναι
η

Percgrinatio

ltinerarium

δηλαδή «Όδοιπορικό» στούς άγίους τόπους μέ όδη

γό τήν Γραφή καί τό 'Ονομαστικόν τού Ευσεβίου Καισαρείας, καί
στέλλεται ώς έπιστολή ή ανταπόκριση στίς αδελφές της Έγερίας,
στήν πατρίδα (Γαλλία;). Είναι καταγραφή δσων ή Έγερία νόμιζε δτι
άξιζε νά καταγράψει από δσα έβλεπε καί άκουγε, ταξιδεύοντας, από
τό

381

μέχρι τό

384,

στό Σινά, τήν Αίγυπτο, τήν Παλαιστίνη, τήν Με-

σοποταμία καί από έκεί στήν Κωνσταντινούπολη. 'Από τό αρχικό
κείμενο σώζεται ή περιγραφή τών ταξιδιών μόνο τού έτους

384.

Γιά

τά προηγούμενα ταξίδια παίρνουμε ίδέα από τό εργο τού Βαλερίου
τού

Bierzo (+

λίγο μετά τό

691) EpisΙO/a beat. Egerie ... ,

ό όποιος γνώ

ριζε τό εργο της Έγερίας ακέραιο. Σημείωνε μόνο δ, τι γινόταν δια

φορετικά από τήν πατρίδα της καί δ, τι τήν έντυπωσίαζε. Οί πληρο
φορίες της αφορούν τήν τοπογραφία, τήν γεωγραφία, τήν ναοδομία

καί δή τόν λειτουργικό βίο στήν Έκκλησία τών Ίεροσολύμων. Εί
ναι τό σπουδαιότερο αρχαίο σχετικό κείμενο καί αποτελεί μία από
τίς πρωταρχικές πηγές, από τίς όποίες αντλούμε πληροφορίες γιά

τίς ίεροσολυμιτικές ακολουθίες, τήν λειτουρΎΙα τών κατηχουμένων
(γιά τήν όποία σιωπά ό Κύριλλος Ίεροσολύμων), τά άναΥνώσματα

καί τούς υμνους (πού άλλαζαν ανάλογα μέ τόν ίερό τόπο στόν όποίο

,
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γινόταν ή άκολουθία), τήν μετάφραση στά συριακά του αναγνώσμα

τος ή του κηρύγματος του έπισκόπου, γιά τό πώς καί που γίνονταν
οί Κατηχήσεις (Φωτιςομένων καί MυσταyωΎlκές) καί τό βάπτισμα,

γιά τήν Μεγάλη Τεσσαρακοστή πού είχε όκτώ έβδομάδες, γιά τίς
ακολουθίες του Σαββάτου του Λαζάρου, της Κυριακης τών Βαίων,

της Μεγάλης έβδομάδας καί αναλυτικότερα της Μ. Πέμπτης, της
Μ. Παρασκευης καί δή του Μ. Σαββάτου καί της Κυριακης τού Πά

σχα. Πληροφορεί ακόμη γιά τίς έορτές τών 'Επιφανίων (δπότε έορ
ταζόταν ή Γέννηση του Κυρίου) καί της Πεντηκοστης, γιά τίς

ακολουθίες τών Ώρών καί διάφορες λιτανείες καί ακολουθίες, πού
τελούνταν μόνο στά Ίεροσόλυμα καί γενικά στούς ίερούς τόπους.

Οί περισσότερες είδήσεις άφορουν σέ δ, τι γινόταν στό μέγα κωνσταν
τίνειο συγκρότημα, πού περιλάμβανε κυρίως τόν ναό της 'Αναστά
σεως (όπου δ Πανάγιος Τάφος) καί τόν ναό του Μαρτυρίου (τήν
μεγάλη πεντάκλιτη Βασιλική), στόν ναό της Βηθλεέμ, στόν ναό της
Σιών (τών 'Αποστόλων), στόν ναό του όρους τών 'Ελαιών καί στόν

ναό της Βηθανίας (του Λαζάρου).
Τά προβλήματα πού άφορουν στήν καταγωγή, στήν παιδεία καί
στήν ίδιότητα της Έγερίας δέν έχουν λυθεί όριστικά καί οί άπόψεις

ποικίλλουν. Καταγόταν άπό τήν νότια Γαλλία (Bordeaux) ή τήν Γα
λικία ('Ισπανία) καί είχε μικρή παιδεία. Διέθετε όμως φιλομάθεια,
περιέργεια καί διηγηματικό ταλέντο κι έγραψε στήν δμιλούμενη λαϊκή

λατινική. Ό λόγος της είναι άπλός, έπηρεασμένος πολύ άπό τά λα
τινικά της Γραφης, μέ έπαναλήψεις, μέ τύπους κλασικούς, μέ πολ

λές έλληνικές λέξεις καί νέους τύπους. Οί περισσότεροι θεωρουν τήν

Έγερία μονάστρια καί ίσως ήγουμένη κάποιας μονης, άλλά ήταν
μάλλον λαϊκή, μία κυρία της άριστοκρατίας, πού τήν συγκινουσε ί
διαίτερα ή έκκλησιαστική ζωή, δ μοναχικός βίος καί τά ταξίδια. Τό
Όδοιπορικό

(Peregrjnatjo)

της τό έγραψε δταν άπό τήν Μεσοποτα

μία έφθασε στήν Κωνσταντινούπολη, τό

384.
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ΔΑΜΑΣΟΣ ΡΩΜΗΣ (366-384)

ΓΕΝΙΚΑ

Ό Δάμασος έζησε κι έδρασε σ' εποχή κρίσιμη καί γιά τόν θρόνο

του καί γιά τήν όρθή διδασκαλία της 'Εκκλησίας. 7Ηταν εξαιρετι
κά θεληματικός, άδίστακτος έναντι των άντιπάλων του, άρκετά μορ

φωμένος καί λίγο θεολόγος. Καταγόταν άπό τήν Ίσπανία, γεννήθηκε
στήν Ρώμη

(303/4),

έγινε διάκονος τού Ρώμης Λιβερίου, τόν όποίο

εγκατέλειψε (όταν αύτός εξορίστηκε γιά τήν άρχική του εμμονή στήν

όρθοδοξία τό

356), γιά νά προσκολληθεί στόν άντίπαπα Φήλικα
( + 365). Τό 366, όταν πέθανε καί ό Λιβέριος, πού έπανηλθε (358) στήν
Ρώμη, άφού ύπέγραψε φιλοαρειανικό σύμβολο, ό διάκονος Δάμα

σος πέτυχε νά εκλεγεί επίσκοπος Ρώμης μέ τήν βοήθεια των όπα-
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δών τού Φήλικα. Ή μειΟψηφία όμως τών κληρικών επέλεξε ώς Ρώμης

τόν Ursinus, τόν όποίο αντιμετώπισε ό Δάμασος μέ τήν βοήθεια της
απρόθυμης αρχικά κρατικης εξουσίας καί προπαντός καί αποτελε
σματικά μέ όμάδες κρούσεως, πού επιτέθηκαν κατά τών όπαδών τού

Αύτό έγινε συχνά καί μερικές φορές πηρε δυστυχώς τήν μορ

Ursinus.

φή φοβερών σφαγών έκατοντάδων ανθρώπων μέσα κι έξω από να
ούς, γεγονός πού στιγμάτισε τήν σταδιοδρομία τού Δαμάσου, ό ό

ποίος δμως έστω καί μέ τόν τρόπο αύτόν επιβλήθηκε.
Ό Δάμασος κατά τήν πατριαρχία του καταπολέμησε αποτελεσμα

τικά τούς αρειανόφρονες, καταδίωξε τούς όπαδούς τού

Cagliari,

Loucifer

τόν δονατισμό καί τόν πρισκιλλιανισμό, επιδόθηκε στήν να

οδομία καί τήν ανακαίνιση καί επαναλειτουργία τών κατακομβών,
καθιέρωσε ετήσια σύνοδο επισκόπων, συνέταξε πολλές 'Επιστολές
(μερικές τών όποίων συνοδικές) καί συνέθεσε έμμετρες επιγραφές
γιά μάρτυρες (τών κατακομβών) καί συγγενικά του πρόσωπα. 'Ιδιαί
τερα ενίσχυσε τό κύρος τού ρωμαϊκού θρόνου, τόν όποίο όνόμασε
«πρώτη έδρα τού Πέτρου», μολονότι αναγνώριζε δτι ό Πέτρος χρο

νικά πρώτη έδρα είχε τήν 'Αντιόχεια καί μετά, διά τού Μάρκου, τήν
Άλεξάνδρεια. Ή 'Εκκλησία της Ρώμης έχει πρωτείον, τό όποίο έ

δωσε ό Κύριος στόν Πέτρο, ενώ τά πρωτεία άλλων 'Εκκλησιών ο
φείλονται σέ συνόδους, εννοώντας τήν Β ι Οικουμενική. Οί απόψεις

αύτές διατυπώνονται σέ κείμενο τού
δμως αμφισβητείται ή δαμασιανή

Decretum Ge/asianum, τού όποίου
προέλευση (Turner: ΕΟΜΙΑ Ι 155).

'Αξιοσημείωτο είναι ακόμα δτι ό Δάμασος χρησιμοποιεί τόν δρο «α
ποστολική καθέδρα» γιά τόν θρόνο του.
'Από τό

371/2

μέχρι τό

378

ό Μ. Βασίλειος κινήθηκε δραστήρια

γιά τήν ένότητα της ανατολικης καί δυτικης 'Εκκλησίας μέ αφορμή
τό αντιοχειανό σχίσμα καί μέ βαθύτερη αιτία τήν επιμονή της Δύσε-

·ως καί δή τού Ρώμης στήν θεολογική διατύπωση «μία ούσία, μία ύ
πόσταση»

γιά τήν θεότητα. Τήν θέση αύτή συναντάμε π.χ. στήν

έκθεση πίστεως τού Δαμάσου καί άλλων συνοδικών (τού έτους

371;)

Πρός τούς Ίλλυρούς επισκόπους (Θεοδωρήτου, 'Εκκλησ. ίστορία
Βι

22, 3-12 καί απόσπασμα Illud sane miramur: Denzinger, Enchiridion
symbolorum ... , 146). Άλλά ή διατύπωση αύτή μέ τό έργο τού Μ. Βα
σιλείου είχε αποδειχτεί κακόδοξη καί είχε προταθεί καί υίοθετηθεί

ή διατύπωση «μία ούσία, τρείς ύποστάσεις». 'Από τό 376/7 ό Δάμα
σος ώς απάντηση μάλλον στήν 'Επιστ. 263 τού Βασιλείου, παύει νά
χρησιμοποιεί τό «μία ούσία, μία ύπόσταση» (βλ. Θεοδωρήτου, αύ
τόθι Ε ι

10

καί

11, 11. Denzinger,

αύτόθι

147,

δπου γράφει δτι τά τρία

θεία πρόσωπα είναι: μιας καί της αύτης ούσίας, χωρίς νά προσθέτει
«καί ύποστάσεως», δπως έκανε παλαιότερα). Τότε πίστεψε ό Βασί

λειος δτι μπορεί νά επέλθει συνεννόηση μέ τήν Δύση. Αύτό δείχνει
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ότι τό κλειδί της ένότητας τών 'Εκκλησιών ήταν τό νά δεχτεί ό Δά
μασος (καί ή Δύση δλη) τήν όρθή πίστη καί θεολογία, δεδομένου μά

λιστα ότι ό Δάμασος είχε στήν 'Αντιόχεια ώς προστατευόμενό του
τόν Παυλίνο «ΆντιοχεΙας», πού κοινωνούσε μέ τούς όπαδούς τού

Μαρκέλλου Άγκύρας καί άσπαζόταν άντιλήψεις τους, δπως πλη
ροφορούσε σαφώς ό Βασίλειος τόν Δάμασο (Έπιστ. 263, 5). Γι' αυ
τό καί στό ίδιο γράμμα (έτους 377) ό Βασίλειος κατήγγειλε στόν Δά
μασο τούς Ευστάθιο Σεβαστείας, Άπολινάριο καίΜάρκελλο, προσ
θέτοντας καί τόν Παυλίνο, γιά τούς όποΙους «άξιουσε» καταδίκη
ώς δρο γιά τήν ένότητα τών 'Εκκλησιών. Ζητουσε μάλιστα ή κατα

δίκη νά γίνει άπό δσους περισσότερους ήταν δυνατό καί όχι μόνο
άπό τόν Δάμασο.

Πάντως ό Δάμασος, χωρίς νά τό θελήσει άρχικά καί χωρίς νά εί
ναι ίκανός θεολόγος, άναμίχτηκε στά θέματα της Άνατολης καί μέ
σύνοδο στήν Ρώμη

(377)

καταδίκασε (γιά πρώτη φορά στήν Δύση)

τήν διδασκαλία τών 'Απολιναρίου, Μαρκέλλου' Αγκύρας καί πνευ

ματομάχων. Βέβαια δέν παραμέρισε καί τόν Παυλίνο, όπως ύποδεί
κνυε ό Βασίλειος, άλλά οί παραπάνω καταδίκες, σέ συνδυασ~'ό μέ
τήν ταυτόχρονη άπό μέρους του ίδιου του Δαμάσου εγκατάλειψη της

κακόδοξης πλέον διατυπώσεως «μία ουσία, μία ύπόστασψ>, άνοιξε
τόν δρόμο γιά τήν πλήρη ένότητα τών 'Εκκλησιών, πού έγινε πρώτα

στήν σύνοδο της Άντιόχειας

(379),

δπου ό Μελέτιος υίοθέτησε τίς

παραπάνω άποφάσεις του Δαμάσου, καί τελικά στήν Β' Οικουμενι
κή Σύνοδο

(381).

Στήν Σύνοδο αυτή ό Δάμασος όχι μόνο δέν έλαβε

μέρος, άλλά καί ό κατά κάποιο τρόπο εκεί εντολοδόχος του' Ασχό
λιος Θεσσαλονίκης δέν έπαιξε κανένα ρόλο. 'Επειδή μέ τίς άποφά
σεις της Συνόδου, πού άφορουσαν τήν εκκλησιαστική κατάσταση,
δέν συμφωνουσε ό Δάμασος, έπεισε τόν αυτοκράτορα νά καλέσει
γενική σύνοδο στήν Ρώμη τό

382.

Οί άνατολικοί επίσκοποι, πού τό

τε βρίσκονταν στήν Κωνσταντινούπολη, άρνήθηκαν ευγενικά νά πα
ραστουν, δηλώνοντας εκτός άλλων δτι τό δογματικό θέμα, πού θά

έκανε άναγκαία τήν σύνοδο, είχε λυθεί (Θεοδωρήτου, Έκκλησ. ί
στορία Ε'

9, 13)

στήν σύνοδο Άντιοχείας καί δή στήν Β' Οικουμε

νική Σύνοδο, δπως είχαν ρυθμιστεί καί τά θέματα του επισκόπου
Άντιοχείας καί Κωνσταντινουπόλεως. Γιά τά τελευταία δμως (καί
δή γιά τήν εκλογή του Φλαβιανου στόν θρόνο της Άντιόχειας καί
τόν παραγκωνισμό του Παυλίνου) διαφωνουσε ό Δάμασος κι έτσι

μέ τήν σύνοδο της Ρώμης ερχόταν σέ άντίθεση πρός τίς άποφάσεις

Οικουμενικης Συνόδου (της Β'), πού όρισε ότι κάθε μία επαρχία ά
ποφασίζει αυτή τίς χειροτονίες εντός του χώρου δικαιοδοσίας της

μέ τήν σύμπραξη, αν κριθεί άναγκαία, τών γειτονικών επαρχιών: «θε

σμός κεκράτηκε καί τών εν ΝικαίζΙ πατέρων όρος, καθ' έκάστην ε-

471

παρχίαν τούς της έπαρχίας καί είπερ έκείνοι βούλοιντο, σύν αύΤΟίς
τούς όμόρους πρός τό συμφέρον ποιείσθαι τάς χειροτονίας ... »

(9,14).

Στήν πράξη, λοιπόν, καί μέ θεολογική θεμελίωση, οί ανατολικοί αρ
νήθηκαν κάθε είδους πρωτείο έξουσίας στόν Δάμασο, αλλά έκείνος
προχώρησε καί ανέτρεψε τά της Άντιόχειας, αναγνωρίζοντας ώς κα

νονικό έπίσκοπο τόν Παυλίνο.

·0 Φλαβιανός,

πού κλήθηκε στήν Ρώ

μη έπίσης, αρνήθηκε καί νά πάει καί νά αναγνωρίσει τό δικαίωμα

της ρωμαϊκης συνόδου νά αποφασίσει γιά τήν θέση του. Τά γεγονό
τα αύτά εχουν Ιδιαίτερη σημασία, διότι ό Δάμασος εΙναι από τούς
πρώτους Ισχυρούς έπισκόπους Ρώμης, πού συνειδητά πρόβαλε αξιώ
σεις γιά τόν θρόνο της Ρώμης, χωρίς πάντως νά θέτει τόν έαυτό του

ύπεράνω συνόδων καί χωρίς νά θεωρεί τόν έαυτό του κριτή δλων.
Στά δύο τελευταία ετη (382-384) της ζωης του ό Δάμασος εύτύχη
σε νά εχει γραμματέα τόν σπουδαίο καί έλληνομαθή θεολόγο 'Ιερώ
νυμο, τόν όποίο καί προέτρεψε νά αναθεωρήσει καί νά μεταφράσει
στήν λατινική τήν ΚΔ.
Ή ρωμαιοκαθολική 'Εκκλησία τιμά τήν μνήμη του στίς

11

Δε

κεμβρίου.

ΓΡΓΑ

Ό Δάμασος εγραψε μόνο 'Επιστολές (προσωπικές καί συνοδικές) καί
σύντομες εμμετρες 'Επιγραφές, πού δμως δέν προϋποθέτουν σπουδαίο ποι
ητικό ταλέντο. Μερικοί ερευνητές διατύπωσαν τήν άποψη δτι τό πρώτο μέ
ρος τοϋ

Decrerum Ge/asianum

ίσως όφείλεται στόν Δάμασο.

Έπιστολές. Σώθηκαν εννέα, ενίοτε ώς συνοδικές αποφάσεις πού φέρουν
τό όνομά του καί αναφέρονται στίς εκκλησιαστικές καί θεολογικές διαμά
χες της εποχης. Δύο, Πρός τούς Ίλλυρούς επισκόπους καί Πρός Παυλί
νον, αποτελοϋν έκθεση καί όμολογία πίστεως (καί οί δύο σώζονται στήν

έλληνική: Θεοδωρήτου, 'Εκκλησ. Ιστορία Β'

22,3-12 καί Ε' 11 αντίστοι
χα). Σ' αύτές προσθέτουμε καί τήν 'Επιστολή Ad GaJJos, τήν όποία πολλοί
προσγράφουν στόν Δάμασο καί ή όποία είναι συμβουλευτικό, προτρεπτι

"ό κι επιτιμητικό προσωπικό κείμενο, τό αρχαιότερο τοϋ είδους, ενα

decretale (εκδιδόταν ώς

'Επιστολή ΙΟ τοϋ Ρώμης Σιρικίου)_ Μερικών συζη

τείται ή γνησιότητα_
ΡΙ

13,347-374 καί 1181-1194. Βλ. καίCΡL 1632-3. CSEL 71, 518-522. CSEL 54,103-104,
265-267. ΡΟ 82, 122-126' 1051-1055' 1219-1222. OCS 19, 147-150 καί 297-302. G. Ι.
IJQSSETTI, ιι simbolo di Nicea e di Constantinopo1i, Roma 1967, σσ. 94-111. Ε. ΒΑΒυτ,
1.<1 r1us ancienne decretalc, Paris 1904, σσ. 69-87.
'Επιγραφές έμμετρες. Περίπου

59

εμμετρες επιγραφές (καί

13

άποσπά-
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σματα) σέ ήρωικό μέτρο, χαραγμένες δλες σέ πλάκες τάφων μαρτύρων καί

συγγενών του, θεωρούνται εργα τού Δαμάσου, πού ετσι συνέβαλε αποφα
σιστικά στήν ίστορική γνώση τών αρχαίων μαρτύρων. Είκοσι ακόμη επι
γραφές θεωρούνται αμφιβαλλόμενες

i\

νόθες. Τά σύντομα αυτά (εμμετρα)

κείμενα λίγων πάντοτε στίχων έκτιμώνται πολύ ώς ίστορικές πηγές, οί ό
ποίες μάλιστα δίνουν τό δνομα τού μάρτυρα, τήν ήμερομηνία μαρτυρίου
καί τό είδος τού μαρτυρίου, στοιχεία χρήσιμα γιά ν' αρχίσει τό φιλολογικό

είδος τών Μαρτυρολογίων.
Α. FERRUA. Epigrammata Damasiana, Roma 1942. Α. SΑΙVΑΤΟRΕ, Ι.' cpigramma
Damasiano ...• Naroli 1960 (μερικά κείμενα). Ρ/. 13,375-413. PLS 1,314-423.

DecreIum Gelasianum.

Κανονιστικό καί θεολογικό συμπιληματικό εργο

τού ΣΓ μάλλον αΙ Άποτελείται από δύο μέρη, τό πρώτο τών όποίων

lll) ύποστηρίχτηκε

(1-

ότι πιθανόν νά όφείλεται μερικώς στόν Δάμασο, δεδο

μένου ότι καί σέ πολλά χειρόγραφα εχει τόν τίτλο:

Romae sub Damaso papa. De exp/anatione fίdei.

lncipit

concilίum

urbis

Τό πρώτο λοιπόν τούτο μέ

ρος αναφέρει περί άγίου Πνεύματος πού αναπαύεται στόν Χριστό (Ι), πα
ραθέτει τόν κανόνα της Γραφη",
κού θρόνου

(11)

καί προβάλλει τήν ύπεροχή τού ρωμαϊ

(1I1).

Ε. νΟΝ DΟΒSCΗϋΤΖ, I)ccrctum Gela.'>ianunl (TU 38,4), Lcirzig 1912, σσ. 3-60. ΡΙ

13,373-376.

Ρl.

19,787-794.

Ό 'Ιερώνυμος

ΡΙ

(Epist. 22)

59, 157-180.
πληροφορεί δτι ό Δάμασος εγραψε καί Περι'

παρθενίας, ένώ αρχαίος κατάλογος τόν Οέλει συντάκτη εργου

De

νiliis.

"1-

χνη τών εργων αυτών δέν βρέθηκαν.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

J. WITTlG, Parsl Damasus Ι. QueIIcnkriIj,.:hc Sl udicn Ζυ seincr Gcschichtc und
Charaklcristik, Rom 1902. J. VIVES, S. Damaso rara esρanol Υ los martircs, Barcclona
1943. R. RICHARD, Saint Basile et la mission Ι1ΙΙ diacrc Sabinc: ΑΒ 67 (1949) 178-202.
Ρ. GALTllΞR, I.C "Tome de Damase". Datc et origine: R8R 26 (1936) 385-418,563-578.
Μ. ΑΝΝ NORTON, Prosopograrhy οΙ' Pore l)amaslIs: Fo/ia 4 (1950) 13-31' 5 (1951) 30-55·
6 (1952) 16-39. Μ. RICHARD. I'a Icttre "Confidimus quidcm" ιΙυ rara Damase: A/Ph II
(1951) 323-340. S. PR ICOCO, Valorc lettcrarίo degli erigrammi di Dama~o: Mi.,cc//anea
di .'>Iudi di Letlt'rarura Cri.,riana ΛnrίΙ'a 4 (1954) 19-40. Η. MAROT. Les concilc.'> romains
des IV e et Ve siecles et le developpement de la Primautc: L' Eg/ise et /cs Eg/ises, ι, Chevetogne
1954, σσ. 209-240. Ε. GRIFFE, Hic habitare prius: ΒΙΕ 58 (1957) 13-ΙΟΙ. F. SCHEIDWΙΞΙΙΕR, BesilLcn wir das lateinischc Original dcs ronlischen S}'nodalschreibens νοπ Jahrc
371?: Λ /Ph 13 (1955) 573-586. J .-Μ. F. MARIQUE, Ιeadcrs οfΊbcrcan Christianity 50-650
A.D., Jamaica Plain-Mass. 1962, σσ. 13-80. S. MORISON. Απ una.:knowledged hero 01"
the fourth century, Damasus Ι, 366-384: StudiC8 U//nlan, Rom 1964, σσ. 241-263. 1.. Α.
DELASTRE, S. Damasc Ι". DCfcnscur de la doctrinc dcla rrimautc dc I)icrre, des Saintc>
Επίtures ct palron dcs archcologucs, Paris 1965. Ν. Β. I)ΕΝIS-ΒΟUι.π, Ι' inscrirtiol1
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damasienne Ad Cataι:ombas: RAC' 43 (1967) 11-124. Μ. Η. SHEPHERD, The lίturgίcal
reform of Damasus I:Kyriakon. Festschrift J. Quasten. Ι. Μϋnster 1970. σσ. 847-863. J.
ΤΑ YLOR, St. Basillhe (jreat and ρορc Damasus Ι: DR 91 (1973) 186-203, 262-274. CH.
PIETRI, Roma Chri~liana, 1-11, Roma 1976. G. S('ALA, Gli "archiva" di rara Damaso
c IC bibliolhcche di para lIario: StMed 18 (1977) 39-63. Ι. ΚΛΡΜΙΡΗ, Ό Μ. Βασίλειος,
οί δυτικοί επίσκοποι καί ό Ρώμης: ΠΑΑ 54 (1979) 306-318. S. RO('CA, Mcmoria incipilaria
ncgli epigrammi di rapa Damaso: VctChr 17 (1980) 79-84. J. Γ-ΟΝΤ ΑΙΝ Ε, '-C culle dcs
martyrs militaircs (l son cxprcssion poctiquc au ΙΨ sicclc ... : Aug 20 (1980) 141-171. W.
ΟΕ VRIES, Dic Obsorge des hl. Basilius um die Einheil dcr Kirchc im Slreil mil Papsl
Damasus: OCP 47 (1981) 55-86. Μ. MACCARRONE, I.a concezione di Roma cittil di Pielro
c di Paolo. J)a [)amaso a Leone Ι: Roma, Constantinoroli, Mosca. Αιιί dcl Ι Scminario
ίnrcrnaΖίοnalι' ...• Sludi Ι. Naroli Ed. ScicntiI". Italίane 1983, σα. 63-85. J. JANSSENS, 11
sangue dei martiri nci carmi damasiani e ίπ altrc inscrizioni romane: Αιιί dc//a Scttimana
Sangue c antropologia nc//a leιteraHιra ιTi.stiana ... , Roma 1983, σσ. 1505-15 Ι 8.

103.

ΠΡΙΣΚΙΛΛΙΑΝΟΣ (+385). ΠΡΙΣΚΙΛΛΙΑΝΙΣΤΑΙ
καί ΑΝΤΙΠΡΙΣΚΙΛΛΙΑΝΙΣΤ ΑΙ

ΓΕΝΙΚΑ

Ό Πρισκιλλιανός, τόν όποίο αποκεφάλισαν ώς αίρετικό

(385)

μέ

αότοκρατορική απόφαση στά Τρέβιρα της Γερμανίας, γεννήθηκε από

εόγενείς περί τό

340/5

στήν Ίσπανία. Άπέκτησε καλή παιδεία καί

είχε σπουδαία διανοητικά χαρίσματα, αυτοπεποίθηση, τάσεις ανα
νεωτικές καί ταλέντο δημαγωγού. Περί τό

στή ή δράση του στίς περιοχές

370-75 άρχισε η έγινε γνω
Emerida καί Kordoba της Ίσπανίας.

Τό γεγονός προκάλεσε αντιδράσεις, διότι ό λαϊκός Πρισκιλλιανός

έμφανιζόταν ώς πνευματέμφορος καί χαρισματούχος, διδάσκαλος
προφητικός μέ φωτισμό τού άγ. Πνεύματος, πού απέβλεπε σέ είδος
ανανεώσεως τού χριστιανικού βίου, προβάλλοντας γενικευμένο μο
ναχισμό καί ασκητισμό μέ τήν πρόφαση της έπιστροφης στήν ευαγ
γελική άπλότητα καί τήν αυστηρή έγκράτεια (αποχή γάμου κ.λπ.).

Αυτό συνδυαζόταν εμμεσα μέ αποδέσμευση από τήν ίεραρχία καί
μέ έκλεκτικισμό (έλιτισμό), πού αναζητήθηκαν σέ γνωστικές, μανι
χαϊκές, έγκρατιτικές καί προφητικομοντανιστικές τάσεις, οί όποίες
δέν ειχαν λησμονηθεί στόν ίσπανικό χώρο.
Τά εργα πού αποδίδονται στόν Πρισκιλλιανό δέν περιέχουν σα
φείς αποδείξεις γιά τίς ιδέες αυτές, η διότι τά εγραψε μέ διάθεση συγ

καλύψεως τών ίδεών του η διότι αργότερα αφαιρέθηκε από αυτά δ, τι
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θεωρήθηκε ϋποπτο καί κα κόδοξο. Ή f:ρευνα εχει τεράστιες δυσκο

λίες νά διακριβώσει τήν διδασκαλία του καί δή τούς παράγοντες πού
συνέβαλαν στήν διαμόρφωσή της (Η.

Chadwick).

Καί μολΟνότι σή

μερα δέν μπορούμε νά προσγράψουμε στόν Πρισκιλλιανό μέ σαφή
νεια ούτε γνωστικισμό, οϋτε μανιχαϊσμό

περισσότερο άσκηση μαγείας -

11

μοντανισμό

-

καί πολύ

γίνεται δεκτό δτι κάποια στοιχεία

τους τόν συγκινούσαν. 'Έτσι κατανοούμε γιατί έκτιμούσε πολύ τά

άπόιφυφα βιβλία, γιατί αναζητούσε στήν Γραφή κρυμμένες άλήθειες,
γιά τίς όποίες ήταν άξιοι αύτός καί οί όπαδοί του, καί γιατί διακρί
θηκε-ξεχώρισε από τήν Καθολική 'Εκκλησία καί τήν παραδοσιακή

της εύσέβεια, προτιμώντας γιά τήν όμάδα του ιδιαίτερες συνάξεις.

Πάντως τά φαινόμενα αύτά, τό σαγηνευτικό κήρυγμα καί ό ανανε
ωτισμός τού Πρισκιλλιανού, προκάλεσαν τόν θαυμασμό πολλών 'Ι

σπανών (εύγενών, λίγων έπισκόπων, ανθρώπων τού λαού καί μάλιστα
γυναικών) καί πηραν χαρακτήρα κινήματος παρά θεολογικής διδα
σκαλίας, δηλαδή έγιναν πρισκιλλιανισμός μέ ασαφή θεολογικά έ

ρείσματα. Καί αύτό σέ μία έποχή πού μόλις είχε ήσυχάσει από τόν
αρειανισμό καί πού τά πιό ανήσυχα πνεύματα ζητούσαν κάτι τό νέο

στόν χώρο της δυτικης 'Εκκλησίας, ή όποία τότε δέν είχε νά έπιδεί
ξει μεγάλες μορφές, οϋτε στόν ασκητικό βίο οϋτε στήν θεολογία.
Ή γρήγορη εξάπλωση τού κινήματος μέχρι τήν Λουζιτανία, τήν

Γαλικία καί τήν Ν. Γαλλία ακόμη, προκάλεσε τήν εντονη αντίδρα
ση τών έπισκόπων. Πρώτος ό Ύγίνος Κορδούης παρουσίασε καί κα
τήγγειλε τήν δράση καί τήν διδασκαλία τού Πρισκιλλιανού, στόν

όποίο πάντως απέδιδε, όπως καί οί λοιποί πολέμιοί του, μαγείες, μα
νιχαϊσμό καί αποκρυφιστικές συνάξεις, πού δέν βρίσκουμε στά πρι
σκιλλιανικά έργα. Αύτά έγιναν τό κατηγορητήριο στήν σύνοδο

της

Saragossa,

τήν όποία κάλεσε ό Ύδάτιος

Emerida

(380)

καί ή όποία α

ναθεμάτισε τόν Πρισκιλλιανό καί τούς όπαδούς-φίλους του έπισκό
πους Ίνστάντιο καί Σαλβιανό, πού δμως δέν παρουσιάστηκαν ν'

απολογηθούν, ούτε αποδέχτηκαν τήν απόφαση. 'Αντίθετα, οί δύο τε

λευταίοι χειροτόνησαν τόν ήδη λαϊκό Πρισκιλλιανό ώς έπίσκοπο Α
vίla ('Ισπανίας), όπότε τό κίνημα πήρε χαρακτήρα σχισματικης

έκκλησίας, Ό Ύδάτιος καί ό Ίθάκιος
κράτορα Γρατιανό νά έξορίσει

(381)

Ossonoba

επεισαν τόν αύτο

τούς τρείς τώρα πρισκιλλιανούς

έπισκόπους, οί όποίοι κατέφυγαν γιά βοήθεια στόν Δάμασο Ρώμης
καί τόν Άμβρόσιο Μιλάνου, χωρίς νά γίνουν κάν δεκτοί. Οί ύπόδι
κοι κατάφεραν παρά ταύτα νά ακυρωθεί τό διάταγμα τού Γρατια

νού, έπέστρεψαν στήν 'Ισπανία καί αρχισαν έντονη δράση. Αύτή
διακόπηκε τό

384,

όταν ό σφετεριστής τού θρόνου Μάξιμος, μέ ει

σήγηση του Ίθακίου, κάλεσε στό

Bordeaux

(Γαλλία) σύνοδο, στήν

όποία ό Πρισκιλλιανός δέν παρουσιάστηκε ν' απολογηθει, αλλά ζή-
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τησε νά κριθεί από τόν αύτοκράτορα στά Τρέβιρα (Γερμανία). Οί συ

νοδικοί δέχτηκαν κακώς τήν αίτηση του Πρισκιλλιανου, ό όποίος
μετά καταδικάστηκε σέ αποκεφαλισμό γιά μαγεία καί ανηθικότητα
μέ κρατικό διάταγμα, τό

νετοί έπίσκοποι, όπως ό

385. Στό φοβερό γεγονός αντέδρασαν συ
Martin της Tours καί ό 'Αμβρόσιος Μιλάνου.

'Έτσι ό Πρισκιλλιανός, ό μόνος κακόδοξος στήν αρχαία 'Εκκλη
σία πού καταδικάστηκε σέ θάνατο, απέκτησε γιά τούς οπαδούς του
τόν φωτοστέφανο μάρτυρα καί ηρωα. Τό τραγικό γεγονός συνετέ

λεσε στήν έπιβίωση του πρισκιλλιανισμου σχεδόν γιά εναν αιώνα καί

προκάλεσε τήν σύνταξη πολλών εργων ύπέρ καί κατά του κινήμα
τος αύτου καί τήν σύγκληση συνόδων, πού όλες τόν καταδίκασαν.

'Ιδιαίτερα στήν Ίσπανία εγινε άφορμή γιά εύρύτερη θεολογική διερ
γασία, ή όποία βρισκόταν σέ χαμηλό έπίπεδο. Θεμελιώδης πηγή γιά
τήν δράση του Πρισκιλλιανου παραμένει τό

Chronicum

(ΙΙ

46-51) του

Sulpicius Severus.

ΕΡΓΑ

Ή συγγραφική δραστηριότητα τοϋ Πρισκιλλιανοϋ είναι μικρή καί χωρίς
μεγάλο θεολογικό ενδιαφέρον, τουλάχιστον διότι στήν σημερινή της μορ

φή δέν περιέχει δσα τοϋ κατηγοροϋσαν οί σύγχρονοί του. Τό

Schepss εξέδωκε από μοναδικό χειρόγραφο τά
δή 11 μικρές καί ανώνυμες πραγματείες, πού

Wίirzburger

1889

Traktate.

ό

G.

δηλα

απέδωσε στόν Πρισκιλλια

νό, κάτι πού, παρά τούς κάποιους δισταγμούς, γίνεται σήμερα δεκτό.

Διατυπώθηκε μάλιστα ή αποψη δτι είναι δυνατόν νά προέρχονται από τόν
Ίνστάντιο η αλλον οπαδό τοϋ Πρισκιλλιανοϋ. Πάντως είναι βέβαιο δτι α
μεσα η εμμεσα οί πραγματείες εχουν σχέση μέ τόν Πρισκιλλιανό καί δτι

ακόμη καί αν τίς έγραψε ό Πρισκιλλιανός τίς επεξεργάστηκε καί αλλος
συγγραφέας.

Tractatus.

Περιλαμβάνει

11

κείμενα-πραγματείες:

α) Ιiber aΡο/οgctiωs. Τό έγραψε τό

380

η τό

384

γιά νά καταρρίψει τίς

εναντίον του κατηγορίες.
β)

Liber ad Damasum cpiscopum.

Γράφηκε μάλλον τό

381,

δταν ζήτησε

στήν Ρώμη ακρόαση από τόν Δάμασο.
γ)

De fide (et) de apocryphis.

Διατυπώνει τίς απόψεις του γιά τά απόκρυ

ψα βιβλία, πού δέν πρέπει νά απορρίπτονται, διότι περιέχουν καί χρήσιμα
στοιχεΙα.

Οί λοιπές πραγματείες (όμιλίες καί μία προσευχή) έχουν μικρότερη ση
μασία:

δ) Tractarus Paschae. ε) Tractatus Genesis. στ) Tractatus Exodi (Ι 2). ζ)
Tractatus primi Psa/mi. η) Tractatus Psa/mi tertii. θ) Tractatus ad popu/um
(γιά τόν Ψαλμό 14). ι) Tractarus ad popu/um (γιά τόν Ψαλμό 59). ια) Benedictio
super "[idc/es.
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Ci. SCHEPSS: CSEI. 18 (1889) 3-106.

ΡΙS

1384-1485

(6λα τά κείμενα τοίι Πρισκιλλια

νοίι ).

Canones 90

ίη

Pauli aposIoli

εΡίsΙulas. Συναγωγή καί διάταξη παυλείων

χωρίων, χρήσιμων στούς ίεροκήρυκες καί κατάλληλων νά στηρίξουν τίς

θέσεις του. Τό κείμενο έπεξεργάστηκε ό άγνωστος επίσκοπος Περεγρίνος,
πού ασφαλώς τό απάλλαξε καί από έπικίνδυνες

11 καταδικασμένες αντιλή

ψεις τού Πρισ κιλλιανού.

G. SCHEPSS: ('SE/. 18 (1889) 109-147.
'επιστολή. Σώζεται απόσπασμα.

G. SCHEPSS: CSH 18 (1889) 153.

Ρ/.

31, 1213.

ΆμφιβαλλόμΕνα-Νόθα:

catho/icae. 'Αποδίδεται στόν ίδιο ij σέ οπαδό του καί ε
χει στοιχεία μοναρχιανικά: G. ΜΟΓίη, Etudcs, tcxtcs, dccouvcrιcs, Maredsous
1913, σσ. 178-205. PL5 2, 1487-1507.
Fidcs "5. Ambrosii"; PL 56, 582. Κ. Kunstlc, Antipriscilliana, Frciburg 1905,
σσ. 59·60.
De trinirate

fideί

ΠΡΙΣΚΙΛΛΙΑΝΙΣΤΑΙ

'Από τόν κύκλο τών οπαδών τού Πρισκιλλιανού εγραψαν απολο
γητικά έργα ύπέρ τού Πρισκιλλιανού η τών απόψεών του οί

Latronianus

καί

Dictinius.

Tibcrianus,

Μόνο τού τελευταίου σώζονται τμήματα

ή απόψεις από τό έργο του Libra, πού άνέτρεψε ό Αύγουστίνος

(Fr.
Lezius, Die "Libra" des priszillianisten Dictinius νοn Astorga: Abhandlungen fίiΓ Α. νοn Oettingen, Mίinchen 1898, σσ. 113-124). Ό Dictinius μάλιστα στήν σύνοδο τού Τολέδου (400) άπαρνήθηκε τά πρισκιλ
λιανικά του εργα, πού συνεχίζονταν δμως νά διαβάζονται καί νά

ενισχύουν τόν πρισκιλλιανισμό.
Μέ οπαδούς του Πρισκιλλιανου σχετίστηκε αμεσα ij εμμεσα αριθμός σύν
τομων εργων:

CoJJectario dc dίver.sis senIentiis. ApocaIypsίs. 5ermo sancri Augustinί
episcopi. HomiIia de dίe judicίί. Dc parabo/is 5aIomonis. Lίbcr "ι'anοn ίn
ebrcica" Hicronymί presbitcrί. Episru/a Τίιί de dipo.sίtίone sanctimonii.
Apoca/ypsi.s Thomae. De creatίone mundi (απόσπασμα). Βλ. CPL 790-796b.

ΑΝΤΙΠΡΙΣΚΙΛΛΙΑΝΙΣΤΑΙ

Στήν εποχή τού Πρισκιλλιανού καί μέχρι τό τέλος τού Δ ι αΙ συν
τάχτηκαν άντιπρισκιλλιανικά έργα ασήμαντων θεολογικά έπισκό-
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πων, οπως τών Ύδατίου

Emerida,

Ίθακίου

Ossonoba, Audentius

καί

Όλυμπίου (τού τελευταίου σώζονται μόνο άποσπάσματα τού εργου
του

Sermo ecclesiasticus: PL 44, 644-645' CPL 558).

Τά εργα αύτά χά

θηκαν, άλλά σώθηκαν άνάλογα κείμενα τού Ε' αΙ, γραμμένα άπό
τούς έπισκόπους

Pastor, Syagrius

καί

Turibius.

Πρόσφατα χαρακτη

ρίστηκε άντιπρισκιλλιανΙΚό εργο καί τό ψευδο-άθανασιανό

nitate,

De

Ττί

πού γράφηκε στό τέλος τού Δ' αΙ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Κ. κϋΝSΤLΕ. Antipriscilliana ...• Freiburg 1905. Η. LECLERCQ. Ι' Espagne chretienne.
Paris 1906. σσ. 151-212. Ε. CH. BABUT. Priscillian et le priscillianisme. Paris 1909. S.
Ο' ALES. PrisciIIien et Espagne chretienne a la fin du IΨ siecle. Paris 1936. Τ. Μ. RAMOS
Υ LOSCERTALES. Prisciliano. Gesta rerum. Acta Salmanticensia. Salamanca 1952. Α.
BARBERO ΟΕ AGUILERA. ΕΙ priscilianismo. herej(a ο movimiento social?: Cuadernos
Hist. Espana. Buenos Aires 1963. σσ. 5-41. Β. νΟΙΙΜΑΝΝ. Sιudien zum Priskillianismus.
Oie Forschung. die Quellen .... St. Ottilien 1965. R. ιόΡΕΖ CANEOA. Priscίliano: Su
pensamiento Υ su problema hίstόrίcο. Santiago de Compostela 1966. J. L. ORELLA. La
penitencia en Prisciliano (340-385): Hispania Sacra 21 (1968) 21-56. Α. ORBE. Ooctrina
trinitaria del anόnίmο priscilianista Oe Trinitate fidei catholicae ... : Greg 49 (1968) 510-562.
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la cuestίόη Ρήscίιίanista: Escritos del Vedat 1 (1971) 407-488. Κ. Μ. GIRAROET. Trier 385.
Oer Prozess gegen die PrisziIIianer: Chiron 4 (1974) 577-608. Η. CHAOWICK. Priscillian
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PrisciIίan: Encrucil1ada 3 (1979) 150-162. Α. ROUSSELLE. Quelques aspects politiques de
Ι· affaίre priscillίaniste: REAnc 83 (1981) 85-96. L. ARIAS. ΕΙ priscilianismo en san Augustin:
Augustinus 25 (1980) 71-82. J. Μ. BLAzQUEZ. Prisciliano. introductor del ascetismo en
Hispania ... : Ι Conci/io Caesaraugustano (Zaragoza). 1980. σσ. 65-121. J. FONTAINE.
Panorama espmtuaJ del Occidente peninsular en 10s siglos ΙV Υ V. Por una nueva problematica
del priscilianismo: la Reunίόn geIIcga de esιud. cJas .... Santiago de Compostela 1981. σσ.
185-209. Α. Μ. ΙΑ BONNAROIERE. Ου nouveau sur le priscillianisme. εις Les lettres de
s. Augustin decouvertes par Τ. Oivjak: Eιudes Augusciniennes 1983. σσ. 205-214. Ρ. Μ.
SAENZ DE ΑRGΑΝοοΝΆ. Antropologia de Prisciliano. Santiago de Compostela 1983.
Η. CHAOWICK. Priscillian of AviIa. Occult and charisma in the ancient Church: SP 15
(1988) 3-12. D. RΑΜΟS-LlssόΝ. Die synodalen Ursprίinge des Filioque im romischwestgotischen Hispanien: AHC 16 (1984) 286-299. J. Ε. ιόΡΕΖ PEREIRA. Prisciliano de
Avila Υ el priscilianismo ... Rutas biblίograficas: Cuad. Abu/enses. ΙΙΙ. Avila 1985, σσ. 13-177.
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104.

ΦΑ γΣΤΙΝΟΣ (380/5)

ΓΕΝIΚΑ

Ό Φαυστίνος, πού εγινε ό θεολόγος τών λουκιφεριανών, ύπηρξε

ρωμαϊος πρεσβύτερος, οπαδός τού αντίπαπα Ούρσίνου, πολέμιος του
Ρώμης Δαμάσου

(366-384)

καί ακόλουθος τού Έφεσίου, λουκιφερια

νού επισκόπου Ρώμης. Συμμεριζόταν τήν στείρα αντίθεση στούς ορ
θοδόξους καί τόν βίαιο αντιαρειανισμό τού Λουκίφερ, μολονότι ό ίδιος

δήλωνε περί τό
ψει. Σέ

384 δτι τό σχίσμα τών λουκιφεριανών είχε ήδη εκλεί
αντίθεση μέ τόν πνευματικό του πάτρωνα Λουκίφερ (+ 370/1)

είχε κάποια θεολογική κατάρτιση κι εγραψε γιά νά δικαιώσει κυρίως
τή στάση του εναντl τών ορθοδόξων της εποχης, τούς όποίους κα
τηγορούσε γιά αρειανισμό, καί γιά νά ενημερώσει θεολογικά τήν σύ
ζυγο τού αύτοκράτορα Θεοδοσίου Φλακίλλα (+

386).

Μέ τήν βοήθεια

μάλιστα της Φλακίλλας, τήν όποία επηρέαζε, ό Θεοδόσιος έδωσε
εντολή νά σταματήσουν οί περιορισμοί τών οπαδών τού Λουκίφερ.

Πηγή της θεολογικης του δομης εΙναι ό Γρηγόριος Έλβίρας κυρίως,
αλλά καί ό 'Ιλάριος

Poiticrs,

τούς όποίους ύπερβάλλει μόνο κατά

τό δτι παρακολουθεί τίς μετά τόν Ίλάριο θεολογικές εξελίξεις, τίς
όποϊες πάντως δέν αντιμετωπίζει μέ πρωτοτυπία. Τό γεγονός δτι σχε
δόν αρνήθηκε τήν ορθοδοξία στούς 'Όσιο Κορδούης,

tiers

. Ιλάριο

Ροί

καί στόν ίδιο τόν Άθανάσιο δείχνει δτι ό Φαυστίνος είχε πλέγμα

ύπερορθοδοξίας καί αμετρο φανατισμό, τά όποία στό μέτρο της ε
πιρροης τού φορέα τους δημιουργούσαν σύγχυση στήν Έκκλησία της

Δύσεως.

Fides Theodosio

ImΡeratοή

oblaIa

(Πίστις κατατεθείσα εις τόν αυτοκρά

τορα ΘεοδόσΙΟν). Συντάχτηκε περί τό

384.

ΡΙ 13,79·80. Κ. κϋΝSΤUΞ, Einc Bibliothek der Symbole, Mainz 1900. σσ. 148-149.

De confes...ione verae fidei eI ostentaIione sacrae communionis et persecutione
adversanIium veritati (Περί όμολογίας όρθής πίστεως ... ): Γνωστό ώς LibeIlus
precum ad Imperatores. Συντάχτηκε τό 384 μέ τήν σύμπραξη τού επίσης λου
κιφεριανού Μαρκελλίνου. Παραδόθηκε στόν Θεοδόσιο καί είναι μοναδικό
γιά τίς λίγες πληροφορίες του περί τών λουκιφεριανών. 'Εκθέτει τήν πίστη

του, διαμαρτύρεται γιά τίς ταλαιπωρίες τού ίδιου καί τών όμοφρόνων του
καί ζητά τήν προστασία τού αυτοκράτορα, ενώ παρέχει χρήσιμες πληρο
φορίες γιά τούς λουκιφεριανούς σχισματικούς' Ανατολης (Αίγύπτου, Πα
λαιστίνης κ.α.) καί Δύσεως ('Ιταλίας, Γερμανίας, Ίσπανίας κ.α.).

479
ΡΙ

13,83·107. Μ. SIMONETTl: CCL 69(1967)287-392. Ο. GϋΝΤΕR: CSEL 35, Ι (1895)

5-44.

De TriniIate, sive de fidc conIra Arianos (Περί Τριάδος 11
τά Άρειανών). Συντάχτηκε τό

384/5

περί πίστεως κα

χάριν της Φλακίλλας, πρώτης συζύ

γου τού Θεοδοσίου.
ΡΙ

13,37·80. Μ. SIMONHTI: CCL 69 (1967) 410-437.
Α. WILMART, La tradition des opusculc~ dogmatiques dc Foebadius, Gregorius
llIiberίtanus, Faustinus, Wicn 1908. Μ. SIMONIΞTTI, Notc su Faustino: 8Ε 14 (1963) 50-98.

105.

ΤΙΜΟΘΕΟΣ Α ι ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ (381-385)

Ό Τιμόθεος έδρασε πολλά ετη ώς κληρικός στήν Άλεξάνδρεια
καί ήταν αδελφός τού Άλεξανδρείας Πέτρου

8

ι

,

τόν όποίο καί δια

δέχτηκε. Μέ εντολή τού τελευταίου, προφανώς, χειροτόνησε μέ άλ

λους τόν Μάξιμο Κυνικό επίσκοπο στήν Κωνσταντινούπολη
Στήν

8'

Oiκουμενική Σύνοδο (Μάιος-Ίούλιος

381)

(380).

έφτασε καθυστε

ρημένα μέ τούς αιγύπτιους καί τούς μακεδόνες επισκόπους, οί όποιοι
πρόβαλαν τήν δηθεν αντικανονικότητα τού Γρηγορίου Θεολόγου, ώς
αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως καί άρα καί ώς προέδρου της
συνόδου, θέσεις από τίς όποιες ό ίερός ανδρας προτίμησε νά παραι

τηθεί. Σέ διάταγμα τού αύτοκράτορα Θεοδοσίου
πού έπαναλήφτηκε τό

384 (Cod. Theodos.

χνι

(30 'Ιουλίου 381),
1, 3), βεβαιώνεται ή

ορθοδοξία μερικών επισκόπων, μεταξύ τών όποίων καί ό Τιμόθεος,
πού πέθανε τό

385.

Ή συγγραφική του δράση ύπηρξε μικρή. Μέ ασφάλεια τού αποδί
δονται μόνο 15 απαντήσεις σέ θέματα ηθικοεκκλησιαστικού βίου καί
μία σύντομη επιστολή.
Άποκρίσεις κανονικαί

18.

Οί τρείς τελευταίες είναι αμφιβαλλόμενες

i\

νόθες. Μεταφράστηκαν στήν συριακή, τήν κοπτική, τήν αρμενική, τήν γε
ωργιανή καί τήν αραβική

(CPG 11 2520). Άπέκτησαν «κανονικό» κύρος.

PG 33,1296-1308. JOANNOU. Fonti, 11,240-258.

ΒΕΠ

42.317-323

(συνεκδίδονται συ

νήθως μΙ: τίς έρμηνείες τού Θεοδώρου 8αλσαμώνα).

'Επιστολή πρός Διόδωρον Ταρσου. Σύντομο χωρίς ιδιαίτερη σημασία κεί
μενο. Σώζεται στήν λατινική.
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ρσ

33. 1307-1310. RFn 42. 324-325

(καί άπόδοσlι του στήν έλληνική).

Άμφιβαλλόμενα καί νόθα:

Όμιλία εΙς τήν Παρθένον Μαρίαν καί εΙς τόν άσπασμόν της 'Ελισάβετ.
Akinian: Handes Amsorya 22 (1908) 326-327. Καί λατινι

Στήν άρμενική: Ν.

κή μετάφραση: ΟΙ'Ρ

2 (1912) 227-234,

Διήγησις περί τών θαυμάτων τού μάρτυρος Μηνά τού Αιγυπτίου:

J.
PomiaIovskij, Ζ:ίιίιο prcpodobnago Paisija vcIikago ί Timotheja patriar.
Povcstvovanic Ο cudesah sv ... ΜίηΥ, Πετρούπολη 1900, σα. 62-89. Είναι κυ
ρίως διασκευή της όμιλίας τού Μ. Βασιλείου στόν μάρτυρα Γόρδιο

(PG 31,

489-508).
Διήγησις τού βίου τού άγ.

Alhanasii ... AIcxandriac
νετία 1899, σσ. 24-26.

Άθανασίου. Στήν αρμενική: Ε.

homίliae, episιulae ιοl

controversiac

(ι1ρμενικά), Βε

Καί δύο άκόμα όμιλίες στήν κοπτική καί τήν αραβική:

archange/um

καί

106.

'0

/n Michae/em

Dc Abbaroue ange/o morris (CPG 11 2529-2530).

παδοπούλου: ΕΦ

Tayeci. S.

Χρυσ. Πα

21 (1922) 5-12.

ΩΡΣΙΣΙΟΣ ΤΑΒΕΝΝΗΣΙΩΤΗΣ (+ λίγο μετά τό 386)

Ώρσίσιος ή Ώρσιέσιος (περίπου

θητής τού Παχωμίου (+

346)

305-386)

ήταν εκλεκτός μα

καί ό πιό παραγωγικός συγγραφέας τού

παχωμιανού κύκλου. 'Έγινε ήγούμενος τού εξαρτημένου κοινοβίου
στό Χηνοβοσκίο

(Schcneset)

καί τό

346

ό Πετρώνιος, ό πρώτος διά

δοχος τού Παχωμίου, στήν επιθανάτια κλίνη, τόν όρισε διάδοχό του.
Ό Ώρσίσιος δίστασε, άλλά δέχτηκε. Ή παχωμιανή «κοινωνία» γνώ

ρισε τότε ισχυρή κρίση της ένότητάς της. Παλαιοί μοναχοί, μερικοί

ήγούμενοι καί ιδιαίτερα ό 'Απολλώνιος τού κοινοβίου της Μονχό
σεως, άντέδρασαν στήν κεντρική εξουσία τού γενικού ήγουμένου (άρ

χιμανδρίτη), πού είχε πάντα τήν έδρα του στήν μονή Βαύ

(Faou),

ζητώντας άνεξαρτησία. Τούτο θά σήμαινε τήν διάλυση της «κοινω
νίας», όπως τήν είχε εμπνευστεί καί συστήσει ό Παχώμιος. Ένώ
πιον τού κινδύνου αύτού ό Ώρσίσιος κάλεσε, περί τό

350/1, τόν

Θεόδωρο ώς συνηγούμενό του καί ό ίδιος άποσύρθηκε τελικά στό
Χηνοβοσκίο. Ό Θεόδωρος ξεπέρασε τήν κρίση, ενισχύοντας τήν θέση
τού γενικού ήγουμένου. Τό

368,

όταν ό Θεόδωρος κοιμήθηκε, άνέ

λαβε ό Ώρσίσιος καί πάλι τήν γενική ήγουμενία, μέ τήν προτροπή
καί τού Μ. 'Αθανασίου. Κοιμήθηκε περί τό

386 ή

λίγο μετά, άφήνον

τας στήν «κοινωνία» τών παχωμιανών είδος πνευματικής διαθήκης,
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δηλ. σύντομο πνευματικό όδηγό τού κοινοβιάτη, τόν γνωστό ώς Liber
Horsiesi, πού μάλιστα επηρέασε πολύ τόν δυτικό μοναχισμό. Ό Βε
νέδικτος Άνιανός περιέλαβε αύτόν στόν Codex regularum. Είναι α
ξιο μνείας, ότι τήν ίδια περίπου έποχή, στίς δεκαετίες τού 360 καί

370, κρίση μορφής γνώρισε καί ό μοναχισμός στίς περιοχές Πόντου
Μ. Άρμενίας-Καππαδοκίας, δπου τούς μοναχούς ένέπνεε ό αστα

τος Εύστάθιος Σεβαστείας καί δπου γιά τήν όργάνωση καί μορφο
ποίηση τού άσκητικού καί κοινοβιακού βίου έργάστηκε ό Μ. Βασί
λειος.

ΕΡΓΑ

Ό Ώρσίσιος είναι συγκριτικά ό πληθωρικότερος συγγραφέας της παχω
μιανης «κοινωνίας». νΕγραψε στήν κοπτική (προϋποθέτοντας τούς «Κα
νόνες» τού Παχωμίου) Κατηχήσεις, Κανόνες, 'Επιστολές καί τήν Βίβλον

Ώρσισίου. Τό τελευταίο, πού είναι τό σπουδαιότερο καί εκτενέστερο εργο
του, δείχνει τήν σχέση του μέ τούς Κανόνες τού Παχωμίου, αλλά καί τήν

διαφορά, ιδιαίτερα στό ύφος καί τήν φιλολογική δομή.

Έπιστολαί. Σώζονται στήν κοπτική δύο, μία ακέφαλη καί μία πρός τόν

Θεόδωρο Ταβεννησιώτη. Γίνεται πληθωρική παράθεση-σύνθεση βιβλικών
χωρίων.

L.

ΤΗ. ιΙΞI:ΟRΤ: CSΙΌ

159,

σσ.

63-66,

καί

160,

σσ.

63-67

(γαλλ. μετάφραση). Α. ΟΕ

νΟGϋt:, tpitrcs incdites d' Horsicsr rl dc TheodoΓc: Commandements du Seigneur cl
liberation cvangClique ... έdίte par J. Gribomont, Roma 1977, σσ. 244-257.

Κατηχήσεις_ Σώζονται αποσπασματικά στήν κοπτική

5

καί είναι

OIKO-

δομητικοσυμβουλευτικά κείμενα. Έδώ πρέπει νά αναφέρουμε καί τίς «Δι
δασκαλίες» του, πού εδώ κι εκεί συνανταμε στούς Βιους Παχωμίου (καί
μετά στό Γεροντικό: PG 65, 316), δπως καί Όμιλια περί φιλίας.

L. ΤΗ. LEFORT: CSCO 159, σσ. 66-80, καί 160, σσ. 67-80 (γαλλ. μετάφραση). Βλ.
στήν ίδια εκδοση καί δύο σύντομα άποσπάσματα, στίς σσ. 81-82 καί 80-81 άντίστοιχα.
Κανόνες. Σώζονται (χωρίς αρχή καί τέλος) στήν κοπτική καί συνιστούν

ύποδείξεις γιά τόν κοινοβιακό βίο καί κανόνες πού αφορούν στά διάφορα
διαKOVΉματα τών μοναχών.
Ι. ΤΗ.

LEFORT: L'SCO 159,

σσ.

82-99

καί

160,

σσ.

81-99

(γαλλ. μετάφραση).

Βίβλος Ώρσισίου (Doctrina de institutione monachorum). Γράφηκε κοπτικά
καί σώζεται σέ λατινική μετάφραση (από τά έλληνικά) τού Ίερωνύμου. Εί
ναι τό εκτενέστερο εργο του, πολύ χρήσιμο γιά τήν γνώση τού παχωμιανού
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μοναχισμού καί συνοπτικός όδηγός τού κοινοβιάτη. Κι εδώ γίνεται ευρεία
χρήση βιβλικών χωρίων.
Α. ΒΟΟΝ,

Pachomiana Iatina, Louvain 1932, σσ. 109-147. ΡΙ 103,453-476. Η. BACHT,
Das Vermiί.chtnis des Ursprungs, Wtirzburg 1972, σσ. 58-189 (καί γερμ. μετάφραση).
Νόθα. Έσφαλμένα αποδόθηκαν στόν Ώρσίσιο λατινικό κείμενο περί τών
εξ λογισμών τών άγίων

(LibeJJus de sex cogitationibus sanctorum) (PG 40,

895) καί κοπτικό, πού δήθεν αποδίδει διάλογο τού Ώρσισίου μέ τούς αλε
ξανδρινούς Φαύστο καί Τιμόθεο (W. Ε. Crum, Der Papyruscodex saec. ΥΙ- ΥΗ
der Philίppsbiblίothek ίη Chcltenham, Strassburg 1915, σσ. 17-21 καί 72-76
Ιμετάφρ.]).

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Α. ΟΕ νΟGϋέ. '-c monasterc, tglise du ('hrist: Β. Steidle, Commcncaciones ίπ Regu/anI
S. Βcnedίι'Ιί, Rome 1957, σσ. 25-46. Η. BACHT, Sludicn zum "Liber Orsicsii": HJB 77
(1958) 98-124. ΊΌΥ ΙΔΙΟΥ, ι:ίς Martyria Lciιurgia, Diakonia (Festschrift fίiΓ Η. Volk, εκδ.
ά πό Ο. Semmelroth ... ), Mainz 1968, σσ. 149-162. Der ''Obern-SpicgcI'' im "Testament" dcs
Ables Horsies,i, erkliίrt νοπ Β. STEIDI.IΞ, ίibcr,el7.t νοπ Ο. SCHULER: Erbc u. Aufcrag
43 (1967) 22-38. F. RUPPIΞRT, Das pachomianische Μδnι:hlUm ... , Vier-Ttirme-Verlag Μϋπ
s!crschwarzach 1971, σσ. 201-209 καί άλλου. Α. ΟΕ vοσϋέ: RHE 67 (1972) 47-56. ΤΗ.
BAUMEISTER, Dic Mentalitiί.t des frtihcn iί.gyptischen MOnchlUms, .. : ZKG 88 (1977) 145-160
Ιάναφορά καί στόν Ώρσίσιο). Ρ. TAMBURRINO, Bibbia e vita spirilUale negli scrilli di
Or,iesi: Bibbia cspiriιua/ita (r.κδ. C. Vagganini), Roma 1967. σσ. 85-119). Βλ. καί τήν βι
βλιογραφία του rlαχωμίου.

107.

ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΙΕΡΟΣΟΛ ΥΜΩΝ (+ 387)
ό κατηχητής

ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ

'Έδρασε στήν έποχή τών σφοδρών αγώνων της 'Εκκλησίας καί

τών μεγάλων θεολογικών ανακατατάξεων. Τό εργο καί ή δράση του

έρμηνεύονται από τό εντονο ένδιαφέρον του γιά τήν κατήχηση τών
πιστών καί τήν ανάγκη έπιβιώσεως στόν έκκλησιαστικό χώρο, τόν

ί)ποίο κυρίως όριζαν οί αρειανικές όμάδες μέ τήν βοήθεια της αυτο
κρατορικής αυλης. Καί ή μεγάλη σημασία τού εργου του εγκειται:
α) στό ότι αυτό αποτελεί τόν μάρτυρα αναπτυγμένης λειτουργικής
πl)άξεως καί β) στό ότι έκφράζει τόν μυστηρια κό ρεαλισμό.
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Ή στάση τού Κυρίλλου στό θεολογικό πρόβλημα τής έποχής
Στά μέσα της δεκαετίας του

340,

όπότε μάλλον ό Κύριλλος άρχι

σε τήν δράση του, οί όρθόδοξοι διώκονταν καί οί αρειανόφρονες εμ

φανίζονταν ήπιότεροι, άλλοτε γιατί όντως ήταν ήπιότεροι καί αλλοτε
γιά λόγους τακτικης, γιά νά παραπλανήσουν δηλαδή τούς πιστούς
καί τόν αύτοκράτορα. Καί όπωσδήποτε ό Κύριλλος, μολονότι δέν
απέφυγε τόν διωγμό από μέρους τών άρειανών καί δή τών δμοίων,
απέφευγε νά χρησιμοποιεί τόν κρίσιμο δρο όμοούσιος, πού δήλωνε
εμμονή στήν Α ι ΟΙκουμενική Σύνοδο

(325).

Ή στάση του αύτή τόν

έκανε αφ' ένός ανεκτό στούς αρειανόφρονες καί τόν αύτοκράτορα

σχεδόν μέχρι τό

381,

360,

αφ' έτέρου ύποπτο στούς όρθοδόξους μέχρι τό

δταν ή Β ι ΟΙκουμενική Σύνοδος επιβεβαίωσε τήν όρθοδοξία του.

Τό γεγονός απασχόλησε τούς ερευνητές καί τούς προβληματίζει μέ
χρι σήμερα.

'Εντούτοις δσο είναι σαφές δτι αποφεύγει τόν δρο όμοούσιος, τό
σο είναι σαφής καί ή όρθοδοξία του. Δέν εχουν προσεχτεί στόν Κύ
ριλλο τά έξης πολύ σπουδαία στοιχεία:
α) Θεμελίωνε τήν τριαδολογία του μέ όρθόδοξη προνικαϊκή όρο
λογία, πού βρίσκεται στήν αθανασιανης προελεύσεως β ι Έπιστολή

του 'Αλεξάνδρου 'Αλεξανδρείας καί στό κείμενο της συνόδου της

. Άντιόχειας (324).

'Εκεί ή σχέση του Υίου πρός τόν Πατέρα κρινό

ταν μέ τά επίθετα «φυσικός» (Υίός), «αληθινός» καί «μονογενής».

Μέ αύτά δηλωνόταν ή όμοουσιότητα του Υίου, του όποίου τήν αι
διότητα τόνιζαν μέ επιχειρήματα, δπως δη ό Πατήρ ήταν πάντα (προ
αιωνίως) Πατήρ. Στόν Κύριλλο βρίσκουμε τήν ίδια όρολογία, λίγο

πιό αναπτυγμένη καί εμπλουτισμένη μέ τήν διάκριση της υίότητας
σέ «φύσει» καί «θέσει». νΕτσι έχουμε «φύσει γίόν» μόνο τόν ΜΟνο
γενή καί «θέσει υίούς» τούς ανθρώπους, έχουμε δηλαδή «φυσικόν

γίόν» καί «θετούς» υίούς. Στήν πρώτη περίπτωση ό Υίός εχει «άπα
ραλλάκτους» τούς «χαρακτηρας» της θεότητας, δηλαδή τήν φύση
του Θεου, καί ή γέννηση γίνεται απαθώς, φυσικά, πρίν από κάθε έν

νΟια χρόνου. Στήν δεύτερη οί άνθρωποι γινόμαστε κατά χάριν υίοί

σέ όρισμένο χρόνο, γιατί είμαστε κτίσματα.
β) Ό Μ. 'Αθανάσιος από τήν δεκαετία του

350

έδειξε δτι μπορεί

κανείς νά όρθοδοξει χωρίς τόν δρο όμοούσιος, αρκεί νά χρησιμΟ
ποιεί δρους πού αποδίδουν τό περιεχόμενο του δρου αύτου. Τήν τα

κτική αύτή επέβαλε συνοδικά τό

362

στήν σύνοδο 'Αλεξανδρείας.

Καί ό Κύριλλος εφάρμοσε μέ συνέπεια τήν τα κτική αύτή.
γ) Συνήθως κατατάσσουν τόν Κύριλλο στήν όμάδα τών όμοιου
σιανών καί διότι ζήτησε Κι έλαβε μέρος στήν σύνοδό τους της Σε

λεύκειας, τό

359.

Δέν επισημάνθηκε δμως δτι οί επικεφαλης τών

όμοιουσιανών Γεώργιος Λαοδικείας καί Βασίλειος 'Αγκύρας, μολο-
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νότι απομακρύνθηκαν πολύ από τόν αρειανισμό, αρνουνται ρητά τήν

αιδιότητα του Υίου (βλ. σχετικό κεφάλαιο). Άντίθετα ό Κύριλλος
τονίζει έμφαντικά τήν αιδιότητα του Υίου, κάτι πού, σέ συνδυασμό
μέ τόν δρο «φύσει Υίός», τόν αποδεικνύει απόλυτα καί αθανασιανά
ορθόδοξον, ό όποίος δμως απέφευγε τόν δρο όμοούσιος 11 έπειδή ή
ταν «(ϊγραφος» 11, τό πιθανότερο, γιά νά έπιβιώσει στήν ταραγμένη
καί αρειανοκρατούμενη έποχή, δηλαδή γιά νά μήν προκαλεί. Περιέρ

γως μάλιστα δέν γνωρίζουμε άλλον θεολόγο, πού νά ήταν α κραιφ
νής ορθόδοξος, χωρίς νά χρησιμοποιεί γιά τόν Υίό τόν δρο όμοούσιος.
Ή σχέση του Υίου πρός τόν Πατέρα

'Ενδεικτικό του δτι ή στάση του αποτελεί άπλώς τακτική μή προ

κλήσεως τών αρειανοφρόνων είναι καί ή χρήση αρχαϊκου ίεροσολυ
μιτικου Συμβόλου πίστεως, αντί σύγχρονων, πού παρουσίασαν οί
διάφορες σύνοδοι από τό

341

καί μετά. Όπωσδήποτε δμως ξεπερνα

τό αρχαϊκό Σύμβολο, οχι μόνο μέ τούς δρους πού μνημονεύσαμε,
αλλά καί μέ λέξεις η φράσεις πού λίγο παραλλαγμένες βρίσκονται

στά σύμβολα Άντιοχείας

(341)

καί Σιρμίου

(359) (τέταρτο).

Στό πρώτο

εχουμε π.χ. τήν λέξη του «απαράλλακτος» (εικών ό Υίός) καί τήν
αναφορά του στίς τρείς ύποστάσεις. Στό δεύτερο τήν πολυσυζητη

μένη φράση του «δμοιον τφ γεγεννηκότι κατά πάντα» γιά τόν Υίό
καί τήν φράση «Πατρός νεύματι» (ό Υίός δημιούργησε). Ή γνώση

καί ή χρήση από τόν Κύριλλο συμβόλου του
πεξεργάστηκε τίς Κατηχήσεις του καί μετά

359 αποδεικνύει δτι έ
τό 359. Μένει δμως τό

ερώτημα, γιατί δέν έπεξεργάστηκε τίς Κατηχήσεις του καί μετά τό

381,

όπότε είχε απόλυτα υίοθετήσει τόν δρο όμοούσlOς, γιά νά έξα

λείψει τήν ασαφή κι έπικίνδυνη εκφραση δμοlOς κατά πάντα:
«Πίστευε δέ καί είς τόν γίόν του Θεου ... τόν εκ του Θεου Θεόν γεν
νηθέντα ... τόν δμοιον κατά πάντα τφ γεννήσαντι. Τόν ουκ εν χρό
νοις τό είναι κτησάμενον, άλλά πρό πάντων τών αίώνων ά ι δ ί

ω ς καί άκαταλήπτως εκ του Πατρός γεγεννημένον ... (= δ γίός
είναι) άνελλιπής είς θεότητος άξίαν καί γινώσκων τόν γεγεννηκό
τα, καθώς γινώσκεται υπό του γεγεννηκότος» (Κατήχησις Δ ι

7).

«γΙόν δέ πάλιν άκούων, μή νομίσ1]ς θ ε τ ό ν, άλλά φυσικόν γίόν,
γίόν μονογενή ... » (Κατήχησις ΙΑ ι

2).

«γΙόν άληθώς, γίόν φυσι

κόν, άναρχον, ούκ εκ δουλείας εΙς προκοπήν υίοθεσίας άνελθόν
τα»

(4).

«γίός τοίννν του Θεου εστι φύσει καί ού θέσει ... Μεσίτης

δέ της εκ Πατρός γιου γεννήσεως χρόνος ουκ f:στι»

(7).

«Καί τό

εΙπείν, δτι χρόνοις σκεψάμενος ύστερον Πατήρ εγένετο, της αύ
της εστιν άσεβείας»

(8).

«Ήμείς δέ οίδαμεν τόν Χριστόν γεννη

θέντα λόγον ού προφορικόν άλλά Λόγον ενυπόστατον, ζώντα ου

χείλεσι λαληθέντα καί διαχυθέντα, αλλ' εκ Πατρός άιδίως καί αν-
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εκφράστως καί έν ύποστάσει γεννηθέντα»

(10).

'Ο γίός «ουκ έκ

προκοπής αυξηθείς, άλλά τούτο γεννηθείς, δπερ έστί ννν» (13).
«'Αίδιος ών δ Πατήρ, αιδίως έγέννησε καί άνεκφράστως Υιόν ...
ουτε δύο είσίν άρχαί' άλλά κεφαλή τού Υιού δ Πατήρ, μία ή άρ
χή»

(14). «άπαράλλακτοι της θεότητος οί χαρακτήρές είσιν έν τφ

γίφ»

(18).

Τό άγιο Πνεύμα

Γιά τό άγιο Πνεύμα δ Κύριλλος δέν χρησιμοποιεί έκφράσεις άνά

λογες μέ αυτές πού χρησιμοποιεί γιά τόν ΥΙό. Τονίζει δμως δτι τό
άγιο Πνεύμα δέν είναι κοινό λαλούμενο πνεύμα, δηλαδή άπλή ένέρ
γεια, άλλά σαφώς «ένυπόστατον», «πάντοτε Πατρί καί Υίφ συμπα

ρόντι». Τιμάται μέ τόν Πατέρα καί τόν Υίό, είναι «άγιαστικόν καί
θεοποιόν», παρέχει χάρη χωρίς νά μερίζεται, είναι ενα όπως δ Πα
τέρας καί δ ΥΙός, φωτίζει προφητες καί διδασκάλους, διδάσκει όσα
δέν δίδαξε δ Κύριος, έκπορεύεται άπό τόν Πατέρα καί πέμπεται άπό

τόν Υίό καί αυτό ένεργεί στήν Έκκλησία τά πάντα (βλ. Κατηχήσεις
Δ'

16'

ΙΣΤ'

3,12,14'

ΙΖ'

2,5,11,29).

Ό Κύριλλος εχει συνείδηση

της διακεκριμένης ύποστάσεως τών τριών θείων προσώπων. Τονί
ζει όμως ότι δέν πρόκειται γιά τριθεία, όπως τονίζει ότι δέν μπορΟύ

με νά περιγράψουμε «άΚΡΙβώς» τήν ύπόσταση τού άγ. Πνεύματος.
Γι' αυτό καί, όπως δ 'Αθανάσιος, προτρέπει νά μήν πολυπραγμο
νούμε γιά τήν φύση ή τήν ύπόσταση τών θείων προσώπων.
«ου τρείς θεούς καταγγέλλομεν, φιμούσθωσαν γάρ μαρκιωνισταί,

άλλά σύν άγίφ Πνεύματι δι' ένός γίού fva Θεόν καταγγέλλομεν.
'Αδιαίρετος ή πίστις, αχώριστος ή ευσέβεια» (Κατήχησις ΙΣΤ' 4).
«Βουλόμεθα λοιπόν τινα είπείν περί τού αγίου Πνεύματος, ουχί δι
ηγήσασθαι τήν υπόστασιν αυτού άκριβώς, αδύνατον γάρ ... »

(5).

«'Ο Πατήρ δι' γίού σύν άγίφ Πνεύματι τά πάντα χαρίζεται. ουκ
άλλα Πατρός χαρίσματα καί άλλα γίού καί άλλα άγίου Πνεύμα

τος. Μία γάρ ή σωτηρία, μία ή δύναμις, μία ή πίστις. Είς Θεός δ
Πατήρ, είς Κύριος δ μονογενής αυτού γίός, εν τό Πνεύμα τό άγιον

δ Παράκλητος καί αυταρκες ήμίν ταύτα είδέναι, φύσιν δέ
στασιν μή πολυπραγμόνει»

1\ ύπό

(24).

Τό κατηχητικό εΡΥΟ

Τά κείμενα τού Κυρίλλου έχουν τεράστια σημασία γιά τήν ίστο
ρία της κατηχήσεως καί τήν τέλεση τών μυστηρίων του Βαπτίσμα
τος, τού Χρίσματος καί της θείας Ευχαριστίας. Τό ενδιαφέρον
μάλιστα στά εργα του είναι κυρίως κατηχητικό καί πρακτικό. Πρώ
τος αυτός μας αφησε συγκροτημένα κατηχητικά μαθήματα καί πρώ

τος όνόμασε αυτά Κατηχήσεις. Τό γεγονός δτι δέν ύπηρξε μέγας
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θεολόγος αλλ' ουτε καί απαίδευτος επίσκοπος επιτρέπει νά θεωρή

σουμε τίς Κατηχήσεις αντιπροσωπευτικές τών μαθημάτων πού γί
νονταν περί τά μέσα του Δ' αι. στούς ύποψηφίους γιά τό βάπτισμα.

'Έτσι τά μαθήματα αύτά είχαν χαρακτήρα εισαγωγης στήν ίστορία

της θείας οίκονομίας, στήν έρμην?fu του κα κου καί της πτώσεως
τών πρωτοπλάστων, στήν ενανθρώπηση του Υίου, στό γεγονός της
'Εκκλησίας καί τών Μυστηρίων της, στό ήθος καί τόν τρόπο ζωης
τών χριστιανών.

Οί Κατηχήσεις του Κυρίλλου εκφωνήθηκαν στά 'Ιεροσόλυμα καί

δή στήν εντυπωσιακή βασιλική του Μαρτυρίου καί στόν Ναό της 'Α
ναστάσεως (οί πέντε Μυσταγωγικές) κατά τό διάστημα της Μεγά

λης Τεσσαρακοστης καί τής Διακαινησίμου έβδομάδας. Οί ακροατές
ήταν πολλοί, άνδρες καί γυναί~ες, ποικίλης προελεύσεως, κοινωνι

κής θέσεως καί μορφώσεως. "Ολοι όμως ήταν προετοιμασμένοι καί
έξακριβωμένης ειλικρίνειας.
Ή δομή της κατηχήσεως όριζόταν: α) από τό περιεχόμενο της πί

στεως, πού συνοψιζόταν στό τοπικό βαπτιστήριο Σύμβολο, αλλά σα
φώς αύξημένο' β) από τήν ανάγκη νά όπλιστουν οί φωτιζόμενοι μέ
επιχειρήματα, πού θά χρησιμοποιουσαν κατά τών εχθρών της 'Εκ
κλησίας, δηλαδή κατά τών αίρετικών, τών εθνικών καί τών 'Ιου

δαίων' καί γ) από τήν θεολογική κατάρτιση του κατηχητη, πού εδώ

ήταν ό επίσκοπος Κύριλλος, αλλά μπορούσε νά είναι καί λαϊκός κατά
τίς ΔιαταΥές Άποστόλων (Η'

32).

Ή τέλεση τών Μυστηρίων
Ό Κύριλλος δέν περιγράφει τά Μυστήρια του Βαπτίσματος, του

Χρίσματος καί της Εύχαριστίας, ουτε καταγράφει τήν άκολουθία
(<<τυπικόν») τελέσεώς τους. Σημειώνει όμως στίς ΜυσταΥωΥικές κυ
ρίως Κατηχήσεις στιγμές εξαιρετικές τών Μυστηρίων. 'Έτσι παρέ

χει γενική ιδέα γιά τό πώς αύτά τελουνταν στήν 'εποχή του καί
μάλιστα στό νεόδμητο από τόν Μ. Κωνσταντίνο μεγαλοπρεπές ναϊ
κό συγκρότημα του ΠαναΥίου Τάφου, τό όποίο ασφαλώς επηρέασε
καί τό τυπικό τών Μυστηρίων.
Τό Βάπτισμα γινόταν τήν νύχτα του Μ. Σαββάτου. Οί ύποψήφιοι

όδηγουνταν στό προαύλιο του βαπτιστηρίου, στρέφονταν πρός δυ
σμάς καί αποκήρυτταν τόν Σατανα, τά έργα του καί τήν λατρεία του.
Μετά στρέφονταν πρός ανατολάς, απήγγελλαν τό Σύμβολο της πί
στεως (ΜυσταΥωΥική Α'), όπότε προχωρουσαν στό βαπτιστήριο. 'Ε

κεί έβγαζαν τά ενδύματά τους, fμεναν γυμνοί, συμβολίζοντας τήν
αποξένωσή τους από τόν παλαιό άνθρωπο, καί αλείφονταν από τήν

κορυφή μέχρι τά νύχια μέ επορκιστό έλαιο, πού συμβολίζει τήν KOI-
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νωνία μέ τόν Χριστό, τήν κάθαρση από τίς άμαρτίες καί τήν εκδίω
ξη τών πονηρών δυνάμεων. Οί διάκονοι, πού δέν βάπτιζαν, καί
επιτετραμμένες γυναίκες τούς κατέβαζαν μετά στήν κολυμβήθρα γιά
τό αγιο βάπτισμα. Τρείς φορές όμολογούσαν πίστη στήν άγία Τριά

δα καί τρείς φορές βυθίζονταν (ίσως όλόκληροι) στό νερό καί ανα
δύονταν, συμβολίζοντας τήν τριήμερη ταφή τού Κυρίου καί τήν
ανάστασή του (Μυσταγωγική Β').

Τό Χρίσμα γινόταν αμέσως μετά τό βάπτισμα μέ Μύρο, πού είχε

αποκτήσει θεία δύναμη μέ ειδική έπίκληση τού άγ. Πνεύματος. Οί
βαπτισμένοι, πού είχαν γίνει σύμμορφοι τού Χριστού, χρίονταν μέ
αγιο Μύρο στό μέτωπο, στά αυτιά, στήν μύτη καί στό στηθος, ωστε
όλα τά αισθητήρια νά άγιαστούν. 'Όπως ό Κύριος, βγαίνοντας από

τά νερά τού Ίορδάνη, δέχτηκε τήν «ουσιώδη επιφοίτησιν» τού άγ.
Πνεύματος, έτσι καί οί βαπτιζόμενοι, βγαίνοντας από τήν κολυμβή
θρα, δέχονται τό Χρίσμα ώς «αντίτυπον» εκείνου πού δέχτηκε ό Κύ
ριος (Μυσταγωγική Γ'). Οί βαπτισμένοι καί χρισμένοι μέ λευκά

ενδύματα όδηγΟύνταν μετά καί σέ ατμόσφαιρα χαρμόσυνη στόν Ναό
της Άναστάσεως, επέστρεφαν πάλι στόν ναό τού Μαρτυρίου καί έ
παιρναν μέρος στήν θεία Λειτουργία καί στό μυστήριο της θείας Ευ
χαριστίας (Κατήχησις ΙΗ'

32).

Ή θεία Ευχαριστία καί ή Λειτουργία γενικά παρουσιάζονται στά
κύρια σημεία τους από τήν στιγμή της νίψεως τών χειρών τού επι
σκόπου καί τών πρεσβυτέρων, πρίν τήν αναφορά, κάτι πού πρώτος

αναφέρει ό Κύριλλος (ΜυσταγωΥlκή Ε'

1). Πρώτος επίσης αναφέρει

σαφώς ότι στήν λειτουργία λεγόταν ό έπινίκιος ϋμνος «αγιος, αγιος»

(6),

ή Κυριακή προσευχή (τήν όποία έρμηνεύει καί ή όποία απαγγελ

λόταν από παλαιότερα στήν Δύση)
«τά άγια τοίς άγίοις»
τάληψη

(22),

(19)

(11-18),

ή εκφώνηση τού ίερέα

καί ή ευχαριστήρια ευχή μετά τήν θεία Με

πού γινόταν ά κόμη χωριστά γιά τό σώμα (τό επαιρναν

στήν παλάμη) καί τό αίμα τού Κυρίου (τό έπαιρναν μέ λαβίδα)

(21).

Αυτά καί άλλα στοιχεία αποδεικνύουν ότι ό Κύριλλος ζεί καί παρου

σιάζει εποχή αναπτύξεως καί σχεδόν διαμορφώσεως της λειτουργι
κης πράξεως της 'Εκκλησίας. Σέ κάποιο βαθμό, μικρόν πάντως,

επηρέασε καί ό ίδιος τήν ανάπτυξη αυτήν, πού άφορα ακόμη στίς
ακολουθίες (δεσποτικών έορτών καί άγίων) καί στά δευτερεύοντα
έθιμα στό ναϊκό συγκρότημα τού Παναγίου Τάφου καί τών λοιπών
ναών της Παλαιστίνης. WΕτσι Π.χ., πλήν τών έορτών, μνημονεύει πρώ

τος αυτός τήν χρήση ίερατικών αμφίων καί θυμιάματος, στοιχεία πού
τό
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περιγράφονται άπό τήν

Egeria

(Αιθερία).
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Μυστηριακός ρεαλισμός
Τό κύριο μέλημα τού κατηχητη Κυρίλλου, μετά τήν διδασκαλία

της πίστεως, ήταν νά καταδείξει τήν δραστικότητα καί τήν ενέργεια

τών τριών Μυστηρίων, στά όποία είχαν μυηθεί καί είχαν μετάσχει
οί νεοφώτιστοι. ·Εξηγούσε πώς καί γιατί ελευθερώνονται οί πιστοί
από τίς δαιμονικές δυνάμεις, πώς καί γιατί ένώνονται μέ τόν Χρι

στό διά τού άγ. Πνεύματος. Δέν αρκέστηκε μόνο νά θεμελιώσει τά
τρία Μυστήρια στήν Π καί τήν ΚΔ, αλλά τόνισε καί τόν ρεαλισμό

τους, τήν πραγματική τους δύναμη, τήν όποία στά Μυστήρια απο
κτούν τά αισθητά στοιχεία τού ϋδατος, τού ελαίου, τού αρτου καί

τού οίνου, μέ τήν έπίκλησ71 τού άγ. Πνεύματος. Αύτό επιφοιτα, ε
πεμβαίνει καί τά μεταβάλλει σέ όντως άγιαστικά, ώστε οί κοινωνοί
τους νά γίνονται κάτι αλλο, νά μεταστοιχειώνονται σέ υίούς Θεού,
σέ χριστούς, σέ σωσμένους.
"Ετσι, δπως τά νερά τού 'Ιορδάνη άγιάστηκαν μέ τήν κάθοδο σ'

αύτά τού Κυρίου, τό ϋδωρ τού βαπτίσματος άγιάζεται Οντως. Τό ε
πορκιστό έλαιο, μέ τό όποίο αλείφονταν οί προσερχόμενοι στό βά

πτισμα, είχε αποκτήσει μέ τήν έπίκληση τού Πνεύματος πραγματική
δύναμη νά καθαρίζει από τίς άμαρτίες καί νά διώχνει τίς δαιμονικές

δυνάμεις, ή αίσθηση τών όποίων ήταν πολύ εντονη, συνδυασμένη μέ

τόν έκτός Χριστού κόσμο (ΜυσταγωΎική Β'

3). Ή δραστικότητα

τού Βαπτίσματος εχει σαφώς καί θετικό. αποτέλεσμα, πού είναι ή υίο
Οεσία, ή μετοχή στό πάθος καί τήν ανάσταση τού Κυρίου. Ή μετο

χή αύτή ειναι τόσο πραγματική δσο πραγματικά ήταν τό πάθος καί
ή ανάσταση τού Κυρίου. Μόνο πού στό Βάπτισμα ή μετοχή αύτή γί

νεται «εν όμοιώματω, μέ σημεία αισθητά καί πράξεις πού δμως έ
χουν δραστικότητα, γιά νά κάνουν τήν σωτηρία αληθινή

(6,7).

Ή χρίση τού βαπτισμένου μέ αγιο Μύρο όλοκληρώνει τήν κοινω

νία μέ τόν Χριστό καί τήν μετοχή σ' αύτόν (Μυσταγωγική

r'

2).

Μέ

τήν επέμβαση τού άγ. Πνεύματος τό κοινό έλαιο-μύρο γίνεται χάρι
σμα Χριστού καί ενεργεί τήν παρουσία της θεότητας τού άγ. Πνεύ
ματος στόν πιστό:
<<'Ώσπερ γάρ τά έμφυσήματα τών άγίων καί ή του όνόματος του
Θεου έπίκλησις, ό>σπερ σφοδροτάτη φλόξ καίει καί έκδιώκει δαί

μονας, ούτω τό έπορκιστόν τοϋτο έλαιον, έπικλήσει Θεοϋ κα! εύ
ΧΌ, δύναμιν τηλικαύτην λαμβάνει, ώς ού μόνον καίον τά ίχνη
άμαρτημάτων άποκαθαίρειν, άλλά καί τάς αοράτους τοϋ πονηρου

έκδιώκειν δυνάμεις» (Μυσταγωγική Β' 3). «Μή ύπονοήστις έκείνο
τό μύρον ψιλόν ε{ναι. ~Ωσπεp γάρ δ αρτος της Εύχαριστίας, μετά
τήν έπίκλησιν τοϋ άγίου Πνεύματος, ουκ ετι αρτος λιτός, αλλά σώ

μα Χριστοϋ, ο()τω καί τό αγιον τουτο μύρον ουκ ετι ψιλόν, ούδ'
ώς αν είποι τις κοινόν μετ' έπικλήσεως, αλλά Χριστοϋ χάρισμα
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καί Πνεύματος άγίου παρουσίας της αύτού θεότητος ένεργητικόν
γινόμενον» (Μυσταγωγική Γ ι

3).

Ό ρεαλισμός της θείας Εύχαριστίας είναι εξαιρετικά εντονος στήν
σκέψη καί τήν θεολογία τού Κυρίλλου. Πρώτος αύτός περιγράφει τόσο
αναλυτικά τήν μεταβολή τού κοινού άρτου καί τού κοινού οίνου σέ

σώμα καί αίμα Κυρίου, εκκινώντας από τά σχετικά βιβλικά χωρία.
'Όσο ασφαλές καί μαρτυρημένο είναι δτι ό Κύριος μετέβαλε τό νε
ρό σέ κρασί γιά τήν τέρψη τών καλεσμένων στόν γάμο της Κανά,

τόσο αξιόπιστη είναι καί ή μεταβολή τού οίνου σέ αίμα Κυρίου. Τό
γεγονός της μεταβολης τών στοιχείων στήν Εύχαριστία αποδίδει σα

φώς στήν επίκληση τού άγίου Πνεύματος, πού πρώτος τήν τονίζει
τόσο, &στε νά θεωρείται απολύτως απαραίτητη καί πλέον νά μή λείπει
από μεταγενέστερα σχετικά κείμενα. Τήν μεταβολή τού άρτου καί

τού οlνου αποδίδει μέ τά ρήματα «μεταβάλλεται», «είναι», «ΠΟιεί»
καί «γίνεται». 'Ακόμη μέ κάθε τρόπο τονίζει τήν πραγματικότητά
της καί τήν δραστικότητα της Εύχαριστίας, κάτι πού γίνεται αύτο

νόητο ενεκα της θείας δυνάμεως τού άγίου Πνεύματος πού μεταβάλλει
σ, τι εγγίσει:
«Ό άρτος καί δ οίνος της Εύχαριστίας πρό της αγίας έπικλήσεως
της προσκυνητης Τριάδος άρτος ήν καί οίνος λιτός. Έπικλήσεως
δέ γενομένης, δ μέν άρτος γίνεται σώμα Χριστού, δ δέ οίνος αίμα
Χριστού» (Μυσταγωγική Α ι

7).

«Μή πρόσεχε ουν ώς ψιλοίς τφ άρτφ καί τφ οίνφ, σώμα γάρ καί

αίμα κατά τήν δεσποτικήν τυγχάνει απόφασιν. Εί γάρ καί ή αίσθη
σίς σοι τούτο ύποβάλλει ... άπό της πίστεως πληροφορούν άνενδοιά
στως, σώματος καί αίματος Χριστού καταξιωθείς» (Μυσταγωγική
ΔΙ

6).

«παρακαλούμεν τόν φιλάνθρωπον Θεόν τό

.. Αγιον Πνεύμα έξαπο

στείλαι έπί τά προκείμενα, ίνα ποιήστι τόν μέν άρτον σώμα Χρι
στού, τόν δέ οίνον αίμα Χριστού' παντός γάρ ου άν έφάψηται τό
"Αγιον Πνεύμα, τούτο ήγίασται καί μεταβέβληται» (Μυσταγωγι
κή ΕΙ

7).

Τά «εύχαριστηθέντα» δώρα, πού είναι σώμα καί αίμα Χριστού, χα
ρακτηρίζει «τύπον» άρτου καί οίνου καί δχι σύμβολα (ΜυσταΥωΥΙ
κή Δ Ι

3). Κοινωνία μέ τόν θεάνθρωπο Χριστό σημαίνει απόλυτα στι

ό πιστός γίνεται «σύσσωμος καί σύναιμος Χριστού» μέσω τού άρ
του καί τού οινου της Εύχαριστίας (ΜυσταΥωΥlκή Δ Ι 3), ή όποία,
έπειδή αποτελεί σώμα τού Λόγου, είναι ή μόνη κατάλληλη τροφή της
ψυχης, όπως ό κοινός άρτος γιά τό κοινό σώμα

(5).

Ή μετάληψη της Εύχαριστίας από τόν πιστό γίνεται «μετά πά
σης πληροφορίαζ))

(3),

δηλαδή ό πιστός μπορεί νά εχει συνείδηση

της μυστηριακης πράξεως καί νά αίσθάνεται εσωτερικά τήν αποτε

λεσματικότητά της. Ό δρος «πληροφορία» λίγο αργότερα, στά Μα-
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καριαvικά εργα, θά σημαίνει κυρίως τήν αίσθηση της χάρης πού ό
προσευχόμενος αποκτα.

Τό μυστήριο της θείας Εύχαριστίας χαρακτηρίζεται θυσία πνευ
ματική, λατρεία αναίμακτη, θυσία ίλασμου (έξιλασμου) καί γιά πρώτη
φορά θυσία φρικωδεστάτη. Περιλαμβάνει καί προϋποθέτει όλόκλη

ρη τήν 'Εκκλησία, διότι σ' αύτήν αναφέρονται οί ζώντες αλλά καί
οί τεθνεώτες πιστοί, τούς όποίους μνημονεύει, κάνει γι' αύτούς μνη
μόσυνο, δηλαδή παρακαλεί τόν προκείμενο «έσφαγιασμένον» Χρι

στό νά τούς έλεήσει.

ΒΙΟΣ

Οί πληροφορίες γιά τήν ζωή καί τήν δράση τοϋ Κυρίλλου 'Ιεροσολύμων
είναι πενιχρές καί συχνά άντιφατικές. Γεννήθηκε στά 'Iεp~όλυμα

313, καί χειροτονήθηκε
(333-348). Πώς, ποϋ καί τί

1\

κά

που στήν Παλαιστίνη, μάλλον περί τό

πρεσβύτε

ρος άπό τόν Μάξιμο 'Ιεροσολύμων

σπούδασε

δέν γνωρίζουμε. Βέβαιο είναι δτι απέκτησε καλή γνώση της Γραφης καί τών
έκκλησιαστικοθεολογικών προβλημάτων της έποχης του. Κατά τόν Θεο
δώρητο (Έκκλησ. ίστορία Β'

22) διαδέχτηκε

κανονικά τόν Μάξιμο (τό

ένώ κατά τούς Σωκράτη (Έκκλησ. ίστορία Β'

ίστορία Δ'

20) έγινε έπίσκοπος,

348),

38) καί Σωζομενό (Έκκλησ.

δταν δ 'Ακάκιος Καισαρείας έκθρόνισε τόν

Μάξιμο.

Πάντως έπίσκοπος εγινε μέ τήν υποστήριξη τοϋ 'Ακακίου Καισαρείας
μεταξύ

348

καί

350,

έποχή πού έκφώνησε καί τίς περίφημες κατηχητικές

όμιλιες του, ανεξάρτητα έάν τίς αναθεώρησε άργότερα.
Ή υποστήριξη τοϋ άρειανόφρονα 'Ακακίου, Ικανοϋ παρασκηνιακοϋ αν
δρα καί άρχηγοϋ τών όμοίων, προβλημάτισε άπό τόν Δ' αΙ καί μετά τούς
έκκλησιαστικούς ανδρες. Φαίνεται δμως δτι δ Κύριλλος υποκρίθηκε τόν
συνεργάσιμο στόν 'Ακάκιο κι έτσι αυτός τόν βοήθησε, γιατί ούτως

1\

λως ή δλη δομή καί τό περιεχόμενο τών όμιλιών του, της έποχης τοϋ

αλ

350,

προϋποθέτουν όρθόδοξο θεολόγο, πολέμιο τουλάχιστο τών άκραίων άρεια

νικών θέσεων. ΟΙ καλές σχέσεις τών δύο ανδρών έγιναν γρήγορα πολύ κα
κές, διότι, παρά τόν ζ' (ασαφή πάντως) κανόνα της Α Όίκουμ. Συνόδου,
πού έδινε πρωτεία τιμης στήν έπισκοπή Αίλίας ('Ιεροσολύμων), δ 'Ακάκιος

έπέμενε σέ μητροπολιτικά δικαιώματα έπί της Αίλίας, κάτι πού απέρριπτε
δ Κύριλλος. ~Oταν σ' έναν λιμό δ Κύριλλος έκπο{ησε έκκλησιαστικά σκεύη
γιά νά δώσει τροφή στούς πτωχούς, δ 'Ακάκιος πέτυχε μέ άφορμή τήν πράξη

αύτή νά τόν καθαιρέσει, περί τό

357.

Ό Κύριλλος τό

358 έγινε

δεκτός από

τόν Σιλουανό Ταρσοϋ καί τό έπόμενο έτος, αγνωστο αν μέ όρους, τόν δέ
χτηκαν στήν σύνοδο τών όμOΙOυσlαVΏν στήν Σελεύκεια, δπου πρωτοστα
τοϋσε δ Βασίλειος Άγκύρας. 'Εκεί άθωώθηκε δ Κύριλλος καί καταδικά

στηκε δ 'Ακάκιος, πού δμως πέτυχε, μέ τήν βοήθεια τοϋ άρειανόφρονα Κων
σταντίου, νά καταδικάσει καί πάλι τόν Κύριλλο στήν σύνοδο της Κωνσταν-
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τινουπόλεως

(360).

Μέ τήν άνοδο στόν θρόνο τού 'Ιουλιανού

(361-363)

επανfjλθε δ Κύριλλος στήν επισκοπή του. Τότε μάλιστα προείπε τήν κατα
στροφή τού επανιδρυμένου ναού τού Σολομώντα, κάτι πού δντως
φοβερό σεισμό. νΕδρασε μέχρι τό

f:ytw

άπό

367,

δταν δ OUΆλης τόν εξόρισε μέ δ

λους τούς όρθοδόξους. Ό Γρατιανός τό

378 επανέφερε στίς επισκοπές τους

δλους τούς όρθοδόξους καί τόν Κύριλλο, πού βρηκε τό ποίμνιό του διηρη

μένο καί άναστατωμένο άπό τήν δράση τών απολιναριστών. Γιά τήν άπο
κατάσταση της ενότητας στάλθηκε μάλιστα τό έπόμενο f:τος στά 'Ιεροσό
λυμα καΙ δ Γρηγόριος Νύσσης, πού δέν πέτυχε σπουδαία πράγματα (<<Περί
τών άπιόντων εΙς 'Ιεροσόλυμα»

3).

Παρά τούς διωγμούς πού δ Κύριλλος όπέστη ώς όρθόδοξος, πολλοί άμ
φέβαλλαν γιά τήν όρθοφροσύνη του καί γι' αύτό, φαίνεται, ή Β' Οίκουμ.
Σύνοδος τό

382

θεώρησε καλό νά επιβεβαιώσει τήν κανονικότητα της χει

ροτονίας του καί τά όσα f:παθε άπό τούς άρειανούς (Θεοδωρήτου, Έκκλησ.
ίστορία Ε'

9).

Στήν Σύνοδο αότή τάχτηκε μέ τούς δμοουσιανούς. Ό θάνα

τός του τοποθετήθηκε πρόσφατα (Ρ.

του εορτάζεται στίς

18

Nautin)

στό

387

(δχι

386)

καί ή μνήμη

Μαρτίου.

ΕΡΓΑ

Ή συγγραφική δραστηριότητα τού Κυρίλλου δέν είναι μεγάλη.
(ή σώθηκαν) μόνο κατηχητικά μαθήματα, δηλαδή
μένων,

5 Μυσταγωγικές Κατηχήσεις,

19 Κατηχήσεις

W

Αφησε

φωτιςο

μία Όμιλία καί μία Έπιστολή. Οί Κα

τηχήσεις του μαρτυρούν εύρύτατη γνώση της Γραφης καί αγάπη στήν
τυπολογική ερμηνεία. Συχνά τό κείμενό τους αποτελεί άπλή παράθεση καί

συρραφή βιβλΙΚών κειμένων, πού χρησιμοποιούνται άποδεικτικά καί πο

λεμικά. Αύτό κουράζει τόν αναγνώστη, πού ανταμείβεται καί συγκρατεί
ται ή προσοχή του μέ τήν σέ άλλα σημεία παραστατικότητα καί άπλότητα
τού ύφους, μέ τήν ενδιαφέρουσα θεματική, πού όμως δέν τήν συνοδεύουν

θεολογικές αναλύσεις, μέ τήν συγκίνηση καί τήν έντονη μετοχή τού κατη
χητη Κυρίλλου σέ ό,τι λέγει.

Είς τόν παραλυτικόν τόν έπί τήν κολυμβήθραν. Όμιλία πού εκφωνήθηκε
πρίν δ Κύριλλος γίνει επίσκοπος (348-350) κι έχει χαρακτηριστικά αλληγο
ρικης ερμηνείας.

33,1132-1153. w. Κ. REISCHL-J. RUPP, CyriIIi Hierosolymorum opera, 11,
1860 (καί 1967), σσ. 406-428. ΒΕΠ 39, 263-270.
ΡΟ

Κατηχήσεις φωτιζομένων. Πρόκειται γιά

18

Μϋnchen

άνισομερή κατηχητικά μα

θήματα πρός αύτούς πού ετοιμάζονταν γιά τό βάπτισμα, τούς φωτιζομέ

νους. Τών μαθημάτων αύτών προηγήθηκε ή Προκατήχησις ώς γενικό
είσαγωγικό μάθημα. Καί τά 19 εκφωνήθηκαν στήν άρχή της επισκοπείας
τού Κυρίλλου, δηλαδή περί τό 348 ή 350. Προφανώς τά προφορικά μαθή
ματα συντάχτηκαν μετά τήν εκφώνησή τους, γιά νά διαβάζονται καί νά

492
χρησιμοποιούνται. 'Ασφαλώς

6

Κύριλλος τά έπεξεργάστηκε τουλάχιστον

μέχρι τό τέλος της δεκαετίας τού

350,

διότι

fxouv

στοιχεία άπό συνόδους

της έποχης αυτης, δπως άπό τό τέταρτο σύμβολο τού Σιρμίου

(359) (τό «δ
18 Κατηχήσε

μοιος κατά πάντα», τό «νεύματι πατρικφ»). Σώζονται τών

ων

μεταφράσεις

στήν

άρμενική,

τήν

αραβική,

τήν

γεωργιανή,

τήν

παλαιοσλαβική καί τήν παλαιορωσική καί αποσπάσματα στήν κοπτική (βλ.

CPG 11 3585, 2).
ΡΟ

33, 369-1060. W. Κ. RE1SCHL-J. RUPP, Cyrilli Hierosol. .. opera, Ι, Mίinchen 1848
(καί 1967). F. L. CROSS, St. Cyril of JerusaIem's Lecιures ... The Procatechesis and the
Five Mystagogical Catecheses, London 1951. ΒΕΠ 39, 41-246. ΔΙΟΝ. ΚΛΕΩΠΑ, Κυρίλ
λου ... 'Ιεροσ. τά σωζόμενα ... σημειώσεσί τε κριτικώς καί έρμηνευτικώς πλουτισθέντα ... ,
1-11, 'Ιεροσόλυμα 1867/8. Καί μετάφρασή τους: Κατηχήσεις ... Κυρίλλου ... 'Ιεροσολύ
μων μεταφρασθείσαι ... παρά Μεθοδίου ... Όλυμπιώτου ... , Λειψία 1766.
Μυσταγωγικαί κατηχήσεις. Πέντε σύντομες διδασκαλίες γιά τά Μυστή

ρια τού Βαπτίσματος, του Χρίσματος καί της θείας Ευχαριστίας. 'Εκφω
νήθηκαν στούς ακροατές τών προηγούμενων Κατηχήσεων, όταν αυτοί πλέον
είχαν βαπτιστεί καί είχαν μετάσχει στήν θ. Ευχαριστία, γιά νά τούς έξηγη
θεί ό,τι συνέβη στήν τέλεση τών Μυστηρίων, έπειδή πρίν τελεστούν δέν ε
πρεπε νά τά γνωρίζουν άκριβώς. Οί

5

αυτές Κατηχήσεις, πού τυχαία καί

αργότερα χαρακτηρίστηκαν μυσταΥωγlκές τi μυσταγωΥίες, εχουν ανώμα
λη χειρόγραφη παράδοση καί μερικά αρχαία χειρόγραφα τίς αποδίδουν στόν
διάδοχο του Κυρίλλου, τόν 'Ιωάννη

(387-417),

ή καί στούς δύο άνδρες. 'Ε

πισημάνθηκαν ακόμη διαφορές ύφους μεταξύ τών

5 Μυσταγωγικών,

19 Κατηχήσεων

καί τών

όπως έπισημάνθηκαν στίς τελευταίες καί λειτουργικά

στοιχεία μεταγενέστερα του

350.

οι διαφορές δμως αυτές ούτε απόλυτες

ε{ναι ούτε μικραίνουν τήν σημασία τών πολλών δμοιοτήτων τους.

V

Αλλω

στε ή μεταγενέστερη έπεξεργασία τους άπό τόν ίδιο τόν Κύριλλο είναι πά
ρα πολύ πιθανή. Πέρα τούτων δ Ίωάννης είχε ώριγενιστικές αντιλήψεις,

πού λείπουν τελείως άπό τίς Μυσταγωγικές. Μεταφράστηκαν στήν αρμε
νική (στήν όποία
Μυ

6 μεταφραστής κατονομάζει ώς συντάκτη
85 [1972] 147-153) καί τήν άραβική (βλ. CPG 11 3586).

τόν Κύριλλο:

ΡΟ 33, 1065-1128. Α. ΡιέDΑGΝΕΙ-Ρ. PARIS: SCh 126 (1966). ΒΕΠ 39, 247-262. F.
Ι.

CROSS,

ροσολύμων

βλ. στό προηγούμενο έργο. Μυσταγωγικαί Κατηχήσεις τού άγ. Κυρίλλου 'Ιε

(' Αποστολική

Διακονία), 'Αθήνα

θόδιο Όλυμπιώτη. Τό κείμενο είναι τών

1982 (καί
SCh).

μετάφραση τού

1766 άπό τόν

Με

Έπιστολή πρός Κωνστάντιον. Γράφηκε στήν άρχή της έπισκοπείας του
(περί τό

351),

γιά νά πληροφορήσει τό θαυμαστό γεγονός της έμφανίσεως

παμμεγέθους φωτεινού σταυρού στόν ουρανό. Τό φωτεινό σημείο έκτεινό
ταν άπό τόν Γολγοθά μέχρι τό όρος τών 'Ελαιών καί τό είδαν γιά πολλές

ώρες όλοι οί κάτοικοι τών Ίεροσολύμων. Τό γεγονός μαρτυρείται καί άπό
μεταγενέστερους συγγραφείς. Στό τέλος της 'Επιστολής υπάρχει

6 όρος «6-

μοούσιος», πού είναι ασφαλώς παρέμβλητος. Σώζεται άρμενική καί γεωρ-
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γιανή μι::τάφραση

(CPG ΙΙ 3587).
102 (1984) 71-84.

μετάφραση: ΑΒ
ΡΟ

33, 1165-1177.

ΒΕΠ

39, 270-273.

Πρόσφατα ήρθε στό φώς καί συριακή

Ε. ΒΙΗΑΙΝ: Β

43 (1973) 264-296.

Νόθα. Ένωρίς άποδόθηκαν στόν Κύριλλο καί τά έξης
Αόγος εΙς την
Μεταφράστηκε

fpya:
Ύπαπαντήν τού Κυρίου: PG 33, 1188-1204. ΒΕΠ 39,278-282.
στήν γεωργιανή καί τήν άραβική (CPG ΙΙ 3592).

'Επιστολαί Κυρίλλου πρός 'ΙούλlOν Πάπαν καί 'Ιουλίου πρός τόν Κύριλ
λον, περί τών δύο έορτών Χριστουγέννων καί Φώτων, τελουμένων έν μl(j
ήμέΡl!:

PG 33, 1208-1209. ΒΕΠ 39, 282-283.
'Επιστολή s. Augustini ad CyriIIum et CyriIIi ad Augustinum: PL 33,
1120-1153 καί 22, 281-326.
'Αποσπάσματα όλίγων άράδων, σαφώς μεταγενέστερα:

α) Δύο είς τό δτι

«6 Κύριος τό ύδωρ οίνον εποίησε» καί ένα είς τό «δόξα
σόν με»: PG 33, 1181. F. Diekamp, Doctrina Patrum, Μϋnster i. W. 1907,
σ. 20, 92 IV, 93 V καί 104 XLV. ΒΕΠ 39,274.
β) Είς τό «έ'Υώ πορεύομαι είς τόν Πατέρα μου»: PG 33, 1181. F. Diekamp,
Analecta Patristica, Roma 1938, σσ. 10-12. ΒΕΠ 39, 274.
Μεταφράσεις σέ άρχαίες άνατολικές γλώσσες. Τά κείμενα αυτά είναι γε
νικώς νόθα, άλλά χρειάζεται άκόμη fρευνα.
Στήν κοπτική: 'Ομιλίες ΕΙς τό πάθος τού Κυρίου (τρείς), Εις τήν Καινήν

Κυριακήν, ΕΙς τήν 'Ανάστασιν τού Κυρίου, ΕΙς τόν Σταυρόν καί ΕΙς τήν
Παρθένον Μαριάμ

(CPG ΙΙ 3598-3604 καί fκδοση: Αη. Campagnano, Cirillo
di Gerusalemme, Omilie Copte. Sulla Passione, sulla Croce e suIla Vergine,
Milano Cisalpino-Goliardica 1980).
Στή γεωργιανή: 'Ομιλίες Περί τής έμφαVΊσεως τού Σταυρού εις τούς χρό

νους Κωνσταντίου, Περί ευρέσεως τών ήλων τού Σταυρού, Περί ευρέσεως
τού Σταυρού, Περί τής σιωπής τού Ζαχαρίου, ΕΙς την Πεντηκοστήν

(CPG

1I 3607-3611).
Στήν άραβική: 'Αποδίδονται στόν Κύριλλο ποικίλα fpya καί 6μιλία ΕΙς
τήν ϋψωσιν τού Τιμίου Σταυρού (G. Graf, Geschichte der christlichen
arabischen Literatur, 1, Citta del Vaticano 1944, σσ. 335-7). Β. ΨευτoγKίi, Αί
περί Σταυρού καί Πάθους τού Κυρίου 6μιλίαι ... , Θεσσαλονίκη

1975,

σσ.

139-140.
Στήν άρμεvική: Ποικίλα κείμενα

(G. ZarbhanaIian, CataIogue des ::ιncίennes
traductions armeniens, Venise 1889, σσ. 524-529).

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Γεvικα-ίστoρικoφιλoλoyικα:

_

J. MADER, Der hl. Cyrillus, Bischof von Jerus. in seinem Leben und seinen Schriften,
Einsiedeln 1891. Ε. Η. GIFFORD, CΥή1 of JerusaJem, London 1893. ΤΙΜΟΘΕΟΥ ΘΕΜΕ
ΛΗ, Κύριλλος Ίεροσολι)μων ό Κατηχητής, Ίεροσόλυμα 1920. W. J. SW AANS, Α propos
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attribuees a s. CyriIIe de Jer.: Μυ 55 (1942) 1-43 (κριτική
τών θέσεών του βλ. Ρ. Peeters: ΑΒ 1943, σσ. 270 καΙ έξ.). Δ. ΜΩΡΑΥΤΟΥ, Κύριλλος
ό 'Ιεροσολύμων ώς Κατηχητής καΙ Παιδαγωγικός, Θεσσαλονίκη 1949. Α. Α. STEPHENSON, The Lenten Catechetical SyIlabus ίη Fourth Century Jerusalem: TS 15 (1954) 103-116.
ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, St. CyriI of Jer. and the Aleχandήan Chήstίan Gnosis: ΞΡ Ι (1957) 142-156.
Α. ΡΑυΙΙΝ, S. Cyήlle de Jerusalem catechete, Paήs 1959. CL. BEUΚERS, "For our
Emperors, Soldίers and Allies". Απ attempt at Dating the Twenty-Thίrd Catechesis by Cyήllus
of Jer: VC 15 (1961) 177-184. Ρ. ΝΑυΤΙΝ, La date du Όe viris illustribus" de Jerome,
de Ia morte de Cyrille de Jer ... : RHE 56 (1961) 33-35. G. GΑRΙΠΕ, Les catecheses de s.
Cyrίlle de Jer. en aπnenίen ... : Μυ 76 (1963) 95-108. CL. BEUΚERS, "Gij, Nieuwgedoopten"
van Sίnt Cyrillus van Jerusalem. Briig ... Uttrecht 1964. Ε. ΒΙΗΑΙΝ. Une vie aπnenίenne
de S. Cyήlle de Jer.: Μυ 76 (1963) 339-348. J. HAR. GREENLEE, The Gospel Text of
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108.

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ (+390)

ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ

Ό Γρηγόριος Θεολόγος, ό Ναζιανζηνός, είναι ό έπιφανέστερος,
δ «άριστος» θεολόγος της 'Εκκλησίας μετά τόν Εύαγγελιστή 'Ιωάν

νη. Τό θεολογικό του βάθος καί ή έντονη ποιητικότητα στό έργο του
τόν ύψωσαν σέ πρότυπο μοναδικού κάλλους καί λάμψεως. Ό Γρη

γόριος ύπηρξε δ ποιητής πού εγινε μεγάλος θεολόγος. Ή εύαισθη
σία χαρακτήριζε τό είναι του μέ τρόπο καθολικό καί τόν δδηγούσε

σέ άλλεπάλληλες άπογοητεύσεις, σ' ενα εΙδος συνεχούς φυγης άπό
καταστάσεις, στίς δποίες έμπλεκόταν μέ πιέσεις τρίτων άλλά πάν
τως θεληματικά. Ή «φυγή» του ήταν συνάρτηση της άναπτυγμένης
εύαισθησίας του καί της κλίσεως γιά τόν μονήρη νηπτικό βίο. Πί
στευε δτι «μεγίστη πραξίς έστιν ή άπραξία» (Έπιστ.

49),

δ θεωρητι

κός ή θεοπτικός βίος.

, Απέφευγε

συστηματικά τήν δραστηριοποίησή του στό έργο της

'Εκκλησίας, άλλά τελικά καί ποιμαντική φροντίδα άνέλαβε καί τά

μεγάλα θεολογικά προβλήματα άντιμετώπισε. Ή συνύπαρξη τών άν
τιθέσεων στό είναι του έπιτεύχτηκε, διότι δ Γρηγόριος δέν ήταν μό
νο ποιητής καί νηπτικός, άλλά καί μέγας θεολόγος, πού φρονούσε
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ότι όφειλε νά «καρποφορεί», νά «ώφελεί» τήν 'Εκκλησία καί μάλι
στα νά «δημOσιεύΊJ τήν έλλαμψίν» του (Λόγος ΙΒ ι

4. PG 35,

848ΑΒ).

Στήν περίπτωση του Γρηγορίου συνέβη τό έξης θαυμαστό: ένώθηκαν
άσύγχυτα ό ποιητής, ό νηπτικός καί ό θεολόγος. Ή τριπολικότητα
του προσώπου του άποτελεί τό μεγαλείο του, άλλά καί τήν πρώτη
δυσχέρεια έρμηνείας του.

Προϋποθέσεις της θεολογίας του
Οί σπουδές του Γρηγορίου, στήν Καισάρεια της Καππαδοκίας, στήν

Καισάρεια της Παλαιστίνης, στήν 'Αλεξάνδρεια καί τήν Άθήνα, έ
πωμίστηκαν δυναμικά τήν εκφραση της θεολογίας του. Ή φιλία του
μέ τόν Βασίλειο, σταθερή στήν διάρκεια του βίου τους καί παροι
μιώδης έκτοτε, δρα καί άνασταλτικά καί δημιουργικά. Άνασταλ

τικά, διότι μέχρι τό

378

ό Γρηγόριος άνέμενε συνήθως τήν άντιμε

τώπιση τών σύγχρονων θεολογικών προβλημάτων άπό τόν μεγάλο
του φίλο. Καί μολονότι γράφει καί θεολογεί δέν κορυφώνεται. Δη
μιουργικά, διότι τό έργο του Βασιλείου χρησίμευε στόν Γρηγόριο ώς
θεμέλιο καί έναυσμα συγχρόνως. Τό κυρος καί ή θεληματικότητα
του Βασιλείου άνέκοπταν ώς ενα βαθμό τήν ίσχυρή ροπή του Γρηγο
ρίου γιά θεολογία. Τελικά όμως ό Γρηγόριος διηύρυνε τόν όρίζοντα
του Βασιλείου.

Ή παράδοση του Γρηγορίου ήταν δύσκολη συνάρτηση της άλε
ξανδρινης η ωριγενιστικης σχολης καί της θεολογίας τών Ίγνατίου,

Ειρηναίου καί Μ. 'Αθανασίου. Ή έμπειρία του πατέρα του, πού θή

τευσε πολλά χρόνια στήν αϊρεση τών Ύψίσταρίων καί όπέγραψε τό

360

ήμιαρειανικό Σύμβολο (όμοιουσιανών), τόν βοήθησε καί άρνη

τικά νά σχηματίσει κριτήριο παραδόσεως καί όρθοδοξίας. Τό κρι
τήριό του αύτό, άποτέλεσμα πρώτιστα φωτισμου του άγ. Πνεύμα

τος, άναδείχτηκε τό τελειότερο στήν άρχαία 'Εκκλησία. «Έπί τών

ήμετέρων όρων ίστάμενοι» (Λόγος ΚΘ'

23'

ΚΖ'

5).

Μέ τούς λόγους

αύτούς, πού έπαναλαμβάνει συχνά, έκφράζει τήν πεποίθηση ότι ή θε
ολογία της 'Εκκλησίας ά~Kείται μέ προϋποθέσεις καί προοπτικές,

πού δημιουργεί ή ίδια ή 'Εκκλησία. Γι' αύτό καί, μολονότι μεταξύ
τών μεγάλων Πατέρων είναι ό βαθύτερος γνώστης της έλληνικης φι
λοσοφίας, διακρίνει σαφέστατα τό έργο του θεολογείν άπό τό έργο
του φιλοσοφείν.

Ή σχέση του μέ τό θύραθεν πνευματικό κλίμα της έποχης ύπηρξε
φυσική καί διακριτική. Φυσική, διότι καί ό ίδιος άποτελουσε πνευ
ματικό κλίμα της έποχης, στό μέτρο πού σκεπτόταν μέσω τών δο
μών της έποχης καί έγραφε στά μέτρα της. Διακριτική, διότι συνει

δητοποίησε τό όλως άλλο της θείας άλήθειας, τήν όποία όμως κα-
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τανοουσε κι έξέφραζε μέ τίς δομές της έποχης. 'Όπως στήν περί

πτωση του Βασιλείου, ετσι καί στόν Γρηγόριο παραξηγείται τό
έγχείρημά του νά μιλήσει ώς πλατωνικός, στωικός η νεοπλατωνι

κός, γιά τήν αλήθεια της Έκκλησίας. Στήν έποχή του ό Γρηγόριος

όφειλε νά είναι όλα αυτά μέ τρόπο έκλεκτικό. Άλλου βρίσκεται τό
πρόβλημα: Στό έάν ή αλήθειά του μένει αλήθεια του Θεου η έάν μέ
σω τών φιλοσοφικών δομών μεταστοιχειώνεται λίγο η πολύ σέ πλα
τωνική, στωική Κ.λπ. φιλοσοφία. Ό Γρηγόριος διέκρινε τόν κίνδυνο
αυτό καί

-

σέ κρίσιμες στιγμές έκφράσεως της αλήθειας κατ' ανάγ

κην μέ δομές της έποχης

-

υπογραμμίζει δτι άλλο τό φιλοσοφικό πε

ριεχόμενο του δρου-δομης καί άλλο ή αλήθεια πού μέ αύτά δηλώνεται
(βλ. Στυλ. Γ. Παπαδοπούλου, Γρηγόριος ό Θεολόγος ... , 'Αθήνα
σσ.

89-98).

1980,

Καί μολονότι εναντι της θύραθεν φιλοσοφίας είναι κριτι

κότερος καί από τόν Βασίλειο, δίνει σαφώς τήν έντύπωση δτι χωρίς

αυτήν ή θεολογία είναι αδύνατη (βλ. ι\όγο

43' PG 36,

508Β/509Α).

Ή θεολογική θεοπτία τού «άρίστου θεολόγου»
Πρώτος μεταξύ τών μεγάλων Πατέρων ό Γρηγόριος κάνει λόγο

είδικό περί θεολογίας μέ αφορμή τήν πληθώρα τών αύτοσχέδιων θε
ολόγων, τούς όποίους γενικά ένθάρρυνε ό αρειανισμός. Είναι κι έδώ

χαρακτηριστικό δτι ό λόγος του αποβαίνει αύτοβιογραφικός. Μιλών
ντας γιά τήν θεολογία, περιγράφει τελικά τήν διαδικασία πού συνέ

βη έντός του, δταν ό ίδιος προσπαθουσε νά λύσει προβλήματα θεο
λογικά:
«Τί τούτο έπαθον, ώ φίλοι καί μύσται καί της αληθείας συνερα

σταί; -Ε τ Ρ ε Χ ο ν μέν ώς Θεόν κ α τ α λ η Ψ ό μ ε ν ο ς καί οϋτως
α ν η λ θ ο ν έπί τό όρος (= θεολογία) καί τήν νεφέλη ν δ ι
έ σ Χ ο ν, είσω γ ε ν ό μ ε ν ο ς ... έπεί δέ

-

π Ρ ο σ έ β λ ε ψ α,

μόλις ε ί δ ο ν Θεού τά οπίσθια ... καί μικρόν δ ι α κ ύ Ψ α ς ... »
(Λόγος ΚΗ

f

3).

«' Α ν ι ό ν τ ι δ έ

μ ο ι προθύμως έπί τό δρος, η, τό γε αληθέστε

ρον είπείν, π ρ ο θ υ μ ο υ μ έ ν φ τε αμα καί α γ ω ν ι ω ν τ ι,

τό μέν διά τήν έλπίδα, τό δέ διά τήν ασθένειαν, ϊνα της νεφέλης
ε ί σ ω

γ έ ν ω μ α ι

κ α ί

Θ ε φ

σ υ γ γ έ ν ω μ α ι' τούτο γάρ

Θεός κελεύω> (Λόγος ΚΗ

f 2).
« ... ε δ ο ξ έ μοι κράτιστον είναι τάς μέν είκόνας χαίρειν έασαι ... ,

δδηγφ τφ Πνεύματι χρώμενον, ην έ ν τ ε ύ θ ε ν ε λ λ α μ Ψ ι ν
έ δ ε ξ ά μ η ν, ταύτην εις τέλος διαφυλάσσονται ... » (Λόγος ΛΑ' 3).

Σκοπός του Γρηγορίου είναι νά διασχίσει τό παραπέτασμα του κό
σμου καί νά «συγγίνει» μέ τόν Θεό, δηλαδή μέ τήν αλήθεια, κάτι πού
μόνο θά έξασφαλίζει άμεση καί ασφαλή γνώση. Πρόκειται γιά τήν
θεοπτία, γιά τήν όποία ό Γρηγόριος μιλάει κυρίως σέ συνδυασμό πρός
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τήν θεολογική αναζήτηση. Δέν είναι κυρίως θεολόγος της θεοπτίας,
αλλά θεολόγος της θεολογίας, ή όποία δμως είναι αδιανόητη χωρίς
θεοπτία. Ή θεοπτία, ή προσωπική δηλαδή έμπειρία της αλήθειας,
αποτελεί συνάρτηση της καθάρσεως:
«Βούλει θεολόγος γενέσθαι ποτέ καί της θεότητος αξιος; τάς έν

τολάς φύλασσε, διά τών προσταγμάτων όδευσον' π ρ ά ξ ι ς
γ άρέ π ί β α σ ι ς

θ ε ω Ρ ί α ς» (Λόγος Κ ι

12.

Βλ. καί ΚΖ ι

3).

Τήν πραγματικότητα καί τόν τρόπο της ασκήσεως-καθάρσεως έκ

φράζει κατά προτίμηση μέ στωική όρολογία, πού ήταν τότε διάχυτη
καί κατανοητή στόν μέσο μορφωμένο πιστό.
Ή σύγχυση, τήν όποία ίδιαίτερα είχε δημιουργήσει ό ΕύνόμιΟς μέ
τήν διδασκαλία του περί δηθεν ασφαλους γνώσεως της θείας ούσίας,
αναγκάζει τόν Γρηγόριο σέ πολυσήμαντη διευκρίνιση, πού αργότε
ρα θά εύρυνθεί ακόμη περισσότερο, αλλά πού τώρα γίνεται ακριβέ

στερη από τήν ανάλογη του Μ. Βασιλείου. Οί χρονικές κατηγορίες,
πού χρησιμοποιουμε γιά τόν Θεό (<<ήν, αεί, εστι καί εσται»), στήν

"

,
,
"
"
,,,
"
πραγματικοτητα ισχυουν μονο για την κτιστη φυση και οχι για την

άκτιστη θεία φύση, ή όποία μένει άπειρη καί άγνωστη. Ή έλπίδα δ
μως γιά τόν Θεό δέν συνδέεται μέ τήν ίδια τήν θεία του φύση, (<<τά
κατ' αύτόν»), αλλά μέ «τά περί αύτόν». Καί ή γνώση μας δέν αφορά
«τήν πρώτην τε καί ακήρατον φύσιν» του Θεου, τήν όποία γνωρίζει

μόνο ή άγία Τριάδα, αλλά αφορά στήν «τελευταία ν», τήν «εις ήμάς
φθάνουσαν». Μέ τόν τρόπο αύτό διακρίνει στόν Θεό τήν φύση του,
πού μένει άγνωστη, καί τήν φυσική του ακτινοβολία, τήν όποία μό
νΟ γνωρίζουμε:
«Θεό ν, ό, τι ποτέ μέν εστι τήν φύσιν καί τήν ουσίαν, ουτε τις ευρεν
ανθρώπων πώποτε ούτε μήν εϋρφ> (Λόγος ΚΗ ι

17).

«Έπεί δέ προσέβλεψα μόλις είδον Θεού τά όπίσθια ('Εξ.

33, 43)

καί τούτο τϋ πέτρ~ σκεπασθείς, τφ σαρκωθέντι δι' ήμάς Θεφ Λό
γφ. Καί μικρόν διακύψας, ου τήν πρώτην τε καί ακήρατον φύσιν
καί έαυτΏ, λέγω δή τΏ Τριάδι, γινωσκομένην καί όση τού πρώτου

καταπετάσματος είσω μένει ... , αλλ' όση τελευταία καί είς ήμάς
φθάνουσα. Ή δέ έστιν ... ή έν τοις κτίσμασι καί τοίς υπ' αυτού προ
βεβλημένοις καί διοικουμένοις μεγαλειότης η ... μεγαλοπρέπεια»
(Λόγος ΚΗ ι

3).

«Θεός ην μέν αεί καί εστι καί εσται' μάλλον δέ f:στιν αεί. Τό γάρ
ην καί εσται, τού καθ' ήμάς χρόνου τμήματα καί της ρευστης φύ
σεως ... θΟλον γάρ έν έαυτφ συλλαβών έχει τό είναι, μήτε αρξάμε
νον

μήτε παυσάμενον,

οίόν

τι

πέλαγος ουσίας απειρον

καί

αόριστον, πάσαν υπερεκπίπτον εννοιαν, καί χρόνου καί φύσεως
vφ μόνφ σκιαγραφούμενος καί τούτο λίαν αμυδρώς καί μετρίως,

ουκ έκ τών κατ' αυτόν, αλλ' έκ τών περί αυτόν ... Έμοί δοκείν,

ίνα τφ ληπτφ μέν f:λΚ1] πρός έαυτό (τό γάρ τελέως αληπτον, ανέλ
πιστον καί ανεπιχείρητον), τφ δέ αλήπτφ θαυμάζηται, θαυμαζό-
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μενον δέ ποθείται πλέον, ποθούμενον δέ καθαίΡΌ, καθαίρον δέ
θεοειδές άπεργάζηται, τοιούτοις δέ γενομένοις, ώς οΙκείοις, ήδη
προσομιλΌ, τολμq τι νεανικόν ό λόγος Θεός θεοίς ένούμενός τε
καί γνωριζόμενος καί τοσούτον ίσως, δσον ήδη γινώσκει τούς γι

νωσκομένους.

V

Απειρον ουν τό θείον καί δυσθεώρητον καί τούτο

πάνττι καταληπτόν αύτού μόνον, ή άπειρία» (Λόγος ΛΗ'

7).

Ή θεοπτία γίνεται στόν Γρηγόριο απολύτως θεολογική· αποτελεί
δηλαδή τήν διαδικασία της θέας-έμπειρίας της αλήθειας καί μάλι
στα τήν διαδικασία γιά μεγαλύτερο βαθμό έμπειρίας της θείας αλή
θειας, πού δμως περιλαμβάνει καί βρίσκεται σέ απόλυτη συνάφεια
πρός τήν ήδη έκφρασμένη στήν 'Εκκλησία διδασκαλία

- αλήθεια

καί

ίδιαίτερα πρός τήν άγία Γραφή. 'Ό,τι δηλαδή παρέχεται μέσω της
έμπειρίας δέν είναι γιά τήν 'Εκκλησία ούτε «ξένον» ούτε «παρείσα
κτον», αλλά τό «πλέον» ώς πρός τήν ήδη διατυπωμένη διδασκαλία.
Τό «πλέον» χαρίζεται από τόν Θεό μόνο στόν «αριστον θεολόγον»,
δπως χαρακτηρίζει ό Γρηγόριος τό έξαιρετικά προικισμένο καί δια
κρινόμενο πρόσωπο της 'Εκκλησίας, τόν ηρωά της, τόν θεόπτη πού

δέν φτάνει στήν θέα τού Θεού μόνο χάριν της πνευματικης του άπο
λαύσεως, άλλά κυρίως χάριν της βαθύτερης γνώσεως της αλήθειας
έκείνης, τήν όποία έχουν οί πιστοί ανάγκη γιά νά σωθούν. Τό έργο
τού «άριστοω> θεολόγου διακρίνει αποκαλυπτικά:
«καί ούτος ά ρ ι σ τ Ο ς ήμίν θ ε ο λ ό γ ο ς, ούχ ας εύρε τό παν
(= της άληθείας), oUΔέ γάρ δέχεται τό παν ό δεσμός, άλλ' δς έ ά ν
ά λ λ ο υ φ α ν τ α σ θ ii π λ έ ο ν κ α ί π λ ε ί ο ν έν έαυτφ
συναγάγτι τό της ά λ η θ ε ί α ς
δ, τι καί όνομάσομεν» (Λόγος Λ'

ί ν δ α λ μ α

η αποσκίασμα, η

17).

Μεγάλος λοιπόν θεολόγος είναι μόνο αύτός πού θ' αποκτήσει έμ
πειρία της αλήθειας βαθύτερη κι εύρύτερη

από έκείνην πού είχαν

οί άλλοι θεολόγοι μέχρι τήν έποχή του. 'Εκείνος πού θά πετύχει τό
«πλέον» καί «πλείον» της άλήθειας .σέ σχέση δχι πρός τήν ίδια τήν

αλήθεια (πού δέν αύξομειώνεται), αλλά σέ σχέση μέ τούς λοιπούς
θεολόγους πού έζησαν στήν 'Εκκλησία, αύτός θά ειναι καί θά θεω
ρείται «άριστος θεολόγος». Αύτός «διασκέπτεται» μέ τό ίδιο τό ά

γιο Πνεύμα περί της αληθείας καί κατέρχεται στό βάθος της γιά νά
προσθέσει στό μέχρι τότε «έλλιπώς είρημένον» (Έπιστ.

102,2) έκεί

νο πού κέρδισε ή μάλλον έκείνο πού του χαρίστηκε από τό ίδιΟ τό

αγιο Πνεύμα (Λόγο'ς ΚΑ'

33-34·

ΛΑ'

26-27·

ΜΓ'

65

κ.ά.). 'Η συγ

κλονιστική αύτή θεολογία της βαθύτερης έμπειρίας στήν αλήθεια
προϋποθέτει «έλλάμπουσαν» άγ. Τριάδα, πού «μίγνυται» «δλως δλφ

νοί» (τού ανθρώπου). Οί νοητικές δυνάμεις τού ανθρώπου δχι μόνο

είναι κατά τήν διαδικασία αύτή σέ έγρήγορση, αλλά καί μέσω αύ
τών έκφράζεται ή αύξημένη έμπειρία της αλήθειας, ίόστε νά έχουμε
λόγο περί Θεού, δηλαδή θεολογία. Ή έκφραση της έμπειρίας είναι
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δυσχερής, αλλά κατορθώνεται. Βέβαια τό έκφραζόμενο συνιστα μόνο
αμυδρή είκόνιση έκείνου, πού είναι ή έμπειρία (ι\όγος ΚΗ ι 4), αλλά
παραταυτα ειναι γνήσιο καί έπαρκές γιά τήν σωτηρία.
Τά στάδια φανερώσεως τής θείας άλήθειας
Ό Γρηγόριος, έχοντας βαθιά παραδοσιακότητα, αίσθηση της ρι
ζοσπαστικότητας της σκέψεώς του καί προπαντός ύποχρέωση νά

δικαιολογήσει τήν θεολογική του προσφορά σ' έχθρούς καί φίλους,
αναγκάστηκε νά μιλήσει γιά τήν θεολογία του σέ σχέση πρός τήν

θεία οίκονομία γενικά καί πρός τήν άγία Γραφή είδικά. 'Έτσι θεο
λόγησε γιά τά στάδια της φανερώσεως της θείας αλήθειας, τά όποία
χαρακτήρισε «σεισμούς» καί τά όποία συνιστουν οί έποχές της ΠΔ,
της ΚΔ καί της 'Εκκλησίας (από τήν Πεντηκοστή δηλαδή καί μετά).

Οί δύο πρώτοι «σεισμοί» ή «μεταθέσεις βίων», πού είναι οί δύο Δια
θήκες, έχουν ώς συνέχεια «τρίτον σεισμόν», τήν έποχή δηλ. της 'Εκ
κλησίας, πού σημαίνει «τήν έντευθεν έπί τά έκεισε μετάστασιν»
(ι\όγος ΛΑ ι

25)

καί πού έπαναλαμβάνοντας άλλους ονομάζει ό Γρη

γόριος καταχρηστικά «τρίτην διαθήκη ν». Μεταξύ τών δύο πρώτων

σεισμών

-

σταδίων της θείας οικονομίας καί του τρίτου ύπάρχει ού

σιώδης διαφορά. Οί δύο πρώτοι χαρακτηρίζονται από «αφαιρέσεΙζ»,
διότι κατά τίς δύο Διαθηκες ό Θεός αφαιρουσε κάτι από τά ήθη καί

τίς αντιλήψεις τών ανθρώπων, όδηγώντας τους πρός τήν τελειότη
τα βαθμιαία. WΕτσι ή ΠΔ «περιέκοψε» τά είδωλα καί «συνεχώρησεν»

(έπέτρεψε) τίς θυσίες. Ή ΚΔ περιέκοψε τίς θυσίες, αλλά δέν έμπό
δισε τήν περιτομή κι εγιναν οί έθνικοί ίουδαίοι καί οί ίουδαίοι χρι
στιανοί. Ή τρίτη έποχή, από τήν Πεντηκοστή καί μετά, έφόσον δλα

στήν ΚΔ είναι αύθεντικά ώς λόγοι καί εργα του Υίου του Θεου, πρα
γματοποιείται «διά τών προσθηκών» (ι\όγος ΛΑ ι

26).

'Εννοεί μέ τόν

δρο «προσθηκαι» τήν διεύρυνση της γνώσεως της αλήθειας μέ τόν
φωτισμό του άγ. Πνεύματος, πού όδηγεί δχι σέ νέες αλήθειες, αλλά
στήν πληρέστερη γνώση τών ήδη στήν Γραφή δηλωμένων, ώστε νά
πρόκειται δχι γιά βελτίωση τ1"'.

-; γνώσεως

της αλήθειας, αλλά γιά αύ

ξησή της. Τήν διαδικασία αύτή είχαν στόν Β ι αίώνα ύπογραμμίσει

ό Θεοφόρος 'Ιγνάτιος καί ό Είρηναιος της Λυών ΓΕλεγχος Δ ι 11,

2·

Ε'

2, 2

κ.α.).

Ή ένέργεια τού δγ. Πνεύματος πρίν άπό τήν Πεντηκοστή
Τό τρίτο στάδιο της θείας οικονομίας, ή δράση του άγ. Πνεύμα
τος από τήν Πεντηκοστή καί μετά, διακρίνεται, χωρίς νά χωρίζε

ται, από τά δύο πρώτα, δηλ. τήν Π καί τήν ΚΔ, τών όποίων αποτελεί
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συνέχεια καί συνέπεια. Γιά νά έξηγήσει τήν συνέπεια αύτή ό Γρηγό

ριος, άλλά καί τό είδος δράσεως τού άγ. Πνεύματος στά δύο πρώτα
στάδια, τονίζει δτι, δταν έλαβε «πέρας» ή «σωματική» παρουσία τού
Χριστού στήν γη, άρχισε τό εργο τού Πνεύματος, πού συνιστά «έλ

πίδος συμπλήρωσιν», κάτι πού εγινε πλέον μέ τήν κάθοδο κι «έπι
δημία» τού Πνεύματος στήν γη (ι\όγος ΜΑ'

5).

Γιά νά δείξει τό

κατεξοχήν έργο τού Πνεύματος μετά τήν άνάσταση τού Κυρίου, ά
ναγκάζεται νά χρησιμοποιήσει έκφράσεις, πού δυνατόν νά παρεξη

γηθούν. Τώρα, λοιπόν, τό Πνεύμα είναι «ούσιωδώς» παρόν καί δχι
«ένεργεί~». 'Όπως ό γίός έπικοινώνησε μέ τούς άνθρώπους «σω
ματικώς», «έπρεπε» νά φανεί καί τό Πνεύμα «σωματικώς». 'Όταν

ό Υίός έπανηλθε στόν Πατέρα, ήλθε τό Πνευμα «ώς Κύριον», άλλά

φυσικά, τό Πνεύμα δρούσε άπό τήν άρχή της θείας οίκονομίας μέ
τά δύο άλλα θεία πρόσωπα.

νΕτσι ένεργούσε στίς άγγελικές καί θείες δυνάμεις, στούς πατέ
ρες καί τούς προφητες της ΠΔ καί στούς μαθητές τού Κυρίου. Πρός

τούς τελευταίους ένήργησε «τρισσώς», κατά τρία στάδια, διότι δέν
ήσαν οί ' Απόστολοι άπό τήν άρχή σέ θέση νά κατανοήσουν τά πάν
τα: πρίν δοξαστεί μέ τό πάθος ό Χριστός, μετά τήν 'Ανάσταση καί
μετά τήν 'Ανάληψη. Στό πρώτο στάδιο δρούσε «άμυδρώς» καί στό

δεύτερο «έκτυπώτερον» (σαφέστερα), ένώ στό τρίτο «τελεότερον»,

διότι τώρα δρα ώς παρόν «ούσιωδώς», δηλαδή τώρα είναι ό κατε
ξοχήν καιρός της δράσεώς του, ό «καιρός τού Πνεύματος» (ι\όγος
ΜΑ'

11),

δπως χαρακτηριστικά λέγει:

Τό άγιο Πνεύμα «ένήργει, πρότερον μέν έν ταίς άγγελικαις καί ού
ρανίοις δυνάμεσιν ... νΕπειτα έν τοίς πατράσι καί τοίς προφήταις ...
νΕπειτα έν τοις Χριστού μαθηταίς ... καί τούτοις τρισσώς, καθ' δ

σον οίο! τε ήσαν χωρείν καί κατά καιρούς τρείς' τό πρίν δοξασθη
ναι Χριστόν τφ πάθει' μετά τό δοξασθηναι τΌ άναστάσει' μετά τήν

είς ούρανούς άνάβασιν ή άποκατάστασιν. Δηλοί δέ ή πρώτη τών
νόσων καί ή τών πνευμάτων κάθαρσις, ούκ άνευ Πνεύματος δη
λαδή γενομένη καί τό μετά τήν οίκονομίαν έμφύσημα, σαφώς ον

έμπνευσις θειοτέρα' καί ό νύν μερισμός τών πυρίνων γλωσσών, δ
καί πανηγυρίζομεν. Άλλά τό μέν πρώτον, άμυδρώς τό δέ δεύτε
ρον, έκτυπώτεροψ τό δέ νύν, τελεότερον, ούκ έτι ένεργείq. παρόν,
ώς πρότερον, ούσιωδώς δέ, ώς αν είποι τις, συγγινόμενόν τε καί
συμπολιτευόμενον. νΕπρεπε γάρ γίού σωματικώς ήμίν όμιλήσαν

τος κα! αύτό φανijναι σωματικώς. Καί Χριστού πρός έαυτόν έπαν
ελθόντος, έκείνο πρός ήμας κατελθείν' έρχόμενον μέν ώς Κύριον,
πεμπόμενον δέ ώς ούκ άντίθεον» (Αόγος ΜΑ' 11).

Στό παραπάνω κείμενο τού λόγου Εις τήν Πεντηκοστήν, πού έκ
φωνήθηκε τό 379 στήν Κωνσταντινούπολη, έχουμε καί τήν φράση:
τό άγιο Πνεύμα «έρχόμενον ώς Κύριον», άπό τήν όποία προφανώς
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πρρέρχεται ό όρος «Κύριον» τού άρθρου περί άγ. Πνεύματος στό Σύμ

βολο της Β' Οίκουμ. Συνόδου

(381).

Ή άναζήτηση «άποθtτου κάλλους» ώς τελική tρμηνευτική
«Τάξις θεολογίας», δπως είδαμε, είναι ή σταδιακή αύξηση της δι
δασκαλίας, όσο αύτό είναι αναγκαίο καί όσο φωτίζει τό Πνεύμα, χω-'
ρίς νά πρόκειται γιά έξέλιξη τού δόγματος, πού προϋποθέτει βελτίωσή

του καί ανεπάρκεια πρός σωτηρία στήν πρό της έκάστοτε αύξήσε

ώς του έποχή. Βάσει της «τάξεως» αύτης ό Γρηγόριος θεολόγησε περί
τών τριών ύποστάσεων καί της μιάς φύσεως στόν Θεό, περί της θεό

τητας τού άγίου Πνεύματος καί τών δύο φύσεων τού Χριστού.
Ή αύξημένη έμπειρία της αλήθειας, τήν όποία μπορεί μέ τίς πα

ραπάνω προϋποθέσεις νά πετύχει ό «άριστος» θεολόγος είναι πέρα
τού γράμματος της Γραφης, συνιστά απόθετον κάλλος της αλήθειας.
Οί φράσεις αύτές αποβαίνουν στόν Γρηγόριο πολυσήμαντοι δροι, μέ

τούς όποίους προσπαθεί νά έκφράσει τό γεγονός δτι ό θεολόγος χω
ρεί πέρα από τό γράμμα της Γραφης, σκύβει κάτω καί μέσα από αύ
τό (<<είσω παρακύψαντες»), τό ξεπερνά, δέν περιορίζεται από αύτό,
προχωρεί από βάθος σέ βάθος, μέ τό φώς τού Πνεύματος βρίσκει
περισσότερο φώς. Οί όψεις της αλήθειας, τίς όποίες ετσι βρίσκει,

μολονότι δέν είναι σαφώς δηλωμένες από τό γράμμα της Γραφης,
ανήκουν στό απόθετον κάλλος, είναι όψεις της άπειρης-θείας αλή
θειας. Ό δρος κάλλος, σχετιζόμενος μέ τό θείο καί τήν αλήθεια, α

παντά στό Συμπόσιον τού Πλάτωνα. Ό Γρηγόριος έδώ δ,τι αναζητά
καί βρίσκει κάτω από τό γράμμα της Γραφης δέν είναι «ξένον» πρός
αύτήν. Άντίθετα, πρέπει νά είναι σύμφωνο καί όμόλογο μέ σ, Τι αύ
τή περιέχει:
«Πάλιν καί πολλάκις ανακuκλείς ήμίν τό άγραφον. "Οτι μέν ούν
ού ξένον τούτο ... δέδεικται μέν 1\δη πολλοίς τών περί τούτου διει
ληφότων, δσοι μή ραθύμως μηδέ παρέργως ταίς θείαις Γραφαίς έν
τυχόντες, αλλά, διασχόντες τό γράμμα καί είσω παρακύψαντες,
τό απόθετον κάλλος Ιδείν ηξιώθησαν καί τφ φωτισμφ της γνώσε
ως κατηυγάσθησαν» (Λόγος ΛΑ'

21.

Βλ. καί ΜΓ'

63

κ.α.).

Τά παραπάνω δεδομένα τονίζουν έμφαντικά ότι ό Γρηγόριος α
σκεί θεολογία έμπειρική, αναλύει τήν διαδικασία της θεοπτίας, ξε
περνώντας καί περιφρονώντας μάλιστα (ι\όγος ΚΗ'

9)

τήν νεο

πλατωνική μέθοδο τού αποφατισμού, δπως μέ τήν ίδια θεολογία ξε
περνά τό δίλημμα: αλληγορική ή ίστορικογραμματική έρμηνεία; Καί

αύτό, γιατί μέ τήν θεολογία του δέν έπιδιώκει φιλοσοφικά τήν αρχι
κή γνώση τού Θεού, ωστε, αποφάσκοντας δ, τι δέν μπορεί νά είναι
θεός, νά φθάνει δηθεν στόν Θεό. Ώς πιστός καί δή ώς θεολόγος ό
Γρηγόριος ήδη ζεί τήν θεία αλήθεια καί προσπαθεί νά προχωρήσει
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περισσότερο, ν' αποκτήσει έμπειΡία καί άλλης όψεως της αλήθειας.
Στό περισσότερο (στό «πλέον») τουτο, στόν μεγάλο του στόχο, α
νάγεται μέ τόν φωτισμό του άγ. Πνεύματος καί όχι μέ τόν αποφατι

σμό, μέ άρνηση ίδιοτήτων πού δέν ανήκουν στόν Θεό. Πέρα του

γράμματος της Γραφης, στό «απόθετον κάλλος» της αλήθειας, φτάνει
πάλι μέ φωτισμό. 'Αντίθετα, ή αύστηρή αλληγορική έρμηνεία θά τόν

ανάγκαζε νά έπινοεί στίς βιβλικές λέξεις έννοιες δικές του καί ή ί
στορικογραμματική έρμ ηνεία θά τόν περιόριζε μόνο σέ δ, Τι ρητά

(expressis verbis)

δηλώνουν οί βιβλικές λέξεις.

Τέλος, ή έμφανής αγωνία του Γρηγορίου κάθε φορά πού μιλάει περί

θεολογίας καί ή έφαρμογή τών σχετικών αναλύσεων στό δικό του
έργο, ύπογραμμίζουν τήν έπιθυμία του νά γίνει καί νά είναι ό ίδιος
«άριστος θεολόγος», δπως πράγματι έγινε. Καί ή 'Εκκλησία του τό
αναγνώρισε, αποκαλώντας τον «Θεολόγον». Αύτή είναι ή μόνη έξή
γηση της πολυσήμαντης έπωνυμίας του.

Ή σχέση τών θείων προσώπων καί ή θεότητα τού άΥίου Πνεύματος
Ή 'Εκκλησία μετά τό
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συγκλονιζόταν από τό πρόβλημα του

πώς της σχέσεως τών προσώπων της άγίας Τριάδας. 'Ήδη τό
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ό Μ. Βασίλειος θεμελίωσε καί είσήγαγε θεολογικά πλέον τήν διάκριση
τών τριών θείων ύποστάσεων καί τήν ένότητα της φύσεώς τους. 'Ε

πειδή όμως ό τελευταίος θεολόγησε μέ αφορμή τίς απόψεις του Εύ

νομίου κατά της θεότητας του Υίου, ή τριαδολογία του κέντρο είχε
τόν Υίό. Είναι χαρακτηριστικό δτι ό Βασίλειος δέν ονομάζει ρητά
τό άγιο Πνευμα όμοούσιο ούτε στό πλέον τέλειΟ έργο του «Περί τού

άΥ. Πνεύματος», γραμμένο τό 375.
Ό Γρηγόριος υίοθέτησε απόλυτα τήν τριαδολογική βάση του Βα
σιλείου καί συνέχισε τό οίκοδόμημα, έξηγώντας καί διασαφηνίζον

τας όριστικά σχεδόν τήν διάκριση Ιδιότητας καί φύσεως τών θείων
προσώπων, γιά νά φτάσει στήν όμοουσιότητα Πατέρα, Υίου καί Πνεύ
ματος. Θεολόγησε δμως μέ αφορμή καί τίς κακοδοξίες περί αγίου

Πνεύματος. νΕτσι, κάνοντας τολμηρά βήματα, έφτασε κι έξέφρασε
πρώτος (μεταξύ τών θεολόγων της 'Εκκλησίας ήδη πρίν τό
Υος ΙΓ'

4. PG 35,

372:

ι\ό

856Β) τήν αλήθεια ότι τό Πνευμα είναι Θεός, όπως

ακριβώς ό Πατέρας καί ό γίός. Τό

372 (Έπιστ. 58) διαμαρτύρεται,

γιατί ό Βασίλειος δέν ήταν σαφής στό θέμα της θεότητας καί όμοου
σιότητας του Πνεύματος καί τό

379/80

μέ τόν πέμπτο θεολογικό ι\ό

ΥΟ (ΛΑ Ι) αποβαίνει ό κορυφαίος Πνευματολόγος της 'Εκκλησίας:
«Τί ούν, Θεός τό Πνεύμα; πάνυ γε' τί ούν, όμοούσιον; είπερ Θεός»
(ι\όγος ΛΑ ι

10).

« ... σέβειν Θεόν τόν Πατέρα, Θεόν τόν νίόν, Θεόν τό Πνευμα τό
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άγιον, τρείς ίδιότητας, θεότητα μίαν, δόξ1] καί τιμi] καί oυσί~ καί
βασιλεί~ μή χωριζομένη» (Αόγος ΛΑ'

28).

«ΤΗν τό φώς τό αληθινόν ... δ Πατήρ. Ήν τό φώς τό αληθινόν ...
δ ΥΙός. ?Ην τό φώς τό αληθινόν ... δ άλλος Παράκλητος. Ήν καί
ήν καί ήν, αλλ' fv ήν. Φώς καί φώς καί φώς, αλλ' fv φώς, είς Θε
ός»

(

Αόγος ΛΑ"

3).

«Θεού δέ δταν είπω, ένί φωτί περιαστράφθητε καί τρισί' τρισί μέν
κατά τάς ίδιότητας, είτουν ύποστάσεις, εί τινι φίλον καλείν, είτε
πρόσωπα - ουδέν γάρ περί δνομάτων ζυγομαχήσομεν, Wς αν πρός
τήν αυτήν fννοιαν αί συλλαβαί φέρωσιν -

. ένί δέ

κατά τόν της ου

σίας λόγον, είτουν θεότητος. Διαιρείται γάρ αδιαιρέτως, ίν' ούτως
είπω, καί συνάπτεται δΙlJρημένως» (Αόγος ΛΘ'

11).

«-Ονομα δέ, τφ μέν ανάρχφ, Πατήρ' ττί δέ αρχτί, Υίός τφ δέ μετά
της αρχης, Πνεύμα αγιον. Φύσις δέ τοίς τρισί μία, Θεός» (Αόγος
ΜΒ'

15).

Ό Θεός αποτελεί «μοναρχία», αλλ' «ουχ 1\ν
ωπον' fστι γάρ καί τό

fv

fv

περιγράφει πρόσ

στασιάζον πρός έαυτό πολλά καθίστα

σθαι, αλλ' ην φύσεως δμοτιμία συνίστησι καί γνώμης σύμπνοια καί

ταυτότης κινήσεως καί πρός τό εν τών έξ αυτού σύννευσις, όπερ
αμήχανον έπί της γεννητης φύσεως, ώστε καν αριθμφ διαφέΡ1], τη
γε oυσί~ μή τέμνεσθαι. Διά τούτο μονάς άπ' άρχης είς δυάδα κι
νηθείσα, μέχρι Τριάδος εστη. Καί τούτό έστιν ήμίν δ Πατήρ καί
δ Υίός καί τό "Αγιον Πνεύμα» (Αόγος ΚΘ'

2).

Ό τρόπος ύπάρςεως τών θείων προσώπων
Ό Βασίλειος έξήγησε κυρίως τήν αγεννησία του Πατέρα καί τήν
γέννηση του γιου, αφήνοντας τήν κατανόηση του τρόπου ύπάρξεως
του άγ. Πνεύματος γιά τόν μέλλοντα αίώνα (Κατά Εύνομίου Γ'

7).

Ό Γρηγόριος έξήγησε τόν δρο έκπ6ρευσις (η έκπεμΨΖς) γιά τό άγιο

Πνευμα, εχοντας συνείδηση δτι αύτός πρώτος είσάγει θεολογικά τόν
δρο, αύτός άρα θεολογεί πρώτος γιά τόν τρόπο ύπάρξεως του Πνεύ
ματος:

«Πνεύμα αγιον ... προϊόν έκ τού Πατρός, ουχ υίϊκώς δέ, ουδέ γάρ
γεννητώς, άλλ'

έ κ π ο Ρ ε υ τ ώ ς, ει δεί τι καί κ α ι ν ο τ ο

-

μ η σ α ι περί τά όνόματα σαφηνείας ένεκεν. ουτε τού Πατρός έκ
στάντος της αγεννησίας, διότι γεγέννηκεν' ουτε τού ΥΙού της γεν

νήσεως, δτι έκ τού αγεννήτου. Πώς γάρ; ουτε τού Πνεύματος, η
εις Πατέρα μεταπίπτοντος η εις Υίόν, δτι έκπορεύεται καί ότι Θε
ός, καν μή δοκη τοίς αθέοις ή γάρ ιδιότης ακίνητος» (Αόγος ΛΘ'

12).
«Ό μέν γεννήτωρ καί προβολεύς

(= δ Πατήρ), λέγων δέ απαθώς
καί αχρόνως καί ασωμάτως τών δέ, τό μέν γέννημα (= δ Υίός),
τό δέ πρόβλημα» (= τό Πνεύμα) (Αόγος ΚΘ' 2).
«Κοινόν γάρ, Πατρί μέν καί Υίφ καί άγίφ Πνεύματι τό μή γεγονέ-
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ναι καί ή θεότης γίφ δέ καί άγίφ Πνεύματι τό έκ τού Πατρός. ~I
διον δέ, Πατρός μέν ή άγεννησία, γίού δέ ή γέννησις, Πνεύματος
δέ ή f:κπεμψις» (Αόγος ΚΕ'

16).

Έπέμενε λοιπόν ό Γρηγόριος στήν έπισήμανση του τρόπου ύπάρ

ξεως του άγίου Πνεύματος καί στήν ύπογράμμιση ότι δ τρόπος ύ
πάρξεως του κάθε προσώπου της άγίας Τριάδας είναι άποκλειστικός
γιά κάθε πρόσωπο. Κάθε προσβολή της αποκλειστικότητας του τρό
που ύπάρξεως τών θείων προσώπων όδηγεί στήν σύγχυση καί τήν
αναίρεση της Τριάδας. Ό Πατέρας ύπάρχει ώς αγέννητος καί ειναι

γεννήτορας του Υίου καί προβολέας

-

έκπορευτής του άγ. Πνεύμα

τος. Ό Υίός ύπάρχει ώς γέννημα του Πατέρα καί τό Πνευμα ώς έκ

πορευόμενο, «προϊόν», από τόν Πατέρα. Ή έκπόρευση

- εκπεμψη

του Πνεύματος ανήκει πάντα στόν Πατέρα καί ούδέποτε συνδέεται
μέ τόν Υίό. Παρά τήν θεολογική τομή, πού κάνει ό Γρηγόριος έδώ,

έκφράζει τήν παραδοσιακή διάθεση αποφυγης ασκήσεως θεολογίας
πέρα του απολύτως αναγκαίου. Δηλώνει ότι περαιτέρω ανάλυση
έξήγηση της έκπορεύσεως καθ' αύτήν του Πνεύματος, ώς τρόπου ύ

πάρξεως, δέν ειναι δυνατή, όπως δέν είναι δυνατή καί περαιτέρω α
νάλυση της αγεννησίας του Πατέρα:
«Τίς ουν ή έκπόρευσις; Είπέ σύ τήν άγεννησίαν τού Πατρός, κάγώ
τήν γέννησιν τού γίού φυσιολογήσω καί τήν έκπόρευσιν τού Πνεύ

ματος» (Αόγος ΛΑ'

8.

Βλ. καί ΚΕ '

16).

«Άκούεις γέννησιν (= τήν

έκ τού Πατρός); Τό πώς μή περιεργάζου. Άκούεις ότι τό Πνεύμα
προϊόν έκ τού Πατρός; Τό όπως μή πολυπραγμόνει» (Αόγος Κ'

11).

Πραγματοποίησε όμως ακόμα ενα σημαντικό βημα στήν τριαδολο

γία μέ τήν έξήγηση του τρόπου ύπάρξεως τών θείων προσώπων ώς
σ Χ έ σ ε ω ς. Ό Βασίλειος μίλησε γιά τίς ίδιότητες, γιά τό ί δ ι
ο ν τών ύποστάσεων (Έπιστ.

214, 4).

Ό Γρηγόριος έμβαθύνει στό

αύτό θέμα καί όρίζ,ει τό ίδιον ώς σχέση μεταξύ τών προσώπων. Τό
ίδιον, δ τρόπος ύπάρξεως τών θείων προσώπων, αποτελεί σχέση καί
όχι ούσία στήν θεότητα. 'Έτσι, τά ίδιαίτερα όνόματα τών προσώ
πων, δηλαδή Πατέρας-Υίός-αγ. Πνευμα, δηλώνουν τήν μεταξύ τους
σχέσηκαί όχι τήν ούσία. 'Εάν, βέβαια, δήλωναν τήν ούσία κάθε προ
σώπου, τότε κάθε πρόσωπο θά ει χε καί διαφορετική ούσία. Καί προ
χωρεί ακόμη. Τά όνόματα (Πατέρας, Υίός, Πνευμα) δέν δηλώνουν
ούτε ένέργεια, έφόσον οί ένέργειες ειναι κοινές τών προσώπων κι έ
φόσον γιά τόν Γρηγόριο αύτό θά σήμαινε ότι δ Υίός είναι ένέργημα,
έπομένως κτίσμα, του Πατέρα:
«Ό Πατήρ, φησίν, ουσίας η ένεργείας όνομα; ... ει μέν ουσίας φή

σομεν, συνθησομένους έτερούσιον είναι τόν γίόν, έπειδή μία μέν
ουσία Θεού, ταύτην δέ, ώς ουτοι, προκατείληφεν δ Πατήρ' εί δέ

ένεργείας, ποίημα σαφώς δμολοΥήσοντας, άλλ' ου γέννημα. ου γάρ
ό ένεργών, έκεί πάντως καί τό ένεργούμενον ... Ούτε ουσίας όνο-
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μα ό Πατήρ, ώ σοφώτατοι, ουτε ένεργείας- σ Χ έ σ ε ω ς δέ καί
τ ο ϋ

π ώ ς

ε χ ε ι

π Ρ ό ς

τ ό ν

πρός τόν Πατέρα» (Α6γος ΚΘ'

γ ίόν

δ Πατήρ η δ γίός

16).

«Τί ουν έστί, φησίν, δ λείπει τφ Πνεύματι, πρός τό είναι γίόν; ει

γάρ μή λείπόν τι ήν, γίός αν ήν. Ού λείπειν φαμέν, ούδέ γάρ έλλι
πής Θεός τό δέ της έκφάνσεως ... η τ η ς

σ Χέσεω ς

π Ρ ό ς

α λ λ η λ α

δ ι ά φ ο Ρ ο ν, διάφορον αύτών καί τήν κλησιν πεποί

ηκε» (Α6γος ΛΑ'

9).

Κεφαλή τής 'Εκκλησίας

Ή κοίμηση του Μ. Βασιλείου καί ή κήδευσή του τήν

1.1.379

απέ

βη όρόσημο στήν πορεία του Γρηγορίου. Τό πρωτείο του κύρους, πού

στήν οίκουμενική γεVΙKά 'Εκκλησία κατείχε ό Βασίλειος, μετατέθηκε
στόν Γρηγόριο. Τό γεγονός ότι ό άνθρωπος της «φυγης» καί της «α
πραξίας» δέχτηκε τό

379 νά

δράσει στήν Κωνσταντινούπολη, σημαίνει

ότι αίσθανόταν αύξημένη εύθύνη. Μετά τόν θάνατο του Βασιλείου
έκτίμησε ορθά ότι μόνο σ' αύτόν έμπιστεύτηκαν καί δή συνολικά οί
ορθόδοξοι νά δώσει τήν μεγάλη μάχη στήν κακόδοξη πρωτεύουσα
του ανατολικου κράτους. Οί ορθόδοξοι τόν τοποθετουσαν στήν κε
φαλή, τρόπον τινά, της 'Εκκλησίας καί της θεολογίας της καί ό Γρη

γόριος ανταποκρίθηκε· τόσο πού τήν πιό προχωρημένη θεολογία του,
ώς περιεχόμενο καί μορφή, τήν διατύπωσε από τό

379

έως τό

381.

Τώρα ή Καθολική 'Εκκλησία είχε τό βλέμμα στραμμένο στήν Κων
σταντινούπολη, καί ένεκα του Γρηγορίου, όπως πρίν στήν Καισά
ρεια, ένεκα του Βασιλείου, καί παλαιότερα στήν Άλεξάνδρεια, ενεκα
του Άθανασίου. Άλλά καί στήν Β' Οικουμενική Σύνοδο (Μάιος
'Ιούλιος

381)

-

τό πνευμα καί ή θεολογία του Γρηγορίου κυκλοφορού

σαν, μολονότι ό ίδιος έγκατέλειψε τόν αρχιεπισκοπικό θρόνο καί τήν

προεδρία της Συνόδου, κάτι όμως πού έγινε όταν είχε πλέον έξασφα
λιστεί ή ορθοδοξία. Καί άν στήν σύνταξη τού Συμβόλου της συνό

δου υίοθετήθηκε κυρίως ή μετριοπαθής όρολογία του Βασιλείου, στήν
Έπιστολή, πού οί ίδιοι συνοδικοί έπίσκοποι έγραψαν τό έπόμενο έ
τος, ή όρολογία τού Γρηγορίου περί «όμοουσιότητος» τού άγ. Πνεύ
ματος καί «τελειότητος» τών δύο φύσεων τού Κυρίου έπικράτησε
απόλυτα.

Οί δύο φύσεις τού Κυρίου. «Τό άπρόσληπτον άθεράπευτον»
Στήν έπίγνωση της αύξημένης θεολογικης του εύθύνης καί στό ότι
εστω καί σιωπηρά οί ορθόδοξοι τόν έκτιμούσαν ώς τήν θεολογική
κεφαλή της όλης 'Εκκλησίας, αποδίδουμε καί τήν απόφασή του ν'

άντιμετωπίσει τό θεολογικό πρόβλημα πού προκάλεσαν οί χριστο-
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λογικές κακοδοξίες τού 'Απολιναρίου. Βέβαια, αντίθεση στίς κακο

δοξίες αύτές διατύπωσε καί ό Μ. 'ΑθανάσιΟς (π.χ. τό
πρός 'Α ντιοχείς) , τόν όποίο έπανέλαβε ό ΈπιφάνιΟς

362: Τόμος
τό 374/7. Έ

πρόκειτο όμως γιά μία πρώτη αντίδραση' όρθή, αλλά όχι αρκετή γιά
νά λύσει ίκανοποιητικά τό πρόβλημα, έπειδή έλλειπε ή αναγκαία θε
ολογική έμβάθυνση καί έπιχειρηματολογία. Τήν προσπάθειά του ό

Γρηγόριος ανέλαβε τό

381,

όταν ό απολιναρισμός έδειχνε νά μήν κάμ

πτεται καί νά όργανώνεται σέ όμάδα μέ όργάνωση έκκλησιαστική
στήν Λαοδίκεια, τήν 'Αντιόχεια καί τήν ίδια τήν Ναζιανζό. Είναι α
λήθεια ότι όσο ζούσε ό ΒασίλειΟς, ό Γρηγόριος περίμενε έκείνον νά
αντιμετωπίσει τό δύσκολο πρόβλημα. Τώρα όμως θεολογική κεφα

λή ήταν ό ίδιος καί όφειλε νά αναλάβει τόν αγώνα. Τό πρόβλημα
δέν τού ήταν άγνωστο καί ήδη, σποραδικά μέχρι τό 380, είχε διατυ
πώσει όρθά καί αριστοτεχνικά τήν αλήθεια της ένώσεως τών δύο φύ
σεων στόν Χριστό.
Δέν γνωρίζουμε πόσο παρακολουθούσε τίς χριστολογικές δυσκο

λίες της 'Εκκλησίας από τό

36012,

όταν καί ό Μ. 'Αθανάσιος άντι

μετώπισε θέματα σχετικά. Βέβαιο είναι ότι ό Γρηγόριος από τό 362,
όταν έγραψε τόν Β ι Λ.όγον του, μιλούσε γιά ανά κραση θεότητας καί
ανθρωπότητα ς σέ ενα, τόν Χριστό, καί γιά ψυχή ανθρώπινη, πού

προσλαμβάνεται καί αύτή μέ τήν σάρκα:
«Τούτο (= είναι τό μυστήριο τής ένανθρωπήσεως καί θεοποιήσε
ως) ή κενωθείσα θεότης, τούτο ή προσληφθείσα σάρξ, τούτο ή καινή
μίξις, Θεός καί άνθρωπος, εν έξ αμφοίν καί δι' ένός αμφότερα. Διά
τούτο Θεός σαρκί διά μέσης ψυχής ανεκράθη καί συνεδέθη τά διε
στώτα,

Tij

πρός άμφω τού μεσιτεύοντος οΙκειότητι ... » (Λόγος Β ι

23).
«'Επί τήν ίδίαν είκόνα χωρεί (= δ θείος Λόγος) καί σάρκα φορεί
διά τήν σάρκα καί ψυχij νοερQ. διά τήν έμήν ψυχήν μείγνυται, τφ

δμοίφ τό όμοιον ανακαθαίρων. Καί πάντα γίνεται, πλήν τής άμαρ
τίας, άνθρωπος κυηθείς μέν έκ τής Παρθένου, καί ψυχήν καί σάρ
κα προκαθαρθείσης τφ Πνεύματι (εδει γάρ καί γέννησιν τιμηθήναι

καί παρθενίαν προτιμηθήναι)' προελθών δέ Θεός μετά τής προσ

λήψεως, εν έκ δύο τών έναντίων, σαρκός καί Πνεύματος ών τό
μέν έθέωσε τό δέ έθεώθη ... δ ών γίνεται καί δ άκτιστος κτίζεται
καί δ αχώρητος χωρείται, διά μέσης ψυχής νοεράς μεσιτευούσης
θεότητι καί σαρκός παχύτητι» (Λόγος ΛΗ ι

13).

«δύο φύσεις (= στόν Χριστό) είς εν συνδραμούσαι, ουχ υίοί δύο'
μή καταψευδέσθω ή σύγκρασις» (Λόγος ΛΖ ι

2).

«Τούτον (= τόν γίόν τού Θεού) έπ' έσχάτων τών ήμερών γεγενή
σθαι διά σέ καί γίόν ανθρώπου, έκ τής Παρθένου προελθόντα Μα

ρίας αρρήτως καί αρυπάρως (ουδέν γάρ ρυπαρόν ου Θεός καί δι'

ου σωτηρία), όλον άνθρωπον, τόν αυτόν καί Θεόν, ύπέρ όλου τού
πεπονθότος, ίνα όλφ σοι τήν σωτηρίαν χαρίσηται, όλον τό κατά-
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,<ριμα λύσας της αμαρτίας απαθη θεότητι, παθητόν τφ προσλήμ

ματι' τοσούτον ανθρωπον διά σέ, όσον σύ γίVΊJ δι' έκείνον Θεός»
(Αόγος Μ ι

45).

Ή θεολογική έμφάνιση τού Άπολιναρίου Λαοδικείας πρίν από τήν
δεκαετία τού

360

σήμαινε τήν σπορά τών χριστολογικών αίρέσεων.

Ό Γρηγόριος διαπίστωσε στήν διδασκαλία τού Άπολιναρίου μεγά

λη διαστροφή της πίστεως της Νίκαιας μέ συνέπειες χριστολογικές,
ανθρωπολογικές καί σωτηριολογικές. Πράγματι ό Άπολινάριος στήν
«WΕκθεση πίστεως» πρός τόν Ίοβιανό

(363),

παραθέτοντας μ' έπε

ξηγήσεις τό Σύμβολο Νικαίας, παραλείπει τόν δρο «ένανθρωπήσαν
τα» (πού προϋποθέτει πρόσληψη όλόκληρου τού ανθρώπου) καί
χρησιμοποιεί τήν περιβόητη φράση «μία φύσις τού Θεού Λόγου σε
σαρκωμένη», γιά νά τονίσει δτι ό Λόγος προσέλαβε μόνο σάρκα (καί
άλογη ψυχή).

Ή θέση αύτή, δπως όρθά διέκρινε ό Γρηγόριος, αμφισβητούσε τήν
ακεραιότητα της ανθρώπινης φύσεως στόν Χριστό, κατέστρεφε τήν
ένότητα τού ανθρώπου (νούς η ψυχή καί σάρκα) καί έκανε προβλη
ματική τήν σωτηρία του, έφόσον ό Λόγος δέν προσλάμβανε καί τόν

ανθρώπινο νού. Παρα τηρούμε δτι, ένώ ό ' Απολινάριος έκκινούσε από

τήν αριστοτελική αρχή δτι δέν είναι δυνατόν νά συνυπάρχουν «δύο
τέλεια» (θείος Λόγος καί άνθρωπος), ό Γρηγόριος έκκινούσε από τήν

έμπειρική θεολογική αλήθεια, δτι «τό απρόσληπτον αθεράπευτοψ δ
δέ ηνωται τφ Θεφ, τούτο καί σώζεται» (Έπιστ.

101, 32,

δπου καί

αναπτύσσει τήν πρώτη έκτεταμένη αντιαπολιναριστική του θεολο
γία). Γιά τό δτι ό άνθρωπος σώζεται από κανέναν δέν στασιάζεται.
Γιά νά σωθεί δμως όλόκληρος, πρέπει καί νά προσληφθεί όλόκλη
ρος (καί ό νούς) από τόν θείο Λόγο. ~Eτσι έφθανε στήν συνάφεια τών

δύο τελείων φύσεων (Έπιστ.

101,37

καί

41).

Γι' αύτό έχουμε δύο τέ

λειες καί όλόκληρες φύσεις στόν Χριστό, κάτι πού κατορθώνεται μέ
τήν θέωση της ανθρώπινης φύσεως μέσω της θείας φύσεως:
«Τήρει ουν τόν ανθρωπον όλον καί μίξον τήν θεότητα, ίνα τελέως
εύεργεττ\ς» (Έπιστ.

101,36).

'Εντούτοις οί δύο φύσεις τού Χριστού, μολονότι «άλλο» καθεαυ
τήν ή θεία καί «άλλο» ή ανθρώπινη, δέν προϋποθέτουν καί «δύο

Υίούς»

(101, 19),

δπως δίδασκε ό Διόδωρος Ταρσού, δέν όδηγούν

σέ είδος δυοφυσιτισμού (νεστοριανισμού), έπειδή οί δύο φύσεις «συν
άΠΤΟνται κατ' ούσίαν». Μάταια τόν κατηγορούσαν δτι διαχωρίζει
τίς δύο φύσεις, τίς όποίες δηθεν αντιπαραθέτει (Έπιστ.

102).

«'Εν τϋ συγκράσει, Θεού μέν ένανθρωπήσαντος, ανθρώπου δέ θε
ωθέντος ... Λέγω δέ αλλο καί αλλο, εμπαλιν η έπί της Τριάδος ε
χει. 'Εκεί μέν γάρ αλλος καί αλλος, ϊνα μή τάς ύποστάσεις

συγχέωμεν' ούκ αλλο δέ καί αλλο,
θεότητι» (Έπιστ.

101, 21).

fv

γάρ τά τρία καί ταύτόν
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"Αν ό θείος Λόγος δέν προσελάμβανε καί τόν νουν, τότε δέν θά
προσλαμβανόταν όλόκληρος ό άνθρωπος. Ό Γρηγόριος έστίαζε τήν

προσπάθειά του στό νά δείξει δτι ό Λόγος προσέλαβε όλόκληρο τόν
άνθρωπο καί γι' αύτό στόν Χριστό εχουμε δύο πραγματικές φύσεις,

τήν θεία, πού είναι αληθινή, καί τήν ανθρώπινη, πού είναι ακέραιη.

Ή ένωση στόν Χριστό είναι τόσο αληθινή καί σαφής, όσο είναι ή
ένότητα ψυχης καί σώματος στόν άνθρωπο. 'Όπως εχουμε έναν άν

θρωπο, πού όμως αποτελείται από δύο, ψυχή καί σάρκα, έτσι έχου
με καί εναν Χριστό. Ή ενωση τών δύο φύσεων έγινε· μέ τήν έπέμβαση
του άγίου Πνεύματος (<<θεϊκώς μέν δτι χωρίς ανδρός»), αλλά ή Παρ

θένος Μαρία έκύησε σύμφωνα μέ τούς ανθρώπινους νόμους, φυσιο
λογικά καί πραγματικά, δηλαδή αναπτύχτηκε στούς κόλπους της
ό Θεάνθρωπος, ωστε όρθά νά θεωρείται καί νά όνομάζεται Θεοτό
κος ή Παρθένος Μαρία. Παρά ταυτα ό Γρηγόριος δέν ταυτίζει τήν
αόρατη θεία φύση μέ τήν όρατή κτιστή:
«εί τις ου Θεοτόκον τήν άγίαν Μαρίαν ύπολαμβάνει, χωρίς έστι
της θεότητος. Εϊ τις ώς διά σωληνος της Παρθένου διαδραμείν,
αλλά μή εν αυττϊ διαπεπλάσθαι λέγει θεϊκώς άμα καί ανθρωπικώς
(θεϊκώς μέν χωρίς ανδρός, ανθρωπικώς δέ ότι νόμφ κυήσεως), ό

μοίως αθεος. Εί τις διαπεπλάσθαι τόν ανθρωπον, είθ' ύποδεδυκέ
ναι λέγοι Θεόν, κατάκριτος. ου γέννησις γάρ Θεοϋ τούτό εστιν,

αλλά φυγή γεννήσεως. Εί τις είσάγει δύο υίούς, ενα μέν τόν εκ τοϋ
Θεού καί Πατρός, δεύτερον δέ τόν εκ της μητρός, αλλ' ουχί ενα
κα! τόν αυτόν, καί της υΙοθεσίας έκπέσοι της επηγγελμένης τοίς

δρθώς πιστεύουσι. Φύσεις μέν γάρ δύο, Θεός καί ανθρωπος, επεί
καί ψυχή καί σώμα· υίοί δέ ου δύο, ουδέ θεοί. ουδέ γάρ ενταύθα
δύο ανθρωποι, εί καί ούτως ό Παύλος τό εντός τού ανθρώπου καί
τό έκτός προσηγόρευσε. Καί εί δεί συντόμως εΙπείν, αλλο μέν καί
αλλο τά εξ ών ό Σωτήρ (είπερ μή ταυτόν τό αόρατον τφ όρατφ

καί τό αχρονον τφ ύπό χρόνον), ουκ αλλος δέ καί αλλος μή γέ
νοιτο. Τά αμφότερα εν τη συγκράσει, Θεοϋ μέν ένανθρωπήσαντος,

ανθρώπου δέ θεωθέντος, 11 όπως αν τις όνομάσειε. Λέγω δέ αλλο
καί αλλο, εμπαλιν ή επί της Τριάδος εχει. 'Εκεί μέν γάρ αλλος καί
αλλος (= Πατήρ, ΥΙός, Πνεύμα), ίνα μή τάς ύποστάσεις συγχέω

μεν ... Εί τις ώς έν προφήττΙ λέγοι κατά χάριν έVΗργηKέναι (= δ
θείος Λόγος), αλλά μή κατ' ουσίαν συvfjφθαί τε καί συνάπτεσθαι,
είη κενός της κρε(ττονος ενεργείας» (= θείας χάριτος) (Έπιστ. 101,

16-22).
Τήν θεολογία ό Γρηγόριος, δτι ό θείος Λόγος προσέλαβε σάρκα
καί νουν συγχρόνως, ένισχύει καί μέ τήν έξης παρατήρηση: στόν νου
έστιάζεται τό κατ' εικόνα του ανθρώπου καί τό κατ' εικόνα τουτο
αμαυρώθηκε μέ τό προπατορικό άμάρτημα. Ή αναστήλωση του κατ'
εΙκόνα, τήν όποία ήρθε στήν γη νά πραγματώσει ό Θεός Λόγος, θά

ήταν αδύνατο νά έπιτευχτεί χωρίς τήν πρόσληψη του νου, στόν ό-
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ποίο βρίσκεται τό κατ' είκόνα. Άκόμη, έάν προσελάμβανε μόνο σάρ
κα, τά «πάθη» του Χριστου θά οφείλονταν στήν ίδια τήν θεότητά του,
έφόσον αύτά συνδέονται μέ τόν νουν καί τήν ψυχή του άνθρώπου.
Γιά τό πώς έγινε δυνατόν νά ένωθεί ή άνθρώπινη φύση μέ τήν θεία,

χωρίς ν' άφομοιωθεί ώς κατώτερη, δίνει, πλήν άλλων, μία χαρακτη
ριστική είκόνα. Ή άνθρώπινη-, γράφει, φύση ένώνεται στήν θεία, δ
πως τό φώς τών άστέρων στό φώς του ηλιου καί ή λαμπάδα σέ μιά

πυρκαϊά. Στήν διάρκεια της ήμέρας τ' άστέρια δέν φαίνονται, άλλά
ύπάρχουν όλόκληρα. Καί ή λαμπάδα δέν φαίνεται στίς δυνατές φλό

γες της πυρκαϊάς, άλλά ύπάρχει (Έπιστ.

101, 44-45).

«Εί τις εις ανουν ανθρωπον ήλπικεν, άνόητος όντως εστί καί ουκ
αξιος δλως σώζεσθαι. Τό γάρ άπρόσληπτον άθεράπευτον' ό δέ ή

νωται τφ Θεφ, τούτο καί σώζεται. Ει 1\μισυς f:πταισεν ό 'Αδάμ,
ήμισυ καί τό προσειλημμένον καί τό σωζόμενον ... εΙ μέν γάρ αψυ·
χος

6 ανθρωπος,

τούτο καί άρειανοί λέγουσιν, ίν' επί τήν θεότητα

τό πάθος ενέγκωσιν, ώς τού κινούντος τό σώμα, τούτου καί πά
σχοντος. Ει δέ αψυχος, ει μέν ου νοερός, πώς καί ανθρωπος; ου
γάρ ανουν ζώον ό ανθρωπος ... 'Αλλ' ήρκει, φησίν, ή θεότης άντ(

τού νού. Τί ούν πρός εμέ τούτο; Θεότης γάρ μετά σαρκός μόνη:;
ουκ ανθρωπος, άλλ' ουδέ ψυχης μόνης, ουδέ άμφοτέρων χωρίς τού

νού, ό καί μαλλον ανθρωπος. Τήρει ούν τόν ανθρωπον όλον καί
μίξον τήν θεότητα, ίνα με τελέως ευεργετΌς ... ει τό χείρον

(= τό

σώμα) προσείληπται, ίν' άγιασθΌ διά της σαρκώσεως, τό κρείτ

τΟν

(6

νούς) ου προσληφθήσεται, Υν' άγιασθij διά της ενανθρωπή

σεως; Ει

(= τό σώμα) έζυμώθη καί νέον φύραμα γέγονεν,
ώ σοφοί, ή εικών (= ό νούς) ου ζυμωθήσεται καί πρός Θεόν άνα

6

πηλός

κραθήσεται, θεωθείσα διά της θεότητος; ... ''Ο γάρ τήν έντολήν ε

δέξατο (= δηλ. ό νούς), τούτο καί τήν εντολήν ουκ έφύλαξεν' δ
δέ ουκ εφύλαξε, τούτο καί τήν παράβασιν έτόλμησεν' δ δέ της σω
τηρίας εδείτο, τούτο καί προσελήφθη' ό νούς άρα προσείληπται»
(Έπιστ.

101, 32-52).

Διακεκριμένες ύποστάσεις-ένωμένες φύσεις
Τήν ένότητα τών ύποστάσεων της' Αγίας Τριάδας χρησιμοποιεί

ό Γρηγόριος γιά πρώτη φορά ώς πρότυπο της ένότητας τών δύο φύ
σεων στόν Χριστό, γιατί έβλεπε καθαρά καί τόν κίνδυνο νά θεωρη

θεί δτι άπορροφαται ή άνθρώπινη φύση άπό τήν θεία (μονοφυσιτισμός,
στόν όποίο σαφώς όδηγουσε ό 'Απολινάριος) καί τόν κίνδυνο νά θε
ωρηθεί ή πρόσληψη της άνθρώπινης φύσεως άπό τήν θεία ώς έπιφα

νειακή, έπίπλαστη, έξωτερική, άρα μή πραγματική. τουτο θ' άφαι
ρουσε τήν δυνατότητα της σωτηρίας, άφου ή έπίπλαστη πρόσληψη

δέν έξασφαλίζει τήν θέωση η μεταστοιχείωση του άνθρώπου, καί θά
κατέλυε τήν ένότητα του προσώπου του Χριστου. Στήν παρομοίω-
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ση δμως Τριάδας καί φύσεων στόν Χριστό έπισημαίνει δη οί φύσεις

ύπάρχουν κεκραμένες, ένώ οί ύποστάσεις διακεκριμένες. Μέ τήν πα
ραπάνω θεολογία του ό Γρηγόριος έθεσε τίς βάσεις της χριστολο

γίας, μολονότι χρειαζόταν ακόμα έπίπονη θεολογική προσπάθεια,

γιά νά δειχτεί ό τρόπος της ένότητας τών τελείων φύσεων του Χρι
στου, κάτι πού εγινε κυρίως από τόν Γρηγόριο Νύσσης, τόν Κύριλ
λο 'Αλεξανδρείας καί τόν Θεοδώρητο Κύρου.
Ή θεήλατη καί γενναία θεολογία του περί τών δύο τ ε λ ε ί ω ν
φύσεων του Χριστου, καθώς καί ή έπιμονή του στήν πρόσληψη όλό
κληρου του ανθρώπου, έξηγουν καί φωτίζουν τήν ανθρωπολογία του.
Τονίζει μέ τρόπο μοναδικό τό μεγαλείο καί τίς προοπτικές του αν

θρώπου, ό όποίος είναι κράμα δύο κόσμων, του ύλικου καί του πνευ
ματικου (χους, νους, πνευμα), συνιστα «κόσμον δεύτερον (== μετά

τόν ύλικόν), έ ν μ ι κ Ρ φ μ έ γ α ν .... τόν αύτόν πνευμα καί σάρ
κα» (Λόγος ΛΗ ι 11). Ό «μικρός» άνθρωπος ειναι «μέγας» κατά τό
πνευμα, αφου γίνεται «έπόπτης της όρατης φύσεως», «μύστης τών
νοουμένων» καί προορίζεται νά θεωθεί, νά ένωθεί πραγματικά μέ τόν

Θεό (βλ. Λ.όγος ΜΕ ι

7).

Ή πτώση του ανθρώπου είχε ώς αποτέλε

σμα τήν έξορία του από τόν παράδεισο καί τήν πικρή περιπλάνηση,
τήν όποία ταυτίζει μέ τούς «δερματίνους χιτώνας», τήν σάρκα καί

τά πάθη. Ή πραγματικότητα αύτή εχει κάτι τό θετικό: του προκά
λεσε τήν αίσχύνη ένώπιον του Θεου καί του δημιούργησε τόν θάνα

το, τουλάχιστον «ϊνα μή αθάνατον τι τό κα κόν» (Λ.όγος ΜΕ ι

8),

καί

τήν άμαρτία. Στόν Χριστό δμως έπανακοινωνεί μέ τόν Θεό καί μά

λιστα μέ τρόπο ανώτερο από τόν πρώτο καί θεοειδέστερο:
«ζώον εν εξ αμφοτέρων, αοράτου τε λέγω καί δρατης φύσεως, δη
μιουργεί τόν ανθρωπον. Καί παρά μέν της ϋλης λαβών τό σώμα

ήδη προϋποστάσης, παρ' έαυτού δέ πνοήν ενθείς (ο δή νοεράν ψυ
χήν καί εικόνα Θεού οίδεν δ λόγος), οίόν τινα κόσμον ετερον (==
μετά τόν ύλικόν), εν μικρφ μέγαν, επί της γης έστησεν, αγγελον
αλλον, προσκυνητήν μικτόν, επόπτην της δρατης κτίσεως, μύστην

της νοουμένης, βασιλέα τών επί γης, βασιλευόμενον ανωθεν, επί
γειον καί ούράνιον, πρόσκαιρον καί αθάνατον, δρατόν καί νοού
μενον, μέσον μεγέθους καί ταπεινότητος, τόν αύτόν πνεύμα καί
σάρκα ... ζώον ενταύθα οικονομούμενον καί αλλαχού μεθιστάμε

νον καί - πέρας τού μυστηρίου - Tij πρός Θεόν νεύσει θεούμενον»
(Λόγος ΜΕ f 7). «Μετέλαβον (== ώς ανθρωπος) της είκόνος καί ούκ
εφύλαξα· μεταλαμβάνει της εμης σαρκός, ϊνα καί τήν εικόνα σώ

στι καί τήν σάρκα αθανατίση. Δευτέραν κοινωνεί κοινωνίαν, πολύ
της προτέρα ς παραδΟξοτέραν. 'Όσφ τότε μέν κρείττονος μετέδω
κε, νύν δέ μεταλαμβάνει τού χείρονος. Τούτο τού προτέρου θεοει
δέστερΟΥ" τούτο τοίς νοϋν εχουσιν Όψηλότερον» (Λόγος ΜΕ ι

9).
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Ό ποιητής
Ό Γρηγόριος ύπηρξε σπουδαίος ποιητής μ' έξαιρετική αίσθηση του

λόγου. Τό περίεργο είναι όμως ότι, μολονότι γνώριζε καί σποραδι
κά, μή οργανωμένα, χρησιμοποίησε τήν τονική ρυθμοποιία (δύο πάν

τως οργανωμένα ποιήματα σέ τονικό μέτρο άποδόθηκαν έσφαλμένα
στόν Γρηγόριο), έγραψε

τό

371

19.000 περίπου

προσωδιακούς στίχους, άπό

καί μετά. Φυσικά είχε μικρές πιθανότητες νά διαβαστεί εύρέ

ως ή ποίησή του καί καμμιά έλπίδα νά γίνει ύμνωδία της Έκκλη
σίας. Ή έξήγηση του φαινομένου σχετίζεται οχι τόσο μέ τήν άνάγκη

ν' άπαντήσει στόν νόμο του 'Ιουλιανου

(362),

πού άπαγόρευε στούς

χριστιανούς καθηγητές νά διδάσκουν στίς έθνικές σχολές, άλλά μέ
προσωπικές παρορμήσεις, ένώ παράλληλα έδρασε ώς άφορμή καί
ή πλούσια προσωδιακή ποίηση του μή ορθόδοξου Άπολιναρίου. Ό
ίδιος ό Γρηγόριος, στό ποίημά του "Εμμετρα (έπη ΛΘ Ι) δίνει μία έ
ξήγηση στά έρωτηματικά, πού φίλοι κι έχθροί διατύπωναν, βλέπον
τάς τον νά γράφει ποιήματα καί δή προσωδιακά. 'Εξηγεί λοιπόν ότι
άποφάσισε νά γράφει σέ στίχους τίς σκέψεις του, γιά νά περιορίσει

τήν άμετρία
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τήν πολυλογία του, γιά νά ώφελεί τούς νέους, πού εύ

χαριστουνται περισσότερο διαβάζοντας ποιήματα, γιά νά μήν έμφα
νίζονται οί χριστιανοί ώς άπαίδευτοι ένώπιον τών έθνικών καί γιά

νά παρηγορείται στήν διάρκεια της μα κρόχρονης άρρώστιας του.
Αύτά όμως δικαιολογουν μόνο περιστασια κή ένασχόληση μέ τήν ποί
ηση, όχι τήν πληθωρική καί ρωμαλέα καί καλοοργανωμένη ποίηση
του Γρηγορίου. Ό Γρηγόριος, αρα, ήταν ταλαντουχος ποιητής πού
μέ ποικίλες άφορμές έγραψε ποιήματα.

Τά ποιήματα (επη) του Γρηγορίου είναι δ ο γ μ α τ ι κ ά, στά όποία
έκτίθεται ή τριαδολογία καί ή χριστολογία του, έ π ι τ ά φ ι α έπι
γράμματα, Τι θ ι κ ά καί δ ι δ α κ τ ι κ ά καί ί σ τ ο Ρ ι κ ά, δηλαδή

αύτοβιογραφικά. Σέ πάρα πολλά άπό αύτά συναντά ό άναγνώστης
άληθινή έμπνευση, ρωμαλέα σκέψη, νευρώδη λόγο, έντονο λυρισμό
διάθεση έξομολογητική, βαθιά μελαγχολία, άπογοήτευση καί μεγα
ληγορία. Άλλά καί ή πεζότητα, πού κακώς γενικεύτηκε άπό μερι

κούς έρευνητές, χαρα κτηρίζει πολλούς άπό τίς τόσες χιλιάδες τών
στίχων του. Πάντως, παρά τήν μεγάλη ποιητική άξία τών 'Ε π ώ ν,
ό Γρηγόριος είναι μεγάλος ποιητής πρώτα γιά τήν ποιητικότητα τών
«πεζών» κειμένων του κι επειτα γιά τίς πολλές χιλιάδες τών στίχων

του. Αύτοί δέν είχαν άνταπόκριση στό αίσθητήριο της έποχης καί

οί μιμητές τους ύπηρξαν έλάχιστοι καί περιθωριακοί. Άντίθετα, ποι
ητικά τμήματα Λ.όΥων του, αύτούσια ή μέ έπεμβάσεις, έγιναν ύμνοι
της Έκκλησίας άπό μεταγενέστερους ποιητές-ύμνωδούς Κανόνων

ήδη άπό τόν ΣΤ' αίώνα, έάν μή κι ένωρίτερα.
Ένδεικτικά παραθέτουμε έδώ μικρά τμήματα Λ.όΥων του Γρηγο-
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ρίου καί άνάλογα τμήματα τών Κανόνων, πού ψάλλονται καί σήμε
ρα στούς νΟρθρους τών σχετικών έορτών του έκκλησιαστικου έτους.

'Έτσι διαπιστώνεται καί ή αξιόλογη ποιητικότητα του Γρηγορίου καί
ή έπίδρασή του στούς μεταγενέστερους ύμνογράφους της 'Εκκλη
σίας, μεταξύ τών όποίων οί κορυφαίοι ποιητές 'Ιωάννης Δαμασκη
νός καί Κοσμάς ό Μελωδός. Τό γεγονός μάλιστα, δτι έκκλησιαστικοί
ϋμνοι ποιήθηκαν βάσει όμιλητικών κειμένων του Γρηγορίου, γνώρι

ζε καί ό αββάς Δωρόθεος τόν ΣΤ' αιώνα, πού παραθέτει τόν σχετι
κό ϋμνο, αναφερόμενος καί στόν αντίστοιχο Λ.όγο του Γρηγορίου.
Χαρακτηριστικό του αναπτυγμένου ποιητικου αισθητηρίου του Γρη
γορίου είναι καί δτι ό ίερός άνδρας, γράφοντας καί έκφωνώντας τόν
Λ.όγο του ΜΕ' στό 'Άγιο Πάσχα, χρησιμοποίησε κάποια στοιχεία
από παλαιότερο ύμνο (νομίζουμε του Γ' αΙ: Βλ. Πατρολογία μας,
τόμος Α', σ.

473)

Γρηγορίου, Λόγος ΛΓ'

« ... ίερεία

στό Πάσχα, κείμενο σαφώς ποιητικό.

14:

Δωροθέου, Διδασκαλία

23:

« Ιερεία εμ ψυχα

εμψυχα,

όλοκαυτώματα λογικά,

όλοκαυτώματα λογικά,

θύματα τέλεια.

μάρτυρες Κυρίου,

θεοί διά Τριάδο; προσκυνουμένης»

Ούματα τέλεια Θεού»

(ΡΟ

(ΡΟ

36,232).

88, 1829-1836).

Λόγος (ΛΗ') είς τά Χριστούγεννα:

Koσμιi Μελωδού, Κανών είς τά Χριστούγεννα:

"Χριστός γενναται, δοξάσατε'

«Χριστός γενναται, δοξάσατε'

Χριστός εξ ουρανών, απαντήσατε'

Χριστός εξ ουρανών, απαντήσατε'

Χριστός επί γης, ύψώθητε.

Χριστός επί γης, ύψώθητε .

' .. ~σατε

.. ~σατε

τφ Κυρίφ πασα ή γη'

τφ Κυρίψ πασα ή γη

καί εν ευφροσύνΉ
καί, ϊν' αμφότερα συνελών εϊπω,

ανυμνήσατε λαοί δη δεδόξασται»

'ευφραινέσθωσαν οί ουρανοί

(Ώδή α'. Είρμός).

καί αγαλλιάσθω ή γη'

διά τόν επουράνιον, είτα επίγειον.
Χριστός εν σαρκί,
τρόμψ καί χαρ~ αγαλλιασθε'
τρόμψ, διά τήν αμαρτίαν'

xapq,

διά τήν ελπίδα.

Ό άσαρκος σαρκούται,

ό Λόγος παχύνεται,
ό άόρατος όραται,

n αναφής

ψηλαφαται,

" άχρονος άρχεται,
" ΥΙός τού Θεού υίός
. ΙΞλληνες

ανθρώπου γίνεται .

διαγελάτωσαν,

ιιίρετικοί γλωσσαλγείτωσαν.
Ι ()τε πιστεύσουσιν,

. "αν
IΙΙΕΠ

ίδωσιν εις ουρανόν ανερχόμενον»

60,64'

ΡΟ

36,

312Α-313Β).
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Λόγος (ΚΑ

')

εΙς Μ. Άθανάσιον:

Θεοφάνους Γραπτού, Κανών εΙς Άθανάσιον:

«'Αθανάσιον επαινων, άρετήν επαινέσομαι.

«Αθανασίφ προσκομίζω τόν fπαινον

Ταύτόν γάρ εκείνόν τε είπείν

ώς άρετήν εύφημων

καί άρετήν επαινέσαι.

πρός τόν Θεόν φέρω μάλλον τό εγκώμιον»

.................................................................. (Π.
'Αρετήν δέ επαινων, Θεόν επαινέσομαι»
(ΒΕΠ

59, 148'

ρα

Τρεμπέλα, Έκλογή έλλην. 6ρθοδόξου

ύμνσγραφίας, σ. 324).

35, 1081-1084).

Λόγος (Α') είς τό Πάσχα:

Ίωάννου Δαμασκηνού, Κανών εl'ς τήν Άνά
στασιν:

«Αναστάσεως ήμέρα καί άρχή δεξιά

«'Αναστάσεως ήμέρα

καί λαμπρυνθώμεν τ{ι πανη-Υυρει

λαμπρυνθώμεν λαοί,

καί άλλήλους περιπτυξόμεθα

Πάσχα Κυρίου Πάσχα.

Έκ γάρ θανάτου πρός ζωήν ... »
(Ώδή α', ΕΙρμός: Π. Τρεμπέλα, σ.302).
Χθές συνεσταυρούμην Χριστφ,

«xθtς συνεθαπτόμην σοι Χριστέ,

σήμερον συνδοξάζομαι'

συνεγείρομαι σήμερον άναστάντι σοι'

χθές συVΕνεKPOύμην,

συνεσταυρούμην σοι χθές,

συζωοποιουμαι σήμεροΥ'

αύτός μέ συνδόξασον Lωτήρ

χθές συνεθαπτόμην,

εν τή βασιλεί~ σου» ('Ωδή γ').

σήμερον συνεγείρομαι»
(ΒΕΠ

58, 243

καί

244'

Ρα

35, 396-397).

Λόγος (ΜΕ') εΙς τό σγ. Πάσχα:
«Πάσχα Κυρίου, Πάσχα,

«Αύτη ή κλητή καί άγία ήμέρα

καί πάλιν ερω Πάσχα, τιμή της Τριάδος.

ή μία των Σαββάτων,

Αύτη εορτιϊ)ν ήμίν εορτή

ή βασιλίς καί κυρία,

καί πανήγυρις πανηγύρεων

εορτή έορτων
καί πανήγυρίς έστι πανηγύρεων

.................................................................. είς
Ί\λλΌ ώ Πάσχα, τό μέγα καί ίερόν

τούς αίωνας» (Ώδή η'

καί παντός τού κόσμου καθάρσιον!

καί Ιερώτατον, Χριστέ'
ώ σοφία καΙ Λόγε

Ώ Λόγε Θεού

τού Θεού καί δύναμις,

καί φώς καί ζωή καί σοφία καί δύναμις.>

δίδou ήμίν έκτυπώτερον

(ΒΕΠ

σΟΟ μετασχεiν

καί

202'

Ρα

36,664).

Είρμός).

«'Ω Πάσχα τό μέγα

ώς γάρ εμψύχφ σοι διαλέξομαι.

60, 187

,

εν τίj άνεσπέρφ
ήμέρq. τi'jς βασιλείας σου»
(Ώδή θ').

Πολλά διευθετημένα σέ στίχους πεζά κείμενα τού Γρηγορίου απο

δεικνύονται ρυθμικός λόγος, χαρακτηριστικά τού όποίου είναι ή τάση
γιά προπαροξυτονισμό, όμοτονία, ίσοσυλλαβία καί όμοιοκαταληξία.
Συνήθη είναι τά δίστιχα παραλληλισμού η αντιθέσεως καί ή τομή,
'Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται γιά τά όμοιοκατάληκτα καί συχνά ί
σοσύλλαβα βραχέα κώλα, πού ώς στιχουργική ήταν συστηματοποι
ημένη από τόν σύρο 'Εφραίμ. Τό φαινόμενο δμως απαντά πολύ πρίν
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από τόν 'Εφραίμ στήν ασιανική ρητορεία καί μάλιστα σέ πολλές προ
γρηγοριανές πατερικές όμιλίες, δπως φάνηκε από τήν παράθεση τμή
ματος τού Λ.όγου ΛΗ ι τού Γρηγορίου.

'Ιδιαίτερος λόγος γίνεται συνήθως γιά δύο κείμενα, διευθετημένα
σέ στίχους μέ όρισμένα σταθερά ποιητικά μέτρα, δηλ. τήν Ισοσυλ
λαβία καί τόν δυναμικό τονισμό. Πρόκειται γιά τόν «'Ύμνον έσπε
ρινόν» από

25

στίχους

(PG 37, 511-514)

«Σέ καί νυν εύλογου μεν Ι Χριστέ μου, Λόγε Θεου,
φώς έκ φωτός ανάρχου Ι καί πνεύματος ταμία ν,

τριττού φωτός είς μίαν Ι δόξαν αθροιζομένου'
δς fλυσας τό σκότος, Ι δς ύπέστησας τό φώς»

καί τόν «Πρός παρθένους παραινετικόν» από

100

στίχους

(PG 37"

632-640)
Παρθένε νύμφη του Χριστού Ι δόξαζέ σου τόν νυμφίον
Μόνον δλως σεαυτήν Ι άγνήν τήρει, Παρθένε.

Μήπως σπιλώσ~ς Χριστού Ι τόν άσπιλον χιτώνα.
Όμμα σοι σωφρονείτω Ι γλώσσα παρθενεύτω».

Γιά τά ποιήματα αύτά, πού δέν εΙναι καί σπουδαίας έμπνεύσεως,
διατυπώθηκαν αμφιβολίες μέχρι βεβαιότητα περί του δτι δέν προέρ

χονται άπό τήν γραφίδα του Γρηγορίου. 'Από γνήσια δμως ποιήμα
τα του ίδιου (π.χ. «Ύποθηκαι παρθένοις»: έπη Ήθικά

2)

λαμβάνουν

Ιδέες καί εΙκόνες. ~ Αρα τά δύο ποιήματα οφείλονται σέ κάποιον συμ

πιλητή του τέλους τού Δ ι η τών αρχών του ΕΑ' αΙ Αύτά, είναι σαφές,
αποτελουν δείγμα της ύποχωρήσεως της προσωδίας, πού στηρίζε
ται στήν διάκριση μακρών καί βραχειών συλλαβών, καί εΙσβολης
της τονικης ρυθμοποιίας, πού δμως δέν ρυθμίζει άκόμη απόλυτα τό

μέτρο καί πού στηρίζεται στόν δυναμικό τονισμό. Πάντως καί τά

δύο παραπάνω ποιήματα είναι δεκατετρασύλλαβοι, πού χωρίζονται
σέ δύο ήμιστίχια τών έπτά συλλαβών. Στό δεύτερο ήμιστίχιο τού
«Πρός παρθένους παραινετικού» έχουμε πάντοτε παροξυτονισμό

-

τόνο στήν παραλήγουσα

-

δηλαδή πόδα τονικό τροχαίο

(-

υ), α

διάφορο άν ή τονιζόμενη παραλήγουσα ε{ναι μακρά η βραχεία. 'Α
κόμη εχει μεγάλη σημασία τό γεγονός δτι στό τελευταίο ποίημα, του

όποίου τουλάχιστον μερικοί στίχοι εΙναι παραλλαγμένοι προσωδια
κοί στίχοι του Γρηγορίου, παρατηρείται Ισχυρή παύση, στό τέλος κάθε

δύο στίχων, κάτι πού προϋποθέτει συνείδηση στροφης ποιητικης, έ
χουμε δηλ. στροφική στιχουργική, πού θά όδηγήσει στίς στροφικές

συνθέσεις τών Κοντακίων μετά από έναν αίώνα καί περισσότερο.
Τούς περίπου 19.000 άρχαιοπρεπείς στίχους του ό Γρηγόριος έγρα
ψε βάσει τών μέτρων του 'Ομήρου, τού Ήσιόδου, τών τραγικών, τών
λυρικών καί άλλων ποιητών. νΕτσι π.χ. γράφει σέ ίαμβικό τρίμετρο,
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σέ ήρωικό έξάμετρο καί σέ ανακρεόντεια μέτρα, τά όποία μάλιστα
ένίοτε παραλλάσσει.

'Ενδεικτικά παραθέτουμε όκτασύλλαβους ανακρεόντειους στίχους
μέ παροξυτονισμό από τόν «"Υμνον πρός Θεόν»:
«Σέ τόν αφθιτον μονάρχην,

δι' ον ήλιος προλάμπει

δός ανυμνείν, δός αείδειψ

δι' σν ό δρόμος σελήνης,

Τόν άνακ:τα τόν δεσπότην"

δι' σν αστρων μέγα κ:άλλος,

δι' σν ύμνος, δι' ον αίνος

δι' ον ανθρωπος ό σεμνός

δι' ον αγγέλων χορεία,

έλαχε νοείν τό θείον,

δι' σν αιώνες απαυστοι,

λογικ:όν ζώον υπάρχων»
(ΡΟ

37, 508-509).

Καί ό έπίλογος του αύτοβιογραφικου ποιήματος «Πρός τόν έαυ
τού βίον», πού εγραψε σέ ιαμβικό τρίμετρο γιά νά έκφράσει πλήν
άλλων τήν απογοήτευσή του γιά δ, τι συνέβη κατά τήν Β ι ΟΙκουμ.

Σύνοδο

(381) καί τήν από έκεί φυγή του:
«Πέρας λόγου· πάρειμι νεκ:ρός εμπνοος.
Ήττημένος (τού θαύματος) στεφηφόρος,

έχων Θεόν τε κ:αί φίλους τούς ένθέους
αντί θρόνου τε κ:αί κ:ενού φρυάγματος.

Ύβρίζετ" ευθυμείτε, πάλλεσθ" ώ σοφοί·
φδήν τίθεσθε τάς έμάς δυσπραξίας
έν συλλόγοις τε κ:αί πότοις κ:αί βήμασι.
Χθές ένθρονισταί κ:αί διώκ:ται σήμερον.
Ζητώ τιν' οίκ:είν έκ: κ:ακ:ών έρημίαν,

ου μοι τό θείον νφ μόνφ ζητούμενον,
έλπίς τε κ:ούφη τών ανω, γηροτρόφος.

Έκ:κ:λησίαις δέ τί δώσομεν; τό δάκ:ρυον.
Εις τούτο γάρ με κ:αί συνήγαγε Θεός,
πολλαίς έλίσσων τήν έμήν ζωήν στροφαίς.
"Η ποί προβήσετ'; Είπέ μοι, Θεού Λόγε·

Εις τήν ασειστον εύχομαι κ:ατοικ:ίαν,
ενθα Τριάς μου κ:αί τό σύγκ:ρατον σέλας,
ής νύν αμυδραίς ταίς σκ:ιαίς ύψούμεθα» (ΡΟ

37, 1163-1166).

ΒΙΟΣ

Ό Γρηγόριος γεννήθηκ:ε περί τό

329/30 στήν

Ναζιανζό. Ό πατέρας του,

Γρηγόριος έπίσης, ήταν έπίσκ:οπος της πόλεως, πλούσιος γαιοκ:τήμονας κ:αί
ίσως έβραϊκ:ης κ:αταγωγfiς, δεδομένου στι ανi'jκ:ε γιά πολύ στήν ίουδαιο

είδωλολατρικ:ή αίρεση τών Ύψισταρίων, τήν όποία έγκ:ατέλειψε μέ τήν έ
πιμονή κ:αί τίς προσευχές της ευσεβέστατης συζύγου του Νόννας. Ό υίός
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Γρηγόριος σπούδασε στήν Ναζιανζό, στήν Καισάρεια της Καππαδοκίας,
σπου γνωρίστηκε μέ τόν Βασίλειο

(341/343),

στήν Καισάρεια της Παλαι

στίνης, στήν 'Αλεξάνδρεια καί τέλος στήν 'Αθήνα

(350/357),

όπου δίδα

σκαν σπουδαίοι ρητοροδιδάσκαλοι, όπως ό Ίμέριος καί ό Προαιρέσιος καί
σπου στερέωσε τήν φιλία του μέ τόν Βασίλειο. Τό τελευταίο ετος της παρα

μονής του στήν 'Αθήνα

(356/7)

δίδαξε καί ό ίδιος ρητορική (έγκυκλοπαιδι

κή φιλοσοφία), όπως εκανε καί μόλις επέστρεψε στήν Ναζιανζό, μέ τήν
παράκληση φίλων του. 'Ήδη από τό

358/9,

εποχή πού δέχτηκε τό βάπτι

σμα, βρίσκεται σέ συχνή έπικοινωνία μέ τόν φίλο ΤΟυ Βασίλειο, τόν όποίο
άκολούθησε στό ασκητήριό του στόν Πόντο (κοντά στόν

λος τού

360.

wl PL

ποταμό), τέ

'Εκεί συνασκήτεψαν καί συνεργάστηκαν γιά τήν τελική σύν

ταξη εργων, γιά τά όποία ό καθένας είχε ήδη εργαστεί (ό Γρηγόριος γιά
τήν «Φιλοκαλία»). Στό τέλος τού

361

ή λίγο πρίν από τό Πάσχα τού

362,

ύποκύπτοντας στίς πιέσεις τού πατέρα του, χειροτονήθηκε πρεσβύτερος.
Μετά από σύντομη φυγή στό ασκητήριο τού Βασιλείου έπανηλθε καί βοη

θούσε τόν γέροντα πατέρα του στό ποιμαντικό εργο, εγκαινιάζοντας καί
τήν θεολογική του προσφορά.

Περί τό τέλος τού

363

καί τίς αρχές τού

364 ό

Ευσέβιος Καισαρείας προσ

κάλεσε στήν Καισάρεια ώς βοηθό του τόν Γρηγόριο, ό όποίος άντιπρότεινε
γιά τήν θέση τόν Βασίλειο, πού τελικά δέχτηκε. Τό

368/9 δοκιμάστηκε

πο

λύ άπό τόν θάνατο τών αδελφών του, Καισαρίου, ανώτερου αυλικού ύπαλ
λήλου, καί Γοργονίας. Τό

370

βοήθησε αθέλητα καί έμμεσα τόν Βασίλειο

νά εκλεγεί μητροπολίτης Καισαρείας. Στίς έπανειλημμένες προσκλήσεις

τού τελευταίου, πού μάλιστα τού ανέθετε τήν εUΘύνη της κατηχήσεως καί
της καταπολεμήσεως τών αρειανών, απαντούσε αρνητικά, διότι προτιμούσε
τήν ήσυχία καί διότι είχε τήν ευθύνη της επισκοπής Ναζιανζού (ό επίσκο
πος πατέρας του ήταν πλέον ύπέργηρος καί κοιμήθηκε τό

374,

λίγο πρίν

από τήν σύζυγό του Νόννα).
Τό

372 ό

Βασίλειος, προκειμένου νά ενισχύσει τήν επιρροή του στήν Καπ

παδοκία, χειροτόνησε ακοντα τόν Γρηγόριο έπίσκοπο γιά τήν ασημη κω
μόπολη Σάσιμα. 'Αντί δμως νά μεταβεί έκεί, κατέφυγε σέ όρεινό μέρος καί

γύρισε μόνο όταν ό πατέρας του ύποσχέθηκε ότι δέν θά τόν πιέσει νά πάει

στά Σάσιμα, τά όποία καί άπλώς επισκέφτηκε. Γιά τήν πρωτοβουλία αυτή
τού Βασιλείου ό Γρηγόριος θά παραπονείται σέ όλη του τήν ζωή, χωρίς αυ
τό νά σημαίνει δτι οί δύο ανδρες δέν συνεργάζονταν ή δτι επαυσαν νά συν
δέονται μέ φιλία. 'Αντίθετα, ό Γρηγόριος επισκεπτόταν τόν Βασίλειο,
συζητούσε μαζί του κρίσιμα εκκλησιαστικοθεολογικά θέματα, όπως τό περί
της θεότητας τού άγ. Πνεύματος, καί κήρυττε στήν Καισάρεια.

Μετά τόν θάνατο τού πατέρα του

(374) επωμίστηκε

προσωρινά όλη τήν

ευθύνη τής επισκοπής. "Οταν όμως διαπίστωσε ότι επίτηδες οί συμπολίτες
του δέν φρόντιζαν νά εκλεγεί νέος επίσκοπος (γιά νά κρατήσουν εκεί τόν
ιδιο τόν Γρηγόριο), έφυγε γιά τήν Σελεύκεια ('Ισαυρία) κι εγκαταστάθηκε
γιά τέσσερα περίπου χρόνια στόν εκεί ναό της άγίας Θέκλας, πραγματοποι

ώντας τό παλαιό του όνειρο γιά μοναστική ζωή, νηπτικό βίο, ήσυχία καί θεω
ρία. Στό τέλος τού

378

αρρώστησε τόσο, πού δέν μπόρεσε νά ταξιδέψει στήν

Καισάρεια, όπου ό Βασίλειος κοιμήθηκε καί κηδεύτηκε τήν

1.1.379.

Τό γε-
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γονός συγκλόνισε τήν ευαίσθητη ψυχή του. Τέλος τού

378

ύπέκυψε στίς πα

ρακλήσεις όρθοδόξων της Κωνσταντινουπόλεως καί μετέβη έκεί, όπου οί
ναοί όλοι ανiiKαν στούς αρειανούς, πού κυριαρχούσαν απόλυτα. Μέ κέν

τρο τόν ναίσκο της Άναστάσεως (η Άναστασίας) κατήχησε, δίδαξε, εξε
φώνησε τούς περίφημους Θεολογικούς Λόγους, στήριξε τούς ορθοδόξους

καί μέ τόν θεόπνευστο λόγο του ανέστησε τήν όρθοδοξία στήν Κωνσταντι
νούπολη. Ή θεολογική του διδασκαλία είχε τόση απήχηση, ωστε νά ερ
χονται νά τόν ακούσουν πεπαιδευμένοι θεολόγοι ακόμα καί από μακρινές
περιοχές της αυτοκρατορίας ('Ιερώνυμος, Ευάγριος Ποντικός κ.α.). Οί α

ρειανοί αντέδρασαν βίαια. Τού επιτέθηκαν βάναυσα καί δέν δίστασαν νά
επιχειρήσουν τήν δολοφονία του. Ευτυχώς ό δολοφόνος, μόλις βρέθηκε
μπροστά στόν ασκητή καί θεολόγο επίσκοπο, μετανόησε. Μεγαλύτερη ο

δύνη τού προξένησε ό κυνικός φιλόσοφος Μάξιμος, τόν όποίο προστάτεψε
καί ό όποίος μέ τήν βοήθεια τού Πέτρου Άλεξανδρείας πέτυχε νά γίνει επί
σκοπος Κωνσταντινουπόλεως, παραγκωνίζοντας τόν Γρηγόριο. ' Απογοη

τευμένος ό Γρηγόριος αποφάσισε νά φύγει, αλλά οί παρακλήσεις τών
ορθοδόξων τόν επεισαν νά μείνει γιά νά στερεώσει τό μέγα έργο του. Στίς

Νοεμβρίου τού 380 ό φιλορθόδοξος νέος αυτοκράτορας Θεοδόσιος τού
παρέδωσε τόν ναό τών άγίων Άποστόλων, αφού διέταξε τόν αρειανόφιλο

27

επίσκοπο της Κωνσταντινουπόλεως Δημόφιλο νά εγκαταλείψει τήν πόλη.

Ή Β' Οικουμενική Σύνοδος, πού συνηλθε τόν Μάιο τού

381,

τού επιφύ

λαξε τιμές αλλά καί πικρίες. Οί συνοδικοί μέ επικεφαλης τόν όμολογητή
Μελέτιο Άντιοχείας αναγνώρισαν τόν Γρηγόριο ώς αρχιεπίσκοπο Κωνσταν

τινουπόλεως. Μέ τόν επισυμβάντα θάνατο τού Μελετίου ανατέθηκε ή προ
εδρία τής Συνόδου στόν Γρηγόριο πού αφελώς πρότεινε τόν Παυλίνο ώς
κανονικό διάδοχο τού Μελετίου. Ή πρόταση δυσαρέστησε πολύ τούς α

νατολικούς επισκόπους. 'Αλλά καί οί επίσκοποι Μακεδονίας καί Αίγύπτου,
πού κλήθηκαν κι έφτασαν καθυστερημένα, αμφισβήτησαν τήν κανονικό

τητα τού Γρηγορίου ώς επισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, μέ τήν πρόφαση

δτι είχε μετατεθεί από τά Σάσιμα. Βέβαια, ό 150ς κανόνας της Νίκαιας α
παγόρευε τήν μετάθεση, αλλά ό Γρηγόριος δέν ανέλαβε ποτέ τήν διαποί

μανση της επισκοπης Σασίμων. Ή δυσκολία μπορούσε νά ξεπεραστεί, αλλά
ή ευαισθησία τού Γρηγορίου είχε τρωθεί. Γι' αυτό στά μέσα 'Ιουνίου παραι
τήθηκε, αφού εκφώνησε τόν συγκλονιστικό ΣυντακτήρlO Λόγο του ενώπιον
τών επισκόπων. νΕφυγε αμέσως γιά τήν πατρίδα κι εγκαταστάθηκε στήν
Άριανζό. Φρόντισε τήν ύγεία του, ήρθε στήν Ναζιανζό, βοήθησε γιά λίγο
τήν Έκκλησία της, καταπολέμησε

(382)

τούς απολιναριστές της περιοχης,

έσωσε τήν πόλη από τήν καταστροφική όργή τού επάρχου 'Ολυμπίου, συ
νέβαλε στήν τοποθέτηση

(383)

ώς επισκόπου Ναζιανζού τού ανεψιού του

Ευλαλίου καί αποσύρθηκε όριστικά στήν Άριανζό. Έκεί εζησε μέ άσκηση

καί συγγραφή (ποιημάτων) τά τελευταία χρόνια του. Κοιμήθηκε τό
τό

30,

389).

Ή Έκκλησία τιμά τήν μνήμη του στίς

25

μέ τόν Μ. Βασίλειο καί τόν ίερό Χρυσόστομο).

390 (όχι

'Ιανουαρίου (καί στίς
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ΕΡΓΑ

Ό Γρηγόριος ήταν συγγραφέας μεγάλης δυνάμεως καί απαράμιλλου κάλ
λους. Είχε βαθιά αίσθηση του αττικου λόγου καί χρησιμοποίησε αριστοτε
χνικά τήν ασιανική ρητορεία. Τά ποικίλα καί κάποτε πληθωρικά σχήματα

(ύπερβατά, έλλειπτικά, μεταφορές, αποστροφές) μέ τίς εικόνες καί τίς λε
πτές γλωσσικές αποχρώσεις ανέδειξαν τά κείμενά του σαγηνευτικό ανά
γνωσμα τών μεταγενεστέρων. Καί αύτό παρά τήν νοηματική τους βαθύτητα
καί τήν όχι σπάνια σ κοτεινότητά τους, πού όφείλεται κυρίως στόν μεγάλο

φορτισμό μέ προσωπικές έμπειρίες, τίς όποίες έπιχειρουσε νά ένδύσει μέ
λόγο. Ή ρητορικότητα του λόγου αποβαίνει ποιητικότητα τόσο συχνά, ω

στε μεταγενέστεροι ποιητές Κανόνων νά παρουσιάσουν αύτούσια η μέ προσ
αρμογές όλόκληρα κείμενά του ώς ύμνους έκκλησιαστικούς (βλ. αββά Δω
ρόθεο, 'Ιωάννη Δαμασκηνό, Κοσμά Μαϊουμά, Νικηφόρο Βλεμμύδη κ.α.).
Τά κείμενά του διακρίνονται σέ Έ π ι σ τ ο λ έ ς,

wE

Λ ό γ ο υ ς καί

π η (δηλαδή προσωδιακά ποιήματα). Οί Έ π ι σ τ ο λ έ ς του είναι περι

στασιακές καί πολύ προσωπικές. Λίγες μόνο από αύτές εχουν θεολογικό
ένδιαφέρον, ένώ σχεδόν όλες αποδεικνύουν τήν ρητορική του δεινότητα.
Οί Λ ό γ ο ι είναι τό ύψιστο δημιούργημά του, γλωσσικά καί θεολογικά.
Γράφηκαν μέ σκοπό πολεμικοαπολογητικό, πρός έγκωμιασμό προσώπων,

μέ τήν εύκαιρία έκκλησιαστικών έορτών καί πρός έπίλυση θεολογικών προ
βλημάτων. ~Eχoυμε λοιπόν Λόγους άπολογητικούς, έγκωμιαστικούς, έόρ

τιους καί δογματικούς. Φυσικά ή διά κριση είναι συμβατική, όπως είναι
συμβατικός καί ό χαρακτηρισμός ώς Λόγων τών Λόγων Β' (Άπολογητι

κός της είς τόν Πόντονφυγης), Γ' -Δ' (Κατά 'Ιουλιανού στηλιτευτικοί) καί
ΛΓ' (Πρός άρειανούς), οί όποίοι αποτελουν διατριβές η πραγματείες, γραμ

μένες μετά από σύντομη προφορική όμιλία. Ώς πραγματεία έπίσης θέλη
σε ό Γρηγόριος νά παρουσιάσει, έκδίδοντάς τους, τούς πέντε θεολογικούς
Λόγους (ΚΖ' -ΛΑ'), τούς όποίους βελτίωσε λίγο η πολύ μετά τήν έκφώνη
σή τους.

Ή αποψη τών πολλών πατρολόγων δτι ό Γρηγόριος αρχισε νά γράφει
ποίηση από τό

381

καί μετά είναι έσφαλμένη, διότι όχι μόνο έγραψε στί

χους στήν δεκαετία του

μένον στό έτος

362

370, αλλά καί στόν πρώτο Λόγο του, χρονολογη
καί αφιερωμένον στό αγιο Πάσχα, αρχίζει μέ τρόπο

σαφώς ποιητικό. Ή αρχή μάλιστα του Λόγου αύτου καί ή αρχή του Λόγου

ΛΗ' «Είς τά Θεoφάvεια» χρησιμοποιήθηκαν, όπως είδαμε, σχεδόν κατά

λέξη ιίπό τόν 'Ιωάννη Δαμασκηνό καί τόν Κοσμά Μαϊουμά στούς περίφη
μους Κανόνες τους τής 'Αναστάσεως καί τών Χριστουγέννων.

Έπιστολές

Τήν συγγραφική ΤΟυ δραστηριότητα ό Γρηγόριος αρχισε μέ έπιστολές περί

τό τέλος του 358 η αρχές του 359 (βλ. μελέτη μας στήν Θεολογία 50 [1979]
293 έξ.) καί όχι τό 361 (όπως νομίζει ό Ρ. Gallay, S. Grcgoire dc Naz.: Lcttrcs,
Ι, Paris 1964, σ. Ι). 'Από τίς 'Επιστολές του διασώθηκαν 246. Οί 241 καί
243 της συλλογής θεωρουνται νόθες, ένώ οί 57, 65, 66, 245, 246, 247, 248
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περιλαμβάνονται κακώς καί στήν συλλογή 'Επιστολών του Βασιλείου. 'Ε

σφαλμένα επίσης περιλαμβάνεται ή
γορίου Νύσσης μέ αριθμό
ΡΟ

149 στήν αντίστοιχη

συλλογή του Γρη

1.

60. Ρ. ΟΑΙΙΑ Υ, Gregor νοn Nazianz. Briefe (OCS 53), 8erlin 1969.
Ρ. ΟΑΙΙΑ Υ-Μ. JOURSON: SCh 208 (Έπιστ. 101, 102, 202). G. MERCA ΤΙ, είς Srudi
e Tesri 11 (1903) 53-56. Π. ΣΤ ΑΜΟΥ, Γρ. Θεολ ... παραινέσεις πρός 'Ολυμπιάδα, Άθήνα
1960.
37, 21-388.

ΒΕΠ

Λόγοι

Ι. Είς τό Πά6χα καί είς τήν βραδυτήτα. 'Εκφωνήθηκε τό Πάσχα του 362

στήν Ναζιανζό. Δικαιολογεί καί τήν μετά τήν χειροτονία του φυγή στό α
σκητήριο του Πόντου.

ΆπολΟΥητικ;ός τής είς Πόντον φυγής. Έκφωνήθηκε λίγο μετά τόν

2.

προηγούμενο γιά! νά δικαιολογήσει πάλι τήν φυγή του καί νά αναλύσει τό

αξίωμα τής ίερωσύνης. Έπεξεργάστηκε τό κείμενό του πρίν τό κυκλο
φορήσει.

3.

Πρός τούς καλέσαντας καί μή άπαντήσαντας. Τής ίδιας εποχής, με

τά- τούς προηγούμενους.

4-5.

Κατά 'Ιουλιανού βασιλέως στηλιτευτικός Α' καί Β' Τέλος του

364.

Καταδεικνύει τήν ματαιότητα τής προσπάθειας του '10υλιανου καί ύπογραμ

μίζει τό μεγαλείο της ζωής της νέας πραγματικότητας, της Έκκλησίας.

6. Είρηνικός Α ' έπί τΏ έVΏσει τών μοναζόντων. Έκφωνήθηκε τό 364, δ
ταν δ πατέρας του Γρηγόριος δμολόγησε δημοσία, όπως απαιτουσαν οί μο
ναχοί τής περιοχής, τήν ορθόδοξη πίστη καί αναγνώρισε τό λάθος του νά
ύπογράψει

(361)

ήμιαρειανικό Σύμβολο (τών δμοιουσιανών).

7. Είς Καισάριον έπιτάφιος. Μετά τόν θάνατο του αδελφου του Καισα
piq!J, τέλος 368 η αρχές 369.
Ι Είς ΓoργoVΊαν έπιτάφιος. Περί τό 370, λίγο μετά τόν θάνατο τής άδελ
φής του Γοργονίας.

9.

ΆπολΟΥητικός είς τόνέαυτού πατέρα Γρηγόριον. Πρό του Πάσχα του

372 καί άμέσως μετά τήν χειροτονία του.
10. Είς έαυτόν... μετά τήν έπάνοδον έκ τής φυγής. Πρό του Πάσχα του
372 καί λίγο πρό της χειροτονίας του σέ επίσκοπο.
ll. Είς ΓρηγόρlOν Νύσσης ... έπιστάντα. Λίγες ήμέρες μετά τήν χειροτο
νία του.

12.

Είς τόν πατέρα έαυτού. Πρός τό τέλος του

όταν δ πατέρας του

372,

του άνέθεσε τήν διαποίμανση τής Ναζιανζου.

13.

ΕΙς τήν χειροτονίαν Δοαρών. 'Όταν τό

372

χειροτονήθηκε επίσκο-

πος Δοαρών δ Ευλάλιος.

14.
15.

Περί φιλοπτωχείας. Έκφωνήθηκε περί τό

16.

Είς τόν πατέρα σιωπώντα διά τήν πληγήν τής χαλάζης. Μετά τό Πά

ΕΙς τούς Μακκαβαίους. Έκφωνήθηκε τό

σχα του

17.
18.

368.
362 ή

τό

363.

372.

Πρός τούς πολιτευομένους Ναζιανζού. Τό
'Επιτάφιος είς τόν πατέρα. 'Άνοιξη του

373
374.

η αρχές του

374.
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19.

Εις τόν εξισωτήν Ίουλιανόν. Μετά τά Χριστούγεννα τού

374,

μέ τήν

εύκαιρία της έλεύσεως, γιά τήν κατανομή τών φόρων στήν Ναζιανζό, τού
'ΙουλιανΟύ, παλαιού συμμαθητη του.

20.
γους

Περί θεολογίας καί καταστάσεως επισκόπων. 'Αμέσως μετά τούς λό

27-30.

21. Είς Άθανάσιον έπίσκοπον Άλεξανδρείας. Στίς 2 Μαίου τού 379.
22. Είρηνικός Β' .. , επί τϋ yενoμέvrι τφ λαφ φιλοvεlκί(J. 'Εκφωνήθηκε κατά
τόν πρώτο καιρό της άφίξεως τού Γρηγορίου στήν Κωνσταντινούπολη (άρ
χές

379).
23. Ειρηνικός Β'. ~ Ανοιξη - 'Ιούλιος τού 380.
24. Εις τόν αγ. {ερομάρτυρα Κυπριανόν. Φθινόπωρο τού 379.
25. Εις Ήρώνα (= Μάξιμον), τόν φιλόσοφον. Τό 379 ή 380.
26. Εις έαυτόν, εις τόν λαόν καί εις τούς ποιμένας. Σύντομα μετά τόν
προηγούμενο (23).
27. Θεολογικός Α'. Κατά Εύνομιανών. Καλοκαίρι ή φθινόπωρο τού 380.
28. Θεολογικός Β'. Περί θεολογίας. Τήν ίδια έποχή.
29. Θεολογικός Γ'. Περί Υίού. Τήν ίδια έποχή.
30. Θεολογικός Δ'. Περί Υ{ού. Τήν ίδια έποχή.
31. Θεολογικός Ε'. Περί άγ. Πνεύματος. Τήν ίδια έποχή (ή τήν Πεντηκοστή τού ίδιου ετους).

32.
33.
34.
36.

Περί τής εν διαλέξεσlν εύταξίας. Τήν ίδια έποχή.
Πρός Άρειαvoύς. Πάσχα τού

379 -

Φεβρουάριος τού

Πρός τούς εξ Αιγύπτου έπιδημήσαντας. 'Ιούνιος τού

380.
380.

Πρός τούς λέγοντας επιθυμείν αύτόν τής καθέδρας Κωνσταντινου

πόλεως. Λίγο μετά τήν 27η Νοεμβρίου τού

37.
38.
380.
39.
40.
41.
42.

Εις τό Ματθ. ιθ'

1.

Μεταξύ τέλους

380.
τού 380

καί

10.1.381.

Εις τά Θεοφάνεια, ήτουν Γενέθλια τού Σωτήρος. Χριστούγεννα τού
Εις τά αγια Φώτα. Θεοφάνεια

6.1.381.

Είς τό αγιον Βάπτισμα. 'Αμέσως μετά τόν προηγούμενο.
Εις τήν Πεντηκοστήν. Τήν Πεντηκοστή τού 379.
Συντακτήριος. "Οταν έγκατέλειψε τήν άρχιεπισκοπή Κωνσταντινου-

πόλεως καί τήν προεδρία της Β ι Οίκουμ. Συνόδου (μέσα 'Ιουνίου

43.
44.
45.

Εις τόν Μ. ΒασίλεlOν έπlτάφlOς. Στήν Καισάρεια, τήν

381).
1.1.382.

Εις τήν KαlVΉν Κυριακήν. Τό 383 (στίς 16 Άπριλίου).
Εις τό αγlOν Πάσχα. 9 Άπριλίου τού 383.

Ό Αόγος 35 (Εις τούς μάρτυρας καί κατά άρειανών) θεωρείται νόθος,
άλλά ό Μ. Masson έπιμένει στήν γνησιότητά του.
Γιά τήν χρονολόγηση τών Αόγων χρησιμοποιήσαμε κυρίως τίς μελέτες

τών: Τ. Sinko, όc traditionc orationum Grcgorii Nazianzcni, Ι, Cracovia 1917,
σσ.

1-147' Ρ. Gallay, La vic dc S. Gregoire dc Nazianzc, Paris - ΙΥοη 1943·
J. Szymusiak, Pour unc chronologic des Discours dc S. Gregoirc dc Naz.: VC
20 (1966) 183-189' J. Mossay - G. Lafontaine: SCh 270 (Λόγοι 20-23)' J.
Bernardi, La prcdication dcs Pcrcs Cappadociens, Paris 1968, σσ. 96-253' J.
Mossay, Gr. νοη Naz. ίη Konstantinopel (379-381): Byzanrion 47 (1977) 223-238.
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58-60. ΕΠΕ 18.23.25.27.48. ΓΘΑ Ι. Α. J. MASSON. The Five Theological Orations ...• Cambridge 1899. J. BERBEL. Γρηγορίου τού Θεολόγου Λόγοι Θεολο
γικοί. Dίisseldorf 1963 (κείμενο καί γερμαVΙKή μετάφραση). Γ. ΜΕΤ ΑΛΛΗΝΟΥ. Γ ρ. Θεολ.
'Επιτάφιος εΙς τόν Μ. Βασίλειον. 'Αθήνα 1968. Θ. ΣΠΕΡΑΤΖΑ. Ό περί ίερωσύνης Λό
γος Γρηγορίου τού Θεολόγου ...• 'Αθήνα 1968. J. BERNARDI: SCh 247 καί 309 (Λόγοι
1-3). J. MOSSA V - G. LAFONTAINE: SCh 270 (Λόγοι 20-23) καί 284 (Λόγοι 24-26). Ρ.
ΟΑΙΙΑ Υ: SCh 250 (Λόγοι 27-31). J. BERNARDI: SCh 309 (Λόγοι 4-5). C. MORESCHINI
- Ρ. ΟΑΙΙΑ Υ: 318 (Λόγοι 32-37).
PG 35-36.

ΒΕΠ

Πολλοί Λόγοι του Γρηγορίου μεταφράστηκαν άπό τόν Ε' αίώνα καί έξής στήν λατινι
κή (Ρουφίνος:

2.6. 16. 17.26.27.38,39.41). τήν συριακή (15). τήν κοπτική (21), τήν
(38). τήν σλαβική (13). τήν παλαιορωσσική (38. 40). τήν άρμενική (άνέκδ.)
άραβική (άνέκδ.). περί τών όποίων βλ. CPG ιι 179-181.

γεωργιανή
καί τήν

Σχόλια: 'Επίσης ενεκα τής μεγάλης θεολογικής άξίας. άλλά καί τής λογοτεχνικής

ώραιότητας. πού παρουσιάζουν οί Λόγοι. fγιναν ήδη άπό τόν ΣΤ' αιώνα άντικείμενο
σχολιασμΟύ συστηματικού

ii

περιστασια κου. Τά Σχόλια παραδίδονται άλλοτε έπώνυ

μα καί άλλοτε άνώνυμα. Οϊ κυριότεροι από τούς γνωστοUς σχολιαστές είναι ό ψευδο
Νόννος (ΣΤ' αΙ). ό Δωρόθεος Γάςας (ΣΤ' αΙ), ό Μάξιμος ό Όμολογητής (+ 662). ό

Καισαρείας Βασίλειος Β' ό Μικρός (Ι' αΙ),ό Ίωάννης Γεωμέτρης (Ι' αΙ). ό Μιχαήλ
Ψελλός (ΙΑ' αΙ). ό Νικήτας Ήρακλείας (ιΑ' αΙ). ό 'Ηλίας Κρήτης (ιΒ' αΙ). ό Eiιθύ
μιος ΖIΥαδηνός (ιΒ' αί.), ό Γεώργιος Ά κροπολίτης (ιΓ' αΙ) καί ό Νικηφόρος Κάλλι
στος ΞαVΘόπoυλoς (ιΔ' αi.). Μέρος τών Σχολίων παραμένει ανέκδοτο. Βλ.

('PG I1

181-187, καί F. LEFHERTZ, Studien Ζυ Gregor νοη Nazianz. :VΙythologie. Gberlieferung,
Scholiasten, Βοηη 1958. σσ. 111-146. Στίχοι τού Φιλή στούς 16 πρώτους Λόγους τού Γρη
γορίου βλ. εΙς ΒΕΠ 64.369-373. Τά σχόλια τών ψευδο-Νόννου. Δωροθέου. ΝικήταΉρα
κλείας.

Βασιλείου τού Μικρού,

Ίωάννου Κυριώτη.

Ξανθοπούλου Κ.ά. έκδίδονται εις ΒΕΠ

'Ηλία Κρήτης καί Νικηφόρου

63. 38-399. J. DECLERCQ: BYLantion 47 (1977)

92-112.
~Eπη

Ό Γρηγόριος συνέταξε τουλάχιστον
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εκτενή καί σύντομα ποιήματα

σέ προσωδιακά μέτρα. Στήν εκδοση τών Βενεδικτίνων εγινε ή έξης πολύ
συμβατική διαίρεσή τους:
α) ωΕπη θεολογικά: Αυτά περιλαμβάνουν

δογματικό

29

38 δογματικά

καί

40 ηθικά.

Τό

(πρόκειται γιά τόν "Υμvoν εΙς Θεόν: «ΤΩ πάντων επέκεινα

τί γάρ θέμις αλλο σε μέλπειν») καί τά ηθικά
ρούνται νόθα, ενώ τά δογματικά

18-21, 23. 32 καί 39-40 θεω
31-35, 37-38 καί τό ηθικό 3 είναι αμφιβαλ

λόμενα.
β) ωΕπη ίστορικά: Αυτά περιλαμβάνουν

80

νόθο),

129 επιτάφια

(τό

1290

νόθο) καί

99 εις έαυτόν. 8 εις έτέρους (τό
94 επιγράμματα (τό 30ό νόθο).

τορ αποδόθηκαν καί δύο ακόμα παραινετικά ποιήματα κατ' άλφάβητον.
Βλ.

CPG

ΙΙ

3034-3041.

Δογματικά: ρα

37.397-522. 'Ηθικά: ρα 37. 521·968. ΕΙς έαυτόν: ρα 37.969-1452. ΕΙς
37,1451-1600. 'Επιτάφια: ρα 38. Ι 1-82. 'Επιγράμματα: ρα 38, 1!1-130. ΒΕI1
61-62. ΕΠΕ 24, σσ. 248-381 (δογματικά). Μεμονωμένων ποιημάτων έκδόσεις: Λ.
KNECHT. Gegen die Putzsuchl der Frauen. Heidelberg 1973. C. JUNGCK. Gregor νοη
Nazianl: Dc vita sua, Heidelberg 1974. Ρ. WALTZ. Anthologia Palalina. Ι. Paris 1928·
νι. Paris 1944. Η. BECKLV, Anthologia Graeca, Ι. Buch 11, Mίinchen 1957 (Έπιτάφια).
Η. Μ. WERHAHN. Gregorii Nazianzeni Σύγκρισις βίων, Wiesbadcn 1953. ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ:
έτέρους: ρα
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SP 7 (1966) 339-347. Σ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΟΥ: Ρωμανός ό Μελωδός Ι (1932) 20. Ι. STERN·
BACH, Curae Menandreae: Rozprawy 17 (1892) 168-190. ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ Μητρ. 'Αττικης,
Ή ίκεσία ένός άγίου. Ά πό τά Έπη του Γρ. τού Ν., Άθήνα 1970 (έπιλογή κειμ. καί με·
τάφρ.). Δ. ΤΣΑΜΗ, 'Επιτάφια έπιγράμματα ... Είσαγωγή - κείμενον - μετάφρασις - σχό
λια, Θεσσαλ. 1971 (στόν Μ. Βασίλειο καί σέ συΥΥενείς του). ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, Γρ. του
Θεολόγου. 'Επιτάφια έπιγράμματα είς τους γονείς του: ΕΕΘΣΠΘ 20 (1975) 49-83. J. Τ.
CUMMINGS, De vita sua, Princeton 1966. Β. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗ, Ι·ρηγ. Θεολόγου έπιτά
φια έπιγράμματα: ΕΕΘΣΠΘ 26 (ι981) 398-443. R. ΡΑΙΙΑ, Gregor νοπ Nazianz. Carmina
de virtute la/Ib, Graz 1985.
Σχόλια: Ή θεολογική, Ιστορική, γλωσσική καί αυτοβιογραφική σημασία των προσω
διακών ποιημάτων τοϋ Γρηγορίου όδήγησε στήν σύνταξη Σχολιων σ' αυτά από άγνω

στους καί γνωστούς συγγραφείς, οί σπουδαιότεροι των όποίων είναι οί έξης: Μάξιμος
'Ομολογητής

Κοσμάς Μελωδός

( + 662),

(+ 751/2),

Νικήτας Δαβίδ (περί τό

900),

Ευθύ

μιος Ζιγαδηνός (ιΒ' αΙ), Νικόλαος Δοξαπατρης (ιΒ' αΙ), Ίωάννης Ζωναράς (ιΒ' αί.)
καί Θεόδωρος Βαλσαμών (ΙΒ' αΙ). Πρίν από τόν Ι' αΙ μάλιστα συντάχτηκε καί γλωσ
σάριον, λεξιλόγιο

- λεξικό, των ποιημάτων. Βλ. F. ΙΕFΗΕRΤΖ, Studien Ζυ Grcgor νοπ
Nazianz. Mythologie, ϋberlίeferung, Scholiasten, Βοππ 1958, σσ. 151-198.
Τά Σχόλια τών Κοσμά καί Νικήτα Δαβίδ έκδίδονται στήν ΡΟ 38, 341-843 καί ΒΕΠ 64.
Διαθήκη. Σύντομο κείμενο διαθήκης, πού ό Γρηγόριος εγραψε στίς

Μαίου του

381

31

γιά νά διαθέσει τήν πατρική του περιουσία.

ΡΟ 37, 389-396. ΒΕΠ 60,349-352. Βλ. καί F. MARTROYE:
nacionale des anriquaires de France 76 (1924) 219-263 .

•Αποσπάσματα.

Menloire.~

de la societe

Στίς Σειρές ύπάρχουν έρμηνευτικά αποσπάσματα σέ χω

ρία Π καί ΚΔ πού αποδίδονται στόν Γρηγόριο.
Βλ.

R. DEVREESSE, Lcs anciens commentateurs grecs de Ι' Octatcuque et de Rois (Studi
e Testi 201), Cittiι. del Vaticano 1959, σσ. 125 έξ. ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ: Studi e Tesci 264, Cittiι. del
Vaticano 1970, σ. 319. ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ: Dicrionnaire de /a Bib/e, Ι, στήλες 1145, 1151, 1162,
1171, 1179, 1188, 1200, 1207, 1219.
Φιλοκαλία. 'Ανθολόγιο κειμένων του Ώριγένη, πού ό Γρηγόριος είχε κα
ταρτίσει μεταξύ

357

καί

360

καί πού τό

361

τό έθεσε στήν κρίση του Βα

σιλείου.

J. Α. ROBINSON, The philocalia of Origen, Cambridge 1953. Ε. JUNOD: SCh 226. Η.
CROUZEL - Μ. SIMONETTI: SCh 268. Μ. ΗΑRΙΕ: SCh 302. Γιά τήν χρονολόγηση βλ.
ΣΤΥ Λ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥ ΛΟΥ, Μέγας Βασίλειος. Βίος καί θι;ολογία, Άθήνα 1981, σσ.
147-152 .

•Αμφιβαλλόμενα
'Ως εργα του Γρηγορίου διασώθηκαν:

Χριστός Πάσχων. Πολυσυζητημένο δραματικό εργο σέ προσωδιακά μέ
τρα, από 2602 στίχους. Παρ' δλες τίς προσπάθειες οί δυσκολίες αποδόσε
ώς του στόν Γρηγόριο είναι ανυπέρβλητες. ΡΟ

24. ΒΕΠ 62, 31-410. F. Trisoglίo,

38, 133-338. SCh 149.
La passionc di Cristo, Roma 1979.

ΕΠΕ
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Έγκώμιον εις τόν Σταυρόν, αρμενικά:

Όμιλία εις Ρωμ. δ'

15, κοπτικά: W.
Coptic Papyri, Oxford 1913, σσ. 36-53.

Bazmavep 91 (1933) 444-448.

Ε.

Crum, Theological Texts from

Έπιστολή, άνέκδοτη στά συριακά.
ΠαραιVΕΤΙKόν (ποίημα) Α καί Β κατ' αλφάβητον. Βλ.
σσ.

F. lefhertz,

μν. εργ.,

77-78.

Νόθα

Τό γενικό κύρος τού Γρηγορίου έγινε αιτία νά τού αποδοθεί μέγας αρι
θμός μεταγενέστερων έργων: Σημασία είς τόν 'Ιεζεκιήλ, Περί όρθοδόξου
πίστεως κατά άρει ανώ ν, Πρός τούς άστρονόμους (απόσπασμα).
Άξιοπρόσεκτο είναι δτι κατασκευάστηκε μακρά σειρά έργων τού τύπου
τών έρωταποκρίσεων (ή τού διαλόγου) πού προσγράφηκαν στόν Γρηγόριο:

1) Γρηγορίου

τού Θεολόγου περί τής θείας οικονομίας καί άκαταλήπτου ...

ερωτήσεις παρά τινων... καί παρ' αύτού άποκρίσεις.

2) Έρωταποκρίσεις

τών δύο μεγάλων άρχlερέων iίγoυν Βασιλείου καί Γρηγορίου τού Θεολόγου.

3) Γρηγορίου τού Θεολόγου κατά πεύσιν καί άπόκρισιν άπορίαl καί λύσεις.
4) Διάλογος Βασιλείου καί Γρηγορίου περί τής άοράτου θείας ούσίας. 5)
Έρωτήματα διάφορα ... περί Ιερέων καί τής 'Εκκλησίας. 6) 'Ερωτήσεις διά
φοροι περί της άκραιφνούς ήμών πίστεως. 7) Έρωτοαποκρίσεις ... πάνυ ω
φέλιμοι. 8) Άπορίαl καί λύσεις ... περί 'Ιωάννου τού Βαπτιστού. 9) 'Ερωτήσεις ... καί άποκρίσεις ... 10) Έρμηνεία ... εύαγγελlκών διδαγμάτων πρός
ερωτήσεις ... 11) Διάλεξις ... 'Ερωτήσεις καί λύσεις. 12) Έρωταποκρίσεις μεταξύ Γρηγορίου καί Μ. Άθανασίου.

ρίου καί Βασιλείου.

14)

Έρωταποκρίσεις μεταξύ Γρηγο

Έρωτήσεις πρός Βασίλειον.

καί άπάντησις Γρηγορίου.
πάντησις τού Κυρίου.

13)

17)

16)

15)

Έρώτησις Βασιλείου

Έρώτησις Γρηγορίου περί άγγέλων καί

a-

Άθανασίου καί Γρηγορίου περί Πατρός, Υιού καί

Τριάδος.

Έκτός άπό τήν πλούσια όμάδα τών έρωταποκρίσεων ή χειρόγραφη πα
ράδοση αποδίδει στόν Γρηγόριο καί τά έξης πεζά, λειτουργικά καί πρακτι
κά έργα:

1)

Σύνοψις άκριβεστάτη της ... πίστεως.

2)

Περί τών συνόδων,

ποίας δει όμολογεϊν ως οίκουμεvrκάς.

3) Συνοπτικόν σύνταγμα φιλοσοφίας.
4) 'OVΕΙΡOKΡIΤΙKόν. 5) Έξορκισμοί. 6) Περί ταπεινοφροσύνης. 7) Εύχαί διά
φοροι. 8) Δικαιολόγος της yijς καί της θαλάσσης. 9) Περί ζωης αιωνίου.

10) Στίχοι

τούς όποίους λέγεται δη ό Γρηγόριος iίKOυσε παρά τού Χριστού.

11) Περί τού έβδόμου κόσμου εργίδιον. 12) Περί δεκατεσσάρων φώτων. 13)
Παραλογισμός Εύνομίου. Τού Θεολόγου έπίλυσις διά συλλoγrσμoύ. 14) Λει
τουργία αλεξανδρινΟύ τύπου, πού σώζεται στήν έλληνική, τήν κοπτική, τήν
αρμενική, τήν συριακή καί τήν αιθιοπική.

15) Στίχοι

κατ' άλφάβητον. Τρείς

σειρές σέ διαφορετικά χειρόγραφα.

16)

φήτου Ήλιού (στήν συριακή).

'Εγκώμιον εις τόν άρχάγγελον Μιχαήλ

(στήν κοπτική).

18)

17)

Όμιλία περί τών θαυμάτων τού προ

Καί διάφορα άλλα κείμενα. ΗΟλα τά νόθα έργα πλήν

τού «Χριστός Πάσχων» είναι σύντομα, πολύ μεταγενέστερα καί άνέκδοτα
έν μέρει. Γιά τήν παράδοση καί τίς έκδόσεις τών ανωτέρω κειμένων βλ.:

Th. Sinko, De traditione orationum Gregorii Naz., pars

ΙΙ:

De traditionc
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indirecta, Cracoviae 1923. W. Ε. Crum, Theological Texts from Coptic Papyri,
Oxford 1913, σσ. 36-53. J. Sajdak, Historia critica scolίastarum et commentarorum Gr. Naz., Ι, Cracoviae 1914, σσ. 225-248. Ν. Krasnoselcev, Addenda
ad editionem Α. Vasiljev ... : Letopis ... Vizantijsk otde/enie 7, Odessa 1899, σσ.
118 έξ. F. Let1tertz, Studien zu Gr. νοη Naz. Mythologie, ϋberlίeferung,
Scholiasten, Βοηη 1958. CPG 11 199-209.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Ίστορικοφιλολογικά:

F. TRISOGLIO, San Gr. di Nanzianzeno ίη υη quarantennio di studi (1925-1965), Torino
1974. Α. Ν. ΜΑΛΙΝ, ΟΙ έπιτάφιοι λόγοι Γρηγορίου τοϋ Ναζιανζηνοϋ, 'Αθήνα 1929. S.
GIET, Sasimes, une meprise de s. Basile, Paris 1941. Ρ. GALLA Υ, La vie de s. Gr. de
Nazianze, ΙΥοη 1943. ΑΓ ΑΘΑΓΓΕΛΟΥ Κυδωνιών, Τό δράμα «Χριστός Πάσχων»: Όρ
θοδος(α 20(1945) 177-184. Π. ΤΡΕΜΠΕΛΑ, 'Οποίος έμφανίζεται έν ταίς έπιστολαίς του
Γρηγόριος ό Θεολόγος, . Αθήνα 1946. Κ. ΜΠΟΝΗ, Γρ. ό Θεολ., πατρολογική καί γενεα
λογική μελέτη, 'Αθήνα 1953. Κ. Δ ΥΟΒΟΥΝΙΩΤΟΥ, Νικήτα Ήρακλείας, έρμηνεία εΙς
Λόγους τοϋ Γρ. Ναζιανζ.: Θεολογ(α 21 (1950) 354-384. ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ Κυδωνιών, -Επη
Γρηγορίου: 'Ορθοδος(α 27 (1952) 213-223' 28 (1953) 114-121. Βλ. καί 27 (1952) 127-139.
Ρ. GALLAY, Les manuscrits des lettres de S. G. de Ν., Paris 1957. Μ. -Μ. HAUSERMEURY, Prosopographie Ζυ den Schriften Gr. ν. Ν., Βοηη 1960. Ρ. DEVOS, Les deux
Cyprien de Gr. de Ν.: SP 4 (1961) 363-372. ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, S. Gr. de Ν. et HeIlade de Cesaree:
ΑΒ 79 (1961) 91-101 καί 346-360 (περί τοϋ Πέτρου Σεβαστείας). Ν. ΠΕΤΡΟΠΟΥ ΛΟΥ,
Ή τελευταία δραστηριότης Γρ. τοϋ Θεολ. κατά τάς έπιστολάς αύτοϋ, Θεσσαλοviκη 1962.
F. TRISOGLIO, SuIle interpolazioni neIla ΧΙ V oraz. di S. Gregorio Naz.: Aevum 39 (\965)
25-44. Η. Μ. WERHAHN, Dubia und Spuria unter den Gedichten Gr. νοη Naz.: SP 7 (1966)
337-347. ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, ϋbersίchtstabelΙen zur handschriftlichen ϋberιieferung der Gedichte
Gregors νοη Naz., Aachen 1967. J. BERNARDI, La prCdication des Peres Cappadociens ....
Paris 1968. G. GALAVARIS, The illustrations of the Iiturgical homilies of Gr. Ν., Princeton
υηίν. pr. 1969. Τ. ORLANDI, La traduzione copta dell' Encomio di Atanasio di Gr. Ν.:
Μυ 83 (1970) 351-366. Q. CATAUDELLA, Cronologia e attribuzione del Christus Patiens:
Dioniso 43 (1969) 405-412. Μ. ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ, Ό Κωνσταντίνος Βαρδαλάχος καί τό
άνέκδοτο σχόλιό του στόν Γρ. Θεολ., 'Αθήνα 1971. Ε. ΒΕΙΙΙΝΙ. Bibliografίa su san
Gregorio Naz.: La scuo/a cattolica, Suppl. 1971, σσ. 165-181. CHR. WALTER, Un
commentaire enlumine des homelies de Gr. de Ν.: Cahiers Archoo/ogiques 22 (1972) 115-129.
R. WEIJENBORG, Les cinq Discours theologiques, attribues a Gr. de Ν .• en partie oeuvre
de Maxime Heron le Cynique, alias Evagre le Pontique d' Antioche: Antonianum 48 (1973)
476-507. Βλ. καίΑug 13 (1973) 551-565. Κ. SMOLAK. Interpretatorische Bemerkungen zum
Hymnus Πρός Θεόν des Gr. νοη. Ν.: Studi Q. CataudeIla, 11, Catania 1972, σσ. 425-448.
F. TRISOGLIO, 11 Christus patiens. Rassegna delle attribuzioni: RiStCl 22 (1974) 351-423.
C. PERI. Discorso ΧΧΧΙΙ di Gregorio Naz., una decantazione della taxis cristiana: La scuo/a
cattolica 103 (1975) 475-484. J. J. RIZZO, The Encomion of Gr. Ν. by Nicetas the
Paphlagonian (κείμ. καί μετάφρ.), Bruxelles 1976. Α. GUlDA, Un ηυονο testo de Gr. Ν.:
Prometheus 2 (1976) 193-226. Α. ΥΑΝ ROEY - Η. MOORS, Les discours de s. Gr. de Ν.
dans la Iίtterature syriaque: OLP 4 (1973) 121-133 καί 5 (1974) 72-126. Π. ΧΡΗΣΤΟΥ, είς
Θεολογικά μελετήματα. 2. Θεσσαλ. 1975, σσ. 193-230. G. LAFONT AINE. La traditioIJ
manuscrite de Ia version armenienne de discours de Gr. de Naz. Prolegomenes iι Ι' Μίιίοn:
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Museσn

90 (1977) 281-340. J. J. RIZZO, SuI Christus Patiens e le Baccanti di Euripide:
Sicu/orum Gymnasium 30 (1977) 1-63. J. MOSSAY, Gregor νοπ Ν. ίπ Konstantinopel
(379-381): Β 48 (1977) 223-238. ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, Gregoire de Ν. Τravaux by projets recents.
Chronique: ACΙ 46 (1977) 594-602. S. COSΤANZA, La scelta della vita nel carme Ι, 2, ΙΟ
de Gr. di Ν. La Priamel dei volori e deIle professioni e iI topos άλλοι μέν - εγώ δέ: Srudi
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ΑΠΟΛΙΝΑΡΙΟΣ ΛΑΟΔΙΚΕΙΑΣ (+ περίπου 390)

ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ

ΕΙσαγωγή
'Ο ' Απολινάριος Λαοδικείας έπαιξε, αρνητικά βέβαια, καθοριστικό
ρόλο στά θεολογικά πράγματα. Ύπηρξε γόνιμος συγγραφέας, είχε
ποιητικό ταλέντο καί αποφθεγματικό ύφος, καταπολέμησε έθνικούς

φιλοσόφους, δπως τόν Πορφύριο, έναντιώθηκε στόν αρειανισμό καί
θεμελίωσε τίς χριστολογικές κακοδοξίες μέ θεολογικά κι έρμηνευ
τικά έργα. Προσπάθησε νά συγκροτήσει απολιναριστική έκκλησία,

κάτι πού είχε μόνο προσωρινή έπιτυχία. Μεγαλύτερη ταλαιπωρία δη
μιούργησε στήν 'Εκκλησία τό γεγονός δτι έργα του κυκλοφόρησαν
στίς αρχές του ΕΙ αΙ μέ όρθόδοξα όνόματα. 'Έτσι Π.χ. ό Κύριλλος

'Αλεξανδρείας από τό

430,

μολονότι καταδίκαζε τήν διδασκαλία του

'Α., χρησιμοποιουσε από τά έργα αύτά φράσεις, δπως «μία φύσις

του Θεου Λόγου σεσαρκωμένψ>, τίς όποίες αγωνιζόταν νά έρμηνεύ
σει όρθόδοξα καί τίς όποίες ό Νεστόριος καί οί όπαδοί του χαρα
κτηρίζουν μονοφυσιτικές καί πολύ όρθά απολιναριστικές.

Ή θέση του 'Α. στήν πορεία της θεολογίας είναι προβληματική
καί συγχρόνως ποΜ ένδεικτική. Προβληματική ένεκα της αποσπα

σματικότητας τών πηγών καί τών ποικίλων έρμηνειών τους από τούς

έρευνητές. Είναι γνωστό πώς τό μέγα μέρος τών έργων του' Α. χά
θηκε

-

από τό

κυρίως ένεκα τών διαδοχικών καταδικών του απολιναρισμου
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μέχρι τό

388.

'Ενδεικτική ή περίπτωση του Ά. είναι, διό

τι, έστω βάσει πενιχρών είδήσεων καί πηγών, μπορεί κανείς σ' αύ
τήν νά παρακολουθήσει τίς προϋποθέσεις γεννήσεως μιας κακοδο

ξίας. Ή κίνηση του Ά. από τήν όρθοδοξία πρός τήν κακοδοξία εί
ναι διαυγής, αλλά περιέργως ή έρευνα τήν εκανε σκοτεινή .

.

Ή πνευματική έκκίνηση του' Α. εγινε από τό κλίμα πού είχε δη

μιουργήσει ό πατέρας του, Άπολινάριος καί αύτός, δάσκαλος της

έλληνικης στήν Λαοδίκεια. Γιά τό κλίμα τουτο δέν γνωρίζουμε πολ
λά. Ύπάρχουν δμως τρία στοιχεία πού τό διαφωτίζουν καί τό έξηγουν.

Τό ένα είναι ή μεγάλη αγάπη καί προσκόλληση τών δύο' Απολι
ναρίων στήν έλληνική γενικά κλασική παιδεία. Αύτό φάνηκε ίδιαί
τερα τό

362/363,

δταν έπί 'Ιουλιανου οί Άπολινάριοι θεώρησαν

απόλυτη ανάγκη γιά τούς χριστιανούς νά γνωρίζουν τόσο τήν πίστη
τους δσο καί τά ποιητικά μέτρα του 'Ομήρου, του Πινδάρου καί τών
τραγικών. νΕτσι μόνο έξηγείται ή προσπάθεια τών δυο Άπολιναρίων

νά συντάξουν τά πολλά καί μή σωζόμενα ποιητικά τους κείμενα σέ

5~1

μέτρα αρχαιοελληνικά, ένώ τό γλωσσικό αισθητήριο της έποχης εί
χε τουλάχιστον ξενωθεί από τήν προσωδία, πού συνιστούσε τό θε
μέλιο της αρχαίας ποιήσεως.

Τό δεύτερο στοιχείο, πού έρμηνεύει τήν πνευματική κατάσταση
του 'Α., είναι ή σχέση του πρός τόν έθνικό Έπιφάνιο, Ιερέα του Διο
νύσου καί γνωστό σοφιστή, του όποίου μαθήματα παρακολουθου
σαν συχνά καί οί δύο 'Α. Καί όχι μόνο μαθήματα. Λίγο πρίν τό 335
παρέστησαν καί σέ τελετουργία, πρίν από τήν όποία ό Έπιφάνιος
προκάλεσε νά έξέλθουν οί αμύητοι (χριστιανοί καί άλλοι), γιά νά α
παγγείλει προσευχή στόν Διόνυσο. ΟΙ δύο Ά. δέν θεώρησαν αναγ
καίο νά έξέλθουν καί τό γεγονός προκάλεσε φυσικά τήν αντίδραση

του έπισκόπου τους (βλ. Σωκράτους, Έκκλ71σ. {στ. Β ι 46. ΣωζΟμε
νου, Έκκλ71σ. (στ. ΣΤ ι 25). Τό έπεισόδιο δείχνει δτι οι δύο' Α. είχαν
ώς ενα σημείο αμβλύ έκκλησιαστικό αισθητήριο.

Τό τρίτο στοιχείο είναι ή έστω έπιφανειακή αφοσίωση, τήν όποία
ό 'Α. έδειχνε πρός τόν Μ. 'Αθανάσιο, τόν κατ' έξοχήν τότε φορέα
του ορθόδοξου φρονήματος, καί πρός τίς αποφάσεις της Νίκαιας

(325).
Προσποιείται τόν όπαδό τής Νίκαιας καί τού Άθανασίου

Ή μεταγενέστερη καί μέχρι τό

363

θεολογική δραστηριότητα του

'Α. μας είναι άγνωστη. Ό Γρηγόριος Θεολόγος πληροφορεί έμμεσα
καί γενικά δτι από τό

περίπου ό 'Α. διατύπωνε αντιλήψεις κα

κόδοξες (Έπιστ.

τίς όποίες γνωρίζουμε μόνο από μεταγε

352
102, 22),

νέστερα έργα του καί τήν έναντίον του κριτική. νΕτσι, πρώτη
ασφαλής πηγή, βάσει της όποία ς μπορουμε νά παρακολουθήσουμε
τήν θεολογική τοποθέτηση του 'Α., παραμένει Όμολογία του πρός

τόν αύτοκράτορα Ίοβιανό.
Αύτή συντάχτηκε τό 363 καί μας παρέχει κυριολεκτικά τό πρό
γραμμα της μετέπειτα θεολογικης του πορείας. Ή όμολογία του καί

οί Έπιστολές του Πρός τούς έν Διoκαισαpεί~ επισκόπους καί Πρός
Σεραπίωνα είναι αποκαλυπτικές δχι μόνο τών αντιλήψεών του, αλ
λά καί της ένσυνείδητης παραχαράξεως ορθόδοξων συνοδικών α
ποφάσεων, ώστε νά έμφανίζεται οπαδός της Νίκαιας καί του' Αθα
νασίου. ΣυγκεΚΡΙμένα, στήν δμολογία του πρός τόν Ίοβιανό, ένώ
αναλύει διεξοδικά τά χριστολογικά άρθρα του Συμβόλου της Νίκαιας,

παρασιωπα τόν όρο «ένανθρωπήσαντα» (του όποίου τήν σημασία
γνωρίζει) καί τόν αντικαθιστα μέ τίς φράσεις: «γεγεvvησθαι κατά σάρ
κα», «υίόν ανθρώπου κατά σάρκα» καί «μία φύσις του Θεου Λόγου

σεσαρκωμένη». Κι ένώ τό κείμενο είναι γραμμένο μετά τήν σύνοδο
'Αλεξανδρείας του 362, στήν όποία καταδικάστηκαν οί απόψεις τού
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Ά., αύτός καί έμμένει στίς απόψεις του καί συνεχίζει νά ύποκρίνε
ται αφοσίωση στόν Άθανάσιο. Τήν ίδια τακτική έπαναλαμβάνει ό

Ά. στό έργο του «Κατά μέρος πίστις»

(§ 32).

Ή τακτική παραχαράξεως καί ύποκρίσεως είναι ακόμη πιό εμ
φανής στίς δύο έπιστολές καί μάλιστα στήν πρώτη από αύτές. 'Εκεί
δηλώνει εμφαντικά τήν αφοσίωσή του στόν 'Αθανάσιο καί στήν σύ
νοδο του 362, αλλά, παρουσιάζοντας στούς αγνοουντες επισκόπους
τήν σχετική μέ τίς απόψεις του απόφαση της συνόδου αύτης (Μ. 'Α
θανασίου, Τόμος πρός Άντιοχείς

7),

σαφώς τήν παραχαράττει. Ή

σύνοδος μιλάει περί «σαρκώσεως καί ενανθρωπήσεως», περί του ότι
ό Λόγος «γεγένηται ανθρωπος δι' ήμας», γιά νά σώσει «τελείως καί
όλοκλήρως», σώμα καί ψυχή, τόν άνθρωπο: «ούδέ σώματος μόνου,
αλλά καί ψυχης εν αύτφ τφ Λόγφ σωτηρία γέγονεν». Ή ψυχή καί
ό νους έχουν ανάγκη σωτηρίας, εφόσον συναποτελουν τόν άνθρω
πο, καί σώζονται μόνο εάν προσληφθουν από τόν Λόγο.
Άντίθετα ό Ά., παρουσιάζοντας δηθεν ακριβώς τό κείμενο, γρά
φει ότι ό Λόγος έγινε «σάρκα» χωρίς νά αναλάβει «νουν ανθρώπι
νον». Παρασιωπα τόν όρο «ενανθρώπησις» καί προσδίδει άλλη

έννοια στήν φράση της συνόδου ότι ό Κύριος δέν είχε «σώμα άψυ
ΧΟν» καί «ανόητον» (χωρίς νου). Ή σύνοδος προϋποθέτει σαφώς ότι

ό νους του Κυρίου ήταν ανθρώπινος καί ό Ά. γράφει σαφώς ότι ό
νους δέν ήταν ανθρώπινος. Ή παρεξήγηση όμως δέν είναι συγγνω

στή, διότι ή έκθεση είναι σαφής καί διότι στήν σύνοδο παρέστησαν
αντιπρόσωποι-όπαδοί του Ά. Αύτοί παρακολούθησαν γιά λογαρια
σμό του τίς εργασίες της καί συμφώνησαν μέ τίς αποφάσεις καί τό

πνευμα της, μέ αποτέλεσμα ό Ά. νά εμφανίζεται δηθεν ώς ύπέρμα
χός της. Άκόμη ό 'Α. έπρεπε νά γνωρίζει ότι στόν 'Αθανάσιο οί χρι
στολογικοί όροι «σάρκα» καί «σάρκωσις» σημαίνουν γενικά τόν

άνθρωπο καί τήν ενανθρώπηση. Έπομένως, πρόκειται γιά ήθελημέ
νη παραχάραξη, πού σκόπευε στήν συνειδητή εξαπάτηση τών συγ

χρόνων του, στούς όποίους προσποιόταν τόν νικαϊκό, βάσει της

αποδοχης της όμοουσιότητας του Υίου καί του Πνεύματος πρός τόν
Πατέρα. Ή όμολογία όμως του όμοουσίου καί οί αγώνες του κατά

τών αρειανών δέν αρκουν, γιά νά θεωρηθεί πραγματικός όπαδός της
Νίκαιας καί του' Αθανασίου, όπως νομίζουν οί ερευνητές.

W

Αλλω

στε ποτέ γνήσιος φορέας της Παραδόσεως δέν μεταβλήθηκε σέ θε

μελιωτή αΙρέσεως. Αύτό έγινε μέ τόν 'Α. καί άλλους αίρετικούς,

επειδή κάτι ούσιαστικό αθετουσαν από τήν Παράδοση. Όπότε, προ
σπαθώντας νά συνεχίσουν τήν θεολογία πρός λύση νέων προβλημά

των, κακοδοξουσαν, αφου είχαν σοβαρά διασαλεύσει τό θεμέλιο, τήν
Παράδοση.
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Ό Χριστός έχει μία φύση, διότι ή σάρκα δΙν έχει ύπόσταση' αύτή
ύπάρχει μόνο στόν νοϋ
Τό πρόβλημα που αντιμετώπισε ή 'Εκκλησία στίς πρώτες δεκαε

τίες του Δ' αΙ ήταν ή σχέση του Υίου πρός τόν Πατέρα. Τό πΡόβλη
μα που έθεσε μετά ό 'Α. αφορουσε τήν σχέση της ανθρωπότητας καί
της θεότητας στό πρόσωπο του Χριστου ή τό πώς τής μίξεως θείου

καί ανθρωπίνου κατά τήν ένσάρκωση. Πρίν λήξουν οί τριαδολογι
κές συζητήσεις καί είδικά πρίν αφομοιωθεί ή θεολογία του' Αθανα

σίου καί του Βασιλείου, ό Ά. ανακινεί μέ όξύ τρόπο χριστολογικά
ζητήματα, στά όποία δίνει εύφυείς λύσεις μέ ώραίο αποφθεγματικό
λόγο.

Στήν χριστολογία του κινήθηκε, φαίνεται, από έρευνητική διάθε
ση, αλλά καί από συγκεΚΡΙμένες αφορμές, τίς όποίες μάλιστα έπι
σημαίνουμε στό πρώτο γνωστό χρονολογημένο κείμενό του, δηλαδή
στήν 'Ομολογία πρός τόν Ίοβιανό, του ετους

363.

Πρόκειται γιά τήν

μή σαφώς αναπτυγμένη αντίληψη, ή όποία κατά τόν Ά. (Πρός Διο

VΎσιαν Α') προερχόταν από όπαδούς του Παύλου Σαμοσατέα καί
σύμφωνα μέ τήν όποία εχουμε δύο υίούς: τόν αληθινό Υίό του Θεου
καί τόν Υίό του ανθρώπου, πού έλαβε σάρκα της Μαρίας. Ό πρώ
τος εχει φύση άκτιστη θεία, ό δεύτερος κτιστή ανθρώπινη. Ή φύση

του πρώτου προσκυνείται, ή φύση του δευτέρου δέν προσκυνείται.

Ό πρώτος είναι Θεός. Ό άλλος είναι «κατά χάριν» Θεός ή «ένθε
ος» ή μόνο φωτισμένος, πού γι' αύτό από «τρεπτός» έγινε «άτρεπτος»

(αρειανικές ίδέες). Σέ μεταγενέστερα έργα του ό Ά. φαίνεται νά κι
νείται πρός αναίρεση μιας αντιδράσεως τών θύραθεν σοφών, πού γνώ

ριζαν τόν χριστιανισμό (Κέλσος, Πορφύριος;) καί ύποστήριζαν δτι

είναι αδύνατο νά γίνει ό Θεός άνθρωπος καί μάλιστα «διά γυναικός».
Δυνατόν μόνο είναι νά εχουμε «άνθρωπον ένθεον» (Fragment 14, 51
κ.ά.), δηλαδή άνθρωπο φωτισμένον από τόν Θεό, κάτι πού τουλάχι
στον έλυνε τό πρόβλημα τής γνώσεως. Ποίοι δμως ήταν οί «σοφοί»

αύτοί καί τί ακριβέστερα ύποστήριζαν δέν γνωρίζουμε.

, Από

τήν αρχή της θεολογικής του δραστηριότητας ό 'Α. καί μέ

χρι τό τέλος του βίου του προσπαθεί νά ανατρέψει δλες τίς αντιλή
ψεις αύτές, έξηγώντας τό πώς έγινε ή ένσάρκωση, ή μίξη θείου καί

ανθρωπίνου, καί προβάλλοντας εναν καί μοναδικό Υίό, πού ειναι «φύ
σει» Θεός καί συγχρόνως «Θεός ένσαρκος» καί προσκυνητός. Είχε
δμως ήδη αρνηθεί ένσυνείδητα τήν πίστη της 'Εκκλησίας δτι ό θείος
Λόγος είναι «ένανθρωπήσας», δηλαδή προσέλαβε συγχρόνως τήν
σάρκα καί τό πνευμα (νου-ψυχή) του ανθρώπου. Φρονουσε δτι ό Λό
γος προσέλαβε μόνο σάρκα, έρμηνεύοντας κατά λέξη τό Ίωάν.

14.

νΕτσι όμολογουσε δτι ό Χριστός έχει μόνο «μίαν φύσιν

θείαν) σεσαρκωμένην»:

1,

(= τήν

«'Ο τοίνυν γεννηθείς έκ της Παρθένου Μαρίας γίός Θεοϋ φύσει καί
Θεός άληθινός καί ού χάριτι καί μετουσίQ., κατά σάρκα μόνον τήν
έκ Μαρίας άνθρωπος» (Πρός Ίοβlαν6ν).

«Ούκ άρα σώζεται τό άνθρώπινον γένος δι' άναλήψεως νοϋ καί ό

λου άνθρώπου, άλλά διά προσλήψεως σαρκός, ή φυσικόν μέν τό
ήγεμονεύεσθαι· έδείτο δέ άτρέπτου νοϋ, μή ύποπίπτοντος αύτΌ διά
έπιστημοσύνης άσθένειαν, άλλά συναρμόζοντος αύτήν άβιάστως
έαυτφ»

(Fragment 76).

Γιά νά στηρίξει τήν διδασκαλία του περί ένσαρκώσεως, πού όδη
γεί στήν μία φύση τού Χριστου, κατέφυγε στόν φιλοσοφι κό χώρο,

συγκεκριμένα στόν Άριστοτέλη, πού, ακολουθώντας τόν Δημόκρι

το, δίδασκε δτι «αδύνατον γάρ είναι έκ δύο (= ούσιών μέ έντελέχεια)
εν ή έξ ένός δύο γενέσθαι» (Μεταφυσικά 1Ο39α

9-10).

WΕτσι ό Ά. θε

μελίωνε τήν αρχή, δτι δύο τέλεια δέν γίνονται ενα. Έπομένως ενω
ση δύο τέλειων ύποστάσεων-φύσεων εχει ώς αποτέλεσμα πάλι δύο
αύτοτελή δντα (καί άρα δχι ενα Χριστό):
«άδύνατον άρα τόν αύτόν είναι Θεόν τε καί άνθρωπον έξ δλοκλή
ρου, άλλ' έν μονότητι συγκράτου φύσεως θεϊκής σεσαρκωμένος»
(Περί σαρκώσεως:

Fragment 9).

'Από τόν ίδιο χώρο λαμβάνει καί τήν ίδέα της ταυτότητας φύσε

ως καί προσώπου ή ούσίας καί ύποστάσεως (είναι). Οί δύο αύτές φι
λοσοφικές αντιλήψεις είναι ό έρμηνευτικός δρος καί ή αξεπέραστη
προϋπόθεση της χριστολογίας του' Α. ή τό κλειδί της κατανοήσεώς
της, μολονότι οφείλουμε νά διερωτηθουμε: ό 'Α. έπιστράτευσε τήν
φιλοσοφία, γιά νά δικαιώσει τήν θεολογία του, ή κατέληξε στήν θεο

λογία του, έπειδή από νέος διαποτίστηκε μέ τήν φιλοσοφία; 'Ό,τι
καί νά προηγήθηκε τό αποτέλεσμα μένει τό ίδιο.
«εί άνθρώπφ συνήφθη δ Θεός, (= δηλαδή) τέλειος τελείιρ, δύο άν

ήσαν, είς μέν φύσει γίός Θεοϋ, εΙς δέ θετός» (Fragment 81).
«εί γάρ πάς νοϋς αύτοκράτωρ έστί ίδικφ θελήματι κατά φύσιν κι
νούμενος, άδύνατόν έστιν έν ένί καί τφ αύτφ ύποκειμένφ δύο τούς

τάναντία θέλοντας άλλήλοις συνυπάρχειν έκατέρου τό θεληθέν έ
αυτφ καθ' δρμήν αύτοκίνητον ένεργοϋντος» (Fragment 150).
«άλλ' fστι μία φύσις, μία όπόστασις, μία ένέργεια, fv πρόσωπον,
δλος Θεός, δλος άνθρωπος δ αύτός» (Περί πίστεως καί ένσαρκώ
σεως

6).

Ή «φυσικήενωσις» κατά τήν ένσάρκωση προϋποθέτει ενα τέλειο,
δηλαδή τόν θείο Νου, κι ενα ατελές, δηλαδή τόν ανθρώπινΟ νου. Άλ

λά τό τέλειο καί άτρεπτο δέν μπορουσε νά συνυπάρξει μέ τό ατελές
καί τρεπτό, ωστε νά συμβεί «φυσική ενωσις» σ' ενα «ύποκείμενον»

(Fragment 151), δηλαδή στόν ενα ΧΡισΤQ, πού εχει μία φύση κι ενα
θέλημα. Ό ενας Χριστός του Ά. πρότυπο εχει τόν άνθρωπο, πού,

μολονότι συγκροτείται από σώμα καί ψυχή, συνιστα μία φύση, ενα
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δν. Ή αδυναμία της ένώσεως άτρεπτου καί τρεπτου νου όφείλεται
στό γεγονός δτι γενικά ό νους είναι στήν σκέψη του' Α. ταυτόσημος
μέ τήν ύπόσταση στήν τέλεια καί άπόλυτη μορφή της. Όνους, ά κό

μη καί του ανθρώπου, είναι «αυτοκράτωρ», πού σέ καμμία περίπτωση
δέν αλλάζει τήν αυτονομία του, τό θέλημά του. Έπομένως καί κατά
τήν ενωσή του μέ τόν θείο Νού (Λόγο), ό νούς τού ανθρώπου ώς αυ

τόνομη ύπόσταση θά μπορούσε νά έναντιώνεται στόν θείο Νού κι ε
τσι θά είχαμε στόν Χριστό δύο αντίρροπες πραγματικότητες:
«'Αδύνατον γάρ δύο νοερά καί θελητικά έν τφ άμα κατοικείν, ίνα
μή τό f:τερον κατά του έτέρου άντιστρατεύηται διά της οίκείας θε
λήσεως καί ένεργείας. Ούκουν ού ψυχης άνθρωπίνης έπελάβετο ό
Λόγος, άλλά μόνον σπέρματος 'Αβραάμ' τόνγάρ του σώματος

'1-

ησου ναόν προδιέγραψεν δ άψυχος καί άνους καί άθελής του Σο
λομώντος ναός» (Περί έVΏσεως:

Fragment 2).

Άντίθετα, ή «σάρκα» τού ανθρώπου δέν εχει δική της ύπόσταση,
δέν είναι «ζώον έντελές» (Άριστοτέλης), πληρες καί αυτοτελές. Γιά

νά γίνει κάτι τέτοιο ένώνεται μέ τόν νού, του όποίου δέχεται ώς «έ
τεροκίνητον» (Fragment

107)

τήν ήγεμονία καί άρα τήν ύπόσταση.

Στήν φιλοσοφική καί κοσμολογική αυτή θεώρηση της «σάρκας» στη
ρίζει τελικά ό Ά. τήν χριστολογία του: έπειδή ή σάρκα δέν εχει δική

της υπόσταση καί άρα θέλημα, μπορεί νά προσληφθεί από τόν θείο

Λόγο, του όποίου αποκτά τήν ύπόσταση καί τό θέλημα. 'Έτσι έπι
τυγχάνεται ή μία ύπόσταση, ή μία φύση, τό ενα είναι, τό ενα θέλημα
τού Χριστού: εχουμε «σύνθεσιν Θεού πρός σώμα ανθρώπινον» (Frag-

ment 119).
Τό πρόβλημα της ύποστάσεως τού άνθρώπου άπασχόλησε καί τόν

Άθανάσιο, πού είχε σμως θεολογική καί όχι φιλοσοφική έκκίνηση:

ό άνθρωπος ελαβε τό είναι-ύπόσταση άπό τόν μόνο αυθυπόστατο,
τόν Θεό. Τό είναι ταυτίζεται κυρίως μέ τό κατ' είκόνα, τό όποίο μέ
τήν πτώση επαθε, αλλά, προσληφθέν άπό τόν θείο Λόγο, έπανεύρε
τήν πηγή του, τό αρχέτυπό του, τό είναι του. Ή σχέση Λόγου καί

εΙκόνας του λύνει στόν Άθανάσιο τό πρόβλημα της ύποστάσεως του
ανθρώπου στόν Χριστό. Καί μένει μόνο τό σώμα, τό όποίο βέβαια
δέν εχει δική του ύπόσταση.

W

Αλλωστε ό Λόγος δέν γίνεται σώμα,

άπλώς λαμβάνει σώμα (βλ. σχετικό κεφάλαιο).

Μειωμtvο σωτηριολΟΎικό έvδιαφtροv

Ό Ά. δηλώνει μέ είλικρίνεια στι ό θείος Λόγος προσλαμβάνει α
τελή άνθρωπο, δηλαδή μόνο τήν χωρίς ύπόσταση σάρκα του, καί
φαίνεται ύπερήφανος πού διέγνωσε τήν διαδικασία της ένσαρκώσε-·

ως. Άμηχανία δείχνει δταν περί τό

382/3

όφειλε ν' απαντήσει στήν
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αξεπέραστη θέση του Γρηγορίου Θεολόγου: «τό γάρ απρόσληπτον

αθεράπευτον, δ δέ ήνωται τφ Θεφ, τουτο καί σώζεται», δηλαδή: αύ
τό πού δέν προσλαμβάνεται κατά τήν ένσάρκωση ( '7 ό νους του αν
θρώπου) μένει αθεράπευτο' αύτό βέβαια πού ένώνεται μέ τόν Θεό,
αύτό καί σώζεται (Έπιστ.

101, 32).

Ή ένανθρώπηση έγινε γιά τήν σωτηρία του ανθρώπου, ό όποίος
δμως μέ τήν διαδικασία-θεολογία του Ά. δέν σωζόταν, έφόσον προσ
λαμβανόταν μερικώς καί δή χωρίς τόν νου, χωρίς τό μέρος του έ

κείνο πού έκδηλώνει τήν αντίθεη ροπή καί κατευθύνει όλόκληρο τόν
άνθρωπο, του όποίου όνους γιά τόν Ά. συνιστά κυριολεκτικά τήν

ύπόσταση-ούσία.
Ό Ά. ούσιαστικά στήν θέση του Γρηγορίου δέν απάντησε καθό
λου. Δήλωνε μόνο συχνά δτι «σώζεται τό ανθρώπινον γένος ... διά
προσλήψεως σαρκός», διότι αύτης ή φύση έπιδέχεται καθοδήγηση
από τόν «άτρεπτο» Θεό

(Fragment 76). Πρόσθετε ακόμη δτι ό γίός

του Θεου «έπλήρωσεν άγίου Πνεύματος» τήν προσληφθείσα σάρκα,
τήν όποία επειτα παρέδωσε στόν θάνατο, γιά νά καταλύσει τόν θά
νατο (Κατά μέρος πίστις

35).

Δέν λέγει δμως ούτε τί γίνεται τελικά

ό ανθρώπινος νους καί άν σώζεται, ούτε πώς πληρουται άγίου Πνεύ
ματος ή σάρκα, πού στόν Ά. σημαίνει μόνο ύλη (στήν Γραφή καί
τούς θεολόγους Πατέρες σημαίνει τήν ύλη αλλά συχνά καί όλόκλη
ρον τόν άνθρωπο).
Ή αποτυχία του' Α. νά δώσει απάντηση στό πρόβλημα της σωτη
ρίας του ανθρώπου ύπογραμμίζει δτι ένα μόνο ήταν τό αρχικό του
κίνητρο καί ενας μόνο ό τελικός του σκοπός: νά δείξει τήν διαδικα
σία της ένσαρκώσεως, γιά νά έξηγήσει πώς έγινε δυνατή ή μίξη θείου

καί ανθρωπίνου. Ή θεολογία δμως, δταν καί δσο δέν εχει ώς πρώτο
κίνητρο τήν σωτηρία, μεταβάλλεται σέ φιλοσοφία, πού απλώς δια

τηρεί λίγα ή πολλά θεολογικά στοιχεία. Τό αποτέλεσμα φυσικά δέν

είναι ούτε γνήσια φιλοσοφία, έφόσον δέν κινείται απροϋπόθετα καί
δέν εχει έσωτερική συνέπεια.
ΆΥνοεϊ τούς Καππαδόκες καί όδηΥεί στόν μονοφυσιτισμό, άπό τόν
όποίο καΙ διαφέρει
Ό Ά. τελικά δέν πέτυχε νά δώσει εύλογοφανή έξήγηση της ένό
τητας στό πρόσωπο του Χριστου, διότι ταύτιζε φύση καί ύπόσταση

ή ούσία καί είναι. Κατανοουσε βιολογική τήν ενωση της ανθρώπι
νης σάρκας μέ τόν γίό του Θεου, ώς «σύνθεσιν Θεου πρός σώμα»,

πού είχε ώς αποτέλεσμα τήν μία ούσία, τήν μία φύση του Χριστου:
«μίξις θεσπεσία! Θεός καί σάρξ μίαν [καί τήν αύτήν] άπετέλεσαν
φύσιν»

(Fragment 10).
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«ούκ άρα άλλη καί άλλη ούσία Θεός καί άνθρωπος, άλλά μία κα
τά σύνθεσιν Θεου πρός σώμα άνθρώπινον» (Fragment 119).
«μίαν φύσιν του Θεου Λόγου σεσαρκωμένην καί προσκυνουμένην
μετά της σαρκός αύτου» (Πρός Ίοβιανόν).

Είναι περίεργο γιά τόν καταρτισμένο Ά., δτι δέν παρακολουθου

σε έπαρκώς τουλάχιστον τίς θεολογικές έξελίξεις της έποχης του.
Διαφορετικά θά ύπολόγιζε τήν θεολογία του Μ. Άθανασίου καί θά
μάθαινε πo~ά από τήν συμβολή του Μ. Βασιλείου στό θέμα της δια
κρίσεως ουσίας καί ιδιωμάτων, πού δδήγησε μέ συνέπεια στήν διά

κριση ουσίας καί υποστάσεων στόν Θεό. Τό πόσο συγχέει δ Ά. ουσία
καί ιδιώματα στόν Θεό φαίνεται στό ακόλουθο χωρίο του:
«πρόσωπον μέν έκάστου τό είναι αύτό καΙ ύφεστάναι δηλΟί, θεό
της δέ Πατρός ίδΙΟν" καί δπότε μία τών τριών ή θεότης λέγοιτο,
τήν Πατρός Ιδιότητα παροϋσαν γίφ τε καί Πνεύματι μαρτυρεί»
(Κατά μέρος πίστις

15).

Βέβαια καί δ Μ. Άθανάσιος δέν κατανοουσε πολύ τήν θεολογία
του Βασιλείου, τό ίδιο καί οί δυτικοί μέ πρώτον τόν Δάμασο Ρώμης.
Αυτοί δμως υίοθετουσαν απόλυτα τήν ήδη κυρωμένη συνοδικά θεο
λογική Παράδοση της Έκκλησίας καί ανέμεναν τήν έξέλιξη τών

πραγμάτων. Γι' αυτό καί οί δυτικοί τελικά δέχτηκαν τήν θεολογία
του Βασιλείου. 'Αντίθετα ό Ά. καί απέρριπτε μέρος της θεολογικης
Παραδόσεως καί προχώρησε σέ κατεύθυνση τελείως αντίθετη πρός
έκείνη του Βασιλείου: ταύτισε πρακτικά φύση καί ιδιώματα (άρα καί
ύποστάσεις) στόν Θεό καί είδε μία φύση στόν Χριστό μετά τήν ένω
ση Λόγου καί σάρκας.

Οί Καππαδόκες, κινούμενοι από τήν ανάγκη σωτηρίας δλόκλη

ρου του ανθρώπου, διέκριναν γενικά φύση καί υπόσταση καί διαπί
στωναν στόν Χριστό ένωμένες τήν θεία καί τήν ανθρώπινη φύση. Οί
φύσεις διασώζονταν ένωμένες καί ή ύπόσταση, πού είναι ϋπαρξη, δν
καί πρόσωπο, ήταν μία, του Χριστου. Ό 'Α., μή έχοντας σωτηριο

λογικό ρεαλισμό καί ταυτίζοντας φύση καί ύπόσταση, έφθασε στόν
έναν γίό (μία φύση = μία υπόσταση) μ' ένα διανοητικό εϋρημα: τόν
αποκλεισμό του ανθρώπινου νου στό γεγονός της ένσαρκώσεως, του
νου πού έκπροσωπεί τήν φύση καί τήν ύπόσταση του ανθρώπου.

'Έτσι κακοδοξώντας, έξηλθε από τήν 'Εκκλησία καί δδήγησε στόν
μονοφυσιτισμό, αντιδρώντας μέ τρόπο έσφαλμένο καί πρός τόν δυ
οφυσιτισμό τών αντιοχειανών, πού δντως έκδηλωνόταν, τουλάχιστον
μετά τό

370,

μέ κάποιες έκφράσεις του Διοδώρου Ταρσου.

Πρέπει δμως νά κάνουμε δύο έπισημάνσεις: Πρώτον, δ 'Α. κατά
βάθος δέν είχε στόν νου του δυο φύσεις, μία του θείου Λόγου καί μία
του ανθρώπου, κατά τήν ένσάρκωση, έφόσον στόν μή ένούμενο αν
θρώπινο νου έστίαζε τήν υπόσταση καί άρα τήν καθαυτό φύση του
ανθρώπου. Καί μολονότι σαφώς ή φρασεολογία του δδηγουσε στόν
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μονοφυσιτισμό, από τούς όπαδούς του όποίου καί χρησιμοποιήθη

κε, ό ίδιος ό 'Α. δέν είχε συνείδηση ταυτίσεως τών δύο φύσεων στόν
Χριστό ή απορροφήσεως της ανθρώπινης από τήν θεία. Ή διαφορά
λοιπόν του' Α. πρός τόν μονοφυσιτισμό έγκειται στό δτι ό πρώτος

αφήνει απρόσληπτη τήν ύπόσταση-φύση του ανθρώπου, ένώ ό δεύ
τερος θεωρεί απορροφημένη τήν ανθρώπινη στήν θεία φύση. 'Όμως
καί οί δύο καταλήγουν στό ίδιο αποτέλεσμα: στήν μία φύση του
Χριστού.

Δεύτερον, παρά τήν έπιμονή του στήν μία φύση του Χριστού μετά
τήν ενωση τού Λόγου μέ τήν σάρκα, έξηγεί δτι ή σάρκα έγινε μετά

τήν ενωση «θεία», αλλά όχι «τπ φύσει»:
«Τή γάρ ένώσει τΌ πρός τόν Λόγον, θεία ή σάρξ, ού τή φύσει ... ού
γάρ δή καί άσώματον γενέσθαι σώμα δυνατόν, ώσπερ άφρόνως ε
τεροι λέγουσι»

(Fragment 160).

Οί έξηγήσεις του αύτές αποτελούν απάντηση σέ κάποιους ακραιφ
νώς μονοφυσιτίζοντες, πού δίδασκαν δτι ή προσληφθείσα σάρκα έ
γινε «όμοούσια» πρός τόν θείο Λόγο (Έπιστ. Πρός Σεραπίωνα,

Fragment 161).
'Ίσως μάλιστα νά συνειδητοποίησε τό σφάλμα του ή τό αδιέξοδό

του, δταν, γράφοντας «Κατά Διοδώρου πρός Ήράκλειον», έπέμενε
δτι «ούκ άρα άλλη ούσία Θεός καί άνθρωπος, αλλά μία κατά σύν
θεσιν Θεού πρός σώμα ανθρώπινον» (Fragment

119).

Άλλά καί οί

τελευταίοι λόγοι του όδηγούν στήν ίδέα της όμοουσιότητας Θεού καί

ανθρώπινου σώματος, κάτι πού ειναι πάλι σφάλμα.

ΒΙΟΣ

Ό Ά. γεννήθηκε περί τό

315

ή λίγο πρίν στήν παραλιακή πόλη της Συ

ρίας Λαοδίκεια, πού τότε βρισκόταν σέ ακμή. Πατέρας του ήταν ό γραμ
ματικός 'Απολινάριος, αλεξανδρινής καταγωγης πού εγκαταστάθηκε στήν

Λαοδίκεια, όπου εγινε πρεσβύτερος, εγραψεεγχειρίδlO γραμματικης, μέ πα
ραδείγματα από χριστιανικά κείμενα, συνέταξε εργα μέ όμηρικά μέτρα κι
εζησε τουλάχιστον μέχρι τό 362/3. Κοντά στόν πατέρα του ό Άπολινάριος
υίός εμαθε τά πρώτα γράμματα, διδάχτηκε τήν πίστη καί αγάπησε τήν θύ
ραθεν σοφία. 'Απέκτησε οικειότητα πρός τούς φιλοσόφους καί τούς ποιη
τές, τούς τελευταίους τών όποίων καταλάβαινε περισσότερο, επειδή ό ίδιος

διέθετε ποιητικό ταλέντο, μέτριο βέβαια. Ό Φιλοστόργιος ('Εκκλησιαστι
κή ιστορία Η ι 11) τόν συγκρίνει στήν πολυμάθεια μέ τούς μεγάλους καπ
παδόκες θεολόγους Βασίλειο καί Γρηγόριο Θεολόγο. 'Ό,τι όμως τόν διέ
κρινε από τούς μεγάλους καππαδόκες, ήταν ό κριτικός συνθετικός νούς
καί ή παραδοσιακότητα πού είχαν οί τελευταίοι καί δέν είχε αύτός.
Ό Ά. ασκησε τό έπάγγελμα τού διδασκάλου της ρητορικής γιά πολλά
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χρόνια. Πώς καί μέ τήν βοήθεια ποίων εΙσηλθε στήν σπουδή τών θεολογι

κών πραγμάτων δέν γνωρίζουμε. Βέβαιο είναι δτι γνώριζε τήν έβραϊκή, πού
τόν βοηθούσε πολύ στήν ερμηνεία της Π. Διαθήκης, καί ότι όταν πολύ βρα

δύτερα, περί τό

376/7,

τές του (Ίερωνύμου,

δίδαξε στήν Άντιόχεια, εντυπωσίαζε τούς ακροα

Dc viris iJJustribus 104).

Οί ' Απολινάριοι, πατέρας καί υίός, συνδέονταν φιλικά μέ τόν περίφημο

σοφιστή καί ίερέα τού Διονύσου Έπιφάνιο, τού όποίου ακουγαν μαθήμα
τα. Συνέβη μάλιστα νά λάβουν μέρος (λίγο πρίν τό 335) σέ συγκέντρωση
καί μέ λατρευτικό χαρακτήρα, πού όργάνωσε δ Έπιφάνιος. Τό γεγονός προ

κάλεσε θόρυβο καί δ επίσκοπος Θεόδοτος αφόρισε τούς Ά., οί όποίοι ό
μως δείχνοντας μετάνοια επανηλθαν στήν Έκκλησία.

Τό

346,

οϊ δύο Άπολινάριοι, υποδέχτηκαν καί περιποιήθηκαν τόν Μ. Ά

θανάσιο, πού πέρασε από τήν πόλη τους, επιστρέφοντας από τήν β' εξορία

του (341-346). Ό Λαοδικείας Γεώργιος τότε, καταδικασμένος από τούς ορ
θοδόξους (σύνοδος Σαρδικης: 343), εδειξε εχθρότητα πρός τούς Άπολινα
ρίους, τούς δποίους μάλιστα, κατά τόν Έπιφάνιο Σαλαμίνας Κύπρου,
εξόρισε (ΡΟ

42, 676),

'Εκκλησ. ιστορία ΣΤ'

κάτι πού, καθώς φαίνεται, δέν συνέβη (Σωζομενού,

25),

διότι εδωσαν εξηγήσεις καί ζήτησαν συγνώμη.

Ή στάση τού Ά. έναντι τού Μ. Άθανασίου καί ή χαμένη αλληλογραφία

τών δύο ανδρών δημιούργησε στήν έρευνα τήν γνώμη, πού ήδη επικρατεί,

ότι ό' Α. ήταν πιστός οπαδός της Νίκαιας (τούτο φρονούσε κατ' αρχήν καί
ό Μ. Βασίλειος: Έπιστολή

265, 2).

Στήν πραγματικότητα είχε άποστασιο

ποιηθεί καί από τήν Νίκαια καί από τόν Άθανάσιο. Ή αποστασιοποίησή

του αυτή, αν δέν ήταν μέχρι τό

350

συνειδητή, θά εγινε αμέσως μετά, εφό

σον κατά τόν Θεολόγο Γρηγόριο ('Επιστολή

102, 22, πού γράφηκε τό 382
καί λέει ότι ή κακοδοξία τού Ά. αρχισε πρίν 30 χρόνια) ό Ά. διατύπωσε
δημόσια τίς σχετικές κακόδοξες άπόψεις του λίγο μετά τό 350. Ώς λαϊκός
καί δή περί τό 355 είχε τυπική αλληλογραφία μέ τόν Βασίλειο, ό όποίος
δέν είχε θίξει σ' αυτήν θέματα θεολογικά (Έπιστ. 224, 2 καί 226, 4).
Ό Ά. εγινε πρεσβύτερος περί τό 355/6 καί επίσκοπος περί τό 360/1 μέ
τήν βοήθεια τών όρθοδόξων τής Λαοδίκειας, όταν εκθρονίστηκε από τήν
σύνοδο της Κωνσταντινουπόλεως

(360)

ό δμοιουσιανός επίσκοπος τής πό

λεως Γεώργιος. Ή εκλογή του εγινε προβληματική από αποψη κανονική,

αλλά ό Ά. αναγνωριζόταν ευρύτερα καί τό

362 αντιπρόσωποί του, μονα

χοί της Λαοδίκειας, πήραν χωρίς ψηφο μέρος στήν σύνοδο της' Αλεξάν

δρειας (βλ. Μ. Άθανασίου, Τόμος πρός Άντιοχείς

9: ΒΕΠ 31,128). Στήν

σύνοδο αυτή καταδικάστηκε εμμεσα πλήν σαφώς ή θεμελιώδης του διδα
σκαλία, τήν όποία γνωρίζουμε από τήν «Όμολογίω> του πρός Ίοβιανό τού
έτους 363. Άναμίχτηκε πολύ ενωρίς στό αντιοχειανό σχίσμα καί μέριμνά
του έγινε ή επιρροή του στό φημισμένο κέντρο της Άνατολής, στήν Άν
τιόχεια, όπου φρόντισε νά διδάσκει γιά μικρά η μεγάλα διαστήματα καί
ν' άποκτά όπαδούς, αλλά μάλλον μετά τό
Μέχρι τό

363

365.

δ Ά. ασχολήθηκε λιγότερο μέ τά θεολογικά προβλήματα

καί περισσότερο μέ τήν διδασκαλία της ρητορικής καί τήν συγγραφή, πού

είχε σκοπό αφενός μέν νά απαντήσει στίς κατηγορίες τών εθνικών κατά
τού χριστιανισμοϋ, άφετέρου δέ νά δώσει κείμενα καί μάλιστα ποιητικά στά
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χριστιανόπουλα, από τά όποία τό

362 ό

αύτοκράτορας 'Ιουλιανός στέρησε

τήν έλληνική γραμματεία. ΜΕτσι έγραψε τά έργα ΤΟυ «Κατά Πορφυρίου»
καί «'Υπέρ άληθείας», πού δυστυχώς χάθηκαν. Ή παράδοση θέλει πολύ
εκτενέστερη τήν συγγραφική του παραγωγή, πού ήρθε σάν αντίδραση στήν
παραπάνω ενέργεια τού 'Ιουλιανού.

Τό γεγονός ότι στήν σύνοδο τών Τυάνων

(368) ώς

όρθόδοξος επίσκοπος

Λαοδικείας μετέσχε ό Πελάγιος δείχνει μάλλον αλλαγή της στάσεως τών

όρθοδόξων έναντι τού 'Α., τόν όποίο καί αν δέν είχαν παραμερίσει τελείως
τόν ύποπτεύονταν σοβαρά γιά κακοδοξία.

Κι ένώ ή 'Εκκλησία δέν είχε συνοδικά

-

καθόσον γνωρίζουμε -

πάρει

θέση κατά τού 'Α., πολλοί πιστοί, μερικοί τών όποίων δέν ήσαν άκραιφ
νείς όρθόδοξοι, όπως ό Εύστάθιος Σεβαστείας καί οί όπαδοί του, θεωρού
σαν τόν 'Α. αίρετικό. Αύτό φαίνεται από τήν προσπάθεια τού Εύσταθίου
περί τό

375

νά δείξει δτι ό Μ. Βασίλειος άλληλογραφούσε μέ τόν 'Α. καί

συμμεριζόταν τίς απόψεις του' αρα γιά τόν Εύστάθιο καί ό Βασίλειος ήταν
κατακριτέος. Στήν πραγματικότητα όμως ό Βασίλειος:α) είχε γράψει πρίν
είκοσι χρόνια γράμμα ή γράμματα στόν 'Α. χωρίς καμμιά θεολογική ανα

φορά· β) δέν είχε διαβάσει βιβλία του, μολονότι ακουγε δτι πρόκειται γιά
όρθόδοξο καί πολυγράφο ανδρα' γ) εξαιτίας της πλαστογραφίας τού Εύ
σταθίου καί τών όπαδών του πρόσεξε κάποιες παρεκκλίσεις τού Ά. (γιά
κάποιες φαίνεται μόνον ακουσε), τίς όποίες καταδίκασε. Αύτά προκύπτουν
από τίς Έπlστολές τού Βασιλείου
λος, τό ετος

377,

στήν Έπιστολή

129, 131,223,224,226,244,265 Κ.α. Τέ
του 263 ό Βασίλειος ζητάει καί άπό τούς

δυτικούς τήν συνοδική καταδίκη του Ά., γιά τίς πολλές του παρεκκλίσεις
καί μάλιστα γιά τήν περί σαρκώσεως τού θείου Λόγου κακοδοξία του

(§ 4).

Στό πλαίσιο της δράσεώς του ό 'Α. βοήθησε τόν αντιοχέα όπαδό του Βι
τάλιο νά γίνει

(376) επίσκοπος

στήν 'Αντιόχεια. 'Όταν εγκατέλειψε τόν Βι

τάλιο καί ή Ρώμη, ή αντιοχειανή κοινότητά του διακρίθηκε σαφώς ώς
απολιναριστική εκκλησία, στούς κόλπους της όποίας από τό 376 εκινείτο
συνεχώς ό 'Α. 'Εκεί μάλιστα επιδόθηκε σέ διδακτικό εργο καί είδικότερα
στήν έρμηνεία τών Γραφών, γιατί έτσι θά μπορούσε νά θεμελιώσει τήν ί
διαίτερη όμάδα ή εκκλησία του, όπως αφήνει νά νοηθεί ό Γρηγόριος Θεο
λόγος (Έπιστ. 101,73). Στήν 'Αντιόχεια τόν ακουσε καί τόν θαύμασε (377)
καί ό λατίνος 'Ιερώνυμος (ΡΙ 25, 745).

Τό 379 ό Βιτάλιος καί οί όπαδοί του συγκρότησαν στήν Άντιόχεια σύνο
δο απολιναριστών. Τήν ίδια εποχή ή διδασκαλία τού 'Α. απασχόλησε καί
τόν 'Επιφάνιο Σαλαμίνας Κύπρου, πού τό 377 καταχώρισε τήν διδασκαλία
αύτή μεταξύ τών αίρέσεων (Πανάριον 77, 20). Τό γεγονός δείχνει δτι είχε
ήδη δημιουργηθεί απολιναρισμός καί ότι ή έκκλησιαστική συνείδηση τόν
απέρριπτε, άκόμα καί αν δέν μπορούσε νά ,όν αναιρέσει συστηματικά. Μέ
ενέργειες τού Βασιλείου ό 'Α. καταδικάστηκε στήν Ρώμη στό τέλος τού

377 ή

στίς αρχές τού 378 (Σωζομενού, Έκκλησ. ίστορία ΣΤ' 25. Θεοδωρή
του, Έκκλησ. ίστορία Ε' 10). Στήν σύνοδο κλήθηκαν καί απολιναριστές
μέ επικεφαλης τόν Τιμόθεο, επίσκοπο Βηρυττού, γιά νά εξηγήσουν τίς αν
τιλήψεις τους, οί όποίες καί καταδικάστηκαν χωρίς νά γίνει (κατά τά σω

ζόμενα άποσπάσματα) προσωπική μνεία τού Ά. (ΡΟ

13, 352-353).
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'Επειδή όμως δ απολιναρισμός ει χε διαδοθεί καί είχε προκαλέσει σάλο
στήν ' Ανατολή (Συρία, Παλαιστίνη, Κωνσταντινούπολη, Καππαδοκία, Πόν
το, Μ. Άρμενία καί γενικά στήν Μικρασία) μέ σημαντικό αριθμό έπισκό
πων στούς κόλπους του, ή 'Εκκλησία αναγκάστηκε νά τόν αντιμετωπίσει
αποφασιστικότερα στήν σύνοδο 'Α ντιοχείας τό
κουμενική Σύνοδο (τού

381

καί

382).

379

καί μετά στήν Β Ι Οί

'Εκεί διατυπώθηκε σύντομα ή άπάν

τηση στήν χριστολογική αίρεση τού Ά. καί περιλήφθηκαν συλλήβδην οί
«άπολιναριστές» στούς αίρετικούς, ένώ σέ σύνοδο τού

382

στήν Ρώμη κα

ταδικάστηκε ό Ά. προσωπικά. Σέ αντίδραση τότε ό Ά. καί οί όπαδΟί του
συγκρότησαν σύνοδο στήν Ναζιανζό. Τό ίδιο ετος ό Γρηγόριος άρχισε τήν
έναντίον τού' Α. θεολογική πολεμική, όπως τήν γνωρίζουμε από τίς 'Επι
στολές του
τό

383

(101

καί

102

τού ετους

382

καί

202

τού έτους

387).

Λίγο μετά

οί απολιναριστές έγκατέστησαν δικό τους έπίσκοπο στήν Ναζιαν

ζό, μολονότι τό ίδιο ετος καί τό έπόμενο δ Θεοδόσιος έπικύρωσε τήν κα
ταδίκη τού άπολιναρισμού. Τό 388 διάταγμα απαγόρευε στούς άπολιναρι
στές νά έχουν έπισκόπους καί νά συγκαλούν συνόδους

(Codex Theodos.
χνι S, 14 καί 15). WΕκτοτε αρχίσε ή πτώση τού άπολιναρισμού. Στήν Άν
τιόχεια μόλις τό 425 ένώθηκε ή άπολιναριστική έκκλησιαστική κοινότητα
μέ τήν δρθόδοξη 'Εκκλησία (Θεοδωρήτου, Έκκλησ. ίστορ(α ΕΙ 38, 2).
Πότε ακριβώς πέθανε ό Ά. δέν γνωρίζουμε' δπωσδήποτε δμως μεταξύ

390

καί

392.

ΕΡΓΑ

'Η"συΥγραφική παραγωγή τού Άπολιναρίου ύπηρξε ποικίλη καί μεγάλη,
αλλά ή καταδίκη του στήν συνείδηση της 'Εκκλησίας καί ή κατά συνέπεια
βαθμιαία έξαφάνιση τού απολιναρισμού όδήγησαν στην απώλεια γενικά τών
εργων του, άπό τά όποία έλάχιστα σώζονται όλόκληρα, ένώ τά άλλα είναι
γνωστά μόνο από τούς τίτλους ή άπό μικρά καί μεγάλα αποσπάσματα. Με
ρικά άπό τά εργα του διασώθηκαν, διότι όπαδοί του τά κυκλοφορούσαν

μέ άλλα όνόματα, όπως τού Μ. 'Αθανασίου, τού Ίουλίου Ρώμης, τού Γρη
γορίου Θαυματουργού κ.ά. Τά πολλά του άποσπάσματα συνδέονται κατά

κανόνα μέ τίτλο, δ όποίος όμως δέν γνωρίζουμε άν είναι τίτλος έργου του
(χαμένου) ή τίτλος κεφαλαίου κάποιου εργου του. 'Αφορμές γιά τήν σύντα

ξη τών έργων του ύπηρξαν: α) ή ανάγκη σπουδης τών έλληνικών γραμμά
των άπό τούς χριστιανούς, γιά τούς όποίους εγραψε ποιητικά καί διαλογικά
κείμενα μέ περιεχόμενο χριστιανικό- β) ή άνάγκη νά καταπολεμήσει τούς

έθνικούς καί τούς αίρεΤΙΚΟύς καί νά ύπερασπίσει τόν χριστιανισμό γενικά
καί τήν όρθοδοξία είδικά' γ) ή ανάγκη νά έξηγήσει καί νά ύπερασπίσει τίς
προσωπικές του θεολογικές αντιλήψεις καί δ) ή ανάγκη νά προσφέρει ύ
μνους ίδιαίτερους στήν άπολιναριστική έκκλησία πού ίδρυσε. "Ο, τι άπό τά
εργα του σήμερα σώζεται άνήκει πλήν έξαιρέσεων στήν τρίτη δμάδα. Βά

σει αύτών μπορούμε νά χαρακτηρίσουμε τόν Ά. αξιόλογο συγγραφέα μέ
πλούσια φιλοσοφική κατάρτιση, μέτρια κριτική διάθεση καί ώραιότατο α-
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ποφθεγματικό ύφος. ~Oλα του τά έργα είναι σύντομα κι εχουν φροντισμέ
νη φράση. 'Ακολουθεί πίνακας τών σωζόμενων έργων τού 'Α., τών άπο

σπασμάτων καί τών τίτλων χαμένων έργων του. Δυστυχώς ή χρονολόγη
ση τών έργων αύτών είναι πλήν ένός δυσχερέστατη
Πρός Ίοβιανόν. Σύντομο κείμενο, πού γράφηκε τό

1\

363

άδύνατη.
γιά νά έκθέσει στόν

νέο αύτοκράτορα Ίοβιανό τήν πίστη του, όπως έκαναν πολλοί τήν ίδια έ

ποχή. Σώζεται σέ λατινική, συριακή, αρμενική καί γεωργιανή μετάφραση
ΙΙ

(CPG
ΡΟ

3665).

26, 25-29. Η. ΙΙΕΤΖΜΑΝΝ, ApoIIinaris von I.aodicea und seine Schule
1904, σσ. 250-253.

(Τυ Ι),

Tίibingcn

Περί της εν Χριστφ ένότητος τού σώματος πρός τήν θεότητα. Σώζεται
όλόκληρο. Ό 'Α. έπιχειρεί τήν θεμελίωση της χριστολογίας του. Μεταφρά

στηκε στήν συριακή, ένώ εχουμε αποσπάσματα στήν αραβική καί τήν (φ
μενική

(CPG 11 3646).

PL 8, 873-875.

Η. ΙΙΕΤΖΜΑΝΝ, μν. έργ., σσ.

185-193.

Ή κατά μέρος πίστις. Σύντομο, αλλά τό έκτενέστερο από τά σωζόμενα
εργα του. Πρέπει νά γνώρισε μεταγενέστερες έπεμβάσεις. Μεταφράστηκε
στήν συριακή καί τήν αρμενική, από τήν όποία έχουμε μόνο αποσπάσμα
τα

(CPG 11 3645).

ΡΟ

10, 1104-1124.

Η. ΙΙΕΤΖΜΑΝΝ, μν. έργ., σσ.

Περί πίστεως καί ενσαρκώσεως

167-185.

(De fidc et incarnationc contra adversarios).

Μάλλον ακέραιο έργο, πού (έκτός από ένα του έλληνικό απόσπασμα) σό)
θηκε σέ συριακή μετάφραση

(CPG 11 3647).

Στό ίδιο έργο μάλλον ανήκει

καί τό απόσπασμα Περί ένώσεως (Lίetzmann, μν. έργ., σ.
ΡΙ

8,876-877.

Η. ΙΙΕΤΖΜΑΝΝ, μν. έργ., σσ.

204, fragm. 2).

193-203.

Άπόδειξις περί της θείας σαρκώσεως της καθ' όμοίωσιν ανθρώπου

(Fragm. 13-105).

Τό σπουδαιότερο θεολογικό καί αντιπροσωπευτικότερο έρ

γο τοϋ Ά. Σώθηκαν πολλά καί έκτενή άποσπάσματα στό έργο τού Γρηγο
ρίου Νύσσης «Πρός τά Άπολλιναρίου άντιρρητικός»

(PG 45, 1123-1270),

στό όποίο καταπολεμούνται οί απόψεις τού Ά. Βάσει τών αποσπασμάτων
ό Ε. Mllhlenberg προσπάθησε νά ανασυγκροτήσει τό όλο έργο κατά τήν δομή
καί τό περιεχόμενό του
Η.

LIETZMANN,

(ApoIIinaris

μν. έργ., σσ.

νοn

Laodicea,

Gbtιίngen

1969,

σσ.

86-90).

208-252.

Έπιστολαί. Άπό τίς πολλές πού έγραψε σώζονται άκέραιες μόνο δύο,

οί Πρός τούς έν Διοκαισαρείg. έπισκόπους καί Πρός ΔlονύσlOν (ή πρώτη),
πού έχουν θεολογικό καί χριστολογικό περιεχόμενο. της δεύτερης σώθη-
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καν μετάφραση συριακή καί αποσπάσματα στήν αραβική καί τήν άρμενι
κή: CPG 11 3669.
Η. ΙΙΕΤΖΜΑΝΝ, μν. έργ., σσ.

255-262. PL 8, 929-935.

'Ανακεφαλαίωσις. Συνοπτική παράθεση τών θεολογικών άπόψεων τού Ά.
Συντάχτηκε μάλλον από έκδότη βάσει κειμένων τού Ά.
Η. ΙΙΕΤΖΜΑΝΝ, μν. έργ., σσ.

242-246.

Τόμος συνοδικός. Κείμενο γραμμένο μάλλον από τόν Ά. καί έπικυρω
μένο από σύνοδο άπολιναριστών στήν Άντιόχεια.
Η. υΕΤΖΜΑΝΝ, μν. έργ., σσ.

, Αποσπάσματα

262-264.

εργων: α) Σέ ποικίλα πολεμικοαντιρρητικά κείμενα καί

άνθολόγια διασώθηκε σημαντικός αριθμός αποσπασμάτων, πού κατά τήν
ενδειξη της πηγης προέρχονται από τά έξης εργα η κεφάλαια εργων τού

Ά.: Περί σαρκώσεως

(frag. 3-8), Περί σαρκώσεως ή εις τήν παράδοσιν τής
άποτάξεως καί πίστεως (frag. 9-10), Μαρίας έγκώl110ν καί περί σαρκώσε
ως (frag. 11-12), Εις τήνέπlφάνειαν τήνένσαρκον τού Θεού (frag. 108-110),
Πρός τούς άνθρωπον υπό τού Λόγου προσειλήφθαι λέγοντας (frag. 111),
Συλλογισμοί (frag. 112-116), Λόγος συλλογιστικός κατά Διοδώρου πρός 'Η
ράκλειον (frag. 117-120), Πρός Διόδωρον ή τό κατά κεφάλαιον βιβλίον (frag.
121-146), Πρός Φλαουϊανόν (frag. 147-148), Πρός ΠέτΡον (frag. 149), Πρός
Ίουλιανόν (frag. 150-152), Λόγοι (frag. 153-156), Διάλογοι (frag. 157), "Οτι
θεός ένσαρκος ό Χριστός (frag. 158), Κατά Πορφυριου (frag. 166-167), καί
από άδηλα έργα (frag. 168-171).
Η. ΙΙΕΤΖΜΑΝΝ, μν. έργ., σσ.
ΤΕΝ, είς Α. GήlΙmeier-Η.

204-207, 232-242, 248-249, 265-269. Η. ΟΕ RlEDMAΤ
Bacht, Das Konzil νοπ Chalkedon, Ι, Wίirzburg 1951, σσ. 209-210.

β) Έπιστολών: Πρός Σεραπίωνα

162-163), Πρός Διονύσιον

(frag. 159-161),
(δεύτερη) (frag. 164).

Η. ΙΙΕΤΖΜΑΝΝ, μν. εργ., σσ.

Πρός Τερέντιον

(frag-

253-255, 262.

Έξηγητικά 'Αποσπάσματα. Τέτοια έπισημάνθηκαν πολλά σέ Σειρές έρ
μηνευτικές, άλλά δέν προϋποθέτουν δλοκληρωμένα ύπομνήματα σέ βιβλι
κά κείμενα. Είναι μάλλον σημειώσεις από τήν έρμηνευτική δραστηριότητα
τού 'Α., κυρίως στήν Άντιόχεια. Τά γνωστά έξηγητικά του αποσπάσματα

αφορούν τά έξης βιβλικά κείμενα:
'Οκτάτευχος (καί Βασιλειών):

R. Devreesse, Les anciens commentateurs
grecs de Ι' Octateuque et des Rois (ST 201), Vaticano 1959, σσ. 128-154.
Ψαλμοί: R. Devreesse, Les anciens commentateurs grecs des Psaumes (ST
264), Vaticano 1970, σσ. 211-223. Μ. Harl-G. Dorival: SCh 189-220 κατά τούς
πίνακες. Ε. Mίihlenberg, Apollinaris νοn Laodicea zu Ps 1-150: Psalmen-
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kommentare aus der Κatenenϋberιieferung,
15, 16, 19).

Ι-ΠΙ,

Berlin 1975, 1977, 1978 (PTS

'Ιώβ.
Παροιμ{αι: Α.

Mai, Nova Patrum bibliotheca, νπ 2, Romae 1854, σσ. 76-80.
'Άσμα άσμάτων: ΡΟ 87/β, 1548 καί σέ πολλές άλλες στη λες.
ΉσαΤας: Α. Mai, μν. fpy., σσ. 128-130.
'Ιερεμίας καί Θρηνοι: Michaelis Chislerii Romani ... ίη Ieremiam prophetam
Commentarii ... , ι-π, Lugduni (Λυών) 1623, σέ πολλές καί τών δύο τόμων
σελίδες.
'Ιεζεκιήλ: Α.

Mai, μν. έργ., σσ. 82-91.
Δανιήλ: Α. Mai, Scriptorum vet. nova collectio, Ι 2, Romae 1825, σσ.
161-221' καί Ι 3 (183?2), σσ. 27-56.
Κατά Ματθαίον: J. Reuss, Matthaus-Kommentare aus der griechischen
Kirche (TU 61), Berlin 1957, σσ. 1-54.
Κατά 'IωάVVΗν: J. Reuss, Johannes-Kommentare aus der griechischen Kirche
(TU 89), Berlin 1966, σσ. 3-64.
Κατά Αουκαν: Α. Mai, Scriptorum vet. nova collectio, Ι 1, Romae 1825,
σσ. 179-188. του ίδιου: C/ass. Auct. Χ, σσ. 495-499.
Πράξεις 'Αποστόλων: Ι. Cramer, Catenae graecorum Patrum ίη Ν.Τ., πι,
Oxford 1838, σ. 12.
Πρός Ρωμαίους: Κ. Staab, Pauluskommentare aus griechischen Kirche,
Μϋnster 1933, σσ. 57-82.
Καθολικαί 'Επιστολαί: Ι. Cramer, μν. fpy., ΥΙΠ, Oxford 1844, σ. 11.
, Αμφιβαλλόμενα.
Στήν συλλογή 'Επιστολών τού Μ. Βασιλείου περιλαμβάνονται δύο 'Επι
στολές τού Βασιλείου πρός τόν Άπολινάριο

(361 καί 363) καί άντίστοιχα
δύο 'Επιστολές τού' Απολιναρίου πρός τόν Βασίλειο (362 καί 364). Γιά τά
κείμενα αύτά υπάρχει άμφισβήτηση, τήν όποία νεώτεροι έρευνητές παρα
μερίζουν

(G. Prestige).

Φρονούμε δμως δτι τά έπιχειρήματα δέν είναι τε

λείως πειστικά, διότι, πλήν αλλων, ό Βασίλειος βεβαιώνει ('Επιστ. 224, 2
καί 226, 4) δτι στίς 'Επιστολές πού έγραψε παλαιότερα, περί τό 355, πρός
τόν Άπολινάριο δέν συζητούσε θεολογικά θέματα, όπως συμβαίνει στίς σω
ζόμενες καί αποδιδόμενες σ' αυτούς 'Επιστολές. ' Αμφιβαλλόμενη θεωρου
με ακόμη καί τήν 'Επιστολή πρός Σεβαστηνούς (αρχή: «Έδεξάμην τό

γνώρισμα της πίστεως ... »), όπου γίνεται λόγος περί της θείας ούσίας.
ΡΟ 32, 1101 καί 1105. Η. ΟΕ RIEDMATTEN, La correspondance entre Basile de Ccsarcc
et Apollinaire de Laodicce, Ι: JThS 7 (1956) 203-210. ΒΕΠ 55, 385-388. V. COURTONNE.
S. Basile. Lettres, ΙΙI, Paris 1966, σσ. 222-226.

Χριστός πάσχων. Πρόσφατα ό

Q. Catandella στό Dioniso 43 (1969) 405-412

υποστήριξε δτι ή περίφημη τραγωδία «Χριστός πάσχων», πού αλλοτε καί
τώρα πολλοί τήν θεωρούν έργο του Γρηγορίου Θεολόγου, συντάχτηκε άπό
τόν Άπολινάριο καί πηρε τήν τελική της μορφή από τόν Γρηγόριο (Βλ. έκ
δόσεις καί βιβλιογραφία στό κεφ. Γρηγόριος Θεολόγος).
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Είς τό άγιον Πάσχα λόγοι α' -γ'. Σύντομα κείμενα πού έκδίδονταν μετα
ξύ τών νόθων έργων του Χρυσοστόμου. Ό Ε.

Cattaneo (Trois Homelίes
pseudo-Chrysostomiennes sur la Paque comme oeuvre d' Apollinaire de
Laodicee, Paris 1981) νομίζει δτι ανήκουν στόν Ά., διότι βρίσκει θέματα
καί όρους τους σέ γνήσια εργα του.
ΡΟ

59. 723-731.

Ρ.

NAUTlN: SCh 36.

Νόθα.

Μετάφρασις διά στίχων είς τόν Ψαλτηρα. Πρόκειται γιά παράφραση τών
Ψαλμών σέ ηρωικό έξάμετρο (δμηρικό;), πού όμως συντάχτηκε μετά τό

460 (1. Golega): ΡΟ 33, 1313-1537, 1627-1630.
metaphrasis Psalmorum, Leipzig 1912.

Α.

Ludwich, ApoIIinarii

'Απολεσθέντα μετρικά.

Ποιητικά: διαλογικά καί ϋμνοl. Τέτοια έργα προσγράφονται στούς Ά

πολιναρίους, πατέρα καί γιό αδιακρίτως. Φαίνεται όμως ότι ό γιός είναι
συντάκτης της συντριπτικης τους πλειοψηφίας. Ό Ά. γιός, λοιπόν, συνέ
θεσε τέτοια έργα στήν έποχή του '10υλιανου (γιά νά εχουν τήν δυνατότητα

οί χριστιανόπαιδες νά σπουδάζουν έλληνικά καί ποίηση) καί στήν έποχή
της δημιουργίας απολιναριστικης έκκλησίας

(376 έξ.) γιά

πρακτικούς σκο

πούς. Τούς ύμνους δηλαδή προόριζε γιά λειτουργική καί μή χρήση, ώστε
νά διακρίνονται οί απολιναριστές χριστιανοί από τούς λοιπούς. 'Έτσι πλη
ροφορουν ό Σωζομενός δτι ό 'Α. έγραψε «έν κατεπειγούστι χρείφ) (Έκκλησ.

ιστορία Ε'

12)

καί ό Σωκράτης δτι οί δύο Άπολινάριοι φάνηκαν «χρειώ

δεις πρός τόν παρόντα καιρόν» (του 'Ιουλιανου) ('Εκκλησ. ιστορία Γ'

16).

Γιά τό δεύτερο είδος ποιήσεως, τών ύμνων δηλαδή, πληροφορεί πάλι ό
Σωζομενός: οί απολιναριστές «θεσμοίς έχρώντο αλλοτρίοις της καθολικης

έκκλησίας, παρά τάς νενομισμένας ίεράς φδάς έμμετρά τινα μελύδρια ψάλ
λοντες παρ' αύτου του Άπολιναρίου ευρημένα ...

W

Ανδρες δέ παρά τούς πό

τους καί έν εργοις καί γυναίκες παρά τούς ίστούς τά έαυτου μέλη εψαλλον.

Σπουδης γάρ καί ανέσεως καί έορτών καί τών αλλων πρός τόν έκάστου
καιρόν είδύλλια αύτφ πεπόνητο» ('Εκκλησ. ιστορία ΣΤ'
Θεολόγου, 'Επιστολή

101, 73).

25

καί Γρηγορίου

Ή ποιητική γενικά παραγωγή του Ά. μεγε

θύνθηκε πολύ στήν παράδοση, ένώ, έφόσον αναπτύχτηκε κυρίως στά χρό

νια του 'Ιουλιανου, δηλαδή μόνο τό

362/3,

πρέπει νά ήταν μικρή. Άπό τά

μετρικά κείμενα δέν σώθηκε ου τε στίχος. Τό γεγονός κάνει αδύνατη τήν

απόδοση του ένός 11 του αλλου στόν Άπολινάριο πατέρα 11 στόν Άπολινά
ριο γιό. Άπό τίς αναφορές τών πηγών μπορουμε νά συμπεράνουμε τά έξης
ποιητικά εργα:

'Εβραϊκή άρχαlOλογία, έπος σέ δμηρικά μέτρα μέ τά παλαιοδιαθηκικά
γεγονότα από τήν δημιουργία μέχρι τήν βασιλεία του Σαούλ, σέ

24

μέρη.

Ποιήματα, μέ βιβλικές υποθέσεις σέ μέτρα τών κωμωδιών του Μενάν

δρου, τών τραγωδιών του Εύριπίδη καί της ποιήσεως του Πινδάρου.
Α/άλογοι κατά τό πρότυπο τών πλατωνικών διαλόγων μέ περιεχόμενα
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τά ευαγγελικά γεγονότα καί τίς άποστολικές πράξεις (βλ. Σωζομενοϋ, Έκ
κλησ. ιστορία ΕΙ

18

καί Σωκράτους, Έκκλησ. ιστορία ΓΙ

16).

Νέα Ψαλ τήρια.
WΥμvοl έκκλησιαστικοί.

νΕμμετρα μελύδρια

(= f:μμετρα τραγουδάκια) πού ψάλλονταν στίς διά

φορες περιστάσεις, στίς γιορτές καί τίς συνάξεις.
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110.

ΑΠΟΛΙΝΑΡΙΣΤ ΑΙ

ΕΠΩΝΥΜΟΙ

Ή διδασκαλία του' Απολιναρίου Λαοδικείας εϊλκυσε στόν συρια

κό κυρίως χώρο πολλούς όπαδούς, πού έγιναν περισσότεροι δταν,
μέ τήν χειροτονία (τό

376)

του Βιταλίου ώς έπισκόπου Άντιοχείας,

έμφανίστηκε ό απολιναρισμός ώς ίδιαίτερη έκκλησιαστική όμάδα
η έκκλησία. Μερικοί από αυτούς πρίν καί μετά τό γεγονός τουτο έ
λαβαν ένεργό μέρος στίς θεολογικές συζητήσεις, γράφοντας καί αυ
τοί σχετικά μέ τό θέμα της ένανθρωπήσεως του θείου Λόγου. νΕτσι,
στίς δύο τελευταίες δεκαετίες του Δ' αΙ, προηλθε μικρή απολιναρι

στική γραμματεία, της όποίας έχουμε μόνο αποσπάσματα, πού οί

πηγές τά αποδίδουν στούς Τιμόθεο, Βιτάλιο, Πολέμωνα, 'Ιουλιανό,
Ευνόμιο, Ίόβιο καί ουαλεντίνο. αί γνωστοί έπώννμοι απολιναριστές
δέν τήρησαν ένιαία στάση, αλλά διακρίθηκαν - βάσει τών αποσπα
σμάτων -

σέ τρείς όμάδες η τάσεις:

α. Τιμόθεος Βηρυτού-Βιτάλιος Ά ντιοχεΙας- Ίόβιος έπ{σκοπος

Καί οί τρείς θέλουν νά μένουν πιστοί στήν διδασκαλία τού άρχηγού τους
Άπολιναρίου, άλλά ό Τιμόθεος "ατανοούσε καλύτερα τήν χριστολογία τών
Καππαδοκών καί ίσως γι' αύτό δέν δυσκολεύτηκε νά ύπογράψει τίς άπο
φάσεις της Β' Οίκουμ. Συνόδου (381), στήν όποία καταδικάζεται καί δ ά
πολιναρισμός. Τού Τιμοθέου σώζονται δύο αΚέραιες 'Επιστολές, Πρ6ς
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Όμόvιoν έπίσκοπον καί Πρός Προσδόκ!Ον (Η.

Lietzmann, Apollinaris νοn
Laodicea und seine Schule, Τϋbίngen 1904, σσ. 277-8, 283-286, ρο 8, 954-959),
απόσπασμα «Κατηχήσεως» (αύτόθι, σσ. 278-279) καί ή όμολογία πίστεως,
τήν όποία έστειλε ό Μ. 'Αθανάσιος στόν αύτοκράτορα Ίοβιανό καί τήν ό
ποία ό Τιμόθεος είχε καταχωρήσει μέ παραλλαγές γλωσσικές έπουσιώδεις

σέ

fpyo

του μέ τίτλο «'Εκκλησιαστική ιστορία», γιά τήν όποία δέν γνωρί

ζουμε τίποτα (αύτόθι, σσ.

279-285.

Βλ. καί ρο

26, 813-820).

του Βιταλίου σώζεται απόσπασμα από εργο του Περί πίστεως (Η.
σ. 273).
του Ίοβίου σώζεται Όμολογία (Η.

Lietzmann,

Lietzmann,

σσ.

286-287),

στήν όποία

μιλάει γιά «υπόστασιν μίαν σύνθετον καί πρόσωπον εν αδιαίρετον» του Χρι
στου, ένώ διευκρινίζει περιέργως δτι ή ένωμένη σάρκα στόν Λόγο είναι ό
μοούσια μέ τόν Λόγο, αλλά όχι καί μέ τόν Πατέρα.

ρ. Πολiμων (ή Πολiμιος), Εύνόμιος Βεροίας, 'Ιουλιανός
Έμφανίστηκαν ώς ακραιφνείς

fi ακραίοι απολιναριστές κι έπέμεναν στήν

μία φύση του Χριστου καί στήν ένότητα τών θελήσεων καί ένεργειών του.
του Πολέμωνα σώζονται αποσπάσματα από τόν 'Αντιρρητικόν (Η.

Lietzmann,

σ.

274),

από τό «Κατά Τlμοθέου» Βηρυττου (αύτόθι, σσ.

καί από τίς Έπιστολές του Πρός Τιμόθεον (αύτόθι, σ.
λιανόν (αύτόθι, σσ.

275-276).

275)

274-275)

καί Πρός Ίου

Γνωρίζει τήν θεολογία τών Καππαδοκών, τούς

'όποίους θεωρεί δυοφuσίτες, καί περιφρονεί τούς μετριοπαθείς άπολιναρι
στές καί δή τόν Τιμόθεο, διότι έπηρεάζονται από τούς Καππαδόκες καί τόν
'Αθανάσιο.

του Εύνομίου, πού ήταν έπίσκοπος Βεροίας (της Θράκης;), σώζονται δύο
αποσπάσματα της Έπιστολης του Πρός Ζώσιμον (Η.

276-277.

ΒΕΠ

Lietzmann,

σσ.

38, 120).

του Ίουλιανου σώζεται απόσπασμα έπιστολής Πρός Πολέμωνα (Η.

Lietzmann,

σ.

277),

στό όποίο μάλιστα διακρίνει στήν μία σύνθετη φύση

του Χριστου «κινητικόν καί ακίνητον»
τό κινητικό

i\

i\

«ένεργητικόν καί παθητικόν». Μέ

ένεργητικό ό Χριστός ένεργεί.

Υ. Ούαλεντίνος
V

Αγνωστος άλλοθεν, έπιθυμεί νά είναι ό γνήσιος απολιναριστής καί κα

τηγορεί τούς έπικεφαλης τών δύο προηγούμενων τάσεων, δηλαδή τούς Τι

μόθεο καί Πολέμωνα, ότι φαλκίδευσαν τήν διδασκαλία του κοινου δασκά

λου τους. Τόν Πολέμωνα άναφέρει ώς Πολέμιον καί τόν θεωρεί δάσκαλο
του Τιμοθέου. Κινείται μεταξύ τών ύύο κα! προσπαθεί νά δείξει ότι τό σώ

μα δέν έγινε όμοούσιο του Λόγου, γιά τόν όποίο ύπηρξε μόνο fνδυμα.
του Ούαλεντίνου σώζονται «Κεφάλαια άπολογίας πρός τούς λέγοντας φά
σκειν ήμάς όμοούσιον τό σώμα τφ Θεφ» (Η. Lietzmann, σσ. 287-291).
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ΑΝΩΝγΜΑ

Στό τέλος του Δ ι αΙ τοποθετείται γενικά καί αριθμός σύντομων
κειμένων, πού προέρχονται από κύκλους απολιναριστικούς καί πού
παραδίδονται ανώννμα:
Έγκύκλιον:

PL 8, 876. Η. Lietzmann, Apollinaris νοn Laodicea und seine
1904, σσ. 292-3. Μετάφραση άκέραιη στήν συριακή.
WΕκθεσlς περί πίστεως: Η. Lietzmann, σσ. 293-4. Μετάφραση συριακή
καί άρμενική (CPG ΙΙ 3736).
~Oτι εις ό Χριστός: PG 28, 121-132. Η. Lietzmann, σσ. 294-302. Μετά
φραση συριακή καί άρμενική (CPG 11 3737).
Περί σαρκώσεως τού Θεού Λόγου: PG 28, 89-96. Η. Lietzmann, σσ.
303-307.
Έπιστολή τρίτη. Σώθηκε στήν συριακή καί τήν άρμενική: J. Flemming-H.
Lietzmann, Apollinaristische Schriften. Syrisch mit den griechischen Texten,
Berlin 1904, σσ. 49-51 (έπιχειρείται καί ή μεταφορά του στήν έλληνική). Ό
Η. Lietzmann, (μν. εργ., σσ. 307-310), δίνει μετάφραση στήνγερμανική. Με
ταφράσεις στήν άρμενική: CPG ΙΙ 3739.
Schule (TU

Ι), Τϋbίngen

Περί πίστεως. Φέρει μεταγενέστερες προσθήκες ή διορθώσεις καί σώθη
κε μόνο στήν συριακή, άπό τήν όποία μεταφέρεται στήν έλληνική:

Flemming-H. Lietzmann,

μν. εργ., σσ.

ρει στήν γερμανική (μν. εργ., σσ.

51-54.
310-318).

Ό Η.

Lietzmman

J.

τό μεταφέ

'Αποσπάσματα: 'Ένα στήν έλληνική (Η.

Lietzmann, σ. 318), δύο στήν
συριακή (J. Flemming-H. Lietzmann, σσ. 54-56 καί Η. Lietzmann, σσ. 318,
319-320: γερμανική μετάφραση) καί τέσσερα στήν άραβική (Η. Lietzmann,
σσ. 321-322: λατινική μετάφραση).

111.

ΜΑΚΑΡΙΟΣ Ο ΑΙΓΥΠΤΙΟΣ (+ 390)

ΓΕΝΙΚΑ

Ό Μακάριος ύπήρξε μεγάλη μορφή του αίγυπτιακου μοναχισμου.
Γεννήθηκε περί τό

300 στό

χωριό

Jijber, νοτιοδυτικά του Δέλτα του
στήν ερημο Vadi Natrun, δπου περί τό 330 άρχισε τόν

Νείλου, κοντά
ασκητικό του βίο. Τελικά έγκαταστάθηκε στό ανατολικότερο μέρος
τής περιοχής, πού όνομάστηκε Σκήτις η Σκήτη. Γρήγορα αυτή κα
τοικήθηκε από πολλούς έρημίτες, ενεκα τής μεγάλης φήμης του α
σκητή Μακαρίου, πού μέ τήν σειρά του έπηρεάστηκε από τόν Μέγα

'Αντώνιο, τόν όποίο έπισκέφτηκε τουλάχιστον δύο φορές. Μέ προ-
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σευχή καί αύστηρή άσκηση ό Ιδρυτής της Σκήτης Μακάριος απέ
κτησε πολλά πνευματικά χαρίσματα, δπως τό προορατικό καί

μάλιστα της διακρίσεως τών πνευμάτων. Τό 340 χειροτονήθηκε ίε
ρέας καί τό 374 έξορίστηκε από τούς αρειανούς γιά μερικούς μηνες.
Οί ασκητικοί αγώνες του, τά χαρίσματα καί οί συμβουλευτικοί του

λόγοι, έγιναν γρήγορα ίερές διηγήσεις καί αποφθέγματα, πού αύτούσια
ή έπεξεργασμένα κυκλοφορούσαν στούς μοναστικούς κύκλους. Οί
σωζόμενες συλλογές Άποφθεγμάτων αποδίδουν στόν Μακάριο

41

αποφθέγματα, μερικά τών δποίων ανήκουν στόν Μακάριο τόν Ά
λεξανδρέα ( + 393/394), διότι συχνά οΙ πηγές συγχέουν τά έργα καί
τούς λόγους τών δύο τούτων σύγχρονων ασκητών.
Μέ τό δνομα τού Μακαρίου τού Αίγυπτίου (ή τού Μεγάλου) παρα
δόθηκαν έκτεταμένες καί πολυσήμαντες συλλογές Όμιλιών καί Λ.ό

γων, πού ασφαλώς δέν συντάχτηκαν από αύτόν καί πού έξετάζουμε
στό κεφάλαιο μέ τίτλο Μακαριανικά έργα. 'Ίσως δμως νά όφείλε
ται στόν Μακάριο Έπιστολή

Ad fjJios Dei

(Πρός τούς υίούς τού Θε

ού), πού σώζεται στήν λατινική, τήν συριακή καί τήν αρμενική καί
παρουσιάζει άπλοϊκά τόν τρόπο καί τούς αγώνες τού ασκητικού βίου.

Μέ τήν 'Επιστολή αύτή σχετίζεται ανέκδοτο ακόμη έλληνικό κείμε
νο, πού έπισημάνθηκε σέ χειρόγραφο τού Κιέβου (Κ.

Treu, Studien
zum Neuen Testament und Patristik [τυ 77], Berlin 1961, σ. 297). 'Ε
πίσης αποδίδονται (PG 34, 445-448) στόν Μακάριο οί ευχές «Ό Θε
ός ίλάσθητί μοι τφ άμαρτωλφ ... » καί «" Αγιε άγγελε, δ έφεστώς της
αθλίας μου ψυχης ... » (τέλος Μικρού Άποδείπνου), πού τουλάχιστον
στήν σημερινή τους μορφή είναι αδύνατο νά προέρχονται από τόν
χωρίς παιδεία Μακάριο.

'Αποφθέγματα: ΡΟ

Guillaumont

34,236-261

καί

65,257-281.

ΒΕΠ

42,255-269.

('Ο Α.

προσπάθησε νά διακρίνει ποία άπό τά άποφθέγματα άνήκουν

στόν Μακάριο Αίγυπτιο καί ποία στόν Μακάριο' Αλεξανδρέα: Irenikon 48
[1975] 41-59). Τό Γεροντικόν ... , Άθήνα 1970 (έκδ. «Άστέρος»), σσ. 63-71.
Ad filios Dei (καί τό άνέκδοτο έλλ. κείμενο: Περί τού δτι χρή τόν ό.VΘρω
πον ποιησαι άποχήν). Στήν λατινική: ΡΟ 34, 405-410. Α. Wilmart: RAM 1
(1920) 58-83. Vitae Patrum 11, Venetiis 1855, σσ. 563-569 (άρμενικά). Κα! συ
ριακό κείμενο: ΡΟ 11(1915)484-486.
'Επιστολή. Στήν λατινική σώζεται κείμενο (ΡΟ

34, 441-444)

μέ τό όνομα

τού Μακαρίου, ενώ πρόκειται γιά άποσπάσματα άπό τόν ψευδο-Νείλο (ΡΟ

79,1145-1153). Α. Wίlmart, La fausse lettre latine de Macaire: RAM 3 (1922)
411-419. Τού άποδίδεται καί άλλη 'Επιστολή στά λατινικά (ΡΟ 34,443-446),
που συνθέτει κείμενα τών δυο προηγούμενων επιστολών.
Σχόλια. Σέ Σειρές έχουμε λίγα σχόλια μέ τό όνομα τού Μακαρίου στά
Ευαγγέλια τού Ματθαίου, τού Λουκα καί τού 'Ιωάννη
έχουν σχέση μέ τόν Μακάριο.

(CPO

11 2418).

Δέν
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΠΑΛΛΑΔΙΟΥ Έλενουπόλεως, Λαυσαϊκόν: ρα 34,177-184. Vie d' abba Macaire, pere
des moines de Scete, εκδ. έ. ΑΜέΙΙΝΕΑυ: Histoire des monasteres de la Basse-Egypte,
paris 1894, σσ. 46-1 17 (κοπτικός βίος). Η. G. ΕΥΕΙ ΥΝ WHITE, The Monasteries of the
Vadi'n Natrun, Ι1: The History of the Monasteries of the Nitria and of Scetis, New York
1932, σσ. 60-72, 118-120. Ρ. RESCH, La doctrine ascetique des premiers maίΊres egyptiens
du IV e siecle, Paris 1931, σσ. 39-41. J. GUY, Recherches sur la tradition grecque des
Apophthegmata Patrum, Bruxelles 1962, σ. 244 καί άλλου. G. BUNGE, Evagre le Pontique
et les deux Macaire: Irenikon 56 (1983) 215-226,323-360. Ι. GOBRY, Les moines d' Occident,
1. .. , Librairie Α. Fayard 1985, σσ. 251-259.

112.

ΣγΝΟΔΟΣ ΚΑΡΘΑΓΕΝΗΣ (390)

Ή χλιαρότητα στήν πίστη κάποιων βορειαφρικανών επισκόπων καί προ
βλήματα εκκλησιαστικης εύταξίας δδήγησαν τόν Γενέθλιο Καρθαγένης στήν
σύγκληση συνόδου τό

390 (16

'Ιουνίου). Προήδρευσε ό ίδιος κι έλαβαν μέ

ρος λίγοι επίσκοποι, από τούς όποίους μνημονεύονται μόνο έξη. Οί συνε
δρίες έγιναν στήν Βασιλική της

Perpetua Restituta

καί διασώθηκαν τά

πρακτικά τους (πλήν τών ύπογραφών) σέ δύο αποκλίνουσες μορφές. Μέ προ
τάσεις τού Γενεθλίου καί άλλων επισκόπων συζητήθηκαν καί κυρώθηκαν

12

κανόνες. Μέ τόν πρώτο δηλώνεται ή εμμονή στό Σύμβολο Νικαίας καί

μέ τούς λοιπούς αντιμετωπίζονται ζητήματα εκκλησιαστικης δικαιοσύνης,
εύταξίας καί ήθικης τών κληρικών.
Ή παρούσα σύνοδος καί δύο έπόμενες, Ίππώνας

(397),

(393)

καί Καρθαγένης

βεβαίωσαν μέ τούς κανόνες τους τήν παραδοσιακή τακτική της βο

ρειοαφρικανικης Έκκλησίας νά κρίνει αύτή συνοδικά σέ δεύτερο βαθμό
τίς ενστάσεις επισκόπων χωρίς τήν ανάμιξη της ρωμαϊκης 'Εκκλησίας. Τι
μούσε τήν τελευταία καί δεχόταν ενίοτε τίς συμβουλές της, αλλά δέν της

αναγνώριζε τό δικαίωμα νά δέχεται προσφυγές (έκκλητο) έπισκόπων.

MANSI, 111, 691-698, 867-876. Βλ. Υιά συλλorές πού διασώζουν τά πρακτικά F.
MAASSEN, Gesclιίchteder Quellen ... , Graz 1956', σσ. 152-153 καΙ 545-773. C. MUNIER:
CCSL 259 (974) 11-19 καί ΧΙΧ-ΧΧ. ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, La tradition du 11" concίle de Carthage
(390): RSRUS 46 (1972) 193-214. ΟΙ κανόνες 3-4,6-8, 10 καί 12 έπαναλήφθηκαν άπό τήν
σύνοδο Καρθαγένης του 419, τής όποίας οΙ κανόνες έξελληνίστηκαν πολύ ένωρίς: ΑΛΙ
ΒΙΖΑΤΟΥ, Κανόνες, σσ. 233-235' JOANNOU, Fonti, Ι, 222-227.
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113.

ΣΙΒΥ ΛΛΑ!

Ή μακρά παράδοση τών έθνικών σιβυλλικών άποκαλυπτικοπροφητικών
κειμένων συνεχίστηκε στόν Δ' αΙ, δπότε έπίσης έμφανίστηκαν περιθωρια

κοί χριστιανοί, πού έπεξεργάζονταν, όπως είχαν κάνει αυτό ίουδαίοι λό
γιοι παλαιότερα, ύπάρχον ύλικό ή πού έπινοουσαν νέο. Σκοπός τους ήταν
νά ένισχυσουν τήν θέση τών χριστιανών στους κόλπους της ρωμαϊκης αυ
τοκρατορίας καί νά έκφοβίσουν τούς αρχοντές της γιά τους διωγμους κα
τά της 'Εκκλησίας. ~Eτσι εχουμε δύο σύντομα σιβυλλικά ποιητικά κείμενα

χριστιανικης προελευσεως:

α. Σίβυλλα

TiburIina.

Παλαιότερα ήταν γνωστή μόνο σέ λατινική μετά

φραση του Δ' αΙ Πρόσφατα βρέθηκε έλληνικό της κείμενο του ΣΤ' αΙ,

πού δμως προέρχεται άπό κείμενο δυνάμενο νά τοποθετηθεί μεταξύ

390.

378

καί

Γράφηκε άρχικά στήν έλληνική καί μεταξυ αλλων φανταστικοαφελών

έπεισοδίων περιγράφει κοινό όνειρο

100 ρωμαίων

συγκλητικών, που τήν ί

δια νύχτα είδαν έννέα ήλιους. Ή χριστιανική παρεμβόλή έγκειται στήν έρ
μηνεία, πού καλείται νά δώσει στό όνειρο Τι Σίβυλλα

Tiburtina, έμφανιζόμενη

ώς κόρη του όμηρικου ήρωα βασιλιά Πριάμου καί φέρουσα τό όνομα

Albunea.

Κατά τήν προφητική λοιπόν έρμηνεία οί έννέα ήλιοι άποτελουν

σειρά έννέα έποχών, στήν τέταρτη τών όποίων θά γεννηθεί ό Χριστός.
Μεταφράστηκε σέ άνατολικές γλώσσες (αίθιοπική, άραβική κ.α.).
Ρ.

J. ALEXANDER, The Oracle of Baalbek. The Tiburtina Sibyl ίπ Greek Drcss,
Dumbarton Oacks 1967. Βλ. καί S. G. MERCA ΤΙ, Ε stato trovato ίΙ testo Greco della Sibilla
Tiburtina: AlPh 9 (1949) 473-481. Λατιν. κείμενο: Α. KURFESS, Sibyllinische Weissagungen.
Urtext und ϋbersetΖung, Mίinchen 1951, σσ. 262-279.
β. Σiβυλλα

Maga (μάγισσα).

νΕχουμε μόνο λατινικό της κείμενο, πού μάλ

λον είναι καί τό άρχικό. Πρόκειται γιά έξάμετρους μέ χωρίς συνέπεια με
τρική στίχους, πού τοποθετουνται στόν Δ' ή καί τόν Ε' αΙ Ή προφήτιδα

έδώ χαρακτηρίζεται μάγισσα καί προλέγει γιά τόν ΥΙό του Θεου, τήν παρ
θενογέννηση Κ.α.
Β.

BISCHOF, MittelalterlicheStudien,

Ι,

Stuttgart 1966,

σσ.

164-168. PLS 3,1431-1434.
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Ό Φιλάστριος

ΦΙΛΑΣΤΡΙΟΣ ΒΡΕΣΚΙΑΣ (+ 390/1)

(Filastrius

ή

Filaster

ή

Philastrius),

άγνωστο πόθεν

καταγόμενος, αφιέρωσε τήν ζωή του στήν καταπολέμηση τών έθνι

κών, τών 'Ιουδαίων, τών αίρέσεων καί δή του αρειανισμου. ~Eδρα
σε στήν Ρώμη, στό Μιλάνο καί αλλου ώς πρεσβύτερος καί αμύντορας

της όρθοδοξίας πολύ πρίν από τό 381, όπότε ύπογράφει ώς έπίσκο
πος Brescia ('Ιταλία) στήν σύνοδο της Άκυληίας. Πέθανε μάλλον
περί τό

390/1

γιος

'Ιουλίου). Στό Μιλάνο, στήν μητρόπολη του όποίου ύπαγό

(18

καί τιμάται στήν Ρωμαιοκαθολική Έκκλησία ώς ά

ταν ή έπισκοπή

Brescia,

γνώρισε καλά τόν Άμβρόσιο καί μάλιστα

συναντήθηκε μέ τόν Αυγουστίνο, μεταξύ

384

καί

387.

Ό Φιλάστριος ύπηρξε συντάκτης ένός αντιρρητικου έργου μέ τίτλο

Diversarum haereseon Liber (Βιβλίο περί διαφόρων αίρέσεων),

πού όμως δέν

εχει τίποτα από τήν μεγαλωσύνη καί τήν όξύνοια τών 'Αμβροσίου καί Αυ

γουστίνου. Ό τελευταίος περιγράφει αλλά δέν εκτιμά τό εργο τούτο

(Epist.
222). Παρά τό εγκώμιο πού πλέκει στόν Φιλάστριο ό Γαυδέντιος (PL 20,
997-1002), διάδοχός του στόν θρόνο της Brescia, τό αντιρρητικό αυτό εργο
προϋποθέτει συγγραφέα ζηλωτή μέ κατάρτιση επιφανειακή καί χωρίς ίκα
νότητες. Γράφηκε μεταξύ

380

καί

390,

εχει ώς κύρια πηγή του τόν Έπιφά

νιο Σαλαμίνας Κύπρου (<<ΠανάρlOν») άλλά καί τόν Είρηναίο καί διαιρείται

σέ

156 παραγράφους,

στίς όποίες καταπολεμούνται ίσάριθμοι αίρεσιάρχες

η κακόδοξες αντιλήψεις η καί λανθασμένες έρμηνείες βιβλικών κειμένων.

Οί

28

από τίς «αίρέσεις» ανήκουν στούς παλαιοδιαθηκικούς χρόνους. Ό

Φιλάστριος, μή όντας θεολόγος, αδυνατούσε νά διακρίνει σαφώς μεταξύ

αίρέσεως, σχίσματος καί παρερμηνείας, καί γι' αυτό ηύξανε τόν αριθμό τών

=

αίρέσεων, επινοώντας νέες η διχοτομώντας αυτές ( τίς 80) πού περιγρά
φει δ Έπιφάνιος. -Ετσι διογκώνει μέ πολλές επαναλήψεις τό κείμενό του
κι εχει άντιφάσεις καί ίστορικά σφάλματα. Τό εργο, παρά τήν πρόθεση τού
συντάκτη καί τίς ανάγκες της εποχης, δέν βοήθησε θεολογικά τούς χρι
στιανούς καί δέν άποτελεί άξιόπιστη πηγή.
'Εκδόσεις:

PL 12, 1111-1302. F. MARX: CSEL 38 (1898). F. HEVI.EN: CCL 9 (1957)

207-224.
Μελέτες: F. MARX, ϋber die Trierer HandschrifΊ des Filastrius ... : B~richte iib~r die
Verhand/ung~n der ... Ges~IIschaft d~r Wiss~nschaft Ζυ L~ipzig (Phil. histor. K/as.) 56 (1904)
43-105. Ρ. C. JURET, Etude grammaticale sur le laIin des Filastrius: ROF 19 (\906) 130-320.
J. WITTIG, Filastrius, Gaudentius und Ambrosiaster, Breslau 1909, σσ. 3-56. G. BARDV,
Le "De haeresibus" (= του ΑUγουστίνου) et ses sources: MisccIIan~a Augustiniana, 11, Roma
1931, σσ. 397-416. D. PORTARENA, Doctrina scripturistica s. Filastrίi, Roma 1946. Μ.
RONDEAU, Ιes polemiques d' HippoIyte de Rome et de Filaslre de Brescia concernant le
Psautier: RHR 171 (1967) Ι-51. J. ΡΕΡΙΝ, Le platonisme judeo-chretien d' Alexandrie et
Ι' exegese augustinienne du "CieI du ciel": Εκ PIatonicorum persona ... , Amsterdam 1977,
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σσ.

39-130. S. ΟΟΕΡΡ, Kann modus "personales Vorbild" bedeuten?
10,21, Cic. dom. 65 und Filastrius 132, 2: GIotta 61 (1983) 228-233.

Ζυ

Quint. inst. 12,

ΠΑΚΙΑΝΟΣ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗΣ (+ 380/392)

115.

ΓΕΝΙΚΑ

Ό Πακιανός

(Pacianus)

fδρασε κατά τό β' ημισυ τού Δ' αΙ στήν

Ίσπανία καί δή στήν παραλιακή Βαρκελώνη, της όποίας έγινε έπί
σκοπος μετά τό

Dexter, έπαρ
χο τού πραιτωρίου, ό 'Ιερώνυμος άφιέρωσε τό De νiris illustribus, στό
όποίο βρίσκουμε σύντομη σημείωση γιά τόν Πακιανό (106). Πέθανε
μεταξύ 380 καί 392. Είχε άξιόλογη λατινική παιδεία καί άναπτυγμέ
343.

ΤΗταν fΥγαμος καί στόν γιό του

νο γλωσσικό αισθητήριο. Δέν φαίνεται νά άναμίχτηκε στίς θεολογι
κές διαμάχες της έποχης του, τίς σχετικές μέ τόν άρειανισμό καί
τόν πρισκιλλιανισμό. 'Ασχολήθηκε όμως μέ τήν κατήχηση καί τήν

οικοδομή τών πιστών καί ιδιαίτερα μέ τήν καταπολέμηση της πα
λαιάς κακοδοξίας τών νοουατιανών, οί όποίοι στήν περιοχή του εί
χαν όργάνωση έκκλησιαστική.
~Eτσι fγραψε: α) Τό χαμένο

Cervus,

fpyo

του Cerνulus (μικρά έλαφος)

11

γιά νά στηλιτεύσει τήν συμμετοχή τών πιστών σέ ειδωλολα

τρικές έορτές (της Ιης τού fτους), όπότε συνέβαιναν ποικίλες ήθι
κές άσχημίες. β) Δύο έργίδια προτρεπτικά σέ μετάνοια καί στό
βάπτισμα. γ) Τρείς έπιστολικές διατριβές πρός τόν νοουατιανό συμ
πολίτη του Συμπρονιανό, τού όποίου κατέρριψε τά έπιχειΡήματα, σύμ
φωνα μέ τά όποία ή 'Εκκλησία δέν μπορεί νά συγχωρεί τά μετά τό

βάπτισμα άμαρτήματα. Ό Πακιανός δείχνει τήν άσυνέπεια στήν πρά
ξη καί τήν θεωρία τού Νοουατιανού καί παρουσιάζει τήν άμαρτία ώς
άνα~όφευKτη γιά τόν άνθρωπο καί τήν συγχώρηση δυνατή στήν 'Εκ
κλησία. Τά άμαρτήματα ό Πακιανός διακρίνει σέ
συνήθη σφάλματα, καί σέ

crimina,

ται μέ δημόσια έξομολόγηση. Τά

peccata,

δηλαδή

δηλαδή θανάσιμα, πού συγχωρούν

crimina

είναι τρία: ειδωλολατρία,

φόνος καί μοιχεία.

'Ενδιαφέρουσα είναι ή προσπάθεια τού Πακιανού νά έξηγήσει τήν
καθολικότητα της 'Εκκλησίας. Ή καθολικότητα διακρίνει τόν ά

ληθή χριστιανό άπό τόν κακόδοξο, ό όποίος παίρνει τό όνομα έκεί
νου πού δημιΟύργησε τήν κακοδοξία (νοουατιανός, μαρκιωνίτης

κ.λπ.). Γιά νά συνδέσει άπόλυτα τήν καθολικότητα μέ τήν άληθή 'Εκ-
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κλησία, τονίζει έπιγραμματικά:

verO cognomen" ( =

"Christianus mihi nomen est, catholicus

τό όνομά μου είναι χριστιανός καί τό άληθινό μου

έπώνυμο καθολικός).

Ό χριστιανικός λαός είναι άποτέλεσμα της ένανθρωπήσεως του
Χριστου, πού νίκησε τόν θάνατο καί νυμφεύτηκε τήν 'Εκκλησία, καί
της δικης μας γεννήσεως στήν 'Εκκλησία, δηλαδή της καθάρσεώς

μας άπό τό προπατορικό άμάρτημα καί της ένώσεώς μας μέ τόν Χρι
στό καί τό άγιο Πνευμα, κάτι πού συντελείται μέ τό Βάπτισμα καί
τό Χρίσμα. Ή άνάλυση της καταστάσεως του άνθρώπου μετά τό

προπατορικό άμάρτημα είναι άπό τίς άρχαιότερες στήν δυτική θε
ολογία.

Άπό τήν μικρή συγγραφική δραστηριότητα τοϋ Πακιανοϋ εχουμε τρείς

επιστολές καί δύο παραινετικούς λόγους. Τά κείμενα εχουν όξύτητα καί

λεπτή είρωνεία, ενώ παρουσιάζουν άξιόλογη ποιητική διάθεση καί χρήση
λατίνων κλασικών ποιητών καί ρητόρων (Βιργίλιο, Όβίδιο, Όράτιο, Κι
κέρωνα).

EpisIulae

ίίί

ad Sympronianum

(κατά νοουατιανών).

PL 13, 1051-1080. L. RUBΙO FERNANDEZ, S. Paciano, Obras, Oarcelona 1958. σσ.
48-134.

Paraenesis sive exhorIaIorius libellus ad

paenίlenlίam (Παραίνεσις καί προ

τροπης βιβλίον πρός μετάνοιαν).

PL 13, 1081-1088. L. RUBΙO FERNANDEZ, μν. έργ., σσ. 136-160. Α. ANGLADA
ANFRUNS, Las obras de Paciano publicadas por ν. Noguera Υ edίcίόn critica del Libcr
de poenitentibus, Valencia 1982.

Sermo de bapIismo

(Λόγος περί βαπτίσματος). 'Έντονη προτροπή γιά τό

βάπτισμα καί άνάλυσή του.

PL 13, 1089-1094. L_ RUBΙO FERNANDEZ, μν. έργ., σσ. 162-174.
Ή προσπάθεια τοϋ

Dom ΜΟΓίη ν' άποδώσει στόν Πακιανό τά εργίδια

Liber ad lustinum manichaeum (άποδιδόμενο καί στόν Βικτωρίνο Πεταβίου:
CPL 83) καί De similitudine carnis peccati (πού μάλλον άνήκει στόν Εύπρέ
πιο τόν Πρεσβύτερο: CPL 567) δέν θεωρήθηκε θεμελιωμένη.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Κ. KAUER, Sιudien zu Pacianus, Wien 1902. J. VILLAR, Les citationes bibliques de
sant Pacia: Esrudis υπίν. Caca/ans 17 (1932) 1-49. L. RUBIO FERNANDEZ, ΕΙ texto dc
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escritor, teόlοgο Υ exegeta: Sa/manticensis 9 (1962) 53-85. Α. ANGLADA, "Christiano mihi
nomen est, catholico vero cognomen" a la luz de la doctrina gramatical: Emerita 32 (1964)
253-266. ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, La tradίcίόn manuscrita de Paciano de Barcelona: Emerita 35 (1967)
137-161. Α. MARTtNEZ SIERRA, Teologia penitencial de S. Paciano de Barcelona:
Misce//anea Comi//as 47/8 (1967) 75-94. Α. ANGLADA, La Ρunctuatίόn del ms. Reginensis
331 en el texto de Paciano de Barcelona: VecChr 12 (1975) 269-316· βλ. καί 14 (1977) 253-272
(διόρθωση τού χωρίου Ad paenitentiam 11, 5). S. COSTANZA, La polemica di Paciano
e Simproniano sull' uso di citare ί poeti classici: VerChr 15 (1978) 45-50. Α. ANGLADA,
Unas notas criticas al texto de Paciano de Barcelona: Emerita 47 (1979) 11-34. ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ,
La eΧΡresίόn intemerata dei virgo como metafora del periodo gramatical en Paciano ... (ΕΡ
Ι 3, Ι): Emerira 48 (1980) 271-294. ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, Otra vez aqua cum ίπ penitis ignibus
ferverit ... : Favencia 5 (1983) 2, 83-90.

116.

ΔΙΟΔΩΡΟΣ ΤΑΡΣΟΥ (+ 392)

θεμελιωτής τής άντισχειαVΉς έρι.ιηνευτικής

ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ

Σπουδαίος έρευνητής τών Γραφών, θεμελιωτής της αντιοχειανης

έρμηνευτικης μεθόδου καί συντάκτης πλήθους διατριβών, πού έξέ
ταζαν θέματα θεολογίας, φυσιολογίας, κοσμολογίας, φιλοσοφίας καί

αστρονομίας. Οί διατριβές του στρέφονταν κατά ιουδαίων, έθνικών
φιλοσόφων καί χριστιανών αίρετικών. Τόν απασχόλησε ευρύ φάσμα
προβλημάτων καί θεμάτων, γεγονός πού ύπογραμμίζει τήν πολυμά

θειά του, αλλά καί πού τόν έμπόδιζε νά έρευνα σέ βάθος. 'Έζησε κι
έδρασε (τουλάχιστον μέχρι τό 378) στόν αντιοχειανό χώρο, τόν ό
ποίο συγκλόνιζε φοβερό σχίσμα ήδη από τήν έκθρόνιση του Ευστα
θίου 'Αντιοχείας (330) καί στόν όποίο έπικρατουσε τό πολιτικό καί
τό έκκλησιαστικό παρασκήνιο εις βάρος της θεολογικης διεργασίας.
Ή 'Αντιόχεια στίς κρίσιμες δεκαετίες του αρειανισμου δέν έδωσε
μεγάλους θεολόγους, άν καί ύπηρξε κέντρο σχετικών έξελίξεων.
Φ,λοσοφικοθεολογ,κtς μελtτες

Ή μαθητεία του νεαρου Διοδώρου στόν Σιλουανό Ταρσου καί τόν
Ευσέβιο Έμέσης τόν προσανατόλισε στήν θεολογία καί δή τήν έρ
μηνεία τών Γραφών. Ή σπουδή επειτα της έλληνικης φιλοσοφίας στήν
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, Αθήνα

του έδωσε νέο στόχο πολεμικής καί τήν αναγκαία συγκρό

τηση γιά τά έρμηνευτικά καί τά πολεμικά του έργα. 'Επιστρέφον
τας από τήν Άθήνα στήν Άντιόχεια έζησε πολύ ασκητικά μέ αυστηρή
νηστεία κι έπιδόθηκε αρχικά στόν έλεγχο φιλοσοφικών θεωριών, δ
πως του Πλάτωνα, του Άριστοτέλη, του Πορφυρίου, καί τήν κατα

πολέμηση κοσμολογικών αντιλήψεων.

Δυστυχώς από τήν δραστηριότητά του αυτή δέν σώζεται σχεδόν
τίποτα. Στήν φιλεργία δμως του Φωτίου (Βιβλιοθήκη

223)

οφείλουμε

σημαντικό τμήμα του έργου του «Κατά άστΡονόμων καί άστρολό
γων καί είμαρμένης». 'Εκεί ό Διόδωρος οργανώνει τά παλαιά κι έ
πινοεί νέα έπιχειρήματα κατά τών ανατολικής προελεύσεως αντιλή
ψεων περί είμαρμένης καί τύχης, περί έπιδράσεως τών αστέρων στούς
ανθρώπους καί περί τής δήθεν ζωής στούς αστέρες. Ή πολεμική αύτή
συνδυάζεται μέ τήν απόρριψη τών διδασκαλιών του Βαρδεσάνη καί
του Μάνη καί μέ αξιόλογες τότε παρατηρήσεις γιά τό στερέωμα. Τίς
κάθε είδους προβλέψεις καί προρρήσεις πού βασίζονται στίς κινή

σεις αστρικών σωμάτων αποδίδει στούς δαίμονες. Τά στοιχεία καί
τά έπιχειρήματα του έργου αυτου χρησιμοποίησαν ευρύτατα οί Βυ
ζαντινοί στά σχετικά έργα τους.

θεμελιώνει τήν άντιοχειανή tρμηνευΤΙlfή χάριν τής ήθιlfής
Πολύ περισσότερο απασχόλησε τόν Διόδωρο ή έρμηνεία τών Γρα

φών καί ή καταπολέμηση του αρειανισμου. 'Ιδιαίτερα πρός τό τέ
λος της δεκαετίας του

350,

ήδη λαϊκός, οργάνωσε τόν αντιαρειανικό

αγώνα καί τήν θεολογική κατάρτιση τών έλληνόφωνων σύρων σέ ί
διωτική σχολή, πού λειτουργουσε πλησίον τής Άντιόχειας καί ονο
μαζόταν δχι τυχαία «Άσκητήριον». Ή σχολή αυτή, τήν όποία ό
Διόδωρος ϊδρυσε μέ κάποιον Καρτέριο, ήταν είδος έσωτερικου σχο
λείου μέ κοινοβιακό χαρακτήρα καί αυστηρή άσκηση. Τό τελούμε
νο στούς κόλπους του έργο είχε τεράστια σημασία, διότι ένίσχυε τούς

λίγους ορθοδόξους κατά τών αρειανών μέ στοιχειώδη θεολογική κα
τήχηση καί διότι κύριο μέρος του προγράμματος αποτελουσε ή έρ

μηνεία τών Γραφών. Στό πλαίσιο τουτο συγκεκριμενοποίησε ό Διό
δωρος τίς έρμηνευτικές τάσεις πού ήταν γνωστές από τόν μάρτυρα
Λουκιανό (+ 312) κι έδωσε μέ δικές του προσθήκες τόν χαρακτήρα
στήν έρμηνευτική τών αντιοχειανών. WΕτσι, ένώ στό πρόσωπο του
Λουκιανου εχουμε τόν είσηγητή της έρμηνευτικης τών αντιοχειανών,
στό πρόσωπο του Διοδώρου αναγνωρίζουμε τόν θεμελιωτή. Βέβαια
ή συμβολή του αυτή έγκλείει πολλά προβλήματα, διότι από τά σχε
τικά του κείμενα σώζονται μόνο αποσπάσματα, πού δέν παρέχουν

εικόνα πλήρη τής έρμηνευτικης του μεθόδου. ΕΙναι δμως θεμιτό νά
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προσγράψουμε στόν δάσκαλο αντιλήψεις του μαθητη. Καί ό συνε
πέστερος μαθητής του Διοδώρου υπηρξε ό Θεόδωρος Μοψουεστίας

( + 428),

πού fYΙVE σπουδαίος έρμηνευτής. 'Αλλά μαθητής του Διο

δώρου υπηρξε καί ό 'Ιωάννης Χρυσόστομος, πού καί αυτός έγινε έρ
μηνευτής καί μάλιστα, παρακάμπτοντας τήν θεολογική σκέψη του

Διοδώρου, απέβη μεγάλος όρθόδοξος θεολόγος.
Ό Θεόδωρος Μοψουεστίας έγραψε ύπόμVΗμα στούς Ψαλμούς, στό

όποίο συναντάμε πολλά στοιχεία, πού υπάρχουν καί σέ ανάλογο υ
πόμνημα μέ τήν έπιγραφή «από φωνης Άναστασίου μητροπολίτου
Νικαίας», τό όποίο σύγχρονοι έρευνητές (L. Maries κ.ά.) αποδίδουν
στόν Διόδωρο. Τά έπιχειρήματα δέν φαίνονται πειστικά, αλλά είναι
τουλάχιστον βέβαιο δτι τό έργο τουτο γράφηκε μέ τήν έπήρεια της
έρμηνευτικης του Διοδώρου.

Στήν έρμηνευτική του Διοδώρου κυριαρχουσε απόλυτα ή ίστορl

κογραμματική έρευνα, πού ήταν ευρύτατα γνωστή κι έπικρατοϋσε
στούς έθνικούς έρμηνευτές, οί όποίοι τήν όνόμαζαν «ύπόθεσιν». Σύμ
φωνα μέ αυτήν μελετάται εύρύτατα τό ίστορικό πλαίσιο καί οί α
φορμές τοQ βιβλικου κειμένου, δπως έπίσης αναλύεται μέ τρόπο έ
ξονυχιστικό ή φιλολογική μορφή καί δομή του. Είναι οί απαραίτητοι
δροι γιά νά φθάσει ό έρμηνευτής στήν «διάνοια»
ίερου συγγραφέα, παλαιοδιαθηκικου

ii

ii τήν «θεωρία» του

καινοδιαθηκικου. Τήν διερ

γασία αύτή ό Διόδωρος έπιτελεί μέ τήν βοήθεια της έρμηνευτικης τών
έθνικών καί δή τών ήθικολογούντων σοφιστών, τούς όποίους γνώρι
ζε καλά.
Άπώτερος σκοπός γνώσεως της «διανοίας» τών ίερών συγγρα

φέων είναι ή ήθική διαπαιδαγώγηση. Ό Διόδωρος δέν αγνοεί τήν θε
ολογία τών έρμηνευόμενων κειμένων, αλλά δείχνει αποστροφή πρός

κάθε αύστηρή θεολογική θεωρητική συζήτηση. Αύτό κατανοείται σέ
συνδυασμό μέ τήν αποστροφή του πρός τήν αλληγορία. 'Έτσι δια

τύπωσε τήν αρχή δτι «του αλληγορικου τό ίστορικόν πλείστον δσον
προτιμώμεν» (Είς τήν Γένεσιν

49: PG 33,

1580Α). Ή αρχή αύτή έγι

νε καίριο σύνθημα καί γνώρισμα της αντιοχειανης έρμηνευτικης. Έν

δεικτικό άλλωστε τών ένδιαφερόντων του είναι χαμένο έργο του πού
είχε ώς τίτλο «Τίς διαφορά θεωρίας καί άλληγορίας». Ή αποστρο
φή του αύτή τόν έκαμε φειδωλό καί στήν καλλιέργεια της τυπολο
γίας, , μολονότι κατανοεί όρθά τήν σχέση Παλαιάς καί KαιVΉς Δια

θήκης. Πρόσωπα ίστορικά, λέξεις καί πράγματα της ΠΔ fxouv από
τόν έμπνευσμένο συγγραφέα τους αναφορά σέ πρόσωπα καί γεγο
νότα της ΚΔ. Μέ τήν έννοια αύΤή στήν ΠΔ έχουμε τύπους, πού συνι
στουν προφητεία, έφόσον έκπληρώνονται καί νοηματοδοτουνται στήν
ΚΔ.

'Ένα βημα περισσότερο: ό Χριστός είναι παρών «θεωρηματικώς»
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έκεί δπου παρουσιάζονται «ίστορικώς» πρόσωπα της ΠΔ (δπως Π.χ.
ό Δαβίδ, οί Μακκαβαίοι, ό Σολομών: Ψαλμ.

21' 68' 71).

ΧριστολογΙα: οί δύο υίοί καΙ ή ένοίκηση τού Υίού τού θεού στόν
υίό τής ΜαρΙας

Ό Άπολινάριος, πού γιά μεγάλα διαστήματα δρούσε στήν Άν
τιόχεια, έθεσε όριστικά τό χριστολογικό πρόβλημα καί προσπαθού

σε νά δείξει τό πώς έγινε ή μίξη θείου καί άνθρωπίνου κατά τήν

ένανθρώπηση. Ό Διόδωρος, πού ασφαλώς άκουσε καί γνώρισε τόν
Άπολινάριο, έγραψε μετά τό

375 έναντίον του,

γιά νά δείξει πώς δέν

έγινε μίξη θείου καί άνθρωπίνου. Ό πρώτος αντιδρούσε στά περί δύο
υίών ασαφώς λεχθέντα τού αντιοχειανού Παύλου Σαμοσατέα, ό δεύ
τερος έπηρεαζόταν από αυτά.
Ή ανάμιξη τού Διοδώρου μέ συγγραφή στίς χριστολογικές συζη

τήσεις υπηρξε περιστασιακή, μέ τήν έννοια ότι ειχε αφορμή τά έναν
τίον του δύο έργα τού Άπολιναρίου (<<ι\όγος συλλογιστικός κατά
Διοδώρου πρός Ήράκλειον» καί «Πρός Διόδωρον iί τό κατά κεφά

λαιον βιβλ ίο ν» ). "Οσο καί νά ήταν όμως περιστασιακή, δέν πρέπει
νά θεωρηθεί έπιφανειακή, διότι, άν ό Διόδωρος δέν μιλούσε συχνά

γιά τό χριστολογικό θέμα, δέν θά εγραφε ό Άπολινάριος δύο εργα
έναντίον του. Τό αποσπασματικά σωζόμενο έργο τού Διοδώρου «Κα
τά συνουσιαστών» απευθύνεται κυρίως κατά τών άπολιναριστών καί

αντανακλά τίς σχετικές συζητήσεις, πού είχαν τίς έξης προϋποθέ
σεις από πλευράς Διοδώρου:
α) Οί φύσεις τού Χριστού διατηρούνται κατά τήν ένανθρώπηση.
β) Ή τέλεια ένωση δύο φύσεων σημαίνει τροπή-μεταβολή καί άρα

υποβάθμιση της φύσεως τού Λόγου τού Θεού. Ή προσπάθειά του λοι
πόν έστιάζεται στήν γεφύρωση δύο αντίθετων δεδομένων: στήν δια
τήρηση τών φύσεων καί τήν μή τροπή αυτών κατά τήν ένωση. Ή

γεφύρωση έγινε εις βάρος της ένώσεως, τήν όποία μετέβαλε σέ μή
πραγματική, διαστρέφοντας τήν θεία οΙκονομία. 'Έτσι τίς βιβλικο
θεολογικές φράσεις «ό λόγος σάρξ έγένετο» καί «ένηνθρώπησε» κα

τανοούσε ώς απλή ένοίκηση τού Υίού τού Θεού σέ άλλον υίό, στόν
υίό δηλαδή της Μαρίας

(Abramowski,

σ.

33: Fragment 15

καί

42).

Καί

πρέπει νά λέμε γιά τόν Υίό τού Θεού «όχι εγινε άνθρωπος, αλλά σάν
άνθρωπος» (Abram., σ. 33: Fragm. 14). Ή Ιδέα της ένοικήσεως χρειά
ζεται δύο υίούς, τελείως δια κρινόμενους μεταξύ τους: ό ένας θείας
φύσεως καί άτρεπτος, ό άλλος ανθρώπινης καί τρεπτός ό ενας έκ
τού Θεού, ό άλλος έκ σπέρματος Δαβίδ, δηλαδή έκ της Μαρίας. 'Ενώ

ή Γραφή καί ή Παράδοση γνωρίζουν έναν Υίό, πού ώς θείος Λόγος
«έσκήνωσε» στήν Παρθένο Μαρία, ώστε νά γεννηθεί ό Θεάνθρωπος
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Χριστός, ό Διόδωρος έπιμένει δτι ό Υίός του Θεου ένοίκησε σέ άλ
λον υίό καί μάλιστα έξηγεί δτι κάθε φύση μένει στά δριά της: «τά
θνητά (= ή Μαρία) θνητόν γεννQ.» υίόν

(Abram.,

σ.

40: Fragm. 22a)

καί ό άκτιστος Θεός γεννά τόν άκτιστο Υίό του. Γι' αύτό καί ή Μα
ρία δέν μπορουσε νά γεννήσει Χριστό. Διαφορετικά θά είχαμε τρο

πή της κάθε μιάς φύσεως πρός έκείνο πού είναι ή άλλη. Θεωρεί τήν
τέλεια ένωση τών φύσεων τροπή καί σύγχυση τών φύσεων:
«Ούκέτι μένει τά ίδια τού Θεού καί τά ίδια της σαρκός έάν f:νωσις
ή, άλλά λύεσθαι τήν άκραν f:νωσιν έάν κατά σάρκα τήν άκραν ε
νωσιν δμολογώμεν τήν έκ Δαβίδ»

(Abram.,

σ.

61: Fragm. 14U).

«πώς σπέρμα τού Δαβίδ τό έκ της θεϊκfjς ούσίας; ... πώς τό ΚΤΙ

στόν άκτιστον ... πώς δημιουργός της κτίσεως δ καρπός της Δα
βίδ κοιλίας»;

(Abram.,

σ.

61: Fragm. 143).

Συνέπεια της θέσεως αύτης είναι καί ή διδασκαλία του δτι ή Μα
ρία ώς άνθρωπος δέν είναι Θεοτόκος αλλ' ανθρωποτόκος. Θεοτό
κος μπορεί νά καλείται μόνο καταχρηστικά, έπειδή στόν υίό της
κατοίκησε ό Υίός του Θεου. Ό Διόδωρος ανατρέπει τήν δλη θεία
οίκονομία, έφόσον αντί γιά ένανθρώπηση, δηλαδή γέννηση από τήν
Θεοτόκο, μιλάει γιά ένωση δύο υίών στό πρόσωπο του Χριστου. Ή
πραγματική ένανθρώπηση

-

ένσάρκωση σημαίνει γιά τόν Διόδωρο

τροπή καί πάθος της θείας φύσεως.

Οί αντιλήψεις αύτές όδηγουν αναγκαστικά στήν αποδοχή δύο υίών,
δπως όρθά ό.ντιπαρατήρησαν οί απολιναριστές. Τό δίλημμα προσπά
θησε νά ξεπεράσει ό Διόδωρος μέ σοφιστική έξήγηση: ύπάρχουν δύο

υίοί, ό έκ του Θεου καί ό έκ του Δαβίδ (της Μαρίας), αλλά ό Χρι
στός τόν όποίο προσκυνάμε είναι ένας

(Abram.,

σ.

62: Fragm. VI).

Ό Υίός του Θεου είναι ό κατεξοχήν Υίός, διότι «φύσει», δηλαδή
κυριολεκτικά, υίός είναι μόνο ότου Θεου. 'Αντίθετα ό του ανθρώ
που είναι «χάριτι» υίός, δηλαδή από μόνος του δέν έχει υίότητα, τήν
έχει μόνο έπειδή ένοίκησε σ' αύτόν ό Υίός του Θεου. 'Άρα κάτι λεί
πει από τό είναι του υίου της Μαρίας καί ή έλλειψη αύτή κάνει δυνα
τή τήν έμφάνιση τών δύο υίών σ' έναν Χριστό. ΟΙ έρευνητές τονίζουν
πάντα τήν φράση του χωρίου τούτου «δύο υίούς ού λέγω», γιά νά δεί

ξουν δτι τελικά σ Διόδωρος μιλουσε γιά έναν υίό. Δέν πρόσεξαν δ
μως, δτι ό Διόδωρος άπλώς βεβαιώνει δτι δέν ύπάρχουν δύο υίοί του

Δαβίδ (άνθρωποι) ή δύο υίοί ό.πό τήν ούσία του Θεου· αλλά ύπάρχει

πάντα ό ένας υίός καί ό άλλος υίός. Μόνο ό Χριστός είναι ένας
«τέλειος πρό αίώνων δ υίός, τέλειον τόν έκ Δαβίδ άνείληφεν, υίός
Θεού υΙόν Δαβίδ. Έρείς μοι, δύο ούν υίούς κηρύττεις; δύο υίούς
τού Δαβίδ ού λέγω, μή γάρ είπον τόν Θεόν Λόγον υίόν Δαβίδ· άλλ'
ούδέ δύο υίούς τού Θεού κατ' ούσίαν λέγω· μή γάρ δύο φημί έκ της
τού Θεού ούσίας, τόν πρό αίώνων Θεόν Λόγον λέγων κατφκηκέ
ναι έν τφ έκ σπέρματος Δαβίδ»

(Abram.,

σ.

56: Fragm. 42).
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«Χάριτι υΙός

6 έκ

Μαρ(ας άνθρωπος, φύσει δέ

6

Θεός Λόγος τό

μέν χάριτι κα! ου φύσει, τό δέ φύσει καί ου χάριτι»

Fragm. 31a).
«6 ΥΙός τού Θεού δι' ούδένα' φύσει γάρ 6 Υίός
τόν υΙόν ... » (Abram., σ. 55: Fragm. 41a).

(Abram.,

σ.

46:

ή δέ σάρξ υΙός διά

Οί δύο λοιπόν άντίπαλοι, Άπολινάριος καί Διόδωρος, έφθαναν
στήν ένότητα του προσώπου του Χριστου μέ τεχνητή μή ρεαλιστική

έπινόηση: ό ενας άποκλείοντας τόν άνθρώπινο νου άπό τόν Χριστό,
ό άλλος θεωρώντας τόν υίό της Μαρίας μόνο κατά χάριν υίό. Γι' αύ
τό ό ένας όδήγησε στόν μονοφυσιτισμό καί ό άλλος άνοιξε τήν όδό
πρός τόν νεστοριανισμό (δυοφυσιτισμό). Παρατηρουμε μάλιστα δτι

οί δύο αύτοί θεολόγοι, έδωσαν διαφορετική λύση στό χριστολογικό
πρόβλημα καί θεολόγησαν δπως θεολόγησαν, διότι δέν μπόρεσαν
νά ύπερβουν τήν άριστοτελική άρχή, δτι δύο τέλεια (<<έντελη») δέν

γίνονται ενα (βλ. Μεταφυσικά 1Ο39α 9-10). Καί άκόμα διότι δέν εί
χαν έγκολπωθεί καί άφομοιώσει τήν θεολογία της διακρίσεως φύσε
ως καί ύποστάσεως τών καππαδοκών Πατέρων, ώστε νά κατανο
ήσουν τήν «καθ' ύπόστασιν» ενωση στόν Χριστό.

Ή θέση τού Λ.ιοδώρου στήν 'Εκκλησία

Τήν διδασκαλία του Διοδώρου παρέλαβε καί διασάφησε ό μαθη
τής του Θεόδωρος Μοψουεστίας
Νεστόριος

( + 450/2)

( + 428),

στόν όποίο στηρίχτηκε ό

καί γενικά οί άνατολικοί, πού άπέκλειαν τήν

πραγματική ένωση τών φύσεων του Χριστου.

ΟΙ άντιλήψεις του Διοδώρου δέν προσέχτηκαν εγκαιρα καί άν προ
σέχτηκαν άφέθηκαν νά λησμονηθουν, διότι άρχικά δέν δημιούργη
σαν όμάδα, ή όποία νά τίς προβάλλει, δπως έγινε μέ τίς άντιλήψεις

του Άπολιναρίου.

V

Αλλωστε ή θεμελιωμένη όρθόδοξη άπάντηση τών

καππαδοκών στόν Άπολινάριο δόθηκε άπό τό 382 καί μετά, κάτι
πού σημαίνει δτι άργησε ό Διόδωρος νά έχει στήν διάθεσή του όρθό
δοξα χριστολογικά κείμενα. 'Ακόμα, ή διαμάχη μεταξύ Διοδώρου
καί 'Απολιναρίου διατυπώθηκε γραπτά ίσως μετά τό

381.

'Έτσι στήν

συνείδηση της 'Εκκλησίας μέχρι τό τέλος του Δ' αΙ ό Διόδωρος i}ταν ένθερμος ύποστηρικτής τών άποφάσεων της Νίκαιας (325) καί
συνεργάτης καί φίλος έπιφανών όρθοδόξων (Μελετίου' Α ντιοχείας,

Μεγάλου Βασιλείου κ.ά.), λόγοι γιά τούς όποίους διώχτηκε συχνά
κι εγινε όμολογητής της πίστεως. 'Ενδεικτικό του κλίματος αύτου
είναι δτι σέ διάταγμα του Μ. Θεοδοσίου (30.7.381) όρίζεται δτι όρθή
πίστη στήν 'Ανατολή εχουν δσοι κοινωνουν (άναγνωρίζουν) μέ τόν
Διόδωρο καί τόν Πελάγιο Λαοδικείας. 'Αλλά καί ό 'Ιωάννης Χρυ
σόστομος έγκωμιάζει μέ θέρμη τόν παλαιό του δάσκαλο, τόν όποίο
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αποκαλεί σοφό πατέρα καί «ζώντα μάρτυρα» γιά δσα ύπέφερε χά

ριν της πίστεως (PG 52, 761 έξ.).
Τό κλίμα δμως άλλαξε τόν Ε' αίώνα, μάλιστα από τό

429,

δταν

συνειδητοποιήθηκε ή κακοδοξία του Νεστορίου καί δταν δ Κύριλ
λος Άλεξανδρείας εγραψε (438) κατά της χριστολογίας του Διοδώ
ρου, νομίζοντας μάλιστα σέ μία περίπτωση δτι καταπολεμεί απόψεις

του Θεοδώρου ΜΟψουεστίας. 'Έκτοτε οί όρθόδοξοι τόν θεωρουσαν
πρόδρομο του Νεστορίου η τηρουσαν εναντί του στάση έφεκτική,

ένώ οί νεστοριανοί τόν τιμουσαν ώς εναν τών τριών πατέρων της δι
δασκαλίας τους. Τελικά καταδικάστηκε συνοδικά τό 499 στήν Κων
σταντινούπολη καί τό

508

καί

509

στήν Άντιόχεια. Παρατηρουμε

δτι άν δ Θεόδωρος Μοψουεστίας δέν τόνιζε τίς απόψεις του Διοδώ
ρου καί άν δέν είχε έμφανιστεί δ νεστοριανισμός, οί παρεκκλίσεις
του Διοδώρου θά είχαν λησμονηθεί.

ΒΙΟΣ

Ό Διόδωρος γεννήθηκε από γονείς έπιφανείς κατά τήν β' ή τήν γ' δεκα

ετία τού Δ ι αιώνα μάλλον στήν 'Αντιόχεια, όπου έλαβε τήν έγκύκλια μόρ
φωση. Άνώτερη παιδεία έλαβε στήν Άθήνα, όπου απέκτησε εύρεία γνώση

της εθνικης σοφίας καί δή της ρητορικης τέχνης, τήν όποία τού αναγνώρι
ζε καί αύτός δ 'Ιουλιανός ('Επιστολή 9ΟΒ τού έτους

363).

Ό τελευταίος συγ

χρόνως τόν όνείδιζε γιά τήν ωχρότητα καί τήν ασθενικότητά του, όφειλόμενη

στήν αύστηρή ασκηση πού ό Διόδωρος έπέβαλλε στόν έαυτό του καί στούς
μαθητές του αργότερα. Στά θεολογικά γράμματα τόν εισήγαγαν δ Σιλουα
( + 359). 'Έζησε κι εδρασε στίς δεκαε

νός Ταρσού καί δ Εύσέβιος Έμέσης
τίες τ~ύ αντιοχειανού σχίσματος

(330 -

τέλος σχεδόν τού Δ ι αΙ) καί της

έπικρατήσεως των αρειανων, έναντίον των δποίων καί των αλλων αίρετι
κων αγωνιζόταν συνεχως. Μάλλον λίγο πρίν ή περί τό

360 ίδρυσε

μέ τόν

Καρτέριο εξω από τήν Άντιόχεια τό περίφημο ΆσκητήρlOν, είδος έρμη
νευτικης καί κατηχητικης σχολης, ή όποία εγινε τό κέντρο αντιστάσεως

κατά τού αρειανισμού καί δή ό τόπος όπου αποσαφηνίστηκαν οί έρμηνευ
τικές τάσεις των αντιοχειανων. Έκεί τόν παρακολούθησαν πολλοί μαθη
τές μεταξύ των όποίων δ 'Ιωάννης Χρυσόστομος καί ό Θεόδωρος Μοψου
εστίας.
Περί τό

360

μέ τόν Φλαβιανό εισήγαγε στήν έλληνόφωνη συριακή Έκ

κλησία τήν άντιφωνική ψαλμωδία, τήν όποία ήδη χρησιμοποιούσε ή συρό
φωνη Έκκλησία καί δή οί αρειανικοί κύκλοι. Τό

362/3

χειροτονήθηκε

πρεσβύτερος από τόν όρθόδοξο έπίσκοπο Άντιόχειας Μελέτιο

(360-381),

τίς ποιμαντικές εύθύνες τού όποίου ανέλαβε στήν πόλη, όταν δ τελευταίος
έξορίστηκε από τόν Ούάλη (μέχρι τό 378). Άλλά καί δ ίδιος δ Διόδωρος

αναγκαζόταν νά ποιμαίνει τούς δρθοδόξους της Άντιόχειας κρυπτόμενος
έξω της πόλεως, ένώ γιά κάποια διαστήματα εξορίστηκε επίσημα, όπως

563
τό

372.

Τότε, στά Γήτασα της Μικρης 'Αρμενίας, δπου ζούσε ό Μελέτιος,

γνώρισε ό Διόδωρος τόν Μ. Βασίλειο (Έπιστ. 99, 3· 135), μέ τόν όποίο είχε
αλληλογραφία καί τού όποίου ζητούσε τήν γνώμη γιά δύο διατριβές του.
Νωρίτερα ό 'Ιουλιανός

(361-363)

λοιδόρησε τόν Διόδωρο, άναγνωρίζοντας

τά προσόντα του καί ύποσχόμενος νά γράψει έναντίον του ειδικό εργο, πού
δέν πρόλαβε δμως νά συντάξει.

Τό 378, δταν μέ τόν θάνατο τού Ούάλη έπανηλθαν οΙ όρθόδοξοι έξόρι
στοι έπίσκοποι στίς έπισκοπές τους, ό Μελέτιος χειροτόνησε τόν Διόδωρο
έπίσκΟΠΟ Ταρσού της Κιλικίας. Τό 381 συνόδευσε τόν Μελέτιο στήν Β' ΟΙ
κουμενική Σύνοδο της Κωνσταντινουπόλεως. Μνημονεύεται σέ πηγές γιά

τελευταία φορά τό

391, ένώ

τό

393

ό 'Ιερώνυμος στό

De viris illustribus (119)

δέν τόν μνημονεύει ώς ζώντα καί τό 394 στήν Ταρσό έπίσκοπος ήταν κά
ποιος Φαλέριος ή Βαλέριος. "Αρα ό Διόδωρος πέθανε περί τό 392.

ΕΡΓΑ

Ή συγγραφική δραστηριότητα τού Διοδώρου ήταν έξαιρετικά ποικίλη
καί σχεδόν πληθωρική: διατριβές φιλοσοφικές, κοσμολογίας, φυσικης καί

άστρονομίας σχόλια καί ύπομνήματα έρμηνευτικά· μελέτες αντιαιρετικές

καί γενικά θεολογικές. Ό σύρος

Barhadbesaba' Arbaya άνεβάζει τόν αρι
θμό τών έργων τού Διοδώρου σέ 80 (βλ. εις ΡΟ ΙΧ 5 καί ΧΧΠΙ 2), ένώ ό
Ebedjesu σέ 60 (βλ. J. Assemani, Biblίotheca Orientalίs C1ementino-Vaticana,
ΠΙ, Roma 1725, σσ. 28-29). Σαφή δμως εικόνα της συγγραφικης δράσεως
τού Διοδώρου παρέχει τό λεξικό Σουίδα, στό όποίο δίδεται κατάλογος 35
περίπου έργων, τά όποία σημείωνε ό Θεόδωρος' Αναγνώστης σέ χαμένο

έργο του:
«'Ερμηνείαι εΙς τήν παλαιάν πασαΥ" Γένεσιν, νΕξοδον καί έφεξής. ΕΙς Ψαλ
μούς. ΕΙς τάς δ' Βασιλείας. ΕΙς τά ζητούμενα τών Παραλειπομένων. Εις
τάς Παροιμίας. Τίς διαφορά θεωρίας καί iLλληγορΙας. ΕΙς τόν Έκκλησια
στήν. Εις τό· Ασμα τών q.σμάτων. ΕΙς τούς Προφήτας. Χρονικόν διηγού
μενον τό σφάλμα Είισεβίου του Παμφίλου περί τών χρόνων. ΕΙς τά δ'

Είιαγγέλια. ΕΙς τάς Πράξεις τών 'Αποστόλων. ΕΙς τήν έπιστολήν 'Ιωάν
νου του Είιαγγελιστου. Περί του ε{ς Θεός έν Τριάδι. Κατά Μελχισεδεκι

τών. Κατά 'Ιουδαίων. Περί νεκρών iLναστάσεως. Περί ψυχής, κατά
διαφόρων περί αίιτης αίρέσεων. Πρός Γρατιανόν κεφάλαια. Κατά iLστρο
νόμων καί iLστρολόγων καί είμαρμένης. Περί σφαίρας καί τών ζ' ζωνών

καί τής έναντίας τών iLστέρων πορείας. Περί της Ίππάρχου σφαίρας. Πε
ρί προνοίας. Κατά Πλάτωνος περί Θεου καί θεών. Περί φύσεως καί Cιλης,
έν Φ τί τό δίκαιόν έστι. Περί Θεου καί Cιλης έλληνικης πεπλασμένης. ·Οτι
αί iLόρατοι φύσεις οίικ έκ τών στοιχείων, iLλλ' έκ μηδενός μετά τών στοι
χείων έδημιουργήθησαν. Πρός Είιφρόνιον φιλόσοφον, κατά πευσιν καί iLπόκρισιν. Κατά Άριστοτέλους περί σώματος ούρανίου. Πώς θερμός δ
i\λιος. Κατά τών λεγόντων ζφον τόν οίιρανόν. Περί του πώς iLεί μέν δ δη
μιουργός, οόκ iLεί δέ τά δημι,υργήματα. Πώς τό θέλειν καί τό μή θέλειν
έπί Θεου iLιδίου δντος. Κατά Πορφυρίου περί ζφων καί θυσιών»

Lexicon,

~Kδ. Α.

Adler, Il, Leipzig 1931,

σ.

103).

(Suidae
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Δυστυχώς τά εργα τού καταλόγου αύτού χάθηκαν πλήν αρκετών έρμη

νευτικών άποσπασμάτων καί τού «Κατά είμαρμέVΗς». Πάντως δ κατάλο
γος δείχνει τό ευρύ φάσμα τών ένδιαφερόντων τού Διοδώρου, άκόμη καί
αν οί τίτλοι προϋποθέτουν πολύ σύντομες διατριβές ή κεφάλαια μόνο βι
βλίων. Περιέργως δέν μνημονεύεται ή χριστολογική κατά τού άπολιναρι
σμού μελέτη τού Διοδώρου «Κατά συνουσιαστών», της όποίας δμως άντι

αιρετικοί συγγραφείς εύτυχώς διέσωσαν άποσπάσματα. 'Από τά σωζόμε
να κείμενά του ό Διόδωρος άποδεικνύεται καλός χειριστής τού λόγου, σα
φής κι έπιγραμματικός, ό.λλά όχι πολύ ίκανός γιά θεολογικές τομές καί
βαθιές άναλύσεις.

Κατά είμαρμένης. Ό Φώτιος διέσωσε τό μεγαλύτερο καί τό σπουδαιότε,

_f'

.,

_

" ,

,Τ

-

,

,

ρο μερος του εργου αυτου, που ειναι απο τις πρωτες και σημαντικοτερες

διατριβές τού Διοδώροu (Βιβλιοθήκη

223).

PG 103, 829-877.
Άπόσπασμα εργου κατά αστρολόγων iΊ αστρονόμων.

C. SALMASIUS, De annis climatericis et antiqua astrologia diatribae, Leyde 1648,
Είς την 'Οκτάτευχον. 'Αποσπάσματα. Στίς Σειρές έπισημάνθηκαν
λια μέ τό όνομα τού Διοδώρου, άλλά δ

Deconinck

σ.

91

553.

σχό

έδειξε δτι άπό αύτά τά

9-10, 12, 75, 82α, 83, 88 καί 90 είναι τού Θεοδωρήτου Κύρου καί τά 84 καί
87 του Εύσεβίου Έμέσης. Ό Devreesse έξέδωσε καί αλλα σχόλια άπό τόν
κώδικα Coislin. 113. Φαίνεται ότι άvfjκαν δλα σέ έργο τού τύπου «Προβλή
ματα καί λύσεις» καί όχι σέ κανονικό υπόμνημα στήν 'Οκτάτευχο.

PG 33.1561-1588

(από τήν έκδοση τού ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΘΕΟΤΟΚΗ, Σειρά ένός καί πεν

τήκοντα υπομνηματιστών εΙς τήν 'Οκτάτευχον καί τά τών Βασιλειών .... Λειψία 1772).
J. DECONINCK, Essai sur la chaine de Ι· Octateuque, avec une Μίιίοη des commentaires
de Diodore de Tarse ... , Paris 1912, σσ. 85-173 (άποσπάσματα 1-91). R. DEVREESSE, Les
anciens commentateurs grecs del' Octateuque et de Rois, Cittiι. del Vaticano 1959, σσ. 155-159.

Είς Βασιλειών Α' -Β', άποσπάσματα.

PG 33, 1587-1588. R. DEVREESSE,

μν.

fpy.,

σσ.

159·167

(νέα σχόλια).

Είς τήν νΕξοδον. 'Αποσπάσματα, σώζονται στήν λατινική.
Ι. Β.

PITRA, Spicilegium Solesmense,

Ι,

Paris 1852,

στ.

265-275.

Είς τήν πρός Ρωμαίους. 'Αποσπάσματα άπό υπόμνημα στήν έπιστολή
αύτή.
Κ.

STAAB, Pauluskommentare aus der griechischen Kirche, Mίinster 1933, σσ. 83-112.

Κατά συνουσιαστών. 'Αποσπάσματα. Πρόκειται γιά τό κυρίως θεολογι

κό του εργο, γραμμένο μάλλον μετά τό

375,

πρός άντιμετώπιση τών κακο-
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δοξιών τού' Απολιναρίου, ό όποιος ίδιαίτερα άπό τήν έποχή αυτή καί μετά

εκανε πολύ αίσθηΤή τήν παρουσία του στήν 'Αντιόχεια. Σ' αυτό βρίσκουμε
τίς χριστολογικές άντιλήψεις καί παρεκκλίσεις του, πού έντυπωσιακά λεί

πουν άπό τά έρμηνευτικά του άποσπάσματα. Άποσπάσματα τού εργου σώ
ζονται καί στήν συριακή

(CPG 11 3820).

ΡΟ

33, 15-60. R. ABRAMOWSKI, Der theologische Nachlass der Diodor νοη Tarsus:
ZNW 42 (1949) 19-69. Μ. BRIERE, Quelques fragmenls syriaqucs de Diodorc ... reedites
~I traduits ρουΓ la premiere fois: ROC 30 (1946) 231-283 .

•Αμφιβαλλόμενο.
Ύπόμνημα είς τούς Ψαλμούς. Σημαντικό δείγμα της άντιοχειανης έρμη

νευτικης. Στόν κώδικα

Cois/. 275

τό κείμενο τούτο εχει τήν ενδειξη «Ώς

άπό φωVΉς Ά ναστασίου Μητροπολίτου Νικαίας». Σύγχρονοι Σφευνητές (L.

Maries,

Μ.

Rondeau, J.-M. Olivier)

άποδίδουν τό εργο στόν Διόδωρο Ταρ

σού, ένώ άλλοι άμφιβάλλουν η άρνούνται τήν άποψη αύτή (Μ.

Devreesse

Richard, R.

κ.ά.). Πάντως είναι σαφές ότι τό ύπόμνημα τούτο εχει πολλή σχέ

ση μέ τήν έρμηνευτική τού Διοδώρου, όπως εδειξε σύγκρισή του μέ τά σω

ζόμενα έρμηνευτικά σχόλια τού Διοδώρου, καί χρησιμοποιήθηκε άπό τόν
Θεόδωρο Μοψουεστίας στό άνάλογο ύπόμνημά του.

J.-M. OL\VIER. Diodori Tarsensis Commcntarii
Ι-50: CCO 6 (\980).

ίη

Psalmos

Ι:

Commentarii

ίη

Psalmos

Νόθα

Άποσπάσματα ύπoμVΗμάτων εις τούς Κριτάς, Α' Βασιλειών καί εΙς τούς
Ψαλμούς (PG 33, 1587-1616) ανήκουν στόν Δίδυμο Τυφλό. Κείμενα έπιστο

λικά μέ τό όνομα τού Διοδώρου είχε κάποιος κυκλοφορήσει ήδη περί τό

373.

Βλ. 'Επιστολή

160, 1

τού Μ. Βασιλείου.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Πηγές:

ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ,

De viris illustribus 119.

ΘΕΟΔΩΡΗΤΟΥ, Έκκλησ. ΙσΓορία: συχνά, σύμ

φωνα μέ τά ευρετήρια.

FACUNDUS. Pro defensione trium Capitulorum 4,2: ΡΙ 67, 610
έξ. BARHADBESABBA' ARBA Υ Α, 'Ιστορία της νεστοριανικης 'Εκκλησίας: ΡΟ 23, 2.
ΝΑΡΣΗ (νεστοριανού), 'Ομιλία στούς τρείς διδασκάλους (Διόδωρο, Θεόδωρο Μοψου
εστίας καί Νεστόριο): έκδ.

F. Martin: Journa/ asiarique Ψ, 14 (\ 899) 446-492 καί 15 (1900)

469-525.
Μελέτες:

V. ERMONI, Diodore de Tarse et son rδle doctrinaI: Μυ 2 (19ΟΙ) 422-444. F. Χ. FUNK,
Le Ps.-Justin et Diodore de Tarse: RHE 3 (1902) 947-971. Ν. FETISOV, Διόδωρος Ταρ
σού. Έρευνα ίστορικοεκκλησιαστική περί τού βίου καί της δράσεώς του (ρωσσικά),

Κίεβο

1915. Α. VACCARI, La θεωρία nella scuola esegetica d' Antiochia: Βί Ι (1920) 3-36.
Ι. MARIES, Le Commentaire de Diodore de Tarse sur les Psaumes: ROCh 24 (1924) 58-189.
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R. ABRAMOWSKI, Untersuchungen Ζυ Diodor νοπ Tarsus: ZNW 30 (1931) 234-262. Ι.
MARIES, Etudes preIiminaires a Ι' edition du Commentaire de Diodor de Tarse sur le~
Psaumes, Paris 1933. Α. VACCARI, La 'teoria' esegetica Antiochena: Βί 15 (1934) 94-101.
Ε. SCHWEIZER, Diodor νοη Tarsus als Exeget: ZNW 40 (194112) 33-75. D. ΑΜΑΝΟ ΟΕ
ΜΕΝΟΙΕΤΑ, Fatalisme et Iiberte dans Ι' antiquite greque, Amsterdam 1973 (άνατύπωση
άπό τήν εκδοση του 1945), σσ. 469-479. Μ. RICHARD, Les traites du Cyrille d' Alexandric
contre Diodore et Theodore et les fragments dogmatiques de Diodore de Tarse: MeJanges
F. Graf, Ι, Paris 1946, σσ. 99-116. ΧΡΥΣ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥ ΛΟΥ, 'Ιστορία της 'Εκκλη
σίας Άντιοχείας, 'Αθήνα 1951, σσ. 184, 230-331, 359, 365 κ.ά. Ι. ABRAMOWSKI, Der
Streit um Diodor und Theodor zwischen den beiden ephesinischen Konzilien: Ζκα 67 (1955/6)
252-287. Βλ. καί RHE 60 (1965) 64-5. F. SULLIVAN, The Chrisιology of Theodor οΓ
Mopsuestia, Roma 1956, σσ. 172-196 (ιδίως). Α. J. FESTUGIERE, Antioche paienne et
chretienne ... , Paris 1959, σσ. 181-183 κ.ά. R. LECONTE, Ι' Asceterium de Diodore:
Me/anges ... a Andre Robert, Paris 1957, σσ. 531-536. R. DEVREESSE, Les anciens
commentateurs grecs des Psaumes, Vaticano 1970, σσ. 302-311. CH. SCHAUBLIN, Diodor
νοπ Tarsos gegen Porphyrios?: RhM 27 (1970) 58-63. ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, Untersuchungen Ζυ
Methode und Herkunft der Antiochenischen Exegese, Κδlπ-Βοππ 1974, σσ. 43-83. Α.
GRILLMEIER, Jesus der Christus im Glauben der Kirche, Ι. Von der aposιoIischen Zeit
bis zum ΚοηΖίl νοη Chalcedon, Freiburg κ.ά. 1979 (κατά τόν πίνακα). CH. SCHAuBLIN,
Ζυ Diodors νοπ Tarsos Schrift Gegen die Astrologie: RhM 123 (1980) 51-67. Β. ΟΕ
MARGERIE, Introduction a Ι' histoire de Ι' exegese, Ι. Les Peres grecs et orientaux, Paris-Cerf
1980, σσ. 188-192. Μ. J. RONDEAU, Les commentaires patristiques du Psautier (III-V e
siecles), Roma 1982, σσ. 93-102. Βλ. ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ καί εις RHR 176 (1969) 5-33, 153-18!!
καί 177 (1970) 5-33. Ρ. STOCKMEIER, Das ΚΟΠΖίl νοπ Chalkedon: ΕΖΡΤ 29 (1982) 140-156
(ή άνθρωπολογία του Διοδώρου έλληνικης προελεύσεως).

117. < ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΝΗ

ΣΧΟΛΗ>

ΓΕΝΙΚΑ

Οί έρευνητές, γενικεύοντας καί άπλοποιώντας, χρησιμοποίησαν τόν δρο
άντιoχειαVΉ σχολή, γιά νά δηλώσουν τίς θεολογικές κάί τίς έρμηνευτικές
τάσεις τού ευρύτερου άντιοχειανού χώρου, οί όποίες όμως δέν καλλιεργή
θηκαν σέ κάποια όργανωμένη σχολή (σχολείο) της 'Εκκλησίας. Ή χρήση
τού δρου, 7J;ού μόνο συμβατικά εΙναι δεκτός, έπιβλήθηκε καί ώς άντίστοι
χος τού δρου «άλεξανδρινή σχολή», ή όποία είχε μακρόχρονη λειτουργία,

γνωστή άπό τό τέλος τού Β' αίώνα, καί ή όποία λειτούργησε άρχικά μέ
τήν προσωπική εύθύνη τού Πανταίνου, τού Κλήμη καί τού 'Ωριγένη (ώς f:να
σημείο).

Στήν 'Αντιόχεια έδρασε δ πρώτος μεγάλος θεολόγος της Έκκλησίας, ό
'Ιγνάτιος

(+ π. 115), καί άκολούθησαν ό Θεόφιλος 'Αντιοχείας (169-188),
δ Σεραπίων 'Αντιοχείας (192-212), ό Παύλος Σαμοσατέας (+ 272) μέ τόν
πρεσβύτερο Μαλχίωνα τήν ίδια έποχή, ό Δωρόθεος στίς άρχές τού Δ' αΙ
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μέ τόν Λουκιανό

( + 3 ι 2),

τόν δποίο οί άρειανοί πρόβαλαν ώς πνευματικό

τους πρόγονο, δ Ευστάθιος Άντιοχείας

(+ 381),

δ Διόδωρος Ταρσού

'Ιωάννης Χρυσόστομος

ριος

( + 45112),

(+ 392)

( + 407),

(+ 331/7), δ Μελέτιος Άντιοχείας

καί οί άμεσοι ή εμμεσοι μαθητές του

Θεόδωρος Μοψουεστίας

καί δ Θεοδώρητος Κύρου

( + 428),

Νεστό

( + 466).

Ό άριθμός τών θεολόγων αυτών, άπό τούς όποίους οί περισσότεροι έ
μειναν άσημοι, δέν ήταν μικρός. Έντούτοις ή μόνη χρονική στιγμή, πού

διαπιστώνουμε λειτουργία σχολής στήν 'Αντιόχεια, είναι ή δεκαετία τού

360,

δταν δ Διόδωρος, λαϊκός άκόμη, συνέστησε μέ τόν Καρτέριο τό «ά

σκητήριον», έξω άπό τήν Άντιόχεια. Στήν ιδιωτικής πρωτοβουλίας αυτή
σχολή μορφώθηκαν πολλοί, μεταξύ τών δποίων καί δύο σπουδαίοι άνδρες,
δ 'Ιωάννης Χρυσόστομος καί δ Θεόδωρος Μοψουεστίας. Τό γεγονός δτι

γενικά στήν θεολογία καί τήν Έκκλησία οί δύο αυτοί άνδρες άκολούθη
σαν διαφορετική πορεία υπογραμμίζει τήν ποικιλία τάσεων, πού κρατΟύ
σαν στόν άντιοχειανό χώρο. Κάτι ανάλογο παρατηρούμε καί γιά τίς πρώτες
δεκαετίες τού Δ ι αιώνα. Ό Λουκιανός (+ 312) ήταν δ εισηγητής τρόπον

τινά τής άντιοχειανής σχολής καί οί άρειανοί τόν θεωρούσαν προπάτορά
τους, αυτοχαρακτηρίζονταν μάλιστα «συλλουκιανισταί».

Ό Ευστάθιος Άντιοχείας

(331)

δμως είχε άλλη θεολογική κατεύθυνση

καί πολέμησε τούς άρειανούς. Τό ίδιο καί στόν ΓΙ αιώνα μέ τούς δύο γνω
στούς θεολόγους τής περιοχής, τόν Παύλο Σαμοσατέα

(272)

καί τόν πρε

σβύτερο Μαλχίωνα. Ό δεύτερος, πού έπαιξε μεγάλο αλλά δυσκαθόριστο
ρόλο στά θεολογικά πράγματα, ανέτρεψε τήν διδασκαλία τού πρώτου. με
ταξύ

264/5

καί

268.

Ή περίπτωση, τέλος, τ6)ν δύο πρώτων αντιοχέων θεολόγων, τού Ίγνα
τίου καί τού Θεοφίλου, είναι πολύ ένδεικτική. Ό πρώτος ήταν φορέας της
Παραδόσεως καί ή θεολογία του υίοθετήθηκε από τήν Έκκλησία. Ό δεύ
τερος έπηρεαζόταν πολύ άπό ίουδαιοελληνικές αντιλήψεις καί ή θεολογία
του παραμερίστηκε άπό τήν Έκκλησία. Τό φαινόμενο αυτό συνεχίστηκε
στίς μεταγενέστερες έποχές. Τό γεγονός μας υποχρεώνει νά κάνουμε θεμε

λιώδη διαπίστωση: ή πρώτη διάκριση στούς άντιοχειανούς θεολόγους (καί
άρα στήν άντιοχειανή θεολογία) αφορα τήν παραδοσιακότητα ή τήν μή πα

ραδοσιακότητά τους. ·Όσο παραδοσιακότεροι είναι οί θεολόγοι, τόσο λι

γότερο ακραίες τάσεις δημιουργούν στήν θεολογία καί τήν έρμηνεία. τουτο
ίσχύει άπόλυτα καί γιά τήν αλεξανδρινή σχολή.
Δυστυχώς ή άνεπάρκεια τών πηγών καί ή έλλειψη πληροφοριών έμποδί
ζουν τήν άκριβή παρακολούθηση τών θεολογικοερμηνευτικών τάσεων στήν
'Αντιόχεια. Μπορούμε όμως, μέ τά υπάρχοντα στοιχεία, νά κάνουμε κά
ποιες ασφαλείς διαπιστώσεις. ΗΟ ταν , λοιπόν, μιλαμε γιά αντιοχειανή θεο

λογία, έννοούμε δύο πράγματα συνδεόμενα άλλά μή ταυτιζόμενα: τήν
έρμηνευτική τακτική (ή έρμηνευτικές άρχές) καί τήν θέση στό χριστολογι

κό θέμα. Ποιά προηγήθηκε είναι δυσκαθόριστο.
ΘεολΟΥικiς τάσεις

Φαίνεται δτι ό Παύλος Σαμοσατέας προβληματίστηκε πρώτιστα γιά τό
πρόσωπο τού Χριστού καί γι' αυτό δέν κατανοούσε τήν σχέση Του μέ τόν
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Θεό Πατέρα. Νόμισε δτι δ άνυρωπος 'Ιησους «συVΉπτo» μέ τόν μή έχοντα

ύπόσταση θεϊο Λόγο. Αύτό δδηγεί στήν ίδέα τών δύο υίών, του «έκ Θεού»
καί τού «έκ του Δαβίδ», δηλαδή της Μαρίας, όπως δίδαξε μετά έκατόν
είκοσι περίπου χρόνια δ Διόδωρος Ταρσού. Αύτά προϋποθέτουν τό έρώτη
μα: πώς ό Χριστός εχει θεία δύναμη καί συγχρόνως ανθρώπινες αδυναμίες;
Ν Αρα ζητείται λύση στό πώς της συνάφειας ή της συνυπάρξεως θείας καΙ

άνθρώπινης φύσεως, ένώ κυριαρχουσε ή ίδέα ότι ή άβυσσος μεταξύ Θεου
καί κτίσεως (άρα καί ανθρώπου) είναι άγεφύρωτη.
Ή προσπάθεια γιά τήν λύση στό πρόβλημα γινόταν χωρίς τήν όρθή διά
κριση κτιστού καί άκτίστου καί χωρίς τήν θεολογική διάκριση τριών ύπο

στάσεων καί μιας φύσεως, πού διατύπωσε δ Μ. Βασίλειος ( + 379). Παράλ
ληλα δέσμευε τούς άντιοχειανούς ή άριστοτελική άρχή δτι δύο τέλεια δέν

μπορούν νά γίνουν ένα (Μεταφυσικά 1Ο39α,

9-10),

άρχή πού γινόταν φιλο

σοφικό έρεισμα της ίδέας γιά τό άγεφύρωτο χάσμα μεταξύ Θεού καί κτίσε

ως. Ή απουσία τών διακρίσεων αύτών καί ή έπήρεια της άριστοτελικης
άρχης έκανε αδύνατη τήν λύση της ένότητας τών φύσεων στόν Χριστό. Πο
λύ περισσότερο πού άντιοχειανοί, δπως δ Παύλος Σαμοσατέας καί δ Διό
δωρος Ταρσού, δέν διέκριναν φύση καί ύπόσταση. Ό δεύτερος, πού, έστω
χωρίς νά έχει συνείδηση τών συνεπειών της θεολογίας του, έγινε καί δ εί
σηγητής της λεγόμενης άντιoχειανijς χριστολογίας, δίδασκε δτι δ ΥΙός του

Θεού άπλώς «ένοίκησεν» είς τόν υίό της Μαρίας. 'Έτσι δ Διόδωρος νόμιζε
δτι περιέσωζε τήν άνθρώπινη φύση τού Χριστού. 'Αλλιώς, νόμιζαν δτι ή άν

θρώπινη φύση θά διαλυόταν στήν θεία φύση. Κύριο στόχο, λοιπόν, δ Διό
δωρος, δ Θεόδωρος Μοψουεστίας, δ Νεστόριος καί οί όπαδοί τους είχαν
τήν διάσωση της άνθρώπινης φύσεως. Τό έκαναν δμως είς βάρος της πρα
γματικής ένότητας της ένώσεως τών δύο φύσεων καί γι' αύΤό άπέβησαν
δυοφυσίτες. Μέ άλλα λόγια δέν νοούσαν πραγματική τήν ένωση τών δύο

φύσεων κα! γι' αύτό καταδικάστηκαν ή διδασκαλία

ii

καί οί ίδιοι στίς ΓΙ

Δ ι !(α! Ε ι Οίκουμενικές Συνόδους.
Τήν προβληματική αυτή καί τήν συγκεκριμένη τάση στήν χριστολογία

δέν τήν είχαν τουλάχιστον σέ βαθμό έπικίνδυνο οί άντιοχειανοί Εύστάθιος,
Μελέτιος, 'Ιωάννης Χρυσόστομος, Θεοδώρητος Κύρου καί άλλοι. Έπομέ
νως τήν τάση αύτή δέν έξέφραζαν δλοι οί αντιοχειανοί' τήν έξέφραζαν οί
λιγότερο παραδοσιακοί. Παλαιοί αλλά καί σύγχρονοι έρευνητές κατανοούν
τίς χριστολογικές αύτές αποκλίσεις τών αντιοχειανών ώς αποτέλεσμα τού
αριστοτελισμού τους καί άρα της νοησιαρχίας τους. Δέν μπορούμε δμως
νά δείξουμε σαφώς στά κείμενα τών άντιοχειανών αυτών κάτι από τό πε
ριεχόμενο της φιλοσοφίας αυτης, έκτός από τήν αρχή πού αναφέραμε καί

από συνήθη στήν έποχή διαλεκτικά στοιχεία. Καί οί νοησιαρχικές τάσεις
τών αντιοχειανών είναι μάλλον συνέπεια τού ήθικισμού τους καί της ασκή
σεως έρμηνείας βάσει μόνο θύραθεν αρχών, όπως θά δούμε.
'ερμηνευτικές τάσεις

ΟΙ έρμηνευτικές τάσεις iΊ άρχές τών άντιοχειανών απασχόλησαν έπίσης
τήν αρχαία Έκκλησία καί τήν σύγχρονη ερευνα, ίδιαίτερα μέ τήν έξαρση

του ίστορισμού, πού αύτονόητα έκτίμησε πολύ τό ίστορικογραμματικό έν-
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διαφέρον τών άντιοχέων έρμηνευτών τού Δ' καί τού Ε' αίώνα. Καί στό θέ
μα τών έρμηνευτικών τάσεων παρατηρούμε διαφορές μεταξύ τών άντιοχέων.
Σχέση συγγενείας μέχρι ταυτότητας υπάρχει κυρίως μεταξύ Διοδώρου Ταρ
σού καί Θεοδώρου Μοψουεστίας, ένώ π.χ. δ 'Ιωάννης Χρυσόστομος εχει
καί αλλες προϋποθέσεις στήν έρμηνεία του, μολονότι δέν παύει νά έρευνα
καί ίστορικογραμματικά τό κείμενο, κάτι πού συνιστά θεμελιώδες γνώρι
σ μα δλων τών άντιοχέων.

Είσηγητής στόν άντιοχειανό χώρο της ίστορικογραμματικης μεθόδου θε
ωρείται ό Λουκιανός

(+ 312),

πού, δντας γνώστης καί της έβραϊκης, έργά

στηκε ίδιαίτερα γιά δ, τι σήμερα χαρακτηρίζουμε κριτική έκδοση τού
βιβλικού κειμένου, της ΠΔ καί άπό τήν ΚΔ τουλάχιστον τών Εύαγγελίων.

Τό κριτικό η άναθεωρημένο αυτό κείμενο έπικράτησε άπό τήν Παλαιστίνη
μέχρι τήν Κωνσταντινούπολη. Ό Ευσέβιος έκτιμά πολύ καί κάποιον Δω
ρόθεο, τόν όποίο μάλιστα ακουσε καί ό ίδιος νά έρμηνεύει τίς Γραφές, άλ
λά έντός τού ναού (Έκκλησ. (στ. Ζ'

32,2-4).

Αυτός είχε άξιόλογη έλληνική

παιδεία, γνώριζε καλά τήν έβραϊκή καί ήταν πρεσβύτερος στήν έποχή τού
Κυρίλλου' Αντιοχείας

(277-279).

Προηγήθηκε λοιπόν τού Λουκιανού καί ί

σως έπαιξε ρόλο στήν είσαγωγή της ίστορικογραμματικης έρμηνείας, δε
δομένου δτι, καθώς βεβαιώνει ό Ευσέβιος, μπορούσε νά μελετά «έπιστη
μόνως» «τίς έβραϊκές Γραφές» (αυτόθι

3).

Άπό τίς έρμηνευτικές καί άνα

θεωρητικές προσπάθειες τού Λουκιανού ή καί τού Δωροθέου έπηρεάστη

καν πολλοί, μεταξύ τών δποίων πρώτος ό Ευσέβιος Καισαρείας

( + 339),

ό κατά τά αλλα όπαδός τού Ώριγένη.

Πρέπει δμως νά περάσουν πολλές δεκαετίες γιά νά βρεθεί ό έρμηνευτής,
πού θά διευρύνει, θά τελειοποιήσει καί θά καθιερώσει δ, τι αρχισε ό Λου

κιανός η καί ό Δωρόθεος. Καί αυτός ήταν ό Διόδωρος
τό

360

(+ 392) πού, περί

μάλλον, ϊδρυσε μέ τόν Καρτέριο στήν Άντιόχεια ίδιωτική σχολή,

τό «άσκητήρlOν». 'Εκεί άποσαφήνισε τά χαρακτηριστικά καί τίς θεμελιώ
δεις άρχές της έρμηνείας τών άντιοχειανών. ·Ένεκα τούτου τόν θεωρούμε

θεμελιωτή της άντιοχειανής μεθόδου έρμηνείας, ένώ ένας τών μαθητών του,
ό Θεόδωρος Μοψουεστίας

( + 428),

απέβη ό κορυφαίος καί ό πλέον άντι

προσωπευτικός έφαρμοστής της μεθόδου αυτης. Μέ τόν Διόδωρο δμως άρ
χίζει περίοδος, κατά τήν όποία οί άντιοχειανοί έρμηνευτές αγνοούν τήν
έβραϊκή γλώσσα, πού γνώριζαν οί προηγηθέντες Λουκιανός, Δωρόθεος κ.α.

Τά χαρακτηριστικά καί τίς τάσεις τών έρμηνευτών τούτων μπορούμε νά
συνοψίσουμε στά έξης:

α. Τό έργο της έρμηνείας τού βιβλικού κειμένου άσκείται σύμφωνα μέ
τήν μέθοδο καί τήν τεχνική τών ρητόρων, οί όποίοι καλλιέργησαν σέ μεγά
λο βαθμό τό άξίωμα, πού διατύπωσε δ γραμματικός 'Αρίσταρχος: «"Ομη

ρον έξ Όμήρου σαφηνίςειν». Διερεύνηση σέ βάθος καί πλάτος τών ίστορι
κών,

κοινωνικών

κ.λπ.

δεδομένων,

έντός τών

όποίων γράφηκε τό

συγκεκριμένο κείμενο. 'Ανάλυση λεπτομερή της δομης, της γλωσσικής μορ

φης καί τών κάθε είδους φιλολογικών προβλημάτων τού κειμένου μέ τήν
βοήθεια λεξικών καί αλλων σχετικών μέσων. Οί προϋποθέσεις αυτές, πού
όδηγούσαν τούς έθνικούς ρήτορες στήν κατανόηση τού Όμήρου καί τούς

αντιοχειανούς στήν ακριβή «εννοια» τού βιβλικού κειμένου, δηλώνονταν

.
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μέ τόν δρο «ύπόθεσις», WΕχουμε λοιπόν κοινή γιά τήν εποχή εκείνη τέχνη

(καί τεχνική) έρμηνευτική, τήν όποία μάλιστα δ Θεόδωρος Μοψουεστίας
εφάρμοσε τελειότερα καί από τούς εθνικούς.
β. ΟΙ αντιοχειανοί έρμηνευτές μέ τίς παραπάνω προϋποθέσεις σκόπευαν

στήν «θεωρία», Ζητούσαν όχι μόνο τήν γνώση τών δηλωμένων εννοιών τού

παλαιοδιαθηκικού κειμένου, αλλά μέσω αύτών τό έσώτατο πνεύμα τού προ
φήτη, αύτό πού ό προφήτης εΙχε εμπνευστεί, τήν θέα τών πραγμάτων πού

εκείνος είχε ή τήν σημασία πού είχαν γι' αυτόν τά ίστορικά γεγονότα καί
τά πρόσωπα.

γ. "Ενα μέρος τών ίστορικών δεδομένων καί προσώπων της ΠΔ κατα
γράφονταν καί παρουσιάζονταν ενσυνείδητα (ή μή) από τούς ίερούς συγ

γραφείς ώς τύποι κάποιων μελλοντικών άντιτύπων, ώς είκόνες κάποιων
επερχόμενων πραγματικοτήτων, δηλαδή ώς προτυπώσεις μελλόντων προ
σώπων καί γεγονότων της ΚΔ. WΕτσι, λοιπόν, δρισμένα κείμενα της ΠΔ

είναι συγχρόνως καί ίστορία καί προφητεία, πού κατανοούνται μέ Ιστορι
κογραμματική άνάλυση.
δ. Ή απόλυτη αξία της ίστορικογραμματικης έρευνας γιά τούς αντιο
χειανούς είχε ώς αποτέλεσμα (ή προϋπόθεση;) τήν αντίθεσή τους πρός τήν
αλληγορική έρμηνεία τών αλεξανδρινών, οί όποίοι νοηματοδοτούσαν λέ

ξεις της ΠΔ, δηλαδή εφεύρισκαν έννοιες πού ενίοτε δέν είχαν οΙ λέξεις αυ
τές. Στόν διαμορφωτή της αντιoχειανίiς σχολης Διόδωρο ανήκει ή φράση:
«του άλληγορικου τό ιστορικόν πλείστον όσον προτιμώμεν» (Είς τήν Γένε
σιν κεφ. 49: ΡΟ 33, 1580Α). Ή εμμονή στήν ίστορικογραμματική μέθοδο

καί ή άπολυτοποίησή της δέν ήταν βέβαια θετικό στοιχείο, αλλά τουλάχι
στον τούς κρατούσε κοντά στά κείμενα καί τούς έκανε πιό ρεαλιστές απ'
όσο ή αλληγορική έρμηνεία τούς αλεξανδρινούς.
ε. ΟΙ αντιοχειανοί, καί μάλιστα οί παλαιότεροι, απέφευγαν κατά κανόνα
τίς θεωρητικές-θεολογικές συζητήσεις. Άναζητούσαν ήθοπλαστικά στοι
χεία στό βιβλικό κείμενο, πού τά παρουσίαζαν επαγωγικά πρός παιδαγω

γία ηθική τών πιστών, όπως ακριβώς έκαναν οί εθνικοί έρμηνευτές γιά τήν
ποίηση τού Όμήρου καί τών τραγικών, από τόν Πλάτωνα (Πολιτεία

10,

606Ε' Πρωταγόρας 325D-326A) wς τόν Πλούταρχο, πού f:γραψε καί τήν
σχετική διατριβή: «Πώς δεί τόν νέον ποιημάτων άκούειν», Κ.α.

Ή έρμrινευΤ'KιJ τών παραδοσιακών 'Λντιοχiων
Οί παραδοσιακοί Άντιοχείς, δηλαδή αύτοί πού ήταν γνήσιοι φορείς της

Παραδόσεως της Έκκλησίας καί συγχρόνως δημιούργησαν μεγάλο έρμη
νευτικό έργο, δπως ό 'Ιωάννης Χρυσόστομος καί δ Θεοδώρητος Κύρου.

διακρίθηκαν ουσιαστικά από τούς προηγούμενους. Έν τούτοις καί οΙ δί>ο
παραδοσιακοί εκμεταλλεύτηκαν πολύ τήν ίστορικογραμματική μέθοδο τών
εθνικών, δηλαδή τήν «υπόθεση», πού εξασφάλιζε μεταλλείο παντοίων γνώ
σεων. Τά στοιχεία πού διακρίνουν τούς έρμηνευτές τούτους καί τούς δια
φοροποιούν σαφώς από τούς ακραιφνείς εκπροσώπους της αντιoχειανίiς
σχολης είναι τά έξης:

Ή ίστορικογραμματική μέθοδος άποτελεί απλώς βοηθητικό μέσο πρός

57\
γνώση της μορφης καί τών Ιστορικών πλαισίων του βιβλικου κειμένου. Τό

νόημα, τό πνευμα του Θεου στό κείμενο, τά «έν τφ βάθεl κεκρυμμένα» (PG
ή ό «έναποκείμενος πλοίίτος» (PG 53, 206), προσεγγίζονται μέ τήν

53, 187),

καθοδήγηση καί τόν φωτισμό του αγ. Πνεύματος. Ό Χρυσόστομος πρέπει

νά ε{χε σκεφτεί πολύ τήν μέθοδο του δασκάλου του Διοδώρου, δηλαδή τήν
απολυτοποίηση της ίστορικογραμματικης έρμηνείας μέ σκοπό τήν ηθική

παιδαγωγία. Καί ή αντίδρασή του σ' αύτήν υπηρξε σαφής κι έντονη. Τά λε
γόμενα της Γραφής δέν κατανοουνται μέ ανθΡώπινη σοφία (μέθοδο ίστορι
κογραμματική πού δμως είναι αναγκαία), αλλά μέ «αποκάλυψιν», μέ
«έλλαμψιν», μέ καθοδήγηση του αγ. Πνεύματος:
«Διά τοι τούτο προσήκει ήμάς υπό της άνωθεν χάριτος όδηΎουμένους καΙ
τήν παρά του άΎίου Πνεύματος ~λλαμψιν δεξαμένους, OCιτως έπιέναι τά

θεία λ&Υια. Ο ύ δ έ
ή

θεία

Ύ ά Ρ

Γραφή

σ ο φ ί α ς

πρός

τήν

ά ν θ Ρ ω π ί ν η ς
κατανόησιν

δ ε ί τ α ι
τών

Ύε

Ύ Ρ α μ μ έ ν ω ν, ά λ λ ά τ i'ί ς τ ο υ Π ν ε ύ μ α τ ο ς ά π Ο κ α
λ ύ Ψ ε ω ς, ίνα, τόν Qληθi'j νουν τών έγκειμένων καταμαθόντες, πολλήν
έκείθεν δεξώμεθα τήν ώφέλειαν» (ΕΙς την rtVEarv ΚΑ'α': ΡΟ

53,175).

Στόν ίερό Χρυσόστομο είναι τελείως αυτονόητα ή ίστορικοφιλολογική
έρευνα τών Γραφών, ή υπαρξη πλούτου καί βάθους νοημάτων κάτω από
τό γράμμα της καί ή ενέργεια του άγ. Πνεύματος πρός κατανόηση του βά
θους αυτου καί πρός συμπλήρωση έτσι της γνώσεως της αλήθειας από τόν
ανθρωπο:
«Μή το(νυν άπλώς παρατρέχωμεν τά έν ταίς θείαις Γραφαίς κείμενα, μη

δέ έξ έπιπολης τοίς λεΎομένοις προσέχομεν, άλλ' εΙς τό βάθος έαυτούς
καθέντες καί τόν έναποκείμενον πλουτον καταμαθόντες, δοξάσωμεν τόν
Κύριον» (ΕΙς την rtYεaIV ΞΒ'

3:

ΡΟ

54, 535.

Βλ. καί ΡΟ

53, 100).

«'Από της έντευθεν (= του ΆΎ. Πνεύματος) πηyi'jς κα( άποκαλύψεως δω
ρεαί καί ίαμάτων χαρίσματα» (Είς τήν Πεντηκοστήν β': ΡΟ

50, 464).

Καί τό άΎΙΟ Πνευμα «θαυματουΡΎεί καί τήν τελείαν εΙσάΎει Ύνώσιν» (ΡΟ

59, 424).
«ΈπειδάνΤδΌ (=δ Θεός) μεριμνώντας ήμίiς ... πρός την τών θείων λογίων
κατανόησιν, ουκ Qφίησιν έτέρου τινός δεηθηναι, άλλ' ευθέως φωΤίζει τόν

ήμέτερον λοΥισμόν καί τήν παρ' αυτου έλλαμψιν χαρίζεται καί κατά τήν
ευμήχανον αυτου σοφία ν πάσαν τήν άΎαθήν διδασκαλίαν ένΤίθησι τΌ 1'1μετέρι;ι ψυχΌ» (ΡΟ

53, 222).

Καί δ Θεοδώρητος Κύρου ακολουθεί τά ίχνη του Χρυσοστόμου. Θεωρεί
δηλαδή άπαραίτητη κάθε είδους φιλολογική προπαρασκευή πρός γλωσσι

κή κατανόηση κι έκφραση τού κατανοηθέντος, αλλά οΙ αποφασιστικές
προϋποθέσεις εισόδου στό πνεύμα της Γραφης είναι: πρώτον, ή ασκηση

κάθαρση της ψυχης, ώστε ή διάνοιά της νά μπορεί νά «καθορ*» τήν θεία
αλήθεια· δεύτερον, ή θεία επέμβαση, μέ τήν όποία μόνο φθάνει κανείς στήν
«διάνοια» τών «θείων λογίων,>, επέμβαση πού είναι αποτέλεσμα θείας βου
λης καί προσευχης μόνο ετσι ξεσκεπάζει, ελευθερώνει (<<άποκαλύπτει»),
δ Θεός τούς όφθαλμούς του ανθρώπου, γιά νά «κατανοούν» τόν θείο «νόμο»:
«Ή τών θείων λογίων έξήγησις δείται μέν ψυχης κεκαθαρμένης καί ρύ
που παντός QπηλλαΎμένης, δείται δέ καΙ διανοίας έπτερωμένης καί κα
θοράν τά θεία δυναμένης, κατατολμώσης τών άδύτων του Πνεύματος

χρ1]ζει δέ καΙ Ύλώττης ύπουΡΎούσης τή διανο(ι;ι καί τήν έκείνης θεωρίαν
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άξίως ερμηνευούσης

...

(= προκειμένου νά μεταφράσουμε τό Άσμα τών

άσμάτων) είς τό βάθος του γράμματος καταβήναι τετολμήκαμεν ... Έλά
βομεν δέ ουκ έλαιον εν τφ στόματι, ίν' εΙς έρευναν τού ζητουμένου συνερ

γφ χρήσωμαι χειροποιήτφ φωτί, άλλ' εύχήν καί ίκετείαν ής δτι μάλιστα
χρ1:Jζουσιν οΙ της τών θείων λογίων διανοίας εφικέσθαι ποθοϋντες. Έδίδα
ξεγάρ ήμας δ μακάριος Δαβίδ λέγειν' 'άποκάλυψον τούς δφθαλμούς μου
καί κατανοήσω τά θαυμάσια έκ του νόμου σουΌ Ταϋτα δεδιδαγμένοι τήν
θεία ν Ικετεύσωμεν χάριν, υποδείξαι fιμίν τήν τούδε τού βιβλίου διάνοιαν»
(Είς τό Άσμα άσμάτων, Πρόλογος: ΡΟ

81,

28-29Α).

Παρόμοιες απόψεις διατυπώνει ό Θεοδώρητος καί στόν Πρόλογο τού Ύ
πoμVΉματός του εις τούς Ψαλμούς (ΡΟ
φορεί ότι

80,860-862).

μελέτησε ανάλογα ύπομνήματα,

Έδώ μάλιστα πληρο

πού άλλα εφάρμοζαν τήν

αλληγορική έρμηνεία καί άλλα τήν ίστορικογραμματική. Αύτός όμως ερ
γάστηκε αποφεύγοντας τίς ακρότητες καί τών δύο (<<καί τούτων κα κείνων
τήν αμετρίαν φυγείν»). Τό ίδιο εχει κάνει καί δ Χρυσόστομος, γεγονός πού
δείχνει δτι οί δύο αυτοί μεγάλοι έρμηνευτές ακολούθησαν διαφορετική μέ
θοδο από τούς αντιοχειανούς Διόδωρο καί Θεόδωρο Μοψουεστίας. Ή

αλληγορική έρμηνεία δέν αποτελεί πλέον τό αντίπαλο δέος γιά τούς παρα
δοσιακούς αντιοχειανούς, οί όποίοι έχουν συνείδηση καί τών ακροτήτων
καί της χρησιμότητάς της, μολονότι βέβαια οί αντιοχειανοί συχνά συγχέ
ουν τήν αλληγορία μέ τήν τυπολογία. Πολύ χαρακτηριστικά δ Χρυσόστο

μος βεβαιώνει δτι ή προφητεία γίνεται βέβαια μέσω γεγονότων αλλά κυρίως
εκδηλώνεται μέ λόγους:
«Ή προφητεία ή διά του τύπου ή διά πραγμάτων έστί προφητεία' ή δέ άλ
λη προφητεία ή διά τών ρημάτων εστί προφητεία. Τούς μέν γάρ συνετω
τέρους διό τών λόγων

fnEIBE,

τούς δέ άναισθητοτέρους καί διά της τών

πραγμάτων δψεως επληροφόρει» (Περ{ vrιστείας: ΡΟ

49, 323).

Αυτά, πού είναι συνέπεια της αναζητήσεως τού κεκρυμμένου βάθους τών
λέξεων της Γραφης, συντελούσαν στήν άμβλυνση της μεγάλης αντιθέσεως

μεταξύ ίστορικογραμματικης καί αλληγορικης έρμηνείας καί στήν αναγνώ
ριση ακροτήτων καί στήν ίστορικογραμματική μέθοδο.

'Ηθικολογία καί θεολογία

ΟΙ Χρυσόστομος καί Θεοδώρητος ξεπέρασαν αποφασιστικά τόν ηθικι
σμό τών Διοδώρου καί Θεοδώρου Μοψουεστίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι
ό θεμελιωτής της αντιοχειανής σχολης κύριο στόχο της έρμηνείας του έθε
τε τήν ηθική συμμόρφωση τών πιστών. Γιά τόν στόχο αυτό

-

δσο επηρεα

ζόταν από τούς"εθνικούς- δέν χρειαζόταν βαθιά θεολογική ανάλυση τών
βιβλικών κειμένων' καί συνεπής, απέφευγε τίς θεολογικές αναλύσεις. Τό

ήθικιστικό του λοιπόν ενδιαφέρον προσδιορίζει τόν χαρακτήρα της έρμη
νείας του καί τά μέσα, μέ τά όποία φθάνει στήν κατανόηση της Γραφης.
Γιά μιά ηθικολογία, κοινή λίγο πολύ καί στού"ς ηθικολογούντες στωικούς

καί πλατωνικούς, είναι αρκετή ή ίστορικογραμματική κατανόηση τού βι
βλικού κειμένου.

Βέβαια, γιά τήν οίκοδομή τών πιστών ενδιαφερόταν καί ό Χρυσόστομος.
Άσκούσε όμως μέ τήν έρμηνεία καί θεολογία, διότι μέ αυτήν μόνο μπο-
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ρούσε νά κατανοήσει τόν καινό άνθρωπο. Μέ αυτήν μπορούσε νά δώσει
έρεισμα στήν ήθική καί νά της προσφέρει ρεαλισμό. Σέ καμμία περίπτωση
δέν τού αρκούσε ή tΊθΙKOλOγία τών έλλήνων φιλοσόφων. Γιά νά διαφωτίσει
καί νά φανερώσει πειστικά τό ήθος καί τό πρόσωπο τού ανθρώπου, ό ό
ποίος πλέον μετέχει στήν θεωμένη ανθρώπινη φύση τού Χριστού, όφειλε νά

θεολογήσει εύρύτατα, νά έξηγήσει τήν τριαδικότητα τού Θεού, τό έργο της
θείας οίκονομίας καί προπαντός έπρεπε νά μιλήσει γιά τό πρόσωπο τού Χρι
στού, δηλαδή όφειλε απαραίτητα νά θεολογήσει, δπως καί θεολόγησε.

Τέτοια όμως θεολογία χρειαζόταν όχι άπλή γνώση τών ίστορικοφιλολο
γικων δεδομένων, άλλά καί είσοδο βαθύτερη στήν άλήθεια πού δηλώνει τό
γράμμα της Γραφης, είσοδο στό κεκρυμμένο βάθος, όπως έλεγε ό ίδιος ό
Χρυσόστομος. Ή βαθύτερη αυτή είσοδος, όπως όρθά εμαθε από τούς καπ
παδόκες καί τόν 'Αθανάσιο, μπορούσε νά γίνει μόνο μέ τήν καθοδήγηση
καί τόν φωτισμό τού άγ. Πνεύματος. 'Έτσι, τό έργο του είχε προϋποθέσεις
διαφορετικές, δηλαδή παραδοσιακές, καί γι' αυτό έφάρμοσε έρμηνεία δια

φορετική από τόν Διόδωρο Ταρσού. Άποτέλεσμα ήταν: τού Χρυσοστόμου
τό εργο ν' αποβεί στήν Έκκλησία ύπεριστορικό, τού Διοδώρου νά μείνει
έφήμερο.

Συνεχιστές τών καππαδοκών

Ή έρμηνευτική τακτική τών παραδοσιακών αντιοχέων Χρυσοστόμου καί
Θεοδωρήτου πρακτικά καί θεωρητικά βρίσκεται σέ σχέση ταυτότητας καί
συνέχειας πρός τήν τακτική των καππαδοκων καί δή τού Μ. Βασιλείου, τού
πρώτου δηλαδή μεγάλου καππαδόκη, πού έγραψε πρίν από τούς αντιοχεια
νούς. νΕτσι π.χ. καί ό Βασίλειος μιλάει γιά τήν ανάγκη καθάρσεως τού έρ
μηνευτη, γιά «αποκεκρυμμένο βάθος» καί «διάνοια» τών Γραφών, γιά τό

ότι «κατατολμq των αδύτων» καί γιά τό ότι μέ τήν βοήθεια τού άγ. Πνεύ
ματος κατανοεί κανείς τό βιβλικό κείμενο. Τού κειμένου όμως αυτού πρέ
πει νά γνωρίζει τά ίστορικά πλαίσια, τόν συγκεκριμένο σκοπό τού συγγρα

φέα κα( τήν σημασία καί των πιό απλων λέξεων:
«Καθαρεύουσαν τών παθών της σαρκός ... φιλόπονον, έξεταστικήν, πάν
τοθεν περισκοπούσαν εί ποθεν λάβοι άξΙαν ΙΙννοιαν τού Θεού. 'Αλλά πρίν
έξετάσαι την έν τοίς ρήμασιν άκρίβειαν καί διερευνήσασθαι fιλίKα τών μι

κρών φωνών τούτων έστί τά σημαινόμενα, ένθυμηθώμεν τίς δ διαλεγόμε
νος fιμίν»

(= δ

σUΎΎραφέας) (Βασιλείου, ΕΙς την Έξαήμερον Α'

1:

ΒΕΠ

51, 185).
«Μικροϊς εωθεν ένδιατρίψαντες ρήμασι, τοσούτον άποκεκρυμμένον τό βά
θος της διανοίας ε()ρομεν, ώστε τών έφεξης παντελδ)ς Qnoγyώvat ... Καί
τίς Ικανός κατατολμησαι τών άδύτων; -Η τΙς έπόψεται τά Qπόρρητα; Ά
πρόσιτος μέν γάρ αύτών καί ή θέα, δυσερμήνευτος δέ παντελώς τών νοη

θέντων ό λόγος ... ΕΙ γάρ καί της άξίας άπολειπόμεθα, άλλ' έάν τού

βουλήματος της Γραφης μή έκπέσωμεν τΤΙ βοηθείι;ι του Πνεύματος, καί
αύτοι ούκ άπόβλητοι παντελώς κριθησόμεθα καί τΤΙ συνεργίι;ι της χάριτος
οlκοδομήν τινα ΤΤΙ Έκκλησίι;ι τού Θεού παρεξόμεθα» (μν.

51, 195).

fpy.

Β'

1: ΒΕΠ
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Ας προστεθεί άκόμα δτι ό Βασίλειος, ένώ ένδιαφέρεται γιά τήν πρακτι

κή «ώφέλεια» τών πιστών μέσω της έρμηνείας, άπορρίπτει τήν χρήση στήν
θεολογία άλληγορικης έρμηνείας (βλ. Είς τήν Έξαήμερον Θ' Ι: ΒΕΠ 51,

263-264),

τήν όποία δμως γιά οίκοδομητικούς άποκλειστικά λόγους χρησι

μοποιεί, δταν υπομνηματίζει τούς Ψαλμούς.
Καί ό ~τερoς μεγάλος καππαδόκης, ό Γρηγόριος Θεολόγος, πού έπίσης

~γραψε πρίν άπό τόν Χρυσόστομο, είχε γιά τήν έρμηνεία καί τήν θεολογία
τίς ίδιες άπόψεις μέ τόν Βασίλειο άλλά βελτιωμένες:
(τήν όρθή πίστη γιά τό άγιο Πνευμα ΙΙχουν) «δσοι μή ραθύμως μηδέ πα

ρέργως ταίς θείαις Γραφαίς έντυχόντες, άλλά διασχόντες τό γράμμα καί
εΤσω παρακύψαντες, τό άπόθετον κάλλος Ιδείν fιξιώθησαν καί τφ φωτι
σμφ της γνώσεως κατηυγάσθησαν» (Αόγος ΛΑ'

2 Ι:

ΡΟ

36, 156. ΒΕΠ 59,

276).
Μέ τά παραπάνω ένδεικτικά ~γινε φανερό δτι ή έρμηνευτική τακτική τών

Χρυσοστόμου καί Θεοδωρήτου άποτελεί συνέχεια καί έπέκταση της τακτι
κης τών καππαδοκών, οί όποίοι πάλι συνεχίζουν καί βελτιώνουν τόν Μ.

'Αθανάσιο. Μπορούμε, λοιπόν, νά υποστηρίξουμε δτι οί δύο παραδοσια
κοί άντιοχείς δέν άνήκουν στήν έρμηνευτική σχολή της' Αντιόχειας ώς δη
θεν άκόλουθοι δ ~νας τού Διοδώρου Ταρσού καί ό αλλος τού Θεοδώρου
Μοψουεστίας. Είναι οί άντιοχειανοί έκείνοι έρμηνευτές πού, μολονότι ~χoυν

χαρακτηριστικά της άντιoχειανfjς σχολης, άκολουθούν τήν έρμηνευΤΙΚή τα
κτική τών φορέων της Παραδόσεως καί γι' αύτό άπέβησαν μεγάλοι δημιουρ
γοί, είδικά ώς έρμηνευτές καί γενικά ώς θεολόγοι.
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118.

ΤΥΚΟΝΙΟΣ (+ λίγο μετά τό 392). ΠΑΡΜΕΝΙΑΝΟΣ (+ 391)

Α. 'Ιδιόμορφη, ανεξάρτητη κι ευγενική φυσιογνωμία ό Τυκόνιος

καί όρθότερα Tyconius) αναπτύχτηκε σέ περι
βάλλον δονατιστών στήν Β. 'Αφρική (Νουμιδία). 'Απέκτησε πλού
σια παιδεία, θύραθεν καί βιβλική, καί από τό 370 αμφισβήτησε από

(Tychonius, Tichonius

ψεις τών δονατιστών, μέ αποτέλεσμα ό τότε έπικεφαλης τους Παρ
μενιανός νά γράψει αναιρετική έπιστολή τών θέσεων του Τυκονίου.

Ό τελευταίος μέ τήν σειρά του, μεταξύ
τά χαμένα έργίδια

causarum.

370 καί 375, απάντησε μέ
De bello intestino καί Expositiones diversarum

Προσπάθησε κυρίως νά έξηγήσει τήν παγκοσμιότητα της

'Εκκλησίας, τήν όποία οί δονατιστές περιόριζαν σέ όμάδα τέλειων
καί αυστηρών χριστιανών. 'Ένεκα τούτου, αργότερα, περί τό 380,

καταδικάστηκε από σύνοδο τών δονατιστών καί αποστασιοποιήθηκε
από αύτούς, χωρίς σμως καί νά εισέλθει στήν καθολική 'Εκκλησία,
ενεκα τών δονατιστικών καταλοίπων του.
Ό Τυκόνιος μετά τήν καταδίκη του έπιδόθηκε στήν συγγραφή έρ

μηνευτικών εργων, από τά όποία σώζονται δύο. Τό πρώτο, ύπόμνη
μα στήν 'Αποκάλυψη, χρησιμοποιήθηκε εύρύτατα καί κατά λέξη από
τούς μεταγενέστερους λατίνους, μέσω τών όποίων συγκροτείται με

γάλο μέρος του. Ό Τυκnνιος έδώ προτιμάει τήν αλληγορική έρμη
νεία, ξεπερνάει τήν προγενέστερη σχετική παράδοση καί απορρίπτει

τήν ιδέα της σύντομης συντέλειας τού κόσμου. Στόν κόσμο καί στήν
ίδια τήν 'Εκκλησία διακρίνει δύο «πόλεις», τήν πόλη τού Θεού καί
τήν πόλη τού διαβόλου, σχημα πού λίγο αργότερα ϋψωσε σέ σύστη

μα ό Αύγουστίνος, ό όποίος έκτιμούσε πολύ τό εργο τού Τυκονίου.
Τό δεύτερο εργο του, πολύ σπουδαιότερο αύτό, γραμμένο περί τό
392, εχει τόν τίτλο Liber regu/arum (Βιβλίον κανόνων). Ό Τυκόνιος

έπιχειρεί πρώτος, στόν δυτικό χριστιανισμό, νά συντάξει κανόνες
ή έγχειρίδιο βιβλικής έρμηνευτικης. Δυστυχώς σμως αγνοούσε τήν
τεράστια σχετική διεργασία στούς κόλπους της ανατολικης 'Εκκλη
σίας καί οί «κανόνες» του εμειναν στοιχειώδεις καί άπλοϊκοί, αλλά
εστω καί τέτοιοι χρησιμοποιήθηκαν εύρύτατα καί μάλιστα από τόν

Αυγουστίνο

(De doctrina christiana 1 3).

Οί κανόνες αυτοί είναι οί έξης έπτά:

De Domino et corpore ejus.

Δηλαδή σ, τι στήν Γραφή λέγεται γιά τόν Χριστό, έφαρμόζεται καί

γιά τήν 'Εκκλησία καί αντίστοιχα. De Domini corpore bίpartito. Δη
λαδή ή ίστορική 'Εκκλησία περιλαμβάνει καλούς καί κακούς καί

γι' αυτό ή Γραφή αναφέρεται πότε στήν μία καί πότε στήν άλλη πλευ
ρά. De promissis et lege. Δηλαδή ό Νόμος (ΠΔ) δέν αντιφάσκει στήν
ΚΔ.

De specie et genere.

Δηλαδή σ, τι λέγεται γιά τό είδος ή τό μέρος,
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μπορεί νά αφορά καί τό γένος ή τό όλον καί αντίστοιχα. WΕτσι Π.χ.
ή προφητεία γιά τήν Νινευί ίσχύει καί γιά τήν 'Εκκλησία. De tempo-

ribus.

Οί αριθμοί γενικά στήν Γραφή εχουν μυστικό καί κρυμμένο

τό νόημά τους, πού όμως μπορεί νά αποκαλυφθεί, κάτι πού βοηθά
στήν έξήγηση φαινομενικών αντιθέσεων στήν Γραφή.

De recapitula-

'Ένα χωρίο δηλαδή μπορεί νά εχει σημασία μόνο ίστορική ή
μόνο τυπολογική ή καί τίς δύο. De diabol0 et ejus corpore. Οί προφη

rione.

τείες πού αναφέρονται στόν διάβολο αναφέρονται συχνά καί στούς
κακούς χριστιανούς, έπειδή αύτοί αποτελούν τό σώμα τού διαβόλου.
Έάν κανείς γνωρίζει ακριβώς κι έφαρμόζει τούς κανόνες αύτούς, ε
χει τό κλειδί, πού ανοίγουν καί αποκαλύπτονται τά μυστικά της Γρα
φης

(§

Ι).

ΕΡΓΑ

Commentarius ίη Apokalypsim

(Ύπόμνημα είς τήν Άποκάλυψιν). Σώθη

κε άποσπασματικά στό μεγαλύτερο μέρος του.

F. ΙΟ BUE-G. C. WILLIS, The Turin Fragments ofTyconius, Commentary
('ambridgc 1963. PLS Ι, 622-652.

Liber regularum 1'1 Liber de septem regulis (Βιβλίον

κανόνων

οη

Revelation,

1'1 Βιβλίον τών

έπτά κανόνων). ~Eχει χαθεί μέρος τού έργου (τό τέλος τού ΥΗ κεφαλαίου).
ΡΙ

18, 15-66. F. C. BURCln, The Rules of Tyconius, Cambridgc 1894.

Άπολεσθέντα. WΗδη άναφέραμε τά έργίδια

sitiones diversarum causarum,

De beIlo intestino

καί Εχρο

τών δποίων γνωρίζουμε μόνο τήν θεματική

άπό μεταγενέστερους συγγραφείς.
Ό Ε.

Pose Romero θεωρεί τόν Τυκόνιο 1'1 κάποιον δονατιστή τών χρόνων
πιθανόν συντάκτη της δμιλίας ln nataH sanctorum innocentium (Gregorianum
60 [1979] 513-544), πού άποδόθηκε στόν Όπτάτο Μιλέβης.
Β. Ό Παρμενιανός (Parmenίanus

episcopus Carthaginensis) (+ 391)

ύπηρξε δονατιστής αφρικανός θεολόγος, λίγο πρεσβύτερος του Τυ
κονίου, κι εγινε έπίσκοπος Καρθαγένης. Συνέθεσε Ψαλμούς γιά λει

τουργική χρήση καί δύο αντιρρητικά έργίδια, τό ενα κατά τών
καθολικών χριστιανών γενικά (περί τό

αύτό, περί τό

362)

καί τό άλλο, έπιστολικό

378, κατά του Τυκονίου. 'Όλα χάθηκαν (Ρ. Monceaux,
Parmenianus, primat donatiste de Carthage: Journal des savants 1909,
σσ. 19 έξ., 157 έξ.), αλλά τό περιεχόμενο τών δύο τελευταίων συνά
γουμε από τό Contra Parmenianum Donatistam του Όπτάτου Μιλέ
βης καί τό Contra epistulam Parmeniani τού Αύγουστίνου. Ό
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Παρμενιανός προσπαθf;ί νά δικαιώσει τήν έκκλησιαστική κατάστα

ση, πού δημιούργησε τό σχίσμα τών δονατιστών, γιά τό όποίο υπεύ
θυνοι ήσαν οΙ όρθόδοξοι. Ξεπερνά τό έπιχείρημα τών τελευταίων δτι
οί δονατιστές περιορίζουν τήν 'Εκκλησία μόνο στήν 'Αφρική, μέ τήν

υπόδειξη δτι 'Εκκλησία υπάρχει καί στήν Ρώμη, έπειδή έκεί

(Urbs)

συγκροτήθηκε ήδη μικρή κοινότητα δονατιστών. 'Απορρίπτει τά μυ

στήρια της καθολικής 'Εκκλησίας, τήν όποία κατηγορεί γιά χρήση
πολιτικών μέσων κατά τών δονατιστών, έξαίρει τήν καρτερικότητα

τών δονατιστών στούς έναντίον τους διωγμούς καί άναπτύσσει τίς
άπόψεις του γιά τό βάπτισμα.

C. ZIWSA: CSEL 26 (1893). PLS 1. 184-187.
Ι
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Augustin-Briefe auch neue Erkenntnisse ίiber den Donatismus?: Les Lettres de s. Auguscin
decouvertes par J. Divjak. Communίcations ... Βυ CoJloque ... 1982, Paris έι. Augustiniennes
1983. σσ. 117-121.
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ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗΣ (393)

Τό άντιοχειανό σχίσμα δέν είχε λήξει, μολονότι γιά τήν ' Ανατολή (Σύνο
δος Κωνσταντινουπόλεως

381

καί

382),

πλήν τού 'Αλεξανδρείας καί όλί

γων επισκόπων, κάνονικός επίσκοπος 'Αντιοχείας ήταν δ διάδοχος τού
Μελετίου Φλαβιανός. ΟΙ δυτικοί μέ τόν Ρώμης καί τόν ' Αμβρόσιο Μιλά

νου συνέχιζαν νά υποστηρίζουν στήν 'Αντιόχεια τόν Παυλίνο, δ όποίος τό
388, λίγο πρίν πεθάνει, επέλεξε καί χειροτόνησε μόνος του ώς διάδοχό του
τόν Ευάγριο. οι δυτικοί άναγνώρισαν τήν άντικανονική χειροτονία τού τε

λευταίου, άλλά επέμεναν στό ότι ή διαμάχη έπρεπε νά κριθεί σέ σύνοδο
στήν Δύση. Γι' αυτό έγινε σύνοδος

(391/2)

στήν

Capua

('Ιταλία), όπου ό

μως ό Φλαβιανός άρνήθηκε νά προσέλθει, όπως άρνήθηκε νά άνταποκρι
θεί σέ προσκλήσεις της Ρώμης, επειδή θεωρούσε τό θέμα του λυμένο κι
επειδή εκλογή επισκόπων καί τά σχετικά προβλήματα, κατά τούς κανό

νες, άναλαμβάνονταν μόνο άπό τίς τοπικές συνόδους.
Τά διαβήματα τού 'Αμβροσίου Μιλάνου καί τού Σιρικίου Ρώμης πρός τόν
αυτοκράτορα Θεοδόσιο εις βάρος τού Φλαβιανού έγιναν άφορμή νέας ευ
θαρσούς άπαντήσεως τού τελευταίου (Θεοδωρήτου, 'Εκκλησ. ιστορία ΕΙ

23,6)

καί συγκλήσεως συνόδου στήν Καισάρεια της Παλαιστίνης τό

393.

ΟΙ επίσκοποι εκεί επισήμαναν τήν άντικανονικότητα τού Ευαγρίου, επήνε
σαν όσους δυτικούς άναγνώριζαν τήν άντικανονικότητα καί δήλωσαν δτι
γι' αυτούς κανονικός επίσκοπος' Αντιοχείας είναι μόνο ό Φλαβιανός.
της άποφάσεως της συνόδου σώθηκε στήν συριακή άπόσπασμα σ' 'Επι
στολή τού Σεβήρου 'Αντιοχείας.
Ε.

1902,
Ε.

W. BROOKS, The SixIh Book of Ihe Select Letters οΓ Severus Patriar~h of Antioch ...• Oxford
Ι Ι. σσ. 250-251, καί 11 Ι. σσ. 223-224 (άγγλ. μετάφραση).
W. BROOKS, Α Synod at Caesarea ίπ Palaestina ίη 393: JThS 3 (1902) 433-436.
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ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ (394)

Πρός τό τέλος Σεπτεμβρίου του

πόλεως Ρουφίνος κάλεσε

37

394,

ό ισχυρός έπαρχος Κωνσταντινου

επισκόπους νά παραστούν στά εγκαίνια τού

ναού τών Άγίων 'Αποστόλων, πού ό ίδιος οικοδόμησε στήν Χαλκηδόνα,

εναντι της Κωνσταντινουπόλεως. Παρέστησαν πλήν άλλων οί επίσκοποι
Άλεξανδρείας Θεόφιλος,

' Αντιοχείας

Φλαβιανός καί Νύσσης Γρηγόριος.

Μέ τήν ευκαιρία αυτή οί συγκεντρωθέντες επίσκοποι καί μέ πρόεδρο τόν
Νεκτάριο Κωνσταντινουπόλεως συγκρότησαν στό βαπτιστήριο της άγ. Σο
φίας

(;)

σύνοδο, στήν όποία συζήτησαν καί άποφάσισαν περί «παραπεσου-
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σών αμφισβητήσεων», ή σπουδαιότερη τών όποίων ήταν ή διεκδίκηση της
έπισκοπης Βόστρων από τόν 'Αγάπιο καί τόν Βαδάγιο (ή Βαγάδιο). Ό δεύ
τερος είχε καθαιρεθεί από δύο μόνο έπισκόπους. Οί δύο διεκδικητές είχαν
προσφύγει στόν Ρώμης, ό όποίος απέστειλε τήν ύπόθεση στόν Άλεξαν
δρείας καί αυτός στήν σύνοδο Κωνσταντινουπόλεως.
Σώθηκαν Πρακτικά (<<πραχθέντα ύπομνήματα») μόνο της συνεδρίας της
29ης (ή 3Ofjς) Σεπτεμβρίου τού

394.

'Αποφασίστηκε νά μήν έκθρονίζεται έ

πίσκοπος, έάν είναι απών στήν δίκη, ή όποία πρέπει νά γίνεται όχι μόνο
από τρείς, αλλά, έάν είναι δυνατό, απ' όλους τούς έπισκόπους της έπαρ
χίας, αρχή πού επαιξε σημαντικό ρόλο στούς μεταγενέστερους συναφείς
κανόνες.

V. BENESEVIC, Syndagma, σσ. 456-459. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΥ, Κανόνες, σσ. 304-306. R.
DEVREESSE, Pelagii diaconi. .. ίη defensione Trium Capitulorum, Roma 1933, σσ. 9-1 Ι.
Ε. ΗΟΝΙΟΜΑΝΝ, Trois memoires posthumes d' histoire et de geographie de Ι' Orient
Chretien, BruxeIIes 1961, σσ. 3-48 (τά έλλην. καΙ λατιν. ι'tπoσπάσματα: σσ. 11-16).
JOANNOU, Fonti, Ι 2, σσ. 438-444.
V. LAURENT, Le synode de Constantinople de 394, Causa Gabadii et Agapii: Τού ί
διου, Le patriarcat byzantin, Serie 11. Corpus notitiarum episcopatuum, Ι, Paris 1936, σσ. 3-8.
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ΕΥΝΟΜΙΟΣ ΚΥΖΙΚΟΥ (+ 392/5)
ό «αποκαλυπτικός» vεοαρειαvός

ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ

Ό Εύνόμιος αναστάτωσε τήν 'Εκκλησία γιά ενα σχεδόν αίώνα καί

απασχόλησε δικαιολογημένα τούς μεγαλύτερους θεολόγους της από
τό

360

καί μετά. Μέ τό εργο του ανανέωσε τόν αρειανισμό, τήν στι

γμή πού αύτός είχε ύποχωρήσει, καί τόν διηύρυνε σημαντικά μέ α
ποκαλυπτικά καί νεοπλατωνικά στοιχεία, τά όποία ύποστήριξε μέ.
διαλεκτική μέθοδο, έντυπωσιακά εύλογοφανή. Χαρακτηρίστηκε ώς
«τεχνολόγος», αλλά είχε βαθύτερο προβληματισμό καί ήταν περισ
σότερο νεοπλατωνικός απ' δσο αριστοτελικός. Είχε εντονη θρησκευ

τικότητα καί κατηγορούσε τόν Μ. Βασίλειο ώς οπαδό τών άθεων
φιλοσόφων. Στράφηκε δμως στήν αποκαλυπτική γραμματεία, στήν
όποία οί αναζητήσεις του εχαναν βάθος καί προβληματισμό.
Ξεκίνησε από τόν αρειανισμό, διδάσκοντας δτι ό Υίός είναι κτί
σμα, αφού δύο άναρχες αρχές είναι αδύνατες. Νόμισε δμως δτι ό

580
W

Αρειος δέν εχει άπάντηση στό πρόβλημα της «φύσεως» τού Θεού

καί τών πραγμάτων, στό πώς της προελεύσεως τού γίού καί τού

Πνεύματος καί μάλιστα στό πώς της γνώσεως τού Θεού. Στά έρω
τήματα αύτά έπιχείρησε ν' απαντήσει μέ τήν βοήθεια τού σοφιστη
Άετίου, τού κλίματος τών μαθητών τού νεοπλατωνικού Ίαμβλίχου

καί τών αποκαλυπτικών χαλδαϊκών χρησμών, σύμφωνα μέ τούς ό
ποίους ό Θεός αποκάλυψε στόν άνθρωπο τήν γλώσσα καί δή τά καί
ρια όνόματα πού χρησιμοποιούμε γι' αύτόν. Τήν ίδέα βρίσκουμε
αργότερα στόν νεοπλατωνικό Πρόκλο

(+ 485)

καί δή στό ύπόμνη

μά του στόν Κράτυλο. Ύποθέτουμε δτι οί Εύνόμιος καί Πρόκλος άν
τλούν από κοινή πηγή, άν ό δεύτερος δέν αντλεί από τόν πρώτο.
Ποιές είναι - έκτός από τόν ' Αέτιο - οί απόλυτα συγκεκριμένες
πηγές τού Εύ. δέν γνωρίζουμε. Ό ίδιος μιλάει πολύ αόριστα γιά Πα
τέρες, άγίους καί παράδοση. Ό Γρηγόριος Νύσσης τόν κατηγορεί
δτι είχε «απόρρητη» διδασκαλία καί «μυσταγωγία»

(PG 45,265),

κάτι

πού προϋποθέτει αποκαλυπτικούς θεουργικούς (νεοπλατωνικούς) κύ

κλους. Σ' αύτούς ασφαλώς όφείλει τόν έλιτισμό του, δηλαδή τήν τάση
νά διακρίνει τούς πιστούς σέ άπλούς, πού αρκούνται στά βασικά στοι
χεία της πίστεως, καί σέ έκλεκτούς, πού αναζητούν λεπτομερείς α

ναλύσεις καί ακριβή γνώση δογμάτων. Τήν αναζήτηση ακριβώς

αύτήν, μέ τήν όποία «συμπληρούται» «ό τών δογμάτων λόγος» (PG
έπιχειρεί ό ίδιος, προσφέροντας έτσι νέο σύστημα γνώ
σεως, νέο ακόμακαί σέ σχέση πρός τόν κλασικό αρειανισμό, κα

45, 29617),

θώς διαπιστώνουμε στά τρία διασωθέντα έργα του Άπολογία

(= Α),

Άπολογία ύπέρ Άπολογίας (= ΑΑ) καί WΕκθεσις πίστεως (= Ε).
Τό σύστημα
Πρωταρχικό μέλημα τού Εύ. είναι ή γνώση της φύσεως τού ένός

Θεού, τών θείων ύποστάσεων τού γίού καί τού Πνεύματος κάί τών
δημιουργημάτων, δπως καί ή γνώση της μεταξύ αύτών σχέσεως. Τήν
γνώση αύτή, πού ταυτίζει μέ τά όνόματα

11 τίς προσηγορίες

κάθε αν

τικειμένου, δέν αναμένει από τόν ανίκανο γιά τέτοια γνώση άνθρω
πο, από τούς «αθέους» φιλοσόφους. Τήν λαμβάνει από τόν ίδιο τόν

Θεό. Ό άνθρωπος δηλαδή εχει μέ αποκάλυψη τά δνόματα, πού α
φορούν στόν Θεό καί γι' αύτό τά όνόματα αύτά προηγούνται από τόν
γνωρίζοντα άνθρωπο:
«παρά τού δημιουργήσαντος τήν φύσιν δεδωρείσθαι τοίς άνθρώ

ποις τών δνομαζομένων καί τών δνομάτων τήν χρήσιν καί τήν γε
τών δεδομένων τήν κλήσιν άνωτέραν εΙναι της τών χρω μένων»
(ΑΑ=Γρηγ. Νύσσης, Κατά Εύνομίου, 11 262: ΡΟ 45, Ι000Α).
«παρά τού Θεού τοίς πράγμασι τά δνόματα τεθείσθαι» (ΑΑ = Κ
Εύ. 11 423. Βλ. κα! 398, 413/4 καί 417).
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Ή αποκάλυψη τών προσφυών, δηλαδή τών κατάλληλων, όνομά

των εξασφαλίζει απόλυτη γνώση, διότι προέρχεται από τόν Θεό καί
αφορά τήν ούσία τών αντικειμένων. Τό κάθε δνομα αποδίδει τήν ού
σία τού δηλουμένου,
«ούχ f:τερον μέν τι τήν ούσίαν νοούντες, f:τερον δέ τι παρ' αύτήν
τό σημαινόμενον, άλλ' αύτήν ε{ναι την ύπόστασιν, 1\ν σημαίνει το()
νομα» (Α

12).

«παρηλλαγμένων τών όνομάτων, παρηλλαγμένας δμολογείν καί
τάς ούσίας» (Α

18),

γι' αύτό καί δποιος γνωρίζει τό δνομα τού Θεού

11

τού Υίού γνωρίζει

τήν ούσία τους. Τό κατ' έξοχήν δνομα τού Θεού είναι άΥέννητος καί

του Υίου Υεννητός. Τά όνόματά τους διαφέρουν, γιατί διαφέρουν οί
ούσίες

- φύσεις

τους. Έάν αρνηθούμε τήν ούσιαστικότητα τών όνο

μάτων, θά πρέπει νά δεχτούμε δύο «αγέννητα» (Α 21), πράγμα άλο
γο, αφού αγεννησία = φύση τού Θεού' καί φύση τού Θεου = αγεννησία
(ΑΑ

= Κ Εύ. Il 23).

Είναι προφανές δτι, δπως δίδασκε ό δάσκαλός

του' Αέτιος, τά προσφυή όνόματα, σπως άγεννησία καί γεννητός,
εΙναι απόλυτοι όρισμοί τού Θεού καί τού Υίού καί δχι άπλά χαρα

κτηριστικά τους η ίδιώματά τους. Ό Θεός Πατέρας αποτελεί τό μο
ναδικό αγέννητο. Αύτό, μέ τήν θέλησή του, εν χρόνω, γεννά τόν
μονογενή Υίό, ό όποίος δέν εχει τήν φύση καί άρα τήν δόξα τού Θε

ού' άπλώς ό Πατέρας του παρέχει δόξα, χωρίς ν' αφαιρεί αύτήν από
τήν δική του' τού δίνει θεότητα καί σοφία, χωρίς νά πρόκειται γιά

τήν δική του θεότητα καί σοφία. Στό σημείο αύτό ό Εύ. διαφέρει από
τόν .. Αρειο, πού δίδασκε στι ό Υίός θεώθηκε, ύψώθηκε από τόν Θεό
ενεκα τών αρετών του. Διαφέρει δμως καί πρός τούς γνωστικούς καί
νεοπλατωνικούς, διότι ή γέννηση τού γίού δέν γίνεται μέ άπορροή
της ούσίας τού ένός Θεού. Ή γέννηση τού γίού από τόν Πατέρα,
δπως καί ή δημιουργία τού Πνεύματος από τόν Υίό, γίνεται μέ ε
νέργεια.
Ή ενέργεια γίνεται πολυσήμαντος δρος, μέ τόν όποίο εξηγεί πώς

προηλθαν από τόν αγέννητο Θεό οί ύποστάσεις-ούσίες καί τά πολ
λά δντα. Διακρίνει (αντίθετα πρός τόν 'Αριστοτέλη) τήν ενέργεια από
τήν ούσία, ή όποία μένει αμέτοχη σέ κάθε είδους διαδικασία, καί ταυ
τίζει τήν πρώτη μέ τήν θέληση τού Θεού. Τελικά στήν θέληση πρέπει

ν' αναζητηθεί ή πηγή της ενέργειας. Ή πρώτη ενέργεια τού Θεού εί
ναι ό Πατέρας. Τό πρώτο εργο τού Πατέρα είναι ό γεννητός Υίός.
Τό πρώτο εργο τού γεννητού γίού είναι τό κτιστό Πνευμα. 'Έτσι ε

χουμε τίς τρείς τάξεις, τίς τρείς ύποστάσεις, ταυτόσημες μέ τήν ού
σία τους, πού προηλθαν από τρείς διαδοχικές καί ίεραρχημένες
μεταξύ τους ενέργειες ή μία κατώτερη από τήν άλλη, ή κατώτερη

ύποταγμένη στήν ανώτερη. Γι' αύτό καί τά πρόσωπα της Τριάδας

είναι στήν φύση τους άνισα καί ανόμοια μεταξύ τους. Έν συνεχεία
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κτίστηκαν τά λοιπά όντα, έπίσης ίεραρχημένα άπό άνώτερα σέ κα
τώτερα, μέ ένέργειες μεταξύ τους ίεραρχημένες καί ανόμοιες, αντί

στοιχες πρός τά διάφορα δντα (ΑΑ = Κ Εύ.

11152/4).

'Όλες οί ένέρ

γειες έχουν όνόματα πού έκφράζουν τήν φύση τών συγκεκριμένων
όντων.

W

Αρα ή γνώση της φύσεως τού Θεού καί ή διαδικασία προε

λεύσεως τών πολλών κατώτερων φύσεων από τό εν είναι άπόλυτα
γνωστή καί αληθινή.
Μεθοδολογικά διακρίνει δύο «όδούς» έρευνας (Α 20) τών θείων
πραγμάτων: μία διά της ούσίας, τήν όποία φανερώνουν τά θεόσδο
τα όνόματα, δεύτερη διά τών ένεργειών fί τών έργων (Α

23).

Τά έργα

στήν περίπτωση τών τριών ύποστάσεων καί τών όντων φανερώνουν

τήν ούσία τους, ένώ στήν περίπτωση τού Θεού φανερώνουν μόνο τήν
βούλησή του (Α

23),

αφού τήν ούσία του φανερώνει μόνο τό δνομα

αγεννησία
γεια (Α

- ούτε καν τό δνομα Πατήρ, πού καί αύτό δηλώνει ένέρ
24). Πρακτικά, ή διαδικασία της γνώσεως ακολουθεί τήν σει

ρά: όνομα, ένέργεια, ούσία.
Ό Εύ. διατύπωσε τό σύστημά του πρίν από τούς καππαδόκες, αλλά
τό συμπλήρωσε καί τό θεμελίωσε μετά τίς έναντίον του έπιθέσεις έ
κείνων καί δή τού Βασιλείου. 'Έτσι, στήν «έπίνοια» τών θεολογικών
δρων, στήν προσπάθεια δηλαδή τών θεολόγων νά βρούν μέ τήν βοή

θεια της έμπειρίας της αλήθειας καί της έρευνας τούς κατάλληλους
όρους γιά έκφραση της αλήθειας, ό Εύ. αντιτάσσει τήν άμεση, αν
τιερευνητική καί αφελή αποκάλυψη τού όνόματος

- όρου,

προσδιο

ριστικού της ούσίάς, ώστε νά έπιτυγχάνεται ή «ασφαλής» αύτοματική
της γνώση. Ένώ οί καππαδόκες ξεκινούσαν από τό θείο είναι, από

τίς θείες ύποστάσεις, γιά νά φτάσουν στήν άπλή παραδοχή της α
πρόσιτης ούσίας τού Θεού, ό Εύ. στηριζόταν στήν απόλυτη γνώση

της ούσίας, τών θείων ύποστάσεων, γιά νά έξηγήσει νεοπλατωνικά
καί γνωστικά τίς τρείς ύποστάσεις. Πρόκειται γιά δύο είδη σκέψε

ως τελείως διαφορετικά, μολονότι ό Εύ. δέν επαυε νά μιλάει μέ τήν
γλώσσα της Έκκλησίας γιά τό έργο στόν κόσμο τών τριών θείων
προσώπων.
Στό σύστημά του ό Εύ. έδωσε τόνο αυτάρκειας σωτηριολογικης,

δπως άλλοτε οί διδάσκαλοι τού γνωστικισμού, καί δέν τό διέπτυξε
στό πλαίσιο της όλης χριστιανικης διδασκαλίας, μέ τήν όποία δια
τήρησε σχέση έπιφανειακή. Γι' αύτό καί διατήρησε ό ίδιος τήν ύψι
στη αύθεντία μεταξύ τών όπαδών του (τήν όμάδα τών άνομοίων), τούς

όποίους, μέ τόν ' Αέτιο αρχικά, όργάνωσε σέ έκκλησίες μέ έπισκό
πους, δταν πλέον ό ίδιος δέν είχε δική του έπισκοπή. Ή προσωπο
παγής αύτή κατάσταση καί οί έπίσημες καταδίκες τού Εύ. καί της

διδασκαλίας του όδήγησαν γρήγορα στήν φυλορροή τών ανομοίων,
ίχνη τών όποίων δμως ύπηρχαν καί στά μέσα τού Ε ι αΙ
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ΒΙΟΣ

Ό Εύ. γεννήθηκε μεταξύ

330

καί

335

στήν Όλτήσιρι της Καππαδοκίας

άπό χ.ωρικό πατέρα, πού δμως δίδαξε στόν γιό του τά στοιχ.ειώδη γράμμα

τα καί ταχυγραφία. Έργάστηκε ώς δάσκαλος στήν πατρίδα του κι f:πειτα
στήν Κωνσταντινούπολη. Έπισκέφτηκε τήν 'Αντιόχεια, όπου μυήθηκε δ
ριστικά στόν άρειανισμό μέ τήν βοήθεια τού Σεκούνδου Πτολεμαίδας. Τό
ένδιαφέρον του γιά τόν ' Αέτιο (τόν νέο αυστηρό θεωρητικό τού αρειανισμΟϋ)
εφερε

(354/6)

τόν Εύ. στήν 'Αλεξάνδρεια. Έκεί γνώρισε τήν φιλοσοφική

κίνηση της πόλεως κι έγινε μαθητής καί γραμματέας τού Άετίου, μέ τόν

όποίο αργότερα θά συστήσουν τήν δμάδα τών Άνομο/ων.

Τό 358 έπανηλθε στήν Άντιόχεια, όπου έπικρατούσαν οΙ ακραίοι αρεια
νοί (ανόμοιοι) καί όπου ό Άντιοχείας Εύδόξιος τόν χειροτόνησε διάκονο.
Τό ίδιο έτος, ι'iλλoι αρειανοί, οί όμοιοι, πέτυχαν τήν έξορία τών ' Αετίου καί
Εύ. Τό

360

ό EUΔόξιoς, έπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως τώρα, τόν χειρο

τόνησε έπίσκοπο Κυζίκου. Έκεί τό πλήρωμα της Έκκλησίας αντέδρασε

στήν διδασκαλία του τόσο εντονα, ωστε ό Ευ. αναγκάστηκε νά έγκαταλεί
ψει γιά πάντα τήν έπισκοπή Κυζίκου. Άπό τό 360 καί δή από τήν σύνοδο
Κωνσταντινουπόλεως τού ετους αύΤΟύ, έμφανίστηκε μέ τόν ' Αέτιο συναρ
χηγός τών άνομοίων, πού δίδασκαν ότι ουδεμία όμοιότητα ύπάρχει μεταξύ

της οόσίας τού Πατέρα καί τού ΥΙού. ΟΙ όμοιοι (μεταξύ τών όποίων τώρα
καί ό Εόδόξιος) τόν καταδίωξαν (361), αλλ' αότός, κινούμενος μεταξύ πρω
τεύουσας καί Χαλκηδόνας, οργάνωσε έκκλησιαστικά τούς ανομοίους, τών

όποίων εμεινε μοναδικός αρχηγός τό

366,

όταν πέθανε ό Άέτιος. Γνώρισε

ταλαιπωρίες, διωγμούς κι έξορίες, ταξίδευε συνεχώς γιά τήν οργάνωση της

όμάδας του καί τό

383

κλήθηκε από τόν αυτοκράτορα Θεοδόσιο νά δώσει

νΕκθεσlν πίστεώς του, βάσει της όποίας καί καταδικάστηκε. Συνέχισε ό
μως τήν δράση του καί τά ταξίδιά του, μέχρι πού αποτραβήχτηκε στά κτή
ματά του, στά Δάκορα της Καππαδοκίας. Έκεί πέθανε μεταξύ

392

καί

395,

χωρίς ή όμάδα του νά βρει νέο ίσχυρό αρχηγό.

ΕΡΓΑ

Ό Ευ. μέ τήν πλούσια θύραθεν παιδεία του καί τήν έμφυτη διαλεκτική

του Ικανότητα εγραψε αρκετά έργα, τά όποία, έπειδή καταδικάστηκαν, έ
ξαφανίστηκαν έκτός από τήν πρώτη 'Απολογία καί τήν ~EKθεσιν πίστεως,
τήν ΆπολΟΥίαν ύπέρ ΆπολΟΥιας, πού σώθηκε μερικώς, καί λίγα Άπο
σπάσματα.

Άπολογητικός (Άπολογία). Γράφηκε τό

360

(καί όχι περί τό

366,

όπως

ύποστηρίχτηκε από τόν Spanneut). Έξέθετε γιά πρώτη φορά έκτενώς τίς
αντιλήψεις του. Άποτελειται από 28 κεφάλαια, τό τελευταίο τών όποίων
δέν είναι δικό του.

PG 3Ω, 836-868. ΒΕΠ 52, 143-156. Ι' Apologie d' Eunome de Cyzique ... presanratioll,
anaIysc theologique et traduction (dc Scsboue), Rome 1980. SCh 305.
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'Απολογία ύπέρ 'Απολογίας. Γράφηκε όλόκληρο

πάντηση στήν αναίρεση πού δημοσίευσε τό

364 ό

11

εν μέρει τό

378

ώς α

Μ. Βασίλειος στόν Άπο

λογητικό τού Εύ. Σώθηκε αποσπασματικά στό τριμερές κυρίως εργο τού
Γρηγορίου Νύσσης Κατά Ευνομίου καί γι' αύτό ή πραγματική του έκταση
άγνοείται. Φαίνεται δμως δτι τό συγκροτούσαν

5

μέρη, στά όποία αναλύ

ονταν περαιτέρω οί θέσεις τού Άπολογητικοϋ. Τά αποσπάσματα στήν έκ

δοση

Jaeger

είναι τυπωμένα αραιά καί άρα εύδιάκριτα.

W. JAEGER,

Gregorίi

Nysseni Opera,

Ι

et 11, Berlin 1921

καί

leiden 1960'

(καί οί λοι·

πές εκδόσεις στό κεφάλ. περί τού Γρηγορίου ΝUσσης).

'Έκθεσις πίστεως. Είναι τό κείμενο πού ύπέβαλε τό 383 (καί κατά τόν
τό 381) στόν αύτοκράτορα Θεοδόσιο. Περιληπτική έκθεση πί
στεως καί διδασκαλίας. Σώθηκε όλόκληρο.

Cavalcanti

ΡΟ 67,587·590 καί W. JAEGER στό μνημονευθέν έργο. Μ. ΥΑΝ PARIJS, Gregoire
de Nysse. RHutation de la Profession de la foi d' Eunome (διατριβή), Paris 1968, σσ. 113·135.

, Αποσπάσματα.

Δύο έκδεδομένα καί μερικά ανέκδοτα, τών όποίων ή

γνησιότητα δέν είναι ασφαλής.

PG 28,

1165ΑΒ καί

PG 89, 1181C.

Ό

G.

Wagner θεωρεί τόν Εύ. πιθανό συμπιλητή τών Διαταγών τών Άποστόλων
(Zur Herkunft der Apostolίschen Konstitutionen: MeIanges R.P. Dom Bernard
Botte, Louvain 1972, σσ. 525-537).
'Απολεσθέντα. Ό Σωκράτης (Έκκλησ. (στορία Δ'
μα στήν Πρός Ρωμαίους καί ό Φώτιος (Μυριόβιβλον
γιο (·Εκκλησ. (στορία

10,6

έξ.)

40

7) αναφέρει Ύπόμνη
138) μέ τόν Φιλοστόρ·

Έπιστολές του. 'Από τά κείμενα αυτά

δέν σώθηκαν ούτε ίχνη.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Μ.

ALBERTZ, Untersuchungen ίiber die Schriften des Eunomios. Hallc 1908. ΤΟΥ [.
Δ IOY, Zur Geschichte der jung·arianischen Kirchengemeinschaft: ThSlK 82 (1909) 205·278.
FR. ΟΙΕΚΛΜΡ, ιϊterargeschichtlichcs Ζυ der Eunomianischen Kontrovcrsc: Β? 18 (1909)
1·3. Βλ. καί ThLZ 47 {Ι 922) 398-400. J. ΟΕ GΗΕΙ1.ΙΝCΚ, Ι' attitude vis-a-vis de la dialectique dans Ics debats trinitaircs, είς τού ίδίου: Patristiqucs eI Moyen Age, 11, BruxeIIcs
1948, σσ. 244-310. Ε. V ΑΝ ΟΕΝ BUSSCHE, La rart de Ia dialectique dans la theologie
d' Eun. 'Ie technologuc': RHE 40 (1944/5) 47-72. J. ΟΑΝIΕιου, Eunome Ι' arien et Ι'
exegese neoplaιonicienne du Craty/c: REO 69 (1956) 412-432. Α. ΒΕΝΙΤΟ DURAN, ΕΙ
nominalismo ariano Υ la filosofίa crisliana; Eunomio Υ san Basilio: Augu8linus 5 (1960)
207-226. W. J. W. KOSTER, Dc ΑΓίί et Eunomίi Sotadeis: Mnemosyn" 16 (1963) 135-141.
1.. R. WICKHAM, The date of Eunomius' Apology ... : JThS 20 (1969) 231-240. [.
CAVALCANTI, Studi eunomiani, Roma 1976 (OC'A 202). ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, Ι problcma del
linguaggio ncII' Adv. Eunomium di Basilio Magno: Aug 14 (1975) 527-539. ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ,
Υ a-t-il dcs rroblemes eunomiens dans la pensee trinitaire de Synesius?: SP 13 (1975) 138-144.
D. ι. ΒΑιΑs, The υπίΙΥ of human nature ίπ Basil's and Gregory of Nyssa's polcmics against
[unomius: SP 14 (1976) 275-281. Μ. SIMONETTI, La crisi ariana nel ιν secolo, Roma
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1975 (κατά τόν πίνακα όνομά των). ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, Ι' arianismo di Ulfila: Romanobarbcrina
1(1976) 297-323. Τ. Α. KOPECK, Α history of neoarianism, Cambridge Mass. 1979. Μ.
S. ΤROIANO, Ι Cappadoci e la questione deII' origine dei nomi nelIa polemica contro
Eunomio: VerChr 17 (1980) 313-346. Β. SΕSΒΟϋέ, Ι' apologie d' Eunome de Cyzique et
le contre Eunome (Ι. 1-3) de Basile de Cesaree, Rome 1980. Μ. ΥΑΝ ESBROECK,
Amphiloque d' Iconium et Eunome, Ι' homelie CPG 3238: Aug 21 (\981) 517-539. Ε.
CORSINI, La polemica contro Eunomio e la formazione della dottrina suIIa creazione ίη
Gregorio di Nissa: Arche e Te/os. Ι' antropologia di Origene e di Gregorio di Nissa ... Αttί .
del CoIIoquio Milano, 17-19 maggio 1979, public. a cura di U. Bianchi, con ... di Η. Crouzel,
Milano 1981, σσ. 197-216.

122. PHOEBADIUS AGEN

(+ 393 ~ λίγο μετά)

ΓΕΝΙΚΑ

Ό

Foebadius, Foegadius, Segatius) ύπηρξε πρίν τό
357 επίσκοπος στό Agen (Aginnum) της Γαλλίας. 'Ακολουθουσε θε
ολογικά τήν τακτική του Ίλαρίου Poitiers κι έγινε ή κεφαλή τών όρ
Phoebadius

(ή

θόδοξων επισκόπων της Γαλλίας, δταν ό 'Ιλάριος εξορίστηκε στήν
Άνατολή. Μέ σύνοδο στήν Γαλλία

(358)

καταδίκασε τό δεύτερο φι

λοαρειανικό σύμβολο του ΣιΡμίου, δταν είχαν ύποκύψει άκόμη καί
ό 'Όσιος Κορδούης μέ τόν Ρώμης Λιβέριο. Μεταξύ 357 καί 358 έ
γραψε τό

Contra Arrianos,

έργο σύντομο καί κατατοπιστικό γιά τούς

άγνοουντες τόν άρειανισμό δυτικούς. Πηγές του, εφόσον άγνοουσε

τήν έλληνική, ήταν τό Adνersus

Praxeam

του Τερτυλλιανου καί ό 'Ι

λάριος. Μέ τήν επεξεργασία της άντιμοναρχιανικης επιχειρηματο
λογίας του Τερτυλλιανου, κατόρθωσε ό

Phoebadius

νά προσφέρει

πολλές ύπηρεσίες. Μέ τήν επίδραση μάλιστα του Τερτυλλιανου, πρώ
τος ό

. Αγ.

Phoebadius

στήν Δύση διακρίνει σαφώς τό τρίτο πρόσωπο της

Τριάδας, κάτι πού άπέφευγαν οί δυτικοί άπό τά μέσα του Γ'

αίώνα, ένεκα του μοντανισμου καί ένεκα του ενδιαφέροντός τους νά
εξασφαλίσουν πρώτιστα τήν ένότητα της ούσίας. Είναι άκόμη ση
μαντικό δτι ό

substantia,

Phoebadius,

δπως ό Ποτάμιος, χρησιμοποιεί τόν όρο

γιά νά δηλώσει τήν θεία φύση, καί τόν όρο

persona,

γιά

νά δηλώσει τήν άτομικότητα του Πατέρα καί του γίου. Παραταυ
τα, στήν σύνοδο του Rimini (359), ύπέγραψε καί αύτός φιλοαρειανι
κό σύμβολο μέ κάποιες επεξηγήσεις πρόσθετες, όρθόδοξης χροιάς.
Ό Ίερώνυμος

(De viris illustr. 108),

τό

393,

τόν χαρακτηρίζει πο

λύ ήλικιωμένο καί σημειώνει δτι, εκτός άπό τό παραπάνω, έγραψε
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καί άλλα σύντομα εργα, γιά τά όποία δέν γνωρίζουμε τίποτα, όπως
δέν εχουμε καί καμμία είδηση γιά τήν λοιπή δράση του.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Έκδόσεις: PL 20. 11-30. Α. OURENGUES. Ιe Iίvre de S. Phebade contre les Ariens.
Agen 1927. R. OEMEULENAERE: CCL 64 (1985) 23-52. Scriptores minores GaIIiae s. ιν -ν.
Turnhout 1985 (λεξιλόγιο).
Μελέτες: Α. WILMART. La tradition des opuscules dogmatiques de Foebadius .... Wicn
1908. ν. C. ΟΕ CLERCQ. Ossius of Cordova .... Washington 1954 (κυρίως σσ. 460-476).
Ι. ClGNELLI, Ι' esegesi di Giovanni 14, 28, neIIa Gallίa di secolo ιν: Srudίί Biblίci
Franciscani Liber annuus 24 (1974) 329-358 (καί γιά τόν Phoebadius). Ρ. Ρ. GLASER.
Phoebadius νοη Agen, Augsburg 1978 (διατριβή). Ε. OELARUELLE. Saint Faebade. eveque
d' Agen: Revue de Ι' Agenais 87 (1961) 121-132. Μ. SIMONEΤTI, 11 regresso deIla teologia
deIIo Spirito Santo ίη Occidente dopo ΤertuIIiano: Aug 20 (1980) 655-669.

123.

ΣΥΝΟΔΟΣ ΙΠΠΩΝΟΣ (393)

Μεγάλος άριθμός έπισκόπων, άπ' όλες σχεδόν τίς βορειοαφρικανικές έκ
κλησιαστικές έπαρχίες, συγκρότησαν, στίς

8 'Οκτωβρίου

τού

393,

στήν Ίπ

πώνα σύνοδο, τών έργασιών της όποίας προήδρευσε ό Αύρήλιος Καρθα

γένης. Οί έπίσκοποι άντιμετώπισαν μέ παλαιότερες καί νέες άποφάσεις τους
τήν χαλάρωση της έκκλησιαστικης τάξεως, έπέτρεψαν τήν είσδοχή στόν
κληρο αύτών πού ώς παιδιά βαπτίστηκαν ή άναβαπτίστηκαν μέ άπόφαση
τών δονατιστών γονέων τους (σέ αντίθεση μέ τήν τακτική της Ρώμης, πού

άπέκλειε από τήν ίερωσύνη όλους όσους είχαν βάπτισμα δονατιστών), έπι
κύρωσαν τήν αρχαία τους τακτική νά έκδικάζονται οί ύποθέσεις τών βο
ρειοαφρικανών κληρικών στό πλαίσιο της τοπικης τους 'Εκκλησίας καί

δρισαν τήν σύγκληση συνόδου όλων τών έπισκόπων κάθε Αυγουστο. ' Α
κόμη έπέβαλαν στόν έπίσκοπο της πρώτης έδρας νά όνομάζεται «έπίσκο
πος της πρώτης έδρας» καί όχι «άκρος Ιερέας»

(summus sacerdos),

αναφέρθηκαν στίς σχέσεις τών έγγαμων έπισκόπων πρός τά τέκνα τους,
όνομάτισαν τά κανονικά βιβλία της άγ. Γραφης καί στήν αρχή παρέθεσαν
τό Σύμβολο Νικαίας (χωρίς τά άρθρα, πού προσέθεσε ή Β' Οίκουμ. Σύνο
δος).

Στήν σύνοδο της Ίππώνας κρατήθηκαν πρακτικά καί έκδόθηκαν κανό
νες, από τούς όποίους φαίνεται αύτούσιοι σώθηκαν μόνο 7. ΟΙ λοιποί (41)
παραδόθηκαν περιληπτικά σέ κείμενο τών έπισκόπων της έπαρχίας Βυζα
κηνης, οί όποίοι ζητούσαν νά έπικυρωθούν οΙ άποφάσεις της συνόδου της
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Ίππώνας από τήν σύνοδο της Καρθαγένης (397). Τό κείμενο τούτο όνομά
στηκε breviatio η breviarium hipponense καί τό περιεχόμενό του βρίσκεται
σχεδόν όλόκληρο στήν εύρεία κωδικοποίηση τού

419,

πού έπιχείρησε τότε

σύνοδος της Καρθαγένης.
'Εκδόσεις: C. MUNIER, Cinq canons inedits du concile d' Hippone du 8 octobre 393:
ReY. de Droit canonique 12 (1968) 16-29. ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ: CCSL 149 (1974) 20-21,30-46 καί
269-270. JOANNOU, Fonti, 1,227-263 (δπου έξελληνισμένοι κανόνες της συνόδου τού
419, ή όποία συνοδος περιέλαβε καί τους κανόνες της Ί ππώνας). ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΥ, Κανό
νες, σσ. 235-247. HEFELE - LECLERCQ, Histoire des Concίles, 11 Ι, Paris 1908, σσ. 84-89
(μετάφραση γαλλική τού breviarium).

124.

ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΑΣ (+ 393/4)

ΓΕΝ ΙΚΑ

Ό ασκητής καί ιερέας τών Κελλίων Μακάριος καταγόταν από τήν
Άλεξάνδρεια, διό καί όνομάστηκε Άλεξανδρέας η Πολιτικός (από
τήν πόλη). Γεννήθηκε περί τό

293,

έγινε χριστιανός σέ ήλικία

40

έ

τών, αφιερώθηκε στήν άσκηση καί χάριν τών έρημιτών χειρoτovTι
θηκε ίερέας. Στήν περιοχή Κελλία,
νατολικά τής

Natrun,

•Αλεξάνδρειας,

70

περίπου χιλιόμετρα νοτιοα

μεταξύ Νιτρίας καί Σκήτης

(Vadi

δπου έγκατέστησε μοναχισμό ό Μακάριος ό Αίγύπτιος), συ

νάντησε τόν Μακάριο Άλεξανδρέα ό Παλλάδιος Έλενουπόλεως τό

391

κι έμεινε κοντά του μέχρι τό

393/394, έτος πού δ

μεγάλος ασκη

τής κοιμήθηκε, σέ ήλικία περίπου έκατό έτών. Ό Μακάριος έπηρέ

ασε πολύ τόν μοναχισμό τών Κελλίων, τά όποία πρώτος ίδρυσε ό
νιτριώτης ασκητής Άμούν καί κατέστησε αργότερα ύποπτα ό πο
λύς Ευάγριος Ποντικός (399). Δέν φαίνεται δμως νά έγραψε τίποτα.
WΕτσι τά παρακάτω αναφερόμενα σύντομα κείμενα εΙναι δλα νόθα.

Πιθανόν νά προέρχονται από τό στόμα του λίγα άποφθέγματα, πού
του προσγράφουν οί όμώνυμες συλλογές (ΡΟ 34, 261-264 καί ΒΕΠ
42, 281. Βλ. καί άρθρο του Α. Guillaumont, πού προσπαθεί νά δια
κρίνει ποία από τά αποφθέγματα πού παραδίδονται μέ τό δνομα τών
δύο Μακαρίων ανήκουν στόν εναν καί ποία στόν άλλον:

Irenikon

48 [1975] 41-59).
Περί έξόδου ψυχής δικαίων καί άμαρτωλών ... : PG

277-279.

34, 385-392. ΒΕΠ 42,
CPG 11 2400.

Μεταφράσεις: συριακή, γεωργιανή, αραβΙΚή.
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Διατάξεις: Στήν λατινική. Μοναστικοί κανόνες τού Ε' αΙ, γραμμένοι
μάλλον στήν Γαλλία καί μικρό μέρος τους ίσως άπό τόν διάκονο Βιργίλιο:
ΡΟ
Η.

34, 967-990. PL 103, 435-452. Βλ. Α. Wilmart: RAM 3 (1922) 411-419.
Styblo: WSt 76 (1963) 151-158. Α. De Vogtie: SCh 297 (1982).

Συριακά κείμενα (πού ένίοτε προσγράφονται καί στόν Μακάριο τόν Αϊ
γύπτιο): Όμιλίαl τρείς, Έπιστολαί tξ, Περί ένεδρών τού Σατανά, Κατήχη
σις πρός παρθένον. Βλ. Ortiz de Urbina, Patrologia Syriaca, Roma 1965, σσ.

236-237.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΠΑΛΛΑΔΙΟΥ Έλενουπόλεως, Ααυσαϊκόν: ΡΟ

34, 184-200. Vie de Macaire d' Alexandrie

(κοπτική άκέφαλη) fκδοση Ε. AMELlNEAU, εΙς Histoire des monasteres de la Basse-

Egypte, Paris 1894, σσ. 235-261. Η. G. Ε. WHITE, The Monasteries of the Wίidi'n Natrun,
11: The History of the Monasteries of Nitria and Scetis, New York 1932, σσ. 55-59 καί 90-91.
Α. ΟΕ VΟGϋΕ, La vita Pachomii Junoris ... Ses rapports avec la Regle de Macaire, Benoit
d' Aniane ... : ScMe 20 (1979) 535-553. J. MASSA Υ: Β 51 (1981) 592-602 (Acta Macarii
Alexandrini: • Αγνωστο κείμενο πού δέν ταυτίζεται μέ τήν σχετική διήγηση τού Παλλα
δίου). D. CHITTY, Ει le dcsert devint une citC ... , Abbaye de BeHefontaine 1980, σσ. 78-81.
Βλ. καί κεφάλ. Μακάριος ό ΑΙγύπτιος.

125.

ΕΥΘΑΛΙΟΣ ΔΙΑΚΟΝΟΣ (β' ilμισυ ΔΙ αΙ)
δ καινοδιαθηκολόγος

Ό Εύθάλιος ύπηρξε μάλλον αλεξανδρινός. Γιά τό πρόσωπό του

λείπουν ασφαλεϊς είδήσεις, αλλά μπορούμε νά τόν τοποθετήσουμε
στό β' ήμισυ τού Δ' αΙ Στό κείμενό του έμφανίζεται ώς διάκονος,
ό όποϊος, παρακληθείς από κάποιον 'Αθανάσιο, έπιχειρεϊ εκδοση τών
Πράξεων καί τών Έπιστολών τού Παυλου (καί τών Καθολικών). Ση
μαντικότερο είναι 5μως 5τι ό Εύθάλιος ανήκει στους πρωτοπόρους
καινοδιαθηκολόγους, που έκτός αλλων έπιχείρησαν νά διευθετήσουν
τό κατά στίχους ίσοσυλλαβους βιβλικό κείμενο τών χειρογράφων.
ΗΟ πως ό ίδιος όμολογεϊ (PG

85,

652Β), γιά τόν σκοπό αύτό έπωφε

λήθηκε παλαιότερων προσπαθειών. Είναι γνωστό δτι ανάλογη προ
σπάθεια είχαν κάνει ό 'Αμμώνιος Άλεξανδρέας (Γ' αΙ), ό Ήσυχιος
Ά- λεξανδρέας (π. τό
ρείας

( + 339)

300),

ό Πάμφιλος

( + 309),

ό Εύσέβιος Καισα

κ.α. Γιά πρώτη φορά δμως μέ τόν Εύθάλιο εχουμε πλη-
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ρέστερη διευθέτηση καί μάλιστα περιγραφή α κριβή τού έργου πού
επιτελεί δ επιμελητής της εκδόσεως.

Τό

fpyo

τού Εύθαλίου συνιστά είδος εΙσαγωγης στά συγκεκριμένα βιβλι

κά κείμενα καί περιλαμβάνει:

«Πρόλογον», δπου έξηγεί γενικά τόν σκοπό του, τόν τρόπο έργασίας του
καί τό θέμα τού κειμένου·

«Ά νακεφαλαίωσιν», δπου καταγράφει τίς «άναγνώσεις», δηλαδή την άρ
χή της περιόδου τού κειμένου (π.χ..: «Τόν μέν πρώτον λόγον»), τόν αριθμό

άπλώς τών κεφαλαίων της περιόδου αύτης, τόν άριθμό τών «μαρτυριών»
(δηλαδή τών παντός είδους βιβλικών η μή παραπομπών της περιόδου) καί

τόν άριθμό τών στίχων (γραμμών) πού έχει ή περίοδος·
«Πρόγραμμα», δηλαδή σημείωμα γιά τό ποία στοιχεία τού κειμένου γρά
φει μέ «μέλαν» καί ποία μέ «κιννάβαριν» (κόκκινο) μελάνι·

«Ά νακεφαλαίωσιν»,

δηλαδή

έπισήμανση

τών

«μαρτυριών»-παρα

πομπών"
«Ά νακεφαλαίωσlν» , δηλαδή καταγραφή τών βιβλικών καί μή «μαρ
τυριών»·

«Ύπόθεσιν», δηλαδή σύντομη παρουσίαση τού περιεχομένου τών Πρά
ξεων ή τών 'ΕπlστολώΥ"

«νΕκθεσlν», δηλαδή αναγραφή τών τίτλων τών κεφαλαίων καί τών ύπο
διαιρέσεών τους (π.χ. γιά τίς Πράξεις τά κεφάλαια είναι
ρέσεις

48)

καί τών άρχών

(incipit)

τών

36

40

καί οί ύποδιαι

περιόδων.

νΕτσι λοιπόν ό Εύθάλιος διήρεσε τό βιβλικό κείμενο σέ περιόδους καί
κεφάλαια καί τό εστιξε νοηματικά μέ κόμματα, άνω στιγμές καί τελείες,
ώστε νά γίνει εύανάγνωστο, προπαντός στήν λειτουργική χρήση. Ή νοη

ματική στίξη άποτελεί ίδιαίτερη προσφορά ώς έγχείρημα, διότι τά βιβλικά
κείμενα γράφονταν σέ ίσομήκεις γραμμές καί χωρίς σημεία, πού νά βοη

θούν τήν κατανόησή τους. Καθρέπτης της προσπάθειας τού Εύθαλίου θεω
ρείται ό παρισινός κώδικας Η (Eutha1ianus ή Coisl. τού ΣΤ' αΙ: περιέχει
'Επιστολές τού Παύλου), πού εχει 41 περγαμηνά φύλλα, τά όποία βρίσκον
ταν άρχικά στήν Μ. Λαύρα τού Άγίου νο ρους . Στό τέλος της έκθέσεως

γιά τήν εκδοση τών καθολικών 'Επιστολών ύπάρχει σημείωση, ή όποία ό
πωσδήποτε προέρχεται άπό τόν Εύθάλιο καί σύμφωνα μέ τήν όποία εκανε
«άντιβολή» τών κειμένων τούτων πρός τά άντίγραφα πού ύπfjρχαν στήν
βιβλιοθήκη τού Εύσεβίου Παμφίλου στήν Καισάρεια.

Διατυπώθηκε δμως ή άποψη δτι ή άρίθμηση τών στίχων καί ό κατάλο
γος τών κεφαλαίων μέ τίς ύποδιαιρέσεις τους άποτελούν μάλλον μεταγενέ
στερες (τού Ε' αΙ) προσθηκες, δπως άσφαλώς μεταγενέστερη προσθήκη

άποτελεί καί τό «Μαρτύριον Παύλου τού άποστόλου» (PG 85, 713-716), μέ
τήν «Άποδημ(αν Παύλου» (PG 85, 713-716 καί 649-652), κείμενα πού άκο-'
λουθούν τό

fpyo

τού Εύθαλίου στά χειρόγραφα.

Γιά την έξακρίβωση τού προσώπου τού Εύθαλίου προτάθηκαν πολλές λύ
σεις, άλλά καμμία δέν fγινε γενικά δεκτή. Πάντως ό 'Αθανάσιος, πού κα
τονομάζεται ώς άποδέκτης τού

fpyou

τού Εύθαλίου, άποκλείεται νά είναι
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( + 373), διότι δυο φορές τόν άποκαλεί «άδελφόν» καί
μία «πατέρα» (PG 85. 633C, 668Α, 693Α). "Ενας διάκονος ποτέ δέν θά μπο

δ Μέγας 'Αθανάσιος

ρούσε νά προσφωνήσει «άδελφόν» τόν Μέγα 'Αθανάσιο.
Ή εύρεία διάδοση καί πρωτοποριακή σημασία της έκδοτικης προσπά

θειας τού Εύθαλίου άΠOδεΙKΝUεται καί άπό τό γεγονός δτι δ «Πρόλογός»
του στίς 'Επιστολές τού Παύλου μεταφράστηκε τόν Ε' αΙ στήν άρμενική
κα! τόν ΣΤ' στήν συριακή.
Τό

f:pyO έκδόθηκε

μερικώς γιά πρώτη φορά τό

1698 καί συνδέθηκε έσφαλ

μένα μέ κάποιον επίσκοπο Σούλκης (Σαρδηνία) Εύθάλιο τού Ζ' αΙ
"Εκθεσις κεφαλαίων τών Πράξεων:

PG 85, 627-664. PG 10, 1549-1558.
νΕκθεσις κεφαλαίων τών Καθολικών έπτά Έπιστολών: PG 85, 665-692.
Πρόλογος προτασσόμενος τών 14 Έπιστολών Παύλου: PG 85, 693-789.
Καί ή μετάφραση στήν άρμενική τόν Ε' ηδη αΙ: Α. Vardanian, Eutha1ius'
Werke. Untersuchungen und Texte, Wien 1930.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

J.-A. ROBINSON. Euthaliana ...• Cambridge 1895 (Texts and Studies 1113). ΤΗ. ΖΑΗΝ.
Neues und a1tes ϋber den isagogischen Euthalius: Neue kirchl. Zeitschr. 15 (1904) 305-330,
375-390. Ε. νΟΝ DΟΒSCΗϋΤΖ. Euthaliusstudien: ΖΚΟ 19 (1899) 107-154. Α. VARΟΑΝΙΑΝ, Euthaliana. Wien 1930 (συναγω'γή dpeprov). G. ZUNTZ, The Ancestry of the
Harclean ΝΤ, london 1945, σσ. 77-121. ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, The Text of the Epistles, London
1953, σσ. 153-156. J. W. MARCHAND, Thegotic evidence for 'Έuthaιiοs matter": HThR
49 (1956) 159-167. Β. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ, Εlσαγω'γή εΙς τήν Κ.Δ., 'Αθήνα 1960, σσ. 518-519,
521,542-543. L. C. WILLARD. Α Critical Study of the Euthalian Apparatus, Ann Arbor
(Michigan) 1971 (δακτυλογρ. διατριβή).

126.

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΥΣΣΗΣ (+ 394)
δ θεωρητικός του νηπτικου βίου

ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ

ΕίσαΥωΥΙκά

Ό Γρηγόριος Νύσσης, πρώτος θεολόγος τού νηπτικού βίου, άνή

κει στά μεγάλα δημιουργικά πνεύματα της Ιστορίας. Στό πρόσωπό
του συναντήθηκαν γόνιμα δύναμη γιά θεολογία καί πλούσιες θεοπτι

κές εμπειρίες. Άποτέλεσμα ήταν νά διείψύνει μέ τό εργο του, πού
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εχει έκπληκτικό βάθος, τό θεολογικό πλαισιο της 'Εκκλησίας.
Άκολουθώντας τό παράδειγμα του αδελφου καί δασκάλου του Με

γάλου Βασιλείου, του όποίου αίσθανόταν πνευματικός κληρονόμος
καί συνεχιστής (PG 45, 252Α), άσχολήθηκε μέ όλο τό φάσμα τών
κρίσιμων έκκλησιαστικοθεολογικών προβλημάτων της έποχης, προϋ

ποθέτοντας σ, τι είχε παραχτεί στούς κόλπους της 'Εκκλησίας. ' Α
φομοίωσε δηλαδή όλοκληρωτικά η έκλεκτικά καί πάντοτε δημι
ουργικά τήν μικρασιατική θεολογία καί τόν ΕΙρηναίο, τήν άλεξαν
δρινή σχολή καί τόν Άθανάσιο, τήν αντιοχειανή έρμηνεία καί τόν
Μάρκελλο' Αγκύρας. Βέβαια ό Βασίλειος έγινε ό ασφαλής θεολογι

κός τόπος, στόν όποίο ό Γρηγόριος βασίστηκε, αλλά δέν περιορί
στηκε σ' αυτόν.
WΕτσι συνέχισε τήν τριαδολογία καί τήν πνευματολογία τού Βασι

λείου, σπως τήν χριστολογία τού Γρηγορίου Θεολόγου, αλλά μεγά

λωσε τό εύρος καί τό βάθος τους, βελτίωσε κάποια σημεία τους καί
προπαντός άνοιξε μιά νέα προοπτική. Πρόκειται γιά τήν θεολογική

άνθρωπολογία, ή όποία αυτούσια η άφομοιωμένη συνιστά τήν προϋ
πόθεση της μεταγενέστερης ασκητικης καί ήσυχαστικης θεολογίας,

άπό τά νεοπλατωνίζοντα Άρεοπαγιτικά έργα (ΕΙ αΙ) καί τόν Μάξι
μο Όμολογητή

( + 662)

μέχρι τόν ΓρηγόριΟ Παλαμά

Κάλλιστο Άγγελικούδη

( + 1359)

καί τόν

(+ τέλος ΙΔ Ι αΙ). Ή διδασκαλία του Ευ

νομίου, ή άρνηση της θεότητας τού αγίου Πνεύματος άπό τούς Πνευ
ματομάχους, ή απορρόφηση της ανθρώπινης φύσεως από τήν θεία
στό πρόσωπο τού Χριστού, πού δίδασκε τότε ό Άπολινάριος, όδη
γουσαν σέ πλήρη διαστρέβλωση της θείας αλήθειας, πού είχε άμεσο
αντίκτυπο στήν χριστιανική άνθρωπολογία καί στόν πνευματικό βίο

τού πιστού. Δέν είναι τυχαίο τό γεγονός στι μοναστικοί ασκητικοί
κύκλοι, οί μεσσαλιανοί, μέ τούς όποίους σχετίζονταν οί ευσταθια
νοί καί τούς όποίους ό Γρηγόριος γνώριζε πολύ καλά, είχαν πρακτι
κά γίνει έκφραστές τών θεολογικών συνεπειών τών παραπάνω
κακοδοξιών. Ό συνδυασμός αυτός τών θεολογικών καί πρακτικών
παρεκτροπών αποτέλεσε βαθιά κι έπικίνδυνη κρίση γιά τήν 'Εκκλη

σία, αλλά καί αφορμή γιά τό μεγαλειώδες έργο τού Γρηγορίου. Γι'

αυτό καί σέ σλα του σχεδόν τά έργα έχουμε τόν συνδυασμό της τρια
δολογίας καί χριστολογίας, πρός τήν θεολογία του ανθρώπου ώς εί
κόνας τού Θεου. Καί δύσκολα διαφοροποιείται τό ένδιαφέρον του

γιά τήν δογματική διδασκαλία από τό ένδιαφέρον του γιά τόν πνευ
ματικό βίο, αφού κατά τόν ίδιο τήν «αρετήν της ευσεβείας» αποτε
λεί συγχρόνως ή όρθή γνώση της αλήθειας καί ή «καθαρότης του
ήθους»

(PG 44, 377BC).

Θεμελιώδης προσφορά τού Γρηγορίου καί νέο στοιχείο, πού μέ θε

ολογική συνέπεια είσάγει στήν χριστιανική σκέψη, είναι ή σαφέστα-
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τη διάκριση του θείου ώς «άκτίστοω) καί του εγκοσμίου ώς «κτι

στου»· του θείου ώς «δντως δντος» καί του εγκοσμίου ώς «ύφεστώ
τος» μόνο έφόσον σχετίζεται πρός τό θείο' του θείου ώς «άτελευ
τήτου» καί δχι μόνο ώς «άγεννήτου». Στίς άναλύσεις αύτές προχω
ρεί γιά νά θεμελιώσει τήν επίσης μεγάλη του θεολογία περί του άν

θρώπου ώς «εμψύχου δμοιώματος» του Θεου, ώς δντος πού πρέπει
άδιάκοπα νά κινείται πρός «μετουσίαν Θεου», νά κινείται άπό τό
μή είναι πρός τό είναι. Άπό τόν χώρο της τριαδολογίας προχωρεί
στόν χώρο της οΙκονομίας. Αύτό δμως είναι μόνο σχηματικό, διότι
παράλληλα καί κάποτε πρώτιστα διαπιστώνει δ ερευνητής καί τήν
άντίθετη φορά, δτι δηλαδή στήν θεολογία του «κτιστου-άκτίστου»

καί του «ατελευτήτου» φθάνει από τήν θεολογία του ανθρώπου ώς
όμοιώματος του Θεου, δηλαδή άπό τήν οίκονομία.
Ή κατανόηση της εσώτερης διαδικασίας του έργου του Γρηγορίου
γίνεται πολύ δύσκολη, ενεκα του έντονα φιλοσοφικου τρόπου μέ τόν

όποίο εργάζεται. Ένδεικτικό είναι ότι εκτιμήθηκε καί ερευνάται πε
ρισσότερο ώς φιλόσοφος καί μάλφτα ώς δ σπουδαιότερος φιλόσο
φος της εποχης. 'Από δύο αναφορές του δμως γίνεται σαφές δτι τό

ίδεώδες του ήταν ό «κράτιστος θεολόγος», πού θεολογεί «κατά τόν

νουν τών εκκλησιαστικών διδασκάλων» (PG

45, 105C),

καί δ «πνευ

ματικός», π06 έχει τήν χάρη καί τήν δύναμη «ανακρίνειν τά πάντα»

(PG 46, 172Α), δηλαδή τά προβλήματα πού σχετίζονται μέ τήν σω
τηρία του ανθρώπου. Ή μία διατύπωση ενθυμίζει τό ίδεώδες του «α

ρίστου Θεολόγου», του Γρηγορίου Ναζιανζηνου, καί ή άλλη τό ίδεώ
δες του πνευματικου διδασκάλου, του Ώριγένη.
Τό έργο του Γρηγορίου διακρίνει παραδοσιακότητα καί δημιουρ
γικότητα. Ή πρώτη όρίζεται από τήν ανάγκη νά θεολογεί σύμφωνα
μέ τήν διδασκαλία τών Πατέρων, από τήν βεβαιότητα δτι δσοι α

γνοουν τό «Εύαγγέλιον» δέν κατανοουν τήν άλήθεια, πού αύτοφανε
ρώνεται στόν άνθρωπο (PG

44,

33Α), καί άπό τήν πεποίθηση δτι ή

αναίρεση του «ψεύδους» η της κακοδοξίας γίνεται μόνο μέ τήν φα

νέρωση της αλήθειας. Ή δεύτερη δρίζεται από τήν εξαιρετική εύαι
σθησία του στά κρίσιμα θεολογικά προβλήματα της εποχης, από τά
μεγάλα του διανοητικά χαρίσματα, από τήν πλούσια παιδεία του,

από τίς έντονες θείες εμπειρίες του καί από τήν πεποίθηση δτι δ θεο
λόγος μέ «συνήγορον της πίστεως τόν λόγον» καί μέ τήν θεία χάρη
μπορεί νά «ζητήσ1]»

(PG 45,

117Β) τήν λύση προβλημάτων, γιά τά

όποία δέν ύπηρχε ήδη άπάντηση.
Ή Έκκλησία τίμησε τόν Γρηγόριο δσο λίγους θεολόγους της. Ή

Ζ' ΟΙκουμενική Σύνοδος

(787)

τόν άποκάλεσε «Πατέρα Πατέρων»,

αν καί τήν φήμη του δέν έπαψε νά ύπονομεύει ή αντίληψή του περί

τελικης αποκαταστάσεως ή αναστοιχειώσεως τών πάντων.
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Τό πνευματικό κλίμα
Τό πνευματικό κλίμα πού έπηρέαζε άμεσα τόν Γρηγόριο συνιστού
σαν ή ζωή πρώτιστα της 'Εκκλησίας, πρός τήν όποία συνδέονταν
οί ποικίλες κακοδοξίες καί οί φιλοσοφικές μέ τίς κοσμολογικές τά
σεις της έποχης. Ή μεταθανασιανή θεολογία, πού αναπτύχτηκε κυ
ρίως από τούς καππαδόκες θεολόγους, τόν Βασίλειο καί τόν Γρηγόριο

Θεολόγο, προχώρησε στήν διάκριση ούσίας καί ύποστάσεων, στήν
πνευματολογία καί τέλος στήν ένότητα τών δύο φύσεων τού Χριστού.
Στήν θεολογία αύτή προσπάθησαν νά θεμελιώσουν τήν ένότητα της
ανατολικης καί δυτικης Έκκλησίας, πράγμα πού πέτυχαν στήν σύ

νοδο της Άντιόχειας (379) καί δή στήν Β' Οίκουμενική Σύνοδο (381).
Τό γεγονός αύτό, σέ συνδυασμό πρός τήν φιλορθόδοξη πολιτική τού
αύτοκράτορα Θεοδοσίου

(378-395),

δημιούργησε εύφορία στούς όρ

θοδόξους, μολονότι δέν έλειψαν οί δυσκολίες καί οί κακοδοξίες. Οί
νεοαρειανόφρονες εύνομιανοί καί οί απολιναριστές συνέχιζαν τήν
δράση τους, ένώ σημαντικές όμάδες μεσσαλιανών καί εύσταθιανών
μοναχών έπέβαλλαν τίς παρεκτροπές τους. Στό μεταξύ ό Μέγας Βα

σίλειος κηδεύτηκε τήν

1.1.379,

ό Γρηγόριος Θεολόγος μετά τό
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ζούσε τόν περισσότερο καιρό αποτραβηγμένος καί μέ τόν Διόδωρο
Ταρσού γεννιόταν ό δυοφυσιτισμός τών αντιοχειανών. Ζούσαν καί

δρουσαν βέβαια ίκανοί συγγραφείς, όπως ό 'Επιφάνιος Σαλαμίνας
Κύπρου

(+ 402)

φές ότι από τό

καί ό Κύριλλος 'Ιεροσολύμων

383

(+ 387),

αλλά Ί)ταν σα

κεφαλή θεολογική της 'Εκκλησίας λογιζόταν ό

Γρηγόριος, παράλληλα πρώτα καί σέ διαδοχή έπειτα τού φίλου του
Γρηγορίου τού Θεολόγου.

Ή θύραθεν σκέψη, φιλοσοφία, ήθική καί κοσμολογία, στήν έπο
χή τού Γρηγορίου είχε περάσει από τούς μεγάλους στοχαστές της

αρχαιότητας καί τόν Πλωτίνο στούς έπαγγελματίες ρήτορες καί σο
φιστές, πού συνήθως έξέφραζαν έκλεκτικά όλες τίς παλιές όνομα

στές σχολές μέ τρόπο μάλιστα έγκυκλοπαιδικό καί σπάνια δημι
ουργικό. Καί ό Γρηγόριος, πού μέ προσωπική του κυρίως μελέτη

σπούδασε τήν θύραθεν σκέψη, ζούσε καί ανέπνεε αύτήν σέ βαθμό
θαυμαστό. Αίσθανόταν πολύ άνετα στό κλίμα του νεοπλατωνισμού,

στόν όποίο συναντήθηκαν πλατωνικά καί αριστοτελικά στοιχεία, καί
της ανανεωμένης στοάς. Ό ρόλος πού έπαιξε τό φιλοσοφικό περι
βάλλον στήν δημιουργία τού Γρηγορίου όρίζεται από τόν ίδιο:
«εστι γάρ καί της fξω παιδεύσεως πρός συζυγίαν ήμών είς τεκνο
γονίαν άρετης ουκ άπόβλητον. Καί γάρ ή ΤΙθική τε καί φυσική φι

λοσοφία γένοιτο αν ποτε τφ υψηλοτέρφ βίφ σύζυγός τε καί φίλη
καί κοινωνός της ζωής μόνον τά εκ ταύτης κινήματα μηδέν έπά
γοιντο τού άλλοφύλου μιάσματος» (Βίος Μωυσέως: PG 44.

3360-337 Α).
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Πράγματι όμως ή θυραθεν σκέψη, πρίν γίνει «συζυγος» καί «κοινωνός», αποδείχτηκε
«άγονος ... άεί ώδίνουσα καί μηδέποτε ζωογονούσα τφ τόκφ. Τί
να γάρ fδειξε καρπόν τών μακρών ώδίνων ή φιλοσοφία; ... ου πάν
τες ... άτελεσφόρητοι, πρίν είς τό φώς έλθείν της θεογνωσίας;»
(αυτόθι: ρο 44, 329Β).

·Η φιλοσοφία δέν όδήγησε στήν αλήθεια κι έμεινε στείρα' γίνεται
λοιπόν στόν θεολόγο «κοινωνός», αφού αλλοτριωθεί τού «μιάσμα
τος», δηλαδή της απόλυτης αύτονομίας της τότε μόνο είναι νόμιμο
καί δυνατόν
«τόν θείον τού μυστηρίου ναόν διά τού λογικού πλούτου καλλωπι

σθηνα\» (αυτόθι: ΡΟ

44, 360C).

'Εκλεκτική χρήση τής φιλοσοφίας
·Η τελευταία φράση τού Γρηγορίου, που απηχεί τόν Μ. Βασίλειο,

φανερώνει τόν τελικό λόγο χρήσεως της φιλοσοφίας κι έξηγεί γιατί
ό Γρηγόριος κυριολεκτικά συμπλέει μέ όλα τά φιλοσοφικά ρευμα

τα, σάν αύτά ν' αποτελούσαν απέραντη χοάνη μέσα στήν όποία ζούσε
καί ό ίδιος. Δέν πρόκειται γιά έπίδραση τουτου ή έκείνου του συ
στήματος στόν Γρηγόριο, καθώς αναζητούν οΙ σύγχρονοι έρευνητές,
αλλά γιά χρήση αύτών καί έκείνων τών στοιχείων τών διάφορων συ
στημάτων, ανάλογα μέ τό θέμα που έπεξεργαζόταν, σύμφωνα καί

μέ τήν τακτική πού ήταν γενικά διαδεδομένη κατά τό παράδειγμα
τού Άλβίνου (Β' αΙ). Η Αλλωστε τά φιλοσοφικά στοιχεία που χρησι

μοποίησε εΙχαν αποβεί κοινοί τόποι στήν έποχή του. WΙσως γι' αύτό

δέν κατονομάζει τίς πηγές του, μολονότι γνώριζε άμεσα - καί όχι μό

νο από «ανθολόγια» - τόν Πλάτωνα, τόν Πλωτίνο καί άλλους φιλο
σόφους. 'Όλ' αύτά ύπογραμμίζουν τήν τεράστια αφομοιωτική δύναμη
τού Γρηγορίου καί τήν Ικανότητα νά δημιουργεί καί δή νά θεμελιώ
νει τήν προσωπική του σκέψη μέσω τών ποικίλων συστημάτων, πού

γιά τους τότε θυραθεν ρήτορες καί σοφιστές αποτελούσαν πλαίσια

καί αξεπέραστα δρια. Ή αφομοιωτική όμως αύτή δυναμή του καθι
στά συνήθως αδύνατη τήν έπισήμανση τών φιλοσοφικοηθικών πη

γών του, γι' αύτό καί στό σημείο τούτο οί έπίμονες έρευνες απέδωσαν
έλάχιστα.
Ό Γρηγόριος εχει βαθιά συνείδηση τού «όλως άλλου» της φιλο

σοφίας, μολονότι όλοι σχεδόν οί κρίσιμοι καί αποφασιστικοί του ό
ροι, όπως μετουσία, μετοχή, όμοίωσις, κάθαρσις, θεωρία τού θείου,

γνώσις, ένωσις ψυχης μέ τό θείον, είκών, αρχέτυπον, αίτιον, αίτια
τόν, ήταν ήδη σέ φιλοσοφική χρήση. Τό περιεχόμενό τους, ή συνά-
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φειά τους, είναι λίγο πολύ διάφορα στόν Γρηγόριο καί ή χρήση τους

όρίζεται βασικά άπό τόν νέο πνευματικό χώρο, τόν όποίο μέ αυτούς
τώρα οίκοδομεί. Ή μετουσία π. χ. καί ή γνώση του Πλάτωνα καί του
Πλωτίνου είναι γνώση καί θέα τών ίδεών, πέρα τών όποίων ύπάρχει
τό ΗΕν. Στόν Γρηγόριο οί όροι αυτοί σημαίνουν τελικά όχι γνώση,

άλλά ύπαρξη στό εσχατο θείο είναι, στήν άλήθεια. Πρός τήν ύπαρ
ξη αύτή δέν κινείται άφαιρετικά ii διαλεκτικά, άλλά νηπτικά καί
πράγματι μεθεκτικά. Δέν έπιδιώκει νά γνωρίσει άποφατικά τό θείο,
άλλά νά «γίνει» θείο όν, όπότε θά γνωρίζει τό δντως όν καί τά όντα
γενικά. Καί τά πιό έντυπωσιακά φιλοσοφικά στοιχεία στό εργο του
άποτελουν περισσότερο έπιχειρήματα, δομικό ύλικό, είκόνες καί ά
φορμές γιά τόν σκοπό του.
Διαδικασία καί όρολογία

Σκοπός του είναι νά θεμελιώσει θεολογικά τόν άνθρωπο ώς είκό
να καί όμοίωση του Θεου. Είναι φανερό στό εργο του, πώς ή κατα
πολέμηση της κακοδοξίας καί ή άπολογητική του γενικά έπιδιώκεται
καί κατορθώνεται μέ τήν έντυπωσιακή οίκοδόμηση, ή όποία συνι
στά κυριολεκτικά ενα

Sitz im Leben τής όλης θεολογίας της

Έκκλη

σίας, τήν έρμηνεία δηλαδή τού άνθρώπου μέ τό φώς της θεολογίας,
τήν παρουσίαση τού έν Χριστώ άνθρώπου ετσι, ώστε νά κατανοεί
ται στό πνευματικό κλίμα της έποχης, άλλά καί νά νομιμοποιείται

στό πλαίσιο της Παραδόσεως της Έκκλησίας. Τό έγχείρημα δέν ή
ταν νέο. Νέα μόνο ήσαν τά πλαίσια, τό εύρος καί τό βάθος της
προσπάθειας. Τώρα ό θεολόγος μας προϋποθέτει αύξημένη (σέ σύγ

κριση μέ παλαιότερες έποχές) θεολογία-τριαδολογία, πιέζεται άπό
χριστολογικές κακοδοξίες, εχει τό χάρισμα τών θείων έμπειριών καί

τήν άναγκαία παιδεία. Άνέλυσε περισσότερες πλευρές του θέματός
του καί γι' αυτό χρησιμοποίησε εύρύτερα τήν φιλοσοφία. Τό γεγο

νός έντυπωσίασε θετικά

ii άρνητικά όλους.

Πολλοί ορθόδοξοι δίστα

σαν νά υίοθετήσουν τήν σκέψη του γιά τά νέα της βήματα καί τήν
πλούσια χρήση της φιλοσοφίας, τήν όποία ύποπτεύονταν. Ένίοτε μά

λιστα ό Γρηγόριος δέν μπόρεσε νά άφομοιώσει καί νά ύποτάξει ά
πόλυτα τήν φιλοσοφική

σκέψη.

Αυτό είχε ώς άποτέλεσμα νά

δημιουργηθουν έρωτηματικά γιά τήν άπόλυτη ορθοδοξία του καί νά
μή διαβαστεί δσο οί άλλοι καππαδόκες.
WΕντονο πρόβλημα άντιμετωπίζει καί ή σύγχρονη ερευνα. Οί έκ
κλησιαστικότεροι έρευνητές προσπαθουν νά διακρίνουν στό εργο του

Γρηγορίου τά φιλοσοφικά στοιχεία άπό τά θεολογικά καί νά δείξουν
τήν πρωτοτυπία του. Οί άλλοι τόν άντιμετωπίζουν κυρίως ώς φιλό

σοφο καί άποτιμουν τό εργο του μέ φιλοσοφικά κριτήρια. Οί πρώτοι
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λησμονούν δτι δέν υπάρχει θεολογία χωρίς φιλοσοφία καί οί δεύτε
ροι δτι ό Γρηγόριος ήταν μόνο θεολόγος, πού δμως άκολούθησε τήν
διαδικασία της φιλοσοφικης έρευνας τών χρόνων του. Δέν ρωτούσε

γιά τό «τί τό δντως ον», δπως θά έκανε ό γνήσιος φιλόσοφος, άλλά
προσπαθούσε νά δείξει τό «πώς» της όμοιώσεως τού άνθρώπου πρός
τό δντως δν, τό όποίο γνώριζε ώς άποκεκαλυμμένη άλήθεια. ·Η κα
τάδειξη τού «πώς» αυτού συνιστα τήν θεολογία του, ή όποία ουσια

στικά όριζόταν άπό τήν άλήθεια καί δομικά άπό τίς φιλοσοφικές
προϋποθέσεις της έποχης καί τίς κακοδοξίες πού τόν άνάγκαζαν νά
θεολογήσει.
ΗΟ ταν π.χ. έγραφε κατά Ευνομίου, άκολουθούσε τήν προβλημα

τική του καί άντλοϋσε άπό τόν φιλοσοφικό χώρο, άπό τόν όποιο άν
τλούσε ό Ευνόμιος. Τό γεγονός όδήγησε σύγχρονους έρευνητές στήν

άποψη δτι τό ένδιαφέρον τού Γρηγορίου στό έργο αυτό είναι βασικά
φιλοσοφικό. Πρόκειται γιά έσφαλμένη έκτίμηση.

·0

Γρηγόριος, έ

χοντας τήν άλήθεια μέσω της έμπειρίας της 'Εκκλησίας καί τού προ

σωπικού του φωτισμού, έπιχειρούσε μέ τρέχουσα φιλοσοφική έπιχει
ρηματολογία, άποδεκτή άπό τόν φιλοσοφικά σκεπτόμενο άνθρωπο
της έποχης, ν' άποδείξει ώς άνέρειστη τήν φιλοσοφική έπιχειρημα

τολογία τού άντιπάλου του καί ώς μή παράλογη φιλοσοφικά τήν
άλήθεια-βίωμά του.
Σέ άλλα του έργα, σύγχρονα πρός τά «Κατά Εύνομίοω>

11

καί με

ταγενέστερα, άκολουθει βέβαια τήν ίδια τακτική, άλλά μέ παραλ

λαγές πού έπιβάλλει τό θέμα. WΕτσι, δέν χρησιμοποιει στόν ίδιο βαθμό
τήν φιλοσοφική σκέψη καί καταφεύγει, άνάλογα μέ τίς άνάγκες, καί

σέ άλλα φιλοσοφικά ρεύματα. Αυτό δημιουργεί πρόβλημα ένότητας
μεθόδου καί δή όρολογίας. Πράγματι δέν υπάρχει ένότητα φιλοσο
φικης όρολογίας, διότι ή φιλοσοφική του διαδικασία έρευνας δέν ταυ
τίζεται μέ τήν άλήθειά του. ·Η έπιχειρηματολογία του τελικά είναι

μόνο έπικουρική (παίζει τόν ρόλο άναγωγικης βαθμίδας, παραδεί
γματος καί είκόνας) καί δέν ένδιαφέρεται νά υποτάξει τό μέγα φά
σμα τών φιλοσοφικών άντιλήψεων, πού χρησιμοποιεί, σέ σύστημα

ένιαίο, κάτι πού καί άντικειμενικά είναι άκατόρθωτο. Δέν είναι φι
λόσοφος γιά νά όργανώσει αυστηρή μέθοδο γνώσεως, δηλαδή σύ
στημα γνωσιοθεωρίας. Είναι θεολόγος πού έξηγεί ένίοτε μέ περισ

σότερους άπό εναν τρόπους τήν γνώση-έμπειρία του. Γι' αυτό κάποτε
κάποτε στήν πορεία της θεολογικης του διαδικασίας, έπειδή άκρι

βώς έκτιμάει πολλές άπό τίς προσπάθειές του μόνο σάν δυνατές προ
σεγγίσεις, δηλώνει δτι αυτά πού λέει δέν άποτελούν δόγμα (π.χ.: ΡΟ

44, 81C,

85Α,

185AC),

τό όποίο άφορα στήν άλήθεια καθεαυτήν. 'Έ

τσι δέν άπολυτοποιεί τήν θεολογική του διαδικασία καί νομιμοποιεί
τήν ποικιλία όρολογίας.
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Τό είναι (όχι ή φύση) τού θεού μόνη δυνατότητα άναφοράς στόν θεό
Ή σπουδαιότερη θεολογΙΚή κρίση τών χρόνων του Γρηγορίου ό
φειλόταν στήν έντυπωσιακή θεολογία του Εύνομίου, που συνέχεε στόν

Θεό ούσία καί ύποστάσεις καί ταύτιζε τά ιδιώματα τών θείων προ
σώπων μέ τήν ούσία τους. Στίς δύο παρεκκλίσεις άπάντησε δ Βασί
λειος μέ τήν θεολογική διάκριση (στόν Θεό) φύσεως καί ύποστάσεων
καί μέ τήν σαφή διάκριση θείας φύσεως, πού είναι άπρόσιτη, καί ά
γεννησίας, πού είναι ιδίωμα καί γι' αύτό γνωστό στόν άνθρωπο. Ή
όρθή άπάντηση του Βασιλείου, άλλά καί του Γρηγορίου Θεολόγου,
μείωσε, δέν άνέκοψε, τήν δράση του Εύνομίου.

Γι' αύτό καί οί άμφιβολίες καί τά έρωτήματα τών πιστών συνεχί
στηκαν. Τό γεγονός ύποχρέωσε τόν Γρηγόριο νά συνεχίσει τήν θεο
λογική προσπάθεια καί νά διαφωτίσει φιλοσοφικά τήν διάκριση

φυσεως καί ύποστάσεων. Στό θέμα θείας ούσίας καί ίδιωμάτων τών

προσώπων ή συμβολή του είναι περισσότερο άπό διευρυντική. Προ
χώρησε κυριολεκτικά σέ βαθυτερη θεμελίωση, δείχνοντας γιατί κά
θε δνομα-χαρακτηρισμός του Θεου άφορα στό είναι του Θεου καί
όχι στήν φύση Του. Κύριος δηλωτικός δρος

-

δνομα του Θεου προ

τείνεται ή «άιδιότης», πού δμως δέν φανερώνει τήν φύση του, άλλά

τό «είναι» του, τό «άεί ήν» καί τό «εσεσθαι» (ΡΟ

45, 456C):

«της άιδιότητος αύτοϋ, ούχί της ούσίας ένδεικτικάς είναι τάς φω
νάς ταύτας δμολογεί της εύσεβείας δ λόγος, τήν τε 'άγέννητόν' φημι
καί τήν 'άτελεύτητον'» (ΡΟ

45,

461Β).

Ό Εύνόμιος, άκολουθώντας τούς χαλδαϊκούς «χρησμούς» καί τήν

σχολή του Ίαμβλίχου, δίδασκε δτι τά καίρια όνόματα του Θεού καί
τών πραγμάτων τέθηκαν-φανερώθηκαν άπό τόν ίδιο τόν Θεό καί χα
ρακτηρίζουν τήν ούσία τών όνομαζομένων. Καί δ δρος «άγεννησία»
του Θεου-Πατέρα φανερώνει τήν ούσία του καί ύπάρχει πρίν άπό τήν

γνώση του Θεου στόν άνθρωπο· άρα ώς δρος ή «άγεννησία» είναι
θείο πράγμα καί θείο δώρο, που έφόσον φτάσει στόν άνθρωπο ση

μαίνει γι' αύτόν γνώση-κατοχή της θείας ούσίας. Τό άβάσιμο της θέ
σεως του Εύνομίου εδειξε δ Γρηγόριος, εισάγοντας γιά τόν Θεό τόν
δρο «άτελεύτητον» παράλληλα πρός τόν δρο «άγέννητον». Μέ τήν

φιλοσοφική διαδικασία άποδεικνύει δτι τό «άτελεύτητον» είναι τό
σο νόμιμο καί όρθό δσο καί τό «άγέννητον» του Θεου. 'Εάν τό δεύ

τερο ταυτίζεται, δπως ήθελε δ Εύνόμιος, μέ τήν ούσία, πρέπει νά
ταυτίζεται καί τό πρώτο. WΕτσι θά είχαμε σύνθεση δυο πραγμάτων
στόν Θεό, του δποίου τήν φύση δμως δέχονταν δλοι ώς άπόλυτα ά
πλή καί άσύνθετη. 'Επομένως τά «άγέννητος», «άτελεύτητος» καί

οί άλλοι χαρακτηρισμοί, άφορουν στήν άιδιότητα, δηλαδή στό είναι
του Θεου ή στόν τρόπο ύπάρξεως καί δχι στήν φύση του, δπως νομί
ζουν δ ΜϋhΙenberg κ.ά. Οί χαρακτηρισμοί αύτοί ώς δροι άκολουθουν
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τό είναι, έπινοούνται από τόν άνθρωπο καθοδηγουμενον από τίς έ
νέργειες τού Θεού πρός τόν κόσμο,

ad extra,

καί δέν τοποθετούνται

πρίν από τήν γνώση τού Θεού στόν άνθρωπο.
Ό τρόπος ύπάρςεως τών θείων προσώπων
Στόν χώρο της τριαδολογίας εκανε καί άλλα δύο σημαντικά
βήματα:

α) Στήριξε τήν όμοουσιότητα τών τριών θείων προσώπων στήν απόλυτη ένότητα τών ένεργειών τους:
«πασα ένέργεια, ή θεόθεν έπί τήν κτίσιν διήκουσα καί κατά τάς
πολυτρόπους έννοίας δνομαζομένη, έκ Πατρός δρμαται καί διά

τού ΥΙΟύ πρόεισι καί έν τφ Πνεύματι τφ άΥίφ τελειούται ... διά τριων
μέν -Υ{νεται, ού μήν τρία έστί τά γινόμενα» (ΡΟ

45, 125C).

Καί «ού διακρίνεται πρός τάς ύποστάσεις ούδεμία ένέργεια» (ρο

45, 128C).
«της δέ τού ΥΙού φύσεως διά τών ένεργειών ταυτότητος ούκ άλλό
τριον άπεδείχθη τό Πνεύμα τό άγιΟν"
σις» (ΕΙς την Προσευχή ν: ρο

44,

... μία ... της

116ΟΒ).

Τήν άποψη αύτή είχε παλαιότερα (πρίν τό
δυμος Τυφλός στό De

Τριάδος ή φύ

381) ύποστηρίξει ό Δί

Spiritu sancto (PG 39, 1049C-1050A),

αλλά μέ

νει άγνωστο άν ό Γρηγόριος γνώριζε τό γεγονός.
β) Μίλησε σαφέστερα γιά τόν τρόπο προελευσεως τού γίού καί τού

αγίου Πνευματος, διασαφηνίζοντας δτι ύπάρχει θεμελιώδης διαφο
ρά στό είναι τών θείων προσώπων καί δτι αύτή έξηγείται μέ τους δ
ρους «αίτιον» καί «αίτιατόν», που δμως δέν αναφέρονται στήν θεία

φύση πού είναι κοινή. Τό αίτιον είναι πάντα καί μόνο ενα, ό Πατέ
ρας. ΑΙτιατ6ν είναι πάντα ό γίός καί τό Πνεύμα. Ό Πατέρας καί

μόνο αύτός θεωρείται πηγή. Ό τρόπος μέ τόν όποίο προηλθαν ό γίός
καί τό αγιο Πνεύμα απασχόλησαν εντονα τόν Γρηγόριο Νυσσης. Ό
Γρηγόριος Θεολόγος τήν ίδια έποχή πρότεινε γιά τόν τρόπο προε

λεύσεως τού Πνεύματος τόν δρο «έκπόρευσΙζ» καί «έκπορευτόν»,
αλλά δήλωνε δτι αδυνατούσε νά τόν έξηγήσει περισσότερο, δπως α
δυνατούσε γενικά νά έξηγήσει τόν δρο «αγεννησία» γιά τόν Πατέρα
καί «γέννησις» γιά τόν γίό (Λ.6γος ΛΑ'

8: PG 36, 141).

wEeEtE δμως

τήν χρυσή βάση δτι «πάντα δσα έχει ό Πατήρ τού Υίού έστι, πλήν

της αίτίας πάντα δέ δσα τού Υίού καί τού Πνεύματος, πλήν της υί6τητος καί τών δσα σωματικώς περί αύτοϋ λέγεται» (Λ.6γος ΛΔ'

PG 36,

252Α).

10:

59')
Ή έκπόρευση τού άΥ. Πνεύματος
Ό έπίσκοπος Νύσσης έπιχειρεί περαιτέρω έξήγηση, ή όποία απα

σχόλησε πολύ από τόν ΙΒ' αιώνα ρωμαιοκαθολικούς καί όρθοδό
ξους στίς συζητήσεις τους περί άγίου Πνεύματος. Ή έξήγηση, πού

έδωσε καί πού συνιστά τό είδος της διαφοράς του είναι τών θείων
προσώπων, ήταν σύντομα ή έξης: Ό Πατέρας αποτελεί πάντα τό
«αίτιον». Ό ΥΙός προέρχεται «έκ του αιτίοω> ώς «αΙτιατόν». Τό α
γιο Πνευμα προέρχεται «έξ αιτίας». 'Έτσι έξασφαλίζεται ή μοναδι
κότητα του αίτίου, αλλά καί διακρίνονται μεταξύ τους τά αιτιατά
(<<έκ του αιτίου» τό ένα, «έξ αιτίας» τό άλλο). Ή θεολογία αύτή του

Γρηγορίου Νύσσης αποκλείει κάθε ιδέα

filioque,

της διδασκαλίας πού

θέλει καί τόν Υίό αιτία έκπορεύσεως του Πνεύματος. Αιτία είναι μό
νΟ ό Πατέρας. Ό Γρηγόριος διακρίνει σαφώς τρείς «διαφορές»: αι

τία ό Πατήρ, αίτιατόν ό Υίός, έκ της αίτίας τό Πνευμα. Τό γεγονός
ακόμη δτι ή θεία φύση είναι κοινή στά τρία πρόσωπα, πού γι' αύτό
έχουν κοινές ένέργειες, καί οί λόγοι του 'Ιωάννη (15, 26) όδηγουν σ'
έναν έγγύτερο προσδιορισμό της σχέσεως Υιου καί Πνεύματος αλ
λά καί της διαφορας ύπάρξεώς τους: Ό Υίός προέρχεται «προσε

χώς έκ του πρώτου» (του Πατέρα). Τό Πνευμα προέρχεται «διά του

προσεχώς (= του Υίου) έκ του πρώτου» (= του Πατέρα). Ό ΥΙός λοι
πόν είναι τό πρόσωπο «διά» του όποίου (όχι έκ του όποίου) πέμπε
ται τό Πνευμα από τό αίτιο, τόν Πατέρα. Ή διαδικασία, πού δηλώ
νεται μέ τήν πρόθεση «διά», δέν προσβάλλει τήν μοναδικότητα του

αιτίου καί γιά τό Πνευμα, δπως φαίνεται καί από τήν παρακάτω
διευκρίνηση του Γρηγορίου: κατά τήν θεία αύΤή διαδικασία διασώ
ζονται τρία στοιχεία: τό «μονΟΎενές» του Υίου, τό «εκ του Πατρός

είναι τό Πνεϋμα» καί τό δτι ύπάρχει <φ :σιτεία» του Υίου στήν έκπό
ρευση του Πνεύματος. Τό «διά» του Υίου καί τό <φεσιτείιμ> σημαί

νουν τρόπον τινά τό δργανο, πού δρά έν χρόνω. Γι' αύτό καί
ύπογραμμίζει: τό Πνευμα είναι «έκ Πατρός έκπορευόμενον, έκ τού

Υίου λαμβανόμενον» (Περί άγ. Πνεύματος κατά Μακεδονιανών ι':
PG 45, 1313B)· έκπορεύεται από τήν μόνη πηγή καί λαμβάνεται από
τόν μεσολαβουντα ΥΙό. 'Επειδή μάλιστα τό Πνευμα «λαμβάνεται»

από τόν Υίό, μπορεί νά λέγει ό Γρηγόριος δτι αύτό «έκ του Θεου έ
στι καί του (= δχι: έκ του) Χριστου έστιν» (αύτόθι,

PG 45, 1304Α),

κάτι πού είναι αντίθετο πρός τό «έκ του Υίου έστι», δηλαδή πρός
τό fίlioque. Ό δρος «λαμβανόμενον», πού αναγκαστικά προϋποθέ
τει τήν λήψη του άγ. Πνεύματος στούς ανθρώπους

-

άρα έν χρόνω

αποκλείει τήν σύνδεση τών κάπως ασαφών έκφράσεων «μεσιτείφ>
καί «διά του προσεχώς» μέ τήν αίδια ύπαρξη καί αίδια έκπόρευση
του Πνεύματος, πού ανήκει στόν Πατέρα.
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Στό πλαίσιο της τριαδολογίας του ό Γρηγόριος έπιμένει συχνά δτι

τά ίδιώματα κάθε μιας τών θείων υποστάσεων μένουν ακοινώνητα,
δηλαδή Ισχύουν καί χαρακτηρίζουν μόνο μία θεία υπόσταση. Τό α
ποκλειστικό Ιδίωμα του Πατέρα δηλώνεται θετικά καί αρνητικά:

«αίτιον» - «άνευ αίτίας» (ή αναίτιον). Τήν ίδια έπιμονή δείχνει καί
σ' ενα κείμενο, πού δημοσιεύτηκε γιά πρώτη φορά τό 1833 από τόν
καρδινάλιο

Mai (βλ. τήν πλήρη εκδοσή του εις Fr. Diekamp, Doctrina
Patrum de Verbi incarnatione, Μϋnster 1907, σσ. 4-5) ώς συνέχεια τέλος του τρίτου ι\όγου είς τήν (Κυριακήν) Προσευχήν (PG 44, 1161Α).
Ή συζήτηση γιά τήν γνησιότητα του σύντομου αυτου κειμένου δέν
εχει λήξει, αλλά σημασία εχει ότι έκεί βρίσκεται γιά τό άγιο Πνευμα

ή γραφή «καί έκ του Υίου», κάτι πού δέν απαντα στά λοιπά αδιαμ
φισβήτητα εργα του Γρηγορίου, ό όποίος ή χρησιμοποιεί τίς διατυ
πώσεις «διά του νίου» καί «μεσιτείφ) του Υίου η λέει δτι τό Πνευμα
είναι «καί του Χριστου». Ή διατύπωση έπομένως «καί έκ του νίου»
δέν συμφωνεί πρός τήν σχετική διδασκαλία του Γρηγορίου, διότι αν

τιβαίνει στήν γενικότερη θέση του δτι τά ίδιώματα κάθε θείου προ
σώπου δέν είναι κοινοποιήσιμα στά άλλα. Συνεπώς Τι ό αντιγραφέα ς
από παραδρομή καί ίσως έξεπίτηδες εγραψε καί «έκ του νίου» αντί

«καί του Υίου» ή τό νέο τουτο κείμενο του

Mai

είναι νόθο μερικώς

ή όλικώς:
«τό άπαράλλακτον της φύσεως (= τών υποστάσεων) δμολογοϋν
τες, τήν κατά τό αίτιον καί αίτιατόν διαφορά ν ουκ αρνούμεθα, έν
Φ μόνφ διακρίνεσθαι τό έτερον τού έτέρου καταλαμβάνομεν, τφ

τό μέν αΙτιον πιστεύειν είναι, τό δέ έκ τού αίτίου, καί τού έξ αίτίας
δντος

( = τού Πνεύματος)

πάλιν άλλην διαφορά ν έννοούμεν. Τό μέν

γάρ προσεχώς έκ τού πρώτου

(= έκ τού Πατρός δ Υίός άμεσα),

τό δέ διά τού προσεχώς έκ τού πρώτου ( = τό Πνεύμα έκ τού Πα
τρός διά μέσου τού Υίού)· ώστε καί τό μονογενές άναμφίβολον έπί
τού Υίού μένειν καί τό έκ τού Πατρός είναι τό Πνεύμα μή άμφι
βάλλειν, της τού ΥΙού μεσιτείας καί αυτφ τό μονογενές φυλαττού
σης καί τό Πνεύμα της φυσικης πρός τόν Πατέρα σχέσεως μή

άπεΙΡγούσης. Αίτιον δέ καί τό έξ αίτιου λέγοντες, ουχί φύσιν διά
τουτων τών όνομάτων σημαίνομεν. Ουδέ γάρ τόν αυτόν άν τις αί
τίας κα! φύσεως άποδοίη λόγον, άλλά τήν κατά τό πώς ε{ναι δια
φοράν ένδεικνύμεθα ... ν Αλλος ουν δ τού τί έστι καί άλλος δ τού
πώς έστι λόγος τό ουν άγεννήτως εΙναί τι λέγειν (= τό) πώς μέν

έστιν υποτίθεται τί δέ έστί, τΌ φωvt'ί ταύτΙ) ου συνενδείκνυται» (Περί
τού μή λέγειν τρείς θεούς: ΡΟ

45, 133BC).

Οί (άκτιστες) iνέργειες καί τό είναι τού θεού
Ή θεία φύση είναι «αόριστος καί απερίληπτος», έκτός «δρου ό

νόματι όρίζεται» (PG

45, 129C). 'Όταν χρησιμοποιουμε τίς λέξεις «α-
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γέννητον», «αίδΙΟζ» κ.ά., πού σημαίνουν τό είναι του Θεου, μιλάμε

γιά τήν «θεότητα»" ή όποία δηλώνει τήν ένέργεια του Θεου:
«ου φύσεως, άλλ' ένεργείας ε{ναι τήν φωνήν της θεότητος» (ΡΟ

45,

125Α). 'Αλλού'

«τό καθαρόν τε καί άυλον τού νυμφίου κάλλος καί τήν τού Λόγου
θεότητα καί τήν τού άληθινού φωτός λαμπηδόνα διά της των ένερ
γειών χειρός έγνωρίσαμεν» (ΡΟ

44,

1013Α).

«Μία γάρ τή φύσει ή καθαρότης, ή τε έν Χριστφ καί ή έν τφ μετέ
χοντι θεωρουμένη. 'Αλλ' δ μέν πηγάζει τήν καθαρότητα, δ δέ με

τέχων άρύεται, μετάγων έπί τόν βίον τό έν τοίς νοήμασι κάλλος»
(ΡΟ

46, 2840).

Τά χωρία αύτά αποτελουν βαθιά τομή στό θεολογικό πρόβλημα
της γνώσεως του Θεου καί νέο βημα αναφορικά μέ δ, τι είπε ό Μέ
γας Βασίλειος γιά τίς θείες ένέργειες, πού μόνες φθάνουν μέχρι τόν
άνθρωπο.

Τό είναι καί οί ένέργειες του Θεου γίνονται τό κλειδί της κοινω
νίας του ανθρώπου μέ τόν Θεό, αλλά καί του πώς της κοινωνίας αύ
της. Ή γνώση της θεότητας καί του θείου κάλλους είναι αποτέλεσμα
θείας ένέργειας, ή όποία διακρίνεται από τήν θεία ούσία η δέν όδη
γεί στήν «υπερκειμένην» θεία φύση. Ή θεότητα λοιπόν συνδέεται μέ

τό είναι (τών θείων προσώπων) καί δχι μέ τήν φύση' τά θεία πρόσωπα
υποστάσεις είναι αύτά πού ένεργουν πρός τόν κόσμο. Ή ζωή του Χρι
στου,

«11 θεία δύναμις» (PG 44,

380),

ή «καθαρότης», κ.ά. είναι τά

χαρίσματα πού διά μετοχης φθάνουν καί στόν άνθρωπο, χωρίς νά

παύουν νά είναι θεία, μολονότι ό Χριστός τά «πηγάζει» καί ό άνθρω
πος τά «αρύεται», τά παίρνει. 'Εδώ, χωρίς νά δηλώνεται, προϋΠΟΤίθε
ται ή διδασ καλία τών α κτίστων θείων ένεργειών, αφου δ, τι έρχεται

στόν άνθρωπο ώς θεία ένέργεια δέν διαφέρει από αυτό πού υπάρχει
στόν Κύριο. Στήν Έπιστολή

3 (PG 46, 1020

Β) παρομοιάζει τό θείο

(τό κατερχόμενο στήν ανθρώπινη φύση) μέ τήν ακτίνα του ηλιου. Αύ
τή, δταν έρχεται σ' έπαφή μέ τό σκοτάδι, δέν αλλοιώνεται. Καί ή
θεία ένέργεια δέν αλλοιώνεται, διότι είναι άκτιστη πραγματικότητα.
Τά κείμενα αύτά συνιστουν τίς πρώτες νύξεις γιά τήν μεταγενέστε
ρη θεολογία τών άκτιστων θείων ένεργειών.

Ά νάκραση καί άσύγχυτη ένωση τών δύο φύσεων στόν Χριστό
Ό Γρηγόριος συνέχισε καί διηύρυνε τήν χριστολογία, πού θεμε
λίωσε ό Γρηγόριος Θεολόγος μέ αφορμή τίς σχετικές κακοδοξίες του

,Απολιναρίου,

διότι ό τελευταίος καί οί όπαδοί του συνέχιζαν τήν δρά

ση τους. Παράλληλα ό Εύνόμιος, παρερμηνεύοντας τόν Γρηγόριο,

τόν κατηγορουσε δτι διδάσκει δύο Χριστούς (πράγμα πού ίσχυε γιά

τόν Διόδωρο Ταρσου, τόν πρόδρομο του νεστοριανισμου), έπειδή μι-
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λουσε γιά δύο φύσεις του Κυρίου.

wEtat ό

Γρηγόριος άνέλαβε τό δύ

σκολο πρωτοποριακό έργο νά δείξει συγχρόνως δτι: α) ό Λόγος

άνέλάβε όλόκληρο τόν άνθρωπο - καί μέ αυτόν τήν δλη κτιστή φύ
ση, άποψη πού είχε διατυπώσει καί ό Μάρκελλος Άγκύρας β) ή ε
νωση θεότητας καί άνθρωπότητας στόν Χριστό σημαίνει άνάκραση
της δεύτερης στήν πρώτη' γ) κατά τήν άνάκραση αύΤή ή θεότητα
μένει άτρεπτη καί άναλλοίωτη' δ) κατά τήν ίδια άνάκραση ή άνθρώ
πινη φύση μεταστοιχειώνεται, άλλά παραταυτα μένει «άσύγχυτος»
καθεαυτήν, δέν άπορροφάται.

Τό καίριο πρόβλημα συνιστουσε ή μεταστοιχείωση, άλλά καί ή α
κεραιότητα της άνθρώπινης φύσεως κατά τήν πρόσληψή της. 'Όσο
προχωρεί ό Γρηγόριος στήν άνάλυση του γεγονότος καί του προβλή

ματος αύτου, τόσο λιγότερο χρήσιμη του είναι ή φιλοσοφική γλώσ
σα. Περιγράφει εντονα τήν πρόσληψη της άνθρώπινης φύσεως,
υπογραμμίζοντας δτι αύτό σημαίνει «άνάκρασίν» της, «συμμεταποί

ησιν» καί «μεταστοιχείωσιν», δπως είχε πεί ό Γρηγόριος Θεολόγος,
καί δτι πλέον δέν «μένει» στά «δριά» της. Ή συμβολή του στό θεο
λογικό τουτο πρόβλημα βρίσκεται κυρίως στήν πολυσήμαντη προϋ

πόθεση της δλης θεολογίας του καί σέ όρισμένες έπεξηγήσεις, ώστε

οί παραπάνω δροι του νά μήν έκληφθουν ώς μονοφυσιτισμός. Ή

προϋπόθεση αύτή, τήν όποία τονίζει έμφαντικά, είναι ή άπόλυτη δια
φορά μεταξύ κτιστου καί άκτίστου. Έπομένως όποιαδήποτε μετα
ξύ των δύο φύσεων ενωση δέν σημαίνει ποτέ τήν άπάλειψη της
διαφοράς ούσίας. Παράλληλα, μιλώντας γιά τήν ενωση, άναφέρει
συνήθως τήν «θεότητας δύναμιν»

(PG 46,

ΙΟ21Β), ή όποία προσέλα

βε τόν άνθρωπο (<<όπερ ήν έν τφ συστήματι», αύτόθι) δπως τόν δη
μιούργησε ό Θεός, δηλαδή προσέλαβε «όμοίωμα» της θεότητας. Αύτό

είναι πολύ συνεπές στήν θεολογική σκέψη του Γρηγορίου, διότι τό
κακό, αύτό πού μετά τήν πτώση κατέκλυσε τόν άνθρωπο, ειναι δχι

όντολογικό στοιχείο του άνθρώπου, άλλά νόσος, «πόρωσις» της φύ
σεώς του, πού όφείλεται στήν «προαίρεσιν».
Ή μεταστοιχείωση καί συμμεταποίηση λοιπόν της άνθρωπότητας
κατά τήν ένσάρκωση άφορά στό γεγονός δτι ό Λόγος ένώθηκε μέ

άπαλλαγμένη άπό τήν ένέργεια της κακίας άνθρώπινη φύση' καί στό
γεγονός δτι ή δύναμη της θεότητας ώς ακτίνα φωτός φώτισε τήν άν
θρώπινη φύση, τήν θεράπευσε, αλλά δέν τήν άπορρόφησε. Καί τό πε
ρίφημο χωρίο

(PG 45,

1221Ο), πού παρομοιάζει τήν άνάκραση μέ

διάλυση σταγόνας ξιδιού στήν θάλασσα, σκοπό εχει
ζει

-

-

καί τό τονί

νά δείξει μόνο τήν έπικράτηση της θείας φύσεως κατά τήν ε

νωση. Προϋπόθεση της μεταστοιχειώσεως του κτιστου σέ χάριτι θείο

είναι ή άρχική όμοιότητα του άνθρώπου πρός τό θείο καί ή ενωση
τού κτιστου πρός τήν «δύναμιν θεότητος», ή όποία συνδέεται πρός
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τό είναι καί δχι πρός τήν ούσία τού Θεού. Βεβαιώνει δυο αντιφατι
κές (μόνο φαινομενικά) μεταξύ τους καταστάσεις: δτι δ άνθρωπος

κατά τήν ένωση μεταστοιχειώνεται καί δτι παραταϋτα ή φύση του
«διαμένει» «άσύΎχυτος», δέν απορροφαται

(PG 45, 705Β). Τό περαι

τέρω άποφασιστικό βημα της χριστολογίας θά είναι ή θεολογία της
«υποστατικης ένώσεως» τών δύο φύσεων, άλλά ήδη δ Γρηγόριος προ
ετοίμασε σημαντικά τήν δριστική λύση, πού έδωσε ή Δ' Οικουμενι
κή Συνοδος

(451),

χρησιμοποιώντας γιά τήν ένωση τούς δρους

«άσύΎχυτος», «άτρεπτος» καί «άδιαίρετος» στήν έΠιΡρηματική τους
μορφή

(PG 45,705B·l156C·Il65A):
«Ήμείς τε γάρ καί τά διά της σαρκός οΙκονομηθέντα κατ' Ιδίαν
δρώμεν καί τήν θείαν δίιναμιν αφ' έαυτης νοοϋμεν ... Ό μέν Λόγος
δ αύτός έστι τφ Λόγφ, δ έν σαρκί φανείς τφ πρός Θεόν δντι. Ή

δέ σάρξ ούχ ή αύτή τΌ θεότητι ... πώς ήμείς πρός δύο Χριστούς δια
μερίζειν τήν πίστιν διαβαλλόμεθα; είδότες δι' ών μεμαθήκαμεν δτι
ή μέν θεία φύσις άεί μία καί ή αύτή καί ώσαύτως έχουσα. Ή δέ

σάρξ καθ' έαυτήν μέν έστι τοϋτο, δπερ καταλαμβάνει περί αύτης
δ λόγος τε καί ή αίσθησις άνακραθείσα δέ πρός τό θείον, ούκέτι
έν τοίς έαυτοίς δροις τε καί ίδιώμασι μένει, άλλά πρός τό έπικρα

τοϋν τε καί υπερέχον άναλαμβάνεται. Διαμένει δέ άσυγχυτος τών
τε της σαρκός καί τών της θεότητος ίδιωμάτων ή θεωρία, έως αν

έφ' έαυτών θεωρείται τούτων έκάτερον οlόν τι λέγω, δ Λόγος πρό

τών αίώνων ήν, ή σάρξ δέ έπί τών έσχάτων έγένετο χρόνων ... ούτε
έξ άιδίου τό ανθρώπινον, ούτε θνητόν τό θείον (= παραμένουν δη
λαδή δ Λόγος ακτιστος καί ή σάρξ κτιστή) ... άνακαινούται δέ τό
ανθρώπινον, διά της πρός τό θείον άνακράσεως, θείον γινόμενον.

'Ως γάρ ού κρατείται πνεύμα άέρος έν ύδατι, δταν ... έναπολειφθΤΙ
τφ βάθει τού ύδατος, άλλ' έπί τό συγγενές άνατρέχει ... ούτω καί
της άληθινi'ίς ζωης της έγκειμένης ττί σαρκί. .. μή κατά διαίρεσιν

ίδιαζόντως έφ' έκατέρου ταύτα δοκείν ε{ναι, άλλά τΌ πρός Θεόν
άνακράσει κατά τό έπικρατούν άναποιηθείσαν τήν έπίκηρον φύ
σιν, μεταλαβείν τήν της θεότητος δύναμιν ώς εί τις λέγοι, δτι, τήν

σταγόνα τοϋ δξους έμμιχθείσαν τφ πελάγει, θάλασσαν ή μίξις έ
ποίησε, τφ μηκέτι τήν κατά φύσιν ποιότητα τού ύγροϋ τούτου έν
τΌ άπειρίQ. τού έπικρατούντος συμμένειν. Ούτως δ ήμέτερος λό
γος ούκ άριθμόν Χριστών, καθώς κατηγορεί δ Εύνόμιος, άλλ' ε
νωσιν άνθρώπου πρός τό θείον πρεσβεύων ... κα! τήν τού άνθρώπου

πρός τόν Χριστόν μεταστοιχείωσιν ποίησιν όνομάζων» (Κατά Ευ
νομ{ου Ε' 5: ρο 45, 7040-705, 708AC. Βλ. καί 1221, 1224). «τό γάρ
φύσει αφθαρτον καί άναλλοίωτον άεί τοιούτόν έστιν, ού συναλ
λοιουμενον τΌ ταπεινij φύσει, δταν έν έκείΥΙ] κατ' οΙκονομίαν γέ
νηται κατά τό τού ήλίου ύπόδειγμα, δς, ύποβαλών τήν άκτίνα τφ
ζόφφ, τό φως της άκτίνος ούκ ήμαύρωσεν. ΟΟτω καί τό άληθινόν
φώς, έν τή σ KOfiQ. ήμών λάμψαν, ούκ αύτό υπό τοϋ σκότους κατε

σκιάσθη, άλλά δι' έαυτού τόν ζόφον έφώτισεν ... Ό έλλάμψας ττι
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έσκοτισμένι:ι φύσει διά παντός τού συγκράματος ήμών της θεότη

τος τήν άκτινα διαγαγών, διά ψυχης λέγω καί σώματος, δλον τό
άνθρώπινον τφ ίδίφ φωτί προσφκείωσε τίj πρός έαυτόν άνακρά
σει, δπερ έστίν αύτός κάκείνφ άπεργασάμενος κα! ώς ούκ έφθά
ρη ή θεότης έν τφ φθαρτφ σώματι γινομένη, ο()τως ο()τε είς τροπή ν

ήλλοιώθη τό τρεπτόν της ψυχης ήμών Ιασαμένη ... Ό ουν τήν φύ
σιν ήμών πρός τήν θείαν δύναμιν μεταστοιχειώσας, άπηρον αύτήν

κα! άνοσον έν εαυτφ διεσώσατο, τήν έξ άμαρτίας γινομένην τίj προ
αιρέσει πήρωσιν ού προσδεξάμενος ... Ή της θεότητος δύναμις ...

ούδέν της άνθρωπίνης σαπρίας συνεσκεπάσατο, άλλ' δπερ ην έν

τφ συστήματι, εί καί άνθρωπος ήν, πλήν άλλά καί πνεύμα καί χά
ρις καί δύναμις ήν, έν τΌ όπερβολΌ της θείας δυνάμεως της κατά
φύσιν ήμών Ιδιότητος έκλαμπούσης» ('Επιστολή 3, Πρ6ς Εύστα
θίαν»: ΡΟ

46,

Ι020B-Ι021C).

Ό άνθρωπος μεθόριος
Ή έμφάνιση τής θεολογικής προβληματικής καί άρα ή πορεία τής

δλης θεολογίας είχε μιά έσωτερική λογική ανέλιξη. Στήν έποχή τού
Γρηγορίου ή τριαδολογία βρήκε τήν τελική της λύση κι ετσι άρχισε
ή έντονη συζήτηση γιά τήν χριστολογία, ή όποία, σέ συνδυασμό μέ
τίς παρεκκλίσεις τών μοναχών, τόν ανάγκασε ν' ασχοληθεί μέ τά

προβλήματα καί τήν κατάσταση του ανθρώπου. Διαπίστωσε γρήγο
ρα δτι ή θεώρηση του ανθρώπου μπορεί νά γίνει μόνο μέ κριτήριο
τό πρόσωπο του Χριστου.

Τό μεγαλειώδες καί πρωτοποριακό οίκοδόμημα τής ανθρωπολο

γίας (η θεανθρωπολογίας) του Γρηγορίου είχε δύο πόλους: τόν άν
θρωπο, πλασμένον κατ' εικόνα Θεου, καί τόν Χριστό, ώς μόνη

δυνατότητα έπανακοινωνίας Θεου καί ανθρώπου. Θεμελιώδες χα
ρακτηριστικό τής ανθρώπινης φύσεως είναι ή κίνηση. Ή δημιουρ

γία του αποτελεί «πρόοδον» η «κίνησιν» από τό μή είναι είς τό είναι'
αλλά καί ό βίος του είναι κίνηση πρός απομάκρυνση από τόν Θεό
η κίνηση πρός όμοίωσή του μέ τόν Θεό. Καί αύτό διότι δημιουργή
θηκε «μεθόριος», δηλαδή μεταξύ ύλικου κόσμου καί νοερας φύσε
ως (αγγέλων καί δχι Θεου). 'Ως «μεθόριος» ό άνθρωπος δέν είναι
«μικρόκοσμΟζ»

(PG 44, 177Ο), αλλά έχει «μέγεθος», μεγαλωσύνη,
πού όφείλεται στό δτι είναι «έμψυχον όμοίωμα» (PG 46, 172D), «ει
κών» καί «συγγενές» του Θεου, πού συνεχώς αύξάνει πνευματικά,
δπως είχε ύπογραμμίσει ό Είρηναίος. Αύτά του παρέχουν τήν δυνα
τότητα νά ύψωθεί πρός τόν Θεό, καί νά ύψώσει καί τόν αίσθητό κό
σμο, στόν όποίο έπίσης μετέχει, ωστε ή δλη δημιουργία ένιαία νά
δοξάζει τόν Θεό

(173C).

Οί δροι «συγγενές» καί «όμοίωμα» είναι φιλοσοφικής προελεύσε-
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ως καί κατανοούνται όρθά μόνο μέ τήν διάκριση κτιστού καί ακτί

στου πού βρίσκουμε καί στά Μακαριανικά εργα. Τήν διάκριση αυτή
ό Γρηγόριος κάνει γιά νά αποκλείσει τήν ιδέα της ίεραρχικης δημιουρ
γίας ('Ιάμβλιχος) ή της προελεύσεως τών όντων μέ απορροή, όπότε

ή συγγένεια καί ή όμοιότητα Θεού καί ανθρώπου θά ήταν φυσική,
ουσιαστική:
«τό μέν άκτίστως είναι, τό δέ διά κτίσεως ύποστηναι ... τήν μέν

άκτιστον φύσιν καί άτρεπτον είναι ... τήν δέ κτιστήν» (ΡΟ

44, 184).

Ή δημιουργία γίνεται μέ τήν δυναμική θεία ένέργεια, ωστε τό α

ποτέλεσμα νά μήν είναι μετάδοση της θείας φύσεως: «μίαν μέν φύ
σιν είναι ακτιστον καί άίδιον»

(PG 46, 172C).

Στήν είκόνα του, στόν

άνθρωπο, ό Θεός «μετέδωκε τόν ίδιον αυτού της φύσεως κόσμον»

(PG 44, 557C).

Ό «κόσμος» τού Θεού δέν ταυτίζεται μέ τήν φύση

του' συνδέεται μέ τό είναι του καί γι' αυτό ό άνθρωπος δέν εχει βέ

βαια κάτι από τήν ουσία τού Θεού, άλλά είναι καθεαυτόν, ώς ψυχή
καί σώμα, θαυμάσιος, αγαθός, κάλλιστος. 'Αποτελεί «πλήρωμα» τών
αγαθών καί δλων τών στοιχείων της ανθρωπότητας, πού αυτή έδει

ξε ή μπόρεσε νά δείξει καί θά δείξει μετά τήν ένανθρώπηση τού θείου
Λόγου. Τό κατ' εικόνα του
«{σον γάρ έστι τφ είπείν, δτι παντός άγαθού μέτοχον τήν άνθρωπί

νην φύσιν έποίησεν( = δ Θεός). Εί γάρ πλήρωμα μέν άγαθών τό

θείον, έκείνου δέ τούτο είκών, άρ' έν τφ πληρες είναι παντός άγα
θού, πρός τό άρχέτυπον ή είκών f:χει τήν δμοιότητα. Ούκούν f:στιν
έν ήμίν παντός μέν καλού Ιδέα, πάσα δέ άρετή καί σοφία» (ΡΟ 46,
184Β).

Κορυφαία άγαθά πού ώς εικόνα τού Θεού έχει ό άνθρωπος ήταν
ή έλευθερία καί ή κυριαρχία του στήν φύση. νΕχοντας αυτά έδειχνε
δτι ζούσε «κατά φύσιν», κοινωνούσε μέ τόν Θεό καί έτσι διετηρείτο

στό εΙναι

(1768).

(PG 46,

173Ο καί 177Ο), ζούσε τήν φυσική ζωή της ψυχης

Τήν κατάσταση κοινωνίας τού ανθρώπου μέ τόν Θεό συνή

θως απέδιδε ό Γρηγόριος μέ τόν δρο «μετουσία», πού στήν φιλοσο

φία προϋποθέτει μετοχή στήν ουσία. Σ' ενα από τά τελευταία έργα
της ζωης του, στό Περί νηπίων, έρμηνεύει τήν μετουσία ώς γνώση,
ή όποία είναι διάθεση, αναφορά, σχέση της ψυχής πρός κάτι καί δχι
μετοχή στήν ουσία:
«ή γνώσις καΙ ή άγνοια τών πρός τί πως f:χειν τήν ψυχήν ένδείΚΥυ

ται. Ούδέν δέ τών πρός τι νοουμένων τε καί λεγομένων ούσίαν πα
Ρίστηmν. Αλλος γάρ δ τού πρός τι καί f:τερος δ της ούσίας λόγος ...
W

Έπειδή το{νυν ζωήν μέν ψυχης τήν τού Θεού μετουσίαν δ λόγος
είναί φησι, γνώσις δέ κατά τό έγχωρούν έση ή μετουσία ... » (ΡΟ

46, 176BC).

.

Πιό έρμηνευτική σχετικά εΙ ναι ίσως ή προσφιλής του εΙκόνα τού

φωτός (176Α,

1818).

Αυτός πού εχει μετουσία Θεού, έχει τόση έσω-
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τερική εύαισθησία, ώστε νά διαπερνάται από τίς ακτίνες του θείου
φωτός. Τό γεγονός αύτό δηλώνει τήν σχέση καί προϋποθέτει διάκριση
μεταξύ ούσίας καί αναφορας-σχέσεως. Έάν στήν μεταφυσική σκέ

ψη του Γρηγορίου ή γνώση-μετουσία ήταν «ούσιαστική», τότε θά εί
χαμε ταύτιση ούσίας Θεου καί ανθρώπου, αναίρεση δηλαδή της

βασικης διακρίσεως ακτίστου καί κτιστου, κάτι πού δέν διανοήθη
κε ποτέ.

Τό κακό ώς άλλοτρίωση άπό τήν ζωή

Ό άνθρωπος, πού ήταν «μέγα καί πράγμα καί όνομα» ώς «άπει
κόνισμα» της «θείας φύσεως», σέ κάποια στιγμή
μοιώθη»

(PG 44,

«rij ματαιότητι

ώ

201Α). "Εχασε τήν αναφορά του στόν Θεό, πού του

παρείχε τήν δντως ζωή, καί στράφηκε στήν μάταιη ζωή του κακου,
τών ήδονών καί του πόνου. Γυμνώθηκε από τήν κοινωνία-μακαριό
τητα του Θεου καί φόρεσε τήν «νεκράν τε καί γηίνην τών δερμάτων
περιβολήν»

(PG 44,

333Α). Ό χώρος, δ χρόνος, ή κυκλική κίνηση

της ίστορίας, ή διάκριση του ανθρώπου σέ «αρσεν καί θήλυ», συν
δέονται μέ τήν πτώση τών πρωτοπλάστων

(PG 44,

185Α,

188).

Ή έρμηνεία της έκπτώσεως του ανθρώπου γίνεται μέ τήν εννοια

της προαιρέσεως, πού προϋποθέτει τήν έλευθερία καί τό αύτεξούσιο
του ανθρώπου. Τό ένδιαφέρον του Γρηγορίου έντοπίζεται κυρίως στό
νά δείξει δτι τό κακό πού προηλθε από τήν πτώση δέν ανήκει στήν
φύση του ανθρώπου καί δέν εχει όντότητα· συνιστα στροφή της προ

αιρέσεως από τό αγαθό-θείο πρός τό (θεωρούμενο ώς αγαθό) κακό,
πρός τό μή αγαθό, δηλαδή πρός τό μή δν. Ή προαίρεση ή ή δυνατό
τητα γνώσεως του καλου καί του κακου νοείται ώς άπλή διάκριση

καλου καί κακου. Τό έπόμενο βημα είναι ή «πρός τι διάθεσις»

45, 1217C)

(PG

καί γεύση.

Οί πρωτόπλαστοι δέν εδειξαν διάκριση· θέλησαν νά γνωρίσουν
γευτουν κάτι πού φαντάστηκαν καλό, αλλά πού ήταν μόνο ή στέρη
ση του καλου. Τό καλό σημαίνει τήν γνώση καί θέα του Θεου, τήν

«άληθή ζωήν τής ψυχής». Τό κακό σημαίνει άγνοια, πού σάν δμί
χλη σκοτίζει τήν δρατική δύναμη του ανθρώπου νά βλέπει τόν Θεό,
σημαίνει χωρισμό από τό φώς καί «τής ζωής άλλοτρίωσιν»

(PG 46,

Ή «φυσική» ζωή του ανθρώπου είναι ή θέα του Θεου καί
αύτή ακριβώς χάνεται: .

176BC).

«Ή δέ του βλέπειν πρός τόν Θεόν ένέργεια ούδέν άλλο έστίν 1\ ζωή

τΌ

vospQ.

φύσει έοικυΤά τε κα! κατάλληλος»

(173C).

Ό άνθρωπος
«παρά φύσιν .διατεθείς, ήλλοτρίωται του κατά φύσιν καί άμέτοχος
γίνεται της ήμίν καί καταλλήλου ζωης»

(1770).
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Ή ανάγκη νά διασώσει τόν άνθρωπο ό.πό τέλεια όντολογική αλ
λαγή καί νά τονίσει τήν μή όλοσχερή απώλεια τής όμοιότητάς ΤΟυ

μέ τόν Θεό, όδηγεί τόν Γρηγόριο σέ λεπτομερέστερη έξήγηση τής γνώ
σεως καί άγνοιας του Θεου ώς διαθέσεως «πρός τι», τό όποίο δέν
ό.ποτελεί ούσία. 'Ακριβώς γι' αύτό, έπειδή τό κακό-άγνοια δηλαδή
δέν είναι ούσία,
«ή άγνοια ούχί τινός έστιν ()παρξις, άλλά της κατά τήν γνώσιν έ
νεργείας άναίρεσις» (αύτόθι),

ή έπάνοδος (διάθεση) πρός τό αγαθό είναι δυνατή.
Ή θεώρησ-q του κακου ώς μή όντος νομίζει ότι τόν απαλλάσσει
από τό φοβερό έρώτημα πόθεν τελικά τό κακό. Γιά κάτι πού δέν υ

πάρχει, δέν μπορουμε νά ρωτήσο'ιμε πόθεν υπάρχει:
«ή αγνοια πόρω τού κατ' ούσίαν είναι ... τό μή κατ' ούσίαν δν, ού
δέ f:στιν δλως. Μάταιον τοίνυν αν είη περί τού μή όντος τό δθεν
έστί περιεργάζεσθαι» (αύτόθι).

Στήν έπιστολή του Πρός Εύσταθίαν έξηγεί τό κακό ώς βλάβη της
αγαθής καταβολής του ανθρώπου, ώς αναπηρία καί απουσία του ί
διου του αγαθου καί όχι ώς νέου ή πρόσθετου πράγματος:
«ή κατά κακίαν ένέργεια καθάπερ τις πήρωσις τού έμπεφυκότος
ήμίν άγαθού νοείται ούκ έν τφ αύτήν ύφεστάναι καταλαμβανομέ
νη, άλλ' έν τϋ τού άγαθού άπoυσί~ θεωρουμένη» (ΡΟ

46,

1021Α).

Μέ τήν θεώρηση αύτή ξεπερνάει αποφασιστικά καί τήν φιλοσοφι
κή αντίληψη, ότι τά ανθρώπινα πάθη όφείλονται στό σώμα, τό ό
ποίο αντίθετα ό Γρηγόριος θέλει «κάλλιστον»:
«ού τό σώμα τών παθημάτων αίτιον, άλλ' ή προαίρεσις ή δημιουρ
γούσα τά πάθη» (ΡΟ

46,

528Α).

Άπό τό βλέπειν στό (κατ-Jέχειv τόν θεό

Ή απουσία τής αληθινής ζωης ή ή αλλοτρίωση από αύτήν θεραπεύεται μέ τήν έπέμβαση του Θεου:

«6 τού παντός ποιητής τήν τού κακού θεραπείαν έν ήμίν κατεργά
ζεται ... κακού τοίνυν άποδειχθέντος τού άλλοτριωθηναι Θεού, ό
στις έστίν ή ζωή, ή θεραπεία τού τοιούτου άρρωστήματος ήν τό
πάλιν οίκειωθηναι Θεφ καί έν τΌ ζωΌ γενέσθαι» (ΡΟ

46, 176C).

Ή θεία έπέμβαση μέ τήν ένανθρώπηση του Λόγου μπορουσε νά
γίνει στόν ασθενή πνευματικά άνθρωπο, γιατί αύτός δέν επαψε νά

είναι «συγγενές» καί «όμοιον» πρός τόν Θεό (173Ο, 176Α). Μέ τήν
θεία έπέμβαση τό «συγγενές» τουτο στοιχείο κινεί τόν άνθρωπο σ'
«έπιθυμία» του αρχετύπου του, του Θεου (ΡΟ 45, 21CD). Ή θερα
πεία του ταυτίζεται μέ τήν έπανεύρεση τής αληθινής ζωής, μέ τήν
αποκατάσταση στό αρχαίο κάλλος, τήν όμοίωση πρός τό θείο, μέ
τήν είρήνη μεταξύ ψυχής καί σώματος του ό.νθρώπου, μέ τήν στρο-
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φή της προαιρέσεως στόν Θεό, μέ τό βλέπειν τόν Θεό, μέ τήν μετου

σία στόν Θεό. Ή κατάσταση αύτή, πού περιλαμβάνει καί τόν νού
καί τήν καρδία (PG 44, 380Α), αναφέρεται στίς ένέργειες, στά «περί
τόν Θεόν» καί όχι στήν ούσία τού Θεού:
«f:ννοιαν ου της ουσίας, άλλά της σοφίας τοϋ ... σοφώς πεποιηκό
τος άνατυπούμεθα ... , της άγαθότητος ου της ουσίας έν περινοίι;χ

γενόμενοι ...

6 γάρ

τϋ φύσει άόρατος, 6ρατός ταίς ένεργείαις γίνε

ται, εν τισι τοίς περί αυτόν καθορώμενος» (ΡΟ

44,

12680-1269Α).

Καί ό σκοπός πλέον τού ανθρώπου ταυτίζεται μέ τά παραπάνω,
πού εχουν όμως απόλυτη προϋπόθεση καί ύπόδειγμα τήν ένωση θείας
καί ανθρώπινης φύσεως στό πρόσωπο τού Χριστού. Ή ανάκραση

τών φύσεων στόν Χριστό έπιτρέπει καί τήν ανάκραση τών ανθρώ
πων μέ τό θείο, αλλά τώρα πλέον στό πρόσωπο τού Χριστού.

«6

κεκαθαρμένος τε καί όξύς τήν άκοήν της καρδίας ... , δεξάμε

νος ... τήν έκ της θεωρίας τών όντων γινομένην πρός τήν της θείας

δυνάμεως γνώσιν, 6δηγείται δι' αυτης πρός τό έκεί διαδϋναι τϋ δια

νοίι;χ, όπου έστίν

6 Θεός.

Τοϋτο δέ γνόφος υπό της Γραφης όνομά

ζεται, δ δή έρμηνεύεται. καθώς είρηται. τό άγνωστόν τε καί

άθεώρητον. έν Φ γινόμενος τήν άχειροποίητον έκείνην σκηνήν βλέ
πει ... Τί ουν ή άχειροποίητος έκείνη σκηνή; ... Αυτη δ' άν είη Χρι
στός, ή τοϋ Θεοϋ δύναμις καί ή τοϋ Θεοϋ σοφία. ή. άχειροποίητος

ουσα κατά τήν ίδίαν φύσιν. δέχεται τό κατασκευασθηναι. δταν έν
ήμίν δέιJ τήν σκηνήν ταύτην παγfiναι' ώστε τήν αυτήν. τρόπον τι

νά. καί άκατασκεύαστον καί κατασκευασμένην είναι
καί κτιστήν») (ΡΟ

44.

(=

«άκτιστον

380Α, 381Β).

Κατά τήν δημιουργία δέν ύπηρχε προϋπόθεση τέτοιας ανακράσε
ως καί γι' αύτό στήν ΠΔ λόγος γίνεται μόνο γιά τό όραν-βλέπειν

ό,κούειν τόν Θεό. Ό Γρηγόριος καί οί άλλοι θεολόγοι, έπηρεασμένοι
από τήν όρολογία αύτή της ΠΔ, χρησιμοποιούν γιά τόν Θεό εύρύτα
τα τά ρήματα όρώ, βλέπω, θεώμαι, ό,κούω. Πρώτος ό Γρηγόριος έ
ξηγεί καί τονίζει στι τό βλέπειν καί γνώναι τόν Θεό σημαίνει έχειν

κατέχειν-ζην τόν Θεό μέ τήν έννοια της ανακράσεως:

=

6 «τοϋ

άεί ώσαύτως f:χοντος ( τοϋ Θεοϋ) έν περινοίι;χ γενόμενος.
είδέ τε τό δντως δν άγαθόν καί δ είδεν έκτήσατο» (ΡΟ 44. 624C.
Βλ. καί

7370.

740Α.

823BC. 8360).

«τό γάρ ίδείν ταυτόν σημαίνει τφ σχείν έν τij της Γραφης συνηθείι;χ ...
διά τοϋ ίδείν f:σχε τήν άτελεύτητον ζωήν .... τό άληθινόν φώς»
(1265ΑΒ).

«μακάριον ου τό είδέναι μόνον της υγείας τόν λόγον. άλλά τό έν

υγείι;χ ζην ... ου τό γνώναί τι περί Θεοϋ μακάριον ό Κύριος είναί φη
σιν. άλλά τό έν έαυτφ σχείν τόν Θεόν» (ΡΟ

44.

Ι 269ΑΒ).

60')
Άνάκρaση ώς θtωση

Ή σπάνια χρήση του όρου θέωσις καί ή έμμονή του Γρηγορίου στήν

αξεπέραστη διάκριση κτιστου καί ακτίστου όδήγησε στήν άποψη,
ότι στόν Γρηγόριο δέν έχουμε πραγματική θέωση του ανθρώπου. Άλ
λά ό πολυσήμαντος όρος «ανάκρασις» σημαίνει θέωση:
«ίνα τίj πρός τό θείον άναιφάσει συναποθεωθή τό άνθρώπινον»

(PG

45, 1152C). Καί' «6 δέ έκτός πάντων τών έν KaKiQ. νοουμένων γε
νόμενος, θεός τρόπον τινά διά τής τοιαύτης fξεως γίνεται, έκείνο

κατορθώσας έαυτώ, δ περί τήν θείαν φύσιν ό λόγος βλέπει»

(PG

44, 11770).
Βέβαια ή θέωση, όπως ή ανάκραση, δέν σημαίνει μετουσία στήν
θεία φύση, αλλά μετοχή στίς θείες ένέργειες, κάτι πού δύσκολα γί

νεται αντιληπτό. Αύτός είναι καί ό τελικός λόγος πού δύσκολα κα
τανοείται τό γιατί ή θεολογία του Γρηγορίου δέν είναι, όπως νομίζουν,
αποφατική. Διότι ένδιαφέρεται κυρίως νά δείξει τό πώς ό άνθρωπος

μετέχει στίς ένέργειες του Θεου καί όχι ότι είναι αδύνατη ή «φύσει»
θέωσή του, κάτι πού τό αναφέρει, αλλά δέν αποτελεί καίριο πρόβλημά
του, αφου πάντοτε ή 'Εκκλησία έπιδίωκε τήν μετοχή μόνο στήν α
γαθότητα-ένέργειες του Θεου.

Ή θεολογία της ανακράσεως του ανθρώπου στό θείο είναι καί δή
στό πρόσωπο του Χριστου, τήν όποία έγκαινίασε ό Θεοφόρος 'Ιγνά
τιος, βρίσκει τώρα στόν Γρηγόριο τήν πιό μεγάλη της ανάπτυξη καί

τονίζει τόν συγκλονιστικό βιωματικό ρεαλισμό της όλης θεανθρω
πολογίας της 'Εκκλησίας. Ό ρεαλισμός αύτός φαίνεται καί στήν εν
τονη άσκηση γιά κάθαρση από τά πάθη της ψυχης, πού ό Γρηγόριος
θεωρεί απαραίτητη προϋπόθεση αποκτήσεως τών αρετών. Ή άσκη

ση της καθάρσεως καί ή θεία χάρη είναι ή μόνη όδός γιά τήν μετα
στροφή της προαιρέσεως από τό κακό στό αγαθό

(PG 44,

385Ο).

άνθρωπος προάγεται τΌ τής υπερκειμένης φύσεως esropiQ.. 'Ο
δός δέ αύτφ πρός τήν τοιαύτην γνώσιν καθαρότης γίνεται ... Ή δέ

«6

τού Θεού θεωρία ο()τε κατά τό φαινόμενον, οϋτε κατά τό άκουό

μενον ένεργείται ... χρή τόν μέλλοντα προσβαίνειν τυ τών υψηλών
κατανοήσει πάσης αισθητικής τε καί άλόγου κινήσεως προκαθά

ραι τάν τρόπον ... ·Ορος γάρ έστιν άναντες ώς άληθώς καί δυσπρό
σιτον ή θεολογία»

(PG 44,

373ΒΟ).

Άλλά καί τό αποτέλεσμα, ή χάρη της ανακράσεως πού ακολουθεί,

δέν πρέπει νά θεωρηθεί «αντίδοσις» του Θεου καί «έπαθλον» γιά τήν
άσκηση του ανθρώπου (PG 46, 176CD). Ό μετασχηματισμός καί ή

μεταστοιχείωση του ανθρώπου σέ θεία πραγματικότητα είναι από
πειρα πάνω από τήν δυνατότητα της ασκήσεώς του, ή όποία όμως
πρέπει νά ένεργείται αδιάκοπα, αφου καί ή αρετή δέν έχει τέλος: «της

δέ άρετης είς δρας έστί, τό άόρισταν» (ΡΟ

44, 301 Β).
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Ή ψυχή ώς είκόνα τού θεού γ{νεται κάτοπτρο τού θεού

Τό εσχατο στάδιο της άνθρωπολογίας καί της θεοπτίας του δ Γρη
γόριος έπιχειρεί νά έκφράσει μέ την είκόνα τού κατόπτρου. Ή ψυ
χη, την περιγραφη τής δποίας κάνει μέ την βοηθεια τού Άριστοτέλη

καί τού Πλωτίνου, είναι είκόνα της θείας πραγματικότητας (<<τών
περί τήν θείαν φύσιν»). Ή ψυχη ώς είκόνα είναι τόσο πραγματικη,
ώστε μέσα της ώς είς κάτοπτρο βλέπει-εχει τόν Θεό. Τό γεγονός τού
σ κοτισμου της μέ την άδαμικη πτώση σημαίνει ότι επαψε νά λειτουρ
γεί ώς κάτοπτρο. Ή ένανθρώπηση όμως τού Λόγου καί ή 'Εκκλη

σία γενικά (ΡΟ

44,

737Ο-740Α), σέ άπόλυτο συνδυασμό μέ την

άσκηση καθάρσεως, δδηγουν την ψυχη στην άρχικη της κατάστα
ση, δπότε έκτιμα-βλέπει τόν «φυσικό» έαυτό της καί μέσω τού έαυ
τού της, πού λειτουργεί σάν κάτοπτρο, βλέπει καί άπολαμβάνει τό
άρχέτυπο κάλλος της, τόν Θεό. 'Ομοίωση μέ τόν Θεό, θέωση, άνά

κραση καί μεταστοιχείωση τελικά του άνθρώπου, είναι ή μόρφωση
τού θείου είναι (των θείων ίδιοτητων) στην είκόνα-κάτοπτρό του, στην
ψυχη. 'Όσο έντονότερα μορφώνεται τό θείο στό κάτοπτρο, τόσο πε

ρισσότερο γίνεται δ άνθρωπος θείο είναι, φως, αύτό δηλαδη πού ά
γαπα. Ή λειτουργία της ψυχης ώς κατόπτρου έξασφαλίζει την ορθή
έκτίμηση-γνώση του έαυτου της, άλλά καί του κόσμου, διότι δ κό
σμος κατοπτρίζεται μέ την σειρά του στην ψυχη. Ή γνησιότητα κα
τοπτρισμου του Θεού στην ψυχη άποβαίνει κριτηριο γνησιότητας της
θεογνωσίας, της έμπειρίας του θείου:
«εί τοιούτων (= εμπαθών) ή ψυχή κινημάτων έλευθέρα γένοιτο,
πρός έαυτήν πάλιν έπανελθουσα καί έαυτήν άιφιβώς ίδουσα, οϊα

τΌ φύσει έστί καί οίον έν κατόπτρφ καί είκόνι διά του οίκείου κάλ
λους πρός τό άρχέτυπον βλέπουσα. 'Αληθώς γάρ εν τούτφ faTιV

εΙπείν την άκριβη πρός τό θείον είναι όμοίωσιν, εν τφ μιμείσθαί πως
τήν ήμετέραν ζωήν, τήν ύπερκειμένην ούσίαν» (ΡΟ

46, 89C,

92Α).

«μή δείν πλήν του Θεου μηδέν έν έαυτφ έχειν, μηδέ πρός άλλο τι
βλέπειν τήν κεκαθαρμένην ψυχήν' άλλ' ουτως έαυτήν εκκαθαραι

παντός ύλικου πράγματός τε καί νοήματος, ώς όλην δι' δλου με
τατεθείσαν πρός τό νοητόν τε καί άυλον έναργεστάτην είκόνα του
άρχετύπου κάλλους έαυτήν άπεργάσασθαι. Καί ώσπερ δ έπί του
πίνακος ίδών τήν γραφήν δι' άκριβείας πρός τήν του άρχετύπου
μεμορφωμένην, μίαν άμφοτέρων είναι τήν μορφήν άΠOφαίVΕται, καί

τό επί της είκόνος κάλλος του πρωτοτύπου λέγων είναι καί τό άρ
χέτυπον έναργώς εν τφ μιμήματι καθορασθαι ... συμμεμορφώσθαι

λέγει( = ή ψυχή) τφ Χριστφ, τό ίδιον κάλλος άπολαβουσα, τήν πρώ

την της φύσεως ήμών μακαριότητα, κατ' είκόνα καί δμοίωσιν του
πρώτου κάλλους, του άληθινου καί μόνου, ώραϊσθείσα. Καί ο{ον
έπί του κατόπτρου γίνεται ... ούτως έαυτήν ή ψυχή ... καθαρόν του

άκηράτου κάλλους έν εαυτή τό είδος άνετυπώσατο» (ΡΟ 44,

61

l093CO).

Ι

«τό της ανθρωπίνης φύσεως κάτοπτρον ού πρότερον ε

γένετο καλόν, αλλ' δτε τφ καλφ επλησίασε καί τϋ είκόνι τού θείου
κάλλους ένεμορφώθη ... Βλέπει δέ πρός τό αρχέτυπον κάλλος

περιστερά δέ τό κάλλος. Διά τούτο τφ φωτί προσεγγίσασα φώς

γίνεται. τφ δέ φωτί τό καλόν της περιστερας είδος ένεΙΚΟνίζεται,
έκείνης 'λi.γω της περιστερας, ης τό είδος τήν τού' Αγίου Πνεύμα
τος παρουσίαν έγνώρισε»

(PG 44, 868CO,

869Α).

'Ερωτική όρολογία καί αύςηση μετοχης στό θείο
Ή συνεχής πραγμάτωση της θεώσεως, πού άλλοτε παρουσιάζε

ται ώς μετουσία του ανθρώπου στόν Θεό καί άλλοτε ώς κατοπτρι
σμός του Θεου στήν ψυχή ή δμοίωση καί άνοδος αύτης πρός τό
αρχέτυπό της, κινητήρια δύναμη εχει τήν αγάπη του Θεου καί τήν
«έπιθυμία» του ανθρώπου (ΡΟ

45, 21CD).

'Όσο περισσότερο ό άν

θρωπος διαπιστώνει βιωματικά τήν συγγένειά του μέ τό θείο, τόσο

έντονότερα αγαπά τό θείο. Ή κίνηση αύτή είναι τόσο αγωνιώδης καί
συγκλονιστική, ώστε ό Γρηγόριος, γιά νά τήν περιγράψει πειστικά,
χρησιμοποιεί έρωτική όρολογία. Ό λόγος του στίς περιπτώσεις αύ

τές είναι πολύ άμεσος καί προσωπικός. Δείχνει δτι ή θεολογία του
αύτή δέν αποτελεί μεταφυσικές αναλύσεις, αλλά περιγραφή της προ
σωπικης του θεοπτικης έμπειρίας καί της έμπειρίας τών άγίων της
'Εκκλησίας μέ τήν βοήθεια της μεταφυσικης τών χρόνων του:
«οίον γάρ αν ύ τύ φύσει τό μετεχόμενον, πρός τούτο ανάγκη καί
τό μετέχον συμμετατίθεσθαι ... ή δέ αγαπητική σχέσις τήν πρός τό

αγαπώμενον ανάκρασιν φυσικώς κατεργάζεται' δπερ αν ουν διά
της φιλίας έρώμεθα, έκείνο γινόμεθα»

(PG 44, 7370).

«καί τούτου

χάριν τό σφοδρότατον τών καθ' ήδονήν ένεργουμένων ('λi.γω δή τό
ερωτικόν πάθος) της τών δογμάτων υφηγήσεως αίνιγματωδώς προ

εστήσατο (= αναφέρεται στό «~Aσμα ασμάτων»), ίνα διά τούτου
μάθωμεν δτι χρή τήν ψυχήν πρός τό απρόσιτον της θείας φύσεως

κάλλος ένατενίζουσαν, τοσούτον εραν εκείνον, όσον f:χει τό σώ
μα τήν σχέσιν πρός τό συγγενές καί δμόφυλον, μετενεγκούσαν είς

απάθειαν τό πάθος, ώστε ... μόνφ τφ πνεύματι ζέειν έρωτικώς εν
ήμίν τήν διάνοιαν»

(PG 44, 773CO).

'Επειδή τό θείο είναι ατελεύτητο καί άπειρο καί ό άνθρωπος πεπε

ρασμένος, δσο έντονότερη αγαπητική διάθεση εχει ό άνθρωπος γιά
τό θείο, τόσο ή θέωσή του αύξάνει. 'Η κίνηση γιά όλοένα μεγαλύτε
ρη μετοχή καί έπέκταση στό θείο γίνεται άπαυτη καί χωρίς τέλος.
Σέ κάθε νέα βαθμίδα μακαριότητας ή ψυχή διαπιστώνει δτι ή ανώ
τερη βαθμίδα συνιστά καί ύψηλότερη πνευματική ήδονή. "Οπως α
τέλειωτο καί χωρίς δριο εΙναι τό θείο, ετσι ατέλειωτη, αίώνια, είναι
καί ή άνοδος, ή έπέκταση της ψυχης στούς κόλπους του θείου:
«"Οταν τοίνυν (= ή θεία φύση) έφέλκηται πρός μετουσίαν έαυτης
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τήν άνθρωπίνην ψυχήν, άεί τφ ίσφ μέτρφ κατά τήν εΙς τό κρείττον

υπεροχήν της μετεχούσης ύπερανέστηκεν. Ή μέν γάρ ψυχή μεί
ζων αυτης πάντοτε διά της τού υπερέχοντος μετουσίας γίνεται καί
αύξανομένη ουχ ίσταται» (ΡΟ

44,

876Α).

«fTι έπί τό άνώτερον ίεται κα! ού λήγει της άναβάσεως ... άπειρο
πλάσιον δέ τού πάντοτε καταλαμβανομένου τό υπερκείμενον' καί
τούτο είς τό διηνεκές γίνεται τφ μετέχοντι έν πάσΙ,) τΌ τών αιώνων
άιδιότητι, διά τών άεί μειζόνων της αυξήσεως τοίς μετέχουσι γινο
μένης»

(9400,

941Α. Βλ. καί 1037Β).

Ή αύξηση της μετοχης στό θείο εχει ώς αποτέλεσμα καί τήν ευ
ρύτερη γνώση καί παρουσίαση της αλήθειας, όπως, κατά τόν Γρη

γόριο; συνέβη μέ τόν Μέγα Βασίλειο, πού αύξησε όσα λίγα είπε ό
Μωυσης γιά τήν δημιουργία, ώστε καί αύτός, ό Μ. Βασίλειος, νά χα
ρακτηρίζεται θεόπνευστος:
«ταύτα,

μετά

τήν

θεόπνευστον

έκείνην

τού

πατρός

ήμών

(= Βασιλείου) εΙς τό προκείμενον θεωρίαν, ην οί έγνωκότες πάν
τες ούδέν fλαττον τών αυτφ ΜωυσΌ πεφιλοσοφημένων θαυμάζοu
σιν ... ά γάρ έκείνος είπεν έν όλίγοις τε καί εύπεριγράπτοις τοίς

ρήμασι, ταύτα διά της υψηλης φιλοσοφίας δ διδάσκαλος ήμών

(= Βασίλειος) αυξήσας, ουχί ασταχυν άλλά δένδρον έποίησε τόν .. .
κόκκον, τόν έν τΌ καρδίQ τού γεωργούντος, άποδενδρούμενον .. .
διηπλωμένον άντί κλάδων τοίς δόγμασι ... » (ΡΟ

44,

61ΑΒ, 64Α).

Ή άναγωγική έρμηνεία
Ό Γρηγόριος γνωρίζει άριστα τήν αλληγορική μέθοδο τού Ώριγέ
νη, τόν όποίο συχνά διορθώνει η χρησιμοποιεί έκλεκτικά, καί τίς έρ

μηνευτικές τάσεις τών αντιοχειανών καί τών νεοπλατωνικών (Ία μ
βλίχου κ.άλλων), πού συναντάμε στό εργο του. Τελικά όμως τήν έρ
μηνεία του διαπερνά καθοριστικά ό ίδιαίτερος χαρακτήρας της θε

ολογίας του καί τό αποτέλεσμα είναι μιά έρμηνευτική διαφορετική
από τήν αλεξανδρινή καί τήν αντιοχειανή. Ή έρμηνευτική του, τήν

όποία ό ίδιος προτιμά νά χαρακτηρίζει άναγωγική (PG

44,

373Α):

α) Έξαρτάται από τήν θεολογία του καί όχι ή θεολογία του από
τήν έρμηνευτική του.

β) Δέν εχει απόλυτο χαρακτήρα μεθόδου, αφού στό ίδιο αποτέλε
σμα, πού φθάνει μέ συγκεκριμένη έρμηνεία βιβλικού κειμένου, θά
μπορούσε νά φθάσει καί μέ άλλο τρόπο άλλος θεολόγος η καί ό ί

διος. Γι' αύτό καί τό αποτέλεσμα της έρμηνείας του συχνά ό ίδιος
τό χαρακτηρίζει στοχασμό καί δχι απόφανση (δογματική)

(PG 44,

380Ο, 381Α).
γ) Χρησιμοποιεί τά βιβλικά δεδομένα (είκόνες, περιγραφές) κυρίως

ώς αφορμή καί παράδειγμα, γιά νά τονίσει η νά διευρύνει θεολογικά
στοιχεία της Παραδόσεως. Δέν χρησιμοποιεί τίς είκόνες η τά όνό-
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ματα σάν απόλυτα σύμβολα, τών όποίων τήν μοναδική εννοια έκεί
νος πρώτος ανακαλύπτει, όπως θά συνέβαινε στήν ακραιφνή αλ
ληγορική έρμηνεία.

δ) γίοθετεί τίς χριστολογικές τυπολογίες πού ανηκαν ήδη στήν θε
ολογία της 'Εκκλησίας.
ε) Άποσκοπεί πρώτιστα στήν οίκοδομή καί ανάλυση του νηπτι
κου βίου τών πιστών. WΕτσι Π.χ. έρμηνεύει τήν ζωή του Μωυση, για
τί αυτή κατεξοχήν μπορεί νά γίνει «ύπ6δειγμα βίοω) καί «άρετης
ύποθήκη» (ΡΟ

44, 304C)'

έρμηνεύει καί τό ΤΑσμα άσμάτων, γιατί τό

περιγραφόμενο έκεί εντονο έρωτικό πάθος μπορεί νά χρησιμεύσει ώς

παράδειγμα-είκόνα γιά τήν αγάπη πρός τόν νυμφίό Χριστό (ΡΟ 44,

773CD).
στ) 'Ασκείται, ή αναγωγική, έλάχιστα η καθόλου στά εργα, στά

όποία γίνεται θεολογία τών προσώπων της άγίας Τριάδας. 'Εκεί α
σκείται θεολογία δογματική. Ποτέ δέν χρησιμοποιείται στήν έπιχει
ρηματολογία κατά τών αίρετικών. Χρησιμοποιειται κυρίως στά εργα
του νηπτικης θεολογίας καί ανθρωπολογίας.
ζ) Ξεκινάει από τήν ΚΔ, γιά νά κατανοήσει γεγονότα ή έκφράσεις

της ΠΔ, καί ποτέ αντίστροφα.
Ά ναστοιχείωση καί ένότητα τών πάντων
Ή θεολογία καί ή ανθρωπολογία του Γρηγορίου καταλήγει στήν

αναστοιχείωση όλου του κόσμου, σέ μία πνευματική ένότητα, σ' ενα

σώμα «συγκεκραμένον έν Χριστφ», πού όμόγνωμα καί όμόφωνα θά
δοξάζει τόν Θεό. Τήν ένότητα πραγματοποιεί τό ο.γ. Πνευμα, πού

συγχρόνως είναι καί ή δόξα, μέ τήν όποία δοξάζεται ό Θεός. Ή αλ
λοτρίωση από τήν αληθινή ζωή καί ή κατάσχιση της ένότητας αν
θρώπων καί κόσμου, δηλαδή τό κακό, έξαλείφεται μέ τά μυστήρια
της 'Εκκλησίας καί θ' απαλειφθεί τελείως στήν μέλλουσα βασιλεία,

αφου δέν αποτελεί ουσία, ϋπαρξη, όν, αλλά μόνο απουσία του αγα

θού, τό όποίο πλέον θά κυριαρχεί απόλυτα, ώστε νά μήν ύπάρχει δυ
νατότητα «απουσίας» του.

Τών πάντων ή προαίρεση, από τόν έσφαλμένο προσανατολισμό
της όποίας προηλθε τό κακό, θά είναι στραμμένη μόνο στόν Θεό.
Αυτό θά ίσχύσει ακόμα καί γιά τόν «εύρετήν» του κακου, τόν Σατα
να. Ή κοινή ανάσταση γιά τόν Γρηγόριο είναι ή «αποκατάστασις»
της ανθρώπινης φύσεως «εΙς τ6 άρχαίον» (ΡΟ

46, 156C).

Χαρακτη

ρίζει όμως μακάριους αυτούς πού μέ τούς πνευματικούς αγώνες τους

θά είναι ετοιμοι ν' απολαύσουν τήν «γλυκύτητα» της αναστάσεως.

Οί ανέτοιμοι, δσοι εζησαν αλλοτριωμένοι από τήν αληθινή ζωή, θά
περάσουν μακρά περίοδο καθάρσεως, κατά τήν όποία τό «πυρ» θά
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κάψει όριστικά τό κακό, τό όποίο θά εχει τέλος, δπως είχε καί αρ
χή. Καταδικασμένοι στήν «γέεννα» θά ύπάρξουν, αλλά θά ύπάρξει
καί βαθμιαία «αποκατάστασις», μέ τήν «μετουσία» στό φώς

(PG 44,

349).
Βέβαια, ή άποψη αύτή προβλημάτισε τήν 'Εκκλησία στούς έπειτα
χρόνους καί πολλοί θεολόγοι θεώρησαν τόν Γρηγόριο στό θέμα τής
έσχατολογίας-αποκαταστάσεως μαθητή του Ώριγένη. Άλλ' αύτός,

συνεσκιασμένα έστω, διδάσκει προϋπαρξη τών ψυχών καί μάλιστα
κίνηση κυκλική, δτι δηλαδή μετά τήν κρίση καί τήν κάθαρση θ' α

κολουθήσει σειρά νέων κόσμων, από τίς όποίες θά έξαρτηθεί σειρά

καθάρσεων. Οί απόψεις αύτές είναι ξένες στό έργο του Γρηγορίου.
«Τότε (= στήν βασιλεία του Θεου) εόρίσκεται μονάς τό σωζόμε
νον, εν ττϊ πρός τό μόνον αγαθόν συμφυ"ϊ~, πάντων αλλήλους ένω

θέντων ... Μηκέτι αότούς εν διαφoρ~ τινι προαιρέσεων εν ττϊ περί
του καλου κρίσει πολλαΧύ διασχίζεσθαι' αλλ' εν γενέσθαι τούς πάν
τας τό δέ συνδετικόν της ένότητος ταύτης ή δόξα εστί' δόξαν δέ
λέγεσθαι τό Πνευμα τό άγιον» (ΡΟ

44, 1116CD, 1117 Α).

«του εσχάτου εχθρου καταργηθέντος, ώς φησιν δ απόστολος, καί
της κακίας καθόλου πάντων τών όντων εξοικισθείσης, εν τό θεο
ειδές κάλλος επαστράψη τοίς πασιν, φ κατ' αρχάς εμορφώθημεν»
(ΡΟ

46,

536Β).

Γιά δσους πεθαίνουν άμαρτωλοί' «του πυρός τό παρά φύσιν εκδα
πανήσαντος, τφ αίωνί<ρ πυρί παραδοθέν, τότε καί τούτοις εύτρο
φήσει ή φύσις ... μακραίς ποτε περιόδοις τό κοινόν είδος τό εξ αρχης

ήμίν θεόθεν επιβληθέν απολαβουσα»

(157CD).

«επειδάν ή εις τό αρχαίον άποκατάστασις τών νυν εν KαKί~ κει
μένων γένηται, δμόφωνος εύχαριστία παρά πάσης εσται της κτί
σεως καί τών εν ττϊ καθάρσει κεκολασμένων καί τών μηδέν τήν
αρχήν επιδεηθέντων καθάρσεως. Ταυτα καί τά τοιαυτα παραδίδωσι
τό μέγα μυστήριον της θείας ενανθρωπήσεως ... τόν τε άνθρωπον

της κακίας Ελευθερών καί αύτόν τόν της κακίας εόρετήν ίώμενος»
(ΡΟ

45, 69BC).

, Αντίθετα,

στό περίφημο έργίδιό του Περί τών νηπίων πρό ώρας

άφαρπαζομένων διδάσκει μέ απόλυτη σαφήνεια δτι δσοι έχουν βα
θιά ριζωμένη μέσα τους τήν κα κία, δπως π. χ. ό προδότης 'Ιούδας,
θά έχουν τήν κόλαση τής καθάρσεως γιά πάντα, «εις άπειρον»:
«τοιουτον γάρ καί περί του Ίούδα διά της εύαγγελικης φωνi'jς εδι
δάχθημεν ... τφ μέν γάρ διά τό βάθος της εμφυείσης κακίας εις ά
πειρον παρατείνεται ή διά της καθάρσεως κόλασις» (ΡΟ

46,

184Α).

Σ' ένα δμως από τά παραπάνω χωρία του λέει δτι φωτιά θά έκδα
πανήσει τό κακό (<<τό παρά φύσιν»), πού έτσι θά παραδοθεί στό αίώνιο
πυρ «αφ αίωνίφ πυρί παραδοθέν»)

(175C).

Βέβαια αίώνιος καί αίω

νιότητα δέν σημαίνουν γιά τόν Γρηγόριο περίοδο χωρίς τέλος.

' Αλ

λά δέν έξήγησε πώς συνδύαζε τήν πεπερασμένη χρονικά αiωνιότητα,
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δπου «έκδαπαναται» τό κακό, μέ τήν «εις άπειρον» παράταση, δη·

λαδή τήν χωρίς τέλος κόλαση της καθάρσεως.
Στήν προσπάθειά τους μεταγενέστεροι θεολόγοι ν' απαλλάξουν τόν

Γρηγόριο από τήν αντίληψη της αποκαταστάσεως, πού καταδικά·
στηκε στό πρόσωπο τών 'Ωριγένη, Εύαγρίου κ.α., ύποστήριξαν δτι
τά σχετικά χωρία τών εργων του Γρηγορίου (<<Κατηχητικός λόγος»

καί «Περί ψυΧi'ίς καί άναστάσεως») είναι παρέμβλητα. Άπό τόν Φώ·
τιο (Μυριόβιβλον 233) γνωρίζουμε δτι πρώτος ό Γερμανός Κωνσταν·
τινουπόλεως

( + 733) εκανε τέτοια

πρόταση, ή όποία δμως φιλολογικά

καί θεολογικά δέν εχει έρείσματα.

ΒΙΟΣ

Ή ζωή του Γρηγορίου Νύσσης ήταν έξαιρετικά πλούσια σέ συγγραφική
κι έκκλησιαστική δραστηριότητα, σέ ταλαιπωρίες καί συναισθηματικές ά
ναστατώσεις. Άπό χαρακτήρα δμως άπέφευγε στά έργα του, άκόμα καί

στίς έπιστολές του, νά περιγράφει έπεισόδια της ζωής του καί νά έκφράζει
έμπειρίες του σέ πρώτο πρόσωπο. Οί σύγχρονοι πάλι συγγραφείς μιλουν
έλάχιστα γιά τόν Γρηγόριο, ίσως γιατί ζουσε στήν σκιά του Μ. Βασιλείου.
νΕτσι στίς πηγές βρίσκουμε λίγες πληροφορίες γιά τήν ζωή καί τό έργο του.

Ό Γρηγόριος, άδελφός του Μ. Βασιλείου, γεννήθηκε στά Αννησα Τι στήν
V

Νεοκαισάρεια του Πόντου μεταξύ

335

καί

340.

Δέν σπούδασε σ' έπιφανείς

δασκάλους, άλλά μέ τήν έπιμονή του καί τίς ύποδείξεις του Βασιλείου, τόν
όποίο άκουσε στήν Καισάρεια νά διδάσκει ρητορική (άπό τό φθινόπωρο
του

356

μέχρι τήν άνοιξη του

357),

άπέκτησε θαυμαστή παιδεία, θύραθεν

κι έκκλησιαστική. Παράλληλα ύπηρετουσε στήν 'Εκκλησία ώς Άναγνώ
στης, έργο τό όποίο άφησε γιά νά διδάξει ρητορική, άγνωστο μέχρι πότε.
Παντρεύτηκε τήν Θεοσεβία καί ίσως άπέκτησε γιό, τόν Κυνήγιο (Έπιστ.

Μέ προτροπή του Βασιλείου, μετά τό

ραμονές του Πάσχα του

372

370, έγραψε

13).

περί παρθενίας καί πα

χειροτονήθηκε έπίσκοπος Νύσσης, ύπακού

οντας στόν Βασίλειο. Οί καλές του προθέσεις δέν άρκουσαν γιά θετική
συμβολή του στήν άντιμετώπιση τών πολύπλοκων έκκλησιαστικών προ
βλημάτων. Άντί νά εύκολύνει συχνά δυσκόλευε τό εργο του μητροπολίτη

του Καισαρείας, του Βασιλείου. Τόν χειμώνα του

375/6

οί αίρετικοί άνό

μοιοι πέτυχαν εύκολα νά τόν κατηγορήσουν άδικα στίς άρειανόφρονες κρα

τικές άρχές γιά κατάχρηση έκκλησιαστικών χρημάτων καί άντικανονικές
πράξεις. Οί άρχές τόν συνέλαβαν καί τόν έστειλαν μέ συνοδεία στρατιω

τών νά δικαστεί άπό τόν βικάριο Δημοσθένη. Στό δρόμο άρρώστησε καί
φίλοι κατάφεραν νά τόν κρύψουν σέ άσφαλές μέρος. Τήν άνοιξη του 376
σύνοδος στήν Νύσσα τόν καταδίκασε σέ έξορία, χωρίς ό ίδιος νά είναι πα
ρών. Μέ τόν θάνατο του άρειανόφρονα OUΆλη (Αύγουστος

378)

μπόρεσε

νά έπιστρέψει στήν έπισκοπή του, δπου έγινε πανηγυρικά δεκτός. Τήν Ιη

'Ιανουαρίου του

379

παραβρέθηκε στήν κηδεία του Βασιλείου. Τότε άκρι-
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βώς αυξάνουν στό κ:ατακ:όρυφο οί ευθύνες του ώς πνευματικού κληρονό
μου καί συνεχιστη τού έκκ:λησιαστικοθεολογικού εργου τού Βασιλείου.
πηρε μέρος στήν σύνοδο της 'Αντιόχειας τό φθινόπωρο τού

379,

όπου

γιά πρώτη φορά υίοθετήθηκε ή θεολογία κ:αί ή τακτικ:ή τού Βασιλείου. 'Α
μέσως, περνώντας άπό τά ~ Αννησα γιά τόν έπικ:είμενο θάνατο της άδελ
φης του Μακρίνας, γύρισε στήν Νύσσα, όπου τόν περίμεναν όξείς άντι
αιρετικοί άγώνες. 'Ενώ τήν ανοιξη τού

380

βρισκόταν στά ~Iβoρα γιά τήν

έκλογή όρθόδοξου έπισκόπου, οί όρθόδοξοι της Σεβάστειας τόν πίεσαν νά
γίνει έπίσκοπός τους, γιά νά άντιμετωπίσει τήν έκεί ίσχυρή όμάδα τών ευ
σταθιανών. Ό Γρηγόριος ύπέκ:υψε, άλλά δοκίμασε πολλές πικρίες κ:αί γνώ
ρισε λίγη έπιτυχία. Σέ λίγους μηνες καί πρίν λήξει τό

380,

έπανfjλθε στήν

Νύσσα, όπότε αρχισε νά γράφει κατά τού Ευνομίου κ:αί τών πνευματομά
χων ευσταθιανών.

,Από

τόν Μάιο μέχρι τόν 'Ιούλιο τού

381

βρισκόταν στήν Κωνσταντινού

πολη γιά τήν έκεί Β ι Οίκουμενική Σύνοδο, στήν όποία εγινε ό κατεξοχήν
έκφραστής της τριαδολογίας καί πνευματολογία ς τών καππαδοκ:ών καί ά
ναγνωρίστηκε ώς μεγάλη θεολογικ:ή μορφή. Σ' αυτόν άνατέθηκ:ε καί άπο
στολή στά Ίεροσόλυμα κ:αί τήν 'Αραβία, κάτι πού έγινε μάλλον τό

382,

μετά τήν νέα συνέλευση τών έπισκόπων στήν ίδια πόλη. Στό μεταξύ ταξί
δεψε πολύ στήν Καππαδοκία, τόν Πόντο, τήν Μικ:ρή 'Αρμενία καί τήν Γα

λατία γιά έκ:κ:λησιαστικ:ές υποθέσεις. Τό

383

στήν Κωνσταντινούπολη ελαβε

μέρος σέ σύνοδο, στήν όποία έκφώνησε Λόγο περί της θεότητας τού γίοϋ
κ:αί τοϋ άγίου Πνεύματος. Ή θεολογικ:ή κ:αί ρητορικ:ή δεινότητα, πού έδει

ξε ίδιαίτερα μέ τούς Λόγους του στήν Κωνσταντινούπολη, τόν έπέβαλαν
ώς τόν πρώτο ρήτορα τοϋ κ:ράτους, γι' αυτό κ:αί κλήθηκε τό

385

άπό τόν

αυτοκράτορα Θεοδόσιο νά έκ:φωνήσει έπικηδείους στήν Πουλχερία πρώτα
κ:αί τήν Πλακίλλα έπειτα, κόρη κ:αί σύζυγο άντίστοιχα τοϋ αυτοκ:ράτορα.
Μετά τό

385

καί προπαντός μετά τόν θάνατο

(387)

της συζύγου του Θεο

σεβίας, δέν εχουμε είδήσεις. Φαίνεται ότι, κ:ουρασμένος καί άπογοητευμέ

νος, άποτραβήχτηκε άπό τό πολιτικ:ό καί έκκ:λησιαστικ:ό κ:έντρο, τήν
Κωνσταντινούπολη, γιά νά έπιδοθεί στήν σύνταξη τών κυρίως νηπτικ:ών ερ
γων του, πού άπαιτούσαν ήσυχία καί νήψη πνευματική.

V

Αλλωστε, δύο αλ

λες μορφές είχαν άνατείλει κι έπηρέαζαν τά έκκλησιαστικ:ά πράγματα, ό
'Αμβρόσιος Μιλάνου στήν Δύση κ:αί ό 'Ιωάννης Χρυσόστομος στήν 'Α
νατολή.

Ή τελευταία είδηση γιά τόν Γρηγόριο άφορά τήν μετοχή του στήν σύνο

δο Κωνσταντινουπόλεως τό

394.

'Ασφαλώς κ:οιμήθηκε τό ίδιο ετος. Ή 'Εκ:

κ:λησία τιμά τήν μνήμη του στίς lO 'Ιανουαρίου.

ΕΡΓΑ

Ό Γρηγόριος Νύσσης άνήκ:ει στούς μεγάλους δημιουργικούς συγγραφείς

της άνθρωπότητας καί άσφαλώς είναι ό μεγαλύτερος συγγραφέας τών χρό

νων του. Τό εργο του, ποικίλο σέ θεματολογία καί μορφή, παρουσιάζει έ-
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νότητα προϋποθέσεων καί σκοπού, άλλά δχι δρολογίας, γεγονός πού

προκαλεί έρμηνευτικές δυσκολίες. Ή βασική μορφή τών εργων του είναι
της σύντομης πραγματείας καί της έρμηνείας βιβλικών κειμένων. Μέσω

του τρόπου αυτού καί μέ τήν βοήθεια της ρητορικης τέχνης προχωρεί μέ
άσύγιφιτη επιτυχία σέ πρωτότυπες θεολογικές τομές πού εμειναν κλασι
κές. Οίκοδομεί τήν ύλη του επαγωγικά. 'Εκφράζεται ήρεμα, χωρίς βία, λυ

ρικά έvίOτε καί ρητορικά συχνότερα. 'Επικρατεί δμως τό ύφος του ερευνητη.
Ό λόγος του δέν εχει πάντοτε σαφήνεια καί ή φράση του είναι συχνά χα
λαρή, χωρίς άρμούς σταθερούς, κάτι πού ίδιαίτερα δυσχεραίνει τήν μετα

φορά του σέ σύγχρονη γλώσσα. Τό εργο του είναι πλούσιο σέ είκόνες,
παραστάσεις καί σχήματα, πού άντλεί άπό τήν θύραθεν γραμματεία καί
τήν φαντασία του, άλλά δέν μαρτυρεί διάθεση ποιητική καί μόνιμη φιλο
λογική φροντίδα.
Οί φιλολογικοί τύποι, τούς όποίους χρησιμοποίησε, είναι ή πραγματεία,

ό λόγος καί ή επιστολή. Τά εργα του διακρίνονται συμβατικά σέ άνθρωπο
λογικά, έρμηνευτικά καί νηπτικά, δπως τά
Περί κατασκευής τού Qνθρώπου, Εις τήν 'Εξαήμερον, Περί τού βίου τού

Μωυσέως, Εις την έπιγραφήν τών Ψαλμών. ΕΙς τόν Έκκλησιαστήν, Εις
τό τ Άσμα ασμάτων, Εις τήν Κυριακήν προσευχήν, Εις τούς Μακαρισμούς,
Περί παρθενίας, Περί Τού τί τό χριστιανών όνομα, Περί τελειότητος, Πρός
τούς πενθούντας, Περί τών νηπίων, ΕΙς τόν βίον της Μακρίνης, Περί ψυ

χης καί Qναστάσεως, Κατά εΙμαρμένης·

σέ τριαδολογικά καί πνευματολογικά, δπως τά
Κατά Εύνομίου, Περί Τριάδος πρός Εύσταθίαν, Πώς τρία πρόσωπα λέ
γοντες έν τΌ θεότητι, Περί τού μή οίεσθαι λέγειν τρείς Θεούς, Περί πίστε
ως πρός Σιμπλίκιον, Πρός WΕλληνας εκ τών κοινών έννοιών, Περί 6.γ.
Πνεύματος

σέ χριστολογικά, δπως τά
Πρός Θεόφιλον κατά άπολιναρισΤών, Πρός τά Άπολιναρίου Qντιρρητικός,

καί σέ ποικίλου περιεχομένου, δπως είναι ό
Κατηχητικός λόγος, οΙ εγκωμιαστικοί καί οικοδομητικοί του λόγοι, κα
θώς καί οί Έπιστολές του, γραμμένα μέ άφορμή εορτές εκκλησιαστικές.
θέματα περιστασιακά καΙ πρόσωπα.

Τά έργα του Γρηγορίου περιλαμβάνονται στήν ΡΟ
ρευνητές, όπως ό

J. G. Krabinger (1835/40),

δ

επιχείρησαν τήν κριτική εκδοσή τους, άλλ' αυτή τελικά

F. Oehler (1865),

ό

44-46. Παλαιότεροι ε
G. Η. Forbes (1855/61) καί

προχώρησε μέ τόν

Werner Jaeger καί τούς συνεργάτες του (Gregorii Nysseni
Opera, Berlίn-Leiden 1921 έξ.). Γιά τίς άρχαιότερες εκδόσεις καί τίς μετα
φράσεις εργων του Γρηγορίου βλ. Στυλ. Γ. Παπαδοπούλου, είς ΕΕΒΣ

39/40
(1972/3) 545-549. Γιά βιβλιογραφία γνησιότητας των εργων βλ. CPO 11.

3135-3226. Γιά τήν χρονολόγηση των εργων βλ. κυρίως G. Pasqualί, Le letterc
di Gregorio di Nissa: SIF 3 (1923) 73-136· J. Danielou, La chronoJogie des
sermons de Greg. de Nysse: RSRUS 29 (1955) 34-372· του ίδιου, La chronologie
des oeuvres de Greg. de Nysse: SP 6 (1966) 159-169· G. May, Die ChίOnologie
des Lebens und der Werke Gregor νοη Nyssa: Ecriturc et cuJιure phiJosophiquc
dans Ja pensce de Οτ. dc Nysse (edite par Μ. Harl), Leiden 1971, σσ. 51-66.
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Οί παραπομπές στήν έκδοση πού άρχισε δ

Jaeger θά

γίνονται συντομογρα

φικά. Θά αναφέρονται τό όνομα έκείνου πού έτοίμασε τό κάθε κείμενο, ή
λέξη Opera καί δ τόμος μέ τίς σελίδες, όπου τό κείμενο (π.χ. Α.

pera

ΙΧ, σσ.

Spira, 0-

475-490).

Περί παρθενίας. Είναι τό πρώτο έργο του, γραμμένο περί τό

371

(αναθε

ωρημένο αργότερα), καί τό σπουδαιότερο του είδους αύτού της ασκητικο
νηπτικης γραμματείας. Περιγράφει πώς καί γιατί ή ψυχή του (ή τής)
παρθένου γίνεται νύμφη Χριστου.
ΡΟ

46,317-416. J. Ρ. CA VARNOS, Opera νιιιιι,
119 (1966). Γιά τίς μεταφράσεις βλ. SCh 119.

σσ.

248-343.

Μ.

AUBINEAU: SCh

Μεταφράστηκε στήν συριακή, τήν γεωργιανή καί τήν αρμενική (CPO

11 3165).

Είς τήν προσευχήν (= «Πάτερ ήμών»). Σέ πέντε λόγους, πού μάλλον έκ
φωνήθηκαν μεταξύ
ΡΟ

44, 1120-1193.

374

καί

378.

Γρηγορίου Νύσσης: Λόγοι εΙς τό « Πάτερ ήμών». ΕΙσαγωγή, κείμε

νον, μετάφρασις, σχόλια ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΜΠΡΟΥΣΑΛΗ, Άθήνα

Είς τούς μακαρισμούς. Μάλλον μεταξύ

374

καί

378.

1983.

~Eνα από τά σημαν

τικότερα νηπτικά εργα τού Γρηγορίου καί της όλης σχετικής γραμματείας.

Άποτελείται από όκτώ δμιλίες, οί όποίες αναλύουν τήν κλίμακα του νη
πτικού βίου, πού δδηγεί στήν μακαριότητα καί τήν θέωση. Τό εργο προϋ

ποθέτει βαθιά θεολογική κατανόηση του άνθρώπου, έντονες προσωπικές
θεοπτικές έμπειρίες τού Γρηγορίου καί χρήση τού νεοπλατωνικου κλίμα
τος της έποχης.
ΡΟ

44, 1193-1301.

Π. ΜΠΡΟΥΣΑΛΗ, Γρηγορίου Νύσσης: Λόγοι είς τούς Μακαρισμούς.

[Ξ\σαγωγή, κείμενο, μετάφραση, σχόλια, 'Αθήνα

1985.

Μεταφράστηκε στήν συριακή καί τήν γεωργιανή

(CPO I1 3161).

Άπολογητικός περί της Έξαημέρου. Γράφηκε τό

379 γιά νά

έξηγήσει δυσ

νόητα σημεία τού ανάλογου έργου τού Βασιλείου καί νά τό συμπληρώσει.
Κατά τό παράδειγμα τού Βασιλείου δέν ασκεί αναγωγική έρμηνεία, όπως

κάνει στά μεταγενέστερα έρμηνευτικά του έργα.
ΡΟ

44, 61-124. G. Η. FORBES, Gregoriί Nysseni ... quae supersunt omnia,
1855, σσ. 1-95. Η. HORNER, Opera ιν (έτοιμάζεται).
Μεταφράστηκε στήν αραβική καί τήν συριακή (αποσπάσματα)

Είς τούς Τεσσαράκοντα Μάρτυρας. 'Εκφωνήθηκε στίς
ΡΟ

46, 773-788.

Ο. ΙΕΝΟΕ,

Opera

ΡΟ

46, 433-452.

Ε.

GEBHARDT, Opera

ΙΧ, σσ.

195-207.

Burntisland

(CPO 11 1353).

9 Μαρτίου

Χ (έτοιμάζεται).

Κατά τοκιζόντων. 'Εκφωνήθηκε τόν Μάρτιο του

Ι,

379.

του

379.
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Περί κατασκευης ανθρώπου. Γράφηκε λίγο πρίν από τό Πάσχα τού

379.

Άναλύει τά βιβλικά δεδομένα περί της δημιουργίας τού ανθρώπου, κάτι

πού δέν πρόλαβε νά κάνει ό Βασίλειος. Θέτει τίς βάσεις της θεολογικης
ανθρωπολογίας του χωρίς αναγωγική έρμηνεία της Γραφής. Άκολουθεί τόν
Βασίλειο, τόν όποίο διευρύνει πολύ καί κάποτε διορθώνει.
ΡΟ

44,124-256. G. Η. FORBES, Gr. Nyss ... quae,supersunt omnia, Ι, Burntisland 1855.
σσ. 96-319. Β. SALMONA, Ι' uomo: Tesci Pacristici 31, Roma 1982.
Μεταφράστηκε στήν λατινική (Διονύσιος Μικρός, Σκώτος Eriugena), τήν συριακή,
τήν γεωργιανή καί τήν άρμεVΙKή (CPO 11 3154).
Είς τό άγιον Πάσχα καί περί αναστάσεως. Έκφωνήθηκε τό Πάσχα τού
ΡΟ

46, 652-681.

Ε.

GEBHARDT, Orera

[χ. σσ.

379.

245-270.

Εις τάς έπιγραφάς τών Ψαλμών. Τοποθετείται στήν έποχή τού

379.

Στά

πρώτα έννέα είσαγωγικά κεφάλαια προσπαθεί νά δείξει πώς ή πενταμερής
διαίρεση τού όλου Ψαλ τήρα ανταποκρίνεται σέ πέντε στάδια τελειώσεως.
Στά κεφ.

10-25 έρμηνεύει

τίς 'Επιγραφές τών Ψαλμών (Ο Ι) ώς κλίμα κα δια

δοχική, μέ τήν βοήθεια της όποίας διδάσκεται ό αναγνώστης τήν πνευμα
τική του ανύψωση πρός τό θείο.
ΡΟ

44, 608-616. J. Mc DONOUGH, Orera

ν, σσ.

24-175.

ΒΕΠ

66, 103-106.

Εις τόν εκτον Ψαλμόν περί της Όγδόης. Τοποθετείται στήν έποχή τού

379.
ΡΟ

Οί

Rondeau

καί

τό θέλουν μεταξύ

ΒΕΠ

Εις τούς κοιμηθέντας. Έκφωνήθηκε ίσως περί τό

379.

ΡΟ

DONOUGH, Opera

ν, σσ.

376-378.

187-193.

44, 608-616. J.

~c

Danielou

46, 497-537. G. ΗΕ[Ι, Orera ΙΧ, σσ. 28-62. n. ΜΠΡΟΥΣΑΛΗ,
1981, σσ. 33-112 (μέ μετάφραση καί σχόλια).

66, 103-106.

Ή προσδοκία μας,

Άθήνα

Περί διαφοράς ουσίας καί ύποστάσεως. Μάλλον περί τό 379 ή τό 380. Έκ
δίδεται ώς 'Επιστολή 38 τού Βασιλείου. Έξαίρετη θεολογική σύνοψη τού
προβλήματος.
ΡΟ

32, 325-340. Υ. COURTONNE, S. Basile, Lettres, [, Paris 1957, σσ. 81-92. ΒΕΠ55,

56-63.
Μεταφράστηκε στήν λατινική καί τήν συριακή

Περί ψυχης καί αναστάσεως. Τέλος

379

(CPO 11 3196).
η τό

380,

λίγο μετά τόν θάνατο

της αδελφης του Μακρίνας, μέ τήν όποία, τήν παραμονή τού θανάτου της,

συζήτησε περί ψυχης, θανάτου, αναστάσεως Κ.α. Τό εργο εχει μορφή δια
λόγου (πλατωνικού), στόν όποίο ή Μακρίνα εχει ρόλο δασκάλου. Φυσικά
ό Γρηγόριος έπεξεργάστηκε σέ βάθος καί πλάτος όσα είπε ή Μακρίνα.
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ΡΟ

46, 11-160. ΕΠΕ 46,210-385
Tesri Patrisrici 26, Roma 1981.

(καί μετάφραση).

S.

L1ΙΙΑ, Ι'

anima e la risurrezionc:

Μεταφράστηκε στήν συριακή, τήν γεωργιανή καί τήν κοπτική

ιι

(CPO

3149).

Περί τού μή οίεσθαι λέγειν τρείς θεούς, πρός Άβλάβιον. Μάλλον μεταξύ

379 καί 381.

Προσπαθεί νά δείξει δτι τήν κοινή ουσία τών τριών θείων προ
σώπων δηλώνει τό όνομα Θεός, ένώ τά δνόματα Πατήρ, γίός καί άγιο Πνεϋ
μα δηλώνουν πρόσωπα η ύποστάσεις καί δχι διαφορετικόν τό καθένα Θεό.
ΡΟ 45, 116-136. F. ΜϋΙΙΕR, Opera 111 Ι, σσ. 37-57.
Μεταφράστηκε στήν λατινική (άποσπάσματα) καί τήν συριακή

(CPO 11 3139).

Πώς τρία πρόσωπα λέγοντες ... ού φαμέν τρείς θεούς, πρός τούς έλληνας
άπό τών κοινών έννοιών. Μάλλον μεταξύ 379 καί 381. Συσχετίζει τίς γενι
κά παραδεκτές φιλοσοφικολογικές κατηγορίες (όρολογία) μέ τούς δρους

πού ή θεολογία χρησιμοποιεί στήν περί Τριάδας διδασκαλία, γιά νά δείξει

ότι ή τελευταία δέν είναι παράλογη. Τό κείμενο άποκατέστησε δ

F.

ΜϋlΙer.

ΡΟ 45,176-185. F. ΜϋΙΙΕR, Opera ιιι Ι, σσ. 19-33. ΕΠΕ 46,136-159.

Περί πίστεως πρός Σιμπλίκιον. Μάλλον μεταξύ

379

καί

381.

Περί όμοου

σιότητας τοϋ γίού καί τοϋ Πνεύματος πρός τόν Πατέρα.

ΡΟ 45, 136-145. F. ΜϋΙΙΕR, Opera ΙΙΙ Ι, σσ. 61-67.

Κατά' Αρείου καί Σαβελλίου. Τό εργο παλαιότερα θεωρήθη κε νόθο, άλ

λά σύγχρονοι έρευνητές

(F.

MϋIler,

J. Danielou)

τό άπέδωσαν δίκαια στόν

Γρηγόριο.
ΡΟ 45, 1281-1301. F. ΜϋΙΙΕR, Opera 111 Ι, σσ. 71-85.

Περί τής άγίας Τριάδος, πρός Εύστάθιον. Γράφηκε περί τό

380

καί έκδι

δόταν ώς 'Επιστολή 189 τοϋ Βασιλείου. Κατά τών πνευματομάχων πού δέν
άπέδιδαν θεία δύναμη καί ουσία στό άγιο Πνεύμα.
ΡΟ 32, 683-696. ΒΕΠ 55, 209-222. F. ΜϋΙΙΕR, Opera ΙΙΙ Ι, σσ. 3-16.
Πρός Εύνόμιον άντιρρητικοί Α ι καί Β'

380

καί άνΟίξεως

381.

.

Γράφηκαν μεταξύ καλοκαιριού

Τά κατά Ευνομίου κείμενα τού Γρηγορίου έχασαν

στήν χειρόγραφη παράδοση τήν σειρά τους, τήν όποία άποκατέστησε ό

Jaeger.

Μέ τά δύο αυτά εργα (τά

1

καί 12β της έκδόσεως

Migne)

ό Γρηγό

ριος άπαντά στό διμερές έργο τού Εύνομίου «Ύπέρ τής άπολογίας άπολο
γία», πού ό τελευταίος έγραψε τό

διατύπωσε τό

364 δ

378 γιά

ν' άντικρούσει όσα έναντίον του

Βασίλειος στό δικό του «Κατά Εύνομίου». Τό εργο εχει

μεγάλη θεολογική σημασία καί συμβάλλει πολύ στήν όλοκλήρωση της τρια
δολογίας καί της λοιπης θεολογίας τών καππαδοκών πατέρων.
ΡΟ

45, 248-464

καί

909-1121. W. JAEGER, Opera

Ι. ΒΕΠ

67, 27-290.
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Είς τόν βίον της όσίας Μακρίνης. Γράφηκε μεταξύ

380

καί

383

από ευ

γνωμοσύνη πρός τήν διδάσκαλό του καί πρεσβύτερη αδελφή του Μακρί
να, τήν όποία, περιγράφοντας τήν ζωή της, έμφανίζει <Ος πρότυπο ασκήτριας

καί γυναίκας πού ένσάρκωσε τόν τέλειο βίο. Τό εργο εχει καί ίστορική αξία.
ΡΟ 46, 960-1000. V. WOODS CALLAHAN, Opera νΙΙ1 Ι, σσ. 370-414. Ρ. MARAVAI.:
SCh 17b. F. MEER ΥΑΝ DER-G. BARTELINK, Het leνen van de hl. Macrina, Utrecht 1971.
Μεταφράστηκε στήν γεωργιανή (CPO 11 3166).

Έπιτάφιος είς τόν Μέγαν Βασ{λειον. 'Εκφωνήθηκε τήν 1η 'Ιανουαρίου

381

στήν Καισάρεια.
ΡΟ

46, 788-817.

Μεταφράστηκε

Ο.

LENDLE, Opera Χ (έτοιμάζεται).
στήν γεωργιανή (CPO ιι 3185).

Ορός τούς βραδύνοντας εις τό βάπτισμα. 'Εκφωνήθηκε τήν 7η 'Ιανουα
ρίου

381

στήν Καισάρεια. Καυτηριάζει τήν συνήθεια τών κατηχουμένων νά

αναβάλλουν τό βάπτισμα καί μιλάει γιά τό βάπτισμα του Κυρίου καί τά
Θεοφάνεια.
ΡΟ

46, 416-432.

Εις τόν μέγαν μάρτυρα Θεόδωρον. 'Εκφωνήθηκε στίς

381

7 Φεβρουαρίου

του

στά Ευχάιτα,

ΡΟ

46, 736-748.

Μεταφράστηκε στήν γεωργιανή

(CPO 11 3183).

Είς τό «δ δέ πορνεύων εις τό ίδιον σώμα άμαρτάνει». 'Εκφωνήθηκε τόν
Μάρτιο (Τεσσαρακοστή) του
ΡΟ

46, 489-496.

Ε.

381

στήν Νύσσα.

GEBHARDT, Opera

1Χ, σσ.

211-217.

ΒΕΠ

66, 441-444.

Εις τόν «Έκκλησιαστήν» έξήγησις άκριβής. Μάλλον πρίν τό Πάσχα του

381.

Είναι όκτώ όμιλίες, πού ίσως τίς έπεξεργάστηκε αργότερα γιά νά τούς

δώσει τήν σημερινή μορφή τους. Μέ αναγωγική έρμηνεία παρουσιάζει τήν
ανύψωση της ψυχης στήν σφαίρα του θείου κάλλους.
ΡΟ

44, 616-753.

Ρ.

ALEXANDER, Orera

Υ, σσ.

274-442.

Μεταφράστηκε στήν κοπτική.

Εις τήν έαυτου χειροτονίαν, πρός Εύάγριον περί θεότητος. 'Εκφωνήθηκε
τόν Μάιο του
ΡΟ

381

46, 544-553.

Ε.

στήν Β' Οίκουμ. Σύνοδο, στήν Κωνσταντινούπολη.

GEBHARDT, Opera

ΙΧ, σσ.

331-341.

Έπιτάφιος εις Μελέτιον Άντιοχείας. 'Εκφωνήθηκε τόν Μάιο του

381, 0-
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ταν πέθανε ό Μελέτιος, όντας πρόεδρος της Β ι Οίκουμ. Συνόδου στήν Κων

σταντινούπολη.

PG 46, 852-864.

Α.

SP[RA, Orera

[Χ, σσ.

Μεταφράστηκε στά συριακά (βλ. αυτόθι,

441-457.
σσ. 396-404).

Περί τού άγίου Πνεύματος κατά Μακεδονιανών τών Πνευματομάχων. Φαί
νεται ότι οί λέξεις «κατά μακεδονιανών τών πνευματομάχων» προστέθη

καν αργότερα, διότι οί μακεδονιανοί ήταν κυρίως όμοlOυσιανοί. Γράφηκε
μάλλον λίγο μετά τόν Ίούλιο τού

381.

PG 45, 1301-1333. F. ΜϋLLΕR, Opera 111 1, σσ. 89-115 (πρώτη πλήρης έκδοση).
Κατά Εύνομίου Λόγοι

10.

Γράφηκαν μεταξύ

καί

381

383,

γιά νά δοθει α

πάντηση σέ νέα έπίθεση τού Εύνομίου κατά τού Βασιλείου. Είναι τό έκτε
νέστερο καί σπουδαιότερο από τά σχετικά κείμενα τού Γρηγορίου, ό όποιος
αποδεικνύει όλη τήν ρητορική, φιλοσοφική καί θεολογική του δεινότητα

(στήν εκδοση τού

Migne

καλύπτουν τά βιβλία

PG 45, 572-908. W. JAEGER, Opera 11,

σσ.

1-310.

3

μέχρι

ΒΕΠ

12).

67,291-373.

Σώθηκαν άποσπάσματα συριακής καί άρμενικής μεταφράσεως

(CPG 11 3135).

Πρός τούς άχθομένους ταίς έπιτιμήσεσιν. 'Εκφωνήθηκε τήν Ιη 'Ιανουα
ρίου τού

382

στήν Νύσσα.

PG 46, 308-316. Μ. ΚΑssϋ Η LKE, Opcra Χ (έτοιμάζεται).
Περί ευποιίας. 'Εκφωνήθηκε τήν Μ. Σαρακοστή τού

PG 46, 453-469.

Α. νΑΝ

HECK, Opera

[Χ, σσ.

382

στήν Νύσσα.

93-108.

Είς τό άγιον Πάσχα (Περί της τριημέρου προθεσμίας της αναστάσεως τού
Κυρίου ήμών 'Ιησού Χριστού). 'Εκφωνήθηκε τό Πάσχα τού 382' κατά τόν

Drobner

όχι πρίν τό

386.

PG 46, 600-628. Ε. GEBHARDT, Opera [Χ, σσ. 273-306.
Μεταφράστηκε στήν συριακή καί τήν γεωργιανή (CPG 11 3175).
Είς τήν ήμέραν τών φώτων. 'Εκφωνήθηκε στίς

PG 46, 577-600.

Ε.

GEBHARDT, Opera

[Χ, σσ.

6

'Ιανουαρίου τού

383.

221-242.

Είς τούς Τεσσαράκοντα Μάρτυρας (Λόγοι δύο). 'Εκφωνήθηκαν μάλλον
στίς

9

καί ΙΟ Μαρτίου τού

383

στήν Σεβάστεια.

PG 46, 749-772.

.

Μεταφράστηκε στήν γεωργιανή

(CPG 11 3188).
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Περί θεότητος Υίού καί Πνεύματος (Λόγος). 'Εκφωνήθηκε στήν σύνοδο
Κωνσταντινουπόλεως, τόν Μάιο τού
ΡΟ

183.

46, 553-576.

Μεταφράστηκε στήν κοπτική καί τήν γεωργιανή

(CPO 11 3192).

Λόγος άναιρετικός πρός τήν Εύνομίου «·Έκθεσιν». Γράφηκε τό

383

πρός

αναίρεση «'Ομολογίας», τήν όποία ό Ευνόμιος κατέθεσε τό ίδιο έτος σέ
σύνοδο στήν Κωνσταντινούπολη, ώς λόγος έγκωμιαστικός καί παρηγορη
τικός μέ τόν θάνατο της κόρης τού Θεοδοσίου Πουλχερίας.
ΡΟ

σσ.

45, 465-572. W. JAEGER, Opera 11.

312-410.

Είς τό «έφ' όσον ένί τούτων εποιήσατε, εμοί εποιήσατε». 'Εκφωνήθηκε
ίσως τήν άνοιξη τού
ΡΟ

46, 472-489.

384.

Α. ΥΑΝ

HECK, Opera

ΙΧ, σσ.

111-127.

Είς Πουλχερίαν παραμυθητικός. 'Εκφωνήθηκε στίς

15 Αυγούστου τού 385

στήν Κωνσταντινούπολη ώς έγκωμιαστικός καί παρηγορητικός μέ τόν θά
νατο της κόρης τού Θεοδοσίου Πουλχερίας.
ΡΟ

46. 864-877.

Α.

SPIRA, Opera

ΙΧ, σσ.

461-472.

Α. Δ[ΞΠΟΥΝΗ, του ... Γρηγορίου

Νύσσης ~όγoς πρός Πουλχερίαν (είσαγ., μετάφρ.), Καρδίτσα

Είς Πλακίλλαν επιτάφιος. 'Εκφωνήθηκε στίς

15 Τι 16

1940.
Σεπτεμβρίου τού

385,

δταν πέθανε ή βασίλισσα Πλακίλλα.
ΡΟ

46, 877-892.

Α.

SPIRA, Opera

ΙΧ, σσ.

475-490.

Περί τού κατά θεόν σκοπού καί της κατά αλήθειαν άσκήσεως (η Ύποτύ
πωσις). Στά τελευταία έτη συζητήθηκε πολύ ή πατρότητα τού εργου. Ό

Jaeger ύποστήριξε δτι ή

W.

περίφημη «Μεγάλη έπιστολή» τού ψευδο-Μακαρίου

(Μακαριανικά εργα) αποτελεί επεξεργασία τού έργου τούτου. 'Αντίθετα ό

R. Staats έδειξε τό 1968,

μάλλον πειστικά, δτι ό Γρηγόριος Νύσσης επεξερ

γάστηκε καί βελτίωσε, μετά τό 381, τήν «Μεγάλη επιστολή» (βλ. MakariosSymposium ϋber das BOse. νΕκδ. W. Strothmann: Gottinger Orientforschungen, Band 24,. Wiesbaden 1982, σσ. 56-77), δίνοντας τό παρόν έργο.
Οί διαφορές ύφους μεταξύ τού εργου τούτου καί τών άλλων εργων τού Γρη

γορίου μπορούν νά έξηγηθούν από τό ότι τό εργο αποτελεί έπεξεργασία καί
δχι τελείως προσωπικό δημιούργημα τού Γρηγορίου. Δέν αποκλείεται καί
ή σύνταξή του από μαθητή τού Γρηγορίου.
ΡΟ

46, 288-305. W. JΑΕG[ΞR, Opera
[ristola Magna ...• Gottingen 1984.
Κατηχητικός Λόγος

(40

ΥΙΙΙ Ι, σσ.

40-89. R. STAATS, Makarios-Symeon.

κεφάλαια). Γράφηκε περί τό

386 γιά

τούς δασκά

λους τού Ευαγγελίου, πού απευθύνονταν σέ ιουδαίους, έθνικούς, γνωστι-
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κούς καί μάλιστα σέ κακοδόξους. Πρόκειται γιά συνοπτικό κατηχητικό

εγχειρίδιο, στό όποίο εκτίθεται ή διδασκαλία της 'Εκκλησίας σέ σημεία
κυρίως πού ενδιέφεραν τήν εποχή. Τό έργο αποβαίνει καθρέπτης της θεο
λογικής συμμετοχης καί συμβολης τού Γρηγορίου στά προβλήματα της ε
ποχης, χωρίς νά είναι συστηματικό έργο έρευνας της πίστεως, κατά τό

παράδειγμα τοϋ «Περί άρχών» τού Ώριγένη, όπως ύποστηρίζεται. Χρησι
μοποιεί ευρύτατα τήν μεταφυσική της εποχης, αλλά κριτήριο απόλυτο εί
ναι ό εκκλησιαστικός διδάσκαλος (κεφ.

40).

PG 45, 11·105. J. BARBEL, Die grosse katechetische Rede,

Sιuttgart

1971.

επε

46,

386-545.
Μεταφράστηκε στά συριακά

(CPG 11 3150).

Κατά είμαρμένης. Γράφηκε περί τά μέσα τοϋ

386,

βάσει συζητήσεως πού

έκανε δ Γρηγόριος τήν ίδια εποχή στήν Κωνσταντινούπολη μέ κάποιον ε

θνικό φιλόσοφο. ·Υποστηρίζει τήν ελευθερία της βουλήσεως, ή όποία δέν
επηρεάζεται από τήν θέση καί τήν σύνθεση τών αστεριών, όπως δέχονταν
οί κοσμολόγοι φιλόσοφοι.
ρσ 45,145-174. Ρ. C. JORDACHESKU-T. SIMENSCHY, S. Gr. Nyss. Contra
Chisinau 1938. εΠΕ 46, 160-209.

Κατά Άπολιναριστών πρός θεόφιλον. Γράφηκε τό

386

Faιum,

γιά ν' αντικρού

σει τήν κατηγορία δτι οί όρθόδοξοι δέχονταν δύο Υίούς τού Θεού καί νά
κινήσει τόν Θεόφιλο Άλεξανδρείας σέ αντιαπολιναριστικό ιίγώνα.
ρσ 45, 1269-1277. F. ΜϋΙΙΕR, Opera 111 Ι, σσ. 119-128.
Μεταφράστηκε στήν συριακή (ΜϋΙΙΕR, σ. ΙΧ).

Είς τήν Γέννησιν τοϋ Χριστοϋ. 'Εκφωνήθηκε τά Χριστούγεννα τού

386.

PG 46, 1128-\149.
Μεταφράστηκε στήν συριακή καί τήν γεωργιανή

(CPG 11 3194).

Εις τόν άγιον Στέφανον. 'Εκφωνήθηκε στίς
ρσ 46,701-721.
leiden 1968.

Ο. ΙΕΝΟΙΕ,

26

Gr. Nysscnus. Encomium

ίπ

Μεταφράστηκε στά συριακά, γεωργιανά καί σλαβικά

Είς τόν άγιον Στέφανον. 'Εκφωνήθηκε στίς
ρσ

27

Δεκεμβρίου τού

386.

s. Stephanum protomartyrem,
(C:PG 11 3186).
Δεκεμβρίου τού

386.

46, 721-736.

Εις τόν βίον τού άγίου Γρηγορίου. 'Εγκώμιο της ιίρετης καί της δράσεως
τού Γρηγορίου Θαυματουργού, τόν όποίο γνώρισαν οί πρόγονοί του καί τού
όποίου τήν παράδοση διέσωσε ό Βασίλειος καί ό Γρηγόριος Νύσσης.
ρσ

46, 893-957.
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Μεταφράστηκε στήν λαΤΙVΙKή, τήν συριακή, τήν κοπτική (βοχαϊρική καί σαχιδική),

τήν γεωργιανή καί τήν σλαβική

(CPG 11 3184).

Είς τό «δταν ύποταγ!ί αύτφ τά πάντα καί αύτός ό Υίός ύποταγήσεται». Γρά
φηκε μετά τό

386.
ΒΕΠ

PG 44, 1304-1325.

66, 427-440.

Πρός τά Άπολιναρίου αντιρρητικός. Γράφηκε πιθανότατα τό

387

καί εί

ναι τό πρώτο αναλυτικό κι έκτεταμένο εργο, στό όποίο σημασιολογουνται
οί απόψεις του' Απολιναρίου καί ανατρέπονται βάσει του εργου του τελευ
ταίου «Άπόδειξις περί τής θείας σαρκώσεως». Έπιχειρείται εύρύτατη θε
ολογία της ένώσεως τών δύο φύσεων του Χριστου.

PG 45, 1124-1269. F. ΜϋΙΙΕR, Opera 111 Ι, σσ. 131-233.
Είς τό αγιον καί σωτήριον Πάσχα. Έκφωνήθηκε τό Πάσχα του

PG 46, 681-684.

Ε.

CEBHARDT, Opera

ΙΧ, σσ.

388.

309-31 Ι.

Είς τήν Άνάληψιν του Κυρίου. Έκφωνήθηκε μάλλον τόν Μάιο του

388

καί αποτελεί τήν πρώτη σαφή διαμαρτυρία ιδιαίτερου έορτασμου της Ά
ναλήψεως του Κυρίου. 'Ίσως λοιπόν ό Γρηγόριος νά είναι καί ό εισηγητής
της έορτης.

PG 46, 689·693.

Ε.

GEBHARDT. Opera

ΙΧ, σσ.

323-327.

Είς τό αγιον Πνευμα καί τήν Πεντηκοστήν. Έκφωνήθηκε μάλλον τήν Πεν
τηκοστή του

388.

PG 46. 696-701.
Περί του τί τό του χριστιανου έπάγγελμα. Γράφηκε στό τέλος του βίου
του, ίσως περί τό

390,

καί δείχνει γιατί καί πώς ό χριστιανός καί ό χριστια

νισμός πρέπει νά είναι «της θείας φύσεως μίμησις» (PG

46, 244C),

δηλαδή

ένσάρκωση τών «όνομάτων» (= χαρακτηριστικών αρετών) του Χριστου.

PG 46, 237-249. W. JAEGER, Opera VΙΙΙ Ι, σσ. 129-142. W. ΒιυΜ. Drci asketische
Schriften. Stuttgart 1977. Π. ΜΠΡΟΥΣΑΛΗ, Τό όνομα χριστιανός, 'Αθήνα 1977, σσ. 12-44
(μέ μετάφραση καί σχόλια).

Μεταφράστηκε στήν γεωργιανή

(CPG 11 3163).

Περί τών νηπίων πρό ώρας άφαρπαζομένων. Γράφηκε μάλλον μετά τό

390

καί συνιστά βαθυστόχαστη θεολογική ανθρωπολογία.

PG 46, 161-192.

Π. ΜΠΡΟΥΣΑΛΗ, Περί τών νηπίων ... , 'Αθήνα

1984.

Έξήγησις του" Ασματος τών ασμάτων. Γράφηκε στά τελευταία χρόνια

της ζωης του, μεταξύ

391

καί

394,

στήν έποχή της ήσυχίας του, καί είναι
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τό πλουσιότερο σέ πνευματικές έμπειρίες, πού έκφράζονται μέσω άναγω
γικης έρμηνείας τού βιβλικού κειμένου καί γίνονται καταληπτές μέ βαθιές

άνθρωπολογικές άναλύσεις. Κύριο θέμα του είναι ή χωρίς τέλος άγάπη της
ψυχης-νύμφης γιά τόν Θεό-Χριστό. Θεματολογικά ό Γρηγόριος έπηρεάστηκε

άπό τήν άνάλογη προσπάθεια τού Ώριγένη, άλλά καί ή θεολογία καί ή έρ
μηνευτική του άκολουθούν νέο δρόμο. Τό κείμενο πού εχουμε είναι διόρ
θωση κι έπεξεργασία άπό τόν ίδιο τόν Γρηγόριο

PG 44, 756-1120.

Η.

LANGERBECK, Opera

νι, σσ.

15

3-469.

όμιλιών του.
ΒΕΠ

Μεταφράστηκε στήν συριακή, τήν γεωργιανή καί τήν κοπτική

66, 107-326.
(CPG Ι Ι 3158). Τό 1639

δημοσιεύτηκε παράφρασή του: Τού ... Θεοδωρήτου έπισκόπου Κύρου, Έρμηνεία εΙς τό
τ Ασμα τών ~σμάτων ... Μετά καί τινων έξηγήσεων εΙς τήν αυτήν έρμηνείαν κατά παρά
φρασιν τού άγίου Γρηγορίου Νύσσης ... , Ένετίησιν ι.ιχλθ'

.

Περί άρετης, ητοι είς τόν βίον Μωυσέως. Γράφηκε στά τελευταία χρόνια

της ήσυχίας του, ίσως περί τό

Σκοπός του είναι νά διδάξει «τόν τέ

392.

λειον βίον», προβάλλοντας ώς πρότυπο τόν Μωυση, τού όποίου πρώτα δι
ηγείται κι έξηγεί τόν βίο καί τήν δράση
τού εργου

(=

ίστορία). ~Eπειτα, στό κύριο μέρος

(= τήν θεωρία), μέ άναγωγική έρμηνεία τών ίστορικών δεδομέ

νων τού Μωυση, περιγράφει καί άναλύει τίς άρετές, τήν είσοδο στόν θείο
γνόφο, τήν θεοπτία καί τήν μακαρία ζωή, όλα έμπλουτισμένα μέ τίς προ
σωπικές έμπειρίες του καί δΟdμένα μέ τήν μεταφυσική γλώσσα της έποχης.

ρσ 44, 297-430. J. ΟΑΝιΕιου: SCh Ι, 3η εκδ. Η. MUSURILLO, Opera νIl Ι. C.
BRIGATTI, La vita di Mose, AIba 1967. Μ. SIMONETTI, La vita di Mose, Milano 1984.
Μεταφράστηκε στήν γεωργιανή (CPG 11 3159).
Περί τελειότητος. Γράφηκε περί τό τέλος τού βίου του γιά νά διδάξει σέ
κάποιον 'Ολύμπιο τόν τέλειο βίο της άρετης, ή όποία πρότυπο εχει τόν Χρι

στό, όπως τόν περιγράφει ό άπ. Παύλος, καί ή όποία δέν εχει τέρμα, είναι
συνεχής «έν τοίς άγαθοίς αύξησις».

PG 46, 252-285. W. JAEGER, Opera νιιι Ι, σσ. 173-214. W. BLUM, Drei askctische
Schriften, Stuttgart 1977. Π. ΜΠΡΟΥΣΑΛΗ, Ή χριστιανική τελειότητα, 'Αθήνα 1980,
σσ. 43- 100 (μέ μετάφραση καί σχόλια).
Μεταφράστηκε στήν γεωργιανή (CPG 11 3164).
Έπιστολαί:
Ι. Συλλογή

30

'Επιστολών, άπό τίς όποιες ή

1η

άνήκει μάλλον στόν Γρη

γόριο Θεολόγο, ή 21η δημοσιεύεται έσφαλμένα ώς 'Επιστολή
λείου καί οί

26-28

(πού δημοσιεύονται καί ώς 'Επιστολές

lO τού Βασι
342, 347-348 τού

Βασιλείου) είναι μάλλον νόθες, ένώ ή 3Οή είναι τού Πέτρου Σεβαστείας πρός
τόν Γρηγόριο (βλ. καί

CPG 11 3167).

PG 46, 4[6-432. G. PASQUALI, Opera

2.

νιιι

2.

Πρός ΛητόlOν, ΚανοVlκή έπιστολή. Γράφηκε τό Πάσχα τού

PG 45,221-236. ΡΑΛΛΗ-ΠΟΤΛΗ, Σύνταγμα ... , τ. 4, σσ. 295 έξ.
11, σσ. 203-226. Η. POLACK, Opera 111 2 (έτοιμάζεται).

Ρ.

383.

JOANNOU, fonti,
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Έπιστολή πρός Φίλιππον μονάςοντα. Σώζεται όλόκληρη σέ λατινική

3.

μετάφραση, ένώ από τό πρωτότυπο εχουμε μικρά αποσπάσματα.
ΡΟ

46, 1112. G. MERCATI:

4.

Περί τής έγγαστριμύθου, 'Επιστολή πρός Θεοδόσιον.

ΡΟ
σσ.

45, 107-114.
63-68 .

Ε.

Sιudi

e Tcsci 75 (1938) 191-199.

KLOSTERMANN: K/eine Texte

•Αποσπάσματα:

fίiτ

Theo/. u.

Phί/o/.

83, Bonn 1912,

Διασώθηκε μικρός αριθμός σύντομων αποσπασμάτων

άπό άδηλα εργα τοϋ Γρηγορίου.
ΡΟ 46, 1109-1112 καί 96, 476-477. F. DIEKAMP, Analecta Patristica, Roma 1938, σσ.
13-15. R. DEVREESSE, Les commcntateurs dc Ι' Octatcuque .... Vaticano 1959 (κατά τούς
πίνακες) (CPO 11 3200-3204). Νεώτερο άπόσπασμα άπό Λόγο στόν 'Αβραάμ: ΑΒ 91 (1973)
415-418 .

•Αμφιβαλλόμενα:
Εις τό αγιον Πάσχα. 'Εκδίδεται μεταξύ τών ψευδο-χρυσοστομείων ερ
γων. Ό Ρ.

387 καί τήν απο
δίδει στόν Γρηγόριο (J. Danielou: RSR US 29 [1955] 368), ένώ νεώτεροι
άπορρίπτουν τήν άποψη αύΤή (L. VanΥό: Augustinianum 15 r1975] 225-228).
ΡΟ

Nautin

χρονολογεί τήν δμιλία στό Πάσχα τοϋ

69, 745-755.

ΕΙς την φωτοφόρον καί άγίαν άνάστασιν τού Κυρίου. 'Ίσως άνήκει στόν

, Αμφιλόχιο.
ΡΟ

46, 684-689.

Ε.

GEBHARDT. Opera

ΙΧ, σσ.

315-319.

Νόθα:

Έγκώμιον εις τόν όσιον 'Εφραίμ (τόν Σύρο). ΡΟ

46, 820-849.

Βλ.

CPO

11 3193.
α) Περί τής τού άνθρώπου γενέσεως καί εις τό «κατ' είκόνα καί καθ' ό

μοίωσιν». β) ΕΙς τό «ποιήσωμεν άνθρωπον». Οί δύο όμιλίες ανήκουν ίσως
στόν Βασίλειο: ΡΟ 30, 9-61 καί44, 257-297. Α. Smets-M. Van Esbroeck: SCh
160, 166-278. Η. Horner, Opera, Supplementum (Leiden 1972), σσ. 2-72.
Περί τού παραδείσου: ΡΟ
σσ.

30, 61-72.

Η.

Horner, Opera, Supplementum,

75-84.

Περί ψυχής: ΡΟ

45,188-221. Είναι τά κεφ. 1 καί 2 τοϋ «Περί φύσεως αν

θρώπου» τοϋ Νεμεσίου 'Εμέσης.

Εις τόν Εύαγγελισμόν τής Θεοτόκου.

wEpyo μεταγενέστερο: G. La Piana:
Rivista storico-critica d. scienze te%giche 5 (1909) 548-563 καί D. Montagna:
Marianum 24 (1962) 536-539. CPO 11 3214.
Τί έστr τό «κατ' εlκόνα Θεού καί καθ' όμοίωσιν»: ΡΟ 44, 1328-1345.
Έκλογαί μαρτυριών πρός ιουδαίους: ΡΟ 46. 193-233.
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Αόγος κατά Μανιχαίων δέκα συλλογισμών:

PG 46, 541.
Πρός EUΆγρlOν μοναχόν περί θεότητος: PG 46, 1101-1108.
'Εκ τής βίβλου τής λεγομένης θεογνωσίας: PG 130,27-30,257-276,311-318.
PG 46, 1111-1126 (λατινική μετάφραση). Τμήμα πολύ μεταγενέστερου (0'
αΙ) ύπομνήματος στόν 'Ιωάννη: Κ. Hausmann, Είη neuentdeckter Kommentar
zum Johannesevangelium, Paderborn 1930.
Είς τήν ΎπαπαVΤΉν τού Κυρίου. ΝΕργο μεταγενέστερο: PG 46, 1152-1181.
R. Caro, La Homiletica Mariana Griega en el siglo V II,Marian Library Studies
4, Dayton (Ohaio) 1972, σσ. 600-603.
'Ανέκδοτα:

Στά χειρόγραφα παραδίδονται ιj)ς εργα τού Γρηγορίου «Βίος τού Άλε

ξίου», «De visitatione» καί « Inventio imaginis ίη Camulianis» (BHG 56 f , 790,
790b κα! BHGn 1122 Χ ).
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frcres et soeures de G. de Ν.: RHPR 60 (1980) 161-166. Τ. ORLANDI. Gregorio di Nissa
nclla letteratura copta: VetChr 18 (1981) 333-339. Arche e Telos. L' antropologia di Origenc
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version copte du De anima et resurrectionc (Macrinia) de Greg. de Nysse: ΟΙΡ 12 (1981)
161-201. J. Β. CΑΗΙΙ.Ι. The date and sctting of Gregory of Nyssa's commentary οη the
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ίΙ culto dei martiri ίη Gregorio di Nissa: Α ug 21 (1981) 135-151. R. VΑΝ ΟΑΜ, Hagiography
and history. The lifc of Gregor of Thaumaturgus: ClAnt Ι (1982) 272-308. Ε. GALLlCET.
Osservazioni sul De virginitate di Gregorio di Nissa: CCC 3 (1982) 119-151. Μ. SΙΜΟΝΕΠΙ.
Note sul testo della Vita di Mose di Gr. di Nissa: Orpheus 3 (1982) 338-357. C. W.
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Der versiegelte QuelI. Auslegung des Hohcn ιiedes (της έρμηνείας του Γρηγορίου). Einsiedeln
1984'. Α. MOMIGLIANO, The Life of St. Macrina by Gregory of Nyssa: Thc craft of the
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VC 39 (1985) 228-255. The biographical works of Gregory of Nyssa. Proceedings of the Fifth
international Colloquium οη Grcgory of Nyssa ... (1982) (έκδ. Α. Spira), Cambridge. Mass.
Philadelphia Patristic Foundation 1984. Ρ. MARAVAL-A. HANDRJOT. Ι' authenticirc
de la LetIre Ι de Grcgoire de Nysse: AC 102 (1984) 61-70.
G.

νοη Ν.) (έκδ. Η.

Σχέση μέ τό φιλοσοφικό περιβάλλον:

Η. F. CHERNISS, The platonism of Gr. of Ν., Berkeley 1930. Μ. PELLEGRINO, ιι
platonismo di s. G. Ν. neI dialogo "Intorno aIl' anima e aIIa risurrezione": Rivista Filosofia

neosco/astica 30 (1938) 437-474. Ε. ΥΑΝ ΟΕΝ BUSSCHE, La part de la diaJectique dans
la theoIogie d' Eunomius Ie technologue: RHE 40 (1944/5) 47-72. Α. ΖΟΥΜΠΟΥ, Eine Fragc
des Anaxagoras ίη der Anthropologie G. νοη Ν .• 'Αθήνα 1956. G. Β. LADNER, The
philosophical Anthropology of s. G. of Ν.: DOP 12 (1958) 59-94. Ε. νΟΝ IVANKA. Plato
Christiannus. ϋbernahme u. UmgestaJtung des Platonismus durch die Vii.ter. Einsiedeln 1964.
J. ΟΑΝIΕιου. Ρlοιίn et G. de Ν. sur le mal: ΡΙοιίηο c ίl NeopJatonismo ίη Oriente e ίη
Occidente, Rome 1974, σσ. 485-494. D. Ο' MEARA, Α propos d' υπ temoignage sur Ι'
experience mystique de Ρlοιίη: Mnemosyne 27 (1974) 238-244. R. C. GREGG, ConsoIation
philosophy. Greek and christian paideia ίη Basil and the two Gregories, Philadelphia 1975.
J. Μ. RIST, Prohairesis. Proclus, Plotinus et alίi: De Jamblique a Proclus, Genevc Fond.
Hardit 1975. Ι. Α. TOWNSLEY, Parmenidis and Gr. of Nyssa: SaJesίanum 36 (1974) 641-646.
r. Μ. YOUNG, Adam and anthropos. Α sιudy of the interaction of science and the Bible
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BOUCHEΤ, Α propos d' une image christologique de Gr. de Nysse: Revue thomiste 67 (1967)
584-588. Μ. CANEVET, Nature du mal et economie du salut chez Gr. de Ν.: RSR 56 (1968)
87-95. J. R. BOUCHET, Le vocabulaire de Ι' υπίοπ et du rapport des natures chez Gr. de
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Assen van Gorcum 1968. Κ. ΣΚΟΥΤΕΡΗ, «Μετεωροπορείν» καί «συμμετεωροπορείν»
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Ν.: Sιudi rhe%gice 10 (1958) 14-37. W. JAEGER, Die asketisch-mystische Theologie des
G. von Ν.: Humanisrische Reden u. Vonriίge, Berlin 1960, σσ. 266-286. R. GILLET, L'
homme divinisateur cosmique dans la pensee de s. G. de Ν.: SP 6 (1961) 62-83. Ε. BAERT,
Le themc de la vision de Dieu chez ... s. G. de Ν.: FZPT 12 (1965) 439-497. D. L. BALAs,
ΜετουσΙα Θεού. Man's participation in God's perfections according ΙΟ S. Gr. of Ν., Rome
1966. J. Μ. ΟΕ ΙΑ TRINITE, Un temoin du progres spiritue1, s. Gr. de Ν.: Carme/. 2
(1966) 105-119. Α. LEVASTl, La dottrina mistica di S. G. di Nissa: Rivisra di Ascer. e Misrica
36 (1967) 548-562' 37 (1968) 44-61. Ε. FERGUSON, Progress in perfection. G. of Ν. Vita
Moysis: SP 14 (1976) 307-314. R. Ε. ΗΕΙΝΕ, Perfection in the virtuous life. Α study of
rclationship between edification and polemical theology in G. of Ν. I)e vita Moysis,
Philade1phia 1975.
Έρμηvευτική:

J. ΟΑΝ1Ειου, La typologie bibliquc de G. de Ν.: Sιudi ίπ onore di Α. Pincher/e-Studi
c mareria/i di storiad. re/igioni 38, 1 (1967) 185-196. ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, La θεωρία chez Gregoire
de Nyssc: SP 11,2 (1972) 130-146. Η. ΜΟΥΤΣΟΥ ΛΑ, ·0 Γρηγόριος Νύσσης ώς έρμηνευ
τής της άγ. Γραφης, 'Αθήνα 1968 (σσ. 23). Μ. ALEXANDRE, La theorie de Ι' exegcse
dans le ''De hominis opifίcio" et Ι' "In Hexacmeron": Μ. Harle (έκδότρια), Ecrirure er cu/ιure
phi/osophiquc dans /a pensee de Gr. de Nysse ... , Leiden-Brill 1971, σσ. 87-110. Μ. νΑΝ
PARYS, Exegese et Ihco10gie trinitairc ... : /renikon 43 (1970) 362-379. C. W. MACLEOD,
Allcgory and mysticism in Origen and G. of Ν.: JThS 22 (1971) 362-379. D. F. W1NSLOW,
Chrisιo10gy and exegesis in the Cappadociens: CH 40 (1971) 389-396. Μ. NALDIN1, Per
una cscgesi del De hominis opificio di G.N.: S/FC 45 (1973) 88-123. Μ. J. RONDEAU,
Ο' οΙ:Ι vient la tcchnique cxegerique utilίsee par G. de Ν ... : Me/anges d' hisroire des rc/igions
offcrrs Η. Ch. Puech, Paris 1974, σσ. 263-287. Κ. BJERRE-ASPEGREN, Briίutigam.
Sonne u. Muttcr. Studien zu einigen Gottesmetaphern bei G. von Ν., lciden 1977. Μ. Ν.
CSPER. Allcgorie u. Analogie bei G. von Ν., Bonn 1979 (διατριβή). G. ΙΝΝ. GARGANO.
La teoria di Gregorio di Nissa sul Cantico dei Cantici .... Roma 1981. Μ. SI ΜΟΝΕΠ1. La
tecnica escgetica di Gregorio di Nissa neIla Vita di Mose: SSR 6 (1982) 401-418. Ρ. M1RRI.
La Vita di Mosi: di Fi10nc Alessandrino e di Gregorio Nisscno. Note suII' uso deIl' al1egoria:
AFLPer 6, 1(1982/3) 29-53. Μ. CANEVET. Gr. de Nysse e! Ι' hermeneutiquc biblique ....
Paris 1983. R. Ε. ΗΕ1ΝΕ, Gregory of Nyssa's apology for allegory: VC 38 (1984) 360-370.
Λ. MEREDITH. Allegory in Porphyry and Gregory of Nyssa: SP 16 (1985) 423-427.
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127.

Α ΥΣΟΝΙΟΣ (+ περί τό 393/4)

εθνική ποίηση μέ χριστιανικά στοιχεία

ΓΕΝΙΚΑ

Ό Αύσόνιος

ποιημάτων (μέ

(Magnus Decimus Ausone) συνέταξε μεγάλο άριθμό
σημαντικότερο τήν MoseJJa), επιγραμμάτων, επιστο

λών καί λόΥων, μιμούμενος τούς κλασικούς λατίνου ς ποιητές, δπως
τόν Βιργίλιο, άλλά καί τούς έλληνες. 'Έγραψε τά πολλά του έργα

στήν λατινική, άλλά καί μερικά στήν έλληνική. Διαπιστώθηκε δτι

στίχοι του είναι μετάφραση η ελεύθερη άπόδοση έλληνικών. Γενικά
ή πρωτοτυπία καί ή γενναία δημιουργία δέν άνήκει στά χαρακτηρι
στικά του. Χρησιμοποιεί δμως άνετα τόν λόγο καί κλασικά ποιητι

κά μέτρα κι αίσθάνεται περισσότερο ρήτορας καί λιγότερο ποιητής.
Γεννήθηκε περί τό
που δίδαξε ρητορική

Τρέβιρα

(Treviri),

310 στό Bordeaux (Burdigala) της Γαλλίας, δ
30 περίπου χρόνια. Πρίν τό 365 κλήθηκε στά

έδρα του Ούαλεντινιανου, ώς δάσκαλος του νεα

ρου γιου του Γρατιανου, ό όποίος τό

379

άναγόρευσε τόν δάσκαλό

του ϋπατο Γαλατίας καί άλλων επαρχιών. Μετά τόν θάνατο του Γρα
τιανου

(383)

τό

περίπου χάνονται τά ίχνη του.

393

συνέχισε στό

Bordeaux τήν

συγγραφική του δράση. 'Από

Κύριες πηγές της εμπνεύσεως του Αύσονίου ήταν ό θύραθεν κό
σμος, ή φύση καί τό αύτοκρατορικό ρωμαϊκό πεΡιβάλλον, στούς κόλ
πους του όποίου έζησε σχεδόν είκοσι χρόνια.
Τό γεγονός δτι, πρίν τό

365,

έγινε χριστιανός άποτυπώθηκε στούς

πολυπληθείς του στίχους του έτους

379,

στούς όποίους εκφράζει ά

ναμφισβήτητα τήν νέα του πίστη. Αύτή, μολονότι όρθή-νικαϊκή, πα

ραμένει στοιχειώδης κι επιφανειακή. Ένίοτε ό Αύσόνιος έχει τόσο
συγκρητιστική διάθεση, ωστε νά μή διακρίνεται ή χριστιανική πί

στη άπό τήν νεοπλατωνική ήθική καί θρησκευτικότητα. Ειναι π.χ.
χαρακτηριστικό ότι, ενώ επικαλείται τόν άληθινό Θεό της ελπίδας,
πού έτοιμάζει τήν αίώνια βασιλεία

conciliator"),

("Spes, Deus, aeterne statiOnis

παρακαλεί άμέσως μετά καί τόν ρωμαϊκό θεό 'Ιανό,

νά έλθει γιά νά τόν άνανεώσει ώς ηλιος

("Iane veni, novus anne veni,
renovate veni Sol") (Oratio Cons. Ausonii νersibus rhopalίcis 3,3 καί
3,5,1). Πρόκειται γιά ποιητή καί ρήτορα, πού στράφηκε ίσως στόν
χριστιανισμό (τόν όποίο είχε ήδη εγκολπωθεί ό αύτοκράτορας καί

ή αύλή του), γιατί άλλιώς θά βρισκόταν στό περιθώριο τών εξελίξεων.
Κι ενώ δέν μπορουμε νά του άρνηθουμε λίγη

11

πολλή είλικρίνεια,

συνεχώς μας βεβαιώνει δτι ποτέ δέν άποξενώθηκε άπό τό εθνικό κλί-
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μα, τό όποίο νόμιζε δτι συμφιλίωνε μέ τό χριστιανικό πνεύμα. Είχε
όνομαστούς μαθητές (μεταξύ τών όποίων ό Παυλίνος

τόπιν έπίσκοπος

Nola,

[+431],

κα

τόν όποίο άπέτρεψε μέ 'Επιστολή του νά ίε

ρωθεί) κι έπηρέασε τούς λίγο νεώτερούς του λατίνου ς ποιητές.
Τά ποιήματά του μέ περιεχόμενο

Oratio matutina.

11

στοιχεία χριστιανικά είναι:

Διαιρείται σέ δύο μέρη καί περιλαμβάνει 85 στίχους. Πρό

κειται γιά προσευχητικό καί δμολογιακό κείμενο βάσει τού συμβόλου της
Νίκαιας.

Versus Pascha1es (της συλλoγfiς Domestica). 31 στίχοι γραμμένοι τό 367.
Versus rhopa1ici. 15 δακτυλικά έξάμετρα, πού γράφηκαν τό 379. 'Από κά
ποιους άμφισβητείται ή πατρότητα τού Αύσονίου.

Ephemeris. 85

έξάμετρα.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
'Εκδόσεις:

PL 19,823-909. Κ. SCHENKL; Monumenta Germanica Hisιorica, Auct. Απι., ν2 (1883).
Ausonius. Opere, a cura di Α. PASTORINO, Torino Utet 1971. J. MARTlN: BAGB 1971,
σσ. 369-382, καί 1972, σσ. 503-512 (χριστιανικά κείμενα). CH. Μ. TERNES, Mosella ... ,
Paris Presses υπίν. 1972. S. PRETE, Ausonius Opuscula (Bibl. script. Graec. et Roman.
Teubneriana), Leipzig Teubner 1978.
Μελέτες:

Ν. Κ. CHADWICK, Poetry and Ictters ίπ early christian Gaul, london 1955. R. ΕΤΙΕΝΝΕ,
Bordeaux antique, Bordeaux 1962, σσ. 355-372. C. RIGGI, 11 cristianesimo di Ausonio:
Salesianum 30 (1968) 642-695. Ρ. LANGLOIS, Les poemcs chreIiens et le christianisme d'
Ausone: RPh 43 (1969) 39-58. S. KOSTER, Vir Bonus et sapiens ... : Hermes 102 (1974)
590-619. Η. SZELEST, Die Spottepigramme des Ausonius: Eos. Commentarii Societatis
PhίloIogae PoIonorum 64 (1976) 33-42. F. CAPPONI, Ausonio teologo; HeImantica 28 (1977)
45-49. R. Ρ. Η. GREEN, The correspondence of Ausonius: ACL 49 (1980) 191-211. F.
ΒΕΝΕΟΕΤΤΙ, La tecnica del vertere negli epigrammi di Ausonio, fϊrenΖe 1980. J.
FONTAINE, Le meIange des genres dans la 1itterature latine du rv e siecIe: Ausone, Ambroise,
Ammien: Entretiens sur Ι' anciquice c/assique 23 (1977) 425-482. Ρ. COURCELLE, Lecturcs
paiennes et chretiennes de Ι' Eneide, Pa~is 1981. J. FONTAINE, Naissancc de la poesie dan~
Ι' Occident chretien ( ... du 111 aux νι siecle), Paris etudes August. 1981, σσ. 106-109. Ι.
BOLCHAZY-J. SWEENEY-M. ΑΝΤΟΝΕΤΤΙ, Concordantia ίπ Ausonium; with indices
10 proper nouns and Greek forms, Hildesheim Olms 1982. A.D. ΒΟΟΤΗ, The academic
career of Ausonius: Phoenix 36 (1982) 329-344. G. GUASTELLA, Νοπ sanguine, sed vice;
sistema degli appellativi e sistema degli affetιi nei Parentalia di Ausonio: MD 7 (1982) 14/-169.
Α. GRILLI, Ausonio, ίl mondo dell' impero e deIla corte: AAAd 23 (1982) 139-150. CH.
Μ. TERNES, Ausone. Bibliographie objcctive et subjective, Luxembourg BulIetin des
Antiquites Luxembourgeoises 1983. S. PRICOCO, Sepositus μοναχι!> ένί rure (Auson. Epist.
6,23): Orpheus 4 (1983) 400-412. J. Ν. ADAMS, Απ epigram of Ausonius (87, ρ. 344 Peiper):
Laιomus 42 (1983) 95-109. R. Ρ. Η GREEN, The text of Ausonius. Fifty emendations and
twelve suggestions; RhM 125 (1982) 343-361. Μ. ROBERTS, The Mosella of Ausonius. Απ
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interpretation: TAPhA 114 (1984) 343-353. S. PRETE, Manuscripts of Ausonius' Caesarcs:
RPL Ι (1978) 255-262. CH. Μ. TERNES, Etudes ausoniennes 1-10. Ausone historien 1-7,
Luxembourg 1983. D. L. SIMMS, Water-driven saws, Ausonius, and the authenticity of
the MoselIa: Techn%gy and Cu/ιure 24 (1983) 635-643. C. EGGER, De Decimi Magni
Ausoniί prosa oratione: Latinitas 31 (1983) 165-171. Ε. J. ΚΕΝΝΕΥ, The Mosella of Ausonius:
G & R 31 (1984) 190-202. R. Ρ. Η GREEN, Stίll waters run deep. Α new study of the
professores of Bordeaux: CQ 35 (1985) 491-506.

128.

ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ

Ό Σωφρόνιος ύπηρξε μάλλον κληρικός η μοναχός μέ πλούσια παι
δεία καί βιβλική κατάρτιση κι εγραψε στίς δύο τελευταίες δεκαε
τίες τού Δ' αΙ Ζούσε στήν Παλαιστίνη καί μάλλον στήν Βηθλεέμ,
όπου συχνά διαλεγόταν μέ Έβραίους, ενας τών όποίων τόν λοιδό
ρησε, διότι χρησιμοποιούσε κείμενο τών Ο'.
WΕγραψε είδος 'Εγκωμίων της Βηθλεέμ καί Περί καταστροφής τού Σε
ραπείου (γεγονός τού

391),

κείμενα πού χάθηκαν. 'Αργότερα συνδέθηκε στήν

Βηθλεέμ μέ τόν λατίνο Ίερώνυμο

( + 420),

τόν όποίο πίεσε νά μεταφράσει

στήν λατινική άπό τό έβραϊκό τούς Ψαλμούς καί τούς Προφήτες, ένώ ό
Σωφρόνιος ύποσχέθηκε νά τά μεταφέρει στήν έλληνική. Οί μεταφορές
μεταφράσεις

fytvav

άλλά χάθηκαν. WΟλ' αύτά συνέβησαν πρίν τό

393,

ό

ταν ό 'Ιερώνυμος έγραψε τό De viris il/ustribus, όπου (κεφ. 134) περιλαμβά
νονται οί μόνες είδήσεις γιά τόν Σωφρόνιο καί όπου προστίθεται ότι
μετέφρασε άκόμα στήν έλληνική καί τά έργα τού Ίερωνύμου Πρός Ευστό
χι ον (Έπιστ.

22)

καί

Vita Hilarionis monachi.

Σώζεται μόνο τού δευτέρου

(BHG 752 καί 753),
ένώ πιθανόν στόν ίδιο μεταφραστή Σωφρόνιο άνήκει καί ή Vita Ma/chi (BHG
1015). Κακώς τού άποδόθηκε ή έλληνική μετάφραση τού De viris iJlustribus,

fpyou

ή μετάφραση, μάλλον σ' έπεξεργασία νεώτερη

έκπονημένη μετά τόν Ζ' αΙ
Βίος Ίλαρίωνος: Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥ Λογ-ΚΕΡΑΜΕΩΣ, 'Ανάλεκτα ίεροσολυμιτικης

Σταχυολογίας, Ε', ΠετροUπολη

413-455

καί

2 (1901) 208-327.

1898,

σσ.

82-86

καί

103-113.

Β(ος Μαλχίωνος: Μυ

1(1900)
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129.

ΕΥ ΑΓΡΙΟΣ «ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ» (+ περίπου 393/5)

Ό Εύάγριος «Άντιοχείας», γέννημα καί θρέμμα της πόλεως αύ

της, άπέκτησε καλή παιδεία, άνέλαβε άνώτερο κρατικό άξίωμα, συν
δέθηκε μέ τόν σοφιστή Λιβάνιο καί τό

Εύσέβιο

Vercelli,

363/4,

άκολουθώντας τόν

ταξίδεψε στήν Δύση. 'Εκεί άναμίχτηκε στά έκκλη

σιαστικοθεολογικά πράγματα ύπέρ τών όρθοδόξων καί κατά τών ά
ρειανών, βοήθησε τόν Ρώμης Δάμασο καί τό
Άνατολή. Χειροτονήθηκε

(375;)

373

έπανηλθε στήν

πρεσβύτερος, συνδέθηκε φιλικά καί

συνεργάστηκε μέ τόν Ίερώνυμο. Στήν Άντιόχεια προσχώρησε στήν

μικρή όμάδα του ύποστηριζόμενου άπό τήν Δύση έπισκόπου Παυλί
νου, τόν όποίο μάλιστα διαδέχτηκε τό

δος

(381) είχε

393

ό Ίερώννμος τόν άναφέρει

388,

ένώ ή Β ι Οίκουμ. Σύνο

χειροτονήσει έπίσκοπο •Αντιοχείας τόν Φλαβιανό. Τό

(De

νir.

iJ1. 125)

ώς ζώντα καί συγ

γραφέα εργων, τά όποία δμως δέν είχε κυκλοφορήσει. Φαίνεται δτι
πέθανε λίγο άργότερα, ίσως μέχρι τό 395.
Άπό τήν γραφίδα τού Ευαγρίου «Άντιοχείας» εχουμε μόνο τήν λατινι
κή μετάφραση τού «Βίου τού Άγiου 'Αντωviοv»

(Vira Anronii),

τόν όποίο

εγραψε δ 'Αθανάσιος καί ό όποίος συνετέλεσε άποφασιστικά στήν άνάπτυξη
τού μοναχισμού, πρώτα στήν Άνατολή κι f:πειτα, μέ τήν μετάφραση τού

Ευαγρίου, στήν Δύση. Ή μετάφραση, πού είναι συχνά διασκευή τού πρω
τοτύπου, f:γινε περί τό 370, καί γρήγορα γνώρισε θαυμαστή κυκλοφορία,
μέ άποτέλεσμα νά βοηθήσει καί στήν δημιουργία λατινικού λεξιλογίου γιά
τόν μοναστικό βίο.

Παλαιότερα ό G. Morin ταύτισε τόν EUΆγριo μέ τόν περίφημο λατίνο
Ambrosiaster καί πρόσφατα ό R. Weijenborg τού άπέδωσε τήν Έπιστολή
364 τού Βασιλείου, τό έργίδιο «νΕλεγχος τής ύποκρίσεως τών περί Μελέ

τlOν καί ΕυσέβlOν τόν Σαμοσατέα κατά τού όμοουσίου»
τούς ι\όγους

29-31

(PG 28, 85A-88D),

τού Γρηγορίου Θεολόγου καί αλλα χωρίς καθόλου πει

στικά έπιχειρήματα.
'Εκδόσεις:

PL 73, 125-170.

ΡΟ

26,833-976.

F. CA VALLERA. Le schisme d' Antioche (ly e- y e s.). Paris 1905, σσ. 267-288.
G. MORIN. Qui est Ι' Ambrosiaster? Solution nouveIle: RB 31 (1914) 1-34. Β. KURTZ.
From sl. Anlony ιο SI. Guthlac ...• Berkeley (CaIif.) 1926. σσ. 103-146. J. LABOURT. S.
JerOme. Letters. 111. Paris 1953 (βλ. Appendice Ι: Evagrius. la "petite egIise" d' Anlioche
et s. JerOme). σα. 248-259. R. WEIJENBORG. De authenticitate et sensu quarumdam
epistuIarum s. Basilio Magno et Apollinario laodiceno adscriptarum: Antonianum 33 (1958)
387-413. G. J. Μ. BARTELINCK. Einige Bemerkungen ίiber Evagrius' νοη Antiochicn
ϋbersetΖung der Vita ΑηΙοηηίί: RB 82 (1972) 98-105. Καί εις RHT 11 (Ι981) 397-413. R.
WEIJENBORG. Les cinq Discours theologiques. attribues a Gregoire de Nazianze. en partie
ocuvre uc Maxime Heron le Cynique, alias Evagre Ie Pontique d' Anlioche: Anιonianum
48 (1973) 476-507. Ν. ΜΟΙΝΕ. Melaniana: RAug 15 (1980) 3-79.
Μελέτες:
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130.

ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΣ ΙΚΟΝΙΟΥ (+ 396/400)

ΓΕΝΙΚΑ

Ό ' Αμφιλόχιος ανήκει στό κλίμα τών καππαδοκών πατέρων Μ.
Βασιλείου, Γρηγορίου Θεολόγου καί Γρηγορίου Νύσσης. του πρώ

του ήταν πνευματικό τέκνο, του δευτέρου πρώτος εξάδελφος καί του
τρίτου φίλος. Δημιούργησε στήν θεολογική σκιά τών τριών αυτών

καί κατόρθωσε νά όρθοδοξεί σ' έποχή μεγάλων θεολογικών συζητή
σεων καί αμφισβητήσεων. 'Αντιμετώπισε τόν αρειανισμό, ενδιαφέρ

θηκε γιά τήν οικοδομή τών νέων, καταπολέμησε έγκρατιτικές ασκη
τικές όμάδες, πού σχετίζονταν μέ τούς μεσσαλιανούς, καί μίλησε

σαφώς γιά τήν έκπόρευση του άγ. Πνεύματος από τόν Πατέρα. Τό
κυρος του καί ό ευρύτερος ρόλος του στήν 'Εκκλησία αναγνωρίστη
καν στήν Β' Οίκουμ. Σύνοδο του

381.

Γεννήθηκε σέ πλούσια καί αριστοκρατική οικογένεια της Διοκαι
σάρειας του Πόντου περί τό τέλος της δεκαετίας του
χές της δεκαετίας του

340.

330 καί

τίς αρ

Μαθήτευσε πρώτα στόν ρήτορα πατέρα

του, του όποίου πηρε τό ονομα, καί μετά στόν περίφημο Λιβάνιο,

πού δίδασκε στήν Άντιόχεια από τό

354.

Περί τό

360/1

ήταν εγκα

ταστημένος στήν Κωνσταντινούπολη καί ασκουσε τό επάγγγελμα
του συνηγόρου. Έκεί συνδέθηκε μέ κάποιον Ήρακλείδη, μέ τόν ό
ποίο σχεδίαζαν νά αφιερωθουν στήν άσκηση ώς αναχωρητές. Άτυ

χής από μέρους του ανάληψη ύπερασπίσεως κάποιου ένόχου κατέ
στησε καί τόν ίδιο ύπόδικο, θέση από τήν όποία τόν απάλλαξε ή ε
πέμβαση του εξαδέλφου του Γρηγορίου Θεολόγου. Άπογοητευμένος

από τήν κοσμική δράση καί σαγηνευμένος από τόν μοναχικό βίο,
αποσύρθηκε στά Όζίζαλα (ΚαππαδΟΚία), σέ πατρικό κτημα, δπου
ζουσε ασκητικά, βοηθώντας δσο περνούσαν τά χρόνια καί τόν γέ
ροντα πατέρα του.

Μέ προτροπή του Γρηγορίου Θεολόγου συνδέθηκε περί το
μέ τόν μητροπολίτη Καισαρείας Βασίλειο, πού τό

373

372/3

τόν χειροτό

νησε επίσκοπο 'Ικονίου, πρωτεύουσας της Λυκαονίας.
Ό Άμφιλόχιος είχε αντιρρήσεις, διότι προτιμουσε τόν αναχωρη

τικό βίο καί διότι αίσθανόταν ανέτοιμος, δεδομένου δτι δέν είχε μέ
χρι τότε παιδεία θεολογική καί καλή γνώση τών εκκλησιαστικών
πραγμάτων.

Έν τούτοις ό ' Αμφιλόχιος επέδειξε θαυμαστή φιλοπονία καί γρή
γορα, μέ τήν βοήθεια τών εργων τών άλλων καππαδοκών, κατανόησε

τήν θεολογική προβληματική του αρειανισμου καί κάπως του απο

λιναρισμου. Βέβαια δέν f:γραψε σπουδαία θεολογικά κείμενα ούτε

638
όργάνωσε δικά του έπιχειρήματα έναντίον τών αίρέσεων αυτώνο δί
δασκε δμως όρθόδοξα καί διαφώτιζε τούς πιστούς άποτελεσματικά
μέ όμιλίες, μερικές τών όποίων σώθηκαν. Συγκάλεσε τοπική σύνο
δο (μεταξύ

376

καί

378),

γιά νά προβάλει τό κυρος της Α ι Οίκουμ.

Συνόδου καί νά τονίσει τήν θεότητα του άγίου Πνεύματος, τήν όποία
αρνουνταν οί πνευματομάχοι.
Γενικά ήταν πρακτικός νους, πού άπέβλεπε στήν οίκοδομή τών
πιστών καί δχι σέ βαθιά θεολογική ανάλυση τών προβλημάτων, τά
όποία ένίοτε αντιμετώπιζε καί λίγο δικανικά.
Είναι χαρακτηριστικό δτι στήν πρώτη μάλλον περίοδο της έπισκο
πείας του έγραψε μακρό συμβουλευτικό ποίημα, τούς 'Ιάμβους, στούς

όποίους αποτυπώνεται ή κατήχηση πού ασκουσε γιά τούς νέους. Έ
κεί χρησιμοποίησε πολλά στοιχεία από τό ανάλογο έργο (πεζό έκεί

νο) του Μ. Βασιλείου «Πρός τούς νέους, δπως αν έξ έλληνlκών
ώφελοϊντο λόγων». Στούς στίχους

251

μέχρι

319

δίνει έμμετρα τόν

πλήρη κατάλογο τών βιβλίων της Π καί ΚΔ, σημειώνοντας μάλιστα
καί τήν αμφισβήτηση πού ύπηρχε τότε γιά τήν «'Αποκάλυψη» καί
τίς έπιστολές Β

Ι

Πέτρου, Β ' καί ΓΙ 'Ιωάννου καί 'Ιακώβου. WΕτσι

γίνεται ένας από τούς μάρτυρες του κανόνα τής άγ. Γραφής καί γι'
αυτό ή Πενθέκτη Οίκουμ. Σύνοδος κατέταξε τόν κατάλογο του το
στά κανονικά-συμβολικά κείμενα τών Πατέρων της 'Εκκλησίας (β ι

Κανόνας). Ό προγενέστερος πλήρης κατάλογος τών βιβλίων της Γρα
φης δόθηκε τό

367 από

τόν Μ. 'Αθανάσιο ('Επιστολή

39),

αλλά έκεί

δέν σημειώνονται οί παραπάνω αμφισβητήσεις. Έξάλλου ό Γρηγό
ριος Θεολόγος στόν δικό του κατάλογο παραλείπει τελείως τά βι

βλία «'Εσθήρ» καί «'Αποκάλυψη».
Περί τά μέσα πάλι της έπισκοπείας του αναγκάστηκε νά γράψει

γιά κακόδοξες όμάδες ασκητών, τούς όποίους όνομάζει έγκρατίτες
καί αποτακτίτες. Καί πάλι πρόκειται γιά κείμενο πολύ πρακτικό,
στό όποίο, έρμηνεύοντας μέ ίστορικογραμματικό τρόπο διάφορα βι

βλικά χωρία, δείχνει πόσο απέχουν από τό πνευμα της Γραφής οί
κακόδοξοι έγκρατίτες ασκητές. Περιφέρονταν από κωμόπολη σέ κω
μόπολη, περιφρονούσαν τούς κληρικούς καί δή τό μυστήριο της θείας

Ευχαριστίας (διότι απέρριπταν τήν χρήση καί τήν κοινωνία οίνου,
κρεάτων καί αυγών), βδελύσσονταν τόν γάμο καί ύπερηφανεύονταν

γιά τήν άγιότητά τους, ένώ δέν είχαν ένδοιασμό στό νά συγκατοι
κουν μέ γυναίκες (συνεισάκτους) καί νά αποκτουν χρήματα.

Οί κακόδοξοι αυτοί, πού γιά τόν Άμφιλόχιο είχαν μακρινό πρό
γονο τόν Σίμωνα Μάγο, δέν αίσθάνονταν τήν άνάγκη θεολογικης τους

θεμελιώσεως ούτε είχαν ένδιαφέροντα θεολογικά. Καί ό 'Αμφιλόχιος

ένασμενίζεται σέ πολύ έμπειρική έπιχειρηματολογία έναντίον τους
χωρίς θεολογικές αναλύσεις. Μεταξύ

384

καί

394

συγκάλεσε σύνο-

639
δο καί καταδίκασε τούς μεσσαλιανούς, οί όποίοι πρέπει νά ταυτί

ζονταν ή νά σχετίζονταν μέ τούς παραπάνω έγκρατίτες καί άποτα
κτίτες, διότι είχαν σχεδόν τά ίδια χαρακτηριστικά.
Ή όρθοδοξία καί ή σύνεση του' Αμφιλοχίου πέρασε τά όρια της

Λυκαονίας καί ό έπίσκοπος 'Ικονίου ασκουσε γενικότερη έπιρροή
στά έκκλησιαστικά πράγματα της 'Ανατολης, όπως φαίνεται από

μαρτυρίες των σύγχρονών του καππαδοκων, από τά αύτοκρατορι
κά διατάγματα του 381 καί 384 καί από έκκλησιαστικούς συγγρα
φείς του Ε ι αίώνα .• Η τελευταία είδηση γιά τόν 'Αμφιλόχιο είναι του
έτους

394.

Φαίνεται ότι κοιμήθηκε πρίν τό

400.

ΕΡΓΑ

Ό Άμφιλόχιος 'Ικονίου ύπηρξε ταλαντούχος χειριστής τού λόγου καί

αφησε όμιλητικά κυρίως κείμενα, τά όποία χαρακτηρίζει ευαισθησία γλωσ
σική καί διάθεση ρυθμού.

Ή όργάνωση της έπιχειρηματολογίας του είναι έμπειρική, πολύ βιβλική
καί μέ έπήρεια της νομικης σκέψεως. Ή λογοτεχνική του διάθεση βρηκε
διέξοδο στό συμβουλευτικό ίαμβικό του ποίημα Πρός Σέλευκον, πού όμως

δέν αποτελεί ρωμαλέα ποιητική δημιουργία.

Ή συζήτηση, μέ σκοπό νά τοποθετηθεί ό Άμφιλόχιος στό ύψος τών αλ
λων τριών καππαδοκών, δέν εχει κανένα νόημα, διότι ή θεολογική του
προσφορά είναι συγκριτικά μικρή. Πάντως έάν δέν είχαν χαθεί μερικά ερ
γα του, θά είχαμε πληρέστερη είκόνα τού προσώπου του καί της προσφο

ράς του. Ή χρονολόγηση τών εργων του είναι πολύ δυσχερής.

'Ίαμβοι πρός Σέλευκον, 'Ιαμβικό ποίημα 340 στίχων, πού f:στειλε ώς έπι
στολή στόν νεαρό Σέλευκο, μάλλον στήν αρχή της έπισκοπείας του. Τό
περιεχόμενο είναι κατηχητικό καί συμβουλευτικό. 'Εκδιδόταν μεταξύ τών
εργων τού Γρηγορίου Θεολόγου. 'Εκπονήθηκε γεωργιανή καί αραβική με
τάφραση
ΡΟ

(CPG

ΙΙ

3230).

37, 1577-1600. Ε. OBERG, Amphi10chiί 1conicnsis lambi ad Scleucum, Berlin 1969,
JbAC 16 (1973) 67-97 (καί γερμαν. μετάφραση μέ ύπόμνημα).

καί είς

Όμιλίες. Άπό τίς πολλές έρμηνευτικές, πρακτικές καί θεολογικές όμι
λίες του σώζονται οί έξης, αλλά ή συζήτηση γιά τήν γνησιότητα καί αλλων
συνεχίζεται:

1. Είς τά γενέθλια τού ... Σωτήρος ήl1ών 'Ιησού Χριστού. Μετά τό 380:
PG 39, 36-44. C. Datema, Amphilochίi Iconiensis Opera (CCG 3), Turnhout

1978,

σσ.

5-9.

2. Είς τήν Θεοτόκον
Datema ... , σσ. 37-73.

καί είς τόν Συl1εώνα καί

U

Α νναν:

PG 39, 44-60.

ΜΟ

3.

Εις τόν τετραήμερον ι\άςαρον. Προϋποθέτει μάλλον καί αλλες όμι

λίες σέ χωρία τού εύαγγελιστη 'Ιωάννη:

4.

PG 39, 60-65. Datema ... , σσ. 85-92.

Εις τήν γυναίκα τήν άμαρτωλόν, τήν αλείψασαν τόν Κύριον μύρφ καί

εις τόν Φαρισαίον:

5.
6.

τφ άγίφ

PG 39, 65-89. Datema ... , σσ. 107-126.
Σαββάτφ: PG 39, 89-93. Datema ... , σσ. 133-136.

Κατά αιρετικών εις τό «Πάτερ ει δυνατόν έστι παρελθέτω απ' έμού

τό ποτήριον τούτω>: Κ. Hol1, Amphilochius νοη Iconium ίη seinem Verhaltnis
zu den grossen Kappadoziern, Leipzig 1904, σσ.91-102. Datema ... , σσ.
139-152. της όμιλίας ύπάρχει μεταγενέστερη διασκευή-επεξεργασία (στόν
κώδ. Sinait. 592), τήν όποία εξέδωσε ό Η. Gstrein (JOByz 15 [1966] 136-144),

ύποστηρίζοντας δτι πρόκειται γιά τήν αυθεντική όμιλία τού' Αμφιλοχίου.

7.

Περί τών νεοφωτίστων καί εις τήν Άνάστασιν τού ... Χριστού. Άν

τιευνομιανικό κείμενο, πού στό τέλος απαριθμεί τά όνόματα τού Χριστού.

Διαπιστώθηκαν παράλληλά της σέ ψευδο-χρυσοστομικές όμιλίες καί τό ενα

από τά δύο έλληνικά χειρόγραφα πού τήν παραδίδουν τήν αποδίδουν στόν
Χρυσόστομο, ενώ στήν γεωργιανή μετάφραση θεωρείται εργο τού Έπιφα
νίου Κύπρου: Η.

Gstrein, Unedierte Texte zur Geschichte der byzantinischen
Osterpredigt, Wien 1968 (δακτυλ. διατριβή), σσ. 111-120. Datema ... , σσ.
155-162. Γιά τήν αξιολόγησή της καί τήν αμφιλοχιανή προέλευσή της βλ.
καί Μ. Van Esbroeck, πού εξέδωκε τήν γεωργιανή της μετάφραση: Aug
21 (1981) 517-539.
8. Εις τόν Ζακχαίον. Μάλλον πρίν τό 379: Datema ... , σσ. 165-171.
9. Εις τό «ου δύναται ό Υίός ποιεϊν αφ' έαυτού ούδέν». Σώθηκε μόνο ε
κτενές αποσπάσμα σέ σειρά τού ευαγγελιστη 'Ιωάννη: Datema ... , σσ.
175-179.
10. Εις τό «ό Πατήρ μου μείςων μού έστιν». Σώζεται όλόκληρη στήν συ
ριακή καί αποσπάσματα από τό πρωτότυπο: C. Moss: Μυ 43 (1930) 317-358
καί τά αποσπάσματα στίς σσ. 359-364. Datema ... , σσ. 227-230 (ώς απόσπα
σμα 11).
11. Περί Άβραάμ τού πατριάρχου (Γενέσ. 22). Σώζεται μόνο στήν κο
πτική καί χωρίς τό τέλος της. Datema ... , σσ. 274-303 (μέ αγγλική με
τάφραση).

Έπιστολή συνοδική. Τήν συνέταξε ό Άμφιλόχιος κι εγινε απόφαση το

πικης συνόδου, πού συγκροτήθηκε λίγο πρίν τό
κυρίως τών ευνομιανών καί τών
σσ.

380 γιά τήν αντιμετώπιση
πνευματομάχων: PG 39, 93-97. Datema ... ,

219-221.

Κατά έγκρατιτών

("Contra haereticos").

'Έργο ακέφαλο καί κολοβό, πού

καταπολεμεί κατά κύριο λόγο κακόδοξους κύκλους, τούς όποίους ό ϊδιος
καλεί εγκρατίτες, γιά τόν όποίο λόγο κι εμείς δίνουμε τόν παραπάνω τί
τλο. Οί χρησιμοποιούμενοι τίτλοι γιά τό παρόν κείμενο είναι

haereticos"

"Contra

καί «Περί ψευδούς ασκήσεως» (ό δεύτερος όφείλεται στόν Κ.

Μπόνη). Είναι τό εκτενέστερο εργο τού' Αμφιλοχίου.

G. fICKER, Amphilochiana, Ι, ΙeίΡΖίg 1906, σσ. 185-264. Κ. ΜΠΟΝΗ: ΘεολΟΥια 47
( 1976) 420-429, 625-635' 48 (1977) 8-20, 217-224, 433-441, 641-657' 49 (1978) 22-29, 209-217,
417-422.
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ΠερΙ της όρθης πίστεωi;. Σύντομο σχεδίασμα όμολογίας της όρθης πί
στεως, πού σώζεται μόνο συριακά καί αποδίδεται στόν
εποχης τού

' Αμφιλόχιο.

της

380.

R. ABRAMOWSKI: ZNW 29 (1930) 129-135.
τάφραση) .

ΟΑΤΕΜΑ ...• σσ.

3[2-319 (μέ

άγγλική με

•Αποσπάσματα.

Σέ σειρές έρμηνευτικές καί αλλού έπισημάνθηκαν πολ
λά αποσπάσματα μέ τό όνομα τού' Αμφιλοχίου. Ό Migne στήν PG 39, 97-117
περιέλαβε

22 αποσπάσματα, από τά όποία ή ερευνα δέχεται ώς γνήσια τά
1,2,3,6,7,8 (γιά τό όποίο υπάρχουν αμφιβολίες), 1O,11,12,13,14,16,18,19α.
Τό 2 είναι από τήν όμιλία 10. Ό Datema, έκδίδοντας τά γνήσια αποσπά
σματα μέ δικό του αύξοντα αριθμό (I-XVII στίς σσ. 227-241), παρουσιάζει
γιά πρώτη φορά καί τά XII-XV.
, Απολεσθέντα. WΕγραψε καί αλλα fpya, όπως Περί ΥΙού, Κατά άρεια
νών καί 'Επιστολές, πού δυστυχώς χάθηκαν ή αντιπροσωπεύονται από τά
παραπάνω αποσπάσματα.
Νόθα. Ή χειρόγραφη παράδοση αποδίδει έσφαλμένα στόν ' Αμφιλόχιο
καί τά έξης κείμενα:

'Ομιλία εις τόν παράλυτον το ήμέρ~ της Μεσοπεντηκοστης. Άποδί
δεται καί στόν ίερό Χρυσόστομο: PG 39, 120-129. Datema ... , σσ. 251-262

1.

(μέ διαφορετική αρχή).

2. Συλλογή 9 μεταγενέστερων όμιλιών σέ κώδικες, όπως Oxon. BodI.
Auct. Τ. 111 12 (CPG ΙΙ 3250).
3. Ης τό Πάσχα: S. Lilla: Β 40 (1970) 67-74.
4. Βίος Βασιλείου τού Μεγάλου: F. Combefίs, S. Patrum Amphilochii
Iconiensis ... , opera omnia, Paris 1644, σσ. 155-225.
5. Λόγος εις τήν Περιτομήν καί τόν Μ. Βασίλειον: Combefis ... , σσ. 10-12.
6. 'Αποσπάσματα. Ό Datema (σσ. 263-266) εκδίδει πέντε νόθα αποσπά
σματα, τό πρώτο καί σπουδαιότερο τών όποίων προέρχεται από 'Επιστο
λή πρός Σέλευκον.

7.

Βίος τού 'Αγ. 'Αθανασίου 'Αλεξανδρείας. Άνακαλύφθηκε πρόσφατα

σέ συριακό χειρόγραφο καί είναι πολύ δύσκολο νά αποφανθεί κανείς γιά
τήν γνησιότητά του. Βλ. Α.

Voobus:

ΒΖ

71 (1978) 36-40.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Κ. ΗΟΙΙ.

Amphilochius νοn Ikonium ίπ seinem Verhaltnis Ζυ den grossen Kappadoziern.
Leipzig 1904. L. SALTET. La theologie d' Amphiloque: BLE (1905) 121-127. F.
CA VΑ LLERA, Amphilochiana: RSR 3 (1912) 68-74. J. RIVIERE. Contribution au dossier
des "Cur Oeus homo" populaires. Une homelie de s. Amphiloque d' lkonium: BLE (1945)
129-138. Κ. ΜΠΟΝΗ, Γρηγόριος ό Θεολόγος καί ό πρός τόν Άμφιλόχιον 'Ικονίου συγ
γενικός αύτοϋ δεσμός. Άθήνα 1953. 1. ORTIZ ΟΕ URBINA, Mariologia Amphilochii
lkoniensis: OCP 23 (1957) 186-191. Κ. ΜΠΟΝΗ, Τίνες αί καταπολεμούμεναι αίρέσεις έν
τφ εργψ τοϋ Άμφιλοχίου ... «Περί ψευδούς άσκήσεως», Άθήνα 1961 (σσ. 1·24). C.

642
ΟΑ ΤΕΜΑ, Amphiloque d' Iconium et Pseudo-Chrysostome: JOByz 23 (1974) 29-32. Ε.

OBERG, 'Ως παρά: Wer schrieb den sogennanten 150. Brief des BasiIeios?: 2KG 85 (1974)
1.10. J. MUNITZ, Α note οη the Ps·Chrysostom sermon Οπ ποΙ fearing death: Συμπόσιον...
'Ανάλεκτα Βλατάδων 18, Θεσσαλονίκη 1973, σσ. 120-124. S. J. VOICU, Ι' edizione di
Anfίlochio nel CChG: Aug 19 (1979) 359·364. Α. vOOBUS, Entdeckung einer unbekannten
Biographie des Athanasius νοη Alexandrien. Eine angeblich νοπ Amphilochius νοπ Ikonium
verfasste Vita: Β2 71 (1978) 36-40 (ένδιαφέρον κείμενο, πού δμως δύσκολα μπορεί ν' ά
ποδοθεί στόν Άμφιλόχιο). R. DARRICAU, Α heIlenist of the grand siecle, the Dominican
Fr. Combefis (1605-1676): RPL Ι (1978) 21·41 (έκδότης τού Άμφιλοχίου). J. WORTLEY,
Απ unpublished legeπd of an unworthy priest and saint Basil the Great (BHG 1449): ΑΒ
97 (1979) 363-371. ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, The pseudo-Amphilochian Vita Basilii. Απ apocryphal lίfe
of saint Basil the Great: F/orilegium 2 (1980) 217·239. F. J. THOMSON, The slavonic
translation of the Oratio ίη Mesopentecosten, ίπ paralyticum, et ίπ iI1ud ... : Β 54 (1984) 593-601.

131.

Τό

«Η ΚΑΤ' ΑΙΓΥΠΤΟΝ ΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑ» (394/395)

394

ή στίς άρχές του

395

6μάδα έπτά μοναχών, μέλη της «ά

δελφότητος» του Ρουφίνου στό νΟ ρος τών Έλαιών στά Ίεροσόλυ

μα (Πρ6λογος καί ΑΙ

14-15),

έπισκέφτηκε άπό θαυμασμό αίγυπτιακά

κέντρα του μοναχισμου καί δή τόπους άσκήσεως άναχωρητών καί
ήσυχαστών. 'Ένας άπό τούς έπτά άδελφούς

(6

διάκονος;), «παρα

κληθείς» καί χάριν οίκοδομής τών συμμοναστών του, διηγήθηκε τίς

έντυπώσεις του ταξιδιΟυ. Ύ πηρξε όμως έπιλεκτικός καί γι' αύτό πε
ριέγραψε μόνο

26

όνομαστές άσκητικές μορφές, πού ζουσαν ή κοι

μήθηκαν πρόσφατα ώς άναχωρητές ή κοινοβιάτες.

Τό εργο τιτλοφόρησε «Ή κατ' Αίγvπτοv τώv μοvαχώv ίστορία».
Τό μεγαλύτερό του μέρος είναι άφιερωμένο στούς άσκητές 'Ιωάννη
Λυκοπολίτη, Άπολλώ, Άμούν, Κόπρη καί ΠαφνούτιΟ. Ό συντάκτης

του εργου, πού δέν είναι γνωστός καί πού ένίοτε ταυτίζεται μέ κά
ΠΟιΟν άλεξανδρινό (άρχιδιάκονο;) Τιμόθεο, έμφανίζεται πολύ ένθου

σιασμένος άπ' όσα είδε καί όσα του διηγήθηκαν γιά άσκητές. Είναι
άκούραστος έπισκέπτης έρήμων καί σπηλαίων, άλλά γίνεται άπλός
καταγραφέας μόνο έξωτερικών φαινομένων καί πράξεων. Δέν εχει

διάθεση έμβαθύνσεως στόν τρόπο άσκήσεως τών ήρώων του ούτε

κι έπιχειρεί θεολογικές άποτιμήσεις. 'Αντίθετα, δέχεται άπερίεργα
κάθε διήγηση θαύματος ή άσκητικου κατορθώματος καί συστημα
τικά στρογγυλεύει τούς άριθμούς (ετη θανάτου, άσκήσεως, χειροτο
νίας κ.λπ. τών ήρώων του) στά πολλαπλάσια του

10.

Τό εργο άποτελεί χρήσιμη Ιστορική μαρτυρία γιά τόν αιγυπτιακό
μοναχισμό, άλλά πολύ ένωρίς γνώρισε σοβαρές έπεμβάσεις, μέ ά-
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ποτέλεσμα νά κυκλοφορεί στήν χειρόγραφη παράδοση μέ πολλές

μορφές, δύο-τρείς τών δποίων εμφανίστηκαν ίσως ήδη στά τελευ
ταία ετη του Δ' ή στίς άρχές του Ε' αΙ Τό γεγονός δυσχεραίνει πο
λύ τήν προσέγγιση της άρχικης μορφης του εργου.

Μεταφράστηκε στήν λατινική άπό τόν Ρουφίνο

chorum in Aegypto),

(Historia mona-

πού γιά μεγάλο διάστημα θεωρήθηκε άρχικός

συντάκτης του εργου, καί άκολούθησαν γρήγορα συριακή, άρμενι
κή, γεωργιανή καί παλαιοσλαβική μεταφράσεις

(CPG ΠΙ 5620).

'Εκδόσεις:

ΡΟ

65. 441-456 (άποσπάσματα). Ε. PREUSCHEN. Palladius und Rufίnus. Giessen 1897.
σσ. 1-97. Α. J. FESTUGIERE, Hisιoria monachorum ίη Aegypto, Bruxelles 1971 (Subsidia
hagiografίca 53). S. FRANK, Monche im frίihchristlichen Agypten. Dίisseldorf 1967. Λατι
νική μετάφραση Ρουφίνου: PL 21, 387-462.
Μελέτες:

R. REITZENSTEIN, Historia monachorum und Historia Lausiaca. Eine Sιudie zur
Geschichte des Monchιums und der frίihchristlichen Begriffe Gnostiker und Pneumatiker,
Gottingen 1916. Α. J. FESTUGIERE, Le probleme lίtteraίre de Ι' Historia Monachorum:
Hermes 83 (1955) 257-284. ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ. Lieux communs litteraires et themes de folk-Iore
dans Ι' Hagiographie primitive: WSt 73 (1960) 123-152. Ρ. CANART: Μυ 75 (1962) 267-273.
Ρ. DEVOS, Fragments coptes de Ι' 'Ήίsιοrίa Monachorum": ΑΒ 87 (1969) 428-430. ΤΟΥ
ΙΔΙΟΥ. Les nombres dans Ι· 'Ήίstorίa Monachorum ίη Aegypιo": ΑΒ 92 (1974) 97-108.
D. J. CΗΙΠΥ. Ει Ie deserl devint une cite ...• BegroIIes-en-Mauges 1980. σσ. 114-115 καί
άλλοϋ.

132.

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ (381-397)

Ό Νεκτάριος, πού καταγόταν άπό τήν Ταρσό της Κιλικίας, κα

τείχε τό άξίωμα του συγκλητικου καί είχε μεγάλη επιρροή, δταν δ
Διόδωρος Ταρσου πρότεινε τήν ύποψηφιότητά του γιά τόν θρόνο Κων

σταντινουπόλεως, μόλις δ Γρηγόριος Θεολόγος παραιτήθηκε άπό τόν
ίδιο θρόνο καί άπό τήν προεδρία της Β' Οίκουμ. Συνόδου (381). Ή
εκλογή του εγινε καί άμέσως προήδρευσε στήν Σύνοδο, της δποίας
τά κείμενα ύπέγραψε. Άνέπτυξε περαιτέρω συνοδική δράση κι ερ
γάστηκε μ' επιτυχία πρός λύση εσωτερικών προβλημάτων της επαρ
χίας του, άλλά καί της δλης 'Εκκλησίας της' Ανατολης. Συνέβαλε
στήν άρση τών παρεξηγήσεων μεταξύ άνατολικών καί δυτικών, καί

σύμφωνα μέ τόν κανόνα γ' της Β' Οίκουμ. Συνόδου, άσκησε πλήρη
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έκκλησιαστικά δικαιώματα στίς περιοχές της Θράκης, του Πόντου
καί της Άσίας.

Δέν ύπηρξε κυριολεκτικά συγγραφέας, άλλά ήταν ύπεύθυνος γιά τίς δο
γματικές, διοικητικές-έκκλησιαστικές άποφάσεις ή πράξεις πού ύπέγρα

ψε. Αύτές, πλήν τών αποφάσεων τών συνόδων τών έτών
καί

394

381,382,383,384

(γιά τίς αποφάσεις τών δποίων ήταν άπλώς συνυπεύθυνος) χάθη

καν, άλλά τίς γνωρίζουμε από μνείες ή περιγραφή τού περιεχομένου τους.

Grumel, Les regestes des Actes du Patriarcat de Constantinople, Ι 1,
Paris 19722, Να 1-12. Σώζεται μόνο στήν αρμενική «κανών» περί νηστείας
καί περί της έορτης τών Έπιφανίων (αύτόθι Να 12).

Βλ. ν.

133.

ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ ΜΙΛΑΝΟΥ (ΜΕΔΙΟΛΑΝΩΝ) (373/4-397)

ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ

EίσαγωΎ'l
Ό άνώτερος διοικητής του Μιλάνου 'Αμβρόσιος, ένας άριστος νο
μικός καί γραφειοκράτης, μόλις χειροτονήθηκε

(373

η

374)

έπίσκο

πος, έγινε κατηχητής, προστάτης καί ποιμένας τών πιστών. Είχε
δμως τόση δύναμη έσωτερική καί τόσο ταλέντο νά έπιβάλλεται, ώ
στε σύντομα άναδείχτηκε ό κατ' έξοχήν έπίσκοπος στήν Δύση. ΗΕ_

γινε έκκλησιαστική κεφαλή, πρόςτήν όποία έκόντες άκοντες στρέ
φονταν οί δυτικοί χριστιανοί καί άπό τήν όποία περίμεναν δλοι τρο
φή πνευματική.

Ό Ά. έγινε σημείο προσανατολισμου, φρονήματος καί δράσεως

έκκλησιαστικης, όπως ήταν στήν Άνατολή ό Βασίλειος καί παλαιό
τερα ό Άθανάσιος. Έδώ άκριβώς βρίσκεται τό μεγαλείο καί ή προσ
φορά του Ά. καί γι' αύτό τιμήθηκε καί τιμάται ώς μέγας διδάσκα

λος στήν Δύση, άλλά καί στήν Άνατολή.
Κριτήριο άξιολογήσεως του' Α. δέν πρέπει νά είναι τό τί νέο προσ

έφερε στήν θεολογία, άλλά πόσο έθρεψε τήν πεινασμένη τότε Πνευ
ματικά Δύση, άν έδωσε στήν Δύση τό πρότυπο έπισκόπου καί άν

επεισε τήν κρατική έξουσία νά μήν έπεμβαίνει στά έκκλησιαστικά
πράγματα. νΕχει καθοριστική σημασία γιά τήν πορεία του δυτικου
χριστιανισμου δτι ό Ά. άνταποκρίθηκε στίς παραπάνω άπαιτήσεις

μέ θαυμαστή έπιτυχία καί όρθοδοξία, χωρίς άξιόλογη θεολογική προ-
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παιδεία καί χωρίς μεγάλα όρθόδοξα πρότυπα στήν πεΡιΟχή. Καί αύ

τά σέ μιά εποχή φοβερών πολιτικών, κοινωνικών καί θρησκευτικών
άνακατατάξεων.
Οί εξωτερικοί παράγοντες πού δρισαν τό φαινόμενο Ά. υπηρξαν:
ή άριστη γνώση του ελληνορωμαϊκου κλασικου κόσμου (νομικου καί

ηθικοφιλοσοφικου), ή μύησή του στήν έλληνική θεολογία, ή χρήση
του Μιλάνου ώς έδρας τών αύτοκρατόρων καί ή στροφή τών αύτο
κρατόρων πρός τήν όρθόδοξη πίστη (Γρατιανου καί Μ. Θεοδοσίου).
Οί εσωτερικοί παράγοντες έχουν σχέση μέ τήν θεία καί φυσική χα
ρισματικότητα του άνδρα, μέ τόν θεληματικό του χαρακτήρα, μέ τόν

άσκητικό του βίο, μέ τήν άγάπη καί τήν αύστηρότητα (δταν χρεια
ζόταν) πρός τούς πιστούς καί τούς άρχοντες καί μέ τήν όρθοδοξία
του.

Ή επίδραση του' Α. στούς σύγχρονους καί τούς μεταγενέστερούς

του υπηρξε μεγάλη κι εύεργετική, άρκεί νά σημειώσουμε, δτι τήν συ
ναντάμε στά έργα του Αύγουστίνου, τό μέγα κυρος του όποίου δμως
επισκίασε άδικα τήν παρουσία του Ά. Ό Ρώμης Άγάθων

(678-682),

εκφράζοντας τό κοινό φρόνημα Άνατολης καί Δύσεως, τόν όνόμα

σε όρθά <<μέγαν διδάσκαλον». Στήν δυτική 'Εκκλησία ό Ά., μέ τούς
Αύγουστίνο, 'Ιερώνυμο καί Γρηγόριο τόν Μέγα, ίσχύει ώς κατ' εξο
χήν

doctor Ecclesiae.

Τό κλίμα της έποχης καί ή προετοιμασία τού Άμβροσίου

Τό κλίμα στό όποίο άναπτύχτηκε ό Ά. ήταν πολύ ταραγμένο. Ή
οίκογένειά του άνηκε στήν ρωμαϊκή άριστοκρατία, άλλά ό πατέρας
του, έπαρχος της Γαλλίας, πέθανε πολύ ενωρίς. Στήν Ρώμη ό Δά
μα σος

(366-384)

πραγίες,

άλλά,

επικράτησε του άντιπάλου του Ούρσίνου μέ βιαιο

μολονότι πολύ δημιΟυργικός,

θεολόγος καί μόλις περί τό

377

δέν ήταν ίκανός

άρχισε νά άποδέχεται τήν τριαδολο

γία του Μ. Βασιλείου. Ό μεγάλος λατίνος άμύντορας της όρθοδο

ξίας, ό Ίλάριος

Poitiers (367),

προσέφερε πολλά στόν άγώνακατά

του άρειανισμου καί γιά τόν εμπλουτισμό της λατινικης χριστιανι
κης γραμματείας. Έλάσσονες λατίνοι χριστιανοί, άπό τό

370,

έδω

σαν άπλώς μερικά χρήσιμα εξηγητικά πρακτικά έργα, εκεί πού τά

κενά της θεολογίας ήταν τεράστια καί οί πιστοί χρειάζονταν θεμε
λίωση. Ό άρειανισμός είχε θεολογικά νικηθεί στά μεγάλα κέντρα,
άλλά διατηρουσε τήν όρμή του στό 'Ιλλυρικό, στίς επαρχίες πρός
τόν Δούναβη καί δή στό Μιλάνο, του όποίου ό επίσκοπος, ό Αύξέν
τιος, ήταν άρειανός ( + 373). Οϊ αύτοκράτορες της Δύσεως καί δή ό
Γρατιανός καί ό Μ. ΘεοδόσιΟς ήταν φιλορθόδοξοι η όρθόδοξοι καί

ό Ά. τούς επηρέαζε άποφασιστικά.
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Τό οίκογενειακό πνευματικό κλίμα ήταν πολύ εύνοϊκό. Ή μεγά
λη του αδελφή Μαρκελλίνα, τό 353, αφιερώθηκε στόν μοναχισμό.
Μία μάρτυς, ή

Soteris,

ανήκε στήν οίκογένεια. Ό 'Α. μετά τά Τρέβι

ρα συνέχισε σπουδές ρητορικής, δικαίου καί έλληVΙKής γλώσσας στήν

Ρώμη, αλλά μέχρι τόν Δεκέμβριο του

373 ήταν

μόνο κατηχούμενος.

'Όλοι δμως γνώριζαν δτι ό 'Α., διοικητής από τό

370 τών

έπαρχιών

Αίμιλίας καί Λιγουρίας μέ έδρα τό Μιλάνο, είχε ψυχικά δεχτεί τόν
χριστιανισμό. 'Ήδη ώς σύμβουλος του προστάτη του Πρόβου, ύπάρ
χου τής αύλής (πρωθυπουργου), καί ώς διοικητής Μιλάνου θήτευσε
στήν συγγραφή, έχοντας αναστροφή μέ τούς λατίνους ρήτορες καί

ποιητές, τούς λατίνου ς στωικούς καί μέ τό ρωμαϊκό δίκαιο. WΙσως

μάλιστα νά είχε μελετήσει καί τόν ίουδαίο έξηγητή καί φιλόσοφο Φί
λωνα, πού σέ λίγο έγινε ό μεγάλος του δάσκαλος καί πρότυπο στήν
έρμηνεία τής ΠΔ.

Ή άντιμετώπιση τού άρειανισμού
Στό τέλος του

373

(ή αρχές του

374)

ό 'Α. διαδέχτηκε απρόσμενα

τόν άρειανό Αύξέντιο καί άρχισε τήν δράση του μέ ήπιο αγώνα κα

τά του αρειανισμου, τόν όποίο άργότερα πολέμησε σφοδρά, αφου
είχε ό ίδιος έξασφαλίσει έρείσματα στόν λαό καί σέ γείτονες έπι
σκόπους.

, Από

τό
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μάλιστα, δταν αύτοκράτορας τής Δύσεως έγινε ό νε

αρός Γρατιανός, τόν όποίο έπηρέαζε ό 'Α., άμεσα πέτυχε μέσω συ
νόδου στό Σίρμιο νά καταδικάσει τούς ίλλυρούς άρειανούς καί νά

έπαναφέρει στήν περιοχή νικαϊκούς έπισκόπους. Τό ίδιο έργο συνέ
χισε άργότερα μέ σύνοδο στήν 'Ακυληία

(381).

Γενικά ό 'Α. έβλεπε τόν αρειανισμό όχι τόσο ώς πρόβλημα θεολο
γικό δσο ώς πρόβλημα έκκλησιαστικής τακτικής κι έπιβολής τών
ορθοδόξων. Γι' αύτό κι έργάστηκε γιά τήν έξασφάλιση του συσχετι
σμου τών δυνάμεων καί τής κρατικής πρός τήν 'Εκκλησία βοήθειας,

ή όποία έπρεπε νά δοθεί, διότι στό πνευμα του 'Α. οί αρειανοί απο
τελουσαν κίνδυνο γιά τό ρωμαϊκό -κράτος δσο οί βάρβαροι. 'Έτσι
κατανοείται καί ή πληροφορία δτι ό 'Α., περί τό
τιανό ν' ακυρώσει τό διάταγμα Σιρμίου

379, έπεισε τόν Γρα
(edictum) του προηγούμενου

έτους, μέ τό όποίο κήρυσσε ανεξιθρησκεία, ίση μεταχείριση, των κάθε
είδους όμολογιων καί θρησκειών (Cod. Theodos. 16, 5, 5). Τά γεγο

νότα μπορεί ώς πρός τόν 'Α. νά μήν ήταν ακριβώς έτσι, αλλά είναι
σαφές δτι γιά τόν έπίσκοπό μας ή πολιτεία ώς χριστιανική, δπως

τήν θέλει, δέν μπορεί νά έχει ούδετερότητα, νά προστατεύει στόν ί
διο βαθμό τήν 'Εκκλησία (τήν αλήθεια) καί τούς αίρετικούς ή τούς
έθνικούς (τό ψευδος). Οί τελευταίοι, τούς όποίους θεωρουσε Ρω-
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μαίους, μόνο όνοχή της πολιτείας δικαιΟύνται νά έχουν, δχι καί τήν
φροντίδα της. 'Εκκλησία καί ρωμαϊκό κράτος καθηκον έχουν νά ερ
γαστούν γιά τήν ένταξη αίρετικών κι εθνικών στήν Έκκλησία. Συ
νεπής πρός τίς αντιλήψεις του αύτές ό Ά., δέν δίστασε ν' αγωνιστεί
γιά τήν απομάκρυνση τού βωμού της θεάς Νίκης

(Victoria)

όπό τήν

αίθουσα της ρωμαϊκης συγκλήτου, γιά τήν μή ανοικοδόμηση μέ κρα
τικά χρήματα συναγωγης (στό Καλλίνικο Μεσοποταμίας), τήν όποία

είχαν καταστρέψει χριστιανοί τό

μή παραχώρηση

ναών (Basίlica

στούς αρειανούς

(385/6).

portiana

καί

388, καί γιά τήν
Basilica nova Μιλάνου)

Στήν τελευταία περίπτωση μάλιστα είχε αντιπάλους τήν πα

νίσχυρη μητέρα τού νεαρού αύτοκράτορα της Δύσεως Ούαλεντινια
νού Β Ι, τήν Ίουστίνα, πολλούς αύλικούς όρειανούς καί τόν ίδιΟ τόν

αύτοκράτορα, τού όποίου διάταγμα (386) εξασφάλιζε δικαιώματα
στούς όμοίους (αρειανούς). Τότε ό Ά. κυΡιΟλεκτικά όργάνωσε αν
τίσταση τών πιστών, πού συγκεντρωμένοι στήν

Basilica portiana αρ

νούνταν νά τήν παραδώσουν στίς αρχές κι έψελναν ύμνους όντιφω
νικά, πού τότε συνέταξε καί μελοποίησε πρόχειρα ό 'Α.

θεολογία κατηχητική

Εύθύς ώς έγινε ό Ά. επίσκοπος (τέλος

373

η αρχές

374)

άρχισε

τό κηρυκτικό καί δή τό κατηχητικό έργο, πού έκτοτε κατείχε πρω
τεύουσα θέση στήν δλη ποιμαντική του φροντίδα. Τό έργο αύτό ή

ταν εξαιρετικά επίπονο γιά τόν αρχιερέα Ά., διότι έπρεπε συγχρόνως
νά διδάσκει, αλλά καί νά διδάσκεται μελετώντας καί ακούοντας (φαί
νεται δτι ό Σιμπλικιανός ήταν αύτός πού τόν είσήγαγε στά θεολογι
κά πράγματα). Καί αύτό διότι από πρίν δέν είχε αξιόλογη θεολογική
προπαιδεία. Πρίν γίνει επίσκοπος τόν συγκινούσε κυρίως τό ήθικό

μέρος τών λατίνων στωικών καί από χαρακτήρα δέν είχε θεωρητι
κά καί φιλοσοφικά ενδιαφέροντα. Τούτο φαίνεται Καί από τό δτι τό
περιεχόμενο της κατηχήσεώς του αλλά καί τών έργων του ύπηρξε

θεολογικά μόνο ενημερωτικό καί πολύ οίκοδομητικό καί ήθοπλα
στικό. Ύπηρξε αριστοτέχνης στήν παρουσίαση τών καιρίων στοι
χείων της τριαδολογίας καί στήν ανάπτυξη τών προβλημάτων τού

πνευματικού βίου. 'Ακόμη καί τά έρμηνευτικά του έργα είναι περισ
σότερο οίκοδομητικά-προτρεπτικά καί λιγότερο εξηγητικά. Ένίο

τε, πρόσωπα της ΠΔ άποτελούν άπλές αφορμές γιά σύνταξη μικρών
διατριβών μέ θέματα τού πνευματικού βίου.
Στήν πρώτη εποχή της δράσεώς του ό Ά. επηρεαζόταν αμεσότε

ρα από τούς στωικούς γιά τήν ήθική καί από τόν Φίλωνα γιά τήν έρ
μηνεία. Δέν άργησε δμως νά μυηθεί στήν έλληνική θεολογία. Τό

γεγονός απέβη αποφασιστικό γιά τόν εμπλουτισμό της λατινικης χρι-
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.

στιανικης γραμματείας μέ τήν έξαιρετικά πλούσια θεολογική παρά-

δοση τών έλλήνων θεολόγων καί Πατέρων, σπως ήταν οί 'Ωριγένης,
Ίππόλυτος, Εύσέβιος Καισαρείας, 'Αθανάσιος, Βασίλειος, Δίδυμος
Τυφλός, Κύριλλος 'Ιεροσολύμων καί Γρηγόριος Θεολόγος. WΕτσι γιά

πρώτη φορά ή Δύση γνώρισε τόσο έκτεταμένα τήν άνατολική θε
ολογία.
Έπειδή μάλιστα ό 'Α. ήταν έξοχος έκλαϊκευτής καί ταλαντουχος

δάσκαλος, έδωσε τήν θεολογία αύτή μέ ένάργεια, πειστικότητα καί
πληρότητα, διατηρώντας τά καίρια έπιχειρήματα καί καταλείπον
τας τήν λεπτολόγο έπιχειρηματολογία καί τίς δύσκολες θεολογικές

άναλύσεις, τίς όποίες ό ίδιος δέν άγαπουσε καί οί όποίες τότε δέν
θ' άφομοιώνονταν άπό τό άκροατήριό του. Τό γεγονός στι στά θεο
λογικά κυρίως θέματα άκολουθουσε τά έλληνικά του πρότυπα, ένίοτε
κατά λέξη, του στερεί τό προσόν της πρωτοτυπίας, άλλ' σχι καί τό
χάρισμα της προσαρμογής στά δεδομένα του πνευματικου του χώρου.
'Όπως μυήθηκε στήν έλληνική θεολογία, έτσι μυήθηκε καί στόν
νεοπλατωνισμό, μελετώντας τόν ίδιο τόν Πλωτίνο (Έννεάδες), πού
τόν βοήθησε νά ξεπεράσει τήν στατική άπάθεια τών στωικών καί νά
συνδέσει τήν άσκηση μέ τήν χριστολογία καί τήν σωτηριολογία. Δέν

έπαυσε σμως νά αίσθάνεται καί άπολογητής, έπαναφέροντας λίγο
τό κλίμα τών άπολογητών του Β' αΙ, πού στήν Δύση ήταν οίκείο

άκόμα καί στό τέλος του Δ' αΙ Χαρακτηριστικό είναι στι έπανα
λαμβάνει τό άφελές έπιχείρημά τους, στι οί 'Έλληνες έκλεψαν τίς
άλήθειές τους άπό τήν ΠΔ, πού ήταν άρχαιότερή τους. Χρησιμοποιεί

άνετα τήν φιλοσοφική σκέψη καί όμολογεί, συγχρόνως, στι γι' αύ
τόν «ή άλήθεια τών ψαράδων» είναι σπουδαιότερη άπό «τά 'επιχει
ρήματα τών φιλοσόφων» (ή

veritas
philosophorum: De incarnat. 9, 89).

pi~catorum άπό τά

argumenta

θεολογικά του έργα

Στά πλαίσια αύτά κατανοουνται τά έργα του Ά.

Spiritu Sancto (381)

καί

De jncarnatjonis.

De fide (378), Qe

Τά δύο πρώτα εγραψε μέ

αίτηση του αύτοκράτορα Γρατιανου. Έπιχειρεί σ' αύτά σύντομη τρια
δολογία καί πνευματολογία μέ στόχο τόν άρειανισμό καί μία στοι
χειώδη χριστολογία. Ή διερεύνηση καί ή άνάλυση τών προβλημάτων'

δέν φθάνουν στόν βαθμό πού αύτά είχαν έρευνηθεί στήν Άνατολή,
π.χ. άπό τόν Άθανάσιο, τόν Βασίλειο καί τόν Δίδυμο. 'Έχει σμως
μεγάλη σημασία τό γεγονός στι ό Ά. μεταφέρει εύρέως στήν Δύση

τήν θεολογική διεργασία, πού είχε συντελεστεί στήν Άνατολή καί
δή τήν όρθόδοξη θεμελίωση τών προβλημάτων. 'Ιδιαίτερα μέ τό De

Spiritu Sancto ό 'Α. γίνεται ό πρώτος πνευματολόγος της Δύσεως,
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ή όποία τώρα πλέον διαθέτει ενα συγκροτημένο σχετικό εργο (πού
ακολουθεί πιστά τόν Δίδυμο, αλλά καί τούς ΒασίλειΟ καί Άθανά

σιΟ), στό όποίο θά στηριχτουν οί μεταγενέστεροι λατίνοι θεολόγοι.
Στό εργο αύτό κηρύττει τήν όμοουσιότητα του Πνεύματος, θεωρεί
τόν Πατέρα πηγή, από τήν όποία τό Πνευμα πηγάζει ώς ποταμός,
καί χρησιμοποιεί τήν έκφραση

"Spiritus Sanctus procedit a Patre et
αναφέρεται στήν θεία οίκονομία (ad

Filio" (Ι 11, 20). Ή φράση δμως
extra κίνηση καί δχι ad intra τής

άγ. Τριάδας), στήν άποστολή του

Πνεύματος καί δχι στήν πηγή του, ή όποία είναι μόνο ό Πατέρας.
Μέ τό έργο

De incarnationis

(του ετους

382),

πού εχει ώς πηγή τήν

Πρός 'Επίκτητο έπιστολή του Άθανασίου καί τό Κατά Εύνομίου Α'

Β' του Βασιλείο,!, είσέρχεται στήν χριστολογία, αλλά γιά νά δώσει
μόνο τίς αναγκαίες βάσεις της ορθής πίστεως καί δχι γιά νά μελετή

σει τά προβλήματα, πού εθεταν τότε ό ΆπολινάΡιΟς καί οί αντίπο
δές του, οί ανΤιΟχειανοί δηλ. μέ τόν Διόδωρο Ταρσου καί τούς μα
θητές του. Ποτέ δέν προχωρεί σέ τομές θεολογικές, ακόμη καί δταν

τά προβλήματα είναι τελείως έπίκαιρα. Στήν προκειμένη δμως πε
ρίπτωση πρέπει νά σημειώσουμε δτι στήν Δύση τότε δέν είχε άνακύ
ψει αμεσα τό χριστολογικό ζήτημα, δπως συνέβαινε στήν Άνατολή.
Μέ τό περίφημο εργο

De officHs

δίνει στούς λατίνους τό πρώτο χρι

στιανικό έγχειρίδlO ήθlκης, πού έπηρέασε αφάνταστα τήν ήθικολο

γική σκέψη τών δυτικών, μολονότι αποτελεί εύφυή προσαρμογή στά
δεδομένα του χριστιανισμου ένός όμώνυμου εργου του Κικέρωνα. Ό
Ά. άκολουθεί πιστά τήν δομή του κικερώνειΟυ εργου, αλλά εχει τήν
δύναμη νά διακρίνει τήν στωική από τήν χριστιανική θεώρηση του
ανθρώπου.
Ό Ά. δέν πεΡιΟρίστηκε στήν σύνταξη έγχειριδίου ήθικης ούτε στήν

διαπίστωση δτι ό χριστιανισμός έχει δική του αντίληψη γιά τόν άν
θρωπο. Μέσω τών έρμηνευτικών καί τών Περί παρθενίας έργων του
προχώρησε μέ θαυμαστή έπιτυχία στήν οίκοδόμηση καί παρουσία
ση του καινου ανθρώπου. Μίλησε μέ πάθος γιά τήν άσκηση καί τήν

αρετή τής παρθενίας, τήν όποία θεμελίωνε στήν θεολογικά πολυσή
μαντη παρθενία τής Θεοτόκου, καί περιέγραψε μέ τήν βοήθεια του

Ώριγένη καί του Πλωτίνου τήν ανοδική πορεία της ψυχής σέ τέσσε
ρα στάδια. Άκόμη, έθεσε τίς θεολογικές βάσεις γιά τήν τιμή τών μαρ

τύρων, τών άγίων καί τών λειψάνων τους στήν Δύση, ύποστηρίζον
τα ς, λίγο περίεργα φυσικά, δη ή 'Εκκλησία συνεχίζει νά ειναι άγία,
έπειδή τιμά τούς μάρτυρές της. 'Ιδιαίτερα τόν απασχόλησε τό προ

πατορικό άμάρτημα καί ή μετάνοια, τήν όποία δμως. έφόσον πρό
κειται γιά βαρειά άμαρτήματα, δέχεται άπαξ τελούμενη καί μάλιστα
ι')ημόσια.
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Έρμηνεία οίκοδομητική

Τά εξηγητικά του έργα, πού είναι καί τά περισσότερα, συνιστουν
απέραντο πεδίο, στό όποίο-καλουνται οί πιστοί νά βρουν πνευματι

κή τροφή. Αίτία συντάξεώς τους είναι ή ποιμαντική φροντίδα του
επισκόπου. Κηρύττει, γιά νά οίκοδομήσει, καί όμιλεί, γιά νά κατη
χήσει καί ν' απολογηθεί ύπέρ του χριστιανισμου.

Πολλά έρμηνευτικά του έργα είναι η αύτούσια κηρύγματα η επε
ξεργασία κηρυγμάτων. Τούτων δμως έχει συχνά προηγηθεί εμβρι
θής ερευνα φιλολογική τών παλαιοδιαθηκικών κειμένων, γιά τά όποία

- διέθετε

καί κώδικες έλληνικούς, τήν γραφή τών όποίων προτιμουσε

ό.πό γραφές λατινικών κωδίκων. 'Εκτιμουσε τόσο πολύ τό έλληνικό
κείμενο της Π καί της ΚΔ, ωστε στήν ρύμη του λόγου του νά χρησι
μοποιεί λέξεις έλληνικές πρός διευκρίνιση του νοήματος. Πρόσωπα

η γεγονότα της ΠΔ, αλλά καί της ΚΔ, γίνονται αφορμή καί πρώτο
ύλικό γιά νά κτίσει τόν χριστιανό μέ τίς ποικίλες αρετές καί νά δι
δάξει τόν πνευματικό αγώνα. Ό σκοπός αύτός καί τό γεγονός δτι

ενωρίτατα μελέτησε τόν ίουδαίο Φίλωνα καί μετά τόν 'Ωριγένη, κά
νει τόν 'Α. έντονα επιρρεπή στήν ό.λληγορική έρμηνεία, τήν όποία
από ελάχιστα γνωστή τήν έκανε κτημα της δυτικης έρμηνευτικης.

'Ακολουθώντας τόν 'Ωριγένη καί άλλους ανατολικούς, ό.ναζητεί ό
'Α. τριπλή έννοια στήν ΠΔ: τήν φυσική (η ίστορική), τήν μυστική
καί τήν ήθlκή (βλ.

ln PsaJm. 1,2).

Οί Φίλωνας καί 'Ωριγένης, πού ό.ναφέραμε καί πού είναι οΙ μεγα
λύτεροι αλληγοριστές (ό ένας γιά τόν ιουδαϊσμό καί ό άλλος γιά τόν
χριστιανισμό), αποτελουν συγχρόνως τά πρότυπα καί τίς κύριες πηγές
του 'Α. 'Ενίοτε δμως ό Ά. αφομοίωνε καί διασκεύαζε τόσο ριζικά

τά πρότυπά του, ωστε νά αδυνατουμε νά επισημάνουμε τά συγκε
κριμένα δάνεια καί άς γνωρίζουμε πληθος απηχήσεων. Τότε πρέπει

νά μιλάμε γιά κείμενα, από τά όποία εμπνεύστηκε καί όχι γιά πη
γές, τίς όποίες αναπαρήγαγε. Αύτό ίσχύει καί γιά τά φιλοσοφικά του

πρότυπα, ιδιαίτερα της λατινικης γλώσσας ... Αλλοτε δμως καί δή
όχι σπάνια ή εξάρτηση του Ά. ό.πό τόν Φίλωνα, τόν 'Ωριγένη η τόν
Βασίλειο (π.χ. γιά τήν Έξαήμερον) ό.ρχίζει από τήν δομή του έργου
καί φθάνει μέχρι τίς λεπτομέρειες, τίς λέξεις. Τελευταία, οί φιλώνειες
πηγές τών παλαιοδιαθηκικών έξηγητικών έργων του Ά. μελετήθη

καν τόσο πολύ, ωστε μέρη όλόκληρα τών έργων του Π.χ. De paradiso,
De Cain et AbeJ καί De Abraham νά θεωρουνται αποσπάσματα αντί
στοιχων έργων του Φίλωνα. Καταβάλλεται μάλιστα ή φιλόδοξη προσ

πάθεια αποκαταστάσεως χαμένων φιλώνειων έργων μέσω ό.νάλογων

εργων του Ά. Γιά εύρύ δανεισμό προσφεύγει ό Ά. καί στόν Δίδυμο

Τυφλό, του όποίου τό ύπόμνημα στόν Ψαλμό 50 ύπάρχει στίς § 3-8,
41-42 καί 44-85 του αμβροσιανου έργου De apoJogia Daνid. Οί δανει-
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σμοί αύτοί έξηγουνται από τήν βιασύνη του Ά. νά δώσει πνευματι
κή τροφή στούς λατίνους χριστιανούς, πού διέθεταν πτωχότατη
σχετική γραμματεία, καί από τό δτι μυήθηκε στήν θεολογία, έγινε
μεγάλος έπίσκοπος κι έγραψε τόσα πολλά σέ διάστημα μόλις

.

τών, από τό

374

μέχρι τό

397.

23

έ-

Πάντως τά δάνεια δέν έξηγουν τό έρ

γο του 'Α., από τόν όποίο δέν έλλειψε καί ή αύτονομία, πού διαπι
στώνουμε στήν έπιλογή έρμηνειών τής ΠΔ καί προπαντός στό ύπό
μVΗμά του στό ΕύαΥΥέλιο του Λουκα. 'Εδώ, έπειδή δέν είχε πρότυπο
έλληνικό, αύτενέργησε μέ πολλή έπιτυχία, χωρίς βέβαια νά λησμο
νεί τόν Ώριγένη.

Συμβολή στόν λειτουργικό βίο
Ή παράδοση γνωρίζει «'Αμβροσιανή ι\ειτουΡΥία» (ή

«' Αμβροσιανό

λειτουργικό τύπο») καί πολλούς αμβροσιανούς ϋμνους. Ή έρευνα

έδειξε δτι ό 'Α. δέν συνέταξε νέο τύπο ι\εlτουΡΥίας. Δέχτηκε αύτόν
πού ύπήρχε στό Μιλάνο, άλλά πραγματοποίησε κάποιες έπεμβάσεις
ή προσθήκες καί συνετέλεσε στήν έξάπλωσή του. Ή μεγάλη συμβο
λή του' Α. στήν λειτουργική ζωή έχει σχέση μέ τήν σύνταξη καί με

λοποίηση ϋμνων κατά τήν Μ. Έβδομάδα του

386.

Αύτό συνέβη δταν

μέ κρατική διαταγή στρατιώτες περικύκλωσαν τήν

Basilica portiana,

γιά νά τήν καταλάβουν καί νά τήν παραδώσουν στούς αρειανούς (ό
μοίους). Οί όρθόδοξοι πιστοί, μέ τόν έπίσκοπο ' Α. έπικεφαλής, αν
τέδρασαν κι έμειναν κλεισμένοι στόν ναό. Οί πιστοί έκεί χρειάζονταν
θάρρος, ύπομονή καί πνευματική αναψυχή, πού ένίσχυσε ό 'Α. μέ
ϋμνους, τούς όποίους έκείνες τίς ώρες έγραψε πρόχειρα, μελοποίη
σε άπλά καί ό λαός άρχισε νά τούς ψέλνει αντιφωνικά (δπως γινό

ταν ήδη μέ τούς Ψαλμούς). Είκοσι καί πλέον χρόνια ένωρίτερα ό
ΊλάΡιΟς Poitiers προσπάθησε νά εισαγάγει ανάλογη ύμνωδία στήν
'Εκκλησία, χωρίς δμως αξιόλογο αποτέλεσμα. Έπομένως ό Ά. μπο

ρεί νά θεωρηθεί όριστικός εισηγητής τών λειτουργικών ϋμνων στήν
δλη δυτική 'Εκκλησία.

Οί ϋμνοι, τούς όποίους αρχικά συνέταξε ό 'Α. κατά τό παράδει
γμα τής' Ανατολής (καθώς πληροφορεί ό Αύγουστίνος: Confessiones
9,7,15), βελτιώθηκαν ασφαλώς ρυθμικά καί μουσικά καί έντάχτη
καν όργανικά άπό τόν ίδιο τόν 'Α. στό ύπάρχον λειτουργικό τυπι
κό, πού όνομάστηκε «αμβροσιανό». Πολύ γρήγορα συντάχτηκαν καί
άλλοι ϋμνοι από άλλους γιά τούς λοιπούς λειτουργικούς τύπους τής
Δύσεως. 'Ως πρότυπα τών ϋμνων του ό 'Α. είχε- κυρίως τήν έθνική
θρησκευτική ποίηση καί κάποιο λαϊκό χριστιανικό τραγούδι.
Οϊ ϋμνοι, από άποψη δομής καί μέτρου, ήταν δύο στροφές μέ τέσ

σερες στίχους ή κάθε μία, σέ ιαμβικά δίμετρα:
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'Έχουμε αύστηρή δομή, κάποιΟ λυρισμό καί αμεσότητα, διάθεση
οίκοδομητική καί κάποτε περιεχόμενο δογματικό. Ό Ά. δέν ύπηρ
ξε αξιόλογος ποιητής, αλλά μέ τούς ύμνους του συγκίνησε πολύ τούς

πιστούς καί ίδιαίτερα τόν μανιχαίο ακόμη Αύγουστίνο, πού έτσι τό
έπόμενο έτος

(387),

ακούοντας Καί κηρύγματα του 'Α., έγινε χριστια

νός από τόν ίδιο τόν 'Α. Ή γλώσσα τους είναι εύληπτη
ητική

-

-

όχι διανο

έπηρεασμένη από τήν θρησκευτική έθνική καί δή τήν λαϊκή

ποίηση.

Έκκλησία καί αύτοκράτορας
Στήν προσπάθειά του ν' αντιμετωπίσει τούς αρειανούς καί τούς
έθνικούς, πού συχνά πετύχαιναν εύνοϊκή γιά τά σχέδιά τους έπέμ
βαση του αύτοκράτορα, καθόρισε·μέ τρόπο σαφή καί ορθό τά δρια
της δικαιοδοσίας του αύτοκράτορα καί τό πεδίο δράσεως της 'Εκ
κλησίας. Ό πρώτος δέν μπορεί νά έπεμβαίνει στά ζητήματα πίστε

ως. Γι' αύτά μόνο οί έπίσκοποι ό.ποφασίζουν, ακόμη καί αν πρόκειται
νά κρίνουν τήν πίστη του αύτοκράτορα. Αύτός δέν έπιτρέπεται, ώς
χριστιανός πλέον, νά φέρει τόν τίτλο

pontifex maximus,

τόν όποίο

πράγματι ό Γρατιανός δέχτηκε νά έγκατα λείψει. Στήν Έπιστολή του

20,19,

ό 'Α. γίνεται έπιγραμματικός: στόν αύτοκράτορα ανήκουν τά

παλάτια, στόν έπίσκοπο οί οίκοι του Θεου (οί ναοί). Βέβαια οί αντι

λήψεις αύτές δέν είναι νέες. Τίς διατύπωσαν σ' έποχές πιό δύσκο
λες γιά τήν 'Εκκλησία στήν Δύση ό Κορδούης ΗΟ σιος

στήν 'Ανατολή ό 'Αθανάσιος

( + 373).

( + 357/8)

καί

Τώρα δμως ό 'Α. είχε τίς κα

τάλληλες συνθηκες καί τήν έσωτερική δύναμη νά τίς έπιβάλει, ω
στε νά δημιουργηθεί καί στήν Δύση σχετική παράδοση, τήν όποία

οί έπίσκοποι Ρώμης χρειάζονταν πολύ, χωρίς καί ν' απαλλαγουν με
ρικοί ό.πό αύτούς από ένδιαφέροντα πολιτικά καί κρατικιστικά.
Πρωτείο «όμολογίας» τού Htτpov

Ό θεληματικός χαρακτήρας του 'Α. καί ή αποφασιστική του στάση
έναντι τών αρειανών καί τών αύτοκρατόρων όδήγησε πολλούς νά
μιλήσουν γι' αύταρχισμό του 'Α. καί κυριαρχικές έπιδιώξεις, πού δ
μως δέν έχουν έρείσματα στίς πηγές. ΤΗταν έξαιρετικά ταπεινός καί

αγνοουσε κάθε είδος κυριαρχικών αξιώσεων έναντι όποιουδήποτε έ
πισκόπου. Μέ τήν έπιρροή του σέ αύτοκράτορες μπορουσε νά έπε
κτείνει τά δικαιώματά του. Δέν τό έΚανε. 'Αντίθετα, βοηθουσε τόν

Ρώμης Δάμασο, τόν όποίο πολεμούσε ό αντίπαπας Ούρσίνος, καί

653
αναγνώριζε δτι ή 'Εκκλησία της Ρώμης ήταν κεφαλή της δλης

ρωμαϊκης-δυτικης 'Εκκλησίας (Epist.
δος πρωτείου έξουσίας. Στό εργο του

11,4), άλλ' άγνοούσε κάθε εί
De incarnationis (4,32) έξηγεί

τί άποκόμισε ό άπόστολος Πέτρος μέ τήν όμολογία του καί τούς λό
γους τού Κυρίου πρός αύτόν (Ματθ. 16,17 έξ.). Ό Ά. μιλάει πρώτος
καί μέ άπόλυτη σαφήνεια γιά πρωτείο, τό όποίο δμως δέν είναι ούτε

τιμης ούτε τάξεως-έξουσίας, άλλά μόνο πρωτείο δμολΟΥίας καί πί
στεως

("Primatum egit, primatum confessionis utique,
primatum fidei, n ο π ο r d ί π ί s").

ποπ

honoris,

Ή σαφήνεια τών λόγων τούτων καί ή δήλωση δτι τό πρωτείο δέν

είναι τάξεως δισικητικης-έξουσίας ('Όrdίπίs") προϋποθέτει τόν Ά.

γνώστη καί δέκτη σχετικών άξιώσεων τού Ρώμης Δαμάσου, τίς ό
ποίες δμως ό μεγάλος έπίσκοπος τού Μιλάνου άπέκρουσε ρητά.

ΒΙΟΣ
Ό 'Α. γεννήθηκε άπό αριστοκράτες χριστιανούς μεταξύ

337

καί

339 στά

ΤρέβιΡα της Γαλλίας, όπου δ πατέρας του ήταν έπαρχος πού πέθανε πολύ
ένωρίς. Τό 353 έγκαταστάθηκε μέ τήν οικογένειά του στήν Ρώμη, δπου συ
νέχισε σπουδές, ιδιαίτερα στήν ρητορική, τά νομικά καί τήν έλληνική γλώσ
σα. Στράφηκε στίς κρατικές όπηρεσίες γιά σταδιοδρομία καί από τό

368

άσκούσε τό έπάγγελμα τού δικηγόρου στό Σίρμιο (σήμερα: Γιουγκοσλα
βία). Ό έπαρχος τού πραιτωρίου (πρωθυπουργός) Πρόβος διέκρινε τίς με

γάλες του ίκανότητες, τόν προσέλαβε σύμβουλο καί τό

consularis

370

τόν διόρισε

(άνώτερο διοικητή) τών έπαρχιών Αιμιλίας καί Λιγουρίας μέ ε

δρα τό Μιλάνο. -Ηδη μελετούσε πολύ λατίνους ποιητές, ρήτορες καί ελ
ληνες φιλοσόφους καί ασφαλώς θήτευε στήν συγγραφή. νΕδειξε σύνεση καί

γνώση τών διοικητικών πραγμάτων, μέ αποτέλεσμα νά γίνει σεβαστός από
τόν πληθυσμό, δηλ. άπό έθνικούς, άρειανόφρονες, πού κυριαρχούσαν μέ

τόν έπίσκοπο Μιλάνου Αύξέντιο, καί από τούς παραγκωνισμένους όρθο
δόξους.

Μετά τόν θάνατο τού Αύξεντίου, στά τέλη τού

373

(άλλοι προτιμούν τό

374), δημιουργήθηκε μεγάλη ταραχή γιά τήν έκλογή νέου έπισκόπου. Τότε
παρουσιάστηκε δ διοικητής' Α. γιά νά κατευνάσει τά πνεύματα, αλλά, κα
τά τήν παράδοση, άκούστηκε μιά φωνή: «Άμβρόσιον έπίσκοπον»! "Ολοι,
αρειανοί καί δρθόδοξοι, τήν έπανέλαβαν, έλπίζοντας ότι θά εχουν τόν Ά.
μέ τό μέρος τους. Ό Ά., πού ήταν άκόμη μόνο κατηχούμενος, αποχώρη
σε νά σκεφτεί καί ν' άποφασίσει. Φαίνεται δμως ότι δ προστάτης του Πρό
βος καί άλλοι αύλικοί έπαιξαν σημαντικό ρόλο στήν έκλογή. Γρήγορα
βαπτίστηκε καί στίς 7 Δεκεμβρίου χειροτονήθηκε άπευθείας έπίσκοπος.
"Οταν ανέλαβε τά έπισκοπικά του καθήκοντα, είχε ν' αντιμετωπίσει τήν
Ι;ντονη παρουσία τών άρειανών στό Μιλάνο καί σέ δλο τό 'Ιλλυρικό, όπου
ένωρίς έξέτεινε τήν δράση του μόνο καί μόνο γιά νά μειώσει τήν έκεί πίεση

τών άρειανών. Συνετέλεσε στήν σύγκληση συνόδων (όπως στό Σίρμιο τό
380, στήν 'Ακυληία τό 381 καί στήν Ρώμη τό 382), στίς δποίες έργάστηκε

γιά τήν έπιβολή της όρθοδοξίας καί τών όρθόδοξων έπισκόπων. Συγχρό
νως ό Ά., έπειδή δέν είχε θεολογική προπαιδεία, δέχτηκε τήν βοήθεια τού
πρεσβυτέρου Σιμπλικιανού, πού τόν είσήγαγε στήν έλληνική θεολογική
γραμματεία. Κήρυττε κάθε Κυριακή κι έορτή, διατηρούσε σχέσεις ύψηλού

έπιπέδου μέ τήν αύτοκρατορική αύλή καί μάλιστα είχε τόσο κύρος κι εύ
στροφία πού εγινε - μοναδική περίπτωση - σύμβουλος τριών αύτοκρατόρων:
Γρατιανού, Ούαλεντινιανού Β' καί Θεοδοσίου τού Μεγάλου. Τήν δύναμη

αύτών προσπάθησε νά χρησιμοποιήσει γιά τήν έπιβολή της 'Ορθοδοξίας,
ένώ παράλληλα δέν δίσταζε ν' αντιτεθεί στίς ένέργειές τους, δταν αύτές
αντέβαιναν έπικίνδυνα στό πνεύμα της Έκκλησίας. νΕτσι π.χ. τό

390,

δ

ταν ό Θεοδόσιος διέταξε φοβερή σφαγή στήν Θεσσαλονίκη, γιά νά έκδικη

θεί τόν θάνατο στρατιωτών κατά τήν διάρκεια λαϊκης έξεγέρσεως, δ 'Α.
απέφυγε νά συναντήσει τόν αύτοκράτορα καί, αφού έξασφάλισε τήν συναί
νεση όμόρων έπισκόπων, τόν ύποχρέωσε νά δείξει δημόσια τήν μετάνοιά
του καί τότε τόν δέχτηκε στήν Θεία κοινωνία.

Στήν προσωπική του ζωή ήταν ασκητικός καί όλιγαρκής. Τήν μεγάλη
του περιουσία διέθεσε γιά τούς πτωχούς καί τίς άνάγκες της Έκκλησίας.

νΕκτισε πολλούς ναούς, άνέπτυξε πλούσιο φιλανθρωπικό έργο (έξαγορά
ζοντας π.χ. αίχμαλώτους) καί φρόντιζε γιά τήν παιδεία τών κληρικών.

vE_

λαβε μέρος σέ πολλές συνόδους χάριν της πίστεως καί της είρήνης της
Έκκλησίας, γιά μερικές τών όποίων είχε τήν πρωτοβουλία ό ίδιος. νΕσφα_

λε όμως στίς έκτιμήσεις του προκειμένου γιά τό θέμα τού αντιοχειανού σχί
σματος καί άντιτέθηκε, μέ τούς περισσότερους δυτικούς, στήν άπόφαση

της Β' ΟΙκουμ. Συνόδου

(381) νά

χειροτονήσει τόν Νεκτάριο έπίσκοπο στήν

Κωνσταντινούπολη καί νά δεχτεί τόν Φλαβιανό

(380-403) ώς

κανονικό έπί

σκοπο Άντιοχείας.

Έπιστρέφοντας από ταξίδι στήν Pavia τόν Φεβρουάριο τού 397, αρρώ
στησε καί στίς 4 Άπριλίου κοιμήθηκε. Τάφηκε στήν Βασιλική πού όνομά
ζεται Άμβροσιανή. Ή μνήμη του στήν δυτική καί τήν άνατολική Έκκλησία
τιμάται στίς

7

Δεκεμβρίου.

ΕΡΓΑ

Ό Ά. ύπηρξε πληθωρικός συγγραφέας. Τά θέματά του όρίζονταν άπό
τίς ανάγκες τών πιστών της έποχης. Πολλά του έργα συνιστούν άπλή βελ
τίωση κηρυγμάτων πρός κατηχουμένους καί πιστούς, κάτι πού έχει έπιπτώ
σεις στήν δομή καί τήν έρευνητικότητά τους. Πηγές του ύπηρξαν κυρίως

οί έλληνες Πατέρες μέ τόν Φίλωνα, αλλά καί οί λατίνοι χριστιανοί συγγρα
ωείς, δπως ακόμη φιλοσοφικά κείμενα έλλήνων καί λατίνων. Στά έξηγητι
κά καί τά δογματικά του έργα δέν έμφανίζει πρωτοτυπία, τήν όποία όμως

βρίσκουμε στά άσκητικοοικοδομητικά. Ή γλώσσα του είναι αύστηρή (τού

ανώτερου κρατικού ύπαλλήλου), άλλά ένίοτε εχει έξάρσεις, αμεσότητα καί

ό5S

λυρισμό.

- Αλλοτε

πάλι δ λόγος γίνεται έλλειπτικός καί σκοτεινός, έπειδή

προϋποθέτει στοιχεία πού αγνοούμε σήμερα.
Βάσει τού περιεχομένου τους τά εργα τού' Α. διακρίνονται συμβατικά σέ:
Δογματικά, De fide-De Sriritu sancto-De incarnationis dominicae
sacramento- De paenitentia Κ.α.
Έξηγητικά-οίκοδομητικά, Hexaemeron-De paradiso-De Cain et AbeJ-De
Noe, De Abraham-De Isaak vel anima. De bono mortis-De Joseph. De
Patriarchis-De apologia David-Expositio de Psalmo 118-Expositio evang.
secundum Lucam Κ.α.
Ήθικοασκητικά, De officίis ministrorum-De virginibus-De virginitate Κ.α.
Κατηχητικά, De mysterjjs-De sacramentis-Explanatio Symbo/i ad jnitiandos.

Λόγους καί όμιλίες, ΈπlτάφlOυς-έπlκήδεΙOυς-έπίκαrρOυς.
'Ύμνους κι έπιγράμματα κι έπιστολές.

Πολλών εργων ή χρονολόγηση είναι πολύ δύσκολη καί οί σχετικές συζη
τήσεις συνεχίζονται. Ό αναγνώστης θά μπορεί νά παρακολουθήσει μέσω
τών ακριβώς ή τών κατά προσέγγιση χρονολογημένων εργων τήν πνευμα
τική άνέλιξη καί δημιουργία τού' Α.

De paradiso

(Περί τού παραδείσου). Γράφηκε μάλλον μεταξύ

375

καί

378.

Ύπομνηματίζει τήν σχετική μέ τόν παράδεισο καί τήν πτώση διήγηση της
Γενέσεως, δανειζόμενος πολλά στοιχεία τού Φίλωνα, τόν όποίο κι ενίοτε
παρερμηνεύει.
ΡΙ

14, 291-332. C. SCHENKL:

De virginibus

CSΕΙ

32,

Ι

(1897) 265-336.

(Περί τών παρθένων). Τοποθετείται στό

377,

είναι από τά

πρώτα εργα του καί αποτελεί καταγραφή κηρυγμάτων. Διαιρείται σέ τρία

μέρη (βιβλία) καί είναι τό πρώτο σημαντικό εργο περί παρθενίας στήν λα
τινική γλώσσα.
ΡΙ
Μ.

16, 197-244. Ε. CAZZANIGA, S. Ambrosii ... dc virginibus lίbrί tres, ΤΟΓίπο 1948.
SALVATI, Sant' Ambrogio. Sι:ritti suIla verginita, Torino 1955, σσ. 15-163.

De fide

(Περί πίστεως). Γράφηκε γιά ενημέρωση τού αύτοκράτορα Γρα

τιανού στήν δρθόδοξη πίστη. Τά δύο πρώτα μέρη (βιβλία) συντάχτηκαν τέ
λος

377

μέ αρχές

378.

Τά τρία αλλα περί τό

380.

Καταγραφή της νικαϊκης

τριαδολογίας μέ πηγές τούς' lλάριο, 'Αθανάσιο, Βασίλειο καί Δίδυμο Τυφλό.
ΡΙ

16,549-726. J.
78,8 (1962).

ΥΙΖΖΙΝΙ,

Dc fide ... Liber primus, Roma 1905.

Ο. f-ΆΙ.LΕR: C'SEL

De viduis (Περί χηρών). Μεταξύ 377 καί 378. Ύποστηρίζει στι ή χηρεία
είναι κατώτερη από τήν παρθενία καί ανώτερη άπό τόν γάμο, τόν όποίο
πάντως δέν περιφρονεί.
Ρ/.

16, 247-276.

656
De excessu

fratήs

Satyri

(Περί του θανάτου του άδελφου του Σατύρου).

Δύο ρητορικοί καί παρηγορητικοί λόγοι"στόν άδελφό του Σάτυρο, τό
ΡΙ

16, 1345-1414.

Ο.

378.

FALLER: CSEL 73,7 (1955) 207-325.

De virginitate (Περί παρθενίας). Γράφηκε περί τό 378. 'Υπερασπίζει τίς
άπόψεις του De virginibus. Στήν σημερινή του μορφή οί παράγραφοι 14-23
δέν προέρχονται άπό τόν Άβρόσιο.
ΡΙ
Μ.

16,279-316. Ε. CAZZANIGA, S. Ambrosii ... de virgiπitate lίber unus, ΤΟΓίπο 1954.
SALVATI, Sant' Ambrogio. Scritti suIIa verginita, ΤΟΓίπο 1955, σσ. 169-237.

De Cain et Abel (Περί του Κάιν καί του
paradiso, μάλλον μέχρι τό 378. Διακρίνεται

ν Αβελ). Γράφηκε μετά τό

De

σέ δύο μέρη, στά όποία εξετά

ζεται ή θυσία του Κάιν καί του ν Αβελ.
ΡΙ

14, 333-380. C. SCHENKL: CSEL 32,

De officiis ministrorum (Περί

Ι

(1897) 339-409.

καθηκόντων τών λειτουργών). Ή χρονολό

γησή του είναι πολύ δυσχερής. Τοποθετείται άπό τό

377

μέχρι τό

391.

Σκο

πός του 'Α. ήταν νά βοηθήσει τούς κληρικούς άλλά καί τούς λαϊκούς
χριστιανούς μ' ~να έγχειρίδιο ήθικης, ώς άπάντηση μάλιστα στήν ηθική τών

εθνικών (στωικών). Πρότυπο είχε τό όμώνυμο του Κικέρωνα εργο, του ό
ποίου ακολούθησε τήν τριμερή δομή. Άναπτύσσει τά καθήκοντα, πού τά

διακρίνει σέ ύποχρεωτικά καί ευαγγελικά. Τά δεύτερα είναι πνευματικότε

ρα. Τό έργο δέν ~χει τήν καλλιέπεια του Κικέρωνα καί είναι πολύ πρακτι
κότερο. Προσπαθεί νά ύπερβεί, ενίοτε μ' επιτυχία, τήν στωική ηθική καί
χρησιμοποιεί πολλά παραδείγματα από τήν ΠΔ.
ΡΙ

16,25-194. G. ΤΑΜΙΕΤΤΙ, S. Ambrogius, De officiis lίbrί tres, ΤΟΓίπο 19064. Α.
S. Ambrogio, Dei doveri degli ecclesiastici, ΤΟΓίπο 1938. G. BANTERLE, είς
Opera omnia di Sanc' Ambrogio, ΧΙΙΙ, Ι, Roma-Milano 1977. Μ. TESTARD, Les devoires
(τού Άμβροσίου), Ι: lπtroductίon, Livre Ι, Paris Bude 1984.
Ι'Α VASIN,

De Noe et archa

(Περί του Νώε καί της κιβωτου). Ή σύνταξή του τοποθε

τείται από άλλους στό

378/9

καί από άλλους στό

383/4.

Τό σωζόμενο κεί

μενο εχει κενά καί αποτελεί ~να βιβλίο τής σειρας βιβλίων, πού αφιέρωσε
στούς πατριάρχες της ΠΔ. Άρχίζοντας από τό Γενέσ.

6,

άσχολείται κυ

ρίως μέ τήν κατασκευή της κιβωτου καί τόν κατακλυσμό, άκολουθώντας
τόν Φίλωνα.
ΡΙ

14,381-438. C. SCHENKL: CSEL 32,

De Tobia (Περί Τωβίτ).

Ι

(1897) 413-497.

Τοποθετείται μεταξύ

380 καί 390.

'Ασχολείται λι

γότερο μέ τό πρόσωπο του Τωβίτ καί περισσότερο μέ τούς τοκογλύφους
κι αισχροκερδείς, αντλώντας άπό τήν Γραφή, τόν Βιργίλιο καί από ψευδο

βασιλειανό εργο (Ομιλία είς Ψαλμ.

14, 2).
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ΡΙ 14,797-832. C. SCHENKL: CSEL 32,2 (1897) 519-573. L. Μ. ZUCKER, De Tobia:
PSt 25 (1933). Μ. GIACCHERO, De Tobia. Saggio introduttivo, Γενεύη 1965.

De Spiritu Sancto
χεια του

(Περί του αγ. Πνεύματος). Γράφηκε τό

381

ώς συνέ

De fίde. Άκολουθεί δομή καί περιεχόμενο του όμώνυμου εργου

του Διδύμου, ένώ εκμεταλλεύεται καί τά έργα του Βασιλείου Κατά Εύνο

μισυ Γ' καί Περί τού ιiγίoυ Πνεύματος.
ΡΙ

16,731-850. J. VΙΖΖΙΝΙ, De Spiritu Sancto (Bibl. Sanct. Patrum), Roma 1905-1906.
Ο. fΆLΙΕR: CSEL 79,9 (1964) 15-222. C. MORESCHINI-E. ΒΕΙΙΙΝΙ, είς Opera omnia
di Sanr' Ambrogio, χvι, Milano-Roma 1979.

De incarnationis Dominicae Sacramento

(Περί του μυστηρίου της ενσαρ

κώσεως του Κυρίου). Γράφηκε στίς αρχές του

382.

'Εκθέτει μέ συντομία

τήν χριστολογία βάσει της επιστολης Πρ6ς 'Επίκτητον του' Αθανασίου καί
του Κατά Εύνομίου Α '-Β' του Βασιλείου. 'Αποβλέπει στήν άντίκρουση του
απολιναρισμου καί του πρισκιλλιανισμου, αλλά καί του άρειανισμου.
ΡΙ
είς

16,853-884. Ο. FALLER: CSEL 79,9 (1964) 223-281. C. MORESCHINI-E.
Opera omnia di Sant' Ambrogio, χvι, Mίlano-Roma 1979.

De apologia prophetae David (Περί

ΒΕΙΙΙΝΙ,

της άπολογίας του προφήτου Δαυίδ).

Ώς χρόνος συντάξεώς του έχουν προταθεί τά έτη

383, 386

καί

387.

'Ανα

λαμβάνει, μέ αφορμή συμβάντα στήν αυτοκρατορική αυλή, νά δείξει δτι

ό Δαυίδ, μολονότι άμάρτησε κι εγκλημάτησε, εδειξε μετάνοια καί πολλές
αρετές. Οί παράγραφοι

3-8, 41-42 καί 44-85

αποτελούν παράφραση του προ

λόγου καί του Ύπομνήματος του Διδύμου Τυφλου στόν Ψαλμό
ΡΙ

Ρ. ΗΑΟΟΤ:

14,891-960. C. SCHENKL: CSEL 32,2 (1897) 299-355.

De Abraham librί duo (Περί Άβραάμ βιβλία δύο).
του προτείνονται τά ετη 382/3, 387 καί μετά τό 388.

50.

SCh 239 (1977).

'Ως χρόνος συντάξεώς
Πρόκειται γιά δύο δια

φορετικά μεταξύ τους έργα. Τό πρώτο εχει περισσότερο οίκοδομητικό χα
ρακτήρα. Τό δεύτερο είναι φιλολογικότερο καί χρησιμοποιεί αλληγορική
έρμηνεία μέ τήν έπίδραση τού Φίλωνα.
ΡΙ

14,441-524. C. SCHENKL: CSEL 32,1, (\897) 501-638.

De Jacob et de vita beata

(Περί 'Ιακώβ καί της μακαρίας ζωης). Οίκοδο

μητικό εργο σέ δύο βιβλία, γραμμένα μεταξύ

386

καί

388.

Περιγράφει τήν

επίγεια ευτυχία καί τήν ουράνια μακαριότητα (Α' βιβλίο), τήν όποία διαπι
στώνει στήν ζωή του 'Ιακώβ (Β' βιβλίο).
ΡΙ 14,627-670. C. SCHENKL: CSEL 32, 2 (1897) 3-70. R. ΡΑΙΙΑ, είς Opera omnia
di Sant' Ambrogio, Milano-Roma 1982, σσ. 228-333.

De interpellatione Job et David (Περί

παραπόνων 'Ιώβ καί Δαυίδ). 'Ως χρό

νος συντάξεώς του εχουν προταθεί τά ετη

383, 387

καί

394.

Πρόκειται γιά
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τέσσερα κηρύγματα, στά δποία έKτiθεται τό πρόβλημα της ευτυχίας των
κακων ανθρώπων καί της δυστυχίας των αγαθων.

PL 14,835-890. C. SCHENKL: CSEL 32,2 (1897) 211-296.

De paenitentia
μαίνονται μεταξύ

(Περί μετανοίας). Οί προτάσεις χρονολογήσεώς του κυ

384 καί 390 ή 394.

'Αντικρούει τήν σκληρότητα των νοουα

τιανων, πού αρνούνται τήν δυνατότητα συγχωρήσεως των μετά τό βάπτισμα
άμαρτιων, καί όρθά έξηγεί ότι οί κληρικοί μπορούν νά συγχωρούν δποια
δήποτε άμαρτία, κάτι πού είχε πρωτος διδάξει δ Διονύσιος Κορίνθου ήδη
στόν Β' αΙ

PL 16,485-546.

Ο

FALLER: CSEL 73, 7 (1955) 117-206. R. GRYSON: SCh 179 (1971).

'Ύμνοι. Ή γέννηση τής άμβροσιανής καί γενικά τής λατινικής λειτουρ
γικής ποιήσεως καί ύμνωδίας τοποθετείται στό ετος

386.

Τότε δ Άμβρό

σιος συνέταξε καί μελοποίησε στίχους, πού ψάλθηκαν αντιφωνικά. Ό

σκοπός του είναι μέ εικόνες καί σχήματα, μέ γλώσσα λαϊκή καί συναισθη
ματική νά θερμάνει τήν πίστη των δρθόδοξων χριστιανων. Πολλοί ύμνοι

χαρακτηρίζονται αμβροσιανοί, αλλά δέν είναι όλοι αUΘενΤΙKOί. Άδιαμφι

σβήτητοι είναι μόνο

4, τούς δποίους αναφέρει δ Αυγουστίνος: Aeterne rerum
conditor - Dcus crcator omnium - 1am surgit hora tcrtia - Intcndc qui rcgis
Israel. Ό Dreves θεωρεί αUΘενΤΙKOύς 14, ό Walpole 18, ένω δ Μ. Simonetti
8. Ή συζήτηση γιά τήν γνησιότητά τους θά συνεχιστεί γιά πολύ. Ή δομή
των ύμνων είναι άπλή. 'Αποτελούνται άπό δύο στροφές τεσσάρων στίχων
σέ ιαμβικά δίμετρα. Ό γνωστός ύμνος Τc
ανήκει στόν Νικήτα

Dcum

δέν ανήκει στόν Ά. (ίσως

Remesiana).

ΡΙ. 16, 1409·1412. Α. STEIER: Jahrb. {ϋτ klas. Philol., Suppι. 28 (1903) 651-660. ΚΙ.
BLUME·G. Μ. DREVES: Analecta hymnica medii acvi, τ. 50, Leipzig 1907, σσ. 10·21.
Α. S. W ΑΙΡΟΙΕ, Early latin hymns, Cambridge 1922, σσ. Ι 6- ι Ι 4. Μ. SI ΜΟΝ ΕΤΤΙ,
Inno\ogia ambrosiana, Albc 1956. L. SOLLAZZO, Inni di sanl' Ambrogio. Parma 1964.

'Επιγράμματα. Ό Ά. συνέταξε καί τρία δίστιχα επιγράμματα. Συζητεί

ται ή γνησιότητα

21 Tituli,

δηλαδή

2l

δίστιχων έξαμέτρων γιά πρόσωπα

τής ΠΔ.
Ε. ΟΙΕΙ,

Inscriptioncs latinae christianae vetercs, Ι, Berlin 1925, σ. 352 (n. 1800-1), σ.
362 (n. 1841), σ. 424 (π. 2165). PLS Ι, 585-587. Tίιulί: S. ΜΕRΚΙΕ, Die ambrosianischc
Titulί: RQ 10 (1896) 185-222. PLS Ι, 587-589.

Sermo contra Auxentium de Basilicis tradendis

(Λόγος κατά Αυξεντίου περί

των παραδοτέων Βασιλικων). 'Εκφωνήθηκε τό

386

καί είναι αντιαρειανι

κου περιεχομένου.

PL 16, 1049-1053.

Expositio Psalmi 118

('Εξήγησις του Ψαλμού Ι Ι 8). Είναι από τά έκτενέ-
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στερα έργα τού 'Α., γραμμένο μεταξύ

386

καί

390 ..' Ερμηνεύει

γιά νά OIKO-

δομi!σει τούς πιστούς ήθικά, χωρίς νά λησμονεί καί τήν τυπολογική έρμη
νεία, τήν όποία συνδέει μέ τήν εκκλησιολογία.
ΡΙ

15, 1261·1604.

Exaemeron (Εις

Μ.

PETSCHENIG: CSEL 62, 5 (913).

τήν έξαήμερον). Γράφηκε μεταξύ

γιά εννέα δμιλίες στήν δημιουργία (Γένεσ. Ι,

1-26),

386

καί

Πρόκειται

390.

πού είχαν ώς πρότυπο

τό όμώνυμο έργο (Ομιλίες επίσης) τού Μ. Βασιλείου, τόν όποίο ακολουθεί
στήν δομή, άλλά στήν επεξεργασία δείχνει καί αυτονομία. Πηγές άκόμα
είχε άνάλογα έργα τών Ώριγένη καί Ίππολύτου.
ΡΙ.

14,133-288. C. SCHENKL: CSEL 32, Ι (1897) 3-261. G.
Ι Ι, Milano-Roma 1979.

ΒΕΝΤΕΙΕ, εiςΟΡera

omnia

di Sant' Ambrogio,

De Isaac eI anima (Περί 'Ισαάκ καί ψυχής). Τοποθετείται στά έτη 386,
388 καί 391. Άλληγορειται ή γαμιαία ένωση τού 'Ισαάκ καί της Ρεβέκκας
πρός τήν ένωση της ψυχης μέ τόν Χριστό. Είχε ώς πηγές χαμένο υπόμνη
μα τού Ώριγένη στό Άσμα άσμάτων καί υπόμνημα τού Ίππολύτου στό
ίδιο βιβλικό κείμενο. Ό 'Α. εχει χρησιμοποιήσει τόν Πλωτίνο.
ΡΙ

14,527-560. C. SCHENKL: CSEI. 32, Ι (1897) 641-700. C. MORESCH1NI, εΙς Opera
omnia di Sant' Ambrogio, ΙΙΙ, Milano-Roma 1982, σσ. 32-125 (μέ Ιταλική μετάφραση).

De Helia et jejunio (Περί Ήλία καί νηστείας). Όμιλητικό κείμενο. Τοπο
θετείται μεταξύ 387 καί 390. Μέ αφορμή τό παράδειγμα τού προφήτη Ήλία
μιλάει γιά τήν νηστεία, λαμβάνοντας ιδέες καί δομή από τόν Μ. Βασίλειο.
ΡΙ

14,731-764. C. SCHENKL: CSEL 32,2 (1897) 411-465.

De fuga saeculi (Περί φυγής εκ

Μ.

J. BUCK: PSr 19 (1929).

τού αιώνος-κόσμου). Είναι συναγωγή όμι

λιών, πού τοποθετούνται στά ετη

387

μέχρι

394.

Προσπαθεί νά πείσει τούς

ακροατές του γιά τήν φιληδονία καί τήν ματαιότητα τού κόσμου, τόν ό
ποίο πρέπει ν' αποφεύγουν.
ΡΙ

14, 597-624. C. SCHENKl_: CSEL 32,2 (1897) 163-207.

De Joseph

(Περί τού πατριάρχου 'Ιωσήφ). Γράφηκε μάλλον περί τό

388

καί τονίζει τήν σωφροσύνη τού Ίωσήφ, χαρακτηριστικά τού όποίου προ
τυπώνουν στοιχεία τού προσώπου καί τού έργου τού Χριστού.
ΡΙ 14,673-704. C. SCHENKL: CSEL 32, 2 (1897) 73-122. R.
di Sant' Ambrogio, 111, Milano - Roma 1982, σσ. 344-409.

ΡΑΙΙΑ, εΙς

Opera omnia

Expositio Evangelii secundum Lucam (Έξήγησις τού κατά Λουκάν Εύαγ
γελίου). Τό 389 έλαβαν τήν τελική τους επεξεργασμένη μορφή 25 περίπου
κηρύγματα πού εκφωνήθηκαν παλαιότερα. Χωρίζεται σέ 10 βιβλία. Είναι
τό έκτενέστερο από τά εργα τού '~. καί τό μόνο αφιερωμένο στην ΚΔ. Σκο-
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πός του είναι νά εξηγήσει τίς διαφορές μεταξύ τών ευαγγελικών διηγήσε
ων, νά διασαφηνίσει πολλά χωρία (καί των άλλων ΕύαΎΎελίων) καί νά
πολεμήσει τούς αίρετικούς. Χρησιμοποιεί τήν ήθική, τήν αλληγορική καί
τήν ίστορική ερμηνεία. Πηγές του είναι ό Ευσέβιος (βιβλίο (11), δ 'Ωριγένης
(βιβλία

1-11)

καί ό Ίλάριος.

ΡΙ 15, 1607-1944. C. καί Η. SCHENKL: CSEL 32,4 (1902). Μ. ADRIAEN: CCL 4 (1957).
G. T1SS0T: SCh 45 bis (1971) καί 52 bis (1976). G. COPPA, εις Opera omnia di Sant'
Ambrogio. ΧΙ, ΙΧ Ι, Roma-Milano 1978.

De Nabuthae historia (Περί της ίστορίας τού Ναβουθαί). Πιθανότατα γρά
φηκε τό 389/390. Μέ αφορμή την διήγηση (ΓΙ 8ασιλ. 21) τού Ναβουθαί στη
λιτεύει τήν φιλαργυρία των πλουσίων, στηριζόμενος στόν Μ. Βασίλειο καί
χρησιμοποιώντας κλασικούς συγγραφείς.
ΡΙ 14.765-792. C. SCHENKL: CSEL 32,2 (1897) 469-516.
1.a storia di Naboth ...• Ι' Aquila 1975.

De mysteriis (Περί

μυστηρίων). Γράφηκε περί τό

Μ.

G. MARA. Ambrogio.

390.

'Αναλύει σέ νεοφω

τίστους τά μυστήρια τού Βαπτίσματος καί της Ευχαριστίας.
ΡΙ

16, 405-426.
156-192.

Ο.

FALLER: CSEl. 73. 7 (1955) 78-116.

De sacramentίs (Περί τών

Β. ΒΟΤΤΕ:

SC'h 25 bis (1961)

μυστηρίων). Στενογράφηση καί μεταγενέστερη

(μάλλον) αποκρυπτογράφηση εξη όμιλΙών πού εκανε περί τό

390,

γιά νά

μυήσει τούς κατηχουμένους στά μυστήρια τού Βαπτίσματος, τού Χρίσμα

τος καί της θείας Ευχαριστίας. Ό

Gamber

αμφιβάλλει ακόμα γιά τήν γνη

σιότητα τού εργου, πού εχει κάποιες μορφολογικές διαφορές εν σχέσει πρός
τά λοιπά εργα τού 'Α.
ΡΙ 16. 435-482. Ο. FALLER: CSEL 73, 7 (1955) 13-85. Η. CHADWICK,
sacramcnts, london 1960. Β. ΒΟΤΤΕ: SCh 25 bis (1961) 60-136.

ΟΠ

thc

De bono mortίs (Περί τού αγαθού τού θανάτου). Τοποθετείται στό ετος
390. Συνεχίζει σκέψεις πού έκανε στό De Isaac et anima, ύποστηρίζει δτι
ό θάνατος είναι άγαθό, διότι τότε τό σώμα αναπαύεται καί ή ψυχή έλευθε
ρώνεται, καί διακρίνει τόν θάνατο σέ πνευματικό, ενεκα της άμαρτίας, σέ
μυστικό, ενεκα της ενώσεως μέ τόν Χριστό, καί σέ φυσικό.
ΡΙ

14,567-596. C. SCHENKL: CSEL 32. 1(1897) 703-753. W. Τ. WIESNER. De bono
mortis. (PSr). Washington 1970. C. MORESCHINI. εις Opera omnia di Sant' Ambrogio.
111, Milano-Roma 1982. σσ. 128-211 (καί ίταλ. μετάφραση).

De Ρatήarchίs ή De benedictionibus Ρatήarcharum (Περί πατριαρχών ή Περί
τών εύλΟ'Υιών των πατριαρχών). Γράφηκε μάλλον λίγο μετά τό 390 καί επι
χειρεί άλληγορική ερμηνεία τών ευλογιών, πού δ 'Ιακώβ εδωσε στά τέκνα
του.

ΡΙ

14,707-728. C. SCHENKL: CSEL 32,2 (1897) 125-160.
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De instίtutione virginis (Περί διδασκαλίας παρθένου). Γράφηκε μεταξύ 391
392, γιά νά διδάξει μία νέα, τήν 'Αμβροσία, αφιερωμένη στόν Χριστό,

καί

καί νά αναιρέσει απόψεις πού αμφισβητούσαν τήν αειπαρθενία τής Θε
οτόκου.

PL 16,319-348.
303-397.

Μ.

SALVATI, S. Ambrogio. Scritti sulla verginita,

De obitu Valentiniani

ΤΟΓίπο

1955,

σσ.

(Περί τού θανάτου τού ουαλεντινιανού). Έπιτάφιος

στόν αυτοκράτορα ουαλεντινιανό, τό

392.

'Αναφέρεται καί στίς σχέσεις

Έκκλησίας (επισκόπου) καί αυτοκράτορα.

PL 16, 1417-1444.

ο.

FALLER: CSEL 73, 7 (1955) 327-367.

Exhortatio virginiIatίs (Προτροπή
λία τό 393 στήν Φλωρεντία.
PL 16, 351-380.
403-499.

Μ.

εις παρθενίαν). Έκφωνήθηκε ώς όμι

SAL VΑ ΤΙ, S. Ambrogio. Scritti sulla verginita,

De obiIu Theodosii

ΤΟΓίπο

1955,

σσ.

(Περί τού θανάτου τού Θεοδοσίου). Έπιτάφιος λόγος

καί εγκώμιο στόν αυτοκράτορα Θεοδόσιο (Φεβρ.

395).

Ή προσφυγή στόν

Ώριγένη είναι κι εδώ σαφής.

PL 16, 1447-1488.

Ο

FALLER: CSEL 73, 7 (1955) 369-401.

ExplanaIio Symboli ad initiandos

(Έξήγησις τού Συμβόλου πρός αρχα

ρίους). Πρόσφατα καταδείχτηκε ή γνησιότητα τού έργου από τούς

Connolly, ο. Faller κ.ά. Ό Gamber
Β. Botte: SCh 25 bis (1961) 46-59.

όμως τήν αρνείται: ΕΙ

R.
(1965) 109-116.

PL 16, 1193-1196. R. Η. CONNOL Υ, The Explanatio Symboli ad initiandos ... , Cambridgc
1952. ο. FALLER: CSEl. 73,7 (1955) 1-12.

Expositio Esaiae prophetae (Έξήγησις

Ήσα'ϊου τού προφήτου). Σώζονται

μόνον αποσπάσματα σέ έργα τού Αυγουστίνου.
Ρ. Α.

BALLERINI: CCL 14 (1957) 403-408.

EpisIulae (Έπιστολαί). Συλλογή πού περιλαμβάνει 91 επιστολικά κείμε
να. Τήν έκδοση τών περισσοτέρων φρόντισε ό ίδιος ό 'Α., τό 394 μάλλον,
σέ εννέα βιβλία. Τό δέκατο μέ τίς λοιπές επιστολές εκδόθηκε αμέσως μετά
τόν θάνατό του. Ή Έπιστ. 23 είναι νόθος, ενώ ή συλλογή περιλαμβάνει
κι επιστολές πρός τόν Ά. Άποδέκτες είναι αυτοκράτορες, έπίσκοποι, α
ξιωματούχοι καί άλλα σύγχρονα πρόσωπα. Ή σημασία τους είναι μεγάλη
γιά τήν γνώση τής θρησκευτικής, εκκλησιαστικής, πολιτικής καί κοινωνι-.

κής καταστάσεως τής έποχής. Ή Έπιστ.
(Πρακτικά συνόδου Άκυληίας, τού

8 είναι τά Gesta concίlii Aqui/eiensis
έτους 381).
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ΡΙ 16,913-1342. Ο. FALLER: CSEL 82, Ι (1968) (βιβλία ι-νι). Μ. ZELZER: CSEL
3 (1982) (βιβλίο Χ, οί έκτός συλλογης του 'Α. έπιστολές καί τά Gesta της συνόδου 'Ακυ
ληίας). L. MACHIELSEN: SEJG 12 (1961) (άπόσπ. Έπιστ. πρός Γρατιανό).

Enarrationes ίη

ΧΙΙ

Psalmos Davidicos (Εξηγήσεις εις 12 δαυϊδικούς Ψαλ
12 δμιλίες πού άντιστοιχούν στούς έξης 12 Ψαλμούς:
1,35-40,43,45,47-48 καί 61. 'Εκφωνήθηκαν σέ διαφορετικές ήμερομηνίες,

μούς). Πρόκειται γιά

άλλά στήν τελευταία περίοδο της ζωης τού Άμβροσίου. Τήν 'Ομιλία στόν

Ψαλμό

43

ύπαγόρευε αρρωστος καί δ θάνατος τόν πρόλαβε πρίν τήν τε

λειώσει. Μετά τόν θάνατό του κάποιος σύναξε τίς 'Ομιλίες καί τίς συνεξέ
δωκε. Περιέχουν ίχνη κειμένων τού Ώριγένη καί τού Βασιλείου.
ΡΙ

14,963-1238.

Μ.

PESCHENIG: CSEL 62, 6 (1919) .

•Απολεσθέντα:
α) De sacramento regenerationis siνe de philosophia (σώζονται άπoσ~άσμα
τα: Ρ. Α. BaUerini, S. Ambrosίi Opera Omnia, ιν, Milano 1879, σσ. 905-908).
β) Libellus ad Pansophium. γ) Commentarii adversus nonnul1os Platonicos.
δ) Έπιστολαί κ.α .
•Αμφιβαλλόμενα:
Praeconium pascale 'ΈχuΙtet": Β. CapeIIe: Miscellanea G. Mercati, Ι, Roma
1946, σσ. 219-246.
Apologia David altera: C. Schenkl: CSEL 32, 2 (1897) 359-408.
Carmen de termini numeri excellentia: C. Weyman, Beitrage zur Geschichtc
der christlich-Iateinischen Poesie, Μϋnchen 1926, σσ. 43-46.
Symbolum "Quicumque": C. Η. Τurner: JTS 10 (1910) 401-411.
νΕκθεσlς πίστεως (Expositio fidei). 'Απόσπασμα διέσωσε ό Θεοδώρητος
Κύρου στόν Έρανιστή Β': ΡΙ 16, 847-850. ρα 83, 181-188. Πρόκειται γιά
()μνο χριστολογικό.

Νόθα:

1) Altercatio contra eos, qui animam ΏΟΏ confitentur esse ... 2) De χΙίί
mansionibus filiorum lsrael. 3) De Trinitate ή Tractatus in Symbolum
ApostoJorum. 4) Libcllus de dignitate sacerdotali. 5) De Spiritu Sancto. 6) De
fide ad Hieronymum. 7) Libellus fidei. 8) Versus dc naturis rerum. 9) De

pudicitia et castitate. 10) Dc concordia Matthaei et Lucac ίΏ genealogia Christi.
11) Sermo ίΏ Lucam V 1. 12) Exhortatio ad neophyιos de Symbolo. 13) Epistula
de monacho energumcno. 14) Sermones (τού άποδόθηκαν δεκάδες 'Ομιλίες).
Βλ CPL 170-183.
.
Μέ τό δνομα τού' Αμβροσίου συνδέθηκε άπό παρεξήγηση καί τό περίφη

μο «Ύπ6μνημα είς τάς έπιστολάς τού Παύλου», ό συντάκτης τού δποίου
~μεινε στήν ίστορία της f:ρευνας μέ τό άνεπιτυχές όνομα Ambrosiaster, γιά
τόν δποίο βλ. ιδιαίτερο κεφάλαιο.
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Ή σχετική μέ τό πρόσωπο, τό εργο καί τήν καθόλου δράση του Άμβροσίου βιβλιο

γραφία είναι τεράστια καί γι' αύτό θά παραθέσουμε λήμματα μέ τρόπο έπιλεκτικό καί
μέ προτίμηση στίς μονογραφίες, τά γενικά καί συλλογικά εργα.
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134.

ΔΙΔ ΥΜΟΣ Ο ΤΥΦΛΟΣ (313;-398)
δ εγκυκλοπαιδικός έρμηνευτής

ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ

Είσαγωγή
Ό Δίδυμος γεννήθηκε καί πέθανε (π.

313-398)

στήν 'Αλεξάνδρεια,

δπου έδρασε ώς έρμηνευτής της ΠΔ κυρίως καί διδάσκαλος στήν

έκεί κατηχητική Σχολή. Ύπήρξε φυσιογνωμία θαυμαστής φιλοπο
νίας καί σπάνιας μνήμης. 'Έζησε τελείως αθόρυβα καί απέφευγε στήν

κρίσιμη ωρα όξείες αντιπαραθέσεις, πρός τούς αρειανούς πρώτα καί
τούς αντιωριγενιστές έπειτα. ΤΗταν από χαρακτήρα πράος καί συμ
παθής, γι' αύτό καί δλοι τόν αγαπουσαν, αλλά καί δλοι σιώπησαν

γιά τήν δράση καί τό έργο του. 'Εάν έλειπαν οί σύντομες - κι ένίοτε
οχι ακριβείς - αναφορές τών Ίερωνύμου (De νiris i11. 109 καί XpOVI-
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κόν

8, 812),

Ρουφίνου

(Hist. eccles.

ΙΙ 7) καί Παλλαδίου (ι\αυσαϊκόν

4), πού γιά κάποιο διάστημα έγιναν καί ακουστές τού Διδύμου, δέν
θά γνωρίζαμε γι' αύτόν από συγχρόνους του σχεδόν τίποτα ... Αλλω

στε τά εργα του δέν περιέχουν καθόλου βιογραφικά στοιχεία, πλήν
της μνείας δικών του, προγενέστερων έκάστοτε, έργων.
Ό Δίδυμος είχε αξιόλογη έγκυκλοπαιδική μόρφωση, μικρή φιλο
σοφική κατάρτιση καί μεγάλη συγγραφική δράση χωρίς ό 'ίδιος νά

μπορεί νά διαβάζει. Σέ ήλικία τεσσάρων έτών, πρίν μάθει ανάγνωση
καί γραφή, τυφλώθηκε (Παλλάδιος). Τόν Ε ι αΙ ό Σωζομενός ('Εκ

κλησ. ίστ. Γ'

15)

πληροφορεί δτι ό Δίδυμος τυφλώθηκε, αφού είχε

ήδη μάθει τά πρώτα γράμματα. Καί αύτό άν είχε συμβεί, δέν μειώνει
τό γεγονός δτι ό νεαρός Δίδυμος απέκτησε τήν παιδεία του μόνο α
κούοντας δασκάλους καί προπαντός είδικό διαβαστή, πού τού έξα
σφάλιζε ή εύπορη οίκογένειά του.
Οί παράγοντες πού συνετέλεσαν στήν διαμόρφωση της σκέψεως

τού Διδύμου καί πού έρμηνεύουν τό έργο του είναι τρείς:
α. 'Α ναπτύχτηκε σέ περιβάλλον στό όποίο κυριαρχούσε ή όρθό
δοξη θεολογία καί μάλιστα ή μορφή τού Μ. 'Αθανασίου, γι' αύτό στίς

κρίσιμες δεκαετίες 330-380, δταν δηλ. έπικρατούσε ό αρειανισμός,
ό Δίδυμος δέν γνώρισε αμφιταλαντεύσεις, άν κρίνουμε από τά έργα

του, αλλά καί δέν αντιμετώπισε διώξεις από τούς αρειανούς.

β. 'Αγάπησε τήν έρμηνεία τών Γραφών, εργο στό όποίο αφιέρωσε
όλόκληρη τήν ζωή του μέ αδιαμφισβήτητο δάσκαλο τόν Ώριγένη.
Τά έργα καί οί αντιλήψεις τού τελευταίου συγκρότησαν τήν πρώτι
στη πηγή της θεολογικης του σκέψεως καί τών θεωρητικών-μετα

φυσικών του αναλύσεων, πρός τίς όποίες έδειχνε ίδιαίτερη κλίση.

Ή έρμηνεία ήταν τό πιό δύσκολο απ' δσα θά μπορούσε νά κάνει ώς
τυφλός, διότι απαιτούσε λεπτομερή γνώση πολλών συγχρόνως κει
μένων.

γ. 'Ενωρίς άποσύρθηκε σέ απομονωμένη κατοικία ή κελλί έξω άπό

τήν 'Αλεξάνδρεια, δπου έζησε ώς μοναχός μέ άσκηση καί μελέτη.
Δέν ανηκε σέ κάποιο από τά πλησίον της 'Αλεξάνδρειας εύρισκό

μενα σπουδαία της έποχης του ασκητικά-μοναστικά κέντρα τών Κελ
λίων, της Σκήτης ή της Νιτρίας. WΙσως γι' αύτό δέν μιλάει γιά τόν
μοναχισμό της έποχης του. Φαίνεται δμως δτι σχετιζόταν μέ μονα

στικούς κύκλους, πού μελετούσαν καί τιμούσαν πολύ τόν Ώριγένη.
Ό Δίδυμος, σέ αντίθεση μέ τά πλήθη τών απαίδευτων μοναχών, καλλιεργούσε καί πρόβαλλε ένα πρότυπο θεωρητικών καί μορφωμένων

μοναχών (τόν «θεωρητικόν» καί «γνωστικόν» άνθρωπον: Είς Ζαχαρ.
ιν ι 12· Ι 269), πού θά όργανώσει αργότερα, μετά τό 383, ό Εύά

11 29·

γριος σέ όμάδα γνωστικών μοναχών ή «παρεμβολήν τών γνωστικών»,

δπως τήν όνόμαζαν. Αύτή θά έξελιχτεί σέ παράταξη ώριγενιστών.

.
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Αύτονόητα καί οί τρείς αύτοί παράγοντες προσδιόρισαν καί τό δι
δακτικό

fpyo

του Διδύμου, όταν, σέ άγνωστο γιά μας χρόνο, τόν διό

ρισε ό 'Αθανάσιος διευθυντή στήν κατηχητική Σχολή. Έκεί απέκτησε

φήμη σπουδαίου δασκάλου, ώστε νά σπεύσουν νά τόν ακούσουν με
ταξύ άλλων καί οί λατίνοι έκκλησιαστικοί συγγραφείς Ρουφίνος καί
'Ιερώνυμος, πού μέ τόν Κασσιόδωρο καί τόν Έπιφάνιο Σχολαστικό
μεταφύτευσαν τόν Δίδυμο στήν Δύση, μεταφράζοντας έργα του στήν

λατινική. Βέβαια, στήν μεταφύτευση αύτή προηγήθηκε ό 'Αμβρόσιος
Μιλάνου, πού γιά τό έργο του Π.χ.

De apologia

Daνid καί δή τό

De

Spjritu sancto κύρια πηγή του είχε κείμενα του Διδύμου. Τά έργα του,
έρμηνευτικά η διατριβές, είναι κυρίως μαθήματα-όμιλίες από τήν έ
δρα, πού έπειτα

-

χωρίς η μέ έπουσιώδεις έπεμβάσεις

-

αποτέλεσαν

ένότητες.

Ή έρμηνεία του

Τό έρμ ηνευτικό έργο του Διδύμου είναι τεράστιο γιά τήν έποχή του,
δεδομένου μάλιστα ότι τό δημιούργησε όντας τυφλός. Τό έργο αύτό

έγινε κυρίως γνωστό μετά τόν β' παγκόσμιο πόλεμο, αφου μόλις τό

1941

ανακαλύφτηκαν στήν

γίου ' Αρσενίου) πάπυροι

Toura της Αίγύπτου (στήν μονή του α
περίπου 2000 σελίδων μέ έργα του Ώριγένη

καί του Διδύμου. Ή τυχαία όσο καί περιπετειώδης αύτή ανεύρεση
απέδωσε πέντε ύπομνήματα του Διδύμου (στήν Γένεση, τούς Ψαλ
μούς, τόν 'Ιώβ, τόν Έκκλησιαστή καί τόν Ζαχαρία), ένώ παλαιότε
ρα γνωρίζαμε μόνο αποσπάσματα όρισμένων έξηγητικών του εργων,
πού σώζονται σέ διάφορες «Σειρές». 'Ήδη έχουν έκδοθεί όλα τά ύ
πομνήματα καί συνεχίζεται ή έρμηνευτική καί θεολογική τους απο
τίμηση.

Βάσει λοιπόν τών παλαιών καί τών νέων έργων ό Δίδυμος αποδει
κνύεται αξιόλογος, αλλά όχι πολύ πρωτότυπος έρμηνευτής της ΠΔ.
Μέ τήν ΚΔ ασχολήθηκε πολύ λίγο. Σώζονται μόνο αποσπάσματα
Σχολίων του σέ καινοδιαθηκικά κείμενα καί λατινική μετάφραση σύν
τομου ύπομνήματος στίς Κανονικές (= Ποιμαντικές) 'Επιστολές. Γιά
τόν Κανόνα της ΚΔ είχε συγκεχυμένη αντίληψη καί μεγάλη ανοχή
γιά τά απόκρυφα, διότι θεωρεί κανονικά βιβλία τίς Πράξεις 'Ιωάν

νου, τόν Ποιμένα τού Έρμα, τήν 'Επιστολή Βαρνάβα, τήν Διδαχή
καί τήν 'Επιστολή Α ι Κλήμη Ρώμης (Είς Ζαχαρίαν καί Είς 'Εκκλη
σιαστήν). Προϋποθέτει εύρύτατη γνώση της μεθόδου καί τών ανά
λογων έρμηνευτικών εργων του Ώριγένη, τόν όποίο δέν μνημονεύει

γιά νά μήν προκαλεί τούς αντιωριγενιστές, αλλά δέν γνωρίζει όλό
κληρη τήν έρμηνευτική διεργασία της 'Ανατολης. Δείχνει έξαιρετι

κή φροντίδα γιά τό βιβλικό κείμενο πού χρησιμοποιεί, αλλά δέν είναι
στούς σκοπούς του ή αποκατάσταση του κειμένου, έφόσον αγνοου-
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σε τήν έβραϊκή καί ή έλλειψη όράσεως τόν δυσκόλευε νά ελέγχει συγ
χρόνως πολλές γραφές χωρίων. Γιά τό κείμενο τών Ο' χρησιμοποι
ουσε καί έκδοση πού δέν μας είναι γνωστή.
Έπειδή παρακολουθουσε τό βιβλικό κείμενο μόνο μέ τήν ακοή,
εκανε διάφορα λάθη, όπως π.χ. δταν εξηγουσε τό Γενέσ.

16,5.

Έκει

αντί «αδικουμαι εκ σου» άκουσε ή θυμόταν «αδικουμαι εξ ού» καί
συζητάει τήν έρμηνεία του. Αλλοτε πάλι έρμηνεύει λέξεις πού δέν
W

ύπάρχουν στό έρμηνευόμενο χωρίο.

Ή ερμηνευτική μέθοδος του Διδύμου αποτελει συνέχεια της έρ
μηνευτικης αντιλήψεως του 'Ωριγένη, πού διέκρινε τριπλή έννοια στίς
Γραφές, δηλ. τήν σωματική, τήν ψυχική καί τήν πνευματική (Περί

άρχών ιν

2,2).

Ό Δίδυμος διασαφήνισε μέ ακρίβεια τήν ίδια μέθο

δο, διακρίνοντας τέσσερα στάδια έρμηνείας:
α) «πρός ρητόν», δηλαδή δ, τι άπλώς δίνει τό γράμμα του χωρίου·
β) «καθ' ίστορίαν», δηλ. δ, τι μας δίνουν τά ίστορικά δεδομένα καί
συμβάντα, τά όποία προκάλεσαν ή εντός τών όποίων ύπάρχει τό
κείμενο·

γ) «κατ' αλληγορία ν», δηλ. επισήμανση λέξεων ή εικόνων πού ση

μαίνουν κάτι διαφορετικό από αύτό πού δηλώνει τό γράμμα τους·
δ) «κατ' αναγωγήν», δηλ. ανεύρεση της βαθύτερης σημασίας ή του
νοήματος πού έχουν οί αλληγορικές λέξεις ή εΙκόνες (π.χ. ή λέξη Ίε
ρουσαλήμ σημαίνει Έκκλησία), κάτι πού συνιστα τήν πεμπτουσία
της έρμηνείας.
Βέβαια ή γ' καί δ' περιπτώσεις τελικά ταυτίζονται καί απορρο

φουν τό ενδιαφέρον του Διδύμου, ενώ ή α' καί ή β' πού τόν απασχο
λουν σχετικώς λίγο εκφράζουν τήν πολύ γνωστή γραμματικοϊστορική
έρμηνεία, πού ασκήθηκε μερικώς από τόν Ώριγένη καί κυριάρχησε

στόν αντιοχειανό χώρο.

Τίς διαδοχικές αύτές φάσεις στήν έρμηνεία διατυπώνει σέ δλα τά
ύπομνήματά του καί ίδιαίτερα εΙς τό είς τόν Ζαχαρία, χρησιμοποιών
τας μάλιστα καί γλωσσικούς τύπους παράλληλους πρός τούς Πα
ραπάνω ή παράγωγους.

Ή «ίδεατη»

Έκκλησία καί οί θεωρητικοί

'Αφότου ή αμφισβήτηση της γνησιότητας του εργου «Περί Τριά

δος» εντάθηκε, ή αποτίμηση της θεολογίας του Διδύμου πρέπει νά
στηρίζεται μόνο στά λοιπά γνήσια εργα του, στά όποία ή τριαδολο
γία, ή χριστολογία καί ή εκκλησιολογία έχουν στοιχειώδη παρου

σία. Ό Δίδυμος άναπτύχτηκε σέ περιβάλλον όρθόδοξο καί στόν
αγώνα της Έκκλησίας κατά του αρειανισμου καί του απολιναρισμου

στάθηκε στό πλευρό του Μ. 'Αθανασίου, του όποίου επανέλαβε τά
θεμελιώδη θεολογικά επιχειρήματα κατά τών αίρέσεων τούτων. Πα-
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ράλληλα δμως έμποτίστηκε από τήν νοοτροπία του 'Ωριγένη. Γι' αύτό

εμφανίζει διάθεση ελιτιστική, κατανοεί τόν έαυτό του (δπως ό 'Ωρι
γένης) ώς διδάσκαλο θεωρητικό, ό όποίος μπορουσε νά βλέπει τήν
«ίδεατή» 'Εκκλησία, τήν επάνω καί πέρα από τήν ίστορική 'Εκκλη

σία. Πολεμά τούς εχθρούς της 'Εκκλησίας, άλλ' αποφεύγει νά περι
γράψει τήν δράση, τούς άγώνες καί τήν ίστορική δομή της, τήν όποία

δμως γνωρίζει, έφόσον άναφέρει δτι «εύπρέπεια του οίκου του Θεου

ή τών δογμάτων αλήθεια καί ή διαταγή τών κανόνων της 'Εκκλη
σίας, οίκου νοουμένης» (Είς Ψαλμούς ΚΕ' η': ΒΕΠ

45, 105).

'Υπογραμμίζει τήν σημασία της ένσαρκώσεως του Υίου (στ6 ίδιο,
ΚΘ' α': ΒΕΠ

45, 110),

αλλά φαίνεται νά τόν κατανοεί περισσότερο

ώς Λόγο, πού επιφοιτά στούς πιστούς καί τούς φωτίζει, όπότε αύτοί
ώς φωτισμένοι καί μεταξύ τους ένωμένοι συγκροτουν τήν 'Εκκλη

σία, της όποίας «θεμέλιος» είναι ό ίδιος ό Λόγος (Είς τήν Γένεσιν
Α'

14-19:

ΒΕΠ

50,34-35).

Γενικά ύποφώσκει στόν Δίδυμο μιά θεω

ρητική -ίδεαλιστική προσέγγιση της 'Εκκλησίας καί γι' αύτό στό ύ
πόμνημά του στόν Ζαχαρία εννοεί τήν 'Εκκλησία κυρίως ώς μυστική
σύναξη τών ψυχών, ενώ τήν χαρακτηρίζει καί «σώμα Χριστου», δ
που οί «θεωρητικοί ανδρες» καί οί «διορατικοί όφθαλμοί» (Θ'
ΒΕΠ

5-8:

48, 157).

Οϊ έκλεκτοί καί θεωρητικοί άνδρες της 'Εκκλησίας έχουν «έρω

τα ούράνιον», έπιδιώκουν τό κάλλος της αλήθειας καί αποκτουν θε
ωρία τών θείων, διότι ό νους τους στρέφεται μόνο πρός τόν Θεό καί
τήν θεωρία του, λησμονώντας τά ανθρώπινα (Είς Ψαλμ. Ε' δ'

45,32. Είς

'Ιώβ Γ'

26 καί

ΣΤ'

3-4: ΒΕΠ 47,53

καί

83).

: ΒΕΠ

Ή «κατάστα

σις» αύτή, πού αποτελεί τήν ύψιστη πνευματική βαθμίδα του θεωρη
τικου μέλους της 'Εκκλησίας, δέν συνοδεύεται στά σχετικά κείμενα

καί από περιγραφή τών αναγκαίων ασκητικών αγώνων. Ή «κατά
στασις» αύτή συνδέεται πρώτιστα μέ τήν γνώση καί τά έπιτεύγματα
του διορατικου νου, τόν όποίο

-

παρατηρεί όρθά

να ταυτίζουν μέ τήν καρδία (Είς Ψαλμ. ΚΑ'

27:

τά βιβλικά κείμε
ΒΕΠ

45, 349).

Στοιχειώδης τριαδολογία και πνευματολογία
Ό Δίδυμος ακολούθησε στήν τριαδολογία τόν 'Αθανάσιο καί σέ
κάποια μόνο σημεία τόν Βασίλειο, τόν όποίο δέν γνώριζε καλά. Ύ
ποστήριζε πάντοτε τήν όμοουσιότητα (π.χ Είς Έκκλησιαστήν ΙΓ'
7: ΒΕΠ 47, 196) τών τρι(";')ν θείων προσώπων καί τήν έδειχνε κυρίως
μέ τήν ταυτότητα τών ενεργειών τους. 'Όσα έχουν κοινή τήν ένέρτ

r·,

γεια ειναι ομοουσια:

«άναγνωρίζεται δτι ή ένέργεια τού Πατρός καί τού γίού καί τού

άγίου Πνεύματος εΤναι έν πασιν ή αύτή. 'Όσων δέ ή ένέργεια εΙναι
μία καί ή ούσία αύτών είναι μία, έφ' δσον δσα fxouv την αυτήν ού-
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σίαν εΙναι δμοούσια καί fxouv τάς αύτάς ένεργείας δσα δέ fxouv
διάφορον ούσίαν είναι άνομοιούσια, άσύμφωνα καί ποικίλα» (Πε
ρί τού άγ. πνεύματος 17: ΒΕΠ 49, 224).

Προχωρεί ακόμη περισσότερο καί, απηχώντας τόν Βασίλειο, συν
δέει τά. πολλά «όνόματα» πού χρησιμοποιουμε γιά τό αγιο Πνευμα
μέ τήν ποικιλία των ένεργειων του:
«προσαγορεύεται

(= τό δ.γ. Πνευμα) κατά τάς διαφόρους αύτου έν

εργείας καί τά πολλαπλα όνόματα τών άγαθών της διανοίας, διό
τι είς τούς μετέχοντας έαυτου δέν χαρίζει έξ ίσου τήν αύτήν αρε
τήν διά της κοινωνίας του ... » (αύτόθι,

9).

Παρά ταυτα συγχέει στόν Θεό τήν ούσία καί τήν ύπόσταση (<<δύ

ναται νυν ύπόστασις αντί ούσίας λέγεσθαι»; Ες Ψαλμ. ΛΗ'

6·

ΒΕΠ

καί δέν μπορεί νά διακρίνει μεταξύ φύσεως καί είναι στά
θεία πρόσωπα. Γι' αύτό, χωρίς νά κατανοεί τίς συνέπειες, ταυτίζει

45, 131)

τίς ένέργειες καί τά αγαθά πού δωρίζει τό αγιο Πνευμα μέ τήν θεία
ούσία, αντί νά τά βλέπει ώς ένέργειες της ύποστάσεώς του (Περί τού
άΥ. Πνεύματος

8, 9,11,31

καί

37).

Ή αδυναμία του Διδύμου νά θεολογεί καί ενεκα της αναπηρίας
του νά παρακολουθεί τήν πορεία της δλης θεολογίας στήν εποχή του
τόν όδηγεί σέ μεγαλύτερες παρεξηγήσεις. 'Εξηγεί τήν έπήρεια του

σατανά ώς «κατ' ένέργειαν», έφόσον στόν ανθρωπο μόνο «ή φύσις

(natura)

καί ή ούσία

(substantia)

της Τριάδος ... δύναται νά εισέλθΊ»>

(αύτόθι, 61), έπειδή δηθεν αύτή μόνο συνιστά ύπόσταση. Συνεπής
πρός αύτά δηλώνει τήν μετοχή του ανθρώπου στόν Θεό κυρίως μέ
τόν δρο <ψετουσίω>. Τό ίδιο κάνει καί ό Γρηγόριος Νύσσης, αλλ'

αύτός εχει έξηγήσει δτι πρόκειται γιά μετοχή μόνο στό είναι-ένέργειες
του Θεού.

Ή έκπόρευση τού άΥ. Πνεύματος
Τόν δρο «ίδιότητα», μέ τόν όποίο οί καππαδόκες από τό

364

δή

λωναν τά ίδιώματα των θείων ύποστάσεων-προσώπων, ό Δίδυμος
χρησιμοποιεί γιά νά δηλώσει τήν ούσία τους:
Υιός, δ έλθών έν τφ δνόματι του Πατρός, φέρει τήν ί δ ι ό τ η τ α καί τό όνομα (= Κύριος) του Πατρός καί, δι' αύτών, ανα

«6

γνωρίζεται ώς

6 μονογενής γίός του Θεου.

'Εφ' όσον δ.ρα τό δ.γιον

Πνευμα πέμπεται παρά του Πατρός έν τφ δνόματι του γίου, έχον

τήν ί δ ι ό τ η τ α του γίου, κατά λόγον ότι είναι Θεός, ούχί όμως
καί τήν υίότητα, ώστε νά ε{ναι γίός αύτου, τουτο άποδεικνύει ότι
έκείνο είναι ήνωμένον μετά του γίου» (αύτόθι, 31).

Κατορθώνει δμως νά παραμένει όρθόδοξος, διότι, ακολουθώντας
τήν Παράδοση, αποδίδει σαφώς στόν Πατέρα καί τόν ΥΙό ίδιώματα
(ένέργειες) πού ίσχύουν αποκλειστικά γιά τό κάθε θείο πρόσωπο. wE_
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τσι ό Πατέρας είναι ό μόνος γεννήτορας καί μέ τήν Ιδιότητά του αυ
τήν έκπορεύει τό άγ. Πνευμα:

«6 Σωτήρ λέγεται δτι έξηλθε παρά

τού Θεού καί δτι τό Πνεύμα της

άληθείας έκπορεύεται παρά τού Πατρός, διότι τό Πνεύμα, λέγει,

57, 16) ... Διότι,
τού Θεού 11 παρά

'παρ' έμούέκπορεύεται' (=βλ. Ήσ.
το νά είΠ1]

(= έκπορεύεται)

παρά

καίτοι ήδύνα
τού Κυρίου ...

ε{πε παρά τού Πατρός, διότι λέγεται δτι τό Πνεύμα της άληθείας

έκπορεύεται παρ' αύτού κατά τήν Ιδιότητα καί τήν f:vvοιαν του

sed secundum proprietatem
et intellectum parentis egredi ab eo dicitur Spiritus veritatis) (αύτόθι,
26).

γ ε ν ν ή τ Ο Ρ Ο ς» (τό λατ. κείμενο:

Καί ό Υίός, μολονότι τήν «ίδιότητα»-ουσία του εχει καί τό άγ. Πνευ
μα, διατηρεί αυτός αποκλειστικά «τήν υίότητα» καί δέν τήν μεταδί
δει, μολονότι «έν τφ όνόματί του» «πέμπεται» τό Πνευμα (αυτόθι,

31).

Έπειδή ό Δίδυμος δέν παρακολούθησε τήν θεολογική διάκριση με
ταξύ ουσίας καί ύποστάσεως, δυσκολευόταν νά προχωρήσει σέ πε

ραιτέρω θεολογικές διευκρινήσεις γιά τίς σχέσεις των θείων προσώ

πων. 'Ακολουθώντας δμως τήν Παράδοση, χρησιμοποιεί αποκλει
στικά γιά τήν αίώνια σχέση Πατέρα καί Πνεύματος τίς λέξεις «έκ
πορεύεται» καί «έκπορευόμενον», ένω γιά τήν έν χρόνω αποστολή
του Πνεύματος από τόν Πατέρα καί τόν Υίό χρησιμοποιεί τύπους

του ρήματος «πέμπειν» καί «δίδειν» (αυτόθι,

25-26, 31, 34, 38):

«τό Πνεύμα της άληθείας, π ε μ π ό μ ε ν ο ν ύπό τού Υιού κατά
τόν προλεχθέντα τρόπον

(= δηλ.

χωρίς νά άποκόπτεται άπό τόν

γίό ώς πρός τήν φύση), έκπορεύεται παρά τού Πατρός» (αύτόθι,

25).
«έκπορεύεται ( = τό Πνεύμα) παρ' αύτού ( = τού Πατρός) κατά τήν
ιδιότητα καί τήν f:vvοιαν τού γεννήτορος ... ~Oταν δέ δ γίός πέμΠ1]
τό Πνεύμα της άληθείας ... καί ό Πατήρ όμού πέμπει τούτο, άφού
τό Πνεύμα έρχεται διά της α ύ τ η ς
καί τού Υιού» (αύτόθι,

θ ε λ ή σ ε ω ς τού Πατρός

26).

Τό τελευταίο χωρίο προϋποθέτει μιά πολυσήμαντη διάκριση. Ή

πέμψη τού Πνεύματος είναι αποτέλεσμα θείας θελήσεως καί άρα πρά
ξη έν χρόνω, πού έκδηλώνεται καί από τόν Πατέρα καί από τόν Υίό.
Ή έκπόρευση δμως του Πνεύματος αναφέρεται μόνο στόν Πατέρα
ώς γεννήτορα. Κι έφόσον ή έκπόρευση δέν είναι αποτέλεσμα θείας
θελήσεως, είναι γεγονός προαιώνιο, αίδιο. Αρα τό Πνεύμα έκπο
W

ρεύεται προαιώνια μόνο από τόν Πατέρα.
Μολονότι αύτά είναι αρκετά σαφή πρός κατανόηση της σκέψεως

του Διδύμου, ένα χωρίο του, μέ τό όποίο θέλει νά δείξει δτι τό Π νεύ

μα θά διδάξει σύμφωνα μέ τήν θέληση των άλλων δύο θείων προσώ
πων, λέγει δτι τό Πνευμα

«Ού γάρ λαλήσει άφ' έαυτου ... έφ' δσον είναι άδιαχώριστον της
ίδικης μου

(= τού

γίού) καί της τού Πατρός θελήσεως, έφ' όσον
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δέν είναι (ή ύπάρχει) άφ' έαυτου, άλλ' είναι (ή ύπάρχει) έκ του Πα
τρός καί έμου (=του Υιου) (αύτόθι, 34) (τό λατ. κείμενο: ... quia
ποπ ex se est, sed ex Patre et me est, hoc enim ipsum, quod subsistit

et loquitur, a Patre et me

ίlΙί

est).

Τό χωρίο δέν εχει σαφήνεια καί δυτικοί έρευνητές νόμισαν δτι στη

ρίζει τήν ιδέα τού filioque, δτι δηλαδή τό Πνεύμα έκπορεύεται από
τόν Πατέρα καί τόν Υίό. Πρόκειται δμως γιά παρεξήγηση, διότι στόν
Δίδυμο τό «έκπορεύειν» (operatio ad intra) ανήκει μόνο στόν Πατέ
ρα, διότι έδώ τό κείμενο μιλάει γιά τήν θέληση τού Πατέρα καί τού
Υίού (έν χρόνω) νά «λαλήσει» τό Πνεύμα (missio ad extra) στούς α

ποστόλους (έν χρόνω) καί διότι, τέλος, ό Δίδυμος δέν είχε ποτέ αύ
στηρή όρολογία στά κρίσιμα θεολογικά προβλήματα.

'Ότι ό Δίδυμος είχε συνείδηση της προαιώνιας έκπορεύσεως τού
Πνεύματος καί της έν χρόνω αποστολης του φαίνεται καί στό έξης
χωρίο:

« ...

τό Πνευμα της άληθείας έ κ π ο Ρ ε ύ ε τ α ι

π α Ρ ά

τ ο υ Π α τ Ρ ό ς καί δ Θεός δ ί δ ε ι τό δγιον Πνευμα είς τούς
άναζητουντας αύτόν ... » (αύτόθι, 38).

Τό Πνεύμα συνεχίζει τό διδακτικό-άποκαλυπτικό έργο τού Κυρίου

Ή γνώση της αλήθειας είναι γιά τόν Δίδυμο αποτέλεσμα φωτισμού
καί καθοδηγήσεως τού άγ. Πνεύματος. 'Έχοντας μάλιστα έπίγνω
ση τού δτι ό ϊδιΟς δέν μπόρεσε νά γνωρίσει δλη τήν αλήθεια περί τού
άγ. Πνεύματος, αφήνει τά περαιτέρω σέ άλλους θεολόγους, στούς
όποίους ό Κύριος ϊσως «αποκαλύψει» καί «όδηγηθούν πολύ πλησίον
της αληθείας», όπότε θά γράψουν ανώτερα (αύτόθι,

38).

Μέ τό πρό

βλημα τούτο ασχολείται έκτεταμένα, έρμηνεύοντας κυρίως τά χω

ρία Ίωάν. ιδ' 25-26 καί ιστ' 12-13. Ό Κύριος δίδαξε μόνο δσα
μπορούσαν οί απόστολοι νά κατανοήσουν. Τά άλλα θά τά μάθαι
ναν από τό ο.γ. Πνεύμα. Αύτό θά «όδηγήσει εις πασαν τήν αλήθειαν»,

«εισερχόμενον εις τήν καθαράν καί άπλην διάνοιαν»' αύτό όδηγει
στήν κατανόηση τού Κυρίου καί κάθε πράγματος πνευματικού' αύ

τό ώς Πνεύμα αποκαλύψεως αποκαλύπτει στούς ανθρώπους τόν έ
αυτό του, «προσθέτον κ α ι ν ά εΙς τά παλαιά» (αύτόθι, 31-33). Τά
«καιΥά» δμως συνιστούν εύρύτερη καί βαθύτερη γνώση της ίδιας α
ληθείας, γνώση πού «έγχαράττεται» στήν «διάνοια» τού πιστού.
Μεταφυσικiς άποκλίσεις

Ή αδυναμία του νά γνωρίζει καλά τά προβλήματα καί τήν Παρά
δοση της 'Εκκλησίας καί ό έγκλωβισμός του στήν σκέψη καί τήν
νοοτροπία τού Ώριγένη εγιναν μαλλον ή αΙτία της ροπης του πρός
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τελείως θεωρητικές αναζητήσεις, πρός τά «μεταφυσικά» λεγόμενα

θέματα, δπως της συνθέσεως του ανθρώπου, του πώς καί πόθεν ή
ψυχή, του πώς καί γιατί βρέθηκε ή ψυχήστό σώμα καί τά δμοια.
Ή ένασχόληση μέ αυτά είχε αρχίσει από τούς κλασικούς φιλοσό
φους καί τήν συνέχισαν οί νεοπλατωνικοί, δημιουργώντας ενα κλί
μα έκφραστής του όποίου στόν χριστιανικό χώρο απέβη ό ΕυάγΡιΟς
Ποντικός ( + 399), τόν όποίο ασφαλώς γνώρισε ό Δίδυμος στά τε
λευταία χρόνια της ζωης του. 'Ενώ δμως ό πρώτος διέθετε συστη
ματικό νου, ώστε νά συγκροτήσει δικό του κακόδοξο μεταφυσικό
σύστημα, ό δεύτερος, δντας κυρίως έρμηνευτής, διατύπωσε στά ύ

πομνήματά του μόνο αποσπασματικά σχετικές αντιλήψεις. Καί αυ
τές δέν είναι διατυπωμένες μέ απόλυτη συνοχή, ούτε είναι ίκανοποι
ητικά μελετημένες ώς πρός τίς συνέπειές τους, έφόσον έπιλεκτικά

τίς επαιρνε κυρίως από τόν Ώριγένη

11

από ανθολόγια φιλοσοφίας.

Ό Δίδυμος λοιπόν δέν εχει πάντα ένιαία θεώρηση τών θεμάτων αυ

τών καί συχνά αμφιταλαντεύεται η αισθάνεται ανασφάλεια.

Τρισύνθετος άνθρωπος

Στό θέμα της συνθέσεως του ανθρώπου, αν είναι δηλαδή τρισύν
θετος

11

δισύνθετος, ό Δίδυμος εχει λίγα χωρία, στά όποία φαίνεται

νά προϋποθέτει τόν άνθρωπο δισύνθετο, καί περισσότερα σαφή χω
ρία,στά όποία τόν θεωρεί τρισύνθετο. Τά πρώτα μάλιστα εχουν γε
νικό χαρακτήρα:
«Εί καί μή αλλος δ σύνθετος άνθρωπος παρά τήν ψυχήν καί τό
σώμα, εξ αύτών γάρ τούτων συντέθειται, άλλά γε του δλου ή ψυχή
λέγεται, ώς άλλη αύτου ... Έντός δέ αύτου καλεί πάσαν τήν λογι
κήν του άνθρώπου δύναμιν» (Εις τους Ψαλμους [Σειρών] ΡΒ'
ΒΕΠ

1:

45, 227).

'Ακόμη καί στό χωρίο τουτο, πού θεωρείται ώς αποδεικτικό τών

διχοτομικών αντιλήψεων του Διδύμου, ύπάρχει καί ή τελευταία φράση

περί της «λογικης του ό.νθρώπου δυνάμεως», ή όποία φαίνεται νά
διακρίνεται ώς κάτι τό τρίτο. Στά περισσότερα σχετικά του κείμε
να, όπου μάλιστα έπιθυμεί νά είναι ακριβέστερος, δέχεται σαφώς τρισύνθετον αλλά βέβαια ένιαίον τόν άνθρωπο: ψυχή + πνευμα η νους +
σώμα. Καί στίς περιπτώσεις δμως αυτές είναι λιγότερο ό.κριβής απ'
δσο χρειάζεται, ένώ συχνά ύποψιάζεται κανείς τήν αμηχανία του:
«δμολογουμεν τόν Θεόν Λόγον επιδεδημηκέναι, τόν εκ ψυχής καί
σώματος καί πνεύματος τέλειΟν ανθρωπον άνειληφότα» (Εις Ζα
χαρίαν

12, 8) .

Δηλαδή ό τέλειος άνθρωπος, τόν όποίο ανέλαβε ό Λόγος, ήταν
σύνθετος από ψυχή, σώμα καί πνευμα:

.

«Τά εκ πολλών συνκείμενα

i\ επινοούμενα ~Kαστoν του όλου λέγε-
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ται. Ό άνθρωπος συνέστηκεν έκ ψυχης καί σώματος καί πνεύμα
τος ... ~EKαστoν δέ

(= μέρος) f:τερον αυτού έστιν, πάντα δέ άμα

δ άνθρωπός έστιν» (Είς Έκκλησιαστήν

7, 25).

Ό Δίδυμος παρά καί τίς κάποιες διχοτομικές έκφράσεις του ει

ναι σαφής γιά τό τρισύνθετο του ανθρώπου. "Αλλωστε οί απολινα
ριστικές αντιλήψεις, τίς όποίες γνώριζε καί απέρριπτε, του έδωσαν
τήν αφορμή νά σκεφτεί καί νά γίνει δσο μπορουσε ακριβής στό θέ
μα τουτο. Παρατηρουμε δμως δτι γιά τόν Δίδυμο τό τρίτο στοιχείο
στόν ανθρωπο, δηλ. τό πνευμα, φέρει καρπούς μόνο αν δεχτεί τήν
θεία χάρη· ίδέα πού δντως απαλύνει τήν ακραία τριχοτομία

11 τό τρι

σύνθετο.

προυπαρςη καί ένσωμάτωση τής ψυχής
Οί μεταφυσικές αντιλήψεις του Διδύμου συνδυάζονται καί μέ κο
σμολογικές, ωστε νά δοθεί έξήγηση της ένοικήσεως της ψυχης σέ
ύλικό σώμα καί της πρός τό κακό ροπης της ψυχης. 'Εκκινώντας

από τήν φιλοσοφική ίδέα δτι του κακου προηγείται τό αγαθό, προϋ
ποθέτει κατάσταση (πρίν από τήν κοινή δημιουργία;), στήν όποία
προϋπηρξε δημιουργημένη ή λογική ουσία, όνους, ώς τό κατ' έξο
χήν «κατ' εικόνα» του Θεου.Ό νους δμως απομακρύνθηκε από τόν

Θεό (αμάρτησε) καί μεταβλήθηκε σέ ψυχή, πού έφερε είδος πνευμα
τικου σώματος, «αυγοειδους» καί «όργανικου», μέ τό όποίο έζησε
στόν παράδεισο χωρίς ύλικές ανάγκες. 'Εκεί πάλιν ή ψυχή, ενεκα
της έπιθυμίας της νά ένωθεί μέ ύλικό σώμα, έξέπεσε καί τιμωρήθη

κε. Αυτό σήμαινε περιβολή-ένδυσή της μέ σώμα ύλικό, τούς «δερ
ματίνους χιτώνας», 11 τήν μεταβολή του πνευματικου παραδεισιακΟύ
σώματός της σέ ύλικό.
'Επρόκειτο γιά παιδαγωγική τιμωρία, ωστε νά καταστεί δυνατή
ή σωτηρία της ψυχης, ή όποία μάλιστα στόν κόσμο έχει βοηθούς τίς
ψυχές τών αγίων, πού ένσαρκώθηκαν δχι ενεκα τών αμαρτιών τους,
αλλά γιά νά συντελέσουν στήν κάθαρση καί τήν μετάνοια τών κοι
νών έκπεσμένων ψυχών. Καί οί ψυχές τών έκάστοτε γεννωμένων αν

θρώπων προϋπάρχουν, δέν είναι αποτέλεσμα του ανθρώπινου σπέρ
ματος, πού δημιουργεί μόνο τό σώμα. Οί ψυχές απλώς ένσωματώ
νΟνται είς αυτό καί μέ τήν ασκηση τών αρετών θά έπανέλθουν στό
«ουράνιο» 11 «αυγοειδές» 11 πνευματικό 11 «αίθέριο» σώμα.
«Πρότερον μέν ούν κατ' είκόνα δ άνθρωπος γεγενήσθαι είρηται,
δπερ δηλοί τό άυλον. Έπειδή δέ καί έν έτέρQ. (= δηλ. σέ κατώτε
ρη) καταστάσει γεγένηται ώς δείσθαί τινος φ χρήσεται, έδέησεν
αυτφ όργανικού σώματος, νύν δέ (= μετά τήν πτώση) καί δερμά
τινοι γίνονται ... ή ψυχή άπαλλαττομένη τούδε τού σώματος πρός

τάς μεταβατικάς έαυτης κινήσεις, όπερ μέσον έστί συνάπτον τήν
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νοεράν ούσίαν πρός τό παχύ

( = σώμα)·

τούτο τήν ψυχήν βαρεί, τού

σκήνους ου τήν ψυχήν άλλά τόν νούν βρίθοντος» (Είς Γένεσlν Γ'

21).
Πρίν δέ ταύτης (= τής ψυχής) αρξασθαι, άκόλουθον προειπείν τι
να συντελούντα πρός τό προκείμενονο ή τού άνθρώπου ψυχή άθά
νατος όπάρχουσα καί ου μόνον ετέρας ουσίας παρά τό σώμα άλλά
καί θειοτέρας, τούτφ (= τφ σώματι) συνεπλάκη κατά διαφόρους

λόγους, ή τής άξίας αυτής της κατά ροπήν ίδίαν καί πόθον πρός
τά σώματα κοινωνίαν πρός αυτά εργασαμένης 1\ διά τό χρήσιμον
τών ώφελείας δεομένων τούτφ συναφθείσης. Ουδέ γάρ συνεσπάρη
τφ σώματι ... μή ο{όν τε ε{ναι εκ σωματικού σπέρματος άσώματον

ουσίαν υποστηναι· ουδ' αυ υστέρα τού σώματος πλάττεται π Ρ 0η γ ο υ μ έ ν η τ υ γ Χ ά ν ο υ σ α» (Είς 'Ιώβ Γ' 3-5).

Οί θεωρητικές μεταφυσικές αντιλήψεις αύτές προδίδουν έλάχιστο
ρεαλισμό, διατυπώνονται σχεδόν έρήμην της Παραδόσεως της 'Εκ
κλησίας, πηγάζουν κυρίως από τόν Ώριγένη, μοιάζουν μέ τό μετα

φυσικό σύστημα του Εύαγρίου καί προκάλεσαν τήν καταδίκη τού
Διδύμου καί τών σχετικών απόψεών του τό 543 καί στήν Ε ι Οίκουμ.
Σύνοδο (553), τήν όποία υίοθέτησαν οί έπόμενες Οίκουμ. Σύνοδοι.
Τό γεγονός ειχε ώς αποτέλεσμα νά ύποχωρήσει ή φήμη του Διδύμου
καί τά περισσότερα εργα του σχεδόν νά λησμονηθουν. Εύτυχώς έ
πέζησε στόν λατινικό χριστιανικό κόσμο μέ τίς μεταφράσεις του Ίε

ρωνύμου κ.α., όπως καί μέ τά εργα του Άμβροσίου, του όποίου μία
τών πηγών ύπηρξε ό Δίδυμος.

ΕΡΓΑ

Ό Δίδυμος ύπηρξε πολύ παραγωγικός καί ώς τυφλός αποτελεί μοναδι

κό φαινόμενο πολυγράφου καί δή ερμηνευτη συγγραφέα, τού όποίου ή α
ποτίμηση γίνεται δυνατή μέ τήν ανεύρεση στήν

Toura (1941) παπύρων,

στούς

όποίους σώζονται έρμηνευτικά του εργα. Ό λόγος του γενικά εχει τήν αρε

τή της έπαγωγικότητας αλλά πολύ συχνά είναι δυσνόητος καί αποσπασμα
τικός. Διακρίνεται ακόμη από ένάργεια καί αμεσότητα, πού χαρακτηρίζουν

συνήθως τόν προφορικό λόγο. 'Επειδή όμως τά κείμενά του είναι κυρίως
καταγραφές μαθημάτων-όμιλιών, διατηρούνται καί όλα τά μειονεκτήματα

τού προφορικού λόγου: έπαναλήψεις, γλωσσικές ανακρίβειες, σολοικισμοί,
αναπόδοτα σχήματα, όχι πλούσιο λεξιλόγιο κ.λπ. Φαίνεται μάλιστα δτι πολ
λά κείμενά του κυκλοφόρησαν πολλά χρόνια μετά τήν παρουσίασή τους

ώς μαθημάτων ή όμιλιών καί μάλιστα στήν γεροντική του ήλικία.
Ή συγγραφική δραστηριότητα τού Διδύμου καλύπτει ευρύτατη θεματι

κή, στήν όποία κυριαρχεί βέβαια ή ερμηνεία της ΠΔ, μέ τά σωζόμενα όπο
μνήματα

Είς τήν Γένεσlν, Είς τούς Ψαλμούς, Είς τόν 'Ιώβ, Είς τόν Έκκλη
σιαστήν, Είς τόν Ζαχαρ{αν,
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άλλά εκτείνεται στήν ΚΔ, της όποίας ύπομνημάτισε τό
Ευαγγέλιο τού 'Ιωάννου, τίς Πράξεις κι 'Επιστολές τού Παύλου,
πιθανως καί τό Ευαγγέλιο τού Ματθαίου,
σπως εκτείνεται καί σέ θεολογικά, απολογητικά καί ηθικολογικά θέματα:

Κατά μανιχαίων, Λόγος περί τού άγίου Πνεύματος, Περί θεοφα
νίας, Πρός φιλόσοφο ν, Περί άσωμάτου, Λόγος περί άρετών, Λό
γος περί τού Υίού, Κατά άρειανών, Περί ψυχής Κ.α.
Πολυσυζητημένο καί ακόμη αμφιλεγόμενο θέμα συνιστα ή γνησιότητα
η μή τού εργου «Περί Τριάδος», πού εκδιδόταν ώς έργο τού Διδύμου, καί
τά βιβλία ιν καί

V,

τά όποία συνεκδίδονται μέ τά βιβλία

1-111

τού Μ. Βασι

λείου «Κατά ΕυνομίοlJ» καί τά όποία πρόσφατα μερικοί ερευνητές απέδο
σαν στόν Δίδυμο. Τό θέμα στασιάζεται καί συνεχως πληθύνονται τόσο οί
ύποστηρικτές όσο καί οί άρνητές της γνησιότητάς τους.
Φαίνεται δμως ότι ή διαπίστωση κάποιων όμοιοτήτων η κάποιων διαφο
ρων μεταξύ των παραπάνω καί των γνήσιων έργων τού Διδύμου δέν πρέπει
νά θεωρείται άποφασιστική. Οί πρωτες μπορει νά όφείλονται στό ότι τά
έργα γράφηκαν άπό μαθητές τού Διδύμου. Οί δεύτερες μπορεί νά όφείλον

ται στό γεγονός ότι τά εργα τού Διδύμου είναι προφορικά καί μεταξύ τού
προφορικού λόγου π. χ. τού
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καί τού προφορικού λόγου τού
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δικαιο

λογούνται πολλές διαφορές. Φοβούμεθα λοιπόν ότι ή σχετική έρευνα δέν
θά όδηγήσει ποτέ σέ άσφαλή συμπεράσματα, εκτός έάν βρεθεί άσφαλής
εξωτερική μαρτυρία.

1.

Ύπόμνημα εις τήν Γένεσιν. Σώθηκε στούς παπύρους της

ριλαμβάνει τά κεφ. της Γεν. Α' -ΙΖ'

. Στήν

Toura

καί πε

άρχή, στό τέλος καί αλλού ή γρα

φή τού παπύρου είναι άνεπανόρθωτα φθαρμένη. Ό Δίδυμος γνωρίζει καί
χρησιμοποιεί τόν Θεόφιλο Άντιοχείας έμμεσα καί τούς Φίλωνα καί Ώρι
γένη (Υπόμνημα εις τήν Γένεσlν) αμεσα.
Ρ. ΝΑυΤιΝ-Ι.

2.

DOUTRELEAU: SCh 233

Ύπόμνημα εις Ψαλμούς

20-44, 4.

καί

244.

ΒΕΠ

50, 11-175.

Μολονότι ό Ίερώνυμος

(Dc

νίΓ. ίΙΙ.

'109) γνώριζε ύπόμνημα σέ όλους τούς Ψαλμούς, οί πάπυροι της Toura πα
ραδίδουν μόνο εξήγηση των Ψαλμών

20-44,4.

Ι. DOUTRELEAU-A. GESCHE-M. GRONEWALD, Didymos der Blindcr. Psalmen·
kommentar (Tura-Papyrus), Ι: Kommentar Ζυ Ps. 20·21 (Papyro/. Texre und Abhand/. 7),
Βοηη

1969.

Μ. GRΟΝΕWΑΙD,

Didymos dcr Blinder. Psalmenkommentar ... , Tcil. 11, 111,
ιν καί ν (στήν ίδια σειρά Ν 4,8,6 καί 12), Βοηη Ι 968, 1969, 1969 καί 1970 άντίστοιχα.
ΤΟΥ Ι ι\ ΙΟΥ βλ. καί ΖΡΕ 46 (1982) 97-111 (Ψαλμ. 36). ΒΕΠ 45 (σσ. 239-353) "αί 46.
Ο

3.

Ύπόμνημα εις Ψαλμούς ετερον_ Μεγάλος άριθμός άποσπασμάτων

σχολίων σέ δλους τούς Ψαλμούς ανιχνεύτηκε σέ σειρές καί δή στήν λεγό
μενη παλαιστινιακή. Τά άποσπάσματα προϋποθέτουν ύπόμνημα, τό όποίο
είναι διάφορο εκείνου πού παραδίδουν οί πάπυροι της Toura.
ΡΟ

39, 1156-1622. R. DEVREESSE, Les anciens commentateurs grecs des Psaumes,
Vaticano 1970, σσ. 147-210. ΒΕΠ 45,25-288. Ε. ΜϋΗΙΕΝΒΕRG, PsaJmenkommentare
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aus dcr Κatenenϋberιiefcrung, ί (Ψαλμ. Ι-50), Berlin-Ncw York 1975, καί II (Ψαλμ. 51-150),
Berlin-N. Υ. 1977. Μ. ΗΑRΙ: SCh 189-190 (La chaine Palcstinienne sur le Ps. 118). Μ.
RONDEAU: REG 81 (1968) 385-400.

4.

Ύπόμνημα είς Ίώβ. Καί αυτό σώθηκε στά χειρόγραφα της

Toura

δια

τηρημένο αρκετά καλά. Παλαιότερα ήσαν γνωστά πολλά σχόλια σέ σει
ρές καί δή τού Νικήτα Ήρακλείας.
Α.

HENRICHS, Didymus dcr Blinder. Kommentar zu Hiob, Ι (κεφ. 1-4), Βοππ 1968·
5-6, 29), Βοππ 1968· 111 (κεφ. 7, 20-11: από τούς U. καί D. HAGEDORN -Ι ..
ΚΟΕΝΕΝ), Βοππ 1968' ιν (κεφ. 12, 1-16: από τούς εκδότες τού τεύχους 111). ΒΕΠ 47,
11-140. 'Αποσπάσματα-σχόλια: ρα 39,1120-1153' ΒΕΠ 47,141-163.
11

(κεφ.

5.

"Υπόμνημα είς Έκκλησιαστήν. Καί αυτό στούς παπύρους της

Toura,

πού σέ πολλά σημεία είναι κατεστραμμένοι. Πληρες ύπόμνημα.

G. BINDER-L. LlESENBORGHS, Didymus der Blinde. Kommentar zum Ecclesiaste~,
Ι (κεφ. Ι, 1-2, 14), Βοππ 1979 καί 1983' 11 (κεφ. 3-4, 12: από τόν Μ. GRΟΝΕWΑΙD),
Βοππ 1977' 111 (κεφ. 5-6: από τούς J. R:RAMER-L. ΚΟΕΝΕΝ), Βοππ 1970' 1ν (κεφ. 7-8,8:
από τούς J. KRAMER-B. KREBBER), Βοππ 1972' ν (κεφ. 9,8-10, 20: από τούς Μ,
GRONEWALD-G. BINDER), Βοππ 1979' νι (κεφ. 11-12: από τούς εκδότες τοίι Ι τεύ
χους), Βοππ 1969' ΒΕΠ 50, 117-403 (μέρος τού ίδιου κειμένου καί είς ΒΕΠ 47, 196-224),

6. Ύπόμνημα είς τόν Ζαχαρίαν. Βρέθηκε σχεδόν πληρες στούς παπύρους
της Toura. Είναι από τά σπουδαιότερα έρμηνευτικά του κείμενα καί άπό
τά καλύτερα διατηρημένα στούς παπύρους. Γράφηκε περί τό 387 μέ ύποκί
νηση τού Ίερωνύμου, ό δποίος τό χρησιμοποίησε πολύ στήν σύνταξη τού
δικού του ύπομνήματος στόν Ζαχαρία.

L. DOUTRELEAU: SCh 83-85.

ΤΟΥ ΙΔ10Υ:

REG 83 (1970) 90-93.

ΒΕΠ

48.

7. Ύπόμνημα εις τάς Κανονικάς Έπιστολάς. Μέ τόν τίτλο «Ιn epistulas
Canonicas brevis enarratio» σ'ώζεται μετάφραση από τόν Έπιφάνιο τόν Σχο
λαστικό ανάλογου εργου τού Διδύμου. Άνιχνεύτηκαν καί αποσπάσματα
τού πρωτοτύπου. Φαίνεται ότι δέν πρέπει ν' αμφιβάλλουμε γιά τήν γνησιό

τητά του, μολονότι τό εργο ίσως νά γνώρισε μεταγενέστερες έπεμβάσεις.
ρα

39, 1749-1818. F. ZOEPF1., Didymi Alexandrini ίπ Episιu1as Canonicas brcνί,
enarratio, Μϋnster ί. W. 1914 (καί τά έλλην. άποσπάσματα). ΒΕΠ 49, 105-200 (καί τά
έλλην, αποσπάσματα).

8.

Κατά Μανιχαίων. νΕργο τού όποίου λείπει ή εισαγωγή καί ίσως ακόμη

μεγαλύτερο μέρος του. 'Απαντά στό πρόβλημα τού κακού καί άναφέρεται

σέ πληθώρα θεμάτων.
ρα

39, 1089-1110. ΒΕΠ 44,211-222 (οί παράγραφοι Α' -Γ' τών εκδόσεων δέν ανήκουν

Ηόν Δίδυμο).

9.

Λόγος περί άγίου Πνεύματος

(De Spiritu sancto).

Τό

381

τό χρησιμο-
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ποίησε ώς πηγή δ 'Αμβρόσιος γιά τό δικό του δμώνυμο έργο. Σώζεται μόνο
σέ μετάφραση

(387)

τού Ίερωνύμου, πού ήθελε νά είναι πιστός στό πρωτό

τυπο. Γράφηκε μάλλον μετά τό 375 καί ασφαλώς πρίν τό 381. Πρόκειται
μάλλον γιά συνένωση δμιλιών, μέ τίς δποίες ύποσΤήριζε τήν όμοουσιότη
τα, τήν ταυτότητα της φύσεως τού Πνεύματος μέ τήν φύση τού Πατέρα καί

τού γίοϋ, καί ανέλυε τό έργο τού άγίου Πνεύματος. Ή όρολογία του (στήν
λατινική μετάφραση) δέν είναι ακριβής καί αποφεύγει βαθιές θεολογικές
αναλύσεις.
ΡΟ 39, 1033-1086. ΒΕΠ 44, 159-209 καί ΒΕΠ 49,207-264 (νεοελλην. μετάφραση). G.
CRONE, Didymus. Der Heilige Geist crliiutert, Stcyl 1940. Μ. ΚΑΛΑΜΑΡΑ, Διδύμου του
Τυφλου Περί του άγ. Πνεύματος, Θεσσαλονίκη 1973 (μετάφρ. άπό τό λατινικό).

10.

"Αποσπάσματα ύπομνημάτων ή σχολίων εις ΠΔ από σειρές καί αλλες

πηγές:

Είς τήν Γένεσιν:

R. Deνreesse, Les anciens commentateurs grecs de Ι'
Octateuque ... , Vaticano 1959, σσ. 167-172. ΒΕΠ 45, 11-19.
Είς τήν "Εξοδον: PG 39, 1112-1113. ΒΕΠ 45, 19-21.
Είς Β' Βασιλειών: PG 39, 1116-1120. ΒΕΠ 45,21-23.
Είς τάς Παροιμίας: PG 39, 1621-1645. ΒΕΠ 47, 165-178.
ΕΙς τό 7Ασμα άσμάτων: ΒΕΠ 49, 11.
Είς τόν Ήσαίαν: PG 95, 1Ο93Β καί 1169BC. PG 96, 525Α. ΒΕΠ 49, 11-12.
Είς τόν Ίερεμίαν: Μ. Ghisler, Ιη leremίam prophctam commentarii, Lugduni
1623, 1, σ. 39, καί 11, σ. 704. ΒΕΠ 49, 12.
Είς τόν Δανιήλ: Μ. FauIhaber, Die Propheten-Catenen nach romischen
Handschriften, Freiburg ί. Β. 1899, σ. 107.
Είς τόν Ώσηέ: PG 95, 1381 Β.
ll.

Άποσπάσματα ύπομνημάτων ή σχολίων εις ΚΔ από σειρές ή αλλες

πηγές:

Είς τόν Ίωάννην:

PG 39, 1645-1653. J. Reuss, Johannes-Kommentare aus
der griechischen Kirche, Berlίn 1956, σσ. 177-186. ΒΕΠ 49, 13-23. Β. Kramcr
εις Kleine Texte aus dem Tura-Fund ... , Βοηη 1985, σσ. 58-103 (τό Ίωάν. 6,
3-33).
.
Είς τάς Πράξεις: PG 39, 1653-1677. ΒΕΠ 49, 24-54.
Είς τήν πρός Ρωμαίους: Κ. Staab, Pauluskommentare aus dcr griechischen
Kirche ... , Mίinster 1933, σσ. 1-6. ΒΕΠ 49, 55-60 καί 101-102.
Είς τάς πρός Κορινθίους: Κ. Staab, Pauluskommentare ... , σσ. 6-44. Καί
γιά τήν Β' Κορ.: PG 39, 1680-1732. ΒΕΠ 49,69-100.
Είς τήν πρός Έβραίους: ΒΕΠ 49, 103-104.
Είς τήν Άποκάλυψιν: R. Devreesse είς DBS Ι 1228.
12.

'Αποσπάσματα άπολεσθέντων εργων:

Περί θεοφανίας: Μ.

Bogaert εις Rb 73 (1963) 9-16.
Πρός φιλόσοφον: PG 39, 1109.
Περί άσωμάτου: PG 39, 1l09.
ΕΙς Λώτ καί Δαυίδ: PG 96, 14lCD.
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Διάλεξις-συζήτησις μετά αΙρετικού (άσφαλώς άπολιναριστη). Σέ φύλλο
παπύρου της

13.

Toura.

'Εκδόθηκε άπό τόν Β.

Άποσπάσματα άδήλων εργων:

Kramer:

PG 95-96,

ΖΡΕ

12 (1978) 202-211.

όπου ή συλλογή Ίερά πα

ράλληλα.
Κ. ΗΟΙΙ,

Fragmcnte vornicanische Kirchcnvater aus den Sacra parallela herausgegeben,
Leipzig 1899, σσ. 124 έξ., 155 καί 233. ΤΗ. SCHERMANN, Die Geschichtc der dogmatischen
Florilegien νοη V. bis vιιι. Jahrh., Leipzig 1904, σ. 22. ΒΕΠ 49, 264-265 (συναγμένα).

14.

Τίτλοι άπολεσθέντων εργων: Λόγος περί αρετών. Λόγος περί τού Υιού.

Ύπόμνημα ε{ς τόν Ματθαίον καί ίσως Ύπόμνημα ε{ς τόν Ίεζεκιήλ. Αυτά

μνημονεύονται από τόν ίδιο τόν Δίδυμο στό ύπόμνημά του στόν Ζαχαρία
καί αρα γράφηκαν πρίν τό

386.

Ό

Doutreleau

καταλήγει ότι ό Δίδυμος ε

γραψε ακόμη καί 'Υπομνήματα Εις Λευϊτικόν καί Εις τόν Λουκαν: SCh 83,
σσ. 125-126. Συμβουλευτική ήθlκή (Σωκράτους, Έκκλησ. ιστορία Δ' 23).

Ύπόμνημα εις τό «Περί ~ΡΧών» τού Ώριγένους. Διατί αποθνήσκουσι τά
παιδία.

Scctarum vo/umen.

Περί ψυχής. Περί πίστεως. Λόγος περί θεοφα

νίας. Περί τού περιττού αριθμού. Κατά αρειανών βιβλία δυο.
Άμφιβαλλόμενα ή νόθα:
Περί Τριάδος βιβλία τρία. 'Ακέφαλο έργο, πού αρχίζει από τό κεφ.

Α' βιβλίου. Γράφηκε μετά τό

380.

7 τού

Τά δύο πρωτα βιβλία αφιερώνονται στήν

όρθόδοξη εκθεση της διδασκαλίας περί Υίου καί άγ. Πνεύματος. Τό τρίτο
έρμηνεύει παρεξηγημένα άπό τούς αίρετικούς βιβλικά χωρία σχετικά κυ
ρίως μέ τά πρόσωπα της άγ. Τριάδας. τά όποία είναι όμοούσια. Κι έδω έμ
φανίζεται ή

δυσχέρεια νά

~ιαKρίνει ό συντάκτης

μεταξύ ουσίας

καί

υποστάσεως. Έπομένως γράφηκε μέ τήν έπήρεια τού Διδύμου, αλλά καί
μέ κάποια γνώση της θεολογίας των Καππαδοκων. Τό πρόβλημα της γνη
σιότητάς του συζητείται ακόμη. Στούς πρόσφατους ύποστηρικτές της γνη
σιότητας ανήκει ό Α. Heron καί στούς αρνητές ό Μ. Simonctti.
ΡΟ

Ι

39. 269-992. ΒΕΠ 43. 145-276 καί 44, 11-158. Didymus der Blindc Dc Trinitate. Βυι:h
(από τόν J. HOENSCHE1D) καί Buch 11 (από τόν J. SElI.ER), Meisenhcim am Glan 1975.
Κατά Ευνομίου. 'Εκδιδόταν ώς Δ' καί Ε' βιβλία τού Κατά Εύνομ{ου Α

'_

ΓΙ έργου τού Μ. Βασιλείου' δέν ανήκουν δμως σ' αυτόν. Άλλά καί ή από
δοσή τους στόν Δίδυμο δέν εχει άποδεικτικά έρείσματα. Ή σχετική συζή
τηση συνεχίζεται καί τό πρόβλημα είναι ακόμη δυσκολότερο, διότι τό έργο
δέν εχει ένιαία δομή.

PG 29, 671·768. J. DRASEKE, Apolinarius νοη Ιaοdίcca, Leipzig 1892, σσ. 205-251.
44, 223-261.

ΒΕΠ

Διάλεξις μοντανιστού καί ορθοδόξου. Άντιρρητικό εργο βασιζόμενο σέ
παλαιότερες πηγές,

G. FICKER:

ΖΚΟ

26 (1905) 447-463.
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Περί πίστεως λόγος μείζων. Έκδιδόταν ώς εργο τού Μ. 'Αθανασίου, α

ποδόθηκε στόν Μάρκελλο Άγκύρας καί δ

Simonetti βρίσκει έννοιές του

στά έργα τού Διδύμου, κάτι δμως πού δέν φαίνεται νά είναι αποφασιστικό:

PG 26, 1264-1293.

ΒΕΠ

33, 248-262.

ΒΙΒΛΙΟΓΡ ΑΦΙΑ
Ε. KLOSTERMANN, ϋber des Didymus νοπ Alexandrien Ιπ Epistolas Canonicas
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und 16: APF 17 (1960) 61-105. Ε. STAIMER, Die Schrift 'De Spiritu sancto' νοπ Didymus
dem Blinden ... (διατρ.), Mίinchen 1960. Ι. CHA VOUTIER, QuereIIe origeniste et
controverses trinitaires a propos du Tractatus contra Origenem, de Visione Isaiae: VC 14
(1960) 9-14. Α. GΕSCΗέ, La christologie du Commentaire sur les psaumes decouvert aToura,
Gembloux 1962. L. DOUTRELEAU, Le 'De Spiritu sancto' de Didyme et ses editeurs: RSR
51 (1963) 383-406. Ρ.-Μ. BOGAERT, Fragment ίηΜίι de Didyme ... en traduction latine
ancienne: RB 73 (1963) 9-16. S. C. REYNOLDS, Man, Incarnation and ΤτίπίΙΥ ίπ the
Commentary οπ Zachariah of Didymus the Blind of Alexandria, Cambridge 1966 (διατρι
βή). R. MERKELBACH, KonjekIuren und Erliiuterungen zum Psalmenkommentar des
Didymos: VC 20 (1966) 214-226. L. KOENEN-L. DOUTRELEAU, Nouvel inventaire de
papyrus de Toura: RSR 55 (1967) 547-564. Ι. DOUTRELEAU, Incoherence textuelIe du
'De Spiritu sancto' de Didyme dans le Paris. lat. 2364: SEJG 18 (1967/8) 372-384. Β.
PRUCHE, Didyme Ι' Aveugle est-i1 bien Ι' auteur des lίνres Contra Eunomium?: SP 10 (1970)
151-155. Η. ΜΟΥΤΣΟΥ ΛΑ, 'Αλεξανδρινοί συγγραφείς Δ' αΙ Α' Σεραπίων Θμούεως.
Β' Δίδυμος ό 'Αλεξανδρεύς (άνάτυπο), 'Αθήνα 1971, σσ. 17-51. Α. HERON, The Method
of Theological Argument ίπ the Work of Didymus the BIίnd: ΕΦ 53 (1971) 14-32. W. Μ.
ΗΑ YES, The Greek Manuscript Tradition of (Ps.-) Basil's Adversus Eunomium ιν-Υ, Leiden
1972. Καί ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ εΙς Essays ίη Honour of Α. Ch. Pegis, leiden 1974, σσ. 330-377.
W. Α. BIENERT, "AIiegoria und "Anagoge" bei Didymos dem BIίnden νοη Αle"andήa,
R
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50: RSPh 60 (1976) 205-225. J. T1GCHELER, Didyme Ι' AveugIe et Ι' exegese aIlegorique,
Nijmegen 1977. Ε. CAL VACANTI, Studi eunomiani, Roma 1976. C. Μ. MARTlNI, IS there
a late Alexandrian Text ofthe Gospels?: ΝΤΞ 24 (1977/8) 285-296. Β. KRAMER, ProtokoII
eines Dialogs zwischen Didymos dem BIinden und einem Ketzer: ΖΡΕ 32 (1978) 201-211.
Η. ΟΕ RIEDMATTEN, Une Μίιίοη des fragments exegetiques de Didyme et d' ApoIIinaire
sur le Psautier: Aevum 52 (1978) 228-234. J. C. Μ. VΑΝ WINDEN, Didyme Ι' AveugIe
Sur Ia Genese Ι 10. Α propos d' une premiere Μίιίοη: VC 32 (1978) 60-65. G. BINDER,
Heidnische Autoritaten im Ecclesiastes-Kommentar des Didymos νοη AIexandrien: RBPh
57 (1979) 51-56. Α. HERON, The ΗΟΙΥ Spirit ίη Origen and Didymus the BIind ... : Kerygma
und Logos. Festschrift fϋr C. Andresen, Gottίngen 1979, σσ. 298-310. Β. D. EHRMAN,
The New Testament canon of Didymus the Blind: VC 37 (1983) 1-21. Ρ. ΝΑυΤΙΝ, Ι' acιivite
1itteraire de Jerome de 387 a 392: RThPh 115 (1983) 247-259 (τό 387 ό 'Ιερώνυμος μετέ
φρασε τό De Sρίήtu sancto τού Διδύμου). Μ. SΙΜΟΝΕΠΙ, Leιtera e a1Ιegοήa neII' esegesi
veterotestamentaria di Didimo: VetChr 20 (1983) 341-389. Τ. W. MACΚA Y-C. W. GRIGGS,
The recentIy discovered papyrus Ieaves of Didymus the Blind: ΒΑΞΡ 20 (1983) 59-60. Μ.
SIMONETTI, Didymiana: VetChr 21 (1984) 129-155. Ρ. WOODRUFF, Didymus οη
Protagoras and the Protagoreans: JHPh 23 (1985) 483-497.

135. ΣΥΝΟΔΟΙ NIMES (NEMAUSENSE) (396)
καί ΤΟΥΡΙΝΟΥ (TAURINENSE) (398)

Α. Ή καταδίκη καί ή έκτέλεση τού Πρισκιλλιανοϋ

(385)

προκάλεσαν τήν

διαίρεση τών έπισκόπων της Γαλατίας σέ όπαδούς τού Felίx τών Τρεβίρων,
ύπερασπιστη τού πρισκιλλιανιστη Ίθακίου, καί αντιπάλους τού

Felix.

Προσ

πάθειες συμφιλιώσεως, τήν όποία έπιδίωξε καί ό 'Αμβρόσιος Μιλάνου, α
πέτυχαν. Χάριν της συμφιλιώσεως κλήθηκαν γιά τήν Ιη 'Οκτωβρίου τού

394) οί γαλάτες έπίσκοποι στήν Nimes της Γαλλίας. Προσήλθαν δ
μως μόνο 21 καί αύτοί όπαδοί τού Felίx. Φυσικά δέν ελυσαν τήν σοβούσα
κρίση, αλλά συνέταξαν 7 κανόνες, τούς όποίους απέστειλαν σέ όλους τούς

396

(ή

γαλάτες έπισκόπους. Κυρίως τόνισαν μέ τούς κανόνες τήν αυθεντία τού ε
πισκόπου, απέκλεισαν τήν πρόσληψη καί κρίση κληρικών από επίσκοπο

αλλης έπισκοπής καί όρισαν τά συστατικά γράμματα (episιolia), μέ τά ό
ποία έμφανίζονταν δπουδήποτε κληρικοί καί λαϊκοί έφοδιασμένοι, νά ύπο
γράφονται μόνο από τόν οίκείο έπίσκοπο. 'Ακόμη, μέ τόν δεύτερο κανόνα

απαγορεύουν τήν χειροτονία τών γυναικών ώς διακονισσών.
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HEFELE-LECLERCQ,II Ι, σσ. 92-97. C.
GAUDEMET: SCh 241 (1977) 126-130.
Β. Έπειδή άπό τήν σύνοδο της

Μ.

Nimes

MUNIER: CCL 148 (1963) 49-51. J.

άπουσίασαν οί άντιφηλικιανοί επί

σκΟΠΟΙ (άντίπαλοι τού πρισκιλλιανιστη

Felix

των Τρεβίρων), δέν δόθηκε

λύση στό σχίσμα μεταξύ όπαδων καί άντιπάλων τού Felίx. Ή λύση καί ή

αρση τού σχίσματός επιτεύχτηκε τό 398 (τό fτος συγκλήσεως της συνόδου
αύτης εχει πολύ συζητηθεί' γενικά τώρα γίνεται δεκτή ή σύγκλησή της πρίν
τό τέλος τού Δ

f

αΙ καί όχι τό

404

η

417)

στό Τουρίνο κοντά στό Μιλάνο.

Ό Μιλάνου Σιμπλικιανός, τήν βοήθεια τού δποίου ζήτησαν οί γαλάτες επί

σκοποι, κάλεσε σύνοδο επισκόπων καί κληρικων της μητροπόλεώς του στό
Τουρίνο, όπου προσήλθαν καί μίλησαν εκπρόσωποι των φηλικιανων καί
των άντιφηλικιανων_ ΟΙ συνοδικοί συνέταξαν κείμενο άποφάσεως, πού άρ
γότερα διαιρέθηκε (κατά παραγράφους καί περιπτώσεις) σέ
σχίσμα fληξε μέ τήν παραίτηση τού

Felix

8

κανόνες. Τό

καί τήν κοινωνία μεταξύ όπαδων

καί αντιπάλων του. Ή άπόφαση στηρίχτηκε σέ δύο κείμενα, τά όποία μνη

μονεύονται στόν κανόνα

6 καί είναι

σχετικές 'Επιστολές τού μόλις άποθα

νόντα Άμβροσίου Μιλάνου καί τού Ρώμης Σιρικίου. Τό γεγονός ύπογραμ

μίζει ότι άπό τήν εποχή τού' Αμβροσίου τουλάχιστον ως τό τέλος τού Δ

f

αΙ ή μητρόπολη τού Μιλάνου είχε κύρος άνάλογο μέ αύτό της Ρώμης, ό
πως δείχνουν οί γενικότερες πρωτοβουλίες τού' Αμβροσίου καί τού Σιμπλι
κιανού. Ή σύνοδος μέ τούς κανόνες (άποφάσεις) της fδειξε σύνεση καί

διάθεση συμφιλιωτική, συνδυασμένη μέ τήν εμμονή στήν παράδοση καί τήν
τάξη της 'Εκκλησίας. Έπέλυσε θέματα δικαιοδοσίας μητροπολιτων καί
πρωτείων κατά τίς χειροτονίες καί, πλήν αλλων, άπαγόρευσε τήν χειροτο
νία σέ άνώτερο «βαθμό» κληρικού εγγάμου, πού άπέκτησε τέκνα κατά τόν

χρόνο πού ηταν κληρικός (κανόνας 8).
PL 84,247-250. C.

Μ.

MUNIER: CCL 148 (1963) 49. J. GAUDEMET: SCh 24 (1977)

136-144.
Α. LUMPE, Die Synode von Turin vom Jahre 398: AHC 4 (1972) 7-25.
date du Concilc de Turin (398 ου 417): BLE 74 (1973) 289-295.

136.

Ε.

GRIFF, La

ΣΥΝΟΔΟΙ ΚΑΡΘΑΓΕΝΗΣ (397,397,399)

Πρός εξασφάλιση της εύταξίας καί βεβαίωση της αύτονομίας τους οΙ ε
πίσκοποι της Βόρειας Άφρικης συγκρότησαν πολλές συνόδους καί δή στήν
Καρθαγένη μέ τήν προεδρία τού επισκόπου της πόλεως Αύρηλίου. 'Από τίς
συνόδους αύτές κείμενα
της 26ης

- άποφάσεις γνωρίζουμε ότι συνέταξαν οΙ έξης τρείς:
'Ιουνίου 397, της 28ης Αύγούστου 397 καί της 27ης 'Απριλίου 399.

της πρώτης καί της τρίτης σώθηκαν άπό fνας μόνο κανόνας. Σημαντικό-

684
τερη αναδείχτηκε ή δεύτερη, ή όποία προώθησε τήν οργάνωση της βορειο
αφρικανικης 'Εκκλησίας, ίσχυροποίησε τήν αύτονομία της 'Εκκλησίας
αύτη ς f:ναντι της Ρώμης, έπικύρωσε τούς κανόνες της συνόδου της Ίππώ

νας

(393) (=

breνiarium) καί παρενέβαλε σ' αύΤΟύς μερικές ακόμη διατά

ξεις. Ή δεύτερη αύτή σύνοδος διέσωσε κι έπιστολή τών έπισ κόπων
Αύρηλίου καί Μουσωνίου πρός τούς έπισκόπους τών έπαρχιών Νουμιδίας,
Μαυριτανίας κ.ά. Ή έπιστολή σχετίζεται μέ σύνοδο της 13ης ΑύγΟύστου
του

397

στήν Καρθαγένη.

'Εκδόσεις:

C. MUNIER: CCSL 149 (1974) 28-49, 183-194. MANSI

ΙΙΙ

750, 875-938,

979-980.

137.

ΣΙΡΙΚΙΟΣ ΡΩΜΗΣ (384-399)

Ό Σιρίκιος διαδέχτηκε τό

384 τόν Δάμασο

Ρώμης κι έδρασε δταν

στόν έκκλησιαστικό χώρο της Δύσεως κυριαρχούσε απόλυτα ή μορφή

τού Άμβροσίου Μιλάνου. Δέν ήταν τόσο θεληματικός καί δραστή
ριος δπως ό προκάτοχός του, αλλά έδειξε σύνεση κι ένδιαφέρον γιά

τήν είρήνη καί τήν αντιμετώπιση θεμάτων εύταξίας στήν 'Ε κκλησία.
'Όπως παλαιότερα οί μεγάλοι έπίσκοποι Άθανάσιος, Βασίλειος, Δά
μασος κ.α., αίσθανόταν καί ό Σιρίκιος ύπεύθυνος γιά τήν «μέριμναν
πασών τών 'Εκκλησιών» (Β' Κορ.

11, 28)

(βλ. Έπιστ.

1, 1 καί 6, 1).

Μέ τό πνεύμα τούτο συγκρότησε μικρές τοπικές συνόδους, απευθύν
θηκε σέ δυτικές 'Εκκλησίες, έπενέβη γιά τό θέμα Άντιοχείας, ένε
κα της παλαιότερης έκεί άναμίξεως δυτικών, καί άπέστειλε πολλά
γράμματα, πού κυρίως οφείλονται στή οργανωμένη γραμματεία του,

αλλά καί πού όπωσδήποτε τόν έξέφραζαν. Ό Σιρίκιος φαίνεται ν'
απαιτεί γιά τίς αποφάσεις του, δπως διατυπώνονται σέ γράμματά του,

σεβασμό ανάλογο πρός τίς αποφάσεις τοπικών συνόδων, ένώ δέν
αντιδρούσε στίς πρωτοβουλίες δυτικών μητροπολιτών καί δή τών

Άμβροσίου καί Σιμπλικιανού Μιλάνου, τών όποίων οί πρωτοβου
λίες άφορούσαν γενικά θέματα της δυτικης 'Εκκλησίας.
Τού Σιρικίου σώθηκαν πέντε Έπιστολές, μία τών όποίων βρίσκε

ται πρώτη στά

decretalia,

στίς συλλογές δηλ. παπικών γραμμάτων,

πού έχουν κανονικό χαρακτήρα καί ίσχύ.
'Εκδόσεις:

PL 13, 1131-1178. PLS 3, 67 έξ.
Μελέτες: Α. FLICHE-Y. MARTlN, Histoire de Ι' Eglise, 111, Paris 1950, σσ. 478-487.
G. D. GORDINI, Forme di vita ascetica a Roma neI ιν secolo: Scrinium che%gicum Ι
(1953) 7-58. J. ΙΑΝΙΝΙ, S. Siricio Υ las cuatro temporas, Βαλέντσια 1958. Ρ. Η.
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LAFONTAINE, Remarques sur le pretendu rigorisme penitentiel du pape Sirice: RUO 28
(/958) 31-48. ν. MONACHINO, S. Siricio: BibIiotheca Sanctorum 11 (1968) 1234-1237.
G. ROCCA, La perpetua virginitiι di Maria nella lettera di Papa Siricio ad Anisio vescovo
di Tessalonica: Marianum 33 (l971) 293-306. Α. ιυΜΡΕ, Die Synode νΟΩ Turin vom Jahre
398: AHC 4 (1972) 7-25. Μ. WOJTOWYTSCH, Papstum und Konzile νΟΩ den Anfiίngen
bis Ζυ Leo Ι (440-461), Stuttgart 1981, σσ. 198 κ. άλλοϋ. C. MICAELιI: Orpheus 6 (1985)
118-135.

138.

ΟΠΤΑΤΟΣ ΜΙΛΕΒΗΣ (+ 392/400)

ΓΕΝΙΚΑ

Τήν φοβερή κρίση, τήν όποία δημιούργησε στήν βορειοαφρικανι

κή 'Εκκλησία ό δονατισμός, κατόρθωσαν πολύ αργά ν' αντιμετω
πίσουν δύο έξοχες φυσιογνωμίες της Νουμιδίας: ό Όπτάτος, έκ

κινώντας από τήν κανονική 'Εκκλησία, καί ό Τυκόνιος
τά τό

392),

(+ λίγο με

έκκινώντας από τούς κόλπους τού δονατισμού. Καί οί

δύο, παραμερίζοντας τόν φανατισμό καί τό κοινωνικοοικονομικό ύ
πόβαθρο της κρίσεως, κατανόησαν κι έδειξαν πειστικά δτι τό σχί

σμα τών δονατιστών δέν είχε σοβαρή θεολογική βάση καί δτι ή
θεμελιώδης του διδασκαλία συμπίπτει γενικά πρός τήν διδασκαλία
της κανονικής Έκκλησίας. WΕτσι καί οί δύο άνδρες, μολονότι τό
περιβάλλον τους ήταν αδιάλλακτο καί όξύ, έμφανίστηκαν μέ είρη
νικές τάσεις καί διάθεση ύπερβάσεως της διαιρέσεως. 'Ενδεικτικό

είναι δτι ό Τυκόνιος τελικά έγκατέλειψε τούς δονατιστές (χωρίς δ
μως νά προσχωρήσει στήν 'Εκκλησία) καί ό Όπτάτος τούς όνόμα

ζε αδελφούς, αφού κατά τήν γνώμη του είχαν καί αύτοί τήν ίδια πί
στη (Adνersus

Parmenianum 9).

Γιά τόν Όπτάτο γνωρίζουμε δτι έδρασε ώς έπίσκοπος Μιλέβης (σή
μερα

Mila

'Αλγερίας) στό β' ημισυ τού Δ ι αΙ κι έγραψε κατά τών

δονατιστών. Στό έργο αύτό, τού όποίου άγνοούμε τόν άκριβή τίτλο,
αναιρεί τίς κατηγορίες πού ό δραστήριος δονατιστής Παρμενιανός
Καρθαγένης

(+ 391)

απέδιδε στήν κανονική 'Εκκλησία, Προπαν

τός, μεγάλη αξία έχει τό έργο, διότι έκθέτει τό πώς άρχισε καί πώς
έξελίχτηκε τό σχίσμα καί μάλιστα παραθέτει συλλογή έγγράφων πού
αφορούν τό σχίσμα καί τήν άντιμετώπισή του.

Μέ άφορμή τόν δονατισμό έπιχειρεί πρώτος ό Όπτάτος νά διευ

κρινίσει θέματα έκκλησιολογικά, πού είχαν μέ άλλον τρόπο άνακύ-
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ψει κι έρευνηθεί από τόν Κυπριανό

(+ 258) στήν

Βόρεια 'Αφρική κατά

τόν προηγούμενο αίώνα, αλλά είχαν λησμονηθεί. Πολύ όρθά διέκρι
νε ό Όπτάτος δτι θεολογικά ή σύγχυση τών δονατιστών όφειλόταν
στήν αδυναμία ΤΟυς νά διακρίνουν τήν αίρεση από τό σχίσμα καί
στήν θεώρηση γενικά της 'Εκκλησίας ώς σώματος άγίων, έκλεκτών
καί αναμαρτήτων.

~Eτσι ταύτιζαν οί δονατιστές τήν Καθολική 'Εκκλησία μέ τούς έ
κλεκτούς άγίους, οί όποίοι μόνοι μπορούσαν νά τελούν εγκυρα μυ

στήρια, κάτι πού δέν ίσχυε καί γιά τούς έκπροσώπους της κανονι

κης-Καθολικης 'Εκκλησίας. Ή άπάντηση τού Όπτάτου Ί'\ταν διαυ-

. γής:

σχισματικοί είναι αυτοί πού σφάλλουν σέ ζητήματα έκκλησια

στικης ευταξίας, ένώ αίρετικοί αυτοί πού σφάλλουν σέ θέματα
πίστεως. Οί δονατιστές ανήκουν ουσιαστικά στήν πρώτη περίπτω

ση, άλλά πρέπει ν' απαλλαγούν από τήν ψευδαίσθηση δτι αυτοί εί
ναι αγιοι κι εκλεκτοί. Μέ πολλή ευκολία ό Όπτάτος μπορούσε νά
δείξει ίστορικά δτι οί δονατιστές ήταν υπεύθυνοι πολλών σφαλμά
των, καί βιβλικά δτι στήν 'Εκκλησία ανήκουν καί οί ένάρετοι καί
οί αμαρτωλοί, πού θά κριθούν στήν δευτέρα παρουσία, στήν τελική
κρίση.

'Εφόσον «ουδείς αναμάρτητος», είναι λάθος ν' αναζητείται ό τέ
λειος ήθικά λειτουργός γιά τήν τέλεση τών μυστηρίων καί δή τού Βα
πτίσματος, στήν τέλεση τού όποίου διακρίνει τρείς θεμελιώδεις πα
ράγοντες:

crcdcntc

in Tr;nitate

(βάπτιση στό όνΟμα της άγ. Τριάδας), ίιι

(ή πίστη τού βαπτιζομένου) καί

in operantc

(ό τελών τό βά

πτισμα κληρικός). 'Όλα είναι απαραίτητα, άλλ' όχι καί ή άγιότητα
τού βαπτίζοντος κληρικού. Έπομένως ή άρνηση έγκυρότητας τών
μυστηρίων πού τελούν οί κληρικοί της κανονικης 'Εκκλησίας δέν

εχει θεολογική θεμελίωση, έφόσον αυτά τελούνται κανονικά. 'Εξη
γεί μέ σαφήνεια δτι τήν χάρη τών μυστηρίων δέν προσφέρει στόν πι

στεύοντα ό κληρικός άλλά ή άγία Τριάδα. Ό κληρικός είναι μόνο
υπηρέτης τών μυστηρίων καί ώς θνητός γνωρίζει διακυμάνσεις στόν
βαθμό της πνευματικης ΤΟυ καθαρότητας. Πρόκειται γιά τήν διδα

σκαλία, πού ανέπτυξε μετά ό Αύγουστίνος καί είναι γνωστή μέ τούς
δρους

ex operc opcraco

καί όχι

ex opcre operantjs

(ή θεία χάρη δηλ.

έξαρταται από τό γεγονός τού τελεσθέντος μυστηρίου
όχι από τόν τελέσαντα τό μυστήριο

- operato -

καί

- operantis).

Συνεπής πρός αύτά, ό Όπτάτος έξηγεί δτι ή 'Εκκλησία είναι «α
γία» ενεκα τών μυστηρίων της καί άληθείς χριστιανοί είναι δσοι φέ
ρουν τήν προσηγορία τού «καθολικού». Στόν δρο βέβαια τούτο έδινε
κυρίως έννοια γεωγραφική (παρουσία κι έξάπλωση στίς τότε γνω
στές περιοχές, κάτι πού δέν είχε ή έκκλησία τών δονατιστών), άλλά
τόν συνέδεε καί μέ τήν κοινωνία μέ δλες τίς 'Εκκλησίες καί δή μέ
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τήν 'Εκκλησία της Ρώμης, τήν όποία θεωρουσε σύμβολο ένότητας.
Ή ένότητα καί ή κοινωνία μέ τήν έδρα του Πέτρου είναι απαραίτη

τη, αλλά τονίζει έξίσου δτι ή Έκκλησία της Ρώμης όφείλει μέ τήν
σειρά της νά κοινωνεί μέ τίς 'Εκκλησίες της 'Ανατολης, πού συνο

πτικά τίς όνομάζει septjformis ecclesia Asiae

(2,6

καί

6,3).

Ό Όπτάτος, μολονότι αποδείχτηκε ρεαλιστής στά θέματα της α
γιότητας καί της διακρίσεως σχίσματος καί αίρέσεως, έδειξε ανε
δαφικότητα στήν θεώρηση της σχέσεως αυτοκράτορα κι 'Εκκλησίας.

'Εκκινώντας από τήν ιδέα του Ευσεβίου Καισαρείας
κράτος καί χριστιανισμός ταυτίζονται (κεφ.

3),

( + 339),

δτι πλέον

ύποστήριζε δτι κάθε

χριστιανός όφείλει ύπακοή σέ δ, τι γιά τά έκκλησιαστικά διατάσσει
ό χριστιανός αυτοκράτορας. Αυτό δέν τό έκανε ό Δονάτος καί γι'
αυτό ήταν ασυγχώρητος, όπως καί οί όπαδοί ΤΟυ. 'Επομένως αίτιοι

τών έναντίον τους διώξεων του κράτους ύπηρξαν οί ίδιοι οί δονατι
στές. Ή θέση του Όπτάτου μαρτυρεί έλλειψη θεολογικου ρεαλισμου
καί τονίζει τήν αδυναμία κατανοήσεως τών φυλετικών καί οικονο
μικοκοινωνικών λόγων, πού έτρεφαν τήν αντίσταση τών δονατιστών

πρός τήν ρωμαϊκή έξουσία καί πρός τήν κανονική βορειοαφρικανι
κή 'Εκκλησία, ή όποία στά μάτια τών δονατιστών ταυτιζόταν μέ τήν
«κρατική» -Εκκλησία της Ρώμης.

ΕΡΙΆ

Ό Όπτάτος ύπηρξε δόκιμος συγγραφέας, αλλά μέ βεβαιότητα τού απο

δίδεται μόνο ενα έργο, τού όποίου μάλιστα αγνοούμε τόν τίτλο. Πρόκειται
γιά τό εργο, πού ορθά χαρακτηρίζει ό Ίερώνυμος ώς

partis calumniam (Dc

VίrίS ίΙΙ.

110),

Adver-,us Donarianae

διότι όντως αναιρει εξη βασικά σημεία

τού δονατιστη επισκόπου Καρθαγένης Παρμενιανού. Αυτό έγινε μέ έξη
βιβλία-τμήματα περί τό

370-374.

ενώ αργότερα, μεταξύ

385

καί

390

ό Ό

πτάτος αναθεώρησε-βελ τίωσε τό έργο του, προσθέτοντας μάλιστα εβδομο

βιβλίο καί συλλογή (βλ. κεφάλ. Δονατιστών συλλογή/ Acla) εγγράφων (συ
νοδικ(1)ν καί μή) σχετικών πρός τό σχίσμα τών δονατιστών. Κατά καιρούς
απέδωσαν στόν Όπτάτο ψευδο-αυγουστίνειους λόγους, αλλά χωρίς επιτυ
χία: δύο Εις τό Πάσχα καί τρείς Εις τά 'Επιφάνεια. Ευτυχέστερη φαίνεται

ή άπόδοση εΙς αυτόν όμιλίας Περί σφαγης αθώων, άλλά ίσως ό Όπτάτος
τών χειρογράφων της νά είναι δ δονατιστής Όπτάτος

Adversus Parmenianum donatistam (Κατά
ΡΙ

11, 11113-1104.

ΙΌ ZI~'SA: ('8ΕΙ.

•Αμφιβαλλόμενα

Thamugadi.

τού δονατιστού Παρμενιανοϋ).

26 (1893) .

καί νόθα:

Περί σφαγής αθώων:

RSRUS 2 (1922) 271-302. PLS 1, 288-295.
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Ες τό Πάσχα:

RB 41 (1929) 197-203. PLS 1,295-297 (ψευδο-Αυγουστίνου).
RB 35 (1923) 233-236. PL 39, 2005-8. ΡΙ.5

Ες τά Έπιφάνεια: τρείς λόγοι:
Ι,

297-300

(ψευδο-Αυγουστίνου).

Ες τό Πάσχα:

V. Saxer: RB 80 (1970) 17-50.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Ο.

R. WASSAL-PHI LLIPS. Thc \\'ork of st. OrtaI against the Donatists, London 1917.
Α. ΡΙΝΙΉΕRΙΕ, Duc ro~Iille~ul donatismo: RR (1947) 160-164. Ι. ΚΩΝΣΤΑΝΤιΝIΔΟΥ,
'Οπτάτος ό Μιλέβης (+ 392): Θεολογία 30(1959)131-138. S. BLOMGREN, Eine Echtheit~·
I'rage bei O"aιus
νΟΩ Mίleve,
Stockholm 1959. Βλ. ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ καί είς Erano.~ 51! (1960)
,
\
132-141, Α. ΙΌ DE VEER, Α rrorosdc Ι' aurhenticitcdulivre νll d' OrtaI dc Milevc: REAιI!!
7 (1961) 389-391. Τ. SAt;I-BUNIC, Cοntrονersίa de Bartismatc inIcr Parmenianum CI sΌ
OrIaιιrm Milc\'itanum: LaurcntianunI 3(1962)167-209. Η. J. DIESNER, Volk und
Volksaul'sIandc bei 0rIalus νΟΩ Mίleve. Kirchc und Staat im sriitromischen Reich, Berlin
1963. Η. SIL VESTRE, Trois sermons il rctircr defίniti\'cmcnt dc Ι' heritagc d' OrIat de Milevc:
l'rΟΙ'CΙ'dίngs οι" che ΑΓrίcan C/assica/ ΑSSΟΙ'ίaιίοn 7 (1964) 61-62. W. Η. ('. "REND, Thc
Ι)οn;ιιίsι ('hurL'h, ΟΧfΌrd 1971'. R. Β. ΕΝΟ, Thc work of Ortalus as a ιuΓlIing ροίηι ίn
the Mrican ccclesiology: Thomist 37 (1973) 668-685. F. SΙΌRΖΑ BARCELI ,ΟΝΑ, Ι'
interrrcIaIionc dei doni dci Magi nel scrmonc natalilio di (Pscudo) Ollalo di Milcvi: SSR
2 (1978) 121'}-149.

139.

ΓΕΛΑΣΙΟΣ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ (+ 396/400)

Ό Γελάσιος, ανεψιός του Κυρίλλου 'Ιεροσολύμων
τό

36617

(+ 387), έγινε

επίσκοπος Καισαρείας της Παλαιστίνης. Σχεδόν αμέσως

εξορίστηκε από τόν αυτοκράτορα ουάλη κι έζησε πολλά έτη στήν
Αίγυπτο. Έπανηλθε στήν επισκοπή του τό

379, μέ τήν άνοδο στόν
θρόνο του Μ. Θεοδοσίου (379-395), καί τό 381, ώς όρθόδοξος, έλαβε
μέρος στήν Β' Οίκουμ. Σύνοδο. Ό Φώτιος (Βιβλιοθήκη 227) πληρο
φορεί στι ό Άλεξανδρείας Θεόφιλος κατηγόρησε τόν Γελάσιο, διότι
συνέχιζε νά μνημονεύει στά δίπτυχα τόν προκάτοχό του Eύσ{:~ιo, πού

βέβαια ύπηρξε φίλος καί υποστηρικτής ηπιος του Άρείοι l • Γό

έλαβε μέρος στήν σύνοδο Κωνσταντινουπόλεως καί τό
κυκλοφόρησε τήν 'Εκκλησιαστική ίστορία του. Τό

ρεια ήταν άλλος επίσκοπος, ό Ευλόγιος.

W

394

396 μάλλον

400 στήν

Καισά

Αρα ό Γελάσιος είχε μαλ

λον πεθάνει.

Ό Γελάσιος είχε μέτρια συγγραφική δραστηριότητα, από τήν όποία σώ-
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ζονται μόνο αποσπάσματα. Σέ μεταγενέστερες πηγές αναφέρονται οί έξης

τίτλοι εργων του, πού ήσαν μάλλον δμιλίες: Κατά ανομοίων (Φωτίου, Βι
βλιοθήκη 102), 'Εξήγησις τού μαθήματος (του Συμβόλου) (Doctrina Patrum

31,92), Κατά τήνεκκλησίαν πρακτική στοιχείωσις (στό ίδιο εργο 102), Λόγοι
εις τά Έπιφάνια καί τό Πάσχα καί φυσικά 'Εκκλησιαστική ιστορία.
Τά αποσπάσματα, πλήν της 'Εκκλησ. ιστορίας, εξέδωκε δ

(Analecta Patristica, Roma 1936,

σσ.

44-49:

Τά αποσπάσματα

F. Diecamp
13 καί 14 εί

ναι αμφιβαλλόμενα). Αυτά δείχνουν δτι ό Γελάσιος ελαβε μέρος στίς χρι
στολογικές συζητήσεις, δεχόμενος ότι ό Χριστός είναι Θεός καί ανθρωπος.

Ή «'Εκκλησιαστική (atopia», δημοσιευμένη μάλλον τό

396,

συνιστά ε

πανέκδοση του όμώνυμου εργου του Ευσεβίου, στό όποίο ό Γελάσιος πρόσ
θεσε τά στοιχεία από τό έτος

324

μέχρι τό

395.

Ή εκδοση αυτή μέ τήν

προσθήκη δυστυχως χάθηκε, αλλά εχει αποδειχτεί δτι αποτέλεσε πηγή, α
μεση κι εμμεση, των μεταγενέστερων ίστορικων Σωκράτη, Γελασίου Κυζί
κου, Ρουφίνου (διασκεύασε-μετέφρασε τήν προσθήκη του Γελασίου τό

402/3),

Γεωργίου Μοναχου, καθώς καί Βίων άγίων. ~EKδoση κριτική των

αμεσων αποσπασμάτων του ίστορικου εργου του Γελασίου δέν εχει γίνει.

Φαίνεται δμως ότι ό Γελάσιος δέν είχε κριτική διάθεση καί δέν ήταν ίκα
νός θεολόγος, γιά νά εκτιμήσει καί νά δώσει τά γεγονότα μιας τόσο συγκε
χυμένης αλλά καί δημιουργικης εποχης.
Α.

GLAS. Οίι: KirchcngcschichIc des Gelasios νΟΩ Kaisareia. die vorlage fίir die bcidcn
Ictzten Bίicher der Kirchengeschichtc Rufins, Leirzig Ι 914. Ρ. Η ΕSΕΙΕR. Hagiograrhica
1/11. Bcitragc zur Kirchengeschichte des Gelasios νοπ Kaisareia: ΒΥΖ Ν} 9 (1932) 320-337.
F. ΟΙΕΚΑΜΡ. Gelasius νΟΩ Caesarea ίπ Palaestina: Or.Chrί8t.Ana/. 116 (1938) 16-53. Ρ.
ΥΑΝ ΟΕΝ VEN. Ancore le Rufin grec: Μυ 59 (1946) 281-294. Ε. ΗΟΝΙΟΜΑΝΝ. Gelasc
de cesare et Rufin d' Aquilee: Bu/l. Lettr. Acad. Belg. 50 (1954) 122-161. F. \\·ΙΝΚΕΙΜΑΝΝ.
UnIcrsuchungcn ιυΓ Kirchengeschichte de$ Gclasios νΟΩ Kaisarca. Berlin 1966. ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ.
Ζυ eincr Edilion dcr Fragmente der Kirchengeschichtc des Gelasios νΟΩ Kaisarcia: Byzantίnο~/avίΙ'a 34 (1973) 193-198. ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ. Der trinitarische Slreit ίπ zcitgenossischer Sicht:
Altcrrum 13 (1967) 98-107.
ΕΥΖΩΙΟΣ. Συμμαθητής αλλοτε του Γρηγορίου Θεολόγου στήν Καισάρεια

της Παλαιστίνης, επιβλήθηκε από τόν ουάλη, ώς αρειανός, στήν επισκο
πή Καισαρείας Παλαιστίνης, δταν εξορίστηκε

(367)

από τήν ϊδια επισκοπή

ό Γελάσιος. 'Έμεινε στόν θρόνο μέχρι τό 378 περίπου, φρόντισε τήν ήδη
ήμικατεστραμμένη βιβλιοθήκη της πόλεως κι εγραψε «πολλά καί διάφο
ρα» έργα

(Dc viris

ίΙΙ.

113),

πού δμως όλα χάθηκαν.
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140.

ΚΥΡΙΛΛΩΝΑΣ
δ σύροι;

Στήν συριακή χριστιανική γραμματεία ό πολύς 'Εφραίμ ό Σύρος

(+ 373) είχε συνεχιστές, έλάσσονες βέβαια, πού άφησαν ποιητικά κεί
μενα. Γνωστός άπό αυτούς είναι ό Κυριλλωνάς (Qίirillona), γιά τόν
όποίο δυστυχώς λείπουν πληροφορίες. Πάντως έζησε στήν Συρία καί

δή στήν WΕδεσσα κατά τίς τελευταίες δεκαετίες του Δ' αΙ 'Ήταν

μάλλον πρεσβύτερος, γνώριζε καλά τόν λειτουργικό βίο της 'Εκκλη
σίας καί άνέπνεε τήν όρθόδοξη παράδοση του 'Εφραίμ, τήν όποία

συναντάμε στά 6 σωζόμενα ποιήματά του, memra καί madra~a όλι
γοσύλλαβων στίχων. Αυτά τόν δείχνουν άξιόλογο ποιητή καί μέτριο
θεολόγο. Ή άναφορά του, ως είς σύγχρονο γεγονός, στήν έπιδρομή

(396)

τών Ούννων στήν WΕδεσσα παρέχει σταθερό κριτήριο γιά τόν

χρόνο συντάξεως ένός τουλάχιστον ποιήματός του. Τήν ίδια άνα
φορά βρίσκουμε καί στόν σύρο ποιητή

Absamja

(περί τό

400-404).

Γιά τόν λόγο αυτό κάποιοι έρευνητές ταυτίζουν τόν Κυριλλωνά μέ

τόν τελευταίο.
G.

ΒΙCΚΕLΙ:

(μετάφραση).

ZDMG 27 (1873) 566-598. S. ΙΑΝDΕRSDΟRFΕR: BKV' 6 (1913) Ι-54
R. GRAFFIN: OrSy (1965) 307-330. C. νΟΝΑ, Ι carmi di CirilIona. ROnl<1

1963.

141.

ΕΥΑΓΡΙΟΣ ΠΟΝΤΙΚΟΣ (345-399)

ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ

Ό Ευάγριος δημιούργησε τό άσκητικό καί ώριγενικογνωστικό του

έργο στήν έποχή πού λύθηκε όριστικά τό τριαδολογικό πρόβλημα
καί θεμελιωνόταν ή λύση του χριστολογικου. Ό ίδιος γνώρισε τά πρό
σωπα πού δημιούργησαν τήν θεολογία αυτή, δηλ. τόν Βασίλειο Και
σαρείας καί μάλιστα τόν Γρηγόριο Θεολόγο. Είχε δμως χαρακτήρα

άνήσυχο, 1)ταν φύση άνέστια, τού έλειψε ή έμπιστοσύνη στήν Παρά
δοση καί έπιδίωξε τήν διάκρισή του καί τήν πρωτοτυπία. Τήν τάση

του αυτή κατόρθωσε νά ίκανοποιήσει καί νά μορφοποιήσει μέ τήν
βοήθεια του Ώριγένη καί του γνωστικισμου.
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Καί στήν ερημο της Νιτρίας, δπου έζησε αυστηρό ασκητικό βίο
γιά δύο έτη, καί στά Κελλία, δπου εγκαταστάθηκε όριστικά, τό ευ
ρύτερο περιβάλλον του όριζόταν από θεμελιωτές της όρθόδοξης α
σκήσεως, δπως οί δύο Μακάριοι, ό Άρσένιος κ.α. Αυτός δμως
προτίμησε στά Κελλία τούς ώριγενιστές Μακρούς άδελφούς καί χα
ρακτηριστικά συνέστησε μέ αυτούς τήν «παρεμβολήν τών γνωστι

κών» (Σωκράτη, 'Εκκλησ. ίστ. Δ'

23),

όμάδα ύπερήφανη γιά τήν

παιδεία της, τήν μελέτη τών έργων τού Ώριγένη, τήν αλληγορική έρ

μηνεία τών Γραφών καί μάλιστα τήν τέλεια γνώση, πού μέ τό ιδιότυ
πο σύστημά του πρόσφερε ό Ευ.
Γιά νά κατανοήσει κανείς τό έργο, τήν δράση καί τήν επίδραση
τού Ευ., πρέπει νά διακρίνει σ' αυτόν δύο πρόσωπα: τόν όρθοδοξί

ζοντα άσκητικό συγγραφέα καί τόν γνωστικίζοντα ώριγενιστή με
ταφυσικό. Διάκριση γιά τήν όποία ό ίδιος είχε, φρονούμε, συνείδηση.
Ποιό από τά δύο πρόσωπα προηγήθηκε δέν γνωρίζουμε. Λογικό εί

ναι νά αρχισε ως όρθόδοξος ασκητικός συγγραφέας. Άλλά σέ πρώ
ιμο καί χρονολογημένο

(380/1)

κείμενό του, στήν Έπιστ.

8,

βρίσκουμε

καλυμμένα καί σπερματικά τά γνωστικομεταφυσικά σχήματα τών
μεταγενέστερων «Γνωστικών κεφαλαίων» του, δπως τίς τρεις «κτί

σεις», τήν θεωρία της «ένάδος», τήν διάκριση της διδασκαλίας σέ
πρακτική, φυσική καί θεωρητική, τήν γνώση ώς προϋπόθεση της θε

ωρίας της Τριάδας, καθώς καί τήν αχαλίνωτη αλληγορία. Παράλ
ληλα στό κείμενο τούτο παρουσιάζεται ό Ευ. υπέρμαχος της Τρια

δολογίας τών Καππαδοκών δασκάλων του καί μάλιστα επαναλαμ
βάνει σχεδόν κατά λέξη τήν διακήρυξη τού Γρηγορίου Θεολόγου γιά
τήν θεότητα τού άγίου Πνεύματος (ι\όγος

31,10).

Έπομένως, μολο

νότι φραστικά διατηρούσε τήν όρθόδοξη πίστη, πρίν από τό

38011

καί πρίν ακόμα συνδεθει μέ τούς ώριγενιστές μοναχούς τών Κελλίων
είχε αρχίσει νά επεξεργάζεται τό ιδιότυπο σύστημά του, βάσει κά
ποιου προτύπου τό όποίο αγνοουμε.

Πρώτος καταγραφέας τής κοινής πείρας τών άσκητών
Ό Ευ. τήν μεγάλη του συγγραφική δράση αρχισε μετά τήν εγκα
τάστασή του, τό

383,

στήν έρημο της Νιτρίας. Γρήγορα διαπίστωσε

δτι ή καθημερινή πράξη τών ασκητών καί προπαντός δσα σοφά καί
συνετά λόγια, συμβουλές, όδηγίες, γνωμικά καί αποφθέγματα γιά
τήν ασκηση καί τόν μοναχικό βίο κυκλοφορούσαν μεταξύ τών αβ
βάδων καί τών μοναχών της ερήμου αποτελούσαν θησαυρό καί θαυ
μάσιο όδηγό γιά τούς πρακτικούς, τούς αρχάριους δηλ. κοινοβιάτες

η αναχωρητές. Τό πλούσιο καί σκόρπιο αυτό υλικό, πού είχε ήδη,
ένεκα της φύσεώς του, αναπτυγμένη μορφή σύντομων αποφθεγμα-

692
τικών προτάσεων, συνέλεξέ σέ σειρές κεφαλαίων. Τέτοιες σειρές ει
ναι π.χ. τά

100

πρακτικά κεφάλαια, Πρός τούς έν κοινοβίοις,

Ύποτύπωση, καί Περί προσευχής. Πολλές φορές, δπως φαίνεται από
τήν ανάλυση τών

153

κεφαλαίων Περί προσευχής, ήνωσε μικρότε

ρες σειρές πού κυκλοφορούσαν ήδη. Μέ τά εργα του αυτά ό Ευ. ά

ποβαίνει ό πρώτος σημαντικός καταγραφέας κι ετσι εκφραστής της
πρακτικης πείρας τών ασκητών τού πρώτου καί σπουδαιότερου

a-

σκητικου κέντρου του αρχαίου χριστιανισμου.
'Εκφραστές ασκητικης πείρας υπηρξαν καί άλλοι συγγραφείς, δ

πως ό Μ. Άθανάσιος καί ό Μ. Βασίλειος. Ό πρώτος δμως, στόν
Βίο τού 'Αντωνίου, εκφράζει μόνο τήν πείρα τού ασκητή αυτού. Ό
δεύτερος εκφράζει στά Άσκητικά του περισσότερο τόν έαυτό του,
δημιουργώντας τούς κανόνες τού μοναχικού βίου, καί λιγότερο τίς

εμπειρίες τρίτων. 'Αντίθετα στόν Ευ. Επικρατεί τό στοιχειο της συλ

λογης καί καταγραφης εμπειριών άλλων. Ή καταγραφή αυτή δέν
ειναι εξαντλητική τού βάθους. Τά ασκητικά κείμενα τού Ευ. αρκούν
ται κυρίως στήν πρακτική πείρα, δέν φτάνουν στήν περιγραφή κα

θαυτό θεοπτικών εμπειριών, δπως συμβαίνει μέ κείμενα άλλων
συγγραφέων. Τούτο οφείλεται στό δη κατά τό σύστημά ΤΟυ τήν θέ
ση της θεοπτίας κατέχει κυρίως ή γνώση της άγ. Τριάδας καί ή διά
λυση σ' αυτήν τού χωρίς σώμα καί προσωπική υπόσταση καθαρού

νού. Άκόμα, ενεκα τών κακοδοξιών του, ήταν δύσκολο νά εχει ό
ιδιος τό χάρισμα της θεοπτίας, τήν όποία δέν μπορούσε νά δεί καί

στούς γνωστούς Του ασκητές, δπως οί Μακάριοι, ό 'Αρσένιος κ.ά.
Γι' αυτό καί μερικές υψηλές πνευματικές καταστάσεις τίς περιέγραφε
μόνο από ακοή χωρίς προσωπικό βίωμα.

ΕίσηΥητής τών «κεφαλαίων»
Ή καταγραφή της πείρας τών ασκητών εγινε μέ τήν προσωπική

επέμβαση τού Ευ. Ή επέμβαση αφορά στήν μορφή, στήν σποραδι
κή καί καλυμμένη παράθεση τών γνωστικομεταφυσικών αντιλήψε

ών ΤΟυ "αί στήν προσθήκη μεγάλου αριθμού σπουδαίων ψυχολογικών
παρατηρήσεων καί αναλύσεων, τίς όποιες είναι αδύνατο νά προσ
γράψουμε στούς ήρωες της ερήμου ασκητές, πού στήν πλειοψηφία
τους άλλωστε ήταν αγράμματοι. Τό κύριο περιεχόμενο τών αποφθε
γματικών προτάσεων, δηλ. τών κεφαλαίων, άνήκει στούς άνώνυμους
μοναχούς. Συχνά μάλιστα συνιστά πείρα καί πρακτική πολλών καί

δχι ένός, διότι άποδεκτό καί άρα απόφθεγμα γινόταν μόνο δ, η ήταν
δοκιμασμένο καί βιωμένο άπό πολλούς η δ, τι λεγόταν άπό στόμα
πολύ προοδευμένου ασκητη. Τό γεγονός εχει τεράστια σημασία, διότι

μέ τίς προϋθέσεις αυτές: α) τά κεφάλαια τού Ευ. διασώζουν εν πολ-
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λοίς γνήσια καί δοκιμασμένη πρακτική ασκητική πράξη' β) εξασφα

λίστηκε ή συνέχεια της ασκητικης παραδόσεως στίς μεταγενέστερες
εποχές γ) ό Ευ. προσέφερε πολύτιμες υπηρεσίες στήν 'Εκκλησία,

ή όποία γι αυτό τόν διάβασε μέ τρόπο έμμεσο, καθώς θά δούμε, πα
ρά τήν μεταγενέστερη (τό

543

καί

553)

συνοδική καταδίκη ΤΟυ. Τό

γραμματειακό είδος τών κεφαλαίων έκτοτε χρησιμοποιήθηκε ευρύ
τατα κι έγινε τό προσφιλέστερο ανάγνωσμα τών μοναστικών κύκλων.
Χαρακτηριστικά τους είναι ή αποφθεγματικότητα, ή αντιπροσωπευ
τικότητα, ή συντομία, ή μειωμένη προσωπική συμβολή, ή θεματική
αύτονομία κάθε κεφαλαίου, ή δχι αναγκαία σύνδεσή τους μέ τά προη
γούμενα καί τά έπόμενα, ή έλλειψη επιχειρηματολογίας καί ρητο
ρείας, ή απουσία θεολογικών τομών σέ σύγχρονα προβλήματα της
'Εκκλησίας καί ή επιμελημένη άπλότητα ϋφους. Συγχρόνως, όχι σπά

νια, διαπιστώνουμε σ' αύτά αινιγματικότητα καί σκοτεινό ϋφος, διότι
χρησιμοποιούνται συνήθως λέξεις καί σχήματα, πού είχαν γίνει δ

ροι καί σύμβολα συγκεκριμένων εμπειριών καί ασκητικης τακτικης,

τήν όποία γνώριζαν καί κατανοούσαν κυρίως δσοι άκολουθούσαν
τήν ζωή, πού σημειογραφούν τά σχήματα καί οί δροι αύτοΙ

Ή ανύψωση καί όργάνωση τών αποφθεγματικών λογίων τών α

σκητών σέ φιλολογικό είδος, στά κεφάλαια, είναι σέ μεγάλο βαθμό
προσωπικό δημιούργημα τού Ευ., πού είχε τό ταλέντο τού αποφθε
γματικού καί γνωμικού λόγου. 'Επηρεάστηκε ασφαλώς από σχετι
κά έργα, δπως οί "Όροι κατ' έπιτομήν τού Βασιλείου, από τήν έλλη
νική δοξογραφία, τήν γνωμική φιλολογία καί ίσως καί τά Πιρκέ
Άβώθ

(= Κεφάλαια πατέρων) τών Έβραίων. 'Όλα δμως τά κείμε

να αυτά μοιάζουν περισσότερο μέ τό ελεύθερο φιλολογικό είδος τών
άποφθεγμάτων καί λιγότερο μέ τά όργανωμένα κεφάλαια.

Τό σύστημά του

Π Ρ ο ϋ π ο θ έ σ ε ι ς: Ή πρακτική, ή ασκητική πράξη δηλαδή,
δέν αρκεί γιά νά φτάσει κανείς τό ακρο αγαθό. Χρειάζεται τήν γνώ
ση της διαδικασίας πτώσεως καί σωτηρίας τού καθαρού νού, πού
κατανοούν καί γνωρίζουν μόνο λίγοι. Ή γνώση αύτή βρίσκεται πέ
ρα από τήν γιά τούς άπλοϊκούς πιστούς διδασκαλία της 'Εκκλησίας,
φυλάσσεται γιά τούς εκλεκτούς, δηλ. τούς γνωστικούς, καί προσφέ
ρεται κυρίως στά γνωστικά κεφάλαια τού Ευ. Στό έργο τούτο αξιο
ποιει τήν μεγάλη του δημιουργικότητα, εκμεταλλευόμενος έντονα:
ώριγενικές αντιλήψεις, δπως τήν άποκατάσταση τών πάντων, τήν
προυπαρξη τών ψυχών, τήν αλληγορική έρμηνεία κ.α., μεταφυσικές
καί κοσμολογικές απόψεις της έλληνικης φιλοσοφίας, δπως δτι ό
νούς είναι τό ανώτερο μέρος της ψυχης, δτι τό σώμα ώς φυλακή της
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ψυχης είναι άπορριπτέο, δτι τά καθέκαστον όντα προϋποθέτουν ι

διαίτερο λόγο, δτι ή απάθεια είναι απαραίτητη γιά τήν γνώση κ.α.·
προπαντός τήν διάθεση τού παρακμασμένου πλέον γνωστικισμού γιά
γνώση ανώτερη καί απόκρυφη, γιά διάκριση διαδοχικών κόσμων

πτώσεως καί ανορθώσεως, γιά διάκριση καί ανύψωση ένός από δλα
τά όντα, τό όποίο έπειδή δέν έξέπεσε μεσολαβεί μεταξύ θείου καί
κόσμου· τήν παλαιά έλιτιστική τάση γιά χωρισμό τών ανθρώπων σέ
άπλούς (πρακτικούς) καί έκλεκτούς (γνωστικούς)· τό ένδιαφέρον γιά
ίδιαίτερες «Γραφές» καί γιά τήν ταύτιση σωτηρίας καί γνώσεως. Ή

γνωστική αύτή διάθεση, πού ήταν διάχυτη καί στόν Κλήμη Άλεξαν
δρέα, μέ τά συγκεκριμένα στοιχεία κυριαρχει στόν Ευ., ό όποιος δ
μως μέ σπάνια δύναμη τήν μεταπλάττει έτσι, ωστε τό σύστημά του

νά είναι καί νά φαίνεται έν μέρει πρωτότυπο, αλλά νά μένει έπιφα
νειακά μόνο χριστιανικό.

Κ ύ Ρ ι α

σ η μ ε ία: Στά Γνωστικά κεφάλαια αναπτύσσει τό δλο

σύστημά του καί δσα συνεσκιασμένα έγραψε στά Πρακτικά του

40, 1221C).

(PG

'Ικανοί νά δεχτούν τήν ανώτερη γνώση ει ναι δσοι πρα

κτικοί έφτασαν στό στάδιο της απάθειας. Αυτοί, γιά νά λάβουν τε

λικά τόν στέφανο της δόξας, γιά νά ένωθούν ουσιαστικά μέ τήν
Ένότητα καί τήν Μονάδα, πρέπει νά γνωρίζουν δτι:

Ή Μονάδα

11

Ένότητα, πού έπιφανειακά ταυτίζεται μέ τήν ο.γ.

Τριάδα, δημιούργησε έν χρόνω τήν Ένάδα, ή όποία δμως ύπηρξε
ανάρχως
ες

11

(!) καί τήν όποία συγκροτούσαν αδιαίρετα οί καθαροί νό

οί λογικοί. Αυτοί έγιναν γιά νά αποκτήσουν τήν ουσιώδη Υνώση

της Μονάδας ... Αρχισαν δμως νά έκπίπτουν κατά προαίρεση σέ δια

δοχικά κατώτερους κόσμους. 'Έτσι, οί νόες έγιναν πρώτα ψυχές κ\

επειτα σώματα διάφορης έκάστοτε παχύτητας. 'Από τήν στιγμή αυ

τή είσάγεται στόν κόσμο ή διαφορά ονομάτων καί αριθμών, ή ανι
σότητα μεταξύ όντων καί Μονάδας, όπως καί ή ανισότητα μεταξύ

τών ίδιων τών όντων.
'Ένας Noiίς της αρχικης Ένάδας, δμοιος καθόλα μέ τούς άλλους

νόες, δέν έξέπεσε. 'Έμεινε ακίνητος, γι' αυτό ένώθηκε μέ τόν Λόγο
κι έγινε Θεός. Ό ακίνητος καί καθαρός Νούς έγινε ό κριτής καί έκ
τελεστής της δεύτερης δημιουργίας, δηλαδή ένήργησε τήν ένσωμά

τωση τών νόων κι έπέλεξε τό είδος τού σώματος (αγγέλου, δαίμονα,

ανθρώπου), πού φόρεσε κάθε νούς, ανάλογα μέ τήν αδιαφορία καί
τήν άγνοιά του. Ή ανισότητα μεγάλωνε καί ή άγνοια βάθαινε μέ τήν

μεσολάβηση τών σωμάτων, τά όποία έντούτοις αποτελοϋν περισσό
τερο μέσο σωτηρίας καί λιγότερο μέσο τιμωρίας. Τήν κατάσταση
της πτώσεως έκφράζουν οί έξης οκτώ λογισμοί: γαστριμαργία, πορ

νεία, φιλαργυρία, λύπη, οργή, ακηδία, κενοδοξία καί ύπερηφάνεια.

Ό Νοϋς, πού δέν κινήθηκε από τήν θέση του στήν Ένάδα, δηλ. ό

695
Χριστός, fλαβε ανθρώπινο σώμα γιά νά βοηθήσει τούς εκπέσοντες

νόες τών διαφόρων βαθμών νά επιστρέψουν στήν αρχική τους κα
τάσταση, νά σωθούν. νΕτσι πραγματοποιεί τήν τρίτη δημιουργία η
κτίση.

Μέτρο απόλυτο της σωτηρίας γίνεται ή γνώση, αφού καί δ ίδιος

ό Θεός όρίζεται ώς «ούσιώδης γνώσις» (Κεφάλαια Υνωστικά Α ι

89),

καί ύποκείμενο αύτης απόλυτο είναι ό νούς, πού, όντας ενσώματος

καί αρα ερμαιο τών οκτώ λογισμών, γνωρίζει δ,τι μόνο τού επιτρέ
πει τό σώμα του. Ή πραγματική γνώση έχει τρία στάδια:

α) Τής φυσικής δεύτερης θεωρίας, δπου γνωρίζονται τά όρατά από

τούς πρακτικούς, οί όποίοι αρχίζουν αγώνα κατά τών λογισμών μέ
τίς αρετές της πίστεως, τού φόβου, της εγκράτειας, της ύπομονης
καί της ελπίδας.
β) Τής φυσικής πρώτης θεωρίας, δπου οί αγγελοι γνωρίζουν τίς α

όρατες φύσεις. 'Εν μέρει αύτό ισχύει καί γιά τούς ανθρώπους, εφό

σον εχουν φτάσει στήν απάθεια, ή όποία δδηγεί στήν αγάπη καί αύτή
μετά στήν ούσιώδη γνώση της Τριάδας, δηλαδή στήν θεολογία:
«Τήν πίστιν βεβαιοί δ φόβος δ τού Θεού· καί τούτον πάλιν έγκρά

τεια· ταύτην δέ άκλι,ιή ποιούσιν ύΠOμoVΉ καί έλπίς, άφ' ών τίκτε
ται άπάθεια, ής

fKYOVOV ή

άγάπη· άγάπη δέ θύρα γνώσεως φυσικής,

ην διαδέχεται θεολογία καί ή έσχάτη μακαριότης»
Βλ. καί

(PG 40, 1221BC.

1233C).

γ) Τής θεολΟΥίας, δπου οί νόες φτάνουν στό τέλος της ούσιώδους
γνώσι::ως της άγ. Τριάδας καί στήν έσχατη μακαριότητα, ένώνον
ται δηλαδή απόλυτα μέ τήν φύση τού Θεού, επειδή θά εχει καταργη
θεί κάθε είδος διαφοροποιητικό στοιχείο, δπως αριθμοί, ονόματα,
ποιότητες καί ποσότητες.

Ή κατάσταση αύτή τού τρίτου σταδίου, αποτέλεσμα βέβαια πολ
λών διαδοχικών κινήσεων από κατώτερο σέ ανώτερο κόσμο, τοπο

θετείται στά έσχατα καί έχει δύο βαθμούς, τήν 7η καί τήν 8η ήμέρα.

Στήν 7η ήμέρα θά βασιλεύει απόλυτα καί θά κυβερνά ό Χριστός, οί
νόες θά διατηρούν πνευματικό σώμα καί θά εχουν μερική ούσιώδη
γνώση της Ένάδας ή τού Θεού. Στήν 8η ήμέρα, όπου θά βρίσκονται

όλοι ανεξαιρέτως οί εκ πεσόντες νόες, θά λήξει ή βασιλεία τού Χρι

στού. Οί νόες θά ειναι απόλυτα καθαροί, απαλλαγμένοι από κάθε
είδους σώμα καί γι' αύτό δμοιοι μέ τόν Χριστό καί συγκληρονόμοι
της βασιλείας, αφομοιωμένοι δηλαδή αδιαίρετα 'καί χωρίς ιδιαιτε

ρότητα στήν θεία φύση, δπως ακριβώς τό ποτάμι πού χύνεται στόν
ιοκεανό (βλ. Έπιστολή πρός Μελανίαν, στήν όποία έχουμε σύνοψη

τών απόψεων αύτών). Τότε θά εχει αποκατασταθεί πλήρως ή αρχι
"ή Ένάδα, τήν όποία χαρακτηρίζει καί «νοητήν εκκλησίαν» (Σχό

λιο: Β 49 [1979] 196) καί στήν όποία δλα θά συνιστούν εν, δλες οί
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διαφορές θά εκλείψουν πλήν τών ύποστάσεων του Πατέρα, του Υίού
καί του άγ. Πνεύματος.

W

Αρα στά έσχατα τό παν θά είναι μία φύση

σέ τρείς ύποστάσεις.

Καταδίκη τού Εύ.

Ή τόσο γνωστικίζουσα καί ώριγενίζουσα διδασκαλία του Ευαγρίου
αποτέλεσε ουσιαστικά τό αντικείμενο τών λεγόμενων ώριγενιστικών
ερίδων από τά τέλη του Δ' αΙ μέχρι τό

553.

Σχηματίστηκαν όμάδες

ώριγενιστών, μοναχών κυρίως, μέ κέντρα τήν Παλαιστίνη καί τήν
Αίγυπτο, πού υίοθετουσαν καί κήρυτταν εναν εντονα ευαγριανικό Ώ
ριγένη. Οί αντίπαλοί τους πέτυχαν μετά από πολλές διεργασίες νά

πείσουν τόν 'Ιουστινιανό νά εκδώσει τό 543 δέκα αντιωριγενιστικές
θέσεις. Αυτές ή Ε' ΟΙκουμενική Σύνοδος (553) τίς ανασύνταξε σέ 15
άναθεματισμούς έτσι, &στε δλες, άλλοτε κατά λέξη καί άλλοτε κα

τά τό περιεχόμενο, ν' αποδίδουν (βλ. τά κείμενα εΙς Καρμίρη, ΔΣΜ,
Ι, σσ.

198-200) τίς απόψεις

του Ευ. Τό γεγονός τουτο, πού παλαιότε

ρα δέν είχε διαπιστωθεί, αποδεικνύει δτι κέντρο της σχετικης δια
μάχης ηταν ό Ευ., αφου ή δική του χριστολογία (= ό Χριστός είναι
ενας από τούς πολλούς νόες πού μόνος αυτός έμεινε καθαρός

-

οί

άνθρωποι «Ισόχριστοι») καί οί δικές του θεωρίες (περί Ένάδας, πε

ρί σωτηρίας, περί προϋπαρχόντων καί εκ πεσόντων νόων, περί ένώ
σεως τών πάντων μέ τήν φύση του Θεου, περί 7ης καί 8ης ήμέρας,
περί μή αναστάσεως τών σωμάτων καί άλλες πού βρίσκονται στά
η/ωστικά κεφάλαια) καταδικάστηκαν καί μόνο δευτερευόντως οί
συγγενείς ώριγενικές περί αποκαταστάσεως τών πάντων καί προϋ

πάρξεως τών ψυχών, αντιλήψεις τίς όποίες επεξεργάστηκε ό Ευ.
Οί

15 'Αναθεματισμοί δέν περιλαμβάνονται στά κολοβά καί λατι

νιστί διασωθέντα πρακτικά της Ε' ΟΙκουμ. Συνόδου. Μνημονεύον

ται καί διασώζονται δμως από συγγραφείς μεταγενέστερους, ενώ ή
ΣΤ' Οίκουμ. Σύνοδος

(680/1)

καί ή Πενθέκτη

(691/2) αναφέρουν

ρητά

ότι ή Ε' ΟΙκουμενική καταδίκασε τό πρόσωπο καί τό εργο του Ευ.,
όπως έκανε καί γιά τόν Ώριγένη. Τελευταία ό Κ. Μπόνης (Θεολο
για

47 [1976] 606-611) ύποστήριξε ότι πρέπει νά

αρθεί τό ανάθεμα κατά

του Ευ., τόν όποίο θεωρεί γενικά ορθόδοξο, μή λαμβάνοντας ύπόψη
τά έργα τού Ευ. καί μάλιστα τά

600 Ύνωστικά

κεφάλαια iί τήν Έπι

στολήν πρός Μελανίαν, πού είναι δημοσιευμένα ήδη από τό

1912,

καθώς καί τήν νεώτερη έρευνα.

'Η έπιβίωση

Ή καταδίκη του Ευ.,

150 δλόκληρα χρόνια μετά τήν διατύπωση

του συστήματός του, φανερώνει τήν διάθεση της 'Εκκλησίας νά λη-
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σμονήσει τίς κακοδοξίες του καί νά μελετά μόνο τά

fpya

του εκείνα

πού έξέφραζαν τήν δοκιμασμένη πείρα τών ασκητών, όπως συμβού
λευε τόν ΣΤ' αΙ δ Βαρσανούφιος (PG 86, 892-901). Τήν τακτική αυ
τή ανέτρεψε ή ~υγKρότηση δμάδων, πού πρόβαλλαν τίς παρεκκλίσεις
του ώς ορθόδοξη διδασκαλία. Τίς δμάδες αυτές προστατεύοντας ή
'Εκκλησία, κινήθηκε πρός καταδίκη τού Ευ., χωρίς καί νά τόν λη
σμονήσει ποτέ. Μολονότι, ενεκα της καταδίκης, εξαφανίστηκαν τά

Γνωστικά κεφάλαια καί τά όμοιά τους έργα, εμφανίστηκαν σπου
δαίοι νηπτικοί θεολόγοι, όπως δ Ίωάννης της Κλίμακας

( + 649) καί

προπαντός δ Μάξιμος Όμολογητής ( + 662), πού χρησιμοποίησαν καί
τά εργα του αυτά, παραμερίζοντας τίς κακοδοξίες. Στόν συριακό
χώρο μάλιστα, όπου καί μόνο διασώθηκαν τά Γνωστικά κεφάλαια,
έχουμε δύο μεταφράσεις, από τίς δποίες ή μία, γνωστή από παλαιό
τερα καί μεταφερμένη από τόν

Frankenberg στήν έλληνική, καθάρι

σε εν μέρει τό κείμενο καί τό διόρθωσε έτσι, ώστε νά μή φαίνεται
κακόδοξο. Ή λεγόμενη νοησιαρχική γραμμή στήν νηπτική θεολο
γία ξεκινάει από τόν Ευ., τού δποίου δρους καί στοιχεία έλαβαν οί
μεταγενέστεροι, πού βέβαια δέν είναι αναγκαστικά νοησιαρχικοί.

ΒΙΟΣ
Ό Ευάγριος Ποντικός γεννήθηκε περί τό

345/6

στά νlβωρα του Πόντου.

Ό πατέρας του τιταν χωρεπίσκοπος κι εμπιστεύτηκε τόν γιό του Ευάγριο
στόν Μέγα Βασίλειο, ό όποίος τόν χειροθέτησε αναγνώστη. Τό

380

ακο

λούθησε στήν Κωνσταντινούπολη τόν Γρηγόριο Θεολόγο, μέ τήν βοήθεια
του όποίου μυήθηκε στήν θύραθεν καί τήν εκκλησιαστική παιδεία. Τότε χει
ροτονήθηκε καί διάκονος. Μετά τήν φυγή του Γρηγορίου από τήν Κωνσταν

τινούπολη (381) ό Ευ. εργάστηκε κοντά στόν Νεκτάριο, τόν νέο αρχιεπί
σκοπο, μ' επιτυχία εντυπωσιακή, Μορφωμένος ίεροκήρυκας ορθόδοξης φαι

νομενικά τριαδολογίας, εύστροφος διαλεκτικός, ώραία φυσιογνωμία.

Συνέβη δμως νά ερωτευθεί τήν σύζυγο ανώτερου αξιωματούχου. Τό γε
γονός απείλησε τήν ζωή του καί αλλαξε ριζικά τήν πορεία τής σταδιοδρο

μίας του. Μέ ονειρο εΙδοποιήθηκε γιά τόν κίνδυνο, έγκατέλειψε αμέσως τήν

πρωτεύουσα κι έφτασε τό 382 στά 'Ιεροσόλυμα. Έκεί φιλοξενήθηκε από
τήν ρωμαία Μελανία. στό όρος τών Έλαιών, ή όποία μάλιστα, μέ τήν ευ
καιρία βαριας του αρρώστιας, τόν επεισε νά ασκητέψει στήν Λϊγυπτο καί

μάλιστα στήν Νιτρία (κοντά στήν σημερινή

Damanhur),

Ό Ευ, θεραπεύτη

κε καί μάλλον τό

383 r.γκαταστάθηκε γιά δύο χρόνια στό μεγάλο μοναστι
κό κέντρο τής Νιτρίας, πενήντα χιλιόμετρα νοτιοδυτικά τής 'Αλεξάνδρειας
Γιά αυστηρότερη ασκηση, αλλά καί γιά νά βρίσκεται κοντά στούς «Μυ
κρούς αδελφούς», γνωστούς τής Μελανίας καί ώριγενιστές, προχώρησr. δι
τικά κι εγκαταστάθηκε

(385)

όριστικά στά Κελλία, δπου δέσποζε ή μορφη

του Μακαρίου του Άλεξανδρέα, Έκεί έμεινε μέχρι τόν θάνατό του

099).
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Τά Κελλία, δπου ασκήτευαν έκατοντάδες μοναχοί, ήταν καλύβες

- ασκη

τήρια σ' ευρύτατη περιοχή, χωρίς ν' αποτελούν λαύρα. Άπό έκεί ό Ευ. έπι
σκεπτόταν τήν έρημο της Σκήτης (στήν περιοχή

Wadi Natrun), γιά νά ακούει
Αίγύπτιο ( + 390) καί άλλους ασκητές, δ

τόν περίφημο αββά Μακάριο τόν
πως τόν ' Αρσένιο, τήν πείρα τών όποίων αποθησαύριζε.

Στά Κελλία ζούσε μέ τούς Μακρούς αδελφούς, πού έπικεφαλης είχαν τόν
Άμμώνιο καί χαρακτηριστικό τήν έντονη φιλομάθεια καί τόν έντονότερο
θαυμασμό στόν Ώριγένη. Ό Ευ. βρισκόταν απόλυτα στό κλίμα του. Ή
απαιδευσία τών πέριξ ασκητών μεγάλωνε τήν διαφορά τους πρός τόν Ευ.,
τόν όποίο κατηγορούσαν ώς υπερήφανο καί μαζί μέ τήν συνοδεία του τούς
χαρακτήριζαν «παρεμβολήν γνωστικών» (Σωκράτη, Έκκλησ. (στ. Δ ι

23).

Πάντως ό ίδιος έφάρμοζε πολύ αυστηρή ασκηση, κέρδιζε τά απαραίτητα

μέ αντιγραφή κωδίκων, έργαζόταν γιά τήν σύνταξη τών δικών του βιβλίων
καί βέβαια μελετούσε έπίμονα τόν Ώριγένη. Τό κύριο σώμα τών πολλών

μοναχών καί αοκητών της Νιτρίας θεωρούσε τούς λίγους Μακρούς αδελ
φούς, έπικεφαλης τών όποίων θεολογικά ήταν ό Ευ., σχεδόν ώς αίρετικούς,
έπειδή ήταν ωριγενιστές καί αλληγοριστές. Τούς πολλούς πάλι οί λίγοι κα
τηγορούσαν ώς «ανθρωπομορφιστές», έπειδή έρμήνευαν κατά λέξη καί όχι
αλληγορικά τίς ανθρωπομορφικές έκφράσεις της Γραφης.
Ή πολεμική, τήν όποία τό

394 άρχισε στήν

Παλαιστίνη ό Έπιφάνιος Κύ

πρου κατά τών ώριγενιστών, έφθασε καί στήν ' Αλεξάνδρεια. Ό Θεόφιλος
Άλεξανδρείας δμως, πού συνδεόταν μέ τούς ωριγενιστές, πού έγραψε τό

399

στό πασχάλιο Γράμμα του κατά τών ανθρωπομορφιστών καί πού είχε

παλαιότερα προτείνει στόν Ευ. νά τόν χειροτονήσει έπίσκοπο, άλλαξε τα
κτική. Σέ σύνοδο τού

400/1

καταδίκασε τούς Μακρούς αδελφούς ώς αίρε

τικούς ωριγενιστές, έπειδή αυτοί ήλεγχαν τίς ατασθαλίες του. Ό Ευ., πού

γενικά ήταν συμπαθές καί σεβαστό πρόσωπο, δέν γνώρισε τήν καταδίκη,
διότι κοιμήθηκε λίγο μετά τά Έπιφάνεια τού

399,

σέ ήλικία

54

έτών.

Κύρια πηγή τού βίου καί της δράσεως τού Ευ. είναι τό κεφάλαιο

38

πού

τού αφιερώνει στήν Λαυσαϊκή ίστορία ό μαθητής του Παλλάδιος (έκδ.

ButIer, The Lausiac History of Pal1adius, 11, Cambridge 1904).

C.

Δευτερεύου

σες πηγές είναι οί σχετικές αναφορές στά έργα του καί οί λίγες αναφορές
μεταγενέστερων συγγραφέων, δπως τού Σωκράτη (Έκκλησ. (στ. Δ ι

τού Σωζομενού (Έκκλησ. ίστ. ΣΓ

30)

καί τού Ίερωνύμου

23),

(De νίΓ. ίΙΙ. Ι Ι).

ΕΡΓΑ

Ή συγγραφική δράση τού Ευ. δημιούργησε στήν έρευνα πολλές δυσκο
λίες, διότι μετά τήν συνοδική καταδίκη του τό
νίστηκαν ή

-

τά μή ϋποπτα από αυτά

τού Νείλου Άγκυρανού (+ περίπου

553

πολλά έργα του έξαφα

- άρχισαν νά κυκλοφορούν ώς κείμενα
430) καί περιέργως ενα (τά Σχόλια εις

τούς Ψαλμούς) ώς έργο τού Ώριγένη. Ευτυχώς, δλα σχεδόν τά έργα του
μεταφράστηκαν ένωρίς στήν συριακή, χωρίς νά αποδοθούν σέ άλλον συγ

γραφέα. Ξεκινώντας λοιπόν από τίς συριακές (αλλά καί τίς άλλες ανατο-
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λικές) μεταφράσεις καί μέ φιλολογική έρευνα διαπιστώθηκε δτι τά έργα
Πρός Εύλόγιονμοναχόν, Περί προσευχής κ.α. μικρότερα, πού αποδόθη
καν στόν Νειλο, ανήκουν στόν Ευ. Μέ τήν δημοσίευση στίς αρχές τού αΙώ

να τών συριακών μεταφράσεων τών εργων Κεφάλαια γνωστικά

600,

Γνωστι

κός, Ά νΤιΡρη τι κός καί τών 'Επιστολών συμπληρώθηκε ή έργογραφία του
Ευ.

"Ολα του τά έργα έχουν αποφθεγματική μορφή «κεφαλαίων», σύντομων
συνήθως κα{ εκτενών σπανίως. Αύτό ισχύει γενικά καί γιά τά έρμηνευτικά
του Σχόλια. Πολλές φορές απουσιάζει τελείως ή θεματική ένότητα, ενώ οί
έπαναλήψεις ειναι σύνηθες φαινόμενο σέ καθένα από τά έργα του. Αυτό
δείχνει δτι ένίοτε συνέλεγε ανεξάρτητες μεταξύ τους συλλογές αποφθεγμά

των καί τίς ενωνε μέ μικρή η μεγάλη δική του επέμβαση (τό φαινόμενο εί
ναι χαρακτηριστικό στά

.,Αρχισε νά

153 κεφάλαια Περί προσευχής) .
γράφει μετά τό 383 (έκτός από τήν Έπιστολή 8 τού έτους 380)

καί απευθυνόταν πρός τούς άπλούς μοναχούς καί τούς τελείους, γι' αυτό
τά

fpya

του διακρίνονται γενικώς σέ πρακτικά καί γνωστικά. Στό παρόν

στάδιο της έρευνας είναι αδύνατη ή χρονολογική κατάταξη τών εργων του.
'Επιστολαί:

α) Συλλογή

62

Έπιστολών, συνήθως χωρίς παραλήπτη. Σώζονται ανέκ

δοτα άποσπάσματα στήν έλληνική καί όλόκληρη ή συλλογή σέ συριακή
καί αρμενική μετάφραση.

β) Περί άγίας Τριάδος. 'Επιστολή εκτενής, πού γράφηκε τό
ται στό 'Επιστολάριο τού Μ. Βασιλείου (μέ αριθμό

8)

380,

εκδίδε

καί διατυπώνει επι

φανειακά ορθόδοξη τριαδολογία. Λόγοι σοβαροί επιβάλλουν τήν απόδοσή

της στόν Ευ. Περιλαμβάνει συνεσκιασμένα ώρισμένα στοιχεια τής έπόμε
νης Έπιστολής.

γ) Πρός Μελανίαν. Παραδίδεται καί αριθμείται χωριστά επιστολικό πρός
τήν Μελανία (εις Βηθλεέμ) κείμενο, στό όποίο περιληπτικά ό Ευ. διατυπώ
νει τίς μεταφυσικές γνωστικοωριγενικές αντιλήψεις του περί δημιουργίας,
πτώσεως καί γνώσεως.
α)

W. I'RANKENBERG,

E\'agriu~ Ροnιίι:us,

Berlin 1912.

σσ.

564-611

(καί συριακή με

τάφραση). 13. SARGHISSIAN, Βίος καί εργα τού ... Εύαγρίου τού Ποντικού, Βενετία 1907
(άρμενlκά), σσ.

3:14-:176.

β) PG 32, 245-26R. ΒΕΠ 55,21-31. V. CΟURΙΌΝΝΕ, S. Ba~ile. I.ctlres. Ι, Paris 1957.
σσ.

22·37.

γ) FRANKENBI::RG. σσ. 610-619. (ί. VITESTAN. Scconde partic du Iraitc ... iι !'vIelanic
Ι· Αnι:ίcnnc ....

Louvain 1964.

Κεφάλαια γνωστικά 600 (6 χ 90 = 540). Είναι τό σημαντικότερο καί τό αν
τιπροσωπευτικότερο έργο του. 'Εδώ αναπτύσσει τίς φιλοσοφικές, γνωστι

κές, ώριγενικές και ψυχολογικομεταφυσικές αντιλήψεις του, μερικές τών

όποίων αποτελουν τό περιεχόμενο τών άναθεματισμών τού ώριγενισμου τού
έτους 553. Χαρακτηρίζεται καί ((Έξακόσια προγνωστικά προβλήματα» (ΡΟ
67, 516Β). "Ο ϊδιος δ Ευ. σΤήνεπιστολή, μέ τήν όποία συνοδεύει τά Κεφά-
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λαια πρακτΊκά, αναφέρει:«Περί δέ τού βίου τού τε πρακτικού καί τού γνω
στικού νυνί διηγούμεθα ... έκατόν μέν κεφαλαίοις τά πρακτικά, πεντήκοντα
δέ πρός τοις έξακοσίοις τά γνωστικά συντετμημένως διελόντες»

122IC).

(PG 40,

Σύμφωνα μέ τό χωρίο, τό παρόν καί τά δύο έπόμενα έργα πρέπει

νά χαρακτηρίζονται κεφάλαια (πρακτικά η γνωστικά). Άκόμη, τά

«600

γνωστικά» προηγούνται τών έπόμενων δύο εργων, τά όποια είναι είδος συν
τμήσεώς τους, τουλάχιστον τά
πληρώνεται μέ

60

50 γνωστικά.

Τό έργο στά χειρόγραφα συμ

κεφάλαια γνωστικά, πού δμως (l1coτελούν διαφορετικό

έργο, τό όποίο είναι γνωστό μέ τόν τίτλο Σκέl1l1ατα (βλ. πιό κάτω).
Άποσπάσματα στήν έλληνική καί όλόκληρο σέ δύο μεταφράσεις συρια
κές (ή μία διορθωτική, πού αμβλύνει παρεκκλίσεις τού πρωτοτιίπου, καί
ή άλλη πιστότερη), μία αρμενική καί μία αραβική.
'Αποσπάσματα:

J. MUYLDERMANS, Evagriana syriaca, Paris 1931.

σσ.

52-59.

ΤΟΥ

ΙΔΙΟΥ. Α travers Ia tradition manuscrite d' έvarge. Louvain 1932. σσ. 73-74.85.89.93.

1. HAUSHERR: OCP 5 (1939) 229-233. Συριακή: Α. GUILLAUMONT. l.es six Centuries
des "Kephalaia Gnostica" d' tvagre le Pontiqu.e .... (ΡΟ 28-1). Paris 1958. W.
FRANKENBERG. Evagrius Ponticus. Berlin 1912. σσ. 48-422 (μέ έπαναφορά στήν έλλη
νική της διορθωτικής συρ. μεταφρ. καί μέ ύπόμνημα στό εργο άπό τόν Babaj (+ 628).
'Αρμενική: Β. SARGHISSIAN. Βίος καί εργα τοίι άγ. ΕUαγρίου τοίι Ποντικοίι (= άρμε
νικά), Βενετία 1907, σσ. 145-207. 'Αραβική: Α. GUILLAUMONΤ: SCh 170, σσ. 9. έξ.
Βλ. καί CPG 11 2432.
Κεφάλαια πρακτικά

100 (η

Πρακτικός). Τό πρακτικότερο καί θεμελιωδέ

στερο από τά ασκητικά έργα του. Σώζεται στήν έλληνική, αλλά ή σειρά

του στήν PG είναι ταραγμένη. Τά κεφάλαια

63-71

ανήκουν σέ άλλο έργο,

ενώ τό καί άνεξάρτητα παραδεδομένο κείμενο Περί τών όκτώ

(PG 40, 1272-1276)

συνιστά τά κεφ.

6-14

AOyral1(VV

τού Πρακτικού. Διατυπώνεται ε

πιγραμματικά ή πρακτική όδός, ή πείρα τών ασκητών τής έρήμου χάριν
τών άρχάριων κυρίως άναχωρητών, τών πρακτικών καί οχι τών γνωστι
κών. Τό έργο στέλνεται στόν Άνατόλιο μέ συνοδευτική έπιστολή.
μο

40, 1220-1236(',
170-171 (ιφιτιι.:ή f.ι.:δ.).

1244Β-1252(:,

1272Α·127613. Α. καί Ι'. αυIΙI.ΑυΜΟΝΤ:
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Μι;ταφράστηκε στήν συριακή, τήν άρμι;νική, τήν γεωργιανή καί τήν άραβική (βλ . .')Οι

170,

σσ.

318-337).

Κεφάλαια γνωστικά

50

(η Γνωστικός). Στήν παραπάνω 'Επιστολή πρός

Άνατόλιο αναφέρει δτι έγραψε καί πενήντα κεφάλαια γνωστικά, γιά δσους

αναχωρητές πέρασαν τό στάδιο τού πρακτικού καί είναι ετοιμοι γιά τήν
γνώση. Άποσπάσματα στήν έλληνική καί όλόκληρο σέ συριακή καί αρμε
νική μετάφραση.
Άπόσπασματα: ΡΟ

67,39613 καί 520AC. Ι. HAUSHERR: OCP 5(1939) 229-23.1 ..1.
MUYLDERMANS, Λ travcr5 la tradition manIlscritc d' Evagrc, ι.οuνaίn 1932, σ. 89 n. 21!.
Βλ. καί Α. καί C. GUlLLAUMONΤ: SCh 170. σσ. 123, 230, 234, 240. ~υριαKή: W.
I'RANKENBERG. Evagrius Ροlltίι:υ5, Berlin 1912, σσ. 546-553 (μέ έπαναφορά στήν έλ
ληνική). 'Αρμενική: Β. SARL;HISSIAN, σσ. 12-22.
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Σκέμματα. Πρόκειται γιά

60

κεφάλαια μέ περιεχόμενο ανάλογο πρός τά

προηγούμενα. Σ<όζεται στήν έλληνική.

J. MUYLD[RMANS. [\agriana. σσ. 38-44. Βλ. καί SCh 170. σσ. 155 εξ.
Μετάφραση στήν συριακή (W. FRANKI:ΞNBERG. f-vagrius .... σσ. 422-470 μέ
φορά στήν ελλην.) καί τήν αρμενική (Β. SARGHISSIAN. σσ. 207-216).
Πρός τούς έν κοινοβίοις (η συνοδείαις) μοναχούς (Κεφάλαια

137).

επανα

Άπευ

θύνεται όχι σέ αναχωρητές. δπως τά λοιπά. αλλά σέ αρχάριους κοινοβιά
τες. 'Έχει έπίδραση των Παροιμιών καί τά κεφάλαια γράφονται σέ δίστιχα.
Σώζεται στήν έλληνική, τήν λατινική. τήν συριακή, τήν αρμενική, τήν αι
θιοπική καί τήν γεωργιανή.
Η.

GRESS\1ANN. NOllncnsricgcl und !\1onchs~ricgcl dcs Evagrios Ponliko .. (TU 39. 4).
I'cipzig 1913. σσ. 152-165. Γιά τίς μεταφρ. βλ. CPG ιι 2435.
Άντιρρητικός. Άποτελειται από οκτώ μέρη, σέ καθένα των οποίων κα

ταπολεμείται ενας από τούς οκτώ λογισμούς η δαίμονες μέ

487

βιβλικά χω

ρία. Τό ογκωδέστερο έργο τού Ευ. Σώζεται στήν συριακή καί τήν αρμενική.

w.

\-"RΑΝΚI:ΞΝI3I:ΞR(J.

13. SARC,HISSIAN.

σσ.

I::\·agrius .... σσ. 472-544
217-323 (άρμενικά).

Παραίνεσις πρός παρθένον (Κεφάλαια

(συριακά μέ ί:παναφορά σΗ) έλληνικό).

56).

"Ομοιου περιεχομένου καί μορ

φής μέ τό προηγούμενο. Σώζεται στήν έλληνική, τήν λατινική. τήν συρια

κή καί τήν άρμενική.
Η.

C;R[SSM ΛΝ Ν. Nonncnsρiegel .... σσ. 146- Ι 51. Μεταφράσεις: ΡΟ 40. 1283-1286. \\'.
FRANKENBERG. σσ. 562-565. 13. SARC,HISSIAN. σσ. 355-359. J. ΜUΥΙDΕRΜΑΝS:
.1\1u 53 (1940) 77-87.
Κεφάλαια διάφορα: α) 'Όροι παθών ψυχής λογικής r'ί Κεφάλαια λγ' κατ'

ακολουθίαν. β) Γνώμαι κατ' αλφάβητον. γ) "Έτεραι γνώμαι. δ) Κεφάλαια
εξ (ανέκδοτα).
ΡΟ 40, Ι 264D - 1269D. Λ. ΕΙTER, Gnomica Ι, Sexli Pythagorici. CΊitarchi. [vagrii Pontici
senIcntiae. Ιcίρ:ιίg 1892. σ. 1.111. J. MUYI.DERMANS, Α Iravcr,. σ. 74. Μεταφrάσεις
στή\' συριακή: CPG ιι 2442. 2444-6.

Ύποτ\)πωσις (<<Τών κατά μοναχών πραγμάτων τά αϊτια καί ή καθ' ήσυ
χίαν τούτων παράθεσις»). 'Οδηγίες γιά αρχάριους ασκητές. Πολυδιαβασμέ
νο έργίδιο.

PG. 40.1252-1264. Φιλοκαλία, Ι. 'Αθήνα 1957. σσ. 38-43. Γιά' τήν συριακή μετάφραση
βλ. C'PG 11 2441.
Παραινέσεις: α) Κεφάλαια ή παραίνεσις, β) Παραίνεσις πρός μοναχούς.
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γ) Πρoτρεπrικός καί Παραινετικός (μόνο σέ συριακή μετάφραση). Τά δύο

πρωτα εκδίδονται ώς έργα τού Νείλου Άγκυρανού.
ΡΟ

79, 1249-1252, 1235-1240. Α. ΙΞΙ.ΗΞR, (inomica Ι ....
.\11151 (1'.138) I'.ΙΗ-204. \\'. !-"RANKENBERG. σσ. 554-562

σ.

LlI. J.

Μι;γΙDΕRΜΑΝS:

(τό γ' μέ έπα\'αφορά στό έλ

λιι\'ικό),

Πρός Εύλόγιον μοναχόν. Δύο έργίδια τό ενα μέ
τό άλλο μέ
ΡΟ

4

34

εκτενή κεφάλαια καί

((Περ! τάς αντrςύγoυς τών αρετών κακίας»).

79, 1093-1140

καί

ι.:αί γεωργιανά: ('ΡΟ [Ι

Μεταφράστηκαν στά συριακά. άρμενικά,

1140-1144.
2447-8.

UPUPIKU

Περί λογισμών καί πνευμάτων πονηρών: α) Περί διαφόρων πονηρών λο

γισμιΟν. β) Περί πον ό,,'Π/) πνευμάτων τής πονηρίας. Καί τά δύο είναι πρα
κτικά εργίδια. στά όποια οί λογισμοί ταυτίζονται μέ ισάριθμους δαίμονες.
Προσπαθεί νά έξηγήσει κυρίως ψυχολογικd τήν διαδικασία των πειραστι
κων λογισμών. Άπόσπασμα κοπτικό, σέ σστρακο, τού δεύτερου έργιδίου
ί:πιβεβαιώνει τήν πατρότητα τού Εύαγρίου.
ΡΟ 79,1200-1233 καί 1145-1164.
Φιλοκαλία. Ι, (Άθήνα

1957),

σσ.

J. MUVLDERMANS, Α travers, σσ. 47-55 (τό α').
44-57 (τό α').

Μεταφράσεις στήν συριακή, αρμενική, άραβική, αΙθιοπική, γεωργιανή, παλαιοσλα
βlκή καί λατινική:

CPO 11 2450-1.

Περί προσr.ιιχης κεφάλαια

153 + 3.

Πρακτικό, εύμνημόνευτο, καλά έπf.

ξr.ργασμένo κείμενο, μέ λίγα γνωστικά καί ωριγένεια στοιχεία, εξαιρετικά
προσφιλές στούς μοναστικούς κύκλους. Καί αυτό διασώθηκε ώς έργο τού
Νείλου Άγκυρανού.
ΡΟ 79, 1165-1200. Φιλοl\αλια, Ι, σσ. 176-189. Ι. HAUSHERR, I)e doelrilla spirilUali
c·hristianorum .... Ι, Roma 1933, σσ. 149-152 (τά 3 ,,·εφάλαια).
Μεταφrάστηκε στήν συριακή, τήν αραβική, τήν γεωργιανή καί τήν αρμενική. Τά 3
κεφάλαια. άνεξάρτητα άπό τά 153, μόνο στήν συριακή. Καί στήν νέα έλληνlκή άπό τι)\'
Θεόκλητο Διονυσιάτη (Θεσσαλονίκη 1974).

Σχόλια καί 'Υπόμνημα εις Ψαλμούς. Τά σχόλια έκδόθηκαν ώς έργο τού
Ώριγένη καί τό ύπόμνημα παραδόθηκε ανώνυμα η ώς έργο τού Ώριγένη

(Vatic. gr. 1232 καί 754

καί

Barber gr. 548).

Γενικά πρόκειται γιά παράθι;ση

γλωσσών καί αλληγορική έρμηνεία δυσνόητων χωρίων.
ΡΟ

12. 1054-1686 καί 27.60-545. Ι. \3. PITRA, Analecta sacra. 11. 1884. σσ. 444-483.
Βλ. Η. URS νΟΝ \3ALTHASAR: 7.KTh 63 (1939) 90-106, καί Μ. J. RONDEAU. Lc,
commcntaircs ratrί!;tiques du Psauticr (III"-V' sii:clcs), Ι: Ιes travaux dcs Pcres grccs ct latiII'
sur le Psauticr: Recherches et Bilan, Rome 1982. σσ. 121-126,203-289 (καί έκδοση tPl(l!\'
σ-χολίων στούς Ψαλμούς 18,64 καί 143). Ε. MUI:ΞLENBERG, Psalmcnkommentare alI'
der ΚatcnenϋberΙίeferung, 1Ι. Bcrlin 1977, καί 111, \3crlin 1978.
Σχόλια είς τόν Έκκλησιαστήν. 'Επισημάνθηκαν από τόν

Gehin (Β 49 r1979 Ι
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ι 88- Ι 98) στούς κώδικες 'Ιβήρων

555

καί

Coisl. gr. 193, fo1. 16' - 33'

καί

μαλλον πειστικά αποδόθηκαν στόν Ευ.
Σειραί έρμηνευτικαί. Χειρόγραφα μέ Σειρές αποδίδουν στόν Ευ. σχόλια
σύντομα στήν Γένεση, στούς 'Αριθμούς, στά Βασιλειών, στόν 'Ιώβ, στό ~A
σμα άσμάτωι', στίς Παροιμίες, στό ι\ουκα .

•

Η.

U. VON BALTHASAR: ZKTh 63 (1939) 203 έξ. R. D[VRΗΞSSΙ:Ξ. I.Ι:~ ancicn~
grccs dc Ι' Octalcuquc ... , Vaticano 1959. σ. 1143 ι-.:αί είς ΟΒ5 Ι, σσ. 1145
1162. Βλ. ('ΡΟ 11 2458.

comnlcιιtaleuΓs
καί

'Υπόμνημα εις τάς Παροιμίας. Δύο έξηγητικά κείμενα, τό πρώτο τών ό

ποίων (τό έλλην.) αποδιδόταν στόν Ώριγένη. Άπό τό δεύτεrο σώζονται
αποσπάσματα στήν συριακή.

C. T1SHI::NDORF. Nolilia cditionis codicis biblίorum Sinailici. ΙeίΡιίg 1860. σσ. 76-122.
U. VΟΝ BALTHASAR: ZKTh 63 (1939) 86-106.189-202 (τό ύπόμνημα). J.
ΜUΥΙDΕRΜΑΝS. Evagriana. σσ. 133 έξ., 163 έξ. r. GtHIN: 50ι 340 (1987).
Βλ. ι-.:αί Η.

Είς τά Σεραφείμ καί Είς τά Χερουβείμ. Δύο σύντομα κείμενα, τό α ι σέ
συριακή καί αρμενική, τό β' σέ συριακή μόνο μετάφραση.
Βλ.

J. MUYLDERMANS:

Μυ

59 (1946) 367-379.

Εις τήν Κυριακήν προσευχήν. Σύντομη έξήγηση. Σώζεται σέ κοπτική καί
αραβική μετάφραση.

r. DE LAGARD, Catcnae ίη Evangelio aegyptiacae, Gotlingen 1886, σ. 13. Ι. HAUSHERR: RAM 15 (1934) 88 (γαλλική μετάφραση). G. TROurEAU, Catalogue de manuscrits
arabes, Ι, Paris 1972, σσ. 132-133.
'Αποφθέγματα: Στήν συλλογή Γεροντικόν του αποδίδονται έπτά απο
φθέγματα.
ΡΟ

65,

173Α-176Α. Τό Γεροντικόν, 'Αθήνα

, Αμφιβαλλόμενα

σσ.

33-34.

καί νόθα:

Περ! δικαίων καί τελείων (συριακά:

105-109

1970',

καί μετάφρ. σσ.

Muyldermans, Evagriana Syriaca,

σσ.

142-146).

Περί ταπεινοφροσύνης (συριακά: στό ίδιο εργο, σσ.
Περί
Περί

109-114, 146-150).
νηστείας (συρ.: στό ίδιο εργο, σσ. 115-117, 150-153).
σιωπής (συρ.: στό ίδιο εργο, σσ. 118, 153).

Περί τών γνωρισμάτων τής ήσυχίας. Σέ χειρόγραφα άποδίδεται στόν α
σκητή 'Ιωάννη Λυκοπολίτη (εκδοση Muyldermans: RSR 41 [1953] 525-530
καί 43 [1955] 395-401) καί (άλλη του άνέκδοτη μορφή) στόν Έπιφάνιο Κύ
πρου (κώδικας

Marc. gr.

τό θεωρεί εργο του Ευ.

Αρρ. ΙΙ

201, ff.

32-35 ν ). Ό σύρος μεταφραστής
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WΕντευςις διδασκάλου πρός μαθητάς του (άποδίδεται καί στόν Νείλο Άγ
κυρανό). Σέ μετάφραση συριακή καί άρμενική:

Muyldermans, Evagriana ...•
123 έξ .• 156 έξ. Sarghissian. σ. 327. Πρβλ. καί Me/anges Fr. Graffin, Kaslik
1978. σσ. 101-113 καί 115-123, άνακοινώσεις άντίστοιχα τών J. Paramelle
καί Α. Guillaumont.
Παραινετικά διάφορα (σέ συριακή μετάφραση: Muyldermans. Evagriana,aa. 100-102, 125-133, 157-163).
Διδασκαλία (συριακά: στό ίδιο fpyo, σσ. 129, 160).
Περί τελειότητος (συριακά: Muyldermans: Μυ 47 [1934] 99-102).
Περί παροιμιών (Muyldermans, Evagriana. σσ. 20-21. 135-138, 165-167).
Όμολογία πίστεως (Muyldermans, Eνagriana, σσ. 139 έξ., 167-169).
σσ.

'Αποσπάσματα διάφορα στήν συριακή, τήν άρμενική, τήν κοπτική, τήν
αΙθιοπική καί τήν γεωργιανή (βλ.

CPG II 2481).

ΕΙς τό πιπι (έξήγηση τών τεσσάρων γραμμάτων. Άνήκει μάλλον στόν
Ώριγένη: ΡΙ

Ή

23, 1271).
προσπάθεια τού R. Weijenborg (Antonianum 48 [1973] 476-507)

ν' ά

ποδώσει τούς Θεολογικούς Αόγους ΓΙ -Ε' τού Γρηγορίου Θεολόγου στόν

Εύάγριο δέν εχει έρείσματα.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Γενικά:

Ο. ZOCKLER, Evagrius Pontikus. Seine Stellung in der altchristlichen Lίteratur- und

SARGHISSIAN, Βίος καί έργα τού άγίου Εύαγρίου
1907. Ι. ΜΩΥΣΕΣΚΟΥ, Εύάγριος ό Ποντικός. Βίος,
συγγράμματα, διδασκαλία, Άθήνα 1937. Α. αUΙΙΙAυMONΤ, Les 'Kephalaia gnostica'
d' Evagre le Pontique et Ι' histoire dc Ι' origenisme chez les grecs et chez les syriens, Paris
1962. J. Μ. HORNUS, Le Traite pratique d' Evagre le Pontique: RHPR 55 (1975) 297-301.
Α. αUΙΙΙAυMONΤ, Fragments syriaques des "discipIes d' Evagre": Par Οτ 6/7 (1975/6)
115-124. J. PARAMELLE, Les Chapitres des Disciples d' Evagre: AEHESR 88 (1979/80)
348-385. Η. Μ. SCHENKE, Ein koptischer Evagrius: Graeco-Coptica ... von Ρ. Nagel, HaIIeWittenberg 1984, σσ. 219-230. Α. αUΙΙΙAυMONΤ, Le role des versions orientales dans
le recuperation de Ι' oeuvre d' Evagre le Pontique: CRAl 1985, σσ. 64-74.
Dogmengeschichte,

Mίinchen

1893.

Β.

τού Ποντικοίι (αρμενικά), Βενετία

Θεολογία:

W. BOUSSET, Apophthegmata, Tίibingen 1923, σσ. 281-341. Κ. RAHNER, Diegeistliche
Lehre des Evagrius: ΖΑΜ 8 (1933) 21-38. Η. URS VΟΝ ΒΑΙ THASAR, Metaphysik und
Mystik des Evagr.: ΖΑΜ 14 (1939) 31-47. Ι. HAUSHERR, Ignorance infίni: OCP 2 (1936)
351-362. R. DRAGUET, Ι' "Histoire lausiaque" ... dans Ι' esprit d' Evagre: RHE 41 (1946)
321 -364 καί 42 (1947) 5-49. S. MARSIU, G. Cassiano cd Evagr. Pont. Dottrina suIIa carira
e contemplazione, Roma 1936. Β. ΣΤΑ ΥΡΙΔΟΥ, Αί ώριγενιστικαί εριδες, 'Αθήνα 1958.
Ι. HAUSHERR, Ignorance infini ου science infini?: OCP 25 (1959) 44-52. ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ,
Μετάφραση στήν γαλλΙΚή καί υπόμνημα τού «Περί προσευχης»: RAM 35 (1959) 3-26,
[21-146,241-265,351-385 καί 36 {Ι 960) 3-35, 137-187 (καί σέ ίδιαίτερο τείιχος: Les le,ons
d' un contemplatif ... , Paris 1960). F. REFOULf, La christologie d' Evagre et Ι' origenis me :
OCP 27 (1961) 221-266. ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, fvagre fut-il origeniste?: RSPh 47 (1963) 398-402.
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IΟΥ ΙΔΙΟΥ, Reves et vie spiriιuelle d' apres Εν.: SuppIement de la Vie spirituelle 59 (1961)

470-516. W. LACKNER, Zur profanen BiIdung des Evagrios Pont.: Festgabe Η. Gerscinger ...
Arbeiten aus dem Grazer Schϋlerkreis, Graz 1967, σσ. 17-29. Ρ. HARB, Ι' attiιude de
PhiIoxene de Mabboug a Ι' egard ... d' fvagre: MemoriaJ G. Khouri-Sarkis (par F. Graffin).
louvain 1969. σσ. 135-155. Ε. KHALIFE - HACHEM, La priere pure et la priere seIon
Isaac de Ninive: στό άνωτέρω εργο, σσ. 157-173. J. RAASCH, The monastic concept of
purity of heart and its sources. The school of Evagrius Pont.: Studia monascica 12 (1970)
7-41. Α. OEMPF, Evagrius Pont. a1s Metaphysiker und Mystiker: PhiIosophisches lahrbuch
77 (1970) 297-319. Α. αυΙΙΙΑυΜΟΝΤ, Un philosoph au desert. Evagre.: RHP 181 (1972)
29-56. S. ΟΤΤΟ. Esoterik und individualistische Gnosis. Oer monchische PIatonismus des
Evagrios Pontikos: DieAntikeim Unbruch, Mίinchen 1974. σσ. 65-81. Α. LOUF, Ι' acedie
chez fvagre: Concίlium 199 (1974) 113-117. Μ. G. ΟΕ OURANO, fvagre ...• et le OiaIogue
sur Ia vie de ... Chrysostome: BLE 77 (1976) 191-206. Α. ΙΑΒΑΤΕ. Ι' esegesi di Evagrio
allibro deII' Ecclesiaste: Studi ίπ Anchos Ardizzoni.... Roma 1978, σσ. 485-490. G. ιυΟΝαο,
Oesertor Christi mίles ... : ΚοίποπίΒ 2 (1978) 71-91. Κ. BEYSCHLAG, Was heisst mystische
Erfahrung?: Τού Ιδίου. EvangeIium a1s Schicksal .... Mίinchen 1979. σσ. 113-134. Α.
GRILLMEIER, Marco eremita e Ι' origenismo ... : Christianesimo neIIa storia 1(1980) 9-58.
C. MORRONE. La Iingua deIle Sentenze ai monaci di Evagrio Pontico: Studi bizantίni e
neogreci .... εκδ. Ρ.Ι. Leone. Galatina Congedo 1983. σσ. 397-402. ν. MESSANA, La Chiesa
orante neIIa catechesi spiriιuaIe di Evagrio Pontico: Ecclesiol. e carechesi pacrisriche. 111,
Caltanissetta 1980. σσ. 173-186. J. GRIBOMONΤ, Marc Ι' ermite et la christologie evagrienne:
CrSt 3 (1982) 73-81. Ρ. ΟΕ ANGELIS - ΝΟΑΗ. La meditation de Barsanuphe sur la lettre
ήτα: Β 53 (1983) 494-506. G. BUNGE. Evagre le Pontique et Ies deux Macaire: 1renikon
56 (1983) 215-226. 323-360. Α. ΟΕ νοαΟέ, La lecιure du matin dans Ies Sentences d' Evagre
et Ie Oe virginitate attribue a saint Athanase: ScMon 26 (1984) 7-11. Ν. ΟΕΝΟΙΕ,
Cappadocian elements ίπ the mystical theoIogy of Evagrius: SP 16 (1985) 373-384.

142. ENDELECHIUS
δ βουκολικός ποιητής

Ό γαλάτης ρήτορας καί ποιητής

Severus Endelechius, πού σταδιο
δρομουσε στήν Ρώμη, άνανέωσε περί τό 394/5 τήν βιργιλιανή βου
κολική ποίηση μέ τό ποίημά του Carmen de mortibus boum (Ποίημα
περί του θανάτου τών βοών). Πρόκειται γιά διάλογο 132 στίχων, σέ
33 στροφές, στούς δποίους καταγράφεται καταστρεπτική έπιδημία,
πού άποδεκατίζει τά ζώα. Τά χριστιανικά του στοιχεία είναι τελείως
έπιφανειακά καί περιορίζονται στήν προβολή του σημείου του Σταυ

ρου, πού θεραπεύει τά ζώα, καί στήν έπίκληση του Χριστου, πού πα
ρουσιάζεται ώς νέος θεραπευτής θεός. Ό σκοπός του ποιήματος είναι
προτρεπτικός καί άπολογητικός.
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'Εκδόσεις:

PL 19,797-800. F. BUCHELER - Α. RIESE, Anthologίa Latina, 12, Leipzig
Amsterdam 1972), n. 893, σσ. 334-339.
Mελtτες: W. SCHMID, Tίtyrus christίanus: RhM 96(1953) 101-165 (καί εΙς Κ, GARBER,
Europiiische Bukolίk und Georgik, Darmstadt 1976, σσ. 44-121). Μ. COCK, Α propos de
la tradition manuscrite du Carmen de mortibus boum d' Endelechius: Latomus 30 (1971)
156-160. F. CORSARO, Ι' autore del' wDe mortibus boum". .. :Orpheus 22 (1975) 3-26.
τ. ΑΙΙΜΟΝΤΙ, Struttura, ideologia ed imitazione virgiliana nel ''De mortibus boum" di
Endelechio, ΤΟΓίηο 1976. C. G. ν ΑΝ LEIJENHORSΤ. Endelechius' "De mortibus boum":
Hermeneus 51 (1979) 140-147. J. FONTAINE, La conversion chretienne du chrisIianisme
iι la culture antique. La lecture chretienne de Ι' univers bucolique: ΒΑΒ 1 (1978) 50-75.
1906

(άνατύπωση:

143.

ΝΕΜΕΣΙΟΣ ΕΜΕΣΗΣ (+ περί τό 400)

ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ

Έκπνέοντας ό Δ' αΙ έμφανίστηκε στήν Συρία καί δή στήν WΕμε_

σα (σημερινή

Homs)

είδος έγχειριδίου χριστιανικής άνθρωπολογίας

μέ τόν τίτλο Περί φύσεως άνθρώπου. Τό έργο γνώριζε ό Λεόντιος
Βυζάντιος

( + 544),

ένώ τόν συγγραφέα του, Νεμέσιο Έμέσης, μνη

μονευει πρώτος ό Μάξιμος Όμολογητής

( + 662).

Χειρόγραφα προσ

γράφουν έσφαλμένα τό έργο στόν Γρηγόριο Νυσσης καί σέ κάποιον

•Αδαμάντιο

Έμέσης η Έμεσηνό.

Ή έρευνα γενικά θεωρεί συντάκτη του έργου τόν Νεμέσιο, άλλά

γνωρίζει γι' αύτόν έλάχιστα: Βαπτίστηκε σέ ήλικία ώριμη κι έπισκό
πευσε στήν WΕμεσα, μεταξυ Παλμυρας καί •Αντιοχείας, τίς τελευ

ταίες δεκαετίες του Δ' αίώνα, στά τελευταία έτη του όποίου έγραψε
τό έργο του. Είχε πλουσια έγκυκλοπαιδική φιλοσοφική παιδεία άλ
λά πτωχή θεολογική κατάρτιση, ή όποία πάντως περιελάμβανε τόν

Εύσέβιο Καισαρείας καί τόν Ώριγένη. Φαίνεται δτι άγνοουσε τά έρ
γα του Γρηγορίου Νυσσης «Περί κατασκευης άνθρώποω> (περί τό

379)

καί «Κατά είμαρμένης» (τό

386),

τά όποία σχετίζονται άμεσα

μέ τό θέμα του, άλλά έχουν διάφορη δομή καί λιγότερη φυσιολογία.
Ή διάθεση του Νεμεσίου ήταν έμφανώς άπολογητική. Άπέβλεπε
καί στους χριστιανους καί στους έθνικους. Είχε σαφή συνείδηση ό

μως ότι τους έθνικούς δέν μπορουσε νά πείσει μέ φιλοσοφικά έπιχει
ρήματα. WΕτσι π.χ. κατανοεί ότι μέ τέτοια έπιχειρήματα μπορεί νά

δείξει μόνο ότι ή ψυχή είναι κάτι που δέν φθείρεται. Γιά τά λοιπά
έρωτήματα περί ψυχής βέβαιη άπάντηση δίνει μόνο «ό θείος λόγος»,
ή άποκάλυψη, τήν όποία δέχονται οί χριστιανοί (κεφ. Β').
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Ή μiθοδος

Ή μέθοδος του Νεμεσίου στό μόνο, δσο γνωρίζουμε, εργο του εί

ναι μοναδική γιά τήν έποχή. Προϋποθέτει πάντοτε τήν χριστιανική
διδασκαλία κι έπιχειρεί νά συσχετίσει σέ κάθε περίπτωση τό πρό
βλημά του η τό θέμα του μέ θεωρίες, πού εχουν διατυπώσει έλληνες
φιλόσοφοι καί φυσιΟλόγοι από τόν Θαλή μέχρι τούς νεοπλατωνικούς
του Γ' αί. μ.Χ. Ίάμβλιχο καί Πορφύριο. Τούς φιλοσόφους, πλήν ί
σως τών νεοπλατωνικών, γνωρίζει έμμεσα καί από ανθολόγια. Τούς
αναφέρει συνήθως μέ τρόπο γενικό καί σπάνια παραθέτει χωρία τους

κατά λέξη. Μεταξύ άλλων πολλών αναφέρει τόν 'Αριστοτέλη
ρές), τόν Πλάτωνα
κράτη

(7),

(5),

(22),

τούς στωικούς (Χρύσιππο

τόν Δημόκριτο

τόν Πλωτίνο

(3)

(5),

τόν Έπίκουρο

(6),

12),

(24 φο

τόν Ίππο

τόν ίατρό Γαληνό

καί τόν ΠορφύριΟ. Συνήθως κριτικάρει τίς από

ψεις, αλλά ένίοτε βρίσκει γνώμες τους πού έμμεσα έναρμονίζονται
μέ τίς χριστιανικές περί ανθρώπου, ψυχης, είμαρμένης, προνοίας
κ.λπ.

Ό ΝεμέσιΟς ειναι απόλυτα έκλεκτικός, αλλά αίσθάνεται μεγαλύ
τερη έγγύτητα πρός τούς νεοπλατωνικούς. 'Όταν θέλει ν' απορρί

ψει κάποια φιλοσοφική άποψη, προβάλλει άποψη άλλου φιλοσόφου.

ΗΕτσι φαίνεται ν' απορρίπτει τόν Πλάτωνα μέ αριστοτελικά έπιχει
ρήματα καί τόν 'Αριστοτέλη μέ πλατωνικά. Μέ τόν τρόπο αύτό γί
νεται πειστικός στούς έθνικούς. Οί χριστιανοί δέν έχουν ανάγκη της

διαδικασίας αύτη ς, διότι τούς αρκεί ό θείος λόγος.
Τό περιεχόμενο

Τό «Περί φύσεως άνθρώπου» του Νεμεσίου δέν έχει ένότητα. Μοιά
ζει μέ άνισες μεταξύ τους περιλήψεις τών απόψεων του συντάκτη

γιά τρία κυρίως θέματα: α) της ψυχης καί πώς αύτή ένώνεται μέ τό
σώμα (κεφ.

1-3)·

β) της φυσιΟλογίας του σώματος καί της ψυχολο

γίας του ανθρώπου (κεφ. 4-28)· γ) της έλευθέρας βουλήσεως, της εί
μαρμένης καί της προνοίας (κεφ. 29-44). Ή συνθετική του ίκανότητα
δέν είναι αξιόλογη, αλλά τό ύφος του φθάνει ένίοτε σέ ποιητικό μέ
τρο, δπως δείχνει τό παρακάτω κείμενο, διευθετημένο σέ στίχους:

...

Πάντων αρχει

πάντων κρατεί

πάντων άπολαύει
άγγέλοις καί Θεφ διαλέγεται
τη κτίσει κελεύει
δαίμοσιν έπιτάττει
τήν τών όντων φύσιν έρευνι}
Θεόν περιεργάζεται

οίκος καί ναός γίνεται Θεού (κεφ. Α Ι: ΒΕΠ 38,230).
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'Αρχίζει μέ γενική θεώρηση του ανθρώπου, τόν όποίο θαυμάζει,
διότι δημιουργήθηκε «μεθόριος», μεταξύ όρατής φύσεως καί αόρα
της, είναι «μικρός κόσμος» σντας εΙκόνα του Θεου καί φέροντας στήν
φύση του «τής πάσης κτίσεως τήν είκόνα» (κεφ. Α'). Έπιμένει δτι
ό άνθρωπος είναι «έκ ψυχής καί σώματος» καί απορρίπτει έντονα

τήν πλατωνική άποψηστι τό σώμα είναι δεσμωτήριο τής ψυχής, δ
πως απορρίπτει τήν πλωτινική καί απολιναριστική τριχοτομία. Ό
άνθρωπος, πού «θνητός κατεσκευάσθψ), μπορεί προκόπτοντας καί

τελειούμενος «αθάνατος γενέσθαι». Αυτό έξαρταται από τόν Θεό καί
τήν ένέργεια τής ψυχής του, γιά τήν όποία κάνει ευρύτατο λόγο, έ

ξηγώντας τί είναι, πώς ένεργεί καί πώς ένώνεται φυσικά μέ τό σώ
μα, χωρίς νά γίνεται ύλικό σώμα, χωρίς δηλαδή νά συγχέεται ή νά

μεταβάλλεται σέ ύλική φύση. Τό αμετάβλητο τής ψυχής κατά τήν
ενωση μέ τό σώμα θεμελιώνει σέ δύο αρχές: ή ψυχή ώς νοητό σν δέν

μπορεί νά μετατραπεί σέ σωματικό' τό είναι τήν ψυχή στό σώμα ση
μαίνει σχέση καί διάθεση, δπως ό ήλιος σχετίζεται μέ τόν αέρα, τόν

όποίο, είσερχόμενος ό ήλιος μέσα του, μεταβάλλει σέ φώς (κεφ. Γ').
Άπορρίπτει τίς απόψεις δτι ή ψυχή δημιουργείται κατά τήν σύλλη

ψη ή γέννηση του ανθρώπου, δτι απλώς «έφάπτεται» μέ τό σώμα καί
στι ύπάρχει μετεμψύχωση. Φαίνεται νά δέχεται στι ή ψυχή προϋπάρχει

τής ένώσεώς της μέ τό σώμα, ένισχυόμενος από τήν πλατωνική θε
ωρία τής αναμνήσεως (κεφ. Β').

Ή μόνη σπουδαία του αναφορά στήν θεολογική προβληματική τής

έποχής σχετίζεται μέ τήν φυσική αλλ' άτρεπτη καί ασύγχυτη ένωση
τών δύο φύσεων του Χριστου, αλήθεια τήν όποία χρησιμοποιεί γιά

νά έξηγήσει τ6 εΙδος τής πραγματικής αλλ' ασύγχυτης ένώσεως ψυ
χής καί σώματος (κεφ. Γ'). Γιά νά ένισχύσει μάλιστα μέ φιλοσοφι

κό έπιχείρημα τήν άτρεπτη ένωση, παραθέτει ένα χωρίο του νεοπλα
τωνικου Πορφυρίου από τό έΡΎΟ του «Περί τών συμμίκτων ζητημά

των», τό μόνο άλλωστε χωρίο ποό σώζεται από τό έργο τουτο.
Στό δεύτερο μέρος του έργου γίνεται λόγος γιά τά στοιχεία του σώ
ματος, τίς αίσθήσεις, τίς ψυχικές δυνάμεις, τήν σωματική καί ψυ
χολογική λειτουργία του ανθρώπου. Τίς σχετικές αντιλήψεις λαμβάνει

έμμεσα ή άμεσα κατά μέγα μέρος από τόν ίατρό Γαληνό καί από
άλλους, όπως τόν Δημόκριτο. Τό τρίτο μέρος, πού δίνει τήν έντύ
πωση μικρής διατριβής καί είναι τό σημαντικότερο, έξηγεί πώς καί
πόσο ή βούληση είναι έλεύθερη, απορρίπτει τήν γνωστή φιλοσοφι
κοθρησκευτική αντίληψη περί είμαρμένης καί προβάλλει τό γεγο

νός τής θείας πρόνοιας. Έδώ χρησιμοποιεί ευρύτατα πλήν έμμεσα
τό «Περί είμαρμένης» του 'Αλεξάνδρου Άφροδισιέως.
Τό έργο θεωρήθηκε ώς έπιτυχής προσπάθεια έναρμονίσεως χρι
στιανισμου καί φιλοσοφίας έλληνικής, αλλά ό Νεμέσιος δέν βρίσκει
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κάποιΟ φιλοσοφικό σύστημα πού νά έναρμονίζεται μέ τόν χριστια

νισμό. Άπλώς έπισημαίνει κάποιες φιλοσοφικές άντιλήψεις, πού δεί
χνουν ότι κάποιο πρώτο στάδιο μιας θεολογικης άντιλήψεως δέν είναι
άνεξήγητο λογικά - φιλοσοφικά. Κατά τά άλλα περιγράφει τήν φυ
σιολογία καί τήν ψυχολογία του άνθρώπου μέ τά δεδομένα της έπο
χης καί μάλιστα μέ τρόπο καθόλου άναλυτικό η διεξοδικό. 'Επειδή
όμως γίνεται πυκνή παράθεση φιλοσοφικών άντιλήψεων καί θεωριών

άπό τά πιό διάφορα μεταξύ τους συστήματα, άποκτά τό εργο ένδια
φέρον γιά τούς ίστορικούς της φιλοσοφίας καί άποβαίνει έξοχο δείγμα
έκλεκτικης χρήσεως της δλης άρχαίας φιλοσοφίας.
Πάντως τό εργο του Νεμεσίου χρησιμοποιήθηκε άπό μερικούς συγ
γραφείς της 'Ανατολης (Μάξιμος Όμολογητής, ΛεόνΤιΟς Βυζάντιος,
'Ιωάννης Δαμασκηνός καί μοναχός Μελέτιος, ό όποίος χρησιμοποιεί
κατά λέξη πολλά κεφάλαια του β' μέρους του εργου) καί έπηρέασε

ευρύτατα τόν μεσαιωνικό λατινικό χώρο (π.χ. 'Αλβέρτο τόν Μέγα
καί Θωμά 'Ακινάτη), όπου γνώρισε περισσότερες άπό πέντε μετα
φράσεις.

ΕΡΓΟ

ΠερΙ φύσεως άνθρώπου. 'Υπότιτλος σέ μερικά χειρόγραφα: Αόγος κε

φαλαιώδης. 'Αποτελείται άπό 44 κεφάλαια, άπό τά όποία μερικά είναι όλί
γων άράδων. Μεταφράστηκε στήν άρμενική, τήν γεωργιανή, τήν άραβική
καί στήν μεσαιωνική λατινική

(CPG

ΙΙ

3550).

38, 221-308. Κριτική έκδοση μέ πλούσια εΙσαγωγή τής λατινικής
μεταφράσεως τού εργου άπό τόν Burgundio: G. VERBEKE - J. R. MONCHO, De naΙUra
hominis (Corpus latin. Comment. ίπ Aristotelem Graec. Suppl. 1), Leiden 1975.
PG 40, 508-818.

ΒΕΠ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Β. DOMANSKI, Die Psychologie des Nemesius, Mίinster 1900. W. JAEGER, Nemesius

νΟΩ Emesa. QueIIenforschungen zum Neuplatonismus und seinem Anfangen bei Poseidonios,
Berlίn 1914. Ε. SKARD, Nemesiosstudien: SO 15/16 (1936) 2343' 17 (1937) 9-25' 18 (1938)

3145· 19 (1939) 46-56' 22 (1942) 40-48. F. LAMMERT, Hellenistische Medizin bei Ptolemaios
und Nemesios ... : Phi/ologus 94 (1940) 125-141. D. ΑΜΑΝΟ ΟΕ MENDIETA, Fatalisme
et Iίberte dans Ι' antiquite grecque, Louvain 1945, σσ. 549-569. Ε. DOBLER, Nemesius νΟΩ
Emesa und die Psychologie des menschlichen Actes bei Thomas νοη Aquin, Freiburg 1956.
F. Μ. MARZ, AnthropoIogische Grundlagen der christlichen Ethik bei Nemesius νοη Emesa
(PhiloI. Disserι.), Mίinchen 1959. Ε. Α. WYLLER, Die AnthropoIogie des Nemesios ν. Em.
und die Alkibiades I-Tradition. Eine Untersuchung zum Platonbild ίΩ der Schrift ϋber die
Natur des Menschen (Kap. Ι, Ι): SO 44 (1969) 126-145. Μ. MORANI, La Versione armena
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del trattato Περί φύσεως άνθρώπου di Nemesio: Mem. 1st. Lombardo C/. di Sc. Stor. mor.
e fiJo/. 31 (1970) 105-193. G. VERBEKE, Philosofie en christendom ίη het mensbeeld van
Nemesius v. Emesa, Βρυξέλλες 1971. Μ. MORANI, ιι manoscritto chigiano di Nemesio:
R1LSL 105 (1971) 621-635. Α. SICLARI, Ι' antropologia di Nemesio di Emesa nella critica
moderna: Aeνum 47 (1973) 477497. ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, Ι' antropologia di Nemesio di Emesa,
Padova 1974. Α. KALLIS, Der Mensch im Kosmos. Das Weltbild Nemesios' νοη Emesa,
Mίinster 1978. Ν. Γ. ΠΟΛΙΤΟΥ, Πηγαί καί περιεχομένον τών περί εΙμαρμένης κεφαλαίων
τού Νεμεσίου Έμέσης (διατριβή), 'Αθήνα 1979. Μ. MORANI, Note critiche al testo di
Nemesio: WS 13 (1979) 203-213. G. VERBEKE, Foi et culture chez Nemesius d' Emese.
Physionomie d' une synthese: Paradoxos polίteia, Studi ίη onore di G. Lazzati, Milano 1980,
σσ. 507-531. Μ. VERHELSΤ, Georges VaIIa, compilateur de Nicephore Blemmyde: Διοτί
ιια 8 (1980) 144-147 ('Ο Valla χρησιμοποιεί - παραθέτει χωρίb καί άπό τόν Νεμέσιο). F.
HEINZER, Anmerkungen zum WiIIensbegriff Maximus' Confessor: FZPT 28 (1981) 372-392.
Μ. MORANI, La tradizione manoscritta deI De natura hominis di Nemesio, Mίlano 1981.
ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, Note critiche e Iinguistiche al testo di Nemesio: CPh 77 (1982) 3542. ΤΟΥ
ΙΔΙΟΥ, La natura deII' uomo (τού Νεμεσίου), Salerno 1982 (Μετάφραση). ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ,
Kritische Bemerkungen Ζυ Nemesius: RhM 125 (1982) 304-308. R. W. SHARPLES, Nemesius
of Emesa and some theories of divine providence: VC 37 (1983) 141-156. F. Μ. YOUNG,
Adam and anthropos. Α sιudy of the interaction of science and the Bible ίη lwo anthropological treatises of the fourth century: VC 37 (1983) 110-140.
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ΣΥΝΟΔΟΣ (ΣΥ ΛΛΟΓΗ) ΛΑΟΔΙΚΕΙΑΣ (τέλος Δ' αΙ)

Ή συλλογή

S9

κανόνων, τούς όποίους ή χειρόγραφη παράδοση άποδίδει

σέ σύνοδο της Λαοδίκειας, είναι φορτισμένη μέ άλυτα προβλήματα. Ούτε
ό χρόνος της συνόδου μπορεί νά προσδιοριστεί ούτε ή σύνθεση της συλλο
γής μπορεί νά διευκρινιστεί. Βέβαιο είναι μόνο δτι fγινε σύνοδος (Θεοδω
ρήτου, Εις τήν πρός Κολασσαεϊς Β'

ότι οί

59

18:

ΡΟ

83,

613Β) στήν Λαοδίκεια καί

κανόνες της άποτελουν συλλογή καί μετά περίληψη (περί τό τέ

λος μάλλον του Δ' αΙ) κανόνων καί διατάξεων έκκλησιαστικών, πού ήδη

κυκλοφορούσαν στήν εύρύτερη μικρασιατική περιοχή της Φρυγίας. Βρα
δύτερα προστέθηκε κανόνας

πού άπαριθμεί τά κανονικά βιβλία της

(60),

Γραφης. Οί κανόνες ~χoυν τίτλους περιληπτικούς του περιεχομένου τους,

χαρακτηρίζονται άπό πνεύμα έπιείκειας καί κυρώθηκαν άπό τήν Πενθέκτη

Οίκουμ. Σύνοδο τού
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(κανόνας

2).

Άναφέρονται στόν δεύτερο γάμο θετικά
νοια δλων τών άμαρτημάτων
άπό τούς κληρικούς

(4)

(2),

(1), στήν συγχώρησή μέ μετά

στήν άποφυγή δανεισμου καί τοκισμού

καί σέ άλλα θέματα ήθικου βίου. Ή πλειονότητα

τών κανόνων άφορά τήν έκκλησιαστική γενικά εύταξία καί τά καθήκοντα

τών κληρικών: οί πιστοί νά μήν πηγαίνουν γιά σχετικές «εύχές» στά κοι
μητήρια τών αΙρετικών

(9),

νά μήν τελουν μικτούς γάμους

(31),

νά μή συμ

προσεύχονται (33) καί νά μή συνεορτάζουν μέ αίρετικούς, έθνικούς καί
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ιουδαίους

(28),

(37-39),

νά μήν τελούνται γεύματα (ώς «άγάπες») στούς ναούς

τό μυστήριο τού Χρίσματος νά γίνεται μετά τό Βάπτισμα, νά μήν τε

λούνται κατά τήν Τεσσαρακοστή Λειτουργίες καί μνfiμες άγίων παρά μό
νο Σάββατο καί Κυριακή

(49, 51),

ένώ άποκλείονται στήν περίοδο αύτή

τέλεση γάμων καί έορτασμός γενεθλίων
γίες σέ (ίδιωτικά) σπίτια

(58),

(52), νά μήν τελούνται Λειτουρ

νά μή χειροθετούνται ή χειροτονούνται (<<κα

θίστασθαι») γυναίκες (<<πρεσβύτιδες», «προκαθήμεναι»)

(11), νά τηρείται
ή τάξη στούς Ψαλμούς, τά άναγνώσματα καί τίς εύχές (16-19), πού δλα πρέ
πει νά είναι τά κανονικά, άποκλειομένων τών αύτοσχεδιασμών καί τών μή
κανονικών βιβλίων (59). Ειδικότερα γιά τούς έπισκόπους ή σύνοδος έπι
τάσσει: νά χειροτονούνται άπό τόν μητροπολίτη καί τούς έπισκόπους «τών
πέριξ»

(12), νά μήν άποφεύγουν τήν συμμετοχή τους στήν σύνοδο (4L), νά

μή χειροτονούνται έπίσκοποι γιά τίς «κώμες» (χωριά), τίς δποίες νά έξυ
πηρετούν «περιοδευτικά» μέ τήν σύμφωνη γνώμη τού έπισκόπου

(57). 'Α

κόμη ή σύνοδος, ~νεKα παρεκτροπών άσφαλώς, άποκλείει τήν έκλογή τών
κληρικών άπό λαϊκούς

(13).

Μεταφράστηκαν στήν λατινική, τήν παλαιοσλαβική καί τίς άρχαίες ά
νατολικές γλώσσες (συριακή, άρμενική, γεωργιανή, άραβική, αιθιοπική):

CPG

ιν

8607.

ΑΛΙΒΙΖΑτογ, Κανόνες, σσ.

145.

195-206. JOANNOU, Fonti,

Ι

2,

σσ.

130-155.

ΦΑ γΣΤΟΣ Ο ΒγΖΑΝΤΙΟΣ

δ ίσΤΟΡIΟΎράφος τής άρμεVΙKής 'Εκκλησίας

Ό Φαυστος έδρασε από τά μέσα του Δ ι αΙ καί άγνωστο πώς βρέ
θηκε στήν 'Αρμενία. 'Εκεί συνδέθηκε μέ τόν Καθολικό, δηλ. τόν έ
πικεφαλής, τής αρμενικής 'Εκκλησίας Νερσές Α ι (η Ναρσή) (363-

374), πού ήταν δισσέγγονος του Γρηγορίου Φωτιστη (297-326), στόν
όποίο οφείλεται ή μεγάλη έξάπλωση καί ή αρχική οργάνωση του χρι
στιανισμου στήν 'Αρμενία καί τόν όποίο Γρηγόριο τότε κληρονομι

κά διαδέχονταν στόν θρόνο οί έπίγονοί του.
Ό Φαυστος, πού προερχόταν από τό ανατολικορωμαϊκό κράτος
καί αργότερα στά χειρόγραφα καλείται Βυζάντιος, είχε πλούσια παι

δεία κι έγραψε τήν Ίστορία της Άρμενίας, φυσικά στήν έλληνική,
αφ ου μόνο από τόν έπόμενο αίώνα ό πολύς Μεσρώπ κατασκεύασε

(406/7) αρμενικό αλφάβητο καί άρχισε ή αρμενική γραμματεία.
'Η 'Ιστορία αύτή καλύπτει περίπου τά ετη 320-387 καί γίνεται ιδιαίτερα
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διεξοδική, όταν παρουσιάζει τήν δράση τού Καθολικού Νερσές, πού είχε
μορφωθεί στήν Καισάρεια, έπηρεαζόταν από τό πνεύμα τού Μ. Βασιλείου
καί ύπηρξε τόσο δημιουργικός, ώστε νά όνομαστεί Μέγας. Τό εργο, γραμ
μένο στά τελευταία f:τη τού Δ' αΙ, είναι Ιστοριογραφικό καί δίνει λίγες χρο
νολογίες, άλλά ή αξία του είναι τεράστια, διότι γιά τήν πρώιμη αύτή έποχή
της άρμενικης 'Εκκλησίας δέν f:χουμε άλλη έκτενή γραπτή πηγή. Τό κεί
μενο τού Φαύστου δέν σώθηκε στό πρωτότυπο. Τό γνωρίζουμε όχι όλόκληρο

από αρμενική μεΤάφραση-διασκευή τού τέλους τού Ε' αΙ, όπότε έμφιλο
χωρήθηκαν καί νεώτερα ίστορικά, λειτουργικά καί άγιολογικά στοιχεία.
'Εκδόσεις:

P'awstosi Biuzandac'woy Patmut' ium Hayoc'. Βενετία 1883 (καί τελευταία
έπανέκδοσή της τό 1933). Γαλλ. μετάφραση: V. LANGLOIS. CoIIection des historiens
anciens et modernes de Ι· Armenie. 11. Paris 1869. σσ. 253·368.
V. INGL1SIAN. Oie armenische Literatur ίη Armenische und Kaukasische Sprachen.
Leiden-Koln 1963. S. MALCHASIAN. Studien ίiber die Geschichte des Faustus von Byzanz.
Wien 1896. ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ. "Ιδρυσις καί όργάνωσις τής Άρμενικής
ΈΚΚλησίας ...• Άθήνα 1966. σ. 38 καί άλλοίι. Ρ. PEETERS. Un miracle de SS. Serge et
Theodore et la vie de S. Basile dans Fauste de Byzance: ΑΒ 39 (1921) 65-88.

146.

ΠΡΑΞΕΙΣ

(ACTA)

ΕΔΕΣΣΗΝΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ

ΟΙ σύροι χριστιανοί συγγραφείς μετά τόν 'Εφραίμ

( + 373)

έδειξαν ίδιαί

τερη προτίμηση στήν σύνταξη Μαρτυρίων, f:χοντας ώς πρότυπα σχετικά

έλληνικά

f:pya

καί μάλιστα απόκρυφα κείμενα. ΟΙ μεγάλοι διωγμοί στό περ

σικό κράτος από τόν βασιλιά Σαπώρ Β', σέ δύο κυρίως περιόδους
καί

376/7),

(344/6

ήταν Ικανή αφορμή γιά νά τιμήσουν οί πέρσες χριστιανοί τούς

συμπατριώτες τους, οί όποίοι μαρτύρησαν τόν Γ' αΙ έπί Δεκίου

(249-250)

καί στίς αρχές τού Δ' αΙ έπί Διοκλητιανού.
ΟΙ αρχαιότερες Πράξεις - Acta έδεσσηνών μαρτύρων περιγράφουν τό μαρ

τύριο τών Sarbel καί Barsamjiϊ, οΙ όποίοι μαρτύρησαν έπί Δεκίου. Τό κείμε
νο συντάχτηκε περί τό τέλος τού Δ' αΙ από άγνωστο συγγραφέα, ό όποίος
τά περισσότερα στοιχεία τά έπινοεί.

W. CURETON. Ancient Syr. Oocuments. london 1864. σσ. 41-72. G. MOSINGER. Acta
ss. Martyrum Edessenorum ...• Ι. Innsbruck 1874. R. ουνΑΙ. Les actes de Scharbίl et de
Barsamya: Journa/ asiacique (1889) 40-58.

ν

Τού τέλους τού Δ' αΙ έπίσης φαίνεται νά είναι καί οΙ Πράξεις τών Gurjϊi.
,

Semona

καί

Habbib,

οί όποίοι μαρτύρησαν έπί Διοκλητιανού. Καί τών πρα-

ξεων τούτων ή ίστορική αξιοπιστία είναι μικρή.

W. CURETON. μν. fpy .• σσ. 73-86. F. C. BURKITT. Euphemia and the Goth, with the
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AcIs of martyrdom of the Confessors of Edessa...• London 1919. Ρ. BEDJAN. Ααι manyrum
et sanctorum. Ι. Paris 1890. σσ. 144-160. Synax. EccJ. Conscantinopolitanae. Propylaeum
ad November. σσ. 221 καί 272. Έλλην. καί λατιν. μετάφραση είς ο. νΟΝ GEBHARDΤ,
Die Acten der edessenischen Bekenner Gurjas. Samonas und Abibos (τυ 37.2), Leipzig 1911,
σσ. 2-228. Ρ. DEVOS. La lίste martyrologique des Actes de Guήa et Shamona: ΑΒ 90 (1972)
15-26.

ΜΑΡΚΙΑΝΟΣ ΜΟΝΑΧΟΣ (τέλος ΔΙ αΙ;)

147.

Ή χειρόγραφη παράδοση προσγράφει σύντομα άσκητικά καί θε

ολογικά έργίδια στόν μοναχό Μαρκιανό, του όποίου δμως άγνοου

με τήν ταυτότητα. Τά άσκητικά έχουν άπλοϊκη μορφη καί στοιχειώδη
σχετικη διδασκαλία. Τά θεολογικά του, άπό μερικά τών όποίων σώ
ζονται μόνο άποσπάσματα, έχουν κυρίως οίκοδομητικό χαρακτη
ρα καί άντιαπολιναριστικη τάση. Μερικά άπό τά τελευταία φαίνεται
νά έχουν κάποια σχέση μέ την θεολογία της Δ ι Οίκουμενικης Συνό
δου

(451).
Ό J. Lebon

ταύτισε τόν μοναχό Μαρκιανό μέ τόν άσκητη Μαρ

κιανό, πού έζησε στην έρημο της Χαλκίδας κοντά στην Κύρο (Συ
ρία), πέθανε περί τό
Ίστορία Δ ι

22

390 καί

μιλάει γι' αύτόν ό Θεοδώρητος (Έκκλησ.

καί Ααυσαϊκή ίστορία

3).

Άντίθετα ό

ταύτισε τόν μοναχό Μαρκιανό μέ τόν Μαρκιανό της

J. Kirchmeyer
Βηθλεέμ (410-

πού μόνασε στην μovη Πασσαρίωνα, άντιτάχτηκε στίς άπο
φάσεις της Δ ι Οίκουμενικης Συνόδου, έπανηλθε περί τό 480 στην

492),

'Ορθοδοξία κι έγινε άρχιμανδρίτης (γενικός ήγούμενος) τών μονών
τών Ίεροσολύμων.

Δυστυχώς καί οί δύο θεωρίες δέν είναι πειστικές (Α.

van Roey,

Γενικώς δ
μως τά άσκητικά έργίδια κατανοουνται εύκολότερα στό κλίμα του

Remarques sur le moine Marcien: SP 12 [1975] 160-177).
Δ ι αίώνα.

Τά έργίδια συντάχτηκαν στην έλληνικη, άλλά τά περισσότερα σώ
θηκαν σέ συριακη μετάφραση.

Άσκητικά: 1) Περί μετανοίας. 2) Περί τελείας υπακοής. 3) Περί βαπτί
σματος. 4) Περί ταπεινοφροσύνης (πού fχει έκδοθεί καί ώς εργο τού Εύα
γρίου). 5) 'Εγχειρίδιον περί νηστείας. 6) Περί τού ύπέρ πίστεως θανάτου.
7) Περί πανοπλίας πρ6ς μοναχούς. 8) Α6γος άσκητικ6ς καί πολυμερής.

9)

'Αποφθέγματα.
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Τά μέ άριθμό

4 (έλλ.

τίτλος: «Περί άσκητικού βίου»),

5, 7 καί 8 σώθηκαν στην έλληνι·
κή. Βλ. άντίστοιχες έκδόσεις εΙς Μυ 75(1%2) 361-365' ΡΟ 65, 1109-1117' J. S. ASSEMANI,
Sancti Patris nostri Ephraem Syri opera omnia ... graece, 111, Romae 1746, σσ. 219 (Β 1-5)
καί 223'8-226 (έκδόθηκε κακώς ώς έργο τού 'Εφραίμ, άλλά καί tι πατρότητα τού Μαρ
κιανού είναι άμφίβολη). "Ολα στήν συριακή καί τήν έλληνική έκδόθηκαν άπό τόν

J.

ΙΕΒΟΝ,

Le moine saint Marcien (Sρicίlegium sacrum Loνaniense 36), Louvain 1968, σσ.
155-175, 184-200. Σέ συριακή συλλογή τού άποδίδονται άποφθέΥματα: Ε. Α. W. BUDGE,
The Book of Paradise, London 1904, 2e σειρά Νο 136 (140). 'Ελληνικό άπόφθεΥμα είναι
άπόσπασμα άπό τό έργο μέ άριθμό 5 (LEBON. σ. 199"-'6).
θεολογικά: 1) Αόγος συμβουλευτικός περί πίστεως της 'Εκκλησίας (ερ
γο μετανεστοριανικό καί αρα δχι τού Μαρκιανού),

λίας Άπολιναρίου καί Βιταλίου,

2)

Κατά τής διδασκα

3) 'Αποσπάσματα τρία: Περί πίστεως,

Δόγματα έκκλησιαστικά περί πίστεως εις τήν άγίαν Τριάδα καί Περί έν
σαρκώσεως. 'Όλα στήν συριακή.
Έκδοση ΙΕΒΟΝ. σσ.
F/orίlegium

175-181, 201-209 καί (τά τρία άποσπάσματα) J. RUCKER,
Edessenum anonymum: SAM 5 (1933) 60-64 ππ· 69-71.

'Ανέκδοτα: Στόν Μαρκιανό άποδίδει δ κώδικας Coislίn.

gr. 122 τρία

σύν

τομα κείμενα μέ τούς τίτλους Περί ).οlδορίας καί παντοίας ύβρεως (φ.

66),

Περί συγκαταθέσεως (φ. 73β) καί 'Εκ τού Μαρκιανού τού έν τύ έρήμφ (φ.

Kirchmeyer: SP 5 (1962) 351-353.
Τέλος, ή συλλογή Doctrina Patrum de Incarnatione Verbi (εκδ. F. Diekamp,
Μϋnster 1907, σ. 242) μνημονεύει 20 όμιλιες τού Μαρκιανού, γιά τίς δποίες

326-328).

Βλ.

J.

Κ.

δέν εχουμε ουτε ίχνη.

Α. J. FESTUGIERE, Antioche paienne et chretienne, Paris 1959, σσ. 252-257.

148.

ΑΜΜΩΝΑΣ

άναχωρητής κι έπίσκσπος

Ό Άμμωνας υπηρξε μεγάλης ό,κτινοβολίας κι έπιρροης αναχω
ρητής. Μετά τόν θάνατο του Μ. Άντωνίου (356) είχε τήν πνευματι
κή ευθύνη της έκτεταμένης (μεταξύ Νείλου καί Σουέζ) λαύρας του
Πισπίρ, δηλ. της μή όργανωμένης αποικίας ό,σύνδετων μεταξύ τους
κελλίων. Στόν Μ. Άντώνιο, του δποίου θεωρείται διάδοχος, προσ

κολλήθηκε ό,φου (αν, όπως νομίζουμε, πρόκειται γιά τό ίδιο πρόσω

πο) άσκήτευσε 14 χρόνια στήν Σκήτη (Wadi Natrun), δπου διακρί
θηκε δ Μακάριος δ ΑΙγύπτιος

(+ 390).
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νΗδη τό

362

είχε φήμη διακριτικού ασκητη, πού συμβούλευε μ' έ

πιτυχία τούς μοναχούς. Τότε τόν γνώρισε δ Μ. Άθανάσιος, πού διω
κόμενος ζούσε κι αύτός γιά ενα διάστημα στήν έρημο, θαύμασε τίς
πνευματικές του αρετές καί τόν χειροτόνησε γιά κάποια αιγυπτιακή
πόλη έπίσκοπο. Ό Άμμωνας ήταν βέβαια νικαϊκός καί στόν διω

γμό τού Λουκίου, έπάρχου Αιγύπτου, ταλαιπωρήθηκε πολύ. Γνώρι
σε σημαίνοντες άνδρες της έποχης του καί κοιμήθηκε πρίν τό

11

πρίν τό

396

403.

Ώς έπίσκοπος δ ' Αμμωνας δέν έπαυσε νά φροντίζει γιά τά πνευ
ματικά προβλήματα τών μονα χών, πρός τούς δποίους έγραφε Έπι

στολές καί Διδάγματα. Δέν είχε μόρφωση έξαιρετική, αλλά έγραφε
στήν έλληνική μέ πολλή έπιτυχία. Τούτο εχει μεγάλη σημασία, διότι
δείχνει ότι τά μεταπαχωμιανά κείμενα, τά θεμελιωτικά τού αιγυπτια

κού μοναχισμού, γράφηκαν στήν έλληνική, τήν δποία οί συγγραφείς
τους γνώριζαν καλά η καί τήν μιλούσαν. Τό καίριο θέμα πού απα

σχολεί τόν ' Αμμωνα είναι ή έπίτευξη της ήσυχίας, στό κλίμα της δ
ποίας γεννώνται: θεία γνώση, πνευματική αγαλλίαση, «θεϊκή δύνα
μις», «γλυκύτης τού Παναγίου Πνεύματος», «θέρμη θεϊκή» καί πύ

ρωση της καρδίας από αγάπη γιά τόν Θεό. Αύτά, διατυπωμένα μέ

πολλή άπλότητα, δείχνουν ότι δ Άμμωνας είχε ύπερβεί τό στάδιο
της πρακτικης ασκήσεως καί είχε εισέλθει σέ καταστάσεις νηπτι

κης έμπειρίας (η θεοπτίας), τήν όποία περιγράφει απαλλαγμένο ς άπό
τήν ώριγενιστική καί δή τήν εύαγριανΙΚή μεταφυσική, πού τότε ει
σόρμησαν στήν ασκητικονηπτική γραμματεία. Μέ τόν τρόπο αύτό
προσέφερε θεμελίωση παραδοσια κή καί όρθόδοξη στόν αίγυπτια κό
μοναχισμό.

Τού αποδίδονται καί

15

άποφθέγματα

-

διηγήσεις από τούς συμ

πιλητές τού ΓερoνΤΙKoίi.

Ό Αμμων Άδριανουπόλεως, δ όποίος έλαβε μέρος στήν σύνοδο
V

Κωνσταντινουπόλεως τό 400 καί τού δποίου σώζονται μερικά απο
σπάσματα (CPG ΙΙ 2540), είναι πρόσωπο διαφορετικό από τόν
Άμμωνα.

Έπιστολαί. Παραδίδονται στήν ελληνική

8 επιστολές.

οι

7 σ' ενιαία

συλ

λογή καί μία μόνη (άρχή της: «τό πνευμα δπου θέλει πνεί. .. »), πού μάλιστα
είναι ή IΟη της συριακής συλλoΎfίς έπιστολών, στήν όποία περιλαμβάνον
ται 15. Μεταφράστηκαν άκόμη στήν άραβική, τήν γεωργιανή καί τήν άρ
μενική (βλ.

CPG 11 2380).

Τού ... άββά Άμμωνά έπιστολαί πέντε, άποσπάσματά τινα ... έκδίδονται υιτό Αυγου
στίνου Ίορδανίτου, Ίεροσόλυμα 1911. F. NAU: ΡΟ ΧΙ (1915) 432-454 (καί γαλλική με
τάφραση). G. L. MARIOTT, Macarii Anecdota, Cambridge 1918, σσ. 47-49 (ή έπιστ. 8).
l:υριακή συλλογή: Μ.

KMOSKO:

ΡΟ Χ

(1914) 555-616.

ΒΕΠ

40, 48-59.
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Διδάγματα. Ό άκριβής τίτλος: «'Εκ τών διδαγμάτων τού δσίου πατρ6ς

ήμών Άμμωνα». Πρακτικές δδηγίες γιά τήν καταπολέμηση της όπερηφα
νίας, της μνησικακίας καί αλλων έμποδίων στήν πνευματική ζωή. Μετά
φραση γεωργιανή.

F. NAU:

ΡΟ ΧΙ

(1915) 455-458.

•Αποφθέγματα.

ΒΕΠ

40.59-61 .

Δεκαπέντε άποφθέγματα

- διηγήσεις,

στίς δποίες περιέ

χονται ρήσεις καί συμβουλές του. Σώζεται καί συριακή συλλογή άποφθε
γμάτων (ΡΟ ΧΙ

[1915] 410-423).

PG 65. 120-124. F. NAU:

ΡΟ ΧΙ

(1915) 403-409.

ΒΕΠ

40. 45-48.

Τού άποδίδονται άκόμη 'Επιστολή πρ6ς νέους μοναχούς (στήν συριακή)
καί f:vα άπ6σπασμα:

CPG 11 2382-2383.

Νόθα: Τού άποδίδονται Κεφάλαια παραινετικά, Λ.6γος περί τών θελ6ν

των ήσυχάσαι καί Περί τής χαρας τής ψυχής ...• πού άνήκουν σέ εργα τού
άββα Ήσαία: ΒΕΠ 40, 61-74 (CPG 11 2390-2393).

F. KLEJNA. Antonius und Ammonas. Eine Untersuchung ίiber Herkunft und Eigenart
der iί.Itesten Monchsbriefe: ΖΚΤ 62 (1938) 309-348. G. GARITTE. De unius ex Ammonae
epistulis versione iberica: Μυ 89 (1976) 123-131. Μ. GEERARD. Per una clavis Patris
Graecorum: RSLR 6 (1970) 654-657 (ή περίπτωση τού Άμμωνα). Κ. HEUSSI, Der Ursprung
des MOnchtums. Tίibingen 1936. Ε. HONIGMANN. Trois memoires posthumes .... BruxeIIes
1961, σ. 38 (Υιά τόν • Αμμωνα •Αδριανουπόλεως). The letters of Ammonas. successor οΓ
S. Antony. Transl. by J. D. CHITTY and ... introd. by S. BROCK. Oxrord 1979.

149.

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΕΛΒΙΡΑΣ

(ELIBERIS)

ΓΕΝΙΚΑ

Ό Γρηγόριος Έλβίρας όπηρξε ό σπουδαιότερος ίσπανός θεολό
γος πρίν από τόν 'Ισίδωρο Σεβίλλης

( + 636),

ό σημαντικότερος πο

λέμιος του αρειανισμου στήν χώρα του καί από τούς έλάχιστους
δυτικούς έπισκόπους, πού δέν ύπέκυψαν στόν ηπιο αρειανισμό. Σει-

ρά έρευνων στίς άρχές του αίώνα έπαναπέδωσαν στόν Γρηγόριο τά
έργα του, μέσω των όποίων γνωρίζουμε τήν σκέψη καί τήν νοοτρΟ

πία του. Άπό χαρακτήρα καί ανατροφή ήταν ύπεραυστηρός, μέ α
ποτέλεσμα νά τηρήσει σκληρή στάση πρός δσους διαφωνουσε. Ή
έπισκοπική του δράση άρχισε λίγο πρίν τό 356 καί κορυφώθηκε δ-

.
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ταν δ αρειανισμός έπιβλήθηκε γενικά στήν Δύση

δ Λουκίφερ

Cagliari

καί δ 'Ιλάριος

Poitiers

(356/9)

καί δταν

είχαν έξοριστεί στήν 'Α

νατολή, έπειδή έπέμεναν στήν όρθόδοξη θεολογία της Νίκαιας. Τό
τε δ Γρηγόριος, πού μάλλον κατάφερε νά μή λάβει μέρος στήν σύνοδο

του Ρίμινι

(359)

(κι έτσι ν' άποφύγει τίς πιέσεις, στίς δποίες ύπέκυ

ψαν 400 έπίσκοποι), καταπολέμησε τόν αρειανισμό μέ τό ανώνυμο
έργο του De fide, έπιτίμησε τούς δυτικούς έπισκόπους καί μάλιστα
προσέβαλε τόν σεβάσμιο ΗΟ σιο Κορδούης, πού, ύπέργηρος, ύπέκυ
ψε στίς πιέσεις τών αρειανών. Στό έργο αύτό χρησιμοποίησε μόνο
τούς δυτικούς Τερτυλλιανό, Ίλάριο καί

Phoebadius,

διότι αγνοουσε

τήν έλληνική γλώσσα καί τήν σχετική θεολογική διεργασία της 'Α
νατολης.

Μέ τό πρώτο σημαντικό αύτό άντιαρειανικό κείμενο στήν Ίσπα
νία ό Γρηγόριος διηύρυνε τόν θεολογικό όρίζοντα περισσότερο άπ'
δσο τόν άφησε δ Ποτάμιος Λισσαβώνας καί διήγειρε τό ένδιαφέρον

γιά δογματικοθεολογικές συζητήσεις. Δέν είχε δμως τίς προϋποθέ
σεις ούτε γιά πρωτοτυπία ούτε γιά συνετή τακτική. Στήν πρώτη μορφή

του έργου του, καταπολεμώντας τόν άρειανισμό, έφθασε σέ μοναρ
χιανικές (σαβελλιανικές) διατυπώσεις, τίς δποίες εύτυχώς γρήγορα

συνειδητοποίησε καί διόρθωσε στήν δεύτερη έκδοση τού έργου, πε
ρί τό

363

μέ

364.

WΕτσι ανέπτυξε όρθόδοξη τριαδολογία, ύποστηρί

ζοντας τό δμοούσιο τού γίού, αλλά τονίζοντας κυρίως τήν ένότητα
του Θεου καί χρησιμοποιώντας τόν δρο του Τερτυλλιανου πρόσωπο

(persona),

χωρίς νά φθάνει σέ ίκανοποιητική διάκριση τών θείων

προσώπων.

Παράλληλα τήρησε ασύνετη τακτική καί απέρριψε τήν απόφαση
της συνόδου 'Αλεξανδρείας

(362),

στήν δποία βρέθηκε τρόπος έπα

νόδου τών ήμιαρειανών στήν 'Εκκλησία. Ό Γρηγόριος άκολούθησε
σ' αύτό τόν Λουκίφερ Cagliari (Σαρδηνία), πού δημιούργησε σχίσμα
καί δική του έκκλησία, της δποίας, μετά τόν θάνατο του Λουκίφερ

(+ 370/1) η λίγο αργότερα, έπικεφαλης έγινε δ Γρηγόριος μέ τήν συμ
παράσταση κληρικών της' Ανδαλουσίας.

Έπικεφαλης τών όλιγάριθμων λουκιφεριανών έμεινε, φαίνεται, μέ
χρι τόν θάνατό του, πού δέν ξέρουμε πότε συνέβη. Τό 393 πάντως
δ Ίερώνυμος τόν χαρα κτηρίζει πολύ ήλικιωμένο (De viris illustribus

105).

WΕζησε δμως άκόμη μερικά χρόνια καί πρόλαβε νά γνωρίσει

τίς μεταφράσεις έξηγητικών έργων του 'Ωριγένη, πού φιλοτέχνησαν

άπό τό τέλος του Δ' αίώνα οΙ Ρουφίνος καί 'Ιερώνυμος. 'Έτσι δεί
χνει ένήμερος τών έρμηνευτικών τάσεων καί μιλάει γιά τριπλή ση
μασία της ΠΔ: prophetia-historia-figura (προτύπωση μελλοντικών
γεγονότων).

Ή ένημέρωσή του αύτή διηύρυνε τούς έρμηνευτικούς του δρίζον-
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τες, πού περιελάμβαναν ήδη τούς λατίνους θεολόγους καί τόν Είρη
ναίο, καί στερέωσε τήν άγάπη του πρός τήν αλληγορική έρμηνεία,
μέ τήν βοήθεια της όποία ς γιά οίκοδομητικούς κυρίως λόγους έρμή
νευσε πληθος χωρίων καί γεγονότων της ΠΔ, χωρίς νά παραμερίζει

καί τήν τυπολογική έξήγηση. Δέν είναι τυχαίο ότι πλήν άλλων άσχο
λήθηκε μέ τό ?Ασμα άσμάτων, στό όποίο έκτεταμένα έφάρμοσε καί
τά δύο αύτά είδη έρμηνείας. Τό έξηγητικό του εργο, αφιερωμένο έξ
όλοκλήρου στήν ΠΔ, σημασία κυρίως εχει σήμερα γιά τήν γνώση

του προϊερωνυμικου κειμένου τηςΠΔ, όπως αύτό ήταν γνωστό στήν
'Ισπανία. Ή έπισήμανση παραλλήλων μεταξύ της τρίτης Όμιλίας
του (από τό

Ώριγένη
ρί τό

403)

Tractatus ΧΧ de libris sanctarum ... ) πρός τήν Όμιλία του
στό Γενέσ. 7 ,23 (όπως τήν μετέφρα σε ό Ρουφίνος μόλις πε
ύποχρεώνει νά τοποθετήσουμε τόν θάνατο του Γρηγορίου

στήν πρώτη γενικά δεκαετία του Ε' αίώνα, κάτι όμως πού'δέν ίσχύ
ει, έάν άλλοθεν γνώριζε τό κείμενο του Ώριγένη.

ΕΡΓΑ

Ό Γρηγόριος Έλβίρας άφησε μικρό αριθμό εργων, δογματικών καί δή

έξηγητικών. Αύτά κυκλοφορούσαν ώς εργα άλλων καί μόλις πρόσφατα τού
αποδόθηκαν.

De fide orthodoxa conIra arianos

. Αρειανών).

(Περί της όρθοδόξου πίστεως καί κατά

Είναι γνωστό σέ δυο μορφές. Τό κυκλοφόρησε ανώνυμα τό

360,

γιά νά ύποστηρίξει τό όμοούσιος της Νίκαιας καί νά καταπολεμήσει τό φι
λοαρειανικό σύμβολο τού Ρίμινι

(359).

Μερικές φράσεις του ηχούσαν μο

ναρχιανικά (σαβελλιανικά) καί προκάλεσαν αντίδραση.

wEtal περί τό 363/4,

όταν πλέον είχε πεθάνει καί ό αύτοκράτορας Κωνστάντιος, βελτίωσε τό
κείμενο, τό απάλλαξε από έπικίνδυνες διατυπώσεις καί τό κυκλοφόρησε

έπώνυμα. Σώθηκαν καί οΙ δύο μορφές, ή πρώτη ώς εργο τού' Αμβροσίοu
Μιλάνου καί ή δεύτερη ώς
ώς

fpya

τού

fpyo

τού Γρηγορίου Θεολόγου. Τυπώθηκαν καί

Phoebadius.

PL 17,549-568' 20,31-50' 62,449-463. Α. C. VEGA: Espana Sagrada 55 (1957) 83-127
56 (1958) 67-77. V. BULHARΤ: CCL 69 (1967) 221-247. Μ. SIMONEΤTI, Gregorio
de Elvira, La Fede. Τorino 1975.
καί

Tractatus

ίο

Cantica canticorum

(Πραγματείαι εις τό

Σύντομη αλληγορική καί τυπολογική έρμηνεία τού
των μέχρι τό

3,4.

Τιτλοφορείται καί

W

•Ασμα

ασμάτων).

Ασματος τών άσμά

Tractatus V de Epithalamio.

Α. C. VEGA: Espina Sagrada 55 (1957) 1-80, PLS 1.473-501. J, FRAIPONΤ: CCI. 69
(1967) 169-21 Ο,
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De arca Noe

(Περί της κιβωτού τού Νώε). Στό έργίδιο, πού άποδιδόταν

στόν 'Ωριγένη, έρμηνεύει τήν κιβωτό τού Νώε ώς προτύπωση της Έκ
κλησίας.
Α. C. VEGA: Espana Sagrada 56 (1958) 1-19. PLS
(l967) 149-155.

Tractatus de

lίbrίs

sanctarum Scripturarum

Ι,

516-523.'V. BULHART: CCL 69

(Πραγματείαι περί τών βιβλίων

τών άγίων Γραφών). Καί αύτό παραδίδόταν ώς εργο τού 'ΩριγέVΗ. Δημο
σιεύτηκε τό

1900.

'Αποτελείται άπό

20

δμιλίες, μέ τίς δποίες άσκεί άλλη

γορική έρμηνεία κειμένων καί γεγονότων της ΠΔ (άπό τήν Γένεση μέχρι

τόν Ζαχαρία). Ή τελευταία όμιλία αναλύει τό Πράξεων
σει τό

fpyo

2, 1-2, γιά

νά τονί

τού Άγ. Πνεύματος στήν 'Εκκλησία. Διαπιστώθηκε όμοιότη

τα μεταξύ της τρίτης Όμιλίας καί της Όμιλίας στήν Γένεση

'ΩριγέVΗ, όπως μετέφρασε τήν τελευταία δ Ρουφίνος περί τό
ύπηρχε κοινή λατινική πηγή, τότε ό Γρηγόριος εγραψε μετά

(7, 2-3) τού
403. Έάν δέν
τό 403 καί τό

έτος θανάτου του μετατίθεται γενικά στήν πρώτη δεκαετία τού Ε' αΙ
Ρ. BAΤΙFFOL

- Α. WILMART, Tractatus ΧΧ Origenis de Iibris sanctarum, Paris 1900.
C. VEGA: Espana Sagrada 55 (1957) 137-216. PLS 1,358-472. V. BULHART: CCL
69 (1967) 3-146.
Α.

'Αποσπάσματα. Μέ τό όνομα τού Γρηγορίου η μέ αλλα όνόματα διασώ
θηκαν λίγα καί πολύ σύντομα έρμηνευτικά σχόλια, πού δέν ξέρουμε αν προϋ
ποθέτουν εύρύτερα fργα. Σχεδόν σέ όλα γίνεται άλληγορική έρμηνεία:

1. Expositio de Psalmo XCl καί δύο Fragmenta tractatus in Gen. 3, 22 καί
15,9-11: PLS 1,523-527· CCL 69 (1967) 213-215, 158, 162.
2. Τά σχόλια στό Παροιμ. 30, 19 μέ τόν τίτλο DeSalomone (αποδιδόμενα
στόν ' Αμβρόσιο) καί In Ecclesiasten, πού οί Α. V. Vega (Espana Sagrada 56
[1958] 33-64) καί V. Bulhart (CCL 69, σσ. 253-259 καί 263) τά έκδίδουν με
ταξύ τών άμφιβαλλομένων, δ Μ. Simonetti τά θεωρεί γνήσια κείμενα τού
Γρηγορίου.

'Αμφιβαλλόμενα.

Dediversisgeneribus Jeprarum

(αλληγορική έρμηνεία χω

ρίων τού ι\ευϊτικού). Τρείς συγγενείς μεταξύ τους καί πολύ σύντομες έκθέ
σεις πίστεως:

Fides romanorum (ή De fide Nicaena), Fides catholica καί Fides
sancti Hieronymi: CCL 69 (1967) 279-283,267-268,271-272,275· ΡΙ 30,245-8·
ΡΙ 20,49' PLS 1, 514-515.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Α. WILMART, Les "Tractatus" sur le Cantique attribues a Gregoire d' Elvire: BLE 7
(1906) 233-299. ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, La tradition des opuscules dogmatiques de Focbadius, Gregοήus
Illiberitanus, Wien 1908. Κ. KOCH, Ζυ Gregors von Elvira Schrifttum und Quellen: ΖΚΟ
51 (1932) 238-272. F. REGINA, ιι "De fide" di Gregorio di Elvira, Napoli 1942. Α. GARCIA
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CONDE, Los Tractaιus Origenis Υ los origenistas gaIIegos: Cuadernos de ~srudios gaJl~gos
4 (1949) 27-56. J. COLLANDES LOZANO, San Gregorio de Elvira. Esιudio sobre su
eclesiologla, Granada 1954. Μ. SIMONETTI, Alcune osservazioni a proposito di una
professione di fede attributa a Gr. di Elvira: RCCM 2 (1960) 307-325. Ε. MAZORRA, Gr.
de Elvira, estudio hίstόrίcο - teolόgίcο sobre su personaJidad, Grenade 1962 (δια τριβή). Ε.
J. BUCKLEY, Christ and the Church according to Gregory of Elvira, Roma Gregor. υηίν.
Pr. 1964. Ε. MAZORRA, ΕΙ patrimonio Iίterario de Gregorio de Elvira: ΕΕ 42 (1967) 387-397.
C. νΟΝΑ, Greg. di Elvira. Ι Tractaιus de libris sacrarum scripιurarum. Fonti e sopravvivenza
medievale, Roma 1970. U. OOMtNGUEZ DEL νΑΙ, Herencia Iiteraria de Gr. de Elvira:
H~Imanrica 24 (1973) 281-357. Μ. SIMONETTI, La doppia redozione del De fide di Gr.
di Elvira: Forma Futuri. Sιudi ίη onore di Μ. Pellegrino, ΤΟΓίηο 1975, σσ. 1022-1040. ΤΟΥ
ΙΔΙΟΥ, La crisi ariana e Ι' ίηίΖίο deIla riflessione teologica ίη Spagna: Hispania Romana
(colloquio italo-spagnolo), Roma, Accad. nazion. dei Lincei Αηηο 1974, σσ. 127-147. Α.
BARCALA MUNOZ, Sobre las citas biblicas de los Tractaιus Origenis: RET 37 (1977)
147-151. Ε. ROMERO POSE, Gregorio de Elvira en el "Commentario al Apocalypsis" de
S. Beato de Liebana: Burgense 20 (1979) 289-305. Μ. ΟΙΟΟΝΕ, Gregorio di Elvira e la
paternitiι. del De Salomone e dell' Explanatio beati Hieronymiani: Divinitas 24 (1980) 178-210.
U. DΟΜίΝGUΕΖ ΟΕΙ ν AL, Isidoro de SeviIIa Υ los TractaΙUs Origenis de Gregorio de
Elvira: OberIieferungsgeschichrliche Unlersuchungen (έκδοση Ε. Paschke), τυ 125 (1981)
149-160. D. GΙΑΝΟΠΙ, Gregorjo di Elvira interprete del Cantico dei cantici: Aug 24 (1984)
421-439.

150.

ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ (310120-402) ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
ό άVΤιρρηΤΙKός

ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ

Ό Έπιφάνιος Κωνσταντίας (Σαλαμίνας) Κύπρου ήταν αξιόλογος

έκκλησιαστικός συγγραφέας, φυσιογνωμία έξωτερικά έντυπωσιακή
καί πατριαρχική. Φιλομόναχος καί δραστήριος, σταθερός όπαδός
τών αποφάσεων της Νίκαιας κι έπιφανειακός στίς κρίσεις του, άνα

μείχτηκε πολύ έντονα στά έκκλησιαστικοθεολογικά πράγματα της

έποχης του, από τό

350

περίπου μέχρι τό

402.

Γεννήθηκε σέ παρα

δοσιακό περιβάλλον, στήν Παλαιστίνη, καί δή στήν περιοχή της Γά

ζας, όπου ό αγιος Ίλαρίων

(+ 371)

είσήγαγε τόν μοναχισμό. Άπο

φασιστική ήταν ή παραμονή του στήν Άλεξάνδρεια, γιά σπουδές,

καί στήν αίγυπτιακή έρημο, γιά μύηση στόν μοναχισμό. Έκεί άπέ
κτησε τήν μέτρια κλασική του παιδεία, τόν σεβασμό ατό πρόσωπΟ

καί τήν θεολογία του Μ. 'Αθανασίου, τόν άντιαρειανισμό του, τό φι

λομόναχο πνευμα, αλλά καί τόν άντιωριγενισμό μέ τήν περιφρόνη
ση στήν θύραθεν παιδεία, πού έξέφραζαν όμάδες μοναχών.
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Τά στοιχεία αυτά προσδιόρισαν τήν πολυετή δράση του, πού αρ
χισε μέ τήν ίδρυση μονής στό χωριό του Βησανδούκη, κοντά στήν
Έλευθερούπολη της Γάζας. Ή 'Αλεξάνδρεια τόν είχε θεολογικά προ

ετοιμάσει έτσι, ώστε στήν αρειανική λαίλαπα νά αντιδράσει σταθε
ρά καί όρθόδοξα ώς έπίσκοπος (από τό 366) καί ώς συγγραφέας
θεολόγος.

Έπιχείρησε ν' αντιμετωπίσει δλες τίς αίρέσεις καί τίς κακοδοξίες
τών χρόνων του, τόν άρειανισμό της αρχικης μορφης, τήν αρνηση
της θεότητας του άγ. Πνεύματος, τόν άπολιναρισμό μέ τίς συνέπειές
του καί τόν ώριγενισμό. Τό έργο ανέλαβε μέ τίς προϋποθέσεις ένός
αντιωριγενιστη: θεωρουσε τήν φιλοσοφία, τήν αλληγορική έρμηνεία

καί τόν ίδιο τόν Ώριγένη πηγή όλων τών κακοδοξιών· έρμήνευε ώς
αίρεση κάθε σκέψη, σχολή, κίνηση πνευματική, πού δέν όδηγεί στόν

αληθινό Θεό. Γι' αυτό καί δέν είναι παράδοξο ότι αρχίζει τήν αίρε
σιολογία του μέ προχριστιανικά πνευματικά φαινόμενα, όπως τήν
έλληνική φιλοσοφία, τήν όποία περιφρονεί, τόν σκυθισμό, τόν ίου
δαϊσμό, τόν βαρβαρισμό

(!)

κ.α. Πάντως στά δύο πλούσια αντιρρη

τικά του έργα, τόν Άγκυρωτό καί τό Πανάριο, ασχολείται κατά κύριο
λόγο μέ τίς κακοδοξίες τών χρόνων του, αφήνοντας αναλογικά λί
γο χώρο γιά τίς προχριστιανικές καί προαρειανικές αίρέσεις. Τά μα
κροσκελή κεφάλαια πού αφιερώνει στά καίρια θέματά του θέλουν

νά έχουν τήν μορφή διατριβης, αλλά λείπουν οί πρωτότυπες θεολο
γικές τομές.

Ό άντιαρειανισμός του τρεφόταν από τά έργα του Μ. Άθανασίου
καί περιοριζόταν στά όρια της θεολογίας εκείνου. Μέ πληθος βιβλι
κών χωρίων ύποσΤήριξε τήν όμοουσιότητα του γίου καί τήν θεότη.
τα του άγ. Πνεύματος, τό όποίο όμως χαρακτήρισε ευκρινέστερα

(Πανάριον

74, 11, 2)

ό μ ο ο ύ σ ι ο

καί Θεό, κάτι πού είχε κάνει

λίγα χρόνια νωρίτερα μόνο ό Γρηγόριος Θεολόγος. Τό σημείο τουτο

είναι τό μόνο στό όποίο επηρεάστηκε από τήν θεολογία τών καππα
δοκών θεολόγων.

Τό πρόβλημα, πού ανέκυψε μετά τήν αθανασιανή θεολογία περί
της φυσικης σχέσεως του γίου πρός τόν Πατέρα, ήταν ή σχέση της
φύσεως (ή ουσίας) του Θεου πρός τήν ύπόσταση τών τριών θείων προ

σώπων. Ό Άθανάσιος, από αντίδραση καί φόβο πρός τούς αρεια
νούς, μίλησε πρώτα γιά ταύτιση ουσίας καί ύποστάσεως. νΕπειτα,

διαπιστώνοντας τό λάθος ή τήν δυσχέρεια ανέχτηκε τόν λόγο γιά τρείς

ύποστάσεις, αλλά προσπάθησε τό 362 (Τόμος πρός Ά ντιοχεϊς 5) νά
σταματήσει τήν σχετική συζήτηση. Στό ίδιο πλαίσιο έμεινε καί ό Έπ.,
μολονότι τό πρόβλημα είχε λύσει ό Βασίλειος καί τό διαφώτιζαν οΙ
λοιποί καππαδόκες. Διακήρυττε ότι δεχόταν καί τίς δύο διατυπώ
σεις: μία ύπόστασις, δηλ. τήν μία φύση του Θεου, καί τρεϊς ύποστά-
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σεις, δηλ. τά τρία πρόσωπα, χωρίς δμως νά προχωρεί σέ θεολογική
θεμελίωση:
«Τριάς άγία αύτη κ:αλείται' τρία δντα, μία συμφωνία, μία θεότης
της αύτης ούσίας, της αύτης θεότητος, της
σ τ ά σ ε ω ς ... τρία πρόσωπα

έ ξ

σ η ς

67, 4-7).

τ Ρ ι τ τ η ς» (Ά γκυρωτός

α ύ τ η ς

ύ π ο

ύ π ο σ τ ά σ ε ω ς
«Δέχομαι τήν

...

ο ύ

-

έρμη

νείαν περί τών ύποστάσεων κ:αί της μιας ύποστάσεως, ήτοι ούσίας»
(Παυλίνου Άντιοχείας Όμολογία, τήν όποία έπικ:ροτεί ό Έπ.: Πα
νάριον

77, 21).

Ό Έπ. δέν κατόρθωσε νά παρακολουθήσει τήν μεταθανασιανή
πορεία της θεολογικης σκέψεως. Καί μέ πρόφαση τήν έμμονή του
στά παραδεδομένα συντάχτηκε μέ τόν Παυλίνο 'Αντιοχείας κ:αί τήν

ρωμαϊκή Έκκλησία καί αντιτάχτηκε πρός τόν Μελέτιο' Αντιοχείας,
δείχνοντας μάλιστα «κατανόηση» πρός τόν 'Απολινάριο καί τόν

Μάρκελλο 'Αγκύρας, πού αδυνατουσαν καί αύτοί νά παρακολου
θήσουν τήν θεολογία διακρίσεως ούσίας καί ύποστάσεων. Γι' αύτό

πολέμησε στήν αρχή εμμεσα καί τό

381

(μέ τήν σύγκληση της Β'

ΟΙκουμ. Συνόδου) άμεσα τήν όρολογία καί τήν τακτική τών καππα
δοκών. WΗδη δμως άπό τό τέλος του 377, ό Έπ., δταν εΙχε τελειώ
σει τό Πανάριόν του, άρχισε νά δείχνει κατανόηση γιά τόν δρο «τρείς

ύποστάσεις», ένώ κ:αί ό Δάμασος Ρώμης (λίγο ίσως ένωρίτερα), μέ
τήν έπιμονή του Βασιλείου, επαυσε νά χρησιμοποιεί τόν δρο «μία ύ
πόστασις», δέχτηκ:ε δηλ. εμμεσα τήν θεολογία του σχήματος μ ί α

ού σ ία

τ Ρ ε ί ς ύ π ο σ τ ά σ ε ι ς. 'Έτσι εγινε δυνατή ή συνεννόη

ση 'Ανατολης καί Δύσεως καί απέτυχαν οί προσπάθειες του Έπ. καί

του Παυλίνου, πού τό

381/2 έπισκέφτηκαν τήν Ρώμη,

γιά νά τήν στρέ

ψουν κατά της τακτικης της Β' Οίκουμ. Συνόδου.
Στήν όδυναμία του γιά βαθύτερη θεολογική κατανόηση τών όρων
όφείλεται καί ή παρεξηγήσιμη φράση του περί της έκπορεύσεως του

άΥ. Πνεύματος: «ΕΙ δέ Χριστός έκ του Πατρός πιστεύεται θεός έκ:
θεου καί τό Πνευμα έκ του Χριστου η π α ρ'

κυρωτός

67, 1).

α μ φ ο τ έ Ρ ω ν» ('Αγ

Ένώ αλλου τό Πνευμα έ κ π ο Ρ ε ύ ε τ α ι μόνο

όπό τόν Πατέρα καί σ τ έ λ λ ε τ α ι από τόν Υίό, έδώ δηλώνεται
ότι τό Πνευμα προέρχεται «παρ' αμφοτέρων». Ή εννοια δμως της
φράσεως σαφηνίζεται από τόν ίδιο τόν Έπ. μέ τήν ακολουθουσα έρ
μηνευτική του πρόταση:

«ώς φησιν ό Χριστός' . δ παρά τοϋ Πατρός έκ:πορεύεται' κ:αί 'ού
τος (= ό Παράκ:λητος) έκ: τοϋ έμοϋ λήψεται» (αύτόθι).
Τό «παρ' αμφοτέρων» δηλ. δέν σημαίνει τήν κοινή (ένδοτριαδική)

έκπόρευση (τήν κοινή πηγή) του Πνεύματος, τήν

ad intra έπομένως

κίνηση, αλλά τήν ad extra, τήν αποστολή δηλ. του Πνεύματος όπό
τόν Υιό.
Ό άντιαπολιναρισμός του Έπ. βl)ίσκεται πάλι στά δρια της σχε-
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τικης θεολογίας του Άθανασίου, όπως διατυπώνεται στήν επιστολή
του Πρός 'Επίκτητον. Τό «σάρξ έγένετο» κατανοείται όρθά ώς «τε
λεία ένανθρώπησις». Ό θείος Λόγος «τά πάντα τελείως ανείληφε»
του ανθρώπου' άρα καί τόν νου, τόν όποίο ό 'Απολινάριος απέκλειε
στό μυστήριο της ενσαρκώσεως ('Αγκυρωτός

77, 1. Πανάριον 77,29).

Παράλληλα ό Έπ. είναι ό αρχαιότερος εκκλησιαστικός συγγρα
φέας πού μέ ειδική διατριβή υποστήριξε τήν άειπαρθενία της Θεοτό
κου ('Επιστολή πρός •Αραβας) καί ό πρώτος είκονοκλάστης
θεολόγος. Δέν κατόρθωσε νά συλλάβει τίς θεολογικές συνέπειες της
χριστολογία ς του καί αντέδρασε βίαια πρός τήν διαδεδομένη συνή

θεια της κατασκευης εικόνων, επάνω σέ υφάσματα τότε. Ύποστή
ριξε ότι ή ενσάρκωση του Κυρίου δέν δικαιώνει τήν κατασκευή

εικόνων, τίς όποίες χαρακτήρισε νέα ειδωλολατρία. Κάλεσε τόν κλη
ρο καί τόν λαό νά αρνηθουν τήν συνήθεια, αλλά χωρίς αποτέλεσμα.
Τότε, κινούμενος από άκριτο ζηλο, ζήτησε κακώς τήν επέμβαση του

αύτοκράτορα Θεοδοσίου, ό όποίος εύτυχώς κώφευσε.
Μέ άντιωριγενισμό κάλυψε ό Έπ. τά τελευταία χρόνια της ζωης
του καί μέ άντιχρυσοστομισμό τίς τελευταίες ήμέρες του. Στήν διττή
αύτή πολεμική του βάρυναν λόγοι περισσότερο προσωπικοί καί λι
γότερο ούσιαστικοί. Πάντως οί ωριγενιστές της Παλαιστίνης καί της
Αιγύπτου δέν μειώθηκαν από τήν πολεμική αύτή, ενώ ή άκριτη συμ

μετοχή του Έπ. στόν αγώνα κατά του Χρυσοστόμου όδήγησε στήν
καταδίκη του τελευταίου (τό

303),

πού ήταν τότε ή μεγαλύτερη μορ

φή της Έκκλησίας.

Ό όρθόδοξος λοιπόν Έπ., επειδή αρνήθηκε νά παρακολουθήσει
τήν αύξηΤΙΚή πορεία της θεολογίας κι επειδή κυριαρχήθηκε από ζη
λωτισμό, απέβη παραδοσιοκράτης καί γι' αυτό πολέμιος τών μετα
θανασιανών διαμορφωτών της εκκλησιαστικης σκέψεως, δηλ. τών
καππαδοκών καί του Χρυσοστόμου.

Ή Έκκλησία έντούτοις παρέβλεψε τά σφάλματά του, τιμά τό λοι
πό αξιόλογο εργο του καί έορτάζει τήν μνήμη του στίς 21 ΜαΊου.

ΒΙΟΣ

Ό 'Επιφάνιος γεννήθηκε στό χωριό Βησανδούκη, κοντά στήν 'Ελευθε
ρούπολη (Γάζα Παλαιστίνης), μεταξύ 310 καί 320. Νέος επισκέφτηκε τήν
'Αλεξάνδρεια γιά σπουδές, πού δέν διήρκεσαν πολύ. 'Έξυπνος, ανήσυχος
καί ζηλωτής, γνώρισε πολλούς παράγοντες της αιγυπτιακης μεγαλουπό
λεως, αλλά πολύ νέος ακόμη κατέφυγε σέ μοναχούς ασκητές της γειτονι

κής ερήμου. 'Εκεί γιά πολλά χρόνια μυήθηκε στόν ασκητικό βίο καί
συμμερίστηκε τόν αντιαρειανισμό τών μοναχών καί τόν αντιωριγενισμό μf.'
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ρικών άπό αύτούς. 'Εκεί έπίσης f:μαθε καί άποδέχτηκε άπόλυτα τήν θεο

λογία τού Μ. 'Αθανασίου, τόν όποίο θεωρούσε μέτρο όρθοδοξίας σέ όλη
τήν ζωή του.
W

Αγνωστο πότε, έπέστρεψε στήν Βησανδούκη καί ίδρυσε μονή, στήν ό

ποία χειροτονήθηκε {ερέας. Μιλούσε κι ~γραφε έλληνικά, πού έμαθε σέ σχο

λεία, κοπτικά, πού άκουσε στούς μοναχούς της Αίγύπτου, καί συριακά,
πού ήταν μητρική του γλώσσα. Γνώριζε άκόμη στοιχεία έβραϊκης καί λα
τινικijς. Γρήγορα έγινε πολύ γνωστός γιά τήν άσκητικότητα, τήν παιδεία,
τήν αύστηρότητα της όρθοδοξίας του καί τήν άνάμειξή ΤΟυ στά έκκλησια
στικά θέματα της έποχης. νΕτσι τουλάχιστον άπό τό

362

πηρε θέση στό

άντιοχειανό σχίσμα, άναγνωρίζοντας ώς έπίσκοπο 'Αντιοχείας δχι τόν Με
λέτιο, άλλά τόν Παυλίνο (πού χειροτόνησε ό δυτικός

Loucifer

Καλλάρε

ως), έπειδή αύτόν θεώρησε άκραιφνή υποστηρικτή του όμοουσίου καί έπειδή
αύτόν άναγνώριζε καί ό Μ. 'Αθανάσιος, μέ τόν όποίο είχε σχέσεις. Ό 'Επ.
έπισκέφτηκε πολλές πόλεις, σχετίστηκε μέ πολλούς όπαδούς τού Συμβό

λου Νικαίας καί πρίν τό

366

βρέθηκε γιά λίγο η πολύ στήν Κύπρο, οί έπί

σκοποι της όποίας τό έτος αύτό τόν χειροτόνησαν έπίσκοπο Σαλαμίνας
(ή όποία άπό τό
τούς

W

342

πού άνακτίστηκε μέχρι τό

648

πού καταστράφηκε άπό

Αραβες όνομαζόταν Κωνσταντία).

'Ως έπικεφαλης τών έπισκόπων τού νησιού πέτυχε τήν άποσύνδεση της
κυπριακης 'Εκκλησίας άπό τήν 'Εκκλησία της Άντιόχειας (ή πλειοψηφία

της όποία ς δέν υποστήριζε τό «όμοούσιο») καί τή σύνδεσή της μέ τήν 'Εκ
κλησία της Άλεξάνδρειας, ή όποία μέ τόν Μ. Άθανάσιο υπεράσπιζε τό

«όμοούσιο» καί προπαντός δέν πρόβαλλε κυριαρχικά δικαιώματα (νά χει
ροτονεί τούς έπισκόπους) στήν Έκκλησία της Κύπρου. 'Ενίσχυσε τήν όρ

γάνωση τού μοναχισμού, πού είχε είσαχτεί κυρίως μέ τόν μεγάλο άναχωρητή
Ίλαρίωνα

(+ 371), καί συνέχισε νά ταξιδεύει στίς άπέναντι ασιατικές α

κτές καί μάλιστα στήν Παλαιστίνη, όπου καί ή μονή της Βησανδούκης,

στήν όποία φαίνεται διατήρησε κάποια εύθύνη, πνευματική, ίσως καί κα
νονική.

Δύσκαμπτος καί όξύς ό Έπ., άντιτέθηκε στόν Μ. Άθανάσιο, υποστηρί

ζοντας τόν έορτασμό τού Πάσχα τήν Κυριακή μετά τό έβραϊκό Πάσχα, καί
στόν Μ. Βασίλειο, άπό τόν όποίο ζήτησε περί τό

377

νά μή θεωρεί τόν Με

λέτιο κανονικό έπίσκοπο Άντιοχείας καί νά υποστηρίξει τόν Παυλίνο, χάριν
τού όποίου έπισκέφτηκε τήν 'Αντιόχεια περί τό
σεις απέτυχε. Στήν Β' Οίκουμενική Σύνοδο τού

376.
381,

Καί στίς δύο περιπτώ
στήν όποία υίοθετήθη

κε ή θεολογία καί ή τακτική (στό θέμα της' Αντιόχειας) τών καππαδοκών,
δέν έλαβε μέρος. Συνόδεψε μάλιστα τό

382

τόν Παυλίνο στήν Ρώμη, γιά

νά πετύχει τήν αναγνώριση αύτου ώς κανονικου έπισκόπου Άντιοχείας.

Μέ συγγράμματα καί δράση πήρε θέση έναντι τών κακοδοξιών τών χρό
νων του, δπως: τού' Αρείου, τόν όποίο καταδίκαζε αύστηρά' του' Απολι
ναρίου, τόν όποίο γιά λόγους τακτικης μάλλον έπαινουσε άλλά καταδίκαζε
τίς άπόψεις του' καί τού Μαρκέλλου Άγκύρας, τόν όποίο παρά τίς παρεκ

κλίσεις ΤΟυ θεώρησε δικαιωμένο, μέ υπόδειξη δηθεν του Μ. Άθανασίου.

Άντίθετα κατηγορούσε ώς αίρετικούς τούς Μελέτιο Άντιοχείας καί Κύ
ριλλο Ίεροσολύμων, τούς όποίους θεωρούσε όμοιουσιανούς, τόν Ίωάννη
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'Ιεροσολύμων κ.ά., επειδή μελετούσαν τόν Ώριγένη η iισαν ώριγενιστές.
Μεταξύ

387

καί

392 τοποθετείται μάλλον τό

επεισόδιο, πού έδωσε αφορ

μή στόν Έπ. νά εκφράσει τήν εντονη αντίθεσή ΤΟυ πρός τίς είκόνες: μπαί
νοντας ανυποψίqστος στόν ναό τού χωριού' Ανάβλατα, κοντά στήν μονή

της Βησανδούκης, είδε νά κρέμεται ύφασμα μέ τήν είκόνα τού Χριστού η
κάποιου άγίου. 'Αμέσως, ενώπιον τού 'Ιωάννη 'Ιεροσολύμων κ.ά., εσχισε
τήν είκόνα καί καταδίκασε τήν συνήθεια.

Λίγο αργότερα, περί τό 393, δ Έπ. κίνησε εντεχνα πολλούς μοναχούς
της Παλαιστίνης εναντίον τού λατίνου Ρουφίνου (πού είχε εγκατασταθεί
στήν μονή τού 'Όρους τών Έλαιών, μονή ίδρυμένη από τήν δυτική πατρι

κία Μελανία) καί εναντίον όσων μοναχών η κληρικών θαύμαζαν τόν Ώρι
γένη καί διάβαζαν τά εργα ΤΟυ μέ τήν επίδραση μοναχών της Νιτρίας καί

τών Κελλίων. Ζήτησε (μέσω τού 'Αταρβίου) από τόν Ρουφίνο άμεσα καί
από τόν 'Ιωάννη 'Ιεροσολύμων εμμεσα τήν καταδίκη τού Ώριγένη, αλλά
χωρίς αποτέλεσμα. Τότε μέ τήν εύκαιρία τών έορτών τών 'Εγκαινίων τού
ναού της Άναστάσεως στά Ίεροσόλυμα, ό Έπ. μίλησε από τόν άμβωνα
μέ θέμα τήν αίρεση τού Ώριγένη. Τό απόγευμα της ίδιας ήμέρας

{-

'Ιωάν

νης μίλησε κατά τών ανθρωπομορφΙΤών, δηλ. τών αντιωριγενιστών καί άρα
καί τού Έπ. Τό γεγονός σήμανε τήν εναρξη της β' φάσεως τών ώριγενιστι
κών ερίδων στήν Έκκλησία. Άμέσως μετά ό Έπ. προσπάθησε νά παρου

σιάσει τόν 'Ιωάννη ύποπτο γιά κακοδοξία. 'Απέτυχε, αναχώρησε γιά τήν
Κύπρο καί επανfjλθε τό

394,

όπότε αντικανονικά χειροτόνησε στήν Βησαν

δούκη τόν Παυλινιανό, αδελφό τού λατίνου Ίερωνύμου, πού είχε καί αύ
τός γίνει αντιωριγενιστής.
Ή διαμάχη όξύνθηκε μέ αμοιβαίες κατηγορίες καί μάλιστα πηρε πολύ

εύρύτερες διαστάσεις μέ νέα πρόσωπα. Αύτό εγινε περί τό

400,

όταν ό Θεό

φιλος 'Αλεξανδρείας, γιά νά εξασθενίσει τίς εναντίον του κατηγορίες τού
Ίσιδώρου καί τών λεγόμενων μακρών άδελφών, μοναχών τών Κελλίων,
τούς κατηγόρησε γιά ώριγενισμό, μολονότι ό ίδιος μέχρι τότε λοιδορούσε

τούς αντιωριγενιστές. Ό Θεόφιλος συγκρότησε συνόδους εναντίον τους
τό ίδιο ζήτησε από άλλους καί από τόν Έπ., πού iιταν πρόθυμος γι' αύτό.
'Έτσι, τό

402

μάλλον, μέ απόφαση συνόδου κυπρίων επισκόπων, ταξίδεψε

στήν Κωνσταντινούπολη γιά νά προλάβει τήν εκεί δράση τών ώριγενιστών

μακρών άδελφών, πού στό μεταξύ είχαν καταφύγει στήν πρωτεύουσα, γιά
νά καταγγείλουν τόν Θεό(/\ιλο καί νά ζητήσουν προστασία. Ό Έπ., μόλις
αποβιβάστηκε, λειτούργησε καί χειροτόνησε διάκονο χωρίς τήν άδεια τού
οίκείου επισκόπου, δηλ. τού 'Ιωάννου Χρυσοστόμου, τού όποίου αρνήθηκε
τήν φιλοξενία, δηλώνοντας ότι δέν μπορεί νά συγκατοικήσει μ' εναν αίρε
τικό. Στήν προσπάθειά του νά πετύχει καταδίκη τού ώριγενισμού ήρθε σ'
επαφή μέ όσους παρόντες επισκόπους ήσαν εχθροί τού Χρυσοστόμου, ενώ
στόν ναό τών Άγίων Άποστόλων κήρυξε κατά τού Ώριγένη, τών μακρών
άδελφών καί τού ίδιου τού αρχιεπισκόπου της πόλεως ίερού Χρυσοστόμου.
Τότε όμως ό τελευταίος τού παρήγγειλε νά εγκαταλείψει τήν πρωτεύουσα,

διότι μέ τίς αντικανονικές κι εχθρικές 'τ<;>υ πράξεις ξεπέρασε κάθε όριο α

νοχης τού τοπικού επισκόπου αλλά καί τού λαού.
Ό Έπ. κατάλαβε τήν απειλή, ίσως καί ότι είχε χρησιμοποιηθεί (ί)ς όργα-
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νο τού Θεοφίλου, κι έγκατέλειψε τήν Κωνσταντινούπολη μέ πλοίο, αλλά
στόν δρόμο πρός τήν Κύπρο πέθανε, τόν Μάιο μάλλον τού

402.

Παραταύ

τα ή κακή συμπεριφόρά τού Έπ. ένίσχυσε τό υπάρχον κλίμα κατά τού Χρυ
σοστόμου καί λίγο αργότερα σύνοδος στήν Δρύ

(403)

έκθρόνισε τόν τελευ

ταίο, κλείνοντας έτσι τήν βι φάση τών ώριγενιστικών έρίδων.
Πηγές τού βίου καί της δράσεως τού Έπ. είναι τά έργα του, λίγες αναφο
ρές σύγχρονων συγγραφέων, σύντομες καταχωρήσεις τών Ιστορικών Σω
ζομενού (Έκκλησ. ίστορία ΣΓ

12-14)

32)

καί Σωκράτη (Έκκλησ. ίστορία ΣΓ

καί δύο Βίοι

[ό έκτενής τών

(W. Dindorf, Epiphanii Opera, Υ, Leipzig 1862, σσ. 3-45
'Ιωάννη καί Πολυβίου ] καί ν-χχνιιι [ό σύντομος)), πού

όμως είναι μεταγενέστερα εργα συναξαριστικης διαθέσεως καί περιέχουν

στοιχεία πού δέν είχαν έλεγχθεί.

ΕΡΓΑ

Ό 'Επιφάνιος άφησε σημαντικό αριθμό έργων πού αντικατοπτρίζουν τά
ένδιαφέροντά του, τόν θυμικό κι εUέξαπτo χαρακτήρα του, τήν αδυναμία
του νά προβεί σέ θεολογικές τομές καί θεμελιώσεις καί τήν έπιφανειακή
έγκυκλοπαιδική αντιμετώπιση τών θεολογικοεκκλησιαστικών προβλημά

των. Πάντως ασχολήθηκε μέ τά πιό ποικίλα θέματα (από τήν τριαδολογία
μέχρι τά μέτρα καί τά σταθμά της ΠΔ), κάτι πού μαρτυρεί εύρος γνώσεων
καί ένδιαφερόντων.

'Έγραψε στήν λόγια κοινή καί άρα τά κείμενά του ήταν σέ όλους προσι
τά. Ό λόγος ΤΟυ όμως δέν έχει τίποτα τό ίδιαίτερο. Λείπει τό υφος καί τό

κάλλος. Αυτό έν μέρει όφείλεται στό ότι μητρική του γλώσσα ήταν ή συ
ριακή' έλληνικά έμαθε σέ σχολεία, τήν κλασική παιδεία τών όποίων περι

φρονούσε. Στό σημείο τούτο είναι κατώτερος απ' δλους τούς μεγάλους
συγγραφείς τών χρόνων του. 'Εντούτοις τό έργο του παραμένει έξαιρετικά
χρήσιμο, ίδιαίτερα γιά τό άφθονο υλικό πού διασώζει.

Γενικά, τά έργα του είναι αντιρρητικά ('Αγκυρωτός, ΠανάρlOν, Κατά τών
κατασκευαςόντων είκόνας), είσαγωγικά καί έρμηνευτικά στήν ΠΔ (Περί
μέτρων καί σταθμών, Περί τών

12

λίθων) καί έπιστολικά.

Έπιστολαί:

1.

Πρός ΕύσέβlOν, Μάρκελλον Κ.ά. Σώζεται απόσπασμα, όπου καί ή ά

ποψη ότι τό Μυστικόν δείπνον έγινε ήμέρα Τρίτη καί όχι Πέμπτη.

2.
373

Πρός νΑραβας κατά 'Αντιδlκομαριανιτών. Γράφηκε μεταξύ
καί αποτελεί διατριβή (καταχωρισμένη καί στό ΠανάρlOν

366 καί
78, 2-25) πε

ρί τού ότι ή Παρθένος Μαρία δέν γνώρισε άνδρα καί μετά τήν γέννηση τού
'Ιησού.

3. Πρός κληρικούς της Αίγύπτου. Πέντε συριακά αποσπάσματα. Μάλ
λον μεταξύ

4. Πρός

375-380.

Κατά τού απολιναριστη Δωροθέου.

Θεοδόσιον αυτοκράτορα

τά της τιμής τών είκόνων.

(379-395). Δεκατρία άποσπάσματα κα
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5.

Πρός ΊωάνVΗν Ίεροσολύμων. Σέ λατινική μετάφραση τού Ίερωνύ

μου (Έπιστ.

51).

Σώζονται άκόμα σημείωμα έπιστολικό πρός 'Ιερώνυμο καί τρία άπο
σπάσματα τριών επιστολών ΤΟυ.

6.

Ι) Κ. ΗΟΙΙ, Είn

Bruchstiick aus einem bisher unbekannten Brief des Epiphan.:

ΤΟΥ

ΙΔΙΟΥ,

Gesammelte Aufsatze ... , ιι 2, Tίibingen 1928, σσ. 205-207.
2) Κ. ΗΟΙΙ. Epiphanius, ΙΙΙ: GCS 37, σσ. 452-475.
3) Ι. RUCKER, Florilegium Edessenum anonymum: SAM 1933. 5, σσ. 41-44.

4) Κ. ΗΟΙΙ, Die Schriften des Epiphanius gegen die Bildverehrung: ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ,

Gesammelte Aufsiitze .... ΙΙ 2,
5) Ι. HILBERG: CSEL 54,

6)

Είς CSΕΙ

55.

•Αγκυρωτός.
σεις

(§2-74:

σσ.

σσ.

360-362.
σσ. 395-412.
145-146. J. ΙΕΒΟΝ: CSCO 102 (1952') 235 .

Γράφηκε τό

374 γιά

ν' άντικρούσει τίς τριαδολογικές αίρέ

τόν άπασχολούν ή όμοουσιότητα τών θείων προσώπων καί ι

διαίτερα ή θεότητα τού άγ. Πνεύματος), τόν άπολιναρισμό

(§75-82:

περί

ενσαρκώσεως τού θείου Λόγου), τούς ώριγενιστές μοναχούς κ.ά., πού άρ
νούνταν τήν άνάσταση τών σωμάτων (§83-100). Στίς δύο τελευταιες §,

118-119,

καταχωρίζονται δύο Σύμβολα πίστεως. Τό πρώτο, πού εχει τίς

προσθηκες της Β' Οίκουμ. Συνόδου
μετά τό

374,

(381),

όπωσδήποτε έμφιλοχωρήθηκε

διότι τά νέα του στοιχεία (σέ σχέση μέ τό Σύμβολο της Νί

καιας) λείπουν άπό τήν άρχαία αιθιοπική μετάφραση καί προπαντός άπό

τό δεύτερο παρατιθέμενο Σύμβολο, πού συνιστά άνάπτυξη (στά χριστολο
γικά ΤΟυ κυρίως τμήματα) άπό τόν ίδιο τόν Έπιφάνιο τού Συμβόλου της
Νίκαιας. wETQL τό πρώτο άπό τά δύο Σύμβολα τού Άγκυρωτοϋ δέν άποτέ
λεσε τήν βάση τού Συμβόλου της Κωνσταντινουπόλεως, δπως νόμισαν πολ

λοί. Μεταφράστηκε στήν κοπτική καί τήν άραβική

(CPG 11 3744).

Έπιφανίου ... Κύπρου κατά αίρέσεων (Πανάριον). Τού αότού άγίου Έπιφανίου Λόγος
'Αγκυρωτός. Τού αυτού των τού Παναρίου άπάντων 'Ανακεφαλαίωσις. Τού αυτού περί
μέτρων καί σταθμων, Βασιλεία

1544. ΡΟ 43, 12-236. Κ. ΗΟΙΙ. Epiphanius. Ι: AncoraΙUs
1-150 (GCS 25). Βλ. γιά άποσπάσματα CSCO 302 (1969)

und Panarion. Leipzig 1915, σσ.
122, 127-128.
C. RIGGI, Ι' ιincora della fede, Roma Citta Nuova 1977. Β. Μ. WEISCHER, Die
Glaubenssymbole dcs Epiph. und des Gregorios Thaumaιurgos im QereIIos: OC 61 (1977)
20-40.
"ανάριον (ό πλήρης τίτλος: «Κατά αίρέσεων τό έπlκληθέν πανάριον εϊ
τουν κιβώτιον»). Γράφηκε μεταξύ

80

αίρέσεων,

20

374

καί

377

πρός άναίρεση λεπτομερή

προχριστιανικών (βαρβαρισμ.ός, σκυθισμός, έλληνισμός,

ιουδαϊσμός Κ.ά. άντιλήψεις καί φιλοσοφικές σχολές) καί 60 της χριστιανι
κης έποχης, πού κατέγραψε ήδη στόν «Άγκυρωτό» (12). Γιά τίς 32 πρώτες
αίρέσεις κύρια πηγή του, τήν όποία άκολουθεί σχεδόν δουλικά, είναι τό «Κα
τά πασών τών αΙρέσεων έλεγχος» τού Ίππολύτου. Χρησιμοποιεί άκόμη κεί
μενα τού Ειρηναiου καί διασώζει στό εργο του όνόματα, άντιλήψεις καί
μάλιστα μεγάλο άριθμό σπουδαίων κειμένων (π.χ.: Τό ΕύαγΥελlκόν καί Τό
Ό4ποστολlκόν τού Μαρκίωνα' Έπιστολή της συνόδου της 'Αγκύρας τού
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έπιστολή Πτολεμαίου [γνωστικού] Πρός Φλώραν Κ.ά. πολλά), πού άλ

λως έχουν χαθεί ή μας εΙναι τελείως άγνωστα. Φυσικά είναι πολύ έκτενέ
στερος στό τμημα τών χριστιανικών αίρέσεων καί δή στόν αρειανισμό, τούς
πνευματομάχους, τούς απολιναριστές, τούς <Οριγενιστές καί τούς μεσσα

λιανούς, πού, πλήν τών τελευταίων, τόν απασχόλησαν καί στόν «'Αγκυ
ρωτό». Τό τμημα τούτο αναφέρεται σέ πρόσωπα καί γεγονότα σύγχρονα,
γι' αυτό ή αξία του είναι καί ίστορική, μολονότι ό Έπ. συχνά ήταν πολύ
ύποκειμενικός στίς κρίσεις καί τίς έκτιμήσεις του. Τό έργο τελειώνει μέ

«ι\όγον περί πίστεως». Πρόκειται γιά τό έκτενέστερο αντιαιρετικό έργο της
αρχαίας Έκκλησίας, πού δμως εχει λίγη πρωτοτυπία. Μεταφράστηκε στήν
αραβική καί τήν γεωργιανή:

CPG

ΙΙ

3745.

Βλ. έκδοση τού έτους

1544 στό προηγούμενο έργο. ΡΟ 41. 156-1200 καί 42, 9-832. Κ.
Epiphanius. Ι. Leipzig 1915. σσ. 153-464 (GCS 25)' 11. Leipzig 1922 (GCS 31) (β'
έκδ. άπό τόν J. OUMMER. Berlίn 1980). καί IΙΙ. Leipzig 1933 (GCS 37). C. RIGGI. Epifanio
conIro Mani .... Roma 1967. Βλ. καί R. HESPEL: CSCO 245 (1964) 99 καί CSCO 319 (1971)
7. Μ. ΤΕΤΖ: ThZ 11 (1955) 466 έξ.
ΗΟΙΙ.

Περί μέτρων καί σταθμών. Μέ τόν τίτλο αυτό παραδόθηκαν τρία κείμε
να, Περί τών έβδομήκοντα (καί άλλων) έρμηνευτών, Περί μέτρων καί στα
θμών καί Περί τοπικών όνομάτων στήν ΠΔ, τά όποία συνήρμοσε δ Έπ.
τό

392

μέ κάποιες δικές του παρεμβάσεις. Μέρος τών συναρμοσμένων κει

μένων αποτελούσαν ίσως παλαιότερα δοκίμια τού ίδιου τού Έπ. Τό έργο

είναι πλούσιο σέ είσαγωγικό ύλικό της ΠΔ. Στήν έλληνική σώθηκε τό πρώτο
μόνο μέρος (καί σέ 'Επιτομή από άγνωστον) καί στήν συριακή δλόκληρο.
Βλ. εκδοση τού έτους

1544 στό έργο

«'Αγκυρωτός». ΡΟ

373-380 ('Επι
1971.
Epiphanius' TreaIise οη WeighIs and
43.237-293

καί

τομή). ΗΛ. ΜΟΥΤΣΟΥ ΛΑ. Τό «Περί μέτρων καί σταθμών)) έργον τού Έπ., 'Αθήνα
σσ. 141-182 καί \05-140 (Επιτομή). J. Ε. ΟΕΑΝ,
Measures. The Syriac Version. Chicago 1935.

Περί τών δώδεκα λίθων. Γράφηκε λίγο πρίν τό
ληγορικά τούς

12

394 γιά

νά έρμηνεύσει αλ

πολύτιμους λίθους στό στηθος τού αρχιερέα της ΠΔ, ύ

πογραμμίζοντας τήν θεραπευτική τους ιδιότητα καί τόν συμβολισμό τών

12

κριτών τού Ίσραήλ. Σώθηκε όλόκληρο στήν γεωργιανή καί αποσπασμα

τικά στήν κοπτική καί τήν αραβική, ένώ εχουμε 'Επιτομή του στήν έλληνι
κή, τήν αρμενική καί τήν λατινική.

R. Ρ. ΒΙΑΚΕ - Η. ΟΕ VIS. Epiphanius de Gemmis. Thc Old Georgian Version and lhe
FragmenIs of Ihe Armenian .... London 1934. σσ. 97-193 (καί άγγλlκή μετάφραση). ΡΟ
43,293-301, 301-304, 321-366 ("Επιτομή έλλην. καί λατιν.). CPG 11 3748.
Κατά τών έπιτηδευόντων ... είκόνας. Γράφηκε περί τό

394.

Σύντομο κεί

μενο πρός καταπολέμηση της συνήθειας κατασκευης είκόνων. Άποσπά

σματα σώθηκαν από τίς σχετικές συνόδους τών έτών 754 καί 787, από τόν
Νικηφόρο Κωνσταντινουπόλεως (806-815), τόν Θεόδωρο Στουδίτη καί τόν
'Ιωάννη Δαμασκηνό.
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Κ.

HOLL. Die Schriften des Epiphanius gegen die Bildverehrung: ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ. Gesammelte
Aufsiitze Ζυτ Kirchengeschichte. 11 2. Tίibingen 1928. σσ. 356-359. G. OSTROGORSKI.
Studien zur Geschichte des byzantinischen Bilderstreites. Breslau 1929. σσ. 68-71 (θεωρει
τά άποσπάσματα νόθα).

Διαθήκη. Τήν έγραψε πρός τό τέλος της ζωης του, γιά νά έξορκίσει τούς
πιστούς της νήσου νά τηρήσουν τήν αρχαία παράδοση καί νά μή δεχτούν
ποτέ εικόνες στούς ναούς καί τά κοιμητήρια. 'Αναθεματίζονται όσοι πα

ραβούν τήν προτροπή του. Σώθηκαν αποσπάσματα όπως τού προηγούμε
νΟυ έργου.
Κ. ΗΟΙΙ.

Die Schriften ...•

σ.

363. G. OSTROGORSKI. Studien ...•

σσ.

67-68.

Σχόλια. Στίς ποικίλες έρμηνευτικές Σειρές έπισημάνθηκαν σχόλια τού
Έπ. στήν Γένεση, στούς Ψαλμούς, στίς Παροιμίες, στόν Ματθαίο, στόν
ι\ουκα, στόν 'Ιωάννη καί σ' 'Επιστολές τού Παύλου. Σχόλια στά Εύαγγέ
λια έπισημάνθηκαν έπίσης σέ Σειρές κοπτικές καί αραβικές.
Βλ.

R. DEVREESSE. Les anciens commentateurs grecs de Ι' Octateuque et de Rois.
Vaticano 1959, σσ. 173 έξ. ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ: DBS Ι, 1127 έξ., 1162. 1208. 1221. Βλ. CPG 11 3761.
Νόθα

Σημαντικός αριθμός ανώνυμων κειμένων αποδόθηκε ηθελημένα η από

άγνοια στόν Έπ.:
Ά νακεφαλαίωσις. Είδος περιλήψεως πρίν από κάθε ένα από τά έπτά μέρη
τού Παναρίου (βλ. έκδ. αύτού). Κείμενο μεταγενέστερο.
Φυσιολόγος (<<Εις τόν Φυσιολόγον τόν διεξελθόντα περί της έκάστου φύ
σεως τών θηρίων τε καί τών πετεινών»). "Εργο τού Β' αΙ, άπειρες φορές

αναθεωρημένο, συμπληρωμένο καί μεταφρασμένο στήν λατινική καί άλ
λες γλώσσες, ανατολικές καί εύρωπαϊκές. Μέ τήν βοήθεια ιδιοτήτων διά
φορων ζώων έξηγούνται, αλληγορικά βέβαια. αλήθειες της πίστεως καί
αρετές.

CPG 11 3766.

Όμιλίες «Εις τά Βάια», «Εις τήν θεόσωμον ταφήν τού

Kvplov»,

«Εις τήν

τού Χριστού ανάστασιν», «Εις τήν ανάληψιν τού Κυρίοω>, «'Εγκώμιον εις
τήν Θεοτόκον», «Περί βαίων» (απόσπασμα), «Εις τήν ανάστασιν» (μόνο
λατινικά), «Εις τήν Ύπαπαντήν» (ανέκδοτη: BHGa' 1956'), «ΕΙς τήν Γέν

VΗσlν τού

Kvplou»

(ανέκδοτη: BHGh 18941). CPG Il 3767-3775.

Περl τών αριθμών τών μυστηρίων

(PG 43, 508-517).

Περl τών προφητών, πώς εκοιμήθησαν και πού κείνταl (PG 43, 393-414,
415-428). 'Απαρίθμηση - έλεγχος τών 72 προφητών καί προφητίδων. Κατά

λογος τών αποστόλων, κατάλογος τών μαθητών, όνόματα τών αποστόλων

(BHG 1591 a • 150-150d . 150 Ι ' Κ , 152 Κ • BHGa 156 Π ). CPG 11 3779-3782.
Έξηγητικά έργα σέ ανατολικές μόνο γλώσσες: ΎπόμVΗμα εις τήν 'Ε
ξαήμερον (αραβικά καί αιθιοπικά), ΎπόμVΗμα εις τούς Ψαλμούς (αρμενι
κά) καί Όμιλίαι εις ι\ουκαν (αρμενικά).

CPG ΙΙ 3783-3785.
Μαρτυρίαι ... περί της ... επί της γης τού Μονογενούς ... παρουσίας (έκδ.

S. MoreIIi, Opusculum S.

Ερ.,

Mutinae 1928).

"Εκθεσις πρωτοκλησιών πατριαρχών τε καί μητροπολιτών (περί τάξεως
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πατριαρχών κ.λπ., δηλ.

Notitiae

episcopaΙUum). Συντάχτηκε μάλλον τόν

ΣΤ' ΙΖ' αΙ, αλλά είναι τό αρχαιότερο σχετικό κείμενο.

CPG 11 3787.

Περί τού τέλους των καιρών

(1\

Άποφθέγματα

65, 161-167).
(Oiekamp, Ooctrina Patrum,

17

περί Άντιχρίστου) (αρμενικά).

(σέ αλφαβητική σειρά: ρα

Περί πίστεως, αποσπάσματα

σ.

317).

Πρός Θεοδώρητον (!) αύτοκράτορα, έπιστολή (ανέκδοτη).
Είς τήν άειπάρθενον Μαρίαν (στήν γεωργιανή).
ΕΙς τήν σύλληψιν της νAνVΗς (στήν γεωργιανή).
ΕΙς τά 'Επιφάνια (στήν κοπτική).

Άποσπάσματα στήν αραβική.

CPG

ΙΙ

3788-3791, 3800-3807.

.

Ή Λειτουργία τών προηγιασμένων δώρων καί ή Ά ναφορά αίθlοπική μέ

δλιγόστιχη εύχή κι

f:vav έξορκισμό

αποδίδονται συχνά στόν 'Επιφάνιο.

CPG

Il 3795-3798.
Περί άγ. Πνεύματος (τό μνημονεύει άπλώς δ 'Ανδρέας Κρήτης:

PG 116,

2240).
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G. Mercati Ι (ST 121), Roma 1946, σσ. 145-174. Ρ. NAUTlN: ΟΗΟΕ 15 (1962) 617-631
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Hypothese sur Ι' origine de Ι' apocryphe Γέννα Μαρίας: Aug 23 (1983) 263-270. Β. ΕΓΓ ΛΕ
ΖΑΚΗ, Έπιφάνιος Σαλαμίνος, πατήρ τού κυπριακού αύτοκεφάλου: Πρακτικά Β' Διε-

91'Oυι; ΚυπρlολΟΎlκού Συνεδρίου, Β', Λευκωσία

1986,

σσ.

303-312.
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κου). ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, De perpetua Mariae Virginitate ίωιta S. Epiphanium: Marianum 20 (1958)
129-54. G. JOUASSARD, Deux chefs de file en theologie mariale dans la seconde moitie
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ΡΒηΒτίοη: SaJesianum 36 (1974) 231-260. ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, Lavoro e ricchezza nel Panarion di
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Glaubenssymbols ίη Ankyrotos des Ερ.: ThPh 53 (1978) 407-414. Β. SCHULTZE. Ερ. ίiber
Petrus: Archivum hiscoriae poncificiae 17 (1979) 7-68. J. FRED. DECHOW, Dogma and
mysticism ίη early Christianity: Epiphanius of Cyprus and the legacy of Origen, υηίν. of
Pennsylvania 1975. C. RIGGI, Questioni cristologiche ίη Epifanio di Salamina: La cristologia
nei Padri de//a Chiesa. Roma 1979, σσ. 63-70. G. νΑΙΙΕΕ. Α study ίη anti-gnostic polemics.
Irenaeus, Hippolytus and Epiphanius, Ontario Wίlfred Laurier υηίν. Pr. 1981. Ρ. ΝΑυΤΙΝ,
Divorse et remariage chez S. έρίρhaηe: VC 37 (1983) 157-173. C. RIGGI. Catechesi sulIo
Spirito Santo ίη Epif. di Sal.: Spiriro Sanco e catechesi patrisrica ... a cura di S. Felici. Roma
1983. σσ. 59-73. ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ. Sangue e antropologia biblica ίη Epifanio di Salamina: Αιιί
de//a Settimana Sangue e ancrop%gia bib/ica ne//a patristica ...• Roma 1982, σσ. 389-411.
ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, La διαλογή des Marcelliens dans le Panarion 72: SP 15 (1984) 368-373.
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ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΛΑΤΙΝΩΝ ΕΡΓΑ (τέλος Δ' α!.)

Α' ΑΡΕΙΑΝΙΚΑ ΕΞΗΓΗΤιΚΑ

1. Opus imperfectum

ίο

Matthaeum

Ή χειρόγραφη παράδοση διέσωσε στήν λατινική γιά τό Εύαγγέλιο τού
Ματθαίου εκτενές υπομνηματιστικό έργο, τό όποίο είναι γνωστό ώς Opus
imperfectum in Matthaeum ('Ατελές έργον εις τόν Ματθαίον) καί άπό τό
όποίο λείπει ό ύπομνηματισμός τών τριών τελευταίων κεφαλαίων τού Ματ
θαίου. Τό Ι:ργο άποτελεί σημαντικό εξηγητικό επίτευγμα καί εΙναι τό άξιο-
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λογότερο ερμηνευτικό κείμενο τών αρειανικών κύκλων. Μέχρι τόν ΙΣΤ'

αΙ σχεδόν τό υπόμνημα τούτο κυκλοφορούσε εσφαλμένα ώς εργο τού Χρυ
σοστόμου, fνας ακόμη λόγος γιά τόν όποίο στήν Δύση διαβαζόταν πολύ.
Ή έρευνα πίστευε ότι γράφηκε απευθείας λατινικά, μέχρι πού ό
τό

1910,

J. Sriglmayr,

διατύπωσε πειστικά τήν άποψη δτι τό εργο συντάχτηκε αρχικά

στήν ελληνική, από κάποιον αρειανό πρεσβύτερο Τιμόθεο, πού δρούσε στήν

Κωνσταντινούπολη στίς αρχές τού Ε ι αΙ Ό Ρ.

Nautin

πρόσφατα ενίσχυσε

τήν άποψη αυτή, πού βρηκε σοβαρό έρεισμα μέ τήν επισήμανση ελληνικού

χωρίου, τό όποίο εξέδωκε ό Α.

Stuiber καί τό όποίο φαίνεται ότι ανήκει στό
Opus .,. in Matthaeum (PG 56, 928-9). Ό Μ. Simonetti φρονεί ότι συντά
κτης τού έργου στήν ελληνική είναι αρειανός επίσκοπος, ενώ ό J .Bouhor
άμφιβάλλει άν πρόκειται γιά εναν συντάκτη. Τέλος ό Schlatter επανέρχε
ται στήν άποψη ότι τό fpyo γράφηκε άρχικά στήν λατινική. Δυστυχώς δ
λατίνος μεταφραστής αρχικά καί οί αντιγραφείς του μετά επιχείρησαν σο
βαρές επεμβάσεις καί προσθηκες στό κείμενο. Τό γεγονός δημιουργεί σύγ

χυση στήν χειρόγραφη παράδοση, άπομακρύνει τήν έλπίδα αναγωγfiς στήν
άρχική μορφή τού κειμένου καί δυσχεραίνει τήν άξιολόγηση τού εργου.
Πάντως τό έργο, πού στήν παρούσα του λατινική μορφή αποτελεί ελεύ
θερη μετάφραση τού πρωτοτύπου (κατά τόν Ε ι αΙ;) καί πού υπηρξε τό ε
κτενέστερο υπόμνημα στόν Ματθαίο της αρχαίας λατινικης γραμματείας,

μπορεί νά τοποθετηθεί χρονικά στό τέλος τού Δ' η τίς αρχές τού Ε' αΙ
καί τοπικά σέ περιοχές όπου ζούσαν όμάδες αρειανών (της Θράκης;), πιε
ζόμενες μάλιστα καί από τούς όρθοδόξους καί από τήν κρατική εξουσία.

Τούς παράγοντες αυτούς δ συντάκτης θεωρεί διώκτες καί αίρετικούς, τούς
ταυτίζει σχεδόν μέ τόν άντίχριστο καί περιμένει τήν εξαφάνισή τους στήν
τελΙΚή κρίση τού Κυρίου.

Ό συντάκτης τού

Opus έχει ευρεία

παιδεία, γνώση τών ερμηνευτικών τά

σεων της Άντιόχειας καί της Άλεξάνδρειας καί δή τού 'Ωριγένη, τόν ό
ποίο συνεχώς υπενθυμίζει μέ πολλούς τρόπους. Προτιμά πάντα τήν αλλη

γορική από τήν γραμματική ερμηνεία καί χάνεται σέ λεπτομερείς συμβολι
σμούς, ενώ ή απαισιοδοξία του γιά τήν επικράτηση στήν γfi της άλήθειας

διαπερνά τό
νει έδαφος.

fpyo

Έκδόσεις: ρσ

του, μάλλον διότι βλέπει τήν άρειανική του όμάδα νά χά

56, 611-948.

Α.

STUIBER, Ein gricchischer Textzcuge

fίir

das Opus

imperfecιum in Matthaeum: VC 27 (1973) 146-147. R. ΕΤΑΙΧ, Fragments inCdits de Ι' Opus
imperfecιum

Matthacum: RB 84 (1974) 271-300.
J. STIGLMAYR, Das Opus imperfecιum in Matthaeum: ΖΚΤ 34 (1910) 1-38
καί 473-499. Μ. SIMONETTI, Note sull' Opus imperfecιum ... : Sιudi mcdievali 3a ser. Χ,
Spoleto 1969, σσ. 1-84. J. ΒουΗΟΤ, Remarques sur Ι' histoire du text de Ι' Opus
imperfecιum ... : VC 24 (1970) 197-209. Μ. SΙΜΟΝΕΠΙ, Per una retta valutazione dell' Opus
imperfecΙUm ... : VerChr 8 (1971) 87-97. Ρ. ΝΑυΤΙΝ, Ι' Opus imperfecιum in Matthaeum
et les Ariens de Constantinople: RHE 67 (1972) 381-408 καί 745-766. Μ. SΙΜΟΝΕΠΙ, Su
due passi dell' Opus imperfecιum ίη Matthaeum publicati di recente: Aug 15 (1975) 423-428.
R. GIROD, La traduction latine anonyme du Commentairc sur Matrhieu: Origeniana. Premicr
colloque international des eιudes origeniennes ... , Bari 1975, σσ. 125-138. F. W.
SCHLATTER, The Opus imperfecιum in Matthaeum and the Fragmenta in Lucam: VC
39 (1985) 384-392.
Μελέτες:
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2.

Διασώθηκαν άκόμη δύο έρμηνευτικά κείμενα μέ οίκοδομητικό χαρα

κτήρα. Παραδίδονται άνώνυμα καί χρονολογούνται πολύ δύσκολα. Βέβαιο
είναι ότι συντάχτηκαν άπό άρειανούς θεολόγους, πού δρούσαν μεταξύ βό
ρειας 'Ιταλίας καί Παννονίας, μάλλον πρός τό τέλος τού Δ

άρχές τού Ε ι αιώνα. Ό

Meslin

προτείνει

τάκτη τους τόν άρειανό Μαξιμίνο

(+

-

11\ τό πολύ στίς

χωρίς πειστικότητα

μετά τό

-

ώς συν

427).

Τό TracIaIus ίη Lucae Evangelium είναι άποσπάσματα έρμηνευτικά (στί
χων τών κεφ. Ι, 4, 5 καί 6) άπό όλόκληρο ύπόμνημα στό Εύαγγέλισ τού

Λουκά, τού όποίου έρμηνεύει περίπου

40 στίχους.

Ό συντάκτης του γνωρί

ζει τήν άλληγορική μέθοδο καί τήν χρησιμοποιεί μέ σύνεση, ένώ έμφανίζει

κάποια συγγένεια πρός τό έπίσης άνώνυμο

Opus imperfectum in Matthaeum.

Α. ΜΑΙ, Scriptorum veterum nova coIIectio, ΙΙΙ 2, Roma 1828, σσ. 191-207. PLS Ι,
327-344. R. GRYSON, Fragments ariens de Bobbio. Commentaire arien sur s. Luc.
Concordance, Louvain-Ia-Neuve 1983.
Μ. MESLlN, Les Ariens d' Occident, Paris 1967, σσ. 135-142. R. GRYSON, Les pieges
de la lecture des palimpsestes. Ι' e"emple des fragments ariens sur Luc: Ca/ames et cahiers.
Mel. a Ι. GiIissen, Bru"eIIes 1985, σσ. 55-59. F. W. SCHLA TTER, The Opus imperfecιum ...
and the Fragmenta ίη Lucam: VC 39(1985) 384-392.

Anonymus

ίη

Job.

Ό αγνωστος συγγραφέας του συνέταξε στήν λατινική

μακροσκελές ύπόμνημα στόν 'Ιώβ

(1-3, 19),

τόν όποίο παρουσίασε ώς προ

τύπωση τού πάσχοντα Χριστού, γιά νά τονίσει κυρίως τήν καρτερία τού

ήρωά του. Τό ύπόμνημα έσφαλμένα παραδόθηκε ώς έργο τού Ώριγένη καί
δέν εχει σχέση μέ αλλο, στήν έλληνική αυτό, ύπόμνημα στόν 'Ιώβ, έκδεδο
μένο άπό τόν

Hagedorn

καί άvijκον στόν νεοαρειανό 'Ιουλιανό (βλ. σχετι

κό κεφάλ. τού παρόντος τόμου). Προτιμάει τήν γραμματική έρμηνεία.
ΡΟ

17, 371-522 (λαΤΙVΙKή).
MESLlN, μν. fpy., σσ. 201-226 καί κριτική στίς άπόψεις του άπό τόν Μ.
SIMONETTI (RSLR 4 [1968] 563-571) καί τόν Ρ. ΝΑυΤΙΝ (RHR 177 [1970J 70-89).
Μ.

Β ι. ΑΡΕΙΑΝΙΚΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ

Sermo arrianorum

(Λόγος άρειανών). Σύντομο κατηχητικό έγχειρίδιο,

γραμμένο άπό άνώνυμο άρειανό, περί τά τέλη μάλλον τού ΔΙ αΙ, προφα

νώς γιά τούς Γότθους πού είχαν εισέλθει στήν 'Ιταλία μέ τόν Άλάριχο

(376-410). Τό άναιρεί κι ετσι τό διασώζει
sermonem Arianorum.

ό Αυγουστίνος στό εργο του

Contra

PL 42, 677-684.

Fragmenta arήana

(Άποσπάσματα άρειανικά). Άπό ποικίλα έργα άρεια
νόφρονα συγγραφέα, τού τέλους μάλλον τού Δ ι αΙ, διασώθηκαν 19 άπο
σπάσματα σέ παλίμψηστο κώδικα

(Vatic. lat. 5750 καί Ambros.

Ε

147 sup.).

Ό αγνωστος συγγραφέας άναμε(χτηκε στήν διαμάχη, πού προκάλεσαν ό

Μακεδόνιος καί οί όπαδοί του (ταυτίστηκε από τόν
σιανό της συνόδου Σελευκείας

[359]

μέ τόν δμοιου

Σωφρόνιο Πομπηϊουπόλεως), καί συ

νέταξε όμολογία πίστεως, ή όποία σώζεται στό
Α. ΜΑΙ,

Meslin

fragmentum 17.

Scriptorum veterum nova collecτio, 111 2, Roma 1928,

σσ.208-237.

PL 13,593-628.

Γ' . ΠΡΑΚΤΙΚΑ

CoIIatio AIexandri eI Dindimi τιτλοφορουνται τρία

πολύ σύντομα επιστο

λικά κείμενα, πού αφορουν στήν ύποχρέωση πειθαρχίας τών βραχμάνων

καί πού ίσως γράφηκαν στό τέλος του Δ' αΙ

PLS 1,679-690. Βλ. Α. KURFESS: Mnemosyne 1119 (1941) 138-152' F. PFISTER: Hermes
81 (1941) 143-169' G. Α. CARY:CM 15 (1954) 124-129' D. J. Α. ROSS: Scriptorium 10
(1956) 127-132.

PostuIationes 111 de reconciIiandis

Ρeccatοήbus, επικλήσεις δηλαδή καί αι

τήσεις γιά συγχώρηση άμαρτημάτων κατά τό λατινικό λειτουργικό έθος της
Μ. Πέμπτης. 'Αποδίδονται σέ άγνωστο ρωμαίο αρχιδιάκονο, του Δ' αΙ
μάλλον.

F.

ΗΕΥΙΕΝ:

CCL 9 (1957) 349-363.

Sortes Sangallenses.

V

Αγνωστος χριστιανός Γαλάτης, στό τέλος μάλλον

του Δ' αΙ, συνέταξε

κώδικα

Sortes (χρησμούς), πού βρέθηκαν στόν παλίμψηστο
908 του Saint-Gall. Πρόκειται γιά λαϊκό συμβουλευτικό εγχειρίδιο,

πού δίνει απαντήσεις μέ μορφή χρησμών γιά θέματα κοινωνικου βίου καί

σχέσεων, συμβουλές επαγγελματικης καί ήθικης συμπεριφοράς καί δδη
γίες γιά παντός είδους ζητήματα του καθημερινου βίου.
Α. ΟΟΙΟ - R. MEISTER - Κ. MRAS, Die Orakelsprίiche im St. Galler Palimpsestcodex
908: SAWW 22515 (1948/1951) 21-72. Βλ. καί Ε. SCHONBAUER, Die SOrles Sangallenses
als ErkenntnisqueIle des rDmischen und germanischen Rechts: ΑΟΑ W 90 (1953) 23-34.
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ΨΕγΔΕΠΙΓΡΑΦΑ

1. Δύο ψευδο-κυπριανικά εργα, τά Exhortatio de paenitentia καί De
centesima, sexagesima, tήcesίma, συντάχτηκαν μάλλον στό τέλος τού Δ ι αΙ,
από άγνωστο αφρικανό συγγραφέα. Τό πρώτο, μέ αφορμή τούς νοουατια
νούς, αποτελεί παράθεση βιβλικών χωρίων, μέ τά όποία δ συντάκτης εδει

χνε στι συγχωρούνται όλα τά αμαρτήματα εις αύτόν πού στρέφεται πρός
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τόν Θεό εξ δλης καρδίας. Τά χωρία εκπροσωποϋν άφρικανική άλλά μετα
κυπριανική παράδοση τοϋ βιβλικοϋ κειμένου. Τό δεύτερο προϋποθέτει γνώ
ση

καί χρήση τών γνήσιων κυπριανικών εργων,

ένώ σκοπό εχει νά

γνωστοποιήσει τίς άμοιβές πού άναμένουν τούς μάρτυρες, τούς άσκητές
καί τούς ενάρετους χριστιανούς.
ΡΙ

4,1153-1157. Α. MIODONSKI. Incerti auctoris Exhortatio de paenitentia ...• Krakau
1893, σσ. 125-134. R. REIZENSTEIN. Ein frtihchristliche Schrift von den dreierlei Frtichten
des christlichen lebens: ZNW 15 (1914) 60-90. PLS 1,53-67.
Η. KOCH. Die pseudo-cyprianische Schrift ''De centesima ... " in ihrer Abhii.ngigkeit νοπ
Cyprian: ZNW 31 (1932) 248-272. Ρ. F. BEATRICE. Martirio ed ascesi nel sermone
pseudo-ciprianeo De centesima. sexagesima. tricesima: Paradoxos po/iteia ... in onore G.
Lazzati a cura di R. Cantalamesa - L. Pizzolato. Milano 1980. σσ. 3-24.
Μεταξύ τών πολλών εργων πού εσφαλμένα ή χειρόγραφη παράδοση
άποδίδει στόν άπολογητή Ίουστίνο ( + 165) βρίσκεται καί μία επιστολιμαία

2.

διατριβή «Πρός Ζηναν καί Σερηνον». Στήν πρώτη μάλιστα παράγραφο τής
επιστολής μνημονεύονται καί δύο αλλες τοϋ ίδιου συγγραφέα «Πρός πά

παν» καί «Πρός άρχοντας», τών~πoίων δμως δέν εχουμε ούτε ίχνη. Ό
συντάκτης τής επιστολής «Πρός Ζηναν ... » παραμένει αγνωστος, εμπνέε

ται άπό τήν στωική ήθική, εμφανίζει εξάρτηση άπό τόν ' Αλεξανδρέα Κλή
μη κι επιθυμεί νά διδάξει τήν χριστιανική συμπεριφορά καί ήθική, άλλά τό
εργο άνήκει περισσότερο στόν χώρο της λαϊκης φιλοσοφικής ήθικής.
Ό χρόνος συντάξεως τοϋ εργου προβληματίζει άκόμη, άλλά δέν θά εί
ναι λάθος, αν αύτό τοποθετηθεί στό τέλος τοϋ Δ' ή τίς αρχές τοϋ Ε' αΙ
ΡΟ

6, 1184-1204. Ι. C. ΤΗ. ΟΤΤΟ. Corpus ApologeIarum christianorum saeculi secundi,
ΙV, lenae 1880', σσ. 66-99. ΒΕΠ 4,52-60. Βλ. καί Α. CASAMASSA, Gli Apologisti greci,
Roma 1943/4, σσ. 108-110.

3.

Ή χειρόγραφη παράδοση διέσωσε «Βίον Πολυκάρπου Σμύρνης», ά

γιολογικό κείμενο, γραμμένο περί τά τέλη τοϋ Δ' αΙ ή καί άργότερα καί

άφιερωμένο στήν ζωή καί τό μαρτύριο τοϋ Πολυκάρπου Σμύρνης (+ 156
ή 167/8). Ή άξία του είναι μικρή κι εσφαλμένα προσγράφεται στόν γνω
στό μάρτυρα τών χρόνων τοϋ Δεκίου (250) Πιόνιο πού υπήρξε πρεσβύτε

ρος της 'Εκκλησίας. Ό ανώνυμος συντάκτης - πού μπορεί καί νά
όνομαζόταν Πιόνιος - άπό ζήλο, εύσέβεια καί αφέλεια θέλησε νά συμπλη
ρώσει κατά τό δοκοϋν τό περίφημο «Μαρτύριον τού Πολυκάρπου», δηλ.
τήν 'Επιστολή της 'Εκκλησίας Σμυρναίων πρός τήν 'Εκκλησία Φιλομηλίου
(Φρυγίας) καί πρός δλες τίς Καθολικές 'Εκκλησίες (βλ. Πατρολογία, τ. Α' ,
σσ. 223-226). Τοϋ «Βίου» εκπονήθηκε αργότερα κι 'Επιτομή.
F. DIEKAMP, Patres apostolici, 11, Ttibingen 1913, σσ. 402-450. D. RUΙZ. BUENO,
Padres aposiolίcos, Madrid 1950, σσ. 691-726. Ε. SCHWARTZ, De Pionio et Polycarpo.
Gottingen 1905. Η. HILGENFELD: Zeicschr. f. wissensch. TheoI. 48 (1905) 444-455. C.
SCHMIDT: τυ 43 (1919) 705-725. Γιά τήν Έπιτομή βλ. Γ. ΚΡΑΤΕΡΟΥ: Ίερός Σύνδε·
σμος 5 (1899) 59-61.
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ΑΠΟΚΡΥΦΑ

Ή παραγωγή άποκρύφων κειμένων συνεχίστηκε καί στόν Δ' αΙ, μολο
νότι μέ πολύ μικρότερη f:νταση άπ' δ,τι στούς προηγούμενους αιώνες καί

δή στόν Β', δπότε καί συντάχτηκε τό μεγαλύτερο μέρος τους.
'Αποκάλυ\jΙις Παύλου. Περί τά τέλη του Δ' ή στίς άρχές του Ε' αΙ, ενας

καλός γνώστης της άπόκρυφης γραμματείας καί δή της «'Αποκαλύψεως
Πέτρου» έπεξεργάστηκε καί συμπίλησε άνάλογο ύλικό τών μέσων του Γ'
αΙ, πού τό προσάρμοσε κατά δύναμιν στόν 'Απόστολο Παυλο, άλλά χω
ρίς ρεαλισμό. Ή προσωπική συμβολή του άγνωστου συντάκτη εγκειται πε
ρισσότερο στήν άναχρονιστική σύνδεση δηθεν καινοδιαθηκικών γεγονότων

μέ λαϊκοθρησκευτικές κοσμολογικές άντιλήψεις τών χρόνων του. Σχετι
ζόταν μάλιστα περιθωριακά μέ άσκητικομοναστικούς κύκλους, τά μέλη

-μοναχοί καί μοναχές

- τών όποίων έκτιμουσε πολύ.

Έχθρευόταν τούς κλη

ρικούς καί καταριθμεί στόν ένδεικτικό κατάλογο έκείνων πού βρίσκονται
στήν κόλαση εναν πρεσβύτερο, εναν έπίσκοπο, f:ναν διάκονο κι εναν άνα
γνώστη. 'Ανάλογα ύποβαθμίζει τήν λειτουργική ζωή της 'Εκκλησίας καί
τονίζει έμφανηκά μόνο τό κήρυγμα καί τήν μετάνοια.

Τό κείμενο, πού κατά τόν πρόλογό του βρέθηκε δηθεν στήν οικία του ά
ποστόλου Παύλου στήν Ταρσό, έπί Μ. Θεοδοσίου (379-395), γράφηκε στήν

έλληνική, άλλά άπό αύτό σώθηκε μόνο είδος περιλήψεως, ή όποία έκπο
νήθηκε πολύ άργότερα, δπότε προστέθηκαν καί άντινεστοριανικές θέσεις.
Φαίνεται δτι σωζόμενη άρχαία λατινική μετάφραση

(ViSiO Pau/i) βρίσκεται

κοντά στό πρωτότυπο. 'Ανατολικές μεταφράσεις (συριακή, άρμενική, κο
πτική καί σλαβική) καί μάλιστα ή κοπτική βοηθούν λίγο στήν προσέγγιση

της είκόνας τού πρωτοτύπου, κάτι πού είναι πολύ δύσκολο, γιατί μεσολά
βησαν τόσες καί τέτοιες έπεξεργασίες κι έπεμβάσεις, ώστε Τι κάθε μετά
φραση νά συνιστά καί διαφορετική μορφή της «'Αποκαλύψεως Παύλου».
Τό περιεχόμενο της παρούσας «άποκαλύψεως» εχει άφετηρία τήν άρπα
γή τού Παύλου στόν παράδεισο (Β ι Κορ.

12,2-4).

Έκεί ξεναγείται άπό άγ

γελο, δ όποίος τού δείχνει δ, τι ό συντάκτης γνώριζε καί φανταζόταν γιά

τόν παράδεισο, στόν όποίο ύποδέχτηκαν τόν Παυλο οί 'Ενώχ καί 'Ηλίας.
'Αναμιγνύει έλληνικές μυθολογικές καί κοσμολογικές άντιλήψεις περί 'Α
χερουσίας λίμνης, περί πλοίου, χρυσού μάλιστα, πού τόν δδηγεί στήν πόλη

του Χριστου, δπου φθάνουν οί άμαρτωλές ψυχές άφου βαπτιστουν. Μετά
ό Παύλος έπισκέπτεται κα! τήν κόλαση, δπου δδηγουνται οί καταδικασμέ
νες ψυχές άπό τόν τάρταρο γιά βασανισμό.

«Ή 'Αποκάλυψις Παυλου» τών γνωστικών εργων του
ναι κείμενο διαφορετικό (κώδ.

Nag Hammadi

εί

5, 2).

c. TISCHENDORF, Apocalypses apocryphae,

Lipsiae 1866, σσ. 34-69 (έλλην. περίλη
Visio S. Pauli, The History of the ApocaIypse ίη Iatin together
with Nine Texts, London 1935 (λατιν. μετάφρ.). G. RICClOΤTI, Apocalypsis Pauli syriace:
OriencaJia 2 (1933) 1-25 καί 120·149. L. LELOIR, Ι' apocalypse de Paul selon sa teneur
armenienne: REArm 14 (1980) 217-285.
ψη). ΤΗ. SILVERSΤEIN,
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Ρ. Ρ. CASEY, The Apocalypse of Paul: JThS 34 (1933) 1-32. ΤΗ. SILVERSTEIN, Did
[)anIe know the Vision of St. Paul? Harvard Studies and Notes ίπ Phi/%gy and Literature
19 (1937) 231-247. Καί εις Mediaeval Studies 1962, σσ. 335-348. Β. FISCHER, Impedimenta
mundi fecerunt eos miseros: VC 5 (1951) 84-87. Α. OLlVAR, Liber infernalis ο Visio Pauli:
SEJG 18 (1967/8) 550-554. ΤΗ. SIL VERSTEIN, Visioncs et revelationes S. Pauli. Una nuova
tradizione de testi latini nel medio evo, Roma 1974. HENNECKE - SCHNEEMELCHER,
Neutestamentliche Apokryphen, ΙΙ, Tiibingen 19643, σσ. 536-567. Ε. DASSMANN, Paulus
ίη der Visio sancti Pau/i: Jenseitsvorste//ungen ... Gedenkschrift fiir Α. Stuiber, Miinster 1982.
σσ. 115-128.

Martyrium beati Pauli. .. a Lino episcopo conscriptum (Μαρτύριον τού μα
καρίου Παύλου ... ύπό Λίνου έπισκόπου συνταχθέν). Πρόκειται γιά έπεξερ
γασία τού τέλους τού Μαρτυρίου Παύλου (μέρους τών Πράξεων Παύλου

τού Β' αΙ) πού εγινε από λατίνο χριστιανό, ίσως κατά τόν Δ' αΙ

R. Α. LlPSIUS, Acta Apostolorum Apocrypha,
SCHNEEMELCHER, ", σ. 402.

Ι, Λειψία

1891,

σσ.

23-44. HENNECKE-

'Ιστορία 'Ιωσήφ τού Μνήστορος. Γράφηκε έλληνικά στήν Αίγυπτο, περί

τό

400,

από συντάκτη πού γνώριζε τό απόκρυφο ΕύαΎΎέλlOν τού Θωμα (δηλ.

Τά παιδικά τού Κυρίου) καί πού κυμαινόταν συνεχώς μεταξύ χριστιανισμού,

γνωστικισμού καί θρησκείας .αΙγυπτιακης. Σώθηκε μόνο σέ δύο κοπτικές

μεταφράσεις καί σέ μία αραβική. Παρουσιάζει τόν Χριστό διηγούμενο τά
πρίν καί τά κατά τήν γέννησή του καί τά παιδικά του χρόνια. Μετά εισέρ
χεται στό κυρίως θέμα του, δηλ. στόν ρόλο τού 'Ιωσήφ καί μάλιστα στήν

ασθένειά του, τόν θάνατο καί τήν ταφή του, γιά νά τόν έμφανίσει πρότυπο
ευσεβούς ανθρώπου, ό όποίος κηδεύεται μέ τό αιγυπτιακό τυπικό τού
'Όσιρη.

F. ROBINSON, Coptic Apocryphal Gospels, Bohairic Accounts of the Death of Joseph,
with Sahidic Fragments, Cambridge 1896, σσ. 130-185. S. MORENZ, Die Geschichte νοη
Joseph dem Zimmermann, iibersetzt, erlautert und untcrsucht (TU 56), Berlin 1951.
Ι. Τ. LEFORT, De "Ι' Histoire de Jo.seph le charpentier": Μυ 66 (1953) 201-223. W.
Τ1ΙΙ, Die Gnosis ίη Agypten: La paro/a de/ Passaro 12 (1949) 231 έξ. J. DUSERRE, Les
origines de Ia devotion il s. Joseph.: Cahiers de Joseph%gie Ι (1953) 25-41. G. GRAF,
Geschichte der christl. arabischen Literatur, Ι, σσ. 234-236.

Άβγάρου καί 'Ιησού αλληλογραφία. Στήν 'Εκκλησ. ιστορία του (Α' Ι 3)
ό Ευσέβιος μεταγράφει, καθώς πληροφορεί, συριακό κείμενό, τό όποίο βρι

σκόταν στά αρχεία της 'Έδεσσας καί τό όποίο περιελάμβανε 'Επιστολή
Άβγάρου πρός τόν 'Ιησού, 'Απάντηση τού 'Ιησού πρός τόν 'Άβγαρο καί
Διήγηση γιά τήν αποστολή καί τήν δράση τού αποστόλου Θαδδαίου στήν
'Έδεσσα, όπου όμως ή σχετική παράδοση απαντα μόλις περί τά τέλη τού
Δ' αί.
Ό

W. Baur

ύποθέτει μ' ευλογοφάνεια δτι τά σύντομα αυτά κείμενα κα

τασκευάστηκαν περί τό

313

έπί έπισκοπείας στήν νΕδεσσα τού

μία, λοιπόν, από τίς αναθεωρήσεις

-

Kune.

πού συνεχίστηκαν μέχρι τό

Σέ

324/5 -

738
της 'Ιστορίας του δ Εύσέβιος περιέλαβε καί τό απόκρυφο ύλικό πού σχετί
ζεται μέ τόν ν Αβγαρο.

Ό ν Αβγαρος Ούχάμα (= μαύρος) ύπηρξε βασιλέας

δεσσας (Μεσοποταμίας)

(9-46

-

τοπάρχης της

VE_

μ.Χ.) κι εστειλε δηθεν μέ τόν ' Ανανία έπι

στολή στόν 'Ιησού. Σ' αύτήν βεβαίωνε τόν 'Ιησου δη πίστευε στήν θεότητά
του καί τόν προσκαλεί πλησίον του, γιά νά τόν θεραπεύσει (τόν ν Αβγαρο)

από χρόνια ασθένεια καί νά μείνει έκεί, έφόσον στά 'Ιεροσόλυμα δ 'Ιησους
ε{χε προβλήματα μέ τούς 'Ιουδαίους. Ό 'Ιησους απαντά μακαρίζοντας τόν
ν Αβγαρο, διότι πίστευσε χωρίς νά ιδεί, τόν πληροφορεί δτι δ ίδιος (ό 'Ιη

σους) δφείλει νά μείνει καί νά έκπληρώσει τήν αποστολή του στήν Παλαι
στίνη καί τόν βεβαιώνει στι μετά τήν ανάστασή του καί τήν ιίνάληψή του

θά στείλει στήν νΕδεσσα μαθητή του, πού θά είναι δ Θαδδαίος, ενας τών
έβδομήκοντα.
Έπεξεργασία τών σύντομων τούτων κειμένων ιίποτελουν ή συριακή «Δι

δασκαλία Θαδδαίου»

(Doctrina Addai)

(του Ε ι αΙ) καί οί έλληνιστί γραμ

μένες «Πράξεις Θαδδαίου».

ΒΕΠ 19,219-222. Ε. νΟΝ DΟΒSCΗϋΤΖ. Der Briefwechsel zwischen Abgar und Jesus:

ZWT 43 (1900) 422486. W. BAUR, Rechtglaiibigkeit und Ketzerei im iiItesten Christentum.
Tiibingen 1934, σσ. 7-10,15-17,40-45. GIVERSEN: Acra Orientalia 1959, σσ. 71-82 (κο
πτική μετάφραση).

~AΠOKάλυψις Θωμά. Σύντομο απόκρυφο κείμενο μέ γνωστικομανιχαϊκές
έΠιΡροές, πού παρουσιάζει δσα θά προηγηθούν της δευτέρας παρουσίας τού

Κυρίου σέ έπτά ήμέρες. Ύπενθυμίζει εικόνες καί στοιχεία της κανονικης
«'Αποκαλύψεως» τού 'Ιωάννη κι έπισημαίνει δτι ή καταστροφή τού κόσμου
θά γίνει τήν δγδοη ήμέρα. Τό έλληνικό πρωτότυπο, γραμμένο τόν Δ ι αΙ,

χάθηκε, αλλά προηλθαν ιίπό αύτό δύο λατινικές διασκευές του Ε ι αΙ, μία
έκτενής

(Epistula Domini ... Christi ad Thomam discipu/um)

καί μία (αρχαιό

τερη) βραχεία, οί δποίες μάλιστα έμφανίζουν συγγένεια μέ πρισκιλλιανικά
κείμενα.
Ρ.

BIHLMEYER, Un texte ηοη interpole de Ι' Apocalypse de Thomas: RB 28 (1911) 270-282
F. HAULER, Ζυ den neuen Iateinischen Bruchstϋcken der Thomasapokalypse.;.:
WSr 30 (1908) 308-340. Μ. R. JAMES, ReveIatio Thomae: JThS 11 (1910) 288-290. ΗΕΝΝ
ECKE - SCHNEEMELCHER, Neutestamentlίche Apokryphen. 11, Tiibingen 1964', σσ.
568-572.

(λατ. κείμ.).

Άποκάλυψις Σοφονίου. Έλληνικό μή σωζόμενο κείμενο, πού καταλέ
γεται στά ιίπόκρυφα από τόν πατριάρχη Νικηφόρο

(806-818)

(βλ. «Στιχο

μετρία» του). Σήμερα σώζεται δμώνυμο κοπτικό εργο, πού υποθέτουμε δτι

συνιστά έπεξεργασία του έλληνικου κατά τόν Ε ι αΙ Τό ένδιαφέρον του α
νώνυμου συντάκτη έπικεντρώνεται στήν περιγραφή του χώρου καί του τρό
που τιμωρίας τών αμαρτωλών.

C. STEINDORFF, Die Apokalypse des Elias, eine unbekannte Apokalypse und Bruchstίicke
der Sophonias-ApokaIypse (τυ 17, 3), Leipzig 1899. Η. WEINEL, Die spatere christlίche
ApokaIyptik: Εόχαριστήριον... Gunkel. Fesrschrifr, 11. 1923, σσ. 163 έξ. Ρ. RISSLER,
Altjudisches Schrifttum ausserhalb der Bibel, 1928, σσ. 168-177.
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άσκητικός βίος 137, 154, 183-191, 196,
256, 327, 413, 549
Άσκληπάς Γάζας 126
'Αστάρτη 54
Άστέριος Άμασείας 145
, Αστέριος Σοφιστής 33, 44, 77, 132, 140,
141-146, 174,208,210,232,234,346,
347, 350
dστρολοΥία 75, 166, 167, 197, 557
dστρολόγος 166
Άσχόλιος Θεσσαλονίκης 392, 470
άτρεπτος 89
Αύγούριος, διάκονος 87
Αύγουστίνος 39, 87, 167, 182,226, 231,
245, 363, 553, 575, 576, 645, 686
Αύξέντιος Δοροστόλου 46, 460-461
Αύξέντιος Μιλάνου 203, 246, 249, 645
Αύρήλιος Καρθαγένης 586, 683, 684
Αύσόνιος 46, 49, 88, 633-635
αύτεξούσιον 70
αύτοκράτορας 29,31,32,35,80,82,90,
104,124,125,126,187,200,203,215,
218,233,246,297,299,301,483,652,
687
άφθαρτοποίηση 278
Άφραάτης 43, 45, 152-155, 328
Άχιλλάς Άλεξανδρείας 100, 116

Βαλάκιος, δούκας

189

Βαλεριανός

69
Βαλσαμώνας 80

βάπτισις Χριστού

66
βάπτισμα 64,181,218,242,262,416,485,
486,487,488, 554, 555, 577, 621
βαπτιστήριο 486
Βαρδεσάνης, γνωστικός 331
βαρδεσανιστές 85
βασιλέας 297, 299, - χριστιανός 30
βασιλεία 125, - Θεού 124, - ούράνια
68, - χιλιετής 67, 97
Βασιλειάδα 386
Βασίλειος, πατέρας Μ. Βασιλείου 389
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Βασίλειος

Άγκυρας

44, 199, 200,
208-216,226,230,233,244,364,437
Βασίλειος 'Αμασείας 80
Βασίλειος ό Μέγας 33,37,38,41,42,44,
48,49,55,86,89, 144, 168, 169, 172,
173,202,210,213,215,216,226,238,
Ίfj7, 292, 293, 306, 346, 347, 353,
355-407,413,446,449,469,506,507,
517,537,538,539,563,568,574,579,
584,591,593,597,612,621,637,645,
648, 690, 724
Βενέδικτος Νουρσίας 363
Βησιγότθοι 458, 460
Βικέντιος, πρεσβύτερος 91, 261
Βικτωρίνος Πεταβίου 46, 56-57, 242
Βίοι lιγίων 50, 184, 185, 444
Βιργίλιος 88, 96, 108, 207, 223, 633
Βιτάλιος 445
Βιτάλιος Άντιοχείας 45, 80, 540, 547, 548
Βίτων, πρεσβύτερος 91
Βοήθιος 223
βουλή, θεία 571
βούληση 270, 272

Γαλtριoς

32, 39, 80, 126, 180
γάμος 58, 68, 81, 106, 138, 464, 638
Γαυδέντιος Βρεσκίας 553
Γελάσιος Καισαρείας 45, 50, 688, 689
Γενέθλιος Καρθαγένης 551
γέννηση 273, 274, 504
γέννησις Κυρίου 66
γεννητός 236, 238, 367, 581
Γερμίνιος Σιρμίου 46,215,240-241, 243
γέροντας 157, 183,217,218
Γεώργιος Έλβίρας 259
Γεώργιος Καππαδόκης 237
Γεώργιος Λαοδικείας 33, 45, 140, 196,
197,199,201,208-214,215,216,230,
233, 244, 437, 539
γλώσσα 368, 369, 580
γνώση 695
γνώση Θεού 74, 580
γνωσιολογία 269

γνωστικισμός

114, 115, 153,

2Ίfj,

274,

409,690
γνωστικοί 114, 327, 416, 581
γονυκλισία 66, 95
Γότθοι 458, 459
Γρατιανός 449, 645, 646, 652
Γραφή (lιγία), Γραφές 41,47,48,53,61,
62,67,76,80,96,100,116,125,145,
153, 158, 166, 179, 185, 192, 197,200,
208,224,233,258,271,272,274,280,
292,294,474,499,502,503,556,571,
576, 586, 638, 667, - διάνοια 573
Γρηγόριος Έλβίρας 43, 46, 257, 478,
716-720
Γρηγόριος Θαυματουργός 81
Γρηγόριος ό Θεολόγος 33,34,41,42,44,
49,170,173,184,276,277,281,286,
300, 355, 358, 389,479,495-529, 538,
539,541,574,597,598,637,643,648,
688, 690, 691
Γρηγόριοςό Καππαδόκης 188,189,303,
304
Γρηγόριος Νύσσης 33,34,38,41,42,44,
48, 68, 73, 267, 348, 355, 358, 389,
413, 578, 580, 584,590-632, 706
Γρηγόριος Tours 88
γυναίκες 83

δαίμονες

85,185,186,188,189,218,424,

557
Δάμασος Ρώμης

43,46,49,178, ΊfjQ, 261,
354, 378, 380, 393, 442, 457, 458,
468-473, 474, 645, 652, 684
Δάσιος, μάρτυρας 54-55
δεισιδαιμονίες 73
Δέκιος 69,80,87,183,205
δηλωσίες 29. Βλ. κα! πεπτωκότες
δημιουργία 97, 270, 272, 273, 274, 279,

608
Δημόφιλος Κωνσταντινουπόλεως
διάβολος

176, 348, 576
διαδοχές 122, 129
διαζύγιο 58
διακονία 158, 159

518
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διακόνισσες

682
διάκονοι 58, 81, 83, 121, 218, 237
διάκριση πνευμάτων 156, 186, 550
διάλογος 67
Διάνιος Καισαρείας 139, 143, 202, 364
Διαταγαί τών 'Αποστόλων 49, 84,
438-440, 486
διγαμία

81

διδάσκαλοι

42, 47, 67, 123,265
Δίδυμος Τυφλός 33, 42, 44, 48, 73, 185,
188, 598, 648, 650, 666-682
Διόδωρος Ταρσού 34,39,40,42,45,47,
508, 556-566, 568, 569, 570, 572, 573,
574, 643
Διοκλητιανός 29, 32, 53, 54, 55, 56, 64,
66,77,80,97, 111, 126, 180,205
Διονύσιος 'Αλεξανδρείας 39, 60, 102,
114, 123, 183,263,264,270,312,374
Διονύσιος Κορίνθου 60
Διονύσιος Μιλάνου 191,258
Διονύσιος Ρώμης 102
διωγμοί 29, 30, 80, 85, 90, 98, 121, 126,
127,129,165,180,181,188,202,264,
297,303,305,307,355,443,483,577
Δόμ νος 'Α ντιοχείας 77
δονατισμός 33, 83, 180, 181, 469, 685
δονατιστές 50, 82, 165, 181, 182,575,576,
577, 685-689
Δονατιστών συλλογή/ Acta 182
Δονάτος 45, 82, 180-182, 687
δόξα, θεία 242
ΔουλΚήτιος, ~παρχoς 54
δούλοι 138
δυοφυσιτισμός 508, 537
Δωρόθεος έρμηνευτής 126

Έβραίοι

68, 132
~ΎΎαμoι 86, 137, 241
έγκράτεια 137, 138, 152, 154,328
έΎκρατίτες 638, 639, 640
έΎκρατιτικές τάσεις 86, 106, 116, 137, 153
έγκρατιτισμός 196
έθνικοί 29, 34, 123, 158, 197, 198, 242,

262,305,306,310,354,531,553,556,
652
εΙδωλα 64, 126, 142
εΙδωλολατρία 58, 267, 353, 354, 554
εΙκόνα 43, 132,230, 232, 266, 267, 268,
269,275,280,284,285,286,303,595,
605,610
εΙκονοκλάστης 723
Ε{ναι τού Θεού 226, 235, 245, 285, 293,
601
ΕΙρηναίος Λυών 56, 67, 263, 264, 268,
496,553
ΕΙρηναίος Σιρμίου, μάρτυρας 56
εΙρήνη έσωτερική 428
ΕΙρήνη, μάρτυς 54
ΙΙκδοση, κριτική 569
'Εκκλησία «Ιδεατή» 669-670
ΙΙκκλητον 149, 551
έκλεκτικισμός 36
έκπόρευση 245, 291, 504, 505, 598, 599,
637, 671, 672, 673
fκσταση 74
έκχριστιανισμός έλληνισμού 35
fλαιον έπορκιστόν 486, 488
έλευθερία κοινωνική 30
Έλεύσιος Κυζίκου 215
ΙΙλλαμψη 382
WΕλληνες 310
'Εμμέλεια 389
έμπειρίες θεοπτικές 48, 158, 186,217,595
έναγκαλισμός 30, 193, 299
ένανθρωπήσας 34, 92, 11 Ι, 255, 283, 306,
531, 533
ένανθρώπηση 34, 73, 85, 131, 175, 255,
264,265,266,268,269,274,275,278,
281,284,285,310,486,532,547,559,
560, 607, 610
ΙΙνδυση 157
ένέργεια -ες 70,211,213, 226,280,286,
290,347,369-372,485,505,581,582,
598, 601, 608
ένέργημα 70, 505
ΙΙννοια 569
ένοίκηση 559
ένορία 158

744
ένότητα 'Εκκλησίας

Εύζώιος

ένότητα Κράτους

Εύζώιος 'Α ντιοχείας

125
125
ένσάρκωση 533, 534, 536, 670
ένσωμάτωση της ψυχης 675, 676
έννπόστατο 485
~νωση, - iLδιαίρετη 603, - iLσυΥχυτη 601604, - άτρεπτη 603
έξελληνισμός 35
έξομολόγηση 361 (δημόσια), 554
έξορία 165, 203, 215, 233, 239, 244, 245,
303, 305, 306
έξουσία (κοσμική) 125, 193, 297
έπ(γνωσις 37 Ι
έπιγραμματοποιός 49
έπιείκεια 64
έπ(θεση χειρών 165
έπίκληση 173, 487, 488, 489
έπικούρειοι 98
'Επίκτητος 316
Έπιφάνιος Σαλαμίνας Κύπρου 42,45,47,
67,76, 104, 106, 134, 199,202,208,
214,219,234,237,238,507,540,553,
720-731
Έπιφάνιος Σοφιστής, έθνικός 531,539,
668
έπωδή 169
έργασία 157
έρημίτης 185, 186, 218
έρημηΤΙΚός βίος 156
έρμηνεία, - iLναγωγική 42, 612, 613, - ΟΙ
κοδομητική 650, - τυπολογική 39,
153, 242, 329
έρμηνευτής 39, 328
έρμηνευΤΙΚή 570
έρμηΤΙΚά ~ργα 96
~ρωτας 70, 74
Έσπερινός 172
έσχατολοΥία 614
Εύάγριος Άντιοχείας 45, 184, 578, 636
Εύάγριος Ποντικός 38, 42, 44, 48, 158,
413, 587, 667, 674,690-705
ΕύΥένιος (i'j Ύγίνος), διάκονος 45, 350
Εύδόξιος Γερμανικείας 143
Εύδόξιος Κωνσταντινουπόλεως 45,214,
254-255, 583

689

442
Εύθάλιος, διάκονος 47, 62, 588-590
Εύλάλιος Ναζιανζοϋ 518
Εύλόγιος, διάκονος 87
εύνομιανοί 237, 450
Εύνόμιος Βεροίας 548
Εύνόμιος Κυζίκου 33, 44, 45, 199, 202,
211,230,233,235,237,279,293,327,
357, 364, 365, 373-375, 460, 498,
179-585, 596, 597;620, 622
ΕΟπλους, μάρτυρας 55
Εύπρέπιος Πάλτου 433
Εύσέβιος Έμέσης 45,195-199,214,245,
332, 556, 562
Εύσέβιος Καισαρείας 33, 42, 45, 47, 50,
59,61,62, 69, 73, 76, 88, 91, 117,
12/-/37, 143, 195, 196,205,232,233,
247,257,264,297,569,588,648,706
Εύσέβιος Νικομηδείας 44,91, 101, 116,
117, 119, 120, 127, 132, 139, 143, 145,
/46-/47, 148,151,177,214,301,302,
459
Εύσέβιος Σαμοσάτων 223, 444
Εύσέβιος ν ercellί 37, 43, 46, 191, 222,
256-257, 258, 259, 260, 636
εύσταθιανοί 112, 282, 591
Εύστάθιος Άντιοχείας 33, 42, 45, 89, 91,
107,1/0-113, 118, 124, 126, 147, 192,
197, 258, 556
Εύστάθιος Σεβαστείας 37, 45, 137,364,
379, 389,408, 481
ευταξία ~KKλησιασΤΙKή 107
Εύτρόπιος, έθνικός 85
Εύτυχία, μάρτυς 54
Εύφρατίωνας 131
Εύφρόνιος, ι'tρειανόφρoνας 197
Εύχαριστία 58, 80, 138, 262, 363, 485,
486, 487, 488, 489, 490, 638
Εύχέλαιο 218
Εύχίτες 37
Εύχολόγιο 49, 218, 220
'Εφέσιος Ρώμης 259, 478
'Εφραίμ (6 -Ελληνας) 38, 332-333,
339-341
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'Εφραίμ ό Σύρος

44, 45, 48, 49, 170,

327-345, 690
έφύμνιο 68, 69, 169, 172

Ζήνωνας Βερόνας
Ζωναράς

43, 46, 26/-263

80

Ήγεμόνιος ι'tντιμανιχαϊστής45,

164-165,

217
ήγούμενος

157,252,418

ήδονές

54
ηθική 75, 137, 573, 633, 647
ηθικισμός 572
ήθικολογία 572, 573
ήμιαναχωρητικός βίος 158
ήμιαρειανισμός 34, 140, 235
1'ιμιαρειανοί 176,199,203,208,213,215,
232,237,254,276,277,289,290,450,
717
ήμιαρειανόφρονες 177
ΉραΚλείδης 637
Ήρακλείδης Όξυρρύγχου 259
ΉραΚλιανός 241
Ήρόδοτος 98
ήσυχία 185, 188,347,715
Ήσύχιος, έπίσκοπος 53, 60
Ήσύχιος 'Αλεξανδρέας 44,47,53, 588

Θάλεια

114, Ι 16, 117
θάνατος 267, 278
θέληση 581
Θέογνις Νικαίας 44, ΙΙ9, 147-/48
θεογνωσία 269, 610
Θεόγνωστος 39, 102, 183, 263, 264, 270,
272
θεοδικία 230
Θεοδόσιος ό Μέγας 32, 166, 454, 478,
561, 578, 583, 645, 661
Θεόδοτος Λαοδικείας 89
Θεοδώρητος Κύρου 40,76, 125, 150, 197,
201,203,214,568,570,571,572,573,
574

Θεόδωρος, έπίσκοπος

59, 60
Θεόδωρος 'Ηi>ακλείας 44, 179-180
Θεόδωρος Μοψουεστίας 39,40,558,561,
562, 567, 568, 569, 570, 572, 574
Θεόδωρος Στουδίτης 362
Θεόδωρος Ταβεννησιώτης 37, 44, 48,
156,160,189,252-254,306,448,480
θεολογία, - dποφατική 609, - dσκητικο
νηπτιΚή 48, - ι'tτελευτήτoυ 592 ,
- δογματική 613, -έμπειρική 502,
- έρμηνευτική 39,41, - κατηχητική
647-648, - KτισΤOυ-ι'tKτίσΤOυ 592
θεολόγος, - άριστος 497, 499, 502,
503, - κράτιστος 592
θεοπνευστία 111, 230, 231
θεόπτης 156, 186
θεοπτία 187, 381, 497, 498, 499, 61 Ι
Θεός ι'tληθινός 300
Θεός δημιουργός 85
Θεός Πατήρ 85
Θεοτόκος Μαρία 89, 11 1, 262, 287, 348,
509, 560
θεουργίες 73
θεοφάνεια 131, 133, 134,294
Θεόφιλος Άλεξανδρείας 448, 578
Θεόφιλος Άντιοχείας 79, 332
Θεόφιλος Κασταβάλας 408
Θεοφρόνιος Τυάνων 140
Θεωνάς 'Αλεξανδρείας 64
θεωρία 39, 558, 570
θέωση Ι 11, 277, 278, 289, 609-61 Ι
θρησκεία έθνική 96, 166, 222
Θωμάς 'Ακινάτης 709

'Ιάκωβος 'Εδέσσης

198
'Ιάκωβος Νισίβεως 154-155, 328
'Ιάμβλιχος 35, 580, 707
'Ιγνάτιος ό Θεοφόρος 138, 263, 332, 496,
566, 567
ιδιότητες 271,275,366-369,371,372,374,
503, 505, 671
ιδιότροπος 275
ιδιώματα 287, 288, 347,368-370,372, 537,
581, 600, 671
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Ίερακας, πρεσβύτερος

101, 106,116

30, 158, 181, 587
ΙεροΚήρυκας 249
Ίεροκλης 128
·Ιερώνυμος 37, 53, 56, 61, 62, 63, 69, 78,
99,122,125,127,128,161,179,182,
184, 189, 197,207,216,217,219,220,
221,247,257,258,540,666,668
{ερωσύνη 353
'Ιησοϋς 288
'Ιθάκιος Ossonoba 474, 477, 682
'Ιλάριος, διάκονος 258
·Ιλάριος Poitiers 33, 43, 46, 48, 49, 50,
144,150,191,194,201,203,207,212,
213,216,224,239,24/-251,256,478,
585, 645, 717
·Ιλαρίωνας, δσιος 37, 189, 720
·Ιμέριος 389, 517
'Ινστάντιος, έπίσκοπος 474
'Ιοβιανός 222, 223, 307, 315, 508, 531
'Ιόβιος, έπίσκοπος 45, 547, 548
'Ιουδαίοι 85, 95,123, 130, 144, 197, 198,
553, 556
'Ιουδαϊσμός 128, 144
'Ιουλιανός 34, 35, 48, 203, 222, 230, 231,
237, 246, 256, 258, 306
'Ιουλιανός, ι'tπoλιναριστής 45, 548
'Ιουλιανός, νεοαρειανός 45,84,436-442
'Ιούλιος, μάρτυρας 55
'Ιούλιος Ρώμης 46,95, 120, 139, 140, 147,
164, 194, 177-178,261, 346
'Ιουστίνα 461
'Ιουστίνος 130, 205, 268
'Ιππόλυτος Ρώμης 50, 56, 77, 84, 178,
218, 648
'Ισαάκ ό έξ ·Εβραίων 465
'Ισίδωρος Πηλουσιώτης 185
'Ισίδωρος Σεβίλλης 194
·Ιστορία του Άθανασίου (Historia acephala) 50, 412-413
{ερέας

·Ιστορία των κατ' AIΎUπτoν μοναχών642-

643
Ιστορίας, στάδια τρία

67

Ιστορικογραμματολογική μέθοδος

39,
40, 42, 49, 57, 76, 77, 114, 123, 195,

224,242,245,463,569,570,571,572
Ιστοριογραφία 42
'Ιωάννης Δαμασκηνός 220, 709
'Ιωάννης Λυκοπολίτης 221, 642
'Ιωάννης

Χρυσόστομος.

Βλ.

Χρυσό-

στομος

'Ιώβ

71, 77
'Ιώσηπος 130

καθαγιασμός
Καθαροί

219

95
κάθαρση 42, 73, 74, 185, 381, 382, 571,
573, - κειμένων 126
καθέδρα, Qποστολική 469
καθοδήγηση, πνευματική 157
Καιιαλιανός Καρθαγένης 82, 180, 182
καινοδιαθηκολόγος 588
καισαροπαπισμός 121, 124, 125,246,297
κακό 70,96,97,264,266,267,416,486,
606,607
κακοδοξία 47. 110, 293, 295, 300
κακόδοξοι 49, 264, 265, 294, 295
κάλλος 360 (Qπόθετον), 41, 502, 503
Κανόνας 157, 159, 160, 186, 189, 252
κανόνες 31,38,49,50,58,64,65,66,80,
81,84,91,94,95,150,151,160,165,
168,363,453,455,575,586,682,683,
684, 710
Κανόνες έκκλησιαστικοί των άγiων ' Αποστόλων 83
κανονιστικές συλλογές 83-84
Κανών Παχωμίου 157, 160, 252
καρδία, καρδιά 185, 187, 420, 422
Καρούρ, μοναχός 44, 253-254
Καρτέριος 557, 569
Kaama, μάρτυς 54
Κασσιόδωρος 223, 668
Κάσσιος ΛοΥΥίνος, διδάσκαλος 74
κατακόμβες 29, 30, 110, 155, 264
καταφρόνησις έγκοσμίων 66
κατηχήσεις 467,485,486,491,492
κατήχηση, κοινή 158
Κατηχητική Σχολή 'Αλεξάνδρειας 63,
668
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κάτοπτρο

610
Κέλσος 128
κεφάλαια 48, 692, 693
Κήρυγμα 47, 81
Κικέρωνας 96, 223, 242, 243
Κλήμεντος Διαταγαί 83
Κλήμης' Αλεξανδρείας 39
Κλήμης Ρώμης 39, 50, 409, 410, 411
κληρικοί58,66,82,94, 100, 112, 116, 165,
256, 303, 305, 635, 686
κοινοβιακός βίος 157
κοινοβιακός μοναχισμός 155, 183
Κοινόβιο 155-160, 187,252,253
κοινοβιογονία 156
κοινοκτημοσύνη 159
Κοινωνία Παχωμίου 37, 155-159, 187,
252, 253, 480
κόλαση 62, 218
Κόλλουθος, πρεσβύτερος

100-102, /05-

/06, 116
κοντάΚιον 49, 69, 70, 168, 170, 172, 331,
332
Κόνων, μάρτυρας 87
Κόπρης, dσκητής 642
κόσμος 187
Κουλκιανός Κλαύδιος, ρωμαίος διοικητής

59

κρεοφαγία
κρίση

138

97

Κρισπίνα, μάρτυς

55

Κρίσπος, γιός Μ. Κωνσταντίνου
Κρόνος

97

54
κτίσμα 33, 289, 505, 579
Κυπριανός Καρθαγένης 60, 82, 96, 166,
205, 242, 243, 244
Κύριλλος' Αλεξανδρείας 530
Κύριλλος Άντιοχείας 78
Κύριλλος 'Ιεροσολύμων 42,45,232,482495, 648, 724
Κυριλλωνας ό Σύριος 43, 45, 49, 690
Κύριος 186, 288
κώδικας, - Άλεξανδρινός 53, - Βατικα
νός 53, - Εύφραιμικός 53, - Σιναϊ
τικός 53

Κωνσταντία, άδελφή Μ. Κωνσταντίνου

132
ΚωνστανΤίνος Β'

139, 302
ΚωνστανΤίνος ό Μέγας 29-32,61, 88-89,
90,91,92,95,97,104,107,108, ΙΙ2,
118-121,124,125,127,129,132,133,
139,146,189,264,275,298,299,301,
302
Κωνστάντιος 32, 146, 151, 163, 166, 176,
189, 191, 194, 197,200,201,202,203,
215,217,222,237,238,240,243,248,
256,257,258,297,299,302,304,306,
307, 459
Κώνστας Α' 139,140,151,163,166,176,
189, 304

λαϊκοί

58, 83, 303

λαϊκός περιοδεύων

142
Λακτάντιος 43,45,96-/00, 166,242,264
λατρεία 30, 31, 80
Λειτουργία 49, 158, 218, 331, 363, 438,
487, 651
Λειτουργία Μ. Βασιλείου 173
Λειτουργία άγ. Εύσταθίου 113
Λειτουργία «Άποστόλου Μάρκου» 49,
/73-/74,219
Λειτουργία κατηχουμένων 466
Λειτουργία Χρυσοστόμου 173
λειτουργική γλώσσα 43
λειτουργική ζωή 137, 138, 651
λειτουργικός βίος 218
λείψανα 649
Λεόντιος Βυζάντιος 224, 706
Λεόντιος, πρεσβύτερος 237
λέπρα 71
Λητόιος Mελιτηνfίς 215
Λιβάνιος 35, 389, 636, 637
Λιβέριος Ρώμης 43, 46, 191, 192, 194,
203,213,224,225,238-239, 240,244,
256,258,261,304,351,408,457,468,
585
ΛιΚίνιος 80, 84, 95, 1 Ι 1
λόγοι 74
Λόγος 34, 67, 76, 85,100,101,102,106,

748
Μάξιμος Κυνικός

479

110,114,115,131,142,173,217,219,
225,244,264,266,268,271,273,275,
277,278,282,283,284,285,286,287,
288,289,348,537,538,547,548,568,
602, 670, 674, - dγεννητογενής, dEI-

Μαρκέλλα, σύζυγος Πορφυρίου

γενής,

μαρκελλιανισμός

όμοούσιος,

συναγέννητος

106
Λουκιανός, πρεσβύτερος

39,42,45,47,
76-78,111,114,118,140,142,143,
144, 145, 235, 569
Λούκιος, άρειανόφρονας 44, 442, 443
Λούκιος, μάρτυρας 205
Λουκίφερ (Lucifer) Cagliari 46, 191, 194,
256,258-260, 446,469,478, 717
λουκιφεριανισμός 259
λουΚιφεριανοί 259, 478
Λουκρήτιος 96, 108

μαγεία

474

Μαγνέντιος

176
Μάζωνας 238
μαθηματικά 75
Μακαριανικά fpya 37, 45, 48,413-436,
605
Μακάριος Αιγύπτιος 36, 44, 189, 221,
413, 414, 549-55/
Μακάριος , Αλεξανδρέας 36, 44, 550,
587-588
Μακάριος, αυτοκρατορικός όπάλληλος

165
Μακάριος, μοναχός

188
Μακάριος Σκητιώτης 221
μακεδονιανοί 34, 450
Μακεδόνιος 214
Μακρίνα 356, 389, 621
Μακροί άδελφοί 691,697,698
Μακρόστιχος WΕκθεσις 151
Μάνης 231, 557
μανιχαίοι 80,164,214,217,219,220,230,
231
μανιχαϊσμός 34, 197, 198,231,474
Μαξιμιανός 142, 192
Μαξιμίνος 80, 129, 188, 461
Μάξιμος Γότθων 461

Μάξιμος όμολογητής
Μάξιμος φιλόσοφος

Μαρίνος

706
317, 479

Arles 82

μαρκελλιανοί

74, 75

350

450

Μαρκελλίνος, λουΚιφεριανός

259, 318,

478
Μάρκελλος Άγκύρας

33,34,37,44,48,
118,123,127,132,139,141,143,149,
151,176,177,200,215,233,234,303,
304, 308,3~353, 379,445,470,591,
602
Μαρκιανός μοναχός 45, 713-714
μαρκιωνιτισμός 197, 198
μαρκιωνιστές 85
Μάρκος 49
Μάρκος Αυρήλιος 175
Μάρκος, μαρΚιωνιστής 85
Μαρτίνος Tours 37, 247, 475
μάρτυρας -ες 69, 71, 84, 137, 138, 181,
186, 205, 206, 256, 475
μαρτύριο -α 50, 54, 55, 56, 84, 130, 205,
-αίματος 185,-εισπηδητικό 55,
64, - συνειδήσεως 185, 188, - Άγά
πης, ΕΙρήνης, Χιόνης, Άγάθωνος,
Κασσίας, Φιλίππας καί Ευτυχίας

54, -

Δασίου

54-55, -

δέκα

ΑΙγυ

πτίων 130, - Ειρηναίου 56, - Ευπλου
55, - '10υλίου 55, - Κόνωνος 87,
- Κρισπίνης 55, - Πολυκάρπου 205,
- Πτολεμαίου καί Λουκίου 205,
- τεσσαράκοντα μαρτύρων 84,
- Φιλέα 59, - Fruc1Uosus 87
Μαρτυρολόγιον -α 178, 205, 206, 219,
- Ίερωνυμικό 206, - Ρωμαϊκό 87,
- ΣυριαΚόν 50, 204-206
Μεγέθιος, μαρκιωνιστής 85
Μεθόδιος 'Ολύμπου 44,49,62,67-72, 73,
85, 128, 170, 264, 332
μέθοδος Θεολογίας 383-386, 596
μελετιανοί 259
Μελέτιος 84-85
Μελέτιος Άντιοχείας 45, 112, 223, 233,

749
256,259,445-44~

449,470, 562,621,

223, 249, 277, 281, 282, 577,

613

724
μελιτιανοί

64, 301, 302

Μελίτιος, σχισματικός

59, 60, 64, 65, 95,
Νάρκισσος Νερωνιάδας

106
Μελίτων Σάρδεων
Μελχισεδέκ

νεκρώσιμη ακολουθία

105
180

578,

643-644
Νεμέσιος Έμέσης

211

μεσσαλιανοί

89
218

Νεκτάριος Κωνσταντινουπόλεως

106

Μενσούριος Καρθαγένης
μερισμός

μυστήριο 96,

37,413,415,417,423,591,

637, 639
μεταθετό 127, 151
μετάνοια 65, 154, 156, 196, 198,554,555,
649
μεταστοιχείωση 602, 610
μετουσία 425, 605
μετοχή 612
Μητσάκης Κ. 68
μίμηση Χριστοϋ 158
Μινούκιος Φήλικας 79, 96
μοιχεία 554
μοναχισμός 36, 37, 138, 155-162, 186,
183-189,218,246,247,256,303,313,
36 Ι, 408, 642, - ι'tναχωρηΤΙKός 183187, - κοινοβιακός 37, 183, - παχω
μιανός 157, 252
μοναχός 37, 49, 153, 157, 158, 159, 160,
183,185,186,188,189,190,252,253,
305, 306
μονή (μοναστήριον) 157, 159, 160, 186,
218,247,361,418
ΜονΟΎενής 142, 143, 255, 275, 284
μονοθεϊσμός ιουδαϊκός 114
μoνoενερ~τισμός 34
μονοθελητισμός 34
μονοκράτορας 30, 124, 240
μονοφυσιτισμός 34, ΙΙΙ, 285, 511, 536,
537, 538, 561, 602
μοντανισμός 585
Μουσώνιος, έπίσκοπος 684
Μπόνης Κ. 696
Μύρο, άγιο, 487
Μυστήρια 80, 82, 262, 486-490, 491, 492,
686

νεοαρειανισμός

45, 706-710
33, 207, 234, 237, 279

579
νεοπλατωνικοί 35, 73, 74, 223, 224, 226,
579, 580, 581, 612, 674, 707
νεοπλατωνισμός 35, 648
νεστοριανισμός 34, ιι 1, 282, 285, 508,
561, 562
Νεστόριος 175, 530, 561, 562, 568
νηπτική θεολΟΎία 154, 329
νηπτικός βίος 590
νηστεία 66, 74, 138, 154, 198, 311, 557
Νόννα, μητέρα Γρηγορίου Θεολό'Υου 516
νοουατιανοί 198, 554, 555, 734
Νοουατιανός 88, 554
νοϋς 34, 74,185,187,225,280,285,286,
362,371,416,421,508,509,532-537,
561, 675, 693, 694
νεοαρειανός

Ξανθόπουλος Νικηφόρος Κάλλιστος

'Οδοιπορικά
οικιακοί

127

50, 109

158

40
οίκονομία, θεία 227, 246, 247, 274, 280,
282,283,290,347,500,559,560,573
οικονόμος 158, 160
'Ολύμπιος, άντιπρισκιλλιανιστής 477
δμοιοι 33, 179, 199, 200, 201, 202, 203,
213, 214, 218, 222-225,228,232,233,
234,237,240,241,243,245,246,255,
276,307,357,437,445,459,460,461,
583
δμοιον 208,209,210,215,217,218,219,
225, 233, 484
οίκοδομή πιστών

750
όμοιοτέλευτο
όμοιότης

49

218

όμοιουσιανισμός

144, 215
όμοιουσιανοί 33, 78, 140, 143, 144, 179,
195, 197, 199-202,208-216,218,225,
230,233,241,243,244,245,246,255,
258,276,296,315,357,364,365,366,
367,368,371-378,391,408,483,496
όμοιούσιον 192, 202, 209, 212, 215, 216,
225, 233
όμοίωση 68, 595, 596, 611
όμολσΥητές 82, 84, 110, 111, 187, 188,
192,193,217,222,256,445,459,561
όμοουσιανοί 152,175,199,214,215,230,
237, 243, 244
όμοούσιον 34, 78,92, 102, 103, 114, 123,
126,132,192,199,200,202,203,208,
209,210,211,212,215,216,218,219,
222,223,224,225,226,227,230,233,
244,246,274-276,277,280,291,296,
300,364,365,377,408,437,445,446,
454, 483, 484, 503, 721
όμοουσώτητα 33, 144, 210, 225, 226, 258,
289,292,377,483,503,598,620,649
δν 74, 365
όνόματα Θεού 74,75, 365, 366, 367,368,
369, 370, 580-582, - προσφυη 581
Όπτάτος Mιλtβης 43, 45, 50, 182, 576,
685-689
όρΥή Θεοίί 98
·Ορθρος 168, 172, 206
δροι δογματικοί 91
όρολογία 276, 359, 498, 595, 596, - έρω
τική 611, 612
·Οσιος Κορδούης 46,58,88,90,91, 104,
106,116,149,150,191,192-195,203,
239,240,244,246,256,275,298,303,
304, 478, 585, 652, 717
ούαλεντινιανοί 85
Ούαλεντινιανός 307
Ούαλεντίνος, iLπολιναριστης 249, 548
Ούαλεντίνος, γνωστικός 70, 153
Ούαλεριανός 'Ακυληίας 456, 457
Ούαλεριανός, αύτοκράτορας 87

Ούάλης

32, 307, 380, 391, 393, 442, 446,
449, 460, 688
Ούάλης Μουρσών 47, 176, 191, 201, 203,
215, 225,240, 243, 459
Ούρσάκιος Sίngidunόm 46, 176, 191,201,
203, 215, 225, 240, 243, 459
Ούρσίνος, άντίπαπας 354, 469, 478, 645,
652
ούσία 33, 54, 70, 92, 143, 149, 175, 179,
199-204,208,209,210, 2ΙΙ, 212, 214,
222,226,230,233,235,236,244,245,
246,261,270,273,274,275,276,279,
282,283,290,292,293,303,364,365,
469,470, 498, 537, 581, 582, 585, 593,
597,601,602,603,606,608,619,620

παγανισμός

224

Παγκράτιος, πρεσβύτερος

258, 260
74, ιι Ο, 211, 288, 362, - άδιάβλητα 287
παιδαγωγία 40
Πακιανός 43, 46, 203-204, 585
Παλαίμωνας, (ιναχωρητης 156, 159
Παλλάδιος Έλενοπόλεως 156, 185
Παλλάδιος, πρεσβύτερος 317
Παλλάδιος Ratίaήa 46,241,456,457,46/
Παμβώ iLββας 168
Πάμφιλος 45,47,61-63,67, 123, 126,588
Παπαδόπουλος Στ. 293, 314, 450, 497
Παπίας 56
παράδεισος 86
παραδόσεις άπόκρυφες 114
Παράδοση 33, 34, 41, 42, 59, 78, 79, 92,
103,110,114,115,123,157,166,224,
235,236,242,245,264,274,277,280,
282,283,293,294,303,356,385,386,
574, 595, 690
παρθενία 58, 68, 70, 86, 137, 138, 152,
153, 154, 196,215,221,328,618,649,
661
παρθένοι 68, 116, 153
Παρθένος Μαρία 98, 176, 287, 509
Παρμενιανός Καρθαγένης 180, 182,
576-577, 685
πάθη

751
Παρουσία δευτέρα

153
Πάσχα65, 80, 95,107,132,144,150,253,
311, 622, 724
Πασχάλιον 178
Πατέρας, Πατήρ, Θεός 76, 79, 85, 89, 92,
100, 103, 106, 114, 115, 123, 124, 140,
142, 143, 144, 148, 152, 175, 179, 182,
192, 195, 199,200,201,202,2O8,2~
215,221,223,225,226,232,233,236,
237,241,242,244,245,246,248,255,
262,264,265,293,294,303,408,446,
460,483,484,504,505,548,568,581,
637
ΠαΤέρες της 'Εκκλησίας 30, 35, 36, 42,
47, 247, 265, 294
Πατρολογία 122
πατροπασχιτικές ι'tντιλήψεις 152
Πατρ6φιλος Σκυθοπ6λεως 196
Παυλίνος Άντιοχείας 256,259,445,446,
470, 578, 722
Παυλίνος Τύρου 45, 114, J/8, 143, 145
Παϋλος, έρημίτης 189
Παϋλος Κωνσταντινουπόλεως 179
Παϋλος Σαμοσατέας 76, 77, 102, 11 1,
123, 199, 301, 533, 559, 567, 568
Παφνούτιος 642
Παχώμιος 37, 44, 48,59,60, /55-/63, 187,
190, 252-254, 448, 480, 481
πειρασμοί 113
Πελάγιος Λαοδικείας 561
Πεντη κοστή 66, 80, 95
πεπτωκότες 29, 64, 65, 80, 82, 95
Πεσσιτώ 86, 153
Πέτρος Α ι 'Αλεξανδρείας 44, 60, 62,
64-66, 105
Πέτρος Β ι 'Αλεξανδρείας 44, 442-443,
479
Πέτρος Σεβαστείας 389
Πετρώνιος, ήγούμενος 252, 480
Πιέριος , Αλεξανδρέας 44, 62, 63
πίστη 47, 154, 192, 242
Πλακέντιος Άντιοχείας 139
Πλάκιτος Άντιοχείας 197
Πλάτωνας 35, 67, 75, 280, 502, 557, 594,
707

πλατωνική μεταφυσική
πλοϋτος

124

387, 388
Πλωτίνος 73, 74, 75, 212, 223, 594
Πνεϋμα, άγιο 34, 35, 41, 42, 43, 62, 63,
83,97,106,111,143,173,182,218,
219,222,223,226,241,245,258,265,
277,280,281,289-295,306,314,353,
365,376,377,408,420,423,450,451,
452,453,460,485,487,499, 5~505,
555,580,581,591,598,599,600,620,
637, 638, 649, 671, 672, 673, 691
πνευματολογία 40, 42, 265, 289, 305, 376,
591, 670-673, 691
πνευματικός πατέρας 156, 186
πνευματομάχοι 34, 353, 376, 379, 450,
454, 470, 620, 638
ποίηση 48, 87, 88, 97, 512-516, - κατά
στίχον 170, - λατινική 87, - λειτουρ
γική 207,-στροφική 170
ποιητής 170, 207, - χριστιανός 49, 68,
107, 108,207,327,512-516,705
ποιήτρια χριστιανή 49, 207
ποιμένες 154
πόλεμος 154
Πολέμων 45, 548
πολυγαμία 81
πορνεία 58, 81
Πορφύριος 35, 68, 71, 73-75, 212, 223,
224,225,557,707
Πoσειδώνwς 125
Ποτάμιος Λισσαβώνας 43, 46, 203-204,
585
πρακτικά (acta) 38, 50, 55, 56, 579
πρακτικά συνόδων ]65
πρακτικοί 692
Πράξεις μαρτύρων 50, 205, - έδεσσηνών
μαρτύρων 50, 712-713
πρεσβύτεροι 33, 58,62,63, 80,81,83,84,
91, 105, 106, 126,209,217,218,257
πρισκιλλιανισμός 443, 469, 475, 554
πρισκιλλιανιστές 476, 682, 683
Πρισκιλλιανός, αΙρετικός 35, 46, 443,
473-477, 682, 683
προαίρεση 218, 606, 608
Προαιρέσιος 389, 517

752
Πρόβος, ρωμαϊος διοικητής

Πρόιδος, πρεσβύτερος
προκοπή

56

84

288

πρόνοια, θεία
προορατικός

125
186

προπατορικό άμάρτημα

509, 555, 649
προσευχή 42,88,154,157,185,187,188,
415, 549, 550, 571, 618
προσηγορίες 580
προσθή και 500
προσωδία 49
προσωδιακό μέτρο 49, 170, 249
πρόσωπο 34,201,202,204,209,210,212,
213,225,226,236,244,245,292,293,
347,485,503,505,581,598,601,620,
671
προτυπώσεις 570
Προυδέντιος 87
προυπαρξη ψυχών 614, 675, 676, 693
προφητικά βιβλία 86
πρωτείο «όμολοΥίας» 652
πρωτείο Ρώμης 149, 177,379,380,381,
457, 458, 469, 471, 653
Πρωτογένης Σαρδικης 150, 194
Πτολεμαίος 75
Πτολεμαίος Θμούεως 217
Πτολεμαίος, μάρτυρας 205
πτώση 267, 286, - πρωτοπλάστων 486,
606
πτωχεία 328
Πυθαγόρας 75

ραββινική έξηγητική

145
ρεαλισμός 35, 68, 277, - μυστηριακός
488-490
ρήτορας 96, 166, 223, 356, 569, 705
ρητορική 75, 141, 166, 225, 242, 243, 538,
539,615,633
ρητοροδιδάσκαλος 35, 78
Ρουφιανός 241
Ρουφίνος 62, 85, 128, 185, 247
Ρουφίνος, ~παρχoς 578
ρωμαιοκαθολικοί 599
Ρωμανός Μελωδός 49, 329, 331, 332

σαβελλιανικές άντιλήψεις

152
σαβελλιανισμός 34, 197, 212, 244
σαβελλιανοί 112, 123, 127, 132,210,450
Σαβέλλιος 123, 392
Σαλβιανός, έπ{σκοπος 474
Σαλλούστιος 243
σάρκα 85, 282, 283, 285, 286, 287, 288
σαρκικά dμαρτήματα 81
σάρκωση 532, 542
Σατανάς 85, 129, 362, 416, 422, 486
Σατουρνίνος Arles 246
Σεβήρος Ά ντιοχείας 433, 578
Σεβήρος Γαβάλων 198
σεισμοί 500
Σεκουνδιανός Singidunum 456, 457
Σεκούνδος Π τολεμαίδας 583
Σενέκας 96, 242
Σεραπίων Θμούεως 44,49, 173, 188, 189,
2/7-222, 314, 332
Σίβυλλαι 552
Σίλβεστρος Ρώμης 82, 91, 105
Σιλουαν6ς Ταρσού 408, 556, 562
Σιμπλικιανός Μιλάνου 647, 683, 684
Σιρίκιος Ρώμης 46, 82, 578, 683, 684-685
σκεύη Ιερά 80, 82
σκηνοπηγία 68
σοφιστής 144
σπερματικός λόγος 268
Σταυρός 71
Σταυροφόροι 173
στωική ήθική 67
στωικοί 35, 98, 268, 647
συλλουκιανιστές 235, 237
σύμβολο -α 38, 49, 50, 91, 95, 111, 114,
125, 126, 139, 140, 152, 153, 176,186,
191, 192,200,202,203,255,329
- άντιαρειανικά 164
- Άντιοχείας 92,93, (341) 151, 152,
177, 179,200,201,215,225, (344)
177
- dρειανικά 195, 199, 202,203,246,
256
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