
Neapolis University

HEPHAESTUS Repository http://hephaestus.nup.ac.cy

School of Economic Sciences and Business Books

1986

þÿ�“��½�µ�Ã�·� �º�±�¹� �À�·�³��Â� �Ä�¿�Å� �Ì�Á�¿�Å� �Ä�·�Â

þÿ�§�±�»�º�·�´�Ì�½�±�Â�.� �£�Å�¼�²�¿�»�®� �Ã�Ä�·�½

þÿ�¹�Ã�Ä�¿�Á�¹�º�¿�´�¿�³�¼�±�Ä�¹�º�®� �´�¹�µ�Á�µ�Í�½�·�Ã�·� �Ä�¿�Å

þÿ�Ì�Á�¿�Å� �Ä�·�Â� �”�'� �Ÿ�¿�¹�º�¿�Å�¼�µ�½�¹�º�®�Â� �£�Å�½�Ì�´�¿�Å

Martzelos, Georgios

þÿ� �.� �¿�Å�Á�½�¬�Á�±

http://hdl.handle.net/11728/7413

Downloaded from HEPHAESTUS Repository, Neapolis University institutional repository



ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΒωΛΙΟΘΗΚΗ Ι

ΑΡΙΘ. 7 ? ~~ 41'"

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Δ. ΜΑΥτΖΕΛΟΥ

ΓΕΝΕΣΗ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ

ΤΟΥ ΟΡΟΥ ΤΗΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΔΟΓΜΑ ΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ

ΤΟΥ ΟΡΟΥ ΤΗΣ Δ' ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

EKΔOΣE~Π. ΠΟΥΡΝΑΡΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1986



Φωτοιιύνθεσις- ΈKτύιrωσις-B,βλ,oδεσiα

«Βιβλιοδετική ΜΙλισσα» 'λσπΡοβάλτα θεσσαλονΙκης

Τηλ. 'λσπΡοβάλτας: 0397 22193 - θεσσαλονίκης 031 731.551

Στόν ΎμνογράΦο της Μεγάλης τού Χριστού 'Εκκλησίας

πατέρα Γεράσιμο Μικραγιαννανίτη

και τήν έκλεκτή συνοδεία του.



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελ.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 9
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 11
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 13

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Η ΓΕΝΕΣΗ ΤΟΥ ΟΡΟΥ ΤΗΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ

Ι. Τό πρόβλημα της συντάξεως ·Ορου πίστεως 21
α. Τά αίτια της γενέσεως του προβλήματος 21
β. Ή άντιμετώπιση του προβλήματος άπό τή

σύνοδο της Χαλκηδόνας »
2. Ό ·Ορος της Χαλκηδόνας 67

α. Τό Ιστορικό καί θεολογικό πλαίσιο της

γενέσεως του ·Ορου 67
β. Φιλολογική δομή καί δογματικό περιεχόμενο

του ·Ορου 81

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΚΟΥ ΟΡΟΥ

Ι. Τά κύρια χαρακτηριστικά του άρχικου ·Ορου 91
2. Τό κείμενο του άρχικου ·Ορου 102

α. ·Η κειμενολογική δμοιότητα μεταξύ άρχικου

καί τελικου ·Ορου 102
β.•Η άποκατάσταση του κειμένου του άρχικου

·Ορου 115
3. ·0 κύριος σκοπός του άρχικου ·Ορου 127



8

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΟΡΟΥ ΤΗΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ

1. Τό πρόβλημα τ&ν πηγών τού Όρου γενικά 141
2. Φιλολογική καΙ θ~oλoγΙKή άνάλυση τών

πηγ&ν τού ·Ορου 145
3. Ό κυρΙλλειος χαρακτήρας τού ·Ορου 197
ΕΠΙΛΟΓΟΣ 221
SUMMARY 225
ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΟΥ Ε' ΑΙΩΝΑ 233
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 243
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 251

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΆΦορμή γιά τή συστηματική ένασχόλησή μας μέ τό

θέμα αυτό υπηρξε ή μεγάλη διεκκλησιαστική του σπου

δαιότητα γιά τόν έmκείμενο θεολογικό διάλογο της 'Ορ

θόδοξης Έκκλησίας μέ τίς άVΤιχαλKηδόνιες Έκκλησίες

της Άνατολής.

Προξενει κατάπληξη τό γεγονός ότι, ένω οΙ ορθόδο

ξοι έρευνητές κατά τίς άνεπίσημες θεολογικές διασκέψεις

τους μέ τούς ΆVΤιχαλKηδOνιΌυς, άπό τό Aarhus τής Δα

νίας (1964) καί έξης, προσπάθησαν μέ διάΦορους τρόπους

νά τονίσουν τή δογματική συμΦωνία της Χαλκηδόνας μέ

τόν Κύριλλο Άλεξανδρείας, δέν έγι νε μέχρι σήμερα κα

μιά προσπάθεια άπό τήν πλευρά των 'Ορθοδ6ζων νά

έξετασθει ή σχέση της κυρίλλειας Χριστολογίας μέ τόν

·Ορο τής Χαλκηδόνας, μέ βάση κυρίως τή Φιλολογική

καί θεολογική άνάλυση των πηγων του. Ίσως γιά τό

γεγονός αυτό ευθύνεται περισσότερο ή έπιφανειακή γνώ

μη πού έπικρατοϋσε στό διεθνή έπιστημονικό θεολογικό

χωρο γιά τίς πηγές καί τόν δογματικό χαρακτήρα τοϋ

Όρου της Χαλκηδόνας καί λιγότερο ή έλλειψη ένδιαΦέ

ροντος άπό μέρους των ορθοδόξων έρευνητων. Πάvτως

όΦειλε πολύ νωρίτερα ή έρευνα των ορθοδόξων θεολόγων

νά στραφει στή διερεύνηση των πηγων τοϋ ·Ορου της

Χαλκηδόνας, ένόψει μάλιστα καί τοϋ έπικείμενου έπίση

μου θεολογικοϋ διαλόγου μέ τούς Άντιχαλκηδονίους. Κι'

αυτό γιατί, έΦόσον άπό τή διερεύνηση των πηγων τοϋ

·Ορου elval δυνατό νά άποδειχθει δ κυρίλλεlOς χαρακτή

ρας του, τό ζήτημα αυτό έχει, όπως άvτιλαμβανόμαστε,


