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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Ή ένασχόλησή μας μέ τό πρόβλημα των πηγων τού 

'Όρου της Χαλκηδόνας πρίν από τέσσερα χρόνια μας εκα

νε νά διαπιστώσουμε δτ ι , αν καί ό Βασίλειος Σελευκείας 

μέ τήν 'Ομολογία του στήν Ένδημούσα σύνοδο τού 448 
συνέβαλε καθοριστικά στή διαμόρΦωση τού Όρου τής 

Χαλκηδόνας, δέν ύπάρχει στή σύγχρονη έρευνα μιά συ

στηματική μελέτη ποί> νά έξετάζει τή Χριστολογία του 

αναλυτικά καί σέ βάθος, Κι' αυτό παρά τό γεγονός δτι ή 

Χριστολογία τού Βασιλείου παρουσιάζει μιά τεράστια οί

κουμενική απήχηση, ;1 όποία ξεπερνάει τήν εποχή του, 
Ά νεξάρτητα άπό τούς παραγοντες πού έπαιξαν ση

μαντικό ρόλο στήν άπουσία μιας τέτοιας μελέτης μέχρι 

σήμερα, ή ϋπαρξή της θα ~ταν, νομίζουμε, άπολύτως ά

ναγκαία, δχι μόνο γιατί θα καλυπτε ενα κενό στή διεθνή 

θεολογική βιβλιογραΦία, άλλα καί γιατί θα μπορούσε να 

συμβαλει άποτελεσματικά στήν επιτυχή πορεία καί έκβα

ση τού θεολογικού διαλόγου, πού αρχισε ή Έκκλησία 

μας επίσημα πρίν άπό τρία χρόνια μέ τίς Μή-Χαλκηδό

νιες Έκκλησίες τής Άνατολής, Κι' αυτό γιατί ή υπαρξη 

μιας τέτοιας μελέτης θά μπορούσε νά ρίξει απλετο φως 

στό ερώτημα πού άναφύεται εϋλογα σέ καθε σίιγχρονο 

ερευνητή τού 'Όρου τής Χαλκηδόνας: ποια ε!ναι επιτέ

λους ή χριστολογική διδασκαλία αυτού τού εκκλησιαστι

κού πατρός πού συνέβαλε καθοριστικα στή διαμόρΦωση 

του 'Όρου τής Δ' Οικουμενικής συνόδου , καί γιά ποιό 

λόγο παρουσιάζει αυτή τήν εκπληκτική οικουμενική άπή-
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χηση καί ακτινοβολία; ΈΦόσον μάλιστα εΙναι δυνατό νά 

αποδεlχθεΤ δτι η Χριστολογία του Βασιλείου εΙναl άρρη

κω καί λειτουργικά δεμένη μέ τή Χριστολογία του Κυ

ρίλλου Άλεξανδρείας καί δτι σ' αυτό ακριβώς όΦείλεται 

ή τεράστια οικουμενική σημασίC\ της, τό Οέμα της μελέτης 

αυτης έχει, δπως αντιλαμβανόμαστε, πολύ μεγάλη Οεολο

γική καί διεκκλησιαστική σημασία καί επικαιρότητα. Γι' 

αυτόν άκριβώς τό λόγο αναλάβαμε μέ τήν εργασία αυτή 

ευχαρίστως τήν προσπάΟεlα νά διερευνήσουμε όχι μόνο 

τή Χριστολογία του Βασιλείου Σελευκείας καθεαυτήν αλ

λά καί τήν οίκουμενlκή σημασία της, σκοπεύοντας μέ 

τόν τρόπο αυτό όχι μόνο νά καλύψουμε ενα βlβλιογραΦI

κό κενό στή σύγχρονη Οεολογικιi έρευνα, αλλά καί να 

συμβάλουμε, δσο ε{ναι δυνατό, στήν επιτυχία του θεολογι

κού διαλόγου μCΤαξύ 'Ορθοδόξων καί Μή-Χαλκηδονίων 

θεολόγων. 

Άπό τή Οέση αιnή Οά ήθελα νά ευχαριστήσω θερμά 

καταρχήν τό Τμημα Θεολογίας της Θεολογικης Σχολης 

του Α.Π.Θ., πού μέ τήν εκπαιδευτική άδεια πού μου χο

ρήγησε κατέστησε δυνατή τήν από μέρους μου διερεύνη

ση του Οέματος καί τή σηγγραΦή της εργασίας αυτης σέ 

σχετικά σύντομο χρονι κό διάστημα, καθώς επίσης καί τόν 

I)f. Or. Fridolin Kcck. πού μέ τήν πλούσια Φιλοξενία πού 
μου παρέσχε επί ενα τετράμηνο μου έδωσε τή δυνατότητα 

νά εργασθώ άνενόχλητα στό Θεολογικό Σεμινάριο καί 

στιiν Πανεπιστημιακή Βιβλιοθιiκη της Χαϊδελβέργης. 

Θερμές ευχαριστίες όΦείλω Ιπίσης στόν καΟηγητή κ. Νι

κόλαο Ματσούκα γω τίς πολύτιμες ύποδείξεις του κατά 

ηi σύνταξη της παρούσας εργασίας, καθώς καί στό συνά

δελΦο αναπληρωτή καθηγητή της Λατινlκης Φιλολογίας 

της Φιλοσοφικης Σχολiiς τού Α.Π.Θ. κ. Δημήτριο Νική

τα, πού πρόθυμα δέχτηκε νά δημοσιεύσει ,σς παράρτημα 

αύτης της έργασίας όχι μόνο τή νεοελληνικιi μετάΦραση 

της σωζόμενης στά λατινικά επιστολης του Βασιλείου Σε-
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λευκείας πρός τόν αύτοκράτορα Λέοντα Α' άλλά καί αυτό 

καΟεαυτό τό λατινικό κείμενο, έπlΦέροντας στήν ύπάΡΧΟΗ

σα έκδοση του Ed. Schwartz σημαντικές διορθώσεις καί 
βελτιώσεις. Τέλος Οά ι)ταν παράλειψη νά μήν ευχαριστή

σω θερμά καί τή σύζυγό μου Δήμητρα Μπαζιωτοπούλου 

- Μαρτζέλου, πού καθόλη τήν περίοδο της ερευνας καί 

της συγγραΦ''Ίς της εργασίας μου συμπαραστάΟηκε μέ ύ

πομονή καί αυτοΟυσία. 

Θεσσαλονίκη, Χριστούγεν,'α 1989 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΜΑΡΤΖΕΛΟΣ 


