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Ακάκιος, μητρ. Ναυπάκτου και Άρτης

επικεφαλής των Εκκλησιών της Ανα-
τολής, ο οποίος πέρασε πλέον στον 
αυτοκράτορα και κατά περίπτωση 
στον αρχιεπίσκοπο Κωνσταντινου-
πόλεως, αλλά και αργούσε ιδιαίτερα 
να ενημερωθεί επισήμως για τις εκ-
κλησιαστικές εξελίξεις. Η καθυστέ-
ρηση αυτή οφειλόταν στις πρακτικές 
πλέον δυσκολίες στην επικοινωνία 
μεταξύ Ανατολής και Δύσης (απόστα-
ση, γλώσσα και διαφορετικός τρόπος 
προσέγγισης των προβλημάτων που 
προέκυπταν), συχνά όμως ήταν και 
ηθελημένες. Και στις δύο περιπτώσεις, 
η Εκκλησία της Ρώμης δυσκολευόταν 
να εφαρμόζει την κεντρική θέση τής 
εκκλησιολογίας της, την επιστασία 
δηλαδή και επίβλεψη όλων των υπο-
λοίπων Εκκλησιών.
Αυτό συνέβη κατ’ επανάληψη κατά τη 
διάρκεια των μονοφυσιτικών ερίδων 
στην Ανατολή, όταν, για παράδειγμα, 
ο πάπας Ρώμης Σιμπλίκιος πληροφο-
ρήθηκε για το «Εγκύκλιον» του Βασι-
λίσκου μετά τη αναίρεσή του, ή, όταν 
καθυστέρησε μία ολόκληρη τριετία 
να λάβει απάντηση από τον Ακάκιο 
Κωνσταντινουπόλεως ή όταν, κυρί-
ως, μάθαινε όλο και πιο συχνά την 
παρέμβαση του αυτοκράτορα και του 
αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλε-
ως στην εκλογή των προκαθημένων 
των θρόνων της Ανατολής, διαπιστώ-
νοντας συνάμα στην πράξη τον δικό 
του παραγκωνισμό. Μετριοπαθής ως 
προσωπικότητα, ο συγκεκριμένος πά-
πας περιοριζόταν στη διατύπωση των 
θέσεών του απευθυνόμενος δι’ αλλη-
λογραφίας στον αυτοκράτορα Ζήνωνα 
και τον αρχιεπίσκοπο Ακάκιο. 
Ο διάδοχός του όμως, πάπας Φήλι-
κας, δυναμικότερη προσωπικότητα 
και θαυμαστής της πολιτικής του πάπα 
Λέοντα, θέλοντας να περιφρουρήσει 
όσα από τα δικαιώματά του μπορούσαν 
ακόμα να περισωθούν, έκρινε πως θα 
έχει γρηγορότερη και ακριβέστερη 
εικόνα των όσων διαδραματίζονται 
στην Ανατολή και θα παρεμβαίνει 
αποτελεσματικότερα στη διαμόρφω-
ση της εκκλησιαστικής πολιτικής, αν 
έχει δικούς του αντιπροσώπους κοντά 
στον αυτοκράτορα. Έτσι, με αφορμή 
την προσφυγή στη Ρώμη του Ιωάννη 
Ταλάια, εκδιωχθέντος από τον αυ-
τοκράτορα Ζήνωνα αρχιεπισκόπου 
Αλεξανδρείας, και τις αιτιάσεις που 
αυτός προσήπτε στον Ακάκιο, έκρινε 
πως ο τελευταίος έπρεπε να παρουσι-
ασθεί ενώπιόν του, προκειμένου να 
δώσει εξηγήσεις, ουσιαστικά δε να 
απολογηθεί για τις εναντίον του κα-
τηγορίες, οι οποίες ήταν: ότι αθέσμως 
βρισκόταν σε κοινωνία με τον αιρετικό 
Πέτρο Μογγό, που τότε κατείχε τον 
αρχιεπισκοπικό θρόνο της Αλεξάν-
δρειας και ότι ενεργούσε ακανονίστως. 
Την κλήτευση του Ακακίου μετέφερε 
στην Κωνσταντινούπολη η επίσημη 
παπική αντιπροσωπεία, η οποία κα-
τόπιν των πιέσεων που δέχθηκε κα-
τά την άφιξή της στην πρωτεύουσα, 

κατέληξε να συμμετέχει στην τέλεση 
της θ. Λειτουργίας, στη διάρκεια της 
οποίας μνημονεύθηκε –και μάλιστα 
μεγαλοφώνως– το όνομα του Πέτρου 
Μογγού, με αποτέλεσμα να φανεί ότι 
και η Εκκλησία της Ρώμης βρίσκεται 
σε κοινωνία μαζί του. Κατόπιν αυτού, ο 
πάπας Φήλικας στη σύνοδο της Ρώμης 
του 484 τιμώρησε τους απεσταλμένους 
του και καθήρεσε και τον Ακάκιο, για 
τον επιπλέον λόγο, ότι κλήθηκε δύο 
φορές σε απολογία και δεν εμφανίστη-
κε. Ο Ακάκιος αγνόησε την καθαίρεση 
που του επιβλήθηκε και παρέμεινε 
στον αρχιεπισκοπικό θρόνο μέχρι το 
τέλος της ζωής του. 
Αντέδρασε διαγράφοντας το όνομα 
του πάπα Φήλικα από τα δίπτυχα της 
Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως. 
Έτσι προέκυψε το γνωστό ως «Ακα-
κιανό σχίσμα» που διήρκεσε 35 χρό-
νια. Ε.ΑΜ.
Βιβλιογραφία: 
«Βίος και πολιτεία του οσίου πατρός ημών 
Δανιήλ του στυλίτου», AnBoll 32 (1913) 121-
216, ιδ. 186-199· Ευάγριος Σχολαστικός, 
Εκκλησιαστικής ιστορίας τόμοι ς΄, PG 86Β, στ. 
2589-2644· Θεοφάνης, Χρονογραφία, PG 108, 
στ. 296-324· Ιωάννης Ζωναράς, Επιτομή ιστο-
ριών, έκδ. T. Büttner-Wobst, Ioannis Zonarae 
epitomae historiarum libri xviii, τ. 3, σ. 127-134 
[Corpus scriptorum historiae Byzantinae, Bonn: 
Weber 1897]· Φειδάς, Βλ., Εκκλησιαστική Ιστο-
ρία, Α΄, Αθήνα: Παπανικολάου 1992, σ. 659-
672· Γεδεών, Μ., Πατριαρχικοί πίνακες. Αθήνα: 
ΣΔΩΒ 21996, σ. 127-131· Marin, E., "Acace 
de Constantinople", DTC 1, 288-290· Caspar, 
Er., Geschichte des Papsttums von den Anfängen 
bis zur Höhe der Weltherrschaft, Zweiter Band, 
Das Papsttum unter byzantinischer Herrschaft, 
Tübingen: Mohr 1933, σ. 10-81· Fraisse-Coué, 
Chr., "L’ incomprehension croissante entre l’ 
Orient et l’ Occident (451-518)", στον τόμο 
Histoire du Christianisme des origines à nos jours, 
τ. 3. Les Églises d’ Orient et d’ Occident, Paris: 
Desclée 1998.

Ακάκιος. Μητροπολίτες.
1. Ναυπάκτου και Άρτης (1516, 1520). 
Γέροντας του οσίου Δαβίδ του εν Ευ-
βοία. Αναφέρεται ως μητροπολίτης 
Ναυπάκτου και Άρτης τόσο στον βίο 
του οσίου Δαβίδ του Γέροντος του 
εν Ευβοία (1η Νοεμβρίου), όσο και 
στον βίο του ιερομάρτυρος Ιακώβου 
και των μαθητών αυτού Ιακώβου και 
Διονυσίου (1η Νοεμβρίου) στο Νέο 
Μαρτυρολόγιο του οσίου Νικοδήμου 
του Αγιορείτου.  Χ.ΧΑΡ.
2. Ο Β ,́ μητρ. Ναυπάκτου και Άρτης 
(1637-1640, 1641-1643). Επίσκοπος 
Βονδίτζης (Βονίτσης) και μετέπειτα 
Βελλάς, υποκείμενος στον Ναυπάκτου 
και Άρτης, εξελέγη μητροπολίτης τον 
Ιούλιο του 1637, με την υπόδειξη του 
παραιτηθέντος Λαυρεντίου. Τον δια-
δέχθηκε παραγκωνι σθέντα μετά από 
τριετία ο Θεοδόσιος (Θεόφιλος) ο Κο-
ρυδαλλεύς, το έτος 1640. Επανήλθε 
στον θρόνο του μετά την αποτυχημένη 
αρχιερατεία του Θεοφίλου. Χ.ΧΑΡ.
Βιβλιογραφία:
Χαραλαμπόπουλος, Χ., Συνοπτικό Διάγραμ μα 
για τη Συγγραφή της Εκκλησιαστικής Ιστορίας 
της Ναυπάκτου (300;-2000), Αθήνα: Εταιρία 
Ναυπακτιακών Μελετών 2000.

Ακάκιος. Επίσκοποι.
1. Καισαρείας. Θεωρείται ως ο κατ’ 
εξοχήν ηγέτης των Ομοιουσιανών. O 
Ακάκιος, τον οποίον ο Ιερώνυμος απο-
καλεί μονόφθαλμο λόγω προβλήματος 
του ενός οφθαλμού του, γεννήθηκε 
λίγο μετά το 300 και υπήρξε ένας από 
τους πιο μορφωμένους κληρικούς της 
εποχής του. Διαδέχθηκε στον επισκο-
πικό θρόνο της Καισαρείας το 340 τον 
ιστορικό Ευσέβιο, του οποίου υπήρξε 
μαθητής και βιογράφος. Διακρίθη-
κε για τη ρητορική του δεινότητα και 
παιδεία αλλά και για τις διοικητικές 
του ικανότητες. Το ενδιαφέρον του για 
τα εκκλησιαστικά γράμματα αποδει-
κνύεται από το γεγονός ότι φρόντι-
σε μαζί με τον Ευζώιο και κληρικούς 
της Παλαιστίνης να εμπλουτιστεί η 
βιβλιοθήκη της Καισαρείας και να 
αντικατασταθούν οι φθαρμένοι πά-
πυροι με περγαμηνές. Παρόλα αυτά, 
ο Μ. Αθανάσιος, αλλά και οι ιστο-
ρικοί Σωζομενός και Φιλοστόργιος 
τον κατακρίνουν για το ασταθές και 
ευμετάβλητο του χαρακτήρα του. Το 
341 πιθανόν έλαβε μέρος στη σύνοδο 
των Εγκαινίων στην Αντιόχεια. Βέ-
βαιο είναι ότι υπήρξε υπέρμαχος των 
αποφάσεών της δεχόμενος τον Υιόν 
«οὐσίας τε καὶ δυνάμεως καὶ βουλῆς 
καὶ δόξας ἀπαράλλακτον εἰκόνα» του 
Πατρός. Το 343 συμμετείχε στη σύνο-
δο της Φιλιππουπόλεως, ενώ το ίδιο 
μάλλον έτος η σύνοδος της Σαρδικής 
του επέβαλε την ποινή της εκθρονί-
σεως. Ο Ακάκιος, όμως, παρέμεινε 
στη θέση του, διότι ο Κωνστάντιος 
δεν επικύρωσε τη σχετική απόφα-
ση. Λίγο αργότερα διαδραμάτισε ση-
μαντικό ρόλο στην τοποθέτηση του 
Φήλικα στον θρόνο της Ρώμης και 
στην εκλογή του Κυρίλλου στον θρόνο 
των Ιεροσολύμων. Το 355 συμμετείχε 
στη σύνοδο των Μεδιολάνων και το 
358 στη σύνοδο στην Αντιόχεια. Εκεί 
κατόρθωσε να επιβάλει την καθαίρεση 
του Κυρίλλου Ιεροσολύμων.
Το 359 στη σύνοδο της Σελευκείας 
πρότεινε το γνωστό ως ακακιανό Σύμ-
βολο. Το Σύμβολο στρεφόταν κατά του 
Συμβόλου της Νίκαιας αλλά και κατά 
των Ομοιουσιανών και των Ανομοίων. 
Ο Ακάκιος δεν συμπεριέλαβε τους 
όρους «ὁμοούσιος», «ὁμοιούσιος» και 
«ἀνόμοιος», υποστηρίζοντας ότι οι όροι 
αυτοί ήταν «ἀλλότριοι τῶν Γραφῶν». 
Εισηγήθηκε αντί αυτῶν «τὸ ὅμοιον τοῦ 
Υἱοῦ πρὸς τὸν Πατέρα». Με τον όρο 
όμως αυτό, οι περί τον Ακάκιο υπο-
στήριζαν το όμοιο του Υιού προς τον 
Πατέρα ως προς τη βούληση και απέρ-
ριπταν το όμοιο της ουσίας. Τελικά, 
η σύνοδος καταδίκασε τη διδασκαλία 
των Ομοίων ως βλάσφημη και καθή-
ρεσε τον αρχηγέτη τους. Όμως το 360, 
χάρη στην εύνοια του αυτοκράτορα 
Κωνσταντίου, ο Ακάκιος κατόρθωσε 
να συγκληθεί σύνοδος στην Κωνστα-
ντινούπολη και επέβαλε τη διατύπωση 
«ὅμοιος τῷ γεννήσαντι αὐτὸν Πατρὶ 
κατὰ τὰς γραφάς» στο Σύμβολο της συ-

νόδου αυτής. Ο χαρακτηρισμός «ὅμοιος» 
προτιμάται από τον όρο «οὐσία», με το 
σκεπτικό ότι ο πρώτος είναι γραφικός, 
ενώ ο δεύτερος δεν απαντά στη Γρα-
φή. Απορρίπτεται επίσης και ο όρος 
υπόσταση, επειδή υποκρύπτει τροπικό 
μοναρχιανισμό.
Τρία χρόνια αργότερα, στην υπό τον 
Μελέτιο σύνοδο της Αντιοχείας, δεν 
δίστασε να αποδεχθεί το σύμβολο της 
Νικαίας και τον όρο «ὁμοούσιος». Πρέ-
πει να σημειωθεί ότι ο Ακάκιος είχε 
εγκαταστήσει τον Μελέτιο στον θρό-
νο της Αντιοχείας. H στάση του αυτή 
πιθανόν να οφείλεται στο γεγονός της 
ανάρρησης στον θρόνο της Κωνσταντι-
νουπόλεως του αυτοκράτορα Ιοβιανού, 
γνωστού για τις ορθόδοξες θέσεις του. 
Κατά τον Μ. Αθανάσιο, το ευμετάβλητο 
των απόψεών του επιβεβαιώθηκε λίγο 
αργότερα, όταν στον αυτοκρατορικό θρό-
νο ανήλθε ο φιλοαρειανός Ουάλης. Τότε 
ο Ακάκιος άλλαξε πάλι στάση και επα-
νήλθε στις αρειανόφρονες θέσεις του. 
Το 365 καθαιρέθηκε από τη σύνοδο 
της Λαμψάκου. Και αυτή τη φορά δεν 
απομακρύνθηκε από τον θρόνο της Και-
σαρείας. Ο θάνατός του τοποθετείται το 
ίδιο ή το επόμενο έτος της καθαίρεσής 
του. Ο Ακάκιος έμεινε στην ιστορία όχι 
μόνο για την ηγετική του θέση στην 
ομάδα των Ομοιουσιανών, αλλά και 
για την ευκαιριακή και επαμφοτερί-
ζουσα στάση του σε θέματα πίστεως. 
Παραλληλίζεται με τον διδάσκαλό του 
Ευσέβιο, ο οποίος επίσης δεν έδινε 
απόλυτη σημασία στις θεολογικές δια-
φορές ακόμα και στις πιο ριζικές. Η 
συγγραφική του δραστηριότητα είναι 
σαφώς επηρεασμένη από την αντι-
οχειανή παράδοση. Η θεματολογία 
του είναι ποικίλη με χαρακτηριστικό 
γνώρισμα την αναίρεση των επιχει-
ρημάτων του Μαρκέλλου Αγκύρας 
κατά του θεωρητικού του αρειανισμού 
Αστερίου.
Ο Ιερώνυμος θεωρεί αξιόλογη τη συγ-
γραφική του δραστηριότητα. Γεγονός 
είναι ότι υπήρξε ο συντάκτης του Συμ-
βόλου της συνόδου της Σελευκείας και του 
Συμβόλου της συνόδου Κωνσταντινουπόλε-
ως. Σώζονται αποσπάσματα από το έργο 
του Σύμμικτα ζητήματα (ερμηνευτικά στην 
Πεντάτευχο) και τις δύο πραγματείες 
του, την Εἰς τὴν πρὸς Ρωμαίους και την 
Πρὸς Μάρκελλον ἀντιλογία.
Στα απολεσθέντα έργα του συγκαταλέ-
γονται τα Εἰς τὸν Ἐκκλησιαστὴν δεκαεπτά 
ερμηνευτικά βιβλία του, η Εἰς τὸν βίον 
τοῦ Εὐσεβίου Καισαρείας βιογραφία του 
διδασκάλου του και τα Πρακτικὰ τῆς 
συνόδου Κωνσταντινουπόλεως. Κοπτικό 
χειρόγραφο αποδίδει στον Ακάκιο το 
Ἐγκώμιον εἰς Μερκούριον. Α.ΓΛΑ.
Βιβλιογραφία:
Bachelet, X. Le, "Acaciens", DTC 1 (1912) 
290-292· Brennecke, H., "Acacius", RGG 1 
(42008) 95· Χρήστου, Π., Ελληνική Πατρολογία, 
τ. 3, Θεσσαλονίκη: ΠΙΠΜ 1987· Ermoni, V., 
"Acaciens", DHGE 1 (1909) 249-250· Φει-
δάς, Β., Εκκλησιαστική Ιστορία, τ.1, Αθήνα: 
χ.ε. 21994· Leroux, J.-M., "Acace, évêque de 
Césarée de Paléstine", StPatr 8 (1966) 82-
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85· Löhr, W., "Akakios v. Caesarea", LthK 1 
(32009) 285· !"#$%"&'()*, +., «,-.-/0*. 1 
2"/3"&4'"* 4# 5"6"/3$'#)», !"# 1 (1962) 
1167-1168· Marin, E., "Acaciens", DHGE 1 
(1909) 240-241· !7"6.#0*, 8.9., $%&'()(*+%. 
,- .//)01-%1&-/(+ 2%&3'.4 /%- 15**'%6.+4 &78 
(/&9 2'9&78 %-9878, ,:;#": ,64<&=70<60* 
1930· !7=#), 2., «,-.-/0* 2"/3"&4'"* (366)» 
:#$#; 38 (1968) 121-123· >/-06"?()*, >., 
!3µ%&% $%&.'-/<4 !.()(*+%4, @433"60#'-): 
!A6/33" 2009· 5"7"(=70<60*, 9., $%&'(-
)(*+%. :=. , &3&%'&(4 %-98%4 (>8%&()< /%- ?@10), 
,:;#": B.4. 1990· Quasten, J., Patrology, $. 3, 
Westminster: Spectrum 21963· 9-0<$A&)*, 
2., A1&('+% ?(*µB&78. :=. " ,'CDE(F0 E(*µ%&-/< 
E-E%1/%)+% /%- (- 8(C.@1.-4 &04 %2D &-4 %'G34 &(5 
&3&%'&(5 %-98% µ3G'- /%- &08 H'+&0 ,-/(5µ.8-/< 
;@8(E(, ,:;#": 2.C. 9-0<$A&)* 2004.

2. !"#$%&' (()#%&) (&*+ ,$ 378). +4##;-
:)-4 74&'70< $0 322 (; -"$’ .660<* 
$0 332) -"/ 7A:"#4 74&'70< $0 433 (; 
-"$’ .660<* $0 436). 1 ,-.-/0* 4-.&) 
µ0#"B=* 34 #4"&; )6/-'" 34 µ0#; 70< 
/(&D:)-4 "7= $0# 7&43ED$) ,3$A&/0, 
3$)# -Fµ=706) +'#("&0, -0#$. 3$)# 
,#$/=B4/".
9<µµ4$4'B4 3$) CG 1/-0<µ4#/-; 9D#0-
(0 $)* 2F#3$"#$/#0D706)* (381) -"/ 
3$) 9D#0(0 $)* 8&<=* (403). H=IF 
$)* 7&0BF&)µA#)* )6/-'"* $0<, (4# 
7"&"-060D:)34 $)# +G 1/-0<µ4#/-; 
9D#0(0 $)* JKA30< (431), "66. A7"/L4 
3)µ"#$/-= µ4306"E)$/-= &=60.
,7A-$)34 K;µ) I/" $0# "3-)$/3µ= 
$0<, $)# -"603D#) $0<, $)# .µ4µ7$) 
47/3-07/-; $0< (/"-0#'", $) :4060-
I/-; -"$.&$/3) -"/ (/"66"-$/-=$)$", 
-":M* -"/ $)# 4<3AE4/. $0<, "&4$A* 0/ 
070'4* 4L<µ#;:)-"# 34 7A#$4 3<&/"-
-0D* Dµ#0<*. 
J#$D7F3) 7&0-"64' ) 47/:4$/-=$)$. 
70< 4-(;6F34 7&0* $0# .I/0 NF.#-
#) O&<3=3$0µ0. 9DIB&0#0' $0< $0# 
:4M&)3"# -D&/0 <74D:<#0 I/" $)# 
"(/.66"-$) 4B:&=$)$" "7A#"#$/ 3$0# 
NF.##) O&<3=3$0µ0 -"/ $)# -"$"(/-
-"3$/-; "7=K"3) $)* 9<#=(0< $0< 
403. P .3$0B) "<$; 3<µ74&/K0&. $0< 
L4-'#)34 =$"# 0 ,-.-/0*, (/4&B=µ4#0* 
"7= $)# 2F#3$"#$/#0D706), :4M&)34 
=$/ ) K/60L4#'" 70< $0< 7"&4'B"# (4# 
"#$"70-&'#0#$"# 3$0 47/3-07/-= $0< 
"L'Fµ". ,&I=$4&" =µF* (414), 7&0-
K"#M* "7= µ4$"µA64/", "70-"$A3$)34 
$) 6"#:"3µA#) 3$.3) $0< µ4 $)# 4I-
I&"K; $0< O&<303$=µ0< 3$" ('7$<B" 
$)* J--6)3'"* $)* ,#$/=B4/"*. Q0 4#-
(/"KA&0# $0< I/" $)# 4--6)3/"3$/-; 
4#=$)$", ) 7'3$) $0<, ) "K03'F3; $0< 
3$/* "70K.34/* $F# "70K.34F# $)* 
,G -"/ $)* CG 1/-0<µ4#/-;* 9<#=(0< 
(/"K"'#0#$"/ L4-.:"&" "7= $/* $&4/* 
47/3$06A* $0<, 7&0* $0# 2D&/660 ,64-
L"#(&4'"* (PG 77, 99-102), -"/ (D0 
7&0* $0# >43$0&/"#= 47'3-070 N4&"-
7=64F* ,6AL"#(&0 (PG 84, 647- 648 
-"/ PG 84, 658- 660 µ=#0 34 6"$/#/-; 
µ4$.K&"3)). H"#:"3µA#" $0< "70-
('(4$"/ 1µ060I'" 7'3$4F* (PG 72, 
1445- 1448). C.!,R.
!"#$"%&'()*(: 
9-0<$A&)*, 2., A1&('+% ?(*µB&78. " ,'CD-
E(F0 E(*µ%&-/< E-E%1/%)+% /%- (- 8(C.@1.-4 
&04 %2D &-4 %'G34 &(5 &.&B'&(5 %-98% µ3G'- /%- 
&08 H'+&0 ,-/(5µ.8-/< ;@8(E(, $. 2, ,:;#": 
2.C. 9-0<$A&)* 2004, 3. 612- 613· Baldwin, 

Bary, "AKAKIOS (S-.-/0*)", ODB, $. 1, 3. 43· 
Bardy, G., ''Acace de Bérée et son role dans la 
controverse nestorienne'', RSR 18 (1938) 20-
44· H/.6/0<, 8., #'µ08.+% &78 E(*µ%&-/98 /%- 
15µI()-/98 /.-µ3878 &04 ,'C(EDF(5 #//)01+%4, 
$. 2, @433"60#'-): 50<&#"&.* 1994, 3. 190· 
H/.6/0<, 8., J'0*('-%8B := /%- ;@µµ-/&%, @43-
3"60#'-): 50<&#"&.* 1998, 3. 329.

3. -"./,012' (3#µ"1%&). J'#"/ .I#F-
3$4* 0/ B&0#060I'4* IA##)3)* -"/ 
:"#.$0< $0<. Q0 =#0µ. $0< "#"I&.-
K4$"/ 3$0# -"$.60I0 $F# 3<#0(/-M# 
47/3-=7F# $)* +G 1/-0<µ4#/-;* 9<-
#=(0< $)* JKA30< (431) -"/ :4F&4'$"/ 
"7= $" 76A0# 3)µ"#$/-. 7&=3F7" $)* 
µ4$"(/"66"-$/-;* 74&/=(0<, 6=IF $0< 
&=60< 70< (/"(&"µ.$/34 $=30 -<&'F* 
3$)# <7=:43) $0< >43$0&'0<, =30 -"/ 
$0< @40(M&0< !0µT0<43$'"*.
8/"-&':)-4 I/" $) µ=&KF3; $0< -"/ 
$/* I#M34/* $0< 3$) :D&":4# -"/ 3$)# 
4--6)3/"3$/-; I&"µµ"$4'", -.$/ $0 
070'0, 4-$=* $F# .66F# 7)IM#, 4L.-
I4$"/ -"/ "7= $)# "L/=60I), 4-KF#)-
:4'3" 3$)# UK430, 1µ/6'" $0< (PG 77, 
1467- 1472), 3$)# 070'"# 4-$':4$"/ 
(/"<IM* ) 0&:=(0L) (/("3-"6'".
,7= $)# A&4<#" 7&0-D7$4/ =$/ 0 
,-.-/0* )I4'$0 $)* 0µ.("* $F# 47/-
3-=7F#, 0/ 070'0/ "#$/µ4$M7/3"# µ4 
-.70/" -"B<70T'" $)# U-:43) $F# 
8/"66"IM# $0< "I'0< 2<&'660<, -":M* 
:4M&)3"# =$/ "-<&M#4/ $/* "70K.34/* 
$)* +G 1/-0<µ4#/-;* 9<#=(0<. 9<#-
(A:)-4 7&03F7/-. µ4 $0# >43$=&/0, 
$0# 070'0 µ"$"'F* 7&037.:)34 #" 
74'34/ I/" $/* -"-0(0L'4* $0< -"/ #" 
47/3$&AT4/ 3$)# 0&:; 7'3$). 
P "&B/-; <74&.37/3) $0< "/&43/.&B) 
3$)# 7&M$) 3<#4(&'" $)* 9<#=(0< 
-"/ ) 7"&0<3'" $0< 3$)# 4#:&=#/3) 
$0< !"L/µ/"#0D, (/"(=B0< $0< >43$0-
&'0<, A(F3"# $0 A#"<3µ" 3$0# NF.##) 
,#$/0B4'"* #" -":"/&A34/ $0# ,-.-/0. P 
5&0* ,-.-/0# !46/$)#;* 47/3$06; $0< 
"I'0< 2<&'660< ,64L"#(&4'"* 4µ74&/A-
B4/ =64* $/* "7"&"'$)$4* (/4<-&/#'34/* 
7&0* $)# 0&:; -"$"#=)3) $)* J-:A34F* 
$F# 8/"66"IM#, 4#M 4#$=* $)* 7"&"$'-
:4$"/ =60 $0 -6'µ" $F# I4I0#=$F# -"/ 
$F# :4060I/-M# 7&0V70:A34F#, M3$4 
#" I'#4/ "#$/6)7$; ) "#.I-) "70(0B;* 
$0< -4/µA#0<.
1 ,-.-/0* !46/$)#;* "#"KA&4$"/ 
3$) 9D#0(0 $)* !46/$)#;* $0 458 F* 
«7"$A&"* -"/ (/(.3-"60*». C.!,R.
!"#$"%&'()*(: 
H/.6/0<, 8., #'µ08.+% &78 E(*µ%&-/98 /%- 15µ-
I()-/98 /.-µ3878 &04 ,'C(EDF(5 #//)01+%4, 
#'µ08.+% &78 K2(µ80µB&78 &(5 >*. L5'+))(5 
>).F%8E'.+%4, $. 3, @433"60#'-): 50<&#"-
&.* 2006· «,-.-/0*. J7'3-070* !46/$)#;*», 
!"# 1, 1170.

4. 3µ%40' (50µ"#/1+ 6,/&#µ*&7%# ,0' 
8$)#7%&'). W-µ"34 -"$. $/* "&BA* $0< 
50< "/. J'B4 3$4#A* 47"KA* µ4 $/* 74&/-
0BA* $0< 74&3/-0D -&.$0<* -"/ µ4 $0<* 
B&/3$/"#0D* (>43$0&/"#0D*) 70< (/"-
E/0D3"# 34 "<$= -"/ "IF#'3:)-4 I/" 
$)# A#F3; $0<* µ4 $0<* 0&:0(=L0<*. 
H=IF $)* µ4I.6)* $0< I#M3)* I/" $" 
74&3/-. 7&.Iµ"$", 0 "<$0-&.$0&"* 
@40(=3/0* CG $0# A3$4/64 F* 7&43E4<-
$; 3$0# E"3/6/. $F# 54&3M#. 2"$. $)# 

47'3-4T) 4-4'#), 0 ,-.-/0* E&;-4 
$)# 4<-"/&'" -"/ 3<I-.6434 3D#0(0 
µ4 $)# 7"&0<3'" A#(4-" 47/3-=7F#, 
) 070'" "70K.3/34 -"/ :A37/34 #" 
$)&0D#$"/, 4-$=* "7= $0<* -"#=#4* 
$)* ,G 1/-0<µ4#/-;* 9<#=(0<, -"/ 
0/ -"#=#4* $F# $07/-M# 3<#=(F# $)* 
,I-D&"*, >40-"/3"&4'"*, +.II&"*, 
,#$/0B4'"* -"/ H"0(/-4'"*.
X$"# LA37"34 0 7=64µ0* $F# C<%"-
#$/#M# µ4 $0<* 5A&34* (421-422), 
"/Bµ"6F$'3$)-"# 74&' $0<* 7000 
3$&"$/M$4* $0< E<%"#$/#0D 3$&"$0D, 
0/ 070'0/ (/"E/0D3"# -.$F "7= "7.#-
:&F74* 3<#:;-4* -"/ 7A:"/#"# 3<-
#4BM*, "K0D 0/ 5A&34* "&#0D#$"# #" 
$0<* 7"&AB0<# $&=K/µ" ; #4&=, "66. 
-"/ #" $0<* "7464<:4&M30<#. Q=$4 
0 ,-.-/0* 3<I-.6434 3D#"L) =6F# 
$F# -6)&/-M# $)* 47"&B'"* $0< -"/ 
$0<* %;$)34 #" 4-70/;30<# =6" $" 
706D$/µ" B&<3. -"/ "&I<&. -4/µ;6/" 
-"/ 3-4D) $F# #"M# -"/ $0 703= 70< 
:" 3<I-4#$&F#=$"# #" (0:4' I/" $) 
3'$/3) -"/ "7464<:A&F3) $F# "/B-
µ"6M$F# 3$&"$/F$M#. 9DµKF#" µ4 
$0# /3$0&/-= 9F-&.$) (7:21), -"$. 
$)# 0µ/6'" $0< 7&0* $0<* -6)&/-0D* 
$0< 4'74: «1 @4=* )µM# 0D$4 ('3-F#, 
0D$4 70$)&'F# B&;%4/, 0D$4 I"& 43:'4/, 
0D$4 7'#4/, 474' µ) (4 7&0(4;* 43$'#, 
474' $0'#<# 7066. -4/µ;6/" B&<3. $4 
-"/ "&I<&. ) 4--6)3'" 4- $)* 4<I#F-
µ03D#)* $F# 7&03)-=#$F# "<$; -A-
-$)$"/ 7&03;-4/ 4- $0D$F# &D3"3:"/ 
$4 $F# 3$&"$/F$M# $0<* "/Bµ"6M$0<* 
-"/ (/":&AT"/ "<$0D*». 
P 4#A&I4/" $0< ,-"-'0< 7&0-.6434 
$0# :"<µ"3µ= $0< E"3/6/. $F# 54&-
3M# C"&.#0< JG, 0 070'0* %;$)34 #" 
I#F&'34/ $0# :"&&"6A0 -"/ K/6.#-
:&F70 47'3-070. JL "<$0D 7/:"#0-
60I4'$"/ =$/ 0 ,-.-/0* 47/3-AK:)-4 
I/" (4D$4&) K0&. $)# 54&3'". 
84# µ"* .K)34 3<II&"K/-= A&I0 7"&. 
µ=#0# -.70/4* 47/3$06A* 70< <70-
µ#)µ"$'3$)-"# "7= $0# 47'3-070 $0< 
Y4E"&("3'& (Rewardashir), !.&/, $0 
-4'µ4#0 $F# 070'F# AB4/ "7F643:4'. 
P µ#;µ) $0< 40&$.%4$"/ 3$/* 9 ,7&/-
6'0<. 5.QZ.
!"#$"%&'()*(:
Chabot, J.B., Synodicon orientale ou recueil de 
synodes Nestoriens, Paris: Librarie C. Klincksieck 
1902, 3. 254, 257· [µ"#$0*, 2., «P 466)#/-; 
K/6"#:&F7'" -"$. $0<* µA30<* B&=#0<*», 
>C08B, 35 (1923) 131-164· Brock, S., Fire from 
heavens, studies in Syriac theology and liturgy, 
Hampshire: Ashgate 2006, 3. 73-75.

5. (".")7"%&'. @4F&4'$"/ 0 7&M$0* 
7"$&/.&B)* $F# >43$0&/"#M#, 0 470-
#0µ"%=µ4#0* -"/ ,33D&/0*, 6=IF $0< 
=$/ "37.3:)-4 $" #43$0&/"#/-. (=I-
µ"$" ; 474/(; K0'$)34 3$) #43$0&/"-
#/-; 3B06; $)* U(433"* $)* 9<&'"*. 
8/4$A6434 47'3-070* 9464<-4'"* "7= 
$0 484 AF* $0 496 -"/ (/"(AB:)-4 
3$0# :&=#0 $0# 3<II4#; $0< C"E"'0. 
9$)# "&B; ;$"# 0&:=(0L0*, µ4$. =µF* 
"37.3:)-4 $0# #43$0&/"#/3µ=, D3$4-
&" "7= 7/A34/* 70< (AB:)-4 "7= $0# 
47'3-070 >/3'E4F* C"&30<µ.. 5&A-
74/ #" 3)µ4/F:4' =$/ 0 E"3/6/.* $F# 

54&3M# $0# A3$4/64 F* 7&A3E) 3$0# 
"<$0-&.$0&" Z;#F#". 9$)# 2F#3$"-
#$/#0D706) 0 ,-.-/0* 3<#"#$;:)-4 
µ4 0&:0(=L0<* /4&.&B4*, 3$0<* 070'-
0<* (;6F34 =$/ ;$"# 0&:=(0L0* -"/ 
(4# "37"%=$"# $" "/&4$/-. (=Iµ"$" 
$0< #43$0&/"#/3µ0D, -":/3$M#$"* µ4 
"<$= $0# $&=70 "µK'E06) $)# 7&03F-
7/-=$)$. $0<. 
Q0< "70('(0#$"/ -"/ -.70/" 3<I-
I&.µµ"$", =7F* µ/" 0µ/6'" $0< -"$. 
$0< µ0#0K<3/$/3µ0D, $&4/* 0µ/6'4* 
74&' #)3$4'"* -"/ µ/" µ4$.K&"3) µ/-
"* 7&"Iµ"$4'"* 4#=* J6/33"'0< 74&' 
7'3$4F* "7= $" 74&3/-. 3$" 3<&/"-.. 
Q'70$4 =µF* 4L "<$M# (4# AB4/ (/"-
3F:4'. 9M%0#$"/ AL/ 47/3$06A* 70< 
AI&"T4 7&0* "<$=# 0 47'3-070* >/-
3'E4F* C"&30<µ.*.  5.QZ.
6. 8#&*"9$:1,$'. 5/:"#060I4'$"/ 7F* 
"&B/4&.$4<34 74&' $)# 74&'0(0 1339-
1351, (/"(4B=µ4#0* $0# +&)I=&/0. 
P A#"&L) $)* "&B/4&"$4'"* $0< 3<-
#A7434 µ4 $) 3<%<I/-; (/A#4L) $0< 
"<$0-&.$0&" Q&"74%0D#$0* C"3/64'-
0< ,G $0< !4I.60< 20µ#)#0D (1332-
1340) µ4 $)# J/&;#) 5"6"/060I'#". 
1/ "#$4I-6;34/* $0< "<$0-&"$0&/-0D 
%4DI0<* AI/#"# I#F3$A* -"/ 3$)# 2F#-
3$"#$/#0D706), I/’ "<$= 0 7"$&/.&B)* 
NF.##)* N8G 2"6A-"* (1334-1347) %;-
$)34 74&/33=$4&4* 76)&0K0&'4* "7= 
$0# 4<&/3-=µ4#0 4-4' #404-64IA#$" 
µ)$&0706'$) Q&"74%0D#$0* ,-.-/0. 
J-4'#0*, <70E":µ'%0#$"* $)# 7/3$=-
$)$" $F# 4/(;34F#, $/* B"&"-$;&/34 
F* <74&E06/-A*. 
H'I0 "&I=$4&" 0 7"$&/.&B)* 47"#;6:4 
3$0 '(/0 %;$)µ", =$"# 76)&0K0&;:)-
-4 $)# 4-('FL) $)* 5"6"/060I'#"* 
-"/ $0# I.µ0 $0< "<$0-&.$0&" µ4 $)# 
4&FµA#) $0< J/&;#), $)# 7&04&B=-
µ4#) "7= "&/3$0-&"$/-; 0/-0IA#4/" 
$)* Q&"74%0D#$"* (1339). !4 47/-
3$06; $0< (1340) 7&0* $0# ,-.-/0, 
$0# 47A76)L4 I/" $)# "#0B; $0< 7&0* 
$)# 4#A&I4/" "<$; $0< C"3/64'0<, $)# 
070'" B"&"-$;&/34 F* µ0/B4'", -"/ 
$0# -.6434, "74/6M#$"* $0# µ4 $)# 
47/E06; 4--6)3/"3$/-0D 47/$/µ'0<, 
#" 7"&AµE4/ (<#"µ/-., M3$4 #" <70-
B&4F:4' 0 "<$0-&.$0&"* #" (4B:4' 
7'3F $)# 7&M$) 3D%<I= $0<. Q" -'#)-
$&" =µF* $)* "7070µ7;* $)* J/&;#)* 
5"6"/060I'#"*, :<I"$A&"* $0< E<%"-
#$/#0D "<$0-&.$0&" ,#(&0#'-0< +G 
$0< 5"6"/06=I0< (1328-1341), ;$"# 
µ.660# 706/$/-., (/=$/ 0 C"3'64/0* 
474('F-4 $)# "#4L"&$)3'" $0< "7= $)# 
2F#3$"#$/#0D706). JL.660< 0 I.µ0* 
$0<* <7;&L4 7&0\=# $F# 7/43$/-M# 
7"&4µE.34F# /3B<&M# E<%"#$/#M# 
"&B0#$/-M# 0/-0I4#4/M#, $F# 47/-
-"60Dµ4#F# 3B06"&'F#, 70< 4'B"# 
4I-"$"3$":4' "7= $)# 470B; $)* 6"-
$/#0-&"$'"* 3$)# Q&"74%0D#$". 
5&.Iµ"$/, 0 ,-.-/0* 4'B4 47/$&AT4/ 
$0# I.µ0 $0< C"3/64'0< µ4$. $)* 4- 
$)* Q&"74%0D#$0* J/&;#)*, 7&0-4/µA-
#0< #" :A34/ $A&µ" 3$)# 4LF3<%<I/-; 
3<µE'F3; $0<*. ]3$=30 µ4$. $)# "70-
E'F3) $0< C"3/64'0< (6 ,7&. 1340) 


