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Βιβλιογραφία:
AASS Novembris, Bruxellis 1902· Βασίλειος Β΄, 
Μηνολόγιον Ελληνικόν, PG 117· Drake, M.W., 
Saints and their Emblems, New York: Burt Franklin 
1971· Macaire moin., Le Synaxaire. Vie des Saints 
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Perivoli tis Panagias 1996· Παπαηλιοπούλου-
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Καθολική Έκδοσις 1940.

2. Βαλεντίας (Apollinare ή Αplonay 
da Valence, 453-520). Γεννήθηκε στη 
Vienne της Γαλλίας, από οικογένεια 
ευγενών. Σε ηλικία 20 ετών χειροτο-
νήθηκε ιερέας και το 486, 33 ετών, 
διορίστηκε επίσκοπος Βαλεντίας στη 
Γαλλία. Η επισκοπική έδρα της πόλης 
ήταν κενή για πενήντα χρόνια περί-
που, μετά την πολυετή έκλυτη θητεία 
του επισκόπου Μαξίμου. Ο Απολλινά-
ριος περιόρισε τις καταχρήσεις, απο-
κατέστησε τον ηθικό βίο και επανέφερε 
την επισκοπή στην παλαιά της αίγλη. 
Πέθανε 60 ετών, μετά από 34 χρόνια 
επισκοπικής θητείας. Η μνήμη του τι-
μάται από τη Δυτική Εκκλησία στις 5 
Οκτωβρίου.  P.MOR – S.SAUL.

Βιβλιογραφία:
Olivato, R., Sacrari, santi patroni e preghiere military, 
Padova: Messaggero 2009· Vago, Maria, Piccole 
storie di grandi santi, Padova: Messaggero 2007· 
Lazzarin, Piero, Il libro dei Santi. Piccola enciclopedia, 
Padova: Messaggero 2007·BS. 

Απολινάριος. Όσιος Δυτικής Εκ-
κλησίας († περ. 827). Ηγούμενος του 

Μοντεκασίνο. Ενίσχυσε τη μοναστική 
πειθαρχία και ηύξησε την περιουσία 
της μονής, με δωρεές εκ μέρους των 
ευγενών της περιοχής. Λέγεται ότι χά-
ρη στο σημείο του σταυρού, περπάτησε 
πάνω στα νερά του ποταμού Λίρι με 
θαυμαστό τρόπο. Δεν περιλαμβάνεται 
στο Ρωμαϊκό Μαρτυρολόγιο, αλλά οι 
Βενεδικτίνοι τιμούν τη μνήμη του στις 
27 Νοεμβρίου.   P.MOR – S.SAUL.

Βιβλιογραφία:
Olivato, R., Sacrari, santi patroni e preghiere 
military, Padova: Messaggero 2009· Vago, Maria, 
Piccole storie di grandi santi, Padova: Messaggero 
2007· Lazzarin, Piero, Il libro dei Santi. Piccola 
enciclopedia, Padova: Messaggero 2007.

Απολινάριος απολογητής. Επί-
σκοπος Ιεραπόλεως της Φρυγίας. Έζησε 
στους χρόνους του Μάρκου Αυρηλίου 
(161-180). Μνημονεύεται με θαυμα-
σμό από τον Ευσέβιο ως επίσκοπος 
και συγγραφέας. Το συγγραφικό του 
έργο κινήθηκε σε δύο άξονες. Κατ’ 
αρχάς, ως απολογητής έγραψε «Λό-
γον προς τον βασιλέα απολογητικόν» 
(Μάρκο Αυρήλιο), «Προς Έλληνας» 
(πέντε συγγράμματα), «Περί αληθείας» 
(δύο βιβλία) και «Προς Ιουδαίους» 
(δύο βιβλία). Όταν άρχισε η δράση 
του αιρεσιάρχη Μοντανού, ο Απολι-
νάριος αντιμετώπισε τις κακοδοξίες 
του, γράφοντας «Κατά της των Φρυγών 
αιρέσεως» (μοντανισμού). Μάλιστα, το 
αντιμοντανιστικό του αυτό έργο ήταν 

τόσο αξιόλογο, ώστε το συνιστούσε 
με προθυμία ο Σεραπίων Αντιοχεί-
ας. Στον Απολινάριο αποδίδεται αμ-
φιβόλου γνησιότητας έργο «Περί του 
Πάσχα».  Γ.ΔΙΑ.

Βιβλιογραφία: 
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Διήγηση 32002· ΘΗΕ 2 (1963)·Altaner, B., 
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Απολινάριος ο πρεσβύτερος. Γεν-
νήθηκε στην Αλεξάνδρεια στις αρχές 
του 4ου αι. Δίδαξε γραμματική αρχικώς 
στη Βηρυτό της Φοινίκης και αργότε-
ρα (335) στη Λαοδίκεια της Συρίας. 
Εκεί νυμφεύτηκε και απέκτησε υιό, τον 
μετέπειτα αιρεσιάρχη Απολλινάριο, 
επίσκοπο Λαοδικείας. Οι δύο Απολι-
νάριοι συνδέθηκαν με στενή φιλία με 
τους εθνικούς σοφιστές Λιβάνιο και 
Επιφάνιο, πράγμα που οδήγησε στον 
αφορισμό τους από τον Θεόδοτο Λαο-
δικείας. Η μετάνοια που επέδειξαν είχε 
ως αποτέλεσμα την επανένταξη τους 
στην Εκκλησία και τη χειροτονία, του 
μεν πατρός, σε πρεσβύτερο του δε υι-
ού, σε διάκονο. Μετά την απαγόρευση 
του Ιουλιανού (362) να συμμετέχουν 
οι χριστιανοί στην ελληνική παιδεία, ο 
Απολινάριος ανέλαβε τη διαμόρφωση 
των Γραφών στη μορφή της κλασικής 
γραμματείας. Συνέταξε δε και πολλά 
ποιήματα σε μέτρα αρχαιοελληνικά. 
Η τραγωδία Χριστός Πάσχων θεωρείται 
δικό του έργο.  Α.ΖΑΧ.

Βιβλιογραφία:
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Απολινάριος o Λαοδικείας. Αιρε-
τικός θεολόγος. Βίος. Γεννήθηκε περί 
το 312 στη Λαοδικεία της Συρίας. Ο 
πατέρας του, ονομαζόμενος επίσης ο 
Απολινάριος, ιερέας και γραμματικός 
καταγόμενος από την Αλεξάνδρεια, τον 
δίδαξε τα πρώτα γράμματα και του ενέ-
σπειρε αγάπη για τη θύραθεν σοφία. 
Μετά από λαμπρές σπουδές, για πολ-
λά χρόνια, ήσκησε το επάγγελμα της 
ρητορικής, ενώ ήταν γνώστης και της 
εβραϊκής γλώσσας (Ιερώνυμος, De viris 
illustribus 104). Η πολυμάθειά του, κατά 
τον ιστορικό Φιλοστόργιο, συγκρίνεται 
με αυτήν του Μ. Βασιλείου και Γρηγο-
ρίου Θεολόγου (Εκκλ. Ιστ., Η΄, ια, PG 
65:564-565). Και οι δύο Απολινάριοι, 
πατέρας και υιός, συνδέονταν φιλικά 
με τον εθνικό σοφιστή Επιφάνιο, του 

οποίου μάλιστα παρακολουθούσαν δι-
αλέξεις και συζητήσεις. Η συμμετοχή 
τους σε λατρευτική συγκέντρωση που 
οργάνωσε ο Επιφάνιος εξόργισε τόσο 
πολύ τον επίσκοπο Λαοδικείας Θεό-
δοτο, ώστε να τους αφορίσει. Τελικώς, 
κατά τον Σωζομενό, η ειλικρινής και 
έμπρακτη μετάνοιά τους έγινε δεκτή από 
τον Θεόδοτο και έτσι αποκαταστάθηκε 
η εκκλησιαστική κοινωνία τους (Εκκλ. 
Ιστ., SCh 495 (2005) VI,25). Πιθανο-
λογείται ότι τότε ο πατέρας Απολινάριος 
χειροτονήθηκε πρεσβύτερος και ο υιός 
αναγνώστης. 
Ο Απολινάριος συνδεόταν φιλικά με 
τον Μ. Αθανάσιο, ο οποίος, κατά την 
επιστροφή του από τη δεύτερη εξορία, 
διήλθε από την πόλη του φίλου του και 
δέχθηκε τη φιλοξενία του ιδίου και του 
πατέρα του. Το 343 ο καταδικασθείς 
από την ορθόδοξο σύνοδο της Σαρδικής 
ομοιουσιανός Γεώργιος Λαοδικείας, 
αντέδρασε με εχθρότητα προς τον Απο-
λινάριο και τον κατέστησε «ἀκοινώνητον 
καὶ τῆς Ἐκκλησίας ἀλλότριον» (Σωζο-
μενός, Εκκλ. Ιστ., ό.π.). Ο Επιφάνιος 
Κύπρου μας πληροφορεί, χωρίς αυτό 
να είναι βέβαιο, ότι εξορίστηκε. 
Η χειροτονία του σε πρεσβύτερο τοπο-
θετείται περί το 355/6. Το 360/1, με τη 
σύμπραξη των Ορθοδόξων, η σύνοδος 
της Κωνσταντινουπόλεως καταδίκασε 
τον Γεώργιο Λαοδικείας σε έκπτωση από 
τον θρόνο του. Στη θέση του καταδικα-
σθέντος εξελέγη ο Απολινάριος, παρά 
το γεγονός ότι η εκλογή του έπασχε κα-
νονικώς. Όμως, εν τέλει, με παρέμβαση 
του Μ. Αθανασίου, αναγνωρίστηκε από 
τους ορθοδόξους της Ανατολής και από 
την Εκκλησία της Ρώμης.
Ως επίσκοπος, ο Απολινάριος αντέ-
δρασε με σφοδρότητα στο διάταγμα του 
Ιουλιανού (362) που απαγόρευε στους 
χριστιανούς να διδάσκουν ρητορική, 
φιλολογία και φιλοσοφία. Μαζί με τον 
πατέρα του ίδρυσε σχολή και επιδόθηκε 
στη συγγραφή ωδών, ποιημάτων, δια-
λόγων, τραγωδιών και κωμωδιών με 
θεματολογία βιβλική. Την εποχή εκείνη 
έγραψε τα έργα Κατὰ Πορφυρίου και Ὑπὲρ 
ἀληθείας τα οποία και απωλέσθηκαν, αν 
και πιθανολογείται ότι το συγγραφικό 
του έργο ήταν πολύ πλουσιότερο.
Η στάση του κατά του Ευνομίου και του 
Μάρκελλου Αγκύρας καθώς και των 
προδρόμων του αρειανισμού Ωριγέ-
νους και Διονυσίου Αλεξανδρείας τον 
κατέστησαν αρχικώς σεβαστό στη συνεί-
δηση του Μ. Αθανασίου και των Καπ-
παδοκών, ώστε ο Γρηγόριος Θεολόγος 
να χαρακτηρίζει τη μετέπειτα διαμάχη 
τους ως «ζυγομαχίαν ἀδελφικὴν» [Λόγος 
ΚΒ΄, SCh 280 (1980), σ. 24625-26, (PG 
35:1145AB)]. Ο Επιφάνιος Κύπρου 
τον αποκαλεί «πρεσβύτη, σεμνοπρεπὴ 
καὶ ἀεὶ ἀγαπητό». Γι’ αυτό εκφράζει την 
κατάπληξή του, όταν πληροφορείται 
από τους μαθητές του Απολιναρίου 
τις αιρετικές του απόψεις. Δεν μπο-
ρούσε αρχικώς να πιστέψει ότι αυτή 
προερχόταν από τον διδάσκαλό τους 
και προσπάθησε να διακριβώσει αν 

Άγιος Απολλινάριος, λεπτομέρεια από ψηφιδωτό (6ος αι.), ναός Αγίου Απολλινα-
ρίου in Classe, Ραβέννα
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υπήρξε παραποίηση των λόγων του. 
Στο τέλος, αποφαίνεται ότι «οὗτος ἦν 
ὁ ἐν ἀρχῇ» την αίρεση «ἐπινοήσας τε 
καὶ προαγόμενος» [Κατὰ Διμοιριτῶν τῶν 
ὑπό τινων "Ἀπολιναριτῶν" κληθέντων, Κ. 
Holl, Ancoratus und Panarion, Band 
III, Leipzig 1933, σ. 41631-4178 (PG 
42:641D-644A)]. Ήδη, όμως, από τη 
σύνοδο των Τυάνων (368) είχε αρχίσει 
να μεταβάλλεται η στάση των ορθοδό-
ξων έναντι του Απολιναρίου, αν κρίνου-
με από την εκ μέρους των ορθοδόξων 
συμμετοχή του Πελαγίου Λαοδικείας.
Το 373/4 σε σειρά ομιλιών του Απολι-
ναρίου στην Αντιόχεια, στις οποίες ήταν 
παρών και ο Ιερώνυμος, πιθανώς κατέ-
στη σαφές ότι οι θεολογικές του απόψεις 
απέκλιναν από αυτές των ορθοδόξων. 
Εκείνη την εποχή ο αρειανίζων Ευστά-
θιος Σεβαστείας θεωρούσε αιρετικό τον 
Απολινάριο και ήλεγχε δριμύτατα τον 
Βασίλειο Καισαρείας, επειδή δήθεν ο 
Καππαδόκης ιεράρχης αποδεχόταν τις 
θέσεις του. Ο Ευστάθιος και οι περί 
αυτόν κυκλοφόρησαν μάλιστα δύο κεί-
μενα. Το πρώτο, που επιγραφόταν Ρή-
ματα αἱρετικῶν, περιείχε σαβελλιανικές 
και απολιναρικές θέσεις και μολονότι 
ανώνυμο, το απέδιδαν στον Μ. Βασί-
λειο. Το δεύτερο εξαπέλυε κατηγορίες 
κατά του Βασιλείου, ότι δήθεν συμμε-
ριζόταν τις απόψεις του Απολιναρίου, 
με αφορμή την αλληλογραφία μεταξύ 
των δύο ανδρών. 
Από τις επιστολές του Βασιλείου προς 
τον Απολινάριο προκύπτει ότι η αλλη-
λογραφία είχε λάβει χώρα δεκαεπτά 
χρόνια νωρίτερα, όταν ήταν και οι δύο 
λαϊκοί, η δε θεματολογία της δεν ήταν 
σχετική με θέματα πίστεως. Ο Βασίλειος 
δεν φαίνεται να γνωρίζει τις απόψεις του 
Απολιναρίου και έχει θετική γνώμη για 
το πρόσωπό του. Άλλωστε, είναι γνωστό 
ότι ο Βασίλειος καταδίκασε ρητώς τις 
αιρετικές θέσεις που σύμφωνα με τους 
Ευσταθιανούς δήθεν συμμεριζόταν. 
Ο Απολινάριος το 376 πέτυχε να εγκα-
ταστήσει τον μελετιανό πρεσβύτερο 
Βιτάλιο στην επισκοπική έδρα της Αντι-
όχειας. Στόχος του ήταν η περιθωριο-
ποίηση του μετριοπαθούς Μελετίου των 
ανατολικών ορθοδόξων και του αυστη-
ρού Παυλίνου των δυτικών ορθοδόξων 
για την ανάπτυξη της απολιναρικής εκ-
κλησίας του. Για τον σκοπό αυτό προέβη 
σε αντικανονικές χειροτονίες και στη 
σύνταξη θεολογικών πραγματειών, με 
ερμηνευτικό κυρίως περιεχόμενο.
Η διδασκαλία του καταδικάστηκε συ-
νοδικώς το 377 στη Ρώμη, ύστερα από 
ενέργειες του Μ. Βασιλείου, το 379 στην 
Αντιόχεια και το 381 από τη Β΄ Οικου-
μενική Σύνοδο στην Κωνσταντινούπο-
λη. Στη Ρώμη το 382 καταδικάστηκε και 
ο ίδιος προσωπικώς. Παρά την κατα-
δίκη του, παρέμεινε στην επισκοπική 
του έδρα. Το 382 μάλιστα συγκρότησε 
σύνοδο στη Ναζιανζό, η οποία δικαί-
ωσε τις θέσεις του. Το 383 επίσκοπος 
Ναζιανζού εξελέγη απολιναριστής, 
παρόλο που το ίδιο έτος ο Θεοδόσι-
ος ο Μέγας επικύρωσε την καταδίκη 

των απολιναριστών και λίγο αργότερα 
(388) με διάταγμα τούς απαγόρευσε 
να συγκαλούν συνόδους και να έχουν 
επισκόπους (Codex Théodosien, SCh 
497 (2005) XVI 5, 14-15).  
Ο θάνατός του χρονολογείται μεταξύ 
390 και 392, καθώς ο Ιερώνυμος στο 
έργο του De viris illustribus (393) τον 
αναφέρει ως αποβιώσαντα. 
Έργα. Το συγγραφικό έργο του Απο-
λιναρίου είναι αξιόλογο, λόγω όμως 
της αυτοκρατορικής επικύρωσης της 
καταδίκης του ελάχιστα κείμενά του 
σώζονται ολόκληρα. Τα περισσότερα 
απωλέσθησαν, ενώ κάποια άλλα κυ-
κλοφόρησαν υπό τα ονόματα των Μ. 
Αθανασίου, Ιουλίου Ρώμης, Γρηγορίου 
Θαυματουργού κ.ά.
α. Απολογητικά.
Ὑπὲρ ἀληθείας. Στρέφεται κατά της απα-
γόρευσης του Ιουλιανού να παραδίδουν 
θύραθεν μαθήματα οι χριστιανοί, και 
με λογικά επιχειρήματα επιχειρεί να 
αποδείξει το έωλο των ελληνικών δο-
ξασιών. 
Κατὰ Πορφυρίου. Αποτελείται από τρι-
άντα βιβλία. Ο Ιερώνυμος το αξιολο-
γεί ως ένα από τα καλύτερα έργα του, 
αναφέρεται συχνά σε αυτό και παραθέ-
τει εκτενές χωρίο του από το εικοστό 
έκτο βιβλίο. Ο Φιλοστόργιος θεωρεί το 
έργο ανώτερο των αντίστοιχων έργων 
του Μεθοδίου Ολύμπου και Ευσεβίου 
Καισαρείας. 
β. Ερμηνευτικά.
Ο Απολινάριος θεωρείται ένας από τους 
μεγαλύτερους ερμηνευτές του 4ου αι. 
Χρησιμοποιούσε αδιακρίτως το εβραϊ-
κό πρωτότυπο, τη μετάφραση των Ο΄ 
ή και άλλες μεταφράσεις. Ο Ιερώνυμος 
υπήρξε ακροατής του σε ερμηνευτικές 
διαλέξεις, και μας πληροφορεί ότι οι 
ερμηνείες του χαρακτηρίζονταν από επι-
γραμματικότητα. Τα υπομνήματά του 
ήταν σύντομα και επίτομα. Όλα τα ερμη-
νευτικά έργα του μας είναι γνωστά από 
έμμεσες μαρτυρίες και από παραθέματα 
αποσπασμάτων. Δεν συγκαταλέγεται 
στους αλληγοριστές ή τους ιστορικο-
φιλολογικούς ερμηνευτές. Επιδιώκει 
το ηθικό νόημα και πολλές φορές χρη-
σιμοποιεί την τυπολογία. 
Από την ΠΔ μαρτυρούνται υπομνήματα 
στους Ψαλμούς, στον Εκκλησιαστή, στον 
Ησαΐα, δύο στον Ωσηέ (ένα σύντομο 
και ένα νεότερο εκτενέστερο) και στον 
Μαλαχία. Ο Ιερώνυμος μας δίδει και 
την πληροφορία ότι είχε γράψει υπο-
μνήματα και σε άλλα παλαιοδιαθηκικά 
προφητικά βιβλία. Σώζονται επίσης 
ερμηνευτικά λήμματα στην Οκτάτευχο, 
στο Άσμα Ασμάτων, στις Παροιμίες, στον 
Ιώβ, στον Ιερεμία, στον Ιεζεκιήλ και στον 
Δανιήλ.
Από την ΚΔ μαρτυρούνται, επίσης από 
τον Ιερώνυμο, υπομνήματα στον Ματ-
θαίο, στην Α΄ προς Κορινθίους, στην Προς 
Γαλάτας, στην Προς Εφεσίους, και λείψα-
να σχολίων στον Ιωάννη, στον Λουκά, 
στην Προς Ρωμαίους και στην Προς Εβραί-
ους. Η σωζόμενη Μετάφρασις διὰ στίχων 
εἰς τὸν Ψαλτῆρα, και η υπό το όνομα 

του Νόννου παράφραση του ευαγγελίου 
του Ιωάννου έχουν γραφεί σε ηρωικά 
εξάμετρα. Και τα δύο έργα εσφαλμένως 
αποδόθηκαν στον Απολινάριο. 
γ. Αντιρρητικά.
Στα αντιρρητικά έργα του Απολιναρίου 
κατατάσσονται ο Λόγος συλλογιστικὸς 
κατὰ Διοδώρου πρὸς Ἡράκλειον, Πρὸς 
Διόδωρον ἢ τὸ κατὰ κεφάλαιον βιβλίον, 
Πρὸς Φλαβιανόν, Πρὸς Πέτρον (Αλε-
ξανδρείας), Πρὸς Ἰουλιανόν. Από αυτά, 
σώζονται κάποια αποσπάσματα. Είναι 
επίσης γνωστοί και οι αντιρρητικοί 
τίτλοι, Κατὰ Ὠριγένους, Κατὰ Διονυσίου 
Ἀλεξανδρείας, Κατὰ Μαρκέλλου και Κατὰ 
Εὐνομίου. Από τα έργα αυτά δεν διεσώθη 
κανένα απόσπασμα.
δ. Δογματικά.
Πρὸς Ἰοβιανόν. Γράφηκε το 363 προς τον 
αυτοκράτορα Ιοβιανό για να εκθέσει εν 
συντομία την πίστη του. Σώζεται στην 
ελληνική, συριακή και αρμενική.
Ἡ κατὰ μέρος πίστις. Σώζεται υπό το 
όνομα του Γρηγορίου Θαυματουργού. 
Είναι το εκτενέστερο από τα σωζόμε-
να έργα του με πιθανές μεταγενέστερες 
επεμβάσεις. 
Ἀπόδειξις περὶ τῆς θείας σαρκώσεως 
τῆς καθ᾽ ὁμοίωσιν ἀνθρώπου. Αντιπρο-
σωπευτικό έργο του Απολιναρίου, το 
οποίο εγράφη προ της καταδίκης του 
στην Αντιόχεια το 379. Αποσπάσματά 
του σώζονται στον κατά Απολλιναρίου 
αντιρρητικό λόγο του Γρηγορίου Νύσ-
σης, ο οποίος και τον αντέκρουσε.
Περὶ τῆς ἐν Χριστῷ ἑνότητος τοῦ σώματος 
πρὸς τὴν θεότητα. Σώζεται ολόκληρο, 
περιέχον τις χριστολογικές απόψεις του 
Απολιναρίου. 
Περὶ πίστεως καὶ ἐνσαρκώσεως. Σώζεται 
μάλλον ακέραιο σε συριακή μετάφραση 
και μεγάλο τμήμα του στο ελληνικό πρω-
τότυπο. Στο ίδιο έργο μάλλον ανήκει και 
το απόσπασμα Περὶ ἑνώσεως.
Ὅτι εἷς ὁ Χριστός. Ομιλία στα Θεοφά-
νεια. Έχει σωθεί στην ελληνική και 
συριακή. 
Περὶ σαρκώσεως τοῦ Θεοῦ Λόγου. Σώζεται 
σε μορφή επιστολής.
Πρὸς Διονύσιον πρεσβύτερον. Η συριακή 
μετάφραση υπάρχει ακεραία, συναριθ-
μούμενη με κάποια αποσπάσματα του 
ελληνικού πρωτοτύπου. 
Τέλος, σώζονται αποσπάσματα των εξής 
έργων: 
Περὶ ἑνώσεως, Περὶ σαρκώσεως, Περὶ σαρ-
κώσεως ἢ εἰς τὴν παράδοσιν τῆς ἀποτάξεως 
καὶ τῆς πίστεως, Μαρίας ἐγκώμιον καὶ 
περὶ σαρκώσεως, Εἰς τὴν ἐπιφάνειαν τὴν 
ἔνσαρκον τοῦ Θεοῦ, Πρὸς τοὺς ἄνθρωπον 
ὑπὸ τοῦ Λόγου προσειλῆφθαι λέγοντας, 
Συλλογισμοί, Ἀνακεφαλαίωσις, Λόγοι, 
Διάλογοι, Ὅτι Θεὸς ἔνσαρκος ὁ Χριστός, 
Πρὸς Σεραπίωνα, Πρὸς Τερέντιον, Πρὸς 
τοὺς ἐν Διοκαισαρείᾳ ἐπισκόπους, Πρὸς 
Διονύσιον Β΄. Στα έργα του Σωζομενού 
και Νεμεσίου Εμέσης απαντούν επίσης 
αποσπάσματα από έργα που δεν είναι 
δυνατόν να προσδιορισθούν.
ε. Επιστολές. Από τις πολυάριθμες 
επιστολές σώζονται η Πρὸς τοὺς ἐν 
Διοκαισαρείᾳ ἐπισκόπους στη συριακή και 

η πρώτη Πρὸς Διονύσιον, καθώς και ελά-
χιστα αποσπάσματα από επιστολές του 
Πρὸς Διονύσιον, Πρὸς κόμητα Τερέντιον, 
Πρὸς Σεραπίωνα και Πρὸς Ἰουλιανόν.
Στις επιστολές αυτές θα πρέπει να προ-
στεθούν οι επιστολές που αντάλλαξε με 
τον Μ. Βασίλειο, στον οποίον απαντά 
ο Απολινάριος για να του διευκρινίσει 
την άποψή του για τους όρους 'ουσία' 
και 'ομοούσιο'. Η γνησιότητα των επι-
στολών αυτών έχει αμφισβητηθεί από 
πολλούς ερευνητές ενώ κάποιοι άλλοι 
έχουν ταχθεί υπέρ της γνησιότητάς τους. 
Κατά τον Π. Χρήστου είναι πιθανό, αν 
δεν εγράφησαν από κύκλους προσκεί-
μενους στον Ευστάθιο Καισαρείας, να 
έχουν κατασκευαστεί από τους ίδιους 
τους απολιναριστές (Χρήστου, Ελληνική 
Πατρολογία, τ. 4, σ. 527).
Διδασκαλία. Πολλά από τα έργα του 
Απολιναρίου απωλέσθησαν και πολλά 
σημεία της απολιναρικής πίστης προ-
έρχονται από μεταγενέστερους απολι-
ναριστές. Ωστόσο, παρά τις ανωτέρω 
δυσκολίες, από τα ήδη υπάρχοντα στοι-
χεία της έρευνας προκύπτει με σαφή-
νεια η χριστολογική διδασκαλία του 
Απολιναρίου. 
Ο Απολινάριος προσπάθησε να υπερα-
σπιστεί την πλήρη θεότητα του Χριστού, 
να απαντήσει, δηλαδή, στο πρόβλημα 
που αφορούσε τη σχέση θεότητας και 
ανθρωπότητας στο πρόσωπο του Ιησού 
και να αποκλείσει την ιδέα της ηθικής 
αυξήσεώς του.
Κατά αναλογίαν με τους αρειανούς, οι 
οποίοι προσπάθησαν να ερμηνεύσουν 
την ενότητα και τριαδικότητα του Θεού, 
επιχείρησε να ερμηνεύσει τον τρόπο 
ενώσεως της θείας και ανθρωπίνης φύ-
σεως και να ορίσει στον σαρκωθέντα 
Λόγο πώς ενώθηκε πλήρως η θεία και 
ανθρώπινη φύση. Θέλοντας να υπο-
στηρίξει το πραγματικό της ενανθρω-
πήσεως και να απαντήσει στις απόψεις 
των γνωστικών και των δοκητών, που 
αμφισβητούσαν τη δυνατότητα προσέγ-
γισης του αισθητού και νοητού κόσμου, 
διαμόρφωσε χριστολογία, η οποία υπο-
τιμούσε την ανθρωπότητα του Θεού Λό-
γου. Επειδή δεν μπορούσε να διακρίνει 
τους όρους 'φύση' και 'υπόσταση', δια-
κήρυττε ότι η πλήρης ένωση θείας και 
ανθρώπινης φύσης στο πρόσωπο του 
Χριστού ήταν αδύνατη και υποστήρι-
ζε, κινούμενος από την αριστοτελική 
αρχή, ότι δύο τέλεια δεν μπορούν να 
γίνουν ένα.
Τόσο το δόγμα της Νικαίας, όσο και ο 
Απολινάριος βασίζουν στη θεία φύση 
του Χριστού την απαλλαγή του ανθρώ-
που από την αμαρτία και τη θέωση. 
Κατά τον Ρουφίνο, η χριστολογία του 
διακρίνεται σε δύο περιόδους. Αρχικώς 
δεχόταν τη διχοτομία της ανθρώπινης 
φύσης, ενώ αργότερα υποστήριξε την 
τριχοτομία. Κατά την πρώτη περίοδο, 
διδάσκει ότι ο σαρκωθείς Υιός του Θε-
ού προσέλαβε μόνο την ανθρώπινη 
σάρκα, ενώ τη θέση της ψυχής προ-
σέλαβε ο Λόγος του Θεού. Στη συνέ-
χεια, μετακινήθηκε από αυτήν τη θέση 
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και ως τριτοχομιστής υποστήριξε ότι 
από τα τρία συστατικά του ανθρώπου, 
ο Υιός του Θεού πήρε με τη σάρκωσή 
του το σώμα και την άλογη ψυχή, ενώ 
τη θέση της έλλογης ψυχής κατέλαβε ο 
προαιώνιος Θεός Λόγος. Ο Απολινάρι-
ος πίστευε ότι εξαιτίας της πτώσεως, ο 
ανθρώπινος νους ήταν διεφθαρμένος. 
Καθώς ταύτιζε τον ανθρώπινο νου με 
το σαρκικό φρόνημα, δεν μπορούσε να 
δεχθεί ότι ο Υιός του Θεού κατά το μυ-
στήριο της Εναθρωπήσεως προσέλαβε 
τον «τρεπόμενον καὶ αἰχμαλωτιζόμενον 
λογισμοῖς ῥυπαροῖς» ανθρώπινο νου 
[Πρὸς τοὺς ἐν Διοκαισαρείᾳ ἐπισκόπους, 
2, ΒΕΠΕΣ 73 (1994) 10320].
Χρησιμοποιώντας το Παύλειο χωρίο: 
«Αὐτὸς δὲ ὁ Θεὸς τῆς εἰρήνης ἁγιάσαι 
ὑμᾶς ὁλοτελεῖς, καὶ ὁλόκληρον ὑμῶν 
τὸ πνεῦμα καὶ ἡ ψυχὴ καὶ τὸ σῶμα 
ἀμέμπτως ἐν τῇ παρουσίᾳ τοῦ Κυρίου 
ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ» (1 Θεσ 5:23) 
συγκεφαλαίωσε τη χριστολογική του 
διδασκαλία με τη φράση: «Οὐ δύο φύ-
σεις τὸν ἕνα Υἱόν, μίαν προσκυνητὴν 
καὶ μίαν ἀπροσκύνητον, ἀλλὰ μίαν 
φύσιν τοῦ Θεοῦ Λόγου σεσαρκωμένην 
καὶ προσκυνουμένην μετὰ τῆς σαρκὸς 
αὐτοῦ» Πρὸς Ἰοβιανόν, ΒΕΠΕΣ 73 (1994) 
478-11].
Για να αντιδιαστείλει μάλιστα την αν-
θρωπότητα του Χριστού με αυτή των 
ανθρώπων, χρησιμοποιούσε την έννοια 
«επουράνιος άνθρωπος». Με τον τρόπο 
αυτό θεωρούσε ότι διέσωζε τη θεότητα 
του Χριστού και τόνιζε ότι η ανθρώπινή 
Του φύση ήταν άτρεπτη και αναμάρτητη 
και άρα διαφορετική από τη φύση των 
ανθρώπων. Στην ουσία υποστήριζε την 
πρόσληψη μίας προπτωτικής και όχι 
μεταπτωτικής φύσης. Πίστευε πως με 
αυτόν τον τρόπο δεν μείωνε τη θεία 
ουσία λόγω της συνάφειας ακτίστου 
και κτιστού. 
Η διδασκαλία του Απολιναρίου φέρει 
χαρακτηριστικά στοιχεία δοκητισμού, 
αφού κολοβώνει την ανθρώπινη φύ-
ση του Χριστού. Με αυτόν τον τρόπο 
ο Απολινάριος στερούσε από τη φύση 
του ανθρώπου τη δυνατότητα σωτη-
ρίας, διότι, όπως παρατηρεί ο Γρη-
γόριος ο Θεολόγος «εἴ τις εἰς ἄνουν 
ἄνθρωπον ἤλπικεν, ἀνόητος ὄντως 
ἐστὶ καὶ οὐκ ἄξιος ὅλως σῴζεσθαι. Τὸ 
γὰρ ἀπρόσληπτον, ἀθεράπευτον· ὃ δὲ 
ἥνωται τῷ Θεῷ, τοῦτο καὶ σῴζεται. Εἰ 
ἥμισυς ἔπταισεν ὁ Ἀδάμ, ἥμισυ καὶ τὸ 
προσειλημμένον καὶ τὸ σῳζόμενον. Εἰ 
δὲ ὅλος, ὅλῳ τῷ γεννηθέντι ἥνωται, καὶ 
ὅλως σῴζεται» [Γρηγορίου Θεολόγου, 
Ἐπιστολὴ 101, Πρὸς Κληδόνιον πρεσβύτε-
ρον ἐπιστολὴ πρώτη, SCh 208 (1974) 33-
34, σ. 501-13, (PG 37:181C-184A)]. 
Ο Γρηγόριος Νύσσης αναίρεσε τη διδα-
σκαλία του, υποστηρίζοντας ότι ο Υιός 
και Λόγος του Θεού δια της Ενανθρωπή-
σεως προσέλαβε ολόκληρη την ανθρώ-
πινη φύση, η οποία κατά την ανάκρασή 
της με τη Θεία θεώθηκε, χωρίς να απορ-
ροφηθεί ή να εξαφανιστεί στην απειρό-
τητα της Θείας φύσεως [Κατὰ Εὐνομίου, 
ΙΙΙ, 3, 62-63, στο Gregorii Nysseni opera, 

τ. 2.2, Leiden: Brill 1960, σ. 13011-21 
(PG 45:705ΑΒ)]. Αν δεν είχε επιτε-
λεσθεί το έργο της σαρκώσεως στον 
ανθρώπινο νου του Χριστού, τότε δε 
θα μπορούσε να μεταλάβει το μυστή-
ριο της λύσης της αμαρτίας «ὁ ἐν ἡμῖν 
αὐτοκίνητος νοῦς, καθ’ ὅσον οἰκειοῖ 
ἑαυτὸν Χριστῷ» [Γρηγορίου Νύσσης, 
Ἀντιρρητικὸς Ἀπολιναρίῳ, στο Gregorii 
Nysseni opera, τ. 3.1, Leiden: Brill, 
1958, σ. 19126-35 (PG 45: 1209BC)].
Τη διδασκαλία των απολιναριστών κα-
ταδικάζει ο 1ος κανόνας της Β΄ Οικουμε-
νικής συνόδου, ενώ ο 7ος κανόνας της 
ίδιας συνόδου, ο οποίος επαναλήφθηκε 
με τον 95ο της Πενθέκτης, ρυθμίζει τον 
τρόπο επιστροφής τους στην Εκκλησία. 
Ήδη από τη Γ΄ Οικουμενική σύνοδο 
φαίνεται ότι είχε παγιωθεί στη συνεί-
δηση της Εκκλησίας η αντίληψη ότι, 
όχι μόνον οι μεταγενέστεροι οπαδοί 
της διδασκαλίας του, αλλά και ο ίδιος ο 
Απολινάριος ήταν αιρετικός. Στο σημείο 
αυτό συμφωνούσε και η αντικείμενη στη 
Γ΄ Οικουμενική σύνοδο, ήτοι τη σύνοδο 
των Ανατολικών επισκόπων υπό τον 
Ιωάννη Αντιοχείας, η οποία μάλιστα 
τον αναφέρει ως «τελευτήσαντα ἐν τῇ 
αἱρέσει» (ACO 1.1.5, σ. 13017).
 Ο 1ος κανόνας της Πενθέκτης κατα-
δικάζει τον Απολινάριο ως πρόσωπο, 
ακολουθώντας την κανονική παράδο-
ση των προηγούμενων Οικουμενικών 
συνόδων και δη της Ε΄ Οικουμενι-
κής συνόδου, η οποία στον επίσημο 
όρο της κατατάσσει τον Απολινάριο 
μεταξύ των αιρετικών και απευθύνει 
τον 11ο Αναθεματισμό της σε όσους 
αρνούνται να τον αναθεματίσουν 
(ACO 4.1, σ. 21825· 4.1, σ. 2188-13). 
Την ίδια στάση απέναντι στον Απολι-
νάριο τήρησε και η Ζ΄ Οικουμενική 
σύνοδος, η οποία τον αποκαλεί αιρε-
σιάρχη (Mansi 13:400AB).  Α.ΓΛΑ.
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Απολινάριος Σιδόνιος. Βλ. Σιδό-
νιος.

Απολιναρισμός. Αίρεση που αφορά 
τις θεολογικές αντιλήψεις του Απολι-
ναρίου Λαοδικείας. Αυτές προέκυψαν 
εξαιτίας του φιλοσοφικού του υπόβα-
θρου και της αμβλύτητας του κριτηρίου 
του ως προς τον χριστιανισμό. Ο Απο-
λινάριος θαύμαζε τον Μ. Αθανάσιο και 
είχε αλληλογραφία με τον Μ. Βασίλειο, 
ενώ οι Καππαδόκες τον εκτιμούσαν για 
την παιδεία του, καθώς και τον ζήλο που 
είχε κατά των θεολογικών θέσεων των 
Αρείου και Παύλου Σαμοσατέα. Εντού-
τοις, ο ζήλος του Απολιναρίου δεν απο-
δεικνύει και την ορθοδοξία του. Ήταν 
ορθολογιστής και επιζητούσε να κατανο-
ήσει τη θεολογία με τις δικές του φιλο-
σοφικές προϋποθέσεις. Έτσι πολεμούσε 
μεν τους αρειανούς, αλλά οπαδός της 
Νικαίας θεωρείται μόνον ως προς την 
αποδοχή του ομοουσίου του Υιού και 
του Αγίου Πνεύματος προς τον Πατέρα. 
Το Σύμβολο της Νικαίας το διατυπώ-
νει, σε ό,τι αφορά την Ενανθρώπηση, 
σύμφωνα με τις δικές του θεολογικές 
αντιλήψεις, όπου ο Λόγος ενώνεται με 
άψυχη ανθρώπινη σάρκα.
Ορμώμενος από τη, διασπαστική της 
ενότητας του προσώπου του Χριστού, 
θεολογία των αρειανών, στοχεύει να 
καταδείξει και να ερμηνεύσει τη διαδι-
κασία της Ενσάρκωσης. Ήθελε, δηλαδή 
να διασώσει την ενότητα της θεότητας 
και της ανθρωπότητας στο πρόσωπο του 
Χριστού. Ταυτίζοντας φύση και υπόστα-
ση, πράγμα σχεδόν αυτονόητο για τα τό-
τε θεολογικά δεδομένα, αφού δεν είχαν 
ακόμα αποκρυσταλλωθεί εννοιολογικά 
οι δύο όροι, έκανε λόγο για έναν Υιό, ο 
οποίος είναι μία φύση, δηλαδή μία υπό-
σταση. Η διατύπωση αυτή στηριζόταν 
και στην αριστοτελική φιλοσοφία, όπου 
δύο τέλεια δεν ήταν δυνατόν να ενω-
θούν και να δώσουν ένα άλλο τέλειο. 

Την τελειότητα του ανθρώπου ο Απολι-
νάριος εντόπιζε στον νου του, ο οποίος 
νους εκπροσωπούσε τη φύση και την 
υπόσταση (του ανθρώπου). Ταυτόχρονα 
όμως ο νους του ανθρώπου αποτελούσε 
την έδρα της ελευθερίας και αυτεξου-
σιότητας. Έτσι, ως αυτοκράτωρ, μπορεί 
να εναντιωνόταν στο θείο θέλημα και 
να μην το ακολουθούσε, πράγμα που 
θα σήμαινε τη δυνατότητα του Χριστού 
να αμαρτήσει. Γι’ αυτό και τον απέκλει-
σε από τη διαδικασία της σάρκωσης. 
Ο Απολινάριος, χρησιμοποιούσε την 
πλατωνική τριμερή φιλοσοφική διά-
κριση του ανθρώπου σε σώμα, άλογη 
ψυχή και νου, δηλαδή λογική ψυχή. 
Στον τέλειο Λόγο ένωνε όχι τον τέλειο 
άνθρωπο, αλλά ένα μέρος του ανθρώ-
που, το υλικό και άλογο. Τη θέση της 
λογικής ψυχής, του νου, καταλάμβανε 
κατά την ένωση ο ίδιος ο Λόγος. Το 
νέο ον που προέκυπτε, διότι για τέτοιο 
πρόκειται, δεν ήταν ούτε τέλειος Θεός 
ούτε βέβαια τέλειος άνθρωπος, αλλά 
Θεός σαρκοφόρος:  «μιᾷ δὲ συγκράτῳ 
φύσει σαρκικῇ τε καὶ θεϊκῇ». 
Ο Απολινάριος δεν έκανε λόγο για ένω-
ση δύο φύσεων, δηλαδή του Θεού και 
του ανθρώπου. Στον Χριστό δεν έχουμε 
ταυτισμό δύο φύσεων και πολύ περισ-
σότερο δεν μπορούμε να κάνουμε λόγο 
για απορρόφηση της ανθρώπινης από 
τη θεία φύση. Άρα μπορεί ο απολιναρι-
σμός να κατέληξε στον μονοφυσιτισμό, 
αλλά ο ίδιος δεν είναι τέτοιος, διότι ο 
εισηγητής του ομιλούσε για μια σύνθετη 
φύση (αυτό ήταν ο Χριστός), η οποία 
προερχόταν από την ένωση του Θεού με 
ανθρώπινη σάρκα. Με την ευφυή, φι-
λοσοφικά, σύλληψή του, ο Απολινάριος 
εξασφάλιζε την ενότητα του προσώπου 
του Χριστού. Στην αντίληψή του, εάν 
οι φύσεις ήταν με κάποιο τρόπο δια-
κριτές, αυτό θα σήμαινε αρειανισμό, 
καθώς και τη δυνατότητα του Χριστού 
να αμαρτήσει.
Ο Απολινάριος ήθελε να επιβάλει τις 
θεολογικές του αντιλήψεις και στην επί-
σημη Εκκλησία, όμως οι αντιδράσεις 
που συνάντησε τον οδήγησαν στη σύ-
σταση ιδιαίτερου εκκλησιαστικού οργα-
νισμού στους κόλπους της αντιοχειανής 
κοινότητας. Μετά τον θάνατό του (390 
ή 392) οι μαθητές και οπαδοί του δια-
κρίθηκαν σε τρεις ομάδες, την ακραία, 
τη μετριοπαθή και αυτήν, η οποία τη-
ρούσε μια μέση στάση. Οι πρώτοι είχαν 
ηγέτη τον Πολέμιο και δεν δέχονταν 
δύο φύσεις, αλλά μία ενιαία ουσία θε-
ότητος και σάρκας, γι’ αυτό και ονο-
μάστηκαν Συνουσιαστές. Οι δεύτεροι, 
με εκπρόσωπο τον Βιτάλιο Αντιοχείας, 
ακολουθούσαν τις βασικές γραμμές της 
θεολογίας του Απολιναρίου. Μέση στά-
ση τηρούσαν οι οπαδοί του Τιμοθέου  
Βηρυτού, δεχόμενοι την ύπαρξη δύο 
φύσεων, καθώς και ότι η θεότητα και 
η σάρκα ήταν ομοούσιες.
Οι προφανείς δογματικές αποκλίσεις, 
οι συνεπακόλουθες σωτηριολογικές 
προεκτάσεις, αλλά και η ταχεία διάδο-
ση του απολιναρισμού στην ευρύτερη 
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