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Η αρταία ελληνική υιλοσουία στη θεολογική σκέυη τοσ Βσζαντίοσ1
 

 
Οη Παηέξεο ηεο Δθθιεζίαο ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα αληηκεησπίζνπλ κεγάιεο 

αηξέζεηο ηεο επνρήο ηνπο, αλαγθάζηεθαλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ ηξέρνπζα 

θηινζνθηθή νξνινγία
2
 απφ ηε ζηηγκή πνπ νη αληίπαινη ηνπο, αηξεηηθνί, κε απηήλ ηελ 

                                                           
1
 Δηζήγεζε ηνπ ζπγγξαθέα ζηελ Δθπαηδεπηηθή – Θενινγηθή εκεξίδα ησλ λνκψλ Υαλίσλ θαη Ρεζχκλνπ 

πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 5 θαη 6 Γεθεκβξίνπ 2005, ζηα Υαληά θαη ην Ρέζπκλν αληίζηνηρα, κε ζέκα 

«Ζ Μαξηπξία ηνπ Θενιφγνπ ζηε ζχγρξνλε εθπαίδεπζε». Γεκνζηεχζεθε ζην πεξηνδηθφ Απφζηνινο 

Τίηνο, Δπίζεκν δειηίν ηεο Δθθιεζίαο ηεο Κξήηεο, πεξίνδνο Γ΄, ηεχρνο 3, Γεθέκβξηνο 2005, ζει. 94 – 

106.  

2
 Ζ θηινζνθία είλαη ιεηηνπξγία πνπ έρεη άκεζε ζρέζε κε ηηο επηζηήκεο θάζε επνρήο. Πξνεγνχληαη νη 

επηζηήκεο, νη νπνίεο εμεηάδνπλ κηθξνζθνπηθά ηνλ θφζκν θαη αθνινπζεί ε θηινζνθία πνπ ηηο 

ρξεζηκνπνηεί γηα λα ηνλ δεη καθξνζθνπηθά. Βι. Γεσξγίνπ Μαξηδέινπ, Φηινζνθία θαη ζενινγία ζηελ 

παηεξηθή παξάδνζε, δεκνζηεπκέλν ζην Οξζφδνμν δφγκα θαη ζενινγηθφο πξνβιεκαηηζκφο. Μειεηήκαηα 

δνγκαηηθήο ζενινγίαο Β΄ ηφκνο. Δθδφζεηο Π. Πνπξλαξά, Θεζζαινλίθε 2000, ζει. 20 – 29˙ Νίθνπ 

Μαηζνχθα, Ηζηνξία ηεο Φηινζνθίαο (Αξραίαο ειιεληθήο – Βπδαληηλήο – Γπηηθνεπξσπατθήο κε ζχληνκε 

εηζαγσγή ζηε θηινζνθία), εθδφζεηο Π. Πνπξλαξά, Θεζζαινλίθε 2002, ζει. 35, 304 θαη θπξίσο ζηελ 

παξαπνκπή 1˙ Νίθνπ Μαηζνχθα, Γνγκαηηθή θαη ζπκβνιηθή ζενινγία, Α΄ ηφκνο, εθδφζεηο Π. Πνπξλαξά, 

Θεζζαινλίθε 1996, ζει. 51 – 54˙ Νίθνπ Μαηζνχθα, Γνγκαηηθή θαη ζπκβνιηθή ζενινγία, Β΄ ηφκνο, εθδ. 

Π. Πνπξλαξά, Θεζζαινληθή 1996, ζει. 89 – 91˙ Λάκπξνπ ηάζνπ, Αίκα ζηαθπιήο, εθδφζεηο Αξκφο, 

Αζήλα, ζει. 69 – 90˙ Λάκπξνπ ηάζνπ, Παηεξηθή θξηηηθή ηεο θηινζνθηθήο κεζφδνπ, εθδ. Π. Πνπξλαξά, 

Θεζαινλίθε 1989, ζει. 18 – 19˙ Μάξηνπ Μπέγδνπ, Φηινζνθηθή αλζξσπνινγία ηεο ζξεζθείαο, εθδ. 

Διιεληθά Γξάκκαηα, Αζήλα, 1994, ζει. 82 – 89˙ Υξήζηνπ Γηαλλαξά, Σρεδίαζκα εηζαγσγήο ζηε 

θηινζνθία, Αζήλα 1980, ζει. 18 – 21˙ Γεσξγίνπ Μεηαιιίδε, Γακαζθελφο θαη ζσηεξία, Θεζζαινλίθε 

2002, (δηδαθηνξηθή δηαηξηβή) ζει. 92˙ Ilona Opert, A christianisation of Pagan Etymologies, ζην 

StudPat 5, Berlin 1962, ζει. 532˙  Βαζηιείνπ Ν. Σαηάθε, Ζ βπδαληηλή θηινζνθία (ζε κεηάθξαζε απφ ηε 

γαιιηθή έθδνζε Δχαο Καιπνπξηδή κε επνπηεία θαη βηβιηνγξαθηθή ελεκέξσζε Λίλνπ Μπελάθε) απφ ηελ 

Δηαηξεία πνπδψλ λενειιεληθνχ πνιηηηζκνχ θαη γεληθήο παηδείαο Αζήλα 1977, ζει. 9, 112˙ Βαζηιείνπ 

Ν. Σαηάθε, Θέκαηα ρξηζηηαληθήο θαη βπδαληηλήο θηινζνθίαο Αζήλα 1952, ζει. 10. Δπηπιένλ πνιχ 

ελδηαθέξνπζεο απφςεηο γηα ην ζέκα βι. Despo A. Lialiou, Greek philosophy and Christian tradition in 

st. Gregory of Nazianzus : unity – triplicity, ζην έξγν Γξεγνξηαλά Β΄ (ηφκνο) θαη ζχκκηθηα,  εθδφζεηο Π. 
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νξνινγία δίδαζθαλ, έγξαθαλ ηα πνηήκαηα ηνπο θαη επέβαιαλ ηηο απφςεηο ηνπο. ηα 

θείκελα ησλ Παηέξσλ ηεο Δθθιεζίαο ην εμσηεξηθφ ζρήκα ησλ θηινζνθηθψλ φξσλ 

παξέκεηλε ίδην, άιιαμε φκσο εληειψο ην πεξηερφκελν ηνπο, ην νπνίν έγηλε θαζαξά 

βηβιηθφ, ζενινγηθφ. Ο Ησάλλεο ν Γακαζθελφο ηνλ 8 αηψλα ζην έξγν ηνπ Πξφο ηνὺο 

δηαβάιινληαο ηὰο ἁγίαο εἰθφλαο ξσηάεη δεηθηηθά πνπ βξήθεο ζηελ Παιαηά Γηαζήθε ή 

ζην Δπαγγέιην ην φλνκα ηεο Τξηάδνο, ή ην ὀκννχζηνλ ή ην κία ὑπφζηαζηο ηνπ Χξηζηνχ, 

δχν θχζεηο, απηνιεμεί; Αιιά φκσο, ζπλερίδεη, επεηδή ηα φξηζαλ απηά νη άγηνη Παηέξεο 

απφ ηηο ηζνδχλακεο κε απηά ιέμεηο ηεο Αγίαο Γξαθήο ηα δερφκαζηε θαη απηνχο πνπ δελ 

ηα δέρνληαη ηνπο αλαζεκαηίδνπκε.
3
 Σν κήλπκα ηνπ επαγγειίνπ δελ εθθξάδεηαη πιένλ 

κφλν κε ηνλ ζπκβνιηθφ – παξαβνιηθφ ιφγν ηεο Αγίαο Γξαθήο αιιά θαη κε ηε 

θηινζνθηθή νξνινγία ελψ παξακέλεη πάληνηε, βέβαηα, αηφθην θαη θαζαξφ. Άιισζηε 

γηα ηνπο βπδαληηλνχο Παηέξεο ε γιψζζα θαη ε νξνινγία δελ απνηεινχλ αληηθείκελν 

                                                                                                                                                                      

Πνπξλαξά Θεζζαινλίθε 1998˙ ζει. 45 θ. ε.˙ G. Bardy, “Philosophie” et “Philosophe” dans le 

vocabulaire des premiers siecles, ζην ZAM 25 (1949), ζει. 97 – 108˙ Herbert Hunger, Βπδαληηλή 

ινγνηερλία (Ζ ιφγηα θνζκηθή γξακκαηεία ησλ βπδαληηλψλ). Σφκνο Α΄ (Μεηάθξαζε Λ. Γ. Μπελάθεο, Η. 

Β. Αλαζηαζίνπ). Μνξθσηηθφ ίδξπκα Δζληθήο Σξαπέδεο, Αζήλα 1991, ζει. 102˙ Ησάλλε Γξ. Πιεμίδα, 

Πξφζσπν θαη θχζε. Πξνβιεκαηηζκνί γχξσ απφ ηελ έλλνηα ηνπ πξνζψπνπ ζηε ζθέςε ηνπ Ησάλλε 

Γακαζθελνχ. Δθδφζεηο Νεζίδεο, 2001, ζει. 20 θ. ε. θπξίσο δε ε παξαπνκπή 23. Γεσξγίνπ Φινξφθζθπ, 

Οἱ Ἀλαηνιηθνὶ Παηέξεο ηνπ 4
νπ

 αἱψλα. Μεηάθξαζε Παλαγηψηνπ Πάιιε. Δθδφζεηο Π. Πνπξλαξά 1991, 

ζει. 76 ε.˙ Γεσξγίνπ Φινξφθζθπ, Οἱ βπδαληηλνὶ Παηέξεο ηνπ 5
νπ

 αἰψλα. Μεηάθξαζε Παλαγηψηνπ 

Πάιιε. Δθδφζεηο Π. Πνπξλαξά, Θεζζαινλίθε 2003, ζει. 238 ε.˙ Γέζπσο Α. Ληάιηνπ, Ζ εξκελεία ηεο 

Αγίαο Γξαθήο ζηε ζενινγία ηνπ Αγίνπ Γξεγνξίνπ ηνπ Θενιφγνπ. Γεκνζηεπκέλν ζηα Γξεγνξηαλά Α΄ 

ηφκνο. Δθδφζεηο Π. Πνπξλάξα, Θεζζαινλίθε 1997, ζει. 67˙ R. Weijeborg, Apollinaristic Inerpolations 

in the Tomus ad Antiochenos, ζην Studia Patristica 3 : 1 (1961) Berlin, ζει. 324 – 330˙ πξβι. επίζεο 

γηα ην ζέκα Γηνγέλνπο Λαεξηίνπ, Βίνη θαί γλῶκαη ηῶλ ἐλ θηινζνθίᾳ εὐδνθηκεζάλησλ, 4, 2, 10.                   

3
 Ἰσάλλνπ Γακαζθελνῦ, Πξφο ηνχο δηαβάιινληαο ηάο ἀγίαο εἰθφλαο ιφγνη ηξεηο, PG 94, 1333B – C : 

«Πνχ εὖξεο ἐλ ηῇ Παιαηᾷ ἤ ἐλ ηῷ Δὐαγγειίῳ ὄλνκα Σξηάδνο ἤ ὀκννχζηνλ ἤ κίαλ θχζηλ ζεφηεηνο 

ηξαλῶο ἤ ηξεηο ὑπνζηάζεηο αὐηνιεμεί ἤ κίαλ ὑπφζηαζηλ ηνῦ Υξηζηνῦ ἤ δχν θχζεηο αὐηνιεμεί; Ἀιι’ 

ὄκσο ἐπεηδή ἐθ ηῶλ ἰζνδπλακνπζῶλ ιέμεσλ ηῶλ ἐλ ηῇ γξαθῇ θεηκέλσλ ὤξηζαλ ηαῦηα νἱ ἅγηνη 

παηέξεο, δερφκεζα θαί ηνχο κή δερφκελνπο ἀλαζεκαηίδνκελ». Ο Ησάλλεο Γακαζθελφο ρξεζηκνπνηεί ζε 

κία ζεηξά δχν θνξέο ηε ιέμε ‘απηνιεμεί’ γηα λα ππνγξακκίζεη αθξηβψο ην γεγνλφο πσο ε αιήζεηα ηνπ 

επαγγειίνπ πξέπεη λα ζπλερηζηεί απηνχζηα ρσξίο θακία αιινίσζε, ελψ είλαη δεπηεξεχνλ ζέκα ην πψο 

ζα εθθξαζηεί εμσηεξηθά απηή ε αιήζεηα.                 
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ηεο γισζζνινγίαο, αιιά ηεο ζενινγίαο.
4
 Με αθνξκή ηε ζενινγία πιάζνπλ ηνπο 

φξνπο ηνπο.  

Μπνξνχκε λα θαηαλνήζνπκε πξαθηηθά πσο ρξεζηκνπνηήζεθε ε θηινζνθία 

απφ ηνπο Παηέξεο κέζα απφ ηελ θηινινγηθή αλάιπζε 9 φξσλ.     

 α. «Γενητόν – ἀγένητον». Οη θηινζνθηθνί φξνη γελεηφλ – ἀγέλεηνλ ζηελ 

αξραία ειιεληθή θηινζνθία ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνλ Πιάησλα γηα λα  

ραξαθηεξίζνπλ ηνλ αηζζεηφ θαη ηνλ λνεηφ θφζκν αληίζηνηρα. Ζ χιε θαη ν αηζζεηφο 

θφζκνο είλαη «γελεηφ», ελψ ε ςπρή, ν Θεφο, ν λνπο, ν λνεηφο θφζκνο είλαη ην 

ἀγέλεην. Καη ηα δχν ππάξρνπλ απφ πάληα, απιά ην γελεηφ, φπσο ε χιε, αιιάδεη 

ζπλερψο κνξθή θαη κεηαβάιιεηαη ελψ ην ἀγέλεην, φπσο ε ςπρή θαη ην ζείν, 

παξακέλεη ακεηάβιεηφ
5
 θαη δίλεη ηε κνξθή θαη ην ζρήκα ζην γελεηφ.

6
 Οη Παηέξεο 

ρξεζηκνπνηνχλ απηφ ην ζρήκα κε εληειψο δηαθνξεηηθφ πεξηερφκελν. Ο Ησάλλεο ν 

Γακαζθελφο καο ιέγεη πσο ην ἀγέλεην ζεκαίλεη ην άθηηζην.
7
 Μφλν ε ζεία νπζία, 

                                                           
4
 Λάκπξνπ ηάζνπ, Παηεξηθή θξηηηθή ηεο θηινζνθηθήο κεζφδνπ, εθδφζεηο Π. Πνπξλάξα, Θεζζαινλίθε 

1989, ζει. 18 – 19˙ Γεσξγίνπ Μαξηδέινπ, The Unity of Biblical and Dogmatic Theology, ζην GOTR 

42 : 3 – 4 (1997), ζει. 316˙ Γεσξγίνπ Μεηαιιίδε, Ζ ζσηεξία ηνπ αλζξψπνπ θαηά ηνλ άγην Ησάλλε ην 

Γακαζθελφ (δηδαθηνξηθή δηαηξηβή), Θεζζαινλίθε Α. Π. Θ. 2002, ζει. 93.    

5
 Πιάησλνο, Φαίδσλ, 80b : « …ηῷ κελ ζείῳ θαί ἀζαλάηῳ θαί λνεηῷ θαί κνλνεηδεῖ θαί ἀδηαιχηῳ θαί 

ἀεί ὡζαχησο θαηά ηαπηά ἔρνληη ἐαπηῷ ὁκνηφηαηνλ εἶλαη ςπρήλ, ηῷ δε ἀλζξσπίλῳ θαί ζλεηῷ θαί 

πνιπεηδεῖ θαί ἀλνήηῳ θαί δηαιπηῷ θαηά ηαπηά ἔρνληη ὁκνηφηαηνλ αὖ εἶλαη ζῶκα». Πιάησλνο, Τίκαηνο 

52ab : « Σνχησλ δε νὔησο ἐρφλησλ ὁκνινγεηένλ ἐλ κελ εἶλαη ηφ θαηά ηαπηά εῖδνο ἔρνλ, ἀγέλλεηνλ θαί 

ἀλψιεζξνλ, νὖηε εἰο ἐαπηφ εἰζδερφκελνλ ἄιιν ἄιινζελ νὖηε αὐηφ εἰο ἄιιν πνη ηφλ, ἀφξαηνλ δε θαί 

ἄιισο ἀλαίζζεηνλ, ηνῦην ὅ δε λφεζηο εἰιερελ ἐπηζθνπεῖλ˙ ηφ δ’ ὁκψλπκνλ ὅκνηνλ ηε ἐθείλῳ 

δεχηεξνλ, αἰζζεηφλ, γελλεηφλ, πεθνξεκέλνλ ἀεί, γηγλφκελνλ ηε ἐλ ηηλη ηφπῳ θαί πάιηλ ἐθείζελ 

ἀπνιιχκελνλ, δφμε κεη’ αἰζζήζεσο πεξηιεπηφλ».            

6
 Πξβι. Γεσξγίνπ Μαξηδέινπ, Ζ έλλνηα ηεο ζεφηεηαο θαη ε έλλνηα ηεο δεκηνπξγίαο θαηά ηνπο Παηέξεο 

ηεο Δθθιεζίαο (Γχν ζεκεία ζχγθξνπζεο ηεο παηεξηθήο ζθέςεο κε ηελ αξραία ειιεληθή θηινζνθία), ζην 

Οξζφδνμν δφγκα θαη ζενινγηθφο πξνβιεκαηηζκφο, εθδφζεηο Π. Πνπξλαξά, Θεζζαινλίθε, 2000, ζει. 62 

θ. εμ.      

7
 Ἰσάλλνπ Γακαζθελνῦ, Ἔθδνζηο ἀθξηβήο ηῆο ὀξζνδφμνπ πίζηεσο, PG. 94, 817B : « Υξή γάξ εἰδέλαη 

ὅηη ηφ ἀγέλλεην δηά ηνῦ ἐλφο λπ γξαθφκελνλ ηφ ἄθηηζηνλ ἦηνη ηφ κή ἀγέλεηνλ ζεκαῖλεη, ηφ δε 

ἀγέλλεηνλ δηά δχν λπ γξαθφκελνλ δεινῖ ηφ κε γελεζέλ. Καηά κέλ νὖλ ηφ πξῶηνλ ζεκαηλφκελνλ 

δηαθέξεη νὐζία νὐζίαο. Ἄιιε γάξ νὐζία ἡ ἄθηηζηνο ἦηνη ἀγέλεηνο (δηά ηνῦ ἐλφο λπ) θαί ἄιιε ἡ 

γελεηή ἦηνη ἡ θηηζηή».     
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ζπλερίδεη ν Γακαζθελφο, είλαη ἀγέλεηε (κε έλα λε) δειαδή άθηηζηε. Όια ηα άιια 

εθηφο ηεο ζείαο θχζεσο, δειαδή θαη ε ςπρή, ζε θαηαθαλή αληίζεζε κε ηνλ Πιάησλα,  

είλαη γελεηά δειαδή θηηζηά.
8
 Έηζη ην θηινζνθηθφ ζρήκα γελεηφ – ἀγέλεην κεηά ηε 

ρξεζηκνπνίεζε ηνπ απφ ηε ζενινγία ησλ Παηέξσλ αιιάδεη πεξηερφκελν. ην ἀγέλεην 

ηεο ζενινγίαο αλήθεη πιένλ κφλν ν άθηηζηνο Σξηαδηθφο Θεφο. Όια ηα ππφινηπα 

ζψκα, ςπρή, άγγεινη, λνπο, δψα, θπηά είλαη γελεηά.
9
 Βέβαηα, φπσο ηνλίδνπλ θαζαξά 

νη Παηέξεο, κεηαμχ ησλ θηηζκάησλ ππάξρνπλ δηαθνξέο θαη δηαβαζκίζεηο. Άιιν 

θηίζκα είλαη άλζξσπνο, γξάθεη ν Γακαζθελφο, άιιν θηίζκα ν άγγεινο, άιιν θηίζκα 

ην δψν, (θαη κεηαμχ ηεο αλζξψπηλεο ςπρήο θαη ηνπ ζψκαηνο ππάξρεη ιεηηνπξγηθή 

δηάθξηζε), φκσο επηκέλνπλ πσο φια είλαη θηίζκαηα, γηαηί δεκηνπξγήζεθαλ απφ ηνλ 

Γεκηνπξγφ Θεφ.
10

 Δπίζεο ηα γελεηά γηα ηε ζενινγία νχηε ππάξρνπλ απφ πάληα νχηε 

παίξλνπλ απιψο ην ζρήκα απφ ην ἀγέλεην, αιιά δεκηνπξγνχληαη εμνινθιήξνπ απφ 

ην ἀγέλεην – ἄθηηζην  ἐθ ηνῦ κὴ ὄληνο.
11

 Όιε απηή ε κεηάπιαζε ησλ φξσλ γελεηφ – 

                                                           
8
 Ἰσάλλνπ Γακαζθελνῦ, Ἔθδνζηο ἀθξηβήο ηῆο ὁξζνδφμνπ πίζηεσο, PG. 94, 113B : « Φχζεσο κελ ἐηη ηφ 

ἀγέλεηνλ θαί ηφ γελεηφλ δη’ ἐλφο ηνῦ λπ γξαθφκελνλ, ὄπεξ δεινῖ ηφ ἄθηηζηνλ θαί θηηζηφλ…ἔζηη νὖλ 

ἡ κέλ ζεία θχζηο ἀγέλεηνο ἤηνη ἄθηηζηνο, πάληα δε ηά κεηά ηήλ ζείαλ θχζηλ γελεηά ἤηνη θηηζηά».    

9
 Μ. Βαζηιείνπ, Καη΄ Δὐλνκίνπ 3 PG29, 660A : « Γχν γάξ ιεγνκέλσλ πξαγκάησλ, ζεφηεηνο ηε θαί 

θηίζεσο, θαί δεζπνηείαο θαί δνπιείαο, θαί  ἁγηαζηηθῆο δπλάκεσο θαί ἁγηαδνκέλεο».  

10
 Ἰσάλλνπ Γακαζθελνῦ, Γηαιεθηηθά, (απφ ηελ θξηηηθή έθδνζε ηνπ Kotter) α΄ Πεξὶ νὐζίαο θχζεσο θαὶ 

κνξθῆο 
12 – 16

 : «Πνιιά δε εἰζη ηὰ θηίζκαηα θαὶ πνιιήλ ἔρνπζη πξὸο ἄιιήια ηε δηαθνξὰλ˙ ἄιιν γὰξ 

θηίζκα ὁ ἄγγεινο θαὶ ἄιιν ὁ ἄλζξσπνο, θαὶ ἕηεξνλ βνῦο θαὶ ἄιιν θχσλ, θαὶ ἕηεξνλ νὐξαλὸο θαὶ 

ἄιιν γῆ, θαὶ ἕηεξνλ πῦξ θαὶ ἄιιν ἀὴξ θαὶ ἕηεξνλ ὕδσξ˙ θαὶ ἁπιῶο εἰπεῖλ πνιιὰ εἴδε εἰζὶλ ἐλ ηνῖο 

θηίζκαζηλ». 

11
 Ἰσάλλνπ Γακαζθελνῦ, Ἔθδνζηο ἀθξηβήο ηῆο ὁξζνδφμνπ πίζηεσο, PG. 94, 813 A –B : « ἡ δε θηίζηο 

ἐπί  Θενῦ ζειήζεσο ἔξγνλ νὖζα νὐ ζπλαΐδηνο ἐζηη ηῷ Θεῷ , ἐπεηδή νὐ πέθπθε ηφ ἐθ ηνῦ κή ὄληνο εἰο 

ηφ εἶλαη παξαγφκελνλ ζπλαΐδηνλ εἶλαη ηῷ ἀλάξρῳ θη ἀεί ὄληη. Ὧζπεξ ηνίλπλ νὐρ ὀκνίσο πνηεῖ 

ἄλζξσπνο θαί Θεφο – ὁ κελ γάξ ἄλζξσπνο νὐδελ ἐθ ηνῦ κή ὄληνο εἰο ηφ εἶλαη παξάγεη, ἀιι’ ὅπεξ 

πνηεῖ ἐθ πξνυπνθεηκέλεο ὕιεο πνηεῖ, νὐ ζειήζαο κφλν ἀιιά θαί πξνεπηλνήζαο, … ὁ δε Θεφο ζειήζαο 

κφλνλ ἐθ ηνῦ κή ὄληνο εἰο ηφ εἶλαη ηά πάληα παξήγαγελ». Μ. Ἀζαλαζίνπ, Καηά Αξεηαλσλ 1, 20 PG 26, 

53 A : «Σά κελ γάξ ἄιια νἶα ἐζηη ηά γελεηά νὐδέλ ὄκνηνλ θαη’ νὐζίαλ ἔρεη πξφο ηφλ πεπνηεθφηα˙ 

ἄιι’ ἔμσζελ αὐηνῦ ἐζηη ράξηηη θαί βνπιήζεη αὐηνῦ ηῷ Λφγῳ γηλφκελα, ὥζηε πάιηλ δπλᾶζζαη θαί 

παχεζζαη πνηε, εἰ ζειήζεηελ ὁ πνηήζαο˙ ηαχηεο γαξ ἐζηί θχζεσο ηα γελεηά». Γξεγνξίνπ Νχζζεο, Δἰο 

ηά ἄζκαηα ηῶλ ἀζκάησλ PG 44, 885D : « Πάιηλ δε θαί ηῆο λνεηῆο θχζεσο δηεξεκέλεο, ἡ κελ ἄθηηζηνο 
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ἀγέλεην ζε θηηζηφ – άθηηζην
12

 απφ ηνπο Παηέξεο έγηλε χζηεξα απφ ηελ πξφθιεζε ηνπ 

Αξείνπ γηα ηελ θηηζηφηεηα ηνπ Λφγνπ. Πξψηα είπε ν Άξεηνο πσο ν Λφγνο είλαη 

θηηζηφο, δειαδή φηη Υξηζηφο δελ είλαη Θεφο, θαη θαηφπηλ, ν Μ. Αζαλάζηνο, γηα λα 

κπνξέζεη λα απνδείμεη φηη ν Λφγνο δελ είλαη θηηζηφο, αλαγθάζηεθε λα δηεπθξηλίζεη ηη 

είλαη ην θηηζηφ, ηη ην άθηηζην θαη λα βάιεη ηα φξηα κεηαμχ γελεηνχ θαη αγελήηνπ, 

δειαδή θηηζηνχ θαη αθηίζηνπ. Καηαιαβαίλνπκε αθξηβψο πσο ιεηηνπξγνχλ νη 

θηινζνθηθνί φξνη ζηε ζενινγία θαηφπηλ ηεο πξνθιήζεσο ησλ αηξεηηθψλ.      

β. ο Λόγος.  Καη ηνλ φξν Λφγν δαλείζηεθαλ νη Παηέξεο ζηε ζενινγία ηνπο. Ο 

ζπγθεθξηκέλνο φξνο πξνέξρεηαη απφ ηε θηινζνθία ηνπ Ζξάθιεηηνπ. Γηα ηνλ ελ ιφγσ 

θηιφζνθν ν ιφγνο είλαη ην πχξηλν πθάδη, ε αηψληα θσηηά, φπνπ ηα πάληα 

αλαθπθιψλνληαη δσνγνλνχκελα. Ο άλζξσπνο είλαη έλα θνκκάηη απηνχ ηνπ ιφγνπ. 

Όηαλ ράζεη ηελ αξκνληθή ζρέζε κε ηνλ παγθφζκην ιφγν γίλεηαη αλφεηνο, ηπθιφο θαη 

θνπθφο.
13

 Καη ε ςπρή γηα ηνλ Ζξάθιεηην έρεη ιφγν πνπ είλαη θαη απηφο έλα θνκκάηη 

                                                                                                                                                                      

ἐζηη, θαί πνηεηηθή ηῶλ ὄλησλ, ἀεί νὖζα ὅπεξ ἐζηί…ἡ δε δηά θηίζεσο παξαζρεζεῖζα εἰο γέλεζηλ πξφο 

ηφ πξῶηνλ αἴηηνλ ἀεί βιέπεη…».                        

12
 Γηα ηε ζεκαζία ησλ φξσλ απηψλ ζηε ζενινγία βι. G. Florovsky, The Concept of Creation in Saint 

Athanasius, ζην Studia Patristica 2 (1962), ζει. 56 ε.˙ G. Florovsky, The Idea of Creation in Christian 

Philosophy, ζην Eastern Churches Quartely 8 (1949), ζει.  58 ε˙ Γεσξγίνπ Φινξφθζθπ, Οἱ 

Ἀλαηνιηθνὶ Παηέξεο ηνπ 4
νπ

 αἱψλα. Μεηάθξαζε Παλαγηψηνπ Πάιιε. Δθδφζεηο Π. Πνπξλαξά 1991, 

ζει. 243 ε.˙ Γεσξγίνπ Μεηαιιελνχ, Λφγνο σο αληίινγνο. Θενινγηθά δνθίκηα, εθδφζεηο Αξκφο 1992, 

ζει. 33 θ. ε˙ Νίθνπ Μαηζνχθα, Θενινγία, θηηζηνινγία, ἐθθιεζηνινγία θαηά ηφλ Μέγαλ Ἀζαλάζηνλ. 

(Σεκεία παηεξηθῆο θαί νἰθνπκεληθῆο ζενινγίαο), Δθδφζεηο Π. Πνπξλάξα, Θεζζαινλίθε, 2001, ζει. 89 

θ. ε˙ Ν. Μαηζνχθα, Ο Σαηαλάο, εθδφζεηο Π. Πνπξλάξα, Θεζζαινλίθε, 1999 ζει. 61 θ. ε˙ Γεσξγίνπ Γ. 

Μαξηδέινπ, Οχζία θαί ἐλέξγεηαη ηνῦ Θενῦ θαηά ηφλ Μέγαλ Βαζίιεηνλ. (Σπκβνιή εἰο ηήλ 

ἰζηνξηθνδνγκαηηθήλ δηεξεχλεζηλ ηῆο πεξί νὐζίαο θαί ἐλεξγεηῶλ ηνῦ Θενῦ δηδαζθαιίαο ηῆο ὁξζνδφμνπ 

ἐθθιεζίαο). Δθδφζεηο Π. Πνπξλαξά, Θεζζαινλίθε 1993, ζει. 59, 69, 82, 94, 115, 164˙ Γεσξγίνπ Γ. 

Μαξηδέινπ, Ἡζενπηία ηνῦ Ἡζαΐα θαηά ηήλ ὁξζφδνμε παξάδνζε, δεκνζηεπκέλν ζην Οξζφδνμν δφγκα 

θαη ζενινγηθφο πξνβιεκαηηζκφο. Μειεηήκαηα δνγκαηηθήο ζενινγίαο ηφκνο Α΄, εθδ. Π. Πνπξλαξά, 

Θεζζαινλίθε 1993, ζει. 45˙    

13
 H. Diels, Ἠξάθιεηηνο ΗΒ 1, : « Σνῦ δε ιφγνπ ηνπδ’ ἐφληνο ἀεί ἀμχλεηνη γίλνληαη ἄλζξσπνη θαί 

πξφζζελ ἤ ἄθνῦζαη θαί ἀθνχζαληεο ηφ πξῶηνλ, γηλνκέλσλ γάξ πάλησλ θαηά ηφλ ιφγν ηφλδε 

ἀπείξνζηλ ἐνίθαζη… ηνχο δε ἄιινπο ἀλζξψπνπο ιαλζάλεη ὀθφζα ἐγεξζέληεο πνηνῦζηλ, ὁθψζπεξ 

ὀθφζα εὐδφληεο ἐπηιαλζάλνληαη».   
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ηνπ παγθνζκίνπ πχξηλνπ ιφγνπ.
14

 Απφ ηνλ Ζξάθιεηην ν φξνο πεξλά ζηνπο ησηθνχο. 

Οη ησηθνί φπσο ν Εήλσλ, ν ηδξπηήο ηεο ηνάο, ν Κιεάλζεο, ν Παλαίηηνο, ν 

Πνζεηδψληνο κηινχλ γηα ηνλ αηνκηθφ ιφγν πνπ πξέπεη λα ελαξκνλίδεηαη κε ηνλ 

παγθφζκην ιφγν, γηαηί κφλν απηφο είλαη νξζφο θαη θνηλφο. Δμαηηίαο ηεο νξγαληθήο 

ζρέζεο κεηαμχ ηνπ παγθφζκηνπ ιφγνπ κε ηνλ αηνκηθφ φηη πξνζηάδεη ην δίθαην θαη ν  

λφκνο πξέπεη λα ζεσξείηαη θχζεη θαη φρη ζέζεη.
15

 Ο Εήλσλ καο ιέγεη πσο ην λα δεη 

θάπνηνο θαη’ ἀξεηήλ δελ είλαη ηίπνηα άιιν απφ ην νκνινγνπκέλσο θχζεη δελ. Απφ 

ηνπο ησηθνχο ν φξνο πεξλάεη ηνλ επαγγειηζηή Ησάλλε. Λφγνο πιένλ είλαη ην δεχηεξν 

πξφζσπν ηεο αγίαο Σξηάδνο, ν νπνίνο ζάξμ ἐγέλεην.
16

 ηελ αίδηα θαηάζηαζε ηεο 

Σξηάδαο έρεη σο ππνζηαηηθφ ηδίσκα λα γελλάηαη ατδίσο απφ ηνλ Παηέξα θαη κέζα 

ζηελ νηθνλνκία έρεη σο ηδηαίηεξν νηθνλνκηθφ έξγν λα αὐηνπξγεὶ, δειαδή λα 

θαλεξψλεη ηελ Αγία Σξηάδα.
17

 Ο Ησάλλεο ν επαγγειηζηήο ηνπο θιέβεη νπζηαζηηθά ηνλ 

φξν κε κία δεκηνπξγηθή κεηάπιαζε ηνπ φξνπ ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ λα αλαραηηίζεη ην 

δνθεηηζκφ, κία αίξεζε κε έληνλα ηα ζηνηρεία ηεο δηαξρίαο, πνπ δελ δερφηαλ κε θαλέλα 

ηξφπν ηελ πξαγκαηηθή ελαλζξψπηζε ηνπ Θενχ Λφγνπ.
18

 Απφ εδψ θαη ζην εμήο 

                                                           
14

 Ο ιφγνο ηεο ςπρήο είλαη άπεηξνο ρσξίο αξρή θαη ηέινο θαη ζπλεπψο δελ κπνξεί θάπνηνο λα βξεη ηα 

πέξαηα ηεο ςπρήο. H. Diels, Ἠξάθιεηηνο ΗΒ45 : « Φπρῆο πείξαηα ἰψλ, νὐθ ἄλ ἐμεχξνην, πᾶζαλ 

ἐπηπνξεπφκελνο ὁδφλ, νὔησ βαζχλ ιφγν ἔρεη». Θα κπνξνχζακε λα πνχκε πσο ε αλζξψπηλε νπζία είλαη 

ν επηκέξνπο ιφγνο πνπ αγγίδεη ηα φξηα ηνπ θνηλνχ ιφγνπ ή κε άιια ιφγηα ηεο ζείαο νπζίαο ˙ βι. γηα ην 

ζέκα H. Diels, Ἠξάθιεηηνο ΗΒ2 : « Γηφ δεῖ ἔπεζζαη ηῷ μπλῷ ηνπηέζηη ηῷ θνηλῷ˙ μπλφο γάξ ὁ θνηλφο. 

Σνῦ ιφγνπ δ’ ἐφληνο μπλνῦ δψνπζηλ νἱ πνιινί ὡο ἰδίαλ ἔρνληεο θξφλεζηλ».   

15
 Νίθνπ Μαηζνχθα, Ηζηνξία ηεο θηινζνθίαο (κε ζχληνκε εηζαγσγή ζηε θηινζνθία), εθδφζεηο Π. 

Πνπξλαξά  Θεζζαινλίθε 1993,ζει. 220. Σν θαηά ιφγνλ δελ είλαη ην ίδην ην θαηά θχζηλ δελ, γηαηί ν 

κνλαδηθφο θαηά θχζεη ζθνπφο είλαη ε δσή ζχκθσλα κε ηνλ θνηλφ λφκν πνπ είλαη ν νξζφο ιφγνο. 

Γηνγέλεο Λαέξηηνο, 7, 1, 86 : « Σφ θαηά ιφγνλ δῆλ ὀξζῶο γίλεζζαη ηνχηνηο θαηά θχζηλ». 

16
 Ἰσάλλνπ, 1, 1 – 2 θαί 14 : « Ἐλ ἀξρῇ ἦλ ὁ Λφγνο, θαί ὁ Λφγνο ἦλ πξφο ηφλ Θεφλ, θαί Θεφο ἦλ ὁ 

Λφγνο. Οὖηνο ἦλ ἐλ ἀξρῇ πξφο ηφλ Θεφλ… θαί ὁ Λφγνο ζαξμ ἐγέλεην θαί ἐζθήλσζε ἐλ ἡκῖλ, θαί 

ἐζεαζάκεζα ηήλ δφμαλ αὐηνῦ».    

17
 Μ. Ἀζαλαζίνπ, Πεξί ηῆο ἐλαλζξσπίζεσο ηνῦ Λφγνπ 3 PG 25, 101 AB˙ Μ. Ἀζαλαζίνπ, Καηά 

Ἀξεηαλῶλ ιφγνο 2, 81 PG 26, 320AB˙ Μαμίκνπ Ὁκνινγεηνῦ, Σπδήηεζηο κέ ηφλ Πχξξνλ PG 91, 

320BC.     

18
 Ο Νίθνο Μαηζνχθαο ππνζηεξίδεη πσο απηφο είλαη νπζηαζηηθά ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ν επαγγειηζηήο 

Ησάλλεο έγξαςε ην επαγγέιην ηνπ. Βι. Νίθνπ Μαηζνχθα, Ηζηνξία ηεο βπδαληηλήο θηινζνθίαο (κε 

παξάξηεκα ην ζρνιαζηηθηζκφ ηνπ δπηηθνχ κεζαίσλα), εθδφζεηο Βάληαο, Θεζζαινλίθε, 1994, ζει. 92, 
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κεγάινη ζενιφγνη – Παηέξεο, φπσο ν Μ. Αζαλάζηνο, ν Κχξηιινο Αιεμαλδξείαο ζηηο 

δηακάρεο ηνπο κε ηνπο αηξεηηθνχο, αιιά θαη ζηα ζπγγξάκκαηα ηνπο ρξεζηκνπνηνχλ ην 

Λφγν κε ηελ θαηλνχξηα ηνπ ζεκαζία. Καη ν Ησάλλεο θαη νη Παηέξεο κεηαπιάζνπλ ηνλ 

φξν γηα ζενινγηθνχο ιφγνπο.
19

 

γ. το «ὁμοούσιον».  Σν ίδην ζπλέβεθε θαη κε ηνλ θαζαξά θηινζνθηθφ φξν 

ὁκννχζηνλ. Ο ζπγθεθξηκέλνο φξνο ήηαλ ζπλδεδεκέλνο κε ηελ πιαησληθή αληίιεςε 

ηεο ἀπνξξνῆο. Γηα ηνλ Πισηίλν, καζεηή ηνπ Πιάησλα, ε δηάξζξσζε ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο απνηειείηαη απφ ην Δλ, ηνλ Ννπ, ηελ Φπρή, ηελ θχζε θαη ηελ χιε. 

Ζ ζεφηεηα ηνπ Δλφο (ε νπνία είλαη ε δσή ή ην θσο) μεδηπιψλεηαη ζε Ννπ θαη χζηεξα 

ζε Φπρή. Οη ζείεο απηέο ζθαίξεο χζηεξα μεδηπιψλνληαη ζηε θχζε θαη ηελ χιε. Ζ χιε 

είλαη ην θαηψηαην ζθαινπάηη, ζθνηεηλφ βάζνο  δίρσο κνξθή. Ζ θχζε είλαη ε αηζζεηή 

πιεπξά πνπ έρεη κνξθή. Μέζα ζε απηή ηε δηδαζθαιία ν Πισηίλνο δηδάζθεη πσο ε 

Φπρή είλαη νκννχζηα κε ηνλ Ννπ, ν νπνίνο είλαη νκννχζηνο κε ην Δλ.
20

 Παξά ην 

γεγνλφο φηη απηφο ν φξνο ήηαλ ζπλδεδεκέλνο κε ηελ πιαησληθή αληίιεςε ηεο 

απνξξνήο θαη ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ηνλ Πισηίλν
21

 θαη ηνλ Πνξθχξην
22

, γηα λα 

δειψζεη ηελ ελφηεηα ηεο νπζίαο ησλ νληνινγηθψλ βαζκίδσλ πνπ πξνήιζαλ 

αλαγθαζηηθά απφ ην Δλ, νη Παηέξεο ηεο Α΄ Οηθνπκεληθήο πλφδνπ «δελ δίζηαζαλ λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ηνλ φξν απηφ, πξνζδίδνληαο ηνπ έλα ελλνηνινγηθφ πεξηερφκελν 

ηειείσο μέλν πξνο ηελ λενπιαησληθή αληίιεςε ηεο αλάγθεο θαη ηεο ¨απνξξνῆο¨ 

                                                                                                                                                                      

θαζψο θαη ηνπ ίδηνπ, Παιαηάο θαη Καηλήο δηαζήθεο ζεκεία, λνήκαηα, απνηππψκαηα, εθδφζεηο Π. 

Πνπξλάξα, Θεζζαινλίθε, 2002 ζει. 432.          

19
 Παξάβαιε ελδεηθηηθά Κπξίιινπ Αιεμαλδξείαο, Γηάινγνο πεξί Ἁγίαο ηε θαὶ Ὁκννπζίνπ Τξηάδνο 2, 

PG. 75, 776 BC. Καη ν Ησάλλεο ν Γακαζθελφο έρεη εθηελή αλαθνξά ζην ζενινγηθφ Λφγν. Βι. Ησάλλνπ 

Γακαζθελνχ, Ἔθδνζηο ἀθξηβήο ηῆο ὁζνδφμνπ πίζηεσο, PG. 94, 801C – 804A. Ἰσάλλνπ Γακαζθελνῦ, 

Ἔθδνζηο ἀθξηβήο ηῆο ὁξζνδφμνπ πίζηεσο, PG. 94, 10731 A – B : « Δἰ δε ὅηη ζάξθα γεγελῆζζαη ηὸλ 

Λφγνλ, ἔθε ὁ Δὐαγγειηζηήο, ἰζηένλ ὡο παξὰ ηῇ Ἁγία Γξαθῇ πφηε κὲλ ςπρὴ ιέγεηαη ὁ ἄλζξσπνο, 

…πφηε δὲ ζάξμ ….  Ἀλέιαβε ηνίλπλ ζάξθα ἐκςπρσκέλελ ςπρὴ ινγηθὴ ηε θαὶ λνεξὰ ἡγεκνληθὴ κὲλ 

ηῆο ζαξθφο, ἡγεκνλεπνκέλε δὲ ὑπφ ηῆο ηνῦ Λφγνπ ζεφηεηνο».                                                 

20
 Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο βι. Νίθνπ Μαηζνχθα, Ηζηνξία ηεο θηινζνθίαο, Αξραίαο ειιεληθήο – 

Βπδαληηλήο – Γπηηθνεπξσπατθήο. Με ζχληνκε εηζαγσγή ζηε θηινζνθία. Δθδφζεηο Π. Πνπξλαξά, 

Θεζζαινλίθε, 2002, ζει. 293. 

21
 Ἐλλεάδεο IV, 4, 28. 3, 7, 10.      

22
 Πεξί ἀπνρῆο ἐκςχρσλ 1, 19.  
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πξνθεηκέλνπ λα δειψζνπλ ηελ θαη’ νπζία κεηαμχ Παηξφο θαη Τηνπ».
23

 Γηα ηνλ Μ. 

Αζαλάζην θαη ηνπο Παηέξεο ηεο Νηθαίαο ὁκννχζηνλ είλαη ην ὁκνθπέο, απηφ δειαδή 

πνπ έρεη ηελ ίδηα νπζία κε εθείλν απφ ην νπνίν πξνέξρεηαη, ρσξίο φκσο ε πξνέιεπζε 

ηνπ λα ζεσξείηαη σο αλαγθαζηηθή έθθαλζε ζε άιιε βαζκίδα ππάξμεσο.
24

 Σα 

Πξφζσπα ινηπφλ ηεο Αγίαο Σξηάδνο είλαη νκννχζηα. Χο γλσζηφλ ε θξάζε πεξλάεη 

θαη ζην ζχκβνιν ηεο Πίζηεσο καο : «…ὁκννχζηνλ ηῷ Παηξί δη’ νπ ηὰ πάληα 

ἐγέλεην». 

δ. ουσία – φύση. Καη ε θαζηέξσζε ηεο ζπλσλπκίαο ηνπ φξνπ θχζηο κε ηνλ 

φξν νπζία, δελ ππάξρεη απφ ηελ θιαζηθή επνρή. Οη θηιφζνθνη απνθαινχλ νπζία ηελ 

ὑπφζηαζε.
25

 Γειαδή, γηα ηε θηινζνθία, νπζία θαη ππφζηαζε είλαη πάληα ην γεληθφ, ην 

είλαη, ελψ ε θχζε είλαη ην ζπγθεθξηκέλν μερσξηζηφ είδνο, νπζηαζηηθά απηφ πνπ 

απνθαινχκε εκείο ζήκεξα ππφζηαζε. Οη Καππαδφθεο Παηέξεο εθκεηαιιεπφκελνη ηε 

δηάθξηζε ηνπ Αξηζηνηέιε κεηαμχ ηεο πξψηεο θαη ηεο δεχηεξεο νπζίαο (ε πξψηε είλαη 

ε ζπγθεθξηκέλε αηνκηθή χπαξμε θαη ε δεχηεξε είλαη ην θνηλφ πιηθφ ησλ νκνεηδψλ 

                                                           
23

 Γεσξγίνπ Γ. Μαξηδέινπ, Φηινζνθία θαη ζενινγία ζηελ παηεξηθή παξάδνζε, ζην Οξζφδνμν δφγκα θαη 

ζενινγηθφο πξνβιεκαηηζκφο Β’ ηφκνο, εθδφζεηο Π. Πνπξλαξά, Θεζζαινλίθε 2000, ζει. 26.    

24
 Μ. Ἀζαλαζίνπ, Καηά Ἀξεηαλῶλ 1, 58,  PG 26, 133B. Πξνο Σεξαπίσλα 1, 17, PG 26, 572B.˙ Πεξί 

ηῶλ γελνκέλσλ ἐλ ηῇ Αξηκίλῳ ηῆο Ἰηαιίαο θαί ἐλ Σειεπθεία ηῆο Ἰζαπξίαο ζπλφδσλ 48, PG 26, 777C˙ 53, 

PG 26, 788BC˙ Πξνο Σεξαπίσλα 1,27 – 32, PG 26, 593C – 605A˙ Μ. Βαζηιείνπ, Ἀλαηξεπηηθφο ηνῦ 

Ἀπνινγηηηθνῦ ηνῦ δπζζεβνῦο Ἐπλνκίνπ 2, 28 PG 29, 637B. Βι. εθηελή αλάιπζε ζρεηηθά κε ηελ 

πεξηπέηεηα ηεο θαζηέξσζεο ηνπ φξνπ νκννχζηνλ. Νίθνπ Μαηζνχθα, Γνγκαηηθή θαη ζπκβνιηθή ζενινγία 

Β’ ηφκνο (έθζεζε ηεο νξζφδνμεο πίζηεο ζε αληηπαξάζεζε κε ηε δπηηθή ρξηζηηαλνζχλε), εθδφζεηο Π. 

Πνπξλάξα, Θεζζαινλίθε 1996, ζει. 92 παξαπνκπή 51˙ Γεσξγίνπ Μαξηδέινπ, Οὐζία θαἰ ἐλέξγεηαη 

ηνῦ Θενῦ θαηά ηφλ Μέγαλ Βαζίιεηνλ. (Σπκβνιή εἰο ηήλ ἰζηνξηθνδνγκαηηθήλ δηεξεχλεζηλ ηῆο πεξί Θενῦ 

νὐζίαο θαί ἐλεξγεηῶλ ηνῦ Θενῦ δηδαζθαιίαο ηῆο ὀξζνδφμνπ ἐθθιεζίαο). Δθδφζεηο Π. Πνπξλάξα, 

Θεζζαινλίθε 199, ζει. 22.            

25
 πγθεθξηκέλα γηα ηνπο θηινζφθνπο νὐζία είλαη ην απφιπην εἶλαη θαη θχζε ην εηδηθφηαην εἶδνο. Γηα 

πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο βι. Βαζηιείνπ Σαηάθε, Ζ βπδαληηλή θηινζνθία. Μεηάθξαζε απφ ηε 

γαιιηθή έθδνζε Δχαο Κ. Καικπνπξηδή, επνπηεία θαη βηβιηνγξαθηθή ελεκέξσζε Λίλνπ Γ. Μπελάθε 

(Δηαηξεία πνπδψλ Νενειιεληθνχ πνιηηηζκνχ θαη Γεληθήο παηδείαο), Αζήλα 1977, ζει. 115. Βι. 

επίζεο θαη Γεσξγίνπ Γ. Μαξηδέινπ, Φηινζνθία θαη ζενινγία ζηελ παηεξηθή παξάδνζε (ζην Οξζφδνμν 

δφγκα θαη ζενινγηθφο πξνβιεκαηηζκφο), εθδφζεηο Π. Πνπξλαξά, Θεζζαινλίθε 2000, ζει. 26 θ. εμ. Βι. 

θπξίσο ζηε παξαπνκπή 22.  
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φλησλ
26

) πέηπραλ γηα πξψηε θνξά λα δηαθξίλνπλ ηνπο δχν φξνπο θαη λα ηνπο 

θαζηεξψζνπλ ζε νιφθιεξε ηελ νξζφδνμε ζενινγία. Πιένλ νπζία είλαη ην θνηλφ πιηθφ 

ησλ νκνεηδψλ φλησλ, δειαδή ε θχζε, (ε δεχηεξε νπζία ηνπ Αξηζηνηέιε), ελψ 

ππφζηαζηο ην ηδηαίηεξν θαη μερσξηζηφ ππνθείκελν, δειαδή ην πξφζσπν πνπ 

δηαθξίλεηαη απφ ηα ινηπά φληα κε βάζε ηα δηθά ηνπ αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά, (ε 

πξψηε νπζία ηνπ Αξηζηνηέιε.) 

ε. πρόσωπον – ὑπόστασις. Δπίζεο ν φξνο πξφζσπνλ ζηελ αξραία ειιεληθή 

θηινζνθία είρε ηελ έλλνηα ηεο φςεο (ε ὄς ηεο ὡπὸο – πξφζσπνλ = πξνο ηελ φςηλ), 

ηεο κνξθήο θαη ηνπ πξνζσπείνπ πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ νη εζνπνηνί ζην αξραίν 

ζέαηξν, θαη κε απηήλ ηελ έλλνηα αθξηβψο είρε ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηνλ αηξεηηθφ 

αβέιιην ηνλ Γ΄ αηψλα. Ο αβέιιηνο ιίγν λσξίηεξα απφ ηνλ Μ. Βαζίιεην κίιεζε γηα 

ηξία πξφζσπα, αιιά κε ηελ έλλνηα ηνπ πξνζσπείνπ, θαη έηζη δίδαζθε πσο νπζηαζηηθά 

έλα πξφζσπν είλαη ν Θεφο θαη φρη ηξία, πνπ αιιάδεη ηξεηο κάζθεο κε απνηέιεζκα 

άιινηε λα εκθαλίδεηαη σο Παηήξ, άιινηε σο Τηφο, θαη άιινηε σο Άγην Πλεχκα. 

Παξφια απηά νη Καππαδφθεο θαη θπξίσο ν Μ. Βαζίιεηνο, δε δίζηαζαλ λα πάξνπλ ηνλ 

φξν πξφζσπνλ θαη λα ηνλ ηαπηίζνπλ κε ηνλ φξν ὑπφζηαζηο.
27

 Ο Μέγαο Βαζίιεηνο, 

φκσο, γηα λα απνθχγεη αθξηβψο ηνλ θίλδπλν ηεο ηαπηίζεσο ηνπ φξνπ πξφζσπνλ κε 

ηελ αξραηνειιεληθή ηνπ ζεκαζία θαη ηηο αηξεηηθέο θαθνδνμίεο ηνπ αβειιηαληζκνχ 

ηνλίδεη «πσο δελ αξθεί λα απαξηζκνχκαη απιψο ηηο δηαθνξέο ησλ πξνζψπσλ, αιιά 

πξέπεη θαη λα νκνινγνχκαη πσο θάζε πξφζσπν ππάξρεη ζε αιεζηλή ππφζηαζε.»
28

 Σν 

                                                           
26

 Ἀξηζηνηέινπο, Μεηά ηά θπζηθά Ε 13, 1038b 9 –16 : « πξῶηνλ κελ γάξ νὐζία ἐθάζηνπ ἤ ἴδηνο 

ἐθάζηῳ, ἤ νὐρ ὑπάξρεη ἄιιῳ, ηφ δε θαζφινπ θνηλφλ». Γεσξγίνπ Μαξηδέινπ, Ηζηνξία ηεο νξζφδνμεο 

ζενινγίαο θαη πλεπκαηηθφηεηαο (ζεκεηψζεηο απφ παλεπηζηεκηαθέο παξαδφζεηο), Θεζζαινλίθε, 1995 – 

96, ζει. 43. Νίθνπ Μαηζνχθα, Γνγκαηηθή θαη ζπκβνιηθή ζενινγία Α΄ ηφκνο (εηζαγσγή ζηε ζενινγηθή 

γλσζηνινγία), εθδφζεηο Π. Πνπξλαξά, Θεζζαινλίθε, 1997 ζει. 96 – 97.     

27
 Ησάλλνπ. Γ. Εεδηνχια, Απφ ην πξνζσπείνλ εηο ην πξφζσπνλ. Ζ ζπκβνιή ηεο παηεξηθήο ζενινγίαο εηο 

ηελ έλλνηα ηνπ πξνζψπνπ, ζην Χαξηζηήξηα εηο ηελ ηηκήλ ηνπ Μεηξνπνιίηνπ Γέξνληνο Χαιθεδφλνο 

Μειίησλνο, Θεζζαινλίθε 1977, ζει. 287θ.ε. ηνπ ίδηνπ Τν είλαη ηνπ Θενχ θαη ην είλαη ηνπ αλζξψπνπ. 

Απφπεηξα ζενινγηθνχ δηαιφγνπ, ζην χλαμε, ηεχρνο 37(1991).      

28
 Μ. Βαζηιείνπ, Ἐπηζηνιή 210, Τνῖο θαηά Νενθαηζάξεηαλ ινγησηάηνηο 5, PG 32, 776C. : « Οὐ γάξ 

ἐμαξθεῖ δηαθνξᾶο πξνζψπσλ ἀπαξηζκήζαζζαη, ἀιιά ρξή ἔθαζηνλ πξφζσπνλ ἐλ ὑπνζηάζεη ἀιεζηλῇ 

ὑπάξρνλ ὀκνινγεῖλ». Πξβι. Γεσξγίνπ Μαξηδέινπ, Φηινζνθία θαη ζενινγία ζηελ παηεξηθή παξάδνζε, 

δεκνζηεπκέλν ζην Οξζφδνμν δφγκα θαη ζενινγηθφο πξνβιεκαηηζκφο. Μειεηήκαηα δνγκαηηθήο ζενινγίαο 

Β΄ ηφκνο. Δθδφζεηο Π. Πνπξλαξά, Θεζζαινλίθε 2000, ζει. 28.    
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πξφζσπν πιένλ είλαη ε ππφζηαζε. Γηα πξψηε θνξά ζηελ ηζηνξία ηνπ πνιηηηζκνχ έλαο 

φξνο πνπ ζεκαίλεη θάπνην αληηθείκελν, ηε κάζθα, ηαπηίδεηαη κε έλαλ δπλακηθφ φξν, 

ηελ ππφζηαζε, θαη απνθηά ππαξμηαθφ πεξηερφκελν. Ο Ησάλλεο ν Γακαζθελφο 

αθνκνηψλνληαο ηνλ ζενινγηθφ πινχην 8 αηψλσλ, καο ιέγεη θαζαξά πσο άιιν πξάγκα 

είλαη ε νπζία θαη άιιν ππφζηαζε. Ζ νπζία είλαη ην θνηλφ δειαδή Θεφο ή άλζξσπνο, 

ελψ ε ππφζηαζε ζεκαίλεη ην πξφζσπν, ην άηνκν, δειαδή Παηέξαο, Τηφο, Άγην 

Πλεχκα, Πέηξνο, Παχινο.
29

 Δπηπιένλ ν ίδηνο ζενιφγνο ζε άιιν ζεκείν ζα καο πεη 

πσο απηή είλαη ε πιάλε ησλ αηξεηηθψλ λα δηδάζθνπλ πσο είλαη ην ίδην πξάγκα ε θχζε 

κε ηελ ππφζηαζε.
30

 Πνηνο κπνξεί λα αξλεζεί φηη ε κεηάπιαζε ησλ Παηέξσλ θαη ζηνλ 

ζπγθεθξηκέλν φξν είλαη θαηαπιεθηηθή.
31

 Μέρξη ζήκεξα ζην ιεμηιφγην καο ηαπηίδνπκε 

ηελ νπζία κε ηε θχζε θαη ην πξφζσπν κε ηελ ππφζηαζε, ρσξίο λα γλσξίδνπκε πσο 

απηή ε ηαχηηζε πξνέξρεηαη απφ ηνπο Καππαδφθεο θαη θπξίσο απφ ην Μεγάιν 

Βαζίιεην, ν νπνίνο δελ δίζηαζε λα αιιάμεη εληειψο ηα νλφκαηα θαη λα κελ ηα 

θξαηήζεη φπσο ηα παξέιαβε απφ ηελ αξραηνειιεληθή θηινζνθία. Βέβαηα φια απηά 

πάληνηε γηα ράξε ηεο ζενινγίαο θαη ησλ επίθαηξσλ πξνθιήζεσλ. Γη απηφ νη 

Καππαδφθεο κε ηηο παξαπάλσ θαηλνηνκίεο ζηα νλφκαηα καο επηηξέπνπλ άλεηα λα 

νκηινχκε γηα 3 πξφζσπα – ππνζηάζεηο πάληα κε θνηλή νπζία – θχζε ζε αληίπνδα ησλ 

θάζε ινγήο αηξεηηθψλ πλεπκαηνκάρσλ, αξεηαλψλ θαη επλνκηαλψλ. 

ζη. ἐνέργεια. Ο φξνο ἐλέξγεηα αθνκνηψζεθε επίζεο κε επηηπρή ηξφπν απφ ηε 

ζενινγία. Γηα ηνλ γισζζνπιάζηε Αξηζηνηέιε ελέξγεηα είλαη φιν εθείλν ην έξγν πνπ 

                                                           
29

 Ἰσάλλνπ Γακαζθελνῦ, Ἔθδνζηο ἀθξηβήο ηῆο ὀξζνδφμνπ πίζηεσο, PG 94, 997A : « ὅηη κέλ νὖλ 

ἔηεξνλ ἔζηηλ νὐζία θαί ἔηεξνλ ὑπφζηαζηο πιεηζηάθηο εἰξήθακελ, θαί ὅηη ἡ κέλ νὐζία ηφ θνηλφλ θη 

πεξηεθηηθφλ εἶδνο ηῶλ ὀκνεηδῶλ ὑπνζηάζεσλ ζεκαῖλεη νἶνλ Θεφο, ἄλζξσπνο,  ἡ δέ ὑπφζηαζηο ἄηνκνλ 

δεινῖ ἦηνη Παηέξα, Ὑηφλ, Πλεῦκα Ἅγηνλ, Πέηξνλ, Παῦινλ».      

30
 Ἰσάλλνπ Γακαζθελνῦ, Ἔθδνζηο ἀθξηβήο ηῆο ὀξζνδφμνπ πίζηεσο, PG 94, 992A : « Ἀιιά ηνπηφ ἐζηη 

ηφ πνηνῦλ ηνῖο αἰξεηηθνῖο ηήλ πιάλελ, ηφ ηαπηφλ ιέγεηλ ηήλ θχζηλ θαί ηήλ ὑπφζηαζηλ».   

31
 Απφ εδψ θαη πέξα ην πξφζσπν γίλεηαη βαζηθφηαην ζεκείν αλαθνξάο ηεο ζενινγίαο καο. Βι. Νίθνπ 

Μαηζνχθα, Γνγκαηηθή θαη Σπκβνιηθή ζενινγία Γ΄ ηφκνο (αλαθεθαιαίσζε θαη αγαζνηνπία, έθζεζε ηνπ 

νηθνπκεληθνχ ραξαθηήξα ηεο ρξηζηηαληθήο δηδαζθαιίαο), εθδφζεηο Π. Πνπξλάξα, Θεζζαινλίθε, 1997, 

ζει. 362˙ Λφγνο θαη κχζνο, κε βάζε ηελ αξραία ειιεληθή θηινζνθία, εθδφζεηο Π. Πνπξλάξα, 

Θεζζαινλίθε, 1990, ζει. 25˙ Κφζκνο, άλζξσπνο, θνηλσλία θαηά ηνλ Μάμηκν Οκνινγεηή, εθδ. Γξεγφξε 

Αζήλα 1980, ζει. 326 – 327˙ Υξήζηνπ Γηαλλαξά, Αιθαβεηάξη ηεο πίζηεο, εθδφζεηο Γφκνο, Αζήλα 

1982, ζει. 51˙ Αλζξσπνινγηθέο πξνυπνζέζεηο, ζην χλαμε, ηεχρνο 2 (1982)˙ Οξζνδνμία θαη δχζε ζηε 

λεψηεξε Διιάδα, εθδφζεηο Γφκνο, Θεζζαινλίθε, 1993, ζει. 47.         



 11 

ζπληειέζηεθε απφ ην δπλάκεη εἶλαη γηα λα απνθηήζνπκε ην ηειεησκέλν απνηέιεζκα. 

Γη’ απηφ νλφκαζε ηελ ιέμε ελέξγεηα, δειαδή ἐλ ἔξγῳ, γηαηί αθξηβψο πεξηέρεη φιν 

εθείλν ην έξγν ζπληειέζηεθε γηα λα πάξνπκε ην πνζεηφ απνηέιεζκα. Έλα 

αθαηέξγαζην κάξκαξν, γηα ηνλ Αξηζηνηέιε, είλαη ην δπλάκεη, ελψ ην ηειεησκέλν 

άγαικα πνπ πξνήιζε απφ απηφ ην κάξκαξν είλαη ην ἐλεξγείᾳ, γηαηί πεξηέρεη φιν ην 

έξγν πνπ ρξεηάζηεθε γηα λα πάξνπκε ην ηειεησκέλν άγαικα.
32

 Γηα ηνλ 

Νενπιαησληζκφ ελέξγεηα είλαη θπζηθή θαη αλαγθαζηηθή έθθαλζε ηεο νπζίαο ηνπ 

Δλφο ή ηνπ Ννπ πνπ εμππεξεηεί απιψο ηε δηαδηθαζία ηεο απνξξνήο.
33

 Γηα ηε 

βπδαληηλή ζενινγία φκσο ε ελέξγεηα απνηειεί έθθξαζε ηεο ειεχζεξεο βνπιήζεσο 

ηνπ Θενχ. Ζ άθξσο εχρξεζηε δηάθξηζε κεηαμχ νπζίαο θαη ελέξγεηαο ζην Θεφ, πνπ 

καο ράξηζε ν Μ. Αζαλάζηνο, αλαηξεί εληειψο ην πεξηερφκελν ηεο ελέξγεηαο ηνπ 

Αξηζηνηέιε θαη ηνπ Πισηίλνπ θαη δηεπθξηλίδεη άξηζηα ηα φξηα κεηαμχ Γεκηνπξγνχ 

θαη δεκηνπξγεκάησλ. Σα θηίζκαηα δελ κπνξνχλ λα γλσξίζνπλ πνηέ ηελ νπζία ηνπ 

Θενχ, αιιά κπνξνχλ λα γλσξίζνπλ ηηο ελέξγεηεο ηνπ.
34

 Ο Αξηζηνηέιεο, νη 

Νενπιαησληθνί αιιά θαη ν Ηνπιηαλφο ν Παξαβάηεο ζηα θείκελα ηνπ, ν νπνίνο αλήθε 

ζηνλ ζενπξγηθφ Νενπιαησληζκφ,
35

 πξσηίζησο ηαπηίδνπλ ηελ νπζία κε ηελ ελέξγεηα 

                                                           
32

 Ἀξηζηνηέινπο, Μεηαθ. Λ, 1071 b˙ Γ, 1012b˙ Λ, 1072 ab. Γεσξγίνπ Μαξηδέινπ, Ζ έλλνηα ηεο 

ζεφηεηαο θαη ε έλλνηα ηεο δεκηνπξγίαο θαηά ηνπο Παηέξεο ηεο Δθθιεζίαο, δεκνζηεπκέλν ζην Οξζφδνμν 

δφγκα θαη ζενινγηθφο πξνβιεκαηηζκφο Β΄ ηφκνο, Π. Πνπξλαξά Θεζζαινλίθε 2000, ζει. 57 ε˙ Νίθνπ 

Μαηζνχθα, Γνγκαηηθή θαη ζπκβνιηθή ζενινγία Α΄ ηφκνο (Δηζαγσγή ζηε ζενινγηθή γλσζηνινγία), Π. 

Πνπξλαξά, Θεζζαινλίθε 1996, ζει. 97˙ Νίθνπ Μαηζνχθα, Κφζκνο, άλζξσπνο, θνηλσλία θαηά ηνλ 

Μάμηκν Οκνινγεηή, εθδ. Γξεγφξε Αζήλα 1980, ζει. 133.  

33
 Πισηίλνπ, Ἐλλεάδεο V, 1,6˙ 2,1˙ 3,11 – 12. πξβι. επίζεο  Νίθνπ Μαηζνχθα, Κφζκνο, άλζξσπνο, 

θνηλσλία θαηά ηνλ Μάμηκν Οκνινγεηή, εθδ. Γξεγφξε Αζήλα 1980, ζει. 321 – 322.  

34
 Γεσξγίνπ Μαξηδέινπ, Ο άγηνο Γξεγφξηνο ν Παιακάο θαη ε λεφηεξε δπηηθή ζενινγία, δεκνζηεπκέλν 

ζην έξγν νξζφδνμν δφγκα θαη ζενινγηθφο πξνβιεκαηηζκφο, Β΄ ηφκνο, εθδφζεηο Π. Πνπξλαξά, 

Θεζαινλίθε 2000, ζει. 161 – 163˙ Γεσξγίνπ Μαξηδέινπ, Οὐζία θαἰ ἐλέξγεηαη ηνῦ Θενῦ θαηά ηφλ 

Μέγαλ Βαζίιεηνλ. (Σπκβνιή εἰο ηήλ ἰζηνξηθνδνγκαηηθήλ δηεξεχλεζηλ ηῆο πεξί Θενῦ νὐζίαο θαί 

ἐλεξγεηῶλ ηνῦ Θενῦ δηδαζθαιίαο ηῆο ὀξζνδφμνπ ἐθθιεζίαο). Δθδφζεηο Π. Πνπξλάξα, Θεζζαινλίθε 

199, ζει. 98 ε˙ G. Florovsky, The Concept of Creation in Saint Athanasius, ζην Studia Patristica 2 

(1962), ζει. 48 ε˙ 56 ε.     

35
 Ἰνπιηαλνχ Παξαβάηνπ, Δἰο ηὸλ βαζηιέα Ἥιηνλ, ζει. 388. Βι. ζρεηηθά κε ην ζέκα  Μαξηδέινπ, Γξ. 

Παιακάο θαη λεφηεξε δπηηθή ζενινγία, δεκνζηεπκέλν ζην έξγν Οξζφδνμν δφγκα θαη ζενινγηθφο 

πξνβιεκαηηζκφο,  Π. Πνπξλαξά Θεζζαινλίθε 2000 ζει. 161 – 162˙ Οὐζία θαὶ ἐλέξγεηαη θαηά ηνλ Μ. 

Βαζίιεην, Θεζζαινλίθε Π. Πνπξλαξά 1993, ζει. 17. 
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πέξα απφ ην γεγνλφο φηη έρνπλ ηειείσο δηαθνξεηηθή βάζε απφ ηελ βηβιηθή ζενινγία. 

Θεσξνχλ ἐλέξγεηα ην ηειεησκέλν έξγν θαη φρη ηελ έθθξαζε ηεο ειεχζεξεο 

βνπιήζεσο ηνπ Θενχ. Όινη νη παξαπάλσ φξνη κεηαπιαζκέλνη απφ ηε ζενινγία 

δεκηνπξγνχλ νπζηαζηηθά κία θαηλνχξηα θηινζνθία.
36

 Ο θφζκνο δελ ππάξρεη πιένλ 

απφ πάληα, φπσο δίδαζθε ε ειιεληθή  θηινζνθία,
37

 αιιά δεκηνπξγήζεθε απφ ηνλ 

Σξηαδηθφ Θεφ, ν νπνίνο είλαη ηξία πξφζσπα – ππνζηάζεηο (Παηήξ, Τηφο θαη Άγην 

Πλεχκα), ηα νπνία έρνπλ θνηλή νπζία – θχζε θαη ελέξγεηα. 

                          

Θα ήζεια ζην ζεκείν απηφ λα αλαθέξσ δχν δηεπθξηλίζεηο. Πξψηνλ φηαλ ιέκε 

πσο ε ειιεληθή θηινζνθία έγηλε ε κνξθή ή ην έλδπκα ηνπ ρξηζηηαληθνχ δφγκαηνο δελ 

ελλννχκε απιψο κηα ζπγθφιιεζε ησλ φξσλ κε ηε ζενινγία. Κάηη ηέηνην γξήγνξα ζα 

μερληφηαλ. Οη Παηέξεο θαηφξζσζαλ θάηη πνιχ πην ζεκαληηθφ. Καηέζηεζαλ ηε 

θηινζνθηθή νξνινγία νξγαληθφ ζηνηρείν ηεο ρξηζηηαληθήο δηδαζθαιίαο. Οη φξνη 

Λφγνο, ή νκννχζηνλ ελψ ήηαλ θαζαξά θηινζνθηθνί, δέζεθαλ ηφζν νξγαληθά κε ηε 

ζενινγία, έηζη ψζηε λα ζεσξνχληαη πιένλ ζενινγηθνί. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί κεηά ηε 

κεηάπιαζε ηνπο απφ ηνπο Παηέξεο δελ κπνξνχκε λα μερσξίζνπκε πνπ ζηακαηά ν 

θηινζνθηθφο φξνο θαη πνπ μεθηλά ε ζενινγηθή αιήζεηα.
38

 Γέζεθαλ ηφζν δσληαλά κε 

ηε δηδαζθαιία ηνπ επαγγειίνπ ψζηε έγηλαλ ιαηξεία, πνίεζε, ζενινγία, παλεγχξη 

(άιισζηε ζηε βπδαληηλή πεξίνδν δελ ππήξραλ απηφλνκεο θηινζνθηθέο ζρνιέο), θαη 

φια απηά θπζηθά ρσξίο λα αιινησζεί ην θήξπγκα ηνπ επαγγειίνπ νχηε ζε κηα θεξαία 

θαηά ηελ πξνηξνπή ηνπ ίδηνπ ηνπ Κπξίνπ καο.  

Γεχηεξνλ πξέπεη λα ηνλίδνπκε ζπλερψο κε έκθαζε πσο πξνεγείηαη πάληνηε ε 

δσή κέζα ζηελ εθθιεζία κε ηνλ αγψλα ελαληίνλ ησλ παζψλ θαη αθνινπζεί ε 

θαηαγξαθή απηήο ηεο εκπεηξίαο δηαηππσκέλε κε ηε θηινζνθηθή γιψζζα. Κάζε 

δνγκαηηθή αθξίβεηα θαη δηαηχπσζε, αθφκα θαη νη πην ιεπηέο έλλνηεο πνπ αθνξνχλ ηηο 

                                                           
36

 Γηα ην ζέκα απηφ βι. Γεσξγίνπ Μαξηδέινπ, Φηινζνθία θαη ζενινγία ζηελ παηεξηθή παξάδνζε, ν.π. 

ζει. 29˙ Νίθνπ Μαηζνχθα, Ηζηνξία ηεο βπδαληηλήο θηινζνθίαο (κε παξάξηεκα ην ζρνιαζηηθηζκφ ηνπ 

δπηηθνχ κεζαίσλα), ν. π. ζει. 196. 

37
 Γεσξγίνπ Μαξηδέινπ, Ζ έλλνηα ηεο ζεφηεηαο θαη ε έλλνηα ηεο δεκηνπξγίαο θαηά ηνπο Παηέξεο ηεο 

Δθθιεζίαο (Γχν ζεκεία ζχγθξνπζεο ηεο παηεξηθήο ζθέςεο κε ηελ αξραία ειιεληθή θηινζνθία), ζην 

Οξζφδνμν δφγκα θαη ζενινγηθφο πξνβιεκαηηζκφο, εθδφζεηο Π. Πνπξλαξά, Θεζζαινλίθε, 2000, ζει. 63 

– 64.  

38
 Νίθνπ Μαηζνχθα, Ηζηνξία ηεο βπδαληηλήο θηινζνθίαο, (κε παξάξηεκα ην ζρνιαζηηθηζκφ ηνπ δπηηθνχ 

κεζαίσλα), ν. π. ζει. 190. 
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ζρέζεηο ησλ ηξηψλ ζείσλ Πξνζψπσλ θξχβεη απηήλ ηελ αιήζεηα. Λέκε π.ρ. πσο δελ 

κπνξνχκε λα γλσξίζνπκε ηελ νπζία ηνπ Θενχ, αιιά κφλν ηηο άθηηζηεο ελέξγεηεο 

Σνπ.
39

 Θα πεξίκελε θαλείο φηη απηή ε έθθξαζε αθνξά κεηαθπζηθά – θηινζνθηθά 

πξνβιήκαηα γηα ηε θχζε ηνπ Θενχ. ηελ νπζία φκσο ζπκβαίλεη ην αθξηβψο αληίζεην. 

Αλ νη Παηέξεο έιεγαλ πσο κπνξνχκε λα γλσξίζνπκε ηελ νπζία ηνπ Θενχ ηφηε ν 

άλζξσπνο ζα ήηαλ Θεφο, αθνχ ζα ήηαλ νκννχζηνο κε ην Θεφ, θαη δελ ζα είρε αλάγθε 

ζσηεξίαο. Αιιά επεηδή θαηάιαβαλ, πξσηίζησο κέζα απφ ηελ αζθεηηθή ηνπο εκπεηξία 

ελαληίνλ ησλ παζψλ, πσο ν άλζξσπνο έρεη ζπλερψο ηελ αλάγθε ζεξαπείαο, πσο 

νπνηαδήπνηε ζηηγκή αλ δελ πξνζέμεη έπεζε ζηελ ακαξηία θαη γχξηζε πξνο ηε θζνξά, 

(πξνο ηα θζαξηηθά, φπσο ζεκεηψλεη ν Μάμηκνο Οκνινγεηήο
40

), επνκέλσο δελ έρεη ηελ 

ίδηα νπζία κε ην Θεφ, δηαηχπσζαλ ηε δνγκαηηθή ζέζε πσο δελ κπνξνχκε λα 

γλσξίζνπκε ηελ νπζία ηνπ Θενχ αιιά ηηο ελέξγεηεο Σνπ. Ζ δηαηχπσζε απηή ληχλεη 

κηα κεγάιε πξαθηηθή αιήζεηα˙ πσο ν άλζξσπνο έρεη φξηα, αλ δελ πξνζέμεη κπνξεί 

νπνηαδήπνηε ζηηγκή λα γπξίζεη ζην κἠ ὄλ θαη δελ είλαη νκννχζηνο κε ην Θεφ. Σν 

ζρήκα θηηζηφ – άθηηζην, ε δεκηνπξγία εθ ηνπ κε φληνο, ην θαη’ εηθφλα θαη ην θαζ’ 

νκνίσζηλ, φζν θαη αλ δελ θαίλεηαη κε κηα πξψηε καηηά, είλαη δηαηππψζεηο πνπ 

πξνυπνζέηνπλ απηήλ ηε ζσηεξηνινγηθή – ζεξαπεπηηθή εκπεηξία.
41

    

 Δπηπιένλ είλαη αλαγθαίν λα δηεπθξηλίζνπκε πσο ε θηινζνθία απφ ηνπο 

Πξνζσθξαηηθνχο αθφκα απαληά ζε ηξία εξσηήκαηα. Γειαδή ζηελ νληνινγία, (ηη 

είλαη ην νλ, ην κε νλ), ζηε γλσζηνινγία (πσο κπνξνχκε λα γλσξίζνπκε ην νλ) θαη 

ζηελ αλζξσπνινγία ή αιιηψο εζηθή (ηη είλαη ν άλζξσπνο, πνηνο ν ζθνπφο ηεο 

                                                           
39

 Ἰσάλλνπ Γακαζθελνῦ, Ἔθδνζηο ἀθξηβήο ηῆο ὀξζνδφμνπ πίζηεσο, 1, 8 PG 94, 812B – 813A, 

Κπξίιινπ Ἀιεμαλδξείαο, Θεζαπξνί 18, PG 75, 312C. Μ. Ἀζαλαζίνπ, Καηά Ἀξεηαλῶλ, 2, 2 PG 26, 

149C, Πεξί ηῆο ἐλαλζξσπίζεσο ηνῦ Λφγνπ 17 PG 25, 125 AB.         

40
 Βι. Μαμίκνπ Ὁκνινγεηνῦ, Σπδήηεζηο κέ ηφλ Πῦξξνλ PG 91, 297B : « Δί γάξ ἐμ νὐθ ὄλησλ ηά ὄληα 

γελφκελα θαί ηνῦ ὄληνο νὐ ηνῦ κή ὄληνο ἔρνπζηλ ἀλζεθηηθήλ δχλακηλ˙ ηαχηεο δε θαηά θχζηλ ἴδηνλ ἡ 

πξφο ηά ζπζηαηηθά ὁξκή θαί πξφο ηά θζαξηηθά ἀθνξκή». 

41
 Πξβι.  Γεσξγίνπ Μαξηδέινπ, Οὐζία θαἰ ἐλέξγεηαη ηνῦ Θενῦ θαηά ηφλ Μέγαλ Βαζίιεηνλ. (Σπκβνιή 

εἰο ηήλ ἰζηνξηθνδνγκαηηθήλ δηεξεχλεζηλ ηῆο πεξί Θενῦ νὐζίαο θαί ἐλεξγεηῶλ ηνῦ Θενῦ δηδαζθαιίαο ηῆο 

ὀξζνδφμνπ ἐθθιεζίαο). Δθδφζεηο Π. Πνπξλάξα, Θεζζαινλίθε 199, ζει. 22, θ. εμ., 50 θ. εμ.       
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ππάξμεσο ηνπ θ.η.ι.).
42

 Οη Βπδαληηλνί Παηέξεο κέζα απφ ηε ζενινγία ηνπο, 

δεπηεξεπφλησο πάληνηε, αιιά επδηάθξηηα, απαληνχλ ζε έλα απφ ηα ηξία ή ζε δχν ή 

θαη ζηα ηξία εξσηήκαηα πνπ ζέηεη ε θηινζνθία
43

, δειαδή ζηελ νληνινγία, ζηε 

γλσζηνινγία θαη ηελ εζηθή – αλζξσπνινγία.
44

 Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ε βπδαληηλή 

ζενινγία λα γελλάεη, εθ ησλ πζηέξσλ κηα θαηλνχξηα θηινζνθία γηαηί ε ζεψξεζε ηνπ 

θφζκνπ θαη ηεο δσήο γίλεηαη κέζα απφ ην επαγγέιην θαη ηε δηδαζθαιία ηνπ Ηεζνχ 

Υξηζηνχ. Ο θφζκνο πιένλ δελ ππάξρεη απφ πάληα, φπσο ήζειαλ νη θηιφζνθνη, ε ςπρή 

ηνπ αλζξψπνπ είλαη δεκηνχξγεκα ηνπ Θενχ θαη δελ είλαη ζπγγελήο κε ην ζείν, θαηά 

ηε δηαηχπσζε ηνπ Πιάησλα.
45

  Καη ζπλερψο ν άλζξσπνο γηα λα δεη λα πξνθφβεη θαη 

λα ηειεηψλεηαη (ε παηεξηθή ηειείσζηο) πξέπεη λα κεηέρεη ζηελ ράξε ηνπ Θενχ, θαη φρη 

λα κεηαβεί ε ςπρή ηνπ, κεηά ην ζάλαην, ζηνλ θφζκν ησλ Ηδεψλ, θαηά Πιάησλα ή ζην 

πξψην ἀθίλεην θηλνῦλ θαηά Ἀξηζηνηέιε ή ζην Ἔλ θαηά Πισηίλν.    

  

ήκεξα κέζα ζηελ εθπαίδεπζε αξρίδεη λα θαίλεηαη ε δηαζεκαηηθφηεηα ηεο 

δηδαζθαιίαο, θαη ε καζεηνθεληξηθφηεηα˙ δειαδή ε ηαπηφρξνλε δηδαζθαιία δχν ή 

ηξηψλ παξεκθεξψλ καζεκάησλ θαη ε έληνλε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζε απηήλ. 

Πηζηεχσ αθξάδαληα πσο ε επαξθήο γλψζε ησλ βπδαληηλψλ ζενινγηθψλ θεηκέλσλ θαη 

ηεο ζπλέρεηαο ησλ θηινζνθηθψλ φξσλ κέζα ζην Βπδάληην, ζα βνεζήζνπλ ηνλ 

Θενιφγν Καζεγεηή λα αλαπηχμεη έλα γφληκν δηάινγν κε παξεκθεξή καζήκαηα, φπσο 

ησλ αξραίσλ ειιεληθψλ, ηεο ηζηνξίαο, ηεο θηινζνθίαο θαη λα πξνζειθχζεη επράξηζηα 

ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ βνεζψληαο ηνπο λα αλαθαιχςνπλ ηα ηδηαίηεξα 

                                                           
42

 Γεσξγίνπ Μαξηδέινπ,  Γεσξγίνπ Μαξηδέινπ, Φηινζνθία θαη ζενινγία ζηελ παηεξηθή παξάδνζε, 

δεκνζηεπκέλν ζην Οξζφδνμν δφγκα θαη ζενινγηθφο πξνβιεκαηηζκφο. Μειεηήκαηα δνγκαηηθήο ζενινγίαο 

Β΄ ηφκνο. Δθδφζεηο Π. Πνπξλαξά, Θεζζαινλίθε 2000, ζει. 21. 

43
 Γελ έρεη ζρέζε κε ηε δηαίξεζε ηεο θηινζνθίαο πνπ αλαθέξεη ν Γηνγέλεο Λαέξηηνο. Βι. Γηνγέλεο 

Λαέξηηνο 1, 18 : «Μέξε δε θηινζνθίαο ηξία, θπζηθφλ, εζηθφλ δηαιεθηηθφλ». Απηή ε δηαίξεζε ζήκεξα 

δελ κπνξεί λα γίλεη δεθηή. πξβι. γηα ην ζέκα Νίθνπ Μαηζνχθα, Ηζηνξία ηεο θηινζνθίαο (Αξραίαο 

ειιεληθήο – Βπδαληηλήο – Γπηθνεπξσπατθήο κε ζχληνκε εηζαγσγή ζηε θηινζνθία), εθδ. Π. Πνπξλάξα, 

Θεζζαινλίθε 2002, ζει. 36.      

44
 Γεσξγίνπ Μαξηδέινπ,  Γεσξγίνπ Μαξηδέινπ, Φηινζνθία θαη ζενινγία ζηελ παηεξηθή παξάδνζε, 

δεκνζηεπκέλν ζην Οξζφδνμν δφγκα θαη ζενινγηθφο πξνβιεκαηηζκφο. Μειεηήκαηα δνγκαηηθήο ζενινγίαο 

Β΄ ηφκνο. Δθδφζεηο Π. Πνπξλαξά, Θεζζαινλίθε 2000, ζει. 21. 

45
 Πιάησλνο, Φαίδσλνο, 80b : «. . . ηῷ κελ ζείῳ θαὶ ἀζαλάηῳ θαὶ λνεηῷ θαὶ κνλνεηδεῖ θαὶ ἀδηαιχηῳ 

θαὶ ἀεὶ ὡζαχησο θαηὰ ηαπηὰ ἔρνληη ἔαπηῷ ὁκνηφηαηνλ εἶλαη ςπρὴλ, ηῷ δε ἀλζξσπίλῳ θαὶ ζλεηῷ θαὶ 

πνιπεηδεῖ θαὶ ἀλνήηῳ θαὶ δηαιπηῷ θαὶ κεδέπνηε θαηὰ ηαπηά ἔρνληη ὁκνηφηαηνλ αῦ εἶλαη ζῶκα». 



 15 

ραξίζκαηα ηνπο. Σν κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθψλ ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα ηεο 

δηαζεκαηηθφηεηαο θαηέρεη κία αμηνδήιεπηε πξσηνηππία θαη ηδηαηηεξφηεηα. Σν 

πεξηερφκελν ηνπ είλαη πάληνηε δσληαλφ θαη επίθαηξν. Πνηνο γλσξίδεη ζήκεξα φηη ην 

ὀκννχζηνλ είλαη φξνο ηνπ Πισηίλνπ εθηφο απφ ηνπο εηδηθνχο επηζηήκνλεο; Όινη φκσο 

μέξνπλ φηη ηα ηξία Πξφζσπα ηεο Αγίαο Σξηάδνο είλαη ὁκννχζηα κεηαμχ ηνπο, δειαδή 

έρνπλ ηελ ίδηα νὐζία γηαηί φινη έρνπλ αθνχζεη ηνλ ζπγθεθξηκέλν φξν ζην ζχκβνιν 

ηεο Πίζηεσο. Δπίζεο ε ζπλερήο αλαθνξά ησλ θηινζνθηθψλ φξσλ θαη ε κεηάπιαζε 

ηνπο απφ ηε ζενινγία, κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο ησλ Θξεζθεπηηθψλ, πάληνηε 

αλάινγα κε ηηο καζεζηαθέο ηθαλφηεηεο θάζε ειηθίαο, ζα βνεζήζεη θάιιηζηα ηνπο 

καζεηέο λα κάζνπλ ηε ζενινγία θαη λα απνθηήζνπλ, θεχγνληαο απφ ην Λχθεην, κία 

ζηνηρεηψδε θαιιηέπεηα.  

Δπνκέλσο ην κάζεκα ησλ ζξεζθεπηηθψλ κέζα ζην ζρνιείν κπνξεί λα 

ζπκβάιιεη ηα κέγηζηα φρη κφλν ζηελ απνθαηάζηαζε ηνπ ηφζν παξεμεγεκέλνπ 

Βπδαληίνπ, αιιά λα θαηαζηεί θαη έλα πξφζθνξν πεδίν δηαιφγνπ, γλψζεσο, παηδείαο 

θαη πνιηηηζκνχ.                                 


