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Μακαριώτατε Πρόεδρε,
Ἔχοντας ὑπ' ὄψη τό ὑπ' ἀριθµ. Πρωτ. 755/351/16-02-2016 Συνοδικό
ἔγγραφο, µέ τό ὁποῖο καλούµαστε νά καταθέσουµε τίς ἀπόψεις µας γιά τά
κείµενα πού πρόκειται νά συζητηθοῦν στήν Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδο, ἔχω νά
καταθέσω τά ἀκόλουθα.
Στά κείµενα τά ὁποῖα ἐγκρίθηκαν ὁµοφώνως ἀπό τήν Σύναξη τῶν
Προκαθηµένων τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν (Σαµπεζύ-Γενεύη 21-28
Ἰανουαρίου 2016) ὑπάρχουν µερικά σηµεῖα τά ὁποῖα χρήζουν περαιτέρω
ἐπεξεργασίας καί διορθώσεως.
Βεβαίως, σύµφωνα µέ τόν Κανονισµό τῆς Ὀργανώσεως καί Λειτουργίας
τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας (ἄρθρο 11) οἱ
τροπολογίες, οἱ διορθώσεις καί οἱ προσθῆκες στά κείµενα αὐτά µποροῦν νά
γίνουν κατά τίς συζητήσεις κάθε θέµατος στήν ὁλοµέλεια τῆς Συνόδου,
ὕστερα ἀπό διατυπούµενες προτάσεις τροπολογιῶν, διορθώσεων ἤ
προσθηκῶν. Ἡ δέ ἔγκριση τῶν τροπολογιῶν, µετά τήν ὁλοκλήρωση τῆς
συζητήσεως θά γίνη µέ τήν ἀρχή τῆς ὁµοφωνίας ἀπό τίς ἀντιπροσωπεῖες ὅλων
τῶν αὐτοκεφάλων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν κατά τίς ἐργασίες τῆς Ἁγίας καί
Μεγάλης Συνόδου. Ἐννοεῖται ὅτι οἱ τροπολογίες πού δέν θά γίνουν ὁµοφώνως
ἀποδεκτές δέν θά ἐγκριθοῦν.
Αὐτό σηµαίνει ὅτι κάθε Ἐκκλησία καί ἡ Ἐκκλησία µας ἔχει τό δικαίωµα
νά ἔχη ἄποψη καί ψῆφο γιά κάθε θέµα πού θίγεται στά κείµενα καί πού θά
συζητηθοῦν. Ἔτσι, δίνεται ἐλευθερία διατύπωσης κάθε ἄποψης καί εἴµαστε
ὡς Ἀρχιερεῖς ὑποχρεωµένοι νά τό πράξουµε.
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Νοµίζω ὅτι κυρίως σέ δύο κείµενα πρέπει νά γίνουν οἱ ἀπαραίτητες
διορθώσεις.

1. «Σχέσεις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας πρός τόν λοιπόν Χριστιανικόν
κόσµον»
Στό κείµενο αὐτό παρατηρεῖται µιά σύγχυση ὁρολογίας, ἡ ὁποία πιθανόν
νά προέρχεται ἀπό τήν ἑνοποίηση δύο κειµένων, ἤτοι τοῦ κειµένου «Σχέσεις
τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας πρός τόν λοιπόν Χριστιανικόν κόσµον» καί τοῦ
κειµένου «Ὀρθοδοξία καί Οἰκουµενική κίνησις».
Ὅµως, ἐάν δέν γίνουν οἱ ἀναγκαῖες τροποποιήσεις, τότε στό
συγκεκριµένο κείµενο θά ἐπικρατῆ θεολογική καί ἐκκλησιολογική διγλωσσία,
ἡ ὁποία εἶναι ἀνάρµοστη σέ συνοδικά κείµενα καί µάλιστα σέ κείµενα τῆς
Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου.
Συγκεκριµένα:
α) Ὁρολογία
Εἶναι ὀρθή ἡ ἐπικεφαλίδα τοῦ κειµένου «Σχέσεις τῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας πρός τόν λοιπόν Χριστιανικόν κόσµον», γιατί παρουσιάζεται
ἀκριβής ὁρολογία, ἤτοι «Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία» ἀφ' ἑνός καί «λοιπός
Χριστιανικός κόσµος» ἀφ' ἑτέρου. Ἐπίσης, πολλές ἐκφράσεις τοῦ
περιεχοµένου τοῦ κειµένου συντονίζονται πρός τήν ἐπικεφαλίδα, ὅπως «ἡ
Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία, οὖσα ἡ Μία, Ἁγία, Καθολική καί Ἀποστολική
Ἐκκλησία, ἐν τῇ βαθείᾳ ἐκκλησιαστική αὐτοσυνειδησίᾳ αὐτῆς» (ἄρθ. 1),
«µετά τῶν ἐξ αὐτῆς διεστώτων, τῶν ἐγγύς καί τῶν µακράν» (ἄρθ. 4), «πρός
τούς ἐκτός αὐτῆς» (ἄρθ. 6).
Ὅµως, ἄλλες ἐκφράσεις πού ὑπάρχουν στό κείµενο, ὅτι «ἡ Ὀρθόδοξος
Ἐκκλησία ἀναγνωρίζει τήν ἱστορικήν ὕπαρξιν ἄλλων χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν
ἤ Ὁµολογιῶν µή εὑρισκοµένων ἐν κοινωνίᾳ µετ' αὐτῆς» (ἄρθ. 6) πρέπει νά
προσαρµοσθοῦν πρός τόν τίτλο γιά νά µή ἐπικρατῆ διγλωσσία.
Ἑποµένως, θά πρέπει νά ἀντικατασταθῆ ἡ φράση «ἡ Ὀρθόδοξος
Ἐκκλησία ἀναγνωρίζει τήν ἱστορικήν ὕπαρξιν ἄλλων Χριστιανικῶν
Ἐκκλησιῶν καί Ὁµολογιῶν» µέ τήν φράση: «ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία γνωρίζει
ὅτι ταυτίζονται τά χαρισµατικά µέ τά κανονικά ὅριά της, καθώς ἐπίσης
γνωρίζει ὅτι ὑπάρχουν καί ἄλλαι Χριστιανικαί Ὁµολογίαι, αἱ ὁποῖαι
ἀπεκόπησαν ἐξ αὐτῆς καί δέν εὑρίσκονται ἐν κοινωνίᾳ µετ' αὐτῆς».
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Τό ἴδιο νά γίνη καί σέ ἄλλες φράσεις.
β) Ἡ ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας
Εἶναι ὀρθή ἡ φράση τοῦ κειµένου πού ἀναφέρεται στήν ἑνότητα τῆς
Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας ὅτι «ἡ Ἑνότης τῆς
Ἐκκλησίας» (νά προστεθῇ Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας) «εἶναι ἀδύνατον νά
διαταραχθῆ» (ἄρθ. 6), γιατί ὅπως καί πάλι ὀρθῶς τονίζεται «ἡ εὐθύνη τῆς
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας διά τήν ἑνότητα, ὡς καί ἡ οἰκουµενική αὐτῆς
ἀποστολή ἐξεφράσθησαν ὑπό τῶν Οἰκουµενικῶν Συνόδων», οἱ ὁποῖες
«ἰδιαιτέρως προέβαλον τόν µεταξύ τῆς ὀρθῆς πίστεως καί τῆς µυστηριακῆς
κοινωνίας ὑφιστάµενον ἄρρηκτον δεσµόν» (ἄρθ. 3).
Ὅµως, ἄλλες φράσεις τοῦ κειµένου, στίς ὁποῖες ὑπονοεῖται ὅτι ἡ ἑνότητα
τῆς Ἐκκλησίας ἔχει ἀπολεσθῆ καί γίνονται προσπάθειες γιά τήν
ἀποκατάστασή της, πρέπει νά διορθωθοῦν.
Συγκεκριµένα:
Ἡ φράση ὅτι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία συµµετέχει σέ θεολογικούς
διαλόγους «ἐπί τῷ τέλει τῆς ἀναζητήσεως, βάσει τῆς πίστεως καί τῆς
παραδόσεως, τῆς ἀρχαίας Ἐκκλησίας τῶν ἑπτά Οἰκουµενικῶν Συνόδων, τῆς
ἀπολεσθείσης ἑνότητος τῶν Χριστιανῶν» (ἄρθ. 5), ὑποδηλώνει ὅτι δέν ἰσχύει
αὐτό πού ὑποστηρίζεται σέ ἄλλο σηµεῖο, ὅτι ἡ ἑνότης τῆς Ἐκκλησίας «εἶναι
ἀδύνατον νά διαταραχθῆ» (ἄρθ. 6).
Ἑποµένως, πρέπει νά διορθωθῆ αὐτή ἡ φράση γιά νά µή φανῆ ὅτι στίς
ἀποφάσεις τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου ἐπικρατεῖ διγλωσσία, ὅτι δέν
ὑφίσταται καθαρή διδασκαλία, ἀλλά ἀφήνονται «ἀνοικτά παράθυρα» γιά
ἄλλες ἑρµηνεῖες.
Θά πρέπει νά γραφῆ: «ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία συµµετέχει εἰς τούς
διαλόγους µετά Χριστιανῶν τῶν ἀνηκόντων εἰς διαφόρους Χριστιανικάς
Ὁµολογίας, διά τήν ἐπαναφοράν των εἰς τήν πίστιν, τήν παράδοσιν καί τήν
ζωήν της».
γ) Θεολογικοί διάλογοι, σέ σχέση µέ τό Βάπτισµα
Στό κείµενο ὑπάρχει µία παράγραφος πού ὑπενθυµίζει τήν
«βαπτισµατική θεολογία», ἡ ὁποία εἶναι βασική θέση τῆς Β΄ Βατικανῆς
Συνόδου. Πρόκειται γιά τήν παράγραφο:
«Αἱ προοπτικαί τῶν θεολογικῶν διαλόγων τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας
µετά τῶν ἄλλων χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν καί Ὁµολογιῶν προσδιορίζονται
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πάντοτε ἐπί τῇ βάσει τῶν κανονικῶν κριτηρίων τῆς ἤδη διαµορφωµένης
ἐκκλησιαστικῆς παραδόσεως (κανόνες 7 τῆς Β΄
Οἰκουµενικῶν συνόδων)» (ἄρθρ. 20).

καί 95 τῆς Πενθέκτης

Οἱ Κανόνες 7 τῆς Β΄ Οἰκουµενικῆς Συνόδου καί 95 τῆς Πενθέκτης
Οἰκουµενικῆς Συνόδου ἀποφαίνονται γιά τόν τρόπο µέ τόν ὁποῖον γίνονται
ἀποδεκτοί στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία αἱρετικές ὁµάδες τῆς ἐποχῆς ἐκείνης,
κατ' ἀκρίβειαν καί κατ' οἰκονοµίαν.
Ὁ 95ος Κανόνας τῆς Πενθέκτης Οἰκουµενικῆς Συνόδου πού
ἐπαναλαµβάνει τόν 7ο Κανόνα τῆς Β΄ Οἰκουµενικῆς Συνόδου ὁρίζει νά
ἀναβαπτίζωνται οἱ Εὐνοµιανοί «τούς εἰς µιάν κατάδυσιν βαπτιζοµένους» καί
νά ἀναβαπτίζωνται οἱ Μοντανιστές καί οἱ Σαβελλιανοί «τούς υἱοπατορίαν
δοξάζοντας, καί ἕτερά τινα χαλεπά ποιοῦντας καί πάσας τάς ἄλλας αἱρέσεις».
Σαφέστατα γίνεται λόγος γιά ἀναβάπτιση, ὅταν ὑπάρχη µία κατάδυση,
ταύτιση τοῦ Πατρός µέ τόν Υἱό καί ἄλλες αἱρέσεις.
Εἶναι σηµαντικό ὅτι οἱ Τρεῖς Πατριάρχες τῆς Ἀνατολῆς,
(Κωνσταντινουπόλεως Κύριλλος Ε΄ , Ἀλεξανδρείας Ματθαῖος, Ἱεροσολύµων
Παρθένιος) τό ἔτος 1756 ἐξέδωσαν ὅρο µέ τόν ὁποῖον ἑρµηνεύουν τούς
Κανόνες αὐτούς σέ σχέση µέ τούς ∆υτικούς, οἱ ὁποῖοι προσέρχονται
στήν Ὀρθοδοξία. Μέ τόν ὅρο αὐτό ἀποδέχονται στήν Ὀρθοδοξία τούς ἐκ
τῆς ∆ύσεως αἱρετικούς ὡς «ἀνιέρους καί ἀβαπτίστους», προφανῶς διότι
ὑπάρχει διαφορά καί στό Τριαδικό ∆όγµα, λόγῳ τῆς διδασκαλίας περί filioque
καί κτιστῆς θείας ἐνέργειας (actus purus), καί ὑπάρχει διαφορά καί στόν
τύπο, διότι δέν γίνεται κατάδυση, ἀλλά «ἐπίχυση» καί «ραντισµός» µετά τήν
ἐν Τριδέντῳ Σύνοδο. Ἑποµένως, στόν ὅρο αὐτό τῶν Τριῶν Πατριαρχῶν
ὑπάρχει σαφέστατη ἑρµηνεία τῶν Κανόνων αὐτῶν σέ σχέση µέ τήν σύγχρονη
πραγµατικότητα. Παρατίθεται τό ἀπόσπασµα:
«Τῇ τε δευτέρᾳ καί πενθέκτῃ ἁγίαις Οἰκουµενικαῖς Συνόδοις,
διαταττοµέναις τούς µή βαπτιζοµένους εἰς τρεῖς ἀναδύσεις καί καταδύσεις,
καί ἐν ἑκάστῃ τῶν καταδύσεων µίαν ἐπίκλησιν τῶν θείων ὑποστάσεων µή
ἐπιβοῶντας, ἀλλ' ἄλλως πως βαπτιζοµένους ὡς ἀβαπτίστους προσδέχεσθαι
τῇ ὀρθοδοξίᾳ προσιόντας. Τούτοις τοίνυν τοῖς θείοις καί ἱεροῖς διατάγµασιν
ἑπόµενοι καί ἡµεῖς, τά µέν τῶν αἱρετικῶν βαπτίσµατα, ὡς ἀπ9δοντα
καί ἀλλότρια τῆς ἀποστολικῆς θείας διατάξεως καί ὕδατα ἀνόνητα,
ὡς ὁ ἱερός Ἀµβρόσιος καί ὁ µέγας φησίν Ἀθανάσιος, καί ἁγιασµόν µηδένα
παρέχοντα τοῖς ταῦτα δεχοµένοις, καί πρός κάθαρσιν ἁµαρτηµάτων οὐδέν
ὠφελοῦντα, ἀπόβλητα καί ἀποτρόπαια ἡγούµεθα. Τούς δ' ἐξ αὐτῶν
ἀβαπτίστως
βαπτιζοµένους
ὡς
ἀβαπτίστους
ἀποδεχόµεθα
προσερχοµένους τῇ ὀρθοδόξῳ πίστει, καί ἀκινδύνως αὐτούς
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βαπτίζοµεν, κατά τούς ἀποστολικούς καί συνοδικούς κανόνας, οἷς ἀοράτως
ἐπιστηρίζεται ἡ ἁγία τοῦ Χριστοῦ καί ἀποστολική καί καθολική Ἐκκλησία, ἡ
κοινή µήτηρ πάντων ἡµῶν. Καί ἐπί ταύτῃ τῇ κοινῇ ἡµῶν διαγνώσει καί
ἀποφάνσει σφραγίζοµεν τόν Ὅρον ἡµῶν τοῦτον ταῖς ἀποστολικαῖς καί
συνοδικαῖς διαταγαῖς συν9δοντα, διαβεβαιοῦντες αὐτόν δι' ἡµετέρων
ὑπογραφῶν».
Εἶναι φανερόν ὅτι τά ὅσα γράφονται στό ἄρθρο 20 τοῦ κειµένου πού
καταρτίσθηκε γιά νά ἐγκριθῆ ἀπό τήν Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδο, γίνεται
προσπάθεια ἐµµέσως νά ἀνακληθῆ ὁ ὅρος αὐτός τῶν Τριῶν
Πατριαρχῶν πού στηρίζεται στήν ὅλη ἐκκλησιαστική παράδοση. Ὅπως δέ
προαναφέρθηκε, ἀπό τόν 8ο αἰώνα καί µετά σέ Χριστιανικές Ὁµολογίες
εἰσήχθησαν οἱ αἱρέσεις τοῦ filioque καί τοῦ actus purus καί ἡ ἀντικανονική
βάπτιση τῶν «Ρωµαιοκαθολικῶν» διά τῆς ἐπιχύσεως καί ραντισµοῦ, µετά τήν
ἐν Τριδέντῳ Σύνοδο, ὅπως καί διάφορες αἱρετικές ἀπόψεις σέ ἄλλες
Ὁµολογίες.
Ἑποµένως, γι΄α νά ὑπάρξη ἑνότητα σκέψεως σέ ὅλο τό κείµενο στό ὁποῖο
γράφεται ὅτι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία εἶναι ἡ Μία, Ἁγία, Καθολική καί Ἀποστολική Ἐκκλησία, ὅτι ἡ ἑνότητα «εἶναι ἀδύνατον νά διαταραχθῆ», ὅτι ὑπάρχουν
καί «οἱ ἐκτός αὐτῆς», πρέπει ἡ παράγραφος αὐτή νά τροποποιηθῆ ὡς ἑξῆς:
«Αἱ προοπτικαί τῶν θεολογικῶν διαλόγων τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας
µετά τῶν ἄλλων Χριστιανικῶν Ὁµολογιῶν γίνονται ἐπί τῇ βάσει τῆς πίστεως
καί πράξεως τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ὅπως προσδιορίζονται ἀπό τάς
ἀποφάσεις τῶν Οἰκουµενικῶν Συνόδων. Ἡ εἰσδοχή ἑτεροδόξων εἰς τήν
Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν γίνεται µέ τήν ἀρχήν τῆς ἀκριβείας καί τῆς οἰκονοµίας.
Ἡ δέ οἰκονοµία τηρεῖται, ὅταν µία Χριστιανική Ὁµολογία τελεῖ τό βάπτισµα µέ
τριτήν κατάδυσιν καί ἀνάδυσιν κατά τήν ἀποστολικήν καί πατερικήν µορφήν
καί τήν ὁµολογίαν τῆς Ἁγίας, ὁµοουσίου καί ἀδιαιρέτου Τριάδος».

2. «Ἡ ἀποστολή τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἐν τῷ συγχρόνῳ κόσµῳ»
Στό κείµενο αὐτό πέρασαν µερικές φράσεις οἱ ὁποῖες, ἐνῶ
χρησιµοποιοῦνται κατά κόρον ἀπό τούς ὀρθοδόξους, ἐν τούτοις προέρχονται
ἀπό τήν σύγχρονη ὑπαρξιστική φιλοσοφία καί τόν γερµανικό ἰδεαλισµό.
Πρόκειται γιά τίς φράσεις «ἀξία τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου» καί
«κοινωνία προσώπων», οἱ ὁποῖες πρέπει νά ἀντικατασταθοῦν µέ τίς φράσεις
«ἀξία τοῦ ἀνθρώπου» καί «ἑνότητα µεταξύ τῶν ἀνθρώπων».
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Στό τελικό κείµενο πού ὑπεγράφη στήν Σαµπεζύ-Γενεύη (21-28 Ἰανουαρίου 2016) ἔγινε κάποια βελτίωση τοῦ προηγουµένου κειµένου, πού εἶχε
καταρτισθῆ ἀπό τήν Ε΄
Προσυνοδική Πανορθόδοξη ∆ιάσκεψη (10-17
Ὀκτωβρίου 2015), ἐν τούτοις ὅµως παρέµειναν µερικές φράσεις πού κάνουν
λόγο γιά τήν «ἀξία τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου» καί πρέπει νά γίνη περαιτέρω
βελτίωση.
Συγκεκριµένα:
α) Ἄνθρωπος καί ὄχι ἀνθρώπινο πρόσωπο
Ὀρθῶς στό κείµενο ἀναφέρονται χωρία τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ
Θεολόγου, τοῦ Εὐσεβίου καί τοῦ ἁγίου Κυρίλλου Ἀλεξανδρείας πού ὁµιλοῦν
γιά τήν ἀξία τοῦ ἀνθρώπου καί ὄχι τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου. Ἐπίσης,
γίνεται λόγος γιά τήν «προστασίαν τῆς ἀξίας τοῦ ἀνθρώπου» (Α΄ , ἄρθ. 2), «τό
σχέδιον τοῦ Θεοῦ διά τόν ἄνθρωπον» (Α΄ , ἄρθ. 1).
Ὅµως στό τελικό κείµενο παρέµειναν µερικές φράσεις ἀπό τό
παλαιότερο κείµενο, ὅπως «ἡ ἀξία τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου» (Α΄, ἄρθ. 1),
«κοινή ἀποδοχή τῆς ὑψίστης ἀξίας τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου» (Α΄, ἄρθ. 3),
«θεωρήσεως τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου» (Β΄ , ἄρθ. 3).
Ἑποµένως, πρέπει τό κείµενο νά ἑνοποιηθῆ καί ὅπου γίνεται λόγος γιά
«ἀνθρώπινο πρόσωπο» νά ἀντικατασταθῆ µέ τήν λέξη «ἄνθρωπος», πού τήν
ἀντιλαµβάνονται ὅλοι.
β) Κοινωνία προσώπων
Στό κείµενο ὑπάρχει µιά παράγραφος προβληµατική ἀπό ὀρθοδόξου
πλευρᾶς. Γράφεται:
«Ἕν ἐκ τῶν ὑψίστων δώρων τοῦ Θεοῦ πρός τόν ἄνθρωπον, τόσον ὡς
συγκεκριµένου φορέα τῆς εἰκόνος τοῦ προσωπικοῦ Θεοῦ, ὅσον καί ὡς
κοινωνίαν προσώπων, ἀντανακλώντων κατά χάριν διά τῆς ἑνότητος τοῦ
ἀνθρωπίνου γένους τήν ἐν τῇ Ἁγίᾳ Τριάδι ζωήν καί κοινωνίαν τῶν θείων
προσώπων ἀποτελεῖ τό θεῖον δῶρον τῆς ἐλευθερίας» (Β΄ , ἄρθ. 1).
Στήν παράγραφο αὐτή γίνεται λόγος γιά «κοινωνία θείων προσώπων»,
γιά τό ὅτι ἡ ἑνότητα τοῦ ἀνθρωπίνου γένους εἶναι «κοινωνία προσώπων» πού
ἀντανακλοῦν «κατά χάριν ... τήν ἐν Ἁγίᾳ Τριάδι ζωήν καί κοινωνίαν τῶν
θείων προσώπων» καί ὅτι αὐτό «ἀποτελεῖ τό θεῖον δῶρον τῆς ἐλευθερίας», τά
ὁποῖα εἶναι ἀπαράδεκτα θεολογικῶς, γιατί γίνεται σύγχυση µεταξύ κτιστοῦ

7
καί ἀκτίστου, µεταξύ τῆς ἑνότητος τῶν ἀνθρώπων καί τῆς ἑνότητος τοῦ
Τριαδικοῦ Θεοῦ.
Πρέπει νά ἀντικατασταθῆ ἡ παράγραφος αὐτή µέ τήν παράγραφο:
«Ὁ Θεός ἐδηµιούργησε τόν ἄνθρωπον κατ' εἰκόνα καί καθ' ὁµόιωσιν
Αὐτοῦ καί τοῦ ἔδωσε τό νοερόν καί τό αὐτεξούσιον: "Ὁ πλάσας ἀπ' ἀρχῆς τόν
ἄνθρωπον, ἐλεύθερον ἀφῆκε καί αὐτεξούσιον, νόµῳ τῷ τῆς ἐντολῆς µόνῳ
κρατούµενον" (Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου Ι∆, Περί φιλοπτωχίας, 25.PG 35,
892A). Ἡ ἐλευθερία καθιστᾶ µέν τόν ἄνθρωπον ἱκανόν νά προοδεύῃ πρός τήν
πνευµατικήν τελειότητα, ἀλλά, συγχρόνως, ἐµπερικλείει τόν κίνδυνον τῆς
παρακοῆς, τῆς ἀπό Θεοῦ αὐτονοµήσεως καί, δι' αὐτῆς, τῆς πτώσεως, ἐξ οὗ καί
αἱ τραγικαί συνέπειαι τοῦ κακοῦ ἐν τῷ κόσµῳ».

Αἰτιολόγηση τῆς ἀντικαταστάσεως τῶν ὅρων
Γιά νά αἰτιολογηθῆ τό γιατί προτείνεται ἡ ἀντικατάσταση τοῦ ὅρου
«ἀξία τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου» µέ τόν ὅρο «ἀξία τοῦ ἀνθρώπου» καί ἡ
ἀπάλειψη τῆς φράσεως «κοινωνία τῶν προσώπων κατ' ἀντανάκλασιν τῆς
κοινωνίας τῶν θείων προσώπων» θά τονισθοῦν ἐπιγραµµατικῶς οἱ θεολογικές
θέσεις.
1. Οἱ Πατέρες τοῦ 4ου αἰῶνος καθόρισαν ὅτι ὁ Τριαδικός Θεός εἶναι Τρία
Πρόσωπα, ἔχουν ἴδια οὐσία-φύση-ἐνέργεια καί ἰδιαίτερα ὑποστατικά
ἰδιώµατα (ἀγέννητο, γεννητό, ἐκπορευτό). Τό πρόσωπο ὁρίζεται ὡς οὐσία
µετά τῶν ὑποστατικῶν ἰδιωµάτων.
2. Στόν Τριαδικό Θεό ὑπάρχει ἀλληλοπεριχώρηση τῶν θείων Προσώπων,
ὄχι κοινωνία προσώπων. ∆ηλαδή, ὁ Πατήρ κοινωνεῖ τήν οὐσία Αὐτοῦ στόν Υἱό
διά τῆς γεννήσεως, καί στό Ἅγιον Πνεῦµα διά τῆς ἐκπορεύσεως. Ἔτσι, ὁ
Πατήρ κοινωνεῖ τήν οὐσία Του στά ἄλλα Πρόσωπα, ὄχι ὅµως τό Πρόσωπό Του
καί τό ὑποστατικό Του ἰδίωµα. Ἔτσι, ὑπάρχει κοινωνία φύσεως-οὐσίας,
ἀλληλοενοίκηση καί ἀλληλοπεριχώρηση προσώπων καί ὄχι κοινωνία
προσώπων.
3. «Οἱ ἅγιοι Πατέρες ὑπόστασιν καί πρόσωπον καί ἄτοµον τό αὐτό
ἐκάλεσαν» (ἅγιος Ἰωάννης ∆αµασκηνός). Ὁ Χριστός εἶναι ἕνα πρόσωπο πού
ἔχει δύο φύσεις πού ἑνώθηκαν στό πρόσωπό Του ἀτρέπτως, ἀσυγχύτως,
ἀδιαιρέτως, ἀχωρίστως. Ἔτσι, ἕνα εἶναι τό πρόσωπο καί ἕνα ἄτοµο. Ἡ λέξη
ἄτοµο ἀποτελεῖται ἀπό τό στερητικό α καί τήν λέξη τοµή καί σηµαίνει «τό µή
τεµνόµενον µηδέ µεριζόµενον» (ἅγιος Ἰωάννης ὁ ∆αµασκηνός). Αὐτό
σηµαίνει ὅτι ἐνῶ ὁ Χριστός ἔχει δύο φύσεις, ὅµως δέν τέµνονται στό ἕνα
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πρόσωπο τοῦ Λόγου Χριστοῦ. Ἡ διάκριση µεταξύ προσώπου καί ἀτόµου
προέρχεται ἀπό τήν δυτική φιλοσοφία.
4. Γιά τόν ἄνθρωπο οἱ Πατέρες χρησιµοποίησαν κυρίως τόν ὅρο
ἄνθρωπος. Ὑφίσταται δέ χαώδης διαφορά µεταξύ κτιστοῦ καί ἀκτίστου. Ὅ,τι
γίνεται στόν Τριαδικό Θεό, δέν γίνεται στόν ἄνθρωπο. Ἡ θεολογική ἔννοια
τοῦ ἀνθρώπου ἐκφράζεται στόν ὅρο «κατ' εἰκόνα» καί «καθ' ὁµοίωση», πού
σηµαίνει ὁδηγεῖται πρός τήν θέωση.
Σέ µερικά πατερικά κείµενα γίνεται λόγος γιά τόν ἄνθρωπο ὡς
ὑπόσταση, ἀλλά πάντοτε µέ τήν θεολογική ἔννοια τοῦ κατ' εἰκόνα καί καθ'
ὁµοίωση τοῦ Θεοῦ, µέ τήν ἀρχή τῆς ὑποστάσεως (Ἑβρ. γ΄, 14). Καί µέ αὐτήν
τήν ἔννοια γράφει καί ὁ Γέροντας Σωφρόνιος καί ὄχι ἀπό πλευρᾶς συγχρόνου
φιλοσοφίας.
5. Ὁ Βλαδίµηρος Λόσκυ, ὁ ὁποῖος εἰσάγει στό ὀρθόδοξο λεξιλόγιο τά
περί προσώπου στόν ἄνθρωπο, ἐν τούτοις παρατηρεῖ: «Ὅσο γιά µένα, πρέπει
νά ὁµολογήσω ὅτι µέχρι τώρα δέν ἔχω συναντήσει στήν πατερική θεολογία
κάποια πλήρη θεωρητική ἐπεξεργασία περί τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου, ἡ
ὁποία νά συνυπάρχη µέ τίς σαφέστατες διδασκαλίες περί τῶν θείων Προσώπων ἤ Ὑποστάσεων».
6. Τό πρόβληµα ὅµως δέν εἶναι µόνον ὁ ὅρος πρόσωπο γιά τόν ἄνθρωπο,
ἀλλά τό ὅτι οἱ σύγχρονες θεωρίες περί τοῦ «ἀνθρωπίνου προσώπου» καί
µάλιστα περί τῆς «ἱερότητος» καί τῆς «ἀξιοπρέπειας τοῦ ἀνθρωπίνου
προσώπου» συνδέουν τήν φύση µέ τήν ἀναγκαιότητα καί τήν ἁµαρτία,
καί τό πρόσωπο µέ τήν ἐλευθερία, τήν θέληση-βούληση καί τήν
ἀγάπη. Τέτοιες ἀπόψεις θυµίζουν ἀρειανισµό καί µονοθελητισµό πού
ἔχουν καταδικασθῆ ἀπό Οἰκουµενικές Συνόδους.
7. Ἡ βούληση καί τό αὐτεξούσιο δέν εἶναι τοῦ προσώπου, ἀλλά τῆς
φύσεως. Τό πρόσωπο εἶναι ὁ θέλων, ἡ θέληση εἶναι ὄρεξη τῆς φύσεως καί τό
θέληµα εἶναι τό ἀποτέλεσµα τῆς θελήσεως τοῦ θέλοντος. Ὅταν ἡ βούλησηθέληση θεωρεῖται ὡς ὑποστατική, δηλαδή τοῦ προσώπου, τότε κάθε θεῖο
Πρόσωπο ἔχει δική του θέληση, βούληση, ἐλευθερία, πράγµα πού καταλήγει
στήν τριθεΐα. Ἡ ΣΤ΄ Οἰκουµενική Σύνοδος ἐπιβάλλει καθαίρεση στόν
Ἐπίσκοπο καί τούς Κληρικούς, καί τούς µοναχούς καί λαϊκούς τούς
ἀφορίζει, ὅταν δέχωνται ὑποστατική θέληση.
8. Ἔτσι, ἐνῶ ἡ σχολαστική θεολογία ταυτίζει τήν ἐνέργεια µέ την
οὐσία, οἱ σύγχρονες περσοναλιστικές θεωρίες συνδέουν τήν
ἐνέργεια-βούληση µέ τό πρόσωπο καί εἰσάγεται ἕνας βολονταριστικός (βουλησιοκρατικός) περσοναλισµός.
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Ἐπειδή ὑπάρχουν ὅλα αὐτά τά προβλήµατα, γι' αὐτό στό κείµενο θά
πρέπει νά ἀντικαταστασθῆ ὁ ὅρος «ἀξία τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου» µέ τόν
ὅρο «ἀξία τοῦ ἀνθρώπου» καί νά διορθωθοῦν ὅλες οἱ συναφεῖς ἐκφράσεις. Ἄν
δέν γίνη αὐτό, τότε θά καταστρατηγηθῆ ὅλο τό ἄλλο κείµενο καί, τό
κυριότερο, ἡ ἐνδεχόµενη ἀπόφαση τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου θά
διαφοροποιηθῆ καί θά ἀντιπαρατεθῆ πρός τίς ἀποφάσεις τῶν Οἰκουµενικῶν
Συνόδων ἀπό τῆς ∆΄ καί ἐν συνεχείᾳ.
Θέτοντας αὐτά ὑπ’ ὄψιν σέ Σᾶς, Μακαριώτατε, καί στούς Σεβασµιωτάτους Ἀρχιερεῖς, διατελῶ.

