
Πρόσωπο ή προσωπείο; 

  Η Ορθόδοξη θεολογική σκέψη στην προσπάθειά της να διατυπώσει την πίστη της 

στον Τριαδικό Θεό ανέδειξε και αναβάθμισε την έννοια του προσώπου. 

Συγκεκριμένα οι Καππαδόκες Πατέρες ήταν εκείνοι που προβάλλοντας το Θεό ως 

πρόσωπο και κοινωνία προσώπων (ως Τριάδα) είδαν και τον κατ΄εικόνα Θεού 

άνθρωπο ακριβώς με τον ίδιο τρόπο: ως πρόσωπο και κοινωνία προσώπων (ως 

Εκκλησία). Η σπουδαιότητα της θεολογικής τους σύλληψης έγκειται: α) Στην 

ταύτιση της έννοιας του προσώπου με την έννοια της υπόστασης (ύπαρξης). Το 

πρόσωπο δεν είναι πλέον μια κατηγορία του όντος, αλλά η ίδια η υπόσταση του όντος 

και επιπλέον, το πρόσωπο το οποίο συνιστά την ύπαρξη των όντων, γίνεται συνάμα η 

αρχή ή η αιτία τους. β) Στην ταύτιση του Είναι του Θεού με το πρόσωπο.  

     Για τους Έλληνες Πατέρες ο Ένας Θεός δεν συνίσταται στη μία ουσία (του Θεού) 

αλλά στην υπόσταση, δηλαδή στο πρόσωπο του Πατρός, ο οποίος από αγάπη 

ελεύθερα γεννά τον Υιό και εκπορεύει το Άγιο Πνεύμα. Η παραπάνω θεολογική 

σύλληψη ιστορικά είναι επαναστατική και η σημασία της ανυπολόγιστα υπαρξιακή. 

Ο τονισμός και η προτεραιότητα της ουσίας του Θεού έναντι των προσώπων, 

κινδυνεύει να μετατρέψει το Θεό σε μια αφηρημένη ουσία, σε ένα απόμακρο και 

απρόσωπο ον, με την ύπαρξη του οποίου μπορεί να ασχολείται η φιλοσοφική σκέψη 

χρησιμοποιώντας αποδεικτικά μεταφυσικά επιχειρήματα (σχολαστική θεολογία). 

     Από την άλλη όμως πλευρά η προτεραιότητα των προσώπων έναντι της ουσίας 

του Θεού δείχνει ότι η Ορθοδοξία δεν ενδιαφέρεται για την επινόηση λογικών 

επιχειρημάτων και αποδείξεων σχετικά με την ύπαρξη του Θεού, αλλά για την άμεση 

σχέση και ζωντανή συνάντηση με το συγκεκριμένο και προσωπικό Θεό. Και ενώ 

είναι αδύνατη η υπέρβαση εκ μέρους του ανθρώπου των ορίων της κτιστής του φύσης 

και δεν υπάρχει καμιά πρόσβαση στην άκτιστη φύση ή ουσία του Θεού, πλέον γίνεται 

εφικτό να μιμηθούμε τον προσωπικό τρόπο ύπαρξης του Θεού, δηλαδή τον τρόπο 

κατά τον οποίο υπάρχει ο Θεός, και να συμμετάσχουμε στην άκτιστη ζωή της Αγίας 

Τριάδας. Έτσι η σωτηρία δεν ανάγεται σε δικανικά και ηθικά σχήματα, αλλά είναι 

ακριβώς μια υπαρξιακή στάση που στον πυρήνα της έχει τη μεταμόρφωση του 

ανθρώπου σε πρόσωπο. Το πρόσωπο δεν νοείται μόνο του αλλά πάντα υπονοεί το 

«άνοιγμα» της ύπαρξης που οδηγεί στην υπέρβαση του «εγώ» και επομένως στην 



ελευθερία, χωρίς αυτή η υπέρβαση να θεωρηθεί και ως αφανισμός του εγώ.
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 Οι 

άνθρωποι είναι εκστατικές υπάρξεις των οποίων η αληθινή φύση ολοκληρώνεται σε 

κοινωνία με τους άλλους.      

     Το γεγονός ότι ο Θεός υφίσταται εξ αιτίας ενός προσώπου, του Πατρός, βεβαιώνει 

την οντολογική ελευθερία του Θεού και συνάμα επιτρέπει και στον άνθρωπο την 

ελπίδα να γίνει αληθινό- πραγματικό πρόσωπο. Εκείνο ακριβώς που κάνει το Θεό 

οντολογικά ελεύθερο είναι ότι ταυτίζει το Είναι Του με ένα γεγονός κοινωνίας. Και 

τούτο διότι ο Θεός, ως Πατέρας, είναι εκείνος που υπερβαίνει την «οντολογική 

αναγκαιότητα της ουσίας»
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 με το να γεννά τον Υιό και να εκπορεύει το Άγιο Πνεύμα. 

Έτσι η Τριαδική κοινωνία δεν είναι αποτέλεσμα της ουσίας του Θεού αλλά ενός 

προσώπου, του Πατρός, ο οποίος ως πρόσωπο, θέλει ελεύθερα την κοινωνία αυτή. 

Αυτό αποδεικνύει οτι ο μόνος τρόπος άσκησης της ελευθερίας είναι η αγάπη και ότι η 

αγάπη δεν είναι ιδιότητα του Θεού αλλά συστατικό της ουσίας Του, εκείνο που κάνει 

το Θεό να είναι: ο ένας Θεός. Από αυτό εξυπακούεται ότι η ζωή του Θεού είναι 

αιώνια διότι είναι προσωπική, δηλαδή πραγματώνεται ως έκφραση ελεύθερης 

κοινωνίας, ως αγάπη.  

    Και αν Ζωή και αγάπη ταυτίζονται στο πρόσωπο, τότε έξω από την κοινωνία της 

αγάπης το πρόσωπο πεθαίνει. Θάνατος για το πρόσωπο σημαίνει να πάψει να αγαπά 

και να αγαπιέται, να είναι μοναδικό και ανεπανάληπτο, ενώ ζωή για το πρόσωπο 

σημαίνει τη διατήρηση της μοναδικότητας της υπόστασής του, την οποία συντηρεί η 

αγάπη. Η αιώνια ζωή για το πρόσωπο ως μοναδικής και ελεύθερης υπόστασης, ως 

αγαπώντος και αγαπωμένου, στη γλώσσα των Πατέρων ονομάζεται θέωση και 

σημαίνει μετοχή στην προσωπική ύπαρξη του Θεού και όχι στην ουσία Του.  

     Από τα παραπάνω συνάγονται δύο χρήσιμα συμπεράσματα: Πρώτον ότι η 

σωτηρία ταυτίζεται με την πραγμάτωση του προσώπου στον άνθρωπο και δεύτερον 

ότι δεν αρκεί να είναι κανείς άνθρωπος για να είναι πρόσωπο. Ο άνθρωπος, ως 

βιολογική υπόσταση, δεν είναι οντολογικά ελεύθερος διότι η ύπαρξή του είναι 

συνδεδεμένη με το φυσικό ένστικτο και συνεπώς υφίσταται όχι ως ελευθερία αλλά ως 
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ανάγκη, αφετέρου είναι δεσμευμένη από το θάνατο. Χρειάζεται λοιπόν να αλλάξει ο 

τρόπος σύστασης της ανθρώπινης υπόστασης και, πέρα από την οποιαδήποτε ηθική 

βελτίωση, να πραγματοποιηθεί ένας νέος τρόπος γέννησης του ανθρώπου. Αυτή η 

ανάγκη εξυπηρετείται στο Βάπτισμα κατά το οποίο ο άνθρωπος γεννιέται «άνωθεν»      

( Ιω.3,37) λαμβάνοντας την υιοθεσία από το Θεό, η οποία δεν είναι τίποτε άλλο παρά 

η ταύτιση της υπόστασης του ανθρώπου με την υπόσταση του Υιού του Θεού. 

      Αυτή ακριβώς τη δυνατότητα επιχειρεί να διακηρύξει η Πατερική Χριστολογία 

δίνοντας στον άνθρωπο τη βεβαιότητα οτι το όντως πρόσωπο είναι ο Ιησούς Χριστός, 

ο οποίος είναι μια ιστορική πραγματικότητα. Παράλληλα επιμένει ότι η υπόσταση 

του Χριστού είναι ο αιώνιος Υιός της Αγίας Τριάδας, δηλαδή ο άκτιστος Θεός και όχι 

μια ανθρώπινη υπόσταση η οποία ως κτιστή δεν θα μπορούσε να αποφύγει το θάνατο 

και συνεπώς η σωτηρία από αυτόν θα ήταν αδύνατη. Ο Χριστός είναι ο φορέας της 

πραγματικότητας του προσώπου και αναδεικνύεται ως η βάση και η «υπόσταση» του 

προσώπου για κάθε άνθρωπο. Χάρη στο Χριστό ο άνθρωπος πλέον μπορεί να 

αναδεικνύεται σε πρόσωπο, βάσει μιας σχέσης με το Θεό (πρόκειται για μια νέα ζωή), 

η οποία ταυτίζεται με εκείνη τη σχέση που ελεύθερα και από αγάπη έχει ο Χριστός, 

ως Υιός του Θεού, με τον Πατέρα.  

      Εδώ όμως πρέπει να επισημάνουμε ότι ο άνθρωπος με την εν Χριστώ νέα 

υπόστασή του και με την εν τη εκκλησία νέα ταυτότητά του αναδεικνύεται ως 

πρόσωπο, το οποίο έχει τη ρίζα του στο μέλλον. «Η αλήθεια και η οντολογία του 

προσώπου ανήκουν εις το μέλλον, είναι εικόνες του μέλλοντος».
3
 Με άλλα λόγια ο 

άνθρωπος στην εκκλησιολογική του υπόσταση εμφανίζεται να υπάρχει όχι ως αυτό 

που είναι, αλλά ως αυτό που θα είναι. Όλη αυτή η θεώρηση τελικά συνεπάγεται ένα 

διαρκή αγώνα, ένα υπαρξιακό τρόπο ζωής κατά τον οποίο για να υπάρξει ο άνθρωπος 

ως πρόσωπο μοναδικό πρέπει η αγάπη και η ελευθερία να ταυτιστούν. 

      Εδώ αναδύεται ένα τεράστιο δίλημμα: Θα επιλέξουμε την ελευθερία ως αγάπη ή 

την ελευθερία ως άρνηση κοινωνίας; Μέσα από την επιλογή και στάση ζωής τελικά ο 

άνθρωπος θα αναδειχτεί είτε πρόσωπο, είτε προσωπείο.  
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