
 Η θεολογία του προσώπου  

 

 Η έναρξη του Τριωδίου συνοδεύεται κάθε φορά από μια σειρά εορταστικών 

εκδηλώσεων και ευκαιριών χρήσης ποικιλόμορφων προσωπείων. Δεν θα μπορούσε 

βέβαια κανένας να ισχυριστεί ότι η περίοδος αυτή διεκδικεί την αποκλειστικότητα 

στην χρήση των προσωπείων, διότι, ας είμαστε τουλάχιστον σε αυτό ειλικρινείς, 

υποκρινόμαστε καθημερινά φορώντας  τα πολλαπλά προσωπεία μας.  

    Πάντως το Τριώδιο, κατά το οποίο «νομιμοποιείται» η χρήση των προσωπείων,  

μου δίνει την αφορμή για κάποιες σκέψεις όχι πάνω στο προσωπείο αλλά στο 

πρόσωπο το οποίο πανθομολογούμενα  αποτελεί το ιδεώδες της ανθρώπινης ύπαρξης. 

Στην αρχαία Ελλάδα η λέξη πρόσωπο σήμαινε το προσωπείο , δηλαδή τη μάσκα την 

οποία φορούσαν οι ηθοποιοί πάνω στη σκηνή για να υποδυθούν διάφορους ρόλους. Ο 

όρος αυτός χρησιμοποιήθηκε από τους Καππαδόκες Πατέρες προκειμένου να 

εκφράσουν με όρους της εποχής τους την ορθή πίστη και να τη διασφαλίσουν από τις 

όποιες αλλοιώσεις.  

Βέβαια υπάρχει μια πορεία γύρω από την μεταλλαγή του προσωπείου σε πρόσωπο 

και συντελέστηκε μια ολόκληρη διεργασία, ώστε το πρόσωπο που σήμαινε 

προσωπείο να σημαίνει τελικά όχι απλώς  ένα επίθεμα ή ιδιότητα του όντος, αλλά την 

ίδια την ταυτότητα του όντος (αυτό που κάνει το ον να είναι όντως ον) 

Εξ αρχής πρέπει να επισημάνουμε ότι οι Πατέρες χρησιμοποίησαν τον όρο πρόσωπο 

κυρίως για τον Θεό και ειδικότερα για τα τρία Πρόσωπα της Αγίας Τριάδας.  Ο 

Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα είναι ιδιαίτερα Πρόσωπα-Υποστάσεις , αλλά 

έχουν κοινή ουσία. Συνάμα η κοινή ουσία δεν καταργεί την ιδιαιτερότητα των 

Προσώπων , ούτε τα Πρόσωπα διασπούν την ενότητα της ουσίας. 

Η εξέλιξη του προσωπείου σε πρόσωπο έγινε όταν ο Σαβέλλιος υποστήριξε ότι ένας 

είναι ο Θεός, ο οποίος παίρνει διαφορετικές μορφές -προσωπεία κατά την ιστορική 

πορεία. Ουσιαστικά ο Σαβέλλιος ταύτιζε την ουσία με την υπόσταση. Στο θέμα αυτό 

σπεύδει να απαντήσει ο Μέγας Βασίλειος ο οποίος θέτει το πρόβλημα στην εξής 

βάση: Όποιος δεν δέχεται το κοινό της ουσίας εκπίπτει στην πολυθεΐα και όποιος 

απορρίπτει το « ιδιάζον των υποστάσεων» οδηγείται στον Ιουδαϊσμό. 



Θεολογώντας στα συγγράμματά του κάνει δύο διαπιστώσεις. Πρώτον, διακρίνει την 

ουσία από την υπόσταση. Αποδίδει την ουσία στο κοινό του Τριαδικού Θεού και τις 

υποστάσεις στον ιδιαίτερο τρόπο ύπαρξης του Πατρός, του Υιού και του Πνεύματος. 

«Ουσία δε και υπόστασις  ταύτην έχει την διαφοράν ην έχει το κοινόν προς το καθ΄ 

έκαστον». Δεύτερον, ταύτισε την υπόσταση με την έννοια του προσώπου.  Αυτό 

σημαίνει ότι το πρόσωπο που ως εκείνη τη στιγμή σήμαινε το «ανυπόστατον», το 

προσωπείο,  τώρα πλέον αποκτά οντολογία και υπόσταση. Ταυτίζεται με την 

υπόσταση και σταματά να είναι κάτι αφηρημένο και ανυπόστατο, σταματά να είναι 

μάσκα ,δηλαδή προσωπείο. « Χρη έκαστον πρόσωπον εν υποστάσει αληθινή υπάρχον 

ομολογείν». 

Οι θεολογικές διατυπώσεις του Μεγάλου Βασιλείου φυσικά δεν μας βοηθούν να 

κατανοήσουμε το μυστήριο του Τριαδικού Θεού, αυτό εξάλλου είναι υπέρλογο 

μυστήριο, αλλά οπωσδήποτε μας επιτρέπουν να το διατυπώσουμε με τους 

συγκεκριμένους όρους , αν και  σίγουρα είναι ανεπαρκείς προς τούτο. 

Οι Πατέρες μιλώντας για το Θεό τον αποκαλούν πρόσωπο και σε μόνο λίγες 

περιπτώσεις αποδίδουν τον όρο του προσώπου και στον άνθρωπο. Η συσχέτιση 

μεταξύ προσώπου και ανθρώπου ανιχνεύεται στην Α΄ Κορινθίους «βλέπομεν γαρ 

άρτι δι΄ εσόπτρου εν αινίγματι, τότε δε πρόσωπον προς πρόσωπον» ( Α΄ Κορ13,12). 

Στο χωρίο αυτό μπορούμε να κατανοήσουμε ότι ο άνθρωπος χαρακτηρίζεται ως 

πρόσωπο μόνο όταν ενωθεί με το Θεό, στην κατάσταση της θέωσης. 

Στην Ορθόδοξη θεολογία υπογραμμίζεται ότι η οντολογία του ανθρώπου εδράζεται 

στο Αρχέτυπό του, διότι είναι πλασμένος κατ΄ εικόνα Θεού. Αυτό σημαίνει ότι ο 

άνθρωπος δεν εξαντλείται στη βιολογική του υπόσταση και ότι κατανοείται 

οντολογικά  ως θεολογικό ον. Η οντολογία του επομένως είναι εικονική. Εφόσον ο 

Θεός είναι πρόσωπο αυτό σημαίνει ότι ο άνθρωπος με τη βιολογική του ύπαρξη είναι 

δυνάμει πρόσωπο και γίνεται πρόσωπο όταν ενωθεί με το Θεό. 

Εν κατακλείδι, στην πορεία προς το Πρόσωπο αποτελεί καθοριστικό εμπόδιο το κάθε 

λογής προσωπείο…. 

                                                                                                        (Αρχή Τριωδίου) 
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