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Il ΡΟ Λ Ο ΙΌ Σ 

ΕΖναι. ίστορικ(ί'ις αναντίρρητον δτι όλίγο/ εκ nvv Πατέρων της Έκκλησίας 
συνέβαλον τόσΟ1! αποφασιστικ(ί'ις εΙς τJ7ν ανάπτυξιν τού 'Ορθοδόξου δόγματος 

δσον ό Μέγας Βασίλειος. Δικαίως δε οδτος απετέλεσε προσφάτως αντικείμε

νον πολυπλεύρου ενδιαφέροντος και ερεύνης εκ μέρους όρθοδόξων θεολόγων 

και ερευνητών. ΕΙδικώτερον μάλιστα t) συμβολ1ί του εΙς την άνάπτυξιν και δια
μόρφωσιν τού Τριαδικού δόγματος προσείλκυσε το ενδιαφέρον οχι μόνον όρ

θοδόξων άλλα και ρωμαιοκαθολικ(vν και προτεσταντών θεολόγων. 

Παρα ταύτα σμως ή σημασία της προβαλλομένης ύπ' αυτού διακρίσεως 

μεταξυ ουσίας και ενεργειών εΙς τον Θεον δεν εμελετήθη μέχρι σήμερον συ

στηματικώς και εΙς βάθος . Τούτο δε εΙναι πράγματι τόσον άξιοπερίεργον σσον 

κεφαλαιώδη σπουδαιότητα έχει ή διάκρισις αϋτη δια την σλην θεολογίαν του. 

, Ιδιαιτέρως μάλιστα σήμερον ή άJ'άγκη ύπάρξεως μιας τοιαύτης μελέ
της καθίσταται. δι' ήμας τους 'Ορθοδόξους περισσότερον επιτακτικη και δια 

τους έξης κυρίως λόγους: <Η αl!αζωΠΙ1ρωσις τού ενδιαφέροντος τών όρθοδό

ξων θεολόγων και ερευνητών δια την θεολογίαν τού άγίου Γρηγορίου Παλα

μα καθιστq. σ1]μερω' Ιίδη άναγκαίαν την ίστορικοδογματι.κην διερεύνησιν της 

περι ουσίας και ενεργειών τού Θεού διδασκαλtας τών Πατέρων τ·ης Έκκλη-
ι "δ ι - Μ Β λ ι < < - Ι 'β ι δ' σιας και ει ι.κωτερον του . ασι ειου, ο οποιος προσεφερε τη1! ασιν ια 

την περαιτέρω ανάπτυξιν της διδασκαλίας αυτής εντος τής 'Ορθοδόξου Έκ

κλησtας, προκειμέιιου να καταδειχθfί οϋτως ή ύπο ρωμαι.ω:αθολικ(ϊιν κυρίως 

θεολόγων διαμφισβητουμένη ώς προς τJ/ν διδασκαλΙαν αυτηιι διαχρονικη συνέ

χεια και άρραγης ένότης τής 'Ορθοδόξου Πατερικής Παραδόσεως. 'Αλλ' 

εκτος τούτου ή συστηματικη διερεύνησις τJΊς περι ουσίας και ενεργειών τού 

Θεού διδασκαλΕας τού Μ. Βασιλείου καθίσταται σ1]μερον αl!αγκαία δια τηιι 

'Ορθόδοξον θεολογίαν και δια ΤΟJl λόγον στι εις τον διεθνη επιστημονικον θεο

λογικον χώρον επικρατούν εσφαλμέναι απόψεις ώς προς πιν σημασίαν, την 

όποίαν απέδιδεν ό Μ. Βασίλειος εΙς την διάκρισιν ουσίας και ενεργειών τού 

Θεού, προερχόμεναι κι'ρίως εκ μέρους ρωμαιοκαθολικών και προτεσταντών 

ερευ1'ητών και υίοθετούμεναι ενίοτε ύπο ήμετέρων. 

Δια τον λόγον αυταν ή μετα χείρας μελέτη επι.χειρεί να παρουσιάσn κατα 

ίστορικοδογματικαν και συστηματικον τρόπον την περι ουσίας και ενεργει(ον 

τού Θεού διδασκαλίαν τού Μ. Βασιλείου, έχουσα ώς σκοπον αφ' ένας να προ-
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βάλn τήν καθοριστικήν σπουδαιότητά της δια τήν θεολογίαν του και αφ' έτέ

ρου να καταδείξn στι ή διδασκαλία αϋτη δεν αποτελεί μεταγενεστέ(!αν έπι

νόησιν τού άγίου Γρηγορίου Παλαμα, αλλ' εΙ1ιαι αρχέγονος βιβλική και πατε

ρική διδασκαλία τής αδιαιρέτου' Εκκλησίας, διαμορφωθείσα μάλιστα πλήρως 

εξ επόψεως οντολογικής και γνωσιολογικής ηδη κατα τον δ' αΙώνα υπο τού 

Μεγάλου Βασιλείου. Κατα την παρούσαν δε δευτέραν εκδοσιν τής μελέτης 

ταύτης κατεβλήθη προσπάθεια να dvanTιJXOovv ετι περισσότερον ώρισμένα 

βασικα σημεία αύτής δια τής π(!οσθιίκης και νέων στοιχείων, τα όποία πι

στεύομεν στι συμβάλλουν εΙς την βαθυτέραν διερεύνησιν και την αρτιωτέραν 

παρουσίασιν του σλου θέματος. 

, Απο τής θέσεως ταύτης αΙσθάνομαι την ανάγκην να εύχαριστήσω θερ
μώς τον καθηγητην κ. Νικόλαον Ματσούκαν, ό όποίος δια τών πολυτίμων υπο

δείξεών του με εβοήθησε τόσον κατα την πρώτην οσον και κατα την παρου
σαν εκδοσιν τής μελέτης ταύτης. 

Τέλος, προς πάντα ς τούς καθηγητας και τα λοιπα μέλη τής Γενικής 

Συνελεύσεως του Τμήματος Θεολογlας τής Θεολογικής Σχολής του ' Αρι
στοτελείου Πανεπιστημίου, οί όποίοι ενέκριναν όμοφώνως την δημοσίευσιν 

τής παρούσης μελέτης ώς παραρτήματος τής , Επετηρίδος τής Θεολογικής 
Σχολής, εκφράζω τας θερμάς μου εύχαριστίας. 

Θεσσαλονίκη, 1 'Ιανουαρίου 1984 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΜΑΡΤΖΕΛΟΣ 


