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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Άποσκοπώντας στή διεξοδική καί τεκμηριωμένη εξέ

ταση δρισμένων θεμάτων δογματικης θεολογίας μέ βάση 

τήν όρθόδοξη παράδοση καί τή σύγχρονη ερευνα, καθώς 

καί τόν εν γένει θεολογικό στοχασμό, δημοσιεύσαμε μέχρι 

στιγμης τρείς τόμους (τό 1993, τό 2000 καί τό 2007) μέ 
τόν ευρύ καί περιεκτικό ταυτόχρονα τίτλο Όρθόδοξο 

δόγμα καί θεολογικός προβληματισμός πού περιλαμβά

νουν κατ' εξοχήν επίκαιρα δογματικά, ίστορικοδογματι

κά, οΙκουμενικά καί διαθρησκειακά μελετήματα. 

Ό παρών τόμος, αποτελούμενος από δεκαπέντε συνο

λικά μελετήματα, επιχειρεί νά συνεχίσει τήν προσπάθεια 

πρός τήν κατεύθυνση αυτή, επικεντρώνοντας τό ενδιαφέ

ρον του στήν παρουσίαση ειδικών θεμάτων δογματικού 

καί οΙκουμενικού προβληματισμού, καθώς καί ειδικών 

θεμάτων πού απτονται της σχέσης μεταξύ δόγματος καί 

πνευματικότητας στήν όρθόδοξη παράδοση. Όρισμένα α

πό τά μελετήματα αυτά ύπηρξαν εισηγήσεις μας σέ διά

φορα συνέδρια κατά τήν τελευταία δεκαετία πού δημοσι

εύθηκαν η θά δημοσιευθούν στά Πρακτικά τών εν λόγω. 

συνεδρίων, ενώ τά ύπόλοιπα αποτελούν αυτοτελή αρθρα 

πού δημοσιεύθηκαν σέ επιστημονικά περιοδικά. Τρία α

πό τά ανωτέρω μελετήματα, αναφερόμενα στό διάλογο 

της 'Ορθοδόξου Έκκλησίας μέ τούς Μή Χαλκηδονίους 

καί τή Ρωμαιοκαθολική Έκκλησία, καίτοι δημοσιεύθη
καν ηδη στό βιβλίο μας Όρθοδοξία καί σύγχρονοι διάλο

γοι (Θεσσαλονίκη 2008) αναδημοσιεύονται καί στόν πα
ρόντα τόμο, προκειμένου ή σειρά πού ξεκινήσαμε μέ τόν 
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τίτλο Όρθόδοξο δόγμα καί θεολογικός προβληματισμός 

νά περιέχει σλα τά μελετήματά μας πού αναφέρονται στή 

δογματική θεολογία. 

Εδικότερα τό πρωτο μελέτημα αναφέρεται στή δογ

ματική σημασία του βιβλίου των Ψαλμων του Δαβίδ, α

ναδεικνύοντας κατ' αρχήν τήν τριαδολογική καί χριστο

λογική αξιοποίησή του από τό Χριστό καί τούς Άποστό

λους, καί στή συνέχεια τήν καθοριστική συμβολή του 

στήν ανάπτυξη καί διαμόρφωση του τριαδικου καί τοϋ 

χριστολογικοϋ δόγματος από τούς Πατέρες της Έκκλησί

ας, καθώς καί τή γενικότερη συμβολή του στήν ανάπτυξη 

της όρθόδοξης διδασκαλίας γιά τή γνώση του Θεου. 

Τό δεύτερο επιχειρεΤ νά προβάλει τό Μ. Βασίλειο ώς 

πρότυπο πνευματικης πατρότητας μέσα στήν όρθόδοξη 

παράδοση, εξετάζοντας πρωτον τήν εΎνοια της πνευματι

κης πατρότητας πού εκφράζει ό Μ. Βασίλειος σύμφωνα 

μέ τίς πληροφορίες καί τίς εκτιμήσεις του Γρηγορίου θεο

λόγου καί του Γρηγορίου Νύσσης, δεύτερον τά χαρακ-τ:η

ριστικά γνωρίσματα πού τή συνθέ-τ:ουν μέ βάση τό πολυ

σχιδές ποιμαντικό, θεολογικό καί κοινωνικό εργο του καί 

τρίτον τούς καρπούς της πνευματικης πατρότητας πού 

σφραγίζουν τό ανωτέρω πολυσχιδές εργο του. 

Τό τρίτο στοχεύει νά δείξει στι Τι αντίληψη γιά τήν 

όντολογική προτεραιότητα του νου εναντι της βούλησης 

πού απαντα στόν πρώιμο καί μέσο Σχολαστικισμό καί α

ποτελεΤ τήν απαρχή της διαλεκτικης μεταξύ νου καί βού

λησης πού σέ αντίθεση μέ τήν έλληνική πατερική παρά

δοση χαρακτηρίζει εντονα όλόκληρη τή σχολαστική θεο

λογία, καθώς καί σλη τή μεταγενέστερη δυτική σκέψη, ε

χει τίς ρίζες της στήν Τριαδολογία τοϋ ίερου Αυγουστί

νου, καί συγκεκριμένα στίς ψυχολογικές του τριάδες καί 

τή διδασκαλία του γιά τό Filioque. 
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Τό τέταρτο αναφερόμενο στή σχέση θεολογίας καί 

πνευματικότητας στή σινα"ίτική πατερική παράδοση στο

χεύει νά άναδεCΞει δτι ή πνευματικότητα των Σινα'ίτων 

Πατέρων δέν συνιστα άπλως μιά άσκητική άναζήτηση 

της πνευματικης τελει6τητας ούτε εΤναι αύτ6νομη καί ά
νεξάρτητη άπ6 τή ζωή καΙ τή θεολογία της Έκκλησίας, 

άλλά συνδέεται αρρηκτα καί λειτουργικά τόσο μέ τ6ν 

αντιωριγενιστικό καί χριστολογικό προβληματισμό της ε

ποχης τους σσο καί μέ τήν τριαδολογική, τή χριστολογι

κή, τήν εκκλησιολογική, τήν ανθρωπολογική καί τή σω

τηριολογική παράδοση των προγενεστέρων μεγάλων Πα

τέρων της 'Εκκλησίας, 

Τό πέμπτο, εξετάζοντας τή σχέση θεολογίας καί πνευ

ματικότητας στήν ασκητική παράδοση των Γαζαίων Πα

τέρων Βαρσανουφίου, 'Ιωάννου καί Δωροθέου, άποσκο

πει νά δεCΞει ατι, καίτοι οί εν λόγω Πατέρες αποφεύγουν 

τήν ενασχόληση μέ τή θεωρητική θεολογία καί επικεν

τρώνουν τό ενδιαφέρον τους κυρίως στήν καλλιέργεια 

της πρακτικης πνευματικης ζωης, ή αλη πνευματική καί α

σκητική διδασκαλία τους είναι αρρηκτα δεμένη τόσο μέ 

τήν εμπειρία της θεώσεως ασο καί μέ αλες σχεδόν τίς επί 

μέρους πτυχές της δογματικης διδασκαλίας της 'Εκκλησί

ας, μέ αποτέλεσμα νά αναδεικνύουν μέ σντως αξιοθαύμα

στο τρόπο σχι μόνο τόν εμπειρικό καί πρακτικό χαρα

κτήρα της ορθόδοξης θεολογίας, άλλά καί τό θεολογικό 

χαρακτήρα της ασκητικης πνευματικης ζωης μέσα στήν 

ορθόδοξη παράδοση, 

Τό εκτο επιχειρει νά καταδεCΞει στι ή θέα τοϋ Θεοϋ 
ώς θεωρία τοϋ θείου φωτός κατά τό Συμεών τό Νέο Θεο
λόγο είναι δυνατή ηδη από τήν παρούσα ζωή καί, σντας 
οργανικά συνδεδεμένη μέ τά μυστήρια της Έκκλησίας, 
καί κυρίως τοϋ Βαπτίσματος, της Μετανοίας καί της Θεί-

r 
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ας Ευχαριστίας; δέν βιώνεται κατ' αλλον τρόπο παρά ως 

καρπός καθάρσεως, φωτισμου καί μυστικης κοινωνίας μέ 

τό Χριστό μέσα στό φώς του Άγ. Πνεύματος μέσα σ' αυτό 

φανερώνεται ό Χριστός ως φιος καί αποκαλύπτει στούς 

πιστούς τόν ουράνιο Πατέρα του, κάνοντάς τους κοινω

νούς καί μετόχους της δόξας της θεότητάς του καί κατά 

χάρη καί θέση θεούς, εΙς τρόπον ωστε θεοπτία καί θέωση 

νά παρουσιάζονται οργανικά συνδεδεμένες καί νά ταυτί

ζονται ουσιαστικά μεταξύ τους στή σκέψη του Συμεών. 

Τό εβδομο αναφέρεται στήν εΎνοια καί τή σημασία 

της κατάφασης καί της απόφασης κατά τήν ορθόδοξη πα

ράδοση, επιχειρώντας νά αναδείξει αφενός τό εμπειρικό 

καί ένιαιο οντολογικό ύπόβαθρο τόσο της καταφατικης 

σσο καί της αποφατικης θεολογίας μέσα στήν πατερική 

παράδοση καί αφετέρου τή γνωσιολογική σημασία τους 

σχι μόνο γιά τήν επίτευξη της γνώσης του Θεου, αλλά καί 

γιά τή διαμόρφωση μιας περί Θεου εννοιας απαλλαγμένης 

από αντικειμενοποιήσεις καί ανθρωπομορφισμούς, μέ ου

σιαστικές συνέπειες γιά τήν πορεία της θεολογίας καί τήν 

εν γένει πνευματική κληρονομιά καί παράδοση της ορθό

δοξης Άνατολης. 

Στό σγδοο αναλαμβάνεται καθηκόντως ή προσπά

θεια νά δοθει επιστημονική απάντηση στό συνάδελφο κ. 

Δ. Τσελεγγίδη, ό όποιος σέ αρθρο του πού δημοσιεύθηκε 

στό περιοδικό «Γρηγόριος ό Παλαμας» αμφισβήτησε τήν 

επιστημονική αξιοπιστία της διδακτορικης διατριβης τού 

Ήλ. Κεσμίρη, «Ή Χριστολογία καί ή εκκλησιαστική πο

λιτική του Διοσκόρου Άλεξανδρείας», επικαλούμενος λό

γους πού σχετίζονται κατά τήν αποψή του α) μέ τή μεθο

δολογία της διατριβης, β) μέ τήν εννοια πού αντιλαμβάνε

ται ό συγγραφέας της τό δογματικό περιεχόμενο τών δύο 

επιστολών του Διοσκόρου από τόν τόπο της εξορίας του 
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στή Γάγγρα της Παφλαγονίας καί γ) μέ τήν πρωτοτυπία 

της εν λόγω διατριβης, παρά τήν αντίθετη επί τοϋ θέμα

τος αποψη της συντριπτικης πλειοψηφίας της Έπταμε

λοϋς 'Εξεταστικης 'Επιτροπης τοϋ Τμήματος Θεολογίας. 

Στό ενατο έπιχειρειται 'νά δοθει τεκμηριωμένη απάν

τηση σέ εσφαλμένες θέσεις πού διατύπωσε γιά τή στάση 

τοϋ αγ. 'Ιωάννου τοϋ Δαμασκηνοϋ εναντι τών Άντιχαλ

κηδονίων ό όμότιμος Καθηγητής της Θεολογικης Σχολης 

τοϋ Πανεπιστημίου Άθηνών κ. Π. Μπούμης, ό όποιος, ώς 

μή εΙδικός περί τά δογματικά καί ίστορικοδογματικά ζη

τήματα καί αγνοώντας τή δογματική σημασία ορθοδόξων 

καί αίρετικών χριστολογικών διατυπώσεων, παρανόησε 

πλήρως βασικές δογματικές θέσεις τοϋ αγ. 'Ιωάννου τοϋ 

Δαμασκηνοϋ, καθώς καί προγενεστέρων Πατέρων της 

'Εκκλησίας, μέ αποτέλεσμα νά όδηγειται επίσης καί σέ 

παρανοήσεις δικων μας σαφώς εκπεφρασμένων καί τεκ

μηριωμένων απόψεων σχετικά μέ τή στάση τοϋ άγ. 'Ιωάν

νου τοϋ Δαμασκηνοϋ εναντι των Άντιχαλκηδονίων. 

Στό δέκατο εξετάζεται ή εΎνοια της «ορθοδοξίας» 

πού αποδίδει ό αγ. 'Ιωάννης ό Δαμασκηνός σέ τρεις αίρε

τικές παρατάξεις, τούς Ά ντιχαλκηδονίους, τούς Ίκέτες 

καί τούς Αιηοπροσκόπτες, καί διαπιστώνεται στι ή «ορ

θοδοξία» των αίρετικων αύτων αναφέρεται κατά τό Δα

μασκηνό αποκλειστικά στήν ούσία τοϋ δόγματος, εχον

τας απλως καί μόνο Ιδεολογικό χαρακτήρα, πού είναι ώ

στόσο ανεπαρκής, γιά νά τούς αμνηστεύσει ώς αίρετικούς 

καί νά τούς καταστήσει πραγματικά μέλη της 'Εκκλησίας. 

Ή πραγματική 'Ορθοδοξία, σπως τονίζεται, δέν εχει κατά 
τό Δαμασκηνό καί τήν εν γένει ορθόδοξη παράδοση Ιδεο
λογικό, αλλά εκκλησιολογικό χαρακτήρα, πού συνίστα
ται στήν πλήρη κοινωνία μέ τήν Έκκλησία καί χαρακτη
ρίζει τά μέλη της. 
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Στό ενδέκατο μέ βάση τό γεγονός στι ή ορθόδοξη θεο_ 

λογία εχει από αποψη μορφολογική συναφειακό χαρα

κτήρα, πού εΙναι καρπός διαλόγου των Άποστόλων καί 
των Πατέρων μέ τό συναφειακό περιβάλλον τόσο του ι

ουδα"ίκου οσο καί του έλληνικου κόσμου, τονίζεται οτι, 

γιά νά μπορέσει ό λόγος της 'Ορθοδοξίας νά γίνει προσι

τός καί κατανοητός από ανθρώπους μέ διαφορετικό από 

τό δικό μας πολιτισμικό καί πνευματικό ύπόβαθρο καί νά 

ασκήσει ετσι τό σωστικό καί μεταμορφωτικό ρόλο Του 

μέσα στήν ιστορία, οφείλει κατά τό πρότυπο των Άπο

στόλων καί των Πατέρων νά διαλεχθεΤ μέ τίς συναφεια

κές προκλήσεις της εποχης μας πού εμφανίζονται ειτε μέ

σα στά πλαίσια των πολυμερων θεολογικων διαλόγων 

του ΠΣΕ ειτε κατά τήν ίεραποστολική δράση της 'Ορθο

δοξίας στήν αφρικανική καί τήν ασιατική ηπειρο. Πρός 

τό σκοπό αυτό προβάλλεται ώς χαρακτηριστικό παρά

δειγμα ή απάντηση πού θά μπορουσε νά δώσει ή ορθόδο

ξη θεολογία στήν πρόκληση των συναφειακων πνευματο

λογικων αντιλήψεων πού διατύπωσε ή καθηγ. Chung 
Hyun Kyung κατά τήν Ζ' Γεν. Συνέλευση του ΠΣΕ τό 
1991 στήν Καμπέρρα. 

Τό δωδέκατο αναφέρεται στήν επανέναρξη του Θεο

λογικου Διαλόγου μεταξύ Όρθοδόξου καί Ρωμαιοκαθο

λικης Έκκλησίας, ό όποΤος μετά τήν έξαετή αποτελμάτω

σή του, λόγω του ναυαγίου πού σημειώθηκε στή συνάν

τηση της Βαλ τιμόρης (2000), ξανάρχισε μέ αΙσιόδοξες καί 
πάλι προοπτικές τό Σεπτέμβριο του 2006 στό Βελιγράδι 
της Σερβίας καί συνεχίστηκε τόν 'Οκτώβριο του 2007 στή 
Ραβέννα της Ίταλίας, παράγοντας ΕΎα αξιολογότατο θεο

λογικό κείμενο (<<Κείμενο της Ραβέννας»), πού, σπως προ

κύπτει από τήν ανάλυση των βασικων θέσεών του καί α-
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πό τίς παρατηρήσεις πού κάνουμε, άποτελεΤ ενα πολύ ση

μαντικό βημα στό διάλογο μεταξύ τών δύο Έκκλησιων. 

Τό δέκατο τρίτο εξετάζει τήν εΎνοια της ένότητας καί 

της καθολικότητας της Έκκλησίας, σπως άναπτύσσεται 

στά κείμενα του Θεολογικου Διαλόγου μεταξύ 'Ορθοδό
ξου καί Ρωμαιοκαθολικης Έκκλησίας, καί επισημαίνεται 

ή εκκλησιολογική πρόοδος πού συντελέστηκε άπό ρωμαι

οκαθολικης πλευρας σέ θεολογικό επίπεδο, μέ βάση τήν 

εύχαριστιακή Έκκλησιολογία της άρχαίας καί άδιαίρετης 

'Εκκλησίας. 

Στό δέκατο τέταρτο τονίζεται στι ή άποστολικότητα 

της Έκκλησίας, πού συνίσταται κυρίως στήν άποστολική 

διαδοχή τών επισκόπων τών διαφόρων τοπικών Έκκλη

σιων καί στήν πιστότητά τους στήν άποστολική παράδο

ση, σπως παρουσιάζεται στά κείμενα του Θεολογικου Δι

αλόγου μεταξύ 'Ορθοδόξου καί Ρωμαιοκαθολικης Έκ

κλησίας, συνδέεται αρρηκτα καί λειτουργικά μέ τό άξίω

μα του επισκόπου ώς διαδόχου τών Άποστόλων καί ειδι

κότερα μέ τό ρόλο του ώς προεστώτος της εύχαριστιακης 

συνάξεως, πράγμα πού άποτελεΤ τήν πεμπτουσία της εύ

χαριστιακης Έκκλησιολογίας της άρχαίας καί άδιαίρετης 

Έκκλησίας. 

Τέλος, στό δέκατο πέμπτο παρουσιάζεται ή θεολογία 

καί ή οικουμενική προοπτική του μακαριστου Μητροπο

λίτη Θεσσαλονίκης Παντελεήμονος Παπαγεωργίου, μέ 

στόχο νά καταδειχθεΤ ή στενή σχέση πού ύπηρχε στή σκέ

ψη καί τή ζωή του μεταξύ του βιβλικου καί πατερικου 

χαρακτήρα της θεολογίας του καί τών οικουμενικών 

πρωτοβουλιών καί δραστηριοτήτων πού άνέπτυξε στά 

πλαίσια κυρίως του Παγκοσμίου Συμβουλίου Έκκλησι
ών. 
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Άπό τή θέση αυτή θά ηθελα γιά αλλη μιά φορά νά εκ

φράσω τίς θερμές μου ευχαριστίες καί τήν ευγνωμοσύνη 

μου στή σύζυγό μου Δήμητρα Μπαζιωτοπούλου - Μαρ

τζέλου, πού καθ' ολ η τή διάρκεια της ερευνας καί της 

συγγραφης των μελετημάτων αυτων μου συμπαραστάθη

κε μέ πραγματικά αξιοθαύμαστη ύπομονή καί αυτοθυσία, 

καθώς καί στή μεταπτυχιακή φοιτήτρια δ. Κατερίνα Ψα

θα, πού, παρά τό φόρτο της εργασίας της, ανέλαβε μέ ύ

ποδειγματική προθυμία καί ενδιαφέρον τή διόρθωση των 

τυπογραφικων δοκιμίων. 

Θεσσαλονίκη, 25 Δεκεμβρίου 2010 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΜΑΡΤΖΕΛΟΣ 


