
Τό πρόσωπο στήν Ὀρθόδοξη Παράδοση 

Περιεχόμενα 

Πρόλογος Β΄ ἐκδόσεως  

Εἰσαγωγή 

Α΄ Οἱ ἅγιοι Πατέρες καί ἡ φιλοσοφία 

1. Φιλοσοφία καί θεολογία 

2. Οἱ δύο παιδεῖες καί οἱ δύο σοφίες 

3. Οἱ τρεῖς Ἱεράρχες καί ἡ φιλοσοφία 

α) Ὁ Μ. Βασίλειος 

β) Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος 

γ) Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος 

4. Ὁ ὅρος φιλοσοφία χρησιμοποιούμενος ἀπό τούς Πατέρας 

5. Συμπέρασμα 

Β΄ Τό ἀνθρώπινο πρόσωπο κατά τούς ἁγίους Πατέρας 

1. Ἡ θεολογία τοῦ προσώπου 

2. Πρόσωπο καί ἄνθρωπος 

3. Σύγχρονες ἑρμηνεῖες – ἀναλύσεις γιά τό πρόσωπο 

4. Ἡ ἀσκητική τοῦ προσώπου 

5. Ἡ ἀξία τῆς ἀσκητικῆς θεωρήσεως τοῦ προσώπου 

α) Πρόσωπο καί ἔρως 

β) Πρόσωπο καί ἐλευθερία 

γ) Πρόσωπο καί κοινωνικά προβλήματα 

6. Συμπέρασμα 

Γ΄ Ἡ ὑπόσταση – πρόσωπο στήν φιλοσοφία καί θεολογία 

1. Τό πρόσωπο κατά τήν φιλοσοφία 

2. Τό πρόσωπο στήν δυτική καί ὀρθόδοξη θεολογία 

3. Ἡ θεολογία περί τοῦ τρόπου ὑπάρξεως 

4. Ἡ ἀσκητική τοῦ προσώπου 

5. Ἡ ὀρθόδοξη ἀντίληψη γιά τό πρόσωπο 

Δ΄  Ἡ ἐμπειρία καί ἡ ὁρολογία τοῦ προσώπου 

1. Σύγχρονες ἀπόψεις γιά τίς διαπροσωπικές σχέσεις 



2. Ἡ πατερική ἐμπειρία καί ὁρολογία τοῦ προσώπου 

3. Ὁ Θεός εἶναι ἐμπειρία 

4. Ἡ θεωρία καί ἡ θεολογία τῆς Ἁγίας Τριάδος 

5. Ἡ διαμόρφωση τῶν ὅρων οὐσία, ὑπόσταση, πρόσωπο 

6. Ἡ ἀδυναμία τῶν θεολογικῶν ὅρων 

7. Συσχέτιση τριαδολογίας μέ τήν ἀνθρωπολογία καί κοινωνιολογία 

8. Συμπέρασμα 

Ε΄  Οἱ ἅγιοι, φορεῖς τῆς θείας Ἀποκαλύψεως 

1. Οἱ φορεῖς τῆς θείας Ἀποκαλύψεως 

2. Ἡ ἀξία τῆς θείας Ἀποκαλύψεως 

α) Τό κοσμολογικό πρόβλημα 

β) Εἶναι καί γίγνεσθαι 

3. Ἡ θεολογία καί ἡ ποιμαντική των ἱερῶν λειψάνων 

ΣΤ΄  Τό ἦθος τῆς ἐλευθερίας καί ἡ ἐλευθερία τοῦ ἤθους 

1. Ἡ θεολογία τῆς ἐλευθερίας 

α) Ἡ σχετικότητα τῆς ἐλευθερίας 

β) Ἡ πρόκληση τῆς ἐλευθερίας 

γ) Ἐλευθερία καί πτώση 

δ) Φυσικό καί γνωμικό θέλημα 

ε) Ἡ ἐλευθερία τῶν ἁγίων 

2. Ἡ ἐλευθερία ἀπό τόν θάνατο 

α) Αὐτεξουσιότης καί θάνατος, κατά τόν ἅγιο Ἰωάννη τόν Δαμασκηνό 

β) Ἡ εἴσοδος τοῦ θανάτου, κατά τόν ἅγιο Γρηγόριο τόν Παλαμᾶ 

γ) Ἁμαρτία καί θάνατος 

δ) Ὑπέρβαση τοῦ θανάτου 

3. Ἡ ἐλευθερία τοῦ νοός 

α) Ἐλευθερία καί νοῦς 

β) Ἐλευθερία νοός, κατά τόν ἀββᾶ Ἠσαΐα τόν ἀναχωρητή 

4. Ἡ κατά Χριστόν σαλότης ὡς βίωση τῆς ἐλευθερίας 

α) Τί εἶναι ἡ κατά Χριστόν σαλοί 

β) Τά αἴτια τῆς ἐμφανίσεώς τους 

γ) Οἱ προϋποθέσεις τῆς κατά Χριστόν σαλότητος 

δ) Ἡ κοίμηση τῶν κατά Χριστόν σαλῶν 

ε) Χριστιανική ζωή καί σαλότης 

5. Συμπέρασμα  


