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ΦΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΤΟΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΝΥΣΣΗΣ* 

Όπως ήδη ô φίλος και συνονόματος του Γρηγόριος Ναζιανζηνός, που εστιά
ζει την προσοχή του σε μιαν ιδέα θέωσης του άνθρωπου, στενά συνυφασμένη μέ 
τη θεολογία θέωσης της ανθρώπινης φύσης του Ιησού Χρίστου1, έτσι και ó Γρη
γόριος Νύσσης βλέπει, σέ αύτη τη θέωση ακριβώς, μιαν εξαιρετική ευκαιρία ανά
πτυξης της ανθρωπολογίας και της ηθικής του. Κοντά στον Πλάτωνα καΐ τον 
Πλατωνισμό, οπού το άπειρο αποδίδεται κατά τρόπο τόσο ουσιαστικό στο ανθρώ
πινο πνεύμα, ούτως ώστε το πεπερασμένο τού ανθρώπου νά συλλαμβάνεται κατό
πιν ως μία έκπτωση απλώς και αλλοτρίωση της πρωταρχικής - αυθεντικής, νοητής 
φύσης, επιδιώκει ó επίσκοπος Νύσσης νά απόσπαση τον άνθρωπο άπό φυσικούς 
καθορισμούς τής βιολογικής και ψυχολογικής του σφαίρας, όπως είναι ή φθορά, 
ή έλλειψη και ή μεταβολή, νά τον άποκαταστήση, μάλιστα, στην αρχαία του δόξα 
μέ τήν κυρίαρχη πνευματικότητα και απάθεια*. Στα πλαίσια αυτού τού έγχειρήμα-

* Ανακοίνωση πού διαβάσθηκε στο Θ ' Διεθνές Συνέδριο για τον Γρηγόριο Νύσσης ('Αθή

να, 7-12/9/2000), με θέμα: «Ό Ίησοϋς Χριστός εις τήν Θεολογίαν τοϋ Άγ. Γρηγορίου Ννσσης». 

1. Βλ. Α. Grillmeier, Jesus der Christus im Glauben der Kirche, Bd. 1, Freiburg i. Br. 1979, 

539· ibid. σημ. 7: εκτεταμένη βιβλιογραφία σχετικά μέ τήν Χριστολογία και τον Πνευματισμό 

τού Γρηγορίου Νύσσης. 

2. Βλ. Charalambos Apostolopoulos, Phaedo Christianus. Studien zur Verbindung und 

Adwägung des Verhältnisses zwischen dem platonischen "Phaidon" und dem Dialog Gregors von 
Nyssa "Über die Seele und die Auferstehung", Frankfurt a. M. - Bern - New York 1986, 441 κ.έ. 

Ή ά-πάθεια νοείται βέβαια εδώ όχι μέ τη νεοελληνική συνήθη σημασία τής αδιαφορίας, άλλα μέ 

τήν έννοια τοϋ άτρωτου ή μη ευάλωτου απέναντι στα πάθη και τήν (εξ αυτών προερχόμενη) 

οδύνη· πολύ κοντά στον στωικό αντίστοιχο όρο για τήν υποταγή τών παθών στον Αόγο. 

"Οσον άφορα τη θεμελιώδη πλατωνική αντίληψη περί ανεπάρκειας τού αισθητού κόσμου 

και αναγκαιότητας υπέρβασης αυτού, βλ. επίσης Χαράλαμπος Άποστολόπουλος, «Πλατωνισμός 

και Χριστιανισμός στην ύστερη αρχαιότητα», 'Ελληνική Φιλοσοφική Επιθεώρηση 10 (1993) 243 

κ.έ. Ό κόσμος ó αισθητός, ó άνθρωπος ó «φυσικός», συλλαμβάνονται εδώ (στον Πλάτωνα, τον 

Πλωτίνο ή τον Γρηγόριο Νύσσης), «ώς modus deficiens, ήτοι ως ελαττωματική έκφανση μιας 

εντελώς αλλης, θείας πραγματικότητας· μέσα άπό τήν ατέλεια καί προβληματικότητα τους (ήτοι 

μεταβλητότητα, παροδικότητα, άμφιρρέπεια καί σχετικότητα) κόσμος καί άνθρωπος τής εμπει

ρικής πραγματικότητας παραπέμπουν ήδη σέ μία τελείως άλλη διάσταση ή φύση, ικανή νά λει-

τουργήση ώς έσχατος φορέας καί κριτήριο τής αλήθειας τους» (δ.π.). Πρόκειται βεβαίως για τό 
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νοητό, απόκοσμο η ύπερκοσμικό αρχέτυπο των όντων. Συνεπώς ó άνθρωπος, κατά τον Πλα-
τωνισμό (αλλά και κατά τους προσωκρατικούς φιλοσόφους ήδη), «τελεί όντολογικώς, μεταφυ-
σικώς (και όχι κοινωνιολογικώς) σέ έκπτωση», όπως τονίζει ορθά καΐ ó πάντοτε εναργής 
Χρήστος Μαλεβίτσης ("Ό πνευματικός άνθρωπος", στην Καθημερινή της 11-10-1996). Αύτη την 
οντολογική έκπτωση από ένα επίπεδο φωτεινής υπάρξεως προς ένα επίπεδο σκοτεινής υπάρξε
ως υπαινίσσεται ó Πλάτων, όταν στο τέλος τής περίφημης αλληγορίας τοϋ σπηλαίου (Πολ. Ζ, 
514a-52lc) ορίζει τό νόημα τής πραγματικής φιλοσοφίας και παιδείας ώς ψυχής περιαγωγή εκ 
νυκτερινής τινός ημέρας εις άληθινήν (521c6), ώς απελευθέρωση, πιο συγκεκριμένα, άπό τήν 
άγνοια (τίς αλυσίδες πού μας εγκλωβίζουν στις σκιές και τό ήμίφως του σπηλαίου) και συνο
λική μεταστροφή τής ψυχής άπό τό αισθητό στο ύπεραισθητό και νοητό στοιχείο, άπό τό 
σκοτώδες γίγνεσθαι προς τό òv και τοϋ δντος τό φανότατον, τήν ιδέα δηλαδή τοΰ αγαθού (518c9 
κ.έ.). Ή υπέρβαση τοΰ πεπερασμένου ανθρώπου συνεπάγεται, λοιπόν, τήν υπέρβαση αυτού τού
του τού κλοιού τού κόσμου: ό,τιδήποτε τελούμενο στον κόσμο δέν είναι πνευματικό μέ τά 
αυστηρά πλατωνικά κριτήρια, πού υιοθετούνται, τήν εποχή τής ύστερης αρχαιότητας, και από 
τον Χριστιανισμό ή τον Γνωστικισμό. «Έτσι, ό πνευματικός άνθρωπος τελεί σχισμένος άπό μια 
βαθιά μεταφυσική πληγή, κατέχεται από έναν αθεράπευτο καημό ξενητειάς στον κόσμο καΐ με
ριμνά για τήν οντολογική αποκατάσταση τοΰ ανθρώπου. Μόνο τότε τό πνεΰμα είναι παιδεία» 
(Χ. Μαλεβίτσης, ό.π.). 

Προδράμοντας στο σύνολο τής εργασίας μας, θα μπορούσε να άποδώση κάποιος τον άξο
να τοΰ "Ολου ώς τήν ύπερβατικότητα μιας Ψυχής πού έρχεται αλλοθεν, εμπλέκεται —ενώνεται 
άσυγχύτως μέ τό σώμα και ονειρεύεται—, μεθοδεύει τήν υπαρξιακή, όντική αποκατάσταση της 
στο κοσμικό, οντολογικό επίπεδο τής «αρχαίας» της φύσης, προ τής πτώσεως (ορισμός τής 
«χριστιανικής» αναστάσεως άπό τον Γρηγόριο Νύσσης. Βλ. αναλυτικά Ch. Apostolopoulos, 
Phaedo Christianus, 135 κ.έ. και 277-320). 'Ιστορικές ή κοινωνιολογικές προσεγγίσεις στο πρό
βλημα «άνθρωπος» ύπ' αυτήν τήν έννοια, δέν οδηγούν πουθενά. Τό πνεύμα, ό νους, πού έρχε
ται άπό ψηλά {θύραθεν) ώς κάτι διαφορετικό, πού δέν ανήκει στον κόσμο, πού είναι ικανό νά 
αποσύρεται άπό τον κόσμο και νά συγκεντρώνεται στον εαυτό του, αποτελεί αντικείμενο καΐ 
άξονα μιας λογικά νέας σύλληψης τοΰ άνθρωπου. Τό έκ-στατικό Prozeß πού συνεπάγεται ή 
αντίληψη αυτή, άπό τήν εποχή τής Γνώσης ιδίως, θά μπορούσε ενδεχομένως νά θεωρηθή ώς αμυ
δρός προϊδεασμός τής θεμελιωδώς οντολογικής κατανόησης τοϋ (έαυτοϋ τοΰ) άνθρωπου (des 
Selbst), ενόσω ώς Da-sein ορίζεται άπό τον Heidegger ή αναδυόμενη εντός τής «ουσίας» τού 
ανθρώπου ώς ύπαρξης («Ek-sistenz», αυτό πού έξ-ίσταται, πού «είναι εκτός εαυτού» [ex-sistere], 
πού βγαίνει άπό τό μηδέν και τήν ανυπαρξία προς τό Όν) «όιανοικτόπ?τα» (ά-λήθεια) τοΰ 
Είναι καθόλου. 'Αμφίβολο παραμένει επίσης κατά πόσο συναντάται ή υπεροπτική πλατωνική-
γνωστική προσπάθεια ανάδυσης άπό τον κοσμικό βυθό τοΰ άπολωλότος όντος «άνθρωπος», 
άπό τήν νιτσεϊκή επιχείρηση αναστροφής αυτής τής κατεύθυνσης: κατά πόσο δηλαδή ή επι
δίωξη τοΰ Nietzsche νά επιτυχή έναν τύπο ανθρώπου αναπόσπαστα και ολοκληρωτικά δεμένου 
μέ τούτο τον κόσμο, τούτη τή γή (Ζαρατούστρα: «Μείνετε, αδέλφια μου, πιστοί στή γή!») συ
νιστά τό «ανεστραμμένο είδωλο» τής γνωστικής εκείνης «Παγκόσμιας καμπής τοΰ πνεύματος», 
πού δέν επεδίωκε (κατά τους επικριτές της) παρά τήν αναγωγή, απλώς, τοΰ φυσικού άνθρω
που στην πνευματική «βασιλεία τοΰ Θεοΰ», τό λεγόμενο Πλήρωμα. Διότι τίθεται τό αδρό ερώ
τημα, εάν εκεί είναι πράγματι κομμένος ό δεσμός μεταξύ άνθρωπου και κόσμου, ή μήπως ή 
γνωστική-πλατωνική εκδοχή τοΰ ανθρώπου λειτουργεί ώς μοχλός συναποθέωσης και τοΰ γήι
νου στοιχείου. 

'Αξιοσημείωτη είναι, τέλος, ή επιβίωση ενίοτε τής ύπερβατικότητας τοΰ πνεύματος σέ σύγ
χρονες προσεγγίσεις μιας Φιλοσοφίας τής Παιδείας, όπως λ.χ. αυτή τοΰ Ernst Krieck: 
Philosophie der Erziehung, Jena 1930. Παρά τήν έντονη πρόσδεση τής πνευματικότητας στον 



118 Χαράλαμπου Άποστολόπουλου 

τός του, παρουσιάζεται ώς έξοχο παρά-δειγμα ó Ιησούς ô ΝαζωραΧος, ó όποιος 
και αφομοίωσε την ανθρώπινη φύση του πλήρως σε έκείνην της θεότητας του. Ή 
θέωση της ανθρώπινης φύσης του 'Ιησού φαίνεται να διαμορφώνη καί να «νομο
θέτη», πράγματι εδώ, τό Ιδεώδες της απάθειας για τό ανθρώπινο γένος, πού εξέ
πεσε στα πάθη και τις «σωματικές διαθέσεις»3. 

"Οσον άφορα τό αποφασιστικό και για τους υπόλοιπους Καππαδόκες ζήτη
μα της ακριβούς ενότητας Θεού και ανθρώπου στον 'Ιησού Χριστό, ó Γρηγόριος 
Νύσσης προσπαθεί να τό αντιμετώπιση βασικά με ενα εννοιολογικό οπλοστάσιο, 
πού έλκει τήν καταγωγή του εν μέρει άπό την πλατωνική και εν μέρει άπό τήν 
στωική παράδοση (της μείξης). Όπως και ó σύγχρονος του Νεμέσιος, επίσκοπος 
Έμέσης (ό γνωστός συντάκτης της πρώτης χριστιανικής-φιλοσοφικής 'Ανθρωπο
λογίας «Περί φύσεως ανθρώπου»)4, φαίνεται και αυτός νά έφαρμόζη τήν περίφη
μη Πορφυρική «ενωσις - φόρμουλα» (ασύγχντος ενωσις) για τή σύνδεση μιας 
υπερβατικής οντότητας με κάτι τό υλικό5, στο Χριστολογικό πρόβλημα, τό πρό
βλημα δηλαδή της ένωσης στον 'Ιησού Χριστό τού θείου μέ τό ανθρώπινο - σω
ματικό στοιχείο. Τό φιλοσοφικό αυτό υπόβαθρο δεν τονίζει απλώς τήν επιθυμία 
τού Γρηγορίου νά έξάρη τόσο τήν διαφοροποίηση οσο και τήν ενότητα τών δύο 
φύσεων στον 'Ιησού Χριστό, άλλα υποδηλώνει ήδη (όπως έχει ήδη ορθά έπιση-
μανθή στην έρευνα) καί τήν ειδική κατανόηση της ενότητας αυτής σέ ενα επίπεδο 
από φύση προς φύση. Ή «φυσική» τούτη κατανόηση ακριβώς επιτρέπει τή δια
κύμανση τού νοήματος σέ μιαν επισφαλή περιοχή λεπτών 'ισορροπιών, όπως 
αυτήν της σάρκωσης τού θεού Λόγου ή τής θέωσης τού εν Χριστφ άνθρωπου. Ό 
Γρηγόριος Νύσσης δίδει συχνά τήν εντύπωση, πράγματι, οτι ακροβατεί μεταξύ 
διατυπώσεων πού (σέ σχέση μέ τον γήινο Ιησού) προϊδεάζουν απόψεις τού Νε-
στοριανισμού (ή έμφαση, εδώ, στο ασύγχυτο τής ένωσης) καί άλλων πάλι πού (σέ 
σχέση μέ τον θεό Λόγο ή Χριστό) ηχούν μονοφυσιτικά (ή έμφαση, πλέον, στην 
ένωση τών άσυγχύτων). 

"ζωντανό οργανισμό" τής κοινότητας καί τήν Τυπολογία αυτής, διαβάζουμε λοιπόν εκεί, σ. 54: 

«Το σύνολο τών συνθηκών [όρων] ύπαρξης (τάξη, φυλή, κράτος κ.λ.π.) συγκροτεί τή φυσική 

πλευρά τού ανθρώπου· ή ουσία ή οντότητα του, όμως, δεν μπορεί νά έξηγηθή άπό τήν πλευρά 

αύτη. Ελάχιστα επίσης μπορεί νά παραχθή άπό τους φυσικούς όρους ύπαρξης τού άνθρωπου 

ο,τι ονομάζουμε Παιδεία [Κουλτούρα] ή 'Ιστορία μέ τήν ευρεία σημασία τής λέξης. Ή ουσία, 

πού καθιστά τον άνθρωπο Ικανό γι' αυτές τίς δημιουργίες, πού τού ανοίγει τή δυνατότητα για 

τή διαφοροποιημένη του συνείδηση, τον ανώτερο βαθμό αύτοκαθορισμοΰ του καί τή νοήμονα 

αύτοδιαμόρφωσή του, ονομάζεται πνεύμα». Πρβλ. καί Heinrich Döpp-Vorwald, Erziehungs
wissenschaft und Philosophie der Erziehung, Ratingen 21967 (1940), 97, όπου ή ανθρώπινη ζωή 

αποδίδεται, χωρίς νά παραβλέπεται ή εκβολή της επίσης στην «Ιστορική» πραγματικότητα, -

«ώς πνευματική ζωή» (Geistleben, ζωή μέ κύριο χαρακτηριστικό της τό πνεϋμα) καί «ώς υπεύ

θυνη απόφαση - ζωής τού άνθρωπου στον πεπερασμένο του κόσμο, ενώπιον τής 'Αξίωσης τού 

Απόλυτου». 

3. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικό τό χωρίο από τήν «Εξήγηση τοϋ Άσματος τών Ασμάτων»: 

Cant. or. I, Gregorii Nysseni Opera (=GNO), VI, 29, 19 κ.έ. 

4. Βλ. αναλυτικά Η. Dörrie, Porphyrios' Symmikta Zetemata, München 1959, 19 καί 54-103. 

5. Πρβλ. Ch. Apostolopoulos, δ.π., 147 σημ. 50 καί 188-189, σημ. 8. 
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"Ετσι διαβάζουμε, λ.χ., στο έργο του «Προς Θεόφιλον κατά Άπολιναριστών» 
(= Ad Theoph. adv. Apol.) —που γράφτηκε το 386, για να αντίκρουση την κατηγο
ρία οτι οί ορθόδοξοι δέχονταν δύο Υιούς τού Θεού και να κίνηση τον Θεόφιλο 
'Αλεξανδρείας σέ άντιαπολιναριστικό αγώνα— τήν περίφημη μεταφορά μιας ολο
κληρωτικής απορρόφησης της ανθρώπινης φύσης άπο τη θεότητα, ωσάν να επρό
κειτο για μία σταγόνα ξύδι πού χάνεται στην απέραντη θάλασσα: 

«Ή "απαρχή" τής ανθρώπινης φύσης πού προσελήφθη, αφού αναμείχθηκε με 
τήν παντοδύναμη θεότητα, όπως μιά σταγόνα ξύδι σέ απέραντο πέλαγο —θα μπο
ρούσε να πή κανείς, εάν ήθελε να μιλήσει παραστατικά— υφίσταται μεν εντός τής 
θεότητας, αλλά οχι με τα χαρακτηριστικά εκείνα γνωρίσματα πού τής προσιδιά
ζουν διότι σέ αυτήν τήν περίπτωση θα ύπενοείτο κατ' ακολουθία καί ή δυάδα των 
Υίών, εφόσον θα ήταν δυνατόν να έντοπισθή στην απερίγραπτη θεότητα τού Υιού 
καί κάποια άλλη ετερογενής φύση με δικά της χαρακτηριστικά γνωρίσματα, όπως 
είναι το ασθενές, τό μικρό, τό φθαρτό ή τό πρόσκαιρο, αντιπαρατιθέμενα στο δυ
νατό, τό μέγα, τό άφθαρτο καί τό αιώνιο. Επειδή δε οσα είναι συνυφασμένα με 
τήν έννοια τού θνητού μεταποιήθηκαν σέ ιδιώματα τής θεότητας, με αποτέλεσμα 
να μήν είναι δυνατή ή σύλληψη κάποιας διαφοράς (καθόσον οιονδήποτε σημείο 
τού Υίού καί εάν προσέγγιση κανείς, θα πρόκειται για κάτι πού προσιδιάζει στην 
θεότητα, όπως είναι ή σοφία, η δύναμη, ή Ιερότητα, ή απάθεια), πώς θα μπορούσε 
να διασπασθή τό ένα σέ δύο νοήματα, μιά πού δεν υφίσταται κάποια διαφορά πού 
νά διαιρή τον αριθμό;»6. 

Παρά τήν αμηχανία καί τις προσπάθειες διαφόρων εκπροσώπων τού «δογ-
ματο-ίστορικοϋ» σχολαστικισμού στην έρευνα τού Γρηγορίου7, νά υποβαθμίσουν 
τή σημασία τής τολμηρής εικόνας, τής άνάκρασης θεότητας καί ανθρωπότητας 
στον Χριστό ως διάλυσης σταγόνας ξυδιού στή θάλασσα8, ή εικόνα αυτή προβάλ
λεται κατ' επανάληψιν καί σέ άλλα έργα τού επισκόπου Νύσσης, με μία καθαρό
τητα τής διατύπωσης, μάλιστα, πού ελάχιστα μπορεί νά άμφισβητηθή. Στο κατά 
τού Άπολιναρίου κύριο έργο τού Γρηγορίου, «Προς τα Άπολιναρίου Αντιρρη
τικός» (= Ant. adv. Apol.), οπού παρουσιάζεται αναλυτικά ή Χριστολογία του, 
κατά αντιπαράθεση προς έκείνην τού αντιπάλου του, τήν τόσο έντονα επηρεασμέ
νη άπό τον Αρειανισμό, υπάρχει λεπτομερέστερη αναφορά στο είδος μεταστοιχεί
ωσης τού θνητού - σωματικού, τό όποιο μεταποιούμενο «προς τό τής αθανασίας 
πέλαγος», δπως αναφέρεται, στερείται χαρακτηριστικών των υλικών σωμάτων, 
όπως είναι τό βάρος, τό σχήμα, τό χρώμα, ή πυκνότητα κ.τ.λ.: «Καί ή σταγών θά
λασσα γίνεται συμμεταποιηθείσα τή θαλάσσια ποιότητι», τονίζεται εμφατικά9. 

6. Ad Theoph. adv. Apol., GNO III/l, 126, 17-127, 10. 
7. Πρόκειται για τήν ενδημική, μεθοδολογική συνήθεια πολλών ερευνητών, να προβάλλουν 

παγιωμένα δόγματα μεταγενέστερων εποχών κατά άκριτο τρόπο στον Γρηγόριο Νύσσης του 4ου 
αιώνα μ.Χ. Βλ. τή σχετική κριτική του Ch. Apostolopoulos, ο.π., 125 κ.έ. 

8. Βλ. χαρακτηριστικά Στ. Παπαδόπουλου, Γρηγόριος Νύσσης, 'Αθήνα 1984 (ανάτυπο), 
205 ή Η. Μουτσούλα, Ή σάρκωσις τον Λόγου καί ή θέωσις τοϋ ανθρώπου, 'Αθήνα 1965 (διδ. 
διατρ.), 144 κ.έ. 

9. Ant. adv. Apol., GNO ΠΙ/1, 201, 10-24 (ή υπογράμμιση δική μου). 
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Στα χωρία πού παραθέσαμε υπεισέρχεται προφανώς ή ανθρώπινη διάσταση 

τοϋ Χρίστου στη θεότητα· μεταπλάθεται ή μεταποιείται σε θεότητα ή ανθρώπινη 

φύση τοϋ Λόγου —και δι' αυτής της «απαρχής» βέβαια, ή ανθρώπινη φύση καθό

λου, το ολο «ανθρώπινο φύραμα»10— κατά τρόπο σαφή για τον Γρηγόριο: έχουμε 

μία μεταποίηση τοϋ θνητού καΐ φθαρτού στοιχείου σε αθανασία καΐ αφθαρσία, μία 

απάλειψη καθολική των ¿οίων τής γήινης πραγματικότητας τού ανθρώπου, μία 

αντικατάσταση τους μάλιστα με κραταιά γνωρίσματα τοϋ Θείου, όπως είναι ή 

απάθεια, ή δύναμη, ή σοφία, ή ή αιωνιότητα και το ασώματο. Ενόψει τής ριζικής 

αυτής μεταποίησης τοϋ ανθρώπινου «προς τό απαθές τε καί θείον»", φαίνεται 

εξαιρετικά δύσκολο νά διασωθή το στεγανό τοϋ «άσύγχυτου» τής ένωσης: «επειδή 

τρεπτόν μεν τό άνθρώπινον, άτρεπτον δε τό θείον», ή ανθρώπινη φύση στον Χρι

στό μετατρέπεται κατηγορηματικά «προς τό κρειττον» κατά τήν άνάκρασή της12. 

Με τον τρόπο αυτό συναποθεώνεται τό ανθρώπινο εν γένει, δεν κουράζεται νά 

έπαναλαμβάνη ó επίσκοπος Νύσσης, «δια τής απαρχής εκείνης παντός συναγιαζο-

μένου τοϋ τής φύσεως ημών φυράματος»13. «Καί πάν, όσον ασθενές τής φύσεως 

ημών και έπίκηρον άνακραθέν τή θεότητι εκείνο εγένετο, όπερ ή θεότης εστίν», 

αναφέρεται στο έργο του «Προς Θεόφιλον»", σκανδαλίζοντας ασφαλώς έτσι πολ

λούς από τους σχολαστικά δογματικούς, θεολογικούς ερμηνευτές του, πού επιθυ

μούν διακαώς νά αποδίδουν στον Γρηγόριο πάντοτε τή χριστιανική - ιουδαϊκή 

άποψη περί αγεφύρωτου χάσματος μεταξύ κτιστού και άκτίστου. 

Μέ πόση τόλμη επιμένει, όμως, ó Γρηγόριος συχνά στή φυσική συγγένεια θεί

ου και ανθρώπινου, τήν οποία καί εγγράφει μέ ακρίβεια στο νοηματικό πλαίσιο 

τής αρχαιοελληνικής αναλογίας μεταξύ εικόνος και 'Αρχετύπου15, φαίνεται ανά

γλυφα καί στο άλλο του έργο, δπου ασχολείται εκτεταμένα μέ τό θέμα τής εναν

θρώπησης: στον «Κατηχητικό Λόγο» (= Catech.) διαβάζουμε, λοιπόν, τον έκπλη-

10. Βλ. αναλυτικά Η. Μουτσούλας, ο.π., 130 κ.έ. καί, κυρίως, Paul Zemp, Die Grundlagen 
heilsgeschichtlichen Denkens bei Gregor von Nyssa, διδ. διατρ. (Münchener Theologische Studien, 
II. Abt., 38. Bd.), München 1970, 211-216, οπού καί ειδική διαπραγμάτευση των εννοιών: Απαρ
χή - φύραμα. Στή σχέση τοΰ μεμονωμένου ανθρώπου προς τον Χριστό εστιάζεται Ιδίως ή μελέ
τη τοϋ Α. Lieske, «Die Theologie der Christusmystik Gregors von Nyssa», στο Zeitschrift tur 
Katholische Theologie (=ZKTh) 70 (1948), 49-93· 129-168 καί 316-340. 

11. Ad Theoph. adv. Apol., GNO HI/1, 125, 8. 

12. Ant. adv. Apol., GNO 111/1, 223, 2 κ.έ. «Ουδέ γαρ επειδή ό θεός εν σαρκί έφανερώθη, 
σαρξ διέμεινεν», διαβάζουμε στην προηγούμενη σειρά. 

13. Ό.π., 151, 19. 
14. Ad Theoph. adv. Apol., GNO III/l, 126, 9-11. Πρβλ. καί τόν Λόγο ζ', Εις τους Μα-

καρισμούς, GNO VII/II, 151, 15 κ.έ. (=MPG 44, 1280C): μέ τήν ένωση του προς τον Θεό «έκβαί-
νει τήν έαυτοϋ φύσιν ô άνθρωπος, αθάνατος έκ θνητού καί εξ επικήρου ακήρατος καί εξ εφή
μερου αΐδιος καί τό οΑον θεός έξ ανθρώπου γινόμενος... εΐ γαρ όπερ αυτός εστί κατά τήν φύ
σιν, τούτου τήν οικειότητα τοις ανθρώποις χαρίζεται, τ'ι άλλο ή ουχί όμοτιμίαν τινά δια τής 
συγγενείας κατεπαγγέλλεται;» (ή υπογράμμιση δική μου). 

15. Βλ. αναλυτικά Ch. Apostolopoulos, Phaedo Christianus, 130-136 καί 252 κ.έ. 
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κτικο λόγο, για τον όποιο δέν θα πρέπη να ξενίζη, τουλάχιστον όσους δεν είναι 
μικρόψυχοι, τό γεγονός οτι «εν τη φύσει ημών γενέσθαι την θεότητα». Επειδή τα 
πάντα (και πρωτίστως οι άνθρωποι!) οφείλουν την ύπαρξη τους στο Θειο, που 
παρά την ριζική οντολογική του ετερότητα διαπερνά και συνέχει τό υλικό σύμπαν, 
ταυτιζόμενο ώς εκ τούτου με τό Ιδιο τό (όντως) Όν, - τί τό παράξενο να γεννηθή 
μεταξύ των ανθρώπων Εκείνος, «πού πιστεύεται ότι και τώρα δέν είναι εξω από 
τους ανθρώπους»; Διότι ακόμη και εάν διαφοροποιείται ó τρόπος παρουσίας τού 
Θεού εντός μας από τον τρόπο παρουσίας του σε Εκείνον, ή ύπαρξη Του σε εμάς 
και τώρα και τότε, παραμένει αδιαμφισβήτητη. Τώρα, εφόσον συνυπάρχει μαζί μας 
ó συγκρατών τή φύση μας στο Είναι, τότε δε, εφόσον άνακράσθηκε με τή φύση 
μας, για να θεωθή ακριβώς αυτή δια της «προς τό θείον» επιμειξίας, εξαιρουμένη 
τού θανάτου, άλλα καί της τυραννίας τού «αντικειμένου», όπως αναφέρεται στο 
κείμενο16. Στο σημείο αυτό δέν μπορεί παρά να άναρωτηθή κανείς, εάν υφίσταται 
γενικά ριζοσπαστικώτερη μετατροπή τού Ευαγγελίου σε Μεταφυσική, εφόσον βλέ
πουμε τον επίσκοπο Νύσσης εδώ να μή διστάζη να προβάλλη τή φυσική παρουσία 
τού Θεού στον κόσμο καί στον άνθρωπο, ώς μαρτυρία για τό εύλογο της υπερ
φυσικής, ιστορικής φανέρωσης τού βιβλικού Θεού στον 'Ιησού Χριστό! Ώς να 
ήταν ή φανέρωση αυτή, πού για κάθε Χριστιανό αποτελεί ασφαλώς τήν κοσμοϊ
στορική καμπή τών αιώνων, μία επουσιώδης μόνο συμπλήρωση, ή απλή γλαφυρή 
απεικόνιση της πρώτης εκείνης φυσικής παρουσίας τού Θεού στο "Ον!17. 

"Ομως, ας επιστρέψουμε στην αλληλένδετη με τή θέωση τού ανθρώπου αντί
ληψη της σάρκωσης τού Λόγου στά άντιαπολιναριστικά έργα! Αναγκαίος ορός, 
για να συμβή ή δια της προς τό θείον άνακράσεως συναποθέωση τού ανθρώπινου, 
ήταν βέβαια νά άναλάβη ó Λόγος ολόκληρο τον άνθρωπο, να δεχθή «πάσαν εν 
έαυτψ τήν ήμετέραν φύσιν»'8. Ό Γρηγόριος διακηρύσσει μάλιστα τήν Ιδέα, δτι στην 
προσπάθεια του νά σώση τό ανθρώπινο καί νά άποκαταστήση εντός του τή συ
σκοτισμένη εικόνα τού Θείου, «συνασθένησε» ó Λόγος, εφόσον έγινε καί ó ίδιος 
σάρκα, «ήτις εν τή εαυτής φύσει συνουσιωμένην έχει τήν άσθένειαν»19. 'Ανέλαβε, 
κατά μία άλλη περίφημη εικόνα, ô ίδιος, ώς καλός ποιμένας, «επί τών ιδίων ώμων 
όλον τό πρόβατον» καί οχι μόνο τήν δοράν αυτού20. "Εγινε λοιπόν «ό ποιμήν εν 
προς εκείνο» γιαυτό καί μίλησε προς τό ποίμνιο κατά τον τρόπο τού προβάτου, 
«προβατικώς» ή «άνθρωπικώς»21. Ό Ιησούς Χριστός εντούτοις «καί πρόβατον 
έστι καί ποιμήν εν μεν τφ άναληφθέντι πρόβατον εν δε τφ άνειληφότι ποιμήν»22. 
Στρεφόμενος κατά τού Μονοφυσιτισμοϋ τού Άπολινάριου (¡¿ία φύσις τοϋ θεού 

16. Catech., MPG 45, 65C - 68Α (κεφ. 25) [=ΕΠΕ 46, 476 κ.έ.]. 

17. Τον «Χριστό ώς καμπή της Ιστορίας», έν τούτοις προσπαθεί να έρμηνεύση ô P. Zemp, 
ο.π., 217-225, αναλύοντας τή «σημασία της ακολουθίας στα πλαίσια της 'Ιεράς Ιστορίας». 

18. Ant. adv. Apol. GNO ΠΙ/1, 151, 17. 

19. Ad Theoph. adv. Apol., GNO III/l, 124, 17 κ.έ. 

20. Ant. adv. Apol., GNO III/l, 152, 4 κ.έ. 

21. Ό.π., III/l, 152, 21-25. 

22. Ό.π., III/l, 152, 27-29. 
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σεσαρκωμένοϋ), φαίνεται ó Γρηγόριος να αναδεικνύεται με ανάλογα κείμενα σέ 

υπέρμαχο της ορθόδοξης Χριστολογίας, όπως αποσαφηνίσθηκε αργότερα μέ τον 

Κύριλλο της Αλεξάνδρειας (+ 444) καί επικυρώθηκε άπο τίς οικουμενικές συνό

δους (Έφεσος 449, Χαλκηδών 451, Κων/πολη 553), εφόσον τονίζει οτι ό Θεός-Λό-

γος ανέλαβε την ολη ανθρώπινη φύση, παραμένοντας εντούτοις ô Ιδιος αναλλοί

ωτος23. 'Αναφέρεται συνήθως στον Χριστό, ως προς «ενθεον άνθρωπον», «θεον 

έχοντα εν έαυτώ ώς άλλον εν άλλω»2\ Σέ χριστολογικές αποστροφές αυτού τοΰ 

είδους, οπού διατηρείται βέβαια ακέραιος ó χαρακτήρας της «άσύγχυτης ένωσης» 

των δύο φύσεων, βλέπουμε τη σχέση τοΰ Θεού προς τον εν Χριστψ άνθρωπο ευθέ

ως ανάλογη της σχέσης τού υπερβατικού νοητού στοιχείου στον Μικρόκοσμο καί 

Μακρόκοσμο προς την οντολογικά αλλότρια ύλη25. Συνεπής προς την άποψη του 

αυτή φαίνεται ó Γρηγόριος καί όταν τονίζη, οτι τήν πληγή καί τον μώλωπα, πού 

υπέστη ó Κύριος «χάριν ημών», δεν τήν υπέστη ουσιαστικά ή θεότητα καθαυτή, 

«άλλ' ô προσφυείς δια της ενώσεως τη θεότητι άνθρωπος, ού ή φύσις δεκτική μώ-

λωπος γενέσθαι δύναται»26. Ό ενεργητικός χαρακτήρας της θεότητας επιφέρει καί 

τήν κατάλυση τοΰ θανάτου, εφόσον ô άπλοϋς καί άσύνθετος δέν συνδιασχίζεται μέ 

τον χωρισμό ψυχής καί σώματος, πού προκαλεί ό θάνατος, παρά μέ τήν ζωοποιό 

του φύση απενεργοποιεί τή φθορά, συνάπτοντας, δια της αναστάσεως τοΰ άνα-

κραθέντος εις Αυτόν άνθρωπου, εκ νέου ψυχή καί σώμα. Έξ οΰ «καί αρχηγός 

ζωής ονομάζεται»27. 

Ό π ω ς καί εάν αντιμετώπιση κανείς τή γρηγοριανή κυμαινόμενη (ή άκατα-

στάλακτη) ερμηνεία της ενότητας τών δύο φύσεων στον 'Ιησού Χριστό28, παραμέ

νει γεγονός αδιαμφισβήτητο, οτι ή θέωση, ειδικά, της συγκεκριμένης ανθρώπινης 

23. Βλ. ιδίως Ad Theoph. adv. Apol., GNO III/l, 125, 11 κ.έ. (14: «καί το φώς το άληθινον 
πριν τε έλλάμψαι τή σκοτία καί μετά ταϋτα φώς έστιν άληθινόν»). 

24. Ant. adv. Apol., GNO ΠΙ/1, 143, 22 κ.έ. Πρβλ. καί 155, 23 «θεον έχων εν έαυτφ έτε
ρον παρ" αυτό»· 159, 17 <«5ΑΑο τι οντά αυτόν κατά τήν θείαν μορφήν, άλλο τι ούσαν τή φύσει 
τήν δουλικήν μορφήν». 

25. Βλ. αναλυτικά Ch. Apostolopoulos, ο.π., 132 κ.έ. και 229 κ.έ. 
26. Ant. adv. Apol., GNO IH/1, 160, 22 κ.έ. 
27. Ό.π., GNO III/l, 153, 4-154, 14. 
28. Πρβλ. Α. Grillmeier, ο.π., 537 καί 546· Ε. Mühlenberg, Die Unendlichkeit Gottes bei 

Gregor von Nyssa. Gregors Kritik am Gottesbegriff der klassischen Metaphysik, Göttingen 1966, 
162-165. Ό MUhlenberg ξενίζεται μάλιστα στο σημείο αυτό —καί στο θέμα γενικότερα τής προς 
το θείον άνακράσεως τής ανθρωπινής ψυχής (πρβλ. Cant. or. Ι, GNO VI, 22, 19 κ.έ.)— τόσο, 
ώστε να ομόλογη ευθέως, ο.π., 163 σημ. 4, οτι ή προσπάθεια του νά έρμηνεύση τή Χριστολογία 
τοΰ Γρηγορίου υπό το πρίσμα τοΰ Χριστιανικοΰ δόγματος τον οδηγεί σέ ανυπέρβλητες αντιφά
σεις. Βλ. όμως τήν κριτική μας στή βίαιη παρερμηνεία τοΰ γρηγοριανοΰ κειμένου από τήν 
πλευρά τοΰ MUhlenberg: Phaedo Christianus, 343-345. Βλ. επίσης τίς ενδιαφέρουσες παρατηρή
σεις τοΰ Κ. Holl, Amphilochius von Ikonium in seinem Verhältnis zu den großen Kappadoziern, 
Tübingen-Leipzig 1904, 222-225, σχετικά μέ τήν γρηγοριανή αντίληψη τής ανθρώπινης φΰσης τοΰ 
Χρίστου ώς ενός «συγκεκριμένου» ("Konkretum")· 
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φύσης Αυτοί), μέ τον εξοβελισμό των φυσικών-έμπειρικών ιδιωμάτων και τη με
τάλλαξη της, «προς το απαθές τε και θείον», ταυτίζεται μέ τη δυναμική πού ανα
πτύσσεται κατά την περιγραφή της αναστάσεως οπότε θα έπέλθη, ώς γνωστόν, «ή 
εις το άρχαΐον της φύσεως ημών άποκατάστασις». Διότι ή ανάσταση ορίζεται — 
ιδίως στον ομότιτλο, άπό φιλοσοφική άποψη ιδιαίτερα αποκαλυπτικό διάλογο του 
Γρηγορίου «Περί ψυχής καί αναστάσεως» (= De an. et resurr.) - ώς μετάβαση 
«προς το μεγαλοπρεπέστερον» μιας κατάστασης, της οποίας κύρια χαρακτηριστικά 
είναι ή πνευματικότητα και ή απάθεια29- ή κάθαρση γενικά και ή άπέκδυση του 
«δερμάτινου χιτώνος» της ευρύτατα νοούμενης σωματικότητας του φυσικού -
εμπειρικού άνθρωπου τοποθετείται στο επίκεντρο της γνωστικής αυτής επι
στροφής στο πλήρωμα τού ανθρώπου30. Ή κάθαρση όμως τής «νοεράς ουσίας» τής 
ψυχής - ή οποία ώς στοιχείο καθαυτό αθάνατο και αιώνιο31, βυθισμένο στην ύλη 
και τό παράλογο τού κόσμου τούτου, εκφράζει τήν ουσία τού άνθρωπου και έλκε
ται «κατά πάσαν ανάγκην» άπό τή συγγενή θεία δύναμη («ομοιον όμοίω»; ή ελεα
τική αρχή), - ή αποστασιοποίηση της άπό τό σώμα, αρχίζει ήδη στη γψ. Διότι, εάν 
καθαρθή ή ψυχή άπό τή συμφυΐα της μέ τό Παράλογο τών παθών καί έπανέλθη 
στον εαυτό της, ελευθερώνεται hic et nunc προς τήν αυτάρκεια καί σταθερότητα 
τού πνεύματος33. Ήδη στη γή, υπαινίσσεται επανειλημμένα ό Γρηγόριος Νύσσης, 
εξασκείται ή ψυχή (κατά τον τρόπο ακριβώς τής πλατωνικής «μελέτης θανάτου») 
στην απομάκρυνση της άπό τις άλογες καί υλικές συμπτώσεις14 τής φυσικής κατά
στασης τού ανθρώπου καί τή μετάβαση της προς τό χαρακτηριστικό τής θεότητας 
Status, όπου κεντρική θέση κατέχουν, όπως είδαμε ήδη, ή απάθεια, ή δύναμη, τό 
αμετάβλητο, τό αιώνιο, τό άπειρο καί αόριστο*. Ή αποκατάσταση τού ανθρώπι
νου στην αρχαία του κατάσταση κατά τήν ανάσταση, ή ή ταυτόσημη, άπό άποψη 
περιεχομένου, συναποθέωσή του μέ τή θέωση τής ανθρώπινης φύσης τού Αόγου, 
δέν φαίνονται να αποτελούν, λοιπόν, παρά τήν ολοκληρωτική πραγμάτωση ενός 
στόχου - καθήκοντος τού άνθρωπου ήδη στή γή, τής υπέρβασης δηλαδή τής έμμε-
νούς α-σθένειας τής ανθρώπινης φύσης: τής φθοράς, τής (ανερμάτιστης) εξάρτησης 
(άπό τήν επιθυμία), τού πρόσκαιρου, τού πεπερασμένου γενικά. Ό επίσκοπος τής 
Νύσσης αποδεικνύεται, έτσι, ένας στοχαστής τής ελευθερίας τού άνθρωπου άπό 
τήν τυφλή κοσμική νομοτέλεια, μιας ελευθερίας πού στον διάλογο του ορίζεται ώς 

29. De an. et resurr., MPG 46, 156 AB· πρβλ. 153C καί 156C. 

30. Βλ. Ch. Apostolopoulos, ο.π., 299 κ.έ. De an. et resurr., 148A-149A. 

31. De an. et resurr., 120C και τη ψυχή θεόθεν μεν είναι τήν σύστασιν, 

32. Πρβλ. προ παντός de an. et resurr., 89B-96B. 

33. Πρβλ. κυρίως de an. et resurr., 89B: «El τοίνυν είτε εκ rñc vt>v επιμελείας, είτε εκ τής 
μετά ταϋτα καθάρσεως ελευθέρα γένοιτο ήμϊν ή ψυχή τής προς τά άλογα τών παθών συμ-
φυϊας...» (ή υπογράμμιση δική μου). 

34. De an. et resurr., 97C. 

35. Πρβλ. συμπληρωματικά καί Ant. adv. Apol., GNO HI/1, 154, 14-28. Βλ. επίσης P. 

Zemp, ο.π., 231 κ.έ. 
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«ή προς το άδέσποτόν τε και αύτοκρατές έξομοίωσις»36. Μέσα άπο τις έσχατολο-
γΐκές, πρωτολογικές ή χριστολογικές ακόμη, αποφάνσεις του Γρηγορίου βλέπουμε 
κατά τον τρόπο αυτό να αναδεύη μία βαθύτερη ανθρωπολογική προβληματική, ή 
οποία —όπως έδειξα στή διδακτορική μου διατριβή «Phaedo Christianus» (1986), 
πριν δέκα πέντε χρόνια— απολήγει μάλιστα σε ενα συνεπή άποφατισμό, εφόσον ó 
συγγραφέας μας φθάνει στην αντίληψη του για το υπερβατικό "Αλλο συχνά, καθώς 
έκζητεί τους ορούς πού είναι απαραίτητοι για τήν υπέρβαση της αστάθειας και τού 
ευάλωτου της περάτης ανθρώπινης ύπαρξης37. Στην αναγκαιότητα συσχετισμού τού 
πεπερασμένου ανθρώπου προς το απερίγραπτο, αιώνιο "Απειρο, ώς ικανό και 
αναγκαίο δρο αυθεντικότητας της ανθρώπινης ύπαρξης, φθάνει, μελετώντας χα
ρακτηριστικά γνωρίσματα της χαμένης, αλλοτριωμένης ύπαρξης, τότε καί τώρα, 
όπως είναι: ó φθόνος, το άσθενείν, το άνενέργητον είναι, γενικά: το εν αηδία τήν 
ζωήν εχειν*. 

Ή σκοτία της ανθρώπινης φύσης, λοιπόν, προέρχεται κυρίως από τή σάρκα, 
κατά τήν αντίληψη τού Γρηγορίου Νύσσης. Ή ανάσταση ώς «άποκατάστασις εις 
τό άρχαΐον» δεν εκφράζει, παρά τήν ελπίδα καί τήν κατάσταση της τέλειας κά
θαρσης από τό σώμα, καί τα πάθη του. 'Αλλά καί ή δια της «απαρχής» εκείνης 
συναποθέωση τού ανθρώπινου, τό ίδιο ιδεώδες της «άποπνευμάτωσης» μας 
εκφράζει. Διότι «πας ô τψ πνεύματι κολλώμενος πνεύμα γίνεται» άναγγέλεται 
θριαμβικά στην «Εξήγηση τοϋ "Ασματος των Ασμάτων»™. Καί εδώ εκτίθεται τό 
ιδεώδες της απάθειας, ώς υπέρβασης τού εμφυλίου στασιασμού, πού προκύπτει 
εντός τού ανθρώπου άπό τήν άντιστράτευση της σαρκός προς τό πνεύμα. Στόχος 
παραμένει ô καθαρμός της φύσης άπό τήν εμφύλιο αυτή αναταραχή, ή δημιουρ
γία μιας «δεύτερης», αν θέλετε, φύσης, οπού θα κυρίαρχη ενα φρόνημα, μία νοο
τροπία δια μέσου καί της σαρκός καί τού πνεύματος, ενα νέο modus vivendi, μία 
νέα πρακτική ζωής, πού θα εχη αντικαταστήσει τήν τεταμένη διπολικότητα της 
πεπερασμένης ανθρώπινης φύσης με τή συνειδητή συστράτευση αυτής προς τή με-

36. De an. et resurr., 101C. Πρβλ. «Περί κατασκευής ανθρώπου» (= de hom. opif.), MPG 

44, 184B «αύτεξούσιον προς τό δοκοϋν εχειν τήν γνώμην». Λίγο πιο πριν οί εκφράσεις: «τό 

ελεύθερον ανάγκης είναι», ενν. τού φυσικοί ντετερμινισμού: «φυσική δυναστεία». 

37. Βλ. Ch. Apostolopoulos, ο.π., 134 κ.έ., 149 κ.έ. σημ. 61, 251 κ.έ., 284 κ.έ. καί 341 κ.έ. 

"Οχι σπάνια προσπαθεί ό Γρηγόριος Νύσσης μάλιστα να αναπαράγει τή φύση τού "Αρχετύπου 

από τή διερεύνηση της φύσης της εικόνας πού εξέπεσε στην σωματικότητα καί τήν ύλη κατά τρό

πο τόσο επίμονο, ώστε να μπορή κανείς δχι μόνο να όμιλή γιά μία θεμελιώδη ανθρωπολογική 

προοπτική τών γρηγοριανών θεωρήσεων, αλλά να διαβλέπη κιόλας μέσα άπό αυτές μία προϋ

πάντηση τών θέσεων τού Feuerbach περί προβολής τών προσδιορισμών της «κεκαθαρμένης» 

ανθρώπινης φύσης στο Θείο. "Ισως δεν αποτελεί τυχαίο γεγονός ότι ô Freuerbach ó Ιδιος πα

ραπέμπει στο σημείο αυτό στην μαρτυρία τού Γρηγορίου Νύσσης καί δη τού διαλόγου τού «Περί 

ψυχής καί αναστάσεως» (βλ. ιδίως Phaedo Christianus, 134 κ.έ.). 

38. Πρβλ. Catech., MPG 45, 28D. Όμοίως (σέ έσχατολογική προοπτική) de an. et resurr., 

160 BC. 

39. Cant. or. I, GNO VI, 32, 9. 
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ταφυσική υπόθεση του πνεύματος και των συνωνύμων του: του απείρου, της αιω

νιότητας, της ελευθερίας40. 

40. Ό.π., VI 30, 5-20. Λίγο πρωτύτερα, VI 23, 5-6, διαβάζουμε την επιγραμματική διατύ
πωση: δια της προς το άκήρατόν τε και απαθές ανακράσεως, καθίσταται ό άνθρωπος νόημα κα-
θαρόν, - αντί σαρκός βαρείας. Πρβ. καί Α. Lieske, δ.π., ZKTh 70 (1948), 58, 150. 


