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Γ Ρ Η Γ Ο Ρ ΙΟ Σ  Π Α Α Α Μ Α Σ

Βίος καί πολιτεία.

Καθ’ δν χρόνον ένεφανίζετο είς τό πνευματικόν προσκήνιον 
ό Γρηγόριος Παλαμάς, ή βυζαντινή αυτοκρατορία είχε συμ
πληρώσει βίον χιλίων έτών, είχε ζήσει δηλαδή δσσν καμμία 
άλλη αυτοκρατορία είς τόν κόσμον. Αύτός ό γιγαντιαΐος, 
δχι τόσον εις Ικταισιν δσον είς ηθικήν αντοχήν, όργανισμός, 
ό όποιος είχεν έπιμελώς φυλάξει, μετασχηματίσει κα'ι διαδώσει 
τά σπέρματα του ανθρωπίνου πολιτισμού, τά όποια μέ τόσην δ&- 
ξιότητα είχε παραγάγει ό έλληνισμός, καί τήν φλόγα τής χρι
στιανικής πίστεως καί άγάπης, ήτο πλέον παλαιός, άλλα δέν 
είχε νεκρωθή. Παρά τά άγρια κτυπήματα, τά όποια έδέχετο 
καθ’ όλους τούς αΙώνας από τής συγκροτήσεώς του υπό ανα
ρίθμητων έχθρών δέν ήθελε νά γονατίση. νΕΙμενε μοναδικόν 
φρουριον είς τό όποιον έφυλάσσοντο καί ^καλλιεργούντο μέ α
σφάλειαν όλα τά πνευματικά αγαθά του πολιτισμού. ’Αλλ’ ήτο 
έπίσης τεΐχο;, όπισθεν τού όποιου έζη ασφαλής ή Δυτική Ευρώπη.

Βεβαίως ή κάμψη εΤχεν ήδη αρχίσει άπό τού ιβ' αΐωνος, 
άλλ* ή ζωτικότης τού Βυζαντίου τού έπέτρεψε νά παρατείνη 
τήν λειτουργίαν του Ιπί διακόσια πιενήντα δτη άκόμη. Ή  ζω
τικότης τής ορθοδοξίας κατά τά 8τη τούτα συμβαδίζει με τήν 
δυναμιν Αντιστάσεως τού έλληνισμού. Ή  θεολογία της ανανεώ
νεται καί ζωντανεύει, ή δε απόπειρα υποταγής της είς τήν 
Ρώμην ευρίσκει έντονον τήν Αντίστασιν τής θεολογικής σκέψεως.

Ό  άγιος Γρηγόριος Παλαμάς έδοκίμασεν δλας αντάς τάς 
δυσκολίας, ουνέδαλε μέ ιόν τρόπον τον είς τήν διεξαγωγήν των 
άγώνων τού γένους καί τήν διατήρησιν τής αυτονομίας τής ’Ορ
θοδόξου ’Εκκλησίας δσον κανείς άλλος είς τήν έποχήν του καί 
κατέλαβε μίαν άπό τάς πρώτος θέσεις μεταξύ τών πρωταγωνι
στών είς τήν διατυπωσιν τής πνευματικής διδασκαλίας τού Χρι
στιανισμού,
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ΟΙ γονείς του Γρηγορίου Κωνσταντίνος καί Καλλονή (Κα
λή) διεπνέοντο από πνεύμα άγιότητος καί σωφροσύνης, μολο
νότι οί κύκλοι είς τό .μέσον των οποίων εΐζων άπήτουν έντονον 
κοσμικήν νοοτροπίαν. Προερχόμενοι από την ’Ανατολήν, όπως 
σημειώνεται είς τήν βιογραφίαν του υιού των1 2, έγκατεστάθησαν 
είς τήν Κωνσταντινούπολιν ολίγον μετά τόν γάμον των πιθα
νώς καί εκεί έ τεκνοποίησαν. Φαίνεται δτι τούς ώδήγησαν έκεΐ 
αί έθνικαί περιπέτειαι, αφού προ όλίγου τότε χρόνου οί Όσιια- 
νίδ;;:ι είχον αρχίσει νά σαρώνουν τήν ’Ανατολήν. Εύγενεΐς τήν 
καταγωγήν καί πλούσιοι, κα,τώρθωσαν νά φέρουν είς τήν πρω
τεύουσαν ώρισμένα περιουσιακά στοιχεία, τά όποια θά τούς 
έπέιρεπον νά ζήσουν άνέτως.

Τά ήθικά προσόντα χού Κωνσταντίνου συνετέλεσαν, ώστε 
ό αύτοκράτωρ ’Ανδρόνικος В ' Παλαιολόγος, ό λεγόμενος πρε- 
σβύτερος, νά τόν έπιλέξη ως διδάσκαλον του έγγονού καί δια
δόχου του, του μετέπειτα αύτοκράτορος ’Ανδρονίκου Γ ',  του 
λεγομένου νεωτέρου. *Αλλ’ έπροχώρησε καί περαιτέρω. ’Εκτι- 
μών τάς άρετάς του τόν κατέστησε ςηλον του καί τού προσέφερεν 
Ιδραν είς τήν σύγκλητον. Μέ αυτήν τήν ιδιότητα εγινε σύμ
βουλος τού κράτους, αλλά καί προστάτης των αδικούμενων, 
όπως άπέδειξεν είς πολλάς περιπτώσεις. Ούτος όμως δεν ήτο 
άιπό τούς άνθρώπους, οί όποιοι αισθάνονται πάθος διά τά πολι
τικά θέματα. ΤΗτο τόσον άφωσιωμένος είς τόν Θεόν, ώστε 
ακόμη καί κατά τήν διάρκειαν συσκέψεων της συγκλήτου έντυ
πων τού αύτοκράτορος έπεδίδ&το εις τήν σιωπηράν προσευχήν*. 
Τού ήρεσε νά συναναστρέφεται μοναχούς έμπειρους εις τήν 
πνευματικήν άσκησιν, μεταξύ τών όποιων διεκρίνετο ό Φωκάς, 
καί έπεσκέπτετο συχνά τά μοναστήρια, τά όποια ύπηρχον ά
φθονα καί μέσα είς τήν πόλιν καί έκτός αύτής, παρελάμβανε 
δέ ένίοτε καί τά τέκνα του κατά τάς τοιαύτας επισκέψεις διά 
νά τά μυήση είς τήν θρησκευτικήν ζοχήν. Φυσική κατάληξις τών 
τάσεων τσύ:ων ήτο δτι όλίγον προ τού θανάτου του υπεβλήθη

1. ΦιλοΘέου, Έ  у к ώ μ ι ο ν e i c  Γ ρ η γ ό ρ ι ο ν  Π α λ α
μάν, PG 151, 553. Ίωάννου ΚαντακουΖηνοΟ, Ι σ τ ο ρ ί α  2, 39,έκδ. 
Bonn, I, 545.

2, φιΑοθφου, Έ γ κ ώ μ ι ο ν  PG 151, 555.
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εΐ; μοναχικήν κουράν. Έπρόκειτο νά πράξη τό ίδιον πολύ 
άργότερον και ή σύζυγός του Καλλονή.
, Τό ζεύγος είχεν αποκτήσει πέντε τουλάχιστον τέκνα, τά ό
ποια, όπως θά ίδωμεν, ήκολούθησαν όλα τον μοναχικόν βίον, 
τρία αρρενα καί δύο θήλεα. Πρώτος είς τήν σειράν ήτο ό 
Γρηγόριος, ό όποιος υπήρξε καθοδηγητής των άλλων. *Εγεν- 
νήθη τό 1296*. Ό  αντοκράτωρ ένίσχυσε χήν άπορφανισθεΐσαν 
οϊκόγένειαν, καί Ιδιαιτέρως τον Γρηγόριον, ό όποιος ήτο συνο
μήλικος τού έγγονού τού ήγεμονόπαιδος ’Ανδρονίκου. Ούτος 
έπεράτωσεν ένωρίς τάς σπουδάς της φιλοσοφίας και ρητορι
κής μέ τόσην έπιτυχίαν, ώστε νά θαυμάζεται από όλους τούς 
λογίους τής πρωτευούσης, έν συνεχείς δέ παρηκολούθησε μέ 
παρομοίαν έπιτυχίαν ιά μαθήματα τής φυσικής καί τής λογι
κής, μέ βάσιν τά συγγράμματα χού Άριστοτέλους. Ό  βαθμός 
έπιδόσεώς του είς αύτά μαρτύρεΐται από τούς λόγους του Θεο
δώρου Μετοχιού, πρύτανεως τού πανεπιστημίου Κωνσταντινου
πόλεως, μετά τό πέρας αποφοιτηρίου διαλέξεως ένώπιον τού 
αύτοκράτορος, άξιωματούχων, των καθηγητών καί λογίων τής 
πόλεως, είς τήν όποιαν άνέπτυξε θέμα έκ τής λογικής τού 
Άριστοτέλους μέ τοιαύτην δεξιοτεχνίαν καί πληρότητα· 6 πρύ
τανη άνεφώνησε μέ θαυμασμόν, δη καί ό ίδιος 6 ’Αριστοτέλης 
«ν ήτο παρών καί τον ήκουε, θά τόν έπήνει ύπερβολικώς, «καί 
’Αριστοτέλης αυτό; εΐγε περιών παρήν, έπήνεσεν άν». Τό 
έπεισόδιον τούτο ήναγκάσθη νά ύπενθυμίση ό Ιδιος είς σύγ
γραμμά του μετά πολλάς δεκαετίας3 4 5, αφού ήλθεν είς σύγ- 
κρονσιν μέ τούς όπαδούς τής άναγεννήσεως καί αυτοί του διημ- 
φεσβήτησαν αδίκως τήν κατοχήν (ολοκληρωμένης παιδείας*.

3. Τούτο συνάγεται άπό τά γνωστόν άλλως έτος Θανάτου του 
(1359), κατά τά όποιον ήτο 63 έτών. Βλ. Κ. Δυσβουνιώτου, «Τά έτος 
Θανάτου Γρηγορϊου τοΰ Παλσμδ», Έπ. Έπετ. Θεολ. Σχ. Αθ. 1 (1924),
74.

4. Κ α τ ά  Γ ρ ή γ ο ρ ά  A ’.
5. «Αμαθής καί άπαΐδευτος», Βαρλαάμ, Έ η ι ο τ .  Α* π ρ ό ς  

Π α λ α μ ό ν ,  έν Schir6, B a r l a a m  C a l a b r o ,  E p i s t o -  
l e G r e c h e ,  Palermo 1954, о. 253* «άναλφάβητος» Νικηφόρου 
Γρήγορά, Ι σ τ ο ρ ί α  30, 20, έκδ. Βόννης, III, 282* «μηδέ τάς 
πρώτος άρχάς τής φιλοσοφίας είδότος·' « Ακίνδυνου, Ε π ι σ τ ο λ ή  
π ρ ά ς  ά ν ώ ν υ μ ο ν ,  Loenertz, έν ΕΕΒΣ 27 (Αθήναι 1957) 106.
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’Εκτοτε ό Γρ ηγόριος έπεδόθη είς χήν μελέτην τής ασκη
τικής γραμματείας και τήν συναναστροφήν με εγκρίτους δι
δασκάλους τής πνεαματικής αγωγής, και έφήρμοσε τήν ασκητικήν 
πρακτικήν, προς μεγάλην άπογοήτευσιν τοΰ αύτοκράτορος, ό 
όποιος τον προωριζε δτ υψηλά πολιτικά αξιώματα. Μεταξύ των 
διδασκάλων τούτων διεκρίνετο ό θεόληπτος, έπίλεκτον μέλος 
τής αθωνικής πολιτείας άρχικώς, μητροπολίτης Φιλαδέλφειας 
αργότερα, ήναγκασμένος λόγω των πολεμικών περιστάσεων νά 
διαμενη είς τήν Κωνσταντινούπολιν. *0 Γρ ηγόριος έδιδάχθη 
από αυτόν τήν ιεράν νήψιν καί τήν νοεράν προσευχήν, περί 
των οποίων βεβαίως είχε σχετικήν γνώσιν από τάς συνομιλίας 
με τόν πατέρα του καί τούς συζητητάς του. Είς ηλικίαν εικοσιν 
έτών, άπορρίψας τήν προσφοράν υψηλών αξιωμάτων από τόν 
αύτσκράτορα, άπεφάσισε νά μεταβή πρός άσκησιν είς το "Αγιον 
"Ορος μαζί με τούς αδελφούς του Μακάριον καί Θεοδόσιον, 
έγικαταλείπων τά έπίγεια αγαθά. Τό φθινόπωρον τού 1316 
αφού διέβησαν τήν Θράκην, εφθασαν είς χό Παπίκιον δρος’, 
ευρισκόμενον εις τά δριά της πρός τήν Μακεδονίαν, έκριναν 
δέ χρήσιμον νά παραχειμάσουν έκει πλησίον σπουδαίων Ασκη
τών. ’Εδοκίμασε χώρα τήν πρώτη ν από χάς περιπέτειας είς τάς 
όποιας έπρόκειτο νά τόν έμπλέκουν διαρκώς οι αγώνες του καί αί 
πολιτικοί περιστάσεις. Πλησίον τού Παπικίου ήσαν έγκατεστη- 
μέναι ομάδες Μασσαλιανών μοναχών, προφανώς Βογομίλων, 
πολλοί των οποίων τόν έπευκέφθησαν με έπιδίωξιν νά τόν έπη- 
ρεάσουν υπέρ των δυαρχικών καί άντιλατρευτικών άπόψεο')ν 
των. "Οταν διέκοψαν τάς έπισκέψεις, διά τόν λόγον θτι τό 
αποτέλεσμα αύτών προεμηνύετο αντίθετον τού έπιδιωκομένου, 
ήρχισε νά τούς έπισκέπιεται ό ίδιος. Πράγματι είς έκ τών 
άρχηγών τής κοινότητά; των καί πολλά μέλη της μετεπείσθη- 
σαν άπό τά έπιχειρήματά του. Διά τούτο οί αιρετικοί προσε- 
πάθησαν άνεπιτυχώς νά τόν έξοντώσονν δια δηληιηριάσεως.

Ό  Φιλόθεος Κόκκινο; eU δίδει μεγάλην σημασίαν είς τό έπει- 
σόδιον τούτο, διότι θέλει νά άποστομώση τούς μεταγενεστέρους 6

6. Στ. ΚυριακΙδου, «Τό Παπίκιον "Ορος», Α Θ η ν ά  35 (1923) 
219-225.

6α. Έ γ κ ώ μ ι ο ν ,  PG 151, 562.
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κατηγόρου; тоО Π αλαμά διά ηιιλίαν καί κλίσιν πρό; τούς αιρε
τικούς τούτου;. Πράγματι ό Βαρλαάμ κατηγόρηισε τούς ήσυ- 
χαστάς μοναχούς του 'Αγίου "Ορους ώ; Μασσαλία νού; καί ή 
δεύτερα τριά; των συγγραμμάτων του έπεγράψετο Κατά Μασ- 
σαλια,νων. Ό  άλλοτε φίλο; τού Π αλαμά ’Ακίνδυνος λέγει δτι 
ούτος είχεν έλθει εις έποψήν με Вογομίλου; εΐ; τήν θεοσα
λονίκην7, ένφ βραδύτερου ό Νικηφόρος Γρήγορος δα Ισχυρί- 
ζετο δτι ή υυγή αυτού καί χών φίλων του από τό "Αγιον "Ο
ρο; κατά τό 1325 έπραγματοποιήθη διά νά άποφύγουν οΰτοι 
τήν κατάκρισίν των έπί μασσσλιανισμφ8. "Ολοι αυτοί οί Ισχυ
ρισμοί είναι πλάσματα τή; αντιδικίας καί έπικαλούνιαι τήν 
έπιμονήν των ήσυχαστών έπί τή; νοεράς προσεχής κατά ά- 
βάσιμον παραβολήν πρός τον εύχιτισμόν των Μοοσσαλιανων, 
οι όποιοι έκαλούντο χοοί Εύχΐται. Τό ανωτέρω έπεισόδιον κατα
δεικνύει ιήν άπουσίαν παντός συνδέσμου πρός τήν αιρεαιν 
ταύτην.

Τήν άνοιξιν τού έπο*ιένου έτους (1317) έφθασε μαζί με 
τού; αδελφού; του εις τον «ποθούμενον "Αθωνα* καί ό ίδιος 
έγκατεστάθη εις τήν Λαύραν τού Βατοπεδίου πλησίον τού εμ
πείρου μοναχού Νικοδήμου, άνδρό; γενναίου καί θαυμαστού 
τόσον κατά τήν ά^ψ ικήν πράξιν δσον καί κατά τήν θεωρίαν, 
από τον όποιον καί έκάρη μοναχός. Μετά τριετίαν (1317- -  
1320), μόλι; άπέθανεν ό γέρων του αύτό;, ό Γρηγόριος μετε- 
κινήθη πρός ιήν περίφημου Λαύραν τού ’Αθανασίου, δπου 
τού έγινε θερμή υποδοχή από τούς μοναχού;, γνωρίζοντας ήδη 
έτκ φήμη; τά κατά τήν αρετήν του. 'Τπηρέτηοειν έκεΐ έν ύποτα- 
γη έπί τριετίαν εΐ; τήν τράπεζαν καί τήν ψαλμωδίαν (1320— 
1323), μετά τήν όποιαν έκυρνεύθη πάλιν από τήν αγάπην προ* 
τήν άπομόνωσιν καί τήν ήσυχίαν.

Έγκατεστάθη λοιπόν έπειτα είς τήν έρημικήν τοποθεσίαν 
Γλωσσία, κειμένην έπί τής άνχτολικής κλιτύο; τού "Αθωνο; 
καί κτύ-ουμένην σήμερον Π ροβάτα. Τήν Γλωσσίαν εΐχον τι
μήσει j«? τού; ασκητικούς ίδρωτα; των προηγουμένως ό ίτά
λιωτης εισηγητής τή; ησυχαστική; μεθόδου Νικηφόρος, καί ό

7. ’Ε π ι σ τ ο λ ή ,  Ku>5. Monac. gr. 155. ф. 72.
8. Ι σ τ ο ρ ί α  14, 7, Bonn, 719.



12 ΕΙ  Σ Α Γ Ω Γ Η

διδάσκαλος τού Παλαμά Θεόληπτος, τώρα δέ διέμενεν έκει 
πλειάς αγίων άνδρών, μεταξύ τών οποίων περιελαμβάνοντο οι 
μεγάλοι πνευματικοί όδηγηταί, δπως είναι δ μετέπειτα πατριάρ
χη; Κάλλιστος, ό άλλος Κάλλιστος 6 Καταφυγιώτης καί ό Ή- 
λίας Σελιώτας.

Οΐ Τούρκοι πειραταί, συνεχώς πληθυνόμενοι τότε καί ένερ- 
γοΰντες άγριας ληστρικάς έπιδρομάς εις τά έλληνικά παράλια, 
κατέστησαν έξαιρετικώς επικίνδυνοι διά τούς Πατέρας τού 
’Όρους, καί κυρίως τούς ευρισκομένους έκτος τών τειχών 
είς τάς έρημίας. Διά τούτο ό Παλαμας, αφού έζησεν έπι 
διετίαν είς την Γλωσσίαν (1323— 1325), άνεχώρησε ααζί μέ 
άλλους συνασκητάς, συνολικώς δώδεκα, διά την Θεσσαλονίκην. 
Ή  πρώτη σκέψις των ή^ο νά αναχωρήσουν είς την 'Αγίαν 
Πόλιν, ιά ’Ιεροσόλυμα, διά νά προσκυνήσουν τά πάθη καί 
την ανάστα,σιν τού Κυρίου καί νά άναπαυθούν έχει ίσοβίως, 
άγνοούντες βεβαίως δτι καί ή έκει κατάστασις δέν ήτο καλυ- 
τέρα άπο άπόψεως βαρβαρικών έπιδρομών. ’Αλλά κατόπιν ο
ράματος, κατά τό όποιον ένεφανίσθη είς τδν Γρηγόριον ό ^Α
γιος Δημήτριος καί άπήτησε δι* εαυτόν τούτον, κατέληξαν είς 
την άπόφασιν νά έγκατασταθούν είς χώρον πλησίον τής Θεσ
σαλονίκης καί έπέλεξαν χό όρος παρά την Βέρροιαν, δπου καί 
έγκατεοτάθησαν το 1326, αφοί ό Γρηγόριος τριακονταετής 
πλέον έχειροτονήθη ίερεύς.

Οΰτος έζη έκει άπομονωμένος είς τό κελλίον του κατά τάς 
πέντε ήμέρας τής έβδομάδος, ένφ κατά Σάββατον καί Κυριακήν 
ένεφανίζετο διά τήν τέλεσίν τών Ιερών άκσλουθιών, τήν συνανα- 
στροφήν μέ τούς συμμοναστάς καί τήν διδασκαλίαν. Πλήθη 
μοναχών καί λαϊκών ιών περιχώρων προσέτρεχον χότε διά ν* 
απολαύσουν τού λόγου καί τής ακτινοβολίας του.

Αυτήν τήν έποχήν, πληροψορηύείς από γράμμα τό όποιον 
τού έστειλαν α;1 άδελφαί του τόν θάνατον τής αγαπημένης αη- 
τρός του Καλλονής, ήναγκάσθη νά έπισκεφθή χήν Κωνσταντι- 
νούπολιν διά νά τάς στηρίξη, έκει ναι δέ τόν εθεσαν ένώπιον 
διλήμματος ή νά μείνη είς χήν πρωτεύουσαν ώστε νά είναι 
πλησίον των ή νά παραλαβή καί αύτάς μαζί του. At δεσμεύσεις 
τα; οποία: είχε τού έπέβαλον χήν δευτέραν λύσιν. Έγκατέστησε
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ιά αδελφός τον εις ήσυχαστήριον εντός τής πόλεως Β ερρο^^ 
αυτός δε άνέβη εν. νέου είς τό όρος, πρίν δμΛ)ς παρέλθ·^ ло_ 
λύς χρόνος, ή μεγαλύτερα από αύτάς Ήπίχαρις άπέθανεν.

Πέντε έτη μετά την έγκατάστασιν είς τήν σκήτην χής 
Βερροίας (1326— 1331) ή κατάστασις είς τήν περιοχήν κα
τέστη μέ την σειράν της έπισφαλής. Ή  είσβολή των Σέρβων 
υπό τόν Στέφανον Δουσάν, αί λεηλασίαι και'ι ό Ιξανδραποδιομδς 
τόν ήνάγκασαν νά έπιστρέψη είς τόν "Αθωνα, πιθανώς ακο
λουθούμενος από τούς συντρόφους του. νΕφθα<σεν είς τήν με
γίστη ν Λαύραν, δπου οί πατέρες τόν έδέχθηααν μέ ένθουσια- 
σμόν, παρά τόν όποιον αυτός δέν ήθέλησε νά παραμείνη έντός 
τής μονής, άλλ’ έπέλεξε πλησιόχωρο ν χελλίον, τό «φροντιστή- 
ριον του θείου Σοβδα», διά νά πήξη τήν σκηνήν τής ήσυχίας. 
Λυτήν ιήν έποχήν μετασχι^ματ ίζεται καί δ λόγος του &τό η
θικού είς δογματικόν κατόπιν έντολής τήν όποιαν έλαθεν είς 
όραμα. Ένόμισεν, καλυφθείς από έλαφράν σκιάν ύπνου, ότι 
έκράτει είς χεΐράς του σκεύος πλήρες γάλακτος, τό όποιον αίφνι- 
δίως έφου^κωσε καί ήρχιαε νά έκχειλίζη, ένφ συγχρόνως μετε- 
βάλλετο είς οίνον εύγευστο ν άναδίδοντα εύχάριστόν εύωδίαν. 
Άνήρ έπιφονής, έμφανισθείς, τόν έπετίμησε μέ τους λόγους, 
«διατί δέν μεταδίδεις από τό θειον τούτο ποτόν τό όποιον άνα- 
βλύζει κατά θαυμαστόν τρόπον, αλλά τό άφήνεις νά χύνεται ιια- 
ταίως;». Άντελήφθη ότι ή έννοια τής όπταοίας ήτο ότι έπρεπε 
νά δώση είς τόν λόγον του υψηλόν καί δογματικόν περιεχόμε- 
νον καί ούτως ήρχισε νά γράφη. Π ρώτον του σύγγραμμα ήτο ή 
Β ι ο γ ρ α φ ί α  Π έ τ ρ ο υ  τ ο ύ  ’Α θ ω ν ί τ ο υ .

Ή  φήμη καί αί ήγετικαί ίκανότητές του έπρόκειτο νά του 
στοιχίσουν προσωρινώς τήν άπώλειαν τής ήσυχίας. Μέ ψήφον 
του πρώτου τον ’Αγίου "Ορους καί τής συνάξεως ώρίσθη ή- 
γούμενος τής μονής ’Εσφιγμένου καί έδέχθη τήν υπεύθυνον 
τούτην διοικητικήν θέσιν ύπό τήν έννοιαν τής προσωρινότητος 
καί χάριν διευθετήσεως έπειγύντων προβλημάτων, όπως (μαίνε
ται. ’Απλούς τούς τρόπους, έλευθερος τήν γνώμην, γλυκύς τήν 
ομιλίαν, βαρύς είς ιούς ράθυμους, συγχωρητικός είς τους μετα
νοημένους, διοίκησε ιήν μονήν αύτήν μέ δεξιοτεχνίαν παρά 
τάς έσωτερικάς δυσχερείας. Δέν ήτο δι* αυτόν δυνατόν νά
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μείνη μονίμω; είς την θέσιν ταύτην και ίίφυγε πολύ γρήγορα, 
ίσως έκ τής ανάγκη; νά άποδυθή εΐ; δογματικούς αγώνας και 
έκ τής δυσαρέσκειας τήν οποίαν προεκάλουν αΐ αύστηραί με- 
ταρρνθμιστικαί ένέργειαί του. Π ιθανώς έγκατεστάθη είς τήν 
ήγουμενίαν · τής μονής κατά χά μέσα του 1333, παρ έμεινε ν 
είς αυτήν περί το $τος καί έπέστρεψεν εις το παλαιόν έρημικόν 
κιελλίον του παρά τήν Λαύραν, τό 1334. ’Από έκεΐ έπρόκειτο 
νά κληθή είς εύρύτερον π*δ>ίον δράσεως, ή οποία συν τώ χρόνω 
τόν άνέδειξεν είς ήγετικήν μορς>ήν τής ορθοδοξίας.

Όλίγον προ τής έποχής αυτής, περί τό 1330, ήλθεν εϊς 
τήν Ελλάδα από τήν Καλαβρίαν ο φιλόσοφος μοναχός Βαρλα
άμ. Άνήκεν εις τήν έλληνικήν έθνακήν κοινότητα τής Νοτίου 
’Ιταλίας, ή όποια έξηκολονθει νά ύφίσταται παρά τάς πολι
τικός περιπετείας τής περιοχής, καί είχε μορφωθή έλληνικώ;. 
*Ήθελε τώρα νά γνωρίση τήν πατρίδα των προγόνων του, είς 
τήν όποιαν είχον ζήσει οί ύπ’ αυτού θαυμαζόμενοι φιλόσοφοι 
Πλάτων καί ’Αριστοτέλης καί είς τήν οποίαν εζων οί όμόδο- 
ξοί του. Ήσθάνετο πολλήν έθνυκήν ύπερηφάνειαν καί έφαν- 
τάζετο πιθανώς εύκολον τήν άναβίωσιν τής παλαιάς αίγλης 
τού Βυζαντίου καί τήν ολοκληρωτικήν άναγέννησίν τών γραψι
μάτων καί τών έπιστημών, είς τήν όποιαν ό ίδιος θά ήτο πρω
ταγωνιστής.

Ό  μέγας δομέστικος ’Ιωάννης Καντακουζηνός, προστάτης 
τής ’Αναγεννήσεως είς τό Βυζάντιον τότε, ύπε στήριξε τόν νεο- 
ελθόντα καί τού §δωσε καθηγητικήν θέσιν είς τό πανεπιστή- 
μιον τής Κωνσταντινουπόλεως. Αί διαλέξεις του έπί θεμάτων 
φλιοσοφικών, θεολογικών καί φυσικών προεκάλουν βαθυτάτην 
έντόπωσιν, τά δέ συγγράμματά του εύρον εύρεΐαν κυκλοφορίαν. 
Ή  έπιτυχία έκέντρισε τήν τάσιν του πρός οΐησιν καί τού έξέ- 
θρε-ψε τό πάθος νά έξευτελίζη πάντα ομότεχνον, πράγμα τό 
όποιον όμολογούν ακόμη καί οί φίλοι του. «*Ότε γάρ, τού λέ
γει ό ’Ακίνδυνος, πρώτον έλθων είς τήν μεγάλην πόλιν, πάντα 
μέν έσπουδαχας κενήν απάσης παιδεύσεω; άστοδεΐξαι τήν πό
λιν»·. Ποιος γνωρίζει ποίας Απογοητεύσεις είχε δοκιμάσει άλτ 9

9. Ακίνδυνου, Έ  π ι ο τ ο λ α  I, Κώδ. Ambros. 290, φ. 67.
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λοτε είς ιήν πατρίδα του και ήρχετο έδω νά Ικανοποιήσω τήν 
τρωθεΐσαν φιλοδοξίαν ίου άναζη,τών δύναμιν κα'ι δόξαν; К о  
τάντημα πάντως τής διαγωγής του ήτο δτι έντός όλίγον χρόνου 
Εκαμεν έχθρούς τούς διασημοτέρους λογίους του Βυζαντίου, με
ταξύ των οποίων προεξήρχεν ό Νικηφόρος Γρηγοράς, δια 
τούτο δέ το έκεί κλίμα Εγινεν άφόρητον δι’ αυτόν καί ήναγ- 
κάσθη να έγκαιτασταθή είς την Θεσσαλονίκην.

Τούς δύο πνευματικούς άνδρας, τόν Παλαμάν καί τόν 
Βαρλαάμ., έφεραν είς πρώιην έπαφήν αί συζητήσεις αί όποΐαι 
επραγματοποιήθησαν έπί τής βασιλείας ’Ανδρονίκου τού Γ ' 
μέ σκοπόν τήν Ινωσιν των ’Εκκλησιών τα 3τη 1333 καί 1334. 
Καί οί δύο συνέιαξαν έργα πολεμικά κατά των Ρωμαίων, άλλ’ 
Εκαστος έξεκίνει από διαφορετικήν άφετηρίαν. Ό  Βαρλαάμ 
έ θεωρεί ώς άνευ έννοιας την άπαίτησιν των Λατίνων, δτι τό 
"Αγιον Πνεύμα έκπορεύεται καί έκ τού Τίού, άφού ό Θεός κατά 
τούς λόγους καί άλλων καί τού γράφαντος μέ τό δνομα του 
Λιονυσίου ’Αρεοπαγίτου είναι ακατάληπτος.

Ό  Π αλατιά; τήν Ιδίαν έποχήν Εγραψε τούς Λ ό γ ο υ ς  
’Α π ο δ ε ι κ τ ι κ ο ύ ς  π ε ρ ί  τής  έ κ π ο ρ ε ύ σ ε ω ς  τ ο ύ  ‘Α
γ ί ο υ  Π ν ε ύ μ α τ ο ς ,  των όποίων καί μόνος ό τίτλος δει
κνύει τήν άντίθεσιν προς τήν κατεύθυνσιν τού Βαρλαάμ. 'Έ 
ναντι τού αγνωστικισμού έκείνου, αυτός ώμίλιει περί «άποδει- 
χτικού» λόγου. ΤΗτο φυσικόν νά έλθη είς σύγκρουσιν μέ τόν 
Βαρλαάμ, ό όποιος είς μίαν στιγμήν έγωιστικής έκρήξεως είπε 
τό χαρακτηριστικόν «ταπεινώσω τόν άνθρωπον»'·.

Τήν θεολογικήν άντίθεσιν έπέτεινεν έντός όλίγου καί νέα 
διαφορά, ώς πρός τήν ασκητικήν μέθοδον τώρα. Ό  Βαρλαάμ 
δμαθεν άπό άηιελή μοναχόν περί τής ψυχοσωματικής τεχνικής 
προσευχής, τήν όποιαν ή[κολούθουν οΐ ήσυχ αστοί μοναχοί. Το
ποθετούμενοι οθτοι κατά τά λεγόμενο τού μοναχού είς χαμηλόν 
κάθισμα έπί ώρας καί στηρίζοντες τόν πώγωνα είς τό στήθος, 
προέφερον ένδομύχως καί είς κατάστασιν άπολύτου ήσυχίας 10

10. ’Ακίνδυνου, Έ η ι σ τ ο λ α Ι ,  Κωδ. Ambros. 29, φ. 67β.
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την «προσευχήν του Ίησου»' ούτως εβλεπον τό θειον φως11 12. 
Ό  К αλαβρός έπΐ|ρεασμένος από τήν πλατωνικήν καί νεοπλατω
νικήν Ιδεοκρατίαν ήδυνάτει νά δεχθη μετοχήν του σώματος εί; 
τήν προσευχήν ή εις οΐανδήποτε άλλην πνευματικήν έκδήλωσιν. 
Ώνόμασε δε τούς ήσυχαστάς όμφαλοψύχους1* καί ένήργησε 
σκληράν έπίθεσιν εναντίον των. ’Ενώπιον τής συνόδου της 
Κωνσταντινουπόλεως προέβιη εις έπίισημον καταγγελίαν, άλλ’ 
δλαβεν από τον άδιάφορον είς τά θεολογικά προβλήματα πατριάρ
χην Ίωάννην Καλέκαν τήν έντολήν να παύση άνακινων τέτοια 
ζητήματα.

Παρά ταυτα καί παρά τάς μεσολαβητικάς προσπάθειας 
του ’Ακίνδυνου ή ερις συνεχίσθη είς τήν Θεσσαλονίκην έπί 
μακράν. "Αν καί άργότερα ό Βαρλαάμ Ισχυρίζετο δτι ή πο
λεμική του άπηθύνετο μόνον πρός τους αγραμμάτους μοναχούς, 
είς ιήν πραγματικότητα έθίγοντο καί οί λόγιοι μοναχοί, μετα
ξύ ιών οποίων διεκρίνοντο τότε εις τήν Θεσσαλονίκην ό ’Ι
γνάτιος Καλόθετος, ό ’Ιωσήφ Καλόθετος, 6 Δαβίδ Δισύπατος, 
ό Λουκάς, ό ’Ισίδωρος. Ούτοι προσπαθούν νά εΰρουν τρόπον 
άποτελεσματική; άνηδράσεως καί ό κατόπιν οικουμενικός πα
τριάρχη; ’Ισίδωρος, 6 όποιος πρώτος έδοκίμασε τήν μανίαν του 
Βαρλαάμ, είσηγεΐται νά προσκληθη 6 Παλαμάς. *0 Γρηγόριος 
έγκαταλείψας τήν άθωνικήν ησυχίαν ήλθεν είς τήν Θεσσαλονί
κην, υπερασπιστής των ήσυχαστικων απόψεων κατά τό τέλος 
του 1337 καί παρέμεινεν εις αυτήν γραφών καί δμιλων ύ- 
πέρ τήν τριετίαν.

Αί πρώται κινήσεις του είς τήν πόλιν ταύτην ήσαν ειρη
νικά!. νΕκαμεν δκκλησιν δι* είρήνευσιν καί ομόνοιαν, τήν όποιαν 
ό Βαρλαάμ ήγνόησεν, δπως είχεν άγνοήσει καί τάς συστάισεις 
τών άρχών τής πόλεως. Είς σύναξίν συγκροτηθεΐσαν κατόπιν

11. Περί τής μεθόδου 6λ. Νικηφόρου Ήσυχαοτοΰ, Π ε ρ ί  νή- 
ψ ε ω ς κ α )  φ υ λ α κ ή ς  κ α ρ δ ί α ς ,  PG 147, 945 έέ. 
Συμεών τοΟ Νέου (ψευδ.), Π ε ρ ί  τ ώ ν  τ ρ ι ώ ν  τ ρ ό π ω ν  
τ ή ς  π ρ ο ο ε υ χ ή ς ,  Hausherr, L a  m 6 t  h o  d e d’o r a i -  
s o n  h έ в у c h a s t e, Or. Chr. IX, 2. 1, 927. Γρηγορ!ου Σιναί- 
του. Π ε ρ ί  τ ο Ο  π ώ ς  δ ε !  έ ν ε ρ γ ε ι ν  τ ή ν  π ρ ο σ ε υ 
χήν, PG 150, 1313 έέ.

12. Γρ. Παλομδ, Π ρ ό ς  Β α ρ λ α ά μ  Β \  Κώδ. Coisl. 100,
φ. 1000.
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προτάσεώς του του συνέστησε νά διακόψη τήν άδικον καί άκαι- 
ρον πολεμικήν, μολονότι δε αυτός ύπεσχέθη στι θά τήν διακοψη 
καί ότι θά άπαίλείψη από τά κείμενά του χάς κατηγορίας, παρε- 
βίασε τά; υποσχέσεις του καί συνέταξε νέον σύγγραμμα κατά 
των μοναχών, τούς όποιου; τώρα άπεκάλει Μαισσαλιανούς.

Ό  Βαρλαάμ έφρόντισεν ώστε τά εναντίον των ησυχαστών 
συγγράμματα του νά μή κυκλοφορούν ευρέως, δια νά προλαμ- 
6άνη έντονον κριτικήν καί βιαίαν άντίδρασιν, αλλά χό περιέ
χομε νόν των διεδίδετο προφορικώς. ΟΙ φίλοι του Παλαμά τού 
έπέδειξαν μερικά χωρία άπο τά Εργα αύτά, τά όποια είχον 
εξασφαλίσει πλαγίως, άλλά συγχρόνως του έξέθεσαν λεπτομε
ρώς τήν τακτικήν του καί τό σύνολον των άπόψεών του, όπως 
τάς είχον πληροφορηθή. 'Αφού αΐ πρώται είρηνευτικαί προσπά
θεια ι άπέτυχσν, ούτος έπεδόθη ε’ις άντίκρουσιν αυτών διά τής 
συντάξεως ιών τριών πρώτων βιβλίων τού μεγάλου Εργου 
’Τ π έ ρ  τ ώ ν  ί ε ρ ώ ς  ή σ υ χ α ζ ό ν τ ω ν .  "Αν καί δέν 
είχεν ϊδη τά άντίστοιχα βιβλία τού Βαρλαάμ, τά όποια ήσαν 
επίσης τρία, έπετέλεσεν έπιτυχώς τό Εργον τής ύπερασπίσεως 
του ήουχαισμού, χωρίς όξεΐαν πολεμικήν. Ό  τελευταίος, όταν 
είδε τήν ύπεράσπισιν, διεσκεύασε τά βιβλία του καί τά Εθεσεν 
έκ λ-εου εις κυκλοφορίαν, υπό τήν μορφήν των δέ ταύτην τά 
έξησφάλισε καί ό Γρηγόριος καί άφου τά έμελέτησεν έπιστα- 
μένως, έθεώρησεν αναγκαίον νά σύνταξη τήν δευτέραν, ώστε 
ή άνασκευή νά στηρίζεται εις υπεύθυνον κείμενον καί βχι είς 
ύπλας πληροφορίας. ’Ολίγον αργότερα ό Βαρλαάμ, άφού έπέ- 
στρεψεν από χήν Άβινιώνα, δπου είχε μεταβή ώς Επίσημος 
«ίπεσταλμενος δι’ ένωτικάς συζητήσεις μέ αντιπροσώπους του 
πάπα, εγραψεν υάλΛα τρία βιβλία κατά ιών ήσυχαττών, μέ τον 
τίτλον Κατά Μασσαλιανών, διά νά δείξη μέ αύτόν τόν τρόπον 
ότι οί ήσυχασταί είχον τήν ιδίαν μέ αυτούς πίστιν καί μέθοδον. 
Τώρα ό Γρηγόριος άπήντησε μέ τήν τρίτην καί τελευταίαν 
τριάδα Ανιή ή πολεμική άνταλλαγή συγγραμμάτων διήρκεσε 
τρία Ετη περίπου, «τό τά; άρχάς τού 1338 Εως τάς άρχάς 
τού 1341.

"Επειτα ή διαφωνία καί πολεμική άνεφέρθη είς υψηλότερα 
κλιμάκια καί, δπως είναι qnwix0v, Ελαβεν άλλην μορφήν. *0
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Βαρλαάμ, εκμεταλλευόμενος τούς άλλους και άσχολούμενος πλέ
ον μέ ιόν Παλαμάν μόνον, μετέβη διά δεύτεραν φοράν εις 
τήν Κωνσταντινούπολην διά τό θέμα τούτο καί επηρέασε τούς 
συμβούλους τού πατριάρχου Καλέκα νά ιόν πείσουν νά άσχο- 
ληθή με αυτό. Έν χω μεταξύ ό Π  αλαμάς άπεφάσισε νά γνω
στοποίηση τά σχετικά μέ τάς ένεργειας του είς τούς άγιορείτας 
μοναχούς καί μετέβη εκεί συνοδευόμενος από τον ’Ισίδωρον 
καί άνεγνωρίσθη ώς μέγας αγωνιστής της ορθοδοξίας. Οΐ ή- 
γέται τής αθωνικής πολιτείας έπεκύρωσαν τάς απόψεις του 
με λόγους καί γράμματα, ύπογράψαντες καί τον ' Α γ ι ο  ρ ε ι- 
τ ι κ ό ν  τ όμο ι ' ,  έμπεριστατωαένην έκθεσιν περί τής ησυ
χαστικής διδασκαλίας, κατωχυρωμένην μέ χωρία από τήν Γρα
φήν καί τούς Πατέρας τής ’Εκκλησίας. Συντάκτης τού τόμου 
είναι προς>ανως ό ίδιος 6 Γρηγόριος.

’Από τόν χρόνον τής τελευταίας μεταβάσεως τού Βαρλαάμ 
είς τήν Κωνσταντινούπολιν άρχίζει κάποια δυσμένεια τής Εκ
κλησιαστικής αρχής προς τόν Γρήγορων καί τούς οπαδούς 
του, ή όποια δμως έντός ολίγου διεσκεδάσθη, διά νά άναφανή 
Ισχυροτέρα βραδύτερον. Τήν άνοιξιν τού 1341 ό πατριάρχης 
καλεΐ είς λογοδοσίαν δλην τήν κεντρικήν ήσυχαστικήν ομάδα, 
ούτω δέ ό Γρηγόριος, συμπαραλαμβάνων τόν ’Ισίδωρον, τόν 
Μάρκον Βλατήν, τόν Δωρόθεον Βλατήν καί άλλους, έξεκίνησε 
διά τήν πρωτεύουσαν. *Όταν εφθασεν έκεΐ είδεν δτι τό κλίμα 
ήτο γενικώτερον δυσμενές δι* αύτόν, διότι υπήρχε κατηγορία 
δτι συγκροτεί παρασυναγωγάς είς τό *Άγιον *Όρος καί τήν 
Θεσσαλονίκην παρά τούς ιερούς κανόνας. Ό  πατριάρχης ή
θελε νά έξετασθή τό ζήτημα εις συνοδικόν δικαστήριον ώς διοι
κητικής φύσεως, οπότε ή άπόφασις θά ήρο μάλλον εις βάρος 
τού ήσυχαστού, ένψ ή αύτοκράτειρα *Αννα έπέμενε νά είσαχθή 
εις τήν σύνοδον, πράγμα τό όποιον έσήμαινεν δτι έπρεπε νά 
άναμείνουν τόν είς έκστρ οχείαν άπουσιάζοντα αύτοκράτορα.

Ό  αύτοκράιτωρ, έπανελθων εις τήν δδραν του, κατέβαλε 
τήν συνηθισμένην προσπάθειαν συμβιβασμού, ή όποια δέν &ρε- 
ρεν αποτέλεσμα* ό Βαρλαάμ θαρρών είς τήν ύποστήριξιν του 
παλαιού του προστάτου Ίωάννου Καντακουζηνοΰ, πρωθυπουργού, 
к π έμενε ν είς τάς κατηγορίας έναντίον των μοναχών, ό Παλα-
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μάς, έ'χων τήν εύνοιαν του παλαιού συμμαθητοΰ του αύτοκράτο- 
ρος ’Ανδρονίκου Γ ', έπέμενεν είς τήν ανάγκην συγκλήσεως 
συνόδου προς άπάκρουσιν τών κατηγοριών. Κατά τήν διάρκει
αν προσυνοδικών συσκέψεων έδείχθη δτι χά Πνεύματα τώρα 
έκλιναν υπέρ του δευτέρου.

Ή  σύνοδο; συνεδρίασε μίαν ήμέραν, την 10 Ιουνίου 1341, 
υπό τήν προεδρίαν του Ανδρονίκου Γ ', μέ συμμετοχήν του 
πατριάρχου, έπισκόπων», αρχιμανδριτών, ηγουμένων, του με
γάλου δαμεστίκου Ίωάννου Καντακουζηνοΰ, /τυγκλητικών, καθο
λικών κριτών, «και τής πόλεως», του λαού. *0 Καλαβρός παρά 
τήν αλλαγήν κλίματος έπέμεινεν είς τήν Ιδίαν γραμμήν, αλλά, 
δταν μετά τήν απολογίαν του ήσυχαστού έφάνη δτι 6 αύτοκρά- 
τωρ καί τά μέλη τής συνόδου έκλιναν πρός τό μέρος τών ήσυ> 
χαιστών, ευρισκόμενος είς αδιέξοδον, έπλησίααε τόν έως τότε 
φίλον καί προστάτην Καντακουζηνδν διά νά ζητήση ένίσχυσιν 
καί συμβουλήν αυτός δε δεν ήθέλησε νά πράξη τίποτε περισ
σότερον από τό νά τόν συμβουλεύση νά πείθεται είς τους μονα
χούς οί όποιοι είναι σοφώτεροι είς τοιαυτα θέματα καί νά ζη
τήση συγγνώμην. Πράγματι δέ οθτος συνεμορφώθη καί οί 
μοναχοί έδωσαν ευχαρίστως συγγνώμην. Ούτως ή σύνοδος I- 
ληξεν αυθημερόν, λόγφ δέ τής όμαλής καταλήξεώς της δέν 
έχρειάσθη νά έκδοθή εΙδικός τόμος τών πρακτικών, άλλ’ ό πα
τριάρχης έ γνωστοποίησε μέ έγκύκλιον τάς άποφάσεις της, διά 
τών όποιων κατεδικάζοντο τά υπό του Βαρλαάμ κατά τών ή- 
συχαστών μοναχών.

Μετά τήν λήξιν αύτής συνέβησαν δύο σπουδαία γεγονότα 
άνατρέψαντα τήν κατάστασιν ό θάνατος του αύτοκράτορος 
καί ή φυγή τού Βαρλαάμ. *0 ’Ανδρόνικος, αισθανόμενος κόπω- 
σιν καί αδιαθεσίαν, είσήλθε πρός άνάπαυσιν είς τήν μονήν 'Οδη
γήτριας, δπου άπέθανε τήν 15 ’Ιουνίου 1341. Ή  τελευταία δη
μοσία πράξις του ήτο ή προεδρία τής συνόδου έκείνης.

Ό  Βαρλαάμ, έπειδή κατά τά φαινόμενα έσχημάτισε τήν 
ένιυπωσιν δτι ό θάνατος χοΰ ’Ανδρονίκου, κυριοχτέρου ύποστη- 
ρικτού τού Παλαμα, θά μετέστρεφε τά πράγματα είς δφελός 
του, μετεμελήθη διά τήν ύποχώρησίν του, άλλ’ ήτο &ργά πλέον 
τοόρα διότι μετά τήν σύνοδον τό κύρος του Παλαμα υπήρξε
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τόσον υψηλόν, ώστε οΰτος δεν εθρεν αρκετά στηρίγματα διά 
νά άρχίση νέους αγώνας. Άντιλαμδανόμενο; δη  δεν υπάρχει 
πλέον δι* αυτόν Εδαφος εύδοκιμήσεως είς τό Βυζάντιον, εφυγε 
μετ’ δλίγας ημέρας πρός την ’Ιταλίαν, άπό δπου είχεν Ελθει 
πρό 15 Ετών γεμάτος δνειρα καί Ελπίδας. Έγκατεστάθη πάλ;,ν 
ει: την Δύσιν, δπου του έφαίνετο δτι ή άναγέννησις έβάδιζε 
περισσότερον άπρόσκοπτον δρόμον. ’Εδίδαξεν είς τόν Πετράρ- 
χην την Ελληνικήν, συνανεστράφη μέ άλλους διασήμους λογίους 
καί έτοποθετήθη υπό του πάπα είς την Επισκοπήν του Ίέρακος, 
χωρίς νά Ιχη πρός τούτο πολλήν δρεξιν αυτός ό άλλοτε πολέ
μιος των παπικών άξιώσείον.

Ή  σκυτάλη του άντιησυχασμου περιήλθεν από τότε είς άλλα; 
χεΐρας καί πρώτον είς τάς του Γρηγορ ίου ’Ακίνδυνου, ό όποι
ος εύρίσκετο είς τό μέσον μεταξύ τών δύο μερίδων, συμφωνών 
μετά τού Βαρλαάμ είς τό θέμα της ταυτίσεως ουσίας καί Ενέρ
γειας είς τόν Θεόν καί μετά τού Παλαμα είς τό θέμα της ησυ
χαστικής προσευχής. Προσπαθήσας άρχικώς νά συμβιβάση τούς 
δύο ά'νδρσς, δταν δέν κατώρθωσεν, ώργάνωσεν έπιτυχώς τήν 
ύπεράσπισιν τού δευτέρου. Έφ’ δσον δμως 6 Παλαμάς εδωσεν 
Εμςχασιν είς τό δογματικόν θέμα διακρίσεως ούσίας καί Ενέργει
ας, αυτός διεχώρισε τήν θέσιν του καί εγινεν αντίπαλός του, 
τόν όποιον άλλοτε Εθεώρει διδάσκαλόν του1*.

ΟΙ φίλοι ιού Παλαμα Επεδίωξαν ριζικήν λύσιν, εύρόντες 
είς τούτο σύμφωνον καί τόν Ίωάννην Καντακουζηνόν, Επίτρο
πον τώρα τού άνηλίκου αύτοκράτορος Ίωάννου Ε ' Π αλαιολό- 
γου. Οΰτω παρά τήν άντίθεσιν τού πατριάρχου Ίωάννου Καλέ- 
κα σύνοδος συνελθούσα τόν Αύγουστον τού Ιδιου Ετους Εδι- 
καίωσεν Εκ νέου τούς ήσυχαστάς, ό δέ ’Ακίνδυνος άπέφυγε 
τήν προσωπικήν καταδίκην, αφού ύπέδαλε λίδελλον περί του 
δτι αποδέχεται τάς αποφάσεις τής προηγούμενης συνόδου περί 
φωτός. Λύτη Εξ έδωσε Συνοδικόν τόμον διά τού όποιου κατοχυ
ρώνονται αί αποφάσεις κυρίως ιτής συνόδου τού Ιουνίου, συν- 
ταχθέντα κατά τό κύριον μέρος ύπό τού Παλαμα, κατά δέ τάς 
άκροτελευταίας διατάξεις ύπό τού πατριάρχου. Κατόπιν τούτων 13

13. Гр. Παλαμό, К α τ ό  Α κ ι ν δ ύ ν ο υ  7,16.
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τα κύρος του Παλαμά ηύξήθη μεγάλως, βασιλείς καί άρχοντες 
άπεκάλουν αυτόν «διδάσκαλον της εύσεβείας καί κανόνα Ιερών 
δογμάτων καί στύλον της όρθής γνώμης καί πρόμαχον τής ’Εκ
κλησίας». Ο! αρχιερείς του έζήτησαν νά άναλάβη Επισκοπικήν 
έδραν καί του προέτειναν την άπομακρυσμενην Μονεμβασίαν, 
κατ’ Επιθυμίαν καί του πατρ ιάρχου, τήν όποιαν ήρνήθη αυτός.

Ό  θάνατος του ’Ανδρονίκου Γ ' είναι σημειον από τό ό
ποιον ήρχιισεν ή ραγδαία πτώσις τής αυτοκρατορίας διότι μετ’ 
αυτόν έδημιουργήθη χάος. Ό  σχηματισμός άπό τάς πρώτος 
ημέρας ένός κόμματος αντιπάλου πρό τόν Καντακουζηνόν, 
μέ ήγέτας τόν έως τότε παρακοιμώμενον καί άργότερα άρχιναύαρ- 
χον ’Αλέξιον ’Απόκαυκον καί τόν πατριάρχην ’Ιωάννην Καλέ- 
καν, άπετέλεσε τό πρώτον βήμα πρός Εμφύλιον σύγκρουσιν. 
Ό  ’Απόκαυκος διέδωσε τήν υποψίαν ότι ό μέγας δομέστικος 
Καντακουζηνός έσχεδίαζε νά άφαιρέση τό βασιλικόν άξίωμα 
άπό τόν έννεαετή Ίωάννην Ε ' καί Επεισε την αύτοκράτειραν 
"Ανναν ότι δυναται αυτή νά κυβέρνηση μέ την συμπαράστασίν 
των, ό δέ πατριάρχης διεξεδίκησε τήν θέσιν προστάτου με 
βάσιν παλαιάν έγγραφον έξουσιοδότησιν του ’Ανδρονίκου, μέ 
τήν οποίαν ανέθετε ν εις αύτόν τήν έπιμέλειαν δια τήν σύζυ
γον καί τά τέκνα του είς πειρίπτωσιν απροόπτου κατά τήν διάρ
κειαν Εκστρατείας κατά του Συργιάννη εις τήν Θεσσαλίαν.

Ό  Καντακουζηνός, θεωρών εύλόγως την έξουσιοδότησιν 
ως Εκπνεύσασαν μετά τό πέρας τής Εκστρατείας έκείνης έφρόνει 
συμφωνουσης καί τής κοινής γνώμης, ότι Επίτροπος του νεαρού 
διαδόχου θά ήτο αυτός ό ίδιος διά τρεις λόγους* πρώτον διότι 
υπήρξε στενός φίλος καί προστάτης του ’Ανδρονίκου, δεύτερον 
διότι κατά τήν διάρκειαν τής βασιλείας τούτου ήτο πρωθυπουρ
γός του καί τρίτον διότι ό ανήλικος αύτακράτωρ ήτο ήδη μνη- 
στευμένος μέ τήν θυγατέρα του. ΑΙ άνησυχίαι του Καλέκα 
καί τού ’Αποκαύκου, δν ήσαν είλικρινεΐς, καί τής "Αννης, 
τής όποιας ήσαν πράγματι είλικρινεΐς, δέν φαίνονται δικαιολο
γημένοι, διότι, αν ό Καντακουζηνός άπέδλεπεν είς τήν αρπαγήν 
τού θρόνου, ήδυνατο νά τήν διαπράξη άκόπως άπό τής πρώ
της στιγμής.

Οΰτος, ήναγκασμένος νά άναχωρήση Εναντίον των Βουλγά
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ρων, έλαβε διαβεβαίωσιν νομιμοφροσύνης άπό τήν "Ανναν και 
τον πατριάρχην, ένφ 6 Άπόκαυκος έκινήδη αμέσως τότε στρατιω- 
τικώς διά πρώτην ηιοράν, τήν 28 Αύγουστου 1341. Δυστυχώς 
ό Καντακουζηνός ©φύγε πάλιν άρκεισθείς εις τον δρκον και 
αυτού μετά τήν κατάπνιξίν τού κινήματος. Τότε ό Άπόκαυκος, 
αψού παρέσυρε τόν πατριάρχην, έπειτα δέ άψού και οι δύο έ
πεισαν τήν "Ανναν, καθήρεσαν τόν Καντακουζηνόν άπό τήν 
έπιτροπείαν καί τόν «απέλυσαν άπό τό αξίωμα, διέταξαν δέ τόν 
στρατόν νά έπιστρέψη, διά ν’ αποκτήσουν δέ ερείσματα είς τον 
λαόν, ό όποιος ήχο μέ τό μέρος τού δημοφιλούς δομεστίκου, ώρ- 
γάνωσαν τήν λεηλασίαν των οικιών των άξιωματούχων και αρ
χόντων ο! όποιοι ήσαν με τό μέρος τούτου και εύοίσκοντο ήδη 
είς τό στρατόπεδόν του. ΑύτοΙ λοιπόν μετά τού στρατού άνε- 
κήρυξαν βασιλέα τόν Καντακουζηνόν είς τό Διδυμότειχον τήν 
26 ’Οκτωβρίου 134114 15 16.

Οί ευρισκόμενοι είς τήν πρωτεύουσαν άντέδρασαν μέ τήν 
στέψιν τού Ίωάννου Ε ' τήν 20 Νοεμβρίου, κατά τήν διάρκειαν 
τής όποιας ό Κιηλέκας έξεφώνησε μίσος κατά τού Καντακουζη- 
νού. Ούτως ήρχιοεν ό έμφύίλιος πόλεμος μεταξύ των δύο παρα
τάξεων, τής μέν πρώτης των οποίων ήτο ή συντριβή τού Καν- 
τακουζηνού, τής δέ δευτέρας ή διατήρησις τής καταστάσεως 
ή όποία έπεκράτει δως τόν ’Οκτώβριον, διό και έμνημόνευσεν 
έαυτόν τρίτον μετά τήν βασίλισσαν "Ανναν καί τόν ’Ιωάννην Ε '.

Πάσα άλλη έρμηνεία περί των έπιδιώξεα>ν ιών δύο μερίδων 
δέν είναι όρδή. Μερικοί άπό τούς νεωτέρους έρευνητάς, στηρι- 
ζόμενοι είς μαρτυρίας τού Νικηφόρου Γρήγορά1*, τού Νικολάου 
Καβάσιλα1· »α»ί άλλας παρομοίας, παρουσιάζουν τήν τάσιν νά 
άποδώσονν κοινωνικόν περιεχόμενον είς τόν δμφύλιον πόλεμον· 
βλέπουν άπό τό δν μέρος τήν άριστοκρατίαν καί είς τό άλλο 
τόν λαόν. Πρόκειται περί παρερμηνείας τών γεγονότων, διότι 
τί είδους λαϊκόν κόμιμα δύναται νά είναι αύτό τό όποιον έχει

14. Β ρ α χ ύ  Χ ρ ο ν ι κ ό ν .
15. Ί  σ τ ο ρ  I α 12, 12, 5.
16. Π ε ρ ί  τ ώ ν  η α ρ α ν ό μ ω ς  τ ο ί ς  δ ρ χ ο υ ο ι ν  έπΐ  

τ ο Τ ς I ε ρ ο ! с τ ο λ μ ω μ έ ν ω ν .  Βλ. Sevcenko, "Nicolas 
Cabariias Antizealot Discourse, A reinterpretation.. Dumbarton Oaks 
Papers 9 (1957), 80-171.
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είς τήν κορυφήν του μίαν βασίλισσαν, ενα ανήλικον βασιλέα, 
£να πατριάρχην καί Ενα αριστοκράτην άρχιναύαρχον;

Ή  σύγκρουσις εις την πραγματικότητα ήτο προσωπική καί 
έξειλίχθη είς Εμφύλιον μέ τόν χρόνον. ΟΙ περισσότεροι ηγετικοί 
παράγοντες τής αυτοκρατορίας Ετάχθησαν υπέρ του Καντακου- 
ζηνοΰ διά ποικίλους λόγους* ό! πνευματικοί ήγέται, ώς οί Νι
κηφόρος Γρήγορά:, Δημήτριος Κυδώνης, Νικόλαος Καβάσιλας, 
λόγφ τής αγάπης αύτοΰ προς τήν άναγέννησίν των γραμμάτων, 
οί πολιτικοί άξιωματοΰχοι έξ αιτίας τής Επιθυμίας των νά Ενι- 
σχνθη ή κεντρική έξουσία και τής Εμπιστοσύνης των είς τάς 
Ικανότητάς του αΐ όποιαι θά του Επέτρεπον νά συγκράτηση τό 
κράτος από τήν κατάρρευσιν, ή Εκκλησιαστική ήγεσία Εξαιρέσει 
τής όμάδος τοΰ Καιλέκα καί οί ήσυχασταί έξ αίτιας τής Ιδίας 
έμπιστοσυνης και έπί πλέον τής πεπονβήσεως βτι έκεινος θά ύπε- 
στήριζε τήν ορθοδοξίαν άποτελεσματικώτερον από μίαν δυτικήν 
πριγκήπισσαν, ώς ήτο ή *Άννα Π αλαιολογίνα, καί δτι θά κα- 
τώρθωνε νά σώση τό 'Άγιον νΟρος από τους νέους είσβολεις, 
τούς Σέρβους.

'Τπέρ χών Π αρχαιολόγων, Εκτός των αρχόντων οί όποιοι 
Εμνημονεύθησαν ανωτέρω, τοΰ πατριάρχου καί τοΰ ναυάρχου, 
έτάχθησαν καί μερικοί άλλοι, προερχόμενοι από τάς πλουσιωτά- 
τας άοιστοκρατικάς οικογένειας τής Επαρχίας, ώς ήσαν των 
Παλαιολόγων καί των Χούμνων τής Θεσσαλονίκης, τής τελευ
ταίας των όποιων κυρία Εκπρόσωπος ήτο ή ΕΙρήνη Χουμναινα, 
ή ώς μοναχή μετοναμασθεΐσα είς Εύλογίαν, χήρα τοΰ δεσπότου 
Ίωάννου Π αλαιολόγου. Γενικώς οί τοπικοί μεγαλσκτήμονες, 
δχοντε; πρότυπα τά ς>εουδαρχικά καθεστώτα τής Δυσεως καί 
Επιδιώκοντες τοπικήν αΰτονόμησιν, ήσαν υπέρ τής *Άννης. Με
τά τήν ώργανωμένυν διαρπαγήν των περιουσιών τών αντιπάλων 
Ετάχθη υπέρ αυτών μέγα μέρος τοΰ λαού τόσον είς τήν Κων
σταντινούπολή βσον καί είς τήν Θεσσαλονίκην, είς τήν δευτέ- 
ραν υπό τήν καθοδήγηοιν τών Ζηλωτών, δηλαδή τής παλαιός 
φανατικής θρησκευτικής φατρίας.

Ό  Γρηγόριος Παλαμας καθ’ δλην τήν περίοδον τοΰ Εμφυλίου 
πολέμου βζησεν υπό συνθήκας δυσμενείς. Ή  άναθέρμανσις τής 
δογματικής Εριδος είναι συνδεδεμένη με τόν Εμφύλιον πόλεμον,



24 ΕΙ  Σ Α Γ Ω Γ Η

άν και υπήρχαν επίσης εγγενείς δι’ αυτήν παράγοντες. ΕΙς χάς 
συνόδους του 1341 είχον δικαιωθή οι ήσυχασταί, άλλα κατά 
την πρώτην είχεν άποφασισθή επίσης νά Ισχύουν οΐ κανόνες 
οί άπαγορεύοντες την άναικίνησιν δογματικών ζητημάτων από 
άλλα πρόσωπα πλήν τών επισκόπων. ’Επειδή δέ ό Καλέκας ού- 
σιαστικώς δεν μετέσχε τής δευτέρας, μέ βάσιν τήν πρώτην 
ήρνεΐτο εις τούς μοναχούς χό δικαίωμα νά ασχολούνται με τό 
πρόβλημα τής σχέσεως ουσίας καί ένεργειας τού Θεού, ένφ ό 
Παλαμάς ύπεστήριξεν δτι είχον τοιούτο δικαίωμα, αφού αι 
σύνοδοι τούς έδικαίωσαν καθ’ όλην τήν γραμμήν. Παρά ταύτα 
δέν φαίνεται ότι θά έλάμβανε μέτρα έναντίον του ό Καλέκας, 
αν δέν ήτο ό ίδιος τόσον φιλικώς συνδεδεμένος μέ τον ’Ακίνδυ- 
νον, τον νεον αντίπαλον τού ησυχασμού, καί άν δέν έθεώρει 
τόν Παλαμών φίλον τού Καντακουζηνού. '.Ο τελευταίος έζήτει 
νά διευθετηθούν είρηνικώς τά πολιτικά πράγματα, αλλά τό σύν
θημα «ειρήνη» άνήκεν ακριβώς εϊς τόν Καντακουζηνόν.

’Αφού εχασεν τήν εύνοιαν τού πατριάρχου καί τής βασι- 
λίσσης ό Παλαμάς, άπεσύρθη είς τήν μονήν τού άρχαγγέλου 
Μιχαήλ είς τό Σωσθένιον, έπί τής ανατολικής πλευράς τού Βυ- 
σπόρου, όπου ήγουμένευεν ό φίλος του ησυχαστής ’Ιγνάτιος 
Κσλόθετος καί συνέχισε νά γράφη έπ'ι τού δογματικού θέματος, 
ένφ ό Καλέκας έπέτρεψε καί είς τόν ’Ακίνδυνον νά όμιλή έναν
τίον χου προφορικώς, υποστηρίζομενος υπό τής φίλης του Ει
ρήνης Χούμναινας.

ΕΙς χάς άρχάς Μαρτίου τού 1342 δ Παλαμάς προσεκλήθη 
παραπλανητικώς διά νά παρουσιασθή δήθεν είς τήν βασίλισσαν, 
καί εύρέθη ένώπιον συγκεντρώσεως συγκλητικών καί κληρικών 
ή όποια, χωρίς νά τόν άκούση άπολογούμενον, κατεδίκασε τά 
συγγράμματα του. Ό  ίδιος άνεχώρησε πάλιν, αλλά αφού ήρνή- 
θη νέαν πρόσκλησιν νά προσέλθη είς τά ανάκτορα, έδέχθη μίαν 
τρίτην καί προσήλθε. Τότε, ένφ ή σύγκλητος τόν εΰρεν άθώον, 
ό Καλέκας αύτοβούλως τόν περιώρισεν είς μοναστήριον τόν Σε
πτέμβριον τού 1342, άπό όπου μετά πεντάμηνον κατέφυγεν εις 
τήν ‘Αγίαν Σοφίαν μετά 16 μοναχών, ζητών τήν σύγκλησιν 
συνόδου. Συνελήφθη όμως τόν ’Απρίλιον τού 1343 καί ένεκλεί- 
σθη είς τήν φυλακήν τών ανακτόρων, όπου έτεινε σχεδόν έπί
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τέσσαρα έτη μετ' άλλων πολιτικών κρατουμένων. Επιδιδόμενος 
είς την συγγραφήν μέ γραμματέα τον μαθητήν του Δωρόθεον, 
έγραψε κατ’ αυτόν τον χρόνον περισσότερα από σίανδήποτε 
άλλην περίοδον του βίου του.

Ό  Καλέκας, Ισχυρότατος ήδη, ήθέλησε να προαγάγη φίλους 
του εις επισκοπικός θέσει;, μεταξύ δέ άλλων έπέλεξε καί τον 
Άκίνδυνον, διά νά έχη οΰιος άνάλογον κύρος είς την άντιμε- 
τώπισιν τών ησυχαστών. ’Από την ενέργειαν ταύτην όμως άνε- 
στατώθη ή αυλή, διότι δ ’Ακίνδυνος από τό μεγαλύτερον μέρος 
τής κοινής γνώμης έθείορεΐτο όμόφρων τού Βαρλαάμ, ό όποιος 
είχε καταδικασθή από σύνοδον προεδρευομένην υπό τού ’Ανδρο
νίκου, ήτο δ- και τού ίδιου ή διδασκαλία κατάκριτος. Διά τούτο, 
μόλις έχειροτονήθη είς διάκονον, συνέλευσις άρχιερέων καί συγ
κλητικών ήκύρωσε την χειροτονίαν και έλαβε μέτρα έναντίον του.

νΗδη ή θέσι; τού Καλέκα κλονίζεται. Ή  βασίλισσα *Αννα 
ειχεν άνιιληφθή ότι αυτός καί ό προστατέυσενός του ’Ακίνδυ
νες έξεπροσώτουν μικράν μερίδα τής θρησκευτικής κοινής γνώ
μη;, ένφ ό Παλαμά; ήτο δημοφιλέστατος. *0 Καλέκας μάλιστα 
τελικώ; έσημείωσε στροφήν προς τόν Καντακουζηνόν, ό όποιος 
έπειτα από σειράν επιτυχιών έστέφθη αύτοκράτα>ρ είς τήν *Α- 
δριανούπαλιν τόν Μάϊον τού 1346 υπό τού έκθρονισμένου πα
τριάρχη’ Ιεροσολύμων Λαζάρου. ‘Η πολιτική αυτή στροφή τόν 
έζι^μίωσεν οπωσδήποτε από τήν πλευράν τής νΑννης, ένφ δεν 
έπρόλαβε νά τόν ώφελήση από τήν πλευράν τού Καντακουζη- 
νού. Ή  βασίλισσα τόν άπεξένωσε προοδεντικώς καί μέ σύνοδον 
υπό τήν προεδρίαν τού δεκαπενταετοΰς χώρα υιού της Ίωάν- 
νου Ε' τόν κατεδίκασεν ε!ς έκπτωσιν τήν 2 Φεβρουάριου 1347.

Τό σκηνικόν ήλλαξε ριζικώτερον, μόλις είσήλθεν ει; χήν 
πρωτεύουσαν ό Καντακουζηνός τήν νύκτα τής Ιδίας ημέρας. 
Οί πολίτικοι αντίπαλοι συνελήφθησαν και εις χήν τελευταίαν 
ψάσιν τής ανωτέρω συνόδου προήδρευσαν μαζί καί οΐ δύο αύ- 
τοκράτορες. Ή  σιμφιλίωπις είς τήν όποιαν έπαιξε σπουδαϊον 
ρόλον υ Γρηγόριος, υπήρξε κάτι, άλλ* ήλθε πολύ άργά καί δεν 
ήτο απόλυτα»; ειλικρινής. Ή  έπταετία αυτή, 1341—1347, ήτο 
μία από χάς χειροτέρας περιόδους χού Βυζαντίου, διότι αΐ πο
λιτικοί διαμάχαι προεκάλεσαν άνεπανόρθωτον ζημίαν είς τήν
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δομήν, την οικονομίαν καί την άμυναν του κράτους.
ΒΙς τον κενόν θρόνον του πατριαρχείου Εσκέφθησαν νά το

ποθετήσουν Ενα άνδρα φίλον του ησυχασμού, χωρίς όμως νά 
άποτελή προσωπικώς σημείον αντιλεγόμενον* διά τούτο έπελέγη 
ό μαθητής καί φίλος του Γρηγορίου ’Ισίδωρος, Ενφ ό ίδιος 
εξελέγη μητροπολίτης Θεσσαλονίκης (1347).

Ή  Θεσσαλονίκη, Ενώ παρουσίαζε μεγάλην ακμήν, οικονομικήν 
καί πνευματικήν, κατά τόν ιδ' αιώνα, ετέθη είς φοβεράν δοκι
μασίαν κατά τήν διάρκειαν του εμφυλίου πολέμου. "Οταν επρα- 
γματοποιήθη ή ρήξις μεταξύ τού Παλαιολόγου και τού Καν- 
τακουζηνού, ό διοικητής τής πόλεως άνήκων είς τήν οικογένει
αν τών Π αλαιολόγων, Ετάχθη παρά τό πλευρόν τού πρώτου, 
μή διαθπων δμως έπαρκή λαϊκά στηρίγματα, προσεταιρίσθη 
τήν θρησκευτικήν μερίδα τών φανατικών Ζηλωτών καί έμιμήθη 
τόν ’Απόκαυκον διά τής όργανώσεως συστηματικής διαρπαγής 
τής περιουσίας τών πλουσίων, έκ μέρους τών Επαιτών καί τών 
πολυπληθών προσφύγων, οί όποιοι είχον καταφύγει εκεί άπό 
τά προσφάτως καταληφθέντα υπό τών Σέρβων Εδάφη.

Τοποθετημένος είς τό πλευρόν τού Καντακουζηνού ό Γρη- 
γόριος, ΕδοΜί'μασε νέας ταλαιπωρίας είς τήν Θεσσαλονίκην, δπου 
δέν είχε φθασει ακόμη ή είρήνευσις, καί αφού δέν εγινεν Εκεί 
δεκτός ήναγκάσθη ν’ άποσυρθή είς τό "Αγιον *Όρος. *0 Εμ
φύλιος πόλεμος είχε καί τούτο τό παράπλευρον αποτέλεσμα, δτι 
δδωσε τήν άνεσιν εις τόν Στέφανον Δουσάν νά έπεκτείνη τήν 
κυριαρχίαν του είς τό μεγαλύτερον μέρος τή; Μακεδονίας, 
τώρα δέ 6 ίδιος ό Στέφανος, ευρισκόμενος προσωπικώς είς τό 
*Όρος, Εθεώρησεν Εαυτόν τυχηρόν δτι ήδύνατο νά συνάντηση 
Εκεί ιόν αρχιεπίσκοπον Θεσσαλονίκης μέ Ενδεχόμενον να τόν 
δελεάση, ώστε νά χρισθή από αυτόν αύτοκράτωρ και διευκολυν- 
θή ούτως είς τό νά καταστήση τήν πόλιν αυτήν πρωτεύουσαν 
του. Φυσικά ό Γρηγόριος δέν Ιδειξε καμμίαν διάθεσιν νά τόν 
Εξυπηρέτηση είς τοιούιου είδους σχέδια, άλλ’ ευχαρίστως μετέ- 
φερεν ώρι.σιμένας άπόψεις του είς τήν Κωνσταντινουπολιν δπου 
Εχρειάζετο νά μεταδη καί διά τήν ίδικήν του Εκκρεμότητα. Μετ’ 
όλίγον Εξεκίνησεν Εκ νέου διά τήν Εδραν του, αφού οί στασια- 
σται συνεφώνησαν νά παιραδώσουν τήν Εξουσίαν, τό γεγονός
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όμως στι άπήτουν άπό αύιδν νά μή μνημανεύη χδν Καντακου- 
ζηνόν ώς αύ:οκράτορα αλλά μόνον τον Π αλαιολόγον καί ότι 
έζήτουν διά τού ήγέτας των ά£ιώματα απαράδεκτα, άπέτρεψε 
την μετάβασιν είς αυτήν. Άπεδιδάσθη είς την Λήμνον από 
δπου τον παρ έλαβε τριήρης οταλεΐσα άπό τάς άρχάς τής πό- 
λεως τό 1350, όταν πλέον αυτοπροσώπως ό Καντακουζηνός έπέ- 
6αλε την τάξιν είς αυτήν.

Ή  έννοια τής εΙρήνης έκυριάρχει είς την σκέψιν του κα-ά 
τον χρόνον τής είσοδον είς τήν πάλιν τής Θεσσαλονίκης κα'ι αυ
τή αποτελεί τό δέμα τής πρώτης ευχής τήν όποιαν άνέπεμψεν 
είς τήν πύλην της ένώπιον του λαού, ένδυόμενος τόν αρχιερατι
κόν μανδύαν και τής πρώτης ομιλίας τήν όποιαν έξεφώνησε 
μετά τριήμερον είς τόν καθεδρικόν ναόν τής άγιας Σόφιας17. 
Συνεφιλίωσε τάς πολιτικάς μερίδας τή; πόλεως, έξνψωσε τό 
φρόνημα του κλήρου καί άνεζωογόνη-σε τήν λειτουργικήν ζωήν. 
Λιετέλεσεν Αρχιεπίσκοπος τής Θεσσαλονίκης μέχρι του θανάτου 
ίου έπί μίαν δωδεκαετίαν (1347— 1359), άλλ’ αδιατάραχτος 
εμεινεν είς τήν έδραν του μόνον κατά τό ήμισυ του χρόνου τού
του, ένφ τό άλλο ήμιαυ του άφήρεσαν α'ι περιπέτειαι καί οΐ 
αγώνες του.

Τό ποιμαντικόν του εργον διεκόπη διά πρώτην φοράν έν 
έτος μετά τήν έγκατάστασιν είς τήν έδραν του έξ αίτιας τής 
άνανεώσεως τών έπιθέσεων κατά του ησυχασμού. Άφοΰ όλίγον 
ιιετά τήν λήξιν του έμφυλίου πολέμου άπέθανον ό ’Ιωάννης Κα- 
λέκας καί 6 Γρηγόρως ’Ακίνδυνος, τώρα έμφανίζεται ώς νέος ή- 
γέτης τής μερίδος τών άντιησυχαστών 6 N ικηφόρος Γρηγοράς, 
πολυμερής λόγιος καί θεολόγος. "Αν καί φίλος του Καντακουζη- 
νου, είχεν έπιδείξει μετριοπάθειαν κατά τήν διάρκειαν του έμφυ
λίου καί ήρνήθη νά άναμιχθή είς αύτόν. Λόγος διά τόν όποιον έμ- 
φανίζεται τώρα πολέμιος τών ησυχαστών καί Ιδιαιτέρως τον Πα- 
λαμα είναι άφ’ ένός μέν ή έντύπωσίς του ότι ή ήσυχασταί είναι 
αντίθετοι προς τήν άναγέννησιν τών γραμμάτων, άφ* έτέρου 
δέ ή έπιθυμία του νά άναγνωρισθή ώζ πνευματικός ήγέτης τής 
αΰτοκρατορίας.

17. ΦιλοΘέου, Έ γ κ ώ μ ι ο ν .  PG 151, 617 έ.
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’Εκκλησιαστικός έκς>ραστής τής άντιησυχαστικής κινήσεως 
ήτο τώρα ό μητροπολίτης ’Εφέσου Ματθαίος, δ όποιος μάλιστα 
έκινήθη μέ οξύτητα εναντίον του πατριάρχου ’Ισιδώρου και 
τού Παλαμα, έπιδιώκων ^κπτωσιν του πρώτου καί καθαίρεσιν 
τού δευτέρου. Ό  Κάλλιστος, φίλος έπίσης του Γρηγορίου, άνα- 
λαβων ιόν πατριαρχικόν θρόνον μετά τόν θάνατον τού ’Ισι
δώρου, ήθέλησε νά έπιδάλη μέ αυστηρότητα τήν τάξιν εις την 
’Εκκλησίαν, ουτω δέ, αφού αΐ συμφιλιωτικά! προσπάθειαι τού 
Καντακουζηνού δεν εύωδώθησαν, συνεκλήθη νέα σύνοδος τήν 
28 Μαΐου 1351, έργασθείσα είς τέσσαρας συνεδρίας.

Άρχικώς οί άντιησυχαστα! έξέφεραν τάς κατηγορίας έναν
τι ον τού Παλαμα, τόν όποιον έχαρακτήρισαν διθείτην διά τόν 
λόγον δτι έχώριζεν είς τόν Θεόν τήν ένέργειαν άπό τήν ουσίαν. 
ΕΙς τήν δευτέραν συνεδρίαν ό Παλαμας άντέκρουσε τάς κατη
γορίας, δικαιολογήσας τήν χρήσιν έλευθέρας φρασεολογίας κα
τά τήν θεολογιικήν διαπραγμάτευσιν, έν αναθέσει πρός τήν α
νάγκην δογματικής άκριδολογίας κατά τάς έπισήμους διατυπώ
σεις, {πεβαλε δε και Μ εσιν πίστεως γραφεΐσαν παλαιότερον, 
καί γενομένην δεκτήν από τήν σύνοδον. Κατά τάς δύο τελευταίας 
συνεδρίας οί άντιησυχαστα! συνέχισαν τάς κατηγορίας των, 
έδήλωσαν δέ δτι δέν είναι όπαδοι του Βαρλαάμ.

’Επειδή τά θέματα αύ:ά είχον έξετασθή είς τάς συχύδους 
τού 1341 και τού 1347, οι συνοδικοί επικαλούμενοι τάς απο
φάσεις αυτών έκάλεσαν τούς κατηγόρους νά Ανακαλέσουν, αυτοί 
δέ ήρνήθησαν. *0 Καντακουζηνός, θέλων νά δώση νέαν ευκαι
ρίαν μετανοίας είς τούς κατηγόρους, συνεκάλεσε νέαν σύνοδον 
τόν ’Ιούλιον τού Ιδίου 8τονς, δυναμένην νά θεωρηθή ώς πέμπττ)ν 
συνεδρίαν τής προηγούμενης συνόδου, έπειδή δέ δέν ένεφανίσθη- 
σαν οί Αντίθετοι, αυτή ήσχολήθη κυρίως μέ τήν διευκρίνησιν 
τής διδασκαλίας περ! ουσίας κα! ένεργείας κα! τελικώς διετύ- 
πωσε κατά τρόπον κλασικόν ταύτην, προφανώς τή πρωτοβουλία 
τού Παλαμα, δάσει έρωτημάτων τά όποια κατέστρωσεν δ αν- 
τοκράτωρ.

Έν συνεχείς συνετάχθη ό τόμος μέ χά πρακτικά και τάς 
αποφάσεις τής συνόδου, ό όποιος ύπεγράφη ύπό των παριστα- 
μένων συνοδικών, πρώτος δέ φυσικά ύπέγραψεν ό αύτοκράτωο
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’Ιωάννης: Καντακουζηνός καί ό πατριάρχης Κάλλιστος. *0 πρώ
τος εφερε τον τόμον μεγαλοπρεπώς είς τό βήμα τής 'Αγίας 
Σοφίας, ένω 6 αύτοκράτωρ ’Ιωάννης Παλαιολόγος άπουσιάζων 
υπέγραψε τό επόμενον, ό δέ άλλος συναυτοκ ράτωρ Ματθαίος 
Καντακουζηνός ύπέγραψεν αργότερα. Τό ίτεριεχόμενον αύτού 
συμπεριελήφθη είς τό Συνοδικόν της ορθοδοξίας καί έγινε 
δεκτόν από ολόκληρον τήν Εκκλησίαν.

Νέαι απρόοπτοι έξελίξεις έστειλαν τόν Γρηγόριον δι* άλλην 
μίαν 3>οράν εις χό "Αγιον "Ορος. *0 ’Ιωάννης Παλαιολόγος καί 
ί| μήτηρ του "Αννα διέμενον Εως τώρα είς τήν Θεσσαλονίκην, 
όπου οί οπαδοί του ήσαν πολυπληθέστεροι πάντοτε, και ό πρώ
το; δέν έλησμόνει τήν έ'χθραν προς τόν πενθερόν του, τήν όποιαν 
εύρε μέ επικίνδυνον τρόπον νά έκδηλώση. Συνεννοήθη μέ τόν Στέ- 
v|mxvov Λουσάν νά συγκροτήσουν κοινόν μέτωπον κατά του Καν- 
τακουζηνοΰ, διό καί όργανα αύτού ήμπόδισαν τόν Γρηγόριον 
κατά τήν επιστροφήν του νά άποδιδασθή είς τήν Θεσσαλονίκην. 
Ή  έπέμδασις χή; βασιλομήτορος είς τό σημείο ν τούτο υπήρξε 
αποτελεσματική καί σωστική διά τό κράτος. Αφού έπεισε ν 
αυτή τόν υιόν της νά διάρρηξη τάς συμφωνίας μέ τόν Σέρδον, 
προαεκάλεσαν και οί δυο χόν Γρηγόριον νά έπανέλθη εις τήν 
έδραν του, άργότερα δέ, μόλις συνελθόντα άπό βαρεΐαν ασθένει
αν, ο Παλαιολόγος τόν παρεκάλεσε νά μεταβή εις τήν πρω
τεύουσαν διά νά έπιδιώξη νέαν συμφιλίωσιν μέ τόν Καντακου- 
ζηνόν.

Αέν καχώρθωσε ποτέ ούτος νά έκπληρώση τήν αποστολήν 
του αυτήν, διότι λόγοι ανεξάρτητοι τής θελήσεώς του τόν έστειλαν 
μακράν τής πρωτευσύσης δι’ Εν Ετος καί όταν κατώρθωσε νά 
φθάση είς αυτήν τό πολιτικόν σκηνικόν ήτο τελείως διάφορον. 
Τό πλοίον διά του όποιου μετέθαινεν άπό τήν νήσον Τένεδον, 
όπου εύρίσκέτο τότε ό Παλαιολόγος, είς τήν Κωνσταντινούπο
λή», ήναγκάσθη νά προσορμισθή είς τήν Καλλίπολιν, μόλις κα- 
ταληφθεΐσαν άπό τούς Τούρκους. ’Εκεί συνελήφθη αΙχμάλωτος 
μαζί μέ τους συνοδούς του τόν Μάρτιον τού 1354 καί μετεφέρθη 
είς τήν Μικρασίαν, δδηγούμενος δέ άπό πόλεως είς πόλιν 
—Λάμψακον, Πηγάς, Π ροΰσσαν, Νίκαιαν—έπετέλεσε τό Εργον 
ιό όποιον ή πρόνοια τού είχεν αναθέσει δι’ αύτήν τήν ώραν με
ταξύ χών χριστιανών αιχμαλώτων και ύποδούλων.
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ΕΙχεν επίσης τήν ευκαιρίαν νά συζητήση Επανειλημμένα):: 
μέ μωαμεθανούς Ομολόγους κα'ι παρά ιό Επισφαλές τής θέσεων 
του δέν έδίσταζε νά έλέγξη τήν πλάνην των, πράγμα τό όποιον 
προεκάλεσεν αρκετά? βασάνου;. Μίαν συζήτησιν με τους αινι
γματικού; Χιόνα; διωργάνωσεν ό ϊδιο; ό εμίρης των Τούρκων 
Όρχάν. Ό  Π αλαμάς παρατηρών όλην σχεδόν τήν Μικρασίαν 
καί τήν Μεσοποταμίαν νά εύρίσκεται ήδη εΐ; χεϊρας τών Τούρ
κων καί διαπιστώνων δτι οί εισβολείς αυτοί μέ τήν δύναμιν 
της καταστροφής προεχώρουν εις τήν κατάκτησιν εύραχπαϊκών 
περιοχών, φαίνεται δτι είχε πεισθη περί Επικείμενη; ύποδου- 
λώσεως καί τού μικρού σχετικώ; τμήματος τής αυτοκρατορίας 
τό όποιον εμενεν ακόμη ελεύθερον. ΕΤς τήν κατάκτησιν αυτήν 
Εβλεπε τώρα τουλάχιστον ευκαιρίαν προσηλυτισμού τών Τούρ
κων είς τον Χριστιανισμόν καί ήμερώσεώς των. Διό καί έδέχθη 
μέ χαράν τήν πρόβλεψίν τού μαλλα Τασιμάνη, δτι θά ήρχετο 
καιρός κατά τόν όποιον θά συνεφώνουν άμφστερα τά μέρη, 
καί ηύχήθη ό καιρός Εκείνο; νά ελθη τό ταχύτερον18. Βεβαίως 
Εκαστο; τών συνομιλητών ήννόει. κατά τόν ιδικόν του τρόπον 
τήν μελλοντικήν συμφωνίαν, άλλά πάντως διά τήν άποψιν τού 
Παλαμά δέν ήλθε ποτέ αύτό; ό καιρό;, διότι ή ήγεσία τής ’Εκ
κλησίας λόγφ τών δυσκόλων περιστάσεων δέν εύρέθη ποτέ έ- 
τοίμη νά άντιμετωπίση τούτο τό Ενδεχόμενον καί διότι οι Τούρ
κοι δέν Επέτρεψαν ποτέ καμμίαν κίνησιν πρός τήν κατεύθυνσιν 

ταντην πάπαν τοιαύτην απόπειραν αντιμετώπιζαν μέ πύρ 
καί σίδηρον.

Μετά Εν Ετος ό Όρχάν άφησεν Ελεύθερον τόν Γρηγόριον, 
λαβών άφθονα λύτρα πρός τούτο, τά όποια κατέβαλον κατά μέν 
τόν Φιλόθεον ευσεβείς Τριβαλλοί (Σέρβοι) ή Δαλματοί έμποροι, 
ένεργούνιε; προφανώς διά λογαριασμόν τού Στεφάνου Δουσάν 
πάντοτε Ελπίζοντε; είς τήν προσέλκυσιν τού άρχιεπισκόπου, κατά 
δέ τόν Γρηγοράν ό άποσυρθεις ήδη αύτσκράτωρ Καντακουζη- 
νός θελων νά δώση είς τόν ήγέτην τού ήσνχασμού τήν Ελευ
θερίαν νά συνέχιση τό Εργον του.

Μόλις ήλευθερώθη μετέβη εί; τήν Κωνσταντινούπολιν, δ-

18. Гр. Παλαμδ, Επιστολή πρός τήν έαυτοΰ ‘Εκκλησίαν.
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που εύρέθη ενώπιον σοβαρών μεταβολών είς τήν πολιτείαν καί 
τήν Εκκλησίαν. Ό  ’Ιωάννης Καντακουζηνός είχε παραιτηθή 
από τον θρόνον τό 1354, δια νά δώση τέλος είς τήν έλλειψιν 
έμπιστοσύνης καί είς τήν αστάθειαν τής χώρας, at όποίαι τόσα 
δεινά είχον επισωρεύσει είς τό κράτος καί άλλα ακόμη χειρότερα 
προοιωνίζοντο. ’Ήλλαξε τήν πορφύραν με τό μοναχικόν ράσον, 
χωρίς νά παύση νά έπηρεάζη τήν έξέλιξιν των πραγμάτων του 
κράτους, ακόμη και των πολιτικών, δυνάμενος μάλιστα χώρα 
διά πρώτην qwoav νά έπηρεάζη ευθέως καί τόν γαμβρόν του 
’Ιωάννην Ε ' Παλαιολόγον, άφού αυτός ό τελευταίος άπηλλάγη 
πλέον από τό άγχος τής διατηρήσεως τού θρόνου. Τό ίδιον έ
τος παρητήθη καί 6 πατριάρχης Κάλλιστος, τόν όποιον διεδέχθη 
ό Φιλόθεος Κόκκινος, φίλος επίσης καί βιογράφος του Παλαμά.

ΟΙ άντιησυχασταί είχον τώρα έλευθερίαν κινήσεων, άλλά 
μετά όλόκληρον εκείνην τήν σειράν αποτυχιών δέν διέθετον ούτε 
αρκετήν δύναμιν ούτε άρκετήν θέλησιν νά συνεχίσουν τούς άγώ- 
νάς των, οί όποιοι άργότερον θά έλάμβανον άλλην μορφήν έν 
συνδυατμφ με τόν ένωτισμόν. Ό  μόνος 6 όποιος συνέχιζε τώρα 
ακόμη τόν άντιησυχαστικόν αγώνα ή(το δ Νικηφόρος Γρήγο
ρος, περιωρισμένος είς τήν Μονήν τής Χώρας μετά τήν κα
ταδίκην του από τήν σύνοδον του 1351, τώρα δέ έλενθέρως νά 
κινήται κατά βούλησιν. ’Βπ* εύκαιρίφ τής άφίξεως τού Παλα
μά διωργανώθη συζήτησις μεταξύ αυτού καί τού Γρήγορά είς 
τά ανάκτορα ενώπιον τού βασιλέως. *0 Γρήγορος, ό όποιος 
παλαιότερον είς παρομοίαν περίστασιν είχεν έπιβληθή τού Βαρ
λαάμ, τώρα δέν είχε τήν Ιδίαν τύχην παρά τάς αναμφισβήτη
τους ικανότητάς τον, διότι τά έπιχειρήματα τού Παλαμα ή- 
σαν πειστικώτερα καί έντυπωσίασαν όλους τούς παρισταμένους. 
Είς τήν συζήτησιν αυτήν κατεψέρθησαν τά τελευταία χτυπήμα
τα έναντίον των άντιησυχαστών. Ή  φάσις αυτή των άγώνων 
τού Παλαμά κατακλείεται μέ τήν οριστικήν σύνταξιν τών τε
λευταίων ησυχαστικών συγγραμμάτων τού Παλαμά.

Μετά τάς περιπέτειας αύτάς, τό φθινόστωρον τού 1355, ό 
Γρηγύριος έπέυτρε'ψεν είς τήν έδραν χου, τήν Θεσσαλονίκην, 
ή οποία έδίψα διά τήν παρουσίαν καί τόν λόγον του. Διά πρώ
την φοράν έμεινε συνεχώς καί άδιαταράκτοος είς τήν έδραν
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του έπι τόσον χρόνον, ολόκληρον τετραετίαν, μέχρι του θανάτου 
του. Τό ποίμνιόν του τον ήγάπα καί ήγαπατό από εκείνον θαυ- 
μασίως. Π ολλαΐ από τάς σωζομένας ομιλίας του προέρχονται 
από αυτήν χήν περίοδον. Πλήθος μαθητών είργάσθη παρά τό 
πλευράν του κατ’ αυτό τό διάστημα, δυο δέ από αυτούς, οΐ 
αδελφοί Μάρκο; και Δωρόθεος Βλατής, ίδρυσαν ει; την κορυ
φήν τής πόλεως, παρά τήν άκρόπολιν, χήν μονήν ή οποία είναι 
αφιερωμένη είς τήν μεταμάρφωσιν, το αγαπητόν θέμα του αη- 
νυματος του Γρηγορίου, είναι δέ γνωστή σήμερον με τό όνομά 
των, μονή Βλατέων ή Βλατάδων.

Τό έ'ργον του δεν διεταράχθη εΐ μή μόλων από τήν ασθέ
νειαν ή όποια προεκάλεσε τον θάνατόν του. ’Επρόκειτο διά νέαν 
βαρύτεραν φά*ην μιας παλαιά; ασθένειας των σπλάγχνων. *Αρ- 
χικώ; δέν διέκοψε τό διδακτικόν και ίερουργικόν εργον, άλλ’ 
άργότερα ύπεχρεώθη νά μείνη κλινήρης, ένφ μαθητα'ι και σύνερ
γά ται του συνεκεντρώνοντο διά ν* ακούσουν τάς τελευταία; 
διδαχάς του. Τάς τελενταίας ήμέρας έξέφερε συχνά τό σύνθη
μα* «τά έπουράνια, τά επουράνια». Τό λείψανων του κατετέθη 
εί; τόν ναόν χής ’Αγίας Σοφίας, ό όποιος ήτο ό καθεδρικός 
τής πόλεω;, έ κείθε ν δέ μετεφέρθη εις τόν χώρον όπου εύρί- 
σκεται σήμερον ό νέος καθεδρικός ναός, ό φέρων τό όνομά του. 
Ό  προθφιστάμενο; είς χόν χώρον τούτον ναός ήτο έπ’ όνόματι 
τών άγιων Δημητρίου και Γρηγορίου Παλαμά αμού.

Οί άγώνες του διά τήν ορθοδοξίαν έπι δύο και πλέον δεκα
ετίας ήσαν εις όλους γνωστοί, όπως καί ή άγνότης του βίου του* 
ήσαν έπΐση; γνωσταί καί μερικαί θαυματουργικαί ένέργειαί του 
έφ’ όσον χρόνον εΖη, μετά δέ τόν θάνατόν του εφθασαν είς τήν 
Κωνσταντινούπολιν πληροφορίαι διά τά θαύματά του, ένφ είς 
τήν Μονήν Λαύρας καί είς τήν Καστοριάν του άπεδόθησαν ευ
θύς άμέσως τιμαί άγιου. Μετά ταΰτα ό πατριάρχης К άλλ ιστός, 
6 όποιο; είχεν έπανέλθει είς τόν θρόνον, έ ζήτησε ν από τήν Θεσ
σαλονίκην μίαν άκριβή όκθεωιν διά τά συμβαίνοντα. Ή  δκθε-σις 
συνετάχθη κατόπιν έρεύνης καί. άποφάσεο>ς συνάξεως κληρικών 
καί λαϊκών, συνελθούσης υπό τήν προεδρίαν τής βασι?*ομήτορος 
"Αννης, ή οποία συνέχιζε νά παραμένη εις τήν Θεσσαλονίκην.

Μέ βάαιν τήν Ε/θεσιν αυτήν ό Φιλόθεο;, διαδεχθείς διά δευ
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τέραν φοράν τον Κάλλιστον είς τόν πατριαρχικόν θρόνον, συνέ- 
ταξεν έγκώμιον καί ακολουθίαν, καί έτέλεσε λειτουργίαν πρός 
τιμήν ίου. Αυτή; τής δραστηριότητος του Φιλοθέου καρπό; εί
ναι καί ή έκτενής βιογραφία του Γρηγορίου την οποίαν μάς 
άφησεν. Διά πράξεως τής συνόδου του ‘Απριλίου του 1368 άνε- 
γράφη ή μνήμη του ώς αγίου είς τό ήμιερολόγιον τής 'Αγίας 
Σοφίας, πράγμα τό όποιον έσήμαινεν ούσιωδώς άναγνώρισιν 
τή; άγιότιμός του από ολόκληρον τήν όρθόδοξον άνατολικήν 
’Εκκλησίαν. 'Ωρίσθη νά έαρ τάζεται τήν δευτέραν Κυριακήν 
τής Μεγάλης Τεσσαρακοστής μετά τήν τής ‘Ορθοδοξίας, ώς 
έπέκτασίς της τρόπον τινά, έορτάζεται δέ μέ κατάνυξιν είς δ- 
λον τόν χώρον τής ’Ορθοδοξίας καί μέ Ιδιαιτέραν λαμπρότητα 
είς τήν Θεσσαλονίκην. Τιμάται έπίσης ή μνήμη του καί τήν 14 
Νοεμβρίου, έπέτειον του θανάτου του.

Σ υγγρ ά μ μ α τα .

Ό  Γρηγόριος συνέταξε μέγα πλήθος συγγραμμάτων, σω- 
ζομένων σχεδόν όλων. Περί τής λογοτεχνικής άξίας των £ργων 
του αυτό; ό Ιδιος δέν είχεν υψηλήν γνώμην, δικαιολογείται δέ 
ώς πρός τούτο έκ του δτι έγκατέλειψε χάς μελετάς περί τήν λο
γογραφίαν άπό πολλοΰ χρόνου. Λέγει π.χ. «Έκ πολλοΰ μέντοι 
τής περί λόγους μελέτης καί φιλοδημίας άφέμενος, ούδέν οϊον 
εί συν τύχη τούτο ποιούμαι, μη|δέ ροδωνιάν άποδείκνυμι τό βι- 
βλίον ή λύραν ή σάλπιγγα, τούτο μέν εύηχόν τι φθεγγόμενος καί 
τοοόν, έκεΐνο θ' άπό τή; ευρύθμου συνθήκης καί τής των σχη
μάτων απαλλαγής διά ποικίλων των του τούς κρουσμάτων μίαν 
αρμονίαν έμμελή κεραννός καί διά πάντων ώραΐζων τόν λόγον. 
Άττικαί γάρ χάριτε; καί όνσμάτων κάλλη χαί παρισότητες, 
υίον άνθη, τόν λειμώνα των λόγων καταγλαΐζουσιν αϊς εί μή 
καταχρήσθαι δνναίμην, καίτοι καλλιρρημονεΐν έφίεσθαι πεφυ- 
κώς, έναργές άν εϊη και τούτο δείγμα τού πρός άνάγκην, άλλά 
μή πρός έπίδειξιν ήμά: Ы  τό λέγειν άφίχθαι». Ή γάπα τήν 
καλλιλογίαν, άλλ* άφού δέν ήδύνατο νά προσδώση έπαρκές κάλ-

1. Ύ  π έ ρ ή σ υ χ α Ζ ό ν τ ω ν  3, 1,2.

4
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λος είς τόν λόγον, τουλάχιστον, λέγει περαιτέρω, έπεδίωκε νά 
φθάση είς το άνάλογον ύψος των εννοιών, στΐερ θεωρεί «πρώτον 
κάλλος». Εις ιό χωρίον τούτο λέγεται σαφώς δτι εγραφε «προς 
ανάγκην» κοοι οχι προς έπίδειξιν, εγραφε δηλαδή περιστατικώς. 
Ό  λόγος του εχει πολλά χαρακτηριστικά ιού βυζαντινού κηρύ
γματος* είναι ορμητικός, δυναμικός, αυτοσχέδιος καί πλήρης 
Επαναλήψεων, άλλ’ είναι συγχρόνως καί άπερίτεχνος καί φυσι
κός. Ή  εκθεσίς του ποικίλλεται με Γραφικά χωρία καί λειτουρ
γικούς στίχους, άλλ’ Ιπίσης πλουτίζεται με λόγια λαϊκά καί 
παροιμίας. Είναι συχνάκις πολεμικός καί υποκειμενικός, διότι 
απευθύνεται προς αντιπάλους. Την σύνθεσιν τών έργων του ϊ- 
βλαψεν ή ανάγκη έξαρτήσεως από έργα τών αντιπάλων του 
προ; άναίρεσίν των βήμα πρός βήμα. Ή  θεολογική δμως αξία 
αυτών είναι άνυπολόγιστος.

Τά συγγράμματα ταύτα καθ’ όμάδας συμφώνως πρός πε- 
ριεχόμενον, μορφήν καί χρόνον συντάξεως έκδίδονται υπό Π . 
Χρήστου, Θεσσαλονίκη 1962 καί έξης. Μέχρι τούδε ένεφανί- 
σθησαν τρεις τόμοι καί προσεχώς θά έμφανισθούν καί οι υπό
λοιποι δύο. ’Επίσης έκδίδονται καί είς τήν παρούσαν συλλογήν.

Περί κΑγιον Πνεύματος·

Κατά τά έτη 1333-1334 διεξήχθησαν έν Κωνσταντινουπό- 
λει συζητήσεις περί ένώσεως τών ’Εκκλησιών μεταξύ αντιπρο
σώπων ιού πάπα καί τού Πατριαρχείου. Ό  ηγέτης τής όρθο- 
δόξου αντιπροσωπείας Βαρλαάμ ό К αλαβρός ύπε στήριξε 
μεν τήν άνατολικήν άποψιν, άλλ’ έχρησιμοποίει τόσον είς τήν 
προφορικήν συζήτησιν δσον καί είς τάς γραπτά; έκθέσεις 
του παράδοξον Επιχειρηματολογίαν, καθ’ ήν ό Ισχυρισμός τών 
Λατίνων περί έκπορευσεως τού Πνεύματος καί έκ τού Ύίου 
δέν στηρίζεται είς τήν λογικήν, διότι τό θειον είναι άκατάλη- 
πτον καί άναπόδεικτον. ’Επειδή προφανώς ή θέσις αύτη, οΰσα 
σύμφωνος πρός τάς φυσιολογικά; προϋποθέσεις τού Βαρλαάμ, 
υπόσκαπτε καί ιού όρθοδόξου δόγματος τά θεμέλια, ό Παλαμάς 
συνέταξεν ίδια έργα. 1) Λόγοι δύο αποδεικτικοί περί έκπορεύ- 
σεως τού ’Αγίου Πνεύματος. ’Ακολουθών άντίστροφον άπό τήν
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τού Βαρλαάμ κατεύθυνσιν τονίζει, 8ιτι υπάρχει έπί τού Θεού 
άπόδειξις, άλλ’ αύτη είναι διάφορος των λογικών του ανθρώπου 
κατασκευών καί στηρίζεται είς τήν πίιστιν, τον φωτισμόν και 
την παράδοσιν, έίπειτα δέ αναπτύσσει βάσει χής παλαιοτέρας 
βιβλιογραφίας τό δόγμα περί τής έκπορεύσεως έκ του Πατρός 
καί έκχύσεως διά (ή έκ) τού Τίού. ΟΙ δύο ούτσι λόγοι (πρα- 
γματεΐαι) έγράφησαν τό 1335 καί είναι έκ τών πρώτων £ργων 
τού Παλαμα. 2) Άντεπιγραφαί είς τάς ’Ετιγραφάς τού Βέκ- 
κου. Ό  λατινόφρων πατριάρχης ’Ιωάννης Βέκκος είχε φιλο
τεχνήσει ανθολογίαν έκ πατερικών χωρίων, δια να δείξη δτι 
τό λατινικόν δόγμα είναι σύμφωνον πρός τήν πατερικήν διδα- 
σκαλίαν, ταύτα; δε αναιρεί διά τού έ'ργου τούτου 6 Παλαμάς. 
Συνετάχθη τήν αύιήν έποχήν μετά τού προηγουμένου, άλλ* άνε- 
θεωρήθη πιθανώς περί τό 1340, διότι κατατάσσει καί τόν Α 
κίνδυνο ν μετά τού «δυσσεβούς» Βαρλαάμ.

’ЕтатоХаХ πρός τους πρώτους άντιησνχαστάς.

Β '. ’ΕΙπιστολαί πρός τούς πρώτους ήγέτας τών άντιησιη^α- 
στών. Προέρχονται έκ τών πρώτων έτών τής Ιριδος καί έξει- 
κονίζουν καλώς τά έπε ισόβια διά τών όποιων διήλθεν αύτη κατ’ 
αρχήν.

1) Α ' πρός ’Ακίνδυνον. ’Επειδή ό Βαρλαάμ λαβών γνώσιν 
τού περιεχομένου τών περί Πνεύματος πραγματειών τού Πα- 
λαμά έστενοχωρήθη, 6 ’Ακίνδυνος έγνωστοπσίησε τούτο είς τόν 
συγγραφέα. Διά τούτο ό Παλαμάς άπηύθυνε τήν έπιστολήν ταύ- 
την έκθέτουσαν τάς περί έκπορεύσεως τού Πνεύματος καί γνώ- 
σεως τού Θεού γνώμα; αύτοΰ. Εστάλη τό φθινόπωρον τού 133G.

2) Β ' πρός ’Ακί\δυνον. Ό  ’Ακίνδυνος έπέβειξε τήν προη- 
γου}ΐένην έπιστολήν εί τόν Βαρλαάμ, άμφότεροί δέ δγραψαν 
πρός τόν Παλαμάν, 6 μέν πρώτος ζητών μετριοπάθειαν, δ δέ 
δεύτερος παραπο νούμενος καί διαγράφων τά δρια τού άνθρω- 
πίνου λόγου. Ή  παρούσα έπιστολή είναι σύντομον άπαντητικόν 
γράμμα, δηλοΰν, οχι υπέρ τάς προσωπικά; συμπάθειας κεΐται 
ή αλήθεια καί δτι 6 άποστολεύς δέν θά ήτο αύστηρός κριτής 
τού Βαρλαάμ, έάν ούτος δέν έμβίωνε τήν άξίαν τής πάτε-
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ρικής θεολογίας. ’Εστάλη κατά τάς άρχάς τού 1337.
3) Α ' Πρός Βαρλαάμ. Είναι πραγματεία απαντητική πρός 

τόν Βαρλαάμ. Δέν έκδηλώνει διάθεσιν πρός ρήξιν μετ’ αυτοί? 
καί αναγνωρίζει την ευφυΐαν και τήν πλουσίαν μόρφωσιν. ’Επε
κτείνει τά θέματα της Α ' πρός ’Ακίνδυνον, ιδίως τό γνωσιολο- 
γικόν, και προσπαθεί να συντρίψη τήν διαλεκτικήν μέθοδον του 
Βαρλαάμ καί ν’ άναδείξη τήν αποδεικτικήν διά τής αυθεντίας 
μέθοδον. ’Εστάλη κατά τάς άρχάς του 1337.

4) Β ' Πρός Βαρλαάμ. ’Εστάλη εις συμπλήρωσιν τής προη- 
γουμένης, τό θέρος του 1337. Είναι πραγματεία έξετάζουσα 
τό πρόβλημα περί διαλεκτικής καί αποδεικτικής μεθόδου. Εις 
τήν γνώμην του Βαρλαάμ δτι ό Θεός προηγείται των κοινών 
έννοιών καί αξιωμάτων, διό δέν ύπόκειται είς τήν δι’ αυτών 
αποδεικτικήν μέθοδον, δ Παλαμάς άπαντρ δτι άντιθέτως τά 
φθαρτά πράγματα δέν Ιχουν άπόδειξιν, μόνον δέ είς τά αιώνια 
χωρει άπόδειξις, μέ τήν διαφοράν δτι αΰτη δέν δύναται νά είναι 
ανθρώπινον κατασκεύασμα.

5) Γ ' πρός Ακίνδυνον. ’Εστάλη έκ Θεσσαλονίκης είς Κων- 
σταντινούπολιν κατά τάς άρχάς του 1341. Εΐχεν ήδη έπεκταθή 
ή έρις καί ένταΰθα γίνεται λόγος περί διακρίσεως ουσίας καί 
ένεργειών του Θεού, τής πρώτης άκτ&στου και άκαταλήπτου, 
των δευτέρων άκτιστων έπίσης, άλλα καταληπτών. Είς τάς τε
λευταίας παραγράφους ή έπιστολή λαμβάνει προσωπικόν χαρα
κτήρα μαρτυρούσα, δτι δ μέν Βαρλαάμ εΐχεν ήδη μεταβή εΐ; 
τήν πρωτεύουσαν δ δέ Παλαμας προετίθετο νά πράξη τό αυτό.

Ύ ηερ των ίερώς ήσνχαζόντων.

Ό  Βαρλαάμ είχε συντάξει σύγγραμμα έκ τριών βιβλίων 
κατά τών ήσυχαστών, περί του περιεχομένου του δποίου ήκουσεν 
ό Π αλαμάς, χωρίς δμως νά τό ΐδη, διότι έτηρεΐτο άπόκρυφον. 
Ήναγκάσθη τότε νά συνθέση άντίστοιχον σύγγραμμα κατά τάς 
άρχάς το 1338 συγκείμενον καί τούτο έκ τριών βιβλίων. ΕΙς 
τό πρώτον άξιολογεί τήν έξω σοφίαν, δίδων είς αυτήν περιω- 
ρισμένην άξίαν καί ομίλων περί δύο γνώσεων, τής άνθρωπίνη; 
καί τής θεία;· εΐ; τό δεύτερον πραγματεύεται περί τής κατοχής
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καί συνελίξεως του νού έντδς του σώμααος, χό όποιον κατά τας 
συνθετικός άνθρωπολογικάς προϋποθέσεις αυτού θεωρεί δξιον 
αγιασμού είς τό τρίτον, μετά άνακεφαλαίωσίν χών περί διπλής 
γνώσεω; καί περί όλοκληρώσεα>; χοΰ άνθρώπου διά του όργα- 
νικου συνδέσμου ψυχή; καί σώματος, πραγματεύεται τά περί 
θείου φωτισμού καί χελειώσεως. Κατά τδ 1339 δ Παλαμας 
ελαβε γνώσιν του συγγράμματος του Βαρλαάμ, έλαφρώς δια
σκευασμένου, καί συνέταξεν άλλα τρία βιδλία πραγματευόμενα 
τά αύτά αντικείμενα, άλλα μετά μεγαλντέρας έπεξεργασία; καί 
προσεκτικής άναιρέσεω; χών γνωμών τού Βαρλαάμ. Μετά ταύτα 
ό Βαρλαάμ συνέταξε τό εργον Κατά Μασσαλιανών, είς τδ ο
ποίον κατηγορεί τού; ήσυχαστά; καί τδν Παλαμάν προσωπικώ;, 
δτι δέχονται τά; περί σημασίας τής προσευχής καί τής θέας 
τοΰ Θεοΰ άντιλήψεις ιών Μασσαλιανών, ώς έλέγοντο συνήθθ)ς 
οί Βογόμιλοι. Την κατηγορίαν ταύτην άπέσεισεν ό Παλαμας 
διά τριών νέων βιδλίων, γραφένιων κατά τάς άρχάς του 1341. 
Ή δη ό συγγραφεύ; έκφράζει υποψία; περί τών προθέσεων 
καί διαθέσεων χοΰ αντιπάλου του περί μεθέξεως τή; θεότητος, 
καθιστάμενη; δυνατής διά τή; διακρίσεως καί τών μεθεκτών 
ένεργειών τοΰ Θεοΰ.

'Ομολογιακά κείμενα.

1) Άγιορειτικδ; τόμος. Συνταχθείς κατά τδ τέλος τοΰ 
1340 καί υπογράφει; υπό τών ηγετών τής άγιορειτικής πολι
τείας, όμιλε! περί τοΰ διανοίγοντο; την διάνοιαν φωτισμού διά 
τών μυστηριωδών ένεργειών τού Πνεύματος.

2) ‘Ομολογία πίστεως. ’Αποτελεί άκριδή διθεσιν τής όρθο- 
δόξου πίστεως, συνταχθείσα έν τη φυλακή τδ 1343-1344 καί 
έπικυρωθείσαν υπό τής συνόδου του 1351.

3) Άναίρεσι; τού τόμου ιού Καλέκα. Γραφεΐσα κατά τά; 
άρχάς τού 1345 άνασκευάζει έπιστολήν τού Καλέκα', δι’ ής 
οθτο; άνεκοίνωσε την διά συνόδου καταδίκην τοΰ Παλαμά.

4) Άναίρεσις γράμματος τοΰ ’Ιγνατίου ’Αντιόχειας. Ό  2

2. PG 150. 691 -894.
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’Ιγνάτιο; μεταβάς είς τήν Κωνσταντινούπολή κατά το τέλος 
του 1344, ένέκρινε τήν καταδίκην του Παλαμά καί διά γράμ
ματος ύπε στήριξε τήν στάσιν του. Ή  άναίρεσις αυτού συνετά- 
χ·θη πιδανώς τό 1345.

5) Άναίρεσις γράμματος του πατριάρχου Καλέκα. Γρα- 
φεΐσα ιό 1346, άνασκευάζει συλλογήν χωρίων καί προτάσεων 
ύποβληδεισών ύπό του Καλέκα είς τήν βασιλομήτορα "Ανναν.

6) Περί ρήσεως του Μ. Βασιλείου (ανέκδοτος). Είς τόν 
συνοδικόν τόμον τσΟ 1351* περιλαμβάνεται καί χωρίον του Μ. 
Βασιλείου έκ του Ανατρεπτικού καί απολογητικού Ευνομίου, πε
ρί του δτι δ Πατήρ είναι υποστάτης τής χάριτος, άρα καί του 
ΤΙου, χωρίς τούτο νά σημαίνη δτι ή χάρις είναι κτιστή. Ό  
Ν. Γρήγορος παρετήρησεν δτι τό κείμενον δεν είχε τήν λέξιν 
«ύπειστήσαιτα» άλλ’ «έτεκνώσατο», ό δέ Παλαμάς άπήντησεν 
δτι υπάρχουν είς τά χειρόγραφα καί αί δυο γραφαί, αι όποΐτι 
άλλως είναι Ισοδύναμοι. Έγράφη κατά τό 1356-1357.

’Επιοτολαΐ άναφερόμεναι είς  τ ή ν  έριδα.

Προέρχονται από τήν δευτέραν περίοδον τής έ'ριδος καί δή 
άπό τήν έποχήν του διαϊγμοΰ καί τής φυλακίσεως του Παλαιιά 
(1342-1346).

1) Π*ρός ’Αρσένιον Στουδίτην. ’Απάντων είς ’Αρσένιον ά- 
νασκευάζει τήν περί διθεΐας κατηγορίαν. Εστάλη κατά τό 1342. 
Ό  Αρσένιος συνέθεσε στίχους είς τιμήν του Παλαμά.

2) Πρός ’Ιωάννην Γαβράν. Ό  Γαβράς ήτο συγγραφεύς 
πιθανώς έκ Θεσσαλονίκης, φίλος του ’Ακίνδυνου καί άντιησυ- 
χαστής. Ή  έπιστολή του Παλαμά περιέχει Ικϋεσίν συζητήσεως 
αύτοΰ με φίλον του ’Ακίνδυνου, τήν δποίαν παρουσιάζει ώς 
γενομένην δτε ήτο περί (ορισμένος έντός μονής, άρα τό 1342. 
*0 άκινδυνιστής φέρεται ώς μεπαπεισθείς.

3) Πρός Παύλον Άσάνην. Ό  Παύλος άνήκεν είς τόν 
βυζαντινόν κλάδον καί ήτο μαθητής τού Παλαμά. Ή  έπιστολή 
αύτη, ούσα απαντητική, άναιρεΐ στίχους καί πραγματείας τού 3 4

3. PG 151. 144Β.
4. PG 29, 624Α.
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Άκινδύνου κατά του άποστολέως. ’Εστάλη τό 1343-1344.
4) Προς ’Αθανάσιον Κυζίκου. Γράφων πρός τόν ύπαστη- 

ρικτήν του έπίσκοπον, άποδεικνύει δτι αί περί θείου φωτός 
καί θείας χάριτος απόψεις του ’Ακίνδυνου είναι δμοιαι πρός 
τάς του Βαρλαάμ. ’Εστάλη τό 1343-1344.

5) Πρός Δαμιανόν φιλόσοφον. ’Απευθυνόμενος πρός τόν 
πεπαιδευμένον τούτον μοναχόν, αναιρεί τά λεγόμενα είς τούς 
άντιπαλαμικούς στίχους του ’Ακίνδυνου καί παρατηρεί 6τι οΰ- 
τος παραθέτει παραπεποιημένα τά κείμενά του. ’Εστάλη τό 
1343-1344.

6) Πρός μοναχόν Διονύσιον. 'Εξηγεί τήν χρησιμοποίησίν 
νέων δρων έν τή θεολογίρ του. ’Εϊστάλη τό 1343-1344.

7) Πρός Δανιήλ Αίνου. Ό  Δανιήλ αναποφάσιστος άκόμη, 
έτάχθη υπέρ του Παλαμα βραδυτερον. Ή δ η  ό άποστολεύς 
έκθέτει προς αύιόν τάς άπόψεις του καί παρατηρεί, δτι δέν 
είναι σύμφωνος πρός τά πράγματα ή έντύπωσις δτι οί περισ
σότεροι των πεπαιδευμένων έπισκόπων υποστηρίζουν τάς γνώ- 
μας τού ’Ακίνδυνου. ’Εστάλη τό 1343-1344.

8) Πρός τόν Νομοφύλακα Συμεών. Ζητεί νά προφυλάξη 
τόν νομοφύλακα από τάς έπιδράσεις άντιησυχαστών καί έπι- 
κρίνει τήν λεξιθηρίαν αύτών. ’Ενστολη τό 1343-1344.

9) Πρός Βησσαρίωνα. ’Εκθέτει πρός τόν Λαυριωτην τού
τον μοναχόν τά συμβάντα είς τήν σύνοδον του 1341, παρα- 
πονείται διά τήν Шы-ψιν κατανοήοεως μεταξύ μοναχών τινων 
τής Λαύρας καί άποοτέλλει χαιρετισμούς είς τόν ήγούμενον 
Φιλόθεον καί άλλους γνωρίμους. Εστάλη τό 1843-1344.

10) Πρός Φιλόθεον. ’Εκθέτει τά άπό της συνόδου του 
1341 καί έξης γεγονότα καί τά τής καταδίκης αύτου ύπό τού 
Καλέκα, όφειλομένης είς πολιτικούς λόγους. Γνωρίζει δτι είχε 
διαδληθή μεταξύ των μοναχών τον "Όρους καί δτι οί μοναχοί 
είχον γράφει είς τόν πατριάρχην ζητοΰντες τήν άθώωσίν του. 
’Εστάλη τέλος τού 1344.

11) Πρός τούς γέροντας του Αγίου Ό ρους. ’Εκθέτει τά 
γεγονότα άπό τού 1341 καί έξης καί ευχαριστεί τούς άγιορείτ 
τας διά την πρός τόν πατριάρχην έπισιολήν των, 0στω καί άν 
αυτή άπέβη άκαρπος. Ί3στάλη τέλος του 1344.
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12) А ' πρός Μακάριον. Σημείωμα προ; τον έν Λαύρςι 
ευρισκόμενον αδελφόν του, εις τό όποιον παρατηρεί δτι οΐ ά- 
γιορεΐται δέν καιτενόησαν δτι πυρ καίεται και κυριαρχεί. ’Ε
στάλη τέλος του 1344.

13) В ' πρός Μακάριον. Καίτοι ακόμη έν φυλακή, έκφρά- 
ζει τήν έιλπίδα περί αίσιας έξελίξεως των πραγμάτων, στηρι· 
ζόμενος είς τήν σύγκρουσιν μεταξύ Καλέκα και τής βασιλομή- 
τορος νΑννης, έξ αίτιας τής χειροτονίας του ’Ακίνδυνου, τήν 
όποιαν αυτή δέν ένέκρινεν. Εστάλη κατά τάς άρχάς τού 1345.

14) Πρός τήν αύτοκράτειραν *Άνναν Παλαιολογΐναν. Άν- 
ταποκρινόαενος εΐ; τήν έπιθυμίαν τής βασιλομήτορος νΑννης, 
ή όποια αντιλαμβάνεται πλέον δτι ό Παλαμάς είναι θύμα των 
πολίτικων συγκρούσεων', γράφει, δτι ό χαρακτηρισμός τού δι- 
δεΐτου ανήκει περισσότερον είς τούς αντιπάλους του. Εστάλη 
τό 1346.

Πραγματεϊαι άναφερόμεναι είς τήν $ριδα.

’Εγρ άφησαν αί πλεΐσται κατά τήν δευτέραν περίοδον τής 
£ριδος καί τινες κατά τήν πρώπην.

1) Περί ένώσεως καί διακρίσεως. Στηριζόμενος είς Διο
νύσιον τόν ’Αρεοπαγίτην, έξηγεΐ πως ιπάρχουν διακρίσεις έν 
τφ θεψ, κατά τάς ένεργείας των υποστάσεων, άλλ* ομοίως καί 
δνωσις κατά τάς κοινά; ένεργείας αυτού. Ή  θέσις ομοιάζει 
πρδς τήν τής Γ ' πρός Άκίνδυνον. ’Εγράφη πιθανώς τό 1341.

2) Διάλεξις όρθοδόξου καί βαρλασμίτου. Ώ ς δαρλααμίτην 
ένναεΐ προφανώς όπαδόν τού ’Ακίνδυνου, τού όποιου οΐ κατά 
τού Παλαμά λόγοι εύρισκον μεγαλντέραν άπήχησιν, διότι δέν 
έφαίνετο σύμφωνων είς δλα τά σημεία μετά τού Βαρλαάμ. Λέ
γεται ένταύθα δτι at απόψεις τού Άκινδύνου περιλαμβάνονται 
είς τάς συνοδικώ; καισδικασθείσας. Ό  Παλαμάς αποδίδει τόν 
δρον «θεότης» ε!ς τήν θείαν ένέργειαν, τής όποιας ή μετοχή 
θεοποιεί τόν άνθρωπον, καί ή όποια έν σνναφεία μέ τήν ύπερ- 
κειμένην ‘θεότητα ήτοι τήν θείαν ουσίαν. Κατ’ άπαίτησιν τού 
Καλέκα 6 ’Ακίνδυνος συνέταξεν άναίρεσιν του διαλόγου τούτου. 
’Εγράφη κατά τά; άρχάς του 1342.
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3) ’Απολογία περί διθεΐας. ’Απορρίπτει την κατηγορίαν 
περί διθεΐας, στηριζομένην είς την διάκρισιν ουσίας καί ένερ
γείας, λεγομένης καί αυτής θεστητος. Ό  ’Ακίνδυνος είχεν ήδη 
γράψει Κεφάλαια κατά του Παλαμα, είς ιά  όποια ούτος ευ
ρίσκει aoin]σιν πάση; μεθέξεως τής θεότητος. Έγράφη τδ 1342 
καί μετά των δύο επομένων αποτελεί τριλογίαν.

4) Περί -θείας καί θεοποιού μεθέξεως. ’Επεκτείνει τό αυτό 
θέμα περί διακρίσεω; ουσίας καί ένεργείας καί περί τής μεθέ
ξεως τής ένεργείας. Έγράφη τό 1342.

5) Περί διχοτομήαεως Θεού υπό Βαρλαάμ καί Άκινδύνου. 
Λέγεται δτι έάν δεν είναι δυνατή ή μέθεξις τού ύψίστου Θεού, 
τότε τό μετεχόμενον είναι δεύτερος κτιστός Θεός, ώς πρέπει νά 
είναι ή κατάληξις τής δαρλααμικής θεολογίας. Έγράφη τό 1342.

6) Διάλεξις Θεοφάνους πρός Θεότιμον. Είναι, διάλογος με
ταξύ ορθοδόξου Θεοφάνους καί θαρλααμίτου Θεοτίτχου, παρου- 
σιαζόμενος ώς καταγραφείς ύπό τού Θεοφάνους, προσώπου πι
θανώς πλαστού. Ό  διάλογος μετ’ αναδρομήν εις τά έπεισόδια 
τού 1341 άποδεικνύει τήν όρθότητα των απόψεων τού Παλαμα 
περί διαχρίσεως καί μεθέξεως διά πατερικών χωρίων. Έγρά- 
φη τό 1343.

7) Έκθεαις περί των θεοσεδειων Βαρλαάμ καί ’Ακινδύνου. 
Έν τή αντιρρητική ένασχολήσει ό Παλαμάς άνευρε 41 αίρέ- 
σεις, εΐ; τά; οποίας περιπίπτουν οί δύο άντίπαλοί του, παρό
μοιον δέ πράττει καί είς τόν Α ' αντιρρητικόν κατά ’Ακινδύνου. 
Έγράφη τό 1344.

8) Λόγος διασαφών τήν του Βαρλαάμ καί ’Ακινδύνου δό
ξαν. Άνασκευάζων απολογίαν τού Ακινδύνου, παραπονεΐται άτι 
οδτος παραθέτει παραπεποιημένα τά κείμενά του καί υπερασπί
ζεται τάς θέσεις θεολογικού τροπαρίου τού ’Ισιδώρου «φαμέν 
σου θεότητα κυρίως τήν ένέργειαν, πόθψ δέ παλλάκι; καί τήν 
φύσιν αθται δ’ έπεί σοι κοινοί τυγχάνουσι, μιας καί θεότητος 
τριάς, άδαυεν άκτιστου σε». Έγράφη κατά τό τέλος τού 1347.

9) Άπάντησις περί ρήσεως Κυρίλλου. Διά νά άποδειξουν 
οί άκινδυνισταλ δτι δέν διαη>έρει ή ούσία τής ένεργείας προσή- 5

5. Θησαυροί. PG 75. 244Β.
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γον χα>ρίον του Κυρίλλου ’Αλεξάνδρειάς5, ομιλούν περί ταυ- 
τότητος ζωής του Π ατρός και του ΤΙοΰ. *0 Παλαμας παρατη
ρεί Sri ή ταυτότης τής ζωής περιορίζεται έν τη ουσία, ένφ έν 
τη ένεργ®ί<? ό Χριστός καθίσταται ζωή ήμών. ’Εγράφη μετά 
τό 1347.

Μηίββ^τικοί πρός * Ακίνδννο*.

Είναι έππά λόγοι (πραγματεΐαι) γραφέντες έν τη φυλακή 
καί άποτελούντες τό κατά του ’Ακίνδυνου Αντίστοιχον πρός τούς 
'Τπέρ ήσυχ οζόντων. Χρησιμοποιούνται ένταΰθα βαρύτατα απο
σπάσματα έργων τού ’Ακίνδυνου κα'ι πατερικα χωρία. ΕΙς την 
πρώτην πραγματείαν μετ’ άναίρεσιν της περί διθεΐας κατηγορίας 
αποδίδεται είς τόν Άκίνδυνον πλήθος αιρετικών παρεκκλίσεων* 
είς τήν δευχέραν αναιρούνται έργα τού Ακίνδυνου σταλέντα 
πρός τούς μοναχούς Θεσσαλονίκης καί Βέροιας* είς τήν τρίτην 
δογματίζεται πραγματική θεία παρουσία είς τό σώμα τού Χρι
στού* είς τήν τετάρτην γίνεται λόγος ^ερί τής δυνατότητος 
θέας τού θείου φωτός* είς τήν πέμπτη ν αποδεικνύεται ή πρα- 
γματικότης τής θείας χάριτος καί τών πνευματικών δώρων* 
είς τήν έκτην λέγεται δτι τό θειον φως καί at θεΐαι ένέργειαι 
είναι πραγματικοί είς χάς θείας υποστάσεις· είς δε τήν έβδόμην, 
περιέχουσαν πολλά προσωπικά στοιχεία περί τής φιλοακινδυνι- 
στικής στάσεως τής ΒΙρήνης - Εύλογίας Χουμναίνης καί τής 
αποπομπής τού ’Ακίνδυνου από τόν "Αγιον νΟρος, κρίνετοι 
αύστηρώς ή έλληνική φιλοσοφία και ή άπόρριψις τού θείου 
φωτισμού.

Πρός Νικηφόρο* Γρήγορα*.

Είναι τέσσαρες λόγοι (πραγματεΐαι) συνταχθέντες κατά τήν 
μετά τό 1855 περίοδον, δτε λόγφ τής όριστικής έπικρατήσεως 
τού Ίώάννου Ε ' Π αλαιολόγου έδημιουργήθη έντύπωσις δτι ή- 
το δυνατόν ν’ άντικατασταθούν Ы άντιησυχασταί. At δύο πρώ
τοι πραγμαχεΐαι, γραφεΐσαι πιθανώς τό 1357, άναφέρονται είς 
τήν έν παλαιτίφ γενομένην συζήτησιν, χής όποίας εχομεν μίαν
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εκθεσιν τού Γρήγορά ευμενή πρός αυτόν® καί έτέραν του Γ. 
Φακιρασή ευμενή προς τον Παιλαμάν6 7 8. Ό  Παλαμάς άμφισβητών 
τήν ακρίβειαν τής έκθέσεω; του Γρήγορά, δίδει Ιδικήν του εκ- 
θεσιν υπό το ψευδώνυμον του αγιορείτου ίερομονάχου Κωνσταν- 
τίου* και εις μέν τήν πρώτην πραγματείαν περιγράφει χάς συν- 
θήκας, ύφ’ άς έγένετο ή συζήτησις, είς δέ τήν δευτέραν άντι- 
κρούει θεολογικώς τήν εκθεσιν τού Γρήγορά. Αί δύο τελευταΐαι 
πραγματεΐαι, γραςιεΐσα,ι τό 1358, εν έτος πρό τού θανάτου 
τού Ιεράρχου, αναιρούν τούς δογματικούς λόγους τού Γρήγο
ρά®, είς τούς όποιους τό φως τής μεταμορφώσεως παρίσταται 
ώς κτιστόν cal ως συμβολικόν.

Κ είμενα  σ χετικ ά  με τη ν  'Ε κκλησ ίαν  τον.

1) Επιστολή προς τήν ’Εκκλησίαν αυτού. Έγράφη κατά 
τό τέλος τού 1354 Ικ Μικράς Ασίας, όπου ό άποστολεύς διετέ- 
λει αιχμάλωτος των Τούρκίον, περιέχει δέ άξ ιολόγους πληροφο- 
ρίας περί τής κατ α στάσεως των χριστιανών υπό τήν τουρκικήν 
κατοχήν καί ειδήσεις περί συζητήσεων μέ μουσουλμάνους θεο
λόγους, μαρτυρεί δέ τό ένδιαφέρον αύτού διά τό ποίμνιόν του.

2) Πρός άγνωστον. ’Επειδή τό μοναδικόν χειρόγραφον αυ
τής £χει είς ώαν σημείωσιν стф Λισυπάτψ», ύπετέθη δτι αύτη 
έστάλη πρός τον Δαβίδ τόν Δισύτατον, άλλ’ ή σημείωσίς αύτη 
άναφέρεται είς χωρίον τού κειμένου, καθ’ δ ό άγνωστος παρα
λήπτης συνανεστρέφετο τω Δισυπάτψ. Περιέχει μέρος των περί 
τής καταστάσεως έν Μ. ’Ασία πληροφοριών τής προηγουμένης 
έπιστολής. Έγράφη κατά τήν αυτήν έποχήν.

3) Ευχή ένώπιον των αύτοκρατόρων. Είς τήν κατά τό τυ
πικόν των προβλήσεων άπαγγελθεΐσαν ταύτην εύχήν, προφα
νώς τό 1347, όμιλεΐ περί των ευθυνών τού Ιερατικού καί τού 
βασιλικού αξιώματος.

4) Ευχή πρό των πυλών τής πόλεως. Αεχθεΐσα έπί τή είσό-

6. Β υ ζ α ν τ ι ν ή  Ι σ τ ο ρ ί α  30-31.
7. Μ. C&ndal, O r i e n t  C h r i s t .  P e r i o d i c a  16 

(1950), 328-356.
8. Β υ ζ α ν τ ι ν ή  Ι σ τ ο ρ ί α  32 καί 34.
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δψ εί; Θεσσαλονίκην χό 1350 καί αΐτούσα ειρήνην καί μετάνοιαν.
5) Ευχή έπι έχθρικη έπιδραμή. Πιθανώς των Σέρβων κα

τά τδ 1350.
6) Εύχή εν καιρψ ξηρασία;. ΛεχθεΤσα τδ θέρος του 1355 

μετά την διά Κωνσταντινουπόλεως έπιστρονφήν του.

Ά α κ η τ ικ ά  καί π νευμ α τικ ά  κείμενα .

1) Βίος Πέτρου του ’Αθωνίτου. Περί του Πέτρου έρημί- 
του έν νΑθφ κατά τά; άρχάς του Θ ' αΐώνος, είχεν ήδη γρά
ψει ό μοναχός Νικόλαο;9, τούτου δέ τδ δργον υπήρξε πηγή διά 
τδν ύπδ του Παλαμά γρας)έντα Βίον. Ή  εξαρσις τού έρημιτι- 
κού Ιδεώδους είναι απολύτως σύμφωνος προς τάς ήσυχαστικάς 
άρχάς τού συγγραφέω;. Γραφέν τδ 1334 πιθανώς, είναι τδ 
άρχαιότερον Ιργον αύτού.

2) Κεφάλαια περί προσευχής καί καθαράς καρδίας. Είναι 
τρία κεφάλαια περί καθαρότητας καί ερωτισμού, τά όποια δεν 
αποτελούν κατάλληλον πρόλογον των μεταγενεστέρων Ιργων τού 
Παλαμά. Είναι έκ τών άρχαιοτέρων £ργων αύτού.

3) Έτερα κεφάλαια. Τέσσαρα κεφάλαια γραφένια ωσαύ
τως είς πρώιμον περίοδον.

4) Π ρδ; Παύλον Άσάνην περί μεγάλου σχήματος. ’Ε
πικρίνει τήν άπδ τού Η ' αΐώνο; είσαχθεϊσαν διάκρισιν μεταξύ 
μεγαλοσχήμων καί μικροσχήμων, Ιν συμφωνίρ μετά Θεοδώρου 
τού Στουδίτου. Ό  Άσάνης εΐναι ο αύτδς ,μέ τδν πρδς δν ή 
άλλη άντιακινδυνιστική έπιστολή, άλλ’ ή παρούσα έγράφη πι
θανώς ένωρίτερον.

5) Λόγο; πρδ; τήν όσίαν Ξένην. Ή  Ξένη ήτο μοναχή 
μεγάλως τιμωμένη καί παιδαγωγός των θυγατέρων ’Ανδρονί
κου Γ '. Έν ifj πραγματείρ τούτη, γράφε ίση περί τδ 1345, 
αναπτύσσονται αΐ άνθρωπολογικαί και δογματικά) προϋποθέσει; 
τού Ασκητισμού.

6) Λόγος πρδς φιλοσόφους Ίωάννην καί Θεόδωρον. Ήσαν 
πιθανώς κοσμικοί μοναχοί έντριδείς περί τήν φιλοσοφίαν, διό

9. Κ. Lake, T h e  e a r l y  d a y s  o f  m o n a s t i c i s m  
o n  M o u n t  A t h o i ,  Oxford 1909, 18 - 39.
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καί ή πραγματεία αυτή έρμη νεύει τά τής πνευματικής άσκή- 
(τεα>; με δρους καταληπτούς εις τούς τότε φιλοσοφούντας. ’Ε- 
γοάφη περί τό 1345.

7) Δεκάλογος τη; κατά Χριστόν νομοθεσίας. ’Αναμορφώνει 
τόν μωσαΐκόν δεκάλογον κατά τήν διδασκαλίαν της Καινής Δια
ρ κ ή ς  και των Πατέρων. Έγράφη πιθανώς κατά τήν μετά 
τό 1347 έποχήν.

8) Κεφάλαια φυσικά και θεολογικά. ’Επεξεργάζεται άνθρω- 
πολογικώ;, δογματικά); και ηθικώς τά τής πνευματικής άσκή- 
σεως, έπειδή δέ έλάχιστα σημεία πολεμικής περικλείει, δύναται 
νά θεωρηθη ώς τό δογματικώτερσν τών Ιργων του Παλαμά. 
Έγράφη περί τό 1348.

Ό μ ιλ ία ι.

Μ  πλεΐσται έξεφωνηθησαν δτε δ Παλαμάς ήτο πλέον άρχιε- 
πίοκοπος, ακολουθούν δέ κατά μέγα μέρος τό λειτουργικόν ή- 
μερολόγιον. Ή  συλλογή αυτών αποτελεί έν έκ τών καλυτέρων έρ
γων του ουγγραφέω:. Συνθέτει τάς δψεις του ηθικού, τού κυι- 
νωκικού καί τού λατρευτικού βίου μέ κέντρον τήν διά τού Χρι
στού δοθεΐσαν είς χόν κόσμον σωτηρίαν, καί διαποτίζει μέν αυ
τά; μέ τά; περί πνευματικής τελειώσεως Αντιλήψεις του, άλλά 
σπανιώτατα υπαινίσσεται τάς θεολογικάς άντιθέσεις. ΕΙς ταύ- 
τας άνευρίσκομεν ένα κόσμον διάφορον τού ήσυχαστικού μο
ναχικού κόσμου.

Θεολογιχή did ασχολία.

Меха στασιμότητα πολλών αΙωνων δ Γρηγόριο; Παλαιχάς 
έπέτυχε νά Ανανέωση τήν θεολογικήν δρολογίαν καί νά βώση 
νέας κατευθύνσεις εΐ τήν θεολογικήν σκέψιν. Ήρνήθη νά δεχθη 
τήν διαλεκτικήν τών έννοιών καί ένδιεφέρθη νά κατοχυρώση 
τήν προσωπικότητα τού θείου δντος. 'Αποδώσας υψηλήν αξίαν 
fit τόν άνθρωπον, έπέτυχε νά έρμηνευση σαφώς καί δρθώ;
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τούς δρους, υπό τούς όποιους συντελεΐται ή κοινωνία του με 
τον Θεόν. ΕΓις τούς αγώνας του πρέπει ν’ άναζητήσωμεν μίαν 
από τάς εξηγήσεις της έπιβιώσεως τής ’Ορθοδοξίας μετά τόσα; 
περιπετείας και θλίψεις.

1. Φ ι λ ο σ ο φ ί α ,  θ ε ο λ ο γ ί α  κ α ί  θ ε ο π τ ί α .  Τον 
χαρακτήρα τής θεολογίας τού Παλαιιιά προκαθορίζει ή αφε
τηρία αυτού* δεν έξεκίνησεν από ώρισιένας έκ τών προτέροον 
διαμορφο)θείισας φιλοσοφικός έννοιας, άλλ’ από μίαν πραγμα
τικήν κατάστασιν προσωπικών έιμπειριών, τάς οποίας έζήτησε 
νά κατοχυρώση θεολογικώς* διά τούτο ήρχισε νά γράφη εις 
προκεχωρημένην ήλικίαν. Ούτως ή ύπ’ αύτού προβαλλομένη 
γνώσις είναι διάφορος τής τού Βαρλαάμ καί τών άλλων άντι- 
ησυχαστών.

Αΐ σκέψεις τού Βαρλαάμ ετεινον πρός μονομερή διατύπω- 
σιν τής γνώσεως καί τής διαγωγής, καθ’ δσον ούτος έκ τής 
φιλοσοφίας παρήγε πάσαν γνώσιν καί πάσαν ηθικήν καθαρότη
τα. Ίσχυρίζετο δτι είς τήν σοφίαν συμβαίνει δ,τι καί είς τήν 
υγείαν, ή όποια είναι ένιαία, καί δέν είναι άλλη μέν ή υπό τού 
Θεού διδομένη, άλλη δέ ή υπό τού Ιοπρού έξασφαλιζομένη* ούτω 
μία είναι καί ή σοφία, είτε θεία είτε ανθρώπινη, καί πρός τήν 
εύρεσιν τής μιας άληθείας κατατείνει αύτη1 2 3.

Ό  Παλαμάς άρνεΐται τούτο, Ισχυριζάμενος δτι, άν είς 
αυτήν ταύτην τήν φιλοσοφίαν παρατηρούνται διάφοροι κατευ
θύνσεις, πολύ Ισχυρότερα είναι ή διαφοροποίησις μεταξύ φιλο
σοφίας καί θεολογίας. Πράγματι υπάρχουν δύο σοφίαν ή ζη
τούσα νά Ικανοποίηση τάς άνάγκας τού κοινωνικού βίου καί'· 
τήν διανοητικήν περιέργειαν, καί ή δδηγουσα είς σωτηρίαν. 
Ή  διάκρισις δικαιολογείται διά τής καταφυγής είς τήν ύπαρξιν 
διττών δώρων τού Θεού, έκ τών οποίων άλλα μέν είναι φυσικά, 
δεδομένα είς δλους, άλλα δέ υπερφυσικά καί πνευματικά, διδό
μενα είς τούς καθαρούς καί τούς αγίους*. νΕχει δέ τήν ρίζαν 
είς παλαιάν χριστιανικήν πεποίθησιν, τήν όποίαν εύρίσκομεν

1. Υ π έ ρ  ή ο υ χ α ϋ ό ν τ ω  ν 2, 1, 4 έ.
2. Αυτόθι 2,1,5.
3. Αύτόθι 2, 1, 25.
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καί είς τούς Καππαδόκας4. Ή  φιλοσοφία εΙσάγει είς τήν γνώ- 
σιν των οντων τού κόσμου τούτου καί παρέχει κανόνα κοινωνι- 
κής συμβιώσεως, άλλ’ δταν έκφεύγη των ορίων τούτων, καθί
σταται ματαιοπονία' «της μεν δή περί πρδξιν κατά κόσμον 
η ι̂λοσοφίας τέλος, δι* ής προς τό παραυτίκα συνοίσειν μέλλον, 
ήθη τε κοσμείται καί τέχναι συνίστανται καί τά κατ’ οίκους 
καί πόλεις εύ διατίθεται, τό του παρόντος βίου υπάρχει λυσιτε
λές. ΕΣ δε τις εΐη πράξις, ή μή πρός τούτο τείνει, ματαιοπονία 
δικαίως αν προσρηθείη καί αύτοϊς τοίς τφ κόσμφ τούτψ προστε- 
τηκόσι. Τής δέ περί λόγους φιλοσοφίας εργον, δι* ής φύσεως 
καί κινήσεως έρευνώμεθα λόγους καί των τής; ύλης άχωρίστως 
χωριζομένων αναλογίας καί σχηματισμόν καί ποσότητας ή §ν 
τοΐς ούσι πραγματεία τή; αλήθειας έστίν. ΕΓι δέ τις λέγει 
τής εφικτής αλήθειας, εί μεν έκών, πονηρός έπόβουλος ακοής, 
εί δ’ άκων άφιλόσοφος»5 6. Καί είς αύτήν τήν γνώσιν των δντων 
μερικώς μόνον εισάγει, διότι, τό παθητικόν τής ψυχή? έπανα- 
στάν διέστρεψε τάς έν ήμΐν εικόνας καί άπεμάκρυνε τό διορα
τικόν, ουτω δέ αυτή στηρίζεται πλέον είς πιθανολογίαν, έπιτρέ- 
πουσαν αντιφάσεις καί διαφωνίας. Διά τούτο ή ένασχόλησίς 
με τήν φιλοσοφίαν είναι μεν χρήσιμος, ώς γυμνάζουσα καί ο- 
ξύνουσα τούς δφθαλμούς τής ψυχής, καί είναι φυσικόν χά
ρισμα®. ’Αλλά δεν πρέπει νά τυρρανή ταύτην μέχρι γήρατος7. 
Διαχωρίζων ό Παλαμάς τήν γνώσιν, δέν προχωρεί καί είς χω
ρισμόν τής αλήθειας, διότι δίδει διάφορα αντικείμενα είς ταύτας* 
έργον τής φιλοσοφίας είναι ή μελέτη τών όντων, Ιργον δέ τής 
θεολογίας είναι ή μελέτη του Θεού. "Αν αί δύο οοφίαι κατα
λήξουν εί; διάφορα συμπεράσματα, ταΰτα δέν θά έπι βάλουν άνα- 
γνώρισιν διπλής αλήθειας, καθ’ δσον τά άντιχείμενα παραμένουν 
διάφορα.

Τό έργον τής θεολογίας είναι άσυγκρίτως ύπέρτερον του 
τής φιλοσοφίας καί τή; έπιστήμης* «ου τό είδέναι μόνον Θεόν, 
ουδέ τό γινώσκειν τον άνθρωπον έαυτόν καί τήν έαυτού τάξιν

4. Βασιλείου, eic 14 ψαλμόν 2, PG 29, 256. ΓρηγορΙου Θεολόγου, 
Ό μ ι λ Ι ο  16, 2. PG 35, 936.

5. Κ α τ ά  Ά κ ι ν δ ύ ν ο υ  6,1.
6. Αυτόθι 3,9.
7. Υ π έ ρ  ή σ υ χ α Ζ ό ν τ ω ν Ι ,  1,3.
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υψηλότερα γνώσίς έστι φιλοσοφίας καί αστρολογίας καί πάση: 
τής περί αυτά; φιλοσοφίας, αλλά κα'ι τό είδέναι τον καθ’ ήμά; 
νουν την έαυτοΰ ασθένειαν καί ταύτην Ιάσασθαι καί ζητεΐν 
/τολλω κρεΐττον άσυγκρίτως άν εΐη του είδέναι καί διερευνάν 
άστρων μεγέθη καί φύσείον λόγους»8 9.

’Αλλ’ είναι δυνατή ή γνώσις του Θεού; 'Τπό των αντιπάλων 
τοΰ Παλαμα προσήγετο τό χωρίον του Ίωάννου, κατά τό όποι
ον «Θεόν οΰδείς έώρακε πώποτε»* τό έκ του χωρίου όμως συμ- 
πέρασμ.α περί τοΰ δτι ot ήσυχασταί πλανώνται ίσχυριζόμενοι δτι 
βλέπουν τό θειον ςχος αμφισβητείται, διότι δ Κύριος είπεν δτι 
«ot καθαροί τον Θεόν δψονται»0. Πράγματι ό Θεός είναι αό
ρατος ώς άσώματος, άλλ5 οΰτε ό Βαρλαάμ άρνεΐται τήν θέαν 
αΰτοΰ, καθ’ δσον παραδέχεται δτι οΰτος δραται διά τής καθα
ρά; ένεργείας τοΰ νοΰ έν έκοτάσει από των υλικών. ’Ήτοι ό 
Βαρλαάμ, σύμφωνων πρός τήν νεοπλατωνικήν άποψιν, έκδέχε- 
ται τόν Θεόν ώ; άκατάληπτον δχι δι’ άλλον λόγον, αλλά διά 
τήν φυσικήν άδυναμίαν τοΰ άνθρώπου καί ώς μόνον μέσον άρ- 
σεως τής άγνωσίας ευρίσκει τήν λύσιν σώματος καί ψυχής' άλλά 
καί πάΙλιν ένόει τήν γνώσιν συμβολικήν. Καί ό Παλαμάς βε
βαίως δέν διενοήθη ποτέ δτι δ Θεός είναι πλήρως καταληπτός. 
Σύμφωνων κατ’ άρχήν μετά τοΰ Βαρλαάμ, ήκολούθει έπειτα χω
ριστόν δρόμον, διότι άποδίδει τό άκατάληπτον εις Ιδιότητα τοΰ 
Θεσΰ, ή όατοία αίρεται δποτεδήποτε θελήση τοΰτο 6 Θεός ή πλή
ρωσή δ άνθρωπο; ώρισμένας προϋποθέσεις.

Οΰτως δ Παλαμάς εύρίσκει έν χή προσεγγίσει πρδς τδν 
Θεόν μίαν αντινομίαν, διότι οΰτος είναι ταυτοχρόνως καί ча- 
ταληπτός καί άκατάληπτος* τοΰ Θεοΰ τόν μέν είναι άγνωστον 
τό δέ γνωστόν, καί τό μέν άρρητον τό δέ ρητόν. Ή  γνώστς 
αΰτη έπ«τυγχάνεται διά τής «θεολογίας», ή δπαία είναι διττή, 
καταφατική καί άποφατική. Δΰο δέ είναι τά μέσα τής καταφα
τικής θεολογίας* «*ЕЬс μέν των κοινών έννοιών τε καί αξιωμά
των δντως δστιν, οΰ τών θείων ένι συνίστασθαι τάς άποδείξεις. 
Τί δέ τά παρ’ αύτοΰ τοΰ αγίου Πνεύματος διά τών έν αύτφ 
λαλουντων ήμΐν άποκεκαλυμμένα; ΤΑρ? ουχ ώς αΰτοπί στους

48

8. Κ ε φ ά λ α ι α  29.
9. Ματβ. 5. 8.
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και αναπόδεικτους δεξοίμεθα άρχάς;»1·. ‘Επομένως ώς πρώτον 
μέσον είναι ή λογική, ή, οποία διά της θέας των δντων άγεται 
εις τι να γνωσιν, διότι «των έν τψ δημιουργικφ λόγψ αί είχόνες 
έν ήμΐν είσι»10 11 12 13, καίιτοι αύται ήμαυρ ώθησαν διά της πτώσεως* 
ώς δεύτερον μέσον είναι ή Γραφή καί Ы Πατέρες. Τά μέσα 
ταύτα παρέχουν άφορμάς πρός γνωσιν, άλλα δέν είναι αποδεί
ξεις περί του Θεού.

Ό  Διονύσιος είχε προτιμήσει τήν άποφατικήν θεολογίαν, 
άπαιτών σπως ό άνθρωπος απαλλαγή δλων των αίσθήσεων καί 
των νοητικών λειτουργιών διά να νοήση τδν Θεάν καί δι* έκ- 
στάσεως ςρ̂ άισχι είς τόν γνόφον, δπου θ ’ απόλαυση τήν χαράν 
τής θέα;, μολονότι ή θέα καί πάλιν θά παραμείνη σκοτεινή1', 
δηλαδή κατά βάθος τούτο άποτελεΐ βυθισμόν είς τό σκότος. 
Άλλ* αί ανθρωπυλογικαί προϋποθέσεις τού ΙΙαλαμα δέν έπιτρέ- 
πουν τοιαύτην τοποθέτησιν. Εκείνο τό όποιον εύρίσκεται κατ’ 
αύτόν πέραν τής καταφατικής θεολογίας, είναι ή πίστις, ήτις 
συνιστφ καί τήν άπόδειξιν των θείων ή μάλλον μίαν ύπεραπό- 
δειξιν* «πόση; άποδείξεως κρείττων καί olor άρχή τις άναπό- 
δεικτος Ιεράς άποδείξεως ή πίστις έστίν»1’. Ή  πίστις είναι ύ- 
περφνσική δύναμις, ή όποια υπερβάλλει βλας τάς νοητικάς δυνά
μεις τής ψυχής. Δέν άρνεΐται δ Παλαμας τήν άποφατικήν θεο
λογίαν, αλλά δίδει είς αύτήν άλλην χροιάν καί τήν διορθώνει* 
δύναται νά λεχθη δτι δι* αυτόν αποφατική θεολογία είναι αί 
υπερφυσικά! ένέργειαι τής πίστεως. *Τπ’ αύτήν τήν έννοιαν 
ή θεολογία δλοκληρώνεται διά τής θεοπτίας* «άλλο άρα τό κυ
ρίως τούτο φως καί ό θείος ούτος γνόφος καί άσυγκρίτως ύπερέ- 
χον τής κατά άπόφασιν θεολογίας»14 15. Τά βλεπόμενα δέ κατά την 
πνευματικήν έκείνην έμπειρίαν τής θεοπτίας δέν είναι φαντα
στικά σύμβολα, αλλά σύμβολα ουσιαστικά άνταποκρινόαενα είς 
τά πράγματα1· Είς τήν τοιαύτην θεολόγησιν ώδηγήθη δ Πα- 
λαμάς διά τής διακρίσεως μεταξύ ούσίας καί ένεργειών τού 
Θεού, περί τής οποίας θά γίνη λόγος κατωτέρω.

10. А ' П р б с  Ά κ Ι ν δ υ ν ο ν  10.
11. Υ π έ ρ  ή σ υ χ α Ζ ό ν τ ω ν  1,1,3.
12. Μ υ σ τ ι κ ή  Θ ε ο λ ο γ ί α  5.
13. Κ α τ ά  Ά κ ι ν δ ύ ν ο и в, 1.
14. Υ π έ ρ  ή σ υ χ α Ζ ό ν τ ω ν  2.3, 52.
15. ΑΟτάΘι 3,1.14.
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2. *0 θ ε ό ς .  *0 Παλαμάς δεν ■θεωρεί ώς τό πρώτον έν 
τφ Θεφ την ουσίαν, διότι προηγείται της ουσίας ή ύπαρξις. 
Δεν είπεν ό Θεός, «έγώ είμι ή ουσία», άλλ’ «έγω είμι ό ών»14· 
συνεπώς δέν είναι δ ών έκ τής ουσίας, άλλ’ ή ουσία έκ ίου 
όντος.* 17 Ή  ύπαρξις του Θεού συνίσταται είς δυο* τήν ουσίαν 
αυτού, ήτίς είναι «αυθύπαρκτος καί αύτοπάτωρ»18, μένει ακα
τάληπτος καί ονομάζεται κατ’ έξοχήν και κυριολεκτικώς θεα
τής ή ύπερκειμένη θεότης, και τάς ένεργείας αυτού. Ή  έντονος 
αύτη διάκρισις αποτελεί θεμελιώδη προσφοράν ιού Παλαμά εις 
τήν θεολογικήν σκέψιν. At ένέργειαι είναι at άλλως λεγόμενοι 
Ιδιότητες ή προσόντα. ’Από μακροτάτου χρόνου έγένετο συζή- 
τησις μεταξύ των όνοματιστών κα'ι πραγματιστών περί τής 
ύπάρξεως τών Ιδεών, κατ’ Ακολουθίαν δέ κα'ι τών ιδιωμάτων 
τού Θεού, ή δέ συζήτησις αύτη ύπεισήλθε κα'ι είς τήν ήσυχα- 
στικήν έριδα* οι άντιησυχασται ήρνούντο τήν πραγματικήν ύ- 
παρξίν τών Ιδιωμάτων, ό Παλαμάς ύπερετόνιζεν αυτήν, λέγων 
5ti άλλο είναι ή θεότης καί άλλο ή δαισιλεία, ή άγιότης κ.λ.π.19. 
Αύται Αποτελούν ουσιώδες §ν τψ Θεφ, ώς λέγεται και είς τό 
ύπ* αυτού χρησιμοποιούμενον κάθισμα τής Μεταμορφώσεω;: 

Τήν κεκρνμμένην άστροπήν υπό τήν σάρκα 
τής ουσιώδους σου, Χριστέ, καί ΰείας εϋπρεπείας 
έν άγίφ  *Ορει νπέδειξας.

Παρά ταύτα δέν είναι Ιδιαίτεροι υποστάσεις, άλλ’ ένυπό- 
στατοι, κατά τον υπό Λεοντίου τού Βυζαντίου χρηαιμοποιουμε- 
νον δρον πρός δήλωσιν τών μή έχόντων Ιδιαιτέραν ΰπαρξιν, άλλ’ 
είς άλλην υπόστασιν ύπαρχότων στοιχείων. 'Τφίστανται μόνον 
έν τή προσωπικότητι τού Θεού, διά τούτο δέ και δύνανται νά 
όνομασθούν ύφειμένη θεότης. Διά τής διακρίσεων ταύτης κατέ
στη ή έπίτευξις τής γνωσεως τού Θεού, διότι ένψ ή ουσία αυ
τού παραμένει άγνώριστος, αΐ ένέργειαι υποπίπτουν είς τήν 
άντιληπτικήν λειτουργίαν τού Ανθρώπου, έφ’ δσον ούτος φθάση

1·. ΈΕ. 3,14.
17. Ύ η i p  ή ο υ χ α ζ ό ν τ ω ν  3, 2, 12.
18. Κ α τ ά  Γ ρ η γ ο ρ δ 2 .
18. Α π ο λ ο γ ί α .
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είς κάποιον βαθμόν τελειώσεοος, άλλ* είναι έπίσης είς την διά.- 
θεσιν του ανθρώπου πρός μέθεξιν.

3. " Α ν θ ρ ω π ο ς .  Ό  Παλαμας, ακολουθών τήν γραμ
μήν ιών ανατολικών Πατέρων, τονίζει δτι ό άνθρωπος είναι 
μίγμα δύο διαφόρων κόσμων και οιονεί συνισταμένη αυτών 
«τον άνθρωπον άπειργάσατο παραδόξως είς §ν βραχύ πλάσυα 
ουναθροίσας καί olov συγκεφαλαιωσάμενος τήν άπασαν κτίσιν. 
Διό καί ύστατον τούτον ^δημιούργησε, των κόσμων άμφοτέρων 
έχόμενον καί άμψοτέρους έπικοσμούντα τούς κόσμου;, τόν όρα- 
τόν λέγω και τόν αόρατον». Δια τούτο αί άνθρωπολογικαί 
προϋποθέσεις αυτού είναι διάφοροι των χωριστικών προϋποθέ
σεων τη; πλατωνική; καί τής βαρλααμικής άνθρωπολογίας. 
Κατά τήν άποψιν ταύτην, σύμφωνον πρός τήν καθολικήν χρι
στιανικήν άντίληψιν, τό σώμα τού άνθρώπου δέν είναι πσνη~ 
ρόν, άλλ’ αποτελεί πρόσφορον κατοικίαν τού νού, άφού μάλιστα 
καθίσταται καί τού Θεού κατοικία· ούτω μετά τής ψυχής καθι
στά ένιαϊον καί άδιάσπαστον σύνολον. Εις τινας περιπτώσεις 
ό Γρηγόριος φαίνεται θεωρών τήν ψυχήν ώς δύναμιν νοητικήν 
χρήζουσαν καί έτέρα; δυνάμεως πρός ζωοποίησιν τού ύλικοΰ 
σώματος* «ή δε νοερά καί λογική φύσις τής ψυχής, έπεί γηίνφ 
συνεκτίσθη σώματι, καί ζωοποιόν £λα6ε τό πνεύμα παρά τού 
Θεού, δι' об συνέχει καί ζωοποιεί τό σννημμένον σώμα, παρ’ 
об καί δείκνυται τοϊς συνισύσιν, δτι νοερός έστιν έρως τό τού 
ανθρώπου πνεύμα, τό τού σώματος ζωοποιόν»” . Οί άγγελοι δέ 
δέν έχουν πνεύμα, διότι στερούνται τού έχοντος Ανάγκην ζωο- 
ποιήσεω; σώματος. 'Ως έλέχθη Ανωτέρω, οί άνθρωποι έχουν 
ικανά (φυσικά δώρα πρός κατανόησιν ιών πραγμάτων, τά δώρα 
τής φυσικής χάριτος, τά όποια βεβαίως διά τής πτώσεως ήλ- 
λοιώθησαν* τά πνευματικά δέ δώρα τής θεοπο ιού χάριτος δί
δονται μόνον είς τούς τελείους®.

4. Έ ν α ν θ ρ ώ π η σ ι ς  κ α ί  ά ν α κ α ί ν ι σ ι ς .  Τόν πε- 
σόντα άνθρωπον ήνώρθωσεν έκ τού «πτώματος» 6 ένανθρωπή- 20 21 22

20. Ό μ ι λ ί α  26.
21. Κ ε φ ά λ α ι α  38.
22. Κ α τ ά  Ά κ ι ν δ ύ ν ο υ  5. 21.
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σας ΤΙος του Θεού, δστις έγεννήθη έκ γυναικός μέν διά νά 
αναλάβη την διά τής συμβολής τής Εύας κλαπεΐσαν φύσιν, έκ 
παρθένου δέ διά νά καινοποιήση τόν άνθρωπον*3. Ήθέλησε νά 
καταστήση τήν σάρκα πηγήν αγιασμού, διό καί ή ύπ* αυτού 
προσληφθεϊσα σάρξ δεν ήτο ώς ή του ανθρώπου ακριβώς, άλλ’ 
εξ αρχής μεταμεμορφωμένη, αποπνευματωμένη, ώς έδίδασκε πε
ρίπου ό Κύριλλος ’Αλεξάνδρειάς καί οί λεγόμενοι νεοχαλκηδονι- 
κοί θεολόγοι. Ή  συμμετοχή είς τήν άνακαίνισιν ένεργεΐται «έν 
τφ λουτρφ τής παλιγγενεσίας»*4, μετά τό όποιον δμως παρα
μένει καί πάλιν θνητόν καί παθητόν τό σώμα, δια νά ύποδεχθή 
ό άνθρωπος τήν αφθαρσίαν έν άγώνι· «διά τούτο, καίτοι διά 
του θείου βαφτίσματος άναγεννησας ημάς ό Κύριος και διά 
τής χάριτος ιού 'Αγίου Πνεύματος σψραγίζων είς ημέραν ά- 
πολυτρώσεως, όμως θνητόν 8τι καί παθητόν δχειν άφίησι σώμα 
καί τόν τής κακίας υφηγητήν τών ταμείων τής ψυχής έκβαλών, 
δμως άφίησι πρυσβάλλειν έξωθεν, ώς άν ό άνακαινισθείς άνθρω
πος κατά τήν Καινήν Διαθήκην... εν άγαθοεργίρ και μετα- 
νοίρ ζών καί τών μέν τερπνών τού βίου περιφρονών, τά δέ 
όδυνηρά ύποφέρων καί ταΐς τού αντικειμένου προσβολαΐς γυμνα
ζόμενος έτοιμασθή πρός ύποδοχήν τής αφθαρσίας»85. Ή  δέ ά- 
νακαίνισις διατηρείται διά τής θείας ευχαριστίας. Είναι τά δύο 
θεμελιώδη μυστήρια, τά περικλείοντα ολόκληρον τήν οικονομίαν 
«έν γάρ δυσί τούτοις πάσα ημών ήρτηται ή σωτηρία, πάσης 
τής θεανδρικής οικονομίας έν τοΐς δυσί τούτοις συγκες>αλαιου- 
μένης»*·. Μέλη τής ’Ελικλησίας είναι δσοι «τής άληθείας εισί»87, 
καί οί έχοντες μόνα τά φυσικά δώρα είναι έκτός αυτής.

5. Π ν  ε υ μ α τ  ι κή  ζω ή . Τής πνευματικής ζωή; 
απολαύουν βλοι οί πιστοί, είς οίονδήποτε κατάστασιν καί άν 
δδρίσκωνται, άλλ* Ιδιαιτέρως προκύπτουν είς αυτήν οί άποσι- 
ρόμενοι τού κόσμου τούτου καί ζώντες έν άπολύτψ ήσυχίμ, έσω- 
τερική κηί έξωτερική. Ή  πλήρης άπόλαυσις έπ'τυγχάνεται διά 23 24 25 26 27

23. Ο μ ι λ ί α  16.
24. Κ α τ ά  Α κ ί ν δ υ ν ο υ  5, 23.
25. Ο μ ι λ ί α  16.
26. Ο μ ι λ ί α  62.
27. Κ α τ ά  Ά κ ι ν δ ύ ν ο υ  1, 10.
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τής συνελίξεως του νοΰ έντός ιοΰ ανθρώπου, την οποίαν οΐ 
μέν αρχάριοι ήσυχασταί έπεδίωκον δι’ ειδικής τεχνικής μεθό
δου, οι δέ τέλειοι έπιδιώκουν δια τής Ισχυρός θελήσεως και 
τής άδιαλείπτου προσευχής του Ίησοΰ. Κατά τήν προσπάθειαν 
ταύτην μετέχει τής πνευματικής άπολαύσεως τό συνολον του 
ανθρώπου, ψυχή και σώμα. Τότε ό άνθρωπος αισθάνεται μίαν 
εσωτερικήν θέρμην, ώς τό πυρ καί ή αΰρα, τά όποια 6 Ήλίας 
αναφέρει ώς σημεία τής έμφανίσεως του Θεοΰ*8, καί βλέπει τό 
θειον φώς” . Δέν είναι δέ τούτο φανταστικόν συμβολον, άλλα 
σύμβολον ουσιαστικόν, άνταποκρινόμενον εις %α πράγματα, ή
τοι είς τάς ένεργείας του Θεού καί τήν υφειμένην θεότητα. 
Κινούνται ot έχοντες τοιαυτην έμπειρίαν από τήν άκτιστον καί 
θεοποιόν χάριν. ’Αρχέτυπα των τελείων ανθρώπων, καί δή των 
τελείων ασκητών και ήσυχαοτών, είναι διά μέν τό άρρεν γένος 
’Ιωάννης ό Βαπτιστής*·, διά δέ τό θήλυ ή Θεοτόκος*1.

6. Θ έ ω σ ι ς. Ή  μετοχή ή μέθεξις των ένεργειών 
του Θεοΰ δυναται νά είναι πλήρης, οδηγεί δέ είς τήν θέωσιν. 
Ό  Παλαμάς λέγει δτι, ένψ τόσον πολλά άγραφε περί ησυχα
σμού, δέν έτόλμησε νά γράψη τίποτε περί θεώσεως προηγου
μένως, άλλα κατόπιν προσκλήσεως των άιτιπάλων του ήναγκάσθη 
νά είπη μερικά ευσεβή μέν, άνεπαρκή δέ**. Πρός άποφυγήν 
παρερμηνείας τή; έννοιας τής θεώσεως έφρόντιοε νά σημειώση 
δτι δλως διόλου γίνομε θα θεοί χωρίς τής κατ’ σύσίαν ταυτότη- 
τος**, δηλαδή δτι δέν άποκτώμεν τήν οΰσίαν του Θεοΰ* άλλα 
παρά ταυτα, λόγψ μετοχής ιών ένεργειών αυτού γινόμεθα α
τελεύτητοι, μάλιστα δέ καί άναρχοι* «τους μετέχοντας αύτών 
(των ένεργειών) καί ένεργουντας τή μετουσίφ κατ’ αυτάς, θεούς 
άπεργαζόμενον κατά χάριν άναρχους καί άτελευτήτους»*4.

ΕΙς τό σιιμεΐον τούτο συναντώμεν τό ούσιωδέστερον στοιχεΐ- 
ον τής διδασκαλίας τοΰ Παλαμά, τό όποιον συνίοταται είς τήν 28 29 30 31 32 33 34

28. Γ ’ Βαο.  19. 12.
29. Ύ η ά ρ  ή σ υ χ α Ζ ό ν τ ω ν  1, 3, 25έ.
30. ΑύτόΘ» 1. 1. 4.
31. Ό μ ι λ Ι α  53.
32. Ύ η ά ρ  ή σ υ χ α Ζ ό ν τ ω ν  3, 1, 32.
33. Θ ε ο φ ά ν η ς .
34. ' Α π ολ ογ ί α .
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8μφασιν έπί τής άνυψωσεως του ανθρώπου ύπεράνω των κατα
στάσεων του κόσμου τούτου. Ή  έμπειρία τής θεώσεως είναι 
δυνατή από του παρόντος διά μιας παραδόξου συνδέσεως του 
Ιστορικού μέ το* ύπεριστορικόν. Τό φως τό όποιον είδον οί μα- 
θηταί είς τό Θ’αόωρ, τό φως τό όποιον βλέπουν οί καθαροί ή
συχα στ αί σήμερον και ή υπόστασις των άγαθων τοΰ μέλλοντος 
αΐωνος αποτελούν τρεις φάσεις ένός και του αυτού πνευματικού 
γεγονότος συντεθειμένος είς μίαν υπερχρόνιον πραγματικότητα'5. 
Άλλ* ώς προς τήν μέλλουσαν (ολοκληρωμένην πραγματικότητα 
ή' παρούσα έμπειρία είναι είς άρρα/βών «έν γάρ τή δόξη τού 
Π ατρός ό Χριστός έλεύσεται, έν δέ τή δόξη ίου πατρός αυτών 
Χρίστου *οί δίκαιοι λάμψουσιν ώς ό ήλιος**· καί φως είσονται 
καί φως δφονται τό μόνης τής κεκαθαρμένης καρδιάς έπίχαρι 
καί πανίερον θέαμα, δ νυν μέν καί τοΐς έναγή πάντα δι* άπα- 
θείας καί τά καθαρά διά τής είλικρινούς καί άύλου διαβεβηκόσι 
προσευχής έν άρραβωνος μέρει μετρίως προφαινεται, τότε 
δέ τούς υιούς τής άναστάσεως έμφανως θεοποιήσει, συνδιαιωνί- 
ζοντας καί συνδιαιωνιζομένους τφ μεταδόντι τη καθ’ ήμας φύ
σει θείας δόξης τε καί λαμπρότητος»35 36 37.

35. ’Υ π έ ρ  ή ο υ χ α Ζ ό ν τ ω ν  1, 3, 43.
36. ΜατΘ.  13, 43.
37. Υ π έ ρ  ή ο υ χ α ζ ό ν τ ω ν  2, 3, 66.
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Περιστατικά avyy 6 a<PVS

Νέα ώθησι; έδσθη εϊ; τά; άντιρθη*«*ά; θεολογικά; συζη
τήσει; έν τω Βυζαντίφ, διε τό 1334 έπΐ αθτοκράτορο; ’Ανδρο
νίκου του Γ ' ήλθον είς την Κωνσταντινούτολιν πρός έπανάλη- 
ψιν των διαπραγματεύσεων περί ένώσε®>; των ’Εκκλησιών dvtir 
πρόσωποι του дсЬга, ο Ιταλός Φραγκίσκο; έπίακαπος Χερσώνσς, 
κα'ι ό Άγγλος Ριχάρδος έπίσκοπος Βοοπόρον. Τούς δύο λατίνους 
δεολόγου; άντεμετώπισε τότε όρθόδοξο; θεολόγος έκ τη; Δύσεως, 
Βαρλαάμ ό Καλαδρό;. Καί άντέκρουσε μέν ούτος τά έπιχει- 
ρηματα των Δυτικών, άλλ’ ή όλιγοχρόνιο; παραμονή είς τήν 
Ελλάδα δεν είχεν έπιτρέψει εί; αύτόν νά άφομοιώση πλήρως 
τον βυζαντινόν, τρόπον δεολογικης σκέψεως. *Εξ άλλου ώς φο- 
ρεύ; των ανθρωπιστικών τάσεων των χρόνων έκείνων τής άρ- 
χομένη; άναγεννήσεω; προώθησε κατά τά; συζητήσει; τήν δια
λεκτικήν μέθοδον, ή όποια ώδήγει είς είδος θεολογικού άγνω- 
στικισμού. Διά τούτο ή έπιχειρηματολογία του έξένισε πολλούς, 
Ιδίως 0i μοναχούς θεολόγου;.

Εί; τήν κατά παράδοσιν διδασκαλίαν των ’Ανατολικών περί 
έκπορεύσεως τού 'Αγίου Πνεύματος έκ μια; άρχής, δηλαδή 
τού Π ατού;, οϊ Λατίνοι προέδαλον τήν ίδικήν των, ώ; είχεν 
αύιη διαμορφωθή υπό σειρά; όλης διακεκριμένων θεολόγων ά- 
πό τού Αυγουστίνου Ίππώνος μέχρι του Άνσέλμου Καντερδου- 
ρίας καί τού Θωμά ’Ακινατον. περί έκπορεύσεως έκ τού Πατρό; 
και έκ τού Τίού. Άναγνωρίζοντες δμως καί αυτοί τόν κίνδυνον 
εισαγωγή; τη; δυαρχία; είς τήν τριαδικήν θεολογίαν, έξελάμ- 
δανον τήν τοιαύτην δυαδικήν έκπόρευσιν ούσιωδώς ώς έκ μιά; 
αρχή; tanquam ab uno principio κατά τήν όρολογίαν της Συνό



58 ΕΙ  Σ Α Γ Ω Γ Η

δου τη; Λυώνος1 2 3, χωρίς να φοβούνται τον κίνδυνον καταλήξεως 
εΐ; τήν άρχαίαν μοναρχιακήν αντίληψην. 'Ο Βαρλαάμ, καθώς 
έθεώρει αδύνατον ν’ άποδειχθη τί είναι αληθές είς τήν θεολο
γίαν, διεΐδεν είς τήν ανωτέρω δόξαν των Δυτικών μέσον άπο- 
καταστάσεως μιας γέφυρα; μεταξύ των δύο δογμάτων καί ε
πομένως δημιουργίας προϋποθέσεων ύπέρ της ποθητής ένώ- 
σεως. Τστάμενος δηλαδή είς τό μέσον έτόνιζεν ότι δέν είναι 
άτοπον νά δεχθή κανείς δύο άρχάς, τον Πατέρα καί τον ΤΙόν, 
δχι δμως διηρημένας ή αντιθέτους, άλλα τήν μίαν έκ τής άλ
λης', έπικαλούμενος καί τήν μαρτυρίαν Γρηγορίου τού Θεο
λόγου, λέγοντος περί τού Τίού «ή έκ τής αρχής αρχή»8.

ΟΙ θεολογικοί κύκλοι τής ’Ανατολής εύλόγως έζήτουν γνη- 
σιωτέραν ύπεράσπισιν τής όρθοδόξου άπόψεως. *0 Γρηγόριος 
Παλαμάς εύρίσκετο τότε είς τό έρημητήριον τού 'Αγίου Σάβ- 
6α παρά τήν μονήν τής Λαύρας έν νΑθωνι. Φαίνεται δτι φίλοι 
του άπό τήν Θεσσαλονίκην παρεκάλεσαν αυτόν νά λάβη θέσιν 
είς τάς συζητήσεις, διά νά διασάφηση τάς ορθοδόξους άπόψεις, 
αύτός δέ συμμορφούμενος συνέταξε τάς παρούσας δύο πραγμα
τείας. Δέν άπαντα δι’ αύτών είς τόν Βαρλαάμ, τού όποιου ού
τε κδν μνημονεύει τό όνομα, άλλ’ είς τούς Λατίνους, ακριβώς 
διότι δέν £κρινεν έπαρκή τήν πρός τούτους άπάντησιν έκείνου. 
Καθώς βεβαιώνει δ ίδιος, μόλις βραδύτερου κατόρθωσε νά εύρη 
τό Κατά Λατίνων βιβλίον τού Βαρλαάμ4, δέν υπάρχει δέ ενδει- 
ξις θτι κατά τήν σύνταξιν των πραγματειών τούτων είχε πρό 
όφθαλμών αύτό ή άλλο έργον έκείνου. Τούτο δέν σημαίνει δη 
ήγνόει τήν θέσιν τού Βαρλαάμ κατά τάς συζητήσεις, καθ’ βσον 
πρέπει όπωσδήποτε νά είχε πληροφορηθή περί αύτής από 8κθε-

1. Mansi XXIV, 81 d.
2. Παλαμδ, А* π ρ ό ς  ‘Α κ ί ν δ υ ν ο ν  2.
3. Γρηγορίου Θεολόγου, Ό μ ι λ Ι α  45, 9, PG 36, 633 C. Βλ. Πο· 

Καμδ, Α* π ρ ό ς  Ά  κ ί ν δ υ ν ο ν  2 καί Λ ό γ ο υ ς  ό π ο δ ε ι ·  
ι τ ι χ ο ΰ ς  Α'  12. Πρβλ. J. Meyendorff, “Un mauvais th6ologien do 
Г unit0 au XlVe si0cie: Barlaam I© Calabraie,, έν L* Ё д П в е  et  
l a s  Ё g I i s e s II, Chevetogne 1955, o. 47 - 64.

4. Α* π ρ ό ς  ‘Α κ ί ν δ υ ν ο ν  1. Πρόκειται περί έξ όνεκδότων 
πραγματειών, τών ύπ’ όριθμ. 2, 3, 4, 5, 17 κα) 18 τοΟ καταλόγου τών 
Fabrlclue - Harles (PG 151, 1250-1252).
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πιν φίλων του, ούτως ώστε ή εδώ άπάντησις νά δύναται νά θεω- 
ρηθή ώς απευθυνόμενη εμμέσως καί προς τον Καλαβρόν5 *.

Είς πολλά σημεία των πραγματειών (ραίνεται σαφώς διι 
καταπολεμούνται συγκεκριμένοι λατινικοί προτάσεις, γνώσιν τών 
οποίων ελαβεν ύ συγγραφεύς* πρόκειται πιθανώς περί τών συ- 
ζητηθεισών κατά τάς συνδιαλέξεις τής πρωτευούσης προτάσε
ων. Έξ άλλου είχεν ούιος ύπ’ δψιν του καί τάς παλαιοτέρας 
ύπέρ του filioque προτάσεις του πατριάρχου Βέκκου. Ευάρι
θμα πατερικά χωρία παρατιθέμενα ύπό του Βέκκου έπανευρί- 
οκονταί είς τάς παρούσας πραγματείας, ένφ τεμάχια δλόκληρα 
έκ τών πραγματειών ^χρησιμοποίησε δράδυτερον δ Παλαμάς 
είς τάς εναντίον του Βέκκου Άντεπιγραφάς αύτού.

Τάς πραγματείας ταύτας έφερεν είς Θεσσαλονίκην ό «κα
λός κάγαθός» και «προσφιλής» είς τόν συγγραφέα ’Ιωσήφ Κα- 
λόθετος. ’Επειδή ό συγγραφεύς γραφών πρός τόν 'Ακίνδυνον· 
λέγει δτι αί πραγταατείαι διεκομυσθησαν «ύμίν», έπιτρέπεται νά 
ύποθέστοιτεν δτι μεταξύ τών φίλων τής Θεσσαλονίκης ήτο και 
ό ’Ακίνδυνος, και δτι ίσως αυτός κυρίως ήτο ό ζητήσας τήν 
σύνταξίν των, πιθανώς μετά του ’Ισιδώρου καί τής υμάδος του.

At πραγματεΐαι μνημονεύονται ρητώς είς τήν Α' πρός *\- 
κίνδυνον επιστολήν ίου Παλαμά7 * 9, συνταχθεΐσαν πιθανώς τό 
1336 και περιέχουσαν δλόκληρα τμήματα αυτών αυτολεξεί*. Φαί
νεται λοιπόν δτι αθται έγράφησαν όλίγον πρό τής έπιστολής, 
δηλαδή τό 1335, καί ουτω είναι έκ τών πρώτων συγγραμμάτων 
τού Παλαμά. Ό  βιογράφος αυτού Φιλόθεος μαρτυρεί δτι αΰται 
έξεδόθηραν έν Κωνσταντινουπόλει μετά τήν έκεΐ άφιξιν του 
στγγραφέως έκ τής αίχμαλωσίας τό 1355*. Κατά τόν χρόνον 
εκείνον εύρίσκετο είς τήν πρωτεύουσαν πρός διεξαγωγήν νέο>ν 
διαπραγματεύσεων ό απεσταλμένος τού πάπα Παύλος, έπί τ\\

5. Βλ. Παλαμά, Ε π ι σ τ ο λ ή  Α ’ π ρ ό ς  Β α ρ λ α ά μ  2, ένθ 6* 
ναφέρεται άτι έλέχθησαν τά δέοντα «έν τοϊς περί άποδείξεως»· όλλ’ 
ιδίως Λ ό γ ο ι  ά π ο δ ε ι κ τ ι κ ο Ι  Α', 12.

0. Α* π ρ ό ς  ’Α κ ί ν δ υ ν ο ν  14.
7 Αυτόθι 4 (δίς), 13 καί 14. Διά τό περί τής χρονολογικής θά- 

οεως βλ. εισαγωγήν είς Υ π έ ρ  ή σ υ χ α Ζ ό ν τ ω ν .
β. ΑΙ παράγραφοι 3, 5, β, 7 τής έπιστολής άντιστοιχοΟν πρός τάς 

παραγράφους 13-15 τής πρώτης πραγματείας.
9. ’Εγκώμιον PG 151, 627 C.
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εύκαιρίρ δέ ταύτη προφανώς ό Παλαμας έκρινε σκόπιμον να 
πρσβη είς νέσ.ν ёкйοσιν τών άντιλατινικών πραγματειών, είς χήν 
οποίαν άναφέρεται ό Φιλόθεος. Τήν πληροφορίαν δμως ταύτη ν 
έξηγούντες ή παρεξηγούντες νεώτεροι έρευνηταί έτοποθέτησαν 
την αρχικήν σύνταξιν τών πραγματειών είς τόν μεταγενέστερον 
εκείνον χρόνον10. Ή  νέα Βκδοοις, αν κρίνωμεν από τάς ασή
μαντου; διαφοράς μεταξύ τών κοινών χωρίων τών πραγματειών 
και τής πρός Άκίνδυνον επιστολής, δεν παρουσιάζει μεγάλη; 
έκτάσεως άναθεώρησιν.

Μέθοδος και αννθεαις

Μολονότι ό ίδιος ό Παλαμάς αναφέρει τά; πραγματείας 
υπό τόν τίτλον «Λόγοι περί τού 'Αγίου Πνεύματος»11 12 13 14 και «Λό
γοι κατά Λατίνων»1', και μολονότι ή δεύτερα πραγματεία φέρει 
τόν τίτλον «Λόγος δεύτερος* περί έκπορεύσεω; τού αγίου Πνεύ
ματος», είναι βέβαιον δτι έξ αρχής αύται εϊχον τόν τίτλον Λό
γοι άποδεικτικοί, καθ’ δσον τούτον ακριβώς τόν τίτλον κατα
βάλλει προσπάθειαν νά δικαιολογήση ο συγγραφεύς εΐ; τήν 
μνημονενθεΐσαν έπιστολήν του πρός ’Ακίνδυνον1*.

Ό  θεολόγος τού νΑθωνο; δεν ήτο διατεθειμένος νά έγκρίνη 
τήν χρήσιν τής διαλεκτικής μεθόδου είς τήν θεοιλογικήν δρευναν 
καί έκφράζει τήν προτίμησίν του πρός τήν άποδεικτικήν μέθο
δον. Καί είς μέν τά; παρούσα; πραγματείας δέν παρέχει έρμη- 
νείαν τών δρων τούτων, άλλ’ έχρειάσθη βραδύτερον νά έρμη- 
νεύση αύτούς είς τήν άνωτέρω μνημονευθεΐσαν έπιστολήν. «Ό  
μέν ούν ί άποδεικτικό; συλλογισμός) περί τό άναγκαΐον καί άεί 
δν καί άεί άληθές δν και άεί ωσαύτως έχον, ό δέ διαλεκτικό; 
περί τό ένδοξον καί πιθανόν καί πεφυκος άλλοτε άλλως εχειν 
καί νυν μέν δν νυν δ* ούκ δν καί ποτέ μέν αληθές ποτέ δέ μή»1’.

10. Π.χ. Μ. Jugie, *Palamaa„ έν D i c t. d в Т h ό о I. C  a t И о I., 
XI, 1743 D. Stanilooe, V i a t в a s i  i n v a t s a t u r a  sf. G r i 
g o r i  в p  a I am a, (eerie teoiogica 10), Sibiu 1938 o. 235. H. G. 
Beck, K i r c h e  u n d  t h e o l o g i s c h e  L i t e r a t u r  im b y z a n -  
t ί n i в c h в n R e i c h ,  M d n c h e n  1959 o. 714.

11. А* п р й с  A κ ί ν δ υ ν ο ν  4.
12. ΑΟτόΘι 13.
13. “Ενθ* άνωτ.
14. “EvO* άνωτ.
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Ό  πρώτος δηλαδή άναφέρεται εις τό καθόλου και είναι Αμε
τάθετος, ό δύετερος άναφέρεται είς ιά επί μέρους καί είναι 
εύεπίτρεπτος λόγψ της πιθανολογίας της διανσίας. Αί αρχαί 
τής αποδεικτικής θεολογίας δεν εκκινούν από την «δόξαν», δη
λαδή από τήν γνώμην των ανθρώπων, άλλ’ είναι αύτοδίδακτοι* 
διά τούτο είναι βέβαιαι και όντως αποδεικτικοί. Πώσα άλλη 
αρχή δέν δύναται να είναι ειμή πιθανή15. Είναι θέμα εις τό 
όποιον ό συγγραφεύς επανέρχεται κατά τήν σύνταξιν καί άλλων 
έ πιστολών.

’Εψ’ όσον ό Παλαμάς ήτο έντριβής περί τήν Αριστοτελικήν 
φιλοσοφίαν και ή σύλληψις του θέματός του ώφείλετο είς γνω- 
σιολογικάς διαφωνίας προς τούς δυτικούς θεολόγους, θ* άνεμέ- 
νομεν κάπως συχνήν καταφυγήν είς τήν όρθολογιστικήν επι
χειρηματολογίαν. Τούιο όμως δέν συμβαίνει, διότι σδτος ήθέ- 
λιμ№ νά μείνη απολύτως συνεπής πρός τάς Ανωτέρω σημειωθεί- 
σας Απόψεις του περί βεβαίας Αποδείξεως βάσει θεοβιδάκτων 
αρχών. Βραδύτερον θά ήναγκάζετο ν’ Αναθεωρήση τήν μέθοδον.

’Em τού παρόντος πηγήν Ανεξάντλητον υλικού ευρίσκει είς 
τήν Γραφήν καί τούς Πατέρας. ’Ebi τής Καινής Διαθήκης εύλο
γο; είναι ή προτίμησίς του πρός τό Ε/υαγγέλιον Ίωάννου και 
τήν Α ' πρός Κορινθίους έπιστολήν του Παύλου, ένφ έκ τών 
Πατέρων παραθέτει πλουσίως μαρτυρίας τών τριών Καππα- 
δοκών, καί ιδιαιτέρως Γρηγορίου τού Θεολόγου, και τού Κυρίλ
λου ’Αλεξάνδρειάς. Είναι Απρόθυμος πρός τό παρόν νά προ- 
χωρήση έντεΰθεν τού Κυρίλλου καί μόλις διαφεύγουν τήν Αδια
φορίαν του ό Ψευδοδιονύσιος, τον όποιον βεβαίως ταυτίζει μέ 
τόν μαθητήν τού Παύλου, καί ό Δαμασκηνός ώς ή συνιστα- 
μένη τής διδασκαλίας όλων τών προηγουμένων θεολόγων.

Ό  συγγραφεύς παρουσιάζεται άγνοών δλην τήν πλουσίαν 
πνευματολογικήν φιλολογίαν, τήν αναπτυχθείσαν Από τού Φω
τίου μέχρι και τών χρόνων του. Επειδή ή περί τού προβλήματος 
τούτου διαφωνία μεταξύ ’Ανατολικής καί Δυτικής ’Εκκλησίας 
έξεδηλώθη πρώτον κατά τούς χρόνους τού Φωτίου, είναι εύλο
γον βτι ούτος καταφεύγει είς προγενεστέρας δι’ όλους ίσχυράς

15 Αυτόθι 9.
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μαρτυρίας. Πράγματι όμως έγνώριζε την φιλοσοφίαν ταύτην 
άν και εύρέθη κάπως ανέτοιμος κατά την σύνταξιν των πραγμα
τειών' Ιδίως επωφελείται των λεγομένων είς τήν Δογματικήν 
πανοπλίαν του Ενθυμίου Ζυγαβηνοΰ, δπου άπαντρ και ό ό- 
ρος «άπόδειξις» υπό τήν έννοιαν τήν οποίαν του δίδει ό Παλα- 
μάς. Βασικά επιχειρήματα, ώς τό στηριζόμενον είς τήν διάκρι- 
σιν φυσικών καί υποστατικών προσόντων, έχουν τήν αρχήν των 
είς τον Φώτιον, του όποιου τάς γνώμας ώκειοποιοΰντο οι μετα
γενέστεροι, καίτοι ή προσωπικότης αυτού είχε πλέον περιβλη- 
θή μέ τείχος σιωπής λόγφ τής πρός αυτόν δυσπιστίας τών κύ
κλων των ζηλωτών. Είχεν έξ άλλου ύπ’ όψιν του ό συγγραφεύς 
πλήν τών προσφάτων τότε συζητήσεων και άλλας προγενεστέ- 
ρας, ώς καί τά περί τού θέματος συγγράμματα Ίωάννου του 
Βέκκου. Παρά ταύτα φαίνεται δτι αυτός, οστις ολίγον βρα- 
δύτερον έταμε νέας οδούς εις τήν θεολογικήν σκέψιν, δεν έξε- 
τίμα άκόμη τότε δεόντως τήν μετά τον Δαμασκηνόν θεολογίαν, 
άλλ’ έπειτα ήλλαξε τακτικήν.

Πρός δικαίαν έκτίμησιν τής συγκροτήσεως του έργου πρέ
πει νά λάβωμεν ύπ’ δψιν τήν διαβεβαίωσιν τού Παλαμά δτι 
δεν είχε τήν ευκαιρίαν νά τό έπεξεργασθή έπιμελώς, διότι σχε
δόν του τό ήρπασεν από τάς χεΐρας ό καλός Ιωσήφ, διά νά 
τό διακομίση είς τούς φίλους τής Θεσσαλονίκης. «Ό  δε δια- 
κομίσας ύμίν τούς έπί τούτοις λόγους έκείνους, τά πάντα καλός 
κάγαθός καί τήν πολιτείαν εϊπερ τις θεοφιλής καί ήμΐν διά 
τούτο προσφιλής ’Ιωσήφ, έπί τήν έπάνοδον σπεύδων, αυτοσχε
δίους σχεδόν ήρπασε παρ’ ήμών, olov άρτιτόκους παΐδας μή 
τυχόντας τής προσηκούσης φροντίδος»1®.

Κατά τήν συνθεσιν τού έργου ό συγγραφεύς κατέβαλε προσ
πάθειαν ταξινομήσεως τού υλικού, τήν όποιαν δμως δέν (ολο
κλήρωσε, διό καί παρατηρούνται έπαναλήψεις, συνήθεις άλ
λωστε είς τούς βυζαντινούς θεολόγους, οί όποιοι συχνάκις γρά
φουν ώς θά ώμίλουν από τού άμβωνας. Μικραί προτάσεις δια
κοπτόμενοι ένίοτε από παρενθετικάς φράσεις διαταράσσουν τήν 
άνάγνωσιν. ’Ακόμη δέν έπέτυχεν ούτος νά σταθεροποίηση τον 16

16. ΑύτόΘι 14.
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τύπον τής άπευθύνσεως* περί των Λατίνων άλλοτε όμιλεΐ είς 
τρίτον πρόσωπον, άλλοτε χρησιμοποιεί τό «υμείς» καί άλλοτε τό 
«σύ», τά τελευταία ταύτα δταν τό ύφος ίου καθίσταται έντονώ- 
τερον, ώς θά έπραττε και είς τόν προφορικόν λόγον. ΕΙς τά 
χωρία τής τελευταίας κατηγορίας μέ τό «συ» ίσως πρέπει νά 
διίδωμεν ανασκευήν τής μεσαζούσης θεσεως του Βαρλαάμ17. 
Βραδύτερον q Παλαμάς έδελτίωσε κατά πολύ τό ύφος του, τό 
όποιον πάντως και είς αυτό τό προχειρογραμμένον κατά τήν 
μαρτυρίαν του πρωτόλειον είναι ζωηρόν καί έντυπωσιακόν.

Περιεχόμενο*

Τού δλου έργου προτάσσεται χαρακτηριστική είσαγωγή, 
είς τήν όποιαν ο άρχέκακος δφις παρίσταται ώς έδρα άποκτώσα 
από καιρού είς καιρόν νέας άναριθμήτους κεφαλάς, τάς κεφά
λας των άκολουθούντων τάς ύπσθήκας του, αΐ δποΐαι όδηγούν είς 
απώλειαν, και ώς έμφανισθείς πάλιν τώρα έπ’ εύκαιρέ των 
συζητήσεων μέ τούς Λατίνους. ’Ακολουθεί ευχή ύπόρ χού συγ- 
γραφέως, διά νά θεολογηση εύαρέστως τφ Θεφ1β, ένφ είς τό 
τέλο; τού έργου παρατίθεται άλλη ευχή, διά τής όποίας ζητεί
ται ή φανέρωσις τού Θεού, δπιος όλοι γνωρίσουν τήν δόξαν του’4.

Ή  πρώτη πραγματεία διαιρείται είς 42 κεφάλαια, άνακε- 
φαλαιούμενα έν τέλει είς 42 μικράς παραγράφους. Ή  διαίρεσις 
αύτη, όφειλομένη είς τόν κάλαμον του συγγραφέως, δέν έπεξε- 
τάθη καί είς τήν δευτέραν πραγματείαν, προφανώς διότι τό 
έργον ήρπάγη προώρως άπό τόν ’Ιωσήφ. *0 συγγραφεΰς, δ- 
πως δηλώνει είς τήν άρχήν τής δευτέρας πραγματείας, είς τήν 
πρώτην προσπαθεί νά διασάφηση τό όρθόδοξον φρόνημα, μόλις 
ύπαινισσόμενος τάς ένστάσεις των Λατίνων*·.

Τό δλον περί έκπορεύσεως τού ’Αγίου Πνεύματος θέμα έξε- 
τάζεται άπό δύο πλευράς* έάν έπετρέπετο κατ’ άρχήν νά γίνη ή 
προσθήκη των Λατίνων «καί έκ τού Τΐού», καί έάν εύσταθή ή 17 18 19 20

17. Ιδίως Λ ό γ ο ι  ό π ο δ ε ι κ τ ι κ ο Ι  Β* 81.
18. Αυτόθι Α ', πρόλογος.
19. Αύτόθι Β ' 83.
20. ΑΟτόθι В* 1.



64 Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η

περί αυτής διδασκαλία. Τό πρώτον πρόβλημα είναι άπλούν. 
Βάσις πόσης επιχειρηματολογίας δύναται νά τεθή τό «σύμβο- 
λον τής αψευδούς δόξης» Νίκαιας καί Κωνστα ντινουπόλεως, τό 
όποιον συνέταξαν πνεύμ α теш νήτως οΐ εκεί συνελθόντες πρό
κριτοι Πατέρες, ανατολικοί καί δυτικοί, καί παρέδωσαν εις 
τούς μεταγενεστέρους πλήρες και άνεπίδεκτον προσθηκών ή με
ταβολών. Δεν χα>ρεΐ λοιπόν καμμία συζήτησις περί τής προσ
θήκης, αί δέ διαπραγματεύσεις μέ τούς Λατίνους θά καταστούν 
δυνατα'ι κα'ι καρποφόροι, μόνον Εάν ούτοι άποβάλουν αυτήν. 
«ΤΗν οΰν άρα τών δικαιότατων μηδέ λόγου άξιούν υμάς, εϊ 
μή τού προστιθέναι τώ ίερφ συμβόλφ παύσησθε· τής δέ παρ’ 
ύμών προσθήκης παρ’ υμών Εκβεβλημένης πρότερον, έπειτα ζη- 
τειν εϊ κα'ι έκ τού Ύίού ή ούχί κα'ι έκ τού Τιού τό Πνεύμα τό 
"Αγιον»*1.

Τό δεύτερον πρόβλημα είναι κατ’ άρχήν Ερμηνευτικόν. ΟΙ 
Λατίνοι Ισχυρίζοντο δτι τό σύμβολον λέγει μέν δτι τό Πνεύμα 
Εκπορεύεται «έκ τού Πατρός», άλλα δέν λέγει «έκ μόνου τού 
Πατρός»* Επομένως Επιτρέπεται νά ύποθέσωμεν δη τό σύμβολον 
σιωπηρώς δέχεται και την έκ χού Τίοΰ έκπόρευσιν. Διά πλήθους 
χωρίων ό Παλαμάς άποδεικνύει δτι, δπως ούτε είς τήν γέν- 
νησιν τού ΤΙού έκ τού Πατρός προστίθεται τό «μόνου», και ό
μως έξυπακούεται πάντοτε, ούτω και είς τήν έκπόρευσιν τού 
Πνεύματος, μολονότι δέν σημειούται, έξυπακούεται τό «μόνου»” . 
«Πάσα σχεδόν γλώσσα θεολόγος» κηρύττει δτι τό Πνεύμα 
Εκπορεύεται Εκ μόνου τού Πατρός” .

Ό  συγγραφεύς έπειτα πρός στήριξιν τής άπόψεώς του κα
ταφεύγει είς τάς θεολογικάς περί Τρίοδος προϋποθέσεις. Οί 
Λατίνοι συνέχεον τά υποστατικά πρός τά φυσικά προσόντα, δηλ. 
τάς τριαδικός υποστάσεις πρός τήν φύσιν τού Θεού. Συγχέον- 
τες δέ μεταξύ τών ενεργημάτων της συνόλου θείας φύσεως, ώς 
είναι τό δημιουργικόν, καί τών υποστατικών, ώς είναι τό έκ- 
πορευτικόν, άπέδιδον τό τελευταΐον τούτο ούχί είς τήν ύπόστα- 
σιν ιού Πατρός μόνην, άλλα και είς τήν τού Τίού ή μάλλον 21 22 23

21. ΑύτόΘι А ’ 4.
22. ΑύτόΘι Α* 2 έ£. 20 κ.ό.
23. ΑύτόΘι А ‘ 5.
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εις όλάκληρον την θεότητα, δπως πράγματι καί ή  δημιουργία 
αποδίδεται είς ολόκληρον τήν θεότητα. Ή  σύγχυσις βεβαίως 
είναι απόρροια παλαιοτέρων μοναρχιανικών άντιλήψεων, at 6- 
ποϊαι έκυρ «άρχουν είς τήν Ρώμην καί έστοίχισαν τόσους άγά>- 
νας είς τήν καθόλου ’Εκκλησίαν. ΟΙ Δυτικοί τότε δέν διέκρινον, 
όπως οΐ ’Ανατολικοί, μεταξύ ούσίας καί ύποστάσεως, καί άπρο- 
θύμως έδέχθησαν τόν συμβιβασμόν των Καππαδοκιών, γενόμενον 
μετά τήν σύνοδον ’Αλεξάνδρειάς του 362, κατά τόν όποιον ό 
Θεός §χει μίαν ουσίαν καί υπάρχει είς τρεις υποστάσεις, προτι
μώντας άντι του δρου «ύπόστασις» τόν δρον «πρόσωπον».

Οί Αλεξανδρινοί θεολόγοι, οί όποιοι κατ* άρχάς συνεφώνουν 
μέ τήν δυπκήν δποψιν, έστράφησαν μετά τό 362 πρός τήν 
ανατολικήν, καίτοι διετήρησαν Ιχνη των παλαιών άντιλήψεών 
των. Τήν φράσιν του Κυρίλλου ’Αλεξανδρείας, «τό ούσιωδώς 
έξ άμφοΐν ήγουν έκ Πατρός δι’ Τίου έκχεόμενον Πνεύμα»*4, 
ό Παλαμάς έρμη νεύει ώς σύμφωνον πρός χάς Ιδικάς του α
πόψεις.

Τήν άνατολικήν θέσιν κατοχύρωσαν κυρίως οΐ Καππαδόκαι 
θεολόγοι, είσαγαγόντες τόν δρον «αίτιον» είς τάς ένδοτρια- 
δικάς σχέσεις* τό αίτιον άναφέρεται άποκλειστικώς είς τόν Π α
τέρα” . *0 Φώτιος έχρησιμοποίησε τήν διάκρισιν μεταξύ φύ- 
σεως καί ύποστάσεως είς τήν περί έκπορεύσεως έπιχειρηματολο- 
γίαν*·. Ό  Παλαμάς ευρίσκει παραλόγους τούς Ισχυρισμούς 
των Λατίνων. 'Εάν κατ’ σύτούς τό Πνεύμα έκπορεύεται άμέσως 
μέν έκ του Τίού, έμμέσως δέ έκ του Πατρός, ή πρέπει νά δε
χθούν δύο αίτια καί δύο αΐτιατά ή πρέπει νά ταυτίσουν τά δύο 
αίτια, δηλαδή τήν ύπόστασιν του Τίου μέ τήν τού Πατρός, 
όπότε θά φθάσουν είς τόν παλαιόν πατροπασχιτισμόν*7. ’Εάν ταυ* 
τισθούν τά φυσικά μέ τά ύποστατικά προσόντα, τότε τό Πνεύ
μα δέν θά έκπορεύεται μόνον καί έκ τού Τίου, άλλά καί έξ 24 25 * 27

24. Π ε ρ i τ ή ς  έ ν Π ν ε ύ μ α τ ι  π ρ ο σ κ υ ν ή σ ε ω ς  
PG 68. 148Α.

25. Μ Βασιλείου. Ε π ι σ τ ο λ ή  38, 4 PG 32, 39 D. Βλ. J. Meyen- 
dorff, “La Procession du Saint-Esprit chez las P6res orientaux, 
έν R u s l i s  at  C h r 6 t i e n t 6  1950 o. 187.

28. Μ υ σ τ α γ ω γ ί α  ne  p i  Α γ ί ο υ  Π ν ε ύ μ α τ ο ς  8. 
PG 102, 288B.

27. Λ ό γ ο ι  ό π ο δ ε ι κ τ ι κ ο !  A'  7. 22.
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έ αυτού, οπότε άλλο θά είναι το έκπορεΰον Πνεύμα καί άλλο 
τό έκπορευόμενον, τότε δέ θά φθάσωμεγ είς τετράδα αντί 
Τρίοδος28. ’Εξ άλλου οί αντιφατικοί Ισχυρισμοί των Λατίνων 
εύρί&κονταί όδηγοΰντες είς παραδοχήν άπολύτου ίεραρχήαεως 
των τριαδικών προσώπων με κατάληξιν τήν αποδοχήν των αντι
λήψεων του Εύνόμίου. ’Αλλ’ ή Τριάς δεν είναι υπό τάξιν, είναι 
ύπέρ τάξιν· τάξις υπάρχει μόνον εις τήν σειράν τής έν τφ 
κόσμφ έκφάνσεως των προσώπων»2®.

Ό  Παλαμάς δεν απορρίπτει τόν δρον «διά του Τίοΰ», εί
ναι δέ έτοιμος νά δεχθή τήν «έκ του Τίοΰ» (Filioque) έκ- 
πόρευσιν, όρθοδόξως έρμηνευομένην. Ένφ κατά τήν ομολογίαν 
του Ψευδοδιονυσίου δέχεται μίαν «πηγαίαν θεότητα» καί «θεο
γόνον θεότητα»20, έκ της όποιας εκπορεύεται χό Πνεύμα, δέ
χεται έξ άλλου διττήν πρόοδον ή $κχυσιν αυτού, τήν οποίαν καθ’ 
ύποχώρησιν δύν-αται νά δνομάση καί έκπόρευσιν δηλαδή τό 
Πνεύμα, έκπορευόμενον αίο>νίως έκ του Πατρός, αναπαύεται 
είς τόν Ύίόν καί προχέεται υπό των δύο, «έξ άμφοΐν», είς τούς 
άξιους21. Τήν γνώμην ταύτην, τής οποίας σπέρματα ανευρίσκον
ται είς παρατιθέμενων υπό του συγγραφέα); χωρίον του Γρη- 
γορίου Νύσσης22, είχεν άναπτύξει ήδη τόν δέκατον τρίτον αίω- 
να Γρηγόριος ό Κύπριος22.

ЕЛ; τήν δευτέραν πραγματείαν ό συγγραφεύς αναλύει καί 
άνασκευάζει λεπτομερώς τάς προτάσεις των Λατίνων, ώς δη
λώνει καί είς τόν πρόλογον34. Ή  Δυτική Εκκλησία, λέγει, έπειδή 
είναι μεγίστη, Ιπαθεν δ,τι καί τό μέγιστον τών ζώων, ό έλέφας, 
δστις' όταν πέση δέν δύναται νά έγερθή. ’Αλλ’ έάν ζητύση ή

. 28. ΑΰτόΘι Α* 15.
28. Αυτόθι Α* 32 έξ.
30. Διονυσίου, Π ε ρ ί  θ ε ί ω ν  ό ν ο μ ά τ ω ν  2, 5, PG 3, 641D.

2, 7, PG 3, 645Β.
31. Λ ό γ ο ι  ό π ο δ ε ι κ τ ι κ ο Ι  Α* 29.
32. Λ ό γ ο ς  κ α τ η χ η τ ι κ ό ς  μ έ γ α ς  2, PG 45, 17Β «πνεύμα 

μεμαθηκότες θεοϋ τό συμπαρομαρτοΟν τφ λόγψ». Πρβλ. Ίω  Δαμασκη· 
νοΟ, " Ε κ δ ο ο ι ς  ό ρ θ ο δ ό ξ ο υ  π Ι σ τ έ  ως  Α* 7, PG 94, 805 ΑΒ.

33. Π ε ρ ί  τ ή ς  έ κ π ο ρ ε ύ σ ε ω ς  τ ο υ  Α γ ί ο υ  
Π ν ε ύ μ α τ ο ς  PG 142, 274έξ.

34. Λ ό γ ο ι  ά π ο δ ε ι κ τ ι κ ο ΐ Β *  1.
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Εκκλησία, αυτή βοήθειαν, συνεχίζει, ημείς δλοι εϊμεθα πρόθυ
μοι νά τείνα>μεν σακήριον χειρα βοηθείας85.

Ή  όρθή έρμηνεία τών υπό των Λατίνων πρσσαγομένων 
χωρίων Ενισχύει τήν γνώμην έκείνην περ'ι διακρίσεων μεταξύ 
τής προελεύσεως τής ύποστάσεως του Πνεύματος, ή τις έκπο- 
ρεύεται έκ τού Πατρός, καί τής έκχύσεως τούτου έκ τού Πα- 
τρός καί του Τίοΰ. Δια μακρών κατοχυρώνει τήν τοιαύτην Ερ
μηνείαν ιών χωρίων, «ένεφύσησεν αύτοΐς καί είπε, λάβετε Πνεύ
μα "Αγιον»*·, «Εξαπέστειλε γάρ ό Θεός τό Πνεύμα τού Τίού 
Εν ταΐς καρδίαις υμών κραζον, Άββα ο Πατήρ»87 κ.ά.

Εις τό τέλος τής πραγματείας άνευρίσκομεν σπέρματα τής 
μετέπειτα συστηματικώς άναδιπλωθείσης διδασκαλίας, περί διά
φορος ουσίας καί ένεργειας, ήτις Επιτρέπει τήν άπόδοσιν τής 
μεν υπαρκτικής προόδου τού Πνεύματος είς τόν Πατέρα, τής 
δε έκφαντική; ή Ενεργητικής είς τόν Τίόν* «έκ Πατρός μέν 
έχει πρό πάντων τών αΙώνων τήν υπαρκτικήν τό Πνεύμα πρόο
δον, τψ Τίφ δέ αΙωνίως Ενυπάρχον, Εξ αυτού είς τούμφανες 
προήλθε δι* ήμας μεθ* ήμάς κατ’ Εμφαντικήν καί ούχ υπαρκτι
κήν προέλευσιν»88.

Τό κείμενον

Τό κείμενον είναι τού Βόριδος Bobrinsky έκ της Εκδόσε- 
ως Π . Χρήστου, Γρηγορίου τού Παλαμά, Συγγράμματα τ. Α ', 
Θεσσαλονίκη 1962, μετά τινων διορθώσεων σιωπηρώς. 35 36 37 38

35. ΑύτόΘι 2.
36. Ίω . 20, 22.
37. Γαλ. 4, 6. Τά χωρία ώο παρατίθενται Οπό τού Παλαμδ.
38. Λ ό γ ο ι  ά π ο δ ε ι κ τ ι κ ο Ι  Β'  77.
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ΛΟΓΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

Π ρ ό λ .  Π ά λ ι ν  6  δ ε ι ν ό ς  κ α ι  α ρ χ έ κ α κ ο ς  δ φ ι ς ,  τ η ν  έ α ν τ ο ν  κ ε φ α λ ή ν

κ α δ *  ή ι ι ώ ν  δ ι α ί ρ ω ν ,  ύ τ ι ο ψ ι ϋ υ ρ ί ζ ε ι  τ ά  τ η ς  ά λ η δ ε ί α ς  α ν τ ί θ ε τ α .

5 Μ ά λ λ ο ν  όέ την μ έ ν  κ ε φ α λ ή ν  τ φ  τ ο υ  Χ ρ ι σ τ ο ύ  ό τ α ν  ρ ω  ο ν  ν τ  ρ ι 

γ ε ί ς ,  τ ω ν  d k  κ α τ ά  γ ε ν ε ά ς  π ε ι δ ο μ έ ν ω ν  τ α ΐ ς  ά π ο λ ο ν μ έ ν α ι ς  ν -  

π ο ΰ η κ α ι ς  α ϋ : ο ΰ  κ ε φ α λ ή ν  έ α ν τ ο ϋ  π ο ι ο ύ μ ε ν ο ς  έ κ α σ τ ο ν  κ α ί  ο υ τ ω  

π α λ λ ά ς  ά ν τ ί  μ ι α ς  κ α τ ά  τ η ν  ύ δ ρ α ν  ά ν α δ ο υ ς  χ ε φ α λ ά ς ,  δ ι  α υ 

τ ώ ν  α δ ι κ ί α ν  ιε ί ς  τ ό  ϋ ψ ο ς  λ ά λ ω ν  ο ν κ  ά ν ί η ο ι ν .  Ο ύ τ ω ς  Ά ρ ε ί ο υ ς ,  

10 ο#ζβ>ς Ά η ο λ ι ν α ρ ί ο ν ς ,  ο ύ τ ω ς  Ε υ ν ο μ ί ο υ ς  κ α ί  Μ α κ ε δ ο ν ί ο ν ς ,  

ο ϋ τ ω  π λ ε Ι σ τ ο ύ ς  έ τ έ ρ ο υ ς  π ρ ο ο α ρ μ ο ο ά μ έ ν ο ς  τ φ  α ϋ τ ο ϋ  π ρ ο ο φ ν ν -  

τ α ς  ό λ χ φ ,  δ ι ά  τ η ς  έ χ ε ί ν ω ν  γ λ ώ τ τ η ς  τ δ ν  ο ΐ χ ε ί ο ν  κ α τ ά  τ η ς  

Ι ε ρ ά ς  ’Ε κ κ λ η σ ί α ς  έ π α ψ η κ ε ν  Ι ό ν ,  ά ν τ *  ό δ ό ν τ ω ν  Ι δ ί ω ν  τ ο ι ς  

έ κ ε ί ν ω ν  λ ό γ ο ι ς  χ ρ η σ ά μ ε ν ο ς  κ α ί  τ τ ε ρ ι τ τ ε ί ρ α ς  τ ο ύ τ ο υ ς  τ η  τ η ς  

15 ε ύ ο ε β ε ί α ς  ά ρ χ ή ,  ο ϊ ό ν  ι ι ν ι  ρ ί ζ η  ν ε α ρ ώ ς  κ α λ ό ν  τ ε δ η λ ό τ ο ς  φ υ 

τ ο ύ  κ α ι  κ α ρ π ο ϊ ς  ώ ρ α ι σ τ ά τ ο ι ς  δ ρ ί δ ο ν τ ο ς ,  ο ύ  μ η ν  τ ο ύ τ φ  κ α ί  

λ υ μ ή ν α σ δ α ι  Ί σ χ υ σ ε '  κ α ί  γ ά ρ  ν π  α υ τ ώ ν  τ ω ν  δ η χ δ έ ν τ ω ν  α ύ -  

δ ι ς  σ υ ν ε τ ρ ί δ η  ιάς μ ύ λ α ς ,  υ π ό  τ ω ν  ώ ς  ά λ η δ ώ ς  κ ε φ α λ ή ν  έ -  

α ν τ ω ν  π ο ι η ο α μ έ ν ι ο ν  Χ ρ ι σ τ ό ν .

20 Ο ύ ι ο ς  τ ο ί ν υ ν  ό  ν ο η τ ό ς  κ α ί  δ ι ά  τ ο ύ τ ο  μ ά λ λ ο ν  έ π ά ρ α τ ο ς  

δ φ ι ς ,  τ ό  π ρ ώ τ ο ν  κ α ί  μ έ σ ο ν  κ α ί  τ ε λ ε υ τ α ΐ ο ν  κ α κ ό ν ,  ό  π ο ν η ρ ό ς  

κ α ί  τ η ν  χ α μ ε ρ π ή  κ α ί  γ η ί ν η ν  π ο ν η ρ ι ά ν  α ε ί  σ ί τ ο υ  μ έ ν ο ς ,  6  τ ή ς  

π τ έ ρ ν η ς ,  δ η λ α δ ή  τ ή ς  ό π ά τ η ς ,  έ π ι τ η ρ η τ ή ς  ά κ ά μ α τ ο ς ,  ό  π ρ ό ς  

π ά ο α ν  δ ε ο σ τ υ γ ή  δ ό ξ α ν  σ ι ο ρ ι μ ώ ι α τ ο ς  σ ο φ ι σ τ ή ς  κ α ί  ά μ η χ ά ν ω ς  

25 ε ν μ ή  χ ά ν ο ς ,  μ η δ α μ ώ ς  έ π ι λ ε λ η σ μ έ ν ο ς  τ ή ς  ο ϊ κ ί α ς  κ α κ ο τ ε χ ν ί α ς ,  

δ ι ά  τ ω ν  α ύ τ φ  π ε ι δ η ν ί ω ν  Λ α τ ί ν ω ν  π ε ρ ί  θ ε ο ύ  κ α ι ν ά ς  ε ί σ φ έ -
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ΛΟΓΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

Π ρόλ. Πάλιν ό πρωταίτιος του κακού όφις σηκώνει τήν κε
φαλήν έναντίον μας καί σιγοψιθυρίζει τά άντίθετα πρός 
τήν όλήθειαν. Ή  μάλλον, άφοϋ ή ίδική του κεφαλή συνε- 
τρίβει μέ τον σταυρόν τού Χριστού, κεφαλήν του κάμνει 
τόν καθένα όπό έκείνους οΙ όποιοι μέ τό πέρασμα των 
γενεών πείθονται είς τάς όλεθρίας συστάσεις* καί ουτω, 
έμφανίζων σάν ή ΰδρα πολλάς κεφαλάς πρός τά άνω, 
δέν σταματρ νά διαλαλή μέ αυτός είς τά ύψη τήν άδικίαν. 
Οϋτω προσήρμοσεν είς τό έρπον σώμα τού Άρείου, Άπο- 
λιναρίους, Εύνομίους, Μακεδονίους, καί πολλούς άλλους 
οί όποιοι προσεκολλήθηοαν είς αυτόν, καί διά τής γλώσσης 
αυτών άφησε τό δηλητήριόν του κατά τής Ιερός ’Εκκλη
σίας. Έχρησιμοποίησεν άντί ίδικών του όδάντων τούς λό
γους έκείνων καί ένέπηΕεν αύτούς είς τήν εύσεθή πίστιν 
κατά τά πρώτα της βήματα, σάν είς ρίζαν νεαρού φυτού 
τό όποιον θάλλει λαμπρώς καί είναι γεμότον ώραιοτάτους 
καρπούς, άλλά δέν ήμπόρεσε καί νά τό καταστρέψη. Διότι 
συνετρίβη είς τούς όδόντας του όπό αύτούς πάλιν οί όποιοι 
έδήχθησαν, άπό αύτούς οί όποιοι έκαμαν πραγματικά κε
φαλήν των τόν Χριστόν.

Αύτός λοιπόν ό νοερός καί δΓ αυτό περισσότερον έπά- 
ρατος άφις, τό πρώτον καί μεσαΐον καί τελευταϊον κακόν, 
ό πονηρός καί έκτρέφων παντοτινά τήν χαμερπή καί γηΐ- 
νην πονηριάν, ό άκάματος έπιτηρητής τής πτέρνης, δηλα
δή τής άπάτης, ό έφευρετικώτατος καί άμηχάνως εύμή- 
χανος πρός κάθε όσεθή δοξασίαν σοφιστής, δέν έχει κα
θόλου λησμονήσει τήν κακοτεχνίαν του. Τώρα λοιπόν είσά- 
γει διά των πειθηνίων του Λατίνων νέους περί Θεού όρους.
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ρει φωνάς, μικράν μέν δοκονοας έχειν απαλλαγήν, μεγάλων 
δε κακών άφορμάς και πολλά καί δεινά φερούσας, τής εν- 
οεβείας έκφνλά τε καί άτοπα, και τοΐς ΐπάσι φανερώς δει- 
κνύσας, ώς ον μικρόν έν τοϊς περί Θεού τό παραμικρόν. Εί 

5 γάρ έφ’ έκάοτον των καϋ? ημάς δνιων ενός ατόπον την αρ
χήν δοϋέντος πολλά τά άτοπα γίνεται, πώς ον μάλλον έπϊ 
τής κοινής απάντων άρχής καί ιών κατ9 αντήν οϊον αναπό
δεικτων άρχών ένός άήδους δοδέντος ονκ ενσεβώς πολλά 
γενήσεται παρά τούτο τά ατοπήματα;

10 Πρός ά καί φανερώς τό Λατίνων γένος έκπεπτώκαοιν 
αν, εΐ μη παρ9 ημών άντνλεγόντων τή καινοφωνία τον δόγμα
τος τής κακοδοξίας τό πλεϊοτον περιηρεϊτο. Καί γάρ έπί το- 
οοντον έστιν δτε огюτέλλονται ώς καί διανοίας ήμιν είναι 
τής αύτής λέγειν, διαφωνούντας τοϊς ρήμαοι, υφών αντών 

1" νπ9 απορίας καταψενδόμενοι. Η μώ ν γάρ ονχί καί έκ τής 
νποοτάοεως τον Υίον λεγόντων είναι την τον άγιου Πνεύ
ματος ϋπαρξιν, έκείνων δέ καί <έκ τής τον Υίοϋ, τών αδυ
νάτων είς μίαν άμφοτέρους οννάγεσδαι έννοιαν' εϊς γάρ ό 
μονογενής καί μία ή του Πνεύματος νπαρξίς έοτιν. Ή  γονν 

20άπόφααις τή κατατράοει αεί αντίκειται καί άεί ψευδής ή έ- 
τέρα, εί άληδής ή έτέρα· καί τό αύτό περί τον αύτοΰ καταφή- 
οαι καί άποφήοαι συν άληδείφ ονκ &νι.

*Αλλ* ώς μέν ήμιν ον λέγονοι μόνον αλλά καί φρονοΰοι 
τά έναντία, ούδείς οίμαι τών εύ φρονούν των καί μή δμοφρο- 

25 νοννιων έκείνοις άντερεϊ. Ή ς δέ ούχ ήμιν μόνον, άλλά καί 
αότφ τφ τής άληδείας άντιδογματίζουοι λόγφ, δς παρ* ήμίν 
άμείωτος καί άνανξής καί τό 'παν άμζταποίητος διαπεφύλα- 
κ:αι, πάντες ιών υμείς καί χωρίς άποδείξεως άκριδώς ϊοτε, 
τό τών εύοεδούντων λέγω πλήρωμα. Δειγδήοεται bh δμως.
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οί όποιοι φαίνεται μέν νά έχουν μικρόν παραλλαγήν, αλ
λά γίνονται όφορμαί μεγάλων κακών, φέρουν πολλά δει
νά, έκφυλιστικά τής εύσεβείας καί άτοπα, καί δεικνύουν 
εις όλους φανερά ότι καί τό μικρότερον εις τά σχετικά 
μέ τάν Θεόν δέν είναι μικρόν. Διότι έάν είς τά έγκόσμια 
όντα, όφοϋ δοθή άρχικώς εν άτοπον, τά άτοπα γίνονται 
πολλά, πώς δέν θά γίνουν μάλλον πολλά τά άτοπήματα, 
όφοϋ δοθή άσεβώς εν άηθες έπί τοϋ θέματος τής κοινής 
τών δλων αρχής καί τών σχετικών μέ αύτήν άναποδεί- 
κτων όρχών;

Πρός τά άτοπήματα αύτά θά έΕέπιπτε φανερά τό γέ
νος τών Λατίνων, άν τό μεγαλύτερον μέρος τής κακοδο- 
ξίας δέν άνηρεϊτο άπό ήμδς άντιλέγοντας είς τήν καινο- 
φωνίαν τοϋ δόγματος. Πράγματι τόσον πολύ ένίοτε υπο
χωρούν, ώστε νά λέγουν άτι έχουν τήν ιδίαν μέ ήμάς 
γνώμην, διαφωνοϋντες μόνον είς τούς λόγους, ψευδολο- 
γοϋντες πρός τόν έαυτόν των λόγω τής στενόχωρου θέ- 
σεώς των. Άφοϋ όμως ήμεϊς δέν δεχόμεθα τήν ΰπαρζιν 
τοϋ άγίου Πνεύματος ώς προερχομένην καί άπό τήν ύπό- 
στασιν τοϋ Υίοϋ, έκεϊνοι δέ τήν δέχονται καί άπό τήν τοϋ 
Υίοϋ, είναι άπό τά άδύνατα νά καταλήγωμεν καί οί δύο 
είς μίαν έννοιαν' διότι εις είναι ό μονογενής καί μία ή 
ϋπαρΕις τοϋ Πνεύματος. Ή  άπό-φ ασις λοιπόν άντίκειται 
πρός τήν κατά - φασιν καί πάντοτε είναι ψευδής ή μία, έάν 
είναι άληθής ή άλλη' καί δέν είναι δυνατόν νά εΐμεθα είς 
τήν άλήθειαν, όταν περί τοϋ ίδιου πράγματος άποδώσωμεν 
καί όρνηθώμεν τό αύτό.

Ά λ λ ’ ότι πάντως όχι μόνον λέγουν αλλά καί φρονοϋν 
τά άντίθετα πρός ήμάς, νομίΖω ότι δέν θά όντείπη κανείς 
άπό τούς ευ φρονοϋντας καί μή όμοφρονοϋντας μέ έκεί- 
νους. "Οτι δέ άντιδογματίΖουν όχι μόνον πρός ήμάς, άλλά 
καί πρός τόν ίδιον τόν λόγον τής όληθείας, ό όποιος είς 
ήμάς έχει διαφυλαχθή άμείωτος καί άναύζητος καί έντε- 
λώς όμεταποίητος, όλοι έσείς τά γνωρίζετε όκριβώς καί 
χωρίς άπόδειΕιν, έννοώ σάς, τό πλήρωμα τών εύσεθών. 
Μ έ τήν βοήθειαν τοϋ Θεού όμως τούτο θά δειχθή καί δΓ
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θ ε ό ν  δ ι δ ό ν τ  ο ς ,  κ α ί  δ ι ά  τ ο ΰ ό ε  τ ο ν  λ ό γ ο ν ,  ώ ς  & ν  κ α ί  « π α ν  ο  τ ά 

μ α »  τ ό  ά ν τ ι λ έ γ ο ν  * « ρ ρ α γ ή » ,  κ α ι  π ρ ό ς  μ ί α ν  δ  μ ο λ ο γ  ί  α ν  σ τ η ρ ι χ ϋ ή  

ι ό  α μ φ ί ρ ρ ο π ω ν

* * Α λ λ 9,  ώ  θ ε ό  τ ο ν  π α ν τ ό ς ,  6  μ ό ν ο ς  δ ο τ ή ρ  κ α ι  φ ύ λ α ξ  τ η ς  

5 ά λ η δ ι ν η ς  θ ε ο λ ο γ ί α ς  κ α ί  τ ω ν  κ α τ 9 α ύ τ ή ν  δ ο γ μ ά τ ω ν  κ α ι  ρ η -  

μ ά τ α τ ν ,  ή  μ ό ν η  μ ο ν α ρ χ ι κ ω τ ά τ η  τ ρ ι ά ς ,  ο ύ  μ ό ν ο ν  δ τ ι  μ ό ν η  τ ο ν  

π α ν τ ό ς  ά ρ χ ε ι ς ,  Α λ λ 9 δ τ ι  κ α ί  μ ί α ν  έ ν  ο ε α ν τ η  μ ό ν η ν  έ χ ε ι ς  ν τ ι ε ρ ό ρ -  

χ ι ο ν  Α ρ χ ή ν ,  τ ή ν  μ ό ν η ν  ά ν α ί τ ι ο ν  μ ο ν ά δ α ,  έ ξ  ή ς  π ρ ο ά γ ε σ δ ο ν  κ α ι  

ε ι ς  ή ν  Α ν ά γ ε σ ϋ ο ν  Α χ ρ ό ν ω ς  κ α ι  ά ν α ι τ ί ω ς  ό  Υ Ι ό ς  τ ε  κ α ι  τ ό  

10 Π ν ε ύ μ α ,  Π ν ε ύ μ α  τ ό  ά γ ι ο ν ,  τ ό  κ ύ ρ ι ο ν ,  τ ό  έ κ  θ ε ό ν  Π α τ ρ ό ς  

έ κ π ο ρ ε ν τ ώ ς  τ ή ν  ν π α ρ ξ ι ν  έ χ ο ν ,  κ α ί  δ ί 9 Υ ι ό ν  τ ο ι ς  ό ρ ΰ ώ ς  π ι -  

ο τ ε ν ο ν ο ι ν  [ε Ι ς  o k  κ α ί  δ ι δ ό μ ε ν ο ν  κ α ί  π & μ π ό μ ε ν ο ν  κ α ί  φ α ι ν ό μ ε -  

ν ο ν % Υ ί έ  μ ο ν ο γ ε ν έ ς ,  έ κ  θ ε ό ν  Π α τ ρ ό ς  γ ε ν ν η τ ώ ς  τ η ν  ν π α ρ ξ ι ν  

Β χ ω ν  κ α ί  δ ι ά  τον α γ ί ο υ  Π ν ε ύ μ α τ ο ς  τ α ΐ ς  κ α ρ δ ί α ι ς  τ ω ν  ε ι ς  o k  

15 π ι ο τ ε ν ό ν τ ω ν  έ μ μ ο ρ φ ο ύ μ ε ν ο ς  κ α ί  έ ν ο ι κ ω ν  κ α ί  ά ο ρ ά τ ω ς  ό ρ ο ') -  

μ ε ν ο ς * Π ά τ ε ρ  ά γ έ ν ν η τ ε  μ ό ν ε  κ α ί  ά ν & χ η ό ρ ε ν τ ε ,  κ α ί ,  τ ό  σ ό μ 

π α ν  ε ί π ε ΐ ν ,  Α ν α ί τ ι ε ,  6  μ ό ν ο ς  π α τ ή ρ  τ ω ν  ά ν ε κ φ ο ι τ ή τ ω ν  κ α ί  

ό μ ο τ ί μ ω ν  ο ο ι  φ ώ τ ω ν ,  έ ν  κ ρ ά τ ο ς ,  μ ί α  δ ύ ν α μ ι ς ,  ή  δ η μ ι ο υ ρ γ ό ς  

τ ω ν  π ο ι η τ ώ ν  κ α ί  ν α τό  χ ε ι ρ ά  ο ο ι  φ ώ τ ω ν ,  ή  π ά ο η ς  γ ν ώ ο ε ω ς  δ ό -  

20 τ ε ι ρ α ,  ή  π ο λ ν ε ι δ ε ΐ ς  Ι δ έ α ς  π α ρ α γ α γ ο ϋ σ α  γ ν ω σ τ ι κ ώ ν  τ ε  κ α ί  

γ ν ω σ τ ώ ν  κ α ί  κ α τ α λ λ ή λ ω ς  τ ο ι ς  γ ι ν ώ σ κ ο ν σ ι  κ α ί  φ ν ο ι κ ώ ς  έ ν -  

δ ε ϊ σ α  τ ά ς  γ ν ώ σ ε ι ς ,  τ ο ι ς  μ ό ν  ν α ε ρ ο ϊ ς  ά π λ ά ς  κ α ί  Α π α θ ε ί ς  ν ο ή 

σ ε ι ς ,  τ ο ι ς  δ έ  α ί σ δ η τ ι κ ο ι ς  π ο λ υ μ ε ρ ε ί ς  κ α ί  π > α & η τά ς  α ί σ δ ή σ ε ι ς ,  

τ ο ι ς  δ έ  μ ι κ τ ο ϊ ς  ή μ ϊ ν  Α μ φ ό τ ε ρ α *  ή  κ α ί  τ η ν  π ε ρ ί  σ ο ν  κ α τ ά  τ ό  

25 έ γ χ ω ρ ο ν ν  γ ν ώ ο ι ν  μ ό ν ο ι ς  τ ο ι ς  λ ο γ ι κ ο ί ς  σ ο ν  κ τ ί σ μ α σ ι ν  ά φ ά τ φ  

χ ρ η σ τ ά ι η ι ι  χ α ρ ι ζ ο μ έ ν η ,  δ ό ς  κ α ί  ή μ ϊ ν  Α ρ τ ί ω ς  ε ν α ρ έ σ τ ω ς  ο ο ι  

δ ε ο λ ο γ ή σ α ι  κ α ί  τ ο ϊ ς  ά π  α ΐ ώ ν ο ς  έ ρ γ φ  ο ο ι  κ α ί  λ ό γ φ  ε ν α ρ ε -  

σ τ ή σ α σ ι  σ ν μ φ ώ ν ω ς '  ώ ς  & ν  κ α ί  τ ο ύ ς  μ ή  δ ε α ρ έ σ τ ω ς  σ ε  δ ε ο -  

λ ο γ ο ν ν τ α ς  Α π ε λ έ γ ξ ω  μ ε ν ,  κ α ί  τ ο ύ ς  έ ν  ά λ η δ ε ί φ  σ ε  ζ η τ ο ν ν τ α ς  

30 π ρ ό ς  τ ή ν  ά λ  ή  δ ε ι  α ν  ο τ η ρ ί ξ ω μ ε ν ,  ϊ ν α  σ ε  γ ι ν ώ σ κ ω μ ε ν  π ά ν τ ε ς  

μ ί α ν  μ ό ν η ν  π η γ α ί α ν  δ ε ό τ η τ α ,  τ ό ν  μ ό ν ο ν  Π α τ έ ρ α  τ ε  κ α ί  π ρ ο -  1 2 3

1. Ρωμ. 3, 19.
2. Μοναδική ύπεράρχιος όρχή μέσα είς τήν Τριάδα είναι ό θεάς 

Πατήρ.
3. Διονυσίου ’Αρεοπαγίτου, Περί θείων όνομάτων 2, θ.
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αύτοϋ τοϋ λόγου, ούτως ώστε καί κάθε άντιρρητικόν στό
μα νά φραχθη1 καί οί άμφιρρέποντες νά ατηριχθοΰν είς  
την μίαν όμολογίαν.

Ά λ λ \  ώ Θεέ τοϋ παντός, ό όποιος είσαι ό μόνος δό
της καί φύλαΕ τής άληθινής θεολογίας καί των σχετικών 
μέ αύτήν δογμάτων καί όρων, ό όποιος είναι ή μοναδική 
μοναρχικωτάτη Τριάς, όχι μόνον διότι άρχεις εις τό σάμ
παν, άλλά καί διότι έχεις μέσα σου μίαν μόνον ύπεράρχιον 
δρχήν*, τήν άναίτιον μονάδα, άπό τήν όποιον προάγονται 
καί είς τήν όποιαν άνάγονται άχρόνως καί άναιτίως ό Υ ίός  
καί τό Πνεύμα, Πνεύμα τό άγιον, τό Κύριον, πού έχει τήν 
ϋπαρΕιν έκπορευτώς άπό τον Θεόν Πατέρα καί διά τοϋ 
Υίοϋ δίδεται καί στέλλεται καί φαίνεται είς τούς όρθώς 
πιστεύοντας είς σέ' ώ Υίέ μονογενές, ό όποιος έχεις τήν 
ϋπαρΕιν γεννητώς άπό τόν Θεόν Πατέρα καί διαμορφώ
νεσαι καί κατοικείς καί βλέπεσαι άοράτως μέσα είς τάς  
καρδίας των πιστευόντων είς σέ* ώ Πότερ, μόνε άγέννητε 
καί άνεκπόρευτε, καί μέ όλίγα λόγια, άναίτιε, ό μόνος Π α 
τήρ των έμφύτων καί όμοτίμων σου φώτων*, έν κράτος, 
μία δύναμις δημιουργός των κτιστών καί άπό τήν χείρα 
σου προερχομένων φώτων, δότειρα πάσης γνώσεως πού 
παρήγαγες πολυειδείς Ιδέας γνωστικών καί γνωρίμων 
πραγμάτων, καί έθεσες είς τούς γινώσκοντας καταλλήλως 
καί φυοικώς τάς γνώσεις, είς μέν τούς νοερούς άπλας 
καί άπαθεϊς νοήσεις, είς δέ τούς αισθητικούς πολυμερείς 
καί ποθητός αισθήσεις, καί είς ήμας τούς μικτούς άμφότερα* 
δύναμις πού μέ άφατον χρηστότητα χαρίζεις είς μόνα τά 
λογικά σου κτίσματα τήν διά σέ κατά τό δυνατόν γνώσιν, 
δώσε καί είς ήμας τώρα πλέον τήν ικανότητα νά θεολογή- 
σωμεν ώς πρός έσέ εύαρέστως καί συμφώνως πρός έκεί- 
νους πού εύηρέστησαν είς έσέ καθ' όλους τούς αίώνας μέ 
έργα καί λόγους* ούτως ώστε καί έκείνους οί όποιοι δέν 
θεολογούν ώς πρός έσέ θεαρέστως νά έλέγΕωμεν καί έ
κείνους ο) όποιοι σέ Ζητούν άληθινώς νά στηρίΕωμεν είς 
τήν όλήθειαν, διά νά σέ άναγνωρίΖωμεν όλοι ώς μίαν μο
ναδικήν πηγαίαν θεότητα, τόν μόνον Πατέρα καί προβολέα,
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болел, καί οον Υιόν ένα και Υιόν μόνον, άλλ9 ονχί και προ
βολέα, και οον έν Πνεύμα άγιον, καί πρόβλημα μόνον, άλλ9 
ονχί καί ποίημα' καί δοξάζοιμεν ένα θεόν, έν μιφ μέν καί 
απλή, πλούσια δ9, %ν όντως έϊπω, καί άστενοχωρήτω δεότητι, 

5 καί άντιδοξαζοίμεδα παρά οον έν πλούσια ύεώσει καί τρισοο- 
φαει φωτοχυοίμ. νυν καί εϊς τους άκαταλήπτους αιώνας. 9Αμήν 

Κοινή μεν ήδε ή ευχή πάσι τοις μίαν σέβονσιν αρχήν. 
*Υμείς δέ τί φάτε οι τάς δύο λέγοντες έπί της δεότητος άρ- 
χάς; Τ ί γάρ, ε ί μη φανερώς τούτο λέγετε, άλλ9 έξ ών λέγετε 

10 τούτο συνάγεται; Τοιαντα τά βαδέα τον Σατανά, τά τον πο
νηρού μυστήρια, ά τοις νπέχονσιν αντφ τά ώτα ψιδνρίζει ον 
χαλών καί νπεκκλύων τόν τόνον τής φωνής, άλλα τό βλαβε
ρόν νπσκρύπτων τον νοήματος. Ούτως καί τή Ενφ, ώς έγω- 
μαι, έψιδύριοεν.

15 9Λ/.λ9 ήμεΐς διδαχδέντες υπό τής δεοσοφίας των Πατέρο>ν
αυτού τά νοήματα μή άγνοεΐν, αφανή τήν άρχήν ώς έπίπαν
τοις πολλοϊς τυγχάνοντα, ούδέποτ9 &ν υμάς κοινωνονς δεξαί- 
μεδα μέχρις άν καί έκ τού Υιού τό Πνεύμα λέγητε.

νΑρα γάρ ον τω λέγοντες συ φανερώς δια τελείτε προση- 
20δέντες πρώτον μέν τή περί τού αγίου καί προσκννητον Πνεύ

ματος έκηαντορική δεολογίφ τής αϊτοαληδείας Χριστού, δς 
θεός ών προαιώνιος δι9 ήμάς καί δεολόγος έγεγσνει, Βς αν- 
τόχρημα ών άλήδεια διά φιλανδρωπίαν κήρυξ ήμιν άναπέφηνε 
τής άληδείας, δς διά τούτο εϊς τόν κόσμον ή}.δεν, ϊνα μαρτν- 

25 ρήση τή άληδείρ., ού καί πας ό ών έκ τής άληδείας καί 
τούτην έν άληδείφ ζητών, έπαΐει τής άληδινής φω)>ής;

*Aq ούν ον πρώτφ μέν τούτφ άντιπίπτετε τφ  καί πρώτφ 
πάντων ούιω ϋεολοήοαντι(«τό Πνεύμα γάρ, φηοί, τής άληδεί
ας, δ παρά τον Πατρός έκπορεύεται») , έπειτα τοις αντόπταις 4

4. Ίω. 15,26.
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καί τον Υίόν σου, ενα καί μόνον Υιόν όλλ’ δχι προβολέα, 
καί τό άγιον Πνεϋμά σου, μοναδικόν έκπόρευμα όλλ’ δχι 
καί ποίημα, καί νά δοξάΖωμεν ενα Θεόν, είς μίαν μέν καί 
άπλήν, πλουσίαν δέ ούτως είπείν καί δνετον θεότητα καί 
νά άντιδοξαΖώμεθα άπό σέ μέ πλουσίαν θέωσιν καί τρία- 
σόφωτον φωτοχυσίαν, τώρα καί πάντοτε καί είς τούς άτε- 
λειώτους αιώνας. ’Αμήν.

Κοινή είναι βεβαίως ή εύχή αυτή εις δλους δσοι σέ
βονται μίαν άρχήν. Σείς δμως, οί όποιοι δέχεοθε δύο 
άρχάς είς τήν θεότητα, τί λέγετε; Τί σημασίαν έχει, άν δέν 
ίσχυρίΖεσθε τούτο φανερά, άλλά συνάγεται αύτό άπό όσα 
λέγετε; Τοιαϋτα είναι τά άπόκρυφα τού Σατανά, τά ό
ποια ψιθυρίΖει είς δσους τείνουν πράς αυτόν τά ώτα, χω
ρίς νά χαλαρώνη καί παραλύη τήν φωνήν, άλλά ύποκρύ- 
πτων τό βλαβερόν τής έννοίας. Ούτως έψιθύρισε καί είς 
τήν Εϋαν, δπως νομίΖω έγώ.

Ά λ λ ’ ήμείς, διδαχθέντες άπό τήν θεοσοφίαν τών Π α 
τέρων νά μή άγνοοϋμεν τά έφευρήματα αύτοϋ, τά όποια 
είναι τελείως άφανή είς τούς πολλούς κατά τήν άρχήν, 
ποτέ δέν πρόκειται νά σάς δεχθώμεν ώς κοινωνούς, δσον 
χρόνον όμολογεϊτε δτι τό Πνεύμα προέρχεται καί έκ τού 
Υίοϋ.

Διδάσκοντες λοιπόν οΰτω, δέν προσθέτετε φανερά 
πρώτα πρώτα είς τήν άποκαλυπτικήν διά τό άγιον καί 
προσκυνητόν Πνεύμα θεολογίαν τού Χριστού ή όποία είναι 
ή αύτοαλήθεια; Αύτοϋ ό όποιος ένφ είναι προαιώνιος Θεός 
έγινε δΓ ήμάς καί θεολόγος, ό όποιος ένφ είναι ή ιδία ή 
άλήθεια κατέστη άπό φιλανθρωπίαν πρός χάριν μας κήρυζ 
τής άληθείας, ό όποιος ήλθεν είς τόν κόσμον διά τούτο 
άκριβώς, διά νά μαρτυρήση χάριν τής άληθείας, τού όποίου 
τήν άληθινήν φωνήν άντιλαμβάνεται όποιος είναι άπό τήν 
μερίδα τή ς  άληθείας καί Ζητεί αύτήν πραγματικά;

~Αρά γε δέν έρχεσθε είς σύγκρουσιν πρώτα μέ αύτόν 
πού πρώτος έθεολόγησε κατ’ αύτόν τόν τρόπον; «Τό 
Πνεύμα τής άληθείας, λέγει, τόν όποιον έκπορεύεται άπό 
τόν Πατέρα»4. "Επειτα έρχεσθε είς άντίθεσιν μέ τούς μα-
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καί αύτηκόοις γεγενημένοις μαύηταις και άποστόλοις αυτόν, 
μάλλον δέ πρό τούτων και αύτφ τφ άγιφ Πνεύμαετι, δ καί ήλϋε 
κατά την δεδομένην υπό τού Σωτήρος αύτοϊς έπαγγελίαν, δ 
και έδίδαξεν αυτούς τά πάντα, δ τούτο ούκ έδιδαξεν ώς ούκ 

5 έκ μόνου τού Πατρός έκπορεύεται των φώτων, αλλά και 
έκ τον Υιού; ΕΙ γάρ οντω τούτους τούτο έδίδαξε, και ημάς 
άν ούτοι δμοίως έδίδαξαν.

Έ πεϊ και διά τούτο διδαχϋέντες νε και φωτισ&έντες άπε- 
στάλησαν, ϊνα διδάξωοιν ώς έδιδάχϋησαν, ϊνα φωτίοωοιν 

10 ώς έφωτίσύηοαν, ϊνα κηρύξωσιν έν παρρησία., δ είς τδ ούς 
άκούοειαν, τουτέοτιν ούκ έν έπηκόφ πάντων, ϊν9 εϊπωσιν έν 
τφ φωτί, δηλονότι φανερώς τοϊς πασιν, α τούτοις εϊρηται 
έν τη σκοτίρ, ώς έγω γ’ άν φαίην, δι9 άποκαλύψεως έν νπερ- 
φώτφ γνόφφ, έστω δέ και παραβολικούς, καί οϊος ό παρά 

15 τφ Σολομώντι σκοτεινός λόγος ό τφ μετειληχότι της σοφίας 
τρανούμενος. ΕΙ δέ δούλει, τό κατά μόνας ή οκοτία δηλουτω 
και άποκρύφως καί μήπω τοΐς πολλοϊς έγνωσμένως.

9Αλλά πρός δ νυν ήμιν ό λόγος, δ μη τούτοις εϊρηται 
τοϊς παρρησιασαμένοις την άλήϋειαν, δ μη άνήγγειλε τό 

20 Πνεύμα τό πάσαν άπάγγειλαν την άλήύειαν, δ μή έιιαρτύ- 
ρησεν η έγνώρισεν δ πάντα δοα ηκονσε παρά τον Πατρός 
τοϊς άγαπητοϊς γνωρίσας, και διά τούτο έλύών, ϊνα μαρτν- 
ρήοη τη άληϋείμ, πώς ύμεϊς τούτο τολμάτε λέγειν ούτως 
έκρνλον εϊσάγοντες τιροσΰήκην έν тф τής πίστεως δρφ, δν 

25 οί πρόκριτοι πατέρες κοινή σννειλεγμένοι πνενματοκινήτως, 
ούμδολον άψευδούς δόξης τής εις Πατέρα καί Υιόν και 
άγιον Πνεύμα καί δάσανον ειλικρινούς ύεογνωοίας καί ό- 
μολογίαν ασφαλή πάσι τοις όρϋοτομειν προηρημένοις τόν 
λόγον τής άληύείας συνεγράψαντό τε και παραδεδώκαοιν; 

30 1. *Ήν γάρ υπολογίζεστε πρόφαοιν, ώς έοτιν ών λεγόν-
των ούκ ίσον είναι τφ Πατρι τόν ΥΙόν, δτι μη καί αΰτός 5 6 7

5. Ίω. 15,26. Iω. 14,26. Α Ίω. 2,27.
6. ΔιονυοΙου 'Αρεοπαγίτου, Περί μυοτικής θεολογίας 1,1,
7. Ίω. 16,37.
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θητάς και άποστόλους του οί όποιοι ύπήρξαν αύτόπται καί 
αύτήκοοί του, μάλλον δέ πριν άπό αυτούς καί. μέ τό ίδιον 
τό άγιον Πνεϋμα, τό όποϊον ήλθε σύμφωνα μέ τήν έπαγ- 
γελίαν ή όποια τούς έδόθη άπό τόν Σωτήρα, τό όποιον 
τούς έδίδαξε τά πάντα5, τό όποϊον δέν τούς έδίδαξε τού
το, άτι δέν έκπορεύεται άπό μόνον τόν Πατέρα των φώτων, 
άλλα καί άπό τόν Υιόν; Διότι άν αύτό τούς είχε διδάξει 
οϋτω, αύτοί θά έδίδασκον καί ήμάς παρομοίως.

Πραγματικά, άφοϋ έδιδάχθηοαν καί έφωτίαθησαν, ά- 
πεστάλησαν διά τούτο, διά νά διδάξουν όπως έδιδάχθη- 
σαν, διά νά φωτίσουν όπως έφωτίαθησαν, διά νά κηρύξουν 
δημοσίρ όσα συνέβη ν’ άκούσουν εις τό ούς, δηλαδή όχι 
εις έπήκοον όλων, διά νά εΐπουν εις τό φώς, δηλαδή φα
νερά εις όλους, όσα τούς έχουν λεχθή εις τό σκότος, 
όπως θά ήδυνόμην νά εϊπω έγώ δι* άποκαλύψεως εις 
ύπέρφωτον γνόψον*, έστω καί παραβολικώς καί ώς σκο
τεινός λόγος τού Σολομώντος πού καθίσταται σαφής εις 
όποιον μετέχει τής σοφίας. Έ άν θέλης μάλιστα, ή σκοτία 
άς σημαίνη τήν άνακοίνωσιν τής άληθείας ιδιαιτέρως καί 
άποκρύφως, χωρίς νά γνωσθη εις τούς πολλούς.

Διά νά έπιστρέψωμεν τώρα εις τό θέμα μας, πώς τολ
μάτε σείς νά δέχεσθε τούτο, τό όποϊον δέν έχει λεχθή 
άπό αύτούς οί όποιοι διεκήρυξαν τήν άλήθειαν, τό όποϊον 
δέν έμαρτύρησεν ούτε έγνωστοποίησεν αύτός ό γνωστο- 
ποιήσας όλα όσα ήκουσε παρά τού Πατρός εις τούς άγα- 
πητούς καί ήλθε διά τούτο, διά νά μαρτυρήση ύπέρ τής 
άληθείας7; Πώ ς τολμάτε νά εισαγάγετε τόσον έκφυλιστι- 
κήν προσθήκην εις τόν όρον τής πίστεως, τόν όποϊον οί 
έγκριτοι πατέρες συνέγραψαν πνευματοκινήτως εις κοι
νήν αυνέλευσιν καί παρέδωσαν εις όλους όσοι έχουν προ
τιμήσει νά όρθοτομούν τόν λόγον τής άληθείας, ώς σύμ- 
βολον άψευδοϋς γνώμης περί Πατρός καί Υιού καί άγιου 
Πνεύματος, βάσανον ειλικρινούς θεογνωσίας καί όμολο- 
γίαν άσφαλή;

1. Ή  πρόφασις τήν όποιαν έπικαλεϊαθε, ότι δηλαδή, 
άφοϋ μερικοί Ισχυρίζονται ότι δέν θά είναι Ισος μέ τόν
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έχει τό έο&ιορεύειν, υμείς ίσον δεικνυναι οπεύδοντες την 
προσθήκην εΐοηνέγκατε ταυ την, ονδαμόϋεν έχει τό εύλογον. 
ΕΙ γάρ τινες φαϊεν χρήν είναι και τό γεννάν έχειν τούτον, 
ώς μη τούτου προσόντος το ίσον άφαιρονμένον, ανάγκη προστι- 

5 τιθέναι και τούτο πειϋομένονς τοϊς άσυνέτοις· και απλώς μη 
μείζω λέγειν τφ αΐτίφ τον Υιού τον Πατέρα, ίνα μη το 
πρός αύτόν Χοον τον Υιού αθετήσω μεν.

'Όπερ άρα δοκεΐτε και νποβάλλειν δολίω; προς άντίθε- 
οιν των ευαγγελικών δογμάτων και διδαγμάτων 6 γάρ και 

10τόΐ' Υίδν αίτιον ϋεότητος λέγων αϋτόν αθετεί τόν Υιόν έν 
τφ εναγγελίω σαφώς είπόντα ид πατήρ μου μείζων μου 
έστιν»„ ούχ ώς ανθρώπου μόνον, άλλά και ώς Θεού, τφ τής 
ϋ'εότητος αΐτίφ. Διό και ούχ δ Θεός εί7ΐεν, άλλ8 9 ό Πατήρ· 
ου γάρ ώς Θεός μείζων τού Υιού, άπαγε τής ασεβεί ας, άλλ3 

15ώς αίτιος ϋ'εότητος, καϋάπερ καί οι ϋεοφόροι πατέρες ήμϊν 
ήρμήνευσαν. Τουτοις ούν ώς έοικε τοϊς ϋεοφόροις καί Χ,ρι-
στф τφ Θεφ των ϋεοφόρων αντιλέγετε, τф Πατρί τόν Υιόν/
ονκ ίσον κατά τό αίτιον λέγονσιν.

9Αλλ9 ημείς καί τό ίσον ίσμεν τον Υιού πρός τόν Πατέρα 
20 κατά τήν φύσιν καί τό μεϊζον τον Πατρός ομολογονμεν κατά 

τό αίτιοί', άπερ άμφω, τό τε γεννάν καί έκπορενειν, σνμπερι- 
δάλλει. Καί αύτοϊς δέ τοϊς συγγραψαμέινις την αρχήν υπέρ 
τής πρός τόν Πατέρα τού Υίον συμφνΐας, ταύτό δ9 είπεϊν 
άμοτ ίμιας, ού>οης τής αγωνίας, χωρίς τής παρ9 νμών προσθή- 

25 κης άποχρών ένομίσϋη τό τής πίστεως συ^ιβολον.
Οϋκουν εύλόγως ουδέ εύσεβώς ταύτην εισάγετε την προσ

θήκην έν ιф τής πίστεως δρφ, δν οί πρόκριτοι πατέρες κοι
νή οννειλεγμένοι, πνενματοκινήτως σννεγράψαιπό τε καί πα- 
ραδεδώκαοιν. ΤΩ καί προσθήναι ή άηελεϊν δλως ονκ έφει-

8. Ίω. 14.28.
9. Τήν προοθήκην του filioque (καί έκ του Υίοΰ) είς τό ούμ· 

βολον τής πΙοτεως.
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Πατέρα ό Υιός αν δεν κατέχη και αύτός τήν έκπορευτι- 
κήν λειτουργίαν, σείς σπεύδοντες νά δείξετε ότι είναι ίσος 
είσηγάγετε αύτήν τήν προσθήκην, δέν είναι καθόλου εύ
λογος. Διότι τότε, δν μερικοί έλεγον ότι πρέπει οΰτος νά 
έχη καί τήν γεννητικήν λειτουργίαν, άφοϋ αύτή όπουσιά- 
Ζουσα άφαιρεί τήν ισότητα, θά ήτο άνάγκη νά προσθέσω- 
μεν καί τοϋτο πειθόμενοι εις τούς άσυνέτους’ καί γενι
κώς θά ήτο άνάγκη νά μή θεωροϋμεν άνώτερον τοϋ Υίοΰ 
τόν Πατέρα κατά τό αίτιον, διά νά μή άθετήσωμεν τήν 
Ισότητα τοΰ Υίοΰ πρός αυτόν.

Αύτό δέ άκριβώς φαίνεται νά ύποβάλλετε δολίως εις 
άντίθεσιν πρός τά εύαγγελικά δόγματα καί διδάγματα. 
Διότι αυτός ό όποιος ισχυρίζεται ότι καί ό Υ ιός είναι αίτιος 
τής θεότητος άθετεϊ τόν ίδιον τόν Υίόν, ό όποιος είπε σα
φώς εις τό εύαγγέλιον, «ό Πατήρ μου είναι μεγαλύτερός 
μου»*, όχι μόνον ώς άνθρώπου, άλλά καί ώς Θεοϋ, κατά 
τό αίτιον τής θεότητος. Διά τούτο δέ δέν είπεν *ό θεός’ 
άλλά ό πατήρ ' διότι δέν είναι μεγαλύτερος άπό τόν Υίόν  
ώς θεός —  τί όσέθεια θά ήτο τούτο! —  άλλ* ώς αίτιος 
θεότητος, καθώς μάς ήρμήνευσαν τά πράγματα καί οί θεο- 
φόροι πατέρες. "Οπως φαίνεται λοιπόν, άντιλέγετε είς αύ- 
τούς τούς θεοφόρους καί είς τόν Χριστόν, τόν Θεόν τών 
θεοφόρων, οί όποιοι δέν ΘεωροΟν ίσον πρός τόν Πατέρα  
τόν Υίόν κατά τά αίτιον.

’Αλλ* ήμεϊς καί τήν (σάτητα του Υίοΰ πράς τόν Πατέ
ρα κατά τήν φύσιν γνωρίΖομεν καί τήν άνωτερότητα του 
Πατρός κατά τό αίτιον όμολογοΰμεν, τό όποιον συμπερι
λαμβάνει άμφότερα, καί τά γεννάν καί τά έκπορεύεσθαι. 
Καί είς αύτούς δέ οί όποιοι τό συνέταξαν πρώτοι, ένω 
ήγωνίΖοντο διά τήν συμφυίαν ήτοι τήν όμοτιμίαν τοΰ Υίοΰ 
πρός τόν Πατέρα, τό σύμβολον τής πίστεως έφάνη Ικανο
ποιητικόν χωρίς τήν ίδικήν σας προσθήκην*.

Δέν  ένεργεΐτε λοιπόν εύλόγως καί εύσεβώς είσάγον- 
τες τήν προσθήκην είς τόν όρον τής πίστεως, τόν όποιον 
οί πρόκριτοι Πατέρες είς κοινήν συνέλευσιν πνευματοκι- 
νήτως συνέταξαν καί παρέδωσαν. Ε ίς τά σύμβολον αάτά
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ται μετά την τφ χρόνφ δευτερεύονσαν έκείνης των άγιων 
σύνοδον, δι ής και ό τото τολμήοων αραις υποβάλλεται και 
της έκκίησίας έκβάλλεται, και ταυτα προσθήκην ονκ είρημέ- 
νην ώς έΐρηται τφ  λόγω, ονκ άποκεκαλυμμένην τφ  Πνεύ- 

5 μάτι, ονχ εύρημένην έν τοϊς των άγιων άποοτόλων αναγρά- 
τττοις λογίοις.

Οϊς ονμφώνως καί οι έκδέμενοι τον της πίοτεως τούτον 
ιδεϊον δρον έξέδεντο και οι μετ9 αν'τονς γεγονότες σννέδεντο, 
εΐ καϊ μη σννεξέδεντο. Ον γάρ έχετε λέγειν, ώς ονχϊ όντως 

10 οί μέν έξέδεντο, οι δέ τοϊς την αρχήν έκδεμένοις συνέδεντο, 
υπό τε των άναγραψάντων τά καδέκαοτα τών άγιων άπασών 
συνόδων έξελεγχόμενοι, καϊ αυτής τής έξ έκείνων μέχρι 
καϊ νυν, μάλλον δέ και έσαεϊ συμφωνίας τών τεσσάρων πα
τριαρχικών δρόνων, και αυτών τών πολλών και διαρόρων 

15»αί γενών και γλωσσών άδιάφορον φερονσών την εξ αρχής 
έκδεοιν και άμεταποίητον.

Καϊ τοίννν αί μέν έκφαντορνκαϊ κοιναι φωναϊ τών δεο- 
φόρων δεολόγων, εύαγγελιστών, άποοτόλων, και τών 7 ΐρ ό  

αϋτών έξ αΐώνος προφητών όντως όμολογονμένως εχονοι 
20 περί τον Πνεύματος καϊ ούτως όμολόγως τφ Θεαί'δρώπφ 

λόγφ* πρός δέ και αί κατά διαφόρους αίτιας και καιρούς 
νπέρ εύσεδείας σνγκροτηδείσαι πάοαι σύνοδοι, ταντό δέ σχε
δόν είπεϊν πάσα γλώσσα δεοφόρος' έν ονδεμιρ, γάρ τών συνό
δων τούτων και έκ του Υιόν τεδεολόγηται τό Πνεύμα το 

25 άγιον. νΕδειξα δ* #)' άρτίως τοντ9 αυτό καϊ τονς δεΐ]γόρονς 
πάντας αύδις έκαστον έν μέρει στέργοίΊας άπαραλλάκτως διά 
τών Ιδίως έκάοτφ τούτων έξενηνεγμένων λόγων έφεξής.

*Α)χκ ονκ έπι τοοον τον άνέξεται τό φίλερι του λατίνον 
μάκρους ήμών άποτεινόντων λόγους, άλλ' απαντήσει λέγον 

80 πως ούν και νμεϊς καϊ πάδει> ενρόντες την προσδηκην τούτην, 
παρά μόνου του Πατρός έννοεϊτε τό Πνεύμα τό άγιον έκπο-
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δέν έπιτρέπεται καθόλου νά προσθέοη ή άφαιρέση κανείς 
μετά την χρονικώς δευτέραν άπό έκείνην σύνοδον των 
άγιων, ύπά τής όποίας όποιος τολμηση κάτι τέτοιο υποβάλ
λεται εις κατάραν καί έκβάλλεται άπό τήν Εκκλησίαν, καί 
μάλιστα προσθήκην πού δέν έχει λεχθή μέ λόγον, όπως 
άνεφέρθη προηγουμένως, δέν έχει άποκαλυφθή άπό τό  
Πνεύμα, δέν έχει εύρεθή είς τά γραμμένα λόγια των άγίων 
άποστόλων.

Είς συμφωνίαν μέ αύτούς οί έκθέσαντες τάν θειον 
τούτον άρον τής πίστεως τάν έξέθεσαν καί οί μετ* αύτούς 
έλθόντες συνεψώνησαν, άν καί δέν τάν ουνεξέθεσαν. Δέν  
ήμπορεϊτε πράγματι νά ίσχυρίΖεσθε ότι οί πρώτοι δέν τάν 
έξέθεσαν οϋτω, οί δέ δεύτεροι δέν συνεφώνησαν μέ τούς 
συντάξαντας άπό τήν άρχήν, διότι έλέγχεσθε τόσον άπό 
έκείνους πού κατέγραψαν τά πρακτικά όλων των άγίων 
συνόδων, όσον καί άπό τήν συμφωνίαν τών τεσσάρων πα
τριαρχικών θρόνων άπό τότε έως τώρα, μάλλον 6έ καί δια
παντός, καθώς καί άπό τά πολλά καί διάφορα γένη μέ τάς 
διαφορετικός γλώσσας, είς τάς όποίας φέρεται άδιαφορο- 
ποίητος καί άμεταποίητος ή έζ όρχής έκθεσις.

Επομένω ς αί διακηρυκτικαί φωναί όλων τών θεοφό- 
ρων θεολόγων, εύαγγελιστών, άποστόλων, καί τών πρίν 
άπό αύτούς καθ’ όλους τούς αίώνας προφητών τόσον σύμ
φωνοι είναι περί τού Πνεύματος καί τόαον όμόλογοι πρός 
τόν θεάνθρωπον Λόγον. Ό μοίω ς καί δλαι αί διά διαφόρους 
αίτίας καί κατά διαφόρους καιρούς συγκροτηθεΐσαι ύπέρ 
τής εύσεβείας σύνοδοι, μέ άλλους λόγους περίπου πάσα 
θεοφόρος γλώσσα* διότι είς καμμίαν άπό τάς συνόδους 
αύτάς δέν έθεολογήθη καί άπό τόν Υίόν τό άγιον Πνεύμα, 
θά  ήδυνάμην δέ νά δείξω τώρα ότι καί όλοι οί θεηγόροι, ό 
καθείς μέ τά κείμενα τά όποια συνέταξεν, άποδέχονται είς 
τήν σειράν τό ίδιον άπαραλλάκτως.

’Αλλά τό φίλερι τού Λατίνου δέν θά άνεχθή έπί πολύν 
χρόνον νά άποτείνωμεν μάκρους λόγους, όλλά θά άπαν- 
τήση μέ τά λόγια* πώς λοιπόν καί σείς, καί πού εύρόντες 
αυτήν τήν προσθήκην, δέχεσθε άτι τό άγιον Πνεύμα έκπο-

8
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ρέύεούαι, διό καϊ ημάς έζεροδόξονς όΐεσύε, τον Χριοτοϋ 
τούτο μή είπόντος, άλλ9 ουδέ των έκείνου μαύητών τίνος;

Πρός δ νυν ημείς ενϋνς άπαντήσομεν, οντα) λέγοντες. 
Τό των εύιτεδοννζων πλήρωμα χείλος γεγονότες έν έπ άγα- 

Γ5 ΰω, πύργον εύσεβείας ώκοδόμησαν, δνοσεδείας νοητού κατα
κλυσμόν παντάπασιν άνώτερον. Έττεδήμησε γάρ καί αντοϊς 
οικοδομεϊν έπιχειρούσιν ή τελέοιονργός τών αγαθών τριάς 
ον συγχέουσα, άλλα ουνδέουοα καϊ τάς δόξας καί τάς γλώο- 
σας είς εύσεβεστάτην καϊ ορθόδοξον όμοφροσννην. Λύτου τοί- 

10 νυν ημείς έπ Ασφαλούς οχυρώματος Ιστάμενοι τονς απεναν
τίας τών όρύών δογμάτων φερομένονς πρώτον μέν έντενύεν 
ένοτοχώτατα καϊ γενναιότατα βαλονμενf άμα δέ καϊ λυσι
τελώς αϋτοΐς, εί δούλοιντο. Μετά τοντο δέ τάς πολλαχόύεν, 
μάλλον δέ τών πανταχόϋεν άναφαινομένων άποδείξεων τής 

15 άληύείας, έστιν άς προκομίσομεν αύζοϊς πρός πόύον ταύτης 
καί αυτόν ς έπαίροντες, ϊν  εϊπω κατά τό γεγραμμένον αεί 
άραγε ψηλαφήσειαν αύτήν καϊ εύροιεν, καί γε ου μακράν 

' νπάρχουσαν αυτών». Νυν δέ μάλλον τούτους ούχ ήμεις, άλλ9 
'αότό τό οϊον λογικόν τής εύοεβείας περιτείχισμα καϊ βάλει 

20 και πατάξει και τροπώσεται, εί δέ δούλει, καϊ Ιάσεται.
Τοιοντος γάρ 6 τών ύείων ϋεΐος δρος οϋτος· ού περιβάλλει 

μόνον τους έμμένοντας καϊ καύίατησιν έν άσφαλείρ, άλλά καϊ 
προπολεμεί καϊ άνυποστάζως άντιζάττεται τοίς έπανιοταμένοις' 
τό δ* δπως, άκουε.

25 2. « Π ι σ τ ε ύ ω  ε ϊ ς  έ ν α  θ ε ό ν , π α τ έ ρ α ,  παντοκράτορα», «καί ε ί ς

έ ν α  Κ ύ ρ ι ο ν  * Ι η σ ο ΰ ν  Χ ρ ι σ τ ό ν ,  τόν Υ ι ό ν  τ ο ν  θ ε ό ν , τον μ ο ν ο γ ε ν ή ,  

ιόν έ κ  τ ο ν  Π α τ ρ ό ς  γ ε ν ν η ύ έ ν τ α  π ρ ό  π ά ν τ ω ν  τ ώ ν  α ΐ ώ ν ο τ ν ». 4 Α ρ *  

ο ύ ν  ο ύ  ο ν ν ν ο ε ΐ τ α ι  ο ύ δ έ  ο ν ν υ π α κ ο ύ ε τ α ι  τ ό  μ ό ν ο ν ,  ο ύ δ * έ κ  μ ό ν ο υ  

τ ο ν  Π α τ ρ ό ς  γ ε γ έ ν ν η τ α ι ,  ε ί  κ α ι  μ η  π ρ ο σ τ έ ύ ε ι τ α ι  τ ό  μ ό ν ο υ ;  Κ α ϊ  

30 πάνυ μ έ ν  ο ύ ν  ο ν ν ν π α κ ο ύ ε τ α ι ,  κ α ϊ  ο ύ χ  ή τ τ ο ν  ή  π ρ ο σ κ ε ί μ ε ν ο ν ,  10 11

10. ΠράΕ. 17,27.
11. Σύμβολον ΝικαΙας · Κωνσταντινουπόλεως.
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ρεύεται άπό μόνον τόν Πατέρα, διό καί θεωρείτε ήμδς  
έτεροδόξοϋς, ένψ ούτε ό Χριστός είπε τοϋτο οϋτε κανείς 
όπό τούς μαθητάς του;

Εις αύτήν την άντίρρησιν ήμεϊς θά άπαντήσωμεν εύ- 
θύς όμέσως λέγοντες τά έξης. Τό πλήρωμα των ευσεβών, 
μεταβαλλόμενοι χόριν τοϋ άγαθοϋ είς έν χείλος οίκοδό- 
μησαν πύργον εύσεβείας, άνώτερον είς όλα άπό τόν νοη
τόν κατακλυσμόν τής όσεβείας. Διότι καί είς αύτούς, κα
θώς έπεχείρουν νά οικοδομούν, έπεδήμησε ή τελεσιουρ- 
γός τών άγαθών Τριάς, όχι διασπώσα όλλά συνδέουσα τάς 
γνώμας καί τάς γλώσσας είς εύσεβεστότην καί όρθόδοξον 
όμοφροσύνην. Ίστάμενοι λοιπόν ήμεϊς έπόνω είς αύτό τό 
άσφαλές όχύρωμα, πρώτα μέν θά κτυπήσωμεν άπό έδώ 
εύστοχώτατα τούς φερομένους άντίθετα πρός τά όρθά 
δόγματα, συγχρόνως δέ καί έπωφελώς δΓ αύτούς, έάν θά 
ήθελον. "Επειτα δέ άπό αύτό θά φέρωμεν ένώπιόν των τάς  
όπό πολλά σημεία, μάλλον δέ μερικάς έκ τών άπό πολλφ 
σημεία άναφαινομένων όποδείξεων τής άληθείας, άναβι- 
βάΖοντες καί αύτούς πρός πόθον αύτής, διά νά εϊπω σύμ
φωνα μέ τό γεγραμμένον, «μήπως τυχόν τήν ψηλαφήσουν 
καί τήν εΰρουν, άφοΰ μάλιστα δέν είναι μακράν αύτών»4·. 
Τώρα δέ δέν θά τούς κτυπήσωμεν ήμείς, άλλά μάλλον θά 
τούς κτυπήση καί θά τούς πατάξη καί θά τούς κατατρο
πώσω έάν δέ θέλης, καί θά τούς θεραπεύση αύτό τό 
ώσάν λογικόν περιτείχισμα τής εύσεβείας.

Διότι τοιοϋτος είναι ό θείος αύτός όρος τών θείων* 
όχι μόνον περιβάλλει καί διασφαλίζει τούς έμμένοντας είς 
αύτόν, άλλά υπερασπίζεται έπίσης καί άντιτάσσεται όκατα- 
μαχήτως είς τούς μαχομένους αύτόν* δκουε δέ τό,πώς;

2. «Πιστεύω είς ένα θεόν, Πατέρα. Παντοκράτορα», 
«καί είς ένα Κύριον Ίησοϋν Χριστόν, τόν Υίόν τοϋ Θεού, 
τόν μονογενή, τόν έκ τόϋ Πατρός γεννηθέντα πρό πάντων 
τών αίώνων»11. Ά ρ ά  γε λοιπόν δέν ύπονοείται ούτε συνυ- 
πακούεται τό «μόνου*, ούτε έχει γεννηθή άπό μόνον τόν 
Πατέρα, άν καί δέν έχει προστεθή τό ’μόνον*; Καί πολύ 
βεβαίως συνυπακούεται, καί μάλιστα θά ήδύνασο νά  είπης,
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εϊ όλως ενοεδειν έθέλεις, έϊττοις αν. 'Εντεύθεν τοίννν και 
ηερί τον Πνεύματος δι&άσκον. Καί ήνίχ9 Αν άχονοις έπϊ τον 
αύτον onμδόλον, «τό Πνεύμα τό άγιον τό έκ τον Πατρός έκ- 
πορευόμενον», ενϋνς έξ Ανάγκης ουννπακονάμενον νόμιζε τό 

5 «μόνον» καϊ μη προσθήκην άλλως νόμιζε ημών, νπέρ Αλή
θειας διά την σήν Αθέτησιν έν ταις πρός υμάς όιαλέξεπι 
προστιθένιων Ακροώμενος. ΕΙ δέ μή, ούδ9 έπι τής έκ τον Π α
τρός του ΥΙοϋ γεννήσεως έάσεις σνννπακονεοθαι τό «μόνον»’ 
καί ονιω οον πολνσιλασιάοεις τό δνσσέδημα.

10 3. Καί τούτο δέ μοι λά&ε κατά νουν, ώς έπϊ του τής ηίοτεως
συμβόλου τόν ΥΙόν έκ τον Πατρός άκούοντες γεννηθέντα πρό 
πάντων των αΙώνων καϊ τφ  έκ τον Πατρός συννοούμενόν τε 
καϊ οννυπακονόμενον έχογτες τό «μόνου», καθάηερ Αν καϊ αϊ 
τός ήμιν ονμφήοαις, όμως ούδεϊς ουδέποτε τό «μόνου» προοέ- 

\$θηκεν έκει, ώστε καϊ την σήν δόξαν ότι καϊ έκ τον Υιού τό 
Πνεύμα έκηορεύεται, εϊ καϊ άνωμολογημένον ήν> καϊ ήμιν 
καϊ άπλώς πάοη τή τον Χρίστον Έκκληοίρ, ουνδοκσυν, ονδ9 όν
τως έχρήν έν τф τής ηίοτεως συμβόλφ ηροστεθήναι ηαρ9 υμών.

4. Ή ν  ούν άρα των δικαιοιάτων μηθέ λόγου άξιονν υμάς, 
20 εϊ μή τον προστιθέναι τ φ  Ιερφ συμβόλφ πανσηοθε’ τής δέ ηαρ9 

ήμών προσθήκης ηαρ9 υμών έκβεβλημένης πρότερω\ έπειτα 
ζητείν, εϊ καϊ έκ του Υιού ή ονχϊ καϊ έκ του ΥΙον τό Πνεύ
μα τό άγιον, καϊ τό άναφανέν τοις θεοφόροις ουνδοκονν κν- 
ρονν άλλ9 ονδ9 ούτω προστιθέναι τω συμβόλφ τής ηίοτεως, 

28 καθάηερ έπϊ των δύο τον ένός Χρίστον φύσεων καϊ θελημάτων 
καϊ ένεργειώνΡ τής τε καθ9 νηόσταοιν ένώοεως καϊ τον έηω- 
νύμου τής ηαρθενομήτορος, οΐ πρό ήμών πεπράχασι καλώς τε 
καϊ φιλενοεδώς, ώς μετά τής εθοεβείας καί τής κοινής εΐρή- 
νης Αντιποιούμενοι, καίτοι πολλάκις έπειτα κοινή συνειλεγμέ- 12

12. Τοϋ έπωνύμου бсотбкос.
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αν ήθελες κάπως νά ευσεβής, συνυπακούεται δχι όλιγώτε- 
ρον άπό δσον δν παρετίθετο. Ά π ό  αυτό λοιπόν νά διδά
σκεσαι καί περί τοϋ Πνεύματος. Καί όταν εις τό Ιδιον σύμ- 
βολον άκούης «Τό Πνεύμα τό άγιον τό έκ του Πατρός  
έκπορευόμενον», νά νομίζης άτι συνυπακούεται εύθύς έΕ 
άνάγκης τό μόνου', καί νά μή τό θεωρης προάθήκην, όταν 
όκούης νά τό προσθέτωμεν κατά τάς συζητήσεις μας μαζί 
σας χάριν τής άληθείας έΕ άίτίας τής άθετήσεώς σου. 
Ειδεμή, δέν θά άφήσης νά συνυπακούεται τό ’μόνου* ούτε 
έπί τής γεννήσεως τού ΥΙού άπό τόν Πατέρα’ καί οΰτω θά 
πολλαπλασιάσης τό δυσσέβημα.

3. Λάβε δέ κατά νοϋν καί τούτο, άτι όκούοντες είς τό 
σύμβολον τής πίστεως άτι ό Υ ίός έγεννήθη έκ τού Πα
τρός πρό πάντων των αίώνων. καί μέ τό έκ τοϋ Πατρός 
έχοντες συννοούμενον καί συνυπακουόμενον τό «μόνου», 
όπως καί σύ θά όμολόγεις μαζί μας. δμως κανείς ποτέ 
δέν προσέθεσεν έκεί τό «μόνου». "Ωστε καί ή ίδική σου 
δοΕασία άτι τό Πνεϋμα έκπορεύεται καί έκ τοϋ ΥΙόϋ, άκό- 
μη καί άν ήτο ώμολογημένον καί παραδεκτόν τόσον άπό 
ήμάς όσον καί άπό δλην γενικώς τήν Εκκλησίαν τοϋ Χρι
στού. ούτε τότε δέν έπρεπε νά προστεθή άπό σας είς τό  
σύμβολον τής πίστεως.

4. Δικαιότατον βεβαίως θά ήτο νά μή σάς όΕιώσωμεν 
ούτε συζητήσεως, άν δέν διακόψετε τήν προσθήκην είς τό 
Ιερόν σύμβολον’ δταν δέ ή προσθήκη σας άφαίρεθή πρώ
τα άπό σάς. έπειτα νά συζητήσωμεν, έάν τό άγιον Πνεύμα  
προέρχεται καί έκ τού Υίοϋ ή δχι καί έκ τού ΥΙού, καί νά 
έπικυρωσωμεν δ,τι φανή άτι συμφωνεί μέ τήν γνώμην τών 
θεοφόρων. ’Αλλά καί πάλιν δέν πρέπει νά προοθέσωμεν 
είς τό σύμβολον τής πίστεως, δπως έπραΕαν οί προηγού
μενο! μας έπί τών δύο φύσεων καί θελημάτων καί ένερ- 
γειών τού ένός Χριστού, έπίσης δέ καί τής καθ’ ύπόστασιν 
ένώσεως καί τού έπωνύμου τής παρθενομήτορος“, καλώς 
καί φίλευσεβώς, διότι μαζί μέ τήν εύσέβειαν έφρόντιζον 
καί διά τήν είρήνην, μολονότι παλλάς φοράς έπειτα συν- 
ήλθον είς κοινήν συνέλευσιν, δπου συνήρχοντο καί αυνε-
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νόι, συϊεκκλησιαζόντοτν ή συνευδοκούντων καί τών κατά και- 
' ρους τής παι.αιάς Ρώμης άρχιερατικώς προϊσταμένων. Ούκουν 

έχει τις ύπολογίζεοθαι την τον περ ιόντος πάπα περιεοπήν ον 
, γάρ διά τούτον ή τούτους τους μετ’ έκείνονς άποστερκτέον 

S τούς τοοούτους καί τηλικούτους και μακαρίφ τέλει την ήγια- 
σμένην καί πολνειδώς παρά θεού μεμαρτυρημένην κατακλεί- 
σαντας ζωήν.

5. 'Αλλά γάρ ον μόνον το τής όρΰοδόξου πίοτεως σύμδολον, 
— δει γάρ των εύγνωμόνως άκουσομένων ένεκα λέγειν  ·- 

Μ) μη μόνον οϋν τό τής πίοτεως σύμόολον, άλλα καί πάσα σχε
δόν γλώσσα θεολόγος έκ Πατρός γεννηθέντα τόν Υιόν κη- 
ρύττουσα καί παρά τού αυτού Πατρός τό Πνεύμα τό άγιον 
έκπορενάμενον, ού τιροστίθηοι τό ((μόνου»■ ώς καν μη προσ- 
κέηται, έξ άνάγκης συνυπακονόμένον, καί τού τ’ εΐαη άνελίτ- 

15 των καί διεξιών αντάς τάς θεολόγους βίβλους. Σήν δ ’  όμως 
χάριν, καί ήμεις όλίγ9 άτια προενέγκωμεν καί διά βραχέων 
γεγραμμένα. *0 γουν μέγας 9Αθανάσιος, «τί έστω, φησί, ((θε
ός ; Ή  πάντων αρχή κατά ιόν 9Απόστολον, λέγοπα, 'εις Θε
ός ό Πατήρ, έξ ού τά πάντα9, καί γάρ ό λόγος έξ αυτού γεν- 

20νητώς καί τό Πνεύμα έξ αυτού έκπορευτώς». 'Ορρς όμοίως 
έτ9 άμφοΐν τό έξ αύτού καί ονδαμον ρήματι προσκείμενον 
τό «μόνου»; Καί συ τοίνυν όμοίως έπ άμφοΐν ή την οήν προσ
θήκην λήψη ή τό μόνου έξ άνάγκης συνυπακουόμενον νοήσεις. 

- * ■ Τ ί δέ ό μετ’ αύτόν εύθύς τφ χρόνφ καί ού μετ9 αυτόν τή 
25 μεγαλειότητι παρά θ εφ , τό ψερωνύμως δασίλειον Ιεράτευμα, 

άρ9 ον συμφωνήσει τε καί αυμφρονήοει; 9Αλλ’ άκουε καί 
μάνθανε· «κυρίως ό Υιός έκ τού θεού, έπειδή ό Υιός έκ τού 
Πατρός έξήλθε καί τό Πνεύμα έκ τον Πατρός έκτυορεύεται· 
<Ш* ό μέν έκ τού Πατρός γεννητώς, τό δ ϊ άρρήτως έκ τού 

30 θεού». Ίόον πολυτιλασίως όμοίως έπ9 άμφοΐν τέθεικε τό έκ

·ι . . .  .............. .....

13. "Αν καί πολλόκις διεκηρύχθη βΙς συνόδους, τό διπλοΰν των 
φύσεων, κα) θελήσεων καί ένςργειών,. δέν έγινε προσθήκη eic τό σύμ
βολον πίστεως τής Κωνσταντινουπόλεως.

14, Α ’ Κορ. 8, β. > ι
15 *Αθανασίου (ψευδ.), ΜαρτυρΙαι έκ τής Γραφής 48.
49. βασιλείου, Όμιλίο 24 Κατό Σαθελλιανών καί ‘ΑρεΙου 7.
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φώνουν μαζί των καί οί κατά καιρούς άρχιερατικώς προϊ
στάμενοι τής παλαιός Ρώμης1*. Αέν πρέπει-λοιπόν ,νσύπο- 
λογίζη κανείς την περιωπήν τοϋ σημερινού πάπα* διότι δέν 
πρέπει, χάριν τούτου ή τούτων οί όποιοι ήλθον έπειτα από
έκείνους, νά άπορρίψωμεν έκείνους τούς πολυαρίθμους• — , *>
καί μεγάλους, τούς κατακλείσαντας με μακάριον τέλος τήν 
ήγιασμένην καί πολυειδώς ύπό τοϋ Θεοϋ μαρτυρημένην 
ζωήν.

5. Εις τήν πραγματικότητα δέ όχι μόνον τό σύμβολον 
τής όρθοδόζου πίστεως (διότι πρέπει νά όμιλώμεν χάριν 
έκείνων οί όποιοι θά άκούσουν καλόγνωμα), άλλά καί πρ- 
σα σχεδόν θεολογική γλώσσα κηρύττουσα ότι ό Υ ιός έγεν- 
νήθη έκ τοϋ Πατρός καί ότι τό όγιον Πνεύμα έκπορεύεται 
άπό τόν ϊδιον Πατέρα, δέν προσθέτει τό «μόνου». Ούτως, 
αν καί δέν παρατίθεται ή λέΕις αύτή, κατ’ άνάγκην συνυ- 
πακούεται, καί θά γνωρίσης τοϋτο όνοίγων καί διεΕερχό- 
μενος τάς ίδιας τάς θεολογικάς βίβλους. Πρός χάριν σου 
όμως, θά προβάλωμεν καί ήμεϊς όλίγα καί σύντομα. Ό  μέ- 
γας λοιπόν ’Αθανάσιος λέγει, «Τί είναι Θεός; Ή  άρχή 
τών όλων κατά τόν ’Απόστολον, λέγοντα *εϊς είναι ό Θεός 
Πατήρ, άπό τόν όποιον προέρχονται τά πάντα’14, διότι άπό 
αύτόν προέρχεται ό Λόγος γεννητώς καί τό Πνεύμα έκπο- 
ρευτώς»1*. Βλέπεις νά χρησιμοποιήται όμοίως καί διά τά 
δύο πρόσωπα τό έΕ αύτοϋ καί πουθενά νά μή παρατίθεται 
αύτολεΕί τό «μόνον»; Καί σύ λοιπόν όμοίως ή τήν προσθή
κην οου θά χρησιμοποιήσης καί εις τά δύο ή θά έννοήσης 
έΕ άνάγκης συνυπακουόμενον τό «μόνου» καί εις τά δύο. 
Καί μήπως δέν συμφωνεί καί συμφρονει μέ αύτόν ό ευθύς 
έπειτα άπό αύτό κατά τόν χρόνον, όλλ' όχι μετ’ αύτόν 
κατά τήν μεγαλειότητα πλησίον τοϋ Θεού, τό φερωνύμως 
βσσίλειον ίεράτευμα; "Ακούε λοιπόν καί μάνθανε. «Κυρίως 
ό Υ ιός άπό τόν θεόν καί τό Πνεύμα άπό τόν Θεόν, έπει- 
δή ό Υιός έΕήλθεν άπό τόν Πατέρα καί τό Πνεύμα έκπο- 
ρεύεται άπό τόν Πατέρα* άλλ’ έκεϊνος μέν άπό τόν Πατέ
ρα γεννητώς, τούτο δέ όρρήτως άπό τόν θεόν»1·. ’Ιδού 
ότι κατά πολλαπλοϋν τρόπον όμοίως και διά τά.δύο έχει
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τον Πατρός’ έχεις οόν όλως λέγειν ετι, ώς ονκ έκ μόνον τον 
Πατρός ιό Πνεύμα τό άγιον, ότι μη ηρόσκειται τό «μόνου»;

Βονλει δη και του μεγάλου θεολόγον άκονσαι Γρηγορίου, 
έν βραχεί τό παν σννάγοντος και την οήν ώσπερ τίνϊ ομιλίφ 

5 άποσμιλεύονιος προσθήκην και άμφοτέροις τό έκ μόνον έ~ 
φαρμόζοντος; και τό θαυμασιώτερον, ούχ ότι προοτίθηοιν, άλλ9 
ότι μή προοτήθησιν. «Ήμΐν εϊς Θεός», φΐ)θΙν, «ότι μία θεό- 
της, και πρός Εν τά έξ αννον την αναφοράν έχει, καν τρία 
πιστεύηται». Άκήκοας; Έ ξ  αντοϋ εϊπεν αμφω. ΎΑ ρ’ ούν 

10 οϋ νοήσομεν τό ««όνου», άλλα νοήσομεν τό «σνκ έκ μόνον», 
καί φρονήοομεν και προσθήσομεν, ότι έκ τον Πατρός και έξ 
έιέρον τιιός προέρχεται άμφότερα, ότι μή ηρόσκειται τό «μό
νον», και του μόνον Θεόν τής άνωτάτω Τριάδος διά τούτο 
έκπ εσού μέθα; Μή ον γε νοντο πάθης, μάλλον δέ μή διαμεί- 

15 νης Ανίατος παθών γνωστόν γάρ ήδη γέγονέ οοι τό δρθόν.
6. Και μήν έκ του Πατρός φαμεν είναι τον Υιόνr ώς έκ 

τής θείας οθοίας γεννηθέντα, δηλονότι κατά τήν πατρικήν 
θπόοταοιν ή γάρ οθοία μία των τριών έοτιν ώστε τό γέν
ναν τή πατρική ν пот άσε ι έφαρμόζεται και ονκ έοτιν είναι 

20 τόν ΥΙόν έκ τον Πνεύματος. ΈπεΙ οόν καί τό Πνενμα τό 
άγιον έκ τον ΙΙατρός, έκ τής θείας οθσίας καί αύτό κατά 
τήν πατρικήν ύπόοταοιν έκπορευόμενόν έοτιν* ή γάρ ούοία 
πάντη τε καί πάντως μία των τριών. Ούκονν τό έκπορενειν 
τή πατρική ύποστάσει έφαρμόζεται καί ονκ έοτιν είναι τό 

25 Πνενμα καί έκ του Υίον, σΰ γάρ έστι τά τής πατρικής ύπο- 
οτάσεως έχειν τόν ΥΙόν.

Κατά γάρ τόν Ιερόν Δαμασκηνόν, «τήν διαφοράν τών 
θείων ύποοτάοεων έν μόναις τρισίν Ιδιότηοιν έπιγινώοκομεν, 
τή άναιτίφ και πατρική, τή αίτιατή καί νίϊκή, καί τή αίτια- 17

17. Λόγος 31,14.
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τεθή τό έκ τοϋ Πατρός. Δύνασαι λοιπόν καθόλου νά συνέ
χισης νά λέγης ότι τό όγιον Πνεύμα δέν έκπορεύεται άπό 
μόνον τόν Πατέρα, διά τόν λόγον ότι δέν παρατίθεται τό 
«μόνου»;

Θέλεις δέ νά άκούσπς καί τόν μέγαν θεολόγον Γρη- 
γόριον, ό όποιος συνοψίζει συντόμως όλην τήν διδασκα
λίαν, όποκόπτει τήν προσθήκην σου ώσάν μέ σμίλην καί 
έφαρμόζει εις άμφότερα τό έκ μόνου; Τό δέ θαυμασιώτε- 
ρον είναι όχι ότι τό προσθέτει, άλλ’ ότι δέν τό προσθέτει. 
«Δι* ήμάς, λέγει, είς υπάρχει Θεός, διότι μία είναι ή θεότης, 
καί τό έ£  αυτού έχουν τήν άναψοράν πρός έν, δν καί πι
στεύονται ώς τρία»” Ήκουσες; Έ Ε αύτοϋ, είπε, καί τό 
δύο. Ά ρ α  λοιπόν δέν θά έννοήσωμεν τό «μόνου» άλλό θά 
έννοήσωμεν τό «όχι έκ μόνου», θά νομίσωμεν δέ καί θά 
προσθέσωμεν ότι άμφότερα προέρχονται άπό τόν Πατέρα 
καί άπό κάποιον όλλον, έπειδή δέν παρατίθεται τό «μόνου», 
ώστε διά τούτο νά έκπέσωμεν τοϋ μόνου Θεού, τής άνω- 
τάτης Τριάδος, Μή πάθης τό πράγμα τούτο έσύ, μάλλον 
δέ μή διαμείνης άνίατος, όφοϋ τό έπαθες’ διότι ήδη σοϋ 
έγινε γνωστόν τό όρθόν.

6. Καί όμως λέγομεν ότι ό Υιός είναι έκ τοϋ Πατρός, 
ώς γεννηθείς έκ τής θείας ούσίας, δηλαδή κατά τήν πα
τρικήν ύπόστασιν' διότι ή ούσία είναι μία καί είς τάς τρεις* 
ώστε τό γεννάν είναι ίδιον τής πατρικής ύποστάσεως καί 
δέν είναι δυνατόν νά είναι έκ τοϋ Πνεύματος ό Υιός. ’Ε
πειδή λοιπόν καί τό άγιον Πνεύμα είναι έκ τού Πατρός, 
έκπορεύεται καί αύτό όπό τήν θείαν ούσίαν κατά τήν πα
τρικήν ύπόστασιν* διότι ή ούσία καί των τριών είναι καθ’ 
όλα καί όπωσδήποτε μία. 'Επομένως τό έκπορεύειν άνήκει 
είς τήν πατρικήν ύπόστασιν, καί δέν είναι δυνατόν τό 
Πνεϋμσ νά προέρχεται καί έκ τοϋ Υιού, διότι δέν είναι 
δυνατόν νά έχη ό Υιός τάς ιδιότητας τής πατρικής ύπο- 
στόοεως.

Κατά τόν ιερόν Δαμασκηνόν, «τήν διαφοράν των θεί
ων ύποστόσεων έπιγινώσκωμεν είς τρεις μόνας ιδιότητας, 
είς τήν άνευ αιτίας καί πατρικήν, είς τήν σίτιατήν καί υίι-
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τη και έκπορεντη». 'Ορρς ώς η τον Υιόν νπόσταοις ονχι και 
αίτια, άλλ3 αΐτιατη μόνον έστί; Μόνην γάρ, φησί, ταύτην ε- 
χει την Ιδιότητα, κα&άπερ καί ή τον Πνεύματος. Σννορρς 
δέ και τούτο, ώς ή πατρική, κα&ό πατρική Ιδιότης, άμφω 

5 τό γεννάν και έκπορεύειν ονμπεριβάλλει; Τοιγαροϋν, εΐ και 
έκ τον Υιόν τό Πνεύμα τό άγιον y είη atv καϊ 6 Υιός αίτιός 
τε άμα καϊ Πατήρ ώς αίτιος.

7. Ονκονν ένι τι των της πατρικής ύποοτάοεως έχειν τον 
ΥΙόν* εΐ ό* έχει, η δύο έσονται τά αίτια, ώς έν δνοϊν νπο- 

10 στάσεσι τον έκπορεύειν δντος (ούτω γάρ δύο καϊ τά αΐτιατά, 
ώς τον αΐτιατον έν δνοϊν νποστάσεοι ΰεωρονμένον), ή σνν- 
δραμουνται είς μίαν την νπόστασίν ό Πατήρ καϊ ό Υιός. *Εκ 
μόνον άρα του Πατρός έκπορεύεται τό Πνεύμα τό άγιον, 
καϊ προσεχώς καϊ αμέσως έκ Πατρός, ώς καϊ ό ΥΙός έκ 

15 του Πατρός γεννάται.
Διό καϊ Γρηγόριος ό Νύσσης ϋ'εΐος 7ΐρόεδρος, «τ« 

του άνάρώπον», φησί> «■πρόσωπα πάντα, ονκ άτώ τον αντον 
προσώπον κατά τό προσεχές έχει τό είναι, ώς πολλά και 
διάφορα είναι τιρός τοΐς αϊτιατοίς καϊ τά αίτια. Έ πϊ δέ της 

20 άγιας Τριάδος ονχ όντως· έν γάρ πρόσακτον καϊ τό αν τό 
τον Πατρός, έξ ούπερ ό Υιός γεννάται καϊ τό Πνεύμα τό 
άγιον έκπορεύεται. Διό καϊ κνρίως τό ένα αίτιον μετά των 
Ούτον αϊτιατών ένα θεόν φαμεν τε&αρρηκότως».

*Αρα νούν έλαβες πληγείς τφ  της άίληΰειας λόγφ και 
25 μεταμανάάνεις την άλήϋιεναν καϊ πεί&η θ ε φ  και τοΐς κατά 

θεόν πατράσιν, ώς έκ τον Πατρός άκονων τό Πνεύμα ουνν- 
πακούειν τό έκ μόνον καϊ μηκέτ* έκ διαφόρων προσώπων 
την ύπαρξιν αντφ παρέχειν, <Ш9 έκ τον ένός, τον Πατρός, 
κατά τό τιροσεχές i%εολογειν, ού ιόν ΥΙόν μόνον, αλλά καϊ τό 

30 Πνεύμα τό άγιον έν πρόσωπον τό αίτιον των αντον ahta- 
τών είναι όοξάζων ιόι* θεόν, <Ш* ονχ έν αίτιον ώς της 
αύτης ούοίας τά όύο πρόσωπα λέγων τού ένός, ούτω γάρ 18 19

18. Έκδοσις όκριθής ifjc  Ορθοδόξου ηΐστεωο 3 ,5 (49 ).
19. Πρόό "Ελληνας έκ των κοινών έννοιών, PG45, 180.



κήν, καί sic την αίτιατήν καί έκπορευτήν»18. Βλέπεις ότι ή 
ύπόστασις τοϋ Υίοϋ δέν είναι καί αιτία, άλλά μόνον αίτια· 
τή; Διότι, λέγει, μόνον αύτήν τήν ιδιότητα έχει, όπως καί 
ή τοϋ Πνεύματος. Παρατηρείς δέ καί τοϋτο, ότι ή πατρική 
ίδιότης, ώς πατρική, συμπεριλαμβάνει άμφότερα, καί τό 
γεννάν καί τό έκπορεύειν; Διά τοϋτο λοιπόν, έάν τό άγιον 
Πνεϋμα προήρχετο καί έκ τοϋ Υίοϋ, θά ήτο καί ό Υ ιός  
αίτιος, συγχρόνως δέ καί Πατήρ ώς αίτιος.

7. Δέν είναι λοιπόν δυνατόν νά έχη τίποτε άπό τήν 
πατρικήν ύπόστασιν ό Υιός' έάν δέ έχη. τότε ή τά αίτια 
θά είναι δύο, άφοϋ τό έκπορεύειν θά εύρίσκετο εις δύο 
ύποστόσεις (άλλωστε ύπ’ αύτήν τήν έννοιαν δύο είναι καί 
τά αίτιατά, άφοϋ τό σίτιατόν παρατηρεϊται εις δύο υποστά
σεις) ή θά συνενωθούν εις μίαν ύπόστασιν ό Πατήρ καί ό 
Υίός. "Αρα τό άγιον Πνεϋμα έκπορεύεται άπό μόνον τόν 
Πατέρα, καί μάλιστα εύθέως καί άμέσως έκ Πατρός, όπως 
καί ό Υιός γεννάται έκ τοϋ Πατρός.

Διά τοϋτο καί ό Γρηγόριος, ό θείος πρόεδρος τής 
Νύσσης, λέγει, «τά πρόσωπα τοϋ άνθρώπου δέν έχουν όλα 
τήν ϋπαρζιν όπ' ευθείας άπό τό ίδιον πρόσωπον, διότι μαΖί 
μέ τά αίτιατά είναι καί τά αίτια πολλά καί διάφορα. Έπί 
τής άγιας Τριόδος δμως δέν συμβαίνει τό ίδιον* διότι έν 
καί τό αύτό είναι τό πρόσωπον, άπό τό όποιον γεννάται ό 
Υίός καί έκπορεύεται τό άγιον Πνεϋμα, τό τοϋ Πατρός. 
Διά τοϋτο έχομεν τό θάρρος νά λέγωμεν έγκύρως ένα 
Θεόν τόν ένα αίτιον μαΖί μέ τό αίτιατά αύτοϋ»1*.

~Αρό γε έβαλες νοϋν, άφοϋ έπληγώθης μέ τόν λόγον 
τής άληθείας, καί μανθάνεις πάλιν τήν όλήθειαν καί πεί
θεσαι είς τόν θεόν καί εις τούς κατά Θεόν πατέρας, ώστε 
άκούων δτι τό Πνεϋμα προέρχεται έκ τοϋ Πατρός νά συνυ- 
πακούης τό 'έκ μόνου’ καί νά μή άποδίδης πλέον τήν 
ϋπαρζίν του είς διάφορα πρόσωπα, άλλά νά θεολογής άπό 
τόν ένα, τόν Πατέρα, δχι μόνον τόν ΥΙόν άλλά καί τό 
άγιον Πνεϋμα; Ά ρ ά γ ε  θεωρείς τόν Θεόν έν πρόσωπον, 
τό αίτιον, μαΖί τό αίτιατά αύτου, καί δέν λέγεις τά δύο 
πρόσωπα έν αίτιον τοϋ ένός, ώς έχοντα τήν (δίαν ούσίαν,
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лоЯАа γίνεται τά αίτια, ώς έφ9 ήμών συμβαίνει, και ουκέτι 
Θεός είς. ώσπερ σ&δ9 ημείς είς οΐ πάντες οΙτ^ύρωπος, έϊ 
καί της αυτής έομεν ουσίας;

νΑρ9 ούν πείθη καπά ταύτα Θεφ καί τοϊς κατά Θεόν 
5 θεολογονσιν η ζητείς δτι καί διά βροντής άκηχοέναι κατά 

τοτ>ς μετά τάς ποΑΑάς Ίηοον ΰεοσημίας σημείον ζητούντας 
έκ των ουρανών Ιδείν; ” Ακου ε δη καί της βροντής, 9 Ιωάν- 
νου καί όεολογιχωτάιου (ιών του Κυρίου μαθητών, δς φηοιν 
<(έϊδομεν την δόξαν αύτον, δόξαν ώς μονογενούς παρά πα- 

10 τρός». Τ ί ούν, ούκ έροϋμεν τόν μονογενή παρά μόνον τον 
Πατρός, έτιεί μή πρόοκειται τού «μόνου»; 9 Αλλά καί ό Κύριος 
αυτός πρός 9Ιουδαίους λέγων, «εΐ ό Θεός πατήρ υμών ήν, 
ήγαπατε άν έμέ9 έγώ γάρ έκ τον Θεού έξήλύον καί ηκω», 
καί πάλιν, «ούχ δτι τις έώρακε τόν πατέρα, εί μη ό ών 

15παρα τού ΘεούΤ ούτος έώρακε τόν πατέρα», πώς ου προαέ- 
ύηκε τό «μόνου», λέγων 'εκ τού Πατρός μόνον έξήλύον, η 
'δ ών παρά μόνου τού Πατρός9, ούχ ώς έξ άνάγκης ονννο- 
ούαενον;

Τοσαντάκις ούν είρημένον περί τού Υιού δτι παρά τον 
20 Πατρός καί μηδαμού ΐτον «μόνον» προσκειμένου, αύτός τε 

πανταχού σννυπακούεις τούτο καί τοϊς πανταχού οννυπακον- 
ουοιν ού δυσχεραίνεις. Μάλλον μέν ούν καί τοϊς μή πνννοον- 
οι τούτο ές τά μάλιστα δνοχερανεϊς καί ώς δνοεβέοιν ή καί 
άοεβέσιν έγκαλέοεις. Περί δέ τού αγίου Πνεύματος έκ 

25 τού Πατρός άκούων, εϊτα τί παθών, ου σνννσεϊς τό έξ άνάγ
κης ουνυπακσνόμενον, άλλα καί είς τήν έναντίαν έξετρά- 
πης δόξαν, δ άν ένεκάίεοας δικαίως τοϊς περί τού Υίον κα
κώς νοονσι, τούτ9 αύτός αδίκως πεττονθώς έπί τού Πνεύ
ματος, έκ μηδεμιάς δλως τό δνσσεβές προξενούσης dq: ορμής; 

30 8. Ού γάρ μόνον δτι λέγεται παρά τον Πατρός τό Πνεύμα, 20 21 22

20. θεία σημείο, θαυματουργικαΙ πράξεις. Βλ. Μάρκ. 8,11.
21. Ίω . 1,14.
22. Ίω. 8. 42 καί Ίω . 8. 48.
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οπότε τά αίτια γίνονται πολλά, όπως συμβαίνει είς τήν πε- 
ρίπτωσιν ήμών των άνθρώπων, καί δέν είναι πλέον είς  
Θεός, όπως ούτε ήμεϊς δέν εϊμεθα όλοι είς άνθρωπος, άν  
καί εϊμεθα τής Ιδίας ουσίας;

~Αρά γε πείθεσαι δΓ αυτά είς τόν Θεόν καί είς τους 
κατά Θεόν θεολογοϋντας ή ζητείς νά τά άκούσης καί μέ 
βροντάς, σύμφωνα μέ τούς ζητούντας νά ϊδουν σημείον 
έκ των ούρανών μετά τάς πολλάς θεοσημίας" τού Ιησού; 
"Ακούε λοιπόν καί τήν βροντήν, τόν Ίωάννην τόν θεολο- 
γικώτατον άπό τούς μαθητάς τού Κυρίου, ό όποιος λέγει* 
«Εΐδομεν τήν δόξαν του, δόξαν άπό τόν Πατέρα ώς μονο
γενούς»*1. Δέν θά θεωρήσωμεν λοιπόν τόν μονογενή άπό 
μόνον τόν Πατέρα, έπειδή δέν παρατίθεται τό ’μόνου’; 
Αλλά καί ό ίδιος ό Κύριος, λέγων πρός τούς ’Ιουδαίους, 
«άν ό Θεός ήτο Πατήρ σας, θά ήγαπδτε καί έμέ, διότι έγώ 
άπό τόν Πατέρα έξήλθον καί έφθασα», καί πάλιν, «κανείς 
δέν έχει ΐδει τόν Πατέρα, παρά μόνον αύτός πού είναι άπό 
τόν Θεόν, αύτός έχει ΐδει τόν Πατέρα»**, πώς δέν προσέ
θεσε τό μόνου’, λέγων ’έξήλθον άπό μόνον τόν Πατέρα’ 
ή αύτός πού είναι άπό μόνον τόν Πατέρα’, μέ τήν προϋ- 
πόθεσιν ότι δέν έννοεϊται κατ’ άνάγκην;

Άφ οϋ λοιπόν τόσας φοράς έχει λεχθή Περί τού Υίοϋ 
ότι προέρχεται παρά τού Πατρός καί πουθενά δέν παρετέ- 
θη τό ’μόνου’, καί σύ ό ίδιος τό συνυπακούεις παντού 
καί διά τούς συνυπακούοντας αύτό παντού δέν δυσανασχε
τείς. Άντιθέτω ς μάλιστα θά δυσανασχετήσεις βαρύτατα 
έναντίον έκείνων οί όποιοι δέν τό συνυπονοοΰν, καί θά 
τούς κατηγορήσεις ώς δυσεβεϊς ή καί άσεβεϊς. Περί δέ τού 
άγιου Πνεύματος, όκούων ότι προέρχεται έκ τού Πατρός. 
τί έπαθες καί δέν συνυπονοεϊς τό έξ άνάγκης συνυπακου- 
όμενον ’μόνου*, άλλά καί έξετρόπης είς τήν άντίθετον γνώ
μην; Αύτό διά τό όποιον δικαίως θά κατηγόρεις τούς έν- 
νοούντας κακώς περί τού Υίοϋ, τό έπαθες έσύ ό ίδιος όδί- 
κως έπί τού Πνεύματος, χωρίς νά ύπόρχη καμμία άπολύ- 
τως άφορμή προξενούσα τήν δυσσέβειαν;

8. Τό Πνεύμα έννοεϊται έξ άνάγκης έκπορευόμενον
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ώς δ τον Θεού Λόγος πρό αΙώνων παρά τον Πατρός, έξ α
νάγκης παρά μόνον τον Πατρός έκπορενόμενον νοείται, άλλ9 
έπεϊ καί κατά τόν σοφόν μάρτυρα τής άλη'δείας 9Ιουστίνον, 
αώς ό Υιός ■έστιν έκ του Πατρός, οντω και τό ΐΐνεύμα τό 

5 άγιον έκ τον Πατρός, πλήν του τρόπου τής υπάρξεως' ό μέν 
γάρ γεννητώς \έκ φωτός έξέλαμψε, τό όέ9 φως μέν έκ φωτός 
καί αυτό, ον μην γεννητώς, άλλ9 έκπορεντώς προήλΰεν». Ε ί 
ό ΥΙός άμέσως έκ Πατρός, καί τό Πνεύμα έκ Πατρός αμέσως· 
και ιεί ό ΥΙός ούχί και έκ του Πνεύματος, καί τό Πνεύμα 

10 ονχί καί έκ τον Υίοϋ· καί ε ί ό ΥΙός έκ μόνον τον Πατρός, 
καί τό Πνενμα έκ μόνου του Πατρός. 9Επεϊ γάρ τό Πνεύμα 
τό άγιον έκπορεντόν έκ τον Πατρός, ώς ό Υιός γεννητός 
έκ του Πατρός, τό δέ ώς δ ΥΙός γεννητός έκ του Πατρός 
έκπορεντόν9 έκ μόνου τον Πατρός έκπορεντόν, τό Πνενμα 

15 άρα τό άγιον έκ θεόν Πατρός μόνου έκπορεντώς προερχόμενος.
Ταΰτα* άρα καί δμοίως λέγεταί τε ικαί έστιν, δ μου τε 

καί χωρίς έκάτερον, διά μέν τον δμοίως είναι την άπόδειξιν 
ήμϊν τής άληέείας αΐτιώδη παρεχόμενα, διά όέ τον δμοίως 
λέγεοδαι τεκμηριώδη" ου γάρ ότι άμα έξ άϊδΙου ό Υιός τε καί 

20 τό Πνεύμα, διά τούτο ούκ έκ τον Υίον τά του Πνεύματος 
γνωρίοομεν, άλλ9 δτι γνωριμώτερα ήμϊν έστι τά τοΰ Υιόν, 
έκ των γνωρφωτέρων τούτων καί τό Πνενμα άποδείξομεν. 
νΑλλως τε οϋδέ έκ τον ΥΙού άττλώς, άλλ9 έκ τού είναι ώς 
δ ΥΙός τό Πνεύμα έκ Πατρός, έκ μόνου τον Πατρός νπάρ- 

25 χον άποδέδεικται.
9. Καί μην κατά τόν ύεϊον Παύλον Πνεύμα καί νους λέγεται 

Χριστού τό Πνεύμα τό άγιον, καδόύπερ ό Μέγας Βασίλειος έν 
τοϊς πρός Εννομιανους περί τον Πνεύματός φησιν γραφών· 
«τό έκ Θεού τό Πνεύμα είναι τρανώς άνεκήρνξεν δ απόστολος 

30 λέγων, δτι *τό Πνεύμα έκ τον θεού έλάβομεν*· καί τό δι9 Υιού 23 24 25 26

23. Ιουστίνου (ψευδ.), "Εκθεσις τήα όρθήα πίστεωα 9.
24. Τ6 δτι ΥΙός καί ΠνεΟμα είναι μαΏ δεικνύει τήν αΐτιώδη σχέσιν 

των, τδ δτι δέ λέγονται μαζί δεικνύει τήν όποδεικτικήν σχέσιν των
25. Α ' Κορ. 2, 16.
26. Α* Κορ. 2, 12.
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άπό μόνον τόν Ποτέρα, όχι μόνον διότι λέγεται άπό τον 
Πατέρα, όπως ό Λόγος τοϋ Θεοϋ λέγεται προελθών άπό 
τόν Πατέρα πρό αιώνων, όλλά καί διότι κατά τόν σοφόν 
μάρτυρα τής όληθείας Ιουστίνον, «όπως ό Υ ιός είναι άπό 
τόν Πατέρα, οΰτω καί τό άγιον Πνεϋμα είναι άπό τόν Π α 
τέρα, πλήν τοϋ τρόπου τής ύπόρξεως* διότι έκεΐνος μέν 
έξέλαμψε γεννητώς άπό φώς, τοϋτο δέ, όν καί είναι έπί- 
σης φώς έκ φωτός καί αύτό, δέν προήλθε γεννητώς άλλ’ 
έκπορευτώς»”. ’ Αν ό Υιός είναι όμέσως έκ Πατρός, άμέ- 
σως έκ Πατρός είναι καί τό Πνεϋμα’ καί όν ό Υ Ιός δέν 
είναι καί έκ τοϋ Πνεύματος, καί τό Πνεϋμα δέν είναι καί 
έκ τοϋ Υιού’ καί όν ό Υιός είναι άπό μόνον τόν Πατέρα, 
καί τό Πνεϋμα είναι άπό μόνον τόν Πατέρα. Επειδή δη
λαδή τό άγιον Πνεϋμα είναι έκπορευτόν άπό τόν Πατέρα, 
όπως ό Υιός είναι γεννητός άπό τόν Πατέρα, τό δέ έκπο
ρευτόν, όπως ό Υ Ιός είναι γεννητός άπό τόν Πατέρα, 
είναι έκπορευτόν άπό μόνον τόν Πατέρα, όρα τό άγιον 
Πνεϋμα είναι Θεός προερχόμενος έκπορευτώς άπό μόνον 
τόν Θεόν Πατέρα.

Αύτά όρα λέγονται καί είναι όμοίως, μαΖί καί χωριστά 
τό καθένα, προσφέροντα εις ήμός την άπόδειζιν τής άλη- 
θείας διά μέν τοϋ όμοίως είναι αιτιώδη, διά δέ τοϋ όμοίως 
λέγεσθαι τεκμηριώδη*4’ διότι τό γεγονός ότι ό Υ Ιός καί τό 
Πνεϋμα προέρχονται μαΖί έκ τοϋ άϊδίου δέν σημαίνει ότι 
δέν θά γνωρίσωμεν άπό τόν Υιόν τός σχέσεις τοϋ Πνεύμα
τος. άλλ’ ότι, άφοϋ τά τοϋ Υίοϋ μός είναι γνωριμώτερα, 
άπό αύτά τά γνωριμώτερα θά όποδείξωμεν καί τά τοϋ 
Πνεύματος. "Αλλωστε τό Πνεϋμα άποδεικνύεται ότι υπάρ
χει άπό μόνον τόν Πατέρα όχι άπλώς έκ τής περιπτώσεως 
τοϋ Υίοϋ, άλλ’ έκ τοϋ ότι είναι όπως ό Υ ιός άπό τόν Πατέρα.

9. Καί βεβαίως κατά τόν θειον Παύλον τό άγιον Πνεϋ
μα λέγεται πνεϋμα καί νοϋς Χριστού”, όπως λέγει περί τοϋ 
Πνεύματος ό Μέγας Βασίλειος γρόφων εις τάς πραγμα
τείας Πρός Εύνομιανούς' «τό ότι τό Πνεϋμα είναι έκ Θεοϋ 
άνεκήρυξε τρανώς ό άπόστολος λέγων ότι 'έλόβομεν τό  
έκ Θεοϋ Πνεϋμα’” καί κατέστησε σαφές ότι προήλθεν έκ
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ηεφηνέναι σαφές πεποίηκεν, Υίον Πνεϋμα όνομάσας αντό 
καΰάπερ θεόν, και νουν Χρίστον προσειπών, καΰάπερ και 
θεόν Πνεύμα, ώς τό τον άνΰρώανου».

Καΰάπερ οϋν των άνΰρώπων έκαστος τον οίκειον έχει 
5 νονν και αντον μέν έοτιν έκαστον τούτων ό οικείος νους, άλλ’ 

ονκ έξ αντον, άλλ9 έξ ούπερ καί αντός, ούκ έξ αντον τοίννν 
ίκάστον ό οικείος νονς, ε ί μη άρα κατ’ ένέργειαν, ουτω και 
τό ΰεϊον Πνενμα φνσικώς έννπάρχον ώς Θεφ τω Χριστφ, 
καί Πνενμα καί νονς έστιν αύτον. Και κατά μέν την ένέρ- 

10 γειαν αντον έατι καϊ έξ αντον, ώς έμφνσώμενον καϊ πεμπό- 
μενον καϊ φανερούμενον, κατά όέ την ύπαρξιν καϊ την ν- 
τυόσταοιν αυτού μέν έοτιν, ονκ έξ αύτον όέ, άλλ* έκ τον γεν- 
νήσαντος αύτόν.

10. *Ί ν 9 ούν σοι πανταχόΰεν τάς κατά της άληύείας έκκρον- 
1Ъ οωμεν Χαβάς, ό Υιός καϊ Λόγος τον θεόν, φύσει ών έκ 

τον θεόν, φύσει γενναται, άλλ9 ού χάριτι γίνεται έκ τον 
Πατρός. Έ πεϊ όέ ό γεννών πηγαία ΰεότης καϊ πηγή ΰεό- 
τητος, πηγάζεται ό γεννώμενος. Έ π εϊ όέ μόνος πηγη ΰεό- 
τητος καϊ πηγαία ύεότης ό Πατήρf ώς Διονύσιος δ *Αρεο· 

20 παγίτης καϊ *Αΰανάσιος ό μέγας οννφόά φΰέγγονται, έκ 
μόνον άρα ό φύσει У  Ιός υπάρχει τον Πατρός· 6 όέ ύέσει 
ούκ έκ μόνου АЯЯсе όι* Υίον έκ τον Πατρός, καίτοι ούχ Υιός 
μόνον, άλλά καϊ Πνενμα χάριτι έοτιν  <«5 γάρ κολλώ μένος 
τφ  Κνρίφ Βν Πνενμά έστι», φησϊν δ άαιόατολος. Τό όέ Πνεύ- 

25 μα τό άγιον ού χάριτι, άλλά φύσει έοτιν έκ του θεόν, ώς 
και δ Υίός καϊ Λόγος ιού θεόν έκ του θεόν. Τό όέ φύσει 
6ν Πνενμα έκ θεόν φύσει έκηορεύεται έκ τον θεόν* τό όέ 
φύσει έκπορευόμενον πηγάζεται έκ τον θεού· τό όέ πήγα· 
ζόμενον' έκ τον θεόν έκ τής πηγαίας ΰεότητος πηγάζεται, 

30 ήτις έστι μόνος δ Πατήρ. Τό Πνεύμα άρα τό άγιον φύσει 
θεός, έκ θεόν Πατρός μόνον έκπορεντώς πηγαζόμενον. 27 28 29 30 31

27. Α* Κορ. 2,10.
28. Κατά ΕύνομΙου 5.
29. Περί θείων όνομότων 2,5.
30. Περί Διονυσίου 18 έ. Κατά Άρειανών Α ' 19.
31. Α* Κορ. 8.17.
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τοΰ Υιού, όνομάσας αυτό Πνεύμα Yiou ώς θεού, кαί εΙπών 
αύτό έπί πλέον νοϋν Χριστού*7, καθώς καί θεού Πνεύμα, 
δπως τό τού άνθρώπου»*·.

Καθώς λοιπόν κάθε άνθρωπος έχει τόν ίδικόν του νοΰν 
καί είς τόν καθένα τους άνήκει ό οικείος του νοΰς, άλλά 
δέν είναι έΕ αύτοϋ. άλλ’ έΕ έκείνου άπό τόν όποιον είναι 
καί αυτός, δέν είναι λοιπόν αύτοϋ ό οικείος νοϋς έκάστου 
παρά μόνον κατ’ ένέργειαν, ούτω καί τό θειον Πνεύμα, 
ύπάρχον φυσικώς μέσα είς τόν Χριστόν ώς θεόν, είναι 
καί πνεύμα καί νοϋς αύτοϋ. Καί κατά μέν τήν ένέργειαν 
είναι αύτοϋ καί έΕ αύτοϋ, ώς έμφυσώμενον καί πεμπόμε- 
νον καί φανερούμενον, κατά δέ τήν ϋπαρΕιν καί τήν ίιπό- 
στασιν είναι μέν αύτοϋ, όχι δέ έΕ αύτοϋ, άλλά έκ τού γεν- 
νήσαντος αύτόν.

10. Διά νά άντικρούσωμεν όμως άπό παντοϋ τός έπι- 
θέσεις σου κατά τής όληθείας, ό Υιός καί Λόγος τού θεοϋ, 
ύπάρχων φυσικώς έκ τοϋ Θεοϋ, φυσικώς γεννδται, άλλά 
δέν γίνεται κατά χάριν έκ τοϋ Πατρός. Επειδή δέ ό γεν
νών είναι πηγαία θεότης καί πηγή θεότητος, ό γεννώμενος 
πηγάΖεται. ’Επειδή δέ μόνος ό Πατήρ είναι πηγή θεότητος 
καί πηγαία θεότης, δπως διακηρύσσουν άπό συμφώνου ό 
Διονύσιος ’Αρεοπαγίτης*9 καί ό μέγας ’Αθανάσιος*·, δρα 
ό φύσει Υ Ιός ύπάρχει άπό μόνον τόν Πατέρα, ό δέ θέσει 
Υιός δχι άπό μόνον, άλλά διά τοϋ ΥΙοϋ άπό τόν Πατέρα, 
μολονότι κατά χάριν δέν είναι μόνον υιός άλλά καί πνεύ
μα’ «διότι ό προσκαλλώμενος είς τόν Κύριόν είναι έν 
πνεύμα», λέγει ό άπόστολος*1. Τό δέ άγιον Πνεύμα είναι 
έκ τοΰ Θεοϋ, δχι κατά χάριν άλλά κατά φύσιν, δπως καί ό 
ΥΙός καί Λόγος τοϋ Θεοϋ είναι έκ τοϋ Θεοϋ. Τό δέ φυσι
κώς προερχόμενον έκ Θεοϋ Πνεϋμα φύσει έκπορεύεται 
έκ τοϋ Θεοϋ’ τό δέ κατά φύσιν έκπορευόμενον πηγάΖεται 
άπό τόν θεόν, τό δέ πηΖαγόμενον άπό τόν θεόν πηγάΖε- 
ται άπό τήν πηγαίαν θεότητα, ή όποια είναι μόνος ό Π α 
τήρ. ”Αρα τό άγιον Πνεϋμα είναι φύσει θεός. πηγαΖόμε- 
νον έκπορευτώς μόνον έκ θεοϋ Πατρός.

7



11. ΕΙ δέ τις тот' όντως έχειν ονχ ομολογεί, κ>αί περί τον 
Υίού κακώς δοξάζων έξελεγχδήσεται. Tfj γάρ τής α λ ιε ία ς  
αποδείξει τούτη ονμμαρτνρών και ό δεολογικώτατος Γρη- 
γόριος, «τί», φηνίν, «ον προσαγορεύεται τό Πνεύμα ών δ 

5 Υιός, πλήν γεννήσεως»; Και <<πάντα δσα τον Υίον, και τον 
Πνεύματος, πλήν τής νίάτητος». Δαμασκηνός δ9 6 δεϊος, 
иδια τόν Πσότέρα», ψησί, «.τοντέοτι διά τό είναι τόν Πατέρα, 
έχει δ Υιός καί τό Πνεύμα πάντα ά έχει, τοντέοτι διά τό 
τόν Πατέρα έχειν αυτά, πλήν τής άγεννησίας καί τής γεν- 

10 νήσεως καί τής έκτιορενσεως».
Εκάτερον αρα τούτων ονκ έχει τό γένναν και έκπορεύ- 

είν' καί ώς τό Πνεύμα κατ' ονδένα τρόπον έχει την γέννη- 
σιν, οντο) ό ΥΙός κατ' ούδένα τρόποι* έχει τήν έκπόρενσιν. 
Τόιγαρούν δ αύτός Υίον καϋ'άπερ όρος καί. τού Πνεύματος, 

15 πλήν τον γεννητώς τε καί έκπορεντώς, καδ' & καί μόνα διε- 
νηνόχασιν άλλήλοον.

Καί τοντ* άρα τηρητέον έφ9 άπασι τόν μή βλαοφημεΐν 
άλλά δεολογεϊν έδέλοντα. βΩς γάρ εϊς καί μόνος γεννητός 
υπάρχει, δ Υιός, διόπερ καί μονογενής, όντως §ν καί μόνον 

20 έκπορεντόν υπάρχει f Πνεύμα άγιον' καί ώς ό Υιός γεννη- 
τός έκ μόνου τον Πατρός, ουτω καί τό Πνεύμα τό άγιον 
έκπορεντόν έκ μόνον τον Πατρός· καί ώς ό Υιός άμέσως 
έκ Πατρός γεννητός, ουτω καί τό Πνεύμα τό άγιον έκπο
ρεντόν έκ τού Πατρός άμέσως. " - "

25 'Ορρς ότι τό μέν παρ' ημών προσκείμενον έκφανσίς έοτι 
τής άληδείας ουνεκφωνουμένη διά τήν οήν πρός τήν άλήδει- 
αν άδέτησιν; Καί γάρ παρόν τε καί άπόν τό αύτό δίδαχ/ι 
νοεϊν. Τό δε σόν ον προσδήκη λέγοιι* άν κυρίως, άλλά σα
φής έναντιότης καί άνατίροπή τον ενσεόονς φρονήματος· πε- 

30 ριτρέπει γάρ τήν των άκσυόντων διάνοιαν εϊς τουναντίον 
καί άντ2 μιας δύο δίδωοι δοξάζειν έπί τής μιας δεότητος 
άρχάς καί τή πολυδέφ πλάνη πάροδον παρέχει. Τις γάρ τό 32 * 34
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32. Λόγος 31, 29.
53. Λόγος 34,10.
34. "Εκδοσις άκριβής τής Ορθοδόξου πΙοτεως 1,8.



ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΠΟΡΕΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΓ. ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ЛОГ. Α ' 99

11. "Α ν  δέ κάποιος δέν παραδέχεται δτι τούτο είναι 
ούτως, θά έλεγχθή δτι κακώς φρονεί καί περί τού Υιού. 
Διότι εις άπόδειξιν τής άληθείας ταύτης συμμαρτυρών καί 
ό θεολογικώτατος Γρηγόριος λέγει, «Τί δέν όποδίδεται ώς 
προσηγορία εις τό Πνεύμα άπό τάς τού Υίού πλήν τής γεν- 
νήσεως;»** καί «όλα όσα είναι τού Υίού είναι καί τού Πνεύ
ματος, πλήν τής υίότητος»”. Ό  δέ θείος Δαμασκηνός λέ
γει, «έ£ αιτίας τού Πατρός, δηλαδή έ£ αιτίας τού δτι ύπάρ- 
χει ό Πατήρ, έχει ό Υ ίός καί τό Πνεύμα δλα δαα έχει, 
ήτοι διά τό δτι τά έχει ό Πατήρ, πλήν τής άγεννησίας καί 
τής γεννήσεως καί τής έκπορεύσεως»”.

Ά ρ α  τό καθέν άπό αύτά δέν έχει τό γεννάν καί έκ- 
πορεύειν' καί όπως τό Πνεύμα μέ κανένα τρόπον δέν έ
χει τήν γέννησιν, οΰτω καί ό Υ Ιός μέ κανένα τρόπον δέν 
έχει τήν έκπόρευσιν. Επομένω ς ό ίδιος όρος Ισχύει καί 
διά τό Πνεύμα, όπως διά τόν Υιόν, πλήν τού γεννητώς καί 
έκπορευτώς, κατά τά όποια μόνον διαφέρουν άλλήλων.

Αρα τούτο πρέπει νά τηρή δΓ δλα όποιος θέλει νά 
μή βλάσφημη άλλά νά θεολογη. Ό π ω ς  δηλαδή είς καί μό
νος γεννητός ύπάρχει, ό Υίός, διό καί λέγεται μονογενής, 
οϋτω έν καί μόνον έκπορευτόν υπάρχει, τό άγιον Πνεύμα* 
καί όπως ό Υίός είναι γεννητός άπό μόνον τόν Πατέρα, ού- 
τω καί τό άγιον Πνεύμα είναι έκπορευτόν άπό μόνον τόν 
Πατέρα* καί όπως ό Υίός είναι άμέσως γεννητός άπό τόν 
Πατέρα, οϋτω καί τό άγιον Πνεύμα είναι έκπορευτόν άπό 
τόν Πατέρα άμέσως.

Βλέπεις δτι τό μέν παρατιθέμενον άπό ήμάς είναι έκ· 
φρασις τής άληθείας, συνεκφωνουμένη έ£ αίτίας τής άθε- 
τήσεώς σου πρός τήν άλήθειαν; Διότι παρόν καί όπόν έπι- 
τρέπει νά έννοήοωμεν τό ίδιον. Τό δέ ίδικόν σου δέν θά 
ήδύνατο νά λεχθή κατά κυριολεξίαν προσθήκη, άλλά σα
φής έναντιότης καί όνατροπή τού ευσεβούς φρονήματος* 
διότι έκτρέπει τήν διάνοιαν των άκουόντων είς τό άντίθε- 
τον καί όντί μιας έπιτρέπει νό δέχωνται δύο άρχάς έπί 
τής μιάς θεότητος καί προσφέρει διέλευσιν είς τήν πολύ- 
θείστικήν πλάνην. Πράγματι ποιος θά έφρόνει διαφορετι-
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εν έζ άμφοτέρων άκούων ή λέγων ή πιοτεύων έτέρως άν 
φρόνησα ι;

*Αλλ9 ούδέν άτοπον, φησίν, εϊ τις δύο μέν άρχάς λέγει, 
ούκ άντν&έτονς μέντοι, «Ша την έτέραν έκ τής έτέρας, ώς 

5 καϊ Γρηγάριος ό θεολόγος περί τον Yiov φηοιν, «?/ έκ τής 
άρχής άρχή»* οντω γάρ πάλιν μία έοται ή αρχή και τό τής 
μοναρχίας δόγμα περισώζεται. Πρδς δ λέγομεν ημείς, δτι 
καί Θεόν έκ θΐεου φαμεν, άλλ9 ον δυο ποτέ ύεούς.

13. *Αλλως τε τό δημιουργικόν ταύτης σημαινούσης τής 
άρχής ον δύο μόνον άν εϊποι τις, ει καί μη καλώς, άλλα καί 
πλείους. Τριουττόατατος γάρ αν τη ή αρχή* φύσει δέ ούσα καί 
κοινή έατι· κοινήν δέ ούσαν πώς ούκ άν έχοι καί τό Πνεύ
μα ταύτην τήν αρχήν; Καϊ ό τφ  9Ιόύ6 δέ προσδιαλεγόμενος 
νπέρ τής τον Θεόν δικαιοσύνης 9Ελιούς, «Πνεύμα, λόγων, 

1Ь Κυρίου τό τιοιήσάν με» ου 7ΐθΐητικήν αρχήν τό Πνενμα λέ
γει; Καϊ δ ύεϊος ωδικός Δαόίδ, «λόγφ μέν Κυρίον τους 
αδρανούς στερεοοδήναι» ψύλλων, «Πνεύματι δέ τάς τών ου
ρανών δυνάμεις» ούχ ώσπερ τφ Υ Ιφ , οντω και τφ  Πνεύ- 
ματι, τήν δημιουργικήν άρχήν προσμαρτυρεί; Ε ϊ τοίνυν διά 

20 τό γεγράφύαι «ή έκ τής άρχής αρχή» 'δύο είπεϊν άρχάς ον- 
όέν κωλύει κοηά οέ, ούκονν καϊ διά τό γεγράψάαι καϊ τό 
Πνενμα 7ΐοιητήν, δύο ποιητάς είπεϊν ούδέν κωλύει* ή διά 
τό «Λ όγφ  Θεόν καϊ Πνεύματι τήν κτίοιν στερεονσ&αι», ταύ- 
τό ό* είπεϊν σννίοτασόαι, τρεις άρχάς είπεϊν ούδέν άτοπόν 

25 έοην.
*Αλλ* ονδαμον τών ϋεολόγων είπέ τις ούτε δύο ούτε 

τρεις. “Ωσπερ γάρ Θεόν έκάσιην τών τριών προσκυνητών 
έκείνων ύποσιάοεών φαμεν καϊ Θεόν έκατέραν έκ Θεού, 
άλλ* ον παρά τούτο τρεις ή δύο ποτέ ύεούς, οντω καϊ άρχήν 

30 έξ άρχής φαμεν, άλλ9 ον δύο ποτέ άρχάς* δεντέραν γάρ άρ
χήν ούδέπω καϊ τήμερον ύπό τών εύσεάών άκηκόαμεν, ώσπερ 35 36 37

35. Λόγος 40,43.
36. Ίώβ 33, 4.
37. Ψαλμ. 32.6.
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κώς όταν άκούη ή λέγπ ή πιστεύη ότι τό έν προέρχεται 
έζ όμφοτέρων;

’Αλλά, λέγει, δέν ύπάρχει τίποτε τό άτοπον, έάν κα
νείς δέχεται μέν δύο άρχάς, δχι όμως άντιθέτους, άλλά 
τήν μίαν όπό τήν άλλην, όπως καί ό Γρηγόριος ό θεολόγος 
λέγει περί τοΰ ΥίοΟ, «ή έκ τής όρχής άρχή»Μ. Διότι ουτω 
πάλιν μία θά είναι ή όρχή καί περισώζεται τό δόγμα τής 
μοναρχίας. Πρός τούτο ήμείς λέγομεν άτι καί Θεόν έκ 
Θεού λέγομεν, όλλά ποτέ δύο θεούς.

13. ’’Αλλωστε, όφοϋ ή όρχή αύτή δηλώνει τό δημιουρ
γικόν, θά ήδύνατο νά εΐπη όχι μόνον δύο, δν καί δχι κα
λώς, άλλά καί περισσοτέρους. Διότι αύτή ή όρχή είναι 
τρισυπόστατος' όφοϋ δέ είναι κατά φύσιν όρχή, είναι καί 
κοινή' όφοϋ δέ είναι κοινή αύτή ή όρχή. πώς δέν θά τήν 
έχη καί τό Πνεύμα; Καί ό Έλιούς δέ, συΖητών μέ τόν Ίώ θ  
διά τήν δικαιοσύνην τού Θεού καί λέγων «Πνεύμα Κυρίου 
τό όποιον μέ έποίησεν»", δέν χαρακτηρίζει τό Πνεύμα ώς  
ποιητικήν όρχήν; Καί ό θείος ψαλμωδός Δαβίδ, ψάλλων 
-ότι μέ τόν Λόγον μέν τού Κυρίου έστερεώθησαν οΐ ουρα
νοί, μέ τό Πνεύμα δέ αί δυνάμεις τών ούρανών»”, δέν 
όποδίδει τήν δημιουργικήν όρχήν δσον είς τόν ΥΙόν, τόσον 
καί είς τό Πνεύμα; Έ άν  λοιπόν κατά τήν δποψίν σου δέν 
έμποδίΖη τίποτε νό δεχθώμεν δύο άρχάς, άφού έχει γρα
φή «ή έκ τής όρχής όρχή», έπομένως καί διό τό ότι έχει 
γραφή καί τό Πνεύμα ποιητής δέν έμποδίΖει τίποτε νό 
δεχθώμεν δύο ποιητός' ή διά τό «ότι μέ τόν Λόγον Θεού 
καί τό Πνεύμα στερεώνεται ή κτίσις», μέ άλλην λέξιν δη
λαδή καθιδρύεται, δέν είναι καθόλου άτοπον νά δεχθώ
μεν τρεις άρχάς.

’Αλλά κανείς όπό τους θεολόγους δέν είπε πουθενά 
ούτε δύο ούτε τρεις. ’Οπως δηλαδή τήν καθεμίαν όπό 
τάς τρεις έκείνας προσκυνητές ύποστάσεις καλούμεν θε
όν καί τήν καθεμίαν όπό τάς δύο Θεόν έκ Θεού, άλλά ποτέ 
διά τούτο δέν όναφέρομεν τρεις ή δύο Θεούς, οΰτω λέ
γομεν καί όρχήν έ£ όρχής, άλλά ποτέ δύο άρχάς’ διότι ποτέ 
μέχρι σήμερον δέν ήκούσομεν άπό τούς ευσεβείς δευτέ-
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ούδέ δεόν δεύτερον. *Αλλ9 εϊς ήμϊν Θεός και μοναρχία το 
προσκννούμενον, ούκ έκ όνο δεών, ονδ* έκ δύο άρχών συν ι
όντα εις έν  έπεϊ μηδέ κατά ταντά μεριστόν ήμιν τό οεβό- 
με)ον. Καί μην ούδέ κατά τό αύτό μερίζεται τε και σννά- 

5 γεται* διαιρείται μέν γάρ ταΐς ύττοστατικαίς Ιδιότηοι, ταις 
δέ κατά την ηύσιν ένούται. Ει γονν δύο άρχάς ειπείν ούδέν 
κωλύει, λοιπόν αύταί είοι, καδ9 &ς μερίζεται· ένωδήναι τοίννν 
αύδις κατ αύτάς άδύνατον’ ούκ άρ9 αί δύο μία.

Μάλλον δέ άναλαβόντες και έτέραν αρχήν τφ  λόγφ δόν- 
10τες τά τής μοναρχικωτάτης αρχής εϊς δύναμιν διατρανώσω- 

μεν, ως άι φερωνύμως έχοντά τε δείξωμεν τόν τής δεο
λογ ία ς έπώννμον και άτνελέγξωμεν τούς τον ένός αγίου 
Πνεύματος δύο δογματίζοντας άρχάς, δτι τε τούτο δογματί- 
ζονσι και δτι ον καλώς.

15 14. Ή  δημιονργακή άρχή μία έστίν, ό Πατήρ καϊ δ Υιός
και τό Πνεύμα τό άγιον. "Οταν ούν έκ τού θεού τά έκ τού 
μή δντος προηγμένα λέγωμεν, τήν τε άγαδότητα, δι9 ήν 
τό είναι έσχον, και τήν έγγεγενημένην χάριν, δδεν έκαστον 
τον εύ είναι καταλλήλως μεχεοχήκαοι, και τήν έπιγεγενη- 

20μένην ύστερο ·, δι9 ήν προς τό εύ είναι τά διαπεπταοκότα έπαν- 
ήλδον; δταν ταντά τε καί περί τούτων ποιώμεδα τούς λό
γους, άρχήν και πηγήν και αίτιον τόν Υίόν έν άγίφ  Πνεύ- 
ματί φαμεν, ούχ έτέραν, άπαγε, аАЯа τήν αυτήν ώς τον 
Πατρός δι* αυτόν έν άγίφ  Πνεύ μάτι καί τιροάγοντος και 

25 έπανάγοντος και ουνέχοντος καλώς τά πάντα. 'Ο δέ Πα
τήρ πρός τφ πηγή των πάντων είναι διά τοΰ Υιόν έν άγίφ  
Πνεύματι, και πηγή και αρχή έστι δεότητος μόνος δεογόνος 
ών. Και τον:* έαμέν εϊδότες κρεϊτχον ή κατά άπόδειξιν, διά 
των δεοπνεύοχων λογιών τρανώς έκπεφασμένον.

'Όταν ούν άκούοης δτι ό Υίός, «ή έκ τής αρχής άρχή»30



ραν αρχήν, όπως ούτε δεύτερον Θεόν. ’Αλλά δΓ ήμας τό 
πρόσκυνούμενον είναι εις Θεός καί μοναδική άρχή, συνε
νωθείς εις έν όχι όπό δύο θεούς ούτε όπό δύο άρχάς' 
διότι Τό λατρευόμενον όπό ήμός δέν είναι4 ούτε κατά τά 
ίδια μεριστόν. Πραγματικά δέ δέν μερίζεται καί συνδέετάι 
κατά τά ίδια' διότι διαιρείται μέν κατά τάς ύποστατικάς 
ιδιότητας, ένώνεται δέ κατά τήν φύσιν. Έ άν λοιπόν τίπο
τε δέν έμποδίΖη νά δεχθώμεν δύο άρχάς, λοιπόν αύταί 
είναι έκείνάι κατά τάς όποιας μερίΖεταΓ νά ένωθή λοιπόν
πάλιν ώς πρός αύτάς είναι άδύνατον* άρα αί δύο δέν εί-

• >

ναι μία.
Μάλλον δέ έπανερχόμενοι εις τό θέμα καί δίδοντες 

νέαν άρχήν εις τήν διαπραγμάτευοιν, άς διαοαφήσωμεν 
κατά δύναμιν τά τής μοναδικής άρχής, ούτως ώστε νά ά- 
ποδείζωμεν ότι ό Γρηγόριος έπαξίως φέρει τό έπώνυμον 
τής θεολογίας καί έλέγξωμεν τούς δογματίζοντας δύο άρ
χάς τοΰ ένός άγιου Πνεύματος, τόσον διότι δογματίζουν 
τούτο καί δεύτερον διότι κακώς τό πράττουν.

14. Ή  δημιουργική άρχή είναι μία, ό Πατήρ καί ό Υιός  
καί τό άγιον Πνεύμα. Ό τ α ν  λοιπόν λέγωμεν έκ Θεού έκεί- 
να τά όποια παρήχθησαν έκ τοΰ μή όντος, τήν άγαθότητα 
διά τής όποιας άπέκτησαν τήν ΰπαρζιν, καί τήν έγγενή 
χάριν διά τής όποιας έκαστον μετέσχε καταλλήλως τής 
εύδαιμόνίας καί τήν έπειτα προσφερθείσαν χάριν διά τής 
όποιας τά πεσόντα έπανήλθον εις τήν εύδαιμονίαν όταν 
λέγωμεν αύτά καί άσχολούμεθα μέ αύτά, λέγομεν καί τόν 
Υίόν έν άγίω Πνεύματι άρχήν καί πηγήν καί αιτίαν όχι δια
φορετικήν, άπαγε; άλλά τήν ίδιαν, καθ’ όσον δΓ αύτοϋ 
προβάλλει καί έπαναφέρει καί συνέχει καλώς τό  πάντα ό 
ΠατήρΓέν άγίω Πνεύματι. Ό  δέ Πατήρ, μαΖΙ μέ τό 0Υί 
είναι πηγή τών πάντων διά τού Υιού έν άγια) Πνεύματι, 
είναι έπίσης πηγή καί άρχή τής θεότητος ώς μόνος θεογό- 
νος. Καί γνωρίΖομεν τούτο περισσότερον όπό άποδεικτι- 
κώς, διότι είναι διατυπωμένον σαφώς εις τό  θεόπνευστα 
λόγια.

Ό ταν λοιπόν άκούσης ότι ό Υιός είναΊ ^ή έκ τής άρ-
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καί «б καλώ у ανιόν άτιό γενεών άρχήν» καί «Μετά οον ή 
αρχή έν ήμέρρ τής δυνάμεώς σου», των δημιουργημάτων 
νόει, καέάπερ και 9Ιωάννης άριδήλως έν τη ΆποχΟλύψει 
περί αυτού 6ορ, «ή άρχή των χτισμάτων τον θεού», ονχ ώς 

δ.καταρχή, άπαγε, θεός γάρ, άλλ9 ώς δημιουργός αύτών* κοι- 
νωνος γάρ έστι της έξ ής ταντα πατρικής αρχής, ή καί 
τής πάντων δεσποτείας έστίν έτιώννμον.

Τον δέ Πνεύματος τόν ΥΙόν άρχήν έπΐ τής σημασίας 
ταύτης πως &ν φαίη τις, εί μη καί τό Πνεύμα δονλον και 

10 κτιστόν; 9Αλλ9 έπεί Θεός τό Πνεύμα, ούκ άρχή αύτον κατά 
τούτο ό Υίός, εί μή αρα ώς ΰεότητος άρχή. ΕΙ δέ τής τον 
άγιου Πνεύματος δεότητσς ό Υίός ίστιν άρχή, κοινωνειν 
δέ κατά τούτην τήν άρχήν τφ  ΠατρΙ άμήχανον, μόνος γάρ 
τεύεολόγηται πηγαία δεότης ό Πατήρ, έτέρας άρα διαφό- 

15ρου τινός δεάτητος ό Υίός έστιν άρχή καί διέσπασε τό Πνεύ
μα τής πηγαζούοης έκ τον Πατρός δεότητος. *Η δύο δια
φόρους δεότητας δώσωμεν τούτφ τφ  ένί, σι καί τοις τρισί 
μίαν άνσμολογοΰντες δεότητα;

Πώς δέ καί αί δύο κατά Λατίνους τον Πνεύματος άρ- 
20 χαί μία έστίν άρχή; Ού γάρ άξιώοουοιν ήμάς πίστει δέχε- 

σδαι τούτων τα ττροδλήματα, άλλα μηδέ σοφιστικώς άττο- 
κρινέοδούοαν άλλην άντ* άλλης ποιούμενοι τήν άπόκρισιν. 
'Ημών γάρ έρωτώντων, πώς δύο χατ9 αύτους τον ένός Πνεύ
ματος άρχαί, μίαν έχεϊνοι διισχυρίζονται τών δύο είναι τήν 

25 άρχήν. 'Ημείς δέ ου περί τών δύο προσώπων έρωτώμεν, 
άλλά περί τον ένός* περί τούτου γάρ πρός αύτους ποιούμε
να τόν λόγον. 'Ως έπεί τών δύο μία ή άρχή καλώς, πώς 
τον ένός δύο έσονται άρχαί καί πώς αί δυο μία κατ' αυτούς;

Φ&οίν ούν, διότι ή μία έστίν έκ τής έτέρας. Τ ί οδν ό Σήέ, 
30 έκ μιας άρα γεγέννηται άρχής, δτι ή Εύα ήν έκ τού 9Αδάμ, 38 * 40

38. Ήσ. 41,4.
30. Ψαλμ. 100,3.
40. 'Αηοκ. 3.14,



χής άρχή» καί «ό άποκαλών αύτόν άπό γενεών άρχήν»* 
καί «μαζί σου είναι ή άρχή κατά τήν ήμέραν τής δυνάμε- 
ώς σου»*·, νά έννοής τά δημιουργήματα. Οΰτω бор περί 
αύτοΟ καταφανώς ό Ιω άννης εις τήν Άποκάλυψιν, «ή 
άρχή των κτισμάτων τοΰ Θεοΰ»4*, όχι ώς έναρΕις, άπαγε, 
άφοϋ είναι Θεός, άλλά ώς δημιουργός των' διότι είναι κοι- 
νωνός τής πατρικής άρχής άπό τήν όποίαν προέρχονται 
ταϋτα, ή όποία είναι έπώνυμον καί τής δεσποτείας όλων.

Του δέ Πνεύματος πώς θά ήδύνατο νό εϊπη κανείς 
άρχήν έπί τής σημασίας ταύτης τόν Υιόν, έκτός έάν καί 
τό Πνεύμα είναι δοϋλον καί κτιστόν; Ά λ λ ’ έπειδή τό Πνεύ
μα είναι Θεός, δέν είναι άρχή αυτού κατά τούτο ό Υιός, 
παρά μόνον ώς άρχή θεότητος. Έ άν δέ τής θεότητος τού 
όγίου Πνεύματος άρχή είναι ό Υίός, είναι άδύνατον νό 
συμμερίζεται μέ τόν Πατέρα αύτήν τήν άρχήν, άφού ώς 
πηγαία θεότης θεολογείται μόνον ό Πατήρ, άρα ό Υ ίός  
είναι άρχή μιας άλλης διαφορετικής θεότητος καί οϋτω 
διασπφ τό Πνεύμα άπό τήν θεότητα ή όποία πηγάζει άπό 
τόν Πατέρα. "Η  μήπως θά δώσωμεν δύο διαφόρους θεό- 
τητας εις τούτον τόν ένα, ήμεϊς ο! όποιοι όμολογούμεν 
καί είς τά τρία μίαν θεότητα;

Πώς δέ είναι μία άρχή αί δύο κατά τούς Λατίνους 
άρχαί τού Πνεύματος; Διότι δέν δύνανται νά άπαιτήσουν 
νά δεχώμεθα εύπίστως τάς προτάσεις τούτων, άλλά ούτε 
πρέπει νά άποκρίνωνται σοφιστικώς δίδοντες άλλην όντ’ 
άλλης άπόκρισιν. Πράγματι, άταν ήμεϊς έρωτώμεν, πώς 
ύπάρχουν κατ' αυτούς δύο άρχαί τού ένός Πνεύματος, 
έκεϊνοϊ διισχυρίζονται άτι μία είναι ή άρχή τών δύο. Ή μεϊς  
δέ δέν έρωτώμεν διά τά δύο πρόσωπα, άλλά διά τό έν* 
διότι περί τούτου συζητούμεν μέ αύτούς. Καθ’ όσον, έπει- 
δή καλώς έχει τό άτι ή άρχή τών δύο είναι μία, πώς θά 
ύπάρχουν δύο άρχαί τού ένός, καί πώς κατ’ αύτούς αί δύο 
θά είναι μία;

’Απαντούν λοιπόν, διότι ή μία είναι άπό τήν άλλην. 
Τί λοιπόν; ό Σήθ έγεννήθη άπό μίαν άρχήν διό τόν λόγον 
άτι ή Εϋα ήτο έκ τού Ά δ ό μ  καί αί άρχαί τοΰ ένός τούτου
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καϊ ου δύο είσι τούτον τον ένός άρχαί, .δη ή μία έοτϊν έκ 
της έτέρας; Τ ί δε η Ενα, ον δεντέρα αρχή των έξ αυτής, 
ότι και αύτή την αρχήν εσχεν έξ 9Αδάμ; Καίτοι άμφοιν τό 
γόνιμον αύτοις, αλλά διάφορον καϊ έν διαφόροις νττοστάοεου 

Щ διόπερ ούδέ. μία έοτϊν αύιάι αί άρχαί, κβδάπερ καϊ τόν.Ννρ- 
οης δεϊον πρόεδρον ανωτέρω προηνέγκαμεν είπόντα, καίτοι 
ή μία τούτων έοτϊν έκ τής έτέρας.

ΕΙ γονν έντανϋα ού ε ϊ καϊ μή έν, όμως έοτ) τό γόνιμον 
άμφοιν, ούκ ένι χον ένός, μίαν είναι τήν άρχήν, πώς έπϊ 

Ι^τής άνωτάτω Έριάδος αί δύο. κατ* αντονς τον ένός άγίορ 
Πνεύματος μία εΐοϊν -άρχαί, έν ή μηδαμώς έοτι κατά τό 
δεογόνον κοινωνία; Μόνος γάρ τεδεολόγηται δεότης δεογό
νος ό Πατήρ.

Πάλιν ή Εϋα έκ μόνον ονοα τού Άδάμ, έκ μιας έσιιν 
15 άρχής· ό δέ Άδάμ έκ γης έσιιν. Άλλ* ον παρά τούτο ή Εύα 

έκ τής γης καϊ τον *Αδάμ. Ό  γάρ Ά δά μ  μόνος έκ τής 'γής. 
*Ή ιοίνυν καϊ αυτοί έκ τον Υιόν μόνον λεγέτωσαν τό Πνεύ
μα και ούτως αύτό έκ μιας αρχής λεγέτωσαν, έαυτοϊς μεν 
άκολονδως άλλ* owe εύοεόώζ, ον γάρ έκ τής αύτής άφ9 ης 

20 καϊ ό Υιός, κάντεν&εν πάλιν δύο εϊοιν έπ\ τής δεότητος 
άρχαί καϊ ούκέτ9 έοτι μείζων ό Πατήρ τφ αίτίφ τον Υιόν, 
έπίαης γάρ καϊ αύτός αίτιος δεότηιος, ή έκ μόνον τον Πα- 
πρός αύτό λέγοντες μίαν και τ φ  Πνεύματι ώς κάϊ τφ Υ ίφ  
εύσεβώς διδότωσαν αρχήν. Μέχρι γάρ άν έκ τον Υιόν 

25 § έξ άμηοτέρων λέγωοιν, άλλ9 ούκ έκ μόνον τον Πατρός, 
ούκ iou  μίαν είναι τής δεότητος καϊ ένός Πνεύματος άρχήν.

Σννάπτων γάρ τις έπϊ των τοιούτων, εϊ καϊ μίαν φαίη 
τήν άρχήν, <Ш* όμωνύμως, ώοτ9 ού μία. ΕΙ δέ διαιρών 
κατά μίαν όρρ τάς υποστάσεις, τής; μιας έξ άνάγκής δύο 

30 φανερώς γίνονται άρχαί. 9Εμοϊ δ* έπειοι δανμάζειν και τό 
ύπερδάλλον τής άνοίας των τάς δύο ταύιας, &ς φασιν άο-
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άνθρώπου δεν είναι δύο διότι ή μία είναι άπό την άλλην; 
Ή  δέ Εϋα δέν είναι δεύτερα άρχή των προερχόμενων άπό 
αυτήν, επειδή καί αύτή έλαβεν άρχήν άπό τον Ά δά μ ;  
Καί όμως ή γονιμότης ύφίστατο καί είς τούς δύο αύτούς, 
άλλα διαφορετική καί είς διαφορετικός ύποστάοεις' διά 
τούτο αύταί αί άρχαί δέν είναι μία, όπως παρουσιάσαμεν 
ανωτέρω καί τόν θειον προεστώτα τής Νύσσης νά λέγη, 
άν καί ή μία των είναι άπό τήν άλλην.

'Α ν  δέ έδώ, όπου ή γονιμότης, άν καί όχι μία, πάντως 
άπαντάται καί εις τό δύο, δέν είναι δυνατόν ή άρχή τού 
ένός νά είναι μία, πώς έπί τής ύψίστης Τριόδος αί δύο 
κατ’ αύτούς άρχαί τού ένός άγιου Πνεύματος είναι μία, 
όπου δέν ϋπάρχει καμμία κοινωνία κατά τήν θεολογικήν 
ιδιότητα; Διότι μόνη θεογόνος θεότης θεολογείται ό Πατήρ.

Ή  Εΰα πάλιν, καθώς προέρχεται άπό μόνον τόν Ά 
δάμ, είναι άπό μίαν άρχήν, ό δέ Ά δάμ  είναι άπό τήν γήν. 
Παρ’ όλα αύτά ή Εϋα δέν είναι άπό τήν γήν καί άπό τόν 
Άδάμ. Διότι ό Ά δάμ  μόνος είναι άπό τήν γήν. Επομένω ς 
ή πρέπει καί αύτοί νά θεωρούν ότι τό Πνεύμα προέρχεται 
μόνον έκ τού Υιού καί ουτω νά τό θεωρούν έκ μιας άρχής, 
συνεπώς πρός τάς όπόψεις των άλλ’ όχι εύσεβώς, διότι 
δέν θά είναι άπό τήν ιδίαν μέ τόν Υιόν, καί τότε πάλιν θά 
είναι δύο άρχαί εις τήν θεότητα καί δέν θά είναι πλέον ό 
Πατήρ άνώτερος τού Υιού κατά τό αίτιον, άφοΰ θά είναι 
έΕ ίσου καί αύτός αίτιος τής θεότητος, ή πρέπει νά δίδουν 
εύσεβώς καί εις τό Πνεύμα όπως εις τόν ΥΙόν μίαν άρχήν 
θεωροΰντες αυτό έκ μόνου τού Πατρός. Διότι έφ’ όσον 
χρόνον λέγουν ότι προέρχεται έκ τού Υιού ή έΕ όμφοτέρων, 
άλλ’ όχι έκ μόνου τού Πατρός, δέν είναι δυνατόν νά ύ- 
πάρχη μία άρχή τής θεότητος τού ένός Πνεύματος.

’Ό τα ν  κανείς συνάπτη εις παρόμοια θέματα, καί άν 
άκόμη λέγη μίαν άρχήν, πάντως τό λέγει κατ’ άναλογίαν, 
ώστε δέν είναι μία. Έ όν  δέ διαιρών θλέπη τάς ύποστάσεις 
χωριστά, έΕ άνάγκης γίνονται σαφώς δύο αί άρχαί τής μιας. 
Εμένα  μού έρχεται νά θαυμάσω διά τήν ύπερβολικήν ά- 
νοησίαν έκείνων οί όποιοι λέγουν καί παραδέχονται μίαν
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χάςt μίαν λεγόντων τε καί οίομένων· εί μέν γάρ κοινωνεί 
τφ  ΠατρΙ κατά τόν ΰεογόνον 6 Υίός προβάλλόμενος τό ΤΙ νεύ
μα καϊ 8ν αντοίς τό ΰεογόνον καϊ ή έκ τούτων αντη πρόοδος, 
της φύσεως άρα τούτο και ον δύο εϊσίν άρχαί, ούδ* αί δύο 

5 μίαΤ άλλα απλώς μία, και άπεξένωται της ΰείας φύοεως 
αυτό τό Πνεύμα, μη και αν τό κατά ΰεογόνον κοινωνούν. ΕΙ 
δέ μη κοινωνεΐ ό Υίός κατά τούτο τφ Πατρί, μηδέ iv  αν- 
τοΐς τούτο τό προβάλλειν, καΰ9 νπόσταοιν τφ Υ ίφ  ή πρόοδος 
τον Πνεύματος* διάφορος άρα αντη τής έκ τον Πατρός τον 

10 Πνεύματος προόδου· τα γάρ υποστατικά διάφορα.
15. Πώς ούν μία αί διάφοροι άρχαί, και μην τον μεγάλου 

Διοννοίον έν δεντέρφ κεφαλαίφ τον Περί ΰείων όνομά των 
λόγον λέγοντος «boa έστί τον Πατρός καί τού Υιού, ταύτα 
καί τф ΰεαρχικώ Πνεν^ιατι κοινώς καί ήνωμένως άνατίΰε- 

15 οΰαΐν, καί τού μεγάλου Βασιλείου έν τοϊς πρός Εννομιανονς 
Άντιρρητικοίς αύτού κεφαλαίο ις γράφοντος, «πάντα τά κοινά 
Πατρί τε καί Υ ίφ  κοινά είναι καί τφ  Πνεύματι»; ΕΙ μεν 
κοινόν έστι Πατρί τε καί Υ ίφ  τό έκπορεύειν, κοινόν έοται 
τούτο καί τφ Πνεύματι, καί τετράς έοται ή Τριάς· καί τό 

20 Πνεύμα γάρ έκπορεύοει Π  νεύμα έτερον. Ε ί δέ μη κοινόν 
έστι κατά Λατίνους τφ Πατρί καί τφ Υ ίφ  τό έκπορεύειν, 
ώς τον μέν Πατρός έμμέοως κατ' αυτούς, τον δε Υιού «- 
μέοως έκπορεύοντος τό Πνεύμα, οντω γάρ καί νποοτατ ικώς 
έχειν τόν Υίόν τό προόλψικόν φασιν, ούκούν κατ' αύτονς 

25 καί τό δημιουργείν καί άγιάζειν καί άπλώς άπαντα τά φυσικά 
ού κοινά Πατρός τε καί Υίού, έπειδή ό μέν Πατήρ διά τού 
Υίοϋ κτίζει τε καί αγιάζει καί διά μέσου τον Υίού δημι
ουργεί καί αγιάζει, δ δέ Υίός ού δι’ Υίοϋ. Τοιγαρούν κατ' 
αύτούς νποοτατ ικώς έχει ιό δημιουργείν καί άγιάζειν ό Vi- 

30 0C’ άμέοως γάρ καί ούχ ώς ό Πατήρ έμμέοεος* καί οντω 41 42

41. ITcpl θείων Ονομάτων 2,1.
42. Прбс Εύνόμιον 5.
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т0с δύο αύτάς, όπως ισχυρίζονται, άρχάς. Διότι, δν ό 
ΥΙός κοινωνή μέ τόν Πατέρα κατά τήν θεογόνον Ιδιότητα 
προβάλλων τό Πνεύμα, όπότε ή θεογόνος ίδιότης είναι 
εις αύτούς μία καί ή έΕ αύτών πρόοδος όμοίως, δρα αϋτη 
άνήκει εις τήν φύσιν καί δέν υπάρχουν δύο άρχαΙ, ούτε 
αΙ δύο μία, άλλά απλώς μία, καί είναι άποζενωμένον της 
θείας φύσεως τό Πνεύμα, μή μετέχον καί αύτό εις τήν 
θεογόνον ιδιότητα. Έ άν δέ δέν κοινωνη ό Υ Ιός μέ τόν 
Πατέρα κατά τούτο ούτε είναι εις αύτούς ένιαία ή προβο
λή τούτου, τότε ή πρόοδος τού Πνεύματος άπό τόν ΥΙόν  
είναι ύποστατική ίδιότης' δρα αϋτη είναι διάφορος άπό τήν 
πρόοδον τού Πνεύματος άπό τόν Πατέρα, διότι τά υπο
στατικά είναι διαφορετικά.

15. Πώ ς λοιπόν αί διαφορετικοί άρχα) είναι μία, όταν 
μάλιστα ό μέγας Διονύσιος εις τό δεύτερον κεφάλαιον 
τού Περί θείων όνομάτων λόγου λέγη. «όσα είναι τού Πα- 
τρός καί τού Υίοϋ, αύτά πρέπει νά άποδίδωνται κοινώς καί 
ένιαίως έπίσης είς τό θεαρχικόν Πνεύμα»41, καί ό μέγας 
Βασίλειος είς τά κεφάλαια τών Αντιρρητικών πρός τούς 
Εύνομιανούς γράφη, «όλα τά κοινά είς τόν Πατέρα καί 
τόν Υίόν είναι κοινά καί είς τό Πνεύμα»4*; Έ άν  τό έκπο- 
ρεύειν είναι κοινόν είς τόν Πατέρα καί τόν ΥΙόν, τούτο 
είναι κοινόν καί είς τό Πνεύμα, καί ή Τριάς θά είναι τετράς, 
διότι καί τό Πνεύμα θά έκπορεύοη άλλο πνεύμα. Έ άν  δέ 
δέν είναι κοινόν κατά τούς Λατίνους είς τόν Πατέρα καί 
τόν Υίόν τό έκπορεύειν, καθ' όσον κατ’ αύτούς ό μέν Π α 
τήρ έκπορεύει τό Πνεύμα έμμέσως, ό δέ Υ Ιός άμέοως 
(διότι λέγουν ότι οϋτω καί ύποστατικώς έχει ό Υ Ιός τό 
προβλητικόν), έπομένως κατ’ αύτούς καί τό δημιουρ- 
γεΐν καί τό άγιάζειν καί άπλώς όλα τά φυσικά δέν είναι 
κοινά τού Πατρός καί τού Υιού, έπειδή ό μέν Πατήρ κτί
ζει καί όγιόζει διά τού Υίού, δημιουργεί καί άγιάζει διό 
μέσου τού Υίού, ό δέ Υ ίός όχι διά τού Υίού. Έπομένως 
κατ’ αύτούς ύποστατικώς έχει τό δημιουργείν καί άγιάζειν 
ό Υ ίός (όμέσως δηλαδή καί όχι όπως ό Πατήρ έμμέσως) 
καί ούτω κατά τήν δποψίν των τά φυσικά δέν διαφέρουν



n o ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ TOY ПАЛАМА

κατ’ αίτιους ιά φυσικά ιών υποστατικών διενήνοχεν ουδόν 
οί^κοϋν και ή φύσις της νποστάσεως, ώς μη τρισυπόστατον 
η τριφυά κατ’ αύτούς είναι τόν Θεόν.

Ει δ’ άρα φαϊεν διά του Πνεύματος τόν Υιόν δημιονρ- 
5 γειν και άγιάζειν, άλλα πρώτον μέν ου σύνηθες τοϊς θεολύ- 

γοις διά τον Πνεύματος τόν Υιόν ή τόν Πατέρα δημιουργόν 
είναι λέγειν των κτιαμάτων, άλλ’ έν άγίφ  Πνεύματι. ’Έ 
πειτα πρός τφ  μηδ’ οντω τό άνωτέρω δεδειγμένον άτοπον 
αύτούς έκφεύγειν, ον γάρ δι’ Υιόν πάλιν ό Υιός άναφαί- 

10 νεται δημιουργός καύάπερ δ Πατήρ, συμδήσεται τοντοις 
μηδέ κοινόν είναι λέγειν καί τφ  Πνεύματι τό δημιονργεϊν 
καϊ άγιάζειν, ώς μη δι’ έτερον, μηδέ ώς ό Πατήρ η και 6 
Υιός αυτού ταντα ένεργοϋντος. Κατ’ αύτούς ούν ύποστατικώς 
έχει τό Πνεύμα τό δημιονργεϊν και άγιάζειν, ώς ούκ έμμέ- 

15 σως καϋάπερ δ Πατήρ κτίζον τε καϊ άγιάζον. Εντεύθεν 
δή πάλιν κατ’ αύτούς, ταντά τε είναι καϊ άδιάχρορα δείκνν- 
ται τοϊς νποοτατικοϊς τά φυσικά. Ε ι δέ τούτο, και ή φύσις 
ταϊς νποοτάσεσι ταύτόν τε και άδιάφορον. 4Αρ’ ου σαφώς 
τής άνωτάτω Τριάδος έκπεπιώκαοι καϊ τής ένότητος τής 

20 πίστεως καϊ τής κοινωνίας τοϋ άγιον Πνεύματος οι ταύϋ’ 
ον τω λέγοντές τε καϊ φρονονντες;

’Αλλά γάρ έπανέλύωμεν 8$εν έξέδημεν. Τις γάρ τό 
Πνεύμα τό άγιον τήν νπαρξιν έχειν έξ άμφοτέρων Υιού τε 
καϊ Πατρός άκούων ή λέγων ή πιοτεύων καϊ παρά μέν τον 

25 Υίου αμέσως, ш оа δέ τον Πατρός έμμέσως καϊ τά παρ’ 
αύτών θρνλλσύμει>ά τε καϊ τιεριφδόμενα τιροοεχή τε καϊ έφε- 
ξής και πόρρω, τις ταντ’ άκούων καϊ πιοτεύων ον δύο δο
ξάσει τοϋ ένός Πνεύματος άρχάς; Πώς δέ ούκ άν εϊη δ 
ΥΙός τφ Πατρϊ σνναίτιος, εί μή μάτην λέγεται καϊ έξ αν- 

30 τοϋ; Πώς δέ ούκ ίν  τό Πνεύμα εϊη κτίσμα; Έ π ϊ γάρ τών 
κτιαμάτων τφ  Πατρϊ δ Υιός σνναίτιος.
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κατά τίποτε οπό τά υποστατικά, άρα καί ή φύσις δέν δια
φέρει άπό τήν ύπόστασιν, ώσάν νά μή ήτο τρισυπόστατος 
ή τριφυής κατ’ αύτούς ό Θεός.

Έ άν δέ θά έλεγον ότι ό Υιός δημιουργεί και άγιάζει 
διά τού Πνεύματος, θά έδίδομεν τήν όπάντησιν όττ πρώ
τον μέν δέν είναι σύνηθες εις τούς θεολόγους νά λέγουν 
ότι ό ΥΓάς ή ό Πατήρ είναι δημιουργός των χτισμάτων 
διά τού Πνεύματος, άλλά έν τώ Πνεύματι. "Επειτα, διά νά 
μή έκφύγουν αύτοί ούτε ούτω τό άνωτέρω άποδειχθέν ά- 
τοπον {διότι ό Υ Ιός δέν παρουσιάζεται έπίσης ώς δήμιουρ- 
γός διά τοϋ Υιού όπως’ ό Πατήρ), θά χρειασθή νά μή δέ- 
χωνται ότι είναι κοινόν καί εις τό Πνεύμα τό δημιουργεϊν 
καί άγιάζείν, άφού τούτο δέν ένεργεϊ ταϋτα διά μέσου άλ
λου, ούτε όπως ό Πατήρ ή και ό Υιός. Κατά τήν γνώμην 
των λοιπόν τό Πνεύμα έχει ύποστατικώς τήν ιδιότητα τοϋ 
δημιουργεϊν καί άγιάΖειν, άφοϋ δέν κτίΖέι καί όγιάζει έμμέ- 
σως, όπως ό Πατήρ. Ούτω λοιπόν πάλιν κατ’ αύτούς τά 
φυσικά είναι καί δεικνύονται όδιάφορα άπό τά ύποστατικά. 
Έάν δέ τοϋτο είναι άκριβές, καί ή φύσις είναι ώς πρός τάς 
υποστάσεις ταυτόν καί άδιόφορον. "Αρά γε δέν έχουν έκ- 
πέσει άιΐό τήν ύψίστην Τριάδα καί άπό τήν ένότητα τής 
πίστεως καί άπό τήν κοινωνίαν τοϋ άγίου Πνεύματος αύ- 
τσί οί όποιοι λέγουν καί φρονούν παρόμοια;

’Αλλά άς έπανέλθωμεν έκεί άπό όπου έξεφύγαμεν. 
Πράγματι ποιος, όκούων ή λέγων ή πιστεύων ότι τό άγιον 
Πνεύμα έχεΓ τήν ΰπαρζιν όπό όμφοτέρους τόν ΥΙόν καί 
τόν Πατέρα, άπό μέν τόν Υιόν όμέσως, άπό δέ τόν Πατέ
ρα έμμέσως, καθώς καί τά άπό άύτούς θρυλλόύμενα καί 
διαδιδόμενα, τά προσεχή καί μετέπειτα καί άπώτερα, ποιος 
άκούων καί πιστεύων αύτά δέν θά πσραδεχθή δύο όρχάς 
τού ένός Πνεύματος; Π ώ ς δέ δέν θά ήτο ό Υιός συναΐτιος 
τοϋ Πατρός, έάν δέν λέγεται ματαίως καί έζ αύτού; Π ώ ς  
δέ δέν θά ήτο κτίσμα τό Πνεύμα; Διότι έπί τών χτισμάτων 
ό Υιός είναι συναίτιος τού Πατρός.
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Καί μην &nl της κτίσεως, έφ' ής φανερώς αίτιός έστι 
και δ Υιός και τφ Πατρϊ ονναίτιος, ώς έκ Πατρός δι9 αντον 
καί έξ αϋτον τό είναι λαδονσης, άσεδές παντάπασιν εΪ7ΐεϊν 
δτι την κτίοιν έκ τον Υιόν ονλέγομεν καί 8τι τό δημιουργικόν 

5 Ιδιότης έστί της τον Πατρός νποατάοεως. Τοιγαροΰν εΐ καί 
τό έκπορεντώς νπάρχον Πνεύμα άγιον έκ Πατρός δι9 Υίον 
καί έξ ΥΙοϋ τό είναι είχεν, ούκ &ν ήν δλως εύσεδονς εΐ:τείν, 
ώς έκ τον Υιόν τό Πνεύμα ου λέγομεν και ώς ή έκπο- 
ρεντική Ιδιότης τφ Πατρϊ μόνφ πρόθεσην.

10 9Επεί δέ οΐ ταντα λέγοντες Δαβίδ έστιν ό δεοπάτωρ καί 
Γρηγόριος ό Ννσσαέων τρανότατος φωστηρ καί Δαμασκηνός 
ό δεοφόρος, κατά παοαν ανάγκην οί ονναΐτιον τφ  Πατρϊ τον 
ΥΙόν λέγοντες έπϊ τον παναγίου Πνεύματος καί έκ του Π α
τρός διά τον Υίον καί έκ τον Υιόν την ύπαρξιν αντφ διδόν-

15 τες, τοοοντον άπέχονοι τής 1ενσεδείας, όσον άντέχονται ταυ- 
της οί προαπηριδμημένοι των αγίων καί οι τούτοις οννφδά 
δεολογονντες.

17. Καί τούτο δέ ουνοραν τών άναγκαιοτάτων, ώς καδάπερ 
έκ tiον Πατρός δι* Υίον καί έξ Υίον την γένεοιν έχοντες

20ήμεΐς, Πατέρα καί ποιητήν όμον τε καί χωρίς έκάτερον έ- 
πικαλονμεδα καί άνομολογονμεν, οΰτω καί τού δε ίου Πνεύ
ματος όμον τε καί χωρίς έκάνερος Πατήρ άν έλέγετο καί 
προδολενς, εϊπερ έκ Πατρός δι* Υίον καί έξ Υίον τήν ν- 
ηαρξιν τό Πνεύμα είχεν. 9Αλλά ιά τοιαντα πάντα ττολνειδώς

25 ονγχέοντα τάς δείας υποστάσεις παρίοτηοι σαφώς, ώς ούχί 
καί έκ τού Υίον τήν ϋπαρξιν έχει τό Πνεύμα τό άγιον.

18. Καί μέν δή, «πάντα boa έχει δ Πατήρ, του Υίον έστιν, 
κατά τόν δεολόγον Ι'ρηγόριον, «άνεν τής αΙτίας. Ποίας αΙτίας; 
Τής των κτιαμάτων; *Απαγε· τούτων γάρ άρχή καί αίτιος

30 καί ό Υίός. Τοιγαροΰν άνευ τής αΙτίας καί αρχής τής έν 
Τριάδι νοουμένης δεότητος· πάντα ούν έχει ό Υίός τον Πα- 43 44

43. Ψαλμ. 32, 6. — Πρός "Ελληνας έκ των κοινών έννοιών PG 45, 
180. - "Εκδοσις όκριβής 1. 7.

44. Λόγος 34,10.
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16. Καί όμως ώς πρός τήν κτίσιν, εις τήν όποιαν φάνε· 
ρώς είναι αίτιος καί συναίτιος μέ τόν Πατέρα ό ΥΙός, καθ’ 
όσον αύτη έλαβε τήν ϋπαρξιν έκ τοΰ Πατρός δΓ αύτοϋ καί 
έ£ αύτοϋ, είναι έντελώς άσεβές νά είπωμεν δτι δέν λέγο- 
μεν τήν κτίσιν έκ τοϋ Υίοϋ καί δτι τό δημιουργικόν είναι 
ίδιότης τής ύποστάσεως τοϋ Πατρός. Επομένως, δν καί 
τό έκπορευτώς ύπάρχον δ γιον Πνεϋμα είχε τήν ϋπαρξιν 
έκ τοϋ Πατρός διά τοϋ Υίοϋ καί έκ τοϋ Υίοϋ, δέν θό ήτο 
ευσεβές νά είπωμεν δτι δέν λέγομεν τό Πνεϋμα έκ τοϋ 
Υίοϋ καί δτι ή έκπορευτική ίδιότης υπάρχει μόνον είς τόν 
Πατέρα.

Επειδή δέ αύτοί ο! όποιοι λέγουν ταϋτα είναι ό θεο- 
πάτωρ Δαβίδ καί ό Γρηγόριος ό φωτεινότατος όστήρ των 
Νυσσαέων καί ό θεοφόρος Δαμασκηνός4*, άναγκαίως αύ
τοί οί όποιοι Ισχυρίζονται δτι ό Υ Ιός είναι συναίτιος τοϋ 
Πατρός ώς πρός τό πανάγιον Πνεϋμα κα) τοϋ δίδουν 
ϋπαρΕιν έκ τοϋ Πατρός διό τοϋ Υίοϋ καί έκ τοϋ Υίοϋ τόσον 
όπέχουν άπό τήν εύσέβειαν, όσον κρατούν τούτην οί προ- 
αναφερθέντες άγιοι κα) ο! θεολογοϋντες συμφώνως μέ 
αύτούς.

17. Είναι δέ άναγκαιότατον νό παρατηροϋμεν καί τού
το. δτι δπως ήμεϊς, έχοντες τήν γένεσιν άπό τόν Πατέρα 
διό τοϋ Υίοϋ καί άπό τόν Υιόν έπικαλούμεθα καί όμολο- 
γοϋμεν τόν καθένα μαΖΙ καί χωριστό ώς πατέρα καί ποιη
τήν, οΰτω καί τοϋ θείου Πνεύματος θό έλέγετο ό καθείς 
μαΖΙ καί χωριστό πατήρ καί προβολεύς, έόν τό Πνεϋμα  
είχε τήν ϋπαρΕιν έκ τοϋ Πατρός δΓ Υίοϋ καί έκ τοϋ Υίοϋ. 
’Αλλά δλα αύτό, συγχέοντα πολυειδως τός θείας ύποστά- 
σεις, παριστάνουν σαφώς δτι τό άγιον Πνεϋμα δέν έχει 
καί έκ τοϋ Υίοϋ τήν ϋπαρΕιν.

18. Καί βεβαίως δλα δσα έχει ό Πατήρ είναι τοϋ ΥΙ- 
οϋ, κατό τόν θεολόγον Γρηγόριον, «χωρίς τήν αιτίαν»44. 
Ποιαν αίτίαν; Τήν των κτισμότων; άπαγε, διότι τούτων 
άρχή καί αίτιος είναι έπίσης ό Υιός. Επομένω ς χωρίς τήν 
αίτιον καί άρχήν τής έν Τριόδι νοουμένης θεότητος. "Ο λα  
λοιπόν τό τοϋ Πατρός έχει ό ΥΙός, χωρίς νό είναι καί αύ-
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τρός, άνεν τον άρχή καϊ αίτιος είναι καϊ αυτός της θεότητας 
του Πνεύματος. 9Εκ μόνον άρα του Πατρός Εκπορεύεται το 
Πνεύμα τό άγιον, καΰ'άπερ ό Υιός Εκ μόνου τον Πατρός γεν- 
νάται, και προσεχώς και άμέσως τον Πατρός Εχεται καδ9 ύ- 

■5 παρξιν, καόά και ό Υιός, εϊ και διά τον Υιού Πατρός είναι 
Πνεύμα Εοχεν, ώς τον έκπορεύοντος δντος καϊ Πατρός.

1 9 .9Επεϊ δέ καϊ δύο άν&ρώτπων ή μαρτυρία αληύής έοτι κα
τά τον τον Κυρίου λόγον, local διά δύο η τριών μαρτύρων στα- 
δήοεται π&ν ρήμα», και ημείς τό νυν είναι τών άλλων άφέ- 

10 μενοι διά το μήκος τρεις παραστήοσμέν σοι μάρτυρας, σαφώς 
άπαγορεύοντάς σου την προσθήκην. Καϊ δη παρίτω πρώτος 
ό καϊ τφ  χρόνφ πρότερος Βασίλειος ό μύγας* Εν γάρ τοις 
Κατ' Εύνομίου κεφαλαίοις, αγεννφ), φησίν, κό Θεός ονχ ώς 
άνδροχιος, γεννή δέ άληδώς· και τό γεγεννημένον Εξ αυτού 

15 Εκςραίνει λόγον ονκ άνάρώπινον, έκφαίνει δε λόγον άληάή έξ 
αυτόν· Εκπέμπει Πνεύμα διά στόματος, ονχ οϊον τό άνύρώπι- 
vovr Επεϊ μηδό στόμα Θεού σωματικώς· Εξ αυτού δέ τό Πνεύ
μα και οϋχ έτέρωύεν». 'Ορής ότι ονχ έτέρωδεν, άλλ9 έκ μό
νου τον καϊ τόν ΥΙόν γεννώντος; 'Ώστε ονhe Εκ τού ΥΙού τό 

20 Πνεύμα, Επεϊ καϊ λόγος δ ΥΙός, άλλ9 ού στόμα τον Πατρός 
Ενταύόα τφ  \μεγάλφ τεάεολόγηται. *Ός άλλαχον δεικννς καϊ 
τόν λόγον τούτον Εκ τον αύτον προϊόντα στόματος, «εϊ γάρ 
τό Πνεύμα μη πιστεύεις», φησίν, <cΕκ στόματος Θεού προελη- 
λνδέναι, ούδ* άν τόν λόγον πιστευσεις». βΟρής σαφώς δτι 

25 Λόγος ό Υίός, άλλ9 ού στόμα του Πατρός* Εζ ού στόματος 
κατά τόν μέγαν Βασίλειον πρόεισι καό* ύπαρξιν ώς τό Πνεύ
μα τό άγιον;

Τόν αύηόν δό τρόπον καϊ ό αδελφός αύτφ καϊ άδελψά 
φρονών Γρηγόριος Εν τφ  Περί ύεογνωσίας λόγφ, «Πνεν- 

30 μα δέη, φησί, ατό τής πατρικής Εκπορενόμενον ύποστάοεως. 
Τούτου γάρ Ενεκα καϊ Πνεύμα στόματος «Ш* ούχϊ καϊ τόν * 48

45. Ματβ. 18,18.
48. Κατ’ Εύνομίου 5.
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тос αρχή καί αίτιος τής θεότητος τοϋ Πνεύματος. "Αρα  
τό Πνεύμα έκπορεύεται άπό μόνον τόν Πατέρα, δπως ό 
Υιός γεννάται άπό μόνον τόν Πατέρα, καί εύρίσκεται 
προσεχώς καί άμέσως δίπλα εις τόν Πατέρα κατά τήν 
ϋπαρξιν, όπως καί ό Υιός, άν καί διό τοϋ Υίοϋ άπέκτησε 
τήν δύναμιν νά είναι Πνεύμα τοϋ Πατρός, άφοΰ ό έκπο- 
ρεύων είναι καί Πατήρ.

19. Επειδή δέ κατά τόν λόγον τοϋ Κυρίου ή μαρτυρία 
καί δύο άνθρώπων είναι άληθής, «καί πάσα μαρτυρία ϊστα- 
ται διά δύο ή τριών μαρτύρων»4*, καί ήμεϊς πρός τό παρόν, 
παραιτούμενοι πρός άποφυγήν μακρηγορίας τών άλλων, 
θά σοϋ παρουσιάσωμεν τρεις μάρτυρας, οί όποιοι σοϋ άπα- 
γορεύουν σαφώς τήν προσθήκην. Καί μάλιστα άς προσέλθπ 
πρώτος ό καί χρονολογικώς προηγούμενος μέγας Βασί
λειος, ό όποιος εις τά Κεφάλαια κατ’ Εύνομίου λέγει, «γεν- 
να ό Θεός, όχι ώς άνθρωπος, άλλά γεννά αληθώς' καί τό 
γεννώμενον άπό αύτόν προβάλλει λόγον όχι άνθρώπινον, 
προβάλλει δέ άληθή λόγον έζ έαυτοΰ έκπέμπει διά στό
ματος Πνεϋμα, όχι ώσάν τό άνθρώπινον, έπειδή σωματι- 
κώς δέν υπάρχει ούτε στόμα θεοϋ’ άπό αύτόν δέ προέρ
χεται τό Πνεϋμα καί όχι άπό άλλοϋ»4·. Βλέπεις ότι τοϋτο 
δέν έρχεται άπό άλλοϋ, άλλά άπό μόνον τόν γεννώντα καί 
τόν Υιόν; "Ωστε τό Πνεϋμα δέν προέρχεται άπό τόν ΥΙόν, 
έπειδή ό Υίός έδώ έχει θεολογηθή καί λόγος άλλά όχι 
στόμα τοϋ Πατρός. Ό  Ιδιος εις άλλο σημεϊον, δεικνύων 
ότι καί ό λόγος ούτος προέρχεται έκ τοϋ ίδίου στόματος, 
«έάν δέν πιστεύπς ότι τό Πνεϋμα έχει προέλθει άπό τό 
στόμα θεοϋ, δέν θά πιστεύσης ούτε τόν λόγον». Βλέπεις 
σαφώς ότι ό Υιός είναι λόγος, άλλ’ όχι στόμα τοϋ Πατρός 
άπό τό όποιον στόμα, κατά τόν μέγαν Βασίλειον, λαμβά
νει τήν ϋπαρζιν καί τό άγιον Πνεϋμα;

Κατά τόν ίδιον τρόπον καί ό άδελφός αύτοϋ καί ά- 
δελφίκά φρονών μέ αύτόν Γρηγόριος εις τόν λόγον Π ερ ί 
θεογνωσίας λέγει, «πνεϋμα τό έκπορευόμενον άπό τήν 
πατρικήν ύπόστασιν. ΔΓ αυτήν τήν αιτίαν ό Δαβίδ είπε 
πνεϋμα στόματος άλλά όχι καί λόγον στόματος, διά νά
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λόγον στόματος 6 Δαβίδ εϊρηκεν, ϊνα την έκπορεντικήν Ιδιό
τητα τφ Πατρϊ μόνφ προσούσαν παοτώσηται».

Μετ’ αύτόν τόν άφενδή της άληδείας μάρτυρα, ό ζών 
φωσιήρ γεγονώς *Αλεξανδρείας Κύριλλος, συμμαρτυρήοων 

5 τιαρελδέτω' φησϊ γάρ έν τφ  Περί τής άγιας Τριάδος· m l  

προσκυνηταϊ τρεϊς υποστάσεις γινώσκονται και πιστεύονται 
έν Πατρϊ άνάρχφ καί έν Υ Ιφ  μονογενεΐ καί έν Πνεύματι 
άγίφ τφ  έκπορενομένφ έκ του Πατρός, ον γεννητώς καδάπερ 
δ Υιός, άλλ3 έκπορευομένφ κτχδάπερ εϊρηται έκ μόνου τού 

10 Πατρός ώς άπδ στόματος, πεφην&ιι δέ διά του ΥΙού καί λαλή- 
οαντι έν τοϊς άγίοις παοι τιροφψαις τε καί άποστόλοις». Κα\ 
άλλαχού πάλιν «ούχ ώσπερ ό Υίός καί του Πατρός γεννη
τώς ούτω καί τό Πνεύμα τό άγιον άπδ τον Υίον έκπορεντώς, 
άπαγε τής βλασφημίας καί πολυδείας· εϊς γάρ παρ* ήμϊν άμ- 

15 φοιν τοϊς προοώποιν αίτιος καί σύνδεσμος, ό Πατήρ».
9Αρ3 έστι τρανότερον έλεγχον τής οής δυσοεβείας παρελ- 

δειν; *Α νδρώπφ μέν οδκ άν έδοξεν. ΜΛΑά καί τούδ3 ήμϊν 
τδ Πνεύμα δέδωούε τόν έκ Δαμασκού σόφισαν * Ιωάννη ν  «τό 
Πνεύμα γάρ», φηοϊν ούτος, «τον Υιού μέν λόγο μεν, έκ δέ 

20 τού ΥΙον ού λέγαμεν δι ΥΙού δέ πεφανερώσδαι καί μετα- 
διδόσδαι ήμϊν όμολογούμεν».

*ΑφεΧς δή οοι τούς άλλους οννείρειν έφεξής δτι κλει
στούς διηας καί σχεδόν όσοι των πατέρων ονόέν ήττον ή ζών- 
τες έν τοϊς χαδ1 έαντονς σνγγράμμασι λαλούσιν, έκ των λόγων 

25 σου κρινώ σε· πάντως δέ καί ό Θεός. Σου γάρ αύτον λέγον- 
τος έκ τον Πατρός καί τού ΥΙον δκττορεύεσδαι τό Πνεύμα 
καί τό «μόνων» ού τιροστ ιδεμένου, άρ' οδό3 έκ τούτων μόνων 
τό Πνεύμα έννοεϊς, ούδέ σνννπακονεις τό μόνων, κάν μή 
συνεκφωνής; *Αλλά ζητήσομεν κατά τήν σήν, ϊν3 ούτως έϊπω, 47 48 49 50

47. Τό Ιργον τοΟ ΓρηγορΙου Νύσοης περί θεογνωσίας δόν σώζεται 
σήμερα. Τό ψαλμικόν χωρίον ck  τό όποΙον άναφέρεται «Ιναι Ψαλμ. 32, 0.

48. Λόγος 2 περί άγίας καί όμοουσίου Τριόδος, PG 75, 724 Α.
49. 'Ομολογία π|στεως, Johanne· Vegelinue, Do aacrosancta 

Trinitae 1604, σ. 121.
50. "Εκδοσις άκριβής 1,8.
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πιστώση τήν έκπορευτικήν Ιδιότητα μόνον είс  τόν Π α 
τέρα»".

"Επειτα άπό αύτόν τόν άψευδή μάρτυρα τής άληθείας, 
άς προσέλθπ νά συμμαρτυρήση ό Κύριλλος ό καταστάς Ζων
τανός φωστήρ τής ΆλεΕανδρείας. Διότι λέγει €ic τό Περί 
τής άγίας Τριάδος έργον' «αί προσκυνηταΙ τρεις όποστάσεις 
άναγνωρίζονται καί πιστεύονται είς τόν όναρχον Πατέρα  
τόν μονογενή ΥΙόν καί τό άγιον Πνεύμα, τό έκπορευόμε- 
νον όπό τόν Πατέρα, έκπορευόμενον όχι γεννητώς όπως 
ό Υ Ιός άλλά, όπως έλέχθη, όπό μόνον τόν Πατέρα ώσάν 
άπό τό στόμα, φανερούμενον δέ διά τού Υίοϋ καί λαλήσαν 
είς τούς άγίους όλους καί είς τούς προφήτας καί τούς 
όποστόλους»". Καί άλλοϋ πάλιν λέγει' «τό άγιον Πνεύμα  
δέν προέρχεται έκ τού Υίοϋ έκπορευτώς, όπως ό Υιός προ
έρχεται έκ τού Πατρός γεννητώς' αύτό θά ήτο βλασφη
μία καί πολυθε?α. Διότι κατά τήν πίστιν. μας είς είναι ό 
αίτιος καί σύνδεσμος άμφοτέρων των προσώπων, ό Πα· 

Γήρ·“ .
Είναι άράγε δυνατόν νά συναντήσπ κανείς τρανότε- 

ρον έλεγχον τής δυοσεβείας σου; Ά π ό  όνθρωπίνης πλευ
ράς, όχι. Άλλά  καί τό άγιον Πνεύμα μάς τό έδωσε σοφίοαν 
τόν έκ Δομασκοϋ Ίωάννην, ό όποιος λέγει' «τό Πνεύμα, 
τό λέγομεν μέν τού Υίοϋ, δέν τό λέγομεν δέ έκ τού Υίοϋ* 
όμολογοϋμεν όμως άτι διό τού Υίοϋ έφανερώθη καί μετε- 
δόθη είς ήμάς»Μ.

Παραλείπων όμως νά παραθέσω είς τήν συνέχειαν 
τους άλλους, διότι είναι πολλοί καί σχεδόν όοοι είναι οί 
πατέρες οί όποιοι λαλούν Ζωντανοί είς τό συγγράμματά 
των, θά σέ κρίνω όπό τούς λόγους σου' όπωσδήποτε δέ 
θά σέ κρίνη καί ό Θεός. "Οταν λοιπόν σύ λέγης άτι τό 
Πνεύμα έκπορεύεται έκ τού Πατρός καί τού Υιού, καί 
δέν προσθέτης τό «μόνων», άρα δέν έννοείς ούτε άτι άπό 
αύτούς μόνους προέρχεται τό Πνεύμα ούτε συνυπακούεις 
τό μόνων, έστω καί άν δέν τό συνεκφωνής; Ά λλά  θά Ζη- 
τήσωμεν σύμφωνα μέ τήν (δικήν σου, άς είπω, φίλοπολυ-
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φιλοπολυεκπόρεντον διάνοιαν, και έξ άλλον τον έκπορεύεσδαι 
τό Πνεύμα διά την οήν περί τον μόνου άγνοιαν;

20. Ον μην, άλλ3 'ίνα πάλιν έκ των αυτών οοι συσκευάσω τής 
ώς άληδώς πληγής τό Ίαμα καί των δνσσεόών έκσπάσω και 

5 δογμάτων καί ρημάτων, είπέ μοι, ώ βέλτιστε, εί τις έροιτό 
σε περϊ του Υίοΰ, ώς έπειδήπερ γέγραπται άτι, «εϊδομεν την 
δόξαν αύτοϋ, δόξαν ώς μονογενούς 7ΐαρά Πατρός», καί ότι 
«πιστεύω είς ένα Υίδν τόν έκ τον Πατρός πρό αιώνων γεν- 
νηδέντα», και τ άλλ3 όσα οοι άνωτέρω άπηρίδμηται, οίς ού 

10 πρόσκειται τδ «μόνου», έκ τον Πατρός καί έκ τον άγιον 
Πνεύματος προσδείς φαίης άν γεγεννήσδαι τόν Υιόν, τοντ3 
αυτό τιροφαοιζόμενος ότι μη πρόσκειται τό «μόνου»; *Απαγε 
δήπον, φαίης άν. Καί αδτής έκπέσοι τής άνωθεν άναγεννή- 
σεως ό τούτο προστίδείς καί μή έκ μόνου δοξάζων γεγεννή- 

15 σδαι τον Πατρός τόν Λόγον. Ούδαμοϋ γάρ γεννήτωρ είρη- 
ται τό Πνεύμα συν ήμιν καλώς έρεϊς, ον\δέ κοινόν έχει τι 
Πατρί, 8 μή έστι κοινόν και τφ  Υ ιφ * ουδ έκ τής δνάδος 
προάγεται τό έν, ούδ3 είς την δυάδα άναφέρεται* ούδ3 ή μο
νός είς μονάδα κινηδειοα καί είς έτέραν αύΰις μονάδα ή 

20 δνάς, «άλλ9 ή μονάς δεοηρεπώς <είς δυάδα κινηδεισα, μέχρι 
τριάδος Βστη». Και «είς ήμίν Θεός· οϋ μόνον άτι μία δεότης, 
άλλ3 ότι και είς έν άμφάτερα τά έξ  αύτον την άναφοράν έχει. 
Καί μία πηγαία δεότης, ό Πατήρ καί μόνος αίτιος καί μόνος 
πηγή ϋεόιητος». Ούκουν καί ταντ3 έστίν αυτόν τά Ιδιάζοντα 

25 των γνωρισμάτων μόνος γάρ' ονδ&μίαν άρα την κοινωνίαν 
έξει πρός ταντα τό Πνεύμα τό άγιον, έπεί καί «τά τής ύπερον- 
οίου δεογονίας ονκ άντιστρέφει πρός άλληλα», Διονύσιος αύ- 
δις άν εϊπεν 6 ούρανόφρων.

3Αλ\Χ3 εόγέ οοι τής έν τούτοις ττρός τε τους δεοοόφονς 
30 των πατέρων καί ήμάς τους έξ έκείνων σοφισδέντας άπαραλ- 

λάκιον σνμη ώνιας. 'Εάλως δ3 όμως, γό του λόγον, τοΐς σαν τον 51 52 53 54

51. Ίω. 1, 14.
52. ΓρηγορΙου Θεολόγου, Λόγος 29, 2.
53. Διονυσίου ’Αρεοπαγίτου, Περί θε(<ον όνομότων 2,6.
54. ΑΟτόΟ· 2, 5.
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εκπόρευτον διάνοιαν, νά εκπορεύεται και όπό κάποιον άλ
λον έξ αιτίας τοϋ άτι αγνοείς τό μόνου’;

20. ’Αλλά πάντως, διά νά σοϋ παρασκευάσω πάλιν τό 
φάρμακον της πραγματικής πληγής σου άπό τά ίδια καί 
σέ άποσπάσω όπό τά δυσσεβή δόγματα καί ρήματα, είπέ 
μου, λαμπρέ άνθρωπε, έάν σ’ έρωτήση κανείς περί τοϋ 
Υίοϋ, άτι έπειδή έχει γραφή άτι «εΐδομεν τήν δόξαν του, 
δόξαν ώς μονογενούς άπό τόν Πατέρα»*1 καί άτι «πιστεύω 
εις ένα Υιόν τόν έκ τοϋ Πατρός πρό αιώνων γεννηθέντα», 
καί τά άλλα όσα σοϋ άπηριθμήθηοαν άνωτέρω, είς τά ό
ποια δέν παρατίθεται τό 'μόνου', θά ίσχυρίξεσο προσθέτων 
ότι ό Υιός έγεννήθη άπό τόν Πατέρα καί τό άγιον Πνεύ
μα, προφασιξόμενος ακριβώς τοϋτο, άτι δέν παρατίθεται 
τό μόνου'; Κάθε άλλο, θά έλεγες. Καί αύτός πού προσθέ
τει τοϋτο καί δέν πιστεύει ότι ό Λόγος έγεννήθη άπό μόνον 
τόν Πατέρα θά έκπέση άπό τήν άναγέννησιν άνωθεν. 
Διότι καλώς θά εΐπης μαζί μέ ήμάς ότι πουθενά δέν λέγε
ται γεννήτωρ τό Πνεύμα, οϋτε έχει τίποτε κοινόν μέ τόν 
Πατέρα, τό όποιον δέν είναι κοινόν καί μέ τόν Υίόν' οϋτε 
όπό τήν δυάδα προέρχεται τό έν οϋτε είς τήν δυάδα άνα- 
φέρεται οϋτε ή μονός κινηθεϊσα σταματά είς μονάδα καί 
ή δυάς είς άλλην πάλιν μονάδα, «άλλά ή μονός κινηθεϊσα 
θεοπρεπώς είς δυάδα, σταματρ είς τήν Τριάδα»**. Καί «εϊς 
Θεός ύπάρχει δΓ ήμάς’ όχι μόνον διότι μία είναι ή θεότης, 
άλλά διότι άμφότερα τά προερχόμενα άπό αύτόν είς έν 
έχουν τήν άναφοράν* καί μία πηγαία θεότης ύπάρχει, ό 
Πατήρ, ό όποιος είναι καί μόνος αίτιος καί μόνος πηγή 
θεότητας»**. Επομένω ς αύτά είναι τό ίδιόξοντα γνωρίσμα
τα αύτοϋ* διότι είναι μόνος. "Αρα καμμίαν κοινωνίαν δέν 
έχει πράς αύτά τό άγιον Πνεϋμα. καθ’ όσον καί «τά τής 
υπερουσίου θεογονίας δέν άντιστρέφονται πράς άλληλα», 
θά έλεγε πάλιν ό ούρανόφρων Διονύσιος**.

'Αλλά εύγε σου διά τήν όπόλυτον συμφωνίαν σου 
τόσον πράς τούς θεοσόφους Πατέρας όσον καί πράς ήμάς 
τούς σοφίσθέντας όπό έκείνους. Συνελήφθης όμως, κατά 
τό λόγιον, άπό τά πτερά σου καί έπατάχθης έπωφελώς
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πτεροϊς και λυσιτελώς δντως έπατάχάης τφ τον όρδοΰ προ- 
τνολεμονντι λόγφ· τό γάρ είς ανιόν fjxov, ον μόνον έπατάχάης, 
άλλα και Ιάάης κατά τό είρημένον ώς ΰπό Θεόν, «πατάξω 
και Ιάοομαι».

5 ' Ά  γάρ άν είπες μετά* ημών τε και της άληάείας πρός 
τους έκ /Ιατρός τε καί έκ τον Πνεύματος λέγοντας γεγεν- 
νήσδαι τόν Υιόν, άλλας τε προφάσεις προφαοιζομένους έν ά- 
μαριίαις, μάλλον δε δνοοεβείαις, και άτι μη προστέάειται τφ 
γεγεννήσϋαι έκ Πατρός τό 'μόνου*, тайга καί αύτός άρτιως 

10 άφ* ήμών τε καί τής άληάείας άκονε, έκ τον Πατρός και 
έκ τον Υίον λέγων έκπορεύεσΰαι τό Πνεύμα τό άγιον έτέ- 
ρω&έν τε τον το πειρώμενος πιοτοΰσάαι καί τον μη τιροοκεϊ- 
οάαι τφ έκ Πατρός έκπορεύεσΰαι τό 'μόνου* καί αϋτής γάρ 
έκπεσεϊται τής διά той άγιον Πνεύματος υίοάεοίας ό και έξ 

15 Υίον τό Πνεύμα λέγων.
21. Π  ον γάρ των άεοηνεύοτων λογιών προβολέα τόν Υιόν 

εύροι τις άν ώνομασμένον, καίτοι Γρηγορίφ τφ  μεγάλφ άεο- 
λόγφ τών τον Υίον προσηγοριών πασών καί πολλάκις άπη- 
ριάμημένων καϊ ούκ άπηριάμημένων μόνον αλλά καί τεάεοορη- 

20 μένων; *Ος και τό *μονογενής* έξη γούμενος, «ονχ δτι», φηοί, 
и μόνος έκ μόνον καϊ μόνον, άλλά και μονοτρόηωςν δ άλλαχον 
ιιόνως είπε καϊ Ιδιοτρόπως, τοβι* αδάις έξηγούμενος. Τό δε 
rμόνος* ώς είς· ιό δ* *έκ μόνον* ώς έν παράενίς, γεννήοαν- 
τος, ταντό δ* εϊπειν ώς ούκ άπό συζυγίας. Τό δέ 'μόνον* τι 

25 άν αϋχο εϊη ή δτι μόνος ΥΙός, άλλ* ούχϊ καϊ Πατήρ ουδέ 
προβολεύς: ΕΙ δέ καϊ 6 Πατήρ, Πατήρ μόνον λέγεται, είκο- 
τως — καϊ γάρ έκ Πατρός τό Πνεύμα — καϊ Πατρός λέγεται 
Πνεύμα και ό Πατήρ καϊ той Πνεύματος λέγοιτ* άν ώς αί- 
τιος· Πατέρα γάρ τών φώτων τούτον είπεν ό μέγας *Ιάχω- 

30 βος δ άδελφδάεοςt τοντέαιΐν Υίον καϊ Πνεύματος, ώς καϊ 
\4#αι*<ίσιος ό μέγας έξηγούμεινς λέγει. Ει δέ тονά* ούτως 55 56 57 58 59

55. Δευτ. 32, 39.
56. Λόγος 30, 20.
57. Λόγος 25,10.
58. Ίοκ. 1,17.
59. Έξήγησις (Ις ψολμόν 32,15.
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πράγματι μέ τόν λόγον πού ύπερασηίΖει τό όρθόν. Ώ ς  
прбс αύτόν, δχι μόνον έπατάχθης, άλλά καί ίάθης κατά 
τό είρημένον ύπό τοϋ Θεοϋ, «θά πατάξω καί θεραπεύσω»".

Διότι δσα θά έλεγες μαΖί μας καί μαΖί μέ τήν άλή- 
θειαν πρός τούς λέγοντας δτι ό Υίός έγεννήθη έκ του 
Πατρός καί έκ τοϋ Πνεύματος, προβάλλοντας καί άλλας 
προφάσεις έν άμαρτίαις, μάλλον δέ δυσσεβείαις, καί δτι 
δέν έχει προστεθή τό 'μόνου’ είς τό δτι έγεννήθη έκ τοϋ 
Πατρός, αύτά δκουε καί σύ ό Ιδιος τώρα άπό ήμδς καί 
άπό τήν άλήθειαν, καί λέγε, δτι τό δγιον Πνεύμα έκπορεύε- 
ται άπό τόν Πατέρα καί άπό τόν Υίόν, ψροντίΖων καί άπό 
άλλοϋ νά διαπιστώσης τοϋτο καί άπό τό δτι δέν παρατί
θεται είς τό έκ Πατρός έκπορεύεσθαι τό 'μόνου*. Αύτός  
ό όποιος ίσχυρίΖεται δτι τό Πνεύμα προέρχεται καί έκ 
τοϋ Υίοϋ θά έκπέση καί αύτης τούτης τής υίοθεσίας διά 
τοϋ άγίου Πνεύματος.

21. Είς ποιον πράγματι μέρος τών θεοπνεύστων λο
γιών είναι δυνατόν νά εύρη κανείς νά όνομάΖεται ό Υ ίός 
προβολεύς, δν καί ό μέγας Γρηγόριος ό θεολόγος πολλά- 
κις όπηρίθμησεν δλας τάς προσηγορίας τοϋ Υίοϋ, καί δχι 
μόνον τάς όπηρίθμησεν άλλά καί τάς έπεθεώρησεν; Αύ
τός, διά νά έρμηνεύση τό «μονογενής’, λέγει, «δέν συμ
βαίνει μόνον δτι είναι μόνος έκ μόνου, άλλά καί μονο- 
τράπως»", έξηγών πάλιν έκεϊνο τό όποιον είπε μόνως καί 
ίδιοτράπως". Έχρησιμοποίησε δέ τό ‘μόνος’ ύπό τήν έν
νοιαν τοϋ ένός’ τό δέ 'έκ μόνου’ ύπό τήν έννοιαν τοϋ γεν- 
νήσαντος έν παρθενίρ, δηλαδή χωρίς συΖυγίαν. Τά δέ 
μόνον’ τί άλλο θά ήδύνατο νά είναι παρά δτι μόνον Υίός, 
άλλά δχι καί Πατήρ ούτε προβολεύς; ’Εάν δέ καί ά Πατήρ 
λέγεται μόνον Πατήρ, είναι εύλογον —  καθ’ δσον τό Πνεύ
μα είναι έκ Πατρός —  δτι λέγεται καί Πνεύμα Πατρός  
καί δτι θά έλέγετο αίτιος τοϋ Πνεύματος* διότι ά άδελφό- 
θεος Ιάκω βος τόν είπε Πατέρα τών φώτων", δηλαδή 
τοϋ Υίοϋ καί τοϋ Πνεύματος, δπως λέγει καί ά μέγας ’Α 
θανάσιος έρμηνεύων αύτά". ’Εάν δέ ούτως έχουν αύτά 
τά πράγματα, δπως καί έχουν, θά ήδύνατο νά λεχθη καί
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έχει, ώσπερ ούν έχει, λέγοιτ9 ά,ν καϊ 6 Υίός Πατήρ φωτός, 
τοντέστι τού άγιου Πνεύματος, εΐ καϊ έξ αύτον καπά οέ το 
Πνεύμα.

ΕΙ γονν ταντ9 ήν όνομάσαι, οϊον Πατέρα φωτός ή προ- 
5 βολέα τον άγιου Πνεύματος, πώς &ν ονχΐ των άλλων αυτόν 

σχεδόν πάντων όνομά των ό μέγας έν ύεολογίρ Γρηγόριος 
τιρούϋηκε, καίτοι τό πρός τόν Πατέρα άγωνιζ&μενος δεικνύ- 
ναι; Διό φηοιν  «εί μέγα τφ Πατρϊ τφ μήδαμάδεν ώρμήσύαι, 
ονκ έλαττον τφ} Υ Ιφ  τό έκ τοιούτον Πατρός. Καϊ πρόοεστι τφ  

10 Υ Ιφ  τό τής γεννήσεως τιράγμα τοσοντον». E i γονν πρ'οοην 
τό προβολέα είναι, πώς ούκ άν είπε πράγμα τοσοντον, δι9 δ 
καί μάλλον άν δεικνύειν έδοξεν Ίσον τφ Πατρί; 9Αλλ9 ονκ 
είπεгш ούκονν ούδε πρόοεστ ιν.

22. Ό  γάρ μέγας ούτος θεολόγος ούδ9 απλώς ουτω τό έκ- 
15 πορευόμενον ίδιον τίύηοι τού Πνεύματος, αλλά τό έκ του 

Πατρός έκπορευόμενον, προορών δήπου και προανατρέπων 
σου την δνσσεβή προσϋήκην, 9Ανωτέρω γάρ μικρόν είπών, 
τόν μέν Πατέρα γεννήτορα καϊ προβολέά, τόν δέ Υιόν προ
βολέα μέν (/ό, γέννημα δέ μόνον, προϊών, ημείς δέ. φηοίν, «£- 

20 πϊ τών ήμετέρων δρων ιοτάμενοι, τό άγέννητον είσάγομεν 
καϊ τό γεννητόν καϊ τό έκ τον Πατρός έκπορενόμενον». Ονκ 
είπε τό έκπορενόμενον απλώς ίδιον τού Πνεύματος νπάρχειν, 
ϊνα μή τις έκ τον ΥΙον ή καϊ έκ τον Υιού έκπορεύεούαι ν ο -  

μΙ<4! τό Πνεύμα τό άγιον ιό μέν γάρ γεννητόν οννεισάγει 
τη διανοίρ τόν Πατέρα, ιό δέ έκπορεντόν ούχ οντω. Διά 
τούτο τό έκ Πατρός έκπορενόμενον ίδιον τέ&ηκε τού Πνεύ
ματος' αίοντο γάρ», φησϊ καϊ Βασίλειος 6 μέγας, «γνωριοτι- 
κόν τής κατά την νπόσταοιν Ιδιότητας οημεϊον έχει τό Πνεύμα

4

τό άγιόν, τό μετά τόν ΥΙόν καϊ ού'ν αντφ γνωρίζεούαι κάϊ 
30 έκ τον Πατρός ύφεστάναι». 9ΑλЯ* όρρς, δπως παρ9 ήμών 60 61

60. Λόγος 20, It.
61. Λόγος 29,11.
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ό Yioc Πατήρ φωτός, ήτοι τοϋ άγιου Πνεύματος, έάν κατά 
τήν σποψίν σου τό Πνεύμα είναι καί άπό αύτόν.

Έάν λοιπόν έπρόκειτο νά δώσωμεν καί αυτά τά όνό- 
ματα, δηλαδή νά τον εϊπωμεν πατέρα τού φωτός ή προ
βολέα τού άγιου Πνεύματος, πώς δέν θά προέθετεν άπό 
όλα σχεδόν τά όνόματα αύτοϋ ό μέγας εις τήν θεολογίαν 
Γρηγόριος τούτο, άφοϋ ήγωνίΖετο νά δείζη τό όμότιμον 
πρός τον Πατέρα; Διά τούτο λέγει, «έάν διά τόν Πατέρα 
είναι μέγα τό ότι δέν προήλθεν άπό πουθενά, δέν είναι 
όλιγώτερον διά τόν Υίόν τό ότι προηλθεν άπό τοιοϋτον 
Πατέρα. Καί συνυπάρχει εις τόν Υίόν έν τόοον μέγα 
πράγμα, ή γέννηοις»Μ. Έ άν λοιπόν ουνυπήρχεν ή ίδιότης 
τοϋ προβολέως, πώς δέν θά έλεγε έν τόσον σπουδαϊον 
πράγμα, μέ τό όποιον θά τόν άπεδείκνυεν Ισχυρότερα ώς 
ίσον μέ τόν Πατέρα; Αλλά δέν τό είπεν' έπομένως ούτε 
ένυπάρχει.

22. Ό  μέγας αύτός θεολόγος δέν προσδίδει άπλώς 
εις τό Πνεύμα τήν ιδιότητα τοϋ έκπορευτοϋ, άλλα τό έκ 
τοϋ Πατρός έκπορευτόν, προβλέπων κατά κάποιον τρό
πον καί προανατρέπων τήν δυσσεβή προσθήκην σου. Διότι 
άφοϋ είπε προηγουμένως τόν μέν Πατέρα γεννήτορα καί 
προβολέα, τόν δέ Υίόν όχι προβολέα άλλά μόνον γέννη
μα, προχωρών λέγει, ήμεϊς δέ «ίστάμενοι είς τά όριό μας  
είσόγομεν τό άγέννητον καί τό γεννητόν καί τό έκ τού 
Πατρός έκπορευόμενον»*1. Δέν  είπεν άπλώς άτι τό έκπο
ρευτόν είναι ίδιότης τοϋ Πνεύματος, διά νά μή νομίση κα
νείς ότι τό άγιον Πνεϋμα έκπορεύεται έκ τοϋ Υίοϋ ή καί 
έκ τοϋ Υίοϋ' διότι τό μέν γεννητόν συνεισάγει νοερώς 
τόν Πατέρα, τό δέ έκπορευτόν όχι. Διά τοϋτο έθεσεν ώς 
ιδιότητα τοϋ Πνεύματος τό έκ τοϋ Πατρός έκπορευτόν* 
«τοϋτο, λέγει ό μέγας Βασίλειος, έχει ώς γνωριστικόν ση- 
μεϊον τής κατά τήν ύπόστασιν ίδιότητος τό άγιον Πνεϋμα, 
τό άτι άναγνωρίΖεται μετά τόν Υίόν καί μαΖί μέ αύτόν, 
καί άτι λαμβάνει ϋπαρΕιν έκ τοϋ Πατρός». Αλλά βλέπεις, 
πώς άπεμακρύνθητε άπό τήν κοινωνίαν μας δικαίως, διότι
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δικαίως άπελήλασϋε τής κοινωνίας, ούχ έπϊ των ήμετέρων 
δρων χαϊ τής ενσε&είας ίοτάμενοι;

*Η γάρ χα\ τόν Υιόν Πατέρα τιροοερεις, ώς χαϊ άνω- 
τέρω δέόειχται, Ίν έχπορενόμενον εΊη οοι χαϊ έξ αυτόν τό 

5 Πνεύμα, ή τό έχ τον Πατρός έχπορεν εσθαι ονχ άν Ιδιον έίη 
οοι τον Πνεύματος, ούδέ τό έχπορεύειν Ίδιον είναι νομίσεις 
τον Πατρός, χαϊ άπ’ έναντίας θεολογήσεις του τό θεολογείν 
έπωνυμίαν χτηοαμένον χαϊ πρός την έναντίον όντως μοίραν 
στήοη χαϊ παρ ημών έχχήρνχτος γενήση· τάς γάρ αύτοϋ φω- 

10 νάς έχφαντορίας οϋοας Ίσμεν του άγίον Πνεύματος. 9Αλλά 
γάρ, ώσπερ τής νοτίδος έξ υγρών σωμάτων έχπορευομένης 
χαϊ τот* Ίδιον έχούσης χαϊ τών ύγρών σωμάτων Ίδιάν έστι 
τό νοτίδα έχπορεύειν, τόν αυτόν τράπον χαϊ τον Πνεύματος 
Ίδιον έχοντος τό έχ τον Πατρός έχηορεύεοθαι χαϊ του Πα- 

15 τρός έξ άνάγχης Ίδιάν έστι τό τό Πνεύμα έχτωρεύειν.
Μόνου άρα τον Πατρός ή τον Πνεύματος έχπόρενσις* χαι 

άεϊ έχ μόνον τον Πατρός έχσιορεύεται τό Πνεύμα χαθ3 ύπα j- 
χτιχήν άλλ* ούχ έχφανιιχήν τιροέλενοιν. Και έν οίς γάρ τφ 
έχπορεντφ μη οννεχτρωνείται τό έχ τον Πατρός, οννυτυαχονό- 

20 μετύν έστιν άεϊ τοις συνετώς άχούονσιν, ώσπερ χαϊ έηι την 
Υίον τφ γεννητφ ουνυπαχούεται. Γεννητός γάρ χαϊ ημών 
άπάντων έκαστος' γεννητός δέ έχ τον Πατρός, ταντόν δ’ εί- 
πειν έχ θεόν Πατρός, μόνος ό ΥΙός, ώστε τό συννημένον 
τοντ* έστιν Ίδιον αύτον χαι άεϊ σνννοεΐται, χάν μή σννεχφω- 

25 νήται. Τόν αύτόν ούν τρόπον έχπορεντόν άν εΊποις χαι τό 
πνεύμα τό ήμέτερον. Ούχοΰν ού τό άπλώς έχπορεν τόν Ίόιον 
τον άγίον Πνεύματος, άλλα τό έχ τον Πατρός έχττορευτόν 
έχεινος γάρ άεϊ Πατήρ. Τών αδυνάτων άρ* έστϊν έχ τον 
ΥΙοϋ έχπορεν τόν ύτιάρχειν„ εΐ μή xal δ Υίός εΊη οοι Πατήρ. 

30 Ον μόνον δέ τό έχ τον Πατρός τφ έχπορεντφ ονννπαχονετσι, 
<Ша χα\ τό έχ μόνου τον Πατρός, χαθάπερ χαϊ τφ γεννητφ·
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δέν παραμένετε εις τά ίδικά μας καί εις τής εύσεβείας τά  
όρια;

Διότι δύο λύσεις ύπόρχουν. "Η  χαρακτηρίζεις καί τόν  
Υιόν Πατέρα, όπως έδείχθη ανωτέρω, διά νά έκπορεύεται 
καί όπό αύτόν τό Πνεύμα, ή τό ότι έκ τού Πατρός έκπο- 
ρεύεται δέν θεωρείς ώς Ιδιότητα τού Πνεύματος, ούτε 
νομίζεις Ιδιότητα τού Πατρός τήν έκπόρευσιν, θά θεολο- 
γήσης δέ άντιθέτως πρός τόν έχοντα τήν έπωνυμίαν τού 
θεολόγου καί θά τοποθετηθής εις τήν άντίθετον παράταζιν 
καί θά άποκηρυχθης όπό ήμάς* διότι τάς φωνάς αύτοΰ 
θεωροϋμεν ότι είναι έκδηλωτικά τού άγιου Πνεύματος. 
Αλλά βεβαίως, όπως ή ύγρασία προέρχεται όπό ύγρά σώ
ματα καί αύτό είναι ή Ιδιότης της, καί Ιδιότης των ύγρών 
σωμάτων είναι νά προβάλλουν ύγρασίαν, κατά τόν Ιδιον 
τρόπον, άφοϋ τό Πνεύμα έχει ώς Ιδιότητα νά έκπορεύεται 
έκ τού Πατρός, καί ό Πατήρ Ιδιότητα έχει άναγκαστικώς 
νά έκπορεύη τό Πνεύμα.

"Αρα είς τόν Πατέρα μόνον άνήκει ή έκπόρευοις τού 
Πνεύματος' καί πάντοτε άπό τόν Πατέρα μόνον έκπο- 
ρεύέται τό Πνεύμα κατά ύπαρκτικήν άλλ* όχι έκφραστι- 
κήν προέλευσιν. Διότι άκόμη καί όπου δέν συνεκφωνείται 
τό έκ τού Πατρός μέ τό έκπορευτόν, πάντοτε συνυπα- 
κούεται διά τούς όκούοντας συνετώς, όπως συνυπακούε- 
ται καί έπΙ τού Υιού μέ τό γεννητόν. Πράγματι γεννητός 
είναι καί έκαστος ήμών' γεννητός δέ όπό τόν Πατέρα, 
ήιοι άπό τόν θεόν Πατέρα, είναι μόνος ό ΥΙός, ώστε τό 
συνημμένον τούτο είναι Ιδιον γνώρισμα αύτοΰ καί πάντο
τε συννοείται, άκόμη κα) δν δέν συνεκφωνήται. Κατά τόν 
Ιδιον τρόπον θά ήδύνασο νά εΐπης έκπορευτόν καί τό {δι
κόν μας πνεύμα. Επομένω ς Ιδιον γνώρισμα τού Πνεύμα
τος δέν είναι τό άπλώς έκπορευτόν, άλλά τό έκ τού Πα
τρός έκπορευτόν’ διότι έκείνος είναι πάντοτε Πατήρ. Εί
ναι δρα άδύνατον νά ύπάρχη έκπορευτόν καί άπό τόν ΥΙόν, 
έκτός έάν διά σέ καί ό Υ Ιός είναι Πατήρ. "Ο χι μόνον δέ 
τό έκ τού Πατρός συνυπακούεται μέ τό έκπορευτόν, άλ
λά καί τό έκ μόνου τού Πατρός, όπως όκριθως καί μέ τό
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ώς γάρ oi ένύεοι θεολόγοι διδάοκουσιν ημάς, ο και άνω- 
τέρω έφημεν, χωρίς τον γεννητώς νε και έκπορεντώς, ώς 
ό Υιός έκ τον Πατρός, οντω καί τό Πνεύμα* τοιγαρούν παν- 
τάπαοιν αδύνατον είναι και έκ του ΥΙον:

5 23. Πρός δέ, εΐ καί έκ τον Υϊού τό Πνεύμα καί δι αύτον
την νπαρξιν έχει κατά σέ, αντός έστίν ένωσις Πατρός και 
Πνεύματος. Πώς ονν δ αντός μέγας έν θεολογία Γρηγόριός 
φησιν, «άναρχον καί άρχή καϊ τό μετά της αρχής εϊς Θεός», 
«φνσις δέ τοϊς τριοι μία' ένωσις δέ δ Πατήρ, έξ οϋ και 

10 πρός δν άνάγεται τά έξης, ονχ ώς σνναλείφεούαι, άλλ9 ώς 
έχεσϋαι»;

Άκονων γάρ τις διά τού Υιού τό Πνεύμα τω ΠατρΙ 
πνναπτάμενον, νοεϊν άν έχοι τούτο Λεγόμενον, διά την κατά 
τήν όμολογίαν έκφώνηαιν, μέσον κειμένου τον Υιού. Και δη 

15 Πατρός Πνεύμα ούκ άν άλλως λέγοιτο, εΐ μή διά τόν Υίόν. 
'Ένωοις δέ δ Πατήρ πώς &ν εϊη, εϊ μή προσεχώς έχει πρός 
έκάτερον άμέσως προβαλλόμενος έκάτερον; 9Αλλά κα\ τό 
ονχ ώς σνναλείφεσϋαι δέ, άλλ9 ώς ϊχεσδαι, τήν προσεχή καϊ ά
μεσον έκατέρον οχέσιν πρός αύτόν δηλοι.

20 24. Τ ί δέ, δτι «ιό άναρχον καί ή άρχή καί τό μετά τής
αρχής εϊς θεός»; Εϊ γάρ έξ ΥΙον τό Πνεύμα ήδει, τό έκ τής 
άρχής ά,ν εϊπεν, ον τό μετά τής άρχής.

25. Ούκονν δταν άκονοης διά τού ΥΙον τό Πνεύμα έκπο- 
ρενεσ&αι, ώς σνμπαραμαρτ ονν τφ λόγφ νόηοον. Ον τω γάρ 

25 καί τήν 'διά* ούκ εϊς τήν 'έκ* κακώς, άλλ* εϊς τήν 'μετά9, τφ  
τής ύεολογίας έττωννμφ συνόδων μεταλήψη. αΠνεύμα γάρ», 
φηοί, ιψεμαδήκαμεν», Δαμασκηνός ό ύεΐος, αχό ονμπαρομαρ- 
τονν τφ λόγφ καί φανερονν αντοϋ τήν ένέργειαιο>. Σνμηαρο- 62 63

62. Λόγος 42,15. "Αναρχον είναι ό Πατήρ, άρχή 6 Υιός, τό μετά 
τής άρχής (τοΟ ΥΙού) είναι τά Πνεύμα.

63. "Εκδοσις άκριβής 1, 7.
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γεννητόν. Διότι, όπως μάς διδάσκουν oi ένθεοι θεολόγοι, 
κατά τά λεχθέντα όνωτέρω, όπως ό Υ ιός είναι έκ του 
Πατρός, οϋτω καί τό Πνεϋμα, μέ τήν διαφοροποίησιν του 
γεννητώς καί τοϋ έκπορευτώς' διά τούτο είναι έντελώς 
άδύνατον νά είναι καί έκ τοϋ Υίοϋ.

23. Επί πλέον δέ, έάν κατά τήν γνώμην σου τό Πνεύ
μα είναι καί έκ τοϋ Υίοϋ καί έχη τήν ϋπαρξιν δι’ αύτοϋ, 
αύτός είναι ένωσις Πατρός καί Πνεύματος. Πώ ς λοιπόν 
ό ίδιος μέγας είς τήν θεολογίαν Γρηγόριος λέγει, «δναρ- 
χον καί άρχή καί τό μετά τής όρχής είναι ό είς θεός», «ή 
φύσις δέ είς τά τρία είναι μία* ένωσις δέ είναι ό Πατήρ, 
άπό τόν όποιον καί πρός τόν όποιον όνάγονται τά έπόμε- 
να, όχι ώστε νά συγχωνεύωνται άλλά ώστε νά ένώ- 
νωνται»Μ.

Ούτως, όταν άκούπ κανείς ότι τό Πνεϋμα συνάπτεται 
μέ τόν Πατέρα διά τοϋ Υίοϋ, θά έπρεπε νά έννοή ότι τοϋτο 
λέγεται λόγω τής σειράς είς τήν έκφώνησιν κατά τήν ό- 
μολογίαν, όπου ό Υίός εύρίσκεται είς τό μέσον. Καί άτι 
είναι Πνεϋμα Πατρός, δέν θά ήδύνατο νά λεχθή άλλως 
είμή λόγω τοϋ Υίοϋ. Πώ ς δέ θά ήτο ένωσις ό Πατήρ, έάν 
δέν ήτο καί πρός τό έν καί πρός τό άλλο παράπλευρος 
προβόλλων άμέσως καί τό έν καί τό άλλο; ’Αλλά καί τό 
«όχι ώστε νά συγχωνεύωνται άλλά ώστε νά ένώνωνται» 
δηλώνει τήν προσεχή καί άμεσον σχέσιν έκατέρου πρός 
αύτόν.

24. Τί δέ σημαίνει άτι «τό άναρχον καί ή άρχή καί τό 
μετά τής όρχής είναι ό είς θεός»; Έ άν  όνε γνώριζε τό  
Πνεϋμα καί έζ Υίοϋ, θά έλεγε τό έκ τής όρχής, άχι τό 
μετά τής άρχής.

25. Επομένως, όταν άκούσης άτι τό Πνεϋμα έκπο- 
ρεύεται διά τοϋ Υίοϋ, κατανόησε άτι τοϋτο συμπαρομαρτεί 
είς τόν Λόγον. Διότι οϋτω θά έννοήσης καί τήν ’διά* άχι 
ώς 'έκ* κακώς, άλλά ώς ’μετά’, σύμφωνων μέ τόν έπώνυ- 
μον τής θεολογίας. «Διότι, λέγει ό θείος Δαμασκηνός, 
Πνεϋμα έμάθομεν τό συμπαρομαρτείν είς τόν Λόγον καί 
Φανερώνον τήν ένέργειαν αύτοϋ»", Συμπαρομαρτείν δέ
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μαρτεϊν δέ έοτι τό ουνακολουδεΐν, ώς ό αυτός έκεϊ φηοιν ώσ
τε ονχι και έκ τον Υίον, άλλά συν τφ  Υ Ιφ  τό Πνεύμα έκ 
Πατρός, οννακολονδονοης άδιαστάτως τε καί άχρόνως τή 
γεννήσει τής έκπορενσεως. Μεμαδήκαμεν 6k είπεν, ώς των 

5 πρό αυτόν δεοφόρων ουτω διδασκόντων, παρ’ ών μνηδεις 
ουτω νοείν τό Πνενμα δι Υίον, τό έκ τον Υίον τοντο Χε- 
γειν παντάπασιν άπηγόρευσεν.

ΕΙ δ* δ μέγας Βασίλειος ουδόν είναί φηοιν άπφδον εις 
την *έκ* τήν *διά* μεταλαμβάνειν, άλλ* έπϊ των κτιαμάτων, 

10 διό καί ιόν άπόοτολον τιροήγαγεν είπόντα, ιιέξ αύτον καί δι '  

αύτον καί είς αυτόν τά πάντα», παρ' αύτοϋ γάρ δεδημιονρ- 
γηνται καϊ δι* αύτον συνέχονται καί πρός αύτόν έπιοτρέφον- 
ται τά δντα πάντα, δ δέ Ιερός Δαμασκηνός καν τφ  έδδόμφ 
των θεοΧογιχών αύτον κεφαλαίων προδεϊς πάλιν δ κα\ άνω- 

15 τέρω έφημεν, μετά τινα συνόδων τφ  Κατηχητικφ λόγφ τον 
Ννοοης ένδέου Γρηγορίον, «ιό άγιον Πνεύμα δνναμίν είναι 
φηοιν ουσιώδη, αύτήν έφ’ έαντής έν ϊδιαζονση νττοατάσει 
δεωρονμένην καί αύτον, δηλονότι τον Λόγον, ούοαν έκφαν- 
τικήν, ού χωριαδήναι του θεόν έν ф έοτι καϊ τον Λόγου φ  

20 ουμπαρομαρτεϊ δνναμένην», άρ* ού σαφές κάντε νδεν, ώς ούχΐ 
καί έκ τοΰ ΥΙοΰ τό Πνενμα τό άγιον;

26. Ού μήν, άλλ% έπεί παρά των δεολόγων ποτέ μέν ό Π α
τήρ μέσος είναι λέγεται Υίον καϊ Πνεύματος, ποτέ δέ ό 
ΥΙός μέοος τοΰ Πατρός τε καί τοΰ Πνεύματος, ποτέ δέ τό 

25 Πνενμα μέσον Πατρός τε καϊ Ylovf ούκ δν έίη τό Πνενμα 
τρίτον άπό τον Πατρός, ούδ* &ν έκ τον Πατρός διά τον Υίον 
τό είναι έχοι. Τοις γάρ έφεξής ιριοί οημείοις, ούκ άν έίη 
ποτέ τι των έκατέρωδεν κειμένων άκρων μέσον άλλ* έοικεν 
ή έπΐ τής δεολογίας μεσάτης νοονμένη τοις έπΐ των γωνιών 

30 тог” Ισοπλεύρου τριγώνου οημείοις άκροις· έχει γάρ έκαστον 
μέοον έκατέρανν εύρίοκεται. "Αν δέ καϊ τόν μεσότητα πρώτον 
έχοντα έν άριδμοις έπισωρενσας ώς έν έπιπέδφ δής, οΰτω 64

64. Ρωμ. 11, 36. Βλ. Μεγάλου ΒαοιλεΙου, Лбуос Περί άγΙου Πνεύ*
ротос 5.

65. "Εκδοοιο άκριβήο 1.7.
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είναι τό συνακολουθεϊν, όπως ό ίδιος λέγει έκεί. "Ωστε τό 
Πνεϋμα δέν είναι έκ τοϋ Υίοϋ, άλλά μαΖΙ μέ τόν Υιόν έκ 
τοϋ Πατρός, καθώς την γέννησιν συνακολουθεί άδιαστά- 
τως καί άχρόνως ή έκπόρευσις. «Έμάθομεν» δέ είπε, διότι 
οϋτω διδάσκουν οί πρό αύτοϋ θεοφόροι, άπό τούς όποιους 
έμυήθη οϋτω νά έννοή τό Πνεϋμα διά τοϋ ΥΙοϋ καί άπη- 
γόρευσεν έντελώς νά τό λέγη έκ τοϋ Υίοϋ.

Ο  μέγας Βασίλειος λέγει ότι δέν άπάδει τίποτε εις τό 
νά έκλαμβάνωμεν τήν ’διά’ ώς 'έκ, άλλά τοϋτο εις τά 
κτίσματα, διό καί προέθαλε τόν άπόστολον νά λέγη «έΕ 
αύτοϋ καί δΓ αύτοϋ καί εις αύτόν τά πάντα»·4, διότι άπό 
αύτόν έχουν δημιουργηθή καί δΓ αύτοϋ συνέχονται καί 
πρός αύτόν έπιστρέφουν όλα τά όντα, ό δέ Ιερός Δαμα
σκηνός είς τό έβδομον τών θεολογικών κεφαλαίων του, 
άφοϋ έθεσε προηγουμένως τό άνωτέρω άναφερθέν χω- 
ρίον, έπειτα άπό όλίγον, σύμφωνων μέ τόν Κατηχητικόν 
λόγον τοϋ Νύσσης θείου Γρηγορίου λέγει «ότι τό άγιον 
Πνεϋμα είναι δύναμις ουσιώδης, ή όποια ύπάρχει καθ’ έ- 
αυτήν είς ιδιαιτέραν ύπόστασιν καί έκφράέει αύτόν, δη
λαδή τόν Λόγον, δέν δύναται δέ νά χωρισθή άπό τόν Θε
όν είς τόν όποιον ύφίσταται καί άπό τόν Λόγον είς τόν 
όποιον συμπαρομαρτεί»". Δέν είναι λοιπόν σαφές καί άπό 
έδώ ότι τό άγιον Πνεϋμα δέν προέρχεται καί έκ τοϋ Υίοϋ;

26. "Οχι βεβαίως. Ά λλά  έπειδή άπό τούς θεολόγους 
λέγεται άλλοτε μέν ό Πατήρ μέσος τοϋ Υίοϋ καί τοϋ Πνεύ
ματος, άλλοτε δέ ό Υιός μέσος τοϋ Πατρός καί τοϋ Πνεύ
ματος, άλλοτε δέ τό Πνεϋμα μέσον τοϋ Πατρός καί τοϋ 
Υίοϋ, δέν θά ήδύνστο νά είναι τρίτον άπό τόν Πατέρα τό 
Πνεϋμα, ούτε νά έχη τήν Οπαρξιν έκ τοϋ Πατρός διά τοϋ 
Υίοϋ. Διότι είς τά τρία συνεχή σημεία, δέν θά ήτο ποτέ δυ
νατόν έν έκ τών έκατέρωθεν κειμένων άκρων νά είναι 
μέσον' ήλλά προφανώς ή έπί τής θεολογίας μεσάτης νο
είται κατά τά άκρα σημεία τών γωνιών τοϋ Ισοπλεύρου 
τριγώνου' έκεί πράγματι έκαστον σημείον εύρίσκεται είς 
τό μέσον τών άλλων δύο. "Α ν  τόν πρώτον ό όποιος έχει 
μεσότητα έπισωρεύσεως όριβμητικώς ώς είς έπίπεδον

9
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ιόν τε πρώτον ένεργείρ τρίγωνον άποτελέσεις άριδμόν, και 
ήν άν λάδοις των έν αντφ μονάδων μέοη δνοϊν νπολοίποιν 
έσται. Ε ί τις ούν άρχήν καί αίτιον των δυο κέντρων νποϋοϊ- 
70 τό έν, προσεχώς καϊ αμέσως έξ άνάγκης έκεΐνο τιρός 

5 έκάτερον έχει καν ταΐς μονάσι δψιον τόν αύτόν τρόπον.
27. ΤΙ δέ, οΐ λέγοντες ώς έν έκαστον αύτών έχει τιρός τό 

έτερον ούχ ήττον ή πρός  ̂ έαντό, άρ’ ούκ άριδήλως αμέσως 
έχειν παρνστώσι προς άλλη λα;

28. ΤΙ δ9 δ έμμέτροις νΕπεοι δεολογικώς τε άμα και πατρι- 
10 κώς έγκελενόμενος, ώς έϊπερ άκούσαις περί Υίον και Πνεύ

ματος, ιιώς ρα Θεοίο τα δεύτερα Πατρός έχονσιν, οντω νοείν 
κέλομαί σε Λόγους σοφίης δοτδνκόλπΌν»' ώς εϊς ρίζαν άναρ
χαν άνέρχεται, ού δεότητα τέμνει. ΕΙ γάρ μή άμέσως ήν έκ 
τον Πατρός τό Πνεύμα, ούκ άν δεύτερον καϊ τοντ9 άπό τον 
Πατρός έτίδει, καδά καϊ τόν ΥΙόν.

29. Καϊ μην έκπόρενσις, έφ9 οΰπερ άν λέγοιτο, πρόοδός τις 
καϊ κίνηοίς έστι, κατάλληλος τφ τε έκπορενοντι καϊ τφ έκ- 
πορενομένφ. Ή  δέ του Πνεύματος τιρόοδος διττέ; διά τής 
δεοπνεύστον κηρύττεται Γραφής* προχεϊται γάρ έκ τον 77α-

20τρός διά τον ΥΙόν, ε ί δέ δούλει καϊ έκ τον Υίον, έπϊ πόν
τος τούς άξίους, οϊς καϊ έπαναπαύεται καϊ ένοικεϊ. Αν τη ουν 
ή κίνηοίς τε καϊ πρόοδος, ει δέ δούλει καϊ έκπόρενοις — ου
δέ γάρ περϊ τών όνομάτων ζνγομαχονντες άοχημονήοομεν, έ- 
πεϊ καϊ ό Δαδϊδ λέγει, «<$ θεός έν τφ έκπορεύεσδαί σε έν 

25 μέσφ τοϋ λαόν σου, έν τφ διαδαίνειν σε έν τή έρήμφ, γή 
έσείσδη», έκπόρενοιν ένταΰδα λέγων τήν τον Πνεύματος 
έκχνσιν έπϊ πάσαν σάρκα την εϊς Χριστόν πιστενσαοαν, ήτις 
έρημος ήν πρότερον τής χάριτος, ώσπερ καϊ σεισμόν τής γής 
την έξ είδωλολατρίας πρός θεόν μετάδεσίν — αΰτη οδν ή 

30 έκ τον Πατρός και τον Υίον πρόοδος τον Πνεύματος ούκ 
άν είη πάντως καϊ διά τών άξιων καϊ ταντα πρός τούς * 88

ββ. ΓρηγορΙου θεολόγου, θεολογικά έπη, Περί Πνεύματος στ. 54 - 
57, PG 37. 412 Α.

57. Ψαλμ. 87,8*.
88. ΓρηγορΙου θεολόγου. Λόγος 31,25.
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σχήμα, τότε τόν πρώτον άριθμόν θά καταστήσπο ένεργώς 
τρίγωνον καί έκεΐνη άπό τάς μονάδας τήν όποίαν θά λά- 
6ης θά είναι μέση των δύο υπολοίπων. Έ άν λοιπόν κανείς 
ύποθέση τό έν άρχήν καί αίτιον των δύο κέντρων, κατ’ ά- 
νάγκην προσεχώς καί όμέσως έκείνο έχει παρομοίαν βε
βαίως θέσιν καί πρός τάς μονάδας.

27. Αύτοί δέ, οί όποιοι λέγουν ότι τό καθέν άπό αύτά 
έχει πρός τό άλλο όχι όλιγώτερον άπό όσον έχει πρός 
έαυτό, άρά γε δέν ποριστούν αύτά σαφώς νά έχουν πρός 
άλληλα όμέσως;

28. Αύτός δέ. ό όποιος παραγγέλλει μέ τά έμμετρα 
"Επη θεολογικώς καί πατρικώς, μαΖί, ότι έάν άκούσης 
περί τού ΥΙοϋ καί τού Πνεύματος, «ότι έχουν τήν δευτέ- 
ραν θέσιν μετά τόν θεόν Πατέρα, σέ συμβουλεύω νά έν- 
νοής λόγους βαθυκόλπου σοφίας»·* ότι είς ρίΖαν δναρχον 
ανέρχεται, δέν τέμνει τήν θεότητα. Διότι, έάν τό Πνεύμα  
δέν ήτο άμέσως έκ τού Πατρός, δέν θά έθετε καί τούτο 
δεύτερον άπό τόν Πατέρα, όπως καί τόν ΥΙόν.

29. Καί βεβαίως ή έκπόρευσις, δΓ όποιονδήποτε καί δν 
έλέγετο, είναι πρόοδος καί κίνησις κατάλληλος καί είς τόν 
έκπορεύοντα καί είς τόν έκπορευόμενον. Ή  δέ πρόοδος 
τού Πνεύματος κηρύσσεται διττή διά τής θεοπνεύστου 
Γραφής* διότι προχέεται έκ τού Πατρός διά τού Υίοΰ, έάν 
δέ θέλπς καί έκ τού ΥΙού, πρός όλους τούς άξίους, είς τούς 
όποίους έπαναπαύεται καί ένοικεί. Αυτή λοιπόν ή κίνησις 
καί πρόοδος, έάν δέ θέλπς καί έκπόρευσις —  διότι δέν θά 
κατατριβώμεν είς διαμόχας διά τάς λέξεις* καί ό Δαβίδ  
άλλωστε λέγει, «θεέ, κατά τήν έξοδόν σου είς τό μέσον 
τού λαού σου, κατά τήν διάβασίν σου διά τής έρήμου, 
έσείσθη ή γή»", ώς έκπόρευσιν έδώ έννοών τήν έκχυσιν 
τού Πνεύματος πρός πάσαν σάρκα πιστεύσασαν είς Χρι
στόν, ή όποία προηγουμένως ήτο έρημος τής χόριτος, ώς 
σεισμόν δέ τής γής τήν μετάβασιν άπό τήν είδωλολατρίαν 
είς τόν θ εό ν " — αυτή λοιπόν ή πρόοδος τού Πνεύματος 
έκ τού Πατρός καί τού Υίού δέν πραγματοποιείται πάντως 
καί διά τών άξίων όνθρώπων, καί μάλιστα πάλιν πρός αύ-
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αυτούς πάλιν, έν οϊς οίκει τε καί αναπαύεται χάριτι τό Πνεύ- 
,ua τό άγιον. Άνάπανσις γάρ έοτιν έν τούτοις, άλλ9 ούκ έξ 
αύτών κίνηοις τον Πνεύματος, άλλα μάλλον της έπ’ αυτούς 
κινήοεως παΰλα* καν τινες μεταδιδόναι δύναμιν έκτήοαντο, 

5 άλλ' έτέρφ πάντως τρόπφ.
Ή  μέντοι έκ Πατρός δι9 Υιού, fjv έφημεν, πρόοδος τον 

Πνεύματος καλείται καί εύδοκία Πατρός τε καί Υιόν, ώς 
διά φιλαν&ρωπίαν πάντως τελεσ&εΐοα, και αποστολή καί δό- 
οις καί συγκατάβασις, καί χρονιχώς άεί προάγεται καί πρός 

10 τινας καί δι’ αίτιας, %να άγιάοη καί διδάξη καί υπόμνηση 
καί τους άπειύεΐς έλέγξη· μία μέν ούν αύτη κίνηοις καί 
πρόοδος τον Πνεύματος.

’Έοτι δέ καί ή άναιτίως τε καί άπολελνμένως πάντη καί 
υπέρ ευδοκίαν καί φιλανύροχπίαν, ώς μη κατά ύέληοιν αλλά 

15 κατά φύσιν μόνην έκ του Παπρός ούσα προαιώνιος καί υπερ- 
φυεατάτη τον Πνεύματος έκπόρενσις καί κίνηοις καί πρόο
δος. Ζητησαι δη χρεών ήμας καί κατά ταντην την άφραοτόν 
τε καί άπερινόητον κίνηοιν τό Πνεύμα προερχόμενον έκ τον 
Πατρόςf άρ* έχει κατά τάς γραφάς καί «έν ф αναπαύεται» 

20 δεοπρεπώς; Ζψούντες ούν εύρίοκομεν ε&δοκιμήααντα τόν 
Πατέρα τον μονογενούς θεού διδάξαι καί άποκαλύψαι τούτο 
πρώτον Ίοοάννη τφ τού Κυρίου προδρόμφ τε καί βαπτιστή, 
δς φηοι· «κάγώ ούκ fjδειν αυτόν, άλλ* δ πέμψας με δαπτίζειν 
έν ύδατι, έκεϊιύς μοι είπεν έφ ’ δν άν Χδοις τό Πνεύμα κα- 

26 ταβαινον καί μένον έπ* αύτόν, ούτός έοτιν ό βατηίζων έν 
Πνεύματι άγίφ», Διό «καί έμαρτύρηοεν 6 *Ιο>άννης λέγων 
6τι τεδέαμαι τό Πνεύμα καταδαΐνον ώοεί περιστεράν έξ ου
ρανού καί έμεινεν έπ' αύτόν».

Άλλ* ίνα μή τις, νομίοας διά τήν ένανύρώπηοιν τού 
30 Κυρίου ταύτα λεχδηναί τε καί τελεσδηναι παρά τού Πατρός, 

ούχ Ικανόν είναι δείγμα τούτ* εϊπη τιρός ενρεοιν τού ζητου- 69 70
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69. Ίω . 1,33.
70. Ίω . 1,32.
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τούς, είς τούς όποιους κατοικεί καί όναπαύεται διά τής 
χάριτος τό άγιον Πνεύμα. Πράγματι είς αύτους είναι άνά- 
παυσις, άλλ’ δχι έξ αύτών κίνησις τού Πνεύματος, μάλ
λον δέ παύλα τής πρός αύτούς κινήσεως* καί άν μερικοί 
άπέκτησαν δύναμιν μεταδόσεως, άλλ’ αϋτη πραγματοποιεί
ται μέ άλλον τρόπον.

Ή  πρόοδος λοιπόν τού Πνεύματος έκ Πατρός δΓ 
Υίοϋ, περί τής όποιας ώμιλήσσμεν, καλείται καί εύδοκία 
Πατρός καί Υίοϋ, ώς συντελεσθεϊσα όπό φιλανθρωπίαν, 
όπως έπίσης καί όποστολή καί δόσις καί συγκατάβασις καί 
χρονικώς προάγεται πάντοτε καί πρός κάποιους καί δΓ 
αίτίας, διά νά όγιόση καί διδάξη καί ύπομνήση καί έλέγΕπ 
τούς άπειθεϊς* άλλά αϋτη είναι μία κίνησις καί πρόοδος 
τού Πνεύματος.

Υπάρχει δέ καί ή άναιτίως καί έλευθέρως καί ύπεράνω 
εύδοκίας καί φιλανθρωπίας, καθ’ όσον είναι έκ τού Πατρός 
δχι κατά θέλησιν άλλά κατά φύσιν μόνον, προαιώνιος καί 
ύπερφυεστάτη έκπόρευσις τού Πνεύματος καί κίνησις καί 
πρόοδος. Πρέπει λοιπόν νά έζετάσωμεν, αύτή ή όφραστος 
καί άπερινόητος κίνησις, κατά τήν όποίαν τό Πνεύμα 
προέρχεται έκ τού Πατρός, άρά γε έχει κατά τάς Γραφάς 
καί «αύτόν είς τόν όποϊον όναπαύεται» θεοπρεπώς; Ζη- 
τοϋντες λοιπόν εύρίσκομεν ότι ό Πατήρ τού μονογενούς 
θεού ηύδόκησε νά διδάξη καί άποκαλύψπ τούτο πρώτον 
είς τόν ’Ιωάννην τόν Πρόδρομον τού Κυρίου καί Βαπτι
στήν, ό όποιος λέγει' «καί έγώ δέν τόν έγνώριΖα, άλλ’ αυ
τός ό όποιος μέ έστειλε νά βαπτίΖω είς ύδωρ, έκείνος μοϋ 
είπεν' αυτός είς τόν όποιον θά ϊδπς νά κατέρχεται καί νά 
μένη τό Πνεύμα, αύτός είναι ό βαπτίΖων είς άγιον Πνεύ
μα»". Δ ιό  «καί έμαρτύρησεν ό Ιω άννης λέγων, ότι είδον 
τό Πνεύμα νά καταβαίνη όπό τόν ούρανόν ώς περιστερά 
καί έμεινεν είς αυτόν»19.

’Αλλά διά νά μή εϊππ κανείς, νομίσας ότι ταύτα έλέ- 
χθησαν καί έτελέσθησαν ύπό τού Πατρός χόριν τής έναν- 
θρωπήσεως τού Κυρίου, άτι τούτο δέν είναι κατάλληλον 
ένδεικτικόν πρός εΰρεσιν τού Ζητουμένου, δ ς  άκούση καί
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μένον άκονέτω Δαμασκηνόν τον ύείον γράφοντας έν όγδόω 
των Δογματικών, «πιστεύομεν και είς Εν Πνενμα άγιον, τό 
έκ Πατρός έκπορενόμενον καί έν Υ ίφ  άναπανόμενον», και 
έν τφ περί ΰείον τόπου, «θεός τό Πνενμα τό άγιόν έστι, δύ- 

5 ναμις άγιαστιχή έννπόοτατος έκ τον Πατρός άδιαοτάτως έκ- 
πορενομένη καί έν Υ ιφ  άναπανομένη». Διό καϊ ταμίας τον 
ΰείον Πνεύματος δ Χριστός έκ θεόν γνήσιας Υιός έοτί *ε 
καί λέγεται. αΟ καί δ ΰεϊος Κύριλλος έν θησανροϊς δεικννς, 
«Ανάγκη πάσα», φηοί, «τής ΰεύας φύσεως είναι λέγειν τό 

10 Πνενμα τό άγιον, ής καί έστίν άπαρχή κατά τόν άπόστολον* 
εΐ δε τούτο, ονκ έστι χτίσμα, θεός δέ μάλλον ώς έκ θεόν 
καί έν θ ε φ ». Καί πάλιν, «θεός άρα τό Πνενμα έοτι τό έν 
Υ ίφ  παρά Πατρός φνοικώς νπάρχον καί ύλην αντον την 
ένέργειαν έχον». Άλλα καί δ τον Διαλόγου ΰιειος Γρηγόριος 

15 έν τφ τελενταίφ αύνον λό /φ  φηοίν, άτι «τό Πνεύμα τό ά
γιον έκ τον Πατρός Εκπορεύεται καί έν τφ  Υ ίφ  μένει». 
«Ούτω γάρ &ν ΰεώμενοι οεφΰείημεν πηγήν ζωής είς έαντήν 
χεομένην καί έφ’ έαντής έοτώσαν δρώντες», κατά τόν μέγαν 
έν ΰεοφάντοροι Διονύσιαν.

20 Καί τοίννν τό Πνενμα τό άγιον κατά τήν προαιώνιον 
έκείνην καί άπερινόητον έκπόρενοίν τε καί πρόοδον έκ \ον 
Πατρός έκπορενόμενον καί έν Υ ίφ  άναπανόμενον, πώς άν 
διά τοϋ ΥΙον έν ф άναπαύειαι ταύτην έχει τήν πρόοδον; Ον- 
κονν εΐ καί έκ τον Υιού πάλιν προέρχεσΰαι ΰεολεγεϊται, ον 

25 κατ’ έκείνην πάντως, άλΑά καά* έτέραν πρόοδον, ήτις έσιίν 
ή ?4>ός ήμάς φανέρωσις και πρός τους άξιους μετάδοοις. 
*0 γόρ Χριστός έατι κατά ιόν ΰεολόγον Γρηγόριον δ τον 
Πνεύματος ταμίας, ώς θεός τε καί θεού ΥΙός. 'Ο δέ ταμίας 
ούκ έξ έαντον πάντως τά διδόμενα σιροδάλλετat, καίτοι φν- 

30 σικώς έχει έν αύτφ τό Πνεύμα τό άγιον δ έκ θεόν θεός 71 72 73 74 75

71. ”Ek5ooic άκριβής 1,8.
72. “ Εκδοσις άκριβής 1,13.
73. θησαυροί PG 75, 601 С.
74. θησαυροί, PG 75, 580 С.
75. Μεγάλου ΓρηγορΙου, Dialog! 2, PL 88, 203 В. 
70. Διονυσίου Αρεοπαγίτου, ’Επιστολή 9.
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τόν θειον Δαμασκηνόν γράφοντα εις τό όγδοον κεφάλαιον 
των Δογματικών, «πιοτεύομεν και εις έν Πνεϋμα άγιον, τό 
έκ τοϋ Πατρός έκπορευόμενον καί έν Υίψ όναπαυόμε- 
νον»71, καί εις τό περί θείου τόπου, «Θεός είναι τό άγιον 
Πνεϋμα, δύναμις άγιαστική ένυπόστατος έκπορευομένη 
όπό τόν Πατέρα άδιαστάτως καί άναπαυομένη εις τόν 
Υιόν»”. Διά τοϋτο ό Χριστός είναι καί λέγεται έπίσης τα* 
μίας τοϋ θείου Πνεύματος ώς γνήσιος τοϋ Θεοϋ Υιός. 
Αυτό δεικνύων καί ό θείος Κύριλλος εις τούς Θησαυρούς, 
λέγει, «όπωσδήποτε πρέπει νά λέγωμεν ότι τό άγιον Πνεϋ* 
μα είναι τής θείας φύσεως, τής όποιας είναι άπαρχή κατά 
τόν άπόστολον' έάν δέ τοϋτο δέν είναι κτίσμα, είναι μάλ
λον Θεός ώς έκ Θεοϋ προερχόμενος καί εις τόν Θεόν 
ύπάρχον»7*. Καί πάλιν, «άρα Θεός είναι τό Πνεϋμα τό φυ- 
σικώς ύπάρχον εις τόν Υιόν παρά τοϋ Πατρός καί έχον 
δλην αύτοϋ τήν ένέργειαν»74* ’Αλλά καί ό θείος Γρηγόριος, 
ό συγγραφεύς τοϋ Διαλόγου, εις τόν τελευταίον λόγον του 
λέγει δτι «τό άγιον Πνεϋμα έκ τοϋ Πατρός έκπορεύεται 
καί εις τόν Υιόν μένει»71. «Οϋτω θεώμενοι, θά έσεβόμεθα 
πηγήν Ζωής τήν όποιαν βλέπομεν εις έαυτήν χεομένην καί 
έφ* έαυτής ίσταμένην», κατά τόν μέγαν μεταξύ τών θεο- 
φαντόρων Διονύσιον”

’Επομένως τό άγιον Πνεϋμα κατά τήν προαιώνιον έ- 
κείνην καί άπερινόητον έκπόρευσιν καί πρόοδον έκπορευό
μενον έκ τοϋ Πατρός καί όναπαυόμενον εις τόν Υιόν, πώς 
θά είχε τήν πρόοδον ταύτην διά τοϋ ΥΙοϋ εις τόν όποιον 
άναπαύεταί; Λοιπόν, δν θεολογήται πάλιν δτι προέρχεται 
καί έκ τοϋ Υίοϋ, δέν πρόκειται δι* έκείνην όπωσδήποτε άλ- 
λά δι’ άλλην πρόοδον, ή όποια είναι ή πρός ήμάς φανέρωοις 
καί πρός τούς άξιους μετάδοσίς του. Διότι κστάτόν θεολόγον 
Γρηγόριον ό Χριστός είναι ταμίας τοϋ Πνεύματος ώς Θεός 
καί Θεοϋ Υιός. Ό  δέ ταμίας δέν προβάλλει βεβαίως άφ’ έαυ- 
τοϋ τά διδόμενα, μολονότι αυτός ό έκ Θεοϋ Θεός έχει φυ- 
σικώς μέσα του τό άγιον Πνεϋμα, τό όποιον φυσικώς προ
βαίνει έζ αύτοϋ πρός τούς άΕίους, άλλά δέν έχει τήν Οπαρ- 
ξιν έξ αύτοϋ. Αυτά άρα λέγει καί ό ίδιος ό Κύριος, «όταν
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χαι φυοικώς έξ αυτού προϊόν εις τους άξιους, άλλ9 ονχί 
%ην ύπαρξιν έχον έξ αυτόν. Ταύτ9 άρα και αυτός ό Κύριός, 
<νέταν έλΌγι», φησίν, <«5 παράκλητος, δν έγώ πέμψω ύμϊν παρά 
του Πατρός». ώς παρά του Πατρός έκπορευόμενον καί έν 

5 αύτφ άναπαυόμενον καί ουτω π&μπόμενον πρός τους οικείους.
ΕΙ δ* ώς την υπαρξιν έχον έκ τού Υϊού, ώς δι9 Υιού 

παρ’ αύτού τό Πνεύμα πέμπεται, αρχήν ουκονν έχει και 
τούτο τόν Υίόν και των γεγονότων έστϊν έν. Και μαρτυρείτω 
πάλιν ή δεολόγος φωνή* «τηροιτο γάρ», φησίν, «ώς ό έμός 

10 λόγος, εϊς μέν Θεός, είς έν ahiov καί Υιού καί Πνεύμα
τος άναφερομένων, καί κατά τό έν καί ταύτόν τής δεότητος, 
ϊν9 ούτως εϊπω, κίνημά τε καί βούλημα καί την τής ουσίας 
ταυτότητα. ΑΧ δέ τρεις ύποστάσεις μηδεμιας έπινοονμένης 
συναλοιφής ή άναλύοεως ή ουγχύσεως, Πατρός μέν ώς άνάρ- 

15 χου καί άρχής έπινοονμένου καί λεγομένου, άρχής δέ ώς 
αίτιου καί ώς πηγής καί ώς άϊδίον φωτός, Υιού δέ άνάρ- 
χου μέν ούδαμώς, άρχής δέ των δλων». ΕΙ ούν καί τον 
Πνεύματος εϊη άρχή ό Υίός, έν των δλων έσται κατά σέ 
τό Πνεύμα· τούτων γάρ άρχή καί 6 Υιός, "/ν’ ούν αύδις 

20 εϊπω τό τού θεολόγον, «δεΐξον 6τι γέγονε τό Πνεύμα καί 
τότε τφ Υ ίφ  δός», ώστε δι9 άύτοΰ ή καί έξ αύτού τήν ύπαρ- 
ξιν κεκτήσδαι, — έπεί καί ό δεϊος Κύριλλος πρός τους λέ
γοντας ώς, εΐ καί έκ τον θεού τό Πνεύμα, άλλ’ ού κυρίως 
ούδ’ έξηρημένως, ϊν έντεύδεν δμοούοων νοήται τό έξ ού, 

25 γέγραπται γάρ δτι καί τά πάντα έκ θεού «μένει», φηοί, «τф 
άγίφ Πνεύματι κυρίως τό έξ ού, διά τό έκ Θεού Πατρός 
πρός τό είναι τά ούκ όντα δραμειν, δι’ Υιού δέ» — δεΐξον 
ούν, ΐνα πάλιν εϊπω, τό δειον Πνεύμα έκ μη δντων, καί 
τότε καί έκ τού У ίου τήν ύπόστασιν αύτφ παράσχον, ταντό 

30 δ9 είπείν παρ9 άμφοτέρων. ’Εξ άμφοτέρων ούν ύπάρχον τό 
Πνεύμα ούκ έοιι μή έν των πάντων είναι ή τό τάχα μετριώ- 77 78 * 80

77. Ίω. 15,26.
78. Λόγος 20, 7.
70. Λόγος 31,12.
80, θησαυροί 33, PG 75, 560 Α.
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ελθη ό Παράκλητος τόν όποιον έγώ θά σάς στείλω άπό 
τόν Πατέρα»17, ώς έκπορευόμενον άπό τόν Πατέρα καί 
όναπαυόμενον εις αυτόν, καί ουτω πεμπόμενον πρός τούς 
οικείους.

30. Έ ά ν  δέ τό Πνεύμα στέλλεται άπό αστόν διά τού 
Υιού ώς έχον την ϋπαρΕιν έκ τού Υιού, τότε καί αυτό έχει 
άρχήν τόν Υιόν καί είναι έν άπό τά δημιουργήματα. Καί 
άς είναι μάρτυς τούτου ή φωνή τού θεολόγου, ή όποια λέ
γει* «πρέπει, όπως είναι ή διδαχή μου, νά τηρήται ή πίστις 
ότι είς είναι ό θεός, καθ’ όσον ό Υ ιός καί τό Πνεύμα άνα- 
φέρονται είς έν αίτιον, κατά τό ένιαϊον καί ταυτόν τής 
θεότητος, ούτως είπεϊν, κατά τό κίνημα καί τό βούλημα, 
καί κατά τήν ταυτότητα τής ούσίας. Α Ι δέ τρεις ύποοτά- 
σεις έκλαμβάνονται ύπό τήν έννοιαν δτι δέν υπάρχει καμ- 
μία συγχώνευσις ή άνάλυσις ή σύγχυσις, άλλ' ό μέν Πατήρ  
νοείται καί λέγεται άναρχος καί άρχή. άρχή δηλαδή ώς 
αίτιον καί πηγή καί άίδιον φως, ό δέ Υ ίός δέν είναι καθό
λου άναρχος, άλλ’ άρχή των όλων»18. Έ άν δέ καί τού 
Πνεύματος ήτο άρχή ό Υιός, τό Πνεύμα κατά τήν γνώμην 
σου θά είναι έν των όλων* διότι τούτων είναι άρχή καί ό 
Υιός. Διά νά είπω λοιπόν πάλιν τό τού θεολόγου, «δείξε 
δτι έγινε τό Πνεύμα καί τότε δώσε το είς τόν ΥΙόν»7*, 
ώστε νά έχη άποκτήσει δΓ αυτού καί έξ αύτοϋ τήν ύπαρ- 
Ειν. Επειδή καί ό θείος Κύριλλος λέγει πρός τούς λέγον
τας δτι, άν καί τό Πνεύμα είναι έκ τού θεού, δμως δχι 
κατά κυριολεξίαν καί κατ’ έξοχήν, ώστε άπό αυτούς νά 
νοήται όμοούσιον τό έξ αύτοϋ παραγόμενον, άφού άλλωστε 
είναι γραμμένον δτι καί τά πάντα έκ τού θεού, λέγει λοι
πόν πρός αύτούς, «μένει είς τό δγιον Πνεύμα ώς κυρία 
ίδιότης τό έξ ού, καθ' δσον άπό τόν θεόν Πατέρα ήλθον 
πρός τήν ύπαρξιν τά ούκ όντα, όλλά δι' Υιού»88. Δείξε  λοι
πόν, διά νά είπω πάλιν, δτι τό θειον Πνεύμα είναι έκ μή 
δντων, καί τότε πρόσφερε είς αύτό τήν ύπόστασιν καί 
άπό τόν ΥΙόν, δηλαδή άπό άμφοτέρους. Ό τ α ν  δμως τό 
Πνεύμα ύπάρχη καί άπό τούς δύο δέν είναι δυνατόν νά 
μή είναι έν έκ τών δημιουργημάτων ή τό φαινόμενον ώ ς



138 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ПАЛАМА

τερον δοκού ν, μη χαι άμφοτέρους τό έν αίτιους έχειν καί 
^rQXf)v έκάτερον. 'Ως γάρ έξ άμφοτ έρων τής κτίσεως άπάσης 
προηγμένης έκάτερός έοτιν αρχή των όλων, όντως έξ άμφο- 
τέρων τον Πνεύματος έκσιορευομένου, κατά τους λατινικώς 

5 φρονονντιας, έκάτερός έοται τον Πνεύματος άρχή, καϊ όνο 
κάντενδεν όσονται άρχαϊ τής μιας δεότητος. Ε ί γάρ συντελεί 
ιι κάντανδα, ώσπερ κάκεϊ δήπου συνδημιουργεϊ, αίτιος όμο- 
λογουμένως και αυτός τον Πνεύματος* εί δέ μη συντελεί τι, 
μάτην είληπται καϊ ώς έκ γεωμετρικόν πορίσματος 

Μ μάταιοι όντως άνεφάνησαν οι λατϊνοι θεολόγον ον γάρ ταντ 
έχονοι λέγειν. 'Ως, καδάπερ έπϊ των δημιουργημάτων έκα- 
τέρον ύπάρχοντος άρχής, μία ούδέν ήττάν έοτιν άρχή, ουτω 
δη κάνταϋδα μία έοται, καν έξ άμφοτέρων λέγηται. 9Εκεϊ 
μέν γάρ, καδάπερ έφημεν, φυσική έοτιν, άλλ’ ούχ υποστα

τό τιική, διά τούτο ή δημιουργική δύναμις μία καϊ άμηροΐν έν- 
ταΰδα δέ ούχϊ τό γόνιμον άμφοϊν.

Ήκουσαμεν γάρ μικρόν άνωτέρω τον τής θεολογίας έπω- 
νύμου, τόν μέν Πατέρα πηγήν καϊ αρχήν είπόντος aid ίου 
φωτός, τόν δέ ΥΙόν αναρχον μέν ούδαμώς αρχήν δέ των 

20 όλων. Διό καϊ «μόνη πηγή τής υπερουσίου δεότητος ό Πα
τήρ», ό μέγας είπε Διονύσιος ό 'Αρεοπαγίτης· καί αύδις· 
«ίση  πηγαία δεότης ό ΠατήρΡ ό δέ Υίός κα\ τό Πνενιια 
τής δεογόνου δεότητος, εί οϋτω χρ?ι φάναι, βλαστοί δεόφυτοι 
καί οϊον άνδη καί υπερούσια φώτα»* καϊ πάλιν· «διακεκρι- 

28 μένα δέ έστι τό Πατρός υπερούσιον όνομα και χ(}ήμα και 
ΥΙον καϊ Πνεύματος, ούδεμιάς έν τούτοις αντιστροφής ή δ- 
λως κοινότητος έπεισαγομένης». Κάν τφ Περί μυστικής 
δεολογίας τρίτφ, «έκ τον άϋλον», φηοί, «καϊ άμέρους άγαδον 
τά έγκάρδια τής άγαδότητος έξέφυ φώτα, χαί τής έν αντφ 

30 καί έν έαντοϊς καϊ έν άλλήλοις ονναϊδίου τή άναβλαστήοει 81 82

81. Π*ρ1 θείων όνομάτων 2, 5. -  Αύτφθι 2, 7. -  Αυτόθι 2, 3.
82. Περί μυστικής θεολογίας 3.
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δήθεν μετριώτερον, νά μή έχη τό έν αιτίους άμφοτέρους 
άλλά όρχήν νά έχπ και τόν ένα καί τόν άλλον. “Οπω ς 
δηλαδή, άφοϋ ή κτίσις παρήχθη άπό άμφοτέρους, καί ό εις 
καί ό άλλος είναι άρχή τών όλων, ούτως, άφοϋ τό Πνεύμα  
έκπορεύεται άπό άμφοτέρους, κατά τούς λατινικώς φρο- 
νοϋντας, καί ό εις καί ά άλλος θά είναι άρχή τού Πνεύμα* 
τος, καί μέ αύτό θά ύπόρχουν δύο άρχαί τής μιάς θεάτη* 
τος. Διότι, έάν συνεπιτελή κάτι καί έδώ ά Υίός, όπως καί 
έκεϊ βεβαίως συνδημιουργεϊ, είναι άμολογουμένως καί αύ- 
τάς αίτιος τού Πνεύματος' έάν δέ δέν συνεπιτελή τίποτε, 
ματαίως λαμβάνεται καί ώς μέ γεωμετρικόν πόρισμα οί 
λατϊνοι θεολόγοι άπεδείχθησαν πράγματι μάταιοι’ διότι δέν 
δύνανται νά εϊπουν τοιαϋτα πράγματα. Καθ’ όσον, καθώς 
έπί τών δημιουργημάτων, ένφ ά καθείς έκ τών δύο είναι 
άρχή, παρά ταϋτα μία είναι ή άρχή, ούτω καί έδω μία θά 
είναι, άκόμη καί άν λέγεται έζ άμφοτέρων. Διότι έκεί, κα* 
θώς εϊπομεν, είναι φυσική άλλ’ δχι ύποτακτική, διά τούτο 
ή δημιουργική δύναμις είναι μία καί είς τούς δύο, έδώ δέ 
ή γονιμότης δέν άνήκει καί είς τούς δύο.

Ήκούοομεν πράγματι όλίγον άνωτέρω τόν έπώνυμον 
τής θεολογίας Γρηγόριον νά λέγη τόν μέν Πατέρα πηγήν 
καί όρχήν άΐδιον φωτός, τόν δέ Υίόν καθόλου άναρχον 
άλλ’ άρχήν τών όλων. Διά τούτο καί «μόνη πηγή τής 
ύπερουσίου θεότητος είναι ό Πατήρ·, είπεν ό μέγας Διο
νύσιος ό ’Αρεοπαγίτης* καί πάλιν, «ό Πατήρ είναι πηγαία 
θεότης, ό δέ Υ ίός καί τό Πνεύμα είναι, έάν είναι δυνατόν 
νά εΐπωμεν, βλαστοί θεόφυτοι τής θεογόνου θεότητος καί 
ώσάν άνθη καί ύπερούσια φώτα»’ καί πάλιν, «είναι διακε
κριμένα τό ύπερούσιον όνομα καί ή όντότης τού Πατρός 
καί τού Υίού καί τού Πνεύματος, καθ’ όσον δέν έμφυλο- 
χωρεί είς αύτούς καμμιά άντιστροφή ή όποιαδήποτε κοινό- 
της»". Καί είς τό τρίτον κεφάλαιον Περί μυστικής θεολο
γίας λέγει, «τά έγκόρδια φώτα τής όγαθότητος έζεφύτρω- 
σαν άπό τό όυλον καί άμερές όγαθόν, καί διά τής άνα- 
βλαστήσεως έμειναν όκοινώνητα τής είς ούτό, τό άγαθόν, 
καί είς έαυτά καί είς άλληλα συναϊδίου μονής»"' καί πά·
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μονής άπομεμένηκεν άνεκφοίτητα»- καί αϋθις' «τά της υπερ
ουσίου θεογονίας ούκ αντιστρέφει πρός άλλη λα».

31. ΕΙ τοίνυν εϊποις προβολέα τόν Υιόν ό Πατήρ ούδέποι* 
άν εΊη προβολεύς’ κοινωνήσει γάρ κατά τό θεογόνον τφ 

5 Υ ίφ ' άλλα τούτ άπείρηται. Ε ί δέ τόν Πατέρα φαίης, ώσπερ 
ούν έστιν, ό Υιός ουκ άν έΐη προβολεύς, ούκ άρα έξ αυτού 
τό Πνεύμα* μόνος γάρ θεότης θεογόνος ό μόνος γεννήτωρ 
καί προβολεύς· κατά ταντα γάρ καί θεογόνος. Ταύτην δη την 
κοινοννίαν καί ό μέγας Βασίλειος άπαγορεύων τιρός τόν έαυ- 

10 τον γράφων άδελφόν, «τό Πνεύμα», φηοί, «τό άγιον τού Υίον 
μέν ήρτηται, ф άδιαϋτάτως συγκαταλαμβάνεται* της δέ τού 
Πατρός αίτιας έξημμένον έχει τό είναι, δθεν καί έκπορεύε- 
ναι, τούτο γνωριΰτικόν της κατά την ύπόστασιν Ιόιότητος πη- 
μεΐον έχον, τό μετά τόν Υίόν καί συν αύτφ γνωρίζεσθαι καί 

15 έκ του Πατρός ύψεστάναι. *Ο δέ Υίός τό έκ τον Πατρός 
έκπορενόμενον Πνεύμα δι έαντού καί μεθ* έαυτού γνωρί
ζουν, μόνος μονογενώς έκ τού άγεννήτου φωτός έκλάμψας, 
ουδέ μίαν κατά τό Ιδιάζον των γνωρισμάτων την κοινωνίαν 
έχει πρός τόν Πατέρα η τό Πνεύμα τό άγιον».

20 Όρφς όπως έχει τιρός τε τόν Πατέρα καί τόν ΥΙόν ιό 
Πνεύμα τό άγιον καί τίνα Υιού καί Πνεύματος τά γνωρί
σματα; «Γνωρίζει τοίννν ήμϊν», φηοί, «καί φανεροί τό Πνεύ
μα τό άγιον, δι’ έαντού τε καί μεθ9 έαυτον ό τού Θεού itovo- 
γενης ΥΙός, άλλ’ ούχί καί έκπορεύει, ίνα μη κοινωνίαν έχη 

25 κατά τό Ιδιάζον τφ  Πατρί. Τχής γάρ τού Πατρός, φηοίν, 
αιτίας έξημμένον έχει τό είναι τό Πνεύμα τό άγιον, ητις 
Ιδιόιης μόνου τού Πατρός έστυ «Πάντα γάρ», φηοίν ό θεο
λόγος, «βσα έχει ό Πατήρ, τού Υίοϋ έστιν, άνευ της αίτιας». 
Τις ούν έκ τού παντός αίώνος των ένθέων θεολόγων τά Ίδια 

90 έκάοτου των τριών τής μιας θεότητος προσώπων τόΐς δυοίν 
ήκουσται τιροονείμας, άλλά μη άσνγχντα φυλάξας; "Οτι δέ 
τού Πατρός ίδιον τό έκπορεύειν δήλον' τής γάρ αυτού, φη- 83 84 85

83. Περί θείων Ονομάτων 2,5. Μέ άλα αυτά τά χωρία τού Διονυ
σίου θέλει νά είπη ό Γρηγόριος άτι oi Ιδιότητες των τριαδικών ύπο* 
στάσεων δέν συγχέονται.

84. Επιστολή 38, 4.
85. ΓρηγορΙου θεολόγου, Λόγος 34,10.
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λιν, «τά άνήκοντα εις τήν ύπερούσιον θεογονίαν δέν άντι- 
στρέφονται πρός άλληλα»·*.

31. Έάν λοιπόν εϊπης τόν ΥΙόν προβολέα, ό Πατήρ  
δέν θά ήτο ποτέ προβολεύς' διότι οϋτω θά κοινωνήσπ μέ 
τόν Υίόν κατά τό θεογόνον, άλλ’ αύτό άποκλείεται. Έ άν  
δέ εϊπης τόν Πατέρα, όπως καί είναι, ό Υ ιός δέν δύναται 
νά είναι προβολεύς, άρα τό Πνεϋμα δέν είναι έΕ αύτοϋ 
διότι μόνη θεογόνος θεότης είναι ό μόνος γεννήτωρ καί 
κατά τοϋτο άλλωστε είναι καί θεογόνος. Αύτήν τήν κοινω
νίαν άπαγορεύει καί ό μέγας Βασίλειος, γράφων πρός τόν 
άδελφόν του' «τό Πνεϋμα τό άγιον έΕαρτάται μέν άπό τόν 
Υιόν, εις τόν όποιον συμπεριλαμβάνεται άδιαστάτως, έχει 
δέ τήν ϋπαρΕιν όπό τήν αιτίαν τοϋ Πατρός, άπό τόν όποιον 
καί έκπορεύεται, έχον ώς γνωριστικόν σημεϊον τοϋτο, τό 
ότι γνωρίζεται μετά τόν Υίόν καί μαΖί μέ αύτόν, ύφίσταται 
5έ έκ τοϋ Πατρός. Ό  δέ Υιός, γνωρίΖων τό έκ τοϋ Π α
τρός έκπορευόμενον Πνεϋμα δΓ έαυτοϋ καί μεθ’ έαυτοϋ, 
όκλάμψας μόνος μονογενώς άπό τό άγέννητον φως, δέν 
έχει καμμίαν κοινωνίαν των ύποστατικών γνωρισμάτων 
πρός τόν Πατέρα ή τό άγιον Πνεϋμα»·4.

Βλέπεις ποίαν οχέσιν έχει πρός τόν Πατέρα καί πρός 
τόν Υίόν τό άγιον Πνεϋμα καί ποια είναι τοϋ Υίοϋ καί τοϋ 
Πνεύματος τά γνωρίσματα; «Ό  μονογενής λοιπόν Υ ίός 
τοϋ θεοϋ, λέγει, γνωρίΖει εις ήμάς καί φανερώνει τό άγιον 
Πνεϋμα δΓ έαυτοϋ καί μεθ’ έαυτοϋ. όλλό δέν τό έκπορεύει 
έπίσης, διά νά μή συμμερίζεται τήν ύποστατικήν ιδιότητα 
μέ τόν Πατέρα. Διότι, λέγει, τό άγιον Πνεϋμα έχει τήν 
ϋπαρΕιν έΕηρτημένην άπό τήν αιτίαν τοϋ Πατρός, ή όποία 
είναι ίδιότης μόνον τοϋ Πατρός* «διότι άλα, λέγει ό Θεο
λόγος, όσα έχει ό Πατήρ, είναι τοϋ Υίοϋ, χωρίς τήν αιτί
αν»··. Ποίος λοιπόν όπό τους ένθέους θεολόγους καθ’ ό
λους τους αιώνας ήκούοθη νά άπονέμη τάς ιδιότητας έκά- 
στου των τριών προσώπων τής μιας θεότητος είς τά δύο 
καί νά μή τά φυλάττη άσύγχυτα; "Ο τι δέ ίδιότης τοϋ Π α 
τρός είναι τό έκπορεύειν είναι φανερόν’ διότι άπό τήν
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οίν, αίτιας έξήπται τό Πνεύμα, δϋ'εν και έκπορεύεται, лад3 
οϋ και νφέστηκεν ει και μεαά τόν Υιόν και συν αντώ γνω
ρίζεται.

32. 9ΕηεΙ δέ τα κοινά ini της άνο)τάτω και προσκυνητής 
δ Τρίοδος έπίσης ένεστιν, οϊς έση κοινά, τό δέ έκ τον Πατρός 

είναι κατά τους Λατίνους ούκ έηίσης τιρόσεστι τφ Υ ίφ  και 
τφ άγίφ  Πνεύματι, — <5 μεν γάρ προσεχώς έξ αυτού γεγέν- 
νηται και έκ μόνον τον ΠατρόςΤ τό δέ έμμέσως και ον προοε- 
χώς έκπορεύεται και owe έκ μόνου τον Πατρός, ώς γε αυτοί 

10 φρονονσιν — εΐ ούν κατ3 αντονς ονκ έπίσης πρόσεοτιν, ουδέ 
κοινόν Υ ίφ  και Πνεύματι τό είναι έκ Πατρός* ει δέ μή 
κοινόν τούτ* ϊστιν αντοϊς, ονδ3 έκ του Πατρός δλως ουδέτε
ρον αυτών, θάτερον γάρ όποιονονν έκ τον Πατρός ύπάρχον, 
ϋάτερον έκβάλλεται μή κοινωνονν, και δι άλλήλων άμφότε- 

1δ ρα. Ούτως ούδέν ιάν διαφύγοις των άτόπων ό λατινικώς φρο- 
νών, ώσπερ ονδ* οΐ έκ τον Πνεύματος είπόντες τόν Υιόν, 
άλλ* οϊς &ν έπιχειρήοης διαψεύγειν, τοϊς αντοϊς έπιχειρήμασι 
κάκεϊνοι χρήσονται καί οοι δι3 έαντών άφνκτον άποδείζονσι 
τόν τών άτόπων έσμόν.

20 ΕΙ γάρ διι μετά τόν Υίόν λέγεται τό Πνεύμα ύπαριΰμού- 
μενον έρεϊς, δ οοι δοκεϊ τών έπιχειρημάτων άσφαλέστερον, 
ώς έγωγ* &ν φαίην ούχ ήττον τών άλλων σφαλερόν, κάκεινοί 
οοι τόν ΥΙόν δείζουοιν, ίστιν ον λεγόμενον μετά τό Πνεύμα, 
προαριάμονμένον δηλαδή τον άγιου Πνεύματος. 3Αμφοτέροις 

25 δέ ήμεϊς μετά τής άλη&είας άντερούμεν λέγοτ'τες, ονκ έν ιή 
τάζει τών δνομάτων, ώ ούτοι, κεϊνται τά πράγματα.

ΕΙ γάρ τούτο, τί κωλύει κατά τόν αύτόν λόγον τής σννα- 
ρι&μήοεώς τε και προαριύμήοεως έπαλλαττομένης παρά τή 
δείρ Γ QOipfj, ποτέ μέν γένναν νε και προβάλλειν, ποτέ δέ τά 

3 0  αύτά γεν%'άσδαί τε και л§об<Шго&н; Ουδέ γάρ τιροκαταρ-
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αΙτίαν αιιτοϋ, λέγει, έζαρτάται τό Πνεύμα, άπό τό όποϊον 
καί έκπορεύεται, άπό τόν όποϊον καί έλαβεν ϋπαρξιν, μο
λονότι γνωρίζεται μετά τόν Υιόν καί μαζί μέ τόν Υιόν.

32. Eic τήν ύψίστην καί προσκυνητήν Τριάδα τά κοινά 
ύπάρχουν έξ ίσου eic τάς ύποστάσεις eic τάς όποιας είναι 
κοινά, τό δέ προέρχεσθαι έκ τού Π отрос δέν άπαντδται 
έξ ϊσου eic τόν Υιόν καί τό άγιον Πνεύμα κατά τούς Λατί
νους· διότι αύτός μέν έχει γεννηθή εύθέως καί άμέσως έκ 
μόνου τού Πατρός, τούτο δέ έκπορεύεται έμμέαως καί δχι 
εύθέως, καί μάλιστα δχι έκ μόνου τού Πατρός, όπως βε
βαίως αύτοί φρονούν. Έ άν λοιπόν κατ’ αύτούς δέν ένυ- 
πάρχπ έζ  ίσου eic τούς δύο. τότε τό είναι έκ τού Ποτρός 
δέν είναι κοινόν γνώρισμα eic τόν Υιόν καί τό Πατέρα* 
έάν δέ τούτο δέν είναι eic αύτούς κοινόν, τότε κανείς άπό 
αύτούς δέν είναι έκ τού Πατρός. "Οταν τό έν ύπάρχπ έκ τού 
Πατρός, τό άλλο έκβάλλεται, άψοϋ δέν κοινωνεϊ, καί δΓ 
άλλήλων έκβάλλονται άμφότερα. Ούτως, σύ ό έχων λατι
νικόν φρόνημα, δέν θά διαφύγης κανέν δτοπΟν, όπως ούτε 
έκεϊνοι οί όποιοι είπον τόν Υιόν έκ τού Πνεύματος, άλλά 
τά έπιχειρήματα μέ τά όποια θά προοπαθήσης νά διαφύγης 
θά χρησιμοποιήσουν καί έκεϊνοι καί μέ τά ίδια θά άποδεί- 
Εουν άτι σοϋ είναι άναπόφευκτος ό έσμός τών άτόπων.

Έ άν πράγματι εϊπης, άτι τό Πνεύμα άριθμεϊται ε ις τήν 
σειράν μετά τόν Υιόν, τό όποιον σοϋ φαίνεται ώς τό άσφα- 
λέστερον έπιχείρημα, όπως δέ θά ήδυνάμην νά εϊπω έγώ, 
δέν είναι όλιγώτερον έσφαλμένον άπό τά άλλα, καί έκεϊνα 
θά σοϋ δείξουν ότι ένίοτε ό Υ ιός άναφέρεται μετά τό Πνεύ
μα, άτι δηλαδή προαριθμεϊται τό άγιον Πνεύμα. Ε ις όμφοτέ- 
ρους δέ ήμεϊς θά άντείπωμεν μαζί μέ τήν άλήθειαν, τά 
πράγματα, ώ σείς, δέν εύρίσκονται εις τήν σειράν τών 
όνομότων.

Διότι, άν συμβαίνη τούτο, τ( έμποδίζει μέ βάσιν αύτό 
τό έπιχείρημα, άφού ή συναρίθμησις καί προαρίθμησις έναλ- 
λάσσεται εις τήν θείαν Γραφήν, τά ίδια πράγματα άλλοτε 
μέν νά γεννούν καί προβάλλουν, άλλοτε δέ νά γεννώνται 
καί προβάλλωνται; 'Ημείς δέν λέγομεν τόν Πατέρα ούτε
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κτικόν, ούδέ πρώτον αίτιον έπι τού Πνεύματος, ώς υμείς, 
ιόν Πατέρα λέγομεν, δεύτερον δέ τόν Υιόν, εϊ και διά τό 
δημιουργικόν αίτιον тепла καλείται δ Πατήρ. Κάκειδεν οντω 
κεκλημένος, έσδ3 δτε παρά των θεολόγων ούτως δνομάζεται 

5 και περί των άκτιστων τόν λόγον ποιούμενοι, ώσπερ και 
Πατήρ διά τόν Υιόν καλείται. 3Αλλ3 έσδ3 δτε καί περί των 
κάτω ποιούμενοι τους λόγουςΚ ούτω τούτον δνομάζομεν ουδέ 
γάρ πρώτον μέν Θεόν τόν Πατέρα οέβομεν, δεύτερον δέ τον 
ΥΙόν, τρίτον δέ το Πνεύμα ιό άγιον, ϊν3 άει ιό δεύτερον 

10 μετά τό πρώτον λέγωμεν και μετ αυτό ιό τρίτον, υπό τάξιν 
έξ ανάγκης άγοντες τά νπεράνω τάξεως, ώσπερ και τών 
άλλων πάντων.

33. *0 γάρ χρυσούς την γλώτταν 3Ιωάννης έξηγούμενος τό 
παρά τού 3Αβραάμ πρός τόν οϊκεϊοτ> οΐκέτην είρημένον, «ϋες 

15 την χείρά σου υπό τόν μηρόν μου», κατά την όμιλίαν π ρ ο ϊ ώ ν  

ψηον ακηρυττέσδω Πνεύμα άγιον νψούσδω ό μονογενής· δο- 
ξαζέοδω ό Πατήρ. Μηδεϊς άνατετράφδαι την αξίαν νομιζέ- 
τω, εϊ Πνεύματος πρώτον μνημονεύομεν, εΐτα Υιού, εϊτα 
Πατρός’ ή Υίού πρώτον, εϊτα Πατρός. Ού γάρ έχει τάξιν ό 

Q2 Θεός, ούχ ώς άτακτος, άλλ3 ώς υπέρ τάξιν ών. Ουδέ γάρ 
σχήμα έχει δ Θεός, ούχ ώς άοχήμων, άλλ3 ώς άσχημάτ ιστός».

'Υπέρ τάξιν ούν, άλλ3 ούχ υπό τάξιν δ Θεός. ΕΙ δ3 ёои 
καϊ τάξις έπϊ τού Θεού διά τό τρισυπόστατον τής δεότητος, 
άλλ3 ούκ ιδστιν ήμιν έγνωομένη ιόίά τό ύπέρ παν είδος τά- 

25 ξεως είναι. Τήν μέν γάρ κατά την έκφώνηοιν τάξιν ϊσμεν, 
δώαχδέντες παρά τής δεοπνενστου Γραφής, παρ’ ής καί 
έπαλλατχομένην ταύτην εύσεδώς διδασκόμενα. Τήν δ3 έκ 
τής φνρικής άκολουδίας προσούοαν, καϊ μάλιστα τοϊς θνσί προ- 
σώποις, τφ τε Υ ιφ  και τφ άγίφ Πνεύματι, ονδαμώς ϊσμεν. 

30 Αιό Γρηγορίων δ δεολογικώτατος έν τφ δεντέρφ τών ΕΙρη- 
νικών φησιν, «οιηω ρρονούμεν και ούτως ϊχομεν, ώς δτιως 
μέν έχει ταύτα οχέσεώς τε καϊ τά£εα>ς, αυτή μόνη τή Τριάδι * 87

80. Γβν. 24, 2.
87. Ίωόννου Χρυσοστόμου, Λόγος sic τό ρητόν του 'Αβραάμ 2, 

PG 58,555.
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προκαταρτικόν οϋτε πρώτον αίτιον έπί του Πνεύματος, δπως 
σείς, δεύτερον δέ τόν Υιόν, άν καί λόγψ τού δημιουργικού 
αιτίου οϋτω καλείται ό Υιός. Καί έπειδή δΓ αύτό καλείται 
ούτως, ένίοτε άπό τούς θεολόγους καλείται ούτω καί δταν 
ομιλούν περί τών άκτιστων, δπως καί Πατήρ καλείται λάγψ 
τού Υιού. ’Αλλ’ ένίοτε καί δταν όμιλοϋμεν διά τά κάτω, ούτω 
τόν όνομάΖομεν’ διότι δέν λατρεύομεν πρώτον μέν Θεόν 
τόν Πατέρα, δεύτερον δέ τόν Υιόν, τρίτον δέ τό δγιον 
Πνεύμα, ώστε πάντοτε μετά τό πρώτον νά λέγωμεν τό δεύ
τερον καί μετ’ αύτό τό τρίτον, ύπερβόλλοντες άναγκαστι- 
κώς είς τάξιν τά ύπερβαίνοντα πάσαν τάζιν δπως καί πά
σαν άλλην κατάστασιν.

33. Πράγματι ό χρυσούς είς τήν γλώσσαν Ιω άννης, 
έρμηνεύων τό λεχθέν άπό τόν Αβραάμ πρός τόν ύπηρέτην, 
«βόλε τήν χεϊρό σου κάτω άπό τόν μηρόν μου»Ν, προχωρών 
κατά τήν όμιλίαν λέγεΓ «άς κηρύττεται τό άγιον Πνεύμα’ 
άς ύψώνεται ό μονογενής’ άς δοξάΖεται ό Πατήρ. Κανείς 
άς μή νομίΖη άτι έχει άνατραπή ή άζία, άν μνημονεύωμεν 
πρώτον τό Πνεύμα, έπειτα τόν Υιόν, έπειτα τόν Πατέρα* ή 
πρώτον τόν Υιόν, έπειτα τόν Πατέρα’ διότι ό Θεός δέν έχει 
τάξιν, δχι ώς άτακτος άλλ’ ώς ευρισκόμενος ύπεράνω τά- 
ξεως. Οϋτε σχήμα άλλωστε έχει ό Θεός, δχι ώς άσχήμων, 
άλλ’ ώς άσχημάτιστος»”.

Ύπεράνω τάζεως λοιπόν ό Θεός, άλλ* δχι ύπό τάξιν. 
Έ άν δέ ύπάρχη καί τάζις έπί τού Θεού λόγω τού τρισυπο- 
στότου τής θεότητος, άλλά δέν μάς είναι γνωστή διότι είναι 
έπάνω άπό πάν είδος τόζεως. Βεβαίως γνωρίΖομεν τόΕιν 
κατά τήν έκφώνησιν, διδαχθέντες άπό τήν θεόπνευστον 
Γραφήν, άπό τήν όποίαν διδασκόμεθα εύσεβώς ότι αύτη 
έναλλόσσεται. Τήν δέ ένυπόρχουσαν έκ τής φυσικής άκο- 
λουθίας, καί μάλιστα είς τά δύο πρόσωπα, τόν Υιόν καί τό 
άγιον Πνεύμα, δέν γνωρίΖομεν καθόλου. Δ ιό ό θεολογικώ- 
τατος τών Γρηγορίων είς τόν δεύτερον Είρηνικόν λέγει, 
•ούτω φρονοϋμεν καί ούτω δεχόμεθα, άτι ποίαν σχέσιν καί 
τόζιν έχουν τά πρόσωπα ταϋτα, πρέπει νά τό άφήνωμεν είς 
τήν Τριάδα νά τό γνωρίΖη καί είς τούς κεκαθαρμένους είς
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σνγχωρειν εϊόέναι καί οϊς άν ή Τριάς άποκαλύψη χεκαΰαρ- 
μένοις, ή νυν ή ύστερον».

9Αλλ*, ό ρώγας, φαοί, Βασίλειος, ώς κεκαύαρμένος έζ ά- 
3ΐοκαλύψεως, τοντο ρκχ&ών είαιεν έν τοϊς Κατ’ Εννομίον.

5 Σνγχωρειν δέ καί Γρηγόριον τόν ύεολόγον είδέναι τούτην, 
οϊς άν ή Τριάς άποκαλύψη χεκαΰαρμένοις. *Αλλ' εΐ τούτο, 
πώς του Εννομίον μαύεϊν είπόντος έκ των άγιων τρίτον τη 
τάζει καί τφ άζιώματι τό Πνεύμα τό άγιον, δνοχεράνας 
ούμενονν ήρέμα τούτφ καί λίαν έσιαχέώς ένεγκών ό ύεϊος 

10 Βασίλειος, ιαταρά των άγιων», φηοίν, αεϊτιε μεμαύηκέναι· 
τίνες dk ol άγιοι καί έν ττοίοις αυτών λόγοις την διδασκαλίαν 
τιεσωίηνται εϊτιεϊν ονκ έχει»; Δήλον ώς ούκ δντων των 
εϊιιόντων άγιων.

Εϊτα, έπεώήπερ έκεϊνος έκ του τρίτον είναι τη τάζει 
15 καί τφ άζιώματι τό Πνεύμα τό άγιον τρίτον είναι καί τη 

φύσει συνήγαγε, κύίτοι μηόέ τταρά τοντο συναγόμενον, έν- 
δούς δ ρώγας καί καύ* ύπόέεοιν τιαραδεζάμενος, m l καί 
τρίτον είναι», φησί, <αη τάζει καί τφ άζιώματι τό Πνεύμα 
τό άγιον δ της εύοεδείας ίσως τταραδίδωοι λόγος, Χνα καί 

20 δλως ονγχωρήοωμεν, άλλ* ο&κ άνάγκη παρά τούτο τρίτον 
είναι αύτό καί τη φύσει». *Ως ούν χαέ* ύπόύεσιν πάροδε- 
ζάμενος, άλλ* ού τούτο δογματίζων αύτός, άμφισδητικώς ё- 
χοντα τόν λόγον ττροήγαγεν.

"Ο δέ φηοιν έν τφ  ττρώτφ των Πρός αύτόν Εύνόμιον, 
25 ώς «έστι τάζεως είδος ού κατά τήν ήμετέραν ύέσιν, άλλ* έκ 

τής κατά φύοιν αϋτοις ένντταρχούοης άκολουύίας», ού περί 
του ΥΙου καί τοΰ Πνεύματος άλλά περί τον Πατρός καί τον 
Y h v  ποιούμενος την διάλεζίν φηοιν, έν οϊς έγνωσμένον те 
καί άνωμολογημένον άπαοιν αϊτιατόν ρών εϊναι τόν ΥΙόν, τόν 

30 δέ Πατέρα αίτιον καί του αϊτιατόν προεσιινοσύμενον έζ ά- 
νάγκης, εΐ καί μή κατά χρόνον, ώς αύτός έχει φησι. Ταντ9 88 89 90 91 92

88. ΓρηγορΙου θεολόγου, Лбуос 23,11.
89. Κατ’ ΕΟνομΙου
90. Κατ' ΕΟνομΙου 3,1.
91. ΑΟτόθι.
92. Κατ' ΕΟνομΙου 1,20.
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τούς όποίους θά τό άποκαλύψη ή Τριάς ή τώρα ή ύστερα»®*.
’Αλλά, λέγουν, ό μέγας Βασίλειος είπεν είς τά συγ

γράμματα κατ’ Εύνομίου δτι έμαθε τούτο ώς κεκαθαρμένος 
έ ζ  άποκαλύψεως. Επιτρέπει δέ καί ό Γρηγόριος θεολόγος 
νά γνωρίζουν τούτην είς τούς κεκαθαρμένους είς τούς ό
ποίους θά τό άποκαλύψη ή Τριάς. ’Αλλ* δν τούτο είναι όρ- 
θόν, πώς όταν ό Εύνόμιος είπεν δτι έμαθεν άπά τούς άγίους 
δτι τό άγιον Πνεύμα είναι τρίτον κατά τάΕιν καί άΕίωμσ, 
δυααρεστηθείς άπό αύτόν ό θείος Βασίλειος καί δυσανασχε- 
τήσας θαρέως λέγει, «άπό τούς άγίους είπεν δτι τό έμαθε* 
ποιοι δέ είναι οί άγιοι καί είς ποια κείμενα έχουν κάμει τήν 
διδασκαλίαν αυτήν δέν δύναται νά εϊππ»9*; Είναι φανερόν 
δτι δέν ύπάρχουν άγιοι οί όποιοι είπον ταϋτα.

"Επειτα, έπειδή έκεϊνος έκ τού λόγου δτι τό άγιον Πνεύ
μα είναι τρίτον κατά τήν τάζιν καί τό άξίωμα συνήγαγεν 
δτι είναι τρίτον καί κατά τήν φύσιν, πράγμα τό όποιον δέν 
συνάγεται έξ αυτού, ύποχωρήσας ό μέγας καί παραδεχθείς 
καθ’ ύπόθεσιν, λέγει* «καί άν Ισως ή εύσεβής παράδοαις 
διδάσκπ δτι τό άγιον Πνεύμα είναι τρίτον κατά τάξιν καί 
άΕίωμα, διά νά ύποχωρήσωμεν έστω είς αύτό, δέν είναι έξ 
αυτού άναγκαίον νά είναι τρίτον καί κατά τήν φύσιν»". 
Παρουσίασε τάν λόγον λοιπόν άμφίσβητικώς, παραδεχθείς 
τό πρώτον σημεϊον καθ* ύπόθεσιν καί δχι δογματίζων ό 
ίδιος τούτο.

*Εκείνο δέ τό όποιον λέγει είς τό πρώτον θιβλίον Πρός 
τόν Εύνόμισν αύτόν, δτι δηλαδή «ύπάρχει είδος τάξεως όχι 
κατά τήν (δικήν μας θέσιν, άλλά έκ τής άκολουθίας ή όποία 
ύπάρχει είς αύτά κατά φύσιν»", τό λέγει όμιλών δχι περί 
τού Υίού καί τού Πνεύματος, άλλά περί τού Πατρός καί 
τού Υίού, όπου είναι γνωστόν καί παραδεκτόν άπό δλους δτι 
ό μέν Υ ίός είναι αίτιατόν, ό δέ Πατήρ αίτιον κατ* άνάγκην 
προεπινοούμενον άπά τά αίτιατόν, άν καί όχι χρονικώς, 
δπως αυτός Ισχυρίζεται έκεί. Δ ιά  τούτο λοιπόν Ισχυρίζεται 
καί χωρίς παραχωρήσεις καί άμφίσβητήσεις δτι ό μέν Πατήρ 
προτάσσεται τού Υίού, ό δέ Υ ίός είναι δεύτερος τού Πατρός.
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άρα καί χωρίς ένδοιασμών τε και αμφισβητήσεων, τόν μεν 
Πατέρα τιρονετάχδαι του Υιόν φησι, τόν δέ Υιόν δεντερεύ- 
ειν τού Πατρός, γράφων «ημείς δέ, κατά μέν την των αί
τιων πρός τα έζ αύτών σχέσιν, προτετάχΰαι του Υιόν τόν 

5 Πατέρα φαμέν, κατά δέ την τής (ρύσεως διαφοράν ονκέτι, 
ο&δέ κατά τήν τον χρόνου υπεροχήν». 9Εν δέ τφ τρίτφ πάλιν, 
«τάζει μέν», φησί, ιοδεύτερος τον Πατρός, δτι άπ έκείνον, 
καί άζιώματι, φύσει δέ ούκέτι δεύτερος».

Ούτως οίδεν όμολογονμένως έκ του Πατρός είναι τόν 
10 Υίόν, άλλ9 ούχί καί τό Πνεύμα έζ Υίοϋ. ΕΙ γάρ τοντ9 έγί- 

νωακεν, ονκ άν δλως ήμφισβήτει, отУ αν άπηγόρενε τρίτον 
είναι τή τάζει άπό τον Πατρός τό Πνεύμα τό άγιον άλλ9 
ούδέ κατά του Εννομίου και τοντ9 είπόντος λίαν έδνσχέραινε. 
Πρός δέ τούτοις καί τό δεντερεύειν τον Υίού τό Πνεύμα 

15 συν άμφιβολίφ πολλή καί κα№ ύπόδεσιν, άλλ9 ονχ ώς αυτός 
δοζάζων παραδεζάμενος, δείκνυται μηδ9 αυτός είδέναι, 
βπως έχονσι πρός άλληλα ό ΥΙός τε καί τό Πνεύμα σχέ- 
σεώς τε καί τάζεως.

"Οτι μέν γάρ άμα έζ άΐδίον ό ΥΙός τε και τό Πνεύμα 
20 τό άγιον, έν άλλήλοις τε δντα καί άλλήλων έχάμενα καί δι 

άλλήλων άφύρτως τε καί άμιγώς χωρονντα, καί δτι τούτων 
έκαστον τάζεώς τε καί σχέσεως είδος, καί ώς ό Υίός τε 
καί τό Πνεύμα τό άγιον έκ τού Πατρός άμα, εΐ και ονχ 
ώσαύτως, καί δτι δμάτιμα έζ δμοτίμου, και δτι τό έκπορεύ- 

2Βειν Ιδιότης δν τής πατρικής ΰποστάσεως ούκ έοτιν είναι 
τον Υίον, καί ώς ό λέγων καί τόν Υίόν τό έκπορεύειν έχειν 
σύγχυσιν ποιεί των δε ίων υποστάσεων, δνσσεδώς άδετων 
τήν άνωμολογημένην τάζιν έπΐ τού θεού — «δει γάρ», φησί 
καί Γρηγόριος ό τής ΰεολογίας έπώννμος, «τάς Ιδιότητας 

30 μένειν Πατρί καί Υ ίφ , ϊνα μή σύγχνσις ή παρά δεότψι τή 
καί τά &Ua είς τάζιν άγούση» — τούτην μέν ούν τήν άνω- 
μολογημένην τάζιν έπί τον Θεού καί ήμεϊς ίσμεν τήν δέ 
δεύτερον μέν έκ τον Υίον, τρίτον δέ άπό Πατρός τιδεϊααν 93 94 95

93. Αύτόθι.
94. Κατ’ ΕύνομΙου 3,1.
95. Λόγος 31,29.



ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΠΟΡΕΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΓ. ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ЛОГ. Α ' 149

όταν γράφη' «ήμεϊς δέ, κατά μέν τήν σχέσιν των αιτίων 
πράα τά παραγόμενα αύτών, δτι προτάσσεται ό Πατήρ του 
Υίοϋ, κατά δέ τήν διαψορόν τής φύσεως καί τήν υπεροχήν 
τοϋ χρόνου δχι»Μ. Εις δέ τά τρίτον ίσχυρίΖεται πάλιν δτι 
«κατά τάξιν μέν είναι δεύτερος έναντι τοϋ Πατρός, καθ' ό
σον άπά έκείνον προέρχεται, καθώς καί κατά τά άξίωμα, 
κατά δέ τήν φύσιν δέν είναι δεύτερος»94.

Ούτως ό Βασίλειος άναγνωρίζει όπωσδήποτε δτι ό 
Υίάς είναι έκ τοϋ Πατρός, άλλ’ δχι καί τά Πνεϋμα έκ τοϋ 
Υίοϋ. Διότι, δν άνεγνώριΖε τοϋτο, δέν θά τά συνεΖήτει 
καθόλου, οϋτε θά άπέρριπτεν δτι είναι τρίτον είς τήν τάξιν 
άπά τάν Πατέρα τά άγιον Πνεϋμα οϋτε θά δυσανεσχέτει 
σοβαρώς κατά τοϋ Εύνομίου ό όποιος είπε τοϋτο. Πρός  
τούτοις παραδεχθείς καί τά δτι τά Πνεϋμα είναι δεύτερον 
έναντι τοϋ Υίοϋ μέ πολλήν άμψιθολίαν καί καθ’ ύπόθεσιν, 
άλλ’ δχι κατά ίδικήν του πεποίθησιν, δεικνύει δτι δέν γνω
ρίζει οϋτε αύτάς ποίαν σχέσιν καί κατόταξιν έχουν μεταξύ 
των ό Υίάς καί τά Πνεϋμα.

Βεβαίως γνωρίΖομεν καί ήμεϊς αυτήν τήν παραδεδε- 
γμένην τάξιν έπί τοϋ θεοΰ* δτι δηλαδή ό Υ ίάς καί τά άγιον 
Πνεϋμα είναι άμοϋ έκ τοϋ άΐδίου, υπάρχοντα είς δλληλα 
καί είς δλληλα άνήκοντα καί δΓ άλλήλων προβαίνοντα 
άσυγχύτως καί όμιγώς, δτι έκαστον τούτων άποτελεϊ είδος 
σχέσεως καί τάξεως, δτι τόσον ό Υίάς όσον καί τά άγιον 
Πνεϋμα είναι άμοϋ έκ τοϋ Πατρός, δν καί δχι κατά δμοιον 
τρόπον, δτι είναι όμότιμα άπό όμότιμον, δτι τό έκπορεύειν 
τό όποιον είναι ίδιότης δέν είναι δυνατόν νά άνήκπ είς τό 
Υίόν, καί δτι ό λέγων δτι καί ό Υ ίός οχει τό έκπορεύειν 
συγχέει τάς θείας ύποστάσεις, δυσσεβως άθετών τήν πα- 
ραδεδεγμένην τάξιν έπί τοϋ θεού' όπως δέ λέγει ό έπώ- 
νυμος τής θεολογίας Γρηγόριος, «πρέπει αί Ιδιότητες νά πα
ραμένουν είς τόν Πατέρα καί τόν Υίόν, διά νά μή ύπάρΕπ 
σύγχυσις είς τήν θεότητα, ή όποία φέρει καί τά άλλα είς  
τάξιν»9*. Τήν άλλην όμως τάξιν, ή όποία θέτει τό άγιον 
Πνεϋμα δεύτερον έκ τοϋ Υίοϋ, τρίτον δέ έκ τοϋ Πατρός,
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τό Πνεύμα ιό άγιον ούθ' ημείς Χσμεν ούτε οΐ διδάσκαλοι και 
προασπισταϊ της ’Εκκλησίας.

Λατίνοι δέ, ώ της άνοιας όμού καί άπονοίας, την μέν 
ευσεβή \και άνωμολογη\ΐιένην δκείνην έπϊ τοϋ θεόν τάξιν 

5 άθετονσιν, ά δέ Βασίλειος ό μέγας και Γρηγόριος 6 θεολό
γος υπέρ αην οίκείαν γνώσιν δμολογούσιν είναι ώς απόρρη
τα δντα καί υπέρ ημάς, αύτοϊ καταλαβεΊν αύχονσι καί περί 
την άφραστόν τε καί άπερινόητον έχπόρενσιν τον Πνεύματος 
καινοφωνούσι, βλασφημούοι δε είπείν οϊκειότερον, έμμεσόν 

10 τε καί άμεσον θύτην λέγοντες καί προσεχή καϊ πόρρω, δι9 
ών κινδυνεύονσι καί εϊς χτίσμα κατασπαν τό Πνεύμα τό ά
γιον. Διό ονκ άναγκαίως ούδ9 άεϊ μετά τόν Υιόν παρά της 
θεόπνευστου τίθεται Γραφής (τό Πνεύμα τό άγιον.

Γοντο γάρ Λατίνοις συμβαίνει, τοίς έκ των δύο, πρώτου 
15 αΐτίον καϊ δευτέρου, λέγονσι τό έν καί μη κατά πάντα στέρ- 

γονσι την θεόσινενστον Γραφήν, άλλά κατ’ έξουσίαν άττα βού
λονται τιροστιθεΙοί τε καϊ όφαιρουσιν ήμίν δέ τοϊς έκ τον 
ένός εύσεβοφρόνως σέβουσι καϊ είς έν άναφέρουσι τά δύο, 
ήκιστα.

20 34. *Ίνα δέ σοι και λόγον δώμεν, μάλλον δέ καταξιώσω μεν
διδάξαι* τίνος ένεχεν ώς έπϊ πλείστον ό μέν Υιός μετά τόν 
Πατέρα, τό δέ Πνεύμα μ&τά τόν Υ7όν ήμϊν υμνείται, καϊ μν- 
είσδαι παραδέδοται; Ό  θεός καϊ Πατήρ, ή πάντων άρχή, 
ΥΙον Πατήρ έστι μονογενούς, 6ς καϊ πρϊν ή προστεθηναι τφ  

25 Πατρϊ σνννοείται πάραντα. Πώς οϋν όφέντες τόν καί πριν 
ή λεχθηναι ττροοεχέατατα τφ Πατρϊ νοούμενον, εύθνς άν τό 
Πνεύμα μετά τόν Πατέρα θείημεν; Διά τούτο μετά τόν ιού 
Πατρός ΥΙόν λέγεται τό Πνεύμα* μή δνναμένων γάρ ήμών 
άμφω προφέρειν διά γλώττης άμα, ώσπερ αρα καϊ έκ τον 

80 Πατρός ττροήλθον, εΐ πρό ιού ΥΙού τό Πνεύμα τφ  Πατρϊ 
σνννημένον θείημεν, δόξαι άν ΥΙός τό Πνεύμα* τό γάρ *Πα
τήρ' διομα εύθνς ουνειοάγει τη διανοίρ τόν Yi6>‘ ττροιάντες
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ούτε ήμείς γνωρίζομεν ούτε oi διδάσκαλοι καί προασπιταί 
τής ’Εκκλησίας γνωρίζουν.

Οί δέ Λατίνοι —  όποία άνοησία μαζί καί μανία —  τήν 
μέν εύσεβή καί παραδεδεγμένην έκείνην τάΕιν έπί τού Θ ε
ού  όθετοϋν, έκεϊνα δέ τά όποια ό Μ έγας Βασίλειος καί 
Γρηγόριος ό θεολόγος όμολογοϋν ότι είναι έπάνω άπό 
τήν ίδικήν των γνώσιν ώς όπόρρητα καί ύπεράνω ήμών, 
αυτοί καυχώνται καί νεωτερίζουν περί τήν άφραστον καί 
άπερινόητον έκπόρευσιν τοϋ Πνεύματος, βλασφημοϋν δέ 
θά έλέγομεν προσφυέστερα, λέγοντες αυτήν έμμεσον καί 
άμεσον, έγγυτέραν καί άπωτέραν, μέ τά όποια κινδυνεύουν 
νά καταβιβάσουν είς κτίσμα τά άγιον Πνεύμα. Δ ιά  τούτο 
τά άγιον Πνεύμα δέν τοποθετείται άναγκαίως ούτε πάντο
τε μετά τόν Υίόν άπό τήν θεόπνευστον Γραφήν.

Αύτό πράγματι συμβαίνει μέ τούς Λατίνους, οί όποιοι 
λέγουν άτι τά έν προέρχεται έκ των δύο καί δέν δέχονται 
καθ’ όλα τήν θεόπνευστον Γραφήν, άλλά προσθέτουν καί 
άφαιροϋν αύθαιρέτως δαα θέλουν. Δέν συμβαίνει όμως τά 
ίδιον μέ ήμάς, οί όποιοι εύσεβοφρόνως όμολογούμεν έκ τού 
ένός τά δύο καί άναφέρομεν είς έν τά δύο.

34. Διά νά οού δώσωμεν δέ λόγον, μάλλον δέ νά σέ 
καταΕιώσωμεν διδαχής* διά ποίον λόγον ώς έπ) τά πλεϊστον 
ό μέν Υ ίός ύμνεϊται άπό ήμάς καί διδάσκεται μετά τόν  
Πατέρα, τά δέ Πνεύμα μετά τόν Υίόν; Ό  θ εό ς  καί Π α
τήρ, ή όρχή των πάντων, είναι Πατήρ τού μονογενούς 
ΥΙού, ά όποιος καί πρίν προστεθή είς τόν Πατέρα συννοεϊ- 
ται άμέσως. Πώ ς λοιπόν θά όφήσωμεν έκεϊνον ό όποιος 
καί πρίν άναφερθή άκόμη νοείται πλησιέστατα είς τόν Π α
τέρα, διά νά θέσωμεν ευθύς μετά τόν Πατέρα τά Πνεύμα; 
Διά τούτο τά Πνεύμα λέγεται μετά τόν Υίόν τού Πατράς* 
έπειδή δηλαδή ήμείς δέν δυνόμεθα νά προφέρωμεν συγ
χρόνως διά της γλώσσης καί τά δύο, όπως άκριβως προ
ήλθαν έκ τού Πατράς, έάν θέσωμεν τά Πνεύμα συναπτό- 
μενον μέ τόν Πατέρα πρό τού Υίοΰ, τά Πνεύμα θά έφαί- 
νετο Υίός* διότι τό άνομα Πατήρ συνεισάγει ευθύς είς τήν 
διάνοιαν τόν Υίόν. Προχω ρούσες δέ πάλιν, άν θέσωμεν
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δ’ αύδις και μετά ιό Πνεύμα <προσεχώς ενθϊ>ς τιθέντες τον 
ΥΙόν, Πατέρα τό Πνεύμα ποιήσομεν νοεϊσθαι. Ό  γάρ Υιός, 
Πατρός Υιός καϊ σννεισάγει if) όιανοίμ τόν Πατέρα* και μά
λιστα τόν πρό αντον λεγόμενον' ό Δέ Υιός προσεχώς τφ  77 α- 

5 τρί τιθέμενος καί \τό μονογενές έαντφ φνλάττει και τό έκ- 
πορεντώς έκ Πατρός είναι τό Πνεύμα ον κωλύει. "Ο καϊ ό 
Ννσσαέων Γρηγόριός φηοιν, ούτινος οι λατινικώς φρονούν- 
τες τό ύψος της διανοίας μη χωρήσαντες, 7ΐόρρω μέν του 
Πατρός, ώ τής ασεβεί ας, Δοξάζουσι τό Πνεύμα, τιροσεχές 

10 δέ τοϋ Υιού. Ά λ λ ’ ουχ ότι ό Πατήρ τε καί Υιός άλληλα εϊσά- 
γονσι τfj διανοίφ κατά τούτο όντα τιρσσεχή, διά τούτο πόρρω 
τό Πνεύμα τού Πατρός καί ούκ άμέαως έξ αυτού. Άλλα  
περί μέν τούτων, ύστερον.

Νύν δ* 4να καί Δευτέραν ahiav άποδώμεν, ήτις καί αυτή, 
15 %να Διά πάντων σννετίσωμέν σε, διά την τιροειρημένην γέγο- 

νε* πρώτον ημών τό γένος Θεόν έγνω τόν Πατέρα καί Πα
τέρα τόν Θεόν, τής αύτον θεότητος φανερωθείσης τε και 
πιστενθείοης άμυδρώς, ώς γε σννήνεγκεν ήμϊν. Ε ί γάρ έ- 
πίσης ών Πατήρ καϊ προδολεύς, τόθ* ήμϊν ού Πατήρ αλλά 

20 προδολεύς ή έκπορεύων έκηρύττετο, πώς άν παραδεξάμεθα, 
μή δννάμενοί πω χωρήσαι διά τό νηπιώδες Siι, τήν έπίγνω- 
σιν τού έμφυτου πλούτον τής θεότητος; Τό Δέ *πατήρ9 όνομα 
και πρός ήμών έστι καϊ olov κοινόν έχομεν αυτό ταϊς έξ 
αϋιοΰ όμοουσίοις μέν αύτφ ήμϊν δέ δεσττοτικαϊς έκείναις 

25 νποσιάοεοιν. ΕΙ κ&κειναι μέν φύσει καϊ υπέρ ημάς έχονοιν 
αυτό, ήμών δ’ υπό φιλανθρωπίας καλεισθαι κατηξίεοσε — διό 
και Ιουδαίοι έλεγαν, «ημείς Πατέρα ϊχομεν τόν Θεόν» — οο- 
φώς ούν άγαν καϊ olov νττοκλέπτων τήν Διάνοιαν ήμών, μάλ
λον δέ ήμάς Δοτό τής τον πονηρού Δουλείας καϊ ψευδοΔοξίας 

30 και ψενΔολατρίας έπϊ τήν οϊκείαν Δεσποτείαν πρός θεογνω
σίαν ύφαιρονμένος καί τήν τον μονογενούς νπεμφαίνων οννειο-

W. Ιω. 6,41,
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τόν Υίόν έν συνεχεία ευθύς μετά τό Πνεύμα, θά κάμω- 
μεν νά νοήται Πατήρ τό Πνεύμα. Διότι ό Υ ιός είναι Y i0c  
Πατρός καί συνεισάγει εις τήν διάνοιαν τόν Πατέρα, καί 
μάλιστα τόν πρό αύτοϋ λεγόμενον* ό δέ Υ ιός τιθέμενος 
έγγύς τού Πατρός καί τό μονογενές φυλάττει δι’ έαυτόν 
καί τήν έκπορευτώς ϋπαρξιν τού Πνεύματος άπό τόν Π α
τέρα δέν έμποδίΖει. Αύτό λέγει καί ό Γρηγόριος Νύσσης, 
τό ύψος τής διανοίας τού όποιου δέν άντελήφθησαν οί 
λατινικώς φρονοϋντες, καί διά τούτο —  όποία άσέβεια —  
δέχονται τό Πνεύμα μακράν τού Πατρός καί έγγύς τού 
Υιού. Τό γεγονός όμως ότι Πατήρ καί Υ ιός εισάγουν άλ- 
λήλους εις τήν διάνοιαν κατά τούτο ευρισκόμενα έγγύς, 
δέν σημαίνει ότι τό Πνεύμα είναι μακράν τού Πατρός καί 
όχι όμέσως έ£ αύτοϋ. ‘Αλλά περί τούτων θά όμιλήσωμεν 
ύστερα.

Τώρα δέ, διά νά σέ συνετίσωμεν δΓ όλων των μέσων, 
θά όναφέρωμεν καί δευτέραν αιτίαν, ή όποία πάλιν προ
έρχεται άπό τήν προλεχθείσαν* τό γένος ήμών πρώτον 
Θεόν έγνώρισε τόν Πατέρα, καί Πατέρα τόν Θεόν, καθώς 
ή θεότης αύτοϋ έφανερώθη καί έπιστεύθη άμυδρώς, όπως 
συνέφερεν εις ήμδς. Διότι, άφοϋ είναι έζ ίσου Πατήρ καί 
προβολεύς, έκηρύττετο τότε εις ήμδς, όχι ώς Πατήρ άλλ* 
ώς προβολεύς ή έκπορευτής, πώς θά έπετυγχάνομεν τήν 
έπίγνωσιν τού έμφυτου πλούτου τής θεότητος, ένφ δέν 
ήδυνάμεθα νό τήν χωρέσωμεν άκόμη λόγω τής νηπιακής 
ήλικίας; Τό όνομα 'πατήρ* όμως καί πλησίον μας είναι καί 
τό έχομεν τρόπον τινό κοινόν μέ έκείνας τάς έξ αύτοϋ 
υποστάσεις, αί όποίαι εις αυτόν μέν είναι όμοούσιοι εις ή- 
μ|πς δέ δεσποτικαί. Έ άν δέ έκεϊναι μέν έχουν αύτό τό 
όνομα φυσικώς, ήμας δέ ήζίωσεν έκ φιλανθρωπίας νό τό 
καλούμεν, διό καί Ы Ιουδαίοι έλεγον, «ήμεϊς Πατέρα  
έχομεν τόν θεόν»··. Πολύ σοφώς λοιπόν καί τρόπον τινό 
ύποκλέπτων τήν διάνοιαν ήμών, μδλλον δέ *παραθύρων 
ήμδς όπό τήν δουλείαν τού πονηρού, τήν ψευδοδοζίαν καί 
ψευδολστρίαν, εις τήν ίδικήν του δεσποτείαν πρός θεο
γνωσίαν, συνεισέφερεν ύποδηλωτικώς καί τήν θεότητα
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έφερε θεότητα, Πατήρ κηρντ τέμενος αίηός. Μετ ανιόν 6 
Υίός τιεφανέρωται τφ κόσμφ, διά σαρκός ήμιν δφϋείς και 
σνναναοτραφείς· δς ονν έαυτφ καί τό Πνεύμα νπεδείκνυ, 
λάγοις tre καί έργοις διά πάντων πιοτούμενος, οννημμένον 

5 φύσει καίόμότιμον έαυτφ καί τφ  Πατρί. Μετά τόν Υίόν 
τό Πνεύμα τό άγιον έπεδήμησε τφ κόομφ, παρά μέν τον Υίον 
πεμπόμενον, ώς owe άντίύεον ουδέ άντίχριοτον, καί πεμπό- 
μενον ούχ άτιλώς καί απολύτως, άλλα χρονικώς καί πρός 
τινας καί δι αιτίαν· παρά δέ τον Πατρός έκπορενόμενον ον 

10 δι* αϊτίαν άλως, οδδέ χρονικώς ή πρός τινας, άλλ’ απλώς 
καί άπολύτως πάντη, ώς άμόδεον καί όμοούσιον καί τής αυ
τής ούχ ήττον έξημμένον τφ  Υ ίφ  αίτιας καί άρχής, τιαρ 
έαντον δέ έρχόμενον ώς κύριον καί αυτεξούσιον.

*Επεγέν&το δέ καί τρίτη τις αίτια τοίς ύοολόγοις, δι3 ήν 
15 μετά τόν ΥΙόν καί <έκ τών νου Υίον παριοτ&οιν ώς έπί ττλεϊ- 

οτον τό συναφές καί τέλειον καί όμοούσιον Πατρί τής δεό- 
τητος του Πνεύματος· δαι μετά τό κανενναοδήναι καί μετα- 
σκενασδήναι την πλειόνων κατά τον Υίον μανίαν, πολνειδώς 
άποδειχδείοης καί άναφανείοης καί στηριχδείοης άσφαλέσια- 

20 τα τής τούτου τιρός τόν Πατέρα σνμφυίας καί άμοτ ίμιας ό 
κατά τον δείου Πνεύματος έμφανέοτερον άνερριπίσδη πόλε
μος. Ταντ* άρα καί τοις δεολόγοις ό λόγος άπας, ον περί του 
τρόπον τής νπάρξεως, άλλα περί τής πρός τόν Υίόν όμοου- 
οιότητος τον Πνεύματος, εί καί Α,ατΐνοι βιάζονται τάς ρήσεις, 

Ιδμεύέλκοντες αν τών τήν διάνοιαν είς την οίκείαν κακόνοιαν.
35. *Αλλά γάρ ούτως ημιν ό έν τρισίν ύποστάσεοιν εϊς θεός 

έκπεφασμένος, οϋτω καί δοξάζεται* καί ουτω μιας είκόνος 
οϋσης καί μορφής έπί τής μόνης άνετδέου καί τιροοκυνητής 
Τριάδος — «ή γάρ Τριάς σννάπτεται μέν άδιαστάτως, σννε- 

30 στι δέ άϊδίως, εΙκόνα δέ προφαίνει μίαν καί τήν αύτήν», 
9Αδανάοιος ό μέγας λέγει — μι ας ονν ούτως είκόνος οϋσης 
έπί τής σεπτής Τριάδος, τόν μέν Υίόν τον Πατρός μορφήν 07

07. Μβγάλου 'Αθανασίου, Πρός τούς ΣοθίλλιανΙζσντας (όμΦί* 
θαλλ.) 11.
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του μονογενούς, καθώς αύτός έκηρύττετο Πατήρ. Μ ετ’ 
αύτόν έφανερώθη εις τόν κόσμον ό Υιός, φανείς είς ή- 
μάς σαρκικώς καί συναναστραφείς μέ ήμας’ αύτός δέ μαΖί 
μέ έαυτόν ύπεδείκνυε καί τό Πνεύμα, έπιβεβαιώνων μέ 
λόγους καί έργα άπό πόσης πλευράς ότι τούτο είναι φυ- 
σικώς συνημμένον ,μέ έαυτόν καί τόν Πατέρα. Μετά τόν 
Υιόν έπεδήμησεν είς τόν κόσμον τό άγιον Πνεύμα, ατελ- 
λόμενον μέν ύπό τού Υιού, ώς μή άντίθεον ούτε άντίχρι- 
στον, καί μάλιστα στελλόμενον όχι γενικώς καί άπολύτως, 
άλλά χρονικώς καί πρός ώρισμένους καί δΓ αιτίαν, ύπό 
τού Πατρός δέ έκπορευόμενον όχι δΓ αιτίαν ούτε χρονι
κώς ούτε πρός ώρισμένους, άλλά γενικώς καί άπολύτως 
έντελώς, ώς όμόθεον καί όμοούσιον καί έξαρτώμενον 
όπως καί ό Υ ιός άπό τήν ίδιαν αιτίαν καί άρχήν, παρ’ έαυ- 
τοϋ δέ έρχόμενον ώς κύριον καί αύτεζούσιον.

Ύφίστατο δέ καί μία τρίτη αίτια διά τήν όποιαν οί 
θεολόγοι ώς έπί τό πλεΐστον παριστάνουν τό συναφές καί 
τέλειον καί όμοούσιον τής θεότητος τού Πνεύματος πρός 
τόν Πατέρα μετά τόν Υιόν καί έκ τού Υιού* ότι μετά τόν 
κατευνασμόν καί τήν άνασκευήν τής μανίας τών πολλών 
κατά τού Υιού, άφοϋ ή συμφυϊα καί όμοτιμία τούτου πρός 
τόν Πατέρα πολυειδώς άπεδείχθη καί άσφαλέστατα κατε- 
φάνη καί έστηρίχθη, ένερριπίοθη φανερώτερα ό κατά τού 
θείου Πνεύματος πόλεμος. Διά τούτο λοιπόν καί όλη ή 
προσπάθεια τών θεολόγων ήτο, όχι διά τόν τρόπον τής 
ύπάρζεως τού Πνεύματος, άλλά περί τής όμοουσιότητος 
αυτού πρός τόν Υιόν, 5ν καί οι Λατίνοι πιέΖουν τά λόγια, 
ούροντες τήν διάνοιαν αύτών είς τήν ίδικήν των κακόνοιαν.

35. Βεβαίως ούτως άποκαλυπτόμενος είς ήμδς ό είς 
τρεις υποστάσεις είς θεός, ούτω καί δοζάΖεται. Καί καθώς 
ούτως είς τήν μόνον άνείδιον καί προσκυνητήν Τριάδα 
ύφίσταται μία είκών καί μορφή —  «διό ή Τριάς συνάπτεται 
μέν άδιαστάτως, συνυπάρχει δέ άίδίως, εικόνα δέ προ
βάλλει μίαν καί τήν αύτήν», λέγει ό Μ έγας * Αθανάσιος**— , 
καθώς λοιπόν έπί τής σεπτής Τριάδος μία είκών ύπάρχει, 
τόν μέν Υιόν λέγομεν μορφήν καί εικόνα τού Πατρός, τό
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τε καί εϊκόνα λέγομεν, τό δέ Πνεύμα, του Υιού. Οντω γάρ 
ήμΐν ώς εύδόκηοεν έαντήν έγνώρισε καί οντως έχειν πρός 
τόν Υίόν τό Πνεύμα λέγομεν, ώς αύήός πρός τδν Πατέρα· 
όμοίως γάρ άμφάτερα έχουοι πρός τόν Πατέρα, πλήν τον 

5 τρόπου^τής νπάρξεως, \ώς άνωτέρω διά πλειόνων άποδέδει- 
κται. Προσεχώς δέ τφ Πατρί ό Υιός έγνωσται ήμΐν καί 
διά τον αιροοεχώς τούτον έγνωομένον τό Πνενμα τό άγιον 
έφανερώάη, κηρνχύέν τε και πεμφ&έν έν τφ δνόματι αυτοί, 
ώς καί ούτος πρώην ήλύεν έν τφ τον Πατρός δνόματι. Και 

10 πάντα λέγομεν έχειν τόν-Υίόν τά τον Πατρός ανεν της αι
τίας. πάντα δέ τά τον Υίού τό Πνεύμα άνεν της νίότητος. 
Πάντα γάρ τον Παΐτρός όμοίως έχει δ Υίός τε και τό Πνεύ
μα άνεν της αΙτίας, σνμπεριβαλλούσης άμφω τάς υπαρκτικός 
καίΡ νπόστασίν διαφοράς. Διό καί πρό τον Υίού έστιν ού 

15 τίδεμεν τό Πνενμα, εϊ καί ώς έπ° έλαττον, ώς δέ έπϊ τιλεϊ- 
στον μετά τόν Υίόν καί μετά τόν Πατέρα τούτον, ϊνα των 
τριών ύπέρ ήμών μεγίστων έργων καί ΰεοπρεπών καί προ- 
μη&εοτάτων οικονομιών, συνεχή καί άδιάλειπτον την μνήμην 
φέροντες, σνντομωτάτην διά πάντων άποδιδώμεν τήν ενχα- 

20 ριατίαν.
36. Εύνόμιος δέ καί μετ* αύτόν οι λατινικώς φρονούντες 

μη οννετώς άκηκοότες τής πρός τόν θεόν τοιαύτης ευχαρι
στίας τών Πατέρων καί 'τής έν ταίς πρός τοτ>ς έτεροδόξονς 
άντιρρήοεοιν οίκονομίας μη δννηύέντες ουνίδειν, σννήγαγον 

25 κακώς έντενδεν τρίτον άπό Πατρός είναι τό Πνενμα τό 
άγιον, μηδέ τούτο σννιδόντες, ώς έϊγε τούτο ήν καί διά τούτο 
«ή φυσική τάξις τού τε Υίον πρός τόν Πατέρα καί τού άείον 
Πνεύματος πρός τόν Υίόν έδείκνντο, ουκ άν, έπαλλατηομένης 
έν τή &είρ Γραφή τής οννεκφωνήοεώς τών τριών προσκννη- 

30 τών προσώπων, ϊστιν ού μετά τό Πνεύμα δ Υίός έτίύετο, 
προαριάμονμένου δηλαδή τον άγίου Πνεύματος, καδάπερ καί 
ό πολύς έν δεαλογί? φησί Γρηγόριος, άτι «τά αύτά καί προ- 
αριδμεϊται ικαί ύπαρι/δμεΧται παρά τή Γραφή διά την Ισοτι
μίαν τής φύοεως>ν έν δέ τή παρονσίρ τών άπ* ΑΙγύπτου έπι-

98. Лбуос 31, 20.
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δέ Πνεύμα είκόνα τοϋ Υίοϋ. Διότι έγνώρισεν έαυτήν είς 
ήμός όπως ηύδόκησε καί λέγομεν ότι τό Πνεύμα έχει 
πρός τόν Υίόν τοιαύτην σχέσιν όποιαν αύτός πρός τόν 
Πατέρα* πράγματι άμφότερα έχουν σχέσιν πρός τόν Π α 
τέρα, πλήν τού τρόπου υπόρζεως, όπως έχει όποδειχθή 
άνωτέρω διά περισσοτέρων. Εγγύς δέ πρός τόν Πατέρα  
έγνώσθη εις ήμός ό Υίός καί δΓ αυτού τού γνωσθέντος 
έγγύς έφανερώθη τό άγιον Πνεύμα, κηρυχθέν καί πεμφθέν 
εις τό όνομα αύτοϋ, όπως καί αύτός ήλθε προηγουμένως 
εις τό όνομα τοϋ Πατρός. Καί λέγομεν ότι ό Υ ίός έχει 
όλα τό τού Πατρός πλήν τής σίτίας, όλα δέ τό τού ΥΙού τό 
Πνεύμα πλήν τής υίότητος. Διότι όλα τό τοϋ Πατρός έ
χουν έΕ ίσου ό ΥΙόο καί τό Πνεύμα πλήν τής αίτΙας, ή 
όποια συμπεριλαμβάνει άμφοτέρας τάς υπαρκτικός καθ' ύ- 
πόστασιν διαφοράς. Διά τούτο ένΙοτε θέτομεν τό Πνεύμα 
πρό τοϋ Υίοϋ, μολονότι σπανιώτερον, συχνότερον δέ μετά 
τόν Υίόν καί τούτον μετά τόν Πατέρα, ούτως ώστε ένθυ- 
μούμενοι συνεχώς καί άδιαλείπτως τό τρία υπέρ ήμών 
μέγιστα έργα, τάς θεοπρεπεϊς καί προνοητικός οίκονομίας, 
νά άποδίδωμεν δΓ όλων συντομωτότην τήν εύχαριστίαν.

36. Ό  Εύνόμιος δέ καί μετ' αυτόν οί λατινόφρονες, μή 
άκούσαντες μέ σύνεσιν τήν τοιαύτην πρός τόν θεόν εύχα- 
ριστίαν των πατέρων καί μή δυνηθέντες νά κατανοήσουν 
τήν μέθοδον κατά τάς άντιρρήσεις πρός τούς έτεροδόΕους, 
συνήγαγον άπό έδώ κακώς ότι τό άγιον Πνεύμα είναι 
τρίτον όπό ,τόν Πατέρα. Δέν κατενόησσν ούτε τούτο, ότι 
όν συνέθαινε τούτο καί διό τούτου έδεικνύετο ή φυσική 
τάΕις τού Υίοϋ πρός τόν Πατέρα καί τοϋ θείου Πνεύματος 
πρός τόν Υίόν, δέν θά έτίθετο ένίοτε ό Υ ίός μετά τό Πνεύ
μα, τό όποιον προαριθμεϊται, έφ* όσον ή συνεκφώνησις των 
τριών προσκυνητών προσώπων έναλλάσσεται είς τήν θείαν 
Γραφήν, καθώς καί ό μέγας είς τήν θεολογίαν Γρηγόριος 
λέγει, ότι «τό ίδια καί προαριθμούνται καί ύπαριθμοϋνται 
είς τήν Γραφήν λόγω τής Ισοτιμίας τής φύσεως»". Ε ίς  
τήν παρουσίαν δέ τών άπό τήν Αίγυπτον έπισκόπων καί 
ήμός παραινεί νά θεολογώμεν ούτω. λέγων, «θεολόγησε
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οκόπων καί ή μας ον τω παραινεί θεολογείν, «μετά Παύλου», 
λέγων, <(θεολόγησαν, τον πρός τρίτον ούρανόν άναχθέντος, 
ποτέ μέν σνναρτθμούντος τάς τρεις ύποστάσεις, καί τοντο 
ένηλλαγμένως, ον τετηρημένως ταϊς τάξεσι, προαριθμούντος, 

5 έναριθμονντος, νπαριθμονντος τό αντό».
*ΑλΧ’ ούδέ τό *δι ού9 μόνφ τф ΥΙφ  παρά τής θείας 

άπονενέμηται Γραφής’ 6 γάρ θείος Κύριλλος έν Θησανροίς 
φηοι, «Χρίστον τό Πνεύμα, ώς τον θεού Λόγον διά Πνεύ
ματος ήμίν ένοιχιζομένου». Τούτων ούν Εύνόμιός τε και τό 

10 των Λατίνων γένος, μηδένα ποιηοάμενοι λόγο*, τρίτον είναι 
τή τάξει καί τφ άξιώματι τό Πνεύμα τό άγιον έδογμάτισαν, 
ού τή καπά την άμολογίαν τάξει άλλά τή φυσική, κακώς. “Ο 
γε μην Εύνόμιός έντεύθεν τρίτον άπό τον Πατρός είναι και 
τή φύσει, ώς άμφοιέρονν κατ* αύτην όιαφέρον, προσεδογμά- 

1 5  τιοεν, οΐ δέ Λατίνοι καί έκ τον ΥΙον έκσταρεύεσθat τό Πνεύ
μα τό άγιον καταοκευάζονοιν.

37. *Ημεις δέ σνν τοϊς Ιεροΐς πατράσιν ώς έπϊ ιό πλεΐ- 
οτον τό Πνεύμα μετά τον ΥΙόν τιθέαμεν καί μετά τόν Πα
τέρα τούτον, ϊνα των τριών ύπέρ ήμών μεγίστου έργων καί 

20 θεοπρεπών καί προμηθεοτάτων οϊκονομιών συντομωτάτην ά- 
ποδίδωμεν διά πάντων τήν δοξολογίαν καί τήν ενχαριστίαν 
καί τήν άνάμνησιν ούχ δτι δεύτερα και τρίτα τή τιμή και 
τή άξίφ — καί γάρ δμότψα — ούδέ τήν δυάδα ποιονντες 
τον ένός άρχήν, ούδ* είς τήν δυάδα άναφέροντες τό έν, άλλ* 

25 εϊς ήμϊν Θεός, είς Sv αίτιον καί ΥΙον καί Πνεύματος άνα- 
φερομένων, έξ ού μόνον έχει καί τήν ύπαρξιν έκάτερον αυ
τών καί δτι μία άρχή, δ Πατήρ, ώς καί ό θαυματουργός 
Γρηγόριος λέγει, κατά τούτο τοίνυν εϊς θεός· καί δτι μία 
φυοις τοϊς τριοίν, αύηά γάρ ιά δύο καί τά τρία καί τό 

30 αύτοΰ καί τό άναφέρεσθαι εϊς αυτόν ού τήν φύοιν διαιρεί, 
<ШсЬ περί αύτήν διαιρείται, ούδέ γονν έξ αυτής έοτι κυρίως,

00. Лбуос 34,15. 
100. PG 75. 550 С.
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μα?) μέ τόν Παϋλον τόν άνελθόντα είς τρίτον ούρανόν, 
άλλοτε μέν συναριθμοΰντα τάς τρεις ύποστάσεις. καί μά
λιστα κατά έναλλακτικήν σειράν, χωρίς νά τηρή αύστηρώς 
τήν τάζιν, προαριθμούντα, έναριθμοϋντα, ύπαριθμοΟντα τό 
ίδιον»··.

’Αλλά δέν όπονέμεται μόνον είς τόν Υίόν τό *δι* ου’ 
Οπό τής θείας Γραφής’ διότι ό θείος Κύριλλος λέγει ε ίς  
τούς θησαυρούς, «λέγεται Χριστού τό Πνεύμα, έπειδή ό 
θείος Λόγος ένοικίΖεται είς ήμας διά Πνεύματος»1**. Χω
ρίς νά λαμβάνουν ούτά ύπ* δψιν ό Εύνόμιος καί τό γένος 
των Λατίνων, έδογμάτισαν κακώς ότι τό άγιον Πνεύμα εί
ναι τρίτον είς τήν τάζιν καί τό άζίωμα, όχι τήν κατά τήν 
Ομολογίαν τάζιν άλλά τήν φυσικήν. ’Από έδώ βέβαια ό μέν 
Εύνόμιος έδογμάτισεν ότι είναι τρίτον άπό τόν Πατέρα 
καί κατά τήν φύσιν, ώς διαφέρον δήθεν κατ’ αύτήν άπό 
άμφότερα, οί δέ Λατίνοι κατασκευάζουν δτι τό δγιον Πνεύ
μα έκπορεύεται καί έκ τού ΥΙοΰ.

37. Η με ίς  δέ μαΖΙ μέ τούς Ιερούς Πατέρας ώς έπί τό 
πλεϊστον θέτομεν τό Πνεύμα μετά τόν Υίόν καί τούτον 
μετά τόν Πατέρα, ούτως ώστε καθ’ δλα νά άποδίδωμεν 
συντομωτάτην τήν δοξολογίαν καί τήν εύχαριστίαν καί τήν 
άνάμνησιν διά τά τρία μέγιστα ύπέρ ήμών έργα καί τάς  
θεοπρεπείς καί προνοητικωτάτας οίκονομίας’ δχι διότι είναι 
δεύτερα καί τρίτα είς τιμήν καί άζίαν —  όφού είναι όμότι- 
μα —  ούτε διότι κσθιστώμεν τήν δυάδα άρχήν τού ένός 
ούτε διότι άναφέρομεν είς τήν δυάδα τό έν, άλλά διότι είς 
είναι δΓ ήμδς ό θεός, άφοϋ ό Υ ίός καί τό Πνεύμα άναφέ- 
ρονται είς έν αίτιον, άπό μόνον τόν όποιον έχει καί τήν 
ύπορζιν έκάτερον αυτών καί έπειδή μία είναι άρχή, ά 
Πατήρ, όπως λέγει καί ό θαυματουργός Γρηγόριος, κατ’ 
αυτό είναι είς ό Θεός* καί έπειδή μία φύσις εύρίσκεται 
είς τά τρία, καθ’ δσον αυτά τά δύο καί τά τρία, τό έζ αύ- 
τού καί ή άναφορά είς αυτόν, δέν διαιρούν τήν φύσιν, 
άλλά διαιρούνται γύρω άπό αύτήν, δέν προέρχονται λοι
πόν κυρίως έζ αυτής, μολονότι δέν ύπάρχουν χωρίς αύ
τήν, ούτε άναφέρονται είς αύτήν, δν καί δέν είναι χωρίς
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εΐ καϊ μη χωρίς αυτής, ούδ’ εις αύτήν Αναφέρεται, εί και 
μή άνεν τούτης' τό γάρ Βν, πώς άν αϋτό έαυτό γεννήσαι τε 
καϊ προβάλοιτο καϊ εις έαυτό άναφέροιτο; Ούό3 Αρχή τοίννν 
καϊ τά έξ αύτής, ουδέ αίτιον καί αίτιατόν αυτό έαντού τό Βν.

5 ΕΙ τοίννν ταύδ9 άπαντα, κατά ταύτα κυρίως καύ* ά καί με
ρίζεται, ταύτα δ3 έστϊν at τρεις υποστάσεις, είτ9 ούν τά τρία 
πρόσωπα της μιας τη φύσει δεότητος, όταν οΐ Λατίνοι λέ- 
γωσιν έξ άμφοτέρων τό Βν, των προσώπων δηλαδή φαον κα
πά τούτο γάρ και Αμφότερα, τό γάρ Βν ούκ αν ρηδείη ττο- 

10 τέ άμφότερα.
*ΕπεΙ ιτοίννν κατά ταντα λέγονσιν έκ των δύο τό Βν, καιΤ 

& καί ή Αρχή καί τό αίτιον καί νοείται καί λέγεται, έκ δύο 
Αρχών λέγουσι τό Βν καί δύο άρχάς καί δύο αίτια καί πολν- 
ύείαν εΐοάγονσιν. Ον γάρ μόνον ότι μία φύοις εϊς Θεός, 

15 άλλ9 ότι καί Βν πρόσωπον την Αναφοράν Βχει τά έξ αυτού, 
καί εϊς Βν οιίτιον καϊ μίαν Αρχήν τά έξ Αρχής Αναφέρεται- 
ον τά δύο μόνον άμφω, Αλβά και έκάτερον αύτών χωρίς. 
Καί διά τούτο μία τής δεότητος Αρχή καί εϊς θεός έστι καϊ 
κατά ταύτην τήν Αναφοράν· ότι καϊ έκάτερον Αναφέρεται είς 

20 Βν Αμέσως. ΕΙ γάρ μή Αμέσως και τό Πνεύμα έκ Πατρός, 
τό έμμέσως τούτο δύο έξ Ανάγκης τά αίτια ποιεί τού Πνεύ
ματος, τό τε μέσον καϊ τό άκρον, και ούκ Βνι διά τήν όντως 
Βχονοαν Αναφοράν Βνα Θεόν τά τρία είναι* μάλλον δέ ουδέ 
Θεόν εϊιαι τό διά μέσης δεότητος έκ τού Πατρός* έπϊ γάρ 

25 τά κτίσματα ήλδεν ό Πατήρ διά μέσης δεότητος κατά τούς 
δεολόγους.

38. Ού γάρ ώς Πατήρ ταύτ9 Βκτνοεν, άλλ9 ώς θεός. *0 
δέ Υίός είς Θεός μετά Πατρός* διά τούτο έκ Πατρός δι9 Υίού 
ώς έξ ένός Θεού τά κτίσματα και μία ή Αρχή των κτισμάτων, 

30 6 Θεός. Γεννρ δέ 6 Θεός και έκποριεύει ώς Πατήρ των 
αύτφ ονναϊδίων φώτων. ΕΙ γούν έκ Πατρός δι* Υίού ώς 
έξ ένός έστι τό Πνεύμα ιό άγιον, ονχ ώς έξ ένός Βσται Θεού, 
τού Πατρός καϊ τού Υίού, <Ш* ώς έξ £>*ός όντος Πατρός, τού 
Πατρός καϊ τού Υίού. Καϊ τούτης τής σνγχύοεως τίς Αν



αύτήν* διότι πώς θά ήτο δυνατόν τό έν νά γεννήση καί νό 
προθάλη έαυτό καί νά άναφέρεται είς αύτό; Τό έν λοι
πόν δέν είναι άρχή καί τό παράγωγά της, ούτε αίτιον καί 
αίτιατόν αύτό έαυτοΰ. Έ άν λοιπόν δλαι αύταί αί άναφο- 
pal άνήκουν κυρίως είς όσα μερίζονται, αύτό δέ είναι ai 
τρεις ύποστάσεις ή τό τρία πρόσωπα της μιας τήν φύσιν 
θεότητος, όταν οί Λατίνοι λέγουν ότι τό έν προέρχεται έΕ 
άμφοτέρων, προφανώς έννοοΰν τό πρόσωπα* διά τούτο 
άλλωστε λέγονται ’άμφότερα’, άφοϋ τό έν δέν θά έλέγετο 
ποτέ 'άμφότερα*.

’Επειδή λοιπόν λέγουν τό έν καί έκ των δύο ύπό τήν 
έννοιαν καί τόν λόγον τής άρχής καί τού αίτίου, λέγουν 
τό έν έκ δύο άρχών καί είοάγουν δύο άρχάς καί δύο 
αίτια, καί πολυθεΐαν. Είναι δέ είς ό Θεός, όχι μόνον διότι 
είναι μία ή φύσις, άλλό καί διότι τό έΕ αύτού προερχό
μενα έχουν είς έν πρόσωπον τήν όναφοράν, τό δύο όχι 
μόνον μαΖί άλλό καί τό καθέν χωριστά. Καί διό τούτο μία 
είναι ή άρχή τής θεότητος καί είς ό θ εός καί ώς πρός 
τήν όναφοράν όκόμη, καθ’ όσον καί τό καθέν χωριστά ά- 
να φέρεται άμέσως είς τό έν. Διότι έάν δέν είναι άμέσως 
έκ τού Πατρός τό Πνεύμα, τούτο τό έμμέσως καθιστά 
δύο τά αίτια τού Πνεύματος, τό μέσον καί τό δκρον, καί 
λόγω τής τοιαύτης όναφορας δέν είναι δυνατόν τά τρία 
νά είναι είς θεός* μάλλον δέ δέν είναι χδν δυνατόν νά 
είναι θ εός τό διά μεσαΖούσης θεότητος προερχόμενον 
έκ τού Πατρός* διά μεσαΖούσης θεότητος ήλθεν ό Πατήρ  
μόνον είς τά κτίσματα κατά τούς θεολόγους.

38. Πράγματι δέν έκτισε ταϋτα ώς Πατήρ, άλλ’ ώς 
θεός. Ό  δέ Υ ίός είναι είς θ εό ς  μαΖί μέ τόν Πατέρα* διά 
τούτο τά κτίσματα προέρχονται έκ Πατρός δι* Υίού ώσάν 
έΕ ένός θεού καί μία ή άρχή των κτισμάτων, ό θεός. 
Γεννά δέ ό θ εός καί έκπορεύει ώς Πατήρ των συναϊ- 
δίων μέ αύτόν φώτων. ’Εάν λοιπόν τό άγιον Πνεύμα είναι 
έκ Πατρός δι’ Υίού ώς έΕ ένός, δέν θά είναι ώς έΕ ένός 
θεού, τού Πατρός καί τού Υίού, άλλ’ ώς έΕ ένός Πατρός, 
τού Πατρός καί τού Υίού. Ποία δέ σύγχυσις θά ήτο άτο-
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άτοπωτέρα γένοιτο; Διό και ταύτην οί Λατίνοι φεύγοντες, 
ώς έζ ένός φασι Θεόν· 8 χώραν ονδαμόδεν έχει, καδάπερ 
άναηέφηνε* xal ταϋδ9 8τι καϊ τό Πνεύμα εϊς Θεός έοτι μετά 
Πατρός τε καί Υίον.

S Τοιγαρονν, έπετδήπερ τιάντη τε και πάντως tig  ύπάρχει
ό Πατήρ, ούκ άμφω ό ΥΙός τε καί τό Πνεύμα, άλλα καί 
χωρίς έκάτερον μίαν άρχήν καί 8ν αίτιον έχει μόνον, τόν 
Παπέρα. Καί οϋτω μία τής δεότητος άρχή, κάν οί λατινικώς 
φρονούντες έγκαλούμενοι, πώς δύο λέγουοιν έπΧ τής θεότητας 

10 άρχάς, άπολογεϊοδαι οίωνται μίαν αρχήν ϊσχυριζάμενοι δο- 
ξάζειν τοϋ Υίον ιε καϊ τον Πνεύματος' σοφίζεσδαι γάρ η
μάς δονλόμενοι τούτο διαδεδαιοννται, ώς καί την άρχήν ё- 
φδημεν είπόντες. Αύιό γάρ τούτό έοτι τό παρ9 ημών έγκα- 
λονμενον αύτοϊς· πώς Υίον μέν καί τον Πνεύματος μίαν τήν 

15 άρχήν φαοι, τον δέ ένός Πνεύματος δύο λέγονσιν άρχάς; 9Ε
κείνοι δέ 7τερΧ τον ένός έρωτώμενοι, οοφιοτικφς περί τών 
δύο τήν άπόκριοιν ποιούνται' αψών αύτών μάλλον ή τών πνν- 
δανομένων καταοοφιζόμενοι.

39. Πατήρ μέν ούν καί άρχή καί αίτιον έπϊ Θεόν πάντη 
20 τ·ε καΧ πάντως i v  προβολεύς γάρ παρ' ούδενός τών άποοτό- 

λων ή τών εύαγγελιοτών δκλήδη, άλλα καί άντί τούτον ή τον 
Πατρός άπέχρηοεν αύτοϊς φωνή. *Αρχήν δέ λέγω ού τήν 
καταρχήν, ούδέ τήν δημιουργικήν, ούδ9 ή τό τής δεσποτείας 
έοτϊν έπώνυμον.

25 40. Καί τοίννν 6 θεός xal Πατήρ, καδό Πατήρ, άρχή
καΧ αίτιός έοτι' καί καδό άρχή, Πατήρ τών φώτων, δηλαδή 
Υίον καϊ Πνεύματος· κα\ καδό αίτιος, αίτιος, άρχή τε καί 
Πατήρ. ΕΙ ούν *αί ό Υίός αίτιός έοτι τον Πνεύματος, έ$ 
άνάγκη έσται καΧ άρχή καΧ Πατήρ ώς αίτιος· ώς γάρ τον 

30 άνδρώπσν, καδό άνδρώπου έπκηήμης δεκτ ικού νττάρχοντος, 
τόν έηιοτήμης δεκτικόν ούκ ivt μη καϊ άνδρωτιον ύπάρχειν, 
ούτω καΧ έπΧ Θεόν' έτιεΧ ό Πατήρ, καδό Πατήρ, άρχή καΧ 
αίτιός έοτι, τόν αίτιον υπάρχοντα ούκ ivt μή καΧ άρχήν είναι 
καΧ Πατέρα, καίτοι τον δεολόγον Γρηγορίον γράφοντας, «ού-
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πωτέρα άπό αύτήν; Διό, άποφεύγοντες ταύτην οΙ Λατίνοι, 
λέγουν (be έ£ ένός Θεοϋ, πράγμα τό όποιον δέν έχει 
πουθενά στήριγμα, δπως άπεδείχθη, καί μάλιστα όταν τό 
Πνεύμα είναι είς Θεός μετά Πατρός καί Υίού.

Επομένως, έπειδή παντού καί πάντως εϊς είναι ό  
Πατήρ, όχι μόνον άμφότερα ό Υ Ιός καί ό Πατήρ, άλλά 
καί τό καθέν χωριστά μίαν άρχήν καί έν αίτιον έχει μόνον, 
τόν Πατέρα. Καί οϋτω μία είναι τής θεότητος άρχή, καί 
άν οί λατινόφρονες, έγκαλούμενοι πώς λέγουν δύο άρχάς 
τής θεότητος, νομίζουν ότι άπολογοϋνται μέ τό νά ίσχυ- 
ρίέωνται ότι δέχονται μίαν άρχήν τού Υίού καί τού Πνεύ
ματος' διότι διαβεθαιώνουν τούτο θέλοντες νά μάς παρα
πλανήσουν, όπως ειπομεν καί είς τήν άρχήν. Πράγματι 
έκεϊνο διά τό όποιον τούς κατηγοροϋμεν είναι τούτο* πώς 
τού μέν Υίού καί τού Πνεύματος δέχονται μίαν άρχήν, 
τού δέ Πνεύματος λέγουν δύο άρχάς; ’Εκείνοι δέ έρω- 
τώμενοι, άποκρίνονται σοφίστικώς, έαυτούς μάλλον παρά 
τούς έρωτώντας παραπλανώντες.

39. Πατήρ λοιπόν καί άρχή καί αίτιον είς τόν Θεόν 
παντού καί πάντως είναι έν' προβολεύς δέ δέν ώνομάσθη 
άπό κανένα άπόστολον ή εύαγγελιστήν, άλλά άντί τούτου 
άρκετόν ήτο είς αύτούς τό όνομα 'Πατήρ*. Ά ρχήν δέ 
έννοώ όχι τήν έκκίνησιν, ούτε τήν έναρζιν τής δημιουρ
γίας ούτε τήν έζουσίαν.

40. Επομένω ς ό θεός καί Πατήρ, είναι άρχή καί 
αίτιος’ καί ώς άρχή, Πατήρ τών φώτων, δηλαδή Υίού καί 
Πνεύματος' καί ώς αίτιος αίτιος, άρχή καί Πατήρ. Έ άν  
λοιπόν καί ό Υ Ιός είναι αίτιος τού Πνεύματος, ώς αίτιος 
θά είναι κατ’ άνάγκην άρχή καί Πατήρ. Ό π ω ς  δηλαδή 
έπί τού άνθρώπου, έπειδή δεικτικός έπιστήμης είναι μόνον 
ό άνθρωπος, ό έπιστήμης δεκτικός δέν είναι δυνατόν νά 
μή είναι καί άνθρωπος, οΰτω καί έπί Θεού' έπειδή ό Π α
τήρ ώς Πατήρ είναι άρχή καί αίτιος, αύτός ό όποιος είναι 
αίτιος δέν είναι δυνατόν νά μή είναι άρχή καί Πατήρ, μο-



τως είναι ΥΙόν κυρίως τόν Yl6v, δτι μή Βστιν οΰτος καί 
Πατήρ».

*Ορής άδετουμένην σαφώς τήν μοναρχίαν καί τό καδ* ν- 
πόσταοιν ένιαϊον του Πατρός ύττό των λεγόντων καί έκ του 

5 Υίον τό Πνεύμα καί μή άναγόντων έκάτερον των προσώπων 
εϊς μίαν μόνην, τήν τής δεότητος πηγήν; Μία γάρ φύσις 
καί οί πάντες άνδρωποι, άλλ* ονχ εϊς οί πάντες άνθρωπος. 
Καίτοι δι’ άλλήλων, μάλλον δέ διά των πρό ημών, άναχδείη- 
μεν άν είς δνα τόν τιρσπάτορα, άλλ* εύδύς πολλά τά αίτια, 

10 καί obx έξ ένός ημείς διά τοΰτο καί ούχ εϊς. *Αρ* ού φα- 
νερώς καινοτομεϊς δ λατινικώς φρονών;

41. Καί εϊ μή πρό ύμών έλλιπές ήν τό κα№ ή μάς εύαγ- 
γέλιον, δ «έκηρύχδη έν έδνεοιν, έπιοτεύδη έν κόομφ», καί 
τον Θεόν σωτήριος χάρις» καί ή κατ’ αύτήν θεογνωσία, ή 

15 паюιν έκφανεϊοα καί διδάξαοα πάντας, εϊ μή «κεκένωται ή 
πίοτις», ε ϊ μή διέφδαρται τά τής δμολογίας, αϊς καί ένήδλη- 
σαν καί ένήσκησαν ι(τό τών μαρτύρων ήμιν περικείμενον νέ
φος», δ τών δσίων παμπληθής κατάλογος, δ τών διδασκάλων 
δεοδίδακτος δίασος, πάντες οί δργφ καί λόγφ καί τοϊς καδ* 

20 έαντούς παδήμαοι μαρτνρήοαννες τή άληδείρ, υπέρ ής καί 
μέχρι δανάτον καλώς ποιονντες έν έστησαν, καί ούχ υπέρ 
αντής μόνον ή καί kαυτών, άλλά καί ύπέρ τον ήμετέρου στη- 

ριγμοϋ —  εϊ μή τανδ’ άπαντα καί ή τών άτώ Χρίστου καλον- 
μένων πίοτις έλλιπής, διακενής δντως σν προσδήκας έξενρί- 

25 οκεις καί κατά τής σεαυτον καινοτομεϊς ψυχής.
Ε ϊ μέν γάρ έγίνωακον καί έξ Y b v  τό Πνεύμα, τίνος 

δνεκεν ον παρρηοίρ διετέλεοαν κηρύττοντες καί διά τών 
Ιερών συνόδων πολλών καί πολλάκις γενομένων δεδαιώσαν- 
τες; Άλλ* ουκ έγνωσμένον ήν α&τοϊς; Οϋχονν οϋδ* ήν οϋτω 

30 τάληδές' πάντα γάρ έγνώριοεν αϋτοϊς δ δ ι* ή μάς έγντοομέ* 
νος καδ* ή μάς. Καί πάντα κατά τήν έπαγγελίαν έδίάαξεν αν-
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λονότι ό θεολόγος Γρηγόριος γράφει, «ό Υίός είναι κυρίως 
Υίός διά τόν λόγον ότι δέν είναι καί Πατήρ»1·1.

Βλέπεις ότι όθετεϊται σαφώς ή μοναρχία καί τό καθ' 
ύπόστασιν ένιαϊον του Πατρός άπό έκείνους οί όποιοι λέ
γουν ότι τό Πνεϋμα είναι καί έκ τοϋ ΥΙοϋ καί δέν άνά- 
γουν έκάτερον των προσώπων είς μίαν μόνον πηγήν, τήν 
της θεότητος; Καί οί άνθρωποι είναι όλοι μιας φύσεως, 
όλλό δέν είναι όλοι είς άνθρωπος. Μολονότι δΓ όλλήλων, 
μάλλον δέ διό των προγόνων μας, θά ήτο δυνατόν νά 
όναχθώμεν είς τόν ένα προπάτορα, όλλ’ είς τό άμεσον 
παρελθόν τό αίτια είναι πολλά καί ήμεϊς δέν προερχόμεθα 
άπό έν’ διό τούτο καί δέν εϊμεθα είς. ”Αρά γε, σύ ό λατι- 
νοφρονών, δέν καινοτομεϊς όλοφάνερα;

41. Έ όν  πριν άπό σάς δέν ήτο έλλιπές τό Εύαγγέλιόν 
μας, τό όποιον «έκηρύχθη είς τό έθνη, έπιστεύθη είς τόν 
κόσμον»1", καί «ή σωτήριος τού θεού χάρις»1"  καί ή άπό 
αυτήν προερχομένη θεογνωσία, ή άποκαλυφθεϊσα είς ό
λους καί διδάξασα όλους, έόν δέν «έχη κενωθή ή πί- 
στις»1", έόν δέν έχη διαφθαρή τό όντικείμενον τής όμο- 
λογίας, μέ τήν όποίαν ήθλησαν καί ήγωνίσθησσν «τό γύρω 
μας νέφος των μαρτύρων»1", ό πολυπληθής κατάλογος 
των μαρτύρων, ό θεοδίδακτος θίασος των διδασκάλων, 
δλοι οί μαρτυρήσαντες τήν άλήθειαν μέ έργον καί λόγον 
καί τό παθήματό τους, υπέρ τής όποίας ύπέμειναν καί τόν 
θάνατον καλώς πράττοντες, καί όχι μόνον ύπέρ αυτής ή 
καί έαυτού, όλλό καί ύπέρ τού (δικού μας στηριγμοϋ' έόν 
όλα αύτά καί ή πίστις τών φερόνΤων τό άνομα τού Χρι
στού δέν ήσαν έλλιπή, τότε έσύ πραγματικό ματαίως έξευ- 
ρίσκεις προαθήκας καί καινοτομεϊς έναντίον τής ίδικής 
σου ψυχής.

Διότι, έόν έγνώριξσν άτι τό Πνεύμα προέρχεται καί 
έξ Υίοϋ, διστί δέν τό έκήρυττον συνεχώς έλεύθερα καί 
δέν τό έπεβεβαίωσαν διό ,τών πολλών καί πολλάκις συγ- 
κροτηθειαών ίερών συνόδων; 'Αλλά δέν τό έγνώριμον; 
Τότε λοιπόν δέν ήτο όληθές* διότι ό γνωοθείς δΓ ήμάς 
μεταξύ ήμών όλα τούς τό έγνώρισεν. Καί όλα τούς τό έδί-
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τους τό Πνεύμα καί διά ζονζ* έδίάαξεν, %ν' ημάς οϋτοι διδά- 
ξωσιν, ώς έδιδάχθησαν, ώς καί άνωτέρω εϊρηται. ΕΙ γάρ 
τούτο λέγειν τολμήσεις, ώς ούκ έγνωσαν οί πρό ημών θεο
λόγοι τάληθές, ώς καί τούτο μηδέν ήττον βλάσφημον άπο- 

5 πεμψόμεθα.
Τίς γάρ εϊ ό τοϋτο γρύξαι τολμών; Ποία δ’ ισάριθμος 

σύνοδος, μάλλον δέ πόσαι και πού μαρτνρηθεΐοαι παρά τον 
Πνεύματος, δ καί ζώσιν έκείνοις καί γεγονόσιν έξ ανθρώ
πων οννεμαρτύρησε, καί άεΐ συμμαρτνρεΐ τε και συμμαρτυρή- 

10 αει διά των έπϊ τοϊς οοροϊς τούτων τελουμένων τε κα\ τελε- 
σθησομένων θαυμάτων; Ά λ λ ’ έχω κάγώ, φηοί, πολλούς τών 
πατέρων ονμμαρτνρονντάς μοι τη προσθήκη. Τ ί ονν, έτερα 
μέν ούτοι κοινή ουνειλεγμένοι παρεδίύουν τή έκκληοίη, έτερα 
δέ καθ3 έαντους έδογμάτιζον; Οϋμενουν. Ά λ λ * ή παραχαράτ- 

15 τεις αύτός ή παραλογίζη καί παρεξηγή, μή μετά τού Πνεύ
ματος έρμηνεύων τά είρημένα διά τού Πνεύματος.

42. Ού μην, άλλ* εϊ καί τούτο θείημεν, δπερ ούκ έστιν, 
ου προσδεκτέα μάλλον τά κοινή τιαραδεδομένα τών ιδίως 
είρημένων έκάστω; ’Εκείνα μέν γάρ πρός τφ πάντων είναι 

20 καί άνεπιχείρητα τοϊς κακόνργοΰσι καί τφ  παραχαράττειν 
δολούσι τόν τής άληθείας λόγον, πάσιν έγνωσμένα σοφοίς τε 
καί Ιδιώταις καί διά στόματος άεί φερόμενα. Τά δέ μή έπί 
τοσοΰτο κσθωμιλημένα νποπτά έατι καί μάλιστα προαγόμενα 
παρά Λατίνων, οϊ καί τφ φανερωτάτφ τής πίστεως ουμδόλφ 

Я5 διά προσθήκης νπεδούλευααν. ΟΙ γάρ τφ έν τοϊς τών ώς 
άληθώς χριστιανών άπάντων οτόμασι κειμένφ καί τής η
μέρας έκάστης πολλάκις άνακηρυττομένφ προσθήκην έπινοή- 
σαντές τε καί τόλμήσαντες, τί ούκ άν έδρασαν έν τοϊς αγι·ο- 
ονμένοις παρά τών πλειόνων; Τά γοϋν μή κοινά μη[δέ καθω- 

30 μιλημένα ύποπτό έστι, μή πονηρός άνθρωπος ένέσπειρεν αν-
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δα£ε τό Πνεύμα κατά τήν έπαγγελίαν καί τά έδίδαξε διά 
τοϋτο, διά νά διδάξουν αυτοί ήμδς όπως έδιδάχθησαν, 
καθώς έλέχθη όνωτέρω. Έ άν τολμήσης βέβαια νά εϊπης 
τοϋτο, δτι οί προηγούμενοι όπό ήμδς θεολόγοι δέν έγνώ- 
ρισαν τήν όλήθειαν, θά όπορρίψωμεν καί τοϋτο ώς δχι μι- 
κροτέραν βλασφημίαν.

Ποιος δμως είσαι σύ ό όποιος τολμρς νά γρύξης; 
Ποια δέ ισάριθμος σύνοδος, μάλλον δέ πόσαι καί ποϋ, 
μαρτυρηθεϊσαι ύπό τοϋ Πνεύματος, τό όποιον συνεμαρτύ- 
ρησε μέ αύτούς καί δταν έξων καί ήσαν μεταξύ των άν- 
θρώπων, καί πάντοτε συμμαρτυρεί καί θά συμμαρτυρη διά 
τών θαυμάτων τά όποια τελούνται καί θά τελοϋνται έπάνω 
εις τούς τάφους τούτων; ’Αλλά, λέγει, έχω καί έγώ πολ
λούς τών πατέρων, οί όποιοι συμμαρτυροϋν μέ έμέ διά 
τήν προσθήκην. Τί λοιπόν, άλλα έδίδασκον εις τήν έκκλη- 
σίαν δταν συνηθροίξοντο εις συνελεύσεις καί άλλα έ- 
δογμάτιξον καθ’ έαυτούς; Καθόλου. Αλλά  ή παραχαράτ- 
τεις τήν άλήθειαν ή παραλογίζεσαι καί παρεξηγείς, έρμη- 
νεύων χωρίς τό Πνεϋμα τά λεχθέντα διά τοϋ Πνεύματος.

42. ’Αλλ’ δμως, άκόμη καί δν ύποθέσωμεν τοϋτο, δν 
καί δέν είναι όρθόν, δέν πρέπει νά δεχθώμεν μάλλον τά 
άπό κοινοϋ διδασκόμενα άπό τά ίδιωτικώς λεγάμενα ύπό 
έκάστου; Διότι έκεϊνα μέν, έπειδή άνήκουν είς όλους, 
είναι άπρόσβλητα όπό τούς διαστροφείς καί παραχωράττον- 
τας δολίως τόν λόγον τής άληθείας, διότι είναι γνωστά 
είς σοφούς καί άμορφώτους καί φέρονται είς τό στόματα 
όλων. Τά δέ μή συζητημένα τόσον πολύ είναι ύποπτα, καί 
μάλιστα δταν προβάλλωνται άπό τους Λατίνους, οί όποιοι 
έπεβουλεύθησαν άκόμη καί τό φανερώτατον σύμβολον τής 
πίστεως διά προσθήκης. Πράγματι έκείνοι οί όποιοι έπενόη- 
σαν καί έτόλμησαν νά κάμουν προσθήκην είς τό σύμβολον 
τό όποιον εύρίσκεται είς τά στόματα όλων τών πραγματι
κών χριστιανών καί όπαγγέλλεται καθημερινώς πολλόκις, 
τί δέν θά έπραττον είς τά άγνοούμενα ύπό τών περισσοτέ
ρων; Πράγματι τά μή κοινά μήτε είς κοινήν χρήσιν είναι 
ύποπτα, μήπως πονηρός άνθρωπος ένέσπειρεν είς αύτά ξι-
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,τοΐς ζιζάνια. Ταντα άρα, καν μέν δμολογώοι τή κοινή 6μο- 
λογίφ, προοδεκτέα· άν δέ μή, ονχί.

'Όμως έν δεντέρφ λόγω τά δοκονντα σημμαρτυρειν οον 
τή καινοτομία άψόμεύα και άπελέγξομεν, Θεόν διδόντος, ονκ 

5 έκεϊνα, άπαγε, άλλα σέ τά καλώς λελεγμένα έκλαμβάνοντα 
κακώς, καϊ μή τοϊς σαφέσι τά άσαψη καί τοϊς παρρηοίρ, ειρη- 
μένοις τά έν τφ  κρνπτφ σνμβιβάζοντα πρός δνναμιν.

Νϋν δ9 άνακεφαλαιωσώμε&α τόν νυν λόγον, κάδ9 ούτω 
τά λείποντα προσδώμεν.

10 1. Πρώτον μέν οϋν έξελήλεκται κενή τνγχάνουσα παν-
τάηασιν ή τής προοδήκης τούτων πρόφαοις.

2. "Επειτα δέδεικται ονννπακουόμενον τό 'μόνον9, όταν 
λέγηται παρά τον Πατρός έκπορενόμενον τό Πνεύμα τό ά
γιον έπεί κάν τφ αντφ σνμβόλφ παρά τον Πατρός άκονον-

15 τες γεννηύέντα τόν ΥΙόν, έκτός άντιλογίας πάσης δεχόμεΰα 
ονννπακουόμενον τό 'μόνου9.

3. Τούτφ ουνείρομεν έξης* ώς εί και άνεπιλήπτως είχε 
τό λέγειν καϊ he τοϋ ΥΙον τό Πνενμα, τφ  σνμβόλφ προοτεϋεϊ- 
οδαι παρά Λατίνων ονκ έχρήν. 9ΕπεΙ κάν εϋ έχον εις τό

20 έξης άναφανή, τιροο&ετέον ονκ άν εϊη· καί τοις ττρό ήμών 
γάρ, καίτοι ουνεληλν&όοι καϊ οννεξητακόοι πάσι και αύτοϊς 
τοϊς τής παλαιας Ρώμης προεοτώοιν, ονδέν τών άναφανέν- 
των εύσεβώς έχειν τιροοετέύη.

4. Κάντενδεν άνεφάνη τών δικαίων δν πρώτον άπαιτειν
25 αύτονς την προσθήκην έξελεϊν και μή διά τήν περιαχιήν τον

περιόντος πάπα τονς μεμαρτνρημένφ παρά θεόν τέλει κατα- 
χλείοσντας τόν βίον άποοτέργειν, εϊτα ονζητεϊν μετ’ ανιών 

άνέχεσδαι περί αντής.
5. Μετά τοντο πρός τονς ενγνωμόνως τών λόγων άκροω-

30 μένονς λέγομεν, ώς και άμφότερα έκ τον Πατρός άκούοντες,
έχαμεν ονννπακονειν τό 9έκ μόνον*, κάν μή σννεκφωνήται.
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Ζάνια. "Αρα αυτά, άν μέν συμφωνούν μέ τήν κοινήν όμολο- 
γίαν, είναι εύπρόσδεκτα, άν δέ όχι, δέν είναι.

"Ο μω ς όσα φαίνονται νά συμμαρτυροϋν τήν καινοτο
μίαν σου θά τά ίδωμεν είς δευτέραν πραγματείαν, καί 
Θεοϋ δίδοντος θά έλέγΕωμεν όχι έκεϊνα, άπαγε, άλλά σέ, 
ό όποιος τά καλώς λεχθέντα έκλαμβάνεις κακώς καί δέν 
συμβιβάζεις κατά τά δυνατόν τά άσαφή μέ τά σαφή καί 
τά ίδιωτικώς λεχθέντα μέ τά παρρησία.

Ε ηίλ . Καιρός είναι τώρα νά άνακεφαλαιώσωμεν τήν παρού
σαν πραγματείαν καί έπειτα νά προσθέσωμεν τά έλλείποντα.

1. Πρώτον λοιπόν άπεδείχθη άτι είναι τελείως κενή 
ή πρόφασις τούτων διά τήν προσθήκην.

2. "Επειτα έδείχθη άτι, όταν λέγεται τό άγιον Πνεύμα 
νά συνεκπορεύεται άπό τόν Πατέρα, συνυπακούεται τό 
μόνου’, άφοϋ εις τό ίδιον σύμβολον όκούοντες άτι ό Υίός 
έγεννήθη άπό τόν Πατέρα, δεχόμεθα χωρίς καμμίαν άντι- 
λόγίαν άτι συνυπακούεται τό ’μόνου’.

3. Ε ις τούτο συνάπτουν έν συνεχείςι άτι, άκόμη καί 
άνεπίληπτον άν ήτο τό νά λέγωμεν ότι τό Πνεύμα είναι καί 
έκ τού Υίοΰ, δέν έπρεπε νά προστεθή είς τό σύμβολον άπό 
τούς Λατίνους’ καθ’ δσον καί άν άκόμη δειχθή είς τό μέλ
λον άτι καλώς έχει, δέν θά έπετρέπετο νά προστεθή. 
διότι καί οί πρό ήμών, άν καί συνήλθον καί συνεΕήτασαν 
όλοι, καί οί προεστώτες τής παλαιός Ρώμης άκόμη, δέν 
προσέθεσαν είς τό σύμβολον κανέν στοιχείον άπό τά 
δειχθέντα εύσεβή.

4. Από αύτό έφάνη άτι είναι δίκαιον πρώτον νά άπαι- 
τήσωμεν άπά αύτους νά όφαιρέσουν τήν προσθήκην καί νά 
μή, έΕ αίτίας τής περιωπής τού Ζώντος πάπα, άποστέρ- 
γωμεν τούς άποτελειώααντας τόν βίον των μέ τέλος μαβ- 
τυρημένον άπά τόν θεάν’ έπειτα νά άνεχώμεθα συΖήτησιν 
μέ αύτούς περί αύτής.

5. Μ ετά τούτο λέγομεν πρός τούς άκούοντας καλο- 
γνώμονα τούς λάγους άτι είς άμφάτερα, όταν άκούωμεν 
άτι προέρχονται έκ τού Πστρός, πρέπει νά συνυπακούω- 
μεν τό *έκ μόνου’, έστω καί άν δέν συνεκφωνήται.
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6. 'Αλλά και έκ τον Πατρός έκπορευτώς τό Πνεύμα λέ- 
γοντες τό έχπορεύειν τή πατρική ύποότάοει έφαρμόζομεν ή 
γάρ ουσία πάναη τε και πάντως μία των τριών, ονκ ένι δέ 
τά τής πατρικής νποστάσεως έχειν τόν Υ ιόν ώστε ονχϊ και

5 έκ τον ΥΙού τό Πνεύμα.
7. Μετά τούτο έξηλέχύησαν οι λατινικώς φρονοϋντες μη- 

κέπι έξ ένός δύνασύαι τά δύο τιρόσωπα τής ύεότητος φρονεΐν, 
ώς έν dual τιροοώποις τό αίτιον τΜ μενοι και ταύτα διαφό
ρους, άλλ* ούδέ Θεόν ένα λέγειν διά την τοιαύτην πρός τό

10 Βν άναφοράν' ούδέ γάρ είς άνύρωπος πάπτιος, πατήρ τε καί 
νίός, κατά τόν σοφόν τής Ννοσης πρόεδρον, έπειδήπερ εις 
δύο πρόσωπα τό αίτιον άναφέρεται. Καί πρός τοντφ παρε- 
στήοαμεν, ώς, καύάπερ δύο τά αϊτιατά, έπειδήπερ τό αίτια τόν 
έν δνοίν φαοιν αύτοί πρόσωπόις.

15 8. Πρός δέ τούτοις, έπεί κατά τους ύεοσόφονς ύεολόγους,
ώς δ ΥΙός έκ τον Πατρός έσιιν, οντω καί τό Πνεύμα, πλήν 
τον γεννητώς τε καϊ έκπορεντώς, εΐ 6 ΥΙός αμέσως καί ονχι 
καί έκ τοΰ Πνεύματος, άλλ* έκ μόνον τον Πατρός, καί ιό 
Πνεύμα έκ τον Πατρός άμέοως, άλλ3 ούχΐ καί έκ τον ΥΙοϋ.

20 9. Προοατιεδείξαμεν ώς, έπεί καϊ νους λέγεται Χριστού
τό Πνεύμα, καϋάπερ καϊ ήμών έκάστον 6 οίκεϊος, κατά μέν 
την ένέργιειαν αύτον έστι και έξ αυτού, κατά δέ την νπό- 
οταοιν αύτον μέν έστι φνοικως, άλλ3 σύκ έξ αύτον, άλλ* έκ 
μόνον τού Πατρός.

25 10. Πρός τούτφ τον μή χάριτι, φύσει δέ είναι έκ Πατρός
τό Πνεύμα, έκ μόνου τού Πατρός ϊχειν τήν ύπαρξιν έδείχδη.

11. Καϊ άπό τον πάντα Βχειν έκάτερον τά τού Πατρός, 
άνεν τής άγεννησίας καϊ τής γεννήοεως καϊ τής έκπορεύοεως 
κατά τους ύεολόγονς.

Э0 12. Κάντενύεν άναπεφήνασιν οί μέν Λατίνοι προσι ιύέν- 
τες καί κατά διάνοιαν έν τφ τής πίστεως σνμδόλφ' ήμεϊς δέ
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6. ’Αλλά καί θεωροϋντες τό Πνεϋμα έκ του Πατρός 
έκπορευτώς άποδίδομεν τό έκπορεύειν εις τήν πατρικήν 
ύπόστασιν* διότι ή ούοία παντού καί πάντως είναι μία των 
τριών, δέν είναι δυνατόν νά έχπ τό τής πατρικής ύποστά- 
σεως ό Υ ιός ώστε τό Πνεϋμα δέν είναι καί έκ τοϋ Υίοΰ.

7. Μετά τοϋτο άπεδείχθη ότι οί λατινόφρονες δέν δύ- 
νανται νά δέχωνται άπό έν τό δύο πρόσωπα τής θεότητος 
μέ τό νά τοποθετούν τό αίτιον εις δύο πρόσωπα, καί μά
λιστα διαφορετικά, όλλ’ ούτε νά τό λέγουν ένα Θεόν λόγψ 
τής τοιαύτης άναφοράς πρός τό έν* διότι ούτε πάππος, 
πατήρ καί υιός είναι εις άνθρωπος κατά τόν σοφόν προε- 
στώτα τής Νύσσης, έπειδή τό αίτιον όναφέρεται εις δύο 
πρόσωπα. Καί έπί πλέον παρεστήσαμεν, ότι, όπως δύο εί
ναι τό αίτιατά, έπειδή τό αίτιατόν είναι εις δύο πρόσωπα, 
οϋτω καί τό αίτια είναι κατ' αυτούς δύο, έπειδή τό αίτιον 
θεωρούν αύτοί εις δύο πρόσωπα.

8. Προσέτι δέ, έπειδή κατά τούς θεολόγους, όπως ό 
Υιός είναι έκ τοϋ Πατρός, οϋτω καί τό Πνεϋμα, πλήν τοϋ 
γεννητώς καί έκπορευτώς, έάν ό Υ Ιός προέρχεται άμέσως 
καί όχι καί έκ τοϋ Πνεύματος, όλλ’ έκ μόνου τοϋ Πατρός, 
καί τό Πνεϋμα έκ τοϋ Πατρός όμέσως, όλλ* όχι καί έκ 
τοϋ Υίοϋ.

9. Προαπεδείζαμεν ότι, έπειδή τό Πνεϋμα λέγεται καί 
νοϋς Χριστού, όπως καί τοϋ καθενός όπό ήμάς ό οικείος 
νοϋς, κατά μέν τήν ένέργειαν είναι αύτοϋ καί έζ αύτοϋ, 
κατά δέ τήν ύπόστασιν είναι μέν φυσικώς αύτοϋ. όλλ’ όχι 
έζ αύτοϋ, όλλά έκ μόνου τοϋ Πατρός.

10. *Επί πλέον, όπό τό γεγονός ότι τό Πνεϋμα δέν 
είναι χάριτι όλλά φύσει έκ τοϋ Πατρός, έδείχθη ότι έχει 
τήν ΰπαρζιν έκ μόνου τοϋ Πατρός.

11. Έδείχθη έπίσης όπό τό ότι έκότερον έχει τό τοϋ 
Πατρός, χωρίς τήν άγεννησίαν, τήν γέννησιν καί τήν έκ- 
πόρευσιν κατά τούς θεολόγους.

12. Καί μέ αυτό όπεδείχθησαν οί Λατίνοι ότι προσθέ
τουν καί κστό διάνοιαν εις τό σύμθολον τής πίστεως*



άναπτεφήναμεν μηδέ κατά τόν έξω λόγον τή κατά τό δετόν 
ούμδολον εύοεδει διανοΐφ προοτιδέννες.

13. Κατηγορήοαμεν των Λατίνων ώς έχεινα δογματιζόν- 
των, έξ ών δύο άναφέρονται τον ένός Πνεύματος άρχαί. ΟΙ

5 δέ μηδέν κωλύειν ττρός τό μίαν είναι ταύτας έψηναν, έηειδή- 
περ ή μία έοτίν έκ της έτέρας· και άπεδείχδησαν καί κατά 
τото 6λαοφημουντές.

14. E h 9 αϋδις ήμεις άναλαόάντες τόν 7ΐερί της άρχής 
λόγον, έδείξαμεν κατ* ούδένα τρόπον δύο είναι τον ένός

10 Πνεύματος άρχάς.
15. Παρεστήσαμεν έκ τον τά κοινά Πατρί τε καί ΥΙφ, 

καί τφ Πνεύματι κοινά είναι μαρτνρεΐαδαι, δτι ονχί καί τον 
Υίοΰ τό έκοτορεύειν ήν γάρ Άν τούτο καί του Πνεύματος* έν 
φ  ηροσεξηλέγξαμεν αυτούς, άδιάφορα τοϊς φυσικοις τά νπο-

15 στατικά ηοιονντας. ΕΙ δέ τούτο, καί ταϊς τιροσκννηταϊς νπο- 
οτάοεοι την ϋείαν φύοιν.

16. 9Εκ τον άοεδές είναι τήν δημιουργικώς διά τ ον ΥΙον 
τό είναι αχούσαν κτίοιν έκ τοϋ ΥΙον μη λέγειν, <Ша την 
δημιουργικήν Ιδιότητα μόνφ διδόναι τф Πατρί, κατ9 άνάγκην

20 άκολούϋως ουνηγάγομεν, ώς, εΐ καί έκηορεντώς τό Πνεύμα 
δι9 ΥΙοΰ τό είναι είχε, δυοοεδοϋς ήν δν λέγειν, δτι Πνεύμα 
έκ τον ΥΙον ού λέγομεν καί ώς ή έκπορευτυκή Ιδιότης μόνον 
τον Πατρός έοτιν. *Εηεί δ9 οί ταύδ9 οντω λέγοντες ούκ εν- 
οεδεις μόνον, <Ш<& καί δεοφόροι, δυσσεδεϊς ονκονν οί λέγον-

26 τες καί έξ ΥΙον τό Πνεύμα.
17. Καί ώς, εί δι9 Υίού τό Πνεύμα, δμού τε καί χωρίς 

έκάτερος Πατήρ δν λέγοιτο καί προδολεύς, ώς καί έτιί τής 
κτίσεως, τνοιηίής τε καί Πατήρ.

18. 9Εκ τοϋ τιάντα έχειν δεολογ εϊοδαι τόν ΥΙόν τά τον
90 Πατρός δνεν τής αίτιας, ήτις ούκ άν ή των χτισμάτωνΊείη,
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ήμεϊς δέ άπεδείχθημεν ότι μέ την εύσεβή διάνοιαν δέν 
προσεθέσαμεν ό,τι κατά τόνέΕω τερικόν λόγον.

13. Κατηγορήοαμεν τούς Λατίνους ότι δογματίζουν 
έκεϊνα, άπό τά όποια παρουσιάζονται δύο άρχαί τοϋ ένός 
Πνεύματος. Αυτοί δέ είπον ότι τίποτε δέν έμποδί& ι νά 
είναι αύταΐ μία, έπειδή ή μία είναι άπό τήν άλλην* καί 
άπεδείχθησαν ότι βλασφημοϋν και ώς πρός τούτο.

14. "Επειτα άναλαβόντες πάλιν ήμείς τήν συΖήτησιν 
περί τής άρχής έδείΕαμεν ότι δέν ύπάρχουν κατ’ οόδένα 
τρόπον δύο άρχαί τοϋ Πνεύματος.

15. Παρεστήσαμεν έκ τοϋ ότι τά κοινά είς τόν Πατέ
ρα καί τόν ΥΙόν είναι μεμαρτυρημένως κοινά καί είς τό 
Πνεϋμα, ότι τό έκπορεύειν δέν άνήκει καί είς τόν ΥΙόν* 
διότι τότε τούτο θά ήτο καί τοϋ Πνεύματος. Ε ίς τό ση- 
μεϊον τοϋτο τούς ήλέγΕαμεν ότι καθιστούν τά υποστατικά 
άδιάφορα άπό τά φυσικά* έάν δέ τοϋτο αυμβαίνη οϋτω, 
τότε καί τήν θείαν φύσιν καθιστούν άδιάφορον άπό τάς 
προσκυνητάς υποστάσεις.

16. Έ κ  τοϋ ότι είναι άαεβές νά μή θεωροϋμεν έκ τοϋ 
Υίοϋ τήν κτίοιν τήν λαΟοϋααν δημιουργικώς διά τοϋ ΥΙοϋ 
ϋπαρΕιν, άλλά νά άποδίδωμεν μόνον είς τόν Πατέρα τήν 
δημιουργικήν ίδιότητα, συνηγάγομεν όκολούθως τό άνα- 
γκαστικόν συμπέρασμα ότι, άν τό Πνεϋμα είχε τήν ϋπαρ
Ειν καί έκ τοϋ ΥΙοϋ έκπορευτώς, θά ήτο δυααέβεια νά μή 
θεωροϋμεν τό Πνεϋμα έκ τοϋ Υίοϋ καί ότι ή έκπορευτική 
ιδιώτης είναι μόνον τοϋ Πατρός. ’Επειδή δέ οί λέγοντες 
Γαΰτα κατ' αυτόν τόν τρόπον όχι μόνον είναι εύοεθείς, 
άλλά καί θεοφόροι, δυσοεβεϊς λοιπόν είναι οί λέγοντες 
καί έΕ Υίοϋ τό Πνεϋμα.

17. Συνηγάγομεν έπίσης ότι, έάν τό Πνεϋμα ήτο 
δι* Υίοϋ, έκάτερον μαΖ) καί χωριστά θά έλέγετο Πατήρ  
καί προβολεύς, όπως καί έπί τής κτίσεως ποιητής καί Πατήρ.

18. Έ κ  τοϋ ότι θεολογείται ότι ό Υ ίός έχει όλα τά τοϋ 
Πατρός χωρίς τήν αίτίαν, ή όποία δέν θά ήδύνστο νά 
είναι ή των χτισμάτων καί έπομένως είναι ή τοϋ Υίοϋ καί
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τοιγαρονν η τού Υιού και τον Πνεύματός έστιν, άπεδείξαμεν 
αύδις ονχί καί έκ τον Υιόν τό Πνεύμα έκπορεύεσ&αι.

19. Καί μάρτυρας παρηγάγομεν απαγορεύοντας την λα
τινικήν ηροσ&ήκην.

5 20. 9Εδείξαμεν ανδις έκ τον μή τόν Υιόν καί έκ τον
Πνεύματος νπάρχειν, δτι καί τό Πνεύμα ονχί καί έκ τον 
Υίού τό είναι έχει.

21. Είτα, έκ των άπηρ ιϋμημένων καί τεδεωρημένων τοϊς 
αγίοις όνομά των τού Υίού, παρ&ατήσαμεν ώς ονχί καί έκ

10 τού Υίού τό Πνεύμα τό άγιόν έοτι.
22. Πάλιν έκ τού μή τό έκπορευτόν απλώς, άλλα τό έκ 

τού Πατρός έκπορευτόν ϊδιον είναι τον 9είου Πνεύματος, 
τους ϋεολόγονς μαρτνρεϊν παρεοτήοαμεν έκ μόνον τον 77α- 
τρός τό Πνεύμα τό άγιον.

15 23. Καί δοτό τού ένωοιν Υίού καί Πνεύματος είναι τόν
Πατέρα* ή γάρ των άλλων έκατέρου μεοότης έν τοϊς όνόμα- 
οι κεϊται.

24. Καί άπό τού μή έκ τής άρχής τό Πνεύμα λέγεσδαι, 
άλλα μετά τής άρχής, άρχής είναι δεολογονμένον τον Υίοϋ.

20 25. Καί ώς ό δι9 Υιού ход9 ύπαρξιν τό Πνεύμα λέγων
καί είς τήν *έκ9 τήν *διά9 μεταλαμβάνων αμαρτάνει. *Ως γάρ 
σνμπαρομαρτονν τφ λόγφ δι9 ανιόν τό Πνεύμα λέγεται καί 
ούκ έξ έκείνου, <Ша ούν έκείνφ, γεννηδέντι έκ τον Πατρός, 
καί τό Πνεύμα έκστορενεται.

25 26. Αΰδις έκ τού δεολογεϊοδαι των τριών τιροοώηων έ
καστον, των καδ9 ύηόσταοιν έτέρων δύο μέσον.

27. Καί πρός άλλη λα έχειν ώς έκαστον πρός έαντό.
28. Καί ιф δεύτερον άπό τον Πατρός καί τό Πνεύμα 

λέγεσδαι, καΟά καί ό Υίός, άμέοως έκάτερον νπάρχον έκ
30 Πατρός έδείχδη μή έοικνίας τής δεολογικής μεοάτητος τοϊς 

κεψένοις έφεξής τρισί οημείοις, <Ш£ τοϊς έηί των τον 
τριγώνου γωνιών.
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τοϋ Πνεύματος, άπεδείζαμεν πάλιν άτι τό Πνεϋμα έκπο- 
ρεύεται όχι καί έκ του ΥΙοΰ.

19. Kai παρουσιάσαμεν μάρτυρας άπαγορεύοντας τήν 
λατινικήν προσθήκην.

20. Έδείζαμεν πάλιν έκ τοϋ δτι ό Υ Ιός δέν έχει τήν 
ύπαρζιν καί έκ τοϋ Πνεύματος, δτι καί τό Πνεϋμα δέν έχει 
τήν ύπόστασιν καί έκ τοϋ Πνεύματος.

21. "Επειτα άπό τά άπηριθμημένα καί παραδεδεγμένα 
ύπό των άγί<ι>ν όνομάτων τοϋ Υίοϋ παρεστήσαμεν δτι τό 
άγιον Πνεϋμα δέν είναι καί έκ τοϋ Υίοϋ.

22. Πάλιν έκ τοϋ δτι ίδιότης τοϋ θείου Πνεύματος 
είναι δχι άπλώς τό έκπορευτόν άλλά τό έκ τοϋ Πστρός, 
παρεστήσαμεν τούς θεολόγους νά μαρτυρούν τό άγιον 
Πνεϋμα έκ μόνου τοϋ Πατρός.

23. Επ ίσης άπό τό δτι ό Πατήρ είναι ένωσις Υίοϋ καί 
Πνεύματος' διότι ή έκατέρου των άλλων μεσότης εύρίσκε- 
ται είς τά όνόματα.

24. Καί άπό τό δτι τό Πνεϋμα δέν λέγεται έκ τής άρ- 
χής, άλλά μετά τής άρχής, παρεστήσαμεν δτι άρχή θεο
λογείται ό Υίός.

25. Καί δτι ό λέγων δτι τό Πνεϋμα έχει ΰπαρζιν δΓ 
Υίοϋ καί έκλαμβάνων τήν 'διά' ύπό τήν έννοιαν τής *έκ* 
σφάλλεται. Διότι όπως κατ’ όκολουθίαν τοϋ λόγου τό Πνεϋ
μα λέγεται δΓ αύτοϋ καί δχι έξ έκείνου, άλλά μαΖί μέ έ- 
κεΐνον, γεννηθέντα έκ τοϋ Πστρός, καί τό Πνεϋμα έκπο- 
ρεύεται.

26. Πάλιν άπό τό δτι θεολογείται έκαστον των τριών 
προσώπων ώς μέσον των δύο άλλων καθ' ύπόστασιν.

27. Καί έκ τοϋ δτι πρός δλληλα έχουν δπως έκαστον 
πρός έαυτό.

28. Καί μέ τό νά λέγεται δεύτερον άπό τόν Πατέρα  
καί τό Πνεϋμα, καθώς καί ό Υίός, άμέσως δεικνύεται δτι 
έκάτερον υπάρχει έκ Πατρός. Δέν άρμόΖει ή θεολογική 
μεσάτης είς τά τρία συνεχώς κείμενα σημεία, άλλά είς τά 
σημεία έπί τών γωνιών τοϋ τριγώνου.
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29. Μετά τούτο διττής φανερώς δειχθείοης τής τον 
Πνεύματος προόδου, προοεδείχθη και των προόδων έκατέ- 
ραν κατάλληλον την παύλαν έχειν. Κάντεύθεν πάλιν, ώς ουχί 
καί έκ τον Υίοϋ το είναι έχει τό Πνεύμα τό άγιον.

δ 30. Πάλιν έκ τού λέγειν καί τόν Υιόν αρχήν τού θείου 
Πνεύματος άναπεφήναοιν οί λατινικώς φρονούντες τοις κτι- 
οτοις ουντάττοντες τό θειον Πνεύμα.

31. Αύθις έκ τού μή έχειν κοινωνίαν κατά τό θεογόνον 
τόν Πατέρα καί τόν ΥΙόν παρίοταται μή είναι καί έκ του

10 ΥΙον τό Πνεύμα.
32. Πρός δέ τούτοις, έκ τού τα κοινά τής άνοοτάτω Τριά- 

δος έπίσης είναι των θείων ύποστάσεων έκάστη, άνεφάνη- 
oav οΐ λατινικώς φρονούντες μήτε τόν ΥΙόν μήτε τό Πνεύμα 
λέγοντες έκ τον Πατρός, μηδ* ύποστατικάς έχειν τόν θεόν

15 διαφοράς.
33. Εϊτα περί τής έν Θεφ τάξεως ποιησάμενοι τόν λόγον 

προσαπεδείξαμεν μή γνωστόν είναι τοϊς άγίοις, δπως έχει 
πρός άλληλα σχέσεώς τε καί τάξεως ό Υίός τε καί τό Πνεύ
μα τό άγιον' καί ουμφωνεΧν κάν τούτφ παρεσιήοαμεν τους

20 μεγάλους, Βασίλειον καί Γρηγόριον καί 3Ιωάννην τόν χρυ- 
θούν θεολόγον, τιρός δέ καί τήν ευσεβή καί άνωμολογημέ- 
νην έπί τού θεού τάξιν παρεστήσαμέν τε καί διευκρινήοαμεν. 
Κάντεύθεν άπηλέγχθηοαν οί λατινικώς φρονούντες τήν μέν 
εύσεβή τούτην τάξιν άγνοούντες, 3 δέ οί θεολόγοι μή εϊδέναι

25 όμολογονοιν ώς υπέρ ημάς, αϋτοί τούτα γινώσκειν άκριβώς 
αύχονντες καί οϋτω καινοφωνοΰντές τε καί βλαοφημοΰντες 
περί τήν έκπόρευσιν τού παναγίου Πνεύματος.

34. *ΗμεΧς δέ καί λόγον έκδεδώκαμεν πολυειδώς δεικνυ- 
οντες τίνος ένεκεν ώς έπί τιλεΧοτον ό μέν Υίός μετά τόν

30 Πατέρα, τό δέ Πνεύμα μετά τόν Υίόν ήμΧν υμνείται καί τοις 
μυουμένοις παραδίδοται.

35. Καί ώς έπόμενοι καλώς οί θεολόγοι τφ λόγφ τής 
μυήσεως, έπί πάντων τών κοινώς ένθεωρουμένων τοις τρι- 
οίν, ούτω φαοίν έχειν πρός τόν Υίόν τό Πνεύμα, ώς ττρός

35 τόν Πατέρα ό Υίός.



29. Μετά τούτο, άφοϋ έδείχθη φανερά ότι είναι διττή 
ή πρόοδος τού Πνεύματος, έδείχθη έπίσης δτι καί έκδοτη 
των προόδων έχει τό κατάλληλον τέρμα. Καί μέ αυτό πά
λιν δτι τό Πνεύμα δέν έχει τήν Όπαρξιν καί έκ τού Υίοΰ.

30. Πάλιν έκ τού δτι λέγουν καί τόν Υ Ιόν άρχήν τού 
θείου Πνεύματος ο! Λατινόφρονες άπεδείχθησαν δτι συμ
παρατάσσουν τό θειον Πνεύμα μαζί μέ τά κτιστά.

31. Έπίσης έκ τού δτι ό Πατήρ καί ό Υ ίός δέν έχουν 
κοινωνίαν κατά τό θεογόνον παρίσταται δτι δέν είναι καί 
έκ τού ΥΙοϋ τό Πνεύμα.

32. Πρός τούτοις δέ. έκ τού δτι τά κοινά τής ύψίστης 
Τριάδος άνήκουν έξ ίσου είς έκάστην των θείων ύποστά- 
σεων, άπεδείχθησαν οί Λατινόφρονες δτι δέν λέγουν έκ 
τού Πατρός ούτε τόν Υίόν ούτε τό Πνεύμα, καί δτι δέν 
έχει ύποστατικάς διαφοράς ό θεός.

33. "Επειτα, όμιλοϋντες περί τής τάξεως έντός τού 
θεού, άπεδείξαμεν δτι δέν είναι γνωστόν είς τούς άγίους, 
ποίαν σχέσιν άπό όπόψεως τάξεως έχουν μεταξύ των ό Υ Ιός  
καί τό άγιον Πνεύμα, παρεστήσαμεν δέ δτι καί είς τούτο 
συμφωνούν οΙ μεγάλοι, Βασίλειος καί Γρηγόριος καί Ιω 
άννης ό χρυσούς θεολόγος, προσέτι δέ παρεστήσαμεν καί 
διευκρινήσαμεν τήν εύσεβή καί παραδεδεγμένην τάξιν έπί 
τού θεού. Καί μέ αύτό ήλέχθησαν οί λατινόφρονες, δτι 
τήν μέν εύσεβή αύτήν τάξιν άγνοοϋν, έκεϊνα δέ τά όποια 
οί θεολόγοι όμολογοϋν δτι δέν γνωρίζουν ώς εύρισκόμενα 
ύπεράνω των δυνάμεών μας, αύτοί καυχώνται δτι τά γνω
ρίζουν μέ άκρίβειαν καί ούτω καινοφωνούν καί βλασφη- 
μούν σχετικώς μέ τήν έκπόρευσιν τού παναγίου Πνεύματος.

34. Η με ίς  δέ έδωσαμεν καί λόγον, δεικνύοντες πολυ- 
ειδως διά ποιον λόγον ώς έπί τό πλεϊστον ό Υ ίός ύμνείται 
άπό ήμδς καί παραδίδεται είς τούς μυουμένους μετά τόν 
Πατέρα, τό δέ Πνεύμα μετά τόν Υίόν.

35. Δεικνύομεν δτι οί θεολόγοι άκολουθούντες καλώς 
τήν σειράν τής διδαχής δι' δλα τά κοινώς παρατηρούμενα 
είς τάς τρεις ύποστάσεις λέγουν δτι τά Πνεύμα έχει πρός 
τόν Υίόν ούτως, όπως ό Υίός πρός τόν Πατέρα.

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚ ΠΟΡΕ ΥΣ ΕΩΣ ΤΟΥ ΑΓ. ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ЛОГ. Α* 177

12



178 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ Л АДАМА

36. Καϊ ότι хото μή οννεχώς άκούσαντες Εννόμιός τε 
πρόχερον καί οί λατινικώς πεφρονη κότες ύστερον, χρίχον άπό 
χον Πααρός έδογμάτισαν χό Πνεύμα χό άγιον κάνχενδεν ό 
μέν Εννόμιός χρίχον καϊ xfj φύσει, Ααχινοι δέ και έκ χον

5 Υιόν χό είναι έχειν πρασεδογμάτισαν.
37. ”Εχι δείκννμεν, ώς ονχ άμφω μόνον 6 Υίός χε και 

χό Πνενμα, άλλα καϊ έκάχερον αντών χωρίς, αμέσως άνα- 
φέρεται τιρός χόν Παχέρα* και ώς, εΐ μη χονδ* ούτως έχει, 
οόδέ Θεός είς έσιαι.

10 38. Πρός δέ τούχοις έκ χον χόν θεόν και Παχέρα ώς
Θεόν άλλ’ ονχ ώς Παχέρα κχίζειν, γεννάν δέ καί έκπο- 
ρεύειν ώς Παχέρα, δείκννμεν, ώς εί κατά Ααχίνους έκ χον 
Παίχρός καί έκ χον Υίον ώς έξ ένός τό Πνενμα, ονχ ώς έξ 
ένός ϊσχαι Παχρός, χον Παχρός καί χον Υίον. Και οντω

1δ τό λαχινικόν φρόνημα χελέως έξελέγχεχαι καϊ ώς έξ άμφο- 
τ^ρων ανχών δνοοεβώς καδ? ΰτταρξιν χό Πνενμα λέγον και 
ώς έξ ένός Θεόν χών άμφοχέρων.

39. ”Εχι μεχά χονχο περί άρχής φαμεν, καϊ ώς οι λα- 
χινικώς φρονούνχες οοφιαχικώς Αποκρίνονται πρός τους έ-

20 ρωχώνχας αύχούς, εί δύο λέγονσίν άρχάς τής δεότητος χον 
Πνεύματος.

40. Ένχενδεν πάλιν έκ τον Παχέρα φώτων δεολογείοδαι 
παρά χοϋ άποοτόλσυ τόν Παχέρα, καϊ χόν Υίόν κάνχενδεν 
Πατέρα λέγοντες οι λατινικώς φρονούντες άποδείκνυταν και

25 άδεχονντες σαφώς την μοναρχίαν καϊ τό καδ* ύπόοτασιν 
ένιαϊον τον Παχρός.

41. Άναφαίνομεν τό αΐδέσψον ίχειν καϊ άπό τής άρ- 
χαιάτητος τό καδ* ή μάς δόγμα, καϊ ώς ανελλιπές μηδαμώς 
τιροοδήκης δειοδαι.

30 42. νΕπειτα καϊ τονχ* εϊπόνχες, ότι τά κοινώς εϊρημένα
παρά τών πατέρων σχερκχέα μάλλον τών Ιδίως χιοϊ τούτων 
είρημένων έκάοχφ, καϊ όχι τά μή καδωμιλημένα ΰποπτά έσχι, 
καϊ μάλιστα παρά Αατίνων προαγόμενα τών καϊ τοϊς φανεροις 
παρεγχειρούντων, ύπεσχέδημεν, συν Θεφ δ' ό λόγος έν δεν-
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36. ’Επίσης δεικνύομεν ότι μή άκούσαντες συνετώς 
τούτο παλαιότερον ό Εύνόμιος καί ύστερον οί Λατινόφρο- 
νες έδογμάτισαν τό άγιον Πνεύμα τρίτον άπό τόν Πατέρα’ 
καί έν συνεχεία προσεδογμάτισαν 6 μέν Εύνόμιος δτι είναι 
τρίτον καί κατά τήν φύσιν, οί δέ Λατίνοι δτι έχει τήν ύπαρ- 
Ειν καί έκ τού Υίοϋ.

37. Επ ίσης δεικνύομεν δτι δχι μόνον άμφότερα ό 
Υίός καί τό Πνεύμα, άλλό καί έκάτερον αυτών χωριστά, 
άναφέρεται πρός τόν Πατέρα, καί δτι, δν τούτο δέν συνέ- 
βαινεν ούτω, δέν θό ήτο κδν εις Θεός.

38. Πρός τούτοις έκ τού δτι ό Θεός καί Πατήρ κτίζει 
ώς Θεός, άλλ’ δχι ώς Πατήρ, γεννά δέ καί έκπορεύει ώς 
Πατήρ, δεικνύομεν δτι. δν κατά τούς Λατίνους τό Πνεύμα  
προέρχεται έκ τού Πατρός καί έκ τού ΥΙού ώς έΕ ένός, 
τότε δέν θό είναι ώς έΕ ένός Θεού, άλλ’ ώς έΕ ένός Πα
τρός, τού Πατρός καί τού Υίοϋ δηλαδή. Καί ούτω τό λατι
νικόν φρόνημα έΕελέγχεται τελείως νά θεωρη τό Πνεύμα  
καθ’ ϋπαρΕιν καί έΕ όμφοτέρων αυτών δυσσεθως καί ώς 
έΕ ένός Θεού των όμφοτέρων.

39. Προσέτι μετά τούτο όμιλοϋμεν περί όρχής καί έπι- 
βεβαιώνομεν δτι οί λατινόφρονες άποκρίνονται σοφίστικώς 
πρός τούς έρωτώντας αύτούς, δν δέχωνται δύο όρχός 
τής θεότητος τού Πνεύματος.

40. ’Εν συνεχεία πάλιν άποδεικνύεται δτι οί λατινό- 
φρονες. έκ τού δτι ό Πατήρ θεολογείται ύπό τού άποστό- 
λου Πατήρ των φώτων, άπό αύτό δέχονται Πατέρα καί 
τόν Υίόν.

41. Φανερώνομεν καί άπό τήν άρχαϊκότητα δτι τό ίδι- 
κόν μας δόγμα έχει τό σεβάσμιον καί δτι δέν χρειάζεται 
προσθήκην όφού δέν έχει καμμίαν έλλειψιν.

42. ’Αφού έπειτα εϊπομεν δτι δεκτό πρέπει νό γίνωνται 
μάλλον τό δημοσίρ διακηρυχθέντα ύπό των Πατέρων παρά 
τό Ιδιαιτέρως λεχθέντα άπό μερικούς έΕ αύτών, καί δτι τό 
μή εύρισκόμενα εις κοινήν χρήσιν είναι ύποπτα, καί μάλι
στα όταν προβάλλωνται όπό τούς Λατίνους, οί όποιοι πα
ραποιούν καί τό φανερό, ύπεοχέθημεν μέ τήν βοήθειαν
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τέρ φ λ ό γφ  τά διαφωνεϊν δοκοϋντα αυμφωνονντα παραοτή- 
σειν. .

Ταύτα μέν ούν ανωτέρω διά πλειόνων άποδέδεικταυ 
κ α ϊώ ς ήμεϊς καϊ ή над* ημάς όμαλογία ηανταχόθεν έχει τό 

^άαφαλέςκαϊ στέφανος ήμιν έοτι κανχησεως καϊ άκαταίσχνν- 
ιος έλπίς. ΕΙ γάρ μη οντω καί ήμεϊς κατά ταύτην έλλιπεϊς, 
ττολλψ μάλλον οί έκ τίαλανού και μυηθέντες άνίοϋεν καί τό 
καθ’ ή μάς γένος θεοκινψως μνήοαντες άπάστολοι, ηροφη ται, 
oemtil σύνοδοι ττατέρων πολλαί τε καί πολυάριθμοι. ΕΙ δέ 

10 καί γινώακον τες έτέρως, ώς νυν-Ισχυρίζονται τό των Λα
τίνων γένδς, 'θύ πεψανερώκαοιν ήμϊν, καί τούτα τού Κυρίου 
πρός αύτοϋς είπόντος, «S ήκουσανε έν τη σκοτίφ, κηρύξατε 
έν τφ φωτί», πως οθκ άν των υπευθύνων εΐεν; 9Αλλ* δ θεός 
αύτονς δι* έργων κάνταύθα μεγίστων έδνκαίωοεν.

15 Οθ γάρ έψρόνουν κατά τούς Λατίνους, άπαγε, ώς και 
τούτο δέδεικται, άλλα καϊ έγνώκααι καί τταραδεδώκασιν ή- 
μ ϊνμ ία ν  καί μόνην άρχήν τής θεότητας, ένα Πατέρα άγέν- 
νη τον, ένα ΥΙόν έξ ainov γεννητώς προ ερχόμενον, έν Πνενσα 
άγιον σνναίδιον, έκ τού Πατρός καί αϋτό έκπορευόμενον πρό 

20 αίώνων καϊ εϊς αΐώνας- χα ί έτι καϊ όυνδοξαζάμενον τφ  Πα- 
τρί καϊ τφ  Υ Ιφ  νυν καί άεϊ καϊ εϊς τούς αΙώνας τών αίώ- 
νων. ’Αμήν.

т
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τοϋ θεού eic δευτέραν πραγματείαν νά παραστήσουμεν δτι 
συμφωνούν τά φαινόμενα δτι διαφωνούν.

Αυτά λοιπόν άπεδείχθησαν άνωτέρω διά μακρών. Ά -  
πεδείχθη έπίσης δτι ήμεϊς καί ή όμολογία μας είναι άπό 
παντού άσφαλιαμένη καί είναι δΓ ήμδς στέφανος καυχή- 
αεως καί άκαταίσχυντος έλπίς. "Α ν  δέ συμβαίνη τούτο καί 
ήμεϊς εΐμεθα ώς πρός αυτήν έλλιπεϊς, πολύ περισσότερον 
θά ήσαν έλλιπεϊς oi πολαιοί, οΙ άνωθεν διδαχθέντες κα! 
τό γένος μας θεοΚινήτως διδάξαντες άπόστολοι, προφήται, 
σεπτά! σύνοδοι πατέρων πολλά! κα! πολυάριθμοι. Έ άν δέ 
έκείνοι έγνώριμον κατ' άλλον τρόπον, όπως τώρα Ισχυρί
ζονται ο! Λατίνοι, κα! δέν τό έφανέρωσαν είς ήμδς, κα! 
μάλιστα μολονότι ό Κύριος είπεν, «δσα ήκούσατε ε ίς τό  
σκότος, κηρύξατε είς τό φως»1*9, πώς δέν θά ήσαν άξιο- 
κατάκριτοί; Αλλ’ ό θεός τούς έδικαίωσε κα) ώς πρός τό  
θέμα τούτο διά μεγίστων έργων.

Διότι δχι μόνον δέν έφρόνουν δσα ο! Λατίνοι, άπαγε, 
όπως άπεδείχθη, άλλά κα! έγνώρισαν καί παρέδωσαν ε!ς 
ήμδς μίαν μόνον άρχήν τής θεότητος, ένα άγέννητον Π α
τέρα, ένα ΥΙόν προερχόμενον έξ αύτοϋ γεννητώς, έν άγιον 
Πνεύμα συναίδιον, έκπορευόμενον κα) αύτό έκ τοϋ Πα- 
τρός πρό αίώνων κα! ε!ς αίώνας' κα) προσέτι συνδοξαξό- 
μενον μέ τόν Πατέρα κα! τόν Υ Ιόν τώρα κα! πάντοτε κα! 
ε!ς τούς α!ώνας των αίώνων. 'Αμήν.
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1. τΩν μέν obv έδει xal αντφ τφ των εύσεβούντοη· 
χαταλόγφ πρός διαοάφηοίν τε καί βεδαίωσιν τον δρϋον φρο
νήματος xal δι* ών έν δραχεϊ τό δνοοεδές άπαν των ένιστα- 
μένων Αναφαίνεται Λατίνων, τιράτερον είς δύνάμιν διεξελ- 
ύόντες, ά δέ αντοί προτείνουαι χαΡ ήμών τε xal τής ενσεδεί- 
ας, xal δι’ ών Ισχυρίζονται μηδέν χαινοτσμεϊν, άλλά τοϊς 
αϋτοϋ Χρίστον ϋ'είοις λόγοις σννφδά φρονειν xal λέγειν καί 
τοϊς κατά Χριστόν δεολογήσασι χατ* ουδόν άπάδοντα, тепла 
δέ μήπω πάνϋ* έξης εις τονμφανές παραγαγόντες μηδέ άπε- 
λέγξαντες, νυν ίδωμεν χαδ* έκαστον άττα λέγονοι καί τίσι 
λογιομοϊς ή xal γραφιχοϊς ρήμαοί τε xal νοήμασι χρησά- 
μενοι, μάλλον δέ παραχρησάμενοι, τής δεολέχτου τε χαϊ 
πατροπαραδότον διαπεπτώχαοιν όμολογίας. Καϊ τό δεινότα- 
τον άπάντων, ούδ’ έπαναλνοαι wai )&σφαλώς έπιλαδέοδαι ον 
διαπεπτώχαοιν έδέλουσιν, άλλα τοϊς πρός έπανόρδωσιν δι- 
δονσι χεϊρα, άληδείας λόγον δύναμιν πρός άλήδειαν άναγω- 
γόν, οϊά τινες ώς άληδώς άνάγωγοι, δνσχεραίνουοί τε ές 
τά μ (Шот a xal άντ ιλέγουοι.

2. Τό μέν οόν δρδοϋ διαπεοεϊν χοινόν έγένετο ταϊς έχχλη- 
σίαις άπάοαις, άλλοτε άλλη διά τον μαχροΰ χρόνον λνμηνα- 
μένον τον χείρονος. Τό δέ δίοπεσονσαν μηχέτ* έπανελδεϊν >ιό- 
νης τής~ των Λατίνων έγένετο, χαίτοι μεγίστης τε χαϊ κορυ
φαίας οϋοης καί των ποηριαρχιχανν δράνων έξόχον περιωπής* 
καί ταντόν τούτη ονμδέδηχε, μεγίστη των έχχλησιών οΰοη,

ε ‘21 Qxnov L Z ' O i  Ύ9 *901
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1. "Οσα έχρειάΖοντο καί eic τούς άνήκοντας εις τούς 
κύκλους των εύσεθούντων πρός δκισάφησιν καί βεθαίω- 
σιν του όρθοϋ φρονήματος καί δσα άποδεικνύουν έν συν- 
τομίρ δλην τήν δυσσέβειαν των διαφωνούντων Λατίνων, 
τα άνεπτύΕαμεν προηγουμένως κατά δύναμιν. Δέν έφανε- 
ρώσαμεν δμως καί δέν άπηλέγΕαμεν άκόμη κατά σειράν 
δλα δσα αύτοί προβάλλουν έναντίον ήμών καί τής εύσε- 
θείας, καί μέ δαα ισχυρίζονται δτι δέν καινοτομοϋν, άλλά 
φρονούν καί λέγουν σύμφωνα μέ τούς θείους λόγους τού 
ίδιου τού Χριστού καί μή άπάδοντα κατά τίποτε πρός τούς 
θεολογήσαντας κατά τάν Χριστόν. Διά τούτο θά Ιδωμεν 
τώρα καθ' έκαστον ποιο λέγουν καί μέ ποιας πιέσεις ή καί 
ποια γραφικά λόγια καί νοήματα χρησιμοποιούν, ή μάλλον 
παραποιούν, καί ούτως έζέπεσσν άπά τήν θεόλεκτον καί 
πατροπαράδοτον ομολογίαν. Καί τά χειρότερον δλων είναι 
δτι δέν θέλουν ούτε νά έπιατρέψουν καί κρατήσουν μέ 
άσφάλειαν έκεϊνο άπά τά όποιον έΕέπεοαν, άλλά ώς άν
θρωποι πραγματικά άνάγωγοι δυσανασχετούν καί άντιλέ- 
γουν έντόνως πρός έκείνους οί όποιοι τούς δίδουν χεΐρα 
πρός διόρθωσιν, δύναμιν δηλαδή λόγου άληθείας όδηγού- 
σον πρός τήν άλήθειαν.

2. Τά νά έκπίπτουν άπά τά όρθόν φρόνημα ύπήρΕε 
κοινή μοίρα δλων των Εκκλησιών, καθώς διά μέσου των 
αιώνων τά κακόν έλυμαίνετο άλλοτε άλλην άπό αυτός. 
Τά νά μή έπανέλθη δμως πλέον μετά τήν πτώοιν ύπήρΕε 
περίπτωσις μόνον τής ’Εκκλησίας των Λατίνων, μολονότι 
είναι ή μεγίστη καί κορυφαία καί κατέχει τήν έΕοχωτέραν πε- 
ριωπήν των πατριαρχικών θρόνων. Καί συνέβη εις αύτήν,
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*Ф μεγίστφ τών ζώων έλέφανιι.'Ον φαοι μη δ3 ύπνον και- 
ρόν £л* έδάφονς άναικλίνεσϋαι πρός άνεσιν, τοϊς δέ πλαγίοις 
ιίο&ροις μικρόν έχπακλάζοντα διαναπαύεσϋαν αν δέ που τι 
παδών καταπέσγ), μηκέτ* άνίστασϋαι όννασδαι. ’Αλλά \τοϊς μεν 

5 έλέφασι τό βάρος τον σώματος αίτιον καί ή πολυσαρκία δύο- 
χρηστός ιε  ούοα καί κάτω πιέζονοα, καΰάπερ τις έπικει- 
μένη μόλυβδος πολυτάλαντος, τοϊς δέ Λατίνοις δ τύφος 61-  

μαι τό μόνον, μικρού δέω λέγειν, πάδος άνίατον, δ καί τφ  
μόνφ πονηρφ κρίμα κατά τόν απόστολον Ιδιαίτατον· δι* δ κα- 

10 κείνος είς αϊώνας άνίατος.
*Άν δέ τό των Λατίνων τούτο φύλον τούτον άπό&ωνται - - 

δύνανται γάρ, καί γάρ άνθρωποι — τάχ9 αν ήμεϊς οΐ τον 
όρ&ού πάντες ουναχδέντες είς Βν και οΐόν τιοι προνομαίαις, 
δ καί τοϊς καταπεοούσιν έλέφασι παρά των μη κειμένων ή 

15 φνοις έςενρε βοήϋτ^μα, τοϊς Φεοπνεύστοις λογίοις χρηοάμε- 
νοι διαναοτήοομέν τε καϊ στήοομεν δρϋίονς, άπαρεγκλίτως 
έχομένονς τον ικανάνος τής ενσεβείας. Έδελοντάς δέ κειμέ
νους όνήσει τό παράπαν ούδέν, καν παρ* αυτών των ουρανίων 
νόων οκενάζηταί τε καί προοάγηται τό τής ψευδοδοζίας ΐα- 

20 μα' τούτων γάρ λόγος προφητικοϊς ρήμαοιν έκπεφαομένος, 
ώς «ίατρεύσαμεν την Βαβυλώνα καί ούκ Ιάδηη.

3. Μικρού τοίνυν μάτην τούτοις δίδωοιν ό χεϊρα δ ιδούς, 
τούτο μόνον εύ άγαν έαυτφ νείμας καϊ άποδονς τφ Θεφ 
την τής οίκείας καλοκαγαδιας έπίδειξιν, έκείνονς δέ μόνον 

25 έ&ελοκακονντας άποδείζας και Ισως οτήοας τού μή πρόσω 
τών άτοπημάτων χωρεϊν. Kai ννν γάρ, ε ΐ μή σαφώς έτεροφω- 
ιεϊν έ&έλοναι, ιί κρεϊττον άν οχοιεν φάρμακον πρός όπανόρ-

1. Βλ. Ίακ. 4.18.
2. Ίβρκμ. 28.9.
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ή όποία ήτο ή μεγίστη των Εκκλησιών, δ,τι συνέβη εις τό 
μέγιστον των Ζώων, τόν έλέφαντα. Λέγουν δι* αυτόν ότι 
δέν κατακλίνεται εις τό έδαφος δΓ όνάπαυσιν κατά τόν 
καιρόν του ύπνου, άλλά άναπαύετε μέ τό νά λυγίΖη άπλώς 
τό δύο πλάγια άκρα' δν δέ πάθη κάτι καί πέοη κάτω, δέν 
δύναται νά σηκωθή πλέον. Άλλά  είς μέν τούς έλέφαντας 
αίτιον είναι τό βάρος του σώματος καί ή παχυσαρκία, ή 
όποία είναι άνοικονόμητος καί πιέΖει πρός τά κάτω, ώσάν 
βαρυτάτη μόλυβδος εύρισκομένη έπάνω τους, είς δέ τούς 
Λατίνους νομίΖω δτι είναι μόνον ό τύφος, ό όποιος θά 
ήδυνάμην νά εΐπω δτι είναι πάθος άνίατον, τό όποιον κατά 
τόν άπόστολον είναι τό Ιδιαίτερον κρίμα μόνον του πονη- 
ροΰ\ έ£ αίτίας τοϋ όποίου καί έκείνος είναι άνίατος είς 
τούς αίώνας.

Ά ν  δέ τό γένος αυτό των Λατίνων τόν άπωθήσουν 
— καί ήμποροϋν, όφοϋ είναι άνθρωποι — , τότε όλοι ήμεϊς 
οί όρθοφρονοϋντες συνηθροισμένοι όμοΰ ώσάν μέ προβο
σκίδας, τάς όποίας άλλωστε έφεΰρεν ή φύσις βοήθημα 
τών όρθίων έλεφάντων άπέναντι είς τούς πεσμένους κά
τω, χρησιμοποιοϋντες τά θεόπνευστα λόγια θά τούς σηκώ- 
σωμεν καί θά τούς στήσωμεν όρθίως, κρατούντας χωρίς 
παρέκκλισιν τόν κανόνα τής εύσεβείας. Εκείνους όμως οί 
οποίοι κατάκεινται έκουσίως τίποτε δέν ήμπορεί νά τούς 
βοηθήαη τό παραμικρόν, άκόμη καί δν τό φάρμακον κατά 
τής ψευδοδοζίας παρασκευασθη καί προσψερθή άπό τούς 
ίδιους τούς ουρανίους νόας. Ε ίς αύτούς όκριβώς άπευθύ- 
νεται ό μέ προφητικά λόγια έκφραοθείς λόγος, δτι ίατρεύ- 
σαμεν τήν Βαβυλώνα καί δέν έθεροπεύθη»*.

3, Παρ’ όλίγον λοιπόν ματαίως δίδει ό δίδων είς αύ
τούς χείρα βοήθειας, όπονείμας είς έαυτόν τούτο μόνον 
καλώς καί άποδώαας είς τόν θεόν τήν έπίδειζιν τής καλο- 
καγαθίας του. ένψ έκείνους άπέδειζε νά έηιμένουν είς τά 
κακά καί έσταμάτησεν ίσως νά μή προχωρούν πρός τά έμ- 
πρός μέ τά άτοπήματα. Καί τώρα δέ, έάν δέν θέλουν νά 
έτεροδοΕοϋν σαφώς, ποιον καλύτερον φάρμακον δΓ έπανόρ- 
θωσιν θά ήδύναντο νά λάβουν παρά δτι τό άγιον Πνεύμα
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δωοιν, ή (hi περ έκ μόνου του Πατρόζ, άΧΧ9 ονχί καί έκ 
ιτον Υίον την ντιόοτασιν έχει τό Πνεύμα τό Άγιον; °Ο τιροα- 
τισδέδεικται διά πολλών καί διά της ύποφωνήοεως τον *μό
νον9, άριδηλοτέρας γεγοννίας τής όρδοδόξον διάνοίας περί 

δ τής τον αγίου Πνεύματος άοφαλονς δεολογ ίας καί τής κατ9 
αύτονς προσδήκης νπεναντίας' φανερώς έληΧεγμένης τον όρ~ 
δοτομονντος κηρύγματος τής άληδείας.

*ΑΧΧά και χωρίς τούττον οδδέ τινά ποδεν ανάγκην έπαγοιιέ- 
νην όρώμεν μετακινεΐν τάς πνενματακινήτους περί δεοσεόείας 

10 ψήφους των άτι* αΐώνος Ιερών συνόδων καί μεταοκευάζειν 
τό πατροπαράδστον τής εύοεβείας ονμβοΧον, ώς προσιιδέναι 
καί Ισχνρίζεσδαι την νπαρξιν έχειν καί έκ του Υίοΰ τό Πνεύ
μα τό Άγιον. ΤΙ γάρ, εΐ τής δεοπνεύοτον Γραφής έοτιν ά δο- 
κονοι διαφωνειν πρός τά κοινή τοΐς δεοΧόγοις έκπεφαομέ- 

15 να, κάντεϋδεν άνωμοΧογημένα πασιν ήμΐν, ουκ έκεινα μάλλον 
σνμόώάσομεν τή πανταχόδεν έχούση τό άναμψιοβήτητον ά- 
Χηδείρ, πρός δνναμιν, άλλ9 ημείς έκπεσουμεδα δι9 έκεινα τής 
άληδείας; Οϋδ* εϊ τι καί την ήμετέραν υπερβαίνει διάνοιαν 
όμολογήοομεν καί άλλοις δή τισι τής κατ* αυτά οννέοεως 

20 παραχωρήοωμεν, 8тις άν άξιοοδείη — κάν των έόχάτων ή — 
των όαδέων καί άποκεχρνμμένων μυστηρίων τον Πνεύματος, 
ήμάς δ9 αντονς άναξίονς κρίναντες τούτων, υπό τήν κραταιάν 
χε\ρα τον θεόν ταπεινώοομεν, άΧΧ9 ώ τον ττάδονς, καί θεόν 
αύτόν άγνοήοομεν διά τό μηδέν έδέλειν όμολογειν άγνοεϊν, 

25 ώοηερ οΐ καί την τοί» Υίον δεότητα άγνοήοαντες διά τά 
δυσΧήπτως περί αυτόν γεγραμμένα; Ούμενουν. Ούδέ γάρ 
έκείνοις αί γραφικοί μαρτνρίαι, μή καλώς έκληφδέϊοαι, δννη- 
δείεν δν συνάρασδαι παραιτουμένοις ον κατά καιρόν ή τής 
άσεδείας αντονς ο*αί τής δι9 αυτήν αΐωνιζούοης καταδίκης 

30 έξεΧέσδαν <Ша χρίοιν τίσονοιν αΙώνιον, δη  τάς οαψεϊς άδε- 
τήοαντες φωνάς καί τάς άοαφεις φυσιώσει γνώοεως άνερευ-
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έχει τήν ύπόστασιν έκ μόνου τοϋ Πατρός, όχι δέ καί έκ 
τοϋ ΥΙοΰ; Τοϋτο άπεδείχθη προηγουμένως διά πολλών καί 
διά της ύποφωνήσεως τοϋ ‘μόνου’, μέ τήν όποίαν κατέστη 
φανερωτέρα ή όρθόδοΕος έννοια τής σωστής θεολογίας 
περί τοϋ άγιου Πνεύματος καί έΕηλέγχθη ή προσθήκη των 
ώς φανερά έναντία πρός τό όρθότερον κήρυγμα τής ά- 
ληθείας.

'Αλλά έκτός αυτών δέν βλέπομεν πουθενά καμμίαν 
άνάγκην νά έπιθάλη νά μετακινοϋν τάς πνευμστοκινήτους 
περί θεοοεθείας άποφάσεις τών άπό τοϋ αίώνος συνόδων 
καί νά τροποποιούν τό πατροπαράδοτον σύμβολον τής εύ- 
σεθείας, ώστε νά προσθέτωμεν καί νά ίσχυριΕώμεθα ότι 
τό δγιον Πνεύμα έχει τήν ϋπαρΕιν καί έκ τοϋ Υίοϋ. Τί 
δηλαδή; 'Εάν μερικά χωρία τής θεοπνεύστου Γραφής φαί- 
νωνται νά διαφωνούν πρός τά κοινώς διατυπωμένα άπό 
τους θεολόγους καί διά τοϋτο παραδεδεγμένα άπό όλους 
μας, δέν πρέπει μάλλον νά συμθιθάσωμεν κατά τό δυνα
τόν έκείνα μέ τήν άλήθειαν ή οποίο έχει τό άναμφισβήτη- 
τον, άλλά πρέπει νά έκπέσωμεν ήμείς άπό τήν άλήθειαν 
έΕ αίτίας έκείνων; Καί δν όμολογήσωμεν δτι κάτι υπερ
βαίνει τήν διάνοιάν μας καί παραχωρήσωμεν τήν δι* αύτά 
γνώσιν εις άλλους, όσοι τυχόν άΕιωθοϋν — έστω καί δν 
είναι άπό τούς έσχάτους — τών βαθέων καί άποκρύφων 
μυστηρίων τοϋ Πνεύματος, τούς δέ έαυτούς μας κρίναν- 
τες άναξίους αύτών δέν θά ταπεινώσωμεν κάτω άπό τήν 
κραταιάν χεϊρα τοϋ θεοϋ, άλλά άντιθέτως — όποιον πό
θος! —  θά άγνοήσωμεν τόν ίδιον τόν θεόν, έπειδή δέν 
θέλομεν νά όμολογήσωμεν ότι άγνοοϋμεν τίποτε, ώσάν έ- 
κείνοι οί όποιοι ήγνόησαν τήν θεότητα τοϋ Υίοϋ έΕ αίτίας 
τών δυσνοήτων γεγραμμένων περί αύτοϋ; "Ο χι βεβαίως. 
Διότι αί γραφικοί μαρτυρία» μή έκληφθεϊσαι καλώς δέν θά 
ήδύναντο ούτε νά βοηθήσουν έκείνους έγκαίρως προφασι
σμένους ούτε νά τους όπομακρύνουν άπό τήν άοέβειαν 
καί άπό τήν δι' αύτήν αίωνίαν καταδίκην. 'Αλλά θά έκτίσουν 
αίώνιον κατοδίκην, διότι άθετήσαντες τους οαφεϊς λόγους 
καί διερευνήσαντες τούς άοαφεϊς μέ γνωστικήν έπαρσιν,
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νήοαντες, μάλλον δε μη έρευνήσαντες μηδό τοϊς ώς αληθώς 
έρεννήσασι πεισδέντες, έξ αυτής ένδέκως τής πεφιισιωμέ
νης γνώαεως την όντως άφροούνην έκαρπώσαντο.

4. ΚαΙτοι πλειοταί είοιν ανται αί φωναί, at τοϊς μή 
5 διορατικωτάτοις τό πρός τον Πατέρα σννάναρχόν τε και 6- 

μότψον άφαιροννται τον Υ Ιον καί αύτό δό τό δεσποτικόν 
άξίωμα και την βασιλείαν την άληκτον «νποταγήοεται γάρ», 
φηοί, «και ό Υιός», καί «χρή αυτόν όαοιλεύειν αχρι τινός», 
και ιψείζων δ Πατήρ», και «η σοφία έκτισται», καί ιιάγνοεϊ 

10 τι των έκτισμένων νσΐ αύτον», και ΐ(άφ* έαυτον ουδόν δυνα
τά ι ποιεΐν», και «καταβέβηκεν ονχ %να τό οϊκειον δέλημα 
ποιή», και «ήν διανυκτερενων έν τή τιροοενχή τον Θεόν», 
καί «έμαδε», και «προέκοψε», καί «ΰψώδη», καί «έδοξάοδη», 
και «τετελείωται», καί boa τής τον ήμετέρον φυράματος τα- 

15 ηεινότητος, καί boa τής ευγνωμοσύνης, %ν όντως έίπω, τον 
γεννήματος πρός τόν γεννήτορα, καί boa τον μή * άντίδεος 
είναι δείγματα, καί boa 7ΐρός ημάς δι* έργων αρετής ύπο- 
δείγματα.

ΤΙ οϋν, διά ταντα τό έτέρωδεν προσμαρτυρούμενον τφ  
20 Υ ίφ  δεϊον οϊον άδιεξίτητον ύψος άδειητέον, δτι «έν άρχή 

ήν», «καί πρός τόν Θεόν ήν, καί Θεός ήν», καί «πρό πάν
των βουνών γεννάται», καί «πρό τον ήλιον διαμένει τό ό
νομα αύτοϋ», καί «οδτος ό Θεός καί ού λογιοδήσεται έτερος 
πρός αύτάν», αυτός γάρ έοτιν ό «μετά ταντα τοϊς άνδρώ- 

25 ποις ονναναοτραρείς», οτι τε αυτός καί ό  Πατήρ έν είσι, 
καί αύτός έν τφ  Πατρί καί 6 Πατήρ έν αντφ, καί «ό έω- 
ρακώς αυτόν έώρακε τόν Πατέρα», καί «μετ’ αυτόν ή άρχή 
έν ήμέρα τής δννάμεως αίηον», «καί κατακνρκύσει μετά 3 4 5 * 7 8

3. Α* Κορ. 15,28.
4. Α ' Κορ. 15.25.
5. Ίω. 14. 28.
β. Σοφ. Σβιρ. 1.4.
7. Σοφ. Σβιρ. 23. 20.
8. Ίω. 5.10’ 30.

9. Ίω. 6,38.
10. Λουκδ 6,12.
11. Έβρ. 5.8.
12. Λουκδ 2, 52.
13. Ίω. 3 .14κ.6.
14. Ί ω .  7.39Κ.0.



μάλλον δέ μή έρευνήσαντες μήτε πεισθέντες εις τούς άλη- 
θώς έρευνήσαντας, άπό αύτήν τήν έπηρμένην γνώσιν έκαρ- 
πώθησαν δικαίως τήν πραγματικήν όφροαύνην.

4. Βέβαια αυτοί oi λόγοι, οί όποιοι διά τούς μή διορατι
κούς άφαιροϋν τό συνάναρχον καί όμότιμον τού ΥΙού πρός 
τόν Πατέρα, καθώς έπίσης τό δεσποτικόν άξίωμα καί τήν 
άτελεύτητον βασιλείαν. Διότι λέγει, «θά ύποταγή καί ό Υί- 
ός»*, καί «πρέπει αύτός νά βαοιλεύη έως ώρισμένον χρό
νον»4 καί «μεγαλύτερος είναι ό Πατήρ»1 καί «ή σοφία έχει 
κτισθή»* καί «άγνοεί κάτι άπό τό δημιουργημένα ύπ* αύ- 
τοϋ»7 καί «άπό τόν έαυτόν του δέν δύναται νά κόμη τί
ποτε»* καί «κατέβη όχι διά νά πράττπ τό ίδικόν του θέλη
μα»* καί «διενυκτέρευε προσευχόμενος πρός τόν θεόν»1* 
καί «έμαθε»11 καί «προέκοψε»1* καί «ύψώθη»1* καί «έδοξό- 
σθη»14 καί «έτελείωσε»1*, καί όλα όσα είναι δείγματα τοϋ 
ίδικοϋ μας ταπεινού φυράματος, ούτως είπεΐν, τής εύγνω- 
μοσύνης τοϋ γεννήματος πρός τόν γεννήτορα, τού ότι δέν 
είναι άντίθεος, καί όσα είναι έμπρακτα δΓ ήμδς υποδείγμα
τα άρετής.

Τί λοιπόν; Έ ζ  αίτίας αυτών πρέπει νά άθετήσωμεν τό 
άπό άλλους λόγους μαρτυρούμενον είς τόν Υίόν τό άνεΕί- 
τηλον θειον ύψος, καθ’ όσον «είς τήν άρχήν ήτο»1* καί 
«πρός τόν θεόν ήτο καί θεός ήτο»1* καί «πρίν άπό όλα τά 
βουνά γεννάταί»1* καί «τό όνομά του διαμένει πρίν άπό 
τόν ήλιον»1* καί «αύτός είναι ό θ εός καί δέν πρέπει νά 
πιστεύεται άλλος κανείς έκτός άπό αύτόν»**, καθ’ όσον 
αύτός καί ό Πατήρ είναι έν*1, καί αύτός είναι είς τόν Π α
τέρα καί ό Πατήρ είς αύτόν** καί «όποιος είδεν αύτόν είδε 
τόν Πατέρα»** καί «είς αύτόν θά είναι ή έξουσία κατά τήν 
ήμέραν τής δυνάμεώς του»*4 καί «θά κατακυριεύση μετά
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15. Λουκβ 13,32. ΈΟρ. 5. 9.
15. Ί» . 1,1.
17. Ί» . 1,1.
18. Ποροιμ. 8,25.
19. Ψαλμ. 71,17.
20. Βαρούχ 3, 38.

Ί« . 19.28*30.
21. Αύτόθι 3.38.
22. Ί» . 10,30.
23. Ί» . 14.10.
24. Ψαλμ. 71,7 έ.
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ιό άνταναιρεθηναι την σελήνην», καί \<σιάν αντφ γάιυ κάμ
ψει έπονρανίων καί έπιγείων καί καταχθονίων», και «ή 
βασιλεία αύτον, βασιλεία αιώνιος», και αδαοιλεΐ έτέρφ ονχ 
νπολειφθήσεται».

5 Ταΰτα τοίννν καί τ άλλ’ δσα τούιοις παραπλήσια, 
τά τοοοντο θαυμαστά, τα έπί τοσοϋτον υψηλά, τά ούτως άνυ- 
πέρβίλητα, διά τά ταπεινονντα των ρημάτων συγκαθελκύ- 
σομεν αυτοίς; *Αλλ3 ον ζητήσομέν τε και οτέρξομεν τό έγ- 
κ&κρυμμένον τοις δοκουσι χαμερπέσιν {ψηλόν καί τον ενσεδονς 

10 νοήματος γενάμενοι διαλύοομεν τό προοιστάμενον; 'Αλλά τφ 
φαινομένφ προαπταίσομέν τε καί πεσούμεθα καί έναπομενον- 
μεν τφ  γράμματι; Οϊ>μενουν άποκτένει γάρ τό γράμμα κα- 
τασπών άφ* ύψους τούς μ ή άνω πρός τό Πνεύμα βλέποντας.

5. Ταντ άρα καί ήμεϊς, δοοι καθαρώς τον Πνεύμα- 
15 τος, όσοι καθάπερ αύτό έαντό διεσάφησε θεολογούμε ν, δοοι 

μηδέν άνάξιον αντον καί φρονοΰμεν καί κηρύττομεν, μηδ’ έξ 
ών λέγομεν έκδαϊνον ήμεϊς τοίννν, καν τι μη όμόφωνον 
δοκή τη περί τον άγιον μόνου και προοκυνητου Πνεύματος 
θεολογίμ καί .αύιό τον άγιον Πνεύματος διδόντος, νοήσο- 

20 μεν πνειφατικώς καί διευκρινήοομεν καί διαρρίψσμεν τούς 
λίθους τον τιροοκόμματος καί πάσι τρόποις άποδείζομεν τοϊς 
προτέροις των Πατέρων ό μολογ οϋντας τούς υστέρους, κοινή 
τε καί Ιδίφ έανιοϊς, καί ήμάς αύτούς αύτοϊς καί κοινή πάν- 
τας τφ κοινφ τή φύσει δεσπότη καί κατά χάριν ήμετέρφ 

25 Πατρί. *Επεί δέ δοα σχεδόν άγνοονοι των Γραφών ύπ* ά- 
πορίας ή κακοβουλίας πρός τήν οίκε (αν κακοδοξ ίαν οΐ Λα
τίνοι περιτρέπονοι οτρεδλοΰντες, πλείονα δέ εϊοιν αντοΐς τά 
άγνοούμενα των δοκούντων αντοΐς άναντιρρήτων καί δι* 
ών ώς προφανών τόν περί αυτούς έξαπατώσιν δχλον, τον- 

30 των ήμεϊς άρτίως μνησθέντας καί ταντα κακώς παρ* αύ- 
τών έξειλημμένα Θεόν συναιρομένου άπελέγ ξάντες, καί οΐ- 25 * 27 28

25. Πρβλ. ψαλμ. 71.7.
20. Φίλη. 2,10.
27. Ψαλμ. 144. 13.
28. Δον. 2, 44.



τήν άνταφαίρεσιν τής σελήνης»*1 καί «παν γόνυ έπουρα- 
νίων καί έπιγείων καί καταχθονίων θά κλίνη εις αύτόν»** 
καί «ή βασιλεία αύτοϋ θά είναι αιώνιος βασιλεία»*9 καί 
«δέν θά άπομείνη δΓ άλλον βασιλέα»*".

Αίιτά λοιπόν καί δσα άλλα είναι παραπλήσια μέ αύτά, 
τά τόσον θαυμαστά, τά τόσον ύψηλά, τά τόσον άνυπέρ- 
βλητα. θά τά συγκαταρρίψωμεν έξ αίτιας των λόγων οί 
όποιοι τόν καθιστούν ταπεινόν; Δέν θά όναΖητήσωμεν καί 
δεχθώμεν τό ύψηλόν τό όποιον κρύπτεται εις τά λόγια τά 
όποια φαίνονται χαμερπή καί. άφοϋ λάβωμεν τό εύσεβές 
νόημα, δέν θά διαλύσωμεν τό όντίθετόν του; Θά προσ- 
κρούσωμεν εις τό φαινομενικόν, θά πέσωμεν καί θά пара· 
μείνωμεν εις τό γράμμα; Καθόλου1 διότι τό γράμμα άπο- 
κτείνει, καταβιβάΖσν άπό τό ύψος έκείνους οί όποιοι δέν 
βλέπουν άνω πρός τό Πνεύμα.

5. Διά τούτο καί ήμεις, όσοι θεολογοϋμεν περί τού 
Πνεύματος καθαρώς, όπως αυτό διεσάφησεν έαυτό, όσοι 
δέν φρονοϋμεν ούτε κηρύττομεν τίποτε άνάξιον αύτοϋ 
μήτε έζερχόμενον άπό δσα λέγομεν. Διά τούτο λοιπόν ή- 
μεϊς, άκόμη καί όταν κάτι δέν φαίνεται σύμφωνον πρός 
τήν θεολογίαν τού μόνου όγίου καί προσκυνητοϋ Πνεύμα
τος. καί μάλιστα δεδομένον καί αύτό άπό τό άγιον Πνεύ
μα. πρέπει νά τό έκλάβωμεν πνευματικώς, ώστε νά τό 
διευκρινήσωμεν καί νά παραμερίσωμεν άπό τό μέσον τούς 
λίθους τού προσκόμματος καί νά άποδείξωμεν μέ πάντα 
τρόπον δτι συμφωνούν μέ τούς παλαιοτέρους πατέρας οί 
νεώτεροι, άπό κοινού όλοι μαΖί καί ό καθείς χωριστά, κα
θώς καί ήμεϊς μέ αύτούς καί όλοι μαΖί μέ τόν κοινόν κατά 
φύσιν δεσπότην καί κατά χάριν Πατέρα ήμών. Επειδή δέ 
δσα χωρία των Γραφών άγνοοϋν οί Λατίνοι, τά έκτρέπουν 
διαστρεβλωτικώς πρός τήν κακοδοξίαν των άπό όπορίαν 
ή κακοβουλίαν, περισσότερα δέ είναι αύτά τά όποια όγνο- 
οΰν άπό δσα τούς φαίνονται άναντίρρητα, μέ τά όποια έΕα- 
πατούν τόν γύρω των όχλον ώσάν νά είναι βέβαια, αύτά 
θά άναφέρωμεν ήμεϊς τώρα, καί άφοϋ μέ τήν βοήθειαν τού 
θεού άποδείξωμεν δτι κακώς έχουν έκληφθή άπό αύτούς
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άν τινας δεμελίονς νηοσπάοανteg, σαδρόν ανιών άποδείςυ- 
μεν ιό блог της δνοεβείας οικοδόμημα.

6. Φέρε δη τιροδώμεν πρότερον ιό καί τιρόνερον ανιοϊς 
δοκούν παντάπασιν άμαχον, ώς υπό τον λόγον της άληδείας 

5 εϊρημένον ιιένεφύοησεν αχηοϊς καί είπε, λάβετε Πνεύμα 
άγιον». *Ορρς, φηοί, πώς σαφώς καί έκ τον Υιού τό Πνεύ
μα τό άγιον; *Αρ* ούν δτι έμφνοήοας είπε «λάβετε Πνεύ
μα άγιον», τό άγιον Πνεύμα τό έμφύσημα ήν, ώς τούτον 
είναι τφ διά οαρκός έμφνοήματι τό έχπόρευμα η τφ  δεδό- 

10 οδαι δι9 έμφνσήματος τέκμηριοννται καί τής τον Χριστού 
δεότητος έμφνσημα είναι τό Πνενμα τό άγιον, κάντενδεν 
παρά τον Υιού έχπορεύεοδαι συμπεραΐνουσιν; *Αλλ9 όπότε- 
ρον τούτων λέγονοιν, έπιοτομιζέσδωοαν αντόδεν πρώτον 
διά βραχέοχν ον γάρ έμφνοήοας εϊπεν ό Κύριος, еλάβετε 

15 τό Πιενμα3, άλλά χωρίς τον άρδρου, *λάβετε Πνενμα άγι
ον9, δηλαδή βραχύ τι τού Πλύματος, Σαφές ούν ώς μερι
κήν τον Πνεύματος ένέργειαν διά τού έμφνοήματος Βδωκεν, 
οϋκ άύτον τήν φύσιν ή τήν υπόσταοιν· άμερής γάρ παντάπα- 
οιν ή τον δείον Πνεύματος φύσις те καί ύπόαταοις. Διά τί 

20 δέ έμφνοήοας Βδαχκεν δπερ Βδοσκεν; "Ινα δείξη μίαν ούοαν 
έαυτον καί τον δείου Πνεύματος τήν ένέργειαν· χάντεύδεν 
άλλήλων, έαυτον xdxvhw , παραοτήοη τό συναφές καί συμ
φυές χαΐ όμότιμον, καδάπερ καί ό Χρυσόστομός φηοι δεο
λόγος γράφων, «τινές μέν φαοιν δτι ού τό Πνενμα Βδωκεν, 

25 άλλ* έπιτηδείονς αντους πρός ύποδοχήν δι9 έμφνοήματος 
κατεοκεύαοεν. Ούκ άν δέ τις άμάρτοι καί τότε είληφέναι 
αύτονς λέγο»> έξονσίαν τινά 7τνενματικήν κα\ χάριν, ώστε 
άφιέναι άμαρτήματα. Διό έπήγαγεν, *ών άν άφήτε άφέωνται , 
δειχνυς ποιον είδος ένεργείας δίδωσυ καί γάρ άφατος ή 

30 τού Πνεύματος χάρις και πολνειδής ή δωρεά. Τούτο δέ 
γίι*εται, %να μάδης δτι μία ή δωρεά και ή έξονσία Πατρός 
καί ΥΙον καί άγίον Πνεύματος». 29 30 31

29. Ίω. 20. 22.
30. Ίω. 20. 23.
31. Ίω. Χρυσοστόμου, 'Ομιλία 86 ck  Ίωόννην 3.



και τά άποσπάσωμεν ώσάν θεμελίους, θά δείξωμεν δτι εί
ναι σαθρόν δλο τό οικοδόμημα τής δυσσεβείας.

6. "Α ς  τοποθετήσωμεν λοιπόν πρώτον έκείνο τό όποι
ον προηγουμένως τούς έφαίνετο έντελώς άκαταμάχητον, 
ώς λεχθέν ύπό τοϋ Λόγου τής άληθείας* «ένεφύοηοεν είς 
αυτούς καί είπε, λάβετε Πνεύμα άγιον»**. Βλέπεις, λέγουν, 
πόοον σαφώς τό άγιον Πνεύμα προέρχεται καί έκ τοϋ 
Υίοϋ; Ά ρ ά  γε λοιπόν, έπειδή είπε «λάβετε Πνεύμα άγιον», 
τό έμφύοημα ήτο τό άγιον Πνεύμα, ώστε τό έκπόρευμα νό 
είναι τό ίδιον μέ τό διά τής οαρκός έμφύοημα ή μέ τό άτι 
δίδεται δΓ έμφυοήματος τεκμηριώνουν άτι τό δγιον Πνεύ
μα είναι έμφύοημα τής θεότητος τού Χριστού καί άπό αύ- 
τό συμπεραίνουν δτι έκπορεύεται όπό τόν Υίόν; Ά λ λ ’ ό- 
ποιονδήποτε άπό αύτό λέγουν, δς όποστομωθούν πρώτα 
όπό έδώ διό βραχέων* διότι ό Κύριος έμφυοήσας δέν εί
πε. ’λάβετε τό Πνεύμα’, άλλό χωρίς τό δρθρον, «λάβετε 
Πνεύμα άγιον’, δηλαδή μόριον τοϋ Πνεύματος. Είναι λοι
πόν σαφές δτι διό τοϋ έμφυοήματος έδωσε μερικήν ένέρ- 
γειαν τοϋ Πνεύματος, δχι τήν φύσιν ή τήν ύπόσταοιν αυ
τού διότι ή φύοις καί ύπόστασις τού θείου Πνεύματος εί
ναι έντελώς όμέριστος. Διατί δέ έδωοεν δ,τι έδωσε δΓ έμ- 
φυσήσεως; Διό νό δείΕη δτι μία είναι ή ένέργεια αύτοϋ 
καί τοϋ θείου Πνεύματος καί μέ αύτό νό παραστήοη τήν 
συνάφειαν καί συμφυίαν καί όμοτιμίαν άλλήλων, δηλαδή 
έαυτοϋ καί έκείνου’ δπως είπε καί ό θεολόγος Χρυσόστο
μος γράφων, «μερικοί λέγουν δτι δέν έδωσε τό Πνεύμα, 
άλλό δΓ έμφυοήματος τούς κατέστηοεν Ικανούς πρός ύπο- 
δοχήν. Δέν θό ήστόχει δέ κανείς, δν έλεγεν δτι καί τότε 
έλαβον κάποιαν πνευματικήν έζουοίαν καί χάριν, ώστε νό 
συγχωρούν όμαρτήματα. Διά τούτο προοέθεαεν, ’δποιων 
συγχωρήσετε τό όμαρτήματα, ουγχωροϋνται’Μ, δεικνύων 
ποιον είδος ένεργείας δίδει* διότι ή χάρις τοϋ Πνεύματος 
είναι άφατος καί ή δωρεό πολυειδής. Τούτο δέ γίνεται διό 
νό μόθης δτι μία είναι ή δωρεά καί ή έζουσία Πατρός καί 
ΥΙού καί άγίου Πνεύματος»*1.
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7. ‘Ως άν δε και διεξοδικώ ιερόν πρός αυτούς άπαντήσω- 
μεν, εΐ τό έμφύοημα τον Κυρίου τδ Πνεύμα τό άγιον ήν, 
και ή αναπνοή λοιπόν ή έχρήτο, δι9 ής και τό έμφύοημα 
γέγονε, τό Πνεύμα τό άγιον ήν. Ούκοϋν ου καύ9 ημάς έγέ-

5 νέτο άν&ρωπος, άλλ9 η φαντασία, κατά την φαιαασίαν των 
9Ακέφαλων, η και πρίν άν&ρώποις ουναναστραφήναι την 
σαρκώδη φύοιν έξ αρχής εϊχεν οντω πως συνισταμένην, 
κατά τήν Άπολιναρίον άνοιαν καί μη αυτός ό Κύριος κυι 
zot’r’ είπε πάντως* «τά ρήματα, ά έγώ λαλώ, Πνεύμα εισι 

10 και ζωή είσιν». Ε ι δέ Πνεύμα εισι, και Πνεύμα άγιόν εισι' 
πώς γάρ ου; Ονκονν, κατά την 9Ιταλών περί τού έμφυσή
ματος έρμηνείαν, και τό Πνεύμα Λόγος και Θεού Λόγος. 
01 τί άν άκουσϋείη καινότεροι·; Μάλλον δέ λόγοι, καί Θεόν 
λόγον τά γάρ ρήματα, πλήϋος.

15 Έπιοιήσαι δέ κάνταύϋα δέον, ώς ούδέ νύν εϊπεν, ότι 
«τά ρήματα ά έγώ λαλώ τό Πνεύμα εισιг», άλλά χωρίς τον 
άρ&ρου, δηλών μ ή τού Πνεύματος την νπόοταοιν είναι тип- 
τα, τής δέ τον ύείον Πνεύματος ένεργείας είναι πεπληρω- 
μένα καί την ζεοοποιδν τον Πνεύματος δι ανιών χορηγεϊ- 

20 οδαι ένέργειαν. Καϊ ήνίκα τοίινν έμφυσήσας είπε, 'λάβετε 
Πνεύμα άγιον9, τούτ9 άντικρνς έφη, ότι τό έμφύοημα τούτο 
τής τον λύειν καί δεσμεΐν έξοχτσίας τον άείον Πνεύματος 
πεττληρωμένον έοτί.

8. Πρός ό δέ νύν ό Λόγος και παρ9 ημών τά τον Κν- 
25 ρίον ρήματα έξαγγέλλεταυ «έν γάρ τοϊς χείλεσί μου», φηοίν,

<cέξήγγειλα πάντα τά κρίματα τον στόματός οον». νΛρ* ούν 
και ές ημών έκπορεύεται ιό Πνεύμα ιό άγιον; 'Αλλά και 
έζερεννώνται και μελειώνται και τηρούνται και πράιιοντυι 
και καιανοούνται, εις όσα κατάγει τό Πνεύμα ό τά τού 

30 Π νεύματος έρμηνεύων ον διά τον Πνεύματος, δση δέ και 
ή διαη ορά ιών ιού Κύριον λόγων έντολαί, νόμοι, μαρτύρια, 
δικαιώματα, κρίματα. «Και έγένβτο ρήμα Κυρίου έπι *Ιωάν- 
νην ιόν Ζαχαρίον», χατά ιόν &εΐον εύαγγελιοιήν Λονκάν, 32 33 34

32. Ίω. 6,63.
33. Ψαλμ. 118, 13.
34. Λουκδ 3, 2.
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7. Διά νά άπαντήσωμεν δέ πρός αυτούς καί λεπτομε
ρέστερος άν τό εμφύσημα τοϋ Κυρίου ήτο τό άγιον Πνεύ
μα, τότε καί ή άναπνοή τήν όποίαν έχρησιμοποίει καί 
διά της όποιας έγινε τό έμφύσημα, θά ήτο τά άγιον Πνεύ
μα. Επομένω ς δέν ήτο άνθρωπος, άπως ήμεϊς, άλλά ή ήτο 
φαντασία, κατά τήν φαντασίαν των Άκεφόλων, ή καί πριν 
συναναστροφή μέ τούς άνθρώπους εϊχεν άπά τήν άρχήν 
κατά παρόμοιον τρόπον συγκροτημένην τήν σαρκικήν φύ- 
σιν κατά τήν άνοιαν τοϋ Άπολιναρίου. Καί άμως ό Ιδιος 
ά Κύριος είπε πάντως καί τούτο, «τά λόγια, τά όποια λέγω 
έγώ, είναι Πνεύμα καί Ζωή»* Έ άν δέ είναι Πνεύμα, είναι 
καί Πνεύμα άγιον* διότι πώς άλλιώς; Επομένω ς κατά τήν 
έρμηνείαν των Ιταλώ ν περί τοϋ έμφυσήματος καί τά 
Πνεύμα είναι Λόγος καί μάλιστα θεού Λόγος. Τί δέ θά 
ήτο τολμηρότερον τούτου; Μάλλον δέ θά ήτο λόγοι, καί 
μάλιστα Θεού Λόγοι* διότι τά λόγια είναι πλήθος.

ΧρειόΖεται δέ νά έπιστηθή καί έδώ ή προσοχή έπί 
τού άτι δέν είπεν άτι «Τά λόγια τά όποια έγώ λαλώ είναι 
τό Πνεύμα», άλλά χωρίς τό άρθρον, δηλών ότι αύτά δέν 
είναι ή ύπόστασις τοϋ Πνεύματος, άλλά είναι γεμάτα άπά 
τήν ένέργειαν τοϋ θείου Πνεύματος καί ότι δΓ αύτών χο
ρηγείται ή Ζωοποιός ένέργεια τοϋ Πνεύματος. Καί όταν 
άλλωστε έμφυσήσας είπε, «λάβετε Πνεύμα άγιον», τούτο 
άκριθώς είπεν, άτι τά έμφύσημα τούτο είναι γεμάτον άπά 
τήν έξουσίαν τοϋ θείου Πνεύματος νά λύη καί νά δεσμεύη.

8. Ά πά  σύτής δέ τής άπόψεως καί άπά ήμάς έξαγγέλ- 
λονται τά λόγια τού Κυρίου* «διότι, λέγει, μέ τά χείλη μου 
έΕήγγειλα άλας τάς κρίσεις τού στόματός σου»". "Αρα  
λοιπόν καί άπά ήμάς έκπορεύεται τά άγιον Πνεύμα; Ά λ 
λά καί έξερευνώντσι καί μελετώνται καί τηρούνται καί 
πράττονται καί κατανοοϋνται όλα έκεΐνα εις τά όποια κα- 
ταβιβάΖει τά Πνεύμα ό έρμηνεύων τά τοϋ Πνεύματος όχι 
διά Πνεύματος καί έκεΐνα τά όποια έκφράΖουν τήν διαφο
ράν τών λόγων τού Κυρίου' έντολαί. νόμοι, μαρτύρια, δι
καιώματα, κρίματα. «Καί άπηυθύνθη λόγος Κυρίου πράς 
τάν Ίωάννην τού Ζαχαρίου»94, κατά τάν θειον εύαγγελι-
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καϊ «καδώς έλάλησε Κύριος διά τών άγιων αυτόν προφη
τών ποιήοαι έλεος», ό Ζαχαρίας φησί, κα\ «έπϊ Ίωνάν 
τόν του 3Αμαδή Λόγος Κυρίου έγένετο», κα\ <«$ Λόγος ό 
γενόμενος πρός Ήσαϊάν» και άλλοι3 έπ άλλον, καϊ «είπε 

5 Κύριος πρός Μωϋσήν» καϊ τόν δείνα ή τόν δείνα και έφ3 
όσους άρτίως ουδό άριδμήσαι ράδιον.

Τ ί οϋν, ταϋτα πάντα τό Πνεύμα τό άγιον ήν καϊ ουκ 
έλάλησεν αυτό διά τών προφητών κατά τό γεγραμμένον, άλλ’ 
αυτό έλαλήδη δι3 αυτών η έλαλήδη πρός αυτούς; 3Ά παγε  

10 τής βλασφημίας. ΕΙ δέ μή ταϋτα τά έκ του άσωμάτου θεού 
άοωμάτως λεγόμενα τό Πνεύμα τό άγιον ήν, πολλφ μάλλον 
ούδό τά του Χριστού ρήματα σωματιικώς προφερόμενα. Εί 
δό μή ταϋτα, οϋδό ή άναπνοή έν ή τυ7ΐοϋιαι αύτά καϊ προ- 
άγεται. ΕΙ δέ μή αύτη, ούδέ τό έμφύσημα τό γεγονός δι3 

15 αυτής. Πρός δό τούτφ, ούδέ τό παρ* αύτοΰ αϊνιττόμενον. 
ΕΙ γοϋν καϊ παντάπασιν αδύνατον, όμως έστω μή τής οαρ- 
κός είναι, άλλά τής δεότητος τοϋ ΥΙοΰ τό έμφύσημα· μάλλον 
δέ, tv* αύτό δώμεν τό παρά τών Λατίνων λεγόμενον, έστω 
παρά τοϋ αϊοδητοϋ τό νοητόν έκεινο παρά τοϋ Σωτήρος ση- 

20 μαίνεοδαι. *Λλλ* ένεφύοηοεν οϋτος καί τήν αρχήν είς τό 
πρόοωσιον τοϋ πρώτου πλάσματος. Τ ί δέ ένεφνοησε ; Πνοήν 
ζωής. ΤΙ έστι πνοήν ζωής; Ψυχήν ζώσαν. Διδαοχέιω σε 
Παύλος' «έγένετο δ πρώτος άνδρωαιος είς ψυχήν ζώσαν». 
Τ ί δέ έστι ζόόοαν; *Αείζ(θον, άδάνατον, ταντόν δ* είπεΐν 

25 λογικήν — ή γάρ Αδύνατος λογική — καϊ ού τούτο μόνον, 
dUd καϊ κεχαριτωμένην δείως. Τοταύτη γάρ ή όντως ζώοα 
ψυχή. Τούτο δέ τφ κατ* εΙκόνα ταύτόν, εϊ δέ βούλει και 
καδ* 0μοί(οοιν. *Ώ τής ζημίας, έκ τίνος είς τί μετεβάλομεν.

9. *Εώρων οΐ τών Αγγέλων δφδαλμοϊ τότε τήν αίσδή- 
30 οει καϊ οαρκϊ ουνημμένην τοϋ άνδρώπου ψυχήν καϊ θεόν άλ

λον έώρων, μή γεγενημένον μόνον έπΐ γής δι* άγαδότητα 35 36 37 38

35. Λουκά 1,70 72.
36. ΊωνΟ 1,1.
37. Ήσ. 2.1.
38. Γβν. 2,7.
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στήν Λουκδν, καί «καθώς έλάλησεν ό Κύριος διά των 
άγίων προφητών του ότι θά ένεργήση μέ έλεον»**, λέγει 
ό Ζαχαρίας, καί «πρός τάν Ίω νδν τόν υίόν τοϋ Αμαθή 
άπηυθύνθη λόγος Κυρίου»** καί «ό λόγος πού έγινε πρός 
Ήσαΐαν»” καί άλλοτε πρός δλλον, καί «είπεν ό Κύριος 
πρός Μωσήν» καί τόν δείνα καί τόν δείνα, οί όποιοι είναι 
τόσοι ώστε δέν είναι τώρα εύκολον ούτε νό τούς άριθμή- 
σωμεν.

Τί λοιπόν; "Ολα αύτά ήτο τό Πνεύμα τό άγιον καί δέν 
έλάλησεν αύτό διό τών προφητών κατά τό γεγραμμένον, 
όλλ’ αύτό έλαλήθη δΓ αίιτών ή έλαλήθη πρός αύτούς; 
“Απαγε τής βλασφημίας. Έ όν δέ αύτό τό λεγάμενα όσω- 
μότως ύπό τού άσωμάτου Θεού δέν ήσαν τό δγιον Πνεύ
μα, πολύ περισσότερον δέν ήσαν τό λόγια τού Χριστού τό 
σωματικώς προφερόμενα. Έ όν δέ δέν ήσαν αύτό, δέν ήτο 
ούτε ή άναπνοή διό τής όποίας ταϋτα τυπώνονται καί έκ- 
φέρονται. Έ όν δέ δέν ήτο αύτή, ούτε τό έμφύσημσ, τό 
όποιον έγινε δΓ αύτής. Εκ τός δέ αύτοϋ, ούτε τό ύπ’ αύ- 
гой ύπαινισσόμενον. Έ όν λοιπόν είναι έντελώς όδύνατον, 
όμως έστω δτι τό έμφύσημα δέν είναι τής σαρκός άλλό 
τής θεότητος τοϋ ΥΙού* μάλλον δέ, διό νό προβάλωμεν αύ
τό τό όποιον λέγεται άπό τούς Λατίνους, έστω ότι διό τοϋ 
αισθητού σημαίνεται ύπό τοϋ Σωτήρος έκεϊνο τό νοητόν. 
Αλλά ένεφύσησεν ουτος καί κατό τήν άρχήν είς τό πρό- 

σωπον τού πρώτου πλάσματος. Τί δέ ένεφύσησε; Πνοήν 
Ζωής. Τί είναι πνοή Ζωής; Ψυχή Ζώσα". "Α ς  σέ διδάζη δ 
Παύλος* «έπλάσθη ό πρώτος άνθρωπος είς ψυχήν Ζώσαν»*·. 
Τί δέ σημαίνει Ζώσαν; ΆείΖωον, άθάνατον, δηλαδή λογικήν 
(διότι ή όθάνατος είναι λογική), καί δχι μόνον τούτο, 
άλλ* έπίσης χαριτωμένην θείως. Πράγματι τοισύτη είναι ή 
όϋτως Ζώσα ψυχή. Τούτο δέ είναι ταυτόν μέ τό κατ' εί- 
κόνα, έόν δέ θέλης, καί μέ τό καθ' όμοίωσιν. Οποία Ζη
μία! Ά π ό  τί καί είς τί μετεθλήθημεν!

9. Ο Ι όφθαλμοί τών άγγέλων έβλεπαν τότε τήν ψυ
χήν τοϋ άνθρώπου συνημμένην είς αϊσθησιν καί σάρκα καί 
έβλεπον ένα δλλον θεόν, δχι όπλώς δημιουργημένον έπί
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г)είαν, νουν τε και σάρκα τόν ανιόν, αλλά δι’ υπερβολήν ταυ
τής και κατά Θεόν χάριν μεμορφωμένον, ώς είναι τόν αυ
τόν σάρκα καί νουν καί Πνεϋμα και τό κατ’ εικόνα και ό- 
μοίωοιν ύείαν την ψυχήν έχειν έντελώς ώς ένιαίαν οϋ- 

5 σαν έν νφ και λόγφ καί πνεύματι. 9Αλλ’ είδε και ό βά
σκανος δφύαλμός, ονκ ήνεγκεν ό άρχέκακος όφις' τοσουτον 
έκαρτέρηαεν, οϊμαι, δοον δραστικώτερον τόν Ιόν υπό την 
γλώσσαν κεράσαι καί οϊον σνοκενάσαι και μίξαι δόλφ, 
γλυκερφ λόγφ, τό δι ακοής δηλψήριον' έπήλύεν, έύελξεν, 

10 ύτρωοεν — ώ καί τής έμής εύκολίας καί τής έκείνον κα
κίας — είσέχεε τή ψυχή τόν ιόν, έύανάτωσε τό ζών έκεϊ- 
ύεν, τό σώμα λέγω, την δ’ άφ* έαντής ζώσαν χμυχην ήμαύ- 
ρο>σεν· άφηρήμεύα τό ϋ’είον κάλλος, έστερήμεύα τής ύείας 
μορφής, τό φως άπεβάλσμεν, την 7τρός αύτό τό άνωτάτω 

15 φως όμοιότητα διεφύείραμεν' περιβαλόμεύα τόν ζόφον ώς 
ίμάτιον, φευ, καί ώς διτύοίδα τό σκότος ένεδεδύμεύα. Ά λλ ' 
ήλέησε δωρεάν, ίνα μη μηκύνω λέγων, οϋ φύοις ή άγαύότης 
καϊ δ δι' αυτήν έλεος' καί δι’ &μέ τόν πεοόν τα κατήλύε και 
γέγονε, καύά φηοιν δ Απόστολος, «είς Πνεύμα ζωοποιούν», 

20 ώς άν ζωοποιήοας Ανακαίνιση την άμανρο/ύείσαν εΙκόνα.
Τούτο τοίννν ήόη τελών καί δεικννς ώς ούτος έκεϊ- 

νος δ καί την άρχήν δημιουργήοας δι έμφνοήματος τοις 
μαύηταίς έμφνσή καί δι* οίκε ίου λόγου φανεροί τό δώρημα* 
ονκ αύύις λέγων ψυχήν έντίύημι, άλλα Πνεύμα, καί Πνεν- 

25 μα ύεϊον αύδις τή μεταδόσει τών χαρισμάτων την ψυχήν 
άπεργάζομαι. Είαιέ, Παύλε, πώς, τόν λόγον διαδεχόμενος' 
στόμα γάρ δντα σε γινώακω Χρίστου, Αύτήν, φηοΐ, συνα
πτών, ώς έκείνος άν είπε, τφ  έμφ πνεύματι καί οϊον πνέειν 
μετ έμον τούς έμούς καί κατά χάριν έχειν διά τής πρός 

30 έμέ συνάφειας τήν τφ ϋείφ Πνεύματι φνσικώς προοούοαν 
τού λνειν καί δεσμείν έξονοΐαν. «Ημείς γάρ», φησ(, «νουν 39 40

39. Α* Κορ. 15,45.
40. Α* Κορ. 15,45.
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γής λόγω θείας άγαθότητος, νοϋν και σάρκα τόν ίδιον, 
άλλα λόγω τής ύπερβολικής άγαθότητος μεταμορφωμένον 
κατά τήν χάριν τοϋ Θεοϋ, ώστε ό ίδιος νό είναι σαρξ καί 
νους καί πνεύμα, καί ή ψυχή νό έχη τό κατά θειον εικόνα 
καί όμοίωσιν έντελώς ώς ούσα ένιαία εις νοϋν καί λόγον 
καί πνεύμα. Αλλ* ειδεν έπίσης ό βάσκανος όφθαλμός, δέν 
έβόστασεν ό άρχέκακος δφις’ έκαρτέρησεν, όπως νομίζω, 
τόσον, ώστε νό έτοιμάση δραστικώτερον τόν ιόν κάτω α
πό τήν γλώσσαν, τρόπον τινά νό συσκευάση καί όνσμίζη 
μέ δόλον, μέ τόν γλυκερόν λόγον, τό δηλητήριον τής 
ακοής* έπήλθεν, εθελξεν, έτραυμάτισεν (ώ καί τής ίδικής 
μου εύκολίας καί τής έκείνου κακίας), έχυσε μέσα εις 
τήν ψυχήν τόν ιόν, έθανότωσε τό στοιχεΐον τό όποιον έΖη 
άπό αυτήν, τό σώμα δηλαδή, τήν δέ όφ* έαυτής Ζώσαν 
ψυχήν ήμαύρωσεν. Έχάσαμεν τό θειον κάλλος, έστερήθη- 
μεν τήν θείαν μορφήν, άπεβάλαμεν τό φώς, διεφθείραμεν 
τήν όμοιότητα πρός τό ϋψιοτον φως έφορέσαμεν τόν Ζό- 
ψον ώς ίμάτιον, φευ, καί ώς έπενδύτην ένεδύθημεν τό 
σκότος. Αλλά, διά νό μή έκτείνω τόν λόγον, αύτός τοϋ 
όποιου ή φύσις είναι ή όγοθότης καί τό έζ αύτής προερ- 
χόμενον έλεος, ήλέησε δωρεάν* καί δΓ έμέ τόν πεσόντσ 
κατήλθε καί, όπως λέγει ό άπόστολος, έγινε «πνεύμα ζωο
ποιόν»**, ούτως ώστε Ζωοποιών νό άνοκαινίση τήν άμαυ- 
ρωθεΐσαν εικόνα.

Τούτο λοιπόν τελών τώρα καί δεικνύων δτι αύτός ό 
όποιος έμφυσρ τώρα εις τούς μαθητός καί φανερώνει μέ 
τόν λόγον του τό δώρημα είναι έκείνος ό όποιος έδημι- 
ούργησεν εις τήν άρχήν δΓ έμφυσήματος. Τώρα δέν λέγει 
πάλιν έμβάλλω ψυχήν, άλλά πνεύμα, καί διά τής μεταδό- 
σεως τών χαρισμάτων έπεξεργάΖομαι πάλιν θειον πνεύμα 
τήν ψυχήν. Είπέ, Παύλε, άφοϋ παρέλαβες τόν λόγον, 
πώς; Διότι γνωρίΖω δτι είσαι στόμα Χριστού. Συνάπτων 
αυτήν, λέγει, όπως θά έλεγεν έκείνος, μέ τό πνεύμα μου 
και ώσάν νά πνέουν μοΖί μου ο) (δικοί μου καί νά έχουν 
κατά χάριν διά τής πρός έμέ συνάφειας τήν φυσικώς 
ένυπάρχουσαν εις τό θειον Πνεύμα έξουσίαν τού λύειν
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Χριστού έχομεν», καί «ό κολλώ μένος τφ Κνρίφ §ν Πνεϋ- 
μά έοτιν».

10. Ά λ λ ' όρρς πώς τό έμφύσημα τούτο αίνίττεται μέν 
παρόν τό Πνεύμα καί гελεσιουργονν την έπί τό κρεΐττον 

5 της άνδρωπίνης ψυχής άνακαίνιοιν, ην έκ Πατρός διά τον 
Υίσύ έν άγίφ  Πνεύματι τελεισδαι πιαιενομεν, δίδωοι δέ 
πνεύμα καί Πνεύμα άγιονt άλλα κατά την δωρεάν καί την 
δνναμιν καί την χάριν καί τήν ένέργειαν, ήτις τό τάς α
μαρτίας των άνδρώπων δεομειν καί λύειν έοτιν, ονκ αν- 

10 την την νπόστασίν τον παναγίου Πνεύματος; Παρ9 (Μένος 
γάρ αντη λαμδάνεοδαι δύναται. Τά δέ χαρίοματα τον Πνεύ
ματος, αί φνοικαί δυνάμεις καί ένέργειαι, μηδαμώς αυτόν 
χωριζόμεναι, λαμδάνονται μέν παρά τών άξιων ένεργεϊ- 
οδαι παρά τον Πνεύματος, ο2 διά τό ήνώσϋαι τού τφ καί 

15 τή τούτου ένεργείμ χρ ιού ή ναι (μόνος γάρ ό μόνος Χρι
στός δλφ έχρίσδη τφ χρίοντι, κατά τόν εϊτυόντα, Χριστός 
διά την θεότητα, οδκ ένεργείμ κατά τους άλλους χριστούς 
άγιάζουσαν, παρονοίη. δέ όλου τον χρίοντος)' τφ  γούν ήνώ- 
σδαι διά τής έκειδεν δείας ένεργείας καί χρηματίσαι τον 

20 Πνεύματος όργανα, καί δι* έαντών αυτό φανερούν λαδεϊν 
λέγονται καί πρός αύτονς δίδοσδαι διά τον Υιού, εϊ δέ 
δούΧει καί παρά τον Yloi5, τό Πνενμα τό άγιον. Καί τούτ* 
έδειξεν ό Κύριος έμφνοήοας καί είπων τοΐς μαδηταϊς, ιάά- 
βετε Πνενμα άγιον», ώς καί Δαμασκηνός ό δεΐος ή μας έ- 

25 δίδαξεг  είπών γάρ, «ότι έκ τον ΥΙού τό Πνενμα ον λέγομεν, 
Πνενμα δέ ΥΙού δνομάζομεν καί δι* ΥΙού πεφανερώσδαι 
καί μεϊταδίδοσδαι ήμιν όμολογούμεν», ενδνς έπήνεγκεν «ένε- 
(/ύοηοε γάρ καί είπε τοϊς μαδηταϊς, λάδετε Πνεύμα ά
γιον». *Αρ* ον κατάδηλον, ώς ό δαμασκηνός Πατήρ άπυ 

30 τον έμφνσήματος τούτου μή είναι καί έκ του Y h v t άλλα 
φανερονσδαι μόνον καί μεταδίδοσδαι δι* αυτού τό Πνενυα 
τό άγιον ένόησε καί άηέδειξε; 41 42 43 44 45

41. Α' Κορ. 2,16.
42. Α* Κορ. β, 17.
43. Βλ. Λουκβ 4, 18. Πρόξ. 4,27. 10,38. Έβρ. 1,8.
44. Ί«. 20,22.
45. Iw. ΔαμαοκηνοΟ, Έκδοοις άκριΟήο 1,8.
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καί δεσμεϊν. «Διότι ήμείς, λέγει, έχομεν νοϋν Χρίστου»41 
καί «ό προσκολλώμενος εις τόν Κύριον είναι έν Πνεύμα»41.

10. Αλλά βλέπεις, πώς τό έμφύσημα τούτο αίνίσσεται 
μέν δτι είναι παρόν τό πνεύμα καί τελεσιουργεϊ τήν πρός 
τό καλύτερον άνακαίνισιν τής άνβρωπίνης ψυχής, ή όποία 
πιοτεύομεν ότι τελείται διά τού Υίοϋ έν άγίω Πνεύματι, 
δίδει δέ τό έμφύσημα τούτο Πνεύμα, καί μάλιστα άγιον, 
αλλά κατά τήν δωρεάν καί τήν δύναμιν καί τήν χάριν καί 
τήν ένέργειαν, ή όποία είναι τό δεσμεϊν καί λύειν τάς  
άμαρτίας τών άνθρώπων, όχι όμως τήν ιδίαν τήν ύπόστα- 
σιν τού παναγίου Πνεύματος; Διότι αυτή δέν δύναται νά 
ληφθή όπό κανένα. Τά δέ χαρίσματα τού Πνεύματος, αί 
φυσικαί δυνάμεις καί ένέργειαι, μή χωριζόμεναι καθόλου 
όπό αύτό, λαμβάνονται μέν άπό τούς άξίους νά ένεργη- 
θοϋν άπό τό Πνεύμα, οί όποιοι διά τής ένώσεως μέ αύτό 
καί τής χρίσεως μέ τήν ένέργειαν τούτου (διότι μόνος ό 
μόνος Χριστός έχρίσθη μέ όλόκληρον τόν χρίοντα, συμ- 
φώνως μέ τόν είπόντα4* ότι είναι Χριστός λόγω τής θεότη- 
τος. ή όποία όγιάΖει όχι μέ ένέργειαν όπως τούς άλλους 
χριστούς, άλλά μέ παρουσίαν όλου τού χρίοντος)* έπειδή 
λοιπόν ήνώθησαν διά τής έκείθεν θείας ένεργείας καί 
έχρημάτισαν όργανα τού Πνεύματος, λέγεται ότι δεικνύ
ουν δΓ έαυτών ότι έλαβον αύτό καί ότι έχει δοθή πρός 
αυτούς διό τού Υίοϋ, έάν δέ θέλης καί παρά τού Υίοϋ. τό 
άγιον Πνεύμα. Καί τούτο έδειξεν ό Κύριος έμφυσίσας καί 
είπών εις τούς μαθητάς «λάβετε Πνεύμα δγιον»44, όπως 
μάς έδίδαζε καί ό θείος Δαμασκηνός. Διότι αύτός, άφοϋ 
εϊπεν «ότι δέν λέγομεν έκ τού Υίοϋ τό Πνεύμα, τό όνομά- 
?ομεν δέ Πνεύμα καί όμολογοϋμεν ότι έφανερώθη καί 
μετεδόθη εις ήμάς δΓ Υίοϋ», άμέσως προσέθεσεν* «διότι 
ένεφύσησε καί εϊπεν είς τούς μαθητάς, λάβετε Πνεύμα  
άγιον»41. ~Αρό γε δέν είναι όλοψάνερον ότι ό έκ Δαμασκού 
πατήρ ένόησε καί άπέδειζεν ότι τό άγιον Πνεύμα δέν 
προέρχεται άπό τό έμφύσημα τούτο, άλλά μόνον φανερώ
νεται καί μεταδίδεται 6Γ αυτού;
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11. Λατίνοι δέ ц ρενοβλαβώς άντιύετιχώς έκείνφ νοον- 
σι και δογματίζονσιν ον γάρ συνορώσιν ώς τά χαρίσματα 
ταύτα και αί ένέργειαι, χα&3 άς διά του Υιόν χορηγείται ιό 
Πνεύμα το άγιον, ον παρά τον Υιόν μόνον, άλλα και лас/ 

5 αύτον δίδονται τον άνωτάτω Πατρός. «Παν γάρ», φηοί, 
αδώρημα τέλειον άνωύέν έοτι παρά τον Πατρός των φώ
των». Τ ί δέ τής έζονοίας τον άφιέναι και κρατεϊν τά αμαρ
τήματα τελεώτερον; Και ον παρά τον Πατρός και τον Υιόν 
μόνον, αλλά και δι3 αύτον και παρ3 ανιόν τον άγιον Πνεύ- 

10 ματος' «έκχεώ γάρ ало τον Πνεύματός μου έπι πάσαν σάρ
κα», διά τον 3Ιωήλ είπεν ό Θεός· ής έκχύσεώς έοτι πάν
τως και τό τοις μα&ηταις παρά Χρίστον δεδομένου Πνεύ
μα δι* έμηνοήματος' και «τφ μέτυ, φηοί, «διά τον Πνεύ
ματος δίδοται λόγος αοη ίας, τφ δέ λόγος γνώσεως», και 

15 πάνϋ3 όσα έψεξής τφ έκλεκτφ σκεύει των χαρισμάτων άπη- 
ρίύμηται Παύλφ, τω και των άποκαλύψεων την υπερβολήν 
διά τον Πνεύματος ηύμοιρηκότι' διό καί λέγοντι, αήμϊν δέ 
άπεκάλνφεν ό Θεός διά ιον Πνεύματος αντον», ον μόνον τά 
μή έγνωσμένα τοϊς περιόοήτοις κατ3 αρετήν και ευσέβειαν 

20 πατράσιν, άλλά και αυτήν τήν των άγγέλων νπερβαίνοντα 
γνώοιν' «και ταντα γινώοκομεν», φησιν ό των ά7ΐοατόλων 
ύεολογιχώτατος 3Ιωάννης», έκ τον Πνεύματος ού έλάβοιιεν 
παρ3 αύτον». Και άπλώς πάσα έπι τήν κτίσιν ή των άγα&ών 
χορηγία έ$ αύτον πηγάζει· και «ούκ έστιν άλως δωρεά», 

25 φηοϊν δ μέγας Βασίλειος, αάνεν τον άγιον Πνεύματος εις 
τήν κτίσιν άφτκνονμένη»· δς και πάντα άπαριύμηοάμενος, τάς 
τε δωρεάς και τά χαρίσματα και τάς ένεργείας τον Πνεύ
ματος, εϊτα φηοί, <tπάντα таг τα άίδίως έχει τό Πνεύμα τό 
άγιον, άλλά ιό μέν έκ Θεόν πηγάζον έννπόστατόν έστι, τά 

30 δέ ές αύτον πηγάζοντα ένέργειαι αύτον ειοιν». *Αρ* ούν 
καί έξ έαντον τό Πνεύμα τό άγιον έκπορενεται, έπει έζ αν- 46 47 48 49 50

46. Ίακ. 1,17.
47. Ίωήλ 3.1.
48. Α ' Κορ. 12,8.
49. Α* Κορ. 2, 10.
50. Α* Ίω. 2,27. 3.24. 4,13.



11. ΟΙ δέ Λατίνοι φρενοβλαβώς έννοοϋν καί δογμα
τίζουν αντίθετα πρός έκεϊνον' διότι δέν αντιλαμβάνονται 
ότι τά χαρίσματα ταϋτα καί αί ένέργειαι, κατά τάς όποίας 
τό Πνεϋμα τό άγιον χορηγείται διά τοϋ Υίοϋ, δέν δίδονται 
μόνον όπό τόν Υίόν, άλλά καί όπό τόν ίδιον τόν ϋψιστον 
Πατέρα. «Διότι, λέγει, παν δώρημα τέλειον προέρχεται 
άνωθεν όπό τόν Πατέρα τών φώτων»49. Τί δέ είναι τελειό- 
τερον όπό τήν έΕουσίαν νά όφήνη καί κράτη κανείς τά 
άμαρτήματα; Καί άχι μόνον παρά τοϋ Πατρός καί τοϋ 
Υίοϋ, άλλά καί διά καί παρά τοϋ άγίου Πνεύματος Διότι ό 
Θεός είπε διά τοϋ Ίωήλ, «θά έκχύοω όπό τό Πνεϋμά μου 
εις πάσαν σάρκα»4’. Από αύτήν δέ τήν έκχυοιν είναι όπωσ- 
δήποτε καί τό Πνεϋμα τό όποιον έδόθη παρά τοϋ Χριστοϋ 
εις τούς μαθητάς δΓ έμφυσήματος. Λέγει έπίσης άτι «είς 
άλλον μέ έχει δοθή διά τοϋ Πνεύματος λόγος σοφίας, είς 
άλλον δέ λόγος γνώοεως»49, καί άλα όσα έχουν όπαριθμη- 
θή ύπό τοϋ έκλεκτοϋ σκεύους τών χαρισμάτων, τοϋ Παύ
λου, ό όποιος ηύτύχησε καθ' ύπερβολήν αποκαλύψεων διά 
τοϋ Πνεύματος. Διά τοϋτο λέγει, «είς ήμάς δέ άπεκάλυψεν 
ό θεός διά τοϋ Πνεύματος αύτοϋ»4·, όχι μόνον τά μή 
γνωστά είς τούς περιβοήτους δΓ άρετήν καί εύσέθειαν 
Πατέρας, άλλά καί τά ύπερβαίνοντα τήν γνώσιν τών άγ- 
γέλων. Ο  δέ θεολογικώτατος τών όποστόλων Ιω άννης  
λέγει, «καί ταϋτα γνωρίζομεν έκ τοϋ Πνεύματος, έκ τοϋ 
όποίου έλάθομεν παρ' αύτοϋ»". Καί γενικώς πάσα χορηγία 
έπί τήν κτίσιν πηγάΖει έΕ αύτοϋ' καί «δέν ύπάρχει καμμία 
δωρεά, λέγει ό Μέγας Βασίλειος, φθάνουσα είς τήν κτί
σιν, χωρίς τό άγιον Πνεϋμα»91. Οϋτος. όφοϋ άπηρίθμησεν 
άλα, τάς δωρεάς καί τά χαρίσματα καί τάς ένεργείας τοϋ 
Πνεύματος, έπειτα λέγει, «άλα αύτά τά έχει τό άγιον 
Πνεϋμα, άλλά τό μέν πηγάΖον έκ θεού είναι ένυπόστστον, 
τά δέ πηγάΖοντα έΕ αύτοϋ είναι ένέργειαι αύτοϋ»99. ”Αρα 
λοιπόν καί έΕ έαυτοϋ έκ πορεύεται τό άγιον Πνεϋμα, έπει- 
6ή έΕ αύτοϋ καί δΓ αύτοϋ είναι άλη ή χορηγία τών άγοθών, 51 52
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51. Περί 'Αγίου Πνεόμστοο 24,55.
52. Κατ’ Εύνομίου 5. PG 29. 772С.



204 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ПАЛАМА

τον τε και δι αυτού πάσα ή των άγαΰ'ών χ&ρη7ια’ &ν V πάν
τως και ή του λύειν και δεσμειν έξουοία, ήν δ Κύριος δι 
έμφνσήματος τοις μαθηταις παρέσχεν; 3Ά παγε της άτοπίας' 
αλλά τδ μέν διδόναι των τριών έοπιν υποστάσεων κοινόν, ώς 

5 καί ό άπόστολος σνμμαρτνρει· (Cδιαιρέσεις γάρ», φησί, «χα
ρισμάτων εΐσί, τό δέ αυτό Πνεύμα· και διαιρέσεις διακο
νιών, 6 δέ αυτός Κύριος* καί διαιρέσεις ένεργημάτων, ό 
δέ αύτός θεός».

12. Κοιναι μέν οϋν τη μόνη άγίφ καί προσκυνητή Τριάδι 
10 «ϊ ιε θεϊαι δυνάμεις καί αΐ ένέργειαι, δι ών ό θεός ένοι- 

κει καί έμπεριπατει τοις άξίοις κατά την έπαγγελίαν, δι3 
αύτών ένεργών τε και γνωριζόμενος. ΤΩνπερ θείων ένερ- 
γειών καί πηγή θεολογείται μη μόνον ό Πατήρ καί ό Υ ι
ός, άλλά καϊ τό Πνεύμα τό άγιον, ώς και ό μέγας φησι 

15 Βασίλειος έν τοις Περί τού άγιον Πνεύματος άντιρρητικοις 
αύτού κεφαλαίοις γράφων· «αΐ δέ ένέργειαι τον Πνεύματος 
τίνες; 'Άρρητοι μέν διά τό μέγεθος, άνεξαρίθμητοι δέ διά 
τό 7ΐληθοςυ. Και πάλιν «παρά τφ άγίφ  Πνεύματι πάντα 
τέλεια· άγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροϋνμία, χρηστότης, σο- 

20 φία, ούνεοις, βουλή, άσφάλεια, εύσέβεια, γνώσις, άγιασμός, 
άπολύτρωοις, л ίοτις, ένεργήματα δυνάμεων, χαρίσματα Ια
μάτων, καϊ όσα τοντοις παραπλήσια, ούδέν ϊχον те έν έαν- 
τφ έπίκτητον <Ш* άϊδίως πάντα έχον, ώς Πνεύμα θεόν 
και έξ αύτοϋ πεφηνός, αίτιον έαυτφ έχον ώς πηγήν έαυτον 

25 κάκεΐθεν πηγάζον. Πηγή δέ καί αύτό των προειρημένων 
άγαθών. 3Αλλά τό μέν έ>κ θεού πηγάζον έννπόστατόν έσιι, 
τά δέ έξ αύτοϋ πηγάζοντα ένέργειαι αύτοϋ είσι». Ταντα 
δέ είοι ιά γνωριστικά τής θείας φύσεως αύχήματα.

θέλων ούν ό Κύριος ημών 9Ιηοονς Χριστός όμοούοιον 
30 έαντόν δεϊξαι κατά τήν θεότητα τφ  Πατρι καί τφ  Πνεύ- 

μάτι, τοις μαθηταις αύτός τούτην κατά χάριν δίδωσι τήν 
φυσικήν τής θεότητος ένέργειαν, ώς και ό Πσηήρ τιρότε- 53 54 55

53. А * Κορ. 12,4· 6.
54. Β* Κορ. 0,16 6.
55. Περί όγίου Πνεύματος 19,48.
50. Κατ’ ΕΰνομΙου 5, PG 29, 772 С.
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εις τήν όποιαν ανήκει οπωσδήποτε καί ή εξουσία του λύειν 
καί δεσμεϊν, τήν όποιαν έχορήγησεν ό Κύριος δΓ έμφυσή- 
ματος είς τούα μαθητάς; "Απαγε τής άτοπίας. ’Αλλά ή 
δόσις είναι ένέργεια των τριών ύποατάσεων κοινή, δπως 
συμμαρτυρεϊ καί ό άπόστολος, ό όποιος λέγει δτι «διαιρέ
σεις χαρισμάτων ύπάρχουν, τό δέ Πνεύμα είναι ένιαϊον' 
καί διαιρέσεις διακονιών ύπάρχουν, ό δέ Κύριος είναι 
ένιαϊος’ καί διαιρέσεις ένεργημάτων ύπάρχουν, ό δέ Θεός 
είναι ένιαϊος»1*.

12. Κοιναί λοιπόν εις τήν μόνην άγίαν καί προσκυνη
τήν Τριάδα καί αί θεϊαι δυνάμεις καί ένέργειαι, διά τών 
όποιων ό Θεός ένοικεϊ καί έμπεριπατεϊ εις τούς άξιους 
κατά τήν έπαγγελίαν. ένεργών καί γνωριζόμενος δΓ αύ- 
τών»*\ Τών θείων αύτών ένεργειών πηγή θεολογείται δχι 
μόνον ό Πατήρ καί ό Υιός, άλλά τό άγιον Πνεύμα, δπως 
λέγει καί ό Μ έγας Βασίλειος εις τά άντιρρητικά του κε
φάλαια Περί άγιου Πνεύματος γράφων’ «αί δέ ένέργειαι 
τού Πνεύματος ποϊαι είναι; "Αρρητοι μέν διά τό μέγεθος, 
άναρίθμητοι δέ διά τό πλήθος»". Καί πάλιν' «είς τό άγιον 
Πνεύμα δλα είναι τέλεια' άγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυ- 
μία, χρηστότης, σοφία, σύνεσις, βουλή, άσφάλεια, εύσέθεια, 
γνώσις, άπολύτρωσις. πίστις, ένεργήματα θαυμάτων, χα
ρίσματα ιαμάτων, καί τά παραπλήσια μέ αύτδ. Δέν έχει 
τίποτε έν έαυτφ έπίκτητον, άλλά τά έχει δλα άϊδίως, ώς 
Πνεύμα θεού προελθόν έξ αύτού, έχον αίτιον είς έαυτό 
ώς πηγήν έαυτού καί πηγάζον άπό έκεϊ. Είναι δέ καί αύτό 
πηγή τών προαναφερθέντων άγαθών. ’Αλλά τό μέν πηγά- 
ζον είναι ένυπόστατον, τά δέ πηγάζοντα έΕ αύτοϋ είναι 
ένέργειαι αύτού»". Αύτά δέ είναι τά γνωριστικά τής θείας 
φύσεως καυχήματα.

Θέλων λοιπόν ό Κύριος ήμών Ιη σ ούς Χριστός νά 
δείΕ^Ι έαυτόν όμοούσιον μέ τόν Πατέρα καί τό Πνεύμα  
κατά τήν θεότητα, δίδει είς τούς μαθητάς κατά χάριν αύ- 
τήν τήν φυσικήν ένέργειαν τής θεότητος, δπως καί ό Π α 
τήρ παρέσχε προηγουμένως είς τούς προψήτος μερικάς
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ρον ένίας τών τοιούτων ένεργειών τοϊς προφήταις τιαρέοχε' 
καϊ τό Πνεύμα δέ τό άγων \χατελδόν μετά την τον Σωτήρος 
άνοδον, χαΐ αύτό τάς τοιαντας ένεργείας έδωκε τοϊς μαϋη- 
ταϊς, δι αυτών καϊ αύτό δενχνύμενον όμοούσιον τφ Πατρι 

5 χαϊ τφ Υ ιφ . Κοινά μέν ονν καϊ πολλά τη μόνη άγια και 
προσκυνητή Τριάδι τά πρός ημάς έξ αύ\τής δεϊα δόματα 
και ή τούτων δόοις, ή δέ τον άγιον Π  νεύματος έκπόρενσις μια 
και τον Πατρός Ιδία καϊ προαιώνιος.

13. 3Αλλ3 ϊνα και την απολογίαν έπισφραγίσωμαι και 
10<4πάν στόμα τό άντιτεινον φραγή», αύτόν τόν της αλητείας 

λόγον τον νννϊ λόγον κατά τους προ ημών σνμφϋ'εγγόμε
ν ον ήμΐν δείξας προδαλουμαι μάρτυρα της άληϋ'είας. Αυτός 
γάρ δ μηδαμόϋ'εν χωριζόμενος, γήΰεν πρός τόν έπονράνιον 
Πατέρα ανιών, τοϊς δναμεμενηκόοιν εις τέλος μετ3 αυτόν 

15 απαρήγγειλεν άπό 3Ιεροσολύμων μη χωρίζεσϋαι, αλλά πε- 
ριμένειν τήν έπαγγελίαν του Πατρός ήν ήκούοατέ μ ον», φη- 
οιν. 3Αλλά τίς ή έπαγγελία; "Ort «δαπτ ισ&ήσεοϋ'ε», φηοίν, 
ιιέν Πνεύματι άγίφ, ον μετά 7ΐολλάς ταύτας ήμέρας». Ον- 
κοΐ>ν πρό τής τον Σωτηρος άναλήψεως οϋπω τής έπαγγελίας 

20 έτνχσν ονκ άρα διά τον έμφνοήματος τό Πνεύμα τό άγιον 
έδό&η, τούτο γάρ ή έπαγγελία. Πότε δή τον Σωτηρος έ- 
παγγειλαμένον ταντ3 ήκουοαν οί μαΰηταί; "Οτε μέλλων 
έκών υπέρ ημών άπούνήσκειν — δαβαϊ τού μεγέΰονς τής 
πρός ή μας διαδέοεως — ούχ έαντόν μόνον ύπέρ ήμών παρε- 

25 δίδον τή σφαγή, άλλά καϊ κληρονόμους ένδκχδήκως έποιεΐτο 
τών υπαρχόντων αύτφ καϊ τους δηοανρονς ήμΐν άνεώγνν 
τε και παρεδίδον καϊ αυτόν τόν ουμφνά καϊ πάσαν κτίοιν 
νπεραναδεδηκότα, τόν άκένωτον πλούτον τον Πνεύματος· «/?- 
γώ γάρ», φηοίν, иέρωτήοω τόν Πατέρα καϊ άλλον παράκλη

το jov δώσει ύμϊν, Ьчх μένη μεΡ υμών εϊς τόν αιώνα». E ha  
μετ3 δλίγα, «ό <5έ παράκλητος, τό Πνεύμα ιό άγιον, 6 τιέμψει 
δ Πατήρ έν τφ διύιτατί μον, έκεϊνος ύμάς διδάξει πάντα». 57 58 59 60

57. Ρωρ. 3, 19.
58. Πράξ. 1.4.
59. Πράξ. 1.5.
60. Ίω. 14, 16 έ.
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από τάα τοιαύτας ένεργείας. Καί τό Πνεύμα δέ τό άγιον, 
κατελθόν μετά την άνοδον τού Σωτήρος, έδωσε καί αύτό 
τάα τοιαύτας ένεργείας είς τούς μαθητάς, μέ τάς όποιας 
έδεικνύετο καί αύτό όμοούαιον πρός τόν Πατέρα καί τόν 
Υιόν. Πολλά είναι τά θεία δόματα πρός ήμάς καί κοινή 
εις την μόνην άγίαν καί προσκυνητήν Τριάδα ή δόσις αυ
τών, ή δέ έκπόρευσις τού άγιου Πνεύματος είναι μία καί 
προσιδιάζει εις τόν Πατέρα καί είναι προαιώνιος.

13. Αλλά, διά νά έπισφραγίσωμεν τήν άπολογίαν καί 
«πάν άντιτιθέμενον στόμα φραχθή»", θά προβάλω μάρτυ
ρα τής όληθείας περί τού παρόντος Ισχυρισμού τόν Ιδιον 
τόν Λόγον τής όληθείας δεικνύων ότι συμφωνεί μέ ήμάς 
κατά τούς προηγουμένους άπό ήμάς. Διότι αύτός, μή χω- 
ριζόμενος άπό πουθενά, όταν άνήρχετο άπό τήν γήν πρός 
τόν έπουράνιον Πατέρα, είς τούς διαμείναντας έως τό 
τέλος μαζί του «παρήγγειλε νά μή άπομακρύνωνται άπό 
τά Ιεροσόλυμα, άλλα νά περιμένουν τήν έπαγγελίαν τού 
Πατρός τήν όποίαν ήκούσατε άπό έμέ», όπως λέγει ό 
εύαγγελιστής'·. Αλλά ποία είναι ή έπαγγελία; "Ο τι λέ
γει, «θά βαπτισθήτε είς τό άγιον Πνεύμα, όχι μετά πολλάς 
ήμέρας άπό σήμερα»”. Επομένω ς πρό τής άναλήψεως 
τού Σωτήρος δέν είχον όκόμη έπιτύχει τήν έπαγγελίαν' 
άρα δέν τούς έδόθη διά τού έμφυσήματος τό άγιον Πνεύ
μα, τό όποιον ήτο όντικείμενον τής έπαγγελίας. Πότε 
λοιπόν ήκουσαν οί μαθηταί νά έπαγγέλλεται ταύτα; "Ο ταν  
έμελλε νά άποθάνη έθελουαίως ύπέρ ήμών (πόσον ήτο τό 
μέγεθος τής πρός ήμάς συμπάθειας) καί άχι μόνον παρέδι- 
δεν έαυτόν είς τήν σφαγήν ύπέρ ήμών, άλλά καί ήμάς 
καθίστα διά διαθήκης κληρονόμους των ύπαρχόντων του, ή- 
νοιγεν είς ήμάς τούς θησαυρούς καί παρέδιδεν όκόμη καί 
αύτόν τόν συμφυή καί ύπερβατικόν πόσης κτίσεως, τόν 
άκένωτον πλούτον τού Πνεύματος. «Έγώ, λέγει, θά ζητή
σω άπό τόν Πατέρα καί θά σάς δώση άλλον Παράκλητον, 
διά νά μένη μαζί σας είς τόν αίώνα»*9, καί μετ’ όλίγα, «ό 
δέ Παράκλητος, τό Πνεύμα τό άγιον, τό όποιον θά στείλη 
ό Πατήρ είς τό όνομά μου, έκείνος θά σάς διδόζη τά
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E h 3 αύθις μετά τάς γλυκείας νποΰήκας έκείνας, μετά τούς 
ψυχαγωγοϋντας λόγους, μετά τάς πρός φυλακήν του πλού
του προτροπάς, «όταν έλθη», <ρηοίν, «ο παράκλητος, 8ν έγό) 
πέμψω υμιν παρά του Γιατρός, τό Πνεύμα της αλήθειας, 

5 ό* 7ΐαρά του ΙΊατρός έκπορενεται, έκεινος μαρτυρήσει περί 
έμου». Είδες τον δντος θησαυρόν τά κατά μέρος κλείθρα 
διανοιγόμενα; Μάλλον δ3, ίν3 έϊπω θεολογ ικώτεοον, όρρς 
φωτισμούς ήμιν κατά μέρος έλλάμπαντας ;

14. 3Αλλ9 υπέρ ού νυν ό λόγος, ίδωμεν την έπαγγελίαν 
10 τδ δ3 «ον1 μετά παλλάς ταύτας ημέρας» που; Αύτοϋ των 

λόγων μικρόν προελθών και τούτο τότε προείρηκεν έκ των 
μεγίστων τους οίκείους φιλανθρώπως παραμυθουμενος· «συμ
φέρει γάρ», φησίν, ανμΐν, «ίνα έγώ άπέλθω' έάν γάρ έγώ 
μή άπέλθω, ό παράκλητος ούκ έλεύσεται πρός υμάς». Πώς 

15 ούν τις τολμί} λέγειν, 6τι διά του έμψυοήματος ήλθε πρός 
τους μαθητάς τον Κυρίου πριν άναληφθηναι αυτόν; 3Αλλ* έστω, 
φησίν* ου γάρ έδόθη πρό τής άναλήψεως του Σωτήρος ό 
άλλος παράκλητος. 3'Εχεις καϊ τούτο λέγειν, ώς ούκ έπέμφθη 
παρ9 αυτόν μετά την πρός ουραίους άνοδον, ώς και αυτός 

20 σαφώς τοις μαθΐ]ταϊς έπηγγείλατο λέγων, иδν έγώ πέμψω 
νμιν», και «έάν έγώ πορευθώ, πέμψω αυτόν τιρός υμάς»;

Εύγέ. οοι τούτο μετ9 έκεϊνο προήχθη, πρός τόν είπόν*а 
φαίη τις άν νποβέβηκε γάρ και τή δυνάμει του δοκουν· 
τος ύμιν παρά των Γραφών βοηθήματος. ΕΙ γάρ καϊ τούτο 

25 λόγος τον Λόγον τής άληθείας, <Ш* ούχ όμοίως τό έμφν· 
οάν και τό πέμπειν τό τταρ9 έαυτον δείκνυσιν δ μέν γάρ 
έμφνοών κατά πάσαν ανάγκην έξ έαυτον έμφνοφ τφ  παρ3 
έαυτον πνευίΜτγ ταντόν δ9 είπεϊν τφ  παρ9 έαυτον έκπο- 
ρειχψένφ έμψυοήματι. Ον μην δέ και πάς δ πέμπων τό 

30 παρ9 έαυτον δν τε καϊ έκσιορενάμενον πέμπει, άλλά καϊ τό 
παρ9 έτέρον πρός αυτόν ήκον. Αιό και σπονδήν δ Κύριος 61 62 63 64 65

61. Ίω. 14.26.
62. Ίω. 15.26.
63. ΠράΕ. 1.5.
64. Ίω. 15.26.
65. Ίω. 16,7.
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πάντα»*1. "Επειτα πάλιν, μετά τάς γλυκείας έκείνας παραι
νέσεις. μετά τούς ψυχαγωγικούς λόγους, μετά τάς προ- 
τροπάς ηρός διαφύλαΕιν τοϋ πλούτου, λέγει, «όταν έλθη 
ά Παράκλητος, τόν όποιον θά αάς στείλω έγώ όπό τάν 
Πατέρα, τό Πνεύμα της άληθείας τά όποιον έκπορεύεται 
όπό τόν Πατέρα, έκεϊνος θά μαρτυρήση δΓ έμέ»**. Είδες 
νά δκινοίγωνται κατά μέρος αί θϋραι τού πραγματικού θη
σαυρού; Μάλλον δέ, διά νά έκφρασθώ θεολογικώτερον, 
βλέπεις νά λάμπουν εις ήμάς φωτισμοί κατά μέρος;

14. Αλλά σχετικώς μέ τό θέμα μας. ός ίδωμεν τήν 
έπαγγελίαν. Πού έδόθη τό «όχι μετά πολλάς ήμέρας 
άπά σήμερα»*1; Αφού έπροχώρησεν όλίγον όπό τούς λό
γους, καί τούτο προεϊπε τότε, παρηγορών τούς (δικούς του 
φίλανθρώπως μέ τά μέγιστα' «αάς συμφέρει νά άπέλθω 
έγώ' διότι έάν δέν άπέλθω, δέν θά έλθη οέ αάς». Πώ ς λοι
πόν τολμρ κανείς νά λέγη. άτι ήλθε πράς τούς μαθητάς 
τού Κυρίου διά τοϋ έμφυσήματος πριν άναληφθή; ’Αλλ’ 
έστω, λέγει' διότι δέν έδόθη πρό τής άναλήψεως τού Σω- 
τήρος ό άλλος Παράκλητος. Ήμπορεϊς δμως νά Ισχυρίζε
σαι καί τούτο, δτι δέν έστάλη άπά αύτάν μετά τήν άνοδον 
εις τούς ούρανούς, όπως ό ίδιος ύπεοχέθη σαφώς εις τούς 
μαθητάς λέγων, «τόν όποιον έγώ θά σάς στείλω»*4 καί, 
•έάν έγώ μεταβώ, θά σάς τόν στείλω»**;

Καλώς προεβλήθη άπό σέ τούτο έπειτα όπό έκείνο, 
θά ήδύνατο νά είππ κανείς πράς τόν έρωτήσαντα’ διότι 
είναι ύποδεέστερον κατά τήν ίσχύν όπό τό θεωρούμενον 
άπό σάς βοήθημα έκ τών Γραφών. Πράγματι δέ, μολονότι 
είναι καί τούτο λόγος τού Λόγου τής άληθείας, δμως τό 
έμφυσάν καί τό πέμπτειν δέν δεικνύουν κατά δμοιον τρό
πον τό παρ’ έαυτού' διότι ό μέν έμφυσών κατ’ άνάγκην 
άναπόδραστον έμφυσφ έ£ έαυτού διά τού άπό αύτόν έξερ- 
χομένου πνεύματος, ή άλλως διά τού παρ’ έαυτού έκπο- 
ρευομένου έμφυσήματος. "Ομω ς πάς ό στέλλων δέν στέλ- 
λει άναγκαίως τό παρ’ έαυτού ευρισκόμενον καί έκπορευό- 
μενον, άλλά καί τό άπό άλλον φθόνον εις αύτόν. Δ ιά  τούτο 
καί ό Κύριος φροντίδων ώστε νά μή παρασορθη κανείς νά

14



210 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ПАЛАМА

Τέμενος τον μηδένα παραχθένια δοξάζειν, δτι τό Πνεύμα 
ιό άγιον καί έξ αύτοϋ έκπορενεται, τό μέν έμφύσημα, δ τονι9 
έδόκει μάλλον παριστάν, τότ9 έδεοκεν, δτε άπείρηκε καί υ- 
περέθ&το την έπιδημίαν τον Πνεύματος* τό δέ «πέμψω» προ- 

5 εισιών, προοέψιε τό «παρά τον Πατρός». ΕΙ γάρ χαϊ «πέμ- 
ψω», φησίν, άλλ9 οέ παρ’ έμαντον, άλλά παρά τον Πα~ 
τρός λαβών, άφ9 οϋ έκπορενεται' έκεϊνος γάρ μόνος πέμπει 
παρ9 έαντον, ώς παρ9 έαντον τονίτ9 $χων έκπορενόμενον, και 
άεϊ τοντ* έχων έκπορενόμενον, ον τότε μόνον έκπορενθησόμε- 

10 νον δτε καί αντός έγώ «πέμψω», ονδέ παρ9 έμοϋ άδιαοτάτως 
πεμπόμενον, ώσπερ παρ9 έκείνον έκπορενόμενον ον γάρ 
είπών «πέμψω» τό 'παρ9 έχείνον έκπορενθέν* προοεπήγαγον, 
ϊνα μη έπΐ τον Πατρός τιροαεπινοηθή τό 'ποτέ9. Και έπι- 
φέρειν μέλλων «δ παρά τον Πατρός έκπορενεται», φθάοας 

16 είπον, ούχ 'δ έγώ πέμπω9, άλλ9 «δ έγώ πέμψω», ϊνα 'μη 
οννεπινοηθή καί έπ9 έμοϋ τό άεί. Τό μέν γάρ πέμηειν έ
χε ιν τό Πνεύμα τό άγιον πρός τους άξίονς κοινόν έοτιν 
έξ άϊδίου τψ ΠατρΙ καί τφ  Υ1φ· τιέμπεχ δέ χρονρχώς έ- 
κάτερος, άμφότεροι δέ μάλλον, όπότε δέοι.

20 15. Ταντ &ρα καί την προθεσμίαν καί τόν μέλλοντα
χρόνον έπιδέχεοθαι δύναται· τον δέ έκπορεύειν τό έκπορεν- 
ειν έχειν ονδαμώς τιροηγεΐται, ούδ9 έν έπαγγελίας μοίρρ 
κείοεταί ποτέ, ούδέ τό μέλλειν έπιδέξαιτ9 αν, άπαγε τής 
όλασφημίας, ή συμβαίνει гοΐς οϊομένοις άίδιον είναι τήν 

25 παρά τον ΥΙον έκπεμψιν τον Πνεύματος. 9Επέμψθη γάρ 
τισι καί έδόθη πρός τούς μαθητάς έκ τοΰ ΥΙον, λαβόντος 
παρά του Πατρός χρονιχώς καί αύτών των λαμδανόνταιν 
ύσχερογενεοτέρας οϋσης τής άποατολής, καί δι* ahlav, μάλ
λον δέ διά ло(Ш£ αίτιας· «ϊνα μένη», φηοί, κμεθ* ύμών είς 

30 τόν αΙώνα», «ϊνα ύμάς διδάξη καί ύπομνήοη πάντα ά είπον 
νμϊ)'», «ϊνα μαρτνρήοη περί έμοϋ» καί ύμιν ονμμαρτηρήση 
τά κατ9 έμέ, άπ9 άρχής μέχρι τέλους μαρτνρονσιν, «Τνα έ-

00' Ίω. 13,14. 
07. Ίω. 14.20. 
00. Ίω. 15,20.
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φρονη δτι τό άγιον Πνεύμα έκπορεύεται καί έ£ αυτού, τό 
μέν έμφύσημα, τό όποιον έφαίνετο άτι παριστφ τούτο μάλ- 
λον, έδωσε τότε, δταν ήρνήθη καί όνέβαλε τήν έπιδημίαν 
τού Πνεύματος, προειπών δέ τό «πέμψω», προσέθεσε τό 
«παρά τού Πατρός». Διότι δν καί «θά στείλω», λέγει, πάν
τως δχι άπό τόν έαυτόν μου, άλλά λαβών άπό τόν Πατέ
ρα. άπό τόν όποιον έκπορεύεται. Πράγματι μόνον έκεΐνος 
στέλλει παρ’ έαυτοϋ, καθ’ όσον τό έχει έκπορευόμενον 
παρ' έαυτοϋ, καί μάλιστα τό έχει πάντοτε έκπορευόμενον, 
δχι δέ μόνον τότε δταν καί έγώ «πέμψω», ούτε άπό έμέ 
πάντοτε πεμπόμενον, όπως άπό έκεϊνον έκπορευόμενον. 
Διότι, άφοϋ είπα «πέμψω», δέν προσέθεσα τό άπό έκεϊνον 
έκπορευθέν, διά νά μή ύπονοηθη έπί τού Πατρός τό ’κά
ποτε’. Καί δταν έπρόκειτο νά έκφέρω «τό όποιον έκπορεύε- 
ται άπό τόν Πατέρα», έπρόλαβον νά εϊπω, δχι 'τό όποιον 
έγώ στέλλω’, άλλά «τό όποιον έγώ θά στείλω», διά νά μή 
ύπονοηθή καί έπί έμοϋ τό πάντοτε. Διότι τό νά έχουν τήν 
ίδιότητα τού πέμπειν τό άγιον Πνεύμα πρός τούς όέίους 
είναι όϊδίως κοινόν είς τόν Πατέρα καί τόν ΥΙόν’ στέλλει 
όμως χρονικώς καθείς έκ των δύο, ή μάλλον άμφότεροι, 
όαάκις χρειάζεται.

15. Αύτά λοιπόν δύνανται νά δεχθούν καί τήν προθε
σμίαν καί τόν μέλλοντα χρόνον' της δέ έκπορεύσεως δέν 
προηγείται καθόλου ή δυνατότης έκπορεύσεως, ούτε θά 
εύρεθη ποτέ είς τήν μοίραν τής έπαγγελίας ούτε θά έδέχε- 
το τό μελλοντικόν, άπαγε τής βλασφημίας, ή όποία συμ
βαίνει είς τούς νομίζοντας δτι είναι άίδιος ή έκπεμψις 
τού Πνεύματος παρά τού Υίοϋ. Διότι έπέμφθη είς ώρισμέ- 
νους καί έδόθη πρός τους μαθητός ύπό τού ΥίοΟ, ό όποιος 
τό έλαβεν άπό τόν Πατέρα χρονικώς' είναι δέ ή άποστολή 
ύστερογενεστέρα καί αύτών των λαμβανόντων καί γίνεται 
δΓ αΙτίσν, μάλλον δέ διά πολλός αίτιας* «διά νά μένη, λέ
γει, μαΖί σας είς τόν αίώνα»Μ, «διά νά σάς 5ιδά£η καί ύπο- 
μνήση άλα όσα σάς είπα»9*, «διά νά μαρτυρήση περί έ- 
μού»“ καί θά συμμαρτυρήση μέ σάς τά κατ’ έμέ, καθώς 
θά μαρτυρήτε άπό τήν όρχήν έως τό τέλος, «διά νά έλέγ·
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λέγξη τόν κόσμον» υπεύθυνον τή άμαρτίφ, τόν αμαρτίαν ό- 
νομάοανια την έμήν δικαιοσύνην δικαιοσύνην, η και αυτόν 
τόν άρχοντα τής άμαρτίας καί αυτής τής τών άμαρτωλών 
έξ έβαλε ν άρχής κατακρίνασα δικαίως, δτι τόν όντως δι

ό καιον αδίκως ύπό τήν αΦιήν τοίς άμαρτωλοΐς ήγαγεν εν- 
Φύνην, %ν έμέ δοξάση, δδηγήσαν υμάς πρός πάσαν την άλή- 
Φειαν. Καί γάρ νΠ νεύμα άληΦείας» έστί, καί «ούκ άφ3 έαυ- 
τοΰ λαλει, άλλ9 δσα άν άκούη παρά, τον Πατρός», «ώσπερ κά- 
γώ ουδόν έλάλησα ал έμαντονν έπεί δέ ό Πατήρ έμός και 

10 «πάντα δοα έχει ό Πατήρ έμώ), ιιέκ του έμοΰ λαμβάνει και 
άναγγέλλει»· κοινά γάρ ήμιν και δ πλούτος καί τά δόματα.

ΈπέμφΦη τοίνυν έκ τον Πατρός καί του Υίον χρο- 
νικώς καί πρός τινας και δι* αϊτίαν παρ’ αυτόν δέ μόνον 
του Πατρός έκπορεύεται άχράνως καί άναιτίως, αν- 

15 τόν μόνον έχον αϊτίαν έαντον, τόν μόνον άγέννητον Πατέ
ρα, τόν ποιούν τα τά πάντα έκ μή δντων διά μόνην τήν κοι
νήν έαυτοϋ τε κάκείνων άγαΦότητα, т0г δ3 Υιόν ές άρχής 
έχοντα γεγεννημένον καί τό Πνεύμα τό άγιον έκπορευόμενον.

16. Μρβ νουν έλαβες ό δι* έναντίας καί φως γνώσεως 
20 έπέλαμη>έ οοι παρά τον τής άληΦείας λόγου; Μάλλον δέ 

ού γε αυτός άρα διαίρειν ήρξω τά βλέφαρα καί διαβλέπειν 
πρός τό φως, εΐ καί μή τελέως, άλλ9 άμυδρώς γονν άνιι- 
λαιοβανόμενος τής διαπρυσίου καί μή άμνδράς αυγής, ώστε 
φηλαφήσαι καί Ιδεϊν δτι τό «ώώσει» τε καί τό «πέμφει» το- 

25 σαντάκις είρημένον οΰόαμον χωρίς αίτιας έϊρηκεν, οδδ* α- 
νεν προσώπου του λαμβάινντος δι* δν καί πέιτπεται, άλ¥ 
άεί ουνεζευγμένον ταις αιτίαις άποδέδωκεν ό μό)ος καί θ ε 
ός καί Φεολόγος, τό δέ έκπορευόμενον απολύτως ΦΦηκε χωρίς 
ήστινοσούν αΙτίας; Τήν μέν γάρ συτδιαιωνίζουσαν καί χω- 

30 ρίς αΙτίας ούοαν έκτιεμψιν μόνφ τφ Πατρί προσένειμε, τήν 
δ* ύπό χρόνον οδοαν καί άεί μετά τής αΙτίας συνημμένην, 
κοινήν ούσαν, έξεκάλνψεν έαντφ καί τφ  Πατρί, ώς dr

69. Ίω . 16 ,8 .
70. Ίω . 16,13 .
71. Ένθ* όνωτ.

72. Ίω . 14 .10 .
73. Ίω . 16 .15 .
74. Ίω . 16,14.
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ζη τόν κόσμον»** ώς υπεύθυνον άμαρτίας, αυτόν ό όποιος 
άμαρτίαν ώνόμσσε τήν (δικήν μου δικαιοσύνην* δικαιοσύ
νην ή όποία καί τόν Ιδιον τόν όρχοντσ τής άμαρτίας έξέ- 
θαλεν άπό αύτήν τήν έξουσίαν έπ) των όμαρτωλών, κατα- 
κρίνασα δικαίως, διότι τόν πράγματι δίκαιον ύπέβαλεν ά- 
δίκως εις τήν Ιδίαν μέ τούς όμαρτωλούς εύθύνην, διό νό 
δοζάση έμέ. άφού σάς όδηγήση πρός πάσαν τήν όλήθεισν. 
Διότι είναι «πνεύμα άληθείας»” κσ) «δέν λαλεϊ άφ' έαυτόν 
άλλά όσα άκούει άπό τόν Πατέρα»*1, «όπως κσ) έγώ δέν 
έλάλησα τίποτε άπ* έμαυτού»”. ’Επειδή δέ ό Ποτήρ είναι 
ίδικός μου και «όλα όσα έχει ό Πατήρ είναι ίδικό μου»”, 
άπό τό Ιδικό μου λαμβάνει καί όναγγέλλει ” διότι καί ό 
πλούτος κα) αί δωρεά! είναι είς ήμάς κοινό.

Εστάλη λοιπόν έκ τού Πατρός κα) τού Υίοϋ χρονι- 
κώς καί πρός ώρισμένους δι’ αΙτίαν* όπό τόν Πατέρα δέ 
μόνον έκπορεύεται άχρόνως καί όναιτίως. έχον μόνον 
αύτόν αΙτίαν έαυτού. τόν μόνον άγέννητον Πατέρα, τόν 
πρόττοντα τά πάντα έκ μή δντων διό μόνην τήν κοινήν 
άγαθότητα έαυτού κα) έκείνων, έχοντα δέ έζ όρχής γεν
νήσει τόν Υίόν καί έκπορεύσει τό άγιον Πνεύμα.

16. ~Αρά γε έλαβες νοΰν, σύ ό ένόντιος, καί έπέλαμψε 
είς σέ φώς γνώσεως παρά τού Λόγου τής άληθείας; *Ή 
μάλλον ήρχισες άρά γε σύ ό ίδιος νό όνοίγπς τό βλέφαρα 
καί νό διαβλέπης πρός τό φώς. άντιλαμβανόμενος. άν κα) 
όχι τελείως, όλλό πάντως άμυδρώς τήν έντονον κσ) όχι 
όμυδράν αύγήν, ώστε νό ψηλαφήσης κα) νά Ιδής ότι τό 
τόσος φοράς λεχθέν «θά δώση» κα) θά «στείλη», δέν τό 
είπε χωρίς αΙτίαν ούτε χωρίς τό λαμβάνον πρόσωπον διό 
τό όποιον στέλλεται, όλλό τό όποδίδει πάντοτε συνεΖευ- 
γμένον μέ τάς αΙτίσς αύτός ό όποιος είναι μόνος κα) Θεός 
καί θεολόγος, ένώ τό έκπορευόμενον έθεσεν άπολύτως 
χωρίς καμμίαν αΙτίαν; Δηλαδή τήν μέν αιωνίαν κα) άνοί- 
τιον έκπεμψιν προοέδωσε μόνον είς τόν Πατέρα, τήν δέ 
έγχρονον καί πάντοτε συνημμένην μέ αΙτίαν, ή όποία είναι 
κοινή, όπέδωσεν είς τόν έαυτόν του κα) τόν Πατέρα, 
ώστε γνωρίμων έσύ τούτο, νά μή βλάσφημης φρονών κα)
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τούτο σννιδών, μηκέτι βλάσφημης τЦ έκπορευσει φρονών 
καί λέγων τ'ην αποστολήν ταύηόν ή έκ τούτης έκείνην οτοχα- 
ζόμενος καί διά τούτο λέγων έκ τον Πατρδς καί έξ Υιού 
τό ΰεϊον Πνεύμα την ύπόστασιν έχειν. "Ωσπερ γάρ θεός 

5 αναίτιος, οντω καί θεού ύπαρξις Αναίτιος, αυτόν αΙτίαν 
έχων τόν έξ οϋ υπάρχει άναηίως, Αλλ9 ουκ έξ atkov υπάρ
χων δι9 αΙτίαν. "Ωσπερ δέ θεός καί θεού ύπαρξις Αναίτιος, 
οϋτω τό δι9 αΙτίαν γεγονός κοινόν αύτφ τε τφ  άναηίφ 
καί τοις Αναιτίως έξ αυτού νπλρχουοιν. *Ο δ9 αυτοϊς κοι- 

10 νάν, Μ α ς  νποοτάσεως ουκ ίδιον. Διό τό μέν άποοτέλλεσύαι 
και τφ  Υ Ιφ  καί τφ  Πνεύματι υπάρχει, ώσπερ καί τό άπο- 
οτέλλειν τοϊς τρισί' δι9 αίτιόν γάρ. Τό δέ έκπορεύεσύαι η 
καί έκπορεύειν ούχί καί τού Υίού· καί γάρ ob δι9 αΙτίαν. 
'Όταν οϋν Ακούοης έκ τού Υίού ή καί δι9 Υίού η καί έξ 

15 Αμφοϊν πρός τινας πεμπάμενον τό Πνεύμα τό Αγιον, την 
ντώ χρόνον καί δι9 αΙτίαν έπI νουν λάμβανέ μοι πρόοδον, 
Αλλά μη την έκ Πατρός Ασχετον έκείνην καί ύπέρ αΙτίαν 
καί προαιώνιον.

17. ΤΙ οϋν; ”Ηδη πείθομεν καί διετρανώδη οοι τό φως, 
20 η έτι προσμένουμεν οννείροντες τάς Αποδείξεις καί διαρρι- 

πιζοντες τό τής οής Αγνοιας σκότος; 'Ως πολύ τούτο καί 6α- 
ύυ τά τής οής έπηλυγάζον διανοίας κόρας έχεις, εΐ μηδέ 
νυν πρός την άλήΰειαν διέβλειμάς πω, καίτοι τό «δωοατ» 
ταντόν έοτι τφ ισιέμιμω». *Επε\ γάρ μήτε τό πεμπάμενον 

25 τοπικώς μετάγεται μήτ* αυτός ό τιέμπων διίσταται τού πεμ- 
τιομένου (καί γάρ ώεΐ τε Αμα καί Απανταχού καί ό πέμπων 
καί τό δι9 αύτού πεμπάμενον, εΐ <5έ δούλει καί έξ αυτού' ον 
γάρ έπί των συλλαβών ήμιν ή ευσέβεια)· έπεί τοίννν ον 
διαιρείται τόπφ, ούδέ τόπφ περιλαμβάνεται τό πέμπον και 

30 τό πεμπάμενον, ούκ αρα δίδωοιν ό πέμπων; Τούτο καί 
αύιός ό Κύριος ήμας φωτίζων νύν μέν έίρηκεν, «δ δώσει 
ό Πατήρ», νύν δ9 αϋέις, «δ πέμη^ει δ Πατήρ», έπί τής αυ
τής Αμφοτέροις διανοίας χρησάμενος. 9Αλλά καί αύτός, νυν 
μέν δτι έπέμφη παρά τού Πατρός, νύν δ9 βτι έδόδη, άναγέ-
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λέγων ότι ή έκπόρευσις είναι τό ίδιον μέ τήν όποστολήν ή 
άπό αύτήν στοχαΖόμενος έκείνην καί διά τούτο λέγων άτι 
τό άγιον Πνεϋμα έχει τήν ύπόστοσιν έκ τοϋ Πατρός καί 
έκ τοϋ ΥΙοϋ. Διότι όπως ό θεός είναι όναίτιος, οΰτω καί 
ή ϋπαρΕις τοϋ θεοϋ είναι όναίτιος' έχει αιτίαν αύτόν όπό 
τον όποιον ύπάρχει όναιτίως, όλλό δέν υπάρχει έΕ αύτοϋ 
δΓ αιτίαν. "Οπως δέ θεός καί θεοϋ ϋπαρΕις είναι όναί
τιος, ουτω τό δι’ αιτίας γενόμενον είναι κοινόν είς τό 
όναίτιον τό ίδιον καί είς τό όναιτίως έΕ αύτοϋ ύπάρχοντα. 
Αυτό δέ τό όποιον είναι είς αυτά κοινόν, δέν είναι ίδιον 
τής θείας ύποοτάσεως. Διό τοϋτο τό μέν όποστέλλεσθαι 
όνήκει καί είς τόν Υίόν καί τό Πνεϋμα, όπως καί τό όπο* 
στέλλειν είς τό τρία* διότι γίνεται δΓ αίτίαν. Τό δέ έκπο· 
ρεύεαθαι ή έκπορεύων δέν όνήκει καί είς τόν Υίόν' διότι 
δέν γίνεται δι’ αίτίαν. "Οταν λοιπόν όκούσης άτι τό άγιον 
Πνεϋμα οτέλλεται πρός κάποιους έκ τοϋ Υίοϋ ή καί διό 
τοϋ Υίοϋ ή καί όπό άμψοτέρους, νό Οπονοής τήν έγχρονον 
καί δι' αίτίαν πρόοδον, άχι δέ έκείνην τήν όκατάληπτον 
καί υπέρ αίτίαν καί προαιωνίαν προέλευσιν έκ τοϋ Πατρός.

17. Τί λοιπόν; Σέ πείθομεν ήδη καί σοϋ έφανερώθη 
τό φώς ή θά έπιμείνωμεν άκόμη ουνδυάΖοντες τός όπο- 
δείΕεις καί διαλύοντες τό σκότος τής άγνοίας σου; Διότι 
τό έχεις άφθονσν καί πυκνόν, ώοτε νά ουοκιάΖπ τός κόρας 
τής διανοίας σου, έάν οΰτε τώρα δέν άντελήφθης κάπως 
τήν άλήθειαν, μολονότι τό «δώσω» είναι ταυτόν μέ τό 
«πέμψω». Επειδή δηλαδή οΰτε τό πεμπόμενον μετατίθε
ται τοπικώς οΰτε ό πέμπων διαχωρίζεται άπό τό πεμπόμε
νον (διότι πάντοτε καί πανταχοϋ είναι μαΖί ό πέμπων καί 
τό δΓ αύτοϋ πεμπόμενον, έάν δέ θέλης καί έΕ αύτοϋ* διότι 
ή εύαέβειά μας δέν έγκειται είς τός λέΕεις)* έπειδή λοι
πόν δέν διαιρούνται τοπικώς, ούτε περιλαμβάνονται είς 
τόπον τό πέμπον καί τό πεμπόμενον, άρα δέν δίδει ό 
πέμπων; Αύτό είπε καί ό ίδιος ό Κύριος, φωτίΖων ήμάς, 
άλλοτε μέν «τό όποιον θό δώση ό Πατήρ», άλλοτε δέ «τό 
όποιον θό στείλπ ό Πατήρ», χρησιμοποιήσσς καί τό δύο 
μέ τήν αύτήν έννοιαν. ’Αλλά καί δΓ αύτόν γράφεται άλλο·
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γρσπται, ώς ταύτον δντος έηί τούτων τον πέμπειν τ ε  και 
τον δνδόναι.

9Αλλά μην «ό πανταχον ών καί τά ττάντα πληρών» και 
διά πάντων χωρών 7ΐως ήξει και δοδήσεται; Δηλαδή φανερον- 

5 μένος και ένεργών την των χαρίτων ένέργειαν. Ούκοΰν 
ούδέν άλλο τδ πέμπεσδαί τε και δίδοσϋαι έπϊ Θεόν ή ίο 
φανερονσδαι. Λατίνοις ούν άΐδιον την παρά τον Υίοϋ τοιαύ- 
την έκπεμψιν δογματίζονσι καί φανέρωοιν του Πνεύματος 
άΐδιον δοξάζειν άκόλουδον άνάγκη δέ σνναϊδίονς είναι και 

10 τους πρός ούς ή φανέρτοσις καί πρόΰεατι τδ μηδ3 οντω την 
ΰπαρξιν τον δε ίου Πνεύματος έκ τον Υίον δεικνύομαι.

18. ΕΙ ό3 έκ της ψανερώοεως στοχάζεσδαί φαοιν έκεινοι 
την ϋπαρξιν, άλλ3 ήμεϊς ον στοχασμοϊς άκολονδονντες, άλλα 
δεολέκτοις λογίοις την δμολογίαν της πίστεως πεπλοντήκα- 
μεν. "Ισμεν δέ καί αύτδ παρ3 έαντοϋ τδ Πνεύμα τό άγιον 
έρχόμενόν τε καί φανερούμενον, άλλ3 ού διά τοντο καί παρ3 
έαντον δώοομεν έκπορεύεοδαι· ό διδονς τοίννν η πέμπων 
τδ Πνενμα ιό άγιον ούκ έχηορενει διά τό πέμπειν, άλλα 
φανερόν καδίατηοιν αύτό. Τοντο γάρ καί ό Κύριος έποίηοε 

20 πρό ιών της οίκεΐας άναλήψεως φανερώοας μετρίως τοϊς 
οίκείοις μαδηταις ιό Πνενμα διά τής κοινής αύτών καί παρ3 
αύτών μέτριας τηνικαντα δεδομένης χάριτος* δ καί την άρ- 
χην αίτιον, ώς έγω γ3 άν φαίην, τον δι3 έμφνοήματος δεδη- 
μιονργεϊσδαι την άνδρώπον ψυχήν.

28 3Επεί γάρ 6 τε λέγων Πατήρ καί ό τούτου παντοδύναμος 
Λόγος πάντων κτιζομένων έκηρνττοντο, έκφανοις δέ Πνεύ
ματος ού γέγονέ πω, έδει δε τον άνδρώπον γενομένου μηδέν 
των τής Τριάδος προσώπων άνεηίγνωσιον είναι, ής έπλάτ- 
τετα μύστης ικαί προσκυνητής έπίγειος, διά τοντο τφ τε λόγφ 

30 και τφ λέγοντι, ταυτόν δέ είπειν τφ  Υ ίφ  καί τφ  γεννήτορι, 
προσεπιφέσεται τδ «ένεφύσηοεν», άνακαλνπτον τήν τον Πνεύ- 78

78. Έκ τής εύχής «BqqiAcO ούρόνιβ»,
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τε μέν ότι έπέμφθη άπό τόν Πατέρα, άλλοτε δέ ότι έδόθη, 
ώσάν νά είναι ταυτόσημον τό πέμπειν μέ τό δίδειν.

’Αλλά βεβαίως «ό πανταχοϋ ών καί τό πάντα πλη
ρών»7* καί διά πάντων χωρών πώς θά φθάση καί θά δοθη; 
Προφανώς φανερούμενος καί ένεργών τήν ένέργειαν τών 
χαρίτων. Επομένως τά πέμπεσθαι καί δίδεαθαι έπί θεού 
δέν είναι τίποτε άλλο παρά τά ψανεροϋσθαι. ΟΙ Λατίνοι 
όμως, έφ’ δαον αυτήν τήν ύπό του Υίοϋ έκπεμψιν δογματί
ζουν ώς άϊδιον, είναι έπάμενον νά δέχωνται καί άίδιον 
φανέρωσιν τοϋ Πνεύματος' άναγκαίως δέ ουναίδιοι θά 
είναι καί έκεΐνοι πράς τούς άποίους άπ ευθύ νέτα ι ή φανέρω- 
σις καί είναι συνακόλουθον ότι οϋτε ουτω δέν δεικνύεται 
ή ϋπαρΕις τοϋ θείου Πνεύματος έκ τοϋ Υίοϋ.

18. Εάν δέ έκεΐνοι λέγουν ότι στοχάζονται τήν ϋπαρ- 
Ειν άπό τήν φανέρωσιν, άλλ’ ήμεϊς έχομεν θησαυρίσει τήν 
άμολογίαν τής πίστεως άκολουθοϋντες όχι στοχασμούς, 
άλλά θεόλεκτα λόγια. ΓνωρίΖομεν δέ ότι τά άγιον Πνεύμα 
έρχεται καί άπά τάν έαυτάν του καί φανερώνεται, άλλά έΕ 
αίτιας αύτοϋ δέν θά παροδεχθώμεν ότι έκπορεύεται καί 
άφ’ έαυτοϋ. ’Εκείνος λοιπόν ό όποιος δίδει ή πέμπει τό 
άγιον Πνεϋμα δέν τό έκπορεύει μέ τήν πέμψιν, άλλά τό 
καθιστρ φανερόν. Τοϋτο δέ έπραΕε καί ό Κύριος φανερώ- 
σας πρό τής άναλήψεως έν μέτρω είς τούς μαθητάς τό 
Πνεϋμα διά κοινής χάριτος αύτών, τής δοθείοης τότε με- 
τρίως. Αυτό, θά ήδυνάμην νά εΐπω, ύπήρΕε τό αίτιον καί 
τοϋ ότι είς τήν άρχήν ή ψυχή τοϋ όνθρώπου έδημιουργήθη 
δΓ έμφυσήματος.

Επειδή δηλαδή κατά τήν κτίσιν τοϋ ούμπαντος άνε- 
χηρύσσοντο ό λέγων Πατήρ καί ό παντοδύναμος τούτου 
Λόγος, δέν είχεν όμως άκόμη πραγματοποιηθή φανέρωσις 
τοϋ Πνεύματος, έπρεπε δέ, όταν έπλάσθη ό άνθρωπος νά 
μή μείνη άνεπίγνωστόν κανέν άπό τά πρόσωπα τής Τριά- 
δος, τής όποιας έπλάσσετο έπίγειος μύστης καί προσκυνη
τής. διά τοϋτο χρησιμοποιείται καί διά τόν Λόγον καί διά 
τόν λέγοντα, δηλαδή καί διά τόν Υιόν καί διά τόν γεννή
τορα, τό «ένεφύσησεν», άποκαλύπτον τήν ύπόσταοιν τοϋ
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ματος νπόοτασιν' δ καί ό Κύριος άνανεών ημάς έποίηοεν 
ΥΙοΰ γάρ δντος, αύτόδεν ό Πατήρ έδείκνντο καί δι9 έμφνσή
ματος τό Πνεύμα έκηρύττετο* ών >κοινόν Εργον ή τε τήν 
&(>χήν ήμών τύάσις, ή τ ές ύστερον χάρις τής άναπλάοεως.

5 Ούτως οϋν δι9 ήμας καδ? ημάς δπί γης δφδείς ό τον 
Πατρός μονογενής Υιός, προ μέν τής έαντοΰ άναλήψεως 
τήν τού άγιον Πνεύματος νπόοτασιν άφανέροχτε μετρίως διά 
τού τιρός τούς μαδητάς δι9 έμφυοήματος δώρου τούτο νπαι- 
•νιττόμενος και τή των δεχομένων δυνάμει τήν διδασκαλίαν 

10 παραμετρούμένος· μετά δέ τήν οίκείαν άνάληψιν Επεμφε 
τόν Ερχόμενον, αύτός τε αυτό φανερών τελεώτατα τό καί άη9 
έ αν г ον φανερούμενσν, καί αύτό έφ9 έαντον δεικνύμενον κατ' Ι
δίαν χυτόσταοιν. Τούτο γάρ δή καί τό τής οικονομίας μυστή
ριον, Εν καί τρία τόν θεόν πιστευδήναι καί κοινόν ahiov 

16 μόνον των δύο τό Εν, Διά τούτο κοινή μέν αντοϊς πάσα δόσις 
καί δύναμις, μερίζονται δέ Εαντοΐς τόν καιρόν Ιδί$ φανερού
μενον Εκαστον καί ονν έαυτφ φανερούν αεί τά ύ πόλο та.

19. Πρώτον πεφανέρωται 6 Πατήρ, τής δείας φύοεως 
ανχήματα, τά τής δεότητος Ιδιώματα, τάς φυοικάς καί ον- 

20 σιώδεις αύτής ένεργείας τοις προφήταις κατά χάριν διδούς, 
ώς άν άμα τε δείξη καδ9 Εαυτόν νφεοτώς καί ονκ αυτός ών 
Εξ άλλον, άλλ9 αύιός ών άρχή τής δεότητος· καί δή καί τ' 
άλλα δεικνύς Εξ αυτού τε όντα καί αύτφ συνημμένα, ηρό 
πάντων έμφνοήματι καί λόγω δημιουργών καταγγέλλεται.

26 Μετ9 αύτόν ό Υίός τιεφανέρωται, τά αυτά τής αύτής 
φύοεως αύχήματα, τά τής δεότητος Ιδιώματα, τάς φνσικάς 
καί ούσιώδεις αυτής ένεργείας, παρ9 ών τά χαρίσματα τών 
Ιαμάτοον, τά Ενεργήματα δυνάμεων καί τά παραπλήσια τού
τοι? τοϊς οϊκείοις μαδηταϊς κατά χάριν διδούς, ώς άν καί 

30 αύτός άμα τε δείξη καδ9 έαυτόν νφεοτώς ( τό γάρ μή κοτδ9 
έαυτό ύφεοτώς ένεργείας Εχειν ή παρέχειν άδύνατον) καί
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Πνεύματος. Αυτό έπραΕε καί ό Κύριος όνακαινίΖων ήμάς’ 
διότι, άφοϋ ήτο ΥΙός, όπό αύτό έδεικνύετο ό Πατήρ και 
δΓ έμφυσήματος έκηρύττετο τό Πνεύμα, των όποίων κοι
νόν έργον είναι τόσον ή άρχική πλόσις ήμών καί ή τελευ
ταία χάρις της άναπλόσεως.

Ουτω λοιπόν όφθείς έπί γης δΓ ήμάς καί καθ’ ήμάς 
ό μονογενής Υ ίός τού Πατρός, πρό τής όναλήψεώς του 
μέν έφανέρωσεν έν μέτρω τήν ύπόστοαιν τού όγίου Πνεύ
ματος, αίνιττόμενος τούτο διά τού πρός τούς μαθητός μέ 
έμφίσημα δώρου καί μέτρων τήν διδασκαλίαν όναλόγως 
μέ τήν δύναμιν των δεχομένων’ μετά δέ τήν όνάληψίν του 
έπεμψε τόν έρχόμενον, φανερών αύτός τελείως τούτο τό 
όποιον καί όφ’ έαυτού φανερώνεται καί έφ’ έαυτού δει
κνύεται είς τήν ίδιαιτέραν ύπόστασίν του. Τούτο άλλωστε 
είναι καί τό μυστήριον τής οίκονομίας, νό πιστεύεται ότι ό 
Θεός είναι έν καί τρία καί κοινόν αίτιον των δύο μόνον 
τό έν. Διά τούτο είναι μέν κοινή είς αύτό πόσα δόσις καί 
δύναμις, διαμοιράζονται δέ μεταΕύ των τόν καιρόν, έκα
στον φανερούμενον ιδιαιτέρως καί μαΖί μέ τόν έαυτόν του 
φανερώνον πάντοτε τό ύπόλοιπα.

19. Πρώτος έφανερωθη ό Πατήρ, δίδων είς τούς προ- 
φήτας κατά χάριν καυχήματα τής θείας φύσεως, τό Ιδιώ
ματα τής θεότητος, τός φυσικός καί ουσιώδεις ένεργείας 
αυτής' ούτως ώστε νά δείΕπ ταυτοχρόνως ότι ύφίστσται 
καθ’ έαυτόν καί ότι δέν προέρχεται όπό άλλον, άλλ' είναι 
ό ίδιος άρχή θεότητος. Καί μάλιστα, δεικνύων ότι καί τό 
όλλα είναι όπό αύτόν καί συνάπτονται μέ αύτόν, έΕαγγέλ- 
λεται νό δημιουργή πρό πόντων δΓ έμφυσήματος καί λόγου.

Μετά όπό αύτόν έφανερώθη ό ΥΙός, δίδων κατά χόριν 
είς τούς μαθητός του τό ίδια καυχήματα τής θείας φύσεως, 
τό Ιδιώματα τής θεότητος, τός φυσικός καί ούσιώδης ένερ- 
γείσς αυτής, όπό τός όποίσς προέρχονται τό χαρίσματα 
τών Ιαμάτων, τό ένεργήματα τών δυνάμεων καί τά παρα
πλήσια μέ αύτά, ούτως ώστε καί αύτός νό δείΕπ ταυτοχρό
νως ότι ύφίσταται καθ’ έαυτόν (καθ* όσον τό μή ύφίστό- 
μενον είναι όδύνατον νά έχη ή νά παρέχη ένεργείας) καί



220 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ПАЛАМА

ούκ αύτός ών αρχή, άλλ’ αντός έξ αρχής. Κα\ ουτω δι’ ε
αυτόν μέν ιόν Πατέρα δενκνύς, Υίός γάρ, έμφνσήματι δέ 
διδονς τά πνευματικά χαρίσματα καί Πνεύμα θειον αυτά 
καλών, σννημμένον έαντφ προσεπεδείκνυ τό Πνεύμα τό ά- 

5 γιον. "Ος έπει καί την ήμετέραν άνειληφώς φύσιν έφανε- 
ρώθη, ούκ έδεέκνυ μόνον διά τών έργων, άλλά καί διά 
γλώττης έκήρνττε τον Πατρός καί τοϋ Πνεύματος την θεό
τητα καί τι τό μόνον αίτιον καί τί τά έξ  αυτόν.

20. Με ι* αύτόν τό άγιον πεψανέρωτα ι Πνεύμα, τά αν- 
10 τά τής αύτής φύοεως αύχήμαπα καί αυτό τοϊς άποοτόλοις 

κατά χάριν παρέχον, τά τής θεότητος Ιδιώματα, τάς φυοικάς 
καί ουσιώδεις αύτον ένεργείας. Ή  γάρ τοϋ θεόν βασιλεία, 
ής τούς άρραδώνας οΐ άγιοι έντανθα κομίζονται, καθάπερ 
ό θειος Μάξιμος έν τοϊς Πρός Θαλάσσιον σχολίοις φησί, 

15 Ηΐών προσόντων τφ  Θεφ φυσικώς κατά χάριν έοτί μετάδο- 
σις· ά καί την άρχήν ευθύς παρά θεόν πλασθείς ό άνθρω
πος κατά χάριν εϊληφενυ· ώς καί ό θειος Κύριλλος έν τή 
Πρός Σόϊμον έπιστόλή φησι γράφων άτι, «лλάοας ό Θεός 
τόν άνθρωπον, ψνχωθέντα παρήγαγεν, ϊχοντα τάς πνενμα- 

20 ιικάς δωρεάς, σοφίαν, δικαιοσύνην καί άοα ένεοτιν ούσιω- 
δώς έν τφ θ ε φ · όμον γάρ καί ζωήν ένετίθει τό Πνεύμα 
τφ πλάσματι καί τους έαντον χαρακτήρας θεοπρεπώς ένεσή - 
μαινεν». "Отаг ούν άκούσης αυτόν έξ άμφοιν, ώς έκ Πατρός 
ούσιωδώς δι’ ΥΙον προχεάμενον, τό Πνεύμα τό άγιον λέ- 

25 γοντα, την τών φνοικών τούτων δννάμεών τε καί ένεργειών 
τον θεόν μετάδοοιν, άλλά μ ή την θείαν του Πνεύματος ύ- 
ττόσταοιν προχεϊσ&αι διδάσκειν, εύσεδώς νόμισον.

Μετά τόν Υιόν τοίνυν διά τον τάς αύτάς δυνάμεις καί 
ένεργείας τοϊς άξίοις παρέχειν τό άγιον πεφανέρωται Πνεν- 

30 μα■ ώς άν άμα τε δείξη καί αθτό καθ’ έαντό νφεοτώς, καί 
τους μαθητάς σόφισαν καί πνευματικήν δύναμιν ένδύοαν, 
αύτούς τε ουνιέναι ποιήοη καί τοϊς πασι δι* αυτών κηρνξη 
τά τοϋ Σοηήρος κηρύγματα, δι’ ών καί αθτό, ού μετά τόν

7β. Прбс θαλάσσιον PG 90, 264 Β.
77. Βλ. Υπόμνημα sic τό Εύαγγέλιον Ίωάννου 2, PQ 73, 204 D.
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ότι δέν είναι ό ίδιος άρχή, άλλ’ αύτός προέρχεται άπό άρ- 
χήν. Και οϋτω, άφ’ ένός μέν δεικνύων δι’ έαυτοϋ τόν Π α 
τέρα, ώς VI0C, δίδων δέ δι’ έμφυσήματος τά πνευματικά 
χαρίσματα, καί καλών αύτά θειον Πνεϋμα, προαπεδείκνυεν 
ότι τό άγιον Πνεϋμα είναι συνημμένον μέ έαυτόν. Αύτός, 
έπειδή έφανερώθη άφοϋ άνέλαβε τήν Ιδικήν μας φύσιν, 
δέν τά έδείκνυε μόνον διά τών έργων, άλλά καί έκήρυττε 
διά της γλώσσης τήν θεότητα καί τοϋ Πνεύματος, καί ποιον 
είναι τό μόνον αίτιον καί ποια τά έΕ αύτοϋ τοϋ αιτίου.

20. Μετά άπό αυτόν έφανερώθη τό άγιον Πνεϋμα, 
παρέχον καί αυτό κατά χόριν εις τούς άποστόλους τά 
ίδια τής αύτής φύσεως καυχήματα, τά ιδιώματα τής θεό- 
τητος, τάς φυσικός καί ούσιώδεις ένεργείας αύτοϋ. Διότι 
ή βασιλεία τοϋ Θεού, τής όποίας τούς άρραβωνας έπιτυγ- 
χάνουν έδώ οί άγιοι, όπως λέγει ό θείος ΜάΕιμος είς τά 
σχόλια Πρός θαλάσσιον, «είναι κατά χόριν μετόδοοις τών 
Φυσικών προσόντων είς τόν θεόν»1*. Ομοίως καί ά θείος 
Κύριλλος γράφει είς τήν Πρός Σόΐμον έπιστολήν άτι, «πλό- 
σας ό θεός τόν άνθρωπον, τόν παρήγαγε ψυχωμένον, 
έχοντα τάς πνευματικός δωρεάς, σοφίαν, δικαιοσύνην καί 
όσα ένυπόρχουν ούσιωδώς είς τόν θεόν’ διότι τό Πνεϋμα 
ταυτοχρόνως ένέθετε Ζωήν είς τό πλάσμα καί ένετύπωνε 
θεοπρεπώς τά ίδιώματά του»11. Ό τα ν  λοιπόν τόν άκούοης 
νά λέγη άτι τό άγιον Πνεϋμα προχέεται άπό άμφότερα 
ούσιωδώς ώς έκ Πατρός δΓ Υίοϋ, νόμισε εύσεβώς άτι 
διδάσκει τήν μετάδοοιν τών φυσικών τούτων δυνάμεων 
καί ένεργειών τοϋ θεοϋ, όχι δέ τήν έκχυσιν τής θείας 
ύποστάοεως τοϋ Πνεύματος.

Μετά τόν Υίόν λοιπόν έφανερώθη τό άγιον Πνεϋμα 
διά τής είς τούς άξίους παροχής τών αυτών δυνάμεων 
καί ένεργειών, ούτως ώστε νό δείΕη συγχρόνως τόσον 
άτι ύφίσταται αυτό καθ' έαυτό, όσον καί ότι έσόφισε καί 
ένέδυαε μέ πνευματικήν δύναμιν τούς μαθητάς, καταστήση 
δέ αυτούς ικανούς νά κατανοήσουν καί δι' αύτών κηρύΕη 
είς όλους τά κηρύγματα τοϋ Σωτήρος. διά τών όποίων κη
ρύττεται καί αύτό ύφίστόμενον όχι μετά τόν ΥΙόν κατά



222 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ПАЛАМА

Υίόν κατά την ύπαρξιν, αλλά μετά του Υίοϋ, ουδέ ώς ό 
Υίός, Αλλ3 Ιδιοτρόπως έκ τον μόνου Πατρός υφεοτηκός 
κηρύττεται, ουνημμένον δν φνσικώς αντφ και τφ  Υ ίφ  άδια- 
οτάτως τε καϊ Αϊδίως. Δι δ δέ ούκ εϋδύς τδ Πνεύμα με- 

5 τά τόν Πατέρα, καίτοι καϊ αϋτό αμέσως δν έκ του Πατρός, 
АЖ 6 Υίός πρότερος τφ  κόομφ πεφανέρωται, καϊ δι3 δ έκ 
του Υίοϋ τά του Πνεύματος οί θεολόγοι τταριοτώοιν, έν τφ 
προτέρφ λόγφ τάς αΐτίας όσταδεδώκαμεν.

21. 3Επεϊ δέ της τρισυποστάτον δεότητος τά έργα κοι- 
10 νά, έν δέ τών έργων καϊ η φανέρωσις, διά τούτο παρ3 έαν- 

τον τε πρός ήμας ήκει καϊ παρά τού Πατρός καϊ τού Υιόν 
πέμπει αι, δι3 ών καϊ φανερούται τό καϊ παρ* έαυτού φάνε- 
ρούμενον, χαδάπερ καϊ ό Υίός πρό αυτού. Φανερούται τοι- 
γαρονν καϊ έκ τού Υίού πεμπόμενον τό Πνεύμα τό άγιον, 

15 άλλ3 ούκ έκπορεύεται. ΕΙ δέ μη τούτο, μηδέ φανέρωσις η 
Αποστολή καϊ ή κατ3 αυτήν έκπεμψις, άλλ3 έκπόρευοις· έπει 
καϊ ό Υίός έπέμφδη πρότερον παρ* αύτού, τού Αγίου λέγω 
Πνεύματος καϊ τού Πατρός· «Κύριος γάρο, φηοίν, νάπέσταλ- 
κέ με καϊ τό Πνεύμα αύτον». *Άρ3 έκ τού Πατρός καϊ τον 

20 Πνεύματος ό Υίός ή γενναται ή έκπορεύεται; wΑπαγε τής 
Ασεδείας. ΕΙ δέ λέγει τις ώς Ανδροίπον Απεστάλδαι τόν Υ ι
όν, έγγυς ή άπάντησις· άπεοτάλη μέν γάρ ώς Ανδρωπος· 
«εΐ δέ και ώς Θεός, τί τούτο; Τήν ευδοκίαν ιού Πατρός 
Αποστολήν είναι νόμιοον», Γρηγόριός οοι όιακελεύεται ό 

25 τής δεολογίας έπώνυμος, κάγώ τήν τού ΥΙού καϊ τού Πνεύ
ματος, έκείνφ καϊ τη Αληδείρ πειδόμενος,

3Επεϊ ούν καϊ ώς θεός ό Υίός άποστέλλεται καϊ παρ3 
Αμφοτέρων, Πατρός καϊ Πνεύματος, παρ* Αμφοτέρων τού
των λοιπόν κατά Λατίνους έχει καί ούτος τήν γέννηοιν, ει- 

Э0 περ, 6τι καϊ ιό Πνεύμα παρ3 Αμφοτέρων Αποστέλλεται. Πα
τρός τε καϊ Υίού, παρ* Αμφοτέρονν έκπορεύεται τούτων. Κ&ν, 
εί λέγοιεν μή τήν Αποστολήν νομίζειν έππόρενσιν, Αλλ3 £μ * 70

79. Ήσ. 40. 10.
70. Λόγος 30.10
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την ϋπαρξιν όλλά μετά τοϋ Υίοϋ, ούτε ώς ό Υ ιός άλλά 
ίδιορρύθμως όπό μόνον τόν Πατέρα, ύπάρχον φυσικώς 
αυνημμένον μέ αυτόν καί μέ τόν Υιόν άδιαστάτως καί 
άϊδίως. Τό διατί δέ δέν έφανερώθη εις τόν κόσμον πρώτον 
τό Πνεύμα εύθύς μετά τόν Πατέρα, μολονότι καί αυτό 
είναι άμέοως έκ τοϋ Πατρός, άλλά 6 Υιός, καί τό διατί οί 
θεολόγοι παριστάνουν τά τοϋ Πνεύματος έκ τοϋ Υίοϋ, 
έΕεθέσαμεν τά αίτια εις τόν προηγούμενον λόγον.

21. ’Επειδή δέ τά έργα τής τρισυποστάτου θεότητος 
είναι κοινά, έν δέ των έργων είναι καί ή φανέρω
σή, διά τοϋτο τά Πνεύμα έρχεται εις ήμάς παρ' έαυτοϋ 
καί συγχρόνως πέμπεται παρά τοϋ Πατρός καί τοϋ Υίοϋ, 
διό των όποιων καί φανερώνεται τό καί παρ’ έαυτοϋ φάνε* 
ρούμενον, όπως καί ό Υ ιός πριν όπό αυτό. Φανερώνεται 
λοιπόν τό άγιον Πνεύμα πεμπόμενον καί έκ τοϋ Υίοϋ άλλά 
δέν έκπορεύεται. ’Εάν δέ δέν συμβαίνη τοϋτο, ή άποστολή 
καί ή κατ’ αυτήν έκπεμψις δέν είναι φανέρωσις όλλό έκ- 
πόρευσις. έπειδή καί ό Υ ιός έπέμφθη προηγουμένως παρ' 
αύτοϋ, δηλαδή παρά τοϋ άγίου Πνεύματος καί τοϋ Πατρός' 
διότι, λέγει, «Ό  Κύριος μέ όπέστειλε καί τό Πνεϋμα αύ
τοϋ»”. "Αρα ό Υ ιός γεννάται ή έκπορεύεται έκ τοϋ Πατρός 
καί τοϋ Πνεύματος; "Απαγε τής όσεβείας. ’Εάν δέ κανείς 
λέγη ότι ό Υ ιός όπεοτάλη ώς άνθρωπος, ή όπάντησις είναι 
πλησίον. Πράγματι όπεοτάλη μέν ώς άνθρωπος’ «έόν δέ 
όπεοτάλη καί ώς θεός, τι οημααίαν έχει; ’Εννόησε άτι 
άποστολή είναι ή εύδοκία τοϋ Πατρός·, σοΰ παραγγέλλει 
ό Γρηγόριος ό έπώνυμος τής θεολογίας”, έγώ δέ έπίσης 
τήν εύδοκίαν τοϋ Υίοϋ καί τοϋ Πνεύματος, πειθόμενος εις 
έκείνον καί εις τήν όλήθειαν.

’Επειδή λοιπόν ό Υ ιός όποστέλλεται καί ώς θ εό ς όπό 
όμφοτέρους, τόν Πατέρα καί τό Πνεϋμα, άρα κατό τούς 
Λατίνους έχει καί αυτός τήν γέννησιν όπό όμφοτέρους 
τούτους, έόν βεβαίως καί τό Πνεϋμα, διά τόν λόγον άτι 
όποστέλλεται όπό όμφοτέρους, τόν Πατέρα καί τόν ΥΙόν. 
έκπορεύεται όπό όμφοτέρους τούτους. Καί άν έλεγον άτι 
δέν θεωρούν τήν άποστολήν ώς έκπόρευσιν, όλλό τεκμαί-
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ταντης έκείνην τεκμαίρενδαι, καί τής τον Υιού γεννήσεως 
αυτή δήπονδεν υπάρξει τεκμήριον.

Τ ί δό καί δΐ'ενήνοχε του την αποστολήν νομίζειν γέννηοιν 
η έκπόρενσιν τό λέγειν ώς άϊδίως έχον πέμπειν τό τε Πνεν- 

5 μα τόν Υ1όι> καί ό Υιός τό Πνεύμα; Τό μόν καί νυν αυτόν 
'ύστερον είς τόν κόσμον άπέστειλεν ό δέ τό Πνεύμα τοις 
οίκείοις μαδηταϊς έπεμψεν, έπανελδών од εν κατήλδεν. Ά λλ’ 
ό μόν ΥΙός καί Θεός έοτι καί άνδρωπος γέγονεν άπεοτάλη 
γο/ύν καί ώς ανδροχπος* τό Πνεύμα οϋκ ένηιδρώπησεν.

10 22. ’Επεί γουν Θεός δν απεοτάλη τοΰτο παρά του Πα-
τρός, εύδοκίαν δέ χρη τήν άποοτολήν ήγεϊοδαι ταύτην κατά 
τους δεολόγονς, ευδοκία δε ή άγαδη δέληοίς έστι, Λατίνοι 
δέ τη έκπορεύσει ταύτόν ήγούνται την άποσιολήν, δέλησις 
ουκούν έοτι κατ’ αυτούς ή έκπόρενσις4 κάπειδήπερ έκπο- 

15 ρεύσει την ϋπαρξιν έχει τό Πνεύμα τό άγιον, δελήοει τούτο 
λοιπόν έχει κατ’ αύτούς την ϋπαρξιν. "β  της δυσοεβείας 
οόκέτι γάρ άχτιοτον τφ γάρ δέλειν, άλλ’ ού τφ τιεφυκέναι 
τούτο προήγαγεν ό Θεός καί Πατήρ, καδά καί τήν κτίοιν, 
εϊπερ ή έκπόρενσις έοτιν εϋδσκία καί δέληοις- ιά κτίσμα- 

20 τα γάρ κατά τούς δεολόγους έν τφ πεψυκέναι, άλλά τφ δέ- 
λειν ό Θεός ττροήγαγεν. ”Εργον μόν γάρ φύοεως κατ’ αυ
τούς ή προαιώνιος καί άίδιος γέννησις· Βργον δέ δείας δε- 
λήσεως ή κτίοις.

Άρειανοί μέν οϋν τόν ΥΙόν έλεγον δελήοει του Πα- 
25 τρός είς τό εϊτ*αι προελδειν έκ του μή άδελήτως έκ Πα- 

τρός τό είναι λαδείν τούτο δήδεν καταοκενάζοττες. Λατίνοι 
δέ δελήοει τον Πατρός ή καί τον ΥΙοϋ яροελδειν είς ιό 
είναι δεικνύονοι τό Πνεύμα τό άγιον έκ τον την έκπόρευοιν 
είναι νομίζειν άποατολήν κατ’ εύδοκίαν καί δέληοιν. Έρού- 

30 μεν οϋν καί ήμεις τιρός αύτονς, δπερ καί ό μέγας Άδανάοιος 
πρός τούς Άρειανούς, ότι «τον 6ούλεοδαι τό κατά φύοιν
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ρονται ταύτην άπό έκείνην, αϋτη θά ύπάρΕη άπωσδήποτε 
τεκμήριον καί τής γεννήσεως του ΥΙοΟ.

Τί άλλωστε διαφέρει του νά έκλαμθάνωμεν τήν άπο- 
στολήν ώς γέννησιν ή έκπόρευσιν τό νά ίσχυριέώμεθα ότι 
έχοντα άϊδίως στέλλουν τόσον τό ΠνεΟμα τόν ΥΙόν όσον καί 
ό Υ ίός τό ΠνεΟμα; Τούτο μέν όπέστειλεν αυτόν τελευ
ταίως εις τόν κόσμον, αύτός δέ έστειλε τό ΠνεΟμα είς 
τούς μαθητάς του, άφοϋ έπανήλθεν έκεϊ άπό όπου κατήλ- 
θεν. Αλλ’ ό μέν Υ ίός κα) θ εός είναι καί άνθρωπος έγινεν* 
όπεστάλη λοιπόν καί ώς άνθρωπος* τό δέ ΠνεΟμα δέν 
ένηνθρώπησεν.

22. 'Επειδή λοιπόν τούτο, θεός ύπάρχον, όπεστάλη 
άπό τόν Πατέρα, πρέπει δέ αυτήν τήν όποστολήν νά θεω- 
ρωμεν ευδοκίαν κατά τούς θεολόγους, εύδοκία δέ είναι ή 
καλή θέλησις, οΐ δέ Λατίνοι ΘεωροΟν τήν όποστολήν ταυ
τόσημον μέ τήν έκπόρευσιν, άρα κατ’ αύτούς ή έκπόρευ- 
σις είναι θέλησις* καί έπειδή τό άγιον ΠνεΟμα έχει τήν 
ΟπαρΕιν δΓ έκπορεύσεως, άρα κατ’ αύτούς έχει τήν Οπαρ
Ειν διά θελήσεως. Οποία δυσσέβειαΙ Διότι δέν θά ήτο 
άκτιστόν, όφοΟ ό θ εό ς  καί Πατήρ τό προέβαλε διά θελή
σεως καί δχι διά φυσικής παραγωγής, όπως καί τήν κτί- 
σιν, άν ή έκπόρευσις είναι εύδοκία καί θέλησις* διότι κατά 
τούς θεολόγους τά κτίσματα παρήγαγεν ό θεός όχι διά 
φυσικής προβολής όλλά διά θελήσεως. "Εργσν φύσε ως εί
ναι καί αύτή ή προαιώνιος καί άίδιος γέννησις* έργον δέ 
θείας θελήσεως ή κτίσις.

Ο ί ’Αρειανοί λοιπόν έλεγον ότι ό Υ ίός προήλθεν είς 
τήν ΟπαρΕιν διά θελήσεως τού Πατρός. συνάγοντες τούτο 
έκ τοϋ γεγονότος ότι δήθεν δέν έλαβε τήν ΟπαρΕιν ταύ
την όθελήτως άπό τόν Πατέρα. Ο ί δέ Λατίνοι δεικνύουν 
ότι τό άγιον ΠνεΟμα προήλθεν είς τήν ΟπαρΕιν διά θελή
σεως τού Πατρός καί τοϋ ΥίοΟ έκ τού ότι νομίζουν ότι ή 
έκπόρευσις είναι όποστολή καί εύδοκία καί θέλησις. θά  
εΐπωμεν λοιπόν καί ήμείς πρός αύτούς, ό.τι καί ό μέγας 
'Αθανάσιος πρός τούς Άρειανούς, ότι «τού θέλειν ύπέρ- 
κειται τό κατά φύσιν, καί ή φύσις δέν ύπόκειται είς τήν
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ύπέρχειταΓ και ή φύσις ονχ νπόκειται δουλήσει». ‘Ως ούν 
ή γέννησις ευδοκία καί θέλησις ούκ έστιν, άλλ* νπέρ ευ
δοκίαν καί θέλησιν (φύσει γάρ δείκννσιν έκ Πατρός όν
τα τδν ΥΙόν ώς αύτφ γνήσιον καί άμοονσιον, άλλ* ού θε- 

5 λήσει καθά τά χτίσματα) όντως ούδέ τον Πνεύματος ή έκ- 
τιόρενσις άποστολή καί εύόακία καί θέλησις έοτι' φύσει γάρ 
ή έκπόρενσις δείχνυοι το Πνεύμα τό άγιον έκ τον Πατρός, 
ώς αύτφ γνήσιον καί άμοούσιον, άλχλ* ον θελήσει κατά τά 
χτίσματα.

10 Λατίνοι γουν λέγοντες ταύτόν είναι τή άποστολή τον 
θείου Πνεύματος την έκπόρενσιν κατά τναοαν άνάγκην κτι
στόν είναι τό Πνεύμα κατασκενάζονσι. Καί μην έπειδήπερ 
ευδοκία τον Πατρός έστιν, ώς έδιάάχθημεν, ή τε τον ΥΙον 
ώς θεού παρά Πατρός τε καί Πνεύματος άποστολη καί ή 

15 τον Πνεύματος παρά Πατρός τε καί ΥΙον (θελήσαντος γάρ 
έκατέρου τούτων κατά καιρόν άφικέσθαι πρός ή μας καί ό 
Πατήρ εύδόκηοε) δι* ούδέν άλλο πάντως ή διά φιλανθρωπίαν 
ή εύδοκία γέγονεν αντη. Τοιγαρονν, εί κατά Λατίνους rjj 
άποστολη τον Πνεύματος ταύτόν ή έκπόρενσις, ή δέ άπο- 

20 στολή διά φιλανθρωπίαν, κατ* αυτούς ούκονν καί ή προ 
αΙώνων έκ Πατρός έκπόρενσίς τε καί ϋπαρξις τον Πνεύ
ματος ονχ ύπέρ αΙτίαν, άλλά διά φιλανθρωπίαν. Ού τί ay 
άκονσθείη δνοσεδέοτεράν τε καί καινότερον;

23. Πρός δέ τούτοις, εί ταύτόν άποστολή καί έκπόρεν- 
25 σις, δι* έ^ιέ λοιπόν τό Πνεύμα (δαδαί τής κακοδοξίας* ον 

γάρ έχω ταντα λέγειν άνεν φρίκης καί θαύματος) έκ τον 
Πατρός έκπορεύεταν δι* έμέ γάρ άπέσταλται* εί δέ δι έ
μέ, καί μετ* έμέ πάντως ή ού ττολύ πρό έμον, άλλ* ύπό χρό
νον ώσπερ έγώ, καί ούχί τφ Πατρί καί τφ Υ ιφ  σνναίδιον. 

30 Καί ού τούτο μόνον, άλλά καί νπείκει τη δεσποτείρ. Φευ, πον 
κατάγεται παρά τών άγνωμόνοον δούλων τό τή φύσει τήν 
δεσποτείαν έχον άπάσης τής κτίσεως· «τό γάρ Σάδδατον»,

?2β

00. Λόγοα Κατά ‘Apciavdv 3, 62.
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3ούλησιν»Μ. "Οπως λοιπόν ή γέννησις δέν είναι εύδοκία 
καί θέλησις, όλλά ύπεράνω εύδοκίας καί θελήσεως (διότι 
δεικνύει ότι ό Υ ιός είναι φύσει έκ Γιατρός ώς γνήσιος καί 
όμοούοιος μέ αυτόν, όλλ' όχι κατά θέλησιν κατά τά κτί- 
σματα), οϋτω καί τοϋ Πνεύματος ή έκπόρευσις δέν είναι 
όποστολή καί εύδοκία καί θέλησις* διότι ή έκπόρευσις δει
κνύει τό άγιον Πνεύμα νό προέρχεται όπό τόν Πατέρα, 
ώς γνήσιον καί όμοούσιον μέ αύτόν, όλλ* όχι διά θελήσε- 
ως κατό τά κτίσματα.

02 Λατίνοι λοιπόν λέγοντες ότι ή έκπόρευσις τοϋ 
θείου Πνεύματος είναι ταυτόσημος μέ τήν άποστολήν κατ’ 
άνάγκην παρουσιάζουν τό Πνεύμα ώς κτιστόν. Καί βεβαί
ως, έπειδή, όπως έδιδάχθημεν, εύδοκία τοϋ Πατρός είναι 
ή όποστολή τόσον τοϋ Υίοϋ ώς θεού άπό τόν Πατέρα 
καί τό Πνεύμα, όσον καί τοϋ Πνεύματος άπό τόν Πατέρα 
καί τόν Υιόν (διότι όταν ήθέλησεν έκάτερον αύτών κατά 
καιρόν νό φθάση εις ήμας καί ό Πατήρ ηύδόκησεν), ή 
εύδοκία αύτή όπωσδήποτε δέν έγινε διά τίποτε άλλο παρά 
διά φιλανθρωπίαν. Επομένως, άν κατά Λατίνους ή έκπό- 
ρευσις είναι ταυτόσημος μέ τήν άποστολήν τοϋ Πνεύμα
τος. ή δέ όποστολή έγινεν άπό φιλανθρωπίαν, κατ’ αύτούς 
λοιπόν καί ή πρό αιώνων έκ Πατρός έκπόρευσις καί ϋπαρ- 
ζις τοϋ Πνεύματος δέν έγινεν ύπέρ αιτίαν, άλλά όπό φι
λανθρωπίαν. Τί δυσσεβέστερον καί κοινότερον άπό τούτο θά 
ήτο δυνατόν νά όκουσθη;

23. Έπί πλέον, άν είναι ταυτόσημον ή όποστολή καί 
έκπόρευσις, τότε τό Πνεϋμα (όποία κακοδοξίαΙ Διότι δέν 
δύναμαι νά άναφέρω ταϋτα χωρίς φρίκην καί έκπληξιν) 
έκπορεύεται έκ τοϋ Πατρός δι’ έμέ, όφοϋ δΓ έμέ όπεστά- 
λη έάν δέ δι’ έμέ, όπωσδήποτε καί μετ' έμέ ή όχι πολύ 
πριν όπό έμέ, όλλά συγχρόνως όπως έγώ, καί όχι συναί- 
διον μέ τόν Πατέρα καί τόν Υίόν. Καί άχι μόνον τούτο, 
όλλά καί ύπακούει εις τήν έζουσίαν των. Φεϋ, ποϋ κατα- 
βιβάΖεται άπό τους όγνώμονας δούλους έκεϊνο τό όποιον 
έχει έκ φύσεως τήν έξουσίαν έπί όλοκλήρου τής κτίσεως' 
διότι, λέγει, «τό Σόββστον έγινε διά τόν άνθρωπον, όχι ό
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φηοί, (ώιά τον άνύρωπον, ούχ ό άνθρωπος διά τδ Σάββα- 
τον ώστε Κύριός έοτι τον Σαββάτου ό Υιός τον άν&ρώ- 
που». Όρφς πόσον απέχει αποστολή έκπορεύσεως; 'Όσον χρό
νων άΐδιότης και χτισμάτων Θεός καί των φύσει δούλων ό 

5 φύσει δεσπότης της κτίσεως.
24. Ό  τοίννν παρά Θεοϋ και των ώς άληϋώς θεολόγων 

μεμυημένος έμφνοώμενον μέν άκούων τό Πνεύμα δι έμφν- 
οήματος παρόν καί συμφυές ον τφ  έμφνσώντι νοεί σημαινό- 
μενον, άλλ9 ούχ αυτό ύπαρχον έμφύσημα, ώς έξ ανάγκης

10 έχειν την ΰπαρξιν έξ οΰ τό έμφύσημα* άν δέ καϊ πεμπόμε- 
νον, φανερούμενον άν δέ και διδόμενον, καί τό συνφμμένον 
έπιγινώσκει του πεμπομένου τε καί του πέμττοντος· άν δέ 
παρ’ ημών λαμβανόμενον, οϊδε μέν ή Θεόν, άληπτον, λη- 
πτά δέ ήμΐν τά παρ’ έκείνον χαρίσματα· αν δέ καί παρά του 

15 Υίοΰ άκούοη πεμπόμενον, διδόμενον, έμφνοώμενον, ενΰνς 
καί τούτο πρός τοϊς άλλοις σννίησιν, ώς έκ τον Πατρός 
έκπορεύεται, καύά καί Γρηγόριος έκλαμβάνειν άξιοι σο- 
φώς ό έν ϋεολογίφ πολύς* «#σα γάρ», φηοί, «πιερί του άγίου 
Πνεύματος ταπεινότερα λέγεται, τό δίδοσύαΐ, τό στέλλεσύαι, 

20 τό μερίζεσύαι, τό χάρισμα, τό δώρημα, τό έμφύσημα, είτε 
τι άλλο τοιοϋτον, έπί τήν πρώτην αΙτίαν άνακτέον, ίνα τό 
έξ οϋ δειχύη», (δηλαδή του Πατρός* αυτός γάρ ή πρώτη 
άίτία) καί μή τρεις, φηοίν, άρχαί μεμερισμένοι πολύ&έως 
παραδεχύώοιν», δπερ αύτός έπαύες, μή πρός τήν τιρώτην 

25 αΙτίαν διά τούτων των φωνών άναγόμενος.
25. Καί δύο μέν σαφώς κηρύττων ούχ αΙσχύνη άρχάς, 

έκ του Πατρός καί τοϋ Υίοΰ τό Πνεύμα δογματίζων έχειν 
τήν ΰπαρξιν, τήν δέ τρίτην άφ* ών λέγεις διδους συνά- 
γεούαι. ΕΙ γάρ διά τό πέμπεσύαι παρά τοΰ Υίοΰ καί έξ

30 αυτόν έκττορεύεται, πέμπει δέ καί τό Πνεύμα τόν Υίόν, ούχ 
ώς άνϋρωπον μόνον <Ша καί ώς θεόν, καύάπερ ανωτέ
ρω δέδεικται, άλλα και τόν Πατέρα δ ΥΙός τε καί τό Πνεΰ- 81 82

81. Μάρκ. 2,27 8.
82. Λόγοο 31,30.
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άνθρωπος διά τό Σάββατον* ώστε κύριος είναι του Σαββά
του ό Υ Ιός τοϋ άνθρώπου»·1. Βλέπεις πόσον όπέχει ή 6πο- 
στολή τής έκπορεύσεως; "Οσον άπέχει των χρόνων ή 
όϊδιότης καί των κτισμάτων ό Θεός και των φύσει δούλων 
ό φύσει δεσπότης τής κτίσεως.

24. Ό  μυημένος λοιπόν όπό τόν θεόν καί τούς όλη- 
θινούς θεολόγους, όταν όκούπ δτι τό Πνεύμα έμφυσαται 
δΓ έμφυσήματος έννοεϊ ότι σημοίνεται παρόν καί συμφυές 
είς τόν έμφυσώντα, δχι δμως δτι ούτό είναι έμφύσημα, 
ώστε όναγκαίως νά έχη τήν ϋπαρξιν έζ έκείνου όπό τόν 
όποιον προέρχεται τό έμφύσημα* δν δέ τό όκούπ καί στελ- 
λόμενον, έννοεϊ φανερούμενον* όν δέ καί διδόμενον, άνα- 
γνωρίζει καί τήν συνάφειαν τού στελλομένου καί τοϋ στέλ- 
λοντος* δν δέ λαμβανόμενον όπό ήμδς, γνωρίΖει δτι καθ' 
δσον είναι θεός είναι δληπτον, ληπτό δέ όπό ήμδς τό χα
ρίσματα όπό έκεϊνο* δν δέ άκούσπ στελλόμενον καί όπό 
τόν Υίόν, διδόμενον, έμφυσώμενον, ευθύς μαζί μέ τό δλλα 
άντιλαμβόνεται καί τούτο, δτι έκπορεύεται έκ τοϋ Πατρός, 
καθώς άπαιτεϊ σοφώς νά έκλαμβάνωμεν καί ό μέγας είς 
τήν θεολογίαν Γρηγόριος, ό όποιος λέγει, «δσα περί τού 
όγίου Πνεύματος λέγονται ταπεινότερα, τό δίδεοθαι, τό 
στέλλεσθαι, τό μερίΖεσθαι, τό χάρισμα, τό δώρημα, τό έμ
φύσημα. καί πδν άλλο παρόμοιον, πρέπει νό άναχθή είς 
τήν πρωτην αιτίαν, διό νά δειχθή τό πρόσωπον έκ τού ό
ποιου» (δηλαδή τού Πατρός, διότι αύτός είναι ή πρώτη 
αιτία) «καί διά νά μή γίνουν δεκταί τρεις όρχαί διαχωρι
σμένοι πολυθεϊστικώς»*. Τούτο έπαθες έσύ, έφ* δσον διά 
τών δρων τούτων δέν άνάγεσαι είς τήν πρώτην αίτίαν.

25. Καί δέν αίσχύνεσαι νό κηρύττης σαφώς δύο άρ- 
χός, δογματίέων δτι τό Πνεύμα έχει τήν ϋπαρζιν έκ τού 
Πατρός καί τού Υίού, τήν δέ τρίτην άφήνων νά συνσχθή 
όπό δσα λέγεις. Έ όν πράγματι διό τό δτι πέμπεται παρά 
τού Υίού έκπορεύεται καί έ ί  αυτού, πέμπει δέ καί τό Πνεύ
μα τόν Υίόν, δχι μόνον ώς Ανθρωπον, όλλά καί ώς θεόν, 
δπως έχει δειχθή Ανωτέρω, όλλό καί τόν Πατέρα στέλ- 
λων ό Υίός καί τό Πνεύμα, δπως άντιλαμβόνεται ό χρυ-
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μα, ώς ό χρυσούς θεολόγος *Ιωάννης έξηγούμενος τό προ
φητικόν έκείλΟ, κΚύριος άπέσταλκε με και ιό Πνεύμα 
αύτον», έξεδέξατο, Ιδού οοι καί ιό Πνεύμα άρχή, καί έκ 
τον Πατρός καί τον Πνεύματος δ ΥΙδς ή γεννάται ή έκ- 

5 πορεύεται.
Παρίημι γάρ τδν Πατέρα λέγειν, κ&ν έκ τής λατινι

κής καινοφωνίας καϊ τούτ* έκβαίνη, τό περιόν τής υπερβο
λής εύλαβού μένος. ΜΙδθι δ9 άν τις ούδε τ’ άλλα των έκ- 
βαινόντων διόπων την έπϊ τό χείρον υπερβολήν άπολείπον- 

10 τα' καί γάρ δι άλλήλων άναιρούμενα δείκνυταί, ει διά τής 
άποοιολής νοήσαιμεν την έκσιόρενσιν ή την γέννησιν. ΕΙ γάρ 
ταύτα κατά την άποοτολήν, έκάιερον λοιπόν τούτων ούχ ύ- 
πάρξεώς έστι τρόπος, κ&ν προαιώνια ή· εΐ δέ κατά την προ 
αΙώνων έκπόρευσίν τε και γέννηοιν την πρός ημάς άπο- 

15 στολήν νοήσαιμεν, άποστολή τις πρός ημάς άχρονος καί άΐ- 
διος ή χρονική τις ύπαρξις όσται τού Υίού καϊ τού Πνεύ
ματος.

Έπιοτήοαι δέ καϊ τούτο χρή τόν συνετόν ακροατήν, ώς 
ό τής ύεολογίας έπώννμος Γρηγόριος τοις περϊ τού Πνεύ- 

20 ματος ταπεινότερον λεγομένοις καϊ τό άποοτέλλεσύαι συνη- 
ρίΰμηοε’ τό δέ έκπορεύεσϋαι μέγα καί υπέρ τό μέγα έοτίν. 
«ΕΙ γάρ μέγα τφ  ΠατρΙ τό μηδαμόύεν δρμάσ&αι, ούκ έ- 
λαττον τφ Πνεύματι τό έκ τοιούτον Πατρός έκπορεύεσύαι». 
Ούκ άρα ταύτόν άποστολή καϊ έκπόρενσις. Ή  μέν γάρ άπο- 

25 στολή τής πρός ήμάς ουγκαταβάοεως έκφαίνει τήν πρό&ε- 
οιν ή 6h έκπόρενσις τής καύ* έαντό παρά Πατρός νπάρξέ
ως τού Πνεύματός έοτιν όνομα. Καί ή μέν Βστι, χαύ* ήν 
ημείς τού εό είναι μετέσχομεν ή δέ τιαρίστηοι τό φύσει 
συνημμένον όμοτίμως πρός τόν Πατέρα, τό κατά μόνην ύπό- 

30 στάσιν διαφέρον αύτον καϊ τον Υίον Πνεύμα άγιον.
26. Συ δέ τό μεμεριομένον έκ των λόγων οοι σνμ6σί- 

νον βλέπων διά τάς σάς καινοτομίας καί ήδη σε μερίζον 
θεού ( ι ί  γάρ τό προσεχές καί πόρρω ή έγγνς μερισιων;) 83 84

83. Ήσ. 48,13. Ίω. Χρυσοστόμου (ψευδεηιγρ.), Περί 'Αγίου 
Πνεύματος 11, PG 52, 828.

84. Λόγος 29,11.
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σοОс θεολόγος Ιωάννης έΕηγών τό προφητικόν έκεϊνο, «ό 
Κύριος μέ άπέστειλε καί τό Πνεύμα αυτού»**, Ιδού λοιπόν 
ότι κατά τήν δποψίν σου καί τό Πνεύμα είναι όρχή, καί έκ 
τού Πατρός καί τού Πνεύματος ό Υ Ιός ή γεννδται ή έκ- 
πορεύεται.

Παραλείπω πράγματι νά άναφέρω τόν Πατέρα, έστω 
καί δν όπό τήν λατινικήν καινοψωνίαν και τούτο συνάγε
ται, φοβούμενος τό μέγεθος τής ύπερθολής, θ ά  ήδύνατο 
δέ νά ϊδη κανείς δτι δέν στερούνται τής πρός τό κακόν 
ύπερβολής καί τό άλλα συναγόμενα άτοπα’ διότι άποδει- 
κνύεται δτι άλληλοσναιροΰνται, έάν διά τής όποστολής 
έννοήσωμεν τήν έκπόρευσιν ή τήν γέννησιν. Έ άν πράγμα
τι κατά τήν άποστολήν νοήσωμεν ταΰτα τότε έκάτερον 
τούτων δέν είναι τρόπος ύπάρΕεως, έστω καί δν είναι προ
αιώνια' έάν δέ κατά τήν προαιωνίαν έκπόρευσιν καί γέν- 
νηαιν νοήσωμεν τήν πρός ήμδς άποστολήν, τότε θά είναι 
άποστολή πρός ήμδς άχρονος καί άίδιος παρά χρονική 
ύπαρξις τού ΥΙοϋ καί τού Πνεύματος.

Πρέπει δέ ό συνετός άκροατής νά προσέΕη καί τούτο, 
ότι ό έπώνυμος τής θεολογίας Γρηγόριος συνηρίθμησε καί 
τό άποστέλλεοθαι εις τά περί τού Πνεύματος ταπεινότερα 
λεγάμενα' τό δέ έκπορεύεσθαι είναι μέγα καί έπάνω όπό 
τό μέγα. «Έάν πράγματι είναι μέγα διά τόν Πατέρα τό νά 
μή όρμδται όπό πουθενά, δέν είναι μικράτερον διά τό 
Πνεύμα τό νά έκπορεύεται έκ τοιούτου Πατρός»*4. Δέν  
είναι δρα τό ίδιον όποστολή καί έκπόρευοις. Διότι ή μέν 
άποστολή φανερώνει τήν πρόθεσιν τής πρός ήμδς συγκα- 
ταθάσεως* ή δέ έκπόρευοις είναι όνομα τής καθ’ έαυτό 
όπό τόν Πατέρα ύπάρέεως τού Πνεύματος. Καί ή μέν μία 
είναι αύτή κατά τήν όποιαν ήμείς μετελόθομεν τό εϋ είναι, 
ή δέ άλλη παριστρ τό φύσει συνημμένον όμοτίμως πρός 
τόν Πατέρα άγιον Πνεύμα, τό κατά τήν ύπόστσσιν μόνον 
διαφέρον αυτού καί τού ΥΙοϋ.

26. Σύ δέ, βλέπων ότι έ€ αίτΙος τών καινοτομιών σου 
όπό τούς λόγους οου όκολουθεί τό μεμερισμένον καί ήδη 
μερικόν σε όπό τόν θεόν (διότι τί διαφορά υπάρχει μετά-
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ϊν οϋν δ κατασκευάζεις αύύις έκψύγρς, πολύ τό μέσον έν- 
τίκτεις ταϊς ύεολογίαις ταΐς σαΐς. 'Ημείς δε και έωράκα- 
μεν έν τοΐς Πνεύματι γράφονσι θεοΰ μυστήρια και πιστεύο- 
μεν καί κηρύττομεν έν άλλήλοις τε δντα δι9 άλλήλων άμι- 

5 γώς χωρονντα καί ον μάλλον πρός έαυτό έκαστον ή πρός 
άλληλα έχοντα. ΕΙ δέ πρός έαυτό έκαστον έχει άδιαστάτως τε 
και αμέσως — πώς γάρ οϋ; — πώς έμμέσως έξει πρός άλληλα; 
'Όταν δέ τήν αΙτίαν ζητώμεν τής αρρήτου έκείνης και 
ΰπέρ πάντα νουν πρός άλληλα σχάσεως και τής ύπερβαλ- 

10 λ'ούσης σνμφυϊας και τής άπερινοήτον τε καϊ άφδέγκτου 
περιχωρήσεως, αυτόν αύ&ις ενρίσκομεν καί κηρύττομεν τον 
Πατέρα, αύτόν ϊνωσιν, αύτόν σύνδεσμον, αυτόν και Πατέ
ρα καί προβολέα κα\ ουνοχέα γινώσκοντες του γεννήματός 
τε καϊ του προβλήματος· καϊ οϋτω μέσον και άρχήν αύτών 

15 έκεΐνον τι&έμεδα.
Παρ* δτου δ* άν αυτών, Υίοΰ λέγω καϊ Πνεύματος, 

οίκοναμικώς ήμϊν ίδωμεν τόν έτερον παράκλητον φανερον- 
μενον, αύτίκα διά τούτου πρός τήν πρώτην καϊ μόνην άρ
χήν άναγόμεύα' πέμπω ν γάρ ή δ ιδού ς τό Πνεύμα ό Υιός, 

20 τΜ εν том* έχει, δτι μη παρά τής πρώτης καϊ μόνης άρ- 
χής; Ούκονν οϋτω πέμπει τε και δίδοοσιν, ώς έχων υφι
στάμενον έκ του Πατρός, άλλ* ονκ αύτός συνεκπορεύων καϊ 
ον ννφ ιστών' και πέμπων καϊ δ ιδού ς, τούτ* αύτό δείκνυοιν 
ήμϊν, ώς έμου μέν έοτιν, άλλ* έκ τού Πατρός, ονκ έξ έμου.

25 27. Τούτο δέ καϊ ό πολύς έν δεολογ (φ καϊ δντως μέ-
γας Άδανάσιος έννοήσας, μάλλον δέ φωτισδείς, καϊ ήμϊν 
τφ  λάγφ διαπορδμεύοας τό φώς, έν μιφ τών Πρός Σε- 
ραπίωνα έπαστολών <(ένός δντος», φησι, «τού Υίοΰ, του ζών- 
τος Λόγον, μίαν είναι δεϊ καϊ πλήρη την άγιαστικήν και 

30 φωτιστικήν ζωήν, ούσαν ένέργειαν καϊ δωρεάν αντοϋ' ήτις 
γε έκ τον Πατρός λέγεται έκπορεύεσ&αι, έπειδή παρά τον 
Λόγον τον ί>, Πατρός έκλάμπει και άποσιέλλετat. Όϋτω
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Εύ τής προσευχής καί τοϋ μακράν ή πλησίον μερισμού;), 
διά νά έκφύγης λοιπόν πάλιν δ,τι κατασκευάζεις, δημιουρ
γείς πολύ τό ένδιάμεσον μέ τάς θεολογίας σου. 'Ημείς δέ 
είς αύτούς οί όποιοι γράφουν έν πνεύματι έχομεν Τδει 
θεού μυστήρια καί πιστεύομεν καί κηρύττομεν δτι εύριοκό- 
μενα έντός όλλήλων χωρούν διό μέσου άλλήλων άμιγώς 
καί δέν έχουν πρός έαυτό έκαστον περισσότερον άπό όσον 
πρός δλληλα. 'Εάν δέ έκαστον πρός έαυτό έχη άδιαστά- 
τως καί όμέσως — διότι πώς ό χ ι;— , πώς θά έχουν έμμέ- 
σως πρός δλληλα; "Οταν δέ Ζητοϋμεν τήν αίτίαν τής 
όρρήτου έκείνης καί ύπέρ πάντα νοϋν πρός δλληλα σχέ- 
σεως καί τής υπερβατικής συμφυϊας καί τής όκαταλήπτου 
καί όφράστου περιχωρήσεως, εύρίσκομεν πάλιν καί κη
ρύττομεν τόν ίδιον τόν Πατέρα, γνωρίζοντας αυτόν ένω- 
σιν, αύτόν σύνδεσμον, αύτόν Πατέρα καί προβολέα καί 
συνοχέα τοϋ γεννήματος καί τοϋ προβλήματος* καί ουτω 
μέσον καί όρχήν αύτών έκεϊνσν θέτομεν.

Από όποιον δέ έΕ αύτών, δηλαδή Υίοϋ καί Πνεύματος, 
ίδωμεν νό φανερώνεται είς ήμδς οίκονομικώς ό άλλος 
Παράκλητος, όμέσως δΓ αύτοϋ όναγόμεθα είς τήν πρώτην 
καί μόνην όρχήν* διότι στέλλων ή δίδων τό Πνεύμα ό ΥΙός, 
άπό πού έχει τούτο, άν δχι άπό τήν πρώτην καί μόνην όρ
χήν; Επομένω ς στέλλει καί δίδει ούτως, ώς έχων αύτό 
ύφίστάμενον έκ τοϋ Πατρός, άλλά δχι ώς συνεκπορεύων 
ό ίδιος καί φέρων είς ΰπαρΕιν* καί στέλλων καί δίδων δει
κνύει είς ήμάς όκριβώς τούτο, δτι, είναι μέν ίδικόν μου. 
άλλά έκ τοϋ Πατρός, δχι έΕ έμοϋ.

27. Τούτο δέ έννοήσας καί ό πολύς έν θεολογίφ, καί 
πράγματι μέγας ’Αθανάσιος, μάλλον δέ φωτιοθείς καί με- 
ταβιβάοας είς ήμάς διά τού λόγου τό φώς, λέγει είς μίαν 
άπό τάς Πρός Σεραπίωνα έπιστολάς* «όφοϋ είς είναι ό 
ΥΙός. ό Ζών Λόγος, μία πρέπει νά είναι καί όλόκληρος ή 
άγιοστική καί φωτιστική Ζωή. ώς ένέργεια καί δωρεά αύ
τοϋ’ αύτή δέ λέγεται δτι έκπορεύεται έκ τού Πατρός, έ- 
πειδή έκλάμπει καί όποστέλλεται παρά τοϋ Λόγου τού 
προερχομένου έκ Πατρός. 'Διότι τόσον ήγόπησεν ό θ εός
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γάρ ό Θεός ήγάπηοε τόν κόσμον, ώστε τόν Υιόν αύτον τον 
μονογενή άδουκεν9, ό δέ Υιός τό Πνεύμα \άποστέλλει». Τού
το γάρ αύτό έστιν έκεινο, τό παρά του τής θεολογίας έπω- 
νύμου Γρηγορίον μικρόν και άνωτέρω είρημένον, ώς 8 τι 

8 άν περί τον 'δείου Πνεύματος ταπεινότερον λέγηται, τό χά
ρισμα, τό δώρημα, καί έϊ τι άλλο τοιουτον, έπϊ την πρώ- 
την αΙτίαν άνακτέον, ϊνα τό έξ ού δειχύή. ΕΙπών γάρ δ μέ- 
γας έντανΰοϊ τό Πνεύμα τό άγιον ταπεινότερον δωρεάν καί 
ένέργειαν τον Λόγου, καί δείξας ώς ούχί περί τής νπάρ- 

10 ξεως ούδέ περί τής νποοτάοεως αιπφ τον Πνεύματος ό Λό
γος (ή γάρ ένέργεια ένεργειται μάλλον ή ένεργεΐ, τό δέ 
Πνεύμα τό άγιον παρεκτικόν και μεταδοτικόν ύπάρχει των 
αύτον δίορεών) σαφώς ούν έμφήνας ώς ούχί περί τής προ
αιώνιου λέγει έκπορεύοεως, έπήγαγεν, άτι «παρά τον Λ6- 

15 γον τον έκ ιον Πατρός έκλάμπει καί άποστέλλεται».
28. Τ ί δή, διά τον έκλάισιειν καί άποστέλλεούαι παρά 

του Λόγον νοονμεν άτι έξ αύτον Εκπορεύεται; ΜΑπαγε, φη- 
οίν, ώς πορρωτάτω βάλλεις του οκοπον' άλλ9 άτι έκ τον 
Πατρός έκπορεύεται νοονμεν καί λέγσμεν, έπεί παρά τον 

20 ΥΙον δίδοταί τε καί άποστέλλεται. ”Εχων γάρ έκεϊύεν πρό 
αϊώνων ονννφεοτώς ό ΥΙός τό Πνεύμα τό άγιον, ννν προς 
ή μάς καί άποοτέλλει καί δίδωοιν. 9Επε\ δέ ή δόσις Βλλαμ- 
ψις (καί τοντ' Χσασιν οΐ μεμνημένοι, άοοι λα^ιπρότητα θεόν 
καί εϊόον καί άπαύον, άοοι την δόξαν τον Κνρίον είδον 

25 ((ώς μονογειονς παρά Πατρός», άοοι τφ φωτί τής ύεότητος 
έπϊ τού άρονς περίηνγάο&ηοσν, πρός δέ τούτοις και οϊ τού- 
τοις άσφαλώς πιοτεύοαντες) έπεί ούν ή δόοις άλλαμψις, 
άντί τον παρά τον ΥΙον δίδοσάαί τε καί άποστέλλεοδαι, 
τιαρά το{» ΥΙον έκλάμπειν 8φη καί άποοτέλλεσϋαι. Καί τονι9 

30 άτι σαφέστεροι* δείκννοιν έκ τής κατασκευής τον λόγον· 
«ό μέν γάρ θεός καί Πατήρ», φηοί, «τόν Υίόν έδωχεν ν- 
πόρ ήμών· 6 δέ Υίός, τό Πνεϋμαη. 85 * 87 88

85. Ίω. 3,16.
88. ’Επιστολή прбс ΣαραπΙωνα 1, 20.
87. Ίω. 1,14.
88. 'Αθανασίου, Πρόα ΣβραπΙωνα 1,20.
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τόν κόσμον, ώστε έδωσε τόν ΥΙόν αιιτοϋ τόν μονογενή’·*, 
ό δέ YI6c τό Πνεΰμα όποστέλλει»**. Τούτο δέ εϊναι έκεϊνο 
τό όποιον έχει λεχθή όλίγον άνωτέρω ύπό τού έπωνύμου 
τής θεολογίας Γρηγορίου, ότι παν δ,τι λέγεται ταπεινότε- 
ρον περί τού θείου Πνεύματος, τό χάρισμα, τό δώρημα 
καί ό,τιδήποτε άλλο παρόμοιον, πρέπει νό όναχθη είς τήν 
πρώτην αιτίαν, διά νά δειχθπ τό πρόσωπον έκ τού όποιου έκ- 
πορεύεται. Ό  μέγας ούτος, άφοϋ είπεν έδώ τό άγιον Πνεύ
μα ταπεινότερον δωρεάν καί ένέργειαν τού Λόγου καί όφοϋ 
έδειξεν ότι έδώ δέν όμιλε? περί τής ύπάρξεως ούτε περί τής 
ύποστάσεως τού Πνεύματος (διότι ή ένέργεια ένεργεϊται 
μάλλον παρά ένεργεϊ, τό δέ Πνεύμα είναι μόνον τών έν- 
εργούντων, όλλ’ όχι καί τών ένεργουμένων, καί ή δωρεό 
δίδεται, άλλό δέν δίδει αύτή, τό δέ Πνεύμα τό άγιον είναι 
παρεκτικόν καί μεταδοτικόν τών δωρεών αύτοϋ)’ άφοΰ 
λοιπόν έφανέρωαε σαφώς ότι δέν όμιλε? περί τής προαιω· 
νίου έκπορεύσεως. προσέθεσεν ότι «έκλάμπει καί άποστέλ- 
λεται παρά τού Λόγου τού προερχομένου έκ τού Πατρός».

28. ΤΙ λοιπόν; Διό τού έκλάμπει ν καί όποστέλλεσθαι 
παρά τού Λόγου έννοοϋμεν ότι έκπορεύεται έΕ αύτοϋ; 
"Απαγε, λέγει, διότι βάλλεις πολύ μακράν τού στόχου. 
Έννοοϋμεν καί λέγομεν ότι έκπορεύεται έκ τού Πατρός, 
έπειδή παρά τού Υίοϋ δίδεται καί άποστέλλεται. Ό  ΥΙός, 
έχων άπό έκεί ουνυπάρχον πρό αιώνων τό άγιον Πνεύμα, 
τώρα τό άποστέλλει καί τό δίδει πρός ήμσς. ’Επειδή δέ ή 
δόσις είναι έλλαμψις (καί τούτο γνωρίζουν οί μυημένοι, 
όσοι είδον καί έπαθον λαμπρότητα θεού, όσοι είδον τήν 
δόξαν τού Κυρίου «ως μονογενούς παρά Πατρός»9', όσοι 
περιηυγάοθησαν έπί τού όρους μέ τό φώς τής θεότητος, 
έπί πλέον δέ καί ο! πιστεύσαντες είς αυτούς σταθερώς), 
έπειδή λοιπόν ή δόσις είναι έλλαμψις, όντί τού δίδεσθαι 
καί όποστέλλεσθαι παρά τού Υίοϋ, είπεν έκλάμπει ν καί 
όποστέλλεσθαι παρά τού Υίοϋ. Καί τούτο δεικνύει άκόμη 
σαφέστερα μέ τήν κατασκευήν τής φράσεως’ διότι λέγει, 
«ό μέν θεός καί Πατήρ έδωσε τόν ΥΙόν υπέρ ήμών, ό δέ 
ΥΙός τό Πνεύμα·"9.



236 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ПАЛАМА

Αλλά γάρ ώσπερ ή τού Υιόν παρά τον Πατρός νπέρ 
τής τον κόσμον σωτηρίας δόσις η αποστολή γέννησις οϋκ 
έστι, лάλλον γε αν δή τιον δέοι και απείρου είναι ή προ
αιώνιος, όντως ονιό’ ή παρά τον Υιόν δόοις τον άγιου 

5 Π  νεύματος η αποστολή έκπόρενσίς έστι, πόσφ γε μάλλον 
και νπέρ τό πόσφ ή πρό των αιώνων παρά τον Πατρός ον 
γενομένη, άπαγε, αλλά και πρό τοντοον ούσα καί τφ Πατρι 
σννάναρχος.

™Ε<τ έχει τις λέγειν διά την άποστολήν ώς έκ τον Πα- 
10 τρός και τον Υιόν έκηορενεται τό Πνεύμα τό άγιον; Ονκ 

έγωτγε οίμαι, εΐ μη σαφώς έύέλει ύεομαχεϊν. Α λλά και αυ
τόν, φησί, τον Υιού τό Πνεύμα καί Ιδιον αύτον λέγεται. 
«Εξσσιέστείλε γάρ 6 θεός», φγσίν δ απόστολος, «τό Πνεύ
μα τον ΥΙοϋ αύτον έν ταΐς καρδίαις ημών, κράζον άββά, 

15 ό Πατήρ».
29. 'Υπέρενγε' τήν 'έξ' γάρ αφείς, σνγε δς τίς ποτ 

εϊ δ πρόσφατος άντικείμένος, τό αύτον νυν ήμιν προβάλλη 
ταύτης χωρίς* ή οοι κάκ τον αντον τό έξ αντον νοεϊταί τε 
καϊ κατασκευάζεται, τφ διαλεκτικφ τών άπερινοήτων; ΕΙ- 

20 лк δή μοι, καϊ ού αύτός ον σαντον; Τοϋτό γε, οίμαι, άπο- 
δράσεις ημών. Ού γάρ έοικάς μοι άκοΰσαι τον λέγοντος, 
«γενον σε αντον άνϋρούπε». ΕΙ γάρ ήκονσας καί νπήκονσας, 
Βοτεργες άν τά παραδεδομένα περί θεόν καί τοις υπέρ αν- 
ύρωπον καί λόγοις καί τιράγμασι, καί ταντα καινοτομών, 

25 ήκιστα έπεχείρησας. Ά λ λ ’ εϊ δ άνάρωπος έαντοϋ, ούκονν 
ό άν&ρωπος έξ έαντοϋ κατά οέ. Τόν Υίόν δέ τον Πνεύ
ματος πώς σύ λέγομεν, φηοίν, εΙκότως· δόξαι γάρ άν Πα
τήρ τό Πνεύμα, τον Υίον ουνειαάγοντος τη διανοίρ τόν 
Πατέρα· διά τούτο τοίννν ΥΙόν μέν Πνεύματος ού λέγο- 

30 μεν, ϊνα μή δόξη έκ τον Πνεύματος, Υίον δέ Πνεύμα λέ
γομεν, άλλ' ού παρά τούτο καί έκ τον Υίον* Πνεύμα γάρ 
αύτον λέγεται, ούχ ώς έξ αύτον, άΧλ* ώς έν αύτφ δν. 89 90

89. Γαλ. 4 .6 .
90. Σοφοκλέους, Φιλοκτήτης 950.
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Αλλά βεβαίω ς όπως ή δόσις ή άποστολή τοϋ ΥΙοϋ 
παρά τοϋ Πατρός ύπέρ τής σωτηρίας той κόσμου δέν είναι 
γέννησις, πολύ περισσότερον μάλιστα ή προαιώνιος γέννη- 
σις, ούτως οΰτε ή παρά τοϋ Υίοϋ δόσις τοϋ άγίου Πνεύ
ματος η άποστολή είναι έκπόρευσις, πολύ περισσότερον 
μάλιστα ή πρό των αιώνων, όχι γενομένη, άπαγε, έκπόρευ- 
σις, όλλά καί πρό τούτων ύπάρχουσα και συνάναρχος μέ 
τόν Πατέρα.

Δύναται λοιπόν νά λέγη κανείς άκόμη έΕ αιτίας τής 
άποστολής ότι τό άγιον Πνεύμα έκπορεύεται έκ τοϋ Πα- 
τρός καί τοϋ Υίοϋ; Έγώ  δέν τό νομίΖω, έκτός έόν θέλη 
σαφώς νά θεομαχή. ’Αλλά, λέγει, τό Πνεύμα λέγεται καί 
αύτοϋ τοϋ Υίοϋ καί ίδικόν του. «Διότι έΕαπέστειλεν ό θεός, 
λέγει ό άπόστολος, τό Πνεύμα τοϋ Υίοϋ αύτοϋ εις τάς 
καρδίας μας, κράΖον, άββά, ό Πατήρ»81.

29. Ύπέρευγε* διότι σύ, όποιος καί όν είσαι ό πρόσφατος 
άντίθετος, άφήσας τήν πρόθεσιν έΕ, προβάλλεις τήν άπο* 
ψίν σου χωρίς αύτήν. Ή  μήπως όπό σέ τόν διαλεκτικόν 
των όπερινοήτων νοείται καί κατασκευάζεται όπό τό 'αύ
τοϋ’ τό 'έΕ αύτοϋ’ ; Είπέ μου λοιπόν, καί σύ ό ίδιος δέν 
είσαι σεαυτοϋ; Κατά τοϋτο, νομίΖω, θά έκφύγης άπό ήμάς. 
Πράγματι δέν μοϋ φαίνεται ότι ήκουσες τόν λέγοντα, «γίνε 
τοϋ έαυτοϋ σου, άνθρωπε»98. Διότι, όν ήκουσες καί ύπή- 
κουσες, θά έστεργες τό παραδεδομένα περί θεοϋ καί δέν 
θά έπεχείρεις νά τά άμφισβητήσης τό ύπέρ άνθρωπον μέ 
λόγους καί πράγματα, καί μάλιστα καινοτομών. ’Αλλ’ άν 
ό άνθρωπος ήτο έαυτοϋ. τότε ό άνθρωπος θά ήτο έΕ έαυ
τοϋ κατά σέ. Π ώ ς δέ δέν λέγομεν τοϋ Πνεύματος τόν 
Υίόν, λέγει, είναι εύλογον' διότι θά έφαίνετο Πατήρ τό 
Πνεϋμα, καθώς καί ό Υ ίός θά συνεισήγεν εις τήν σκέψιν 
τόν Πατέρα. Διά τοϋτο λοιπόν ΥΙόν μέν Πνεύματος δέν 
λέγομεν, διά νά μή φανή έκ τοϋ Πνεύματος, Υίοϋ δέ 
Πνεϋμα λέγομεν, άλλ’ όχι διά τοϋτο καί έκ τοϋ Υίοϋ' διότι 
λέγεται Πνεϋμα αύτοϋ, όχι ώς έΕ αύτοϋ, άλλ’ ώς έν αύτφ 
ύπάρχον.
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Καί τούτο διδάσκου παρά τοΰ αποστόλου, «ούδείς οίδε, 
λέγοντας, τα τον ανθρώπου, εί μη το Πνεύμα τού άνϋρώπον 
τό έν αντφ»· ώς ούν Πνεύμα μέν άνθρώπου λέγεται, άλλ3 
ούχ ώς έκ τού άνϋρώπον, άλλ' ώς έν τφ άνθρώπφ δν, ον- 

5 τω καί τό θειον Πνεύμα καλείται τον Υιού, άλλ3 ονχ ώς 
έκ τού Υιού, άλλ’ ώς έν τφ  Υ ίφ  ψυσικώς έξ άϊδίον δν 
και τάς άφύκτονς δοκονσας οοι ιών συλλογισμών άνάγχας 
διαφεύγον.

Έ κ  διαιρέσεως γάρ ό λατινικώς φρονών σνλλογιζόμε- 
10 νός φηοιν αέπεί τού Υίον έστι τό Πνεύμα, η ώς δι αύτον 

χορηγονμενόν έοτιν i) ώς όμοονσιον η ώς έξ αϋτού έκτιορενό- 
μενον. Και ώς μέν χορηγονμενον ουκ Βοτί" ττροαιωνίως μεν 
γάρ ύπάρχει τοΰ Υίον τδ Πνεύμα, τό δέ χορηγεΐσθαι υστε
ρογενές. Ούδ9 ώς όμοούσιον λέγοιτο γάρ άν και ό Υιός 

15 τού Πνεύματος. Λείτιεται τοίνυν τον Υίον τό Πνεύμα εϊναί 
τε και λέγεσθαι ώς έξ αυτού έκπορευόμενον». Τ ί ούν, έάν- 
περ άναφανή τι ταύτης της διαιρέσεως έκτός, καύ9 δ τον 
Υίον τό Πνεύμα λέγοιτ άν, ούχ ό έκ διαιρέσεως ούτός σοι 
καθ9 ύπόθεοιν συλλογισμός ασυλλόγιστος τό παράπαν γέ- 

20 νοιτ* αν;
"Εστι γάρ τον Υίού τό Πνεύμα ώς έξ αϊώνων καί είς 

αΙώνας έκ τον Παιρός έκπορευόμενον και έν Υ ίφ  φυσικώς 
νπάρχον καί άναπανόμενον καί διά τούτο Πνεύμα μέν Υιού 
λέγεται, έκ δέ τον Υίον ον λέγεται. Καί ό νους γάρ τον 

25 άνϋρώπον έκ τον θεού έστι γενόμενος καί έν αύτφ ύπάρχων, 
δηλονότι τφ άνθρώπφ' καί νους μέν άνθρώπον λέγεται, άν
θρωπός δέ τον νον ού λέγεται* άλλ* ούδ9 έξ άνθρώπου λέ
γεται δ νους, δ γε κατ’ ούσίαν ού γάρ δή περί ένεργειας 
ννν ό λόγος. Ούκ άρα έκ τον Υίον έστι τό. Πνεύμα, εϊ μη 

30 τήν χάριν εϊπης Πνεύμα καί τήν ένέργειαν* και τόν νονν 
γάρ, δταν την ένέργειαν σημαίνη τούνομα, φαίης άν έκ τον 
άνθρώπον, ώς έκφαινόμενόν τε καί μεταδιόόμενον.

30. νΙδοι δ* άν τις τους θεολόγους καί νούν λέγοντας 
είναι Χριστού τό Πνεύμα τό άγιον ό γάρ θειος Κύριλλος 91

91. Α* Κορ. 2, 11.
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Καί τοϋτο διδόσκου άπό τόν άπόστολον, ό όποιος λέ
γει, «κανείς δέν γνωρίζει τά τού άνθρώπου, είμή τό πνεύ
μα τού άνθρώπου τό ύπάρχον εις αυτόν»*1. "Οπω ς λοιπόν 
πνεύμα μέν άνθρώπου λέγεται, άλλ' όχι ώς προερχόμενον 
άπό τόν άνθρωπον, άλλ’ ώς ευρισκόμενον εις τόν άνθρω
πον, ουτω καί τό θειον Πνεύμα καλείται τού Υιού, άλλ* όχι 
ώς έκ τού Υιού προερχόμενον, άλλ’ ώς ύπάρχον εις τόν 
Υιόν φυσικώς έΕ άϊδιότητος καί διαφεϋγον τάς άνάγκας 
τών συλλογισμών αί όποιαι σοϋ φαίνονται άναπόφευκτοι.

Πράγματι ό λατινόφρων συλλογιΖόμενος κατά διαίρε- 
σιν λέγει «έπειδή τό Πνεύμα είναι τού Υιού, είναι ή ώς 
χορηγούμενον δΓ αυτού ή ώς όμοούσιον ή ώς έΕ αύτού 
έκπορευόμενον. Καί ώς χορηγούμενον μέν δέν είναι' διότι 
τό μέν Πνεύμα τού Υίοϋ υπάρχει προαιωνίως, ή δέ χορή- 
γησις είναι κάτι τό ύστερογενές. Ούτε ώς όμοούσιον* διότι 
θά έλέγετο καί ό Υιός τού Πνεύματος. Υπολείπεται λοιπόν 
τό Πνεύμα νά είναι καί νά λέγεται τού Υίοϋ ώς έκπορευό
μενον έΕ αύτού». Τί λοιπόν; "Α ν  φανη κάτι έξω άπό αύ- 
τήν τήν διαίρεσιν, κατά τό όποιον τό Πνεύμα θά έλέγετο 
τού Υίοϋ, αύτός ό έκ διαιρέσεως καθ’ ύπόθεαιν συλλογι
σμός δέν θά έγίνετο έντελώς άσυλλόγιστος;

Είναι πράγματι τού Υίοϋ τό Πνεύμα ώς έκπορευόμε
νον έΕ αιώνων καί είς αιώνας έκ τού Πατρός καί ύπάρχον 
φυσικώς είς τόν Υίόν καί άναπαυόμενον' καί διά τοϋτο λέ
γεται μέν Πνεύμα τού Υίοϋ, δέν λέγεται δέ έκ τού Υίοϋ. 
Καί ό νους τού άνθρώπου έκ τού θεού έχει δημιουργηθή 
καί είς αύτόν ύπάρχει, δηλαδή είς τόν άνθρωπον' καί νους 
μέν άνθρώπου λέγεται, άνθρωπος δέ τού νοϋ δέν λέγεται* 
άλλά ούτε έΕ άνθρώπου λέγεται ό νοϋς, βεβαίως ώς πρός 
τήν ούσίαν, διότι τώρα δέν γίνεται λόγος περί ένεργείας. 
”Αρα τό Πνεύμα δέν είναι έκ τού Υίοϋ, έκτός έάν Πνεύμα  
είππς τήν χάριν καί τήν ένέργειαν* διότι καί τόν νοϋν, όταν 
ή λέΕις σημαίνη τήν ένέργειαν, θά τόν έλεγες έκ τού άν- 
θρώπου, ώς έκφαινόμενον καί μεταδιδόμενον.

30. θά  ήδύνατο δέ νά ϊδη κανείς τούς θεολόγους καί 
έχέφρονας νά λέγουν άτι τό άγιον Πνεύμα είναι τού Χρι-
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oV τετάρτω χεφαλαίφ τών βηνανρών φησιν, «ύτι νους ν- 
τιάρχον τον Χριστού, τιάντα τά έν αύζφ διαλέγεται τοις μα- 
δηταϊς». Καδαπερ ούν έφ* ημών ό νους τον άνδρώπον έοτι 
•χαί χατ* ούσίαν χαΧ χατ* ένέργειαν, χαϊ χατ* ούσίαν μέν 

5 αύτον έοτιν δ νους, άλλ* ούχ έξ αυτού, χατ ένέργειαν dk 
χαϊ αύτον έστι χαι έξ αύτον, οντω χαι τδ Πνεύμα τό άγιον 
του Χριστού έοτιν ώς Θεού χαϊ χατ* ούσίαν χαι κατ9 ένέο- 
γεισαν. 'Αλλά κατά μέν την ούσίαν χαι τήν νπόσταοιν αύτον 
έοτιν, άλλ* ούχ έξ αύτον* κατά δέ ττ]ν ένέργειαν χαι αν- 

10 του έοτιν χαϊ έξ αύτον. Λατίνοι δέ τον Υίον τό Πνεύμα 
λέγοντες, άλλ* ούχΐ καί τον Υιόν μέν, ούχ έχ τον Υίον 
δέ, αύτην άναιρούσί τε χαϊ άδετούσι την ούσίαν χαΧ την 
ύττόστασιν τον παναγίου Πνεύματος.

31. Τό μέν ούν έχ διαιρέσεως συμπέρασμα του λατινικόν 
15 χα\Τ ύπόδεοιν συλλογισμόν διαλέλνται τελέως χαϊ τιρός τό 

μη δν χεχώρηχε· μάλλον δέ πρός &παν τουναντίον. "Αν δέ τις 
Ίδη χαΧ τά παρ’ αύτον του Λατίνον άναιρούμενα, Ινα έξ ά- 
νάγχης τό έν άπερίτρεπτον δειχδη, τοίς άγίοις τούτον δψε- 
ται φανερώς άντίδετον «του γάρ Υίού», φησίν, «έστι τε 

20 καί λέγεται τό Πνεύμα, ούχ ώς δι* αύτον χορηγούμενον ξ 
φαινόμενον ( έπειδήπερ άνάρχως μέν τό Πνεύμα τον Υίον, 
τό δέ χορηγεΐν ούχ άναρχον) ούδ' ώς όμοούοιον λέγοιτο γαρ 
άν χαΧ ό Υίός τοΰ Πνεύματος».

Άλλ* δ μέγας Βασίλειος, ού χαΧ άχατάοχενος ή ρήοις 
25 διαφερόντως έστΧν Ισχνροτέρα των λατινικών συλλογισμών 

τε χαΧ διαιρέσεων, οϋτος ούν έν τφ ΙΙερι τον άγιον Πνεν· 
ματος λόγφ, «τό όέ’ Υίον», φηοί, «πεφηνέναι τό Πνεύμα σα
φές πεποίηχεν δ Απόστολος, Υίον Πνεύμα όνομάοας αυτό». 
*Ορ$ς δτι Χριστού τό Πνεύμα λέγεται ώς παρ* αυτού χο· 

30 ρηγούμενόν τε χαΧ φαινόμενον; Πνεύμα μέν ούν Υίού άνάρ
χως έστί τε χαΧ λέγεται· <Ша χαΧ αϋτό τό χορηγεΐν έχειν 
άνάρχως έχει δ Υίός· ούδεμία γάρ τιρόσληψις ή άφαίρεοις 82 83

82. θησαυροί 34, PG 75, 584 С. ΕΤναι τό κ. 34 καί Οχι 4.
82. Κατ' ΕύνομΙου (ψευδ.) 5, PG 28, 733.
83. Περί όγίου Πνεύματος 18.



στου διότι ό θείος Κύριλλος είς τό τέταρτον κεφάλάιον 
των θησαυρών λέγει «δτι ΰπόρχον νους του Χριστοϋ, δια
λέγεται είς τούς μαθητός δλα τά είς αυτόν»·*. ‘Οπως λοι
πόν εις τήν περίπτωσίν рас ό vouc είναι του όνθρώπου καί 
κατ’ ουσίαν καί κατ’ ένέργειαν, καί κατ’ ουσίαν μέν ό vouc 
είναι αύτοϋ άλλ’ δχι έζ αύτοϋ, κατ’ ένέργειαν δέ κα) αύ- 
τοϋ είναι καί έζ αύτοϋ, ούτω καί τό δ γιον Πνεϋμα είναι 
του Χριστοϋ ώc θεοΰ καί κατ’ ούσίαν καί κατ’ ένέργειαν. 
Αλλά κατά μέν τήν ούσίαν καί τήν ύπόστασιν είναι αύτοϋ. 
άλλ’ δχι έζ αύτοϋ. κατά δέ τήν ένέργειαν καί αύτοϋ είναι 
καί έζ αύτοϋ. Ο ί δέ Λατίνοι, λέγοντες τού Υίοϋ τό Πνεϋ
μα, άλλ* δχι καί τοϋ Υίοϋ μέν δχι έκ τοϋ Υίοϋ δέ, άναιροΰν 
καί άθετοϋν τήν ίδίαν τήν ούοίαν καί τήν ύπόστασιν τοϋ 
παναγίου Πνεύματος.

31. Τό μέν συμπέρασμα λοιπόν έκ διαιρέσεως τοϋ λα
τινικού καθ’ ύπόθεσιν συλλογισμού διελύθη τελείως καί 
άνεχώρησε πρός τήν άνυπαρζίαν’ μάλλον δέ πρός τό έν· 
τελώς όντίθετον. "Α ν  δέ ΐδη κανείς καί τά άναιρούμενα 
όπό αύτόν τόν Λατίνον, διά νά δειχθή έζ άνάγκης τό έν 
άπερίτρεπτον, θά τόν Ιδη φανερώς όντίθετον πρός τούς 
άγίους’ διότι, λέγει, «Τό Πνεϋμα είναι καί λέγεται τοϋ 
Υίοϋ, δχι ώς χορηγούμενον ή φαινόμενον δι* αύτοϋ (έπει- 
δή βέβαια τό μέν Πνεϋμα είναι άνάρχως τοϋ Υίοϋ, ή δέ 
χορήγησις δέν είναι άναρχος) ούτε ώς όμοούσισν* διότι 
τότε θά έλέγετο καί ό Υ Ιός τοϋ Πνεύματος».

’Αλλ’ ό μέγας Βασίλειος, τοϋ άποίου ή άπλή ρήσις εί
ναι πολύ ίοχυροτέρα των λατινικών συλλογισμών καί διαι
ρέσεων, λέγει είς τήν πραγματείαν Περί όγίου Πνεύματος 
«τά δτι τό Πνεϋμα προέρχεται δι* Υίοϋ κατέστησε σαφές 
ό άπόστολος, όνομάσας αύτό Πνεϋμα Υίοϋ»·*. Βλέπεις δτι 
τό Πνεϋμα λέγεται Χριστοϋ ώς χορηγούμενον καί φαινό- 
μενον παρ’ αύτοϋ; Πνεϋμα λοιπόν είναι καί λέγεται Υίοϋ 
άνάρχως' άλλά καί αύτήν τήν δύναμιν τής χορηγίας έχει 
ό ΥΙός άνάρχως’ διότι έκεί δέν ύπόρχει καμμίο πρόσληψις
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έκεϊ, ώς δ9 νπό χρόνον όντα ιά λαμδάνοντα, χρονικώς έλα- 
6ον τήν χορηγίαν.

9Αλλά καί ώς άμοφυές καί όμοονσιον λέγοιτ9 &ν τό Πνεύ
μα τον Υίον, ώς δ αυτός μέγας Βασίλειος έν τф Πρός 

5 9Αμφιλόχιον δκτωκαιδεκάτφ κεφαλαίφ «Πνεύμα Χρίστον», 
φηοί, «λέγεται, ώς κατά την φνοιν ψκειωμένον αντφ». Και 
6 δειος Κύριλλος έν τφ Περί τον άγιον Πνεύματος άγωνι- 
οτικφ φηοι λόγφ' «τό Πνεύμα ιό άγιον, ώσπερ κατ9 ουσίαν 
υπάρχει τον θεόν και Πατρός, οντω καί τον Υίον κατ9 ον- 

10 οίαν έστίν, ώς μετά του Υίον ονσιωόώς γεννηδέντος, έκ τον 
Πατρός άφράστως έκπορευόμενον»' κάν τη τον Κατά Λον- 
κ&ν ευαγγελίου έζηγήοει, «ώσπερ», φησίν, «ό δάκτυλος ά- 
Τΐήρτηται τής χειρός, ούκ άλλότριος ών αύτής, άλλ9 έν αυ
τή φνονκώς, ονιω καϊ τό Πνεύμα τό άγιον τφ  τής δμοον- 

15 οιότητος λόγφ σννήπται μέν πρός ένοοσιν τφ  ΥΙφ , έκ τον 
Θεόν δέ καί Πατρός έκπορεύεται». Πνεύμα μέν οΰν Υίον 
καϊ ώς δμοηηές λέγοιτ9 άν  ον λέγεται δέ καί ό ΥΙός τον 
Πνεύματος, ώς άν μη Πατήρ τό Πνεύμα δόξη.

32. νΕττειοί μοι τοιγαρονν δανμάζειν τό τής λατινικής πα- 
20 ραιοίας ύπερό άλλον, άναλογιζομένφ δτι τον Πνεύματος καιά 

τούς είρημένους πάντας τρόπους λεγομένου του Υίον, καδ9 
ένα δέ μόνον ούδαμως, αυτοί τιάντας μέν έκείνονς δνοσεόώς 
ήγνάηοάν τε καϊ ήδέτηοαν, τφ  δέ μηδαμώς εϊρημένφ προ- 
σχόντες χαί τούτο δυοοεδώς, έκ του Υίον την ύπαρζιν έχει г 

25 τό Πνεύμα έδογμάιωαν, δτι του Υίον έστί τε καϊ λέγεται. 
Άλλ* tv9 έπΐ δεβαίαν έδραν στηρίξωμεν τονς περί τούτον 
λογισμούς, σαφεστάτφ τε καϊ δεοπνεύοτφ λόγφ τούτους έπι- 
οημηνάμενοι, Ίοοάννην οϊοδα τόν δκ Δαμασκόν πνρσεύοαν- 
τα καί τήν οίκονμένην δλην φωιϊ περιανγάσαντα δεογνοχιίας. 

30 Ούχ ούτος άριδηλότατά φησιν, «ώς Πνεύμα μέν Υίον U- 
γομεν, έκ δέ τον Υίον ον λέγομεν»; *ΝαΓ, φηοί, *καί ούκ 
έχω λέγειν ώς ούχ ούτος ούτως είρηκεν, άλλ9 έχω λέγειν 
ώς πρός τό πρώτον αίτιον έκ τον Υίον ού λέγεται9. 04 05

04. 11 ,20 , PQ 72, 704 Β.
05. "Εκδοοκ: άκριΟής 1 ,8 .
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ή άφαίρεσις. ώς ευρισκόμενα δέ ύπό χρόνον τά λαμβά- 
νοντα, έλαβον τήν χορηγίαν έγχρόνως.

Αλλά καί ώς όμοφυές καί όμοούσιον θά ήδύνατο νά 
λεχθή τοϋ Υίοϋ τό Πνεύμα, όπως ό Ιδιος μέγας Βασίλειος 
είς τό δέκατον όγδοον κεφάλαιον τής πραγματείας Πρός 
Αμφιλόχιον λέγει, «Πνεύμα Χριστού λέγεται ώς ώκειωμέ- 
νον μέ αυτόν κατά τήν φύσιν»94. Καί ό θειος Κύριλλος είς 
τήν άγωνιστικήν ομιλίαν του Περί τοϋ άγίου Πνεύματος 
λέγει* «τό άγιον Πνεύμα, όπως κατ’ ούσίαν είναι τού θεού 
καί Πατρός, ουτω είναι κατ’ ούσίαν καί τού Υίοϋ, ώς έκ- 
πορευόμενον έκ τοϋ Πατρός άφράστως μετά τού Υίοϋ, 
γεννηθέντος ούσιωδώς». Καί είς τήν έξήγησιν τοϋ Κατά 
Λουκαν εύαγγελίου λέγει, «όπως ό δάκτυλος έξαρταται 
άπό τήν χείρα όχι ώς ξένος πρός αύτήν. άλλ’ ώς εύρισκό- 
μενος είς αύτήν φυσικώς, ουτω καί τό άγιον Πνεύμα κατά 
τόν λόγον τής όμοουσιότητος είναι συνημμένον είς ένωσιν 
μέ τόν Υίόν, έκπορεύεται δέ έκ τού θεού καί Πατρός»94. 
Τό Πνεύμα λοιπόν θά ήδύνατο νά λεχθή τού Υιού καί ώς 
όμοφυές* δέν λέγεται δέ καί ό ΥΙός τοϋ Πνεύματος, διά 
νά μή θεωρηθή Πατήρ τό Πνεύμα.

32. Μοϋ έρχεται έπομένως νά όπορω διά τήν ύπερβο
λικήν λατινικήν παράνοιαν, καθώς όναλογίξομαι ότι τό 
Πνεύμα λέγεται τοϋ Υίοϋ καθ’ όλους τούς λεχθέντας τρό
πους, κατά ένα δέ μόνον δέν λέγεται, αύτο) δέ ήγνόησαν 
καί ήθέτησσν όλους έκείνους δυοοεθώς, προσέξάντες δέ 
είς τόν μή λεχθέντα καί μάλιστα δυσσεβως, έδογμότιααν 
ότι τό Πνεύμα έχει τήν ϋπαρξιν έκ τού Υίοϋ, έφ* όσον είναι 
καί λέγεται τού Υίοϋ. ’Αλλά διά νά στηρίξωμεν είς βεβαίαν 
θάσιν τούς περί τούτου συλλογισμούς, έπιβεβαιούντες αύ- 
τούς μέ σαφέστατον καί θεόπνευστον λόγον, γνωρίζεις 
τόν Ίωόννην τόν έκ Δαμασκού πυρσεύσαντα καί περιαυγά- 
σαντα όλην τήν οίκουμένην μέ φως θεογνωσίας. Δέν λέγει 
αύτός καθαρώτατα «ότι Πνεύμα μέν Υίού λέγομεν, έκ δέ 
τού Υίοϋ δέν λέγομεν»"; 'Ναί. όπαντφ, καί δέν έχω νά είπω 
ότι ουτος δέν είπεν ούτω, άλλ* έχω νά είπω ότι δέν λέγεται 
έκ τού Υίού ώς πρός τό πρώτον αίτιον».



Βαάαί· δστι δέ σοι хае άλλο αίτιον έπϊ τής δεότητος, 
fit μη τό πρώτον; Τούτο γάρ έφ9 ημών τών δεδημιονργη μέ- 
νων τοϊς πατράσιν είρηται και ούτως έχει λόγον τό πρώ
τον έπί τον αίτιου, ώς καί τον Υιόν τον Πνεύματος δντων 

5 ονναιτίων. Διό καί προκαταρκτικόν τόν Πατέρα αίτιον ό 
μέγας είρηκε Βασίλειος. "Ωσπερ δέ Πατήρ μέν έοτι κυ
ρίως τον μονογενούς, λέγεται δέ καί ήμών τών μή γεγεννη- 
μένων άλλα δεδημιουργημένων νπ αυτού, οντω πάλιν πρώ
τον αίτιον δι ή μας κυρίως· λέγεται δέ κάκει παρά τών 

10 δεολόγων, ώς δεικτικόν τής τον Πατρός νποστάσεως, άλλ9 
ονχ ώς καί τον Υίον ονναιτίον δντος έπϊ τής δεότητος.

33. Ούκ έσιΐ τον άνάρχον τρίννν Πνεύματος τό προ
καταρκτικόν καϊ πρώτον αίτων, άπαγε τής δλαοφημίας, άλλ9 
έπί τών έοχηκότων την χρονικήν άρχήν, έφ* ών καϊ δ FI- 

15 ός τφ Πατρι ον να ίτ ιός έοτιν. 9Αλλά μήν έφ9 ών πρώτον 
κυρίως αίτιόν έοτιν ό Πατήρ, τών κτιαμάτων δηλαδή, ούκ 
εύοεδές εΐπεϊν, ώς τον Υίον μέν τήν κτίσιν λέγομεν, εκ 
δέ τον Υίον ού λέγομεν. ΕΙ τοίννν καϊ έπί τον άκτιστου 
Πνεύματος πρώτον αίτιον νπήρχεν ό Πατήρ, ώς καϊ του 

20 Υίοϋ δντος ουναιτίου, δνοσεδούς &ν ήν λέγειν, ώς έκ τον 
Υίον ού λέγομεν. 9Επεϊ δέ ό τοντο λέγων ούκ ενσεδής μό
νον, άλλά καϊ τοϊς άγίοις έναρίδμιος, δνσσεδής άρ9 ό λέ
γων ονναίτιον τφ Πατρϊ τόν ΥΙόν έπί τον Πνεύματος καϊ 
διά τούτο πρώτον αίτιον έπί τής άνωτάτω Τριάδος τόν 

25 Πατέρα. Τούτο γάρ δι* ημάς τούς διά τού ΥΙού γεγονότος 
άκονει ό Πατήρ, διό καί ποιητής ήμών έκάτερος, μενονν- 
γε καϊ Πατήρ· κ&ν είς καί έφ* ήμών λέγηται -ποιητής τε 
καϊ Πατήρ δ Πατήρ σύν τφ Υ ίφ , άλλ* ώς μίαν καί τήν 
αύτήν . δημιουργικήν δνναμιν πλουτούντες. 9Εκεϊ δέ π&ντη 

30 τ£ καϊ πάντως είς Πατήρ, είς αίτιος· οδ γάρ έοτι τό γόνι- 
μον άμφοϊν, dJUd μία πηγαία δεότης, 6 Πατήρ. Πού γονν 
δλως έχει χώραν Βχει τό πρώτον αίτιον; ώς καϊ τού αΙ·
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00. ΠβρΙ άγΙου Πνιύματος 8 καί 18.
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Βαβαί! Υπάρχει λοιπόν καί άλλο αίτιον είς τήν θεό
τητα πλήν του πρώτου; Τοϋτο πράγματι έχει λεχθή ύπό 
των πατέρων δΓ ήμδς toCic  κτιστούς καί έδώ έχει λόγον 
έπί τοϋ αιτίου τό πρώτον, διότι καί ό Υίός καί τό Πνεύμα 
είναι συναίτιοι. Διά τοϋτο ό μέγας Βασίλειος είπε τόν Πα
τέρα προκαταρκτικόν αίτιον”*. Όπως δέ Πατήρ μέν είναι 
κυρίως τοϋ μονογενούς, λέγεται δέ καί ήμών οί όποιοι δέν 
έγεννήθημεν άλλ’ έδημιουργήθημεν ύπ' αύτοϋ, οϋτω πάλιν 
λέγεται πρώτον αίτιον δΓ ήμδς κυριολεκτικώς* λέγεται δέ 
καί έκεϊ ύπό τών θεολόγων ώς δεκτικόν τής ύποστάσεως 
τοϋ Πατρός, άλλ’ δχι καί ώσάν νά ήτο ouvahrioc καί ό 
Υίός έπί τής θεότητος.

33. Τό προκαταρκτικόν λοιπόν καί πρώτον αίτιον δέν 
ισχύει έπί τοϋ όνάρχου Πνεύματος, άπαγε τής βλασφη
μίας, άλλ’ έπί έκείνων οί όποιοι έλαθον έγχρονον άρχήν, 
έπί τών όποίων είναι καί ό Υίός συναίτιος μέ τόν Πατέρα. 
’Αλλά βεβαίως δΓ έκεϊνα τών όποίων κυρίως αίτιον είναι 
ό Πατήρ, τό κτίσματα δηλαδή, δέν είναι εύσεβές νό είπω- 
μεν άτι τήν κτίσιν λέγομεν μέν τοϋ Υίοϋ, δέν λέγομεν δέ 
ύκ τοϋ Υίοϋ. ’Εάν λοιπόν καί έπί τοϋ όκτίστου Πνεύματος 
ό Πατήρ ήτο πρώτον αίτιον, ώσάν νό ήτο καί ό Υίός συν
αίτιος, θά ήτο δυσσεβές νά λέγωμεν άτι δέν λέγομεν έκ 
τοϋ Υίοϋ. Επειδή δέ ό λέγων τοϋτο δέν είναι μόνον εύσε
βές, άλλά καί συναρίθμιος τών άγίων, όρα είναι δυσσεβής 
ό λέγων συναίτιον έπί τοϋ Πνεύματος τόν Υίόν μέ τόν 
Πατέρα καί μέ αύτό πρώτον αίτιον έπί τής ύψίστης Τριό- 
δος τόν Πατέρα. Τοϋτο καλείται ό Πατήρ δΓ ήμδς τούς γε
νομένους διό τοϋ Υίοϋ, διό καί έκότερος είναι ποιητής 
ήμών, άσφαλώς δέ καί Πατήρ* καί άν είς καί δΓ ήμδς λέ
γεται ποιητής καί Πατήρ ό Πατήρ μετά τοϋ Υίοϋ, τοϋτο 
γίνεται ύπό τήν έννοιαν άτι κατέχουν μίαν καί τήν αύτήν 
δημιουργικήν δύναμιν. ’Εκεί δέ παντού καί πάντως είς εί
ναι Πατήρ, είς αίτιος* διότι δέν ύπόρχει είς όμφότερσ τό 
γόνιμον, άλλά μία πηγαία θεότης, ό Πατήρ. Ποϋ λοιπόν 
έκεϊ χωρεϊ καθόλου τό πρώτον αίτιον; ώσάν νό είναι συν
αίτιον καί τό αίτιστόν; 'Ασεβής ό λόγος* δς ρίφθή είς τούς
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τιατοΰ δντος ουναιτίον; 9 Ασεβής ό λόγος· ές κόρακας ριπτέ- 
σδω, μη τοϊς νοητοίς σε κόραξι σύννομον καταστήση.

Πώς δέ άρα 6 σοφός ούτος είπερ τις τα δεϊα *Ιωάννης, 
καί χαϋτα την Ασφαλή δόξαν περί θεόν ήκριβωμένως έκ- 

5 τιδείς, άηροαδιορίστως αν προέδετο τό προσδιορισμού δεό- 
μενον; Ποιον δέ ούχ Βξει χώραν των άφρόνως παρά των 
κακοδόξων είρημένων, εΐ προοδιορίζειν δοίημεν τά άπροο- 
διορίοτως περί της τρισυπόστατου δεότητος έχπεφαομένα; 
Έ πεί γάρ Πνεύμα, ό Θεός, καί των τριών έκαστον έν με- 

10 ρει Πνεύμα λέγεται. ΕΙ τις ούν χαινοτομών Βλεγεν ότι έκ 
τον Πνεύματός έστιν ό ΥΙός, έπεί θεός ό Υίός καί έκ 
θεόν, Πνεύμα δέ υπάρχει ό θεός, είδΛ ημείς άντεπεφέρο- 
μεν δτι θεός μέν Πνεύμα καί θεού Πνεύμα λέγεται, θεός 
δέ έκ Πνεύματος ον λέγεται, άρα άν είχε λέγειν, ώς προς 

15 τό πρώτον αίτιον ού λέγεται; Οϋμενουν.
34. Τολμήοαντος δέ τίνος μή δημιουργόν είναι φάναι 

τόν ΥΙόν, Αρ9 άν ήμεϊς έδικαιώσαμεν αύτόν είπόντες, ώς 
πρός ιόν πρώτον αίτιον οϋκ είναι φάσκει τόν ΥΙόν δημι
ουργόν; "Απαγε. *Ημών δ* αϋ λεγόντων ενσεβώς, 'ώς ονκ 

20 ήν δτε οίκ ήν 6 ΥΙός*, έί τις προοδίορίζων έλεγε μη αΐω- 
νίως άλλα χρονικώς, ώς τόν χρόνον μόνον, άλλ9 ούχί καί 
τόν αϊώνα συμπεριβαλΧούσης της φωνής, ούκ εύδνς άν 
Λαρ* ήμών ακούσει εν ώς τούδ* δ λέγεις, άνδροχτε, σαφής 
άδέτηοίς έστι των άμολογουμένων καί διαστροφή τών εν- 

25 οεβώς κειμένων; Οΰτω πόσης δνσοεβείας έστίν Αφορμή 
καί Αρχή καί ρίζα καί πηγή τό προσδιορίζει τά τεδεολο- 
γ η μένα τοϊς δεοφόροις ήμών πατράοιν άπροοδιορίστως* καί 
σχεδόν τούτο μόνον τών άπάντων μιγννει τά άμικτα καί συγ- 
χλώδει, τό τον λόγον, τά Ασύγκλοοστα καί τά πολεμιώτατα 

30 πρός άλληλα, εδοέβειάν τε καί Ασέβειαν, καί τούς Αντεχο- 
μένσυς έκατέρας ώς μηδέν Αντνκειμένους πρός Απάτην δει- 
κννοι. Τοοούτφ δ έ 'οΐ Λατίνοι τούτφ καταχρώνται, ώς καί 
τών Αγίων άκούοντες δεαλογούντων άηροαδιορίστως δτι μό-



κόρακας, μή τυχόν σέ καταστήοπ σύντροφον των νοητών 
κοράκων.

Πώς λοιπόν ό σοφός οϋτος υπέρ πάντα άλλον εις τά 
θειο Ιωάννης, καί μάλιστα έκθέτων άκριβολόγως τήν ά- 
σφολή περί Θεοϋ δόξαν, θά προέβαλλεν άπροσδιορίστως 
τό έχσν άνάγκην προσδιορισμού; Ποιον δέ άπό τά άφρό- 
νως παρά τών κακοδόξων λεχθέντα δέν θά συμβή, έάν 
δεχθώμεν ότι προσδιορίζει τά άπροσδιορίστως περί τής 
τρισυποστάτου θεότητος έκπεφρασμένα; Επειδή δηλαδή 
Πνεύμα είναι ό θεός, καί έκαστον τών τριών χωριστά λέ
γεται πνεύμα. Έάν λοιπόν κανείς καινοτομών έλεγεν ότι ό 
Υίός είναι έκ τού Πνεύματος, έπειδή θεός είναι ό Υιός 
καί έκ θεοϋ, Πνεύμα δέ είναι ό θεός, έπειτα ήμείς άντε- 
λέγομεν άτι λέγεται μέν θεός Πνεύμα καί θεού Πνεύμα, 
θεός δέ έκ Πνεύματος δέν λέγεται, άρά γε θά ήδύνατο νά 
λέγη άτι ώς πρός τό πρώτον αίτιον δέν λέγεται; Βε
βαίως όχι.

34. Έάν δέ έτόλμα κανείς νά είπη τόν Υιόν μή δημι
ουργόν, άρά γε ήμείς θά τόν έδικαιώνομεν είπόντες άτι ώς 
πρός τόν πρώτον αίτιον λέγει άτι δέν είναι δημιουργός ό 
ΥΙός; "Απαγε. "Αν δέ ήμείς έλέγομεν εύσεβώς 'ότι δέν 
ύπήρχετ χρόνος κατά τόν όποιον δέν ύπήρχεν ό Υιός*, 
όποιος προοδιορίΖων έλεγεν άτι τούτο δέν σημαίνει αιω
νίως άλλά χρονικώς, μέ τήν άντίληψιν ότι ή φράσις περι
λαμβάνει τόν χρόνον μόνον άλλά όχι καί τόν αιώνα, δέν 
θά ήκουεν ευθύς άπό ήμας, άτι τούτο τό όποιον λέγεις, 
άνθρωπέ, είναι σαφής άθέτησις τών όμολογουμένων καί* 
διαστροφή τών εύσεβώς κειμένων; Οΰτω πόσης δυοσε- 
βείας είναι άφορμή καί όρχή κα ί' ρίΖα. καί πηγή fό νά 
προσδιορίΖωμεν τά θεολογημένα άπό τούς θέοφόρους πα
τέρας ήμών άπροσδιορίστως' καί оСпгб μόνον είναι σχεδόν 
έκέϊνΟ τό όποιον, κατά τήν παροιμίαν συγκλώθει τά ό- 
σύγκλωστο καί έναντιώτερα πρός άλληλα, τήν εύαέβειαν 
καί τήν άσέβειαν, καί τούς κατέχοντας έκατέραν δεικνύει 
άπατηλώς νά μή έχουν κομμίαν όντίθεσιν. Τόσον πολλήν 
δέ κατάχρησιν τούτου κάμνουν οί Λατίνοι, ώστε καί όταν
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νος ό Πατήρ άρχή καί ρίζα καί πηγή δεότητος, αντοϊ 
πάντα ταντα προοδιορίζουοι (,μάλλον dk διά του προσδιορι
σμού δολίως τούτοις άντιύογματίζουοι) καίτοι πάσαις έχρήν 
αυτούς άμον οτοιχεϊν ταις των δεοσόφων δεολόγων φωναις, 

5 καί που μέν Χεγούσαις έκ μόνου του Πατρός τό Πνεύμα, 
διό καί μόνον αίτιον τόν Πατέρα καί πηγήν δεότητος, που 
δ* αδ, ώς έκ τον ΥΙοϋ τό Πνεύμα συνάγειν είς $ν καί φρο- 
νεΐν εδ έκ μόνου τον Πατρός, <Ш* ούχί καί έκ του ΥΙον 
τό Πνεύμα τό άγιον.

10 35. ΟΙ dk οννείροντες ή προφαοιζάμενοι τό πρώτον άνα-
οκευάζονσιν έκάιερον, φάοκοντες, ότι καδάτιερ μόνος Θεός 
άληδινός ό Πατήρ δστιν δτε λέγεται, καί τον ΥΙον δντος 
άληδινον Θεόν καί άγαιδοϋ, οΰτω καί μόνος ό Πατήρ πη
γή καί αίτιος ϋεότητος ώς πρώτος* καί ούδόν έμτιόδιην 

15 είναι καϊ τόν ΥΙόν αίτιον ϋεότητος. Ού σννορόχη γάρ, ώς 
έντενδεν και τόν ΥΙόν, μάλιστα dk τό Πνεύμα τό άγιον εις 
κτίομα κατασπώοιν. 'Όταν γάρ λέγωμεν δτι μόνος ό Πατήρ 
Θεός έοτιν άληδινός, ού των άκτίστων πρός άλληλα την 
άντιύιαοτοιλήν ποιονμεν, ούδ* άπλώς τότε τόν Πατέρα, <Ша 

20 την μόνην έν τριοίν ύποστάσεσι δεωρουμένην φύοιν τών χτι
σμάτων άποδιαοτέλλομεν, ΕΙ τοίνυν οντω λέγομεν καί μό
νος αίτιος δεότητος 6 Πατήρ, ώς έπ* αδτον λέγομεν δτι 
μόνος άγαδός, τό Πνεύμα τό άγιον καί κατ* αύτοδς ούκ 
όν αίτιον δεότητος έναρίδμιον δοται τοίς κτιοτοϊς.

25 Καί μην έφ* ών ώς πρώτος καί ώς προκαταρκτικόν αί
τιον δσΡ δτε λέγεται μόνος ό Πατήρ, ώς καί τον ΥΙον 
δντος ονναηίου καί κοινωνοϋντος κατ* έκεϊνα τφ Πατρί, 
ού μόνον 6 Πατήρ δοδ* δτε μόνος λέγεται Θεός άληδινός 
καί μόνος δημιουργός καί μόνος άγαδός καί τά τοιαντα, 

50 άλλ* δοδ* δτε καί ό ΥΙός μόνος άν ρηδείη· και ούχ ό Y f- 
ός μόνος, ά).λά καί τό Πνεύμα. Έττεί γάρ τό *μόνος* τούτο 
την άχτιατον φύοιν άντιδιαοτέλλει τών κτιστών, ή δ* άκτι
στος φύοις τριονπόαταοός έστι καί άμερώς έφ* έκάοτης τών
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ακούουν τούς θεολογοϋντας όπροσδιορίστως δτι μόνος ό 
Πατήρ είναι άρχή και ρίΖα καί πηγή τής θεότητος, αυτοί 
δλα αύτά τά προσδιορίζουν (μάλλον δέ διό τοϋ προσδιο
ρισμού δολίως άντιδογματίΖουν πρός αύτούς), μολονότι 
έπρεπε νά συμφωνούν μέ δλας τός έκφράσεις των θεοσό- 
Φων θεολόγων, αί όποιοι άλλου μέν λέγουν δτι τό Πνεύμα 
είναι έκ μόνου τοϋ Πατρός, διό καί μόνον αίτιον καί πη
γήν θεότητος τόν Πατέρα, άλλοϋ δέ πάλιν δτι πρέπει νό 
συνάγωμεν τό Πνεύμα έκ τοϋ Υίοϋ εις έν καί νά φρονοϋ- 
μεν εύσεβώς δτι τούτο προέρχεται έκ μόνου τοϋ Πατρός. 
όλλά δχι καί έκ τοϋ Υίοϋ.

35. Οί δέ συνάπτοντες τά δύο ή προφασιΖόμενοι τό 
πρώτον αίτιον άνασκευάΖουν καί τό έν καί τό άλλο, λέ- 
γοντες δτι, δπως ένίοτε μόνος όληθινός Θεός λέγεται ό 
Πατήρ, οϋτω καί μόνον ό Πατήρ λέγεται πηγή καί αίτιος 
θεότητος ώς πρώτος' καί τίποτε δέν έμποδίΖει νό είναι 
καί ό Υιός αίτιος θεότητος. Δέν άντιλαμβάνονται δέ δτι μέ 
αύτό καταβιβάΖουν εις κτίσμα καί τόν Υίόν, κυρίως δέ τό 
άγιον Πνεύμα. Διότι όταν λέγωμεν δτι μόνον ό Πατήρ 
είναι όληθινός θεός, δέν όντιδιαστέλλομεν πρός ΰλληλα 
τά άκτιστα, ούτε άπλώς τότε διαχωρίΖομεν τόν Πατέρα 
άπό τά κτίσματα, όλλά τήν μόνην είς τρεις υποστάσεις 
ύφίσταμένην φύσιν. Έάν λοιπόν οϋτω λέγωμεν καί έάν 
μόνος αίτιος θεότητος είναι ό Πατήρ, άφοϋ έπ* αυτού λέ- 
γομεν δτι είναι μόνος άγαθός, τό άγιον Πνεύμα ώς μή 
αίτιον τής θεότητος κατ’ αύτούς θό είναι συναρίθμιον μέ 
τά κτιστά.

Καί βεβαίως, έφ’ όσον ώς πρώτος καί ώς προκαταρκτικόν 
αίτιον ένίοτε λέγεται μόνος ό Πατήρ, ώσόν νό είναι καί 
ό Υίός συναίτιος καί συμμέτοχος μέ τόν Πατέρα 5Γ έκεϊνα, 
ένίοτε δχι μόνον ό Πατήρ μόνον λέγεται όληθινός θεός 
καί μόνος δημιουργός καί μόνος άγαθός καί τά παρόμοια, 
άλλ’ ένίοτε θό έλέγετο καί ό Υίός μόνος' καί όχι μόνος ό 
Υίός όλλά καί τό Πνεύμα. Επειδή δηλαδή τό ’μδνος’ τούτο 
όντιδιαστέλλει τήν δκτιστον φύσιν όπό τά κτιστά, ή δέ 
άκτιστος φύσις είναι τρισυπόστατος καί όλη ύφίσταται άμε-
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υποστάσεων δλη δεωρεϊται, άφ9 ής άν αυτήν τών τριών 
έμφύτων Αποστάσεων καλέσης, 8λην Λέγεις την τρισυπό- 
οτατον φύοιν.

36. ΎΑρ* οΰν, ώσπερ λέγομεν εύσεδώς δτι μόνος έστί Χρι- 
8 στός ό έπί πάντων Θεός, δχοι τις άν είπειν, μάλλον δό ή- 

κουοταί ποτέ τις καί τοντο είρηκώς, ώς μόνος δ ΥΙός αί
τιός τε καί πηγή τής δεότητος του Πνεύματος; *Η καί 
αύτό τό Πνεύμα μόνον αίτιόν τε καί πηγή δεότητος, δ καί 
κατά Λατίνους ουδαμώς αίτιόν έστι δεότητος; Καίτοι καί 

10 τούτο των εΐκάτων ήν, εϊπερ ούτως 6 Πατήρ αίτιος μόνος 
δεότητος έλέγετο, ώς καί του ΥΙον δντος ουναιτίου.

Δήλον τοίνυν, μάλλον dk κατάδηλον, δτι τό «μόνος» 
επί των υποστατικών λεγόμενον οΑ τά κτιότά τών άκτίχηων, 
АШ μίαν τινά τών άκίστων Αποστάσεων ττρός τάς άλλας 

15 διαστέύλει. Τίς δ* ούκ οϊδεν, ώς Αποσταττκόν έηί τής δεό- 
τητος τό αίτιόν έστιν; ΟΑκοΰν, εΐ μόνος ό Πατήρ αίτιος 
καί μόνος άρχή καί πηγή δεότητος, οΑδεμία δρα τών δείεον 
Αποστάσεων έτέρα αίτια καί άρχή καί πηγή δεότητός δστιν. 
Ού μη у <Ш* εΐ του αίτιου έν δυσί προοώπόις έπί τής δεό- 

20 τητος δεωρουμένον κατά τούς Λατίνους, οΑδόν κωλύει U- 
γειν μόνον τόν Πατέρα αίτιον δεότητος· καί τον αίτιατον 
δεωρσιηιένον έν δυσί προοώποις, οΑδόν κωλνοει λέγειν 
ιιόνον τό Πνεύμα τό άγιον αΐτιατόν Απάρχειν ή μόνον τόν 
ΥΙόν, δ μηδείς ποτέ οδδόν τών αιρετικών έτόλμησεν είπειν. 

25 Καίτοι, εΐ προσδιορίζειν δοίημεν τά τεδεολογημένα τοϊς 
άγίόις άπροδδιορίστως, καί τοντ* άν εύχερώς κατασκενσσδείη 
παντί тф 6ονλομένφ· <Ш* εΑδΑς οΑτος, εί μή μεταμεληδείη, 
καδυποδληδήσεται τφ άνσδέματг «ε! γάρ τις», φηαίν, «ευαγ
γελίζεται παρ* δ εΑηγγελισάμεδα, άνάδεμα Ιοτω». Τ ί δέ ον 

30 φής δ καί έκ τοϋ · ΥΙοϋ τό Πνεύμα λέγων καί διά ιοϋ?ο

•7. Γολ. 1,5.
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ρώς είς έκάστην ύπόστασιν, μέ όποιαν άπό τάς τρεις έμ- 
φύτους ύποστάοεις τήν καλέσης. δλην τήν τρισυπόστατον 
φύσιν λέγεις.

36. "Αρά γε λοιπόν, θά ήδύνατο νά είπη κανείς ή μάλ
λον έχει άκουσθή ποτέ νά εΐπη κανείς καί τοϋτο, ότι μόνος 
ό Υίός είναι αίτιος καί πηγή τής θεότητος τοϋ Πνεύματος, 
όπως λέγομεν εύσεβώς ότι μόνος ό Χριστός είναι ό έπί 
πάντων Θεός; Ή  καί τό ίδιον τό Πνεύμα είναι μόνον αί
τιον καί πηγή θεότητος, τό όποιον κατά τούς Λατίνους 
δέν είναι καθόλου αίτιον θεότητος; Μολονότι καί τούτο 
θά ήτο άπό τά εύλογα, έάν ό Πατήρ έλέγετο μόνος αίτιος 
τής θεότητος κατά τοιούτον τρόπον, ώστε καί ό ΥΙός νά 
είναι συναίτιος.

Είναι λοιπόν φανερόν, μάλλον δέ όλοφάνερον δπ τό 
μόνος’, όταν λέγεται έπί των υποστατικών σχέσεων δέν δια- 
στέλλει τά κτιστά άπό τά άκτιστα, άλλά μίαν των άκτίστων 
ύποστάσεων άπό τάς άλλος. Ποιος δέ δέν γνωρίζει άτι 
τό αίτιον έπί τής θεότητος είναι ύποστατικόν; Επομένως, 
έάν μόνος ό Πατήρ είναι αίτιος καί μόνος άρχή καί πηγή 
θεότητος, τότε καμμία άλλη άπό τάς θείας ύποστάοεις 
δέν είναι αίτία καί άρχή καί πηγή θεότητος. ’Αλλ* όμως, 
έάν τό αίτιον έπί τής θεότητος κατά τούς Λατίνους ύφί- 
σταται είς δύο πρόσωπα, τίποτε δέν έμποδίΖει νά λέγουν 
μόνον τόν Πατέρα αίτιον' καί, ένφ τό αίτιατόν ύφίσταται 
είς δύο πρόσωπα τίποτε δέν θά έμποδίση νά λέγουν άτι 
μόνον τό άγιον Πνεύμα είναι αίτιατόν ή μόνον ό Υίός, 
πράγμα τό όποιον κανείς ποτέ ούτε άπό τούς αίρετικούς 
δέν έτόλμησε νά είπη-

Καί όμως, έάν έπιτρέψωμεν νά προοδιορισθοϋν τά 
θεολογημένα άπροσδιορίστως ύπό τών άγίων, καί τούτο 
θά ήδύνατο νά συγκατασκευοσθή εύχερώς άπό πάντα 
βουλόμενον άλλ* αυτός θά καθυποβληθή εύθύς άμέσως 
είς τό άνάθεμα, έάν δέν μεταμεληθή' διότι, λέγει, «άν κα
νείς κηρύττη διαφορετικόν άπό ήμάς εϋαγγέλιον, άς εί
ναι άνάθεμα»". ΤΙ δέ λέγεις έσύ, ό όποιος Ισχυρίζεσαι άτι 
τό Πνεύμα είναι καί έκ τού ΥΙού καί διά τοϋτο προσδιορί-
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Λροσδιορίζων τά άτιροαδιορίοτως τεθεϋλογημένα τοϊς άγίοις 
καί τφ ϋεολογονντι μη και έκ τον ΥΙον τό Πνεύμα λέγεσθαι 
τφ προοδιορισμφ δολίως άντιλέγοον; νΑρ' έχεις δεϊξαι, ώς 
ού σχεδόν πάν&' όμοιος τυγχάνεις ών τφ νπενΰννφ τοντφ; 

5 «νΕχω <7οι», φησί, «δειξαι πολλούς ιών δεολόγων έναντιουμέ- 
νονς ifj τον Δαμασκηνού θεολογ ίρ τούτη καϊ τό έκηορευειν 
νοεϊν διδόντας είναι τον ΥΙον».

37. Βαδαί· καί δλως, όστιν έν τοϊς θεολόγοις, καί τα&ι' 
ini Ίων Αναγκαίοτάτων καί ών ή πίστις ημών Απαοα έξήρ- 

10 τηται, έναντιότης; νΕατι δ9 δλως καί θεολογίας είναι τάς 
έναντιονμένας ή τους κατ' αύτάς θεολόγους άμφοτέρονς; 'Ή 
κιστα. Ούκονν τούτον η έκείνους διαγράψομεν του χορού 
των όρϋοδόξων κατά οέ. Τ ί δέ, των ευαγγελικών καί άπο- 
οτολικών ρημάτων ούτως έχόντων καί οϋτω διενκρινούντων 

15 τα ιοί; Πνεύματος, καύά τιροαηεδείξαμεν, ον τη δι9 αυτών 
πεφανερωμένη της εϋσε&εΐας ίννοίρ παντί τρόηφ συμβιβά
σομεν τό δοκούν διαφωνεϊν; "Αν δέ τι καί μη δυνη&ώμεν 
των ηατερικών ρημάτων ηρός έκείνην άποκαταατήοαι την 
διάνοιαν, ούκ αυτό μέν άφώμεν, ώς μη ουνειναι δννηϋέν- 

20 ;ες, τής δέ άνωμά\ογημένης ενοεδείας ουδόν ήττον όντε- 
χόμενοι διαιελέοωμεν; Παντί ηου δήλον, ώς πασι τρόηοις 
τα,ϊς άνακεκηρυγμέναις όσιό των εναγγελικών καί άποστο- 
λτκών ρημάτων τής εύοεδείας ηροοέξομεν έννοιαις.

Φέρε δ* όμως ορθοδόξους άναδειξαι ηρός αύτάς έηιχει- 
25 ρήοωμεν τάς ύηό Λατίνων υπέρ των δοκουντων οφίοι ηρο- 

τεινομένας ηατερτκάς φωνάς. Κάν μέν διαρκώς δισλνοαι οχω- 
μεν την ηρός τό φαινόμενον άντίθεοιν, τφ &εφ χάρις τφ  
καί τοις έν έσχατιαΐς ήμϊν κειμένοις τής άγνοιας καί τής 
άηαθονς ζωής άηφκιαμένοις γνώσιν συνήγορον τής έν αν-



Ζεις τά άπροσδιορίστως θεολογημένα άπό τούς άγιους και 
μέ τόν προσδιορισμόν άντιλέγεις δολίως εις τόν θεολο
γούντο νά μή λέγεται κάί έκ τού ΥΙοϋ τό Πνεύμα; Ά ρ ά  γε 
ήμπορεϊς ν’ άποδείξης δτι δέν είσαι σχεδόν όμοιος σέ όλα 
μέ αύτόν τόν ένοχον; «"Εχω, λέγει, νά σοϋ όποδείζω ότι 
πολλοί θεολόγοι άντιτίθενται εις αυτήν τήν θεολογίαν τού 
Δαμασκηνού καί έπιτρέπουν νά δεχώμεθα ότι τό έκπο- 
ρεύειν είναι καί τού Υιού».

37. Βαβαί! Υπάρχει κατ’ άρχήν έναντιότης μεταξύ 
των θεολόγων, καί μάλιστα έπί τών άναγκαιοτάτων ζητη
μάτων, άπό τά όποια έΕαρτάται όλη ή πίστις μας; Είναι 
κατ’ άρχήν δυνατόν νά είναι θεολογίαι αί άντιτιθέμεναι 
αύταί άπόψεις ή θεολόγοι οί παρουοιάΖοντες αυτός; Κάθε 
άλλο. ’Επομένως κατά σέ ή τόν Δαμασκηνόν ή έκείνους 
θά διαγράψωμεν άπό τόν χορόν τών όρθοδόζων. ΤΙ λοι
πόν; ’Αφού ούτως έχουν τά εύαγγελικά καί όποστολικά 
λόγια καί ούτω διευκρινίζουν τά σχετικά μέ τό Πνεύμα, 
όπως άπεδείξαμεν προηγουμένως, δέν πρέπει κατά πάντα 
τρόπον, νά συμβιβάσωμεν τήν φαινομένην διαφωνίαν μέ 
τήν φανερωμένην δι’ αυτών ευσεβή έννοιαν; "Αν δέ δέν 
δυνηθώμεν νά συμβιβάσωμεν κάποιο άπό τά πατερικά 
λόγια πράς έκείνην τήν έννοιαν, δέν θά τά άφήοωμεν μέ 
τήν σκέψιν ότι δέν ήδυνήθημεν νά τό κατανοήσωμεν, καί 
θά συνεχίσωμεν είς τόν Ιδιον βαθμόν νά διατηρώμεν τήν 
ώμολογημένην εύσέβειαν; Είναι είς όλους φανερόν ότι 
πρέπει μέ πάντα τρόπον νά προσέζωμεν είς τάς υπό τών 
ευαγγελικών κάί άποστολικών λογίων τής εύοεβείας δια- 
κηρυοσομένας έννοίας.

"Α ς έπιχειρήοωμεν λοιπόν νά όναδείζωμεν όμοδό- 
Εους πρός аСпдс τάς έννοιας τούς ύπό τών Λατίνων προ- 
τεινουμέΥους πατερικούς λόγους ύπέρ τών άπόψεών των. 
Καί όν μέν έπιτύχωμεν νά διαλύσωμεν έπαρκώς τήν φαι
νομενικήν άντίθεσ*ν. αύτό θά συμβή χάρις είς τάν θεόν, 
ό όποιος παρέσχε γνώσιν περί τής είς αύτόν άληθείας καί 
είς ήμός τούς εύρισκομένους είς τά τελευταία άκρα τής 
άγνοιας καί άπομοκρυσμένους άπό τήν άπαθή Ζωήν. Έάν
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τφ άληύείας παρασχόντι. El δ* άρα μή τοιο&ιον άττοδονναι 
κατά πάντα σχοίημεν τόν λόγον, εϊ τις έν Χριστώ τέλειος 
καί σοφός τα ύεία καί πνευματικά, τής προαιρέοεως ημάς 
άποάεξάμενος, αιηός παρ’ έαντοϋ ιόν κρείιτω λόγον διδα- 

5 σκέ'τω, πσ&σνντας καί μαύητιώντας ότι μάλιστα καί τό έν- 
δέον τιμών άναπληρών έντρεπέ:ω τελεώτερον τους τάναντία 
τή εύσεδείφ συνάγειν έκ τούτων πετρωμένους.

38. ΕΙπέ δή, τίνες και τί τα παρ’ έκείνων είρημένα· των 
γάρ άδννάτων έστί μή άιιολογεϊν άλληλοi f  άπαντας τους 

10 Φεορώρους καί Χριοτφ τφ Θεφ των ύεοφόρων, μιας συτοϊς 
έκ τον ένός Πνεύματος τον Χρίστον τής έπιπνοίας ούσης· 
πρός δέ τούτφ καί μετ’ έχει νους σχεδόν άπαντας οντος ό 
Δαμασκηνός έοτι καί ЬтС έκείνων απάντων έδιδάχΰη καί 
αύτός έαντφ μαρτυρεί την τιρός έκείνονς συμφωνίαν, ον 

15 Φλέγω* λέγών, άλλα 'λέγομεν’·, καί άι* έαντοϋ κάκείνους παρί- 
οτηοιν ήμϊν ούδαμον έκ τον Υίον τό Πνεύμα λέγοντας καέ’ 
ύπαρξιν. 1 Υμείς δ* έοίκατέ μοι τον τής αύτών μεγαλονοίας 
ύφους μή έφικνούμενοι τοιαντ’ εϊεσ&αι περί αύτών. Καί 
γάρ καί πρώτον αϊτών λέγεται παρά πάντων ό Πατήρ, άλλ* 

20 ήκουοας ώς λέγεται* καί ό μέγας Άύανάοιος παρά τον Λό
γον τό Πνεύμα τό άγιον έκλάμπειν είπεν, άλλ* ήκουοας ώς 
είπε* καί εϊκόνα Πατρός μέν ΥΙόν, Υίον δέ τό Πνεύμα 
λέγομεν, άλλ’ ήκουοας ώς λέγομεν καί πλείοά’ έτερα, δο- 
κοΰντα πρός υμών, ήμϊν <1ЯЯ* ούχ ύμΐν σνμδαίνοντα κα&αρώς 

25 άναπεφήνοαι. Δώσει δέ τό Πνεύμα κάν τοϊς έξής λόγον 
έν άνοιξει τον στόματος ήμών.

’Αλλά τίς ό λέγων ώς καί τον Υίον τό έκπορεύειν ένι; 
Λύτός, φαοί, Γρηγόριος ό τό ύεολογεϊν έπωννμίαν έχω ν' 
«πάντα γάρ», φησίν, «έχει ό Υίός τά τον Πατρός, πλήν τής 

30 άγεννηοίας». Έ πεϊ τοίνυν χωρίς μόνης τής άγεννηοίας 
έχει άπαντα τά τον Πατρός, πώς ούκ άν Μχοι καί τό έκπο
ρεύειν; wΟντως οΰκ slot τον Πνεύματος τον έν αύτφ λα·

00. Λόγος ik  ιήν Πβντηκοστήν 0.
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όμως δέν δυνηθώμεν νά άποδώσωμεν τόν λόγον τούτον 
κατά πάντα, όποιος είναι τέλειος καί σοφός κατά τά θεία 
καί πνευματικά έν Χριστώ, άφοϋ μδς δεχθή διά τήν προ- 
αίρεσιν dc μάς διδάξη αύτός ό ίδιος τάν καλύτερον λόγον, 
έχοντας ένθερμον Ζήλον ώς μαθηταί, καί άναπληρών τήν 
έλλειψιν ήμών άς κατανίκηση τελειάτερον τους προσπα- 
θοϋντας νά αυναγάγουν άπό τάς πατερικάς ψωνάς τά 
άντίθετα πρός τήν ευσέβειαν.

38. Είπέ λοιπόν, ποιοι είναι οί θεολόγοι καί ποια τά λε- 
χθέντα άπό έκείνους. Διότι είναι άπό τά άδύνατα νά μή 
συμφωνούν μεταξύ των όλοι οί θεοφόροι καί μέ τόν Χρι
στόν τόν Θεόν των θεοφόρων, ένφ μία είναι είς αυτούς ή 
έπίπνοια έκ τού ένός Πνεύματος τού Χριστού. Εκ τός δέ 
τούτου ό Δαμασκηνός ούτος είναι έπειτα άπό όλους σχε
δόν έκείνους καί έδιδόχθη άπό όλους έκείνους καί μαρτυ
ρεί ό ίδιος τήν πρός έκείνους συμφωνίαν μέ τό νά σημειώ- 
νη όχι 'λέγω' άλλά ’λέγομεν’ καί δΓ έαυτού παριστάνει είς 
ήμός νά μή λέγουν καί έκεϊνοι πουθενά έκ τού Υίοϋ τό 
Πνεύμα καθ’ ϋπαρζιν. Σε ίς δέ μοϋ φαίνεται ότι, μή φθό
νο ντες είς τό ύψος τής μεγαλονοίας των, σκέπτεσθε περί 
αύτών τοιαύτα. Βεβαίως καί πρώτον αίτιον λέγεται ό Πα
τήρ άπό όλους, άλλ’ ήκουσες πώς λέγεται* καί ό μέγας 
’Αθανάσιος είπεν ότι τό όγιον Πνεύμα έκλάμπει άπό τόν 
λόγον, άλλ* ήκουσες πώς είπε’ καί είκόνα τού μέν Πστρός 
τόν Υίόν, τού δέ Υίοϋ τό Πνεύμα, λέγομεν, άλλ* ήκουσες 
πώς λέγομεν’ καί πολλά άλλα καθαρώς έζέφρασαν, φαινό
μενα ύπέρ τών άπόψεών σας, άλλά συμφωνοϋντα σαφώς 
μέ ήμός καί όχι μέ σάς. θά  δώση δέ τό Πνεύμα λόγον καί 
είς τό έξής δι* άνοίζεως τού στόματός μας.

’Αλλά ποιος είναι ό λέγων ότι τό έκπορεύειν υπάρχει 
καί τού Υίοϋ; Ό  Ιδιος ό Γρηγόριος, λέγουν, ό όποιος έχει 
έπώνυμίαν τό θεολογείν’ διότι λέγει, «όλα τά τού Πστρός 
έχει ό Υ ίός πλήν τής άγεννησίας»". Επειδή λοιπόν έχει 
όλα τά τού Πστρός πλήν μόνης τής άγεννησίας. πώς δέν 
θά είχε καί τό έκπορεύειν; Πράγματι αύτοί δέν είναι τού 
Πνεύματος τό όποιον όμιλεϊ είς αύτόν* διότι άν ήσαν, δέν
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λονντος' ε ί γάρ ήσαν, ούκ άν του άγιον τοιαύτα κατεψεύδοί'- 
το, δς weal boa τιερι τον άγιον Πνεύματος», φησί, «ταπει
νότερα лада τον Υίον λέγεται in ι την πρώτην αιτίαν άνα- 
κτέον, ίνα τό έξ οϋ δειχδή». Τις ούν ή πρώτη αίτια; ΟύχΙ 

5 μόνος ό Πατήρ; «Αλλά καί πάντα ϊχειν τόν Υίόν τά τον 
Παιρός ψηοίν ανεν τής αίτιας, той αίτιον είναι δηλονότι 
καί αύτόν δεότηιος». *Εν γάρ ούτος αίτιον έπϊ Θεόν και 
μίαν άρχήν άεί κηρύττει, τόν άγέννητον Πατέρα, καί ϋ ε ϊ -  

κόν οίδε τό μοναδικόν. Κα\ διά τον ιό φηοιν, «ήμίν είς θε- 
10 ός, δτι ηρός 8ν αίτιον τά έξ αύτοΰ την άναφοράν έχει», αν 

τό έξ αύτών λέγων έκ θεόν τόν Υίόν, και θεόν έκ θεόν 
τό Πνεύμα τό άγιον. Διά μέοου δέ θεόν έκ τον θεόν, ον 
θεόν {υφιστάμενον δοξάζει, άπαγε τής βλασφημίας, άλλα 
τά κτιστά· καδ' δ καί ττρώτον αίτιον τίδεται τόν Πατέρα 

15 λέγων έν τφ δεντέρφ των Ειρηνικών ώς, «δαφ τιμιώτερον 
θεός χτισμάτων, τοοούτφ μεγαλοπρεπέοτερον τή πρώτη αϊ- 
τίμ δεόιητος είναι άρχήν ή χτισμάτων καί διά δεότητος 
μέσης έλδεϊν έπΐ τά χτίσματα».

39. Σν δέ, ώ τής βλασφημίας, ό λαηνικώς φρονών διά 
20 μέσον τον Υίοϋ, ταύτό δ* είηεΐν διά μέοης τής τον Υίον 

δεότητος, έλδεϊν φής τόν Πατέρα έπΐ τό προενεγκεϊν τό 
Πνεύμα τό άγιον, καί ονδέ μέχρι τούτον οοι τά τής και- 
νοφωνίας ϊοταιαι, άλλα κα\ έκ τον Υίον τό Πνεύμα λέ
γεις καί κοινόν είναι Πατρός καί Υίον τό έκπορεύειν, διά 

25 τό τού τοντονί τόν δεολόγον λέγειν ηρός τους άπ* Αίγυπτου 
καταπλεύοαντας ίχειν  τόν Υίόν άηαντα τά τον Πατρός άνεν 
τής άγεννηοίας μόνης. *Ενταύδα γάρ δεκτέον οοι τό «μόνης», 
κάν μή ουνεκφωνήταν καί διά τοντό οοι κάγώ τούτο προα- 
γράφω φανερώς.

30 МЯД* είπέ μοι, ούκ αύτός ούτος ό δεολόγος προοεπάγει 
γράφων, «πάντα δέ δοα τον Υίον, καί τον Πνεύιιατος, πλήν 
τής νίότητος»; Εϊηερ ούν хае тог Υίον τό έκπορεύειν, έσιαι * 100 101 102 103

00. Λόγος 31,30.
100. Λόγος 34. Elc τούς όη1 Αίγυπτου όηιδημήοαντας 10.
101. Λόγος 31.14.
102. Λόγος Ειρηνικός Γ  PG 35.1157 C.
103. Λόγος 34.10.
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θά όπέδιδον τοιαϋτα ψεύδη εις τόν άγιον, ό όποιος λέγει 
«καί όσα ταπεινότερα λέγονται περί του άγιου Πνεύματος 
παρά τοΰ Υίοΰ πρέπει νά άναχθοΰν εις τήν πρώτην αίτίαν, 
διά νά δειχθή τό έζ οϋ»Μ. Ποια είναι λοιπόν ή πρώτη αίτία; 
Δέν είναι μόνος ά Πατήρ; «Αλλά, λέγει, άλα τά του Πα- 
τρός έχει ό Υ ίάς χωρίς τήν αίτίαν, τοϋ νά είναι δηλαδή 
καί αύτός αίτιος θεότητος»1*. Διότι αύτός κηρύττει πάντοτε 
έν αίτιον έπί Θεού καί μίαν όρχήν, τόν άγέννητον Πατέρα 
καί θεϊκόν γνωρίζει τά μονοδικόν. Καί διά τούτο λέγει, 
«δΓ ήμδς εις είναι Θεός, διότι τά έζ αύτοϋ έχουν τήν άνα- 
φοράν πρός έν αίτιον»1·1’ δέν λέγει τό έζ αύτών ούτε άτι 
τό έν όναφέρεται είς τά δύο. λέγει τό Πνεύμα δεύτερον 
άπό τόν Πατέρα, όπως καί τόν Υίόν, έπίαης δέ τόν ΥΙόν 
Θεόν έκ Θεού καί τό άγιον Πνεύμα Θεόν έκ Θεού. Διά  
μέσου δέ Θεού έκ τοϋ Θεού δέν δέχεται Θεόν υφιστάμε
νον —  άπαγε τής βλασφημίας— άλλά τά κτιστά. Καθ’ δμοιον 
τρόπον τοποθετεί ώς πρώτον αίτιον τόν Πατέρα λέγων είς 
τόν δεύτερον Είρηνικόν άτι «όσον πολυτιμότερος των χτι
σμάτων είναι ό Θεός, τόσον μεγαλοπρεπέστερον είναι είς 
τήν πρώτην αίτίαν νά είναι άρχή θεότητος παρά χτισμά
των καί διά μέσης θεότητος νά έρχεται είς τά χτίσματα»1*.

39. Σϋ  δέ —  όποία βλασφημία—  ό λατινόφρων λέγεις 
άτι διά μέσου τοϋ Υίοΰ, δηλαδή διά μέσου τής θεότητος 
τού ΥΙοϋ, ήλθεν ό Πατήρ είς τήν έκφοράν τοϋ άγίου Πνεύμα
τος’ καί ή καινοφωνία σου δέν σταματρ ούτε είς αύτό τό ση- 
μεϊον, άλλά λέγεις άτι τό Πνεύμα προέρχεται καί έκ τού 
Υίοΰ καί άτι τό έκπορεύειν είναι κοινόν Πατρός καί ΥΙοϋ, 
διά τόν λόγον άτι ό θεολόγος αύτός λέγει πρός τους κατα- 
πλεύσαντας άπό τήν Αίγυπτον άτι ό Υ Ιός έχε» όλα τά τοΰ 
Πατρός χωρίς μόνην τήν άγεννησίαν. Έδώ βεβαίως πρέ
πει νά δεχθής τό ‘μόνης*, άκόμη καί άν δέν συνεκφωνήται. 
καί διά τούτο σοϋ τό προσθέτω καί έγώ φανερώς.

Ά λλά  είπέ μου δέν έπιπροσθέτει αύτός ό ίδιος θεολό
γος γράφων, «όλα δέ όσα είναι τού Υίοΰ είναι καί τού 
Πνεύματος, πλήν τής υίότητος»1*; Έ άν λοιπόν ήτο καί 
τοϋ Υίοϋ τό έκπορεύειν, αύτό θά είναι καί τού Πνεύματος,
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ιοΡτο και τοϋ Πνεύματος* ού γάρ υιότητος τό έκπορενειν 
ήν γάρ άν Υίός καί Πατήρ, έπεϊ καϊ τό έκπορενειν εχει. 
Ό  αύτός δέ καν τφ Περί τον άγιον Πνεύματος οϊκείφ λό- 
γφ  καϊ περί τον άγιον Πνεύματος αϋτον φηστ «τ/ ον δύ- 

5 ναται των μεγάλων και ών θεός; Τ ί δέ ου προσηγόρευται 
ών θεός, πλήν άγεννηοίας καϊ γεννήοεως»; Ούκοϋν και 
προβολέα δνομάοομεν τό Πνεύμα. Και τό έκπορεύειν δέ κα
τά οε δμοίως έχει τφ Υ ίφ  κάντεύ&εν και διπλαοίως ή έκεϊ- 
νος* έξει γάρ ον τό τον Πατρός μόνον, αλλά και τό τον 

10 ΥΙοΰ κατά την περί τον Υίοϋ οοι δόξαν. *Ορφς δσοις άτο
ποι? περιπίπτει ό πάντα έχειν τόν Υίόν τά τον Πατρός 
άκονων καϊ μή μόνα τά τής φύοεως νοών, άλλ9 έοτιν α και 
των υποστατικών τοις φνοικοις ουνείρων;

40. Προάγειν μέν οϋν τόν 7νερι τούτον λόγον περαιτέρω 
15 ούκ έπάναγκες, σον γε έξεληλεγμένον, αλλά τον καλόν γε 

ένεκα και ίνα μή προοτρίψαιτό τις μέμψιν τφ άμωμήτφ, 
δείξομεν έξης ώς έχει μέν καλώς ή του άγιον ρήσις, ά- 
γνοίφ δέ των λατινικώς φρΟνονντων έκλαμβάνεται κακώς. 
Συντελέοει ό' οϊμαι καϊ πρός αυτό τό προκείμενον ό λόγος 

20 οι»κ έλάχιοΐα. Π οοβεκτέον δ* δη μάλιοτα τόν νουν.
Τανιόν είπε ίν έπϊ Θεόν άγένΐ'ητ ον καϊ drain ον διό 

κάν πάσας άνελίξης τάς ύεολογούσας βίβλους, ονδαμον τό 
Πνεύμα τό άγιον άγέννητον εύρήσεις εϊρημένον καϊ ταντ' 
ό'ν ού γεννητόν. Δαμασκηνός δέ 6 ύεοφόρος είπων έν όγόόφ 

25 των Δογματικών δτι, «πάντα боа έχει ό Πατήρ και αύτον 
τον Πνεύματός είοι, πλήν τής άγεννηοίας», ϋδειξεν ώς ον 
μόνον τό άγέννητ ον τφ άναιτίφ ταύτόν, άλλα καϊ ιό άναίτιον 
τφ αίτίφ ταύτόν όατιν επι θεόν· συντρέχει γάρ τφ άναι
τίφ τό αίτιον έπϊ θεόν, αίτιον δέ φημι δεότητος Υίοΰ και 

30 Πνεύματος, θέλων ούν εϊπείν δη τό Πνεύμα πάντα τά τον 
Πατρός έχει πλήν τον άναίτιον είναι καϊ τον αίτιον είναι, 104 105

104. Λόγος 31. 20.
105. "Εκδοοις όκριβής 1 ,8.
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διότι τό έκπορεύειν δέν είναι στοιχεϊον υίότητος' άλλως 
θά ήτο υιός καί ό Πατήρ, έπειδή έχει καί τό έκπορεύειν. 
Ο  ίδιος δέ και εις τόν Περί τοϋ άγιου Πνεύματος λόγον 
του λέγει καί διά τό άγιον Πνεϋμα’ «τί δέν δύναται νά 
ένεργήση έκ τών μεγάλων καί των ιδίων τοϋ θεοϋ; Τί δέν 
τοϋ όπονέμεται άπό όσα εις τόν Θεόν, πλήν της άγεννη- 
σίας καί τής γεννήσεως; »,β\  Επομένω ς καί προβολέα θά 
όνομάσωμεν τό Πνεϋμα. Καί τό έκπορεύειν δέ κατά σέ 
έχει όμοίως μέ τόν Υιόν, διά τοϋτο δέ καί διπλάσιον άπό 
έκεϊνον διότι θά έχπ άχι μόνον τό τοϋ Πατρός, άλλά καί 
τό τοϋ Υίοϋ κατά την περί τοϋ Υίοϋ δόξαν σου. Βλέπεις 
εις πόσα άτοπα περιπίπτει έκεϊνος ό όποιος άκούει δτι ό 
Υίός έχει άλα τά τοϋ Πατρός καί μή έννοών μόνα τά τής 
φύσεως, άλλ* ένίοτε όναμιγνύων καί μερικά άπό τά ύπο- 
στατικά εις τά φυσικά;

40. Δέν είναι βεβαίως άναγκαΐον νά προωθήσωμεν πε
ρισσότερον τόν περί τούτου λόγον, άφοϋ έχεις έζελεγχθή 
έσύ, άλλά χόριν τοϋ καλοϋ καί διά νά μή άποδώση κανείς 
μομφήν εις τόν άψογον, θά δείΕωμεν εις τήν συνέχειαν 
άτι ή ρήσις τοϋ άγίου έχει καλώς, έ£ άγνοίας δέ τών λατι- 
νοφράνων έκλαμβάνεται κακώς. ΝομίΖω δέ άτι ό λόγος 
δέν θά συντελέσπ όλίγον είς τήν άποσαφήνισιν τοϋ θέμα
τος ήμών. Πρέπει νά δοθή μεγάλη προσοχή.

Έπί τοϋ θεοϋ είναι τό αύτό νά λέγωμεν όγέννητον καί 
όναίτιον' διά τοϋτο, καί δν άνοιξης δλα τά θεολογικά βι
βλία, δέν θά εϋρης πουθενά νά λέγεται όγέννητον τό δγιον 
Πνεϋμα, καί μάλιστα μολονότι δέν είναι γεννητόν. Ό  δέ 
θεοφόρος Δαμασκηνός, λέγων είς τό όγδοον κεφάλαιον 
τών Δογματικών ότι, «δλα όσα έχει ό Πατήρ είναι καί τοϋ 
Πνεύματος, πλήν τής άγεννησίας»1**, δεικνύει ότι έπί τοϋ 
θεοϋ όχι μόνον τό όγέννητον είναι τό ίδιον μέ τό άναί- 
τιον, άλλά καί τό όναίτιον είναι τό ίδιον μέ τό αίτιον. 
Διότι έπί τοϋ θεοϋ τό αίτιον συμβαδίζει μέ τό όναίτιον, 
έννοώ δέ αίτιον τής θεότητος τοϋ Υίοϋ καί τοϋ Πνεύμα
τος. θέλων λοιπόν νά είπη ότι τά Πνεϋμα έχει δλα τά τοϋ 
Πατρός πλήν τής κστοστάσεως τοϋ άναιτίου καί τοϋ αί-
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κατά τό γεννάν δηλαδή καί έκπορεύειν, χωρίς μόνης τής 
άγεννηαίας είιτεν, ώς αύτής ηάντα σνμπεριβαλλούοης, οοα 
τον Πατρός έοτιν Ιδια.

θεός ούν αγέννητος καϊ άν αίτιος· θεός δέ αναίτιος 
5 δεόιητος αίτιος. Ουτω δέ ών αίτιος έμφυτου πλούτον, έ- 

αντου κατά μηδέν άποδέοντος, αύτ επίβουλος άν ήν, ένός 
καϊ μόνον υπάρχων αίτιος καί οντω πενίαν έαντφ τόν πλον- 
tov ποίούμενος. Πρός δέ τούτφ και άτελές τό πάντη και 
πάντως έν' διό καϊ χωρητόν τοϊς πρός ΰ'εογνύοοίαν άτελέσιν 

10 */ονδαίοις έγένετο. Ά λλ* ούδέ δμοονοίου δυάδος υπάρχων αί
τιος καϊ τό μέν γεννών, τό δέ έκπορεντώς προβαλλόμενος, 
άπειροκάλως, 7ν* ούτως έΐπω, επί πλεϊον έξενεχ&είη, καί 
ταΰτ* έν έαντφ τε καί τοϊς έξ αντον πάσαν άπειρίαν περιο- 
ρίζων. Πρός δέ τούτο ις ούδέ τρόπος έτερος έμφύτον ν- 

15 πάρξεως· διό καί τό υπέρ ταντα ού δεδτης, άλλά ΰεότητος 
δκπτο)οις· ταΰτ* άρα καί τών άδέων 'Ελλήνων ή πολνδεία 
έοτίν.

41. ΜΑΑά μην μοινάδος πρός δυάδα κεκινημένης καί 
περαιτέρω μή προηγμένης, δηλαδή παντονργον θεόν Πατρός 

20 πρός γέννηοίν τε καί πρόοδον Υίοΰ δημιουργού τών πάντων 
καί τα πάντα τελεοιοι*ργονντος, ούδ* ό ΥΙός διά τον Πνεύ
ματος (άτελής γάρ άν ήν έκ τον Πατρός, εϊ διά τον τε- 
λεοιονργονντος έγεννάτο Πνεύματος) ούτε τό Πνεύμα δι* 
ΥΙον· πρός γάρ τφ άτελές είναι έκ Πατρός, καί ταντα τό 

25 πάντα τελειονν, καί τών δεδημιουργημένων ήν δ)* Ι ν  τά 
/άο δι* έκείνον γέγονε, δι* ΥΙον δέ τό Πνεύμα έγνωοται. 
Καί έν ηιοτί τφ Πνεύματι φως όρώμεν τόν ΥΙόν προφη- 
τικώς όμον καί πατρικώς είπειν* ώς άν είδώμεν μή μόνον 
έκ μιας ύπάρχοντα άρχης, <Ш0 καί άδιαοτάτως ϊχοντα 

30 πρός άλληλα καί έννπάρχοντα άλλήλοις καί δλληλα δεικνύν-
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τίου, φυσικά κατά τό γεννάν καί έκπορεύειν, είπε πλήν 
τής άγεννησίας μόνης, μέ τήν ιδέαν δτι αύτή περικλείει 
όλα όσα είναι ίδια τοϋ Πατρός.

Ό  θεός λοιπόν είναι όγέννητος καί όναίτιος' ό δέ 
αναίτιος θεός είναι αίτιος τής θεότητος. Υπάρχων δέ 
οΰτω αίτιος έμφυτου πλούτου, ένφ ό ίδιος δέν στερείται 
τίποτε, θά ήτο ό ίδιος έπίβουλος έαυτοϋ, υπάρχων αίτιος 
ένός καί μόνου καί οϋτω θά μετέτρεπε δι’ έαυτόν τόν 
πλούτον είς πενίαν. Εκ τός  δέ τούτου τό κατά πάντα τρό
πον καί πάντως έν είναι άτελές' διό τούτο ήτο καί καταλη
πτόν είς τούς ότελείς πρός θεογνωσίαν Ιουδαίους. 'Αλλά 
ούτε, ύπάρχων έπίσης αίτιος τής όμοουσίου δυάδος καί 
γεννών τό έν, έκπορεύων δέ τό άλλο, θά όπεκαλύπτετο 
περισσότερον, ούτως έίπεϊν, καί μάλιστα περιορίΖων δλον 
τό δπειρον είς έαυτόν καί είς τούς προερχομένους έΕ 
αυτού. ’Επί πλέον δέν ύπάρχει κδν άλλος τρόπος έμψύτου 
ύπάρΕεως διότι καί τό ύπεράνω τούτων δέν είναι θεότης, 
άλλό έκπτωσις θεότητος’ αύτό λοιπόν είναι καί ή πολυθεία 
των άθέων Ελλήνων.

41. ’Αλλ' όμως, δταν ή μονός κινηθή πρός δυάδα καί 
δέν προχωρήση παραπέρα, δηλαδή ό παντουργός θεός  
Πατήρ πρός γέννησιν καί πρόοδον τού Υίοΰ, δημιουργού 
των πάντων καί τό πάντα τελεσιουργούντος, ούτε ό Υ ίός  
προέρχεται έκ τού Πνεύματος (διότι θό ήτο ότελής έκ 
τού Πατρός, άν έγεννδτο διό μέσου τού τελεσιουργούντος 
Πνεύματος) ούτε τό Πνεύμα διό τού Υίοΰ. Διότι τό Πνεύ
μα. πλήν τού δτι θό ήτο ότελές έκ Πατρός, κσ) μάλιστα 
αύτό τό όποιον τελεοί τό πάντα, θό ήτο έν καί έκ των δη
μιουργημάτων, άφοϋ αύτό μέν έγιναν δΓ έκείνου, τό δέ 
Πνεύμα έγνώσθη διό τού Υίοΰ. Καί είς τό Πνεύμα φως 
βλέπομεν τόν Υίόν φως προφητικώς μαΖΙ καί πατρικώς 
ούτως είπεϊν, ώστε νά κατανοήσωμεν όχι μόνον δτι τούτα 
προέρχονται όπό μίαν όρχήν, άλλό καί ότι δέν όποχωρί- 
Ζονται άλλήλων καί ένυπόρχουν είς δλληλα καί δεικνύουν 
αλληλα καί δΓ άλλήλων προβάλλονται, άλλό δέν είναι δι*
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ία και δι άλλήλων προφαινόμενα, άλλ* ον δι’ ή
καί έξ άλλήλων ή άλλήλων δντα' ϊν  γάρ τό έξ ον.

Καί τοίνυν ό δεολογών πάντα ϊχειν τόν Υιόν τά τον 77α- 
τρός πλήν άγεννησίας πάντα ϊχειν πλήν αίτιας είρηκεν, 

8 ώς καί Αλλαχού των συγγραμμάτων σαφώς οντω προσδιώ- 
ρΐιοεν. E l dk πάντα έχει ό ΥΙός τά τον Πατρός πλήν του 
είναι αίτιος, δηλαδή δεότητος, αίτιος δέ 6 Πατήρ ον γεν
νών μόνον τόν Υίόν, άλλα και τό Πνεύμα έκπορενων, πάν
τα έχει δ ΥΙός τά τον Πατρός, 7ΐλήν τον τόν Υίόν γεννάν 

10 τβ καί τό Πνεύμα έκπορενειν ά μόνου τον Πατρός όντα 
καί τό άγέννητον αύτφ προσμαρτυρεί. Διό καί ό Δαμασκη
νός θεολόγος έν τφ Περί τής άγιας Τριάδος, «διά τόν 
Πατέραν, φησί, «τουτέστι διά τό είναι τόν Πατέρα, έχει 
ό Υιός καϊ τό Πνεύμα πάντα ά ϊχει, τουτέστι διά τό τόν 

18 Πατέρα έχειν αν τά, πλήν τής άγεννησίας καϊ τής γεννήσεως 
καί τής έκπορενσεως».

42. ΕΙ δέ ή &γεννησία τό ττάντη τε καϊ πάντως αίτιον 
έπϊ θεού δηλοί, ή γέννηοις τό μηδαμή μηδαμώς αίτιον δεό- 
τητος είναι τό γεννητόν Αναγκαιότατα δηλώσει, καδάπερ καί 

20 ή έκπόρενοις τό έκπορεντώς έκ τον Πατρός νπάρχον. ΕΙ 
δέ μή μηδαμή μηδαμώς αίτιος ύπόρχει ό ΥΙός δεότητος, 
πώς άν είη έξ αύτού τό Πνεύμα; ”Η  πώς πρώτον αίτιον 
ό Πατήρ, είτα ό ΥΙός τοντφ, ώς και έξ αυτού τού άγιον 
δκπορενομένον Πνεύματος, καδώς φρονεϊν δείν οίονται Λα- 

28 τϊνοι, παραφρονούντες, ώς έγώμαι, καϊ τάς πατρικάς πα
ρανοούν τες ρήσεις; Ον γάρ ό φερωνύμως δεολόγος ούτος 
ούτως, <άλλά πάντα», φησίν, αϊχει ό ΥΙός τά τού Πατρός 
πλήν άγεννησίας», ταύτόν δ* εϊττεϊν, άνεν τής αίτιας, τοντφ 
δέ ταύτόν είπεϊν, άνεν τον γεννάν καί έκπορενειν; Κατά ταύ- 

30 τα γάρ αίτιον τό αϊπον.
Καί πάντα, boa ϊχει ό ΥΙός, τού Πνεύματος, πλήν τής 

νίότητος, εί δέ δούλει τής γεννήσεως· ού γάρ φοβησόμεδα 
μή άναίτιον, εϊ καί αύτό αίτιον είναι φωραδείη, γέννηοιν μή 
ϊχον  ούδέ γιιρ άναίτιον, εί καί μή γεννητάν το γάρ ώς άναί-

106. “Βκδοοις Ακριβής 1,6.
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άλλήλων ή και έΕ άλλήλων ή άλλήλων’ διότι τό έΕ ου 
είναι εν.

Βεβαίως ό θεολογών ότι ό Υ ιός έχει όλα τά του Πα
τρός πλήν τής άγεννησίας, λέγει ότι έχει όλα πλήν τής 
αιτίας, όπως προοδιώρισε καί άλλα σημεία των σύγγραμμά· 
των του σαφώς. ’Εάν δέ ό Υιός έχη όλα τά τού Πατρός 
πλήν τού νά είναι αίτιος, δηλαδή πλήν τής θεότητος, αίτιος 
δέ είναι ό Πατήρ όχι καθ' όσον γεννρ τόν ΥΙόν, άλλά καί 
καθ’ όσον έκπορεύει τά Πνεϋμα, τότε ά Υίάς έχει όλα τά 
τοΰ Πατρός πλήν τοΰ νά γεννά τόν Υιόν καί νά έκπορεύη 
τά Πνεϋμα, τά όποια είναι ιδιότητες μόνον του Πατρός καί 
προσμαρτυρούν τήν άγεννησίαν του. Διά καί ά Δαμασκη
νός θεολόγος λέγει εις τό τμήμα Περί τής άγιας Τριάδος, 
«έΕ αίτιας τού Πατρός, δηλαδή έΕ αίτιας τής ΰπάρΕεως 
τοϋ Πατρός. έχουν ό Υιός καί τό Πνεϋμα όλα όσα έχουν, 
ήτοι διά τό ότι τά έχει ό Πατήρ, πλήν τής άγεννησίας καί 
τής γεννήσεως καί τής έκπορεύσεως»1··.

42. ’Εάν δέ ή άγεννησία δηλώνη τό παντού καί πάν
τως αίτιον έπι Θεοϋ, ή γέννηοις θά δηλώση άναγκαιότατα 
τό ότι δέν είναι καθόλου κατά κανένα τρόπον αίτιον θεό
τητος τό γεννητόν, καθώς καί ή έκπόρευσις τό έκ τοϋ 
Πατρός έκπορευτώς ύπάρχον. ’Εάν δέ δέν ύπόρχη καθό
λου κατά κανένα τρόπον αίτιος τής θεότητος ό Υιός, πώς 
θά ήτο έΕ αυτού τό Πνεϋμα; "Η  πώς θά ήτο δι’ αυτό πρώ
τον αίτιον ό Πατήρ, έπειτα ό Υιός, ώστε τό άγιον Πνεϋμα  
νά έκπορεύεται καί έΕ αύτοϋ, όπως νομίζουν άτι πρέπει νά 
πιστεύωμεν οί Λατίνοι, παραφρονοϋντες κατά τήν άποψίν 
μου καί παρανοοϋντες τάς πατερικάς ρήσεις; Διότι αυτός 
ό φερώνυμος θεολόγος δέν λέγει, «άλλά πάντα έχει ό 
Υιός τά τοϋ Πατρός πλήν της άγεννησίας», ήτοι πλήν τής 
αιτίας, δηλαδή άνευ τής γεννήσεως καί τής έκπορεύσεως; 
Διότι τό αίτιον κατ’ αυτά είναι αίτιον.

Καί όλα όσα έχει ό Υ ιός είναι τοϋ Πνεύματος πλήν 
τής υίότητος, έάν δέ θέλης, τής γεννήσεως* διότι δέν θά 
φοβηθώμεν μή τυχόν είναι καί αύτά άναίτιον, άν φανή καί 
αυτό ώς αίτιον, όφοϋ δέν έχει γέννηοιν’ δέν είναι άναί-
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τιον γέννηοιν μη έχον, αυτό τε καδ* έαντό παντάπαοιν άναί- 
τιον, και ηανιϊ τρόπφ δεόιητος αϊτών. Οϋτα>ς ημείς τοις έν 
Πνεύματι δεολογονσι, οννφόά q/δεγγόμεϋα' και ουτω τους 
άπάδοντα φδεγγομένους άπελέγχομεν, καδ’ έαυτών δεικτυν- 

δ τες τάς γραφικός μαρτυρίας προτιδέντας.
43. Κάκεινο γάρ, δ παρά τον αυτού δεολόγου προάγειν 

υπέρ της οφών αύτών δόξης των Λατίνων οϊονται φϋλον, 
δτι τό οίκειον άζίαψα ό Κύριος έδειξε πρός τους μνντας 
είπών, «αυτός νμϊν έγώ πέμψω τό Πνεύμα» τό άγιον, καδ* 

10 έαντών ώς ονκ ϊοαοι τιροάγονοιν. 9Επεί γάρ ώς άληδώς τό 
πέμπειν τό Πνεύμα μέγα καί υπέρ τό μέγα και θεόν μόνον 
(ό Πατήρ γάρ ebιών πρότερον πάμψειν τον παράκλητον, εϊτ* 
αυτός 'έγώ’, φηοί, *ηέμψω*, τό οίκειον άξίωμα δεικννς, 
ώς άν αύτό τε τό τιραγμα φωνήν ώσπερ άφιέν κηρύττοι και 

1δ ό τής δεολογίας έπώνιψος έξηγήσαιτο). ΕΙ μή παρά τον 
Πατρός ό Κύριος μόνου, άλλα καί παρ’ έαυιον ήδει έκτιο- 
οενόμενον καί την ύπαρξιν έχον, πως ού προοδείς εϊπεν, 
«δ παρά τον Πατρός καί παρ’ ίμον έκπορευεται» ; Ον γάρ 
ήν ταπεινότερον τηνικαύια περί έαυτον φδεγγόμενος, δι* δ- 

20 περ Αν τούτο μόνον καί παρηκ&ν έπικρυψάμενος. Δήλον οδν 
και τυφλφ, ψαοίν, ώς ούχί καί έκ τον ΥΙον έκπορεύεται 
τό Πνεύμα τό άγιον.

Μέγα μέν οδν Αξίωμα τό πέμπειν έχειν τό δειον Πνεύ
μα, καί τοοοντο μέγα, ώς όιιοφυα καί Iοον και όμότψον δει- 

25 κνύναι τφ Πατρί τόν ΥΙόν, καδάπερ καί τό Πνεύμα όμο- 
ούοιόν τε »α2 όμότιμον τφ Πατρί ουνίοτηοι τό μή παρά 
τον Πατρός μόνου, шла καί παρ' αώτου τον Πνεύματος 
τόν ΥΙόν άποοτέλλεσδαι. Θεϊκόν γε μην καί φυοικόν έοτι 
τοντί τό Αξίωμα, <Ш* ούχ υποστατικόν' εΐ γάρ ύποοτατικόν 

30 ψ· τό άποοτέλλειν, ούκ &ν ήν κοινόν Πατρός, ΥΙον καί 
Πνεύματος, θεός οδν όληδινός ό άλλος παράκλητος· δ δή

107. Ί * .  15,26.
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τιον, άν καί δέν είναι γεννητόν" διότι τό μή έχον γέννησιν 
ώς όναίτιον, καί αύτό είναι καθ’ έαυτό έντελώς άναίτιόν 
καί κατά πάντα τρόπον είναι αίτιον θεότητος. Οΰτω ήμεϊς 
όμιλοϋμεν σύμφωνα μέ τούς θεολογοϋντας έν Πνεύματι 
καί ούτως άπελέγχομεν τούς όμιλοϋντας άσόμφωνα, δει- 
κνύοντες ότι προβάλλουν τάς γραφικός μαρτυρίας έναντίον 
έαυτών.

43. Ακόμη καί έκεϊνος ό λόγος του ίδιου θεολόγου, 
τόν όποιον οί Λατίνοι νομ&ουν ότι φέρουν υπέρ τής άπό- 
ψεώς των, ότι δηλαδή ό Κύριος λέγων πρός τούς μύστσς 
δτι «έγώ ό ίδιος θά σάς στείλω τό Πνεύμα»1"  τό δγιον, 
έδειξε τό όξίωμά Του, τόν φέρουν χωρίς νά τόν έννοήσουν 
έναντίον έαυτών. Επειδή πράγματι τό πέμπειν τό Πνεύμα 
είναι μέγα καί έπάνω άπό τό μέγα καί ίδιον μόνον τοϋ 
θεοϋ (διότι ό Πατήρ, είπών προηγουμένως δτι θά στείλη 
τόν Παράκλητον, έπειτα ό ίδιος λέγει, 'έγώ θά στείλω', 
δεικνύων τό άξίωμά του, ούτως ώστε καί τό ίδιον τό πρά
γμα νά κηρύττη ώσάν μέ δυνατήν φωνήν καί ό έπώνυμος 
τής θεολογίας νά έξηγήση). έάν ό Κύριος έγνώριέεν δτι 
δέν έκπορεύεται καί έχει τήν ύπαρξιν μόνον άπό τόν Πα
τέρα. όλλά καί άπό τόν έαυτόν του, πώς δέν θά 
έλεγεν έπιπροσθέτως. «τό όποιον έκπορεύεται άπό τόν Π α 
τέρα καί άπό έμέ»; Διότι δέν ώμίλει τότε ταπεινότερον 
περί έαυτού, ώατε νά παρέλειπεν έπικρύπτων τούτο μόνον. 
Είναι λοιπόν καί εις τυφλόν φανερόν, λέγουν, δτι τό άγιον 
Πνεύμα έκπορεύεται καί έκ του Υιού.

Μέγα λοιπόν άξίωμα είναι τό νά έχη τό όποστέλλειν 
τό θειον Πνεύμα καί μάλιστα τόσον μέγα, ώστε νά δεικνύπ 
όμοφυά καί ίσον καί όμότιμον τόν Υίόν μέ τόν Πατέρα, 
δπως καθιστφ καί τό Πνεύμα όμοούσιον καί όμότιμον μέ 
τόν Πατέρα τό νά μή άποστέλλεται μόνον άπό τόν Πατέ
ρα ό Υιός, άλλά καί άπό αύτό τό Πνεύμα. "Ομως τό άΕίω- 
μα τούτο είναι θεϊκόν καί φυσικόν, άλλ’ δχι ύποστατικόν* 
διότι έάν τό όποστέλλειν ήτο ύποστατικόν, δέν θά ήτο κοι
νόν Πατρός. Υιού καί Πνεύματος. Θεός λοιπόν άληθινός 
είναι ό άλλος Παράκλητος' ό τούτο δέ άποστέλλων πως
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τούτον άποοτέλλων πώς ούχί Θεός άληδινός; Εϊ δέ καί 
παρ* έαυτού έρχόμενον ώς αντακέλενστον αποστέλλει τον πα
ράκλητον ό ΥΙός, πώς ον μιας αν έϊη συν αντφ δελήοεως 
και έξονοίας; Ei δέ μιας έστιν έξονοίας και δελήσεως, 

6 πώς ούχϊ καί μιας ά>ν εϊεν φύσεως;
44. 'Ορφς ώς ή αποστολή τον δείον Πνεύματος την τον 

άποστέλλοντος πρός τον άποοτελλόμενον δμοδονλίαν και σμο~ 
ονοιότητα παρίοτηοιν, δ μέγιστόν έστιν αξίωμα, προαόν μεν- 
τοι τοϊς τρισϊ καλώς τε καί δεοπρεπώς, ώς καί την αντε-

10 ξονοιότητα δεικνύον τών άποοτελλομένων όντως; Ό  δέ 
λέγων μ}} δεϊκόν είναι το Αξίωμα τούτο, άλλα προβλητνκόν, 
πρώτον ukv ον τόν Υιόν μόνον αίτιον δείκννοι τον δείον 
Πνεύματος, άλλα καί τον ΥΙού τό Πνεύμα. Πρός δέ τούτφ 
καί τής πρός ημάς έλεύδερως την έκατέρον τούτων αντοδου- 

16 λίαν άλλοτε άλλην άδετει κακώς, μη δελήσεως άλλα φύσεως 
δογματίζουν εϊναι τήν πρός ημάς αποστολήν, τοιγαρονν και 
άναρχον. "Л γάρ μή τφ δέλειν άλλα τφ πεφνκέναι έκ Θεού, 
προάναρχά έστιν, άλλ* ούκ άρκτά.

Καί μην ό τής δεολογίας έπώτ·νμος πρός τους έλάττω 
20 νομίοαντας τόν Υίόν, δτι άπεστάλη παρά τον Πατρός, τεκ- 

μήριον είναι φησι τιμ· Αποστολήν τής πατρικής ευδοκίας, 
άλλ* ούχί τής ανιόν προαιώνιου νπάρξεως. Φρενοδλαβώς ον- 
κούν οΐ Λατίνοι τεκμήριον ηγούνται τήν έκ τού Υιού τού 
Πνεύματος άποστολήν τής παρ* αύτού προαιώνιου νπάρξε- 

25 ως. *ЛДЯ<1 και έγηγέρδαι γέγραηται, ψηοί, καί άνειλήφδαι 
παρά τού Πατρός, <Ша καί έαντόν άνεοτακέναι καί άνελη- 
λνδέναι πάλιν· έκείνα τής εύδοκίας, ιανια τής έξονοίας. 
*Επε\ γούν καί τό Πι*εύμα τό άγιον εϊ καί παρά τού Υιού 
άπεστάλη, <Ша καί παρ* έαντον πρός ημάς άφίκετο, έκεινο 

30 τής ενδοκίας χοή λέγειν, τούτο τής έξονοίας* άλλα μή και- 
νοτομειν έντεύδεν άλάγντς τόν τής ύπάρξεως τρόπον τού 
δε (ον Πνεύματος.

45. Πρός μέν δή τφ τής δεολογίας έπωνύ}ΐφ τοντφ

108. Λόγος 38, 15 κα) 45, 27.
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δέν θά είναι άληθινός Θεός; Εάν δέ 6 Υίός άποστέλλη 
τόν Παράκλητον έρχόμενον παρ' έαυτοΰ ώς αΰτοκέλευ- 
στον, πώς δέν θά ήτο μιας μέ αύτόν θελήσεως και έΕου- 
οίας; Έ άν δέ είναι μιας έΕουσίας καί θελήσεως. πώς δέν 
θά ήσαν καί μιας φύοεως;

44. Βλέπεις πώς ή όποστολή του θείου Πνεύματος 
παριστάνει τήν όμοθουλίαν καί όμοουσιότητα τού άποστέλ- 
λοντος πρός τον όποστελλόμενον, τό όποιον είναι μέγι- 
στον άΕίωμα. προσιδιάζον βεβαίως καί είς τά τρία πρόσω
πα καλώς καί θεοπρεπώς, ώστε νά δεικνύη καί τήν αίιτε- 
Εουσιότητα τών ούτως άποστελλομένων; Ό  δέ λέγων ότι 
δέν είναι θεϊκόν τό άΕίωμα τούτο, όλλά προβλητικόν, πρώ
τον μέν δέν δεικνύει μόνον τόν ΥΙόν αίτιον τού θείου 
Πνεύματος, όλλά καί τό Πνεύμα τού Υίοϋ. Πλήν τούτου 
δέ τήν αύτοθουλίαν έκατέρου τούτων τής πρός ήμδς έλεύ- 
σεως, άλλοτε άλλην, άθετεϊ κακώς, δογματίέων άτι ή πρός 
ήμάς αποστολή δέν είναι ένέργεια τής θελήοεως όλλά τής 
(ρύσεως, άρα καί άναρχος. Διότι δσα προέρχονται έκ τού 
θεού όχι κατά τήν θέλησιν άλλά κατά τήν φύσιν, είναι 
προάναρχα. άλλ* όχι άρκτά.

Καί μάλιστα ό έπώνυμος τής θεολογίας πρός έκεί- 
νους οί όποιοι έθεώρησαν κατώτερον τόν ΥΙόν, λόγω τού 
ότι άπεστόλη παρά τού Πατρός, λέγει άτι ή όποστολή εί
ναι τεκμήριον τής πατρικής εύδοκίας*··, όλλ’ όχι τής προ- 
αιωνίου ύπάρΕεώς του. Φρενοβλαθώς λοιπόν οί Λατίνοι 
θεωρούν τήν έκ τού Υιού όποστολήν τού Πνεύματος τεκ
μήριον τής προαιωνίου παρ' αυτού ύπάρΕεώς. ’Αλλά, λέ
γει, έχει γραφή καί ότι ήγέρθη καί άνελήφθη παρά τού 
Πατρός, άλλά καί ότι άνέστησεν έαυτόν καί έπανήλθε 
πάλιν* έκείνα είναι τής εύδοκίας, αύτά είναι τής έΕουσίας. 
Επειδή λοιπόν καί τό δγιον Πνεύμα, μολονότι όπεστάλη 
καί παρά τού Υιού, πάντως έφθασεν είς ήμδς καί παρ’ έαυ
τοΰ, πρέπει έκεϊνο νά τό λέγωμεν τής εύδοκίας, τούτο τής 
έΕουσίας, άλλά νά μή καινοτομοΰμεν όπό αύτά άλόγως 
τόν τρόπον τής ύπάρΕεως τού θείου Πνεύματος.

45. Πλήν δέ τού έπωνύμου τούτου τής θεολογίας ού-
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ονδ ό μέγας Βασίλειος εϋρηιαί που λέγων και έκ του Υίον 
70 Πνεύμα' εΐ δ9 έκ του Πατρός τούτο διά του Υίοϋ έν 
τοϊς Πρδς Εύναμιανους περί του δειον Πνεύματος είρήκει 
κεφαλαίοις9 αύτος έαντοϋ έν τοϊς αντοϊς κεφαλαίοις έρ- 

8 μηνενς γενόμενος, έπϊ τής μετα>&6οεως τούτο φάναι διεσά- 
ψησε γράφων ατό μέν έκ θεού τό Πνεύμα είναι τρανώς 
άνεκήρυξεν ό άπόοτολος, λέγολν δτι τό Πνεύμα τό έκ του 
Θεού έλάδομεν, και ιό διά τού Υίοϋ πεφηνέναι σαφές πε- 
лοίηχεν, Υίού Η  νεύμα όνομάσας αυτό, καδάπερ Θεού, και 

10 νονν Χρίστον ηροηειπών, καδάπερ καί Θεού Πνεύμα ώ; 
τον άνδρώηου».

'Ορρς δτι έκ Θεού μέν, δηλονότι του Πατρός, έχει τό 
είναι, διά δέ τον Υίον τό μεταδιδόσδαι και φανερούσδαι; 
Κα\ ώς Υίοϋ Πνεύμα δνομάζεται καί νοϋς, άλλ9 ούκ έκ τού 

15 Υίον, καδάπερ καί τού άνδρώηον; Καί τούτου γάρ τό ο\- 
κεϊον πνεύμα καϊ 6 νους αυτού έστιν, άλλ9 ονκ έξ αύτοϋ, 
εΐ μή αρα κατ* ένέργειαν. Τούτο δή καί άλλαχον ποιων άρι- 
δηλότερον ό μέγας ούτος, «τό Πνεύμα», φηοί, нτον Υίού 
μέν ήρτηται, ώ άδιαστάτως ονγχαταλαμδάνεται, έκ δέ τής 

20 ιοί» Πατρός αίτιας έξημμένον έχει τό είναι, δδε>ν καί £*дп- 
ρεύεται, τούτο γνωοιοτικόν τής κατά την νπδαταοιν νπάρξε- 
ως οημεϊον έχον, τό μετά τόν Υίόν καί συν αύτφ γνωρί- 
ξεοδαι καί έκ τοί> Πατρός τκρεοτάναι. *0 δέ ΥΙός, τό έ>. 
τού Πατρός έκπορευόμενον Πνεύμα δι9 έαντοϋ καί μεδ3 έ- 

26 αυτού γνωρίζουν, μόνος μοτσγενώς έκ ιού άγεννήτου φωτός 
έκλάμη*ας, οδδεμίαν κατά τό ίδιάζον των γνωρισμάτων τήν 
κοινωνίαν έχει προς τόν Πατέρα ή τό Πνεύμα ιό άγιον».

* Ακούεις τό γνωριστικόν οημειον τής τού δε ίου Πνεύ* 
ματος νποστάσεως, δτι τό γνωρίζεοδαι διά τού Υίού έοτιν, 

30 άλλ9 ούχί τό την ικιόοταοιν έχειν έξ αυτού, άλλ9 έκ τού Πα* 
τρός ύφεοτάναι; Αέγων δέ καί αύτός ό Κύριος έν τοις εναγ* 
γελίοις, «δίαν έλδη δ Παράκλητος δν έγώ πέιτψω ύμϊν παρά 
τού Πατρός, τό Πνετψα τής άληδείας, δ παρά τον Πατρός * 110 111

108. Κατ’ ΕΰνομΙου 5, PG 21.733 Α θ.
110. Αύτόβι.
111. Μ. ΒοσιλβΙου, Прдс Γρηγόριον ύδϊλφόν Επιστολή 3 6 ,4 .
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τε ό μέγας Βασίλειος εύρίσκεται νά λέγη πουθενά δτι τό 
Πνεύμα προέρχεται καί έκ τού Υιού’ έάν δέ εις τά πρός 
Εύνομιανούς κεφάλαια περί τού θείου Πνεύματος1** εϊπεν 
δτι τούτο προέρχεται έκ τού Πατρός διά τού ΥΙοΰ, όμως 
γινόμενος εις τά κεφάλαια αύτά ό ίδιος έρμηνευτής έαυ- 
τού διεσάφησεν δτι είπε τούτο περί τής μεταδόσεως αυτού 
απλώς, γράφων «τό δτι μέν τό Πνεύμα είναι έκ Θεού 
διεκήρυζε καθαρώς ό απόστολος, λέγων δτι έλάθομεν τό 
Πνεύμα τό έκ Θεού, καί κατέστησε σαφές δτι έφανερώθη 
διά τού Υιού, όνομάσας αύτό Πνεύμα ΥΙοΰ, ώσάν θεού, 
καί προσειπών αύτό νοϋν Χριστού, καθώς καί Πνεύμα θεού  
ώς τού άνθρώπου»11·.

Βλέπεις ότι την μέν ϋπαρζιν έχει έκ Θεού, δηλαδή 
τού Πατρός, τήν δέ μετάδοσιν καί φανέρωσιν διά τού Υί- 
οϋ; Καί δτι όνομόΖεται Πνεύμα καί νούς Υιού, όλλ’ δχι 
έκ τού Υιού, όπως καί τού όνθρώπου; Διότι καί τούτου 
είναι τό οίκεϊον Πνεύμα καί αύτού ό νούς, άλλ* δχι έ£ 
αύτοϋ, παρά μόνον κατ’ ένέργειαν. Τούτο δέ καθιστών 
προδηλότερον ό μέγας αύτός θεολόγος, λέγει, «Τό Πνεύ
μα, έζαρτόται μέν έκ τού Υιού, μέ τόν όποιον συνθεωρεί- 
ται όδιαστάτως, έχει δέ τήν ϋπαρΕιν προερχόμενον έκ τής 
αιτίας τού Πατρός, άπό όπου καί έκπορεύεται, έχον ώς 
γνωριστικόν οημεϊον τής κατά τήν ύπόστασιν ύπάρΕεως 
τούτο, τό δτι γνωρίζεται μετά τόν Υιόν καί μαΖΙ μέ αύτόν 
καί δτι ύφίσταται έκ τού Πατρός. Ό  δέ Υιός, γνωρίμων 
τό έκ τού Πατρός έκπορευόμενον Πνεύμα δΓ έαυτού καί 
μεθ’ έαυτού, ό<ρού έζέλαμψε μόνος έκ τού άγεννήτου φω
τός. δέν έχει καμμίαν κοινωνίαν πρός τόν Πατέρα ή τό 
άγιον Πνεύμα»111.

’Ακούεις τό γνωριστικόν σημειον τής ύποστάοεως 
τού Πνεύματος, δτι δηλαδή τό γνωρίΖεοθαι είναι διό τού 
Υιού, ένώ δέν είναι έΕ αύτοϋ τό έχειν τήν ύπόστασιν, 
άλλ’ ύφίσταται έκ τού Πατρός; Λέγων δέ ό ίδιος ό Κύριος 
είς τό Εύαγγέλια, «όταν έλθη ό Παράκλητος τόν όποιον 
θά στείλω έγώ εις σδς παρά τού Πατρός. τό Πνεύμα τής
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Εκπορεύεται», ούχί τον Πνεύματος μέν Βδειξεν Ιδιάζον ν- 
ηάρχον γνώρισμα τό έκηορενεηδαι,- τό δέ έκηορενειν τον  

Πατρός, έπεί καί υποστατικόν τούτων έκάτερόν έστιν, Ιδιά- 
ζοντα δ έ  έοτι τά ύποστατικά; Μ ψ ϊεμίαν ούν κατά τόν μέ- 

5 γαν Βασίλειον πρός τά ίδιάζοντα των γνωρισμάτων τον 
Πατρός την κοινωνίαν $χων ό Υιός, ούδέ τό ύκπορενειν δξει.

46. Διά τούτο πάλιν ό αυτός Προς τονς Εύνομιανονς 
τιερϊ τον Πνεύματός ψησιν «Υίό; Θεόν, καρπός άγιος ές 
άγιον, άίδιος έξ άϊδίον, Πνεύματος άγιον χορηγός είς νπό- 

10 σταοιν καί μόρφωοιν κτίσεως». *Ορψς άτι χορηγός τον Πνεύ
ματος, άλλ* ουχ τντοστάτης δ Υίός; Καί ώς ή έκ τον Υίον 
χορηγία δι αΙτίαν, 'ίν* ύποστήση καί μορφώοη την κτίηιν 
τφ Πνεύματι; Πρόσεχε δη καί τοϊς έξης* «ό γάρ τόν Υιόν», 
ψησιν, νιάναιρών, την άρχήν της των δλων δημιονργίας 

15 άνεΐλεν' άρχει γάρ τής απάντων ύποστάσεως ό τον Θεόν 
Λόγος, δι’ οϋ τά πάντα γέγονεν». βΟρψς; Τής άπάντων ν- 
ποοτάσεως ό τον Θεόν Λόγος, άλλ* ούχί τής τον δείον Πνεύ
ματος ύποστάσεως άρχει· καί άρχή έστι τής των δλων δη- 
μιονργίας, άλλ* ούχί τής νπάρξεως τον Πνεύματος. Πώς δ’ 

20 &ν ένταυδα τόν ΥΙόν νπερνψονν βονλόμενος δ μέγας Βασί
λειος, εϊπερ είχε λέγειν άρχήν τούτον τον δείον Πνεύμα
τος, ώς δι* αύτον τό είναι σχόντος, ονκ &ν εϊπεν, άλλά χο
ρηγόν μέν αύτον μόνον, άρχήν δέ μόνης τής δι* αύτον τό είναι 
λαδούοης κτίσεως;

25 4 7 .  Ά λ λ * ό  Χ ρ υ σ ό σ τ ο μ ο ς ,  φ α σ ί ,  δ ε ο λ ό γ ο ς ,  «ή λ δ ε », φ η σ ί ν

«ό Χ ρ ι σ τ ό ς  π ρ ό ς  ή μ ά ς ,  έ ό ω κ ε ν  ή μ ι ν  τ ό  έ ξ  α ύ τ ο ν  Π ν ε ύ μ α  

χαί ά ν έ λ α β ε  τό ή μ έ τ ε ρ ο ν  σ ώ μ α »· κ α ί  π ά λ ι ν ,  « δ ι ά  τ ό  γ ε ν έ -  

σ δ α ι  ν α ό ν  τ ή ς  δ ε ί α ς  δ υ ν ά μ ε ω ς  έ π ί  γ η ς  τό σ ώ μ α  τ ο ν  Χ ρ ί 

σ τ ο ν ,  γ ί ν η  κ α ί  ο ν  ν α ό ς  κ α δ *  δ μ ο ί ω σ ι ν  α ύ τ ο ν ·  δ έ χ η  γ ά ρ  έ κ -  

30 π ε μ π ό μ ε ν ο ν  π α ρ ’ α ύ τ ο ν  τ ό  Π ν ε ύ μ α * ώ σ π ε ρ  ο ύ ν  Χ ρ ι σ τ ό ν  έ π ι -  

γ ν ο ν ς  έ π έ γ ν ω ς  Θ ε ό ν ,  ο ν τ ω  δ ή  κ α ί  Π ν ε ύ μ α  Χ ρ ι σ τ ο ύ  έ δ ύ -  

ξ ω  Θ ε ό ν » .  112 113 114 115

112. Ίω. 15,20.
113. Κοτ ΕύνομΙου 5. PG 20, 736 D.
114. “Ενθα όνωτέρω.
115. Etc τήν ένανβρώηηοιν (Ψβυδ.) 5, PG 50, 606.
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άληθείας, τό όποιον έκπορεύεται παρά той Πατρός»111, δέν 
έδειΕεν ότι τοϋ μέν Πνεύματος ίδιάΖον γνώρισμα είναι τό 
έκπορεύεσθαι, τοϋ δέ Πατρός τό έκπορεύειν, επειδή έκάτε- 
ρον αύτών είναι καί ύποστατικόν, τά δέ υποστατικά είναι 
ίδιάΖοντα; Αφού λοιπόν κατά τόν Μέγαν Βασίλειον ό 
Υιός δέν έχει καμμίαν συμμετοχήν εις τά ιδιαίτερα γνωρί
σματα τοϋ Πατρός, δέν θά έχη ούτε τήν έκπάρευσιν.

46. Διά τοϋτο πάλιν ά ίδιος λέγει Πράς τούς Εύνομια- 
νούς περί τοϋ Πνεύματος «Υίάς Θεού, καρπός άγιος έΕ 
άγιου, άΐδιος έΕ άϊδίου, χορηγός άγιου Πνεύματος πράς 
θεμελίωσιν καί διαμόρφωσιν τής κτίσεως»111. Βλέπεις άτι 
ό Υίάς είναι χορηγός τοϋ Πνεύματος, άλλ* όχι γεννήτωρ; 
Καί ότι ή χορηγία τοϋ Υίοϋ έγινε δΓ αιτίαν, διά νά θεμε- 
λιώση καί διαμορφώαη τήν κτίσιν διά τοϋ Πνεύματος; 
Πρόσεχε δέ καί τά έΕής «ά άναιρών, λέγει, τόν Υίάν, 
όφαιρεί τήν άρχήν τής δημιουργίας των όλων’ διότι ό Λό
γος τοϋ Θεοϋ άρχει τής ύποστάσεως των όλων, αύτός διά 
τοϋ άποίου έγιναν τά πάντα»114. Βλέπεις; Τής ύποστάσεως 
τών όλων άρχει ό Λόγος τοϋ Θεοϋ, άλλά δέν άρχει τής 
ύποστάσεως τοϋ θείου Πνεύματος* καί είναι όρχή τής 
δημιουργίας τών όλων, άλλ* όχι τής ύπάρΕεως τοϋ Πνεύ
ματος. Πώ ς δέ ό Βασίλειος, θέλων νό ύπερυψώση έδώ 
τόν Υιόν, έάν ήδύνατο νά τόν εϊπη άρχήν τοϋ θείου Πνεύ
ματος. ώς λαθόντος δΓ αύτοϋ τήν ϋπαρΕιν. δέν θά τό έλε- 
γεν, άλλά τόν είπε μόνον χορηγόν αύτοϋ, άρχήν δέ μό
νον τής δΓ αύτοϋ λαθούσης τήν ϋπαρΕιν κτίσεως;

47. ’Αλλά, λέγουν, ό Χρυσόστομος θεολόγος λέγει άτι 
•ήλθε πράς ήμάς ό Χριστός, μάς έδωσε τό έΕ αύτοϋ Πνεύ
μα καί άνέλαθε τό σώμα μας»11*, καί έπίσης άτι «διά τό άτι 
τό σώμα τοϋ Χριστού έγινεν έπί γής ναός τής θείας δυνά- 
μεως, γίνε καί σύ ναός καθ' όμοίωσιν αύτοϋ, διότι δέχεσαι 
τό Πνεϋμα στελλόμενον παρ' αύτοϋ* όπως λοιπόν έπιγνώ- 
σας τόν Χριστόν έπέγνωσες τόν θεόν, οϋτω καί δεΕάμε- 
νος Πνεϋμα Χριστού έδέχθης τόν θ εό ν ·1**. *

11·. Σχετικό χωρία βλ. Λόγος κστό ΊουδοΙων 7. Κατηχητικός 3, 10 
κοΙ 4. 2.
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Περί μέν ούν τής έπιγνιόοεως αντόδεν δ ήλον· περί δέ 
της αποστολής καί τη; δόσεως και πρότερον ειρήκαιιεν. 
Δει δ9 όμως καντανδα πρώτον ουνιδειν, τι лот* άρα Πνεύμά 
η ησιν ό Χρυσόστομος Πατήρ λαιιδανόμενόν τε και διδό- 

5 μενον, αύτήν την ουσίαν και την νπόστασιν τον Πνεύματος 
ή την χάριν και την ενέργειαν; Ά λ λ * Ίνα μή κάμνωμεν 
άνερευνώντες, αυτόν τούτον τον χρυοονν δεολόγον έρμη νέα 
προδαλώμεδα και τον νυν ζητουμένου παρ’ ημών' ον:ο; 
γάρ έν μέν τφ Περί τον Π  νεύματος λόγιο, «ή δωρεά», η η- 

10 οί, <αέμπεται, το Πνεύμα ονκ άποοτέλλεται». Ίωάννου δ± 
τού προδρόμου καϊ байт ιστού λέγοντος άκηκοώς περί Χρι
στού, ώς ονκ έκ τον μέτρου παρά τού Πατρός ϊλαδε τδ Πνε~- 
μα, «οί* γάρ έκ μέτρου», ψησί, «δίδωσι τό Πνεύμα δ Πα
τήρ», ά/.λά απάντα δέδωκεν έν τή χειρι αντον», έζηγούμε- 

15 νος αυτός γηοΐ’ «Πνεύμα έντανδα την ένέργειαν λέγει' αυτή 
γάρ έοτιν ή μεριζαμένη. Π άπες γάρ ήμεϊς μέτρφ την ενέρ
γειαν τον Πνεύματος έλάδομεν, έκεϊνος δέ όλόκληρον έλαβε 
πάσαν την ένέργειαν' ει δέ ή ένέργεια αντον αμέτρητος, 
πολλφ μάλλον ή ουσία». Και αλλαχού πάλιν εκείνο τό ψαλμι- 

20 κόν είς έςήγησιν προδείς, «έξεχύδη χάρις έν χείλεοί οον», 
«όράς», ψησίν, «δτι περί τής οικονομίας ό λόγος»; Καί μετ' 
ολίγα' T)jv χάριν γάρ ψησιν έντανδα την έλδονσαν έπΐ την 
σάρκα· πάσα /«ρ ή χάρις έξεχύδη είς τόν ναόν έκεϊνον *ον 
γάρ έκ μέτρου διδωσίν έκείνω τό Πνεύμα ό Πατήρ\  *//- 

25 μεϊς δέ, μικρόν τι και ρανίδα άπό τής χάριτος έκείνης έ
χομεν' 'έκ τού πληρώματος γάρ, φησίν9, 'αύτον ήμεϊς πάν- 
ιες έλάδοοεν*, ώς δν εϊποι τις, έκ τον ύπερδλύζοντος, έκ τον 
περιττεύοντος. Καϊ πάλιν, ούκ είπε *δίδωμι τό Πνεύμα*, 
d/x” έκχεώ άπυ τού Πνεύματός μον έπϊ πάσαν σάρκα9. Και 

30 ή έν τοοούτοις τον κόσμον κλίμαοι διδομένη χάρις μέρος 
τι τής δωρεάς έατι και άρραδώг  'δονς γάρ9, ψηοί, *τόν 117 118 * 120 121

117. Λόγος лер! όγίου Πνκύματος 11. PG 52,820.
118. Ίω. 3.34*.
118. Ομιλία είς τό Κατό Ίωόννην 30,2, PG 59, 174.
120. ΨαΑμ. 44.3.
121. Έξήγηοις efc Ψαλμόν 44,3, PG 55,185 -188.



ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΠΟΡΕΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΓ. ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ЛОГ. В 273

Ά π ό  έδώ λοιπόν γίνεται φανερόν περί της έπιγνώσε- 
ως' περί δέ τής άποστολής καί τής δόσεως εϊπομεν καί 
προηγουμένως, πρέπει όμως νά κατανοήσωμεν καί έδώ 
πρώτον, τί λέγει Πνεϋμα ό Χρυσόστομος πατήρ λαμβανό- 
μενον καί διδόμενον, την ουσίαν καί τήν ύπόστασιν του 
Πνεύματος ή τήν χόριν καί τήν ένέργειαν; ‘Αλλά διά νά 
μή κοπιόΖωμεν έρευνώντες, δς προβάλωμεν έρμηνευτήν 
καί τοΰ Ζητήματός μας τούτου αύτόν τούτον τόν χρυσοϋν 
θεολόγον’ διότι αύτός εις μέν τόν λόγον Περί Πνεύματος 
λέγει, «ή δωρεά πέμπεται, τό Πνεϋμα άποστέλλεται»1*'. 
Άκούσας δέ τόν Ίωόννην Πρόδρομον καί Βαπτιστήν νά 
λέγη περί Χριστού, ότι δέν έλαβε μέ τό μέτρον τό Πνεϋμα  
άπό τόν Πατέρα, διότι, λέγει, «δέν δίδει μέ τό μέτρον τό 
Πνεϋμα ό Πατήρ», όλλά «όλα τά έδωσεν είς τήν χείρα 
του»*1*, έΕηγών ό ίδιος λέγει’ «πνεϋμα έδώ λέγει τήν ένέρ- 
γειαν, διότι αύτή είναι τό μεριΖόμενον. Πράγματι δλοι ήμείς 
έλόβομεν μέ μέτρον τήν ένέργειαν τοϋ Πνεύματος, έκείνος 
δέ έλαβεν όλόκληρον τήν ένέργειαν* έάν δέ ή ένέργεια αύ* 
τοϋ είναι άμέτρητος, πολύ περισσότερον ή ούσία»11*. Καί 
άλλοϋ πάλιν προβάλλων έκεϊνο τό ψαλμικόν πρός έΕήγη- 
σιν, λέγει, «έΕεχύθη χάρις είς τά χείλη σου»1**, λέγει, «βλέ
πεις δτι ό λόγος είναι περί τής οικονομίας; »ж . Καί έπειτα 
άπό όλίγα λέγει, «έδώ έννοεί τήν χάριν ή όποία ήλθεν είς 
τήν οάρκα. Πράγματι δλη ή σάρΕ έΕεχύθη είς έκείνον τόν 
ναόν’ διότι δέν δίδει μέ μέτρον τό Πνεϋμα είς έκείνον ό 
Πατήρ’1** ήμείς δμως έχομεν μικρόν μέρος, μίαν ρανίδα 
άπδ έκείνην τήν χάριν* 'διότι έκ τοϋ πληρώματος αύτοϋ, λέ
γει, έλόβομεν δλοι ήμείς’1**, ώοάν νά έλεγε κανείς, άπδ τό 
ύπερβλύΖον, άπό τό περίσσευμα. Καί πάλιν δέν είπε, 'δίδω 
τό Πνεϋμα’, άλλά ‘θά έκχύοω άπό τό Πνεϋμα μου είς πάσαν 
οάρκα’1**. Καί ή είς τόσα μέρη τοϋ κόσμου διδομένη χάρις 
είναι μέρος τής δωρεάς καί άρραβών* δώοας, λέγει, τόν 122 123 124

Я Ш

122. Ί« . 3,34.
123. Ί« . 1 ,1 ·.
124. Ί«ηλ 3.1.
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άρραόώνα τον Πνεύματος έν ταϊς καρδίαις ημών\  Τό чё- 
ρος λέγει της ένεργείας, ον γάρ δη ό παράκλητος αερίζεται».

48. Την γονν ένέργειαν ταύτην και ό ναός έκεϊνος έ
λαβε και ζοϊς άξίοις παρ' έαντον παρέχει ό Χριατός. Συ 

5 δ* ένταν&α ννν άκουων του χρνσορρήμονος λέγοντος, αό Χρι
στός έδωκεν 7)\μιν», άναμνήσΰητι και των λόγων έκείνων, 
οϋς φδάσαντες εΐρήκαμεν, δτι Θεός και Θεόν ύπαρξις 7ΐρός 
έτερον ούκ έοτιν, ουδέ όίδοταί τινί’ άλλα καί άναίτιός έστιν, 
αυτόν αΙτίαν έχων τόν έξ οϋ υπάρχει άναιτίως, άλλ* ονκ 

10 ε ς  αύτον ύπάρχων δι αΙτίαν. ” Ωσπερ δέ Θεός καί Θεοϋ 
ύπαρξις άναίτιός, οϋτω τό δι* αΙτίαν γεγονός κοινόν αντφ 
τε τφ άναιτίφ και τοις άναιτίως έξ αύτον νπάρχουσι. Διό 
πολλάκις είρημένον και παρά τον δεανδρώπον Λόγον και 
χα&εξής παρά των ύεοφόρων πέμπεο&αί τε και δίδοο&αι 

15 παρά τον Υιόν τό Πνεύμα, ονδαμοϋ χωρίς αίτιας εϊρηται, 
ούδ* &νεν προσώπου τον λαμδάνοντος, δι* δν καί πέμπεταυ 
άλλ' άεϊ οννεζενγμένον ταϊς αΐτίαις άπαδέδωκε πρώτον μέν 
ό μόνος και Θεός καί θεολόγος, δς xal τό έκπορενάμενον 
άπολύτως έδηκε χωρίς ήοιινοσονν αίτιας, έπειτα δέ και οι 

20 δι* αύτον λαλονντες άπαντες, παρ’ ών ήμεϊς διδασκόμενα 
μή την ύπόσταοιν τον παναγίου Πνεύματος είναι καί έκ τον 
ΥΙον, μηδέ δίδοσδαι ταύτην, μηδέ λαμβάνεοάαι παρ* ονδε- 
νός, <Ша την δείαν χάριν xai την ένέργειαν. ΕΙ δ* άρα 
καί μή πάντες, μηδ* άεϊ μέμνηνται των προσώπων ή των 

25 αίτιων, ούχ ώς μη ούτω φρονονντες, <Ш* ώς ττολλάχις 
εϊρημένων χαϊ ώς έντενδεν δμολογονμένων 6ντων. Καί τού
τα μή προσχόντες μηδ* έπιστήσαντες οΐ λατινιχώς φρονονν
τες, πολλά το»* τοΰ μεγάλου Άδαναοίου xai των τον δείου 
Κυρίλλου παρενόηοαν xai περιέτρεψαν χαχώς.

30 4U. \-Ш а τί &ν τις εϊποι, πάλιν οί τοιοντοι λέγονσιν,
τον Νύσοης δεηγόρον άπονων Γρηγορίου λέγοντος, ιαιρσ&εω- 
ρεϊσδαι ιόν Υίόν χατό τόν τής αιτίας λόγον τής τοΰ Πνεύ
ματος ύποστάοεως»; ΤΙ δ’ &ν τις φαίη, έτερον ήμεϊς έρονμεν 125 126

125. Β* Κορ. 1,22.
126. Прбс Εύνόμιον Αντιρρητικός 1. PG 45. 464 ВС.
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αρραβώνα του Πνεύματος εις τάς καρδίας ήμών’“*. Εννοεί 
τό μέρος τής ένεργείας, διότι βεβαίως ό Παράκλητος δέν 
μερίζεται».

48. Την ένέργειαν λοιπόν ταύτην έλαβε καί ό ναός 
έκεϊνος καί εις τούς άΕίους παρέχει παρ’ έαυτοϋ ό Χριστός. 
Σύ δέ όκούων έδώ τόν χρυσορρήμονα νά λέγη. «ό Χριστός 
μάς έδωσεν», ένθυμήσου καί τούς λόγους έκείνους, τούς 
όποιους εΐπομεν πρό ολίγου, ότι Θεός καί ύπαρΕις Θεού 
δέν ύφίσταται πρός άλλο ούτε δίδεται πρός κάποιον, άλλά καί 
άναίτιος είναι, έχων αιτίαν αύτόν τόν ίδιον έκ του όποίου 
ύπόρχει άναιτίως, άλλά μη ύπάρχων έΕ αύτοΰ δΓ αιτίαν. 
"Οπως δέ Θεός καί ϋπαρΕις Θεού είναι όναίτιος, ούτω τό 
γενόμενον δΓ αιτίαν είναι κοινόν εις αύτόν τόν όναίτιον καί 
εις τό άναιτίως άπό αύτόν ύπόρχοντα. Διό τούτο, ένφ πολ- 
λάκις έχει λεχθή άπό τόν Θεάνθρωπον Λόγον καί έν ουνε- 
χείρ όπό τούς θεοφόρους ότι τό Πνεύμα στέλλεται καί δί
δεται παρά τού Υιού, δέν έχει λεχθή ποτέ χωρίς αιτίαν, 
ούτε χωρίς τό λαμβάνον πρόσωπον διά τό όποιον καί στέλ- 
λεταΓ άλλά πάντοτε τό άποδίδει συνδεδεμένον μέ τός αι
τίας πρώτον μέν ό μόνος Θεός καί θεολόγος, ό όποιος έθε- 
σεν άπολύτως καί τό έκπορευόμενον χωρίς καμμίαν αιτίαν, 
έπειτα δέ καί όλοι οί δΓ αύτοϋ όμιλούντες, άπό τούς όποίους 
δίδασκά μέθα ήμεϊς ότι δέν είναι ύπόστασις τού παναγίου 
Πνεύματος καί έκ τού Υίοϋ ούτε δίδεται ούτε λαμβάνεται 
άπό κανένα, άλλά ή θεία χάρις καί ή ένέργεια. Έ άν δέ 
δέν μνημονεύουν ούτε όλοι ούτε πάντοτε τά πρόσωπα καί 
τάς αιτίας, τούτο συμβαίνει όχι διότι δέν φρονούν ούτω. 
άλλά διότι ταϋτα έχουν λεχθή πολλάκις καί διά τούτο είναι 
όμολογούμενα. Μή προοέΕαντες τούτο έπιμελώς οί λατινά- 
Φρονες, παρενόησαν καί διέστρεψαν πολλά χωρία τού με
γάλου Αθανασίου καί τού θείου Κυρίλλου.

49. 'Αλλά τί θά ήδύνατο νά εϊπη κανείς, λέγουν πά
λιν οί τοιοϋτοι, άφοϋ ό θεηγόρος Γρηγόριος Νύσσης λέγει, 
«προηγείται ό ΥΙός τής ύποοτόοεως τού Πνεύματος κατά 
τόν λόγον τής αιτίας»”*; Τί θά έλεγε κανείς, άλλο θά
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άνύνπενεγκόντες ή τό όάηύές και τοΐς μικρόν έφιστάοι γνω- 
ρψώτατον, tint προύεωρεϊται ή τού Υίον νπόστασις έκ τον 
Πατρός κατά τόν της αίτιας λόγον της τον Πνεύματος νπο- 
στάσεως, ον κατά τόν λόγον της αίτιας τον Πνεύματος, άλλα 

5 κατά τόν λόγον της έαντον έκ τον Πατρός νποστάοεως, δς 
έσιι τό γεννητώς νπάρχειν έκ Πατρός; Πατέρα γάρ τις 
άκούων, γεννήματος ενΰύς αύτόν έννοει Πατέρα■ ήνίκα δ* αν 
δντα και λόγον άκούοη τό γέννημα, τότε καί τον i}είον Πνεύ
ματος είς έννοιαν έρχεται. Καί διά τούτο δ Υιός ποό 

10 του Πνεύματός έοτι καίΥ ϋπαρξιν ούδαμώς. Διό φηοιν ό 
Νύοοης άεΐος οϋτος πρόεδρος έν τφ πρώτφ των Πρός Εν- 
νόμιον άντιρρηηχών «ώς σννάππεται τφ Πατρϊ ό Υιός 
καί τό έξ αύτον είναι έχων ονχ νστερίζει κατά την ύτταρξιν, 
ούτω πάλιν και τον μονογενούς έχεται τό Πνεύμα τό άγι- 

15 ον, έπινοίμ μόνον κατά ιόν τής αίτιας λόγον τιροάεωρουμε
νού τής τού Πνεύματος ύποοτάσεως».

ΤΙ ούν έοτι τό έντεύύεν τφ άγίφ δεικνύμενον; Ονδεν 
άλλο πάντως ή δτι άμα έοτιν ό Πατήρ καί δ Υιός καί τό 
Πνεύμα ιό άγιον· καί ούτε τό έκ τού Πατρός είναι τόν 

20ΥΙόν προοίοταταί τι κοολνον άμα τφ  Πατρί έξ άϊδίου είναι 
τόν Υιόν, ούτε ιό έπινοίμ μόνη κατά τόν τής οικείας αι
τίας λόγον, τοντέσιιν ώς Υίον ττρούεωρείούαι από τού Πα
τρός, προοίοταταί τι χωλνον τον Υίον έχεοάαι τό Πνεύμα 
#αί ονν αύτφ άμα είναι άπό τού Πατρός. Σκεπτέον δέ και 

25 τούτο φανερώς προσκείμενον, ώς ούό* άπλώς έπινοίμ, άλλ3 
έπινοίμ μόνον έμη προύεωρεϊσϋαι τόν Υίόν τον Πνεύματος· 
καί δτι τόν μέν Υίόν είπε г έκ Πατρός, τό 6έ Πνεύμα τό 
άγιον έχεοάαί μησι τον Υίού, τοντέοτιν άμα ονν τφ Υ Ιφ  
έκ τον Πατρός νπάρχειν, άλλ* ούκ έξ αύτον τό είναι έχειν.

30 50. \4ΛΛ* ό αύτός, φαοί, Νύοοης ϋεηγόρος, άλλαχοΰ οα-
φιος μέοον τίδηοι τόν Υίόν ιοί» Πατρός καί τού Πνεύοα- 
τος, καί όΓ αύτον προοεχώς δντος τφ Πατρί τό Πνενυα 127

127. Αύτόβ».



ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΠΟΡΕΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΓ. ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ЛОГ. В 277

προσαγάγωμεν ήμεϊς παρά τό άληθές καί γνωριμώτατον 
εις τούς όλίγον προσεκτικούς, ότι προηγείται τής ύποστά- 
οεως τοϋ Πνεύματος ή ύπόατααις του ΥΙοϋ έκ τού Πα- 
τρός κατά τόν λόγον τής αιτίας, δχι κατά τόν λόγον τής 
αιτίας τού Πνεύματος, άλλά κατά τόν λόγον τής Ιδικής 
του ύποστάσεως έκ τοϋ Πατρός, δηλαδή κατά τό γεν· 
νητώς ύπάρχειν έκ Πατρός; Διότι όκούων κανείς Πατέρα, 
τόν έννοεϊ άμέσως ώς Πατέρα γεννήματος' όταν δέ άκού- 
ση ότι τό γέννημα είναι καί Λόγος, τότε έρχεται είς έν
νοιαν καί τοϋ θείου Πνεύματος. Καί διά τούτο ό Υ ίός δέν 
είναι καθόλου πρό τοϋ Πνεύματος καθ' ϋπαρΕιν. Ό θ ε ν  
λέγει ό θείος ούτος προεστώς τής Νύοσης είς τόν πρώτον 
των Αντιρρητικών Πρός Εύνόμιον1”, «όπως συνάπτεται 
ό Υίός μέ τόν Πατέρα καί έχων τό είναι έξ αυτού δέν ύστε
ρε! κατά τήν ύπαρζιν, οϋτω πάλιν καί τό άγιον Πνεύμα 
ένώνεται μέ τόν μονογενή, ό όποιος μόνον κατ’ έπίνοιαν 
κατά τόν λόγον τής αίτίας προηγείται τής ύποστάσεως 
τού Πνεύματος»1” .

Τί είναι λοιπόν τό δεικνυόμενον έδώ άπό τόν όγιον; 
'Οπωσδήποτε τίποτε όλλο παρά ότι ό Πατήρ καί ό Υίός 
καί τό άγιον Πνεύμα είναι ταυτόχρονα* καί ούτε τό γεγο
νός ότι ό Υ ίός προέρχεται έκ τοϋ Πατρός έμποδίΖει νά 
είναι ό Υίός ταυτοχρόνως μέ τόν Πατέρα άίδίως, ούτε τό 
γεγονός ότι θεωρητικώς προηγείται έκ τοϋ Πατρός ό Υίός 
κατά τόν λόγον τής αίτίας του έμποδίΖει νά ένώνεται τό 
Πνεύμα μέ τόν Υίόν καί νά είναι μαΖί μέ αύτόν συγχρό
νως άπό τού Πατρός. Πρέπει δέ προφανώς νά οκεφθώμεν 
ότι σημασίαν έχει καί τούτο, ότι δέν είπεν ότι ό Υ ίός προη
γείται τού Πνεύματος όπλώς κατ’ έπίνοιαν, άλλά μόνον 
κατ’ έπίνοιαν, καί ότι τόν μέν Υίόν είπεν έκ Πατρός, τό 
δέ άγιον Πνεύμα λέγει ότι ένώνεται μέ τόν Υίόν, δηλοδή 
ότι ύπάρχει όμοϋ μέ τόν Υίόν έκ τού Πατρός, άλλά δέν 
έχει τό είναι έζ αυτού.

50. ‘Αλλά, λέγουν, ό ίδιος θεηγόρος Νύοσης άλλού το
ποθετεί σοφώς τόν Υίόν μέσον τού Πατρός καί τού Πνεύ
ματος καί παραδίδει τό Πνεύμα δι* αύτού εύρισκομένου
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παραδίδωσιν οντω γάρ, φησίν, έσται και μονογενής. Τι 
γοϋν, άν ημείς δείξωμεν ανιόν την έκπορεντικήν Ιδιότητα 
ιιόνφ τφ Πατρι προσμαρτυρούντο καί μόνον αίτιον Υιού και 
Πνεύματος τόν Πατέρα λέγοντα καί έξ ένός και τον αν- 

5 τον προσώπου τόν Υ16ν τε καί τό Πνεύμα τό άγιον και 
προσεχώς άμφω έξ αύτοϋ και τόν μή οντω φρονονντα πο- 
λύύεον δεικνύντα; Διδάσκων γάρ, πως έν τριοί προσώποις 
εϊς έοτι Θεός «τά τον άνθρωπον», φησί, «πρόσωπα πάντα, 
ούκ άπό τον αύτοϋ προσώπου κατά τό προσεχές έχει τό είναι, 

10 ώς πολλά καί διάφορα είναι πρός τοϊς αίτιατοϊς καί ш 
αίτια. Έ Ы δέ τής αγίας Τριάδος ούχ όντως' έν γάρ προ- 
ooxnov κα\ τό αύτό τον Πατρός, έξ ούπερ ό Υιός γεννα
ίοι καί τό Πνεύμα τό άγιον έκπορεύεται. Διό καί κνρίως 
τόν ένα αίτιον μετά των αύτοϋ αΐτιατών ένα θεόν φαμεν 

15 τεύαρρηκότως». Την δέ έκπορεντικήν Ιδιότητα μόνφ προο- 
εϊναι δεϊξαι τφ Πατρι διά τοοαύτης έποιήσατο σπονδής, 
ώς *α ί μάρτυρα παραγαγεϊν τόν έν βασιλεϋοι ϋείον ωδικόν 
Δαβίδ, ού μόνον έκ τον Πατρός έκπορενόμενον λέγοντα τό 
Πνεύμα τό άγιον, <Ш' έξ αύτής αύτοϋ τής νποστάσεοτς. 

20 Φησϊ γάρ έν τφ Περί ύεογνοοοίας λόγφ προφιλοσοφήσας 
ούκ ολίγα περί Πατρός καί ΥΙού, ώς <с/7νεύμα δέ τό τή: 
πατρικής έκπορενόμενον νποστάσεως' τούτον γάρ ένεκα και 
πνεύμα στόματος ό Δαβίδ έϊρηκεν, Τνα την έκπορεν τικήν ι
διότητα τφ ΠατρΙ μόνφ προοοϋοαν πιοτώοηται». Τ ί τον- 

25 των των ρημάτων οαφέοτερον ή βεβαιότερον ή άλειπτότε- 
ρον ή δετκτνκώτερον, ώς ούχ\ καί έκ τον ΥΙον έκπορενε- 
ται τό Πνεύμα;

ΕΙ γάρ καί έξ αύτοϋ, ονκ άν ήν έξ ένός προοώποί' 
κατά τό προσεχές έκ&τερον, ον δ* άν έίχομεν ύαρρεϊν μίαν 

80 λέγειν ο&ειν ύεότητος άρχήν καί ένα θεόν Ισχνρίζεσδαι 
τά τρία είναι πρόοαχια. ΕΙ καύάπερ τό αΐτιατόν, οντω και 128 129 130

128. Έηκττολή Πρός Αβλόβιον περί τοΰ μή είναι τρεις θεούς PG 
45. 133ВС.

129. ΓρηγορΙου Nόασης, Πρός "Ελληνας έκ των κοινών έννοιών 
PG 45.180 С.

130. Ό  λόγος αυτός όηωλέοθη. Βλέπε καί Περί όγ(ου Πνεύματος 
A* Ψαλμ. 32,8.
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έν συνδέσει μέ τόν Πατέρα19** διότι οϋτω, λέγει, θά είναι 
καί μονογενής. Αν λοιπόν ήμεϊς δείξωμεν ότι προσμαρτυ
ρεί μόνον εις τόν Πατέρα τήν έκπορευτικήν Ιδιότητα, ότι 
λέγει μόνον αίτιον ΥΙου και Πνεύματος τόν Πατέρα, ότι 
δέχεται τόν ΥΙόν και τό άγιον Πνεύμα έξ ένός καί τού αύ- 
τοϋ προσώπου, και μάλιστα ευθέως έξ αύτοϋ όμφότερα, 
καί δεικνύει πολύθεον τόν φρονοϋντα διαφορετικό, τΙ θό 
είπουν; Πράγματι διδάσκων πώς εις τό τρία πρόσωπα εί
ναι εις Θεός λέγει, «Τό πρόσωπα τού όνθρώπου όλα δέν 
έχουν τήν ϋπαρξιν ευθέως όπό τό ίδιον πρόσωπον, ώστε 
οϋτω πλήν τών αίτιατών καί τό αίτια είναι πολλά καί διά
φορα. ’Επί τής όγίας Τριάδος δέ δέν συμβαίνει οΰτω, διότι 
έν καί τό αύτό είναι τό πρόσωπον τού Πατρός, όπό τό 
όποιον γεννδται ό Υιός καί έκπορεύεται τό άγιον Πνεύμα. 
Διό τούτο μετά πεποιθήσεως λέγομεν κυριολεκτικώς τόν 
ένα αίτιον μέ τό αίτιατά αύτοϋ ένα θεόν»11*. Τόσον προσε- 
κτικώς 6έ έφρόντισε νό δείξη ότι ή έκπορευτική ίδιότης 
υπάρχει μόνον είς τόν Πατέρα, ώστε νό φέρη μάρτυρα 
τόν μεταξύ τών βασιλέων θειον ύμνωδόν Δαβίδ, λέγοντα 
ότι τό άγιον Πνεύμα έκπορεύεται όχι μόνον έκ τού Πα
τρός, όλλ* έκ τής (δίας τής ύποστάσεως αύτοΰ. Ούτω είς 
τόν Περί θεογνωσίας λόγον, όφού έφίλοοόφησεν όχι όλί- 
γα περί Πατρός καί Υίοϋ προηγουμένως, λέγει ότι «Πνεύ
μα δέν έννοεϊ τό έκπορευόμενον όπό τήν πατρικήν ύπό- 
στασιν* διό τούτο καί ό Δαβίδ είπε Πνεύμα στόματος, διό 
νό βεβαιώση ότι ή έκπορευτική ίδιότης ύπάρχει μόνον είς 
τόν Πατέρα»19*. Τί υπάρχει σαφέστερον ή βεβαιότερον ή I- 
σχυρότερον ή όποδεικτικώτερον όπό αυτούς τούς λόγους 
περί τούτο ότι τό Πνεύμα δέν έκπορεύεται καί έκ τού Υίοϋ;

Διότι έόν έξεπορεύετο καί έξ αύτοϋ, δέν θό ήτο έκότερον 
ευθέως έζ ένός προσώπου, ούτε θό εΐχομεν τό δικαίωμα 
νό λέγωμεν ότι σεβόμεθα μίαν όρχήν θεότητος καί νό ίσχυ- 
ρ£ώμεθα ότι τό τρία πρόσωπα είναι είς б о б е  Έόν, ώς 
τό αίτιατόν, ήτο καί τό αίτιον είς δύο πρόσωπα, όπως no-
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ιό αίτιον έν δνοί προοώηοις ήν ώς καί έφ' ημών όράται, 
ονδ* &ν ήν ή έκπορεντική Ιδιόιης μόνον τον Πατρός, εϊ 
καί ό ΥΙός ιό έκπορεύειν είχε* ννν δέ μόνφ τφ Πάτοι 
προοονοαν ανιός τε δ Ννοοαέων Γρηγόριος πιστόνιαι και 

5 τόν δεοπάιορα Δαβίδ προάγει τιροοπιοτονμενον, μάλλον δε 
ιό Π  ν εν μα ιό άγιον ιό διά ιών προφητών λαλήοαν.

51. 'Ορρς τάνάνι ία οαφώς τον Πνεύματος φρονών και 
άπενανιίας έκείνου δογματίζων και μαχόμενος, άλλ* ον δεο- 
λογών ιό Πνεύμα, πονηρός διαιτητής δεογόνον δεόιητος 

10 γενόμενος καί ιών τον θεόν Πατρός Ιδίων άποοιερητής, 
κινών καί μειαφέρων ιάς άκινήιονς Ιδιότητας καί ιό οαν- 
ιον μέρος κυκών καί οννταράοσων την νπέρ πάντα νονν 
καί αύιόχρημα έίρήνην; ΤΙ οΰν, ού φρίττεις τανι* άκονων 
καί άφίοιαοαι πρός τάχος της δεινής κακοδοξίας καί δρη- 

15 νεις ιόν πρώην βίον ώς μη εύοεδώς άνύσας;
*Αλλ* Ιδωμεν καί την προτεινομένην νπ* ανιών άρτίως 

ιον Νύοοης μαριυρίαν καί πρός δύναμιν άναδεωρήοαν- 
τες αόιην άνακαδάρωμεν τοίς πάοι ιό έν τανι η δύσληπτο ν, 
δ αύτοϊς και την πλάνην ώς έπίπαν άπειργάοαιο· είδε δ* ήν 

20 χαΐ αίηονς καιδάραντας, έξελέοδαι τής άπάτης. *Αλλά ονν- 
τείνατε παρακαλώ ιόν νονν οί ννν τε καί αΰδις ένίενξό- 
μενοι. Πάντα μέν γάρ τ* άνδρός τοντονί τά ρήματα βαδεί- 
ας έχειαι φρενός, τά δέ περί θεόν ώς μάλιοτα καί τού
των μάλλον ιό ννν προτεδηοόμενον ήμϊττ γράφων γάρ Πρός 

25 ^όάάόιον, διά τί, μίαν δεότητα έπί Πατρός καί Υίον 
χαΐ Πνεχψατος άγίον λέγοντες, τρεις δεοός λέγειν άπα- 
γορεύομεν, το παντάπαοιν ένιαϊον παροκηήοας τής δείας φν- 
σβως, «εί δέ τις», φηοί, ασνηοφαντοίη τόν Λόγον ώς έκ 
τον μή δέχεοδαι τήν κατά φνσιν διαφοράν μίζίν τινα τών 

90 νποοτάοεωι καί άναπύκληοιν καταοκενάζοντα, τοντο περί 
τής τοιαντης άπολογηοόμεδα μέιιψεως* δτι τό άπαράλλακτον 
τής δείας ρύσεως όμολογονντες την κατά τό αίτιον καί 
altiaiov διαροράν οδκ άρνούμεδα, έν ф μόνφ διακρίνε- 
οδαι τό έτερον τον έτέρον καταλαμδάνομεν, τφ τό μέν αΤ«
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ρατηρείται καί εις ήμός, ή έκπορευτική ίδιότης δέν θά 
ανήκε μόνον εις τόν Πατέρα, άφοϋ καί ό Υιός θά είχε τό 
έκπορεύειν. Τώρα όμως ό Γρηγόριος Νύοοης βεβαιώνει ό 
ίδιος ότι ύπάρχει μόνον εις τόν Πατέρα και προβάλλει τόν 
θεοπότορα Δαβίδ ώς έπιβεβαιωτήν, μάλλον δέ τό άγιον 
Πνεύμα τό λαλήσαν διά τών προφητών.

51. Βλέπεις ότι, φρονών σαφώς τά ένόντια τού Πνεύ
ματος, καί δογματικών άντιθέτως πρός έκεΐνο καί πολέ
μων, άλλ' όχι θεολογών, τό Πνεύμα, έγινες πονηρός διαι
τητής τής θεογόνου θεότητος καί άποοτερητής τών Ιδιο
τήτων τού Θεού Πατρός, κινών καί μεταφέρων τάς άκι- 
νήτους ιδιότητας καί ώς πρός έσέ άναμιγνύων καί συν- 
ταρόσσων τήν υπέρ πάντα νοϋν καί καθόλου ειρήνην; Δέν  
Φρίττεις λοιπόν άκούων ταϋτα, δέν άπομακρύνεσαι τό τα- 
χύτερον άπό τήν δεινήν κακοδοξίαν καί δέν θρηνείς τόν 
προηγούμενον βίον ώς άσεβώς διανυθέντα;

Αλλ* άς Ιδωμεν καί τήν προτεινομένην ύπ' αυτών τε
λευταίως μαρτυρίαν τού Νύοοης καί, άφοϋ τήν έπιθεωρήσω- 
μεν κατά δύναμιν, άς διαοαφηνίσωμεν εις όλους τό εις 
αυτήν δύσληπτον, τό όποιον κυρίως προεκόλεσεν εις αυ
τούς καί τήν πλάνην' είθε δέ νά ήτο δυνατόν, καθαίροντες 
καί αύτούς, νό τούς όπεμακρύνωμεν άπό τήν άπάτην. 'Αλ
λά έντείνατε παρακαλώ τόν νοϋν οί τώρα καί οί έπειτα 
άναγνώσται. Βεβαίως όλα τά λόγια τού όνδρός τούτου 
περικλείουν βαθείαν έννοιαν, πολύ περισσότερον δέ τά πε
ρί θεού καί τούτων περισσότερον τό τώρα προβαλλόμενον 
άπό ήμδς. Γρόφων ούτος Πρός Άβλάβιον, διατί, λέγοντες 
μίαν θεότητα έπί Πατρός καί Υιού καί άγιου Πνεύματος, 
άρνούμεθα νά είπωμεν τρεις θεούς, όφοϋ παρέστησε τό 
καθ' άλα ένιαϊον τής θείας φύσεως, λέγει, «έάν δέ διαβά- 
λη κανείς τόν λόγον, άτι έκ τής μή άποδοχής τής κατά 
φύσιν δισφοράς έννοεί κάποιαν μΐΕιν καί άνοκύκλωαιν 
τών ύποστόσεων, τούτο θά όπολογηθώμεν δΓ αυτήν τήν 
μομφήν' άτι όμολογούντες τό όπαράλλακτον τής θείας φύ- 
οεως δέν άρνούμεθα τήν κατά τό αίτιον καί αίτιατόν δια
φοράν, κατά τό όποιον μόνον κσταλαμβάνομεν τήν διά-
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τιον πίστευε tv είναι, τό δέ έκ τον αίτιου. Και τον έξ αι
τίας δντος πάλιν άλλην διαφοράν έννοούμεν. Τό μεν γάρ 
προσεχώς έκ τον πρώτον, τό δέ διά ιού προσεχώς έκ τον 
πρώτον' ώστε καί τό μονογενές άναμφίδολον έπί τον Υιόν 

5 μένειν καί τό έκ τον Πατρός είναι τό Πνεύμα μη άμφιδάλ.- 
λειν, της τον Υιού μεσιτείας καί έαντφ τό μονογενές φν- 
λαττούσης καί τό Πνεύμα τής φυσικής πρός τόν Πατέρα 
οχέοεως μη άπειργονοηςν.

52. Τούτο δη πρώτον ένταύδα λεκτέον άν είη πρός Λα- 
10 τίνους' έπειδήπερ υμείς ον τό έξ αίτιας μόνον, άλλά καί 

τό αίτιον έν δνσίν ο'ίεοδε προσώποις (έν γάρ δυαι προσώ- 
ποις τίδεοδε την αίτίαν τον δείον Πνεύματος καί έν έκα- 
τέρφ ιόντων διαφόρως), εϊπερ έφρόνει καδ9 υμάς ό τής 
Νύοσης ούτος φανότατος φωοτήρ, διείλεν άν πρό τον αί- 

• 5 τιατον τό αίτιον. Τούτο δέ ποιήοας ονδαμώς δήλός έοτι 
μτγδ* είς νουν λαδών, δπερ νμεις έκ των έκείνου οννάγειν 
πειράσδε λόγων, άη9 ών τφ καλώς οκοπονμένφ καί τά- 
ναντία ιών νμετέρων άναφαίνεται δογμάτων. Τούτο γάρ 
έοιιν δ φηοιν, ώς ό ΥΙός ονκ άπείργει την άμεσον τον 77m'- 

20 ματος πρός τόν Πατέρα σχέσιν, εϊ και μόνος αυτός έοτιν 
ΥΙός. "Επειτα μηδέ τούτο παραλειπτέον οννιδεϊν, ώς με
τά τό είπεϊν δτι «την κατά τό αίτιον και αιτιατόν διαφοράν 
ούκ άρνούμεδα», αΐτιατόν όμον μετά τον Πνεύματος \ ι ί  
τόν ΥΙόν είπών, έπήνεγκεν, «έν φ  μόνφ διακρίνεσδαι τό 

2S έτερον τον έτέρον καταλαμβανόμενη, φανερώς άπαγορενων 
την λατινικήν καινοτομίαν, ώς ον μόνον αΐτιατός, (Шек καί 
αίτιός έοτιν 6 ΥΙός, καί πάσας τούτων έν βραχεί τάς επι- 
νενοημένας διαφοράς άποοειόμενος, δτι πρώτον μέν 6 Πα
τήρ αίτιόν έοτιν έπί τού Πνεύματος, δεύτερον δέ 6 ΥΙός, 

30 »α2 δοα τούτοις παραπλήσια· έν μόνφ γάρ, φηοι, τφ αϊτίφ 
καί τφ αίτιατφ την δείαν φνοιν κατανοούμεν, και τό μέν 
αίτιον oiVn έν δνπί προσώποις δεωρούμεν, τον δέ αΐτιατού 131

131. Πρός ΑΟλάβιον PG 45,133 Β.
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κρισιν τοϋ έτέρου άπό τό έτερον, μέ τό νά πιστεύωμεν ότι 
τό μεν είναι αϊτιον, τό δέ είναι έκ τοϋ αιτίου. Καί τοϋ δντος 
έΕ αιτίας πάλιν έννοοϋμεν άλλην διαφοράν' διότι τά μέν 
εν προέρχεται εϋθέως άπό τά πρώτον, τό δέ άλλο διά 
τοϋ ευθέως άπό τά πρώτον, ώοτε καί τά μονογενές έπί 
τοϋ Υίοϋ νά παραμένη άναμφίθολον καί ή προέλευσις τοϋ 
Πνεύματος έκ τοϋ Πατρός νά μή άμφισθητηται, άφοϋ ή' 
μεσιτεία τοϋ Υίοϋ φυλάσσει είς αυτόν τά μονογενές καί 
δέν έμποδίΖει τό Πνεύμα άπό την φυσικήν σχέσιν πράς 
τόν Πατέρα»1·1.

52. Τοϋτο δέ έπρεπε νά λεχθή ένταϋθα πρώτον πράς 
τούς Λατίνους' έπειδή σείς θεωρείτε είς δύο πρόσωπα όχι 
μόνον τό έΕ αίτιας άλλά καί τά αίτιον, (διότι τήν αίτίαν 
τοϋ θείου Πνεύματος τοποθετείτε είς δύο πρόοωπα καί 
μάλιστα διαφόρως είς έκάτερον τούτων), έάν ό φωτεινό
τατος οϋτος φωστήρ τής Νύσσης έφρόνει συμφώνως πράς 
σας, θά διήρει πρά τοϋ αίτιατοϋ τό αίτιον. Δέν είναι όμως 
καθόλου πρόδηλον ότι έπραΕε τοϋτο ούτε άτι έσκέφθη αύ- 
τά τά όποιον σείς προσπαθείτε νά συναγάγετε άπό τούς 
λόγους έκείνου, άπό τούς όποιους διά τόν καλώς έΕετά- 
Ζοντα παρουσιάζονται τά άντίθετα άπά τά ίδικά σας δόγμα
τα. Διότι τοϋτο είναι έκείνο τό όποιον λέγει, άτι ό ΥΙός 
δέν έμποδίΖει τήν άμεσον πράς τόν Πατέρα σχέσιν τοϋ 
Πνεύματος, δν καί μόνον αύτός είναι Υίός. "Επειτα δέν 
πρέπει νά θεωρήσωμεν άΕιον παραλείψεως οϋτε τοϋτο, 
άτι μετά τήν φρόσιν «δέν άρνούμεθα τήν κατά τά αίτιον 
καί τά αίτιατάν διοφοράν», όπου άφοϋ μαΖί μέ τό Πνεύμα  
είπε καί τόν ΥΙόν αίτιατόν, προσέθεσε, «κατά τό όποιον 
μόνον καταλομθάνομεν άτι διακρίνεται τό έν άπό τό άλ
λο», φανερώς άρνούμενος τήν λατινικήν καινοτομίαν, άπ  
άχι μόνον αίτιατός άλλά καί αίτιος είναι ά Υίός, καί άπορ- 
ρίπτων ουντόμως άλας τάς τεχνητός διαφοράς τούτων, 
άτι αίτιον έπί τοϋ Πνεύματος είναι πρώτον μέν ό Πατήρ, 
δεύτερον δέ ό Υίός καί τά παραπλήσια μέ ούτά* διότι λέ
γει. μόνον κατά τό αίτιον καί τό αίτιατόν κατανοοϋμεν 
τήν θείαν φύσιν, καί τό αίτιον μέν δέν τό παρστηροϋμεν
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μόνον ταύτην την έν όνοι προσώποις διαφοράν έ ν νοούμε ν, 
ήτις έοτίν ονχ ότι ιό μέν τούτων και αίτιόν έοτι, τό 0k 
μόνον αίτιατόν, ώς Ιταλοί φρονούσι, μάλλον δέ παραφρο- 
νονοιν, άλλ* ότι τό μέν ΥΙός έοτι, τό δέ ονχ Υιός. Καί 

5 ονκ άηείργεται τούτο παρά τής τον Υιόν πρός τόν Πατέ
ρα κατά φύσιν ένώοεως. Ειπών γάρ ανωτέρω τον λόγον, 
ιί έοτι τα τρία ταύια, ό Πατήρ, ό ΥΙός καί τό Πνεύμα 
τό άγιον, δτι μία ύπερονοιος ονοία, δεικνυς έπειτα πώς ε- 
οτι τά τρία ταντα, άρα αίτιατώς ώς έχοντά τι καί αίτιον, 

10 ή άναιτίως πάντη, φηοίν δτι τό μέν αυτών έοτιν αίτιον, 
τό δέ αίτιατώς έχει τό είναι, αίτιατώς δέ φησιν έχει το 
είναι ό ΥΙός τε και τό Πνεύμα τό άγιον.

Γι3. 4 Αρ* ούκ έντεύδεν έίειξεν ενταΰιδα έν είναι μό
νον αίτιον τό ληφδέν έκ τών τριών, δηλονότι τόν Πατέρα 

15 μόνον; Είτα δέλων δειξαι πώς τών δύο τούτων προσώ
πων έκάτερον αίτιατώς έοτιν, ίνα μή τις νομίση, καδάπεο 
οί Λατίνοι, πάλιν έκείνην την τού αίτιου καϊ αίτιατόν 
διαφοράν xui έπι Υίον και Πνεύματος είοάγειν, φηοί na
ff ώς, δτι έπι τούτων άλλην διαφοράν έννοονμεν. Λατίνοι 

20 δέ άντιδεϊκώς τούτφ φαοϊν ονχ άλλην, <Ша την αύτήν 
και τού αγίου πάλιν, πώς αίτιατώς έχει τό είναι ό Υιός 
ηάναι προδεμένον, αυτοί πώς αίτιός έοτι φάναι ανκοφαν- 
τονοιν αύτόν. Τό μέν γάρ είναι τόν Ύίόν άπωοονν αίτιον, 
ονδαμή δείχννται λέγων ή φρονών ό δεοφόρος ούτος, και 

25 μτίλιοτα έν τοίς άρτίως προκειμένοις ρήμαοιν αυτού. Άλλα  
τό αίτιατώς μέν *αι τούτον νπάρχειν, καδάπεο καί τό Πνεύ
μα τό άγιον, αίτιατώς μέντοι γεννητώς, αίτιατώς δέ και τό 
Πνεύμα ιό άγιον νπάρχειν, ού γεννητώς δέ.

Άμη οτέρο)ν γάρ λεγομένων, τον Πατρός καί έκ Πα- 
30 τρός, Υίον δηλονότι καί Πνεύματος, τω Πατρί προσεχές 

ό μεγαλόνονς είπε τόν Υίόν, διά μέσον δέ αύτον, προσε
χούς δντος τφ Πατρί, έκ Πατρός είρηκε τό Πνεύμα νό
στιμε τον, άλλ* од» έκπουενόμενον διά μέσον τον Υίον, πά-
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εις δύο πρόσωπα, μόνον δέ εις τό αίτιατόν έννοοΰμεν αυ
τήν τήν εις δύο πρόσωπα διαφοράν, ή οποία είναι όχι ότι τό 
μέν εν έΕ αύτών είναι καί αίτιον, τό δέ άλλο μόνον αίτια- 
τόν, όπως φρονούν μάλλον δέ παραφρονούν οι Ιταλοί, 
άλλ* ότι τό μέν έν είναι Υιός, τό δέ άλλο όχι Υιός. Καί 
τούτο δέν έμποδίέεται άπό τήν κατά φύσιν ένωοιν τού 
Υιού πρός τόν Πατέρα. Διότι, άφοϋ είπεν εις προηγούμε- 
νον σημείον τού λόγου, τί είναι τό τρία ταϋτα, ό Πατήρ, ό 
Yi6c καί τό άγιον Πνεύμα, άτι είναι μία ύπερούσιος ούσία, 
καί έδειΕεν έπειτα πώς είναι τό τρία αύτά, άρά γε αίτιατώς 
ώς έχοντα καί κάτι άπό τό αίτιον ή έντελώς άναιτίως, λέ
γει άτι τό μέν έν έζ αύτών είναι αίτιον, τό δέ άλλο έχει 
τήν ϋπαρξιν αίτιατώς, αίτιατώς δέ λέγει έχει τήν ΰπαρΕιν 
ό Υιός καί τό άγιον Πνεύμα.

53. "Αρά γε δέν έδειξε μέ αύτό έδώ άτι έν μόνον εί
ναι τό ληφθέν αίτιον έκ τών τριών, δηλαδή μόνον ό Πα
τήρ; "Επειτα, θέλων νά δείξη πώς έκάτερον τών δύο τού
των προσώπων είναι αίτιατώς, διά νά μή νομίση κανείς, 
όπως οί Λατίνοι, άτι εισάγει πάλιν έκείνην τήν διαφοράν 
αίτιου καί αίτιατοϋ καί έπί τού Πνεύματος, λέγει σαφώς 
άτι έπί τούτων έννοοΰμεν άλλην διαφοράν. Ο Ι δέ Λατίνοι 
έν άντιθέσει πρός αύτόν λέγουν άτι δέν είναι άλλη, άλλά 
ή ίδια. Καί όταν πάλιν ό άγιος είχε τήν πρόθεσιν νά είπη 
πώς έχει αίτιατώς τό είναι ό Υιός, αύτοί τόν διαβάλλουν 
άτι λέγει πώς είναι αίτιος. "Ομω ς τό άτι είναι όπωσδήποτε 
αίτιος ό Υιός, πουθενά δέν δεικνύεται νά λέγη ή φρονή ό 
θεοφόρος ούτος Πατήρ καί μάλιστα εις τά τελευταίως 
παρατιθέντα λόγια του. Άλλά  δεικνύεται άτι καί ούτος λέ
γει άτι καί αύτός υπάρχει αίτιατώς. άπως καί τό άγιον 
Πνεύμα, αίτιατώς άμως γεννητώς, αίτιατώς δέ άτι ύπόρχει 
καί τό άγιον Πνεύμα, άχι γεννητώς δέ.

Πράγματι λέγονται άμφότερα, τού Πατρός καί έκ τού 
Πατρός, δηλαδή τού Υιού καί τού Πνεύματος, ά μεγαλό- 
νους είπε άμεσον πρός τάν Πατέρα τόν Υιόν, διά μέσου 
δέ σύτού τού όμέσου πρός τόν Πατέρα είπε νοούμενον τό 
Πνεύμα έκ τού Πατρός. άλλ* άχι έκπορευόμενον διά μέ*
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л»' olor έκεϊνο λέγων, διι τον αιτίου και πρώτον ώς αιτί
ου Πατρός φώτων δντος τε και λεγομένου, τοντέοτιν ΥΙον 
καϊ Πνεύματος (άμφω γάρ, άλλ* ονχ δ Υίδς μόνος δεντερεν- 
ει του Πατρός, ώς και Γρηγόριος δ θεολόγος έν τοις 3Έπε- 

6 οί φηοι) τον γονν πρώτον πρδς άμφότερα ταντα Πατρός 
των φώτων λεγομένου ( έκ γάρ των λογιών ούκ άν εϋροις 
έτέραν αύτοΰ έπωννμίαν) των έξ αίτιον τούτου 6ντων, τό 
γεννητώς έκ φωτός προερχόμενοι> φως προσεχώς τφ Πα- 
τρϊ νοείται πάραυτα, καύάπερ και αύτδς 6 Ννσοης έν τώ 

10 δευτέρφ των Πρδς Εύνόμιον διατείνεται γραφών, «ώς ούκ 
άν Πατήρ κεχωριομένος άφ* έ αν τον νοηύείη μη υιού ουνημ- 
μένον διά της τον πατρός έκφωνήσεως», και πάλιν, «εις 
τδν Πατέρα την πίοτιι* έχοντες, όμον τφ άκούσαι τδν Πα
τέρα ονμπαραδεξόμεύα τη διανοίμ κα\ τδν Υίόν».

15 54. Ό  μέν ούν Υιός έκ τον Πατρός καϊ ϊοτι καϊ νοεί
ται, τό δέ Πνεύμα τό άγιον δι* έαντό μέν έκ προβολέαις 
είη άν και νοηύείη, άλλ* ούκ έκ Πατρός, διά δέ τον προ
σεχώς νοονμένου έκ Πατρός Υιού, καϊ έκ Πατρός είη άν 
τό Πνεύμα, έκπορενοντος μέν αύτό τό Πνεύμα, γεννών- 

20 τος δέ τόν Υ16ν. *Εκ γονν τον γεννώντος τό μή γεννητόν 
Πνεύμα πώς άν ρηύείη; Ου διά τόν Υίόν μονογενή τε δν- 
τα χαΐ διά τούτο προσεχώς εύϋνς τφ γεννώντι οννοονμενον 
καί τό γεννητόν έαυτον ποιούντο μόνον ίδιον καϊ συντη
ρούντο, τό δέ Πνεύμα δεικνύνια ον γεννητώς δν έκ τον 

28 Πατρός; Διά τον Υϊού άρ* έχει τό είναι καί νοεισδαι έκ 
Πατρός τό Πνεύμα· δι* έαυτον δέ έκ προβολέως άμέοως 
καί αύτό προβαλλοιμένον. Διό, καύάπερ έφημεν, ούδ* αίτιον, 
еШ* αίτιατόν είπε μόνον τόν Υίόν καί έπίοης τφ Πνεύματι 
αίτιατόν* και όμοίως κατά τό αίτιον ταύια διέοτειλεν άπό 

30 Πατρός, καίτοι κατά τήν των Λατίνων έκδοχήν ονχ όν
τως δύει φάναι.

*Αλλά, καύάπερ ϊφψιεν, τό αίτιον πρώτor διελεϊν διά 132 133 134 135

132. Ίοκ. 1,17.
133. θεολογικά Ιπη 3. Пср) του άγΙου Πνεύματος 24 ■ 26.
134. Πρός Εύνόμιον 2. PG 45. 469 Β.
135. Αύτόθι PQ 45, 512 Α.
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σου τοϋ Υιού, ώσάν νά έλεγε πάλιν έκεϊνο, δτι, άφοϋ τό 
αίτιον καί πρώτον ώς αίτιον είναι καί λέγεται Πατήρ των 
φώτων1”, ήτοι τοϋ Υίοϋ καί τοϋ Πνεύματος (διότι όμφότε- 
ρα, άλλ’ όχι μόνον ό Υιός έρχεται δεύτερος εις τόν Πατέ
ρα, όπως ό Γρηγόριος ό Θεολόγος λέγει εις τά "Επη1*1). 
Αφοϋ λοιπόν τό πρώτον λέγεται δΓ άμφότερα ταϋτα Π α 

τήρ τών φώτων (διότι όπό τά λόγια δέν θά ήτο δυνατόν 
νά εϋρπο άλλην έπωνυμίαν του), τά όποια προέρχονται έκ 
τοϋ αιτίου τούτου, τό προερχόμενον γεννητώς έκ φωτός 
φώς αύτοστιγμί νοείται εύθέως εις τόν Πατέρα, καθώς καί 
ό ίδιος ό Νύσσης διατείνεται γράφων είς τό δεύτερον βι- 
θλίον τών Πρός Εύνόμιον, «ότι δέν θά ήτο δυνατόν νά 
νοηθή πατήρ χωριστά άφ’ έαυτοϋ, δν δέν συνδέεται υΙός 
διά τής έκφωνήσεως τοϋ πατρός»1*4, καί πάλιν, «έχοντες 
τήν πίστιν είς τόν Πατέρα, μαΖί μέ τό άκουσμα τοϋ Πα
τρός παρεδέχθημεν μέ τήν διάνοιαν καί τόν υιόν»11*.

54. Ό  μέν Υ Ιός λοιπόν είναι καί νοείται έκ τοϋ Πα
τρός, τό δέ άγιον Πνεϋμα πρέπει δΓ έαυτό μέν νά είναι 
καί νά νοηθή έκ προβολέως, άλλ’ όχι έκ Πατρός, διό δέ 
τοϋ όμέσως νοουμένου έκ Πατρός ΥΙοϋ θά ήτο τό Πνεϋμα 
καί έκ Πατρός, τοϋ έκπορεύοντος αύτό τό Πνεϋμα, γεν- 
νώΥτος δέ τόν Υιόν. Πώ ς όμως θά έλέγετο ότι τό μή γεν- 
νητόν Πνεϋμα είναι έκ τοϋ γεννώντος; "Οχι λόγω τοϋ 
Υίοϋ, ό όποιος είναι μονογενής καί διά τοϋτο συννοείται 
όμέσως ευθύς είς τόν γεννώντα, κάμνει ιδιότητά του καί 
συντηρεί μόνον τό γεννητόν, δεικνύει δέ ότι τό Πνεϋμα 
είναι έκ τοϋ Πατρός όχι γεννητώς; "Αρα τό Πνεϋμα έχει 
τό είναι καί τό νοεϊσθαι έκ τοϋ Πατρός διά τοϋ Υίοϋ. καθ' 
έαυτό δέ προβαλλόμενον καί τό ίδιον όμέσως έκ προβο
λέως. Διά τοϋτο. όπως εΐπομεν, δέν είπεν αίτιον, όλλό μό
νον αίτιατόν τόν Υιόν καί μάλιστα έξ ίσου αίτιατόν μέ τό 
Πνεϋμα’ καί διέκρινε ταϋτα άπό τόν Πατέρα όμοίως κατά 
τό αίτιον, μολονότι κατά τήν έκδοχήν τών Λατίνων δέν 
έπρεπε νά είπη ούτως.

'Αλλά, όπως εΐπομεν. άφοϋ είπε πρώτον νά διαιρέσουν



288 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ПАЛАМА

τον και* αγίους έμμέοον και αμέσου, ώς έν όνοϊν ουτω κατ' 
αντονς και ιό αίτιον νποοτάοεοιν δοώμενον, εϊτα τω λόγω 
προϊών καί έκ τον Πατρός εύδυς νοεϊσάαι τόν ΥΙόν είπαjv 
καί την αϊτίαν προοτιάείς, έχρήν εϊπεΐν, εΐ κατά Λατίνους 

5 ήν φρονών, ίνα μη μόνον αίτιατός ό Υιός, άλΟ,ά καί αίτιος 
άναφανή' ό δέ, τοντο μέν ούδαμώς φηοιν, άλλ9 'ίνα9, ψηοί, 
* μόνος ών γενν^τός άναφανή9 ταντό δ9 ειπεϊν αίτιατός τόν 
τρόπον τοϋτον. Πον τοίνυν έντανίΥ όράτε τόν Υιόν, ον νά
νον αίτιατός ών άνακηρνττεται;

10 55. Καί τοΰτο δέ μοι λάβε κατά νουν, ότι μηδέ συνερ
γούσαν είρηκεν ό μέγας ούτος την μεσιτείαν τον Υίον, <Ш« 
μή άπείργονοαν, τοντέστι μη κωλνουσαν άμέαως έκ τον Πα
τρός καί ιό Πνεύμα έκπορενεσ&αι. Ποιήοωμεν δ* ώς ενι 
φανεράν καί διά παραδειγμάτων την διάνοιαν. *Εκ τον πν- 

15 ρός άμέοως καί τό φως καί ό άτμός προέρχεται' ού γάρ έ
τερον διά άατέρον. Τό τοίννν πνρ έπειληιμμένον ΰλης άτμί- 
ζειν &μα καί φωτίζειν πέφνκε, τό μέν φως οϊα δή γεννών. 
τόν ατμόν δέ έκπορενον. %Εκ μέν οϋν τον φωτίζοντος ιυ 
7 ώς προσεχώς καί έατι καί δι έαντον νοείται έξ αντον· ώο- 

20 αντως και ό άτμός έκ τον άτμίζοντος. ΕΙ δέ τόν άτμόν φαίη 
τις έκ τον φωτίζοντος, διά τό φως έρεί, διά τον φωτός νοή- 
οας τόν ατμόν έκ τον φωτίζοντος, τής μεσιτείας τον φωτός 
και έαντφ τό μονογενές φνλαττονσης καί τόν άτμόν μή άπειρ- 
γονοης τής πρός τό φωτίζον οχέοεως, τοντέοτι μή έμποδι- 

25 ζονοης άμέοως είναι έξ αύτον.
9Αλλ', εί βονλεσδε, καί έτερον παράδειγμα προοάώμεν, 

οό καινόν ονδ* άηδες τοΐς άεολόγοις, σαφήνειας χάριν πλείο- 
νος. Ό  Κάϊν νίός υπήρχε τοΓ* Ά δάμ  καί μονογενής αύτφ 
πρό τον τεκεϊν τονς άλλους, ή δέ Εϋα τμήμα τον *Αδάμ. 

30 Πατρός τοίννν γενομένον τον 9Αδάμ, Πατρός ήν ή Εϋα 
τμήμα* καί έγένετο Д># καί ένοείτο τότε τμήμα Πατρός έπ' 
άληάείας πόσης διά τον Κάϊν καί είναι καί νοεϊοδαι και
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τό αίτιον διά του κατ’ αύτούς έμμέσου καί όμέσου, ώς 
παρατηρούμενον ούτω κατ’ αυτούς είς δύο ύποστόσεις τό 
αίτιον, έπειτα άφοΰ προχωρών είς την διαπραγμάτευσιν 
είπε νά νοήται καί ό Υίός ευθύς έκ του Πατρός καί προσέ
θεσε τήν αιτίαν, έπρεπε νά είπη, δν είχε τό λατινικόν φρό
νημα, διά νά μή είναι μόνον αίτιατός ό Υίός, όλλά νά πα- 
ρουσιασθη καί αίτιος. Εκείνος όμως, δέν λέγει τούτο κα
θόλου, όλλά λέγει διά νά φανή ότι είναι ό μόνος γεννη- 
τός\ ήτοι αίτιατός, μέ τόν τρόπον τούτον. Πού λοιπόν 
βλέπετε έδώ τόν Υίόν, τού οποίου άνακηρύσσεται μόνον 
αίτιατός;

55. Λάβε δέ καί τούτο κατά νούν, ότι ό μέγας ούτος 
δέν είπεν ούτε ότι συνεργεί ή μεσιτεία τού Υίοϋ, όλλά ότι 
δέν έμποδι'Ζει, δηλαδή δέν παρακωλύει νά έκπορεύεται ό- 
μέσως έκ τού Πατρός καί τό Πνεύμα. "Α ς  καταστήσωμεν 
δέ κατά τό δυνατόν σαφή καί διά παραδειγμάτων τήν έν
νοιαν. ’Από τό πύρ προέρχεται όμέσως καί τό φως καί ό 
άτμός* διότι δέν είναι τό έν άπό τό άλλο. Τό πύρ λοιπόν 
όταν έγγίοη Εύλα έχει τήν Ιδιότητα νά άτμίΖπ καί φωτίΖπ 
συγχρόνως, ώσάν τό μέν φως νά γεννά, τόν δέ ότμόν νά 
έκπορεύη- Τό φώς λοιπόν είναι άμέοως έκ τού φωτίΖοντος 
καί καθ’ έαυτό νοείται έΕ αύτοϋ' όμοίως καί ό άτμός έκ 
τού άτμίΖοντος. ’Εάν δέ έλεγε κανείς τόν άτμόν έκ τού 
φωτίΖοντος, θά τό είπη διά τό φώς, διά τού φωτός νοή- 
οας τόν άτμόν έκ τού φωτίΖοντος άφού ή μεσιτεία τού 
φωτός διατηρεί καί είς έαυτό τό μονογενές καί τόν άτμόν 
δέν παρακωλύει άπό τήν σχέσιν μέ τό φωτίΖον. δηλαδή 
δέν τόν έμποδίΖει νά είναι άμέοως έΕ αύτοΰ.

’Αλλά, έάν θέλετε, ός προσθέσω μεν χάριν περισσοτέ- 
ρας σαφηνείας καί δλλο παράδειγμα, όχι νέον ούτε άσή- 
νηθες είς τούς θεολόγους. Ό  Κόϊν ήτο υίός τού Ά δ ό μ  καί 
μονογενής του. πρίν γεννήση τούς άλλους, ή δέ Εϋα ήτο 
τμήμα τού Άδόμ. "Οταν λοιπόν ό Ά δόμ  έγινε πατήρ, ή 
Εύα ήτο τμήμα πατρός* καί ήδύνατο νά λέγεται καί νά 
νοήται τότε τμήμα πατρός μέ δλην τήν άλήθειαν, άποκτή- 
σασα τό νά είναι καί νοήται καί λέγεται τμήμα πατρός διό

19
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λέγεσδαι паτρός τμήμα κτηοαμένη, τής τον υιόν τούτου 
μεσιτείας και το μονογενές έαντφ τότε φνλαττονοης και ζ/’/1* 
Εδαν ηατρός είναι τμήμα μη κωλνούσης* άλλ* ον όιά τον- 
το έμμέοως τε και ονκ άμέσως ή Ενα την άρχήν έκ τον 

5 *Αδάμ έτμήδη. Ά ρ ε ις  τοίνυν την χρονικήν αρχήν τε και 
διάσταοιν καϊ την έκ συζυγίας γέννησιν και τ' άλλ* όσα μή 
δεότητι κατάλληλα, σκότιει τιρός τους τον άγιον λόγους τό 
παράδειγμα και συνήθεις τάληδές.

56. Ά λ λ ' μέν ούτω δι' Υίον νοονμεν έκ γεννητικον, 
10 ταυτδν δ* είπειν άηό Πατρός, τό μή γεννητόν ύπαρχον Πνεύ

μα' διά τόν Υιόν γάρ έατί τε και λέγεται Πατήρ. Δι* αυτόν 
δέ τον Πνεύματος, ον γεννητόν δντος άλλ* έκπορευτον, άμέ
σως έκ τον έκπορεύοντος αύτό νοούμεν, ταύτόν δ' εΐηεϊν έκ 
ηροβολέως. Διά τί γάρ καί ό φερώνυμος θεολόγος Γρη- 

16 γόριος ό μέγας ον Πατέρα μόνον, άλλά καί προβολέα την 
μόνην ηηγαίαν θεότητα καλεϊ; Ού Πατέρα μέν γεννήματος, 
προβολέα δέ προβλήματος; "Ωσπερ οδν έχει τδ γέννημα 
ηρδς τόν γεννήοαντα, ούτως %ξει καϊ τό πρόβλημα ηρός 
τόν προβολέα έαντον, άμέσως δηλαδή έκάτερον. 'Εάν δέ τό 

20 πρόβλημα Πατρός λέγης, διά τόν ΥΙόν έρεϊς.
57. *Εβονλόμην δέ καί περί τής 'διά* διά πλειόνων δεϊξαι, 

<ША τίς έτι χρεία λόγων, δι αυτόν του άγιου Πνεύματος 
ήμιν έρμηνευδείσης; 'Εγώ γάρ έξετάζων τίς δ πρώτος είρη- 
κώς τό άγιον Πνεύμα δι Υίοΰ, μάλλον δέ τίς ό δι9 έπι- 

25 πνοίας δείας τούτο παραδονς ήμιν (οϋδεμίαν γάρ λέξιν ή 
καδ’ ήμας δεολογία φέρει μή διά δείας άποκαλύψεως την 
άρχήν έκπεφαομένην) έξετάζων οδν έγώ τίς 6 πρώτος ον- 
τος είρη-κώς, τοντ* αύτό έαντον τό Πνεύμα τό άγιον
διά τον δεολογικωτάτον έν άποοτόλοις *Ιωάνναν, Γρηγορίφ  

30 τφ δαυματονργφ τής тог θεόν μητρός προτρεψαμένης, ά- 
лοκαλύηΗΐν τε όμοΰ καί έρμηνενοαν εδρον καί ό ουγγραφενς 
τον Γρηγορίον δαυμαοίον Βίου καί τής έν αύτφ άπσκαλύ-
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τοΰ Κάϊν, καθ' δν χρόνον ή μεσολάβησις τοϋ υίοϋ τούτου 
χαί τό μονογενές δΓ έαυτόν έφύλαττε και διά τήν Εΰαν 
δέν ήμπόδιζε τό νά είναι τμήμα ггатрбс. 'Αλλά τούτο δέν 
σημαίνει ότι ή Εϋα εις τήν άρχήν άπεκόπη έμμέοως καί 
όχι όμέσως έκ τοϋ Άδάμ. Άφήνων λοιπόν τήν χρονικήν 
άρχήν καί διάστασιν, τήν έκ συζυγίας γέννησιν καί δσα 
άλλα δέν είναι κατάλληλα είς τήν θεότητα, σύγκρινε τό 
παράδειγμα πρός τούς λόγους τοϋ άγίου καί θά κατανοή- 
σης τά άληθές.

56. Ούτως ήμεϊς νοοϋμεν ότι υπάρχει τό μή γεννητόν 
Πνεύμα δΓ Υίοϋ έκ γεννητικοϋ αιτίου, δηλαδή άπό Πα- 
τρός διότι ούτος διά τάν Υίόν είναι καί λέγεται Πατήρ. 
Διά τοϋ ίδιου δέ τοϋ Πνεύματος, τό όποιον δέν είναι γεν
νητόν άλλ’ έκπορευτόν, νοοϋμεν αυτό όμέσως έκ τοϋ έκ- 
πορεύοντος, δηλαδή έκ προβολέως. Διατί δέ ό φερώνυ
μος θεολόγος Γρηγόριος ό μέγας καλεΐ τήν μόνην πηγαί- 
αν θεότητα όχι μόνον Πατέρα, όλλά καί προβολέα; "Ο χι 
πατέρα μέν γεννήματος, προβολέα δέ προβλήματος; Ό 
πως λοιπόν σχετίζεται τό γέννημα πρός τόν γεννήοαντα. 
οΰτω θά σχετίζεται καί τό πρόβλημα πρός τόν προβολέα 
του, δηλαδή όμέσως έκάτερον. 'Εάν δέ εΐπης τό πρόβλημα 
τοϋ Πατρός, τό λέγεις διό τόν Υιόν.

57. Ή θελον δέ νά δείξω καί περί τής προθέσεως 'διά' 
μέ περισσοτέρας λεπτομερείας, άλλά τί άνάγκη λόγων υ
πάρχει, όφοϋ αϋτη έρμηνεύθη εις ήμάς δΓ αύτοϋ τοϋ άγίου 
Πνεύματος; ’Εγώ έζετόζων ποιος είναι ό πρώτος είπών τό 
άγιον Πνεϋμα δΓ Υίοϋ. μάλλον δέ ποιος ό διδάζας είς 
ήμάς τοϋτο διά θείας έμπνεύσεως (έφ* όσον ή Ιδική μας 
θεολογία δέν έχει οϋτε μίαν λέξιν μή έκπεφρασμένην άρ- 
χικώς διά θείας όποκαλύψεως) * έξετάζων λοιπόν έγώ, 
ποιος είναι αύτός ό όποιος είναι ό πρώτος ό όποιος είπεν, 
εΰρον άτι τό ίδιον τό άγιον Πνεϋμα διά τοϋ θεολογικωτά- 
του όποστόλου Ίωάννου όπεκόλυψε καί ήρμήνευσε δι' έ- 
αυτό, κατόπιν προτροπής τής θεομήτορος πρός Γρηγό- 
ριον τόν θαυματουργόν. Καί ό συγγραφέας τοϋ θαυμασίου 
Βίου τοϋ Γρηγορίου καί τής είς αύτόν όποκαλύψεως, όμώ-
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ψεως, όμώννμός ιε καί άξιόλογος ονχ ήττον, Γρηγόριος γάρ 
iotiv ό Ννοοαέων οϋτος, ού μικρόν ανωτέρω διενκρινή- 
οαντες την ρήσιν έκ ΤΙατρός δι Υίον τό Πνεύμα νοούμε- 
νον ενρήκαμεν, άλΐλ* ούχ έκπορενόμενον δς εύ διι μάλιστα 

5 ποιων, αντοϊς ρήμασι προϋδηκεν ήμΐν την άποκάλυψιν έκεί- 
νην, ουτω πως έν όραχεΐ διατρανούσαν τά τον Πνεύματος· 
«έΥ γάρ», φηοΐ, Πνεύμα άγιον έκ Πατρός καί αυτό την 
ύπαρξιν ϊχον καί δι* Υιόν πεψηνός, δηλαδή τοΐς άνδρώποις·). 
'Ορρς πώς χρή τό Πνεύμα νοειν και λέγειν δι* Υιού; Δηλο- 

10 νΰτι ψανερωδέν τοϊς άνδρώποις δι* αύτον. Οντω τοίνυν 
νόει καί αύτός δπονπερ άν ενρης διά τον Υιού έκ τού Πα
τρός τό Πνεύμα διδόμενόν τε καί π&μπόμενον, εϊγε μη άν- 
τίδεος έδέλεις είναι, άλλ* όμού καί δεοοεβής καί δεοδίδακτος.

58. ΕΙ δέ καί άντϊ της 'διά* την 'έκ* πρόδεσιν τιδέναι 
15 6 ούλο to, μειιψόμεδά σε ούδαμώς, μόνον τάληδές και φρο- 

νών καί προοτιδείς, έκ τον Υίον φανερωδέν ήμΐν τό Πνεύ
μα λέγε* δν δέ την τον Αγίου Πνεύματος νπαρξιν λέγης 
δι* Υίον, ώς έκ τού Υίον ύπάρχονσαν, ώς έκτός υπάρ
χοντα τής εύσεδείας καί τής έκκλησίας έξω οτήοομεν έπεί 

20 γάρ «καί μεμαδήκαμεν Πνεύμα δεϊον σνμπαρομαρτούν τφ 
λόγφ, δύναμιν δν αυτήν έφ* έαντής έν Ιδιαζούοη νποοιά- 
οει δεωρονμένην, έχφαντικήν τον Λόγον, μή χωριοδήναι 
τον θεού έν ф έοτι καί τον Λόγον φ  παρομαρτεϊ δννα- 
μένην», ώς ουνακολονδονοης άδιαστάτως τε καί άχρόνως 

25 τή γεννήσει τής έκπορενοεως, πώς τήν 'διά* έπί τής έκ- 
πορενοεως είς τήν 'έκ* μεταλαμδάνοντες οι*χ άμαρτήοομεν; 
Εύοεόώς οδν είπονπερ ενρεδείη διά τον Υίον έκπορενό- 
μενον τό Πνεύμα τό άγιον, ούκ εϊς τήν 'έκ*, ά 3Λ* είς τήν 
'ονν* πρόδεοιν τήν 'διά* νοήοοιιέν τε καί μεταλητμόμεδα, 

30 ιιετά τού τής δεολογίας έπωνύμον Γρηγορίον λέγοντος, «εϊς 
ήμΐν θεός, ό άναρχος Πατήρ· ή άρχή των πάντων, ό Υίός, 
καί τό ούκ έκ τής άρχής, <LUd συν τή άρχή καί μετά τής 
άρχής άκ τον Πατρός ΪΙνενΛία άγιον». Διό καί αύτός 6 δει· * 137 138

130. Έκθεσις ηΐστεως, PG 10,985 Α.
137. ΓρηγορΙου Νόσσης, Λόγος Κατηχητικός μόγας 2, PG 45,17 Β.
138. Λόγος 42,15, PG 38.478ΑΒ.
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νυμος καί όχι όλιγώτερον όΕιόλογος. είναι ό Γρηγόριος ό 
έπίσκοπος Νύσσης, τοϋ όποιου διευκρινίΖοντες τό λόγιον 
εύρήκαμεν ότι τό Πνεϋμα έννοεϊται έκ τοϋ Πατρός δΓ 
Υίοϋ, όλλ' όχι έκπορευόμενον. Οϋτος κατό άριστον τρό
πον προέβαλεν εις ήμάς τήν όποκάλυψιν έκείνην, έπεΕη- 
γοϋσαν ώς έΕής συντόμως καί τό τοϋ Πνεύματος’ διότι 
λέγει, «εν είναι τό όγιον Πνεϋμα έχον καί αυτό έκ Πα- 
τρός τήν ϋπαρΕιν καί προβληθέν δΓ Υίοϋ, δηλαδή εις τούς 
όνθρώπους»1*·. Βλέπεις πώς πρέπει νά νοοϋμεν καί κα· 
λοϋμεν τό Πνεϋμα δΓ Υίοϋ; Δηλαδή ώς φανερωθέν είς 
τούς όνθρώπους δΓ αύτοϋ. Οϋτω λοιπόν νό έννοης καί ού 
ό ίδιος όπουδήποτε ευρης τό Πνεϋμα νά δίδεται καί στέλ- 
λεται διά τοϋ Υίοϋ έκ τοϋ Πατρός, έάν δέν θέλης νά είσαι 
άντίθεος, άλλό θεοσεβής καί συγχρόνως θεοδίδακτος.

58. Έ άν δέ καί όντί τής 'διά’ θά ήθελες νά θέσης τήν 
πρόθεσιν 'έκ’, δέν θά σέ κατηγορήοωμεν καθόλου, άρκεί 
νά λέγπς, φρονών καί προσθέτων τό όληθές, ότι τό Πνεϋμα 
έφανερώθη είς ήμάς έκ τοϋ Υίοϋ' έάν όμως λέγης ότι ή 
ϋπαρΕις τοϋ άγιου Πνεύματος προέρχεται έκ τοϋ Υίοϋ, θά 
σέ στήσωμεν έΕω άπό τήν Εκκλησίαν ώς εύριοκόμενον 
εκτός τής εύσεβείας. Διότι, άφοϋ «έμόθομεν ότι είς τόν 
Λόγον συνακολουθεί άγιον Πνεϋμα, τό όποιον είναι δύνα- 
μις θεωρουμένη αύτή καθ' έαυτήν είς ιδιαιτέραν ύπόστα- 
civ, έκφαντικήν τοϋ Λόγου, μή δυναμένην νά χωριοθή τοϋ 
θεοϋ είς τόν όποιον εύρίοκεται καί τοϋ Λόγου, τόν όποιον 
παρακολουθεί»1**, καθ' όσον είς τήν γέννησιν συνακολου
θεί άδιαστάτως καί άχρόνως ή έκπόρευσις, πώς δέν θά 
όατοχήοωμεν, δν έπί τής έκπορεύσεως τήν 'διά' άλλάΕω- 
μεν μέ τήν έκ'; Εύσεθώς λοιπόν, δν κόπου εύρεθή δτι τό 
άγιον Πνεϋμα έκπορεύεται διά τοϋ Υίοϋ. θά έννοήσωμεν 
καί θά έκλάβωμεν τήν πρόθεοιν *6ιά» δχι μέ τήν 'έκ άλλό 
μέ τήν σύν*, μαΖί μέ τόν έπώνυμον τής θεολογίας Γρηγό- 
ριον λέγοντα, «είς δΓ ήμάς θεός, ό άναρχος Πατήρ’ ή 
άρχή τών πάντων, ό Υιός, καί τό όχι έκ τής άρχής, άλλά 
μαΟ μέ τήν άρχήν καί μετά τής άρχής έκ  τοϋ Πατρός 
άγιον Πνεϋμα»1*·. Διά τούτο καί ό ίδιος ό θείος Κύριλλος
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ος Κύριλλος έν θηοανροις έν Υ ίφ  παρά Πατρός ψνοικώς 
νπάρχειν διά πολλών τό Πνεύμα ονμπεραίνει και παρά Πα
τρός ψνοικώς τε και ονσκοδώς διήκειν έν Υ ίφ  τό Πνεύ
μα γράψει, δι9 ού πάντα χρίων οΰτος αγιάζει· έκ μέν ούν τον 

5 Πατρός έν τφ Υ ίφ  διήκει άϊδίως, έκ δέ τον Πατρός διά 
τον ΥΙον τοΐς άγιαζομένοις έγγίνετat, ήνίκ* αν δέοι.

59. Και τούτο δέ οκοπειν τών αναγκαιότατων, ώς δταν 
μηδέν διαψέρη ψάναι έκ του Πατρός διά του Υιού, και 
έκ τον Πατρός και έκ του ΥΙον, καί τούτον τόν τρόπον

10 έπϊ της θεολογίας Ιοοδυναμώοιν άλλήλαις ή *έκ’ και ή 'διά\  
ον την διαίρεοιν ούδέ την διαφοράν παριστώοι της αγίας 
Τριάδος, άλλά την ένωοιν καί την άπαραλλαξίαν, ήτις 
έοτί κατά τα φνοικά Ιδιώματα, δεικνύοα μιας καϊ της αυ
τής ένεργείας και δελήσεως είναι τόν Πατέρα καί τόν 

15 Υιόν καί τό Πνεύμα τό άγιον.
Λατίνοι δέ την διαφοράν τών δείων υποστάσεων έκ 

τούτων έπιχειρονοι δεικνύναι τών προδέοεων, καί ώς έκ 
τών δύο ύπαστάοεων καί παρ’ έκατέρας τούτων διαψόρως 
ίχει την νπόσταοιν τό Πνεύμα. Φανερόν οϋν ώς έν μέν 

20 τοις άγίοις αί προσδέσεις έχονσιν εύσεδώς τε καί καλώς, 
έκλαιαδάνονται δ* ανται παρά τών Λατίνων κακώς καί δνο- 
αεδώς. "Ο τι δέν την ένωσιν καί τό άπαράλλακτον ή τοιαύτη 
δείκνυαι 'διά’, παρίστηοι σαφώς ό μέγας Βασίλειος γράφων 
έν δγδόφ τών Πρός Άμφιλόχιον «τό όιά τού ΥΙον δημι- 

lb ουργέίν τόν Πατέρα ούτε άτελή τον Πατρός την δημιονρ- 
γίαν σννίοτηοιν, ούτε άτονον τον Υιού παραδηλοΐ τήν ένέρ- 
γειαν, άλλά τό ήνοψένον ιού δελήματος παρίστηοι »

60. 'Ο γονν λέγων διά τον ΥΙον καί έκ τον ΥΙον τό 
Πνεύμα προιέναι κατά την χορηγίαν, την όμοδονλίαν tor

30 Πατρός καί τον ΥΙον παρέστηοε καλώς· ενδσχίη γάρ τον 
Πατρός καί τον ΥΙοΐ· καί αύτό οννενδοκονν, τοις άξίοις χο
ρηγείται τό Πνεύμα τό άγιον. *0 δέ λέγων διά του ΥΙον καί 
έκ τον ΥΙον την ύπαρξιν τό Πνεύμα ύχειν, δελήοεως ϊργον 139 140

139. θησαυροί 34. PG 75. 577 Α.
140. ΠβρΙ ‘Αγίου Πνεύματος 9.
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συμπεραίνει διά μακρών εις τούς Θησαυρούς1” ότι τό 
Πνεύμα ύπάρχει φυοικώς εις τόν Υιόν παρά τού Πατρός 
καί γράφει ότι τά Πνεύμα διήκει παρά Πατρός έν Υίφ 
φυοικώς καί ούσιωδώς, διά τού όποιου χρίων αυτός άγιά- 
Ζει τά πάντα. Έ κ  τού Πατρός λοιπόν διήκει άϊδίως έν τφ 
Υίφ, έκ δέ τού Πατρός διά τού Υιού έγγίνεται εις τούς 
άγιαξομένους, όταν χρειάζεται.

59. Είναι δέ άναγκαιότατον νά σκεπτώμεθα, ότι, δταν 
δέν διαφέρη τίποτε τό νά λέγωμεν έκ τού Πατρός διά τού 
Υιού, καί έκ τού Πατρός καί έκ τού Υιού, καί μέ αύτάν τόν 
τρόπον έπί τής τριαδολογίας ίσοδυναμοϋν μεταξύ των αΐ 
προθέσεις έκ' καί διό*, τότε δέν παριστάνουν τήν διαίρε- 
σιν ούτε τήν διαφοράν τής άγιας Τριάδος, άλλά τήν ένω- 
σιν καί τήν άπαραλλαξίαν κατά τά φυσικά ιδιώματα, ή ό
ποια δεικνύει δτι ό Πατήρ είναι μιας καί τής αύτής ένερ- 
γείας καί ό Υιός καί τό άγιον Πνεύμα είναι μιδς καί τής 
αύτής ένεργείας καί θελήσεως.

Οί δέ Λατίνοι έπιχειροϋν άπό αύτάς τάς προθέσεις νά 
δείξουν τήν διαφοράν τών θείων ύποστάσεων καί τήν διαφο- 
ρότητα τού Πνεύματος κατά τήν ύπόστασιν έκ τών δύο τού
των ύποστάσεων καί άπό έκάστην χωριστά. Είναι λοιπόν φα
νερόν δτι είς μέν τούς άγιους Πατέρας αί προθέσεις έχουν 
εύσεβώς καί καλώς, έκλαμθόνονται δέ άπό τούς Λατίνους 
κακώς καί δυσσεθώς. Ό τ ι  δέ τήν ένωαιν καί τό άπαρράλλα- 
κτον δεικνύει ή πρόθεσις ’διό’, παριστφ σαφώς ό μέγας 
Βασίλειος γρόφων είς τό όγδοον κεφάλαιον τών Πρός  
’Αμφιλόχιον' «τό δτι ό Πατήρ δημιουργεί διό τού Υίού ού
τε άτελή καθιστρ τήν δημιουργίαν του Πατρός ούτε δτο- 
νον φανερώνει τήν ένέργειαν τού Υιού, άλλά παριστάνει 
τό ήνωμένον τού θελήματος»1”.

60. Ό  λέγων λοιπόν δτι κατά τήν χορηγίαν τό Πνεύ
μα προβάλλεται καί διά τού Υιού καί έκ τού Υιού παριστά
νει καλώς τήν όμοβουλίαν τού Πατρός καί τού Υίού* διότι 
τό άγιον Πνεύμα χορηγείται είς τούς άξιους μέ τήν εύδο- 
κίαν τού Πατρός καί τού Υιού καί τήν ίδικήν του συνευδο- 
κίαν. Ό  δέ λέγων δτι τό Πνεύμα έχει τήν ύπαρξιν διά
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καϊ κτίομα έξ άνάγκης, άλλ* ον ΰείας φνσεως καρπόν νπάρ- 
χειν δυοοεβώς παρίστηοι τό Πνεύμα το άγιον. Κατά γάρ 
τόν ιερόν Δαμασκηνόν, έργον ύείας ύελήσεως ή κτίοι 
άλλ* ονχ η ϋ'εότης, άπαγε· ηύδέ γάρ τής ϋελήοεως, αλλά 

6 τής ύεΐας φνσεως ϊργον, αύύις κατά τόν αυτόν, ή προαιώ
νιος και άίδιος γέννηοίς τε και έκπόρενοις.

Πώς όέ καί φής αύτός έκ τον Πυτρός είναι τό Πνεύ
μα δι* ΥΙού και έξ ΥΙον ό λατινικώς φρονών; *Ημεις μέν 
γάρ την φανέρωοιν υπό χρόνον ούοαν ϊαμεν, πάντα δέ τα 

10 ιπό χρόνον δντα διά τον ΥΙον γενάμενα* διό και φανερον- 
σΰαι μέν έξ αύτον καί δι* αύτον φαμεν τό Πνενμα, άλλ' 
ούκ έκπορενεσ&αι. Σν δέ πώς λέγεις τό Πνεύμα δι* αντον; 
ΕΙ μέν διαάατικώς τε καί παροδικώς, 6α6αι τής άοεόεί- 
ας* ώς γάρ διά οολλήνος όϊει τον ΥΙον διέρχεσύαι τό Πνεν- 

15 μα καί κενόν έαντον τοίνυν έξει μεταξύ ό πληρών τά πάν
τα και πλήρης ών άεί' καί ώς έν τόπω τφ Υ ίφ  περιληφ&ή- 
οεται τό Πνεύμα καϊ πέρας έοται τον ΥΙον, καύ* δ τό Πνεν
μα περιλήψεται (πέρας γάρ τον περιέχοντος ό τόπος), και 
φνσεως δέ ούκ έσται τής αύτής τφ Πνενματν και γάρ ονχ 

20 ή αντή τόπον φνοις και τον έν αύτφ. Πώς δέ καί αύτός 
ό ΥΙός έοτιν έν τφ παροδικώς δι* αύτον διερχομένφ Πνεν- 
ματι;

61. ΕΙ δ* ώς δι* δργάνον, καί τούτο άοεόές· άλλη γάρ 
όργάνον φνοις καί τού δι* έκείνον άλλη* κα\ αύύις έτέρα 

25 τον δι* αντον τό τελούμενον τελονντος. Ούκοΰν τούτό οοι 
λέγειν έτι λείπεται, δτι καΰάπερ δι* αύτον τά πάντα έκ 
Πατρός, ού διαΔατνκώς άλλα δημιουργικώς, ούχ ώς δι* Ορ
γάνου <Ш* ώς σννδημιονργονντος, οντω καί τό Πνεύμα δι* 
αύτον. Όρφς πού κατάγεις, ώ ούτος, ιό άνωτάτω Πνεν- 

30 μα και τίοι ονντάττεις τόν έπΐ πάντων θεόν; *Αλλ* ονχ 
ώς οννδημιονργούντος λέγω, φηοίν, άλλ* ώς σννεκπορενο ν
ι ο ς .  Ούκονν σννεκπορεύον καί τό Πνενμα τελειώσει έαν- 141

141. ΧωρΙον μή όνιχν«υθ£ν. ΦσΙνβται Οτι ό Γρηγόριος ΟπΑώς 
φπαΟφι τ<ίς OKtycic τοΟ Δαμασκηνόν).
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τοϋ Υιού καί έκ τοϋ Υιού παριστάνει τούτο δυσσεβώς ώς 
έργον Θελήσεως καί ώς κτίσμα έΕ όνάγκης, όχι δέ ώς καρ
πόν θείας φύσε ως. Διότι κατά τόν ιερόν Δαμασκηνόν, ή 
κτίοις είναι έργον θελήσεως, άλλ’ όχι ή θεότης, άπαγε 
διότι, πόλιν κατά τόν ίδιον, ή προαιώνιος καί όίδιος γέννη- 
σις καί έκπόρευσις δέν είναι έργον τής θελήσεως, άλλό 
τής θείας φύσεως141.

Πώ ς δέ σύ ό λατινόφρων λέγεις ότι τό Πνεύμα είναι 
έκ Πατρός δΓ Υιού καί έΕ Υίοϋ; Διότι ήμεϊς γνωρίΖομεν 
ότι ή φανέρωοις είναι έγχρονος καί ότι όλα τά έγχρονα έ
χουν γίνει διά τοϋ Υίοϋ διό καί λέγομεν ότι φανερώνεται 
μέν έΕ αύτοϋ καί δΓ αυτού τό Πνεύμα, άλλό δέν έκπορεύε- 
ται. Συ  δέ πώς λέγεις τό Πνεύμα δΓ αύτοϋ; Έ όν  μέν τό 
λέγης διαβατικώς καί περιοδικώς, όποία άσέβεια! Διότι 
νομίΖεις ότι τό Πνεύμα διέρχεται διά τού Υίοϋ ώς διά σω- 
λήνος καί ούτως ό πληρών τά πάντα καί πάντοτε πλήρης 
θά έχη κενόν ένδιαμέσως, τό Πνεύμα θά περιλαμβάνεται 
εις τόν Υίόν ώσάν εις τόπον καί εις τόν χώρον τόν όποϊον 
θά καταλόβη τό Πνεύμα θά ύπάρΕη πέρας τοϋ Υίοϋ (διότι 
ό περιεχόμενος τόπος άποτελεϊ πέρας τοϋ περιέχοντος), 
δέν θά είναι δέ τής ιδίας φύσεως μέ τό Πνεύμα, διότι δέν 
είναι ή αυτή φύσις ένός τόπου καί τοϋ εύρισκομένου μέοα 
εις αυτόν. Πώ ς δέ θά είναι ό Υιός τής ίδίας φύσεως μέ 
τό παροδικώς διερχόμενον Πνεύμα;

Θ1. Έ όν  δέ τό δΓ αύτού είναι ώοάν δΓ όργάνου, καί 
τούτο είναι άσεβές’ διότι άλλη είναι ή φύσις τού όργάνου 
καί άλλη ή τού τελουμένου δΓ έκείνου, έπίσης δέ άλλη 
τοϋ 6Γ αύτού τελοϋντος τό τελούμενον. Επομένω ς ύπο- 
λείπεται άκόμη νά σοϋ εϊπωμεν τούτο, ότι όπως τά πάν
τα προέρχονται έκ τοϋ Πατρός δΓ αύτοϋ. όχι διαβατικώς 
άλλό δημιουργικώς, όχι ώοάν δΓ όργάνων άλλό ώς συν- 
δημιουργού, οϋτω καί τό Πνεύμα προέρχεται δΓ αύτοϋ. 
Βλέπεις ποϋ καταβιβάΖεις. άνθρωπε, τό ύψηλά εύρισκόμε- 
νον Πνεϋμα καί εις ποια τοποθετείς τόν άνώτστον όλων 
θεόν; 'Αλλά, λέγει, δέν τόν έννοώ ώς συνδημιουργόν άλλ’ 
ώς συνεκπορευτήν. ‘Επομένως τό Πνεύμα αύτοτελειώνε-



298 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ПАЛАМА

τό, ώσπερ κάκει ουνδημιονργοϋν τελεσιονργεϊ τά πάντα* μάλ
λον δέ ονχ έαντό, άλλ9 έτερον άπαράλλακτον αυτού έν  Ιδίρ 
νποστάοει δεωρούμενον· και τον Πατρός γάρ δι* Υιού έν  

άγΐφ Πνεύματι δημιουργονντος έτερον πανιάπαοι τό νφι- 
5 οτάμενον, και τον Πατρός πρό :ών αΙώνων γεννώντός τε 

καί έχπορεύοντος, ει και όμοοναια τά παρ' έαυτου, аЯЯ’ έ -  

κάτερον έτερον αυτόν τε και άλλήλων χαδ' ύπόοταοιν.
Ονκονν έπειδήπερ, ώς κοινόν Πατρί τε και Υ ιφ  ιό 

έκπορεύειν κατ' αυτούς, ανάγκη τοντ9 ϊχειν και τό Πνεν- 
10 μα, τετράς έσται η Τριάς. Τί γάρ ποτέ κοινόν Υ ίψ  τε 

καί Πατρί, δ μη και τφ Πνεύματι κοινόν; Πώς δέ ονχι 
καϊ ό Υίός αίτιος δεότητος έπίσης τφ Πατρί και πηγαία 
καί αυτός δεότης; Καίτοι τοντ' ανωτέρω διά πλείοτων άπο- 
δέδενχται χαι μεμαρτύρηται, δτι πάντη τε και πάντως μία 

16 πηγαία δεότης ό ΤΙατηο καϊ μόνος αρχή και μόνος άγέν- 
νητος κα) μόνος αίτιος καϊ μόνος Παττιρ και μόνος ποο- 
βολενς και μόνος πηγή δεότητος καί μόνος δεότης δεα- 
γόνος* και ώς τώ αιτίω τον Yiov μείζων ό Πατήρ, ώς 
αΐτιατον μόνον δηος του Yiov, 0ЯЯ* ονχι και δεότητος αίτιον. 

20 62. ΚΙ δέ τις ενρηται ιιείζω λέγων τόν Υιόν τον Πνεύ
ματος, аЯЯ<4 και τό Πνεύμα τον Yiov. ώς και ό δεϊος Κύ
ριλλος έν θηαανοοϊς ц ι;οι· προ δεις γάρ έκεινο τό παρά 
τον Σωτνρος ειρημένον, «ει δέ έγύο έν Πνεύματι θεόν έκ- 
ΰάλλω τά δαιμόνια», έπήνεγκεν, \<εΙ διά τής ενεργεί ας τον 

26 Πνεύματος θεός έξελαύνων ιά δαψόνια δοξάζεται, πτ'ος 
ον μειζόν έοτιν αντον, τό έν φ  δοξάζεται»; Κατασκευάζων 
έντενδίν άκτ ιστόν είναι τό Πνεύμα το άγιον. Πώς }>αρ 
Й»* έπϊ χτίσματος δμγαοιν έξ ών είπεν ό Κύριος παρείχε 
τον τοιοΓτοι» μείζονος; Л£ус?а1 δέ τά τοιαντα έπί τε τον 

30 Viov καϊ :ον Πνεύματος ον διά ιό άΑΑήάων αίτια νπάο- 
χειν, άπαγε, άλλά διά τό ποίκιλαν καϊ πολνειδές τής κατά 
την πρός ημάς οικονομίαν οοηίας τον θεού δι’ άλλ ήλων 142 143

142. Лоикб 11,20. Βλ. Ματθ. 12,28.
143. θηοουρο) 34, PG 75, 818D.
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ται συνεκπορεϋον έαυτό, όπως καί έκεϊ τελεσιουργεϊ τά 
πάντα ουνδημιουργοϋν* μάλλον δέ δχι έαυτό, άλλό κάποιο 
άλλο όπαράλλακτον αύτοϋ ϋπάρχον sic ιδιαιτέραν ύπόστα- 
σιν. 'Άλλωστε καί τό προερχάμενον έκ του Πατρός δή
μιου ργούντος δι Υίοϋ έν άγίω Πνεύματι είναι έντελώς άλ
λο, καί τά προερχόμενα έκ τοϋ Πατρός γεννώντος καί 
έκπορεύοντος, άν καί είναι όμοούσια, είναι διάφορα όπό 
αύτάν καί άπά άλληλα κατά τήν ύπόστασιν.

Επομένως, άφοϋ τά έκπορεύειν, κοινόν κατ' αυτούς 
εις τόν Πατέρα καί τόν Υιόν, άναγκαίως έχει αυτό καί τά 
Πνεύμα, ή Τριάς θά είναι τετράς. Διότι τί κοινόν ύπόρχει 
μετοΕύ Υίοϋ καί Πατρός, τό όποιον δέν είναι κοινόν καί είς 
τό Πνεύμα; Πώ ς δέ δέν είναι αίτιος θεότητος καί ό Υίός 
έξ ίσου μέ τόν Πατέρα καί πηγαία καί αυτός θεότης; Καί 
όμως άνωτέρω έχει άποδειχθή καί μαρτυρηθή διά μακρών 
τούτο, άτι έντελώς καί όπωοδήποτε μία πηγαία θεότης 
ύπόρχει. ό Πατήρ, ό μόνος όρχή. ό μόνος άγέννητος, ό 
μόνος αίτιος, ό μόνος Πατήρ, ό μόνος προθολεύς, ό μόνος 
πηγή θεότητος, ό μόνος θεότης θεογόνος' καί ότι κατά τό 
αίτιον ό Πατήρ είναι άνώτερος τοϋ Υίοϋ, άφοϋ ό Υίός εί
ναι μόνον αίτιατόν, όλλ' δχι καί αίτιον θεότητος.

62. Έάν δέ εύρεθή κανείς λέγων τόν Υίόν άνώτερον 
τοϋ Πνεύματος, άλλό καί τό Πνεύμα λέγεται άνώτερον τοϋ 
Υίοϋ, όπως καί ό θείος Κύριλλος λέγει είς τούς Θησαυρούς 
διότι παραθέσας έκείνο τό λεχθέν ύπό τοϋ Σωτήρος. «έάν 
δέ έγώ έκθάλλω τό δαιμόνια έν Πνεύματι θεού»1", προοέ- 
θεοεν, «έόν διό τής ένεργείας τού Πνεύματος δο£ό£εται 
ώς Θεός έζάγων τό δαιμόνια, πώς δέν είναι άνώτερον αύ
τοϋ. τό δΓ οΰ δοΕόΕεται; »·“. Άποδεικνύει μέ αύτά άτι τό 
άγιον Πνεύμα είναι άκτιστον. Διότι πώς μέ όοα είπεν ό 
Κύριος θό ήτο δυνατόν νά προβάλη κτίσμα ώς άνώτερον 
κατά τό λεχθέντα; Λέγονται δέ τό τοιαύτα έπί τού Υίοϋ 
καί τοϋ Πνεύματος, δχι διότι είναι αίτια άλλήλων, άπαγε, 
άλλό διό τό ποικίλον καί πολυειδές τής σοφίας τού θεού  
κατά τήν πρός ήμάς θείαν οικονομίαν, ή όποία δεικνύει
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ιό ίσον έν ηαοι δειχνύοης άμφοτέρων, ιοϋ Υίον λέγω <α\ 
τον Πνεύματος.

Ά λ λ ' ό τής 'Αλεξάνδρειάς, qiaoi, Κύριλλος, εχειν φηοι 
* τον ΥΙόν φυοιχώς έν εαυτφ τά τον Πατρός Ίδια καϊ έξαί- 
5 ρετα, διαδαινούοης είς ανιόν φνοικώς τής του γεννήοσν- 

τος Ιδιότητος, καϊ έκ τής ονοίας τον Υιόν ιό Πνεύμα \έ- 
γει καϊ προχεόμενον εκ Πατρός δι Υίον την κτίοιν άγιά- 
ξειν, και έξ άμφοιν προχεόμενον ούοιο>δώς. Καϊ αΰδις έν 
έδδόμφ των Προς Έρμείαν έξενηνεγμένων λόγων περί 

10 τον ΥΙον ταύδ' ήμϊν διατρανοι· «άπολνων γάρ», φησίν, α
μαρτίας τόν αντφ προσκείμενον, τφ Ιδίφ λοιπόν καταχρίει 
Πνεύματι, δηερ ένίηοι μέν αυτός ώς έκ θεόν Πατρός Λό
γος καϊ έξ ίδιας ήμϊν άναπηγάζει φύοεως. Καϊ ούκ έκ 
μέτρου έχων δίδωσι τό Πνεύμα κατά τήν Ίωάννον φωνήν, 

16 άλλ' αυτός ένίηοιν έξ έαντον, καδάπερ άμέλει καϊ ό Πα
τήρ».

63. Καιρός δή ήμϊν είπειν πρός τόν τά τοιαντα πρ·>- 
δαλλόμενον' έτ' ασύνετος εϊ καϊ ονδ' άκηκοώς πάνυ πολ- 
λάκις άνωτέρω παρ' ήμών οννήκας, δτι Θεός καϊ έκ Θεόν 

20 νπαρξις άναίτιός τε καϊ νπέρχρονος; Ένταΰδα γάρ προχεό- 
μενόν φηοι καϊ τήν κτίοιν άγιάζον. Χρονικόν τοίννν και 
δι* αίτίαν άκούων τό προχεϊοδαι ( καϊ γάρ μετ' αυτήν και 
δι αυτήν προκέχνται τήν άγιαζομένην πώς γάρ ού;), πρός 
δέ καϊ είς άηεοιν αμαρτιών διδόμενον παρά του Υίον, ώο- 

25 περ άμέλει και παρά τον Πατρός, και ούκ απολύτως πη- 
γαζόμενον d/Jd τιοιν άκούων, ούκ άναμιμνήσκγ) δ διδα- 
χδεϊς έχεις παρ' ημών τε καϊ τής άληδείας, ώς ή παρά 
τον Πατρός προαιώνιος τον άγιου Πνεύματος έκπόρενοις 
οι* διά и  οιΜέ πρός τινας ούτε υπό χρόνον δλως; Ε ί δε 

30 και οΐ'οιωδώς έξ άμηοιν είπε τιροχεόμενον, ουδόν καινόν. 
Ώ ς  γάρ έπιδημονν τοις άποοτόλοις καϊ ένεργούν τελεο)- 
τευον, καϊ ώς Γριιγόριος 6 δεολόγος λέγει, "ούσιωδώς ώς 144 145 146

144. θησαυροί 33, PG 75, 508 C κ.ό.
145. Ίω. 3,34.
146. Τό χωρίον είναι &κ τοΟ Λόγου περ) ένανθρωπήοεωα του μονο- 

γενοΟς, PG 75. 1241 Α.
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δΓ άλλήλων τήν καθ' όλα ισότητα άμφοτέρων, той Υιού 
δηλαδή και той Πνεύματος

Αλλ’ ό Κύριλλος ΑλεΕανδρείας, λέγουν, λέγει δτι ά 
Υιός έχει φυσικώς μέσα του τά ιδιώματα και έΕαίρετσ 
γνωρίσματα той Πατρός, καθώς διαβαίνει είς αυτόν φυσι- 
κώς ή ίδιότης той γεννήσαντος, καί λέγει δτι τό Πνεύμα 
είναι έκ τής ουσίας той Υίοϋ' καί δτι προχέεται έκ Πατρός 
δΓ Υίοϋ ώστε νά όγιόΖη τήν κτίσιν, καί δτι προέρχεται ού- 
σιωδώς έΕ άμφοτέρων144. Καί πάλιν είς τόν έβδομον έκ τών 
Πρός Έρμείαν συντεταγμένων λόγων περί той Υίοϋ έΕη- 
γεϊ είς ήμάς ταύτα «άπαλλόσσων, λέγει, άμαρτίας τόν προσ
κείμενον είς αυτόν, τόν χρίει μέ τό Πνεύμα του, τό όποιον 
ένσταλάΖει ό ίδιος, ώς Λόγος έκ θεοϋ Πατρός, καί άνα- 
βλύΖει είς ήμάς έκ τής (δικής του φύσεως. Καί κατά τήν 
φωνήν той Ίωάννου δέν δίδει τό Πνεύμα κατέχων έν μέ- 
τρωια, άλλ’ ό ίδιος έΕ έαυτού ένσταλάΖει, όπως βεβαίως 
καί ό Πατήρ»14·.

63. Καιρός δέ είναι νά είπωμεν πρός τόν προβόλλον- 
τα τοιαϋτα είσαι άκόμη άσύνετος καί, ένφ πολλάκις ήκου- 
σες όπό ήμάς όνωτέρω δέν άντελήφθης δτι θεός  καί θ ε - 
ой ύπαρΕις είναι άναίτιος καί ΰπέρχρονος; Διότι τό λέγει 
έδω προχεόμενον καί άγιάΖον τήν κτίσιν. Άκούων λοιπόν 
σύ τό προχέεσθαι χρονικόν καί δΓ αιτίαν (διότι προχέεται 
μετ' αυτήν καί δΓ αυτήν τήν άγιαΖομένην' πώς δλλως;), 
έπ) πλέον δέ διδόμενον καί είς δφεσιν άμαρτιών παρά той 
Υιού, όπως βεβαίως καί παρά той Πατρός, καί άκούων νά 
πηγάΖεται δχι όπολύτως άλλά διά μερικούς, δέν ένθυμεί- 
σαι δ,τι έχεις διδοχθή όπό ήμδς καί τήν άλήθειαν, δτι ή 
παρά τού Πατρός προαιώνιος έκπόρευσις той άγίου Πνεύ
ματος δέν γίνεται διό κάτι ούτε πρός κάποιους ούτε καθό
λου έγχρόνως; Έ άν δέ είπεν δτι ούσιωδώς προχέεται άπό 
όμφότερα, δέν είναι καθόλου παρόδοΕον. Διότι προχέεται 
ώς έπιδημούν είς τούς Αποστόλους καί ένεργούν τελειό- 
τερον καί, καθώς λέγει Γρηγόριος ό θεολόγος, «ώς παρόν



302 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ПАЛАМА

άν εϊηοι τις παρόν και ονμποληενόμενον». Τ ί  δέ, ονκ ου
σιώδης ήν και ή προς ημάς αποστολή τον Λόγον, ές άμφοίν 
τον Πατρός γενομένη και τον Πνεύματος; Ά λ λ ’ ή άποοτο- 
λή γέννηοίς ονκ ήν ον γάρ έξ^άμφοϊν ό Υιός γεγέννηται, 

5 ούδέ δι ημάς, άλλ* ούδέ μεϋ’ ημάς, ει και μεδ' ημάς δΓ 
ημάς ονοιωδώς κατήλϋεν ένωϋείς τη καϋ* ημάς φύσει καϋ3 
νπόοταοιν και γεγονοις καϋ3 ημάς υπέρ ημών, μη προ η
μών μόνον, άλλα και προ ιών αιώνων, έκ μόνον τον /7α -  
τρδς γεγεννημένος ών. Κ α ι  τό Πνεύμα τοίννν τό άγιον 

10 ονοιωδώς έπέμφϋη έξ άμφοίν άρτίως, εΐ δέ βονλει, και 
έκκέχνται παρ3 άμψοτέρων ύδωρ γάρ έώλήϋη ζών. Και 
и Ιωάννης μέν έδάπτισεν νδατν υμείς δέ, φηοίν ό Κύριος, 
δαπτιοϋήοεοϋε έν Πνεύματι άγίφ». Πώς άν ούν έδαπτί- 
οϋηοαν, μη τον ζώντος έκχνϋέντος ϋδατος;

15 64. *Εκκέχνται τοίννν ονοιωδώς δι3 ημάς και μεϋ3 η
μάς’ αιι?ό γάρ έηανερώϋη δι3 έαντοΰ την ϋείαν δύναμιι 
παρέχον, άλλά και πάρεοτιν αεί ονοιωδώς ημιν, πάντως 
δέ καί καϋ3 νηόοταοιν, κ&ν ημείς τής ούοίας ή τής гло- 
οτάοεως ήκιστα μετέχωμεν, άλλα τής χάριτος. Έκπορενε- 

20 ναι δέ ον ηρό ημών μόνον, άλλά καί πρό τών αιώνων άναι- 
ιίως έκ μόνον ιοί» Πατρός. Ό  δέ τής έκκληοίας έν ταν- 
τφ καί ϋεμέλιος *αί κορυφαίος Πέτρος καί αυτής τής яαρ’ 
άμφοτέρων έκχύοεως τον άγίον Πνεύματος διαφοράν έγνώ- 
ριοεν ημίν иτην γάρ έπαγγελιαν τοί» Πνεύματος & Υιός 

25 λαβών, q ηοί, παρά τον Πατρός, έςέχεε τούτο 6 ννν νμεϊς 
ΰλέπετε και ακούετε», άντικρνς έκείνην λέγων τον ΚνρΙον 
καί διδααχάλσΐ' τήν ηωνήν, «όταν δέ έλϋη ό παράκλητος, ον 
έγώ πέμηκο νμϊν παρά τον Πατρός».

*Εχχειται τοιγαρονν ήμιν τό Πνεύμα παρά тог //π- 
30 τρός ώς καί έαντον, παρά δέ τον Υιόν ώς παρά τον Πα

τρός λαμδάνοντος. **Ωοτε, ονκ έξ έαντον μέν έχει τό jTrtr- 147 * * 150 151

147. Μή άνιχνευθέν χωρίον.
146. Ίω. 7.38.
140. Πρό6. 1.5.
150. Πρό€. 2.33.
151. Ίω. 15.26.
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καί συμπολιτευόμενον ούσιωδώς, θά ήδύνατο κανείς νά 
εϊπη»147. ΈΕ άλλου δέν ήτο ουσιώδης και ή πρός ήμάς άπο 
στολή τοϋ Λόγου, γινομένη και άπό τόν Πατέρα καί άπό 
τό Πνεύμα; Άλλ’ ή άποστολή δέν ήτο γέννησις* διότι δέν 
έγεννήθη άπό άμφότερα ό Υιός ούτε δΓ ήμάς, άλλ’ ούτε 
μετά άπό ήμάς, και άν άκόμη κατήλθε μετά άπό ήμάς δΓ 
ήμάς ούσιωδώς ένωθείς μέ τήν φύσιν ήμών καθ’ ύπόστα- 
σιν καί έγινεν έπειτα άπό ήμάς υπέρ ήμών, όχι μόνον πρό 
ήμών, άλλά καί πρό τών αιώνων, άφοϋ έχει γεννηθή μό
νον άπό τόν Πατέρα. Καί τό Πνεύμα λοιπόν τό άγιον ού
σιωδώς έπέμφθη άπό άμφότερα τελευταίως, έάν δέ θέλης. 
καί έΕεχύθη άπό άμφότερα διότι έκλήθη ύδωρ Ζών14β. Καί 
«ό μέν Ιωάννης έβάπτισεν εις τό ύδωρ, σεϊς δέ, λέγει ό 
Κύριος, θά θαπτισθήτε εις τό άγιον Πνεύμα»14·. Πώς λοιπόν 
θά έβαπτίΖοντο, άν δέν έΕεχύνετο τό Ζών ύδωρ;

64. "Εχει λοιπόν έκχυθή ούοιωδώς δΓ ήμάς καί έπειτα 
άπό ήμάς' διότι αύτό έφανερώθη παρέχον δΓ έαυτου τήν 
θείαν δύναμιν, άλλά καί παρίσταται πάντοτε είς ήμάς ού
οιωδώς, πάντως δέ καί καθ’ ύπόσταοιν, άκόμη καί άν ή- 
μεϊς καθόλου δέν μετέχωμεν τής ούοίας ή τής ύποστόοε- 
ως, άλλά τής χόριτος. Δέν έκπορεύεται δέ μόνον πρό 
ήμών, άλλά καί πρό τών αιώνων άναιτίως έκ μόνου τού 
Πατρός. Ο δέ θεμέλιος καί κορυφαίος συγχρόνως τής 
Εκκλησίας Πέτρος έγνώριοεν είς ήμάς διαφοράν καί αυ
τής τής παρ’ άμφοτέρων έκχύοεως τού άγιου Πνεύματος* 
διότι λέγει, «λαβών ό Υιός τήν έπαγγελίαν τού Πνεύματος 
άπό τόν Πατέρα, έΕέχυοε τούτο τό όποιον βλέπετε καί 
όκούετε σείς τώρα»ΙΜ, έπαναλαμβάνων άκριβώς έκείνην 
τήν φωνήν του Κυρίου καί διδασκάλου, «όταν δέ έλθη ό 
Παράκλητος, τόν όποιον θά οδς στείλω έγώ άπό τόν Πα
τέρα»1".

‘Επομένως έκχύνεται πρός ήμδς τό Πνεύμα παρά τού 
Πατρός, καθώς καί παρ’ έαυτου, παρά τού Υιού δέ καθ’ ό
σον λαμβάνει αύτό παρά τοΟ Πατρός. Ό στε ό Υιός δέν
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μα ό Υίός, ονδέ διά τ ον Υιού г ή ν ύπαρξιν ιό Πνεύμα εχει, 
άλλ* έξ έαντον έχει ό Πατήρ, έζ εαυτόν άμέοως έκπορενό- 
μενον άναιτίως καί προαιωνίως■ άλλα καί έκ τής Ιδίας ή- 
μιν, φηοίν, ό Υίός τοντ' άναπηγάζει φύοεως, εικότως και 

5 παν αληϋώς' μία γάρ φύσις τοις τ ρινί και φνσικώς ένει- 
σιν άλλήλοις. Καί όσάκις ό ϋεόφρων οϋτος Κύριλλος έκ τής 
ονοίας του Υίον το Πνεύμα λέγει, τό όμοούοιον лαρίπτη- 
οιν, άλ,λ' ούκ ahiov είναι ιόν Υίόν τον Πνεύματος. Έχει 
καί πρός τους άντΦλέγοντας τφ όμοονοίω τά τοιαντα γέγρα- 

10 (per ύδωρ \itkv γάρ ζών καλείται τό Πνεύμα τό άγιον και 
πηγή έοτι τούτου τον ύδατος ό Πατήρ, δς διά τον προφή
του περί τών 'Ιουδαίων λέγει' «έμέ έγκατέλιπον πηγήν ν- 
δατος ζώντος καί ώρνςαν έαντοϊς λάκκους συντετριμμένους».

65. Πηγή έοτι τούτον τού ϋδατος καί ό Υίός, καδά 
15 καί ό Χρυσόστομος περί τού δαπτίσματος γραφών, «δείκνν- 

οι», ρι,οίν, «έαντόν ό σωτήρ πηγήν ζωής καί νδωρ ζών 
τό Πνεύμα τό άγιον». 'Αλλά τον νδατος τούτον πηγήν είναι 
δείκνναιν ό Χριστός καί αντό τό Πνεύμα τό άγων' «ό πιών 
γάρ», ρησίν, τ ον νδατος οϋ έγώ δώσω αντφ, ον nij 

20 διφήοη είς τόν αϊώνα' άλλά τό ύδωρ δ έγώ δώσω, δηλαδή 
τό Πνεύμα τό άγιον, γενήοεται ανιφ πηγή ύδατος άλλο- 
μένον είς ζωΐ]ν αΙώνιον».

νΕοτιν ούν καί ό Πατήρ καί ό Υίός καί τό Πνεύμα 
τό άγιον όμον πηγή τού ζώντος νδατος, τουτέστι τής ύείας 

25 χάριτος καί ένεργείας τον Πνεύματος. Τή> χάριν γάρ 
τού Πνεύματος ή Γραφή, ό Χρυσόστομός φησι πατήρ, πο
τέ μέν πνρ, ποτέ δέ ύδωρ καλεϊ δεικννοα δτι ού ονοίας έοτι 
τανια όνόματα, <Ш* ένεργείας». Ον γάρ έκ διαφόρων ούοιών 
συνάστηκε τό Πνεύμα τό άγιον, άόρατόν τε καί μονοειδές δν. 

30 έκ τής δείας φνοεως», φαοί, «καί αύτής τής τον Υίού
άναπηγάζει τό Πνεύμα τό άγιον». νΕοτω δή, εϊ βονλεοϋε, 152 153 154

152. Κυρίλλου ‘Αλεξάνδρειάς, Έξήγηοις eic Λουκάν (1 1 ,2 0 ), PG 
72, 704 Β.

153. Ίερ . 2 .1 3 .
154. ΕΙς ψολμ. 00, 1 καί cic τό μυοτήριον του ΟαπτΙσμοτος (Ψευδ.) 

3, PG 55. 607.



έχει έζ έαυτοϋ τό Πνεϋμα ούτε τό Πνεϋμα έχει διά του 
ΥΙοΰ τήν ϋπαρζιν, άλλ’ ό Πατήρ τό έχει έζ έαυτοϋ, έκπο- 
ρευόμενον έΕ έαυτοϋ άμέσως άναιτίως καί προαιωνίως' 
άλλό, λέγει, ό ΥΙός τό άναθλύΖει πρός ήμάς καί έκ τής 
(δικής τους φύσεως, εικότως δέ κα) παναληθώς’ διότι μία 
είναι ή φύοις εις τό τρία καί φυοικώς ένυπάρχει είς άλλη- 
λα. Καί όσόκις ό θεόφρων οϋτος Κύριλλος λέγει τό Πνεϋ
μα έκ της ουσίας τοϋ ΥΙοϋ, παριστάνει τό ότι ό ΥΙός είναι 
όμοούσιος. άλλ* όχι αίτιος τοϋ Πνεύματος. Επειδή καί 
πρός τούς άντιλέγοντας κατά τοϋ όμοουσ{ου έγραφε τό 
τοιαϋτα' διότι τό άγιον Πνεϋμα καλείται ύδωρ Ζών καί πη
γή τοϋ ϋδατος τούτου είναι ό Πατήρ”1, ό όποίος διά τοϋ 
Προφήτου λέγει περί των Ιουδαίων* «έμέ έγκατέλειψαν, 
πηγήν τοϋ Ζώντος ϋδατος, καί ήνοιξαν δΓ έαυτούς κατα
στρεπτικούς λάκκους»”*.

65. Πηγή τοϋ ϋδατος τούτου είναι καί ό ΥΙός, καθώς 
λέγει καί ό Χρυσόστομος γρόφων περί τοϋ βαπτίσματος* 
«δεικνύει έαυτόν ό Σωτήρ πηγήν Ζωής καί τό άγιον Πνεϋ
μα ϋδωρ Ζών»”4. ’Αλλά τοϋ ϋδατος τούτου πηγήν δεικνύει 
ό Χριστός καί τό ίδιον τό άγιον Πνεϋμα’ διότι, λέγει, «ό 
πιών έκ τοϋ ϋδατος τό όποιον θά τοϋ δώσω έγώ, δέν θά 
διψάση είς τόν αίώνα* άλλά τό ϋδωρ τό όποιον θά δώσω 
έγώ, δηλαδή τό άγιον Πνεϋμα, θά τοϋ γίνη πηγή ϋδατος 
ρέοντος είς Ζωήν αίώνιον»”·.

Είναι λοιπόν καί ό Πατήρ καί ό ΥΙός καί τό άγιον Πνεϋ
μα μαΖΙ πηγή τοϋ Ζώντος ϋδατος, δηλαδή τής θείας χάρι- 
τος καί ένεργείας τοϋ Πνεύματος. Διότι ό πατήρ Χρυσό
στομος λέγει, «τήν χόριν τοϋ Πνεύματος ή Γραφή καλεί 
άλλοτε μέν πϋρ, άλλοτε δέ ϋδωρ. δεικνύουσα άτι τά όνό- 
ματα τούτα δέν είναι ουσίας άλλά ένεργείας»1”. Διότι τό 
άγιον Πνεϋμα δέν συνίσταται έκ διαφόρων ουσιών, καθ’ ό
σον είναι άόρατον καί μονοειδές. «’Αλλά», λέγουν, «τό ά
γιον Πνεϋμα άναθλύΖει όπό τήν θείαν φύσιν καί τήν τοϋ 
Υίοϋ». Έστω δέ. άν θέλετε, καί κατά τήν άίδιον ΟπαρΕιν * 153
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155. Ί». 4. 14.
153. ’Ομιλία 32 rtc Ίνόννην. PG 53. 183.
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καί κατά την άίδιον ύπαρέιν πηγάζει γονν έκ της Φείας 
φύσεως, «Ша καΦ* ύπόοτασιν μόνην την πατρικήν. Διό ον- 
δείς ούδέποτε των άπ αΐώνος εύσεόών Φεολόγων έκ τής 
ύποοτάοεως είναι τον ΥΙον τό Πνεύμα εϊπεν, άλλ* έκ τής 

5 τον Πατρός ύποοτάοεως· έκ δέ τής φύσεως του Υιόν και 
φνοικώς είναι έξ αντον εϊπερ τις φαίη, άλλ' ώς μιας και 
τής αύτής φύσεως ούοης τον Πατρός και τον ΥΙον.

"Ινα γάρ κατ* ανιόν έίπω τόν Φειον Κύριλλον, ώς αύ- 
τός Πρός Έρμείαν γράφει, «ούχ έτερος άν ό Υίός είναι 

10 νοοϊτο παρά τόν Πατέρα, όσον είς ταύτότητα φυσικήν, πάν
τως δέ καί τό Πνεύμα τό άγιον», ώς καϊ περί τούτον 6 αυ
τός έξηγούμενος έκεϊνο τό εύαγγελικόν, «ού γάρ λαλήοει 
άφ* έαν τον», φησίν, «ούδέν έτερον παρά τόν Υίόν υπάρχει 
τό Πνεύμα τό άγιον, δοον είς ταύτότητα φύσεως». «Πηγή 

15 δέ έοτι ζωής, κατά τόν μέγαν Διονύσιον, ή Φεία φύοις είς 
έαντήν χεομένη και έφ' έ αν τής έστώοα καί άεϊ δι’ έαντής 
Φεωμένη».

66. *Αλλ* οι*κ έοτι, φηοίν, έκ τής ούοίας του ΥΙον είναι 
τό Πνεύμα καί έκ τής ύποοτάοεως αντον μή είναι* ού γάρ 

20 σννορώοιν, ώς, δταν τι μιας μέν ουσίας ή καί ύποοτάοεως, 
τό ίξ  έκείνης τής ούοίας έχον όπωοδήποτε την ύπαρξιν καί έκ 
τής ύποοτάοεως έκείνης ταύτην έχει, καί άντιοτρόφως· δ γάρ 
άν έκ τής ύποοτάοεως έκείνης ή καί έκ τής ούοΐας έκείνης £- 
οτίν. "Οταν δέ τι μιας μέν ουσίας ή, ού μιας Δέ ύττοοτάοεως, 

25 &>1ά πλειόνων, τό έκ τής μιας έκείνης ούοίας ούκ έκ των λοι
πών αύτής ύποοτάοεών έοτίν, άλλ* έκ μιας τίνος αυτών. *Επεί 
γούν ή άνωτότω καί προσκυνητή Τριάς ήμίν μία φύοις 
έοτίν έν ύποοτάοεοι τριοίν, ούχί τό έκ τής ούοίας τήν ύ- 
πόοταοιν έχον έκ τών υπολοίπων ύποοτάοεών έοτίν, άλλ* έκ 

30 μιάς τίνος αι'ιών, δηλαδή τής πατρικής* έκ τούτης γάρ μή 
είναι ούκ ένδέχεται, ούκούν ούχί καί έζ έτέρας, <Ш# έκ 
μόνης, εϊπερ έκ μιάς. 157 * 159

157. Διάλογος 3 Пер) άγΙος Τριάδος, PG 75, 725 С.
155. Ί«. 15.13.
159. ΈρμηνβΙα ск  τύ Κατά Ίωάννην Εύαγγ4Αιον (15,13) 

74. 444 Β.
10, PG
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πηγάζει λοιπόν έκ τής θείας φύσεως, όλλά μόνον κατά 
τήν πατρικήν ύπόστασιν. Διότι ποτέ κανείς όπό τούς καθ? 
όλους τούς αιώνας εύσεβεϊς θεολόγους εϊπεν ότι τό Πνεύ
μα είναι έκ τής ύποστάσεως τού Υιού, άλλ’ έκ τής ύποστά- 
σεως τού Πατρός* έάν δέ έλεγε κανείς ότι είναι έκ τής 
φύσεως τού Υίοϋ καί φυσικώς έΕ αύτοϋ, τούτο θά τό έλε
γε καθ' όσον ή φύσις τού Πατρός καί τού Υίοϋ είναι μία 
καί ή αύτή.

Διά νά εϊπω δέ κατά τόν ίδιον τόν θειον Κύριλλον, 
όπως αύτός γράφει Πρός Έρμείαν, «δέν θά ήδύνατο νά 
νοηθή άλλος ό Υίός όπό τόν Πατέρα, ώς πρός τήν φυσικήν 
ταυτότητα, όπωσδήποτε δέ καί τό άγιον Πνεύμα»1”, όπως 
έπίοης λέγει περί τούτου ό ίδιος, έρμηνεύων τό εύαγγελι- 
κόν έκεϊνο «δέν θά όμιλήση άφ' έαυτοϋ»"·, «δέν είναι διά
φορον όπό τόν Υίόν τό Πνεύμα τό άγιον ώς πρός τήν ταυ
τότητα φύσεως»1". «Πηγή δέ Ζωής, κατά τόν μέγαν Διονύ
σιον, είναι ή θεία φύσις έκχεομένη εις έαυτήν καί Ισταμένη 
έφ* έαυτής καί πάντοτε δΓ έαυτής θεωμένη»1".

66. 'Αλλά δέν δύνσται, λέγουν, νά είναι έκ τής ούσίας 
τού Υίοϋ τό Πνεύμα καί νά μή είναι έκ τής ύποστάσεως 
αύτοϋ' διότι δέν βλέπουν ότι, όταν κάτι είναι μιάς ούσίας 
καί ύποστάσεως, τό έχον όπωσδήποτε τήν ΰπαρΕιν άπά 
έκείνην τήν ούσίαν έχει αύτήν καί όπό τήν ύπόστασιν έ- 
κείνην, καί άντιστρόφως. Ό ταν δέ κάτι είναι μιάς ούσίας, 
όχι δέ μιάς ύποστάσεως, όλλά περισσοτέρων, τό έκ τής 
μιάς έκείνης ούσίας δέν είναι έκ τών λοιπών ύποστόσεων 
αυτής, άλλ' έκ μιάς αύτών. 'Επειδή λοιπόν ή ύψίστη καί 
προσκυνητή Τριάς είναι δΓ ήμός μία φύσις είς τρεις ύπο- 
στάσεις, τό έχον τήν ύπόστασιν έκ τής ούσίας δέν είναι 
έκ τών ύπαλοίπων ύποστόσεων, όλλά μόνον έκ μιάς αύ
τών, δηλαδή τής πατρικής' άπά αύτήν βεβαίως δέν δυνα
τοί νά μή είναι, έπομένως όχι καί έΕ άλλης, άλλ* έΕ αύτής 
μόνης, έφ’ όσον είναι έκ μιάς. 160

160. Επιστολή 6 Πτψ »«ράρχη 1. PG 3, 1104 ВС.
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Καϊ τούτο δήλον άπό τών άνδρώπων έκαστος γάρ η
μών έχ τής ούσίας μέν έοτι του *Αδάμ, ούκ έστι δέ και 
έκ τής ύποοτάοεως αυτόν, διότι μία μέν ονοία τών άνδρώ- 
τιων νύν, πολλαΐ δέ υποστάσεις. 9 Ανδροαπίνης δέ την αρχήν 

8 μιας ούοης ούσίας τε καϊ ύποοτάοεως, τής τον 9Αδάμ, έκ 
τής ουσίας τον 9Αδάμ ή Εύα ούοα, και έκ τής νποστάσεως 
έκείνον ήν. 9Αλλά καϊ πρϊν ιόν Κάϊν είναι, μιας ούοης αν
δρικής ούσίας τε καί ύποοτάοεως, έκ μιας καϊ τής αυτής 
6 Κάϊν άνδρικής ούσίας τε καϊ νποστάσεως υπήρχε, τον 

10 9Αδάμ· δυοίν δέ άνδρών ήδη καφ ύπόστασιν τελούντων, ό 
τον Κάϊν Ένώχ έκ τής ούσίας μέν ύπήρχε τον 9Αδάμ, άλλ9 
ούχΐ καί έκ τής νποοτάοεως αύτον, άλλ9 έκ μόνης τής τον 
Κάϊν.

ΟΙ γονν λατινικώς φρονούντες διατεινόμενοι καί έκ 
18 τής ύποοτάοεως είναι τον ΥΙον ιό Πνεύμα, εϊπερ είναι 

δεολογειται έκ τής φύσεως, πλήν τού δείου Πνεύματος, 
μίαν είναι δείχνννται φρονούντες ώσπερ ουσίαν ο/ύτω και 
ύπόοταοιν έπ\ θεόν, ιόν Πατέρα τελέως άδετούντες και 
τόν ΥΙόν είναι μόνον καδ* ύπόστασιν δεικνύντες και τδ Πνεν- 

20 μα ιό άγιον έκ μόνον τον ΥΙού την ύπαρξιν έχειν παριστώντες.
67. ΕΧ τις ούν έκ τής φύσεως άκονων τού ΥΙού τό 

Πνεύμα, έκ τής ύποοτάοεως νοεί, όμονπόοτατον ποιεί τφ 
Πατρϊ τόν ΥΙόν, έπειδήπερ άμοονοιος* ή καϊ την διαφοράν 
*α} την διάκρισιν καν τή δείρ φύσει, άλλ9 ούκ έν μόναις 

25 ταις τρισι δείαις νηοοτάοεσι νοεί, μή πρδς τοίς αλλοίς και 
τον Χρυσοστόμου δεολόγον διδάσκοντος άκούων, «ώς ή μέν 
τών δείων ύποοτάοεων διακριτική τάξις, τοίς άγίοις καδέ- 
οτιρ$ε γνώριμος, ή δέ φύσεων διακριτική έπϊ τής άγιας 
Τριάδος άπόδλητος». «Ού γάρ έμερίσδη ή ονοία άπό τον 

30 Πατρδς είς ΥΙόν, πρδς τάς κανονικός φησιν δ μέγας Βα
σίλειος, οι*δέ ρνείσα έγέννησεν».

Τοιγαρονν εύ δν έχοι λέγειν ούκ έκ τής ύποοτάοεως 
τον ΥΙον, άλλ9 έξ αύτον φνοικώς κάκ τής ούσίας τον ΥΙον 161 162

161. Λόγος tic τό ρητόν τοΟ Αβραόμ 2. PG 56, 535.
162. Επιστολή 52 Пр0с τός κανονικός 3.
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Καί τοϋτο είναι φανερόν άπό τών άνθρώπων* διότι έ
καστος ήμών είναι μέν έκ τής ουσίας τοϋ Άδάμ, δέν είναι 
δέ καί έκ τής ύποστάσεως αύτοϋ, διότι τώρα μία μέν ουσία 
άνθρώπων υπάρχει, πολλοί δέ υποστάσεις. Έφ’ όσον δέ 
κατ’ άρχήν μία άνθρωπίνη ουσία καί ΰπόστασις* υπάρχει, ή 
той Άδάμ, ή ΕΟα οϋσα έκ τής ουσίας той Άδάμ, ήτο καί 
έκ τής ύποστάσεως έκείνου. Αλλά καί πριν γεννηθή ό 
Κάϊν, έφ’ δσον ύπήρχε μία άνδρική ουσία καί ΰπόστασις, ό 
Κάϊν ήτο έκ μιας καί τής αύτής άνδρικής ουσίας καί ύπο
στάσεως, τοϋ Άδάμ’ τώρα δέ όπότε ΰφίσταντο δύο δνδρες 
καθ’ ύπόστασιν, ό той Κάϊν Ένώχ ήτο μέν έκ τής ούσίας 
τοϋ Άδάμ, άλλ’ όχι καί έκ τής ύποστάσεως αύτοϋ, άλλ’ έκ 
μόνης τοϋ Κάϊν.

01 λατινόφρονες λοιπόν, διατεινόμενοι ότι τό Πνεύμα 
είναι καί έκ τής ύποστάσεως τοϋ Υίοϋ, έφ’ δσον θεολογεί
ται δτι είναι έκ τής φύσεως, πλήν τοϋ θείου Πνεύματος, 
όποδεικνύονταν νά φρονούν δτι έπί θεοϋ, όπως μία ούσία υ
πάρχει, οϋτω καί ύπόστασις, άθετοϋντες τελείως τόν Πατέ
ρα καί δεικνύοντες δτι καθ’ ύπόστασιν μόνον ό Κάϊν ύπάρ- 
χει καί παριστάνοντες δτι τό δγιον Πνεϋμα έχει τήν ϋπαρΕιν 
έκ μόνου τοϋ Υίοϋ.

67. ’Εάν λοιπόν κάποιος άκούων δτι τό Πνεϋμα είναι έκ 
τής φύσεως, έννοεί έκ τής ύποστάσεως, καθιστρ τόν Υιόν 
όμοϋπόστστον μέ τόν Πατέρα, έπειδή είναι όμοούσιος* όμοί- 
ως καί έάν έννοή τήν διαφοράν καί διάκρισιν καί εις τήν θε(- 
αν φύοιν, άλλ’ όχι εις μόνος τάς τρεις θείας ύποστάσεις, μή 
άκούων πλήν τών άλλων καί τόν θεολόγον Χρυσόστομον δι
δάσκοντα. «δτι ή μέν διακριτική τάζις τών θείων ύποστάσε- 
ων κατέστη γνώριμος εις τούς άγίους, ή δέ διακριτική τών 
φύσεων έπί τής άγιος Τριάδος είναι άπόβλητος»1*. Ό  μέ- 
γας Βασίλειος λέγει πρός τάς μοναχός, «δέν έμερίσθη ή 
ουσία άπό τοϋ Πατρός εις Υιόν, οϋτε έγέννησε διαρρυ- 
εϊοα»1*.

Επομένως θά ήδύνατο κανείς καλώς νά εϊπη δτι τό 
Πνεϋμα δέν προέρχεται έκ τής ύποστάσεως τοϋ Υίοϋ,
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τό Πνεύμα, b i n  ιό τού Υίού προς τόν Πατέρα όμοονσιον, 
καί τής τον ϋείον Πνεύματος πρός τόν Πατέρα καί τόν 
ΥΙόν όμοουοιότητος έντεύδεν δενκννμένης, άλλ' ονχϊ τής 
διαφόρου έχ τον Πατρός ύπάρξεως τον Πνεύματος, Ισον 

δ δέ έστιν είπείν xal he τής ούοίας τον Υίον τό Πνεύμα διά 
την όμοονοιότητα, καί δτι τής αυτής έοτιν ουσίας τφ Υ ιφ  
τό Πνεύμα. Έ χ  δέ τής τον Υίον ή όμοονοιότης δείχνυται 
τού Πνεύματος ώς φανερωτέρας καί προκατηγγελμένης καί 
προπεπιατωμένης' <<Μχει τε ό ΥΙός φνσιχώς έν έαντώ τά 

10 τον Πατρός Ίδια καί έξαίρετα, διαόαινούοης εϊς αυτόν φν- 
οιχώς τής τον γεννήοαντος Ιδιότητος»' ου τα υποστατικά 
ϊδια τον Πατρός καί έξαίρετα — ονδέ γάρ τό άναρχον έ 
χει καί άγέννητον ή τό γόνιμον — <Ша τα φνοακά και Ίδια 
τής τον Πατρός φύοεως αύχήματα, άπερ έχει φνοικώς καί 

15 τό Πνεύμα τό άγιον.
68. Καί τούτο διά 7ΐολλής ττοισύμενος σπονδής ό ϋεϊος 

Κύριλλος, τό μηδένα παραχδέντα δοξάζειν έκ τής νηοοιά- 
οεως τον Υίον τό Πνεύμα τό άγιον, Ы τής φύοεως αυτού 
χαί φνονχώς καί χατά φύοιν όοάχις λέγει, τό Πνεύμά φηοι 

20 τό άγιον καί έχ τής φύοεως αύτού πηγάζειν, χαδ% ήν ό αυ
τός έοτι μετά Πατρός, <Ш' ούδαμού των λόγων έχ τής ν- 
ποοτάσεως' καί τα Τόια τον Πατρός ϊχειν αυτόν φυσικώς 
τε καί ούοιωδως καί κατό φύονν <Ы Φεόλογει.

Καί ουχοφαντηΦείς γάρ ώς καί έχ τής νηοοτάοεως τον 
2δΥΙού δόξάζων την ύηαρξιν τό Πνεύμα έχε tv, τούτ* αχηό δτι 

ουχοφαντεϊται Ιοχνρίοατο, Ίδιον τον Υίον καί ούχ άλλότρι
όν είναι τό Πνεύμα διατεινάμενος, άλλ* ούχ έχ τού Υίον. 
Καί τον τ' άνόγραητον χείται πρός Λατίνοπ περιφανή τε καί 
λαμπρόν έλεγχοк* of παρ' ών δδει μάλλον άποοχέοδαι τής 

30 χαχονοίας, έχ τούτων ένάγεοδαι δεχαιονοιν εϊς τό μή τόν 
Πατέρα μόνον, <Шск καί τ^ν τον Υίον ύπόσταοιν αίτίαν εί
ναι κακώς νομίζειν τής τού Φείον Πνεύματος νηοοτάοεως. 
*Ο δέ λέγων είναι έχ τής τού Υίον ύποοτάοεως τό Πνεν-

103. Κυρίλλον ΑλοξανδροΚκ, θησαυροί 33, PQ 70, 000 C.
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άλλ’ έκ τοϋ Πατρός φυσικώς καί έκ τής ούοΙας τοϋ ΥΙοΰ, 
λόγω τοϋ όμοουσίου τοϋ ΥΙοϋ πρός τόν Πατέρα, καί ότι, 
άφοϋ μέ αύτά δεικνύεται ή όμοουσιότης τοϋ θείου Πνεύ
ματος πρός τόν Ποτέρα καί τόν Υιόν, άλλ’ όχι ή διάφορό- 
της ύπάρξεως τοϋ Πνεύματος έκ τοϋ Πατρός, είναι ίσο- 
δύνομον μέ τό νά εϊπη τό Πνεύμα καί έκ τής ούσίας τοϋ 
ΥΙοϋ διά την όμοουσιότητα καί ότι τό Πνεϋμα είναι τής 
ιδίας ούοίας μέ τόν Υιόν. Έ κ δέ τής ούσίας τοϋ Υίοϋ 
ώς φανερωτέρας καί προαναγγελμένης καί προβεθαιω- 
μένης δεικνύεται ή όμοουσιότης τοϋ Πνεύματος' «έ
χει ό Υ ιός μέσα του τό ιδιώματα καί έξαίρετα γνωρίσμα
τα τοϋ Πατρός, καθώς διαθαίνει εις αύτόν φυσικώς 
ή ίδιότης τοϋ γεννήσαντος»1··' όχι τά υποστατικά Ιδιώματα 
καί έξαίρετα γνωρίσματα — διότι δέν έχει οϋτε τό άναρ- 
χον καί όγέννητον ή τό γόνιμον—  άλλά τά φυσικά καί ίδια 
προσόντα τής φύσεως τοϋ Πατρός, τά όποια έχει φυσικώς 
καί τό άγιον Πνεϋμα.

68. Καί έχων μεγόλην φροντίδα ό θείος Κύριλλος διά 
τοϋτο, τό νό μή όδηγηθή κανείς άπό τήν ύπόστασιν τοϋ 
Υίοϋ νά δοζάΖη τό άγιον Πνεϋμα, όαάκις λέγει έκ τής φύ- 
οεως αύτοϋ καί φυσικώς καί κατά φύοιν, λέγει άτι τό άγιον 
Πνεϋμα πηγάΖει καί έκ τής φύσεως αύτοϋ, κατά τήν όποί- 
σν είναι ό ίδιος μετά τοϋ Πατρός, άλλά πουθενά είς τούς 
λόγους του δέν λέγει άτι πηγάΖει έκ τής ύποστάσεως' καί 
θεολογεί άτι αυτός έχει τάς Ιδιότητας τοϋ Πατρός φυσικώς 
καί ούσιωδώς καί κατά φύοιν πάντοτε.

Καί πράγματι, όταν έσυκοφαντήθη ώς φρονών άτι τό 
Πνεϋμα έχει τήν ϋπαρξιν καί έκ τής ύποστάσεως τοϋ Υίοϋ, 
ίσχυρίσθη άκριβώς άτι έσυκοφαντήθη, διατεινόμενος άτι 
τό Πνεϋμα είναι ίδιον τοϋ Υίοϋ καί δχι ξένον, άλλ* όχι έκ τοϋ 
Υίοϋ. Καί τοϋτο είναι καταγεγραμμένον πρός περιφανή καί 
λαμπρόν έλεγχον τών Λατίνων* ο) όποιοι μέ τά έπιχειρήμο- 
τα λόγων τών όποίων έπρεπε μάλλον νά άπομακρυνθοϋν 
τής κακονοίας, δΓ αύτών δικαιολογούνται νά άνάγωνται 
είς τόν Ποτέρα μόνον, άλλά καί νά νομίζουν κακώς 6τι ή 
ύπόσταοις τοϋ ΥΙοϋ είναι αιτία τής ύποστάσεως τοϋ θείου
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μα, διά τό είπεϊν τόν δειον Κύριλλον όιαόαίνειν φνσιχώς 
είς ιόν ΥΙόν την τον γεννήοανχος Ιδιότητα лад* αντοϋ τον 
δείον Κυρίλλου έντρεπέοδω, γράφοντος έν θηοανροϊς· απαις 
ούχ ioiai τό Πνεύμα ό θεός, δλην έχον έν έαντφ ονοιω- 

5 δώς την Ιδιότητα τον Πατρός και τον Υίον, ον και Πνεν- 
μά Ιοτι, δι* Υίον τη κτίσει χορηγούμενοιο>; Κατά γάρ την 
αυτών ούνεοιν, ήν έν ταϊς των δεοφόρων κέκτηνται δεολο- 
γίαις, τό Πνεύμα γεννητόν τε άμα και γεννήτωρ έοται· об 
τί άν άχονοδείη χαινότερον;

10 69. *Αλλά ταντα μέν ώσπερ έχ περιουσίας η,μίν άρτίως
εϊρηται πρός τούς διατεινομένους έχ της νποστάοεως είναι 
τοΰ Υίον τό Πνεύμα, έπειδήπερ έχ της φύσεως είρηται. 
*0 γάρ δείος Κύριλλος έντανδ* ήμίν άναπηγάζειν έχ της 
φύοεως ού την φύοιν φηοΐ τον Πνεύματος, ουδέ την νπό- 

13 στάσιν, <Шо την ένέργειαν, ήτις άναπηγάζει, κατά τόν Δα
μασκηνόν δεολόγον, έχ μιας τρισνποστάτου φύοεως. *Οτι 
μέν γάρ άχτιστός έοτι χαϊ ή τής δείας φύοεως ένέργεια 
και ότι φνοιχή χαϊ ουσιώδης λέγεται, παραοτήοει δι* δλίγων 
χαί ό μέγας *Αδανάοιος έν τοις Κατά Μαχεδονίον γραφών- 

20 «ού κατά άλλην χαϊ άλλην πρόνοιαν ό Πατήρ χαϊ ό Υίός 
έργάζεται, <Ша хата μίαν χαϊ την αυτήν οόοιώδη τής δεό- 
τητος ένέργειαν».

*Ό τι δέ ονχ έχ μιας τίνος των υποστάσεων, άλλ* έχ τής 
τριονποοιάτου φύοεως ή τοιαύτη ένέργεια πηγάζει προσμαρ- 

25 τνρείτω χαϊ ό μέγας Διονύσιος γράφων εν χεφαλαίφ τε- 
τάρτφ τής Περί τής ούρανίον Ιεραρχίας 6ί6λου· απάντα 
μετέχει προνοίας έχ τής παναιτίου δεότητος έχύλνζομένης». 
'Ο τι δέ Πνεύμα έντανδα ό δειος Κύριλλος έχ τον Πατρός 
χαϊ ιο ί Υίον δτδόμενον ήμϊν ού τήν φύονν φηοϊν ουδέ τήν 

30 ύπέσταοιν τον Πνεύματος, <Ша τήν άχτ ιστόν αύτον χαϊ φν- 
ηιχήν χάριν xal ένέργειανf οαφές δείγμα πρός τ οις &Μοις 164 165 166 167

164. ΘηοουροΙ 34. PG 75. 576 C.
165. Λόγος Περί όνανθρωπήοεως τοΟ μονογενούς PG 75. 1241 Α.
166. Έκδοοις όκριΟής 3.15 ' 4,18.
167. Πιθανώς Διόλεξις μετό Μακεδονιου (ψευδ.). PQ 28, 1306 Β. 

1309 Α.
166. Пср) oupovtoo Ιεραρχίας 4,1, PG 3,177 C.
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Πνεύματος. Ό  δέ λέγων ότι τό Πνεύμα είναι έκ τής ύπο- 
στόσεως τού Υίοΰ, διά τόν λόγον δτι ό θείος Κύριλλος 
εϊπεν δτι ή ίδιότης τού γεννήσαντος διαβαίνει φυσικώς είς 
τόν Υίόν, δς κατατροπωθή άπό αύτόν τόν θειον Κύριλλον, 
γρόφοντα είς τούς Θησαυρούς, «πώς δέν θά είναι τό Πνεϋ- 
μα Θεός, έχον μέσα του ούσιωδώς δλην τήν ιδιότητα τού 
Πατρός καί τού ΥΙοϋ, τού όποιου καί είναι Πνεύμα, ό<ροϋ 
διό τού ΥΙοΰ χορηγείται είς τήν κτίσιν;»ΙΜ. Διότι κατό τήν 
σύνεσιν τήν όποιαν έχουν ούτοι έπί των θεολογικών σκέ
ψεων των θεοψόρων Πατέρων τό Πνεύμα θό είναι συγ
χρόνως γεννητόν καί γεννήτωρ* τί δέ παραδοζότερον είναι 
δυνατόν νό όκουσθη;

69. Ά λ λ ’ αύτό μέν έλέχθησαν τώρα άπό ήμάς ώς έκ 
περισσού πρός τού διατεινομένους δτι τό Πνεύμα είναι έκ 
τής ϋποστόσεως τού Υίοϋ, έπειδή έχει λεχθή έκ τής (ρύ
σεως. Ό  θείος Κύριλλος πράγματι λέγει έδώ δτι άναβλύ- 
Ζει πρός ήμδς έκ τής φύσεως δχι τήν ψύσιν τού Πνεύμα
τος ούτε τήν ύπόστασιν, όλλό τήν ένέργεισν**, ή όποια 
κατό τόν Δαμασκηνόν θεολόγον άναπηγόΖει έκ μιδς τρισυ- 
ποστάτου φύσεως1*. Βεβαίως δτι είναι δκτιστος καί ή 
ένέργεια τής θείας φύσεως καί δτι λέγεται φυσική καί 
ούσιώδης, θό παροστήση δι όλίγων ό μέγας ’Αθανάσιος 
είς τούς λόγους Κατό Μακεδονίου γράφων* «δέν έργάΖε- 
ται κατό διαφορετικήν έκαστος πρόνοιαν ό Πατήρ καί ό 
Υίός, όλλό κατό μίαν καί τήν αύτήν ουσιώδη ένέργεισν 
τής θεότητος»**.

Ό τ ι  δέ ή τοιαύτη ένέργεια δέν πηγόΖει άπό κάποιον 
άπό τός υποστάσεις, όλλό όπό τήν τρισυπόστατον φύσιν, 
δς προσμαρτυρήση καί ό μέγας Διονύσιος γράφων είς τό 
τέταρτον κεφάλαιον τής βίβλου Περί τής ούρανίου ιεραρ
χίας* «όλα μετέχουν τής προνοίας, ή όποια έκθλύΖεται άπό 
τήν παναίτιον θεότητα»1··. Περί τού δτι δέ ό θείος Κύριλ
λος λέγει έδώ Πνεύμα διδόμενον έκ τού Πατρός καί τού 
Υίού είς ήμδς δχι τήν δκτιστον καί φυσικήν χάριν καί 
ένέργειαν ούτοϋ, σοφές δείγμα πλήν άλλων είναι καί τό
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καί τό μνηοδήναι τής έν τφ εύαγγελίφ τον 7ΐροόρόμου καί 
δαπτιοτον περί τον Χριστού φωνής, τής ονκ έκ μέτρου δί- 
δοσδαι λεγούοης παρά του Πατρός τό Πνεύμα τφ ΥΙφ. 
*Ιωάννης γάρ ό χρνοορρήιμων, τό χωρίον τούτο του κατά 

5 ιόν θεολόγον *Ιωάννην ευαγγελίου έξ ηγούμενος, «Πνεύμα», 
φηοίν, οένταύδα τήν ένέργειαν λέγει* πάντες γάρ ήμεϊς μέ- 
τρφ την ένέργειαν τον Πνεύματος έλάδομεν, έκεινος δέ άλό- 
κληρor εϊ δέ ή ένέργεια αντον άμέτρητός, πολλφ μάλλον 
ή ουσία».

10 Οΰτω πάντα νική τής ιών παρ’ ημών είρημένων άλη- 
δείας ή δύναμις, εύπορίας άφορμήν ποιουμένη τάς υμών 
άπορίας χαί δι* έανιής ώς διά μιας τίνος ενδείας πλή- 
δος σχόλιών, έτεροκλινεϊς άπελέγχουοα γραμμάς.

Τούτη τοι των μέν γραφικώς προδαλλομένων άλις.
1Ь 70. *Επεί δέ ού μόνον τόϊς λογίοις οΐ Λατίνοι χρώνται 

καδ* ήμών, μάλλον δέ κσΡ έαντών, <Ш0 και διανοήμαοιν 
οίκείοις, φέρ* Ιδωμεν τό άνάμφίλεκτον αντοϊς δοκονν, φ  
χαϊ τ* άλλα ουνδιαρρνήοεται λνδέντα, μάλλον δέ καί τό παρο)- 
νύμως άπό τής διανοΐας λέγεοδαι στερήοεται, άδιανόητα δει- 

20 χδέντα' κατά μέρος γάρ ταυ τ* έπαξιέναι ονκ ανάγκη. Καί 
τανδ* ήμϊν άρτίως οϊς πέρα τον μετρίοι» μηχύνειν ήκιστα 
προηρημένοις, όμως είς μήκος έκτέταται ό λόγος, ταις αυ
τών έξ άγνοιας άπορίαις σνιιπαρ εκτεινόμενος.

МДД0 τί τό δοκονν αύτοϊς άκράόαντον τής δυοοεδεί- 
28 ας έρεκψα; Паг, φηοί, τό έκηορενόμενον έκ τίνος, διά 

τίνος έκηορενεται καί ούτως έηΐ πάντων έστί, χ&ν μή ρή
μα и δ λέγων έυΗΐοημαίνηταΓ τό δ' αϋ διά τίνος, καί έξ έ- 
κείνον ό ι ' ού έοτι λέγεται' διά τίνος ούν έτέρον, εϊ μή διά 
τού }Ίού  τό Πνεύμα; Σαφές οΰκοϋν τό περαινόμενον, ότι 

90 όιό tofl ΥΙον και έκ τον ΥΙον τό Πνεύμα έκηορενεται.
Τ ί ούν ήμεϊς ηρός ταυτα; Ού τήν 'διά* μέν αδτοις δώ· 

οομεν, τήν δέ *έκ9 άπαγορεύοοαεν, δ πολλοί πεπόνδασιν, άγνο- 
ούντες δ πεπόνδαοι. Τό γάρ διά στόματος, *α! έκ στόματος

100. ΟμιλΙο tic Εύαγγίλιον IwOwou 30,2. PG 50,174.



δτι μνημονεύει τόν εις τό εύαγγέλιον λόγον τοϋ Προδρό
μου καί Βαπτιστοϋ Ίωάννου περί τοϋ Χρίστου, ό όποιος 
λέγει ότι τό Πνεύμα δίδεται εις τόν Υιόν όχι έν μέτρω. 
Πράγματι ό Ιωάννης ό Χρυσορρήμων, έΕηγών τό χωρίον 
τοϋτο τοϋ κατά τόν Θεολόγον Ίωάννην Ευαγγελίου, λέγει ότι 
«έδώ Πνεϋμα λέγει τήν ένέργειαν' διότι όλοι ήμεις έλόβο- 
μεν έν μέτρω τήν ένέργειαν τοϋ Πνεύματος, έκεινος δέ 
όλόκληρον* έάν δέ ή ένέργεια αύτοϋ είναι άμέτρητος. πο
λύ περισσότερον ή ούσία»1".

Οϋτω ή δύναμις τών λεχθέντων παρ’ ήμών νικά πάν
τα, καθιστώοα άφορμήν εύπορίας τός άπό σας προβαλλο- 
μένας όπορίας καί δΓ έαυτής άπελέγχουοα έτεροκλινεϊς 
γραμμός ώσάν πλήθος στραβών γραμμών διό μιδς εύθείας.

’Αρκετά είναι αύτό ώς πρός τό γραφικό έπιχειρήματα.
70. ’Επειδή δέ οί Λατίνοι δέν χρησιμοποιούν μόνον τό 

βιβλικό λόγια έναντίον μας, μάλλον δέ έναντίον έαυτών, 
όλλό καί (δικό των διανοήματα, ός Ιδωμεν τό φαινόμενον 
εις αύτούς όναμφίσβήτητον, μαζί μέ τό όποιον θό καταρ- 
ρεύσουν καί τό άλλα διαλυόμενα, μάλλον δέ θό στερηθούν 
καί τό έκ τής διανοίας άνομό των, όποδεικνυόμενα όδια- 
νόητα* διότι δέν είναι όνόγκη νό τό όναπτύΕωμεν έν πρός 
έν. "Αλλωστε, μολονότι ήμεις δέν είχομεν καμμίαν πρόθε- 
οιν νό έπιμηκύνωμεν ύπερμέτρως τόν λόγον, όμως έπεΕε- 
τάθη πολύ, συνεπεκτεινόμενος μέ τός έΕ όγνοίας όπο- 
ρίος των.

’Αλλά ποιον είναι τό φαινόμενον εις αύτούς όκρόδαν- 
τον έρεισμα τής δυσοεβείας; Πάν τό έκπορευόμενον έκ 
πνος, λέγει, έκπορεύεται διό μέσου τινός, καί τοϋτο συμ
βαίνει δΓ άλα, όκόμη καί άν ό όμιλών δέν τό έπισημαίνη 
ρητώς. Έ Ε άλλου τό διό τίνος λέγεται καί έΕ έκείνου διό 
τοϋ όποιου είναι* διό ποιου άλλου λοιπόν γίνεται τό Πνεϋ
μα, είμή διό τοϋ ΥΙοΰ; Είναι λοιπόν σαφές τό συμπέρασμα, 
άτι τό Πνεϋμα έκπορεύεται διό τοϋ Υίοϋ καί έκ τοϋ ΥΙοϋ.

Τί λοιπόν θό είπωμεν ήμεις πρός ταϋτα; Δέν  θό τούς 
χαρίοωμεν τήν ’διό’ καί θό όπαγορεύσωμεν τήν ‘έκ*. πρά
γμα τό όποιον έπαθον πολλοί, όγνοοϋντες τί έποθον. Διότι

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΠΟΡΕΥΣΕΟΣ ΤΟΥ ΑΓ. ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ЛОГ. Β ’ 315



316 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ПАЛАМА

σαφώς προφέρεται. Και τφ *Ιώ6 «διά νεφέλης» γέγραπται 
λαλήοας ό θεός καί αύδις «έχ τον νέφους». Ά λ λ 1 ον<У έπϊ 
των χτιστών χαΐ χατά η)ύσιν έκυτορενομένων τό διά τίνος ον 
ουννοήσομεν χαϊ μη λεγόμενον. Ον μην διά τοντο τοΐς χατά 

δ φύοιν τά υπέρ φύοιν όμοιώσομεν. *Απόχριναι γάρ δή μοι ό 
έμόατεύων <2 μη έώρ<χχας· ούχϊ χαϊ πας νίός έχ τίνος γεν- 
νώμενος διά τίνος γεννάται καί ούτως έσιϊ πάντων έχει, κάν 
μη ρήιιατι ό λέγων έπισημαίνηται; *Αρ* οδν διά τοΰτο και 
την χάτω και χρονικήν τον μονογενούς ύπέρ φύοιν οδσαν έκ 

10 μόνης παρδένον μητρός άδετήοσμεν γέννψην χαϊ την άνω 
έχ μόνον παρδένον Πατρός προαιώνιον, ζητονντες τό <5*ά 
τίνος τε καί έχ τίνος χατά τάς άπολονμένας σάς νποδήχας 
χα\ τους άσνλλογίοιονς συλλογισμούς; Ούμενονν, <Ша δι* 
αύτής χάπϊ γης φανερωδείοης χαϊ την του άγιον Πνεύματος 

15 έχηόρενοιν αμέσως οΰσαν έχ Πατρός έπιγνωσόμεδα χαϊ την 
πην άαοΆοιηοόμεϋα лροσδήχην, ώς τοϊς φυσιχώς διοικουμέ- 
νοις τά νπερη νή σνντάττονοαν.

71. Και τοΰτο δέ ον ανννοεις ό τών άνεξ ερευνητών ε
ξεταστής, ότι τό έχπορευόμενον άπαν ον διά τίνος μάνον, 

20αλλά και εις τι άεΐ έχΆορεύεται; "Η τοίrvv δώσεις ήμϊν είς 
τί πρό τών αΙώνων τό Πνεύμα τό άγιον έκηορενειαι, χαϊ 
άντϊ τής μόνης ηροαιωνίσυ και σεπτής διά τοντο Τριάδος 
τετράδα σεβόμενος άποδειχδήση, τό έξ οϋ, τό δι' ού, τό 
είς 8 καϊ αύτό τό έχπορενόμενον, ή τοΰτο σου μή διδόντος 

25ονό* έ*βϊι·ο δεξάμεδα. Τίς γάρ 6 λόγος χαδ* δν, άμφοτέρων 
έπομέι·ων τώ έχπορενομένφ ηαντί, τό μέν προοίεοδαι, τό 
δέ μή;

Καίτοι τό μέν έχ Πατρός έχπορεύεσδαι τό Πνεύμα τό 

άγιον χα'ι έν τφ ΥΙφ άναπαύεσδαι, χαϊ γέγραπται παρά τών 
30 δεολόγων χαϊ πεψανέρωται iv *Ιορδάνβ τον Σωτήρος 6 α- 

πιιζομένον και τονΟ* ούτως έχον όμολογονμεν, ούχ έχ τών 170

170. Ίώβ 36.1. 40.6.
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τό διά στόματος, σαφώς προφέρεται και έκ στόματος. 
Καί πρός τόν Ίώβ, όπως έχει γραφή, ό θ εός  έλάλησε 
«διό νεφέλης», καί πάλιν «έκ τοϋ νέφους»17·. Αλλ’ ούτε 
εις τήν περίπτωσιν τών κτιστών καί κατά φύσιν έκπορευο- 
μένων δέν θά συνεννοήσωμεν τό διά τίνος, έστω καί δν 
δέν λέγεται. "Ομω ς διά τόν λόγον αύτόν δέν πρόκειται 
νά έΕομοιώσωμεν τά ύπέρ φύσιν μέ τά κατά φύσιν. Άπο- 
κρίσου μου σά ό όποιος είσδύεις είς πράγματα τά όποια 
δέν βλέπεις* πάς υιός γεννώμενος άπό τινα μήπως δέν 
γενναται διά τίνος καί ούτως συμβαίνει δΓ όλα, άκόμη καί 
δν ό όμιλών δέν τό έπισημαίνη ρητώς; Ά ρ ά γ ε  λοιπόν θά 
άθετήοωμεν τόσον τήν έπίγειον έγχρονον γέννηαιν τοϋ 
μονογενούς, τήν ύπερφυσικήν έκ τής μόνης πραθένου μη- 
τρός, όσον καί τήν έπουράνιον προαιώνιον έκ τού μόνου 
παρθένου Πατρός. Ζητοϋντες τό διό τίνος καί έκ τίνος 
κατά τάς καταστρεπτικός διδασκαλίας καί τούς άσυλλογί- 
στους συλλογισμούς σου; ~Οχι βεβαίως’ άλλό δΓ αύτής, ά- 
φοϋ έφονερώθη έπί γής, θά έπιγνώαωμεν καί τήν έκπό- 
ρευαιν τού όγίου Πνεύματος άμέοως προερχομένην έκ 
Πατρός καί θά όπορρίψωμεν τήν προσθήκην σου, ώς συμ- 
παρατάσσουσαν τά ύπερφυσικά μέ τό φυσικώς συμβαίνοντα.

71. "Επειτα δέ δέν συνεννοεϊς καί τούτο, σύ ό έζετα- 
στής τών άνεζερευνήτων, ότι πάν τό έκπορευόμενον δέν 
έκπορεύεται μόνον διά τίνος, άλλό καί πάντοτε πρός κάτι; 
"Η  λοιπόν θά δώσης είς ήμδς είς τί έκπορεύεται τό δγιον 
Πνεύμα πρό τών αίώνων καί θά άποδειχθής δτι άντί τής 
μόνης προαιωνίου καί σεπτής διά τούτο Τριόδος σέβεσαι 
Τετράδα, τό έζ ου. τό δΓ ού. τό είς δ καί τό ίδιον τό έκ
πορευόμενον, ή, δν δέν δώσης είς ήμδς τούτο, δέν θά δε- 
χθώμεν ούτε έκεϊνο. Διότι κατά ποιον λόγον, άφοϋ άμφό- 
τερα έπονται είς πδν έκπορευόμενον, τό μέν έν νό δεχώ- 
μεθα, τό δέ άλλο δχι.

Παρά τούτα, τό μέν δτι τό δγιον Πνεύμα έκπορεύε- 
ται έκ Πατρός καί όναπαύεται είς τόν Υίόν, καί έχει γρα
φή άπό τούς θεολόγους καί έχει φανερωθή είς τόν Ίορ- 
δάνην όταν έβαπτί&το ό Σωτήρ, καί όμολογούμεν δτι τού-
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δνχων ιά υπέρ πάντα χά δνχα σχοχαζόμενοι, άλλ’ έκ χών 
άρρήχως ιελουμένων χά ύπέρ έννοιαν διδασκόμενοι. Που 
δή σοι ιό δι Υίοϋ κα\ έξ Υιόν έπϊ χής τον ύείου Πνεύμα
τος ύπάρξεως, εΐ έκ Παχρός έκπορευόμενον χδ Πνεύμα προς 

6 χόν Υίόν σαφώς έρχεται και έν αϋτφ άναπαύεσόαι ιθεολο
γείται; Καδάπερ δ Ιερός Δαμασκηνός έπΐ λέξεώς φηοι και 
Γρηγόριος ό θεολόγος χονχ' αν\χό δεικνυς ταμίαν είναι τού 
δείου Πνεύματος ώς θεοϋ ΥΙόν καταγγέλλει χόν Χριστόν. 
Καί δ δείος Κύριλλος έν Θηοαυροϊς έν Υ ιφ  παρά Παχρός 

10 φνοιχώς \mάρχειν τό Πνεύμα συμπεραίνει και παρά Πα- 
τρός φνοιχώς τε »αί ονοια>δώς διήκειν έν Υ ίφ  τό Πνεύ
μα λέγει, δι* σύ πάντα χρίων αγιάζει ό Υίός. Έ κ  γονν τον 
Παχρός έν τφ ΥΙψ ύπάρχον φνοιχώς καί άϊδίως, έκ τον 
Ylov προς τους άξιους, όπως χαΐ ή νίκα δέοι, πρόειοι καί 

16 φανερονχαι τό Πνεύμα τό άγιον.
72. Ού μην, <Ш* έπιεικέστερον τόν προκείμενον μετά- 

χειρίζων λόγον, μάλιστα διά τους μετ’ εύγνωμοσύνης έν- 
χνγχάνειν μέλλοντας, καδολεκωτέραν έχφανοιν έν βραχεί 
ποιήσομαι χής άληδείας, ώς έν έπιλόγφ τό παν διαλαμδά-

20 νονοαν. *Ο δ* έχων ώτα πρός διάχριοιν όρδον καί μη χοι- 
ονχον μνείσδω κατά τό έγχωρονν τό τον μυστηρίου βάδος· 
πυλας δ* έπίδεσδε χοίς έαυχών ώοίν, δοοι μή κριτικωχάτην 
κέκτηοδε διάνοιαν, εΐ μή τοίς εύ λέγειν δυναμένοις, μάλ
λον δέ παρά Θεού δυναμουμένοις, πειδηνίους έανχονς παρέ- 

28 χεχε, ώς Λν μή τό υπέρ χήν ύμετέραν γνωοιν άφροούντ/ν 
χών εύ είδόχων δνομάοηχε. ΤΙ δέ έσχιν δ λέγω; Καί συν- 
τείνατε παρακαλώ τόν νονν.

73. Τό Πνεύμα ιό άγιον πρό αϊώνων και άπ* αΙώνας 
xai Ιτι Ιδιαίτατον μέν έχετ χής Ιδιοτρόπου ύπάρξεως τό

30 έκ τού Παχρός, τής μόνης πηγαίας δεόχητος, έκπορεύεοδαι, 
χονχ έσχιν έκ τής ύπερδέου έκείνης ούοίας χαδ* νπόσταοιν 
μόνην χήν πατρικήν, νπέρδεος δν καί αύτοονσία καί κατ’
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το έχει ούτως, όχι στοχασμένοι έκ των όντων τό υπέρ 
πάντα τά όντα, άλλά διδασκόμενοι έκ των άρρήτως τελου
μένων τά ύπέρ έννοιαν. Πού λοιπόν ύπάρχει κατά τήν 
γνώμην σου τά δΓ ΥΙοϋ καί έΕ Υίοϋ έπί τής ύπάρΕεως του 
θείου Πνεύματος, άν έρχεται σαφώς τά Πνεύμα πρός τόν  
Υιόν έκπορευόμενον έκ Πατρός καί θεολογήται δτι όνα- 
παύεται εις αύτόν; "Οπω ς κατά λέΕιν λέγει ό Ιερός Δ α 
μασκηνός171 καί ό Γρηγόριος ό Θεολόγος171, δεικνύων άκρι- 
βώς τό ίδιον, διακηρύσσει τόν Χριστόν ταμίαν τού θείου 
Πνεύματος ώς Υιόν Θεού. Καί ό θείος Κύριλλος εις τούς 
θησαυρούς συμπεραίνει δτι τό Πνεύμα ύπάρχει φυσικώς 
εις τόν Υιόν παρά τού Πατρός καί λέγει δτι διήκει ε ις τόν 
Υιόν παρά τού Πατρός φυσικώς καί ούσιωδώς τό Πνεύμα, 
διά τού όποιου ό Υ ιός άγιάΖει χρίων τά πάντα. 'Επομένως 
τό άγιον Πνεύμα, ύπάρχων φυσικώς καί όϊδίως έκ τού 
Πατρός εις τόν Υιόν, προβάλλεται καί φανερώνεται έκ 
τού Υιού πρός τούς άΕίους, όπως καί δταν χρειάζεται17*.

72. 'Αλλ' δμως χειριΕόμενος μετριώτερον τόν προκεί- 
μενον λόγον, καί μάλιστα διά τούς μέλλοντας νά τόν  
όναγνώσουν μέ καλογνωμίαν, θά δώσω γενικωτέραν έκ- 
θεσιν τής άληθείας έν συντομίρ, περιλαμβάνουσαν τά πάν
τα ύπό μορφήν έπιλόγου. Ό  δέ έχων ώτα πρός διάκρισιν 
τού όρθοϋ καί μή όρθοϋ δς μυηθή κατά τό δυνατόν τό 
βάθος τού μυστηρίου' δσοι δέ δέν κατέχετε κριτικωτάτην 
διάνοιαν, έπιθέσατε πύλας εις τά ώτα σας, δν δέν παρέ
χετε τούς έαυτούς πειθήνιους εις τούς δυναμένους ή μάλ
λον τούς δυναμουμένους όπό τόν Θεόν νά λέγουν καλώς, 
ούτως ώστε νό μή όνομάσετε όφροσύνην τών ειδημόνων 
τό εύρισκόμενον έπόνω όπό τήν γνώσιν σας. Τί δέ είναι 
αύτό τό όποιον λέγω; Έντείνατε, παρακαλώ, τόν νοϋν.

73. Τό άγιον Πνεύμα πρό αιώνων καί έπί αιώνας καί 
πέραν ιδιαίτερον γνώρισμα τής ίδιοτρόπου ύπάρΕεως έχει 
τό έκπορεύεοθαι έκ τού Πατρός, τής μόνης πηγαίας θεό- 
τητος, δηλαδή όπό τήν ύπέρθεον έκείνην ούσίαν κατά μό
νην τήν πατρικήν καθ' ύπόστασιν, καθ' δσον είναι ύπέρθεος 
καί αύτοουοία καί δέν υστερεί κατά τίποτε τού προβαλ-
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αύτήν тог προσενεγχόντος хат’ ουδόν άποδέον, μάλλον δό 
μηδαμώς όιαφέρον η διαιρούμενον, έτερον7ΐ6οτατον δ* δμως 
και αυθυπόστατον. Οί> τω δε δν έχ τον Πατρός, ου τ’ αυτόν 
διίοταταί ποτέ, χαϊ τφ ΥΙφ ούχ ίμτον ήνωται ούοιοοδώς 

5 τε και άόιαστάτως, αν τφ τε έπαναπαυόμενον χαϊ ίδιον αυ
τόν ύπάρχον χαϊ έν αντφ φνσιχώς διατελονν αεί· αυτός 
γάρ έστιν ό τον Πνεύματος ταμίας. Ουδόν ούν καινόν, ει 
χαϊ έζ αύτον χαϊ έχ τής φύσεως αυτού προϊέναι λέγεται, 
χαθ* νπόοταοιν μέντοι την πατρικήν χαϊ δι’ αυτόν χαϊ έξ 

10 αύτον φνοικώς χαϊ δίδοται χαϊ πέμπεται χαϊ προχείται χαϊ 
προέρχεται, δι* αύτον δΜμενόν τε καί φανερούμενον, εί 
δό 6ονλει χαϊ έκπορενόμενον πρός οΰς άξιον. Καϊ έχπό- 
ρενοιν γάρ είπονπερ δν έν τοϊς τοιούτοις άκροάση, τήν φα- 
νέρωοίν νόει· ον γάρ δει τό έκπορεύεοθαι παρά θεόν ν- 

15 πάρξεώς έστι σημαντικόν αύθνποοτάτον' «ом* ёл9 άρτφ γάρ», 
φηοί, κιμόνφ ζήοεται άνθρωπος, άλλ* έπϊ παντϊ ρήματι έκ- 
πορενομένφ διά στόματος θεού». *Ορρς ότι τά μόν παρά 
Θεού έκπορενόμενα πολλά, πλήθους γάρ συνεκτικόν τό πάν, 
τό δό Πνεύμα τό άγιον έν, δ καϊ Ιδιοτρόπως παρά πάντα 

20 έκπορεύεται παρά θεόν; Καϊ πάλιν αέθαύμαζον», φηοί, 
«οί δχλοι έπϊ τοις λόγοις τής χάριτος τοίς έκπορενομένοις 
έχ τον στόματος αύτον». *Αρ* ούν ή των λόγων χάρις αυθυ
πόστατες, ώσπερ τό Πνεύμα τό έχπορενόμενον παρά μόνον 
τον Πατρός; *Απαγε· καίτοι ταύτην τήν χάριν ό Κύριος 

25 Πνεύμα προοηγόρενοεν είπών, <αδ ρήματα S έγώ λαλώ, 
Πνενμά εϊσι χαϊ ζωή είοιν». 9Αλλ* όρρς δπως έ$ Υιού ή 
χάρις χαϊ ούκ αυτή μόνον, <Ш<* καϊ πάσαι αΐ δωρεαϊ τον 
άγΙου Πνεύματος.

74. ΕΙ γάρ έχ τής των πιστενόντων είς Χριστόν κοιλίας 
30 ποταμοί ρέονσιν ΰδατος ζώντος κατά τήν έπαγγελίαν («ό 

πιών γάρ», φησϊν ό Κύριος, «έχ τον δδατος, ού έγώ δώοω 
αύτφ, γενήσεται πηγή ϋδατος άλλομένου είς ζωήν αιώνι-

174. Μοτβ. 4. 4
175. ΛοοκΟ 4, 2.
175. Ί». 5.53.
177. Βλ. Ί» . 7.36.
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λόντος, μάλλον δέ δεν διαφέρει καί δέν διαιρείται καθόλου, 
άν καί είναι έτεροϋπόστατον καί αυθυπόστατον. Οΰτω δέ 
τό προερχόμενον έκ τοϋ Πατρός οϋτε όπό αυτόν διίστα- 
ται ποτέ καί μέ τόν Υίόν όχι όλιγώτερον είναι ήνωμένον 
ούσιωδώς καί άδιαστάτως, άναπαυόμενον είς αύτόν καί 
όνήκον eic αύτόν καί ευρισκόμενον πάντοτε είς αύτόν 
φυσικώς' διότι αύτός είναι ό ταμίας τοϋ Πνεύματος. Δέν  
είναι λοιπόν καθόλου παράδοξον, δν λέγεται ότι προέρχε
ται καί έξ αυτού καί έκ τής φύσεως αύτοϋ, κατά τήν πα
τρικήν όμως ύπόστασιν. Καί δΓ αύτοϋ καί έξ αύτοϋ φυσι
κώς δίδεται καί στέλλεται καί προχέεται καί προέρχεται, 
διδόμενον καί φανερούμενον δΓ αύτοϋ, έάν δέ θέληο καί 
έκπορευόμενον πρός τούς άξιους. Έ άν  δέ άκούσπα ποτέ 
έκπόρευσιν είς τοιαύτην συνάφειαν, νά έννοης τήν φανέ- 
ρωσιν* διότι τό έκπορεύεσθαι παρά θεού δέν σημαίνει πάν
τοτε αυθυπόστατον ϋπαρξιν* διότι λέγει, «δέν Ζή μόνον μέ 
άρτον ό άνθρωπος, άλλά μέ πάντα λόγον έκπορευόμενον 
διά στόματος θεοϋ»1”. Βλέπεις άτι τό μέν έκπορευόμενα 
παρά Θεοϋ είναι πολλά, διότι ή λέξις πάν είναι περιεκτική 
πλήθους, τό δέ άγιον Πνεϋμα είναι έν, τό όποίον κατά 
ίδιον τρόπον ό όποιος τό διακρίνει όπό όλα έκπορεύεται 
παρά Θεοϋ; Καί πάλιν, λέγει, «έθαύμαΖον οί άλλοι μέ τούς 
λόγους τής χάριτος τούς έκπορευομένους άπό τό στόμα 
του»1”. Ά ρ ά γ ε  λοιπόν ή χάρις των λόγων είναι αύθυπό- 
στατος. όπως τό Πνεϋμα τό έκπορευόμενον άπό μόνον τόν 
Πατέρα; Ά π α γ ε ' καί όμως τήν χάριν ταύτην ό Κύριος 
ώνόμασε πνεϋμα λέγων, «τά ρήματα τά όποια έγώ λαλώ, 
είναι πνεϋμα καί Ζωή»1”. Βλέπεις, πώς ή χάρις είναι έκ 
τοϋ Υίοϋ, καί όχι μόνον αύτή, άλλά καί όλαι α! δωρεάi 
τοϋ άγίου Πνεύματος;

74. Διότι έάν άπό τήν κοιλίαν τών πιστευόντων είς 
Χριστόν ρέουν ποταμοί άδοτος Ζώντος1” κατά τήν έπαγ- 
γελίαν (διότι ό Κύριος λέγει, όποιος πίη όπό τό ύδωρ τό 
όποιον θά τοϋ δώσω έγώ, θά γίνη πηγή ΰδατος όναθλύΖον-
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ον», ταύτόν δ’ εΐηεϊν έκηορευομένη, κατά τό «πηγή δέ ην 
έκηορευομένη έξ *Εδέμ») εϊ οϋν έκ των ώμοιωμένων τφ 
Υ ίφ  ηοταμηδόν άλλετat, ταντόν 6* εϊηειν πηγάζεται και έκ- 
ηορεύεται τό Πνεχμια κατά χάριν έννηάρχον αύτοις, πολλφ 

Ь μάλλον έκ τον ΥΙον τον κατά φύοιν ηροαιωνίως τε χ ί \ 
άιδίως έχοντος έανιω έηαναηανόιιενον αυτό και συνημμένου 
η νοικώς.

44JU* ον διά τούτο δογματίοομεν έκ τον Πατρός καί 
έκ τοδ ΥΙον καί έκ των ώμοιωμένων κατά χάριν τφ Υίω  

10 έκηορεύεοδαι τό Πνεύμα· Ιδιαίτατα γάρ έκ τον Πατρός, 
ώς έξ αύτοΰ μόνον την νηαρξιν έχον την ηροαιώνιόν τε και 
όμοούοιον. "Εοτι γάρ καί έκ τον Πατρός και τον Πατρός 
τό Πνεύμα τό άγιον, καί προηγείται τη έηινοίρ του είναι 
Πατρός τό έκ τοϋ Πατρός είναι· (τό γάρ είναι τι ηροδεω- 

15ρβ7ται τον τίνος είναι, εϊ καί μη κατά χρόνον) καί διά τον- 
το τον Πατρός, ότι έκ Πατρός, ώς καί ό μέγας Βασίλειος 
έν τοϊς Πρός Εννομιανονς φηοι κεφαλαίοις· «την ττρός τόν 
Πατέρα οίκειότητα νοώ τοΰ Πνεύματος, έηειδή παρά του 
Πατρός έχττορεύεται». Έ κ  δέ τον ΥΙον, εϊπου ενρεδείη 

20 και οϊς τισι ρήμασιν, ώς αύτφ φυοικώς έναναπανόμενον τιρο- 
αιωνίως те καί άιδίως, &τε κατά τήν άηόρρητόν τε και 
διχρονον έκείνην γέννησιν τέλειον έν έαντφ οχόντι έκ Πα
τρός τό Πνεύμα, έκ τής αύτής δν αύτφ ούοίας, καδ' ύηόοτα- 
οιν μέντοι την πατρικήν. Ούκοϋν έηι τοϋ ΥΙον ηροδεωρεϊται 

2S τό είναι αότοί* Πνενμα τον έξ αν τον είναι, εί καί μή κατά 
χρόνον καί διά τούτο έκ τον Υίοϋ, 9τι τοϋ Υίον. Τοιγα- 
ροϋν ούκ έχει ηαρ* αύτον την ϋτταρξιν.

75. Διά δέ τον Υίον λέγεται τό Πνενμα τό άγιον, έοδ’ 
δτε μέν ώς όΓ αότον νοούμενον Πνενμα Πατρός καί έκ Πα- 

30 τρός, й?е μη γεννητόν τκτάρχον άλλ* έκηορεντόν, και ώς 
έκηοοεν:όν άμέοως έκ τον έκηορεύοντος αύτό νοούμενου' έ- 
οτι δέ καί ώς ανμηαρομαρτονν άχρόνως αύτφ κατά τούς δεο-

170. I»  4,14.
179. ΒΛ. Γ»ν. 2.10.
180. Λόγος κατά Σο&λλισνϋν β.
181. Γρήγορου Νύσοης, Λόγος Κατηχητικός ό Μάγος 2.



гос εις Ζωήν αιώνιον»17*, δηλαδή έκπορευομένη, κατά τό  
«ήτο δέ πηγή έκπορευομένη άπό τήν Έδέμ»17·* έάν λοιπόν 
έκ τών ώμοιωμένων μέ τόν Υίόν άναβλύΖει ποταμηδόν, 
δηλαδή πηγάΖεται καί έκπορεύεται τό Πνεύμα, Οπάρχον 
μέσα εις αυτούς κατά χόριν, πολύ περισσότερον έκ τού 
Υίού τού κατά φύσιν προαιωνίως καί άΐδίως έχοντος αυτό 
έπαναπαυόμενον εις έαυτόν καί συνημμένον φυσικώς.

Αλλά τούτο δέν είναι λόγος διά νά δογματίσωμεν ότι 
τό Πνεύμα έκπορεύεται έκ τού Πατρός καί τού ΥΙοϋ καί 
τών ώμοιωμένων μέ τόν Υίόν κατά χόριν* διότι έκπορεύε- 
ται άποκλειστικώς έκ τού Πατρός, ώς έχον έζ αυτού μό
νον τήν προαιώνιον καί όμοούσιον ϋπαρζιν. Διότι τό άγιον 
Πνεύμα είναι καί έκ τού Πατρός καί τού Πατρός, καί 
προηγείται κατά διάνοιαν τό έκ τού Πατρός είναι τού Π α 
τρός είναι (διότι τό είναι κάτι προηγείται κατ' ένοιαν τού 
είναί τίνος, άν καί όχι κατά χρόνον). Καί διά τούτο είναι 
τού Πατρός διότι είναι έκ τού Πατρός, όπως λέγει καί ό 
μέγας Βασίλειος είς τά κεφάλαια Πρός Εύνομιανούς* «τήν 
οίκειότητα πρός τόν Πατέρα έννοώ τού Πνεύματος, έπειδή 
έκπορεύεται παρά τού Πατρός»1". Έ άν  δέ εύρεθη πουθε
νά 'έκ τού Υίοϋ', καί όποιαδήποτε λόγια, εύρίσκεται ώ ς  
έπαναπαυόμενον φυσικως είς αύτόν προαιωνίως καί άΐδίως, 
καθ' δσον κατά τήν άπόρρητον καί δχρονον έκείνην γέν- 
νησιν έλαβεν είς έαυτόν τέλειον τό Πνεύμα έκ Πατρός, 
τό όποιον είναι έκ τής αύτής ούσίας μέ αύτόν, κατά τήν 
πατρικήν όμως ύπόστασιν. Επομένω ς έπί τού Υίού προη
γείται κατ’ έννοιαν τό είναι αύτοϋ Πνεύμα τού έξ αύτού 
είναι, όν καί όχι κατά χρόνον* καί διά τούτο είναι έκ τού 
Υίού, διότι είναι τού Υίού. Διά τούτο λοιπόν δέν έχει άπό 
αύτόν τήν ύπαρζιν.

75. Διά δέ τού Υίού λέγεται τό άγιον Πνεύμα, ένίοτε 
μέν ώς δι’ αύτού νοούμενον Πνεύμα Πατρός καί έκ Π α 
τρός, καθ' όσον δέν είναι γεννητόν άλλ' έκπορευτόν καί 
ώς έκπορευτόν νοούμενον άμέσως έκ τού έκπορεύοντος 
αύτό. Λέγεται δέ έπίσης ένίοτε κατά τούς θεολόγους"1, ώς 
παρακολουθούν αύτόν όχρόνως καί μαΖί μέ αύτόν καί
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λόγους xai ovv αύτφ xal μετ сил ον, άλχ ονχΐ καί έξ ανιόν 
έκ ίου Πατρός ύπαρχον, ώς xal αντάδεν τοϊς οννετοις έαχι 
κατάδηλον’ ονόεϊς γαρ χά>ν εύ φρονούντανν λόγον άχονσας 
προαιωνίως έχ Πατρός γεννώμενον ονχ εις έννοιαν ενδνς 

8 έρχεται τον τφ λόγφ ονμφνώς χαϊ συνανάρχως ονμπαρο- 
μαρτονντος Πνεύματος, καδ9 ήν έννοιαν ονδ9 εϊς *έχ9 την 
'διά9 χρή μεταλαμβάνειν έοτι δέ και ώς δι9 Υιόν χαϊ εξ 
ΥΙού τοις άγίοις χορηγοόμενον, ού μην προαιεονίως έκεϊδεν 
πεμπόμενον η διδόμενόν ή πηγάζον, εΐ δέ δούλει έκτιορενό- 

10 υενον, άλλ' ήνίχα ληφδήναι χαϊ φανεραχδήναι ευδόκησε και 
ώς ενδόχηοε διδόμενόν τε και φανερονμενον ον γάρ αύτή 
χαδ9 έαντην τ) ονοία χαϊ ή {ντόοταοις φανερούταί ηοτε τον 
δείον Πνεύματος. ΕΙ δέ Λατινοί φαοιν έντενδεν σχοχάζε- 
οδαι την ηροαιώνιον πρόοδον, άκολούδως ονδ9 έχει κατά 

18 την ϋπαρξιν έστat. Καί τό τεχμήριον δ φαοιν αντοϊ τούτο, 
ούδέν ανχοϊς ουμβαλεΐται ττρός την πρόδεσιν.

76. 9Αλλ* έχ μέν τού Υιού χαϊ διά τον ΥΙον ούτω προϊόν 
δεολογεϊται τό Πνεύμα τό άγιοι* μιας γάρ χαϊ τής αυτής ουοί- 
ας, μία χαϊ ή αντή χαϊ δέληοις χαϊ δόσις χαϊ φανέρωοις. *Εχ 

20 δέ των νίοποιήτων τφ θ εφ  χαϊ διδόμενόν έοτι χαϊ άλλό- 
μενον χαϊ π ηγάζον χαϊ ένεργονν χαϊ φαι νόμενον, ώς ένν- 
παρχούοης μέν αύτοϊς xal ένοιχοόοης τής έμφύτου χάριτος 
xal δννάμεως τού Πνεύματος, Λλλά χατά χάριν χαϊ ού 
φνοιχως χαϊ ύοτερον έπώημηοάοης, ιονχέοχι δι9 ανιών ένερ- 

28 γηοάοης, Αλλ' ού προαιωνίως έπαναπανομένης.
Όρρς δοη ή διαφορά, ώς άπειρίας έπέχεινα; Λατίνοι 

δέ έν τφ ονμδόλφ τής πίοτεως, έχ μέν τον Πατρός Χέγον- 
τες γεννηδήναι τόν ΥΙόν, έχ δέ χον Πατρός χαϊ τού ΥΙον 
τό Πνεύμα έχπορεύεσδαι, ού οαφώς περϊ των προαιώνιων 

30 χαϊ νποοτατιχών φαοι προόδων χαϊ αύτής τής νπάρξεως 
τού ΥΙον τε xai τον Πνεύματος; Σαφώς τοιγαρούν μιγνύ· 
ονοι τά δ μικτά- τοις ύπέρ χρόνον τά ύπό χρόνον, τοις ύπέρ 
αΐχίαν τά δι9 αίτίαν. Δι ήμας γάρ έχ τον Υίού πέμπεταν 
el δέ δ ι9 ήμάς, χαϊ με& ή-μδς. 9Εχ δέ τού Πατρός ού διά
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μετ’ αύτοϋ, χωρίς νά προέρχεται καί έ£ αύτοΰ έκ τοϋ Π α 
τρός, όπως είναι καί από εδώ όλοφάνερον εις τούς συνε
τούς’ διότι κανείς άπό τούς καλογνώμονας, άκούσας ότι 
ό Λόγος γεννόται προαιωνίως έκ Πατρός, δέν παραλείπει 
νά έλθη εύθύς εις έννοιαν τοϋ Πνεύματος τό όποιον πα
ρακολουθεί συμφυώς καί συνανάρχως τόν Λόγον, κατά 
τήν όποιαν έννοιαν δέν έπιτρέπεται νό έκλάβωμεν τήν 
πρόθεοιν διά’ ώς ’έκ’. Λέγεται δέ τέλος ουτω καί ώ ς χο- 
ρηγούμενον δΓ Υιού καί έζ Υιού εις τούς άγιους, όχι όμως 
πεμπόμενον ή διδόμενον ή πηγόΖον άπό έκεϊ προαιωνίως, 
έάν δέ θέλπς έκπορευόμενον, όλλ’ διδόμενον καί φανε- 
ρούμενον, όταν ηύδόκησε νά ληφθή καί νό φανερωθη καί 
όπως ηύδόκησεν. Έ ά ν  δέ οί Λατίνοι λέγουν ότι άπό έδώ 
στοχάζονται τήν προαιώνιον πρόοδον, έν συνεχείφ δέν θά 
είναι ούτε έκεϊ κατά τήν ϋπαρζιν. Καί τό τεκμήριον τοϋτο 
τό όποιον αύτοί λέγουν, δέν θά τούς βοηθήοη κατά τίποτε 
εις τήν πρόθεσίν των.

76. ’Αλλ’ ουτω θεολογείται τό άγιον Πνεύμα ώ ς προερ- 
χόμενον έκ τοϋ Υίοϋ καί διά τοϋ Υίοϋ. Διότι μιας καί τής 
αύτής ούσίας μία καί ή αυτή είναι ή θέλησις καί δόσις. Έ κ  
δέ τών υιοθετημένων ύπό τοϋ θεοϋ καί δίδεται καί όνα- 
θλύΖει καί πηγάΖει καί ένεργεϊ καί φαίνεται, ώοάν νά ύπάρ- 
χη εις αυτούς ή έμφυτος χάρις καί δύναμις τοϋ Πνεύματος, 
άλλά κατά χάριν καί όχι κατά φύσιν καί έπιδημήσασα ύ
στερον, δηλαδή ένεργήσαοα δΓ αύτών όλλ’ όχι έπανσπαυο- 
μένη προαιωνίως.

Βλέπεις πόση είναι ή διαφορά, ώστε νά φθόνη πέραν 
τοϋ άπειρου; Ο ί δέ Λατίνοι εις τό σύμβολον τής πίστεως, 
λέγοντες ότι ό Υίός έγεννήθη έκ τοϋ Πατρός, τό δέ Πνεύ
μα έκπορεύεται έκ τοϋ Πατρός καί τοϋ Υίοϋ, δέν όμιλοΰν 
σοφώς περί τών προαιωνίων καί ύποστατικών προόδων καί 
περί αύτής τής ύπάρέεως τοϋ Υίοϋ καί τοϋ Πνεύματος; 
Σαφώς λοιπόν άναμιγνύουν τά δμικτα’ μέ τά ύπέρ χρόνον 
τά ύπό χρόνον, μέ τά ύπέρ αιτίαν τά δΓ σίτίαν. Διότι δι* ή- 
μδς καί έκ τοϋ Υίοϋ στέλλεταΓ έάν δέ δΓ ήμδς, τότε καί 
μετά άπό ήμδς, έκ τοϋ Πατρός όμως δέν στέλλεται διά



326 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ПАЛАМА

τι, οι>δέ πρός τι, ονδέ μετά τι* άπαγε της 6λα<χμημίας, ε ΐ  

μη ον καί τοντ' άναπλάοεις 6 πάντολμος, μάλλον dk ψευδώ
νυμος θεολόγος, καί ιόν λόγον olov έγγντέρω τον Πατρός 
τιθείς, πορρωτέρω 0k τό Πνεύμα ιό άγιον.

5 ΤαυΓ άρα χαϊ οί ϋεόοοψοι Πατέρες ήμϊν μεν παραδι- 
δόντες τήν τής πίοτεως όμολογίαν, ώς έκ τον Πατοδς έθνο- 
λόγηοαν γεννηϋέντα τόν ΥΙόν, σύτω και τό Πνεύμα έξ αν- 
τον τον Πατρός έκηορενόμενον· δηλονότι αμέσως έκάτερον 
ανιών καί έκ μόνον τον Πατρός, έξ αύτής δηλαδή τής ли- 

10 τρικής νποοτάοεως. E l όέ διά την γενομένην έπιφοίτησιν 
ύστερον ήμϊν, κα\ ταντα πρός τους άλλοτριονντας τον 
ΥΙον τό Πνεύμα ένιοτάμενοι, έξ άμφοϊν είπέ τις αυτό, ή 
έκ Πατρός δι ΥΙον ή ότι τον ΥΙον έκλάμπει και τα όμοια 
τούτοις, <Ш* ώς καί έν τф Υίψ  νπάρχον καϊ Ιδιον αντον 

16 καϊ κατ' οιδέν άλλότριον.
77. Πρός δέ τούτοις ουδ* άνεν χρονικής προσθήκης ή 

αίτιας εΐρηκέ τις δι* ΥΙοΰ ή καϊ έξ ΥΙον τό Π νεύμα τό 
άγιον άποοτελλόμενον, лροοημαίνων δέ del ένέργειαν, καθ' 
ήν έη * ήμάς έλ&ειν πρό ήμών των άδννότων ήν. ΕΙ δ* άρα 

20 τον καϊ μή προοημήναντες εΐρήκεοαν, <Ш* ώς πολλάκις τοντο 
πράςαντες. νΕπειτα ονδέ οννίης τούτο, ώ ύπερλίαν ον κάι 
κανχώμενος είς τά άμετρα, ότι παλλ* άττα τών λεγομένων 
παρά τ/7 θειφ Γραφή, τή μέν οννόδφ τών ρημάτων έστϊν έν, 
τή δέ διανοίηι καϊ τ ψ  πράγματι οτχ £>*; "Ο και τοις αίρετι- 

25 κοίς την πλάνην ώς έπίπαν άπειργάοατο, μή δνναμένοις δια- 
κρίνειν τό τή οννόδφ τών ρημάτων έν, τοις δέ πράγμαοιν 
ούχ έν, ώς καϊ Γρηγορίφ τψ θεολόγφ οννδοκεΐ;

2αφές γάρ τοντο τοϊς σοφοί ς td θεία και τψ δείφ  
Πνενματι μεμνημένοις, ώς όταν έξ άμφοτέρων, Πατρός 

30 καί ΥΙον. τό Πνεύμα λέγηται, ή έκ Πατρός δι* ανίοΰ, εΐ 
χαϊ συνάγεται ρήιιατι, <Ша διέοτηκε πράγιιατι. Καϊ πρός

162. θηοονροΙ, PG 79. 600 С.
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κάτι οΰτε πρός κάτι ούτε μετά κάτι’ άπαγε τής βλασφημίας, 
εκτός εάν δημιουργήσης καί τούτο σύ ό τολμηρός, μάλλον 
δέ ψευδώνυμος θεολόγος, ό όποιος θέτεις τόν Λόγον κά
πως πλησιέστερα τού Πατρός, τό δέ άγιον Πνεύμα μα- 
κρότερα.

Διά τούτο λοιπόν καί οί θεόσοφοι Πατέρες, παραδώ- 
σαντες εις ήμάς την όμολογίαν τής πίστεως. όπως έθεο- 
λόγησαν τόν Υιόν γεννηθέντα έκ τού Πατρός, οΰτω έθεο- 
λόγησαν καί τό Πνεύμα ώς έκπορευόμενον έξ αύτοϋ τού 
Πατρός’ ήτοι έκότερον αύτών άμέσως καί έκ μόνου τού 
Πατρός, έξ αύτής δηλαδή τής πατρικής ύποστάσεως. Έ άν  
δέ λόγω τής μεταγενεστέρως γενομένης εις ήμάς έπιφοι- 
τήσεως, καί μάλιστα άπό όντίδρασιν πρός τούς άποξε- 
νοϋντας τό Πνεύμα άπό τόν Υιόν, είπε κανείς αύτό έξ 
άμψοτέρων ή έκ Πατρός δΓ Υιού ή ότι έκ τού Υιού έκλάμ- 
πει καί τό παρόμοια μέ αύτά, τό είπε μέ τήν έννοιαν ότι 
ύπάρχει καί εις τόν Υιόν καί είναι ίδικόν του καί κατά τί
ποτε ξένον.

77. Έπί πλέον δέ δέν είπε κανείς ότι τό άγιον Πνεύμα  
άποστέλλεται δΓ Υιού καί έξ Υιού χωρίς χρονικήν προσθή
κην ή αιτίαν, παρά μόνον προσεπισημαίνων πάντοτε ένέρ- 
γειαν, κατά τήν όποιαν ήτο άδύνατον νά έλθη πρός ήμάς 
πριν άπό ήμάς. Έ άν  δέ κάπου εϊπον καί χωρίς νά προσεπι- 
σημάνουν, τό εϊπον άψοϋ έπραξαν τούτο πολλάκις. "Επει
τα δέν κατανοείς τούτο, ώ υπέρσοφε, σύ ό όποιος καυχά- 
σσι εις τό ύπέρμετρα, ότι πολλά άπό τά λεγάμενα εις τήν 
θείαν Γραφήν, κατά μέν τήν σύνταξιν των λέξεων είναι έν, 
κατά δέ τήν έννοιαν καί τό πράγμα δέν είναι έν; Αύτό  
τό πράγμα κυρίως προεκάλεσεν εις τούς αιρετικούς τήν 
πλάνην, μή δυναμένους νά διακρίνουν τό εις μέν τήν σύν
ταξιν των λέξεων έν, εις δέ τά πράγματα όχι έν, όπως φρο
νεί καί ό Γρηγόριος ό Θεολόγος.

Διότι εις τούς σοφούς κατά τά θεία καί μεμυημένους 
εις τό θειον Πνεύμα είναι σαφές τούτο, ότι. όταν τό  
Πνεύμα λέγεται έξ άμφοτέρων, Πατρός καί Υίοϋ, ή έκ  
Πατρός δΓ Υίοϋ, άν καί συνάγεται άπό τόν λόγον, όμως
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μέν τους άλλοτριούντας τό Πνεύμα τον Υιόν δεόντως αν 
οννημμένως ούτως εΧποιμεν έν κρίσει τους λόγους οικονο
μούν τες, οίκεκσδεϊοι όέ θ εφ  διά τον γνώναι ίδιον αυτόν 
τό Πνεύμα ήκριδωμένως έχχαλύψομεν έκάτερον, ώς έκ Πα- 

5 τρός μέν έχει πρό πάντων των αιώνων την υπαρκτικήν 
ιό Πνεύμα πρόοδον, τφ ΥΙφ δέ αΙωνίως έννπάρχον, έξ αν
ιόν είς τούμψανές προηλδε δι' ημάς και μεδ' ημάς και* 
έκφαντικην καί ούχ υπαρκτικήν προέλευσιν.

78. Άλλα καί ό ΥΙός, φηοίν, έν τφ Πνεύματί έστι. 
10 Πάνν γε, διό καί έκφαντικόν έστίν αύτοϋ τό Πνεύμα, καί 

άποοτέλλεται καί παρ' αύτον ούχ ώς άνδρωπος μόνον, αλλά 
καί ώς θεός κατά ιόν δεολόγον Γρηγόριον, και έμμορψον- 
ται ταις καρδίαις των πιστών καί ένοικε! και όράται δι' 
αυτόν. Έ ν  γάρ θηοαυροις 6 δειος Κύριλλος, «Χριστοί», 

15 φηοί, «ιό Πνενμα, το ώς αυτός έν ήμϊν μορίου μενον>ν και 
πάλιν, «Χρίστον τό Πνεύμα, ώς τού θεού λόγον διά Πνεύ
ματος ήμιν ένοιχιζομένον». Γεννάοδαι δέ ον λέγεται, έπη 
τό γεννώμενον ΥΙός άεϊ τον γεγεννηκότος έοτί τε καί λέ
γεται και ό  γεννών άεί Πατήρ· ιό δέ έκπορενόμενον επί 

20 θεόν, καδά προέφημεν, ονχ άπλώς ουδέ μόνον τον άγιον 
Πνεύματός έστιν <Ша τό μέν προαιώνιον καί υπαρκτικήν 
πρόοδον δηλούν, έτερότροπον ούοαν τής τον ΥΙον έκ τον 
Πατρός γεννήοεως, μόνον τον άγιον Πνεύματός έοτι· τό δ' 
έκ τον κρνφίον ψανερούοδαι καί παρρηοιάζεσδαι καί δημο- 

25 οιενειν τήν οίκεΐαν δυναμιν διά των έπιτελονμένων δανμα- 
οίων ού μόνον τού άγιον Πνεύματος, άλλ' $οτι καί αυτόν· 

θεός» γάρ, ψηοίν ό προηητικώτατος έν δαοιλενσιν «έν 
ιф έκπορενεσδαι τε έν μέικο τον λαού οον, έν up διαδαίνειν 
αε έν τή έρήμψ γή έοείοδη».

30 К αί τον Πατρός τοινχ'ν πάλαι ποτέ ψανερονμένον καί
όι« Μωοέως δαυματοποιούντος, ό πρώτος κατά ιόν δεολο- 
γικώτατον Γρηγόριον γέγονε σεισμός, μετατιδεμένων τών 
Έόραίατν <ίτό τής τών είδτολατν προοκυνήοεως έπι τήν

183. Έργ. |W. 589 C. 
J84. Ψα4». 87,8 8.
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όηοκρούεται άπό τό πράγμα. Καί πρός μέν τούς αποξε
νώνοντας τό Πνεύμα άπό τόν ΥΙόν δεόντως θά ήδυνάμεθα 
νά έκφρασθώμεν οϋτω συνημμένως, διαχειριΖόμενοι τους 
λόγους κατά κρίσιν, εις τούς οίκειωθέντας δέ τόν Θεόν 
διά τής γνώσεως ότι τό Πνεύμα είναι ίδιον τού Υίού θά 
άποκαλύψωμεν μετ’ όκριβείας έκάτερον, ότι τό Πνεύμα 
έκ Πατρός μέν έχει πρό πάντων των αιώνων τήν υποτακτι
κήν πρόοδον, ύπάρχον δέ εις τόν ΥΙόν αίωνίως προήλθεν 
έξ αύτοϋ εις τό φανερόν δΓ ήμάς καί μετά ήμάς κατά 
προέλευοιν αποκαλυπτικήν καί όχι υπαρκτικήν.

78. ’Αλλά καί ό Υίός, λέγει, είναι είς τό Πνεύμα. Βε
βαίως, διό καί είναι έμφαντικά αύτοϋ τό Πνεύμα, καί άπο- 
στέλλεται παρ’ αύτοϋ όχι μόνον ώς άνθρωπος, άλλά καί ώς 
θεός κατά τόν θεολόγον Γρηγόριον, καί μορφώνεται μέσα 
είς τάς καρδίας των πιστών καί ένοικεϊ καί όράται δι’ αύ> 
τού. Διότι είς τούς θησαυρούς ό θείος Κύριλλος λέγει 
«Χριστού είναι τό Πνεύμα, καθ’ όσον ό θείος Λόγος ένοικί- 
Ζεται είς ήμάς διά Πνεύματος»1**. Δέν λέγεται δέ ότι γεν· 
νάτσι, έπειδή τό γεννώμενον λέγεται πάντοτε καί είναι 
υίός τού γεννήσαντος καί ό γεννών πάντοτε πατήρ, τό δέ 
έκπορευόμενον έπί τού Θεού, όπως εΐπομεν προηγουμένως, 
δέν είναι άπλώς ούτε μόνον τού όγίου Πνεύματος’ άλλά 
τό μέν δηλωτικόν προαιωνίου καί ύπαρκτικής προόδου, 
έτεροτρόπου τής γεννήσεως τού Υίοΰ έκ τού Πατρός, εί
ναι μόνον τού όγίου Πνεύματος’ ή δέ έκ τού άποκρύφου 
φανέρωσις καί παρρησίασις καί γνωστοποίησις τής οίκείας 
δυνάμεως διό τών έπιτελουμένων θαυμασίων έργων δέν 
είναι μόνον τού όγίου Πνεύματος, όλλ’ είναι καί αύτοϋ’ 
διότι, λέγει ό προφητικώτατος μεταξύ τών βασιλέων, «Θεέ, 
κατά τήν έκηόρευοίν σου είς τό μέσον τού λαού σου, κατά 
τήν διόβασίν οου διά μέσου τής έρήμου, ή γή έσείσθη»1*4.

Καί όταν λοιπόν έφανερώνετο τήν παλαιόν έποχήν ό 
Πατήρ καί έθαυματοποίει διά τού Μωυσέως, κατά τόν θεο- 
λογικώτστον Γρηγόριον έγινεν ό πρώτος σεισμός, όπότε 
μετετέθησσν οί Εβραίοι άπό τήν προσκύνησιν τών είδώλων
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άμυδράν μέν, άληδή δε δεογνωοίαν. Αλλά καί ini τой ΥΙ
ον καί τ ον άγιου Πνεύματος ό δεύτερος γέγονε σεισμός, 
ιών μέν Ιουδαίων μεταρρνδμιζομένων άηό του νόμου ηρός 
ιό εύαγγέλιον, παντός δέ έδνονς καλουμένον ηρός την εναγ- 

5 γελιζομένην κοινωνίαν τής δεώοεως. *Αλλά καί του Υίον 
μόνον διά τον σταυρόν διαδαίνοντος έν τή ώς άληδώς 

τφ δανάτω καί τφ άδη, και φανερόνμένον έν μέ- 
σφ τον λαού των 'Ιουδαίων, διά τής έκ των ουρανών δεο- 
οημίας καί αϊσδητώς ή γή έοείσδη. Όρφς έπί τής τοιαύτης 

ΙΟ οημαοίας τό ёмпορενόμενον ον μόνον δν τον Πνεύματος, 
Αλλά κοινόν Πατρός, Υίοϋ καί Πνεύματος; %Αλλ' νοτερη- 
γενί)ς καί ύπό χρόνον αϋτη ή έκπόρενοις' «έν τφ  λαφ» γάρ 
ψηοιν. ΕΙ δ* έν τφ λαφ, καί μετά τόν λαόν.

79. Καλώς &ρ' δφημεν, ώς τό έκπορενόμενον ini τον 
18 Αγίου Πνεύματος ονκ αεί την έκ του Πατρός προαιώνιοι· 

ύπαρξιν δηλοι, άλλ* Ιοτιν δτε καί τήν ύστερον φανέρωοιν, 
καδ' ήν και ό ΥΙός κοινώνήοει τф Πατρί, δ και ό δεϊος 
Κύριλλος όείκνυοι οαφώς λέγων, «Τό Πνεύμα τόν ΥΙόν 
έξ Ιδίας ήμϊν άναηηγάζειν φύσεως». Προστιδείς γάρ τό 

20 'ήμϊν*, οννιέναι δίδωοι τό χρονικόν τής άναδόοεως. Και 
δτι ένέργεια και δωρεά έοτι τον δείον Πνεύματος τό έκ 
Πατρός καί Υίοϋ ηηγαζόμενον ήμιν, Ίω ήλ προκαταγγέλ- 
λων, μάλλον δέ διό τούτον ό θεός, ονκ «έκχεώ τό Πνεν- 
μά μοτ>», φηοίν, <Μ'λ* «έκχεώ άπό τον Πνεύματός μου». *Ως 

28 γάρ καί ό Χρυσόστομός φηοι πατήρ, «τό μέρος λέγει τής 
ένεργείας· ον γάρ ό παράκλητος μερίζεται». *0 δέ τών Απο
στόλων κορνηαϊος пол λ αχόν, μάλλον δέ πανταχοϋ, δωρεάν 
καλεϊ τήν έκχυδειοαν τηνικαντα πρός αύτούς. Καί ό χρνοονς 
πάλιν δεολόγος* <*ούχ ό θεός», φηοίν, <мШ* ή χάρις έκχεϊται». 

30 80. Ονχ άρα διά ταί*?α έκ τον Πατρός καί τον Υίον
όκπορεύεσδαι δοξάοοιιεν ιό Πνεύμα* άτιμάοαιμεν γάρ άν τον-

10 8 . Λόγος 31.25.
107. Пер) ένανβρωηήοβ** τοΟ μονογενούς, PG 75.1241 Α.
180. Ίωήλ 3.1.
100. ΈρρηνΟο ete ΨολμΟν 44. 03. PG 55.100.
100. Πρό£. 2.38. 0.20. 10.45.
101. Пер) όγίου Πνβύμοτος, PG 52.028.
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πρός την άμυδράν μέν, αληθινήν δέ θεογνωσίαν. ’Αλλά 
καί έπΙ τοϋ Υιού καί τοϋ άγιου Πνεύματος έγινεν ό δεύτε- 
рос σεισμός, όπότε οί μέν Ιουδαίοι μετερρυθμίΖοντο άπό 
τόν νόμον πρός τό Εύαγγέλιον, παν δέ έθνος έκαλεϊτο 
πρός τήν εύαγγελιΖομένην κοινωνίαν τής θεώσεως. ’Αλλά 
καί όταν ό Υίός διέβαινε μόνος διά τοϋ σταυρού εις τήν 
αληθινήν έρημον, τόν θάνατον καί τόν άδην, καί έφανερώ- 
νετο εις τό μέσον τοϋ λαοϋ των Ιουδαίων, ή γη έσείσθη 
καί αίσθητώς διά τής θεοσημίας έκ των ούρανών***. Βλέ
πεις ότι έπί τής τοιαύτης σημασίας τό έκπορευόμενον δέν 
είναι μόνον τοϋ Πνεύματος, όλλά κοινόν στοιχεϊον τοϋ 
Πατρός, τοϋ Υίοϋ καί τοϋ Πνεύματος; ’Αλλ’ αύτή ή έκπό- 
ρευσις είναι ύστερογενής καί ύπό χρόνον* διότι λέγει «έν 
τφ λαφ»,Μ. Εάν δέ είναι έν τφ λαφ, είναι καί μετά τόν λαόν.

79. "Αρα καλώς εϊπομεν ότι τό έκπορευόμενον έπί 
τοϋ άγίου Πνεύματος δέν δηλώνει πάντοτε τήν έκ τοϋ 
Πατρός προσιώνιον ϋπαρζιν, όλλ’ ένίοτε καί τήν ύστερον 
φανέρωσιν, κατά τήν όποιαν καί ό Υίός θά κοινωνήση μέ 
τόν Πατέρα, πράγμα τό όποιον δεικνύει σαφώς καί ό θείος 
Κύριλλος λέγων ότι «ό Υίός άναηηγάΖει πρός ήμάς τό 
Πνεύμα έκ τής φύσεώς του»*”’. Διότι προσθέτων τό ’πρός 
ήμάς’, έπιτρέπει νά κατανοήοωμεν τό έγχρονον τής μετα- 
δόσεως. Καί ό Ίωήλ, προκαταγγέλλων ότι τό πηγαΖόμενον 
άπό τόν Πατέρα καί τόν Υίόν είναι ένέργεια καί δωρεά 
τοϋ θείου Πνεύματος, μάλλον δέ διά τούτου ό θεός, δέν 
λέγει «θά έκχύσω τό Πνεϋμα μου», όλλά «θά έκχύσω άπό 
τό Πνεϋμά μου»*”". Ό πω ς δηλαδή λέγει καί ό Χρυσόστο
μος πατήρ, «λέγει τό μέρος τής ένεργείας* διότι ό Παρά
κλητος δέν μερίΖεται»*”*. Ό  δέ κορυφαίος των ’Αποστό
λων πολλάχοϋ, μάλλον δέ πανταχοϋ, τήν έκχυθεισαν τότε 
πρός αύτοϋς δύναμιν καλεί δωρεάν***. Καί ό Χρυσούς πά
λιν θεολόγος λέγει* «δέν έκχύνεται ό θεός, άλλ’ ή χά
ρις»1".

80. ~Αρα δέν θά δεχθωμεν διά ταϋτα ότι τό Πνεϋμα 
έκπορεύεται έκ τοϋ Πατρός καί τοϋ Υίοϋ* διότι, άν συνε-
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ю μάλλον ή δοξάοαιμεν, ιοϊς διά τον Υιού τό είναι οχονσι 
οννιάττοντες αν τό. Τοιγαρούν έχ τον Πατρδς μόνον δοξά- 
ζομεν έκηορενόμενον Ιδιοτρόστως κα\ προαιωνίως, ώς και 
δ ΥΙός γεννάταν καί οντω δοξάζοντες, οννδοξάζομεν αν^ό 

5 καί ανμπροσχννούμεν τ φ Ύ ίφ  και τφ Πατρί.
Και τ ούτο δηλούντες οί ΰεόσοφοι па τέρες, ini τον ονμ- 

βόλον τής όρϋοδοξίας τό έχ τον Πατρός έκηορενεσδαι τό 
Πνεύμα χαι τό σννδοξάζεσδαι τφ Πατρι και τφ Υ Ιφ  οννή- 
γαγον είς έν, οννημμένως έχφωνήοαντες χαι ηαραδόντες, 

10 ώς των μη όοξαζόντων έχ μόνου τον Πατρός έκπορενάμε- 
νον τό Πνεύμα τό άγιον, ώσπερ άμέλει χαι τόν Υίόν γεγεν- 
νημένον, ούδέ ονμπροοχννεϊν τό Πνεύμα έχείνοις δνναμένων, 
έν Ιδίμ νποοτάοει δεωρούμενον.

81. ΕΙ γάρ κοινόν άε\ αντοις ώς έξ ανιών ή τον Πνεν- 
^Ъцaτoς έχπόρενοις, ένέργεια άν τό Πνεύμα έίη μόνη και ονκ 

1ν νποοτάοει· μόνον γάρ ένέργεια, ή γε αντοις κοινή. Κοι
νόν μέν ούν ατ τοϊς ώς όμοονοιον, άλλ* ονκ άει αντοις κοινόν 
ώς έξ άμφοιν ει καί νυν έη έσχατον των αϊώνων έξ άμφοιν 
έκχέχνται, ηροοδήοω δ’ ότι χαϊ παρ' έαντού’ καί γάρ αντε- 

20 ξοιχτίως πρός ήμάς έχχειται. Καί τιρός τόν Υιόν γάρ είρηται 
προφητιχώς εϊπειν, «ΥΙός μον εΐ ον, έγώ σήμερον γεγέννη- 
χά ηε». V U A *  ίομεν νπό χρόνον ταντην νπάρχονοαν την γ έ ν -  

νηοιν. Τί όέ, ονχϊ και τό Πνεύμα ταντην οννειργάσατο την 
γέννησην, ф τό над1, ή μάς άνειλημμένον τού ΥΙοΰ φύραμα 

2S έπι τον δαπτίοματος έχρίοδη καί χρσσδέν έφανερώδη, δτι 
*αί πρό τον δαπτίοματος γέγονεν όμόδεον, έπεί καί την αρ
χήν ό τον θεού Υίός, «έχ Πνεύματος άγιον καί Μαρίας έ- 
οαρχώδη τής παρδένον», κατά τό γεγραμμένον;

т.4у’ ούν έχ τον Πατρός χαϊ έκ τον Πνεύματος έρείς 
30 γεγεννήοδαι πρό αϊώνων τόν Υίόν διά την νπό χρόνον 

ταντην γέννηοιν; Σν γε Τοως δ λογιχάις έφόδοις τήν περί

192. Ψολμ. 2,7.
193. ΣύμΟολον Νίκαιας · Κωνσταντινουπόλεως.



τάσσομεν αυτό μέ τούς λαβόντας διά τοϋ Υίοΰ τό είναι, θά 
τό ήτιμάΕομεν μάλλον παρά θά τό έδοΕόΖομεν. Επομένως 
δεχόμεθα ότι έκπορεύεται έκ τοϋ Πατρός μόνον ίδιοτρό- 
πως καί προαιωνίως, όπως καί ό Υιός γεννάταΓ καί οϋτω 
φρονοϋντες, συνδοΕάΕομεν αυτό καί συμπροσκυνοϋμεν τόν 
Υιόν καί τόν Πατέρα.

Καί δηλώνοντες τοϋτο οί θεόσοφοι Πατέρες, συνε- 
δύασαν εις τό σύμθολον τής όρθοδοΕίας τήν έκ τοϋ Πα- 
τρός έκπόρευσιν τοϋ Πνεύματος καί τόν συνδοΕασμόν του 
μέ τόν Πατέρα καί τόν Υιόν, διατυπώσαντες συνημμένως 
καί παραδώσαντες αυτά, ώοτε οί μή πιστεύοντες δτι τό 
άγιον Πνεϋμα έκπορεύεται έκ μόνου τοϋ Πατρός, καθώς 
άναμφιθόλως ότι ό Υιός γεννάται, δέν δύνανται ούτε νά 
συμπροσκυνοϋν μέ έκείνα τό Πνεϋμα, θεωρούμενον εις 
ιδιαιτέραν ύπόσταοιν.

81. Πράγματι άν ήτο πάντα κοινόν εις αύτά ώστε άπό 
αύτά νά γίνεται ή έκπόρευσις τοϋ Πνεύματος, άπλή ένέρ- 
γεια θά ήτο τό Πνεϋμα καί όχι εις ύπόσταοιν' διότι ό,τι 
είναι εις αύτά κοινόν, είναι μόνον ένέργεια. Είναι λοιπόν 
εις αύτά κοινόν ώς όμοούσιον, άλλά δέν είναι πάντοτε εις 
αύτά κοινόν ώς προερχόμενον έΕ άμφοτέρων’ όν καί τώρα 
εις τόν τελευταίον τών αιώνων έχει έκχυθή έΕ άμφοτέρων, 
θά προσθέσω δέ ότι καί παρ’ έαυτοϋ' διότι έκχέεται αύτε- 
Εουσίως πρός ήμάς. "Αλλωστε καί πρός τόν ΥΙόν έχει λε- 
χθή κατά προφίτηκόν τρόπον, «Υιός μου είσαι, έγώ οέ 
έγέννησα σήμερον»1*. 'Αλλά γνωρίΕομεν ότι ή γέννησις 
αύτή είναι έγχρονος. Μήπως δέ είς τήν γέννησιν ταύτην 
δέν συνειργάοθη καί τό Πνεϋμα. μέ τό όποιον έχρίσθη 
κατά τό όάπτισμα τό άπό ήμάς άνειλημμένον φύραμα τοϋ 
Υίοΰ καί χρισθέν έφανερώθη, ότι καί πρό τοϋ θαπτίσμστος 
είχε γίνει όμόθεον τό φύραμα, έπειδή καί κατ’ άρχήν ό 
Υιός τοϋ θεοϋ έσαρκώθη έκ Πνεύματος άγιου καί Μαρίας 
τής Παρθένου**, κατά τό γεγραμμένον;

~Αράγε λοιπόν έΕ αιτίας τής έγχρόνου τούτης γεν- 
νήσεως θά είππς ότι ό Υιός έγεννήθη έκ τοϋ Πατρός καί 
έκ τοϋ Πνεύματος πρό αιώνων; "Ισως φυσικά θά τό εϊ-
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θεόν γνώσιν τιοριζόμενος καί έκ τών ύστερον ώς αυτός η ής 
γεγονότων τά προαιωνίως ον:α οτοχαζόμενος· αλλά και 
μάρτυρα γε άξιολογώτατον ήμϊν άν έπαγάγοις τον ΥΙόν 
αντόν διά τον προφήτου λέγοντα, «Κύριος άπέοταλκέ με και 

5 τό Πνεΐψα αντον»· και τοντο γάρ σόν, ταντόν εϊεσδαι απο
στολήν τε και τρόπον ιτπάρξεως. Πρός δέ τούτω και τφ 
τον μεγάλου προοχρήοу καί παρεξηγήση Παύλου, και τον δ' 
έκών καί έδελοκακών ή άγνοών και μή όμολογών. «г Ο μεν 
γόου, φηοίν έκεϊνος, ιαδιά του Πνεύματος δίδοται λόγος σο- 

10 η ιας, άλλφ δέ λόγος γνώαεως». Άλλα καί δ Χριστός ένοι
κε! ταις καρδίαις των μή άδοκίμων, πάντως διά τον Πνεύ
ματος, καί νοερώς όράται καί έμμορφονται καί έμφανίζεται, 
καί ταντα διά τον Πνεύματος. Ονκονν προονλλογιζόμενος έ- 
ρεις, εΐ διά τον Πνεύματος, καί ‘έκ τον Πνεύματος. Ει δ* 

15 έκ του Πατρός καί έκ τον Πνεύματος δ Υίδς σαφώς άπο- 
οτέλλεται καί τό δάπτισμα δέχεται, καϋ? δ πας δαπτιζό- 
μενος γεννάται έκ Πνεύματος, καί ταϊς καρδίαις έλλάμπει, 
καί τοντο διά ιοί» Πνεύματος, καί πολλά ϊτερα τών παρα
πλήσιων οι πείρας, είτα κοινώς κατά τάς οάς έπιατήμας 

20 miαπεραίνων, καί έκ τον Πνεύματος γεγεννη,μένον είναι τον 
ΥΙόν δοξάσεις τε καί δείξεις. Ά λλ' ο\>χ ήμεις γε, ώ οο- 
<}ώιατε έπιχδονίων, ο! τής κατά σέ ταύτης δεολογίας ά
μοιροι παντάπαοιν, < Ш *  δρδώς άν καί προσενέγκωμεν καί 
διέλωμεν την τής πίστεως όμολογίαν, έκ τον Πατρός μόνον 

25 έξ αρχής αμέσως είναι τόν ΥΙόν τε καί τό Πνεΐψα,
Ιδιοτρόπως μέντοι έκάτερον αύτών.

82. Καί δή ιό ίδιον δηλονντες έκατέρον τρόπον, την μέν 
έκ Πατρός ύπαρξιν τον ΥΙον γέννηοιν τιροσαγορεύομεν, έκ- 
πόρενοιν δέ την τον άγίον Πνεύματος. Τά δ* ύστερον έν 

30 χρόνφ καί μετά την κτίοιν έπί ταύτης καί νπό τούτων ύπηρ- 
γμένα, νοήμασι μέν άε'ι διαιρονμεν τών προαιωνίων καί 
άνάρχων ύπάρξεοιν έκείνων, ρήμαοι δ' έοτιν δτε καί τοντο 
απανιώτατα οννόπτοντες ή καί σΐ'ντγμμένα παρά τινων άκού-

104. Ήο. 46. 16. 
195 Α* Κορ 12,6.
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πης σύ, ό όποιος πορίζεσαι τήν περί θεού γνώσιν μέ λογι
κός μεθόδους καί στοχάζεσαι έκ τών υστέρων όπως λέ
γεις ό ϊδιος γεγονότων τό προαιωνίως όντα' αλλά θά ήδύ- 
νασο νά προσαγάγης εις ήμάς καί μάρτυρα άζιολογώτατον 
τόν ίδιον τόν Υιόν λέγοντα διά του προφήτου, «ό Κύριος 
μέ άπέστειλε καί τό Πνεύμα αυτού»1*4* διότι καί τούτο 
ίδικόν σου είναι, τό νά νομί?π£ ταυτόν τήν άποστολήν καί 
τόν τρόπον ύπάρΕεως. Πέραν δέ αυτού θά χρειασθής καί θά 
παρερμηνεύσης έπίσης τόν μέγαν Παύλον, καί μάλιστα 
έθελουσίως καί έθελοκακών ή άγνοών καί μή όμολογών. 
«Εις άλλον, λέγει έκείνος, διά τού Πνεύματος δίδεται λό
γος σοφίας, εις άλλον δέ λόγος γνώσεως»1**. Αλλά καί ό 
Χριστός ένοικεϊ είς τάς καρδίας τών δοκίμων, πάντως διά 
τού Πνεύματος, καί νοερώς όραται καί μορφώνεται καί 
έμφανίέεται, καί μάλιστα διά τού Πνεύματος. Επομένως 
κατά προσυλλογισμόν θά είπης, έάν είναι διά τού Πνεύμα
τος, τότε είναι καί έκ τού Πνεύματος. Έάν δέ ό ΥΙός 
σαφώς άποστέλλεται ύπό τού Πατρός καί τού Πνεύματος 
καί δέχεται τό θάπτισμα, κατά τό όποιον πας ό βαπτιέόμε- 
νος γεννάται έκ Πνεύματος, καί έλλάμπει είς τάς καρδίας, 
καί μάλιστα διά τού Πνεύματος, αύτά καί πολλά άλλα 
παρόμοια συνδυάσας, έπειτα συμπεραίνων κοινώς κατά 
τάς έπιστήμας σου. θά δεχθής καί θά δεί£(κ άτι ό ΥΙός 
έχει γεννηθή καί έκ τού Πνεύματος. "Οχι όμως βεβαίως 
ήμεϊς, ώ σοφώτατε τών έπιγείων, οί έντελώς άμοιροι τής 
ίδικής σου θεολογίας, άλλ* όρθώς θά προφέρωμεν καί θά 
διαιρέσωμεν τήν όμολογίαν τής πίστεως, λέγοντες άτι κα
τά τήν άρχήν ό ΥΙός καί τό Πνεύμα είναι άμέσως έκ μό
νου τού Πατρός. κατ' Ιδιαίτερον όμως τρόπον έκότερον 
αύτών.

82. Καί μάλιστα δηλώνοντες τήν ιδιορρυθμίαν έκάστου 
τρόπου, τήν μέν έκ Πατρός ύπαρΕιν τού Υιού καλούμεν 
γέννησιν, έκπόρευσιν δέ τήν τού Πνεύματος. Τά δέ έπειτα 
έν χρόνω καί μετά τήν κτίσιν γενόμενα έπ* αύτής ко) ύπό 
τούτων, κατ' έννοιαν μέν διακρίνομεν πάντοτε άπό τάς 
προαιώνιους καί άνάρχους έκείνος ύπάρΕεις, μέ λόγους 
δέ ένΙοτε. καί τούτο σπσνιώτατα, συνάπτοντες ή όκούοντες
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οντες, την iv  τοϊς νοήμασι διαίρεοιν ονκ άποδάλλομεν. Τοι- 
οντόν έστι καί ιό παρά τον Κυρίου λεγόμενον, «έγώ έκ τον 
θεόν έξήλδον καϊ ήκω», καί αέξήλδον παρά τον Πατρός 
καϊ έλήλνδα είς τόν κόσμον». Κάντανδα γάρ τό * έξήλδον* 

5 iv δν ού μιας διακονίας έοτϊ δηλωτικόν την τε γάρ έφ* 
ημάς δι* ήμάς έφ* ημών παρά τοϋ Πατρός άποστολήν δηλοΐ 
και την έχ τής ουσίας καί τής τον Πατρός νποστάσεεος ποο
αιώνιον πρόοδον.

Τ ί οδν, διά τό τ ον ρήματος ένιαϊον οννάψομεν τά πλεϊ- 
ΙΟοιον καί δπέρ τό πλεϊστον διεστώτα; ”Η  διότι τό 'έξήλδον* 

καϊ την άποοτολήν δηλοι, ή δέ τον Υίον άποστολή παρά τον 
Πατρός έγεγόνει καί τον Πνεύματος, κατά τό Κύριος άπέ- 
οταλκέ με και τό Πνεύμα αν τον», %ν* είπω πάλιν τό πολλά- 
κις είρημένον, προελδεϊν δογματίοομεν έκ τον Πατρός και 

18 τον Πνεύματος τόν ΥΙόν καί Λόγον του θεόν; Οϋμενουν. 
Ούκοΰν ούδέ διά την έκ Πατρός καί Υίον τον άγίον Πνεύ
ματος άποοτολήν ή έκφανοιν ή πρόοδον, τήν έκφαντικήν 
καί ύπό χρόνον λέγω, κάν είς iv  τή προαιωνίφ ένίοτε οννά- 
γηται κατά τήν λ,έξιν, έκ τον Πατρός xai έκ του Υίον 

20 δόγμα ι ίσο μεν έκπορενεοδαι τό Πνεύμα τό άγιον, μέχρι ς άν 
έκ θεόν θεόν γινώσκωμεν αότό τφ  προενεγκόντι Παιρϊ 
έπίοης προαιώνιον.

S3. Ά λλ* ό μόνος διανοίγων όφδαλιιοός τυφλών, χαί δι* οϋ 
όρώοιν οί όρώντες, εί καί μή άπαξ απλώς τοις naotv, <U4n 

26 τοις έν όληδείη σε ζητονοιν άπαοι, δίδον δι* άοράτον δεω- 
ρίας άνηκονοτοις οοίς έν νφ διδάγμαοιν, έπιγινώοκειν τήν 
άλήδειαν. Εί δ* οδν, <ША δι* άκοής πιοτεύοαντας πρός τήν 
ένότητα τής ηής έπιγνώοεως διά πίοτεως άνάγαγε, καί δι* 
§ργων άγαδών βεδαιοπίοτονς άποδείξας έν καιρφ εύδέτφ 

30 φανέρωοον σαν τόν αύτοις, 1ν* είδώμεν τήν οήν έπ* άληδείας 
δόξαν άπαντες καϊ καταπολανοωμεν έν πνευματική καϊ άποο- 
ρήτφ δέη τής τρισηλίο*' καϊ μοναρχτκωτάτης φαιδρότητος, 
χαί δοξάξωμέν οε πρός δύναμιν άδιαλείπτως, νυν καί άεϊ 
καϊ είς τοί*ς Λχαταλήκτοχ'ς αίώνας των αίώνων. 'Αμήν.

100. Ίβ». 0.42. 
197. Ш .  10.20. 
100.Ш. 40,10.
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νά συνάπτωνται άπό μερικούς, δέν άποβάλλομεν τήν κατά 
τήν έννοιαν διάκρισιν. Τοιοϋτον είναι καί τό λεγόμενον 
άπό τόν Κύριον, «έγώ έΕήλθον έκ τού Θεού καί έρχομαι»1*", 
καί «έΕήλθον παρά τοϋ Πατρός καί ήλθαν είс  τόν κό
σμον»1”. Καί έδώ δηλαδή τό 'έΕήλθον', δν καί εΤναι έν, 
δέν είναι δηλωτικόν μιας έννοιας* διότι δηλώνει τήν έφ* ή- 
μός δΓ ήμδς έφ' ήμών παρά τοϋ Πατρός άποστολήν καί 
τήν έκ τής ούσίας καί τής ύποστάσεως τοϋ Πατρός προ
αιώνιο ν πρόοδον.

Λόγψ τοϋ ένιαίου τοϋ ρήματος λοιπόν θά συνάψωμεν 
τά άπομακρυσμένα πολύ καί ύπέρ τό πολύ; "Η  διότι τό 
έΕήλθον’ δηλώνει καί τήν άποστολήν, ή δέ άποστολή τοϋ 
ΥΙοΰ έγινε παρά τοϋ Πατρός καί τοϋ Πνεύματος, κατά τό 
«ό Κύριος μέ άπέστειλε καί τό Πνεϋμα αύτοϋ»1**, διά νά 
έπαναλάβω τό πολλάκις λεχθέν, θά δογματίσωμεν ότι ό  
ΥΙός καί Λόγος τοϋ Θεοΰ προήλθεν έκ τοϋ Πατρός καί 
τοϋ Πνεύματος; Καθόλου. ’Επομένως οϋτε έΕ αίτιας τής 
έκ Πατρός καί ΥΙοϋ άποστολής, τήν έκφαντικήν καί έγ- 
χρονον έννοώ, έστω καί δν ένίοτε συνδυάζεται είς έν μέ 
τήν προαιώνιον κατά τήν έκφρασιν, θά δογματίσωμεν δτι 
τό άγιον Πνεϋμα έκπορεύεται καί έκ τοϋ Υίοϋ, έφ’ όσον 
γνωρίΖομεν αύτό Θεόν έκ Θεοϋ προαιώνιον έΕ ίσου μέ 
τόν προβαλόντα Πατέρα.

83. *Αλλ’ ό μόνος διανοίγων όφθαλμούς τυφλών καί ό 
μόνος διά τοϋ όποίου βλέπουν οί βλέποντες, δίδε, δν δχι 
είς όλους γενικώς, τουλάχιστον είς δλους όσοι σέ Ζητοϋν 
έν άληθείρ, νά γνωρίΖουν τήν άλήθειαν δΓ άοράτου θεω
ρίας μέ τά άνήκουστα νοερά διδάγματά σου. Οΰτω λοιπόν, 
άφοΰ έπίστευσαν δΓ άκοής, άναβίβασε αύτούς διά πίστεως 
πρός τήν ένότητα τής έπιγνώσεώς σου καί. άφοϋ άποδεί- 
Εης αύτούς βεβαιοπίστους δΓ έργων άγαθών, φανέρωσε 
σεαυτόν είς αύτούς είς εύθετον καιρόν, διά νά γνωρίσω- 
μεν όλοι τήν άληθινήν δόΕαν σου καί άπολαύσωμεν μέ 
πνευματικήν καί άπόρρητον θέαν τήν τρισήλιον καί μοναρ- 
χικωτάτην φοιδρότητα καί σέ δοΕόΖωμεν άδιαλείπτως κα
τά δύναμιν, τώρα καί πάντοτε καί είς τους άκαταλήκτους 
αίώνας τών αίώνων. 'Αμήν.
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Α ί  Ά ν τ ε π ι γ ρ α φ α ί  τ ο υ  Γ ρ η γ ο ρ ί ο υ  Π α λ α μ α  έ γ ρ ά φ η σ α ν  

e i q  ά ν τ ί κ ρ ο υ σ ι ν  ά ν α λ ό γ ο υ  έ ρ γ ο υ  τ ο υ  π α τ ρ ι ά ρ χ ο υ  * Ι ω ά ν -  

ν ο υ  Β έ κ κ ο υ .  Ό  Β έ κ κ ο ς  ύ π ή ρ ζ ε ν  έ κ  τ ω ν  ά ν π δ ρ α σ ά ν τ ω ν  

ε ί ς  τ ή ν  π ε ρ ί  έ ν ώ σ ε ω ς  ά π ό φ α σ ι ν  τ ή ς  Σ υ ν ό δ ο υ  τ ή ς  Λ υ ώ ν η ς  

ι ο Ο  1 2 7 4 ,  δ ι ό  κ α ί  έ ν ε κ λ ε ί σ θ η  τ ό τ ε  ε ί ς  τ ή ν  φ υ λ α κ ή ν ,  δ π ο υ  

ή λ λ α ξ ε  γ ν ώ μ η ν .  Ί σ χ υ ρ ί σ θ η  ό τ ι  ή  μ ε τ α σ τ ρ ο φ ή  τ ο υ  ώ φ ε ί λ ε τ ο  

ε ί ς  τ ή ν  κ α λ υ τ έ ρ α ν  έ ξ έ τ α σ ι ν  τ ο υ  π ρ ο β λ ή μ α τ ο ς  κ α ί  Ι δ ί ω ς  

ε ί ς  τ ή ν  μ ε λ έ τ η ν  έ ρ γ ω ν  φ ι λ β ν ω τ ι χ ώ ν  θ ε ο λ ό γ ω ν ,  π ρ ά γ μ α τ ι  

δ ’ έ κ τ ο τ ε  έ π έ δ ε ι ξ ε  σ τ α θ ε ρ ό τ η τ α  ε ί ς  τ ά ς  ν έ α ς  ά π ό ψ ε ι ς  τ ο υ  

κ α ί ,  π α ρ *  δ σ α ς  θ λ ί ψ ε ι ς  ύ π έ σ τ η  β ρ α δ ύ τ ε ρ ο ν  δ ι*  α ύ τ ά ς ,  δ έ ν  

τ ό ς  ό π η ρ ν ή θ η .  Τ ό  1 2 7 5  6  φ ι λ ε ν ω τ ι κ ό ς  α ύ τ ο κ ρ ά τ ω ρ  Μ ι χ α 

ή λ  η '  ό  Π α λ α ι ο λ ό γ ο ς ,  έ κ θ ρ ο ν ί σ α ς  τ ό ν  π α τ ρ ι ά ρ χ η ν  Ι ω σ ή φ  

ά ν ε β ί β α σ ε ν  ε ί ς  τ ό ν  θ ρ ό ν ο ν  τ ό ν  Β έ χ χ ο ν  ώ ς  Ί ω ά ν ν η ν  ί α ' .  

Ο ύ τ ο ς  π ρ ό ς  ύ π ο σ τ ή ρ ι ξ ι ν  τ ω ν  γ ν ω μ ώ ν  τ ο υ  έ φ ί λ σ τ έ χ ν η σ ε  

κ α τ ά  τ ά  σ υ ν η θ ι ζ ό μ ε ν α  τ ό τ ε  σ υ λ λ ο γ ή ν  β ι β λ ι κ ώ ν  κ α ί  π ά τ ε -  

ρ ι κ ώ ν  χ ω ρ ί ω ν  έ κ  δ ώ δ ε κ α  κ ε φ α λ α ί ω ν ,  έ χ ά σ τ ο υ  τ ω ν  ό π ο ί -  

ω ν  π ρ ο έ τ α ξ ε ν  έ π ι γ ρ α φ ή ν  δ ε ι κ ν ύ ο υ σ α ν  ό τ ι  ή  λ α τ ι ν ι κ ή  δ -  

π ο ψ ι ς  π ε ρ ί  έ κ π ο ρ ε ύ σ ε ω ς  τ ο ύ  Π ν ε ύ μ α τ ο ς  δ ι ά  τ ο Ο  Υ ί ο ύ  ή  

έ κ  τ ο ύ  Y lo G  ε ί ν α ι  σ ύ μ φ ω ν ο ς  μ έ  τ ά  ύ π ό  τ ω ν  π α τ έ ρ ω ν  λ ε 

γ ά μ ε ν α .  Ή  σ υ λ λ ο γ ή  α ΰ τ η  έ ξ ε δ ό θ η  τ ύ π ο ι ς  κ α τ ά  π ρ ώ τ ο ν  ύ 

π ό  τ ο υ  Κ ε ρ κ υ ρ α ί ο υ  Π έ τ ρ ο υ  * Α ρ κ σ υ δ ί σ υ ,  β ρ α δ ύ τ ε ρ ο ν  δ ό  ό π ό  

ά λ λ ω ν 1 2, έ ν σ ω μ α τ ω θ ε ϊ σ α  δ έ  ε ί ς  τ ή ν  έ κ δ ο σ ι ν  έ ρ γ ω ν  . τ ο ύ  

Β έ κ κ ο υ ,  τ ή ν  ό π ο ι α ν  ή τ ο ί μ α σ ε ν  ά  J .  H e r g e n r d t h e r ,  π ε ρ ι ε -  

λ ή φ θ η  ε ί ς  τ ή ν  Π α τ ρ ο λ ο γ ί α ν  τ ο ύ  M i g n e ' -

1. ЛОгрои- ’ApwouOtov, O p u s  с и  I a  l u r n  t h « o  l o g i c · ,  
Ρώμη 1929 ко! 1670 0. 4 -6 5 . Aiovroc ΑΑλοτΙου, Q r i e c i  o r ·  
t h o d o x a ,  Ρώμη 1652 т. II, о. 5 2 2 -6 4 1 . H. Llm m er, S c r l p t o -  
r u m  Q r i o d a o  o r t h o d o x · ·  b i b l i o t h e c a  * e* 
I ·  c  t  a, Freiburg 1864, τ. I 0. 445 · 652.

2. Migne, TO 141, 61 )-674
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Κ α τ ά  τ ώ ν  Ε π ι γ ρ α φ ώ ν  τ ο υ  Β έ κ κ ο υ  σ υ ν έ τ α ξ ε  

τ ά ς  ί δ ι κ ά ς  τ ο υ  Ά  ν τ ε π ι γ ρ α φ ά ς ,  έ ρ μ η ν ε ύ ω ν  έ ν  α ύ -  

τ α ΐ ς  τ ά  α ύ τ ά  χ ω ρ ί α ,  π ρ ο σ ά γ ω ν  δ έ  κ α ί  μ ε ρ ι κ ά  ά λ λ α .  Τ ό  

κ ε ί μ ε ν ο ν  τ ο ύ τ ο  ε ί ν α ι  έ κ τ ε ν έ σ τ ε ρ ο ν  κ ά π ω ς  ά π ά  τ ό  τ ο υ  Β έ κ 

κ ο υ ,  κ α τ ά  π ο λ ύ  δ έ  έ κ τ ε ν ε σ τ έ ρ α  ε ί ν α ι  ή  υ π ό  τ ο υ  Β η σ σ α ρ ί ω 

ν ο ς  ά ν α ί ρ ε σ ι ς  α ύ τ ο ϋ .  Δ ι ά  τ ή ς  έ π ε ξ ε ρ γ α σ ί α ς  τ ο υ  Β η σ σ α ρ ί ω 

ν ο ς  τ ά  έ ρ γ α  τ α ϋ τ α  ά π ε τ έ λ ε σ α ν  έ ν  σ ώ μ α ,  τ ό  ό π ο ι ο ν  έ ξ ε δ ό θ η  

ύ π ά  τ ο 0 ·  μ ν η μ ο ν ε υ θ έ ν τ ο ς  Π έ τ ρ ο υ  'Α ρ κ ο υ δ ί ο ϋ *  μ ε τ ά  δ ύ ο  

λ α τ ι ν ι κ ώ ν  μ ε τ α φ ρ ά σ ε ω ν ,  μ ι α ς  τ ο υ  Β η σ σ α ρ ί ω ν ο ς  κ α ί  έ τ έ ρ α ς  

τ ο ϋ  Ά ρ κ ο υ δ ί ο υ ,  κ α ί  ά ν ε τ υ π ώ θ η  ε ί ς  τ ή ν  Π α τ ρ ο λ ο γ ί α ν  

τ ο ύ  M i g n e 3 4 * 6.

Δ έ ν  ύ π ά ρ χ ε ι  έ ν δ ε ι ξ ι ς  έ σ ω τ ε ρ ι κ ή  π ε ρ ί  τ ο υ  χ ρ ό ν ο υ  σ υ ν 

τ ά ξ ε ω ς  τ ο υ  μ ι κ ρ ο ύ  τ ο ύ τ ο υ  έ ρ γ ο υ  τ ο υ  Π α λ α μ α ,  ά λ λ *  ε ί ν α ι  

π ι θ α ν ό ν  6 τ ι  ό  σ υ γ γ ρ α φ ε ύ ς  ή σ χ ο λ ή θ η  μ έ  α ύ τ ή ν  κ α θ *  β ν  

χ ρ ό ν ο ν  σ υ ν έ τ α σ ε  τ ο ύ ς  Α π ο δ ε ι κ τ ι κ ο ύ ς  λ ό γ ο υ ς ,  

μ ε τ ά  τ ώ ν  ό π ο ί ω ν  ώ ς  έ π ΐ  τ ά  π λ ε ϊ σ τ ο ν  δ ι α τ η ρ ε ί τ α ι  ε ί ς  τ ά  α ύ 

τ ά  χ ε ι ρ ό γ ρ α φ α .  ν Α λ λ ω σ τ ε  π ο λ υ ά ρ ι θ μ α  π α τ ε ρ ι κ ά  χ ω ρ ί α  π -  

π α ν τ ο Ο ν  ε ί ς  τ ά  δ ύ ο  έ ρ γ α · ,  ή  δ έ  έ ν δ ε κ ά τ η  ά ν τ ε π ι γ ρ α φ ή  σ υ μ 

π ί π τ ε ι  σ χ ε δ ό ν  κ α τ ά  λ έ ξ ι ν  μ έ  π α ρ ά γ ρ α φ ο ν  τ ώ ν  π ρ α γ μ α τ ε ι 

ώ ν * .  Π ά ν τ ω ς  ή  ό ρ ι σ π κ η  σ ύ ν θ ε σ ί ς  τ ω ν  ά ν ά γ ε τ α ι  ε ί ς  χ ρ ό ν ο ν  

κ ά π ω ς  μ ε τ α γ ε ν έ σ τ ε ρ ο ν ,  ί σ ω ς  τ ό  1 3 5 5 ,  κ α θ ^  δ σ ο ν  ό  σ υ γ 

γ ρ α φ ε ύ ς  τ ο π ο θ ε τ ε ί  ή δ η  τ ό ν  Ά κ ί ν δ υ ν ο ν  ε ί ς  τ ή ν  α υ τ ή ν  μ έ  

τ ά ν  Β α ρ λ α ά μ  δ υ ο σ ε β ή  θ έ α ι ν 7.

Τ ό  ε ύ σ ύ ν ο π τ ο ν  τ ώ ν  * Α ν τ ε π ι γ ρ α φ ώ ν  κ α ί  ή  κ α θ '  

ά λ ο υ ς  τ ο ύ ς  μ ε τ ά  τ α δ τ α  α ί ώ ν α ς  δ ι α τ η ρ η θ ε ί σ α  έ ν τ ο ν ο ς  ά ν τ ί -

3. Βλ. οημ. 1.
4. Mign· PG 161. 243-266 .
6. Α ν τ t η ι у ρ α ф α I, 2 -  Λ ό γ ο ι ό η ο δ β ι κ τ ι κ ο Ι  

Α* 25. 26 ко) 29. Α ν τ с π ι γ ρ. 4 - Λ ό γ ο ι  ό η ο δ β ι κ τ ι κ ο Ι  
Α* 33. Ά ν τ β η ι γ ρ .  1 - Λ ό γ ο ι  ό η ο δ β ι κ τ ι κ ο Ι  В 
60. Ά ν τ β η ι γ ρ .  1 0 - Λ ό γ ο ι  ό η ο δ β ι κ τ ι κ ο Ι  Β’ 78.

6 . Ά ν τ β η ι γ ρ .  11 - Λ ό γ ο ι  ά η ο δ κ ι  κ τ ι κ ο Ι  Β'  66.
7. Άντβηιγρ. 7. Ό J. Moyondorff, I n t r o d u c t i o n  к Γ ό t u d ·  

do Q r O g o I r o  Ρ о I о m ο e, Pori· 1959 o. 344, διβρωτόται μήηωο 
ή πληροφορία τοΟ Φιλοθόου ( Έ γ κ ώ μ ι ο ν ,  PG 151, 627) πβρ! μβ- 
ταγβνβστβρος ονντόΕβως τών Λ ό γ ω ν  ό π ο δ β ι κ τ ι κ ώ ν  όνοφό- 
ρβτοι tic  τός Ά ν τ β η ι γ ρ α φ ό ο .
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θ ε σ ι ς  π ρ ό ς  τ ο ύ ς  Λ α τ ί ν ο υ ς  σ υ ν ε τ έ λ ε σ α ν  ώ σ τ ε  α ΰ τ α ι  ν *  ά π ο -  

β ο υ ν  έ χ  τ ω ν  π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο ν  δ ι α δ ε δ ο μ έ ν ω ν  έ ρ γ ω ν  τ ο υ  Π α λ α μ α .

Ό  Π α λ α μ ά ς  δ ί δ ε ι  κ α ί  π ά λ ι ν  έ ν τ α ΰ θ α  Ι δ ι α ι τ έ ρ α ν  π ρ ο σ ο 

χ ή ν  ε ί ς  τ ή ν ·  δ ι ά χ ρ ι σ ι ν  μ ε τ α ξ ύ  θ ε ί α ς  φ ύ σ ε ω ς  κ α ί  ύ π ο σ τ ά σ ε ω ς ,  

ή  ό π ο ί α  δ έ ν  ή δ ύ ν α τ ο  ν ά  ε ύ ρ η  θ έ σ ι ν  ε ί ς  τ ή ν  ό ν τ ο λ ο γ ι κ ή ν  

θ ε ώ ρ η σ ι ν  τ ω ν  Λ α τ ί ν ω ν  κ α ί  τ ο υ  Β έ κ χ σ υ  κ α ί  δ ι ά  τ ή ς  ό π ο ί α ς  

ά π ο φ ε ύ γ ε τ α ι  ο ί α δ ή π ο τ ε  σ ύ γ χ υ σ ι ς  ε ί ς  τ ή ν  τ ρ ι α δ ι κ ή ν  ό ρ ο λ ο -  

γ ί α ν .  θ ύ τ ο υ ,  δ τ α ν  λ έ γ ε τ α ι  ό  Υ ί ό ς  * π ρ ό σ ω π ο ν *  τ ο ύ  Π α τ ρ ό ς  κ α ί  

τ ό  Π ν ε ύ μ α  'π ρ ό σ ω π ο ν *  τ ο υ  Υ Ι ο ϋ  δ ε ι κ ν ύ ε τ α ι  δ ι ά κ ρ ι σ ι ς  ο ύ χ ΐ  

υ π ο σ τ α τ ι κ ώ ν  ά λ λ ά  φ υ σ ι κ ώ ν  Ι δ ι ω μ ά τ ω ν * .  Ό  Υ ί ό ς  λ έ γ ε τ α ι  

Ι δ ι ο ς  τ ο υ  Π α τ ρ ό ς  ώ ς  γ ε ν ν η θ ε ί ς  έ ξ  α ύ τ ο ϋ ,  δ π ε ρ  σ η μ α ί ν ε ι  

ύ π ο σ τ α τ ι κ ή ν  σ χ έ σ ι ν *  τ ό  Π ν ε ύ μ α  λ έ γ ε τ α ι  Ι δ ι ο ν  τ ο ύ  Υ ί ο υ  

κ α τ ά  τ ό ν  Μ έ γ α ν  Β α σ ί λ ε ι ο ν  ώ ς  κ α τ ά  φ ύ σ ι ν  ώ κ ε ι ω μ έ ν ο ν  α ύ -  

τ φ ,  ο ύ χ ί  δ έ  ώ ς  π ρ ο ε ρ χ ό μ ε ν ο ν  έ ξ  α ύ τ ο ϋ * .  Δ υ ν α τ ό ν  ο δ τ ω  ν ά  

λ έ γ ε τ α ι  δ τ ι  τ ό  Π ν ε ϋ μ α  ε ί ν α ι  έ κ  τ ή ς  ο ύ σ ί α ς  τ ο υ  Y io D  ώ ς  θ ε ο ύ ,  

ά λ λ *  ε ί ν α ι  ά δ ι α ν ό η τ ο ν  ν ά  λ ε χ θ ή  δ η  ε ί ν α ι  κ α ί  έ κ  τ ή ς  ύ π ο 

σ τ ά σ ε ω ς  τ ο ϋ  Υ ί ο ϋ ,  δ ι ό τ ι  τ ό τ ε  θ ά  έ τ α υ τ ί ζ σ ν τ ο  α !  ύ π ο σ τ ά σ ε ι ς  

Π α τ ρ ό ς  κ α ί  Υ ί ο ϋ ,  δ π ω ς  τ α υ τ ί ζ ο ν τ α ι  α ί  ο ύ σ ί α ι  α ύ τ ώ ν 1· .  Τ ό  

έ κ π ο ρ ε ύ ε ΐ ν  ε ί ν α ι  Ι δ ι ο ν  τ ο υ  Π α τ ρ ό ς  μ ή  δ α α β α ί ν ο ν  έ π ί  τ ό ν  

Υ ί ό ν  μ ε τ ά  τ ω ν  φ υ σ ι κ ώ ν  Ι δ ι ω μ ά τ ω ν * 10 11 12 13.

Ε ί ς  τ ή ν  Τ ρ ι ά δ α  ύ π ά ρ χ ε ι  β ε β α ί ω ς  τ ά ξ ι ς ,  ά λ λ ά  τ ά ξ ι ς  ε ύ -  

σ ε β ή ς ,  έ κ φ ρ ά ζ ο υ σ α  τ ά  Ι δ ι α  τ ω ν  π ρ ο σ ώ π ω ν  κ α ί  ο ύ χ ί  ό δ η γ ο ϋ -  

ο α  ά π ό  ά ν ώ τ ε ρ α  π ρ ό ς  ύ π ο δ ε έ σ τ ε ρ α  δ ν τ α ,  ώ ς  έ δ έ χ ε τ ο  ό  Ε ύ -  

ν ό μ ι ο ς .  Δ έ ν  ε ί ν α ι  έ π ο μ έ ν ω ς  ά ν ά γ κ η  ν ά  τ ο π ο θ ε τ η θ ή  ό  Υ ί ό ς  

ώ ς  μ ε σ ά ζ ω ν  μ ε τ α ξ ύ  Π α τ ρ ό ς  κ α ί  Π ν ε ύ μ α τ ο ς ,  δ ι ό τ ι  τ ο ϋ τ ο  

π ρ ο έ ρ χ ε τ α ι  ά μ έ σ ω ς  κ α ί  ο ύ χ ί  έ μ μ έ σ ω ς  έ κ  τ ο ϋ  Π α τ ρ ό ς 1*. * Α ν  

τ ό  Π ν ε ύ μ α  δ έ ν  τ ί θ ε τ α ι  υ π ό  τ ω ν  θ ε ο λ ό γ ω ν  π ά ν τ ο τ ε  π α ρ α λ 

λ ή λ ο υ ς  π ρ ό ς  τ ό ν  Π α τ έ ρ α ,  τ ο ύ τ ο  σ υ μ β α ί ν ε ι  δ ι ά  ν ά  μ ή  θ ε ω -  

ρ η θ ή  κ α ί  α ύ τ ό  ώ ς  γ ε ν ν η θ έ ν " .

β. Α ν τ β π ιγ ρ .  3.
3. *Α ν τ c π ι γ ρ. 10. Μ. BooiAekw, Пс р1  ‘Α γ ί ο υ  Π ν ι  0- 

м о то с  13. PQ 32. 1S2B.
10. Ά ν τ ε π ι γ ρ .  11.
11. ΑΟτόΟι 3.
12. Ά ν τ ε π ι γ ρ .  2.
13. ΑΟτΟθι 4.
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Ώ ρ ι ρ μ έ ν α ι  γ ρ α φ ι κ ο ί  ρ ή σ ε ι ς ,  π ρ ο β α λ λ ό μ ε ν ο ι  υ π ό  τ ω ν  

Λ α τ ί ν ω ν  ώ ς  έ μ φ α ν ί ζ ο υ σ α ι  τ ό ν  Π α τ έ ρ α  κ α ί  τ ό ν  Υ ί ά ν  π η γ ή ν  

τ ο Ο  Π ν ε ύ μ α τ ο ς ,  έ κ φ ρ ά ζ ο υ ν  ά π λ ω ς  τ ή ν  ό μ ο ο υ σ ι ό τ η τ α  τ ω ν  

δ ύ ο  τ ο ύ τ ω ν  π ρ ο σ ώ π ω ν 14. * Ά λ λ α ι  π ά λ ι ν  έ κ φ ρ ά α ε ι ς  τ ω ν  π α 

τ έ ρ ω ν  έ ρ μ η ν ε ύ ο ν τ α ι  ό ρ θ ο δ ό ξ ω ς  δ ι ά  τ η ς  κ α τ α φ υ γ ή ς  ε ί ς  τ ή ν  

θ ε ω ρ ί α ν  π ε ρ ί  δ ι τ τ ή ς  π ρ ο ό δ ο υ  τ ο Ο  Π ν ε ύ μ α τ ο ς .  Ο δ τ ω  a i  φ ρ ά 

σ ε ι ς  βδ ι ά  τ ο υ ·  Υ ί ο ϋ ’ κ α ί  * έ κ  τ ο ϋ  Υ Ι ο υ ’ σ η μ α ί ν ο υ ν  ό μ ο β ο υ λ ί α ν  

τ ο Ο  Y k > 0  π ρ ό ς  τ ό ν  Π α τ έ ρ α  κ α τ ά  τ ή ν  χ ο ρ η γ ί α ν  τ ο υ  Π ν ε ύ 

μ α τ ο ς 1*, ε ί ς  τ ή ν  χ ο ρ η γ ί α ν  δ έ  ώ σ α ύ τ ω ς  ά ν α φ έ ρ ο ν τ α ι  ο ί  δ ρ ο ι  

'π ρ ο ϊ έ ν α ι * ,  'π ρ ο χ ε ί σ θ α ι *  κ α ί  ά λ λ ο ι 1*, έ ν ψ  τ ή ν  έ κ π ό ρ ε υ σ ι ν  

δ η λ ώ ν ε ι  μ ό ν ο ν  ό  ά ρ ο ς  ' έ κ  τ ο Ο  Π α τ ρ ό ς ’ ·

Γ ό  κ ε ί μ ε ν ο ν  έ κ  т о О  Π .  Π α π α ε υ α γ γ έ λ ο υ ,  ε ί ς  Π .  Χ ρ ή σ τ ο υ  
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’Επιγραφή πρώτη

Χρήσεις γραφικοί διάφοροι σνλλεγείσαι είς άπόδειξιν 
5'ioC είναι ιό Πνεύμα τό άγιον χαϊ έχ τ ον ΥΙον, με&* άς ί- 

ιεραι χαταοτρωννύονται είς άπόδειξιν τον είναι τό Πνενμα 
διά τον ΥΙοϋ έχ τον Πατρός. Καί έπειδή αΐ μέν έχ τον Υ ι
όν al δέ διά τοϋ ΥΙον άποδειχνύονσιν είναι τούτο, είς παρά- 
οτασιν τον Ισοδυνάμου τής 'διά* χαι τής 'έχ*, άχολονδως 

10 παρευδυς, έτεροι γραφιχαϊ χρήσεις χαταοτρωννύονται, δι* 
ών τό των προδέσεων τούτων Ισοδύναμον αποδείχνονται.

Άντεπιγραφή πρώτη

*Όταν έπΐ τής δεολογίας ίοοδνναμώοιν άλλήλαις ή 'έχ* 
χαι ή 'διά*, ού την διαίρεοιν ούδέ την διαφοράν παριοτώοι 

Vi τής αγίας Τριάδος, <Ш0 την ίνωοιν καί τήν άπαραλλαξίαν, 
ήτις έοιΐ χατά τήν φύοιν ικαί τήν όμοόοϋλίαν. Δείχννται γάρ 
έντενδεν μιας καί τής αυτής είναι φύσε ως χαϊ δννάμεως 
καί* ένεργείας καί δελήοεως 6 Πατήρ καί ό Υίός καί ιό 
Πνεύμα τό άγιον, δ δ* έντανδα χαταγράψας τά των άγιων 

20 ρητά καί ούτως Ιπιγράψας τήν διαφοράν χαχώς καί δνσσε- 
6ώς των δείων χντοοιάοεων έπιχειρεί δεεχννναι όια тог 
τών τοιοντων προδέσεων Ισοδυνάμου καί ότι ^κ των δυο 
υποστάσεων καί παρ* έχατέρας τούτων διαφόρως έχει τήν 
Ρλαρξιν ή μία τών τριών προσκυνητών ύποστάσεων, τουτέοτι 

2S ιό Πνενμα τό άγιον. Φανερόν οδν ώς αί μέν τών άγιων 
ρήσεις ίχουοιν εύσεόώς τε καί καΛώς, έκλαμάάνσνται δε

Α Ν Τ Ε Π I ГРАФА I
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ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΠΙΓΡΑΦΑΣ ΤΟΥ ΒΕΚΚΟΥ ΥΠΕΡ ΛΑΤΙΝΟΝ 

* Επιγραφή πρώτη

Καταστρώνονται διάφοροι γραφικοί μαρτυρίαι, συλλε- 
γεΐσαι πράο όπόδειξιν δτι τό άγιον Πνεύμα είναι καί έκ τού 
Υίοϋ, έπειτα όπό τάς όποιας καταστρώνονται καί δλλαι είς 
άπόδειξιν δτι τό Πνεύμα είναι διό τού Υίοϋ έκ τού Πατρός. 
Καί έπειδή δλλαι μέν άποδεικνύουν δτι τούτο είναι έκ τού 
Υίοϋ, άλλαι δέ διό τού Υίοϋ, πρός παράστασιν τού Ισοδυνά
μου τής διό’ καί τής ’έκ’ καταστρώνονται ευθύς είς τήν 
συνέχειαν δλλαι γραφίκαί μαρτυρίαι, διό των όποίων όπο* 
δεικνύεται τό ισοδύναμον των προθέσεων τούτων.

*Αντεπιγραφή πρώτη

Ό τ α ν  είς τό θεολογικόν πρόβλημα ίοοδυναμοΰν με
ταξύ των αί προθέσεις έκ’ καί ’διά’, δέν παριστάνουν τήν 
διαίρεσιν ούτε τήν διαφοράν τής άγίας Τριάδος, όλλά τήν 
ένωσιν καί τήν άπαραλλαξίαν, ή όποια ύφίσταται κατά τήν 
φύσιν καί τήν όμοβουλίαν. Διότι όπό έδώ δεικνύεται δτι 
είναι μιδς καί τής αύτής φύσεως καί δυνάμεως καί ένερ- 
γείας καί θελήοεως ό Πατήρ καί ό Υ Ιός καί τό άγιον 
Πνεύμα, ό δέ κσταγρόψας έδώ τό ρητό των άγίων καί 
ούτως έπιγρόψας κακώς καί δυοσεβώς έπιχειρεΐ νά δεί- 
ξη διό τού Ισοδυνάμου τών τοιούτων προθέσεων τήν δια
φοράν τών θείων ύποστόσεων καί δτι ή μία τών τριών 
προσκυνητών ύποστόσεων, δηλαδή τό άγιον Πνεύμα, 
έχει τήν ϋπαρξιν έκ τών δύο ύποστόσεων καί διαφορετικά 
όπό έκατέραν τούτων. Είναι λοιπόν φανερόν άτι αί μέν  
μαρτυρίαι τών άγίων έχουν εύσεβώς καί καλώς, έκλαμβό-



346 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ПАЛАМА

ηαρά τον σννειληχότος καϊ καταγράψαντος έντανδα ταύτας 
κακώς τε καϊ δνσοεδώς.

"Οτι δέ τήν ϊνωοιν καϊ την άηαράλλακτον έν παοιν ή 
τοιαύτη δείχννοι 'διά*, δταν δηλονότι Ιοοδνναμή τη 'έκ , ό 

В δεϊος Μάξιμος παρίοτηοι σαφώς, περί τινων ειπόντων διά 
τον Υίον το Πνεύμα, γράφων πρδς Μαρίνον, «οϋχ αΙτίαν 
ιόν ΥΙόν ποιον νιας οφάς αύτους άπέδειξαν, μίαν γάρ Ίσασι 
τον ΥΙον καϊ τον Πνεύματος τδν Πατέρα αΙτίαν, τον μέν 
κατά τήν γέννηοιν τον δέ κατά την έκπόρευοιν, άλλ* ίνα το 

10 όΓ αύτον προϊέναι δηλώοωοι καϊ τούτη τό συναφές τής ου
σίας καϊ άπαράλλακτον παραστήοωοι». Σαφές οϋν έντενδεν 
ώς ό Βάκχος ούτος δνσοεδώς έχλαμόάνει τάς τοιαύτας ρή
σεις· ού γάρ τό συναφές καϊ άηαράλλακτον, δ έοτι κατά την 
φύοιν, άλλα τό διαφέρον των υποστάσεων έκ τούτων έπι- 

1Β χειρεί συνάγειν, ουδέ τφ  μεγάλω Βαοιλείφ πειδόμένος' και 
ούτος γάρ έν όγδόφ των Πρός *Αμφιλόχιον κεφαλαίφ φηοί' 
ατό διά τον Υίον δημιουργεί ν τόν Πατέρα, ούτε άτελή τον 
Πατρός τήν δημιουργίαν συνίοτησιν, ούτε άτονον τον Υίον 
παράδηλοι τήν ένέργειαν, άλλά τό ήνοψένον τον δελήματος 

20 ηαρίοτψην».
Ό  γονν λέγων διά τον ΥΙον καϊ έκ τον Υίον τό Πνεύ

μα τιροϊέναι κατά τήν χορηγίαν τήν όμο6ουλίαν τον Πατρός 
καϊ τού ΥΙον ηαρίοτηοι καλώς. Εύδακίφ γάρ τον Πατρός 
χα! τον У Ιον καϊ αύτό οννενδοκοϋν τοίς άξίοις χορηγείται 

28 τό Πνεύμα τό άγιον. ΟΙ δέ λατινόφρονες ούτοι οννάγοντες 
έκ ηαρανοίας διά τον ΥΙον καϊ έκ τον Υίον τήν ΰπαρξιν τό 
Πνεύμα έχειν εύδοκίας καϊ δελήσεως ϊργον χαΙ χτίσμα έξ 
Ανάγκης, <Ш* ού δείας φύοεοος καρπόν ύπάρχειν τό Πνεύ
μα ιό άγιον παρκττώοι δνοοεόώς. Κατά γάρ τόν Ιερόν J a -  

30 μασκηνόν έργον δείας δελήσεως ή κτίοις, άλλ* ούχ ή δεό- 
της, άπαγε' ιιού γάρ τής δείας δελήσεως, άλλα τής δείας 
φύσε ως, αύδις κατά τόν αδτόν, ή προαιώνιος καϊ άίδιος 
γέννησίς τε καϊ έκπόρενοις». 1 2

1. Прбс Μαρίνον, PQ 01,130 Β.
2. ΠβρΙ όγίου Πναΰματος 0.PG 32,105 С.
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νονται δέ οπό τόν συλλέξαντα καί καταγράψαντα αύτάς 
έδώ κακώς καί δυσσεθώς.

Ό τ ι  δέ ή 'διά' δεικνύει καθ’ όλα τήν ένωσιν καί τό 
άπαράλλακτον, όταν δηλαδή ίσοδομή μέ τήν ’έκ’, τό παρι
στάνει σαφώς ό θείος Μάξιμος, γρόφων πρός τόν Μ αρί
νον δΓ έκείνους οί όποιοι είπον ότι τό Πνεύμα είναι διά 
τού Υιού, «δέν έδειξαν έαυτούς δτι καθιστούν τόν Υ Ιόν  
αιτίαν, διότι μίαν αίτίαν γνωρίζουν τού Υίού καί τού Πνεύ
ματος, τόν Πατέρα, τού πρώτου κατά τήν γέννησιν, τού δέ 
δευτέρου κατά τήν έκπόρευσιν, άλλά είπον τούτο, διά νά 
δηλώσουν τήν δΓ αυτού προέλευσιν καί μέ αυτό νά παρα
στήσουν τό συγγενές καί άπαράλλακτον τής ούσίας»1. Εί
ναι λοιπόν άπό αύτά σαφές δτι αύτός ό Βέκκος έκλαμθάνει 
δυσσεθώς τάς μαρτυρίας αυτός’ διότι άπό αύτά δέν έπι- 
χειρεϊ νά συναγάγη τό συγγενές καί άπαράλλακτον κατά 
τήν φύσιν, άλλά τήν διαφοράν τών ύποστόσεων. Καί δέν 
πείθεται ούτε είς τόν μέγαν Βασίλειον, ό όποιος είς τό 
όγδοον κεφάλαιον Πρός Άμφιλόχιον λέγει’ «τό δτι δημι
ουργεί διά τού Υιού ό Πατήρ ούτε άτελή καθιστά τήν δη
μιουργίαν τού Πατρός ούτε δτονον δισδηλώνει τήν ένέρ- 
γειαν τού Υιού, άλλά παριστφ τό ήνωμένον τού θελήματος»*.

Επομένω ς ό λέγων δτι κατά τήν χορηγίαν τό Πνεύμα  
προέρχεται καί έκ τού Υιού παριστάνει καλώς τήν όμο- 
θουλίαν τού Πατρός καί τού Υίού. Διότι τό άγιον Πνεύμα  
χορηγείται είς τούς άξίους μέ ευδοκίαν τού Πατρός καί 
τού Υίού καί μέ συνευδοκίαν ίδικήν του. Αύτο) δέ* οί λατι- 
νόφρονες συνάγοντες άπό παράνοιαν δτι τό Πνεύμα έχει 
τήν ύπαρξιν διά τού Υίού καί έκ τού Υίού, ποριστούν αυτό 
δυσσεθώς ώς έργον εύδοκίας καί θελήσεως καί κτίσμα, 
άλλ’ δχι ώς καρπόν θείας φύσεως. Πράγματι κατά τόν 
Ιερόν Δαμασκηνόν έργον θείος θελήσεως είναι ή κτίσις, 
άλλ* δχι ή θεότης, άπαγε' «διότι, πάλιν κατά τόν αυτόν, ή 
προαιώνιος καί άίδιος γέννησις καί έκπόρευοις δέν είναι 
τής θείας θελήσεως άλλά τής θείας φύσεως»*.

3. Βλ. τό ίδιον, μή όνιχνουθόν χιβρίον ok Λόγον ‘Αποδακηκόν 
Β* $0.
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'Επιγραφή δεντέρα

* Επειδή вШ τινες άντι λέγοντες ταις γραφιχαϊς χρήοε- 
οι, τοϊς δηλοόοαις διά τον ΥΙον είναι ιό Πνεύμα έκ τον 
Πατρός, ουνελέγηοαν καί αΐ παροΰοαι γραφικοί χρήσεις, 

5 αίΚδηλουοαι προσεχώς καί αμέσως ιόν Υΐόν έκ Πατρός εί
ναι, είς ουγκρότηοιν των δηλουσών χρήσεων διά του Yior 
είναι τό Πνεύμα. ΕΙ γάρ μή ήν τδ Πνεύμα διά τον ΥΙον, 
διατί μή καί αύτό άμέοως έρρήδη είναι έκ του Πατρός;

' Αντεηιγραφή δεντέρα

10 Καί μην έρρήδη καί τό δειον Πνεύμα έκ Πατρός άμέ
οως καί άνήρηιαί σου παντάηαοιν ή τής δυοοεδείας πρόφα- 
οίς τβ και ηαράοταοις. Γρηγόριος γάρ 6 τής δεολογίας έπώ- 
ννμος δεύτερον έν τοϊς “Επεοιν άπό τον Πατρός είναί φηαι 
τό Πνενμα τό άγιον καδά καί τόν Υίόν. Ό  δέ Ννοοης, συν 

15 πολλοϊς έτέροις, πρός Sv πρόοωπον, τό πατρικόν, ώοαύτως 
έχειν Ικάτερόν φηοιν, άνευ τον τρόπου τής ύπάρξεως. Ά λ 
λα «καί τά τον άνδρώπου, φηοί, πρόοωπα ούκ άπό του αυ
τόν προσώπου κατά τό προσεχές έχει τό είναι, ώς πολλά καί 
διάφορα είναι πρός τοϊς αίτιατοϊς καί τά αίτια. 9Επί δε 

20 τής άγιας Τριάδος ούχ οΰτως· Sv γάρ πρόοωποτ καί τό αύ
τό, τοΰ Πατρός, έξ ούπερ ό Υίός γενναται καί τό Πνενμα 
τό άγιον έκπορεύεται. Διό καί κυρίως τόν ένα αίτιον μετά 
των αύτον αίτιατών ένα Θεόν φαμεν τεϋαρρτγκάτωςκ.

ΤΙ δέ οί λέγοντες έκ τον Πατρός έκπορεύεοδαι καί έν τφ  
25 Υ ίφ  διαμένειν τό Πνεύμα τό άγιον χαΐ έκ τ οΰ Πατρός έν 

τφ Υ ίφ  διήκεΐν καί έκ τον Πατρός είναι καί τφ λάγφ ονμ- 
παρομαρτεϊν; ~Ετι δέ οί κοινωνίαν καί άγάπην είναι λέ- 4 5

4. βιολογικό (пг| Э, ΠβρΙ όγίου Πνβόρατοο, PG 37, 412 Α.
5. Ewoc! On διάφορό όηόρχβι ρόνσν dc τόν τρόπον Tffc όηόρξ* 

MC, /\tw τήν γόννηοιν κοΙ τήν dcndpcuotv,
0. ПрОс ’ EAAfjvoc τβ* κοινβν iw o idv, PG 45,100.
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* Επιγραφή δεντέρα

Επειδή ύπάρχουν μερικοί άντιλέγοντες εις τάς γρα
φικός μαρτυρίας, αί 'όποίαι δηλώνουν δτι τό Πνεϋμα είναι 
έκ τοϋ Πατρός διά τοϋ Υίοϋ, συνελέγησαν καί αί παροϋσαι 
γραφικοί μαρτυρίαι, αί όποίαι δηλώνουν δτι ό Υ ίός είναι 
εύθέως καί όμέσως άπό τόν Πατέρα πρός συμπλήρωσιν 
των μαρτυριών υπέρ τής διό τοϋ Υίοϋ προελεύοεως τοϋ 
Πνεύματος. Διότι δν τό Πνεϋμα δέν ήτο διά τοϋ Υίοϋ, 
διατί δέν έλέχΟη δτι καί αύτό είναι άμέσως έκ τοϋ Πατρός;

*Arτεπιγραφή δεντέρα

Καί δμως έλέχθη δτι καί τό θειον Πνεϋμα είναι άμέ
σως έκ Πατρός καί οϋτω έχει έντελώς όναιρεθή ή πρό- 
φασις καί παράστασις τής δυσοεβείας. Διότι ό έπώνυμος 
τής θεολογίας Γρηγόριος λέγει εις τά "Επη δτι τό άγιον 
Πνεϋμα είναι δεύτερον άπό τόν Πατέρα, δπως καί ό 
Υίός4. Ό  δέ Γρηγόριος Νύσσης μαΖί μέ πολλά άλλα λέγει 
δτι έκάτερον άναφέρεται πρός έν πρόσωπον, τό πατρικόν, 
δνευ τοϋ τρόπου τής ύπόρζεως*. 'Αλλά, λέγει, «καί τοϋ 
άνθρώπου τά πρόοωπα δέν έχουν εύθέως τήν ϋπαρξιν άπό 
τό αύτό πρόοωπον, ώστε είναι πολλά καί διάφορα πλήν 
των αίτιατών καί τά αίτια. Δέν συμβαίνει δμως τό ίδιον 
έπί τής άγίας Τριάδος' διότι έν καί τό αύτό είναι τό πρό
σωπον, άπό τό όποιον γεννδται ό Υ ίός καί έκπορεύεται τό 
άγιον Πνεϋμα. Δ ιό καί έχομεν τό θάρρος νό λέγωμεν έγ- 
κύρως ένα Θεόν τόν ένα αίτιον μετά των αίτιατών αύτοϋ»*.

Τί έννοοϋν δέ οί λέγοντες δτι τό άγιον Πνεϋμα έκπο- 
ρεύεται έκ τοϋ Πατρός καί διαμένει έν τφ Υίφ καί δτι 
διήκει έκ τοϋ Πατρός έν τφ Υίφ καί δτι είναι έκ τού Π α 
τρός καί συνακολουθεί τόν Λόγον; Ό π ω ς  έπίσης οί λέγον
τες δτι τό άγιον Πνεϋμα είναι κοινωνία καί όγάπη τοϋ
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γοντες τον Πατρός xal ίου ΥΙον ιό Π  ν εν μα τό Αγιον; Πρός 
δέ τοντοις οί πρός τό έιερον έκαστον δχειν των ηροοώττοη· 
λέγονιες ούχ ήττον ή πρός έαντό; ΤΙ δέ ό ψάλλων «αί χεϊ- 
ρές Όον έποίηοάν με xal έπλαοάν με»; νΑρ* ονχ ίίπαντες ον- 

5 τοι άμέοως είναι καί τό Πνεύμα δειχνύονοιν έχ τον Πατρός;

’ Ε π ι γ ρ α φ ή  τ ρ ί τ η

Κατεστρώδησαν xal at παρούσαι γραφνχαϊ χρήοεις είς 
ονγχρότηοιν τής έννοιας των δηλονσών χρήσεων, μή άμέοως 
άλ?.ά διά του ΥΙον ix  Πατρός είναι τό Πνενμα. ΕΙ γάρ 

10 Αμέοως ήν τό Πνεύμα Ы του Πατρός, οϋχ Αν έρρήδη δ μέν 
ΥΙός εϊχών τον Πατρός, τό δέ Πνενμα εϊχών τον ΥΙον· χαι 
δ μέν ΥΙός ένέργεια τον Πατρός, τό δέ Πνεύμα ένέργεια 
τον ΥΙον* xal ό μέν ΥΙός πρόοωπον τον Πατρός, τό δέ Πνεν
μα πρόοωπον τοϋ ΥΙον.

15 *Αντεπιγραφή τρίτη

Άνουοτατε, ό δνοοεδώς έπιγράη ων ώδε τα παρά ιών 
άγιων εύοεδώς είρημένα, πώς ού σννορήίς ότι τά κοινά χαι 
φνοιχά έπϊ τής άνωτάτω καί προοχυνητής Τριάδος ονδεμίαν 
έχονοι διαφοράν; Είς γάρ θεός, μία εϊχών, μία δέλησις, 

20 ιιία ένέργεια Πατρός, ΥΙοΰ χαϊ Αγίου Π·νεύματος. Ονχονν 
πρός τοις Αλλοις, δταν xal πρόοωπον έτερον έτέρΟυ τούτων 
λέγηται, φνοιπόν έστιν, άλλ* ον*χ υποστατικόν, наI τής άπα- 
ραλλάκτον όμοιώοεώς έοτι δηλωτικόν, «Ш* ονχϊ του τρόπον 
τής ύπόρζεως, Απαγε. Συ δέ μή ο&τω πρόοωπον έτερον λέ- 

25 γων, «Ш' ίποοτατικώς, ούχέτ* έχεις είναι μύστης τής Τριά
δος. ΕΙ γάρ tot’ Πατρός έστιν δ ΥΙός τό πρόοωπον, ώς ές 
αύτον καί τον ΥίοΡ τό Πνενμα, otWr* έσται λοιπόν δ Πα· 7

7. Ψαλμ. 115,73.
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Πατρός καί τοϋ Υίοϋ; Πρός τούτοις δέ οί λέγοντες δτι 
έκαστον τών προσώπων άναφέρεται πρός τ6 άλλο δχι όλι- 
γώτερον όπό όσον πρός έαυτό; Τί δέ έννοεϊ ό ψαλμωδός 
λέγων, «αί χεϊρές σου μέ έκτισαν καί μέ έπλασαν»7; ~Αρά 
γε δλοι αύτοί δέν δεικνύουν δτι καί τό Πνεϋμα είναι άμέ- 
σωο έκ τοϋ Πατρός;

'Επιγραφή τρίτη

Κατεστρώθησαν καί αί παροϋσαι γραφικοί μαρτυρίαι 
εις ένίσχυσιν τής έννοιας τών μαρτυριών αί όποϊαι δηλώ
νουν, δτι τό Πνεϋμα δέν είναι όμέσως άλλά διά τοϋ Υίοϋ 
έκ τοϋ Πατρός. Διότι, έάν τό Πνεϋμα ήτο άμέσως έκ τοϋ 
Πατρός, δέν θό έλέγετο ό μέν Υιός είκών τοϋ Πατρός, τό 
δέ Πνεϋμα είκών τοϋ Υίοϋ* καί ό μέν Υ ίός ήτο ένέργεια 
τοϋ Πατρός, τό δέ Πνεϋμα ένέργεια τοϋ Υίοϋ’ καί ό μέν 
Υίός πρόσωπον τοϋ Πατρός, τό δέ Πνεϋμα πρόσωπον τοϋ 
Υίοϋ.

Ά τ τ  επιγραφή τρίτη

Άνοητότατε, ό όποιος έπιγράφεις έδώ δυσσεβώς τά 
εύαεβώς λεχθέντα ύπό τών άγίων, πώς δέν βλέπεις δτι 
τά κοινό καί φυσικά δέν έχουν καμμίαν διαφοράν έπί τής 
ύψίστης καί προσκυνητής Τριάδος; Διότι είς Θεός ύπάρ- 
χει, μία είκών, μία θέλησις, μία ένέργεια Πατρός, Υίοϋ 
καί άγίου Πνεύματος. ’Εκτός τών άλλων λοιπόν, όταν λέ
γεται καί πρόσωπον άλλο άλλοϋ όπό αυτά, πρόκειται διά 
φυσικόν, όλλ’ δχι υποστατικόν καί είναι δηλωτικόν τής 
όπαραλλάκτου όμοιώσεως, όλλ’ δχι τοϋ τρόπου ύπάρΕεως, 
άπαγε. Σύ δέ, μή λέγων άλλο πρόσωπον κατ’ αύτήν τήν 
έννοιαν, άλλά ύποστατικώς, δέν δύνασαι πλέον νά είσαι 
μύστης τής Τριάδος. Διότι έάν ό Υ Ιός είναι τό πρόσωπον 
τού Πατρός, καθ’ όσον τό Πνεϋμα θά είναι έζ αύτοθ καί
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itjq πρόσωπο v έτερον παρά ιόν Υίόν, ουδέ παρά τό Πνεύμα 
ό ΥΙός. 'Ορρίς ώς al μέν ιών άγιων ρήσεις ϊχουοιν εύσεδώς 
τε καί καλώς, παρά δέ σού έκλαμδάνονται κακώς καί όνο- 
οεδώς;

5 ’Ε π ιγρ α φ ή  τέτα ρτη

’Επειδή τινες μή καταδεχόμενοι την έν ifj Τριάδι με
σιτείαν τον Υίού, προδήλως παρά ιών άγιων δεολογουμένην, 
άπαρνούνται καί τό άλως λέγειν όνομα τάξεως έν τή Τριάδι, 
σννελέγηοαν αί παρονσαι γ ράφι και χρήσεις είς δήλωοίν 

10 τε καί ιό Πνεύμα dia τον Υίού σννάπτεσδαι τφ Πατρϊ xat 
είς παράστασιν τον λέγεσδαι άριδήλως τάξιν έν νη Τριάδι.

* Α ν τ  επ ιγρα φ ή  τετά ρτη

Καταψενδη τών ενοεδών, ταλαίπωρε. 'Ίσμεν γάρ τά$ιν 
έπί τής άγίας Τριάδος, <Ша την εύσεδή· την δέ δειχνύσαν 

15 τρίτον έξ άνάγχης άπό τον Πατρός τό Πνεύμα τό άγιον, ώς 
δνσοεδώς Μχονοαν, ήν ον μετ' Εύνομίον οτέργεις, ον κατα
δεχόμενα. Καί τών γραφικών δέ καταψευδή χρήσεων ού 
γάρ τόν Υίόν μόνον, <Ш' έσδ* 5?е καί τον Πατέρα τον Υίού 
καί τού Πνεύματος ίνωσίν φαοιν, άλλοτε δέ τον Υίον καί τού 

iO Πατρός τό Πνεύμα μέσον καί κοινόν αύτοϊς· καί ήν *άρι
δήλως* φής τάςιν, σαφές ώς ού περί τον Υίον καί τον άγι
ον Πνεύματός έστι. Στέργεται δέ καί ή μεσιτεία τον ΪΊοϋ, 
<Ш’ ού κατά τήν ύπαρςιν τού Πνεύματος τοίς τά δεΐα οννε- 
τοις, <Ш<з κατά τήν όμολογίαν, μή προσεχώς τφ Πατρί τφ  

25 Πνεύμα τό άγιον τιδειοιν, Χνα μή δόξη καί τούτο γεννητό►. 
Τά τοιαύτα τοίννν τοις άγίοις λέγεται каДгЗс, ό δέ σννειλη-
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гой ΥΙού, δέν θά είναι πλέον εί с  τό έΕής ό Πατήρ άλλο 
πρόσωπον άπό τόν ΥΙόν, ούτε ό YI0C άλλο άπό τό Πνεϋμα. 
Βλέπεις άτι αί μέν μαρτυρίαι των άγίων έχουν εύσεβώς 
και καλώς, άπό σέ όμως έκλαμβόνοντσι κακώς καί δυσ- 
σεθώς;

Έ η ιγρ α φ ή  τέταρτη

Επειδή μερικοί, μή παραδεχόμενοι τήν έντός της Τριά- 
δος μεσιτείαν той YioO, φανερώς θεολογουμένην παρά 
τών άγίων, όρνοϋνται καί γενικώς νό άναφέρουν άνομα 
τόΕεως εις τήν Τριάδα, αυνελέγηααν αΙ παροΰσαι γραφι
κοί μαρτυρίαι πρός δήλωοιν του άτι τό Πνεύμα συνάπτε- 
ται μέ τόν Πατέρα διό του ΥΙοΰ καί πρός πσράστασιν той 
ότι άναφέρεται όλοφόνερα τόξις είς τήν Τριάδα.

*Αττεηιγραφ^ι τέταρτη

Ψευδολογεϊς περί τών ευσεβών, ταλαίπωρε. Διότι έπί 
τής άγίσς Τριάδος γνωρίΖομεν τάΕιν, όλλό τήν εύσεδή* 
τήν δέ τάΕιν τήν δεικνύουσαν έΕ όνάγκης τρίτον τό άγιον 
ΠνεΟμα άπό той Πατρός. τήν όποίαν σύ στέργεις μετά 
той Εύνομίου, ώς δυασεβή, δέν παραδεχόμεθα. Ψευδολο- 
γείς δέ καί κατά τών γραφικών μαρτυριών* διότι λέγουν 
δχι μόνον τόν ΥΙόν. όλλ* ένίοτε καί τόν Πατέρα, ένωσιν 
του ΥΙοΰ καί του Πνεύματος, άλλοτε δέ τό ΠνεΟμα μέσον 
καί κοινόν той Υίοΰ καί той Πατρός, καί ή τόΕις, ή όποίσ 
ίσχυρίΖεσαι ότι λέγεται όλοφόνερα, είναι σαφές άτι δέν 
είναι περί той ΥΙού καί той όγίου Πνεύματος. Γίνεται δέ 
δεκτή καί ή μεσιτεία той ΥΙού, διά τούς συνετούς δμως είς  
τά θεία δχι κατά τήν ΟπσρΕιν той Πνεύματος, όλλά κατά 
τήν όμολογίαν όπου θέτουν τό άγιον Πνεύμα δχι άμέσως 
μετά τόν Πατέρα, διά νά μή φανή καί σύτό γεννητόν. Τά 
τοιαύτα λοιπόν λέγονται άπό τούς άγίους καλώς, ό δέ
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χώς 7 αν их χαϊ ηροϋεις έντανδα πρός την οϊκείαν μεδέλχων 
χαχοδοξ ίαν χαχώς χαϊ δνσσεόώς αντοϊς χρήται.

* Επιγραφή πέμπτη

'Επειδή εΐοί τινες μη καταδεχόμενοι έχεϊνο την εναγ- 
5 γελιχήν δύνασδαι ρήσιν, την *Πνεύμα αλητείας' τό άγιον 

λέγονοαν Πνεύμα, δπερ δύναται χαϊ η ρησις ή λέγονοα έχ 
τον Πατρός αύτό έχττορεύεοΦα t, h i  δέ διενιστάμενοι μη δε 
είς Ισοδύναμον έννοιαν λέγεσΦαι ιό έχ του Πατρός έχπορεύε- 
οΦαι χαϊ έχ τον ΥΙον λαμδάνειν τό Πνεύμα τό άγιον, χατε- 

10 οτρώϋηοαν αί ταρονσαι γραφικοί χρήσεις είς άηόδειξιν τοι~ 
Ισοδυνάμου των τοιούτων ευαγγελικών χρήσεων.

*Αντ επιγραφή πέμπτη

Τής άναιοΦηοΙας' Ιοοδυναμονοι γάρ αί ρήσεις των άγιων 
είς τό όεϊξαι την πρός τόν Πατέρα χαί τόν Υίόν οΙκειότητα, 

ΙΒταύτόδ* εΐηειν όμοονοιότητα τον Φείον Πνεύματος, διαφέρον- 
οι δό ώς μή παρ' άμφοτέρων, Πατρός τε καί ΥΙον, την $- 
ηαρζιν δειχννοαι, Και τοϋτο κατάδηλον νπ* αύτών τούτων 
τών γραφιχών χρήσεων έοτι, ό δό ουνειλοχώς ταύτας ού- 
τος ηρός τήν δχκροράν τών ρήοεοον τούτων χαΦάπερ έχ- 

20 ηεχώφηται.

Επ ιγραφ ή έχτη

'Επειδή εΐοΐ τινες Χέγοντες διαφέρειν άΧΧήΧων τό 'πρό- 
«ιοΓ χαϊ τό *προχειται* χαϊ τό Εκπορεύεται*, έξελέγηοαν είς 
άναντίρρητον άηάδειξιν τον Ισοδυνάμου αύτών αί ηροχείμε- 

25 χρήσεις τον άγιον Κυρίλλου χαϊ μετ' αύτάς αί νποτετα- * 5

· .  Ί *. 15, 25. 15. 13.
5. Ί« 15, 25.
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συλλέΕας καί προθέσας αύτά έδώ, τό χρησιμοποιεί κακώς 
καί δυσσεθώς, έλκων αύτά πράο τήν κακοδοξίαν του.

’Επιγραφή πέμπτη

Επειδή ύπάρχουν μερικοί, οί όποίοι δέν παραδέχονται 
άτι ή εύαγγελική ρήσις ή όποια λέγει 'πνεύμα άληθείας’* 
τό άγιον Πνεύμα δέν σημαίνει τό ίδιον μέ τήν ρήσιν ή 
όποία λέγει ότι τούτο έκπορεύεται όπό τόν Πατέρα*, προσέτι 
δέ ισχυρίζονται ότι δέν λέγονται μέ ταυτόσημον έννοιαν 
τό έκπορεύεσθαι έκ τού Πατρός καί τό λαμβάνειν έκ τού 
ΥΙοϋ τό άγιον Πνεύμα, κατεστρώθησαν αΐ παρούσαι γραφι
κοί μαρτυρίαι είς άπόδειζιν τού Ισοδυνάμου των τοιούτων 
εύαγγελικών μαρτυριών.

’Ανχεπιγραφή πέμπτη

Ό ποία άναισθησία! Διότι αί ρήσεις των άγίων ίσοδυ- 
ναμούν είς τό νό δείξουν τήν οικειότητα πρός τόν Πατέ
ρα καί τόν Υίόν, μέ άλλους λόγους τήν όμοιότητα τού 
θείου Πνεύματος, διαφέρουν δέ καθ’ όσον δέν δεικνύουν 
τήν ύπαρζιν παρ’ άμφοτέρων, Πατρός καί Υίοϋ. Καί τούτο 
είναι όλοφάνερον όπό αύτάς τάς Ιδίας τάς γραφικός μαρ
τυρίας, ό δέ συλλογεύς αυτών ούτος είναι ώσάν νό έχη 
κωφσθή ώς πρός τήν διάφορόν των ρήσεων τούτων.

Ε πιγραφή ίχνη

Επειδή ύπάρχουν μερικοί οί όποίοι ισχυρίζονται άτι 
τό πρόεισι' καί τό ’προχέεται’ καί τό έκπορεύεται’ έξελέ- 
γησαν πρός όναντίρρητον άπόδειζιν τής ίσοδυνομίας αυ
τών αί προκείμεναι μαρτυρίαι τού άγιου Κυρίλλου καί 
μετ’ αύτός αί κάτωθι μαρτυρίαι τών θεολογούντων ότι τό
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γμέναι χρήσεις τών θεολογούν των έκ Πατρός ηροϊέναι τε χαί 
έχηέμηεοδαι καί ηροχεϊσδαι τό Πνεύμα.

y Αντ επιγραφή 2χτη

Τής άναιοχνντίας· τίς γάρ ούχ όΐδεν δτι τό πρόειαι 
5 λέγεται καί όπί τον ΥΙον, τό δέ Εκπορεύεται ή προχεϊται οί- 

δέτιοτε, καδάπερ χαί τό προχεϊται κυρίως in i τής χορηγίας, 
& ш  δ' Яте καί ini τής έκηορεύοεως λέγεται; ΟΙ δέ τά Λα
τίνων φρονούντες μηδέν όιαφέρειν άλλήλων διατείνονται ταν
ία δνσοεδώς όμον και άναιδώς*  αί γάρ ονλλεγεΐσαι των ά- 

ΙΟγίων έντανδα ρήσεις, έφ* ών $οδ* δτε ταϋτα ονντρέχουοι, 
δεικννοαι την ηρός αλληλα τούτων διαφοράν, άναιρονσιν ον- 
δαμώς.

3se

*Επιγραφή ίβδόμη

* Επειδή τινες άκούοντες τό Πνεύμα τό άγιον Ιχ τον Υ\- 
15 ον ύπάρχον χαί άναόλύζον χαϊ προϊόν, ούχί τήν φύοιν τού 

Πνεύματος b t τής ονοίας τον ΥΙον πηγάζειν και άναβλν- 
Utv τερατολογοναιν, <Ша τό πνευματικόν χάρισμα τό τοϊς α- 
ξίοις έπιγινόμενον, διά τό τήν δγγησμέντ^ν αν τοϊς ένοίκη- 
οιν τής πανταχον παρονοης δεότητος τον άγιον Πνεύματος 

20οχεηχως γίνεσδαι, ούιω τό τοιοντον έχλαμβόνοντες χάριαιια, 
ώσπερ άν εΐ άποδιηρημένον τής δείας ονοίας νοοϊτο τον /7νεύ
ματος, οννελέγηοαν αί παρούσαι γραφιχαί χρήσεις, έξ ών 
*χ«· τις διαγνώναι, ώς κ&ν ή έγγινομένη τοϊς άξίοις ένοί- 
χηοις τον παναγίαν Πνεύματος σχετική έοτιν άρρήτο>ς xai 

25 νηέρ λόγον, еле! έχει τά χαρίσματα προχέονται, δττον
ι) δεία ρνσις αντον ηχετιχώς ένοιχήοει, αν τό τό Πνεΐηια 
ιό άγιον, τό Sv τής Τριάδος ·*αΙ συμπληρωτικόν, δπερ έοτί 
δε ία φύοις χαί τέλειος θεός, ώς ό Πατήρ χαί 6 ΥΙός,
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Πνεύμα προέρχεται καί έκπέμπεται και προχέεται έκ 
Πατρός.

Ά ντεπιγραφή ϊχτη

Οποία όναισχυντία! Διότι noioc δέν γνωρίζει δτι τό 
πρόεισι λέγεται καί έπί τού Υίοΰ, τό δέ έκπορεύεται καί 
προχέεται ποτέ, καθώς βέβαια καί τό προχέεται λέγεται 
κυρίως έπί τής χορηγίας, ένίοτε δέ καί έπί τής έκπορεύ- 
σεως; Ο ί δέ λατινόψρονες διατείνονται δυσσεβως καί άναι- 
δώς συγχρόνως δτι ταΰτα δέν διαφέρουν καθόλου άλλή- 
λων διότι αί ουλλεγεϊσαι έδώ μαρτυρίσι των άγίων, είς  
όσα ταΰτα συμφωνούν ένίοτε. δεικνύουσαι τήν πρός άλ- 
ληλα διαφοράν των, δέν άναιρούν ταύτην καθόλου.

’Επιγραφή £6δόμη

Επειδή μερικοί, άκούοντες δτι τό δγιον Πνεύμα υπάρ
χει καί άναβλύζει καί προέρχεται έκ τού Υίοΰ, τερατολο- 
γοϋν δτι δέν είναι ή φύσις τού Πνεύματος ή όποία πηγάζει 
καί όναβλύζει έκ τής ουσίας τού Υίοΰ, άλλά τό πνευματι
κόν χάρισμα τό μεταβιβαζόμενον είς τούς άΕίους, διά τόν 
λόγον δτι γίνεται είς αυτούς συγγενώς ή έγγινομένη ένοί- 
κησις τής πανταχοϋ παρούσης θεότητος τού άγίου Πνεύ
ματος, έκλαμβάνοντες τό τοιοϋτον χάρισμα ούτως, ώοάν 
νά ένοείτο διηρημένον άπό τήν θείαν ουσίαν, συνελέγη- 
σαν αί παρούοαι γραφικοί μαρτυρίαι. Δύναται κανείς νά 
διαγνώσπ άπό αυτός δτι, όκόμη καί δν ή έγγινομένη είς  
τούς άξίους ένοίκησις τού παναγίου Πνεύματος είναι άρ- 
ρήτως καί υπέρ λόγον συγγενής, άλλά έπειδή τά χαρίσμα
τα προχέονται έκεί, όπου ή θεία φύσις αυτού θά ένοικήση 
συγγενώς, δηλώνεται αυτό τό Πνεύμα τό άγιον, τό έν καί 
συμπληρωματικόν τής Τριάδος, τό όποιον είναι θεία φύσις 
καί τέλειος θεός, όπως ό Πατήρ καί ό Υίός, δταν κανείς
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δηλονται, δίαν τις ϊ.έγη τό Πνεύμα τό άγιον προϊόν χαι 
άναόλνζον xai νπάρχον έχ τον Υίον.

* Αντεπιγραφή ίβδόμη

νΟντως obx οίδεν δ λέγει ot'if περί τίνων διαβεδαιούιαι 
55 xai ταύτην την έπιγραφήν ovvihiz. Οϋδεϊς γάρ των ενοε- 

δειν ήρημένων διεοπαρμένην είναι νομίζει τής {λείας φνοεως 
την ϋείαν χάριν καί τήν ένέργειαν* ον μήν δτι άχώριοτός 
έοτι τής {λείας φνοεως ή {λεία ένέργεια, παρά τοντο xai 
φνοις έοτϊν ή ένέργεια ταύτης μηδέν όιαφέρονοα ( τούτο γάρ 

10 τής Βαρλαάμ xai *Αχινδύνον δνοοεδείας έστίν)· ή μέν γάρ 
{λεία ένέργεια έχ τής 4λείας φνοεώς έοτι χα\ ένϋεωρειται 
ιαντη κατά τονς ϋεολόγονς, άλλ* ο&χ ίοτι χαϋ* αυτήν, ή δέ 
{λεία φνοις ονχ έχ τής ένεργείας έοτί χαι χαϋ* έαντήν έοιι 
χαϊ τών ϋείων ένεργειών έστι πηγή. 'Αλλά xai τό Πνεύμα 

15 ιό άγιον οίτχ έχ τής ύποοτάοεως είναι τον Υίον φαμεν 
ούτος δέ λέγων είναι τοντο έχ τής φνοεως, ήμϊν άντιλέγειν 
οίεται χαϊ τόναντία ημών χατεΒΟχενάζειν, μηδέν διαφέρειν, 
ώς ϊοιχε, νομίζων τήν φύοιν τής ύπσοτόσεως, ή xai διαφο
ράν άφρόνως εΐοάγων φνοεως έπί τής άγιας Τριάδος, έπει 

20 διαφορά έοτιν δποοτάοεων.

'Επιγραφή δγδάη

ΕΙς άπόδειξιν τον είναι τό Πνεύμα τό άγιον έχ ΤΙ a- 
τρός xai Υίον οννελέγηοαν xai αί παρονοαι γραφιχαι Ιν- 
οεις, αί δηλονοαι είναι αύτό ποιότητα τής τοΰ Πατρός χαι 

25 τον Υίον ούοίας, ίτ ι δέ ενορίαν, πνοήν xai όαμήν τον Πα
τρός xai τον Υίον, μεϋ% δς ίτεραι χρήσεις, αΐτινες xai τόν
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λέγπ ότι τό άγιον Πνεύμα προέρχεται και άναβλύΖει καί 
υπάρχει έκ τού ΥΙοϋ.

’А ут επιγραφή §63όμη

Πράγματι δέν γνωρίΖει όσα λέγει ούτε ποια διατείνεται 
ό συνθέσας καί αύτήν τήν έπιγραψήν. Διότι κανείς άπό 
τους προτιμήσαντας τήν εύσέβειαν δέν νομίΖει ότι ή θεία 
χάρις καί ένέργεια εΤναι διεσπασμένη τής θείας φύσεως. 
Αλλ’ όμως έκ τού λόγου ότι ή θεία ένέργεια είναι άχώρι- 

στος τής θείας φύσεως, δέν είναι καί φύσις ή ένέργεια μή 
διαφέρουσα αύτής κατό τίποτε (κάτι τό όποιον άνήκει εις  
τήν δυσσέθειαν τού Βαρλαάμ καί Ακ ίνδυνου)’ διότι ή μέν 
θεία ένέργεια είναι έκ τής θείας φύσεως καί παρατηρεϊται 
μέσα εις αυτήν κατό τούς θεολόγους, όλλό δέν ύπάρχει 
καθ’ έαυτήν, ή δέ θεία φύσις δέν είναι έκ τής ένεργείσς, 
ύπάρχει καθ’ έαυτήν καί είναι πηγή των θείων ένεργειών. 
Αλλά καί τό άγιον Πνεύμα λέγομεν ότι δέν είναι έκ τής 
ύποστάσεως τού Υιού' σύτός δέ λέγων ότι τούτο είναι έκ 
τής φύσεως. νομίΖει ότι όντιλέγει εις ήμδς καί ότι κατα
σκευάζει τό άντίθετα άπό ήμός, νομίΖων, όπως φαίνεται, 
ότι δέν διαφέρει τίποτε ή φύσις όπό τήν ύπόστασιν ή καί 
όφρόνως είσόγων διαφοράν φύσεως έπί τής άγιας Τριόδος, 
έπειδή πρόκειται περί διαφοράς ύποστάσεων.

’Επιγραφή όγόόη

Εις άπόδειζιν τού ότι τό άγιον Πνεύμα είναι έκ Π α
τμός καί Υιού συνελέγησαν καί αί παροϋσαι γραφικοί μαρ
τυρία ι. αί όποϊαι δηλώνουν ότι τούτο είναι ποιότης τής 
ούσίας τού Πατρός καί τού Υιού, προσέτι δέ εύωδίαν, 
πνοήν καί όομήν τού Πατρός καί τού Υιού, μετά τάς όποι
ος συνάπτοντσι άλλοι μαρτυρίαι, αί όποϊαι θεολογούν καί
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Πατέρα πηγήν τοΰ Πνεύματος καί ιόν Υιόν πηγήν δεολο
γ ούοι τον Πνεύματος.

*Αντεπιγραφή όγδάη

ΑΙ ουνειλεγμέναι παρούσαι γρμφτχαΐ χρήσεις καί διά πα- 
6 ραδειγμάτων τό προς τόν Πατέρα καί τδν ΥΙόν όμοονοιον 

παριστώοι τοΰ άγιου Πνεύματος κατά τό έγχωρούν ον γάρ 
Βστιν ενρεϊν έπϊ θεόν παράδειγμα πάντη κατάλληλον. Έπει 
δέ καί ύδωρ ζών καλείται τό Πνεύμα τό άγιον κατά την 
χάριν καί την ένέργειαν, τούτον τοΰ ΰδατος καλείται πηγή 

10 καί ό ΥΙός μετά Παιρός, ёои δ' δτε καί αντό τό άγιον 
Πνεύμα, 6 δέ τάς ρήσεις ταύτας προενεγκών ένταΰδα τάς 
μέν παρήκε τούτων, ταίς δέ παραχρήται καί ούχω δι' αυ
τών κλέπτειν οϊεται τους έντνγχάνοντας πρός την οίκεί- 
αν κακόνοιαν.

18 9Επιγραφή ένατη

Λί παρούσαι γραφικοί χρήσεις, έν αίς οΐ πατέρες έδεο- 
λόγησαν πάντα ιά τον Πατρός ίδια φνσικώς διαβαίνει)· 
λιί τόν έξ αύτον γεννηδέντα ΥΙόν, χατεστρώδησαν είς άπό- 
δειξιν του ύηάρχειν καί προϊέναι καί πηγάζειν ιό Πνεύμα 

20 καί έκ τον Υίού, χαδάπερ άμέλει καί δκ τον Πατρός, κα
τά τδν άγιον Κύριλλ,ον. ΕΙ γάρ την πατρότητα και τό γεν. 
νάν μόνον άφαιροΰνται άπό τον Υίού οΐ προσδιορισμοί των 
χρήσεων, εΰδηλον ώς ΥΙός μέν έκ τού Υίού ούχ ίσται, 
Πνεύμα δέ τό έκ τής πατρικής άναβλύζον ονοιας καί έχ 

28 τής μή γεννώοης ούοίας τον Υίού άναβλύζον δοται καί πρσ- 
χεόμενον.
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τόν Πατέρα πηγήν τοΰ Πνεύματος και τόν ΥΙόν πηγήν 
του Πνεύματος.

* Αντεπιγραφή όγδόη

Ai συνειλεγμέναι παροϋσαι γραφικοί μαρτυρίαι παρι
στάνουν και διό παραδειγμάτων τό πρός τόν Πατέρα καί 
τόν ΥΙόν όμοούσιον τοϋ άγΙου Πνεύματος, βεβαίως κατά 
δύναμιν, καθ’ όσον δέν είναι δυνατόν νά εύρεθη έπ) θεού 
παράδειγμα καθ’ όλα κατάλληλον. Επειδή δέ τό Πνεύμα 
καλείται καί ύδωρ ζών κατά τήν χάριν καί τήν ένέργειαν, 
τούτου τοϋ ύδατος καλείται πηγή καί ό Υίός μετά τοϋ Πα- 
τρός, ένίοτε δέ καί τό ίδιον τό άγιον Πνεϋμα, ένφ ό πα- 
ρουσιόσας έδώ τάς ρήσεις τσύτας, άλλας έ£ αυτών παρε- 
μέρισεν, άλλας δέ παρηρμήνευσε καί οϋτω νομίζει άτι θό 
δυνηθή μέ αύτάς νά παρασύρη τούς όνσγνώατας πρός τήν 
κακόνοιάν του.

Ε πιγραφή δνάτη

Αί παροϋσαι γραφικοί μαρτυρίαι, εις τάς όποίας οΙ 
Πατέρες έθεολόγησαν άτι άλα τό φυσικά Ιδιώματα τοϋ 
Πατρός διαβαίνουν είς τόν έζ αύτοϋ γεννηθέντα ΥΙόν, 
κατεστρώθηοαν είς άπόδειζιν τοϋ άτι τό Πνεϋμα υπάρχει 
καί προέρχεται καί πηγάζει καί έκ τοϋ ΥΙοϋ, όπως φυσικά 
καί έκ τοϋ Πατρός, κατά τόν άγιον Κύριλλον. Διότι έάν οί 
προσδιορισμοί των μαρτυριών άφαιροϋν μόνον τήν πατρό
τητα καί τό γεννάν άπό τόν ΥΙόν, είναι φανερόν άτι ό ΥΙός 
μέν δέν θό είναι άπό τόν ΥΙόν, τό δέ άπό τήν πατρικήν 
ουσίαν όναβλύζον Πνεϋμα θό άναβλύζη καί θό προέρχε
ται έπίσης άπό τήν μή γεννώσαν ουσίαν τοϋ ΥΙοϋ.
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*Αντεπιγραφή ένατη

“Οντως άονλλόγιστον ή όνσοέδεια* διαδαίνεΐν γάρ άχον- 
ων ό λαιινόηρων οϋτος ёл1 τόν Υίόν τά τον Πατρός Ίδια 
φυοιχώς τε καί ονοιωδώς, τά της πατρικής νποοτάοεως ε- 

5 νόμιοεν Ίδια, άλλ* οδ τά τής φνοεως. Ούκουν κατά την αν
ιόν σύνεοιν, fjv iv  ταϊς των δεοφόρων κέκτηται δεολογίαις, 
τοΰ δείον Κυρίλλου γράφοντος έν Θησανροις <σιώς ονχ ε- 
οται Θεός τό Πνεύμα, δλην ίχον ούσια>δώς την Ιδιότητα 
τον Πατρός xal τον ΥΙοΰ», τά υποστατικά τοϋ Πατρός και 

10 τού ΥΙον τό Πνεύμα έξει, γέννημά ιε καί γεννήτωρ έοται 
καί Παιήρ ζών φώτων τό γένναν και έκπορενειν έχον ον 
τ I &ν άκονοδείη δνοοεδέσ τερόν τε και χαινότερον; Τό αν ιό 
δέ σχεδόν πείσει a t  πάλιν αύτός τε καί οΐ κατ' αύ τόν φρο- 
νονντες καί όταν άκονσωοι τον μέν Ιερόν Δαμασκηνόν λέ- 

ϊδγοντος έν τφ όγδόεμ των δογματικών «πάντα δσα έχει 6 
Πατήρ και τον Πνεύματός έοτι πλην τής άγεννηοίας» και 
τον τής δεολογίας επωνύμου Γρηγορίον γράφοντος έν ιφ  
Πρός τους ал Αίγυπτον καταττλεύσαντας f «лапа όσα τον 
ΥΙον και τον Πνεύματος, πλήν τής νΐότητος». Πόσης δέ 

20άνο(ας πάλιν τό έκ τής ούοίας άκούειν καί έκ τής τον ΥΙον 
νποοτάοεως δοξάζειν, ώσ7ΐερ &ν εΐ μία ήν, καδάπερ ουσία, 
οΓ’τπ) Mai ύπόοιααις ini θεόν* πρός δέ καί τό μη στ νοράν 
ώς, έπεί Πατρός καί έκ Πατρός λέγεται τό ΙΙνενμα, οΐ 
Πατέρα είναι τόν ΥΙόν άπαγορεύοντες σνναπαγορεύουσι και 

25ιήν τοΡ ΥΙον πρός τόν Πατέρα κοινωνίαν κατά την έκπορεν- 
ιικην Ιδιότητα.

*Επιγρ<*φή δεκάτη

At παροΰοαι γραφικοί χρήσεις, έν αίς оI πατέρες έδεο- 10 11 12

10. θηοουροί 34. PG 75, 576.
1 1 . "EicBeoic Ορθοδόξου n tom ucl, β. PG 64, 64.
12. Πρός τούς On* Αίγόπτου κατοηλβόοαντος, PG 36, 252 А.
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*Αντεπιγοαφτι ένάτη

"Οντως ή δυσσέβεια είναι άσυλλό γιστος! Διότι ό λα* 
τινόφρων ούτος, όκούων ότι τά φυσικό καί ούσιώδη ιδιώ
ματα τοϋ Πατρός διαβαίνουν πρός τόν Υιόν, ένόμισεν ότι 
πρόκειται διά τά ιδιώματα τής πατρικής ύποστάσεως καί 
όχι τά τής φύσεως. Επομένως κατά τήν σύνεσιν τήν ό
ποιαν κατέχει αύτός εις τάς θεολογίας των θεοφόρων, 
όταν ό θείος Κύριλλος γράφει εις τούς θησαυρούς, «πώς 
δέν θά είναι θεός τό Πνεύμα άφοϋ έχει ούσιωδώς τήν 
ιδιότητα τού Πατρός καί τού Υίοϋ;»1· τό Πνεύμα θά έχη 
τά ύποστατικά τοϋ Πατρός καί τοϋ Υιού, θά είναι γέννημα 
καί γεννήτωρ καί πατήρ των φώτων, έχον τό γεννάν καί 
έκπορεύειν. Τί δυσσεθέστερον καί παραδοΕότερον θά ήδύ- 
νστο νά όκουσθή όπό αύτό; Τό ίδιον δέ σχεδόν θά πάθη 
πάλιν αύτός καί οί έχοντες τό ίδιον μέ αύτόν φρόνημα καί 
όταν άκούσουν τόν μέν Ιερόν Δαμασκηνόν νά λέγη εις 
τό όγδοον κεφάλαιον των Δογματικών «όλα όσα έχει ό 
Πατήρ είναι καί τού Πνεύματος πλήν τής άγεννησίας»11 
καί τόν έπώνυμον τής θεολογίας Γρηγόριον νά γρόφη εις 
τά Πρός τούς καταπλεύσαντας άπό τήν Αίγυπτον, «όλα όσα 
έχει ό Υιός είναι καί τού Πνεύματος, πλήν τής υίότητος»“. 
Πόσον δέ άνόητον είναι τό νά άκούωμεν έκ τής ούσίας 
καί νά νομίέωμεν έκ τής ύποστόσεως τού Υιού, ώσάν νά 
ήτο μία ύπόστασις εις τόν θεόν, όπως καί ουσία, προσέτι 
δέ καί τό νά μή άντιλαμθανώμεθα ότι, έπειδή τό Πνεύμα 
λέγεται Πατρός καί έκ Πατρός, οί όπορρίπτοντες ότι ό 
ΥΙός είναι Πατήρ συναπορρίπτουν καί τήν κοινωνίαν τοϋ 
Υιού πρός τόν Πατέρα κατά τήν έκπορευτικήν Ιδιότητα.

Ε πιγραφή όεχάτη

Αί παρούσαι γραφικοί μαρτυρίαι, εις τάς όποιας οί πα-
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λόγηοαν Ιδιον τον Πατρός τόν Υίόν είναι, ώς έκ της ον- 
οίας αύτοϋ δ у τα, καί έξ αύτοϋ είναι, ώς Ιδιον δντα της ον- 
οίας αύτον, χατεοτρώδησαν ένταύδα, %ν* εϊη τφ βονλομέιω 
έντεύδεν διαγινώοχειν ώς καί τό Πνεύμα διά τούτο Ίδιον 

6 τον ΥΙοΰ λέγεται είναι, διά τό έκ τής ούοίας αύτον είναι- 
καί αϋ διά τοντο έκ τής ουσίας του ΥΙον λέγεται, διά τό 
τής τοιαύτης ούοίας Ίδιον άγαδόν είναι αυτό, δτιερ έμφαίνει 
καί τήν ηρός τόν ΥΙόν τον Πνεύματος όμοονοιότητα. ΕΙ 
γάρ χαϊ* άλλον τινά λόγον όμοονσιότητος, ότιοιός έοτιν ό περί 

10 δύο τινών όμοονοίων λεγόμενος, έν οΊς ούχ έοτι διά τον 
έτέρον τό έτερον, ήν τό Πνεύμα Ίδιον τον ΥΙον χαϊ έχ τής 
ούοίας τον ΥΙον, ήν άν καί ό ΥΙός Ίδιος τον Πνεύματος 
καί έκ τής ούοίας τού Πνεύματος διά τό άντιατρέφον τής 
τοιαύτης όμοουοιότητος, δπερ ούτε έρρήδη ηαρά τίνος των 

ΊΒ άγιων ούτε ρηδήοεταί лоте ηαρά τον των όρδοδοξεΐν αίρον- 
μένων. *Η δέ τοιαντη όμοουοιότης ούδέ κυρίως όμοονοιότης, 
«1ДЯ* ή οννάητονοα τό έτερον τφ έτέρψ, ώς δι* αύτον ή ές 
αύτοϋ ύηάρχον ψυοικώς τε και ούοιεοδώς. Καί μαρτυρήσει 
τοντο ή ένταύδα κατεοτρωμένη τον μεγάλου Βασιλείου χρή- 

20σις ή λέγονοα αμή τα άδελψά άλλήλοις όμοονσια λέγεοδαι», 
ηροοτίδενται δέ xai at δηλονσαι χρήσεις διά τούτο είναι 
τόν У10Р όμοονοιον τφ Πατρί, διά τό έκ τής ούοίας αντον 
είναι, Ίν* εΊη τφ  άονλομένφ έντεύδεν διαγινώοχειν, ώς καί 
τό Πνεύμα διά τοντό έοτι τφ Υ Ιφ  όμοονοιον, ότι έχ τής 

25 αύτον ούοίας έοτί.

*Αντεηιγραφή δέκατη

w Ιδιάν έοτιν Α Υίός τού Πατρός, ώς έξ αύτοϋ γεννηδείς, 
(boav-ως χαϊ τό Πνεύμα ιό άγιον, ώς έξ αύτον τον Πατρός

19. 'Επιστολή 52.1·
14. Κατά Χαβολλιανβν. АроЮи καί Α ν ο μ ο ί ,  P Q 3 1 .6 1 2 C .
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τέρες έθεολόγησαν ότι ό ΥΙός είναι ίδιος τοϋ Πατρός. ώς 
προερχόμενος έκ τής ουσίας αύτοϋ, καί ότι είναι έ£ αύτοΰ, 
ώς ών ίδιος τής ουσίας αύτοϋ, κατεστρώθησαν έδώ, διά 
νά είναι δυνατόν είς τόν βουλόμενον νά διαγινώσκη όπό 
αύτάς ότι καί τό Πνεύμα λέγεται ότι είναι ίδιον τοϋ Υίοϋ 
διά τοϋτο, διά τό ότι είναι έκ τής ουσίας αύτοϋ. καί ότι 
πάλιν διά τοϋτο λέγεται ότι είναι έκ τής ούσίας τοϋ Υίοϋ. 
διά τό ότι αύτό είναι ίδιον άγαθόν τής τοιαύτης ούσίας. 
πράγμα τό όποιον φανερώνει καί τήν πρός τόν ΥΙόν ό- 
μοουσιότητα τοϋ Πνεύματος. Πράγματι, έάν τό Πνεύμα 
ήτο ίδιον τοϋ Υίοϋ καί έκ τής ούσίας τοϋ Υίοϋ κατ' άλλην 
έννοιαν όμοουσιότητος, όποία είναι ή λεγομένη περί δύο 
όμοουσίων, είς τά όποία δέν είναι τό έτερον διό τοϋ έτέ- 
ρου, τότε θά ήτο καί ό Υιός ίδιος τοϋ Πνεύματος καί έκ 
τής ούσίας τοϋ Πνεύματος λόγψ τής όντιστρόφου ισχύος 
τής τοιαύτης όμοουσιότητος, πράγμα τό όποιον οϋτε έ- 
λέχθη όπό κάποιον έκ των άγίων οϋτε θά λεχθή ποτέ όπό 
όποιονδήποτε έκ των άποφασισμένων νά όρθοδοξοϋν. Δέν 
είναι δέ ή τοιαύτη όμοουσιότης κυριολεκτικώς όμοουσιό- 
της. άλλ’ είναι έκείνη ή όποία συνάπτει τό έτερον μέ τό έτε
ρον, ώς ύπάρχον δΓ αύτοϋ ή έ ί  αύτοϋ φυσικώς καί ούσιω- 
δως. θά έπιθεβαιώση δέ τοϋτο ή έδώ κατεστρωμένη μαρ
τυρία τοϋ μεγάλου Βασιλείου, ή όποία λέγει «νά μή λέγων- 
ται τά άδελφά όμοούσια πρός άλληλα»1·, προστίθενται δέ 
καί αί μαρτυρία· αί όποίαι δηλώνουν ότι διά τοϋτο είναι ό 
Υιός άμοούσιος μέ τόν Πατέρα, διά τό άτι είναι έκ τής 
ουσίας αύτοϋ, ώστε νά είναι δυνατόν είς τόν θουλόμενον 
νά διαγινώσκη όπό αύτάς ότι καί τό Πνεϋμα διά τοϋτο 
είναι όμοούσιον μέ τόν ΥΙόν. διά τό ότι είναι έκ τής ού
σίας 'αύτοϋ.

9Αντ^ηιγοαφ^ι δ*κάτη

* Ιδιον είναι ό ΥΙός τοϋ Πατρός, ώς γεννηθείς έζ αύ
τοϋ. όμοίως καί τό Πνεϋμα τό άγιον, ώς έκπορευόμενον
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Βχττυρευόμενον, ход* 5 xal ό μέγας Βασίλειος έν τοις Προς 
Εύνομιανούς φηοι χεψαλαίοις, γράφων «την πρδς τόν Πα
τέρα οΐχειότητα voCo τον Πνεύματος, ^έτιειδή παρά τον Πα- 
τρός έχηορενετμι». Λέγεται δέ χαϊ τού ΥΙον τδ Πνενμα, 

5 έπειδή ό αύτδς έν όγδόφ χεφαλαίφ τών Πρός Άμφιλόχιόν 
φηοιν, <ιώς χατά την ψύοιν φχειωμένον αντφ». ”Εοτι δέ τών 
άδννάτων τα τη ψύοει ταντά μη χαι άλλήλοις οΐχεία είναι* ον 
λέγεται δέ ό ΥΙάς τον Πνεύματος, Ίνα μη δόξη Πατήρ τδ 
Πνεύμα τδ άγιον, άτε τον ΥΊον Πατέρα δετχνύντος τδν ού- 

10 περ άν λέγοιτο ΥΙός. *0 δέ λατινόφρων ούτος έχ τών νγιώς 
έντανύα χατεοτρωμένων ρήσεων ούδέν οννάγει νγιές. ’Εξε
λέγχεται μέντοι χαϊ παρ* έαντον λέγων διά τδ άμοονσιον έχ 
τής ούοίας τον ΥΙοΰ λέγεούαι τδ Πνεύμα* ού γάρ έσται διά 
τοντο χαϊ έχ τής νποοτάοεως· ονμάήοεται γάρ έξ άλλήλων 

1β είναι ταντα, διδ ούδεϊς ουδέποτε τών άπόντσον τδ Πνεύμα 
τδ άγιον εΧρηχεν έχ τής νποοτάοεως είναι τον ΥΙον, άλλ* 
έχ τής τον Πατρός.

*Ε π ιγρ α φ ή  ένδεχάτη

*Επειδή Αχούοντές τινες τδ Πνενμα έχ τής ουσίας 
20 τον ΥΊον λέγονοιν άλλο είναι τδ έχ τής ούοίας χαϊ άλλο τδ 

έχ τής ύποοτάοεεος, μή δννάμενοι σννιδεϊν ώς τδ ΥΙδς άνο
μα νποοτατιχόν έοτι χαϊ ό λέγων έχ τής ούοίας τον Yinν 
άλον δηλόζ τδν ΥΙόν, ούοίαν δηλαδή έννπόοτατον, εις έλεγχον 
τής αύτών έπινοίας οννελέγηοαν αΐ παρούσαι γραφιχαϊ χρή- 

22 σεις, af δηλονοαι έχ τής ούοίας τον Πατρδς τδν Υΐδν γεν- 
νάούιιι. Ήμολογημένον γάρ μίαν είναι τήν έχ Πατρδς γέν- 
νηαιν τον ΥΙον, πώς έοτι διαψέοειν τδ έχ τής ούοίας nal τδ 
έχ τής ίΝποοτάοεως, ε! μή τις βλαοφημων έύέλει Χέγειν άλ
λην μέν έχ τής ούοίας, άλλην δ' έχ τής νποοτάοεως Πατρδς 

90 γέννηοιν τον ΥΙον: ΜεΡ άς έτερατ χρήοεις αΐ δηλονοαι τε-

15. ΠκρΙ όγίου ΠνβΟνσηχ; 18. PG 32, 152 θ.
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έξ αύτοϋ τοϋ Патрбс, όπως καί ό μέγας Βασίλειος λέγει 
είς τά κεφάλαια Π рос Εύνομιανούς γρόφων, «έννοώ τήν 
прбс τόν Πατέρα οικειότητα τοϋ Πνεύματος, έπειδή έκπο- 
ρεύεται άπό τόν Πατέρα»1*. Είναι δέ άδύνατον έκεϊνα τά 
όποια είναι ταυτά κατά τήν φύσιν νά μή είναι καί οικεία 
πρός άλληλα’ δέν λέγεται δέ ό Υιός τοϋ Πνεύματος, διά 
νά μή <ρανή ότι είναι Πατήρ τά άγιον Πνεϋμα, καθ’ δοον 
ό υιός δεικνύει ότι είναι πατήρ έκεϊνος τοϋ όποιου αύτός 
θά έλέγετο υιός. Αύτός δέ ό λατινόφρων δέν συνάγει τί
ποτε τά ύγιές άπό τάς ύγιώς κατεστρωμένας έδώ ρήσεις. 
Ελέγχεται όμως καί παρ’ έαυτοϋ άναφέρων άτι τό Πνεϋ
μα λόγω τοϋ όμοουσίου λέγεται έκ τής ουσίας τοϋ Υίοϋ’ 
διότι δέν θά είναι διά τοϋτο καί έκ τής ύποστάοεως. θά 
συμβή βέβαια τότε νά είναι ταϋτα καί έζ άλλήλων, διότι 
κανείς άπό όλους δέν είπε ποτέ τό άγιον Πνεϋμα ότι είναι 
έκ τής ύποστάοεως τοϋ Υίοϋ, άλλά έκ τής τοϋ Πστρός.

’Επιγραφή ίνόβκάτη

Επειδή μερικοί, άκούοντες άτι τό Πνεϋμα είναι έκ τής ού- 
σίας τοϋ Υίοϋ, λέγουν άτι άλλο είναι τό έκ τής ούσίας καί άλ
λο τό έκ τής ύποστάοεως. μή δυνόμενοι νά έννοήσουν άτι τά 
άνομα Υιός είναι ύποστοτικόν καί ότι ό λέγων έκ τής ού
σίας τοϋ Υίοϋ δηλώνει δλον τόν Υιόν, δηλαδή ούσίαν ένυ- 
πόστατον, πρός έλεγχον τής σκέψεως αύτών συνελέγησαν 
αί παροϋοαι γραφικοί μαρτυρίαι, αί άποίαι δηλώνουν άτι ά 
Υιός γεννάται έκ τής ούσίας τοϋ Πστρός. Άφοϋ πράγμα
τι είναι ώμολογημένον άτι ή γέννησις τοϋ Υίοϋ έκ τοϋ 
Πστρός είναι μία, πώς είναι δυνατόν νά διαφέρουν τό έκ 
τής ούσίας καί τό έκ τής ύποστάοεως, έκτός έάν βέλη 
κανείς βλάσφημων νά λέγη άτι άλλη μέν είναι ή έκ τής 
ούσίας άλλη δέ ή έκ τής ύποστάοεως τοϋ Πστρός γέν- 
νησις τοϋ Υίοϋ; ΜΕπειτα άπό αύτός παρατίθενται άλλαι 
μαρτυρίαι αί όποίαι δηλώνουν άτι τελεία ούοία καί τέ·
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λείαν ουσίαν καί τέλειον Θεόν λέγεοδαι τόν Πατέρα και τε
λείαν ούοίαν τόν Υιόν και τελείαν ουσίαν τό Πνεύμα ιό άγιον.

*Αντςπιγραφη ενόεχάτη

*Ό ταν τι μιας ουσίας ή καί νποοτάοεως, τό έχ της ον- 
5 οίας έχείνης φνοιχώς έχον όπωοδψιοτε την νπαρξιν και εκ 

τής νποοτάοεως έχείνης ταύτην έχει και ά) τιστρόφως· δ γάρ 
&ν έκ τής ύποοτάοεως έκείνης ή καί έχ τής ο\>οίας έχείνης 
έοτίν. "Οταν όέ τι μιας μέν ούοίας ή, ού μιας δέ νποστάοεως, 
άλλα πλειόνων, τό έχ τής μιας έχείνης ούοίας ούχ έχ τών 

10 λοιπών αυτής ύποοτάοεών έστιν, dJU’ έχ μιας τίνος αυτών. 
*Επεϊ ούν ή άνωτάτω καί προσκυνητή Τριάς ήμιν μία φνοις 
έστϊν έν νποοτάοεοι τριοίν, ού παν τό έχ τής ούοίας τήν ν- 
πόοταοιν έχον έχ τών λοιπών ύποοτάοεών έοτιν, άλλ' έχ μιας 
τίνος αύτών, δηλαδή τής πατρικής’ έχ ταντης γάρ μή είναι 

18οΑκ ένδέχεται. Ούχονν ονχί και έξ έτέρας, Αλλ* έχ μόνης, 
είπερ έχ μιας. Καί τούτο δήλον άπό τών Αιύρώπων’ έκαστος 
γάρ ήμών έχ τής ούοίας μέν έοτι του Άδάμ, ονχέτι όέ έχ 
τής νποστάοεως τον 9Αδάμ, διότι μία μέν ονοία τών άνϋαιή- 
πων ννν, πολλ.αι δέ ύποοτάοεις· Ανδρωπίνης δέ τήν Αρχήν μιας 

20ούοης ούοίας τε καί ιντοοτάσεως, τής τον Άδάμ, έχ τής ου
σίας τον Άδάμ ή Εύα ούοα καί έχ τής ύποστάοεως έχείνον 
ήν. \4/Ad καί πριν τόν Καιν είναι, μιάς ούσης Ανδρικής ού
οίας τε καί \*ποστάοεως, έχ μιάς καί τής αύτής δ ΚΑϊν αν
δρικής ούοίας τε καί ύποοτάσεως ύπήρχε, τον *Αδάμ’ δνοιν 

25 δέ Ανδρών ήδη χαύ9 ύπόοταοιν τελούντων, ό τφ ΚΑϊν γεννη- 
δεϊς νίός έχ τής ούοίας μέν ύπήρχε του Άδάμ, άλλ* ονχ'ι 
και έκ τής νποοιΑσεοτς αύτον, άλλ* έχ μόνης τής τού ΚΑϊν.
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λείος Θεός λέγεται ό Πατήρ καί τελεία ούσία ό Υ Ιός  
καί τελεία ούσία τό άγιον Πνεύμα.

*Αντεπιγραφή ένδεχάτη

"Ο ταν κάτι είναι μ ιας ούσίας καί ύποστάσεως, τό έχον 
έκ τής ούσίας έκείνης φυσικώς όπωσδήποτε τήν ΰπαρξιν 
έχει ταύτην καί έκ τής ύποστάσεως έκείνης καί άντιστρό- 
φως· καθ' όσον δ,τι είναι έκ τής ύποστάσεως έπίσης είναι 
καί έκ τής ούσίας έκείνης. Ό τ α ν  δέ κάτι είναι μέν μιας 
ούσίας, όχι δέ μιας ύποστάσεως, άλλά περισσοτέρων, τό 
έκ τής μιας έκείνης ούσίας προερχόμενον δέν είναι έκ 
τών λοιπών ύποστάσεων αυτής, άλλ’ έκ μιδς έζ αύτών. 
Επειδή λοιπόν ή ύψίστη καί προσκυνητή άπό ήμδς Τριάς 
είναι μία φύσις είς τρεις ύποστάσεις, παν τό έχον έκ 
τής ούσίας τήν ύπόστασιν δέν είναι έκ τών λοιπών ύπο
στάσεων, άλλ* έκ μιδς έζ αύτών, δηλαδή τής πατρικής* 
διότι δέν ύπάρχει περίπτωσις νά μή είναι άπό αύτήν. 
Επομένω ς δέν είναι καί άπό άλλην, άλλά άπό αύτήν μό
νην, έάν είναι βέβαια άπό μίαν. Καί τούτο είναι # φανε
ρόν άπό τούς άνβρώπους. Πράγματι, έκαστος άπό ήμδς 
είναι μέν άπό τήν ούσίαν τού Άδάμ, δχι δέ καί άπό τήν 
ύπόστασιν τού Άδάμ, διότι τώρα μία μέν είναι ή ούσία 
τών άνθρώπων, πολλοί δέ ύποστάσεις* άφού δέ είς τήν 
άρχήν μία ήτο ή άνθρωπίνη ούσία καί ύπόστασις, ή τού 
Άδάμ, ή Εϋα, ουσα έκ τής ούσίας τού Άδάμ, ήτο καί 
έκ τής ύποστάσεως έκείνου. Ά λλά  έπίσης πρό τής γεννή- 
σεως τού Κάϊν, όταν ήτο μία άνδρική ούσία καί ύπόστασις, ό 
Κάίν προήλθεν άπό μίαν καί τήν αύτήν άνδρικήν ούσίαν 
καί ύπόστασιν, τού Άδάμ. Ό τ α ν  δέ ήδη ύπήρχον δύο δν· 
δρες καθ’ ύπόστασιν, ό ύπό τού Κάίν γεννηθείς Υίός, 
‘ήτο μέν έκ τής ούσίας τού Άδάμ, άλλ* δχι καί έκ τής 
ύποστάσεως αύτοϋ, άλλ* έκ μόνης τής τρύ Κάίν. Ό  δέ
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*0 δέ λατινόφρων οϋτος διατεινόμενος έντανθα καί έκ τής 
νηοοτάοεως είναι τον ΥΙον ιό Πνεύμα, είηερ είναι θεολογεί
ται έκ τής φύσεως, μίαν όείκννσι φρονών ώσπερ ουσίαν οντω 
καί νηόοταοιν έπί θεόν, τόν ΥΙόν ή τόν Πατέρα τελέως άθε- 

5 των ό τάλας, ηρός δέ τοντω καί έκ μόνου τον ΥΙοϋ την νπαρ- 
ξιν είναι τον θείου Πνεύματος δεικννς. ’Αλλά καί άηό των 
ρητών, δ θεολογονσι τέλειαν ούσίαν είναι τόν Πατέρα και 
τελείαν οϋσίαν τόν ΥΙόν, ωσαύτως καί τό Πνεύμα τό άγιον, 
οθ τό ένιαϊον καί άηαράλλακτον τής ούοίας έπιγινώοκει των 

10 τριών, άλλ* ένθεωρεϊν ηειράται ηληθνομάν τι να καί διαφοράν 
έντενθεν κατ* αϋτήν άφρόνως.

*Ε π ιγρ α φ ή  δω δέκατη

9 Επειδή είοίν τινες άποτολμώντες καί λέγοντες τό άνα- 
όλνζειν καί τιροϊέναι καί έκλάμηειν καί ηεφηνέναι έκ τον 

15 Υίοϋ τό Πνεύμα μή δηλονν τό ούοιωδώς καί έννποστάιως 
υπάρχει ν αύτό έκ τον Υίοϋ, άλλά τήν έξ αντον ιών πνευματι
κών χαρισμάτων διανομήν, είς έλεγχον τής τοιαύτης άνοιας 
έξελέγηοαν a t παρονοαι γραφικοί χρήσεις, αί δηλονοαι άνα- 
δλνζειν καί έκλάμηειν καί ηεφηνέναι τόν ΥΙόν έκ Πατρός' 

20 οθ γάρ δή τις έρεϊ ώς ονχ δ Υίός έοτιν ό άνσδλνζων καί 
έκλάμηων καί ηεφηνώς έκ Πατρός οθαιωδώς και έννηοοτά- 
τως, άλλά τά χαρίσματα τον Υίοϋ.

*Α νχεπ ιγρα φ ή  δω δεχάτη

Τό γεννητώς Βκ τίνος ή έκπορεντώς τήν ϋπαρξιν Βχον έξ 
25 αΦτσΡ καί ηροϊέναι λέγεται καί έχηέμπεοθαι καί έκλάμηειν,
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λατινόφρων οϋτος διατεινόμενος έδώ δτι τό Πνεύμα εί
ναι καί έκ της ύποστάσεως τού Υίοΰ, έφ* όσον θεολο
γείται δτι είναι έκ τής φύσεως, δεικνύει δτι έπί τοϋ θεού  
Φρονεί μίαν ύπόστασιν δπως καί ουσίαν, άθετών τελείως 
ό ταλαίπωρος τόν Υιόν ή τόν Πατέρα, πέραν τούτου δέ 
δεικνύων δτι ή ϋπαρζις τοϋ θείου Πνεύματος είναι καί 
έκ μόνου τοϋ Υίοϋ. 'Αλλά καί άπό τά ρητά, τά όποια θεο
λογούν δτι ό Πατήρ είναι τελεία ούσία καί ό Υ ίός τελεία 
οϋσία, όμοίως δέ καί τό δγιον Πνεύμα, δέν άναγνω
ρίζει τό ένιαίον καί άπαράλλακτον τής ούσίας των τρι
ών, άλλά άποπειράται άψρόνως νό παρατηρήσπ είς αύ- 
τήν πολλαπλότητα καί έκ τούτου διαφοράν.

Ε πιγραφή όωβεχάτη

Επειδή ύπάρχουν μερικοί οί όποιοι τολμούν καί λέ
γουν δτι τό νά άναβλύΖη καί νό προέρχεται καί νά έκ- 
λάμπη καί φανερώνεται έκ τοϋ Υίοϋ τό Πνεϋμα δέν δη
λώνει δτι τοϋτο ύπάρχει ούσιωδώς καί ένυποστάτως έκ 
τοϋ Υίοϋ, άλλά τήν έξ αύτοΰ διανομήν τών πνευματικών 
χαρισμάτων, πρός έλεγχον τής τοιαύτης άνοησίας έξελέ- 
γηοαν αί παρούσαι γραφικοί μαρτυρίαι, αί όποίαι δηλώ
νουν δτι ό Υ ίός άναβλύΖει καί έκλάμπει καί φανερώνεται 
έκ τοϋ Πατρός' διότι κανείς βεβαίως δέν θά είππ δτι 
δέν είναι ό Υ ίός έκείνος ό όποιος άναβλύΖει καί έκλάμπει 
καί φανερώνεται έκ Πατρός ούσιωδώς καί ένυποστάτως, 
άλλά τά χαρίσματα τοϋ Υίοϋ.

г Аут επιγραφή δω&εχάτη

Τό έχον τήν ϋπαρΕιν γεννητώς ή έκπορευτώς άπό 
κάποιον λέγεται έπίσης δτι προέρχεται καί έκπέμπεται
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Ληερ φως 4στι, xal δαα παραπλήσια ϊούτοις- Од ψ,ή παν τό 
προϊόν ή έχπομπόμενον ή έχλάμηον ёх τίνος xal έξ έχείνον 
γεννηι&ς ή έχπορεντώς την ϋπαρξιν Βχει xal έν Idlg, vnn- 
οτάοει έοτίν. Ούτος όέ, 6 τάς έπιγραφάς ταύτας ουγγραψά- 

8  ιιενος,  τόλμαν έγχαλεϊ τόίς εΰσεόώς xal νουνεχώς φρονονσι, 
τολμητίας ών αύτός περί τό όνοσεβεϊν.
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καί έκλάμπει έξ αύτοϋ, έάν είναι φώς, και όσα είναι πα
ραπλήσια μέ αυτά. Ό μ ω ς  δέν συμβαίνει ώστε παν τό 
προερχόμενον ή έκπεμπόμενον ή έκλάμπον άπό κάποιον 
νά £χη τήν ϋπαρξιν έξ έκείνου γεννητώς καί έκπορευτώς 
καί νά είναι είς Ιδιαιτέραν ύπόστασιν. Ο ύτος δέ, ό συγ- 
γράψας τάς έπιγραφάς ταύτας, κατηγορεί διά τόλμην 
τούς εύσεβώς καί συνετώς φρονοΰντας. ένψ αυτός είναι 
τολμητίας περί τήν δυσσέβειαν.
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Περιστατικά συγγραφής
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έ π α ι ν ο ϋ σ α ν  μ έ ν  τ ά ς  π ρ α γ μ α τ ε ί α ς ,  έ κ φ ρ ά ζ ο υ σ α ν  δ έ  σ υ γ 

χ ρ ό ν ω ς  μ έ  λ ε π τ ό τ η τ α  κ ά π ο ι α ν  έ τ π φ ύ λ α ζ ι ν  ώ ς  π ρ ό ς  τ ή ν  

ε ί ς  τ ή ν  θ ε ο λ ο γ ί α ν  χ ρ ή σ ι ν  τ ο υ  δ ρ ο υ  ‘Α π ο δ ε ι κ τ ι κ ό ς » 1

Ό  Π α λ α μ δ ς  ά λ λ ο τ ε  ή μ έ λ ε ι  τ ή ν  π ρ ό ς  τ ό ν  ’Α κ ί ν δ υ ν ο ν  

Α λ λ η λ ο γ ρ α φ ί α ν  τ ο υ ,  ά λ λ ά  β ε β α ί ω ς  θ '  ά π ή ν τ α  ε ί ς  τ ή ν  έ π ι 

σ τ ο λ ή ν  α ύ τ ο ϋ  τ α ύ τ η ν ·  ή  δ έ  ά π ά ν τ η σ ι ς  ύ π ή ρ ζ ε  τ ό σ ο ν  έ κ -  

τ ε ν ή ς ,  ώ σ τ ε  ά ν τ ί  ν ’ ά π ο λ ο γ η θ ή  δ ι ά  τ ή ν  Α μ έ λ ε ι α ν ,  Α π ο λ ο 

γ ε ί τ α ι  τ ώ ρ α  δ ι ά  τ ή ν  μ α κ ρ η γ ο ρ ί α ν .  Ώ ς  α ί τ ί α ν  τ ή ς  μ ά κ ρ η *  

γ ο ρ ί α ς  π ρ ο β ά λ λ ε ι  τ ή ν  ύ π *  α ύ τ ο ύ  ά ν ε ύ ρ ε σ ι ν  κ α ί  μ ε λ έ τ η ν  

τ ο ϋ  Κ α τ ά  Λ α τ ί ν ω ν  β ι β λ ί ο υ  τ ο ύ  Β α ρ λ α ά μ ,  τ ό  ό> 

ό π ο ι ο ν  Α ν ε ζ ή τ ε ι  μ έ ν  ά π ό  μ α χ ρ ο ύ ,  ά λ λ ά  τ ο ύ  έ φ ε ρ ε  γ ν ώ ρ ι 

μ ό ς  τ ο υ  μ ό λ ι ς  π ρ ο σ φ ά τ ω ς ,  τ ή ν  ή μ έ ρ α ν  τ ή ς  Π ε ν τ η κ ο σ τ ή ς .  

Ό  Α γ ι ο ρ ε ί τ η ς  θ ε ο λ ό γ ο ς  σ υ ν ε τ α ρ ά χ θ η  κ α ί  ά π ό  τ ή ν  μ έ 

θ ο δ ο ν  κ α ί  Α π ό  τ ό  π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν ο ν  τ ο ύ  β ι β λ ί ο υ ,  ή θ ε λ ε  δ έ  ν ά  

σ υ ν α ν τ ή σ η  τ ό ν  Κ α λ α β ρ ό ν  δ ι ά  ν ά  σ υ ζ η τ ή σ η  π ε ρ ί  α ό τ ο ϋ ,  

ά λ λ *  ε ύ ρ ι σ κ ό μ ε ν ο ς  ε ί ς  τ ό  ’' Ο ρ ο ς  δ έ ν  ή δ ύ ν α τ ο .  Δ ι ά  . . τ ο ύ τ ο  

γ ρ ά φ ε ι  σ χ ε τ ι κ ώ ς  π ρ ό ς  τ ό ν . Ά κ ί ν δ υ ν ο ν ,  ό  ό π ο ί ο ς ,  κ α θ ώ ς  

έ γ ν ώ ρ ι ζ ε ,  σ υ ν α ν ε σ τ ρ έ φ ε τ ο  Α π ό  έ τ ώ ν  μ έ  τ ό ν  Β α ρ λ α ά μ  κ α ί  

δ ι έ μ ε ν ε  π λ η σ ί ο ν  τ ο υ * .  Ο Ο τ ω  ό  ’Α κ ί ν δ υ ν ο ς  έ μ φ α ν ί ζ ε τ α ι  δ ι ά  

π ρ ώ τ η ν  φ ο ρ ά ν  ώ ς  μ ε σ ά ζ ω ν  μ ε τ α ξ ύ  τ ω ν  δ ύ ο  μ ε γ ά λ ω ν  θ ε ο 

λ ό γ ω ν ,  ο ύ χ ί  μ ό ν ο ν  φ έ ρ ω ν  τ ο ύ τ ο υ ς  ε ί ς  έ π ι κ ο ι ν ω ν ί α ν ,  Α λ λ ά  * 9

*· А* П р д с  Α κ ί ν δ υ ν ο *  19.
9. Αότόθι. 1.
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κ α ί  π ρ ο σ π α θ ω ν  ν ά  ά ρ η  τ ά ς  μ ε τ α ξ ύ  τ ω ν  θ ε ο λ ο γ ι κ ά ς  ά ν τ ι -  

Υ ν ω μ ί α ς .  Τ ή ν  θ έ σ ι ν  τ α ύ τ η ν  έ τ ή ρ η σ ε  ά ι ή  π ο λ ύ ν  χ ρ ό ν ο ν ,  

δ ι ό  κ α ί  δ έ ν  ή τ ο  έ κ τ ο τ ε  ά γ α π η τ ό ς  ε ί ς  κ α μ μ ί α ν  μ ε ρ ί δ α .  Ή  

μ ε τ α γ ε ν ε σ τ έ ρ α  δ υ σ ά ρ ε σ τ ο ς  έ ξ έ λ ι φ ς  τ ω ν  ι π ρ ό ς  τ ό ν  Π α 

τ έ ρ α  σ χ έ σ ε ω ν  τ ο υ  ά π ε ι κ ο ν ί ζ ε τ α ι  ε ί ς  π ρ ο σ θ ή κ η ν  ά ν τ ι γ ρ α -  

φ έ ω ς  —  ή  α ύ τ ο υ  τ ο υ  Π α λ α μ α  —  ε ί ς  τ ή ν  έ π ι γ ρ α φ ή ν  τ η ς  

π α ρ ο ύ σ η ς  έ π ι σ τ ο λ ή ς *  « έ γ ρ ά φ η  δ έ  π ρ ό ς  * Α κ ί ν δ υ ν ο ν  £ τ ι  τ ο ϊ ς  

ε ύ σ ε β έ σ ι  κ α ί  φ ί λ ο ι ς  έ ν α ρ ι θ μ ο ύ μ ε ν ο ν » .

* Έ ν α ν τ ι  τ ο Ο  Β α ρ λ α ά μ  ό  Π α λ α μ ά ς  π α ρ ο υ σ ι ά ζ ε τ α ι  ά -  

κ ό μ η  ή π ι ο ς ·  « τ ό ν  μ έ ν  ο υ ν  ε ί σ ό μ ε β α  κ α ί  μ ε θ *  ή δ ο ν ή ς  δ ή -  

π ο υ *  τ ί  γ ό ρ  π ο τ '  δ ν  ά λ λ ο  π ρ ο σ δ ό κ ι μ ο ν  ή μ ϊ ν  ε ϊ η  π α ρ *  ά ν -  

δ ρ ό ς  ά κ ρ ι β ο ϋ ς  ε ύ α ε β ε ί α ς  π ό θ φ  τ ή ν  έ ν ε γ κ ο ϋ σ α ν  ά π ο λ ι π ό ν -  

τ ο ς ; » · .  Ή  ά ν τ ί θ ε σ ί ς  τ ω ν  δ έ ν  ε ί χ ε ν  ά κ ό μ η  λ ά β ε ι  σ υ γ κ ε κ ρ ι -  

μ έ ν η ν  κ α ί  ό ρ ι σ τ ι κ ή ν  μ ο ρ φ ή ν .  Κ α τ ά  τ ή ν  α ύ τ ή ν  έ π ο χ ή ν  κ α ί  

ά λ λ ο ι  φ ί λ ο ι  τ ο υ  ά π ό  τ ή , ν  Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η ν  τ ο υ  ε ί χ ο ν  γ ρ ά ψ ε ι  

π ε ρ ί  τ ο ϋ  θ έ μ α τ ο ς  τ ή ς  δ ι α φ ω ν ί α ς  τ ο υ  π ε ρ ί  τ ο υ  ά γ ί ο υ  Π ν ε ύ 

μ α τ ο ς  π ρ ό ς  τ ό ν  Β α ρ λ α ά μ ,  α ύ τ ό ς  δ έ  ά π ή ν τ η σ ε ν  δ τ ι  κ α ί  

α ί  ί δ ι κ α ί  τ ο υ  κ α ί  τ ο ϋ  Κ α λ α β ρ ο ΰ  α ί  ά π ό ψ ε ι ς  ε ί ν α ι  ' ε ύ σ ε β ε ϊ ς * ,  

δ η λ α δ ή  ό ρ θ ό δ ο ξ ο ι 3 4 5 6.

Η  έ π ι σ τ ο λ ή  έ γ ρ ά φ η  ά π ό  τ ό  έ ρ η μ η τ ή ρ ι ο ν  τ ο υ  Α γ ί ο υ  

Σ ά β β α  π α ρ ά  τ ή ν  μ ο ν ή ν  τ ή ς  Λ α ύ ρ α ς  δ λ ί γ ο ν  μ ε τ ά  τ ή ν  έ -  

ο ρ τ ή ν  τ ή ς  Π ε ν τ η κ ο σ τ ή ς ,  ά λ λ ά  τ ό  έ τ ο ς  σ υ ν τ ά ξ ε ω ς  δ έ ν  ε ί 

ν α ι  δ υ ν α τ ό ν  ν ά  κ α θ ο ρ ι σ θ ή  μ ε τ *  ά σ φ α λ ε ί α ς .  Ό  G .  S c h i r 0  

έ τ ο π ο θ έ τ η σ ε ν  α ύ τ ή ν  € ί ς  τ ό  έ τ ο ς  1 3 3 5 · ,  τ ή ν  χ ρ ο ν ο λ ο γ ί α ν  δ έ  

τ α ύ τ η ν  έ δ έ χ θ η  κ α τ '  ά ρ χ ά ς  κ α ί  ό  έ κ δ ό τ η ς  χ ή ς  έ π ι σ τ ο λ ή ς  

J .  M e y e n d o r f f * »  ό  ό π ο ι ο ς  ό μ ω ς  ή δ η  Α π ο κ λ ί ν ε ι  ό π έ ρ  τ ο υ  έ 

τ ο υ ς  1 3 3 7 7. " Α ν  ο ί  ’Α π ο δ ε ι κ τ ι κ ο ί  Λ ό γ ο ι  έ γ ρ ά -

376

3. Αύτόβι 4.
4. Α* π ρ ό ς  Β α ρ λ α ά μ  24, δβεν προέρχεται «αί ή πληρο

φορία περί τής ό πολεοθε lone ταύτης έπιστολής.
5. В a г I a a m С a I ·  Ь г ο о р I a t о I о Q г в с h в, Palermo 

1854, σ. 36 Α5. Βλ. καί R. - J. Loonoriz, «Οίχ - huit lettrea do GrA- 
goire Aclndyne», O r i e t a i i a  C h r l i t l a n a  P a r  I o d i c  a, 1967, 
о 119 a .

6. ΕΙοαγωγή ale τήν πρώτην Ακδοοιν, «La premlAre lottro do 
Palamaa A Akindynoa», θ ε ο λ ο γ ί α  1954, σ. 603.

7. I n t r o d u c t i o n  А Г A1 u d о do G r A g о i г о Pa l amaa ,  
Paria 1959. o. 69. 344.
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φησαν, ώς ίσχυρίσθημεν, έν έτος μετά τάς συζητήσεις 
της Κωνσταντινουπόλεως, ήτοι τό 1335, Ισως ή έπιστολή 
έγράφη τό θέρος ή τό φθινόπωρον του 1336, καί τούτο διό
τι ή διά των πραγματειών έκείνων προκληθεϊσα κίνησις 
καί άλληλογραφία ύπήρξεν άμεσος*. Ό  παραλήπτης εύ- 
ρίσκετο τότε εις τήν Θεσσαλονίκην, ώς καί ό Βαρλαάμ.

Περιεχόμενοτ

Έ νφ  κατά τήν σύνταξιν των περί έκπορεύσεως πρα
γματειών ό Παλαμας έγνώριζε τάς άπόψεις του Βαρλαάμ 
μόνον δι* έκθέσεως παρά τρίτων, ήδη είχεν άναγνώσει τό 
Κ α τ ά  Λ α τ ί ν ω ν  βιβλίον τούτου. Πρόκειται περί του 
έργου, τό όποιον ύπ* αύτου μέν του Βαρλαάμ άναφέρεται 
ώς ’πραγματεία** καί είς τήν χειρόγραφον παράδοσην κα
τά τό πλεϊσισν διατηρείται ένιαϊον, είς δέ τήν άπαρίθμησιν 
παρά Fabricjus- Harles παρουσιάζεται κατατετμημένον είς 
έξ αύτοτελείς συγγραφάς μεταξύ 23 έν συνόλψ άνπλα- 
τινιχών συγγραμμάτων1*.

Τό περιεχόμενον τής έπιστολής, ύποδηλούμενον καί διά 
τής έπιγραφής της, άνταποκρίνεται άχριβώς είς τάς θέ
σεις του Βαρλαάμ περί έκπορεύσεως του άγίου Πνεύματος 
(2 -7 )  καί περί θεολογικών συλλογισμών (8 -1 3 ) , ένφ  
είς τόν πρόλογον (1) έκτίθενται τά περιστατικά τής συγ
γραφής αύτής καί είς τόν έπίλσγον (14) τά περιστατικά 
συγγραφής τών περί έκπορεύσεως πραγματειών11. 8 9 10 11

8. Τό χρονολογικό προβλήματα τής συγγραφικής δραστηριότητας 
τοϋ Παλομό μέχρι τοΟ 1341 έκτίθκντοι έκτβνέστερσν έν τή εισαγωγή 
lie τό έργα Υ π έ ρ  τ ω ν  1 с р 6 с  ή ο υ χ ο Ζ ό ν τ ω ν .

9. Κώδ. Paris, gr. 1278 9. 890.
10. Fsbricius - Hsrlos XI о. 482. PG 151. 1250- 1252. Είναι τό 

φέροντα έντοΟθο άριθμόν II. Ill, IV. V. XVII, XVIII. Ταϋτα παραμέ
νουν όνέκδοτα, ώς καί τό λοιπό πλήν ένός όντιλοτινικό έργα τοΟ Βαρ- 
λαόμ.

1 1 . *Ανόλυοιν ούτής βλ. έν J. Meyondorff, «L* origin· d· Is con
trovert· pslsmite: L* promitr· lettro d· Pslsmss 8 Akindyno·», 
θ β ο λ ο γ ί α  1954, о. 803-813, ко! «Los d6buts d· Is controvert· 
hfeychsst··, B y z s n t i o n  23 (1953), a. 107-109. ΈντοΟθο όνα- 
λύονται ко! ai έπόμκναι 4 έπκπαλαΙ τοΟ Παλομό. ώς καί αΙ δύο τοΟ 
Βαρλαάμ ηρός ούτόν (σ. 109-120).
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Είς τάς περί του Πνεύματος συζητήσεις ό Βαρλαάμ 
ήκολούθησε τήν όρθόδοξον άποψιν έπϊ τής γραμμής του 
Φωτίου, τόν όποϊον λόγψ τής έναντίον του άντιδράσεως 
των μοναχικών κύκλων είχον παρημελημένον oi άλλοι θεο
λόγοι. 'Ακόμη καί είς τό σημεϊον τούτο έδειξε τήν προ- 
τΐμησίν του πρός τήν ύπέρ των άνθρα>πιστικών σπουδών 
παράταξιν.

Καθορίζει μέ έξαίρετον σαφήνειαν τά ύπό έξέτασιν- 
«οίμαι πάντας άν όμολογήσαι τρία είναι, πρός δ δει σκο- 
πεϊν τήν τής έπικειμένης ύποθέσεως όμολογίαν ή διαφω
ν ία ν  έν μέν τήν των τριών προσώπων κατ’ ούσίαν ταυ
τότητα, δεύτερον δέ τήν προσωπικήν αύτών διαφοράν καί 
τρίτον τά έν ιή θείςι Γραφή περί θεολογίας ρητά»1*. Μετά 
δέ τήν κπτοχύρωσιν τής ταυτότητος ουσίας τών τριαδικών 
προσώπων, ώς πρός τήν όποίαν δέν διεφώνουν βεβαίως oi 
Λατίνοι, όμιλεϊ περί τής διακρίσεως αύτών, τήν όποίαν 
ήρνούντο έκεϊνοι, περιορίζοντες τούτην μόνον είς τήν 
πρός άλληλα σχέσιν καί μή έπεκτείνοντες είς τάς ύπο- 
στάσεις1*. Είς τάς διακρίσεις συμπεραλαμβάνεται καί ή έν- 
έργεια τής προόδου τού άγίου Πνεύματος, ή όποία ύ- 
παρκτικώς μέν ώς έχπόρευσις άνήκει είς τόν Πατέρα, με- 
ταδοτικώς δέ ώς έτπφοίτησις ή άποστολή άνήκει συγχρόνως 
καί είς τόν ΥΙόν. «Ημείς τήν μέν μεταδοτικήν πρόοδον τού 
άγίου Πνεύματος, τήν πρός ήμας, είτε έπιφοίτησιν είτε 
διανομήν είτε χύσιν εϊτ* άποστολήν εϊτ* άλλ’ ότιούν τού
των οίκειόιερόν χαίροι τις αύτήν όνομάζων, παρά τε Πα- 
τρός καί Υίού ύπάρχειν όμολσγούμεν* τήν δέ ύπαρκτικήν 
πρόοδον, ή ούκ έστι πρός ήμάς άλλά καθ' έαυτήν, έκ μό
νου τού Πατρός πιστεύομε ν έχειν τό Πνεύμα τό άγιον»1·.

Είς τούτα δέν ήτο εδκολον νά διαφωνήση οίοσδήποτε 
όρθόδοξος θεολόγος, πράγματι δέ ή διδασκαλία αύτη τού 
ΚαλαβροΟ έπεκυρώθη ύπό συγχρόνων καί μεταγενεστέρων 
αύτού. Ό  Νείλος Καβάσιλας ήκολούθησε τήν έπιχειρημα- 
τολογίαν του, ό δέ Μάρκος Ευγενικός έπωφελήθη άμφο-

12. Κώδ. Pari*, gr. 1278 φ. 34.
13. Αύτόθι φ. 88.
14. Αυτόθι 838.
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τερών, ώς παρετήρησεν ήδη ό Βησσαρίων' κατά του περί 
διακρίσεως των δντων κατά θωμάν καί τινας τούτο μέν 
Λατίνων τούτο δέ και Ελλήνω ν άστιν ών λόγου, πολλοί 
μέν καί άλλοι πρδ σοϋ (του Ευγενικού) πόλεμον ήρξαντο, 
καί μάλιστα Βαρλαάμ ό Καλαβράς καί Νείλος ό Καβάσιλας, 
άφ* * ών καί αυτός είληφώς γράφεις δ γράφεις*1·.

Πρέπει λοιπόν ν’ άναζητηθη τό έλατήριον, τό όποιον 
ώθησε τάν Παλαμαν είς τήν κατά τού Καλαβρου άντίθεσιν, 
παρ’ δλον δτι οΰτος ύπεστήριξε τάς όρθοδόξους θέσεις. 
Τούτο δύναται νά εύρεθη είς τή,ν διαφοράν άφετηρίας. 
'Πς θά σημειωθή κατωτέρω, ό Βαρλαάμ ήρνεϊτο τήν δυνα
τότητα έ к φοράς άποδεικτικών κρίσεων περί των θεολογι- 
κών προβλημάτων, των όποίων τήν λύσίν έναπέθετε μόνον 
είς τήν αυθεντίαν της άποκαλόψεως. Όρμώμενος έκ της ά- 
φετηρίας ταότης δέν εύρισκε τίποτε σταθερόν είς τάς θεο- 
λογικάς γνώμας, τάς όποίας έθεώρει ώς έχούσας σχετικόν 
μόνον κύρος, καί ένόμιζεν άτι άπρεπε καί άτι ήδύνατο νά 
έξεύρη διαλεκτικόν τρόπον διαλύσεως των άντιφάσεων. ΟΟ- 
τω, έπί τού παρόντος προβλήματος έπικαλούμενος τό χωρί- 
ον Γρηγορίου τού θεολόγου εή έκ τής όρχής άρχή*1·, προσε- 
πάθει νά συμβιβάση τά δύο δόγματα πρός έκκαθάρκτίν τής 
όδού πρός τήν ένωσιν ’Εάν αί δύο άρχαί, Πατήρ καί Υί- 
ός, δέν θεωρηθούν αότοτελείς, άλλ* ή μία ύπό τήν άλλην ή 
άπό τήν άλλην, άποφεύγεται ή δυαρχία είς τήν έκπόρευ- 
σιν” . Τό χωρίον τούτο ήναγκάσθη έκ τής προκληθείσης άν- 
τιόράσεως ν’ άπορρίψη βραδύτερον, συμφώνως πρός τήν τα
κτικήν προσαρμογής των έπιχειρημάτων του κατά τάς ά- 
νάγκας, ώς ό ίδιος όμολσγεί* «οί λόγοι άπαξ καί δίς ύστε
ρον μεταβέβληνται*1·. *Αλλά μετά ταϋτα έπ* εύκαιρίρ τής 
μεταβάσεώς του είς Avignon διά νέας διαπραγματεύσεις τό

15. Βησσαρίωνος, A n o x p i o c i c  п р б с  τό  τού Ε φ έ σ ο υ  
κ ε φ ά λ α ι α ,  PG 151. 153 tl.

15. Λ ό γ ο ς  45. 9. PG 35. 533 C.
17. А* п р б с  Ά κ Ι ν δ υ ν ο ν  2.
15. ‘Λ"  п р б с  Π α λ α μ ό ν .  Q. ScHir6. B s r l s s m  C a l a b r o

• p i s t o l e  g r t c h t ,  о. 255 (tnwr. I, 955). 0A. ко! o. 252 (бпют.
III. 92).
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ά ν έ λ α β ε ν  έ κ  ν έ ο υ  κ α ί  τ ό  έ χ ρ η σ η ι σ π ο ί η σ ε ν  ώ ς  σ χ έ δ τ ο ν  ύ -  

π ο β λ η θ έ ν  ε ί ς  τ ή ν  σ ύ ν ο δ ο ν  τ η ς  Κ ω ν σ τ α ν τ ι ν ο υ π ό λ ε ω ς 1· .

'Ακριβώς τήν τάσιν αύτήν προτίθεται νά καταπολεμήση 
ό Παλαμας γράφων πρός Άκίνδυνον, έπειδή δέν έγνώ- 
ριζεν άκόμη προσωπικώς τόν Βαρλαάμ. Καθ’ δσον τό θέμα 
συμπίπτει πρός τό των πραγματειών περί έκπορεύσεως, 
χρησιμοποιεί άπό έκείνας όλόκληρα τεμάχια. Καταφεύγει 
καί πάλιν είς τήν διάκρισιν μεταξύ φυσικών καί ύποστατι- 
χών Ιδιωμάτων. Μία δημιουργική άρχή. υπάρχει, ή Τριάς 
ώς σύνολον* έπί πλέον ό Πατήρ είναι καί άρχή αύτής τής 
θεότητος, «θεογόνος ών μονόπατος* κατ* έκφρασιν του Διο
νυσίου··. "Αν άνακηρύξωμεν καί τόν Υίόν άρχήν τής θεό
τητος, ούτος θ' άποτελή άλλην άρχήν* καί έζ  άλλου διαχί 
νά μή έπεκτείνωμεν τό θεογόνον καί είς τό Πνεύμα, ό- 
πότε θά έχωμεν τρεις άρχάς*1; Ο Ισχυρισμός τών Λατί
νων, άπ αί δύο άρχαί συνέρχονται είς μίαν, διότι ή μία 
προέρχεται έκ τής άλλης, είναι άδιανόητος*. Ή  έκπόρευ- 
σις άπομένει ώς Αποκλειστική ένέργεια τού Πατρός.

Είς τό δεύτερον μέρος τής έπιστολής ό Παλαμας ά- 
σχολεϊται μέ τάς θεολσγικάς προϋποθέσεις του Βαρλαάμ, 
ό όποϊος έπρέσβευεν άτι μόναι έγκυροι είς τήν θεολογίαν 
άρχαί είναι αί έντολαί του θεοϋ, αί περιεχόμεναι είς τήν 
Γραφήν καί τάς Αποφάνσεις τών Πατέρων* «έκάστη τών 
άποφόνσεων, άσαι ήμίν περί τών θείων υπό τών άγίων άν- 
δρών άπεφάνθησαν, άρχή. χαί Αξίωμα»**. Πέραν αύτών δέν 
άνεγνώριξεν άλλην άρχήν καί ήρνείτο είς τήν λογικήν 
λειτουργίαν πάσαν ίκανδτητα πρός γνώσιν τοϋ θεού, διό 
καί ένέπαιζε τήν μέθοδον τών Σχολαστικών, οί όποιοι διε- 
τύπωνον τάς θεολογικάς άληθείας, ώς έάν ήσαν καταληπτοί 
άκόμη καί είς τά βρέφη14. Ιδιαιτέρως καί έπιμόνως κατε-

18. “Екбоспс Οπό C. Giann#lli, «Un progetto di Bariaam Cafabro

i*er Г lln lonn · d a ll· Chios·», M i a c * T l a n e a  Q. M ·  r c a t ί 
II, Studl ·  T«ati 123, C ittt d·! Vaticano, 1848 o. 183.

20. П с р !  Θ c (ω v ό ν ο μ ό τ ω ν  2, 7. PG 3, 845 В.
21. А* п р б с  Ά κ ί ν δ υ ν ο ν  3. 5.
22. Αότόβι 8.
23. A* ο ρ ό ς  Π ο λ α μ Ο ν ,  Schlr6, B a r l a a m  C a t a b r o  ·-  

p i s t o l ·  g r e c h · ,  o. 243 (truer. I, 355 t5 .).
24 KdWS. Paris, o. 1278 m. 848.
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φέρετο έναντίον τής Θεολογίας του θωμά ’Ακινάτου, του 
όποίου τό άνομα έχρησιμοποίησε καί είς τήν έπιγραφήν μιας 
πραγματείας του, Κ α τ ά  θ ω μ α “ .

Ή  ύπό τήν έιτίδρασιν τής Αποφατικής θεολογίας τού 
Διονυσίου διαμορφωθεΐσα πεποίθησις του Βαρλαάμ, περί 
τοΰ άτι δέν υπάρχει άλλη όδός γνώοεως του θεού πλήν 
τής όποκαλύψεως πρός τούς παλαιούς άνδρας, δδηγεΐ είς 
ένα μετριοπαθή Αγνωστικισμόν καί άναστέλλει πάσαν προ
σπάθειαν πρός περαιτέρω άναδίπλωσιν τής θεολογικής σκέ- 
ψεως. Α1 θεολογικαί άναζητήσεις κατά ταϋτα, έφ ' δσον δέν 
έδράζωνται είς τήν Γραφήν καί τούς Πατέρας, χωρίζουν 
τάς έκκλησίας* είναι δέ τής διαλεκτικής έργον ή έζεύρε- 
σις μέσων πρός διάλυσιν των άντιθέσεων.

Ό  Παλαμάς κατελήφθη ύπό δέους ένώπιον του Αγνω
στικισμοί) αύτοί) καί ήθέλησεν έναντι τής Αρνητικόν έργον 
έπιτελούσης διαλεκτικής του Βαρλαάμ νά ύψωση τήν Α
ποδεικτικήν μέθοδον. Ό  'Ακίνδυνος, έκφράζων Αντιρρήσεις 
είς τοϋτο, ήρώτησε τόν Παλαμάν, δκχτί έπέγραψε τάς Αν- 
τιλατινικάς πραγματείας του 'Αποδεικτικούς λόγους**·. 'Ο
λόκληρον τό δεύτερον μέρος τής έσπστολής Αποτελεί Απάν- 
τησιν είς τό έρώτημα τούτο, συνοψιζομένην ώς κάτωθι. Δέν 
είναι δυνατόν νά έψαρμόσωμεν είς τήν θεολογίαν τόν δια
λεκτικόν συλλογισμόν, ό όποιος πραγματεύεται «περί τό 
ένδοξον καί πιθανόν καί πεφυκός άλλοτε άλλως έχειν, καί 
νϋν μέν Αν νυν δ* ούκ όν, καί ποτέ μέ Αληθές ποτέ δέ 
μή»*\ Οΰτω έπραττον οί "Ελληνες φιλόσοφοι, είς τούς 
όποίσυς ή θεολογία κατήντησε πιθανολογία". 4> Αποδεικτι
κός συλλογισμός, ό όποιος πραγματεύεται «περί τό άναγ- 
καίον καί Αεί όν καί Αεί Αληθές όν καί Αεί ώσαύτως έχον»Η, 
είναι Απαραίτητος είς τά προβλήματα ταΰτα, Αλλά καί Α
ποτελεσματικός, διότι υπάρχουν πλευραί του θεολογικου 25 * 27 28

25. Ή  Cm* Αρ6μ. 7 κατά τήν τοΕινόμηοιν Fftbriciut - HaH··.
28. А* л р б с  А κ ί ν δ υ ν ο ν  13.
27. “Ενβ" 6vm.
28. A M *  ·.
28. A M *  13.
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προβλήματος, ai όποιοι έπιδέχονται άπόδειξιν* «τό μέν ϋ- 
ρα του θεού γινώσκεται, τά δέ ζητείται, έστι δ’ δ καί ά- 
ποδείκνυται, έτερα δέ είοιν άπερινόητα πάντη καί άνε- 
ζερεύνητα»·*. Ή  άπάδειξις στηρίζεται άφ’ ένός μέν είς 
τάς άποκαλυφθείσας 'αύτοπίοτους άρχάς’, άφ’ έτέρου δέ 
είς τάς 'κοινός έννοίας* καί τό 'άξιώματα’** 1 2 3. '£1ς πρός τό 
πρώτον ήτο σύμφωνος καί ό Βαρλαάμ, ώς πρός τό δεύτε
ρον βμως ούτος διεφώνει, διότι δέν ήιο διατεθειμένος νά 
προχωρήση πέρα τής πίστεως.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ Β ' ΠΡΟΣ ΑΚΙΝΔΥΝΟΝ

ΕΙς τήν προηγουμένην έπιστολήν του Παλαμα άπήν- 
τησαν μετ’ όλίγον* καί ό παραλήπτης καί ό Βαρλαάμ, τού 
δέ πρώτου ή άπάντησις συνίστατο είς όπλουν γράμμα, όϊά 
του όποίου έπεκαλεϊτο τήν πρός τόν Βαρλαάμ φιλίαν τού 
άποστολέως*.

Καί τοΟ Παλαμδ ή άπάντησις έδόθη είς όπλου ν γράμ
μα, όναφερόμενον είς τήν στάσίν του έναντι τού Καλα- 
βροΟ καί έπιγραφόμενον διό τοΟτο «περί τής τού Βαρλα
άμ έν τοίς δόγμασι διαφοράς». Ό  συγγραφεύς άναγγέλλει 
δτι μετά τού γράμματος τοΟ όποστέλλει τήν πρός τόν Βαρ
λαάμ έπιστολήν του, τήν όποίπν καλεϊ 'Απολογητικόν λό
γον*·. Πιθανώς ύπωπτεύετο ήδη δτι ό κοινός φίλος ’Ακίν
δυνος ήρχισε νά έκτιμά μάλλον τάς γνώμας του Βαρλαάμ, 
δηλώνει δέ άτι καί ό Ιδιος άγαπφ τόν Ανδρα, άλλ* ύπέρ 
πάσαν άνθρωπίνην φιλίαν τοποθετεί τήν θείαν4. Έ ν  συνε
χείς συνοψίζει δσα γράφει είς τήν πρός έκείνον όπκπολήν,

30. Αυτόθι ·.
31. Αυτόθι 10.

1. «Εύθύο·. Βορλοόμ Прбс  Νβ ϊ λον  ΤρικΑΙ ν ιον,  SchirO, 
В а г I я » m С а I а b г о а р ί а t о I а дгасНа,  о. 209 (tmcrr.
II. 45).

2. 'Ανέκδοτον, Κΰδ. Ambroe. a г. 29. φφ. 750 * 7ββ. Άνόλυοιν 
ΘΑ. tv R, · S. Loanartz, O r i e n t a l ' s  C h r i s t i a n a  Ρ a r i ο d i с a 
1967. о. 119 έξ.

3. В* лрбс Ακ Ι νδυνον  1.
4. Αύτόθι 2.
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ά π ο τ ε λ ο ϋ ν τ α  ά ν α ί ρ ε ο ι ν  τ ω ν  ' έ λ λ η ν ι κ ώ ν  κ α ί  σ α τ α ν ι κ ώ ν  δ γ -  

κ ω ν ’4. Ά ν τ ι λ α μ β α ν ό μ ε ν ο ς  τ ή ν  σ κ λ η ρ ό τ η τ α  τ ω ν  λ ό γ ω ν  τ ο υ  

δ η λ ώ ν ε ι  δ τ ι  δ έ ν  θ ά  ά π ή ν τ α  ο υ τ ω  π ρ ό ς  τ ά  Β α ρ λ α ά μ ,  έ ά ν  

έ κ ε ϊ ν ο ς  π ε ρ ι ω ρ ί ζ ε τ ο  ε ί ς  τ ό  ν ά  τ ο ν ί ζ η  δ τ ι  θ ε ω ρ ε ί  Ι σ χ υ ρ ό ν  

« τ ό  κ α τ '  Ά ρ ι σ τ ο τ έ λ η ν  ύ π έ ρ  ά π ό δ ε ι ξ ι ν  έ ι ά  θ ε ο ύ » ·  ά λ λ ά  

δ υ σ τ υ χ ώ ς  έ κ ε ϊ ν ο ς  π ρ ο χ ω ρ ε ί  ε ί ς  μ ε ί ω σ ι ν  τ ή ς  ά ξ ί α ς  τ ώ ν  Π α 

τ έ ρ ω ν  κ α ί  ε ί ς  ά ν ά δ ε ι ξ ι ν  τ ώ ν  κ α τ ά  Σ ω κ ρ ά τ η ν  κ α ί  Π λ ά τ ω ν α  

σ ο φ ώ ν  ώ ς  θ ε ο π τ ώ ν .  Δ ι ά  τ ο ύ τ ο  ό  σ υ γ γ ρ α φ ε ύ ς  ζ η τ ε ί  κ α ί  ά -  

π ό  τ ό ν  ' Α κ ί ν δ υ ν ο ν  ν ά  π α ι δ ε ύ σ η  τ ό ν  φ ι λ ό σ ο φ ο ν ,  ώ σ τ ε  ν ά  

μ ή  μ ε τ α β ά λ λ ε τ α ι  ε ί ς  ύ π ε ρ ζ η λ ω τ ή ν  τ ώ ν  Ε λ λ ή ν ω ν  σ ο φ ώ ν  

κ α ί  σ ο φ ι σ τ ώ ν * .

Κ α ί  π ά λ ι ν ,  έ ν ώ π ι ο ν  τ ο υ  ό γ κ ο υ  τ ή ς  σ ο φ ί α ς  τ ο ϋ  Κ α λ α -  

β ρ ο ϋ ,  έ μ φ α ν ί ζ ε ι  κ ά π ο ι α ν  δ ε ι λ ί α ν  ό  Π α λ α μ δ ς ,  « ό  μ η δ έ ν  ε ί -  

δ ώ ς  π ρ ό ς  τ ό ν . . .  λ έ γ ε ι ν  δ κ ρ ω ς  ε ί δ ό τ α » .  ’Α ν α γ ν ω ρ ί ζ ε ι  δ τ ι  τ ο υ  

έ χ ρ ε ι ά ζ ε τ ο  π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο ς  χ ρ ό ν ο ς  δ ι ά  ν ά  κ α τ α β ά λ η  έ ν τ ο ν ω -  

τ έ ρ α ν  σ κ έ ψ ι ν  ε ί ς  τ ά  γ ρ α φ ό μ ε ν α ,  ά λ λ ά  δ υ σ τ υ χ ώ ς  δ έ ν  ά π έ -  

μ ε ν ε ν  ε ί ς  τ ή ν  δ ι ά θ ι ε σ ί ν  τ ο υ  χ ρ ό ν ο ς  Ι κ α ν ό ς ,  ά φ '  δ τ ο υ  ή λ θ ε ν  

ε ί ς  τ ό  * Ό ρ ο ς  ό  κ ο μ ι σ τ ή ς  τ ώ ν  έ π ι σ τ ο λ ώ ν  θ ε σ σ α λ ό ς  Ν ε ί λ ο ς ,  

π ρ ο φ α ν ώ ς  ό  Τ ρ ι κ λ ί ν ι ο ς ,  μ έ χ ρ ι ς  δ τ ο υ  θ '  ά ν ε χ ώ ρ ε ι  ε ί ς  Θ ε σ 

σ α λ ο ν ί κ η ν  ό  ά ν τ ι κ α τ α σ τ ά τ η ς  τ ο ύ τ ο υ .  ’Ε σ χ ε δ ί α σ ε  λ ο ι π ό ν  έ κ  

τ ώ ν  έ χ ό ν τ ω ν  τ ή ν  π ρ ό ς  τ ό ν  Β α ρ λ α ά μ  έ π ι σ τ ο λ ή ν  ’κ α θ '  έ λ λ η -  

ν ι κ ή ς  έ π ο ψ ί α ς ’ , ά λ λ '  ί σ ω ς  ή δ ό ν α τ ο  β ρ α δ ύ τ ε ρ ο ν  ν ά  σ υ ν τ ά -  

ζ η  κ α ί  ά λ λ η ν  π ρ α γ μ α τ ε ί α ν ,  έ ν ν ο ώ ν  π ρ ο φ α ν ώ ς  τ ή ν  ά κ ο λ ο υ -  

θ ή σ α σ α ν  δ ε υ τ έ ρ α ν  έ π ι σ τ ο λ ή ν  π ρ ό ς  Β α ρ λ α ά μ 9.

Τ ά  π ε ρ ι σ τ α τ ι κ ά  τ α ϋ τ α  φ α ν ε ρ ώ ν ο υ ν  δ τ ι  ή  Β '  π ρ ό ς  

' Α κ ί ν δ υ ν ο ν  έ π κ π ο λ ή  έ γ ρ ά φ η  μ ε ρ ι κ ο ύ ς  μ ή ν α ς  μ ε τ ά  

τ ή ν  π ρ ώ τ η ν ,  έ ν ι σ χ υ ό μ ε ν α  δ έ  ά π ό  τ ή ν  ε ί δ η σ ι ν  δ π  ή  ά π ο -  

λ ε τ Λ ε ϊ σ α  έ κ ε ί ν η  ά π ά ν τ η σ ι ς  π ρ ό ς  θ ε σ σ α λ ο ν ι κ ε ϊ ς  ε ί χ ε  γ ρ α 

φ ή  « π έ ρ υ σ ι ν » · ,  π ε ρ ί π ο υ  σ υ γ χ ρ ό ν ω ς  μ έ  τ ή ν  π ρ ώ τ η ν ,  ή τ ο ι  τ ό  

φ θ ι ν ό π ω ρ ο  ν  τ ο ϋ  1 3 3 6 ,  έ π π ρ έ π ο υ ν  τ ή ν  τ α π ο θ έ τ η σ ι ν  τ α ύ τ η ς  

ε ί ς  τ ά ς  ά ρ χ ά ς  ή  τ ή ν  ά ν ο ι ζ ι ν  τ ο ϋ  1 3 3 7 .

5. Αύτόθι 7.
·. Αϋτόθι 4. 8.
7. ΑΟτάθι 8.
β. А* п р б с  Β ο ρ Α α ^ μ  24.
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Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η  Α '  Π Ρ Ο Σ  Β Α Ρ Λ Α Α Μ

Περιστατικά συγγραφής

Ό  Β α ρ λ α ά μ  ε ί ς  ά π ά ν τ η σ ι ν  τ ή ς  π ρ ώ τ η ς  έ π ι σ τ ο λ ή ς  π ρ ά ς  

τ ά ν  Ά κ ί ν δ υ ν ο ν  κ α ί  ι ώ ν  ά ν τ ι λ α τ ι ν ι κ ώ ν  π ρ α γ μ α τ ε ι ώ ν  τ ο υ  Π α -  

λ α μ δ  έ σ τ ε ι λ ε  π ρ ά ς  α ύ τ ά ν  έ ν α  έ π ι σ τ ο λ ι μ α ΐ ο ν  λ ό γ ο ν  κ α ί  έ ν  

' γ ρ α μ μ ά τ ι ο ν * 1 2 3, ζ η τ ώ ν  ά π ό  τ ά ν  ' Α γ ι ο ρ ε ί τ η ν  ν* ά π ε υ θ υ ν θ ή  

π ρ ά ς  α ύ τ ά ν  τ ά ν  ί δ ι ο ν  π λ έ ο ν  κ α ί  ο ύ χ ΐ  π ρ ά ς  τ ρ ί τ α  π ρ ό σ ω π α  

ο ΐ α δ ή π σ τ ε  ά π ά ν τ η σ ι ς .  Ό  Π α λ α μ ά ς ,  π ρ ο τ ι θ έ μ ε ν ο ς  ό π ω σ δ ή -  

π ο η ε  ν ’ ά π α ν τ ή σ η ,  ε ύ ρ έ θ η  π ρ ά  δ ι λ ή μ μ α τ ο ς ,  δ ι ό τ ι  ε ί ς  μ έ ν  τ ή ν  

μ ί α ν  έ κ  τ ώ ν  έ π ι σ τ ο λ ώ ν  ά  ά π ο σ τ ο λ ε ύ ς  ά ν ε γ ν ώ ρ ι ζ ε ν  δ τ ι  ό 
' Α γ ι ο ρ ε ί τ η ς  κ α λ ώ ς  ά ν τ ε τ ά χ θ η  * τ ο ϊ ς  μ ή  κ α λ ώ ς  δ ό ζ α σ ι ν ’ , ε ί ς  

δ έ  τ ή ν  ά λ λ η ν  έ λ ε γ ε ,  'κ ά κ ι σ τ α * .  Κ α ί  δ έ ν  έ γ ν ώ ρ ι ζ ε  μ έ ν  π ο ί α  

έ κ  τ ώ ν  δ ύ ο  ά ν τ ε π ρ ο σ ώ π ε υ ε  τ ή ν  γ ν η σ ί α ν  γ ν ώ μ η ν  τ ο ύ τ ο υ ,  

ά λ λ ’ υ π έ θ ε σ ε  ν  δ τ ι  α ϋ τ η  π ρ έ π ε ι  ν ά  ε ί ν α ι  ή  έ κ τ ε ν ε σ τ έ ρ α ,  

δ ι ά  κ α ί  ε ί ς  α ύ τ ή ν  ά π ή ν τ η σ ε ν * .

Δ έ ν  έ κ δ η λ ώ ν ε ι  δ ι ά θ ε σ ι ν  π ρ ά ς  ρ ή ξ ι ν  μ έ  τ ά ν  Κ α λ α β ρ ό ν ,  

τ ο Ο  ό π ο ί ο υ  ά ν α γ ν ω ρ ί ζ ε ι  τ ή ν  ε ύ φ υ ΐ α ν  κ α ί  τ ή ν  π λ ο υ σ ί α ν  

μ ό ρ φ ω σ ι ν .  « Τ Ω  θ ρ έ μ μ α  θ υ μ ή ρ ε ς  τ ή ς  ά ν ω τ ά τ ω  π ε ρ ί  λ ό γ ο υ ς  

π α ι δ ε ί α ς  κ α )  τ ή ς  φ ύ σ ε ι  σ ο φ ί α ς  δ ώ ρ ο ν  π α ρ ά  θ ε ο ύ ,  δ ι ’ α υ 

τ ή ς  κ ε χ α ρ ι σ μ έ ν ο ν  ή μ ί ν ,  έ π ί χ α ρ ι  κ α ί  θ υ μ ή ρ ε ς  κ ρ ά μ α  έ π ι -  

σ τ ή μ η ς  κ α ί  ν ο ϋ ,  δ ι δ α κ τ ο ύ  κ α ί  ά δ ι δ ά κ τ ο υ  φ ω τ ό ς » ' .  Ε κ φ ρ ά 

ζ ε ι  δ έ  δ ι α κ α ή  π ό θ ο ν  ν ά  σ υ ν α ν τ ή σ η  κ α ί  π ε ρ ι π τ υ χ θ ή  α ύ τ ό ν .  

« Ε Ι η ,  σ ο φ ώ τ α τ ε  ό ν δ ρ ώ ν ,  ο ύ κ  ό κ ν ή μ α σ ι  δ ’ ά ν  ε ί π ε ί ν  κ α ί  φ ι -  

λ ο ύ ν τ ω ν  τ ε  κ α ί  φ ι λ ο υ μ έ ν ω ν  ά ρ κ π ε ,  κ α ί  Ι δ ε ϊ ν  ή μ ά ς  ά λ λ ή -  

λ ο υ ς  κ α ί  π ε ρ ι χ υ θ ή ν α ι  ά λ λ ή λ ο ι ς  κ α ί  δ Γ  ά λ λ ή λ ω ν  ά σ π α σ μ ά ν  

ή μ ί ν  γ ε ν έ σ θ α ι  τ ά ν  α ύ τ ά ν  έ ν  ά γ ί φ  φ ι λ ή μ α τ ι » 4. Δ ι α σ κ ε δ ά ζ ε ι  

έ π ί σ η ς  τ ή ν  έ ν τ ύ π ω σ ι ν  τ ο ύ τ ο υ  δ τ ι  τ ά ν  π ρ ο σ έ β α λ ε  δ ι ά  τ ή ς

1. Ή άκτ«νής έπιστολή έΕ«δάθη Οπό Q. SchirO, В ·  г 11 a m 
C a l a b r o  « p i s t o l ·  g r a c h · ,  o. 229*206 (truer. I).

2. A* n p 6 c Β α ρ λ α ά μ  4 tt. Ό  Βαρλαάμ δικαιολογβίται ώς 
πράα τήν άνΠφοοιν Atywv άτι «с άντικ«ιμβν«άς κριτής κατ’ άλλα 
tnaivcf καί κατ’ άλλα φέγ«ι. Q. ScWr6, tpy. |w. a. 280 (tmor.
III. 34 IE ) .

3. A'  rtpdc Β α ρ λ α ά μ  1.
4. Αύτόβι 39.
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π ρ ώ τ η ς  έ κ ε ί ν η ς  π ρ ό ς  Ά κ ί ν δ υ ν ο ν  έ π ι σ τ ο λ ή ς ,  λ έ γ ω ν  δ τ ι  δ έ ν  

ι ό ν  ώ ν ό μ α σ ε ν  έ τ ε ρ ό δ ο ζ ο ν ,  ά λ λ *  ά π λ ώ ς ,  έ ν φ  έ π ή ν ε σ ε  τ ά ς  

ά λ λ α ς  γ ν ώ μ α ς  τ ο υ ,  κ α τ έ κ ρ ι ν ε  μ ί α ν  κ α ί  μ ό ν η ν ,  κ α κ ώ ς  δ έ  

έ ν ό μ ι ο ε ν  ο ύ τ ο ς  δ τ ι  ά π ε κ ά λ ε σ ε  λ ή ρ ο ν  ό λ ό κ λ η ρ ο ν  τ ή ν  έ π ι -  

σ ι ο λ ή ν  τ ο υ * .

Ά ν τ ι θ έ τ ω ς  ε ύ ρ ί σ κ ε ι  δ τ ι  ό  Β α ρ λ α ά μ  ε ί ν α ι  ό  χ ρ ή σ ι μ ο ·  

π ο ι ω ν  τ π κ ρ ά ν  γ ρ α φ ί δ α ,  ό  χ α ρ α κ τ η ρ ί ζ ω ν  α ύ τ ό ν  ώ ς  ά μ α θ ή  

κ α ί  ά π α ί δ ε υ τ ο ν ” κ α ί  δ ι α σ ύ ρ ω ν  τ ο ύ ς  ά σ κ η τ ι κ ο ύ ς  θ ε ο λ ό γ ο υ ς ,  

μ ο λ ο ν ό τ ι  φ ρ ο ν ε ί  δ τ ι  ή  δ ι α φ ω ν ί α  τ ω ν  π ε ρ ι ο ρ ί ζ ε τ α ι  ε ί ς  τ ά ς  

λ έ ξ ε ι ς  μ ό ν ο ν 7. Γ ε ν ι κ ώ ς  ε υ ρ ί σ κ ε ι  τ ή ν  έ τ ο σ τ ο λ ή ν  τ ο ύ τ ο υ  ά ν ο ι -  

κ ο ν ό μ η τ ο ν  κ α ί  δ ε ι κ ν ύ ο υ σ α ν  τ ά ν  φ ι λ ό σ ο φ ο ν  ώ ς  π α ρ α π α ί σ ν τ α  ή  

τ ο υ λ ά χ ι σ τ ο ν  μ α τ α ι ο λ ο γ ο ύ ν τ ο  λ ό γ ψ  ά κ α ί ρ ο υ  π ο λ υ ρ ρ η μ ο -  

σ ύ ν η ς ·

ώ ς  ο υ ν  ό  ά ο κ ό π ω ς  ό δ ο ι π ο ρ ώ ν  μ α τ α ι ο π ο ν ή σ ε ι ,  

ο ύ τ ω ς  ό  ά ο κ ό π ω ς  λ ο γ ο γ ρ α φ ώ ν  μ α τ α ι ο λ ο γ ή σ ε ι ” .

Ή  έ π ι σ τ ο λ ή  α ύ τ η  έ γ ρ ά φ η  σ υ γ χ ρ ό ν ω ς  μ έ  τ ή ν  π ρ ο η γ ο υ -  

μ έ ν η ν  ή τ ο ι  κ α τ ά  τ ά ς  ά ρ χ ά ς  ή  τ ή ν  δ ν ο ι ζ ι ν  τ ο ύ  1 3 3 7 .  Ό  Β α ρ 

λ α ά μ  ά ν τ α π ή ν τ η σ ε  μ ε τ '  ό λ ί γ ο ν  ε ί ς  ύ φ ο ς  β ι α ι ό τ ε ρ ο ν ”.

Π *ρ ι*χόμ*Υ 0*

Ή  έ π ι σ τ ο λ ή  α ύ τ η  έ χ ε ι  ό μ ο ί α ν  κ α τ α σ κ ε υ ή ν  μ έ  τ ή ν  Λ '  

π ρ ά ς  Ά κ ί ν δ υ ν ο ν *  έ π ι γ ρ ά φ ε τ α ι  « π ε ρ ί  ώ ν  έ φ η  δ ύ ο  

ά ρ χ ώ ν  ή  κ α θ '  έ λ λ η ν ι κ ή ς  έ π ο ψ ί α ς »  κ α ί  ά σ χ ο λ ε ί τ α ι  μ έ  τ ά  

δ ύ ο  θ έ μ α τ α  ( 1 4 - 2 1 ,  2 2 - 5 8 ) ,  ί δ ί ω ς  δ έ  μ έ  τ ά  δ ε ύ τ ε ρ ο ν .

Ό  σ υ γ γ ρ α φ ε ύ ς ,  έ π ε ζ η γ ώ ν  τ ά ς  ά π ό ψ ε ι ς  τ ο υ ,  ά ρ ν ε ΐ τ α ι  

δ ι ι  κ α τ η γ ό ρ η σ ε  τ ο ύ ς  Λ α τ ί ν ο υ ς  ώ ς  δ ε  χ υ μ έ ν ο υ ς  δ ύ ο  ά ρ χ ά ς ,  

έ ν φ  δ ι ά  τ ώ ν  λ ό γ ω ν  τ ο υ  ά π λ ώ ς  ύ π ε σ ή μ α ν ε ν  δ τ ι  ά ν α γ κ α ί α  

κ α τ ά λ η ξ ι ς  τ ή ς  δ ι δ α σ κ α λ ί α ς  τ ω ν  ε ί ν α ι  ή  π α ρ α δ ο χ ή  τ ώ ν  δ ύ ο  

ά ρ χ ώ ν .  Έ ξ  β λ λ ο υ  δ μ ω ς  o f  Λ α τ ί ν ο ι ,  έ ν φ  τ ώ ρ α  ό μ ι λ ο ϋ ν  π ε -  5 6

5. Βλ. έν ScMr6. В ·  г I ·  ·  m C  ft I ft b г о « p i s t o l ·  o r · ·  
c h · ,  o. 26· (inior. I, 653).

6. Αύτόθι, о. 243 (intor. I, 351 4Г).

J. Αύτόθι. о. 241 (tnor. I, 306 t l ) .
. A ‘ п р б с  Β α ρ Α α ό μ  7.

t. В* п р б с  Π α λ ο μ β ν ,  Q. SchirO. Ιργ. μν., о. 276-314.

9К
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pi μ ι δ ς  Α ρ χ ή ς ,  Α λ λ ο τ ε  έ δ έ χ ο ν τ ο  δ ύ ο ,  Kcd μ ό ν ο ν  κ α τ ό π ι ν  

σ κ λ η ρ δ ς  π ο λ ε μ ι κ ή ς  ά ν α τ ο λ ι κ ώ ν  θ ε ο λ ό γ ω ν  ή ν α γ κ ά σ θ η σ α ν  ν ’ 

Α λ λ ά ξ ο υ ν  κ α τ ε ύ θ υ ν σ ι ν 1·. Δ έ ν  χ ω ρ ε ί  σ υ μ β ι β α σ μ ό ς  μ έ  τ ά ς  

Α π ό ψ ε ι ς  τ ω ν  κ α ί  δ κ α ρ π ο ι  θ* Α π ο β ο ϋ ν  α ί  π ρ ο σ π ά θ ε ι α ι  του 
Β α ρ λ α ά μ 10 11 12 13 *.

Ε ί ς  τ ό  δ ε ύ τ ε ρ ο ν  μ έ ρ ο ς  τ ή ς  έ π ι σ τ ο λ ή ς  κ α τ α β ά λ λ ε ι  π ρ ο σ 

π ά θ ε ι α ν  σ υ ν τ ρ ι β ή ς  τ ή ς  δ ι α λ ε κ τ ι κ ή ς  μ ε θ ό δ ο υ  τ ο υ  Β α ρ λ α ά μ ,  

ε ύ ρ ί σ κ ω ν  ε ί ς  α ύ τ ή ν  έ σ ω τ ε ρ ι κ ά ς  Α ν τ ι φ ά σ ε ι ς ,  ώ ς  κ α ί  Α ν τ ι -  

θ έ σ ε ι ς  π ρ ό ς  τ ά  π α τ ε ρ ι κ ά  κ ε ί μ ε ν α .  Ό  ά π ο δ ε ι κ τ ι κ ό ς  σ υ λ λ ο γ ι 

σ μ ό ς  ε ί ν α ι  κ α τ ά  τ ό ν  Κ α λ α β ρ ό ν  ά ν α μ φ ι σ β ή τ η τ ο ς  κ α ί  ε υ ρ ί 

σ κ ε ι  κ α θ ο λ ι κ ή ν  ά ν α γ ν ώ ρ ι σ ι ν ·  έ π ο μ έ ν ω ς  μ ό ν ο ν  ε ί ς  τ ό  α ι 

σ θ η τ ό ,  τ ό  Α ν α μ φ ι σ β η τ ή τ ω ς  γ ν ω ρ ι ζ ό μ ε ν α ,  δ ύ ν α τ α ι  ν ’ ά ν α φ έ -  

ρ ε τ α ι .  'Α π ό λ υ τ ο ι  Α ρ χ α ί  δ έ ν  έ χ ο υ ν  ά ν ά γ κ η ν  Α π ο δ ε ί ξ ε ω ς ,  δ ι ό 

τ ι  ε ί ν α ι  α ύ τ α π ό δ ε ι κ τ ο ι ·  δ , τ ι  ε ί ν α ι  τ ό  Α ξ ι ώ μ α τ α  δ ι ό  τ ό ν  γ ε ω -  

μ έ τ ρ η ν  ε ί ν α ι  α ί  Α π ο φ ά ν σ ε ι ς  τ ώ ν  Α γ ί ω ν  Α ν δ ρ ώ ν  ε ί ς  τ ό  θ ε ί α .  

« Π ρ ώ τ ο ν  μ έ ν  γ ό ρ  ο ύ δ ε ί ς  Α π ο δ ε ι κ τ ι κ ό ς  σ υ λ λ ο γ ι σ μ ό ς  έ π ι -  

χ ε ι ρ ε ί  π ρ ώ τ η ν  Α ρ χ ή ν  κ α ί  Α ξ ί ω μ α  δ ε ι κ ν ύ ν α ι » 1*. Ό  Π α λ α μ δ ς  

π ρ ώ τ ο ν  π α ρ α τ η ρ ε ί  δ τ ι  κ α τ ά  τ ή ν  Α ν ω τ έ ρ ω  έ π ι χ ε ι ρ η μ α τ ο λ ο -  

γ ί α ν  π α ρ α β λ έ π ε τ α ι  ή  ύ π ό  τ ο υ  Π ύ ρ ρ ω ν ο ς  δ ρ ν η σ ι ς  π ά σ η ς  ά -  

ξ ί α ς  ε ί ς  π ά ν τ α  σ υ λ λ ο γ ι σ μ ό ν ,  ή  ό π ο ί α  δ ρ ν η σ ι ς  α ϊ ρ ε ι  τ ό  χ α 

ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ό ν  τ ή ς  κ α θ ο λ ι κ ή ς  ά ν α γ ν ω ρ ί σ ε ω ς 1·. Δ ε ύ τ ε ρ ο ν  π α 

ρ α τ η ρ ε ί  δ τ ι ,  έ ά ν  α ί  Α π ο φ ά ν σ ε ι ς  τ ώ ν  Α γ ί ω ν  Α ν δ ρ ώ ν  ε ί ν α ι  

α ύ τ α π ό δ ε ι κ τ ο ι ,  κ α θ ί σ τ α ν τ α ι  π ε ρ ι τ τ ο ί  κ α ί  ο ί  δ ι α λ ε κ τ ι κ ο ί  σ υ λ 

λ ο γ ι σ μ ο ί  τ ο ϋ  σ υ ν α μ ι λ η τ ο Ο  τ ο υ Μ.

Π ε ρ α ι τ έ ρ ω  ό  σ υ γ γ ρ α φ ε ύ ς  ε υ ρ ί σ κ ε ι  Α ν τ ι φ α τ ι κ ή ν  τ ή ν  θ έ -  

σ ι ν  τ ο Ο  Β α ρ λ α ά μ  ώ ς  π ρ ό ς  τ ή ν  γ ν ώ σ ι ν  τ ο Ο  θ ε ο ϋ *  έ ν ψ  Α ν α -  

κ η ρ ύ σ σ ε ι  τ ό ν  θ ε ό ν  Α κ α τ Α λ η π τ ο ν ,  θ ε ω ρ ε ί  τ ο ύ ς  σ ο φ ο ύ ς  « ώ ς  

τ ή ν  θ ε ί α ν  Α ρ χ ή ν  κ α τ α ν ε ν ο η κ ό τ α ς » ,  ώ ς  έ ν ν ο ή σ α ν τ α ς  τ ή ν  

θ ε ί α ν  Α ρ χ ή ν ,  ή  ό π ο ί α  ο δ τ ε  ύ π ό  τ ώ ν  Χ ε ρ ο υ β ί μ  κ α τ α ν ο ε ϊ τ α ι 15

№

10. Etc τήν σύνοδον τής Auwvoc τοΟ 1274. Mansi 24, 81 D.
11. Α* π ρ ό ς  Β α ρ λ α ά μ  18 έί. 19 έ€.
12. Α* π ρ ό ς  Π α λ α μ ά ν ,  Q. Schird, B a r l a a m  C a l  a- 

b r o  p p i a t o l ·  g г а с  ha, o. 243 (έπιατ. I, 49 t€.). Πρβλ. 
ApKmrrtAovc. Μττοφυοικά В 2. 998.

13. А ‘ л р 6 с  Β α ρ λ α ά μ  57.
К  ΑΟτόθι 29.
18. Α ’ πρ άα  Β α ρ λ α ά μ  30. Βλ. Βαρλαάμ. Α ' π ρ ά α  Πα* 

λα μά ν*  SchirO, έργ. μν. ο. 282 (tmor. I, 829 *&).
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Β ε β α ί ω ς  ό  Β α ρ λ α ά μ ,  ά ρ ν ο ύ μ ε ν ο ς  τ ή ν  ά π ό δ ε ι ξ ι ν  κ α ί  ά κ ο -  

λ ο υ θ ώ ν  τ ό ν  Δ ι ο ν ύ σ ι α ν  τ ο υ  ο π ο ί ο υ  έ ρ μ η ν ε υ τ ή ς  ύ π ή ρ ξ ε ν ,  ε ί σ ά -  

γ ε ι  τ ό  σ τ ο ι χ ε ί ο ν  τ η ς  έ λ λ ά μ ψ ε ω ς *  c6ni δ έ  τ ω ν  ύ π έ ρ  ή μ δ ς  

θ έ α ν  δ ε ϊ ν  ά ν ω θ ε ν  π α ρ α γ ε ν έ σ θ α ι  κ α ί  φ ω ς  Δ ν α λ ά μ ψ α ν  ν ο ε 

ρ ό ν ,  δ ι*  ο ύ  έ σ τ ι  τ ο ΐ ς  θ ε ί ο ι ς  σ υ ζ υ γ ε ϊ ν  κ ρ ε ΐ τ τ σ ν  ή  κ α τ ά  ά π ό -  

δ ε ι ξ ί ν  τ ά ς  σ υ ν ε π τ υ γ μ έ ν ο ς  κ α ί  ά π λ α ς  κ α ί  ά μ ε ρ ε ί ς  ά κ ε ί ν α ς  

έ χ ε  ι ν  θ ε ω ρ ί α ς » 1· . Ό  Π α λ α μ ά ς  δ έ ν  θ ά  δ ι ε φ ώ ν ε ι  ε ί ς  τ ο ύ τ ο ,  

α ν  ό  Κ α λ α β ρ ά ς  δ έ ν  έ π ε ξ έ τ ε ι ν ε  τ ή ν  έ λ λ α μ ψ ι ν  ε ί ς  ό λ ο υ ς  

τ ο ύ ς  σ ο φ ο ύ ς ,  κ α ί  ε ί ς  τ ο ύ ς  π ρ ό  Χ ρ ί σ τ ο υ  ζ ή σ α ν τ α ς ,  Ι δ ί ω ς  δ έ  

τ ο ύ ς  ‘Έ λ λ η ν α ς ,  ά ρ ν ε ϊ τ α ι  δ μ ω ς  ν*  ά ν α γ ν ω ρ ί σ η  θ ε ί α ν  έ λ 

λ α μ ψ ι ν  ε ί ς  ά ν θ ρ ώ π ο υ ς  δ ι α κ ρ ι ν ο μ έ ν ο υ ς  έ π ί  τ ύ φ ψ  κ α ί  ά ν -  

θ ρ ω π α ρ ε σ κ ε ί ρ ,  κ α )  έ π ι δ ι δ α μ έ ν ο υ ς  ε ί ς  ά θ ε μ ι τ ο γ α , 'μ ί α ν  κ α ί  

π α ι δ ε ρ α σ τ ί α ν .  " Ο , τ ι  τ υ χ ό ν  ό ρ θ ό ν  δ ι ε τ ύ π ω σ α ν  ο ύ τ ο ι ,  ά ν ε -  

γ ν ω ρ ί σ θ η  κ α ί  υ π ό  τ ώ ν  Π α τ έ ρ ω ν ,  ά λ λ *  α ύ τ ό  ύ π ή ρ ξ ε  π ρ ο ϊ 

ό ν  τ ή ς  ν ο η τ ι κ ή ς  λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς  τ ω ν ,  δ χ ι  φ ω τ ι σ μ ο ύ ,  δ ι ά  ν ά  λ ά 

θ η  δ έ  κ ύ ρ ο ς  κ α ί  ί σ χ ύ ν ,  έ χ ρ ε ι ά σ θ η  ν ά  έ ν α ρ μ ο ν ι σ θ ή  ε ί ς  τ ή , ν  

έ μ μ έ λ ε ι α ν  τ ο ύ  Π ν ε ύ μ α τ ο ς *  ο ί  Π α τ έ ρ ε ς  « κ ό ν  τ ι  τ ώ ν  θ ύ ρ α 

θ ε ν  ο ύ κ  ά π η χ έ ς  ή  κ α ί  τ ο ΰ τ *  ε ί σ π ο ι ο ύ ν τ α ι  κ α ί  έ ν α ρ μ ό ζ ο ν -  

τ α ι  τ ή  έ μ υ ε λ ε ί ς ι  τ ο ύ  Π ν ε ύ μ α τ ο ς » * 17 18. Δ έ ν  υ π ά ρ χ ο υ ν  λ ο ι π ό ν  

β ά σ ε ι ς  δ ι ά  ν ά  κ λ η θ ο ύ ν  'θ α υ μ ά σ ι ο ι * ,  ‘θ ε ά π τ α ι ’ , ' π ε φ ω τ ι σ μ έ ν ο ι *  

ο ί  ά ρ χ α ΐ ο ι  σ ο φ ο ί 1· .  Κ α ί  ε ί ς  τ ό  σ η μ ε ϊ ο ν  τ ο ύ τ ο  ε ί ν α ι  φ α ν ε ρ ό ν  

δ τ ι  ό  σ υ γ γ ρ α φ ε ύ ς  δ ι α β λ έ π ε ι  π ρ ο σ π ά θ ε ι α ν  τ ο ύ  Κ α λ α β ρ ο ύ  

π ρ ό ς  μ ε ί ω σ ι ν  τ ώ ν  Π α τ έ ρ ω ν  τ ή ς  Ε κ κ λ η σ ί α ς ,  δ π ε ρ  ά ρ ν ε ϊ τ α ι  

ο ύ τ ο ς  έ ν τ ό ν ω ς  ε ί ς  τ ή ν  έ π ο μ έ ν η ν  έ π κ π ο λ ή ν  τ ο υ 1· .  Δ έ ν  ε ί ν α ι  

δ υ ν α τ ό ν  ν *  ά ξ ι ω θ ο ύ ν  έ λ λ ά μ ψ ε ω ς  δ λ σ ι  ο ί  σ ο φ ο ί ,  κ α ί  ο !  έ κ τ ό ς  

Χ ρ ι σ τ ο ύ ,  δ ι ά π  τ ό  δ ώ ρ ο ν  τ ο ύ τ ο  έ π ι φ υ λ ά σ σ ε τ α ι  ε ί ς  μ ό ν ο υ ς  

τ ο ύ ς  χ ρ ι σ τ ι α ν ο ύ ς ,  κ α ί  έ ξ  α ύ τ ώ ν  π ά λ ι ν  μ ό ν ο ν  ε ί ς  ό σ ο υ ς  έ 

χ ο υ ν  * κ ε χ α ρ ι τ ω μ έ ν η ν  ψ υ χ ή ν * * · ,  ε ί ς  ό σ ο υ ς  τ ό  ν ο ε ρ ό ν  τ ή ς  ψ υ 

χ ή ς  έ χ ε ι  τ ε λ ε ι ω θ ή  δ ι ά  τ ο ύ  ν ο ε ρ ο ύ  κ α ί  ά λ ή θ ο υ ς  φ ω τ ό ς * ’ .

18. А* п р б с  Β α ρ λ α ά μ  34. Βλ. Βαρλαάμ, £ργ. μν., Schi- 
Γό, Сру. μν. ο. 282 (έπιστ. I. 835

17. Α* πρ ά α  Β α ρ λ α ά μ  31.
18. Αάτάβι 22.
18. Βαρλαάμ, Β' πράο Παλαμάν,  Schird, В а г I a am С  л- 

l a b r o  « p i s t o l ·  g r e c h · ,  о. 305 (tmor. III).
20. A* π ρ ό ς  Β α ρ λ α ά μ  44.
21. Αάτάθι 41.
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Ή  θ έ σ ι ς  τ ο ϋ  Π α λ α μ δ  έ ν α ν τ ι  τ ο υ  π ρ ο β λ ή μ α τ ο ς  σ υ ν ο ψ ί 

ζ ε τ α ι  ε ί ς  τ ό  κ ά τ ω θ ι  χ ω ρ ί ο ν .  « Τ ό  γ ο ϋ ν  θ ε ι ο ν  κ ρ ε ϊ τ τ ο ν  π α ν τ ό ς  

ύ π ά ρ χ ο ν  ν ο ϋ  κ α ί  λ ό γ ο υ  κ α ί  ύ π έ ρ  τ ή ν  δ ι α λ ε κ τ ι κ ή ν  έ σ τ ι  κ α ι  

ύ π έ ρ  τ ή ν  ά π ο δ ε ι κ τ ι κ ή ν *  έ π α φ ή  γ ά ρ  α ύ τ ο ϋ  ο υ κ  έ σ τ ι ν  ο ϋ τ ε  έ π ι -  

σ τ ή μ η  κ α ί  ά λ ω ς  ύ π έ ρ  τ ή ν  σ υ λ λ ο γ ι σ τ ι κ ή ν  π δ σ α ν  έ φ ο δ ό ν  έ- 

σ τ ι ν .  * Α λ λ ά  σ υ λ λ ο γ ί ζ ε ο θ α ι  π ε ρ ί  τ ω ν  θ ε ί ω ν  έ ρ γ ψ  υ π ό  τ ω ν  

π α τ έ ρ ω ν  έ δ ι δ ά χ θ η μ ε ν .  Π ώ ς  ο ΰ ν  τ ο ύ τ ο υ ς  τ ο ύ ς  σ υ λ λ ο γ ι σ μ ο ύ ς  

π ρ ο σ α γ ο ρ ε ύ σ ω μ ε ν ;  ' Ω ς  o i  δ ι δ ά ξ α ν τ ε ς  π ά ν τ ε ς ,  ε ί  μ ή  έ ν  π ε ι -  

θ ο ϊ ς  ά ν θ ρ ω π ί ν η ς  σ ο φ ί α ς  λ ό γ ο ι ς  ά λ λ ά  θ ε ι ω δ ώ ς  τ ό  θ ε ί α  μ έ τ ι -  

μ ε ν ,  έ κ  τ ή ς  π ν ε υ μ α τ ο κ ι ν ή τ ο υ  τ ω ν  θ ε ο λ ό γ ω ν  δ υ ν ά μ ε ω ς ·  ά π ο -  

δ ε ι κ τ ι κ ο ύ ς  δ ’ ώ ν ό μ α σ α ν  έ κ ε ϊ ν ο ι ,  κ α θ ά π ε ρ  ά ν ω τ έ ρ ω  δ έ δ ε ι -  

κ τ α ι > ” . Ε ί ν α ι  δ έ  ά π ο δ ε ι κ τ ι κ ο ί  ύ π ό  τ ή ν  έ ν ν ο ι α ν  τ ο ϋ  κ α θ ο λ ι -  

κ ο ϋ  κ ύ ρ ο υ ς .  Ε π ο μ έ ν ω ς  ό π ω ς  ή μ ε ϊ ς  ύ μ ν ο υ μ ε ν  τ ό  θ ε ι ο ν ,  α ν  

κ α ί  ε ί ν α ι  τ ο ϋ τ ο  ύ π έ ρ  ύ μ ν ο ν ,  ο δ τ ω  κ α ί  τ ό  ό π ο δ ε ι κ ν ύ ο μ ε ν ,  

δ ν  κ α ί  ε ί ν α ι  ύ π έ ρ  ά π ό δ ε ι ξ ι ν ”

Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η  Β '  Π Ρ Ο Σ  Β Α Ρ Λ Α Α Μ  

Пшдчпапнй σνγγραφής

Ό  Π α λ α μ δ ς  ε ί χ ε  δ η λ ώ σ ε ι  ε ί ς  τ ή ν  δ ε υ τ έ ρ α ν  π ρ ό ς  Ά -  

κ ί ν δ υ ν ο ν  έ π κ π ο λ ή ν ,  δ τ ι  δ έ ν  ε ί χ ε ν  ε ί ς  τ ή ν  δ ι ά θ ε σ ί ν  τ ο υ  έ -  

π α ρ κ ή  χ ρ ό ν ο ν  δ ι*  ό λ ο κ λ η ρ ω π κ ή ν  ά ν α ί ρ ε σ ι ν  τ ω ν  Ι σ χ υ ρ ι σ μ ώ ν  

τ ο ϋ  Β α ρ λ α ά μ  μ έ  τ ή ν  π ρ ό ς  τ ο ϋ τ ο ν  έ π τ σ τ ο λ ή ν  κ α ί  δ τ ι  έ σ κ ό -  

π ε υ ε  ν ό  σ υ ν τ ά ξ η  κ α ί  δ λ λ η ν  π ρ α γ μ α τ ε ί α ν  π ε ρ ί  τ ο ϋ  θ έ μ α τ ο ς ,  

τ ρ ί τ η ν  κ α τ ά  σ ε ι ρ ά ν  μ ε τ ά  τ ά ς  π ρ ώ τ ο ς  έ π ι σ τ ο λ ά ς  π ρ ό ς  Ά κ ί ν -  

δ υ ν ο ν  κ α ί  π ρ ό ς  Β α ρ λ α ά μ ,  ε ύ χ ό μ ε ν ο ς  ν ά  μ ή  χ ρ ε ι α σ θ ή  Τ ε τ ά ρ 

τ η * 1. Ά τ υ χ ώ ς  έ χ ρ ε ι ά σ θ η σ α ν  π ά μ π ο λ λ α ι .

Ή  τ ρ ί τ η  α ύ τ ή  π ρ α γ μ α τ ε ί α  έ γ ρ ά φ η  π ρ ά γ μ α τ ι  ά λ ί γ ο υ ς  μ ή 

ν α ς  μ ε τ ά  τ ή ν  π ρ ώ τ η ν ,  Ι σ ω ς  κ α τ ά  τ ό  θ έ ρ ο ς  τ ο ϋ  1 3 3 7 .  Ό  σ υ ν 

τ ά κ τ η ς  6 έ ν  ε ί χ ε ν  ά κ ό μ η  γ ν ώ α ν  τ ή ς  δ ε υ τ έ ρ α ς  π ρ ό ς  α υ τ ό ν  έ -  

π ι σ τ ο λ ή ς  τ ο ϋ  Β α ρ λ α ά μ ,  ά λ λ *  έ γ ν ώ ρ ι ζ ε ν  ή δ η  τ ά ς  π ρ ώ τ ο ς  έ -  

π ι θ έ σ ε ι ς  τ ο ύ τ ο υ  κ α τ ά  τ ή ς  ή σ υ χ α ο τ ι κ ή ς  μ ε θ ό δ ο υ .  Δ ι ά  τ ο ϋ τ ο

23. ΑΟτόθι 33.
23. Αύτόθι 88.
1. В* п р б с  ‘Α κ ί ν δ υ ν ο *  3.
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κ α ι  τ ό  ΰ φ ο ς  τ η ς  δ έ ν  ε ί ν α ι  τ ό σ ο ν  ή π ι ο ν  δ σ ο ν  τ ή ς  π ρ ο η γ ο υ -  

μ έ ν η ς  Ε π ι σ τ ο λ ή ς .

Τ ά  π ρ ο η γ ο ύ μ ε ν α  τ ρ ί α  γ ρ α π τ ά  το υ *  Π α λ α μ α  κ α ί  δ σ α  ά -  

κ ό μ η  Ε κ θ έ τ ο υ ν  Ε κ τ ε ν έ σ τ α τ α  τ ά ς  γ ν ώ μ ο ς  τ ο υ ,  έ χ ο υ ν  Ε π ι σ τ ο 

λ ι κ ή ν  μ ο ρ φ ή ν .  Τ ό  π α ρ ό ν  ά ν τ ι θ έ τ ω ς ,  μ ή  π ε ρ ι κ λ ε ΐ σ ν  σ τ ο ι 

χ ε ί α  π ρ ο σ ω π ι κ ο ύ  δ ι α λ ό γ ο υ  μ ε τ α ξ ύ  ‘Ε γ ώ *  κ α ί  'σ υ * ,  δ έ ν  ε ί ν α ι  

Ε π ι σ τ ο λ ή .  Ό μ ι λ ε ;  π ε ρ ί  τ ο υ  Β α ρ λ α ά μ  π ά ν τ ο τ ε  ε ί ς  τ ρ ί τ ο ν  π ρ ό -  

ο ω π ο ν  κ α ί  μ ό ν ο ν  ρ η τ ο ρ ι κ ώ ς  χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ε ί  Ε ν ί ο τ ε  τ ό  ' σ ύ \  Έ -  

γ ρ ά φ η  λ ο ι π ό ν  ώ ς  π ρ α γ μ α τ ε ί α  κ α ί  π ι θ α ν ώ ς  Ε σ τ ά λ η  ε ί ς  π ε ρ ι σ 

σ ό τ ε ρ α  τ ο υ  Ε ν ό ς  ό ν τ ί γ ρ α φ α  ε ί ς  τ ή ν  Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η ν .

Π ε ρ ιε χ ό μ ε ν ο *

Ε ν τ α ύ θ α  ό  Π α λ α μ δ ς  π ε ρ ι ο ρ ί ζ ε τ α ι  ε ί ς  τ ό  δ ε ύ τ ε ρ ο ν  μ ό 

ν ο ν  τ ω ν  δ ύ ο  π ρ ο β λ η μ ά τ ω ν  τ ό  ό π ο ι α  Ε χ ώ ρ ι ζ ο ν  τ ο ύ ς  δ ύ ο  Α ν τ ι -  

π ό λ ο υ ς ,  τ ό  π ε ρ ί  δ ι α λ ε κ τ ι κ ή ς  κ α ί  ά π ο δ ε ί ξ ε ω ς ,  ώ ς  δ ε ι κ ν ύ ε ι  

κ α ί  ή  Ε π ι γ ρ α φ ή *  « π ρ ό ς  τ ό ν  α ΰ τ ό ν  Β α ρ λ α ά μ ,  γ ρ ά φ ο ν τ α  δ τ ι  

ο ύ κ  Ε σ τ ι ν  ά π ό δ ε ι ξ ι ς  έ π *  ο ύ δ ε ν ό ς  τ ω ν  θ ε ί ω ν ,  έ λ ε γ χ ο ς  δ τ ι  έ -  

σ τ ι ν  Ε φ ’ ώ ν  κ α ί  δ τ ι  κ υ ρ ί ω ς  ά π ό δ ε ι ξ ι ς  α ύ τ η » .  Έ θ ε ώ ρ η σ ε ν  Ε 

π α ρ κ ή  τ ή ν  π ρ ο η γ ο υ μ έ ν η ν  π ε ρ ί  τ ο Ο  π ρ ώ τ ο υ  π ρ ο β λ ή μ α τ ο ς  κ α ί  

έ κ ρ ι ν ε ν  δ π  ό  Β α ρ λ α ά μ  δ έ ν  ε ί χ ε  π λ έ ο ν  Α ν τ ι ρ ρ ή σ ε ι ς  Ε π *  α υ 

τ ή ς ,  ά φ ο υ  μ ά λ ι σ τ α ,  ώ ς  Ε β ε β α ί ω ν ε ν  α ύ τ ό ς  ό  Β α ρ λ α ά μ ,  ε ί χ ε ν  

ά φ α ι ρ έ σ ε ι  τ ή ν  φ ρ ά σ ι ν  ' ή  Ε κ  τ ή ς  ά ρ χ ή ς  ά ρ χ ή *  ό π ό  τ ό ς  π ρ α 

γ μ α τ ε ί α ς  ί ο υ * .

Ό  Κ α λ α β ρ ό ς  θ έ λ ω ν  ν ό  κ α τ α π ο λ ε μ ή σ η  τ ο ύ ς  λ α τ ι ν ι κ ο ύ ς  

ι σ χ υ ρ ι σ μ ο ύ ς  ά π Ε ρ ρ ι ψ ε  τ ε λ ε ί ω ς  τ ό ν  Α π ο δ ε ι χ τ ι κ ό ν  σ υ λ λ ο γ ι 

σ μ ό ν  μ έ  κ ί ν δ υ ν ο ν  ν ό  σ υ μ π α ρ α σ ύ ρ η  κ α ί  τ ή ν  π α τ ε ρ ι κ ή ν  π α -  

p a e o a i v ’ . Τ ο ύ τ ο  ά π ε τ έ λ ε σ ε  τ ή ν  κ υ ρ ί α ν  α ί τ ί α ν  τ ή ς  π ρ ό ς  α ύ -  

τ ό ν  ά ν τ ι θ Ε σ ε ω ς  τ ο υ  'Α γ ι ο ρ ε ί τ ο υ ,  ό  ό π ο ι ο ς  Ε π ’ α ύ τ ο υ  Α κ ρ ι 

β ώ ς  Ε π ι μ έ ν ε ι .  Ό  Β α ρ λ α ά μ  δ η λ α δ ή  ή θ έ λ η σ ε  ν *  Α ν α σ κ ε υ ά σ η  

δ ι ό  μ ι α ς  ώ ς  σ ο φ ί σ μ α τ α  τ ό  Ε π ι χ ε ι ρ ή μ α τ α  ι ώ ν  Λ α τ ί ν ω ν  π ε ρ ί  

Ε κ π ο ρ ε ύ σ ε ω ς  κ α ί  Ε κ  τ ο ύ  Υ ίο Ο . Τ ο ύ  ή τ ο  δ έ  ε δ κ ο λ ο ν  ν *  ά π ο δ ε ί -  

ξ η  δ η  ο !  σ υ λ λ ο γ ι σ μ ο ί  τ ω ν  δ έ ν  ή σ α ν  δ ι α λ ε κ τ ι κ ο ί ,  Ε φ *  δ σ ο ν  2 3

2. А* прбс  Βαρλαάμ  18 «οΐ Βορλοάμ, Α’ π ρ ό ς  Π ό
λα μ 8 ν, Ο. Schir6, BarUam Calabro opiitola gracha, о. 289 
(imor. I, 955 ftC.).

3. B* π ρ ό ς  Βαρλαάμ 5, 18.
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τ ό  δ ε δ ο μ έ ν ο ν  ή τ ο  έ ξ  ί σ ο υ  μ έ  ι ό  σ υ μ π έ ρ α σ μ α  ά γ ν ω σ τ ο ν ·  π ρ ο ς  

κ α τ ο χ ύ ρ ω σ ί ν  δ μ ω ς  τ ο υ  δ τ ι  ο ύ τ ε  Α π ο δ ε ι κ τ ι κ ή ν  ί σ χ ύ ν  ε ι χ ο ν ,  

Α π έ ρ ρ ι ψ ε ν  ό λ ο σ χ ε ρ ώ ς  τ ή ν  χ ρ ή σ ι ν  τ ο υ  Α π ο δ ε ι κ τ ι κ ο ύ  σ υ λ λ ο 

γ ι σ μ ο ύ  έ π ϊ  τ ω ν  θ ε ί ω ν 4 5 *. Σ χ ε τ ι κ ή ν  δ ή λ ω σ ι ν ,  π ε ρ ι ε χ ο μ έ ν η ν  ε ί ς  

τ ά  ά ν τ ι λ α τ ι ν ι κ ά  έ ρ γ α  τ ο υ  Β α ρ λ α ά μ ,  έ θ ε σ ε ν  ό  Π α λ α μ α ς  ε ί ς  

τ ή ν  έ π ι γ ρ α φ ή ν  τ ή ς  π α ρ ο ύ σ η ς  π ρ α γ μ α τ ε ί α ς *  « δ τ ι  ο υ κ  έ σ π ν  

Α π ό δ ε ι ξ ι ς  έ π ’ ο ύ δ ε ν ό ς  τ ω ν  θ ε ί ω ν » .

Ά ρ χ α !  τ ή ς  Α π ο δ ε ί ξ ε ω ς ,  ή τ ι ς  έ χ ε ι  έ φ α ρ μ ο γ ή ν  ε ί ς  μ ό ν α  

τ ά  κ α τ ’ α ϊ σ θ η σ ι ν  φ α ι ν ό μ ε ν α ,  ε ί ν α ι  α ί  κ ο ι ν ά !  έ ν ν ο ι α ι  κ α !  τ ά  

Α ξ ι ώ μ α τ α .  * Α λ λ *  α !  κ ο ι ν ά !  έ ν ν ο ι α ι  κ α !  τ ά  Α ξ ι ώ μ α τ α  π ρ ο η -  

γ ο Ο ν τ α ι  τ ω ν  ύ π ά  Α π ό δ ε ι ξ ι ν  φ α ι ν ο μ έ ν ω ν ,  δ ι ά  κ α !  έ χ ο υ ν  Α π ο 

δ ε ι κ τ ι κ ή ν  ί σ χ ύ ν ,  μ ή  π ρ ο η γ ο ύ μ ε ν α  δ έ  π ρ ο φ α ν ώ ς  τ ω ν  θ ε ί ω ν  

δ έ ν  δ ύ ν α ν τ α ι  ν ά  έ χ ο υ ν  ε ί ς  α ύ τ ά  έ φ α ρ μ ο γ ή ν * .  Ε ί ς  κ α τ ο χ υ -  

ρ ω σ ί ν  τ ή ς  γ ν ώ μ η ς  τ α ύ τ η ς  έ π ε κ α λ ε ϊ τ ο  τ τ λ ή ν  τ ο Ο  Ά ρ ι σ τ ο τ έ  

λ ο υ ς  κ α !  τ ά ν  Δ ι ο ν ύ σ ι ο ν .  Δ ι ά  τ ή ς  Α π ο β ο λ ή ς  τ ή ς  Α π ο δ ε ί ξ ε ω ς  

π ρ ο ξ ε ν ε ϊ τ α ι  κ ε ν ό ν ,  τ ά  ό π ο ι ο ν  κ α λ ύ π τ ε τ α ι  δ Γ  ά λ λ ω ν  μ έ σ ω ν  

έ π α φ ή ς  μ έ  τ ά  θ ε ϊ ο ν ,  τ ή ς  ' έ π ο ψ ί α ς ' ,  ε ί ς  τ ή ν  ό π ο ί α ν  ά ν ή χ θ η -  

σ α ν  ο ί  σ ο φ ο ί  κ α !  ο !  Π α τ έ ρ ε ς ,  κ α !  τ ο ύ  ’δ ι α λ ε κ τ ι κ ο ύ  σ υ λ λ ο γ ι 

σ μ ο ύ ' ,  ό  ό π ο ι ο ς  Α π λ ώ ς  Α π ο β λ έ π ε ι  ε ί ς  δ κ ι σ ά φ η σ ι ν  τ ώ ν  ε κ  

τ ή ς  έ π ο ψ ί α ς  π α ρ α σ τ ά σ ε ω ν .

Ό  Π α λ α μ δ ς  δ ι α β λ έ π ε ι  Α ν τ ι φ ά σ ε ι ς  ε ί ς  τ ή ν  π ε ρ ί  ά π ο -  

δ ε ί ξ ε ω ς  Α ρ ι σ τ ο τ ε λ ι κ ή ν  θ ε ω ρ ί α ν .  " Α ν  ή  ά π ό δ ε ι ξ ι ς  ε ί ν α ι  ύ π ό -  

λ η ψ ι ς  β ε θ α ί α  κ α !  Α μ ε τ ά π ε ι σ τ ο ς ,  ώ ς  δ ι ε τ ύ π ω ν ε ν  ό  ' Α ρ ι σ τ ο τ έ 

λ η ς ,  ε ί ν α ι  Α δ ύ ν α τ ο ς  ή  έ φ α ρ μ ο γ ή  α ύ τ ή ς  ε ί ς  τ ά  φ θ α ρ τ ά  Α ν τ ι 

κ ε ί μ ε ν α ,  ή  π ε ρ ί  τ ώ ν  ό π ο ί ω ν  π ε ί ρ α  ε ί ν α ι  σ υ χ ν ά χ ι ς  σ φ α λ ε ρ ά .  

Τ ο ύ τ ο  ά ν ε γ ν ώ ρ ι ζ ε  κ α !  α ύ τ ό ς  ό  'Α ρ ι σ τ ο τ έ λ η ς ,  ά μ ο λ ο γ ώ ν  δ τ ι  

« τ ώ ν  φ θ α ρ τ ώ ν  ά π ό δ ε ι ξ ι ς  ο ύ κ  έ σ τ ι » · ,  δ ι ό τ ι  ε ί ς  α υ τ ό  ί σ χ ύ ε ι  

ή  π α ρ α τ ή ρ η σ ι ς .  Ή  ά π ό δ ε ι ξ ι ς  λ ο ι π ό ν  ε ί ν α ι  δ υ ν α τ ό ν  ν ά  ί σ χ ύ -  

σ η  μ ό ν ο ν  έ π !  τ ώ ν  ά ΐ δ ί ω ν  κ α !  Α φ θ ά ρ τ ω ν ,  Α λ λ ά  τ ή ν  έ π !  τ ο ύ  

Β ε ο ύ  ί σ χ ύ ν  Α μ φ ι σ β η τ ο ύ ν  κ α !  ό  ' Α ρ ι σ τ ο τ έ λ η ς  κ α !  ό  Β α ρ λ α ά μ ,  

μ έ  τ ό ν  ί σ χ υ ρ κ τ ι ό ν  δ τ ι  ό  θ ε ό ς  π ρ ο η γ ε ί τ α ι  π α ν τ ό ς  Α π ο δ ε ι κ τ ι 

κ ο ύ  μ έ σ ο υ .  Α π ο κ λ ε ι σ μ έ ν η ς  δ έ  Α π '  α ύ τ ο ύ  τ ή ς  ά π ο δ ε ί ξ ε ω ς ,

4. Αύτόβι 2.
5. В πράα Β αρ λα άμ  S3 59. Βλ. А' прбс  Α- 

κ ί ν δ υ ν ο ν  10.
9. ‘Α ν α λ υ τ ι κ ή ν  ύοτέρων 1, 9 (Firmirt. Didot о. 129).
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μ έ ν ε ι  ό  δ ι α λ ε κ τ ι κ ό ς  σ υ λ λ ο γ ι σ μ ό ς ,  τ ό ν  ό π ο ι ο ν  ό  Π α λ α μ α ς  

θ ε ω ρ ε ί  Ι κ α ν ό ν  μ ό ν ο ν  ν ά  δ ι α σ κ ε δ ά σ η  τ ή . ν  σ υ ζ η τ η τ ι κ ή ν  π ε ρ ι έ ρ 

γ ε ι α ν ,  π ρ ά γ μ α  τ ό  ό π ο ι ο ν  ο μ ο λ ο γ ε ί  μ έ ν  κ α ί  ό  Β α ρ λ α ά μ ,  λ η 

σ μ ο ν ε ί  δ μ ω ς  ε ί ς  τ ή ν  π ρ ά ξ ι ν 7 * 9 10.

' Ω ς  π ρ ό ς  τ ή ν  θ ε ο π τ ί α ν  τ ω ν  ά ρ χ α ί ω ν  σ ο φ ώ ν  ό  Π α λ α μ α ς  

σ η μ ε ι ώ ν ε ι  Ι δ ί ω ς  τ ό ς  μ ε τ α ξ ύ  Π λ ά τ ω ν ο ς  κ α ί  Ά ρ ι σ τ ο τ έ λ ο υ ς  

ά ν π θ έ σ ε ι ς  κ α ί  τ ο ν ί ζ ε ι  τ ή ν  δ ι ά κ ρ ι σ ι ν  μ ε τ α ξ ύ  θ ε ο π τ ί α ς  ώ ς  

π ν ε υ μ α τ ι κ ή ς  έ μ π ε ι ρ ί α ς ,  τ ή ν  ά π ο ί α ν  δ έ ν  ή τ ο  δ υ ν α τ ό ν  ν ά  

έ χ ο υ ν  ο υ τ ο ι ,  κ α ί  θ ε ο λ ο γ ί α ς  ώ ς  δ ι α λ ε κ τ ι κ ή ς  έ π ι σ τ ή μ η ς · .

* Έ π ε ι τ α  ό  σ υ γ γ ρ α φ ε ύ ς  π ρ ο β ά λ λ ε ι  τ ή ν  ί δ ι κ ή ν  τ ο υ  ά π ό -  

δ ε ι ξ ι ν ,  ή  ό π ο ί α  σ τ η ρ ί ζ ε τ α ι  τ φ ω τ ί σ τ ω ς  ε ! ς  τ ή ν  α ύ θ ε ν τ ί α ν  κ α ί  

κ α τ ά  δ ε ύ τ ε ρ ο ν  λ ό γ ο ν  ε ί ς  τ ά ς  κ ο ι ν ό ς  έ ν ν ο ί α ς .  Ή  δ ι α φ ο ρ ά  

α ύ τ η  έ ν ν ο ί α ς  τ ο ύ  ό ρ ο υ  * ά π ό δ ε ι ξ ι ς *  έ φ ε ρ ε  τ ή ν  ά ν τ ί θ ε σ ί ν  τ ω ν  

δ ύ ο  θ ε ο λ ό γ ω ν .  Τ ό ν  ά π ο δ ε ι χ τ ι κ ό ν  δ έ  σ υ λ λ ο γ ι σ μ ό ν  δ έ χ ο ν τ α ι  

6 χ ι  μ ό ν ο ν  ο ί  ά λ λ ο ι  Π α τ έ ρ ε ς ,  ά λ λ ά  κ α ί  α ύ τ ό ς  ό  Δ ι ο ν ύ σ ι ο ς ,  

τ ό ν  ό π ο ι ο ν  τ ό σ ο ν  π ο λ ύ  έ τ α κ α λ ε ί τ α ι  ό  Β α ρ λ α ά μ *  « δ ι τ τ ή ν  ε ί 

ν α ι  τ ή ν  τ ω ν  θ ε ο λ ό γ ω ν  π α ρ ά δ ο σ ι ν ,  τ ή ν  μ έ ν  ά π ό ρ ρ η τ ο ν  κ α ί  

μ υ σ τ ι κ ή ν ,  τ ή ν  δ έ  έ μ φ α ν ή  κ α ί  γ ν ω ρ ι μ ω τ έ ρ α ν *  κ α ί  τ ή ν  μ έ ν  

σ υ μ β ο λ ι κ ή ν  κ α ί  τ ε λ ε σ τ ι κ ή ν ,  τ ή ν  δ έ  φ ι λ ό σ ο φ ο ν  κ α ί  ά π ο δ ε ι κ τ ι -  

κ ή ν *  κ α ί  σ υ μ π λ έ κ ε τ α ι  τ φ  ρ η τ φ  τ ό  ά ρ ρ η τ ο ν .  K c d  τ ό  μ έ ν  π ε ί 

θ ε ι  κ α ί  χ α τ α δ ε ί τ α ι  τ ω ν  λ ε γ ο μ έ ν ω ν  τ ή ν  ά λ ή θ ε ι α ν ,  τ ό  δ έ  δ ρ $  

κ α ί  έ ν ι δ ρ ύ ε ι  τ φ  θ ε φ  τ α ί ς  ά δ ι δ ά κ τ ο ι ς  μ υ σ τ α γ ω γ ί α ι ς » * .  Β ε 

β α ί ω ς  κ α ί  π ά λ ι ν  θ έ τ ε ι  δ ρ ι α  ό  σ υ γ γ ρ α φ ε ύ ς  ε ί ς  τ ή ν  δ ύ ν α μ ι ν  

τ ή ς  ό π ο δ ε ί ξ ε ω ς .

Ό  Π α λ α μ ά ς  ά ν ε υ ρ ί σ κ ε ι  τ ή ν  α ί τ ί α ν  τ ή ς  έ ι α θ έ σ ε ω ς  τ ο υ  

Β α ρ λ α ά μ  ε ί ς  τ ό  δ τ ι  ο δ τ ο ς  ε ί ν α ι  * ψ υ χ ι κ ό ς ’ ,  μ ή  δ ε χ ό μ ε ν ο ς  τ ά  

τ ο υ  Π ν ε ύ μ α τ ο ς .  Δ ι ά  τ ο ύ τ ο  έ κ ι ν ή θ η  έ ν α ν τ ί ο ν  τ ω ν  δ ι δ α σ κ ά λ ω ν  

τ ο υ  π ν ε ύ μ α ι χ ο ύ  β ί ο υ ,  μ ό λ ι ς  έ π λ η ρ ο φ ο ρ ή θ η  π ε ρ ί  τ ή ς  φ υ σ ι κ ο -  

ψ υ χ ι κ ή ς  μ ε θ ό δ ο υ ,  μ έ  τ ή ν  ό π ο ί α ν  ώ ρ κ η ι έ ν σ ι  ά ρ χ ά ρ ι ο ι  μ ο ν α 

χ ο ί  έ π ε χ ε ί ρ ο υ ν  ν ά  σ υ γ κ ε ν τ ρ ώ σ ο υ ν  τ ή ν  π ρ ο σ ο χ ή ν  τ ω ν  ε ι ς  

έ α υ τ ο ύ ς ,  κ α ί  μ ά λ ι σ τ α  ι ο ύ ς  κ α τ η γ ό ρ η σ ε  δ ι ά  τ α ύ τ η ν  ε ί ς  τ ή ν  

σ ύ ν ο δ ο ν 1· .

7. θ ’ п р б с  Β α ρ λ α ά μ  10t€.
9. *Εργ μν. 52.
9. Διον. Apconoyhou (*сиб.). ’E m  от о λ ή 9. PG 3, 1105D. 

T6 x«ptev ηορηλλαγμ*νον *v В’ п р б с  Β α ρ λ α ά μ  20.
10. В’ п р б с  Β ο ρ λ ο ά μ  496С.
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Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η  Γ '  Π Ρ Ο Σ  Α Κ Ι Ν Δ Υ Ν Ο Ν

Περιστατικά συγγραφής

Κ α ί  ή  π α ρ ο Ο σ α  έ π κ π ο λ ή  φ έ ρ ε ι  τ ή ν  μ ο ρ φ ή ν  π ρ α γ μ α τ ε ί 

α ς  ά π ο λ σ γ η τ ι κ ή ς  κ α ί  ά ν α ι ρ ε τ ι κ ή ς ,  ε ί ς  τ ό  τ έ λ ο ς  τ ή ς  ά π ο ί α ς  

π ρ ο σ ε τ έ θ η σ α ν  τ ρ ε ί ς  π α ρ ά γ ρ α φ ο ι  π ρ ο σ ω π ι κ ο ύ  π ε ρ ι ε χ ο μ έ ν ο υ .  

Α κ ρ ι β ώ ς  ε ί ς  τ ά ς  π α ρ α γ ρ ά φ ο υ ς  α ύ τ ά ς 1 ε ύ ρ ί σ κ ο μ ε ν  δ ι ή γ η σ ι ν  

π ε ρ ί  τ ώ ν  π ε ρ ι σ τ α τ ι κ ώ ν  τ ή ς  σ υ γ γ ρ α φ ή ς .  * Ό τ ε  ό  Β α ρ λ α ά μ  ά -  

π ε φ ά ν θ η  δ π  α ΐ  θ ε ΐ α ι  έ ν έ ρ γ ε ι α ι  ε ί ν α ι  κ τ ι σ τ α ί ,  ό  Π α λ α μ δ ς ,  

κ α ί τ ο ι  δ ι α φ ω ν ώ ν  κ α τ '  ά ρ χ ή ν ,  δ έ ν  έ β ι ά σ θ η  ν *  ά π α ν τ ή σ η  π ρ ϊ ν  

έ ρ ε υ ν ή σ η *  π ρ ο ε κ ά λ ε σ ε  μ ά λ κ τ τ α  τ ο ϋ τ ο ν  ε ί ς  σ υ ζ ή τ η σ ι ν ,  κ α τ ά  

τ ή ν  δ ι ά ρ κ ε ι α ν  τ ή ς  ό π ο ί α ς  ο δ τ ο ς  « υ π έ π τ υ ξ ε  κ α ί  ο ύ δ έ  γ ρ ύ ξ α ι  

έ τ ό λ μ η σ ε ,  π ο λ λ ώ ν  π α ρ ό ν τ ω ν » .  ν Ε π ε ι τ α  ό  Π α λ α μ δ ς  ή ν α γ κ ά -  

ο θ η  ν ά  μ ε τ α β ή  έ κ  Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η ς ,  δ π ο υ  δ ι έ μ ε ν ε ν  ά π ά  τ ρ ι ε 

τ ί α ς ,  ε ί ς  τ ά  * Ό ρ ο ς  π ρ ό ς  ό ρ γ ά ν ω σ ί ν  γ ε ν ι κ ω τ έ ρ α ς  ά ν τ ι δ ρ ά σ ε -  

ω ς .  Σ υ ν έ τ α ξ ε ν  έ κ ε ΐ  τ ά ν  Ά γ ι ο ρ ε ι τ ι κ ό ν  τ ό μ ο ν  κ α ί  

έ φ ρ ό ν τ ι σ ε ν  ώ σ τ ε  ν ά  ύ π ο γ ρ α φ ή  ο δ τ ο ς  ά π ά  τ ο ύ ς  Ι θ ύ ν ο ν τ α ς  

τ ή ν  μ ο ν α χ ι κ ή ν  π ο λ ι τ ε ί α ν .  Έ τ η σ τ ρ έ φ α ς  ε ί ς  τ ή ν  Θ ε σ σ α λ ο ν ί 

κ η ν  δ έ ν  ή θ έ λ η σ ε  ν ά  μ ε τ α β ή  μ ε τ ά  τ ο υ  Τ ό μ ο υ  ε ί ς  τ ή ν  

π ρ ω τ ε ύ ο υ σ α ν  π ρ ά ς  κ α τ α γ γ ε λ ί α ν  τ ή ς  τ α κ τ ι κ ή ς  τ ο υ  Β α ρ λ α ά μ *  

έ λ υ π ε ί τ ο  τ ά ν  δ ν δ ρ α  κ α ί  έ φ ο β ε ί τ ο  « μ ή  κ α ί  α ύ τ ό χ ε ι ρ  γ έ ν η τ α ι » ,  

δ ι ό τ ι  ή κ ο υ ο ε  τ ά ν  Ι δ ι ο ν  ν ά  λ έ γ η ,  δ τ ι  π ο λ λ ά κ ι ς  τ ο ύ  σ υ ν έ β η  

ν ά  φ θ & σ η  μ έ χ ρ ι  ' δ ι α ρ ρ ή ξ ε ω ς '  ά π ά  τ ή ν  ά μ η χ α ν ί α ν  κ α ί  ι ό ν  

θ υ μ ό ν .  Α ί φ ν η ς  ό  Β α ρ λ α ά μ ,  π ι θ α ν ώ ς  π λ η ρ ο φ ο ρ η θ ε ί ς  π ε ρ ί  

τ ώ ν  χ ι ν ή σ ε ω ν  τ ώ ν  Α γ ι ο ρ ε ι τ ώ ν ,  έ π α ν ε ν ε φ α ν ί σ θ η  ε ί ς  τ ή ν  Θ ε σ 

σ α λ ο ν ί κ η ν ,  δ π ο υ  έ ν ώ τ π σ ν  τ ο ϋ  γ ε ν ι κ ο ύ  ( ' μ ε γ ά λ ο υ * )  δ ι ο ι -  

κ η τ ο Ο  δ π ε σ χ έ θ η  δ τ ι  θ ά  δ ι α σ κ ε υ ά σ η  τ ά  κ ε ί μ ε ν ά  τ ο υ ,  ά φ α ι -  

ρ ώ ν  π ά σ α ν  κ α τ η γ ο ρ ί α ν  κ α τ ά  τ ώ ν  μ ο ν α χ ώ ν *  ά λ λ ά  δ έ ν  έ -  

τ ή ρ η σ ε  τ ή ν  ύ π ό σ χ ε σ ι ν .  Ε π ε ι δ ή  δ έ  ό  Π α λ α μ δ ς  έ π λ η ρ ο φ ο -  

ρ ή θ η  τ ά  τ ώ ν  ν έ ω ν  ρ α δ ι ο υ ρ γ ι ώ ν  τ ο ύ τ ο υ  ε ί ς  τ ή ν  Κ ω ν σ τ α ν 

τ ί ν ο υ  π ο λ ι ν ,  ά π ε  φ ά σ ι σ ε  ν ά  μ ε τ α β ή  έ χ ε ι  μ ε τ ά  τ ο ύ  π α ι δ ι κ ο ύ  

φ ί λ ο υ  α ό τ ο κ ρ ά τ ο ρ ο ς  ’Α ν δ ρ ο ν ί κ ο υ  τ ο Ο  γ ' ,  π α ρ α χ ε ι μ ά ζ ο ν τ ο ς

1 . Г ’ п р б с  ‘Α κ ί ν δ υ ν ο *  1 β -20.
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ε ι ς  τ ή ν  Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η ν ,  δ ι ά  ν ά  π α τ ά ξ η  κ α ί  θ ε ρ α π ε υ σ η  α ύ τ ό ν .  

Π α ρ α κ α λ ε ΐ  λ ο ι π ό ν  τ ό ν  ε ύ ρ ι σ κ ό μ ε ν ο ν  έ π ί σ η ς  ε ί ς  τ ή ν  π ρ ω 

τ ε ύ ο υ σ α ν  * Α κ ί ν δ υ ν ο ν  ν ά  τ ό ν  κ ρ α τ ή σ η  έ κ ε ϊ ,  δ ι ό τ ι  έ χ ε ι  τ ή ν  

γ ν ώ μ η ν  δ τ ι  ο ύ τ ο ς ,  μ ό λ ι ς  π λ η ρ ο φ ο ρ η θ ή  τ ά  τ ή ς  έ λ ε ύ α ε ω ς  τ ο Ο  

ά π ο σ τ ο λ έ ω ς ,  θ ά  έ π ι χ ε ι ρ ή σ η  ν ά  φ ύ γ η ,  ώ ς  σ υ ν ή θ ι ζ ε  ν ά  

π ρ ά τ τ η .

Κ α τ ά  τ α υ τ α  ή  έ π ι σ τ ο λ ή  έ γ ρ ά φ η  ά π ά  τ ή ν  Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η ν  

μ ε τ ά  τ ή ν  σ ύ ν τ α ξ ι ν  τ ο υ  Τ ό μ ο υ  κ α ί  π ρ ά  τ η ς  μ ε τ α β ά σ ε ω ς  

τ ο υ  Π α λ α μ ά  ε ί ς  τ ή ν  π ρ ω τ ε ύ ο υ σ α ν ,  ή τ ο ι  κ α τ ά  τ ά ς  ά ρ χ ά ς  

τ ο υ  1 3 4 1 .  Ό λ ί γ ο ν  έ ν ω ρ ί τ ε ρ ο ν  ε ί χ ε  π ε ρ α τ ώ σ ε ι  τ ή ν  ά ν α ι ρ ο ϋ -  

σ α ν  τ ά  έ ρ γ ο ν  Κ α τ ά  Μ α σ σ α λ ί α  ν ω  ν  τ ο υ  Β α ρ λ α ά μ  

τ ρ ί τ η ν  τ ρ ι ά δ α  ' Υ π έ ρ  τ ω ν  ί ε ρ & ς  ή σ υ χ α ζ ό ν τ ω ν ,  

μ ε τ ά  τ ή ς  ό π ο ί α ς  ή  έ π ι σ τ ο λ ή  έ χ ε ι  π ο λ λ ή ν  σ υ γ γ έ ν ε ι α ν * .

Π *ρ ι*χ ό μ *Ψ ο ν

Ή  έ π ι σ τ ο λ ή  α δ τ η  μ ά ς  μ ε τ α φ έ ρ ε ι  ε :ς  ά τ μ ο σ φ α ϊ ρ α ν  δ ι ά 

φ ο ρ ο ν  τ ή ς  τ ω ν  π ρ ο η γ ο υ μ έ ν ω ν ,  κ α θ *  ό σ ο ν  ή  έ ρ ι ς  ε ί χ ε ν  έ π ε -  

κ τ α θ ή  π ρ ά ς  ν έ α  π ε δ ί α ,  π ρ ά ς  τ ή ν  ή σ υ χ α σ π κ ή ν  φ υ σ ι κ ο ψ υ -  

χ ι κ ή ν  μ έ θ ο δ ο ν  'θ ε ω ρ ί α ς * .  Ε ί ς  τ ή ν  ν έ α ν  α ύ τ ή ν  φ ά σ ι ν  τ ό  

έ ν δ ι α φ έ ρ ο ν  τ ω ν  ά ν τ ι π ά λ ω ν  δ έ ν  π ρ ο σ ε λ κ ύ ε τ α ι  ά π ά  τ ή ν  έ κ -  

π ό ρ ε υ σ ί ν  κ α ί  τ ό ν  δ ι α λ ε κ τ ι κ ό ν  σ υ λ λ ο γ ι σ μ ό ν ,  ά λ λ *  ά π ά  τ ή ν  

δ ι ά κ ρ ι σ ι ν  μ ε τ α ξ ύ  ο ύ σ ί α ς  κ α ί  έ ν ε ρ γ ε ί α ς  τ ο ϋ  θ ε ο ύ ,  π ε ρ ί  τ ή ς  

ό π ο ί α ς  μ ό λ ι ς  γ ί ν ε τ α ι  ύ π α ι ν ι γ μ ό ς  ε ί ς  τ ή ν  π ρ ο η γ ο υ μ έ ν η ν  έ -  

π κ τ τ ο λ ή ν · ,  έ ν ψ  γ ί ν ε τ α ι  ε υ ρ ύ τ α τ ο ς  λ ό γ ο ς  ε ί ς  τ ά ς  τ ρ ι ά δ α ς  

Υ π έ ρ  τ ω ν  ί ε ρ ώ ς  ή σ υ χ α ζ ό ν τ ω ν .

" Ό π ω ς  ά λ λ ο τ ε  ό  μ έ γ α ς  Β α σ ί λ ε ι ο ς  ε ί χ ε  κ α τ η γ ο ρ η θ ή  ώ ς  

τ ρ ι θ ε ί τ η ς ,  ο ά τ ω  τ ώ ρ α  ό  Π α λ α μ ά ς  κ α τ η γ ο ρ ε ϊ τ α ι  ώ ς  δ ι θ ε Τ -  

τ η ς 2 3 4. Ό  Β α ρ λ α ά μ  έ κ ρ ι ν ε  ν  δ τ ι  ή  ά ν α γ ν ώ ρ κ π ς  ώ ς  ά κ τ ί σ τ ω ν  

κ α ί  τ ή ς  ο ύ σ ί α ς  κ α ί  τ ή ς  έ ν ε ρ γ ε ί α ς  έ σ ή μ α ι ν ε  π α ρ α δ ο χ ή ν  δ ύ ο  

θ ε ο τ ή τ ω ν ,  μ ι ά ς  ' ύ π ε ρ κ ε ι μ έ ν η ς *  κ α ί  ά λ λ η ς  ' ύ φ ε ι μ έ ν η ς * ,  έ ν ψ

2. Τ6 τομόχιον т^с Г п р Д с  ‘Α κ ί ν δ υ ν ο ν  15 άντοποκρίν*- 
rot ηλήροκ: прбс тб Υ π έ ρ  t m v  I c p 6 c  ή ο υ χ ο Ζ ό ν τ κ ν  3,
1. 8-9.

3. В* л р Д с  Β α ρ λ α ό μ  84.
4. Г ‘ п р б с  Ά κ ί ν δ υ ν ο ν  1.
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τό έπιχείρημσ ήτο εΰκολον ν ’ άντιστραφή ένανιίον του, 
καθ' δσον άκριβως ή παραδοχή τής θείας ένεργείας ώς 
κτιστής έσήμαινεν βπΟρξιν 'ύφειμένης', κπστής θεότητος’ 
Ή  θεία φύσις είναι καθ* έαυτήν άπερινόητος. δν δέ παρα- 
δεχθώμεν τδν θεόν 'άνενέργητον’, άποκλείομεν οίανδήπο- 
τε γνώσιν αύτού, άλλά καί κάτι χειρότερον* φύσις μή έ- 
χουσα ένέργειαν είναι μή δν, ό δέ λέγων τούτο περί του 
θεοϋ καταντά άθεος*.

Άντιθέτως ή διάκρισις του Παλαμα προλαμβάνει τάς 
παρεκκλίσεις Ταύτας, διευκολύνει μόρφωσίν έννοίας περί 
Θεού, καί πέρα τούτων δικαιολογεί τήν πεποίθησίν περί 
τής έν τφ άνθρώπφ ένεργείας τής χάριτος. « Ά λλο  ή ου
σία τοΟ Θεού καί έτερον ή ούσιώδης του θεοϋ ένέργεια»'. 
’'Ακτιστος είναι καί ή θεία ένέργεια, ή θεία πρόνοια, τό 
θεΐον φως, ή θεία χάρις, άλλά δρά είς τόν κόσμον καί 
μεταβάλλει καί τό κτιστά είς άκτιστα. 0(5τω ό Παύλος, 
ζών κατά φύσιν, ήτο κτιστός, άλλ' άφ' δτου ήρχισε τήν 
θίωσιν τής ζωής κατ' ένοίκησιν τού θεού, έγινε διά τής 
χάριτος άκτιστος·.

*Αηήχησις τής ίηιστολής
Ό  ’Ακίνδυνος άπήντησεν έκ Κωνσταντινουπόλεως εις 

τήν έπιστολήν ταύτην πληροφορών άτι ένεργεί παρά τφ 
Πατριάρχη εύμενώς πρός τόν Παλαμαν·. Καίτοι διεφωνει 
πρός αύτάν ώς πρός τό θεολογικόν πρόβλημα περί συλλο
γισμών, ώς πρός τόν ήσυχασμόν κατ' άρχήν ήτο σύμφωνος. 
Μάλιστα, δτε ό Παλαμάς έφθασεν είς τήν πρωτεύουσαν, 
έφιλοξενήθη παρ' αυτού, έλπίζοντος δτι θό εδρη τρόπον 
συνδιαλλαγής των δύο Αντιπάλων.

*Ότε δμως χά μετέπεπα γεγονότα έχώρισαν τόν πα- * 5 * 7 8
„ t

5. “Еру. μν. 8.
8. “Еру. μν. 4,7.
7. “Еру. μν. 3.
8. “Еру. μν. 18.
8. ’Επιστολή όνίκδοτος 4ν κώδ. Ambroe. 290, φφ. 730 · 74. 

Ανόλυσκ: Οπό R. - J. Loonortz, Dix - huit lottree do Grtgoire A- 
cindyn· analyttos ft dattoa, O r  I f n i  C h r l f i  p » r. XXIII, 
1957, o. 122,
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ραλήπτην από ιόν αποστολέα, ό πρώτος έκαμε διάφορον 
χρησαν τής έπιστολής- την διέβαλεν ώς τό βδελυκτότερον 
κείμενον τού ΓΙαλαμά10 και έχρησιμοποίησε κολοβωμένον 
χωρίον της πρός άπόδειξιν τής παρεκκλίσεως τούτου. Ό  
Παλαμάς δέν υίοθέτει τούς δρους 'ύπερκειμένη* καί 'ύφει- 
μένη* θεότης, άλλ’ έφ’ δσον ό άντίπαλός του του άπέδιδε 
τήν χρήσιν αυτήν, έθεώρηοε πρέπον νά διευκρινήση μέ
χρι ποίου σημείου ήτο δυνατόν νά τούς άνεχθή. Κατέφυγε 
λοιπόν είς χωρίον τού Διονυσίου, δπου ή θεία χάρις κα
λείται 'θεότης*11 12 13 καί έσημείωσεν* «έσπν άρα θεότης ύφει- 
μένη κατά τούς θεοφόρους θεολόγους, ώς κάντευθεν είιτεν 
ό μέγας Διονύσιος, ή θέωσις, δώρον ουσα της ύπερχεηιένης 
ουσίας τού θεού καί μάτην νύν ό Βαρλαάμ τήν διθεΐαν 
περιαγγέλλει δήθεν καθ* ήμών»1*. Ό  ’Ακίνδυνος άποκό- 
πτων τό χωρίον τής συνεχείας του, παρέλετψε τά μετά τάς 
λέξεις *τής ύπερκειμένης*, ώστε άντί 'ούσίας τού θεού’ 
νά νοηθή ’θεότητος’, καί κατηγόρησε τδν συγγραφέα ώς 
διθείτην'*. Ό  Παλαμας παρεπονέθη δτι πολλά χωρία έρ
γων του ύπέστησαν διασκευήν δι* άποκοπής καί άλλοιώ- 
οεως14 15, πράγματι δέ έκυκλοφόρει καί συλλογή περιέχουσα 
τοιαύτα χωρία μέ τίτλον «τού διαβοήτου καί πολυθέου Πα- 
λαμδ>“ . Πολλοί άντίπαλοί της έχρησιμοποίουν τά έν λό- 
γω χωρία, άλλοι δέ είς αυτά άκριβως ώφειλον τήν πρός 
τόν ήσυχαστήν θεολόγον άντίθεσίν των,β.

Τό χ*ίμεγον
Τό κείμενον έκ τού Ίω . Meyendorff, είς Π. Χρήστου, 

Γρηγορίου του Παλαμό Συγγράμματα, τ. Α ', Θεσσαλονί
κη 1962.

10. Κώδ. Marc. gr. 155 φ. 19.
11. ’E m  о т ο λ ή  2, PG 3. 1088έΕ.
12. Г* п р б с  Ά  κ ί ν δ υ ν ο ν  15.
13. Κώδ. Monac. gr. 223 φ. 35.
14. Α π ο λ ο γ ί α  57.
15. Κώδ. Barber gr. 291 φφ. 219*218.
19. Псрюобтеро пер) τούτου βλ. έν J. Meyendorff, Une lettre 

intdite de Grtgoire Palamae 5 Akindynos, θ ί ο λ ο γ ί ο ,  1953. 
0. 594
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Α' ΠΡΟΣ ΑΚΙΝΔΥΝΟΝ

ΟΤΙ ΛΑΤΙΝΟΙ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΔΥΟ ΛΕΓΟΥΣΙΝ ΑΡΧΑΣ 
ΚΑΙ ΟΤΙ ΤΟΥΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥΣ 

ΜΑΛΛΟΝ ΔΕΙ ΚΑΛΕ IN "Η ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΟΥΣ

5 1. Σν μέν ημάς ίσως χρήν είναι λόγον άποδονναι δο-
κεϊς, δτι μη συχνότερου έπιστέλλομεν ημείς δέ και ίου διά 
πλείοτου γράφειν άπολογήσασδαι δεϊν οΐόμεδα. Τις δέ ή 
άηολογία; Τό άναγκαιον, δδεν ώς έκ τον γεωμετρικού πο- 
ρ ίο ματ ο ς οχοίης άν, ώ ψιλό της, κα\ τής πρώην άγραφίας 

10 ιό αίτιον' καί νυν γάρ ίίκων έπϊ ιό γράφειν ήλδον νπ* άνάγ- 
κης απαραιτήτου. Ταντ' άρα και αυτός τής τε μακρηγορίας 
κα\ τής άγροικίας των ρηιιάτων άνάοχου. Τι лот’ ούν εοτι 
το βιασάμενον; Άκηκόαμεν έξενηνέχδαι άϋδλίον Κατά Λα
τίνων τφ καλώ τά τε άλλα'και περί τούς λόγους κα\ τούτων 

15 μάλιστα τό κορνηαϊον είδος Καλαάρφ Βαρλαάμ και δι' <?- 
φέοεως ήν ήμϊν έντνχεϊν τφ βιόλίφ. Τήτες τοίννν κατά 
την έόρτιον Πεντηκοστήν ήκει τις ήμϊν τό ποδούμενον φέρων. 
Έ δεξ άμε δα τοίννν άσμενοι, διήλδομέν τε και άπεδεζάμεδα 
τάς άντιρρήοεις ές τα μάλιστα. Πάνν δέ ήν μοι όονλομένφ 

20 προσεντνγχάνειν και τφ τον Λόγον Πατρί' τούτον δέ έηι 
τοοοντον άπφκισμένον συν σοί, διά σον δεϊν έγνων έρέσδαί 
τι των άναγκαιοτάτων.

2. Έγκαλεϊ τοϊς προαδιειλεγμέινις των Λατίνων, δτι 
δύο άρχάς ποιονσι τής τον Πνεύματος δεότητος, τόν Πα- 

25 τέρα δηλονότι και τόν ΥΙόν, έξ άμφοιέρων δόγματίζοντες 
αυτό. ΟΙ δ* 'οί·1, φασιν, 'εϊς γάρ θεός καί ώς έξ έτ'ός ή 
πρόοδος', κακφ τό κακόν η εν Ιώμενοι, μάλλον δέ και χεί
ρον ι, ώς φανερόν /σται προϊόντος τον λόγον. *0 δέ με
ταξύ λέγων έπιφέρει, ίσως άν τις ύπέρ ταύτης άπολογού-

1. Τό βιβλίο τοΟτο τοΟ Βορλαόμ όηοτελβίτοι όηό |ξ  δοκίμια, όλο 
όνόκδοτα. Βλ. PG 151, 1250* 1252. Ό  ПоАорвс όμιλε! inaivrrmwc 
διό τόν Βαρλοόμ μέ τόν όηοΐον δόν είχβν Ελθει όκόμη sic ρό€ιν.



Α' ΠΡΟΣ ΑΚΙΝΔΥΝΟΝ

ΟΤΙ ΟΙ ΛΑΤΙΝΟΙ ΔΕΧΟΝΤΑΙ ΔΥΟ ΑΡΧΑΣ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ 
ΚΑΙ ΟΤΙ ΤΟΥΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΛΟ· 

ΜΕΝ ΜΑΛΛΟΝ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥΣ "Η ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΟΥΣ

1. Σύ  μέν νομίζεις ίσως δτι θά έπρεπε νά άπολογηθω- 
μεν, διότι δέν στέλλομεν συχνότερα γράμματα’ ήμεϊς δέ 
νομίζομεν ότι πρέπει νά άπολογηθώμεν καί διά τό ότι γρά- 
φομεν πολύ. ΠοΙα δέ είναι ή άπολογία; Ή  άναγκαιότης, 
άπό την όποίαν, ώ φίλε, θά ήτο δυνατόν νά λάβης καί της 
προηγουμένης άγραφίας τό αίτιον ώσάν έκ γεωμετρικά) 
πορίσματος' καί τώρα δέ άκων ήλθον πρός τήν γραφήν 
λόγψ όπαραιτήτου άνάγκης. Διά τούτο λοιπόν άνέχου καί 
σύ ό ίδιος τήν μακρηγορίαν καί τήν όγροικίαν τών λόγων. 
Ποιον δέ είναι τά βιάσαν; Ήκούσαμεν ότι έζεδόθη βιβλίον 
Κατά Λατίνων ύπά τού καλού καί κατά τά άλλα καί περί 
τους λόγους, καί μάλιστα περί τό κορυφαίον είδος τούτων. 
Καλαβρού Βαρλαάμ1 καί έπεθυμούμεν νά εϋρωμεν τό βι- 
βλίον. ’Εφέτος λοιπόν κατά τήν έορτήν τής Πεντηκοστής 
έρχεται είς ήμός κάποιος φέρων τά ποθούμενον. Τό έδέχθη- 
μεν λοιπόν εύχαριστημένοι, τά διεΕήλθομεν καί όπεδέχθημεν 
είς μέγιστον βαθμόν τάς άντιρρήσεις. Είχον δέ μεγάλην 
έπιθυμίαν νά συναντήσω καί τόν πατέρα τού λόγου’ άφοΰ 
δέ ουτος κατοικεί τόσον χρόνον μαζί σου. άπεφάσισα νά 
τόν έρωτήσω διά σοΰ κάτι άπό τά άναγκαιότατα.

2. Κατηγορεί τούς συνομιλητάς έκ τών Λατίνων ότι 
κόμνουν δύο τάς άρχάς τής θεότητος τού Πνεύματος, δη
λαδή τόν Πατέρα καί τόν ΥΙόν. δογμστίζοντες αύτό έΕ άμ- 
φοτέρων. Εκείνοι όμως λέγουν, ’όχι. διότι ό θ εό ς  είναι είς  
καί ή πρόοδος είναι ώσάν έΕ ένός’, θεραπεύοντες τά κακόν 
δυστυχώς μέ τό κακόν, μάλλον δέ μέ τό  χειρότερον, 
όπως θό φσνή κατά τήν πρόοδον τού λόγου. Αυτός δέ μέ 
τούς λόγους του έπιφέρει όπ. ίσως θά ήδύνατο κανείς.
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μένος τής δόξης, ιονιέοτι ιών όνο άρχάς δοξαζόντων τον 
άγιον Πνεύμαιτος, είnot μηδέν άτοπον είναι, έϊ τις δ ίο 
μέν άρχάς λέγει, τόν Πατέρα δηλονότι καί ιόν Υίόν, ή  
μέντοιγε άντιδιηρημένας μηδέ άντιδέτους άλλήλαις, άλλα τήν 

8 έτέραν {mb τήν έτέραν ή Ы τής έτέρας. Προϊών δέ έπιόεόαιοϊ 
μηδαμόδεν έχειν ιό άτοπον την δόξαν τούτην, μάρτυρα πα
ράγων τόν έν δεολογίφ πολύν Γρηγόριον λέγοντα περί ιην 
Υίον* ι«ή έκ τής άρχής άρχή». Καί ανιός δ* οίκοδεν άιο- 
δεικνύς τό τής δόξης τούτης άοφαλές, προκατασκευάζει λέ- 

10 γω ν «σώζεται γάρ ούτω γε τό τής μοναρχίας δόγμα». Καί 
έσι έκεϊνο δέ τον λόγον γενόμενος, έφ9 δ των παραδεδομέ- 
νων ήμίν лв£>1 θεοϋ τά ονντείνοντα τή διαλέξει καταλέγει, 
προϋηοδέμενος ώς μίαν φύοιν άνομολογοΰμεν έπί τον θ ε 
όν, τρεΐς δέ υποστάσεις, καί ώς έτερα τά φυσικά των ν- 

18 ποστατικών, έπιφέρει λίγων κα& ύπόδεοιν καί τοντο άνοt- 
μολογημένην ώς οό δυο άρχαΐ ούτως ώς μη ϊχειν  την ν- 
παρξιν την έτέραν έκ τής έτέρας, ώς άοεδές δν ούτω όνο 
λέγειν άρχάς έπί θεόν. Καί γάρ καί αύτός αδδις προοιί- 
δησιν* «Ισως οϋτω γε οδδέν κωλύει» ώς φηοιν ό θεολό- 

20 γος, «ή έκ τής άρχής άρχή», καί δείκννσιν οΐάμενος έκ 
τών τοιούτων λόγων καί δι9 άλλων μεταξύ διαλεγόμενος 
μή δνοοεδές είναι λέγειν άρχήν και τόν Υίόν τοϋ άγίσν 
Πνεύματος, ώς καί αδτόν έξ άρχής δντα, εί καί άρχή έστι. 
Καί μην ούδέ έπί τής δημιουργικής άρχής, καδ* ήν καί ό 

28 Υίός φανερώς άρχή παρά τής Γραφής καλείται, δύο λέ
γειν εύοεβές άρχάς* <Ш* ού τούτην έντουδοί προϋποτίδεται, 
μηδέν σΐ'νιελονοαν πρός τήν προκειμένην σκέφιν. Καί τον- 
το σαφώς μέν, ώς έγφμαι, κάντανδα δείχννοι, σαφέστερον 
δέ έν τοίς μηρόν άνωτέρω γεγραμμένοις, έν οίς οδκ έκ 

30 τής άρχής αύτόν μόνον λέγει, άλλά καί υπό τήν άρχήν, 
τήν έτέραν ύπό τήν έτέραν λέγων, 6περ οδκ άν εϊη έπί 
τής δημιουργικής άρχής* ή οτδτή γάρ έστιν έκείνη. * 3

%. 'Ομιλία 45. 0.
3. ΑΟτή «Ναι ιρρόοκ τοΟ Βορλοόμ, τήν όοοίαν έχρηοψοηοίηοβν 

sk  τήν 5tO<Kct|HV.
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άπολογούμενος ύπέρ αύτής τής γνώμης, δηλαδή υπέρ των 
δεχομένων δύο όρχάς τοϋ Πνεύματος, νά εϊπη δτι δέν 
είναι καθόλου δτοπον νά λέγη κανείς δύο όρχάς, δηλαδή 
τόν Πατέρα καί τόν ΥΙόν, όχι όμως διπρημένας ούτε άντι- 
Θέτους άλλήλων, άλλά τήν μίαν υπό τήν άλλην ή έκ τής 
δλλης. Προχωρών δέ έπιβεβαιώνει ότι ή γνώμη αύτή δέν 
έχει άπό πουθενά κάτι τό ΰτοπον, προσάγων μάρτυραν τόν 
πολύν είς τήν θεολογίαν Γρηγόριον ό όποιος λέγει περί 
τοΰ ΥΙοΰ, «ή έκ τής άρχής άρχή»1. Καί αύτός δέ, όποδει- 
κνύων έΕ έαυτοϋ τό όρθόν τής γνώμης ταύτης, προδιαθέ
τει λέγων, «διότι οΰτω σώζεται τό δόγμα τής μοναρχίας»1. 
Καί όταν δέ έφθασεν είς έκείνο τό σημεϊον τοϋ λόγου, είς 
τό όποιον παραθέτει έκ των παραδεδομένων είς ήμδς περί 
θεού τό συμβόλλοντα είς τήν διάλεξιν, άφοϋ κατέστρωσε 
πρώτα ότι μίαν φύσιν όμολογοϋμεν έπί Θεού, τρεις δέ ύπο- 
στόσεις, καί ότι διάφορα είναι τό φυσικό των ύποστατικών, 
προσθέτει λέγων κατά βεβαιότητα, καί μάλιστα ώμολογη- 
μένην. ότι δέν ύπάρχουν δύο άρχαί ύπό τήν έννοιαν ότι ή 
μία δέν έχει τήν ΟπαρΕιν έκ τής άλλης, καθ' δοον είναι άσε- 
βές νά λέγωμεν οΰτω δύο όρχάς έπί ΘεοΟ. "Αλλωστε καί 
ό ίδιος πάλιν προσθέτει, «ίσως οΰτω δέν έμποδίζει τίποτε», 
όπως λέγει ό θεολόγος, «ή έκ τής άρχής άρχή», καί δει
κνύεται άπό τούς τοιούτους καί άλλους λόγους τούς όποι
ους έκφέρει ότι νομίζει ότι δέν είναι δυσσεβές νά λέγωμεν 
καί τόν Υίάν άρχήν τού άγίου Πνεύματος, καθ' όσον καί 
αύτός είναι έΕ άρχής, έάν είναι άρχή. Καί όμως ούτε έπί 
τής δτ^ιουργικής άρχής, κατά τήν όποίαν καί ό ΥΙός κα
λείται φανερώς άρχή παρά τής Γραφής, δέν είναι εύσεβές 
νά λέγωμεν δύο όρχάς* άλλά δέν προβάλλει αυτήν έδω, 
έφ’ όσον δέν συντελεί κατά τίποτε είς τήν προκειμένην 
σκέψιν. Καί τούτο σαφώς μέν, όπως νομίζω έγώ, τό δει
κνύει καί έδω, σαφέστερον δέ είς τά όλίγον προηγουμένως 
γραμμένα, είς τά όποια δέν λέγει αύτόν μόνον έκ τής άρ
χής, άλλά καί ύπό τήν άρχήν. θέτων τήν μίαν υπό τήν άλ
λην, πράγμα τό όποιον δέν θά ήτο δυνατόν νά αυμβαίνη 
έπί τής δημιουργικής άρχής* διότι έκείνη είναι ή αύτή.
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3. "Αλλως τε, τό δημιουργικόν τούτης σημαινούοης, ον 
όνο μόνον &ν έϊποι τις, εΐ καί μη καλώς, άλλά και τύεί- 
ονς· τρισυπόστατος γάρ αύτη ή Αρχή· φύσει δέ οϋοα και 
κοινή έστι* κοινήν δέ ούσαν, πώς ούκ Αν έχοι και τό Πνεύ- 

5 μα τούτην την Αρχήν; Καί ό τφ *Ιώβ dk προσδιαλεγόμενος 
ύπέρ τής τον θεόν δικαιοσύνης Έλιούς, «Πνεύμα», λέγων, 
«Κυρίου τό ποιήοάν με», οό ηοιητικήν Αρχήν τό Πνεύμα 
λέγει; Καί 6 δεϊος φδικός Δαβίδ, (άόγφ μέν Κυρίου τους 
αδρανούς στερεωδήναι ψάλλουν, «Πνεύματι δέ τάς των 

10 ουρανών δυνάμεις», ούχ ώσπερ τφ ΥΙφ , ούτω καί τφ Πνεύ- 
ματι την δημιουργικήν Αρχήν προσμαρτυρεί; Ε ί ούν διά τό 
γεγράφδαι «ή έκ τής Αρχής άρχή», δύο είπεϊν άρχάς ονδεν 
κωλύει, καί διά τό γεγράφδαι καί τό Πνεύμα ποιητήν, δύο 
ποιητάς είπεϊν οδδέν κωλύει· ή διά τό λόγφ θεού και 

18 Πνεύματι τήν κτίοιν στερεονσδαι», ταύτόν δ* είπεϊν συνί- 
οτασδαι, τρεις Αρχάς είπεϊν ουδόν κωλύει. *Αλλ' ουδαμον 
τών δεολόγων είπέ τις ούτε δύο ούτε τρεις· ώσπερ γάρ 
θεόν έκάστην τών 7ΐροσκυνητών έκείνων νποοτάοεών φα- 
μεν καί θεόν ίκατέραν έκ θεού, Αλλ* ο& παρά τούτο τρεις 

20 ή δύο ποτέ δέους, οϋτω καί Αρχήν έξ Αρχής φαμεν, <Ш* 
ού δύο ποτέ Αρχάς* δευτέραν γάρ Αρχήν οδδέπω καί τήμε
ρον ύπό τών εδσεβών άκηκόαμεν, ώσπερ ονδέ θεόν δεύτε
ρον. *Αλλ* είς ήμϊν θεός καϊ μοναρχία τό προσκυνουμενον, 
ούκ έκ δύο δεών, οδό* έκ δύο Αρχών ουνιόντα, και έν, 

25 έπεί μηδέ κατά ταύτα μερ ιστόν, ήμϊν τό σεβόμενο ν’ καϊ μην 
ούδέ κατά τό αύτό μερίζεται τε κα\ συνάγεται* διαιρείται 
μέν γάρ ταϊς ύποοτατικαϊς ίδιότησι, τοϊς δέ κατά τήν φύ- 
οιν ένούται. Εί γονν δύο άρχάς είπεϊν ούδέν κωλύει, λοι
πόν αύταί είσι καδ* μερίζεται* ένωδήναι τοίνυν αδδις 

30 жп* αύτάς Αδύνατον* ούκ Αρ* αΐ δύο μία. *0 τοίνυν λέ
γων δύο Αρχάς έπί θεού, δτι δ Υιός έκ τής Αρχής Αρχή
έστιν, εί μέν κατά τό δημιουργικόν φηοι, πρός τφ  καϊ άλ-

\ 4 5
4. Ίώβ 33, 4.
5. Ψαλμ. 52,8.
8. Ή  ηαρόγραρος 3 τής ηοροΟσης έηκττοΑής таит& тт μ* τ6 

κεφάλαιο* 13 τοΟ ΑηοδυκτικοΟ Α *.
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3. "Αλλωστε, άφοϋ αϋτη σημαίνει τό δημιουργικόν, θά 
ήδύνατο κανείς νό εΐπη όχι μόνον δύο, όν καί όχι καλώς, 
αλλά καί περισσοτέρους* διότι ή όρχή αύτή είναι τρισυπό
στατος* φύσει δέ ύπάρχουσα είναι καί κοινή* άφοϋ δέ είναι 
κοινή πώς δέν θά εΐχεν αύτήν τήν όρχήν καί τό Πνεύμα; 
Καί ό συνομιλών δέ μέ τόν Ίώβ ύπέρ τής δικαιοσύνης τού 
θεού Έλιούς, λέγων «Πνεύμα κυρίου τό όποιον μέ έδημι- 
ούργησεν»4, δέν λέγει ποιητικήν όρχήν τό Πνεύμα; Καί ό 
θείος ψαλμωδός Δαβίδ ψάλλων «ότι μέ τόν Λόγον μέν τού 
Κυρίου έστερεώθησαν οί ούρανοί. μέ τό Πνεύμα δέ αί δυ
νάμεις τών ουρανών*1, δέν προσμαρτυρεί τήν δημιουργικήν 
όρχήν, όπως είς τόν Υίόν, οϋτω καί είς τό Πνεύμα; Έάν 
λοιπόν διά τό ότι έχει γραφή «ή έκ τής άρχής άρχή», 
δέν έμποδίΖη τίποτε νά εΐπωμεν δύο όρχάς, καί διά τό ότι 
έχει γραφή καί τό Πνεύμα ποιητής, δέν έμποδίΖει τίποτε 
νά εΐπωμεν δύο ποιητάς* ή διά τό ότι «μέ τόν Λόγον τού 
θεού καί τό Πνεύμα έστερεώθη ή κτίσις», ήτοι συνεστήθη, 
τίποτε δέν έμποδίΖει νά εΐπωμεν τρεις άρχάς. 'Αλλά κα
νείς θεολόγος πουθενά δέν είπεν ούτε δύο ούτε τρεις’ διότι 
όπως λέγομεν Θεόν έκάστην έκείνων τών προσκυνητών 
ύποστάσεων, καί έκατέραν θεόν έκ Θεού, όλλ’ παρά ταϋτα 
ποτέ τρεις ή δύο θεούς, ούτω λέγομεν καί όρχήν έΕ άρ
χής, όλλά ποτέ δύο άρχάς’ διότι δευτέραν όρχήν ποτέ έως 
σήμερα δέν ήκούσαμεν άπό τούς εύσεβεϊς, όπως ούτε 
δεύτερον θεόν. 'Αλλά είς θεός καί μοναρχία είναι δΓ ήμός 
τό προοκυνούμενον, μή συνερχόμενα έκ δύο θεών ούτε έκ 
δύο άρχών, καί έν είναι δι* ήμός τό σεβόμενον, έπειδή δέν 
είναι μεριοτόν κατ' αύτά. Καί μάλιστα ούτε κατά τό αύτό 
δέν μερίζεται καί συνάγεται* διότι διαιρείται μέν κατά τάς 
υποστατικός ιδιότητας, ένώνεται δέ κατά τάς φυσικός. 
Έάν λοιπόν τίποτε δέν έμποδίΖη νά εΐπωμεν δύο άρχάς, 
τότε αύταί είναι αί καθ' ός μερίζεται νά ένωθή λοιπόν πά
λιν κατ’ αύτάς είναι άδύνατον' όρα δέν είναι μία αί δύο*. 
Ο λέγων λοιπόν έπί τού θεού δύο όρχάς, διότι ό Υίός εί
ναι όρχή έκ τής άρχής, έάν μέν Ισχυρίζεται τούτο κατά τό 
δημιουργικόν, πλήν τού ότι καί άλλως δέν συμφωνεί μέ
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λως μή σαμόαίνειν τη χαϋ> ήμάς όμολογίφ, και τό Πνεύμα 
τό άγιον έκδάλλει της δημιουργικής δννάμεως, ταύτό δέ 
εϊπεϊν χαϊ τής ύεότητος* ιό γάρ μη δημιουργικόν, ουδέ θ ε 
ός· εΐ δέ κατά τό ύεογόνον, έκ του Πατρός και έκ τον 

5 ΥΙον οαφως τό Πνεύμα παραδίδεοοιν.
4. Ού μη άλλα τούτο μέν ανιός έν τοϊς Λόγοις είρηχώς, 

οιωπήοαι тел έως ού διέγνων. Συ δέ έρωτήοας μετά г?уС 
γιγνομένης έπιεικείας τε όμον και παρρησίας, μάλλον dk 
φιλομαθείας, μάθε καϊ δίδαξον ή μας διά γραμμάτων την 

10 ιε όόζαν του άνδρός καί ιόν σκοπόν των γεγραμμένων ον- 
τω. Τόν μέν ούν εϊσόμεθα καί μεΰ* ήδονής δηπου' τι γάρ 
лот* άν άλλο προοδόκιμον ήμϊν εϊη παρ' άνδρός άχριόονς 
εύσεδείας πόθφ την ένεγκονσαν άπολιπάντος; νΙσΰι δ* ά- 
κριδώς καϊ άμετάπειστος 'Μ ι περί τούτο, δτι τοντό έστι 

1S τό των Λατίνων φρόνημα καϊ έν τούτφ αύτοΐς σχεδόν то 
Ισχυρόν καϊ 7ΐρός τον το άντιπαρατάττεσθαι δει τόν άντιτε- 
ταγμένον, εΐ μή δούλοιτο κενονν μέν έν τοίς άκαίροις την 
Ιοχυν, ήττων δ' έν τοις καιρίοις ενρίοκεσύαι. "Οταν γάρ 
μή έκ των ήμιν άνωμολογημένων ποιώνται τους σνλλογι- 

20 ομονς, μηδέ ώς άρχαϊς χρώνται τοϊς θεοπαραδότοις ρή- 
μαοί τε καϊ νοήμαοι, μικρόν ή ούδέν ήμάς άπολογεϊσθαι χρή, 
ώς έθελοκακούοι καϊ πρός Μριν, άλλ* ού ττρός άλήθειαν ποι- 
ουμένοις την διάλεξιν, καϊ μάλισϋ* δτι μηδέν οί τοιοντοι 
λόγοι ήμάς. ΕΙ γάρ τόν μουσ(χόν ή τόν γεωμέτρην ή τοι- 

25 οντον έκάτερον αύτών ού ηροοδιαλεκτέον άγεωμετρήτφ παν- 
τάπαοιν ή άναρμόοτφ, μή έξημμένφ δηλαδή των τής γεω
μετρίας ή τής μουοικής άρχών, κάν περί αύτών των άρχών 
τήν ζήτηοιν ποιήσθον τούς μαθηματικούς έκείνους μηδέ ά- 
ποκρίναοδαι, πολλφ μάλλον ημάς ούκ άποκριτέον, ουδέ δια- 

30 jlexriov τφ  περϊ θεόν Ιδιοτήτοον ουλλογιζομένφ μή άπό των 
θεολσγικών έκ ψευδών γάρ αύτφ στ'ντίύεται ό λό-
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τήν ίδικήν μας όμολογίαν, έκθάλλει καί τό δ γιον ΠνεΟμσ 
άπό τήν δημιουργικήν δύναμιν, πράγμα τό όποιον σημαίνει 
καί έκ τής θεότητος* διότι τό μή δημιουργικόν δέν είναι 
καν θ εός ' έάν δέ Ισχυρίζεται τούτο κατά τό θεογόνον, 
διδάσκει σαφώς ότι τό Πνεύμα είναι έκ του Πστρός καί έκ 
τού ΥΙοΰ.

4. "Ομως, δν καί όνέπτυξα τούτο είς τούς ’Αποδεικτι
κούς Λόγους, δέν έθεώρησα σκόπιμον νά σιωπήσω τελεί
ως. Σύ δέ, όφοϋ έρωτήσης μέ τήν άπαιτουμένην εύμένει- 
αν καί συγχρόνως παρρησίαν, μδλλον δέ ψιλομάθειαν, μάθε 
καί πληροφόρησέ μας μέ γράμμα περί τής γνώμης τοϋ άν- 
δρός καί του σκοπού τών οϋτω γεγραμμένων. Αύτόν λοι
πόν τόν σκοπόν θά γνωρίσωμεν μέ εύχσρίστησιν μάλιστα* 
διότι τί άλλα θά όνεμένομεν άπό δνδρα ό όποιος έγκστέ- 
λειψε τήν γενέτειράν του άπό πόθον τής άκριθούς εύσε- 
θείας; Γνώριζε δέ άκριβώς, καί νά είσαι είς τούτο άμετά- 
πειστος, ότι τούτο είναι τό φρόνημα τών Λατίνων, τούτο 
είναι τό όχυρόν των καί πρός αυτό πρέπει νά άντιπαρατάσ- 
σεται ό άντιτασσόμενος, έάν δέν θέλη νά δαπανά είς δκαι- 
ρα τήν ίσχύν του. νά εύρίσκεται δέ άδυνατώτερος είς τά 
καίρια. Πράγματι, όταν δέν κάμνουν τούς συλλογισμούς 
μέ βάσιν τών ώμολογημένων άπό ήμδς ούτε χρησιμοποιούν 
ώς άρχάς τά θεοπαράδοτα λόγια καί νοήματα, ήμείς χρειά
ζεται μικράν άπολογίσν νά δωσωμεν ή καμμίσν, μέ τήν πε- 
ποίθησιν δτι έρχονται είς τήν συζήτησιν μέ έθελοκακίαν 
καί δΓ έριδα, δχι δέ διά τήν άλήθειαν, καί μάλιστα δτι οί 
τοιοΰτοι λόγοι δέν έχουν καμμίσν άξίσν δΓ ήμδς. Διότι, 
έάν ό μουσικός ή ό γεωμέτρης δέν πρέπει νά συζητή κατά 
τήν ειδικότητά του μέ τόν τελείως άγεωμέτρητον ή τόν 
δμουσον, μή προσδεδεμένον δηλαδή είς τάς άρχάς τής 
γεωμετρίας ή τής μουσικής, κσ) δν οί τελευταίοι έρωτούν 
περί τών όρχών αύτών, οί μαθηματικοί έκεΐνοι δέν άξίζει 
ούτε νά άποκρίνωνται, πολύ περισσότερον ήμείς δέν πρέ
πει νά άποκρινώμεθα ούτε νά δισλεγώμεθα μέ τόν συλλο- 
γιζόμενον περί τών Ιδιοτήτων τού θεού έξω άπό τάς θεο- 
λογικάς άρχάς' διότι ό λόγος συντίθεται ύπ* σύτοΟ άπό
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γος, ών ον πάντως αληθές συνάγεται, μάλλον δέ  ο υ δ ό 

λως. АС αυτό γάρ αυιοις χαϊ προάγειαι το ψευδός, θ)οιε 
ιό  έναντίον τη ϋεολογίμ χαιά τής έαντών φέρειν κεηαλής 
ανάγκη, δ έοτιν ή ΰλαοψημία. 'Ως ούν την χατά διάϋεοιν 

5 άγνοιαν νοοοννιας παραιτεΐσύαι δει. Άλλα γάρ δπως σα
θρόν λίαν έξελέγχεται ιό δοκούν τούτο τοις λατινικώς φρο- 
νοΰσιν Ισχυρόν, ήδη μέν χαϊ έν τοις πρώην Περί του άγιου 
Πνεύματος συν αντφ πεποιημένοις ήμιν λόγοις πολλαχον και 
διά πλειόνων άπεδείξαμεν και νυν δέ ονχ όχνήσομεν δ ιά  

10 τους έντυγχάνειν μέλλοντας τοντωϊ τφ γράμματι. Ουδέ γάρ 
άνεχόμεϋα κακοδόξων έπιχείρημα παρ' ημών έγγεγραμμέ- 
νον άνεξέλεκτον προκεϊσθαι τοις πολλοις, μάλλον δέ άνα- 
λαδόντες και έτέραν δόντες αρχήν τφ λόγψ, τά τής μοναρ- 
χικωτάτης αρχής είς δύναμιν διατρανώοωμεν και έπελίγ- 

• э ξωμεν τους τού ένός Π νεύματος δύο δογματίζοντας αργής, 
δτι τε τούτο δογματίζονοι και ότι ον καλώς.

5. ' / /  δημιουργική αρχή μία έοτιν, ό Πατήρ και ό Υ ι
ός κα\ τό Πνεύμα τό άγιον. 'Όταν ούν έκ του θεόν τά έκ 
τον μή δντος προηγμένα λέγωμεν, την τε άγαϋότητα, 'V 

20 ήν τό είναι έσχον, καί τήν έγγεγενημένην γάριν, δθεν έ- 
καοτον τον εϋ είναι καταλλήλως μετεοχήκαοι, και τήν έπι- 
γεγενη,μένην ύστερον, δι ήν πρός τό εΰ είναι τά διαπεπτω- 
κόια έπανήλθον, δταν ταύτά τε καί περί τοιοντων ποιώηε- 
δα τους λόγους, αρχήν και πηγήν καί αίτιον καί ιό ν  У  ίο»· 

25 έν άγίφ Πνεύματί φαμεν, ούχ έτέραν, ёлауе, άΑΑά τήν αυ
τήν f ώς τον Πατρός δι* αυτού έν άγίφ Πνεύματί καί προ- 
άγοντος καί έπανάγοντος καί συνέχοντος καλώς τά πάντα. 
*0 δέ Πατήρ πρός τφ πηγή τών πάντων еЬч» διά τού Υιού 
έν άγίω Πνεύματί, καί πηγή και άρχή έοτι δεότητος, δεο- 

30 γότνς ών ιτονιυτατος. Καί τσΰτ* έομέν είδότες κρεΐττον ή 
κατά άπόδειξιν διά τών δεοπνεύοτων λογίων τραντώς έκ- 
πεηαομένον. "Ο τα ν  ούν άκούοης δτι ό Υιός «ή έκ τής «ο- 
£ής άρχή" καί «ό καλών αί*τόν <1л0 γενεών άρχήν» καί
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ψεύδη, άπό τά όποιο δέν συνάγεται όπωσδήποτε άληθές, 
μάλλον δέ καθόλου. Δ ιά  τοϋτο δέ προάγεται άπό αύτούς 
τό ψεύδος, ώστε άναγκαίως έναντίον τής κεφαλής των νά 
φέρουν τό άντ(θετόν τής θεολογίας, δηλαδή τήν βλασφημίαν. 
Πρέπει λοιπόν νά τούς άποψεύγοψεν ώς άσθενοϋντας άπό 
άγνοιαν κατά διάθεσιν. ‘Αλλά βεβαίως τό πόσον σαθρόν 
έλέγχεται αύτό τό θεωρούμενον όχυρόν ύπά των λατινο- 
φρόνων, άπεδείζαμεν ήδη καί είς τούς προηγουμένως συν- 
ταχθέντας λόγους Περί του άγιου Πνεύματος, μέ τήν βοή- 
θειάν του, πολλαχοϋ καί διά μακρών, καί τώρα δέν θά 
διστόσωμεν νά έπαναλάβωμεν χάριν έκείνων οΐ όποιοι πρό
κειται νά άναγνώσουν τό γράμμα τούτο. Διότι δέν άνεχό- 
μεθα έπιχειρήματα κακοδόξων, καταγεγραμμένον άπό ήμάς 
νά παραμένη ένώπιον τών πολλών άνεξέλεγκτον, μάλλον 
δέ συνεχίΖοντες τόν λόγον καί δίδοντες άλλην άρχήν είς  
αύτόν, θά δείξωμεν κατά δύναμιν τά τής μοναρχικωτάτης 
άρχής καί θά έλέγξωμεν τούς δογματίζοντας δύο άρχάς 
τού ένός Πνεύματος, τόσον διότι δογματίζουν τούτο όσον 
καί διότι τό δογματίζουν κακώς.

5. Ή  δημιουργική άρχή είναι μία, ό Πατήρ καί ό Υ ίός  
καί τό άγιον Πνεύμα. ’Οταν λοιπόν λέγωμεν έκ τού θεού  
τά έκ τού μή άντος παραχθέντα, τήν άγαθότητα διά τής 
όποίας έλαβον τήν Οπαρξιν, καί τήν έγγενή χάριν διά τής 
όποίας μετέσχον καταλλήλως τής εύΖωΙας καί τήν έπιγε- 
νομένην ύστερα χάριν διά τής όποίας τά διαπεσόντα έπαν- 
ήλθον είς τήν εύΖωϊαν, δταν αύτά καί τά παρόμοια λέγω
μεν. δεχόμεθα άρχήν καί πηγήν καί αίτιον καί τόν Υίάν 
έν άγίου Πνεύματι, όχι διάφορον, άπαγε, άλλά τήν Ιδίαν, 
καθ’ όσον δι’ αύτού έν άγίψ Πνεύματι ό Πατήρ προάγει 
καί έπαναφέρει καί συνέχει καλώς τά πάντα. Ό  δέ Πατήρ, 
πλήν τού άτι είναι πηγή τών πάντων διά τού ΥΙοΰ έν άγίψ 
Πνεύματι, είναι καί πηγή καί άρχή θεότητος, καθ’ όσον 
είναι μοναδικός θεογόνος. Καί γνωρίΖομεν τούτο πολύ κα
λύτερα άπό πάσαν άπόδειξιν διά τών θεοπνεύστων λογίων 
σαφώς έκπεφρασμένον. Ό τ α ν  λοιπόν άκούσης άτι ά Υ ίός  
είναι «ή έκ τής άρχής άρχή» καί «ά καλών αύτόν άπό γε-

4
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«мета σου ή άρχή έν η μέρη, τής δννάμεώς σον», ιών δημι
ουργημάτων νόει, χαύάπερ καί 'Ιωάννης άριδήλως έν τη 
Άποκαλύψει περί αυτόν 6oq, «17 άρχη των κτιαμάτων τον 
θεόν», ούχ ώς καταρχή, άπαγε, θεός γάρf άλλ* ώς δημι- 

5 ονργός αύτών’ κοινωνός γάρ έοτι τής έξ ής ταντα πατρι
κής άρχής, καϋ* ήν και των πάντων δεσποτείας αύτη έστϊν 
έπώννμον. Τον δέ Πνεύματος τόν У Ιόν άρχήν έπϊ τής ση
μασίας τούτης, πώς άν φαίη τις, εΐ μή κα\ τό Πνεύμα δού- 
λον ή κτιστόν; *Αλλ' έπεί θεός τό Πνεύμα, ούκ αργή αν- 

10 τού κατά τούτο ό У Ιός, εϊ μή άρα ώς ύεότητος άρχή. ΕΙ 
δέ τής τον άγιον Πνεύματος ύεότητος ό ΥΙός έστιν άρχη, 
κοινωνειν δέ κατ' αύτήν τφ Πατρϊ άμήχανον, αμόνος» γόη 
τε&εολόγηται иπηγαία ϋεότης Πατήρ», έτέρας άρα διαφό
ρου ι ινός ύεότητος ό Υιός έστιν άρχή καί διέσπασε τό Πνεν- 

15 μα τής лηγαζούσης έκ Πατρός ύεότητος· ή άιά δύο δια
φόρους θεότητας δώσωμεν τούτφ τφ ένί, και τοις τοισί 
αίαν άνομολογονντες θεότητα;

6. Πώς δέ xal αΐ δνο χαχά Λατίνους τού ένός Πνεύ
ματος άρχαϊ μία έστϊν άρχή; Ού γάρ άξιώοονσιν ημάς лГ- 

20 στει δέχεσ&αι τούτων τά προάλήματα, άλλα μηδέ σοφιοτι- 
χώς άποχρινέοΰωοαν, άλλην άντ* άλλης ποιούμενοι τήν d- 
πόχριοιν. Η μώ ν γάρ έρωχώντων πώς δύο κατ' αντους τον 
$»·Ας Πνεύματος άρχαϊ, μίαν 4*εϊ>Ό» διισχνρίζονται τών όΐΌ 
flvut τήν άρχήν. *Ημείς άέ ού περί τών δύο προσώπω' 

25 έρωτώμεν, <Ша περί τού ένός, καί 7ΐερϊ τούτου μάλλον 
πρός αύ:ονς ποιονμεύα τόν λόγον ώς έπεϊ τών δύο μία ή 
άρχή καλώς% πώς ιοί» ένός δύο έσονται άρχαϊ καϊ πώς αί 
δύο μία κατ' αντους; Φασϊν ούν" <ώιότι ή μία έστϊν έχ τής 
έτέρας». Τ ι οίν Σήύ; Έ χ  μιας άρα γεγέννηται άρχής δη  

30 ») Εύα ήν έχ τον Άδάμ, χαι ον δύο είσϊ τούτου τού *νός 
άρχαϊ, δη ή μία έστϊν έχ τής έτέρας; ΤΙ δέ ή Εύα; Ού 7 8 9 10

7. Но. 41,4.
8. Ψαλμ. 110,3.
9. ‘Αηο*. 3,14. L _

10. Βλ. Διονυο^ου ‘Αρεοπαγίτου, Пср) Oclwv Ονομάτνν 2,5.
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νεών αρχήν»7 καί δτι «μετά σου είναι ή άρχή κατά τήν ήμέ- 
ραν τής δυνάμεώς σου»*, νά έννοής τά δημιουργήματα, 
όπως καί ό Ιω άννης καταφανώς вод περί αΰτοΰ εις τήν 
Αποκάλυψιν λέγων, «ή άρχή των κτισμάτων той θεού»*, 
δχι ώς έναρζις, άπαγε, άλλά ώς δημιουργός αύτών* διότι 
είναι κοινωνάς τής πατρικής άρχής άπό τήν άποίαν προέρ
χονται ταΰτα καί κατά τήν όποιαν αϋτη είναι έπώνυμος 
τής έπί των πόντων δεσποτείας. Πώ ς δέ θά ήδύνατο νό 
εϊπη κανείς τόν Υιόν άρχήν той Πνεύματος μέ τήν έννοιαν 
αυτήν, έκτός έόν ήτο καί τό Πνεύμα δοϋλον ή κτιστόν; 
Αλλά, έπειδή τό Πνεύμα είναι Θεός, 6 Υ ιός δέν είναι 
κατά τούτο άρχή αυτού, έκτός έόν είναι άρχή θεότητος 
Έ όν δέ 6 Υ ιός είναι άρχή τής θεότητος τού όγίου Πνεύ
ματος, είναι δέ άμήχανον νά κοινωνή κατ’ αύτήν μέ τόν 
Πατέρα, άφοΰ «μόνος 6 Πατήρ» έχει θεολογηθή «πηγαία 
θεότης»1*, δρα ό Υ Ιός είναι άρχή μιός άλλης διαφόρου θεό
τητος καί διέσπασε τό Πνεύμα άπό τήν θεότητα ή όποία 
πηγάΖει έκ τού Πατρός* ή μήπως θά παραχωρήοωμεν εις  
τόν ένα τούτον, άντί τών δύο τούτων διαφόρων θεοτήτων, 
διό τών τριών όμολογοϋντες μίαν θεότητα;

β. Πώ ς δέ καί αί δύο κατά Λατίνους όρχαί τού ένός 
Πνεύματος είναι μία άρχή; Διότι δέν θά άξιώσουν ήμδς 
νό δεχώμεθα μέ πίστιν τό προβλήματα τούτων, άλλό δς  
μή άποκριθοϋν σοφίστικώς, προβάλλοντες άλλην όντ’ άλ
λης άπόκρισιν. Πράγματι, δτσν ήμεϊς έρωτώμεν, πώς είναι 
κατ' αυτούς δύο αί όρχαί τού ένός Πνεύματος, έκείνοι 
διισχυρίζονται άτι ή άρχή τών δύο είναι μία. 'Ημείς δέ δέν 
έρωτώμεν περί τών δύο προσώπων, άλλά περί той ένός, 
καί περί τούτου μάλλον συΖητοϋμεν πρός αυτούς’ καθ' ό
σον, όταν καλώς τών δύο ή άρχή είναι μία, πώς θά είναι 
δύο αί όρχαί τού ένός καί πώς κατ' αυτούς αί δύο όρχαί 
είναι μία; Ισχυρίζονται λοιπόν* «διότι ή μία είναι έκ τής 
άλλης». Τί συνέβη λοιπόν μέ τόν Σήθ; ~Αρόγε έγεννήθη 
όπό μίαν άρχήν. διό τόν λόγον άτι ή Εύα ήτο έκ τού Ά δ ό μ  
καί δέν είναι δύο τού ένός τούτου αί όρχαί, όφοϋ ή μία 
είναι όπό τήν άλλην; Τί δέ συνέβη μέ τήν Εϋαν; Δ έν  είναι
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δ ε ν τ έ ρ α  ά ρ χ ή  ι ώ ν  έ ξ  α υ τ ή ς ,  δ τ ι  κ α ι  α υ τ ή  τ η ν  ά ρ χ ή ν  ε ο χ ε ν  

έ ξ  Ά δ ά μ ;  Κ α ί ι ο ι  ά μ φ ο ι ν  τό  γ ό ν ι μ ο ν  α ύ τ ο ι ς ,  ά λ λ α  κ α ι  δ ι ά 

φ ο ρ ο ν  κ α ί  έ ν  δ ι α φ ό ρ ο ι ς  ν π ο ο τ ά σ ε ο ι■ δ ι ό π ε ρ  ο ύ δ έ  μ ί α  έοτ'ιν  

α ύ τ α ι  α ΐ  ά ρ χ α ΐ ,  κ α ί ι ο ι  η  μ ί α  έ σ τ ί ν  ε κ  τ η ς  έ τ έ ρ α ς .  Ε ί  γ ο ν ν

5 έ ν τ α ν δ α ,  ο ι \  ε ί  κ α ι  μ η  ϊ ν ,  ό μ ω ς  έ σ τ ί  τό  γ ό ν ι μ ο ν  ά μ φ ο ι ν ,

ο ν κ  ϊ ν ι  τo r  έ ν ό ς  μ ί α ν  ε ί ν α ι  τ η ν  α ρ χ ή ν ,  π ώ ς  έ π ι  τ ή ς  ά ν ω -  

τ ά τ ω  Τ ρ ι ά δ ο ς  α ί  δ ύ ο  τ ο ν  έ ν ό ς  α γ ί ο υ  Π ν ε ύ μ α τ ο ς  μ ί α  ε ΐ ο ϊ ν  

ά ρ χ α ί ,  έ ν  ή  μ η δ α μ ώ ς  έ ο τ ι  κ α τ ά  τό  δ ε ο γ ό ν ο ν  κ ο ι ν ω ν ί α ;  μ ό ν ο ς  

γ ά ρ  τ ε δ ε ο λ ό γ η τ α ι  « δ ε ό τ η ς  δ ε ο γ ό ν ο ς »  ό Π α τ ή ρ .  Π ά λ ι ν  ή 

10 Ε ΰ α ,  έ κ  μ ό ν ο ν  ο ϋ σ α  το ν  Ά δ ά μ ,  έ κ  μ ι α ς  έ σ τ ιν  α ρ χ ή ς ,  ό  δ έ  

* Α δ ά μ  έ κ  γ η ς  έ ο τ ιν ,  ά λ λ * ο ν  π α ρ ά  τ ο ύ το  ή  Ε ν α  έ κ  τ ή ς  γ η ς  

κ α ί  το ν  Ά δ ά μ · ό  γ ά ρ  Ά δ ά μ  ,μ ό ν ο ς  έ κ  τ ή ς  γ ή ς .  ”Η  τ ο ίν ν ν  

κ α ί  α υ τ ο ί  έ κ  το ν  Υ ί ο ϋ  μ ό ν ο ν  λ ε γ έ τ ω α α ν  τό  Π ν ε ύ μ α ,  κ α ι  

ό ν τ ω ς  α ν  τό έ κ  μ ι α ς  α ρ χ ή ς  λ ε γ έ τ ω α α ν ,  ά λ λ ' ο ν κ  έ κ  τ ή ς  α ν - 
15 τ ή ς ,  ά φ '  ή ς  κ α ί  ό  Υ Ι ό ς ,  κ ά ν τ ε ν δ ε ν  π ά λ ι ν  δ ύ ο  ε ί σ ί ν  ε π ί  τ ή ς

δ ε ό τ η τ ο ς  ά ρ χ α ί  κ α ί  ο ν κ  Ι τ * έ σ τ ί  μ ε ί ζ ω ν  ό  Π α τ ή ρ  τ φ  α ΐ -

ι ί φ  τ ο ν  Υ ί ο ύ ,  έ π ί σ η ς  γ ά ρ  κ α ί  α υ τ ό ς  α ί τ ι ο ς  δ ε ό τ η τ ο ς ,  ή  έ κ  

μ ό ν ο ν  τον  Γ ϊ α τ ρ ό ς  α έ τ ό  λ έ γ ο ν τ ε ς ,  μ ί α ν  έ ν  τ φ  Π ν ε ύ μ α τ ι  

ώ ς  κ α ί  τ φ  Υ ί φ  ε ύ σ ε β ώ ς  δ ι δ ό τ ω ο α ν  ά ρ χ ή ν .  Μ έ χ ρ ι  γ ά ρ  

20 cb έ κ  το ν  Υ Ι ο ν  ή  έ ξ  ά μ φ ο τ έ ρ ω ν  λ έ γ ω ο ι ν ,  ά λ λ * ο ν κ  έ κ  μ ό 

νον  το ν  Π α τ ρ ό ς ,  ο ν κ  έ ο τ ι  μ ί α ν  ε ί ν α ι  τ ή ς  δ ε ό τ η τ ο ς  τού  έ ν ό ς  

Π ν ε ύ μ α τ ο ς  ά ρ χ ή ν .  Σ ν ν ά π τ ω ν  γ ά ρ  τ ι ς  έ π ϊ  τ ω ν  τ ο ιο ν τ ω '· .  

ε ί  κ α ί  μ ί α ν  φ α ί η  τ η ν  ά ρ χ ή ν ,  <Ш* ό μ ω ν ύ μ ω ς ,  ώ ο τ ε ’ ο ν  μ ί α * 
t i  δ έ  δ ι α ι ρ ώ ν  κ α τ ά  μ ί α ν  ό ρ φ  τ ά ς  δ ε ί α ς  ν π ο σ τ ά ο ε ι ς ,  τ ή ς  μ ι α ς  

25 έ ξ  Α ν ά γ κ η ς  δ ύ ο  q α ν ε ρ ώ ς  γ ί ν ο ν τ α ι  ά ρ χ α ί .

7. *Εμοί δ* έπειοι δαυμάζειν καί τό νπερδάλλον τής ά- 
νοίας των τάς δύο ταύτας, ως q>aoivt άρχάς μίαν λεγόν- 
των τε καί οίομένων. Εί μέν γάρ κοινών εϊ τφ Πατρί κατά 
τό δεογόνον ό Υίός, προβαλλόμενος ιό Πνεύμα, καί έν αν- 

30 ?οΐ£ ιό #£оуб>ч11· χαί ή έκ wvtcoy α,ύτη πρόοδος, τής φύοε- 
ως άρα τούτο χα* ού δύο είοίν άρχαί, ούό* αί δύο μία,
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δευτέρα άρχή των έΕ αύτής προελθόντων, λόγω του ότι 
και αυτή είχε την άρχήν άπό τόν Αδάμ; Και όμως είς άμ- 
φοτέρους υπήρχε γονιμότης, άλλά καί διαφορά κα) είς 
διαφόρους ύποστάοεις' διά τούτο αύτα) αΙ άρχαί δέν ήοαν 
μία μολονότι ή μία είναι έκ τής άλλης. Έ άν λοιπόν έδώ, άν 
καί όχι έν, όμως ή γονιμότης υπάρχει εις άμφοτέρους, δέν  
δύναται νά είναι μία ή άρχή του ένός, πώς εις τήν περί· 
πτωσιν τής ύψίστης Τριάδος αί δύο άρχαί τού ένός άγίου 
Πνεύματος είναι μία, εις τήν όποιαν δέν υπάρχει καμμία 
κοινωνία κατά τήν θεογόνον ιδιότητα; Διότι μόνος ό Π α
τήρ έχει θεολογηθή «θεογόνος θεότης». Πάλιν δέ ή Εϋα, 
προερχομένη έκ μόνου τού Αδάμ, είναι άπό μίαν άρχήν, 
ό δέ Αδάμ είναι άπό τήν γήν, άλλά παρά ταϋτα ή Εΰα 
δέν είναι άπό τήν γήν καί τόν Ά δά μ ' διότι μόνον ό Αδάμ 
είναι άπά τήν γήν. "Η  λοιπόν ός λέγουν καί αύτοί τό Πνεύ
μα μόνον άπό τόν Υιόν, καί ούτω ός λέγουν αύτό έκ μιδς 
άρχής, άλλ’ όχι έκ τής αύτής άπό τήν όποίαν προέρχεται 
καί ό Υιός, έΕ ου πάλιν δύο είναι έπί τής θεότητος άρχαί 
καί δέν είναι άνώτερος τού Υιού κατά τό αίτιον ό Πατήρ, 
άφού έΕ ίσου καί αύτός είναι αίτιος θεότητος, ή, λέγοντες 
αύτό έκ μόνου τού Πατρός, ός παραχωρούν μίαν άρχήν 
καί εις τό Πνεύμα, όπως κα) εις τόν Υίόν. Διότι μέχρις 
ότου λέγουν ότι προέρχεται έκ τού Υιού ή έΕ άμφοτέρων, 
άλλ' όχι έκ μόνου τού Πατρός, δέν είναι δυνατόν νά είναι 
μία ή άρχή τής θεότητος τού ένός Πνεύματος. Διότι, όταν 
κανείς συναρμόΖη τά τοιαϋτα. όκόμη καί όν θά έλεγε μίαν 
άρχήν, θά τά έλεγε ύπό τήν προϋπόθεσιν τής όμωνυμίας, 
ώστε δέν θά ήτο μία* έάν δέ θλέπη τάς θείας ύποστάοεις 
μίαν μίαν διαιρών αύτός. κατ' όνάγκην τής μιός αί άρχαί 
γίνονται φανερώς δύο.

7. Мой έρχεται δέ νά θαυμάΖω τήν ύπερβολήν τής άνοη- 
σίος έκείνων οί όποιοι, όπως λέγουν, τάς δύο ταύτας άρ- 
χάς όνομόΖουν καί θεωρούν μίαν. Διότι, έάν μέν ά Υ ιός  
κοινωνή μέ τόν Πατέρα κατά τά θεογόνον, προβάλλων τό 
Πνεύμα, καί είναι έν εις αύτούς τό θεογόνον κα) αύτή ή 
πρόοδος έκ τούτων, όρα τούτο είναι τής φύσε ως καί δέν
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ά λ λ * ά π λ ώ ς  μ ί α ,  κ α ί  ά π ο ζ έ ν ω τ α ι  τ ή ς  ΰ ε ί α ς  φ ύ ο ε ω ς  α υ τ ό  

τό  Π ν ε ύ μ α ,  μ η  κ α ί  α υ τ ό  κ α τ ά  ιό ύ ε ο γ ό ν ο ν  κ ο ιν ω ν ο ΰ ν .  Ε ι  

δ έ  μ η  κ ο ι ν ω ν ε ί  6  Υ ί ό ς  κ α τ ά  τ ο ν τ ο  ι φ  Π α τ ρ ί ,  μ η δ έ  § ν  α ν -  

τ ο ϊ ς  τ ο ν τ ο  τό  π ρ ο ό ά λ λ ε ιν ,  κ α ύ *  υ π ό σ τ α ο ιν  τ φ  Υ ί φ  ή  π ρ ό ο -  

5 δ ο ς  τ ο ν  Π ν ε ύ μ α τ ο ς .  Δ ι ά φ ο ρ ο ς  ά ρ α  α ϋ τ η  τ ή ς  έ κ  τ ο ν  Π α τ ρ ό ς  

τ ο ν  Π ν ε ύ μ α τ ο ς  π ρ ο ό δ ο υ ·  τ ά  γ ά ρ  υ π ο σ τ α τ ι κ ά  δ ι ά φ ο ρ α .  Π ώ ς  

ο δ ν  μ ί α  α ί  δ ι ά φ ο ρ ο ι  ά ρ χ α ί ;  Κ α ί  μ ή ν  του  μ ε γ ά λ ο υ  Β α σ ι λ ε ί α ν  

έ ν  τ ο ΐ ς  Π ρ ό ς  Ε ν ν ο μ ι α ν ο ύ ς  ά ν τ ι ρ ρ η τ ι κ ο ί ς  α ύ τ ο ν  κ ε φ α λ α ί ο ι ς  

γ ρ ά η ο ν τ ο ς ,  « π ά ν τ α  τα κ ο ιν ά  Π α τ ρ ί  τ ε  κ α ί  Υ ί φ  κ ο ι ν ά  ε ί ν α ι  

10 χαΐ ι φ  Π ν ε ύ μ α τ ι », ε ΐ  μ έ ν  κ ο ιν ό ν  έ ο τ ι  Π α τ ρ ί  τ ε  κ α ι  Υ ί φ  

τό έ κ π ο ρ ε ύ ε ι ν ,  κ ο ιν ό ν  έ σ τ α ι  τ ο ν τ ο  κ α ι  τ φ  Π ν ε ύ μ α τ ι  κ α ι  

τ ε τ ρ ά ς  έ σ τ α ι  ή  Τ ρ ι ά ς * κ α ί  τό Π ν ε ν μ α  γ ά ρ  έ κ π ο ρ ε ύ σ ε ι  Π ν ε ν 

μ α  έ τ ε ρ ο ν .  Ε Ι  δ έ  μ  if κ ο ι ν ό ν  έ ο τ ι  κ α τ ά  Λ α τ ί ν ο υ ς  τ φ  Π ά τ ο ι  

κ α ί  τ φ  Υ ί φ  τό έ κ π ο ρ ε ύ ε ι ν ,  ώ ς  τ ο ν  μ έ ν  Π α τ ρ ό ς  έ μ μ έ ο ω ς  

15 κ α τ  αότους, το ν  δ έ  Υ ί ο ΰ  ά μ έ σ ω ς  έ κ π ο ρ ε ύ ο ν τ ο ς  τό  Π ν ε ύ μ α ,  

ο ύ τ ω  γ ά ρ  κ α ί  ύ π ο σ τ α τ ι κ ώ ς  ϊ χ ε ι ν  τ ό ν  Υ ι ό ν  τό π ρ ο κ λ η τ ι κ ό ν  

φ α ο ιν ,  ο ύ κ ο ϋ ν  κ α τ '  α ύ τ ο ν ς  κ α ί  τό  δ η μ ι ο ν ρ γ ε ί ν  κ α ι  ά γ ι ά ζ ε ι ν  

κ α ϊ  ά π λ ώ ς  ά π α ν τ α  τ ά  φ υ σ ικ ά  ο ύ  κ ο ι ν ά  Π α τ ρ ό ς  τ ε  κ α ί  Υ ί ο ύ ;

*Ε π ε ι δ ή  6 μ έ ν  Π α τ ή ρ  δ ι ά  το ν  Υ ί ο ν  κ τ ί ζ ε ι  τ ε  κ α ί  ά γ ι ά ζ ε ι  

20 κ α ί  δ ι ά  μ έ σ ο υ  τού Υ ίον δημιουργεί καί ά γ ιά ζε ι, ό δέ Υ ίός  
ού δ ι * Υ ί ο ν ,  τ ο ι γ α ρ ο ν ν  κ α τ 9 α ύ τ ο ν ς  ύ π ο σ τ α τ ι κ ώ ς  έ χ ε ι  τό  δ η -  

μ ι ο ν ρ γ ε ϊ ν  κ α ί  ά γ ι ά ζ ε ι ν  ό  Υ ί ό ς ,  ά μ έ σ ω ς  γ ά ρ  κ α ί  οτ’ χ  ώ ς  6 

Π α τ ή ρ  έ μ μ έ ο ω ς ,  κ α ϊ  ο ϋ τ ω  κ α τ * α υ τ ο ύ ς  τά  φ υ σ ικ ά  τ ω ν  { -  

π ο σ τ α τ ι κ ώ ν  δ ι ε ν ή ν ο χ ε ν  ο ύ δ έ ν .  Ε Ι  δ ' ά ρ α  ρ α ι ε ν  δ ι ά  τον  

25 Π  ν ε ύ μ α τ ο ς  τόν  Υ ί ό ν  δ η μ ι ο ν ρ γ ε ί ν  χα» ά γ ι ά ζ ε ι ν f π ρ ώ 

τον μ έ ν  ο ύ  σ ύ ν η ύ ε ς  τ ο ΐ ς  ϋ ε ο λ ό γ ο ί ς  δ ι ά  το ύ  Π ν ε ύ μ α τ ο ς  τόν  

Υ ί ό ν  ή τόν  Π α τ έ ρ α  δ η μ ι ο υ ρ γ ό ν  ε ί ν α ι  λ έ γ ε ι ν  τ ω ν  κ τ ι α μ ά τ ω ν ,  

fix λ’ έ ν  Π ν ε ύ μ α τ ι  ά γ ί φ ,  έ π ε ι τ α  π ρ ό ς  τ φ  μ η  δ* ο ύ  τ ω  τό  ά ν ω -  

τέροτ  δ ε δ ε ι γ μ έ ν ο ν  ά τ ο π ο ν  α υ τ ο ύ ς  έ κ φ ε ύ γ ε ι ν ,  ο ύ  >»αρ δ ι 9 Υ ί ο ν  

30 . ld /ir  ό Υ ί υ ς  ά τ · α φ α ίν ε τ α ι  δ η μ ι ο υ ρ γ ό ς  κ α ύ ά π ε ρ  ό  Π α τ ή ρ ,  

ο ν ι ι δ ή σ ε τ α ι  τ ο ν τ ο ι ς  μ ή  κ ο ι ν ό ν  ε ί ν α ι  λ έ γ ε ι ν  καί тф Π ν ε ύ μ α - 11

11. Κστ6 EOvopkMi 5, PG 29, 712 A.
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υπάρχουν δύο άρχαί, ούτε αί δύο μία άλλ’ μόνον μία, καί 
τό Πνεύμα είναι άποζενωμένσν τής θείας φύοεως, άφοϋ 
δέν κοινωνεϊ καί αύτό κατά τό θεογόνον. Έ άν δέ δέν κοι- 
νωνή ό Υ ίός μέ τόν Πατέρα κατά τούτο καί δέν είναι έν 
εις αύτούς τούτο τό προβάλλειν. ή πρόοδος τού Πνεύμα
τος ύπό τού Υίοϋ είναι καθ’ ύπόστασιν. "Αρα αύτη είναι 
διάφορος όπό τήν έκ τού Πατρός πρόοδον τού Πνεύματος’ 
διότι τό ύποστατικά είναι διάφορα. Πώ ς λοιπόν είναι μία 
αί διαφορετικοί άρχαί; Καί μάλιστα, άφοϋ ό μέγας Βασί
λειος γράφει είς τό άντιρρητικά Πρός Εύνομιανούς κεφά
λαιά του. «όλα τό κοινά είς τόν Πατέρα καί τόν Υίόν είναι 
κοινά καί είς τό Πνεύμα»11, έάν μέν είναι κοινόν είς τόν 
Πατέρα καί τόν Υίόν τό έκπορεύειν, κοινόν θά είναι τούτο 
καί είς τό Πνεύμα, ή δέ τριάς θά είναι τετράς καθ’ όσον 
καί τό Πνεύμα θά έκπορεύση άλλο Πνεύμα. Έ άν δέ κατά 
τούς Λατίνους τό έκπορεύειν δέν είναι κοινόν είς τόν Π α
τέρα καί τόν Υίόν, άφοϋ κατ’ αύτούς ό μέν Πατήρ έκπορεύ- 
ει τό Πνεύμα έμμέσως, ό δέ Υ ίός άμέσως, (διότι οϋτω λέ
γουν ότι έχει καί ύποστατικώς τό προθλητικόν ό Υ ίός), 
τότε κατ’ αύτούς καί τό δημιουργείν καί άγιάζειν καί άπλώς 
όλα τό φυσικά δέν είναι κοινά τού Πατρός καί τού Υίοϋ; 
Επειδή ό μέν Πατήρ διά τού Υίοϋ κτίζει καί άγιά&ι, καί 

διά μέσου τού Υίοϋ δημιουργεί καί άγιά&ι, ό δέ Υ ίός όχι 
διά τού ΥΙοΰ, όρα κατ’ αύτούς ό Υ ίός έχει τό δημιουργείν 
καί άγιόΖειν ύποστατικώς, διότι τό έχει άμέσως καί όχι 
έμμέσως, καί οΰτω κατά τήν γνώμην των δέν διαφέρουν 
καθόλου τό φυσικά τών ύποστατικών. Έ άν έπομένως έλε- 
γον ότι ό Υ ίός δημιουργεί καί άγιόΖει διά τού Πνεύματος, 
όλλά πρώτον μέν δέν είναι σύνηθες είς τούς θεολόγους 
νά λέγουν ότι ό Υ ίός ή ό Πατήρ είναι δημιουργός τών κτι- 
σμότων διά τού Πνεύματος, άλλ’ έν Πνεύματι άγίψ, έπειτα 
δέ, διό νά μή τους έκφύγη ούτε ούτως τό άνωτέρω άπο- 
δεδειγμένον δτοοον (διότι ό Υ ίός δέν άναφένετοι έπίσης 
δημιουργός δι’ ΥΙοΰ όπως ό Πατήρ), θό τούς συμβή νά 
μή λέγουν ότι είναι κοινόν καί είς τό Πνεύμα τό δημιουρ- 
γείν καί άγιόέειν, καθ’ όσον τούτο δέν ένεργεί τούτα δι* έ-
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и  JO δη  μ  ι ο ν ρ γ ε ϊ ν  κ α ι  ά γ ι ά ^ ε ι ν ,  ώ ς  μ η  ό ι ’ έ ι έ υ ο ν ,  μ η δ έ  

ώ ς  ό Π α τ ή ρ  ή  κ α ι  о У ι ό ς  αν~ον  τ α ν ί α  έ ν ε ρ γ ο ν ια ο ς .  Κ α ι '  

α ν τ ο ν ς  οϋν  ν π ο π τ α τ ι κ ώ ς  έ χ ε ι  τό Π ν ε ύ μ α  ιό  δ η μ ι ο ν ρ γ ε ι ν  κ α ι  

ά γ ι ά ζ ε ι ν ,  ώ ς  ο ύ κ  έ μ μ έ ο ω ς  κ α δ ά π ε ρ  δ Π α τ ή ρ  κ τ ι ζ ο ν  τε κ α ι  

δ ά γ ιά ^ ο ν .  Έ ν τ ε ν ϋ ε ν  όή  лά λ ι ν  κ α τ '  α ν τ ο ν ς  τ α ύ τ ά  τε  κ α ι  α- 

δ ι ά ρ ο ρ α  δ ε ί κ ν ν τ α ι  τ ο ϊ ς  ν π ο ο τα τ  ι κ ο ϊ ς  τα  ( fw oixrr  ε ι  δ έ  τούτο,  

χα\  ή φ ύ ο ι ς  τ α ί ς  υ π ο α τ ά ο ε ο ι  ταυτόν  τε κ α ι  ά δ ι ά φ ο ρ ο ν .  ΎΆ ρ ' 

ον α α φ ώ ς  τ ή ς  ά ν ω τ ά τ ω  Τ ρ ι ά δ ο ς  έ κ π ε π τ ώ κ α ο ι  κ α ι  τ ή ς  ένό -  

τ η τ ο ς  τ ή ς  π ί ο τ ε ω ς  κ α ι  τ ή ς  κ ο ι ν ω ν ί α ς  τον ά γ ι ο ν  Π ν ε ύ μ α τ ο ς  

10 ο ί  τ α ύ δ '  ο ϋ τ ω  λ έ γ ο ν τ έ ς  τε κ α ί  φ ρ ο ν ο ύ ν τ ε ς ;

8 .  Τ α ύ τ α  μ έ ν  δ  ή τ ο ύ τ η .  Σ ν λ λ ο γ ί ξ ε σ δ α ι  δ έ  έ π ϊ  τ ο ϊ ς  τ α -  

ο ύ τ ο ι ς  έ ρ γ ψ  ν π ό  τ ω ν  π α τ έ ρ ω ν  έ δ ι δ ά χ δ η μ ε ν  κ α ι  ο ν δ έ  τ ο ν ς  

Λ α τ ί ν ο υ ς  γ ρ ά ψ α ι τ '  fiv τ ι ς  το ύ τ ο υ  χ ά ρ ιν .  Μ ή τ ε  δ ’ ά π ο δ ε ι κ τ ι -  

κ ώ ς  τ ο ύ τ ο υ ς  ο ν λ Χ ο γ ί ξ ε ο δ α ι ,  κ α ϋ ά π ε ρ  φ ή ς  α υ τ ό ς , π α ρ ά  τό 

15 μ ή  τ ο ι ς  α ύ τ ο π ί ο τ ο ι ς  λ ο γ ί ο ι ς  ώ ς  α ρ χ α ϊ ς  κ α ι  ά ξ ι ώ μ α σ ι  χ ρ ή -  

ο δ α ι  κ α } τ ο ΐ ς  δ ε ο ο ό φ ο ις  κ α λ ώ ς  έ π ε σ δ α ι  π α τ ρ ά ο ι ,  μ ή τ ε  δ ι α -  

λ ε κ τ ι κ ώ ς ,  δ ι ά  τό  μ ή  έ κ  τ ω ν  π α ρ '  ή μ ί ν  λ η μ μ ά τ ω ν  π ο ι ε ϊ π Ο α ι  

τ ο ν ς  ο ν λ λ ο γ ιο μ ο ύ ς ,  κ α ι  π ά ν ν  γ '  ά ν  φ α ίη ν .  Μ η δ ε μ ί α ν  δ ε  

ε ί ν α ι  ά π ό δ ε ι ξ ι ν  έ π '  ο ν δ ε ν ό ς  τ ώ ν  δ ε ί ω ν  κ α ι  τ ω ν  έ ν  τ ή  a v ro -  

20 τ ά ζ ω  Τ ρ ι ά δ ι  ζ η τ ο ν μ έ ν ω ν ,  ά λ λ α  π ά ν τ α  τ ό ν  π ε ρ ί  α υ τ ώ ν  т л  

λ ο γ ιο μ ό ν  δ ι α λ ε κ τ ι κ ό ν  ο ί ε ο δ α ί  τε  κ α ι  κ α Χ ε ίν ,  ά π ο δ ε ι κ τ ι κ ό ν  

δ έ  ο ύ δ έ π ο τ ε , π σ λ λ ο ν  δ έ ω  τ ί δ ε σ δ α ι .  .47 τε  γ ά ρ  έ π ι γ ρ α φ α ι  

τοη» π α τ ρ ι κ ώ ν  φ ω ν ώ ν  ο ύ κ  έ ο ιο ι  τ ο ύ το  π α ρ σ δ έ ξ α ο δ α ι ,  κ ά ν  

τ ι ς  у ι λ ο ν ε ικ ό τ ε ο ο ν  έ ν ι ο τ ή τ α ι  κ α ι  τ ά ς  έ π ι γ ρ α φ ά ς  ώ ς  π α ρ ε γ -  

25 π α ρ α γ ρ ά η  η τ α ι ,  η μ ε ί ς  κ α ι  α ύ τ ά ς  δ ε ί ξ ο μ ε ν  α ύ τ φ

τούτο  μ α ρ τ ν ρ ο ν ο α ς  τάς φ ω ν ά ς ,  « ε ϊ ς  Π α τ ή ρ , ε ϊ ς  Υ ι ό ς ,  §ν  

Π ν ε ύ μ α  ά γ ι ο ν » ,  ώ α τ ε  κ α τ ά  τ ο ο ο ύ τ ο ν  τ ο ύ το  έ κ ε ί ν ο ι ς  ή ι ν υ τ α ι ,  

κ α δ ό σ ο ν  έ χ ε ι  μ ο ν ά ς  π ρ ό ς  μ ο ν ά δ α  τ ή ν  ο ι κ ε ι ό τ η τ α * «καί ο ν κ  

έ ν τεύ 'δ εν »  φ η ο ι  «μ ό ν ο ν  ή τ ή ς  κ ο ι ν ω ν ί α ς  ά π ό δ ε ι ξ ι ς »* κ α ι  

30 лог μ έ ν ,  μ ε τ ά  τό α ν ν α γ α γ ε ι ν ,  ά π ο δ έ - δ ε ιχ τ α ι  6 ο ώ ο α ς ,  πού δ ε  

μ ε τ α ξ ύ  κ ε ί μ ε ν ο ν ,  τό  ά π ο δ ε ί χ ν ν μ ε ν ,  π ο ύ  δ έ  κ α ι  έ π α γ γ ε Χ Χ ο μ έ -  * 13 14

12 Ai παράγραφοι 5 · 7 άηοδίδουν σχεδόν αυτολεξεί τμήμα τού 
Αποδεικτικού Λόγου Α \

13. ’Ενώ ή Επιστολή όπευθύνεται прбс τόν ΆκΙνδυνον έδώ ό λό- 
уос είναι 6n‘ εΰθεΐοα прбс τόν Βαρλαάμ

14. Μ. Βασιλείου, Пср) όγίου Πνεύμοτος 18.
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τέρου ούτε όπως ό Πατήρ ή καί ό Υιός. Κατ’ αύτούς λοιπόν 
τό Πνεύμα έχει τό δημιουργεΐν καί άγιάΖειν ύποστατικώς, 
καθ’ όσον δέν κτίΖει καί άγιόΖει εμμέσως, όπως ό Πατήρ. 
Μ έ αύτά λοιπόν πάλιν κατ’ αύτούς τό φυσικά δεικνύονται 
τό αύτά καί άδιόφορα άπό τά ύποστατικό. Εάν δέ συμβαί- 
νη τούτο, καί ή φύσις είναι τό αύτά καί άδιάφορον πρός 
τάς ύποστάσεις. Ά ρ ά  γε δέν έχουν έκπέσει σαφώς άπό 
την ύψίστην Τριάδα καί άπό τήν ένότητα τής πίοτεως καί 
τής κοινωνίας του άγιου Πνεύματος όσοι λέγουν καί φρο
νούν αύτά τά πράγματα” ;

8. Οΰτω λοιπόν έχουν αύτά. Από τούς πατέρας δέ 
έδιδόχθημεν νά συλλογιΖώμεθα έπί τοιούτων θεμάτων έμ- 
πράκτως. καί δέν θά ήδύνατο νό κατηγορήση κανείς ούτε 
τούς Λατίνους δΓ αύτά. Θά ήδυνάμην νά είπω μέ βεβαιό
τητα ότι ούτε άποδεικτικώς συλλογίζονται ούτοι, όπως λέ
γεις έσύ*\ μολονότι δέν χρησιμοποιούν τό αύτάπιστα λόγια 
ώς άρχάς καί έζουσίας καί δέν άκολουθοϋν καλώς τούς 
θεοσάφους πατέρας, ούτε διαλεκτικώς, λόγω τοϋ ότι δέν 
κάμνουν τούς συλλογισμούς έκ τών ίδικών μας προϋποθέ
σεων. Πολύ όμως άπέχω άπό τό νά ύποθέτω ότι δέν ύπάρ- 
χει καμμία άπόδειζις δι* όποιονδήποτε άπό τά θεία καί άπό 
τό Ζητήματα εις τήν ύψίστην Τριάδα, όλλά νά θεωρώ καί 
νά όνομάΖω διαλεκτικόν όλον τόν περί αυτών συλλογι
σμόν, ουδέποτε δέ άποδεικτικόν. Διότι καί αί έπιγραφαί 
τών πατερικών ρήσεων δέν έπιτρέπουν νά παραδεχθώμεν 
τούτο, καί δν κανείς άντισταθη έριστικώτερα καί διαγρόψη 
τάς έπιγραφάς ώς πλαστός, ήμείς θά τού δείζωμεν ότι καί 
αύταί αί ρήσεις μαρτυρούν τούτο, «είς Πατήρ, είς Υίός, έν 
άγιον Πνεύμα ύπάρχει», ώστε τούτο είναι ήνωμένον μέ 
έκείνα κατά τοιούτον τρόπον, καθ' δσον έχει τήν οικειότη
τα μονός πρός μονάδα. «Καί ή άπόδειξις τής κοινωνίας 
δέν είναι μόνον άπό έδώ», λέγει14’ καί θά τού δείΕωμεν 
ότι πού μέν αύταί αί ρήσεις φωνάΖουν ότι έχει άποδειχθή’, 
μετά τήν συλλογήν, πού δέ καθυστερεί τό ’άποδεικνύομεν’, 
πού δέ καί Ζητεί τάς όποδει’Εεις, είναι έτοιμος νά τό παρά-
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νας ζητείς ηηοί τάς αποδείξεις, έτοιμος παραοχεϊν. Και ιί 
τό μετά την έπαγγελίαν ταύτην έπαγόμενον; Λόγιάν τι των 
δεοπαραδότων η και ΰεοπνεύοτων και πάν δ,τι αν τοντοις 
ϊποιτο και έκ τovicor σνμπεραίνοιτο. Τ ί  μέν γάρ έοιι θεός,  

δ  ονδείς πώποτε ιών εΰ ([ρονούντων οντ '  είπεν ον τ ’  έζτ]:η- 
οεν, οΰτ' ένενόηοεν. "Οτι 0k έοτι και δτι εϊς έοτι και δη  
ονχ έν έοτι καϊ δτι την Τριάδα ονχ νπεοβέβηκε και πολλ' 
έτερα ιών περί ανιόν ϋεωροναένων, εστι ζητήοαί τε και 
άποδείξαι. ΕΙ γάρ μη ταντα, ουδέ μα&εϊν δλως έοτι το περί 

10 θεοί*. ΕΙ δέ μαν&άΐΌμεν και ζητούμεν και τούτο παρά των 
εΰ είδότων και έπιοταμένων, ιά μέν αρα τον θεού γινώ- 
οκεται, τά δε ζητείται, ϊοιι δ’ & και άποδείκννται, έτερα δέ 
είοιν άπερινόητα пбгтц και ανεξερεύνητα■ τρόπος γεννή- 
οεως, έκπορενοεως, τελείας άμα και άνεκφοιτήτον προε- 

15 λεύοεως, άδιαιρέτου τε άμα καί τελείας διαιρέσεως, και τ’ 
άλλ% ών διά πίοτεως έπιοτημόνως έχομεν. *Ως γάρ άίσδη- 
οις έν τοίς νπ* αίοδηοιν λογικής ού δεϊται δείξεως, ούτως 
ουδέ πίητις έν τοίς τοιούτοις άποδείξεως. Μικρού δ '  ίσον 
καί ονδέν έλαττόν έοτι κακόν, τά τε νπέρ νούν οϊεσδαι ειδέ- 

20 ναι καί кто τον θεόν γνωοτόν» μη τοιούτον άποφαίνεοδαι, 
ωσαύτως καί τό ζητητόν ή άποδεκτόν. 'Έοτι γάρ κοινών 
έννοιών και ас κομά των άπορήοαι ονκ όλίγων, & κρείτηο 
ή κατά άπόδειξιν παρεχόμενα την έπιοιήμην άποδεικτικαί 
τψ έπιοταμένφ χρήοαοϋαι γίνονται άρχαί.

25 9 . Πασι γάρ έοτιν έγινοομέτΌν τε *αί άνοομολογημένον
δτι ό θεός τέλειός έοτι καί ούκ άλογος, έξ  ώκ εϊς καί ούχ 
έν άποδείκη*ται. Λεγόντων οΰν ημών δτι ό θεός  τέλειος, 
ό τέλειος εϊς, καί τ* άλλα σννείρειν διανοουμένων οι*μφίό· 
νως τοίς πατράοιν, δπως εϊς ό τέλειος, «I τις των άνεπι- 

30 στημόνων τούτων άποδεικτικών προσίοταιτο λέγω ν έπί των 
μοναδικών άπόδειξιν μή είναι, παρ* ήμών εύδνς άκονοεται 
ώς καδόλον μέν οί*κ ёотг πώς γάρ έπί των μή καΰόλον;

15. Ρωμ. 1. 10.
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σχη Καί τά θεοπαράδοτα ή καί θεόπνευστα καί παν δ,τι 
είναι δυνατόν νά όκολουθη ταϋτα καί νά συμπερασθή άπό 
αύτά. Διότι τί είναι ό Θεός, κανείς όπό τούς καλώς φρο- 
νοΰντας δέν είπε ποτέ ούτε έΖήτησεν ούτε ένόησεν. "Ο τι 
δέ ύπόρχει θ εός καί ότι είναι εις καί δτι δέν είναι έν καί 
δτι δέν ύπερβαίνει τήν Τριάδα καί πολλά δλλα σχετικά μέ 
αυτόν, είναι δυνατόν νό τά έρευνήσωμεν καί άποδείξωμεν. 
Διότι δν δέν άποδειχθοϋν ταϋτα, δέν είναι δυνατόν ούτε 
νά μάθωμεν τίποτε περί Θεού. Έ άν δέ μανθάνωμεν καί Ζη- 
τοϋμεν, καί μάλιστα άπό τούς καλώς γνωρίζοντας καί έπι- 
σταμένους. τότε δλλα έκ τού Θεού γνωρίζονται, δλλα δέ 
Ζητούνται, μερικά δέ καί άποδεικνύονται, δλλα δέ είναι έν- 
τελώς άπερινόητα καί άνεζερεύνητα* τρόπος γεννήσεως, 
έκπορεύσεως, τελείας καί συγχρόνως άναποκαλύπτου προ· 
ελεύσεως, άδιαιρέτου συγχρόνως καί τελείας διαιρέσεως, 
καί τά δλλα τών όποιων γνώσιν έχομεν διά τής πίστεως. 
"Οπω ς δηλαδή ή αΐσθησις δέν χρειάΖεται λογικήν άπόδει· 
ζιν εις Ζητήματα ύποκείμενα εις τήν αϊσθησιν, ούτω ούτε 
ή πίστις χρειάΖεται άπόδειζιν εις τά θέματα έκεΐνα. Μ όλις  
είναι ίσον καί πάντως καθόλου μικρότερον κακόν τό νά 
νομίΖη κανείς δτι γνωρίΖει τά ύπέρ νούν καί νά άποφαίνε* 
ται δτι «τό γνωστόν τού θεού»1· δέν είναι τοιούτον, όπως 
καί τό Ζητητόν καί τό άποδεικτικόν. Διότι είναι δυνατόν 
νά στερήται κανείς δχι όλίγων έννοιών καί όξιωμάτων, τά 
όποια προσφέροντα τήν έπίγνωσιν ύπεράνω άποδείζεως 
γίνονται άποδεικτικαί άρχαί εις τόν γνωρίΖοντα νά τάς 
χρησιμοποιήση.

9. Διότι είναι γνωστόν καί ώμολογημένον άπό όλους 
δτι ό θ εός είναι τέλειος καί δχι άλογος, καθ’ όσον άποδει- 
κνύεται είς καί δχι έν. Ό τ α ν  λοιπόν ήμείς λέγωμεν δτι ό 
θεός είναι τέλειος, ό τέλειος είναι είς, καί όταν σκεπτώ- 
μεθα νά συνδυάσωμεν κατά τά δλλα συμφώνως μέ τούς 
πατέρας, πώς είναι είς ό τέλειος, έάν κανείς όπό αι/τούς 
τούς άνεπιστήμονας άποδεικτικούς όντετίθετο λέγων δτι 
δέν ύπόρχει όπόδειξις έπί τών μονοδικών, θά άκούαη άμέ- 
σως όπό ήμδς δτι γενικώς μέν δέν ύπάρχεΓ πώς όμως
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* Αψευδής δέ ούδέν f/nov άπόδειξις έστι, καί γάρ άναγχοία 
χαϊ έπϊ τών μοναδικών και άνεξαπάτητος μάλλον αντη ή 
άπόδειξις. *Επϊ γάρ ιών καθόλου γένοιι* άν μάλλον ή α
πάτη, διά τής φαντασίας θηρωμένης τής τοιαύτης άποδεί- 

Б ξεως, δυοξυμδλήτων τε καί δνοπεριλήπτων δντων πάντων 
των υποκειμένων. Ob μην άλλά καί έφ* ών τό κοινόν άνώ- 
νυμον, τόν αυτόν τρόπον γένοιτ* άν άπόδειξις και έπί τίνος 
είδους τον καθόλου καί έφ’ ένός έκάοτον γε των μερικών 
άποδείξεις γίνονται, καθόλου μέν οϋ, πώς γάρ; αψευδείς 

10 δέ καί άναγκαΧαι. 'Έλληοι μέν ούν πιθανολογία ή θεολογία, 
διό καί διαλεκτικός άπας ό δοκών αυτοΧς θεολογικός ουλλο- 
γιομός, έξ ένδόξων ένδοξος, ιαντόν δέ είπεΐν πιθανός έκ 
πιθανών. Ούδέν γάρ ίοαοι περί θεοϋ δέδαιον ουδ’ ασφα
λές, < « Ш '  έματαιώθηοαν έν τοΧς διαλογιαμοΧς αυτών». *Η- 

18 μεΧς δέ ονκ έξ ένδόξων έπϊ τό θεολογεΧν όρμώμεθα άρχών, 
άλλ* άμεταπείοτως περί ταύτας έχομεν, θεοδιδάκτους οΰ- 
σας. Πώς οϋν ούκ άποδεικτικόν, άλλά διαλεκτικόν τόν τοι- 
οϋτον ουλλογιομόν έροΰμεν; Καί μήν εί τις τών την δια
λεκτικήν έν τοΧς περί θεόν λεγομένοις εΐοαγόντων, δ παρά 

20 τών θεολόγων ρητώς άπηγόρευται πατέρων, εί τις τοίννν και 
τούτων τους εδ έχοντας όναλύσειε συλλογιομούς, ήκιοτ* έν τού- 
τοις εύρήοει τό καθόλου· τό τε γάρ προκείμενον μοναδικόν 
έστι χαϊ παν δ,τι τών αύτφ προσόντων μόνφ κυρίως πρόοε- 
οτιν αύτφ. <(Ούδεις γάρ» φηοϊν «Αγαθός, εί μή είς ό Θεός>>, 

28 6 μόνος οοφός, 6 μακάριος καί μόνος δυνάστης, «ό μόνος 
έχων άθαναοίανΡ φώς οΐχών Απρόσιτον». Ούδέν οδν τών 
έπομένων έπϊ πλέον εϊη άν αυτού, ώστε χαϊ αυτών έκαστον 
μοναδικόν χαϊ πάν δ,τι άν κατήγοροί το τούτων ον καθόλου. 
Πώς ούν ουλλογίσαιντ* άν άνευ τον καθόλου; Ε ί δέ διά 

30 την τού ποοκειμένου Ιδιότητα προάγοντες έν δλφ τους οί- * 18

18. Κατ6 τήν όριστοτελικήν λογικήν οΙ δύο aCrrol λέξεκ: σημαίνουν 
8,τι καί αΙ Επόμενοι δύο; δεκτά) όηό τήν κοινήν γνώμην ιΐκ πιθανόα 
Οόοει δεκτών ώς πιθανών.

17. Ρωμ. 1, 21.
18. Μόρκ. 10,18. Ματθ. 18. 17.
18. Α* Τιμ. 8.18.
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δέν ύπάρχει sic τά ειδικά; Δέν είναι δέ όλιγώτερον άψευ- 
δής όπόδειξις, διότι είναι περισσότερον άναγκαία και έπί 
των μοναδικών καί όνεξαπάτητος αυτή ή όπόδειξις. Διότι 
έπί μέν τών καθολικών θά ήτο δυνατόν νά συμβη περισσό
τερον αύτή ή όπότη, άφοΰ ή τοιαύτη όπόδειξις έπιδιώκεται 
διό τής φαντασίας, καθ' όσον όλα τά όντικείμενα είναι δυσ
νόητα καί δυσκατόληπτα. Αλλ* έπίσης καί έπί έκείνω νείςτά  
όποια τό κοινόν στοιχεϊον είναι άνώνυμον κατά τόν ίδιον 
τρόπον θά ήτο δυνατόν νά ύπόρξη όπόδειξις καί έπί κά
ποιου είδους του καθόλου καί έπί ένός έκόστου τών μερι
κών έφαρμόΖονται όποδείξεις, καθολικοί βεβαίως όχι, διότι 
πώς είναι δυνατόν, άψευδεϊς δέ καί όναγκαϊαι. Πράγματι εις 
μέν τους Έλληνας ή θεολογία είναι πιθανολογία, διότι καί 
όλος ό δεκτός άπό αυτούς θεολογικός συλλογισμός είναι 
διαλεκτικός, ένδοξος όπό ένδόξους”, μέ άλλους λόγους 
πιθανός άπό πιθανούς. Διότι τίποτε βέβαιον δέν γνωρίζουν 
περί Θεού ούτε άσφαλές, «άλλά έματαιώθησαν εις τούς 
διαλογισμούς των»”. Η με ίς  δέ έκκινούμεν εις τήν θεολο
γίαν άπό πιθανολογουμένας όρχάς. άλλά έμμένομεν εις 
αυτός άμεταπείστως, διότι είναι θεοδίδακτοι. Πώ ς λοιπόν 
θό είπωμεν τόν τοιουτον συλλογισμόν όχι άποδεικτικόν, άλ
λά διαλεκτικόν; Καί όμως, έόν κανείς όπό έκείνους οι 
όποιοι εισάγουν τήν διαλεκτικήν είς τήν περί Θεοϋ δια
πραγμάτευσή, πράγμα τό όποιον όπαγορεύεται ρητώς άπό 
τούς θεολόγους πατέρας, έόν λοιπόν κανείς άπό αύτούς 
άναλύσας τούς καλώς συγκροτημένους συλλογισμούς, έλά- 
χιστα θό εύρη είς αύτούς τό καθόλου* διότι καί τό προκεί- 
μενον θέμα είναι μοναδικόν καί πάν προσόν αύτοϋ ύφίστα- 
ται κυριολεκτικώς μόνον είς αύτόν. Διότι, λέγει «κανείς 
δέν είναι όγοθός, εί μή μόνον ό Θεός»”, ό μόνος σοφός, 
ό μακάριος καί μόνος δυνάστης, «ό μόνος έχων άθανα- 
αίαν, κατοικών φώς άπρόσιτον»1·. Κανέν άπό τά προσόντα 
του λοιπόν δέν δύνσται νά τού είναι έπί πλέον, ώστε καί 
αύτών έκαστον είναι μοναδικόν καί πάν ό,τι θά ήδύνατο 
νά όποδαθή είς αυτά δέν είναι καθόλου. Π ώ ς λοιπόν θά 
ήδύνσντο νά συλλογισθούν χωρίς τό καθόλου; ’Εάν δέ
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χείονς δέχονται συλλογισμούς, πολλφ μάλλον διά το μοναδι
κόν τον ηροκεψένου την άπόδειςιν προοήαονται δίκαια ποι- 
ουντες. "Αν δ' αύδις λέγη τις 'ή άπόδειξις έκ των προτέ- 
ρων, ονδϊν δέ πρότεροί' θεόν”, βον τά κατ' αυτόν έξετάζη- 

5 μεν, ώ δέλτιοτε', έρονμεν προς αυτόν, *άλλα τι των περί 
ανιόν\  Τό γάρ 'είς καϊ τρία' καί τό 'έξ έκείνον μόνου , 
και τό 'είς έκείνον μόνον', ον την φύοιν δείκννοιν, άλλα 
περί αύτήν έοτι δεικννμενα. Οϋκονν ουδέ τι των δι* ά ταυ τα 
προϋτιάρχειν άνάγκη τις τον δεικννμένου, καδάπερ ονδ' αν- 

10 id προϋπάρχει τά περί θεόν δεικννμενα. Κάκείνο γάρ, δ,τι 
лот' dr ή, περί την άπερινόητον δκείνην δεωρείται φνοιν, 
αΙ τε κοινότητες, αϊ τε Ιδιότητες, olov έκπόρενοις η γέννη- 
οις, κα\ ταυτ' ου δέσει, άλλα φύσει, πλοντός τε η κίνηοις 
ή τελειότης, ώσπερ καί των άκρων δεολόγων τις φηοι, uuo- 

15 νόδος μέν κινηδείοης διά τό τιλούοιον, δνάδος δέ νπερδα- 
δείοης did την ύλην καϊ τό είδος, έξ ών τά σώματα, Τριά- 
δος δέ όρισδείσης did τό τέλειον». «Ούχ αιτιολογία τε τοϋ- 
τό έοτι δεότητος, <Ш' άπόδειξις τής περί αυτής δόξης 
εδοεδονς».

20 10. νΕπειτα πώς τό πρότερον, φ  οδτος, έηϊ τής άπο-
δείζεως ζητείς; ΕΙ μέν χρόνφ, λοιπόν ουδέ ονρανον και 
ιών κατ* αδτόν σωμάτων καί δανμάτων, ουδέ γής καί ϋα- 
λάττης καί τών έν ανταϊς, ούδ* άέρος καί τών αεροπόρων, 
ονδ* αίδέρος καί τών μετεώρων περιδέξ^ τινά ποτέ άπό- 

2S όειξιν. Μετά γάρ ταΰια πάντα κοιναί τε δννοιαι χαί άζιώ- 
ματα χαί δροι, προτάσεις τε καί άποδείξεις καί συλλογι
σμοί, διαιρέσεις τε καί άναλύοεις πάσα г  διανοίας γάρ έοτι 
ταντα τον νοτατα κτισδέντος. ΕΙ μέν οδν οϋτω ζητείς τό 
πρότερον, λύσεις έκ μέσον τών δντων ιήν έπιοτήμην ταν- 

30 την ποιηοάμενος· εΐ δ* έτέρως τό πρότερον έκλήψυ, ούχ 
οίμαί σε λόγοι* xdr τοίς περί θεόν δεικννμένοις άπορήοειτ. 20 21 22

20. Δηλαδή τόοον τό κοινά ck τά τριαδικά πρόσωπα προσόντα δοον 
καί τά ΙδιαΙτκρα κοβ* όπόοτοοιν.

21. ΓρηγορΙοο θβολόγου, Ομιλία 22.8.
22. ΜαδΙμου. Πκρί άπορον, PG 91. 1038 Β.
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λόγω τής ίδιότητος τοϋ προκειμένου προχωροΰντες δέχων- 
ται έν δλω τούς οικείους συλλογισμούς, πολύ περισσότερον 
θό προβάλλουν τήν όπόδειζιν λόγω τής ίδιότητος του προ
κειμένου, καλώς πράττοντες. "Α ν  δέ πάλιν λέγπ κανείς, 
ή άπόδειξις προέρχεται έκ των προτέρων, τίποτε δέ είναι 
πρότερον Θεού’, θά εϊπωμεν πρός αυτόν, 'ώ βέλτιστε, δέν 
έζετάΖομεν τά κατ’ αυτόν, άλλά κάτι άπό τά περί αύτόν*. 
Διότι τό είς καί τρία' καί τό 'έζ έκείνου μόνον* καί τό ’είς 
έκεΐνον μόνον’, δέν δεικνύουν τήν φύσιν, άλλά δεικνύονται 
γύρω άπό αύτήν. Δέν ύφίσταται λοιπόν άνάγκη νά προϋ- 
πάρχπ κάτι άπό έκεϊνα διά τά όποια είναι ταϋτα, όπως 
ούτε αύτά τά περί θεόν δεικνυόμενα προϋπάρχουν. Διότι 
καί έκεϊνο τό κάτι, ό,τιδήποτε καί δν είναι, παρατηρειται 
γύρω άπό τήν άπερινόητον φύσιν, τόσον αί κοινότητες ό
σον καί αί Ιδιότητες* όπως ή έκπόρευσις ή ή γέννησις, 
καί μάλιστα όχι θέσει άλλά φύσει, ό πλούτος ή ή κίνησις 
ή ή τελειότης, όπως λέγει καί κάποιος άπό τούς κορυφαί
ους θεολόγους' «ή μέν μονός έκινήθη διά τόν πλούτον, ή 
δυάς δέ ύπερεβάθη διά τήν ύλην καί τό είδος άπό τά 
όποια είναι τά σώματα, ή τριάς δέ ώρίσθη διά τήν τελειό
τητα»*1. «Τούτο δέν είναι οίτιολογία θεότητος, άλλ' όπόδει- 
Εις τής περί αυτής εύσεβούς γνώμης»*.

10. "Επειτα, κύριε, πώς Ζητείς τό προηγούμενον έπί 
τής άποδείΕεως; ’Εάν μέν τό Ζητής χρονικώς, τότε δέν 
θά παροδεχθής καμμίαν όπόδειζιν ούτε τού ούρανού καί 
τών είς αύτόν σωμάτων καί θαυμάτων, ούτε τής γης καί 
τής θαλάσσης καί τών είς αύτάς πραγμάτων, ούτε τού όέ- 
ρος καί τών άεροπόρων Ζώων. Διότι κοινά) έννοιαι καί ό- 
ζιώματα καί όροι, προτάσεις καί άποδείζεις καί συλλογι
σμοί, διαιρέσεις καί όναλύσεις, δλα αύτά είναι έπειτα άπό 
δλα έκεϊνα' διότι ταϋτα είναι προϊόντα τού τελευταίου 
κτισθέντος. τού άνθρώπου. Εάν μέν λοιπόν ούτω Ζητής τό  
πρότερον, θά διάλυσης τήν έπιστήμην τούτην καθιστών 
αύτήν έζω άπό τά ύπάρχοντα' έάν δέ έκλόβης κατ’ άλλον 
τρόπον τό πρότερον, δέν νομίΖω ότι θό στερηθής λόγου 
καί είς τά άποδεικνυόμενα περί Θεού, λομβόνων ύπ* δψιν
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έκεϊνο 7ΐροσδιανοούμενον, ότι наi δι' ών είοι δειχννμενα 
έν τοίς περί αύτών είσιν, άλλ’ ονδέ τό ahioy πάντως έπι- 
лλέον ή πρεοδύτερον οϋ έσζιν άϊτιον. 'Ώστε καν έξισάζη 
τοίς αΐτιαιοϊς ανιά ιά αίτια, καν μη προνφεσζηκότα η, ονκ 

5 έμποδίσει την άπόόειξιν. Έ χ  μέν ονν των κοινών έννοιών 
τε καί άξιωμάτων ούτως έσζιν ού των ϋείων ϊνι συνίσζα- 
σϋαι τάς άποδείξεις. Τ ί δέ τά παρ' αυτού τον ένός τής 
ϋεαρχιχής Τριάδος ϋεανδρικώς ήμιν ώμιληκότος παραδεδο- 
μένα; ΤΙ δέ τά παρ' αυτού τον άγιον Πνεύματος διά των 

10 αύτφ λαλούν των ήμιν άποκεκαλυμμένα; *Αρ' ονχ ώς ανζο- 
πίσιονς καί αναπόδεικτους όεξόμεϋα άρχάς, και παν ο,τι 
άν τούτοις έποιτο και έκ τούτων ονμπεραίνοιτο ονκ άπο- 
δείξεις ϋείας προοερούμεν;

11. Ανζίκα Διοννοίου τον μεγαλοφυεοτάτον ϋεοφάντο- 
1δ ρος ϋεολογούντος ότι и μόνη πηγή τής υπερουσίου ϋεότητος 

ό Πατήρ», καϊ ion  «πηγαία ϋεότης 6 ΠατήρΓ ό δέ ΥΙδς 
καϊ ιό Πνεύμα τής ϋεογόνον ϋεότητος οϊον άνϋη και νπερον- 
οια ψώζα», εί τις τό υπερούσιον Πνεύμα φύσει έρεϊ έκ τον 
θεού, τό δέ φύσει όν έκ τον θεού πηγάζεσϋαι έκ τον θεόν, 

20 τοντέστίν έκ τής πηγαίας ϋεότητος το είναι έχειν, πηγαία 
δέ ϋεότης μόνος δ Πατήρ, εϊτα συμπεραίνει ώς έκ μόνον 
τον Πατρός έοτι ιό Πνεύμα, τίς λόγος μή ονκ ενσεβώς 
άμα καϊ άποδεικτικώς καϊ άναμφιλέκτως ίχειν οϊεσϋαι 
τούτον τον συλλογισμόν; Ονκ άληϋεις είσιν αύται αί προ- 

25 τάσσεις; Ού τά άντιχείμενα ανταΐς είοι ψευδή; Ούκ άεϊ 
ώσαντω* εχονοιν; Ον πρώται και άμεσοι και γνωριμώιε- 
ραι; Ονκ οίκειαί είοι τφ πρακειμένψ; Ον την αίτίαν έν 
έαντοΐς έχονσι τού συμπεράσματος; Ούκ είς αντόπιοτον και 
άναπόδεικτον καϊ άρχοειδεοιάιην καταλήγουσιν άρχήν; Τί 

30 δέ όταν τεκμηριώδεις έκ των ύοτέρων, ήμϊν δέ προτέρων, 
τον ότι ποιώμεϋα τάς άττοδείξεις; Πώς άν πεισϋείημεν τφ  
λέγοντι ώς ουδέ ούτως ένι τι των ϋείων άποδεϊξαι; «Δει 23 24

23. Πβρί Ociwv όνομότων 2, 5.
24. Пср) OcKdv φνομάτνιν 2.7.
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τοϋτο, ότι καί τά στοιχεία διά τών όποιων δεικνύονται είναι 
εις τά περί αύτόν, άλλά ούτε τά αίτιον πάντως είναι κάτι 
περισσότερον άπά πρεσβύτερον έκείνου τού όποιου αίτιον 
είναι. "Ωστε καί άν αυτά τά αίτια είναι ίσα μέ τά αίτιατά 
καί άν δεν προϋφίστανται, τοϋτο δέν θά έμποδίση τήν άπό- 
δειΕιν. Είναι λοιπόν οϋτω δυνατόν άπά τάς κοινός έννοιας 
καί τά άζιώματα εις μερικός πλευράς τών θείων νά συστα- 
θοϋν αί άποδείζεις. Τί δέ σημαίνουν τά παραδεδομένα άπά 
τόν ίδιον τόν ένα τής θεαρχικής Τριάδος ό όποιος συνανε- 
στρόφη μέ ήμδς θεανδρικώς; Τί δέ τά παρ' αύτοϋ τοϋ ά
γιου Πνεύματος άποκεκαλυμμένα εις ήμδς διά τών λαλούν- 
των έν αύτω; "Αρά γε δέν θά δεχθώμεν ώς αύτοπίστους 
καί άναποδείκτους άρχάς καί πδν δ,τι θά ήκολούθει ταϋτα 
καί έκ τούτων άναγκαίως θά συνεπεραίνετο δτι δέν θά τά 
χαρακτηρίσωμεν θείας άποδείξεις;

11. Πάλιν, όταν ό μεγαλοφυέστατος θεοφάντωρ Διο
νύσιος θεολογή δτι «μόνη πηγή τής ύπερουσίου θεότητος 
είναι ό Πατήρ»** καί δτι «πηγαία θεότης είναι ό Πατήρ, δ 
δέ Υιός καί τά Πνεύμα είναι ώσάν άνθη καί υπερούσια 
Φώτα τής θεογόνου θεότητος»*4, έάν κανείς εϊπη τδ υπε
ρούσιον Πνεϋμα δτι είναι φύσει έκ τοϋ Θεοϋ, τδ δέ φύσει 
δν έκ τοϋ Θεοϋ δτι πηγόΖεται έκ τοϋ θεοϋ, δηλαδή δτι 
έχει τδ είναι έκ τής πηγαίας θεότητος, πηγαία δέ θεότης 
είναι μόνος ό Πατήρ, έπειτα συμπεραίνη δτι τδ Πνεϋμα  
είναι έκ μόνου τοϋ Πατρός, ποιος λόγος ύπόρχει νά νομί- 
Ζωμεν δτι ό συλλογισμός οϋτος δέν είναι εύσεθής καί 
όποδεικτικός καί άναμφίλεκτος; Δέν είναι άληθεϊς αυτοί 
αί προτάσεις; Τά άντίθετα πρός αύτάς δέν είναι ψευδή; 
Δέν είναι πάντοτε ϊδιαΐ; Δέν είναι πρώτοι καί άμεσοι καί 
γνωριμώτεραι; Δέν είναι οίκείαι πρός τό προκείμενον; 
Δέν έχουν μέσα των τήν αιτίαν τοϋ συμπεράσματος; Δέν  
καταλήγουν εις αύτόπιστον καί άνσπόδεικτον καί άρχικω- 
τάτην άρχήν; Τί δέ συμβαίνει όταν καθιστώμεν τάς άπο- 
δείΕεις τεκμηριώδεις έκ τών υστέρων. δΓ ήμδς δέ έκ τών 
προτέρων; Πώ ς θά έπειθόμεθα εις τόν λέγοντα άτι οϋτε 
οϋτω δέν είναι δυνατόν νά όποδείξωμεν κάτι άπό τά θεία;
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уадуу φηοίν «είναι όμογενή καί τεκμήρια ών έοτι τεκμήρια, 
Θεφ δέ ουδέν όμογενές». Πώς οΰν ιό μή οτίλδειν ifj σε
λήνη έοτίν όμογενές ή τό οτίλδειν ταΐς τύειάσι, όι' ών την 
μέν έγγύτερον ήμιν πλανάσθαι, τάς δε πορρωτέρω έοτηρί- 

5 χθαι τεκμαιρόμεθα; Τόπον μεν γάρ ταντα, αί δέ ειοιν ον- 
οίαΐ’ δι ών δ* έχεϊνα τανταις δείκννται, ταντα δ' αδθίς 
έοχιν ένέργεια ή πάθος, και ον τον άστέρος μάλλον ή τον 
άτενίζοντος. *Αλλ* οθδ* ή κωνοειδής σκιά τφ φωτίζοντι ό
μογενές. δι* ής μεΐζον τον φωτιζόμενου δείκνντ at, ονδέ ό 

10 ηωτιομός τη οραίρμ έοιιν δμογενής* εΐ δ* έτερον τρόπον 
εΐοϊν όμογενή, би περί τό αντό θεωρείται τό πόρρω καί τό 
οτίλδειν καί τό μή έφ* έκατέρον καί τά άλλα τοντοις γε 
παραπληοίως, χόκεϊ θεωροί το άν περί τό αντό καλώς τό τε 
δεικνύμενον καί δι* οδ έκεΐνο δείκννται.

15 12. νΙοασιν οί χεχαθαρμέιοι τήν καρδίαν διά τ ε κ μ η ρ ίο υ

τής έγγινομένης έν έαντοϊς Ιεράς φωτορ ανείας δτι έο τ ι  

θεός καί οίσν ρώς έοτι, μάλλον δέ πηγή φωτός νοερού τε. 
καί άθλου. Διό καί χάριν Ιοασιν ούχ έαντοϊς, άλλα τφ ρω- 
τίζοντι, ωοπερ ούδέ τφ άέρι χάρις aiobjτώς πεφωτιομένω, 

20 οό γάρ ή λαιιπρότης έοτίν αντον, тШа тог φωτίζοντος ή
λιον, τον δ’ άέρος μόνον τό διαφανές έπΐχαρι, ώς καί τοις 
θεοράροις τό διά καθαρότητα καρδίας δεικτικόν τής Μέ
ρας έλλάιημεως. Λύνονται καί οι μή προς τοντο θεωρίας 
άναδεδηκότες έκ τής περί πάντα προιμηθείας τον κοινόν 

25 προμηθέα οννοράν, έκ τών όγαθννομένων τήν αύτοαγαθό- 
τηια, έκ τών ζωαποιονμένων τήν αντοζωήν, έκ τών οοφιζομέ- 
νων τήν αδτοοοφίαν καί г1лло»с έκ πάντων τόν τά πάντα 
όντα και δπεξηρφμένον καί νπερανιδρνμένον πάντων, τήν 
πολνώινμον έχείνην καί ακατονόμαστοι· υπερούσιον οδσίαν. 

30 Ti c i V ,  οι тти πάντα περί $ν έκεΐνο άθϊαις θεωρείται, ό .τι * 28

25. Βλ. κείμενον τοΟ Βαρλαάμ c k  κώδικα Paris, gr. 1278, φ. 78 В.
28. Βλ. Διονυο<ου Αρεοπαγίτου, Пер) θείων Ονομάτων 1,7.
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«Διότι πρέπει», λέγει, «νά είναι όμογενή καί τεκμήρια δΓ έ- 
κεΐνα των όποιων είναι τεκμήρια, μέ τόν Θεόν δέ δέν υ
πάρχει τίποτε όμογενές»” Πώς λοιπόν τό νά μή λάμπη 
είναι όμογενές εις τήν σελήνην καί τό νά λάμπουν είς τάς  
πλειάδας, διά τών όποιων συμπεραίνομεν δτι ή μέν σελήνη 
περιφέρεται έγγύτερον πρός ήμός, αί δέ πλειάδες στηρί
ζονται μακρότερον; Διότι ταϋτα είναι γνωρίσματα τόπου, 
αυτοί δέ είναι ούσίαΓ τό μέσα δέ διά τών όποίων δεικνύ
ονται είς αύτάς έκεϊνα είναι πάλιν ένέργεια καί πάθος, καί 
δέν άνήκουν μάλλον είς τόν όστέρα παρά είς τόν άτενί- 
ζοντα. Αλλ' ούτε ή κωνοειδής σκιά είναι κάτι όμογενές 
διά τής όποίας δεικνύεται κάτι μεγαλύτερον του φωτιζο- 
μένου, ούτε ό φωτισμός είναι όμογενής μέ τήν σφαίραν. 
Έάν δέ είναι όμογενή κατ’ άλλον τρόπον, διότι τό μακράν 
καί ή στιλπνότης καί τό μή ύπάρχειν είς έκάτερον καί τό 
άλλα τά παραπλήσια μέ αύτά. παρατηρούνται γύρω άπό τό 
αύτό. καί έκεί καλώς θά παρετηρεΐτο γύρω άπό τό αύτά 
τόσον τό δεικνυόμενον δσον καί τό δΓ ου δεικνύεται 
έκεϊνο.

12. Γνωρίζουν οί καθαροί είς τήν καρδίαν διά τής έγ- 
γινομένης μέσα των ίερδς φωτοφάνειας άτι ύπάρχει Θεός 
καί είναι ώοάν φώς, μάλλον δέ πηγή φωτός νοερού καί 
άθλου. Διότι καί εύγνωμονοΰν όχι τούς έαυτούς των άλλά 
τόν φωτίζοντα, όπως ούτε είς τόν όέρα ό όποιος φωτίζεται 
αίσθητώς όφείλεται χάρις, καθ’ δσον ή λαμπρότης δέν εί
ναι αυτού άλλά τού φωτίζοντος ήλίου, τοϋ δέ άέρος μόνον 
ή διαφάνεια είναι χαριτωμένη, δπως καί είς τούς θεοφό- 
ρους πατέρας τό άπό καθαρότητα καρδίας δεικτικόν τής 
νοερος έλλάμψεως Δύνανται καί οί μή άναβάντες είς τοι- 
ούτον βαθμόν θεωρίας άπό τήν πρόνοιαν διά τά πάντα νά 
συνορούν τόν κοινόν προνοητήν. άπό τούς άγαθοποιθυ
μένους τήν αύτοαγσθότητα, άπό τούς ζωοποιουμένους τήν 
αύτοζωήν. άπό τούς σοφίζομένους τήν αύτοσοφίαν καί γε
νικώς άπό τά πάντα τόν όντα τά πάντα κσί τόν ύπερβοίνον- 
τα καί ύπερβόλλοντα πάντα, τήν πολυώνυμον έκείνην καί 
άκατονόμαστον υπερούσιον ουσίαν". Τί λοιπόν; *Ολα αύτά
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ποτέ έοτιν έχεινο; Τ ί δέ, ον διά τούτων οϊα τεκμηρίων α
ψευδής γίνεται α7ΐόδειξις 6τι ϊστι τις προαγωγενς και προ- 
μηδευς προάναρχος απάντων, παντοδύναμος, παντεπίσκοπος, 
πανάγαθος, παναίτιος, υπερφυής; 'Εγώ μέν οϊμαι καϊ πάνυ 

5 γε οϊομαι καί ονδ* άν οϊμαι έχειν άντειπεϊν. Οντω τοίνυν 
καϊ ήμεις ομοίως, τεδεολογημένον έπΐ τον τής πίοιεως ονμ- 
δόλον περί τε τον ΥΙον και τον άγιου Πνεύματος, και τον 
μέν γεγεννήοδαι έκ τον Παίρός κηρυττομένον, τον δέ έκ- 
ηορενεσδαι έκ τον Πατρός, άμφοτέροις τό έκ μόνον τον 

10 Πατρός έφ-αρμόζεσδαι οννάγομεν, έκ των ύστερον όμοίως 
τεδεολογημένων τά προαιωνίως κατά τονΰ* όμοίως υπάρ
χοντα δεικνύντες.

1 3 .  Ο ν  μ η ν  <Ш* ε ΐ  κ α ί  τ ο σ α ν τα  π ε ρ ί  τούτον  σο ι γ ε γ ρ ά -  

φ α μ ε ν ,  άλλ* ού  π ά ν ν  δ ιο ιο ό μ ε δ α  ε ϊδ *  ά π λ ώ ς  δ ε ι ξ ι ν  ε ί τ ε  ά π ό -  

15 δ ε ι ξ ι ν  το υ ς  τ ο ιο ύ τ ο ν ς  λ ό γ ο υ ς  λ έ γ ε ι  τ ι ς · μ ό ν ο ν  σ τ ε ρ γ έ τ ω  τήν  

δ ι ’ α υ τ ώ ν  φ ω τ ό ς  τρ α ν ό τε ρ ο ν  έ κ φ α ιν ο μ έ ν η ν  ά λ ή δ ε ια ν ·  σον  

δ ’ έ ν ε κ α  ο υ ν η γ ο ρ ή σ α μ ε ν  τή  Α π ο δ ε ί ξ ε ι ,  o lo v  α π ο λ ο γ ία ν  υ π έ ρ  

τ α ν τ η ς  π ο ιη σ ά μ ε ν ο ν  το νς  γ ά ρ  έ μ ο ύ ς  Κ α τ ά  Λ α τ ί ν ω ν  δ ιά  

γ ρ α μ μ ά τ ω ν  λ ία ν  έ π α υ α ν ν τ ο ς  λ ό γ ο ν ς ,  ν π ε ιδ ό μ ε ν ο ς  τή ν  ε ϊ  κ α ι  

20 μ ή  κ α τ ά  λ ό γ ο ν  ό μ ω ς  ν φ έ ρ π ο ν σ α ν  μ έ μ ψ ι ν  τή  έ π ιγ ρ α φ ή ,  ώ ς  

Α ν  μ ή  ττρός τόν έ π α ιν έ τ η ν  ά ν α φ έ ρ ο ιτ ο  ά π ε τ ρ ιψ ά μ η ν ,  ” Ι ν ’ οδν  

χαί σέ κ ρ ι τ ή ν  ά ξ ι ό χ ρ ε ω ν  τούτον  τον  ο ν ό μ α τ ο ς  π ο ιή σ ω μ α ι  

π α ρ α δ ή ο ο μ α ι  ιας δ ια φ ο ρ ά ς  τον τε α π ο δ ε ικ τ ικ ο ύ  κ α ι  δ ι α λ ε 

κ τ ικ ό ν  σ υ λ λ ο γ ισ μ ό ν .  Σ ό ν  δ * Ι σ τ ι  σ κ ο π ε ίν  κ α ι  ά δ ε κ ά ο τ ω ς  κ ρ ί -  

25 ν ε ιν  τ ίν ι  μ ά λ λ ο ν  π ρ ο ο ή κ ο υ σ ιν  ο ΐ  π ε ρ ί  δ ε  ί ω ν  δ ο γ μ ά τ ω ν  σ ν ν -  

τ ιδ έ μ ε ν ο ι ,  κ α ί  μ ά λ ια δ *  δ ί α ν  τ ή ν  ή μ ώ ν  α ύ τ ώ ν  ε ν ο ε δ ή  κ α ι  

ά κ λ η ή  π ε ρ ί  θεόν δόξαν έ κ τ ιδ ώ μ ε δ α .  Ό  μ έ ν  ο δ ν  π ε ρ ί  τό 

ά ν α γ κ α ιο ν  κ α ί  ά ε ί  δν κ α ί  ά λ η δ έ ς  δ ν  κ α ί  ά ε ί  ώ ο α υ τ ω ς  έχ ο ν ,  

ό δ έ  δ ια λ ε κ τ ικ ό ς  π ε ρ ί  τό έ ν δ ο ξ ο ν  χαί π ιδ α ν ό ν  κ α ί  π ε φ ν -  

30 κ ό ς  ά λ λ ο τε  ά λ λ ιυ ς  έ χ ε ι ν  χαί ν υ ν  μ έ ν  δ ν 9 ν υ ν  δ ' ο ν κ  δν,  

χαΐ π ο τ έ  μ έ ν  ά λ η δ έ ς *  π ο τ έ  δ έ  μ ή .  Π ο ν  ποτ* ά ρ α  r« δ ε ια  27

27. Πρόκειται διό τό Ιργον του Γρηγορίου Πολαμό ’Αποδεικτικός περί 
όγίου Πνεύματος, τό όποϊον έπήνεοεν ό ‘Ακίνδυνος, όν καί δόν εύρισκε 
κατάλληλον τήν χρήσιν τού όρου «όποδεικτικός».
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δέν παρατηρούνται άΰλως γύρω όπό τό εν έκείνο, ότιδή- 
ποτε είναι έκείνο; Ti δέ; Διά τούτων ώς τεκμηρίων δέν 
γίνεται άψευδής άπόδειξις ότι ύπάρχει κάποιος προαγω- 
γεύς καί προνοητής προάναρχος άπό όλα, παντοδύναμος, 
παντεπίσκοπος. πανάγαθος, παναίτιος, υπερφυής; Έγώ βε
βαίως οϋτω νομίΖω καί πολύ μάλιστα καί δέν νομίΖω δτι 
δέν έχω τίποτε νά άντείπω. Οϋτω λοιπόν καί ήμεϊς όμοίως, 
αφού είναι Θεολογημένον έπί τού συμβόλου τής πίστεως 
περί τού Υίοϋ καί τού άγιου Πνεύματος, καί ό μέν πρώτος 
κηρύττεται δτι έγεννήθη έκ τού Πατρός. τό δέ δεύτερον 
δτι έκπορεύεται έκ τού Πατρός, συνάγομεν δτι έφαρμόΖε- 
ται εις άμφότερα τό έκ μόνου τού Πατρός, δεικνύοντες 
έκ τών ύστερον όμοίως θεολογημένων τό προαιωνίως ύ- 
πάρχοντα κατά τούτο όμοίως.

13. Αλλ' όμως, δν καί τόσα σοϋ έχομεν γράψει περί 
τούτου, δέν θά διαφωνήσωμεν πολύ είτε άπλώς δεϊξιν είτε 
όπόδειξιν λέγει κανείς τούς τοιούτους λόγους' άρκεί μό
νον νά δέχεται τήν φανερουμένην δΓ αύτών δυνατωτέραν 
όπό φώς άλήθειαν. "Ενεκα σοϋ δέ συνηγορήσαμεν ύπέρ 
τής άποδείξεως, ωσάν νά έκάμαμεν άπολογίαν ύπέρ αύτής. 
Διότι, ένφ έπήνεσες ύπερβολικώς δΓ έπιστολής τούς λό
γους μου Κατά Λατίνων, ύποπτευθείς έγώ τήν δν καί μή 
σαφώς άλλό πάντως ύφέρπουσαν μέμψιν κατά τής έπιγρα- 
φής", τήν όποίαν όπέρριψα ώσόν νά μή άνεφέρετο πρός 
τόν έπαινέτην. Διό νά καταστήσω λοιπόν καί σέ άξιόχρεων 
κριτήν τού όνόματος τούτου, θά παραθέσω τός διαφοράς 
τού άποδεικτικαϋ καί διαλεκτικού συλλογισμού. Ίδικόν σου 
δέ καθήκον είναι νά σκέπτεσαι καί νά κρίνης δικαίως εις 
ποιον μάλλον άνήκουν οί στοχαΖόμενοι περί τών θείων 
δογμάτων, καί μάλιστα όταν έκθέτωμεν τήν ευσεβή καί 
όπλσνή περί θεού γνώμην μας. Ό  μέν όποδεικτικός λοιπόν 
άναφέρεται εις τό άναγκαίον καί όεί δν καί όληθές δν καί 
ευρισκόμενον πάντοτε ωσαύτως, ό δέ διαλεκτικός άναψέ- 
ρεται εις τό ένδεχόμενον καί πιθανόν καί έκ φύσεως έχον 
διαφορετικήν έκάστοτε μορφήν καί δλλοτε μέν ύπόρχον 
άλλοτε δέ μή ύπόρχον, καί κάποτε μέν όληθές κάποτε δέ
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δήοεις; "Н οαφές καί ιοϊς μ'η οοφοίς; Καϊ 6 μεν Αποδει
χτικός τής Αληδείας φροντίζει καί χαι* έχιοτήμην ένεργών 
ούχ Ανάγκην έχει λαβειν όποτερονονν μόριον τής άντιφάοε- 
ως, δ δέ τον ηεϊοαι μόνον καί χρώμενος τή διαλέξει Αορί- 

5 οτως άναγχάζεται λαμβάνειν ά ονγχωρεΐ αυτψ ό προοδια- 
λεγόμενός, χ&ν μη τοιαντα ή. Διό έχεΐνος μέν τής άποδε- 
δειγμένης νχολήψεως άμεταχείοτως έχει καϊ άμεταδέτως, 
ό δέ διαλεκτικός ενχερίτρεχτός τε καί αυτός έστιν δτε έ- 
χών περιτρέχει έαντόν. ΤΙνι δώοομεν τό ευσεβές; νΑρα τψ 

10 έδραίψ, τψ άμεταιχινήτψ, τψ έν μηδενί χτνρομένψ κατά 
τόν Αχόοτολον, ή τψ καί οίκοδεν Αεί οαλενομένψ; Καί ό μεν 
έξ άληδών χαι οίκείων αεί τψ χροκειμένψ, ό δέ ott μόνον 
έξ ένδόξων, & ού χάντως άληδή, άλλ* ϊοτιν δτε χαι έκ χαν- 
τάχαοι ψ ε υ δ ώ ν ,  χάντως δέ καί τψ χροχειμένψ άλλοτρίων. 

15 Τίνι τούτων χιστενσεις δεικνυντι οοι χέρι τών δείων; 
"Η καί ον μετά τον έχί Κνρου Ζοροδάβελ δαρρούντως αι· 
άχο<ι ή να to κρατεί ν πάντων την Αλήδειαν; Καί ό μέν εξ 
αίτιων ον μόνον τον συμπεράσματος, (Ша καί τον πράγμα
τος, διό καί ιό σνναγόμετον Αναγκαίου αεί καί αψευδές, 

20 ό δε διαλεκτικός τον πράγματος μέν ουδέποτε, τον δέ σνμ- 
χεοάπματος ο\*κ αεί, <Lu* ϊστιν δτε μτ}δ* αυτού, διό καί τό 
συναγόμενου πρός δόξαν, άλλ* ονκ έξ Ανάγκης Αψευδές. 
Τί ούν έπί τών δείων; Την Αψευδή τον πράγματος ενρεσιν 
ζητσ&μεν, ή χρός δόξαν διαλέγεσδαι; ΕΙ δέ τις φαίη ώς 

25 ονκ έοτιν αίτιον έχί θεού, αύτός γάρ έοτιν ό πάντων αίτιος, 
'περί μέν τής δείας ρύσεως, ώ ούτος, ονκ έστι ζήτηοις* 
Αποκρινούμεδα, *ονδ* &ρα δεϊξις, έχει μηδ* αίτιον αυτής\  
'Ο τι δέ έοτι μία, μηδεμίαν διαφοράν καδ* αύτήν δλως έχι- 25

25. Φιλ. 1.25.
29. В* бсоо. 2,2.
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όχι. Πού λοιπόν θά τοποθέτησης τά θεία; Δέν είναι σαφές 
καί εις τούς μή σοφούς; Καί ό μέν αποδεικτικός φροντίζει 
διά την αλήθειαν καί ένεργών κατ’ έπίγνωσιν δέν έχει ά- 
νάγκην νά λάθη όποιονδήποτε έκ των δύο μερών τής άντι- 
θέσεως. ό δέ διαλεκτικός φροντίζει μόνον νά πείση καί 
χρησιμοποιών τόν διάλογον χωρίς άρια άναγκάΖεται νά 
λαμβόνη όσα τού έπιτρέπει ό συνομιλητής, άκόμη και άν 
δέν είναι πειστικά. Διά τούτο έκεϊνος μέν κρατεί άμεταπεί- 
στως καί άμετατρέπτως τήν όποδεδειγμένην έννοιαν, ά δέ 
διαλεκτικός είναι εύπερίτρεπτος καί μάλιστα ένίοτε αύτός 
περιτρέπει έαυτόν έκουσίως. Εις ποιον θά δώσωμεν τήν 
εύσέθειαν; Ά ρ ά  γε εις τόν έδραίον, τόν άμετακίνητον, τάν 
μή φοβούμενον διά τίποτε κατά τόν άπάστολον", ή εις έ- 
κείνον ό όποιος καί μόνος του σαλεύεται*; Καί ό μέν 
πρώτος άποδεικνύει άπό άληθή καί πάντοτε οικεία εις τό 
προκείμενον. ό δέ δεύτερος έκκινεί άπό πιθανολογούμενα, 
τά όποια δέν είναι όπωσδήποτε άληθινό, άλλ’ ένίοτε καί 
άπό έντελώς ψευδή, πάντως δέ ξένων καί πράς τά προ- 
κείμενον. Ποιον άπά αύτούς θά πιστεύσης όταν σοϋ άπο- 
δεικνύη περί τών θείων; "Η καί σύ μαΖί μέ τάν έηί Κόρου 
Ζοροβάθελ θά άποφανθής μέ θάρρος ότι κρατείς τήν ά- 
λήθειαν όλων; Καί ά μέν πρώτος έργάΖεται μέ θάσιν αίτια 
όχι μόνον τού συμπεράσματος, άλλά καί τού πράγμα- 
τος, διά καί τά συναγάμενον είναι πάντοτε άναγκαί- 
ον καί άψευδές, ό δέ διαλεκτικός μέ δόσιν αίτια τού 
πράγματος μέν ποτέ, τού δέ συμπεράσματος 6χι πάντο
τε, άλλ’ ένίοτε ούτε σύτού, διά καί τά συναγάμενον είναι 
άπλή δόξα, άλλ’ δχι έ£ άνάγκης άψευδές. Τ( συμβαίνει 
λοιπόν ώς πρός τά θεία; Τήν όληθινήν εΰρεσιν τού πρά
γματος Ζητοΰμεν ή νά συΖητώμεν πρός έπίδειξιν; 'Εάν δέ 
θά έλεγε κανείς δτι δέν ύπάρχει αίτιον έπί θεού, διότι 
αύτός είναι ά αίτιος πάντων, θά άποκριθώμεν δτι. Κύριε 
έσύ, διά μέν τήν θείαν φύσιν δέν είναι δυνατή ή διερεύνη- 
σις, δρα ούτε άπόδειξις, έπειδή δέν ύπάρχει ούτε αίτιον 
αύτής. ‘Από τά δτι είναι μία ή φύσις, μή έπιδεχομένη καμ-
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δεχομένη, καί διι διαιρείται, καν μη καϋ'* έαυτήν, διό καί 

τ?/ διαιρέσει μένει άδιαίρε:ος, και διι καν τω διαιρετώ 
μίαν και άδιαίρετον έχει iijv αρχήν, διό «αν τοντω εϊς θ ε 
ός, και διι δημιονργός και δτι προνοηιής και διι συνοχεύς 

5 καί τ’ άλλα δοα τούτοις δμοια, έστιν ώς δέον είναι ζητοΰντας 
τάς αΙτίας, αϊ καί ανται τών περί θεόν αν εϊεν, έφικέ- 
σδαι τής ευρέσεως, συν θεφ  δ3 έη ικομένονς, ον διαπορη- 
τικώς ёт’ ϊχειν ήτοι διαλεκτικώς, άλλ’ άποδεικτικώς έπί- 
ατασϋαι και πρός έτέρονς την ϋείαν διά λόγον μετοχετεύει)· 

10 δπιστήμην. El δέ μή έφακοίμειδα, τους μέν τη πίστει άοϋε- 
νονντας δυνάμει λόγων ήχιστ’ έχαμεν έπιρρωννύειν, αυτοί 
δέ διά τής πίστεως έπιστημόνως έχομεν. Ον γάρ άποδείςε- 
οι τό παν πιοτεύομεν, ουδέ τό μυστήριον δεϊν οίόμεδα τε- 
χνογραηεϊοδαι τής πίστεως, ούδ' ημείς, οϋδ’ οί προ ημών 

*3 διά λόγου τφ λόγφ τής αλήθειας συνηγόρησαντες, άλλά κάν 
τούτφ δείκνυμεν τον λόγου τής αλήθειας τό ισχυρόν καί 
τοϊς κατά и τούτον χωλεύονσιν έπανορθώοεως τιαρέχομεν 
άμορμήν καί τοϊς δρθοτομονοι τούτον ασφαλείας ύπόθεοιν.

14. * 0  δε διακομίοας θμϊν τονς ini τούτοις λόγους έκεί- 
20 νους, τά πάντα καλός κάλαθός καί τήν πολιτείαν εϊηερ τις 

θεομ ίλής καί ήμϊν διά τούτο προσφιλής * Ιωσήφ, έπϊ τήν έπά- 
ΐΌδον οπεύδων, αυτοσχεδίους σχεδόν ήρπασε παρ' ημών, οϊ- 
ον άρτιτόκονς παϊδας, μή τυχόντος τής προοηκούαης φρον- 
τίδος. \4Α α ’ έπεί πρός άληΰείας άπόδειξιν, с Ш *  ον κάλλους 

25 έπίδειζιν έζενηνόχαται, παρά τοντ* οίμαι καί παρά τής σής 
δπαινούνται σομίας. Έκεϊνό γε μην έπί νουν σε λαόεϊν, 
ώς ημείς έχ πολλον τήν dvcotdta) σοφίαν πόθησαντες, μάλ
λον δέ πρός τόν αύτής πόθον παρά τής άνωτάτω φιλανθρω
πίας έμ ελκνσθέντες, παντοίον λόγων είδους καί τής κατ’ 

30 αύτά μελέτης άφέμενοι, τούτη προοανέχομεν διά βίου, καί 30

30. Ό  Ίωοήφ Κολόθετος μετόφερεν είς τόν ΆκΙνδυνον τούς ’Απο
δεικτικούς Λόγους.
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μίαν έντελώς διαφοράν καθ’ έαυτήν, καί ότι διαιρείται, αν 
καί δχι καθ’ έαυτήν, διό καί είς τήν διαίρεσιν μένει άδιαί- 
ρετος, καί ότι καί εις τό διαιρετόν έχει μίαν καί όδιαίρετον 
όρχήν, διό καί eic τούτο είναι Θεός, καί ότι είναι δημιουρ
γός καί ότι είναι προνοητής καί ότι είναι συνοχεύς καί όσα 
δλλα είναι όμοιο μέ αύτό, καθίσταται δυνατόν, όταν Ζη- 
τοϋμεν τός αίτιας όπως χρειάζεται, αί όποϊαι θά είναι έπί- 
σης καί αύταί των περί τόν Θεόν, νά έπιτύχωμεν τήν εύ- 
ρεοιν, φθόσαντες δέ σύν Θεώ, νά μή παραμένωμεν πλέον 
μέ όπορίος ήτοι διαλεκτικοί, άλλά νά γνωρίΖωμεν άποδει- 
κτικώς καί νά μετοχετεύωμεν τήν θείαν έπιστήμην διά λό
γου πρός άλλους. Έόν δέ δέν φθάαωμεν, τούς μέν όσθε- 
νοϋντας εις τήν πίστιν πολύ όλίγον είναι δυνατόν νά τούς 
θεραπεύσωμεν μέ τήν δύναμιν λόγου, αύτοί δέ διά τής 
πίστεως έχομεν έμπιστοσύνην. Διότι δέν πιατεύομεν τό 
πάν μέ όποδείξεις ούτε νομίΖομεν ότι πρέπει νά τεχνολο- 
γήτοι τά μυστήριον τής πίστεως, ούτε ήμείς ούτε οί πρό 
ήμών συνηγορήσαντες ύπέρ τού λόγου τής άληθείας καί 
εις τούς έχοντας κάποιαν χωλότητα ώς πρός αύτόν παρέ- 
χομεν άφορμήν έπανορθώσεως, είς δέ τούς όρθοτομούν- 
τας τούτον παρέχομεν θεμέλιον άοφαλείας.

14. Αύτός δέ ό όποιος μετέφερεν είς σδς έκείνους 
τούς λόγους διά τά Ζητήματα ταΰτα, ό καθ' όλα καλός καί 
άγαθός καί κατά τήν διαγωγήν ύπέρ πάντα θεοφιλής καί 
διά τούτο προσφιλής είς ήμδς Ι ω σ ή φ " ,  σπεύδω ν νά έπι- 
στρέψπ πρός τά έκεί, τούς ήρπασε σχεδόν προχειρογραμ- 
μένους άπό ήμδς, ώσάν άρτιγέννητα παιδιά, τά όποια δέν 
έλσδον τήν προαήκουσαν έπιμέλειαν. Αλλ’ έπειδή έχουν 
συνταχθή πρός άπόδειΖιν άληθείας, άλλ’ όχι πρός έπίδει- 
Ειν κάλλους, δΓ αύτό νομίΖω ότι έπαινοΰνται καί άπό τήν 
σοφίαν σου. Εκείνο όμως πρέπει νά λάβης ύπ* όψιν, ότι 
ήμείς ποθήσαντες πρό άπό πολλού χρόνου τήν ύψίστην σο
φίαν, μάλλον δέ προσελκυοθέντες άπό τήν ύψίστην φι
λανθρωπίαν πρός τόν πόθον της, άφήσαντες πάν είδος 
λόγων καί τήν μελέτην των, είμεθα άφωσιωμένοι είς αύ- 
τήν διά βίου, καί ύπάρχουν άνθρωποι οί όποιοι γνωρίΖουν
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тοντ* είο'ΐν οι σννίοασιν ήμϊν χαί σνμμαρτνοήσονσι παρ’ νμϊν 
πολλοί' καί ον δέ αϊτός ονκ άνεπιγνώμων boa έμαντόν έ
χω πείθειν. Παρεΐται δέ щιιιν τ’ άλλ’ βίπαντα έξ ανάγκης, 
έπειδήπερ έν τή πάντων αποκτήσει καί τη πάντων έπιλήοει 

δ ιά κατ’ έκεΐνην την σοφίαν οννίστασθαι πέφνκεν, ώσπερ καν 
ifj πάντων άραιρέοει τπιεροχή τινι τό θειον νοείται. Άλ'κ  
ούκ ίσον τοντφ της σοφίας Ικείνης τό τέλος· έντενθεν μεν 
γάρ τά άπεμφαίνοντα τφ θεω διανοείται ό νονς, έκεϊ δ' 
έργφ τάς θείας έμφάσεις νοερώς ό νονς δέχεται, ϊοοπτρον 

10 άκηλίδωτον θεόν καί ών καί αεί γινόμενος. Κάν ήμεϊς 
των μέν περί λόγονς έπιοτημών έπιλελήσμεθα σχεδόν ла>-- 
τάπαοιν, εΐ χαί χρείας έπειγονοης ονχ έκόντες είναι т а  
τούτων άναλαμδάνειν ώς ένόν πειρώμεθα, διό χαί ιάς αττι- 
χας έκείνας χάριτας και τό λίαν έντεχνον τής έξαγγελίας 

15 άπειπάμεθα, τής δέ αληθινής σοφίας ονδέν ή μικρόν κατει- 
λήτ^αμεν, <Ш* olov είς όομΐ]ν μνροιι τρέχομεν, αντό τό πό
ρον ονκ έν χερσϊν ϊχοντές πω.

*0  δέ τόν πόθον τούτον ήμιν νπερδολή φιλανθρωπίας έν- 

θεις καί τέλος άτέλεστον διά τονς οικτιριιονς αντον παρά- 
20 αχοί τής μελλούοης άμβροοίας άρχήν. Τούτο χαί αντός ή- 

μΐν οννενςαι χαί ήμεϊς έπενχόμεθά σον τή άρετή και θεός 
άνωθεν έπίκονρος χαί έπήκοος εϊη.
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τούτο μαζί μέ ήμάς καί θά τό έπιβεβαιώσουν πολλοί πλη
σίον σας καί σύ δέ ό ίδιος δέν άγνοείς όσα έχω νά πείθω 
τόν εαυτόν μου. *Όλα δέ τά άλλο έγκατελείφθησαν άπό 
ήμάς έΕ άνάγκης, έπειδή τά τής σοφίας έκείνης έχουν τήν 
φύσιν νά συνίστανται εις τήν άπόκτησιν των πάντων καί τήν 
λήθην των πάντων, όπως καί τό θειον νοείται είς κάποιαν 
υπεροχήν κατά τήν άφαίρεσιν των πάντων. ’Αλλ’ έκείνης 
τής σοφίας τό τέλος δέν είναι ίσον μέ τούτο* διότι έδω ά 
νοϋς διανοείται τά άνόμοια πρός τόν Θεόν, έκεϊ δέ ό νους 
δέχεται νοερώς έμπράκτως τάς θείας έμφόσεις, όταν είναι 
καί πάντοτε γίνεται έσοπτρον άκηλίδωτον τού Θεού. "Αν 
δέ ήμεϊς έχωμεν σχεδόν τελείως λησμονήσει τάς περί τούς 
λόγους έπιστήμας. μολονότι άσάκις παρουσιάζεται άνάγκη 
νά έπιληφθώμεν κάποιας άπό αυτός, δχι έκουσίως, δοκι- 
μάζομεν κατά τά δυνατόν, διά τούτο άπηρνήθημεν τάς 
άττικάς έκείνας χάριτας καί τό λίαν έντεχνον τής έκφρά- 
σεως, άπό τήν άληθινήν δέ σοφίαν δέν άπεκτήσαμεν τίπο
τε ή κάτι όλίγον άπεκτήσαμεν, άλλά τρέχομεν ώσάν είς 
όσμήν μύρου, χωρίς νά έχωμεν κάπως είς τάς χεϊρας τά 
ίδιον τά μύρον.

'Εκείνος δέ ά όποιος έθεσεν είς ήμάς τόν πόθον τού
τον άπό ύπερβολήν φιλανθρωπίας, είθε κατά τούς οίκτιρ- 
μούς του νά παρόσχη καί τέλος ότελείωτον τήν άρχήν τής 
μελλούσης άμβροσίας. Τούτο νά εύχηθής καί σύ μαζί μέ 
ήμάς καί ήμεϊς έπευχόμεθα είς τήν άρετήν σου, καί ά Θεάς 
είθε νά είναι άπό άνω έπίκουρος καί έπήκοος.
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1. *0 μόν τής έαντον περί τό κατηγορειν έτοιμότητός τε 
καί δεινότητος ήμάς υπόάεοιν ένστησάμενος, πρός ημάς τονς 

5 λόγους άποτεινομένονς έκπέμψας καί γραμμάτων προσεπι- 
ηιείλας ταντην έπαγγέλλον δούναι οί χάριν, έϊ τις ήμϊν ν- 
πολέλειπται λόγος, μη πρός έτερον, άλλα πρός αυτόν ήκειν 
παρ* ήμών, δνοϊν άνδολκαίς, τη τε τον πράγματος αΐτήσει, 
τήν άπολογίαν έφ* έαντόν έπιοπασάμενος διετέλεοεν. Έ πεϊ 

10 dk καϊ τφ  οφ νυν πρός ημάς γράμματι των αυτών σχεδόν 
λόγων δει, κάπΐ τοοοντο τούτων έρφς ώς καϊ δι* ευχής η- 
μιν τάς πρός τό γράφειν έπιπέμπειν άνάγκας, καϊ ταϋ№ ώς 
γε αυτός άν φαίης μηδ* άγαν εύπρεπεϊς οϋοας, έπεί τοίννν 
ούτω κατ* άκρας έάλως τή δυνάμει τον πάδου και οοι τόν 

18 αύτόν άπολογητικόν έπεμηκι. Τούτον τοίννν έμμελώς άνη- 
γνονς, 6Ϊοη μη τούμόν αύτον ζητονντά με μόνον, άλλα και 
τό ύμέτερον, καϊ μηδ* άμφότερον τούτο μόνον, άλλά και νπλρ 
τών δεοφόρων καϊ κοινών ήμϊν πατέρων έξειργασμένον. Δί- 
ελδε τοίννν ούχ άπαξ, άλλα χαί τιολλάκις, ώς έναποδεϊο τφ 

20 τής αμυχής οοι ταμείφ τά λυσιτελή δόγματα, καϊ των λόγων 
άναμνήσδητι των έμών, οΰς πολλούς πολλάκις έποιησόμην 
πρός ok οννόντα, καϊ την Από τής έξω φιλοσοφίας κενήν 
άπάτην ή δννάμεως έχεις φνλάττον· μάλλον δέ καϊ σαν τόν 
νυν άνακαδάραι οπενσον, ίλαοτηρίοις τε εύχαις και περιρ- 

25 ραντηρίοις νγιαίνοχ)οι λόγοις χρηοάμενος· άνιέρον γάρ γνώ- 
οεως κεκοινωνηκέναι δοκεϊς τψ μή άντικεϊσδαι λόγφ, μηδέ 1 2

1. Ό Βαρλαάμ (γραψβν όμέοωα πρός τόν ΠαλαμΟν μίαν όπκττο- 
λήν OioowOcfoov (Ολ. Q. ScMr6, ВаНаато Calabro Eepiatole Grach·,
oo. 229 · 276) καί fv  γραμματόκι όπολβαθέν. Ό  Παλομάα άηήντησβ 
λόγον πρός τόν Ιδιον όοον καί πρόα τόν ‘ΑκΙνδυνον.

2. Καί τοΟ Ακινβύνου τό γράμμα σώ&ται, κώδ. Ambroa. Qr. 290, 
φφ. 75 В · 79 В.
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1. Αύτός ό όποιος έτοποθέτησεν ήμάς στόχον τής έ- 
τοιμότητος καί δεινότητος εις τό νά κατηγορή, έστειλεν 
έπιστολιμαϊον λόγον άποτεινόμενον πρός ήμάς καί μαξί 
μέ αύτόν εν γραμματάκι παραγγέλον νά τοϋ δώσω αυτήν 
τήν χάριν, έάν ύπολείπεται εις ήμάς κανείς λόγος νά μή 
φθάση όπό ήμάς εις άλλον, άλλ’ εις αύτόν τόν ίδιον1. Οϋ- 
τω προσείλκυσε πρός έαυτόν τήν άπολογίαν μου μέ δύο 
έλκυστήρας, την φύσιν του πράγματος καί τήν αϊτησιν τού 
γράμματος. Επειδή δέ οί ίδιοι σχεδόν λόγοι άπαιτοϋνται 
καί όπό τό ίδικόν σου τώρα γράμμα πρός ήμάς1, καί τόσον 
πολύ έπιθυμείς τούτους ώστε νό μάς γνωστοποιήο καί δΓ 
εύχής τήν άνάγκην νά γράψω, μολονότι όπως θά έλεγες 
ό ίδιος δέν είναι πολύ εύλογοψανής, έπειδή λοιπόν τόσον 
σφοδρώς κατελήφθης άπό τήν δύναμιν τοϋ πόθου, έστειλα 
καί εις σέ τόν ίδιον άπολογητικόν. Αφού λοιπόν όναγνώ- 
oqc τούτον έπιμελώς, θά γνωρίσης ότι δέν ϋητώ μόνον τό 
ίδικόν μου, άλλά καί τό ίδικόν σας, καί δχι μόνον τούτο 
τό άμφότερον, άλλά καί τό κατορθωθέν ύπέρ των θεοφό- 
ρων καί κοινών μας πατέρων. Άνάγνωσέ τον λοιπόν δχι 
μίαν φοράν, άλλά πολλάκις, ώστε νά καταθέσπο εις τό τα* 
μεϊον τής ψυχής σου τά ώφέλιμα δόγματα, καί ένθυμήσου 
τούς λόγους μας, τούς όποιους έπανειλημμένως άπηύθυνα 
πρός σέ εις συνομιλίαν, καί φυλάσοου άπό τήν κενήν 
άπάτην τής έξω φιλοσοφίας μέ δσην δύναμιν έχεις. Μάλ
λον 6έ σπεύσε τώρα νά άνακσθάρης έαυτόν χρηοιμοποιών 
ίλαστηρίους εύχάς καί ρανηστικούς ύγιαίνοντας λόγους’ 
διότι φαίνεται άτι έκοινώνησες άνίερον γνώσιν μέ τό νά 
μή άντιταχθής μέ τόν λόγον καί νά μή δυσαρεστηθής κατά
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γονν άπαρέσκεσί}αι γνώμη, ϋανμάζοντα δέ φαίνεσΰαι τόν 
εΐζ τήν ιοί* άγαϋον Πνεύματος ένέργειάν τε και χάριν τήν 
τον Βελίαρ παραγνώρισαν τα.

2. Καίτοι τόν άνδρα την περί λόγονς δεινότητα και αν~ 
5 τός ίων αρίστων 'ήγημαι και πρός καλοκαγαϋίαν τρόπων εν 

πεη νκέναι πείθομαι καϊ ονκ όπως ϊχω μη φιλείν, ον
μην καί χαρίζεσϋαί τι των δεόντων πόρρω, και ταντ’ εν 
τοις περί Θεόν καί ιών ϋείων δόγμασι καί ρήμααν ον γάρ 
πρός όληϋώς q ιλονντος η παρέχειν η τόν μη παρέχοντά τι 

10 ιών τοιοντων άφιλον ήγεΐσϋαΐ’ άλλα πρό των φίλων ΰετέον 
τόν if Ιλιον, και τούτην όΐεσϋαι φιλίαν μόνην η της αιτίας 
εκείνης έζηται κάκειϋέν τε άφικνειται και δι’ άλλήλων των 
φιλούντων υνρανομιμήτως περινοοτονσα, κατά την τής ϋείας 
μουσικής άρμονίαν εν διπλόη περιφ>οράς άντεπιφερομένης 

15 ενμενώς, πρός θεόν έκατέρωδεν έπανέρχεται και τηρεί την 
Ιεράν ταντην καϊ ουρανίαν στροφήν άεικίνητον την δέ ρέ- 
ονοαν ταντην καϊ τό κατώτερον άεϊ ζητούσαν, (οντω γάρ 
και ρυήοε'αι), και διά τούτο πάντα χαριζομέτ^ην, φιλίας 
ίκπκοοίν μάλλον ή φιλίαν έμοι καλεϊν &πειοι.

20 3. Ταντ* &ρα και μάκρους ννν άντεπεξάγω λόγους, ό
μήτ* ικμαδών, μήτ* άρτίως μαντόνων καί, τό ονμπαν είπεΐν, 
ό μηδέν είδώς, καϊ τοντ* αύιό 6(ον έμαντω σχεδόν ϋέμενος, 
πρός ιόν μεμαδτ]κότα καϊ μανϋάνοντα καϊ λέγειν άκρως ει- 
δότα καϊ ιοΡιο πεποιημένον έμμελές βίου μέλη μα. Κατέσχον 

25 δ* δμως ώς ϊοχον έμαντόν ϊσϋι γάρ με μη κατά σχολήν 
ή σπονδήν, 4κ τον προχείρου τήν άπολογίαν πεποιημέ- 
νον καϊ ιό πλείφ των πρός 4μέ τφ Βαρλαάμ γραμμάτων 
καϊ λόγων μειζόνων άηορμάς καϊ λαβάς παρέχοντα καταλε- 
λοιπότα, τούτο μέν τή των ϋείων αΐδοι, τοντο δέ τή τον διώ- 

30 κοι τος ημάς φετδοι· καϊ μην &οτιν δ καϊ οκέψεως έδειτο 3 4 5

3. Τόν Φίλιον ΔΙα, κατά τήν παροιμίαν, τόν θβόν.
4. Έννοβϊτοι ή άνπφωνία.
5. Έννοβίται ό Βαρλαάμ кОрюс ποραλήπτηζ τήζ βπιοτολιpoicc 

προγματβίοα.
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τήν γνώμην, φαίνεσαι δέ νά θαυμάΖης τόν κακώς έκλα- 
βόντα τήν ένέργειαν τοϋ Βελίαρ (be ένέργειαν καί χάριν 
του άγοθοϋ Πνεύματος.

2. Καί όμως θεωρώ καί έγώ ό Ιδιος τόν άνδρα έκ των 
άριστων κατά τήν δεινότητα είς τούς λόγους καί πείθομαι 
ότι ρέπει έκ φύσεως πρός καλοκαγσθίαν τρόπων καί δέν 
είναι δυνατόν νά μή τόν άγαπώ, όχι όμως καί νά του χαρί- 
Ζωμαι είς κάτι έξω άπό τά δέοντα, καί μάλιστα είς τό περί 
Θεού καί των θείων δόγματα καί λόγια. Διότι δέν άρμόΖει 
είς άληθώς φιλοϋντα ή νά παρέχπ τοιαϋτα ή νά νομίΖπ 
άφίλον τόν μή παρέχοντα κάτι άπό αύτά* άλλά πρέπει πλη
σίον τοϋ φίλου νά τοποθετή τόν ΦΙλιον*, καί ώς φιλίαν νά 
θεωρή μόνον αύτήν ή όποία έξαρτάται άπό τήν αίτίαν έ- 
κείνην καί άπό έκεϊ έρχεται καί, περίφερομένη κατά μίμη- 
σιν τοϋ ούρανοϋ διό μέσου των άγαπώντων, ωσάν τήν 
άρμονίαν τής θείας μουσικής ή όποία φέρεται άμοιβαίως 
κατά διττήν περιφοράν4, έρχεται έκατέρωθεν πρός θεόν  
καί τηρεί όεικίνητον τήν θείαν ταύτην στροφήν* τήν δέ ρέ- 
ουσαν ταύτην καί πάντοτε τό κατώτερον Ζητούσαν (ούτως 
άλλωστε καί θά καταρρεύση), καί διά τοϋτο χαριΖομένην 
τά πάντα, έγώ προτιμώ νά καλώ έκπτωσιν μάλλον παρά 
φιλίαν.

3. Διά τοϋτο λοιπόν τώρα συντάσσω καί μσκράς πρα
γματείας, έγώ ά όποιος ούτε έμαθα ούτε τώρα μανθάνω 
καί, έν συντομίρ, ό όποιος δέν γνωρίΖω τίποτε, καί τοϋτο 
σχεδόν έθεσα ώς σκοπόν τοϋ βίου μου. πρός έκεϊνον ά 
όποιος έχει μάθει καί μανθάνει καί γνωρίΖει άριστα νά 
όμιλή καί τοϋτο έχει καταστήσει μεθοδικόν μέλημα τοϋ 
βίου*. Επίεσα όμως έμαυτόν μόλις έλαβον τήν έπιστολήν* 
διότι πρέπει νά yveopiZne ότι συνέταξα τήν άπολογίαν όχι 
μέ δνεσιν χρόνου ή μελέτην, άλλ* έκ τοϋ προχείρου καί 
ότι παρέλειψα τά περισσότερα σημεία τών γραμμάτων τοϋ 
Βαρλαάμ πρός έμέ, τό όποιο παρείχαν άφορμάς καί λαβός 
έκτενεστέρων πραγματειών, άφ' ένός μέν άπό σέβας πρός 
τά θεία, άφ' έτέρου δέ άπό φειδώ πρός τάν διώκοντα 
ήμάς* άλλωστε μερικά έχρειάΖοντο έντονωτέραν καί μα-
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ονντονωτέρας τε καί μακροτέρας ή κατά τον από τον δια- 
χομιοδέντος γράμματος άχρι τον κσδ* δν άντιγεγράφαμεν 
χρόνον προσδόκιμος γάρ ήν ενδνς μετά την άφ9 υμών ώς 
ήμας έπάνοδον τον οοφον και χρηστοτάτον θετταλου Νείλον 

5 ό την οίκονομίαν αντοϋ διαδεχόμενος καί παρ' ημών πρός 
υμάς έλευσόμενος· ννν ukv ούν πρό σου προδνμως δν λόγον 
ό όραχνς Καδ* έλληνιχης όινοψίας xai των ταντην σεμνν- 
νόντων έσχεδίασε χρόνος· τρίτον δ* δν έπιοτείλωαεν, μάλλοτ· 
δέ άντεπιοτείλωμεν, τοιοντος ίσια», ώς μηκέτι δεισδαι τε~ 

10 τάρτου, ήν xal οΐ παρ' ήμιν πατέρες ένδώσι.
4. Σϋ δε τόν φιλόσοφον ήμιν παίδενε μη δρασν τι κ α ί  

παράδολον άττειν τίκτοντα, την ουμπεφνκνιαν τή φιλοσοφίρ, 
χαδάπερ τινά σκευήν, ενλάδειαν άποδυόμενον ( αυτός τε γάρ 
έναοχημονεΐ καί τοϊς τόκοις λυμαίνεται καί ημάς πρός τους

13δπά γνώμης εδ ίσδι τραχντέρους &χ6ιάζεται λόγους), διά μα- 
κρον δέ ννν έπαινέ την τε καί ζηλωτήν άναφανέν τα πάντων 
των πάλαι καδ* *Έλληνας σοφών καί σοφιστών, ον δανμα- 
σΐόν εϊναί τι καί αύτόν καινόν καί κοινόν συμφόρημα τών 
έκαιέροίς καί έν έκατέροις διαφόρων ф δη χάχείνων νπ 

2С άλλήλων άνατρεπομένων, αύτός ύφ* έαντοΰ τούτο πάοχων 
έξεληλεγμένος ήττον ίσως άχδεοδείη δν.

5. ΕΙ μέν γάρ έφιέμενός τε καί άγωνιζόμενος μή μέγα 
δεϊξαι δν Αμάρτημα την τής άρχής διπλόην, εϊΓ owe ίχων 
τών και* έπιδνμίαν άπορειν, χαδ* ήμών έγείροι τόν δνμόν

25 καί τούς όμογενεϊς ύποχρινόμενος όντιλέγειν τοϊς ήμετέ- 
ροις έγχειροίη καί τήν χαδ* ήμάς άπόδειζιν δεινώς και 
διά μακρών χαχίζοι λόγων καί έαυτόν έξαίροι λίαν, ώς 
—̂ ξενρόμενον καί έςειπόντα τό και' Άρκηοτέλην υπέρ ά- 
πόδειξιν έπϊ Θεόν, μηδέπω καί τήμερον έχπεφασμένον, ει 

30 μέχρι τούτων έξέόαινεν αδτφ ό λόγος, ούκ δν ήξιώδη παρ' 
ήμών άπσλογίας· ν ν ν  δ* ούχ οίδ' δ,τι πσδών, τούς τε δεο- * 7

8. Πράκατοι пер) τοΟ Νείλου Τρίκλινου.
7. Ή  έηισταλή Α* αράς Βαρλαάμ, ή άποία είναι πραγματεία όχι 

ко) τάααν βραχβία,
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κροτέρσν σκέψιν όπό όσην έπέτρεπεν ό xp0voc άπό τό 
διοκομισθέν γράμμα μέχρι του σημείου κατά τό όποϊον έ- 
γράψαμεν τήν άπάντησιν. Πράγματι μετά τήν έπιστροφήν 
τοϋ σοφού καί χρηατοτάτου θεσσαλοΰ Νείλου* άπό σδς 
πράο ήμδς άνεμένετο αύτός ό όποιος θά τόν διεδέχετο 
εις τήν ταχυδρομικήν υπηρεσίαν καί θά ήρχετο άπό ήμδς 
προς σάς. Τώρα λοιπόν ένώπιόν σου έτέθη προθύμως ή 
βραχεία πραγματεία Καθ’ έλληνικής έποψίας’ καί τών έκ- 
πονητών αυτής τήν όποίαν έσχεδίασεν ό υφιστάμενος χρό
νος’ δν δέ έπιστείλωμεν τρίτην πραγματείαν, μάλλον δέ 
άντεπιστείλωμεν, θά είναι τοιαύτη, ώστε νά μή χρειάζεται 
τετάρτη, δν δεχθούν καί οί έδώ πατέρες.

4. Σύ δέ, παρακαλώ, παίδευε τόν φιλόσοφον νά μή 
προκαλέση όρμητικώς τίποτε θρασύ καί έπικίνδυνον, άπο- 
θάλλων τήν σύμφυτον εις τήν φιλοσοφίαν εύλόθειαν, ώσάν 
ένδυμασίαν (διότι καί αύτός άσχημονεί καί τά γεννήματά 
του άτιμάζει καί ήμδς, γνώριζε καλά, παρωθεί πρός τραχύ- 
τέρους καί μακράν τής γνώμης λόγους). Άφ οϋ δέ, όπό 
πολύν τώρα χρόνον άνεφάνη έπαινέτης καί ζηλωτής όλων 
τών παλαιών σοφών καί σοφιστών τών ’Ελλήνων, δέν είναι 
θαυμαστόν νά είναι καί αύτός έν παράδοξον καί κοινόν 
σύμφυρμα τών διαφόρων στοιχείων τών έκατέρων καί εις 
έκστέρους. Άποδεικνυάμενος δέ ό ίδιος ύφ* έαυτού άτι 
πάσχει τούτο, μέ τό όποιον καί έκεϊνοι άνετρέποντο ύπ’ 
όλλήλων, ίσως θά έστενοχωρεϊτο όλιγώτερον.

5. ’Εάν βεβαίως, έπιθυμών καί όγωνιζάμενος νά μή 
δείξη άτι είναι μέγα άμάρτημα ή διπλοή τής άρχής είς τήν 
θεότητα, έπειτα, μή στερούμενος τών έπιθυμητών, έγείρη 
έναντίον ήμών τόν θυμόν καί έκπροσωπών τούς όμογενεϊς 
έπιχειρή νά άντιλέγη είς τούς (δικούς р о с  καί κακίζη τήν 
ίδικήν μας μέθοδον άποδείζεως δεινώς καί διά μακρών 
λόγων καί έζαίρει έαυτόν μεγάλως, ώς έξευρόντα καί έκ- 
φρόσαντα τό ύπέρ άπόδειξιν έπ) θεού κατ’ ’Αριστοτέλην, 
ουδέποτε έως σήμερα διατυπωθέν έάν ό λόγος του έπρο- 
χώρει έως τό σημείον αύτό, δέν θά ήξιώνετο όπολογίος 
όπό ήμδς. Τώρα όμως δέν γνωρίζω τί έπαθε καί διασύρει
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φόρους πατέρας λεληδότως διασύρει και τονς κατά Σω
κράτηг τε και Πλάτωνα δεότας καί πεφωτισμένους άναγρά- 
φει, προ θαλλόμενος και ρητά &τ τα τούτων, όι’ ών ούτοι 
τοιούτοι μαρτυρούνται. Τούτο τοίννν πάντοτν μάλλον ονκ 

5 άφήχέ με πεδήοαι την γλώτταν σιωπή και καταπροδούναι 
τους κοινούς προστάτας και άντειοοικίσαοδαι τους έκ πα
λαιού έκδε&λημένους ώς δεδηλωμένους· έπε'ι δ’ έπήν άντει- 
πείν άνάγκη, προαπολύλαοδαι των άκολονδων ήν καί τά 
δι’ άπόδειξιν έγκλήματα καί πρό τούτων δεϊξαι ώς ούδέν 

10 προοεκρούοαμεν τφ συκοφαντικώς έπνδεμένφ, πρός δέ του- 
τοις καί τά νύν αύδις έν τοϊς έκείνου λόγοις ήκιστα σνμ- 
δαίνοντα τη τής ενσεδείας άκριδείρ. πεπαρρησιασμένως 
έπελέγξαΐ' φιλίας γάρ ή δέους ένεκα τά τοιαντα σιωπάν 
οδκ άμεινον.

15 6. Αλλά και τά Λατίνων έν τφ νποκρινομένφ τάκείνων
άνελεΐν ιών άναγκαιοτάτων δν εύφυώς ένήρμοσται τοϊς λό- 
γοις· ούζω γάρ καϊ τάμά πρός έκείνους πρό τέρα διαδείκνυ- 
ται άνώιερα τον έττηρεάζειν έγχειρονντος* ουδέ γάρ τονς 
Λατίνους αν τονς ήλπίκαμεν τά παρ' ημών όϊοειν σιωπή, 

20 гШо προσδόκιμοι μέν ήμϊν ήοαν άντιλέξοντες, εδπερίτρε- 
πτα δ* όμως, ola χαί ό τούτους ύποκρινόμένος αυτός άριιως, 
ώ δή καϊ χάριν ϊσμεν, ά δή лот* ίμελλον έκεινοι λέξειν, 
щ ορμήν έν τούτφ σχόντες άνατρέψαι νυν. *Ως μέν ούν 
έκαοτα έξείργασται, ό λόγος οε διδάξει.

25 7. Προκείσδω δέ μή πάσιν, εΐ μη *α ι τάκείνου (κατ'
έκείνου γάρ φερόμενός, εί καϊ άναγκαίως' <Ш0 πίστευοον 
ώς ού μετρίως παρά τούτο μ' άνιφ), τοϊς φιλσνοι δ' όμως, 
καϊ μάλιοδ* boot κρίνειν διανοίας ίκανώς γε έχουσιν, ώς 
ούκ δν ό λόγος πάνυ τοι μεμπτέος εϊη, τάχα δέ οδδέ πρός 

30 δν έοτг κοινά γάρ σχεδόν ταύτα τοϊς περϊ λόγους άγαν φι- 
λοτιιιοί'μένσις τά προσκόμματα· δει μέντοι πρός έπανόρδω-

0. Qi Λόγοι όηοδβικτικοΙ.
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λανθανόντως τούς θεοφόρους Πατέρας καί άνακηρύσσει 
θεόπτας καί φωτισμένους τους κατά Σωκράτην καί Πλά
τωνα φίλοσοφοΰντας, προβάλλων καί μερικά ρητά αυτών, 
διά των όποιων ούτοι μαρτυροΰνται τοιοϋτοι. Τούτο λριπόν 
περισσότερον άπό όλα δέν μέ άφησε νά δέσω τήν γλώσσαν 
μέ σιωπήν καί νά καταπροδώσω τούς κοινούς προστάτας 
καί νά εισαγάγω μέσα τους άπό παλαιό άποδιωχθέντας ώς 
βεβήλους. Επειδή δέ έπήλθεν όνάγκη νά άντείπω, ήτο εύ
λογον νά προαναιρέσωμεν τάς δΓ άπόδειξιν κατηγορίας 
καί πριν άπό αύτά νά δείξωμεν ότι εις τίποτε δέν συνε- 
πλάκημεν μέ τόν ουκοφαντικώς έπιτεθέντα, πρός τούτοις 
δέ πάλιν νά φανερώσωμεν σαφώς ότι τά περιεχόμενα εις 
τούς λόγους έλάχιστα συμφωνούν μέ τήν άκρίθειαν τής 
εύσεβείας' διότι δέν είναι καλύτερον νά άποσιωπήσωμεν 
τά τοιαϋτα λόγω φιλίας ή φόβου.

6. Αλλά  καί αί άπόψεις τών Λατίνων, έφ’ όσον ήτο 
άναγκαιότατον νά άναιρεθούν εις τά πρόσωπον τού έκ- 
προοωποϋντος αύτάς. ένετάχθησαν καταλλήλως εις τούς 
λόγους. Πράγματι οϋτω καί τά Ιδικά μου προηγούμενα βι
βλία πρός έκείνους* παρουσιάζονται άνώτερα τού έπιχει- 
ρούντος νά τά κακοποιήση διότι δέν ήλπίσαμεν ότι οί ίδιοι 
οί Λατίνοι θά έφερον έν σιωπή τά άπό ήμάς άπευθυθέντα 
κείμενα, άλλά άνεμένομεν ότι θά άντέλεγον μέν, κατά 
τρόπον εύκολοαναίρετον δέ, όπως καί αυτός ό έκπροσω- 
πών τούτους τελευταίως, εις τόν όποιον καί χρεωστώμεν 
χόριν, διότι έλάβαμεν δΓ αύτού άφορμήν νά άνατρέψω- 
μεν τώρα, όσα έπρόκειτο νά ειπουν έκείνοι εις τό μέλλον.

7. Νά μή τεθούν δέ ύπ’ όψιν όλων, έάν δέν τεθούν 
καί τά Ιδικά του (διότι κατ’ έκείνου κατευθύνονται, όν καί 
άναγκσστικώς' άλλά πίστευσε ότι παρά τούτο δέν μέ στε
νόχωρε? όλίγον τό πράγμα), όπωσδήποτε όμως νά τεθούν 
ύπ' όψιν τών φίλων, καί μάλιστα όσων έχουν διόνόιαν Ικα
νήν νά κρίνη, ότι ό λόγος δέν θά έπρεπε νά θεωρηθή άΕιό- 
μεμπτος. ίσως δέ έπίσης ότι δέν όνήκει εις έκείνον πρός 
τόν όποιον άπευθύνεται* διότι αύτά τό προσκόμματα είναι 
κοινά εις τούς όμιλλωμένους έντόνως κατά τούς λόγους.
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σιν αίεί ονμβάλλεσΰαί τι τους την περί αϋτών φιλοτιμίαν 
καταλνοαντας. Τοις οδν ταντα κρίνειν ίκανοις πάσι πίστεν- 
οον τό ούγγραμμα· πολυειδοϋς γάρ πλάνης όλεγχός έστι σα
φής καί κοινή τις εΐ χρή λέγειν άνακάδαροις ή προφυλακή, 

5 τοϊς μέν ότι περί λόγους φιλοτίμως διατρίβουσι τής έκ λό
γων παραλόγου δόξης προσγινομένης τή ψυχή, τοϊς όό πρός 
την του λόγου κρείττω σπουδήν δι' ησυχίας άποδυσαμένοις 
προτροπή τε καί δχύρωμα καί δείγμα τής άπατηλής εΐοόδου 
τον πλανάν άεϊ έπιχειρουντος. Πρός δέ τούτφ, καί δΰεν 

10 άν έγγένοιτο τό άπλανές δι* δλίγων διαρκώς ένδείκνυται 
καί μικρού διά βραχέων τους έλληνικους καϊ σατανικούς 
όγκους καιασπμ, τήν τε καδ* “Ελληνας άπόδειξιν και τό 
κατ* αυτήν υπέρ άπόδειξιν ήχρειωμένον έξελέγχει καί ανα
καλύπτει τό βαρύ καί βαδν σκότος των νοερών κατ9 έκείνους 

1S φωτισμών. *
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Πρέπει λοιπόν αύτοί oi όποιοι έΕηφάνισαν την άμιλλαν πε
ρί αυτών νά συμβάλλουν πάντοτε κάτι πράα έπανόρθωσιν. 
Eic όλους λοιπόν όσοι είναι Ικανοί νά κρίνουν ταϋτα έμπι- 
οτεύσου τό σύγγραμμα* διότι είναι σαφής έλεγχος πολύ- 
ειδοϋς πλάνης καί κοινή ούτως είπεϊν όνακόθαρσις καί 
προφύλαΕις, δΓ έκείνους μέν οί όποιοι διατρίβουν φιλοτί- 
μως περί λόγους, άπό τήν παράλογον δόξαν ή όποια προσ- 
γίνεται εις τήν ψυχήν εκ λόγων, δι’ έκείνους δέ οί όποιοι 
άπεδύθησαν πρός τήν άνωτέραν σπουδήν τού Λόγου δΓ ή- 
συχίας προτροπή καί όχύρωμα καί δείγμα τής άπατηλής 
εισόδου τού έπιχειροϋντος πάντοτε νά πλανρ. Πρός τού- 
τοις δέ δεικνύει έπαρκώς δΓ όλίγων καί άπό πού θά ήτο 
δυνατόν νά προέλθη τό άπλανές, καταρρίπτει θραχέως 
τήν έλληνικήν καί σατανικήν ύπερηφάνειαν, έζελέγχει 
τήν κατά τήν έλληνικήν μέθοδον άπόδειζιν καί τό κατ* αυ
τήν άχρειωμένον ύπέρ άπόδειζιν καί άνακαλύπτει τό βαρύ 
καί βαθύ σκότος τών νοερών κατ’ έκείνους φωτισμών.
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ΠΕΡΙ ΔΥΟ ΑΡΧΩΝ Η ΚΑΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΟΨΙΑΣ

1. δρέμμα τής όνωτάτω περί λόγους παιδείας καί 
τής φνοει οοφίας δώρον παρά θεόν δι* αυτής κεχαριομένον 

5 ήμιν, έπίχαρι καί ϋνμήρες κράμμα έπιοτήμης καί νον, δι
δακτόν καί άδιδάκτον φωτός* ok των έτεροδόξατν ημείς ουκ 
δφ>δημεν εϊπόντες, ώς αυτός Ιοχνρίζη, καί μάρτνς ήμιν ό 
παρ' ύμϊν ήμέτερος λόγος, δι* δν εϊς ταντην ήκειν διατείνη 
την δόξαν έν αύτφ γάρ φαμεν h iI λέξεως ώς «άπεδεξάμε- 

10 δά οον τός πρός τους κακοδόξους έκείνους άντιρρήσεις» καί 
ώς διά τής είς άτσπον άπαγωγής «κακψ τό κακόν Ιωμένονς» 
τους Λατίνους δδειξας. ΤΙ δ3 6ταν αδδις έρωτώντες τιροοε- 
πάγωμεν δτι «ίο ζητονμενον άκονοομεν καί μεδ' ηδονής δή- 
πον, τί γάρ лот* άν άλλο προοδόκιμον ήμιν είη παρ' ανόρός 

15 άκρι6οϋς ενοεόείας πόδφ την ένεγκονοαν άπολιπόντος», οί 
μετ' έγκωμίων άναφερομένων εϊς τήν οήν ευοέδειαν έδεί- 
ξαμεν, μηδ* έν έλπίοιν άποτρόπαιόν τι περί τής οής ανεχό
μενοι οοφίας; Τό δέ πρός τόν παρά τον πευοόμενον παρ' 
ήμών γραηόμενον ώς αμετά τής γινομένης έπιεικείας тс 

20 καί παρρηοίας, μάλλον δέ д ιλομαδείας έρωτήσας, μάδε και 
δίδαξον ημάς», μαδητιωντος μάλλον έπιδείκννται διάνοιαν 
ή μεμηομένον. Καϊτοιγε ώς ένην χαταφοριχώς έδέλοντί μοι 
γυήοαοδαι τφ λόγφ μή ομιχρά τις άφορμή τήν οήν άγχί- 
ΐΌΐαν ήκιοτα διαλέληδεν.

25 J. %Εν δέ τοϊς περί άηοόείξεως ον τό έμόν μόνον, <Ш« 
και τό οόν νγιιυς ϊχειν δδωκα νοειν τοις προοέχονοι τοϊς 
ειρημένοις τόν νονν, εϊ xai οηηός ονκ οϊό* δπως, καδάπερ 1

1. Τό τΐοοορα όνωτέρω χωρία προέρχονται όπό τήν Прбс ‘ΑκΙν- 
δυνον Α* 1. Α* 2. Α* 9. Α ’ 4.
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1. Ώ  θρέμμα τής υψηλής παιδείας περί λόγους καί 
δώρον τής φυσικής σοφίας άπό τόν θεόν, χαρισμένον είς 
ήμάς δΓ αύτής, χαριτωμένον καί άξιαγάπητον κράμα έπι- 
στήμης καί νοϋ. διδακτού καί άδιδάκτου φωτός' ήμεϊς δέν 
σέ εΐπομεν πρό όλίγου έτερόδοξον, όπως Ισχυρίζεσαι έσύ, 
καί μάρτυς μας είναι ό πλησίον σας ίδικός μας λόγος, όπό 
τόν όποιον διατείνεσαι ότι έφθασες είς ταύτην τήν δόξαν. 
Διότι είς αύτόν λέγομεν έπί λέξει άτι «άπεδέχθημεν τός  
πρός τούς κακοδόξους έκείνους άντιρρήσεις» καί άτι έδει
ξες διά τής είς άτοπον άπαγωγής άτι οί Λατίνοι «μέ κακόν 
θεραπεύουν τό κακόν-. "Οταν δέ πάλιν προσθέτωμεν έρω- 
τηματικώς άτι «τό Ζητούμενον θά άκούαωμεν καί μάλιστα 
μέ κάποιαν ήδονήν, διότι τί άλλο θά όνεμένομεν άπό άν- 
δρα ό όποιος έγκατέλειψε τήν γενέτειράν του άπό πόθον 
τής άκριβοϋς εύσεβείας», δέν έδείξαμεν μέ έγκώμια πρός 
τήν εύσέβειάν σου άτι δέν άνειχόμεθα ούτε ώς προσδοκίαν 
τίποτε όποτρόπαιον περί τής σοφίας σου; Τό δέ γραφό- 
μενον άπό ήμάς πρός τόν έρωτηθησόμενον άπό σέ, άτι 
«άφου έρωτήσης μέ τήν άπαιτουμένην έπιείκεκτν καί παρ
ρησίαν, μάλλον δέ φιλομάθειαν, μάθε καί δίδαξε ήμάς»1, 
μαρτυρεί σκέψιν μαθητου μάλλον παρά κατηγόρου. Καί 
όμως' δέν διαφεύγει καθόλου τήν άγχίνιοιάν σου άτι δέν 
ύπήρχε μικρά άφορμή διά νά θέλω νά χρησιμοποιήσω όρ- 
μητικήν γλώσσαν.

2. Είς τά περί άποδείξεως δέ έδωσα νά έννοήσουν είς 
τούς προσηλώνοντας τόν νουν είς τά λεχθέντα, άτι άχι 
μόνον ή ίδική μου. άλλά καί ή ίδική σου άποψις είναι όρθή, 
άν καί ού, δέν καταλαθαίνω τήν αίτίσν, φράσσων τά ώτα
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κγ№Ψ ία  ώτα φ>ραττόμενός, άνήκοος ταντα παραλλάττεις. '‘Ε 
γώ μέν oiτ)ν οντω ιά πρός οέ’ αν δέ με τίσι τε και δοοις 
έγκλήμαοι περιδαλεϊν έοπούδακας olofta, μηδέ δείξας δλως 
οίόμενος μετρίως γονν ήμάς πρός τάς καδ’ ημών έπαγω- 

® γάς, Ω αγω γός δ* είπεϊν οίκειότερον, άπολογήσααϋαι δύνα- 
οΰαι, και πολέμου μένοις άνέδην ήδη, και σνν ήμιν έτέροις 
ήμών γε ένεκα, μηδ’ ημιν αντοις έπαμύνειν έχειν.

3. Έ γώ  δέ νικάν έν τοϊς τοιοντοις αίοχύνομαι και ονκ 
άν απελογηοάμην, ονδαμώς γέ πως κατηγορούμενος, εί μη

10 τ^ν έμφαινομένην έν τφ πρός ήμάς οον γράμματι μετα- 
ποιήοαι διενοονμην άπέχ&ειαν. Αλλά γάρ τι πάΰω; 'Άλο
γον καταλλαγήν πρός σύ>τως έλλογιμώτατον, οίος εί σν, πώς 
άνέξομαι, καί συνεπηρεαζομένοις μοι τσϊς υπέρ θεόν λογι- 
κοίς ιών πατέρων άγώαι πώς ονχ ή δννάμεως έχω ονΧΧή- 

15 η>ομαι, καί οέ γε ανιόν ονγκινδννενοντά μοι, πρός δν ό λό
γος, ώς ό λόγος δείξει προϊών, πώς σιωπή τόν φίλον κα- 
ταπροήοομαι; Πεπαρρησιασμένος έλεγχος εΙρήνης βραβεν- 
τής. θέλεις ονκονν οέ τοις οοις έπιοτήοω γράμμασι κριτήν; 
Καί ιί лот* rig* ήδιον φαίης δ>* δήπον, τόν έξε\*ηνογότα και 

20 τής ψήφον καδήοδαι κύριον;
4. Δύο τοίννν <5τ?ό τον αντον περί τον αντον κατά τό 

αντό διεκομίοδη μοι γράμματα, έναντίως έχοντα πρός άλ- 
ληλα* ιό μέν γάρ τοϊς μή καλώς έχειν δόξαοιν άριστά γέ 
φησιν άντιτετάχδαί με χαί ώς δν τις έχοι κρίνειν άνεπι-

25 φδόηυς, τό δ* έτερον τ οϊς αντοις αδδις κάκιστα· διαβάλλει 
γάρ άπαντας τους πρός έκεΐνά μοι λόγους. Ούτως οδν τών 
πρός ήμάς <ηη> γραμμάτων Αντικειμένων καί δ ι' άλλήλων 
άναιρονμώ'ων, δ ταντα σνγγεγραφώς τίνα δόξαν τοις έν- 
τνγχάνονοι ιοί» ήδονς έαντον παράοχοιτ* Дг χάριν; *AXJ.a 

Э0 τοντ* έατέον μή καί βλασφημίας γραφήν αΰ&ις άποφερώμεΰα.
5. Τά γονν ύπ* άλλήλων σνντρώέντα τί φής, ώς Αχρεία 2

2. Τό «γραμμότιον» τοΟ Βαρλοόμ. τό όηοΐον άναφόρβται «к τήν 
όρχήν τής В Έπκττολής καί ή μακρό Επιστολή ή δημοσκυθϋοα Οπό 
Q. Schlrp (Barlaam Calabro, Epiatd· Crache οσ. 229-266).
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ώσάν μέ κηρόν, τά παραλλάσσεις χωρίς νά άκούσης. Έγώ  
λοιπόν οϋτω φέρομαι πρός σέ' σύ δέ γνωρίζεις μέ ποίας 
καί πόσος κατηγορίας έφρόντισες νά μέ στολίσης, καί δέν 
έδειξες καθόλου νά σκέπτεσαι ότι δυνάμεθα νά άπολογη- 
θώμεν άναλόγως πρός τάς έναντίον μας έπαγωγάς ή κα
λύτερον άπαγωγάς, καί, ένώ πολεμούμεθα ήδη άνοικτά, 
καί μαζί μέ ήμός άλλοι έξ αίτιας ήμών, ότι δέν δυνάμεθα 
νά ύπερασπίσωμεν ούτε τούς έαυτούς μας.

3. Έγώ δέ έντρέπομαι νά νικώ είς τοιούτους άγώνας 
καί δέν θά άπελογούμην, άφοϋ δέν είμαι καθόλου κατηγο
ρούμενος, αν δέν έσκεπτόμην νά διαλύσω τήν έμφανιζο- 
μένην είς τό πρός ήμός γράμμα σου άπέχθειαν. Ά λ λ ’ ό
μως τί παθαίνω; Πώς θά άνεχθώ όλογον συμφιλίωσιν μέ 
ένα τόσον έλλογιμώτατον, όπως σύ, καί, άφοΰ συνεπηρεά- 
ζονται μαζί μου οί λογικοί άγώνες τών πατέρων ύπέρ θεού  
πώς δέν θά συμπαραλάθω μέ όσην δύναμιν έχω καί σέ τάν 
ίδιον συγκινδυνεύοντα μέ έμέ, πρός τόν όποιον άπευθύνε- 
ται ό λόγος, όπως θά δείΈπ ό λόγος είς τήν συνέχειαν; 
Πώς θά έγκαταλείψω τόν φίλον; "Ελεγχος γενόμενος μέ 
παρρησίαν είναι θραθευτής ειρήνης, θέλεις λοιπόν νά κα
ταστήσω κριτήν σέ τόν ίδιον είς τά γράμματά σου; Καί θά 
ήδύνασο νά εΐπης τί ήμπορεϊ νά είναι πλέον εύχάριστον 
άπό τό νά καταστή κύριος τής ψήφου ό προβολών αύτά;

4. Δύο λοιπόν γράμματα μου διεκομίσθησσν άπό τό 
ίδιον πρόσωπον περί τού αύτοϋ θέματος κατά τόν αύτόν 
χρόνον, όντιφατικά μεταξύ των*' διότι τό μέν έν λέγει ότι 
άριστα, καί όπως θά ήδύνστο κανείς νά κρίνη άνεπιφθόνως, 
έπραξα άντιταχθείς, είς όσα μοϋ έφάνησαν ότι δέν έχουν 
καλώς, τό δέ άλλο πάλιν λέγει διά τά ίδια πράγματα κάκι
στα. Πράγματι αύτό διαβάλλει όλους τούς λόγους μου 
πρός έκεϊνα. Άφ οϋ λοιπόν τά ηρός ήμός γράμματά σου 
άντιτίθενται καί άλληλοσναιρούνται, αύτάς ό όποιος τά 
συνέταξε ποιαν γνώμην διά τό ήθος του θά παρείχεν είς 
τούς άναγνώστας; Ά λ λ ’ άς άφήσωμεν τούτο, μήπως έκ- 
φέρωμεν πάλιν καί κατηγορίαν διά βλασφημίαν.

5. Τά ύπ’ άλλήλων λοιπόν συντριβέντα, τί λέγεις; Θά
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σκεύη χεραμεονντα ρίψωμεν άμφω; Και πώς άν τοντο αύ 

γ* άποψή να ιο περί ιών σών διαιτητής προκαθήμενος, άλλ3 4 
ονχί βιάση τάς ψήφους θάτερον γονν περισώσασθαί σοι ιοιν 
γραμμάτοιν πόθων, μάλλον δ3 ϊνα μη τι πάλιν ιών ον καλών 

5 σου πέρι ψωραθώμεν είπόνιες, ου τό δίκαιον έκκλίνων και 
παραλογιζόμενος, άλλ3 οϊά τις λογικός αετός υψιπετής την 
διάνοιαν θάτερον περιποίηση των γεννημάτων; Τ ί γάρ, εΐ 
μι/ καί λογική σοι φήνη παρείη, τον περιφροΐ'ηθέτπος έπί- 
κονρος έτοιμος, ονδέ τοϊς άετοϊς τούτον μέλει; Ποιον δ3 άρά 

10 οοι των γραμμάτων οίκειώοη ααυτφ; Τό γενναΐον δήπον- 
θεν καί μέγα και μάλιστ3 έχον άντιβλέπειν ημϊν ώ τά κάκιστα 
ούνεστι. Τοντο δη σοι συνεπικρίνειν άναγκαιότατον ώς έπεί 
τφ παρερριμμένφ των έναντίων άνεπιφθόνως, ώς &ρης, 
κρίνοντι τά άριστα ήμΐν μεμαρτύρητat, τό αυνεστηκός си 

15 σοι τοντο πρός φθόνον άπαν σνντεταγμένον έοτίν.
6. Ον μην <Ша καί τον άντ ιτετ αγμένον διεζευγμένον καθ3 

έαντό τοντ* αύθις τον δικάζοντος δειται, μη σνμβαϊνον έαν- 
τφ, μηδ* άκολονθως έαντφ προαγόμενον, άλλα πρός έαντό 
πολλαχον τε καί πολντρόπως καί υπέρ των μεγίστων μαχό- 

Ιβμενον, *0 ραρ έν αντφ λέγων «μηδέν &ν έαντφ διαψέρειν 
εί τις άπεκάλει τους έπΐ Λατίνους οίκείονς λόγους άπαντας 
λήρον», πρός τόν μηδέν μέν έτερον των λαβήν έχόντων προ- 
αγαγεΐν είς τούμψανές έθελήσαντα καί τ* άλλ* άπαντα τιροοε- 
πηνεκότα, πρός έν δέ καί τοντο μορίων σχεδόν τούλάχιστον 

25 ούκ άντιτεταγμένον, <Ш' ήπορηκότα καί ήρωτηκότα (τάς 
γάρ άντιθέοεις έτέροις άνεθέμεθα προσώσιοις) πρός τόν ονν 
οϋτω μεθ* όσης τής έπιειχείας ahotnna την λύοιν τής άπο- 
ρίας, μάκρους καί πικρούς Λιτεπεξήγαγες λόγους, καί τανθ* 
ώς αύτός άνωμολογηκώς τυγχάνεις, άποξέσας σοι των λό-

3. Φήνη cfvoi θολόοοιοο бстбс.
4. А ’ Πρός Παλαμόν, Μ .  Q. Schirb, Barlaam Calabro Epistol· 

Grech·, o. 208.
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τά ρίψωμεν καί τά δύο ώς άχρηστα κεραμεικά σκεύη; Καί 
πώς θά άπεφάσιΖες τούτο έσύ λαμβάνων τήν θέσιν διαιτη- 
τοϋ περί των ίδικών σου άπόψεων, καί δέν θά έκβιάσηο 
τήν ψήφον, ποθών νά περισώσης τουλάχιστον τά £ν άπά 
τά γράμματα, μάλλον δέ, διά νά μή φανώμεν άτι εϊπομεν 
περί σου κάτι μή καλόν, μή παρακάμπτων τά δίκαιον κοΙ 
παραλογιζόμενος, άλλά ώς λογικός όετάς ύψιπετής κατά 
τήν διάνοιαν θά περισώσης τά έν άπά τά προϊόντα σου; 
Λοιπόν; Έ άν δέν ήτο πλησίον σου καί κάποιο λογική φήνηβ, 
έτοιμη έπίκουρος τού περιφρονηθέντος, ούτε οί άετοί δέν 
θά έφρόντιΖον διά τούτο; Ποιον δέ δρά γε άπά τά γράμ
ματά σου θά οίκειωθης; Χωρίς άμφίβολίαν τά δυνατόν καί 
έκτενές καί όντιμετωπίΖον ήμας έντονώτερα, εις τά όποιον 
εύρίσκονται τά κάκιστα. Είναι λοιπόν άναγκαιότατον νά 
συνοποφασίσης τούτο* άτι, έπειδή μέ τά άπορρίφθέν άπά 
τά δύο άντίθετα γράμματα, κρίνων άνεπίφθόνως, όπως εί
πες, έδόθη εις ήμδς άρίστη μαρτυρία, αύτά τά όποιον δια
τηρείται άκόμη εις τά πλευράν σου είναι όλόκληρον συν- 
τεταγμένον φθόνερώς.

β. "Οχι δέ μόνον αύτό άλλά. καθώς τούτο είναι διε- 
Ζευγμένον άπό τό άντιτιθέμενον χρειάζεται πάλιν τόν δι
καστήν καθ* έαυτό, διότι δέν συμφωνεί μέ έαυτό καί δέν 
προχωρεί μέ συνέπειαν πρός έαυτό, άλλά μάχεται πρός έ
αυτό εις πολλά σημεία καί μέ πολλούς τρόπους καί περί 
των σπουδαίων θεμάτων. Διότι έκείνος ό όποιος λέγει εις 
αύτό τό γράμμα «άτι άποιος θά άπεκάλει όλους τούς ίδι- 
κούς του κατά Λατίνων λόγους φλυαρίαν δέν διαφωνεί μέ 
τόν έαυτόν του»4, πρός έκεϊνον ό όποιος δέν ήθέλησε νά 
προθόλη εις τό φανερόν τίποτε άλλο άπό τά πσρέχοντα 
όφορμήν καί έπήνεσεν άλα τά άλλα, μόνον δέ δΓ έν, καί 
μάλιστα τά έλάχιστον των μορίων, άχι άντετάχθη. άλλ* ά- 
πλώς ήπόρηοε καί ήρώτησε (διότι τάς άντιθέσεις άνεθέ- 
σαμεν εις άλλα πρόσωπα)* πρός έκείνον λοιπόν ό όποιος 
μέ τόσον πολλήν έπιείκειαν Ζητεί τήν λύοιν τής άπορίας, 
άνταπηύθυνες μάκρους καί πικρούς λόγους, καί μάλιστα 
δπως σύ ό ίδιος έχεις όμολογήσει. άφοϋ άπέΕεσες άπό
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γων τό лад9 ήμιν έν έκείνοις άμφιο6ητήοιμ0ν ώς άναμφι- 
οδητήτως ούκ άγαμόν.

7. Ε Ι γάρ ουδέν οοι διαφέρει, ώ χρηστέ, εΧ τις λήρον 
άποκαλει σου τους λόγους και πρός την παρ’ ανθρώπων δό-

5 ξαν δεινώς ούτως έχεις άνεπιστρόφως, τίνος ένεκεν, ώς 
αύτός φής, έκδέδληκάς οον των λόγων έκεϊνο, εϊ μή την 
χείρω χαί αυτός περί αυτόν δόξαν έϊληφας; Τ ί <5* εϊ και 
'σκανδάλου3, κα&άπερ αυτός είναι φής, еαίτιον ; ΤΑρα τον- 
το μικρόν; Ονκ &ρ9 έκδεδλήοδαι δίκαιον μόνον, άλλα και 

10 «είς κύμα ριφήναι πολνφλοίοδοιο δαλάσοης», μάλλον δ9 Χν9 
ώς «μόλιδδος κατάδυση» μωοαΐκώς εέπειν «έν νδατι σφο- 

- δρφ», εύμεγέδει λίδφ προοδεδέν πρότερον, b u n a  δσδήναι 
τοις κυμαοιν. *Αλλ9 ώ την σοφίαν εϊπερ τις περιττέ ον, 
εϊ τούϋ* όπωοδηποτονν άφήρηκάς σου των λόγοον έκείνων, 

15 τις οοι χρεία τής υπέρ ανιόν τοοαντης έπειτα μακρηγορίας, 
άφ* ής οοι ουμδέδηκεν ονκ έξω μόνον σκοπού κατά την παροι
μίαν τοξενειν, άλλ* άοκόπως παντάπαοιν; νΗρδη γάρ, ώς 
τους πολυστίχους οοι λόγους τελευτών έξεκάλνψας μετά ιά 
σκώμματα των οκανδαλιζομένων καί τήν οην διαπεπονημένην 

20 οκέψιν, πρός δ τείνουοιν έκ τον μέσον παντάπαοιν, ώς άπε- 
ριοκέπιως αοα πρότερον έντεδέν ώς οδν ό άοκόπως όδοιπο- 
ρών ματαιοπονήσει, ούτως ό άοκόπως λογογραφών ματαιο
λογήσει.

8. Συ δ9 ουκ είς μάταια, μικρόν γάρ ήδη οοι τούτο, άλ- 
25 έό χαί πρός τάναντία περιετράπης, ον μόνον έν τοις καδ9

ήμών λόγοις, <Ш*ж χαί περί ιών κρειττόνων διαλεγόιιενος* 
τονιο δ9 έπαδες έκ τής άκαίρον τιολνρρημοοννης· οΐονεϊ γάρ 
τινι πολνταράχφ πνενματι ταντη σεαυτόν παραδονς και Λο- 
λυκινήτως νπ' αυτής έκών άκων οαλενόμενος, πολλά φεν 

30 προσκόμματα χαί συντρίμματα διακενής έπαδες. Ά λ λ 9 Ινα 
μή χαί ανιός τονιο πάΦω (προς γάρ έκαστα διαρκώς άπο- 
κρινόμενος, ονκ έοδ9 δπως τό πολνρρημον έκφόγοιμ9 δν, 5 *

5. 1А.0С Β. 200.
0. Εξόδου 15. 10.
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τούς λόγους σου τό εις έκείνους άμφισβητούμενον έκ μέ
ρους μας ώς άναμφισβητήτως μή άγαθόν.

7. Έ άν  πράγματι δέν σέ ένδιαφέρη καβόλου, δν άπο- 
καλή κανείς φλυαρίας τούς λόγους σου, καί παρουσιά&σαι 
τόσον άδιόφορος πρός τήν άπό τους άνθρώπους ύπόληψιν, 
διά ποιον λόγον, όπως λέγεις ό ίδιος, άπεμόκρυνες όπό 
τούς λόγους σου έκεϊνο, έάν δέν έσχημάτισες καί σύ τήν 
χειροτέραν περί αύτοϋ γνώμην; Τί δέ έπρεπε νά γίνη, δν, 
όπως λέγεις ό ίδιος ότι συμβαίνει, είναι καί 'αίτιον σκαν
δάλου'; Ά ρ ό γ ε  τούτο είναι μικρόν; Δέν είναι δρα όρθόν 
μόνον νά έκθληθή. άλλά καί «νά ρίφθη είς πολύφλοισβον 
κΰμα θαλάσσης»1, μάλλον δέ διά νά «καταδυθη ώς μόλι- 
βδος είς δφθόνον ύδωρ»* κατά μωσαίκήν έκφρασιν, άφοΰ 
προσδεθη προηγουμένως μέ μέγαν λίθον καί έπειτα δοθή 
είς τά κύματα. Άλλά. ώ έσύ γεμάτε σοφίαν περισσότερον 
άπό πάντα άλλον, δν άφήρεσες τούτο όπωσδήπστε άπό έ
κείνους τούς λόγους, τί σού χρειάζεται έπειτα ή τόση μα- 
κρηγορία υπέρ αύτοϋ, μέ τήν όποίαν σού συμβαίνει όχι 
μόνον νά τοζεύης έξω όπό τόν στόχον κατά τήν παροιμίαν, 
άλλ' έντελώς όστόχως; Διότι, όπως έξεσκέπασες είς τό 
τέλος τούς ιιολυστίχους · λόγους σου μετά τά σκώμματα 
των οκανδαλιζομένων καί τήν καλλιεργημένην σου σκέψιν, 
άφπρέθη έντελώς άπό τό μέσον, πρός τό όποιον τείνουν, 
δρα μέ τήν ίδέαν ότι προηγουμένως έτέθη άπερισκέπτως. 
"Οπως λοιπόν ό άσκόπως όδοιπορών ματαιοπονεί, ούτω ή  
άσκόπως λογογράφων ματαιολογεί.

8. Σύ δέ όχι είς τά μάταια, πράγμα τό όποιον θά ήτο 
μικρόν δΓ έσέ, άλλά καί είς τά άντίθετα παρεξετράπης, 
όχι μόνον είς τούς λόγους έναντίον ήμών, άλλά καί είς 
τάς διαλέξεις περί άνωτέρων θεμάτων. "Επσθες δέ τούτο 
άπό τήν δκαιρον πολυλογίαν’ διότι παραδώσας σεαυτόν 
είς αύτήν ώσάν είς πολυτάραχον άνεμον καί οαλευόμενος 
ύπ' σύτής έκών δκων, φευ. έπαθες πολλά παραπατήματα 
καί συντρίμματα άσκόπως. Άλλά  διά νά μή πάθω καί έγώ 
ό ίδιος τούτο (διότι άπάντων διαρκώς είς έν έκαστον; δέν 
είναι δυνατόν νά άποφύγω τήν πολυρρημοσύνην, ·έκ δ έ



4S2 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ПАЛАМА

ιιέχ дё πολυλογίας» κατά ιό γεγραμμένον «ονχ έκφεύξετш 
αμαρτία) Ь* obv μη τονϋ* δπερ έγκαλώ μάλλον αντός κινδυ
νεύσω ποτϋείν, ταντα πάντα άφείς, τάς πεποιημένας οοι καϋ' 
ήμών αίτιας άπολύοομαι μόνον, καί τον#’ ώς αν οϊός ιε «υ 

5 διά βραχέων ποιήσομαι μηκύνειν ήκιοτα έϋέλων. νΑλλωστε, 
και τοΓ> ποιον νιος τό οκάνδαλον έκ τον μέσου γεγενημένον, πε
ριττόν &ν εϊη περί τούτον διαλέγεσϋαι πάλιν εΐ δ' άρα ц  
ονμπεοεϊιαι τοϊς καϋ' ημών είρημένοις των μη καλώς, ώς γε 
ήιιεϊς άν νομίοαιμεν ανϋις, περί τών {λείων έκπεφασμένων οοι, 

10 αύγγνωύι οημάναι καί περί τούτον δεϊν οίηϋεϊοιν ίσως κά- 
κεϊνα δι* ήμας τούς περί τό ύψος οοι τής ϋεηγορίας φϋάνειν 
ονχ Ικανούς Απαλείψεις, έπιοκενάοας ανϋις καί τόν πρός τι
μάς σου τοντονί λόγον. ΕΙ δέ μετά τό άπαλεϊψαι καϋ' ήμών 
μακρά γράφεις, χαριή τά μέγιστα' τούτο δ* ήμείς μέν όμως 

15 οδτ έπιτρέπομεν ούτε κωλύομεν ον ό* ώς προπαραόκενασϋείης 
μη χολάν εί τί οοι περιτραπείη τών οών, καί γάρ οόν.

9. Άλλα τις ή πρώτη καί μέση καί τελευταία καϋ* ημών 
οοι λαβή; «Σύ σαν τόν» φηοιν «έξ αίρεις, ώς τοϊς ύπέρ ή μάς 
έντνχών». Πόϋεν τοντ* έχεις δεϊξαι; «Παρά τών οών» φηοι 

20 «λόγων, έξ ών ύπεοη μηνά μην είλήφϋαί μοι τό προοίμιον άπαν», 
Άνάγνωϋι τό οόν έκ τών ήμετέρων μετειλημμένον καί ήμάς, 
ώς αντός φής, έζελέγχον προοίμιον, 7 ν' είδώμεν κάν έκ τών 
ήμετέρων ύπάρχη τις μεγαληγορία, δικαίαν είναι τήν καϋ' η
μών οον τούτην κατηγορίαν όμολογήοομεν, εϊ дё μη, σν οαντοΰ 

25 καταψηφιή, τνολνπλαοίω περιτρέψας οαντφ τήν νέμεοιν. ιιΣύ 
μέν την άνωτάτω ποϋήοας φιλοσοφίαν, μάλλον дё παρά τής 
άνωτάτω φιλανϋροοπ(ας έφελκνοϋείς καί λόγων εϊδονς παντοί- 
ον και τής κατ' αί*τά μελέτης άφέμενος καί τοϊς παραδείγμα- 
οιν ήδη έντνχών, έπίσχες». Τό γάρ τοϊς τταραδείγμαοιν ήδη 7 8

7. Παροιμ. 10.1·.
8. Λόγο» τοΟ Βαρλοόμ ηοραφρόξοντος τήν Επιστολήν πρός Α* 

κίνδυνον Α* 14 τοΟ ΓρηγορΙου. ΒΛ. Επιστολή Πρός Παλσμβν A*, G, 
SchirO, σ. 228.
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τής πολυλογία δέν θά έκφύγη ή όμαρτία» κατά τό γραμ
μένο ν7) διά νά μή κινδυνεύσω λοιπόν νά πάθω μάλλον 
έγώ αυτό διά τό όποιον κατηγορώ, άφήνων άλα αυτά, θά 
διαλύσω μόνον τάς έκτοξευθείσας υπό οοΰ έναντίον μας 
κατηγορίας, καί θά πρόζω τούτο όσον τό δυνατόν συντό- 
μως, μή έχων καμμίαν διάθεσιν νά μακρύνω τόν λόγον. 
"Αλλωστε, άφοΰ αυτό τό όποιον προεκάλει τό σκάνδαλον 
άφπρέθη άπό τό μέσον, θά ήτο περιττόν νά διαλεγώμεθα 
πάλιν περί τούτου. Έ άν δέ κάτι άπό τά μή καλώς, όπως 
θά ένομίΖομεν ήμεϊς πάλιν, έκφρασθέντα ύπό οοΰ περί τών 
θείων καταντήση έναντίον μας, συγχώρησέ μας νά νομίΖω- 
μεν ότι πρέπει καί περί τούτου νά έπισημάνης' ίσως νά 
άπαλείψης καί έκεϊνα προς χάριν ήμών οί όποιοι δέν εϊμε- 
θα Ικανοί νά σέ φθάσωμεν εις τό ύψος τής θεηγορίας, τρο- 
ποποιών πάλιν καί αύτήν τήν προς ήμας πραγματείαν σου. 
Έάν δέ μετά τήν άπάλειψιν γράφης έκτενώς έναντίον μας, 
θά μάς εύχαριστήσηο πάρα πολύ’ τούτο πάντως ήμεϊς ούτε 
έπιβάλλομεν ούτε έμποδίΖομεν* συ δέ είθε νά προετοιμα- 
σθης νά μή όργίΖεσαι. άν κάτι άπό τά Ιδικά σου άντιστραφή 
πρός σέ, διότι ίδικόν σου θά είναι.

9. ’Αλλά ποια είναι ή πρώτη κα) μέση καί τελευταία 
άφορμή σου έναντίον μας; «’Εσύ», λέγει, «έξυψώνεις έαυ- 
τόν, ώοάν νά συνήντησες τά ύπεράνω ήμών». Ά π ό  πού 
ήμπορεϊς νά τό άποδείξης; «Άπό τούς λόγους σου», λέγει, 
«άπό τούς όποιους ύπεσημείωσα ότι έλήφθη όλόκληρον τό 
προοίμιόν μου». Άνάγνωσε τό άπό τούς ίδικούς μου λό
γους παραληφθέν καί ήμάς, όπως ίσχυρίΖεσαι, έλέγχον 
προοίμιον, διά νά γνωρίσωμεν’ καί όν άπό τους ίδικούς μας 
λόγους ύπάρχη κάποια μεγαληγορία, θά όμολογήσωμεν ότι 
είναι δίκαια αύτή σου ή έναντίον μας κατηγορία, είδεμή, 
συ θά καταδικόσης τόν έαυτόν σου, στρέψας κατά τού έ- 
αυτου οου άφθονωτέραν τήν νέμεσιν». «Σύ μέν, ποθήσας 
τήν άνωτάτην φιλοσοφίαν, μάλλον δέ έλκικ£είς άπό τήν 
άνωτάτην φιλοσοφίαν κα) έγκσταλείψος παντός είδους λό
γους καί τήν μελέτην σύτών καί συναντήσος ήδη τά παρα
δείγματα, σταμάτησε»·. Διότι τό 0л έχω ήδη συναντήσει
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έντνχεϊν ονχ έπιγινώσκω, βέλτιστε, των ήμετέρων νπάρχον 
έν τοντφ δέ έστι τά τής καυχήσεως, ήν διά παντός ήμϊν συ 
τόν λόγον προφέρεις* ον μόνον δ' απλώς έτερον τούτο τών 
λόγων τών έμών, άλλα και τών έπιεοκώς νπερεναντιονμένοτν 

5 έκείνρις.
10. ΕΙ γάρ τούτο παράδειγμα ένταϋδα λέγεις, δ μύρον η

μείς έχει τροπικώτερον είπομεν, άκονσον νΰν γονν οννετώς. 
«Ημείς τών μέν περί λόγους έπτστημών έπιλελήσμεϋα σχεδόν 
παντάπασι, τής δέ άληθινής σοφίας ούδέν ή μικρόν κατειλή- 

Ю φαμεν, άλλ* οϊον είς δομήν μύρον τρέχομεν, αυτό τό μύρον ονκ 
έν γεροίν έχοντές πω». *Αρ* ον ταντ1’ έπΐ λέξεως έχει κείται; 
Σ ^ ώ ς  ούν ημών καταψεύδη τών μήπω λεγόντων έντνχειν ώς 
έντνχεϊν η  ιόντων. Εί δ’ ώ ς  '  έποθήοαμεν' εϊπονοι ταύτην έπι- 
τρίβεις την μέ>μψιν, δμοιόν τι ποιείς, ώσπερ άν εί τις μέγα 

15 φρονεϊν έπϊ οοη ίρ λέγη τόν ές  διδασκάλου φάμενον φοιιήσαι 
και συχνόν :οντω χρόνον παρακαθίσαι διδάσνοντι, τή δ' οικεία 
δνσμαθείρ μηδέν σχεϊν παρακατασχείν τών διδαγμάτων έκεί- 
νων. *\4 ιοί νυν xaiV ημών έκ τής σαυτον προσθήχης συνήγα- 
γες, ra iV  έρ' δ * άρτίως μετ αχωρήοει οοϊ σκοπεί ν άφίημι.

20 ϋ .  Καί τής τελευταίας δέ ημών ονκ έπαίεις ευχής ό παν 
δ τι τών άπευχτών έθελήσας καθ’ ήμών είπείν, «ό τόν πόθον 
τούτον ήμίν υπερβολή φιλανθρωπίας ένθείς καί τέλος διά τονς 
οΐχτιρμονς amor παράοχοι»; Τέλος τοίννν αΐτονντες π ώ ς  ot'x 
ότελείς έαντονς δντας ϊσμεν κατ' έκείνο ού ιό τέλος αίτονμεν; 

25 Τους ό' Αιελεϊ; ήμά; ανιονς είναι λέγοντας πώς αυτός ώ ς  

υπέρ τελείς είναι λέγοντας δνειδίζεις; 'Ημείς δ*, ώγαθέ, 
τοσουτον άπέσχομεν τελείους έαντονς ή νομίοαι ή προσειπεΊν 9

9, Ανωτέρω ξπιςτολή ηρός ΑκΗώννρν Α ' 14.
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τά παραδείγματα, βέλτιστε, δέν τό άναγνωρίζω ώς ίδικόν 
рос' εις τοϋτο δέ έγκειται ή καύχησή рас, τήν όποιαν έσύ 
рас προφέρεις είς όλόκληρον τήν πραγματείαν' τούτο δέ 
δέν είναι άπλώς διαφορετικόν όπό τούς ίδικούς μου λό
γους. άλλά καί είναι όπό τούς πραγματικό άντιθέτους είς 
εκείνους.

10. Πράγματι, άν παράδειγμα έδω λέγεις τοϋτο. τό 
οποίον ήμείς έκεϊ εϊπομεν μεταφορικώτερα μύρον, όκουσε 
λοιπόν τώρα μέ σύνεσιν. «Ημείς έχομεν σχεδόν τελείως 
λησμονήσει τάς περί τούς λόγους έπιστήμας, όπό τήν όλη- 
θινήν δέ σοφίαν δέν όπεκτήσαμεν τίποτε ή κάτι όλίγον 
όπεκτήσαμεν, άλλά τρέχομεν ώσάν είς όσμήν μύρου, χω
ρίς νά έχωμεν κάπως είς τάς χεϊρας τό ίδιον τό μύρον»9. 
Δέν εύρίσκονται αύτά έκεϊ κατά λέζιν; Σαφώς λοιπόν μάς  
συκοφαντείς ότι εϊπομεν ότι τά συνηντήσαμεν, ένψ εϊπομεν 
ότι δέν τά συνηντήσαμεν άκόμη. Εάν δέ μάς έπιρρίπτης 
αυτήν τήν μομφήν διά τόν λόγον ότι εϊπομεν δτι έποθή- 
σαμεν’, πράττεις κάτι δμοιον μέ τοϋτο, μέ τό νό λέγπ κα
νείς ότι καυχδται διά σοφίαν αύτός ό όποιος ισχυρίζεται δτι 
έφοίτησεν είς διδάσκαλον καί τόν παρηκολούθησε διδά
σκοντα πολύν χρόνον, μέ τήν δυσμόθειάν του δέν κατώρ- 
θωσε νά συγκρατήση τίποτε όπό τά διδάγματα έκεϊνα. Αύ
τά λοιπόν τά όποια συνήγαγες έναντίον μας μέ τήν προσ
θήκην σου, άφήνω είς σέ νά σκεφθης είς ποιον πρέπει 
τώρα νά μεταφερθοϋν.

11. Καί σύ, ό όποιος ήθέλησες νά είπης πδν άπευκτόν 
έναντίον ήμών, δέν ήθέλησες νά άκούσης καί τήν τελευ- 
ταίαν εύχήν μας, «έκεϊνος δέ ό όποιος έθεσεν είς ήμάς  
τόν πόθον τούτον όπό υπερβολήν φιλανθρωπίας, είθε κατά  
τούς οίκτιρμούς του νό ηαρόσχη  καί τέλος άτελεύτητον». 
Ζητοϋντες λοιπόν τέλος, πως δέν γνωρίζομεν άτι εϊμεθα  
άτελείς κατ' έκείνο τό σημείον, τού όποίου τό  τέλ ο ς  Ζτ\- 
τοϋμεν; Η μάς δέ. οί όποιοι χορακτηρίΖομεν έαυτούς άτε- 
λεϊς, πώς όνειδίζεις έσύ ώς ίσχυριζομένους δτι εϊμεθα ύπερ- 
τελεϊς; Η μείς δέ, ώ άγαθέ, τόσον άπεφύγομεν νά νομί-
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ώς καί τό την άρχήν δλως προθνμηθήναι τής προς ιό μυ
στικόν διδάσκαλε ιο ν άψεσϋαι φερονοης ούχ ημών αν των φά- 
ναι, τιρός δέ την άνω φιλανθρωπίαν άπαν άνενεγκείν εΐ <3’ 
έκ τής άνω φιλανθρωπίας, ονκ έτ* έργον ήμέτερον ουδέ τούτο.

5 12. Των ούν προθνμη&έντων άρξασθαι μόνον και μηδέ
την άρχήν ταντην όίκοϋεν οιομένων, ώς τό τέλειον έαντοις 
προσμαρτνρονντων έσπονδασμένως οντω κατ αλογογ ράψει ν, 
άρ' ον συκοφαντίας περιφανούς; Τίς δέ οοι πιστενσειεν έτι 
τής άληθείας φροντίζειν, περί των κρειττόνων καί δνσθεω- 

10 ρητών διεξιόντι, καταψενδομένω σαφώς των ούτω σαφώς 
άναγεγριιμμένων; Πώς δ* άν καί τής αλήθειας έφίκοιτο 
περί τής όντως άλη θείας διαλεγόμενος ό μή τής άληθείας 
πολυν ποιούμενος λόγον; 'Αλλά γάρ δεκάκις τοντ' έν ένί 
λόγφ καθ' ήμών ψενδώς προόαλόμενος, τοοαντάκις δήλος 

15 Ιγένον ιοίς πάοιν όθεν λαλείς, πρός δέ τό άληπτον τοις ή- 
μειέροις λόγοις καινφ τρότορ προοεμαρτνρηοας· εί γάρ εί
χες Αληθή μέιιψιν, άπαξ είς τους κατηγόρους καταστήσας 
εαυτόν, τίς άρά οοι χρεία τής ψευδονς τούτης ήν καί τής 
από ταυτής έπιθέοεως πρώτης;

20 13. "Ο δ* μ' έπειτα κακίζεις ώς τφ τέλει του παντός
οοι λόγου φανερφ τνγχάνοντι την έναντίαν αύτός δόξαν πε
ρί οον προοηκάμην, τον το ρανερώς Αδικείς* εί γάρ τοντ9 
ήν, ούκ άν ήρώτων, ούκ άν ήπόρονί', сШа κατεψηφιζόμην ώς 
έτερόρ ρονος. Άπορείν δέ τότ* έπεισι παοιν, όταν τοις φα- 

25 νεροίς καί άνωμολογημένοίς ή τι τό μή οννφδον* τό τοίνυν 
άπορείν δείγμα του μηδέν οον πέρι φρονείν έθέλειν άπώ- 
μοτον. Τό δέ «την Σιέραν υπό τήν έτέραν» οε σαφώς είπείν 
καί "ή διπλόη τής άρχής», τονθ* ημάς πρός τοίς άλλοις >)- 
νάγκασε πυνθάνεοθαι καί διαπορείν, τί ποτέ οοι βούλεται «ή
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σωμεν ή νά χαρακτηρίσωμεν έαυτούς τελείως, ώστε όκό- 
μη καί τό κατ’ άρχήν νά προθυμοποιηθώμεν νά λάβωμεν 
την όδόν ή όποία φέρει πρός τό μαστικόν διδασκαλεΐον δέν 
όπεδώσαμεν ε ι ς  ήμδς, άλλ’ όλόκληρον εις τήν άνω φι
λανθρωπίαν. Εάν δέ προέρχεται έκ τής άνω φιλανθρω
πίας, δέν είναι ούτε αύτό ίδικόν μας έργον.

12. Δέν είναι λοιπόν φανερά συκοφαντία τό νά κα· 
ταγγέλλη κανείς τόσον έσπευσμένως ώς άποδίδοντας είς 
έαυτούς τό τέλειον έκείνους οί όποιοι λέγουν δτι ήρχισαν 
μόνον καί δέν νομίζουν κδν δτι έχουν άπό ίδικήν των Ικα
νότητα οϋτε αύτήν τήν άρχήν; Ποιος δέ θό έπίστευεν 6- 
κόμη δτι φροντίζεις διά τήν άλήθειαν, άσχολούμενος μέ 
τό όνώτερα καί δυσθεώρητα, όφοϋ ψευδολογεϊς σαφώς 
είς τόσον σαφώς καταγεγραμμένσ κείμενα; Πώ ς δέ θό 
ήδύνατο νά εύρη τήν άλήθειαν, διαλεγόμενος περί τής δν- 
τως άληθείας, αύτός ό όποιος δέν δίδει σημασίαν είς τήν 
άλήθειαν; ’Αλλά βέβαια προβολών ψευδώς τούτο έναν- 
τίον ήμών δέκα φοράς είς ένα λόγον, τόσας φοράς έφανε- 
ρώθης είς όλους άπό που όμιλείς, προσέτι δέ προσεμαρ- 
τύρησες είς τούς λόγους μας τό δψογον μέ παρόδοΕον 
τρόπον’ διότι, έάν είχες όληθινήν μομφήν, όφοϋ έτοποθέ- 
τηαες έαυτόν είς τούς κατηγόρους, τί έχρειόζετο αυτή ή 
ψευδής μομφή καί ή μέ άφετηρίαν αύτήν έπίθεοις;

13. Είς αύτό δέ διά τό όποιον έπειτα μέ κακίζεις, κα
θώς φαίνεται καθαρό άπό τόν σκοπόν όλης τής πραγμα
τείας σου, δτι έδέχθην τήν άντίθετον διό σέ γνώμην, μέ 
όδικεις φανερά. "Α ν  βέβαια συνέβαίνε τούτο, δέν θό ήρώ- 
των, δέν θό ήπόρουν, άλλά θό σέ κατεδίκαζον ώς έτερό- 
φρονα. Ό λ ο ι δέ έρχονται είς άπορίαν, όταν ύπάρχπ κάτι 
τό όποιον δέν συμφωνεί μέ τό φανερό καί ώμολογημένα’ 
τό νό όπορώ λοιπόν είναι δείγμα τού ότι δέν θέλω νό 
φρονώ περί σου τίποτε τό φευκτόν. Τό δτι δέ είπες σαφώς 
«δτι ή μία όρχή είναι ύπό τήν δλλην· καί «ή διπλόη τής 
όρχής·, τούτο μαζί μέ τό άλλα ήνόγκασεν ήμδς νό έρωτώ- 
μεν καί νά διαπορώμεν. τί έννοεϊ κατά τήν δποψίν σου 
«ή έκ τής όρχής όρχή». τήν όποίαν καί τώρα έδώ πόλιν
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έ£ άρχής άρχή», ήν δή και νΰν αύ&ις ύατέρω θεραπείαν 
έπινοεις· τά γάρ άλλα παρατρέχειν νηέοτην την αρχήν.

14. "Ο τοίνυν έφεξής άρτι τφ προτεΰειμένφ γέγραφας, 
ότι «κάν την έτέραν καί έκ τής έτέρας και νπό την έτέραν 

5 λέγω, άλλ' ως ηγούμενος έκαστον έξ ής έστιν δπως ποτέ 
άρχήζ, νπό ταντην καί άναφέρεοΰαι», ει μέν έκαστον απάν
των λέγεις τών άφ’ ήοτινοοούν άρχής, τοϊς πάσι σνντάτ- 
τεις τά ύπέρ Άπαντα καί άπό τών κτιστών περί ιών άκτι
στων άζιοις ημάς πείΰειν, δ πολύς ρέων καθ’’ ημών έμπρο- 

10 σ&εν Απαγορεύεις παντάηαοιν εϊ δέ τό έκαστον τοντο πρός 
την έξ έτέρας έτέραν δημιουργικήν αρχήν αναφέρει, πλεΧν 
ή δυο τά έζ έκείνης ήμιν σημαίνεις· τό γάρ 'έκάτερον’ έπι 
τών μή ύπερόαινόντων τήν δυάδα λεγόμενον ϊσμεν, τριών 
δ* 'έκαστον9 τουλάχιστον λέγομεν. Έπάφες δή οοι και τούτω 

15 τήν πολνχενμονα γκώτταν, και τό *ύπό’ τήν αρχήν
άναφέρεσδαί τι* τό γάρ ' εις* αύτήν καί *πρός* αυτήν τήν 
άρχήν έκατέραν τών ϋεαρχικών υποστάσεων άναφέρεσϋαι 
καί παρελλόομεν και κατέχομεν, τό όέ 4πό’ τοντο τήν ανα
φοράν, ?>*’ ούτως εϊπω, καταφοράν Απεργάζεται και ιονναν- 

20 τΙον παρίοτησι τον δονλήματος· ονδέ γάρ τάς έν φιλοοόφοις 
μοι πάλιν διαιρέσεις προάξεις καί τά κατ' έκείνας λεγόιιε- 
να, καίτοι τανταις έχει τινά τοντο σημασίαν νφέσεως. 
'ЛЯД* ον τοντο λέγω μόνον, <Ш* Άτι μάλισΡ δτι πόρρω ταν- 
τα τής δεοπρεπονς έκε(ντ]ς άναφοράς τε και προελεύοεως.

25 15. Έρεϊς κάπϊ τούτων ίσως «είς μόνην σοι τήν λέξιν
τό αμάρτημα παρίοτασ&αι» και παραιτήοεοος ήκιστα δεϊν. ’Αλ
λά τό τής λέξεως ήμαρτημένον έν τοϊς τοιοντοις, ώ οοηώ- 
ταχ* απόρώ?, εις ήμαρτημένην άπαγει τονς άχροωμένονς διά
νοιαν ώς ούν ό γνονς καί μή σαφώς δώάξας έν Iοφ και 10 11

10. "Εκδ. Q. Schlrd, ο. 232.
11. Βλ. ίκδ. Q. Schir6, ο. 232.
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έπινοείς ώς θεραπείαν είς τό έτερον διότι τά άλλα ύηεσχέ- 
θην κατ' άρχήν νά παρατρέξω.

14. "Εγραψες δέ έν συνεχείς πρός τό παρατεθέν προ
ηγουμένως, ότι «καί άν λςγω τήν έτέραν καί έκ τής έτέ- 
ρας καί ύπό τήν έτέραν, τό πράττω διότι φρονώ ότι έκα
στον πρέπει νά όναφέρεται ϋπό τήν άρχήν άπό τήν άποίαν 
προέρχεται»1'. Έάν μέν έννοής έκαστον όλων των πραγμά
των τά όποια προέρχονται άπό όποιανδήποτε άρχήν, συμ
παρατάσσεις μέ τά πάντα έκεϊνα τά όποια είναι ύπέρ άπαν
τα καί έχεις τήν άζίωσιν νά μάς πείσηο άπό τά κτιστά περί 
τών άκτιστων, πράγμα τό όποιον όμιλών μέ πολυρρημοσύ- 
νην έναντίον μας προηγουμένως άπαγορεύεις έντελώς* 
έάν δέ τό έκαστον τούτο άναφέρης τήν έτέραν έκ τής έ- 
τέρας δημιουργικήν άρχήν, έπισημαίνεις εις ήμάς ότι τά 
άπό έκείνην είναι περισσότερα άπό δύο' διότι τό «έκάτε- 
ρον» γνωρίΖομεν ότι χρησιμοποιείται έπί πραγμάτων τά 
όποια δέν ϋπερβαίνουν τά δύο, τό δέ «έκαστον» χρησιμο- 
ποιοϋμεν έπί τριών τουλάχιστον. Ρίψε λοιπόν έπάνω καί 
εις αύτό τήν πολύρρυτον γλώσσαν σου, άλλά καί τά άτι 
όναφέρεται κάτι ύπό τήν άρχήν' διότι τό ότι 'είς' αύτήν 
καί πρός' αύτήν τήν άρχήν όναφέρεται έκατέρα τών θεαρ
χικών ύποστόσεων, τό παρελάβομεν καί τό κατέχομεν, τό 
ότι δέ έχει 'ύπό' τούτο τήν άναφοράν άπεργάΖεται κατα
φοράν, ούτως είπείν, καί παριστάνει τό όντίθετον τού 6ου- 
λήματος. Δέν θά μου προβόλης βέβαια πάλιν τάς διαιρέ
σεις αί όποίαι χρησιμοποιούνται ύπό τών φιλοσόφων καί 
τά λεγάμενα κατ’ έκείνας, μολονότι τούτο καί είς αύτά έχει 
κάποιαν ένδειξιν έλσττώσεως. Δέν λέγω δέ μόνον τούτο, 
άλλά ότι ταϋτα είναι πολύ μακράν έκείνης τής θεοπρεπούς 
άναφορος καί προελεύσεως.

15. "Ισω ς θά εϊπης καί έπ’ αύτών «ότι τό σφάλμα σου 
περιορίζεται είς μόνην τήν λέΕιν»11 καί δέν χρειάΖεται καμ- 
μίαν άπολογίαν. Αλλά τά έσφαλμένον τής λέΕεως είς τοι- 
αϋτα πράγματα, ώ σοφότατε τών άνδρών, όδηγεί τήν διά
νοιαν τών άκουόντων είς έσφαλμένην έννοιαν όπως λοι
πόν ό γνωρίΖων καί μή σαφώς διδάσκων είναι τό ίδιον διά
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εί μή ένεδυμήδη τοις άκονουοιν, όντως ό γνους όρδώς κ α ι  

διημαρτημένως διδάξας έν ϊοφ καί εί διημαρτημένως έ- 
γνωχεν. ΕΙ δέ χάνχανδά οοι τό άμάρτημα περ\ την λέξιν 
έοτίν, άλλ9 ον χάχει περί λέξιν, περί δέ λόγους χάί λόγους 

5 πολλούς, ούς ον καλώς τιοιήοας έξελών καχέλεξον τονς άπα- 
ληλειμιιένονς, καί οννήσεις 07ΐόοονς. Ου μην άλλ* εϊπερ Η
ρα καί είς λέξιν οοι περιίοχαχο, καδάπερ αύχός φής, τό α
μάρτημα, πόοην είδέναι οε χάριν ήμιν έχρήν, οι διά χό 7ΐρος 
ok σέβας και τήν γιγνομένην ήμιν εύλάβειαν ονχϊ ok άμαρ- 

10 τάνειν άπεμηνάμεδα, προβαλλόμενοι δέ άπορίαν ok διδάσκα
λον ήμΐν αύχοϊς έπεοτήοαμεν, χό γε είς ημάς ήχον; Συ δ9 
άντ\ τ ον διδάοκειν έπεξέρχη καί χάριν όφείλων της προς 
nk εϋλαβείας, αναίδειαν καί διαβολην καί λοιδορίαν νμιν 
άνταπέδωκας.

15 16. ”Ην ό* άπολογίαν τιροχείνη, καίχοι ψύχραν οδοαν
καί τα πολλαχον καί παρ' ήμών αύχών έξεληλεγμένα χών 
Λατίνων ώς έξεληλέγχδαι άδυνάτως ϊχονχα προβαλλομέ- 
νην, όμως δεχόμεδα· την γάρ ίλλειψιν αύτής τό δ ι ' δ γέ- 
γονεν έκβεβλημένον άναπληρονν διαγέγονεν. ηΑ δk κατη- 

20 γοοείς ημών ώς τους δμογενεις οοι διαβαλλόντων έπϊ ιών 
δύο αρχών, οήν χάριν και τσύδ* ήμιν γέγονε τδν άγνωμό- 
νως διαχεδέντα' χό γάρ ήμαρτημένον, δοτω δέ περί xijv 
λέξιν ώς αύχός ηής, δέλων έξελέγξαι σαφώς ( σιωπάν γάρ 
ονκ ήν, περί Θεόν γάρ ήν) 7να μή οοι προοάπτηται μέμηης, 

25 είς έκείνονς δεΐν ϊγνων πευιτρέιμαι τ ονς λόγους. "Οτι γάρ 
εκείνοι μη δύο άρχάς αύτόδεν λέγονοιν είδέναι με, μαρτυρή
σει παρ' νμιν ών 6 πρώτος πρός αυτούς ήμέτερος λόγος 
απαντώ) ν πυός έχείνονς ούτως· «Ύμεις δέ τί φάτε οί τάς 
όνο λέγονχες έπι χής δεότηχος άρχάς; Τ ί γάρ, εϊ μή φα- 

30 νερτας τοντο λέγετε, <Ш* έξ ών λέγετε τοντο συνάγεται»; Λέ- 
γων ούν έκεί μή φανερώς τοντο λέγειν αύτούς, πώς Hv rvv

12. Λόγος Αποδεικτικός Α ’ πρόλογος.
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τούς ακούοντας ώσάν νό μή τό έβαλεν εις τόν νούν, οΰτω 
καί ό όρθώς γνωρίμων καί έσφαλμένως διδάσκων είναι τό 
ίδιον ώσάν νά έμαθεν έσφαλμένως. Έάν δέ καί έδώ τό 
σφάλμα σου είναι εις τήν λέΕιν, δέν είναι καί έκεϊ εις τήν 
λέΕιν, αλλά εις λόγους, καί μάλιστα πολλούς λόγους, τούς 
όποιους καλά θα πράΕης νά Εεχωρίσης καί έπειτα ταξινό
μησε τούς άπαλειφομένους, όπότε θά καταλάβης πόσοι εί
ναι. ‘Αλλά πάντως, καί άν άκόμη περιωρίζετο εις τήν λέ
Ειν τό σφάλμα σου, όπως ισχυρίζεσαι σύ. πόσην χάριν έ
πρεπε νά χρεώστης εις ήμάς, οι όποιοι διά τό σέβας πρός 
σέ καί τήν εύλάβειάν μας δέν άπεφόνθημεν δτι άμαρτά- 
νεις σύ. άλλά προβάλλοντες άπορίαν κατεστήσαμεν σέ τόν 
ίδιον διδάσκαλόν μας. δσον έΕηρτάτο άπό ήμάς; Σύ δέ 
άντί νά διδάξης έπιτίθεσαι καί, ένφ όφείλεις χάριν διά τήν 
πρός σέ εύλάβειάν, άνταπέδωσες εις ήμάς άναίδειαν καί 
διαβολήν καί λοιδορίαν.

16. Τήν δέ άπολογίαν τήν όποίαν προτείνεις, άν καί 
είναι ψυχρά καί προβάλλει τόν εις πολλά μέρη καί άπό 
ήμάς τούς ίδιους έλεγχον των Λατίνων ώς άδύνατον, ό
μως τήν δεχόμεθα διότι τήν έλλειψίν της άναπληρώνει 
έκεϊνο διά τό όποιον έγινεν αύτή, άφοϋ τούτο έχει έκ- 
βληθή. Εκείνα δέ διά τά όποια κατηγορείς ήμάς, ότι δια- 
βάλλομε ν τούς όμογενείς σου σχετικώς μέ τάς δύο.άρ- 
χάς, καί τούτο έγινεν άπό ήμάς πρός χάριν σού τού άγνω- 
μόνως διατεθέντος διότι βέλων νά έΕελέγΕω σαφώς τό 
έσφαλμένον, έστω καί σχετικώς μέ τήν λέΕιν όπως ισχυ
ρίζεσαι σύ ό ίδιος (διότι δέν ήτο δυνατόν νά σιωπήσω, 
έφ* όσον έπράκειτο περί θ εού ). διά νά μή σού προσάπτεται 
μομφή, έσκέφθην νά κστειώύνω πρός έκείνους τάς πραγμα
τείας. "Ο τι βέβαια έκείνοι δέν λέγουν δύο άρχάς καθ’ αύτό, 
σάς τό μαρτυρεί ό πρώτος πρός αύτούς άπευθυνόμενος 
λόγος, άπαντών πρός έκείνους ώς έΕής* «Σείς δέ, οί ό
ποιοι δέχεσθε τάς δύο άρχάς έπί τής θεότητος, τί λέγετε; 
Δ ιάπ  τί σημασίαν έχει, έάν δέν λέγετε τούτο φανερά, άλ
λά συνάγεται τούτο άπό όσα ίσχυρίζεσθε;»“ Λέγων λοιπόν 
έκεϊ ότι αύτοί δέν ισχυρίζονται τούτο φσνερώς, πώς τώρα
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υ π έ ρ  u w i o v  7 ΐρ ό ς  α ν τ ο ν ς  έ π ο ι ο ύ μ η ν  τ ό ν  λ ό γ ο ν ,  ε ί  μ η  ι ό  ο ό ν  

ύ λ ά δ ο ς  υ π ο λ ο γ ι ζ ό μ ε ν ο ς  ώ ς  έ ν ό ν  σ ν σ κ ι ά σ α ι  δ ι ε ν ο ο ύ μ η ν ;

17. ’Αλλά μέν οόν ονδ* έξω μοι λόγον παντελώς οντος 
ό λόγος, ούδέ διαόολή τελεία, ώς γε ώήδης, εί και αντό- 

5 δεν πρός έχείνονς έλέγετο· μη γάρ, ώς από Λατίνων ων, 
άνεπιγνώμονας ημάς οίον των έκείνοις έσφαλμένων ρη
μάτων τε καί δογμάτων' άλλ' εΐαι μέν οϊ και νυν τούτο 
λέγονοι οαφώς αί όνο μία, δσοι ιών τιρός αντονς από των 
ήμετέρων άμελέτητοι ονγγραμμάτων πρό δέ χρόνων Ικανών 

10 καϊ τοΐς έλλογιμωτάτοις αυτών έπεχωρίαζε τούτο, και μαρ- 
τνρσνσι τούτο τα παρ' ήμϊν έκείνων συγγράμματα δεντέραν 
λεγόντων άρχήν τόν ΥΙόν τον άγιον Πνεύματος' ό τοίννν 
λέγων τόν ΥΙόν ουκ αρχήν μόνον, άλλα και δεντέραν, άρ' 
ον δυο λέγει ρανερώς άρχάς; ΕΙ δέ τνν τον τ' αφήκαν, χ ά -  

15 ρις τοις χαταοιγάοαοιν ανιονς άντιρρητβκοις των ήμετέρών 
λόγοις, ιόσπερ και τφ κατ' έπωννμίαν Νιχηφόρφ πρός αύ- 
τονς περηνότι' μετά γάρ τονς έχείνον πρός αντονς λόγους, 
ούκέτι τολμώοιν οίς αύτών μέτεοτί πως οννέοεως τής άπτυ- 
λείας λέγειν ημάς, ώσπερ ήμεϊς έχείνονς.

20 18. Τό δέ άπό τών έχείνοις συγχωρονμένων δειν ημάς
πρός αύτονς διαλέγεοδαι, ονμρημι καί αυτός' μέχρι δ9 άν 
μίαν πηγήν άκούω, μίαν άρχήν, μίαν δεογάνον θεότητα, 
xai τους λέγοτπας г ανία και παρά Λατίνοις σεπτούς, άπό 
των ονγκεχωρημένων Λατίνοις πρός αντονς διαλέγομαι' 

25 παρ* ίανιοϊς1 γάρ ίχσνσι xai τιμώοιν ώς δεηγόρονς τονς 
ταντα λέγοντας περί τον των φώτων Πατρός. ΕΙ δέ και 
τόν ΥΙόν δεογόνον έψ* ήμών έρσυσινt ήμεϊς έρονμεν έχεί- 
νοις μή κατά τά ονγκεχωρημένα οφίοι προάγειν τόν λόγον 
ήμϊν δ* άπό τούτον κατασκενάζονοιν ούκ έξω των κάκείνοις 

30 ονγχεχωρημένων ό λόγος ίσ ια» . *\4 δέ ον φής, έχείνονς

13. Προφανώς έννοβίται Νικηφόρος ό Ησυχαστής, ό όποίος πλήν 
τών ήσυχοοτικών του έργυιν ftyootpc ко) κοτό AotIvwv (τέλος τοΟ ιγ ’ 
αΙώ νος).
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θά άπηύθυνον τόν λόγον πρός αύτούς ύπέρ τούτου, έάν 
δέν έσκεπτόμην ότι ήδύνατο νό έπισκιάση την βλάβην σου;

17. Αλλά βεβαίως δέν θά ήτο έντελώς έκτός λόγου 
αύτάς ό λόγος μου. ούτε τελεία διαβολή, όπως ένόμισες 
έαύ, ακόμη καί άν έλέγετο ούτούσιος πρός έκείνους' μή 
νομικής, άφοϋ προέρχεται όπό Λατίνους, δτι εϊμεθα άδαείς 
τών έσφαλμένων εις αύτούς ρημάτων και δογμάτων* άλλά 
ύπόρχουν μερικοί οί όποιοι καί τώρα λέγουν σαφώς δτι αΐ 
δύο όρχαί είναι μία. δσοι δέν έχουν μελετήσει τά συγγράμ
ματα τά όποια άπηυθύνθησαν πρός αύτούς όπό τούς ίδι* 
κούς μας. Πρίν δέ όπό όρκετούς χρόνους έπεχωρίαΖε τού
το καί μεταξύ τών έλλογιμωτάτων αύτών, καί μαρτυρούν 
τούτο τά εις ήμάς εύριακόμενα συγγράμματα έκείνων, είς 
τά όποια ούτοι λέγουν δευτέραν όρχήν τού άγίου Πνεύμα
τος τόν Υίόν. Αυτός λοιπόν, ό όποιος λέγει τόν ΥΙόν δχι 
άπλώς όρχήν, άλλά καί δευτέραν όρχήν, δέν δέχεται <ρανε- 
ρώς δύο άρχάς; "Αν δέ άφησαν τώρα αύτόν τόν Ισχυρι
σμόν, τούτο όφείλεται είς τούς όντιρρητικούς λόγους τών 
ίδικών μας. οί όποιοι τούς κατεαίγαααν, δπως καί είς τόν 
έπώνυμον Νικηψόρον ό όποιος έφεξε πρός αύτούς1*. Πρά
γματι μετά τούς λόγους έκείνου πρός αύτούς δέν τολμούν 
πλέον δσοι έχουν κάποιαν σύνεσιν νά μάς θεωρούν τής ά- 
πωλείας, δπως ήμείς έκείνους.

18. Είς τό δτι δέ πρέπει ήμείς νά συΖητοΰμεν μέ αύ
τούς μέ βάσιν τά άποδεκτά άπό έκείνους, συμφωνώ καί 
έγώ ό ίδιος* έως δτου άκούω νά διακηρύσσεται μία πη
γή, μία άρχή, μία θεογόνος θεότης, καί οί λέγοντες 
αύτά νά θεωρούνται καί άπό τούς Λατίνους σεβαστοί, συ
ζητώ μέ αύτούς μέ βάσιν τό άποδεκτά άπό τούς Λατίνους* 
διότι έχουν πλησίον των καί τιμούν ώς θεηγόρους τούς λέ
γοντας ταϋτα περί τού Πατρός τών φώτων. Έάν δέ εί- 
πουν καί τόν Υίόν θεολόγον πρός ήμάς, ήμείς θά είπωμεν 
πρός έκείνους νά μή όναπτύασουν τόν λόγον κατά τά όπο- 
δεκτά άπό αύτούς. Ό  (δικός μας δέ λόγος, μέ έπιχειρη- 
ματολογίαν άπό αύτό. δέν θά είναι έξω τών όποδεκτών 
καί όπό έκείνους. Ό σα  δέ Ισχυρίζεσαι σύ, έκπροσωπών
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υ π ο χ ρ ι ν ό μ ε ν ο ς  κ ά κ ε ί ν ο ν ς  ν π έ ρ  η μ ά ς  δ ι κ α ι ώ σ α ι  φ ίλ ο ν  ικ ώ ν ,  

ώ ς  6  Υ ί ό ς , εϊ κ α ί  π η γ ή ,  ά λ λ 9 έ χ  π η γ ή ς ,  κ α ι  ώ ς  ή τ τ ο ν  π η -  

γ η  κ α ι  ώ ς  π ρ ό ς  θ ά τ ε ρ ο ν  μ ό ν ο ν  π η γ ή ,  τ α ΰ θ 9 η μ ε ί ς  ο ϋ τ ε  οο ι  

ο ΰ ι *  έ χ ε ί ν ο ι ς  ο υ γ χ ω ρ ή ο ο μ ε ν  α κ ο λ ο ύ θ ω ς  έ α ν τ ο ΐ ς  ο ι ο μ έ ν ο ι ς  

b λ έ γ ε ι ν ,  μ έ χ ρ ι ς  ά,ν δ ν δ α σ κ ά λ φ  χ ρ ώ ν τ α ι  τ ω  ε ϊ π ό ν τ ι ,  <ιμόνη  

π η γ ή  <τής υ π ε ρ ο υ σ ίο υ  θ ε ό τ η τ ο ς  6  Ώ α α ή ρ »* ο υ δ έ  γ ά ρ  ε ί π ε  ((μό

ν η  π η γ ή  ο ύ κ  έ κ  π η γ ή ς 9, ο ν δ έ  ' μ ί α  μ ά λ λ ο ν  π η γ ή 9, ο ν δ έ  ' μ ό ν η  

α π λ ώ ς  π ά σ η ς  θ ε ό τ η τ ο ς  π η γ ή 9. " Ω σ τ ε 9 ε κ ε ί ν ο ι  μ ε ν  τ ο ϊ ς  л и п 9 

έ α υ τ ώ ν  σ ν γ χ ε χ ω ρ η μ έ ν ο ι ς  ο υ χ  έ π ο ν τ α ι ,  η μ ε ί ς  δ 9 από ιών 
10 ανιο ίς ο ν γ κ ε χ ω ρ η μ έ ν ω ν  π ρ ό ς  α ν τ ο ν ς  τ ο υ ς  λ ό γ ο υ ς  π ο ι ο ν -  

μεθα, μ ή  o v x w p a v i ι κ ώ ς ,  ιό ς  γ ε  α υ τ ό ς  ο ϊ ε ι ,  μ η δ έ  π α ρ ά  θ ν ρ α ς  

ά π α ν ι ώ ν τ ε ς  ανιοίς.
10. Τ φ  δ9 ημών παραδείγμan αννεπιλαμδάνη πάντα τα 

ιών πατέρων παραδειγματ ικώς είρημένα περί θεοϋ■ τι γάρ 
15 πρός την άνείχαοτον φνσιν έχείνην άφωμοιωμένον έξενυε- 

θήοεται; Εί δ9 ήν και τνχείν, ονδ9 όντως άν ήν έκε'νο 
παράδειγμα πάντα έξιοάζον τψ προκειμένψ* άλλο μέν ονν 
έοτι ιό παράδειγμα και τό δι δ παράδειγιια γέγοί’εν, ά 'λ9 
ονχ ότι άλλο, οι^δέ παράδειγμα, <Ш* εί μή άλλο ονδέ πα- 

2G ράδειγμα. Σν δ9 άπό ιών έτεροιήτων κρίνεις ήμίν τό πα
ράδειγμα καί τους Λατίνους αδθις υποκριτής πρός απορίαν, 
ώς γε αντός δοκείς, τήν μεγίστην καθιστώντας ημάς, ώ ς  

Λ>· εί παρά τήν στροφήν σοι τής γλώττης ήν, κακώς ή μή 
κακώς έκείνονς θεολογ ε ϊν  άλλά μή ον τω νόμιζε· πολλοί 

25 γάρ καί πρό οον καί Αττί οον καί σαν οϊαδήποτε λέγοντας 
κακοδόξους αύτονς άπελέγξονοι.

20. Τ ί 6* δταν ήμεις μέν λέγωμεν ώς, εί και χωρίς 
έκόστη τών θεαρχικ(όν υποστάσεων αίτία καί άρχή λέγεται 
ttor δντων, шД’ οθδέν ήττον μία έστίν ή αίτία καί αρχή 

30 τών δντων, σί> δέ φής άληθές μέν είναι τούτο, τοϊς 0έ Λα- 
τίνοις δοηθειν άρ' ονχι τό άπερίτρεπτον τοϊς έκείνων δό-

14. Διονυο<ου Αρεοπαγίτου, Περί θείων όνομότων 2, 5.
15. Βαρλαάμ Έηιατολή Α* ηρόα Πολαμάν, Q. Schlrd. σσ. 238 6.
16. Αύτάθ» ο. 235.



έκείνους καί έπιδιώκων νά δικαιώσω έκείνους έπάνω όπό 
ήμός, ότι δηλαδή ό Υιός, άν καί πηγή, είναι όπό πηγήν, 
καί ότι είναι όλιγώτερον πηγή καί μόνον ώς πρός τό έν 
μόνον πηγή, ήμεϊς δέν θά έπιτρέψωμεν ούτε εις σέ ούτε 
εις έκείνους νά νομίζετε ότι λέγουν αυτά μέ συνέπειαν 
πρός τάς απόψεις των, έως δτου χρησιμοποιήσουν διδά
σκαλον τόν είπόντα, «μόνη πηγή τής ύπηρουσίου θεότητος 
ό Πατήρ»14. Πράγματι αυτός δέν είπε 'μόνη πηγή όχι όπό 
πηγήν’, ούτε μία μάλλον πηγή’ ούτε ’μόνη γενικώς πόσης 
θεότητος πηγή’. "Ωστε έκεΐνοι μέν δέν άκολουθοϋν τό 
όποδεκτό όπό τούς ίδιους, ήμεϊς δέ άπευθύνομεν πρός 
αύτούς τούς λόγους μέ βάσιν τό όποδεκτό όπό αύτούς, 
όχι συκοψαντικώς, όπως βέβαια νομίζεις έσύ, ούτε άπαν- 
τώντες αύτούς πλησίον των θυρών.

19. Μέ τό ίδικόν μας δέ παράδειγμα1* συνεργούν καί 
όλα τό ύπό των Πατέρων παραδειγματικώς λεχθέντα περί 
θεού’ διότι τί θά έξευρεθή άφωμοιωμένον πρός τήν όνείκα- 
στον έκείνην φύσιν; Έόν δέ ήτο δυνατόν καί νό εύρεθή, 
ούτε ούτως θό ήτο έκεϊνο παράδειγμα έζισωμένον 
καθ’ όλα μέ τό προκείμενον’ άλλο πράγματι είναι τό παρά
δειγμα καί τό δΓ ό έγινε παράδειγμα, άλλό τό γεγονός ότι 
είναι άλλο δέν σημαίνει ότι δέν είναι ούτε παράδειγμα* 
όντιθέτως μάλιστα, άν δέν ήτο άλλο δέν θό ήτο ούτε πα
ράδειγμα. Σύ δέ κρίνεις τό παράδειγμά μας όπό τάς δια- 
φορότητας καί πάλιν παριστάνεις τούς Λατίνους νό μδς 
καθιστούν εις μεγίστην άπορίαν, όπως νομίζεις έσύ, ώσόν 
νό έπρόκειτο έκείνοι κατά τήν κίνησιν τής γλώσσης σου 
νά θεολογούν κακώς ή όχι κακώς. ’Αλλά γά μή νομίΖης 
ούτως’ διότι πολλοί καί πρίν όπό σέ καί ένώπιόν σου, καί 
άτιδήποτε δν λέγης έσύ, βά τούς έλέγζουν ώς κακοδόξους.

20. "Οταν δέ ήμεϊς λέγωμεν ότι, δν καί έκόστη τών 
θεαρχικών ύποστάσεων λέγεται χωριστό αίτια καί άρχή 
τών δντων, παρά τούτα μία είναι ή αίτια καί όρχή τών 
δντων, σύ δέ λέγεις ότι τούτο είναι όληθές, άλλό ένισχύει 
τούς Λατίνους1*, τί συμβαίνει; Δέν έπεβεβαίωσες λανθανόν- 
τως τό όπερίτρεπτον τών δογμάτων έκείνων; Διότι έάν τά
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γμασι λαι}ών έμαρτύρηοας; El γάρ τό αληθές έχείνοις 6οη- 
θεί, τις ό περιτρέψων τους νπό τού άληθούς βοηθουμένονς; 
ΕΙ μέν γάρ, δοκεί δοηθειν, έλεγες, εϊχεν άν τινα θερα- 
τιείαν ό λόγος· νυν δέ σαφώς ονιωσϊ γράφεις, άτι χαι άλη- 

5 θές έοτι καί τφ έκείνφ δόγματι βοηθεϊ. Τ ί δ’ δτε πάλιν 
ημών λεγόντων ώς «τον Πατρός διά τον Υιόν έν άγίφ 
Πνεύματι προάγονιος τά πάντα μία πάντων η αρχή έσι«η>, 
αυτός αύδις έπιφέρεις ώς και Λατίνοι γ’ άν οντω φαϊεν, 
ώς τον Πατρός διά τον Υιόν έκπορεύοντος τό Πνεύμα, μία 

10 λοιπόν έστιν ή Αρχή τής θεότητος; ΎΑρα τό σαθρόν των 
χατ’ έχείνονς δογμάτων δοον χατείληφας; ’Αλλά χατάθον 
τό φρόνημα xai μεταδιδαχΰήοη τό ασφαλές, μάλλον δέ καί 
ου παρά σαν τον τοντ’ εΊοη καλώς* έπαινώ γάρ τόν είπόι τα 
την ταπείνωοιν αλητείας είναι έπίγνωσιν.

УЬ 2 1 .  ’Αλλά πώς οΐ μέν έκ Πατρός δι ΥΙον ιά πάντα 
λέγοντες γενέσθαι, μίαν διά τον το καλώς δοξάζουσιν αρχήν 
τών πάντων, ?οϊς δ* έκ τον Πατρός διά τον Υίον λέγονοι 
τό Πνεύμα, μίαν άρχήν ήκιστα ουγχωρούμεν διά τούτο λέ- 
γειν; "Οτι έχει μέν ή δημιουργική δύναμις κοινή, έντανδα 

20 δέ ού κοινόν ιό θεογόνον. ΕΙ δ* οί Λατίνοι καί τοντ’ έρανοι 
τών κοινώς έπί τής άνωτάιω Τριάδος λεγομένων, άλλ’ η
μείς άπελέγξομεν αύτσύς, τάς τε θεόπνευστους προβαλλόμε
νοι Γραφάς καί προσέτι δύο Πνεύματα δεικνύντες έντενδεν 
δοξάζοντας αυτούς, έν ф τε καί δ, καί τετράδα ποιούνιας 

29 την άκτιοτον Τριάδα* α\ μέν γάρ προηγμένοι τών ύπο- 
οτάσεων έκεϊ κτιστοί, έντανθα δ* έξ Ανάγκης έοται καί 
τετάρτη άκτιστος ύπόοτασις· εΐ δέ μή, κτιστή πάλιν έοται 
ή τον Πνεύματος, δ καί ονγγενέστερον τοΐς τούτων λόγοις■ 
Αι2 γάρ την κτίοιν ήλΰε διά μέθης δ θεός θεότητος, άλλ' 

90 ονκ έπί την θεότητα του Πνεύματος. "Ο δέ φής πάντων 
άτοπώτατον, λίαν έχτόπως ένόηοας* παρηνέχθη δέ σου ή 
στερρότης τφ τής μοναρχίας δμωννμφ· τρόπος γάρ έτερος 
δημιουργικής έστιν άρχης καί τής χατ* αυτήν μοναρχίας

17. ‘Επιστολή A* 9.
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αληθές βοηθή έκείνους, ποιος δύναται νά διαστρέψπ τούς 
βοηθουμένους υπό τοΰ άληθοΰς; ’Εάν πράγματι έλεγες, 
ότι φαίνεται νά ύποστηρι'Ζη, ό λόγος ήδύνατο νά δικαιολο- 
γηθη τώρα δέ γράψεις οϋτω σαφώς, δτι καί όληθές είναι 
καί ένισχύει τό δόγμα έκείνων. "Οταν δέ πάλιν ήμεϊς λέ· 
γωμεν δτι «άφοϋ ό Πατήρ παράγει τά πάντα διά τοΰ Υίοΰ 
έν όγίω Πνεύματι, μία είναι ή άρχή πόντων»1’, σύ πάλιν 
θά άντείπης. όπως θά έλεγον καί οί Λατίνοι, δτι, άφοϋ ά 
Πατήρ έκπορεΰει τό Πνεύμα διά του Υίοΰ, δρα μία είναι 
ή άρχή τής θεότητος; Κατενόησες πόση είναι ή σαθρότης 
των δογμάτων έκείνων; ’Αλλά καταβίβασε τήν ύψηλοφρο* 
σύνην σου καί θά διδαχθής τό όρθόν, μάλλον δέ καί μόνος 
σου θά τό γνωρίοης καλώς' πράγματι έπαινώ έκεϊνον ό ό
ποιος είπεν δτι ή ταπείνωσις είναι έπίγνωοις τής άληθείας.

21. ’Αλλά πώς είναι δυνατόν οί μέν λέγοντες δτι τά 
πάντα έγιναν έκ Πατρός δΓ Υίοΰ καλώς, δΓ αυτό δέχονται 
μίαν άρχήν τών πάντων, είς τούς λέγοντας δέ δτι τό 
Πνεύμα προέρχεται έκ τοΰ Πατρός διά τοΰ Υίοΰ δέν έπι- 
τρέπομεν καθόλου νά λέγουν διά τούτο μίαν άρχήν; Διότι 
έκεϊ μέν ή δημιουργική δύναμις είναι κοινή, έδώ δέ τό θεο- 
γόνον δέν είναι κοινόν. Έάν δέ οί Λατίνοι είπουν δτι καί 
τούτο είναι άπό τά κοινώς άποδιδόμενα έπί τής ύψίστης 
Τριάδος, ήμεϊς θά τούς έλέγΕωμεν, προβάλλοντες τάς θεο- 
πνεύστους Γραφάς καί προσέτι δεικνύοντες μέ αύτάς δτι 
ούτοι άποδέχονται δύο Πνεύματα, τό είς δ καί τό δ, καί δτι 
καθιστούν τετράδα τήν όκτιστον τριάδα. Διότι έκεϊ μέν αί 
παραχθεϊσαι υποστάσεις είναι κτιστοί, έδώ δέ κατ’ άνάγκην 
θά ύπάρΕη καί τετάρτη άκτιστος ύπόστασις* άλλως θά εί
ναι πάλιν κτιστή ή ύπόστασις τού Πνεύματος, τό όποιον 
είναι καί συγγενέστερον πρός τούς λόγους τούτων’ διότι 
ό θεός ήλθε διά μέσης θεότητος έπί τήν κτίσιν καί όχι 
έπί τήν θεότητα τοΰ Πνεύματος. Τό άτοπώτατον δέ όλων 
τό όποιον ίσχυρίΖεσαι, ένόησες πολύ παραδόΕως’ διότι ή 
σταθερότης σου πορεσύρθη διά τής όμωνυμίας τής μοναρ
χίας. Πράγματι άλλος είναι ό τρόπος δημιουργικής άρχής 
καί τής μοναρχίας είς αύτήν καί άλλο ό τρόπος τής άρ-



468 ΓΡΗΓ0Ρ10Υ TOY ПАЛАМА

καί τής άρχής καί ροναρχίας Εκείνης έτερος, ή τής θεογο
νίας έστίν έπώννμον, δς και σώζεται τφ  τόν Υιόν καί τό 
Πνεύμα την ύπαρξιν έχειν έκ Πατρός, ώσπερ έκείνος τф 
δι ΥΙον έν άγίφ  Πνεύματι δημιουργόν είναι τόν Πατέρα, 

5 ώς καί τφ θεοοόφφ Μαξίμω καί τοις άλλοις πατράσι ονν- 
δοκει, οϊς αύτός συν ήμϊν άπηρνθριαομένως άντιλέγων έγκα- 
λύφθητν και γούν κατ' ουδόν άτερος θατέρω τρόπω λνμαί- 
νεοθαι Ίΐέφνκεν.

22. 'Ό τι δ* ον οόν έστι περί θεόν λέγειν ώς «οϊον φώς 
10 έοιι, μάλλον δέ πηγή φωτός νοερού τε καί άϋλον», τούτο

αληθές εϊρηκας* άκουσεις δέ πώς, συνήθεις δέ πώς, πι- 
στενοεις δέ πώς, δς γε τους μέν έξω σοφούς θαυμάσιους 
καί θεόπτας καί πεφωτισμένους δνομάζεις έν τ φ  πρός τι
μάς σου λόγφ καί τούς αντοϊς πιστεύοντας θαυμαστούς καί 

15 ζηλωιονς καί αίδήμονας, διό ονδ' έξω, άλλα παλαιούς σο
φούς άποκαλεϊς οεμνύνων, τους δ* έν ήμϊν διά τής φυλακής 
τών θείων έντολών καί τής καθ* ήουχίαν άκρι/βούς σχολής 
μακαριστώς κεκαθαρμένονς την καρδίατ διασύρεις, έμοί 
• κατ' έξονσίαν οϊκοθεν αυτούς σνντάττων, ούπερ άκραιώς 

20 κατηγορείς; Καί ον τούς περιόντας μόνον, άλλα καί τους 
πρός ουρανόν έκ παλαιόν μεταχωρήσαντας καί ζώντας τф 
θεφ> οΟς ό μέγας a /dU fi Διοτύσιος, ώς καί ιάς νοερός 
έπί γής ¥τ' δντας νπεραναδεδηκότας ένεργείας, μετ' έμον 
σύ καί τάττεις καί σκώπτεις, τον κατά σέ πλημμελούς καί 

2&άφρονος καί ιόν αληθή λόγον ούκ δρθοτομούντος.
23. «Διδάσκει γόρ ,«£» φής, μέγας Διονύσιος περί 

υμών τών θεωρητικών τα καί τά». Τίνος κατειρωνενβ, ώ 
άνθρωπε; Φαίης άν έμού; Άλλ* ον περί έμον Διονυσίφ 
ιφ  μεγάλφ λόγος, <Ша περί τών καθ' έαντών άριστων.

30 v/U/a>; ι«, ει μέν αυτός έμαντόν έκείνοις συνέτσττον, ήν 
<3>» Ίσως εικπρόοωπος ή σκήφις· νυν δ' ούκ άν ευροις, ονδ' 
άν τούτο πώποτ' άληθώς δείξαις, ονδ' &ν Ισαρίθμους χοΐς 18 * 20 21

18. Βαρλαάμ ‘Επιστολή Α*. αύτόθι ο. 241.
10. Αύτόθι σσ. 261 *262.
20. Пер) μυστικής θεολογίας 1.1.
21. Βαρλαάμ. ‘Επιστολή Α', αυτόθι ο. 247.
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χής καί μοναρχίας έκείνης ή όποία είναι έπώνυμος τής 
θεογονίας. Αύτός ό τρόπος διατηρείται έκ τού ότι τόαον 
ό Υίός όσον καί τό Πνεύμα έχουν τήν ύπαρζιν έκ Πατρός. 
καθώς έκεϊνος ό τρόπος διατηρείται έκ τού ότι ό Πατήρ 
είναι δημιουργός δΓ Υιού έν άγίω Πνεύματι, όπως φρο
νούν ό θεόσοφος Μάξιμος καί οί άλλοι Πατέρες* έσύ δέ 
πρέπει νό έντρέπεσαι διότι όντιλέγεις πρός αύτοϋς αύθα- 
δώς. Καί βεβαίως κατά τίποτε δέν έχει τήν Ιδιότητα ό εις 
τρόπος νά έξαφανίέπ τόν άλλον.

22. "Οτι δέ δέν είναι ίδικόν σου νά λέγης άτι «είναι 
ώσάν φώς, μάλλον δέ πηγή φωτός νοερού καί άθλου», 
όρθώς τό είπες11. Πώς δέ θά άκούσης, πώς θά καταλάβης, 
πώς θά πιστεύσης, όφοΰ τούς μέν έΕω σοφούς όνομάζεις 
θαυμασίους καί θεόπτας καί φωτισμένους είς τόν πρός 
ήμάς λόγον σου καί τούς πιστεύοντας είς αύτούς θαυμα
στούς καί ζηλευτούς καί σεμνούς, διό δέν τούς άποκαλεϊς 
έΕω άλλά παλαιούς σοφούς, διά νά τούς έξυψώοης”, τούς 
δέ (δικούς μας οί όποιοι έχουν καθαρισθή μακαριστώς είς 
τήν καρδίαν διά τής φυλόΕεως τών θείων έντολών καί 
τής άκριβοϋς ένασχολήσεως είς τήν ήσυχίαν διασύρεις, 
κατατάσσεις αύτούς αύθαιρέτως μέ έμέ, τόν όποιον κατη
γορείς χωρίς άρια; Καί άχι μόνον τούς ζώντας, άλλά καί 
τούς άπό παλαιά άναχωρήσαντας πρός τόν ούρανόν καί 
ζώντας πλησίον τού θεού, τούς όποίους μεγαλύνει ό μέ- 
γας Διονύσιος ώς ύπερβόντας καί όταν ήσαν άκόμη έπΙ 
γής τάς νοερός ένεργείος", έσύ κατατάσσεις καί σκώπτεις 
μαζί μέ έμέ, ό όποιος κατά σέ είμαι πταίστης καί άφρων 
καί δέν όρθοτομώ τόν άληθινόν λόγον.

23. «Διότι», λέγεις, «μέ διδάσκει ό μέγσς Διονύσιος 
περί ύμών τών θεωρητικών τά καί τά»η. Ποιον κατειρώ* 
νεύεοαι. άνθρωπε; θά έλεγες έμέ; Ό  μέγος Διονύσιος 
όμώς δέν όμιλεί δΓ έμέ, άλλά περί τών άριστων καθ' έαυ- 
τούς. "Αλλωστε, έάν έγώ ό ίδιος κατέταοσον τόν έαυτόν 
μου μέ έκείνους, θά ήτο ίσως εύλογος ή σκέψις* τώρα δέν 
δύνοοαι νά εύρης ούτε δύνσοαι νό όποδείΕης ποτέ τούτο,
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στίχοις τον πολυστίχου οοι τοϋδε λόγον ουγγρότρης χαδ' η
μών 6ί6λονς. Τίς οϋν γένοιτ’ Αν εύπρεπήζ άπολογίρ ιφ  
τοις διαδαλλομένοις ήμϊν τους άξιεπαινετοπάτονς συνδια- 
δάλλοντι; Τ ί τούτο πέπονδ ας, άόελφέ; Π  ον κρημνών έχών 

В άφήχας οαντόν; Πώς δ* έκτραχηλισδείς και τών 'δείων 
οϋτω κεφαλών άποσεοαλεν μένος δοον ήκει πρός τους σονς 
λόγους, ούκ αίσδάνη της περιωδννίας, ούδέ μέγα δρηνεϊς; 
Πώς δ' &ν άλλως μετεχειρίσω τδν λόγον, εΐ Διονύσιος 6 
μέγας ούκ έξαίρειν, άλλα καδαιρειν αύτούς ένόμιζεν;

10 24. «Εν δέ τοϊς περί άποδείξεως κινδυνεύομε ν, ώ φι-
λότης, καί άμφότεροι δρδώς λέγειν»· ούτος σός έστιν ό λό
γος. Άμφοτέρων ούν ημών δρδώς λογόνιων κατά σέ, κιν
δυνεύεις ον οανιδν αύδις άποφαίν&οδαι λέγειν ούκ δρδώς· 
ήνίκ* Αν έπειτα τόν δρδόν τούτον λόγον διαδάλλης ήμών, 

15*α2 άπλ(7)ς ό τοις τνφωνικοϊς δκείνοίς πνεύμασι άναμιξ 
ραγδαίος καί λανρος ύετός άπας, δν Βφδης καδ* ημών από 
τής γλώττης άφείς, ούδέν ήττον δτι μή κα,Χ μάλλον σέ, την 
πηγήν τής осахαιγίδος, καχέκλυσεν. *ΕμοΧ δέ (καϊ γάρ ήκιοτ 
έπΧ νούν έδοξε δέοδαι τίοιν έπόμενος τον ία λέγεις, οϋς νυν 

20 αύτός έξέφηνας ϋσιερον), έμοϊ τοίννν τον μή τα οά δια- 
λέξεώς χε πέρι κα\ άποδείξεως είρημένα τιρός Λατίνους 
κακίζειν, πολλά τά μαρτύρια κάν πολλοις έστιν έτέροις ήμε- 
τέροις ανγγράμμαοι, καϊ μάλιστα πρός τούς άπό Θεσσαλονί
κης πέρυσι τοντ* ήρωτηκότας αύτό, πρός οϋς άντιγράφον- 

28 τες όμολογεϊν άμφοτέροις άπεφηνάμεδα, καί δείγμα τοντ' 

έφημεν είναι τής όμολογίας, τό προοείναι τοϊς παρ* άμφο
τέρων λόγοις τό εύοεδές, τό κνρίοος δ* ή  μή κυρίως, εϊπερ 
άρ* άμφιοδηχήοιμον, έχειν  άλλα ον νυν Αγωνίαν οϋ τοι ομι- 
κράν ήγωνιομένος διειέλεοας δεϊξαι κατά τούτο ψενδομέ- 

80 νους ήμας.
25. Τ ί τοίννν, Αν καϊ ήμεϊς έκαστον τών διαλεκτικών 

οοι χουτωνΧ συλλογισμών, οΟς εϋχη κάλλιστά τε καί δρδότα-

9

Η  ΑφτΑβι 9. <49,
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ούτε άν συγγράψης έναντίον рас βιβλία ισάριθμα μέ тоис 
στίχους της πολυστίχου σου ταύτης πραγματείας. Ποία  
λοιπόν άπολογία θά ήτο εύλογοφανής είς αύτόν ό όποιος 
διαβάλλει τούς άξιεπαινετωτάτους άνδρας μαζί μέ ήμάς 
τούς διαβαλλομένους; Τί είναι αύτό τό όποιον έπαθες. 
άδελφέ; Είς ποιον κρημνόν άφησες έαυτόν; Πώ ς δέ. με- 
γαληγορών καί άποσπασμένος άπό τάς θείας κεψαλάς τό
σον όσον δεικνύουν οί λόγοι σου. δέν αίοθάνεσαι τόν βα- 
θύγ πόνον ούτε θρηνείς γοερώς; Πώς άλλως δέ θά μετε- 
χειρίζεσο τόν λόγον, έάν ό μέγας Διονύσιος ένόμιζεν άτι 
δέν τούς έζαίρει όλλό τούς καθαιρεϊ;

24. «Είς δέ τά περί άποδείζεως κινδυνεύομεν, ώ φίλε, 
νό λέγωμεν άμφότεροι τά όρθά»' αυτός είναι ίδικός σου 
λόγος1*. Αφού λοιπόν άμφότεροι λέγομεν όρθά κατά τήν 
άποψίν σου, κινδυνεύεις πάλιν σύ νά άποφαίνεσαι άτι σύ 
ό Ιδιος δέν λέγεις τά όρθά. Ό τ α ν  έπειτα διαβάλλης τόν 
όρθόν τούτον λόγον ήμών, όμέσως δλος ό όνάμικτος μέ 
τούς τυφωνικούς έκείνους όνέμους ραγδαία καί λαύρα 
βροχή, τήν όποίαν μόλις άφησες όπό τήν γλώσσαν σου έ
ναντίον ήμών, κατακλύζει άχι όλιγώτερον άν άχι περισσό
τερον καί σέ, τήν πηγήν τής καταιγίδος. Ό τ ι  δέ έγώ (διό
τι έλόχιστα μέ έφάνη νά σκεφθώ ποίους άκολουθών λέ
γεις τούτα, τούς όποίους τώρα σύ ό Ιδιος έφανέρωσες 
έπειτα) άτι λοιπόν έγώ δέν κακίζω τά λεχθέντα ύπό σού 
πρός Λατίνους περί διαλέζεως καί όποδείξεως, υπάρχουν 
πολλά μαρτύρια καί εύρίσκονται είς πολλά άλλα ίδικά μας 
συγγράμματα, καί είς τά πρός τούς έρωτήσσντας πέρυσι 
άπό τήν Θεσσαλονίκην τά πράγμα τούτο. Γρόφοντες είς 
άπάντησιν πρός αύτούς άπεφάνθημεν άτι συμφωνοΟμεν 
άμφότεροι, καί τούτο είπομεν άτι είναι δείγμα τής όμολο- 
γίας, τό άτι είς τους άπό όμφοτέρους διστυπωθέντσς λό
γους ένυπάρχει ή ευσέβεια, τό δέ κυρίως ή μή κυρίως, άν 
συμβαίνη νά όμφισβητήται, άς είναι. 'Αλλά σύ τώρα έπε- 
δόθης είς μέγαν άγω να, διό νά δείζπ£ ^τι ψευδόμε- 
θα κατά τούτο.

25. Τί θά συμβή λοιπόν, άν καί ήμεις έλέγζσντες ποι- 
κιλοτρόπως έκαστον τών διαλεκτικών σου τούτων συλλο·
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τα лεηοιηχέναι, διακωδωνίσαντες, άηηχή uva ήχήν άνα- 
διδόντας δείξωμεν, κακοτεχνίας δμχλεως, μάλλον δ* άντ'ι 
τέχνης ήν αύχεϊς, άτεχνίας άναπεφηνότας лλήρεις, χαϊ το- 
σοντο δέοντας είναι διαλεκτικούς, ώς μηδέ συλλογισμούς 

5 είναι, μηδέ γοϋν σοφιστικούς, μηδέ όχημα δλως σώζοντας 
συλλογισμού; Άλλα γάρ, έτιεϊ ηερϊ των δείων οοι πεποί- 
ηνται, τής τιρός ταντ* όφειλομένης ενλαβείας δνεκεν, ούκ 
άναιδώς χαΐ άχρατώς, ώς αυτός χαδ* ημών ττεποίηχας, 
χαΐτοι ηρότερον ήμιν τό όρδόν ηροομαρτνρήοας, άλλα με- 

10 χριώτερον χαΐ χοινότερον χαϊ έηιτομώτερον σννελών χαϊ ν- 
ποτεμών, ώς οΐόν τε, τφ ηερϊ τούτων χρήοομαι λόγφ και 
χατά τάς υπό σον σχεδόν δεδομένος άφορμάς, δστφς οοι λο- 
γίζηται χα\ τοντωνϊ των λόγων τό αίτιον.

26. 'Ως άν δέ χαϊ τιρό των λόγων τούτων ταντα δόξά- 
1S ζοντας ήμας είδείης, έχεϊνο χρσδήοω των έμών, δ χαϊ αυ

τός ούχ οίδ* δτι ηαδών έηήνεοας, ώστ* ούδέ τούτο άηλώς 
έμό>* «Ούδεϊς άγαδός, εΐ μή εϊς ό Θεός, 6 μόνος δίκαιος, 
ό μόνος οοφός, δ μακάριος χαϊ μόνος δυνάστης, 6 μόνος δ- 
χων άδαναοίαν, φως οέκών άηρόοιτον σδδέν ούν των έπο- 

20 μένων τφ θ εφ  δητηλέον εΊη άν αύτον, και αυτών δ* δκα- 
σιον μοναδικόν, χαϊ 6,τι άν κατήγοροι το τούτων, ον χαδό
λου». Τό γάρ ύηερούοιον χαϊ ύηεράγαδον χαϊ νηέροοφον και 
νιέρριωιον τίνος γε άλλον ή τής ύηερδέσν οδοί ας χαϊ σο
φίας χαϊ άγαδότητος χαϊ τον φωτός έχείνου; Πώς ούν έχ 

25 μοναδικών γένοιτ* άν συλλογισμός, άνεν τον χαδόλου; ΕΙ 
δέ συλλογισμός ούχ άν γένοιτ* διαλεκτικός, ώ βέλτιστε, πώς 
άν γένοιτο; Σοφιστικός δ* δμως δσται, σχήμα μόνον ίχων 
χαί φαινόμενος, (Ш' ούχ ών. Καί ή διαλεκτική οοι τοίννν, 
ώς χνοώδης διεκηεφύοηται, και οΐ σοϊ άπαντες σνλλογι- 

30 νιιοί, εΐ άρα και μή άφίενται τον τών συλλογισμών όνό-

23. Έπ*ττ*λή Α ‘,0.
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γισμών, τούς όποιους εύχεσαι νά έχης κάμει κόλλιοτα καί 
όρθότατα, δείΕωμεν ότι άποδίδουν ένα παράφωνον ήχον, 
είναι γεμάτοι κακοτεχνίαν, μάλλον δέ άντί τέχνης διά τήν 
όποιαν ύπερηφανεύεσαι αναφανούν πλήρεις άτεχνίας καί 
τόσον άπέχουν άπό τό νά είναι διαλεκτικοί, ώστε νά μή 
είναι καν συλλογισμοί, ούτε σοφιστικοί άκόμη. ούτε νά δια
τηρούν καθόλου μορφήν συλλογισμού; Αλλά βεβαίως, έ- 
πειδή έχουν καταστρωθή άπό σέ περί των θείων, έΕ αι
τίας τής πρός αύτά όφειλομένης εύλαβείας, θά όμιλήσω 
περί αυτών δχι άναιδώς καί άχαλινώτως, όπως έπραΕες έσύ 
έναντίον ήμών, μολονότι προηγουμένως μάς άπέδωσες τήν 
όρθότητα. άλλά μετριώτερα καί κοινότερα καί συντομώτε- 
ρα, συνοψίζων καί περικόπτων κατά τό δυνατόν, καί κατά 
τάς δεδομένος υπό σοϋ όφορμάς, διά νά ύπολογισθη άπό 
σέ καί τούτων τών λόγων τό αίτιον.

2θ. Διά νά μάθης δέ άτι ήμείς καί πριν άπό τούς λό
γους τούτους έπιστεύομεν ταΰτα, θά θέσω ένώπιόν σου 
καί έκείνο τό ίδικόν μου, τό όποιον καί σύ έπήνεσες. δέν 
γνωρίζω διά ποιον λόγον, ώστε ούτε αυτό νά μή είναι μό
νον ίδικόν μου* «κανείς δέν είναι άγαθός, είμή μόνον εις, 
ό Θεός, ό μόνος δίκαιος, ό μόνος σοφός, ό μακάριος καί 
μόνος δυνάστης, ό μόνος έχων όθανασίαν. κατοικών φώς 
άπράσιτον. Επομένως τίποτε άπό τά προσόντα τού Θεού 
δέν άνήκει πέραν αυτού καί έκαστον αυτών είναι μοναδι
κόν καί 6,τι άπό αύτά ιδιάζει εις αυτόν δέν είναι γενικόν»**. 
Διότι τό ύπερούσιον καί ύπεράγαθον καί ύπέροχον καί 
ύπέρφωτον τίνος άλλου είναι παρά τής ύπερθέου ουσίας 
καί σοφίας καί όγαθότητος καί τού φωτός έκείνου; Πώ ς  
λοιπόν θά ήτο δυνατόν νά γίνη συλλογισμός χωρίς γενικόν 
όΕίωμα; ’Εάν δέ γενικώς δέν είναι δυνατόν νά γίνη συλ
λογισμός. ώ βέλτιστε, πώς θά ήτο δυνατόν νά γίνη διαλε
κτικός; Ό μ ω ς  θά είναι σοφιστικός, σχήμα μόνον συλλογι
σμού έχων καί φαινόμενος ώς συλλογισμός χωρίς νά είναι. 
Καί ή διαλεκτική σου λοιπόν έχει έΕανεμισθή ώς χνοώδης 
καί άλοι οί συλλογισμοί σου, άκάμη καί άν δέν έγκαταλεί- 
πουν τό άνομα τών συλλογισμών, είναι σοφιστικοί, χωρίς
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ματος, σοφιστικοί είοιν, ονκ δντες, άλλα φαινόμενοι, μάλλον 
δό ουδό τούτο, δεδόσθω δ ’ όμως' αί δ’ έκ των ήμιν έννπαρ- 
χόντων λόγων προστιθέμενοι προτάσεις, μη ούοαι αίτιοι τον 
συμπεράσματος, πώς άν ειεν φίτιοι τής πίστεως αυτόν; 

5 Ε ϊ δό συγχωρεί, τίς 6 λόγος καθ’ δν διαλεκτικόν μόν θέ- 
λων όνομάζειν τόν αυτόν συλλογισμόν, τά τε μη καθόλου 
λαμβάνει ώς καθόλου καί τάς έν ήμϊν έννοιας πίστιν παρέ- 
χειν τοις λογίοις τίθεται καϊ τόν συλλογισμόν πίστεως, άλλ' 
ούχϊ γνώσεως, αίτιον ηγείται και απλώς πάντα σνγχωρεΐ 

10 ιά καϊ τφ λόγφ τής τέχνης μή συμόαίνοντα, τοϊς дё απο
δεικτικόν καλόνσιν, ουδόν οίεται σνγχωρητέον;

27. 'Έ τι, έπείπερ έν οϊς δοκέΐς ημάς έλέγχειν, το μο
ναδικόν φής διττόν και όμώννμον παρ' ουδόν άλλο ή δτι 
άλλως έφ>* έκάστον ιών παρ* ήμιν αίσθητών έχει καί άλλως 

15 έπΐ τον Θεόν, μάθε ώς πάντα τά έπϊ Θεόν λεγάμενα τούτον 
ιόν τρόπον διττά καϊ όμώννμα' ουδόν γάρ των έπ’ αυτόν 
λεγομένων όντως έχει ώσπερ έφ' έκάστ ου τών παρ' ή μϊν, 
ονχ δπως τών αίσθητών άλλ* ουδό τών νοητών, ώστ' έν 
άπασί σον τοις ουλλογισμοϊς παρά ιό διττόν τοντο τους ά- 

20κροωμένονς επιχειρείς παρακρονεσθαυ σοφιστικοί σοι άρ' 
είοίν άπαντες, άλλ* ον διαλεκτικοί. "Ετι, εϊ μοναδικόν έοτιν 
ό Θεός, και τοιοντο μοναδικόν ώς μή έκ πολλών έν, έπi 
δέ τούτον τον ίνός ονκ έστι τάδε τι είναι και υποκείμενον, 
τούτων <5* ανβυ πρότασις ονκ έστυ προτάοεως μή ούσης, 

25 σδδό συλλογισμός έστat, μή δτι διαλεκτικός, άλλ* ουδό σο
φιστικός. Τους οονς τοίννν διαλεκτικούς, ούς αυτός φής, 
συλλογισμούς, μήτε διαλεκτικούς, μήτε σοφιστικούς άναφα- 
νέντας, τί γε όνομάοωμεν; *Αρρήιους, ή και άδιανοήτονς.

2S. Αύτίκα δν φής άκρι6ή σοι ές τά μάλιστα ονλλογι- 
30 σμόν, νΠατοος και ΥΊοΰ μία ένέργεια, ών μία ένέργεια, 

μία δύναμις, ών μία δνναμις, ουσία *ai φνσις ή αυτή,
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νά είναι όλλά φαινόμενο· ότι είναι, μάλλον δέ ούτε αύτό, 
άλλά бс εΐπωμεν ότι είναι αΐ δέ προτάσεις αΐ όποίαι προστί
θενται άπό τούς ένυπάρχοντας είς ήμάς λόγους, άφού δέν 
είναι αΐτιαι του συμπεράσματος, πώς θά ήσαν αίτιοι της ά- 
ζιοπιστίας αύτοΰ; ’Εάν έπιτρέψωμεν νά είναι οϋτω, διά 
ποιον λόγον θέλων μέν νά όνομάση διαλεκτικόν τόν συλ
λογισμόν αύτοϋ, τά μή γενικά έκλαμβάνει ώς γενικά καί 
τάς έντάς ήμών έννοίας δέχεται ότι προσφέρουν πεποίθη- 
οιν είς τούς λογίους καί τόν συλλογισμόν θεωρεί αίτιον 
τής πίστεως άλλ’ όχι τής γνώσεως καί γενικώς τοϋ έπι- 
τρέπει όλα τά μή συμβαίνοντα ούτε είς τόν λόγον τής τέ
χνης, είς έκείνους δέ οί όποιοι τόν καλούν άποδεικτικόν 
δέν νομίζει ότι πρέπει νά τά έπιτρέψουν;

27. Προσέτι, έπειδή βέβαια κατά τόν έλεγχόν σου 
πρός ήμας τό μοναδικόν λέγεις διττόν καί είς κανέν άλλο 
όμώνυμον ή ότι άλλως συμβαίνει είς τό αισθητό πράγματα 
τού περιβάλλοντός μας καί άλλως έπί τοϋ Θεού, μάθε ότι 
όλα τά άναφερόμενα είς τόν Θεόν είναι διττό κατά τούτον 
τόν τρόπον καί όμώνυμα. Διότι κανέν άπό τό άναφερόμενα 
είς αύτόν δέν είναι ώς τό είς έκαστον άπό ήμάς, όχι τό 
αισθητό άλλ’ ούτε τά νοητό, ώστε είς όλους τούς συλλογι
σμούς έπιχειρεϊς νό έζαπατήοης έζ αιτίας αύτοϋ τού διττού 
τούς άκροατάς* διότι όλοι ο) συλλογισμοί σου είναι σοφι
στικοί άλλ’ όχι διαλεκτικοί. Προσέτι, άν ό Θεός είναι κάτι 
μοναδικόν, καί τοιοϋτον μοναδικόν ώστε νό μή είναι έν έκ 
πολλών, έπί τού ένός δέ τούτου δέν είναι δυνατόν νό 
είναι κάτι καί ύποκείμενον, χωρίς αύτό δέ δέν ύπάρχει 
συλλογιστική πρότσοις* όταν δέ δέν ύπόρχπ πρότσσις, δέν 
υπάρχει ούτε συλλογισμός, όχι μόνον διαλεκτικός, άλλ’ ού
τε σοφιστικός. Τούς ίδικούς σου λοιπόν διαλεκτικούς, ό
πως λέγεις, συλλογισμούς, οί όποιοι δέν φαίνονται ούτε 
διαλεκτικοί ούτε συλλογιστικοί, τί θά όνομάοωμεν; ‘Αρρή
τους ή καί άδιανοήτους.

28. Ευθύς δέ όμέσως έζετόΖομεν αύτόν τόν όποιον 
άνομόΖεις καί έΕοχήν άκριβή συλλογισμόν, «τού Πατρός καί 
τού Υίοϋ μία είναι ή ένέργεια, αυτών τών όποιων ή ένέργεια
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Πατρός άρα καί ΥΙον, ονοία καί φνσις ή αυτή»* τον- 
τον δη προβαλλομένοις Απόκριναι πννβανομένοις* <Шос μβν 
γάρ τις τοντον όντως έκτιβέμενος, ονκ άν εν&ννοιτο παρ' 
ήμο)ν· ώς 6L· οόν, Алд των σών έτάσομεν. 9Ων γάρ, τίνων 

5 λέγεις; ΕΙ μέν γάρ απάντων, μη κα\ λίαν τάημμελές; Τά 
γάρ νπεξηρημένα πόσης πληβνος τούτη δι αντον σνντάττεις 
και Από των κτιστών ηερϊ τής άκτίοτον φνσεως διδάσχειν 
άξιοϊς. *Έτι δέ καί διά τον διττόν τής ένεργείας τρόπον 
οοφιοτικώς ήμάς έπιχειρεΐς παρακρονεσ&αι· καί γάρ ονδ" 

10 αντός άν φαίης ούτως είναι μίαν δνναμίν τε καί ένέργειαν 
ΥΙον τε καί Πατρός, ώς έμον τε και οον μία έοτιν ένέργειά 

' τε καί δύναμις. ΕΙ δ* ον πάντων, πώς ονκ ασυλλόγιστος ό 
Ακριβέστατος αυτός οου συλλογισμός, έστερημένος τον κα
βάλου; Πρός δέ τούτφ καί τό έν Αρχή αίτεΐται διά ταντπ- 

1Ъ λογίας δυνάμει προαγόμενος.
29. θέλεις h i  διαβαοανίοωμεν τδν διαφερόντως τού

τον ήκριβωμένον σοι συλλογισμόν; Άλλ* δκνώ εύ ΐσ&ι μα- 
κρηγοοειν πρός ούδέν κέρδος ήκιστα έβέλων άλλ* έίπερ 
6 πρός Ακρίβειαν ούτος λίαν έκπεπονημένος σοι ονλλογι- 

20 ομός, καιτοι πρός δλίγον βεβαοανναμένος έριστικός Αναπέ- 
φηνε καί Ασυλλόγιστος, τί γ* άν ύποσταιεν οί μή πρός τον- 
τό σοι Ακρίβειας ήκόντες, Ακριβεϊ βαοάνφ παραδεδομένοι; 
Σήν δ* όμως χάριν τό νυν έχον Ανεξέταστοι κείσβωοαν. Ό -  
ρρς δσα σοι πάλιν έγώ τψ Αχαρίοτφ χαρίζομαι; Τό δέ 

25 συμπέρασμά 0οι τον Παντός μάλλον ήκριδωμένου τοντονί 
μικρόν h i  προσβεωρήσωμεν, tv έξελέγξω σε κατά ok χαί 
είς ϊργον έκβή τό οολομώντειον έπος' «ό δρνοοων βόβρον 
τφ πλησίον έμπεσειται είς αυτόν». Τ ί δή τό έκ του Ακρι
βέ στ άτον των συλλογισμών Ακριβέστατον συμπέρασμα} «ί ΐα - 

30 τρός καί ΥΙον μία φνσις χα3 οδοία έστΰ)' τούτφ δέ τανιότ 24

24. Ποροιμ. 20, 27.
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είναι μία, μία είναι ή δύναμις, αυτών των όποιων ή δύνα- 
μις είναι μία, ή ούσία καί φύσις είναι ή αυτή, άρα του Πα- 
τρός καί τοϋ Υίοϋ ή ούσία καί φύσις είναι ή αύτή». Καθώς 
λοιπόν προβάλλομεν τούτον διά νά πληροφορηθώμεν άπο- 
κρίσου. "Α ν  ούτως έΕέθεσε τά πράγματα άλλος δέν θά 
ήλέγχετο όπό ήμάς' έπειδή δέ είναι ίδικόν σου, θά τό έΕε- 
τάοωμεν άπό τά ίδικά σου. "Οταν λέγης λοιπόν «ών». 
ποίοος έννοεΐς; Αν έννοης άλα, αύτό μήπως είναι πολύ 
έσφαλμένον; Διότι αύτά τά όποια έΕαιροϋντσι πόσης πλη- 
θόος, τά ουντάττεις μέ αύτόν εις αύτήν τήν πληθύν καί 
έχεις τήν άΕίωσιν νά διδόΕης άπό τό κτιστά περί τής άκτίστου 
φύσεως. Προσέτι δέ μέ τόν διττόν τρόπον τής ένεργείας έπι- 
χειρεϊς νά μάς έΕαπατήσης διττώς. Διότι ούτε σύ δέν θά 
ήδύνασο νά είπης ότι ύπάρχει μία δύναμις καί ένέργεια τού 
Υιού καί τοϋ Πατρός ούτως, δπως ύπάρχει έμοϋ καί σου 
μία ένέργεια καί δύναμις. Εάν δέ δχι δλους, πώς δέν εί
ναι άσυλλόγιστός αύτός ά άκριθέστατος συλλογισμός σου, 
στερημένος τής καθολικότητος; Πλήν τούτου δέ χρειάζε
ται καί τό άρχικόν στοίχε ίο ν διότι άναπτύσσεται δυνάμει 
ταυτολογίας

29. θέλεις νά συνεχίσωμεν τόν έλεγχον αύτού του 
κατ' έΕοχήν διηκριθωμένου συλλογισμού σου; 'Αλλά γνώ
ριζε δτι διστάΖω, διότι δέν θέλω καθόλου νά μακρηγορώ 
άνωφελώς. Αλλ άν αύτός ά συλλογισμός, ό μέ άκριβολο- 
γίαν έκπονηθείς άπό σέ, παρά τήν δΓ όλίγον βάσανόν του 
άπεδείχθη έριστικός καί άσυλλόγιστος, τί θά ύφίσταντο 
όκεϊνοι οί όποιοι δέν έφβασαν -είς τό σημείον τούτον τής 
άκριδείας σου, άν παραδοθοϋν είς άκριβή έλεγχον; Πρός  
χάριν σου όμως πρός τό παρόν άς μείνουν άνεΕέταστοι. 
Βλέπεις πόσον χαρίζομαι έγώ είς σέ τόν άχάριστον; Πάν
τως άς έΕετάοωμεν δΓ όλίγον άκόμη τό συμπέρασμα τοϋ 
περισσότερον άπό πάντα άλλον διηκριθωμένου τούτου συλ
λογισμού, διά νά έλέγΕω σέ κατά σέ τόν ίδιον καί ό σολο* 
μώντιος λόγος πραγματοποιηθή* «ό σκάπτων βόθρον διά 
τόν πλησίον θά πέση μέσα είς αύτόν»*4. Ποιον λοιπόν είναι 
τό άκριβέστατον συμπέρασμα τού άκριβεστάτου τών συλλο
γισμών; «Τού Ποτρός καί τοϋ Υίοϋ μία φύσις καί ούσία
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είπειν  «εϊς θεός ό Πατήρ καί ό Υιός». Γοντο δέ τις νκ 
οϊδεν, ώς Απόφανσίς έστιν υπό των αγίων Πατέρων ήμΐν 
άποφανδεισα; Καϊ τ οίνυν άκουσον των σαν τον κατά σαν τον 
λόγων* «δπερ έστϊ τοις γεωμέτραις Αρχή και κοινή έννοια 

5 καί Αξίωμα, τονδ' ήμιν υπάρχει έκαστη των Αποφάνσεων, 
boat ήμιν των δείων υπό τών άγιων άνδρών άπεφάνδηοαν 
ούδεμίαν (ίοα χοή έκ συλλογισμόν λαδεϊτο). Ιον, ιού, καί ό 
μαδηματικώτατος ώς Αμαδής' ό γάρ ταντα λέγων συ και 
ημάς όνομάζων άφ' ών άρτίως Ακούεις τόν Πατέρα μό- 

10 νον πρσδολέα Πνεύματος διά συλλογισμόν δεικννντας, δτι 
ό Πατήρ καί δ ΥΙός εϊς έστϊ θεός, 8 παντός μάλλον αύ- 
τόδεν έστϊ πιστόν καί or πατέρες άπεφήναντο, διά συλλογι
σμού δεΐξαι έπειρά&ης καί τόν Ακρώέστατον απάντων τον- 
τόν σοι φής συλλογισμόν, καίτοι ονδ* νττό ιών πατέρων τιρώ- 

15 των άπεφάνδη τούτο, άλλ* ύπ* αυτού τού ένός τής δεαρχι
κής Τριάδος καί θεού τών πατέρων 'Ιησού, 5ς φησιν, <</?- 
γώ καί ό Πατήρ ϊν έσμεν» καί «δ έωρακώς έμέ έώρακε 
τόν Πατέρα»· καί «εΐ έμέ έγνώκειτε, καί τόν Πατέρα μην 
έγνώκειτε ΰν» καί αέγώ έν τφ Πατρί καί ό Πατήρ έτ· έ- 

20 μοί». ΕΙ δ* αί τών πατέρων Αποφάνσεις αντ άπιστοι9 πόοτρ 
μάλλον αί του Κυρίου τών πατέρων κατά τοσούτο τ οίνυν, 
μάλλον κατά τάς οάς περί ιών τοιοντων Αποφάνσεις, καί δ 
τοϋιο διά συλλογισμού πειρώμενος δεικνύειν Απαίδευτος, εί 
μή τι καί τών Απαίδευτων πλέον.

25 30. M iUri μή χαλέπαινε τάς σαυτού γνωρίζων φωνάς
ού παρ' ήμών Αντιτιροοαγομένας άνταποδιδόντων, <Ш* έκ τών 
σών λόγων έκδαινούσας' δ γάρ τήν Αρχήν εϊπον, non* αδ- 
τός σαν τον γέγραφας, διά τοιούτων πειραδείς Ανατρέπειν 
τά έμά, δι* ών οτΜέν Αν ήττον καί τά οά τις Ανατρέψειε 

Э0 πάντα, καί σό τά οά ιιόνον, 7 να σοι καί τι να ψυχαγωγίαν 25 26 27 28 29

25. Βαρλαάμ. Α ' ηρός Παλαμάν, "Εκδ. Q. SchirO. ο. 245.
26. Ίω. 10.30.
27. Ίω. 14.0.
28. Ίω. 14.7.
29. Ίω. 14, 10*11.
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ύπάρχει», μέ άλλους λόγους άτι, «εις Θεός είναι ό Πατήρ  
καί ό Υιός». Τοϋτο δέ ποιος δέν γνωρίζει, ότι είναι άπόφαν- 
σις έκφερθεϊσα πρός ήμάς υπό των άγιων Πατέρων; "Α 
κούσε λοιπόν τούς έναντίον σου λόγους σου' «αύτό τό ό
ποιον είναι εις τούς γεωμέτρας άρχή καί κοινή έννοια καί 
άΕίωμα, αύτό είναι εις ημάς έκόστη των όποφάσεων, όσοι 
έΕηνέχθησαν πρός ήμάς περί των θείων ύπό των όγίων άν- 
δρών' καμμίαν λοιπόν άπόφανσιν δέν χρειάζεται νά λάβης 
έκ συλλογισμού»”. "Ε, έ. πόσον άμαθής είναι καί ό μαθη- 
ματικώτατος διότι σύ, ό όποιος λέγεις αύτό καί άποκαλών 
ήμάς ούτως, έπειδή έδείΕαμεν άπό δσα ήκουσες πρό όλί- 
γου διά συλλογισμού τόν Πατέρα μόνον προβολέα Πνεύ
ματος, άπεπειρόθης νά άποδείΕης διά συλλογισμού, δτι ό 
Πατήρ καί ό Υιός είναι εις Θεός, πράγμα τό όποιον είναι 
άφ' έαυτοϋ άΕιοπιστότερον παντός άλλου καί οί πατέρες 
άπεφάνθησαν, καί τόν συλλογισμόν σου τούτον θεωρείς ό- 
κριβέστερον όλων, δν καί τοϋτο δέν διεκηρύχθη κατά πρώ
τον ύπό των πατέρων, άλλ’ ύπ’ αύτοϋ τού ένάς τής θεαρ
χικής Τριόδος καί Θεού των πατέρων Ιησού, ό όποιος λέ
γει, «έγώ καί ό Πατήρ είμεθα έν»Ν καί «αύτός ό όποιος εί- 
δεν έμέ είδε τόν Πατέρα»” καί «έόν εϊχετε γνωρίσει έμέ 
θά εϊχετε γνωρίσει τάν Πατέρα μου»Μ καί «έγώ εις τόν 
Πατέρα καί ό Πατήρ εις έμέ»*9. Έ όν  δέ αί όποφάνοείς 
τών Πατέρων είναι αύτόπιστοι, πόσον μδλλον αί τού Κυρίου 
τών πατέρων κατά τοοοϋτον λοιπόν, μδλλον δέ κατά τάς 
σάς περί τών τοιούτων άποφάνσεις, καί ό όποπειρώμενος 
νά άποδείΕη τοϋτο διά συλλογισμού είναι άπαράδεκτος, δν 
δχι καί κάτι χειρότερον άπό τούς άπαιδεύτους.

30. ’Αλλά μή δυσφορής, καθώς ά να γνωρίζεις τάς φω- 
νάς σου. αί όποϊαι δέν οού άντιπροοάγονται άπό ήμδς πρός 
άνταπάδοσιν, άλλά προέρχονται άπό τούς (δικούς σου λό
γους. Διότι, δπως είπα εις τήν άρχήν, * έγραψες ό ίδιος 
έναντίον σου, όποπειρσθείς διά τοιούτων έπιχειρημάτων νά 
άνοτρέψης τά ίδικά μου. διά τών όποιων θά ήδύνατο κα
νείς δχι όλιγώτερον νά άνστρέψη καί τά Ιδικά σου όλα. 
καί δχι μόνον τά ίδικά σου, διά νά σου προσφέρωμεν καί
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έπινοήσωμενf άλλα και πάνϋ' άπλώς α άν δόξαι τά περί 
θεόν καί τών δείων λογικώς δεικννμενα, και πάιηας ιούς 
είπόνιας και τους μέλλοντας έρεϊν. 'Από της αυτής σχε
δόν παρασκευής καί οΐ κατά των ήμετέρων έχώρησαν, 

5 ούδαμή ό' όμως ϊσχνσαν. άλλ’ «έμαιαιώδησαν έν τοις δια- 
λογισμοϊς ανιών», θνητούς, 7 /  οϋτο)ς εϊπω, κανόνας τοϊς 
τιερϊ τον άδανάτου λόγοις ηροοάγοντες, ών ον τους ηροστά- 
τας των κατ' έκείνονς δογμάταιν ώς «την δείαν υπεροχήν 
και ανενοηκόι ας» άγασαι, την καί αντοϊς ιόϊς διά τό περιόν 

10 τής νοήσεως πολνομμάτοις χερουβίμ άκαιανόητον ούσαν. Jm  
τον το μοι καί νυν άντιγράγαι των άπαραιτήιων έψάνη καί 
λνσιτελεοτάιων, ώς &ν καί συ αεαντοϋ γένοιο σοφώιερός 
έξ ημών των άσόφων αφορμήν λαβών, καί τά οά σνγκινδν- 
νευονια τοϊς έμοϊς, εΐπερ άρα δνναίμην, έξέλωιμαι τον κιν- 

15 δννον καί αέ πείοω τή των πατέρων Ιδιωτείγ μάλλον ή 
Πλάτωνι καί τφ Νικομάχον τόν νουν προοέχειν.

31. *Εκειιόι μετά τής μωρίας τον ευαγγελίου τον δι
δασκαλείου τής δεολογίας άοφαλεις προοτάται, τον τής ά- 
ληδονς σόγιας Πνεύματος τοϊς πνεύμασι τούτων έφι*Λ- 

20 ροι·?ος χαί «διδτχκτους Θεόν» ποιοννιος τους αντοϊς φοιτών
τας, ο7 κάν των δνοαδεν οι*κ άπηχός ή καί ιοντ* εΙοποιοΓν- 
ται καί έναρμόζονιαι τή έμμελείρ τον Πνεύματος. ΤΩν εϊ 
δέλεις άκονσαι ιίνα λέγονσιν άπόδειξιν δείαν, καί ονχ α
πλώς άπόδειξιν άΑΑά χαί συλλογιστικήν άπόδειξιν, άνά χεϊ- 

25 ρας λάβε την Δογματικήν πανοπλίαν· έκεϊ γάρ βψει ταύτην 
έπιγεγραμμέι^ν πολλαχου καί τόν λόγον ύπαναγνονς δς ένέ- 
χει τόπ ι τσιΰιίγραμμα συλλογισμόν εύρήσεις άπανταχον έ
χει καί συλλογιστικήν άπόδειξιν ότι εϊς έστι θεός άκονοη 
καί παύση χαταιιιώμενος ήμάς εϊπόντας, εϊ μή άρα συν 

30 athoic, καίιοι ιό «εϊς έστι θεός» παντός μάλλον δεοπαρά- 30 31 32 33

30. Ρωμ. 1.21.
31. Βαρλαάμ, Α ’ ηρόα Παλαμβν. Ικδ. Q. SchirO, ο. 262.
32. Τού Ευθυμίου ΖιγαβηνοΟ. PG 130.
33. PG 130. 34C . 41 C. 44.
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κάποιαν άνακούφισιν, άλλά καί δλα δαα θεωρούνται άτι 
άποδεικνύουν τά περί Θεοϋ καί των θείων λογικώς καί ό
λους όσοι εϊηον καί πρόκειται νά εϊηουν. Μ έ τοιοϋτον σχε
δόν έζοπλισμόν έπετέθησαν κατά των ίδικών μας καί οι 
έζω φιλόσοφοι, δέν έπέτυχον όμως πουθενά, άλλά «άπε- 
δείχθησαν μάταιοι εις τούς διαλογισμούς των»Μ, προσάγον- 
τες ούτως είπεϊν θνητούς κανόνας εις τούς λόγους περί 
τού άθανάτου, διά τούς όποιους κανόνας σύ έκτιμδς τούς 
ήγέτας των δογμάτων έκείνων ώς δήθεν «κατανοήσαντας 
τήν θειον ύπεροχήν»", ή όποια ύπεροχή είναι άκατανόη- 
τος καί εις τά άπά τήν περίσσειαν τής νοήσεως πολυόμ- 
ματα Χερουβίμ. Διά τούτο καί τώρα έθεώρησα άπαραίτη- 
τον καί ώφελιμώτατον νά σοϋ όπαντήσω, ώστε καί σύ νά 
γίνης σοφώτερος λαμθάνων άφορμήν άπά ήμός τούς άσό- 
φους, καί τάς άπόψεις σου αί άποΐαι συγκινδυνεύουν μαζί 
μέ τάς (δικός μου νά άπομακρύνω άπά τάν κίνδυνον, άν 
δυνηθώ, καί σέ νά πείσω νά δίδης μεγαλυτέραν προσοχήν 
εις τήν άμορφωσίαν των πατέρων παρά εις τάν Πλάτωνα 
καί τάν Άριστοτέλην.

31. Εκείνοι είναι μαΖ) μέ τήν μωρίαν τού εύαγγελίου 
άσφαλείς προστάται τού διδασκαλείου τής θεολογίας, καθ’ 
όσον τά πνεύμα τής άληθοϋς σοφίας ένσταλόΖει εις τά 
πνεύματα τούτων καί κσθιστφ «μσθητάς θεού» τούς φοι
τώντας εις αύτούς, οί όποιοι άκάμη καί όν κάτι των θύ
ραθεν δέν είναι σύμφωνον καί τούτο υιοθετούν καί έναρ- 
μονίΖουν μέ τήν έμμέλειαν τού πνεύματος. "Α ν  θέλης νά 
άκούσης ποιον λέγουν αύτοί θείαν άπόδειζιν, καί όχι άπλώς 
άπόδειζιν, άλλά καί συλλογιστικήν άπόδειζιν, λάβε εις τάς 
χείρας σου τήν Δογματικήν πανοπλίαν". Εις αυτήν πράγμα
τι θά εύρης νά εύρίσκεται ή άπόδειζις ώς έπιγραφή εις 
πολλά σημεία καί άφού φυλλομετρήσης τά κεφάλαιον τά 
όποιον έχει αύτήν τήν έπιγραφήν θά εύρης παντού έκεί 
συλλογισμόν καί θά άκούσης συλλογιστικήν άπόδειζιν περί 
τού ότι εΐς θεάς ύπάρχει" καί θά παύσης νά κστηγορής 
ήμός, είμή μόνον μαΖί μέ τούς πατέρας, μολονότι τά «εις 
θεός ύπάρχει» είναι περισσότερον παντός δλλου θεοπαρά-
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δοτός έστιν όπόφανσις, «Κύριος γάρ», φησίν, «ό θεός σου, 
Κύριος εϊς έστιν»· εΐ γονν βουλομένοις ήν αντοϊς τάς άπο- 
φάνσεις άπλώς λέγειν αποδείξεις, τοντω &ν την άπόδειξιν 
έπέγραφον, ον τοις έξ ών αντό ονλλογιστιχώς συνήγαγον.

5 32. 'Εχει τοίννν μηδϊ γάρ έπιτίύεσδαί οοι πρσδνμονμε-
νος, χαίτοι πολλαϊς άνάγχαις έχχαλεοαμένφ νυν εις τούτο 
πρός τό παιδαγωγειον των πατέρων άναβιδάσαι σε διενοή- 
ύην έχει τοιγαροΰν έϊοη χαΐ лώς χα\ τίνα τα περί θεόν 
χαΐ τίνι τρόπφ μη πάντα λέγειν ύειας ουσίας διασύηοη, 

10 5 νυν έπαϋες, συμδεδηχός έηϊ θεόν έχφενγειν λέγειν προ
αιρούμενος xai την της άποφνγής όδόν μη έπιστάμενος- 
έχει χαΐ πίστιν εν ρήσεις διαφέρονσαν έπιοτήμης xai γνώ- 
οιν πίστεως έτερον τρόπον έχει xai γνωστόν γνώση θεόν 
ijxi/στ* έπΐ πίστεως έχλαμδανόμενον, ώς xai Παύλος ό μέ- 

18 γας xai τοις έχτός πίστεως πεφανερώσύαι λέγει «τό γνω
στόν τον θεόν», δ λεγόντων ήμών, σν τό πιοτενειν λέγειν 
ώήδης έπίστασύαι. ΤαΊς ούν έχει σννειλεγμέναις των πα- 
τέρων φωναϊς ούχ άνήσω xai φρονών xai λέγων συνψδά· 
λέγονοι δ* αύται λίαν έναργώς έν τοις έπιγράμμααιν, ώς 

20έφημεν, εί μή άρα μετά προσδιορισμόν τίνος ον την άπό- 
φανοιν ώς αύτόπιοτον άπόδειξιν, <Ша τόν σνλλελογισμένως 
προαγόμενον λόγον, ώς έχοντός τι τον σνλλογισμον xai 
πρός την άπόδειξιν οίχειότερον εί γάρ μή τοντ* ήν, xai 
πάσαν άπόφανοιν άπόδειξιν άν έπέγραφον άμεταπείοτως 

28 γάρ xai τιρός αντάς έχομεν οί τοις πατράοιν έπόμενοι,
33. Τό γοΐ'ν ύεϊον, ώ δανμάοιε, χρεϊττον παντός ύπάρ- 

χον νον xai λόγον, *ai νπέρ την διαλεχτιχήν έστιν, ύπερο- 
χιχώς γάρ έξήρηται φαντασίας τε xai δόξης, xai ύπέρ την 
άποδειχτιχήν έποψή γάρ αύτον ούχ έστιν ούτε έ πιστή μη, 

SO *ai ΛΙο>ς νπέρ τήν σνλλογιστίχην πάσαν έφοδόν έστιν άλλά 
ονλλογίζεσδαι περί των ύείονν έργφ ύπό uov πατέρων έ- 34 * * 37 38

34. Δκυτ. 0,4.
38. Ρωμ. 1.10.
30. Επιστολή Лрбс 'ΑκΙνδυνον А‘ 8.
37. Ete τήν Δογματικήν πανοπλίαν.
38. ‘Επιστολή Β' 2.
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δοτος άπόφανσις, διότι λέγει ή Γραφή, «Κύριος είναι ό 
Θεός σου, εις είναι ό Κύριος»*4. Έάν λοιπόν οϋτοι ήθελον 
νό λέγουν άποδείξεις άπλώς τάς άποφάνσεις, είς τοϋτο θό 
έθετον έπιγραφήν τήν άπόδειξιν, δχι είς έκεΐνα άπό τά 
όποια συνήγαγον τοϋτο συλλογιστικώς.

32. Εκεί λοιπόν, έσκέφθην νά σέ όναδιβόσω, χωρίς 
νά έχω διάθεσιν νά έπιτεθώ έναντίον σου, άν καί μέ πολ- 
λάς πιέσεις μέ παρεκίνησες τώρα είς τοϋτο, πρός τό διδα- 
σκαλεϊον των πατέρων. Έκεϊ λοιπόν θά μάθης καί πώς 
καί ποια είναι τά περί τόν θεόν καί μέ ποιον τρόπον θά 
ύποχρεωθής νά μή λέγπο τά πάντα θείας οΰοίας, πράγμα 
τό όποιον έπαθες τώρα, προτιμών νά άποφύγης νά δέχε
σαι συμθεβηκός έπί τοϋ θεοϋ καί άγνοών τήν όδόν τής 
άποφυγής. Έκεϊ θά εϋρης καί ότι ή πίστις διαφέρει τής έπι- 
στήμης καί ή γνώσις τής πίστεως κατ’ άλλον τρόπον’ έκεϊ 
θό άντιληφθής άτι τό γνωριστόν τοϋ θεοϋ έλάχιστα έκ- 
λαμθάνεται έπί τής πίστεως, καθώς λέγει καί ό μέγας Παϋ- 
λος ότι τό «γνωριστόν τοϋ θεοϋ» έφανερώθη καί είς τούς 
έκτός πίστεως**. "Οταν δέ ήμεϊς λέγωμεν τοϋτο**, σύ  ένό
μισες άτι γνωρίζεις άτι λέγομεν τό πιστεύειν. Δέν θά στα
ματήσω λοιπόν νά φρονώ καί νά λέγω σύμφωνα μέ τους 
έκεί συγκεντρωμένους λόγους τών πατέρων". Λέγουν δέ 
αύτοί πολύ καθαρά είς τάς έπιγραφάς. όπως είπομεν, έκτός 
τών περιπτώσεων είς τάς όποίας χρησιμοποιείται προσδιο
ρισμός, αύτόπιστον άπόδειξιν δχι τήν άπόφανσιν, άλλό τόν 
συλλογιστικώς άναπτυσσόμενον λόγον, καθ’ όσον ό συλ
λογισμός έχει κάτι οίκειότερον καί πρός τήν άπόδειξιν. 
Έ άν δέν συνέθαινε τοϋτο. θά έπέγραφον ώς άπόδειξιν καί 
πάσαν άπόφανσιν’ διότι καί ώς πρός αύτάς είμεθα άμετά- 
πειστοί ο) άκολουθοϋντες τούς πατέρας.

33. Τό θειον λοιπόν, ώ θαυμάσιε, έφ’ όσον είναι άνώ- 
τερον παντός νοϋ καί λόγου, είναι καί ύπεράνω τής διαλε
κτικής. διότι είναι ύπεροχικώς έξηρμένον φαντασίας καί 
γνώμης καί ύπεράνω τής διαλεκτικής' διότι δέν ύπάρχει 
έπαφή αύτοϋ ούτε έπιοτήμη καί γενικώς είναι ύπεράνω πό
σης συλλογιστικής μεθόδου. ’Αλλά ύπό τών πατέρων έδι-
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διδάχδημεν. Πώς οϋν τούτους τους συλλογισμούς 7ΐροοαγο- 
ρεύοωμεν; *Ως οί δοδάξαντες πάντως, εΐ μη έν πειδοϊς 
άνδροχπίνης σοφίας λόγοις’ άλλα δειωδώς τά δεια μέτιμεν 
έκ τής πνενματακινήτου των θεολόγων δννάμεως* άποδει- 

5 κτοκούς δ' ώνόμαοαν έκεϊνοι, καδάπερ άνωτέρω δέδεικται. 
Τ ί  ιοιγαρονν έκτοπον έργάζσμαι, φίλος, εΐ φίλα τοις πα- 
τράσι προαιρούμενος πράτιειν τόν βοηδονντα πανταχόϋεν 
ώς ένόν έρανίζομαι λόγον, ούκ άγνοών ώς Άριστοτέλει και 
τφ τον Άρίοτωνος ού οννδοκεϊ, άλλα προτιδείς τά τυΐς 

10 πατράοι δόξαντα τής έκείνων λογολεσχίας καί εϊδώς ώς 
ή έν έκείνοις γνώοις περί των δείων ούκ άσφαλής, εΐ και 
οοϊ κακώς εϋ Χσδι μή τούτο οννδοκεϊ, καίτοι μεδ' ήμών 
τεταγιμένψ καί τής αντής άντεχομένφ πίστεως;

34. Έ ν  γάρ τ οις προς ήμας οου τουτοιοι λόγοις ταϋτά 
15 οοι περί αυτών διεξελδεϊν έπήλδε· δανμάσας γάρ αυτούς 

ώς μάπαγορεύοαντας την άπόδειξιν έπϊ τών δείων» και 
ώς «την δείαν υπεροχήν κατανενοηκότας» καί ύπεραναδιδά- 
σας αυτούς «τής μεριστής κα\ μεταβατικής πάσης έπιστήμης 
καί παντός τον λογιζομένου τής ψυχής» καϊ τών και' έ -  

20 κείνο σν νεστώ των, ταύτόν δ* είπεϊν παντοίου λόγων εΧδους 
καί φιλοσοφίας πάσηςt καί νψον που δέμενος αύτονς έν τοϊς 
υπέρ πάσαν αΧσδηοιν καί νουν καί λόγον, έφεξής ουνείρεις 
τούς έκείνων λόγους έχοντας ούτως* «£л2 δέ τών νπέρ 
ήμας δέαν δεϊν άνωδεν παραγενέσδαι καί φώς άναλάμφαι 

25 νοερόν, δι* οϋ έοτι τοϊς δείοις ονζνγεϊν, καί κρεϊττον ή κα
τά άπόδειξιν τάς συνεπτυγμένος καί άπλάς και άμερεϊς έ- 
κείνας έχειν δεωρίας»· τούς δέ παρά τοιοντων άκηκοότας 
καί π9θτεύσαντας, έπιοι ήμονας μέν ούκ είναι, δον μαστούς 
όέ καϊ ζηλωτονς νπάρχειν τής τε προαιρέοεως καί εύπει- 

50 δε (ας *αί α Ιδονς τής πρός τά δεϊα και τους δείονς δν- 
δρας τοντονς* χάϋί τοντοις τήν σήν ήν περί αύτών έχεις
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δάχθημεν έμπρόκτως νά συλλογιΖώμεθα περί των θείων. 
Πώ ς λοιπόν θά άποκαλέσωμεν τούς τοιούτους συλλογι
σμούς; ’Οπωσδήποτε δπως oi διδάΕαντες, έκτος έάν χρη- 
σιμοποιήσωμεν πιθανούς λόγους άνθρωπίνης σοφίας’ άλλά 
άναΖητοϋμεν τά θεία θειωδώς άπό τήν πνευμστοκίνητον 
δύναμιν τών θεολόγων' άποδεικτικούς δέ τούς ώνόμαααν 
έκεϊνοι, δπως έχει δειχθή άνωτέρω. Τί λοιπόν δτοπον δια- 
πράττω, φίλε, δν εις τήν έπιθυμίαν μου νά ένεργώ φίλι- 
κώς πρός τούς πατέρας" έρανίΖομαι τούς βοηθητικούς λό
γους άπό παντού κατά τό δυνατόν, χωρίς νά όγνοώ δτι 
δέν συμφωνούν ό ’Αριστοτέλης καί ό Πλάτων, όλλό το
ποθετών τάς γνώμας τών πατέρων πρίν όπό τάς φλυα
ρίας έκείνων καί γνωρίΖων δτι ή είς έκείνους γνώσις περί 
τών θείων δέν είναι άλάνθαστος, έστω καί δν δέν σύμφω
νης μέ σύτό σύ, κακώς γνώριΖε καλό, μολονότι είσαι τοπο
θετημένος μαΖί μας καί δέχεσαι τήν (δίαν πίστιν;

34. Είς αύτούς τούς πρός ήμδς λόγους σου έσκέφθης 
νά έκθέσης περί αύτών τά έζής. ’Αφού δηλαδή έθαύμασες 
αύτούς τούς έζω σοφούς ώς «άρνηθέντας τήν όπόδειζιν 
έπί τών θείων» καί ώς «κατανοήσαντας τήν θείαν ύπερο- 
χήν» καί ύπερανύψωσες αύτούς «άπό δλην τήν μεριστήν 
καί μεταβατικήν έπιστήμην καί άπό δλον τό λογιστικόν τής 
ψυχής» καί τά σχετικά μέ αύτό. ήτοι μέ πδν είδος λόγου 
καί πδσαν φιλοσοφίαν, καί έτοποθέτηοες αύτούς ύψηλά είς 
τά ύπέρ πδσαν αΐσθησιν καί νοΰν καί λόγον, είς τήν συνέ
χειαν συναρμολογείς τούς λόγους έκείνων ο) όποιοι έχουν 
ούτως. «Έπί δέ τών ύπεράνω ήμών πραγμάτων πρέπει νά 
έλθη θέα άπό όνω καί νά άναλόμψη φώς νοερόν, διά τού 
όποίου είναι δυνατόν νά συμβαδίΖωμεν μέ τά θεία, καί νά 
έκλαμβάνωμεν έκείνας τάς συνεπτυγμένος καί άπλδς καί 
όμερεϊς θεωρίος ώς άνωτέρας άπό τήν άπόδειξιν». Νά 
Φρονώ μεν δέ δτι ο) άκοΰσαντες όπό τοιούτους δνδρας καί 
πιστεύσαντες δέν είναι μέν έπιστήμονες, άλλ’ είναι θαυμα
στοί καί Ζηλευτοί διά τήν προαίρεσιν καί εύπείθειαν καί 
σεβασμόν πρός τά θεία καί πρός τούς θείους τούτους δν
δρας. Καί είς τό τέλος διδάσκεις τήν περί αύτών γνώμην
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γνώμην δκδιδάσκεις λέγων  «δίαν тепла ακούσω ανιών Γε
ρόντων, ού δύναμαι υπολαδεΐν μη καί αίτιους υπό θεόν 
πεφωτίσδαι καί δπερ ιούς πολλούς γεγονέναι».

35. Τ ί τοϋδ* 8 λέγεις, ώ άνδρωπε; Νοερού και δείον 
5 φωτός έν μετονοίρ γεγόναδιν έχεΐνοι; Λαμπρότητα θεόν

καί είδον καί όπαδον; Υ π έρ  σοφίαν, υπέρ λόγον, υπέρ 
νουν ώμ ίλη σαν θ εφ ; Μάλλον δ* %να άπό των αυτών οοι την 
άρχην ποιήοωμαι τών λόγων, καδαιρών ονς αυτός μάτην 
έξαίρειν έπεχείρηοας ή, ιό γε άληδέστερον εϊπειν, έκ πα- 

10 λαιον καδηρημένους όντας έμφανίζων, οΟς ώς νπεξηρημέ
νους έξυμνεις ο&κ είς καιρόν αύτός, οί λέγοντες «θεόν ει- 
δέναι μέν χαλεπόν, φράσαι δέ αδύνατον», άρα κατενόησαν 
την τον θεόν υπεροχήν, όϊ μηδ' ότι την άνδρωπίνην υπερέ
χει νόηοιν λέγουοιν, ώστε καί 8 φασιν υπέρ άπόδειζιν, διά 

15 ιό της φράοεως ούχ Ικανόν φαοι, κατά δέ την έν έαντοΐς 
δέαν δπιστήμονας τών δείων έαντούς, ώς καί αυτός έφης, 
λέγουοιν; "Ωοδ9 ή λεγομένη παρ' ήμών άπόδειζις έπί τών 
δείων άονγκρί τως υπερέχει τον υπέρ άπόδειζ ιν έκείνων.

36. ΕΙ δ9 ήγον σχολήν, έδειξα άν σοι και δέας αυτών 
20 δκείνας, δι' ών φαοι «τοΐς δείοις ουζυγειν», τών όντως

δείων άποόονκολονσας καί τάς άνατατικάς αδτών έκείιας 
έποψίας, έκόαινονσας μέν τών μέσων τής ψυχής λόγων xm 
παστόν τωι* φυσικών άκροτήτων, έμπιπτονοας δ' ού "βνΰός 
αΐέν άπιστος νπεοτόρεσται, άμφικνεφής ρνπόων άνόητος» 

25 καί ιό άναλάμψαν νοερόν έκείνοις φώς ουκ είς άμφιφαή 
χώρον άνασπών αύιούς, ЛЯЯ* tm0 ζόφον αϊώνιον καταδικάζω· 
καί δέλεαρ καί λόχον δεινόν έξενρημένον τφ τον σκότους άρ- 
χοντι, τοσοντο περιέργως κατ' έπίκρνψιν έοκενασμένον ώς 
καί δι* άκοής παράγειν έχειν τους μή πάνν πρός διάκριοιν 

30 καλόν τε καί κακόν γεγνμνασμένους όντας· διά γάρ μιαζ 39 40

39. Βαρλοόμ. Πρός ΠαΑαμόν A 8. £κδ. Q. Schird. ο. 262.
40. Tlpaioc 2, 8 C.
jfl. Zuvcokw, Περί Ενυπνίων, PG 66,1293 Ρ,
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σου λέγων' «όταν τούς άκούσω νά λέγουν ταϋτα, δέν δύ
ναμαι νά μή ύποθέσω ότι καί αύτοί έχουν φωτισθή ύπό τού 
Θεού καί ότι έχουν φθόσει ύπεράνω τών πολλών»*.

35. Τί είναι αύτό τό όποιον λέγεις, ώ άνθρωπε; "Εγι
ναν έκεϊνοι μέτοχοι του νοερού καί θείου φωτός; ΕΙδον 
καί έδοκίμασαν λαμπρότητα Θεού; Συνανεστράφησαν μέ 
τόν Θεόν ύπέρ σοφίαν, ύπέρ λόγον, ύπέρ νουν; Μάλλον 
δέ. διά νά όρχίσω τούς λόγους άπό τά ίδια μ’ έσέ, καθαι- 
ρών έκείνους τούς όποιους ματαίως έπεχείρησες σύ νά 
έΕάρης П κατ’ άληθινωτέραν διατύπωσιν έμφανίζων ως 
άπό πολύν καιρόν καθηρημένους αύτούς τούς όποίους σύ 
έΕυμνεϊς ώς ύπερυψωμένους άκαίρως, αύτοί οί όποιοι λέ
γουν άτι «τό νά γνωρίση κανείς τόν θεόν είναι δύσκολον, 
νά έκφράση δέ είναι άδύνατον»4·, άρά γε κατενόησαν τήν 
υπεροχήν τού Θεού, ένώ δέν λέγουν ούτε κάν άτι ύπερέχει 
τήν άνθρωπίνην νόησιν, ώστε καί ά.τι λέγουν ύπέρ άπόδει- 
ξιν τό λέγουν διά τήν άδυναμίαν τής έκφράσεως, κατά δέ 
τήν έντός έαυτών χαρακτηρίζουν έαυτούς έπιστήμονας 
τών θείων, όπως καί σύ Ισχυρίζεσαι; "Ωστε ή λεγομένη 
άπό ήμάς άπόδειζις έπΙ τών θείων ύπερέχει άσυγκρίτως 
τού ύπέρ άπόδειζιν έκείνων.

36. Έάν δέ είχα εύκαιρίαν, θά σοΟ έδείκνυα καί έκεί- 
νας τάς θέας αύτών, διά τών όποιων Ισχυρίζονται άτι 
συστοιχοϋν μέ τά θεία, αί όποιαι όποπλανοϋν άπό τά προ- 
γματικώς θεία καί άπό τάς άνυψωτικάς έκείνσς έποψίας 
αύτών, έζέρχονται άπό τούς μέσους λόγους τής ψυχής 
καί άπό άλας τάς φυσικός τελειότητας, ρίπτονται δέ έκεί. 
όπου «ό βυθός είναι πάντοτε στρωμένος άπίστευτος, ρυ- 
παινόμενος. σκοτεινός είς άλην τήν έκτασιν, άκατανόη
τος»*, καί ότι τό νοερόν φώς τό όποιον έλαμψεν είς έκεί
νους δέν τούς άναβιβάζει είς άπλετον φώς, άλλά τούς κα
ταδικάζει είς αίώνιον ζόφον, καί ότι είναι δέλεαρ καί δεινή 
ένέδρα εύρημένη άπό τόν άρχοντα τού σκότους, προητοι- 
μασμένην κρυφίως μέ τόσην έπιτυχίαν, ώστε νά δύναται 
νά έΕαπατρ καί δΓ άκοής έκείνους οί όποιοι δέν είναι πολύ 
γυμνασμένοι πρός διάκρισιν καλού καί κακού. Διότι διά
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ταύτης άμηχάνως κακομηχάνου μηχανής τους τε δεωρονς 
έχείνους πάοη περιέπειρεν απάτη χα\ τους άχροωμένονς 
δχείνων ώς πεφωτισμένων των οίκείων πολυπλόχων άρκύ- 
ων έντός πεττοίηται και πρός τους έπειτ' έοομένους φϋάνει 

5 τφ  τής χαχονργίας περιόντι διά τών έχείνων συγγραμμάτων.
37. ΕΙ γάρ αύτός, αυτόχρημα σκότος ών, άγγελον φω

τός υποκρίνεται κατά τόν απόστολον, τι θαυμαστόν εΐ χαϊ 
τους έχείνου χαταοεοοφισμένους τφ ένυποκρίτφ φωτϊ και 
οφάοιν αύτοις δλον είσονχίοαντας αυτόν χαΐ δι’ αυτόν λα-

ЮДоЯуча? τάς φωνάς νποχρίνεσδαι τών διακόνων τον άληΰι- 
νον φωτός, δηλονότι τών έν τφ  Θεφ πεφωτισμένων, ώς 
άν ατά έργα του Παιρός αυτών» έκτελώσι χαΐ αυτοί, τφ 
τών λόγων ενπρεπει τους πολλούς παράγοντες; uKal ni 
διάκονοι γάρ αύτον», φησίν, υποκρίνονται «ώς διάκονοι δι- 

18 χαιοούνης».
38. Πώς δέ χαϊ «ό κόσμος ούκ ϊγνω διά τής σοφίας 

τόν θεόη>, εΐ δεογνωοίας τό άχρότατον δεοπτία, ταύτη δέ 
προοέδησαν Σωχράτεις χαϊ Πλάτωνες χαϊ οί χατ9 έχείνονς 
σοφοί και οί παρά τούτων άχηχοότες χαϊ πιοτεύοαντες, ά-

20 ξιάγ αστοί τής προαιρέοεως χαϊ αΐδονς ένεκα τής πρός 
τα δεια; Πώς δέ χαϊ οοφοϊ δντες έμωράνδησαν, εϊπερ έ- 
φωιίοδηοαν, χαϊ ονκ αυτοί μέν έμωράνδησαν, τή δέ σοφία 
τούτων μέτεοτι σννέσεως; *Αλλ* αέμώρανεν ό Θεός την 
σοφίαν του κόσμου τούτου», διό χαϊ νυν εί τις οϋτω τούτη 

28 προσέχει τόν νουν ώς δι' αυτής πρός δεογνωσίαν όόηγεϊ- 
σδαι μέλλων, τούτ* αυτό πάσχει καί μωραίνεται, σοφός ών.

39. Τ ί δέ ή κενή δόξα χαί ό τούτης οίαπερ ύπεζεν- 
γμένος έφιππος τύφος Βν έγχαλονσιν οί πατέρες ήμών αν- 
τοίς; "Ενι τούς τετυφωμένονς είναι πεφωτισμένους; Ουχ

30 ό Απόστολος Ιδιαίτατόν τι κρίμα τούτον του διαβόλου φη
σίν; Ούχ «ό Κύριος ύπερηφάνοις Αντιτάσσεται»; Πώς συν 42 43 44 * 46 47

42. Β* Κορ. 11, 14.
43. Ίω. 8.41.
44. Β* Κορ. 11,18.
48. Α* Κορ. 1,21.
46. Α* Τιμ. 3,6.
47. Παροιμ. 3,34.
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τής κακομηχόνου αυτής μηχανής τους θεωρούς έκείνους 
έαούθλισεν άκαταμαχήτως είς πάσαν άπάτην καί τούς ά- 
κροατάς έκείνων είσήγαγε μέσα είς τά πολύπλοκα Θήρα- 
τρά του ώς φωτισμένους καί μέ τήν περίσσειαν τής κα- 
κουργίας φθάνει πρός τούς μεταγενεστέρους διά τών συγ
γραμμάτων έκείνων.

37. Πράγματι, δν αυτός ά δρχων, ένφ είναι όλοσχε- 
ρώς σκότος, ύποκρίνεται κατά τάν άπόστολον άγγελον 
φωτός4*, κατά τί είναι θαυμαστόν, δν καί oi παραπλανη- 
θέντες άπό τά σοφίσματα έκείνου καί είσαγαγάντες όλό- 
κληρον αύτόν μέσα των καί όμιλοϋντες 5Γ αύτοϋ ύποκρί- 
νονται τάς φωνάς τών διακόνων του άληθινοϋ φωτός, δη
λαδή τών φωτισμένων έν θεφ, ώσόν νά έκτελοϋν καί αύ- 
τοί «τά έργα τού Πατρός αύτών»44, έΕαπατώντες τούς πολ
λούς μέ τήν εύπρέπειαν τών λόγων; Διότι, λέγει, «καί οί 
διάκονοι αύτοϋ» υποκρίνονται «ώς διάκονοι δικαιοσύνης»44.

38. Πώς δέ καί «ό κόσμος δέν έγνώρισε διά τής σο
φίας τόν θεόν»44, δν τό τελειότερον σημεϊον θεογνωσίας 
είναι ή θεοπτία, είς αύτήν δέ έπλησίασαν Σωκράτεις καί 
Πλάτωνες καί οί σύγχρονοί των σοφοί καί οί άπό έκείνους 
άκούσαντες καί πιστεύσαντες, άζιοθαύμαστοι ένεκα τής 
πρός τά θεία έκτιμήσεως καί σεβασμού; Πώ ς δέ, ένφ ή- 
σαν σοφοί, έμωράνθησαν, έάν έφωτίσθηοαν, καί αύτοί μέν 
έμωράνθησαν, είς τήν σοφίαν δέ τούτων ένυπάρχει αύνε- 
σις; 'Αλλά «έμώρανεν ό θεός τήν σοφίαν τοϋ κόσμου τού
του», διό καί τώρα, δν κανείς δίδη είς αύτήν τόσην προσο
χήν, ώσόν νά πρόκειται δι’ αύτής νά όδηγηθή πρός θεο
γνωσίαν, πάσχει τό Ιδιον, δηλαδή μωραίνεται, ένφ είναι 
σοφός.

39. Τί δέ είναι ή κενοδοξία καί ό ώσόν Ζευγμένος είς 
αύτήν έφιππος τύφος διά τόν όποιον κατηγορούν αύτούς 
οί πατέρες ήμών; Είναι δυνατόν νά είναι φωτισμένοι οί 
τυφωμένοί; Δέν χαρακτηρίζει ώς ιδιαίτερον κρίμα τούτον 
τάν τύφον ό άπόστολος4·; Δέν «άντιτόσσεται είς τούς ύ- 
περηφάνους 6 Κύριος»44: Πώ ς λοιπόν φανερώνεται διά
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οίς άντιτάοοεται διά φωτός έπιφαίνεται; Πώς ή διδουέ- 
νη χάρις τοίς ταττεινοΐς είς τους νπεναντίους τοντοις εϊσοι- 
κνσθήσεται; Και οι*χ οΐ πατέρες μέν ημών έκείνων τον 
τύφον καί ιό κενόδοξον Ισαοιν, άλλήλοις όν ου συμμαρτν- 

5 ρονοιν έκεϊνοι τούτο; «Τί τούτο Διόγενες; Καταπατώ, φη- 
οιν ό Διογένης, τόν τϋφον τον Πλάτωνος. Έ τέρφ  τνρφ, 
Διόγενες», ό Πλάτων άντεγκαλών άπεφήνατο. Είδες πώς 
τόν τϋφον άλλήλοις προσεμαρτύρησαν; Πλάιωνι δέ άρα και 
τοοοντο καλόν ή κενοδοξία δοκεϊ, ώοτε καί τούτην αΙτίαν 

10 φάναι τών άριστων έργων ήμίν καί συνεπιλαμόάνειν ημάς 
ταντη τ' &ρ ιστόν.

40. Είδες μεμωραμένην σοφίαν καϊ οίρα σκότος ή ψενδες 
φως, άντινομοθετούσαν τφ άληθινφ φωτϊ λέγοντι, «αή ποι
είτε πρός τό θεαθείναι τοις άνθρώποις»; *Αρ* έσχον διά 

18 φωτός άκεΐνοι «τόν δλέποντα έν τφ κρυπτφ» καί πρός την 
δόξαν τών άνθρώπων έπϊ τοσοϋτον έπτόηνται καϊ πρός αυ
τήν αύτοί τε πάντα καί λέγειν καί πράττειν άνέχοντάι καί 
τους άλλους πείθονσιν; νΑκονσον Παύλον, τον άληθινον θεό- 
π τον καϊ θεορρήμονος, έφ* δν ώς άληθώς θεία «θέα παρα- 

20 γέγονεν άνωθεν», ώ και «φώς» άληθινόν «έπέλαμψε νοε- 
ρόκ», υπερφυές olov, έν ω καί καθάπερ έν έντίφ λίαν έπα· 
ναπέπανται, διό και σκεύος δκλογής» άκονει, δι3 οϋ και 
ία θεία υειινηται. Τ ί νησιν έκεινος: «Πάντα είς δόξαν 
Θεόν ποιείτε». Περί δέ έαντον τί; «ΕΙ άνθρωποις ήρε- 

25 οχον, Χρίστον δούλος ούκ άν ήμην». Έπτγινώοχεις ιф καυ- 
πφ τό δένδρον; Τό τοίννν τάναντία καρποφορούν άρ* ονχι 
καϊ τής έναντίας ρίζης έναργώς άναπέφηνε; Тф дё <τ">τ} 
τί γε άλλο τουναντίον ή τό σκότος έστί, κάν τό φως ύπυ- 
κρίνηται καί τους τφ άληθινφ φωτι μήποτε πελάοαντας 

30 διαλέληθεν; 48 * 50 51 52 53 54

48. ΑΟτόθι.
40. Διογένους Лосрткм. Bloc Διογόνουο του ΚυνικοΟ β, 2.
50. Ματθ. 8.1.
51. Μστ6. 8.4,8.
52. ΤαΟτο Αέγβι 6 Βαρλαόμ διό τούς όρχοίουο φιλοσόφους.
53. ПрдС. 0. 15.
54. А' Кор. 10.31.
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φωτός είς όσους όντιτάσσεται; Πώ ς δέ ή χάρις, ή όποία 
δίδεται εις τούς ταπεινούς4*, θά είσαχθη είς τους άντιθέ- 
τους πρός αύτούς; Καί δέν γνωρίζουν μέν ο) πατέρες ή- 
μών τόν τύφον έκείνων καί τήν κενοδοξίαν, δέν έπιβεβαι- 
οΟν δέ έκεΐνοι τούτο είς άλλήλους; «Τί είναι αυτό Διόγε- 
νες; Καταπατώ τόν τύφον τού Πλάτωνος, λέγει ό Διογέ
νης. Μέ άλλον τύφον, Διόγενες», άπεφάνθη ό Πλάτων 
άνταποδίδων τήν κατηγορίαν49. Είδες πώς άπέδωσαν είς 
άλλήλους τόν τύφον; Είς τόν Πλάτωνα δέ άλλωστε τόσον 
καλόν πράγμα φαίνεται ή κενοδοξία, ώστε νά λέγπ άτι καί 
αυτή μάς είναι σίτία τών άριστων έργων, καί μαΖί μέ αύ-

4

τήν νά μάς έγκαταλείπη καί τό άριστον.
40. Είδες μωραμένην σοφίαν καί ώσάν σκότος ή ψευ

δές φώς, νομοθετούσαν άντιθέτως πρός τό άληθινόν φώς 
τό όποιον λέγει, «μή πράττετε διά νά παρατηρηθήτε άπό 
τούς άνθρώπους»99; Ά ρ ό γ ε  έλαβον έκεΐνοι διά τού φω
τός «τόν βλέποντα είς τό κρυπτόν»91 καί έχουν τόσον πο
λύ κυριευθή άπό τήν δόξαν τών άνθρωπων, ώστε δΓ αυτήν 
άνέχονται νά λέγουν καί πράττουν τά πάντα οί Ιδιοι καί 
τούς άλλους πείθουν σχετικώς-, "Ακούσε τόν Παύλον, τόν 
άληθινόν θεόπτην καί θεορρήμονα, είς τόν όποιον πραγμα- 
τικώς «ήλθε θεία θέα άνωθεν», είς τόν όποιον καί άληθι- 
νόν «νοερόν φώς έπέλαμψεν»99, ώσάν υπερφυές, είς τό ό
ποιον ώσάν είς έστίαν άνεπαύθη άποτελεσματικώς, διό καί 
ώνομόσθη «σκεύος έκλογής»99, διά τού όποιου καί έμυήθη 
τά θεία. Τί λέγει έκεϊνος; «Τό πάντα πράττετε είς δόξαν 
θεού»14. Περί έαυτοϋ δέ τί λέγει; «Έάν ήρεσκα είς άνθρω- 
πους δέν θά ήμην δούλος τού Χριστού»99. Αναγνωρίζεις 
διά τού καρπού τό δένδρον; Τό καρποφορούν λοιπόν τά 
άντίθετα, άρό γε δέν προήλθε φανερά καί άπό τήν άντίθε- 
τον ρίΖαν; Είς τό φώς δέ τί άλλο είναι όντίθετον άπό τό 
σκότος, άκόμη καί άν υποκρίνεται τό φώς καί έξαπατφ έ- 
κείνους οί όποιοι δέν έπλησίασσν ποτέ είς τό άληθινόν φώς;

$5. Γαλ. 1,10,
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41. Obxovv άσφαλές όμιλεiv περί θεόν τους μη όμιλεΐν 
είδότας θ εφ , χαϊ ηερί φωτός μη προούλον κρίνειν τους ούχ 
υπέρ ιό φως είδότας τουτϊ τό τνγχάνον ύπ* αϊσδησιν, μηδέ 
τό ινερόν της ψνχής νοερφ χαϊ άληδεϊ τετελεσμένους φωιι

5 чо? «την έν Χριστφ χεχρνμμένην ζωήν» ώς άληδώς ενρο- 
μένους χαϊ άναστάνιας την πρώτην άνάσταοιν. 01 δέ ταύτης 
εύμοιρηχότες χαϊ την χαρδίαν όΐα λυδίαν Έχουσιν, άπειλι- 
χρινημένην καί χριτεχωτάτην οϋσαν, αϊς ούχ άν λήοαις χαλ
κόν διηνδισμένον άνδει περιτακέντι χρυσού προοάγων ών 

10 χαϊ τά αίσϋητήρια γεγυμνασμένα πρός διάχρισιν καλόν ιε 
χαϊ κακόν, χαϊ τήν άχοην ούχ άν δέλξαις ούδ* άν χλέψαις 
ούδ' ά ν  πείοαις, χάν πρός τό λίαν Επαγωγόν ευπρεπώς χαϊ 
πιθανώς εύ μάλα συμφόρησης χαϊ δια,δής τά όνόματα' ча? 
γάρ δεινοί χαϊ διά τούτων φαχοάοαι τό άηδές και απρεπές 
χαϊ φευκτόν τής ένδομυχούοης άπάτης, οϊ χαϊ καλώς άν 
q αϊεν τό σνζνγεΐν ένηρμόσδαι τοΐς έν άδλεψίρ τους όρών- 
τας ιντοκρινομένοις έχει· χαϊ γάρ Έλσδον έαυτους την σφε- 
τέραν άπάτην παραγυμνώοαντες.

42. Συνδεϊται γάρ, ούχ ένούται τό πονηρόν πνενμα 
20 ταϊς χακοδαίμοοιν έχείναις ψυχαις· διόπερ, ώσπερ Έ ξω θ εν

διά τέΑοι>ς ιό τής πλάνης παρυφιστάμενον όρ&ται φως, ον 
κατά την είς Εαυτόν συνέλιξίν те ха? Επιστροφήν τ ον νον' 
( χειραγωγεί γάρ ail·τη πρός τό ιδεϊον άπλανώς άεί), οΰκονν 

κατ' αύτήν, <Ша хсвта την διά των λογισμών ήτοι νόημάιων 
Ιδδιεξοδιχήν Ενέργειαν τά τής πλάνης έπιγίνεται, δταν τις 

άνεν νοητής οιγής έηίηται τον τής έποψίας μυστηρίου. Σνμ- 
μίχτονς γάρ τάς ένεργείας έχουσης τότε τής ψυχής, καιρόν 
έν τοϊς μή προσεκτικωτάτοις χαϊ τή ταπεινοφροσύνη μή χα'η- 
п<у αλιομέινις Έχει παρειοδυεσδαι καί ουναναμίγννοδαι ταυ· 

30 ιαις τό τής πλάνης πνενμα, χαι τήν είσοδον οδτω κλέψαν, * 57

50. Κολ. 3.3.
57. Βλ. ΔιονυοΙου Αρεοπαγίτου, Пер! θείων όναμάτων 4. 9.
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41. Δέν είναι λοιπόν άκίνδυνον νά όμιλοϋν περί Θεοϋ 
εκείνοι οί όποιοι δέν γνωρίζουν νά συναναστρέφωνται μέ 
τόν θεόν καί νά κρίνουν περί φωτός άύλου έκεϊνοι οί όποιοι 
δέν έχουν γνωρίσει τό έπάνω άπό τό φώς τούτο τό αισθητόν 
ούτε έχουν άγιασθή κατά τό νοερόν τής ψυχής μέ τό νοερόν 
καί άληθινόν φώς καί εύρον πράγματι «τήν είς τόν Χριστόν 
κρυμμένην ζωήν»” καί άνέστησαν είς τήν πρώτην όνάστα- 
σιν. “Οσοι δέ ηύτύχησαν αυτής έχουν καί τήν καρδίαν 
ώσόν λυδίαν λίθον, γνησιωτάτην καί κριτικωτάτην, των 
όποίων δέν θά ήδύνασο νό διαφυγής τήν προσοχήν δν 
τούς προσαγάγης χαλκόν διηνθισμένον μέ λειωμένον άν
θος χρυσού. Τό αισθητήρια αυτών είναι γυμνασμένα πρός 
διάκρισιν καλού καί κακού, καί δέν θό ήδύνασο νό γοητεύ- 
αης τήν άκοήν ούτε νό ύποκλέψης ούτε νό πείσης, όκόμη 
καί δν συνάθροισης καί ταξινομήσης κατό τρόπον πολύ 
έπαγωγόν μέ πολλήν εύπρέπειαν καί πειστικότητα τός λέ
ξεις. Διότι είναι Ικανοί καί διό μέσου τούτων νό Ιδουν τό 
όηδές καί άπρεπές καί φευκτόν τής έσωτερικής όπότης, 
αυτοί οί όποιοι θό ήδύναντο νό είπουν δτι καλώς ένηρμο- 
νίοθη έκεϊ ή σύζευξις μέ τούς όομμάτους οί όποιοι ύποκρί- 
νονται τούς όρώντας. Διότι χωρίς νά τό όντιληφθούν οί 
ίδιοι έφανέρωσαν τήν άπάτην των.

42. Τό πονηρόν πνεύμα πράγματι συνδέεται, δέν ένώ- 
νεται μέ τός κακοδαίμονας έκείνας ψυχός* διό τούτο, ό
πως τό φώς τής πλάνης βλέπεται νό παρυφίσταται όπ’ έ
ξω μέχρι τέλους, αί κινήσεις τής πλάνης έπέρχονται όχι 
κατό τήν είς έαυτόν συνέλιξιν τού νού” (διότι αΰτη χει
ραγωγεί πάντοτε άπλανεύτως πρός τό θειον)* δέν έπέρ- 
χονται λοιπόν κατ’ αύτήν, όλλό κατό τήν διά τών λογι
σμών έξωστρεφή ένέργειαν, όταν κανείς πσθή τό μυστή
ριον τής έποψίας χωρίς νοητήν σιγήν. Επειδή δηλαδή ή 
ψυχή έχει τότε συμμίκτους τός ένεργείος, τό πνεύμα τής 
πλάνης εύρίσκει εύκαιρίαν νό παρεισδύη καί νό συναμιγνύ- 
εται μέ αυτούς είς όσους δέν είναι προσεκτικώτατοι καί 
Οχυρωμένοι μέ τήν ταπεινοφροσύνην* καί όφοϋ κλέψη 
ούτω τήν είσοδον, δν διαφυγή καί μετ’ αύτήν τήν προοο·
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ήν καί μετά ταύτην λάϋη, παραμένει τή ψνχή, τάγαδόν έ- 
οτινΤ έφ* ών ύποκρινόμενον και δι3 αυτών αύτή οννδούμε- 
νον, άλλ* ονχ ένούμενον. Τον γάρ άγαμον Πνεύματος μό
νον δι* όλων τε καί πάντων χωρεϊν «πνευμάτων νοερών κα- 

5 δαρών λεπτοτάτωτο>, ώς Σολομώντι και if} άληδείρ δοκει.
43. Καί ίοαοίν οί μεμυημένοι και λέγονοιν ον ονζνγίαν 

δλίγοις μέρεοί τιοιν г) δννάμεοι την άλληλονχίαν παρεχομέ- 
νην, άλλ* olov άνάκρασιν είναι πρός τρυχήν τον φωτός της 
χάριτος την ένοίκηοιν, θαυμαστήν όίανΤ άρρητον σχειδδν καί 

10 άνήκουστον. Τις γάρ ά,ν παραστήοαι λόγος πώς και δια- 
ιροιτρ πρός πάσαν καί καϋ5 έαντό άνεκφοιτήιως μένει και τό 
παν περιέχει καν тφ  μέρει άμερώς χωρεΐται και ιιεδεκτόν 
γίνεται καί ονδεμίαν έχει πρός τό μετέχον συμμιγή κοινω
νίαν καί άκρατόν έοτι καί άναφές καί Ρν έν θεωρία Πνεϋ- 

15 μα μετά τών διά καδαράς προσευχής έντνγχανόντων γίνε
ται κατά την πρός τόν ίδιον πατέρα τον κοινού Πατρός υ
πέρ ημών εόχήν «δός γάρ αυτοίς» φησιν «ϊνα καδάπερ 
έγώ> Πάτερ, έν ool καί ait έν έμοί, καί αύτο), έν ήμιν εν 
ώσιν έν άληδείρ».

20 44. Καί τό ύπερδάλλον δέ μέγεδος τής πρός ημάς αγά
πης τον θεόν διά τής άνακράσεως ταντης έναογές δτι μά
λιστα παρίσταται. Τό γάρ Ρν ποιειν τά ττλείω τής άγάπης τό 
Ιδιαίτατον· διαφόροις δέ τοίς τρόποις συναγωγές γίνεται 
τών διεοτώτων, ών ο! πλείονς δι* δμοιότητος δοκονοι την 

25 ένωσιν ποιεισδαι, διό καί λόγος παλαιός έοτιν δ καδωμι- 
λημένος χαί διατεδρυλλημένος οδτος· «όμοιδτης φιλότης». 
'Η  δέ τον γαμηλίον συναλλάγματος έχειν τι δοκει τών άλ
λων πλέον, сШ* ούδ% έκεινο ονμφυοις οδδ* άνάκραοίς έοτιν, 
сШ* όμιλίρ τινί καί προσκολλήοει κατά τήν γραφήν Ρν τά 

30 πλείω γίνεται· «хшαλε(η*ει» γάρ φησιν «άνδρωπος τόν πα
τέρα αύτού καί τήν μητέρα χαί προσκολληδήσεται τη γυναικί * 59

50. Σοφ. Σολ. 7,23.
59. Ία» 17.21.
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χήν, παραμένει είς τήν ψυχήν, ύποκρινόμενον sic μερικός 
περιστάσεις τό άγαθόν καί συνδεόμενον μέ αυτήν δΓ θύ
του τοϋ τρόπου, όλλ’ όχι ένούμενον. Διότι μόνον του άγα- 
θοϋ πνεύματος είναι ίδιότης νό χωρή διό μέσου όλων των 
«νοερών καθαρών λεπτοτότων πνευμάτων»**, όπως νομίζει 
ό Σολομών καί ή άλήθεια.

43. Καί οί μυημένοι γνωρίζουν καί λέγουν ότι ή ένοί- 
κησις τοϋ φωτός τής χόριτος εις τήν ψυχήν δέν είναι 
σύζευξις παρέχουσα άλληλεπίδρασιν είς όλίγα μέρη καί 
άυνόμεις, άλλά τρόπον τινό άνόκρασις πρός τήν ψυχήν, 
θαυμαστή, άρρητος σχεδόν καί άνήκουστος. Διότι ποιος 
λόγος θά ήδύνατο νό παραστήση πώς συγχρόνως καί δια- 
σπείρεται είς όλόκληρον καί μένει καθ’ έαυτό άνεκφοίτη- 
τον, καί τό πάν περιέχει καί είς τό μέρος χωρεΐται όμερί- 
στως, καί μεθεκτόν γίνεται καί καμμίαν συμμιγή κοινωνίαν 
πρός τό μετέχον δέν έχει, καί άκρατον καί όϋλον είναι καί 
έν πνεύμα έν θεωρίρ μέ τούς συναναστρεφομένους αυτό 
διό καθαρός προσευχής γίνεται συμφώνως πρός τήν προσ
ευχήν τοϋ κοινού πατρός ύπέρ ήμών πρός τόν ίδικόν του 
πατέρα «δώσε είς αύτούς», λέγει, «ώστε όπως έγώ, πά- 
τερ, είμαι είς σέ καί σύ είς έμέ, καί αύτός νό είναι είς 
ήμάς έν άληθινώς»**.

44. Καί τό ύπερβολικόν δέ μέγεθος τής πρός ήμός ά- 
γόπης τοϋ θεού παρίσταται έναργέστατα διό τής όνακρό- 
σεως τούτης. Διότι τό νό ένοποιή τό πολλά είναι τό ιδιαί
τερον γνώρισμα τής άγάπης. Γίνεται δέ αϋτη μέ διαφόρους 
τρόπους συναγωγός τών διεστώτων, τών όποιων τρόπων 
οί περισσότεροι φαίνεται άτι πραγματοποιούν τήν ένωσιν 
δΓ όμοιότητος, διό καί ύπόρχει λόγος παλαιός, διαδεδομέ
νος καί διαθρυλλούμενος, ουτος' «όμοιότης είναι φιλότης». 
Ή δέ κοινωνία μέ τήν γαμήλιον σύνδεσιν φαίνεται νό έχη 
κάτι περισσότερον όπό τό άλλα, όλλ’ ούτε έκείνο δέν είναι 
σύμφυσις ούτε άνόκρασις, όλλό τό περισσότερα γίνονται 
έν διό μιδς συναφής καί προσκολλήσεως κατά τήν Γρα
φήν* διότι, λέγει, «θά έγκαταλείψη άνθρωπος τόν πατέρα 
αύτού καί τήν μητέρα, καί θό προσκολληθή είς τήν γυναίκα



496 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ПАЛАМА

αύτοΰ καί έοονται οί δύο είς σάρκα μίαν»' και σάρκα μόνην, 
άλλ9 ούχί καί πνεύμα έν. Ή  δέ τον θεού προς τους ήξιωμέ- 
νους ένωσις, ένώοεως πάντα τρόπον νπερδάλλουοα τφ  παντε
λής είναι, καί τον χωρονντος κρεΐτιον ή λόγος δι δλων των 

5 καδαρών πνενμάτ(ον Πνεύματος, και την τον θεόν άγάπητ 
ύπερβάλλουσαν καί μόνην δντως τούτην άγάπην είναι παρι- 
οτηοι' μόνη γάρ νπερκοσμίως συμπτύσσει και είς Εν άραρό- 
τως συνάγει τους έραστάς. Τίνι δέ ιρόπφ και πρός τό 
συνημμένον σώμα τη καδαρρ τούτη καί κεχαριτωμένη ψυχή 

10 ταύτην δι* αύτης διαπορδμενει την χάριν, νυν λέγειν ον 
καιρός. 9Αλλ9 ούχΐ καί τό δαιμόνων πνεύμα δύναιτ* &ν ποτε 
δι9 δλης χωρήοαι της τμυχής ούτως, άλλ9 έκπεοόν της άνω 
συνοδίας άνακτάσδαι ταύτην, κακώς μέν άλλ5 δμως δι έφέ- 
σεως καταλλήλου τής έκπτώσεως, ώς ένόν αύτφ, πειράζαι 

15 7?/ των ύπ αύτον φενακιζομένων πρός αίτιό άφαμοιώσει- 
τό δό ποδονν έκτρέηταν τής τμυχής, έτέρας μέν πρός έτερον, 
πρός 8ν δ9 δμως, είς & πάντ9 έκεϊνο πάρετράπη, διά τούτον 
πρός αύτονς είσοδόν τε και άνάπανσιν ενρόμενον τοίς νη 
αύτοϋ παροτετραμμένοις σνζνγεΐ, οίονεϊ ζυγόν ένα τόν πρός 

20 ιό αύτό φέρονιά τέλος πόδον ύπερχόμενον καί ώς κράτος 
έχον αν τό τής άπωλείας καί ουχ έκόντας είναι τους άδλί- 
σι<ς έοτιν δτε διά τής συζυγίας έπιαπώμενον πρός ταύτην 
οΰτω τούτο συναγελάζεται τε καί συνδυάζεται, τοιαύταις 
έπαψαίς, τοιαύταις έπτπλοκαϊς ή έγγνς αυτών έπΐ του τοι- 

25 ούτον τοίνυν κατάλληλον τό σνζυγεϊν.
15. * / /  δ* άληδής δεωρία πώς άν ειη συζυγία; Πώς δέ 

χαί ?ό ψώς τής έκείνων δεα>ρίας έϊη άν άληδώς συνεπτν- 
γμένον χα ί άπλοΰν καί άμερές, δ τών πολλών καί πονηρών 
δοξ ασμάτων οϋμενονν άπήλλαξεν αχπούς, οϋδ9 είς μονοειδή 

30 χαί άληδή συνήγαγε γνώοιν τους όρώντας; Ού μήν <Ш* 
έπεί πολίΌχιδές τό κακόν καί τό άπό τής πονηρός ρίζης 60

60. Γβν. 2 .24 .  Μ<πβ. 19.5.  Μόρκ. 10,7.
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αύτοΰ καί θό είναι oi δύο μία σάρΕ**’ καί μόνον σάρΕ μία, 
όχι δέ καί πνεύμα έν. Ή δέ ένωσις τού θεού прбс τούς 
άΕιωμένους, ύπερβάλλουσα πάντα τρόπον ένώσεως μέ τό 
νά είναι τελεία, καθώς καί τού Πνεύματος τό όποιον χω- 
ρεϊ ύπέρ λόγον δΓ όλων των καθαρών πνευμάτων, παριστά
νει ύπερτέραν την άγόπην τού θεού καί μοναδικήν πρά
γματι τήν άγόπην ταύτην’ διότι μόνη αυτή συμπτύσσει 
ύπερκοσμίως καί συνάγει είς έν άδιασπάστως τούς έρα- 
στός. Τώρα δέ είναι καιρός νά εΐπωμεν μέ ποιον τρόπον 
διαπορθμεύει ταύτην τήν χάριν καί πρός τό συνημμένον 
σώμα μέ τήν καθαρόν αύτήν καί χαριτωμένην ψυχήν δΓ 
αύτής. ’Αλλά δέν θά ήδύνατο ποτέ νά προχωρήση οΰτω 
δΓ όλης τής ψυχής καί τό δαιμόνιον πνεύμα. Τούτο άψού 
έΕέπεσεν άπό τήν ύψηλήν συνοδίαν, άποπειρδται νά τήν 
άνακτήση, κακώς μέν άλλ’ όμως δΓ έπιθυμίας καταλλή
λου πρός τήν έκπτωσιν κατά τό δυνατόν είς αυτό, διά τής 
άψομοιώσεως πρός αύτό τών ύπ’ αυτού έΕαπατωμένων. 
Έκτρέψαν δέ τό δαιμόνιον πνεύμα τόν πόθον τής ψυχής, 
τής μιδς πρός δλλο, πάντως πρός έν άπό έκείνα είς τό 
όποια παρεΕετράπη αύτό, εΰρε δΓ αυτού είσοδον καί άνά- 
παυσιν είς αυτούς καί συΖυγεϊ μέ τούς παρεκτετραμμένους 
ύπ’ αύτού, θωπεϋον ώς μοναδικόν Ζυγόν τόν πρός τό ίδιον 
τέλος ψέροντα πόθον καί έχον τούτο ώς έΕουσίαν τής 
όπωλείας καί παροσΰρον τούς άθλίους πρός αύτήν διά τής 
συΖυγίας ένίοτε χωρίς νά τό θέλουν. Ούτω τούτο συνα
γελάζεται καί συνδυόΖεται μέ τοιαύτας έπσφάς, μέ τοιαύ- 
τος έπιπλοκάς ή παρομοίας έπ’ αύτού λοιπόν είναι κατάλ
ληλος όρος ή συΖυγία.

45. Ή δέ άληθινή θεωρία πώς θά ήδύνατο νά είναι 
συΖυγία; Πώς δέ καί τό φώς τής θεωρίας έκείνων, τών 
άρχαίων σοφών, θά ήδύνατο πράγματι νά είναι συνεπτυ- 
γμένον καί άπλοϋν καί άμερές, τό όποιον βεβαίως δέν τούς 
άπήλλαΕεν άπό τάς πολλάς πονηρός δοΕοσίας ούτε συνή- 
γαγε τούς άρώντσς είς μονοειδή καί άληθινήν γνώσιν; 
Αλλ’ όμως βεβαίως, έπειδή είναι πολυσχιδές τό κα
κόν καί πολύκαρπον τό άπό τήν πονηρόν ρίΖαν δέν*

19
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δένδρον πολνφορώτατον, ημείς δ' ονκ έχαμεν διορατική δυ
νάμει τής πιότητος διαρκώς έφικέσδαι τής ρίζης, φέρ* ί
δωμεν δοτό των καρπών αδδις, δηλονότι τών έργων, τόν 
Σωκράτονς καί Πλάτωνος και τών κατ αίηονς φωτισμόν.

5 Πόδεν οδν τούτον ακριβώς έπιγνώμεν; νΑρ* έκ τών νόμων 
τής άδεμιτογαμίας ή τών έργων τής παιδεραστίας ή τών 
περί 'δέους καί δαίμονας καί ήρως δογμάτιον ή τής τών 
ψυχών ήμών κατακεχνμένης τερατολογίας έκείνης, ή προ- 
χεϊ τανίας ονρανόδεν καί μετεγχεί, πλαζομένας έν γής από 

10 σωμάτων είς σώματα μη κατάλληλα πριν καταδνναι ή άνα- 
δνναι, ώς έκάοιη τούτων ροπής έδυστύχησεν ή εύμοίρησεν;

46. Ουδέ τό ονμπαρομαρτουν τφ Σωκράτει δαιμόνων, 
ω καί διετέλει διά βίον πειδόμενος, νπέφηνέ σοι τφ καδ* 
ήμας φιλοοόφφ τις έκείνων ό φωτισμός; Ούδ' υπό τον 

15 goavcvroff δράκοντος, τον πλατωνικον δνήακοντος Πλωτίνον, 
σννιδείν έδυνήδης τίς έκείνων ό φωτισμός καί τί ιό συνόν 
έκείνοίς δαιμόνων, 6 δεϊον έκεϊνος καλών τό έν αντφ, καδά- 
περ αύτός λέγει, δει ον άνάγειν έσπευδε τιρός έκεϊνο καί διά 
βίον καί τελευτών; *Αλλ' όκουοον Απόλλωνος τον Πνδοί 

20 καί μαδήοη πόδεν έκείνοις δ φωτισμός· έρομένον γάρ Ά -  
μελίον τον Πλωτίνον έταίρον, που κεχώρηκεν άποβεβιωκό- 
гος ή τούτον ψυχή, * Απόλλων αύτός ιιάμφ* άγανοϊο φίλοιο 
μελιχρούς ύφηνε φωνάς», καί πρός αυτήν δπεστραμμένος 
τήν Πλωτίνον ψυχήν πρός τοίς άλλοις ήσε και ταντα’ «πολ· 

25 λάκι οοιο νόοιο 6ολάς λοξοϊσιν άταρποίς ίεμένας φορέεοδαι 
έρωήοι σφετέρηοιν, όρδοπόρον άνά κύκλους, όμβροι ον  τ* οι- 
juov όειραν άδάνατοι δαμινην φαέων άκτϊνα πορόντες' νυν

01. ΠορφυρΙου, Περί ΠλωτΙνου 01ου 2, Οκδ. BrOhier (Bud6), Paris 
1920» о. 2.
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δρον, ήμεϊς δέ δέν δυνάμεθα διαρκώς νά άντιλαμβανώ- 
μεθα διά διορατικής δυνάμεως τήν εύφορίαν τής ρίξης, 
ας ίδωμεν πάλιν άπά τούς καρπούς, δηλαδή άπό τά έργα, 
τον φωτισμόν τοϋ Σωκράτους και του Πλάτωνος καί των 
συγχρόνων των. Ά π ό  που λοιπόν θά άναγνωρίσωμεν τού* 
τον άκριβώς; ~Αράγε άπό τούς νόμους τής άθεμίτου 
έπιγαμίας ή τά έργα τής παιδεραστίας ή άπό τάς δοξα
σίας περί θεών καί δαιμόνων καί ήρώων ή άπό τήν τερα
τολογίαν έκείνην τήν έρριμένην κατά των ψυχών ήμών, 
ή όποία τάς έκχέει άπό τόν ουρανόν καί τάς μεταχέει. 
περιπλανωμένας εις τήν γήν άπό σώματα είς σώματα μή 
κατάλληλα, πριν καταδυθοϋν ή άναδυθοϋν. σύμφωνα μέ 
τήν δυστυχή ή εύτυχή ροπήν τήν όποίαν έπέτυχεν έκάστη 
έξ αυτών;

46. Ούτε τό παρακολουθούν τόν Σωκράτπν δαιμόνιον, 
είς τό όποιον έπείθετο καθ' δλον του τάν 6(ον, δέν ύπέδει- 
ξεν είς έσέ τόν σύγχρονόν μας φιλόσοφον ποιος είναι ό 
φωτισμός έκείνων; Ούτε έκ τοϋ φανέντος δράκοντος, 
όταν άπέθνησκεν ό πλατωνικός Πλωτϊνος, δέν ήδυνήθης 
νά άντιληφθης ποιος είναι ό φωτισμός έκείνων καί ποιον 
τό συνυπόρχον μέ έκείνους δαιμόνιον, τό όποιον έκεΐνος 
έκάλει θειον καί οΰτω. όπως λέγει ό Ιδιος, έσπευδε νά 
άνσθιθάση τό έντός έαυτοϋ θειον πρός έκεϊνο καί κατά 
τόν βίον καί κατά τήν τελευτήν"; Ά λλ ' δκουσε τόν Α 
πόλλωνα τόν Πύθιον καί θά μόθπς άπό ποϋ προέρχεται 
ό πρός έκείνους φωτισμός. Πράγματι, όταν ό φίλος τοϋ 
Πλωτίνου Άμέλ ιος ήρώτησε. ποϋ μετέβη ή ψυχή τούτου 
μετά τόν θάνατόν του, ό Ιδιος ό ’Απόλλων «ϋφανε γλυ
κείας φωνάς περί τοϋ άγσπητοϋ φίλου·, καί στρεφόμενος 
πρός τήν ψυχήν τοϋ Πλωτίνου έψαλε μαξί μέ άλλα καί τά 
έξής* «πολλόκις συνέβη είς τάς θολάς τοϋ όρθοπόρου 
νοϋ σου νό φέρωνται μέ τούς πόθους των έρριμέναι είς 
λοξούς άτραπούς κυκλοειδώς, καί οί άθόνατοι όνύψωσαν 
άθάνατον όδόν παρέχοντες πυκνήν όκτΐνα φωτός* τώρα δέ 
όπότε τό μέν σκήνωμα έλυσες, έγκστέλειψες δέ τό σώμα
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δ' δτε σχήνος μέν λύσαο, σήμα δ’ έλειψας ψυχής δαιμονί- 
ης, μεδ* όμήγυριν ϊρχεαι ήδη δαιμονίητ?».

47. Είδες πόδεν έκείνων ιό φως καί τίσι συντάττει τάς 
έκείνων ψυχάς; ΤΙ δέ δαυμαστδν εϊ παρά τφ τον ψεύδους 

5 лат σι τδ μέν σκότος πρδς άπάτην δ είκννται φως, μεταβάλ
λει δ* έψευσμένως εις άλληλα μετά των πραγμάτων και τά 
ονόματα, τό λοξόν τε καί τδ δρδόν; Συ δ* ό μετά τον 'Α 
πόλλωνος πεφωτισμένους έκείνους ά νακαλών, τάχα καί πλα
τ ώνεια καί οωκράτεια πείοαις άγειν ημάς, έπεί Πρόκλ.ην 

10 τον Λυκείου ταντ* έπετείως άγοντος φως ώράδη ποτέ τοις 
ονμμύσταις την κεφαλήν αϋτον περιδέον αλλά τοντ έδειξεν 
ifuiv τδ φως αύδις δδεν δ περί την αυτήν αύτοΰ κεφαλήν 
φανείς έρπων δράκων, ήδη τελεντώντος αντον, καί αυτός 
όέ ούκ άπηξίωσεν h i  περιών έξειπειν δδεν τδ φως άνέ- 

15 λαμψεν έπ' αύτδν έκεϊνο. Καδαρμοϊς γάρ χαλδαϊχοις, ώς 
αυτός φησι, χρώμενος «έχατιχοις φάσμασι φωτοειδέσιν αύ- 
τοπτουιιέτοις ώμίληοε»· «της δέ *Εκάτης σκοτεινά» φησιν δ 
άληδίις δεολόγος «τα φάσματα». Όρφς τρανώς, δτιως ιό 
φώς έκεϊνο σκότος έοτίν αυτόχρημα;

20 48. Τοντ* άρα τον προτέρον σκανδάλου μείζον καί έναρ-
γέοτεοον. Ε ϊ γάρ δεόπτας καί δεοδιδάκτους καί υπό θεοϋ 
πεφωτισμέιονς είιαι Σωκράτεις καί Πλάτωνας καταδε- 
ξαίμεδα, καδάπερ δεκαιοϊς ανιός, καί τοτς παρά τούτων 
άκηκοότας τάς δείας άποφάνσεις καί πιστεύσαντας δανμα- 

25 οτσύς καί ζηλωτους της προαιρέσεως ένεκα καί πειδοΰς- 
αΐδονς τής πρδς έχείιονς, ζηλονν καί ήμάς άνάγχη 

τούτους καί πίστευειν έκείνοις ώ ζ  εϊ μ ή  των έπιστημόνων, 
των γονν δαυμασίων καί μακαριστών γενοίμεδα. Ταντ* άρα 
μαντείαν μέν τοϊς άρίοτοις έγκρινονμεν των έπιτηδενομέιων 

30 έν άνδρώποις, άρεσιοί ό* άςοφανδείημεν τφ  μαντικωτάτφ 62 63 64 65 66 67

62. Αύτόθι ο. 25-26.
63. Ία». 8.14.
64. ΜαυρικΙου, Βίος Πρόκλου 23, Ικδ. J. F. Boieaonad·. Pari· 

1862, 162-163.
65. Αύτόθι 16. σ. 160.
66. Грпуоркю θβαλόγου, Ομιλία 30, 5. PG 36, 340 Α.
67. Βαρλαάμ. A* npdc Παλαμδν, Q. Schird, ο. 262.
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τής δαιμόνιας ψυχής, έρχεσαι ήδη μετά τήν δαιμονίαν 
όμήγυριν»**.

47. Είδες άπό ποϋ προέρχεται τό φώς έκείνων καί μέ 
ποιους συμπαρατάσσει τάς ψυχάς έκείνων; Τί δέ θαυμα
στόν είναι, δν πλησίον τοϋ πατρός του ψεύδους*9 τό μέν 
σκότος δεικνύεται ώς φώς δΓ άπάτην, έναλλάσσονται δέ 
μεταξύ των ψευδώς καί τό όνόματα μαΖί μέ τό πράγματα, 
τό λοξόν καί τό όρθόν; Σύ δέ. ό όποιος μαΖ) μέ τόν Α 
πόλλωνα καλεϊς έκείνους φωτισμένους, θό μάς πείσπς ότι 
τάχα τελοϋμεν πλατωνικός καί σωκρατικός έορτάς, έπει- 
δή, όταν ό Πρόκλος τού Λυκείου έτέλει ταύτας έτηοίως, 
κάποτε ώράθη ύπό των συμμυστών φως περιβάλλον τήν 
κεφαλήν αύτού*4. 'Αλλά τούτο τό φώς έδειξε πάλιν είς 
ήμδς άπό ποϋ προήρχετο ό δράκων ό όποιος έφάνη νά 
έρπη γύρω όπό τήν κεφαλήν του, δταν πλέον όπέθνησκεν 
αυτός, καί αύτός δέ δέν άπηξίωσε νό έκφέρπ όπό πού 
άνέλαμψεν έπ’ αυτόν τό φώς έκείνο. Διότι χρησιμοποιών 
χαλδαϊκούς καθαρμούς, όπως αύτός λέγει, «συνανεστράφη 
μέ σεληνιακό φωτοειδή αύτοφαινόμενα φάσματα·**, «τής 
δέ Εκάτης τό φάσματα είναι σκοτεινά», λέγει ό όληθινός 
θεολόγος**. Βλέπεις καθαρό, πώς έκείνο τό φώς είναι έν- 
τελώς σκότος;

48. *Αρα τούτο είναι μεγαλύτερσν καί έναργέστερον 
άπό τό προηγούμενον σκάνδαλον. Διότι έόν θό παρεδεχό- 
μεθα ότι ο) Σωκράτεις καί Πλάτωνες είναι θεόπται κα) 
θεοδίδακτοι κα) φωτισμένοι ύπό τοϋ θεού, όπως κρίνεις 
έσύ*7, καί τούς άπό αύτούς όκουσαντας τάς θείας όπο- 
φόνσεις καί πιστεύσαντας θό δεχθώμεν θαυμαστούς καί 
Ζηλευτούς ένεκα τής προαιρέσεως κα) τής όφοσιώσεως 
καί τού σεβασμού πρός έκείνους, είναι όνάγκη νό Ζηλεύω- 
μεν καί ήμείς τούτους καί νό έμπιστευώμεθα είς έκείνους, 
ώστε νά γίνωμεν, δν μή έπιστήμονες, τουλάχιστον θαυ
μαστοί κα) Ζηλευτοί. Δ ιό  τούτο λοιπόν θό έπιδοκιμάσωμεν 
τούς όρίστους τών άοκούντων μαντείαν μεταξύ τών όν- 
θρώπων, θό έδεικνυόμεθα δέ όρεστοί είς τόν μαντικώτα-
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Φοίόφ, τήν άνάρρησιν τής χαδ* ημάς σοφίας χαί τον κατ' 
αυτήν πολλών η πάντων διαφέρειν έχεΧδεν άναδεδομένην 
έχοντες 6ε6αΙαν.

49. Καί τις άν $τ’ Ισχυσαι χαταλέξαι λόγος τά άλλα 
5 τής άπάτης είδη καί τόν όρμαδόν των χακοδόξων δογμάτων

xai τόν συρφετόν των αισχρών καί πονηρών παΰημάτων 
χαί τάς άποματτομένας έκ τούτων άνιέρονς χηλΧδας τοΧς 
πεφωτισμένους έχείνους άξιούοι λαλεϊν; Ούχ άχονεις τού  

λέγοντος, «όάλλε μοι Πλάτωνος τάς Ιδέας», άνατνπώυεις 
10 δη τινας χαί ομελέτας πρό τών έργανν έν διανοίρ, ούτε ανεν 

πάδονς ούσας χαί πρέπουσας άνδρώποίς μάλλον οΐχοδομονσι, 
δεδιόσι την έξ άπερισχέπτον τούτοις έσδ* δτε τιροσγινομένην 
άποπνχίαν, ή τφ  θ εφ , ούπερ έργον καί τό έννόημα; Ε ί δ* 
ϊργον χαί τό έννόημα, χαί πρό τούτου δεήοει παραδειγμάτων 

15 τε χαί άνατνπώσεων άλλωνf ούχονν χαί τών Ιδεών έσονται 
Ιδέαι, χαί τούτο έπ* άπειρον, εί μη τι χαί πλέον έχεϊνος 
νέμει ταΧς είρημέναις Ιδέαις, χαί πλέον χαχώς.

50. Άλλα τούτο μέν άφώμεν έγώ δ* άν σοι προοδειην 
obτών ώς *δάλλε μή τάς Ιδέας μόνον, άλλά χαί τάς δεωρίας

20 χαί τά ψευδώνυμα τούτον φώτα, δι* ών έχεϊνος τοΧς ала- 
τηλοΧς δαίμοοι οννεζνγη χαί δι* ών έμυήδη, μη ότι καχονς 
<Ша χαί άγαδονς είναι δαίμονας, χαί ψυχήν αίδέρος xni 
ψυχών περιόδους χαί τους έπ* αΰτάς διά τών χαλών σω
μάτων ού καλούς έρωτας*. ΤΙ δ* οΐ πρώτοι δεοί χαί δεν- 

25 ιεροί καί τούτων έτι μείονς την φύοιν τε χαί την δΰνσμιν, 
ών οί μέν ιό κυρτόν τής ούρανίου σφαίρας έπιττορεύονται, 
οΐ δ* ύπό ιό  χόϊλον περινοστούοιν, οΐ δ* έγγειοι χαί ύπόγειοι, 
μηχέδ* ούτοι δνητών, <ШсЬ τεδνηχότων αύτοχράτορες δντες; 
Τριχδά γάρ πάντα δέδασται και* αυτούς φάναι, τούς χαί 

30 ποιητάς καί χληροδότας τών οΐχείοον θεών. Τ ί δ* αΐ πε- * 70 71 72

58. Γρηγορίου θβοΑόγου. Ομιλία 27, 10. PG 35, 24 Β.
59. ΤοΟ Πλάτωνος δηλαδή.
70. ΤΙμαιος 34 · 37.
71. Αύτάθι 43 ас.
72. ΑΟτάΟι 391 * 401.
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τον Φοίβον, έχοντες άπό έκεϊ θεβαίαν τήν προσφοράν τής 
άναγορεύσεως τής ίδικής μας σοφίας και τής κατ' αύτήν 
ύπερτερήσεως πολλών ή όλων.

49. Καί ποιος λόγος θό κατώρθωνεν όκόμη νά άπα- 
ριθμήση τά άλλα είδη τής άπάτης καί τόν όρμαθόν των 
κακοδόξων δογμάτων καί τόν συρφετόν τών αισχρών καί 
πονηρών παθημάτων καί τός σπογγιΖομένας άπό αύτά 
άπειρους κηλϊδας εις έκείνους οί όποιοι έχουν τήν άξίω- 
οιν νά καλούν έκείνους φωτισμένους; Δέν άκούεις τόν 
λέγοντα, «κτύπησέ μου τός ιδέας τοΰ Πλάτωνος»*, κά
ποιους σχεδιασμούς δηλαδή καί μελέτας εις τήν διάνοιαν 
πρό τών έργων, αί όποϊαι δέν είναι χωρίς πόθος καί άρμό- 
Ζουν εις άνθρώπους μάλλον οίκοδομοϋντας, φοβουμένους 
τήν λόγω άπρογραμματίστου προαγινομένην ένίοτε εις αυ
τούς άποτυχίαν, παρά εις τόν Θεόν, τοϋ όποιου έργον 
είναι τό έννόημα; Έ άν δέ έργον είναι καί τό έννόημα, καί 
πρό τούτου θά χρειασθοΟν άλλα παραδείγματα καί σχέδια, 
έπομένων καί τών ιδεών θά υπάρξουν ίδέαι, καί τούτο θά 
συμβαίνη έπ' άπειρον, έάν δέν άπονέμη καί τίποτε περισ
σότερον έκεϊνος εις τάς είρημένας ιδέας, καί περισσότε
ρον κακώς.

50. 'Αλλ' άς άφήσωμεν τούτο. ‘Εγώ θά σού προσέθετα 
λέγων, «κτύπησε όχι μόνον τάς ιδέας, άλλά καί τάς θεω
ρίας καί τά ψευδώνυμο τούτου φώτα* διά τών όποιων 
έκείνος συνεΖεύχθη μέ τους άπατηλούς δαίμονας καί διά 
τών όποιων έμυήθη, καθ’ όσον δέν ύπάρχρυν μόνον κα
κοί άλλά καί άγαθοί δαίμονες, καί τήν ψυχήν αίθέρος” καί 
τάς περιοδείας ψυχών καί τους έπ' αύτάς διά τών καλών 
σωμάτων όχι καλούς έρωτας71. Τί δέ είναι οί πρώτοι καί 
δεύτεροι καί οί μικρότεροι άκόμη άπό αύτούς κατά τήν φύ- 
σιν καί τήν δύναμιν, τών όποιων οί μέν πορεύονται είς τό 
κυρτόν μέρος τής ούρανίου σφαίρας, οί Αλλοι περιφέρον
ται κάτω άπό τό κοίλον, οί δέ Αλλοι είναι έπίγειοι καί ύπο- 
χθόνιοι. αύτοκράτορες ούτοι όχι πλέον θνητών, άλλ* άπο- 
θανάντων*; Διότι Αλα είναι διηρημένα τριμερώς, διά νά 
έκφανθώμεν κατ’ αυτούς, οί блоки είναι καί ποιηταί καί
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ρίεργοι δνσίαι, ψνχαγατγίαι τε καί δεαγωγίαι και δεουργί- 
αι καί ό των μαινομένων έπαινος καί, τό σάμπαν εϊπεϊν, 6 
περί τά τοιαντα πλατύς λήρος καί σαφής μάλλον ή μνο'ΐ- 
κός; Ταντ άρα περί χών διαπεπτωκότων άνωδεν καϊ ιών 

5 άπό τούτων έλλαμπομένων, τοντέσει σχοτιζομένων τό τής 
ψυχής νοερόν, καί άπό τής κάτωθεν δέας παραγεγενημένης, 
ή περί των υπέρ ή μάς και άπό τής άνωδεν.

51. ΤΙ δ* ίνα πάλιν άπό τής άληδονς και φερώνυμου 
καϊ Ιεράς καί γνήσιας τή δεολογίρ, φωνής τά ψευδώνυμα 

10 καί ,νόδα φανλίοωμεν, ml τοίνυν Άριστοτέλονς ή μικρόλο- 
γος πρόνοια καϊ οΐ δνη,τοί περί ψνχής λόγοι καί τάνδρωπι- 
κόν των δογμάτων;». νΑρα ‘χστανενοηκότος την υπεροχήν 
τον θεόν* και τήν άξίαν έξευρηκότος παντός μάλλον τή δείρ 
φύσει φωνήν τό υπέρ άπόδειξιν τούτο; *Η καί τούτο πλάνη 

15 σαφής άνδοωπίνης διάνοίας τνγχάνον, και τούτης έσκοτι- 
σμένης καϊ άντιδέον καϊ δηρωμένης μέν δόξαν ώς έφικνον- 
μένης, πετρωμένης δέ διαφυγειν τον ψεύδους τόν έλεγχον, 
ώς άποδειξαι μή δνναμένης καϊ τοις άλλοις μεταδιδόναι 
τής ύπερφνονς καί δανμαοτής έπιστήμης xai τφ δοκεϊν 

20 έξαίρειν καιασπώσης τό άπερινόψον ύψος έκεϊνο καϊ άτα- 
πείνωτον; ΕΙ δέ τφ δνδαοκάλψ τούδ' νποκριναμένψ μή 
ονμβαίνειν τούτον τήν γνώμην δοΐη μεν, καίτοι τι να άν ϊχοι 
τουτί τόν λόγον, δεόόοδω δ ' όμως· <Ша δεών πλήδος σαφώς 
-καί αύτός πρεοδενει καί τφ τών δεών, ώς αύτός φηοι, πρώ- 

25 τφ τής κυρείας ήκιστα τό παν δίδοκη, καί ιάς δυνάμεις 
έπιχειρεϊ καταλέγειν, α ΐ κι νονοί τά δεια δοχονντά oi θεά
ματα, καί τό δαιμόνων φνλον ύπέρ ήμάς άηαν τΐδεται, 
καί τό ύπέρσεμνον καί δεοπρεπές μόνον, τό ύτιέρ άπόδειξιν 
τούτο, τοις τοιούτοις δείοις δωρεΐται, καί παρά τούτο ταιδ’ 

30 ύπέρ ήιιάς λογίζεται.
52. Μέγα μέντ* άν είημεν πεποιηκόπες και τοις ήμε· 

τέρας μοίρας ώς κοινόν τε καί χάριεν, εΐ κστ* *Αρΐστοτέλην * 74

75. ΓρηγορΙου βκολόγου, Ομιλία 27, 10. PG 3β, 24C.
74. $ιδόσ*αλος καλείται ό Πλύτνν καί μαθητής ό ’Αριστοτέλης.
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κληροδόται τών οίκείων θεών. Ti δέ είναι αί περίεργοι 
θυσίαι, καί ψυχαγωγίαι, θεαγωγίαι καί θεουργίαι, ό έπαινος 
τών μαινομένων καί γενικώς ή περί τά τοιαθτα έκτενής 
μωρολογία, ή οποία είναι καθαρά μάλλον παρά μυστική; 
Ταϋτα λοιπόν είναι περί τών πεσόντων άπά άνω καί τών 
έλλαμπομένων άπά αυτούς, δηλαδή σκοτιΖομένων είς τό 
νοεράν τής ψυχής καί προέρχονται άπά τήν κάτωθεν θέαν, 
όχι δέ περί τών ύπεράνω ήμών καί άπά τήν άνωθεν θέαν.

51. Διά νά έξευτελίσωμεν δέ άπά τήν άληθινήν καί 
φερωνύμως ίεράν καί γνησίαν είς τήν θεολογίαν φωνήν 
τά ψευδώνυμα καί νόθα, «ΊΊ είναι πάλιν ή μικρολόγος του 
Αριστοτέλους πρόνοια καί οί θνητοί περί ψυχής λόγοι καί 

τό άνθρώπινον τών δογμάτων ;»τ#. "Αράγε τούτο τό ύπε- 
ράνω άποδείζεως είναι γνώρισμα άνδράς ’κατανοήσαντος 
τήν ύπεροχήν τού θεού' καί εύρόντος τήν άπά πάν άλλο 
άξίαν είς τήν θείαν φύσιν φωνήν; "Η  καί τούτο είναι σα
φής πλάνη άνθρωπίνης διανοίας, καί μάλιστα σκοτισμένης 
καί άντιθέου, έπιδιωκούσης νά άποκτήση δόξαν, άποπειρω- 
μένης δέ νά διαφύγη τάν έλεγχον τού ψεύδους, καθ’ όσον 
δέν δύναται νά άποδείξη καί νά μεταδώση είς τούς άλ
λους τήν ύπερφυά καί θαυμαστήν έπιστήμην, καί κστασπώ- 
σης τό άπερινόητον καί άταπείνωτον έκεΐνο ύψος διά τής 
άποφόσεως νά έζάρπ; Έάν δέ δεχθώμεν ότι ούτος δέν 
συμφωνεί κατά τήν γνώμην μέ τάν διδάσκαλον διατυπώ- 
σαντα τούτο’4, μολονότι τούτο είναι κάπως εύλογον, πάν
τως άς γίνη δεκτόν* άλλά είς πλήθος θεών πιστεύει καί ό 
ίδιος σαφώς καί, όπως αύτάς λέγει, είς τάν πρώτον τών 
θεών δέν δίδει καθόλου άλην τήν έξουσίαν, καί έπιχειρεϊ 
νά άπαριθμήση τάς δυνάμεις αί όποίαι κινούν τά θεωρού
μενα άπά αύτόν θεία σώματα, καί τοποθετεί έπάνω άπά 
ήμάς δλον τά δαιμόνιον φΰλον, καί τό μόνον ύπέρσεμνον 
καί θεοπρεπές τούτο τά ύπέρ άπόδειζιν, χαρίζει είς τά 
τοιαύτα θεία, καί παρά ταϋτα θεωρεί αύτά άτι εύρίσκονται 
ύπεράνω ήμών.

52. Ό μ ω ς  θά είχομεν πρόΕει κάτι μέγα καί πολύ κοι
νόν είς τούς όνήκοντας είς τήν μερίδα μας καί χαριτωμέ-
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καί τόν τούτον διδάσκαλ.ον υπέρ άπόδειξιν τό δεϊον νομί- 
σαιμεν, Βπερ ή και' αίησυς έπιστήμη τε καί θεωρία καί 
τοϊς δαίμοσιν άποδίδωσι' και ον γε αυτός ow άν άλλως 
φαίης, ώσπερ odd’ ήμεΐς, έως άν υπό διδασχάλοις Άριοτο- 

5 τέλεοί τε και Πλάτωοι τιροαιροίμεϋα ζην. *Αλλ9 ή κα№ η
μάς άπόδειξις καί των καδ' ημάς διδασκάλων ον μόνον 
έκπτωτόν τε καί έσχατον καί πονηρόν τό δαψόνιον ал αν 
άπσδείκνυσι γένος, πονηρόν μέν διά την έκ τάγαδον φυγήν 
καί την είς ημάς συνεργίαν πρός έλλειψίν τε καί άπολίοϋη- 

10 σιν τήν άη αύτον, έσχατον δέ διά τό πορρωτάτω είναι τον 
άνωτάτω, έκπτωτον δέ ώς υπέρ ημάς Βν πρότερον, είτ* έπι 
τοσοντο τής όξίας τούτης άπωσμένον καί ούτω πρόονλον 
μάλλον γεγονός ήμών ώς άνέλπιδα τήν είς νπερκόσμιον καί

ι
Ισάγγελον τάξιν έπάνοδον ποντάπαοιν Χοχειν, ήτις ήμίν έπηγ- 

15 γελμένη καδέστηκεν, ού ταντα μόνον τουτί τό γένος δείκνν- 
οιν Βν, άλλα καί τοίς ποοίν ήμών έγκαλινδονμενον είς ιό 
καταπατεϊσδαι παρ' ήμών· ή δ* έπΙ τών έσχάκον καί κατω- 
τάτω λογιικών ούσιών την άληδή δηρωμένη δόξαν, καί περϊ 
τών άνωτάτω και νπέρ ή μάς άψενδής διδάσκαλος ёоюг 

20 τών γάρ έναντίων την αύτην δπιστήμην είναι, καί ή αί- 
οδηοις άν δτδάξειεν.

53. Είδες πόσον άπέχει τον τ'πέρ άπόδειξιν έκείνον 
ή άπόδειξις α&τη; Σχεδόν δσον ψεύδους άλύδεια καί γν<7'- 
σις άγνοιας καί τον σκότους τό φώς, εΪ7τερ ψευδούς μέν 

25 καί άνοήτον και σκοτεινής διάνοιας ύπέρ ή μάς τους δαί
μονας λέγειν τε καί λογίζεσδαι, γνώοεως δ* άληδοΰς καί 
πεφωτισμένης είδέναι την δεδαμένην ήμίν άξίαν «πατεϊν 
έπάνω όψεων καί σκορπιών καί έπί πάσαν τήν δύναμιν τον 
έχδροΰ». ΤΙ δ* όταν καί πρός τήν άσφαλή καί τρανήν καί 

30 άληδή δόξαν, τήν περί αντής τής αδτοαληδείας, άναΰι6ά- 
ζη, τον πρώτου καί μόνου καί άπολελυμένου τον παντός καί 
άπλώς και άπεριορίστως καί αύδνπερονοίως Βντος; Τ ί τοΐ- 75

75. Λουκά 10.19.
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vouc. έάν νομίσωμεν τό θειον ύπέρ άπόδειΕιν συμφώνως 
μέ τόν Αριστοτέλην καί τόν διδάσκαλον τούτου, τό όποιον 
ή έπιστήμη καί θεωρία των άποδίδει καί είς τούς δαίμονας. 
Καί σύ ό ίδιος άλλωστε δέν θά έζεφράΖεσο διαφορετικά, 
όπως ούτε ήμείς, έφ* όσον θά προετιμώμεν νά Ζώμεν μέ 
θάσιν τάς διδασκαλίας τών Άριστοτελών καί Πλατώνων. 
Άλλ* ή ίδική μας καί τών διδασκάλων μας άπόδειΕις όχι 
μόνον δεικνύει έκπτωτον καί έσχατον καί πονηρόν δλον 
τό δαιμονικόν γένος, πονηρόν μέν διά τήν φυγήν άπό τό 
όγαθόν καί τήν πρός ήμάς συνεργίαν του διά τήν στέρησιν 
καί όπολίσθησιν άπό αύτό, έσχατον δέ διά τό ότι είναι μα- 
κρότατα άπό τό άνώτατον, έκπτωτον δέ διά τό δτι, ένφ 
πρωτύτερα ήτο ύπεράνω ήμών, έπειτα άπωθήθη τόοον πο
λύ άπό αύτό τό άΕίωμα καί τόσον ύλικώτερον άπό ήμδς 
έγινεν, ώστε νά μή έλπίΖη καθόλου τήν έπάνοδον είς ύπερ- 
κόσμιον καί ίσάγγελον τάΕ»ν, ή όποια είναι ύπεσχημένη είς 
ήμάς' δεικνύει λοιπόν δτι τούτο τό δαιμονικόν γένος είναι 
όχι μόνον αύτό. άλλά καί κυλιέται άνόμεσα είς τούς πό- 
δας μας διά νά κσταπατήται άπό ήμάς' ή δέ άπόδειΕις, ή 
όποια έπιδιώκει τήν όληθινήν δόΕαν έπί τών έσχάτων καί 
κατωτάτων λογικών ούσιών, θά είναι άψευδής διδάσκαλος 
καί περί τών όνωτότων καί ύπεράνω ήμών* διότι δτι ή Ιδία 
έπιστήμη είναι διά τά έναντία, θά ήδύνατο νά διδάΕη καί 
ή αϊσθησις.

53. Είδες πόσον άπέχει αύτή ή άπόδειΕις άπό έκεϊνο 
τό ύπέρ άπόδειΕιν; Σχεδόν όσον άπέχει ή άλήθεια άπό τό 
ψεύδος καί ή γνώσις άπό τήν άγνοιαν καί τό φώς άπό τό 
σκότος, έάν είναι γνώρισμα ψευδούς καί άνοήτου καί σκο
τεινής διανοίας τό νά λέγη κανείς καί νά θεωρή τούς 
δαίμονας ύπεράνω ήμών, όληθινης δέ καί φωτισμένης γνώ- 
σεως τό νά γνωρίΖη τήν διδομένην είς ήμάς έΕουσίαν «νά 
πστώμεν έπάνω είς δφεις καί σκόρπιους καί είς δλην τήν 
δύναμιν τού έχθροϋ»:ι. Τί δέ συμβαίνει όταν ή άπόδειΕις 
αύτή όνσβιβάΖη πρός τήν βεβαίαν καί τρανήν καί όληθινήν 
δόΕαν, τήν άναφερομένην είς τήν ιδίαν τήν αύτοαλήθειαν, 
τό πρώτον καί μόνον καί άπομοκρυσμένον τού παντός 
δντος τό όποιον ύφίσταται άπολύτως καί άπεριορίστως 
καί αύθυπερουσίως; ΤΙ είναι λοιπόν δΓ ήμάς αύτή ή άπό-
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νυν ή άπόδειξις ήμϊν αϋτη, δτε καί τήν απλανή περί τούτου 
χαρίζεται δόξαν; Τις αότής προτιμών ή καί εϊς ίσον ταιΗη 
τιθείς τό κατ' Άριοτοτέλην, ώς αύιός φής, υπέρ άπάδει- 
ξιν, ού \τόν ούρανόν εϊς γην κλίνει καί τά άγια συντάττει 

S τοις έναγέσιν;
54. *Υπέρ άπάδειξιν ukv γάρ λέγειν οε τό θειον και 

ημείς ονγχωρήοομεν, ονχ έως μέντοι και.' Άριοτοτέλην 
τούτο λέγεις, ώς νυν τούτο φής λέγειν  χαμερπής γάρ, ώ 
τάν, ή περί των θείων τον άνδρός δόξα καί ώς είπειν α-

ΙΟΛα^ος· πώς γάρ οϋ, δς ίνα κατά τδ άποστ ολικόν έϊπω, γνονς 
τόν θεόν, ούχ ώς θεόν έδόξασεν ή έσεδάοθη, ματαιωθείς δ' 
έν τοϊς οίκείοις διαλογιομοίς, δαίμοοι μέν έπεφήμισε τό 
θειον, κτίομαοι δ' έστιν οϊς προοεμαρτύρηοε τό άγένητον, 
ψυχών δέ των ήμετέρων, τό γε> εϊς αύτόν ήκον, άπεονλησε 

15 τό άθάνατον; *0 γάρ θύραθεν νους ούδέν πρός ή μάς' ό δε 
δυνάμει τούτον χωρίς και κατ' έκεινον αθθις ούδέν.

55. Σννήκας ή κακόν φέρει φώότης, τό μή πάντα 
οτοιχειν ταις θεοπνεύοτοις Γραφαίς, άλλά καί τους ёл' αύ- 
τάς αύταίς χρωμένονς έξελέγχειν έθέλειν αυτόν δέ ζητείν την

20 υπέρ τους πατέρας ενοέδειαν; 'Εντεύθεν γάρ τούς ιιε- 
μωραμένους σοφούς δειν οίεσθαι πεφωτισμένους άναγρα
φήν έπήρθηςί οϊ καί τόν θεόν ύπό την σφών αυτών πεηοί- 
ηνται νόηοιν, χσλεπόν^εϊιαι λέγοντες, άλλ' ονχ άδύνατον, 
νόησαι θ εόν  ταντ* έμυήθησαν τά άπόρρψα υπό τον διά 

25 φωτός έπιφανέντος αϋτοϊς. Άλλα γάρ έλαθον ύπό τον ζή
λον χαί του λόγον ονναρπασθείς πρός τούς κατ' όύτών μά
κρους λόγους παρά τήν ήμετέραν άρτίως πρόθεοιν. Έπάνειμι 
joiwv, καί πολλά καί περί πολλών θι' έχων λέγειν καταλεί- 
\γω τά πλείω* μικρά δό προσειπών, έπειτα τφ  καλφ τής 

30 άγάπης προορήματι τόν λόγον έπκχρραγίοομαι ( τούτη γάρ

78. Ρωμ. 1,21.
77. ‘Ανοφορό cfc τήν θεωρίαν τοΟ 'ΑρκττοτέΑους κατό τήν όποίσν 

όθάνοτοο βίνοι μόνον 6 θύραθεν voOc ό бпЫос fpxrrot καί φεύγει 
όηό τόν Ανθρωπον, όχι 58 ό ohtcfoc voOq Ο ή ψυχή.

78. Βλ. όνωτόρω 35.
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δειΕκ:. άφοΰ χαρίζει τήν άπλανή τήν περί τούτου δόξαν; 
Поюс προτιμά αύτήν ή θέτει εις ϊσην μέ αύτήν μοίραν τό 
κατ’ Αριστοτέλην ύπέρ άπόδειξιν, ώστε νά μή κλίνη τόν  
ουρανόν εις τήν γήν καί νά συντάσση τά άγια μέ τά άνόσια;

54. Πράγματι τό νά λέγης τό θειον ύπέρ άπόδειξιν, 
θά σοϋ τό έπιτρέψωμεν καί ήμεϊς, όχι όμως έφ’ όσον τό 
λέγεις κατ’ ’Αριστοτέλην, ώς ισχυρίζεσαι τώρα άτι τό λέ
γεις' διότι, ώ φίλε, ή δόξα τοϋ όνδρός περί τών θείων είναι 
χαμερπής καί ούτως είπεϊν άδοξος. Πώ ς είναι δυνατόν νά 
μή είναι ούτως, άφοϋ, διά νά όμιλήοω κατά τό άποστολι- 
κόν, γνωρίσας τόν Θεόν, δέν τόν έδόξασεν ή τόν έσεβό- 
σθη ώς Θεόν, ματαιωθείς δέ εις τούς διαλογισμούς του” , 
άνέφερεν εις τούς δαίμονας τό θειον, άπέδωσε δέ είς με
ρικά κτίσματα τό όγέννητον, ένφ τάς ψυχός μας, όσον 
έξηρτάτο άπό αύτόν, άπεγύμνωσεν όπό τήν άθανασίαν; 
Διότι ό θύραθεν νους δέν έχει νά κάμη τίποτε μέ ήμδς' 
ό δέ έν δυνάμει οικείος νοϋς χωρίς τούτον καί κατ' αυτόν 
τόν φιλόσοφον είναι πάλιν τίποτε”.

55. Άντελήφθης. φίλε, είς ποιον κακόν φέρει τό νά 
μή έναρμονίζπ κανείς άλα μέ τάς θεοπνεύστους Γραφάς, 
άλλά νά θέλπ νά έξελέγχπ καί τούς χρησιμοποιούντας αύ- 
τάς δΓ αύτάς, αυτός δέ νά ζητή τήν ύπεράνω τών πατέ
ρων εύσέβειαν; Από αύτό δέ έπήρθης νά νομίζης άτι 
πρέπει νά όνακηρύξηα φωτισμένους τούς μωραμένους σο
φούς, οί όποιοι καί τόν Θεόν θέτουν ύηό τήν ίδικήν των 
νόηαιν, λέγοντες ότι είναι δύσκολον άλλ’ όχι άδύνατον νά 
νοήσουν τόν Θεόν”' αύτά τά άπόρρητα έμυήθησαν ύπό 
τού έπιφανέντος είς αύτούς διά φωτός. 'Αλλά βλέπω άτι 
χωρίς νά τό όντιληφθώ ουνηρπάσθην άπό τόν ζήλον καί 
τόν λόγον πρός τούς μακρούς κατ’ αυτών λόγους παρά 
τή * προηγουμένως άντίθετον πρόθεσίν μας. ’Επιστρέφω 
λοιπόν καί, μολονότι έχω άκόμη πολλά καί περί πολλών 
νά είπω. θά παραλείψω τά περισσότερα, άφοΰ δέ είπω όλί- 
γα άκόμη, έπειτα θά έπισφραγίσω τόν λόγον μέ τήν προσ- 
φώνησιν τής άγάπης (διότι γνωρίζω άτι μέ αύτήν καί σέ
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οίδα χαϊ σέ ματάμελον έαόμενον έ£ων), τον λήγειν έτ επί 
δνοφήμων άφέμενον.

56. Έ;*εϊνοι μεν ονν, ονς έξω σοη>ονς xfj χαίΡ ημάς 
έκχληοΐφ νενομισμένον χαλειν, ώς έξω δηλαδή καύεσι&τας

δ τής ίεράς περί Θεόν γνώοεως, έχεινοι τοίννν, ονδ* δτι τοϊς 
άνύρώποις άχατάληπτος δ Θεός ένενάησαν, δναχατάληπτον 
είπόντες αύτόν ημείς δέ, μή δτι τφ ход' ημάς νφ , άλλα 
χαϊ αύτοϊς τοϊς άηεξηρημένης πάσης περιπεζίας νφέοεως 
χαϊ διά τό νηεραναδεβηχός ιών έγγιζόντων καί λειτονο- 

10 γουντων τή δείςι μεγαλειότητι χτισμάτων νοϊς, δρόνοις ό- 
νομαζομένοις, άχατάληπτον ϊσμεν ιόν Θεόν. Ού μή τφ πάν
των νπεξηρήσδαι τά ύεια χαϊ άποδείξεως τελέως νπεξη- 
ρήοδαι λέγσμεν, μάλλον μέν οδν λέγομεν μέν, άλλ' ον ταν- 
της ήν ον, χαίτοι Μλων ές τά μάλιστα άποσεμνύνειν, όμως 

Ιδ^πΙ τοοοντο λέγεις ενπερίτρεπτον ώς νφ ' ένός χαϊ τον τυ
χόντος άντιλεγομένην άνίστασδαι χαϊ μηχέτ' άπόδειξιν είναι 
δννασδαι.

57. Ό  γάρ άποδειχτιχός, χαύάπερ αντός φής, ονλλογι- 
ομός «πάσιν άττλώς δοχει είναι άληδής χαϊ άμφιαδήτηοις

20 περϊ αντον ονδ ε μ ία σννίοταται». Και ούδ’ έχεινο ένεδνμφ 
δης, ώς, εΐ μηδέν άλλο, διά γονν τάς πνρωνείονς έπογάς, 
άπόδειξις λοιπόν τοιαντη παντάπασιν ούχ έοται, χαι δι ών 
χαταδηοάμενος την λογιστικήν άρμοννχήν χαϊ άστρώαν έ- 
πιατήμην φέρεις, αί γεωμετρικάI άνάγχαι δηλαδή των ά- 

25 ραχνίων νημάτων άδρανέοτεραι γενήοονται χαϊ διστιεοονν- 
ιαί οον λνύεϊοαι τής σής άποδειχτεχωτάτης διανοΐας· πώς 

δν χα} φύσει γνωρίμους οχοίης τάς προτάσεις, έπεϊ 
χαϊ Σέξτφ  χαϊ Πνρωνι χαι τοίς xcrr* έχε (νους ούχ ένι ανν- 
δοχεϊν;

30 58. Οδ ταύτης οδν υπέρτερα τά δεΐα, (ουδέ γάρ τό>
ήλιον έρεϊ τις φανότερον πνγολαμπίδος) , <Ш0 χαϊ τής πα- 
τροπαραδόνσν, χαϊ ουδέ ιοΓι* άπό τής έχείνων γνώμης,

79. Βαρλαάμ, Πράα Παλαμάν Α \  *κδ. Q. SchirO, σ. 245.
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θά λάβω μετανοημένον), άποφεύγων νά τον τερματίσω  
μέ δυσαρέστους έκφράσεις.

56. Εκείνοι λοιπόν, τούς όποιους κατά την συνήθειαν 
τής Εκκλησίας μας καλοϋμεν έξω σοφούς, ώς έξω ευρι
σκομένους τής ιερός γνώσεως περί Θεού, δέν κατενόη- 
σαν ούτε ότι είναι άκατάληπτος εις τούς άνθρώπους ό Θεός, 
είπόντες αυτόν δυσκατόληπτον. Η με ίς  δέ, όχι μόνον είς 
τόν ίδικόν μας νοϋν, όλλό καί είς τούς νόας, οί όποιοι 
είναι ύπεράνω πόσης προσγείου κατωτερότητος καί διά 
τήν ύπερβατικότητα των έγγιζόντων καί λειτουργούντων 
είς τήν θείαν μεγαλειότητα κτισμάτων όνομάζονται θρό
νοι, γνωρίζομεν άκατόληπτον τόν Θεόν. Δέν  ίσχυριζόμεθα 
όμως ότι τά θεία, έπειδή είναι ύπερεζηρμένα των πάντων, 
είναι καί τελείως έζηρμένα άποδείζεως, μάλλον όμως λέ- 
γομεν μέν, άλλ’ όχι αύτής τής άποδείζεως τήν όποίαν σύ, 
μολονότι θέλεις νά τήν έζυμνήσης, όμως τόσον εύπερί- 
τρεπτον λέγεις, ώστε, όν άμφισβητηθή άπό ένα τόν τυχόν
τα, νά άναιρήται καί νά μή δύναται πλέον νά είναι άπό- 
δειζις.

57. Πράγματι ό άποδεικτικός συλλογισμός, όπως Ισχυ
ρίζεσαι έσύ, «φαίνεται είς όλους γενικώς όληθινός καί δέν 
ύπάρχει καμμία άμφισβήτησις περί αύτού»,β. Καί δέν ένε- 
θυμήθης ούτε έκείνο, ότι, όν όχι διά τίποτε άλλο, τουλάχι
στον έζ αιτίας τής πυρωνείου έπιφυλάζεως, άπόδειζις 
τοιαύτη δέν πρόκειται νά ύπάρζπ καθόλου καί μέ τό μέσα, 
διά των όποίων φέρεις δεμένην τήν λογιστικήν, όρμονικήν 
καί άστρο νομικήν έπιστήμην, θά γίνουν σαφώς άσθενέστεραι 
άπό τά νήματα τής άρόχνης αί γεωμετρικοί άνάγκαι καί 
θά έκπέσουν δισλυθεϊσαι άπό τήν άποδεικτικωτάτην διά- 
νοιάν σου. Πώ ς άλλωστε θά ήτο ζυνατόν νά έχηο φύσει 
γνωστός τός προτάσεις, όταν δέν συμφωνούν ό Σέζτος  
καί ό Πύρων καί Ы όμόφρονές των;

58. Δέν είναι λοιπόν άπό αυτήν τήν άπόδειζιν ύπέρ- 
τερα τά θεία (άλλωστε ούτε τόν ήλιον δέν θά είπη κανείς 
φωτεινότερον τής πυγολαμπίδος), όλλό καί άπό τήν παρα- 
δοθείσαν άπό τούς πατέρας, καί ούτε τούτο είναι μακράν
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προοάγομεν δ' όμως χρείας καλονοης τήν δυνατήν, καί 
χαύιης Αρχήν έχοντες τήν πνενματοκίνητον δύναμιν, κα#’ 

όπέρ νουν τοις υπέρ νουν ώμιληκότες of ΰεόσοφοι ϋεο- 
λόγοι ϋ'εοχαρίοχως τε έδιδάχΰησαν καί ύεομιμήτως ήμας 

8 δδίδαξαν. *Ως γάρ, ε'ι καί πάντων νπεξήρηται τα ϋεία καί 
λόγου πάντως παντός, ύμνον τε καί δόξης ήστινοσονν, αλλά 
καί λόγον λαλούμεν τιερί θεόν καί ι'μνονμεν καί δοξάζομεν 
κατά ιό έγχωρούν αύχόν Βργοις χε καί λόγοις καί 7ΐάδεοι, 
καί δόξαν θεόν καλούμεν, καί ύμνον θεόν χήν παρ' ήμών 

Μαότών δοξολογίαν Αναφερομένην λέγομεν, οΰτω καί ουλ- 
λογιζόμεΰα καί άποδείκνυμεν καί χόν έπί τα ΰεϊα συλλογισμόν 
άπάδειξιν καλονμεν, κάν είς ώτα άκουόντων λέγωμεν καν 
μή, έπεί μηδέ πάσα διάλεξις καί διαλεκχβκή' κάκ τον σε- 
μνοχέρον δεΐν οΐόμεύα καλειν αύχόν, ού τους οίκείονς λό- 

15)»ους, ώς άν χις οίηύείη, σεμνννονχες, Αλλ* άτι περί θεηΰ 
σεμνοχέρως προοαγορενονχες καί ταίς των πατέρων ουνψδά 
ц ωναϊς καί κατ' ονόέν άπό τρόπου χών ύεοπαραδόχων λογίων.

59. ΕΙεν' δκεινό γε μην άρτι ως καχ αξίωσαν έπί νουν λα- 
6εϊν ώς άπό χών αυτών καί κατά σέ διελεξάμην πρός οέ, 

20καν τι μή λίαν εύφημον Αγαπάν ώς οόν «έόν γάρ» φαοι 
«κακόν, Αγαπημό™. Μή δη πρός ή μάς Απεχϋώς οχοίης, 
μηδ* Ανης ηηλών ή πρότερον, χα&άπερ δΐ) καί ήμεϊς* ονχω 
γάρ, εΐ καί τά των λόγοον ήμιν ούχω συμ6άν άνχιτέχακχαι, 
άλλ* έν χφ φιλοννχι τής ψνχής Αδιαλώδψον Ιξομεν τό χής 

25 εΐρήχης καλόν* ελη οοφώταχε Ανδρών, ούκ όκνήσαψι δ* 
&ν εΙπεΧν καί φιλούνχων τε καί φιλονμένων ορίστε, και I- 
δεΧν ήμάς Αλλήλονς καί περιχνδήναι Αλλήλοις καί Αι* Αλ- 
λήλων Ασπασμόν ήμϊν γενέσύαι τόν αντόν έν άγίφ  φιλήματι.



Α ΠΡΟΣ ВАРЛААМ 513

τής γνώμης έκείνων' δταν όμως τό καλέσπ χρεία, προσά- 
γομεν τήν δυνατήν άπόδειΕιν, έχοντες άρχήν αύτής τήν 
πνευματοκίνητον δύναμιν, κατά τήν όποίαν oi θεόσοφοι 
θεολόγοι συναναστραφέντες υπέρ νοϋν μέ τά υπέρ νοϋν 
Βεοχαρίστως έδιδάχθησαν καί θεομιμήτως έδίδαΕαν ήμός. 
Διότι όπως, μολονότι τά θεία είναι έΕηρμένα πόντων των 
δντων και όπωσδήποτε παντός λόγου, ύμνου καί δόΕης 
όποιασδήποτε, ήμεΐς όμως καί λόγον λαλοϋμεν περί θεού  
καί ύμνοϋμεν καί δοΕάΕομεν αυτόν κατά δύναμιν μέ έργα 
καί λόγους καί πάθη, καί δόΕαν Θεού καλοϋμεν, καί ύμνον 
Θεού λέγομεν τήν άπό ήμός τους ίδίους άνάπεμπομένην 
δοΕολογίαν, οϋτω καί συλλογιΕόμεθα καί άποδεικνύομεν 
καί τόν έπί των θείων συλλογισμόν καλοϋμεν άπόδειΕιν, 
είτε είς ώτα όκουόντων όμιλούμεν είτε όχι, έπειδή δέν 
είναι διαλεκτική πόσα διάλεξις' καί φρονούμεν ότι πρέπει 
νά καλώμεν αυτόν άπό τό λαμπρότερον, μή μεγαλύνοντες 
τούς οικείους λόγους, όπως θά ένόμιΖε κανείς, άλλά όμι- 
λοϋντες λαμπρότερον περί Θεού, σύμφωνα μέ τάς φωνάς 
των Πατέρων καί χωρίς τίποτε τό άνάΕιον των θεοπαρα- 
δότων λογίων.

59. "Εστω. Εκείνο όμως τελευταίον καταΕΙωσε νά λά
βας κατά νοϋν, ότι άπό τό ίδια μέ σέ καί κατά σέ συνδιε- 
λέχθην μαέί σου, καί όν ύπόρχα κάτι μή έπαινετικόν, νά τό 
όγοπρς ώς ίδικόν σου' «διότι, λέγουν, τό (δικόν σου κακόν 
είναι άγαπητόν». Μ ή διστεθής πρός ήμός άπεχθως καί μή 
παύσης νά μός άγαηφς όπως προηγουμένως, καθώς βε
βαίως καί ήμεΐς' διότι, όν καί οί λόγοι μας συνέβη νά άντι- 
ταχθούν ούτω, όμως είς τό όγαπών μέρος τής ψυχής θά 
έχωμεν άκέραιον τό άγαθόν τής είρήνης. Είθε, σοφώτατε 
άνδρών, δέν θά έδίσταΕα δέ νά εϊπω καί όριστε όγαπών- 
των καί όγαπωμένων, νά ίδωμεν όλλήλους καί νό έναγκα- 
λιαθώμεν όλλήλους καί νά άσπασθωμεν όλλήλους κατά τόν 
ίδιον τρόπον έν άγίω φίλήματι.
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ΟΤΙ ΕΣΤΙΝ ΕΦ ΩΝ ΑΠΟΔΕΙΞ ΙΣ ΤΩΝ ΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΟΤΙ ΚΥΡΙΩΣ
Α Π Ο Δ Ε ΙΙΙΣ  ΑΥΤΗ

1. Τά μέν τής δυαρχίας έχ μέσον γέγονεν έξεχάπη γάρ 
5 τών λόγων τον φιλοσόφου χαϊ καρπόν ήνεγχεν ό ήμέτερος

λόγος τφ της μοναρχίας ενσεβεϊ κηρύγματι οννιστάμενος’ 
τυ δέ χατ* Άριστοτέλην υπέρ άπόδειξιν έπϊ των δείων συχ 
έδέλει πω γενέσδαι τφ λόγφ χαταπειδές. 'Υπόδεσις ονχονν 
ήμιν αύδις λόγον τοϊηο γενέσδω καί δώμεν αφορμήν έαν- 

10 τον φιλοσοφώτερον γενέσδαι τόν φιλόοοφον. Πρώτον με* 
οδν τούτο δεικτέον ώς μάχην έγκειται τοϊς Πρός Λατίνους 
αντφ λόγοις ώς ονχ έστιν όπόδειξις έπ* ονδενός των {λείων, 
και ό πας άγων αντφ πρός ούδέν δλως τείνει τέλος. "Αν 
γάρ τοντο γέιτμαι κατάδηλον, εΐ μηδέν άλλο, διά γοϋν τό 

15 (оу δέλειν ματαιολογειν άφέξεται τής ένστάσεως· ίσται δέ 
κατάδηλον ενδνς &ν παρ* δκείνου μάδωμεν obiιερ ένεκα 
πρός την άγωνίαν άπεδύσατο τούτην, καί τοντ' άχρεϊον 
δν φανή.

2. Φΐ]θί τοίη'ν αυτός έν τή προδεωρίρ χάν τοϊς πρός 
20 ή μάς λόγοις ώς, «δει νυν είπεϊν πρός τί μοι τείνονσιν ο!

περί τούτων λόγοι* έσχεψάμην πώς &ν εϊη ένί λόγφ άπαντας 
άνασκενάσαι χαϊ δεϊξαι σοφίσματα τούς νπό Λατίνων γινο
μένους συλλογισμούς. 'Εώρων οδν δυνατόν δν τούτου τυχειν 
εϊ τις οϊος τ' εϊη δειξαι τούτους μήτε διαλεκτικούς όντας 

25 μήτε άποδειχττκούς· <Ша τό μέν μη είναι αντονς διαλεκτι
κούς προχειρότατον ήν μοι δειςαι, δηλώοαντι μόνον ώς δ 
λαιιδάνσνοιν έπίοης ήμϊν άμφνοδητεϊται τφ  ουμπεράσματι· 
τό δέ μή είναι άποδειχττκούς άδύνατον δΛεος ήν δεϊξαι ονγ- 1 2

1. Πρόκειται διό τήν Прбс ΆκΙνδυνον Α' ή όποΙα όντόκρουβ τήν 
διδασκαλίαν т^с tanopcOocttC καί έκ τοΟ ΥΙοΟ.

2. ΤοΟ όνηλατινικοΟ συγγράμματος τοΟ Βαρλαάμ, ΚωδιΕ Parts 
gr. 1278. ψ. 77.
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ΟΤΙ ΕΣΤΙΝ ΕΦ’ ΩΝ Α Π Ο Δ Ε ΙΙΙΣ  ΤΩΝ ΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΟΤΙ ΚΥΡΙΩΣ
ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΥΤΗ

1. Τής μέν δυαρχίας τό θέμα έφυγεν άπό τήν μέσην' 
διότι έξεκόπη άπό τούς λόγους τοϋ φιλοσόφου και έφερε 
καρπόν ό ίδικός μας λόγος συμπαρατασσόμενος μέ τό εύ- 
σεβές κήρυγμα τής μοναρχίας1. Τό δέ θέμα περί τής ύπέρ 
άπόδειξιν καταστάσεως των θείων κατά τόν Άριστοτέλην 
δέν θέλει κάπως νά γίνη πειστικόν μέ τόν λόγον. "Α ς  γίνη 
λοιπόν τούτο καί πάλιν ύπόθεσις λόγου μας καί άς δώσω- 
μεν όφορμήν νά γίνη φίλοσοφώτερος έαυτοϋ ό φιλόσοφος. 
Πρώτον λοιπόν πρέπει νά άποδειχθή άτι άκρίτως άπαντά* 
ται είς τούς λόγους του Πρός Λατίνους άτι δέν ύπάρχει 
διά τίποτε άπό τά θεία άπόδειζις, καί άτι όλος ό άγών του 
δέν κατατείνει πρός κανέν τέλος έντελώς. Πράγματι άν 
γίνη τούτο όλοφόνερον, άν δχι τίποτε άλλο, τουλάχιστον 
διά τά άτι δέν θά θέλη νά ματαιολογή θά άποφύγπ τήν 
άντίρρπσιν’ θά είναι δέ όλοφάνερον εύθύς μόλις μάθωμεν 
άπό έκεϊνον διά ποιον λόγον άπεδύθη δΓ αυτόν τόν όγώ- 
να, καί τούτο φανή άνωφελές.

2. Λέγει λοιπόν αύτός είς τήν προθεωρίαν” καί είς 
τούς πρός ήμάς λόγους άτι, «πρέπει λοιπόν νά εΐπω είς τί 
άποθλέπουν οί περί τούτων λόγοι μου* έσκέφθην πώς θά 
ήτο δυνατόν μέ ένα λόγον νά άνασκευάσωμεν καί δείζωμεν 
άτι είναι σοφίσματα οί ύπό Λατίνων γινόμενοι συλλογισμοί. 
"Εβλεπα λοιπόν άτι τούτο ήτο δυνατόν νά έπιτύχπ, έάν 
ήδύνατο κανείς νά άποδείΕπ άτι ούτοι δέν είναι ούτε δια
λεκτικοί ούτε άποδεικτικοί. ’Αλλά τά νά άποδείζω άτι δέν 
είναι διαλεκτικοί ήτο εύκολώτερον. άφοϋ δηλώσω άτι τά 
δεδομένα άμφίσβητούνται άπό ήμάς έζ ίσου μέ τό συμπέ
ρασμα τό νά άποδείζω δέ άτι δέν είναι άποδεικτικοί ήτο
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χωρήσαντι δυνατόν είναι άποδεικτεκώς έπϊ των 'δείων ουλ- 
λογίοαοΰαιη. Σκέψαι τί λέγεις, ώ φιλόσοφε· προχειρότατον 
fjv οοι ιδέΐξαι ηάντας τους υπό Λατίνων υπέρ τον οικείου 
δόγματος ουλλογιστικώς τιροτεινομένονς λόγους τάς ηρο- 

5 τάσεις ίχοντας έηίοης άμφισόητουμένας τφ συμπεράοματι 
και άγωνιρς μη τους ονλλογωμους τούτους άφέμενοι του 
διαλεκτικούς καλεϊν Αποδεικτικούς προοαγορεύοωσι καί είς 
Απορίαν την έσχάτην περιστήσωσί σε; Καϊ έοτι Αποδεικτικόν 
ή είναι ή δσκείν συλλογισμόν τόν τάς προτάσεις αψφιοδη- 

10 ιουμένας έχοννα, καϊ ταντα έηίσης τφ  σνμηεράοματι;
3. Τ ί ποτέ των παιδείρ λόγων συντεδραμμένων ή και 

των μετρίως ήμμένων ταντης άουτ* είποι; Σοφίσματα γάρ 
δδειξας, ώς αυτός έχει λέγεις, τους συλλογισμούς αυτών 
όντας άηαντας· εϊια δέδοεκας μη τους σοφιστικούς όντας

15 έξεληλεγμένους Αποδειχτικούς είναι φώσι; Καϊ έστι ιόν 
σοφιστικόν Αποδειχτικόν άλως είναι; Ταύιόν τι ηέπονϋας, 
ώγαδέ, ώσπερ &ν τις, ύηό γην ήλιου καϊ σελήνης δντων, 
τό τον χρόνου τούτο μέρος έν όαδει οκότει διανύειν έλεγε 
τους ύηέρ γην, ώς κα ί τον τής σελήνης φωτός έστερημέ- 

20 νους, είτ* έδεδίει μή τό οταδερόν είναι τούτο τής ήμέρας 
φώσι καί ούτω ψευδό με νον άηελέγζωοιν αυτόν συλλογι
σμόν γάρ μή διαλεκτικόν μέν δειχνύμενον, ώς τούτου κρείτ- 
τονα έστιν άτιοδεικτικόν ύπολαδεϊν, ώς δέ χείρω του δια
λεκτικού, τών Αδυνάτων οίηδήναί ποτέ τι να τούτον άποδει- 

25 χτιχόν, ώασιερ χαΐ άέρα πανοελήνου μέν ννχτός φανότερον 
έοτιν δπολαδείν ήμέραν, σκοτεινότερον δ* ούκ έστι.

4. Τούτο τοίνυν πρός αυτούς εΐηόντα σε χρήν άπηλλ.ά- 
χδαι πραγμάτων συ δ* έκ τών οδχ ήττον Ασαφών, μάλλον 
δό σαφώς ψευδών, τά ψευδή σνναγαγόντας άηελέγξας, είια

30 φοάηδείς μή δκ ψευδών άηοδεικτβκώς δόζωσι συναγαγεϊν,

3. Βαρλαάμ, Πράα Παλαμόν Α \  U 6. Q. SchirO, ο. 265.
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έvτελώc άδύνατον, άν έδεχόμην ότι κατ’ άρχήν είναι δυ
νατόν νά συλλογισθώμεν έπί των θείων*. Σκέψου, τί λέ
γεις, ώ φιλόσοφε εύκολώτατον σοϋ ήτο νά όποδείξηα ότι 
όλοι oi υπό Λατίνων υπέρ той οίκείου δόγματος προτεινό- 
μενοι συλλογιστικοί λόγοι έχουν τός προτάσεις έξ ίσου 
όμφισβητουμένας μέ τό συμπέρασμα, καί άγωνιφς μήπως, 
παραιτούμενοι νά καλούν διαλεκτικούς τούς συλλογιστι
κούς τούτους, τούς άποκαλέσουν άποδεικτικούς καί σέ όδη- 
γήσουν εις τό έσχατον άδιέξοδον; Καί είναι δυνατόν νά 
είναι ή νά φαίνεται συλλογισμός έκεϊνος ό όποιος έχει 
όμφισβητουμένας τάς προτάσεις, καί μάλιστα έξ ίσου μέ 
τό συμπέρασμα;

3. Ποιος άπό τούς άνατραφέντας μαζί μέ τήν παιδείαν 
των λόγων ή καί των μετρίως γευθέντων θύτης θά εϊπη 
ποτέ τούτο; Διότι έδειξες, όπως σύ ό ίδιος λέγεις έκεϊ, 
δτι οί συλλογισμοί αύτών όλοι είναι σοφίσματα’ παρά ταϋτα 
φοβείσαι μήπως είπουν άποδεικτικούς αύτούς οί όποιοι 
έφανερώθη δτι είναι σοφιστικοί; Καί είναι καθόλου δυνα
τόν ό σοφιστικός νά είναι άποδεικτικός; Τό ίδιον έπαθες, 
ώ άγαθέ, ώσάν κανείς νά έλεγεν, όταν ό ήλιος καί ή σε
λήνη είναι κάτω άπό τήν γην, δτι οί ύπέρ τήν γήν ευρισκό
μενοι διανύουν τό μέρος τούτο είς βαθύ σκότος, ώστε νά 
στερούνται καί τού φωτός τής σελήνης, έπειτα δέ νά έφο- 
βεϊτο μήπως είπουν δτι τούτο είναι μεσημβρία, καί οδτω 
τόν αποδείξουν ψευδόμενον. Πράγματι όταν είς συλλογι
σμός δεικνύεται μή διαλεκτικός, τόν άνώτερον τούτου εί
ναι δυνατόν νά έκλάβωμεν άποδεικτικόν, τόν χειρότερον δέ 
τούτου είναι άπό τά άδύνατα νά θεωρήση κανείς ποτέ άπο- 
δεικτικόν, όπως καί τήν ότμοσφαϊραν, δταν είναι φωτεινο- 
τέρα άπό τήν πανσέληνον νύκτα είναι δυνατόν νά έκλάβης 
ώς ήμέραν, σκοτεινότερον όμως δέν είναι δυνατόν.

4. Τούτο λοιπόν έπρεπε νά εϊππς πρός αύτούς, ώστε 
νά άπαλλαγης άπό ένοχλήσεις. Έσύ δέ άπό τά όχι όλιγώ- 
τερον άσαφή. μάλλον δέ σαφώς ψευδή, άφού ήλεγξες αυ
τούς οί όποιοι συνήγαγον τά ψευδή, έπειτα φοβηθείς μή
πως φανούν δτι άπό ψευδή συνήγαγον άποδεικτικώς, πε·



518 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ПАЛАМА

είς ιό μηδεμίαν όπόδειξιν έπί ιών δείων είναι λέγειν εις 
Ανάγκην φλδες καί ήμϊν άντιλέγειν άχρατώς λέγονσιν ώς 
ιά μύν ·ιών δείων ούτως έοιίν έμφανή κατά ιάς ιών τιατέ- 
ρων παραδόσεις, ώς καί ϊέπαφην είναι ιούιων και άπόδει- 

5 ξιν καί έπισιήμην, τά δέ, μη όχι υπέρ Επαφήν και άπόδει- 
ζιν καί δπιοτήμην, άλλα καί υπέρ ιόν νοερώς όρώντα νονν 
καί νπόρ ιόν καί αύιάς ιάς νοεράς ένεργείας νπεραναδόν- 
τα καί καιά άπόπανσιν πόσης Αντιληπτικής δννάμεως χά- 
ριιι όρρήιφ ύπερηνωμένον ιοϊς άπερινοήτοις.

10 5. Συμβαίνει ιοίννν έξ ών ό φιλόσοφος 6ίρ μέν, ώς
αύιός φηοιν, νπέσιη δ* όμως ανεπίληπτους είναι ιούς πρός 
αύιόν παρά Ααιίνων είρημένους άπανιας συλλογισμούς■ σνν- 
αναιρούνιαι γάρ ιονιοις και* αύιόν αί παιερικαι παραδό
σεις. ’Έοιχε ιοιγαροϋν έανιού καιαγινώσχειν ώς μη δυ- 

15 νηδένιος άπελέγξαι ιονιους. ΕΙ γάρ τούτο δννηδείς ήπί- 
σ:ατο, πώς άν έφοβήδη μη άποδεΜίιχονς ιούς οοφισιιχυνς 
καλέσωσιν, είπεν όν ιις ιών άλ'λοιρίων έγώ δ* ον ιούιο φαί- 
ην &ν μάλλον μέν οδν καί όνιώμενος διι ιό κάλλος άμαυροϊ 
καί λωδάται mfj δυνάμει ιών λόγων έκείνων, ώς εκποδών 

20 γένοιιο καί τούτο ιό ακώλον ιόν περί τούτον λόγον έποιη- 
σάμην. Ό  δέ, καιά ιού καδαίρονιος ώς καδαιροννιος δρ- 
γιοδείς, προσκόπιων έπέδωκεν. Ούκονν δκ ιης ιών άιιι- 
ιειατ/μένων βιασδέντα δννάμεως ιούιο πσδειν αύιόν οϊο- 
μαι, χ&ν αύιός ιονιο λέγη, <Ш* ώς ιά δεια μη μεμνημένον 

25 Ακριβώς χαί τφ δοκειν ίχειν έδέλειν ιην περί λόγους κα
ι ά παν ιός προεδρείαν άπό τον διδασκαλ.είον ιής ματαιότη- 
ιος δεολογοί'ντα ·χαΙ ιών Άρισιοιέλονς τεχνών ιην ковко— 
τεχνίαν έν ιοϊς ιοιονιοις λόγοις δπιδεικννμενον.

6. Έντενδεν *Αριοιοιέλην ιε καί Πλάιωνα, Σωκράτην 
30 ιε καί Πν&αγόραν καί βσοι και' αύιούς διά δανμαιος ποι- 

εϊιαι ώς «ιην δείαν χαιανενοηκόιας υπεροχήν» καί προα- 
γαγών αύ:ονς είς μέσον διηγονμένονς περί νοερού φωιός

ή, Ρορλαόμ Прбс Παλαμβν A ', О Д  QL $chird, q. 290.



В ΠΡΟΣ ВАРЛААМ 519

ριήλθες εις άνάγκην νά λέγπς ότι δέν ύπόρχει καμμία 
άπόδειξις έπ'ι των θείων καί νά άντιλέγπς πράα ήμάς, λέ
γοντας ότι άλλα μέν άπό τά θεία είναι τόσον έμφανή κατά 
τάς παραδόσεις των πατέρων, ώστε καί έπαφή των νά ύ- 
πάρχπ καί άπόδειξις καί γνώσις, άλλά δέ είναι όχι όπλώς 
έπάνω άπό έπαφήν καί άπόδειξιν καί γνώσιν, άλλά καί 
έπόνω άπό τάν νοερώς θλέποντα νουν καί έπάνω όπά τόν 
ύπερβάντα καί αύτάς τάς νοεράς ένεργείας καί διά κατα- 
παύσεως πόσης άντιληπτικής δυνάμεως ύπερηνωμένον κα
τά άρρητον χόριν μέ τά άκατάληπτα.

5. Συμβαίνει λοιπόν άπό όσα, μέ δυσκολίαν μέν όπωσ- 
δήποτε όμως, ύπεστήριξεν ό φιλόσοφος4, ότι όλοι οΙ πράς 
αύτάν λεχθέντες άπό τούς Λατίνους συλλογισμοί είναι άνε- 
πίληπτοι διότι μέ αύτούς συναναιροϋνται κατ' αυτόν αί 
πατερικαί παραδόσεις. Φαίνεται λοιπόν νά κατήγορό έαυ- 
τάν ώς μή δυνηθέντα νά τούς άπελέγΕη. Διότι έάν έγνώρι- 
ςεν ότι ήδυνήθη, πώς θά έφοβείτο μή τυχόν καλέσουν 
άποδεικτικούς τούς σοφιστικούς, θά έλεγε κάποιος άπό 
τούς ξένους’ έγώ δέ δέν θά έλεγα τούτο, άλλά μάλλον, 
στενοχωρούμενος διότι τό κάλλος έξασθενεί καί καταστρέ- 
φεται μέ τήν δύναμιν τών λόγων έκείνων, έκαμα τόν λό
γον περί τούτου, διά νά παραμερισθή καί τούτο τό πρόσκομ
μα. Εκείνος δέ, όργισθείς κατά τού καθαίροντος, ώς 
καθαιρούντος, συνέχισε νά προσκόπτη. Δ έν  νομίΖω λοιπόν 
ότι έπαθε τούτο διότι έξεβιόσθη άπό τήν δύναμιν τών άντιρ- 
ρήσεων, έστω καί όν αυτός λέγη τούτο, άλλά διότι δέν εί
ναι άκριβώς μυημένος εις τά θεία καί διότι λόγψ τού ότι 
φαίνεται νά θέλη νά έχπ άπέναντι όλων τήν πρωτοκαθε
δρίαν εις τούς λόγους θεολογεί βάσει τής διδασκαλίας τής 
ματαιότητος καί έπιδεικνύει τήν κακοτεχνίαν τών άριστο- 
τελίκών τεχνών είς τούς τοιούτους λόγους.

6. Διά τούτο φέρει τάν Άριστοτέλην καί τόν Πλάτωνα, 
τόν Σωκράτην καί τόν Πυθαγόραν καί τούς όμόφρονός 
των κατά τρόπον θαυμαστόν ώς «κατανοήσαντος τήν θείαν 
ύπεροχήν» καί, άφοϋ τούς προσαγόγη · ίς  τό μέσον νά διη- 
γηθούν περί νοερού φωτός καί ούρανίου θέας καί άπλών
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καί δέας ουρανίου καί θεωριών άηλών και άμερών, αυτός 
περί ανιών & ούδείς под* έτερος των ήμετέρων έπιψηφί- 
ζεταν «ταύτα» γάρ, φησίν, «άκούων αυτών λεγόντων, ού 
δύναμαι μη καί αντονς гтд Θεόν πεφωτισδαι λέγειν»· ών 

5 έκαστον iv  <τφ σιρός ανιόν μοι προτέρφ Καθ' Ελληνικής νοε- 
ράς έποψίας διαρκώς έξελήλεγχιαι λόγφ. 'Εντεύθεν ιούς 
Λατίνους οϋκ άλλως Εξελέγχει ή άπό τον λέγειν δτι οι 
συλλογισμοί αύτών οϋιε διαλεκτικοί είοι κατά τάς Άριστο- 
τέλους παραδόσεις ούτε άποδεικτικοί, μη είδώς, ώς έοικεν, 

ΙΟδιι πάντες ή οί πλεΐατοι συλλογισμοί έπί τών θείων ούτε 
διαλεκτικοί είσιν ούτε άποδεικτικοί' πώς γάρ οϊ γε ουδέ 
σνλλογιοίΛοί είοι κατά τάς Άριοταιέλονς παραδόσεις, ώς 
έδείξαμεν έν τφ προτέρφ λόγφ καί νυν αύθις, τον λόγου 
προϊόντος καί τον θεόν διδόντος, δείξομεν;

15 7. Α Εντεύθεν τους ήμειέρονς κατά Λατίνων λόγους
παντί τρόπφ πειράται άκυρουν, ώς μη μόνον δοκοίη θεο
λόγος, άλλα καί μόνος άρτίως έπί γης. Περί μέν γάρ 
άιπσδείξεως Ισως όφορμής έλάβετό τίνος, περί δέ τών άλ
λων τις αύτφ λόγος τοις τφ ενσεδει οννηγοροΰοιν άντιχεϊ- 

20 σθαι λόγοις; Άκονων γάρ ό σοφός οϋτος ήμών λεγόντων, 
ώς οθ διά μέσης θεότητος έπί θεότητα ήλθεν δ Θεός την 
φύσει, <Ш<& την δέσει τε καί χάριτι, και ώς, εΐ πρός την 
πρώτην αιτίαν ώσπερ τά τον μονογενούς οϋτω καί τά του 
Πνεύματος άναφέρεται, τοιγαρουν ιό Πνεύμα άμέσως ά- 

25 ναφέρεται 7ΐρός ιόν Πατέρα, εί δέ άμέσως άναφέρεται 
καί άμέσως Εκπορεύεται, καί ώς, εί γεννάται 6 ΥΙός έχ 
μόνον τον Πατρός, »αί τό Πνεύμα έκ μόνου τού Πατρός 
Εκπορεύεται, καί γάρ άμοίως ταντ* έκ τον Πατρός, πλήν 
τον τρόπον τής θπάρξεως, πρός δέ κάκ τών ύστερον όμοίως 

30 τεθεολογημένων τά προαιωνίως κατά τονθ* όμοίως Υπάρ
χοντα δεικνύντων καί προαγαγόντων τους είπόντας δτι, 
«ώς ό ΥΙός έστιν έκ τον Πατρός οϋτω καί τό Πνεύμα έκ

5. ΑΟτόβι. ο. 202.
0, ΊξηιστοΚ  ̂ Πρός Βαρλοόμ A .
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καί άμερίστων θεωριών, αύτός όποδίδει εις αύτούς πράγμα
τα τά όποϊα κανείς ποτέ όπό τούς ίδικούς μας δέν τους 
απέδωσε. Διότι, λέγει, «ταϋτα όκούων αύτούς νά λέγουν, 
δέν δύναμαι νά μή λέγω ότι καί αύτοί έχουν φωτισθή ύπό 
τοϋ Θεού»*. Όλα αύτά καθ’ έκαστον έχουν έζελεγχθή έπι- 
μόνως είς τόν πρός αύτόν προηγούμενόν μου λόγον Κατά 
ελληνικής νοερός έποψίας*. Διά τούτο δέν έδελέγχει τούς 
Λατίνους κατ’ άλλον τρόπον παρά μέ τό νά λέγη ότι Ы 
συλλογισμοί αύτών δέν είναι ούτε διαλεκτικοί κατά τάς 
παραδόσεις τοϋ Αριστοτέλους ούτε άποδεικτικοί, μή γνω
ρίμων, όπως φαίνεται, ότι όλοι ή οί περισσότεροι συλλογι
σμοί έπί των θείων δέν είναι ούτε διαλεκτικοί ούτε άποδει- 
κτικοί. Πώς δέ αύτοί οί όποιοι δέν είναι ούτε κάν συλλογι
σμοί κατά τάς παραδόσεις τού Αριστοτέλους, όπως έδεί- 
ξαμεν είς τόν προηγούμενον λόγον καί τώρα πάλιν, καθώς 
θά προχωρη ό λόγος καί θά δίδη ό Θεός, θά δείξωμεν;

7. Διά τούτο προσπαθεί μέ πάντα τρόπον νά έκμηδε- 
νίση τούς ίδικούς μας Κατά Λατίνων λόγους, ώστε νά μή 
φαίνεται μόνον ότι είναι θεολόγος, άλλά καί ότι είναι μό
νος έπί τής γής τελευταίως. Διότι περί μέν τής άποδείξεως 
ίσως έλαβε κάποιαν άφορμήν, περί δέ τών άλλων, ποιος 
λόγος ύπάρχει νά όντίκειται είς τούς λόγους οΐ όποιοι 
συνηγορούν είς τήν εύσέβειαν; Άκούων δηλαδή ήμάς ό 
σοφός οϋτος νά λέγωμεν ότι ό θεάς δέν ήλθε διά μέσης 
θεότητος είς τήν θεότητα, κατά τήν φυσικήν άποστολήν, 
άλλά κατά τήν θέσει καί χόριν, καί ότι, έάν πρός τήν πρώ- 
την αιτίαν άναφέρωνται όπως καί τά τοϋ μονογενούς ΥΙού 
οϋτω καί τά τού Πνεύματος, έπομένως τό Πνεύμα όναφέ- 
ρεται άμέσως πρός τόν Πατέρα, έάν δέ άναφέρεται άμέ- 
σως, καί έκπορεύεται άμέσως, καί ότι, έάν ό Υίός γεννόται 
όπά μόνον τόν Πατέρα καί τό Πνεύμα έκπορεύεται άπό 
μόνον τόν Πατέρα, διότι ταϋτα προέρχονται όμοίως έκ 
τού Πστρός. πλήν τοϋ τρόπου ύπάρδεως* όκούων έπίοης 
ότι δεικνύομεν καί άπό τά ύστερον όμοίως θεολογημένα 
ότι τά προαιώνια έχουν κατά τούτο όμοίως καί ότι παρου- 
σιόΖομεν τούς είπόντσς ότι, «όπως ό Υίός είναι έκ τού Πα-
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Πατρός, ηλήν τον τόν μέν είναι γεννητώς, τό δέ έκπο- 
ρεντώς», και αύύις, mi μη προσαγορεύεται τό Πνεύμα ών 
ό ΥΙός, πλήν γεννήοεως, καί πάντα boa τον Υίον, καί τον 
Πνεύματος, τάήν της υΐάιητος, καί πάντα boa 6 ΥΙός, чш 

5 ιό Πνεύμα, 7ΐλήν γεννήοεως», καί τούτο τηρητέον έν άπασι 
τοϊς έπ* ανιών λεγαμένοις, προσέτι, καί διά τής είς άτοπον 
άπαγωγής έξελεγχόντων τους μή έκ μόνον τον Πατρός 
έκπορενόμενον τό Πνεύμα δογματίζοτπας καί δετκνύντων 
ώς ούδέ ό ΥΙός έκ μόνον τον Πατρός &ν έϊη, εΐ μή καί το 

10 Πνεύμα, ταύδ' άπαντα καί τύ ε ϊο ΰ δ τερ α  τφ λόγφ παντί 
περιηχούμενα παρ' ούδέν έκεινος έέμενος «τό ζητονμενόν» 
φηοιν «άξιοϊς».

8. Πώς όξιονμεν τό ζητούμενον διά πολλών καί πολ
λούς ήμϊν όεί ξάντες σνμμαρτνρούντας δτι πλήν του τρόπον 

15 τής ύπάρξεως, δηλαδή έκπορεύοεώς ιε καί γεννήοεως, ώς 
ό ΥΙός έοτιν έκ τον Πατρός ούτω καί ιό Πνεύμα έκ IΙα
τρός, καί ούτω σαφές καί άνεξέλεγκτον προ&έντες αίτιον 
τον συμπεράσματος; «\4ДД* £όει», φηοΐ, «δειξαι bit ovkc έκ 
τοΰ Υίον». Παρίημι τοίννν δι* δοων ό λόγος τούτο προίών 

20 άπέδειξεν άλλη τό «ούκ έκ τον Υίον» ού ταντόν τφ αέκ 
μόνου τον Πατρός»; Εί γάρ ούκ έκ τον Υίον τό Πνεύμα, 
έκ μόνου τον Πατρός, καί εί έκ μόνον τον Πατρός, ούχί 
καί έκ τού Υίον, καί τοοούτον ίσορρόπως δχονσι πρός άλ- 
ληλα ώς 'έν πάοι τοϊς λόγοις δι* ών συνάγεται μή είναι 

25 καί έκ τον Υίον τό Πνεύμα τό άγιον, εϊ τις άντί τούτου 
τό έκ μόνον τού Πατρός είναι συμπέρασμα τιύείη, μηδέν α>· 
διαφέρειν. Ε ί τοίννν τούδ* ούτως έχει, ώσπερ ούν έχει, 
τούτ* αύτό έδείξαμεν δτι ούχί καί έκ τού Υίον τό /7vcrua 
ιό άγιον, έκ μόνου δεδειχότες τούτο τον Πατρός έκπορενό- 

30 μενον εί δ* έπί τον Υίον σνννοεϊται εύδνς τό *ούκ έξ άλλον' 
διά τό σύνεγγυς, ώς χα ί αύτός λέγεις, κάπί τον Πνεύματος 7 8

5 2 2

7. ΓρηγορΙου θβολόγου, Ομιλία 30 ,12 .
8. ΓρηγορΙου θεολόγου, ΌμιλΙο 41 ,9 .
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трбс, οΰτω και τό Πνεϋμα είναι έκ той Πατρός, πλήν τοΟ 
ότι αύτός μέν γεννητώς, τοϋτο δέ έκπορευτώς»7, καί πά
λιν, «διατί νά μή όποδίδωνται εις τό Πνεύμα όσα είς τόν 
ΥΙόν, πλήν τής γεννήσεως* καί όλα όσα είναι τού Υίού, 
είναι καί τού Πνεύματος, πλήν τής υίότητος, καί όλα όσα 
έχει ό Υίός. έχει καί τό Πνεϋμα, πλήν τής γεννήσεως»* 
(καί τοϋτο πρέπει νά τηρηθή είς όλα τό λεγάμενα έπ’ αυ
τών) , προσέτι δέ ότι έξελέγχομεν διά τής είς δτοπον άπα- 
γωγής τους δογματίζοντας ότι τό Πνεϋμα δέν έκπορεύε- 
ται έκ μόνου τοϋ Πατρός καί δεικνύομεν ότι οϋτε ό Υίός 
θό ήτο έκ μόνου τοϋ Πατρός, έκτός έάν είναι καί τό Πνεύ
μα* όλα αυτό και πολλά άλλα όκουόμενα είς δλον τόν λό
γον έκεϊνος δέν έλαβε καθόλου Cm’ δψιν καί λέγει δτι 
«θεωρείς δεδομένον τό Ζητούμενον».

8. Πώς λαμβάνομεν ώς δεδομένον τό Ζητούμενον, 
άφοϋ έδείξαμεν διά μακρών καί παρουσιάσαμεν πολλούς 
συμμαρτυροϋντας μέ ήμδς, δτι πλήν τοϋ τρόπου τής ύπάρ- 
ξεως, δηλαδή έκπορεύσεως καί γεννήσεως, όπως ό Υίός 
είναι έκ τοϋ Πατρός, οϋτω καί τό Πνεϋμα είναι έκ Πα
τρός, καί έθέσαμεν τόσον σαφές καί βάσιμον αίτιον ώς 
πρότασιν τοϋ συμπεράσματος; «Άλλ' έπρεπε», λέγει, «νά 
δείξης ότι δέν είναι έκ τοϋ Υίοϋ». Παραλείπω λοιπόν έκεϊ- 
να διά τών όποίων είς τήν άνάπτυξίν του άπέδειξε τοϋτο 
ό λόγος* άλλά τό «δχι έκ τοϋ Υίοϋ» δέν είναι τό ίδιον μέ 
τό «έκ μόνου τοϋ Πατρός»; Διότι έάν τό Πνεϋμα δέν εί
ναι έκ τοϋ Υίοϋ, είναι έκ μόνου τοϋ Πατρός, καί έάν είναι 
έκ μόνου τοϋ Πατρός. δέν είναι καί έκ τοϋ Υίοϋ, καί τόσον 
ισόρροποι είναι μεταξύ των αί προτάσεις αύταί, ώστε έάν 
είς όλους τους λόγους, άπό τούς όποίους συνάγεται δτι τό 
άγιον Πνεϋμα δέν είναι καί έκ τοϋ Υίοϋ, θέση κανείς άντί 
τούτου τό συμπέρασμα δτι είναι έκ μόνου τοϋ Πατρός, δέν 
θά διαφέρη κατά τίποτε. Έάν λοιπόν τοϋτο είναι ούτως, 
δπως βεβαίως είναι, έδείξαμεν άκριβώς τοϋτο. δτι τό άγιον 
Πνεϋμα δέν είναι καί έκ τοϋ Υίοϋ, άφοϋ έχομεν δείξει δτι 
τοϋτο έκπορεύεται έκ μόνου τοϋ Πατρός. Έάν δέ έπί τοϋ 
Υίοϋ συνεννοήτσι άμέσως τό «δχι άπό άλλον» λόγψ τής
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οδν όιιοίως ονννοεϊται, καί τό ζητούμενο? έχομεν καί ok 
υπό йог οίκείων κάντανδα έξεληλεγμένον λόγων καϊ τοις 
ήμετέροις ακοντα συνηγορούντα λόγοις. Ε ϊ dk καί αύτάΰεν 
εύρηται τό δείγμα, δαυμάσαι έδει της αλητείας τό έμφα- 

δ νές καϊ ίου συτηγόρου λόγον την δύναμιν.
9. *Ο δέ μηδέν ίχων έγκαλεΧν υπδ τής έπΐ τφ μόνος 

είναι τι δοκεΐν άκαίρου φιλοτιμίας τοις έκ του διδασκαλείου 
τής ματαιότητος και καδ* ήμών ώσπερ κατά των έτεροδό- 
ξων χρήται· (διαοτέλλειν γάρ των δνοοεδών τους εύοεόεϊς

10 δ φδόνος ούκ εΐωδε), διό καί τό φανερόν τόληδους σνσκιά- 
ζειν πειράται και λαδεϊν οιεται, τής τέχτ*ης, μάλλον δέ τής 
κακοτεχνίας, τό μέλαν περιχεόμενος. Έντενδεν μηδ* είναι 
άπόδειξιν έπ* ούδειδς των δείων άρτι πρώτος των έκ του 
παντός αΐώνος δεολόγων καί έξεΰρε καϊ άπεφήνατο. Διατί, 

15 ώ φιλόσοφε; \4ΛΑ' είπεν &ν, εϊ παρην, έπισκώψας ήμάς 
πρότερον τής άμαδίας ένεκεν, ώσπερ είονδε, μάλλον δέ τής 
δυομαδείας, ώς «έπεί τό δειον υπέρ έπιοτήμην τέ έστι κα\ 
νουν και δόξαν, άϊοδηοίν τε πάσαν καί διάνοιαν καί έπα- 
φήν καί γνώοιν, καί τοντο δεικνυς έναγχος, κατά ποταμούς 

20 τφ λόγφ ρέων τονς μή ούτω κατέκλνοα φρονούντας».
10. Εύγε· <Ш* αιπίσχον π ροοερωτ ώμε νος υπό των Sen

na δίαν ήμών, καί ιοντο γάρ ούκ άπό φιλοσοφίας* «οΰ τοίννν 
έπιστήμη τέ έστι καί νόησις καί δόξα, φαντασία τε καί αί- 
σδηοις, τούτου δοτιν είναι καί алόδειξις»; Πάνν γε  &ν εϊ-

26 πεν, έπεί καί iotV ένεοτι κάν τοις έκείνον λόγοις. * Επειδή 
ταδδ' οντω προδιοψολόγηται, (movooy, ώ φιλόσοφε, τον ν- 
περανφκισμένον τών οών κατακλυσμών, Διονυσίου του με
γάλου λέγω, ιοί» τών δείων ονομάτων ύμνφδον, 6ς φηοι τήν 
αύτοσοηάαν έξνμνών ώς «d θεός »α* διά γνώοεωζ γινόό-

·. Βαρλαάμ, ПрЪе ΠολαμΟν Α , £κδ. Q. SchirO. σ. 250.
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έγώτητος, όπως καί σύ ό ίδιος λέγεις, καί έπί τοϋ Πνεύμα
τος λοιπόν συνεννοείται όμοίως, καί έχομεν τό Ζητούμε- 
νον καί σέ εύρίοκομεν έξηλεγμένον έδώ όπό τούς ίδικούς 
σου λόγους καί συνηγοροϋντα άκουσίως μέ τούς {δικούς 
μας λόγους. ’Εάν δέ καί όπό έδώ εΰρεθή τό δείγμα, έπρε
πε νά θαυμόσωμεν τό επιφανές τής άληθείας καί τήν δύ- 
ναμιν τοϋ συνηγόρου λόγου.

9. Εκείνος δέ μή έχων νά κατηγορήση τίποτε, έκ τής 
όμέτρου φιλοδοξίας διά τό ότι νομίΖει δτι μόνος αύτός 
είναι κάτι, χρησιμοποιεί τά έπιχειρήματα έκ τοϋ συστήμα
τος τής ματαιότητος καί έναντίον ήμών, όπως κατά των 
έτεροδόξων (διότι ό φθόνος δέν συνηθίΖει νά κόμη διά* 
κρισιν μεταξύ των δυσσεβών καί των εύσεβών), διό καί 
άποπειράται νά ουσκιάση τήν φανερόν άλήθειαν καί νομί- 
Ζει ότι διαφεύγει τήν προσοχήν περιχυθείς τήν μελανίαν 
τής τέχνης, μάλλον δέ τής κακοτεχνίας. Διά τούτο πρώτος 
αύτός τώρα άπό τούς θεολόγους όλων τών αιώνων άνε- 
κάλυψε καί άπεφάνθη ότι δέν υπάρχει άπόδειξις διά τίπο
τε άπό τά θεία. Διατί, ώ φιλόσοφε; ’Αλλά θά ήδύνατο νά 
είπη, άν παρίστατο, όφοϋ, όπως συνηθίζει, μας περιπαίξη 
προηγουμένως διά τήν άμάθειαν, μάλλον δέ τήν δυσμά- 
θειαν, δτι «έπειδή τό θειον είναι ύπεράνω έπιστήμης καί 
νοϋ καί δοξασίας, αίσθήσεως πόσης καί διανοίας καί έπο
ψής καί γνώσεως. τούτο δεικνύων προσψάτως, κατέκλυ- 
σα τούς διαφορετικά φρονοϋντας ρέων τόν λόγον κατά 
ποταμούς».

10. Εύγε. ’Αλλά όνέξου νά έρωτδσαι άπό ήμός τούς 
δυσμαθεϊς, διότι καί τούτο δέν είναι ξένον πρός τήν φιλο
σοφίαν' «δποιον λοιπόν ύπόκειται εις έπιστήμην καί νόησιν 
καί δοξασίαν, φαντασίαν καί αΐσθησιν, αυτό είναι δυνατόν 
νά έχη καί άπόδειξιν»; Βεβαίως, θά έλεγεν, έπειδή καί 
τούτο ένυπάρχει εις τούς λόγους έκείνου. Αφού τούτα έ
χουν προαυμφωνηθή ούτω, δκουσε, ώ φιλόσοφε, τόν εύρι- 
σκόμενον ύπεράνω τών κατακλυσμών σου, έννοώ Διονύ
σιον τόν μέγαν, τόν ύμνωδόν τών θείων όνομάτων, 6 όποι
ος έξυμνών τήν αύτοσοφίαν λέγει δτι «ό Θεός καί διό
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σκεται καί δι* άγνωσίας, και όοτιν αύτού και νόηοις καί 
λόγος καί έπιοτήμη καί έποψη καί άϊσϋησις καί δόξα καί 
ψαντανία καί όνομα καί τάλλα πάντα)). Ονκούν καί άπόδει- 
ξίς έοτίν αντον, τούτο μέν καί κατά τά σοί προδιω μολογη μένα, 

5 έχει γάρ καί τά ιών άποδεικτών άπαντα, τούτο δέ καί διά 
τδν ύατερον έπενηνεγμένον τφ άγίφ σνμπεριληπτικώτατον 
λόγον* «όστι» γάρ φησι <αον Θεού καί τάλλα πάντα», Sv δέ 
των πάντων καί ή όπόδειξις, ώστε καί άπόδειξίς έσην αντον.

11. Πρός <δέ τουτοις καί αί έναντίαι ϋέοεις των όνταw 
10 έπί Θεού λεγόμενοι άλλήλαις οϋκ έναντιοννται καί αί άφαι-

ρέοεις ούκ άνατρέπονοι τάς ϋέοεις· τά γάρ αντικείμενα κατά 
μίαν καί ένικην τανιότητος αϊτίαν άμα προέχει καί περιέχει, 
καί κατά τοντονί τοιγαρούν τδν λόγον, ει μη Έοτιν έπί των 
ϋείων άπόδειξίς καί όοτιν, έπ* ουόενός άρ* είναι ψάναι των 

15 ϋείων άπόδειξιν η παντός οϋκ άληϋές, (Ш* είναι μέν έπί 
τινων, ονκ είναι ό* έφ’ έτέρων. Τ ί γάρ έφεξης καί δ ϋεορ- 
οήμων οντος λέγει προϊών; «0 #τε νοείται τδ ϋεϊον, ούτε- 
λέγεται, ούτε όνομάζειαι, καί ούκ όστι и  των όντων, ονδέ 
Ιν τινι ιών όντων γινώοκεται». Τ ί ούν; Κατά τδν αυτόν 

20 τρόπον όοτι τε νόηοις αντον καί ((άλλα, καί ούτε νοείται, 
ούτε ёг τινι των όντων γινώοκεται; Πάντως καϋ’ έτερον 
τούτο ούν έσην, ό ημείς ψαμεν, ότι τά μέν των ϋείων γνωοτά 
έοτι καί άποδεικτά, τά δ' άγνωσιά τε καί άναπόόενκτα.

12. Σν δ' tjxtoia μεμνημένος τανϋ’ ώς όοικεν ούδενός 
25 ψής είναι των ϋείων γνώοιν ουδέ άπόδειξιν9 <Ша πίστιν

μόνηνt καϊ о(Ш τον μεγάλου Παύλον άκούεις, δς τοϊς άπι- 
οτοις ”Ελληοι λέγει «φανερόν είναι τό γνωστόν τον Θεού» 
καί ότι <tγνόντες τδν Θεόν, ούχ ώς Θεόν έδόξαοαν ή έοε- 
δάσϋηοαν», οϋδέ τήν τοϊς πισιοίς καί ϊρ γφ  ιήν πίστιν έπι- 

30 δεικννομένοις έγγινομένην άληϋη Θεού ϋεωρίαν, fjv έν εναγ-

10. Περί θείων Ονομάτων 7, 3.
11. Διονυσίου ‘Αρεοπαγίτου. Περί θείων Ονομάτων 7,3.
12. Ρωμ. 1, 16.
13. Ρωμ. 1, 21.



В ΠΡΟΣ ВАРЛААМ 527

γνώσεως γνωρίζεται καί δΓ άγνωσίας. και υπάρχει καί 
νόησις καί λόγος καί έπιστήμη καί έπαφή καί αΤσθησις καί 
δό£α καί φαντασία καί όνομα αύτοϋ, καί όλα τά άλλα»1*. 
Επομένως ύπάρχει καί όπόδειξις αύτοϋ. άφ’ ένός μέν κατά 
τά προωμολογημένα όπό σέ. διότι έχει καί όλα τά Ιδιώματα 
τών όποδεικτών. όφ’ έτέρου δέ έΕ αιτίας τοϋ τελευταίου 
προστεθέντος ύπό τοϋ άγίου συμπεριληπτικωτάτου λόγου' 
διότι λέγει, «ύπάρχουν τοϋ Θεοϋ καί όλα τά άλλα», έν δέ 
τών όλων είναι καί ή όπόδειΕις. ώστε καί άπόδειΕις άύτοϋ 
υπάρχει.

11. Πρός τούτοις δέ καί αΐ όντίθετοι θέσεις τών όντων 
χρησιμοποιούμενοι είς τόν Θεόν δέν έναντιώνονται είς 
άλλήλας καί αΙ όφαιρέσεις δέν όνατρέπουν τάς θέσεις' 
διότι τά άντιθετικά κατά μίαν καί ένιαίαν αίτίαν ταυτότη- 
τος προέχουν καί περιέχουν συγχρόνως, καί έπομένως 
κατά τήν τοποθέτησιν αυτήν, έάν δέν ύπάρχη άπόδειΕις 
έπί τών θείων καί συγχρόνως ύπάρχη. δέν είναι όρθόν το 
νό εΐπωμεν ότι δέν ύπάρχει διά κανέν έκ τών θείων άπό- 
δειΕις ή ότι ύπάρχει δΓ όλα, όλλά τό όρθόν είναι ότι ύπάρ- 
χει διά μερικά, δέν ύπάρχει δέ δΓ άλλα. Διότι τί λέγει είς 
τήν συνέχειαν ό θεορρήμων οΰτος; «Οϋτε νοείται τό θειον 
ούτε λέγεται οϋτε όνομάζεται, καί δέν είναι κάτι όπό τά 
όντα οϋτε γνωρίζεται είς κάτι άπό τά όντα»”. Τί συμβαίνει 
λοιπόν; Κατά τόν ίδιον τρόπον ύπάρχει νόησις αύτοϋ καί 
τό άλλα, καί συγχρόνως οϋτε νοείται οϋτε γνωρίζεται είς 
κάτι άπό τά όντα; ‘Οπωσδήποτε κατ’ άλλον. Τοϋτο λοιπόν 
είναι αύτό τό όποιον λέγομεν ήμείς, ότι άλλα μέν άπό τά 
θεία είναι γνωστά καί άποδεικτά, άλλα δέ άγνωστα καί 
δυσαπόδεικτα.

12. Σύ δέ, έλάχιστα μυημένος είς ταϋτα όπως φαίνε
ται, Ισχυρίζεσαι ότι δέν ύπάρχει διά κανέν έκ τών θείων 
γνώσις οϋτε όπόδειζις, άλλά μόνον πίστις, καί δέν άκούεις 
οϋτε τόν μέγαν Παύλον, ό όποιος λέγει είς τούς άπίστους 
” Ελληνας, «ότι τό γνωστόν τοϋ θεοϋ είναι φανερόν»** καί 
ότι «γνωρίσαντες τόν Θεόν, δέν έδόΕασαν ή έσεβάσθησαν 
ώς Θεόν»1*, οϋτε έδοκίμασες ή έπίστευσες τήν άναπτυσσο-
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γελίοις μακαρίζει ό  Κύριος, ή πέπονδας ή πεπίστενκας, δς 
τή πίστει μεγαλανχών, καίτοι τής πίοτεως ούσαν τέλος ή 
βραόεΐον ή βραβείου αρραβώνα διά τής Αγάπης ένεργον- 
μενον· εΐ γάρ πίοτις έπί των δείων μόνη, ούδ* ή δεωρία 

δ αϋτη Αληδής. ΕΙ δ* Αληδής, ώσπερ οΰν έστιν, άληδές δέ 
κάχεϊνο, δτι «θεόν ούδείς έώρακε πώποτε», τοντ* έστιν α- 
περ έφημεν ήμεϊς, δτι τά μέν των δείων δεωρητά έατι, 
τά δ’ ού.

13. Συ δέ ούδέ τό δεολογ ικόν έκεινό лот’ άναγνους έπέ- 
10 γνως, «είς θεός, ό έπί π ά ντω ν  και διά πάντων καί έν πά- 

οι», τό μέν Αρτι καταλαμβανόμενος, τό δέ ζητούμενος, ποτέ δέ 
δσον έοτί τυχόν καταληφδησόμενος· ο&δετο μέν γάρ σ κ ό τ ο ς  

Απόκρυψήν αντοϋ», καδά φηοιν ό ψαλμφδός, Αλλά και «έ
κ α ν α ν  αί Αοτραπαϊ αύτον τή οίκουμένη», καί ούδείς άνιπι- 

15 γνώμων έοτί τον θεόν, εΐ καί τινες έδελσκακονντες μη εί- 
δέναι προσποιούνται. Καί γάρ «ήλιός έατι δικαιοσύνης» πα- 
οι δαιμιλώς έπιλάμπανν «πονηροΐς τε καί Αγαδοϊς»* Αλλ* nl 
μέν διαίροντες τά βλέφαρα, τής ζωαρχικής Ακτινος έμφο- 
ροννται, οΐ δέ πονηροί μυοντες τάς όψεις, μη δ* Αμωογέπως 

20 είδέναι προσποιούνται καί τή έπ\ πλεϊστον Ανομιληοίψ τον 
φωτός είς την χοηά διάνοιαν πήρωσιν έκπίπτονοιν, δ κάπί 
των σωματικών όψεων σνμβαίνειν πέφνκεν. Εκείνος μέν- 
τοι τή περιονσίρ τής λαμπρότητος ούτε προσιδεΐν δλως ουγ- 
χωρεϊ и  να, διό καί υπέρ ίννοιάν έστι, καί ταύτη αύδις τή 

25 περιονοίρ χα ί μέχρι των Αμυδρώς όρώντων φδάνει καί τοϊς 
ζητονσιν έπιφαίνεται καί αύτοϊς τοϊς τών λογικών έοχάτοις, 
ώσπερ καί δ αίοδητός ήλιος κΑπί τάς Αμβλείας όψεις ένερ- 
γει, καίτοι διά τό ύπερβάλλον τής λαμπρότητες μηδέ προσα- 
τενίζειν δλως συγχωρών την αΖσδηοιν.

30 14. Καί μην εΐ μέν καταφατικώς μόνον ήν Αποδεικνυ-
ειν, είχεν Αν lira λόγον ίσως in * ούδενός τών δείων είναι * 18

14. Ματ6 . 5. 3.
15. Ίω. 1.18.
18. Έφ. 4.8.
17. Ψαλμ. 17. 11. Β* Βαο. 22.12.
18. Ψαλμ. 18.98,4.
19. Μαλαχ. 3,20.
20. Μστβ. 5.45.
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μένην εις τούς πιστούς και τούς έπιδεικνύοντας μέ ^ΡΥον 
τήν πίστιν άληθινήν θεωρίαν Θεού, τήν όποίαν μακαρίζει 
εις τά εύαγγέλια ό Κύριος14, έσύ ό όποιος μεγαλαυχείς διά 
τήν πίστιν, άν καί αύτή ή θεωρία της πίστεως είναι τέλος 
ή βραβεϊον ή άρραβών βραβείου ένεργούμενον διά της ά- 
γάπης. Εάν δέ είναι όληθινή, όπως πράγματι είναι, είναι 
άληθινάν καί έκεϊνο, ότι «κανείς ποτέ δέν είδε τάν θεόν»1*, 
δηλαδή συμβαίνει δ,τι εϊπομεν ήμεϊς, δτι μερικά μέν άπά 
τά θεία είναι θεωρητά, μερικά δέ δχι.

13. Σύ δέ δέν κατενάησες ποτέ ούτε έκεϊνο τά άπο- 
στολικόν τά άποϊον άνέγνωσες, «εις είναι ά θεάς, ά έπάνω 
δλων καί δΓ όλων καί είς όλα», έν μέρει μέν ήδη καταλαμ
βανόμενος, έν μέρει δέ Ζητούμενος, κάποτε δέ μέλλων νά 
κατανοηθη όσον  τά δυνατόν περισσότερον. Διότι «έθεσε 
μέν τά σκότος ώς τόπον όποκρύψεώς του», όπως λέγει 
ό ψαλμωδός1', όλλά καί «έλαμψαν είς τήν οίκουμένην αΙ 
άστραπαί αύτοϋ»1*, καί κανείς δέν είναι άδαής τού θεού, 
μολονότι κάποιοι έθελόκακοι προσποιούνται δτι δέν τάν γνω
ρίζουν. Διότι είναι «ήλιος τής δικαιοσύνης»1* λάμπων ήλου- 
σίως είς δλους «πονηρούς καί άγαθούς»**' όλλά οί μέν, 
άνοίγοντες τά βλέφαρα, πλημμυρίζονται άπά τήν Ζωαρχι
κήν άκτϊνα, οί δέ πονηροί, κλείοντες τούς όφθαλμούς, δέν 
προσποιούνται κατά κανένα τρόπον δτι γνωρίΖουν καί μέ 
τήν πολυχρόνιον άκοινωνησίαν πράς τά φώς καταντούν 
είς τήν διανοητικήν τύφλωσιν, πράγμα τά όποιον συμβαίνει 
φυσικώς καί έπί των σωματικών όψεων. Εκείνος όμως μέ 
τήν περίσσειαν τής λαμπράτητος δέν καταδέχεται ούτε νά 
κυττάΕη κάποιον, διά καί είναι υπέρ νάησιν καί μέ τήν Ιδίαν 
πάλιν περίσσειαν φθάνει μέχρι των άμυδρώς βλεπάντων 
καί φαίνεται είς τούς Ζητοϋντας καί είς αύτούς τούς έσχά- 
roufc τών λογικών, όπως καί ά αισθητός ήλιος ένεργεϊ καί 
είς τούς όμβλύοντας, μολονότι λόγω τής ύπερβολικής λαμ
πράτητος δέν συγχωρεϊ ούτε νά προσατενίση κανείς καθό
λου τά δργανον τής αίοθήοεως.

14. Βεβαίως άν μόνον τά καταφστικώς άποδεικνύειν 
ήτο δυνατόν, ίσως νά είχε κάποιαν θέσιν ά Ισχυρισμός δτι

24
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07ΐ6όειζiv‘ έπεί δέ καί άποφατνκώς άποδενκννειν ένι, τί φής; 
Ούκ άποδείξομεν ιόν πάντων κτίστην μηδέν είναι των κτι
στών; Ούκ άποδείξομεν τό άγαιδόν μηδενός αίτιον κακόν; 
Πρός δέ, εΐ μέν μηδέν ήν των κτιαμάτων υπέρ άπάδειξιν, 

6 καλώς &ν είπών πάντα τά ύεΐα υπέρ άπόδειξιν, μέγα τι 
φρονείς ώς υπέρ τους άλλους μεγαλύνων τον Θεόν έπεί 
δέ πολλά καί τών έπι γης δντων καί ήμιν έφικτών υπέρ 
άπάδειξιν δντα φαίνεται, πώς έντεΰδεν έκφανσις έσται τής 
δείας υπεροχής; Τής γάρ άποδείξεως ϊσμεν δεδαιοτέραν 

10 φύσει την έμπειρίαν ούσαν, ώστε καί αντη ύπέρ άπάδειξιν, 
καίτοι πάσα καί τέχνη καί έπιστήμη παρ’ αύτής έχει τάς 
άρχάς' σννηδροιομένη μέν άπό τών έν γενέσει καί φδορξ. 
πραγμάτων ή τέχνη, έπιστήμη δέ τισρά τών άεί λεγομένων 
ώσαντως έχειν. Έ πεί τοίνυν τοσαντα τών δντων ύπέρ άπύ- 

15 δειξιν πώς τό ύπέρ παν 6ν μεγαλννειν φήδης ύπέρ τους 
άλλους καί ύπέρ άπάδειξιν άποφηνάμενος τούτο; Τις γάρ 
μεγαλειάτης τοϊς ύπερκοσμίοις άγγέλοις ύπέρ τούς λέοντας 
δεδειχδαι την φύαιν καί τους έλέφαντας; Καί ήμεϊς γάρ 
την φύοιν ύπέρ αύτονς οί έγκόσμιοι καί τοσοντον άποδέον- 

20 τες τών άγγέλων έκείνων ούτω τοίνυν ούδέ μεγαλειότητα 
άν τις δεϊξαι Θεόν τφ δεϊξαι τούτον ύπέρ άττόδειξιν.

15. Ν φ  γάρ άληπτον τό δειον καί ύπέρ τά νφ ληπτά' 
πολλά δέ τών δντων καί νφ ληπτών έοτιν ύπέρ άπάδειξιν, 
ώστε τό δεϊον καί τον ύπέρ άπάδειξιν, ού ον φής, ύπερδάλ- 

20 λει άπαραδλήτοις καί άξνμδλήτοις ύπεροχαϊς, καί ό μεγαλύ- 
νειν άγαν οίάμενος тф ύπέρ τήν άριστοτελεκήν άπάδειξιν 
τά δεία λέγειν έλαδεν έαυτόν πρός τάναντία χωρών. Λιάπερ 
ημείς διά τής τών πατέρων ττοδηγίας άπάδειξιν τον ύπέρ 
άπάδειξιν εύράμενοι τούτον κρείττονα, τούτη τε μη τιάνδ' 

30 άτιΛώς, άλλ* έοτιν δ ιών δείοπ δηρώμενοι καί ύπέρ τούτην
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δέν ύπάρχει διά κανέν έκ των θείων άπόδειζις άφοϋ όμως 
είναι δυνατόν νά άποδεικνύωμεν καί όποφατικώς, τί λέγεις; 
Δέν θά άποδείζωμεν ότι ό κτίστης τών πάντων δέν είναι 
τίποτε άπό τά κτιστά; Δέν θά άποδείζωμεν ότι τό αγαθόν 
δέν είναι αίτιον κανενός κακού; ‘Επί πλέον δέ, έάν τίποτε 
άπό τά κτίσματα δέν ήτο ύπέρ όπόδειζιν, λέγων ότι όλα τά 
θεία είναι ύπέρ όπόδειζιν, μεγαλοφρονεϊς ότι μεγαλύνεις 
τάν Θεόν ύπεράνω τών άλλων. Επειδή δέ πολλά άπό τά 
έπί της γης ύπάρχοντα καί εις ήμάς έφικτά φαίνεται νά 
είναι ύπέρ όπόδειζιν, πώς άπό αυτά θά φανερωθή ή θεία 
ύπεροχή; Διότι γνωρίΖομεν ότι ή έμπειρία είναι φύσει βε- 
βαιοτέρα τής άποδείζεως, ώστε καί αύτή νά είναι ύπεράνω 
άποδείζεως, μολονότι πάσα τέχνη καί έπιστήμη άπό αύτήν 
έχει τάς άρχάς ή μέν τέχνη συναθροιΖομένη άπό τά έν 
γενέσει καί φθορά πράγματα, ή δέ έπιστήμη άπό τά λεγά
μενα ότι έχουν πάντοτε ώσαύτως. Αφού λοιπόν τόσα άπό 
τά όντα είναι ύπέρ όπόδειζιν, πώς ένόμισες δτι μεγαλύνεις 
τό ύπέρ πάν δν ύπεράνω τών άλλων διακηρύσσουν τούτο 
ύπεράνω άποδείζεως; Πράγματι ποία μεγαλειότης τών ύ- 
περκοσμίων όγγέλων έχει δειχθή ύπεράνω τών λεόντων 
καί τών έλεφάντων κατά τήν φύσιν; Διότι καί ήμεϊς οΙ 
έγκόσμιοι εΐμεθα κατά τήν φύσιν ύπέρ αύτούς, μολονότι 
ύστεροϋμεν τόσον πολύ τών όγγέλων έκείνων* ούτω λοι
πόν δέν θά ήτο δυνατόν νά δείζη κανείς τήν μεγαλειότητα 
τού θεού δν έδείκνυεν δτι ούτος είναι ύπεράνω άποδείζεως.

15. Πράγματι τό θειον είναι όκατόληπτον διά τού νοϋ 
καί ύπέρ τά καταληπτά διά τού νού. Πολλά δέ άπό τά 
δντα, καί τά καταληπτά διά τού νού, είναι ύπεράνω άπο- 
δείζεων, ώστε τά θειον ύπερβάλλει καί τά ύπέρ όπόδειζιν, 
τό όποιον ίσχυρίΖεσαι σύ, μέ ύπεροχήν όπαράβλητον καί 
άσύγκριτον, καί ό νομίΖων δτι μέ τό νά λέγη δτι τά θεία 
είναι ύπέρ τήν όριστοτελικήν όπόδειζιν μεγαλύνει ύπερ- 
δολικώς, καί χωρίς νά τό άντιληφθή προχωρεί πρός τό άντί- 
θετα. Διά τούτο ήμεϊς, εύρόντες διά τής καθοδηγήσεως 
τών πατέρων άνωτέραν όπόδειζιν τού ύπέρ όπόδειζιν τού
του καί μέ αύτήν κυνηγοΰντες όχι όλα γενικώς, άλλά μερι-
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τ ά λ λ α  δ ο ξ ά ζ ο ν τ ε ς ,  π ο λ λ α π λ α σ ί ω ς  το ν  κ α τ *  Ά ρ ι σ τ ο τ έ λ η ν  υ π ό  

τ η ς  ο ή ς  σ ο φ ία ς  λ ε γ ο μ έ ν ο υ  υ π έ ρ  ά τ ι ό δ ε ι ξ ι ν  τό  θ ε ι ο ν  ν π ε ρ τ ι -  

θ έ α μ ε ν .  ' Ο ρ ρ ς  δ ο φ  τ ω ν  σ ώ ν  θ ε σ π ρ ε π έ σ τ ε ρ α  τ ά  ή μ έ τ ε ρ α ;

1 6 .  Τ ί  δ * ή  σή δ ι α λ ε κ τ ι κ ή  ή ν  μ ό ν η ν  έ τ ι ι β ά λ λ ε ι ν  о Ь л  

δ τ ο ΐ ς  θ ε ί ο ι ς ;  Ο ν  τ η ν  έ ν  σ υ λ λ ο γ ιο μ ο ϊ ς  μ ε ί ζ ω  π ρ ό τ α ο ι ν  α ε ι

καθόλου έχει; '11 δέ των καθόλου γνώοις ου δι αισθημά
των ήμϊν έγγίνεται; Πώς ούν έπί των υπέρ αϊσθησιν ενιη 
&ν διαλεκτικός συλλογισμός; ΕΙ δέ τις ένδοίη δι9 έπαφών 
νοητών σννάγεσθαι την γνώσιν, άλλα τά θεία και υπέρ νουν 

10 έστι· ηώς οδν τών υπέρ νουν έϊη άν διαλεκτικός συλλογι
σμός; κ'ΑλΙΛ τφ διαλεκτικφ», φησί, «ουλλογισμφ άδιορί- 
ο:ως πάντα ύπόκειται, περί πάντα καταγινομένφ»· τοΰτό έστι 
δι* 3 διαλεκτικούς ημάς άντι πιοτών καταστήναι άξιοι, καί- 
τοι τον της άποδείξεως δνόματος φνγάς διά τοντ’ αδδις 

15 γεγονώς. Αλλά ποια πάντα, ώ βέλτιστε; Τά δντα πάντως 
πάντα* ιό δ' υπέρ ιό ΰν πώς άν έχοι υποκείμενον; Πρός 
μέν γάρ πάσας τάς μεθόδους Αδόν έχειν τοντόν φηοιν *Λ-

ι

ριοτοιέλης' μέθοδος δέ των Ακατάληπτων πώς, εΧπερ ή υέ- 
θοδος σύστημα έκ καταλήψεων; Ον τό υποκείμενον δέ μόνον 

20 αόριστον έχει, άλλά καί τό ζητονμενον έφ* έκάστον προΰλή- 
ματος καί αν τάς γε τάς προτάσεις η γε κυρίως, ώς άν αυ
τός φαίης, διαλεκτική, δ δέ άληθής θεολόγος, ώριομένα ά
παντα σχεδόν, τό μέν ζητονμενον άει καί &παν, προτάσεων 
δέ τάς πλείοτας, εΐ μη πάσας, άμφότερα δέ h i τών θεοπνεν- 

25 στων ή καί θεοπαραδότων, υπέρ ών καί ένίοταται, δι' ά 
χαί την οίκείαν δπόληψιν βεβαιοτάτην έχει καί άμετάπει- 
οτον.

17. "Ετι, εί διά μέν τον διαλεκτικόν συλλογισμόν και 
την τών θείων γνανοιν θηρώμεθα. διά δέ τον Αποδεικτικού

30 μόνην, ώς ον λέγεις, τήν τον κόσμον, κρείττων άν έϊη 6 δια-

21. Βλ. Βαρλοόμ, Прбс ΠολαμΟν Α'. Μ .  Q. ScMrd, ο. 249.
22. Αυτόθι, ο. 255.
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κά άπό τά θεία, , καί θεωροϋντες τά άλλα ύπεράνω αύτήα, 
τοποθετοϋμεν τό θειον κατά πολύ ύπεράνο.) τοϋ λεγομέ
νου ύπό τής σοφίας σου ύπέρ άπόδειζιν κατά Άριστοτέλην. 
Βλέπεις πόσον θεοπρεπέστερα άπό τά ίδικά σου είναι τά 
ίδικά μας;

16. Ποία δέ είναι ή διαλεκτική σου την όποίαν νομί
ζεις ότι έπιβάλλεις μόνην είς τά θεία; Δέν  έχει πάντοτε 
καθολικήν τήν είς τούς συλλογισμούς μείΖονα πρότασιν; 
Ή  δέ γνώσις των καθόλου δέν γίνεται μέσα μας δΓ αίσθη- 
μάτψν; Πώ ς λοιπόν θά ήτο δυνατόν νά ύπάρχπ διαλεκτι
κός συλλογισμός έπί των ύπεράνω αίσθήσεων; Έ ά ν  δέ 
παραδεχθη κανείς ότι ή γνώσις συνάγεται διά νοητών έπα- 
φών, άλλά τά θεία είναι καί ύπεράνω τοϋ νοϋ* πώς λοιπόν 
θά ήτο δυνατόν νά ύπάρχη διαλεκτικός συλλογισμός των 
ύπεράνω τοϋ νοϋ; «'Αλλά, λέγει, όλα ύπόκεινται άπροσδιο- 
ρίστως είς τόν διαλεκτικόν συλλογισμόν, καταγινόμενον 
μέ τά πάντα»”. ΔΓ αύτό έπιχειρεϊ νά μάς καταοτήση άντί 
πιστών διαλεκτικούς, μολονότι δΓ αύτό άκριθώς έγινε φυ- 
γάς τοϋ όνόματος τής άποδείζεως. 'Αλλά ποία πάντα, ώ 
θαυμάσιε; 'Οπωσδήποτε πάντα τά δντα. Τό δέ ύπέρ τό δν 
πώς είναι δυνατόν νά έχη ύποκείμενον; Τό δτι οΰτος έχει 
δίοδον πρός δλας τάς μεθόδους, τό λέγει ό ’Αριστοτέλης' 
μέθοδος δέ τών άκαταλήπτων πώς είναι δυνατόν νά ύπάρ
χη, έάν ή μέθοδος είναι σύστημα όπό καταλύψεις; Δέν  
έχει δέ μόνον τό ύποκείμενον άόριστον, άλλά καί τό Ζη- 
τούμενον είς έκαστον πρόβλημα καί αυτός τάς προτάσεις 
ή κυρίως διαλεκτική, δπως θά έλεγες έσύ, μέθοδος, ό δέ 
άληθινός θεολόγος όπωσδήποτε σχεδόν δλα, τό μέν Ζη- 
τούμενον πάντοτε καί όλόκληρον, τών προτάσεων δέ τάς 
περισσοτέρας, άν δχι δλας, άμφότερα δέ άπό τά θεόπνευ
στα ή καί θεοπαρόδοτα, ύπέρ τών όποίων καί όγωνίΖεται, 
διά τά όποια έχει βεβαιοτάτην καί άμετάπειστον τήν ίδικήν 
του γνώμην.

17. Προσέτι, έάν διά μέν τοϋ διαλεκτικού συλλογισμού 
όποκτώμεν τήν γνώσιν τών θείων, διά 6έ τοϋ όποδεικτικοϋ 
μόνην τήν γνώσιν τοϋ κόσμου, δπως λέγεις έσύ1", θά ήτο
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λεκτηός τor άποδεικηκού’ τούτο <5’ ό σός Άριοτο'έ/,ης ονκ 
а г ποτέ σνγχωρήσειεν ού γάρ τό υποκείμενον κρείττον και 
αυτό κρείττον’ εί δε και προσδήκην τον τ’ έχει, και ταύδ9 
οΰτω μέγα καί υπέρ τό μέγα, καί ή προσθήκη της βελτιώ- 

5 σεως boor. Καί μέν δη τιερί τίνα καταγίνεται η διαλεκτική 
καί τίνα ά ζητεί; Ούχ ώς έν κεφαλαίφ τέτταρα τά πάντα, 
γένος, δρον, είδος καί τό συμβεδτροός; Τό μέν ούν συμβε- 
βηκός ούδ’ αυτός έπί των δείων δέχη’ 8ρος δέ πώς άν εϊη, 
ού μηδέ τό τί έστι ζητείται; Τον δ9 &νει*δέον είδος τί; Γέ- 

10 νος δέ ποιον ού μη είδος, καί μάλισδ9 δτι όντως ών καί 
μόνος ουδέμιας ουσιώδους διαφοράς δείται πρός τό είναι; 
Της γάρ πληδύος διαστολής δεομένων ταύδ9 άπαντά έστιν, 
άλλ* ώς οι*δέν τούτων ύπάρχον δείξει τό δείον άλλ’ ούχ 
ώς υπέρ όν, άλλ* ώς μηδαμή μηδαμώς όν της γάρ τετρά- 

15 κτύος ταύτης νπεραΐρον οϋτ* οίδεν ούτε παραδίδωοιν εί δ* 
δλως συγχωρήσει τις, τη άπαδείξει τούτο δώσει, δι9 αυτής 
γάρ λέγεται μόνης νπόληψις άμετάπειστος έγγίνεσδαι, ήν 
ημείς έχομεν έπί τών δε ίων.

18. \4'ϋ* «ήνάγκαομαί» φηοι ατοίς άνιιλογικωτάτοις Λα- 
20 τίιοις αντιλέγω)ο>. "Отι μέν ούν σύδεμία τις έπήν ανάγκη, 

παντάπαοι δέ μάτην τό «μηδαμώς έπ* ούδενός τών δείων 
είναι δύνασδαι άπάδειξιν» έχει κείται, πράτερον έδείξαμεν’ 
εί δ' άρα και άνάγχη τις έπήν, σιωπάν μάλλον Βδει και ζη- 
τείν καί παρ9 αυτών τών έν ήμίν Ιδιωτών, εί καί μή τήν γνώ- 

25 οιν, <Ша μή κακοίς άπεριαχέπτως Ιάοδαι τά κακά, καί κινεϊν 
μέν άπό τον καμπύλου, <Ш έπί τό χεχλασμένον αύδις άγειν, 
καί δτορδονν τοϊς ένδιαστρόφοις τά ένδιάστροφα, νυν μεν 
δύο λέγοντα άρχάς, νύν δέ την έπί θεού ένδεχομένην άναι- 
ροϊ'ντα γνώοιν, w v δέ, <Шек μηδέν γε περαιτέρω. Συ δή 

30 тсΓ>ν δύο τούτων δάτερον μέν έκκόψας σον τών λόγων, μετά

23. Βαρλαάμ, Πράς Παλαμάν Α \ Μ . Q. SchirO, 9 . 230.
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άνώτερος ό διαλεκτικός τοϋ άποδεικτικοϋ. Τοΰτο δέ δέν 
θά συνεχώρει ποτέ ό ’Αριστοτέλης σου’ διότι δπου τό υπο
κείμενον είναι άνώτερον, και τό συμπέρασμα είναι άνώτε
ρον έάν δέ τοϋτο έχη καί προσθήκην, καί μάλιστα τόσον 
μεγάλην καί υπερβολικήν, καί ή προσθήκη τής βελτιώσεως 
είναι άνάλογος. Πράγματι δέ μέ ποια όσχολεϊται ή διαλε
κτική καί ποια είναι αυτά τό όποια Ζητεί; Γενικώς τά πάντα 
δέν είναι τέσσαρα, γένος, όρος, είδος καί συμβεβηκός; Τό 
μέν συμβεβηκός λοιπόν δέν δέχεσαι ούτε συ ό Ιδιος εις 
τό θεία’ όρος δέ πώς θά ήτο δυνατόν νά ύπάρχη, δπου 
δέν Ζητείται ούτε τό τί είναι; Τοϋ άνειδέου δέ τό είδος τί 
είναι; Ποιον δέ γένος είναι δυνατόν νά ύπάρΕη είς αυτόν 
ό όποιος δέν έχει είδος, καί μάλιστα καθ’ όσον, υπάρχων 
πραγματικώς καί μόνος, δέν χρειάΖεται καμμίαν ουσιώδη 
διαφοράν διά τήν ϋπαρΕίν του ; Διότι όλα αύτά άνήκουν είς 
τήν πληθύν, τής όποιας τά μέρη χρειάΖονται διαστολήν, 
τό θειον όμως θά δείΗπ ότι δέν είναι τίποτε άπό αυτά’ δχι 
δέ διότι είναι ίιπέρ, άλλά διότι δέν είναι πουθενά καθόλου 
δ ν’ διότι δέν γνωρίΖει ούτε παραδίδει κάτι άνώτερον τής 
τετρακτύος τούτης’ έάν δέ έπιτρέψη κανείς τοϋτο κατ’ άρ- 
χήν, θά τό προσφέρη διά τής άποδείξεως. διότι μόνον δΓ 
αυτής λέγεται δτι γεννδται ή άμετάπειστος ύπόληψις, 
τήν όποιαν έχομεν ήμεϊς έπί τών θείων.

18. ’Αλλά, λέγει, «έχω άναγκασθή νά είπω αύτά άντι- 
λέγων πρός άντιλογικωτάτους Λατίνους»". "Οτι λοιπόν δέν 
υπήρχε καμμία άνάγκη, έντελώς δέ ματαίως εύρίσκεται 
έκεϊ τό «καθόλου είς κανέν άπό τά θεία δέν δύνστσι νά 
ύπάρχη άπόδειξις», τό έδείξσμεν προηγουμένως. Έ άν  δέ 
υπήρχε καί κάποια άνάγκη, θά έπρεπε μάλλον νά σιωπφς 
καί νά Ζητής άκόμη καί άπό τούς μεταξύ μας ευρισκομέ
νους όμαθείς, δν δχι τήν γνώοιν, τουλάχιστον τό νά μή 
θεραπεύωμεν τό κακά άπερισκέπτως μέ κακά, καί νά έκ- 
κινής άπό τήν καμπύλην, νά φθάνης δέ πάλιν είς τό κε- 
κλασμένον, καί νά διορθώνης τά ένδιόστροφα μέ τά ένδιά- 
στροφα, τήν μίαν φοράν λέγων δύο όρχάς, τήν άλλην άναι- 
ρών τήν έπί βεοϋ δυνατήν γνώοιν, τήν δέ άλλην, άλλά δς
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τά παρ' άλλων σκώμματα καί την οήν διαπεπονημένην σκέ- 
ψιν. ώς αυτός λέγεις, ονδ' ούτως παραιτή· μαχόμενος δ' 
ίπέρ άμηοτέρων έν ύποκρίσει των έτεροφρόνων, χωρεις 
κατά των όμοφρόνων και τάς πατρίκας φωνάς παρ' ημών 

5 προτεινομένας, ουκ οϊδ' όπως, άναιρειν έπιχειρεϊς και πολ- 
λοΐς άν δοίης δεδιέναι uij και τα πρός Λατίνους ύποκρινό- 
μενος ημάς προτείνεις. Ά λ λ ’ άναλαδόντες σαφέοτερον προ- 
εκδώμεδα, τί λεγόντων ημών τον φιλόσοφον πράως ένεγ- 
κείν των άηεικότων ήν.

10 19. Τών δείων τά μέν γινώσκεται, τά dk ζητείται, έητι
δ* Ά καί άποδείκνυται, έιερα δέ έστιν άνεξερεννητα πάνιη 
και άνεξιχνίαοτα, μηδαμώς έμφαινομένου τινός ίχνους τών 
έπΧ τό κρύφιον έκεϊνο διαδεδηκό των. Ταυ τα βαρέως ήνεγ- 
κεν ό (/ ιλόοοτ/ ος, και ουναγαγών έαυτόν ώς οϊόν τε καδ' ή- 

15 μών χρήται τη δυνάμει τών λόγων, σύδέν γνωστόν ουδέ 
άποδεικ:όν τών ϋείων άποφαινάμενος' άλλ' ώς μέν καί τοϊς 
πατράοι ουιδσκεϊ τά παρ' г)μών είρημένα καΧ τά προειρημέ
να Ικανά δηλώοαι, ιό δέ καΧ ιών έκεΐνων δεολογιών δοτιν 
&ζ έπίγραμμα φέρειν την άπόδειξιν, τοντ ο&χ οίμαί τινα 

20 и7>у ταύτας οτεργόντων άγνοειν, ώοδ* ό λέγων μη είναι άπό- 
όειξιν Ιπ* ούδενός τών ϋείων τοϊς πατράοι μάλλον η ήμϊν 
ά', ιιλέγειν έγχειρεϊν. Μεταξύ γάρ τό τής άποδείξεως τούτο 
κείμενον ίνι δηλοϋν έτέραν δείξ ιν  έπιγεγραμμένον δέ πώς 
άν είη, εί μή κυρίως άπόδειξις έϊη τό ύπογεγραμμένον ;

25 20. ΕΙ δέ χαί ιην τελείαν καί δεδαίαν δείξιν άπόδειξις
δηλοϊ, μεδ* ήν οδκ έοχιν άληδείας εΰρεοις τελεώτέρα, »αδάτ 
περ έπΧ τών δικαστηρίων ή άπόφασις, τί τελεώτερον καΧ 
δεδαιότερον τών πατρικών άπσδείξεων ήμϊν, ώστε *ούϋ* 
ήμϊν κιχρίως άπόδειξις, διό καΧ ό Ιερός και δεϊος φερώνυμος 

30 Ίιρόδεσς δπέρ τοτχς πολλούς μσρτυρεϊναι των Ιερών διδα-

24. Αυτόθι ο. 266. Ό  Βαρλαάμ «Ιχβν άφαιρέσκι όπό τάς πραγμα
τείας κατά Λατίνων τά έπιχκίρημα «τών δύο άρχων· κατόπιν τής πο
λεμικής τού Παλαμά.

25. Αύτάθι о. 2Э0.
Zp. Βλ. Α* Πρός Βαρλαάμ 31,
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μή προχωρήσωμεν παραπέρα. Σύ δέ, ένφ  άφήρεσες άπό 
τούς λόγους τό εν άπό τά δύο ταϋτα έπιχειρήματα, μετά 
τούς περιπαιγμούς άπό άλλους καί τήν έπίμοχθον σκέψιν 
σου, όπως λέγεις έσύ ό ίδιος*4, πάλιν δέν παραιτεϊσαΓ μα- 
χόμενος δέ ύπέρ άμφοτέρων ύποκρινόμενος τούς έτερό· 
φρονας, έπιτίθεσαι κατά τών όμοφρόνων καί έπιχειρεϊς νά 
αναίρεσης τάς άπό ήμας προτεινομένας πατερικάς φωνάς, 
δέν γνωρίζω κατά ποιον τρόπον, καί εις πολλούς δίδεις τό 
δικαίωμα νά φοβούνται μήπως προτείνεις καί τά πρός Λα
τίνους ύποκρινόμενος ήμας. Αλλά συνεχίζοντες τήν δια
πραγμάτευσή, άς έκθέσωμεν πρώτον τί εϊπομεν ήμεϊς, 
ώστε ήτο άπό τά άνάρμοστσ νά τό ύπομείνη ό φιλόσοφος.

19. Από τά θεία άλλα μέν γνωρίζονται, άλλα δέ ζη
τούνται. μερικά δέ καί άποδεικνύοντσι, άλλα δέ είναι έν- 
τελώς άνεξερεύνητσ καί άνεξιχνίαστα, χωρίς νά φαίνεται 
κανέν ίχνος τών διαβάντων πρός τό άπόκρυφον έκεϊνο 
μέρος. Αύτά βαρέως έφερεν ό φιλόσοφος καί συγκεντρώ- 
σας έσυτόν κατά τό δυνατόν χρησιμοποιεί ένσντίον ήμών 
τήν δύναμιν τών λόγων, άποφαινόμενος άτι δέν ύπάρχει 
κανέν γνωστόν ούτε άποδεικτικόν άπό τά θεία*1. 'Αλλά άτι 
τά λεγόμενο άπό ήμάς συμφωνούν μέ τούς πατέρας είναι 
άρκετά νά τό δείξουν καί τά προλεχθέντσ, τό άτι δέ μερι
κοί άπό τάς θεολογικάς πραγματείας έκείνων φέρουν ώς 
έπιγραφήν τήν άπόδειξιν, τούτο δέν νομίζω άτι άγνοεί κα
νείς άπό τούς δεχομένους ταύτας**, ώστε ό λέγων άτι δέν 
ύπάρχει άπόδειξις διά κανέν άπό τά θεία, τολμά νά άντι- 
λέγη μάλλον πρός τούς πατέρας παρά πρός ήμάς. Πρά
γματι τό τής άποδείξεως τούτο, όταν εύρίσκεται μέσα είς 
τό κείμενον, είναι δυνατόν νά δηλώνη άλλην δεϊξιν, όταν 
όμως είναι ώς έπιγραφή, πώς θά ήτο δυνατόν, έάν κυρίως 
άπόδειξις δέν ήτο τό ύπογεγραμμένον;

20. Έ άν δέ ή άπόδειξις δηλώνη καί τήν τελείαν καί 
βεβαίαν δεϊξιν, μετό τήν όποίαν δέν ύπάρχει τελειοτέρα 
εύρεσις άληΟείας, όπως είς τά δικαστήρια ή άπόφασις, τί 
θά ήτο δι* ήμάς τελειότερον καί θεβαιότερον όπό τάς πα
τερικάς όποδείξεις, ώστε τούτο νά είναι δΓ ήμάς κυρίως
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σκάλων ον «καάαρότητι νον μόνον καί ταϊς άλλαις ίερολο- 
γίαις, άλλα καί τή των Αποδείξεων άκριόείφ»' καί αντός dk 
ό τά τοιαϋτα τοντφ μαρτύρων καί τό οννετυτνγμένον και ν- 
ψηλόν τής έκείνον ΰεολογίας νψηλώς άναπτύξας διττήν οα- 

5 φώς είναι διδάσκει την θεολογίαν «την μέν μυστικήν, τε- 

λεοτικήν, άπόρρητον, άρρητον, ή δρρ, καί ένιδρνει τφ  Θεφ 
ταΐς άδιδάκτοις μνσταγωγίαις, την δέ έμφανη καί φιλόσο
φον καί Αποδεικτικήν, ή πείδει καί καταδεϊται των λεγο
μένων τήν άλήδειαν». Πώς οϋν ού διαλεκτικήν ταύτην, ά?.λ* 

10 Αποδεικτικήν ώνόμασεν, ώ φιλόσοφε, καΐτοι μή τιρός τους 
Πιστούς άπλώς σόοαν, ούδό γάρ πεν&ονς οότοι δέονται;

21. Ον μήν еШ* εΐ καί μή σαφώς οϋτω παρ' αύτών 
έγγεγραμμένον τε καί έπιγεγραμμένον ήν, τά γουν τής άν- 
τιρρήοεως καί οϋ>τω πρός έκείνονς άναφέρεται σαφώς. *Ως 

15 γάρ εί τις τφ  τσΰτόν καί έτερον καί μέγα καί μικρόν είπόν- 
τι <τόν θεόν κάπϊ τών παραπλήσιων εϋσεάών έκ τών έναν- 
τΙων ονντιδέντι τάς δεωνυμίας Αντιλέγειν έγχειροίη, λέγων 
«6 έν π&σι πάντα διά τήν σωτηρίαν έκάοτον γινόμενος, καϊ 
τοΐς πρός αυτόν έπιστρέφουσι πολντρόπως τε καί καταλλή- 

20 λως έπιδιλούς έαντόν καί πολνειδώς έν χεροί τών προ
φητών όμοιου μένος, πώς 6 αύτός Αν είη, καί αύδις ό άπή- 
λίκος, 6 έν πάσι χωρών, ό παντός έκόεδηκως όγκου πώς 
μέγας;»· ώσπερ οόν ό τούτα λέγων οόχ άπλώς έρίζει ηρός 
ιόν ταύτόν fj μέγαν ιόν Θεόν sbιόντα <Ша τήν Ιεράν άνί- 

2S οτηοι Γραφήν αυτήν κα&* έαντής (καί τό έτερον γάρ έπι 
θεόν καί τό μικρόν παρ' αύτής λεγόμενον πάλιν τόν αύτόν 
ανατρσπήοεται τρόπον τό γάρ πάντα ύπερόάλλον και πόν
των νπεοεκτεινόμενον καί πάντα περιέχον πώς μικρόν;) 
οϋτω καί ό άντιταιτόμενος τφ λέγοντι ώς τά μέν τών δείων 

30 άποδεικτά έστι, τά δ* οό, καϊ λέγων ώς οδδέν άποδεικτόν

27. Διονυσίου ‘Apconoyhrou, Πκρ) Oclaiv όνομόηβν, PG 3, 884 Β.
28. Διονυσίου 'Apconoyhou. Έηκπολή 8, PQ 3, 1105 CD.
28. Διονυσίου ’ΑρβοηαγΙτου, Πκρ) Ottev 6νομ6η»ν 8.1. PG Э. 

808. Α έ.
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άηόδειξις; Διό καί ό ιερός καί θείος φερώνυμος Ιερόθεος  
μαρτυρεϊται ύπερόνω τών πολλών όπό τούς Ιερούς διδα
σκάλους όχι «μόνον διά τής καθαρότητος τού νοΰ καί 
τών άλλων ίερολογιών, άλλά καί διά τής άκριβείας τών 
αποδείξεων»*1. Καί αύτός δέ ό όποιος τοϋ έπιβεβαιώνει τά 
τοιαϋτα καί ανέπτυξε τό συνεπτυγμένον καί ύψηλόν τής 
θεολογίας τούτου ύψηλώς διδάσκει σαφώς ότι ή θεολογία 
είναι διττή’ «ή μέν μία μυστική, τελεστική, άπόρρητος, άρ
ρητος, ή όποια δρρ καί έγκαθιδρύει εις τόν θεόν μέ τάς 
όδιδάκτους μυσταγωγίας, ή δέ άλλη φανερά καί φιλοσοφι
κή κα) όποδεικτική, ή όποια πείθει καί χρειάζεται τήν ά- 
λήθειαν τών λόγων»*”. Πώ ς λοιπόν δέν τήν ώνόμασε δια
λεκτικήν αλλά άποδεικτικήν, ώ φιλόσοφε, μολονότι δέν 
άπευθύνεται άπλώς πρός τούς πιστούς, άφοΰ αυτοί δέν 
χρειάζονται ούτε πειθώ;

21. Ά λ λ ’ όμως, άκόμη καί άν δέν ήτο ή όπόδειξις όπό 
τούς πατέρας τόσον σαφώς έγγεγραμμένη καί έπιγεγραμ- 
μένη, καί πάλιν ή όντίρρησις πρός έκείνους ά να φέρεται 
σαφώς. Πράγματι όπως, έάν κανείς νά άντικρούση τόν εί- 
πόντα τόν θεόν ταυτόν καί άλλο, μέγα καί μικρόν1·, καί 
έπί τών παρομοίων εύσεάών θεμάτων συνθέτοντα τάς θε
ωρίας άπό τά άντίθετα, λέγων «αύτός ό όποιος έγινεν εις 
πάντα τά πάντα διά τήν σωτηρίαν έκάστου, ό όποιος προσέ- 
φερεν έαυτόν πολυτρόπως καί καταλλήλως είς τούς πρός 
αύτόν έπιστρέφοντας καί ό όποιος είς τάς χεϊρσς τών 
προφητών παρουσιάζεται πολυειδώς, πώς θά ήδύνατο νά 
είναι ό αύτός. καί πάλιν ό άνευ ήλικίας, ό χωρών διά πάν
των, ό ΰπερβαίνων πάντα όγκον, πώς θά ήδύνατο νά είναι 
μέγας»; όπως λοιπόν ό λέγων σύτό δέν όρίΖει άπλώς 
πρός τόν είπόντα τόν θεόν ταυτόν ή μέγαν, άλλά σηκώνει 
τήν Γραφήν τήν ίδιαν κατά τού έαυτού της (διότι καί τό 
άλλο έπ) θεού καί τό μικρόν λεγόμενον άπό σύτήν θά άνα- 
τραπή πάλιν κατά τόν ίδιον τρόπον, έφ’ όσον τό ύπερβάλ- 
λον τά πάντα καί έκτεινόμενον ύπερόνω πάντων καί περιέ- 
χον πάντα πώς θά είναι μικρόν;)' οΰτω καί ό όντιτσσσό- 
μενος είς τόν λέγοντα άτι άλλα μέν άπό τά θεία είναι άπο- 
δεικτό, άλλα δέ όχι, καί ίσχυριζόμενος άτι κανέν όπό τά
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των δείων, έποψή γάρ am ον ούχ δοτιν ούτε έπιστήμη, τή 
δείφ Γραφή xaff έανιής χρήται, τά έν αύτή κατ άλλήλων 
έκπεπολεμωμένα όι άλλήλων δείξας· εΐ γάρ δτι ούχ ϊοτιν 
έπαχρή Θεόν χαϊ έπιοτήμη, ουδέ άπάδειξιζ, χαΐ δτι ίστι 

5 ταύτα, χαϊ άπόδειξις έσιαι. »
22. Τ ί δη τδ έχ τούτων συναγόμενον χαϊ το άμαχόν 

τε καί άμόλογον τη Γραφή προσμαρτυρούν; "Οτι χαϊ εοτι 
και ούκ έστι, χαδ9 έτερον δτερον τρόπον τούτο δέ έστιν δ 
ήμεις εΐρήχαμεν, δτι τά μέν των δείων γινώσχεταί τε χαϊ

10 άποδείχνυται, τά δ* άπεριτόητά έστι χαϊ άνεξιχνίαοτα* ττλημ- 
μελές άρα τό λέγειν ώζ ούχ έστιν άπόδειξις b i ούδετός 
των δείων· έστι γάρ έφ* ών, χαϊ ίστιν ώς. *Ως γάρ ή 
ένανδρώπηοις τού Κυρίου υπέρ φύοιν τέ έστι χαϊ κατά 
φύοιν, χαϊ λεγομέτ'η άρρητος μένει και νοονμέτηγ άγνατ- 

15 οτος, έπεϊ τά μέν ύπέρ φύοιν, ώς ή τής παριδένον χύηοις, 
τά δέ κατά φύοιν, ώς ό τής νηδύος δγχος μετά ονλληψιν, 
ούτω και τό δειον άποδειχτόν τέ έστι και ούχ άποδειχτόν 
άμερίστως μέντοι μεριζόμενον τή διάφορή, των τρόπων, έπεϊ 
«χαϊ δτά γνώσεως γινώοχοται χαί δι* άγνωσίας»· δτι μέν 

20 γάρ έσιι χαϊ δτι έν έστι χαϊ γινώόχεται χαϊ άποδείχννται, 
τί δέ έστι χαϊ τί γε έν άπερινητόν έστι παντάστοσιν.

23. *Α?.λ' ό φιλόσοφος άχουων Διοιητοίου τού μεγάλου 
λέγοντας ώς «j} δεότης χαϊ μονάς χαϊ Τριάς νμνουμένη 
σ\*χ ёои ούδέ μονάς ούδέ τριάς ύπό τίνος των δντων διε-

25 yvrοομέιιι» οντω πως ώς ϊοιχεν ένάησεν ώς ύπ* ούδενός 
6τι έστι ιωνάς έγνώοδη* ό δέ μέγας έχεϊνος ού τούτό φηοιν, 
άλ/9 6τι μέν έστι μονάς γνώσκειαΐ τε χαϊ ύμνεϊτοι, (Ш* ού 
των ον νεγ τρυσμένων έν τοίς ούοιν έναρίδμοον μονάδανν, οΛ 
γε ούδέ μονάδες άν κυρίως ειεν, εΐ γε ή μονάς ούχ άριδιιός, 

30 (i/orf διά τούτο έκείνο μάλλον ίγνωστοί μονάς χαϊ μόνον,

30. Διονυσίου Αρ*οηαγ)του, Пер) Ociwv όνομότων 7, 3.
31. ΑΟτόθι 13,3.
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θεία δέν είναι άποδεικτόν, διότι δέν υπάρχει έπαφή αύτοϋ 
οϋτε επιστήμη, χρησιμοποιεί την θείαν Γραφήν κατά той 
έαυτοΰ της. δεικνύων ότι τά περιεχόμενά της έγείρονται 
δΓ άλλήλων εις πόλεμον κατ' άλλήλων* διότι, έάν έκ τοϋ 
δτι δέν υπάρχει έπαφή Θεοϋ καί έπιστήμη δέν υπάρχει ού
τε άπόδειΕις, καί έκ τοϋ δτι υπάρχουν ταϋτα, υπάρχει καί 
άπόδειΕις.

22. Τί είναι λοιπόν τά αυναγόμενον άπό αυτά καί έπι- 
θεθσιώνον εις τήν Γραφήν τά άναμφίσβήτητον καί σύμ
φωνον; "Ο τι καί είναι καί δέν είναι, έκαστον κατά διάφο
ρον τρόπον' τούτο δέ είναι αύτά τά όποιον ήμείς έχομεν εΐπει, 
δτι άλλα μέν όπά τά θεία γνωρίζονται καί άποδεικνύονται, 
τά δέ άπερινόητα είναι καί άνεΕιχνίαστα’ άρα είναι έσφαλ- 
μένον τά νά λέγη κανείς δτι δέν υπάρχει άπόδειΕις διά 
κανέν άπό τά θεία* διότι υπάρχει διά μερικό καί υπάρχει 
κάπως. "Οπως δηλαδή ή ένανθρώπησις τοϋ Κυρίου είναι 
υπέρ φύσιν καί κατά φύσιν καί. δταν διακηρύσσεται μένει 
άρρητος καί δταν νοήται μένει άγνωστος, καθ' όσον άλλα 
μέν είναι υπέρ φύσιν, δπως ή κύησις τής παρθένου, άλλα 
δέ κατά φύσιν, δπως ά δγκος τής κοιλίας μετά τήν σύλ
ληψή/, οϋτω καί τά Θειον είναι καί άποδεικτόν καί μή όπο- 
δεικτόν, άμερίστως δμως μεριζόμενον λόγω τής διαφοράς 
των τρόπων, έπειδή «καί διά γνώσεως γνωρίζεται καί δΓ ά- 
γνωσίας»* Πράγματι δτι ύπάρχει καί δτι είναι έν, καί γνω
ρίζεται καί άπαδεικνύεται, τί δέ είναι καί ποιον έν, είναι 
έντελώς άκατάληπτον.

23. ‘Αλλ’ ά φιλόσοφος, άκούων τάν μέγαν Διονύσιον 
νά λέγη δτι «ή θεότης ύμνουμένη ώς μονός καί τριάς δέν 
είναι ούτε μονάς ούτε τριάς έγνωσμένη άπό κάποιον των 
δντων»*1, ένάησεν ώς φαίνεται τοϋτο, δτι δέν έγνώσθη 
άπό κανένα δτι ύπάρχει μονός' ά μέγας δέ έκεϊνος δέν 
λέγει τοϋτο, άλλ’ δτι μέν ύπάρχει μονάς γνωρίζεται καί 
υμνείται, δέν είναι δμως άπό τάς γνωστός μεταξύ των 
δντων έναρίθμους μονάδας, αί όποίαι δέν είναι κάν κυριο- 
λεκτικώς μονάδες, έάν ή μονάς δέν είναι άριθμός, ώστε 
διά τοϋτο έκείνο μάλλον μόνον γνωρίζεται μονός, δ,τι δέν
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δ,τι μη δι αριθμού те και έν άριθμοίς γνωρίζεται· ή γάρ 
κυρίως ούκ αριθμός* μονάς ονν ή θεότης, άλλ9 ον ζών «г 
rot? ούπι διεγνωσμένη, καθάπερ καϊ Γρηγόριος ό θεολόγος 
είπών «την του Θεόν φύοιν αληπτόν τε και άπερίληπιον» 

Ь ε#£νς έπάγει, της τον ρητού διανοίας έρμηνενς γινόμενος· 

«λε^ω δέ ονχ δτι έατίν, άλλ9 ήτις έστίν». Ό  <3£ φιλόσοφος 
ούτος άλητιτον έπίοης καϊ άναπόδεικτον τίθεται και τό τί 
έστι καϊ τδ δτι έστϊ, καϊ η σεμνή τιρόφαοίς αντω τό δι’ ζα- 
ποδείξεως δεικνυειν δτι πάντα τα θεία υπέρ άπόδειξιν. 

10 *Εγώ δέ μικρόν τι περί τούτου πρός αύτόν είπών έπϊ τά 
προτεθειμένα μετοίοω τόν λόγον.

24. Ού ού γε αυτός εΐ ό λέγων έπ ουδενός είναι ιών 
θειων άπόδειξιν; ΕΙ τοίννν άττσδέδεικιαί σοι ιό υπέρ ά- 
πόδειξιν, ου θειον· εί δέ лρύπον έστϊ τφ θ ε φ  τό πρόσρτ/- 

15 μα, άπόδειξιν ούκ έπιδέξαιτ3 αν συ δ9 ούκ οίδ* δπως αχ- 
λοτε άλλα λέγεις καϊ τόναντία πρός αλληλα, ον μόνον έπϊ 
τον αποδεδειγμένου θείου, ώς αυτός λέγεις , υπέρ άπόδει- 
ξιν, сила καϊ όπηνίχα τής έγγινομένης άπό των κτισμάτο)ν 
έπ'ι τον δημιουργόν ανόδου μέμνηοαι. Τίς γάρ, ούδέ οπό 

20 των δημιουργημάτων έσται απόδειξις διι έστϊ δημιουργός; 
Οι*δέ γνωστά έστϊ τινα των αοράτων άπό των δραψένων; 
Ουδέ τον θειον Παύλον δέξη μαρτνρονντα δτι «ζά άόρατα 
τον θεόν άπό κτίσεως κόσμον τοις ποιήμαοι νοούμενα καθο- 
ράται», d>U* ύπέρ πάσαν έπαφήν καϊ γνωοιν πάντ9 έρείς 

25 τα θεία;
2$. «Λ’αί» φηοιν, <«Ш* έμοϊ περϊ ών έχάστοτε ’ουιαί- 

θε>μεν συλλογισμών κατά τόν έξω λόγον δ λόγος* τά τοι- 
αντα δ* έκαστος καθ' έαυτόν διανοείται». Τ ί οϋν, άπερ 
έκαστος καθ* έαυτόν διαιοειται, ταντ9 ούχϊ και προφέρειν 

30 έχει διά γλώττης ή χειρός διά τον λόγου ποιούμενος 
την δμιλίαν ή συγγράμματα σνντάττίον, ώσπερ κάπϊ των ά
μεσα)? καϊ καθόλου γίνεται τιροτάσεατν; Τούτων γάρ ή γνώ-

32. ‘Ομιλία 28. 5. PG 38. 32 Β.
33. Βαρλαάμ. Πρός Παλομόν Α*. ίκδ. Q. Schird, α. 241.
34. Ρωμ. 1. 20.
35. Βλ. Βαρλαάμ, αυτόθι ο. 2411.
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γνωρίΖεται δΓ άριθμοϋ καί μεταξύ άριθμών, έφ* όσον αυτή 
δέν είναι κυριολεκτικώς όριθμός* μονός λοιπόν είναι ή 
θεότης, άλλ’ όχι άναγνωρισμένη άπό τά μεταξύ τών άντων, 
όπως καί ό Γρηγόριος Θεολόγος, όφοϋ λέγει «τήν άσύλ- 
ληπτον καί άπερινόητον φύσιν τοΰ Θεού», προσθέτει άμέ- 
σως γινόμενος έρμηνευτής τοϋ νοήματος τοϋ ρητού, «λέ
γω δέ όχι ότι ύπάρχει, όλλό ποία είναι»**. Ο  δέ φιλόσοφος 
ούτος θεωρεί όσύλληπτον καί όναπόδεικτον έπίσης καί τό 
τί εΤναι καί τό ότι είναι, καί ή λαμπρό πρόφασίς του είναι 
ότι δΓ όποδείξεως δεικνύει ότι όλα τό θεία είναι ύπέρ ά- 
πόδειξιν. Έγώ δέ, όφοϋ εϊπω πρός αυτόν όλίγα περί τού
του, θά μεταφέρω τόν λόγον εις τό προκείμενον.

24. Δέν είναι σύ ό όποιος λέγεις ότι δέν ύπάρχει άπό- 
δειξις διό κανέν όπό τό θεία; Έ όν  λοιπόν έχη όποδειχθή 
όπό σέ τό ύπέρ όπόδειξιν, τούτο δέν είναι θειον* έόν δέ ή 
προσηγορία ταιριόΖη εις τόν θεόν, δέν θό όπεδέχετο άπό- 
δειξιν. Εσύ όμως, δέν γνωρίΖω πώς, έκάστοτε λέγεις 
άλλα καί τό όντίθετα πρός δλληλα, όχι μόνον έπ) τού όπο- 
δεδειγμένου θείου, όπως λέγεις σύ ό ίδιος, ύπέρ όπόδειξιν, 
άλλά καί όποτεδήποτε ένθυμείσαι τήν πραγματοποιουμέ- 
νην άπό τά κτίσματσ πρός τόν δημιουργόν άνοδον”. Πρά
γματι τί; δέν θό ύπάρχη ούτε όπό τό δημιουργήματα άπό- 
δειξις ότι ύπάρχει δημιουργός; Ούτε μερικό τών άοράτων 
είναι γνωστά όπό τό όρώμενα; Ούτε θό δεχθής τόν θείον 
Παύλον μαρτυροϋντα ότι «τό άόρατα τού Θεού καθορώνται 
νοούμενα διό τών ποιημάτων όπό τήν κτίσιν τοϋ κόσμου»”, 
όλλό θά ίσχυρισθής ότι όλα τό θεία είναι ύπέρ πάσαν έπα- 
φήν καί γνώσιν;

25. «Ναί», λέγει, «άλλά έγώ περί τών συλλογισμών 
τούς όποίους έκάστοτε συνθέτομεν όμιλώ κατά τόν έξωτε- 
ρικόν λόγον* τά τοιαϋτα δέ έκαστος διανοείται μέσα του»”. 
Τί λοιπόν; αύτά τά όποια σκέπτεται έκαστος μέσα του, αύ- 
τά δέν δύναται νά προφέρη καί διά γλώσσης ή τής χειρός, 
όμιλών διά τού έκφωνητικοΰ λόγου ή συντόσσων συγγράμ
ματα, όπως συμβαίνει καί μέ τάς όμέσους καί καθολικάς 
προτάσεις; Διότι αυτών ή γνώοις, συναγομένη διανοητικώς
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σις δι έπαγωγής διανοιμικώς έπιονναγομένη xfj ψυχή πέ- 
φυκεν έγγίνεοδαι, άλ<λά και πρδς ιδν έξω λόγον φέρεται 
δι9 έπαγωγής γνωριζομένη τιάλιν. Συ δ9 όμως καί τυϋώ 
αν ήμιν έκη ήναις, 6 κατά πάσαν έξονοίαν δ,τι άν έδέλοις 

5 λόγων, και μάρτυρα ήμιν οοι παρέσεις θαυμαστόν λέγοντα■ 

«Θεόν νοήααι μέν χαλεπόν, φράσαι δέ αδύνατον». 9Αλλ9 
εΐ τούδ9 οϊκω οοι δοκεϊ, τί γε έκεινο δπερ ούκ οίδ9 ή ίοι 
περί σαυτοΰ ή κατά σαυτοΰ προοψιαζόμενος πρδς τους Λα
τίνους γράφεις, διι αττλείω λέγεις ή νοείς»; 9Εγώ δέ ον 

10 μόνον διι Ιστι δημιουργός κατανοώ έκ των δημιουργημά
των, αλλά και διι εϊς έοτι καί νοώ καί άποδείκνυμν πάντα 
γάρ δρω μιας και τής αύτής βουλήσεως καί σοφίας και 
δυνάμεως δεόμενα γενέσϋαι έκ μή δντων μία δέ βονλη- 
οις άμα καί σοφία καί δνναμις μιας φνοεώς έστιν εϊς άρα 

15 τή η νοεί ό δημιουργός θεός ήμών.
26. Πάλιν άνάλαόέ οοι* τά άμνντήρια, προδαλον τούς 

9Λρισ7θΐέλους του σου κανότ-ας, έρώτα τάς πεύοεις τάς άμ- 
φικρήμνους, μικρόν δ9 δμως μεινον καί ταΰτά σοι προϋή- 
οομεν είς έξέταοιν. Ννν δ* Ίδωμεν διά τίνων κατασκευάζει 

20 μηδαμώς εύλογον είναι τόν θεόν ένα λέγεσδαι. «Κατά 
μετοχήν» φηοιν αουκ έοτι, καϋ^ ύπαρξιν ούκ έοτι, κατ' αΐ- 
τίαν ούκ έστιν £)*· και ούδένα άρα τρόπον έστιν ό θεός 
έν». Την μέν ούν μετοχήν καί ύπαρξιν παρεϊναί μοι δοκών 
τό μέν γάρ ούόεϊς ήγνόηοεν δτι μή κατά μετοχήν έστι τι 

25 θ εφ , τό δέ σύδεϊς έζήτησε τί έοτι καδ* ύπαρξιν θεός. 
Καώ αιτίαν δέ .ιώς ονχ εύλογον ένα τόν θεόν λέγεοϋαι ούκ 
έχω συνιδειν, ον μόνον δπως ούκ εύλογον, <Ш* ονά* δπως 
έτόλμηηεν είπειν, σαφώς τούτο τών άγίων διαγορευόντων. 
*Αλλ* εΐ κατ' αιτίαν ιόι* θεόν $ν ούκ εύλογον είπεϊν, ουδέ 

30 τον ένός αίτιος έοται, καί γάρ ών έστιν αίτιος, άπό τούτων 
Ιχει τάς лροοηγορίας' εί δέ τού ένός ούκ έστιν ό θεός 
αίτιος, ούόενός το>ν δντων έστίν αίτιος* τφ γάρ είναι τό

30. Πλάτωνος. Τίμαιος 28 С. Βλ. καί ΓρηγορΙου θβολόγου, Όμι- 
λΙο 28. 4.

37. Βαρλαάμ, αυτόθι ο. 250.
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δΓ έπαγωγής, συνηθίζει να γεννάται είς τήν ψυχήν, άλλά 
καί πρός τόν έξω λόγον φέρεται γνωριζομένη πάλιν δΓ έπα- 
γωγής. ’Εσύ δμως, ό όποιος λέγεις έλευθέρως δ,τι θέλεις, 
θά ήδύνασο νά μάς δείΕπο καί τούτο, καί θά προσαγάγης 
εις ήμδς μάρτυρα θαυμαστόν εις σέ, λέγοντα* «τόν θεόν  νά 
κατανοήσης μέν είναι δύσκολον, νά έκφράσης δέ άδύνα- 
τον»". Ά λ λ ’ έάν τούτο σοϋ φαίνεται ούτω, τί είναι έκεΐνο 
τό όποιον γράφεις εις τό προοίμιον κατά των Λατίνων, ή 
περί σεαυτοϋ ή κατά σεαυτοϋ, δέν γνωρίζω, δτι «περισσότε
ρα λέγεις παρά έννοεϊς»; Έγώ δέ κατανοώ άπό τά δημιουρ
γήματα, όχι μόνον δτι ύπάρχει δημιουργός, άλλά καί έννοώ 
καί άποδεικνύω δτι είναι εις' διότι βλέπω δτι δλα έγιναν έκ 
μή δντων άπαιτοϋντα μίαν καί τήν αύτήν βούλησιν καί 
σοφίαν καί δύναμιν* μία δέ βούλησις συγχρόνως καί σοφία 
καί δύναμις είναι μιας φύσεως' δρα είς είναι κατά τήν φύ- 
σιν ό δημιουργός θ εός  ήμών.

26. Πάλιν άνάλαβε τά άμυντικά σου δπλα, πρόβαλε τούς 
κανόνας τού Αριστοτέλους σου, έρώτα τάς έπικινδύνους 
έρωτήσεις σου, περίμενε δμως όλίγον καί θά σοϋ προβά- 
λωμεν ταϋτα πρός έζέτασιν. Τώρα δέ δς ίδωμεν μέ ποιον 
τρόπον κατασκευάζει δτι δέν είναι καθόλου εύλογον νά 
λέγεται είς ό θεός. Λέγει «κατά μετοχήν δέν είναι, κατά 
ύπαρζιν δέν είναι, κατ' αίτίαν δέν είναι έν* κατά κανένα 
λοιπόν τρόπον δέν είναι έν ό θεός»". Τήν μέν μετοχήν 
καί ύπαρζιν μοϋ (ραίνεται δτι πρέπει νά παραλείψω' διότι 
άφ' ένός μέν κανείς δέν ήγνόησεν δτι είς τόν θεόν δέν 
ύπάρχει τίποτε κατά μετοχήν, όφ’ έτέρου δέ κανείς δέν 
έζήτησε τί είναι κατά τήν ύπαρζιν ό θεός. Κατ' αίτίαν δέ 
πώς δέν είναι εύλογον νά λέγεται είς ό θεός, δέν δύνα
μαι νά έννοήσω, δχι μόνον πώς δέν είναι εύλογον, άλλ' 
ούτε πώς έτόλμησε νά εϊππ, ένψ σαφώς τό όρίζουν οί 
άγιοι. 'Αλλ' έάν δέν είναι εύλογον νά είπωμεν τόν θεόν  
έν κατ’ αιτίαν, ούτε αίτιος τού ένός θά είναι, καθ' όσον 
έχει τάς προσηγορίας άπό έκείνα τών όποιων αίτιος είναι* 
έάν δέ δέν είναι αίτιος τού ένός ό θεός, δέν είναι αίτιος 
κανενός άπό τά δντα* διότι μέ τό νά ύπόρχη τό έν. ύπάρ-

35
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έν, πάντα έστι τά δνηα, καί ιών δντων έκαστον έν έστιν 
ц γένει ή είδει ή άριδμφ, καί ούδ9 άν πολλά έκαστον αν- 
δις τούτων είη τη κατ* αύτά διάφορη., εΐ μη τό έν είη' τό 
γάρ έν έστι στοίχε ιωτνχόν και συνεκτικόν καϊ ονστατικόν ά- 

5 πάντων. "Ωού* ό τον ένός μη ών αίτιος ούδενός έστιν αίτιος.
27. «Αλλ* εΐ ώς αίτιός» φησι «τον ένός tv  έστιν ό 

θεός, ον .μάλλον 8ν η πολλά, και γάρ καί των πολλών αί
τιος». Παρίημι τοίννν λέγειν ώς гοϊς μέν πολλοΐς ού συναν- 
αιρειται τό tv , τφ  δέ ένΐ τά πολλά, καϊ ώς δ Θεός έν τφ  

10 ένΐ μένων καί τά πολλά προάγει, καί ού προάγει μόνον, 
(Ша καί γινώσκει, τον ένιαίου μη ττληδυνομένον τάς έν 
τοϊς πλήδεοι διαφοράς· άλλ* εΐ μη μάλλον 6 Θεός tv  η 
πολλά, διατί είς μέν Θεός λέγομεν, πολλοί δέ ού λέγομεν; 
Διατί δέ πολυώνυμον αντόν καλούμεν, άλλ* ού τοίς όνόμσοι 

15 σννδιαιρούμεν; «Αλλ* ούκ εϊπόν» φησιν «ον μάλλον tv  ή 
πολλά, <ЫЛ' ον μάλλον tv  ή ούχ tv». E l ούν έστιν, ούχ tv  
δέ έοτι, πολλά άν είη.

28. ηΠ ώς ούν», φηοί, «Διονύσιος ό μέγας τιερί τοϋ Θεόν 
φηοιν ώς ούτε έν έστιν»; 9Αλλ9 ούκ έι€ άναιρέοει τον έ- 

20  νός, ώ βέλτιστε*  τταράγγελμα γάρ έστιν αώτου μή οίεοδαι 
τάς άποφάοεις άντικειμένας είναι ταϊς καταφάσεόιν έπΐ 
Θεόν. Σύ δ9 έπ9 άναιρέοει του ένός προφέρεις τό ούχ tv, 
τήν άσυνεέκασιον έκείνην αΐτίαν προστιΜ ς ώς εΐ και9 αι
τίαν έστιν έν, κα№ ύπαρξιν ούκ έσται έν, ώστε φηοϊν «ον 

25 μάλλον έν ή ούχ έν». Τ ί δή οοι βούλεται τό ястУ ύπαρξιν τούτο, 
ώ διαλεκτικέ ον καϊ άψυκτε; ΕΙ μέν γάρ τό Απλώς είναι, 
πώς τό κατ9 αΙτίαν tv  ούκ έσται αύδις ούδαμώς tv; Α ύτφ  
γάρ τφ είναι δ Θεός tv  υπέρ τό έν τοϊς ούσιν έν καί τον 
έν τοϊς ούσιν ένός αίτιος καδίσταται, άκλίτως ϊν* ούτως 

90 εϊπω έαντόν έπ»διδους καί τής οΙκείας ένότητος άγα&ότητι 
μεταδτδους καί άμεδέκτως μειεχόμενος. ΕΙ δέ τό καδ9 C- 
παρξιν τούτό οοι βούλεται δτι ούκ έστιν ούοΐα του Θεού τό

30. Βαρλαάμ, αΰτύθι, ο. 256*260.
30. Πράγματι οΟτω λάγαι 6 Βαρλαάμ, αάτόθι σ. 250.
40. Пар) Ocicov Ονομάτων 13,3.
41. Пар) μυσηκήα θηλογίαα 5.
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χουν δλα τά δντα, καί έκαστον των δντων είναι έν ή κατά 
γένος ή κατά είδος ή κατ’ άριθμόν, καί δέν θά ήτο δυνατόν 
έκαστον άπά αύτά νά είναι πολλά εις τήν κατ' αυτά διαφο
ράν, έάν δέν υπήρχε τά έν' διότι τό έν είναι στοιχειωτικόν 
καί συνεκτικόν καί συστατικόν δλων. Ώ σ τε  έκεϊνος ά ό
ποιος δέν είναι αίτιος τοϋ ένός δέν είναι αίτιος κανενός.

27. «’Αλλά, λέγει, έάν ά Θεός ώς αίτιος τοϋ ένός είναι 
έν, δέν θά είναι μάλλον έν παρά πολλά, όφοϋ καί των 
πολλών είναι αίτιος»" Παραλείπω λοιπόν νά είπω δτι μέ 
τά πολλά δέν συναναιρεϊται τά έν, μέ τό έν δέ συναναιροϋν- 
ται τά πολλά, καί δτι ά Θεός μένων είς τό έν προάγει καί 
τά πολλά, καί δχι μόνον προάγει, άλλά καί γνωρίζει, καθ' 
δσον τά ένιαΐον δέν πληθύνεται κατά τάς διαφοράς είς τά 
πλήθη* άλλά έάν ό θ εά ς  δέν είναι μάλλον έν παρά πολλά, 
τότε διατί λέγομεν δτι ό Θεάς είναι είς, δέν λέγομεν δέ 
δτι είναι πολλοί; Διατί δέ τόν καλοϋμεν πολυώνυμον, άλλά 
δέν τόν συνδιαιροϋμεν μέ τά όνόματα; «’Αλλά δέν είπα», 
λέγει, «δχι μάλλον έν παρά πολλά, άλλά δχι μάλλον έν 
παρά μή έν»". Έ άν λοιπόν ύπόρχη δέν είναι δέ έν, τότε 
είναι πολλά.

28. «Πώς λοιπόν», λέγει, «ό μέγας Διονύσιος λέγει πε
ρί τοϋ Θεοΰ δτι δέν είναι ούτε έν»49; 'Αλλ' αύτά δέν τό 
λέγει διά ν' άναιρέση τά έν, ώ βέλτιστε. Διότι παραγγελία 
αΰτοϋ είναι νά μή νομίζουν δτι αί άποφάοεις άντίκεινται 
είς τάς καταφάσεις έπί Θεού11. Έσύ δέ προφέρεις τό μή έν 
πρός άναίρεσιν τοϋ ένός, προσθέτων τήν άφάνταστον έ- 
κείνην αίτίαν δτι έάν κατ’ αίτίαν είναι έν, κατά ϋπαρξιν 
δέ θά είναι έν, ώστε λέγει «δχι μάλλον έν ή μή έν». 
Τί λοιπόν θέλει νά είππ αυτό σου τό καθ’ ϋπαρξιν, ώ δια
λεκτικέ έσύ καί όκατανίκητε; Έ άν  σημαίνη τό άπλώς εί
ναι, πώς τό κατ’ αίτίαν έν δέν θά είναι πάλιν καθόλου έν; 
Διότι ό Θεός άκριβώς μέ τό νά είναι έπόνω άπό τό μεταξύ 
τών δντων καθίσταται αίτιος καί τοϋ έντός τών δντων ένός, 
προσφέρων ούτως είπεϊν έαυτόν χωρίς νά κλίνη, μεταδί- 
δων έκ τής άγαθότητός του καί μετεχόμενος όμεθέκτως. 
Έ άν δέ αύτά τό καθ' ΰπαρξιν σημαίνη κατά σέ ότι δέν
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Εν καί διά τούτο ούκ εύλογον Ενα λέγειν τόν θεόν, ονδ* 
ό ήλιος λοιπόν εϊς Εοτιν, ΕπεΙ ούκ Εοτιν αντον τό Εν ού- 
οία* εΐ δέ «ατά μετοχήν τον αύτοενός εϊς έοτιν δ ήλιος, ον 
μάλλον εϊς ή ούχ εϊς, Елεϊ καδ’ νπαρξιν owe Εοτιν εϊς.

5 29. Τό αύτό δέ και έπΐ πάντων boa του ένός μετέχει,
καί μάλα γε εικότως. ΕΙ γάρ τό αύτοέν ον μάλλον Εν ή 
ούχ Εν κατά την σήν σοφίαν, πολλφ μάλλον όσα τφ  αετέ
χε ιν τούτον Εν έοτιν owe Επί του ένός δέ μόνον, άλλά κά- 
πΐ ιών δύο ή τριών καί παντός άρνδμητον" τον γάρ ποσού 

10 μηδέποτε ούοίας δντος, τά δύο ού μάλλον δύο ή μη δύο· 
καί γάρ εϊ κατ* άριδ\μόν δύο, άλλά καύ* νπαρξιν ου δύο 
πάντως. "Ωστε ον τόν Θεόν ούχ Εν άπέδειξεν ό φιλόσοφος, 
άλλά τό Εν ούκ δν, εϊπερ ον μάλλον Εν η ούχ Εν, και ά- 
πλώς πάντα άρνδμόν άνειλε. Τούτο δέ έοτιν, ϊνα κατά 

15 τήν αντον φώμεν Επιστήμην, παραλογισμάς, ό παρά την 
τον έλέγχου άγνοιαν, ф καί δεολογών ό γεννά&ας χρήται, 
δι* ού καί οοφιοάμενος, πάντα άρνδμόν άνειλεν (ού γάρ 
κατά ιό αύτό Εν τε καί ούχ Εν), ρφδίως δ9 &ν ούτω τις 
καί Εκαστον των δντων μή μάλλον δν -ή μή δν Ελέγξειεν.

20 30. Ον μήν άλλ9 εϊ καί των άλλων πάντων κατεγεν-
οατο, εϊς γάρ έπιλάμπει ήλιος ή μάς, πλείους δέ φωστήρες, 
πλεϊοτοι δέ άστέρες, άλλ* Εαυτού γε Ενεκα ούκ Εψευοταί' 
εϊς γάρ ών, ούχ εϊς έοτι ταις διαλέξεοιν, άλλ* <Шос καί 
Εναντίας έαυτφ. *Ο γάρ Ενταϋδα μή καδ9 ύπαρξιν Εν είναι 

25 τόν θεόν Ιοχυριζάμενος, άκούοατε τί λέγει άνωτέρω' 
ion  ταϊς άλλαις ούοίαις τά καδ9 αύτό αύταϊς λεγάμενα, 
ταύτα καί τφ  θ εφ  τά περί αυτόν λεγάμενα ύπάρχεν ού γάρ 
Ενδέχεται εϊναί τε καί μή· εϊ τις ούν Εροιτά σε», φησί, 
«ταντα ά φής περί θεόν είναι άννπόστατά Εοτιν ή μετέχει 

90 τινός ύπάρζεως; καί εϊ τούτο, ούοίαι εΐοϊν ή ονμ6ε6η-
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είναι τό εν ούσία τοϋ Θεού, καί διά τοϋτο δέν είναι εύλο
γον νά λέγηα ένα τόν Θεόν, ούτε ό ήλιος όμως είναι εϊς. 
έπειδή δέν είναι τό έν ούσία του' έάν δέ ό ήλιος είναι είς  
κατά μετοχήν τοϋ αύτοενός, δέν είναι μάλλον εϊς παρά 
μή εις, έπειδή δέν είναι εις καθ’ ϋπαρΕιν.

29. Τό ίδιον δέ Ισχύει καί δΓ άλα όσα μετέχουν τοϋ 
ένός. καί πολύ εύλόγως. Πράγματι, έάν τό αύτοέν δέν 
είναι μάλλον έν παρά όχι έν κατά τήν σοφίαν αου, πολύ 
περισσότερον δσα είναι έν διά τής μετοχής αύτοϋ' Ισχύει 
δέ δχι μόνον έπί τοϋ ένός, άλλά καί έπί τών δύο ή τριών 
καί παντός άριθμητοϋ' διότι, έφ’ όσον τό ποσόν δέν είναι 
ούσία, τά δύο δέν είναι μάλλον δύο παρά μή δύο* πράγμα
τι, έάν κατ’ άριθμάν είναι δύο, καθ’ ϋπαρΕιν πάντως δέν 
είναι δύο. "Ωστε ό φιλόσοφος δέν άπέδειΕε τόν θεόν  μή 
έν, άλλά τό έν μή δν, έάν βέβαια δέν είναι μάλλον έν 
ή μή έν, καί άφήρεσε γενικώς πάντα άριθμάν. Τοϋτο δέ, 
διά νά όμιλήσωμεν κατά τήν έπιστημοσύνην αύτοϋ, είναι ό 
παραλογισμός κατ' άγνοιαν τοϋ έλέγχου, τόν όποιον ό γεν
ναίος χρησιμοποιεί καί δταν θεολογή, καί διά τοϋ όποίου 
άνήρεσε σοφίστικώς πόντο άριθμάν (διότι δέν είναι δυνατόν 
νά συνυπάρχουν έν καί μή έν), ευκόλως δέ ούτω θό ήδύ- 
νατο κανείς νά παρουσιάση καί έκαστον τών δντων μή 
μάλλον δν παρά μή δν.

30. Ά λ λ ’ δμως καί άν είς δλα τά άλλα έψευδολόγη- 
σεν, διότι είς ήλιος λάμπει έπόνω άπό ήμάς, περισσότε
ροι δέ φωστήρες, πλεϊστα δέ άστρα, άλλά χόριν τοϋ έαυ- 
τοϋ του δέν έψεύσθη* καθ’ όσον, ένφ είναι είς, είς τάς  
διαλέΕεις δέν είναι είς. άλλ’ άλλος καί άντίθετος πρός έ- 
αυτόν. Διότι ό έδώ ίσχυριζόμενος άτι ό θ εός  δέν είναι 
καθ’ ϋπαρΕιν έν. άκούσστε τί λέγει όγωτέρω «δσα είναι 
είς τάς άλλας ουσίας τό καθ’ αυτό λεγόμενο είς αύτά, 
αυτά είναι καί είς τόν θεόν τά περί αύτόν λεγάμενα' 
διότι δέν είναι δυνατόν νά είναι καί νά μή είναι* έάν λοι
πόν σέ ήρώτα κανείς», λέγει, «αυτό τό όποια χαρακτηρί
ζεις περί θεόν είναι άνυπόστατα ή μετέχουν κάποιας ύ- 
πόρΕεως; καί άν συμβαίνη τό δεύτερον, είναι ούσίαι ή συμ-
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κότα; πώς έχφεύξη τό καί μη οδοίαν ϋείαν άποδειχτην 
λέγειν» ;

31. Τ ί οδν έστιν 6 φηυιν; Έπειδή πάν η ονοία, η ουμ- 
δεδηκός, τά δέ περί θεόν σνμδεδηκότα ούκ είσιν, οδοίαι

5 άρα τον θεόν είοιν ει οδν τούτων τί πις φαίη γινώοκειν, 
χαϊ τήν ούοίαν άρα λέγει τον θεοϋ γνοοστήν είναι κα\ άπο- 
δετκτήν. 'Ο γονν μηδέν είναι λέγων τόν θεόν καδ* ύπαο- 
ζιν, πάντα νυν αδϋις λέγει τούτον είναι καΡ ύπαρξιν τφ  
ονμπεριληπτ ιχφ τής όιαιρέοεως άναγκαίως προς τούτο σννο>- 

10 δών ήμάς ώς γ* όϊεται. *Ενήν μέν οδν δεϊξαι ώς ουδέ τά 
δντα πάντα τή διαιρέσει τούτη ουμπερνκλείεται· εΐ δέ καί 
ουμπεριδάλλεται, οδδ* ούτως άνάγκη τό υπέρ τό δν σνμ- 
τιεριειλήφδαι τή των δντων διαιρέσει· δποοτάτης γάρ κα
τά τόν μέγαν Διονύσιον τούτων έστίν δ θεός, άλλ* οδχ υπό 

15 τούτων ουνέοττριεν αντός, ουδέ τι ουντελονοι τά περί θεόν 
είς τό είναι τό θεόν, ουδέ γνοοοτή έστιν ανιόν ή φύοις, 
Ίνα καί διαφοράν ούοιώδη οχοίη, καΰά καί Βασίλειος δ 
μέγας λέγει. Κυρίοος γάρ ών καί ττροών χαϊ μόνος ών και 
άπλώς και ένιαίως ών, διαφοράς ουδέμιάς δείται είς τό 

20 είναι· τοΐς γάρ μετ' έκεϊνον 7ΐολλοϊς οδοί δει διαστολής· 
οδχονν οδοίαι θεοϋ τά περί τόν θεόν, άλλ* αντός έστιν 
οδοία των περί ανιόν.

32. ΨΗ μέν έστιν αδτός ουσία, άρρητός τε καί άπερι- 
νόητος, ή δέ έστιν οδοία των Svrcov, καί ζωή των ζώντοη*

25 κα ί σοφία των οοφιζομένων καί άπλώς πάντων ιών του 
είναι *α ί τον εδ είναι μετεχόντων δντότης, Τν* ούτως εϊπω, 
καί δύναμις καλλαποιός, καί νοείται καϊ λέγεται καί άπο- 
δείκνχηαι, εΐ καί μή έφ* δοον έστιν. ΕΙ δέ καί δπάρξεώς 
τίνος μετέχει τά περί θεόν, οδχ ώς οδσίαι, οδδ* ώς άνυπό· 

90 στα:α, χαδάπερ δικά tot ς αδτός, <Ш* ώς ένέργειαι οδσαι 
τον θεόν· εΐ δέ τά των ένεργειών άπστελέσματά τις έϊποι, 
χαϊ τούτων οδοίαι μέν Βοτιν ά, δεϊαι δ* ούμενονν. Οδ μήν, 42 43

42. Βαρλαάμ, αυτόθι ο. 255 4.
43. Π«ρΙ θείων Ονομάτων 1, 7, 
44» f πιστόλι) 2 2 9 , 9,
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βεβηκότα; Πώ ς θά έκφύγης τό νά εϊπης άτι δέν είναι 
άποδεικτή θεία ούσία»41;

31. Τί είναι λοιπόν αυτό τό όποιον λέγει; ’Επειδή παν 
πράγμα είναι ή ούσία ή συμβεθηκός, τά δέ περί τόν θεόν  
δέν είναι συμβεβηκότα, άρα είναι ούσίαΓ έάν λοιπόν λέγη 
κανείς ότι γινώσκει κάτι άπό αυτός, δρα λέγει ότι καί ή 
ούσία του θεοϋ είναι γνωστή καί άποδεικτή. Αύτός λοιπόν 
ό όποιος λέγει ότι ό θ εός δέν είναι καθ’ ϋπαρΕιν τίποτε, 
λέγει τώρα πάλιν ότι ουτος είναι καθ’ ϋπαρΕιν, συνωθών 
ήμας, όπως τουλάχιστον νομίζει, άναγκαίως διά του συμ- 
περιληπτικοϋ τής διαιρέσεως. θά  ήτο λοιπόν δυνατόν νά 
δείΕωμεν δτι είς αυτήν τήν διαίρεσιν δέν συμπερικλείονται 
δλα τά δντα' έάν δέ καί συμπεριλαμθάνωνται, πάλιν δέν 
είναι άνάγκη τό ύπέρ τό δν νά έχπ συμπεριληφθή είς τήν 
διαίρεσιν των δντων. Διότι κατά τόν μέγαν Διονύσιον ό 
θ εό ς  είναι υποστάτης τούτων4*, άλλά δέν συγκροτείται αύ
τός ύπό τούτων, ούτε συντελούν κατά τίποτε τά περί τόν  
θεόν είς τό νά ύπάρχη ά θεός ούτε είναι γνωστή ή φύσις 
αύτού, ώστε καί νά λάθη ούσιώδη διαφοροποίηοιν, δπως 
λέγει ό μέγας Βασίλειος*4. Πράγματι, ό<ροϋ είναι κυριαρχι
κούς καί προϋπάρχει καί μόνος ύπάρχει καί ένιαίως ύπάρ- 
χει, δέν χρειάζεται καμμίαν διαφοροποίηοιν διά νά ύπόρ- 
ΧΠ διάκρισιν χρειόΖονται τά μετ' έκεϊνον, έπειδή είναι πολ
λά’ δέν είναι λοιπόν ούσία θεού τά περί τόν θεόν, άλλ' 
αύτός είναι ουσία των περί αύτόν.

32. Καθ' δσον μέν είναι αύτός ούσία, είναι δρρητος 
καί άπερινόητος, καθ’ δσον δέ είναι ούσία των δντων, νοεί
ται καί λέγεται καί άποδεικνύεται Ζωή των Ζώντων καί σο
φία των σοφίΖομένων καί όντότης γενικώς δλων τών μετε- 
χόντων τού είναι καί τού £ν είναι, ούτως είπείν, καί δύνα- 
μις καλλοποιός, άν καί δχι είς όσην έκτασιν είναι. 'Εάν δέ 
τά περί θεόν μετέχουν καί κάποιας ύπόρΕεως, μετέχουν 
δχι ώς ούοίαι ούτε ώς άνυπόστατα, δπως άΕιώνεις έσύ, άλλά 
ώς ένέργειαι τού θεού' έάν δέ τάς ένεργείας χαρακτηρίση 
κανείς ώς άποτελέσμστα, καί άπό αύτά μερικά μέν είναι 
ούσίαι, δχι δμως θέθαια θείοι. ’Αλλ’ δμως. διά νά άφήσω
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ά/Χ* ϊνα τό πλήΰος άφώ τών παρ’ αντον δείων ουσιών 
λεγομένων, ώς μη και αντός τιλήδει περιπέσω λόγων, εΐ 
τα περί θεόν λεγάμενα τον θεόν έστιν ον ο ία ι, περί θεόν 
δέ λέγεται καί τα χτίσματα, ώς πολλαχον της ίεράς εϋροι 

5 τις άν Γραφής, κτιστή δσται κση* αύτόν ή ούοία τον θεόν.
33. Καί μην τό οοφόν καί άγαμόν καί ίο φως καί ή 

ζωή καί δοα σχεδόν λέγεται περί αύτόν ΐόι’ όνομά των προα- 
γόμενα, πως Αν ουσία έϊη, των όναμάτων, εϊ τις έξετάσειε, 
μηδ* έφ* ήμών ούοιών ένεργειών δηλωτικών γε δντων;

10 Πώς &ν οδν έπί θεόν τά όνάματα ούσίαν ςραίη τις, δπου 
γε ούδ* &ν λόγος εύρεδείη σημαντικός τής νπερουοιότητος 
έκείνης; "Οσοι γάρ τής δντως άληδείας εΐοίν έρασταί ού 
δεμηόν όΐονται ύμνεϊν τήν ύπερουοιότητα \τήν δεαρχβκήν 
οϋτε ώς λόγον ή δνναμιν ή ζωήν ή ούοίαν ή άγαΰότητα, 

15 άλλ* ώς παντός όνόματός τε καί πράγματος νπεροχικώς 
άφειμένην <Ш' έπειδήπερ αΰτη πάντων έοτίν αίτια, έκ πόν
των τών ah ιστών αύ τήν ύμνητέον, έπεί καί περί αύτήν 
πάντα καί αύτής ϊνεκεν, ώς Διοννσίφ τε τφ μεγάλφ καί 
τή άίηδείρ δοκεΐ καί πάσι τοίς έξ αΐώνος νμνολόγοις αντής. 

20 Έπεί τοίνυν περί αύ τήν πάντα τήν δεαρχικήν ύπερονοιάτη τα, 
τά δέ περί θύτην ούοίαι δεΐαι κατά οέ, πάντα άρα δειαι 
ούοίαι κατά οέ είοιν.

34. Έ τ ι ,  έπεί μή μόνον αί δέσεις, кШа καί Αφαιρέ
σεις τών περί θεόν είοιν, δσονται καί αύται δειαι ούοίαι

25 κατά οέ, καίτοι μή πεφυχνϊαι δηλονν δ έστιν, <Ш* δ ·μή έ- 
οτιν. εί μή αύται, καίτοι μάλλον τών περί Θεόν
δέσεων άρμόττσνοαι θ εφ , πώς Αρ* αί δέσεις εϊεν άν ού- 
σίαι δειαι; Πώς δέ καί & ταις άλλαις ούοίαις τά καδ* αυ
τό, ιαντα θ εφ  τά περί αύτόν έστιν; «’Επεί» φησι «μή Κ- 

30 ο'ΐν είναι τε καί μή». Τίς ή νέα αύ τη καί παράδοξος δεη- 
γνωσία; Τό γάρ καδ* αύτό τινι ύπάρχον ούχ ϊνι κατ* ού-

45. Пер) θείων όνομότων 1, 5.
49. ΒορΑοόμ, οφτόφ Ρ. 359,
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то πλήθος τών λεγομένων άπό αυτόν θείων ούσιών, ώστε 
νά μή περιπέσω καί έγώ εις πλήθος λόγων, έόν τό λεγό
μενο περί Θεόν είναι ούσίαι той Θεοϋ, περί θεόν 5έ λέ
γονται καί τά κτίσματα, όπως δύναται νά εύρη κανείς είς 
πολλά σημεία τής ίεράς Γραφής, καί ή ούσία той Θεοί) θό 
είναι κατ’ αυτόν κτιστή.

33. Καί βεβαίως τό σοφώς καί αγαθόν, τό φως καί ή 
Ζωή, καί όσα άλλα σχεδόν λέγονται περί αύτόν παρουσία- 
Ζόμενα δΓ ονομάτων, πώς θά ήσαν ούσία, άφοϋ, άν έξετά- 
ση κανείς, θό ΐδη ότι τά όνόματα ούτε είς τήν ίδικήν μας 
περίπτωσιν δέν δηλώνουν ούσίας άλλ’ ένεργείας; Πώ ς  
λοιπόν έπί Θεοϋ θό ήδύνατο νό εΐπη τό όνόματα ούοίαν, 
όπου δέν είναι δυνατόν νό εΰρεθή ούτε λόγος σημαντικός 
τής ύπερουοιότητος έκείνης; Διότι όοοι είναι έραστα) τής 
όντως θείας όληθείας δέν θεωρούν θεμιτόν τήν θεαρχι- 
κήν υπερουσιότητα ούτε ώς λόγον ή δύναμιν ή Ζωήν ή 
ουσίαν ή άγαθότητα, όλλό ώς ύπεροχικώς άπηλλαγμένην 
παντός όνόματος καί πράγματος* όλλό, έπειδή αΰτη είναι 
αίτια πάντων, πρέπει νά ΰμνήται άπό όλα τά αίτιστά, καθ' 
όσον όλα είναι περί αυτήν καί ένεκεν αυτής, όπως φρο- 
νοϋν ό μέγας Διονύσιος4* καί ή όλήθεια καί όλοι ο! όπ* αί- 
ώνος ΰμνολόγοι αύτής. Επειδή λοιπόν όλα είναι περί αύ- 
τήν τήν θεαρχικήν ύπερουοιότητα. τά δέ γύρω άπό αύτήν 
κατά οέ είναι θεϊαι ούσίαι, άρα όλα είναι θεϊαι ούσία 
κατά οέ.

34. Προσέτι, έπειδή όχι μόνον αί θέσεις, όλλό καί αί 
όφαιρέσεις όνήκουν είς τά περί τόν Θεόν, θά είναι καί 
αύταί θεϊαι ούσίαι κατά οέ, μολονότι δέν δηλώνουν έκ 
φύοεως τί είναι, όλλό τί δέν είναι. Ά λ λ ’ άν δέν είναι αϋται, 
μολονότι όρμόΖουν περισσότερον είς τόν Θεόν άπό τάς 
περί τόν Θεόν θέσεις, τότε πώς θό ήδύναντο αί θέσεις νά 
είναι θεϊαι ούσίαι; Πώ ς δέ καί όσα είς τάς άλλας ούσίας 
είναι τά καθ’ αύτό, αύτά είς τόν Θεόν είναι τά περί αύτόν; 
«’Επειδή», λέγει, «δέν είναι δυνατόν νά είναι καί νά μή 
είναι»4*. Ποία είναι αύτή ή νέα καί παράδοξος θεογνωσία; 
Διότι τό καθ’ αύτό ύπάρχον είς κάτι δέν είναι κατά κανένα
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δένα τρόπον μή είναι τούτο έκείνο. Οϊον τί λέγω; Καδ' 
αυτό υπάρχει τφ άνδρώπφ τό είναι λογικόν owe ένι γούν 
τόν άνδρεοπον μη είναι λογικόν. Των δέ περί θεόν λεγο
μένων, ζωή τε και οδοία καί δύναμις, αλλά καί πάντων 

5 τούτων υπερεςηρη μένος 'υπάρχει ό θεός καδ' υπεροχήν 
μή είναι ταντα λέγεται, καί τον είναι ταντα τό μή είναι 
δεοπρεπέοτερόν τε καί άληδέοτερον owe ίίρα τφ θ ε φ  ιά 
περί αυτόν & <ταΐς αλλαις ουσίαις τα καΡ αυτό. Ον μόνον 
δέ τα άντιφατικώς άντικείμενα λέγεται άμα έπί τού θεού 

10 άλλα καί τάναντία* «φως γάρ ώς ίμάτιον» λέγεται περιβε- 
βλήσδαι καί «φως οίκείν άπρόοιτον», άλλα \καί «έδετο σκό
τος άποκρυφήν αδτού» καί «γνόφος υπό τους πόδας αυτού»· 
ταίς δέ άλλαις ουσία ις ονκ ένι καδ* αυτό τα έναντία είναι· 
των άδυνάτων δρ* είναι τφ θ ε φ  τά περί αυτόν S τά κσδ' 

15 αντό τόίς δλλοις.
35. νΕτι των περί τόν θεόν ιά μέν μάλλον λέγεται, τά 

δ* ήττον, καί έπί ιών δέσεων, μάλλον γάρ ζωή ή αύρα, 
καί έπί των άφαιρέσεων, εΐ καί άντεστραμμένως, μάλλον 
γάρ σι’ι* αύρα ή ονχί ζωή* καί αί αφαιρέσεις δέ πάσαι των 

20 δέσεων πασών μάλλον προσήκουσι θ εφ . Τών δέ καδ* сп'то 
ταΐς άλλαις ονσίαις οδδέν μάλλον καί Γ/τιον πρόσεστιν αν- 
ταίς, ούδέ γάρ μάλλον δ δνδρωπος ζώον ή λογικόг  έπεί 
γάρ οί*δ* ουσία μάλλον ουσίας ούδ* οίκηώδες έτερον έτέρον 
μάλλον. Καί μέν δή τειραχώς τον καδ* αντό λεγομένου, 

25 κατ' οϋδένα τρόπον τά περί θεόν δν εϊη καδ' αυτό* ούτε 
γάρ δι' αυτά τό δείον, καί γάρ άναίτιον, ούτε έν τφ λόγφ 
ταντα τφ τί έοτι θεός δεικνυντι, καί γάρ ονδ' έφεϊται ζη- 
τείν δλως τί έοτι θεός, όΑΧ* οδδέ τό δείον έν τф λόγφ 
δν αότιον ληηδείη, καί γάρ υπέρ έννοιαν τό δείον. Αδδν-

47. Ψαλμ. 103,2.
48. Α* τιμ. 8.18. 
48. Ψολμ. 17,1Γ8.
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τρόπον δυνατόν νά μή είναι τούτο. Τί έννοώ παραδείγμα- 
тос χάριν; Καθ’ ούτό ύπάρχει είς τόν άνθρωπον τό νά 
είναι λογικός' δέν είναι λοιπόν δυνατόν νά μή είναι λογι- 
к0с ό άνθρωπος. Των δέ λεγομένων περί Θεόν, ζωή καί 
ουσία καί δύναμις άλλά καί όλων τών παρομοίων ό Θεός 
είναι ύπερεΕηρμένος, καί ταϋτα λέγονται ότι δέν είναι 
καθ’ ύπεροχήν, καί τό νά μή είναι ταϋτα είναι θεοπρεπέ- 
στερον καί άληθέστερον άπό τό είναι' δέν είναι λοιπόν είς 
τόν Θεόν τά περί αύτόν όοα είς τάς άλλας ουσίας είναι 
τά καθ’ αύτό. Έπί τού Θεού δέ δέν λέγονται μόνον τά 
άντκρατικώς άντικείμενα μαζί, άλλά καί τά άντίθετα’ διότι 
λέγεται ότι είναι περιβεβλημένος «φως ώς Ιμάτιον»" καί 
ότι «κατοικεί φως άπρόσιτον»4*, άλλά καί «κατέστησε τό 
σκότος τόπον άποκρύψεώς του» καί «γνόφος κάτω άπό 
τούς πόδας του»4·. Είς τάς άλλας δέ ούαίας δέν είναι δυ
νατόν νά είναι καθ’ αυτό τά έναντία* άρα είναι άδύνατον 
νά είναι είς τόν Θεόν τά περί αύτόν όσα είναι τά καθ’ αύτό 
είς τά άλλα.

35. Προσέτι άπό τά περί τόν Θεόν άλλα μέν λέγονται 
περισσότερον, άλλα δέ όλιγώτερον, τόσον έπ) τών θέσεων, 
διότι περισσότερον είναι ή ζωή παρά ή αύρα, καί έπί τών 
άφαιρέσεων, άν καί όντιστρόφως, διότι περισσότερον εί
ναι μή αύρα παρά μή ζωή' καί α! άψαιρέσεις δέ άλαι άρμό- 
ζουν είς τόν Θεόν περισσότερον άπό άλας τάς θέσεις. 
’Από τά καθ’ ούτό δέ είς τάς άλλας ούσίας τίποτε δέν ύ<ρ(- 
στσται είς αύτάς περισσότερον ή όλιγώτερον, διότι ό άν
θρωπος δέν είναι περισσότερον ζώον ή λογικόν, καθ’ ό
σον ούτε ούσία είναι περισσότερον ούσία, ούτε έν ουσιώ
δες περισσότερον άπό άλλο. Πάντως όμως, ά<ροϋ τό καθ’ 
αύτό λέγεται τετραπλοϋν, κατά κανένα τρόπον δέν είναι 
δυνατόν τά περί Θεόν νά είναι καθ’ αύτό’ διότι ούτε δι* αυ
τά είναι τό θειον, άφοϋ είναι άναίτιον, ούτε ταϋτα είναι 
είς τόν λόγον ό όποιος δεικνύει τί είναι θεός, όιροϋ δέν 
έπιτρέπεται κάν νά ζητώμεν τί είναι Θεός, άλλ* ούτε τό 
θειον θά ήτο δυνατόν νά καταληφθή μέ τόν λόγον αύτών, 
άφοϋ τά θειον είναι ύπέρ έννοιαν. Αύθυπόστστα δέ πώς
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ηόστατα 6k πώς &ν εϊη, μέχρις &ν καδ* υποκειμένου πως 
λέγοιτο ικαϊ τό είναι περί τι μη άποβάλλοι; Διατί dk και 
μή καδ* αυτό αύτά φαμεν θ ε φ  άλλα περί θεόν; ΈπεΙ dk 
καϊ Γρηγόριος ό 4ης θεολογίας έπώνυμος ούκ έκ των κατ' 

δ αδιόν, άλλ* έχ των περί ανιών φησι γινώσκειν τόν Θε
όν ήμάς, ονμβήσεται κατά τόν τον φιλοσόφου λόγον οϋτω 
γινώοκειν ήμάς τόν θεόν, ώς καϊ τάς αλλας ούοίας γινώ- 
αχομεν· έκ γάρ των καδ* αυτό αϋταίς Υπαρχόντων γινώ- 
οκομεν αύιάς, ταυτα дё θ ε φ  τά περί αυτόν έοτι λεγόμε- 

10 να έξ ών αύτόν γινώοκομεν.
36. νΕτι, εΐ ό θεός γινώσκει έαντόν ή έοτι, τά 3έ περϊ 

θεόν аЬгф έοτιν 3 ταϊς άλλαις ουσίαις τό καδ9 αυτό, η
μείς δ* έκ των περί αύτόν γινώοκομεν αδτόν ή έοτι, καί 
ήμεϊς αδτόν γινώοκομεν, ώς αύτός γινώσκει έαντόν ούτως

15 Α φιλόσοφος άπό τον όπεραν ιδρυμένου τον παντός καϊ άλή- 
πτου καϊ άφδέγκτον τής δεαρχικης νπερονοιότητος είς Α
φασίαν ημάς περικλείσαι φιλονενκων, έλαδεν έαντόν ταϊς 
κάτω ταντην ούσίαις ουντεταχώς.

37. Καιρός δ* &ν είη καί τους άποδεικτονς αντφ κα- 
20 νόνας, σότήν την άπάδειξιν, μάλλον dk την ανιοσπόδειξιν,

ήν έκ τής *Αριοτοιέλονς σοφίας κατά των ήμετέρων λόγων 
προεχειρίοατο παραγαγείν είς μέσον καί διασκέψασδαι* ιά - 
χα γάρ άν και αύτη των τερετισμάτων φανείη, 8 τάς τιλα- 
ιωνιχάς Ιδέας ό *Αριστοτέλης αδτός τά έχείνου παιδεύμα- 

28 τα έπιοχώπιων ώνόμαοεν. El dk αών έν τούτη τι χρήσιμον 
ήμίν, δανμαοτόν οδδέν* καϊ παρά των δφεων γάρ έοτι τι 
χρηστόν φάρμακον ήμίν, άλλ' άνελοΰσι καϊ διελουοι καϊ συ
σκευασμένο ις καϊ χρησαμένοις συν λόγφ κατά των έκείνων 
δηγμάτων. Πρός μέν οδν Πλάτωνα καί την χατ* έχεϊνον 

30 άπόδειξιν 'Αριστοτέλης ήμίν άρκέοεг καί γάρ φησιν εί τό 
καδόλον πρό των πολλών, ώς δ Πλάτων έλεγεν, άπόδειζις

50. *ΟμιλΙα 38,7.
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θά ήσαν, έφ' όσον άποδίδονται κατά κάποιον τρόπον εις 
έν υποκείμενον καί δέν όποβάλλουν τό νά είναι γύρω όπό 
κάτι; Διατί δέ καί δέν λέγομεν αιιτά καθ’ αύτό eic τόν 
Θεόν όλλά τά Λέγομεν περί τόν Θεόν; 'Επειδή δέ ό Γρη- 
γόριος ό έπώνυμος τής θεολογίας λέγει ότι γνωρίΖομεν 
τόν Θεόν όχι άπό τά κατ' αύτόν, άλλά έκ των περί αυτόν", 
θά συμβή κατά την λογικήν τοϋ φιλοσόφου νά γνωρίΖω- 
μεν τόν θεόν ούτως, όπως γνωρίΖομεν καί τάς δλλας 
ουσίας' διότι τάς γνωρίΖομεν άπό τά καθ’ αύτό ύπόρχοντα 
εις αύτός, αύτά δέ τά περί αύτόν λεγάμενα είς τόν θεόν 
είναι έκείνα διά των όποίων τόν γνωρίΖομεν.

36. Προσέτι, έόν ό Θεός γνωρίΖη έαυτόν πώς είναι, 
τά δέ περί τόν Θεόν είναι εις αύτόν δ,τι εις τάς δλλας 
ούαίας τό καθ’ αύτό, ήμεϊς δέ γνωρίΖομεν αύτόν έκ των 
περί αύτόν πώς είναι, καί ήμεϊς τόν γνωρίΖομεν δπως αύ
τός γνωρίΖει έαυτόν. Ούτως ό φιλόσοφος, άγωνιΖόμενος 
νά μας περίκλειση εις άφασίαν έκ τού υπερβατικού έναντι 
πόντων καί άκαταλήπτου καί όρρήτου τής θεαρχικής ύπερ- 
ουσιότητος, χωρίς νά τό άντιληφθη τήν συνέταξε μέ τάς 
κάτω ουσίας.

37. Θά ήτο καιρός πλέον νά φέρωμεν εις τό μέσον 
καί έξετόσωμεν έπίσης καί τούς όποδεικτικούς του κανό
νας, τήν ίδιαν τήν άπόδειξιν, μάλλον δέ τήν αύτοαπόδει- 
ξιν, τήν όποιαν αυνέθεαεν όπό τήν σοφίαν τού Άριστστέ- 
λους κατά τών λόγων μας' ίσως θά φανή καί αύτή ώσάν 
τά τερεττίοματα, δπως ώνόμααεν ό ίδιος ό 'Αριστοτέλης 
τάς πλατωνικός ιδέας περιπαίΖων τό διδάγματα τοϋ Πλά
τωνος. Έόν δέ είναι κότι χρήσιμον δΓ ήμδς όπό τά εις 
αυτήν ευρισκόμενα, δέν είναι καθόλου άξιοθαύμαστον' 
διότι καί όπό τούς δφεις ύπάρχει δΓ ήμδς κάποιον ώφέλι- 
μον φάρμακον, άλλ’ άφοϋ φονεύσωμεν καί διασπόσωμεν 
καί συσκευόσωμεν καί χρησιμοποιήσωμεν τό πράγμα μέ 
λογικήν κατά τών δηγμάτων έκείνων. Πρός τόν Πλάτω
να λοιπόν καί τήν όπόδειξίν του θά όρκέση εις ήμδς ό 
'Αριστοτέλης, ό όποιος λέγει' δν τό καθόλου είναι πρό 
τών πολλών, δπως έλεγεν ό Πλάτων, τότε άπόδειξις δέν
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λοιπόν ονκ έοται, ουδέ γάρ δυνατόν χατηγορεϊσδαι των 
πολλών τό ένιαίως νφεστώς και ταΰτα πρό των άλλων 
πάντων, κατηγορουμένου δέ χωρίς άπόδειξις ονκ ёоиг  
άλλ* ούδέ μέσος έοται όρος, ύποτκείοεται γάρ τφ πρό των 

5 άλλων, άλλά τοντ’ άδύνατον, μέσου δέ χωρίς άπόδειξις 
οέκ έσται.

38. Πλάτωνι μεν οϋν άντισιήοωμεν τάκείνου παιδεύμα
ία, έκονσίως Αντιτεταγμένον, τφ δ ’ Άριστοτέλει τά οίκεϊα, 
ιόν φιλόσοφον δηλαδή τούτον, εΐ καί μη έκότηα είναι. 

10 Πρώτον δ* ίδωμεν πώς αυτός τους ήμών περί ιών δείτον 
λόγους μηδαμώς είναι άτιόδειξιν άποδεικνύειν οίεται, καί 
πρώτον ·τό πρώτον, ώς των άλλων \κράτιστον καί οϊον άνν- 
πόοτστόν τε καί άμαχον προβεάλημένον άνέδην καί τη σφο
δρά φορά καδάπερ ροίζον έχον νπηχούντα την λοιδορίαν· 

15 «#эт£р τοϊς γεωμέτραις Αρχή καί Αξίωμα, τοτΜΡ ήμϊν» φη- 
σιν «αΐ τών πατέρων άποφάνοεις* ούδεμίαν άρα χρή έκ 
οτ>λλογιαμσΰ λαδεϊν», ώσπερ ούδ’ οί γεωμέτραι τάς της 
οίκείας έξεως άρχάς- ид δέ τον το ποιων Αμαδής καί Α
παίδευτος». Εύγε, ό πεπαιδευμένος ον καί αδδις έξυΰρί- 

20 ζων τη περιονσίφ τής παιδείας. Ά λ λ ’ έπειδήπερ ώς γεω
μετρικός Αρχάς καί κατά σέ τάς των πατέρων Αποφάνσεις 
έχομεν, τό έκ τούτων ουναγόμενον Απόδειξις έοτιν ήμϊν, 
ώσπερ καί τό έκ γεωμετρικών Αρχών τοϊς γεωμέτραις.

39. Που δή έχει το ώς έπί τών δείων Απόδειξιν ονκ 
25 Ινι λέγειν οίδαμώς υπέρ οδ οοι πας ό λόγος; Ά λ λ ' 6 μή 

έκ τούτων τών Αρχών συλλογισμός γινόμενος οδ δερλογικός, 
ώσπερ ούδέ γεωμετρικός ό μή ix  γεωμετρικών Αρχών. Ου- 
κονν δεαλογικός συλλογισμός διαλεκτικός ούδέποτε, ώσπερ 
ούδέ γεωμετρικός* δρρς πώς ίλαδες συνηγόρων ήμϊν; Τής 

30 γάρ οής προδέοεως άπαν τουναντίον έξ αύτών τών οών 
ύπέρ αύτής τούτης τής προδέσεως έκβαϊνον άποδέδειχτat

51. Βλ. Μ α τ α φ υ ο ι κ ό  000α.
52. Βαρλαάμ, α ύ τ ό θ ι ο . 243. "Αρα κατά Βαρλαάμ ά Παλαμάα είναι 

άληθής καί άπαίδευτοα.
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θά ύπάρχπ. διότι δέν είναι δυνατόν νά κατηγορήται είς 
τό πολλά τό ένιαίωα ύφιστάμενον, καί μάλιστα πρίν όπό 
δλα τά άλλα, χωρία κατηγορούμενον δέ όπόδειξις δέν 
ύπάρχεΓ άλλά ούτε μέσος δροα θά ύπάρχπ. διότι θά ύπό- 
κειται είς τό πρό τών άλλων, άλλά τούτο είναι όδύνατον, 
χωρία μέσον δρον δέ άπόδειξια δέν θά ύπάρΕπ"·

38. Εία τόν Πλάτωνα λοιπόν θά άντιτόξωμεν τόν μα
θητήν του. έκουσίωα άντιτασσόμενον, εία τόν Άριστστέ- 
λην δέ τόν ίδικόν του, δηλαδή τόν φιλόσοφον τούτον, τόν 
Βαρλαάμ, δν καί δέν τό θέλει ό ϊδιοα. Πρώτον λοιπόν θά 
ίδωμεν πώα αύτόα νομίΖει ότι άποδεικνύει ότι οί περί τών 
θείων λόγοι ήμών δέν όποτελοϋν καθόλου άπόδειζιν* καί 
πρώτον τό πρώτον έπιχείρημα, ώα όνώτερον όπό τά άλλα 
καί ώα προβαλλόμενον άφθόνωα μέ τήν Ιδέαν ότι είναι 
άκαταγώνιστον καί άκαταμάχητον καί μέ τήν Ισχυρόν φο
ράν έχον έν είδοα όρμήα ή όποία ύπηχεϊ τήν λοιδορίαν* 
«δ,τι είναι εία τούα γεωμέτραα ή όρχή καί τό όΕίωμα, 
τούτο·, λέγει, «είναι εία ήμας αί άποφάνσεια τών πατέ
ρων* δρα δέν πρέπει νά λαμθάνωμεν καμμίαν άπόφανσιν 
έκ συλλογισμού·, δπωα ούτε οί γεωμέτραι δέν λαμβάνουν 
έκ συλλογισμού τάα άρχάα τήα έπιστήμηα των* «δποιοα 
δέ πράττει τούτο, είναι όμαθήα καί όπαίδευτοα»". Εύγε 
εία σέ τόν πεπαιδευμένον, ό όποιος μάλιστα έΕυβρίΖεις μέ 
τήν άφθονίαν τήα παιδείας. Αλλά έπειδή καί κατά σέ 
έχομεν ώα γεωμετρικός άρχάα τάα άποφάνσεια τών πα
τέρων τό συναγόμενον όπό αύτόα είναι δΓ ήμδα άπόδειξια, 
καθώς καί τό έκ γεωμετρικών άρχών διά τούς γεωμέτραα.

39. Πού λοιπόν είναι έκείνο, δτι έπί τών θείων δέν 
είναι δυνατόν νά λέγη κανείς καθόλου όπόδειξιν; *Αλλ* ό 
μή γινόμενος άπό αύτόα τάα άρχάα συλλογισμός δέν είναι 
θεολογικόα, δπωα δέν είναι γεαήιετρικόα ό γινόμενος άπό 
γεωμετρικός άρχάα. ’Επομένως ποτέ θεολογικόα συλλογι
σμός δέν είναι διαλεκτικός, δπωα ούτε γεωμετρικός. Βλέ
πεις, πώς χωρία νά τό όντιληφθήα έγινες συνήγορός μας; 
Πράγματι άπό τούς λόγους σου ύπέρ τής προθέσώς σου 
έχει άποδειχθή νδ έξόγεται πδν τό άντίθετσν πρός τήν
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λόγων οντω пйу τό μή ifj άληδείφ ουμδαΐνον και έαντώ 
άνακόλουδον. Άλλα γεωμετρικός %u k v  άρχάς δείξομεν έ ξ  

ον γεωμετρικών άρχών, τάς δέ δεολογικάς έξ ον δεο?.ο- 
γιχών, οϋ; Καί γάρ τούτων δκτός ουδόν άξιόσιιοτον περί 

5 θεού τφ τιληρώματι τής έκκλησίας κρίνεται, και εΐοέρχε- 
οδαι δει ηρός ταύτην διά τής αυλής, τοντέστι τής Γρα
φής' έκ των όμοιων άρα και αντάς δείξομεν τιιστάς, κ α ι  

αύτοΐς τοίίς άντιλέγουοιν αίρετικοΐς εικότως, ότι ό ιιεν 
περί γεωμετρικών άρχών ζητών τοϊς γεωμέτραις άηιοτεΐ, 

10 οΐ δέ ηερϊ δεολογικών, καί μάλιστα ηρός ούς ήμϊν 6 λό
γος, ηιοτεύειν μέν φαοι τοΐς μεμαρτνρημένοίς δεολόγοις, 
άμφιγνοονοι όέ τινα *των παρ’ έκείνων ειρημένων άν οδν 
άηό των ψανερώς αύτοΐς έκηεφαομένων καϊ τούτοις συν ω
μολογ ημένων άκολούδως τό ζητούμενου ανναγάγωμεν, έλύ- 

15 οαμεν την άμφισδήτ ηοιν καϊ διά τον το δεαλογικώς καί at 
άρχαΐ τής δεαλογίας δείκννιηαι, εΐ μή άρα ηρός "Ελλίί- 
νας ήμΐν 6 λόγος έίη .

40. ΚάηΙ τούτων δέ in* όλίγον τά είχότα καταλλήλως 
αύτοΐς ηροχειριοάμενοι, τάς τών δανμάτων έπειτα ηροδει-

20 ξομεν άνάγκας, άφ* ών δ,τι &ν ονμηερανδείη δεολογικώς 
έσται άηοδεδειγμένον. *Ά δή αύ ηερί των δείων διατελεϊς 
ονλλογιοτικώς δ ε ιν ώ ν , εΐ μέν έκ τών δεολογικών αργών, 
άηόδειξις άρα τό δειχδέν, έκ γάρ άηοδεικτικών καϊ κατά 
ok δέδεικται άρχών, εΐ dk μή έκ τών τοϊς ηατράσίν είρημέ- 

25 να>ν, οχόαμόϋεν έξει τό ηιοτόν. "Ωοτ* ονχ δηως ούκ άηο- 
δεικτικώς δεικνύεις, <Ш* ούδέ διαλεκτικώς' οοφιοτικώς 
ούν εϊηερ ονλλογωτικώς' ο&τω κατ' αύτός οαντον ήγωνι- 
ομένος έχεις.

41. *Α δή τούνιενδεν ανχεΐς οαυτόν έξαίροον ταΐς με- 
30 γαληγορίαις ώς τό εν λόγοις κράτος έχοντα, ηαρεΐναΐ μοι

δοκοί. Καϊ γάρ ώαηερ ανωτέρω τάναντία τής οϊκείας ηρο-
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πρόθεσιν αύτήν. Οΰτω πδν μή συμφωνούν μέ τήν άλήθειαν 
είναι καί πρός έαυτό όνακόλουθον. 'Αλλά τάς μέν γεωμε
τρικός άρχάς θά δείξωμεν προερχομένας όπά μή γεωμε
τρικός άρχάς, τάς δέ θεολογικάς δέν θά τάς δείξω- 
μεν όπά μή θεολογικάς; Διότι έξω όπά αύτάς δέν κρίνεται 
τίποτε άξιόπιστον περί Θεοϋ όπά τό πλήρωμα τής ’Εκκλη
σίας καί πρός αύτήν πρέπει νά είσερχώμεθα διά τής αυ
λής, δηλαδή τής Γραφής. "Αρα θά δείξωμεν καί αυτός τάς 
άρχάς όξιοπίστους άπό τά όμοια καί είς αυτούς τούς άντι- 
λέγοντας αίρετικούς, εύλόγως, καθ’ όσον ό μέν έρευνών 
περί γεωμετρικών όρχών όπιστεϊ είς τούς γεωμέτρας, οί 
δέ έρευνώντες περί θεολογικών, καί μάλιστα αύτοί μέ τούς 
άποίους συΖητοϋμεν ήμεϊς, λέγουν μέν ότι πιστεύουν είς 
τούς παραδεδεγμένους θεολόγους, άμφίοθητοΟν δέ μερικά 
άπό τό λεχθέντα παρ’ έκείνων. "Αν λοιπόν άπό τά φανε- 
ρώς διατυπωθέντα ύπ’ αύτών καί άπό τά σύμφωνα μέ αύ- 
τά συναγόγωμεν τό Ζητούμενον κατά συνέπειαν, έλύσαμεν 
τήν άμφισβήτηοιν καί διά τοΟτο καί αί άρχαί τής θεολογίας 
δεικνύονται θεολογικώς, έάν βεβαίως δέν συΖητοϋμεν 
πρός "Ελληνας.

40. Έπ’ αύτών 6έ, άφοΟ δι* όλίγον όπευθύνωμεν πρός 
αύτούς καταλλήλως τά άρμόΖοντα, έπειτα θά παραστήσω- 
μεν τάς όνάγκας τών θαυμάτων, άπό τά όποια ό,τι συμπέ
ρασμα έξαχθή θεολογικώς θά είναι άποδεδειγμένον. "Οσα 
βεβαίως συνηθίΖεις νά δεικνύπς συλλογιστικώς περί τών 
θείων, έάν μέν είναι έκ τών θεολογικών άρχών, τότε τό 
δειχθέν είναι άπόδειξις, διότι καί κατά σέ έχει δειχθή άπό 
άποδεικτικάς άρχάς. έάν δέ δέν είναι άπό τά λεχθέντα ύπό 
τών πατέρων δέν θά είναι κατά κανένα τρόπον άξιόπιστον. 
"Ωστε δέν είναι μόνον ότι δέν δεικνύεις άποδεικτικώς, 
άλλά ούτε διαλεκτικώς' δεικνύεις λοιπόν σοφίστικώς. όν 
έπιχειρηματολογής συλλογιστικώς’ οϋτως έχεις όγωνισθή 
έναντίον του έαυτοΰ σου σύ ό ίδιος.

41. "Οσα δέ φρονήματα συνάγεις άπό έδώ μέ καύχη- 
σιν, έξαίρων τόν έαυτόν σου μέ τάς μεγαληγορίας ώς 
έχοντσ τήν κυριαρχίαν είς τήν παιδείαν. νομίΖω ότι πρέπει 6
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δέσεως έλαδες παδών, ονχω δη κάνταϋδα άποδεικτικώια- 
χον άμα καί Φεολογνκώχαχον Φέλων δείξαι σεαντόν, των 
7ΐερΙ ιά τοιαΰτ3 άμνήιων εϊς έφάνης· τήν χε γάρ άντ ιατρό - 
φήν, ήν έξ Ανάγκης αί τιλείονς προτάσεις έχονοι ιών ϋεο- 

5 λογικών συλλογισμών, δστιΡ ών έξισαζόνχων δρων διά ιό 
μοναδικώταχον τον προκειμένου, καϊ αδΦις ιών έν ταις ά- 
ποδείξεοιν αίτιων δοα άμα, εΐ xai τρόπον έτερον, άγνοών 
παντάπαοιν έδείχδης, καί δτι τά έλάττω των αΐτημάτων 
ονκ έλάτχω, δταν μη καϊ δυνάμει ή έλάττω, καϊ δτι ονχ 

10 άπλώς ή έξ έλαχτόνων αΐχημάχων άπόδειξις φέρεται τό 
κρεϊχιον, άλλα δελτίων αυτής ή έκ πλειόνων, δταν γνωρι- 
μωχέρας δχη πάς προτάσεις. Τούτα μέν οδν καϊ δσα μετα
ξύ τούτων έν ού παικτοϊς παίζεις κατά σεαντον παρήοω· 
κλέψεαεν γάρ Αν οδδεμίαν, ώς όΐμαι, άκοήν, κΑν κλέψωοιν, 

15 ούδείς μοι λόγος.
42. Δι* δδε τί δόξειας Αν λέγειν; «Διά μέσου δείκνν- 

σιν ό Αποδεικτικός, καϊ τούτου ah  ίου' τιλημμελές δέ λίαν 
αίτιον είναι οίεσ&αί τι, δ ι3 δ τό Π  νεύμα έκ μόνου του Ώα- 
τρός' πώς οδν ού τό φύσει έξ αυτόν είναι ώς αίτιον Αν

20 Φείης»; Οδνος μέν οδν ό λόγος σ& την άπόδειξιν μόνον, 
<Шск καϊ πσυς σούς, ώ φιλόσοφε, καϊ πάνχας άπλώς τούς 
τε δντας τούς w  έσομένους περί θεόν συλλογισμούς άονλ- 
λογίσχονς δείκνυσι καϊ πλημμελείς' χωρίς γάρ μέσου, καί 
χούι ον τον συμπεράσματος αίτιου, συλλογισμός ονκ έστιν ά- 

25 σφαλής* Αν δέ τό μέσον φεροχνύμως δχη μέσον, καπά οέ 
λίαν δσχαι περί τό Φεϊον πλημμελής.

43. τούτο μέν άφώμεν. Ερωτώ δέ σε χόν μόνον 
Αοφαλή Φεορρήμονα' έκ θεοϋ καϊ ήμεϊς («χά γάρ πάντα» 
φηοϊν <«ά* τον θεού), έκ θεού καϊ ό μονογενής· υίοϊ θεόν

30 χα4 ήμεϊς («είπα γάρ» φησι «Φεοί έστε καϊ viol δψίσιου 
πάντες»)Υ!ός θεού *ai ό μονογενής· <Ш* ήμεϊς μέν έκ

53. Βαρλαάμ, ούτόθι ο. 242.
54. Α* Καρ. 8 .6 .
85. Ψαλμ. 6 1 ,6 .
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vd παραλείψω. Πράγματι όπως χωρίς νά τό άντιληφθής 
άνωτέρω έπαθες τά άντίθετα άπό τήν πρόθεσίν σου, οϋτω 
λοιπόν καί έδώ θέλων νά δείζη^ σεαυτόν άποδεικτικώτα- 
τον καί συγχρόνως θεολογικώτατον, έφάνης εϊς άπό τούς 
άμυήτους περί τά τοιαϋτα! Διότι έδείχθης νά άγνοής τε
λείως τόσον τήν άντιστροφήν τήν όποιαν έχουν κατ’ ά- 
νάγκην αί περισσότεροι προτάσεις τών θεολογικών συλλο
γισμών, καθ’ όσον μερικοί όροι έΕ ισώνονται λόγψ τής μο- 
ναδικότητος τοϋ προκειμένου, όσον καί όσα άπό τά αίτια 
εις τάς άποδείζεις είναι όμοϋ, άν καί κατά διάφορον τρό
πον' νά άγνοής έπίσης ότι τά όλιγώτερα αιτήματα δέν είναι 
μικρότερα, όταν δέν είναι καί δυνάμει μικρότερα, καί δτι 
όχι άπλώς ή άπό όλιγώτερα αίτήματα άπόδειζις έχει τήν 
άνωτερότητα, άλλά καλυτέρα αύτής είναι ή άπό περισσότε
ρα, δταν έχπ γνωστοτέρας τάς προτάσεις. Αύτά λοιπόν καί 
δσα μ α ?  μέ αύτά παίζεις έν ού παικτοίς έναντίον σεαυτοΟ 
θά παραλείψω' διότι, νομίζω, δέν θά ήδύναντο νά κλέψουν 
καμμίαν άκοήν, καί δν κλέψουν, δέν μέ ένδιαφέρει καθόλου.

42. Διά τό παρακάτω τί φαίνεται νά λέγης; «ό άποδει- 
κτικός συλλογισμός άποδεικνύει διά μέσου όρου, καί αύτοΟ 
μάλιστα ώς αιτίου είναι δέ πολύ έσφαλμένον νά νομίζης 
δτι ύπάρχει αίτιον, διά τό όποιον τό Πνεύμα προέρχεται έκ 
μόνου τού Πατρός* πώς λοιπόν θά έθετες ώς αίτιον έσύ τό 
δτι είναι φύσει έζ αύτού»"; Αυτός λοιπόν ό λόγος δεικνύει 
δχι μόνον τήν άπόδειζιν, άλλά καί τούς ίδικούς σου, καί 
γενικώς όλους τούς ύπάρχοντας καί μέλλοντας νά ύπάρ- 
ζουν συλλογισμούς άσυλλογίστους καί πλημμελείς* διότι 
χωρίς μέσον όρον, καί μάλιστα ώς αίτίου τού συμπεράσμα
τος, δέν ύπάρχει όρθός συλλογισμός' δν δέ τό μέσον 
φερωνύμως έχει μέσον, κατά σέ θά είναι πολύ έσφαλμένος 
διά τό θειον.

43. 'Αλλά δς άφήσωμεν τούτο. ’Ερωτώ δέ σέ τόν μόνον 
άσφαλή θεορρήμονα* έκ Θεού είμεθα καί ήμείς (διότι λέγει 
•τά πάντα είναι έκ τοϋ θεού»*4), έκ θεού είναι καί ό Μονο
γενής* υίοί θεού είμεθα καί ήμείς (διότι λέγει, «είπα δτι 
είσθε όλοι θεοί καί uk>i τού Ύψίστου»1*), υίός θεού είναι καί
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θεού τε καί viol θεόν Πατρός, Υίοϋ καί Πνεύματος* εν 
γάρ τοίς τρισϊ τοντοις 6 νψιστος ήμιν έγνώσθη' και τοίννν 
έκ τούτων μεν ημείς, ό dk Υιός έκ μόνου τον Πατρός' εοτι 
δή τι αίτιον δι* δ ημείς μέν έκ της τρισυποστάτον θεότητας, 

5 ό dk Υίός έκ μόνου τον Πατρός; ΕΙ μέν owe έστι, καί η
μείς λοιπόν άναιτίως έκ θεόν, εΐ dk δι* αΙτίαν, την αγα
θότητα την θείαν δι ήν ή κτίσις και η έν τοίς κτίομαοι 
χάρις' ταντα dk κοινά Πατρός, Υίοϋ καί Πνεύματος· τό 
τε γάρ είναι καί ιό εϋ είναι πασιν έκ Πατρός di* Υίοϋ 

10 έν άγίφ Πνεύματί' εϊ τοίννν χάριτι θεόν ήμεΐς έκ τοΰ θ ε 
όν, τό μη κατά χάριν, δν dk έκ τον θεόν, πως άλλως γε 
ή φύσει; Τό dk φύσει τούτο ovdkv έτερόν τι όείκννσιν ή 
τόν Πατέρα μόνον αίτιον των άχρόνως έξ αντον προάαλλο- 
μένωττ πώς οϋν τούτο λέγειν πλημμελές; *Αλλ* εί καί τό 

15 φύσει τούτο αίτιόν τις εί7ΐοι, oddk τούτο πλημμελές* τφ  τε 
γάρ ΠατρΙ οννσπτάμενον, έχείνον αύτόν όείκννσι τό αίτιον, 
τφ  τε Υ Ιφ  καί τφ άγίφ  Πνεύματί, ταϋτ* αυτά αΐτιατά' οϊον 
*diail ό Πατήρ, Πατήρ κυρίως του Υίοϋ; διότι φύσει όστί 
Πατήρ έχείνον*. *Enl του Υίοϋ καί τον Πνεύματος όμοίως. 

20 44. νΕπειτα odd* 6 τρόπος τής ύπάρξεως, άλλ* δ τής
οίκειότητος έντενθεν δεακνύμενός έστιν. Οϋκονν πλημμελές 
έντανθ* αίτιον «τό την οικειότητα δηλονν» είπεϊν, м ον τρό
πον τής ύπάρξεως άρρήτον φνλαττσμένου», χαθώιερ καί 6 
μέγας Βασίλειος ττρός Σεραπίωνα τόν θειον γράφει, διεν- 

25 κρίνων αύτφ πώς έκ θεόν λέγεται τό Πνεύμα τό άγιον 
ούτω τοίς έν Πνεύματί λαλοναι περί Πνεύματος άκριδώς 
άμολογεί τά ήμέτερα. Τούτη μέν ούν ταΰτ* έχέτω.

45. Περί dk άφής καί έπιστήμης, 5πως έπI των θείων 
γίνεται, είρήκαμεν άρχάμενοί' τού dk μεγάλου Διονύσιον 

30 χαταφεύδεται σαφώς λέγων αύτόν λέγειν αμηδέ τή σκιφ

**·, <·· 4β· Εκ παραδρομής 6 Παλαμδο ο *
^  τ^Γ^^Β Λ . i y 9ftytT°l Пр4с т4у ΣίροπΙωνα, ίνώ йлси-

Π ιαΙ auluu*nu4luomL*liuiji!jt..L τ4ν ΣίροπΙβνο 0Ο«Λ0νθ4ΤΟΙ ol Π,ρ| 4γΙου «rwneAoi n o  ΜιγύληΤΑΘανααΙον.
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ό Μονογενής άλλα ήμεϊς μέν εϊμεθα έκ θεού καί υίοί θεού  
Πατρός, Υίοΰ καί Πνεύματος* διό εις ήμάς ό Ύψιστος έγνώ- 
σθη κατά τά τρία αύτά. Επομένως ήμεϊς μέν εϊμεθα έκ τού
των, ό δέ Υιός έκ μόνου του Πατρός* ύπάρχει λοιπόν αίτιον 
διά τό όποιον ήμεϊς μέν εϊμεθα έκ τής τρισυποστάτου θεότη- 
τος, ό δέ Υίός έκ μόνου τού Πατρός; Έ άν μέν δέν ύπάρχπ. 
καί ήμεϊς τότε εϊμεθα άναιτίως έκ θεού, έάν δέ ύπάρχπ 
τότε αιτία είναι ή θεία άγαθότης έκ τής όποίας υπάρχει καί 
ή κτίσις καί ή είς τά κτίσματα χάρις’ αύτά δέ είναι κοινά 
Πατρός, Υίοϋ καί Πνεύματος’ διότι είς δλους καί τό είναι 
καί τό εύ είναι προέρχεται έκ Πατρός δΓ Υίοΰ έν άγίψ 
ΠνεύματΓ έάν λοιπόν ήμεϊς εϊμεθα διά χάριτος Θεού έκ 
τού θεού, τό μή κατά χάριν γινόμενον, ύπάρχον δέ έκ θεού, 
πώς άλλως ύφίσταται παρά κατά φύσιν; Τούτο δέ τό κατά 
φύσιν δέν δεικνύει τίποτε άλλο παρά τόν Πατέρα μόνον 
αίτιον των άχρόνως έζ αύτοϋ προβαλλομένων* πώς λοιπόν 
τό νά λέγωμεν τούτο είναι έσφαλμένον; Αλλ* Αν θά έλεγε 
κανείς αίτιον καί τό κατά φύσιν τούτο, ούτε τούτο δέν θά 
ήτο έσφαλμένον, διότι, δταν συνάπτεται είς τόν Πατέρα, 
δεικνύει αίτιον αύτόν άκριβώς, δταν δέ συνάπτεται είς τόν 
Υίόν καί τό άγιον Πνεύμα, αύτά τά ίδια είναι αίτιατά. Οΰτω, 
διατί ό Πατήρ, είναι πατήρ κυρίως τού Υίοϋ; διότι είναι 
κατά φύσιν πατήρ έκείνου. Έπί τού Υίοϋ καί τού Πνεύμα? 
τος όμοίωα

44. "Επειτα άπό αύτά δέν δεικνύεται ό τρόπος τής 
ύπάρζεως, άλλ* ό  τής οίκειότητος. Δέν  είναι έπομένως 
έσφαλμένον νά εΐπωμεν έδώ αίτιον «τό δηλοϋν τήν οικειό
τητα, μέ διαφύλαξιν τού τρόπου τής ύπόρΕεως άρρήτου». 
όπως γράφει καί ό Μ έγας Βασίλειος πρός τόν θειον Σερο- 
πίωνα, διευκρινίζων είς αύτόν πώς έκ θεού λέγεται τό άγιον 
Πνεύμα". Οΰτω αί όπόψεις μας συμφωνούν άπολύτως μέ 
τούς όμιλοϋντας έν πνεύματι περί τού Πνεύματος. Οΰτω  
λοιπόν δς είναι ταΰτα.

45. Περί άφής δέ καί έπιστημοσύνης, πώς έφαρμόΖονται 
είς τά θεία, τό εϊπομεν είς τήν άρχήν. Ψευδώς δέ όμιλεί 
περί τού μεγάλου Διονυσίου, λέγων σαφώς άτι αύτός ίσχυ-
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τής τον Θεού σκιάς έντυχειν» τονς ύεόπτας των πατέρων, 
τοντοις τε κάκείνφ old τις ψενόομάρτνς άναιδώς έπανι- 
οτάμενος καί δι' έκείνων πολέμων ήμιν, μάλλον δ’ %ν' ά- 
ληύέσνερον εϊπω, συν έκείνοις* αυτός γάρ ό μέγας Διονν- 

5 οιος και τό πυρ καί τον αέρα xal τό ύδωρ και την γην 
έμφανεις τύπους έχειν λέγει τής ύεαρχικής Ιδιότητος, και 
ό μέν μείζων των μεγάλων τούτων Παύλος «τα αόρατα» 

φησι «νον θεού, άπδ κτίσεως κόσμου τοίς ποιήμαοι νοού
μενα καθαράται, ή τε άίδιος αυτόν δύναμις και ύειό:ι,:>>. 

10 ΕΙ έέ μή χαρακτήρά τινα τανύ' έκενύεν ΐσχει, πώς άν όρφ- 
ιο 'τοίς ποιήμαοιν έκεϊνα; Και αντά μεν ούν τά των κτι- 
σμάτων άψυχα έμφανεις τύπους έχει τον θεού' των δ' έν 
σύτοις λογικήν ψυχήν νοεράν όχάνιων οί τους όμοφυεϊς 
πάντας τή θεωρίςι υπερακοντίσαντες ονδέ 'σκιάν σκιάς' έ- 

15 χουοι Θεόν;
46. Καί 6 μέν νόμος σκιάν είχε των μελλόντων άγα- 

ύών, όνε ό* ή χάρις έπέφανε καί ή άλήύεια ήλύε, των εύ- 
Λσκιμηοάντων κατ' αυτήν ή ύεοπτία οόδέ σκιά σκιάς έοτι; 
Καί ό μέν άπόστολος κοινή πάσιν «ή ονκ έπιγινώσκετέ» 

20 φηοιν «ότι Χριστός οίκει έν ύμϊν, εϊ μή τι άρα άδόκιιωί 
έστε;», ον δέ φής ώς οί τή ύεωρίμ υπεραναόεόηκότες ουδέ 
σχιξ σκιάς έντνχάνουσι; Καϊ τό μέν Πνεύμα τού θεού 
κράζει έν ταΐς καρόίαις τών διά τκείίαρόπητα ήξιωμένων 
«Λ66ά ό Πατήρ», ου όέ ταύτην τήν «έπίγνωοιν» καϊ την 

25 ένοίκησιν καϊ τήν οίκείεοσιν οΜέ γούν σκιάν σκιάς είναι 
δίδως; Καί ό μέν Κύριος μακαρίζει τούς κσύαρονς τή καρ- 
δίμ ώς τόν Θεόν δψομένους' πόνε; όνε καϊ ή χάύαροις. 
Καί αύτός περί έαντού φηοιν ότι «έγώ έμφανίοω αντφ έ- 
μαντόν», χαί αύύις «0 άγαπών με τάς έντολάς μου πληρώσει, 

90 καί έγώ καί 6 Πατήρ έλενσόμεόα καί μονήν παρ' αντω

57. Βαρλαάμ, αυτόθι σ. 247.
56. Пер! ούρονίου ΙβραρχΙας 15,2*9.
59. Ρωμ. 1, 20.
60. В* Кор. 16,5.
61. Γολ. 4.6.
62. Βλ. Efco. 1, 17* 4,10,
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ρίΖεται ότι oi θεόπται πατέρες «δέν συνήντησαν οϋτε τήν 
σκιάν τής σκιάς τοϋ θεοϋ»", έπαναστατών άναιδώς κατ’ 
αυτών καί κατ' έκείνου ώς ψευδομάρτυρος καί δΓ έκείνων 
πολέμων έναντίον ήμών, μάλλον δέ, διά νά έκφρασθώ 
άληθέστερον, μαΖί μέ έκεΐνους διότι ό Ιδιος ό μέγας Δ ιο
νύσιος λέγει δτι καί τό πυρ καί ό άήρ καί τό ύδωρ καί ή γη 
παρουσιάζουν έμφανεϊς τύπους τής θεαρχικής ίδιότητος", 
καί ό μέν μεγαλύτερος όπό αύτούς Παύλος λέγει δτι «τά 
άόρατα τοϋ Θεοϋ νοούμενα καθορώνται άπά κτίσεως κό
σμου διά των ποιημάτων, ή άίδιος δύναμις καί θειότης 
αύτοϋ»1*. ’Εάν δέ ταϋτα δέν κρατούν άπά έκεϊ κάποιον 
χαρακτήρα, πώς θά έβλέποντο έκεϊνα διά τών ποιημάτων; 
Καί αύτά μέν τά άψυχα τών κτισμάτων έχουν έμφανεϊς 
τύπους τοϋ θεοϋ' άπά τούς έζ αυτών δέ έχοντας λογικήν 
νοερόν ψυχήν οί ύπερακοντίσαντες όλους τούς όμοφυείς 
κατά τήν θεωρίαν δέν θά έχουν 'οϋτε σκιάν σκιάς' τοϋ 
θ εο ϋ ;

46. Καί ό μέν νόμος είχε σκιάν τών μελλόντων άγα- 
θών, δταν δέ έφανερώθη ή χάρις καί ήλθεν ή άλήθεια, ή 
θεοπτία τών εύδοκιμησάντων έν αυτή δέν είναι οϋτε σκιάς 
σκιά; Καί ά μέν άπόστολος λέγει κοινώς εις όλους, «ή 
δέν άναγνωρίΖετε δτι ό Χριστός κατοικεί εις σάς, έάν δέν 
είσθε καθόλου άδόκιμοι; »·, σύ δέ ίσχυρίΖεσαι άτι οΙ ύπερα- 
ναβόντες κατά τήν θεωρίαν δέν συναντούν οϋτε σκιάν 
σκιάς; Καί τά μέν πνεϋμα τοϋ θεοϋ κράΖει είς τάς καρδίας 
τών διά κσθαράτητος ήξιωμένων, «άββά ό πατήρ*·*, σύ δέ 
αύτήν τήν έπίγνωσιν" καί τήν ένοίκησιν καί τήν οίκείωσιν 
δέν δέχεσαι άτι είναι οϋτε κάν σκιά σκιάς; Καί ό μέν 
Κύριος μακαρίΖει τούς καθαρούς κατά τήν καρδίαν διότι 
θά Ιδουν τόν θεόν*' πότε; όταν θά πραγματοποιηθή καί ή 
κάθαρσις. Καί ό ίδιος λέγει περί έαυτοϋ άτι «έγώ θά φανε
ρώσω είς αυτόν τόν έαυτόν μου»*4, καί έπίσης «ό άγαπών 
έμέ θά έκτελέση τάς έντολός μου καί έγώ καί ό Πατήρ  
θά έλθωμεν καί θά κστασκευάσωμεν κατοικίαν είς αύ-

69 Μστβ. 5 .6 .
64. Ί · .  14,21.
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ηοιήοομεν». Τοιαΰτα μέν οδν χαϊ τοσαϋια και ηλείω τούτων 
ή των λογιών φηοϊν άλήδεια, ου δ* ούδέ οχιάν οχιάς εχειν 
όίει τους χαϊ τάς νοεράς ένεργείας ϋπεραναβεδηχότας και 
ταϊς ηαμφαέσιν ένωδέντας άχιϊσι, χαίτοι τό μη οχιάν οχιάς 

5 δχον τον θεόν, ούόέ δειον είναι δύναται; Πώς οδν ον 
ποιοϋτοι ο% γε δεοεώεϊς και μη γνόνιες μόνον, άλλά και 
παϋόντες τά Μ α ;

47. Καί τΐ λέγω ώς ούόέ δειον τό μηδέ οχιάν οχιάς 
ϊχον τον θεοϋ; Καϊ γάρ οδδ* έν τοϊς οδοιν δλως είναι

10 δυνατόν 6στι γάρ δν ούδέν δ ηής τον καλόν τιαντάπαοι 
μετουοίας δοτέρηται* τό δέ μηδέ οχιάν οχιάς δχον, πώς ονκ 
άν τ' άγαδον τταντάτιαοιν έονερημένον είη; Τ ί οδν; *0 μέν 
xal τής χειρίοτης έφιέμενος ζ(οής, έμπαδονς τε όρμής, 
άπερισχέητου τε χαϊ προονλον ηροοπαδείας άνάηλεως, χατ* 

15 ανιόν τόν ύπό <τής οής φιλοσοφίας ουχοφαντοόμενον, μετέ
χει τ' άγαδοϋ κατ' άμνδρόν άηήχημα, οί δέ τής άρίστης 
πολιτείας μη μόνον έηιδυμήοαντες, άλλά χαϊ εδμοιρήοαντες 
χαϊ τιρός την άτια&ή δεωρίαν άναδραμόντες διά τής τιρός 
τό όντως άγαδόν δλιχής άνατάσεως, ούόέ οχιάν οχιάς I- 

20 χουσι τον άγαδον;
48. Καϊ лад μέν άνδρωηος χατ* είχόνα έοτϊ του θεοϋ, 

ίσως χαϊ όμοΐωοιν ol δέ τφ τιροοανέχειν διά 61ου τφ θ εφ  
τή όδλφ χαϊ άπεώιχρινημένη χαϊ άδιαλείπιφ ηροοενχή χαϊ 
διά τής Λνεηιοτρόφου τιρός θεόν άνανεδσεως τιρός άγγαλι-

25 χήν ήδη μεταοχενασδέντες άξίαν ούδέ οχιάν οχιάς ίχουοι 
θεόν; Καλώς άρα διά τής 'АлоиаХύψεως Ιωάννης όσιε- 
χάλνψεν ήμιν ότι < α ά  έν τή ψήφφ τή λευχή οδδεϊς δν-  

ναται γνώναι, εΐ μη ό λαβών μή δτι γάρ 00 γνώναι δυ
νατοί, < Ш *  εΐ μή ηιοτόν υπέχει οδς, ούδ* είναι δλως όϊε- 

30 ταΐ τι, τήν όντως οδοαν δεωρίαν άβλεψίαν λογιζόμενος, 
οδχ ώς δηέρ αίοδηοιν χαϊ γνώοιν,  οϊόν τινα γνόφον Ιερόν, 
< Ш *  ώ ς  μηδαμή οδοαν μηδαμώς. * 07
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65. Ί». 14.23.
66. Βαρλαόμ. ούτόθι ο. 247,
07, ‘Алок. 2,17,
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r0v»M. Τοιαϋτα λοιπόν κα) τοσαϋτα καί περισσότερα όπό 
αυτό λέγει ή άλήθεια τών Ιερών λογίων, σϋ δέ νομίζεις δτι 
δέν έχουν ούτε σκιάν σκιάς σΙ άνδρες οι όποιοι ύπερέβη- 
σαν καί τάς νοερός ένεργείας και ήνώθησαν μέ τάς παμ- 
φαεϊς ακτίνας**, μολονότι τά μή έχον σκιάν σκιάς του 
Θεού δέν δύναται ούτε θειον νά είναι; Πώ ς λοιπόν δέν 
είναι τοιοϋτοι ο! θεοσεβείς καί οΙ όχι άπλώς γνωρίσαντες, 
άλλά καί γευθέντες τά θεία;

47. Καί τί λέγω ότι δέν είναι ούτε θειον τό μή έχον 
ούτε σκιάν σκιάς τού Θεού; Πράγματι δέν είναι δυνατόν 
νά είναι ούτε κάν μεταξύ τών δντων* διότι δέν είναι όν 
ότιδήποτε στερείται έντελώς τής μετουσίας τού καλού' 
τό δέ μή έχον ούτε σκιάν σκιάς, πώς θά έστερείτο έντελώς 
τού άγαθοϋ; ΤΙ λοιπόν; Ό  μέν ποθών καί τήν χειροτέρσν 
ζωήν καί γεμάτος έμπαθή όρμήν καί όπερίσκεπτον καί υλι
στικήν προσπάθειαν, σύμφωνα μέ τόν συκοφαντούμενον 
όπό τήν φιλοσοφίαν σου, μετέχει τού άγαθοϋ κατ’ άμυδρόν 
όντήχημα, έκεϊνοι δέ οί όποιοι όχι μόνον έπεθύμησαν τήν 
άρίστην πολιτείαν, άλλά καί τήν έπέτυχαν καί όνέβησαν 
πράς τήν άπαθή θεωρίαν διά τής πράς τά όντως άγαθόν 
καθολικής άνατόσεως, δέν έχουν ούτε σκιάν σκιάς τού 
άγαθοϋ;

48. Καί πάς μέν άνθρωπος είναι κατ’ είκόνα θεού, 
ίσως δέ καί όμοίωσιν' οί δέ μετατεθέντες ήδη είς τά άγ- 
γελικόν άξίωμα διά τής ίσοβίου έμμονής είς τάν θεάν μέ 
τήν δϋλον καί καθαρόν καί άδιόλειπτον προσευχήν καί διά 
τής άνεπιστρέπτου άνανεύσεως πρός τόν θεόν δέν έχουν 
ούτε σκιάν σκιάς θεού; *Αρα καλώς ά Ιω άννης άπεκά- 
λυψεν είς ήμδς διά τής Άποκαλύψεως ότι «τά είς τήν λευ
κήν ψήφον δέν δύναται νά γνωρίση κανείς, παρά μόνον ό 
λαβών»**' όχι δέ άπλώς δέν δύναται νά γνωρίση. άλλά, έάν 
δέν έχη πιστόν ούς, δέν νομίζει ούτε κάν ότι είναι κάτι, 
θεωρών όβλεψίαν τήν πράγματι ύπάρχουσαν θεωρίαν, όχι 
ώς ύπέρ αίσθησιν καί γνώσιν ώσάν κάποιον ίεράν γνόφον, 
άλλ’ ώς μή ύπάρχουσαν καθόλου πουθενά.

ш
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49. Тата άρα καί 6 φιλόσοφος, ψυχικός άντικρνς ών 
καί μή δεχόμενος τά τον Πνεύματος, τούς τε δι* αΐώνος 
δεόπτας άναηεφηνότας ούδέ σκιάν γουν σκιάς Ιδεϊν άπεφή- 
νατο θεόν, καϊ των περιόντων Βοτιν ών μαδηπής γενόμε- 

5 νος, διά τής ψευδωνύμου γνώοεως καί τής άποδεδοκιμασμέ- 
νης σοφίας ώς μή γνούσης τόν θεόν έπεοτράτενσε τοϊς δι- 
δασκάλοις. 'Επεί γάρ τιρός αυτόν δλεγον έκεινοι κατά πα- 
τρσπαράδοτον νφήγηοιν τοις άρχομένοις τόν νουν είς έαυ- 
τόν, άτε δυοχερώς άπαλλαττόμενον των έξω, μηχαναϊς τισιν 

10 έπιστρέφειν βι&ζεσδαι των είδισμένων είναι καί οϋτω ηρός 
έαντονς βλέπε ιν καί κατά τόν έξω άνδραχπον, αυτός διά 
τούτο κατά των διδασκόντων έχώρηοεν. Άλλα τί λέγω τούς 
άρτι πρός τόν άγώνα τούτον άηοδνσαμένονς πρός έαντονς 
καί κατά τόν έξω άνδραχπον οτρέφειν; Καί των τελεωτέρων 

18 γάρ είσιν οϊ τούτφ χρηοάμενοι τφ  σχήματι κατά την προσ
ευχήν, εύήκοον τό δεϊον έοχον. Καί αύτός ό τήν δεοητίαν 
τελεώτατος Ή λίας, τήν κεφαλήν τοϊς γόναοιν έρείοας καί 
οΰτω τόν νουν είς έσυτόν καί τόν θεόν φιλοπονώτερον συνα- 
γαγών, τόν πολυετή δκεϊνον έλνοεν αυχμόν.

2 0  50. *Αλλ* έπεί καί τφ γεννάδρ τούτφ τόν του Κάιν
τρόμον νφιοταμένφ κατά νουν, τήν τε άνσηνοήν μικρόν έπέ- 
χειν οννεβούλενον οί κα№ ήμάς, ώς καί τήν διάνοιαν πρός 
βραχύ γονν σννεπισχοίη, τόν τε δφδαλμόν μή ώδε χάχει- 
οε περιάγειν, < Ш *  olov έρείσματ I τινι τφ οίκείφ οτήδει ή 

28 τφ όμφαλφ τούτον ηροοερείδειν καί τήν δι* δψεως £ξω 
χεομένην δνναμιν τον νον τής χαρδίας εϊσω πέμπειν αύ- 
δις διά τον τοιοντου σχήματος τοΰ σώματος (ώς γάρ των 
μεγάλων π ε ρ ί  τ α ν τ ά  τίς φηοι «τοϊς έξω οχήμασιν εϊωδεν 
ό έσω άνδρωπος ουνεξομοιοΰσδαι μετά τήν παράβαοιν)' έ- 

90 7ΐεί t a r t V  έκεινοι τούτφ ύπετίδεντο, μετά βραχύ λίαν άφη- 
νιάοας, οδ μέχρι τον λειποιαξίου έστη, άλλά καί πικρός 
άδτοϊς δπί συνόδου κατέστη κατήγορος, *δμφαλοφύχους* όνο-

•8  Α ' Κορ. 2,14.
88. Ό  Βαρλοόμ βΐχβν Ιλθβι tic  έποψήν μέ усржодс ήουχαστΟς 

τής θΜοαλονΙκικ·
70. Γ  Βαοιλ. 18, 42 · 45.
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49. Αύτά άρα καί ό φιλόσοφος, μέ τό νά είναι έντελώς 
ψυχικός καί νά μή δέχεται τά του πνεύματος**, άφ’ ένός 
μέν όπεφόνθη ότι οί άναδειχθέντες δΓ αίώνος θεόπται 
δέν ειδον έστω ούτε σκιάν σκιάς θεοΟ, άφ' έτέρου δέ γε- 
νόμενος μαθητής μερικών όπό τους σημερινούς θεόπτας. 
έξεστρότευσεν έναντίον τών διδασκάλων διά τής ψευδω
νύμου γνώσεως καί τής άποδοκιμασμένης ώς μή γνωρισά- 
σης τόν Θεόν**. Επειδή δηλαδή έκεϊνοι του έλεγαν δτι 
κατά πατροπαράδοτον διδασκαλίαν οί άρχάριοι συνηθίζουν 
νά βιάζουν τόν νουν νά έπιστρέψη είς έαυτόν μέ μηχανάς, 
καθ’ όσον μέ δυσκολίαν άπαλλάσσεται τών άπό έξω, καί 
ούτω νά βλέπουν πρός έαυτούς καί έξωτερικά, αύτός έκι- 
νήθη διά τούτο κατά τών διδασκάλων. ’Αλλά τί λέγω οί 
προσφάτως άποδυθέντες είς τόν άγώνα τούτον νά στρέ
φω νται πρός έαυτούς κατά τόν έξωτερικόν άνθρωπον; Υ 
πάρχουν μερικοί καί όπό τούς τελειοτάτους οί όποιοι, χρη- 
σιμοποιήσαντες τό σχήμα τούτο κατά τήν προσευχήν, εΰ- 
ρον εύήκοον τό Θειον. Καί αύτός ό τελειότατος κατά τήν 
θεοπτίαν Ήλίας, στηρίξας τήν κεφαλήν είς τά γόνατα καί 
ούτω συναγωγών τόν νούν είς έαυτόν καί είς τόν Θεόν 
έπιμελέστερον, έλυσε τήν πολυετή έκείνην ξηρασίαν”.

50. 'Αλλά καί είς τόν γενναϊον τούτον, υφιστάμενον 
είς τήν σκέψιν τόν τρόμον τού Κόϊν, συνεβούλευαν οί (δι
κοί μας νά κράτη όλίγον τήν άναπνοήν, ώστε καί τήν διά
νοιαν νά συγκρατήση διά βραχύν χρόνον, καί νά μή περι- 
φέρη τόν όφθαλμόν έδώ καί έκεί, άλλά ώσάν είς στήριγμα 
νά τόν προσηλώνη είς τό στήθος του ή τόν όμφαλόν καί 
τήν χεομένην έξω διά τού βλέμματος δύναμιν τού νοΰ νά 
στέλλη πάλιν μέσα είς τήν καρδίαν διό τού τοιούτου σχή
ματος τού σώματος, διότι, όπως λέγει κάποιος άπό τους με
γάλους είς τό θέματα αύτά, «ό έσω άνθρωπος συνηθίζει νά 
έξομοιώνεται μέ τό έξω σχήματα μετά τήν παρόβασιν»”. 
Επειδή λοιπόν έκεϊνοι τού ύπέβαλαν ταϋτα, αύτός άφηνιά- 
οας έπειτα όπό όλίγον, δέν έστσμάτησεν είς τήν λιποτα
ξίαν, άλλά καί κατέστη πικρός κατήγορος αυτών πρός τήν
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μάζων αύτονς. Τάχα και ιόν είπόντα προς θεόν «ή κοι
λία μου ηχήσει ώς κιθάρα καί τά έντός μον ώσεϊ τείχος 
χαλκονν δ ένεκαίνιοας» καί ιόν εϊπόνια ώς «ό νόμος τον 
θεόν έν μέοψ τής κοιλίας μου» ' κοιλισψνχους* άν ο ΰ τ ο ς  

5 ή 'χοιλιονόμονς' προσαγορενοειε καί ιόν γράφονια «μνήυη 
Θεόν χοάληδήτω ifj πνοή οου» παραπληγίαν έπιδείη την 
έπωννμίαν και διαδαλεϊ πάντας τους διά σωματικών συμ
βόλων τά νοερά καί δεια και πνευματικά καί τνποΰντας 
οιαΐ όνομάζοντας καί άνιχνενοντας. Άλλ* έκείνους μέν πα- 

10 ρά τοϋτο βλάψει γε ούδέν, αυτός δέ και των Ιερών παρα- 
πετασμάτοσν έξω μενεΐ και ουδέ καί πρός ιάς σκιάς άτε- 
νίζειν Μξει τής άληδείας.

51. Καί ού δυοχερανεϊς πάντως ταϋτα παρ’ ήμών ά- 
κούων έγγυτέρω γάρ σε Θεόν ποιοΰμεν ή συ τους ήνωμέ- 

15 νους Θεφ* τών γάρ σκιών ήμεις σε έκδάλλαμεν, ου δ* έ
χε ί νους καί τής οχιάς τών σκιών. «Αλλά νυν», φησίν, «έν 
έσόπτρφ δλέπσμεν» ό μέγας Πανλός φησι. ΤΙ οδν ιό ёоо- 
πτρον; Οδδέ σκιάν σκιάς έχει την έμφαινομένην, κάν ήττον 
διειδές καί λεϊον ή; Καί πώς άν δεικννοι τι καί πως άν 

20 Βσοπτρον είη καί πώς βλέπσμεν έν αύτφ τι μηδέ γονν 
σκιάν σκιάς έχοντι; ' Οταν δέ καί αυτός τις έαντόν Ισοπτρον 
άκραιφνές κοπασκενάοη Θεόν και τον Θεόν τυχόν ϊλεω 
τούτον έν έαντω 1# / καί τσντφ νοερώς έντυγχάνη, φως 
υπέρ φώς ύπερφυώς έν φωτί δεώμενος, τόν όρώντα μηδα- 

25 μώς όρίζον όφδαλμόν, πώς κάν ουδέ σκιάν Βχοι τής f τον 
Θεόν σκιάς; "Οταν δέ καί νοϋς ή τό Βοοπτρον, καί νονς 
κεκαδαρμέιος καί άκτμίδωτος, φνσις άϋλος, φώς συγγενές, 
εΐ χρή λέγειν, τφ άνωτάτφ καί πρώτφ φωτί, πώς ύπ* αυ
τόν τον πρώτου καταλαιτπόμενος φωτός ούκ αυτό φαίνοιι* 

30 άν κατά μέδεΒιν δ τό άρχέτνπον κατ* αΙτίαν έστί; Πώς δ* 71 72 73 74 75 76

71. Μακαρίου. Ομιλία 16. PQ 34,617. Ίωάννου. Κλϊμαξ 28. PG
86. 1133 Β.

72. Ήο. 16.11.
73. Ψαλμ. 39, 8.
74. Ίωόννου. ΚλΙμο* 27, PQ 66.1112 C.
75. Βλ. Υπέρ ήαυχοΖόντων.
76. А ’ Кор. 13.12.
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σύνοδον, ονομάζω ν αύτούς όμφαλοψύχους*. Προφανώς 
καί τόν είπόντα πρός τόν Θεόν «ή κοιλία μου θό ήχήση 
ώς κιθάρα καί τά εντός μου ώς χάλκινον τεύχος τό όποιον 
κατεσκεύασες έσύ»” καί τόν είπόντα δτι «ό νόμος той θ ε 
ού είναι εις τό μέσον της κοιλίας μου»” θά ώνόμαζεν ούτος 
κοιλιοψύχους’ καί 'κοιλιονόμους* καί εις τόν γρόφοντα «ή 
μνήμη τού Θεού άς κολληθη εις τήν πνοήν σου»” θά έπέ- 
θετε παρομοίαν έπωνυμίαν* καί θά διαβάλη δλους τούς 
προτυπώνοντας καί όνομόζοντας καί άνιχνεύοντας τά θεία 
καί πνευματικά διά σωματικών συμβόλων. Αλλ’ έκείνους 
μέν δέν θά βλάψη κατά τίποτε μέ αύτά. αύτός δέ καί άπό 
τά Ιερά παραπετάσματα θά μείνη έξω καί ούτε πρός τάς 
σκιάς της άληθείας θά δύναται νά άτενίζη” .

51. Πάντως δέν πρέπει νά στενοχωρηθής μέ τό νά 
άκούπα άπό ήμάς ταΰτα* διότι σέ φέρομεν πλησιέστερα εις 
τόν θεόν άπό δσον έσύ τούς ήνωμένους μέ τόν θεόν* 
διότι ήμεϊς σέ έκβάλλομεν άπό τάς σκιάς, έσύ δέ έκβάλ- 
λεις έκείνους άπό τάς σκιάς τών σκιών. «’Αλλά τώρα», λέ
γει, ό μέγας Παύλος βεβαιώνει δτι «βλέπομεν εις κά- 
Γοπτρον»7*. Τί συμβαίνει λοιπόν μέ τό κάτοπτρον; Δέν  έχει 
ούτε σκιάν σκιάς, άκόμη καί άν είναι άλιγώτερον διειδές 
καί λεϊον; Καί πώς θά έδείκνυε κάτι καί πώς θά ήτο κά
τοπτρον, καί πώς βλέπομεν κάτι είς αύτά, άν δέν έχπ ούτε 
σκιάν σκιάς; Ό τ α ν  δέ κάποιος κατασκευάση έαυτόν ά- 
κραιφνές κάτοπτρον τού θεού καί έπιτυχών τόν θ εόν  έχη 
τούτον μέσα του ίλεω καί συναντφ τούτον νοερώς, βλέ- 
πων ύπερφυώς φώς ύπέρ φώς είς τό φώς, τό όποιον δέν 
περιορίζει καθόλου τόν βλέποντα όφθαλμόν, πώς δέν θά 
έχη ούτω κάν σκιάν τής σκιάς τού θεού; Ό τ α ν  δέ τό 
κάτοπτρον είναι καί νοϋς, νούς μάλιστα καθαρμένος καί 
άχαλίνωτος, φύσις άυλος, φώς συγγενές, έάν χρειάζεται 
νά λεχθή. μέ τό όνώτστον καί πρώτον φώς, πώς ούτος, κα- 
ταλαμπόμενος άπό αυτό τό πρώτον φώς, δέν θά έφαίνετο 
κατά μέθεζιν δ,τι τό άρχέτυπον είναι κατ’ αιτίαν; Π ώ ς δέ
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ούκ αν δι έαυτοΰ φαίνοι τον κρυφίου κάλλους Εκείνον ζην 
ωραιότητα, καθά καί ό προφήτης λέγει ότι «ή λαμπρότης 
τον θεού ημών έφ* ημάς»; Πώς δέ τοιοντος ών τε και 
φαινόμενος, ευωδία Χρίστον, τών αρετών αυτόν άγγελος, 

5 ούδέ σκιάν σκιάς σχοίη τον θεόν; Πόθεν εις τούτους τονς 
όντως άφωτίσιους καί πολυσκίους λόγους έλήλυθας, ώ φι- 
λόαοηε; Τών γάρ σκιών τούτων τιόρρω τά Διοιυαίου τον 
μεγάλου συγγράμματα■ τοσούτο δέ αυτός μέγα τι χρήμα 
δείκνυαν οΐόμενος την τών θεοφόρων άληθή καί μυστικήν 

10 έποψίαν, ώς καί τής κατά νουν αυτών θεωρητικής άποπλη- 
ρώσεως άπεικονίοματα λέγειν τάς τών Ιερών Γραφών διε- 
ξοδικάς μαθητείας. Πόθεν ούν τούτο προπετώς φαντασθεις 
έξεΐπεν, έρονμεν ήμεϊς.

52. "Ενερός τις τών άληθανών θεολόγων, τους θρασείς 
15 θεολόγους έπιοτομίζων, σκιάν μέν λέγει τήν έμφαινομένην 

τφ κόομψ τού θεού γνώοιν, καί τήν σκιάν έχειν ταυιης 
τής σκιάς τους έν τοϊς όρωμένοις φιλοσοφοΰντας τφ  μηδέ 
τής κτίσεως τήν άκριόή κατάληψιν έχειν. Ούτος δέ ό μή 
πνευματικός καί τους πνευματικούς άνακρίνων, μή είδώς 

20 δτι διαφέρει θεοπτία θεολογίας, καί τής άπό δρωμένων ές 
τά μάλιστα, μετήνεγκεν άπ* έκείνης Μ  ταντην τής σκιάς 
τήν δνπλόην, μάλλον δέ ουδέ ταύτην τοϊς τών όοράτων θεω- 
ροις σνγχωρεϊ τούτους δέ διά τούτων άγεράστους δείξας 
ιών λόγων, τους έξω σοφούς «оДж έχει» φησίν, «όπως μή 

25 θαυμάσιους ήγήσεται, γενναίως», ώς αύτός περί αύτών λέ
γει, wτήν θείαν κατανενοηκότας ύπεροχήν καί δεΐν Ιοχυρι- 
ζομένονς ini τών {πτέρ ημάς θέαν άνωθεν παραγενέσ04ΐ 
καί ηώς άναλάμψαι τ·οερόν, δι* ον έοτι τοΐς θείοις συξν- 
γεΐν καί κρείττον ή κατά άπόδειξιν τάς άπλάς έχειν θετο- 

30 ρίας. Ταύτα δέ άπονων λεγόντων, μή δννασθαί» φησι *·μή 
καί αύτους νηό θεού ηεφωτίσθαι λέγειν». Τίνα τόν φωτι
σμόν; "Ον ηάνττος ύρηγοννται. Τούτο τοίνυν άντικρύς φη-

77. Ψολμ. 80,17.
78. Β ' Κορ. 2,15.
70. Μακαρίου, Ομιλία 34,1. PG 34, 744 C.
80. Βαρλαάμ, αυτόθι ο. 281 t.
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δέν θά έξέλαμπε δΓ έαυτοϋ τήν ώραιότητα τοϋ κρυφίου έ- 
κείνου κάλλους, καθώς καί ό προφήτης λέγει, δτι «ή λαμπρό- 
της τοϋ θεοϋ ήμών έψ' ήμάς»77; Πώ ς δέ. άφοϋ τοιοϋτος 
είναι καί φαίνεται, ευωδία Χριστού7*, άγγελος των άρετών 
г ου, δέν θά είχεν ούτε σκιάν σκιάς τοϋ θεοϋ; 'Από ποϋ 
ήλθες εις αύτοΰς τούς πράγματι άφωτίστους καί πολυσκίους 
λόγους, ώ φιλόσοφε; Διότι άπό αύτάς τάς σκιάς είναι μα
κράν τά συγγράμματα τοϋ μεγάλου Διονυσίου* τόσον δέ 
σπουδαϊον πράγμα θεωρεί αύτός τήν άληθινήν καί μυστικήν 
έποψίαν των θεοφόρων, ώστε τάς διεξοδικός διδασκαλίας 
τών ιερών Γραφών έχαρακτήρισεν άπεικονίοματα τής κατά 
νοϋν θεωρητικής όλοκληρώσεώς των. Ά π ό  ποϋ λοιπόν έ- 
φαντάσθη τούτο καί τό έξέφρασε προπετώς, θά τό εϊπωμεν 
ήμεϊς.

52. Κάποιος άλλος άπό τούς άληθινούς θεολόγους, άπο- 
στομώνων τούς θρασείς θεολόγους, λέγει σκιάν τήν φανε- 
ρουμένην εις τόν κόσμον γνώσιν τοϋ θεοϋ καί προσθέτει δτι 
τήν σκιάν αύτής τής σκιάς έχουν οί φίλοσοφοϋντες εις τά 
όρώμενα άντικείμενα, άφοϋ δέν έχουν οϋτε τής κτίσεως 
τήν άκριθή κατάληψιν7*. Αύτός δέ ό μή πνευματικός καί άνα- 
κρίνων τούς πνευματικούς, μή γνωρίμων δτι διαφέρει ή 
θεοπτία τής θεολογίας, καί μάλιστα τής προερχομένης άπό 
τά όρώμενα κτίσματα, μετέφερε τήν διπλόην τής σκιάς 
άπό έκείνην είς αύτήν έδω. μάλλον δέ, ούτε αύτήν δέν 
έπιτρέπει είς τούς θεωρούς τών άοράτων* άφοϋ δέ διά 
τούτων έδειξεν άδραβεύτους τούτους τούς λόγους, λέγει 
άτι «δέν δύναται νά μή θεωρήση θαυμάσιους τούς έξω σο
φούς. διότι», όπως λέγει αύτός περί αότών, «κατενόησαν 
λαμπρώς τήν θείαν ύπερβατικότητα καί ισχυρίζονται δτι 
πρέπει είς τά ύπέρ ήμας νά έλθη άπό άνω θέα καί νά 
λάμψη φως νοερόν, διά τοϋ όποιου είναι δυνατόν νά 
συστοιχήσουν μέ τά θεία καί νά έχουν κατά άνώτερον άπό 
τήν όπόδειξιν τρόπον τάς θεβαίας θεωρίας Άκούων δέ 
νά λέγουν ταΰτα ισχυρίζεται άτι δέν δύναται νά λέγη δτι 
δέν έχουν φωτισθή καί αύτοί ύπό τοϋ θεοϋ»**. Μ έ  ποιον 
φωτισμόν; Πάντως μέ αύτόν τόν όποιον διδάσκουν. Τοϋτο
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οιν, ώς ον δύναται μη ϋεοσεβεϊς τε καί δεόπτας διαφέρον- 
τας των άλλων ήγεϊσΰ'αι καί προσαγορεύειν. 3 Αλλ3 ώς μέν 
ιό ντι έκείνων φως λεγόμενον βαϋν καί δεινόν σκότος έσιί, 
καί ή άνωθεν δέα κάκοϋεν και δαιμόνιος τρανώς έν τψ 

5 ηροτέρφ πρός αυτόν άπσδέδεικται λόγφ, καί την προσευχήν 
ήν διδόαοι τφ θ<εφ καί ταύτην είς μέσον παραγαγόντες α- 
ύεον γνώμην άπεδείξαμεν οΰσαν ob χείρον δ3 ίσως κα\- 
τανδα φάναι βραχύ τι περί αυτής τοίς προτέροις έκείνοις 
σύμφωνον καί όμόλογον.

10 53. Ό  μόν οδν Δαυίδ είπεν δτι αδεοί οΐ τόν ουρανόν
καί την γήν ονκ έποίηοαν άπολέσδωοανη· έγώ δ9 άν φαίην 
προσ&εϊς ώς συναπόλοιτο τοίς δεοΐς τούτοις υπεροχή θεόν, 
ή μηδέ τής άνειδέου κατ' έκείνονς ύλης προτέρα μηδ9 έκ 

μή δντων προαγαγουοα τα όντα μηδέ των έν ήμίν όπωοδη- 
15 ποτοΰν φαινομένων άουγκρίτως ύπερανέχονοα μηδέ τήδε και 

καδ9 ή μάς πρόνοιαν ποιονμένη. Ταΰτα γάρ τα δόγμαπα Σω- 
κράτονς και 9Αριοιοτέλους και Πλάτωνος, ούς οδτος ό μα- 
δητής έκείνων ώς την δείαν ύπεροχήν κατανενοηκότας έ- 
δαύμαοεν. *0 δέ Πυθαγόρας έν τοίς άχρήστοις πλέον ή 

20 χρνοοϊς έπεοι τοιοΰτό φηοεν είναι διηνεκώς τό δειον, οϊος 
γένοιτ9 άν лот* άνδρωπος σχολάοας· οϋτω κατενόησε την 
ύπεροχήν του θεού. Καί μήν εΐ καί την ύπεροχήν καιανενοη- 
κότες ήοαν, οϋδ9 ούτως &ν ήοαν πεφωτισμένοι· καί γάρ 
σύχ ώς θεόν έδόξαοαν δν ώς θεόν κατενόησαν, ει γε 

25 καί κατενόησαν καί οΐ δαίμονες γάρ θεόν ϋψιστον ίοαοι τόν 
Χριστόν, ώς τό πνεύμα τον Πύδωνος έλεγε περί Σίλα 
καί Παύλον, «οδτοι δούλοι τού θεού τοΰ ύφίσιου εΐοίν>», 
<Uu* ον διά τούτο πεφωτισμένους ύπό θεόν έρονμεν τω)ς 
δαίμονας, καίτοι τον ύψίσζσυ ύψηλότερον ουδόν ούδ9 ίσον.

30 54. Του δέ ύπέρ άπόδειξιν, δπερ Ελλήνων οί σοφοί
καί ό τοντοις έπόμενος ούτος οίονταί τι μέγα, τά τε τρύσει

81. А * ηρός Βαρλαάμ.
82. Ψαλμ. 05.5.
83. Ρωμ. 1.21.
84. Πρόξ. 18, 17. Βλ Μόρκ. 5,7. ΛουκΟ 8,28.
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λοιπόν λέγει ευθέως, δτι δέν δύναται νά μή θεωρή καί 
όνομάΖπ τούτους θεοσεβείς καί θεόπτας, διαφορετικούς 
όπό τούς άλλους. 'Αλλά, όπως τό όπό έκεΐνους λεγόμε
νον φώς είναι βαθύ καί φοβερόν σκότος, κα) ή όπό άνω 
θέα άπεδείχθη είς τόν προηγούμενον λόγον11 φανερά κα- 
τωτική καί δαιμονιακή, ούτω καί τήν ύπερβατικότητα τήν 
όποΐαν δίδουν είς τόν Θεόν έφέραμεν είς τό μέσον καί 
τήν άπεδείζαμεν άθεον γνώμην. Δέν είναι δέ κακόν νά 
εΐπωμεν καί έδώ περί αύτής όλίγα, σύμφωνα καί όμόλογα 
μέ τό προηγούμενα έκείνα.

53. Ό  μέν Δαβίδ λοιπόν είπεν άτι «οί θεοί οί όποιοι 
δέν κατεσκεύασαν τόν ούρανόν καί τήν γήν είθε νά άπο- 
λεσθούν»"’ έγώ δέ θά έλεγα προσθέτων, είθε νά συναπο- 
λεσθή μέ τούς θεούς τούτους ή ύπερβατικότης θεού, ή 
όποία ούτε προηγείται τής όνειδέου κατ’ έκείνους ύλης 
ούτε παρήγαγεν έκ μή δντων τό όντα ούτε ύπερέχει άσυγ- 
κρίτως των μεταξύ μας όπωσδήποτε φαινομένων πραγμά
των ούτε προ νοεί των έδώ καί των καθ’ ήμάς. Πράγματι 
αύτά είναι τά δόγματα τού Σωκρότους καί τοΟ Άριστοτέ- 
λους κα) τού Πλάτωνος, τούς όποίους αύτός ό μαθητής 
έκείνων έθαύμασεν ώς κατανοήσαντας τήν θείαν ύπερβα
τικότητα. Ό  δέ Πυθαγόρας είς τά άχρηστα πλέον κα) δχι 
χρυσά έπη λέγει δτι τό θειον είναι διαρκώς τοιούτον, ό
πως θά έγίνετο ποτέ άνθρωπος άπρακτος’ ούτω κατενόη- 
σε τήν ύπερβατικότητα τού θεού. Καί όμως άκόμη κα) άν 
είχαν κατανοήσει τήν ύπερβατικότητα, πάλιν δέν θά ήσαν 
φωτισμένοι’ διότι δέν έδόζασαν ώς θεόν αύτόν τόν όποιον 
κατενόησαν ώς θεόν11, έάν φυσικά τόν κατενόησαν. Πρά
γματι κα) ο) δαίμονες γνωρίζουν τόν Χριστόν ώς ϋψιστον 
θεόν, όπως τό Πνεύμα τού Πύθωνος έλεγε περί τού ΣΙλα  
καί τού Παύλου14, «οϋτοι είναι δούλοι τού θεού τού ύψί- 
στου», άλλά δέν θά εΐπωμεν διά τούτο φωτισμένους ύπό 
τού θεού τούς δαίμονας, μολονότι τίποτε δέν είναι ύψη- 
λότερον τού ύψίστου ούτε ίσον.

54. Τού δέ ύπέρ άπόδειξιν, τό όποιον οί σοφοί τών 
Ελλήνων καί αύτός ό άκολουθών τούτους νομίζουν ώς

37
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νοητά πάντα καί των μη φνο£ΐ νοητών, νφ* ημών δέ ναι 
τής ήμετέρας διανοίας γενομένων, νπερανέχει πολλά, καδά- 
περ καί πρότερον έδείξαμεν εΐ δέ καί ή κατ' έκείνονς 
άπόδειξις τών μηδαμή μηδαμώς δντων έξελεγχϋείη, καί 

5 ιό υπέρ άπόδειξιν τοννο την κννήν πάντως " Αδου περι-  
δαλόμενον οΐχήοεται. ΤΙ οδν τό τέλος τής άποδείξεως; II  
τής Αληδείας εϋρεσις, Τ ί ιό μέσον; Τό αϊτών δ ούτως έ
χει καί ούκ άλλως. Τις ή άρχή; Κοιναϊ έννοιαι καί αξιώ
ματα ■ τά φύσει γνώριμα καί πάσιν Ανωμολογημένα.

10 55. Άρξώμεδα δή άπό τής αρχής. Ούδέν ενρίσκειαι
πάσιν οννωμολογημένον τε καί άνωμολογημένον εΐσί δ' 
έφεκτικοί τινες οί καί κοινή πάσιν Αντιλέγουοι. Καί μην 
έκ μηδαμή μηδαμώς γίνεσδαί τι κοινή πάσιν έννοια, τφ 
ΆριστοτέΧει δέδακται καί τό νλνκόν αίτιον άεί τον είδικον 

15 προεϊναι καί πλεισδ* έτερα το ιόντα τούτον έχοντα ιόν τρό
πον' Αλλ' ήμϊν ον ουνδοκεϊ* π&ν δέ τουναντίον περί αυτών 
δοξάζομεν σοφοί τε καί Ιδιώται, γεγενησδαι μέν γάρ έκ 
μή δντων άπανΡ ύπό τον θεού, 7ΐρονποοτήναι δέ τό φως 

Αστέρων, είδος δν αύτών. Ε Ι τοίνυν τά μή πάοι ουνομολο- 
20 γούμενα μηδέ φύσει γνώριμα, πάοι δέ ουνομολογονμενον 

ούδέν, κατά οέ τε καί έκείνονς ούδέν τή φύσει γνώριμον 
τών δέ φύσει γνωρίμων υμάς έπιλτπόντων συνεπιλείψει 
πάντως жх2 ή άπόδειξις' πάσαν γάρ Αποδεαηικήν Αρχήν 
καί πρότασιν φύσει γνώριμον είναι δεϊν καί αύτός έν τοϊς 

25 πρός ήμάς σου γράμμαοι διαγορεύεις.
56. *Ετι, τό άναγκαιον δει έχειν τάς προτάσεις, έπεί 

καί ή κνρίως άπόδειξις κατ* 9Αριστοτέλην έπί τών Αναγ
καίων τε καί ά ιδίων, τοντέοιι τών <Ы δντων, ά δή κοκ 
τών Αεί δντων Χαμδάνουοι τάς Αποδείξεις* τοιαντα γάρ 

50 τά δντως Αναγκαία' τό δ* Αεί δν άναρχόν έστι καί άτελεν-

85. Βλ. 'Ομήρου Ίλιός Ε 845. 
88. Γ*ν. 1,1*4* 14.
87. Βαρλαάμ, οΰτόθι σ. 248.
88. ‘Αναλυτικών Ύβτίρβν 1,8*8.
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κάτι σπουδαίον, ύπέρκεινται τόσον τά φύσει νοητά όλα 
όσον καί πολλά έκ των μή φύσει νοητών, γενομένων δέ 
άπό ήμός καί τήν διάνοιάν μας, όπως καί προηγουμένως 
έδείΕαμεν. ’Εάν δέ καί ή κατ' έκείνους τούς φιλοσόφους 
άπόδειζις φαν ή δτι είναι άπό τά πουθενά καθόλου όντα, 
πάντως καί τά ύπέρ άπόδειξιν τούτο ένδεδυμένον μέ τό 
κυνάδερμα τού "ΑδουΜ θά έΕαφανισθή. Ποιον λοιπόν είναι 
τό τέλος τής άποδείΕεως; Ή  εϋρεσις τής άληθείας. Ποιον 
τό μέσον; Τό αίτιον τό όποιον είναι ούτως καί όχι άλλως. 
Ποία ή άρχή; Κοινοί έννοιαι καί άξιώματα φύσει γνωστά 
καί άπό όλους άποδεκτά.

55. "Α ς  έκκινήσωμεν λοιπόν άπό τήν όρχήν. Τίποτε 
δέν εύρίσκεται συνωμολογημένον καί άνωμολογημένον άπό 
όλους* ύπόρχουν δέ μερικοί σκεπτικοί, οί όποιοι άρνούνται 
γενικώς όλα. Καί βεβαίως ό ‘Αριστοτέλης φρονεί ότι είναι 
κοινή είς όλους έννοια ότι δέν γίνεται κάτι άπό τό μηδέν 
κατά κανένα τρόπον, ότι τό ύλικόν αίτιον προϋπάρχει πάν
τοτε τού είδικού καί πολλά άλλα τοιαΰτα τού αύτοϋ εί
δους. Ά λ λ ’ ήμεϊς δέν συμφωνούμε ν’ φρονούμε ν μάλιστα 
σοφοί καί άγράμματοι περί αύτών όκριβώς τό άντίθετον, 
διότι έχουν τά πάντα ύπό τού θεού έκ μή όντων, προκα- 
τεσκευάσθη δέ αύτών τό φώς τών άστέρων”, ώς είδος αύ
τών. Έ άν λοιπόν τά μή συνομολογούμενα άπό όλους δέν 
είναι ούτε φύσει γνωστά, είς όλους δέ δέν είναι τίποτε 
συνομολογούμενον, κατά τήν γνώμην οου καί έκείνων τί
ποτε δέν είναι κατά φύσιν γνωστόν’ άφού δέ έλλείπουν 
άπό σάς τά φύσει γνωστά, όπωσδήποτε θά έλλείψη μαζί 
καί ή άπόδειΕις διότι καί σύ ό ίδιος είς τά γράμματά σου 
πρός ήμάς διακηρύσσεις ότι πάσα άποδεικτική άρχή καί 
πρότασις πρέπει νά είναι φύσει γνώριμος”.

56. Προσέτι, αί προτάσεις πρέπει νά έχουν τό άναγκα- 
στικόν, έπειδή ή κυρίως άπόδειΕις κατά τόν Άριστοτέλην 
έφαρμόΕεται είς τά όναγκαϊα καί άίδια, δηλαδή είς τά 
πάντοτε όντα, είς αύτά τά όποια λαμβάνουν τάς άποδεί- 
Εεις έκ τών πάντοτε όντων”* τοιαύτα δέ είναι τά δ ντοκ: 
όναγκαϊα* τό δέ άεί όν είναι όναρχον καί άτελεύτητον’
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τητον δ γάρ ήν τότε ούκ ήν χαϊ ёσται δτε σδχ ϊσται, πώς 
άεϊ δν; πως δ' άναγχαίον είναι; Τοιοντον δέ των δντων 
χαϊ χτιστών ονόέν. Οϋδέ άπόδειξις άρ' έπ ούδενός έστιν, 
έπεϊ χαϊ 'Αριστοτέλης έπϊ λέξεώς φησι, «ιών φδςιρτών 

5 άπόδειξις ονχ έστω, χαϊ τά συμπέρασμα της άποδείξεως 
δει είναι δψδαρτον χαϊ άίδιον.

57. ”Ετι, έπει τής άμέσον χαϊ πρώτης τιροτάαεως ον- 
δέν άρχοειδέοτερον, πόθεν αυτής έχει την έπιστήμην ό άπο- 
δεικτικός; Οδχ άπό τής Εμπειρίας; παντί που δήλον. Ά λ λ ' 

10 ή πείρα σφαλερά. ΕΙ τοίννν κρείττων άποδείξεως έπιστήμη, 
χαϊ γάρ ή τών άρχών κρείττων, σφαλερά δ* α£ηη, πώς ή 
άπόδειξις ον σφαλερά; Μάλλον δέ πώς άπόδειξις ήν υμείς 
άπόδειξίν φάτε; ΕΙ γάρ ή κατ’ Άριστοτέλην άπόδειξις 
ύπόληψις 6 ε6α(α, ιαΰιης δέ τυχείν άμήχανον, ή хал' Ά -  

^  ριοίοαέλην &ρ* άπόδειξις οΰικ έν χοίς οδσιν.
58. "Ετι, τά καθόλου, й εϊσιν άρχαϊ τής άποδείξεως, 

δ ΐ  έπαγωγής δχονοι την πίστιν έπαγωγή δέ έστιν έν τφ  
πάντα τά μερικά έπαγαγείν χαϊ μηδέν άφείναυ τά δέ με
ρικά άδιεξίτητα' τών άδυνάτων άρ' έπαγωγήν γενέοθαι χαϊ 

20 τά χαδόλου άρα άπιστα χαϊ άνεπίστητα χαϊ δτι γε καθόλου. 
Καϊ ού μόνον ονχ έπιοτάμεθα αντά χρείττον ή χατά άπό- 
δειξιν, άλλ' ονδέ δόξαν δεόαίαν δχομεν περϊ αύτών έχ δέ 
τών το ιού των άρχών πώς άν γένοιτο άπόδειξις, ήτις έστιν 
νπόληψις άμετάπειστός;

25 59. Φέρε δή πρσδώμέν τι να τών τοίς φιλοοόφοις οΐιω
πως ονναγομένων χαϊ άποδειχννμένων. *Ο ήλιος άειχίνη- 
τος, ή γάρ χνχλφ τών ούρανίων σωμάτων χίνησις συνεχής 
χαϊ άδιάχσπος. *0 ήλιος υπό τής ουρανίου περιφοράς άπ' 
άνατσίών έπϊ όνομάς άεϊ φέρεται, χαϊ γάρ τούτη ονμπερι- 

30 φέρεται. Ό  ήλιος έν τφ ύπέρ ήμάς ήμισφαιρίφ φερόμενος

80. ΆνοΑυτίκών Υστέρων 1, 8.
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διότι αύτό τό όποιον ήτο καιρός δτε δέν ύπήρχε καί θά 
ύπάρΕη καιρός δτε δέν θά είναι, πώς είναι δυνατάν νά 
είναι άεΐ δν; πώς νά είναι άναγκαϊον; Κανέν άπά τά δντα 
καί κτιστά δέν είναι τοιοϋτον. "Αρα δέν ύπάρχει άπόδει- 
Εις διά κανέν, έπειδή καί ό ’Αριστοτέλης λέγει κατά λέΕιν, 
«τών φθαρτών όπόδειΕις δέν ύπάρχει», καί τά συμπέρασμα 
τής άποδείΕεως πρέπει νά είναι δφθαρτον καί άΐδιον".

57. Προσέτι, έπειδή τίποτε δέν είναι όρχοειδέστερον 
άπό τήν άμεσον καί πρώτην πρότασιν, άπό που έχει τήν 
γνώσιν της ό άποδεικτικός συλλογισμός; "Οχι άπό τήν 
έμπειρίαν; Είναι φανερόν είς τόν καθένα. ’Αλλά ή πείρα 
είναι σφαλερά. ’Εάν λοιπόν ή γνώσις είναι άνωτέρα τής 
άποδείΕεως, καθ’ δσον ή γνώσις τών άρχών είναι άνωτέ
ρα, αϋτη δέ είναι φανερά, πώς ή όπόδειΕις δέν είναι σφα
λερά; Μάλλον δέ πώς είναι όπόδειΕις αύτή τήν άποίαν 
λέγετε σείς άπόδειΕιν; ’Εάν δηλαδή ή κατά τάν Άριστο- 
τέλην όπόδειΕις είναι βεβαία γνώμη, νά όποκτήσωμεν δέ 
αυτήν είναι όδύνατον, δρα ή κατά Άριστοτέλην όπόδειΕις 
δέν είναι είς τά δντα.

58. Προσέτι, τά καθόλου, τά όποια είναι άρχαΙ τής 
άποδείΕεως, έχουν τήν πιστότητα διά τής έπαγωγής* έγ
κειται δέ ή έπαγωγή είς τήν άναφοράν πράς τά άνω δλων 
τών μερικών χωρίς έΕαίρεσιν, τά δέ μερικά είναι άνεΕή- 
γητα' δρα είναι άπά τά άδύνατα νά γίνη έπαγωγή, δρα 
καί τά καθόλου είναι άπίστευτα καί άγνώριστα, διότι είναι 
καθόλου. Καί δχι μόνον δέν γνωρίΖομεν αυτό άνώτερον 
παρά κατά άπόδειΕιν, άλλά ούτε γνώμην θεβαίαν έχομεν 
περί αυτών* άπά τάς τοιαύτας δέ άρχάς πώς θά ήτο δυνα
τόν νά προέλθη όπόδειΕις. ή όποία είναι γνώμη άμετά- 
βλητος;

59. "Α ς  προβόλωμεν λοιπόν μερικά άπό τά κατ’ αύτάν 
τάν τρόπον συναγόμενα καί άποδεικνυάμενα. Ό  ήλιος εί
ναι άεικίνητος, διότι ή κυκλική κίνησις τών οόρανίων σω
μάτων είναι συνεχής καί άδιάκοπος. Ό  ήλιος φέρεται υπό 
τής ουρανίου περίφορδς πάντοτε άπό άνστολών πράς 
δυσμάς, διότι συμπεριφέρεται μέ αυτήν. Ό  ήλιος φερόμε-



ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ПАЛАМА582
*

αίθριας ούοης, εΐ έλλυιής τόν κύκλον φαίιοιτο, το τής 
σελήνης ύποτρέχον έχει σώμα κατά κάθετον οϋοης' και 
γάρ ντΐ άλλον σώματος αίθριας οϋσης ούόέ логе διατειχί- 
ζεται. Ταντα καί περί σελήνης μικρόν νπαλλάξαντες έρον- 

5 σιν. #*Αλλά τιόθεν τούτο τό ά εί έπίστασθε και τό καθόλου;9 
Πρός αυτούς ημείς έρονμεν. *9Εξ έπαγωγης9 μησιν 'ή γνώ- 
οις αϋτη ταις ψυχαΐς έντεδηοανρισμένη, των αποδείξεων 
γίνεται άρχή9. *Πώς έξ έπαγωγής, σαφέστερον είπέ9. Έ ΐ-  
δόν” φησι *τήν τον ήλιον έκλειψιν έν οννόδω γενομένην και 

10 την μετ9 έκείνην και μάλα άλλην και άλλην, και διά ϊής 
έν έμοί δννάμεως, ήτις άεϊ πέφνκε τά όμοια έπισυνάπτειν, 
την καθόλου γνώοιν έλαβον πάλιν έκ 1τής άσημέραι συνε
χούς του ουρανού κινήοεως, έκ πολλών των αίσθημά гаг. 
τό καθόλον μοι ον νήκι at\

15 60. Τ ί ούν, ώ φιλόσοφε; καί τών πρό τον γεννηθήναί
σε ήμερων και περιόδων καί έκλείψεων γεγενημένων ήαθον 
καί τών μετά ok γενησομένων άπασών; Πάντως σΰ* πλείονς 
δέ τίνες, ών ήσθον ή ών ούπω; Πάντως ονδ9 άριθμφ περί- 
λαάειν έστι τό πλεονάζον τής άνατσθηοίας. Πώς ούν έπι- 

20 οννηψας τό καθόλου έξ έπαγωγης, μή πάντα ονμπεριλαόών 
τά μερικά; Λόγος γάρ ούτος ύμέτερος καί άληθης ώς, εί 
μέλλει τις την δι9 έπαγωγης γνώοιν άκριβή λαδείν, πάντα»· 
έπαμήν οχεϊν τών μερικών άνάγκη τφ έν ήμΐν πρός έκα
στον καταλλήλψ κριτηρίφ, καί τών μέν άκονστών άκονσαι 

25 θκαστον% τά δέ όρατά Ιδειν. Σύ δέ τάς πλείοτας μή έωρα- 
κώς ήμέρας χα ί περιόδους καί έχλείγεις, περί παοανν ά- 
ποφατνόμενος, oUi κρεϊττον ή κατά άπόδειξιν έπίοταοθαι 
καί, διά τής έπιοτήμης τούτης έπί την άπόδειξιν έρχόαε- 
νος, νπόληψιν άληθή τε καί 6ε6αίαν Ιχειν τήν λίαν ούοαν 

30 ψευδή καί σφαλερόν;
61. Λιεκόπη μέν γάρ &ιί * Ιησού ·τον Να υή ή συνεχής 

ήλιον κίνησις, έπί τον *Εζεκ(ου δέ είς τούμπαλιν έχώρηοε

99. Ίη . Ναυή 1 0 ,1 2 -1 9 ,
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voc εις τό έπάνω άπό ήμδς ήμισφαίριον είς καιρόν αίθρίας, 
έάν φαίνεται μέ έλλιπή κύκλον, έχει ΰπεισερχόμενον τό 
σώμα τής σελήνης κατά κάθετον φοράν' διότι είς περίπτω- 
σιν αίθρίας δέν όποκρύπτεται ποτέ άπό άλλο σώμα. Αύτά 
θά εΐπουν καί περί τής σελήνης μέ μικρόν παραλλαγήν. 
"Αλλά άπό που γνωρίζετε τοΰτο τό πάντοτε καί τό καθό
λου;'. θά  εΐπωμεν πρός αυτούς ήμεΐς. "Από έπαγωγήν’ 
λέγει 'θησαυρισμένη είς τάς ψυχάς αυτή ή γνώσις, γίνεται 
άρχή τών άποδείξεων’. 'Πώ ς άπό έπαγωγήν, είπέ σαφέ
στερο ν'. Είδα', λέγει, *τήν έκλειψιν τοϋ ήλίου γενομένην 
άπό συΖυγίαν καί τήν έπειτα άπό έκείνην καί έπανειλημ- 
μένως άλλην καί άλλην, καί διά τής δυνάμεως ή όποία εύ· 
ρίσκεται είς έμέ, ή όποία έχει τήν φύσιν νά συνδυάΖη τό 
όμοια, έλαβα τήν καθόλου γνώσιν' πάλιν άπό τήν καθημε
ρινήν συνεχή κίνησιν τοϋ ούρανοϋ, άπό πολλός έντυπώσεις 
συνήχθη ύπ’ έμοϋ τό καθόλου’.

60. Τί λοιπόν, ώ φιλόσοφε; ήσθάνθης καί τάς πρίν γεν- 
νηθης ήμέρας καί περιόδους καί έκλείψεις καί αυτός αί 
όποϊαι θό έλθουν μετά σέ; 'Οπωσδήποτε δχΓ περισσότεροι 
δέ ποϊαι είναι, αύταί τάς όποίας ήσθάνθης ή αΰταί τάς ό- 
ποίας δέν ήοθάνθης όκόμη; Πάντως δέν είναι δυνατόν οϋ- 
τε είς άριθμόν νά περιλάβωμεν τό πλεόνασμα τής άναισθη- 
σίας. Πώ ς λοιπόν συνήγαγες τό καθόλου δΓ έπαγωγής, 
άφοϋ δέν συμπεριέλαβες όλα τό μερικά; Διότι είναι ίδικός 
σου άληθής λόγος οϋτος, άτι, έάν πρόκειται νά λάβη κα
νείς τήν όκριβή δΓ έπαγωγής γνώσιν, είναι άνόγκη νά 
όποκτήση έπαφήν μέ τό μερικά διά τοϋ έντός ήμών καταλ
λήλου δΓ έκαστον κριτηρίου, καί τά μέν άκουστό νά όκού- 
ση, τά δέ όρατά νά ϊδη. Συ δέ, χωρίς νά έχηο Τδει τάς 
περισοοτέρας ήμέρας καί περιόδους καί έκλείψεις, άπο- 
φαινόμενος δΓ άλας. νομίΖεις άτι γνωρίΖεις καλύτερα παρά 
κατά άπόδειξιν καί, έρχόμενος διά τής έπιστήμης τούτης, 
άτι έχεις άληθή καί βεβαίαν αυτήν ή όποία είναι πολύ ψευ
δής καί σφαλερά;

61. Διεκόπη πράγματι έπί Ίησοϋ τοϋ Ναυή ή συνεχής 
κίνησις τοϋ ήλίου1·, έπί τοϋ 'ΕΖεκίου δέ έστράφη πρός τά
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καί τήν έντεδησανρισμένην τον καδόλου γνώοιν έξεφόρηοέ 
σον της ψνχής. Τό δέ την Αίγυπτον κολάοαν σκότος τί, 
καί ταντα πολυήμερον; 4Αό ’ ϊοτι τρεις έφεξής ημέρας 
σννελδεϊν ήλίφ την σελήνην; 'Η  δ3 έπί τον σωτηρίου πά- 

5 δονς τον Κυρίου £κλειψις γεγενημέντ], ον τεσσαρεοκαιδεκα- 
ταίας οΰοης τής σελήνης γέγονεν, ήνίκα τф ήλίφ τήν σε
λήνην κατά κάδ&τον είναι των πάντη αδυνάτων ήν; “Ινα 
δέ οοι καί περί μελλόντων είπωμεν, πώς πεσοννται τά ά
στρα τοΰ οδρανον, εϊ άδιάχοπος ή κνκλφ κίνησις; Πώς 

10 δ ουρανός ώς 616λος είλιδήσεται; Πώς είς αίμα τοΰ ήλιον 
μεταοτρεφομένου ή σελήνη ον δώσει τό φέγγος αυτής; Είδες 
δκλειγιν σελήνης δνεν διαφράξεως τής γης;

62. ΕΙ γονν έπισννηγμένον μέν τό καδόλου άπό τών 
περί γένεσιν άρχή τέχνης γίνεται, τών δ9 άεί ώσαντως έ- 

15 χόντων άρχή τής άποδείξεως καί έπιστήμη άποδεικτική 
δκ τούτης t <Μ δ9 ωσαύτως έχον τών δντων οδδέν, ον ;άρ 
άδιάκοπον, καί ή άρχή άρα τής άποδείξεως ούκ έστι' τής 
άρχής δέ μή οΰοης καί τό τέλος οίχεται. Τής οΰν άριοτο- 
τελικής άποδείξεως μή δν φάνε ίσης, πώς υπέρ αυτήν λέ- 

20 ράπτες τό δεϊον οεμνννονμεν; *Αλλ9 'Αριστοτέλης ού πιστεύει 
τοις περί τών ούρανίων γεγραμμένοις, γεγενημένοις αε καί 
μέλλουσιν; 9 Αλλά ον πιοτεύειν φής· πίστιν δ* 6μως κά- 
κεινος τίνα άν παράοχοι, έφ9 ών γεγενημένων οϋπω ήν 
γεγεννημένος; 'Ημείς οδν τοΐς έωρσκόοι πιστεύοντες τα 

25 έκείνον καιαργοΰμεν. Τίνα δέ τήν άλήδειαν *Αριστοτέλης 
δι* όργάνσν εής άποδείξεως έξενρε καί πως τον μέσον 
καί αίτιου κατστνγχάνει, τοντέστιν ούδαμώς, ένήν μέν εϊ- 
πεϊν, πάρει ναι δέ μοι τνν δσκώ. Τον δέ φιλοσόφου 6οη- 
δεϊν δπιχειρήοαντος τφ διδασκάλφ καί ταντα προσερονμεν 

30 S” δέ προοειπόντες έπί яоЯЯск ιόν λόγον ώρμημένον στήοομεν.

9), Δ ’ Βο9*Α· 29,11,
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όπίσω*1 καί άπεμάκρυνεν άπό τήν ψυχήν σου τήν θησαυρι- 
σμένην γνώσιν τοϋ καθόλου. Τό δέ σκότος τό όποιον έτι- 
μώρησε τήν Αίγυπτον τό έκαμε, καί μάλιστα πολυήμερον; 
r Αρά γε είναι δυνατόν νά συνδυασθή έπι τρεις συνεχείς 
ήμέρας ή σελήνη μέ τόν ήλιον; Ή  δέ έκλειψις, ή όποία 
έγινεν έπΙ τοϋ σωτηρίου πάθους τοϋ Κυρίου, δέν έγινεν 
ένψ ή σελήνη ήτο δεκατεσσάρων ήμερων, όταν ήτο άδύνα- 
τον νά είναι ή σελήνη κατά κάθετον φοράν πρός τόν ή- 
λιον; Διά νά σοϋ εΐπωμεν δέ καί περί των μελλόντων, πώς 
θά πέσουν τά άστρα τοϋ ούρανοϋ, έάν ή κυκλική κίνησις 
είναι άδιάκοπος; Πώ ς ά ουρανός θά περιτυλιχθη ώς κύ
λινδρος βιβλίου; Πώς, όταν ά ήλιος μεταστροφή είς αίμα, 
ή σελήνη δέν θά δίδη τά φώς τη ς ; Είδες έκλειψιν σελήνης 
χωρίς διάφραΕιν τής γής;

62. Επομένως, έάν τά καθόλου συναγάμενον άπό τά 
κτιστά, γίνεται άρχή τέχνης, όπά δέ τά εύρισκάμενα άεί 
ώσαύτως, γίνεται άρχή τής άποδείζεως καί έκ ταύτης 
έπιστήμη άποδεικτική. άεί δέ ώσαύτως εύρισκάμενον δέν 
είναι κανέν άπό τά όντα, διότι δέν είναι τίποτε όδιόκοπον, 
άρα καί ή άρχή τής άποδείζεως δέν ύφίσταται* άφοϋ δέ 
δέν ύπάρχει άρχή καί τά τέλος έζαφανίΖεται. Άφ οϋ λοι
πόν ή άριστοτελική άπάδειζις έφάνη μή δν, πώς λέγοντες 
έπόνω άπό αυτήν τά θειον θά σεμνυνθώμεν; ’Αλλά ό ’Α 
ριστοτέλης δέν πιστεύει είς τά περί τών ουρανίων γεγραμ- 
μένα, γενάμενα καί μέλλοντα νά γίνουν; ‘Αλλά σύ Ισχυ
ρίζεσαι δτι πιστεύεις. Ποίαν πιστότητα όμως θά ήδύνστο 
νά έχπ διά τά γενάμενα καί έκεϊνος ά όποιος δέν ήτο κατ’ 
αύτά άκάμη γεννημένος; Η με ίς  λοιπόν πιστεύοντες είς 
τούς ίδάντας καταργοϋμεν τά μειονεκτήματα έκείνου. 
Ποια δέ πραγματικώς έζεϋρεν ά ’Αριστοτέλης μέ δργανον 
τήν άπάδειζιν, καί πώς έπιτυγχάνει τά μέσον καί αίτιον, 
δηλαδή καθόλου, είναι μέν δυνατόν νά είπω, άλλά μοϋ 
φαίνεται δτι πρέπει νά παραλείψω τώρα. ’Επειδή δέ ά φιλό
σοφος έπεχείρησε νά βοηθήση τάν διδάσκαλον, θά προοθέ- 
οωμεν καί ταϋτα' άφοϋ προσθέσωμεν δέ έν θά τερματίσου
με ν τάν λόγον ό όποιος έπεζετάθη πολύ.
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63. «Ή  άπάδειξις», φησίν, «ούχ άνιώέγειαι, και ι ό  

Αντιλεγόμενον άπόδειξις οδκ δστιν». ΈπεΙ τοίνυν άντιλέ- 
γσυοι τοΐς ήμετέροις οί κακόδοξοι, των Αδυνάτων άτιόδει- 
ξιν είναι τά ήμέτερα. Τ ί οδν; ου «λόγφ παλαιέι πας λόγος», 

δ δηλαδη καί άντιπαλαίεται, λόγος δέ ή άπόδειξις; Συ τοίνυν 
την οήν ήν φής όπόδειξιν ή άλογίαν είναι δέξαι η λόγον 
,καί μη όπόδειξιν καί γάρ πας λόγος άντιλέγεται. Τό μη 
δν οϋ)κοΰν τοϊς οδοί μη παρόόαλλε, τ η  xatif ημάς έπϊ τ ω ν  

Μ ω ν &κ των τής άληδείας λογίων Αποδείξει τήν κατ’ Α- 
10 ριστοτέλην άπόδειξιν χαΐ τδ δπδρ αύτήν. 02 03

02. Βαρλαάμ, ούτόθι ο. 245. άηά τοΟ Παλαμβ.
03. Παροιμία συχνάκις χρηοιμοΠ^
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63. «Ή άπόδειξις», λέγει, «δέν άντιλέγεται, καί τό άντι- 
λεγόμενον δέν είναι όηόδειξις»". Επειδή λοιπόν οΐ κακό
δοξοι άντιλέγουν εις τό 1δικά μας, είναι έκ των άδυνάτων 
νά είναι άπόδειξις τό ίδικά μας. Τί λοιπόν; δέν «παλαίει 
μέ λόγον πας λόγος», δηλαδή καί όντιπαλαίεται**, λόγος 
δέ είναι ή άπόδειξις; Σύ λοιπόν δέξου δτι αυτή τήν όποι
αν λέγεις άπόδειξιν ή όλογία είναι ή λόγος καί δχι άπόδει- 
ξις' διότι πας λόγος άντιλέγεται. Επομένως μή παραβάλ- 
λης τό μή δν μέ τό δντα, δηλαδή τήν κατά Άριστοτέλην 
άπόδειξιν καί τό ύπέρ αύτήν μέ τήν ίδικήν μας έπί των 
θείων έκ των λογιών τής άληθείας άπόδειξιν.
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1. Τό διδείτας ή μάς τόν χαχόφρονα Βαρλαάμ λέγειν 
σύντομός έστιν άπόδειξις τής ημών ενοεδείας και τής έ
χε ίνον χαχοδοξ ίας, έπεϊ 9cal ό μέγας Βασίλειος τρνδείτης

β ήχονοε παρά των όλαοφη μουντών εϊς τόν ΥΙόν χαϊ τό 
Πνεύμα τό άγιον. νΑρ' ούν ον μέγα τούτο δείγμα τής ά λ α 
λους τον μεγάλου θεολογίας δτι τρία ταίς νττοστάσεσιν έ λ ε 

γε τόν ένα Θεόν; ΤΙ 6* &ν είη μειζον τής χαχοδοξίας τεκμή- 
ριον των διά τούτο έχεϊνον τρνδείτην λεγόντων; 9Επϊ δέ

10 ιόν τής δεολογ ίας έπώνυμον Γρηγόριον οΐ τής Άπολινα- 
ρίου συμμορίας χαϊ λίδους έόαλον ·χαϊ πρός τό δικαοτήριον 
είλχον διδείτην άποχαλονντες αύτόν, ώς τέλειον χατ 8μ- 
φω φρονούν τα ιόν δεάνδρωπον λόγον. Μαξίμου δέ τον 
τά δεια σοφού και την χεΧρα χαϊ τήν /λύονταν οί κατά

19 Σέργιον χαϊ Πύρρον άφειδώς άπέτεμον, διδείας έγκλημα 
τούτφ χαϊ πολνδείας προοάπτοντες ώς διντάς έπϊ Χριστού 
χηρνττοντι δελήοεις χαϊ ένεργείας, χτιστάς δηλαδή χαϊ ά
χτιστους, καταλλήλως ταϊς φύοεοιν, άχτιστου χατ* αυτόν ού- 
οης ον τής δείας φνοεως φυσικών ένεργειών, at φύσεις

20 ούχ είοίν, < Ш а  κινήσεις δ ευπρεπείς, ώς πσλλαχον ιών λό
γων αύτός παρίοτησι. Τον τό έστι над? 8 χαϊ ήμεις διαδαλ- 
λόμεδα νυν.

2. Ά λ λ \ δπερ έφην, μέγα μέν τό κατηγόρημα τούτο 
γνώρισμα τής άσφαλούς τών άγίων δεολογ ίας, ούδέν δ* ήτ-

25 τον τής χαχοδοξίας έναργής τιαράοταοις τών διά ταύτα 1 2

1. Βασιλείου, Πρός τούς ουκοφαντοΟντας. PG 31, 1488*1496.
2. Π ρόζας Μαξίμου, PQ 90 ,172 .
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1. Τό γεγονός ότι ό κακόφρων Βαρλαάμ μας λέγει 
διθεϊτας είναι βραχυλόγος άπόδειΕις τής εύσεβείας ήμών 
καί τής κακοδοΕίας έκείνου, έπειδή κα) 6 μέγας Βασίλειος 
ήκουσε τήν κατηγορίαν του τριθείτου όπό τούς βλασφη- 
μούντας εις τόν ΥΙόν καί τό άγιον Πνεύμα1. "Αρα λοιπόν 
δέν είναι τούτο μέγα δείγμα τής όρθής θεολογίας τού με
γάλου, άτι τόν ένα Θεόν έλεγε τρία κατά τάς υποστάσεις; 
Τί δέ θά ήτο μεγαλύτερον όπό αύτό τεκμήριον τής κακοδο- 
Είας αυτών οί όποιοι λέγουν διά τούτο τριθεΤτην έκείνον; 
’Εναντίον δέ τού έπωνύμου τής θεολογίας Γρηγορίου έρρι- 
ψαν καί λίθους οί άνήκοντες είς τήν συμμορίαν τού Άπο- 
λιναρίου καί τόν έσυραν είς τό δικαστήριον άποκαλούντες 
αυτόν διθείτην διότι έφρόνει άτι ό θεάνθρωπος Λόγος εί
ναι τέλειος κατ' άμφότερα, τό θειον καί τό άνθρώπινον. 
Τού δέ ΜαΕίμου, τού σοφού είς τά θεία, άπέκοψαν άλύπη- 
τα καί τήν χεϊρα καί τήν γλώσσαν οί περί τόν Σέργιον καί 
Πυρρον", προσόποντες είς αυτόν έγκλημα διθεΤας καί πο- 
λυθεΤσς διότι έκήρυττε διπλήν θέλησιν καί ένέργειαν, κτι
στήν δηλαδή καί δκτιστον, άναλόγως πρός τάς φύσεις, 
καθ’ δσον κατ’ αύτόν δέν ήτο μόνον ή θεία φύσις άκτιστος, 
άλλά κα) ή θεία θέλησις κα) άλαι αί φυσικοί ένέργειαι τής 
θείας φύσεως, αί όποΐαι δέν είναι φύσεις, άλλά κινήσεις 
θεοπρεπείς, όπως είς πολλά σημεία των λόγων παριστάνει 
ό Ιδιος. Τούτο είναι κατά τό όποιον διαβαλλόμεθα τώρα 
καί ήμεϊς.

2. 'Αλλά, όπως είπα, τό κατηγόρημα τούτο είναι μέγα 
γνώρισμα τής άσφαλοΰς θεολογίας τών όγίων, δχι δέ όλι- 
γώτερον έναργής παρόστασις τής κακοδοΕΙας τών λεγόν-
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έχείνους πολνθέους λεγόντων. Οϋτω ιοίνυν και πρός τους 
άρτίως χατα>τεμόντας άθέσμως εϊς κτιστά και άχτιστα την 
μίαν θεόχητα καϊ την μέν ϋείαν μόνην ονσίαν άκτιστον είναι 
λέγοντας θεότητα και πάν άκτιστον της θείας ουσίας παν- 

5 τάπασιν άδιάφορον, κτίστην δέ πάσαν όύναμιν και ένέρ- 
γειαν η τούτης άπωσδήποτε διενήνοχεν, άκτιστον ήμών καί 
κατ' αντάς είρηκότων κα\ πολλά ταϊς ένεργείαις ώς παντο
δύναμον ιόν ένα κατ' ουσίαν Θεόν ('πληθύνεσθαι' γάρ ό 
Θεός λέγεται κατά τόν θειον Μάζιμον, τφ καθ' έκαστον 

10 εϊς παραγωγήν των δντων 6 ουλή μάτι προνοητνκαις προόδοις 
πσλλαπλαοιαζόμενος καί κατ' ούσίαν μέν άγνωστον παντά- 
παοι, κατ' έκείνας δέ γνωστόν, α7 είσιν ή άγαθότης, ή σο
φία, ή δύναμις, ή θειότης ήτοι μεγαλειότης καί άπλώς 
πάντα τά περί την ονσίαν, ώς καί ό Χρυσόστομος έπϊ λέζε- 

15 ώς φηοι πατήρ)· oft τω τοίνυν ταυ τα πρός τούς τ οιούτονς 
ήμών λεγόντων, δ διθείαν κατήγορων δήλός έστιν αυτός 
or τόν πάντων ποιητήν προσκυνών, άλλα θεόν τινα άνενέρ- 
γητον. Ον γάρ &τι δυναιτ* άν αύτόν είπειν δημιουργόν ή θε- 
ουργόν ή άλως ένεργόν, σαφώς άποψη ναμένου του σεπτού 

20 Μαξίμον ώς ούκ Ιητίν ένεργειν χωρίς ένεργείας καταλ
λήλου δήπονθεν, ώσπερ ούδέ νπάρχειν χωρίς ύπάρξεως. 
\4λλ' ούδέ άκτιστον έρει τούτον 5ν φηοιν ό Βαρλαάμ θεόν· 
έκ γάρ τής άκτιστου ένεργείας, κατά τόν αύτόν πάλιν θεο
λόγον, ή άκτιστος φΰοις χαρακτηρίζεται* τό δέ χαρακτηρί- 

25 ζον του χαρακτηρισμένου δ ιενήνοχεν.
3. Εϊ τοίττν μή έχει διαψέρονσαν έαντής ή θεία φνοις 

ένέργειαν, άκτιστον καί ταύτην οδσαν καί γνωστήν ήμιν 
έκ τών ένεργημάτων, εκείνη πάοης καταλήψεως ύπερανι- 
δρνμένΐ}, πώς έίσεταί τις τών άπάνπων ώς έστι τις φό- 

Э0 οις άκτιστος, άπερινόητος οδσα χαθ* έαντήν, έκ δέ τών 
περί αύτ»/ν γη·ωσχομένη, ών έσιι καπά μέγαν Άθανάο'ον 
καί ή ταντης δνναμις καί ή ένέργεια; Τ ( δ* δμως ιαντα * 4 5 *

9. Ομιλία 74 clc Ίωόννην 1.
4. Επιστολή πρός ΝΙκσνδρον, PG 91,80 В.
5. Ζήτηοις μβτό Πύρρου, PG 91, 340 D.
8. Τό χωρίον τοΟτο δόν ncpitxrroi ck  γνωστόν tpyov τοΟ Μ. *Α·
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των έκείνους διά ταϋτα πολυθέους. Οϋτω λοιπόν ήμεϊς 
πρός τούς προσφότως διασπάσσντσς άθέσμως είς κτιστά 
καί άκτιστα τήν μίαν θεότητα καί πάν άκτιστον θεωρούν- 
τας εντελώς όδιάφορον τής θείας ούσίας, κτιστήν δέ πά
σαν δύναμιν καί ενέργειαν, ή όποία διαφέρει όπωσδήποτε 
ταύτης, εΐπομεν άκτιστον καί κατ' αυτός τόν ένα κατ’ ού- 
σίσν Θεόν καί πολλά είς τάς ένεργείας ώς παντοδύναμον. 
Διότι ό Θεός κατά τόν θειον Μάξιμον λέγεται άτι πλυθύ- 
νετσι, πολλαπλασιαΖόμενος διά τού καθ' έκαστον θουλήμα- 
τος είς παραγωγήν τών άντων κατά προνοητικός προό
δους καί κατ’ ούσίαν μέν είναι άγνωστος έντελώς, κατ’ έ- 
κείνας δέ γνωστός, δηλαδή τήν άγαθότητα, τήν σοφίαν, 
τήν δύναμιν, τήν θεότητα ή μεγαλειότητα καί έν συντομίρ 
άλα τά περί τήν ούσίαν, όπως λέγει κατά λέξιν ό Χρυσό
στομος πατήρ1. Οϋτω λοιπόν, δταν ήμεϊς λέγωμεν πρός 
τούς τοιούτους ταϋτα, είναι φανερόν ότι αυτός ό κατήγο
ρων διά διθεΐαν δέν προσκυνεϊ τόν πάντων ποιητήν, άλλά 
κάποιον Θεόν άνενέργητον' διότι δέν θά ήδύνατο όκόμη 
νά λέγη αύτόν δημιουργόν ή θεουργόν ή γενικώς ένεργόν. 
άφοϋ ό σεπτός Μάξιμος σαφώς άπεφόνθη άτι δέν είναι 
δυνατόν νό άνεργη χωρίς όπωσδήποτε κατάλληλον ένέρ- 
γειαν, όπως ούτε νά ύπάρχπ χωρίς ύπαρξιν*. ’Αλλ’ ούτε 
άκτιστον θά εΐπη τούτον τόν όποιον ό Βαρλαάμ καλεϊ 
θεόν’ διότι, κατά τόν ίδιον πάλιν θεολόγον1, ή άκτιστος 
φύσις χαρακτηρίζεται άπό τήν άκτιστον ένέργειαν* τό δέ 
χαρακτηρίΖον διαφέρει άπό τό χαρακτηριΖόμενον.

3. Έόν λοιπόν συμθή νά μή έχπ ή θεία φύσις ένέρ- 
γειαν διάφορον έαυτής, άκτιστον καί αύτήν καί γνωστήν 
είς ήμάς άπό τά ένεργήματα, έκείνη δέ είναι έγκατεστη- 
μένη ύπεράνω πόσης καταλήψεως, πώς θό μόθη κανείς 
ποτέ ότι ύπάρχει κάποια άκτιστος φύσις, ουσα καθ’ έαυτήν 
άκατάληπτος. γνωριΖομένη δέ άπό τά περί αύτήν, μεταξύ 
τών όποιων κατά τόν μέγαν ’Αθανάσιον είναι καί ή δόνα- 
μις καί ή ένέρ γεια ταύτης1; Διατί όμως μακρηγορώ λέγων * 9

θανοοίου, άλλ' βόρίσκκτσι tic ό^οΛογΙον γνωμών (Paris, Qr. 970.
9  319).
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μηκύνω λέγων, καί ταντα των άγιων δνδασχόντων έπί λέςε- 
ο)ζ δτι φύσις θεόν και ένέργεια ον ταντόν; Της μέν γάρ 
φύοεώς έστι τό γεννάν, τής δέ ένεργείας τό ποιεϊν’ '.αί 
άλλο ή ονοία ιον θεόν και έτερον ή ουσιώδης τον θεόν 

5 ένέργεια* καί άλλο μέν ή ονοία τον θεόν, έτέρα δέ των 
περί αύτήν όνομά των ή σημασία. Τ ί τοίννν ταντα μηκύνω 
λέγων; *0 γάρ Βαρλαάμ, δι ών φησιν, ανύπαρκτον ήμιν 
εΐοάγει δεόν. Τό γάρ μηδεμίαν έχον δύναμιν ή ένέργει- 
αν φυσικήν οϋτε έστιν ούτε τί έστιν ούτε ton  παντελώς 

10 αύτόν δέσις ούδέ άψαίρεοις κατά τους δεολόγους.
4. ΕΙπεν οϋν & άψρων οϋτος τής ήμων ενοεδείας κατή

γορος δτι ονκ έστι έν τή καρδίφ αύίΐοΰ, εΐ καί τοϊς χείλεσιν 
είναι δήδεν δεόν Ισχυρίζεται. «Άλλ* έχει», φησίν, «ένερ- 
γείας δ θεός, κτιστάς δέ* πάσα γάρ ένέργεια θεού χωρίς 

15 τής τά πάντα ένεργούοης ουσίας κτιστή, καί 2ν άναρχαν 
καί άτελεύτητον ή δεία φύοις, καί αυτή έστϊ τό μόνον ά
κτιστο? φως καί ή άκτιστος δόξα τον θεού». Τής δνσσε- 
δείας, οίκειότερον δ* είπεΐν τής άδειας καί τελεωεάτης 
άοεδείας. Ή  γάρ ούκ έχει φνσικάς καί ουσιώδεις ένερ- 

20 γείας δ θεός, καί άδεός έστιν δ τούτο λέγων ( τούτο γάρ 
πάλιν άντικρύς φηοιν δτι ονκ έστι θεός* οΐ γάρ άγιοι φα- 
νερώς λέγονσιν δτι φυσικής καί ουσιώδους ένεργείας μή 
οϋοης οϋτε θεός έσται οϋτε ανδρωπος δ έν δυοί ταϊς τοι- 
αύταις ένεργείαις καί δνσί ταίς φνοεσι προσκυνούμεгος 

25 Χριστός) ή, εϊπερ εΐοίν ένέργειαι θεού φυσικοί καί ου
σιώδεις, κτιστά] δέ εϊσιν αύται, κτιστή έσται καί ή ταύτας 
έχονσα ουσία του θεόν* ής γάρ ουσίας те και (ρύσεως αΐ 
φυσικοί και οδσιώδεις ένέργειαι κτιοααΐ, άκτιστος αύτή 
ούκ έστιν. 'Αλλά καί ή δεία πρόνοια καί ή δεατική δνναμις 

30 καί ή τον θεόν λαμπρότης, ή καί κατά τό θαδώριον έπι- 
φανειοα Μωσει καί Ήλιου χαί τοϊς συναναδάσιν έπί τό 
δρος τφ Χριοτφ, τήν οίκείαν έκφαίνοντι δεότητα καί 6ασ<- 
λείαν, καί αϋται τοίννν χτίσματά εϊσιν, εϊπερ ή φύσις μόνη 7 8

7. Κυρίλλου AA*Eav6pclac, θησαυροί 18, PG 75, 312.
8. Ψολμ. 13,1.
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ταϋτα, καί μάλιστα ένώ οί άγιοι διδάσκουν έπί λέζει άτι 
φύσις Θεού καί ένέργεια δέν είναι τό ίδιον; Διότι τής μέν 
φύσεως ίδιότης είναι τά γεννάν, τής δέ ένεργείας τό 
ποιεϊν7' καί άλλο είναι ή ούσία τοϋ Θεού καί άλλο ή ούσιώ- 
δης ένέργεια τού Θεού' καί άλλο ή ούσία τού Θεού, άλλο 
ή σημασία των περί αύτήν όνομάτων. Διατί λοιπόν μακρη
γορώ λέγων ταϋτα; Διότι ό Βαρλαάμ μέ τούς λόγους του 
εισάγει εις ήμάς άνύπαρκτον Θεόν, έφ’ δσον τό μή έχον 
καμμίαν δύναμιν ή ένέργειαν φυσικήν οϋτε ύπάρχει ούτε 
είναι κάτι οϋτε ύφίσταται γενικώς θεότης ή άφαίρεσις αύ- 
τοϋ κατά τούς θεολόγους,

4. Είπε λοιπόν αύτός ό άφρων κατήγορος τής εύοε- 
θείας ήμών εις τήν καρδίαν του άτι δέν ύπάρχει θεός*, 
άν καί μέ τά χείλη του ισχυρίζεται δήθεν άτι ύπάρχει Θεός. 
«Αλλά», λέγει, «έχει ό Θεός ένεργείας, κτιστός όμως* 
καθ’ δσον πάσα ένέργεια τοϋ Θεοϋ χωριστή άπό τήν ένερ- 
γοϋσαν τό πάντα ούσίαν είναι κτιστή, καί 6ν δναρχον καί 
άτελεύτητον ύπάρχει, ή θεία φύσις, καί αύτή είναι τό μό
νον άκτιστον φώς καί ή άκτιστος δόΕα τοϋ θεοϋ». ’Οποία 
δυοσέβεια, ή καλύτερα όποία άθεία καί άπόλυτος άσέθεια! 
Διότι ή δέν έχει ό Θεός φυσικός καί ούσιώδεις ένεργείας, 
καί ό λέγων τοϋτο είναι άθεος (τούτο δέ πάλιν σημαίνει 
καθαρώς δτι δέν ύπάρχει Θεός, έφ’ δσον οί άγιοι λέγουν 
φανερά άτι, έόν δέν ύπάρχη φυσική καί ούσιώδης ένέρ- 
γεια, δέν θά είναι οϋτε Θεός οϋτε άνθρωπος ό Χριστός ό 
προσκυνούμενος είς τός δύο αύτός ένεργείας καί είς τός  
δύο φύσεις), ή, έόν ύπάρχουν ένέργειαι Θεοϋ φυοικαί καί 
ουσιώδεις, είναι δέ αϋται κτιστοί, κτιστή θά είναι καί ή έ 
χουοα αύτός ούσία τοϋ θεοϋ. Πράγματι ή ούσία καί φύ- 
σις, τής όποίας αί φυοικαί καί ουσιώδεις ένέργειαι είναι 
κτιστοί, δέν δύναται νά είναι άκτιστος. ’Αλλά καί ή θεία 
πρόνοια καί ή θεοτική δύναμις καί ή λαμπρότης τοϋ Θεοϋ, 
ή έπιφανείσα έπί τοϋ Θαθωρίου όρους είς τόν Μωϋσήν 
καί Ήλίαν καί είς τούς συναναθόντας έπόνω είς τό δρος 
μέ τόν Χριστόν, καθώς ούτος έφανέρωσε τήν θεότητα καί 
βασιλείαν του, καί αύταί λοιπόν είναι κτίσματα, έόν μόνη

за
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άναρχός έστι καί άτελεύτητος καί αυτή μόνη έοτί τό άκτι- 
σιον φως καί ή άχτιστος δόξα τον θεόν, καί οντω μία ά
κτιστος θεότης ώς μόνης άκτιστου της θείας ουσίας ν- 
παρχούσης.

5 5. "Η Ίε γάρ πρόνοια σχέσις έστϊ τον Θεόν πρός τά
της παρ* αύτον προμήθειας άπολανοντα καί ή θεοτική δν- 
ναμις πρός τά δρώμενα καί ή λαμπρότης πρός τά θείως 
λαμπρυνόμενα' ή δέ θεία φνσις σχέσις ούκ έοτι, πάντη 
πάντων άπολελνμένη τε καί νπερανιδρυμένη. Καί τής μέν 

10 θεοτικής ένεργείας τό δημιουργέ ιν ούκ δστιν έθεαττο γάρ 
τά πάντα ό Θεός καί πρό γενέοεως, ούκ έδημιούργει δέ 
αύτά καί πρό γενέσεως. Μη οδσα τοιγαροϋν ή πάντα ένερ- 
γονοα φύοις αϋτη, κτιστή έσται κάντεϋθεν κατά τόν Βαρ
λαάμ ή θεοτική ένέργεια τον Πνεύματος. 'Η  δέ θεία πρό- 

15 νοια μετέχεται παρά των έπιτνγχανόντων ,τούτης’ «πάντα 
γάρ^), φηοί, «τά δντα μετέχει προνοίας, παρά τής παναιτιον 
θεότητος έκδλνζομένης»’ κατ' ούσίαν δέ ό Θεός άμέθεκτός 
ίοτι κατά τόν θειον Μάξιμον καθ' ήν μόνην άκτιοτός έστι 
κατά τόν Βαρλαάμ. Ούκονν κατ' ανιόν κάντεϋθεν καί ή θεία 

20 πρόνοια κτιστη. Ή  δέ του Θεόν λαμπρότης καί μετέχεται 
καί μερίζεται' «άμνδράν» γάρ, φησίν, «αυγήν παρεγύμνω- 
οεν δ Κύριος έπ' δρους» οΧ τε μύοται τούτην εϊδον ονχ δ- 
λόκληρον «Χνα μή συν τή δράσει καί τό ζήν άπολέσωοιν». 
Τό δέ μερίζεσθαι τής ένεργείας <Ш* ob τής ούοίας δ Χρυ
σόστομος άποφαίνεται πατήρ. *Αλλά καί «ή λαμπρότης τού 

25 Θεόν ήμων έστω έφ* ήμας», φησίν δ ψαλμφόός προφήτης· 
καί «είς τοντό με φέρει τό μέτριον ένταυθα φέγγος , λαμ
πρότητα Θεόν Ιδεϊν καί παθειν, φησίν ό θεολόγος Γρηγό- 
ριος· καί ό άπαοτράπτων τό όληθινόν καί άδιάδοχον φως, 
κατά τόν μέγαν Βασίλειον, τούς αύτον μετέχοντας άλλους 9 10 11 12 13

9. Διονυσίου ‘Αρεοπαγίτου, Περί θείων όνομότων 4, 33. PG 3, 
733 Β.

10. Σχόλια είς τό περί θείων όνομότων, PG4, 221 С.
11. Άηόοτιχον έσηερινοϋ 7 Αύγουστου (δοξαστικόν).
12. Στιχπρόν τής Απτής τοΟ έσπερινοΟ 6 Αύγούστου.
13. Ομιλία 14 είς Ίωόννην, PG 59,91 -92.
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ή φύσις είναι άναρχος καί άτελεύτητος καί αύτή μόνη 
είναι τό άκτιστον φως κα) ή άκτιστος δόξα τού Θεού, καί 
οϋτω μία είναι άκτιστος θεότης, καθ’ όσον μόνη ή θεία 
ούσία είναι άκτιστος.

5. Πράγματι καί ή πρόνοια είναι σχέσις τοϋ θεοϋ πρός 
τά όντα τά όποια άπολαύουν τής άπό αύτόν προμηθείας 
καί ή θεοτική δύναμις σχέσις πρός τά βλεπόμενα καί ή 
λαμπρότης σχέσις πρός τά θείως λαμπρινόμενα* ή δέ θεία 
φύσις δέν είναι σχέσις. έφ’ όσον είναι έντελώς άπομακρυ- 
σμένη άπό άλα καί ύπερβατική. Καί τής μέν θεοτικής ένερ- 
γείας δέν είναι ίδιότης τό δημιουργείν, διότι ό θ εός £6λε* 
πε τά πάντα καί πρό τής γενέσεως, δέν τά έδημιούργει δέ 
πρό τής γενέσεως. Αφού λοιπόν ή θεοτική ένέργεια τοϋ 
Πνεύματος δέν είναι ή θεία φύσις, κτιστή θά είναι διά 
τοϋτο κατά τόν Βαρλαάμ ή θεοτική ένέργεια τοϋ Πνεύμα
τος. Ή  δέ θεία πρόνοια μετέχεται άπό τούς έπιτυγχάνον- 
τας τούτην’ διότι, λέγει, «άλα τά όντα μετέχουν τής προ- 
νοίας, ή όποια έκθλύΖεται άπό τήν παναίτιον θεότητα»9. 
Κατ’ ούσίαν δέ είναι άμέθεκτος ό Θεός κατά τόν θειον 
Μόζιμον19, κατά τήν όποίαν μόνον είναι άκτιστος συμφώνως 
μέ τόν Βαρλαάμ. Επομένως κατ’ αύτόν διά τοϋτο καί ή 
θεία πρόνοια θά είναι κτιστή. Ή  δέ λαμπρότης τοϋ Θεοϋ 
καί μετέχεται καί μερίζεται’ διότι, λέγει, «ό Κύριος έπί 
τοϋ δρους άπεκόλυψεν άμυδράν αύγήν»11, οί δέ μύσται δέν 
είδαν αύτήν όλόκληρον «διά νά μή χάσουν καί τήν Ζωήν 
των μαΖί μέ τήν δρασιν»“. "Οτι δέ ό μερισμός άνήκει είς 
τήν ένέργειαν, άλλ’ δχι είς τήν ούσίαν, άποφαίνεται ό Χρυ
σόστομος πατήρ'*. ’Αλλά καί «ή λαμπρότης τοϋ Θεοϋ ήμών 
δς είναι έπόνω μας», λέγει ό ψαλμωδός προφήτης14 15’ καί 
«είς τοϋτο μέ φέρει τό μέτριον έδώ φέγγος, νά ίδω καί νά 
δοκιμάσω τήν λαμπρότητα τοϋ θεοϋ», λέγει ό Γρηγόριος 
θεολόγος1* καί ό άστρόπτων τό άληθινόν καί αιώνιον φως, 
κατά τόν μέγαν Βασίλειον, καθιστά θεούς τους μετέχον-

14. Ψαλμ. 89, 17.
15. Λόγος 38. 11. PG 38. 324 Α.
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ήλιους άπεργάζεται ϋείονς· <сλάμψουσι γάρ καί οΐ δίκαιοι 
ώς ό ήλιος». Ή  δέ ύεία φύσις ύπέρ πάσαν μέύεξίν έστιν, 
fjv μόνην άκτ ιστόν φως ό Βαρλαάμ άπεφήνατο. Κατ' αυτόν 
ούν κτιστόν έστι καί τό ύειότατον φώς, έπεϊ καί ονομάζεται 

5 πως τούτο· ή δέ &ε£α φνσις παντάσιασιν ανώνυμός έστιν ώς 
ύπερώννμος.

6. Ταύτα κα\ τά τοιαύτα λεγόντων ημών πρός τα τού 
Βαρλαάμ δνσσεδή συγγράμματά τε και κηρύγματα, δέον έν- 
τενύεν έκεινον τάληύές καταμαιϋ'όντα την δυσσεδή γνώμην 

10 άποΟ'έσδαι. Μεΰ’ Ιλαρότητος γάρ πόσης, &ν εΧπης! Καί 
πρό των Ιλίγγω ν πσλνν νπεμείναμεν εύ Χσύι χρόνον, τούτον 
ένάγοντες πρός την ενοέόειαν. *0 δέ μηδέ τοις έλέγχοις 
είξας, χαύάπερ ουδέ πρότερον τ οις προτρεπτικοις και πα- 
ρακλητικοις των λόγων, h i  μάλλον, ώς φετο, κτιστόν οπο

ί 5 φαίνων τό ύειότατον φως καί πάσαν ΰείαν δνναμιν καί ένέρ- 
γειαν, δκ των παρ’ ήμών πρστεινομένων υπέρ τούτων 
πατερικών ρημάτων συνηγαγε καί σννέύηκε καύ’ ήμών, 
μάλλον δέ κατ’ αυτών τών Ιερών πατέρων, την ννπεσκειμένην 
καί νφειμένην ύεότητα», καί τούτην περιαγγέλλοον, άμα τε 

20 τονς Δνεξετάστως ακούοντας ήμών δπεγείρει καί τό δήΰεν 
άτοπον φεύγοντας πεί&ει κτιστόν λέγειν Δκεϊνο τό φώς καί 
πάσαν δνναμιν Θεού καί ένέργειαν τής ύείας ούσίας όπωοδη- 
ποτε δΜψέρουσαν, Χνα μή ,τή τοιαύτη διύεία καί αυτοί περί- 
πέσωσιν. «El γάρ καί τό φώς», φησίν, «άκτ ιστόν, τό αίτια- 

25 τόν χαί μεϋεκτόν καί όρατόν έπ όρους γεγονός, όπωσδήποτε 
ύεότης προοαγορενόμενον, καί ή υπέρ πάσαν αΙτίαν καί 
μέ&εξιν, δραοίν τε καί κοηάληψιν, έηωνυμίαν τε καί £κφαν· 
οιν φνσις τον Θεού, πώς μία δσται, άλλ’ ονχί δύο άκτιστοι 
θεότητες, ύπερκειμένη καί νφειμένη»; Μή αννορών ό τάλας 

30 ώς είπερ εΧη τό ύειον φώς on ίαμα καί πάσα Φεία δνέρ· 
γεια ή τής ϋείας διενηνοχεν ούσίας, καύά φησιν αύτός, 
σύτω μάλλον άδύνατον μίαν είναι Φεότητα. Ονδεμία γάρ * 17 18

18. Μαθ. 13. 43.
17. ’Ελεγχοι έδώ λέγονται τά συγγράμματα Ύηέρ τών Ίερώα 

ήουχαέόντων, προτρεπτικοί δέ καί πορακλητικοΙ λόγοι ai έπιστολαΙ
πρός Βαρλαάμ.

18. Βαρλαάμ, Κατά Μαοοαλιονών.
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тас αυτού άλλους ήλιους' «διότι οΙ δίκαιοι θά λόμψουν ώς 
ό ήλιος»1*. Ή  δέ θεία φύσις, τήν οποίαν ό Βαρλαάμ άπε- 
φάνθη μοναδικήν άκτιστον, είναι ύπεράνω πάσης μεθέξεως. 
Κατ’ αύτόν λοιπόν κτιστόν είναι καί τό θειότατον φώς, 
άφοϋ καί όνομόΖεται κάπως τούτο' ή δέ θεία φύσις είναι 
καθ’ όλοκληρίαν άνώνυμος ώς ύπερώνυμος.

6. Αφού λοιπόν ήμεϊς λέγομεν αύτά καί τά τοιαϋτα 
πρός τά δυαοεβη συγγράμματα καί κηρύγματα τού Βαρ
λαάμ. πρέπει ούτος εις τό έξης μανθάνων τήν άλήθειαν 
νά άποβάλη τήν δυσσεβή γνώμην. Μ έ πόσην χαράν, θά 
εΐπηςΙ Γνωρίζεις καλώς ότι καί πρό τής συντάξεως των 
Ελέγχω ν ύπεμείναμεν πολύν χρόνον, διά νά τόν όδηγή- 
σωμεν είς τήν εύσέβειαν. Αύτός δέ μή ύποχωρών ούτε 
εις τούς Ελέγχους, όπως ούτε είς τούς προτρεπτικούς καί 
παρακλητικούς λόγους προηγουμένως”, όποφαινόμενος έν- 
τονώτερον, ώς ένόμιΖε, κτιστόν τό θειότατον φώς καί πά
σαν θείαν δύναμιν καί ένέργειαν, συνέλεξε καί συνέθεσεν 
άπό τά παρ’ ήμών προτεινόμενα πατερικά ύπέρ τούτων 
λόγια έναντίον ήμών, μάλλον δέ έναντίον τών ιδίων τών 
ιερών πατέρων, τήν «ύπερκειμένην καί ύφειμένην θεότη
τα» καί διακηρύσσων ταύτην παντού, έξεγείρει έκείνους 
οί όποιοι όκούουν τούς λόγους μας άνεξετάστως καί τούς 
πείθει, άποφεύγοντες τό δήθεν άτοπον, νά λέγουν κτιστόν 
έκεϊνο τό φώς καί πάσαν δύναμιν θεού καί ένέργειαν δια- 
φέρουσαν όπωσδήποτε τής θείας ουσίας, διά νά μή περι
πέσουν καί αύτοί είς τήν τοιαύτην διθείαν. «Διότι», λέγει, 
«έάν καί τό φώς είναι άκτιστον, τό αίτιστόν καί μεθεκτόν 
καί γενόμενον όρστόν έπί τού όρους, προσαγορεύεται ό- 
πωσδήποτε θεότης, καί έπίσης ή ύπέρ πάσαν αίτίαν καί 
μέθεξιν, δρασιν καί κατόληψιν, έπωνυμίαν καί έκφανσιν, 
φύσις τού θεού, πώς θά είναι μία, άλλ’ όχι δύο άκτιστοι 
θεότητες, ύπερκειμένη καί ύφειμένη»1·; Μ ή όντιλαμβανό- 
μενος ό ταλαίπωρος ότι, βν τό θειον φώς καί πάσα θεία 
ένέργεια διαφέρουσα τής θείας ουσίας είναι κτίσμα, καθώς 
λέγει αύτός, τότε είναι μάλλον όδυνστον νά είναι μία 
θεότης. Διότι καμμίσ άκτιστος θεότης δέν θά ύπάρχη. ό-
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ϊσιαι αχνιστός ΰεότης' κτιστή γάρ έστι και ή φνσις ής ή 
ένέργεια κτιστή.

7. Ά λλ* ουδέ δυνατόν συνελΰεϊν είς μίαν ΰεότητα τό 
άκτιστον καί τά κτιστά. 'Εξ ών οϋν αυτός φηοι, όνο τον

5 θεόν κυρίως γίνονται ϋεόιηιες, ή μέν νπερκειμένη κατά 
πάντα τρόπον καί άεί, ώς άχτιστος νπάρχουσα ΰεότης, ή 
δέ νφειμένη καί δ τηρημένη κατά πάντα τρόπον και άεί ώς 
κτιστή νπάρχουσα ΰεότης. Έ ν  άκτίστφ δέ οί*σίρ και φυ- 
otxfj δνΐ'άμει !κα\ θελήσει και λαμπρότητι και ένεργείρ μία 

10 έστί ΰεότης, αντάΰεν των φυσικών πρός την κατάλληλον 
φύοιν την άδιάοπαοτον ένωσιν έχάντων καί καπά τό άκτι
στόν §ν δντων και ίσον καί άπλούν. Τό γάρ μή φυσικήν 
Ιχον Λνναμιν καί ένέργειαν ουχ άπλονν έστιν, αλλά μή όν 
καί τό κατά τό αίτιον και αΐτιατόν, μεϋεκτόν τε και άμέΰε- 

15 κιον, χαρακτηρίζον τε καί χαρακτηριζόμενοι' και τά τοιαντα 
ύπερκείμενον καϊ νποδεβηκός, ουδόν έμποδίζει πρός τό %να 
είναι καί άπλοϋν τόν Θεόν, μίαν $γοντα καί ίσην και απλήν 
ΰεότητα.

8. Καί ό Πατήρ γάρ τον Υίοϋ μείζιον τφ αϊτίφ και 
20όιά τό τον Υίοϋ ά:·ΰρώπινον, καί χαζά τό>' μέγαν Βασίλει

ον καί τόν ΰειον Κύριλλον τό Πνεύμα τή πάξει καί τφ κατ' 
αντίμ· άςιο.ματι τόν Υίόν νποδέβηκεν, ώς δι* αντον χορη- 
γούμενον, φύσει δέ ού δεύτερόν έστιν, ώς ό Εύνόμιος πρώ
το ς έλήρηοεν, άλλ* ίσοι* ώσπερ γάρ 6 Υίός Κύριος, οϋτω

25 καί τό Πνεύμα Κύριον, άΑΛά ταΰτα εϊς Θεός έν μιρ ΰεότηη 
άπλή καί ίση. Οδδ' έπί τής ούσίας τοίνυν καί δννάμεως 
καί ένεργείας καί ΰελήοεως καί των τοιούτων, άκτιστων 
άπαοών οόοιών, τό κατά τήν τάξιν καί ιτό αίτιον καί τά 
τοιαντα νπερέχον πρός τό μίαν είναι προοίσταται ΰεότητα. 

30 Ταϋ:α γάρ έστιν ή μία ΰεότης των τριών προσκυνητών προ
σώπων, ή ονοία, ή ΰέληοις, ή δνναμις, ή ένέργεια καί τά 
τοιαντα, ούχ ώς έν όντα καί παντάπαοιν άδιάφορα πρός άλ- 
ληλα καί ονοία μόιον πάντα ( τούτο γάρ ηής τον Βαρλαάμ
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φοϋ κτιστή είναι καί ή φύσις έκείνη τής όποίας ή ένέργεια 
είναι κτιστή.

7. ’Αλλά δέν είναι έπίσης δυνατόν νά συνδυασθοΰν 
εις μίαν θεότητα τό άκτιστον καί τά κτιστό. ’Από δσα λοι
πόν λέγει αυτός, γίνονται δύο κυρίως θεότητες τοϋ θεού, 
ή μέν μία ύπερκειμένη κατά πάντα τρόπον καί πάντοτε ώς 
άκτιστος θεότης, ή δέ άλλη ύφειμένη καί διηρημένη κατά 
πάντα τρόπον καί πάντοτε ώς κτιστή θεότης. Είς άκτιστον 
όμως ούσίαν καί φυσικήν δύναμιν καί θέλησιν καί λαμπρό
τητα καί ένέργειαν μία θεότης ύπάρχει, άπό όπου τά φυσι
κά προσόντα έχουν τήν άδιάσπαστον ένωσιν πρός τήν κα
τάλληλον φύσιν καί κατά τά άκτιστον είναι έν καί ίσον καί 
άπλοΟν. Πράγματι τό μή έχον φυσικήν δύναμιν καί ένέρ- 
γειαν δέν είναι όπλοΰν, άλλά μή άν’ καί κατά τά αίτιον 
καί αίτιατόν, μεθεκτόν καί άμέθεκτον. χαρακτηρίΖσν καί 
χαρακτηριΖόμενον, καί κατά τό ύπερκείμενον καί ύποκεί- 
μενον τά τοιαΰτα. δέν έμποδίΖουν κατά τίποτε είς τό νά 
είναι είς καί όπλοΰς ό θεός, έχων μίαν καί Ισην καί άπλήν 
θεότητα.

8. Διότι καί ό Πατήρ είναι άνώτερος τού ΥΙού κατά τό 
αίτιον καί διά τό άνθρώπινον τού Υίού, κατά δέ τάν μέγαν 
Βασίλειον καί τάν θειον Κύριλλον τό Πνεύμα είς τήν τό- 
ξιν καί τό άξίωμα κατ’ αύτήν είναι κατώτερον τού ΥΙού. 
ώς χορηγούμενον δΓ αύτού. φύσει δέ δέν είναι δεύτερον, 
όπως έφλυάρησε πρώτος ό Εύνόμιος, άλλ* ίσον* διότι, ό
πως ό Υ Ιός είναι κύριος, ούτω καί τό Πνεύμα είναι κύριον, 
άλλά τούτα είναι είς θ εό ς  είς μίαν θεότητα άπλήν καί 
ίσην. 'Επομένως τό κατά τήν τόξιν καί τά αίτιον ύπερέχσν 
έπ) τής ούσίας, τής δυνόμεως, τής ένεργείας, τής θελή- 
σεως καί των τοιούτων, τά όποια άλα είναι άκτιστα, δέν 
προσκρούει είς τήν μίαν θεότητα. Διότι ταϋτα είναι ή μία 
θεότης των τριών προσκυνητών προσώπων, ή ουσία, ή θέ- 
λησις, ή δύναμις, ή ένέργεια καί τά τοιαΟτα, δχι καθ’ όσον 
είναι έν καί έντελώς όδιόφορα πρός δλληλα καί ουσία μό
νον όλα (διότι τούτο είναι δοξασία τής παραφροσύνης τού
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έστι παραφροούνης), άλλ’ ώς ένιαίως άπαραλλάκτως έν 
Πατρί καI Υ ΐφ  και άγίφ Πνεύματι θεωρούμενα.

9. Διό και ό μέγας * Αθανάσιος τά περί την ουσίαν 
πάντα συλλαβών και άπαρ ιθμησάμενος «ονχ έκαστον τού- 

5 ίω)Ί), φησίν, иουσία λέγεται, \άλλά περί τήν ουσίαν, ά και 
άθροισμα καί πλήρωμα λέγεται θεότητος κατά την Γραφήν, 
καθ' έχάστην των άγιων υποστάσεων έπίσης θεωρούμενα 
καί θεολογούμενα». Ταυ τά έστιν ή παρά των ευσεβών πρε- 
σβενομένη μία και άπλή καί μόνη άκτιστος θεότης. 'Ο δέ 

10 λέγων \αόνην άκτ ιστόν θεότητα την ουσίαν του θεόν άκρω- 
τηριάζει την θεότητα, μάλλον ό* ώς προαπαδέδεικται και 
Αναιρεί τελέως. *Ο δέ Αδιάφορα παντάπασι διατελεϊν ου
σίαν καί δύναμιν καί θέληοιν καί ένέργειαν άκτιστον Ιοχν- 
ριζόμενος τον άκρωτηριάζοντος καί άναιρονντος διενήνοχεν 

15 οθδέν διά τής άοεβοΰς συναλοιφής αυτό τοΰτ’ άπεργαζό- 
μενος- είς άλληλα γάρ μετάχωρονντα άλλήλων πάντα τά
τοιαντα χωρεΐ πρός τό μή δν. *Ο δέ την ουσίαν άκτ ιστόν είναι 
μόνην διαδεδαιούμενος, την δέ ταύτης οϋτω διενηνοχυϊαν 
δύναμιν καί θέληοιν καί ένέργειαν κτιστήν, είς κτιστά καί 

20 άκτιστα διχοτομεί την μίαν θεότητα, διχοτομούμενος αυτός 
καί άποτεμνόμε\σς τής θείας χάριτος και τελέως άπορρη- 
γνύμενος των εδσεόών, Άρείον καί Εννομίον καί Μακε- 
δονίου μηδέν ήτιον, άτι μή καί μάλλον. Δει τοιγαροϋν τοϊς 
όρθοιομεϊν αίρουμένοις τόν λόγον τής Αλήθειας μετά ουνέ- 

25 οεως καί τήν υπεροχήν στέργειν τής θείας ούσίας πρός 
τάς θείας ένεργείας, ώς έντενθεν δενκννμένης τής πρός 
άλληλα διαφοράς, καί τό άκτιστον των θείων ένεργειών, 
εΐ καί τής ουσίας διενηνόχασιν, ώς έντενθεν δεικνυμένον 
τον ένιαίον τής θεότητος· έκτός γάρ τον ένός θεόν άκτι- 

30 στον οϋδέν.
»10. Δει προθείναι νυν έκ πολλών δλίγας των άγίων 

φωνάς, παρ* ών ή τής άκτιστου ούσίας πρός τήν άκτ ιστόν 
ένέργειαν υπεροχή λίαν ενοεδώς διαδείκννται, καί μάλι
στα των τον μεγάλου Διονυσίου, παρ* οδ σχεδόν πρώτου καί 10

10. ΆηοδΙδτται ·Ις τόν ‘Αθανάσιον όηό τό όνθολόγιον γνωμών 
(Pan· Or. 970).



Γ' ΠΡΟΣ ΑΚΙΝΔΥΝΟΝ 601

Βαρλαάμ), αλλά καθώς θεωρούνται ένιαίως καί άπαραλλά- 
κτως εις τόν Πατέρα καί τόν Υιόν καί τό άγιον Πνεύμα.

9. Διό καί ό μέγας Αθανάσιος συλλαβών όλα τά περί 
τήν ούοίαν καί άριθμήσας λέγει, «δέν λέγεται έκαστον αώ
των ούοία, άλλά περί τήν ούσίαν, τά όποια λέγονται κα) 
άθροισμα καί πλήρωμα θεότητος κατά τήν Γ ραφήν, θεω
ρούμενα καί θεολογούμενα έξ ίσου εις έκάστην των άγιων 
ύποστάσεων»”. Αυτά είναι ή παρά τών εύσεβών πρεσβευο- 
μένη μία καί άπλή καί μόνη άκτιστος θεότης. Ό  δέ λέγων 
μόνην άκτιστον θεότητα τήν ούσίαν τού θεού όκρωτηριά- 
Ζει τήν θεότητα, μάλλον δέ, όπως έχει άποδειχθή προηγου
μένως, καί τήν όναιρεϊ τελείως. Ό  δέ ίσχυριέόμενος άτι ή 
άκτιστος ούσία καί δύναμις καί θέλησις καί ένέργεια είναι 
έντελώς άδιάφορα δέν διαφέρει κατά τίποτε άπό τόν ά- 
κρωτηριάΖοντα καί άναιροϋντα, άπεργαέόμενος τό Τδιον 
αυτό πράγμα διά τής άσεβοϋς συγχωνεύσεως’ διότι όλα τά 
τοιαϋτα μεταποιούμενα εις άλληλα προχωρούν δι' άλλή- 
λων πρός τό μή 6ν. Ό  δέ όποδεχόμενος ότι μόνη άκτι
στος είναι ή ούσία, ή δέ οϋτω διαφέρουσα τούτης δύναμις 
καί θέλησις καί ένέργεια είναι κτιστή, διχοτομεί τήν μίαν 
θεότητα εις κτιστά καί άκτιστα, διχοτομούμενος αύτός ό 
ίδιος καί άποκοπτόμενος άπό τήν θείαν χόριν κα) τελείως 
άποοπώμενος άπό τούς εύσεβείς, όχι όλιγώτερον άπό τόν 
"Αρειον καί Εύνόμιον καί Μακεδόνιον, άν όχι κα) περισ
σότερον. Επομένω ς οί προτιμήσαντες νά όρθοτομοΰν τόν 
λόγον τής όληθείας μέ σύνεσιν πρέπει νά δέχωνται άφ' έ- 
νός μέν τήν ύπεροχήν τής θείας ούσίας έναντι τών θείων 
ένεργειών, καθ’ όσον άπό αύτήν δεικνύεται ή διαφορά 
πρός άλληλα, άφ' έτέρου δέ τό άκτιστον τών θείων ένερ- 
γειών, έστω καί άν διαφέρουν, καθ’ όσον όπό αύτό δει
κνύεται τό ένιαϊον τής θεότητος’ διότι έκτός τού ένός 
θεσύ τίποτε δέν ύπόρχει άκτιστον.

10. Πρέπει δέ τώρα νό προβάλωμεν όλίγα έκ πολλών 
ρητά τών άγίων, όπό τά όποια καταδεικνύεται πολύ εύοε- 
θώς ή ύπεροχή τής άκτιστου ούσίας έναντι τής άκτιστου 
ένεργείας. καί μάλιστα όπό τό του μεγάλου Διονυσίου.
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α£ιά ιά  στοιχεία τής θεολογίας ή έκκλησία μεμνηται. Τήν 
όή τον δντως δντος έκφαντορικήν ονοκοννμίαν έξνμνεϊν ό 
μέγας έπιόαλλόμενος, «τοσούτον», φηοιν, «ύπομνηοωμεν δτι 
τφ λόγφ σκοπός ον την υπερούσιον ουσίαν ή υπερούσιος εκ- 

ύφαίνειν (άρρητον γάρ τούτο καί άγνωστόν έστι καί παντελώς 
άνέχφανιον και αδτην νπεραϊρον την δνοσοιν), άλλα τ'ην 
οδοιοποιόν είς τά δντα πάντα τής δεαρχικής ούοιαρχίας 
πρόοδον νμνήοαι». Ή  μέν ούν δνωσις, ής μετά δαύματος 
έμνησδη νυν 6 δεοφάνιωρ, δέωσίς io n  ход*9 ήν, ώς αύ- 

10 τός φηοιν άρχόμενος τής Περί των δείων όνομάτων πρα
γματείας, «τοϊς Αφδέκτοις καί άγνώστοις άφδέγκτως καί 
άγνώστως σνναπτόμεδα κατά την κρείττονα τής ход9 ημάς 
οδσίας ιτε καϊ ένεργείας δναοσιν». Π ερί τούτης τοίνυν δή- 
λον δσται προϊόντος τον λόγου. ΛΕνταύδα δέ κατάδηλον ώς 

15 ον μόνον ή μετά των άλλων πάντων καί τής ούοιοποιοϋ προ
όδου δπερέχονσα οδοία τον Θεού, άλλα καϊ ή νπερεχομένη 
πρόοδος αύ τη τον θεού, οδοί οποιός οδοα, άκτ ιστός έστι* ιό 
γάρ ποιητικόν τε κα ϊ δημιουργικόν καί τούτα πάντων άπας α
πλώς ιών δνιων, πως άν έϊη όεδημιουργημένον καί πεποιη- 

20 μένον καϊ ιώ ν  ούτως δντων %ν;
11. Μ ε ι* δλίγα δέ πάλιν ό αυτός φηοιν, «ονκ έκφράοαι 

τήν αυιονπερούοιον άγαδότητα καϊ σδοίαν καϊ ζωήν και 
σοφίαν τής αδτοϋπερουοίου δεότψος ό λόγος έπαγγέλλεται, 
την υπέρ πάσαν άγαδότψα καϊ δεότητα κ α ί οδσίαν κα ϊ σο- 

28 φίαν m i  ζωήν έν άποκρύφοις, ώς τά λόγιά φηοιν, ύπεριόρν- 
μένην, dJUd την έκπεφαομένην άγαδοποών πρόνοιαν»· είς 
τούτην όέ τήν πρόνοιαν χάνταύδα δεοπρετιεστάτονς ύμνους 
όνατίδηοιν. 9Εν δέ τφ ένδεχάτφ κεφαλαίφ καϊ δεότητα 
τούτην όνομάζει γράφων «δεότητά φαμεν άρχικώς μόν 

30 καϊ δεϊκώς καϊ αίειατώς τήν 'μίαν πάντων δπεράρχιον και 
δπερούσιον άρχην καϊ αΙτίαν μεδεκιώς δό τήν έχδιδο- 
μένην in  θεού νοΰ άμεδέχτου προνοητικήν δύνσμιν, τήν αν- 
τοδέωοιν, ής τά μετέχοντα ϊνδεά έστί τ« καί λέγεται». 20 21 22

20. ΠκρΙ θ§Ιων Ονομάτων 8 ,1 , PG 3, 818 Β.
21. Αΰτάθι 1 .1 ,PG 565 В * 868 Α.
22. ΑΟτόβ» 8. 1, PG 3. 816 С.
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άπό τόν όποιον πρώτον σχεδόν έμυήθη ή Εκκλησία τό 
στοιχεία τής θεολογίας. Έπιθυμών λοιπόν ό μέγας αύτός 
ν ά  έξυμνήση τήν άποκαλυπτικήν ούσιωνυμίαν, λέγει, «τό
σον άς ϋπομνήσωμεν, ότι σκοπός τοϋ λόγου δέν είναι νό 
έκφαίνη τήν ύπερούσιον ούσίαν κατά τί είναι ϋπερούσιος 
(διότι τοϋτο είναι άρρητον καί άγνωστον καί έντελώς 
άνέκφαντον καί ύπερβαϊνον τήν ίδιαν τήν ένωσιν), όλλά 
νά ύμνήση τήν ούσιοποιόν πρόοδον τής θεαρχικής ούσιαρ- 
χίας εις άλα τά όντα»**. Ή  μέν ένωσις λοιπόν τήν όποίαν 
μέ θαυμασμόν έμνημόνευσε τώρα ό θεοφάντωρ, είναι ή 
θέωσις κατά τήν όποίαν, όπως λέγει αύτός είς τήν άρχήν 
τής πραγματείας Περί θείων όνομάτων, «συναπτόμεθα μέ 
τά άφθεγκτα καί άγνωστα άφθέγκτως καί άγνώστως κατά 
τήν άνωτέραν ένωσιν τής ίδικής μας ούσίας καί ένεργεί- 
ας»*1. Περί αύτής λοιπόν θά γίνη όποσαφήνισις καθώς 
προχωρεί ό λόγος. Έδώ δέ είναι όλοφόνερον άτι δχι μό
νον ή ούσία τοϋ Θεοϋ, ή ύπερέχουσα μαΖΙ μέ όλα τά άλλα 
καί τής ούσιοποιοϋ προόδου, άλλά καί ή ύπερεχομένη αύ- 
τή πρόοδος τοϋ Θεοϋ, έπειδή είναι ούσιοποιός, είναι άκτι
στος' διότι τό ποιητικόν καί δημιουργικόν, καί μάλιστα ό
λων γενικώς τών δντων, πώς θά ήτο δημιούργημα καί 
ποίημα καί έν τών κτιστών όντων;

11. Μ ετ’ όλίγα δέ πάλιν λέγει ό ίδιος, «ό λόγος δέν 
έπιδιώκει νά έκφράση τήν αύτοϋπερούσιον άγαθότητα καί 
ούσίαν καί Ζωήν καί σοφίαν τής αύτοϋπερουσίου θεότητος, 
τήν ύπέρ πάσαν άγαθότητα καί θεότητα καί ούσίαν καί σο
φίαν καί Ζωήν, ύπερκειμένην είς άποκρύφους χώρους, ό
πως λέγουν τά λόγια, άλλά τήν φανερωμένην άγαθοποιόν 
πρόνοιαν»**' είς αύτήν δέ τήν πρόνοιαν άφιερώνει καί έδώ 
θεοπρεπεστάτους ύμνους. Είς τό ένδέκστον δέ κεφάλαιον 
όνομάΖει τούτην καί θεότητα γρόφων* «όεότητα λέγομεν 
ύπό άποψιν άρχικήν καί θεϊκήν καί αίτιατήν τήν μίαν ύπερ- 
άρχιον καί ύπερούσιον άρχήν καί αίτίαν όλων* ύπό άποψιν 
δέ μεθέξεως τήν έκθαλλομένην άπό τόν άμέθεκτον θεόν  
προνοητικήν δύναμιν, τήν αύτοθέωσιν, είς τήν όποίαν τά
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4Αρ' ούν ή ανέκφραστος καί νπεράρχιος ούσία τον θεοϋ, 
ή κατά τό άφραστον και άμόδεκτον καί άνέκφαντον καί άναί
τιον νπερέχονσα ταντης τής προνοίας, μόνη άχτιστός έστιν; 
"Η  καί ή νπερεχαμένη παρά τής ούσίσς έκείνης ώς αι- 

5 τίας πρόνοια, δεότης καί αυτή όναμαζαμένη ώς ονκ έκτος 
οδσα τον πληρώματος τής μιας δ'εότητος, άκτιστος έστιν; 
Των όριόηλοτάτων δτι καί αϋτη άκτ ιστός έστιν ένδεα ;»άρ 
ποιεί τα Λεκτικά δεώσεως, ώς αυτή μη έκτός ούσα τον 
ένός S jbov, καί τφ μετέχειν αυτά ταντης ένδεα τελείται, 

10 ώς μη μετοχή ταντης έχονοης τό τελειν Λείας, έπεί καί αν- 
τσδέωσίς έστιν.

1 2 . ’Αλλά καί έν τφ δωδεκάτφ κεφαλαίφ, «δεότης έ -  

οτίν» είπών <α} л όντα δεωμέτ*η πρόνοια» καί τούτην κάντανϋα 
δείως έξνμνήοας, εϊτά φηοιν «έκ τής νπερεχονσης καί ν- 

15 περκειμένης καί άπλονστάτης άγιότητος καί κυριότητας καί 
βασιλείας καί δεότητος είναι πάσαν άγαδήν πρόιοιαν, δεω- 
ρόν καί αυνοχικήν των προνοονμένων, έαντήν άγαδσπρεπώς 
έπιδιδονσαν πρός έκδέωσιν των έπεστραμμένων». *Η τοίνυν 
έκ τής νπερκειμένης καί νπερεχονσης καί άπλονστάτης ά- 

20 γιότητος και κνριότητος καί βασιλείας καί δεότητος (δηλαδή 
τής ουσίας τον θ εόν  έκείνη γάρ άπλονστάτη τέ έστιν, ώς 
παντάπαοιν άμέριστος, καί διά τό καδ* έαντήν δπερώννμος 
είναι καί Ανώνυμος μεδ* υπεροχής έκ πασών καλείται των 
οίκείων ένεργειών), ή γονν έζ έκείνης άγαδή πρόνοια καί 

25 δεότης δνομαζομένη ώς πάντων έφορος καί πάντων Λέω
νός, τί άλλο ή τον θεοΰ ένέργειά έστιν, <Ш* ονκ ουσία, τφ 

έκείνης είναι τής ουσίας έκείνης διαφέρονσα καί ύπερε- 
χομένη παρ' έκείνης ώς αΙτίας θέσης καί νπερωννμον; Πώς 
οδν ούκ άκτιστος ή έξ έκείνης α&τη πρόνοια, δεωρός οδοα 

30 καί οννοχικτ) των προνοονμένων, καί ταντα έαντήν άγαδο- 
πρεπώς έπιδιόονσα πρός έκδέωσιν των έπεστραμμένων; 23 24

23. Αύτώθι 11, 0, PG 3, 953D-950A.
24. Αύτόβι 12,3, PG 3. 972 Α.
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μετέχοντα είναι καί λέγονται ένθεα»”. "Αρά γε λοιπόν ή 
ανέκφραστος καί ύπεράρχιος ουσία τοϋ Θεού, ή ύπερέχου- 
σα άπό αυτήν την πρόνοιαν κατά τό αφραστον καί άμέθε- 
κτον καί άνέκφαντον καί άναίτιον, είναι μόνη άκτιστος; 
Ή  καί ή ύπερεχομένη άπό την ουσίαν έκείνην ώς αιτίαν 
προνοία, όνομαΖομένη καί αυτή θεότης, ώς μή εϋρισκομέ- 
νη καί αυτή έκτος τοϋ πληρώματος τής μιας θεότητος, 
είναι άκτιστος; Είναι όλοφάνερον ότι καί αυτή είναι άκτι
στος' διότι καθιστρ ένθεα τά δεκτικά θεώσεως, καθ’ όσον 
αϋτη δέν είναι έκτός τοϋ ένός θεού, καί ταϋτα μέ τήν με
τοχήν εις αϋτήν καθίστανται ένθεα, καθ' όσον αϋτη δέν 
έχει έκ μετοχής τό νά τέλη θεία, έπειδή είναι αϋτοθέωσις.

12. Αλλά καί εις τό δωδέκατον κεφάλαιον, άφοϋ είπε, 
«θεότης είναι ή πρόνοια ή όποια θεαται τά πάντα», καί ά
φοϋ έζύμνησε ταύτην καί έδώ θείως, έπειτα λέγει «ότι ά
πό τήν ϋπερέχουσαν καί ύπερκειμένην άπλουστάτην άγιό- 
τητα καί κυριότητα καί βασιλείαν καί θεότητα προέρχεται 
πόσα άγαθή πρόνοια, θεωρός καί συνοχική τών προνοου- 
μένων, προσφέρουσαν έαυτήν άγαθοπρεπώς πρός έκθέω- 
σιν τών έπιστρεψάντων»*4. Ή  άγαθή πρόνοια, ή άπό τήν 
ύπερκειμένην λοιπόν καί ϋπερέχουσαν καί άπλουστάτην 
άγιότητα καί κυριότητα καί βασιλείαν καί θεότητα (δηλαδή 
τήν ουσίαν τοϋ Θεού* διότι έκείνη είναι ή άπλουστάτη, ώς 
έντελώς άμέριοτος, καί λόγω τοϋ ότι καθ’ έαυτήν είναι 
ϋπερώνυμος καί άνώνυμος καθ’ ϋπεροχήν όνομάΖεται άπό 
όλας τάς ένεργείας της), ή άπό έκείνην λοιπόν άγαθή 
πράνοια καί θεότης όνομαΖομένη ώς έφορος τών πάντων 
καί θεωράς τών πάντων, τί άλλο είναι παρά ένέργεια θ ε 
ού, άλλ’ όχι ουσία, καθ’ όσον μέ τά νά προέρχεται άπά 
έκείνην διαφέρει τής ουσίας έκείνης καί ϋπερβάλλεται άπά 
έκείνην ώς αιτίαν καί ύπερώνυμον; Πώ ς λοιπόν δέν είναι 
άκτιστος αύτή ή έζ έκείνης πρόνοια, άφοϋ είναι θεωρός 
καί συνοχική τών προ νοουμένων, καί μάλιστα προσφέροο- 
σα έαυτήν άγαθοπρεπώς πρός έκθέωσιν τών έπιστρεψάν- 
των;
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13. Άλλα γάρ δείξας και μεΰεκτήν ταύτό δ’ είπεϊν με- 
ιοχήν, οδσαν τούτην, ώς καί αυτός πολλαχον τών λόγων 
δαμάζει τούτην (αέαντήν» γάρ φησιν «άγαδοπρεπώς έπι- 
διάονσαν), έφεξής ενδνς έπήγαγεν «έπεί δέ υπερπλήρης

5 έοτίν ό πάντων αίτιος, κατά μίαν των τιάντων νπερέχονσαν 
ύπερδολήν άγιος άγιων υμνείται, κατά νπερδλύζονσαν αι
τίαν καί έξηρημένην υπεροχήν, ώς αν τις φαίη, καδ9 όσον 
ύπερέχοναι των ούκ δντων τά δντα άγια ή κύρια ή χϊεϊα ή 
δαοιλικά, καί αδ των μετεχόντων αΐ αύτομετοχαί, κατά το- 

10 οοντον νπερίδρνται πάντο>ν καί των μετεχόντων καί των 
μετοχών ό άμέδεκτος αίτιος», κα τ9 ουσίαν δηλονότι. *Αρ9 
οδν at νπερεχόμεναι αύτομετοχαί αδται παρά τον άμε δέκτην 
αίτιον, ών Ιο τι καί πάσα άγαδή πρόνοια ώς συνεκτική καί 
δεωρός οδσα των προνοονμένων καί έκδεωτνκή ιών προς 

15 αυτήν έπεστραμμένων, δεότης όναμαζομένη, κτίοματά ion, 
διότι νπερέχονται παρά του άμεδέκτον αΐτίον ώς αίτιου, καϋά- 
περ ήμάς έδίδαξεν ό σύρανόφρων οδτος, ού των μετεχόντων 
μόνων είπών, δηλονότι τών τε άλλων καί τών τεδεωμένων, 
νπεριδρϋσδαι τόν άμέδεκτον αίτιον, <Ше& καϊ τών μετοχών, 

20 τοντέστι καί αυτής τής έκδεωτικής προνοίας καί τών παρα
πλήσιων, κατά ύπερδλύζουσαν αΙτίαν καί έζηρημένην υπερο
χήν; Καί πώς δσται κτιοτά τά μή μετοχή τό είναι δχοντα 
καί τών μετεχόντων πάντων ύπερέχοντα;

14. "Οτι δέ ούδεμία τών άκτιστων καί δείων ένεργειών 
25 τούτων ονοία έοτίν, ό αύτός δεοφάντωρ έν τφ τιρό τούτου

κεφαίαίφ φανερτος νπέδειξεν είπώ ν αούκ ούοίαν τινά δεί- 
αν ή άγγελικήν εϊναί ψαμεν τό αύτονοειναι, <Ш* αύτονοεϊναι 
καί αύτοζωήν καί αύτοδεότητά φαμεν καί αντάς τάς τον θεόν 
δυνάμεις, τήν αύτονοίαν, αύτοζώωοιν, αύτσδέωοιν». Τήν γε 

30 μήν έξηρημένην τούτην και ύπερδάλλουοαν κατ9 ούοίαν τον θ ε 
όν ύπεροχήν καί πρός αύτάς τάς άκτιστους ένεργείας, ό τά 
πάντα πολύς καί χημηλός Διονύσιος καί μηδέν ήττον ήκριδωμέ
νος ή πολύς τά δεια, dvi πάοης ύμνεί τής Περί τών δείων ό- * 20

25. Αύτόθι 12.4.PG 5, 972 Α.
20. Αίττδθι 11,5, PG 3. 953D-955A.
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13. ’Αλλά βεβαίως, άφοϋ έδειξεν δτι αϋτη είναι καί 
μεθεκτή, ήτοι μετοχή, όπως τήν όνομάΖει καί ό Ιδιος εις 
πολλά σημεία των πραγματειών του (διότι λέγει «προσφέ- 
ρουσαν έαυτήν άγαθοπρεπώς»), εις τήν συνέχειαν προσέ- 
θεσεν άμέσως «έπειδή δέ ό αίτιος πάντων είναι υπερπλή
ρης, κατά μίαν ύπερέχουσαν όλων ύπερβολήν ύμνεϊται ώς 
άγιος άγιων, κατά ύπερβλύΖουσαν αιτίαν καί ύπερβστικήν 
ύπεροχήν, όπως θά έλεγε κανείς, όσον τά δντα άγια ή κύ
ρια ή θεία ή βασιλικά ύπερέχουν των ούκ άντων, καί έπί- 
σης αί αύτομετοχαί τών μετεχόντων, τόσον είναι υπερ
βατικός όλων, καί τών μετεχόντων καί τών μετοχών, ό 
άμέθεκτος αίτιος»”, δηλαδή κατ' ουσίαν. ~Αρά γε λοιπόν 
αύταί αί ύπερεχόμεναι αύτομετοχαί άπό τό άμέθεκτον αί
τιον, εις τάς όποιας άνήκει καί πάσα άγαθή πρόνοια ώς 
συνεκτική καί θεωρός τών προνοουμένων καί έκθεωτική 
τών πράς αύτήν έπιστρεψάντων, όνομαΖομένη θεότης, εί
ναι κτίσματα, διότι ύπερέχονται άπό τό άμέθεκτον α7τιον 
ώς αίτιον, όπως μάς έδίδαξεν ούτος ό ούρανόφρων, άφοϋ 
είπεν άτι τό άμέθεκτον αίτιον είναι ύπερβατικόν, όχι μό
νον τών μετεχόντων, δηλαδή καί τών άλλων καί- τών θεω- 
μένων, άλλό καί τών μετοχών, δηλαδή καί αύτής 
τής έκθεωτικής προνοίας τών παρομοίων, κατά ύπερβλύ- 
Ζουσαν αιτίαν καί ύπερβατικήν ύπεροχήν; Καί πώς θό εί
ναι κτιστό τό μή έχοντα τήν ύπαρξιν διό μετοχής καί 
ύπερέχοντα όλων τών μετεχόντων;

14. Ό τ ι  δέ καμμία άπό τάς όκτίστους καί θείας αύ- 
τός ένεργείας είναι ούσία, ύπέδειξεν ό ίδιος θεοψάντωρ 
είς τό προηγούμενον κεφόλαιον φανερώς είπών* «δέν λέ- 
γομεν άτι τό αύτοείναι είναι ούσία θεία ή όγγελική. άλλό 
αύτοείναι καί αύτοΖωήν καί αύτοθεότητα. καί δυνάμεις του 
θεού, τήν αύτοουσίωσιν, αύτοΖώωσιν, αύτοθέωσιν»". Αύ
τήν τήν ύπερβατικήν καί ύπερβάλλουοαν κατ’ ούσίαν ύπε
ροχήν του θεού έναντι τών άκτιστων ένεργειών ό είς άλα 
μέγας καί ύψηλός Διονύσιος καί άχι όλιγώτερον όκριβής 
γνώστης άπό όσον μέγας είς τό θεία, υμνεί είς όλην τήν 
πραγματείαν Περί τών θείων όνομότων, κοθιστών καί αύ-
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ναμάτων πραγματείας, πρός τή κατά τάς δείας ένεργείας 
διαχρίσει τον θεόν και τοντ9 αυτό των λόγων νπόδεοιν 
ποιούμενος. Άλλα και τώ ύεραπεντfj Γαιω γράφων, έρω- 
τήσαντι πώς ό πάντων έηέχεινα και υπέρ δεαρχίαν έοτι 

δ καί υπέρ άγαδαρχίαν, «εί δεότητά» φησιν «καί αγαθότητα 
νοήσαις ανηό τό χρήμα τον άγαδοποιον και δέοντοισν δώρου 
τής οϋτω λεγομένης δεδτΐ]τος, ώς δεαρχίας καϊ άγαδαρ- 
χίας ό πάοης αρχής υπεράρχιός έστιν έπέκεινα». Καν τφ 
περί δείας ειρήνης κεφαλαία) τελευτών πάντας τους δείονς 

10 ημών Ιεροδιδασκάλους τοντ9 αντο προάγει φάσκοντας.
15. "Εστιν &ρα δεότης νφετμένη κατά τους δεοοόφονς 

θεολόγους, ώς κάνταϋϋ9 έίπεν δ μέγας Διονύσιος, ή δέω- 
οις, δώρον ούσα τής νπερκειμένης ουσίας ιτον Θεόν. Και 
μάτην νυν ό Βαρλαάμ την διδείαν περιαγγέλλει δήδεν καίV 

15 η μ ώ ν  είς γάρ διαβολήν τών άληκτων θεολόγων δήλδς έστι 
τούτο διαόδητον ποιούμενος, κτιστόν αυτός είναι διατεινό- 
μένος ιό δεϊον τούτο δώρον καϊ ούτω μίαν άκτιστόν δεότηζα, 
την ουσίαν του Θεόν. Κατστεμών τοίνυν έντενδεν τόν Θεόν 
είς κτιστά καί άκτιστα, είτα τοίς ενσεδώς καί κατ' ένέργειαν 

20 άκτ ιστόν αυτόν φρονονοι λοιδορείται. Τό γάρ τον Θεόν δεο- 
ποιόν δώρον ένέργεια αυτόν έστιν, ήν δεάτητα καί δ μέγας 
Διοιύοιος και οί άλλοι πάντεςδεολόγοι πολλαχον φαοι, τής 
δείας ένεργείας μάλλον ή τής δείας ουσίας είναι τόύνομα 
τής δεότητος ίσχνριζόμενοΓ καί τάς ένεργείας γάρ ιον 

25 Πνεύματος πνεύματα φίλον >τφ *Iloat<? καλεϊν καπά τόν 
θεολόγον Γρηγδριον. 'Ως οδν δ προφήτης τάς ένεργείας 
τον Πνεύματος έπτά πνεύματα καλέσας τφ ένιαίψ τον Πνεύ
ματος ούκ έλνμήνατο, οντω καί τή τής δεότητος έπωννμίφ, 
καδάπερ άνωτέρω δέδεεκται, καί ή πρόνοια καλείται παρά 

30 τών άγίων, ένέργεια οδοα τον Θεού, καί ή ϋεατική δύναμις 
καί ή δεοποιός χάρις του Θεόν, δηλαδή ή δέωσις, καί τό 
ένιαίον τής δεότητος ονκ άναιρεϊται. A t δέ τον Θεόν δννά- 27 * 29

27. Επιστολή 2. PG 3. 1068· 1069 Α.
26. Περί τών θείων όνομότων 11,6, PG 3, 956 Α.
29. Ήσ. 11,2. ΓρηγορΙου θεολόγου, Λόγος 41,3, PG 36.431 C.
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τό τούτο ύπόθεσιν του λόγου πλήν τής διακρίσεως του θεοΰ  
κατά τάς θείας ένεργείας. ’Αλλά καί πρός τόν θεραπευτήν 
Γάϊον γράφων, όταν αυτός ήρώτησε πώς ό έπέκεινα πάν
των είναι καί ύπέρ θεαρχίαν καί υπέρ άγαθαρχίαν, λέγει, 
«έάν έννοήσπς τό πράγμα αύτό του άγαθοποιοϋ καί θεοποι- 
οΰ δώρου τής οϋτω λεγομένης θεότητος ώς θεότητα καί 
άγαθότητα, καθ’ όσον ό ύπεράρχιος πόσης άρχής είναι έπέ- 
κεινα θεαρχίας καί άγαθαρχίας»”. Καί είς τό περί θείας 
είρήνης κεφάλαιον, καθώς τελειώνει, προβάλλει όλους τούς 
θείους ήμών Ιεροδιδασκάλους νά λέγουν άκριβώς αύτό τό 
πράγμα*·.

15. "Αρα υπάρχει θεότης ύφειμένη κατά τούς θεοσό- 
<ρους θεολόγους, όπως είπε καί έδώ ό μέγας Διονύσιος, ή 
θέωσις, ύπάρχουσα δώρον τής ύπερκειμένης ούσίας τού 
Θεού. Καί ματαίως τώρα ό Βαρλαάμ διαδίδει παντοΟ είς 
βάρος μας ότι άσπαξόμεθα δήθεν τήν διθεΤαν, ένφ είναι φα
νερόν ότι καθιστφ τούτο διαβόητον έναντίον των άνεπιλή- 
πτων θεολόγων, διατεινόμενος αύτός ότι τούτο τό θειον δω- 
ρον είναι κτιστόν καί ότι οϋτω μία μόνον είναι άκτιστος 
θεότης, ή ούσία τού θεοϋ. Διασπάσας λοιπόν μέ αύτόν τόν 
τρόπον τόν Θεόν είς κτιστά καί άκτιστα, έπειτα περιπαίξει 
τούς εύσεβώς δεχομένους αύτόν άκτιστον καί κατ' ένέρ- 
γειαν. Διότι τό θεοποιόν δώρον τοϋ θεοϋ είναι ένέργεια αύ- 
τοϋ, τήν όποίαν είς πολλά σημεία όνομάξουν θεότητα καί ό 
μέγας Διονύσιος καί όλοι οΙ άλλοι θεολόγοι, Ισχυριξόμενοι 
ότι τό όνομα θεότης άρμόξει περισσότερον είς τήν θείαν 
ένέργειαν παρά είς τήν θείαν ούσίαν' διότι καί ό ΉσαΤας 
προτιμά νά καλή πνεύματα τάς ένεργείας τοϋ Πνεύματος 
κατά τόν θεολόγον Γρηγόριον"*. Ό π ω ς  λοιπόν ό προφήτης 
μέ τό νά καλέση έπτά πνεύματα τάς ένεργείας τοϋ Πνεύ
ματος δέν έθιζε τήν ένότητα τοϋ Πνεύματος, οϋτω, όπως 
άπεδείχθη άνωτέρω, καί ή πρόνοια καλείται μέ τήν έπωνυ- 
μίαν τής θεότητος όπό τούς όγίους, ένφ είναι ένέργεια τοϋ 
θεοϋ, καί ή θεοτική δύναμις καί ή θεοποιός χάρις τοϋ θ ε 
οϋ, δηλαδή ή θέωσις, καί ή ένότης τής θεότητος δέν όναι- 
ρείται. Α Ι δέ δυνάμεις καί αί ένέργειαι τοϋ θεοϋ, όπως καί
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μετς καί αΐ ένέργειαι, ώς καί τον τ’ Ανωτέρω δέδεικται, ά
χτιστοι είσι* τ οιγαρονν ή δεοστο ιός χάρις τον θεοϋ ον δεό- 
της καλείται μόνον, άλλα καί άκτ ιστός έστι κατά τούς δεο- 
οόφονς δεολόγονς. ΕΙ γάρ καί σχέοιν αύτήν προϊών ό μέ- 

5 γας τιροσηγόρενσεν, άλλά σχέοιν Θεόν τιρός τους τεθειμέ
νους" τοιαύτη γάρ καί ή δεία πρόνοια καί ή δεσιικη δν- 
ναμίς έστι. Μίμημα όέ ταύτην προσειπών, τό άμίμψον προσ- 
έδηχε καί Αρχήν είναι των δεουμένων ταντην έφη καί δε- 
αρχίαν καί άγαδαρχίαν, δ έστι μόνου του θεοϋ, καί δεοπο ι- 

10 όν αύτην προσείρηκεν, άλλ* ον δεοπεποιημένην, ϊνα δείξη 
άκτ ιστόν διατελούοαν.

16. "Οπ δό ή δεοηοιδς χάρις, αυτή ή δέοκης, άκτ ιστός 
έστι, χαϊ ό δεΐος παρρησίρ Μάξιμος άπαγγελεϊ γράψων 
ατοντό έστι τό τον Θεού Εύαγγέλω τ πρεσβεία θεόν πρός 

15 άνδρώπονς δι* ΥΙον σαρχωδέντος καί μασδόν δωρουμένου 
τοϊς αντώ πειδομένοις τήν άγέννητον δέεοσιν». Καί πάλιν, 
«ή δεία χάρις μένει κάν τη μεδέξει των άπαλανάντων αυ
τής άκατάληπτος, δτι κατά φύοιν ώς άγέννητ ας έχει τήν ά- 
πειρίαν». Καί πάλιν, «πάσχαμεν ώς ύπέρ ψύσιν ούσαν κατά 

20 χάριν, 4ДД* ον ποιον μεν την δέωσιν». Καί πάλιν, «μόνης 
τής δείας χάρηος ίδιον τούτο πέφυκεν είναι τό άναλόγως 
τοϊς οδσι χαρίζεσδαι δέωσιν, λαμπρννονοης τήν φύοιν τφ  
υπέρ φύοιν φωτί καί των οίκείων δρων αύτήν ύπεράνω 
κατά τήν ύπερβολήν τής δόξης ποιουμένης». Διό καί 6 μέγας 

25 φησί Βασίλειος· «Τό Πνεύμα τό άγιον έξέχεεν έφ* ήμος 
ό Θεός πλουσίους διά 9Ιησού Χριστού, έξέχεεν, ούκ ёми- 
σεν, έχαρίοατο, ούκ δδημιούργησεν, δδωκεν, ούκ έποίησε». 
Τ ί οδν έξέχεε καί έχαρίοατο καί δδωκεν ήμϊν 0 Θεός διά 
τον *Ιησού Χρίστον; 9Αρα τήν ούσίαν ή τήν χάριν του ά- 

30 γ(ου Πνεύματος; Τήν δεοηοιόν πάντοος χάριν, κσδάπερ καί 
ό χρνσόστομος δεολόγος *Ιωάννης φηοίν δτι «ούχ ό Θεός, 30 31 32 33 34 35

30. Επιστολή 2. PG 3. 1050 Α.
31. Прдс θαλόοσιον, PQ 00. 537 Α.
32. Αΰτόθι, PQ 00, 544 D · 545 Α.
33. ΑΟτόβι, PG 00. 324 Α.
34. Αύτόβι. PQ 00. 321 Α.
35. Κατά ΕύνομΙου 5. PG 20, 772 D.
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αυτό άπεδείχθη άνωτέρω, είναι άκτιστοι' έπομένως ή θ εο  
noi0c χόρια τοϋ Θεοϋ δέν καλείται μόνον θεότης, άλλά καί 
είναι άκτιστος κατά τούς θεοσόφους θεολόγους. Διότι, ά- 
κόμη καί δν ό μέγας εις την συνέχειαν την προσηγόρευσε 
σχέσιν", άλλά σχέόιν τοϋ Θεοϋ πρός τούς θεωμένους' διότι 
τοιαύτη είναι κανί ή θεία πρόνοια καί ή θεοτική δύναμις. 
Καλέσας δέ αυτήν έπιπροσθέτως μίμημα, προσέθεσε τό ά- 
μίμητον καί εϊπεν δτι αϋτη είναι άρχή των θεουμένων καί 
θεαρχία καί άγαθαρχία, πράγμα τό όποιον άνήκει μόνον είς 
τόν Θεόν, καί τήν προαωνόμασε θεοποιόν, άλλ' όχι θεοποιη- 
μένην, διά νά δείξη δτι είναι άκτιστος.

16. "Οτι δέ ή θεοποιός χάρις, ή ιδία ή θέωσις, είναι ά
κτιστος, θά τό έξαγγείλη καί ό θείος ΜάΕιμος σαφώς γρά
φω ν' «τούτο είναι τά εύαγγέλιον τοϋ θεοϋ* πρεσβεία τού 
θεοϋ πρός άνθρώπους δΓ ΥΙοϋ σαρκωθέντος καί χαρίΖον- 
τος ώς μισθόν είς τούς πειθομένους είς αύτόν τήν άγέν- 
νητον θέωσιν»·1. Καί πάλιν, «ή θεία χάρις μένει άκατάλη- 
πτος καί κατά τήν μέθεζιν έκείνων οι όποιοι άπολαύουν αύ- 
τής, διότι ώς άγέννητος έχει κατά φύσιν τήν άπειρίαν»*. 
Καί πάλιν, «δοκιμάΖομεν τήν θέωσιν κατά χάριν, ώς εύρι- 
σκομένην ύπέρ φύσιν, άλλά δέν τήν πράττομεν»". Καί πά
λιν, «έκ φύσεως είναι μόνον τής θείας χάριτος ίδιότης τού
το, τό νά χαρίΖη είς τά δντα τήν θέωσιν κατ’ άναλογίαν, 
λαμπρύνουσα τήν φύσιν μέ τά ύπέρ φύσιν φώς καί άναθιβά- 
Ζουσα αύτήν ύπεράνω τών οικείων δρων κατά τήν ύπερβο» 
λήν τής δόΕης»·4. Διά τούτο λέγει ά μέγας Βασίλειος* «τό 
Πνεύμα τό άγιον έΕέχεεν έπάνω είς ήμάς ά θεάς πλουσίως 
διά τού Ίηοοϋ Χριστού, έξέχεε δέν έκτισεν, έχάρισε δέν 
έδημιούργηοεν, έδωσε δέν κατεσκεύασεν»·*. Τί λοιπόν έΕέ- 
χεε καί έχάριοε καί έδωσεν είς ήμάς ά θεός διά τού Ιησού  
Χριστού; "Α ρά γε  τήν ούσίαν ή τήν χάριν τοϋ άγιου Πνεύ
ματος; Τήν θεοποιόν χάριν πάντως, δπως λέγει ά Χρυσό
στομος θεολόγος 'Ιωάννης, δτι «δέν έκχέεται ό θεός, άλλ'
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Αλλ* ή χάρις έκχείται»· διά τούτης γάρ καί ή τον Πνεύ
ματος φύοις Άκτιστος ούσα καί γνωρίζεται καί δείκνυται, 
μηδεμίαν έκφανσίν έχουοα καιδ* έαντήν. Σαφώς ούν άκτι
στος ή χάρις αΰτη, καί τοοοντο σαφώς, ώς καί τό ταυ της 

5 Αποτέλεσμα, των κεχαριτωμένων δείως καί τεδεωμένων έ
καστον, φηιμί άναρχον, άίδιον, άτελεύτητ ον, ταυ τδ ό' είπειν 
άκτισιον καλεΐσδαι κατ' αύτήν. Κατά γάρ τδν δειον πάλιν 
Μάξιμον «6 τον άεί εϋ είναι λόγος κατά χάριν τοις άξίοις 
παραγίνεται τδν θεάν έπιφεράμενος τδν πόσης Αρχής καί 

10 τέλους κατά φύοιν άνώτερον, ποιούντα τους Αρχήν έχοντας 
κατά φύοιν καί τέλος άνάρχους κατά χάριν καί άτελεντή- 
τουςη, έπεί καί δ μέγας Παύλος, τήν χρονικήν μηκέτι ζών 
ζωήν, άΑΑά «την τον ένοικήοαντος λόγου δείαν καί άίδιον», 
άναρχος γέγονε καί Ατελεύτητος χάριτι, καί Μελχισεδ'εκ 

15 «ούτε Αρχήν ήμερων, ούτε ζωής τ&ος έοχεν», ου διά τήν 
φύοιν τήν κτιστήν, δ ί ήν τού είναι ήρξατο καί έληξεν, άλλα 
διά τήν χάριν τήν δείαν καί άκτιστόν καί Αεί οδοαν υπέρ 
πάσαν φύοιν καί χρόνον 4κ τον Αεί δντος θεόν. Κτιστός οδν 
ήν ό Παύλος μόνον μέχρις άν έζη τήν ττροοτάγματι θεού 

20 έξ οδκ δντων γεγονυίαν ζωήν* δτε δέ μή ταύτην δζη, <Ша 
τήν ένοικήσει τού Θεού προσγενομένην, άκτιστος γέγονε tjj 
χάριτι. καδά καί δ Μελχισεδέκ καί πάς ό ζώντα καί ένερ- 
γούντα μόνον τδν τον θεού λόγον έν έαντφ κτηοάμενος.

17. Ταϋτα? άρα καί δ μέγας φησί Βασίλειος δτι «τό 
2 5  κινηδέν δπδ Πνεύματος Αγίου κίνηοιν άίδιον ζώον άγιον 

έγένετο* ϊσχε δέ Αξίαν άνδρακτος, Πνεύματος εΐοοικισδέν- 
τος έν αύτφ, προφήτου, Αποστόλου, Αγγέλου, θεού, ών ττρδ- 
τερον γή κ α ί  σ π ο δ ό ς » .  Κ α ί  πάλιν, (ίδιά πνεύματος Αγίου κοι- 
νωνδν γενέσδαι τής χάριτος τού Χριστού, τέκνον φωιδς 

30 χ ρ ι ίμάτιζειν, δόξης Αίδιον μετέχειν». *0  δέ Νύσσης δείος 
Γρηγόριος «έκδαίνει »  φηοί «τήν έαντοΰ φύοιν ό άνδρωπος 36 37 38 * 40 41

36. Прдс Τίτον όμιλία 6, 5, PQ 62, 696.
37. Περί όηοριών, PG 91, 1144С.
38. ΑΟτύθι, PQ 91, 1144ВС.
36. Γεν. 14,18. Έ6ρ. 7,3. ΜαΕΙμου, ούτόθι.
40. Κατά ΕύνομΙου 8, PQ 28, 766 Β.
41. Пер) όγίου Πνεύματος 15, PG 32,132 Β.
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ή χάρις»**. Διότι δΓ αύτής γνωρίζεται καί δεικνύεται ή φύ- 
σις του Πνεύματος δτι είναι άκτιστος, μή έχουσα καθ’ έαυ- 
τήν καμμίαν έκδήλωσιν. Σαφώς λοιπόν ή χάρις αύτή είναι 
άκτιστος, καί τόσον σαφώς, ώστε καί τό άποτέλεσμά της. 
δηλαδή έκαστον τών θείως κεχαριτωμένων καί θεωμένων. 
λέγω άναρχον, άΐδιον, άτελεύτητον, καλείται κατ’ αύ- 
τήν άκτιστόν. Διότι κατά τόν θειον Μάζιμον «ό Λόγος 
τού πάντοτε εϋ είναι φθάνει κατά χάριν εις τούς άξίους φέ- 
ρων μαζί τόν Θεόν, τόν κατά φύσιν άνώτερον πόσης άρχής 
καί τέλους, τόν καθιστώντα τούς έχοντας όρχήν καί τέλος 
κατά φύσιν άνάρχους κατά χάριν καί άτελευτήτους»". Ού- 
τω καί ό μέγας Παύλος, μή ζών πλέον τήν έγχρονον ζωήν, 
άλλά «τήν θείαν καί άΐδιον τού ένοικήααντος Λόγου»", έγινε 
κατά χάριν άναρχος καί άτελεύτητος, καί ά Μελχισεδέκ «δέν 
είχεν ούτε άρχήν ήμερών ούτε τέλος»", δχι έζ αίτίας τής 
κτιστής φύσεως, διά τής όποίας ήρχισε καί έτελείωσε τήν 
ϋπαρξίν του, άλλά έζ αίτίας τής θείας καί άκτίστου χάριτος, 
ή άποία είναι διαπαντός ύπέρ πάσαν φύσιν καί χρόνον έκ τού 
πάντοτε ύπάρχοντος Θεού. Κτιστός λοιπόν ήτο ά Παύλος 
μόνον μέχρις δτου έζη τήν κατά πρόσταγμα Θεού γενο- 
μένην έζ ούκ δντων ζωήν’ δταν δέ δέν έζη αύτήν. άλλά 
τήν έπιγενομένην διά τής ένοικήσεως τού Θεού, έγινεν 
άκτιστος κστά τήν χάριν, καθώς ό Μελχισεδέκ καί πδς 
δστις άπέκτηοε μέσα του ζώντα καί ένεργούντα μόνον τόν 
Λόγον τού Θεού.

17. Αύτά λοιπόν λέγει καί ά μέγας Βασίλειος, δτι «τά 
ύπό του άγίου Πνεύματος κινηθέν μέ άΐδιον κίνησιν ζώον 
έγινεν άγιον’ έλαβε δέ ά άνθρωπος, άταν είσοικίσθη είς 
αύτόν τά Πνεύμα, άξίωμα προφήτου, άποστάλου, άγγέλου, 
Θεού, ένψ προηγουμένως ήτο γή καί στάκτη»". Καί πάλιν 
λέγει δτι «γίνεται κοινωνός τής χάριτος τού Χριστού διά 
Πνεύματος άγίου, καθίσταται τέκνον φωτός, μετέχει τής 
άϊδίου δόξης»". Ό  δέ θείος Γρηγάριος Νύσσης λέγει «άτι 
ά άνθρωπος έζέρχεται άπό τήν φύσιν του γινόμενος άθά-
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άδάνατος έκ δνητον καί έξ έπικήρον άκήρατος και έξ έφη- 
μέρου άίδιος καί τό δλον Θεός έξ άνδρώπου γινόμενος* 6 
γάρ Θεοΰ У Ιός γενέσδαι καταξ ια>δείς έξει πάντως έν έ- 
αντφ τον Πατρός τό άξίωμα». Τοιοντοι μέν ούν οί δεοειδεϊς 

5 τιάνιες κατά την χάριν ώσπερ καί δεοί. Λύτη δ’ ή χάρις 
άκτιστος ού κατά χάριν (έοται γάρ χάρις χάριτος και ταυ
τής πάλιν άλλη καί τοΰτ’ έπ’ άπειρον ον στηοεται προάαινον 
άκτιστος οΰν ώς άληδώς ή χάρις. Τόν γάρ κενόφρονα λη- 
ρειν έάν, μίμηοιν φυσικήν είναι λέγοντα την χάριν τ αυτήν, 

ΙΟ & ιε ί τωλλαί τε καί δεινοί καί άπό τούτον τίκτονται αιρέσεις 
καί κατά τόν δεϊον πάλιν Μάξιμον «δεώοεως ονδέν γενητόν 
κατά φύσιν έστί ποιητικόν, καί της κατά φνοίν δυνάμεως 
ούδαμώς ή δέωσις ύπάρχει κατόρθωμα». Συ δη φύλαττέ 
μοι την καλήν ταύτην των πατέρων παρακαταθήκην δτι ά- 

16 κτιστός ή δεία χάρις ώς φύσεως ένέργεια Θεοΰ καί κατά 
τόν άγιον *Ισαάκ «ώς δόξα της φύσεως αντον». Μόνον δέ 
άχτι στ ον εΐηών τις τόν Θεόν, καί τάς σύτον φυσικός ένερ- 
γείας συμπεριείληφεν άπάοας. ΤΙ οΰν &τι δει ζητεϊν καί 
διαιρεϊν;

20 18. Ά λ λ * ό χενόφρων οδτος, τά 6αδέα τον Σατανά υε-
μν η μένος καί κτιστάς δυσοεάώς δοξάζων τάς δείας ένερ- 
γείας, μίαν άκτιστόν δολίως κηρύττει δεότητα μόνην, την 
δείαν φνοιν, ώς εύπαράδεχτος έϊη τοις μη καλώς είδόοι 
τάς γραη;άς κτιστάς άποφαινόμενος τάς δείας ένεργειας, 

25 μάλιστα δέ την δεσποιόν χάριν τον παναγίου Πνεύματος κα
κώς διαιρών τής ύπερονοίον φύσεως έκεΐνης. Μη άγνοή- 
σαντες οδν ήμεϊς την τοιαύτην πανουργίαν ήκιστα συνεδέμε- 
δα τοις ύπ' σύτον πρστεινομένοις, μάλλον δ& ούόέ φάνσι τι 
πρό τής άκριδονς έρεννης ήξιώσαμεν προύκαλεοάμεδα δέ 

30 οφ.όν είς λόγους, ίνα φανερά γένηται ή εύσεάής διάνοια. 
*0 δέ ύπέπτηξε καί ονδέ γρνξαι, πίοτενσον, έτόλμησε, πολ
λών παρόντων. ΕΙ δέ ννν πονηρά διά τούτο κηρύττει καϋ* 42 43 44

42. Λόγος 7 «Ις Μακαρισμούς, PQ 44,1280 С.
43. Πρός θαλάσσιον 22, PG 90, 321 Α.
44. Ίοαόκ Σύρου, "Εργα, Νικ. θβοτόκη, Λειψία 1770, 0. 415. 

Σηετστόρη, ΑΟήναι 1895, ο. 281.
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νατος έκ θνητού καί άφθαρτος έκ φθαρτού και όϊδιος έκ 
πρόσκαιρου, καί τελικώς Θεός έξ άνθρώπου' διότι ό κατα
ξιωθείς νά γίνη υιός Θεού πάντως θά έχη μέσα του τό ά- 
ξίωμα τοϋ Γιατρός»" Τοιοϋτοι λοιπόν είναι όλοι ο! θεοει
δείς κατά τήν χάριν, ώσάν θεοί. Αυτή δέ ή χάρις δέν είναι 
άκτιστος κατά χάριν (διότι θά ύπάρχη χάρις χάριτος 
καί αύτής πάλιν άλλη κάί τούτο δέν θά σταθή προχωρών 
έπ’ άπειρον)' άκτιστος λοιπόν πραγματικώς είναι ή χάρις. 
Πρέπει πράγματι νά όφήσωμεν τόν κενόφρονα νά φλύα
ρη, λέγων άτι ή χάρις αύτή είναι φυσική μίμησις, έπειδή 
πολλαί καί δειναί αιρέσεις γεννώνται καί άπό αυτό, κοτά 
τόν θειον δέ Μόξιμον «κανέν γενητόν δέν είναι φύσει 
ποιητικόν θεώσεως καί κατά κανένα τρόπον ή θέωσις δέν 
είναι κατόρθωμα τής κατά φύσιν δυνάμεως»**. Σύ  πάντως 
φύλαττέ μου αυτήν τήν καλήν παρακαταθήκην των πατέ
ρων. ότι ή θεία χάρις είναι άκτιστος ως κατά φύσιν ένέρ- 
γεια τοϋ θεού καί κατά τόν άγιον Ισαάκ  «ώς δόξα τής  
φύσεως αυτού»44. Έάν δέ εΐπη κανείς άκτιστον μόνον τόν 
θεόν, έχει συμπεριλάβει καί άλας τάς φυσικός ένεργείας 
του. Τ( χρειάζεται λοιπόν περαιτέρω νά ζητοϋμεν καί νά 
διαιρώμεν;

16. Ά λ λ ’ ό κενόφρων ούτος, μυημένος εις τά μυστικά 
τοϋ Σατανά καί θεωρών δυσσεβώς κτιστός τάς θείας 
ένεργείας, κηρύσσει δολίως μίαν μόνον άκτιστον θεό
τητα, τήν θείαν φύσιν, ώστε νά γίνη πειστικός άπό 
τούς μή γνωρίζοντας τάς Γραφός, όταν όποφαίνεται τάς 
θείας ένεργείας κτιστάς, μάλιστα δέ όταν διαιρή κακώς 
τήν θεοποιόν χάριν τοϋ παναγίου Πνεύματος άπό τήν ύ- 
περούσιον έκείνην φύσιν. Άντιληφθέντες λοιπόν ήμεΐς τήν 
τοιαύτην πανουργίαν, δέν συνεφωνήσαμεν καθόλου μέ τά 
ύπ’ αυτού προτεινόμενα, μάλλον δέ οϋτε κάν νά είπωμεν 
κάτι πριν άπό τήν άκριθή διερεύνηοιν δέν έκρίναμεν πρέ- 
πον* άντιθέτως δέ τόν προεκσλέσαμεν είς συζήτησιν, διό 
νά φανερωθή ή εύσεβής άποψις. Εκείνος δέ έμούδιασε 
καί, πίστευσε, δέν έτόλμησεν ούτε νά γρύξη έπί napouoig 
πολλών προσώπων. Έ άν δέ τώρα κηρύσση ένσντίον μας
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ημών αντόσε, χαράς ήμΐν πρόξενος γίνεται και μισδοϋ πολ- 
λο ν  τον έν τοΐς ουρανοΐς. Α  ιό καί τφ  έπαγγειλαμένφ ταντα 
λέγσμεν 'Κύριε, μη στήσης αύτφ την άμαρτίαν τ ο ύ τ η ν ε ΐ  

καί διά τους βλΟπτομένους όδυνώμεδα. Ταΰδ’ όντως έχειν 
5 σχεδόν πάντες οί έντανδα σνμμαρτνρήσονσι.

19. Μετά μέντοι την πρός τό άγιον όρος ημών άποδη- 
μίαν έν ф καί Τόμον έν έπτά ικεφολαίοις πρός τά παρ’ 
σύτου κατά τών όρδοδόξων γεγραμμένα πεποιήκαμεν νπο- 
γεγραμμένον παρά τε τον όσιωτάτου πρώτου καί τών ήγον- 

10 μένων καί τών Λογάδων γερόντων καί τον Ιερωτάτου έπι- 
σκόπον Ίερισσον, συμφωνούντων πάντων ήμιν καί άποψ η - 
ναμένων μη παραδέξασδαι εϊς κοινωνίαν τόν μη συμφω- 
νοϋντα, δστις άν ή, μετά τούτο τοίννν, ένην ήμΐν ενδν τής 
Κωνσταντίνον χωρεΐν άλλα πρώτον μέν έπί νουν έβαλόμην 

15 ώς ό τών πατέρων Θεός έγερεΐ κάκεΐ τους υπέρ αύτών 
λσλήοοντας, έπειτα καί τούτ* έλεγον έπ’ έμαντοϋ" *δώμεν 
έκείνφ τφ ιαλαεπώρφ ταΐς γούν κεναϊς έλπίοιν άναπνεν- 
οαι μακράν, μή καί αδτόχειρ γένηται*. Καί γάρ λέγοντος ή- 
κουσα παρόντος ένταυδοΐ διά στόμαχος, ώς πολλάκις έκιν- 

20 δυνενσε διαρραγήναι τη άμηχανίς, όήπον καί τφ δυμφ. 'Η - 
νίκα καί πρός ανιόν, αυτόν έλεήοας, είπαν μηδέν έτερον 
είναι τό βιαζόμενον ή μάς σφοδρώς άντιλέγειν ή δτι αιρετι
κούς Λέγει τους μοναχούς, κ&ν τούτο μέν άφη καί τά έπί 
τοντφ συγγράμματα, φη δέ μή πληροψορεΐσδαι πρός τά 

25 έκείνων, στήσεται τά τοΐς Αντιλογίας* αύτου γάρ βραχύς ήιιΐν 
ό λόγος. Τούτο μέν έγώ πρός σ&τόν είπαν. *0 δ* έπήνεοε 
•καί ιντέαχετο πράξειν. *Επί δέ τον μεγάλου διοικηπον, σννόν- 
τος έπίχηόες ήμΐν, καί διετείνατο μειαποιήοαι μέν τά κατά 
τών μοναχών συγγράμματα, πρώτφ δέ πάντων έν σχεόίοις 

30 ύττσδεικνύειν έμοί τά μετασκευασμένα, κάν h i  μοι δοκώοι 
δεΐσδαί τίνος μετσποιήοεως, ώστε μηδένα πλήττειν, πείδε-

45. Тброс 'Ауюрсггтбс, PG 150, 1225-1236.
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πονηρά όπό αύτοϋ, μάς γίνεται πρόξενος χαράς καί πολ- 
λοϋ μισθού εις τους ούρανούς. Διά τούτο καί είς τόν πα- 
ραγγείλαντα λέγομεν ταϋτα, Κύριε, μή τού ύπολογίσηα 
τήν όμαρτίαν ταύτην’, μολονότι πονοϋμεν διά τούς βλαπτο- 
μένους. "Οτι αυτά ούτως έχουν δύνανται νά έπιβεβαιώ- 
σουν σχεδόν δλοι οί έδώ.

19. Μετά δμως τήν άποδημίαν ήμών είς τό "Αγιον "Ο 
ρος, δπου συνετάξαμεν καί Τόμον4* είς έπτά κεφάλαια 
πράς τά παρ' αύτοϋ γραφέντα έναντίον των όρθοδόξων, 
ύπογεγραμμένον άπό τόν όσιώτατον πρώτον, τούς ήγου- 
μένους, τούς διακεκριμένους γέροντας καί τάν Ιερώτατον 
μητροπολίτην Ίερισσοϋ, συμφωνήσαντας άλως αύτούς μέ 
ήμάς καί άποψανθέντας νά μή παραδέχωνται είς κοινωνίαν 
τόν μή συμφωνοϋντα, όποιοαδήποτε καί άν είναι’ μετά 
τούτο λοιπόν, ήτο δυνατόν νά μεταβώμεν όμέσως είς τήν 
Κωνσταντινούπολή άλλά πρώτον μέν έσκέφθην δτι ό Θε
άς τών Πατέρων θά έγείρη καί έκεϊ έκείνους οί όποιοι θά 
όμιλήσουν ύπέρ αύτών, έπειτα δέ έλεγον καί τούτο μέσα 
μου* ’δς έπιτρέψωμεν είς έκεϊνον τόν ταλαίπωρον νά άνα- 
πνεύση άλίγον μέ τάς κενάς έλπίδας, μή τυχόν γίνη καί 
αύτόχειρ’. Διότι τάν ήκουσα έγώ έδώ παρόντα νά λέγη μέ 
τά στόμα του δτι πολλάκις έκινδύνευσε νά διαρραγή 
άπό τήν όμηχανίαν καί τόν θυμόν. Τότε άπό οίκτον πρός 
αύτόν, τού είπα άτι δέν ύπάρχει τίποτε άλλο νά μάς θιάΖπ 
νά άντιδικώμεν σφοδρώς πλήν τού δτι λέγει αίρετικούς 
τούς μοναχούς, καί άν άφ* ένός μέν έγκαταλείψη τούτο 
καί τά πρός τούτο συγγράμματα, άφ’ έτέρου δέ Ισχυρισθή 
δτι δέν είναι καλώς πληροφορημένος είς τάς μεθόδους 
αύτών, θά σταματήση ή άντιλογία. Τούτο είπα έγώ πρός 
αύτόν. Αύτός δέ έπήνεσε καί ύπεσχέθη νά πράξη ού
τως. Ενώπιον δέ τού μεγάλου διοικητού, παρευριοκομένου 
έπίτηδες μέ ήμάς. ύπεσχέθη δτι θά τροποποιήοη τά κατά 
τών μοναχών συγγράμματα, πρώτον δέ άπό όλους θά ύπο- 
δεικνύη είς έμέ είς σχέδια τά τροποποιημένα, καί άν μού 
φανή δτι χρειάζονται περαιτέρω τροποποίηοιν, ώστε νά μή 
θίγουν κανένα, θά πειοθή καί θά τά τροποποιήση (δέν είχε
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οδαι хаί μεταπλάιτειν. (Ούπω γάρ τότε φανερός ήν και 
κατ’ έμοΰ μεμηνώς), άλλ* νπέστη μέν τσάια, γόγραφε δέ ο Ια 
δλέπεις' έξ έχείνον γάρ δλος Ιδίως έρρνη κατ' έμον· ταΰτα 
δέ χαΐ ήμεΐς παρ* ήμίν αύτοΐς έχομέν τε καί άνετάζομεν, 

5 χαδάπερ άλλοφνλων τέκνα ζωγρήοαντες. Έπιλείψει δέ με 
ό χρόνος τά μεταξύ διηγούμενον, χαί όπως τάς έμάς δια- 
δράναι χεϊρας οόκ Ισχνσεν. "Εργφ ιοί νυν άναπέφηνε νυν 
ώς έκεϊνος ποιήσει μέγα έλεος μετ' αύτον, δς σφοδροί έρρ 
χρησάμενος άντιδέοει τά πονηρά ταντί συγγράμματα δια- 

10 σπάσει τελέως*  ον γάρ ήρεμήσει νυττόμενος νπ '  έχείνων 
καί τιροσδοχών τινας δια/δήσειν κακώς.

20. Κάτεχέ μοι τοίνυν αυτόν την πονηράν δέλτον xal 
τόν τούτης πατέρα· πρός γάρ φυγήν χωρήσει τνυδόμενος 
ήξοντα ήξω δ* ήν έδέλη θεός μετά τον χρατ ίσιου xal ά- 

18 γίον ήμών αύτοκράτορσς ώς άν πατάξωμεν τόν ανδρα τοϊς 
λόγοίς καϊ Ιασώμεδα. Παντός μέντοι μάλλον έπεισί μοι δαν- 
μάζειν άρτίως πώς έζηπάτησεν ύαας* ώς καινού τίνος νυν 
γραφέντος ή λεχδέντος αυτός δπιλαδόμενος τό τής διδείας 
έγκλημα σννεστήοαιο* τούτο γάρ αντό έστιν, εύ ίσδι, δπερ 

20 έξ Αρχής και πριν έντνχειν ήμίν κα ί μέχρι τέλους λέγει ώς, 
«Επειδή τινα τών νυν ή των ττώποτε έν φωτί φάτε Θεόν 
Ιδεϊν, ion δέ δ θεός Αόρατος, δύο άρα δεοί καί δεότητες, 
όρατός καί Αόρατος, ύφειμένος καί ν περκείμενος». Τότε 
δ* οϊεται καλώς ήμάς έρεϊν ήνίκ* άν φαϊμεν ιό περιαστρά- 

25 ψαν έν θαβώο τούς Αποστόλους φώς καί τήν τοιαύτην έλ- 
λσμψιν καί χάριν ή κτιστόν φάσμα δι9 Αέρος όρώμενον ή 
πλάσμα φαντααιωδώς πλαττόμενον, νοήματός τε χείρον καί 
Αλυσιτελές πάνιη λογική ψυχή, ώς φαντασίρ προσήκον 
ή αίοδήοει, ονμόολόν τε, ούχ οϊον &ν τις sbtoi xal τι τών 

30 ύφεστηκότων ή τών περί τι δείύρονμένων, < Щ *  ion  μέν
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φανερωθη άκάμη τότε νά έχη μανίαν καί κατ’ έμοϋ), άλλ’ 
ύπεσχέθη μεν ταϋτα, έγραψε δέ αύτά τά όπόϊα βλέπεις’ 
διότι όπό έκείνην τήν στιγμήν έπέπεσεν όλόκληρος έναν- 
τίον μου' αύτά δέ έχομεν καί ήμείς δίπλα μας καί έξετάΖο- 
μεν, ώσάν νά συνελάβαμεν τέκνα όλλοψύλων. Δέν θά μου 
άρκέση δέ ό χρόνος νά διηγηθώ τά είς τά μεταξύ συμβάν
τα καί πώς δέν κατώρθωσε νά έκψύγπ άπά τάς χείράς μου. 
Έμπράκτως λοιπόν έδείχθη τώρα άτι περισσότερον θά τάν 
έλεήση έκεϊνος ό όποιος μέ τήν χρήσιν σφοδροτέρας άντι- 
θέσεως θά διασπάση τελείως τά πονηρά αύτά συγγράμμα
τα' διότι δέν θά ήρεμήση, άν άπλώς νυσσόμενος άπά έκεί- 
νους καί άναμένων νά διαθέση μερικούς κακώς.

20. Κράτησέ μου λοιπόν, παρακαλώ, τά πονηρόν βι- 
βλίον καί τάν πατέρα του’ διότι θά κινηθή πρός φυγήν, 
δταν πληροφορηθη άτι έρχομαι' θά έλθω δέ, έάν θέλη ά 
θεάς, μαΖί μέ τάν κράτιστον καί άγιον αύτοκράτορα ήμών, 
διά νά πατάξωμεν τάν άνδρα καί τάν θεραπεύσωμεν μέ 
τούς λόγους. ’Ό μ ω ς  μοϋ έρχεται νά θαυμάΖω περισσότε
ρον άπά παν άλλο, πώς σάς έξηπάτησεν' έπιληφθείς ά άν
θρωπος αύτάς ώσάν κάποιου νέου πράγματος γραφέντος 
ή λεχθέντος, συνέθεσε τά περί διθείας έγκλημα. ΓνώριΖε 
καλά δμως δτι τούτο είναι τά ίδιον μέ έκείνο τά όποιον 
λέγει άπά τήν άρχήν, πριν μδς συναντήση, καί μέχρι τέ
λους. δτι «έπειδή λέγετε άτι κάποιος άπά τούς σημερινούς 
ή άπά τούς παλαιστέρους είδε τάν Θεάν, είναι δέ ά θεός  
άάρατος, δρα ύπάρχουν δύο θεοί καί θεότητες, άρατάς καί 
άάρατος, ύφειμένος καί ύπερκείμενος». ΝομίΖει δέ δτι τότε 
θά όμιλήσωμεν καλώς, δταν είπωμεν δτι τά φώς τά όποιον 
περιέστραψεν είς τά θαβώρ τούς άποστάλους καί ή τοιαύ- 
τη έλλαμψις καί χάρις είναι ή κτιστόν φάσμα βλεπάμενον 
διά τού άέρος, ή πλάσμα πλασσάμενον φαντασιωδώς, χει
ρότερον άπά πδν νόημα καί τελείως όνωφελές είς λογικήν 
ψυχήν, ώς προσηκον είς φαντασίαν παρά είς αίσθησιν, 
σύμβολον δέ. δχι άπά έκείνα τά όποια θά ήδύνστο νά εϊπη 
κανείς ώς ύφιστάμενα ή ώς ύπάρχοντα είς κάτι ύφίστόμε-

·1 ·
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&ιε φαίνεσόαι όοκονν, δν όέ ούόέτιοζε, ώς άνύηαρκτον τελέως.
21. 'Η\μεϊς όέ ονχ ούτως έόιόάχ&ημεν. Τούτο όέ φαμεν, 

ώς, εϊ τις έν τοΐς ήμειέροις γράμμασιν ήιμάς καινοτομούντας 
δείξει καί παρά ζά τοϊς ηατράοιν είρημένα τε καί έγνωομένα 

8 γράφοντάς τι ή φρονούντας, τούτον ημείς ώς όιορδωτήν ημών 
άκονοίως οφαλλομένων άποδεξόμε&α καί εϊξομεν αυτφ πώς 
&ν εϊποις άομενοι, ουμφωνουντες όέ τοϊς άγίοις, εϊ τις έ&έλει 
κακώς τι λέγειν ή κακώς όιατιύέναι, καί τουτ* οϊοσμεν τιροϋν- 
μως ϊνα καί τής εύλογίας καί τής έν θ ε φ  εύπα&είας τοϊς άγί- 

10 οις κοινωνησωμεν. *Ανεϊναι όέ ττρός ιόν κατήγορον αύζών άν- 
τιλέγοντες ούκ Λνεξόμεύα. Πρός ιούς άγιους γάρ ϊούι καί τον 
πόλεμον ένεγηγερμένον καί ζην ϋδριν τής όνδεΐας άναφερο- 
μένην καί γάρ έκ των παρ* αύζών είρημένων τούτην έκδαί- 
νειν 0 χενόφρων οϊεται· λανδάνειν όέ τούς άκουοντάς δον- 

15 λόμενος, ποτέ μέν άνωνύμως, зюτέ ό* ήμών ένα, πστέ όέ τινα 
ιών πάλαι ποτέ αίρε ταχών έκείνων προφασίζεται. ΜηΔείς г οί
νον ύποόειλιάοας έαντόν έκζός ηοιείτω του όσκοϋντος έγκ/ή- 
ματος* αύζός τε γάρ ζημιοτδήοεται τής συμφωνίας έκείνης 
καί τον ύείου χορού των άγιων περιγράψας έαντόν, καί ζη· 

20 μιώοει ιόν όφρόνως διασπάν τιροηρημένον τόν χορόν έκείνον 
καί την ύανμαστήν συμφωνίαν άμσνρούν, δάροος έμποιήοας 
ού μικρόν αύτφ.
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νον, άλλά ένίοτε παρουσιαΖόμενον ώσάν νά φαίνεται, άλλά 
μή ύπάρχον ποτέ, ώς τελείως άνύπαρκτον.

21. Η με ίς  δέ δέν έδιδάχθημεν οϋτω. Λέγομεν δέ τού
το. ότι, έάν κανείς δείΕπ δτι μέ τά συγγράμματά μας καινο- 
τομοϋμεν καί δτι γρόφομεν ή φρονοϋμεν κάτι άντίθετον 
όπό τά λεχθέντα καί παραδεδεγμένα άπό τους πατέρας, 
τούτον θά δεχθώμεν ήμεϊς εις διορθωτήν ήμών διά τά ά- 
κούσια σφάλματά μας καί θά ύποκύψωμεν εις αυτόν μέ 
δσην εύχαρίστησιν δύνασαι νά φαντασθής* συμφωνοϋντες 
δέ μέ τους άγιους, έάν κανείς θέλη νά μάς κακολογήση 
ή νά μάς κακομεταχειρισθπ. προθύμως θά ύποφέρωμεν 
καί τούτο, διά νά συμμερισθώμεν μέ τούς όγίους καί τήν 
εύλογίαν καί τήν έν Θεώ εύεργεαίαν. Δέν θά παύσωμεν δέ 
έθελουσίως νά άντιλέγωμεν πρός τόν κατήγορον αύτών. 
Διότι γνώριΖε δτι πρός τούς άγίους έχει έγερθή ό πόλε
μος καί άναφέρεται ή ϋβρις τής διθεΤας, καθ’ δσον ό κενό- 
Φρων ούτος νομίΖει δτι άπό αύτών τούς λόγους έξάγεται 
ή διθεΐα' θέλων δέ νά διαφύγη τήν προσοχήν των άκου- 
όντων προβάλλει ώς πρόφασιν άλλοτε μέν πρόσωπα άνω- 
νύμως. άλλοτε δέ ένα όπό ήμάς, άλλοτε δέ κάποιον άπό 
έκείνους τούς παλαιούς αιρετικούς. Κανείς λοιπόν άς μή 
έΕαγάγπ λόγω δειλίας έαυτόν άπό τήν πλαστήν κατηγο
ρίαν* διότι καί αύτός θά Ζημιωθή μέ τά νά έΕαιρέση έαυ
τόν άπό έκείνην τήν συμφωνίαν καί τόν χορόν των άγιων 
καί τόν άφρόνως προκρίναντα νά διασπόση τόν χορόν έκεί- 
νον καί νά όμαυρώση τήν θαυμαστήν συμφωνίαν θά Ζη- 
μιώση, προΕενών εις αύτόν άχι μικρόν θάρρος.
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1. Εύρετήριον χωρίων τής Γραφής

Γ έ  ν е ο ις Ψ α Α μ ο Ι

1 1 578 2 7 332
4 578 8 16 582
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2 7 198 17 0 554
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24 2 144 32 6 100. 112. 118.
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30 8 572
3 14 50 44 3 272
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71 7έ. 188
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Β ο ο ι Α ς ι β ν  Γ*

18 42 -45 870 Ί * 6

B o o i A t t d v  Δ* 33 4 100. 402
38 1 310

20 U 584 40 8 318

ΟΙ άριθμοΙ διά μέν τά χωρίο τής Γροφής παραπέμπουν κατά οκιράν tic
тб κςφάλοιον, τάν στίχον καί την σκλίδα, Μ  δέ τά Ονόματα κοΙ 
πράγματα τής ςίσαγωγής καί τοΟ καμένου clc τήν σελίδα καί όπου τά 
άνομα άπαντάται псрюобтсроу τής μ*6ς φοράς кЫ tic τάν στίχον μέ 
τήν ένδαιξιν δίπλα έ.
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Ί  ω v O c 2 27έ. 228
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Μ α λ α χ ί α ς

3 20 528 Λ ο υ κ β ς
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72 196

2 1 196 2 52 188
11 2 612 3 2 194
16 11 572 32 188
41 4 104. 408 4 2 320
46 13 230 6 12 188

16 222. 334. 338 10 19 506
Ί  · ρ « μ Ι α ς 12 3 178

2 13 304 Ι ω ά ν ν η ς
26 9 184

Β α ρ ο Ο χ 1 1
14 92. 118.
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234

3 36 188 16 272
36 188 18 528
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10 28 168 В ' Κ ο ρ ι  v O l o u c

30 188
20 22 67. 102. 200 1 22 274

23 102 2 15 574

4Ω
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Φ ι λ  ι π π η σ 1 о и с

1 28 428
2 10 190

Κ ο λ ο σ  o a c l c

3 3 491

Β* θ ε σ σ ο λ ο ν ι κ s i c

2 2 428

Τ ι μ ό θ ε ο ν  А’

3 6 488
16 164

6 16 418. 554

Τ Ι τ ο  V

2 1 1 164

Έ  6 ρ a Ι ο ύ ς

1 9 2 0 0

5 8 188
9 188

7 3 612
1 2 1 164

Ί  α κ ώ 6 ο υ

1 17 1 2 0 .  2 0 2 . 286
4 16. 184

>>Ό3 ο C >

2 27 78. 2 0 2

3 24 2 0 2

4 13 2 0 2

2. Εύρετήριον όνομάτων καί πραγμάτων

А

Άθλόθιος 260. 
όθλεψΙο 666. 
όγαθαρχία 608, 610. 
όγαθότης 138. 196, 198, 406. 

472, 546, 562, 564. 590, 
602. 22έ.

όγάπη 204, 342, 494, 508, 528. 
Αγγελος 196, 202, 488, 530, 612. 
άγβννηοΐα 98, 170, 254, 256, 

258, 66. 29, 262. 46. 362. 
όγιαομός 204. 
όγιότης (50)604.
Αγνοια 118, 506, 548. 
όγνωοΙα (48) 540.
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άγροικία 398.
Αδάμ 104, 106, 2έ, 288, 28έ, 

308, 388, 17έ, 408, 410,
2έ.

δδης 330, 578. 
άδικία 68. 
άθανασία 418, 472.
‘Αθανάσιος ό μέγας 88, 96, 120,

154, 224, 232, 254, 274.
312, 590, 600.

'Αθανάσιος ΚυΖΙκου (39). 
άθεΤα 592.
"Αθως (58).
Αίγυπτος 158, 382, 584.
αΙδώς 488, 500. 
αίμα 584. 
αΤρεσις 514.
αΙρετικάς·οι 326, 560, 820. 
αίσθησις 588.
αΜα 464, 544, 562, 572, 578. 
'Αλεξάνδρεια (85), 300. 
'Αλέξιος Άπόκαυκος 21, 22, 28. 
άλήθεια 47, 52. 88, 70. 72, 29έ. 

74. 2ε, 78, 82, 84, 90. 94. 
98, 98. 118, 122, 142, 188, 
182, 186, 192, 206, 10έ, 208, 
212, 7έ, 214, 288, 288,
300, 314, 318, 336, 404, 426, 
428. έέ. 430, 458, 488,
538. 538, 552, 580, 588, 
578, 586, 588, 600. 

όμάθεια 524.
άμάρτημα 194, 202, 458, 480.
άμαρτία 120. 200, 212, 300,

452, 818. 
άμβροσία 432.
ΆμελΙα 498. 
άμηχανία 818.
Άμφίλόχιος 242, 294, 348, 368 
6ναιο&ηο(α 354, 582.
"Αννα ΠαλαιολογΙνα 18, 21, 22, 

23. 25, 29. 32. 38. 40.

άναγέννησις 118. 
άναΐδεια 480. 
άνακαΐνισις 51, 200. 
άνόληψις 208, 218, 218. 
άνάστασις 54, 402, 588. 
Άνδριανούπολις 25.
Ανδρόνικος 6 Γ  19. 21, 25, 

44, 57.
άνοια 106, 150, 194, 382, 370, 

310.
"Ανσελμος ΚαντεβουρΙας 57. 
άντίθεος 154. 
άντιλογία 818. 
άντίρρησις 538. 
άντίφασις 428. 
άντίχριστος 154. 
άξΙα 568. 
άπάθεια 54. 
άπαρολλαξία 294, 344. 
άπάτη 88. 280, 318, 434, 492. 

502.
άπειρία 324, 810. 
άπέχθεια 448.
άποκάλυψις 78, 104, 148, 292, 

408. 588.
Άπολινάριος 88, 194. 
άπολογίο 434, 438, 480. 
άπολύτρωσις 52, 204. 
άπάνοια 150.
Απόλλων 498, 500. 

άπορία 314, 448. 
άπάοτολος, ·οι 75, 80, 86, 94, 

98. 118, 128, 134, 182, 
178. 180, 184, 19βν 202, 
204 220, 2bu, 238, 240, 268, 
300, 330, 332, 488, 586. 
812, 818. 

όποτυχία 502. 
άπώλεια 482, 498.
Αρεισνός, -ο» 224.
"Αρειος 88. 800.
άρετή 188. 202, 432, 572.
Αριστοτέλης 438. 484. 504, 506.
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508. 3έ, 514, 518, 520, βέ, 
532, 534, 544, 556, 21έ, 
558, 578, 580, 4έ, 584, 
20έ.

’Αρίστων 484. 
άρμονία 438.
'Αρσένιος Στουδίτης 38. 
άρχέτυπον 572.
άρχή 308, 400, 402, 408, 410, 

418, 484.
άσέβεια 78, 152, 188, 222, 246, 

298, 592. 
άσφάλεια 204.
Αύγουστίνος Ίηηώνος 57. 
αύτεξούσιος 154. 
αύτεξουσιότης 288. 
αύτοαγαθότης 424. 
αύτοαλήθεια 74, 508. 
αύτοβοιιλία 288. 
αύτοΖωή 424, 608. 
αΰτοΖώωσις 808. 
αϋτοθεότης 808. 
αύτοθέωσις 802, 804, 806. 
αύτοοοφία 424, 524. 
ΰφεοις 300. 
όφθαρσία 52. 
άφροσύνη 188.

В

Βαβυλών 184.
βάπτισμα 52, 304, 332, 25έ, 

334.
Βαρλαάμ 6 Καλαβρός 17, 18, 

19. 20, 25. 28, 31. 34. 35, 
38. 37, 40, 42, 48. 48. 57,
58. 83. 358, 398, 438, 
588, 590, 592, 594, 13έ, 
596, 2έ, 498, 808. 

βασιλείο 188, 190, 592, 604. 
1βέ.

Βασίλειος ό Μέγας 38, 94, 108, 
114, 122, 128, 140, 146 3έ,

150, 176, 202, 204, 240, 242, 
244, 268, 270, 294, 308,
322, 346, 364, 386, 412,
550, 564, 588, 810, 812.

Βησσαρίων 39.
βλασφημία 118, 198, 210, 244, 

328, 406, 446.
Βογόμηλοι 37. 
βοήθημα 184.
Βόρις Bobrinsky 87.
Βόσπορος 24.
Βούλγαροι 21. 
βουλή 204. 
θούλησις 544.
Βυζάντιον 20, 25, 57.

Γ

Γάϊος 608. 
γένεσις 584, 594. 
γέννημα 122, 278, 290, 362. 
γέννησις 84, 98, 112, 122, 128, 

170, 222, 226, 230, 236, 258. 
280, 284, 290, 292, 296, 
316, 322, 332, 334, 346, 9έ. 
488, 416, 420, 522, 3έ, 
530.

γνόφος 49. 78, 554, 588. · 
γνώσις 49, 72. 202, 204, 252, 

318, 334, 482, 508, 510, 
524, 10έ, 528, 532, βέ, 
534, 540, 542, 24έ, 568, 
570, 574, 582. 584. 

Γραφή 130, 144, 150, 158, 158, 
176. 190, 208, 304, 400, 466, 
508, 538, 540, 2έ, 552, 

Γραφή θεία 142, 158, 320. 
Γρηγόριος ’Ακίνδυνος 20, 24. 

25, 27, 35. 38, 38. 39. 40, 
41, 42. 59. 80. 358. 

Γρηγόριος θαυματουργός 290. 
Γρηγόριος ό θεολόγος 56, 59, 
81. 88, 98. 100, 112, 120, 122,
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126. 134, 144, 146, 148,
150, 156, 162, 172, 222,
228, 230, 234, 254, 286,
290. 292, 318. 326, 328,
348. 362, 400, 542, 556,
688, 594, 608.

Γρηγόρκκ Kunpioc 66. 
Γρηγόριος Νύσσης 68, 90, 106, 

112, 114, 128, 134, 152,
158, 170, 274, 275. 280,
282, 286, 290, 292, 348,
612.

Γρηγόρκκ: Παλαμδς 17, 18, 19, 
20. 23, 24, 25, 26, 27, 31.
32. 33, 34, 35. 36, 37, 38. 
40. 42. 42, 43, 44, 45, 46. 
47, 48, 49, 50, 51, 53. 58, 
60, 61, 62. 63. 64, 67,

Δ

Δαβίδ 100, 112, 116, 130. 278, 
184, 280, 576.

Δαβίδ 6 Δισύπατος 43, 402. 
δαίμων, * ες  498, 502, 506, 34. 

508, 576.
δαιμόνιον, - α 298, 244, 486, 

498, 504, 506.
ΔαλματοΙ 30.
Δαμασκός 116, 126, 244. 
Δαμιανός φιλόσοφος 39.
Δανιήλ Αίνου 39.
Δημήτριος βγιος 32.
Δημήτρίος Κυδώνης 23. 
δημιουργία 270, 144, 294, 346, 

406.
δκιβολή 460, 462, 608. 
διάβολος 488.
8<oipcoic 294. 
διακονία 336.
διοφορό 294. 114. 356, 356.
Διδυμότειχο* 22.
διβκία 41. 42. 590. 618, 620.

δικαιοσύνη 100, 212, 220, 488, 
528.

Διογένης 490.
Διονύσιος 'Αρεοπαγίτης 40, 49, 

96. 108, 118, 134. 138,
306, 312, 422, 468, 224,
470, 524, 540. 550, 552.
564, 566. ύώΟ, 600, 606,
606.

Διονύοιος μοναχός 39. 
δόγμα 78. 82, 282, 400, 426.

462, 466, 498, 502. 
δόξα 68. 76. 118, 234, 258, 

336, 400. 426, 488, 504, 
506, 184, 508, 512, 84, 524, 
184, 526, 592, 594, 610,
614.

δοξολογία 512. 
δουλειά 152. 
δυαρχία 514.
δύναμις 72, 128, 132, 134, 270, 

302, 314, 324, 344, 402, 
404, 406, 408. 434, 466. 
474, 476, 544, 552, 554, 
682. 566. 590, 592, 594, 
596, 154, 598, 104, 602. 
606, 614.

δυσσόβεια 82, 116. 192, 224, 
248. 314, 348. 358, 362, 
592.

5υσο4βημα 84. 
δυσμάθεια 524.
δωρεό 232, 234, 84. 272, 94. 

320, 330.
δώρημα 202, 228, 234. 
Δωρόθεος Βλατής 18, 25, 32.

Ε

έγκλημα 440, 618.
Έδ4μ 322. 
είδωλον 328. 
είδωλολατρεία 130.
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εΙκών 196, 198, 350, 568. 
εΙρήνη 27, 44, 84. 204, 280, 

448, 512, 808.
ΕΙρήνη Χούμναινα 23, 24, 42. 
έκκλησία 88, 80, 150, 188, 802. 
’Εκάτη 500. 
έκλειψις 582, 584, 5έ. 
έκπόρευμα 192.
έκπόρευσις 34, 35, 80, 83, 84, 

JB5. 88, 98, 10έ, 124, 128, 
130, 132, 134, 150, 176,
206, 212, 222, 224, 228,
228, 230, 234, 236, 262,
292, 2βέ, 296, 300, 300,
330, 882, 334, 348, 458,
418, 420, 522.

έκχυσις 35, 88, 202. 
έλεγχος 442.
"Ελλην,-ες 280, 418, 442, 528, 

560, 576.
έλπίς 180, 444, 818. 
έμπειρία 580.
έμφύσημα 192, 8έ, 198, 14έ,

198, 200, 3έ, 202, 204.
206, 208, 15έ, 210, 216,
218, 220, 228.

ένανβρώπηοις 51, 132, 540. 
ένέργεια 20, 24, 28, 38, 37, 41, 

42. 48, 50, 53, 87, 84, 98, 
126, 134, 192, 17έ, 194,
18έ, 200, 204, 10έ, 200,
218, 220, 294, 238, 28έ.
240, 4έ, 288, 174, 294,
14έ, 304, 812, 314, 326,
330. 332, 344, 348. 350,
12έ, 360, 424, 436, 468,
472, 474, 550, 552, 588,
590, 5έ, 592, 2έ, 594, 10έ, 
590, 598, 2έ, 802, 804, 
606, 608, 1έ, 610, 014. 

ένέργημα 204, 218, 344, 348, 
590.

έντολή 500.

ένωαις 34, 40, 84, 128, βέ, 
174, 284, 294, 12έ, 344, 
352, 496, 598, 602, 6έ.

Ενώχ 308.
έΕουσΙα 192, 202, 204, 268, 4έ, 

544.
έπαγωγή 544, 580, 582, βέ. 
έπαινος 504.
έπΙγνωσις 272, 338, 488, 588.
έπιείκια 404, 448.
έπΙπνοια 254.
έπιώνοια 254.
έπΙσκοπος 616.
έπιστήμη 540, 580.
επίφοίτησις 326.
έρευνα 814.
έρις 404.
ΈρμεΙας 300, 308.
ΕΟα 52, 74, 104, 108, 2έ, 288, 

29έ., 290, 308, 368, 408, 410, 
10έ.

Εύαγγέλιον 78, 184, 242, 288, 
314, 330, 480, 610. 

Ευαγγελιστής 80, 162.
ΕύδοκΙα 348.
ευδοκία 132, 224, 228, 2έ.. 286, 

284.
Ευθύμιος Ζυγαβηνός 82. 
εύλάθεια 438, 480. 
ευλογία 23, 820.
Εύνομιανός · οΙ 94, 108, 322,

368, 412.
Εύνόμιος 38, 86, 88, 114, 146, 

4έ., 155, 158, 178, Ιέ..
278. 288. 352. 600. 

εύπορία 314.
εύοέΟεια 88. 70, 80, 82. 84, 

112, 124, 146, 182, 184,
188, 202, 204, 214, 246,
252, 254, 292, 404, 440,
444, 508, 588, 592, 596.

εύχαριοτία 156, 156. 
εΟχή 454, 494.
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ευωδία 574.

ζ

Ζαχαρίας 194, 196.
Ζηλωτός - οΙ, 23, 26.
Ζημία 196.
Ζόφος 198.
Ζωή 86. 194, 196, 220, 232,

252, 304, 16έ., 306, 420,
26έ:, 492. 550, 552, 554,
4έ., 68. 602, 22έ., 512.

Η

ήδονή 404, 444. 
ήθος 446.
Ήλίας 53, 570, 592.
ΉσαΤας 196, 608. 
ήσυχία 442.

θ

θάνατος 164, 330. 
θάρσος 620.
θαΟμα 420, 518, 560, 802. 
θεαγωγία 504. 
θεάνθρωπος 80. 
θεοτική δύναμις 608, 610. 
θειάτης 566, 590. 
θέλημα 84, 188, 294, 346. 
θέληοις 224, 12έ., 226. 266, 

294, 296, 3έ., 324, 344. 
346, 350, 588. 598. 0έ. 

θεογνωσία 76, 114, 164, 242, 
260, 278, 330. 488, 552. 

θεογοοία 118, 140, 468. 
θεογόνος 404, 406, 410, 412, 

462, 466.
θεάδωρος ΣτουδΙτης 44. 
Θεόδωρος φιλόσοφος 44. 
θεολογία 74. 126, 7έ.. 138, 156, 

166. 190, 222, 230, 232,

234, 252, 264, 266, 19έ.,
290, 292, 294, 334, 400,
406, 480, 504, 538, 560,
574, 588, 802.%

θεοπιστία 49, 570. 
θεοπτία 266, 574. 
θεοσέβεια 188. 
θεοσεβής 576. 
θεοσημία 330. 
θεουργία 504, 590. 
θεοσοφία 74.
θεός 88, 70. 74. 78. 11έ., 82, 

86, 88. 90. 92, 98, 2έ.. 
100, 13έ., 102, Ιέ., 104,
4έ., 110, 114, 116, 120, 
126, 128, 34. 4έ., 144, 6έ.. 
148, 28έ., 150, 4έ., 152,
Ιβέ., 156, 158, 25έ·, 160, 
14έ., 162, 184, 188, 178, 
180, 180, 184, 186. 188, 
12*.. 198, 198, 202, 204,
8έ., 212, 214, 4έ., 218, 
220, 12έ., 224, 228, 228, 
4έ., 230, 134, 236, 13*.. 
242, 248, 248, 11*.. 252, 
254, 258, 7έ., 284, 286. 
1*., 268, 6έ., 270, βέ.. 
274, 278, 8έ., 280, 10έ., 
290, 296, 298, 29έ., 300, 
12έ., 308, 312, 316, 318. 
βέ., 320, 14έ., 324, 326, 
330, 2έ., 334, 336. 2έ.,
346, 350, 356, 362, 8έ., 
368, 370, 400, 402, βέ.. 
406, 408, 4έ., 416, 418, 
4έ., 420, 13έ., 424, 426. 
428, 430, 3έ., 432, 438, 
436. 438, 444, 446. 468, 
472. 474, 476, Ιέ., 480, 
2έ., 482, Ιέ., 488. 492, 
496, 504, 508, 11*.. 510, 
5έ·, 512, 7έ., 520, 4έ.,
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524, 526, 7έ., 528, 530,
8*., 538, 6έ., 540, 542,
4*., 544, 548, 7*., 548,
2*., 550, 4έ., 552, 3*., 554, 
3*., 580, 582, 28*., 564,
1έ., 588. 16.. 588. 5*.,
570, 4*., 572, 1έ., 574, 3*. 
576, 12*., 578, 588, 500,
βέ., 502, 2έ., 504, 508,
8*., 802, 808, 608, 812
614, 2*., 816, 818, 820.

θεότης 72, 74, 4*., 78, 13*., 08, 
17*., 08, 102, 104, 106,
112, 114, 118, 130, 138,
138, 140, 144, 148, 152,
17*., 154, 180, 7*., 162,
184, 170, 178, 186, 102,
106, 218, 10*., 220, 222,
234, 244, 248, 258, 7*.,
258, 260, 282, 7*., 264,
278, 280, 0*., 200, 200,
208, 312, 318, 346, 358,
404, 408, 408, 10*., 410,
0*., 420, 422, 480. 482,
464, 6*., 520, 540, 542,
546. 500, 502, 504, 508,
10*., 508, 1*., 800, 804, 
806, 808. 610, 814, 818. 

θεότιμος 41.
Θεοτόκος 53.
Θεοφάνης 41.
θεός Λόγος 04, 06, 15*., 100, 

158.
Θεσσαλονίκη 18, 21, 23, 28, 

27, 29, 32. 38. 38, 42. 
43. 50. 82. 470.

Οέωσις 53, 54, 74, 602, 804, 
808, 810, 16*., 814. 

θυμός 818. 
θυσία 504.
θωμάς ‘Ακινότος 97.

\

Ιάκωβος Αδελφόθεος 120.
’Ιγνάτιος ΆντιοχεΙας 37, 38.
'Ιγνάτιος Καλόθετος 24.
Ιδίωμα, τα 50.
ΊέραΕ 20.
ιεραρχία 312.
Ίερισσός 616.
Ιερόθεος 536.
ΙερολογΙα 538.
Ιεροσόλυμα 25, 206.
Ίηοοϋς 02. 478.
Ίησοϋς τοϋ Ναυή 582.
Ίηοοϋς Χριστός 82, 610.
Ιλαρότης 506.
'Ιορδάνης 318.
Ιουδαίος, -οι 02, 152, 260,

304, 330.
Ιουστίνος 04.
Ισίδωρος 18, 26, 28, 41.

Ιταλία 20.
Ιταλός, · οΙ 194.

Ιωάννης Βαπτιστής 53, 132,
196, 272, 302.

Ιωάννης Β*κκος 135, 58, 62, 
348.

Ιωάννης Γαβρός 38.
Ιωάννης Δαμασκηνός 61, 62, 

88, 98. 112, 118, 128,
134, 200. 242, 248. 252. 
254, 258, 282. 105, 312, 
318, 348, 382.

Ιωάννης Εύαγγελιστής 48, 81,
92. 104, 144, 202. 200, 
300, 314, 408, 588.

Ιωάννης Καλ*κσς 20, 211. 22, 
23. 24, 25. 27. 37. 38. 39. 
40).

Ιωάννης ΚατοκουΖηνός 18, 19,
22. 23. 24, 28, 27, 17, 
29, 30. 31.

I
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Ιωάν. Ε' Παλαιολόγος 21, 22, 
23, 25, 26, 20, 31, 42. 

Ιωάννης Φιλόσοφος 44. 
Ιωάννης Χρυσόστομος 176, 192, 

228, 270, 272, 304, 15έ.,
308, 314, 330, 590, 594,
610.

Ιώβ 100, 316. 402.
Ίωήλ 202, 330.
Ιωνάς 196, 1έ.

Ιωσήφ Καλόθετος 59, 62, 430.

К

καινοτομία 230, 282. 
κακία 198. 
κακοβουλία 190. 
κακοδοΕΙα 70, 190, 226, 280,

354, 588.
κακόν 398, 444, 492, 498. 
κακόνοια 154, 310, 380.
κακοτεχνία 524. 
κακουργία 488.
ΚαλλΙπολις 29.
Κάλλιστος (πατριάρχης) 28, 29, 

31. 32, 33. 
καλοκαγαθία 184, 438. 
κάλλος 574.
Καππαδόκης 47. 
καρδία 72. 2338, 274, 328, 334, 

424, 488, 492, 588, 23ft.. 
592.

Καστοριά 32.
καταδίκη 188.
κατακλυσμός 82.
κατηγόρημα 588.
κατηγορία 452.
καύχησις 180, 454.
κενοδοξία 490.
κήρυγμα 188, 220.
κοιλιονόμος, чм 572.
κοιλιόψυχος, чм 572.
κοινωνία 108, 110, 118, 124,

140, 288, 270, 348, 362,
410, 414, 9έ., 818.
κρίσις 188.
κτίσμα 150, 598.
κίνησις 540.
Κύριλλος *ΑλεΕανδρεΙας 41, 42, 

52, 81. 85, 116, 134, 138, 
158, 220, 240, 274, 298,
300, 304, 308. 310, 312,
318, 328, 330, 354, 380,
382.

Κύριος 82. 100, 114, 132, 136, 
180, 10έ., 192, 198, 200,
204, 2ft., 208. 214, 218,
220. 228, 230, 234, 284,
8ft., 288, 298, 302, 320,
24ft., 334, 338, 402, 7ft., 
480, 482, 488, 540, 588,
584, 594, 818.

κυριότης 804.
Κύρος 428.
Κωνσταντίνος Ιερομόναχος 43, 

818.
Κωνσταντινούπολή 18, 28, 29, 

30, 32. 34, 38, 38. 44. 
57, 59, 83.

Λ

ΛάΖαρος 25.
λαμπρότης 424, 488, 528, 592, 

594, 7ft., 598.
Λόμψακος 29.
Λατίννος, -οι 34, 58, 80, 63, 

84. 85, 88. 87. 88. 70. 
104, 108, 142, 150, 154,
158, 180, 182, 188, 170,
172, 178, 180, 182, 184,
190, 196, 202, 222. 224,
12ft., 228, 10ft., 240, 10ft..
246, 252. 282, 284, 286,
28. 284, 288. 294, 16ft.. 
310, 314, 324, 356, 398,



ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ634

404, 408, 412, 414, 426,
440. 444. 448, 480, 482,
484έ., 488, 470, 514, 1U.. 
518, 518,, 520, 534, 538, 
544.

Λαύρα (μονή) 32, 58.
Λεόντιοα τοΟ Βυζαντίου 50. 
Λήμνος 27.
Λόγος 114, 118, 128, 184, 198, 

208, 218, 232, 288., 234.
88., 270, 188., 274, 280,
292, 300, 302, 338. 

λοιδορία 558.
ΛουκΟς 194, 242. 
λόχος 486.
Λυών 58.

Μ

Μακάριος 40.
Μακεδονία 20, 312.
Μακεδόνιος, -οι 88, 000. 
μακροθυμία 204. 
μανία 154. 
μαντεία 500.
Μόξιμος 220. 348, 488, 594, 

8122. 614.
Μαρία 332.
Μαρίνος 348.
ΜΟρκος Βλατής 18, 32. 
μόρτυς 184.
Μαοοαλιανός, -ο! 17, 37. 
ματοιότης 818. 524.
Ματθαίος (Μητροπολίτης Έφέ- 
σου) 28.
μεγοληγορία 452, 580. 
μεγάλειότης 80, 510, 530, 590. 
μ88εζ»ς 41, 51. 537, 572, 596, 

610.
μ8μψις 258, 426, 454, 458, 480. 
μεσιτεία 282. 286, 118., 352. 
μεταμόόρφωαις 43, 50. 
μετάνοια 44.

μεταποίησις 818. 
μετουαία 588.
ΜικρασΙα 29, 30, 43.
μισθός 810, 814.
μοναρχία 100, 102, 184, 178,
400, 402, 488. 488, 514.
μονός 540, 542.
μοναχός 818.
ΜονεμβασΙα 21.
Μονή Βλατέων ή Βλστάδων 32. 
μονογενής 70, 82, 98, 118, 120, 

144, 150, 152, 234, 278,
278, 286, 288, 38. 520.
582.

μυσταγωγία 538. 
μυστήριον 74, 188, 218, 232,

318, 430, 492. 
μωρία 480.
Μωϋοής 198, 592.

N

Νίκαια 29, 83.
Νικηφόρος Γρήγορός 22. 23, 17, 

30, 31, 38, 43.
Νικόλαος Κοθόοιλας 22, 23. 
Νικόλαος μοναχός 44. 
νόμος 330.

1

Ιίνη  όοίο 44.

Ο

οίκειότης 322. 354. 
οίκεΐωοις 588.
οικονομία 52, 156, 218, 272. 

298, 438.
όμοβουλία 266, 294, 344, 346. 
όμόθεος 154. 
όμοιότης 494.
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όμοϊωσις 196, 198, 270, 350.
Ομολογία 76, 126, 164, 180,

182, 216. 326, 334, 352,
404.

όμοτιμία 78, 154. 
όμότιμος, -ον 264. 
όμοούσιος 226, 238, 260, 264,

298, 304, 308, 310, 11έ.. 
322, 332, 3360, 364, 366. 

όμοουοιότης 154, 266, 310, 3έ., 
354, 364.

Ομοφροσύνη 82.
ΟρθοδοΕΙα 29, 33. 44, 332.
Ορμή 568.
"Ορος "Αγιον 18, 23, 26, 29,
39, 42.
Όρχάν 30.
ούσΙα 20. 24, 28. 36, 40, 41,

42, 50, 53. 67, 88, 90.
92, 136, 170, 240, 242, 
272, 56., 284, 300. 302, 
304, 76., 308, 310, 314, 
318. 322, 324, 336. 346. 
356, 362, 364, 366, 368,
16., 424, 474, 546, 548,
26., 550, 16., 552, 554,
46., 556, 76., 590, 592,
46., 504, 598, 226., 898, 
600. 602, 604, 606, 56.

Π

ηΟβπυο 164. 502, 512. 
πάθος 424, 684. 
παιδεραστία 498. 
παιδεία 558. 
παλιγγενεσία 52. 
πανουργία β14. 
ηοράδοοις 35.
παράκλητος 206. 208, 264, 266, 

268, 274, 302. 530. 
παραλογιομόο 546. 
π°ΡΡΠθΙα 78, 164, 166. 444, |

610.
παρθενία 120. 
παρθενομήτωρ 84.
παρθένος 316, 332, 540.
Πατήρ 72, 106., 74, 76, 56.

78, 66., 82, 286., 84,, 36.
86, 116.. 88. 90. 76., 92,
93 4ί 6.. 96. 176., 96, 76.,
102 156., 106 126., 108
26., 110, 66., 112, 26., 114,
26., 116, 118, 26., 120,
66.. 122, 16.. 124, 36., 126,
36., 128, 36., 130, 116.,
132, 66., 134, 36.. 136,
46.. 138, 186., 140, 36.,
142, 56.. 144, 26., 148,
26.. 152, 26., 154, 156,
36.. 158, 136., 160, 206.,
162, 46., 164, 26., 168,
136.,. 170, 16.. 172, 116.,
174, 166., 176. 96., 178,
16., 180, 176., 186, 188,
56.. 190, 200, 202, 46..
204, 136., 206. 46., 208,
46., 210, 56.. 212, 96..
214. 26., 216, 218. 26..
220, 26.. 222, 26., 224,
46.. 226, 36.. 228, 166.,
230, 46.. 232, 234, 156.,
236, 16.. 244, 56., 248.
16.. 254, 196., 256, 56.,
258, 26.. 260, 36.. 262,
36.. 264, 126., 266, 268,
26., 270, 36.. 272, 46.,
278. 36.. 278, 36., 280.
26.. 282, 56., 284, 56..
288, 36.. 290, 16., 292.
36., 294, 16., 296, 76..
298. 36., 300, 46., 302.
36.. 304, 26.. 306, 56..
310, 16.. 312, 56.. 314.
316, 116., 318, 36., 320.
36.. 322, 66., 324, 26..
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328, 3έ., 328, 330, 11έ.,
332, 2έ., 334, 338, 344,
348, 8έ., 348, 44>., 350 Ιέ.,
352, 354, 8έ., 358, Ιέ..
380. Ιέ., 382, 3έ., 364, Ιέ.
388, 2έ., 388. 370, 4έ.,
398. 20έ., 408. 408. 12έ.,
410, 414. 2έ., 422, Ιβέ.,
428, 464. 488, βέ., 474,
478, Ιέ.. 494, 520, 25έ.,
522. . 4έ., 584, Ιέ., 588,
24έ., 598. 800, 814.

Πατριαρχείον 34. 
πατροπασχιτισμός 65. 
πατρότης 3360.
ΠαΟλος 61. 94. 158. 202. 334, 

482, 490. 526. 542. 588, 
572, 578. 812.

ΠαΟλος Άσάνης 38, 44.
ΠαΟλος πάπας 59. 
πειθώ 500, 538. 
πείρα 580. 
πενία 280.
Πεντηκοστή 398. 
περιωδυνία 470.
Πετράρχης 20.
Πέτρος 'Αθωνίτης 44, 302. 
πηγή 29. 
πιθανολογία 418. 
πίστις 38, 37. 49. 78. 78. 25έ., 

80, 84, 10έ.. 88. 4έ., 104, 
110, 184. 188, 170, 204,
218, 288. 324. 328. 334.
338, 414. 418. 428. 430.
474, 482. 484, 528, 528,
580, 504.

πλάνη 280, 328. 442. 504. 
Πλάτων 440, 480. 488. 490.

498. 500. 502. 518. 558,
29έ., 558. 578.
ΠνεΟμα 72, 74. Ιβέ., 78, 80. 

84, 88, 88, 20έ.. 90, 2έ., 
92, 94, 9έ.. 98, 1έ., 98.

100, 11έ., 104, βέ.. 106,
17έ., 108, 2έ., 110, 4έ.,
112. 13έ.,, 114, Ιέ., 118,
2έ., 120, βέ.. 122, 3έ.,
124, 5έ., 128, 3έ., 128,
2έ., 130, 10έ., 132, 3έ.,
134, 7έ., 138, 4έ., 140.
θέ.. 142, Ιέ., 144, Ιέ.,
150, 8έ., 152. Ιέ 158, Ιέ.,
158, βέ., 160, 20έ., 162,
3έ., 164, 5έ., 188, Ιέ.,
188, 170, Ιέ., 172, 174.
Ιέ., 17Θ, i*., 178, 7έ., 186,
190, 17έ., 192, 24έ., 194,
198, 3έ., 200, Ιέ., 202,
204, 208, 210, 212, 214,
4έ.. 218, βέ., 220, 3έ.,
222, 14έ., 224, 4έ., 226,
5έ.. 230, 2έ., 234, 2έ.,
2338. 12έ., 238, 2έ., 242,
244, 4έ., 248, βέ., 248,
5έ., 252, 254, 11 έ.. 258,
Ιέ.. 280, 282, βέ., 264,
3έ., 288, 13έ., 288, 2έ.,
270, Ιέ.. 272, 3έ., 274,
Ιέ.. 278, 3έ., 278. 3έ.,
280, 7έ., 282, 5έ., 286,
290, 10έ., 292, 3έ., 294,
2έ., 298, 7έ., 298, 9έ.,
300, 2έ., 302, 2έ., 304,
Ιέ., 308, 4έ., 308, Ιβέ..
310, 1 έ.. 312, 4έ., 314,
3έ., 320, 322, 4έ., 324,
βέ.. 328, 7έ., 328, Ιέ.,
332, Ιέ.. 334, 5έ., 336,
12έ., 344, 348, βέ., 348,
3έ., 350, 5έ., 352, Ιέ..
354, 5έ·, 358, 2έ., 380,
382, βέ., 384, 4έ., 388,
3έ.. 370. 2έ.. 402, 404,
408, 408. 410, 13έ., 4112,
2έ., 414, 422, 17έ., 438.
488, βέ., 488, 3έ.. 478,
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480, 494, 3έ. 496, 520,
24έ., 522, 2έ., 564, Ιέ.,
566. 570, 576, 594, 598,
608, 25έ., 612, 6141

Πνεύμα δγιον 70, 72, 74, 80,
84, 3έ., 86, 881, 90, βέ.,
92. 94, 98, 20έ., 102,
13έ., 104, 106, 110. 7έ.,
112, 6έ., 114, 116. 118,
0έ.. 120, 11έ., 122, 2έ.,
124, 128, 16έ., 132, 134,
2έ., 136, 140, 142, 7έ.,
144, Ιθέ., 146, 2έ., 148.

Ί2έ., 150, Ιέ. 154, 156,
7έ., 158, 160, 168, 174,
10έ., 176. 178, 186, 2έ.,
190, 192, 5έ., 194, 2έ.,
200, 6έ., 202, 5έ., 204,
206, 2έ., 210, 16., 214,
216, 218, 220, 222. 230,
234, 8έ., 236, 5έ., 238,
240, βέ.. 242, 7έ., 248,
9έ., 254, 256, 2έ., 258,
3έ., 264, 268, 276, βέ.,
278, 5έ., 280, βέ.. 284.
7έ., 286, 290, 22έ., 292, 7έ.,
294, 156., 296, 98. 302,
304, 10έ., 306, 11έ., 308,
310, 15έ., 316, 14έ., 318,
320, 196.. 322, 13έ., 324,
326, 328, 330, 3έ., 332,
334, 336, 34, 5έ., 846.
348, 14έ., 350, Ιέ., 352,
354, 356, 14έ., 358, Ιέ.,
360, 8έ., 364, 368, 400,
1έ., 404, 406, 408, 410,
414, 9έ.. 422, 426, 462.
466, 468, 522, 564, 10έ.,
688, 600, ι810, 612.

Πνεύμα θεΐον !266, 270.. 282,
318, 2έ., 324, 326, 330,
354. 370.

πόθος 404. 432, 444, 454, 496.

πολυθεία 116, 160.
πονηρία 68. 

προαγωγές 426. 
npoaipeoic 254, 484, 488, 500. 
Πρόκλος 500. 
προμήθεια 504, 5έ. 
πρόνοια 312, 20έ, 504, 576,

592, 594, 602, 26έ,' 804,
3έ. 606, 13έ, 608, 610.

πρόοδος 324, 328, 336, 500,
602.

προσευχή 44, 188, 494, 568,
576.

προσκόνησις 328. 
προσπάθεια 568. 
πρόσωπον 86, 104, 116, 140,

144, 156, 160, 164, 174.
274, 16έ, 278. 280, 282,
284, 848, 15έ, 350, 2έ, 408, 
498.

προφήτης. <ιι 80, 116, 180, 206, 
218, 280, 304, 334, 538,
574, 504, 808, 612.

Πυθαγόρας 518, 576.
Πόθων 576.
Πόρων 510.

Ρ

Ριχάρδος έπΙσκοπος Βοοπόρου 57 
Ρώμη 65, 86.
Ρώμη παλαιό 168.

Σ

Σάββατον 226, 228. 
οάρΕ 130. 192, 196, 16έ, 198, 

4έ, 202. 272,
Σατανάς 74, 614. 
σαφήνεια 288. 
οελήνη 582. 584, 4έ.
Σέξτος 510.
Σέρ6ος 23, 26, 44.
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Σήθ 104, 408. 
σιωπή 446. 
σκάνδαλον 452. 
σκήψις 468.
окбтос 486, 488, 490, 500, 

508, 528, 554, 578, 584.
σκοτία 78, 13έ.
Σόϊμος 220.
Σολομών 494.
σοφία 78, 188, 202, 204, 220,

298, 334, 430, 432, 5έ.
444, 450, 454, 472, 480,
482, 488, 488, 490, 502,
532, 544, 12έ, 550, 558,
570, 502, 23*.

Σοφία Αγία 33, 24, 27. 32. 
σταυρός 88.
Στέφανος Δουσάν 28, 29, 30. 
ουγκατάδασις 132. 
ούγχυοις 138, 180. 
συκοφαντία 458. 
σύλληψις 540. 
συλλογισμός 558, 582. 
σύμβολον 84, 84. 
συμμορία 588. 
συμφυία 154. 
συνάφεια 198. 
συνεδρΙαοις 28.
σύνεσις 204, 312, 382, 461. 

800.
Συργιάννης 21.
Σωκράτης 440, 488, 498, 500, 

518, 576.
Σωσθένιον 24.
Σωτήρ 196. 206, 208, 220, 298, 

304, 316.
σωτηρία 45, 52, 238, 538.

τ

τοπείνωοις 466. 
ταπςινότης 186. 
ταπεινοφροσύνη 492.

τελειότης 420. 
τελείωσις 45, 54. 
Τένεδος 29. 
τιμή 158.
Τούρκος, •οι 29, 30, 43.
τριάς 82, 88, 90, 106, 108,

110, 112, 116, 118, 144,
148, 154, 29έ, 17βί 204,
206, 218, 244, 294, 298,
308, 308, 318, 344, 350,
18έ, 352, 358, 368, 410,
412, 416, 420, 422, 466,
478, 540.

Τριάς άγΙα 278, 348, 358.
Τριθαλλός 30.
τύφος 184

сосо , 490.

Υ

ΰβρις 820.
υΙοθεσΙα 120.
ΥΙός 70, 16έ, 72, 9έ, 74, 78, βέ. 

80. 64. 88, 88 Ιβέ, 90, Ιέ, 
92, 19έ, 94. 4έ, 96, Ιέ, 
98, 2έ, 100, δέ, 102. 15έ, 
104, 8έ, 108, 20έ, 108, 
2έ, 110, 4έ, 112, 2έ, 114, 
2έ, 118, βέ, 120, 2έ, 122, 
Ιέ, 124 3έ, 128, 3έ. 128, 2έ 
130, 10έ, 132, βέ. 134, 3έ, 
138, 10έ, 140, 3έ,. 142, 
2έ, 144 2έ, 148, 2έ, 150, 
12έ, 152, 2έ, 154, 2έ. 158, 
Ιέ. 158, βέ, ΙβΟ. 162, 4έ. 
184, Ιέ, 168, 170, 4έ, 172, 
11 έ, 174, 1έ, 176, 4έ, 178, 
5έ, 180, 18έ, 188, 2έ. 188, 
βέ, 192, βέ, 196, 200, 24έ, 
202. 3έ, 204, 206, 210, 18έ, 
212, 12έ, 214, 3έ, 216, 218, 
2έ, 220, 2έ, 222, 14έ, 224, 
Ιέ, 266, 4έ, 228, 2έ, 230, 
4έ, 232, 16έ, 234, Ιέ. 23β.
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Ιέ. 238. 5έ. 240, 10έ.
242, 4έ, 244, 4έ. 246, ]1έ. 
248, 7έ. 252, 6έ. 254. Ιβέ, 
256, 38. 258. 2έ, 260, 20έ. 
262, 3έ. 264, 28έ. 266, 3έ, * 
288, Ιέ. 270. βέ, 274, 15έ.

. 278, 2έ, 278. 3έ. 280, 3έ,
284, 4έ, 
292, 3έ. 

294, 1 έ, 298, 8έ. 298, 3έ. 
300, Ιέ, 302, 304, Ιέ, 
308, 4έ. 308, 15έ, 310,
Ιέ. 312, 2έ, 314, 3έ. 318, 
2έ, 318, 320, 322, 3έ. 326, 
7έ, 328, Ιέ. 332, 8ο’ 334. 
3έ. 338, 344, 5έ. 346, 6έ, 
348, έ. 350, Ιέ. 352, Ιέ, 
354, 358, 5έ, 358, 2έ, 
360, Ιέ, 382, 3έ, 384, Ιέ. 
366, 4έ, 388, 370, 2έ. 398, 
400, 3έ, 402, 10έ. 408, 17έ, 
408, 410, Ιβέ. 412, 3έ, 
414, 2έ, 426, 462, 464, 466, 
8έ, 488, 2έ, 474, 478, Ιέ, 
520, 522, 2έ, 582, 584,
Ιέ, 588, 598, 20έ. 800, 
610, 614.

ΥΙός μονογενής 118, 7έ.
YI6c τοΟ θεού 82.
ιιΙότης 158, 282.
Ομνοι 512.
OnopCtc 544. 21 έ. 548, 24έ. 

548, 4έ. 550, 7έ. 584,
20έ, 590.

ύπόληφις 580.
ύηόσταοις 42, 50, 84, 67, 70, 

84. 88. 90. 98. 100, 106, 
108, 110, 112, 114, 116,
122, 128, 138, 140, 148, 
152, 154, 156. 156, 180,
184, 170, 172, 174, 178,
188. 192, 194, 200, 204,
218, 220, 230, 234, 240,

8έ, 144, 248, 288, 21 έ. 
270, 9έ, 272, 274, 276, 278, 
19έ, 280, 286, 292, 294, 
16έ, 298, 3έ, 302, 7έ. 308, 
28. 308, 312, 318, 320, 
324, 326, 332, 336, 344, 21 έ. 
346, 358, 382, 4έ, 388. 
388, 4έ, 370. 2έ, 272, 400, 
402, 410, 412, 414, 458, 
464, 488. 800.

Φ

φαιδρότης 338.
Φακραοής Γ. 43. 
φαντασία 194, 418, 482, 524, 

528, 818. 
φάσμα 818. 
φθόνος 448, 524. 
φθορά 530.
φιλανθρωπία 74, 132, 2έ, 152, 

226, 17έ, 430, 432, 452, 
454, 456, 3έ. 

φιλία 440.
Φιλόθεος Κόκκινος 30, 31, 32,

33. 39. 60.
φίλομάθεια 404, 444. , , 
φιλοσοφία 434, 452, 484, 522, 

568.
φιλοτιμία 442, 524.
Φοίβος 502. ,
ΦραγγΙσκος, έπΙσκοπος Χεροώ- 

νος, 57.
φρόνημα 98. 404, 488.
Φύαις 108, 110, 146, 158, 158, 

160, 164, 172, 178, 218, 
228. 242. 248, 20έ, 266. 
280, 296, 304, 4έ, 308, 810, 
14έ. 312, 12έ, 316, 322, 
344, 346, 356, 358, θέ, 362, 
388. 370, 400, 402. 410, 
412. 414, 420, 428, 464, 
504, 520. 530, 540. 542,
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544, 146, 550, 584, 588,
590, 592, 26, 594, 598,
26, 598. 16, 610, 612!, 76,
814, 126.
138, 140, 100, 162, 178,

180, 198, 202, 212, 214,
232, 234, 260, 208, 288,
302, 372, 418, 422, 424,
426, 444, 462, 468, 472,
484, 480, 488, 490, 492,
494, 496, 500, 36, 506,
518, 552, 572, 236, 574,
570, 504, 26, 590, 26, 612,
010.

Φώτιος 01, 02. 
φωτισμός 408, 574. 
φωτοχυσία 74.

X

χορό 204, 014.
χάρις 38, 42, 52, 08, 186, 102, 

130. 132, 164, 170, 200, 
218, 238, 252, 272, 302, 
304, 312, 320, 216. 322, 46, 
324, 330. 358, 300, 406, 
424, 438, 490, 494, 490, 
520, 504, 500, 000, 010, 
176, 012, 26, 014, 56, 018. 

χάρις θεοηοιός 008, 010, 014. 
χόριομα 202, 204, 56, 218, 220,

26. 228, 350, 370.

Χιόνες 30. 
χορηγία 294.
ΧοΟμνοι 23. 
χρηστότης 72, 204. 
χριστιανισμός 30. 
χριστιανός, -οΐ 180.
Χριστός 08. 78, 82. 84. 94, 96, 

26, 130, 134, 76. 158, 164, 
170, 182, 106, 192, 196,
198, 200, 238, 240, 26. 
242, 254, 26. 208, 270.
286, 272, 274, 304, 314,
320, 328, 334, 490, 492,
566, 574, 570, 588, 592,
612.

Ψ

Φευδοδιόνυσος 81, 86. 
ψεΟδος 406, 500, 504, 506. 
ψευδοδοξία 152, 184. 
ψυχαγωγία 478, 504. 
ψυχή 184, 190, 226, 198, 46, 

200, 218, 442, 492, 206, 
494, 498, 500, 106, 502, 
504, 06. 508, 544, 588, 
582, 584, 018.

Ω

ώραιότης 574.
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