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K. I. Δυοβουνιώτου

πατέρες μίαν και την αυτήν λέξιν προς δήλωσιν τής έκπορεύσεως καί πέμψεως
τοϋ αγίου Πνεύματος διακρίνουσι τάς δυο ταυτας προόδους τοΰ αγίου Πνεύ
ματος, ώς διακρίνουσι την ύπόστασιν καί ουσίαν εν τφ τριαδικφ Θεφ, εΐ καί
αί δύο αύται λέξεις συμπίπτουσι παρ’ αύτοϊς1.
Κατά ταΰτα ή διδασκαλία των νεωτέρων Λατίνων, καθ’ ήν τό πνεύμα
το άγιον εκπορεύεται εκ τοϋ Πατρός καί τοϋ Υίοΰ δεν δύναται νά στηριχθή
επί τής αγίας Γραφής καί τής διδασκαλίας τών Πατέρων τής εκκλησίας, τα
δέ γραφικά χωρία, «δν εγώ πέμψω ύμϊν», «έκ τοΰ έμοΰ λήψεται», «λάβετε
πνεύμα άγιον» καί «πνεύμα υιού», άτινα προσάγουσιν οί νεώτεροι Λατίνοι
πρός στήριξιν τής διδασκαλίας αυτών ούδέν άποδεικνύουσι, διότι δεν άναφέρονται εις τήν άΐδιον πρόοδον τού αγίου Πνεύματος, την έκπόρευσιν, άλλ’εϊς
την έν χρόνω, την πέμψιν.
Κατά τον ’Άνθιμον ή διαφορά μεταξύ τής ανατολικής καί δυτικής
εκκλησίας ως πρός τήν έκπόρευσιν τοΰ αγίου Πνεύματος έν τή άρχαιοτέρα
εκκλησία ήιο διαφορά λέξεων καί ούχί διδασκαλίας καί επομένως είναι
δυνατή καί ευκταία ή έ'νωσις τών δύο εκκλησιών.
Τοιοΰτον έν συντομία τό περιεχόμενον τού λόγου τούτου τού ’Ανθίμου,
έξ ού καταφαίνεται ή πολυμάθεια, ή κριτική δύναμις καί ή άντικειμενικότης
τού συγγαφέως. Ή ψύχραιμος έξέτασις τοΰ θέματος, ό σεβασμός πρός τήν
δυτικήν έκκλησίαν καί αϊ εύχαί, αί ειλικρινείς καί έγκάρδιοι, περί είρηνεύσεως τών δύο έκκλησιών άποδεικνύουσιν δτι ό συγγραφεύς τοΰ παρόντος
λόγου διέκειτο εύμενώς πρός τήν δυτικήν έκκλησίαν καί δεν κατεδιώκετο,
τουλάχιστον άπηνώς, ύπ’ αυτής διατελών πεφυλακισμένος έν λάκκφ καί έστερημένος τών πάντων. Ούτως έχόντων τών πραγμάτων πρέπει νά άρνηθώμεν
τήν υπό τού ’Ανθίμου συγγραφήν τού παρόντος λόγου ή νά θεωρήσω μεν
τήν περιγραφήν τών έν φυλακή κακώσεων αυτού ως ρητορικός ύπερβολάς
τού συγγραφέως τοΰ λόγου εις τον άγιον πατέρα ημών Άνθιμον, αρχιεπί
σκοπον ’Αθηνών, τον ομολογητήν; Τό δεύτερον, ώς νομίζω, είναι τό
δρθότερον.
Έκδίδων κατωτέρω τον ανέκδοτον τούτον λόγον τοΰ ’Ανθίμου, σημειώ
δτι σφάλματά τινα τού κειμένου, έλάχιστα, διώρθωσα νομίσας περιττόν νά
αναφέρω αυτά.

1 Επειδή έν τή Λατινική γλώσση τό substantia καί essentia είναι ταυτόσημα, δηλοΰσι δηλαδή άμφότερα ουσίαν, έπεκράτησεν έν τή δυτική εκκλησία περί τοΰ τριαδικού
Θεοΰ ό τύπος «μία ούσία έν τρισί προσώποις», έν άντιθέσει πρός τήν ανατολικήν, έν ή,
πρός άπόκρουσιν τοϋ Σαβελλιανισμοΰ, τοΰ έκλαμβάνοντος τό πρόσωπον έν τή έννοίρ
τοΰ προσωπείου, έπικρατεΐ ό τύπος «μία ούσία έν τρισίν ύποστάσεσιν».
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Ό ’Άνθιμος εν τφ λόγφ τοΰτφ συγκρίνων την γέννησιν τοΰ υίοΰ προς
την πρόοδον τοΰ αγίου Πνεύματος ευρίσκει δτι ως ή γέννησις τοΰ υίοΰ είναι
διττή, άΐδιος και εν χρόνφ (υπαρκτική καί μεταδοτική), οΰτω καί ή πρόοδος
τοΰ αγίου Πνεύματος, ώς δε ή άΐδιος γέννησις τοΰ υίοΰ προερχόμενη εκ μόνου
τοΰ Πατρός είναι ΰπέρχρονος καί υπέρ αιτίαν καί λόγον, ή δέ εν χρόνφ
προερχόμενη καί εκ τοΰ αγίου Πνεύματος είναι υπό χρόνον καί μετ’ α’ιτίας,
τής σωτηρίας δηλαδή ημών, οΰτω καί ή άΐδιος πρόοδος τοΰ αγίου Πνεύμα
τος, ήν ό Κύριος καλεΐ εκπόρευσιν, προερχόμενη εκ μόνου τοΰ Πατρός είναι
ΰπέρχρονος καί υπέρ αιτίαν καί λόγον, ή δέ έν χρόνφ προερχομένη καί εκ
τοΰ υίοΰ καί αΰτοΰ τοΰ αγίου Πνεύματος είναι υπό χρόνον καί μετ’ αιτίας,
τής διδασκαλίας δηλαδή τής άληθείας τοϊς μαθηταϊς, τής περί τοΰ Χριστοΰ
μαρτυρίας καί δόξης καί καθόλου τής σωτηρίας ημών.
Ή άΐδιος πρόοδος τοΰ αγίου Πνεύματος καλείται έν τή άγια Γραφή
καί υπό τών Ελλήνων πατέρων τής εκκλησίας έκπόρευσις, ή δέ έν χρόνφ
πέμψις καί άποστολή (προϊέναι, προέρχεσθαι, έκφαίνεσθαι, έκλάμπειν, άναπηγάζειν, πεφηνέναι, χορηγεΐσθαι, δίδοσθαι, πέμπεσθαι, άποστέλλεσθαι,
έκχεΐσθαι), διακρίνεται δέ ή έκπόρευσις τής πέμψεως, καθόσον ή έκπόρευσις
είναι ή υποστατική διάκρισις τοΰ αγίου Πνεύματος δηλοΰσα τον τρόπον
τής ΰπάρξεως αΰτοΰ. Οι Λατίνοι δμως πατέρες διά τό στενόν τής Λατι
νικής γλώσσης, μή έχοντες δύο διαφόρους λέξεις προς παράστασιν τών
δύο τούτων σαφώς άπ’ άλλήλων διακρινομένων προόδων τοΰ αγίου Πνεύ
ματος, μεταχειρίζονται μίαν καί τήν αυτήν λέξιν, δι’ ής δηλοΰσι τήν τε έκπόρευσιν καί πέμψιν τοΰ αγίου Πνεύματος1. Μεταχειριζόμενοι δμως οί Λατίνοι

πρός τόν ’Ιωσήφ Φιλάγρην, ή περιεχομένη έν τφ κώδικι 30 (C. 3.16) φύλ. 358β τής
Bibliotheca Angelica, εάν μή δυστυχώς έμενε κολοβή. Έν τέλει δηλαδή τοΰ φύλλου
358β περιέχεται ή ακόλουθος επιστολή τοΰ 'Ανθίμου πρός τόν ’Ιωσήφ.
«Τοΰ αΰτοΰ πρός τόν αυτόν ’Ιωσήφ επιστολή έκ τοΰ λάκκου.
Τίς μοι δώη τοϊς σοϊς, ώ μακάριε, καν μικρόν έφησΰήναι λόγοις; Ήθελον αν συνδεθήναί σοι έν οίς οίκείς όρεσιν ή σου λελυμένος οίκεϊν έν πόλει. Τί γάρ οϊει με πάσχειν,
έν οίς είμι μηδέ ομιλίας άπολαύων πνευματικής, δ δή καί τάς συμφοράς μάλλον πάντως
οίδε κουφίζειν. Τίς μοι σύμβουλος έσται χρηστός, έπεί ούχ ίκανώ τυχεΐν τοΰ Θεοΰ;
Σφοδρά μου ή ανάγκη, άπαράκλητος ή λύπη· τοΰ Θεοΰ με γάρ αίτοΰντος δίκας ού πατήρ
ούδ’ αδελφός ό παρακαλέσων έστίν. Οΐμοι, άδελφέ, δτι σώματι κατεκλείσθην ΰπό τήν
γην καί ή ψυχή μου έν "Λδου μυχοΐς θρηνεί, δτι τόν ήλιον». Δυστυχώς ή έπιστολή αΰτη
μένει κολοβή, διότι έν φύλλω 359“ περιέχεται άλλη ΰλη. Τό φύλ? ον 359“ άρχεται
«αληθεύει λέγων ό Σωτήρ δτι παρά τοΰ πατρός τοΰτο πέμπει, διότι παρά τοΰ πατρός
εκπορεύεται».
1 Ή διαφορά τής έννοιας τών ρημάτων έκπορεύεσθαι καί πέμπειν δέν δύναται νά
άποδοθή άκριβώς έν τή Αατινική διά τοΰ procedere καί mittere. Τοΰτο ίσως ήνάγκασε
τόν ΑύγουστΧνον νά μεταφράση τό έκπορεύεσθαι έν άντιθέσει πρός τό πέμπειν διά τοΰ
principaliter procedere.
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Έν τώ ύπ’ άριθμόν 30 (C. 3.16) κώδικι τής εν Ρώμη Bibliotheca
Angelica από φύλλου 1
2 352? - 358? ευρηται ανέκδοτος λόγος τοΰ ’Αθηνών
’Ανθίμου περί των προόδων τοΰ αγίου Πνεύματος υπό την επιγραφήν
«Λόγος τοΰ άγιωτάτου πατρός ημών Ανθίμου, αρχιεπισκόπου ’Αθηνών,
ΰπερτίμου κα'ι έξάρχου πάσης Ελλάδος και προέδρου Κρήτης, τοΰ νέου όμολογητοΰ, πρός τινα ’Ιωσήφ μοναχόν έκδοθεις έκ λάκκου, έταΐρον κα'ι συμπο
λίτην αΰτοΰ περί τών τοΰ αγίου Πνεύματος προόδων καί ως παρ’ έαυτοΰ
6 υιός οΰκ έχει τό Πνεΰμα, άλλα παρά τοΰ Πατρός, ό δέ επίλογος μετ’ ευχής
υπέρ ειρήνης καί ένώσεως τών εκκλησιών»3.
1 Έν τφ προηγούμενο) τόμφ τής Έπετηρίδος τής Εταιρείας τών Βυζαντινών Σπου
δών έξέδωκα τόν ανέκδοτον λόγον τοΰ 'Ανθίμου ’Αθηνών είς τήν γέννησιν τοΰ Χριστού
ύποσχεθείς τήν έκδοσιν καί τών λοιπών ανεκδότων έργων αΰτοΰ καί τών είς αυτόν άναφερομένων ώς καί τήν επί τή βάσει τούτων έξακρίβωσιν τών άφορώντων είς τόν βίον καί
τά συγγράμματα αΰτοΰ (τόμ. Ζ' τοΰ 1930 σ. 38 - 45.) Τήν ύπόσχεσιν ταύτην έκπληρών,
εκδίδω ενταύθα τόν ανέκδοτον λόγον τοΰ ’Ανθίμου περί τών προόδων τοΰ αγίου
Πνεύματος.
- Τό φύλλον 356“, περιέχον άλλην ύλην, έχει διαγραφή πιθανώς ύπό τοΰ γραφέως,
τό δέ 356β έχει μείνει άγραφον ούτως ώστε ή συνέχεια τοΰ φύλλου 355Ρ ευρηται έν τφ
φύλλφ 357“· Τό τέλος τοΰ διαγεγραμμένου φύλλου 356“ συμπίπτει πρός τήν αρχήν τοΰ
φύλλου 352β επομένως τό διαγεγραμμένον φύλλον 356“ περιέχει πιθανώς τά αύτά,
άπερ τό φύλλον 351?> οδτινος δυστυχώς δέν έχω φωτογραφικόν αποτύπωμα.
3
Έκ τής επιγραφής τοΰ λόγου τούτου πληροφορούμεθα ότι ό “Ανθιμος έγραψεν
αύτόν εύρισκόμενος έν Κρήτη έν τφ λάκκφ, τφ δεσμωτηρίφ, είς δν είχον φυλακίσει αύτόν
οί δυτικοί ένεκα τής μή προσδοχής ύπ’ αΰτοΰ τών δογμάτων αύτών, καί άπέστειλε πρός
τόν μοναχόν ’Ιωσήφ «έταΐρον καί συμπολίτην» αύτοΰ, δστις πιθανώτατα είναι ό ’Ιωσήφ
Φιλάγρης. Κατά ταΰτα ό “Ανθιμος ’Αθηνών ώς συμπολίτης ’Ιωσήφ τοΰ Φιλάγρη,
τοΰ έκ Κρήτης καταγομένου, ήτο Κρής. Καί έκ τούτου επομένως δύναται νά έξηγηΰή ή
ύπό τοΰ Οίκουμενκιοΰ Πατριάρχου μετά τήν ύπό τών Κρητών διό πρεσβείας αΐτησιν πρός
αύτόν άνάθεσις τής έκκλησίας τής Κρήτης είς τόν έν Κωνσταντινουπόλει διατρίβοντα
τότε ’Αθηνών “Ανθιμον. Περί τής έν λάκκφ φυλακίσεως τοΰ ’Αθηνών ’Ανθίμου παρέχει
ήμΐν πολυτίμους ειδήσεις ό ανέκδοτος λόγος τοΰ Κωνσταντινουπόλεως Νείλου (1379
-1387) «Είς τόν άγιον πατέρα ημών “Ανθιμον αρχιεπίσκοπον ’Αθηνών, τόν ομολογητήν»
ό περιεχόμενος έν τφ ύπ’ αριθμόν 243 κώδικι τών Παρισίων Coislin. φύλ. 191“ - 204 β·
Τάς ειδήσεις ταύτας Θά συνεπλήρου αύθεντικώς ή έπιστολή έκ λάκκου τοΰ ’Ανθίμου
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Λόγος τοϋ άγιωτάτου ηατρός ημών Άν&ίμου άρχιεπιακόπου Άϋ·ηνών,
νπερτίμου καί έξάρχου πάοης 'Ελλάδος και προέδρου Κρήτης, τοϋ
νέου όμολογητοϋ, πρός τινα ’Ιωσήφ μοναχόν έκδο&είς έκ λάκκου,
έταϊρον καί συμπολίτην αΰτοϋ

περί τών τοϋ άγιου Πνεύματος

προόδων και ώς παρ ’ έαυτοϋ ό υιός ούκ έ'χει το πνεϋμα, άλλά

5

παρά τοϋ πατρός, ό δ έπίλογος μετ’ εύχής ύπέρ ειρήνης καί ένώσεως τών έκκλησιών.

Καλώς έρευναν τάς Γραφάς ό Κύριος ένετείλατο και μή παροδικώς άναγινοισκειν αύτάς, ώς έν τή έρεύνη και επιστημονική τούτων άναγνώσει δυνα
τής ουσης εύρεθήναι τής αλήθειας, δΓ ής έπιτυχεΐν ήμΐν έστι ζωής αιωνίου.
Διττήν γάρ ήμΐν παραδείκνυσιν ώσπερ τήν τοΰ υίοΰ γέννησιν, οΰτω δή και
τήν τοΰ πνεύματος πρόοδον ό λόγος τής αγίας Γραφής- ώς γάρ άλλη μεν ή
έκ τοϋ Θεοΰ και πατρός γέννησις τοΰ υίοΰ, άλλη δέ ή έξ ανθρώπου, ήτοι τής
αειπάρθενου μητρός, και ή μέν κατά τήν θεότητα καί ΰπέρχρονος, ή δέ κατά
τήν σάρκα καί υπό χρόνον. Καί ή μέν ΰπέρχρονος υπέρ αιτίαν καί λόγον
ου γάρ έστι τοΰ λόγου λόγος ανώτερος, ώς ό θεολόγος φησί Γρηγόριος, δτι
ουδέ δύναταί τις εΰρεΐν ου ένεκα γεννάται ό υιός από τοΰ πατρός, δΓ αιτίαν
δέ ή υπό χρόνον, ήτις έστίν ή σωτηρία ημών. Καί έκείνη μέν ου πρός τινας,
ή αναίτιος, δτι μηδέ ήν τι τών δντων τώ Θεώ συναΐδιον, πρός τόν κόσμον
δ° αυτή καί τους ανθρώπους- ήμΐν γάρ έγεννήθη παιδίον καί ήμΐν έδόθη ό
προφήτης φησί. Καί ό Κύριος άμα καί άμφω τάς γεννήσεις αΰτοΰ ΰποδεικνΰς
ήμΐν έξήλθον, είπε, παρά τοΰ πατρός, ιδού ή μία, καί έλήλυθα εις τόν κό
σμον, ιδού ή ετέρα, ήτις καί πρός τόν κόσμον, τής άλλης μή πρός τινα ουσης.
Καί ή μέν έκ τοΰ πατρός, ούκ έκ τοΰ πνεύματος- έκ μόνου γάρ γεννάται τοΰ
πατρός ό υιός, ή δέ έκ τής μητρός καί έκ τοΰ πνεύματος, εί καί μή γεννητικώς, άλλά δημιουργικώς- διό καί έν τώ συμβόλφ τής πίστεως έκ πνεύματος
αγίου καί Μαρίας τής παρθένου αυτόν σαρκωθήναι όμολογοΰμεν. Τόν αυτόν
δή τρόπον έστίν ίδεΐν καί επί τοΰ πνεύματος τοΰ αγίου, άλλην μέν τήν έκ
Θεοΰ καί πατρός προΰπαρξιν αύτοΰ καί πρόοδον, ήν καί έκπόρευσιν ό Κύριος
ονομάζει, έτέραν δέ τήν αύτοΰ μετάδοσιν, ας καί τινες διαστέλλοντες τήν μέν
υπαρκτικήν, τήν δέ μεταδοτικήν ώνόμασαν. Ή μέν γάρ τούτων ΰπέρχρονος
έστιν, ή έκ τοΰ Θεοΰ καί πατρός τοΰ πνεύματος τοΰ αγίου πρός τό είναι έκπόρευσις, καί προ πάντων έστίν αιώνων ού γάρ ήν ποτέ, δτε ούκ έξεπορεύετο
πνεϋμα έκ τοΰ πατρός, άλλ’ήν αεί έκπορευτόν έξ αύτοΰ. Ύπό χρόνον δέ ή
τούτου μετάδοσις καί αποστολή- ιδού γάρ Ίωήλ ό προφήτης καί έσται,
φησίν, έν ταϊς έσχάταις ήμέραις έκχεώ από τοΰ πνεύματός μου. Καί ό Κύριος
ήμών ούκ έ'πεμψα, ούδέ πέμπω, άλλά πέμψω φησίν, δπερ χρόνου σημαντικόν
έστι μέλλοντος. Όμοιον δέ καί τό δταν έ'λθη καί τό εάν εγώ μή άπέλθω, ό
Επετηρις Εταιρείας Βυζαντ. Σπουαων,

£τος Η'.
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παράκλητος οΰκ έλεύσεται, εξ ών φανερόν υπό χρόνον είναι θα τέραν των
προόδων τοΰ πνεύματος αιωνίου θατέρας οΰσης. Καί ή μέν ΰπέρχρονος υπέρ
πάσαν αιτίαν και λόγον, έπεί οΰκ έστιν είπεΐν, ου ενεκα τό πνεύμα τό άγιον
εκπορεύεται από τοΰ πατρός, ή δε αποστολή αυτού δή τού πνεύματος αιτίαν
5 έχει δι’ ήν, ΐνα πάσαν διδάξη τοϊς μαθηταΐς την αλήθειαν, ΐνα άναγγείλη
πάντα αύτοΐς, δσα ούκ ήδύναντο βαστάζειν, δτε ό Κύριος παρών ωμίλει
αύτοϊς, Ϊνα μαρτυρήση περί Χριστού, καί δοξάση αυτόν. Καί ή μέν αναίτιος
καί ΰπέρχρονος εκ τού πατρός τοΰ πνεύματος ΰπαρξις ού τινι ουδέ πρός τινα
ή πρός μόνον τον ύ!όν, εν ω μένον ήν αεί, έχον μέντοι ιό είναι παρά τού
10 πατρός, πρός ’Αποστόλους δέ ή αποστολή, διό καί αυτός ό Κύριος πέμψειν
αυτό εϊπών προστίθησι τό ΰμιν καί Ίωήλ περί ταύτης προλέγει λέγων επί
πάσαν σάρκα, φησίν, έκχυθήναι από τού πνεύματος. Καί ή μέν υπαρκτική τοΰ
πνεύματος πρόοδος καί έκπόρευσις έκ μόνου έστίν τοΰ πατρός' πόθεν γάρ
άλλοθεν ό Κύριος έχει τό πνεύμα, καν οΰκ έκ μετοχής, άλλα μένον αεί έν αΰτω
1δ κατά φύσιν, οϊα καί κατά φύσιν υιός καί ου θέσει, εί μή παρά τοΰ πατρός
μόνου, ή δέ μεταδοτική πρόοδος καί αποστολή ου παρά μόνου έστί τοΰ
πατρός, αλλά καί εξ αυτού τοΰ υιού, έ'τι τε καί άπ’ αυτού τού πνεύματος· δρα
γάρ τί διατιθέμενος φησιν ό Κύριος, έπεί πρός τον εκούσιον καί αοίδιμον
θάνατον ήδη ή ώρα αυτού έλήλυθεν. Όταν δ" έ'λθη ό παράκλητος, οΰ'πω
20 τοίνυν ήλίίεν, έλεύσεται δέ, δταν βούληται ως δεσπότης άφ’ εαυτού- έπεί γάρ
μέλλει είπεΐν, ώς πέμψει. τούτο αΰτοΐς, Ϊνα μή νομίζωσι δούλον είναι προλαβών δείκνυσιν αυτού τήν δεσποτείαν καί φησιν, δταν έ'λθη, ως κύριον καί
αύτοδέσποτον. Είπών δέ αυτό παράκλητον δείκνυσιν όμοούσιον αύτφ καί
ίσότιμον. Καί ά'λλον δέ παράκλητόν φησιν αυτό αλλαχού χωρίζων αυτού τήν
25 ΰπόστασιν, ώσπερ δή καί διά τοΰ δταν έ'λθη, ά'λλον είναι παρ’ αυτόν τον ήδη
έλθόντα καθ’ ΰπόστασιν μαρτυρεί. Όράς δτι καί άφ’ εαυτού καί οΰκ από
τού υιού μόνου ή τού πατρός προέρχεται έπΐ τήν αποστολήν καί πάσαν σάρκα
τό πνεύμα. Μαθήση καίίαρώτερον τούτο από τής Ίωήλ προφητείας· τί γάρ ό
Θεός καί πατήρ έκεΐ φησι διά τοΰ προφήτου, οΰκ από τού πνεύματός μου
30 έκχεώ έπί πάσαν σάρκα; Οΰ τό πνεύμά μου είπεν έκχεώ, άλλ’ από τού πνεύ
ματός μου. Καί μην άμερές έστι τό πνεύμα τό άγιον κατ’ οΰσίαν καί έ'ν έστι
καθ’ ΰπόστασιν καί οΰ πολλά. Όθεν έστί νοήσαι τήν δωρεάν καί τήν χάριν
τοΰ παναγίου πνεύματος είναι τήν παρά τού πατρός έπηγγελμένην πάση
σαρκί' αυτή γάρ ή από τού πνεύματος χεομένη καί πνεύματα πληθυντικώς
35 έν πολλοΐς όνομαζομένη ώς τού Ήσαΐου έπαναπαύσεται επ’ αΰτόν επτά πνεύ
ματα, δ δή καί ό άγιος Γρηγόριος θεολόγων έν τφ εις τήν Πεντηκοστήν
αΰτού λόγφ ούτως ερμηνεύουν φησίν τάς ένεργείας τού πνεύματος πνεύματα
φιλεΐσθαι τφ Ήσαΐμ καλεΐν. Ό οΰν ό πατήρ διά τοΰ προφήτου έπηγγείλατο
έκχέειν από τού πνεύματος αΰτού έπί πάσαν σάρκα, τούτο ήν τό ήδη έκχυ*
40 θέν έπί τους ’Αποστόλους, καθώς καί Πέτρος αυτός εν ταΐς Πράξεσι μαρτυ-
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ρεΐ, δπερ έστίν ή τοΰ πνεύματος χάρις καί δωρεά, καθ’ ήν καί λέγεται έλθη
ό παράκλητος, ό αεί πανταχοΰ παρών καί τά πάντα πληρών. Κατά ταύτην
άρα καί ό Κύριος πέμψειν τον παράκλητον ύπισχνεΐτο, δς εκπορεύεται, τουτέστι την ίίπαρξιν έχει, παρά τοΰ πατρός μόνου, δθεν καί ό υιός. Καθάπερ οΰν
επί τοΰ Κυρίου τον αυτόν όμολογοΰμεν από τε τοΰ Θεοΰ καί πατρός αεί
γεννάσθαι καί από τής μητρός γεννηθήναι εν ήμέραις Ήρώδου καί οΰκ άλλον
καί άλλον, αλλά από μέν τοΰ πατρός κατά την θεότητα, από δέ τής μητρός
κατά την σάρκα, οΰτω δη καί επί τοΰ πνεύματος τοΰ αγίου τον αυτόν παρά
κλητον πιστεόομεν παρά τε τοΰ πατρός αεί έκπορεύεσθαι καί παρά τοΰ υίοΰ
πεμφθήναι εν χρόνφ. Άλλ’ Ικπορεΰεσθαι μέν από τοΰ πατρός, καθόσον έ'χει
παρ’ εκείνου την ίίπαρξιν, πεμφθήναι δέ παρά τοΰ υίοΰ καί έλθεΐν άφ’ έαυτοΰ κατά την έκχυθεΐσαν άπ’ αΰτοΰ τοΰ πνεύματος δωρεάν. Άλλ’ έπαναληπτέον τον λόγον, ως αν ίδωμεν προφητικώς προαναιροΰντα τον Κύριον τήν
άνακΰψασαν ήδη δόξαν περί τής άπ’ αΰτοΰ έκπορεύσεως τοΰ αγίου πνεύματος.
"Οταν δέ έ'λθη ό παράκλητος, δν εγώ πέμψω ΰμΐν παρά τοΰ πατρός. Όν εγώ
πέμψω· ει γάρ καί άφ’ έαυτοΰ μέλλει έλθεΐν ως αΰτοδέσποτον, άλλ οΰκ έ'ξω
τής έμής έλεύσεται γνώμης’ εν γάρ έμοΰ κάκείνου τό θέλημα, διό φημί εγώ
μέλλω πέμψειν αΰτό προς υμάς. Καί ϊνα μη τις άκοΰσας δτι πεμφθήσεται
παρ’ αΰτοΰ καί αΰτόν άρχήν καί αιτίαν είναι νομίση τοΰ πνεύματος κατά τον
πατέρα καί εκπορεΰεσθαι παρ’αΰτοΰ τό πνεΰμα καθώς άπό τοΰ πατρός προστίθησι τώ πέμψω τό παρά τοΰ πατρός, τουτέστιν ει καί πέμψω αΰτό ΰμΐν εγώ,
άλλ’ οΰ πέμψω παρ’ έμοΰ, άλλά παρά τοΰ πατρός- ει γάρ πέμψειν έ’μελλον αΰτό
παρ’έμοΰ, νΰν μάλλον ΰμΐν έδωκα αν αΰτό, προ τοΰ με άπελθεΐν, έτι ών συν
ΰμΐν, άλλ’ δταν έγώ άπέλθω προς τον πατέρα μου, τότε παρ’ έκείνου πέμψω ΰμΐν
αΰτό. Καί διατί δι’ έκείνου, Κύριε, πέμψεις ήμΐν τό πνεΰμά σου καί οΰ παρά
σαυτοΰ; Ότι παρά τοΰ πατρός, φησιν, έκπορεΰεται, τουτέστι παρ’έκείνου έ'χει
τήν ΰπαρξιν. Είπον δέ πέμψειν ΰμΐν τοΰτο έγώ δτι έγώ έρωτήσω καί παρακαλέσω τον πατέρα, δταν προς αΰτόν άπέλθω, κάκεΐνος ΰπ’ έμοΰ παρακινη
θείς πέμψει ΰμΐν αΰτό έν τφ όνόματί μου, Ένα μένη μεθ’ ΰμών εις τον αιώνα
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στολή έστιν ή έκπόρευσις, άλλά τρόπος ΰπάρξεως τοΰ πνεύματος, τό έκπορεΰεσθαι έκ τοΰ πατρός τό πνεΰμα μόνου τοΰ άγιου πνεύματος ΰποστατικόν
έστι γνώρισμα, τό δέ άπεστάλθαι οΰκ ίδιον τοΰ πνεύματος’ άπεστάλη γάρ
καί ό Κύριος καί οΰ παρά τοΰ πατρός μόνου, άλλά δη καί παρ’ αΰτοΰ τοΰ
πνεύματος· φησί γάρ ώς έκ προσώπου τοΰ υίοΰ ό προφήτης· Κύριος άπέ- 35
σταλκέ με καί τό πνεΰμα αΰτοΰ. ’Ιδού καί δ Κύριος άπεστάλθαι παρά
πατρός καί πνεύματος λέγεται, άλλ’ οΰκ έ'κ τίνος αΰτών έκπορεΰεται. Άλλο
ά'ρα άποστολή καί άλλο έκπόρευσις. "Ετι δτε άπεστάλη τό πνεΰμα παρά
πατρός καί υίοΰ, τότε καί άφ’ έαυτοΰ έλθεΐν λέγεται, ώς κύριον καί αΰτοδέ
σποτον, τό δέ έλθεΐν καί πατρί καί υίφ κοινόν. Ίδοΰ γάρ δ Κύριός φησιν, 40
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εγώ και δ πατήρ έλευσόμεθα, άλλ’ ούτε 6 υιός, οΰ'τε μην ό πατήρ εκ τίνος
εκπορεύεται' ώστε άλλο τό άπεστάλθαι καί έλθεϊν καί δίλλο τό έκπορεύεσθαι.
Έπί μέν γάρ έαυτοΰ ό Κτίριος τό πέμψω καί εν χρόνφ εϊρηκε μέλλοντι, ώς
οΰκ αεί αλλά ποτέ πεμπομένου τοΰ πνεύματος καί κοινόν τό πέμψειν
έαυτώ καί τφ πατρί ποιείται' πέμψειν γάρ φησιν αυτό δ πατήρ έν τφ όνόματί μου, έπί μόνου δέ τοΰ πατρός τό εκπορεΰεσθαι εϊρηκεν έκείνφ μόνφ
τήν προβολήν άποκληρώσας καί άναθείς τοΰ πνεύματος καί έν χρόνφ
ένεστώτι καί οΰκ έν μέλλοντι, ώς αεί τοΰ πνεύματος έκπορευομένου έκ τοΰ
πατρός καί μήτε παρελθόντος μήτε μέλλοντος χρόνου τό σΰνολον έκεΐ χώραν
έ'χοντος. Άλλα καί αυτός δ διπλασιασμός τής έκ συλλαβής καί έπί τοΰ ονό
ματος τοΰ πατρός καί έπί τής φωνής τοΰ πορεΰεσθαι κείμενος ικανός ήμΐν
δηλώσαι αυτήν τήν φυσικήν τοΰ πατρός ΰπαρξιν διά τοΰ έκ πατρός έκπορεΰεσθαι δείκνυσθαΐ' to γάρ παρά αντί τοΰ έκ οί πατέρες ώνόμασαν, διό
καί έν τφ τής ίεράς ημών πίστεως συμβόλφ τό έκ αντί τοΰ παρά έθηκαν τό
έκ τοΰ πατρός είπόντες έκπορευόμενον. Διά πολλών οΰν δειχθέντος δύο είναι
τάς προόδους τοΰ πνεύματος, μίαν μέν τό έξ αιτίας αΰτοΰ ΰφεστάναι καί
πώς έ'χειν τήν ΰπαρξιν, έφ’ ής καί μόνης ό Κύριος τήν φωνήν τής έκπορεύσεως εϊρηκεν, ήτις καί άπειρός έστιν ώς αιώνιος καί οΰχ έ'νεκά του, έπεί
υπέρ λόγον, καί ου πρός τι τών ό'ντων, εί μή τις εΐποι προς τον αεί δντα
υιόν, καί έκ μόνου τοΰ πατρός, άφ’ ου καί μόνου κατά φύσιν ό υιός έχει τό
πνεΰμα καί ιδία μόνου τοΰ πνεύματος δτι καί μόνον έστίν έκ τοΰ Θεοΰ καί
πατρός έκπορευτόν. Έτέραν δέ τήν πρός ημάς αΰτοΰ παρουσίαν καί έλευσιν
καί αποστολήν κατά τήν έκχυθεϊσαν άπ’ αΰτοΰ τοΰ πνεύματος δωρεάν, τήν
έπ’ έσχάτου γεγονυΐαν τών ημερών, άπαξ δ’ έλθόν τό πνεΰμα μένει μεθ’ημών
εις τον αιώνα, ή καί ένεκα τής σωτηρίας ημών έγένετο καί πρός τούς ’Απο
στόλους καί δι’ αΰτών έπί πάσαν σάρκα καί οΰκ από μόνου τοΰ πατρός,
αλλά δή καί από τοΰ υίοΰ καί άπ’ αΰτοΰ τοΰ αγίου πνεύματος καί οΰκ ιδία
μόνου τοΰ πνεύματος, έπεί καί δ υιός άπεστάλη, λέγει δέ καί τον πατέρα
έλεύσεσθαι μετ’ αΰτοΰ καί μονήν ποιήσειν παρά τοίς τηροΰσι τάς αΰτοΰ
έντολάς, δι’ ών πάντως φαίνεται τήν μέν έκ φύσεως είναι, τήν προαιώνιον,
τήν δ’ έν έσχάταις ήμέραις έκ προαιρέσεως. Οί μέν τήν Ελλάδα γλώσσαν
ήσκημένοι πατέρες τφ τε πλάτει καί κάλλει τής ιδίας γλώσσης καλώς διασαφοΰντες καί άπαγγέλλειν δυνάμενοι τό τής ψυχής αΰτών βούλημα καί περί
άμφοτέρων τών προόδων τοΰ πνεύματος ιδίως καί διακεκριμένος έθεολόγησαν, τήν μέν φωνήν τής έκπορεύσεως μόνη τή άνάρχφ τοΰ πατρός προόδφ
φυλάξαντες κατά τήν τοΰ Κυρίου φωνήν, δς ήμΐν πρώτος τής θεολογίας
έγεγόνει διδάσκαλος καί μόνφ τφ πατρί πανταχοΰ τήν αιτίαν δμολογοΰντες
τοΰ πνεύματος, άλλαις δέ φωναΐς πλουσίαις καί διαφόροις τήν πρός ημάς
κατά τήν αΰτοΰ δωρεάν καί χάριν παρουσίαν τοΰ πνεύματος άπαγγείλαντες
καί διά τοΰ υίοΰ καί παρά τοΰ υίοΰ ταύτας γεγονέναι διδάξαντες, οποίον έστι
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τό προϊέναι, τό προέρχεσθαι, το έκφαίνεσθαι, τό έκλάμπειν, τό άναπηγάζειν,
τό πεφηνέναι, τό χορηγεΐσθαι, τό δίδοσθαι, τό πέμπεσθαι, τό άποστέλλεσθαι,
τό έκχεΐσθαι καί τοιαΰτ’ ετερα, έφ’ ών τισι μέν πρόσκειται καί ήμίν, ενίοτε
δέ και νοείται έξωθεν- αύται γάρ αί φωναί πάσαι γράφονται παρά τώ>ν ήμετέρων αγίων πατέρων περί τοΰ αγίου πνεύματος απλώς επί τε τοΰ πατρός
και έπι τοΰ υίοΰ, ή δέ φωνή τής έκπορεΰσεως ως δηλοϋσα την εκ μόνου
τοΰ πατρός τοΰ πνεύματος ύπαρξιν ουδέποτε ευρηται έν πάσι τοίς των αγίων
συγγράμμασιν επί τοΰ υίοΰ. Οί δέ Ρωμαίοι πατέρες διά τό στενόν οίμαι τής
γλώττης διακεκριμένους ταΰτας τάς διαφόρους προόδους τοΰ πνεύματος παραδοΰναι μή δυνηθέντες ως περί μιας περί άμφοτέρων θεολογοΰσιν. “Οθεν
καί τή φωνή τής έκπορεΰσεως καί επί τοΰ υίοΰ τινες αυτών χρώνται άδιαφόρως. Καί νΰν ή τών Λατίνων εκκλησία παρ’ ημών άπαιτουμένη δείξαι ή
από τοΰ αγίου Ευαγγελίου ή από τών αγίων ’Αποστόλων ή από τών οικου
μενικών συνόδων καν μίαν γραφικήν μαρτυρίαν ρητώς λέγουσαν ότι εκπο
ρεύεται από τοΰ υίοΰ τό πνεΰμα τό άγιον καί μή έχοντες δείξαι, τό δν εγώ
πέμψω ύμίν προβάλλονται καί τό έκ τοΰ έμοΰ λήψεται καί τό εμφύσημα
καί τό πνεΰμα τοΰ υίοΰ καί ά'λλα τοιαΰτα, ών ούδέν τή έκπορεύσει εφαρμόζει
τοΰ πνεύματος. Τό μέν γάρ πέμψω περί τής έν χρόνφ προς ημάς παρου
σίας φησί τοΰ πνεύματος, τό δέ λήψεται καί αύτοΰ χρόνον σημαίνοντος
μέλλοντα έτι καί τίνος χάριν ό Κύριος αυτό εΐρηκεν ερμηνεύει λέγων πάντα
δσα έχει ό πατήρ έμά έστι, διά τούτο ειπον, έκ τον έμοΰ λαμβάνει καί άναγγελεΐ ύμίν. "Ο δέ 6 Κύριος λέγει, τοιοϋτόν έστιν, είπεν ό Κύριος περί εαυ
τού δτι ή διδαχή, ήν διδάσκω έγώ ύμίν, ούκ έστιν έμή, αλλά τοΰ πέμψαντός
με καί πάλιν άλλ’ έγώ ύμίν απ’ έμαυτοΰ ου λαλώ καί πάλιν α ήκουσα παρά
τοΰ πατρός μου, έκείνα είπον ύμίν καί έντολήν έλαβον τί εΐπω καί τί λαλήσω
καί τοιαΰτα ετερα. “Ινα ούν μή τις άκούσας τό έκ τοΰ έμοΰ λήψεται τό
πνεΰμα νομίση τον μέν υιόν από τοΰ πατρός λαμβάνειν, α λέγει, τό δέ
πνεΰμα μή παρά τοΰ πατρός, αλλά παρά τοΰ υίοΰ λαμβάνει, άπερ αν έλθόν
εΐποι, θεραπεύει τον λόγον καί φησιν, δθεν έλαβον έγώ άπερ λέγω, έκεΐθεν
καί τό πνεΰμα λήψεται άπερ έρεί προς υμάς. Είπον δέ λήψεσθαι αυτό έκ
τοΰ έμοΰ καί διδάξειν υμάς, έπεί εις έστιν ό λόγος καί μία ή διδαχή έμοΰ τε
καί τοΰ πατρός, καί άπερ είπον έγώ προς υμάς, τά αυτά κάκεΐνος έρεί. Τί δέ
προς τήν έκπόρευσιν ταϋτα, εί διότι έκ τοΰ υίοΰ λαμβάνει, έκπορεύεται έξ
έκείνου καί οί λαβόντες έκ τοΰ πληρώματος τοΰ Κυρίου ομοίως έσονται
έκπορευτοί από τοΰ Κυρίου καί τί πλέον έκείνων έχει τό πνεύμα- ούτω γάρ
φησιν ό ’Ιωάννης έκ τοΰ πληρώματος αύτοΰ ημείς πάντα έλάβομεν. Εί δέ
μή έκπορευτώς ούτοι τήν ύπαρξιν έχουσιν από τοΰ Κυρίου, ουδέ τό πνεύμα
έκπορεύεται άπ’ αύτοΰ, δτι λαμβάνει από τοΰ αύτοΰ. Πώς δ’ άν καί τό
έμφύσημα τό πνεΰμα τό άγιον νομίσει τις, δτι αύτός ό Κύριος είπε μή έλθεΐν
προς τούς μαθητάς τον παράκλητον, εί μή αύτός άπελθών πρός τον πατέρα
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παρ’ εκείνου πέμψει τούτον αύτοΐς. Άλλ’ ίσως αν εϊποι τις και μην αυτός
έμφυσήσας λάβετε φησι πνεύμα άγιον. Να! πνεύμα άγιον αληθώς είπεν
άρθρου χωρίς, δι’ ου δηλοϋται εν τι των χαρισμάτων τοΰ αγίου πνεύματος,
το λύειν και δεσμεΐν αμαρτίας, άλλ’ ούκ αυτός ό παράκλητος, α πνευματικά
5 χαρίσματα κοινά των τριών είσιν υποστάσεων και φυσικώς πρόσεισιν άε'ι
τώ Θεώ και κοινώς και άχωρίστως παρά τών τριών μεταδίδονται τοΐς
άξίοις τής αυτών μεταλήψεως. Άλλ’ οΰδ’ δτι πνεύμα υιού λέγεται, ανάγκη
είναι και έκ τού υιού, έπεί ου παν τό τίνος κα! έκ τίνος. ’Ιδού γάρ ό αδελφός
μου εμού μεν έστιν, άλλ’ ούκ εξ εμού κα! ό πατήρ μου εμού μέν έστιν,
10 άλλ’ ούκ εξ εμού κα! ό οικός μου κα! παν ό αν εϊποι τις. ”0 δέ έστιν έκ τίνος
τήν ύπαρξιν έχον, τούτο κα! αύτοΰ έστιν έξ άνάγκης, διό κα! ημείς μετά τών
πατέρων πνεύμα υιού λέγομεν, έκ τού υιού δέ ού λέγομεν δτι άλλο τό ειπεΐν
τοΰ υιού κα! άλλο τό έκ τοΰ υιού. Κα! τό πάντα δ’ όσα έχει ό πατήρ έμά
έστιν ομοίως ούδέν προς την έκπόρευσιν νοείται τού πνεύματος δτι περ!
15 τών φυσικών φησι κα! κοινών τοΐς τρισίν. Ει δ’ απλώς τό πάντα νοήσωμεν έν πάντων, ών έχει 6 πατήρ, κα! τό γεννάν κα! τό άναίτιον ομοίως.
Άλλ’ ούδέν τούτων έχει 6 υιός. Τοιούτόν έστι κα! τό προβάλλειν. "Εχει
οΰν κα! πάντα τά φυσικά, δσα έχει ό πατήρ, κα! ούτε γεννά ούτε προβάλλει.
Διά τούτο είπον δτι άπαιτούμενοι παρ’ ημών καν μίαν γραφικήν μαρτυρίαν
20 άπό τών θεοπνεύστων Γραφών κα! μηδέν έχοντες προβάλλονται ταύτα ούδέν
τή έκπορεύσει τού πνεύματος έφαρμόζοντα καταφεύγουσί τε προς τούς 'Ρω
μαίους πατέρας κοινήν ποιουμένους τήν φωνήν τής έκπορεύσεως κα! άμφοτέραις ταΐς προόδοις τού πνεύματος. Ού μήν άλλά κα! προς τούς ήμετέρους
κα! “Ελληνας, έν οίς περ! τής προς ημάς τού πνεύματος παρουσίας έθεολό25 γησαν. Άλλ’ ημείς κα! ταΐς τών 'Ρωμαίων πατέρων φωναΐς θεολόγον κα!
ομολογητήν έρμηνέα καί έξηγητήν έπιστήσαντες καί χεΐρα κα! γλώτταν υπέρ
τής εύσεβείας έκτετμημένον μετ’ έκείνου ως έκεΐνος ταύτας δεξόμεθα μηδόλως
τον υιόν αίτιον τού πνεύματος έννοήσαντος κα! ταΐς τών Ελλήνων πατέρων
ρήσεσι συμφωνήσομεν μόνην πηγήν κα! μόνον αίτιον τον πατέρα κα! φρο30 νοΰντες κα! όμολογούντες τού τε υιού μόνου και μόνου πνεύματος, έπεί
κα! μόνος ό υιός γεννάται έξ αύτού μόνου κα! παρ’ αύτοΰ μόνου τοΰ
πατρός μόνον τό πνεύμα τό άγιον έκπορεύεται. Ει γάρ καί φησι προϊέναι
κα! προέρχεσθαι κα! δίδοσθαι κα! πέμπεσθαι κα! άποστέλλεσθαι καί έκλάμπειν κα! έκχεΐσθαι κα! έκφαίνεσθαι κα! πεφηνέναι κα! άναπηγάζειν κα! χορη35 γεΐσθαι διά τού υιού κα! παρά τού υΙού ήμΐν τό πνεύμα τό άγιον, περ! τής
προς ημάς τού πνεύματος παρουσίας ταύτα λέγουσι κα! ΐνα τό συναφές τής
ουσίας υιού κα! πνεύματος δείξωσι τοΐς τι ξένον τής θεότητας τό πνεύμα
φρονούσιν, ει κα! τάχα δοκοϋσιν εύσεβεΐν περ! τον υΙόν, και τοΐς Θεόν μέν
τό πνεύμα όμολογούσι, τον δέ Χριστόν ψιλόν άνθρωπον οιομένοις κα! ως
40 ξένφ κα! άλλυτρίω τής ιδίας φύσεως τω άγίω Πνεύματι χρώμενον τάς θεο-
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σημίας τελοϋντα' προς γάρ εκείνους οί πατέρες άγωνιζόμενοι εκ τής ιδίας
φύσεως τό πνεύμα χορηγείν ήμίν εφασαν τον υιόν άμα μέν τφ υίφ τό πνεύμα
δεικνύντες όμοψυές, αμα δε καί τφ πνεύματι όμοούσιον κατά την θεότητα
τον Χριστόν, ούκουν αίτιον ή μείζονα τού πνεύματος τον υιόν. Καί σκοπώ μεν ήμεΐς εις όσην καταστάντες οι πατέρες ανάγκην ούδείς ποτέ τετόλμηκεν 5
είπεΐν έκπορεύεσθαι παρά τού υιού τό πνεύμα καί σφόδρα γε είδότες την
φωνήν ταύτην τής έκπορεύσεως επί μόνης τής υπαρκτικής προόδου τοΰ
πνεύματος είρημένην παρά τού Σωτήρος καί μόνφ τφ πατρί τηρουμένην.
Καί οί 'Ρωμαίοι δέ πατέρες τό αυτό τοΐς ήμετέροις έσκόπουν ώστε καί τό
πνεύμα συμφυές τφ υίφ δεΐξαι θεω καί τφ πατρί ΐσφ προαποδεδειγμένφ, 10
καί αύθις τον Χριστόν ως ίδιου καί ούκ άλλοτρίου κατά τον τής ουσίας
λόγον τφ πνεύμαη τάς θεοσημίας τελεΐν. Εί δέ τις καί τάς βίβλους αυτών
ακριβέστερου εξετάσει καί την γλώσσαν εκείνων είδώς, εύροι αν αυτούς συμφθεγγομένους τοΐς ήμετέροις κατά πάντα πατράσι καί μόνην τον πατέρα
πηγήν καί ρίζαν καί αρχήν καί αιτίαν τής τε τού υιού ύποστάσεως καί τής 15
έν αύτώ τού πνεύματος ύπάρξεως δι’ ά'λλων φωνών θεολογοΰντας. ’Αλλά
καί τούς σήμερον ζώντας σοφούς τών 'Ρωμαίων εί έρωτήσαιμεν πόθεν ό
υιός τό ύπάρχειν έχει άφ’ εαυτού ή παρά τοΰ πατρός, ούδείς αν αυτών εΐποι
άφ’ εαυτού, πάντες δέ παρά τού πατρός. Εί δέ τό είναι άφ’ εαυτού ούκ έχει,
αλλά παρά τού πατρός μόνου, δήλον ώς καί πανθ’ όσα έχει παρά μόνου τού 20
πατρός έχει. Έχων δέ μέντοι έν αύτώ καί τό συμφυές αύτώ πνεύμα άλλοις
μεν αύτό παρ’ εαυτού καί τού πατρός δίδωσι καί πέμπει καί προχεΐ κσί
χορηγεί καί έκλάμπει καί έκφαίνει καί φανεροί καί πρόεισι καί παν ό αν
βούλοιο, όταν βούληται, ών ούδέν ήμίν ικανοί δηλώσαι τον τρόπον πώς τό
πνεύμα τήν ΰπαρξιν έχει. Αύτός δέ ού καί παρ’ εαυτού τούτο, αλλά παρά μόνου 25
τού πατρός προς αυτόν έκπορευόμενον έχει, όπερ έστίν ό ήμέτερος λόγος καί
ό τρόπος τής ύπάρξεως, ό ίδιάζων τοΰ πνεύματος, δς μή συγγεννώμενον τφ
γεννωμένφ υίφ παρά τού πατρός τό έν αύτφ έχώρισεν αεί μένον άγιον
πνεύμα δείκνυσιν, δν καί διά τής φωνής τοΰ έκπορεύεσθαι ή αύτοσοφία καί
αύτοαλήθεια ημάς έδίδαξε. Διό καί μόνφ τφ πατρί ιδία τήν φωνήν ταύτην 30
τής έκπορεύσεως αφιέρωσε τό δώσω καί τό πέμψω καί τάλλα κοινά έαυτώ
καί τφ πατρί ποιησάμενος, ως αν ήμεΐς μάθωμεν ώς όπερ αύτό ήμίν δίδωσι
πνεύμα ού παρ’ αύτού τήν ύπόστασιν έχει, αλλά παρ’ έκείνου μόνου, έξ ού
καί αύτός ύφίσταται. Καί έκείνος γενόμενος αίτιον καί αυτού τού είναι τφ
υίφ καί ών έχει καί μεταδίδωσιν άλλοις. Ούτω τήν φωνήν τής έκπορεύσεως 35
οί τε θείοι ’Απόστολοι καί αί οικουμενικοί τών συνόδων καί οί καθ’ έκαστον
"Ελληνες πατέρες νοήσαντες συμφώνως τφ Θεω καί διδασκάλφ έπί μόνου
τού τρόπου τού είναι τοΰ πνεύματος καί πώς καί πόθεν έχων τό πνεύμα ό
υίός μεταδίδωσι, τφ πατρί μόνφ πάντες ιδία άνέθεντο, άλλαις ώς ε’ίρηται
φωναΐς τήν παρά τού πατρός καί υιού προς ημάς παρουσίαν τού πνεύματος 40
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διαφόρως σημάναντες καί τό συμφυές υί,οϋ και πνεύματος δείξαντες. Διό και
ει πάσας τις τάς ήμετέρας έξετάσειε βίβλους, ούδαμοΰ επί τοΰ υίοΰ την φωνήν
αν εΰροιτο ταΰτην, εί μή που τις ρήσις παρά 'Ρωμαίοις εύρεθείη προς την
εκείνων γλώσσαν μετενηνεγμένη καί διά τό τής γλώσσης στενόν τάς διαφό5 ρους τών πατέρων φωνάς, αΐ δηλοϋσι την προς ημάς παρουσίαν τοΰ πνεύ
ματος καί τό συμφυές τών προσώπων υίοΰ ^αί πνεύματος, προς την φωνήν
τής έκπορεΰσεως μετήνεγκεν ό τυχών τις. Άλλα μή μέμψοιτό τις ήμΐν στένωσιν κατηγοροΰσι τής γλώττης- οΰ γάρ τής σοφίας άπτόμεθα τών 'Ρωμαίων,
καθ’ ήν οΰδέν τοΐς παλαιοΐς Έλλησί τι πλέον αυτών έ'χειν άφήκαν. Δείξομεν
10 αυτούς γάρ έν οίς άν τι μεταγλωττίσαιεν από τής ήμετέρας προς τά εκείνων
ως περιττά παρατρέχειν τά άρθρα καί ά μετά τών άρθρων ημείς άπαγγέλλομεν, εκείνα απαγγέλλονται άνευ άρθρων. Τοΰτο δέ δήλον έσται από τοΰ
συμβόλου τής πίστεως· λέγομεν γάρ ημείς πιστεΰειν καί εις έ'να Κύριον
Ίησοΰν Χριστόν τον υιόν τοΰ Θεοΰ τον μονογενή, αυτοί τό τον καί τό τοΰ
15 παραλείποντες, ούτω προφέρουσιν υιόν Θεοΰ μονογενή καί έν πάσιν ομοίως.
Τοΰτο δέ ου τής γνώμης αυτών έγκλημα, αλλά τής γλώττης, ών ούδεμία
φροντίς ήμΐν. Τέλος δέ ήμεΐς διαφόρως νοοΰμεν τά τε μετά τών άρθρων
απαγγελλόμενα καί α τών άρθρων χωρίς έν τε ταΐς κοιναΐς όμιλίαις καί ταΐς
άγίαις Γραφαΐς' μετά γάρ τοΰ άρθρου ώρισμένον τι περιγράφομεν, δίχα δέ
20 άρθρου αόριστόν τι καί τών πολλών έν, οίον φέρε είπεΐν άνθρωπός τις διαταττόμενος γράφει ως άφίημι τφδε τφ άνθρά)πω βιβλίον ή ίμάτιον ή τι
έτερον, οθεν ούδέν δικαιούται ό τό βιβλίον ληψόμενος τόδε ή τόδε τό βιβλίον
λαμβάνειν, άλλ’ δ αν τΰχοι. Διό δέ μάλλον τούτου εμνήσθημεν, ό Κύριος έν
τοΐς Εύαγγελίοις φησί περί τοΰ αγίου πνεύματος ούτωσίν έκ τοΰ έμοΰ λήψε25 ται καί άναγγελεΐ ύμΐν, οί δέ από τής Έλληνίδος προς τήν Ρωμαίων γλώσ
σαν μεταφέροντες τήν Γραφήν ούκ έκ τοΰ έμοΰ γράφουσιν, άλλ’ έξ έμοΰ,
δτι τό τοΰ άρθρον έκείνη ή γλώσσα ου δέχεται. Όπόσον δέ διαφέρει τό έξ
έμοΰ τοΰ έκ τοΰ έμοΰ ούδένα οίμαι τών τήν ήμετέραν καί Ελλήνων σοφίαν
καν έκ μέρους είδότων λανθάνειν κείμενον γάρ τό τοΰ κτητικήν πρόδηλον
30 δείκνυσιν τήν έμοΰ αντωνυμίαν καί ού πρωτότυπον. "Οθεν αύτίκα νοείται ή
έκ τοΰ έμοΰ πατρός ή έκ τοΰ έμοΰ λόγου ή έκ τοΰ έμοΰ θησαυρού. Τό δέ
έξ έμοΰ χώραν έχει νοεΐσθαι τό τοΰ λέγοντος πρόσωπον αμφιβόλου τής
αντωνυμίας κειμένης, διό ποτέ ένδέχεται καί τήν έννοιαν έν ταΐς μεταγλωττίσεσι φθείρεσθαι. Εί δέ τις καί τον εις τον μέγαν ’Αθανάσιον έπιτάφιον
35 τοΰ Θεολόγου έξακριβώσαιτο λόγον, εύρήσει ώς οί Ρωμαίοι τό αυτό νοοΰσι
σημαινόμενον έχειν ΰπόστασιν καί ουσίαν, δπερ μεγάλην έκίνει ζάλην έν
ταΐς έκκλησίαις. "Ελληνες γάρ τρεις ώμολόγουν τάς τής θεότητος υποστάσεις
καί μίαν τήν ουσίαν, οί δέ Ρωμαίοι μίαν μέν ΰπόστασιν καί μίαν ουσίαν
έλεγον τον Θεόν, τρία δέ πρόσωπα- δθεν ό μέγας ’Αθανάσιος είδώς μίαν
40 ούσαν καί ευσεβή τών γλωσσών άμφοτέρων τήν έννοιαν συμβιβάζει τάς
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εκκλησίας πείσας άπαντας μή ταΐς λέξεσι προσέχειν αλλά τώ νφ' ο καί νϋν ό
Θεός τη πανσόφω αυτού προνοία οίκονομήσοι καί μή εις τέλος την έν τή
οικουμένη αγίαν αυτοϋ καθολικήν καί άποστολικήν εκκλησίαν σχίζεσθαι καί
μερίζεσθαι καταλίποι.
Κύριε ’Ιησού Χριστέ, ό τον μόνον άγέννητον Θεόν καί αίτιον σόν είναι
πατέρα κατά φΰσιν ήμΐν γνωρίσας καί ά'λλον τε είναι κατά σέ παράκλητον
τό πνεύμα τό άγιον ημάς διδάξας καί μήτε άγέννητον, ώς 6 πατήρ, μήτε ώς
συ γεννητόν, άλλ’ έκπορευτόν εκ τοϋ πατρός καί μόνου δ'τι μή καί παρά σοϋ
τήν ύπαρξιν αυτό σχεΐν ήμΐν παραδούς καί μόνον αίτιον καί μόνην πηγήν
τής σής καί τοϋ σοΰ πνεύματος υπερουσίου θεότητος καί έκατέρου μόνον τον
σόν πατέρα ήμΐν δηλώσας, εν οίς μήτε σαυτόν εκ τοϋ πνεύματος τό είναι
έ'χειν κατά τήν ύπέρχρονόν σου γέννησιν, μήτε τό πνεύμα παρά σοΰ έκπορεΰεσθαι κατά τήν προαιώνιον πρόοδον έν ταΐς γραφαΐς σου ταΐς θείαις
ήμάς έφώτισας, εΐ καί εν έσχάταις ήμέραις αυτό σε καί ό πατήρ εις τον
κόσμον άπέστειλε δι’ ήμάς καί τήν ήμετέραν σωτηρίαν είδος ήτοι φυσιν
άνθρώπου άναλαβόμενον καί συ τούτο παρά τού πατρός τοΐς’Αποστόλοις σου
έπεμψας γλωσσών εν εΐδει πύρινων καί όμοιώματι, ΐνα αυτούς διδάξη πάσαν
τήν άλήθειαν, μηκέτι παρίδης σχιζομένην τήν εκκλησίαν σου, άλλ’ έπίβλεψον
έξ ούρανοΰ καί ίδε καί έπίσκεψαι τήν άμπελον ταΰτην καί κατάρτισαι αυτήν,
ήν έφυτευσας, ή δεξιά συ τού Θεού καί πατρός, καί δός αυτή τήν άγάπην σου
καί δός αυτή τήν ειρήνην σου καί δός ήμΐν έν ένί στόματι καί μια καρδία
δοξάζειν καί όμολογεΐν καί πιστεύειν μή άλλως άλλ’ ή ως αυτός ήμΐν θεολογήσας παρέδωκας καί ως οί ’Απόστολοί σου έδίδαξαν καί οί μάρτυρές σου
(ομολόγησαν καί ως οί μακάριοι καί θείοι πατέρες ήμών συμφώνως έν ταΐς
οίκουμενικαΐς συνόδοις ώρίσαντο δτι έν σοί μόνφ καθ’ύπόστασιν ή θεότης
ήνώθη τή άνθρωπότητι καί σύ μόνος έν ούρανφ καί γή μίαν συνεκρότησας
έκκλησίαν καί σύ μόνος οΐα περ λίθος άκρογωνιαΐος τούς δύο λαούς εις ένα
συνήψας καί τούτο σύ μόνος δύνασαι καί σοι τήν δόξαν άναπέμπομεν σύν
τφ άνάρχφ σου πατρί καί τω παναγίφ καί άγαθφ καί ζωοποιφ σου πνεόματι
νϋν καί άεί καί εις τούς αιώνας τών αιώνων.
Κ. I. ΔΥΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ
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