
ΚΡΙΣΙΣ ΠΚΡΙ ΤΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΑΙΓΥΙ11ΊΟΥ

Περί τοΰ βίου καί των συγγραμμάτων τοϋ κατά τον τέταρτον μετά 

Χριστόν αιώνα άκμάσαντος Μακαρίου τοΰ Αιγυπτίου δαψιλείς είδήσεις 
παρέχουσιν ήμΐν τά προλεγόμενα τής έκδόσεαις των συγγραμμάτων αύτοΰ έν 
τή πατρολογία τοϋ Migne ι) καί τά σχετικά περί τοΰ Μακαρίου έργα καί 
δή αί αυτοτελείς περί αύτοΰ μονογραφίαι 2).

Έν τώ δπ’ αριθμόν 1267 χειρογράφω τής βιβλιοθήκης τοΰ ήμετέρου 
Πανεπιστημίου υπάρχει σύντομός τις διατριβή περιέχουσα κρίσιν περί τών 
συγγραμμάτων τοΰ Μακαρίου υπό την επιγραφήν «Έπίκρισις εις τό έπι- 
γραφόμενον Μακαρίω τώ Αίγυπτίω έγχειρίδιον, έξελέγχουσα αυτό ώς νό- 
θον ». Ή έπίκρισις αυτή εινε αξία Ιδίας μελέτης καί σπουδής ένεκα τής 
οξείας κριτικής, ήν εφαρμόζει επί τών έργων τοΰ Μακαρίου, κριτικής, ήν 
σπανίως εδρίσκομεν εν τή ανατολική έκκλησίφ τής εποχής, καθ’ ήν συν- 
εγράφη αϋτη. Βεβαίως δεν δύναταί τις νά δεχθή ως δρθάς πάσας τός 
παρατηρήσεις τοΰ συγγραφέως τής έπικρίσεως ταύτης, έν τοΰτοις δέν δυ- 
ναταί τις εί μη νά έκπλαχή καί θαυμάση τον τρόπον καί την ελευθερίαν 
τής άσκήσεως τής κριτικής καί άποδώση τφ συγγράφει αυτής τον πρέ
ποντα έπαινον.

I

Τό ύπ’ αριθμόν 1297 χειρόγραφον τής βιβλιοθήκης τοΰ ήμετέρου Παν
επιστημίου άποιελοΰμενον εκ φύλλων 131 ήτοι σελίδων ήριθμημένων 262

’) Τόμ. 34.
2) Πρ6λ. Patrologie von Otto Bardenhewer έκδ. 1910 σελ. 221 καί έξης καί 

έν τφ προτεσταντικφ καί καθολικφ έγκυκλοπαιδικφ θεολογικφ λεξικφ έν λέξει Maca
rius τά άφορώντα εις τον βίον καί τά συγγράμματα τοϋ Μακαρίου τοΰ Αιγυπτίου καί 
την σχετικήν πρός αυτόν φιλολογίαν, έκ δέ τών ήμετέρων την Φιλολογικήν καί κριτι
κήν ιστορίαν τοϋ Κ. Κοντογόνου [ τομ. ί5’. σελ. 497 έ. ] καί τήν Ιστορικήν διδασκα
λίαν τών πατέρων τής εκκλησίας τοΰ Φιλαρέτου, κατά μετάφρασιν Βεοφύζου Παγίδα» 
[τοα. Β'. σελ. 337 έ.] Ποβλ. έτι L. Villecourt, La date et l’origiiie des «Homilies 
spirituelles » attributes a Maeaire. Comptes rendus des seances de l’Acade- 
mie des Inscriptions et Belles - Lettres. Juin — Aotit καί Theol. Revue 19 
(1920 σ. 324) A. Jiilicher, Geheiligte Ketzer έν Protest, Monatsh. (5 — 6 τοϋ 1921 
σελ, 65— 75).
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μήκους 0,24 καί πλάτους 0,17, εγράφη τφ 1783, ως γίνεται δήλον εκ τοΰ 
προτασσόμενου ακολούθου ποιήματος·

Έν ετει τφ χιλιοατφ τών εκατόν έπτάδι 

τφ τρίτω δγδοηκοοτφ και τον μηνός εϊκάδι 

έλαφηβολιών δ’ δ μην, δπερ και εν τω τελεί 

της βίβλον ταύτης γέγραπται, ίδέτω δστις θέλει 

αυτή ή βίβλος γέγραπται παρά τον Πνλαιμένου,

Σπαρτιάτου νηφάλιου τε τουπίκλην καλούμενου » κ.τ.λ

καί τής ακολούθου έν σελίδι 139 σημειώσεως:

ιαιρπγ ’Ελαφηδολιώνος εϊκάδι 

εν Βονκουρεστίω της Δακίας»

Τό περιεχόμενον τοΰ χειρογράφου τοΰτου εινε τό ακόλουθον
1. (σελ. 1 — 139) « Ευσταθίου καθ’ Ύσμινίαν καί 'Υσμίνην δράμα».
2. (σελ 141—155) «Έπίκρισις εις τό έπιγραφόμενον Μακαρίφ τφ 

Αιγυπτίφ εγχειρίδιου εξελέγχουσα αυτό ως νόθον».
3. (σελ. 155 —164) «Εις τό περί παίδων αγωγής τοΰ Πλουτάρχου 

επιθεωρήματά τινα ».

4. (σελ. 165—217) « Παράφράσις τής τοΰ 'Ομήρου Ίλιάδος παρά 
Νεοφύτου ίεροδιακόνου ».

5. (σελ. 221 — 259) «Περί ποσότητος δίχρονων».
6. (σελ. 260—261). Τεμάχιον άνευ επιγραφής περιέχον σύντομον 

«ερμηνείαν εις τό εν άλλήλοις καί παρ’ άλλήλοις λεχθέν υπό Γρηγορίου 

τοΰ Θεολόγου έν τω τοΰ μεγάλου Βασιλείου επιταφίω λόγφ ».
Τών έργων τούτων, τό πρώτον είνε τό γνωστόν δράμα τοΰ Ευσταθίου 

ή Ευμαθίου τοΰ Μακρεμβολίτου, οπερ έχει ήδη τυποις έκδοτθή. J) Τό 
δεύτερον ευρηται καί έν άλλοις χειρογράφοις, ών αξιομνημόνευτου εινε τό 
ΰπ αριθμόν 6026 τοΰ καταλόγου τών χειρογράφων τοΰ ”Αθωνος τοΰ 
Λάμπρου ως άποδίδον αυτό εις τον Νεόφυτον τον διδάσκαλον «Εις τό 
Μακαρίου τοΰ Αιγυπτίου εγχειρίδιου έπίκρισις τοΰ Νεοφίίτου διδ[ασκάλου] 
μετά ιδιοχείρων διορθώσεων». Τό τρίτον ευρηται καί έν άλλοις χειρογρά- 
φοις, έ'πεται δέ συνήθως τής έξηγήσεως εις τό περί παίδα>ν αγωγής τοΰ 
Πλουτάρχου τοΰ Νεοφύτου τοΰ Καυσοκαλυβίτου, * 2) έξ οΰ ήδυνατό τις νά
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’) Πρ6λ. Κοουμβάχεο 'Iσιορ, τής βυζ. λογοτεχνίας κατά μετάφρ. Σωτηριάδον 
τόμ. Β' σελ. 729 έ.

2) Πρ6λ. τό ύπ’ αριθμόν 651 χειρόγραφον τοΰ καταλόγου τοΰ Litzica, σελ. 36.5 
«Έξήγησις εις τό περί παίδων αγωγής τοΰ σοφωτάτου διδασκάλου κυρίου κυρίου
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συμπεράνη δη και τά έπιθεωρήματα εις τό περί παίδων αγωγής τοΰ 
Πλουτάρχου έ'χουσι γραφή υπό τοϋ αύτοΰ Νεοφύτου. Τό τέταρτον εΰρηιαι 
επίσης καί εν άλλοις χειρογράφοις αποδιδόμενου εις τον Νεόφυτον τον 
ίεροδιάκονον. ') Τό ηέμπτον εινε μέρος γραμματικής πραγματευόμενου περί 
τής ποσότητος των δίχρονων, καί τό έ'κτον εινε συντομωτάτη τι; ερμη
νεία τοϋ εν άλλήλοις καί παρ’ άλλήλοις τοϋ Γρηγορίου τοϋ Θεολόγου 
καταλαμβάνουσα μίαν μόνον σελίδα.

II

Τών εν τω ήμετέρφ χειρογράφω περιεχομένων έργων ενδιαφέρει ημάς 
ενταύθα τό δεύτερον, τό φέρον επιγραφήν «Έπίκρισις εις τό έπιγρσφό- 
ιιενον Μακαοίω τω Αϊγυπτίω εγχειρίδιου έξελέγχουσα αυτό ως νόθον». 
Υπό τίνος έγράφη ή έπίκρισις αυτή μανθάνομεν έκ τοϋ ΰπ’ αριθμόν 

6026 χειρογράφου τοϋ καταλόγου τών χειρογράφων τοϋ ’Άθωνος τοϋ 
Λάμπρου, έν τω όποίω επιγράφεται αυτή «Εις τό Μακαρίου τής Αιγυ
πτίου εγχειρίδιου έπίκρισις Νεοφύτου διδ[ασκάλου]». Κατά ταΰτα ή έπίκρι- 
σις αϋιη έγράφη υπό τοϋ Νεοφύτου τοϋ διδασκάλου. Τίς όμως δ Νεό 
φυτος ούτος καί πότε ήκμασε δεν γνωρίζω, εικάζω μόνον ότι ό Νεόφυ
τος ούτος ό διδάσκαλος εινε ό Νεόφυτος ό Πελοποννήσιος δ Καυσοκα- 
λυβίτης, δστις, ως γνωστόν, έπί μακρόν διετέλεσε διδάσκαλος. Την εικασίαν 
μου ταύτην στηρίζω έπί τοϋ δτι ό ήμέτερος Νεόφυτος διέμεινεν έν “Αθωνι, 
ένθα είδε τό χειρόγραφον, δπερ αναφέρει, 2) ώς καί ό Νεόφυτος ό Καυ · 
σοκαλυβίτης, καί έγραψεν έν ίδίφ έ'ργφ άπόδειξιν δτι οι οικουμενικοί τής

Νεοφύτου Πελοποννησίου τοϋ καί Καυσοκαλυδίτου» (φύλ. 45) καί «εις τό περί παίδων 
αγωγής τοϋ Πλουτάρχου έπιθεωρήματα τινα» (φύλ. 75).

‘) Πρ6λ. τό ΰπ’ αριθμόν 648 χειρόγραφον τοϋ καταλόγου τοϋ Litzica σελ. 363 
«Παράφρασις τής τοϋ Όμήρου Ίλιάδος παρά Νεοφύτου ίεροδιακόνου». 'Αξιόν ση- 
μειώσεως είνε ένταΰθα ότι καί έν τφ χειρογράφω τούτφ, ώς καί έν τφ ήμετέρφ, 
υπάρχει ή παράφρασις μόνον τοϋ Α' καί Β' τής Ίλιάδος, ίσως διότι ό Νεόφυτος μό
νον τά δύο ταΰτα γράμματα τής Ίλιάδος παρέφρασεν. Έάν ό Νεόφυτος ούτος είνε 
ό γνωστός Νεόφυτος ό Καυσοκαλυδίτης ή άλλος τις, δέν γνωρίξομεν, πάντως ή παρά- 
φρασις αύτοΰ είνε αξία προσοχής καί μελέτης. "Οπως οί άναγνώσται λάβωσιν ιδέαν 
τινά τής παραφράσεως ταύτης παραθέτω τήν αρχήν αυτής «Φράσον μοι, ώ μουσηγέ- 
τις θεά, τήν τοΰ Άχιλλέως όλεθρίαν οργήν, ήτις μυρίων συμφορών τε καί θρήνων 
κατά βουλήν ώς είκός τοΰ Διός τοΐς Έλλησιν έγένετο αίτιος πολλών αγαθών ήρώων 
τάς μέν ανδρείας ψυχάς είς 'λ-λδου παραπέμψασα, τά δέ ρωμαλέα σώματα κυσί τε 
καί πάσι τοΐς οίωνοΐς θεμέτη κατάβρωμα έξ δτου τήν αρχήν έρίζοντες διηνέχθησαγ 
άλλήλοις 6 τε βασιλεύς ’Αγαμέμνων καί ό θειος Άχιλλεύς».

5) «Άλλ’ ώς έγώ άρχαίφ τινί χειρογράφφ έν "Αθωνι ένέτυχον».
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Εκκλησίας διδάσκαλοι δεν αποδέχονται τελείαν ενταύθα απαλλαγήν τών 
παθών καί ολικήν ελευθερίαν,') ως ό Νεόφυτος ο Καυσοκαλυβίτης εν τή 
έπιτομή τών κανόνων αυτού. * 2) Καί ό τρόπος δε τού σκεπτεσθαι καί ή 
γλώσσα τού Νεοφύτου τού διδασκάλου όμοιάζουσι πολύ προς εκείνα τοϋ 
Καυσοκαλυβίτου. “Αλλως τε ό Νεόφυτος ό διδάσκαλος, ό συγγραφευς της 
ήμετέρας έπικρίσεως, ήκμασε κατά τόν δέκατον δγδοον αιώνα, ως κατα
φαίνεται εκ τής ύπ' αυτού χρήσεως τής έκδόσεως τών έργων τοϋ Μακα
ρίου, τής γενομένης κατά τάς άρχάς τοϋ δεκάτου ογδόου αίώνος υπό τού 
Γεωργίου Pritius.3) Κατά τον δέκατον δ’ δοον δμως αιώνα ένα μόνον 
Νεόφυτον διδάσκαλον γνωρίζομεν, εις τον όποιον θά ήδύνατο νά άποδοθή 
έργον τοιαύτης αξίας, οίον ή ήμετέρα επίκρισις, τον Καυσοκαλυβίτην.

III

Ό Νεόφυτος φρονεί εν γενικαΐς γραμμαΐς τά ακόλουθα περί τών έρ
γων, τών αποδιδόμενων εις τον Μακάριον τον Αιγύπτιον. 4) Τά εν δυσ1 
τόμοις έκδοθέντα έργα τού Μακαρίου τού Αιγυπτίου, έκτος τών εν μέσω 
αποφθεγμάτων, δέν εγράφησαν ύπ’ αυτού, διότι ό πρώτος τόμος, ό προ 

τών αποφθεγμάτων, εινε συνοπτική τις μετάφρασις τού μετά τά άποφθέ-
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') «Άλλ’ ουδέ ήν τό ψευδεπίγραφου εκείνο βιβλίου έν άπάσαις μικρού ταΐς δμι- 
λίαις πρεσβεύει τελείαν ενταύθα απαλλαγήν τών παθών καί ολικήν ελευθερίαν αποδέ
χονται οί οικουμενικοί τής εκκλησίας διδάσκαλοι, ώς άλλοχοϋ ήμΐν ίκανώς άποδέ- 
δεικται»

ή Πρβλ. Κ. Δυοβουνιώτου, Έκ τών νομοκανονικών χειρογράφων τής βιβλιοθήκης 
τοϋ ήμετέρου Πανεπιστημίου τά ύπ’ αριθμόν 1457 καί 1458 έν τή Έβδομηκονταπεν- 
ταετηρίδι τής Ριζαρείου έκκλ. σχολής (έν Άθήναις 1920) σελ. 185 έ.

8) Ό ήμέτερος συγγραφευς παρατηρεί «Έπί τούτοις ίστέον, ού μήν άλλα καί 
προσεκτέον δτι τοϋ γραικολατινιστί έκδεδομένου έγχειριδίου έπ’ όνόματι τοϋ Μακαρίου 
τοϋ Αιγυπτίου είς δύο τόμους, παρεκτός τών έν μέσφ αποφθεγμάτων, διηθημένου». 
ΕΙνε φανερόν δτι πρόκειται περί τής έκδόσεαις τοϋ έργου τοϋ Μακαρίου, τής γενο
μένης ΰπό τοϋ Γεωργίου Pritius έν Λειψίφ τφ 1714, τής προηγούμενης έκδόσεως, 
τής γενομένης τφ 1698 καί 1699, μή δυναμένης νά ληφθή ύπ’ δψιν, καθ' δσον ό Νεό
φυτος έχει ύπ’ δψιν του έκδοσιν καθ’ ήν αί όμιλΐαι τού Μακαρίου άποτελοϋσι τόν 
δεύτερον τόμον καί ούχί τόν πρώτον ώς έν τή έκδόσει τοϋ 1698 καί 1699.

4) Ώς γνωστόν κατά τόν Oudin ύποστηρίξαντα διά πολλών έπιχειρημάτων τήν 
γνώμην του, αί πεντήκοντα όμιλίαι, αί αποδιδόμενοι είς τόν Μακάριον, καί διά τήν 
παρα τοΐς αρχαίοις επικρατούσαν περί αυτών σιωπήν καί ώς άπόζουσαι τής τονν Πε- 
λαγιανών κακοδοξίας εΤνε υποβολιμαίοι, ούτε ύπό τοϋ Μακαρίου τοϋ Αιγυπτίου, ούτε 
υπό τοϋ προηγουμένου αύτοϋ Μακαρίου, ούτε ύπό τοϋ Μακαρίου τοϋ ’Αλεξάνδρειάς 
συγγραφεϊσαι, άφοϋ καί οί τρεις οϋτοι ήκμασαν πρό τών Πελαγιανών. Ό Oudin απο
δίδει αΰτάς είς Μαρκόν τινα ασκητήν, χρηματίσαντα μαθητήν τού Μακαρίου Άλεξαν- 
δρέως και άκμάσαντα περί τά μέσα τής ε' έκατονταετηρίδος.
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γματα δευτέρου τόμου μετά τινων πολλαχοΰ προσθηκών, επομένως δεν 
εγράφη υπό τοΰ αύτοϋ, τοϋ γράψαντος τόν δεύτερον, ό δέ δεύτερος γέμιον 
τών δυσσεβών δογμάτων των Μασσαλιτχνών, πάντως έγράφη υπό τίνος 
Μασσαλιανοϋ θελήσαντος νά συστήση τό Ιαυτοϋ εργον διά τοΰ ονόματος 
τοΰ Μακαρίου τοΰ Αιγυπτίου. Κατά ταΰτα τά έν δυσΐ τόμοις έκδοθέντα 
έργα τοΰ Μακαρίου «παρεκτός τών έν αΰτοΐς γεροντικών αποφθεγμάτων 
καί ών δ άββάζ Μακάριος περί τε αυτοΰ καϊ ά'λλων διηγείται γερόντων» 
ε’ινε νόθα. 'Ως φαίνεται, ό γράψας τό δεύτερον βιβλίον ψευδώς τώ Μακα
ρίφ έγραψε καί τό πρώτον ψευδώς τώ Συμεών τώ μεταφραστή, διότι δεν 
ήτο δυνατόν ό Συμεών ό μεταφραστής νά μετάφραση, επομένως καί νά 
οικειοποιηθή, τά τών Μασσαλιανών δόγματα, άτινα, ώς έν τώ δευτέρω 
τόμφ, περιέχονται καί έν τώ πρώτω. Έκτος έάν δεχθή τις δτι δεν πρό
κειται περί τοΰ γνωστοΰ έν τή έκκλησία Συμεών τοΰ μεταφραστοΰ, αλλά 
περί ά'λλου τίνος Μασσαλιανοϋ, μεταφραστοΰ καί τοΰτου κληθέντος, ώς 
μεταφρσσαντος τό ψευδώς εις τόν Μακάριον άποδιδόμενον έργον. Χ) «'Ότι 
δε ου .τοΰ μεγάλου πατρός Μακαρίου τυγχάνει τό έπί τό όνόματι έκείνου 
εκδεδομένον βιβλιάριον, μαρτυρεί καί ό Σουίδατ, δστις ειωθώς καί όπόσα 
ού μην αλλά καί όποια έκαστος τών παρ αΰιώ κατωνομασμένων άνδρών 
συνέγραψε καταλέγειν, Εύαγρίου τοΰ τφ Μακαρίφ την πρακτικήν φιλοσο
φίαν μαθητεΰσαντος απαριθμεί καί τά συγγράμματα, περί δέ τοΰ Μακα

ρίου δτι καί συνέγραψέ τι ουδόλως λέγει- είπε γάρ αν εΐπερ».

ΙΥ

Έκ τών μέχρι τοΰδε άναπτυχθέντων γίνεται δήλον δτι ό Νεόφυτο? 
τθεωρεΐ τά έργα, τά αποδιδόμενα εις τόν Μακάριον, πλήν τών αποφθε
γμάτων, ώς νόθα, τήν γνώμην του δέ ταυτην στηρίζει έπί τών ιδεών τών 
Μασσαλιανών, τάς οποίας ευρίσκει περιεχομένας έν τοΐς έργοις τοΰ Μα

Χ) «Έμοί δέ δοκεϊ ώσπερ ή τοϋ β' τόμου οϋτω καί ή τοϋ α' επιγραφή νόθος είναι· 
ό γάρ τόν β' τφ Μακαρίφ ψευδεπιγράψας, οΰτος οΐμαι καί τόν πρώτον, τήν τοΰ 'δευ
τέρου φημί μετάφρασιν, Συμεών τφ μεταφραστή ψευδεπέγραψε. Ποΰ γάρ δλως πρός 
τοϋ μεταφραστοΰ Συμεών τά τών Μασσαλιανών μεταφράζειν ταΰτόν είπεΐν ίδιοποιεΧ- 
σθαι: Et μή τις έγοι Συμεωνήν μέν καλεΐσθαι καί τόν τής μετοφράσεως πατέρα οΰ 
μην είναι τόν καθωμιλημένον τή έκκλησίςι μετά ρραστήν, άλλον δέ τινα Μασσαλιανόνι 
δι’ ήν δέ έποίησε τοΰ ψευδεπίγραφου βιβλιαρίου μετάφρασιν μεταφραστήν παρά τοΐς 
Μασσαλιανοίς έπονομασθήναι πρός αντιδιαστολήν οίμαι Συμεώνος τοΰ παρ’ αΰτοΐς 
νέου θεολόγου, οδτινος εγώ πείθομαι είναι μάλλον ή παντός άλλου καί τό τφ μεγάλφ 
Μακαρίφ έπιγραφόμενον έγχειρίδιον. Εί δέ μή αΰτοΰ εκείνου, τινός γε τοι πάντως 
τών όμοδόξων εκείνου».
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χορίου. Τούτο, εννοείται, επί χοΰ οποίου στηρίζει ιδία την γνώμην του 6 
Νεόφυτος περί τής νοθείας τών έργων τοΰ Μακαρίου, έπρεπε νά απόδειξη. 
Πράγματι δέ διά μακρών και λεπτομερώς άποδεικνύει κατά τήν ακόλου
θον μέθοδον αναφέρει πρώτον τάς δοξασίας τών Μασσαλιανών εκ τοΰ 
περί αιρέσεων συγγράμματος Ίωάννου τοΰ Δαμασκηνού *) καί έπειτα προσ 
παθεί νά απόδειξη δτι αί δοξασίαι αί αποδιδόμενοι υπό τοΰ Δαμασκη
νού εις τούς Μασσαλιανούς ύπάρχουσι καί εν τοίς έργοις τοΐς άποδιδομέ- 
νοις τώ Μακαρίω. Κατά τον Νεόφυτον αί κυριώτεραι τάίν δοξασιών τών 
Μασσαλιανών, τών άναφερομένων υπό τοΰ Δαμασκηνού, συνεπτυγμένως 
εϊνε αί ακόλουθοι.

1) «Συνοικεΐν φασιν έν τφ άνθρώπφ τό τε άγιον Πνεύμα καί τον 
σατανάν μετά τών δαιμόνων ενυποστάτως κοινατνικήν τε είναι τήν τών αν
θρώπων φύσιν τόίν τής πονηριάς πνευμάτων ώς μηδέ τούς ’Αποστόλους 
καθαρεΰσαι τής τούτων ένεργείας».

2) «Τον άνθρωπον μήτε τώ βαπτίσματι τελειούσθαι ώς καί μετά τό 
βάπτισμά φασι συμπεφυρμένον τή αμαρτία, μήτε τή τών θείων μυστηρίων 
μεταλήψει καθαίρεσθαι τήν ψυχήν, αλλά μόνη τή παρ’ αύτοΐς σπουδοζο- 
μένη εύχή τον κατ’ αυτούς εύχόμενον δυνατόν αίσθάνεσθαι έν ψυχή τοιαύ- 

της τής τοΰ ουρανίου νυμφίου κοινωνίας, οΐαν αισθάνεται ή γυνή έν τή 
συνουσία τ&ν άνδρός, δέχεσθαί τε αυτόν έξ άποκαλύψεατς αίσθητώς έν 
θεϊκή ύποστάσει τό άγιον Πνεύμα έν πάση πληροφορία καί ένεργεία».

3) «Ότι δει δυο κτήσασθαι ψυχάς τον σωθησόμενον, μίαν τήν κοινήν 
τοΐς άνθρώποις καί μίαν τήν έπουράνιον, ής ούκ άνευ φανεροϋσθαί τε 
αυτφ τον Σωτήρα έν φωτί».

Τών ιδεών τούτων τήν πρώτην ευρίσκει ό Νεόφυτος, έν τοΐς εξής 
χωρίοις τών έργων τών αποδιδόμενων εις τον Μακάριον, ώς ακολούθως.

«Κοινωνήν μεν γάρ είναι τήν τών ανθρώπων φύσιν τών τής πονη
ριάς πνευμάτων, (τόμ, β' όμ. κζ' κεφ. ιθ' καί όμ. κστ' κεφ. ιγ' καί όμιλ· 
μγ' κεφ. η' ένώ καί τών ’Αποστόλων πλαγίως ποκ καθάπτεται τού μέν 
Πέτρου ώς δήθεν κατεγνωσμένου, τού δέ Παύλου καί Βαρνάβα ώς πα- 
ροξυνθέντων άλλήλοις τόμ β όμιλ. κζ' κεφ. ι' καί όμιλ. ιζ' κεφ. ζ' και τόμ. 
α περί ύψώσεως τοΰ νοός κεφ. ιζ')».

«Τήν τών έναντίων πνευμάτων πονηρού τε φημί καί αγαθού, φωτός 
και σκοτους, χάριτος καί αμαρτίας έν τώ άνθρώπφ συνοίκησιν κακοσχόλως 
προχειριζόμενος τό καί τό φώς έν τή σκοτία φαίνει, (τόμ. β' όμιλ. στ' 
κεφ. στ καί ομιλ. ιζ' κεφ. δ' καί όμιλ. κζ' κεφ. ιθ' και όμιλ. μγ' κεφ. η"
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καί τόμ. α' περί τελειότητος εν πνευματι κεφ. δ' και περί ύψώσεως νοός 
κεφ. ιγ' καί ιδ' καί περί αγάπης κεφ. ιβ' λ' καί λα')».

«Την ψυχήν μη έχουσαν τον Χριστόν ένοικον εν αϊσθήσει καί πάση 
πληροφορία κατοικητήριον είναι πάσης άντικειμένης δυνάμεως, (τόμ. β' 
όμιλ. κη' κεφ. α' καί β' καί τόμ. α' περί ελευθερίας νοός κεφ. ιβ')».

Την δε δευτέραν εν τοϊς εξής.
«Τήν ψυχήν ούιω κατ’ αΐσθησιν οΐόν τε κοινωνεϊν τω ούρανίφ νυμφίφ 

ώς ή γυνή τφ άνδρί, (τόμ. β' όμιλ. ιη' κεφ. ζ' καί όμιλ. λη' κεφ. ε' καί 
όμιλ. με' κεφ. στ' καί όμιλ. μθ' κεφ. δ’ καί τόμ. α' περί αγάπης κεφ. η', 
ιγ'. ιδ' καί περί ελευθερίας νοός κεφ. ύστάτφ)».

«Τον βιιπτισθέντα συμπεφυρμένον είναι τή αμαρτία καί μετά το βά- 

πτισιια πλαγίως πως ύπαινίττεται (τόμ. β' όμιλ. ιε' κεφ. ιδ')».
«Τό’δέ δέχεσθαι εΐτ’ ουν ελλάμτεσθαι τον εύχόμενον εξ άποκαλόψεως 

αίσθητώς τήν θεϊκήν ύπόστασιν τοϋ αγίου Πνεύματος εν πάση πληροφορίρ 
καί ενεργεία καί ώσπερ εν κατόπτρφ τήν Χριστού μορφήν όράν εν τω ήγε- 
μονικφ ενσωμάεαις εΐτ’ ουν σαιματομόρφως πλεισταχοΰ αν εύροις τούτο παρ’ 
αύτφ λεγόμενον (τόμ. β' όμιλ. δ' κεφ. ια' καί ιγ' καί όμιλ. η' καί ιγ' κεφ. β' 
καί όμιλ. κη' κεφ. ε' καί όμιλ. λζ' κεφ. ζ' καί όμιλ. λθ κεφ. α’ και όμιλ. 
μζ' κεφ. ια καί όμιλ. μθ' κεφ. α’ καί τόμ. α' περί τελειότητος εν πνεύματι 

κεφΤ ια' καί περί ύψώσεως τοϋ νοός κεφ. στ', ζ, η' καί περί αγάπης κεφ. 
ιζ', κη' κθ' καί περί ελευθερίας νοός κεφ. ια', ιβ' καί κβ', κγ' καί κδ')».

Καί τήν τρίτην έν τοϊς εξής.
»Τήν δέ τών δυοΐν ψυχών κτήσιν (τόμ. β' όμιλ. λβ' κεφ. στ' καί θ' 

καί όμιλ. λ' κεφ. γ' καί όμιλ. μδ' κεφ. η' καί τόμ. α'. περί αγάπης κεφ. 
ια' καί περί ελευθερίας νοός κεφ. ιβ)».

Aicui εινε αί κυριάηεραι ίδέαι, *) αί περιεχόμεναι έν τοϊς έργοις τού Μα
καρίου, έφ’ ών ό Νεόφυτος νομίζει ότι δύναται νά στηρίξη ασφαλώς τήν περί 
νοθείας τών έργων, τών αποδιδόμενων είς τον Μακάριον, γνώμην του.

Ή έξέτασις κατά πόσον ή γνώμη αΰτη τού Νεοφύτου είνε ορθή, ήτις 
θά ήγεν ημάς άναγκαίως εις λεπτομερή άνάπτνξιν τής διδασκαλίας τοΰ 
Μακαρίου, θέλει άποτελέσει το θέμα Ιτέρας μελέτης.

Κ. I. ΔΥΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ

ι) ’Άλλας τινάς δευτερευούσης σημασίας άναφέρει ό Νεόφυτος έκ πάρεργου «τό 
γάρ τάς ψυχάς καί τούς αγγέλους λεπτοσωμάτους είναι λέγειν καί ψυχήν έχειν τούς 
αγγέλους (ψυχαΐς γάρ φησιν άγιων καί αγγέλων συγκυρνάται σωματούμενον τό Θειον) 
παρίημι (τόμ. α πάρί ύψώσεως τοϋ νοός κεφ. στ' καί τόμ. β' όμιλ. στ' κεφ. ια'), ωσαύ
τως καί τόν έν τή έκκλησίφ προσφερόμενον άρτον καί οίνον αντίτυπα είναι τοΰ σώμα
τος καί τοΰ αίματος τού Χριστού (τόμ. β' όμιλ. κζ' έρωτ. ιζ')».
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