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  Ἐδῶθεν ἄρχεται τό πρῶτον βιβλίον τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, ἤγουν πῶς ὁ 

Θεός ἔκαμεν τόν κόσμον καί ὅλα τά ἄλλα πράγματα ὥσπερ τά θέλετε 

ἠκούσει ἐδῶ παρακάτου 

Κεφ. κε΄ 

 

  […] Ἡ δόξα καί ἡ ἀληθινή ἕνωσις ἡ ἐδική μας ἔναι φανερή καί 

ἁπλούστατη. Τό κορμί ἔναι ἀπό τήν γῆν τήν λεπτήν ὡς εἴπαμεν καί ἡ 

ψυχή διά μέσου ἐκ Θεοῦ ἦλθε καί ἀνακατώθησαν τά δύο καί ἐγίνηκεν 

ἕνα ζῶον, καί τοῦτο ἔναι ἡ ἕνωσις κατά τήν ὑπόστασιν, ἤγουν ἡ συν- 

δρομή ὁπού γίνεται τῶν δύο οὐσιῶν ἀπ’ ἄλλη καὶ ἄλλη καί ὁμώνονται, 

  καί γίνεται ὁ ἄνθρωπος ἀπό δύο οὐσίες, ἀπό τοῦ Θεοῦ καί ἀπό τῆς γῆς, 

ὥσπερ ἔλαβεν καί αὐτός ὁ Θεός τήν ἐδική μας ἀνθρωπίνην φύσιν καί 

ἔχει καί αὐτός δύο οὐσίες, Θεός καί ἄνθρωπος. Καί τοῦτο θαυμάζει ὁ 

Χρυσόστομος, πῶς πλάττεται ὁ ἄνθρωπος εἰς τήν μήτραν τῆς γυναικός, 

καί πῶς ἔτσι ἐξαίφνης παρευθύς ἡ ψυχή ἡ θεοείκελος ἔρχεται εἰς το 
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κορμί, καί ἐκεῖνοι ὁπού καυχῶνται ὅτι εἶναι σοφοί τῶν Ἑλλήνων σφάλ- 

λουν, ἐπειδή ἐκεῖνον ὁπού ἔκαμεν τόν ἄνθρωπον δέν ἠξεύρουν, μηδέ 

τήν πλάσιν τοῦ ἀνθρώπου ἠξεύρουν. Λοιπόν ὡς εἴπαμεν, ἀπό τήν γῆν 

ἔναι ὁ χοῦς καί ἡ ψυχή ἀπό τόν Θεόν, καί τοῦτο ἔναι ἐκεῖνο ὁπού λέγει 

ἡ Γραφή «καί ἐνεφύ/σησεν εἰς τό πρόσωπον αὐτοῦ πνοήν ζωῆς και 

  ἐγένετο ἄνθρωπος εἰς ψυχήν ζῶσαν». Καί γροίκησε καλά ἀπό τοῦτο τό 

λοιπόν ἡ ψυχή μία ἔναι, ἀμή ἔχει δυνάμεις διάφορες, διότι ἔναι εἰς ὅλο 

τό κορμί τοῦ ἀνθρώπου διεσπαρμένη καί κρατεῖται ἀπό πᾶσα ἕναν 

ἁρμόν ὁπού ἔχει τό κορμί, καί λέγουν ὅτι ἡ ἐνθύμησις τῆς ψυχῆς ἔναι εἰς 

τήν καρδίαν, καί ἡ ἐπιθυμία της ἔναι εἰς τό συκώτι, καί ἡ δύναμις τοῦ 

  λόγου ἔναι εἰς τόν ἐγκέφαλον καί ἀπ’ αὖτον λάμπει καί δείχνει 

ὁλουνῶν. Καί ὁ Ἀπολλινάριος ἔλεγεν ὅτι ὁ ἄνθρωπος ἔχει δύο ψυχές, 

καί δέν ἠξεύρει ὁ ἄθλιος τί λέγει ἡ θεία Γραφή, ὁπού λέγει «καί ἐγένετο 

ἄνθρωπος εἰς ψυχήν ζῶσαν», δέν λέγει εἰς ψυχάς, ἀλλά εἰς ψυχήν. Καί 

ὁ σοφός Πλωτίνος καί ὁ Ἀπολλινάριος ὁ Λαοδικεύς λέγει ὅτι ὁ ἄνθρω- 

  πος στέκεται ἤγουν κρατεῖται ἀπό τρεῖς αἰτίες, ἀπό νοῦν, ἀπό ψυχήν 

καί ἀπό κορμί, ἀλλά σφάλλουν καί αὐτοί. Λέγει ὁ μέγας Βασίλειος ὅτι 

ὁ νοῦς ξεβλαστώνει ἀπό τήν ψυχήν, ἀπ’ αὔτην ἐβγαίνει, καί ὥσπερ ἔναι 

τό μάτι εἰς τό κορμί ἔτσι ἔναι καί ὁ νοῦς εἰς τήν ψυχήν, τό καθολικόν καί 

καθαρότερον μέρος τῆς ψυχῆς ἐπονομάζεται ὁ νοῦς, διά τοῦτο λέγεται 



Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, MIS:296442 Π 4.3.7: «Πρόσθετο 
ψηφιακό υλικό για τη διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας: Ψηφιοποίηση Αρχείου 

Γεωργακά.»  
Ιωαννίκιος Καρτάνος, Παλαιά τε και Νέα Διαθήκη, «κεφάλαιο κε΄, 63 [Εδώθεν άρχεται 

το πρώτον βιβλίον… ηκούσει εδώ παρακάτου]». 

 
 

 

ἡ ψυχή νοερά, διότι ἔχει αὐτόν τόν νοῦν. […] 
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