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 «Γρηγορίου ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης τοῦ Παλαμᾶ». 
   Γερασίμου ὁσίου τοῦ ἐν Ἰορδάνῃ (475)·  
   Παύλου καὶ Ἰουλιανῆς τῶν μαρτύρων (273).  

 

ΠΑΛΑΜΙΚΑ ( ) 
 

Με αφορμή τη Β΄ Κυριακή των Νηστειών, που είναι αφιερωμένη στον 
άγιο Γρηγόριο Παλαμά Αρχιεπίσκοπο Θεσσαλονίκης, δεν θα ήταν ά-
σκοπο να πλησιάσουμε τις «ησυχαστικές έριδες» του 14ου αιώνα και 
την αποφασιστική παρέμβαση σ’ αυτές του Γρηγορίου Παλαμά… 
 

 Το Άγιον Όρος ήταν η έδρα «τῶν καθ᾿ ἡσυχίαν ζώντων μονα-
χῶν». Έργο τους η «ησυχία, η ιερά σχόλη». Γι’ αυτό και ονομάσθηκαν 
«ησυχασταί». Με την εντατική προσευχή ελάμβαναν πείρα ενός «θείου 
φωτισμού», είχαν μια «μυστική θεωρία», την «φοβεράν θεωρίαν» του Συ-
μεών του Νέου Θεολόγου και έφθαναν στην κατά χάριν «θέωσιν». 
 

 Η θέση, τάση και στάση αυτή των μοναχών-ησυχαστών προκάλεσε 
και αντιδράσεις. Εκφραστής των αντιδράσεων αυτών εμφανίσθηκε ο Βαρλα-
άμ ο Καλαβρός. Πνεύμα έντονα φιλοσοφικό, ξένο προς κάθε σιωπή και μυ-
στική τάση. Αναδείχθηκε ο πολέμιος των μοναχών-ησυχαστών, τους οποίους 
ειρωνευόταν ως «ομφαλοσκόπους» και «ομφαλοψύχους» γελοιοποιώντας 
τη στάση που ελάμβαναν κατά την προσευχή, «αἱρετικοὺς φεῦ! τοὺς ἰ-
δίους μυσταγωγοὺς καὶ τῶν ἱερῶν ἐπόπτας ἀναισχύντως ἀποκαλῶν», 
όπως θα γράψει αργότερα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Φιλόθεος Κόκκινος. 
 

 Υπερασπιστής των μοναχών αναδεικνύεται ο Γρηγόριος Παλαμάς, 
γόνος επιφανούς οικογενείας της Κωνσταντινουπόλεως, με κλίση στη 
σπουδή των «ἔνδον». Είκοσι χρονών πηγαίνει στο Άγιον Όρος και γίνεται 
μοναχός. Αφιερώνεται στη «θεωρία», στην ενατένιση του Θεού, την «θεο-
πτία». Όταν ξέσπασε η επίθεση του Βαρλαάμ, ο Γρηγόριος εγκαταλείπει τη 
σιωπή, κατεβαίνει στην Θεσσαλονίκη (1337) και αναλαμβάνει τον αγώνα 
υπέρ των ησυχαστών. Γράφει τις περίφημες πραγματείες του «ὑπὲρ τῶν ἱε-
ρῶς ἡσυχαζόντων». Σ’ αυτές ο Γρηγόριος στο ερώτημα που θέτει ο ίδιος: 
«Ἀλλὰ  πῶς  αἴσθησις  σωματικὴ φωτὸς ἀντιλήψεται μὴ κυρίως αἰσθητοῦ;» 
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Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Εβρ. α΄ 10 - β΄ 3) 
    Κατ᾿ ἀρχὰς σύ, Κύριε, τὴν γῆν ἐθεμελίωσας, καὶ ἔργα τῶν χειρῶν σού 
εἰσιν οἱ οὐρανοί· αὐτοὶ ἀπολοῦνται, σὺ δὲ διαμένεις· καὶ πάντες ὡς ἱμά-
τιον παλαιωθήσονται, καὶ ὡσεὶ περιβόλαιον ἑλίξεις αὐτούς, καὶ ἀλλαγή-
σονται· σὺ δὲ ὁ αὐτὸς εἶ, καὶ τὰ ἔτη σου οὐκ ἐκλείψουσι. Πρὸς τίνα δὲ τῶν 
ἀγγέλων εἴρηκέ ποτε· Κάθου ἐκ δεξιῶν μου ἕως ἂν θῶ τοὺς ἐχθρούς σου 
ὑποπόδιον τῶν ποδῶν σου; Οὐχὶ πάντες εἰσὶ λειτουργικὰ πνεύματα εἰς 
διακονίαν ἀποστελλόμενα διὰ τοὺς μέλλοντας κληρονομεῖν σωτηρίαν; 
Διὰ τοῦτο δεῖ περισσοτέρως ἡμᾶς προσέχειν τοῖς ἀκουσθεῖσι, μή ποτε πα-
ραρρυῶμεν. Εἰ γὰρ ὁ δι᾿ ἀγγέλων λαληθεὶς λόγος ἐγένετο βέβαιος, καὶ 
πᾶσα παράβασις καὶ παρακοὴ ἔλαβεν ἔνδικον μισθαποδοσίαν, πῶς ἡμεῖς 
ἐκφευξόμεθα τηλικαύτης ἀμελήσαντες σωτηρίας; Ἥτις ἀρχὴν λαβοῦσα 
λαλεῖσθαι διὰ τοῦ Κυρίου, ὑπὸ τῶν ἀκουσάντων εἰς ἡμᾶς ἐβεβαιώθη. 
 
 

 

απαντά: «Τῇ τοῦ παντοδυνάμου πνεύματος δυνάμει καθ᾿ ἣν καὶ οἱ πρό-
κριτοι τῶν ἀποστόλων τοῦτο κατεῖδον ἐν Θαβώρ». 
 

 Ο Γρηγόριος Παλαμάς στηριγμένος στη διδασκαλία παλαιοτέρων 
Πατέρων, και μάλιστα των Καππαδοκών, κάνει μια συστηματοποίηση της 
σχετικής διδασκαλίας. Ο άνθρωπος κατά την «θεοπτία» δεν βλέπει την ου-
σία του Θεού, αλλά την «άκτιστη» ενέργεια του Θεού, που είναι το φως 
που έβλεπαν οι ησυχαστές, τονίζει. Ήδη ο Μέγας Βασίλειος γράφει: «Ἡ-
μεῖς μὲν ἐκ μὲν τῶν ἐνεργειῶν γνωρίζειν λέγομεν τὸν Θεὸν ἡμῶν, τῇ δὲ 
οὐσίᾳ αὐτῇ προσεγγίζειν οὐκ ὑπισχνούμεθα. Αἱ μὲν γὰρ ἐνέργειαι αὐτοῦ 
πρὸς ἡμᾶς καταβαίνουσιν, ἡ δὲ οὐσία αὐτοῦ μένει ἀπρόσιτος». Όπως ο 
πυρακτωμένος σίδηρος εκπέμπει φως και θερμότητα. Σ’ αυτά μπορούμε 
να μετάσχουμε. Έτσι και οι άκτιστες ενέργειες του Θεού είναι απαυγά-
σματα της ουσίας Του, που κατέρχονται σ’ εμάς και όχι πράξεις Του. 
 

 Ο πυρήνας, βέβαια, και αυτής της διδασκαλίας, όπως και όλων των 
ορθοδόξων δογμάτων, βρίσκεται στην Καινή Διαθήκη. Εκεί διαβάζομε ότι 
είμαστε προορισμένοι να γίνουμε «θείας κοινωνοὶ φύσεως» (Β  ́Πέτρ. α ,́ 4). 
Πώς όμως θα πραγματοποιηθεί αυτό; Αφού «οὗτος Θεός, αὕτη (ἡ ψυχή) οὐ 
Θεός, οὗτος Κτίστης, αὕτη κτίσμα, οὗτος Κύριος, αὕτη δούλη» (Μακάριος 
Αιγύπτιος). Ο άγιος Γρηγόριος Παλαμάς τονίζει: «ἀμέθεκτός ἐστιν ἡ οὐ-
σία τοῦ Θεοῦ». Αν ήταν μεθεκτή, θα οδηγούμασταν στον πανθεϊσμό, γιατί 
κάθε άνθρωπος που θα ενωνόταν με τον Θεό θα γινόταν Θεός. Και ο Θεός  
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θα ήταν «μυριυπόστατος». Αλλά ενώ δεν μετέχομε στην ουσία του Θεού, 
μετέχομε στις άκτιστες ενέργειες του Θεού. Στις «ακτίνες θεότητος» κατά 
τον Αρεοπαγίτη. Γιατί «ἡ θεία καὶ θεοποιὸς ἔλλαμψις καὶ χάρις οὐκ οὐ-
σία, ἀλλὰ ἐνέργειά ἐστι τοῦ Θεοῦ» – το «άκτιστο φως» των ησυχαστών. 
Αν αυτό δεν γίνεται, αν δεν μετέχομε ούτε στις άκτιστες ενέργειες του Θε-
ού, τότε οδηγούμαστε στον αγνωστικισμό και ο Θεός παραμένει εντελώς 
ξένος και άγνωστος. Τότε ποιο το νόημα της φράσης «θείας κοινωνοὶ φύ-
σεως» του Αποστόλου Πέτρου; Θα ήταν η υπόσχεση αυτή μια αυταπάτη.  
 

 Τώρα τίθεται το ερώτημα: Η διδασκαλία αυτή του αγίου Γρηγορίου 
Παλαμά, (…), έχει κάποια σχέση με τη ζωή, έχει κάποια σημασία για τη 
ζωή του πιστού, ή είναι μια θεωρητική διδασκαλία, χωρίς συσχετισμό με τη 
ζωή μας; Η ορθή πίστη έχει πάντα σχέση με την ορθή ζωή. Η Ορθοδοξία με 
την ορθοπραξία. Και μάλιστα τη σχέση, που έχει η ρίζα με τον καρπό. 
 

 Ας δούμε, λοιπόν, ποιες είναι οι πρακτικές συνέπειες της διδα-
σκαλίας του αγίου Γρηγορίου Παλαμά για τη ζωή μας. 
 

1. Μας οδηγεί στην επίγνωση των ορίων μας, στην αυτογνωσία, 
τονίζοντας ότι δεν μπορούμε να ενωθούμε και επομένως να γνωρίσουμε 
την ουσία του Θεού. Γιατί, όπως τονίζει και ο άγιος Γρηγόριος Θεολό-
γος: «Θεὸν νοῆσαι μὲν χαλεπόν, φράσαι δὲ ἀδύνατον». Ο Θεός είναι «ὁ 
μόνος ἔχων ἀθανασίαν, φῶς οἰκῶν ἀπρόσιτον, ὃν εἶδεν οὐδεὶς ἀνθρώ-
πων οὐδὲ ἰδεῖν δύναται» (Α΄ Τιμ. στ΄, 16). Οι δυνατότητές μας δηλαδή 
είναι περιορισμένες και ας μη το παίρνομε πολύ επάνω μας…  

 

 2. Όμως, παρά ταύτα, τονίζει ο Γρηγόριος Παλαμάς, μπορούμε να 
κοινωνήσουμε με τον Θεό, με τις άκτιστες ενέργειές Του. Αυτό είναι η ου-
σία της πίστεώς μας, με άμεσο αντίκτυπο στη ζωή μας. Δηλαδή, το να είσαι 
πιστός δεν σημαίνει απλώς να κάνεις το καλό και να αποφεύγεις το κακό. Η 
Χριστιανική διδασκαλία, και μάλιστα η Ορθόδοξη, δεν είναι απλή ηθικολο-
γία, γιατί τότε τι θα διέφερε από άλλες θρησκείες, που όλες περίπου διδά-
σκουν έναν ηθικό κώδικα; Αλλά Ορθοδοξία σημαίνει Θέωση. Αυτό ετόνιζαν 
οι ησυχασταί. Διότι, μετέχοντας στις άκτιστες ενέργειες του Θεού, δηλαδή 
σ’ αυτό που ονομάζουμε «χάρη» –το «άκτιστο φως» των ησυχαστών– πε-
τυχαίνουμε την «ἐκ χάριτος θέωσιν», κατά τον Μάξιμο Ομολογητή. Αυτήν 
την χάρη την δωρίζει το Άγιο Πνεύμα. Αλλά τότε έχομε συγχρόνως τον Υιό, 
από  τον  οποίο  παρέχεται  σε  μας  κάθε  δώρημα.  Έχομε  και  τον  Πατέρα   απ’  
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τον οποίο προέρχεται «πᾶν δώρημα τέλειον». Έτσι δεχόμενοι τις άκτιστες 
ενέργειες του Θεού δεχόμαστε την ενοίκηση της Αγίας Τριάδος ολόκληρης...   

 Αυτή η θέωση δεν είναι μια διαδικασία διανοητική-θεωρητική, 
αλλά πραγματική. Είναι μια πρόκληση και πρόσκληση για κάθε πιστό. Ο 
Χριστός με την ενανθρώπησή Του αγίασε «δυνάμει» ολόκληρη την αν-
θρώπινη φύση. Όταν ενσωματωνόμαστε στην Εκκλησία, το σώμα του 
Χριστού, τότε αυτό το «δυνάμει» γίνεται «ἐνεργείᾳ» για τον καθένα μας. 
Οικειοποιούμεθα –κάνομε δικό μας– τον αντικειμενικώς υπάρχοντα    
–τον πραγματοποίησε ο Χριστός– αγιασμό της ανθρώπινης φύσεως. 
 

 Όπως τονίζει και ο ιερός Χρυσόστομος, όταν κοινωνούμε το Σώ-
μα και Αίμα του Χριστού, τότε ο «Χριστὸς σύσσωμος ἡμῖν γίνεται καὶ 
σύναιμος καὶ ναὸν τῆς ὅλης θεότητος ἡμᾶς ἀπεργάζεται». Τότε έρχε-
ται σαν συνέπεια φυσική η σωστή ζωή και πράξη. Έτσι με την ευχαρι-
στιακή συσσωμάτωσή μας στην Εκκλησία επιτυγχάνεται η «ἐν-χρίστω-
ση» της ζωής μας. Γιατί ο Χριστός «δεν ήλθε για να διορθώσει τη ζωή 
μας, αλλά για να γίνει η ζωή μας», μια ζωή διαποτισμένη και φωτισμένη 
από τις «ακτίνες θεότητος», τις άκτιστες ενέργειες του Θεού. 
Μητροπολίτου Κορωνείας Παντελεήμονος Καθρεπτίδη, από το βιβλίο 
«ΨΗΓΜΑΤΑ», σελ. 25 - 30, εκδόσεις Αρμός, 2011       

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

1)    ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ Ε.Φ.Α.  

Η Ενοριακή Φιλόπτωχος Αδελφότητα του Ι. Ναού μας διοργανώνει τη Δευ-
τέρα 5 Μαρτίου 2018 Απογευματινή Προσκυνηματική Εκδρομή στην Ι. Γυ-
ναικεία Μονή Παναγίας Παντανάσσης Κερατέας για το Μέγα Απόδειπνο. 
Ώρα αναχώρησης 4:30 μ.μ. από τον Άγιο Νικόλαο. Τιμή εισιτηρίου 10 €.  
2)   ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΕΣ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Γ΄ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ Μ. ΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ 

Τετάρτη 7 Μαρτίου 2018, απόγευμα στις 6:00 μ.μ. 
Παρασκευή 9 Μαρτίου 2018, πρωί. 
Την Τετάρτη μετά την Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία ακολουθεί Τράπεζα και 
εν συνεχεία το Μέγα Απόδειπνο. Θα ψάλλει βυζαντινός χορός. 
3)  ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ & ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΝ Τ. ΣΤΑΥΡΟ  

Την Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως 11 Μαρτίου 2018 στις 
5:30 μ.μ. στο Ναό μας, Κατανυκτικός Εσπερινός και εν συνεχεία Πα-
ρακλητικός Κανόνας και Χαιρετισμοί στον Τίμιο Σταυρό. 
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