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Ὁμιλία στὴν Ἐκδήλωσι πρὸς τιμὴν τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ
στὴν Αἴθουσα τοῦ Πολιτιστικοῦ Κέντρου Δήμου Θέρμης Θεσσαλονίκης

Β’ Κυριακὴ Νηστειῶν, 23.2/8.3.2015

Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος Παλαμᾶς
Ὄψεις ἀπὸ τὸν Βίο, τὴν Ὁμολογία

καὶ τὴν Μαρτυρία του

† Ἐπισκόπου Γαρδικίου Κλήμεντος

Θεοφιλέστατε ἅγιε Ἀδελφὲ Ἐπίσκοπε Φιλίππων κ. Ἀμβρόσιε·
Σεβαστοὶ Πατέρες καὶ Μητέρες·
Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ Ἀδελφοὶ καὶ Ἀδελφές·

ΕΙΝΑΙ μεγάλη τιμὴ καὶ εὐλογία ἡ Σύναξι αὐτὴ γιὰ ὅλους μας, 
στὴν φιλόξενη αἴθουσα τοῦ Πολιτιστικοῦ Κέντρου τοῦ Δήμου 

Θέρμης Θεσσαλονίκης, ἡ ὁποία εἶναι ἀφιερωμένη στὸν μέγα Ἅγιο 
Γρηγόριο Παλαμᾶ, Ἀρχιεπίσκοπο Θεσσαλονίκης.
 Ἡ ἀγάπη καὶ φροντίδα Ἀδελφῶν τῆς τοπικῆς Μητροπόλεως 
τῆς Ἐκκλησίας μας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλά-
δος καὶ ἡ πρόθυμη παροχὴ εὐλογίας ἀπὸ τὸν ἀσθενοῦντα οἰκεῖο 
Ἱεράρχη ἅγιο Θεσσαλονίκης καὶ Δημητριάδος κ. Μάξιμο, μᾶς ἔφε-
ραν ἐδῶ, προερχομένους ἀπὸ κοντὰ καὶ μακρυά, γιὰ νὰ ἐκφρά-
σουμε τὴν εὐλάβειά μας στὸν ἐπιτυχῶς ἐπικληθέντα ὡς Στόμα 
Θεοῦ, Κήρυκα τῆς Χάριτος καὶ Μάστιγα τῶν Αἱρέσεων Θαυ-
ματουργὸ Ἅγιο Γρηγόριο, τὸ καύχημα τῆς Θεσσαλονίκης καὶ τὸ 
ἑδραίωμα τῆς Πίστεως.
 Εἶναι τὸ ἐλάχιστο ποὺ δυνάμεθα νὰ προσφέρουμε στὸν Εὐαγ-
γελιστὴ αὐτὸ τῆς Χάριτος καὶ τῆς Θεώσεως, τὸν «νέο Χρυσό-
στομο», ὅπως προσφυῶς ἐπιγράφηκε, εἰδικὰ τὴν ἡμέρα αὐτή, Β’ 
Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν, στὴν ὁποίαν ὡρίσθηκε ὁ Ἑορτασμός του 
ἀπὸ ὅλη τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, σὰν προέκτασι τῆς προηγηθεί-
σης Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας, διότι τὸ πρόσωπο καὶ ἡ διδασκαλία 
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του ἀποτελοῦν μία νέα Νίκη τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ ἕναν συγκλο-
νιστικὸ Θρίαμβο τῆς Ἀληθείας!
 Ἔχουν γραφῆ πάρα πολλὰ γιὰ τὸν ἑορταζόμενο Ἅγιο, ὁ ὁποῖος 
ἀναγνωρίζεται ὡς ὁ Θεολόγος τῆς Παραδόσεως καὶ τοῦ Θαβω-
ρείου Φωτός, ὁ γνήσιος ἀκόλουθος καὶ ἰσοστάσιος τῶν Ἁγίων 
Πατέρων, ὁ ὁποῖος ἐπαναδιατύπωσε τὶς θεῖες Ἀλήθειες σύμφωνα 
μὲ τὶς ἀνάγκες καὶ ἀπαιτήσεις τῆς ἐποχῆς του, ὥστε ἡ διδασκαλία 
του νὰ ἀποτελῆ πράγματι ὀργανικὴ ἀνάπτυξι τῆς προγενέστε-
ρης Πατερικῆς Παραδόσεως.
 Ἐμεῖς οἱ ταπεινοί, ἔχοντες πρὸ ἡμῶν τὸ δυσθεώρητο ὕψος τῆς 
προσωπικότητος, τῶν ἔργων καὶ τῶν θαυμασίων μιᾶς τέτοιας 
ἐξέχουσας μορφῆς, θὰ ἀρκεσθοῦμε σὺν Θεῷ σὲ μία σταχυολόγησι 
κάποιων μόνον ὄψεων ἀπὸ τὸν Βίο, τὴν Ὁμολογία καὶ τὴν Μαρ-
τυρία Αὐτοῦ, ὡς ἀπόδοσι χρέους εὐγνωμοσύνης, ὡς τὰ δύο ἐκεῖνα 
λεπτὰ τῆς χήρας, ἀποθέτοντες αὐτὰ στὸ κοινὸ θησαυροφυλάκειο 
τῆς Ἐκκλησίας καὶ στὶς καρδιὲς τῶν ἀκροατῶν καὶ ἀναγνωστῶν 
μας, εὐχόμενοι τὰ πτωχὰ ψελλίσματά μας νὰ γίνουν καὶ ἀποδει-
χθοῦν θείᾳ χάριτι πλούσια καὶ νὰ ἀποφέρουν καρπὸν πολλήν.

α. «Φώτισόν μου τὸ σκότος!»   

 Ὁ Ἅγιός μας γεννήθηκε στὴν Κωνσταντινούπολι τὸ 1296 ἀπὸ 
γονεῖς καταγομένους ἐξ Ἀνατολῶν, τὸν Κωνσταντῖνο καὶ τὴν 

Καλή. Ἀνατράφηκε σὲ κλῖμα 
εὐσεβείας, διότι ἡ οἰκογένειά 
του ἦταν μία πραγματικὴ «κατ’ 
οἶκον Ἐκκλησία». Εἶχε ἄλλα 4 
ἀδέλφια. Ὁ πατέρας του ἦταν 
Συγκλητικός, γνωστὸς τοῦ 
Αὐτοκράτορος Ἀνδρονίκου Β’ 
τοῦ Παλαιολόγου, καὶ κάτο-
χος τῆς Νοερᾶς Προσευχῆς. 
Πρὸ τῆς κοιμήσεώς του, ὅταν 
ὁ ἱερὸς Γρηγόριος ἦταν μόλις 
7 ἐτῶν, ἔλαβε τὸ Μοναχικὸ 
Σχῆμα μετονομασθεὶς Κων-
στάντιος, καὶ ἔθεσε τὰ τέκνα 
του ὑπὸ τὴν Προστασίαν τῆς 
Κυρίας Θεοτόκου. Στὴν Πανα-
γία μας ἦταν ποὺ προσέφευγε 
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μὲ μεγάλη εὐλάβεια ὁ Γρηγόριος ἀπὸ τὴν παιδική του ἡλικία. 
Ἐπειδὴ δυσκολευόταν στὴν ἀποστήθισι τῶν μαθημάτων του, 
κάθε ἡμέρα ἔκανε τρεῖς μετάνοιες μὲ θερμὴ προσευχὴ ἐνώπιον 
τῆς Εἰκόνος τῆς Θεομήτορος καὶ ἔτσι ὁ νοῦς του διανοιγόταν καὶ 
διάβαζε εὔκολα.
 Ὁ ἱερὸς Γρηγόριος ἔλαβε καλὴ παιδεία, φιλοσοφικὴ καὶ θεο-
λογική, ἀξιώθηκε μάλιστα νὰ ἔχη διδάσκαλο στὴν κατὰ Θεὸν 
φιλοσοφία τὸν περίφημο Θεόληπτο Φιλαδελφείας, Νηπτικὸ Πα-
τέρα τῆς Ἐκκλησίας, καὶ σὲ ἡλικία 20 ἐτῶν, αὐτός, ἡ μητέρα του, 
τὰ δύο ἀδέλφια του καὶ οἱ δύο ἀδελφές του, ὅλοι οἰκογενειακῶς 
ἐγκατέλειψαν τὰ ἐγκόσμια καὶ ἔγιναν Μοναχοὶ καὶ Μοναχές!
 Στὸ Ἅγιον Ὄρος, ὅπου ὁ ἱερὸς Γρηγόριος κατέληξε, ἀσκήτευσε 
ἀρχικῶς μὲ ὑποταγὴ στὸν Ὅσιο Γέροντα Νικόδημο τὸν Ἡσυχα-
στή, στὰ ὅρια τῆς Μονῆς Βατοπαιδίου, ὅπου ἐπροσηύχετο διακαῶς 
μὲ τὴν γνωστὴ προσευχή του: «Κύριε, φώτισόν μου τὸ σκότος»! 
(ἤ, κατ’ ἄλλη ἐκδοχή, «Ὑπεραγία Θεοτόκε, φώτισόν μου τὸ σκό-
τος»!).
 Αὐτὸ ἐπαναλάμβανε συνεχῶς, διότι γνώριζε ὅτι τὸ αἰσθητὸ 
φῶς, ὅπως καὶ τὸ νοητὸ τῆς γνώσεως, εἶναι φῶτα κτιστὰ καὶ δὲν 
σώζουν τὸν ἄνθρωπο. Ἔχουμε ἀνάγκη τοῦ θείου Φωτὸς τῆς Χά-
ριτος, διότι μετὰ τὸν χωρισμό μας ἀπὸ τὸν Θεὸ διὰ τῆς παρα-
κοῆς, βρήκαμε τὸν θάνατο, ἀπωλέσαμε τὴν θεία διαμονὴ στὸν 
Παράδεισο τῆς τρυφῆς καὶ γυμνωθήκαμε ἀπὸ τὰ ἐνδύματα τοῦ 
«ἀφθάρτου φωτός»1· καὶ πλέον μᾶς κατέλαβε νύκτα καὶ μᾶς πε-
ριτύλιξε σκότος· τὸ «κατ’ εἰκόνα» ἀμαυρώθηκε καὶ τὸ «καθ’ ὁμοί-
ωσιν» ἀπωλέσθηκε... 
 Βέβαια, ὁ Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ κατῆλθε μέχρις ἡμῶν καὶ 
ὑπέμεινε Σταυρὸν καὶ Θάνατον, καὶ ἔτσι λαφυραγώγησε τὸν Ἅδη 
καὶ ἔδειξε πάλι στὴν φύσι μας τὸ Φῶς τῆς Ἀθανάτου Ζωῆς, ὡς 
Φῶς Ἀναστάσεως 2.
 Τὸ Φῶς αὐτὸ ἐνυπάρχει στὴν Ἐκκλησία, τὴν «Κοινωνίαν Θε-
ώσεως», καὶ μᾶς παρέχεται διὰ τῶν Μυστηρίων καὶ τῶν Ἀρετῶν. 
Ὅμως, γιὰ νὰ λάβουμε Φῶς Χάριτος αἰσθητῶς χρειάζεται ἀγώ-
νας, ἐφ’ ὅσον ἀντιτάσσεται σφοδρὰ ἡ «φιλαμαρτήμων γνώμη», 
ἡ φιλαυτία καὶ ἡ ἐμπάθειά μας.
 Πρέπει νὰ φύγουν τὰ σύννεφα τῶν παθῶν, τὰ ὁποῖα ἐπικά-
θηνται στὴν ψυχὴ καὶ τὴν σκοτεινιάζουν καὶ δὲν ἐπιτρέπουν νὰ 
φανερωθῆ καὶ νὰ λάμψη τὸ Φῶς τῆς Χάριτος, τὸ ὁποῖο κρύπτεται 
καὶ σιγοκαίει ἐντός μας ἀπὸ τὸ Ἅγιο Βάπτισμα.
 Ὅλα αὐτὰ γνώριζε ὁ Ἅγιος, ὁ ὁποῖος μᾶς τὰ ἐξήγησε καὶ ἀνέ-
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λυσε, γι’ αὐτὸ καὶ ζητοῦσε φωτισμὸ τοῦ σκότους τῆς ψυχῆς του 
ἄνωθεν. Καὶ δὲν παρέλειπε βέβαια τὶς πρακτικὲς ἀρετές, τὴν 
προσ ευχή, τὴν μετάνοια, τὴν ὑπακοή, τὴν ταπείνωσι, τὴν νηστεία, 
τὴν ἀγρυπνία, τὴν ἐγκράτεια, τὴν κακοπάθεια, τὴν μελέτη καὶ 
τὴν πρόθυμη διακονία. Γι’ αὐτὸ καὶ ἡ ἀπάντησι τοῦ Οὐρανοῦ σὲ 
μία τέτοια ἐκλεκτὴ ψυχὴ ἦλθε κατὰ τὸ δεύτερο μόλις ἔτος τῆς 
ἀποταγῆς της.
 Τοῦ παρουσιάσθηκε ὁ Ἅγιος Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης ὁ Θεολό-
γος, ὡς ἀπεσταλμένος τῆς Παναγίας μας, καὶ τὸν ἐρώτησε γιατὶ 
δὲν παύει νὰ ἱκετεύη «φώτισόν μου τὸ σκότος». Ὁ ἱερὸς Γρηγόριος 
ἀπήντησε, ὅτι δὲν γνώριζε τὶ ἄλλο θὰ μποροῦσε νὰ ζητήση προσ
ευχόμενος, ὡς ἄνθρωπος ἀτελὴς καὶ γεμᾶτος πάθη, παρὰ τὸν 
θεῖο φωτισμό, γιὰ νὰ βλέπη καὶ νὰ πράττη τὸ σωτήριο θέλημα 
τοῦ Θεοῦ. Τότε ὁ Ἅγιος Εὐαγγελιστὴς τοῦ εἶπε, ὅτι ἡ Δέσποινα τῶν 
ὅλων τοῦ παραγγέλει νὰ μὴ δειλιάζη καὶ ἀμφιβάλλη, διότι «θὰ 
σοῦ εἴμαστε βοηθοὶ αὐτὴ καὶ ἐγώ». Ὁ ἱερὸς Γρηγόριος ἐρώτησε σὲ 
ποιὸ βίο θὰ τοῦ ἦσαν βοηθοί, στὸν παρόντα ἤ στὸν μέλλοντα. Καὶ 
ὁ Ἅγιος Εὐαγγελιστὴς διαβεβαίωσε: «Καὶ παλαιὰ καὶ τώρα, καὶ 
στὸν παρόντα βίο καὶ στὸν μέλλοντα»3!... 
 Ὁ ἱερὸς Γρηγόριος καὶ μετὰ τὴν διαβεβαίωσι αὐτή, ὅπως καὶ 
κατόπιν καὶ ἄλλων θείων ἀντιλήψεων καὶ δωρεῶν ποὺ ἀξιώθηκε 
σὲ διάφορες περιστάσεις τοῦ Βίου του, δὲν ἔπαυσε νὰ ἐπικαλῆτε 
συνεχῶς τὸ ἅγιον Ὄνομα τοῦ Κυρίου, νὰ διαμένη ἐν μετανοίᾳ 
στὴν Νοερὰ Προσευχή, ἐκζητῶν τὸ θεῖον Ἔλεος, διότι θεωροῦσε 
τὸν ἑαυτό του ἁμαρτωλό. Ὅσο πιὸ Ἅγιος εἶναι κάποιος, τόσο θε-
ωρεῖ τὸν ἑαυτό του ἁμαρτωλό, διότι σημεῖο ἀναφορᾶς του δὲν 
εἶναι ὁ κόσμος, ἀλλ’ ὁ μόνος Ἅγιος Θεός. Ἡ ἐπίγνωσις ὅμως τῆς 
ἁμαρτωλότητος δὲν φέρει ἀπελπισία, παρὰ ὠθεῖ σὲ προσφυγὴ 
στὸν Θεὸ μὲ ἐλπίδα, μέσῳ τῆς προσευχῆς, μὲ διαρκῆ, ἀκατάπαυ-
στη καὶ ἀδιάλειπτη αἴτησι τῆς θείας βοηθείας καὶ ἀντιλήψεως.
 Γιὰ τὸν λόγο τοῦτο, ὁ ἱερὸς Γρηγόριος, ὅταν ἀργότερα βρέθηκε 
ὡς Ἱερομόναχος πλέον νὰ ἀσκητεύη σὲ σπήλαιο στὴν Σκήτη τοῦ 
Προδρόμου τῆς Βεροίας, παρὰ τὸν Ἀλιάκμονα ποταμό, ἐπέμενε ὅτι 
ἡ Νοερὰ Προσευχὴ δὲν εἶναι μόνο γιὰ τοὺς Μοναχοὺς καὶ τὶς 
Μοναχές, ἀλλὰ γιὰ ὅλους τοὺς Χριστιανούς. Τότε, ἕνας Γέρον
τας Συνασκητής του, ὀνόματι Ἰώβ, παραξενεύθηκε καὶ ἀντέτεινε 
ὅτι ἡ Νοερὰ Προσευχὴ εἶναι μόνον γιὰ τοὺς ἀφιερωμένους στὸν 
Θεό, καὶ ὄχι γιὰ τοὺς πιστοὺς στὸν κόσμο. Ὅταν ὅμως ἀργότερα 
ὁ Γέροντας αὐτὸς ἀποσύρθηκε στὸ κελλί του γιὰ προσευχή, τοῦ 
ἐμφανίσθηκε Ἅγιος Ἄγγελος καὶ τὸν προέτρεψε νὰ μὴ ἀντιλέγη 
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στὴν γνώμη τοῦ ἱεροῦ Γρηγορίου, ἀλλὰ νὰ φρονῆ ὅπως καὶ 
ἐκεῖνος4!... 

β. Ἡσυχασμὸς

 Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος Παλαμᾶς εἶναι ὅπως λέγουμε Ἡσυχαστὴς 
Θεολόγος ἤ Θεολόγος τοῦ Ἡσυχασμοῦ, καὶ ἀπὸ ὅσα μέχρι τώρα 
ἐκθέσαμε, δυνάμεθα νὰ ἐξηγήσουμε τοῦτο μὲ εὐκολία. Διότι, ὅταν 
λέγουμε Ἡσυχασμός, δὲν ἐννοοῦμε ἁπλῶς τὴν μέθοδο προσευχῆς 
τῶν Ἐρημιτῶν καὶ Ἀναχωρητῶν Μοναχῶν, ἀλλὰ τὴν στάσι ζωῆς, 
γιὰ ἀποκάλυψι τοῦ Θεοῦ στὸν ἄνθρωπο, καὶ γιὰ ἀληθινὴ Κοινωνία 
μαζί Του, ἐφ’ ὅσον ὁ πιστὸς ἀναζητεῖ καὶ ποθεῖ τὸν Κύριο καὶ μά-
λιστα κυρίως μέσῳ τῆς Νοερᾶς Προσευχῆς· ὅταν δηλαδή, μαζὶ μὲ 
τὴν ἐπιτέλεσι κάθε ἀρετῆς, καὶ ἰδίως τῆς ὑπακοῆς, δὲν παύουν ὁ 
νοῦς καὶ τὰ χείλη νὰ ἐπικαλοῦνται καρδιακὰ τὸ σωτήριον ̓́ Ονομα 
Χριστοῦ τοῦ Ἀληθινοῦ Θεοῦ ἡμῶν. Διότι, μὲ τὴν νοερὰ αὐτὴ ἡσυ-
χία, ἀκόμη καὶ ἄν δὲν εἴμεθα στὴν ἔρημο, παύει ὁ μετεωρισμὸς 
καὶ ἡ ποικίλη περιπλάνησι τοῦ νοῦ, ἀποκαθίσταται ἡ ἑνότητα τῶν 
ψυχικῶν δυνάμεων, οἱ ὁποῖες συνήθως εἶναι κατακερματισμένες, 
καὶ ἐπιτυγχάνεται ἡ «κατὰ Θεὸν σχολή», ἡ διαμονὴ σὲ σχέσι, 
κοινωνία καὶ ἕνωσι μὲ τὸν Θεό, ποὺ ἀποδιώκει τοὺς δαίμονες 
καὶ τὰ πάθη καὶ φέρει τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ στὸν ἄνθρωπο.
 Ὁ Ἡσυχασμὸς5 δὲν ἦταν κάτι νέο στὴν Ἐκκλησία, τὸ ὁποῖο δι-
αμορφώθηκε ἐκ τῶν ὑστέρων, ἀλλὰ ἐνυπάρχει στὴν οὐσία καὶ 
στὸν πυρῆνα τῆς Εὐαγγελικῆς Ὀρθοδόξου Πίστεώς μας. Εἶναι 
ὁ ἀγώνας κατὰ τῶν παθῶν μὲ μετάνοια, ἡ ἀποδίωξις τῶν κακῶν 
λογισμῶν, γιὰ νὰ μὴ εἰσέλθουν στὴν καρδιά, ἡ μὴ προσκόλλησις 
στὰ ἐμπαθῆ καὶ τὰ ἀνθρώπινα ἐκτὸς ἀπὸ τὰ ἀναγκαῖα, ἡ συγκέν
τρωσις τοῦ νοῦ στὴν καρδιὰ μὲ τὴν μονολόγιστη Εὐχὴ «Κύριε Ἰη-
σοῦ Χριστέ, ἐλέησόν με!», τὸ πένθος, τὰ δάκρυα καὶ ἡ αὐτομεμψία· 
ἀλλὰ εἶναι καὶ ἡ μετοχὴ στὴν Λατρεία καὶ μάλιστα ἡ συχνὴ εὐχα-
ριστιακὴ λειτουργικὴ συμμετοχὴ καὶ ζωή· καὶ παράλληλα, εἶναι 
ἡ ὑγιὴς κοινωνικὴ ζωὴ θυσίας καὶ προσφορᾶς, εὐσπλαγχνίας καὶ 
ἐλέους γιὰ ὅλο τὸν κόσμο καὶ γιὰ ὅλη τὴν κτίσι.

γ. Διάκρισις Οὐσίας καὶ Ἐνεργείας στὸν Θεὸ

 Ἡ ἡσυχαστικὴ μέθοδος ἤ νῆψις προϋποθέτει ἐγκράτεια γιὰ 
κάθαρσι τοῦ σώματος, ἀγάπη γιὰ μεταποίησι τοῦ θυμοῦ καὶ τῆς 
ἐπιθυμίας σὲ ἀρετές, καὶ προσευχὴ ὥστε ὁ ἐξαγνισμένος νοῦς νὰ 
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παρίσταται ὑψούμενος ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καὶ νὰ λαμβάνη ἀπὸ 
τὸν κατερχόμενο/ἀποκαλυπτόμενο Κύριό μας ὅ,τι ἔχει ὑποσχεθῆ 
γιὰ τοὺς καθαροὺς τῇ καρδίᾳ6, δηλαδὴ τὴν ἐμφάνειά Του ὡς Φῶς, 
τὸ Ὁποῖο δὲν εἶναι αἰσθητὸ καὶ ὑλικό, ἀλλὰ προαιώνιο καὶ ἀτε-
λεύτητο7. Ὁ Θεὸς γίνεται ἔτσι προσιτὸς καὶ κατοικεῖ στὸν ἄνθρω-
πο, ποιεῖ «μονὴν παρ’ αὐτῷ»8 καὶ ἑνώνεται μαζί του, τοῦ μεταδίδει 
τὴν θεία Ζωή Του, καθιστώντας τον θεὸν κατὰ χάριν, θεώνοντάς 
τον. Ὁ Θεὸς λοιπὸν ἐνεργεῖ καὶ ἡ Ἐνέργειά Του, ἡ Ὁποία προ-
έρχεται φυσικῶς ἀπὸ τὴν Οὐσία Του, εἶναι θεία καὶ ἄκτιστη, 
γινόμενη μεθεκτὴ ὡς Φῶς· αὐτὸ τὸ ἄκτιστο Φῶς προϋπέδειξε ὁ 
Κύριός μας στὸ ὄρος Θαβὼρ κατὰ τὴν θεία Μεταμόρφωσι, εἶναι 
δὲ τοῦτο ἀπείρως ἀνώτερο ἀπὸ κάθε ἀνθρώπινη γνῶσι καὶ κατά-
ληψι.
 Ἀπὸ αὐτὸ ἐξάγεται, ὅτι στὸν Θεὸ ἔχουμε διάκρισι Οὐσίας, ἡ 
Ὁποία εἶναι ἐντελῶς ἀμέθεκτη καὶ ἀπρόσιτη στὰ δημιουργήματα, 
καὶ Ἐνεργείας, ἡ Ὁποία εἶναι προσιτή, ἁγιάζουσα τὸν ἄνθρωπο. 
Ἡ θεοπρεπὴς αὐτὴ διάκρισις ὑπῆρχε στὴν Παράδοσι τῆς Ἐκκλησί-
ας, ἀλλὰ ὁ Ἅγιος Γρηγόριος Παλαμᾶς τόνισε ἀκριβῶς τὸν ἄκτιστο 
χαρακτῆρα τῶν θείων Ἐνεργειῶν.
 Ἡ διάκρισις αὐτὴ εἶναι θεμελιώδης γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία, διότι 
χωρὶς αὐτὴν περιπίπτουμε σὲ κακοδοξίες, ἀλλὰ καὶ δὲν ὑπάρχει 
τρόπος ἑρμηνείας τῆς Ἁγιογραφικῆς διδασκαλίας περὶ ἀληθινῆς 
κοινωνίας μὲ τὸν Θεό. Δὲν μποροῦμε νὰ ἑνωθοῦμε μὲ Αὐτὸν φυ-
σικῶς, κατ’ οὐσίαν, διότι αὐτὸ ἀφορᾶ μόνον στὰ Πρόσωπα τῆς 
Ἁγίας Τριάδος· ἀλλ’ οὔτε ὑποστατικῶς, διότι αὐτὸ ἀφορᾶ μόνον 
στὴν ἀνθρώπινη φύσι τοῦ Χριστοῦ· ἀπομένει ἡ κατ’ ἐνέργειαν ἤ 
κατὰ χάριν κοινωνία καὶ ἕνωσις, ἡ ὁποία μᾶς καθιστᾶ «κοινωνοὺς 
θείας φύσεως»9, χωρὶς ἡ οὐσία μας νὰ γίνεται οὐσία Θεοῦ. Στὴν 
σωτηρίαθέωσι, μένουμε ἄνθρωποι, γινόμενοι θεοὶ κατὰ χάριν, 
ὅπως ὁ Χριστός μας ἔμεινε Θεός, ἄν καὶ ἔγινε ἄνθρωπος μὲ τὴν 
θεία Ἐνσάρκωσι10.  
 Ὁ ἀληθινὸς Θεός μας δὲν εἶναι μόνον ὑπερβατικός, ἀκατά-
ληπτος καὶ ἀπρόσιτος, ἀλλὰ καὶ ἐνδοκόσμιος, καταληπτὸς καὶ 
προσιτός. Ἀποκαλύπτεται στὴν «ἔξοδό» Του καὶ «πρόοδό» Του, 
φανερώνεται, ὅπως καὶ ἑνώνεται ἐν ἐλευθερίᾳ καὶ ἀγάπῃ μὲ τὰ 
λογικὰ πλάσματά Του, μὲ τὴν δύναμι τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ὡς 
Φῶς, σὲ μία δηλαδὴ ἄφατη καὶ ἄρρητη πραγματικότητα, ποὺ τῆς 
ταιριάζει ἡ προσωνυμία τοῦ Φωτός. Πρόκειται βέβαια γιὰ δωρεὰ 
Θεοῦ σὲ ὀλίγους ἐκλεκτούς, οἱ ὁποῖοι φθάνουν σὲ πνευματικὴ 
τελειότητα, ἀλλὰ ὅλοι πρέπει ἐκεῖ νὰ κατατείνουμε: «ἔσεσθε 
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οὖν ὑμεῖς τέλειοι, ὥσπερ ὁ Πατὴρ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς τέλειός 
ἐστιν»11.
 Σωτηρία σημαίνει ἁγιασμός, δηλαδὴ εἴσοδος στὴν φυσικὴ λαμ
πρότητα τῆς Θεότητος: «τότε οἱ δίκαιοι ἐκλάμψουσιν ὡς ὁ ἥλιος ἐν 
τῇ βασιλείᾳ τοῦ Πατρὸς αὑτῶν»12.
 Τὸ Φῶς τῆς Μεταμορφώσεως καὶ ἡ ὑπόστασις τῶν μελλόν
τωνἐσχάτων, ὡς καὶ τὸ Φῶς τῶν κεκαθαρμένων σὲ κάθε ἐπο-
χή, εἶναι ἕνα καὶ τὸ αὐτό13, μᾶς βεβαιώνει ὁ παθὼν καὶ μαθὼν τὰ 
Θεῖα Θεολόγος τοῦ Ἀκτίστου Φωτὸς τῆς Χάριτος Ἅγιος Γρηγόριος 
ὁ Παλαμᾶς.
 Αὐτὴ δὲ ἡ διδασκαλία καὶ παράδοσις τῆς ἐμπειρίας τῆς θεώ-
σεως εὑρίσκεται στὴν Ἐκκλησία, παραδεκτὴ καὶ προσιτὴ σὲ κάθε 
ψυχὴ «ἁγία καὶ πιστή», οἱ δὲ «ἀμύητοι» στὰ θεῖα δὲν δύνανται οὔτε 
νὰ τὴν ἐννοήσουν, οὔτε νὰ τὴν ποθήσουν, οὔτε βέβαια καὶ νὰ τὴν 
παραδεχθοῦν, ἀκολουθήσουν καὶ ἐφαρμόσουν...

δ. Ἡ ἐπίθεσις ἐκ Δυσμῶν 

 Ἐκεῖνο τὸν καιρό, στὸ πρῶτο μισὸ τοῦ ΙΔ’ αἰ., ἐμφανίσθηκε 
στὴν Ἀνατολὴ καὶ διέμενε ἄλλοτε στὴν Κωνσταντινούπολι καὶ 
ἄλλοτε στὴν Θεσσαλονίκη ἕνας τέτοιος «ἀμύητος», ὁ ὁποῖος ὄχι 
μόνον δὲν ἐννοοῦσε ἤ ποθοῦσε ὅλα αὐτὰ τὰ θεῖα καὶ ὑψηλά, 
ἀλλὰ ἐστράφη ἐναντίον τους γιὰ νὰ τὰ πολεμήση καὶ δῆθεν νὰ 
τὰ καταρρίψη, ἐξ αἰτίας του δὲ προκλήθηκε ἡ λεγομένη ἡσυχα-
στικὴ ἔριδα. Αὐτὸς ἦταν ἕνας Οὐνίτης ἀπὸ τὴν Κάτω Ἰταλία, ὁ 
Βαρλαὰμ ὁ Καλαβρός, ἀνθρωπιστὴς φιλόσοφος καὶ σχολαστικὸς 
θεολόγος. Ἐμφανίσθηκε ὡς ἐνάντιος τῶν Λατίνων καὶ συνέγρα-
ψε μάλιστα λόγους ἐναντίον τους, ἀλλὰ ἦταν μέχρι τὰ τρίσβαθα 
τῆς σκοτεινῆς ψυχῆς του ἐμποτισμένος μὲ τὴν αἱρετικὴ πλάνη, 
αὐθαιρεσία καὶ ἀλλοτρίωσι τῆς Δυτικῆς Χριστιανοσύνης, καὶ ἄρα 
ἦταν ἕνας κλασσικὸς ἐκπρόσωπος αὐτῆς. Γι’ αὐτὸ ὁ Βαρλαὰμ ταύ-
τιζε Οὐσία καὶ Ἐνέργεια στὸν Θεό, ἀπέρριπτε τὸν Ἡσυχασμὸ καὶ 
τὴν Νοερὰ Προσευχή, θεωροῦσε τὸ Φῶς τῆς Μεταμορφώσεως 
κτιστὸ σύμβολο κατώτερο τῆς νοήσεως, γενικὰ ἀμφισβητοῦσε 
τὴν Ἐκκλησία ὡς «Κοινωνία Θεώσεως», ὑπερεκτιμοῦσε τὴν κατὰ 
κόσμον σοφία καὶ τὸν φιλοσοφικὸ στοχασμὸ εἰς βάρος τῆς θεοπτί-
ας, ἀλλὰ καὶ ἠρνεῖτο τὴν ἀποδεικτικὴ λεγομένη μέθοδο στὰ περὶ 
Θεοῦ, ἕνεκα τοῦ ἀκαταλήπτου Αὐτοῦ, προτιμώντας τὴν διαλε-
κτικὴ φιλοσοφικὴ μέθοδο, ἐφ’ ὅσον ὁ Θεὸς εἶναι ὑπεράνω νοήσεως 
καὶ συλλογισμοῦ.
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 Αὐτὴ τὴν τελευταία ἀρχὴ χρησιμοποίησε ὁ Βαρλαὰμ στὸ ἔργο 
του κατὰ Λατίνων, γιὰ νὰ ὁδηγηθῆ οὐσιαστικὰ σὲ ἕναν θεολογικὸ 
ἀγνωστικισμό, στὴν θεώρησι δηλαδὴ ὅτι οἱ θεολογικὲς διαφορὲς 
Ἀνατολῆς καὶ Δύσεως ἦσαν ἄνευ οὐσιαστικοῦ περιεχομένου καὶ 
ἄνευ πραγματικῆς ἀξίας καὶ σημασίας, καὶ διὰ τοῦ τρόπου αὐτοῦ 
κατέτεινε σὲ ἕναν ἀνεπίτρεπτο συμβιβασμὸ Ἀληθείας καὶ Πλά-
νης.
 Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος κατενόησε ἐξ ἀρχῆς τὴν ὑποκρυπτόμενη 
πλάνη τοῦ Βαρλαὰμ καὶ συνέγραψε τοὺς δύο Ἀποδεικτικοὺς Λό-
γους του Περὶ Ἐκπορεύσεως τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, γιὰ νὰ καταδεί-
ξη τὴν ἀπομάκρυνσι τῶν Λατίνων ἀπὸ τὴν Ἁγία Γραφὴ καὶ τὴν 
Πατερικὴ Παράδοσι, τὶς πηγὲς αὐτὲς πνευματικῆς αὐθεντίας 
στὴν Ἐκκλησία, καὶ τὴν συνακόλουθη ἔκπτωσί τους ἀπὸ τὴν 
Ἐκκλησία.
 Ἔτσι, ἡ πτῶσις τῶν Λατίνων στὴν αἵρεσι τῆς Ἐκπορεύσεως 
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καὶ ἐκ τοῦ Υἱοῦ (Filioque), τὴν ὁποίαν εἰσή-
γαγαν στὸ Σύμβολο τῆς Πίστεως, παρομοιάζεται ἀπὸ τὸν Ἅγιο 
Γρηγόριο μὲ τὴν πτῶσι τοῦ ἐλέφαντα, ὁ ὁποῖος ὅταν πέση δὲν 
δύναται νὰ ἐγερθῆ λόγῳ τῆς παχυσαρκίας του. Ὁ ἐλέφαντας πί-
πτει ἐξ αἰτίας τοῦ ὑπερβολικοῦ βάρους του καὶ οἱ Λατῖνοι ἔπεσαν 
ἐξ αἰτίας τοῦ ἀνιάτου πάθους τοῦ τύφου (ἐπάρσεως, ἀλαζονείας), 
τοῦ ἰδιαιτέρου αὐτοῦ κρίματος τοῦ διαβόλου, ἕνεκα τοῦ ὁποίου 
εἶναι καὶ ἐκεῖνος ἀνίατος εἰς τοὺς αἰῶνες. Ἄν οἱ Λατῖνοι ἀπωθή-
σουν τὸν τῦφο καὶ ζητήσουν θεραπεία, θὰ τοὺς προσφέρουμε τὰ 
θεόπνευστα λόγια ὡσὰν προβοσκῖδες, βεβαιώνει ὁ Ἅγιος, καὶ θὰ 
τοὺς ἐγείρουμε, ὥστε νὰ διακρατήσουν τὸν κανόνα τῆς εὐσεβεί-
ας14.
 Ἡ Αὐτοαλήθεια, ἐξηγεῖ ὁ Ἅγιος, ὁ Χριστός, μᾶς ἀπεκάλυψε περὶ 
τῆς ἐκ μόνου τοῦ Πατρὸς ἐκπορεύσεως τοῦ Ἁγίου Πνεύματος: «τὸ 
Πνεῦμα τῆς Ἀληθείας, ὅ παρὰ τοῦ Πατρὸς ἐκπορεύεται»15, οἱ δὲ 
Ἅγιοι Ἀπόστολοι παρέλαβαν καὶ παρέδωσαν «ὡς ἐδιδάχθησαν»16 
περὶ τοῦ προαιωνίου τρόπου ὑπάρξεως τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. 
Ὅταν λοιπὸν ἡ Ἐκκλησία διδάσκει, ὅτι τὸ Ἅγιον Πνεῦμα δίδεται 
καὶ προχέεται «ἐκ τοῦ Υἱοῦ» καὶ «δι’ Υἱοῦ», τοῦτο δὲν ἀναφέρεται 
στὴν ὑπόστασι τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἀλλὰ στὴν ἄκτιστη Χάρι 
καὶ Ἐνέργεια Αὐτοῦ. Ἄν δὲν ὑπάρχη ἄκτιστη Χάρι καὶ Ἐνέργεια, 
τότε ἐξ ἀνάγκης ἀπομένει νὰ δεχθοῦμε τὴν Λατινικὴ κακοδοξία 
τῆς δόσεως/ἐκπορεύσεως τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καὶ ἐκ τοῦ Υἱοῦ, 
ὥστε νὰ δικαιωθῆ τὸ αἱρετικό τους φρόνημα17.      
 Διότι, ὑπάρχει πράγματι ὀργανικὴ καὶ ἀμοιβαία ἐξάρτησις 
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μεταξὺ τῆς διττῆς προόδου τοῦ Ἁγίου Πνεύματος (αἰωνίου καὶ 
χρονικῆς) καὶ τῆς διακρίσεως Οὐσίας καὶ Ἐνεργείας στὸν Θεό. 
Ὅποιος δὲν δέχεται τὴν διάκρισι αὐτή, καταλήγει στὸ αἱρετικὸ 
Filioque, ὅπως συμβαίνει μὲ τοὺς Παπικούς, στὴν ταύτισι δηλαδὴ 
τοῦ τρόπου ὑπάρξεως τῆς Ἁγίας Τριάδος πρὸς τὸν τρόπο φανερώ-
σεώς Της, τῆς Θεολογίας πρὸς τὴν Οἰκονομία18.
 Οἱ Παπικοὶ εἰσήγαγαν αἵρεσι, διότι ἔπραξαν μὲ τρόπο αὐθαί-
ρετο καὶ περιφρόνησαν τὴν Ἐκκλησία καὶ τὸ ἦθος Της. Ἡ αἵρεσις 
τοῦ Filioque εἶναι πρωτίστως αἵρεσις ἐκκλησιολογική, διότι ὄπι-
σθεν αὐτῆς εὑρίσκεται, κατὰ τὸν Ἅγιο Γρηγόριο, ἡ τοῦ «περιόντος 
Πάπα περιωπή»19, τὸ πρόσωπο τοῦ Πάπα (!), ἐναντιούμενο στὴν 
Ἁγία Γραφή, στοὺς Ἁγίους Πατέρες, στὴν Παράδοσι, ἀλλὰ καὶ 
στοὺς Προκατόχους του!
 Ἐκ τούτου κατανοοῦμε, ὅτι ὑπάρχει σαφὴς σχέσις αἱρέσεως 
Filioque καὶ Πρωτείου Πάπα. Οἱ Παπικοὶ μὲ τὸ Filioque τους 
ἐξαρτοῦν τὸν Ἅγιο Πνεῦμα ἀπὸ τὸν Υἱό. Ἐφ’ ὅσον γι’ αὐτοὺς ὁ 
Πάπας τους εἶναι ὁ ἀντιπρόσωπος τοῦ Χριστοῦ καὶ ὁ μόνος καὶ 
ἀποκλειστικὸς ἀγωγὸς τῶν δωρεῶν τῆς χάριτος γιὰ ὅλη τὴν 
Ἐκκλησία, αὐτὸς λοιπὸν ἔχει δῆθεν καὶ τὴν ἐξουσία νὰ διαθέτη τὶς 
δωρεές, ποὺ ἐπιχέονται ἀπὸ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα, σὲ ὅλη τὴν Ἐκκλη-
σία20!...
 Ἰδοὺ ἡ ἀποτρόπαιη, ἀλλὰ καὶ βλάσφημη ἀπόληξις τῆς αἱρε-
τικῆς τους διδασκαλίας, ἡ ὁποία ὑπερυψώνει τὸν Πάπα τους στὴν 
ἰσοθεΐα!...
 Ἄν επιμείναμε στὸ σημεῖο αὐτό, εἶναι ἀκριβῶς γιὰ νὰ κατα-
δείξουμε, ὅτι ὁ Ἅγιος Γρηγόριος Παλαμᾶς ἐντόπισε ἄριστα καὶ 
ἀνέλυσε μὲ τρόπο ἀκριβῆ, θεολογικὰ καὶ πνευματικά, ὄχι μόνον 
τὶς κακοδοξίες τοῦ ἀντιησυχαστοῦ Βαρλαάμ, ἀλλὰ αὐτὲς ταῦτες 
τὶς βασικὲς αἱρέσεις τῶν Λατίνων, οἱ ὁποῖες ὄχι μόνον δὲν θερα-
πεύθηκαν στοὺς μετέπειτα αἰῶνες καὶ ἕως σήμερα, ἀλλὰ ἐπαυξή-
θηκαν στὸ ἔπακρο. Πάντως, ὅπως καταλαβαίνουμε, ἡ διάκρισις 
Οὐσίας καὶ Ἐνεργείας στὸν Θεὸ εἶναι τὸ καθοριστικὸ σημεῖο 
διαφορᾶς μας μὲ τὴν Δύσι, διότι μὲ αὐτὸ σχετίζονται καὶ ὅλες 
οἱ ὑπόλοιπες διαφορὲς καὶ αὐτὸ ἀποτελεῖ τὸ κλειδὶ κατανοή-
σεως, ἀλλὰ καὶ ἐπιλύσεώς τους.
 Ἀντὶ δὲ οἱ σύγχρονοι ἐπίσημοι ὀρθόδοξοι νὰ βαδίσουν ἐπ’ αὐτῆς 
τῆς ἀσφαλοῦς Παλαμικῆς Πατερικῆς βάσεως καὶ γραμμῆς, αὐτοί, 
μέσῳ τῶν Οἰκουμενιστῶν ἡγετῶν τους, ἰδίως ἐδῶ καὶ μισὸ αἰῶνα, 
ἀπὸ τοῦ 1965, ποὺ ἔγινε ἡ λεγομένη Ἄρσις τῶν Ἀναθεμάτων Κων-
σταντινουπόλεωςΡώμης, ἔχουν περιέλθει σὲ μία οὐνιτικοῦ τύ-
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που ψευδένωσι μὲ τὸν πολυαιρετικὸ Παπισμό, τὴν ὁποίαν 
δυστυχῶς παρακολουθοῦμε νὰ βιώνουν καὶ προωθοῦν μὲ κάθε 
τρόπο, ὅπως συνέβη καὶ μὲ τὸ ἡμισυλλείτουργο πατριάρχουΠά-
πα τὸν παρελθόντα Νοέμβριο στὸ ἐσβεσμένο Φανάριο τῆς Κων-
σταντινουπόλεως· διὰ τοῦ τρόπου ὅμως αὐτοῦ περιπίπτουν ὅλο 
καὶ βαθύτερα σὲ ἄβυσσο θείας ἐγκαταλείψεως, ἐνῶ κάποιοι δῆθεν 
Ἀντιπαπικοὶ καὶ Ἀντιοικουμενισταί, συμπαρασυρόμενοι στὴν 
δεινὴ αὐτὴ πτῶσι, διαμαρτύρονται μέν, ἀλλὰ βεβαιώνουν θλι-
βερῶς ὅτι ἀναμένουν μόνον τὴν ἐπίσημη κήρυξι τῆς διακοινωνίας μὲ 
τοὺς Παπικούς, γιὰ νὰ ἀπομακρυνθοῦν ἀπὸ αὐτὴ τὴν πρωτοφανῆ 
Οἰκουμενιστικὴ Ἀποστασία!...   
 Ἐμεῖς, ἐνώπιον αὐτῆς τῆς συγχύσεως, ποῖον θὰ παραδεχθοῦμε 
καὶ ἀκολουθήσουμε, τὸν Ἅγιο Γρηγόριο Παλαμᾶ, ὁ ὁποῖος ἀπὸ τοῦ 
ΙΔ’ αἰ. θεωροῦσε τοὺς Παπικοὺς ὡς κακοδόξους, ἀποκομμέ-
νους ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία καὶ ἐκτὸς τῶν ἱερῶν περιβόλων της21, 
ἤ τοὺς συγχρόνους κατ’ ὄνομα ὀρθοδόξους, οἱ ὁποῖοι θεωροῦν 
πλέον τοὺς Παπικοὺς ὡς «Ἀδελφὴ Ἐκκλησία» μὲ πλήρη ἐγκυρό-
τητα καὶ ἐκκλησιαστικότητα; 
 Γι’ αὐτὸ καὶ ἡ σημασία καὶ σπουδαιότητα τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου 
Παλαμᾶ γιὰ ἐμᾶς τοὺς Χάριτι Θεοῦ Γνησίους Ὀρθοδόξους Χρι-
στιανοὺς τοῦ Πατρίου Ἡμερολογίου εἶναι μεγίστη, ἡ δὲ εὐγνω-
μοσύνη καὶ ἀγάπη μας πρὸς Αὐτὸν τὸν Στῦλον τῆς Ἐκκλησίας 
πρέπει νὰ ἐκφράζεται συνεχῶς καὶ μὲ κάθε τρόπο, καὶ μάλιστα 
μὲ τὴν γνῶσι τοῦ ἔργου του καὶ τὴν τήρησι τῆς ἀπλανοῦς διδα-
σκαλίας του καὶ τοῦ ἁγιοπρεποῦς παραδείγματός του.

ε. Ἡ Συνοδικὴ ἐπίλυσις, οἱ δοκιμασίες τοῦ Ἁγίου
καὶ ἡ ἀνάδειξίς του

 Γιὰ τὴν ἀντίκρουσι τῶν ἐπιθέσεων τοῦ Βαρλαὰμ Καλαβροῦ 
κατὰ τοῦ Ἡσυχασμοῦ, τῆς Νοερᾶς Προσευχῆς καὶ τοῦ θείου 
Φωτὸς τῆς Μεταμορφώσεως, ὅπως καὶ γιὰ τὸ θέμα τῆς θείας καὶ 
ἀνθρώπινης σοφίας, ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ἔγραψε τὶς περίφημες 
«Τριάδες» του, τρεῖς τριάδες λόγων «Ὑπὲρ τῶν ἱερῶς Ἡσυχαζόν
των», ὅπου ἀναπτύσσεται ἔξοχα ἡ ὑπεράσπισις τοῦ Μοναχισμοῦ, 
τοῦ Ἡσυχασμοῦ καὶ τῆς Νοερᾶς Προσευχῆς· τὸ θεῖον Φῶς τῆς 
Μεταμορφώσεως κηρύσσεται ἄκτιστον, καὶ προβάλλεται ἡ δι-
δασκαλία γιὰ τὴν θέωσι τοῦ ἀνθρώπου διὰ τῆς μετοχῆς του στὶς 
ἄκτιστες Ἐνέργειες τῆς Θεότητος.
 Ἕνα ἀκόμη θαυμάσιο κείμενο, ὁ «Ἁγιορειτικὸς Τόμος» τοῦ 1340, 
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συνώψισε ἔξοχα τὴν ὑποστήριξι τῆς διδασκαλίας τοῦ Ἡσυχασμοῦ 
στὴν θεολογικὴ βάσι τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ, μὲ πλήρη 
ὑποστήριξι ἀπὸ τοὺς ἐγκρίτους Πατέρας τοῦ Ἁγίου Ὄρους.
 Ἐφ’ ὅσον τὸ θέμα ἦταν δογματικὸ καὶ ἀφοροῦσε στὴν σωτηρία, 
καὶ μάλιστα ὁ Βαρλαὰμ προσέφυγε στὸν Πατριάρχη Κωνσταντι-
νουπόλεως μὲ καταγγελία τῶν Ἡσυχαστῶν, ὡς δῆθεν αἱρετικῶν, 
τὸ θέμα ἔχρηζε ἀμέσου Συνοδικῆς ἀντιμετωπίσεως. Ἡ σύγκρου-
σις Ἡσυχαστῶν καὶ Ἀνθρωπιστῶν/Οὑμανιστῶν, ποὺ ἦταν οὐσια-
στικὰ σύγκρουσις Ἀνατολῆς καὶ Δύσεως, ἤ καλύτερα Ὀρθοδοξίας 
καὶ Παπισμοῦ, θὰ ἐπελύετο Συνοδικά.
 Αὐτὸ ἔγινε διὰ Μεγάλης Συνόδου τὸν Ἰούνιο τοῦ 1341 στὴν Ἁγία 
Σοφία Κωνσταντινουπόλεως, ὅπου ἡ Ἡσυχαστικὴ διδασκαλία 
ἐθριάμβευσε. Ἡ Σύνοδος ὡλοκληρώθηκε σὲ νέα Συνεδρία τὸν 
Αὔγουστο, ἐφ’ ὅσον τὴν θέσι τοῦ καταισχυνθέντος Βαρλαὰμ ἔλα-
βε ὁ δυστυχὴς καὶ πολυκίνδυνος Γρηγόριος ὁ Ἀκίνδυνος22.   
 Ἀμέσως μετά, καὶ λόγῳ τοῦ ἐμφυλίου πολέμου ποὺ ξέσπασε, ὁ 
Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Ἰωάννης Καλέκας διαφώνησε 
μὲ τὸν Ἅγιο Γρηγόριο ὡς πρὸς τὶς ἀντιμαχόμενες παρατάξεις, καὶ 
δυστυχῶς ὑπαναχωρήσας ἐστράφη πρὸς τὴν πλευρὰ τοῦ κακοδό-
ξου Γρηγορίου Ἀκινδύνου.
 Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος, ὡς Ἱερομόναχος ἀκόμη τότε, διέκοψε τὴν 
κοινωνία μὲ τὸν πατριάρχη, ὡς ἐκπεσόντα στὸν ἀντιησυχασμὸ 
καὶ στὸν λατινισμό, καὶ βρέθηκε στὴν φυλακὴ περὶ τὸ 1343. Ἡ 
στάσις τοῦ Ἁγίου ἦταν κατὰ πάντα δικαιολογημένη καὶ Ὀρθόδο-
ξη. Στὸν προαναφερθέντα «Ἁγιορειτικὸν Τόμον» εἶχε ἀναγραφῆ 
σαφῶς:
 «Τὸν μὴ συμφωνοῦντα τοῖς Ἁγίοις καθὼς καὶ ἡμεῖς καὶ οἱ 
μικρῷ πρὸ ἡμῶν Πατέρες ἡμῶν, ἡμεῖς τὴν αὐτοῦ κοινωνίαν 
οὐ παραδεξόμεθα»23.
 Ὁ Ἅγιος ἦταν ἀπολύτως ἀληθὴς ὅταν ἔγραφε, ὅτι «οἱ τῆς τοῦ 
Χριστοῦ Ἐκκλησίας τῆς Ἀληθείας εἰσί· καὶ οἱ μὴ τῆς Ἀληθείας 
ὄντες, οὐδὲ τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας εἰσί... Μηδὲ γὰρ προσ
ώποις τὸν Χριστιανισμόν, ἀλλ’ ἀληθείᾳ καὶ ἀκριβείᾳ Πίστεως 
χαρακτηρίζεσθαι μεμυήμεθα»24.
 Ὅταν οἱ Ποιμένες τῆς Ἐκκλησίας ἀπομακρύνονται ἀπὸ τὴν 
Ἀλήθεια καὶ ἀντιτίθενται εἰς Αὐτήν, παύουν νὰ ἐκπροσωποῦν 
τὸν Χριστὸ καὶ τὴν Ἀλήθεια καὶ δὲν εἶναι δυνατὸν τὰ γνήσια τῆς 
Ἐκκλησίας τέκνα, τὰ ὁποῖα βιώνουν καὶ μαρτυροῦν τὴν Ἀλήθεια, 
νὰ ὑποτάσσωνται καὶ νὰ παραδέχωνται τοὺς ἀναξίους ἐκπροσώ-
πους τῆς Ἀποστολικῆς Διαδοχῆς25, διότι ἐκπίπτουν ἀπὸ Αὐτήν.
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 Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὑπέστη τότε ἀκόμη καὶ «ἀναθεματισμὸν» (!) 
ἀπὸ τὸν πεπτωκότα λατινόφρονα πατριάρχη26 καὶ τὴν σύνοδό του, 
χωρὶς ἐννοεῖται νὰ λάβη αὐτὸν ὑπ’ ὄψιν του, παρέχων ἕνα στα-
θερὸ ὑπόδειγμα ἀντιμετωπίσεως παρομοίων καταστάσεων στὴν 
ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας διαχρονικά. Οἱ ἀνίσχυρες καὶ ἄκυρες 
ποινὲς ὅσων ἐκπίπτουν ἀπὸ τὴν Ἀλήθεια καὶ ἁπλῶς κατέχουν 
τοὺς Θρόνους παρανόμως, δυναστικῶς καὶ ἀντικανονικῶς, 
συνιστοῦν διωγμὸν Πίστεως καὶ προσπορίζουν στέφανο Ὁμο-
λογίας στοὺς διωκομένους Ὀρθοδόξους. 

***
 Ἐν τούτοις, στὶς ἀρχὲς τοῦ 1347 ἡ κατάστασις ἄλλαξε, τὰ πράγ-
ματα ἔλαβαν διαφορετικὴ τροπή, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ συγκληθῆ 
νέα Σύνοδος στὴν Κωνσταντινούπολι, ἡ ὁποία ἐπικύρωσε τὴν 
Σύνοδο τοῦ 1341 ὑπὲρ τοῦ Ἡσυχασμοῦ, καθήρεσε τὸν Λατινόφρο-
να πατριάρχη Ἰωάννη Καλέκα καὶ εὐφήμησε τὸν Ἅγιο, ὁ ὁποῖος 
ἐξελέγη Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης.
 Τρίτη Μεγάλη Γενικὴ Σύνοδος συνεκλήθη τὸν Μάϊο τοῦ 
1351 στὴν Κωνσταντινούπολι, ἐπὶ Πατριάρχου Ἁγίου Καλλίστου, 
μὲ συμμετοχὴ τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου ὡς Μητροπολίτου Θεσσα-
λονίκης, ἡ ὁποία ἀντιμετώπισε καὶ πάλι ἐπιτυχῶς τοὺς ἀντι
ησυχαστάς, ποὺ τότε πλέον εἶχαν ἐπὶ κεφαλῆς τὸν λόγιο φιλό-
σοφο Νικηφόρο Γρηγορᾶ, καὶ συνώψισε ἔξοχα τὴν ἡσυχαστικὴ 
δογματικὴ διδασκαλία. Αὐτὴ συμπεριελήφθη πλέον στὸ Συνο-
δικὸν τῆς Ὀρθοδοξίας, τὸ ὁποῖο ἀναγινώσκεται τὴν Κυριακὴ τῆς 
Ὀρθοδοξίας ἑκάστου ἔτους, καὶ ἔτσι περιεβλήθη ὕψιστο ἐκκλη-
σιαστικὸ κῦρος.
 Ἡ Σύνοδος αὐτή, ὁμοῦ μετὰ τῶν προηγουμένων τοῦ 1341 καὶ 
1347, θεωρεῖται ὡς ἡ Θ’ Οἰκουμενικὴ Σύνοδος τῆς Ὀρθοδόξου 
Ἐκκλησίας (Η’ Οἰκουμενικὴ θεωρεῖται ἡ τῆς Κωνσταντινουπόλε-
ως τοῦ 879/880 ἐπὶ Μεγάλου Φωτίου)22. Καὶ ὅπως πολὺ ὀρθὰ ἔχει 
παρατηρηθῆ, ὁποιαδήποτε Σύνοδος στὸ μέλλον, σκοπεύουσα νὰ 
λογισθῆ ὡς Πανορθόδοξος, ἡ ὁποία δὲν θὰ διακηρύξη πρωτίστως 
τὶς Η’ καὶ Θ’ Οἰκουμενικὲς Συνόδους, ὥστε νὰ βαδίση στὴν ὀργα-
νική τους συνέχεια, θὰ λογίζεται καὶ μόνον γιὰ τοῦτο ὡς ψευδο-
σύνοδος27! Διότι αὐτὲς οἱ Σύνοδοι ἀποτρέπουν τὴν πλάνη, τὴν 
αἵρεσι, τὴν ἐκκοσμίκευσι καὶ τὸν Οἰκουμενισμὸ καὶ προτείνουν 
τὴν ἀληθινὴ Ἑνότητα, Κοινωνία καὶ Σωτηρία στὴν Ἀλήθεια τῆς 
ἁγίας Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας, στὸ ἕνα καὶ μοναδικὸ 
Σῶμα τοῦ Σωτῆρος μας Χριστοῦ.
 Εἴθε δὲ αὐτὸ τὸ ἱερὸ χρέος νὰ ἐκπληρώσουμε ἐμεῖς, οἱ Χάριτι 
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Θεοῦ Γνήσιοι Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, στὴν ἐπιθυμητὴ καὶ ἐπιδιω-
κομένη ἀπὸ ἡμᾶς Μεγάλη Γενικὴ Σύνοδο τῆς Γνησίας Ὀρθο-
δοξίας, πρὸς καταδίκην ἀπὸ κοινοῦ τῆς συγκρητιστικῆς Οἰκουμε-
νιστικῆς κακοδοξίας καὶ διακήρυξιν τῆς θείας καὶ σωτηριώδους 
Ὀρθοδόξου Ἀληθείας28.

στ. Θεόσοφος Ποιμὴν Θεσσαλονίκης, Τελείωσις
καὶ Μαρτυρία Αὐτοῦ 

 Ὁ Ἅγιος, ὡς Ἀρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, εἰσῆλθε πανηγυ-
ρικὰ στὴν πόλι του μόλις μετὰ τρία ὁλόκληρα ἔτη ἀποκλεισμοῦ 
του, τὸ 1350, ἕνεκα τῆς ἀρνητικῆς στάσεως μιᾶς πολιτικοποιημέ-
νης ὁμάδος πολιτῶν, τῶν λεγομένων «Ζηλωτῶν» (καμμία σχέ-
σι μὲ τοὺς συγχρόνους Ἀντιοικουμενιστὰς Ζηλωτὰς Ἁγιορείτας 
Πατέρας), κομίζων τὴν Εἰρήνη τοῦ Χριστοῦ καὶ οἰκοδομῶν καὶ 
εὐεργετῶν τὸ Ποίμνιό του ποικιλοτρόπως.
 Ἦταν κατὰ βάσιν Ποιμὴν προσευχητικός, λειτουργικὸς καὶ 
μάλιστα διδακτικὸς (σώζονται 63 θαυμάσιες Ὁμιλίες του), μὲ κα-
θημερινὴ καὶ συστηματικὴ διδασκαλία στοὺς Ναοὺς τῆς πόλεως, 
ἀλλὰ καὶ κατ’ ἰδίαν, γιὰ φυγάδευσι ἀπὸ τὶς ψυχὲς τοῦ Ποιμνίου 
του κάθε κακίας, καὶ πλήρωσί τους μὲ σωτηριώδη γνῶσι καὶ χάρι. 
Διδάσκει γιὰ θέματα ὑψηλά, δογματικὰ καὶ ἠθικά, μὲ ἐξαιρετικὴ 
σύζευξι τῆς ἡσυχαστικῆς καὶ μυστηριακῆς ζωῆς, ἐφ’ ὅσον δὲν πα-
ραλείπει νὰ χειραγωγῆ τὸ Ποίμνιό του στὴν νοερὰ ἡσυχία, στὰ 
ἔργα τῆς ἀρετῆς καὶ ἀγάπης καὶ στὴν συμμετοχὴ στὰ ἅγια Μυ-
στήρια, πρὸς θεραπείαν τῆς προσωπικότητος καὶ πνευματικὴ με-
ταμόρφωσι. Προτείνει τὴν ἄμεση σχέσι μὲ τὸ Θεό, τὴν Ἐνεργειακή, 
ὄχι ἁπλῶς τὴν ἔμμεση καὶ ἠθική· ἀποβλέπει στὴν Θέωσι τοῦ ὅλου 
ἀνθρώπου καὶ ὄχι ἁπλῶς στὴν ἠθικοποίησι τῆς συμπεριφορᾶς.
 Διασώζονται ἐπίσης ἐκπληκτικὰ Θαύματα, τὰ ὁποῖα ὁ Ἅγιος 
ἐπιτέλεσε ζῶν καὶ μετὰ θάνατον.
 Τὸ 1354 αἰχμαλωτίσθηκε ἐπὶ ἕνα περίπου ἔτος ἀπὸ τοὺς Τούρ-
κους, μὲ τοὺς ὁποίους μάλιστα διεξήγαγε σὲ κάποιες περιπτώ-
σεις κατόπιν ἐπιμονῆς τους θεολογικοὺς διαλόγους, μὲ πλήρη 
ὁμολογιακὴ καὶ μαρτυρικὴ παρρησία καὶ διάθεσι, ἀλλὰ ἡ πολὺ 
ἐνδιαφέρουσα καὶ ἄκρως ἐπίκαιρη παρουσίασί τους ἀποτελεῖ 
θέμα εἰδικῆς διαπραγματεύσεως καὶ παρουσιάσεως, στὴν ὁποίαν 
εὐχόμεθα σὺν Θεῷ νὰ προβοῦμε στὸ μέλλον. 
 Τὸ 1355, ὁ Ἅγιος κατενίκησε καὶ πάλι σὲ μία ἀκόμη ἀναμέτρη-
σι στὴν Κωνσταντινούπολι τὸν αἱρετικὸ Νικηφόρο Γρηγορᾶ, καὶ 
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συνέχισε ἀφοσιωμένα τὴν διαποίμανσι τοῦ Ποιμνίου του ἕως τὴν 
Κοίμησί του, τὴν ὁποίαν εἶχε προείδει, στὶς 14 Νοεμβρίου τοῦ 1359. 
Ἐκοιμήθη σὲ ἡλικία 63 ἐτῶν ἀπὸ πάθησι τῶν σπλάγχνων, πλήρης 
εἰρήνης καὶ ἀγαλλιάσεως, ἀναφωνῶν: «εἰς τὰ ἐπουράνια, εἰς τὰ 
ἐπουράνια!», καὶ τὸ πρόσωπό του καταυγάσθηκε ἀπὸ τὴν λάμψι 
τοῦ θείου Φωτός, γιὰ τὸ Ὁποῖο τόσο ἀγωνίσθηκε σὲ ὅλη του τὴν 
ζωή, ὥστε νὰ διασφαλίση τὴν βίωσι καὶ ὀρθὴ Ὁμολογία Του, πρὸς 
ἀπόλαυσίν Του αἰωνίως29. 
 Ἡ τιμή του διαδόθηκε αὐθόρμητα μεταξὺ τοῦ Ποιμνίου ἀμέ-
σως, ἰδίως στὴν Θεσσαλονίκη καὶ τὴν Καστοριά, καὶ μετὰ πάρ
οδον 9 μόλις ἐτῶν, τὸ 1368, βάσει τῶν πολλῶν του Θαυμάτων, 
διακηρύχθηκε καὶ ἐπισήμως ἡ Ἁγιότητά του ἀπὸ τὸν Μαθητή του 
καὶ κύριο Βιογράφο του Θεσσαλονικέα Ἅγιο Φιλόθεο (Κόκκινο) 
Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως.
 Ἡ διδασκαλία τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου καὶ τὸ μήνυμά του δια-
δόθηκαν εὐρύτατα σὲ ὅλο τὸν Ὀρθόδοξο κόσμο, στὰ Βαλκάνια 
καὶ στὴν Ρωσία, οἱ δὲ κατὰ πνεῦμα Μαθηταί του διέσωσαν τὴν 
Ὀρθοδοξία ἀπὸ τὸν Παπισμὸ κατὰ τὸν ἑπόμενο κρίσιμο ΙΕ’ αἰ., μὲ 
Ἡγέτη τὸν Ἅγιο Μᾶρκο Ἐφέσου τὸν Εὐγενικό, σὲ ὅλη δὲ τὴν περί-
οδο τῆς Τουρκοκρατίας ἀντιστάθηκαν σὲ κάθε ἐξανδραποδισμὸ 
καὶ διέσωσαν τὴν πνευματικὴ καὶ ἐθνική μας ταυτότητα.
 Τὸν ΙΗ’ αἰ. μάλιστα ἡ σημειωθεῖσα Φιλοκαλικὴ Ἀναγέννησις, 
μὲ πρωτοργάτες τοὺς «Κολλυβάδες» Ἁγίους Μακάριο Κορίνθου 
Νοταρᾶ καὶ Νικόδημο Ἁγιορείτη, ὅπως καὶ τὸν ἱερὸ Ἀθανάσιο 
Πάριο, τὴν σεπτὴ μορφὴ τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ εἶχαν 
ἐμβληματική, στὸν ἀγῶνα τους διαδόσεως τοῦ Ἡσυχασμοῦ καὶ 
διασώσεως τῆς γνησίας Παραδόσεως τῆς Ἐκκλησίας ἔναντι τῆς 
ἀλλοτριώσεως τῶν ἑτεροδόξων καὶ τῆς ἐκκοσμικεύσεως. 

***
 Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος μᾶς προβάλλει τὴν Μετάνοια 30 ὡς τρόπο 
ζωῆς, ἡ ὁποία ἀναφέρεται σὲ μία βαθειὰ ἀλλαγὴ ζωῆς, σὲ ἀγῶνα 
ἀποστροφῆς τῆς ἁμαρτίας καὶ ἐπιτελέσεως τῆς ἀρετῆς.
 Ἡ Μετάνοια ἀπαιτεῖ καρπούς: ἐξομολόγησι, κάθαρσι καὶ νέα 
ζωή. 
 Ἡ εἰλικρινὴς Ἐξομολόγησις καθαρίζει τὴν ψυχὴ ἀπὸ τὰ πονηρὰ 
πάθη καὶ τὴν καθιστᾶ δεκτικὴ Χάριτος. Εἶναι ἀναγκαία ἡ ὑπακοὴ 
σὲ Πνευματικὸ πατέρα, γιὰ λῆψι πνευματικῆς ἰατρείας καὶ φυγά-
δευσι τῆς ἐμπαθοῦς καὶ φιληδόνου ζωῆς. 
 Γιὰ τὴν κάθαρσι τῆς ψυχῆς εἶναι ἀναγκαία ἡ καθημερινὴ προσ
ευχή, ἡ ὁποία ἐπίσης διώχνει τὰ πάθη καὶ ἑλκύει τὴν θεία εὐλογία. 
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Ἡ λειτουργικὴ ζωὴ καὶ ἡ μετοχὴ στὰ Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας 
καθαίρει τὸν ἄνθρωπο καὶ τὸν φέρει σὲ κοινωνία μὲ τὸν Θεὸ καὶ 
τοὺς συνανθρώπους του.
 Κορυφαία ἐκδήλωσις τούτου, εἶναι ἡ συμμετοχὴ στὴν Θεία 
Εὐχαριστία, ὅπου κοινωνοῦμε καὶ μετέχουμε αὐτοῦ τοῦ ἰδίου τοῦ 
Χριστοῦ! Μὲ τὴν Θεία Κοινωνία «χρυσωνόμαστε» καὶ «θεωνό-
μαστε», γι’ αὐτὸ καὶ ἀπαιτεῖται ἀπὸ πρὶν κάθαρσις παντὸς μολυ-
σμοῦ σαρκὸς καὶ πνεύματος, ἀλλὰ καὶ μετὰ κάθε προφύλαξις, γιὰ 
διατήρησι τῆς θείας Δωρεᾶς. Ὁ θυσιαζόμενος ἈμνὸςΧριστὸς μᾶς 
ὑποδεικνύει Ἀγάπη, Ταπείνωσι καὶ Ὑπακοὴ καὶ μᾶς καθιστᾶ 
οὐρανίους, φοβεροὺς στοὺς δαίμονες, θαυμαστοὺς στοὺς Ἀγγέλους, 
ἀείζωους, ὡραίους, ἐνδιαιτήματα καὶ Ναοὺς τῆς Ἁγίας Τριάδος 31!...

***
 Ἀπὸ τὰ μέσα τοῦ Κ’ αἰ., κατακυρίευσε τὸ πνεῦμα τῆς ἐκκοσμι-
κεύσεως, τῆς εὐδαιμονιστικῆς οἰκονομικῆς ἀναπτύξεως, τῆς ὅσο 
τὸ δυνατὸν καλύτερης κοσμικῆς ἐξασφαλίσεως καὶ ἀπολαύσεως 
τῶν ἀγαθῶν τοῦ κόσμου τούτου, καὶ βέβαια τῆς ἀχαλίνωτης φι-
ληδονίας. 
 Ἡ συνακόλουθη ἀδιαφορία στὴν Πίστι, εὐνόησε τὴν διάδοσι 
τοῦ σχετικισμοῦ, τοῦ δογματικοῦ μινιμαλισμοῦ, τοῦ συγκρητιστι-
κοῦ Οἰκουμενισμοῦ μὲ τὶς σαρωτικὲς ἀλλαγὲς ποὺ ἐπέφερε καὶ 
ἐπιφέρει στὴν διάβρωσι τῶν συνειδήσεως καὶ στὴν Ἀποστασία 
ἀπὸ τὴν Ἀλήθεια τοῦ Εὐαγγελίου καὶ τὸν ἐκκλησιαστικὸ τρόπο 
ζωῆς.
 Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος Παλαμᾶς μᾶς παρουσιάζει καὶ ἐνσαρκώνει 
τὴν ἀντίστροφη στόχευσι: τὴν κατὰ χάριν Θέωσι τοῦ ἀνθρώ-
που μέσα στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, μακρὰν πάσης οἰκουμε-
νιστικῆς σχετικοκρατίας, μὲ τὴν Ἄσκησι, τὴν Ἀρετή, τὰ Μυστή-
ρια, τὴν Προσευχὴ καὶ τὴν Ἀγάπη. Δὲν ἐπαρκοῦν οὔτε ἠθικὲς μό-
νον ἐντολὲς καὶ νουθεσίες, οὔτε ἁπλῶς θεωρητικὲς θεολογικὲς 
ἀναλύσεις καὶ ὁμιλίες. Χρειάζεται ΜΕΤΟΧΗ τοῦ κάθε ἑνὸς στὸ 
ἐκκλησιαστικὸ γεγονὸς τῆς θείας ζωῆς τῆς Χάριτος· Μετοχὴ στὴν 
ἄκτιστη Χάρι τοῦ Θεοῦ, Θέωσις ἐν ταπεινώσει, ὄχι αὐτοθέωσις 
ἐν ὑπερηφανείᾳ32!
  Στὸν ἐγωκεντρισμό, τὸν ἀτομισμὸ καὶ τὴν ἐπιδεικτικότητα τῆς 
σήμερον, ἀλλὰ καὶ στὴν ἀγωνιώδη βιωτικὴ μέριμνα γιὰ τὴν ἐξα-
σφάλισι τῶν ἀναγκαίων, ὁ Ἅγιος μᾶς προβάλλει τὴν ἀγωνιστικό-
τητα, τὴν πνευματικὴ ἀνάτασι, τὴν ἐμπιστοσύνη στὴν Πρόνοια τοῦ 
Θεοῦ, τὴν ταπείνωσι καὶ τὴν ἀγάπη.
 Μᾶς ὁδηγεῖ ἀσφαλῶς στὴν ὁδὸ ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο στὸν Θε-
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άνθρωπο, ἀπὸ τὸν ἀτομισμὸ στὴν κοινωνία, ἀπὸ τὴν διαίρεσι 
καὶ τὴν διάσπασι στὴν θεία Ἑνότητα τῆς Ἀληθείας, ἀπὸ τὸ 
σκότος στὸ Φῶς, ἀπὸ τὸ κτιστὸ στὸ Ἄκτιστο!
 Ἄς τὸν ἔχουμε χειραγωγό μας μὲ ἐμπιστοσύνη, ἄς προσκυ-
νοῦμε δὲ ὅσο πιὸ συχνὰ μποροῦμε καὶ τὸ ἱερὸ Λείψανό του, τὸ 
θησαύρισμα τῆς Θεσσαλονίκης, παρακαλοῦντες καὶ ψάλλοντες:
 Ἅγιε Γρηγόριε Θαυματουργέ, Θεσσαλονίκης τὸ Καύχημα, Κῆρυξ 
τῆς Χάριτος, ἱκέτευε διὰ παντὸς σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Ἀμήν!

 Εὐχαριστῶ!
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