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το μυστήριο της σάρκωσης του Ιησού Χριστού, διά του κοινού θείου 
θελήματος. Κατά συνέπεια, με τη σάρκωση του Ιησού Χριστού η σχέση 
του ανθρώπου με τον Θεό τίθεται σε μία νέα βάση, δημιουργώντας, με 
τον τρόπο αυτό, μία νέα προοπτική για τον άνθρωπο και τον κόσμο 212. 

Ε.  Ή κριτική Βαρλαάμ του Καλαβρού για την ησυχαστική 
 μέθοδο και τεχνική των Ήσυχαστών

Βασικός «άξονας» της διδασκαλίας του Γρηγορίου Παλαμά και της 
αντιβαρλααμικής πολεμικής του, είναι η θεολογική διδασκαλία περί της 
διάκρισης ουσίας και ενέργειας στον Τριαδικό Θεό, και αυτή περί της 
άκτιστης θείας ενέργειας που ταυτίζεται με το Θαβώρειο φως. Η βίωση 
της ένωσης με το άκτιστο φως (Θαβώρειο φως) αποτελεί, σύμφωνα με 
τον Γρηγόριο, θεμελιώδη σκοπό της ησυχαστικής πρακτικής και ένα 
ιδιαίτερα σημαντικό πνευματικό βίωμα της παρουσίας του Θεού στον 
κόσμο. Η έντονη, όμως, αντίθεση του Βαρλαάμ κατά των Ησυχαστών, 
όπως αυτή εκφράζεται με το (απολεσθέν) έργο του, Κατά Μασσα-
λιανών, δημιουργεί σοβαρά ερωτηματικά ως προς τα κίνητρα και τις 
θεολογικές προϋποθέσεις του. Κατά συνέπεια, η διερευνητική προσέγ-
γιση της ησυχαστικής πρακτικής καθώς και των προβληματισμών που 
προκύπτουν, θεωρώ ότι μπορεί να συνεισφέρει θετικά στην αποσαφήνι-
ση της θεολογικής διαμάχης μεταξύ του Καλαβρού και Γρηγορίου του 
Παλαμά. 

Το μεγαλύτερο μέρος των Ορθόδοξων ερευνητών υποστηρίζει ότι ο 
Ησυχασμός είναι αγιοπνευματική έκφραση της ορθόδοξης Ανατολής 

ση των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων τους και ανάμεσά τους αναπτύσσονται δυνάμεις. 
Οι δυνάμεις εκτρέπουν τα σωματίδια από την πορεία τους. Όμως η διαταραχή που 
επιβάλλει το ένα σωματίδιο στο άλλο διαμέσου του πεδίου πρέπει να μεταφερθεί με τη 
μορφή φωτονίων. […] Συνεπώς, τα φωτόνια δρουν μάλλον σαν μεσάζοντες που πηγαι-
νοέρχονται ανάμεσα στα φορτισμένα σωματίδια, τα «πληροφορούν» ότι εκεί βρίσκονται 
και άλλα φορτισμένα σωματίδια, και προκαλούν την απόκρισή τους». 

212. Αναφορικά με το θέμα της σχέσης του ανθρώπου με τον Θεό, ενδεικτικά βλ.: 
Μάρ. Μπέγζου, Ψυχολογία της θρησκείας, Αθήνα 19962, σ. 118-126. Ι. Π. Mανουσάκη, 
Θεός φιλοσοφούμενος. ΄Εξι προσεγγίσεις σύγχρονης φιλοσοφίας στο ερώτημα περί 
του Θεού, Αθήνα 2004, σ. 86-88. Νικ. Ξιώνη, Προλεγόμενα θεολογικής ανθρωπολογί-
ας. Προχριστιανική, ετερόδοξη και ορθόδοξη θεώρηση του ανθρώπου ως προσώπου, 
Αθήνα 2007, σ. 121-130. Χρήστου Γιανναρά, Το πρόσωπο και ο έρως, Αθήνα 19874, σ. 
198-200. 
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του 14ου αιώνα, που πηγάζει από τη μοναχική παράδοση της Ανατο-
λής213. Ο όρος «ησυχαστής» χρησιμοποιείται ήδη από τις απαρχές της 
μοναστικής ιστορίας για να χαρακτηρίσει τον «ερημίτη» ή τον αναχω-
ρητή και εμφανίζεται στα έργα του Ευάγριου Ποντικού (4ος αιώνας), σε 
αυτά του Γρηγορίου Νύσσης και στην αυτοκρατορική νομοθεσία που 
αναφέρεται στο μοναστικό καθεστώς214. Ο Ευάγριος, όμως, είναι αυτός 
που θέτει τη χρήση και τη σημασία της προσευχής σε μια νέα σωτηρι-
ολογική διάσταση. 

Όπως τονίζει J. Meyendorff215, ο Ευάγριος διατυπώνει καλύτερα από 
κάθε άλλον το θεμελιώδες εκείνο δόγμα για την προσευχή, που θα 
εμπνεύσει τους ησυχαστές σε όλους τους μεταγενέστερους αιώνες, ότι, 
δηλαδή, η προσευχή είναι η «ανώτατη πράξη του νου», δραστηριότητα 
«αρμόδια στο ύψος του νου», μία «ανάβαση του νου στον Θεό». Κατά 
τον Ευάγριο, μια αδιάλειπτη «προσευχή του νου», δηλαδή η «νοερά 
προσευχή», είναι ο σκοπός, το περιεχόμενο και η δικαίωση της ησυχα-
στικής και ερημιτικής ζωής. Τη βλέπει σαν «φυσική» για τον ανθρώπινο 
νου, καθόσον, ο άνθρωπος στην προσευχή γίνεται πραγματικός αποκα-
θιστώντας την ορθή και «φυσική» σχέση του με τον Θεό216. Παράλληλα, 
ο J. Meyendorff προσθέτει πως σύμφωνα με τη σύγχρονη ιστορική έρευ-
να, έχει αποδειχθεί ότι η διδασκαλία του Ευαγρίου για την προσευχή 
αποτελεί έκφραση της ιδιότυπης ωριγενιστικής μεταφυσικής βασισμέ-
νης στο νεοπλατωνισμό, που θεωρεί το «νου» ως εκ φύσεως θεϊκό, που 
υπήρχε χωρίς να έχει υλική ουσία, έτσι που ο παρών υλικός κόσμος δεν 

213. Ενδεικτικά βλ. J. Meyendorff, Ο άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς και η Ορθόδοξη 
Μυστική Παράδοση, [μετάφ. Ελ. Μάινας (τίτλος πρωτοτύπου: St. Gregoire Palamas et 
la mystique orthodox, 1959)], Αθήνα 19892. Επίσης, βλ. και Pierre Adnes, «Hesychasme», 
DS 7 (1969), σ. 381-399. Βλ. και Βλ. Φειδά, Εκκλησιαστική Ιστορία Β΄, Αθήνα 19982, σ. 
482-490. Νικ. Ιωαννίδη, Ο Ιωσήφ Βρυέννιος. Βίος – Έργο – Διδασκαλία, Αθήνα 1999, 
σ. 42-43. Βασ. Ψευτογκά, «Η θεολογία του αγίου Ιωάννου Δαμασκηνού περί της θέας 
του Θεού», Θέματα πατερικής θεολογίας και οικουμενικότητας, τ. Β΄, Θεσσαλονίκη 
2005, σ. 253-283, σ. 253, παραπομπή: 3 και σ. 269, παραπομπή: 60. 

214. J. Meyendorff, Η βυζαντινή κληρονομιά στην Ορθόδοξη Εκκλησία (μετάφ. Δημ. 
Μόσχος) Αθήνα 19992, σ. 208. Στις παραπομπές 1-3, της ίδιας σελίδας περιλαμβάνεται 
και η σχετική ενημέρωση από τις πηγές. 

215. J. Meyendorff, όπ.π., σ. 208-211. 
216. Βλ. J. Meyendorff, όπ.π., σ. 209. Βλ. και παραπομπή: 5, της ίδιας σελίδας, 

όπου ο J. Meyendorff, σχετικά με τον Ευάγριο και την επιρροή του παραπέμπει στον I. 
Hausherr, «L’ hesychasme etude de spiritualite», OCP 22 (1956), σ. 4-40 (με αναφορά 
σε προγενέστερες και σημαντικές μελέτες από τον ίδιο τον συγγραφέα). 
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είναι τίποτα άλλο παρά μια συνέπεια της πτώσης217. Αυτό σημαίνει ότι 
ο Ευάγριος ο, τρόπον τινά, «θεμελιωτής» της «νοεράς προσευχής», τα 
έργα του οποίου θα γνωρίσουν μεγάλη διάδοση στην Ανατολή, εκφρά-
ζει επικίνδυνες θεολογικά «δυαλιστικές» απόψεις, υπονοώντας, ίσως, 
κάποια οντολογική σύγχυση μεταξύ του κτιστού ανθρώπου και του 
άκτιστου Θεού. Για το λόγο αυτό, ο Ευάγριος καταδικάζεται επίσημα 
από την Οικουμενική Σύνοδο του 553, εξαιτίας, όπως ο J. Meyendorff 
υποστηρίζει, του ωριγενισμού του218. Ο συγκεκριμένος ερευνητής συν-
δέει ωριγενισμό, νεοπλατωνισμό και «νοερά προσευχή» του Ευαγρίου, 
εντοπίζοντας μία ευρύτερη σύγχυση ως προς τον ακριβή εντοπισμό και 
διαφύλαξη της ορθόδοξης παράδοσης, η συνείδηση της οποίας εκφράζε-
ται από τους πατέρες της Ε΄ Οικουμενικής Συνόδου. Οι πατέρες διαβλέ-
πουν ένα βαθύτερο πρόβλημα, κυρίως από τους μαθητές και συνεχιστές 
του Ωριγένη που «περιπλέκουν» τη διδασκαλία του με νεοπλατωνικές 
διδασκαλίες, τις οποίες και συνδυάζουν με μία ιδιάζουσα τάση για 
«αδιάλειπτη προσευχή». 

Επίσης, ο J. Meyendorff αναφέρει ότι στα τέλη του 4ου αιώνα η εξέλιξη 
της ησυχαστικής πνευματικότητας προς την κατεύθυνση της χριστοκε-
ντρικότητας, επηρεάζεται πολύ από τα έργα του αγνώστου συγγραφέα, 
που χρησιμοποιεί το ψευδώνυμο του αγ. Μακαρίου του Μεγάλου219. Τα 
έργα του ψευδο-Μακαρίου στα οποία συχνά παραπέμπει ο Γρηγόριος 
Παλαμάς, είναι, κατά τη γνώμη του συγκεκριμένου ερευνητή, μάλλον 
διαφορετικά από τον νεοπλατωνικό Ευάγριο. Το κέντρο της ανθρώ-
πινης συνείδησης και της θείας παρουσίας στον άνθρωπο φαίνεται να 
τοποθετείται όχι στο «νου» αλλά στην «καρδιά»220. Για τον Μακάριο 
σκοπός της προσευχής δεν είναι η εξαΰλωση του νου αλλά η μεταμόρ-
φωση του όλου προσώπου (ψυχής και σώματος) διά της παρουσίας του 
ενανθρωπήσαντος Θεού, που είναι προσιτός σε μια συνειδητή «βεβαιό-
τητα της καρδιάς»221. 

Επιπλέον, η μέθοδος της προσευχής αποτελεί ιδιαίτερα σημαντική 
θρησκευτική πρακτική σε πολλά ειδωλολατρικά θρησκευτικά και φι-

217. J. Meyendorff, όπ.π., σ. 209. Επ’ αυτού ο J. Meyendorff, παραπέμπει: A. Guil-
laumont, Kephalaia Gnostica’ d’ Evagre le Pontique et l’ historie de l’ origenisme chez les 
Syriens, Paris 1962. 

218. J. Meyendorff, όπ.π., σ. 209. 
219. J. Meyendorff, όπ.π., σ. 210. 
220. J. Meyendorff, ένθ. ανωτ. 
221. J. Meyendorff, όπ.π., σ. 210-211. 
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λοσοφικά συστήματα. Ο αθηναϊκός νεοπλατωνισμός, για παράδειγμα, 
δίνει μεγάλη σημασία στον τρόπο και τη μέθοδο του «προσεύχεσθαι» 
υιοθετώντας τη χρήση των Χαλδαϊκών Χρησμών. Ο A. C. Lloyd ανα-
φέρει σχετικά ότι ο Πρόκλος προσευχόταν συστηματικά στον θεό Ήλιο 
και ήταν μύστης της χαλδαϊκής θρησκείας. Απέκτησε τις πρακτικές του 
γνώσεις επί της θεουργίας από μία κόρη του Πλουτάρχου και, σύμφωνα 
με δικό του ισχυρισμό, ήταν σε θέση να υλοποιεί υπερφυσικά και «φω-
τοβόλα οράματα» της Εκάτης, μέσω των επικλήσεων της θεάς. Επίσης, 
ο συγκεκριμένος ερευνητής τονίζει ότι ο Πρόκλος έθετε τη θεουργία 
πάνω από τη φιλοσοφία, ως ένα μέσο απελευθέρωσης της ψυχής222. 
Η S. Rappe τονίζει, επίσης, τη σημασία της προσευχής, και γενικότερα 
των θρησκευτικών πρακτικών, για τον Ιάμβλιχο. Είναι χαρακτηριστική 
η θέση του ότι με την πιστή εφαρμογή συγκεκριμένων τελετουργικών, 
οι μυημένοι μπορούν να «περιβληθούν» πλήρως από τη «θεία φώτι-
ση». Κατά τη φώτισή τους «απογυμνώνονται» από τα πάντα και, όπως 
«λένε» οι Χρησμοί, μετέχουν της «θείας φύσεως»223. 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ένα μεγάλο μέρος της αθηναϊκής 
νεοπλατωνικής παράδοσης αναφέρεται στη σημασία της προσευχής, 
των επικλήσεων και των θρησκευτικών τελετουργικών ως μέσων για 
την επίτευξη της «ένωσης» με τους θεούς, με χαρακτηριστικό γνώρισμα 
τη «θέα» κάποιου «θεϊκού φωτός». Ο τρόπος και η μέθοδος προσευχής, 
επίσης, αποτελεί ποικιλότροπα εκφραζόμενη πρακτική σε ιουδαιοχρι-
στιανικές και γνωστικές αιρέσεις των πρώτων μεταχριστιανικών αιώ-
νων224. Βασικά χαρακτηριστικά των αιρέσεων αυτών είναι η οντολογική 
σύγχυση του άκτιστου Θεού με τον κτιστό άνθρωπο, η άρνηση και η 
διαστρέβλωση της διδασκαλίας της Εκκλησίας περί της σαρκώσεως του 
Ιησού Χριστού (π.χ. δοκητισμός), οι ποικιλόμορφες εγκρατιτικές τάσεις 

222. Βλ. A. C. Lloyd, Οι ύστεροι Νεοπλατωνικοί, σ. 81-82. 
223. Βλ. S. Rappe, Μελετώντας το Νεοπλατωνισμό, σ. 217-347. Ειδικότερα, βλ. σ. 

324-325 και 332. 
224. Από τη μία μεριά, αναπτύσσονται ιουδαιοχριστιανικές αιρέσεις όπως οι Ναζω-

ραίοι, Εβιωναίοι, Ελκεσαίοι, και από την άλλη γνωστικές. Εκπρόσωποι των γνωστικών 
αιρέσεων είναι: Σίμων ο Μάγος, που «θεμελίωσε» τον συριακό γνωστικισμό, ο Μέναν-
δρος, ο Σατορνείλος, ο Βασιλείδης [Αιγυπτιακός (Αλεξανδρινός) γνωστικισμός], ο Καρ-
ποκράτης, ο Βαλεντίνος, ο Μαρκίων, οι Εγκρατίτες, ο Μοντανός. Βλ. Ανδρέα Θεοδώρου, 
Θέματα ιστορίας Δογμάτων, σ. 128-223. Επίσης, βλ. Στ. Παπαδόπουλου, Πατρολογία, 
τ. Α΄, Αθήνα 1997, σ. 187, 196-198, 227-233, 254-256, 464-465. Για τις αιρέσεις στα 
ύστερα βυζαντινά χρόνια βλ. και Ευθυμίου Ζυγαβηνού, Δογματική Πανοπλία, PG 130, 
1189C-1273B, για τους Παυλικιανούς και 1273B-D για τους Μασσαλιανούς. 
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και η σαφής υποβάθμιση του αγιαστικού και σωτηριολογικού χαρακτή-
ρα των μυστηρίων της Εκκλησίας. 

Το γεγονός ότι, κατά τη διάδοση του ορθόδοξου μοναχισμού στην 
Ανατολή, αναπτύσσονται και αιρετικές (συγκρητιστικές, ιουδαιοχριστια-
νικές, γνωστικές) ομάδες, που, μερικές, μάλιστα, από αυτές γνωρίζουν 
μεγάλη (διαχρονικά) διάδοση στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, αποδέχεται 
και ο Meyendorff225. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι Μασσαλια-
νοί (Μεσσαλιανοί), που σύμφωνα με τον συγκεκριμένο ερευνητή, είναι 
γνωστοί ως «Ευχίτες» ή Βογόμιλοι ή «Καθαροί» (στη Δύση), οι οποίοι 
προωθούν, μεταξύ των άλλων, δυαλιστικές μανιχαϊστικές αντιλήψεις226. 
Αποτέλεσμα μίας μακρόχρονης και ποικιλόμορφης «όσμωσης» των πα-
ραπάνω αιρετικών συγκρητιστικών γνωστικών ομάδων, είναι οι Βογό-
μιλοι οι οποίοι δεν ταυτίζονται με τους Μασσαλιανούς, αλλά αποτελούν 
έναν ιδιαίτερο κλάδο τους. Η αίρεση αυτή υποστηρίζεται ότι είναι ένα 
αμάλγαμα παυλικιανικών, γνωστικών και μασσαλιανικών διδασκαλιών, 
με κύρια χαρακτηριστικά τη συνεχή προσευχή και τη «θέα» του Θεού. 

Οι παραπάνω αιρετικές ομάδες που, όπως ο Ζυγαβηνός αναφέρει, 
προσποιούνται τους Ορθόδοξους μοναχούς για να παρασύρουν και να 
προσηλυτίσουν227, υπάρχουν και στα χρόνια του Βαρλαάμ, γεγονός που 
δημιουργεί σημαντικά ερωτηματικά για τη διάδοση και τη δυναμική 
τους στους μοναστικούς κύκλους της Ανατολής, στο διάστημα 1325-
1360. Η συγκεκριμένη προβληματική γίνεται ακόμα πιο έντονη αν συ-
νυπολογίσει κανείς ότι τα «ησυχαστικά» κείμενα του Ευαγρίου (που 
καταδικάστηκε από την Ε΄ Οικουμενική Σύνοδο) και του Ψευδομακαρί-
ου, πέραν των όποιων ορθόδοξων προϋποθέσεων, δεν είναι απαλλαγμέ-
να από το δυαλισμό του νεοπλατωνικού μυστικισμού ή από την «ανθι-
ερουργική» και αντιεκκλησιαστική εξατομίκευση της καθαράς προσευ-
χής του Μασσαλιανισμού228, που είχε αναπτυχθεί στις ίδιες περιοχές. 

225. J. Meyendorff, όπ.π., σ. 211. 
226. J. Meyendorff, ένθ. ανωτ. Βλ και Α. Rigo, «Messalianismo = Bogomilismo. Un’ 

equazione dell’ eresiologia medievale bizantina», OCP 56 (1990), σ. 53-82. 
227. Ευθύμιου Ζυγαβηνού, Δογματικὴ Πανοπλία, PG 130, 1288C: «(Οι Μασσαλια-

νοί) Τὴν τῶν κληρικῶν ὑποκρίνονται χειροτονίαν βαθμοῦ ἱερέων καὶ διακόνων ἐπιβαί-
νοντες, ἵνα μόνον ἐξουσίαν τινὰ καὶ αὐθεντίαν ἑαυτοῖς περιποιήσωνται. Ναὶ μὴν καὶ τὸ 
τῶν μοναχῶν ὑποδύονται σχῆμα, λανθάνειν διὰ τούτου βουλόμενοι, καὶ τοὺς πολλοὺς 
ἀπατᾶν». Βλ. και Δημ. Γόνη, Ιστορία των ορθοδόξων εκκλησιών Βουλγαρίας και Σερ-
βίας, Αθήνα 1996, σ. 76-79. 

228. Βλ. Β. Φειδά, Εκκλησιαστική Ιστορία, τ. Β΄, σ. 483. Η προβληματική αναφέρε-
ται και από τον J. Meyendorff, δίχως να συμφωνεί με τη σύνδεση ψευδο-Μακαρίου και 
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Γεγονός, πάντως, είναι ότι υφίσταται το πρόβλημα μιας πιθανής σχέ-
σης ανάμεσα στο Μασσαλιανισμό και σε μερικούς κλάδους του «Ησυ-
χασμού»229. Ο Ησυχασμός αναβιώνει στα τέλη του 13ου αιώνα στο άγιο 
Όρος, με κυριότερους εκπροσώπους τον Νικηφόρο τον Ιταλό (ή αλλιώς 
Ησυχαστή)230, τον Ψευδο-Συμεών και τον Γρηγόριο Σιναΐτη, τον 14ο αι-
ώνα231. Όταν λοιπόν ο Βαρλαάμ βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη (όπου είχε 
ιδρύσει σχολή), αποκτά μία πρώτη εικόνα για την «ησυχαστική πρακτι-
κή». Πληροφορείται για την ψυχοσωματική μέθοδο της προσευχής των 
Ησυχαστών από κάποιους αρχάριους μοναχούς232. Η εικόνα, όμως, που 
αποκτά είναι πιθανό να μην είναι ακριβής αναφορικά με τις θεολογικές 
προϋποθέσεις των Ησυχαστών και την προσευχητική μέθοδό τους. 

Ένα μεγάλο μέρος των ερευνητών υποστηρίζει ότι ο Βαρλαάμ, αφού 
πληροφορείται την ησυχαστική μέθοδο, έχοντας άγνοια της μακραίω-
νης ησυχαστικής παράδοσης και δίχως να αναγνωρίζει, ως φιλόσοφος, 
οποιαδήποτε μετοχή του σώματος στην προσευχή και στη θεία χάρη, 
ξεκινά οξεία κριτική εναντίον της μεθόδου της προσευχής αποκαλώντας 
τους Ησυχαστές ως «ομφαλοψύχους» και την υποτιθέμενη αίρεσή τους, 
«ομφαλοψυχία»233. Παράλληλα, κατηγορεί τους Ησυχαστές ως Μασ-
σαλιανούς, επειδή, όπως ο ίδιος πιστεύει, ισχυρίζονται ότι βλέπουν την 

Μεσσαλιανισμού, βλ. J. Meyendorff, Η Βυζαντινή κληρονομιά στην Ορθόδοξη Εκκλησία, 
σ. 211. Στην παραπομπή: 9 της ίδιας σελίδας παραθέτει και σχετική βιβλιογραφία. Βλ. 
και Ευθύμιου Ζυγαβηνού, όπ.π., PG 130, 1277B. 

229. J. Meyendorff, όπ.π., σ. 211. Βλ. και του ιδίου, Βυζαντινή Θεολογία, Αθήνα 
2010, σ. 383. O J. Meyendorff αναφέρει σχετικά: «Μεταξύ του τετάρτου και δεκάτου 
τετάρτου αιώνα, διάφορες μορφές Μεσσαλιανισμού - “του Πελαγιανισμού της Ανατο-
λής” - θα προωθήσουν μία αντικοινωνική, μη μυστηριακή και δυϊστική ερμηνεία του 
μοναστικού ιδεώδους. Τα βήματά τους ακολούθησαν οι Ρώσοι Strigol’niki και άλλες 
αιρέσεις. Η επιρροή τους, με τη μορφή υπερβάλλοντος αντικαθεστωτισμού, θα είναι 
πάντοτε αισθητή εντός των κανονικών ορίων της ίδιας της Ορθόδοξης Εκκλησίας».

230. Βλ. Βασ. Ψευτογκά, «Νικηφόρος Ιταλός. Βίος, έργο, θεολογική πνευματικό-
τητα», Θέματα πατερικής θεολογίας και οικουμενικότητας, τ. Γ΄, Θεσσαλονίκη 2007, 
σ. 13-38. Ο Βασ. Ψευτογκάς τονίζει σχετικά ότι ο Νικηφόρος εκπροσωπεί έναν λαϊκό 
τύπο ησυχασμού, στον οποίο και παρέδωσε την επιστημονική μέθοδο της ησυχαστικής 
προσευχής, βλ. Βασ. Ψευτογκά, όπ.π., σ. 16. 

231. Βεν. Χριστοφορίδη, Οι Ησυχαστικές Έριδες κατά το ΙΔ΄ αιώνα, Θεσσαλονίκη 
19932, σ. 40. Βλ. και παραπομπές: 27-29, της ίδιας σελίδας που περιλαμβάνουν σχετικές 
πηγές. Βλ. και Αριστ. Παπαδάκη – J. Meyendorff, Η Χριστιανική Ανατολή και η άνοδος 
του Παπισμού. Η Εκκλησία από το 1071 ως το 1453, Αθήνα 2003, σ. 414-430.

232. Βεν. Χριστοφορίδη, ένθ. ανωτ. Βλ. και σχετική παραπομπή: 30 της ίδιας σε-
λίδας. Βλ. και Χαρ. Σωτηρόπουλου, Νηπτικοί και πατέρες των μέσων χρόνων, Αθήνα 
1996, σ. 332-333. 

233. Βεν. Χριστοφορίδη, όπ.π., σ. 41. 
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ουσία του Θεού234. Ο ίδιος αντιμετωπίζει κάθε ισχυρισμό για αληθινή 
και συνειδητή εμπειρία του Θεού σαν μία μορφή Μασσαλιανισμού235. 

Επιπλέον, ο σχολαστικός, όπως αποκαλείται, Βαρλαάμ δεν κάνει 
διάκριση ουσίας και ενέργειας στον Θεό, αναβαθμίζει τη λογική λει-
τουργία της ανθρώπινης «νοήσης» ως προϋπόθεση για τη θεολογία, 
και υποβαθμίζει την αγιαστική χάρη που «μεταμορφώνει» το σώμα 
του ανθρώπου. Για το λόγο αυτό, ο Γρηγόριος Παλαμάς τον καταπο-
λεμά διδάσκοντας περί της διάκρισης ουσίας και ενέργειας στον Θεό. 
Οι Ησυχαστές, τονίζει ο Παλαμάς, δε βλέπουν την ουσία του Τριαδι-
κού Θεού, αλλά την άκτιστη θεία ενέργεια (Θαβώρειο φως). Προβάλλει, 
επίσης, την ορθόδοξη διδασκαλία ότι το ανθρώπινο σώμα, ο ναός του 
Θεού, δεν αποτελεί αρχή του κακού, αλλά είναι «έδρα» της «νόησης» 
(η νόηση είναι μέσα στην καρδιά, είναι μέσα στο όργανό της, μέσα στο 
θησαυροφυλάκιό της)236. Κατά συνέπεια, η «εξαγνισμένη νόηση» του 
ανθρώπου, που «βρίσκεται» μέσα στο ανθρώπινο σώμα, δύναται με 
την πρακτική της ησυχαστικής προσευχής, να «αγιασθεί» και να «δει» 
αγιοπνευματικά την άκτιστη θεία ενέργεια, δηλαδή το Θαβώρειο φως. 

Η ησυχαστική πρακτική, στην οποία δριμύτατα επιτίθεται ο Βαρλα-
άμ, αναπτύσσεται τον 13ο και τον 14ο αιώνα και διαδίδεται σε πολλά 
μοναστικά κέντρα, όπως φαίνεται και από το σχετικό έργο του Νικηφό-
ρου του Ησυχαστή, ενός σημαντικού εκπροσώπου του Ησυχασμού (13ος 
αιώ νας)237, Περί Νήψεως και φυλακής καρδίας238. Αργότερα, συστημα-
τοποιείται από τον Γρηγόριο τον Σιναΐτη (14ος αιώνας)239. Ο Γρηγόριος 
είναι αυτός που αναπτύσσει θεωρητικά και πρακτικά την αδιάλειπτη 
«νοερά προσευχή» των Ησυχαστών, «Κύριε Ιησού Χριστέ, υιέ του 
Θεού, ελέησόν με τον αμαρτωλόν…»240. Ο Γρηγόριος δε, συνδέεται, 
σύμφωνα με τον R. Sinkewicz, με τον Θεόληπτο Φιλαδελφείας241 (γεννή-
θηκε το 1250) και τον Γρηγόριο Παλαμά242. 

234. Νικ. Ιωαννίδη, όπ.π., σ. 44. 
235. J. Meyendorff, Η βυζαντινή κληρονομιά, σ. 211. 
236. Βλ. Βασ.Τατάκη, Η Βυζαντινή φιλοσοφία, σ. 253. 
237. Βλ. Βασ. Ψευτογκά, «Νικηφόρος Ιταλός. Βίος, έργο, θεολογική πνευματικότη-

τα», σ. 16-18. 
238. Νικηφόρου του Ησυχαστή, Περί Νήψεως και φυλακής καρδίας, PG 147 945-966. 
239. Βλ. Β. Φειδά, Εκκλησιαστική Ιστορία Β΄, σ. 486. 
240. Βλ. Β. Φειδά, Εκκλησιαστική Ιστορία Β΄, σ. 486-487. 
241. Ο οποίος και διετέλεσε μαθητής του Νικηφόρου του Ησυχαστή, βλ. Βασ. Ψευ-

τογκά, «Νικηφόρος Ιταλός. Βίος, έργο, θεολογική πνευματικότητα», σ. 15. 
242. Βλ. R. Sinkewicz, Theoleptos of Philadelpheia. The Monastic Discourses. A critical 

edition, translation and study, Pontifical Institute of Medieval Studies, Toronto 1992. 



Οι θεολογικές και φιλοσοφικές προϋποθέσεις της πνευματολογίας Βαρλαάμ του Καλαβρού

•   284   •

Ανατρέχοντας στο έργο του Νικηφόρου του Ησυχαστή, Περί Νήψεως 
και φυλακής καρδίας243, διαπιστώνουμε τον τρόπο που τελείται η αδι-
άλειπτη προσευχή. Σύμφωνα με τον τρόπο αυτό, ο μοναχός «συνάγει» 
το νου του, διά της εισπνοής του αέρα, στην «καρδιά», διά της οποίας 
και επιτυγχάνεται (στην «καρδιά» του ανθρώπου) η ένωση του νου με 
την ψυχή. Η ένωση αυτή προκαλεί «ἄρρητον ἡδονήν καὶ εὐφροσύνην». 
Όταν ο μοναχός φθάσει σε αυτή την κατάσταση, τότε, δεν θα πρέπει 
να μείνει «αργός» αλλά «τὸ Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ, Υιὲ τοῦ Θεοῦ, ἐλέ-
ησόν με, ἔχειν ἔργον καὶ μελέτην ἄπαυστον, καὶ οὐδέποτε ἐκ τούτου 
ποτε παύσεται»244. Η σωστή εφαρμογή της τεχνικής (με βασικές, πά-
ντα, προϋποθέσεις την πίστη, τη νήψη, και την εφαρμογή των εντολών 

243. Νικηφόρου του Ησυχαστή, Περί Νήψεως και φυλακής καρδίας PG 147 945-
966. 

244. Νικηφόρου του Ησυχαστή (ή του μοναχού), Περὶ Νήψεως καὶ φυλακῆς καρ-
δίας, PG 147, 945B: «Ἐφ’ ᾧ τὰς ἐν ταῖς τῶν ἁγίων πατέρων βιογραφίας περὶ νήψε-
ως, προσοχῆς τε καὶ προσευχῆς ὁπῃδήποτε διαγορευούσας χρήσεις συνερανισάμενος, 
προσθεὶς δ’ οἴκοθεν, καὶ τὴν, ὡς οὐκ ἂν τὶς ὠήθη καλλίῳ φυσικὴν καὶ ἐπιστημονικὴν 
ἀληθῶς μέθοδον τῆς δ’ εἰσπνοῆς ῥινὸς ἔνδον καρδίας ἐπισυναγωγῆς τοῦ νοός, καὶ τῆς 
κατ’ αὐτὴν τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ ἐπικλήσεως, στάθμην οἷον ἀκριβεστάτην ἱερᾶς νήψε-
ως, καὶ κλίμακα καθαρᾶς καὶ ἀρεμβάστου προσευχῆς, καὶ τῶν ἐξ αὐτῆς πηγαζομένων 
ἀγαθῶν…». Του ιδίου, όπ.π., 949ΑΒ: «μόνου δὲ Ἀντωνίου τοῦτο θαῦμα ἦν, ὅτι ἐν τῷ 
ὄρει καθήμενος, εἶχε τὴν καρδίαν νήφουσαν, τὸν δὲ Κύριον δεικνύοντα αὐτὸν τὰ μα-
κράν. Ὁρᾶς ὅτι διὰ τὸ νήφειν τῇ καρδίᾳ ὁ Ἀντώνιος θεόπτης καὶ προβλέπων ἐγένετο; 
καὶ γὰρ ἐν τῇ καρδίᾳ ἐμφανίζεται ὁ Θεὸς τῷ νοΐ, κατ’ ἀρχὰς μέν, ὡς φησὶν Ἰωάννης ὁ 
τῆς κλίμακος, ὡς καθαίρων τὸν ἐραστήν· ἔπειτα δὲ καὶ ὡς φῶς λαμπρύνων τὸν νοῦν 
καὶ θεοειδὴ ἐργαζόμενος…». Του ιδίου, όπ.π., 963 Β-964Α: «Οὕτως ἡ καρδία, τὸ μὲν 
ψυχρὸν ἕλκουσα διὰ τοῦ πνεύματος, τὸ θερμὸν δὲ διωθοῦσα, τὴν τάξιν δηλονότι δι’ ἥν 
ὠκονομήθη πρὸς τὴν τοῦ ζώου σύστασιν, ἀπαραβάτως διατηρεῖ. Σὺ οὖν καθίσας καὶ 
συναγαγών σου τὸν νοῦν, εἰσάγαγε αὐτόν, τὸν νοῦν δηλαδὴ, εἰς τῆς ῥινὸς τὴν ὁδόν, ἔνθα 
τὸ πνεῦμα εἰς τὴν καρδίαν εἰσέρχεται· καὶ ὤθισαι αὐτὸν καὶ παραβίασαι συγκατελθεῖν 
μετὰ τοῦ εἰσπνεομένου πνεύματος εἰς τὴν καρδίαν. Εἰσελθόντος δὲ ἐκεῖσε, οὐκέτι ἀνέκ-
φραντα, οὐδὲ ἄχαρι γενήσεται τὰ μετὰ ταῦτα· ἀλλ’ ὥσπερ ἀνὴρ τὶς τοῦ ἑαυτοῦ οἴκου 
ἀπόδημος, ἐπὰν ἐπιστρέψῃ οὐκ ἔχει ὅτι καὶ γένηται ἀπὸ τῆς χαρᾶς, ὅτι κατηξιώθη τοῖς 
τέκνοις καὶ τῇ γυναικὶ ἐντυχεῖν· οὕτω καὶ ὁ νοῦς, ἐπὰν μετὰ τῆς ψυχῆς ἑνωθῇ, ἄρρητον 
ἡδονὴν καὶ εὐφροσύνην ἐμπίμπλαται». Του ιδίου, όπ.π., 964Β-965Α: «Εἰ μὲν οὖν ἐκ 
πρώτης, ὡς εἴρηται, διὰ νοὸς εἰσέλθης εἰς τὸν καρδιακὸν τόπον, ὅν σοὶ ὑπέδειξα, χάρις 
τῷ Θεῷ· καὶ δόξασον, καὶ σκίρτησον καὶ ἔχου ταύτης τῆς ἐργασίας διὰ παντός· καὶ αὕτη 
μέλλει διδάξαι σε, ἃ οὐκ ἐπίστασαι. Χρὴ δὲ σὲ καὶ τοῦτο μαθεῖν, ὡς ἐκεῖσε τοῦ νοός 
σου τυγχάνοντος, οὐ σιωπᾶν καὶ ἀργὸς ἔκτοτε ἵστασθαι· ἀλλὰ τό, Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, 
Υἱὲ τοῦ Θεοῦ, ἐλέησόν με, ἔχειν ἔργον καὶ μελέτην ἄπαυστον· καὶ οὐδέποτε ἐκ τούτου 
ποτε παύσεται. Τοῦτο γὰρ ἀμετεώριστον συνέχον τὸν νοῦν, ἀχείρωτον δεικνύει αὐτὸν 
καὶ ἄψαυστον ταῖς προσβολαῖς τοῦ ἐχθροῦ, καὶ εἰς ἀγάπην καὶ πόθον θεῖον τὸ καθ’ 
ἡμέραν ἀνάγει». Βλ. και Βασ. Ψευτογκά, «Νικηφόρος Ιταλός. Βίος, έργο, θεολογική 
πνευματικότητα», σ. 27-28. 
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του Χριστού), οδηγεί τον μοναχό στη βίωση αυτών που περιγράφονται 
στο βίο του Γρηγορίου του Σιναΐτη245. 

Με βάση την περιγραφή του Νικηφόρου του Ησυχαστή, αλλά και του 
Γρηγορίου του Σιναΐτη, θεωρώ βέβαιο ότι τα «τεχνικά» χαρακτηριστικά 
της ησυχαστικής προσευχητικής μεθόδου προκαλούν την αμηχανία του 
Καλαβρού246. Θα ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρον, να εντοπιστεί ιστορικά 
από ποιο σημείο και μετά αρχίζει να εφαρμόζεται η «τεχνική» αυτή της 
ησυχαστικής προσευχής. Σημαντικό ερώτημα, ακόμα, είναι, εάν υπάρχει 
κάποια σχέση με παρόμοιες «προσευχητικές» πρακτικές σε γνωστι-
κούς, για παράδειγμα, κύκλους247. Τα ερωτήματα αυτά, είναι βέβαιο 
ότι απασχολούν και τον ίδιο τον Βαρλαάμ, πόσο δε μάλλον όταν έχει 
ήδη σχηματίσει μία, πιθανόν, λάθος εικόνα για την ησυχαστική προσευ-
χή και το σκοπό της. 

Γεγονός, πάντως, είναι ότι στους κόλπους της ορθόδοξης Ανατολής 
υπάρχουν τον 14ο αιώνα επικίνδυνες αιρέσεις, όπως αυτές των Μασ-
σαλιανών και των Βογομίλων. Βασικό χαρακτηριστικό των αιρέσεων 
αυτών είναι η συγκαλυμμένη δράση τους, καθόσον οι οπαδοί τους, προ-
σποιούμενοι τους Ορθόδοξους μοναχούς, προσπαθούν να διαδώσουν 
αιρετικές διδασκαλίες και να υποβαθμίσουν το αγιαστικό και σωτήριο 
έργο των μυστηρίων της Εκκλησίας. Τη διαπίστωση αυτή, είναι βέβαιο 
ότι την έχει υπόψη του ο Βαρλαάμ, στον οποίο προφανώς και δημιουρ-
γούνται εύλογα ερωτήματα. Οι απόψεις του για τη σύνδεση Ησυχαστών 
και Μασσαλιανών, που εμπεριέχονται στο απωλεσθέν έργο του Κατά 

245. Πρβλ. Β. Φειδά, Εκκλησιαστική Ιστορία, τ. Β΄, σ. 487. 
246. Είναι χαρακτηριστική η αρνητική εντύπωση που έχει ο Καλαβρός για την ησυ-

χαστική προσευχή, όπως αυτή προκύπτει από τη δεύτερη επιστολή του προς τον Γρηγό-
ριο Παλαμά, βλ. Βαρλαάμ, 3η ἐπιστολή, 33305-318, «Γεγένηται δὲ σοὶ καὶ ἐν τούτοις πᾶσιν 
ὁ παραλογισμὸς παρά τε τὴν ὁμωνυμίαν καὶ τὸ πῂ καὶ ἁπλῶς. Τὸ μέν, ὅτι ἐμοῦ φῶς 
ἐκλαμβάνοντος ἐπὶ τῆς γνωστικῆς τοῦ νοῦ δυνάμεως, πεφωτίσθαι παρὰ Θεοῦ ἀντὶ τοῦ 
εἰληφέναι παρὰ Θεοῦ γνῶσιν εἰρηκότος, φῶς σὺ μοι δοκεῖς ξυνεῖναι οὐ τοῦτο, ἀλλ’ οἰονεί 
τινα φωτοειδῆ ὑπόστασιν, οἵαν συμπλέκεσθαι ἢ συζεύγνυσθαι ἢ συγκέρνασθαι τῇ ψυχῇ, 
οἷον ἔφης εἶναι καὶ τὸ περὶ τὴν κεφαλὴν φανὲν Πρόκλου, ἢ οἷον φασί τινες διὰ τῶν ῥινῶν 
τῷ ἀνθρώπῳ εἰσέρχεσθαι καὶ εἰς τὸν ὀμφαλὸν εἰσδύεσθαι, ὃ πλεονάσαν καὶ διαχυθὲν 
ἐπὶ τὰ ἔξω, ἂν τύχῃ νὺξ οὖσα, καὶ τὸ οἴκημα πᾶν ἐφώτισεν· ὃ δαιμόνιον μὲν εἶναι, ἂν 
ᾖ πυρρόν, θεῖον δέ, ἂν ᾖ λευκόν. Κατὰ τε οὖν τοῦτο σοφίζῃ καὶ ὅτι πεφωτίσθαι αὐτοὺς 
εἰπόντος ἐμοῦ ἐν οἷς τῶν μεγάλων ὀρθῶς ἀπεφήναντο, σὺ μοι ἐπεξέρχῃ ὡς ἐν πᾶσιν 
αὐτοὺς πεφωτισμένους νενομικότι, τὸ πῂ συγχωρηθέν, ὡς ἁπλῶς δοθὲν ἐξειληφώς». 

247. Βλ. A. Rigo, «Messalianismo = Bogolismo. Un’ equazione dell’ eresiologia Medi-
evale bizantina», OCP 56 (1990), σ. 53-82. Στο έργο αυτό περιλαμβάνεται και πλούσια 
σχετική βιβλιογραφία. 
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Μασσαλιανών, το οποίο κατέθεσε στον πατριάρχη Ιωάννη Καλέκα, θε-
ωρώ ότι θα ήταν ιδιαίτερα σημαντικές. 

Η «αδιευκρίνιστη» σύγχυση μεταξύ των ορθόδοξων ησυχαστικών 
κύκλων της εποχής και των αιρετικών «μοναχών» (Μασσαλιανοί – Βο-
γόμιλοι) που ύπουλα προσποιούνται ότι είναι Ορθόδοξοι μοναχοί, όπως 
τονίζει και ο Ευθύμιος Ζυγαβηνός248, θεωρώ ότι μπορεί, σε κάποιο 
βαθμό, να εξηγήσει την αρνητική στάση που υιοθετεί ο Βαρλαάμ για 
την ησυχαστική προσευχή. Η μέθοδος της ησυχαστικής προσευχής, που 
αναπτύσσεται και συστηματοποιείται τον 13ο και τον 14ο αιώνα249, έχει 
«τεχνικά» χαρακτηριστικά που φαίνονται περίεργα και ξένα για τον 
Βαρλαάμ250. Θεωρώ ότι εκφράζει την ίδια θέση με τον Ευθύμιο Ζυγα-
βηνό, όταν τονίζει ότι το φως που βλέπουν οι μοναχοί δεν είναι Θεός 
αλλά «θείον»251. Η άποψη αυτή είναι μία συμπλήρωση της συγκεκρι-
μένης αντίληψης του Ζυγαβηνού ότι όσοι βλέπουν τον Θεό δεν βλέπουν 
τη θεία φύση αλλά τις «διάφορες ιδέες» (εμφανίσεις) του Θεού που 
«συγκαταβαίνουν» στην οπτική τους δύναμη252. Παράλληλα, η υπερά-

248. Ο Ευθύμιος (περίπου 1050-1120) αναγκάστηκε να συγγράψει τη Δογματική 
Πανοπλία, ένα μεγάλο συστηματικό θεολογικό αντιαιρετικό έργο, κατ’ εντολή του αυ-
τοκράτορα Αλεξίου Κομνηνού. 

249. Κατά την οποία εφαρμόζεται συγκεκριμένη πρακτική αναπνοής, στάσης του 
σώματος και βίωση της ψυχολογικής κατάστασης «ενώσεως» του νου με την ψυχή του 
μοναχού.

250. Η διερεύνηση της τεχνικής της προσευχής των αιρετικών κύκλων, όπως των 
Μασσαλιανών και των Βογομίλων, θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα σημαντική. Βλ. Δέσπω 
Λιάλιου, «Ο Αγιορείτικος Τόμος», 418-420. Η Δ. Λιάλιου αντικρούει τη θέση του Ι. 
Μέγιεντορφ, σύμφωνα με τον οποίο οι ομοιότητες ασκήσεως μεταξύ βογομίλων και 
ησυχαστών είναι απόδειξη πνευματικής ταυτότητας, βλ. Ι. Μέγιεντορφ, «A study of 
Gregory of Palamas (μετάφραση του Ιntroduction a l’ etude de Gregoire Palamas από 
τον G. Lawrence), St. Vladimir’s Seminary Press, 19742, σ. 33, βλ. Δ. Λιάλιου, όπ.π., σ. 
419 παραπομπή: 2. Στο συγκεκριμένο άρθρο περιλαμβάνεται και σχετική βιβλιογραφία 
αναφορικά με την αρνητική αλλά και θετική προς τους ησυχαστές κριτική. Επ’ αυτού ο 
Βασ. Ψευτογκάς τονίζει ότι στο θέμα των θεολογικών, πνευματολογικών προϋποθέσεων 
έγκειται η «λεπτή» διαφορά μεταξύ της ορθόδοξης θεολογίας του Δαμασκηνού (και 
συνάμα των ησυχαστών) περί της θέας του θείου φωτός, από τους Μεσσαλιανούς που 
δέχονται «μετουσία» του αγίου Πνεύματος «εν αισθήσει πάση» και «εν υποστάσει», 
βλ. Βασ. Ψευτογκά, «Η θεολογία του αγίου Ιωάννου Δαμασκηνού περί της θέας του 
Θεού», σ. 281-282. Για την εμφάνιση των Βογομίλων αρχικά στη Βουλγαρία βλ. και 
Δημ. Γόνη. Ιστορία των ορθοδόξων εκκλησιών Βουλγαρίας και Σερβίας, σ. 42-46. 

251. Ο Βαρλαάμ αποδέχεται τη θεία φώτιση του πιστού, από την κοινή τριαδική 
ενέργεια (θείες δωρεές), η οποία βιώνεται ως «έλλαμψη». Η σχέση αυτή του ανθρώπου 
με τη θεία ενέργεια καλείται «συζυγία», «συμπλοκή», «παράθεση» ή «ανάκραση», βλ. 
Βαρλαάμ, 9ος Κατὰ Λατίνων, 16121-132 και 3η ἐπιστολή, 58549-552. 

252. Ευθύμιου Ζυγαβηνού, Δογματικὴ Πανοπλία, PG 1284C. 
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σπιση της ησυχαστικής τεχνικής από τον Παλαμά στη θεολογική βάση 
της διάκρισης ουσίας και ενέργειας στον Τριαδικό Θεό, θεωρώ ότι δεν 
αποτελεί ουσιαστικό αντιβαρλααμικό επιχείρημα, γιατί και ο Βαρλαάμ 
κάνει διάκριση ουσίας και ενέργειας. Αντίθετα, η εξέλιξη της θεολογι-
κής διαμάχης μεταξύ του Γρηγορίου Παλαμά και του Βαρλαάμ πάνω 
στη βάση της χρήσης του όρου «απόδειξη», και μάλιστα του τρόπου 
χρήσης του «αποδεικτικού συλλογισμού» στη θεολογία, πιστεύω ότι 
δίνει την πραγματική διάσταση σε αυτή τη θεολογική διαμάχη. 

Με βάση τα παραπάνω, ο Βαρλαάμ αδυνατεί να αποδεχθεί τον ισχυ-
ρισμό των Ησυχαστών (που είχε γνωρίσει στη Θεσσαλονίκη) ότι κατά 
τον θείο φωτισμό τους «βλέπουν» τον Θεό ή ότι «ενώνονται» με Αυτόν. 
Ο ίδιος διδάσκει, όπως έχουμε διαπιστώσει από την προηγούμενη ενότη-
τα, ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να ενωθεί με την ουσία του Θεού αλλά με 
την ενέργειά Του, δηλαδή με τις «θείες δωρεές». Με βάση τη συγκεκρι-
μένη ερμηνευτική προσέγγιση, ο Βαρλαάμ διδάσκει για διάκριση ουσίας 
και ενέργειας στον Θεό. Από την άλλη πλευρά, όταν χρησιμοποιεί τον 
όρο «Θεό», αναφέρεται στην άκτιστη θεία φύση, ότι δηλαδή οι «Ησυχα-
στές» δεν μπορούν να δουν τη φύση του Θεού ή να ενωθούν με αυτήν. 
Υπάρχει σαφές οντολογικό χάσμα μεταξύ της άκτιστης θείας φύσης, που 
είναι «ἐπέκεινα πάντων τῶν ὄντων» και της κτιστής, που είναι δημιούρ-
γημα του Θεού. Ο Θεός δεν είναι φως «καθ’ ύπαρξιν» (αποφατισμός), 
αλλά «κατ’ αιτίαν», γιατί (ο Θεός) είναι η αιτία του φωτός και γενικά 
οποιουδήποτε «καλού» που βιώνεται από τον κτιστό άνθρωπο253. Επο-
μένως, ο «κεκαθαρμένος την καρδίαν» άνθρωπος δεν δύναται να πει ότι 
«οράται» τον Θεό, που είναι «φως», όταν, μάλιστα, κανένας από τους 
πατέρες δεν είπε ότι ο Θεός είναι «καθ’ ὕπαρξιν» φως254. 

253. Βαρλαάμ, 3η ἐπιστολή, 19176-182 «Οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ εἴ τὶς μ’ ἔροιτο οἷον φῶς 
ἡγοῦμαι εἶναι τὸν Θεόν, ἐρῶ ὅτι τὸ κατ’ αἰτίαν λεγόμενον. Καὶ εἴ τὶς εἰδέναι φησὶν οἷον 
φῶς ἐστὶν ὁ Θεός, εἰ μὲν τὸ οἷον τοῦτο ἐπὶ τοῦ κατ’ αἰτίαν νοεῖ, ὀρθῶς αὐτὸν ἡγήσομαι 
λέγειν· εἰ δὲ καθ’ ὕπαρξιν καὶ νοῦ ἐπιβολαῖς τε καὶ ἐπαφαῖς εἰδέναι λέγει οἷον φῶς 
ἐστὶν ὁ Θεός, τούτῳ ἐγὼ οὐ συστοιχήσω, ἕως ἂν τῷ μεγάλῳ Διονυσίῳ διδασκάλῳ θε-
ολογίας χρῶμαι». Βλ. και Βαρλαάμ, 3η ἐπιστολή, 29274-279 «Εἰ μὲν γὰρ καὶ ἄλλο φῶς 
ἐστι μὴ ἐπὶ γνώσεως λαμβανόμενον, οὐκ ἦν ἐμοὶ περὶ τοιούτου ἐν ἐκείνοις ὁ λόγος. 
Περὶ δὲ τοῦ ἐπὶ γνώσεως λεγομένου ἀνάγκη μοι φαίνεται καθόσον καὶ ὁτιοῦν ἀληθείας 
κατειλήφασι τὸ ὑπερούσιον φῶς καὶ τὴν ὑπέρσοφον σοφίαν αἴτιον αὐτοῖς τοῦ τοιούτου 
ἀγαθοῦ ὑπολαμβάνειν· διότι παντὸς τοῦ ἐν τοῖς οὖσι καλοῦ καὶ ὁπηλικουοῦν Θεὸς τὴν 
αἰτίαν ἀποφέρεται». 

254. Βαρλαάμ, 3η ἐπιστολή, 1397-113 «Ὅταν δ’ αὖθις περὶ τῶν τοῦ νοῦ παθημάτων 
διαλεγόμενος τόδε μὲν φῂς εἶναι νοῦ κάθαρσιν, τόδε δὲ φωτισμόν, τόδε δὲ τελείωσιν 
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Ο Βαρλαάμ πληροφορείται περί του Ησυχασμού, ενδεχομένως, από 
κάποιους «αδιευκρίνιστους» αιρετικούς κύκλους255, που αξίωναν ότι 
«βλέπουν» τον Θεό που είναι φως «κατ’ ουσίαν». Η συγκεκριμένη αξί-
ωση των «υποτιθέμενων» Ησυχαστών προκαλεί στον Καλαβρό αμηχα-
νία και σοβαρά ερωτήματα για το τι εννοούν όταν λένε ότι ο Θεός που 
βλέπουν, μέσω της αδιάλειπτης προσευχής, είναι «φως», ή και το αντί-
στροφο, ότι το φως που βλέπουν είναι «κατ’ ουσίαν» Θεός256. Όπως 
φαίνεται από τη δεύτερη επιστολή του στον Γρηγόριο Παλαμά και τη 
δεύτερη επιστολή του στον ησυχαστή Ιγνάτιο257, έχει γνωρίσει κάποιον 
«ησυχαστή» μοναχό που μιλούσε για ένωση της ψυχής με «φωτοειδείς 

καὶ τἆλλ’ ἀκριβῶς ἐκφράζῃς, ἃ μόνα τῶν παθόντων ἐστὶν εἰδέναι τε καὶ διεξιέναι, οὐκ 
ἔσθ’ ὅπως ἂν τὶς μὴ ὑπολάβοι ὡς οὐ τοῖς τὰ τοιαῦτα παθοῦσι σαὐτὸν συναριθμεῖς. Τί 
δ’ ὅταν λέγῃς· <Ἴσασιν οἱ κεκαθαρμένοι τὴν καρδίαν διὰ τῆς νοερᾶς φωτοφανείας οἷον 
φῶς ἐστιν ὁ Θεός>; Ἄρ’ οὐ δόξαν παρέχεις περὶ σαὐτοῦ τοῦτο λέγειν; Ἐπεὶ τὶς πώποτε 
τοῦτ’ ἐτόλμησεν εἰπεῖν ὡς, ἴσασί τινες οἷον φῶς ἐστὶν ὁ Θεός; Ταῦτ’ ἂρ’ αὐτός, βου-
λόμενος σὲ τοῦ φρονήματος καθελεῖν καὶ εἰς μετριοφροσύνην περιαγαγεῖν, σκωπτικῶς 
οὕτω μετεχειριζόμην πρὸς σὲ τὸν λόγον, ὠφελῆσαί σε προαιρούμενος. Εἰ δ’ ἄρα νῦν διι-
σχυρίζῃ μὴ καλῶς μὲ καταστοχάσασθαι τῆς σῆς διαθέσεως, μετριοφροσύνης τε περὶ καὶ 
φρονήματος, τῷ ὄντι γὰρ ἀπηλλαγμένην ἔχειν τὴν ψυχὴν τύφου παντὸς καὶ οἰδήματος, 
καὶ ταπεινοφροσύνης ἀνάπλεων, τοσοῦτο δέω διαφιλονεικῆσαί σοι, ὥστε καὶ συγγνώμην 
αἰτῶ τοῦ ἤδη ἁμαρτηθέντος μοι. Καὶ εἴης μοι διὰ βίου τοιοῦτος, φίλων ἄριστε». 

255. R. Sinkewicz, «The doctrine of the knowledge of the God», σ. 187-188. 
256. Η παρακάτω φράση του Γρηγορίου, θα προκαλούσε έναν προβληματισμό στον 

Βαρλαάμ: «Τὸ Θεὸς ὄνομα κοινόν ἐστι καὶ τῆς θείας οὐσίας καὶ τῆς θείας δυνάμεως καὶ 
ἐνεργείας καὶ τῶν ὑποστάσεων αὐτῶν» (Κατὰ Ακινδύνου, 5, 3, 7, του ιδίου, Κεφάλαια 
150, 135: «ἑνός ἐστι Θεοῦ, μᾶλλον δὲ ὁ αὐτὸς Θεὸς ἐστίν, ἡ θεία οὐσία καὶ ἡ θεία ἐνέρ-
γεια». Για μία ερμηνευτική προσέγγιση της συγκεκριμένης ορολογίας που χρησιμοποιεί 
ο Παλαμάς βλ. Νικ. Λουδοβίκου, Ο μόχθος της μετοχής, σ. 26-30. Σύμφωνα με το 
συγκεκριμένο ερευνητή, βασική προϋπόθεση της χρήσης της παραπάνω ορολογίας από 
τον Παλαμά είναι να θεμελιώσει οντολογικά την ταυτότητα μεταξύ ουσίας και ενέργει-
ας: «εάν θέλουμε ν’ αποφύγουμε κάθε χωριστή οντολογικοποίηση των τελευταίων», σ. 
26. Ο Νικ. Λουδοβίκος στη συνέχεια απαντά στους M. Jugie, Rowan Williams και John 
Milbank που: «κατηγορούν τον Παλαμά ότι δημιουργεί κάποια περισσότερο ή λιγότε-
ρο ξεχωριστά “όντα”, χωρισμένα από τη θεία ουσία, τα οποία αποκαλεί ενέργειες και 
τα οποία μας θυμίζουν, εκείνα τα ενδιάμεσα μεταξύ Θεού και κόσμου ημιθεϊκά όντα, 
τα επονομαζόμενα από τους Νεοπλατωνικούς “ενάδες”, ή πως καθιδρύει μια τυπική 
διάκριση μεταξύ ουσίας και ενέργειας…», σ. 27. Είναι ενδιαφέρουσα η συγκεκριμένη 
ερμηνευτική προσέγγιση του Νικ. Λουδοβίκου, αλλά θα πρέπει να διερευνηθούν πε-
ραιτέρω δύο σημαντικές ερμηνευτικές παράμετροι: α) Είναι πατερική η συγκεκριμένη 
ορολογία που χρησιμοποιεί ο Παλαμάς; Και αν ναι, από ποιους πατέρες και σε ποιες 
περιπτώσεις; Και β) η βαρλααμική συλλογιστική, κατά την οποία υιοθετείται η διάκριση 
ουσίας και ενέργειας στον Θεό και η οποία (συλλογιστική) στηρίζεται στη χρήση πολλών 
πατερικών πηγών. 

257. Βαρλαάμ, 3η ἐπιστολή, 33309-315, Βλ και Βαρλαάμ, 5η ἐπιστολή, 16 και 17. 
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υποστάσεις», για «είσοδο» των «φωτεινών» αυτών «υποστάσεων» στο 
ανθρώπινο σώμα και για χρωματικές «αποχρώσεις» του φωτισμού, 
λευκό στην περίπτωση θείας φώτισης και κοκκινωπό στην περίπτωση 
δαιμονικής επίδρασης. Με βάση τις παραπάνω μαρτυρίες ο Βαρλαάμ 
συνάγει το συμπέρασμα ότι ο Hσυχασμός μοιάζει με την αίρεση των 
Ευχιτών (Μασσαλιανών). 

Βασικό σημείο της διδασκαλίας του Καλαβρού είναι ότι το θείον 
φως που «παραγίνεται» στην ψυχή του ανθρώπου δεν είναι Θεός, αλλά 
«θείον», και, συγκεκριμένα, αποτέλεσμα της «θείας δωρεάς», δηλα-
δή της αποστολής του αγίου Πνεύματος (δεύτερη πρόοδος του αγίου 
Πνεύματος, κοινή τριαδική ενέργεια) στην κτίση από τα θεία πρόσωπα 
του Τριαδικού Θεού. Βασική προϋπόθεση της βίωσης αυτού του χαρί-
σματος είναι η διά του «λόγου» νέκρωση των παθών και η κάθαρση 
από τις διεφθαρμένες (και ψευδείς) κρίσεις και «δόξες». Ο άνθρωπος, 
τότε, δύναται να φθάσει στη «θεωρία των όντων» αλλά και «τὴν τε 
μίαν ἐκ τοῦ ἑνὸς διὰ πάντων ἥκουσαν πρόνοιαν μέχρι τῶν ἐσχάτων θε-
ωροῦν», που είναι χαρακτηριστικό της βίωσης του θείου φωτισμού258. 

Ο Θεός «συγγίνεται τοῖς ἀνθρώποις» δίχως να συγχέεται οντολογικά 
με αυτούς, «διά του εν ημίν θείου (φωτός)», που είναι αποτέλεσμα της 
«πολυειδούς θείας δωρεάς», δηλαδή της αποστολής της κοινής θείας 
ενέργειας στην κτίση. Βασική προϋπόθεση της ένωσης με τη «θεία δω-
ρεά» είναι η διά της «θρυλουμένης νήψεως» νέκρωση του «παθητικού» 
της ψυχής259. Αποτέλεσμα της θείας δωρεάς είναι η «ομοίωση με τον 

258. Βαρλαάμ, 3η ἐπιστολή, 57523-548. 
259. Βαρλαάμ, 4η ἐπιστολή, 974-86 «Ἀλλ’, ὦ τᾶν, εἴτε ἐμοὶ συμβούλῳ χρῇ, εἰ μὲν ἡ 

θρυλουμένη νήψις τοιαύτη ἐστὶν οἵα δύνασθαι νεκρῶσαι μὲν τὸ παθητικόν της ψυχῆς, 
ἐν ᾧ τὸ χαίρειν ἐστι καὶ τὸ λυπεῖσθαι, ζῳῶσαι δὲ καὶ διαγεῖραι καὶ ἀναχωννύναι τὸ ἐν 
ἡμῖν θεῖον, δι’ οὗ Θεὸς ἀνθρώποις συγγίνεται, ὅταν τῶν τε παθῶν ἅμα καὶ τῶν ψευδῶν 
δοξῶν ἀπηλλαγμένον ᾖ, καὶ ἀληθείας ταμεῖον γεγενημένον, εἰ τοίνυν πρὸς ταῦτα τείνει τὰ 
λεγόμενα νηπτικά, τούτων μὲν ἔχου, ἡμῶν δὲ τῶν πολλῶν μὴ φρόντιζε, οὔτε εἰ ἐπαινοῦμεν 
σε οὔτε εἰ ψέγομεν. Εἰ δὲ ἡ ἀδομένη νήψις τούτων οὐδὲν ποιοῦσα, φρονήσεως μὲν τὴν 
ψυχὴν κενοῖ, φρονήματος δὲ πληροῖ, ταύτης ἀφέμενος, ἄλλην τινὰ νῆψιν ζήτει, ἣ οἷα τε 
ἔσται τοῦ προσήκοντος ἡσυχασταῖς τέλους ἐπήβολόν σε ποιῆσαι». Βαρλαάμ, 4η ἐπιστολή, 
429-37 «Ἐμφανέστατον δὲ τεκμήριον τῆς τοιαύτης ποιούμεθα ἕξεως, ἐὰν τινα θεασώμεθα 
δόξης γεγενημένον κρείττονα. Ὁ μὲν γὰρ ἡδονῆς καὶ χρημάτων κρείττων γενόμενος, οὔπω 
δῆλον εἰ καὶ δόξης κρατεῖ· εἰ δὲ τὶς καὶ ταύτην ἀτιμάζει, δῆλον ὡς οὔτ’ ἂν ἡδονὴ τούτου 
κρατήσειεν οὔτ’ ἔρως χρημάτων. Ἀλλὰ μὴν ταῦτα οὐκ ἂν γένοιτο ποτε, ὅτῳ οὐκ ἐξεγέ-
νετο τελεία μὲν παθῶν νέκρωσις, ζώωσις δὲ τούτου, ᾧ ἀληθές τε καὶ ψεῦδος κρίνομεν, 
καὶ εἴδωλον καὶ ὄν· ὅστις ἄρα δόξης τῷ ὄντι ὀλιγωρεῖ, οὗτος ἐστιν ᾧ προσήκει τῷ Θεῷ 
ἡνωμένην δι’ ὁμοιώσεως τὴν ψυχὴν ἔχειν». Βαρλαάμ, 4η ἐπιστολή, 315-28 «Συνάπτεται μὲν 
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Θεό», η των «όντων γνώση», η των «δεόντων αίρεση», η «ακριβής κα-
τάληψη» της διδασκαλίας του Ιησού Χριστού260, και γενικά οτιδήποτε 
«αληθές» νοεί η ανθρώπινη ψυχή261. 

Επιπλέον, σύμφωνα με τον Καλαβρό, ο θείος φωτισμός δεν είναι 
κάτι που ο άνθρωπος δύναται να εξηγήσει λογικά. Το φως που βιώ-
νει ο άνθρωπος, αποτελεί (αγιοπνευματικά) βίωμα της παρουσίας της 
(άκτιστης) θείας ενέργειας στον κατάλληλα προετοιμασμένο πιστό. Διά 
του «θείου φωτισμού» του, ο πιστός μπορεί να θεολογήσει, όπως οι 
απόστολοι και οι πατέρες, σύμφωνα και με τη φράση του ίδιου του Ιη-
σού Χριστού, «ὅταν δὲ ἔλθῃ ἐκεῖνος, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὁδηγήσει 
ὑμᾶς εἰς πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν· οὐ γὰρ λαλήσει ἀφ’ ἑαυτοῦ, ἀλλ’ ὅσα ἂν 
ἀκούσῃ λαλήσει, καὶ τὰ ἐρχόμενα ἀναγγελεῖ ὑμῖν. Ἐκεῖνος ἐμὲ δοξάσει, 
ὅτι ἐκ τοῦ ἐμοῦ λήψεται καὶ ἀναγγελεῖ ὑμῖν. Πάντα ὅσα ἔχει ὁ Πατὴρ 
ἐμά ἐστι·…» (Ιω. 16, 13-15). Στο χωρίο αυτό δηλώνεται η αποστολή της 
κοινής τριαδικής ενέργειας (δεύτερη πρόοδος του αγίου Πνεύματος) 
στην κτίση, διά της οποίας συντελείται ο φωτισμός του ανθρώπου, «χα-
ρακτηριστικά» του οποίου είναι, σύμφωνα με τον Καλαβρό, η «ακριβής 
κατάληψη των όντων», η «γνώση του Θεού», η «θεοπτία», όπως και 
κάθε άλλο «αληθές» που συλλαμβάνει ο άνθρωπος262. 

γὰρ τὸ ἐν ἡμῖν θεῖον τῷ σώματι τῇ τοῦ φανταστικοῦ καὶ ὅσον ἐστὶν ἐν ἡμῖν παθητικὸν 
μεσότητι, ὑφ’ ἧς ἑνώσεως ἀφροσύνης καὶ ἀγνοίας καὶ μυρίων δοξῶν ψευδῶν καὶ λήθης 
καὶ ἀπάτης ἀναπίμπλαται, ἃ ὡς ἀληθῶς αἴσχη καὶ κακίαι λογικῆς ψυχῆς ὄντα, ἐμποδὼν 
αὐτῇ γίνεται τῆς πρὸς τὸν Θεὸν ἐξομοιώσεως· τῶν γὰρ ἐν ἡμῖν τοῦτο μόνον ὁμοιοῦσθαι 
τῷ Θεῷ πέφυκε, περὶ ὃ τὸ φρονεῖν τε καὶ εἰδέναι γίνεται. Ἂν δὲ τίς, τῇ τοῦ κριτικοῦ 
καὶ φρονοῦντος ἐπικρατείᾳ, Θεὸν ἡγούμενος συλλήπτορα, τῶν τε προπετῶν φαντασιῶν 
περιγένηται καὶ τὸ παθητικὸν ἅπαν καταμαράνῃ τε καὶ καταργήσῃ, οὗτος τῆς μὲν πρὸς 
τὰ χείρω ἐπιστροφῆς τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν ἀπέστησε, πρὸς δ’ ἑαυτὴν καὶ τὰ κρείττω ὁλικῶς 
ποιεῖσθαι τὴν ἐπιστροφὴν πεποίηκε, τοσαῦτα χρωμένην τῶν κάτω ὅσων ἀνάγκη πᾶσα μὴ 
ἀπέχεσθαι, καὶ ταῦτα ἀσχέτως οὕτως ὥστε, κατιοῦσαν, εὐχερὲς πάλιν ἔχειν τὸ ἀνιέναι». 

260. Βαρλαάμ, 1ος Κατὰ Λατίνων, 27260-268 «Εἶτα, ἵνα μὴ ταραχθῶσιν ἐπειδὴ οὐκ 
εἶπεν ὅτι ἐκ τοῦ Πατρὸς λήψεται, ἐπάγει· Πάντα ὅσα ἔχει ὁ Πατὴρ ἐμὰ ἐστι. Διὰ τοῦτο 
εἶπον ἐκ τοῦ ἐμοῦ λήψεται καὶ ἀναγγελεῖ ὑμῖν. Ὥσπερ ἂν εἰ ἔλεγεν· Ἐβουλόμην μὲν 
εἰπεῖν ὅτι ἐκ τοῦ Πατρὸς λήψεται, ἀλλ’ ἐπεὶ τὰ τοῦ Πατρὸς πάντα ἐμά ἐστιν, οὐδὲν 
διαφέρει κἂν ἐξ ἐμοῦ λέγω αὐτὸ λήψεσθαι, ἅπερ ὑμῖν ἀναγγελεῖ. Ἀνήγγειλε δὲ αὐτοῖς 
τίνα; Τὴν τῶν ὄντων γνῶσιν, τὴν τῶν μελλόντων πρόγνωσιν, τὴν τῶν δεόντων αἵρεσιν, 
τὴν ἀκριβῆ κατάληψιν ὧν αὐτοὺς ὁ Κύριος ἐδίδαξεν. Ἐκεῖνος γάρ, φησί, διδάξει ὑμᾶς 
πάντα καὶ ὑπομνήσει ὑμᾶς πάντα ἃ εἶπον ὑμῖν». 

261. Βαρλαάμ, 3η ἐπιστολή, 30289-291 «…οὕτω καὶ τὸ φωτίζεσθαι τὴν ψυχὴν ὑπὸ τοῦ 
Θεοῦ τοῦτο ἐστι τὸ γίνεσθαι ὑπ’ αὐτοῦ τοιαύτην, οἵαν δύνασθαι ἀληθὲς τί νοεῖν». 

262. Βαρλαάμ, 3η ἐπιστολή, 34326-335 «Εἶτα θεόπτας μὲν καὶ θεοπτίᾳ προσβεβηκό-
τας Σωκράτεις καὶ Πλάτωνας αὐτὸς μὲν οὐκ εἶπον, ὡς σύ με συκοφαντεῖς. Παῦλος δέ, 
ὃς σέβας μὲν καὶ εὐχαριστίαν πρὸς Θεὸν αὐτοὺς ἀφαιρούμενος γνῶσιν Θεοῦ αὐτοῖς 
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Από τα παραπάνω προκύπτει ότι, για τον Βαρλαάμ βασική προϋ-
πόθεση για τη θεολογία δεν είναι η χρήση κάποιου φιλοσοφικού συλλο-
γισμού αλλά η θεία φώτιση. Κατά συνέπεια, ο Καλαβρός, όπως φαίνε-
ται στο σημείο αυτό, δεν είναι ξένος με την πατερική παράδοση ούτε 
υποβαθμίζει τη διδασκαλία των πατέρων. Η σύγχυση, λοιπόν, που 
αισθάνεται όταν πληροφορείται περί του φωτός, που «βλέπουν» 
κάποιοι «ησυχαστικοί κύκλοι», είναι μεγάλη και δικαιολογημένα του 
δημιουργούνται εύλογα ερωτήματα για το σκοπό και την ουσία της 
«ησυχαστικής προσευχητικής πρακτικής». Όπως αποδεικνύεται από 
τη μελέτη της αντιλατινικής γραμματείας του, είναι γνώστης της πατε-
ρικής παράδοσης και σημαντικών ιστορικών, δογματικών και φιλοσοφι-
κών ζητημάτων. Για το λόγο αυτό, θεωρώ βέβαιο ότι γνωρίζει το έργο 
του Ευθύμιου Ζυγαβηνού, Δογματική Πανοπλία. Επίσης, πιστεύω ότι 
γνωρίζει και τη διαχρονική προβληματική που προκαλούν αιρετικοί κύ-
κλοι στην Ορθοδοξία. Οι κύκλοι αυτοί προσποιούνται τους Ορθόδοξους 
για να διεισδύσουν στον ορθόδοξο μοναχισμό και να διαστρεβλώσουν 
τον πνευματικό αγώνα των μοναχών της ορθόδοξης Ανατολής. 

Η σύγχυσή του, μάλιστα, εντείνεται ακόμα περισσότερο, όταν ο Γρη-
γόριος Παλαμάς, στην προσπάθειά του να υπερασπίσει τους Ησυχα-
στές, κάνει μεν (όπως και ο Βαρλαάμ) διάκριση ουσίας και ενέργειας 
στον Τριαδικό Θεό, αλλά συγχρόνως, χρησιμοποιεί τον όρο «απόδειξη» 
με έναν τρόπο που δημιουργεί την εντύπωση στον Καλαβρό ότι αποδέ-
χεται τη χρήση του αποδεικτικού συλλογισμού για τη θεολογία263. Αντι-
μετωπίζει, επίσης, με αμηχανία την «επίθεση» του Παλαμά, ο οποίος, αν 

μαρτυρεῖ. Ἀλλὰ μὴν τὸ γινώσκειν Θεὸν καὶ θεόπτην εἶναι ἢ θεοπτίᾳ προσβῆναι οὐδὲν 
διαφέρει. Ὥστε ταῦτα μοι προφέρων, ὦ βέλτιστε, ἐμὲ μὲν συκοφαντεῖς, τοῦ δὲ θείου 
Παύλου τῷ ὄντι κατηγορεῖς». Βλ. και Βαρλαάμ, 6η ἐπιστολή, τῷ Δισυπάτῳ, 11-14 «Ἐμοὶ 
μέν, ὦ θαυμάσιε, τῆς τε ἀκριβοῦς τῶν ὄντων καταλήψεως, ἧς τὸ ἀκρότατον ἡ ἐνδεχομένη 
ἐστὶ Θεοῦ γνῶσις καὶ τοῦ ἀγαθοειδῶς μετ’ ἐπιστήμης διακεῖσθαι πρὸς τοὺς ἀνθρώπους 
κατὰ τὴν ἐγχωροῦσαν τοῦ κυρίως ἀγαθοῦ μίμησιν, τούτων τῶν δύο οὐδὲν ἐστὶν οὔτε 
βέλτιον οὔτε πρεσβύτερον, ἀλλὰ καὶ τἆλλα ὅσα ἐστὶ ψυχῶν ἔργα καὶ πάθη ἐπαινούμε-
να – οἷον σωφροσύνη τε καὶ ἀνδρία, καρτερία τ’ ἐν δεινοῖς καὶ ἐγκράτεια, νηστεία τε 
καὶ ἀγρυπνία, ἔτι δὲ χαμευνία καὶ ξύμπασα ἡ τοῦ σώματος κακουχία καὶ ἄσκησις –, 
ἐὰν μὴ πρὸς ὁποτερονοῦν τῶν εἰρημένων ἀναφέρηται, μάτην τοῖς ἀνθρώποις κατ’ ἐμὴν 
δόξαν ἐπιτηδεύεται καὶ οὐδὲν ὅλως τὴν ψυχὴν ὀνίνησιν, οὔτ’ ἐν τῷ νῦν παρόντι οὔτ’ ἐν 
τῷ μέλλοντι, ὥσπερ οὐδὲ φλεβῶν τομαὶ καὶ διὰ φαρμάκων καθάρσεις καὶ ὅσα τοῖς νο-
σοῦσιν ἰατροὶ ἐπιτάττουσιν, ὀνίνησί τι τὸ σῶμα, ἂν μὴ πρὸς ὑγείαν τὴν ἀναφορὰν ἔχῃ». 

263. Βλ. G. Schiro, όπ.π., σ. 16: «Το νέον στοιχείον αυτής της πολεμικής είναι ακρι-
βώς ο φιλοσοφικός προσανατολισμός του Γρηγορίου Παλαμά, διότι, ενώ ο Βαρλαάμ 
αποκρούει τον αριστοτελικόν συλλογισμόν, τον οποίον παρεδέχοντο οι Λατίνοι, ο Αθω-
νίτης μοναχός αντιθέτως τον δέχεται».
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και έχει διαβάσει την αντιλατινική γραμματεία του Καλαβρού, ή, τουλά-
χιστον, ένα μέρος της, φαίνεται ότι δεν έχει κατανοήσει τις θεολογικές 
προϋποθέσεις της πνευματολογίας του, ούτε το είδος και το σκοπό της 
συλλογιστικής που εφαρμόζει. 

Ο Βαρλαάμ, επίσης, είναι αυτός που ερμηνεύει με βάση τον Αριστο-
τέλη τι είναι ο αποδεικτικός συλλογισμός και αναπτύσσει, όπως φαίνε-
ται από τη μελέτη της αντιλατινικής γραμματείας του, σημαντικά αντι-
λατινικά επιχειρήματα κατά της χρήσης του αποδεικτικού συλλογισμού 
για τη θεολογία. Η χρήση, όμως, από τον Γρηγόριο Παλαμά του όρου 
«απόδειξη», δημιουργεί σοβαρούς θεολογικούς προβληματισμούς στον 
Καλαβρό, ο οποίος, όπως φαίνεται από την επιστολογραφία μεταξύ 
τους, εξηγεί αναλυτικά στον Γρηγόριο, τον τρόπο χρήσης με βάση τον 
Αριστοτέλη του αποδεικτικού συλλογισμού καθώς και για ποιο λόγο η 
αριστοτελική απόδειξη δεν μπορεί να εφαρμοστεί για τη θεολογία. 

Επιπλέον, η αντίδραση του Καλαβρού κατά των Ησυχαστών εξη-
γείται και από το εξής γεγονός. Ο Βαρλαάμ αρνείται ότι ο ησυχαστής 
μοναχός264 που «θεάται» το άκτιστο Θαβώρειο φως, μπορεί (ως απο-
τέλεσμα της εμπειρίας αυτής) να θεωρήσει τους τριαδολογικούς όρους 
ως «επιστητούς» αριστοτελικά και να αποκτήσει τη δυνατότητα να 
τους διερευνήσει «αποδεικτικά» περαιτέρω. Δεν αποδέχεται, δηλαδή, 
τη λογική ερμηνευτική διερεύνηση των θεολογικών όρων (δηλ. των 
«περί του Θεού»), μέσω της εφαρμογής του αποδεικτικού συλλογι-
σμού και με βάση τις αριστοτελικές αρχές και αξιώματα. 

Με βάση τα παραπάνω, θεωρώ ότι η κριτική που ασκεί ο Βαρλαάμ 
στους Ησυχαστές είναι, σε κάποιο βαθμό, δικαιολογημένη. Θα μπορούσε, 
τουλάχιστον, να οδηγήσει σε μία ουσιαστικότερη θεολογική προσέγγιση 
του μυστηρίου της αγιοπνευματικής εμπειρίας. Επίσης, δύο πολύ σημα-
ντικά ερωτήματα που προκύπτουν, χρήζουν περαιτέρω έρευνας: Α) Από 
ποιους και πώς πληροφορείται ο Παλαμάς την αντιλατινική διδασκαλία 
του Βαρλαάμ265; Και Β) ποια είναι η σημασία των πολιτικών παραγό-
ντων της εποχής, και ιδιαίτερα του κύκλου των Καντακουζηνών, που 

264. Πάντα με βάση τις ορθόδοξες προϋποθέσεις, όπως πίστη, νήψη, απάθεια κ.ά. 
265. Υποστηρίζεται ότι ο Παλαμάς έλαβε γνώση της αντιλατινικής γραμματείας του 

Βαρλαάμ, από ένα αντίγραφο που του προσκόμισε ο Ισίδωρος Βουχειράς, μετέπειτα 
πατριάρχης. Βλ. Δημ. Κουτσούρη, Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς, σ. 87. Βλ. και παραπο-
μπή: 10 της ίδιας σελίδας στην οποία αναφέρεται η πηγή: Φιλοθέου, Εγκώμιον 13, σ. 
47516-17. Επ’ αυτού βλ. και Αμαλία Σπουρλάκου - Ευτυχιάδου, «Ο αντιλατίνος Βαρλαάμ 
Καλαβρός. Οι προς Λατίνους Λόγοι του περί του αγίου Πνεύματος και η σχετική διένεξή 
του με τον άγιο Γρηγόριο Παλαμά», ΕΕΘΣΑ 42 (2007), σ. 546-550. 
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ενισχύουν καταλυτικά τον αντιβαρλααμικό αγώνα του Γρηγορίου Πα-
λαμά, καθώς και ποια η σχέση των κύκλων αυτών με τους μοναστικούς 
κύκλους της περιόδου, ακόμη και με κάποιους αιρετικούς παράγοντες. 

Την περίοδο που δρα ο Βαρλαάμ στην Ανατολή και ιδίως τη δεκα-
ετία που ακολουθεί μετά την καταδίκη και εκδίωξή του από το Βυζά-
ντιο, η αυτοκρατορία καταρρέει εξαιτίας πολυποίκιλων κοινωνικών, οι-
κονομικών, πολιτικών και στρατιωτικών εμφύλιων συγκρούσεων. Κατά 
συνέπεια, δημιουργούνται ιδανικές συνθήκες για τη δράση οργανωμέ-
νων αιρετικών ομάδων οι οποίες εκμεταλλεύονται την κοινωνική και οι-
κονομική εξαθλίωση του λαού, καθώς και την αγανάκτησή του εναντίον 
της διαφθοράς και της σκληρής εξουσίας. 

Σχετικά με το χάος που επικρατεί στον πολιτικό τομέα, χαρακτη-
ριστικό παράδειγμα αποτελεί η συγκλονιστική δυναστική έριδα που 
ξεκινά το 1342 μεταξύ του στασιαστή βασιλέα Ιωάννη Καντακουζηνού 
(1347-1354) και του Ιωάννη Ε΄ του Παλαιολόγου, του ανήλικου αλλά 
νόμιμου διαδόχου266. Σημαντικό, επίσης, στοιχείο είναι η δράση των 
κύκλων των Ζηλωτών, ιδίως στη Θεσσαλονίκη, όπου έδρασε ο Βαρλαάμ 
(από το 1329). Οι κύκλοι αυτοί υποστηρίζουν τους Παλαιολόγους, την 
ευμένεια των οποίων απολάμβανε και ο Βαρλαάμ. Θα ήταν ιδιαίτερα 
ενδιαφέρον να αποσαφηνισθεί η σχέση του Βαρλαάμ με τους Ζηλωτές 
μοναχούς της Θεσσαλονίκης και της Κ/πολης, η οποία, σίγουρα θα ήταν 
θετική. Από την άλλη πλευρά, οι πολιτικές συνθήκες στην Κ/πολη είναι 
ιδιαίτερα εκρηκτικές. Αποτέλεσμα των εμφύλιων αυτών συγκρούσεων 
είναι να φονευθεί στην Κ/πολη το 1345, από δυνάμεις προσκείμενες στο 
περιβάλλον των Καντακουζηνών, ο αρχηγός των Ζηλωτών Μιχαήλ Πα-
λαιολόγος και να εξοντωθεί πλήθος Ζηλωτών267. Ένα, ακόμα, παράδειγ-
μα των χαοτικών κοινωνικών και πολιτικών συνθηκών εκείνη την εποχή 
είναι η συμμαχία του Ιωάννη Ζ΄ Καντακουζηνού με τους Τούρκους το 
1352, για να βοηθήσει τον γιο του Ματθαίο που κατέχει την Ανδρια-
νούπολη, να αντιμετωπίσει την επίθεση του Ιωάννη Ε΄ Παλαιολόγου268. 

266. Βλ. Steven Runciman, Η τελευταία Βυζαντινή Αναγέννηση (μετάφ. Καμπερίδης 
Λάμπρος), Αθήνα 2005, σ. 21-33. Βλ. Φειδά, «Ιωάννης ΣΤ΄ Καντακουζηνός», ΠΛΜ, τ. 
31, σ. 50. 

267. Βλ. Βλ. Φειδά, «Ζηλωτές», ΠΛΜ, τ. 26, σ. 45-46. Βασ. Ψευτογκά, «Παλαμική 
θεολογία και πνευματικότητα», Θέματα πατερικής θεολογίας και πνευματικότητας, τ. 
Γ΄, Θεσσαλονίκη 2007, σ. 41-42, και παραπομπή: 12 της σ. 42. Η εργασία του. Κ. Κωτσιό-
πουλου, Το κίνημα των Ζηλωτών στη Θεσσαλονίκη (1342-1349). Ιστορική, θεολογική 
και κοινωνική διερεύνηση, Θεσσαλονίκη 1997, σ. 273, περιέχει ενημερωμένη βιβλιογραφία. 

268. Βλ. Βλ. Φειδά, «Ιωάννης ΣΤ΄ Καντακουζηνός», ΠΛΜ, σ. 50. Είναι χαρακτηρι-
στικό το γεγονός ότι επί βασιλείας του Ιωάννη Καντακουζηνού, οι Τούρκοι ως αντάλ-
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Σημαντικός, επίσης, παράγοντας για την εξέλιξη των Ησυχαστικών 
Ερίδων θεωρώ ότι αποτελεί η υποστήριξη του Γρηγορίου Παλαμά από 
την οικογένεια των Καντακουζηνών, εναντίον των θεολογικών αντιπά-
λων του, πρώτος εκ των οποίων είναι ο Βαρλαάμ. Η σύγκρουση μεταξύ 
των Καντακουζηνών, που υποστηρίζουν τον Γρηγόριο Παλαμά, και της 
οικογένειας των Παλαιολόγων που υποστηρίζουν τον Καλαβρό, ο οποί-
ος απολαμβάνει και την εκτίμηση των Ζηλωτών, επηρεάζει, έστω σε κά-
ποιο βαθμό, τη θεολογική διαμάχη μεταξύ τους, η οποία θα καταλήξει 
με την καταδίκη του Βαρλαάμ στη Σύνοδο του 1341269. 

Αναφορικά, τέλος, με την κριτική στην ησυχαστική πρακτική, θα πρέ-
πει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Μπορεί να συντελείται, κατά την 
περίοδο δράσης του Καλαβρού στο Βυζάντιο, και σε κάποιες περιπτώ-
σεις, σύγχυση με αιρετικούς κύκλους, δεν θα πρέπει, όμως, το γεγονός 
αυτό να υποβαθμίσει τη σημασία του πνευματικού έργου των Ορθό-
δοξων μοναχών, οι οποίοι μέσω της «ησυχίας», της «νοεράς προσευ-
χής», καθώς και των υπόλοιπων ορθόδοξων προϋποθέσεων (πίστη, νήψη, 
εφαρμογή των εντολών του Ιησού Χριστού, συμμετοχή στα μυστήρια της 
Εκκλησίας), επιδιώκουν την «αγιοπνευματική μεταμόρφωσή» τους, όχι 
μόνο για τον εαυτό τους αλλά και για τον κόσμο γενικότερα. Υπό αυτές 
τις προϋποθέσεις, το έργο των μοναχών αποτελεί μία από τις πιο ουσια-
στικές εκφράσεις της ορθόδοξης πνευματικότητας.

λαγμα για τις πολύτιμες υπηρεσίες που του προσέφεραν στη σύγκρουσή του εναντίον 
των Παλαιολόγων, ξεκίνησαν τον εποικισμό της Καλλίπολης, γεγονός που αποτέλεσε τη 
χαριστική βολή στην επιβίωση της αυτοκρατορίας. Βλ. Στ. Παπαδόπουλου, Συνάντησις 
Ορθοδόξου και Σχολαστικής Θεολογίας, σ. 34. Για το θέμα αυτό ο Παπαδόπουλος 
παραπέμπει: P. Charanis, «Οn the date of the occupation of Callipolis by the Turks», 
Byzantinoslavica 16 (1955), σ. 113 ε. και Δ. Ζακυνθηνού, Βυζάντιον. Κράτος και κοινω-
νία. Ιστορική επισκόπησις. Αθήνα 1951, σ. 131. Μία ακόμα απόδειξη της στενής σχέσης 
του Ιω. Καντακουζηνού με τους Τούρκους προκειμένου να επικρατήσει σε αυτή την 
ολέθρια εμφύλια διαμάχη με τους Παλαιολόγους, είναι ότι πάντρεψε την κόρη του με 
τον Ορχάν, βλ. David Nicholas, Η εξέλιξη του Μεσαιωνικού κόσμου, σ. 629. 

269. Βλ. Παν. Κανελλόπουλου, Ιστορία του Ευρωπαϊκού πνεύματος. Μέρος πρώ-
το: Από τον Αυγουστίνο ως τον Μιχαήλ-Άγγελο, τ. 1, Αθήνα 1976, σ. 394: «Νικητής 
βγήκε ο Παλαμάς. Αλλά νίκησε, επειδή τον βοήθησε η πολιτική εξουσία». Τη σύνδεση 
αυτής της θρησκευτικής έριδας με την πολιτική διαμάχη παραδέχεται και ο G. Ostro-
gorsky, βλ. G. Ostrogorsky, Ιστορία του βυζαντινού κράτους, τ. 3, Αθήνα 19975, σ. 210: 
«Έτσι οι ησυχαστές συνδέθηκαν στενά με τον επίδοξο αυτοκράτορα Ιωάννη Καντακου-
ζηνό. Βέβαια δεν ευνοούσαν όλοι οι οπαδοί του Καντακουζηνού τον ησυχασμό ούτε και 
όλοι οι πολιτικοί του αντίπαλοι καταπολέμησαν τον Παλαμισμό. Ωστόσο η θρησκευτική 
έριδα συνδέθηκε στενά με την πολιτική διαμάχη, η οποία διαίρεσε την αυτοκρατορία σε 
δύο εχθρικά στρατόποπεδα». 
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•

Α.  Ή αποσαφήνιση της χρήσης του αποδεικτικού 
 και του διαλεκτικού συλλογισμού 
 στη σκέψη Βαρλαάμ του Καλαβρού

Όπως έχουμε διαπιστώσει από την Εισαγωγή της παρούσας εργα-
σίας, ένα μεγάλο μέρος της επιστημονικής έρευνας αποδέχεται, 

παρά τους όποιους ενδοιασμούς, την επίδραση του «σχολαστικισμού» 
στη θεολογική σκέψη του Καλαβρού. Υποστηρίζεται, επίσης, ότι υιοθε-
τεί τον διαλεκτικό συλλογισμό, με την αριστοτελική έννοια του όρου, 
ως μέθοδο για τη θεολογία. Βασικός παράγοντας για την υιοθέτηση των 
θέσεων αυτών, θεωρώ ότι είναι η «επικέντρωση» της έρευνας για τη 
διδασκαλία του, όχι στο (εκδοθέν) συγγραφικό του έργο, αλλά, κυρίως, 
στα έργα των θεολογικών αντιπάλων του, όπως σε αυτά Γρηγορίου 
του Παλαμά. Η προσπάθεια, όμως, αυτή είναι μονόπλευρη και επισφα-
λής για τη διεξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων σχετικά με τον τρόπο 
που χρησιμοποιεί τον διαλεκτικό και τον αποδεικτικό συλλογισμό. Οι 
ερευνητές οι οποίοι ερμηνεύουν πιο ορθά τη θέση του Βαρλαάμ για τη 
χρήση των φιλοσοφικών συλλογισμών στη θεολογία, δίχως, όμως, να 
ασχολούνται επισταμένως με τον τρόπο που χρησιμοποιεί την πατερική 
γραμματεία, είναι ο R. Sinkewicz και ο J. Demetracopoulos1. Ο δεύτε-
ρος, μάλιστα, κάνει λόγο για «αποδεικτική διαλεκτική» του Βαρλαάμ, 
η οποία στηρίζεται στον Γρηγόριο Νύσσης. Η συγκεκριμένη διαπίστωση 

1. Βλ. ενότητα: Το status της έρευνας περί Βαρλαάμ του Καλαβρού.


