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                                                  ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 
      Η πιο επαίσχυντη ενέργεια, είναι αυτή που ερμηνεύει κανείς Αγίους κατά το δοκούν και 
στρέφει αυτόν ενάντια σε πανανθρώπινες αξίες. Και πανανθρώπινη αξία είναι η ευφυής και 
ευγενική προσπάθεια των αρχαίων φιλοσόφων να φθάσουν την αλήθεια, την θεϊκή αλήθεια. 
Και είναι πρόστυχο αν συνειδητά κάποιος, αρνείται την επιρροή της αρχαίας φιλοσοφίας 
στον Χριστιανισμό και ιδιαίτερα αν ισχυρίζεται ότι δεν έχει σχέση με αυτή ο Χριστιανισμός 
στην ορθόδοξη ανατολή. 
 
                                           ΠΥΡ ΑΕΙΖΩΟΝ 
 
     Ο Ηράκλειτος πρώτος θα μιλήσει για το αείζωο πυρ (την φωτιά που ζει παντοτινά). Εκ 
πυρός τα πάντα συνεστάναι και εις τούτο αναλύονται θα αναφωνήσει (από φωτιά τα πάντα 
συνίστανται και σε αυτή αναλύονται). Η προσπάθεια να καταλάβει κανείς την θεωρία αυτή 
του Ηράκλειτου, πέφτει στο κενό αν δεν ανασύρει τους μεγάλους μύστες της μυστικής 
νοεράς προσευχής (Άγιο Διονύσιο Αρεοπαγίτη, Αγία Φωτεινή, Άγιο Ευάγριο τον Ποντικό, 
Αγία Μακρίνα, Άγιο Συμεών τον νέο Θεολόγο κλπ.). Όσο και αν πασχίσει κανείς να 
ερμηνεύσει τα χωρία του Ηράκλειτου, που δεν υπάρχει άλλη θεωρία να ερμηνεύσει αυτά, 
παρά μόνο η θεωρία και η νοερή θέαση του απροσίτου φωτός (και να σκεφτεί κανείς ότι από 
μερικούς ο Ηράκλειτος θεωρήθηκε υλιστής-ότι γενητόν και φθαρτόν τον κόσμον είναι, 
εδογμάτιζεν- σημειώνουμε). 
 
                                   ΓΝΟΦΟΣ ΑΠΡΟΣΙΤΟΥ ΦΩΤΟΣ 
 
      Γνόφος εστίν το απρόσιτον φως , εν ω κατοικείν ο Θεός λέγεται (σύννεφο αγνωσίας είναι 
το απρόσιτο φως, μέσα στο οποίο λέγεται ότι κατοικεί ο Θεός), θα αναφωνήσει ο 
Αρεοπαγίτης (ήταν μαθητής του Πέτρου –κατά το έργο του Περί Θείων Ονομάτων- της 
πρεσβυτάτης και της κορυφαίας των θεολόγων ακρότητος, αλλά και του Παύλου και του 
Ιακώβου κλπ. Θα δείτε εσείς όσοι ασχοληθείτε με τα αρχαία κείμενα, να αναφέρει ο 
Αρεοπαγίτης «και τω μηδέν γινώσκειν υπέρ νουν γινώσκων» ,(και το να γνωρίζεις γύρω από 
το κενό, γνωρίζεις τα ανώτερα του νου. 
     Και θα δείτε επίσης στον Αριστοτέλη «του μηδέν γιγνώσκειν» και άλλες και οι αλήτες 
εκείνοι φωνασκούν ότι δεν έχει σχέση η αρχαία φιλοσοφία με τον Χριστιανισμό. 
 
                           ΝΟΕΡΗ ΘΕΑΣΗ ΑΠΡΟΣΙΤΟΥ ΦΩΤΟΣ 
 
     Όπως αναφέρει ο Άγιος Συμεών ο νέος Θεολόγος , η θέαση του απροσίτου φωτός γίνεται 
μέσα σε νοερή προσευχή, όπου ο μύστης με δάκρυα πολλά και θερμά, έχει ενάντιά του το 
Θείον που βγαίνει από το κελί του αθεάτου και η θεία χάρη εκχύνεται σαν πηγαία και 
υπεβλύζουσα φωτοχυσία και εκθαμβώνει τον μύστη εκείνο (σας αναφέραμε μερικούς αγίους 
, αλλά υπάρχουν και πολλοί άλλοι ανώνυμοι μοναχοί ή λαϊκοί). Αυτή την υπερβλύζουσα 
φωτοχυσία που γίνεται στον νου , νοερά, αυτή είδε ο Άγιος πριν Χριστό ο Ηράκλειτος. Αλλά 



θεωρώ ότι και ο Παρμενίδης θα είχε την θεία χάρη, γιατί όχι και ο μέγιστος Σωκράτης, που οι 
αήθεις αφελείς κατηγόρησαν ως ομοφυλόφιλο (ανοίξτε την «πολιτεία» του Πλάτωνα, ο 
Σωκράτης διδάσκει ότι όχι μόνο οι άνδρες πρέπει να είναι κατά φύση, αλλά και οι γυναίκες).  
 
                                Η ΗΣΥΧΑΣΤΙΚΗ ΕΡΙΔΑ 
 
      Περίπου το 1300 μ.Χ. αναφύηκε η ησυχαστική έριδα. Εκπρόσωπος της Καθολικής 
εκκλησίας ήταν ο μοναχός Βαρλαάμ και εκπρόσωπος της Ορθοδοξίας ο Άγιος Γρηγόριος ο 
Παλαμάς (επίσκοπος Θεσσαλονίκης). Ο Βαρλαάμ λοιπόν ορθώς είπε ότι δεν μπορούμε να 
δούμε ουσία Θεού (και εγώ ο ίδιος υπέπεσα σε αυτό το λάθος, λέγοντας ότι οι μύστες είδαν 
ουσία Θεού και κατηγορώντας τον Χριστό που είπε ότι ουσίαν θεού ουδείς πώποτε εώρακε 
ουδέ δύναται ιδείν ). Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, μύστης του απροσίτου φωτός, ανέφερε 
ότι είδαν ενέργεια θεού. Ενέργεια έξω από την φύση, την κτίση. 
     Σε εργασία μου πριν μερικά χρόνια και παρασυρμένος από διδακτορική διατριβή,  
καταλόγησα στον Γρηγόριο μειοδοσία και ανθελληνισμό. Αλλά ένας Άγιος τέτοιου 
διαμετρήματος, έβαζε την θέση του δίπλα στον Ηράκλειτο και τον Σωκράτη και ευλαβικά 
διέκειτο απέναντι στην αρχαία φιλοσοφία. 
 
                                       ΑΠΡΟΣΙΤΟ ΦΩΣ 
 
     Ο Γρηγόριος θα πει: «Το γουν αρπάσαν εκείνο και το νουν εκστήσαν πάντων και προς 
εαυτό όλον επιστρέψαν θυμηρέστατον τι χρήμα, φως οίον ορά, αποκαλυπτικόν μεν, αλλ’ ουκ 
αισθητών σωμάτων , μήτε μέντοι προς τα κάτω περαινόμενον, μήτε προς τα πάνω, μήτε επί 
τα πλάγια, και πέρας όλως ουχ ορά του ορωμένου και περιλάμποντος αυτόν φωτός, αλλ’ 
ώσπερ αν ει τις ην ήλιος απειροπλασίως λαμπρότερος και μείζων παντός» (Εκείνο λοιπόν που 
άρπαξε σε έκσταση το νου, από όλα και προς τον εαυτό του αφού επέστρεψε μεγάλο 
ωφέλημα , φως που βλέπει ,αποκαλυπτικό μεν, αλλά όχι σαν σε αισθητά σώματα, και δεν 
τελειώνει ούτε προς τα κάτω ούτε προς τα πάνω, ούτε προς τα πλάγια και τέλος δεν βλέπει 
από το φως που τον περιλάμπει, αλλά όπως σαν να ήταν κάποιος ήλιος, πολλαπλάσια 
λαμπρότερος αυτού του ηλίου). 
     Αυτόν τον άνδρα κατηγόρησαν σαν ανθέλληνα, τον συνεχιστή της φιλοθέου αρχαίας 
φιλοσοφίας, τον ελαμπόμενο απροσίτου φωτός.__                                           
  
                                            ΕΠΙΣΗΣ ,ΤΟ ΑΠΡΟΣΙΤΟ ΦΩΣ 
 
     «Γνόφος εστί το απρόσιτον φως εν ώ κατοικείν ο θεός λέγεται (Μυστική θεολογία» 
Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης, Πουρνάρας)  «αγνωστο είναι το απρόσιτο φως, μέσα στο οποίο 
λέγεται ότι κατοικεί ο θεός». Το απρόσιτο φως είδαν μύστες της νοεράς προσευχής της 
ορθοδοξίας  (δες «Λόγοι, Κεφάλαια, Διάλογοι, Αγίου Συμεών του νέου Θεολόγου, ένας από 
αυτούς).  Και ο Άγιος Συμεών θα πει (Λόγοι,Κεφάλαια, Διάλογος, τόμος β, Ορθόδοξος 
Κυψέλη):  
     «φως ο θεός και ως φως η θέα αυτού.» 
 
Σελ.217 «Ούτως ουν και περί του αοράτου θεού απαραλλάκτως γίνεται. Όταν γαρ 
αποκαλυφθέντα θεάσηταί τις αυτόν, φως ορά. Και θαυμάζει μεν ιδών, τις δε ο φανείς ουκ οίδεν 
ευθύς….» 
 



     «Έτσι λοιπόν και γύρω από τον αόρατο θεό γίνεται χωρίς αλλαγή. Γιατί όταν αφού 
αποκαλυφθεί ο θεός τον δει κάποιος, βλέπει φως. Και απορεί μεν αφού είδε, ποιος είναι 
αυτός που φάνηκε δεν γνωρίζει αμέσως…» 
 
     «Είτα πάλιν άρχεται λέγειν μετά δακρύων θερμών και πολλών ως. «Ωράθη μοι, πάτερ, 
εκείνο  το φως. Ήρθη ο οίκος της κέλλης ευθύς και παρήλθεν ο κόσμος, φυγών ως οίμαι από 
προσώπου αυτού.  Έμεινα δε μόνος εγώ μόνω συνών τω φωτί. Ουκ οίδα δε ει ήν και το σώμα 
τούτο, πάτερ, τηνικαύτα εκεί.» 
 
     « Έγινε ορατό πατέρα εκείνο το φως. Αναιρέθηκε ο οίκος που φυλακίζεται αμέσως και 
παρήλθε ο κόσμος, αφού έφυγα  όπως νομίζω  από το πρόσωπο αυτού. Έμεινα μόνος και 
στην μοναξιά μου συνερχόμουν με το φως. Δεν γνωρίζω πατέρα, εάν ήταν και τούτο το  
σώμα εκεί» 
 
     «Φως (είδον) ω πάτερ γλυκύ, γλυκύ. Ποταπόν ειπείν σοι πάτερ, ουκ εξικανούσαν έχω μου 
την διάνοιαν.» 
 
     «(είδα) φως ω πατέρα, γλυκύ, γλυκύ. Είναι αδύνατο να σου πω, πατέρα, δεν έχω ικανή την 
διάνοια.». 
                
     Το απρόσιτο φως, μύηση στους κυματισμούς του «ίδιον» από την ψυχή, απασχόλησε πολύ 
τον συγγραφέα! Στην προσπάθειά του να το εξηγήσει και στο άρθρο του «το απρόσιτο φως 
και το λάθος του Χριστού» έκανε λάθος! Υποστήριξε ότι οι άγιοι είδαν ουσία θεού! 
    Η ησυχαστική έριδα αναπτύχθηκε ιδιαίτερα κατά τον 13ο -14ο αιώνα. Εκπρόσωπος της 
ορθοδοξίας ήταν ο επίσκοπος Θεσσαλονίκης Γρηγόριος Παλαμάς και των παπικών ο 
καλόγερος Βαρλαάμ.  Ο Βαρλαάμ ορθώς υποστήριξε ότι δεν μπορούμε να δούμε ουσία θεού 
(πρόκειται για την φράση του κατά Ματθαίον που αποκόπηκε αργότερα: («ουσίαν θεού 
ουδείς πώποτε εώρακε, ουδέ δύναται ιδείν»). Ο Παλαμάς απάντησε ότι  βλέπουμε άκτιστη 
ενέργεια του θεού! (άκτιστη= έξω από την κτίση). Ασφαλώς εσείς αντιλαμβάνεστε ότι οι 
κυματισμοί του «ίδιον»  είναι κυματισμοί της θείας μη ουσίας, άρα οι μύστες έβλεπαν 
ενέργεια θεού έξω από την ύλη άκτιστη, την έβλεπαν οι ψυχές στον «χώρο» του «ίδιον». Και 
οι ψυχές επηρεάζονταν από την θερμή νοερά προσευχή που έκαναν οι μύστες, η ύλη 
προκαλούσε με την προσευχή, στο να γευτεί η ψυχή την όραση του κυματιστού απροσίτου 
φωτός που έδινε η χάρη του Θεού!   Δείτε τι λέει1 ο Γρηγόριος για το νοερό φως : 
 
«Το γουν φως της γνώσεως νοερόν ουδέποτ’ αν τις φαίη, το δε φως εκείνο και ως νοερόν έστιν 
ότε ενεργεί και ως  νοητόν διά νοεράς αισθήσεως υπό του νου οράται και ταις λογικαίς 
εγγινόμενον ψυχαίς…» 
 
«Λοιπόν το νοερό φως της γνώσης ποτέ δεν θα μπορούσε κανείς να πει, αλλά το φως εκείνο 
(απρόσιτο) όταν ενεργεί και ως νοερό είναι και ως νοητό με νοερή αίσθηση βλέπεται από τον 
νου και και εισέρχεται στις λογικές ψυχές…». 
 
«Ουκούν και του φωτός εκείνου τεύξεται και θεοφανείας υπερφυούς αξιωθήσεται, την μεν του 
Θεού ουσίαν ουχ ορών, Θεόν δε ορών διά  θεοπρεπούς εκφαντορίας αναλόγου εαυτώ. Κατά 
απόφασιν μεν, ου  κρείττον δ’ ή κατά απόφασιν, του θεού μη μόνον  υπέρ γνώσιν αλλά και 
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υπεραγνώστου όντος και ως αληθώς κρύφιον και την έκφανσιν έχοντος, το θεότατον και 
πάντων καινότατον, επεί και αι θεοειδείς όψεις, κάν συμβολικαί ώσιν, υπεροχικώς έχουσιν το 
άγνωστον.» 
 
«Για αυτό και του φωτός εκείνου θα επιτύχει  και θα αξιωθεί υπερφυούς θεοφανείας, την μεν 
ουσία του Θεού μη βλέπων, τον θεό δε βλέπων με θεοπρεπή φανέρωση αναλόγου προς τον 
εαυτό του. Βλέπει κάτι που δεν λέγεται, τίποτε καλύτερο να είναι παρά όταν δεν λέγεται, του 
Θεού όχι μόνο ανώτερου της γνώσης αλλά και υπεραγνώστου που είναι και όπως αληθώς 
είναι κάτι κρυφό να έχει την έκφανση, το θεότατο και όλων νεότατο, επειδή και οι θεοειδείς 
όψεις ήθελε να είναι συμβολικές, έχουν κατ’ υπεροχή το άγνωστο». Δείτε και ιδιότητες2 : 
 
«και κατ’ αναλογίαν δε της θεαρέστου πράξεως, της τε των άλλων πάντων αποχής και της 
προσοχής της προσευχής και την προς τον θεόν εκ ψυχής όλης ανανεύσεως και τα πρόσω 
φερόμενος αεί και διαυγεστέρας πειρώμενος της θεωρίας, καντεύθεν το άπειρον συνίησι του 
ορωμένου ότι άπειρον και της μεν λαμπρότητος εκείνου πέρας ουχ ορά της δ’ εαυτού προς 
φωτοληψίαν επιτηδειότητος επί μάλλον ορά το αδρανές.»  
 
 «και κατά αναλογία της θεάρεστης πράξης και της αποχής όλων των άλλων και της 
προσοχής της  προσευχής και της  αναβάσεως προς τον Θεόν από όλη την ψυχή και προς τα 
μπροστά φερόμενος πάντοτε και προσπαθών να δει ξεκάθαρη την εικόνα, και από εκεί το 
άπειρο αντιλαμβάνεται (μετέρχεται) ότι είναι άπειρο και της λαμπρότητας μεν εκείνου δεν 
βλέπει πέρας, της δε ικανότητας προς φωτοληψίαν από μόνος, βλέπει μάλλον το αδρανές». 
 
     Στο σημείο αυτό, θα τονίσουμε ότι το απρόσιτο φως είδαν και Έλληνες πριν το Χριστό. 
Υποστηρίζουμε ότι το είδε ο Ηράκλειτος, αλλά δείτε και μερικά που έγραψε ο Σουϊδας για 
τον Ορφέα: 
 
«…Ορφεύς…, σοφός άριστος γενόμενος και πολλά  μυστήρια διδαχθείς. Φέρονται γαρ αυτού 
και περί Θεογνωσίας λόγοι, εξ ών εισί ταύτα. Είπε γαρ ότι εξ αρχής ανεδείχθη ο αιθήρ υπό του 
Θεού δημιουργηθείς και εντεύθεν κα’κείθεν του αιθέρος ήν χάος, και νυξ φοβερά πάντα κατείχε 
και εκάλυπτε τα υπό τον αιθέρα σημαίνων την νύχτα προτερεύειν. Ειρηκώς  ακατάληπτόν τινα 
και πάντων υπέρτατον  είναι και προγενέστερον και δημιουργόν απάντων τον τε υπέρτατον 
αιθέρα. Και την γην είπεν αόρατον. Έφησε δε ότι το φως ‘ρήξαν τον αιθέρα εφώτισε την γην 
και πάσαν την κτίσιν, εκείνο ειπών το φως, το υπέρτατον πάντων, το απρόσιτον, το πάντα 
περιέχον. Όπερ ωνόμασε Βουλήν, Φως, Ζωήν ταύτα τα γ’ ονόματα μίαν δύναμιν απεφήνατο και 
έν κράτος του δημιουργού πάντων Θεού, του πάντα εκ του μη όντων παραγαγόντος εις το είναι, 
ορατών τε και αοράτων.» 
 
     «… ο Ορφέας.., έγινε σοφός άριστος και διδάχτηκε πολλά μυστήρια (σ.σ. π.χ. 
Ελευσίνεια). Αποδίδονται δε σε αυτόν και οι λόγοι περί Θεογνωσίας , από τους οποίους 
προέρχονται τα εξής: Γιατί είπε ότι από την αρχή αναδείχτηκε ο αιθέρας που δημιουργήθηκε 
από τον Θεό. Και από δω και από εκεί του αιθέρα ήταν το χάος και φοβερή νύχτα  τα πάντα 
κατείχε και εκάλυπτε τα εντός του αιθέρα και όρισε ότι η νύχτα προηγείται. Είπε  κάποιο 
υπέρτατο πάντων και ακατάληπτο ότι είναι και προγενέστερο  και δημιουργόν πάντων ο 
υπέρτατος αιθέρας.  Και την γη είπε αόρατη ότι ήταν , ισχυρίστηκε ότι το φως διέρρηξε τον 
αιθέρα, εφώτισε την γη και ολόκληρη την κτίση, όταν είπε εκείνο το φως , το υπέρτατο όλων, 
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το απρόσιτο, το οποίο περιέχει τα πάντα. Και το οποίο ακριβώς ονόμασε αυτά , Θέληση, Φως 
, Ζωή και αποφάνθηκε ότι αυτά τα τρία ονόματα ότι είναι η μία δύναμη του δημιουργού 
πάντων Θεού, του όλα αφού παρήγαγε από το κενό στο είναι, των ορατών και των 
αοράτων.».  
 
 
 


