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Η Προσευχή 
και το νόημα της ησυχίας

«Η θεία αλήθεια δεν είναι λόγος αλλά 
σιωπή, καρτερική και οδυνηρή παραμονή 

εντός της καρδιάς». 
(Από το Βιβλίο του Πτωχού τω Πνεύματι)

«Ἰησοῦς Χριστός..., Λόγος..., 
ἀπό σιγῆς προελθών»
(Ιγνατίου Αντιοχείας, 

επιστολή προς Μαγνησιείς 8, 2)

Τα ποικίλα επίπεδα ησυχίας

Μια διήγηση από τους Πατέρες της Ερή-
μου περιγράφει την επίσκεψη του Θεό-

φιλου, αρχιεπισκόπου Αλεξανδρείας, στους μονα-
χούς της Σκήτης. Αδημονώντας να εντυπωσιά-
σουν τον διακεκριμένο επισκέπτη τους, οι
αδελφοί συνάχτηκαν και παρακάλεσαν τον Αββά
Παμβώ: «Πες κάτι στον αρχιεπίσκοπο, για να τον
οικοδομήσεις». Και ο Γέρων απάντησε: «Αν δεν
οικοδομείται από τη σιωπή μου, τότε δεν θα οικο-
δομηθεί ούτε από τους λόγους μου»1. Στην ιστο-
ρία αυτή φαίνεται η εξαιρετική σημασία την
οποία απέδιδε η μοναστική παράδοση στην ησυ-

1 Αποφθέγματα Πατέρων, Θεόφιλος 2 (PG 65, 197D).
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χία, στην ποιότητα της κατάπαυσης και σιωπής.
Και αλλού, στους λόγους των Πατέρων της Ερή-
μου, επιβεβαιώνεται ότι «Ο Θεός από όλες τις
αρετές έχει προκρίνει την ησυχία». Ο δε άγιος
Νείλος Αγκύρας επιμένει ότι: «Ὡς οὐκ ἔστι τεθο-
λωμένον ὕδωρ καθαρεῦσαι μή μεῖναν ἀσάλευτον,
οὕτως οὐκ ἔστι μοναχοῦ κατάστασιν ἐπιγνῶναι,
ἄνευ ἡσυχίας»2.

Ησυχία όμως είναι κάτι πολύ ευρύτερο από
την απλή αποχή από τον εξωτερικό λόγο. Ο όρος
μπορεί να ερμηνευθεί σε πολλά και διαφορετικά
επίπεδα. Ας προσπαθήσουμε να διακρίνουμε τις
βασικές έννοιες, ξεκινώντας από τις εξωτερικές
και προχωρώντας όλο και προς τα μέσα.

1. Ησυχία και μόνωση. Στις πρωιμότερες πηγές,
ο όρος ησυχαστής και το αντίστοιχο ρήμα ησυχάζω
συνήθως υποδηλώνουν μοναχό ο οποίος ζει στη
μόνωση, τον ερημίτη δηλαδή εν αντιδιαστολή με το
μέλος κοινοβίου. Η έννοια αυτή απαντάται ήδη
στον Ευάγριο τον Ποντικό (†399)3 καθώς και
στον Νείλο και στον Παλλάδιο (αρχές του 5ου
αι.). Απαντάται επίσης στον Κύριλλο Σκυθουπό-
λεως, τον Ιωάννη Μόσχο, τον Βαρσανούφιο και
στη νομοθεσία του Ιουστινιανού. Με το ίδιο αυτό
νόημα, η ησυχία χρησιμοποιείται και από κατοπι-

2 Παραινέσεις προς μοναχούς (PG 79, 1236B).
3 Περί προσευχής 107, 111 (PG 79, 1192A και C).

ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ WARE
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νούς συγγραφείς, όπως ο άγιος Γρηγόριος ο
Σιναΐτης (†1346). Στο επίπεδο αυτό, ο όρος ανα-
φέρεται πρωτίστως στην εν χώρω σχέση του
ανθρώπου με τους συνανθρώπους του. Αυτή είναι
η πιο εξωτερική από όλες τις έννοιες.

2. Ησυχία και πνευματικότητα του κελλίου.
«Ἡσυχία», λέει ο αββάς Ρούφος στους Λόγους
των Πατέρων της Ερήμου,  «ἐστί, τό καθεσθῆναι
ἐν τῷ κελλίῳ μετά φόβου καί γνώσεως Θεοῦ, ἀπε-
χόμενος μνησικακίας καί ὑψηλοφροσύνης. Ἡ τοι-
αύτη ἡσυχία γεννήτρια οὖσα πασῶν τῶν ἀρετῶν,
φυλάσσει τόν μοναχόν ἀπό τῶν πεπυρωμένων
βελῶν τοῦ ἐχθροῦ». Ο Ρούφος συνεχίζει συνδέον-
τας την ησυχία με τη μνήμη θανάτου και καταλή-
γει: «Λοιπόν, οὖν, νῆφε περί τῆς ἰδίας ψυχῆς»4. Η
ησυχία, λοιπόν, συνδέεται εδώ με έναν άλλο πολύ
σημαντικό στη μοναστική παράδοση όρο, αυτόν
της νήψης, της πνευματικής νηφαλιότητας και
επαγρύπνησης. 

Όταν η ησυχία συνδέεται κατ’ αυτόν τον τρόπο
με το κελλί, ο όρος και πάλι αναφέρεται στην
εξωτερική εν χώρω κατάσταση του ησυχαστή,
έχει όμως περιεχόμενο περισσότερο εσωτερικό
και πνευματικό. Ο ησυχαστής, με την έννοια εκεί-
νου που μένει με ανύστακτη επαγρύπνηση στο

4 Αποφθέγματα Πατέρων, Ρούφος, (PG 65, 389BC).

ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΘΕΟΥ
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κελλί του, δεν είναι ανάγκη να είναι ερημίτης,
αλλά μπορεί εξίσου να ζει σε κοινότητα.

Είναι τότε εκείνος ο οποίος υπακούει στην
προτροπή του αββά Μωυσή, «Ὕπαγε, κάθισον εἰς
τό κελλίον σου, καί τό κελλίον σου διδάσκει σε
πάντα»5. Έχει κατά νουν τη συμβουλή που έδωσε
ο Αρσένιος σε έναν μοναχό ο οποίος ήθελε να επι-
τελεί έργα ελέους. «Οι λογισμοί μου με ταλαιπω-
ρούν και μου λένε: Ούτε να νηστεύεις μπορείς
ούτε να εργάζεσαι· τουλάχιστον να επισκέπτεσαι
τους ασθενείς· και αυτό αγάπη είναι. Ο δε Γέρων,
επειδή γνώριζε τι σπέρνει ο διάβολος, του λέει:
«Πήγαινε, τρώγε, πίνε, να κοιμάσαι και να μην
εργάζεσαι· μόνο από το κελλί σου να μην απομα-
κρυνθείς»6. Διότι γνώριζε ότι η εν υπομονή παρα-
μονή στο κελλί οδηγεί τον μοναχό στην αληθινή
εκπλήρωση της κλήσης του.

Τον δεσμό μεταξύ ησυχίας και κελλίου δηλώ-
νει σαφώς και μια γνωστή φράση του Μεγάλου
Αντωνίου: «Ὥσπερ οἱ ἰχθύες ἐγχρονίζοντες τῇ
ξηρᾷ τελευτῶσιν, οὕτως καί οἱ μοναχοί, βραδύ-
νοντες ἔξω τοῦ κελλίου, ἤ μετά κοσμικῶν διατρί-
βοντες, πρός τόν τῆς ἡσυχίας τόνον ἐκλύονται»7.

5 Αποφθέγματα Πατέρων, Μωυσής 6 (PG 65, 284C).
6 Όπ. παρ. (PG 65, 89C).
7 Όπ. παρ. (PG 65, 77B). Για τον σύνδεσμο ησυχίας και κελλίου,
βλ. επίσης Ευαγρίου, Των κατά μοναχών πραγμάτων τα αίτια 8
(PG 40, 1260C). 

ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ WARE
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O μοναχός που μένει μέσα στο κελλί του είναι
σαν τη χορδή ενός καλοκουρδισμένου οργάνου. Η
ησυχία τον κρατά σε κατάσταση γρηγορούσας
έντασης, όχι όμως άγχους και υπερέντασης· αν
τριγυρίζει έξω από το κελλί του, η ψυχή του γίνε-
ται πλαδαρή και υποτονική. 

Το κελλί, νοούμενο ως το εξωτερικό πλαίσιο
της ησυχίας, θεωρείται πάνω απ’ όλα ως εργα-
στήριο αδιάλειπτης προσευχής. Η κύρια δραστη-
ριότητα του μοναχού, ενώ παραμένει εν ησυχία
και σιωπή στο κελλί του, είναι η συνεχής μνήμη
Θεού, συνοδευόμενη από αίσθημα συντριβής και
πένθους. «Κάθου εἰς τό κελλίον σου καί ἔσθιε
μικρόν καθ’ ἡμέραν· καί ἔχε διά παντός τόν λόγον
τοῦ τελώνου ἐν τῇ καρδίᾳ σου· καί δύνασαι
σωθῆναι»8. Τα λόγια του τελώνη «Ὁ Θεός ἐλέη-
σόν με τόν ἁμαρτωλόν» μοιάζουν πολύ με τα
λόγια της Ευχής, όπως απαντάται από τον 6ο αι.
και μετά στον Βαρσανούφιο, στον Βίο του Αββά
Φιλήμονος και σε άλλες πηγές. Θα επιστρέψουμε
εν καιρώ ευθέτω στο θέμα της ησυχίας και της
επικλήσεως του Ονόματος. Ο εγκλεισμός του
μοναχού στο κελλί και το Όνομα του Ιησού συνδέ-
ονται σαφώς στους λόγους του Ιωάννη της Γάζης
για τον συμμοναστή του Βαρσανούφιο: «Το κελλί
στο οποίο είχε κλειστεί ζωντανός, σαν σε τάφο,
χάριν του Ονόματος του Ιησού, είναι ο τόπος της

8 Όπ. παρ. Αμμωνάς (PG 65, 120C). 

ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΘΕΟΥ
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αναπαύσεώς του· εκεί δεν εισέρχονται δαίμονες,
ούτε καν ο άρχων των δαιμόνων, ο διάβολος. Είναι
ένα ιερό, διότι περιέχει το ενδιαίτημα του Θεού».

Για τον ησυχαστή, λοιπόν, το κελλί είναι οίκος
προσευχής, ιερό και τόπος συνάντησης μεταξύ
ανθρώπου και Θεού. Όλα αυτά εκφράζονται
εντυπωσιακά στον λόγο: «Το κελλί του μοναχού
είναι το καμίνι της Βαβυλώνος, στο οποίο οι Τρεις
Παίδες βρήκαν τον Υιό του Θεού· είναι ο στύλος της
νεφέλης, από την οποία μίλησε ο Θεός στον Μωυ-
σή». Η έννοια αυτή του κελλίου ως shekinah (κατοι-
κίας) φαίνεται και στους λόγους ενός σύγχρονου
Κόπτη ερημίτη, του Abûna Mattâ al-Maskîn. Όταν
ρωτήθηκε από έναν επισκέπτη αν σκέφθηκε ποτέ
να πάει για προσκύνημα στους Αγίους Τόπους,
απάντησε: «Η Αγία Ιερουσαλήμ είναι ακριβώς
εδώ, μέσα και γύρω από αυτά τα σπήλαια· διότι
τι άλλο είναι η σπηλιά μου, παρά ο τόπος όπου ο
Σωτήρας μου Χριστός γεννήθηκε, τι άλλο είναι η
σπηλιά μου παρά ο τόπος που ζητά ο Σωτήρας
μου Χριστός για να αναπαυθεί, τι άλλο είναι η
σπηλιά μου παρά ο τόπος απ’ όπου αναστήθηκε
εν δόξη εκ των νεκρών. Η Ιερουσαλήμ είναι εδώ,
ακριβώς εδώ, και όλα τα πνευματικά πλούτη της
Αγίας Πόλεως βρίσκονται σ’ αυτό το wâdî»9. 

Με όλα αυτά, προχωρούμε σταθερά από την

9 Otto Meinardus, ‘The Hermits of Wadi Rayan’, Studia Orientalia
Christiana, Collectanea No. 11 (Cairo 1966), p. 308.

ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ WARE
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εξωτερική προς την εσωτερική έννοια της ησυ-
χίας. Αν ερμηνεύσουμε τη λέξη με όρους πνευμα-
τικότητας του κελλίου, τότε δεν σημαίνει απλώς
μια εξωτερική και σωματική κατάσταση αλλά
κατάσταση ψυχής. Υποδηλώνει τη στάση κάποιου
ο οποίος στέκεται καρδιακά ενώπιον του Θεού.
«Το βασικό», λέει ο άγιος Θεοφάνης ο Έγκλει-
στος (1815-94), «είναι να στέκεσαι ενώπιον του
Θεού με τον νου μέσα στην καρδιά, και να συνε-
χίζεις να στέκεσαι έτσι ενώπιόν Του αδιαλείπτως,
νύχτα και μέρα, μέχρι το τέλος της ζωής σου».
Αυτό ακριβώς σημαίνει η λέξη ησυχία και σιωπή
για τον ησυχαστή. 

3. Ησυχία και «στροφή εἰς ἑαυτόν». Αυτή η
πιο ενδοστρεφής προσέγγιση της ησυχίας υπο-
γραμμίζεται σαφώς στον κλασικό ορισμό του
ησυχαστή, όπως μας τον δίνει ο άγιος Ιωάννης της
Κλίμακος (†649): «Ἡσυχαστής ἐστιν ὁ τό ἀσώ-
ματον ἐν σωματικῷ οἴκῳ περιορίζειν φιλονεικῶν,
τό παράδοξον·». Δηλαδή: «Ησυχαστής είναι
αυτός που αγωνίζεται να περιορίσει το ασώματο
μέσα σε σωματικό οίκο – πράγμα παραδοξότα-
το!»10. Ησυχαστής, με την πραγματική έννοια του
όρου, δεν είναι κάποιος που έφυγε μακριά στην
έρημο, αλλά κάποιος που ξεκίνησε το ταξίδι προς

10 Κλίμαξ 27(α), 7.

ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΘΕΟΥ
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τη δική του καρδιά· όχι εκείνος που αποκόπηκε
σωματικά από τους άλλους, κλείνοντας την πόρ-
τα του κελλιού του, αλλά εκείνος που «επιστρέ-
φει εις εαυτόν», κλείνοντας τη θύρα του νου του.
«Εἰς ἑαυτόν ἐλθών», λέει για τον άσωτο υιό.
Αυτό ακριβώς κάνει και ο ησυχαστής. Ανταποκρί-
νεται στα λόγια του Χριστού: «Ἡ Βασιλεία τοῦ
Θεοῦ ἐντός ὑμῶν ἐστιν» (Λουκ. 17, 21). Και αγω-
νίζεται για το «πάσῃ φυλακῇ τήρει σήν καρδίαν»
(Παρ. 4, 23). Επανερμηνεύοντας τον αρχικό μας
ορισμό για τον ησυχαστή ως μοναχό ο οποίος ζει
στην έρημο, μπορούμε να πούμε ότι η μόνωση
είναι κατάσταση της ψυχής, και όχι ζήτημα γεω-
γραφικής τοποθεσίας, η δε αληθινή έρημος βρί-
σκεται μέσα στην καρδιά.

Την «εἰς ἑαυτόν στροφήν» τέλος περιγράφει
και ο Μέγας Βασίλειος και ο άγιος Ισαάκ ο Σύρος.
«Νοῦς μέν γάρ μή σκεδαννύμενος ἐπί τά ἔξω, μηδέ
ὑπό τῶν αἰσθητηρίων ἐπί τόν κόσμον διαχεόμενος,
ἐπάνεισι μέν πρός ἑαυτόν· δι’ ἑαυτοῦ δέ πρός τήν
περί Θεοῦ ἔννοιαν ἀναβαίνει»11. «Ειρήνευσε με
την ψυχή σου», προτρέπει ο Ισαάκ, «και τότε ο
ουρανός και η γη θα ειρηνεύσουν μαζί σου. Είσελ-
θε με ζήλο στο θησαυροφυλάκιο που είναι εντός
σου, και έτσι θα δεις τα ουράνια πράγματα· διότι
μία και μόνη είναι η είσοδος και για τα δύο. Η κλί-

11 Επιστολή 2, (PG 32, 228A). 

ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ WARE
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μαξ που οδηγεί στη Βασιλεία είναι κρυμμένη στην
ψυχή σου. Φεύγε την αμαρτία, βυθίσου στον εαυτό
σου και στην ψυχή σου θα ανακαλύψεις τα σκαλο-
πάτια από τα οποία θα ανεβείς»12.

Στο σημείο αυτό καλό είναι να κάνουμε μια
σύντομη παύση και να διακρίνουμε με μεγαλύτε-
ρη ακρίβεια μεταξύ της εξωτερικής και της εσω-
τερικής έννοιας της ησυχίας13. Τρία είναι τα επί-
πεδα τα οποία υποδεικνύει ο αββάς Αρσένιος σε
ένα απόφθεγμά του. Ενώ δίδασκε ακόμη τους
γιους του αυτοκράτορα στο παλάτι, ο Αρσένιος
προσευχήθηκε στον Θεό: «Κύριε, ὁδήγησόν με
πῶς σωθῶ. Καί ἦλθεν αὐτῷ φωνή λέγουσα· Ἀρσέ-
νιε, φεῦγε τούς ἀνθρώπους, καί σώζῃ». Αποσύρ-
θηκε στην έρημο και ασκήτευε· και τότε ξαναρώ-
τησε το ίδιο πράγμα. Αυτή τη φορά, η ίδια φωνή
του είπε: «Ἀρσένιε, φεῦγε, σιώπα, ἡσύχαζε· αὗται
γάρ εἰσιν αἱ ρίζαι τῆς ἀναμαρτησίας»14.

12 Mystic Treatises by Isaac of Nineveh, translated from Bedjan’s Syr-
iac text by A. J. Wensinck (Amsterdam 1923), σελ. 8 (translation
adapted).
13 Για όσα ακολουθούν, οφείλω πολλά στη σημαντική μελέτη του
π. Ι. Hausherr «L’hésychasme. Etude de spiritualité’, Orientalia
Christiana Periodica xxii (1956), σελ. 5-40, 247-85, κυρίως σελ. 18
και εξής. Το δοκίμιο αυτό ανατυπώθηκε στον συλλογικό τόμο των
έργων του π. Ι. Hausherr  Hésychasme et Prière (Orientalia Christiana
Analecta 176: Rome 1966), σελ. 163-237.
14 Αποφθέγματα Πατέρων, Αρσένιος 1,2 (PG 65, 88BC).
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Φεύγε από τους ανθρώπους, σιώπα, ησύχαζε:
αυτοί είναι οι τρεις βαθμοί της ησυχίας. Ο πρώ-
τος σχετίζεται με τον χώρο, να «φεύγεις από τους
ανθρώπους» εξωτερικά, σωματικά. Ο δεύτερος
είναι και πάλι εξωτερικός, «να σιωπάς», να απέ-
χεις του προς τα έξω λόγου. Κανένα από τα δύο
αυτά δεν κάνουν τον άνθρωπο αληθινό ησυχαστή·
διότι μπορεί να ζει σε εξωτερική μόνωση και να
έχει το στόμα του κλειστό, ωστόσο μέσα του να
είναι γεμάτος ανησυχία και ταραχή. Για να επι-
τύχει αληθινή ησυχία είναι ανάγκη να περάσει
από το δεύτερο επίπεδο στο τρίτο, από την εξω-
τερική στην εσωτερική ησυχία, από την απλή
αποχή από τα λόγια σ’ αυτό που ο άγιος Αμβρό-
σιος Μεδιολάνων ονομάζει negotiosum silentium15,
ενεργό και δημιουργική σιωπή. Τα ίδια ακριβώς
τρία επίπεδα διακρίνει και ο άγιος Ιωάννης της
Κλίμακος: «Κλεῖε μέν θύραν κέλλης σώματι και
θύραν γλώσσης φθέγμασι, καί ἔνδον πύλην πνεύ-
μασι». «Να κλείνεις τη θύρα του κελλιού σου για
να μην εξέρχεται το σώμα σου, τη θύρα της γλώσ-
σας σου για να μην εξέρχονται λόγια, και την
εσωτερική πύλη της ψυχής σου για να μην εισέρ-
χονται τα πονηρά πνεύματα»16.

Η διάκριση αυτή μεταξύ των επιπέδων ησυχίας
έχει σημαντικές συνέπειες στη σχέση του ησυχα-

15 De Officiis I, iii (9) (PL 16, 26B).
16 Κλίμαξ 27(α), 19.
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στή με την κοινωνία. Μπορεί κάποιος να εκπλη-
ρώσει την ορατή και γεωγραφική φυγή στην έρη-
μο, και όμως η καρδιά του να παραμένει ακόμη
καταμεσής στην πόλη· αντίστροφα, κάποιος μπο-
ρεί να παραμένει σωματικά στην πόλη και όμως
να είναι αληθινός ησυχαστής στην καρδιά του.
Αυτό που έχει σημασία δεν είναι ο τόπος όπου
βρίσκεται ο χριστιανός αλλά η πνευματική του
κατάσταση.

Είναι αλήθεια ότι ορισμένοι συγγραφείς της
Χριστιανικής Ανατολής, και κυρίως ο άγιος Ισαάκ
ο Σύρος, σχεδόν υποστηρίζουν ότι η εσωτερική
ησυχία είναι αδύνατη χωρίς την εξωτερική μόνω-
ση. Αλλά αυτό απέχει πολύ από του να είναι
παραδεκτό απ’ όλους. Υπάρχουν διηγήσεις στο
Γεροντικό, όπου λαϊκοί, πλήρως αφοσιωμένοι στην
ενεργό δράση μέσα στον κόσμο, συγκρίνονται με
ερημίτες και ησυχαστές: ένας γιατρός στην Αλε-
ξάνδρεια, για παράδειγμα, θεωρείται ο ίσος
πνευματικά με τον ίδιο τον Μέγα Αντώνιο17. Ο
άγιος Γρηγόριος ο Σιναΐτης αρνήθηκε να κείρει
έναν από τους μαθητές του, ονόματι Ισίδωρο,
αλλά τον έστειλε από τον Άθωνα πίσω στη Θεσ-
σαλονίκη, για να λειτουργήσει ως παράδειγμα
και οδηγός σε έναν κύκλο λαϊκών18. Ο άγιος Γρη-
γόριος ποτέ δεν θα το είχε κάνει αυτό αν θεωρού-

17 Πρβλ. Αποφθέγματα Πατέρων, Αντώνιος 24 (PG 65, 84B). 
18 Πατριάρχου Φιλοθέου, Ο βίος του Ισιδώρου, 22.
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σε την κλήση του εκ κόσμω ησυχαστή ως αντιφα-
τική κατάσταση. Ο άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς
επέμενε με τρόπο που δεν αφήνει καμία αμφιβο-
λία ότι η εντολή του αποστόλου Παύλου, «ἀδια-
λείπτως προσεύχεσθε» ισχύει για όλους ανεξαι-
ρέτως τους χριστιανούς19. 

Εν σχέσει με αυτά, πρέπει να θυμόμαστε ότι,
όταν οι Έλληνες ασκητικοί Πατέρες, όπως ο Ευά-
γριος ή ο άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής χρησιμο-
ποιούν τους όρους «πρακτικός» και «θεωρητικός
βίος», το πρώτο σημαίνει γι’ αυτούς όχι τη ζωή
της άμεσης διακονίας του κόσμου –κήρυγμα,
διδασκαλία, κοινωνικό έργο και τα όμοια– αλλά
τον εσωτερικό αγώνα για να υποτάξουν τα πάθη
και να αποκτήσουν τις αρετές. Χρησιμοποιώντας
τη φράση με αυτή την έννοια, μπορούμε να πούμε
ότι πολλοί ερημίτες και πολλοί μοναχοί που ζουν
σε αυστηρό εγκλεισμό, ασχολούνται ακόμη
κυρίως με τον «πρακτικό βίο». Με την ίδια λογι-
κή, υπάρχουν άνδρες και γυναίκες πλήρως αφο-
σιωμένοι σε μια ζωή διακονίας του κόσμου οι
οποίοι όμως κατέχουν την καρδιακή προσευχή
και δικαίως θα λέγαμε γι’ αυτούς ότι ζουν «βίο
θεωρητικό». Ο άγιος Συμεών ο Νέος Θεολόγος
(†1022) υποστήριξε ότι η πληρότητα της θέας του
Θεού είναι εφικτή «εν μέσω των πόλεων» καθώς

19 Πατριάρχου Φιλοθέου, Εγκώμιον αγίου Γρηγορίου Θεσσα-
λονίκης (PG 151, 573B-574B).
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