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Β’ ΚΤΡΙΑΚΗ ΝΗΣΔΙΩΝ ΑΓ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΤ ΠΑΛΑΜΑ  
 

 ζεῖνο αηὸο παηέξαο, θαηαγφηαλ ἀπὸ ηὴλ Ἀζία θαὶ ἀλεηξάθε ἀπὸ 
παηδὶ ζηὴλ βαζηιηθὴ αιὴ ηῆο Κσλζηαληηλνχπνιεο. Τειείσζε ηὶο 

ζπνπδέο ηνπ ζηὴ θηινζνθία, ξεηνξηθὴ θαὶ θπζηθή. Σηὴ ινγηθή, θαηὰ ηὴλ 
ἀπνθνηηήξην δηάιεμή ηνπ ἐλψπηνλ ηνῦ αηνθξάηνξα θαὶ ηῶλ ἀμησκαηνχρσλ, ὁ 
πξχηαλεο ηνῦ παλεπηζηεκίνπ ἀλεθψλεζε κὲ ζαπκαζκὸ ὅηη ἂλ ἦηαλ παξὼλ θαὶ 
ὁ ἴδηνο Ἀξηζηνηέιεο ζὰ ηὸλ ἐπαηλνῦζε. 

Μεηὰ ηὶο ζπνπδέο ηνπ ὅκσο, ἀπέξξηςε ηὴ πξνζθνξὰ ςειῶλ 
ἀμησκάησλ ηνπ αηνθξάηνξα, ἐγθαηέιηςε ηὰ βαζίιεηα θαὶ ἀπὸ εἴθνζη ρξνλῶλ 
ἀζθήηεπζε ζηὸ Ἅγηνλ Ὄξνο. Πξῶηα ζηὴλ Λαχξα ηνῦ Βαηνπεδίνπ θαηφπηλ ζηὴ 
Λαχξα ηνῦ Ἀζαλαζίνπ θαζὼο θαὶ ζηὴλ ἐξεκηθὴ ηνπνζεζία Γισζζία, ζεκεξηλὴ 
Πξνβάηα. 

Ἀλερψξεζε ἀπὸ ηὸ Ὄξνο γηὰ ηὰ Ἱεξνζφιπκα, ἀιιὰ ζηὴλ Θεζζαινλίθε 
εἶδε ζὲ ὅξακα ηὸλ Ἅγην Δεκήηξην πνὺ ηνῦ ἀπαίηεζε λὰ κείλεη θαὶ λὰ κνλάζεη 
ἐθεῖ θνληά. κφλαζε ηφηε ζηὴ Βέξνηα θαὶ ηξηάληα ρξνλῶλ ἔγηλε ἱεξέαο. θεῖ 
πιήζε κνλαρῶλ θαὶ ιατθῶλ πξνζέηξεραλ λὰ ηὸλ ζπκβνπιεπζνῦλ. Μεηὰ πέληε 
ρξφληα θαὶ ιφγσ εἰζβνιῆο ηῶλ Σέξβσλ ἐπέζηξεςε ζηὸλ Ἄζσλα ζὲ θνληηλὸ θειὶ 
ηῆο Μεγίζηεο Λαχξαο, ὅπνπ ἔθζαζε ζὲ κεγάια ὕςε θσηηζκνῦ θαὶ ἐθεῖ ζὲ 
ὅξακα ἔιαβε ἐληνιὴ λὰ ἀζρνιεζεῖ κὲ δνγκαηηθὰ ζέκαηα. Καηφπηλ ιφγσ ηῆο 
θήκεο ηνπ ἀλαγθάζζεθε λὰ γίλεη ἡγνχκελνο γηὰ ἕλα ρξφλν ζηὴ κνλὴ 
ζθηγκέλνπ. Ἀξγφηεξα ἔγηλε θαὶ ἀξρηεπίζθνπνο Θεζζαινλίθεο γηὰ δψδεθα 
ρξφληα, ἀιιὰ κφλν ζηὰ κηζὰ παξέκεηλε ιφγσ πεξηπεηεηῶλ, ἀπὸ ηὴ δξάζε ηνπ, 
κέρξη θαὶ θπιαθῆο. 

Παξαζηάζεθε ζηὶο ζπγθξνηεζεῖζεο ζπλφδνπο ηνῦ 1341 θαὶ 1347 θαὶ 
πνιέκεζε ηὶο θαθνδνμίεο ηῶλ δπηηθφθξνλσλ Βαξιαὰκ θαὶ Ἀθηλδχλνπ. 

Ἔγξαςε πνιιὰ ζενινγηθὰ ζπγγξάκκαηα ἰδηαίηεξα δνγκαηηθὰ γηὰ λὰ 
θαηαπνιεκήζεη ηνὺο αἱξεηηθνχο, ὅπσο πεξὶ ηνῦ Ἁγίνπ Πλεχκαηνο, θαζὼο θαὶ 
ἐπηζηνιὲο ζηνὺο ἀληηεζπραζηέο, ἐπίζεο δηάθνξα ὁκνινγηαθὰ θείκελα. Εἶλαη ὁ 
ζενιφγνο ηῆο ράξηηνο, ηνῦ ἀθηίζηνπ θσηφο. 

Μεηὰ ζηαζηκφηεηα πνιιῶλ αἰψλσλ ὁ Γξεγφξηνο πέηπρε λὰ ἀλαλεψζεη 
ηὴλ ζενινγηθὴ ὁξνινγία θαὶ λὰ δψζεη λέεο θαηεπζχλζεηο ζηὴ ζενινγηθὴ 
ζθέςε. Ξεθίλεζε ἀπὸ πξνζσπηθὲο ἐκπεηξίεο θαὶ ἀπέδεημε ὅηη ηὸ ἔξγν ηῆο 
ζενινγίαο εἶλαη ἀζχγθξηηα ἀλψηεξν ἀπὸ ηῆο θηινζνθίαο θαὶ ἐπηζηήκεο. 
Ἀμηνινγεῖ ηὴλ ἔμσ ζνθία ὡο πεξηνξηζκέλε, ἀλαθέξνληαο δπὸ γλψζεηο, ηὴλ 
ζεία θαὶ ηὴλ ἀλζξψπηλε θαὶ δπὸ Θετθὰ δῶξα, ηὰ θπζηθὰ γηὰ ὅινπο θαὶ ηὰ 
πεξθπζηθὰ ἢ πλεπκαηηθὰ πνὺ δίδνληαη ὅπνηε ζέιεη ὁ Θεὸο θαὶ κφλν ζηνὺο 
θαζαξνὺο θαὶ ἁγίνπο, ζηνὺο ηειείνπο. Ἡ ζενινγία ὁινθιεξψλεηαη δηὰ ηῆο 
ζενπηίαο. Οἱ ἀληίπαινη ηνῦ Παιακᾶ πίζηεπαλ ζηὸ ρσξίν ηνῦ Ἰσάλλνπ ὅηη «ηὸλ 
Θεὸλ νδεὶο ἐψξαθε πψπνηε» θαὶ θαηεγνξνῦζαλ ηνὺο κνλαρνὺο πνὺ εἶραλ 
ζενπηία, ὡο ὀκθαινζθφπνπο.  Γξεγφξηνο ἀληέηεηλε ὅηη ὁ Κχξηνο εἶπε: «νἱ 
θαζαξνὶ ζηὴλ θαξδία ηὸλ Θεὸλ ὄςνληαη» (Μάηζ. 5,8). Θεκειηψδεο πξνζθνξὰ 
ηνῦ Γξεγνξίνπ ζηὴλ ζενινγία εἶλαη ἡ δηάθξηζηο ζηὴλ νζία θαὶ ἐλέξγεηα ηνῦ 
Θενῦ. Ἡ ὕπαξμε ηνῦ Θενῦ ζπλίζηαηαη ζὲ δπφ. Σηὴλ νζία Τνπ, ἡ ὁπνία εἶλαη 
ἄθηηζηε, ἀθαηάιεπηε θαὶ αζχπαξθηε θαὶ ὀλνκάδεηαη θπξηνιεθηηθὰ ζεφηεο 
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(ἐδῶ ἀλαθέξεηαη ηὸ νδεὶο ἐψξαθε) θαὶ ζηὶο ἐλέξγεηέο Τνπ, νἱ ιεγφκελεο 
ἰδηφηεηεο ἢ πξνζφληα πνὺ εἶλαη κὲλ ἄθηηζηεο, ἀιιὰ θαηαιεπηέο. Ἄιιν ινηπὸλ ἡ 
ζεφηεο θαὶ ἄιιν ἡ βαζηιεία, ἡ ἁγηφηεο θ.ι.π. 

 ἄλζξσπνο εἶλαη κίγκα δπὸ δηαθφξσλ θφζκσλ θαὶ ζπγθεθαιαηψλεη 
ὅιε ηὴλ θηίζε. Ἀθνινπζψληαο ηὴλ Παηεξηθὴ γξακκὴ ζὲ ζχγθξηζε κὲ ηὴ 
πιαησληθὴ θαὶ βαξιαακηθὴ ἀλζξσπνινγία, ζεσξεῖ ὅηη ηὸ ζῶκα ηνῦ ἀλζξψπνπ 
δὲλ εἶλαη πνλεξφ, ἀιιὰ ἀπνηειεῖ θαηνηθία ηνῦ λνῦ, ἀθνῦ κάιηζηα θαζίζηαηαη 
θαὶ ηνῦ Θενῦ θαηνηθία, ἔηζη καδὶ κὲ ηὴ ςπρὴ θαζηζηᾶ ηὸλ ἄλζξσπν ἑληαῖν θαὶ 
ἀδηάζπαζην ζχλνιν. Ἡ ἀλαγέλλεζε ηνῦ ἀλζξψπνπ γίλεηαη κὲ ηὸ βάπηηζκα θαὶ 
ἡ ἀλαθαίληζε κὲ ηὴλ ζεία Εραξηζηία. Εἶλαη ηὰ δπὸ ζεκειηψδε κπζηήξηα, ηῆο 
ζείαο νἰθνλνκίαο. 

Τὸ νζησδέζηεξν ζηνηρεῖν ηῆο δηδαζθαιίαο ηνπ ἁγίνπ Γξεγνξίνπ 
Παιακᾶ ζπλίζηαηαη ζηὴλ ἀλχςσζε ηνῦ ἀλζξψπνπ πεξάλσ αηνῦ ηνῦ 
θφζκνπ. Ἡ ἐκπεηξία ηῆο ζεψζεσο εἶλαη δπλαηὴ ἀπὸ ἐδῶ κὲ ηὴλ παξάδνμν 
ζχλδεζε ηνῦ ἱζηνξηθνῦ κὲ ηνῦ πεξηζηνξηθνῦ. Τὸ θῶο πνὺ εἶδαλ νἱ καζεηὲο 
ηνῦ Χξηζηνῦ ζηὸ Θαβψξ, ηὸ θῶο πνὺ βιέπνπλ νἱ θαζαξνὶ ἡζπραζηὲο ζήκεξα 
θαὶ ἡ πφζηαζηο ηῶλ ἀγαζῶλ ηνῦ κέιινληνο αἰῶλνο ἀπνηεινῦλ ηὶο ηξεῖο 
θάζεηο ἑλὸο θαὶ ηνῦ αηνῦ πλεπκαηηθνῦ γεγνλφηνο, ζὲ κηὰ πεξρξφληα 
πξαγκαηηθφηεηα. 

Πξνβάιιεη ινηπὸλ ἡ θθιεζία ηὴλ κλήκε ηνπ ζηὴ δεχηεξε Κπξηαθή, ὡο 
ζπλέρεηα, ηξφπνλ ηηλὰ θαὶ ἐπέθηαζε ηῆο πξψηεο Κπξηαθῆο, ηῆο ξζνδνμίαο. Ἡ 
κλήκε ηνῦ ἁγίνπ Γξεγνξίνπ Παιακᾶ εἶλαη ἕλα εἶδνο δεπηέξαο «Κπξηαθῆο ηῆο 
ξζνδνμίαο». 

Κνηκήζεθε ζὲ ἡιηθία 63 ρξνλῶλ ζηὶο 14 Ννεκβξίνπ ἀπὸ ἀζζέλεηα θαὶ 
ἁγηνπνηήζεθε ζχληνκα. Τὸ ἱεξφ ηνπ ιείςαλν ζψδεηαη ζήκεξα ζηὴ κεηξφπνιε 
ηῆο Θεζζαινλίθεο.  

************************************ 

ΓΙΑΣΙ ΟΡΘΟΓΟΞΟ ΗΜΔΡΑ; 
Γξάθεη  ὁ π. Θεκηζηνθιῆο Μνπξηδαλφο 

νιιά ηά  δηιήκκαηα ζηά ὁπνῖα θαινχκαζηε λά πάξνπκε ζέζε 
ζήκεξα. Ἲζσο ηφ πηφ ζεκαληηθφ εἶλαη ηφ θαηά πφζνλ ἔρεη ζεκαζία 

λά εἴκαζηε ξζφδνμνη. Ἡ θθιεζία, ἐθθξάδνληαο ηήλ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία 
ηνῦ ιανῦ καο, ζεσξεῖ ὃηη ἡ ξζνδνμία ἀπνηειεῖ ζπζηαηηθφ ζηνηρεῖν ηῆο 
ηαπηφηεηάο καο θαί ἀπαξαίηεηε πξνυπφζεζε πνιηηηζηηθῆο θαί ἐζληθῆο ἐπηβίσζεο 
κέζα ζηήλ παγθνζκηνπνηεκέλε θνηλσλία. Ἀπφ ηήλ ἂιιε, δηαλννχκελνη πνχ 
δηακνξθψλνπλ ηφ θιίκα ζηφ πνιηηηθφ θαί ἰδενινγηθφ ἐπίπεδν ηῆο ἑιιεληθῆο 
θνηλσλίαο ζεσξνῦλ ηήλ ξζνδνμία, ὃπσο θαί θάζε ζξεζθεπηηθή πεπνίζεζε, 
ἰδησηηθή ἐπηινγή ηνῦ θαζελφο ζηήλ θνηλσλία ηῶλ πνιηηῶλ.  

 πξνβιεκαηηζκφο ζέ ἕλα ηέηνην δήηεκα, ἂλ θαί θαληάδεη θαίξηνο, δέλ 
παχεη λά βξίζθεηαη ζηφ πεξηζψξην ηῆο ἐπηθαηξφηεηαο. Δξάζηεο ηῆο ἐπηινγῆο 
αηῆο νἱ κεηαπξάηεο ηνῦ δπηηθνῦ ηξφπνπ δσῆο (ηειεφξαζε, κφδα, life-style). 
Ἀιιά θαί νἱ ηαγνί ηῆο θνηλσλίαο καο «πεξί πνιιά ηπξβάδνληαη, ἑλφο δέ ἔζηη 
ρξεία».  Ἡ ἀπάληεζε, πάλησο, πνχ ζά δψζνπκε -ἄλ ηή δψζνπκε- ζά ὁξηνζεηήζεη 
θαί ηφ ηί εἴδνπο πνιηηηθή ζά δεηήζνπκε ἀπφ ηήλ θεληξηθή ἐμνπζία. Γηαηί ἄλ 

Π 
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πξνηεξαηφηεηα ζηή δσή καο ἔρνπλ ηφ ἦζνο θαί νἱ ἱζηνξηθέο θαί πλεπκαηηθέο ἀμίεο 
ηῆο ἑιιελνξζφδνμεο παξάδνζεο, ηφηε ζαθῶο ἔρνπκε ἀλάγθε ἀπφ πνιηηηθή ἂιιεο 
πνηφηεηαο. 

Γηαηί λά εἶκαη ξζφδνμνο ζήκεξα; Τί ζεκαίλεη αηφ γηά ηή δσή κνπ; Εἶλαη 
ἁπιῶο κία παξάδνζε ηήλ ὁπνία θξαηῶ θνιθινξηθά ἤ κεηαπνηεῖηαη ζέ ἦζνο πνχ 
ἁγηάδεη ηή δσή κνπ; Ζῶ κηά νηνπία ἄλ ἀγσλίδνκαη λά ἔρσ ηφ Θεφ ζηή δσή κνπ 
θαί ἀληηζηέθνκαη ζηήλ ἀπνραχλσζε ηῆο ἡδνλῆο, ηνῦ ρξήκαηνο, ηῆο ηειενπηηθῆο 
δφμαο; Εἶκαη ζηφ δηθφ κνπ θφζκν ἄλ δέ ζέισ γηά ηφλ ἑαπηφ κνπ λά εἶκαη 
«ζάξθα», δέλ ἀξθνῦκαη ζηφ ρξήζηκν θαί ηφ ὠθέιηκν, ἀιιά δεηῶ ηφ πλεπκαηηθά 
ὡξαῖν, ηήλ ἀγάπε γηά ηφλ ζπλάλζξσπν θαί ηφ Θεφ, ἀγσλίδνκαη γηά ἕλαλ θφζκν 
ζηφλ ὁπνῖν νἱ πλεπκαηηθέο ἀμίεο ζά κέ ὁδεγνῦλ ζηφλ αηνζεβαζκφ, ζηήλ πάιε 
γηά ηήλ ἐζσηεξηθή ἐιεπζεξία θαί ζέισ θαί ὁ δηπιαλφο κνπ, ἀλεμαξηήησο 
θαηαγσγῆο, θνηλσληθῆο θαηάζηαζεο, θχινπ, λά ἔρεη ηφ ἴδην δηθαίσκα ζηή δσή 
ὅπσο ἐγψ;      

Ἕλαο ἀπφ ηνχο ζπνπδαηφηεξνπο ζχγρξνλνπο ιφγηνχο καο, πνχ ἐθνηκήζε 
πξφζθαηα, ὁ Ζήζηκνο Λνξεληδάηνο γξάθεη: «Ἄλ εἶλαη λά πξνθφςνπκε ζάλ ιαφο, 
δέλ ζά κπνξέζνπκε λά ηφ θαηνξζψζνπκε καθξηά ἀπφ ηήλ πίζηε καο θαί ηή 
γιψζζα καο. Μνλάρα κέζα ἀπφ αηά ηά δπφ κπνξεῖ λά θπηξψζεη θάηη ἀιεζηλφ. 
Μνλάρα κέζα ἀπφ αηά ηά δπφ ζσζήθακε ὡο ζήκεξα θαί κνλάρα κέζα ἀπφ αηά 
ζά ζσζνῦκε αὔξην. Δέ ζσζήθακε ἀπφ ηνχο ιφγηνπο. Ὅζν ηά ςεπηίδνπκε ηά δπφ 
αηά, ηφζν ἀπνκαθξαίλνπκε ηή κέξα ηνῦ ιπηξσκνῦ. Ὃπνηνο παξαβαίλεη ηφ λφκν 
ηῆο θπζηθῆο ζπλέρεηαο, ἀθξσηεξηάδεηαη».           

Πίζηε θαί γιψζζα ἀπνηεινῦλ κία ἂιιε πξφηαζε δσῆο. Εἶλαη ἐθθάλζεηο 
ηῆο Ἀιήζεηαο πνχ εἶλαη ὁ Χξηζηφο, ἀιιά θαί δηαζψδνληαη ζηήλ Κηβσηφ πνχ εἶλαη ἡ 
θθιεζία. Εἶλαη ἡ παξάδνζε πνχ βάδεη θξηηήξηα ζηήλ θαζεκεξηλφηεηα, κέ 
ζπλέπεηεο θαίξηεο. Ἀξλνχκαζηε ηφηε λά πνθχςνπκε ζηήλ ἀζεκαληφηεηα πνχ 
ἔρεη ὡο ζεκαία ηεο ηφ ζξάζνο θαί ηήλ ἀλαίδεηα λά ζεσξεῖ ηήλ ἂπνςή ηεο 
θαηεζηεκέλε θαί κνλαδηθή. Τφλ ὠραδεξθηζκφ πνχ ἀθπξψλεη ηήλ ἀγάπε. Τήλ 
ἀλειεχζεξε εἰθφλα πνχ αἰρκαισηίδεη ηφλ λνῦ ζηίο ἐπηινγέο ηῶλ ἰζρπξῶλ. Τφ 
πξνζπέξαζκα ηῆο ζρέζεο κέ ηφ Θεφ ὡο θνληακεληαιηζκφ. Καί κεηαπνηεῖηαη ἡ 
δσή καο ζέ δσή γηά ηφλ ἄιιν, ηφλ ζπλάλζξσπν ὡο εἰθφλα Θενῦ. Πνχ δέλ ἔρεη 
ἀλάγθε ἀπφ ηά ὅπνηα δηθαηψκαηα γηά λά πξάμνπκε ηφ αηνλφεην ἔλαληί ηνπ. 

Ἡ ζησπή εἶλαη  πλεπκαηηθή ἀξεηή. μίζνπ  ζπνπδαῖνο ὅκσο εἶλαη θαί ὁ 
ιφγνο. Μάζακε λά δεηνῦκε ἀπφ ηήλ ξζνδνμία λά ἀζρνιεῖηαη κφλν κέ ηήλ 
κεηαθπζηθή ηῆο ἄιιεο δσῆο θαί ηήλ ζεξαπεία ηῶλ θνηλσληθῶλ ἀλαγθῶλ ηνῦ 
ἀλζξψπνπ. Καί ἡ θάζε ινγῆο ἡγεζία ηῆο θνηλσλίαο πξνζπαζεῖ λά ηήλ ὁδεγήζεη 
ζηή ζθαῖξα ηνῦ ἰδησηηθνῦ θαί ηῆο ζησπῆο, γηά λά κήλ ἐιέγρνληαη ηά ἔξγα ηεο ἀπφ 
ηφ θῶο. Ὅκσο «ὁ ιφγνο ηνῦ Θενῦ ν δέδεηαη». Καί ἐπεηδή «Πχιαη Ἄδνπ ν 
θαηηζρχζνπζλ ηῆο θθιεζίαο», ἡ ξζνδνμία ζά παξακέλεη ἐο ἀεί θαζξέθηεο. Μέ 
ηήλ ἐιπίδα ὅηη θάπνηα ζηηγκή, ὁ θαζέλαο καο θαί ὅινη καδί ὡο θνηλσλία, ζά 
ἀλαγλσξίζνπκε ηφ πξφζσπφ καο θαί ζά ἀλαδεηήζνπκε «ηφ ἀξραῖνλ θάιινο 
ἀλακνξθψζαζζαη». Τψξα ὅκσο ὄρη θνιθινξηθά, ἀιιά γλήζηα θαί αἰψληα.   

  
 

 


