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"Το πάθος της πλεονεξίας." 
 

Έχεις λίγα χρήματα και ζητάς πολλά; Έχεις πολλά και ονει-

ρεύεσαι περισσότερα; Όσα κι αν έχεις, δεν είσαι ικανοποιημέ-

νος; Γιατί άφησες την πλεονεξία να σε αιχμαλωτίσει, άνθρωπέ 

μου; Δεν ξέρεις ότι σε άλλους θα μείνουν το χρυσάφι και το ασήμι, 

ενώ σε εσένα οι κατάρες και οι κατηγόριες; Δεν αντιλαμβάνεσαι 

ότι θα σε καταδιώκουν αμείλικτα, και σε τούτη τη ζωή και στην άλ-

λη, τα δάκρυα, οι βαρυγκώμιες και οι αναστεναγμοί του φτωχού 

που εξουθένωσες, του συνεργάτη που αδίκησες, του δουλευτή που 

εκμεταλλεύτηκες, του οφειλέτη που φυλάκισες; Όταν όλοι οι ζημι-

ωμένοι από σένα θα παρουσιαστούν μαζί σου στο φοβερό δικαστή-

ριο του Χριστού, τι θα πεις στον αδέκαστο Κριτή, μην έχοντας μά-

λιστα κανένα συνήγορο για να σε υπερασπίσει; 

Τους δικαστές της γης μπορείς να τους ξεγελάσεις ή και να 

τους εξαγοράσεις. Τον Δικαστή του ουρανού ποτέ. Τους ανθρώπι-

νους νόμους μπορείς να τους παραβείς με τεχνάσματα νομιμοφα-

νή δίχως συνέπειες. Τον θεϊκό νόμο όχι. Γιατί ο Κύριος βλέπει τις 

πράξεις σου. Και αργά ή γρήγορα θα λογοδοτήσεις σε Εκείνον, που 



στέκεται πλάι στους αδικημένους και προστατεύει όσους δεν μπο-

ρούν να διεκδικήσουν το δίκιο τους. 

Και μη μου πεις, «Ο τάδε, μολονότι κακός και πλεονέκτης, 

είναι ευτυχισμένος». Για τώρα ναι, δεν θα είναι όμως ως το τέλος. 

«Μη φθονείς την ευτυχία όσων σκέφτονται πονηρά και μη ζηλεύ-

εις όσους κάνουν το κακό», λέει η Γραφή «γιατί γρήγορα σαν το 

χορτάρι θα ξεραθούν και σαν τη χλόη θα μαραθούν». 

Η πλεονεξία είναι σαν το χαλασμένο προζύμι, που κατά-

στρέφει όλο το ζυμάρι. Έτσι, αν από την αδικία κερδίζεις έστω και 

λίγα, ολόκληρη η περιουσία σου σπιλώνεται. Γι’ αυτό, πολλές φο-

ρές, λίγα που κερδήθηκαν άνομα, έγιναν αιτία να χαθούν πολύ 

περισσότερα, που αποκτήθηκαν καλά. 

Μα, θα με ρωτήσεις, όλοι οι πλεονέκτες θα δοκιμάσουν συμ-

φορές; Οπωσδήποτε, μολονότι όχι όλοι τις ίδιες. Κι αν δεν τιμωρη-

θούν στην παρούσα ζωή, τότε να τους λυπηθείς περισσότερο, γιατί 

τους περιμένει μεγαλύτερη κόλαση στη μέλλουσα. Στην περίπτω-

ση αυτή, μάλιστα, τις συνέπειες των αδικιών τους, θα τις υποστούν 

στη γη οι κληρονόμοι της περιουσίας τους, εφόσον γνωρίζουν ότι 

αποκτούν αγαθά μαζεμένα με αδικίες, αγαθά που ανήκουν σε άλ-

λους. Αυτό, άλλωστε, επιτάσσει και ο ανθρώπινος νόμος, που δίνει 

το δικαίωμα στον καθένα να διεκδικήσει τα πράγματά του όχι από 

εκείνον που του τα άρπαξε, αλλά από οποιονδήποτε τα έχει στην 

κατοχή του. 

Αν λοιπόν γνωρίζεις εκείνους που αδικήθηκαν, δώσε τους ό-

σα τους ανήκουν, ή μάλλον πολύ περισσότερα, όπως έκανε ο Ζακ-

χαίος του Ευαγγελίου. Αν πάλι δεν τους γνωρίζεις, τότε μοίρασέ τα 

σε φτωχούς. Έτσι θα αποτρέψεις τη συμφορά που σε απειλεί. Γιατί, 

αν αποδώσεις μόνο όσα άρπαξες ή κληρονόμησε από άρπαγα πλε-

ονέκτη, κανένα κέρδος δεν έχεις. 

Εμείς αρπάζουμε αμέτρητα και δίνουμε λίγα, νομίζοντας ότι 

έτσι εξαλείφουμε την αδικία και ικανοποιούμε τον Θεό. Αν όμως ο 

Κάιν, που πρόσφερε θυσία στον Θεό από τα χειρότερα γεννήματά 

του, χωρίς ωστόσο και να αδικήσει κάποιον άλλον, τιμωρήθηκε πο-

λύ αυστηρά, πώς δε θα πάθουμε χειρότερα εμείς, που από τα απο-

κτήματα της αδικίας και της πλεονεξίας προσφέρουμε μερικά ψί-



χουλα στον φτωχό συνάνθρωπο, δηλαδή στον ίδιο τον Χριστό; Για-

τί προσβάλλεις τον Κύριο, προσφέροντάς Του μικρά δώρα; Τέτοια 

τροφή δεν δέχεται, έστω και αν πεθαίνει από την πείνα. Καλύτερα 

να μην Του δώσεις τίποτα, παρά να δώσεις εκείνα που ανήκουν σε 

άλλους. 

Ας αποφύγουμε, αδελφοί μου, αυτήν την αμαρτία. Και θα 

την αποφύγουμε, αν φέρουμε στον νου μας όσους άρπαγες και 

πλεονέκτες έζησαν πριν από μας, όσους δηλαδή έχουν ήδη πεθά-

νει. Πού βρίσκονται αυτοί; Στην κόλαση! Και τα χρήματά τους; Τα 

απολαμβάνουν άλλοι!  

Ποιος είναι αλήθεια, ελεεινότερος, από τον άρπαγα που 

φεύγει από τον κόσμο παίρνοντας μαζί του μόνο τις αμαρτίες του, 

για τις οποίες θα λογοδοτήσει στον Θεό, και αφήνοντας όσα μά-

ζευε σε άλλους πολλές φορές και εχθρούς του; Και ποιος είναι α-

θλιότερος από τον πλεονέκτη, που σιγολιώνει από τις έγνοιες και 

τους φόβους, διώχνοντας από την ψυχή του τη γαλήνη και κά-

νοντας τη ζωή του χειρότερη από κάθε θάνατο; Όταν κερδίσει δεν 

αισθάνεται ευχαρίστηση, γιατί ζητάει περισσότερα. Όταν πάλι 

χάσει έστω κι ένα νόμισμα, νομίζει ότι παθαίνει το μεγαλύτερο κα-

κό.. Φίλους δεν έχει παρά μόνο εκείνους από τους οποίους κερδίζει· 

τους άλλους τους βλέπει σαν εχθρούς. Μα και την οικουμένη ολό-

κληρη την αποστρέφεται. Τους φτωχούς τους μισεί, γιατί του ζη-

τούν βοήθεια. Τους πλούσιους τους φθονεί, γιατί θα ήθελε να έχει 

τα πλούτη τους. Όταν οι άλλοι ευτυχούν, αυτός λυπάται. Θαρρεί 

πως όλοι κατέχουν δικά του αγαθά. Φέρεται σε όλους σαν να τον 

έχουν αδικήσει. Υποφέρει, γιατί η γη δεν παράγει χρυσάφι αντί για 

σιτάρι, γιατί ο πηγές δεν δίνουν ασήμι αντί για νερό, γιατί τα βου-

νά δεν έχουν πολύτιμα πετράδια αντί για λιθάρια. 

Ποιος είναι λοιπόν χειρότερος από τον πλεονέκτη, που και 

την ψυχή του θανατώνει με τις αδικίες και τη ζωή του σπαταλάει 

με τις περιττές φροντίδες και τον εαυτό του στερεί από κάθε ευχα-

ρίστηση και τους ανθρώπους όλους τους κάνει εχθρούς του; 

Για να αποφύγεις, λοιπόν, τη δίκαιη καταδίκη από τον αδέ-

καστο Κριτή, πάψε να πλουτίζεις αθέμιτα, αδικώντας τους συναν-

θρώπους σου. Στη ζωή αυτή έχεις τη δύναμη του χρήματος και την 



προστασία των αρχόντων. Στην άλλη ζωή, όμως, τι θα έχεις; Εκεί 

θα σε ακολουθούν μόνο οι αμαρτωλές πράξεις σου και οι στεναγ-

μοί των αδικημένων, που φτάνουν ως τον υπερουράνιο θρόνο του 

Θεού. Μακάρι να γνωρίσεις κι εσύ την μεγάλη θεία ευσπλαχνία με 

την έγκαιρη μετάνοιά σου. 

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος 
 

ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 

Κύριε Ιησού Χριστέ, φώτισόν μου το σκότος. 
 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 

Κυριακή 19/11. 5μ.μ. Εσπερινός. 

                             9-12μ.μ. Νυκτερινή Θ.Λειτουργία. (Ι.Ν.Αγ.Αντύπα)  

Δευτέρα 20/11. 5μ.μ. Εσπερινός & Παράκληση Αγ. Στεφάνου 

Τρίτη 21/11.      7π.μ. Όρθρος & Θ.Λειτουργία.  5μ.μ. Εσπερινός. 

Τετάρτη 22/11. 7π.μ. Όρθρος & Θ.Λειτουργία.  5μ.μ. Εσπερινός. 

Πέμπτη 23/11.  7π.μ. Όρθρος & Θ.Λειτουργία. (Ι.Ν.Άγ. Νεκταρίου) 

                            5μ.μ. Εσπερινός. 

                            9-12μ.μ. Νυκτερινή Θ.Λειτουργία (Ι.Ν.Ζωοδ.Πηγής) 

Παρασκευή 24/11.  5μ.μ. Εσπερινός. 

Σάββατο 25/11.  7.30π.μ. Όρθρος & Θ.Λειτουργία.  5μ.μ. Εσπερινός. 

Κυριακή 26/11.  7.30π.μ. Όρθρος & Θ.Λειτουργία.  5μ.μ. Εσπερινός. 
 

ΙΕΡΑ  ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ 

Κάθε Δευτέρα & Πέμπτη από τις 5.30μ.μ. στον Ι.Ν. Αγ. Στεφάνου, 

ή κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως με τον π. Παΐσιο. 
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