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� ΠΠΠΠροεόρτια ττττῶν εεεεἰσοδίων ττττῆς ΘΘΘΘεοτόκου· 

� Γρηγορίου Δεκαπολίτου (816) ὁσίου, Πρόκλου Κων/πόλεως (447).  
 

Ο πλούτος και η φτώχεια (α΄ μέρος) 
 …ΓΓΓΓια ποιο λόγο, άνθρωπέ μου, ο πλούτος σού φαίνεται σπουδαίο 
πράγμα; Αναμφίβολα γιατί σου αρέσουν οι σπάταλες απολαύσεις, γιατί ευχα-
ριστιέσαι όταν σε θαυμάζουν ή σε ζηλεύουν οι άλλοι, γιατί μπορείς με τα 
χρήματά σου να κάνεις κακό στους εχθρούς σου και, τέλος, γιατί όλοι σε φο-
βούνται για τη δύναμη που σου δίνει ο πλούτος. Ναι, γι’ αυτές τις τέσσερις 
αιτίες κυνηγάς τα λεφτά, για την ηδονή, την κολακεία, την εκδίκηση και το 
φόβο. Άλλη αιτία δεν υπάρχει. Γιατί, συνήθως, ο πλούτος ούτε πιο σοφό κά-
νει τον άνθρωπο ούτε πιο συνετό ούτε πιο καλό ούτε πιο φιλάνθρωπο. Κα-
μιάν αρετή δεν μπορεί να φυτέψει μέσα στην ψυχή μας ο πλούτος. Απενα-
ντίας μάλιστα, αν βρει μερικές αρετές, τις ξεριζώνει, για να φυτέψει μέσα μας 
τις αντίστοιχες κακίες. 
 ΣΣΣΣου φαίνεται, λοιπόν, ποθητός ο πλούτος και αξιοζήλευτος, επειδή 
καλλιεργεί τα χειρότερα ελαττώματα στην ψυχή μας, επειδή μεταβάλλει το 
θυμό σε πράξη, επειδή φουσκώνει τις σαπουνόφουσκες της δοξομανίας, επει-
δή ξεσηκώνει μέσα μας την αλαζονεία; Ακριβώς γι’ αυτά πρέπει να τον απο-
φεύγεις, μη γυρίζοντας καν το κεφάλι για να τον κοιτάξεις. Αλλιώς, θα εγκα-
ταστήσει στην καρδιά σου μερικά άγρια και φοβερά θηρία, που θα γίνουν αι-
τία να χάσεις κάθε τιμή. Παρουσιάζοντας, μάλιστα, την ατιμία σαν τιμή, κα-
τορθώνει να σε εξαπατήσει, όπως οι άσχημες πόρνες, που με τα καλλυντικά 
και τα βαψίματα ομορφαίνουν τα πρόσωπά τους και ξεγελούν τους άντρες. 
 ΕΕΕΕσύ, λοιπόν, ο πλούσιος, μην ξεγελιέσαι από τις κολακείες και τα χα-
μόγελα και τις περιποιήσεις των άλλων. Όλα αυτά σου τα κάνουν είτε από 
φόβο είτε από ιδιοτέλεια. Αν μπορούσες να εξετάσεις τα βάθη των καρδιών 
εκείνων που σε κολακεύουν, θα έβλεπες ότι από μέσα τους σε κατηγορούν, 
σε βρίζουν, σε μισούν περισσότερο κι από τους χειρότερους εχθρούς σου. 
Και αν κάποτε η κατάσταση μεταβληθεί, αν χάσεις τον πλούτο σου, τότε τα 
προσωπεία θα πέσουν. Τότε θα γίνει ό,τι και με τις πόρνες, όταν ξεβάφονται. 
Τότε θα δεις καθαρά τα αληθινά πρόσωπα εκείνων που πρωτύτερα σε καλό-
πιαναν. Τότε θα καταλάβεις ότι ένιωθαν για σένα όχι εκτίμηση αλλά περι-
φρόνηση, όχι θαυμασμό αλλά φθόνο, όχι αγάπη αλλά μίσος.  
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Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Γαλ. ς΄ 11 Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Γαλ. ς΄ 11 Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Γαλ. ς΄ 11 Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Γαλ. ς΄ 11 ---- 18) 18) 18) 18)    
             ᾿ΑΑΑΑδελφοί, ἴδετε πηλίκοις ὑμῖν γράμμασιν ἔγραψα τῇ ἐμῇ χειρί. Ὅσοι θέλου-

σιν εὐπροσωπῆσαι ἐν σαρκί, οὗτοι ἀναγκάζουσιν ὑμᾶς περιτέμνεσθαι, μόνον 

ἵνα μὴ τῷ σταυρῷ τοῦ Χριστοῦ διώκωνται. Οὐδὲ γὰρ οἱ περιτετμημένοι αὐτοὶ 

νόμον φυλάσσουσιν, ἀλλὰ θέλουσιν ὑμᾶς περιτέμνεσθαι, ἵνα ἐν τῇ ὑμετέρᾳ 

σαρκὶ καυχήσωνται. Ἐμοὶ δὲ μὴ γένοιτο καυχᾶσθαι εἰ μὴ ἐν τῷ σταυρῷ τοῦ Κυ-

ρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, δι᾿ οὗ ἐμοὶ κόσμος ἐσταύρωται κἀγὼ τῷ κόσμῳ. Ἐν 

γὰρ Χριστῷ Ἰησοῦ οὔτε περιτομή τι ἰσχύει οὔτε ἀκροβυστία, ἀλλὰ καινὴ κτίσις. 

Καὶ ὅσοι τῷ κανόνι τούτῳ στοιχήσουσιν, εἰρήνη ἐπ᾿ αὐτοὺς καὶ ἔλεος, καὶ ἐπὶ 

τὸν Ἰσραὴλ τοῦ Θεοῦ. Τοῦ λοιποῦ κόπους μοι μηδεὶς παρεχέτω· ἐγὼ γὰρ τὰ 

στίγματα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ ἐν τῷ σώματί μου βαστάζω. Ἡ χάρις τοῦ Κυρίου 

ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ μετὰ τοῦ πνεύματος ὑμῶν, ἀδελφοί· ἀμήν. 

ΌΌΌΌπως ο άνθρωπος είναι μηδαμινός, λιγόχρονος και θνητός, έτσι είναι 
και ο πλούτος. Ή μάλλον ο πλούτος είναι περισσότερο μηδαμινός. Γιατί πολύ 
συχνά δεν πεθαίνει μαζί με τον άνθρωπο, αλλά χάνεται πριν απ’ αυτόν. Ο κα-
θένας σας γνωρίζει τόσα και τόσα παραδείγματα πλουσίων που κατάντησαν 
φτωχοί. Αυτοί εξακολουθούν να ζουν, μα η περιουσία τους χάθηκε. Και μα-
κάρι να χανόταν μόνο η περιουσία, γιατί συνήθως παρασύρει στην απώλεια 
και τον κάτοχό της. Δεν θα είχε, λοιπόν, άδικο κανείς, αν αποκαλούσε τον 
πλούτο υπηρέτη αχάριστο, υπηρέτη δολοφόνο, που θανατώνει τον κύριό του. 

ΑΑΑΑυτά τα λέω και δεν θα πάψω να τα λέω, κι ας με κατηγορούν πολ-
λοί. “Όλο με τους πλουσίους τα βάζεις”, διαμαρτύρονται. Πράγματι, όχι όμως 
με όλους, αλλά μόνο μ’ εκείνους που κάνουν κακή χρήση του πλούτου τους. 
Δεν χτυπάω τον πλούσιο, αλλά τον άρπαγα. Άλλο πλούσιος, άλλο άρπαγας. 
Να ξεχωρίζουμε τα πράγματα, για να μη δημιουργείται σύγχυση ή παρανόη-
ση. Είσαι πλούσιος; Δεν σε εμποδίζω. Αρπάζεις; Σε αποδοκιμάζω. Έχεις τα 
κτήματά σου; Να τα χαίρεσαι. Παίρνεις τα ξένα; Δεν μπορώ να σωπάσω… 
 ΠΠΠΠροδότης, λοιπόν, είναι ο πλούτος, προδότης και δραπέτης και φονιάς. 
Εκεί που δεν το περιμένεις, σου φεύγει και σε εγκαταλείπει και σε καταστρέ-
φει. Θέλεις να τον κρατήσεις πραγματικά; Μην τον κρύψεις, αλλά μοίρασέ τον 
στους φτωχούς. Θηρίο είναι ο πλούτος. Αν κρατιέται, φεύγει. Αν σκορπίζεται, 
μένει. Σκόρπισέ τον, για να μείνει. Μην τον κρύψεις, για να μη σου φύγει. 
 “ΠΠΠΠού είναι ο πλούτος σας;”, θα ρωτούσα εκείνους που τον είχαν και 
τον έχασαν. Και θα τους ρωτούσα, όχι για να τους χλευάσω –ποτέ τέτοιο 
πράγμα!– ούτε για να ξύσω πληγές, αλλά για να κάνω λιμάνι της σωτηρίας 
σας το δικό τους ναυάγιο. Για να αντιληφθείτε, ότι αυτός που σήμερα είναι 
πλούσιος,   αύριο   καταντάει   φτωχός.  Γι’  αυτό  πολλές  φορές  γέλασα,  όταν  διά-  
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                ΑΑΑΑδελφοί, κυττάξτε με πόσον μεγάλα γράμματα σάς έγραψα με το χέρι μου. Όσοι 
θέλουν να φανούν ευάρεστοι με μέσα εξωτερικά, αυτοί σας αναγκάζουν να περιτέ-
μνεσθε, απλώς και μόνον διά να μη καταδιώκωνται διά το κήρυγμα περί του σταυρού 
του Χριστού. Διότι ούτε αυτοί που περιτέμνονται, φυλάττουν τον νόμον, αλλά θέ-
λουν να περιτέμνεσθε σεις, διά να καυχηθούν διά την συμμόρφωσίν σας εις ένα εξω-
τερικόν τύπον. Εις εμέ δε μη γένοιτο να καυχηθώ διά τίποτε άλλο παρά διά τον σταυ-
ρόν του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, διά του οποίου ο κόσμος είναι σταυρωμένος ως 
προς εμέ, και εγώ είμαι σταυρωμένος ως προς τον κόσμον. Διότι εν Χριστώ Ιησού 
ούτε η περιτομή ούτε η ακροβυστία έχουν αξίαν, αλλά η νέα δημιουργία. Και όσοι 
βαδίσουν σύμφωνα με τον κανόνα τούτον, ειρήνη ας έλθη εις αυτούς και έλεος, και 
εις τον Ισραήλ του Θεού. Εις το εξής ας μη με ενοχλή κανείς, διότι εγώ βαστάζω εις 
το σώμα μου τα σημάδια του Κυρίου Ιησού. Η χάρις του Κυρίου μας Ιησού Χριστού 
να είναι με το πνεύμα σας, αδελφοί. Αμήν. (ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, έκδ. Αποστολικής Διακονίας) 

βασα διαθήκες, που έγραφαν: «Ο τάδε να έχει την κυριότητα των αγρών ή 
του σπιτιού, τη χρήση όμως να την έχει άλλος». Μα όλοι τη χρήση έχουμε, 
κανείς δεν έχει την κυριότητα. Ακόμα κι αν μείνουμε πλούσιοι σ’ ολόκληρη 
τη ζωή μας, όταν πεθάνουμε, θέλουμε δεν θέλουμε, θα παραχωρήσουμε τον 
πλούτο μας σε άλλους. Γυμνοί φεύγουμε για την άλλη ζωή, αφού για μερικά 
χρόνια ήμασταν μόνο χρήστες, όχι και κύριοι του πλούτου.  

ΞΞΞΞέρετε ποιοι έχουν στην πραγματικότητα την κυριότητα του πλού-
του; Όσοι περιφρονούν τη χρήση του και περιγελούν τις απολαύσεις. Όσοι 
σκορπάνε τα λεφτά τους και τα μοιράζουν στους φτωχούς, κάνουν καλή χρή-
ση τους και φεύγουν απ’ αυτόν τον κόσμο αληθινά πλούσιοι, πλούσιοι σε κα-
λά έργα και αγάπη και χάρη Θεού.    

ΜΜΜΜα γιατί, τέλος πάντων, θεωρείς τον πλούτο αξιοζήλευτο; Γιατί κα-
λοτυχίζεις όσους έχουν πολλά χρήματα; Ποια είναι η διαφορά του πλούσιου 
από τον φτωχό; Άνθρωποι δεν είναι και οι δύο; Θα σου αποδείξω, μάλιστα, 
ότι ο ένας έχει την ανάγκη του άλλου, έτσι ώστε ούτε ο πλούσιος μπορεί να 
ζήσει δίχως τον φτωχό ούτε ο φτωχός δίχως τον πλούσιο. Ο Θεός οικονόμησε 
σοφά αυτή την αλληλεξάρτηση, για να υπάρχει αμοιβαία αγάπη και συμπα-
ράσταση, κοινωνική συνοχή και ευταξία. Πρέπει, μάλιστα, να τονίσω, ότι οι 
πλούσιοι έχουν μεγαλύτερη ανάγκη των φτωχών παρά οι φτωχοί των πλου-
σίων. Και για να το καταλάβεις, σου λέω ένα παράδειγμα: Ας υποθέσουμε ότι 
χτίζονται δύο πόλεις, και με νόμο ορίζεται ότι στη μία θα κατοικούν μόνο 
πλούσιοι, ενώ στην άλλη μόνο φτωχοί. Αν στην πόλη των πλουσίων δεν υ-
πάρχει ούτε ένας φτωχός και στην πόλη των φτωχών ούτε ένας πλούσιος, ας 
δούμε ποια θα μπορέσει να ικανοποιήσει καλύτερα τις ανάγκες της. 
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ΣΣΣΣτην πόλη, λοιπόν, των πλουσίων δεν θα υπάρχει τεχνίτης, ούτε χτί-
στης ούτε μαραγκός ούτε τσαγκάρης ούτε φούρναρης ούτε γεωργός ούτε σι-
δεράς ούτε άλλος κανένας. Γιατί ποιος πλούσιος θα καταδεχόταν να ασκήσει 
κάποιο απ’ αυτά τα επαγγέλματα, τη στιγμή που και όσοι τα ασκούν, όταν 
πλουτίσουν, τα εγκαταλείπουν; Έτσι, όμως, πώς θα μπορέσει να συντηρηθεί η 
πόλη; Δεν υπάρχει άλλη λύση, παρά να καταργηθεί ο νόμος, που θέσαμε στην 
αρχή, και να κληθούν τεχνίτες, για ν’ αντιμετωπίσουν τις πρακτικές ανάγκες. 
 

ΑΑΑΑς δούμε τώρα και την πόλη των φτωχών. Αν, όπως ορίσαμε, δεν έχει 
κανένα πλούσιο κάτοικο αλλά και κανένα πλούτο, ούτε χρυσάφι ούτε ασήμι 
ούτε πολύτιμα πετράδια ούτε πορφυρά και χρυσοΰφαντα ενδύματα, ποια γνώ-
μη έχεις; Κάτω από τέτοιες συνθήκες, θα είναι δύσκολη η ζωή της πόλης; Κα-
θόλου. Γιατί, αν χρειαστεί να χτίσουν σπίτια ή να κατεργαστούν το σίδερο ή να 
υφάνουν ρούχα, δεν χρειάζονται χρυσάφι και ασήμι και μαργαριτάρια, αλλά 
τέχνη και χέρια. Και αν πρέπει να σκάψουμε και να καλλιεργήσουμε τη γη, 
πλούσιοι ή φτωχοί μάς χρειάζονται; Οπωσδήποτε φτωχοί. Πού θα χρειαστούμε, 
λοιπόν, τους πλουσίους, εκτός κι αν αποφασίσουμε να κατεδαφίσουμε την πόλη; 
Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, από το βιβλίο «ΘΕΜΑΤΑ ΖΩΗΣ Α΄», 
σελ. 183 - 188, Α΄ έκδοση: Ιούλιος 2003, Ιερά Μονή Παρακλήτου Ωρωπός Αττικής 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 
1)                                  ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΗΤΕΡΩΝ  
                    αλληλοϋποστήριξη στο ιερό έργο της μητρότητας 
Πρώτη συνάντηση: Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2016, 10 π.μ. - 12 το μεσημέρι. 
Και κάθε δεύτερη Τρίτη του μήνα. Στο Ναό μας στην αίθουσα κατηχητικών.  
2)   ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ ΑΓ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (εντός του Ι. Ναού μας)  
Π έ μ π τ η  2 4  Ν ο ε μ β ρ ί ο υ  2 0 1 6 
6:00 μ.μ. Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός / 9:00 μ.μ. Ιερά Αγρυπνία 
Π α ρ α σ κ ε υ ή  2 5  Ν ο ε μ β ρ ί ο υ  2 0 1 6  
7:00 π.μ. Όρθρος & Πανηγυρική Θεία Λειτουργία  
5:00 μ.μ. Μεθέορτος Εσπερινός & Ιερά Παράκληση στην Αγία Αικατερίνη 
3) � ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ  ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ  ΕΚΔΡΟΜΗ  ΤΗΣ  Ε.Φ.Α. � 
Η Ενοριακή Φιλόπτωχος Αδελφότητα του Ι. Ναού μας διοργανώνει την 
Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2016 απογευματινή προσκυνηματική εκδρομή 
στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στο Μήλεσι Ωρωπού, όπου βρίσκεται 
η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Μηλεσιώτισσας και στο Ιερό 
Γυναικείο Ησυχαστήριο ‘Η Μεταμόρφωσις του Σωτήρος - Μετόχιον 
Μηλεσίου’, του Αγίου Πορφυρίου. Ώρα αναχώρησης 3:00 μ.μ. από τον 
Άγιο Νικόλαο. Τιμή εισιτηρίου 15 €. � 
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