
 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

 Μελετώντας με προσοχή τα δύο παρακάτω κείμενα, να εντοπίσεις τους 

βασικούς άξονες της στάσης της Εκκλησίας απέναντι στον πλούτο. Απ’ αυτούς 

ποιοι νομίζεις πως σήμερα εφαρμόζονται; 

 

ΠΛΟΥΤΟΣ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΞΙΑ 

 

«Ποιον αδικώ, λέει [ο πλούσιος], προστατεύοντας αυτά που μου ανήκουν; Πες 

μου λοιπόν, τι σου ανήκει;  Από που τα πήρες και τα έφερες στη ζωή σου; 

Όπως αυτός που βρίσκει θέση στο θέατρο κι εμποδίζει αυτούς που μπαίνουν 

ύστερα, θεωρώντας δικό του αυτό που είναι για κοινή χρήση όλων, τέτοιοι 

είναι οι πλούσιοι. Αφού απόχτησαν πρώτοι τα κοινά αγαθά, τα θεωρούν δικά 

τους για την προτεραιότητα. Αν έπαιρνε καθένας ό,τι του χρειαζόταν για την 

ικανοποίηση της ανάγκης του κι άφηνε σ’ όποιον είχε ανάγκη ό,τι ήταν γι’ 

αυτόν περισσό, κανένας δε θα ήταν πλούσιος, κανένας δε θα ήταν φτωχός.   

Γυμνός δεν ήρθες στον κόσμο; Γυμνός δεν θα επιστρέψεις στη γη; Πού τα 

βρήκες αυτά που έχεις τώρα;  Αν πιστεύεις ότι στα χάρισε η τύχη είσαι άθεος, 

δεν αναγνωρίζεις τον Δημιουργό, δεν νοιώθεις ευγνωμοσύνη γι’ Αυτόν που 

στα έδωσε· αν όμως παραδέχεσαι ότι προέρχονται απ’ τον Θεό, πες μου για 

ποιο λόγο στα έδωσε; Μήπως είναι άδικος ο Θεός και μοιράζει άνισα τα 

απαραίτητα για τη ζωή; Γιατί εσύ είσαι πλούσιος κι εκείνος φτωχός;  Για 

κανένα άλλο λόγο παρά για να ανταμειφθείς εσύ για την καλοσύνη και τη 

σωστή διαχείριση της περιουσίας, κι εκείνος για να κερδίσει τα μεγάλα 

έπαθλα της υπομονής.  

Όμως εσύ τα έκρυψες όλα στους αχόρταγους κόλπους της πλεονεξίας· 

νομίζεις λοιπόν ότι κανένα δεν αδικείς όταν τόσους στερείς από τα αγαθά 

αυτά; Ποιος είναι πλεονέκτης;  Όποιος δεν περιορίζεται στα απαραίτητα. Ποιος 

άρπαγας;  Εκείνος που αφαιρεί την περιουσία των άλλων.  Εσύ δεν είσαι 

πλεονέκτης; Δεν είσαι άρπαγας; Δεν κρατάς για τον εαυτό σου όσα σου 

δόθηκαν για να τα διαχειρισθείς προς όφελος όλων; Αυτός που γδύνει τον 
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ντυμένο θα ονομαστεί λωποδύτης, αλλά μήπως και αυτός που δεν ντύνει τον 

γυμνό, ενώ μπορεί, δεν αξίζει αυτή την ονομασία; 

Το ψωμί που αποθηκεύεις είναι του πεινασμένου, τα ρούχα που φυλάς 

στις αποθήκες σου είναι του γυμνού, τα παπούτσια που τα ‘χεις και σαπίζουν 

είναι του ξυπόλυτου, τα λεφτά που θάβεις για να μη στα κλέψουν είναι του 

φτωχού. Είναι τόσοι αυτοί που αδικείς όσοι αυτοί που θα μπορούσες να 

βοηθήσεις». 

Μέγας Βασίλειος,  

Ομιλία στο “Καθελώ μου τας αποθήκας και μείζονας οικοδομήσω”  

και περί πλεονεξίας, 7. 

 

ΠΕΡΙ ΠΛΟΥΤΟΥ 

 

«Αυτά τα λέω και δεν θα πάψω να τα λέω, κι ας με κατηγορούν πολλοί. "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 παρανόηση. 

Είσαι πλούσιος; Δεν σε εμποδίζω. Αρπάζεις; Σε αποδοκιμάζω. Έχεις τα κτήματά 

σου; Να τα χαίρεσαι. Παίρνεις τα ξένα; Δεν μπορώ να σωπάσω. Θέλεις να με 

πετροβολήσεις; Είμαι έτοιμος και το αίμα μου να χύσω, φτάνει να σε 

σταματήσω από την αμαρτία. Δεν νοιάζομαι για το μίσος, δεν τρομάζω από την 

πολεμική. Για ένα πράγμα μόνο νοιάζομαι, για την προκοπή εκείνων που με 

ακούνε… 

Άχρηστοι είναι οι πλούσιοι, ναι, άχρηστοι, εκτός κι αν είναι ελεήμονες 

και φιλάνθρωποι. Μα, δυστυχώς, λίγοι πλούσιοι, πολύ λίγοι ξεχωρίζουν για 

τη φιλανθρωπία τους. Οι περισσότεροι είναι βουτηγμένοι στη φιλαυτία, την 

ασπλαχνία, την αμαρτία. Γι’ αυτό μην τους ζηλεύεις. Εσύ να σκέφτεσαι τον 

Πέτρο και τον Παύλο, να σκέφτεσαι τον Ιωάννη και τον Ηλία, να σκέφτεσαι τον 

ίδιο το Χριστό, ο οποίος δεν είχε που να γείρει το κεφάλι Του. Μιμήσου τη 

φτώχεια Εκείνου και των αγίων Του, που ήταν στερημένοι από τα υλικά αγαθά, 

είχαν όμως αμύθητα πνευματικά πλούτη. Να θυμάσαι πάντα και τη διακήρυξη 

του Κυρίου, που βεβαίωσε πως είναι πολύ δύσκολο να σωθεί πλούσιος: «Όσοι 

έχουν χρήματα, πολύ δύσκολα θα μπουν στη βασιλεία του Θεού. Πιο εύκολο 

είναι να περάσει καμήλα μέσ’ από βελονότρυπα, παρά να μπει πλούσιος στη 

βασιλεία του Θεού» (Λουκ. 18:24-25). Δίπλα σ’ αυτή τη θεϊκή διακήρυξη βάλε, 

αν θέλεις, όλο το χρυσάφι της γης, και θα δεις ότι δεν αντισταθμίζει τη ζημιά, 

που θα σου προξενήσει η κατοχή του. Ακόμα, δηλαδή, κι αν είχες δικές σου 

την ξηρά και τη θάλασσα, τις χώρες και τις πολιτείες της οικουμένης, αν 

δούλευε για σένα η ανθρωπότητα, αν έδιναν για χάρη σου οι πηγές χρυσάφι 

αντί για νερό, και τότε θα έλεγα πως δεν αξίζεις ούτε τρεις δεκάρες, αφού 

θα έχανες τη βασιλεία των ουρανών… 

Μη νομίζεις ότι, με το ν’ αποκτήσεις πολλά, αποκτάς και αληθινή ηδονή. 

Ηδονή και ευχαρίστηση και ηρεμία έχεις με το να μη θέλεις να πλουτίζεις. Αν 

κυνηγάς τον πλούτο, ποτέ δεν θα πάψεις να βασανίζεσαι. Γιατί η επιθυμία του 

πλούτου είναι έρωτας ανικανοποίητος. Όσο μακρύτερο δρόμο διανύσεις, τόσο 



περισσότερο απομακρύνεσαι από τον τελικό σκοπό σου. Όσο περισσότερα 

χρήματα επιθυμείς, τόσο μεγαλύτερη γίνεται η αγωνία σου. 

Ο φτωχός δεν λαχταράει τόσο τα αναγκαία, όσο ο πλούσιος τα περιττά. 

Ο φτωχός δεν έχει τόση ικανότητα στην τίμια δουλειά, όση ο πλούσιος στην 

απάτη και το παράνομο κέρδος. Αφού, λοιπόν, και θέλει και μπορεί να κάνει 

ό,τι θέλει, είναι φανερό ότι θα ζητάει όλο και περισσότερα. 

Ο Θεός σ’ έκανε πλούσιο για να βοηθάς όσους έχουν ανάγκη, για να 

βρεις τη συγχώρηση των αμαρτημάτων σου με τη φιλανθρωπία. Δεν σου 

έδωσε χρήματα για να τα φυλάς και να καταστραφείς, αλλά για να τα 

μοιράζεις και να σωθείς». 

Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος, P.G. 52, 399 

 

 



 

Απαντώ εδώ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


