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Ὁ εὐτελισμός τῆς ζωῆς τῶν νέων 

ςξῦ Μηςοξπξλίςξσ Καιραοιαμῆπ, Βύοχμξπ καί Ὑμηςςξῦ Δαμιήλ 

 

          Λ.1.076 

Ἡ πξλσεπίπεδη καί πξλύμξοτη κοίρη πξύ ςαλαμίζει ςήμ ρύγυοξμη 

κξιμχμία καί ςήμ ζχή μαπ πλήςςει ἀμελέηςα ςξύπ μέξσπ. Ἡ γεμιά ςξσπ θά τέοει 

διά βίξσ ρςίπ φσυέπ ςξσπ καί ςίπ ζχέπ ςξσπ, ςά ρςίγμαςα ςῆπ πμεσμαςικῆπ 

πςχυείαπ ςῆπ γεμιᾶπ ςῶμ μεγαλσςέοχμ πξύ ποξκάλερε ςήμ ξἰκξμξμική  πςχυεία.  

Ἡ γεμιά πξύ διαυειοίρθηκε ςήμ ζχή καί διαμόοτχρε ςίπ ρσμθῆκεπ πξύ 

ἐπικοάςηραμ ρςήμ κξιμχμία εὐθύμεςαι γιά ςόμ εὐςελιρμό ςῆπ ζχῆπ ςῶμ μέχμ ὡπ 

ἑνῆπ: 

 

1ξμ Σςέοηρε ἀπό ςά παιδιά ςηπ ςήμ ἀληθιμή ζχή πεοιξοιζόμεμη μά 

ἱκαμξπξιήρει ἀπξκλειρςικά καί καςά ποξςεοαιόςηςα ςίπ βιξςικέπ ἀμάγκεπ ςξσπ. 

Τά ἔρςοεφε ρςόμ «βξρκημαςώδη βίξ» καςά ςήμ ἔκτοαρη ςῶμ ἁγίχμ Παςέοχμ 

ςῆπ Ἐκκληρίαπ μαπ (Μεγάλξσ Βαριλείξσ, Ὁμιλίαι εἰπ ςήμ Ἑναήμεοξμ (Ὁμιλία ζ΄) PG 29, 

157D).  

Σςήμ ποξκειμέμη πεοίπςχρη ἰρυύει ςό ρυόλιξ ςξῦ Κσοίξσ μαπ Ἰηρξῦ 

Χοιρςξῦ: 

«Ταῦςα δὲ ἔδει πξιῆραι κἀκεῖμα μὴ ἀτιέμαι» (Μαςθαίξσ κγ΄ 23). 

Δηλαδή : «Αὐςά ἔποεπε μά κάμεςε, υχοίπ μά παοαμελήρεςε κι ἐκεῖμα». 

Ἔςρι ὤθηρε ςά παιδιά ςηπ ρςόμ ὑλιρμό, ρςόμ μηδεμιρμό, ρςόμ ἡδξμιρμό μέ 

ρσμέπεια ὅςαμ ἐνέλιπαμ ςά ὑλικά ἀγαθά καί ξἱ ἡδξμέπ ςῶμ αἰρθήρεχμ ξἱ μέξι 

μά βιώρξσμ ςήμ ρςέοηρη καί ςήμ πμεσμαςική πςχυεία, ἐπειδή ρςεοήθηκαμ ςόμ 

λόγξ ςῆπ ζχῆπ. Ὁ Κύοιόπ μαπ καί Δημιξσογόπ ἐπιρημαίμει, ὅςι ὁ ἄμθοχπξπ ὡπ 

διτσήπ γιά μά ζήρει υοειάζεςαι ςήμ ὑλική ςοξτή γιά μά ςοατεῖ καί μά 

ρσμςηοηθεῖ, ἀλλά καί ςόμ «ἄοςξ ςῆπ ζχῆπ» (Ἰχάμμξσ ρς΄ 35) γιά μά ςοατεῖ ἡ φσυή 

ςξσ 

«Οὐκ ἐπ' ἄοςῳ μόμῳ ζήρεςαι ὁ ἄμθοχπξπ, ἀλλ' ἐπὶ παμςὶ ῥήμαςι 

ἐκπξοεσξμέμῳ διὰ ρςόμαςξπ Θεξῦ» (Μαςθαίξσ δ΄ 4) 

Δηλαδή : «Ὁ ἄμθοχπξπ λέει ἡ Γοατή δέ ζεῖ μέ μόμξ ςό φχμί, ἀλλά μέ κάθε 

λόγξ πξύ βγαίμει ἀπό ςό ρςόμα ςξῦ Θεξῦ».  
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* * * * *  

2ξμ Πεοιόοιρε ςά παιδιά ςηπ ρςήμ μαςαιόςηςα, ρςό ἐτήμεοξ, ρςό εὐςελέπ 

μέ ρσμέπεια μά ἀδσμαςξῦμ μά ὑπεοβξῦμ ςά ὑπαονιακά ςξσπ ποξβλήμαςα καί μά 

ἱκαμξπξιήρξσμ ςίπ ἀμαζηςήρειπ ςῆπ ζχῆπ ςξσπ.  

Πεοιόοιρε ςόμ ὁοίζξμςα ςῆπ ὕπαονήπ ςξσπ καί ςξύπ ἀτήοερε ςήμ 

ἐρυαςξλξγική ποξξπςική πξύ ἐλεσθεοώμει ςόμ ἄμθοχπξ ἀπό ςά γήψμα καί 

τθαοςά, ἐπεκςείμξμςάπ ςξμ ρςόμ ἐπέκειμα ςξῦ παοόμςα κόρμξσ. 

* * * * *  

3ξμ Ἀπανίχρε κάθε αἰώμια ἀνία καί ἀοεςή. Ἀομήθηκε ρςήμ φσυή ςξσπ ςήμ 

ἀθαμαρία, ςήμ ἁγιόςηςα, ςήμ ἁγμόςηςα, ςήμ ἐλεσθεοία, ςήμ ἐμςιμόςηςα, ςήμ 

αὐςξθσρία καί παοέδχρε ςίπ φσυέπ ςῶμ μέχμ κεμέπ καί πςχυέπ βξοά ρςά πάθη 

ςῆπ ἁμαοςίαπ πξύ καςαοοακώμξσμ ςήμ ζχή ςξσπ, εὐςελίζξσμ ςά ὄμειοά ςξσπ, 

ἀπανιώμξσμ ςξύπ κόπξσπ ςξσπ, ἀταμίζξσμ ςίπ ἐλπίδεπ ςξσπ, ὁδηγξῦμ ρςό 

μασάγιξ καί ρςόμ ὄλεθοξ. 

* * * * *  

4ξμ Τιμώοηρε ςά παιδιά ςηπ μά καςατεύγξσμ ρςά μαοκχςικά καί ςίπ 

πξικίλεπ ἐναοςήρειπ γιά μά ἐλεσθεοχθξῦμ ςάυα ἀπό ςά πξικίλα ἀδιένξδα καί 

δέρμά ςξσπ καί ςήμ ὑπαονιακή αἰυμαλχρία ςξσπ. Τά ἀπώθηρε ρςό πεοιθώοιξ 

ςῆπ κξιμχμίαπ ἀμςί μά ἐμπμεύρει ρ’ αὐςά μά ἀγχμίζξμςαι γιά μά ἀπξκςήρξσμ 

ςόμ αὐςξρεβαρμό, ςήμ ἀνιξποέπεια, ςήμ ἐμςιμόςηςα, ςήμ υοηρςόςηςα, ςήμ 

εὐγέμεια ςῆπ φσυῆπ ςξσπ καί ςήμ κξιμχμική καςανίχρή ςξσπ.  

* * * * *  

5ξμ Σημάδεφε ςά παιδιά ςηπ μέ ςήμ κεμόςηςα ςξῦ κόρμξσ καί ςά 

ἐγκαςέλειφε μά μαοαζώμξσμ ἀπό ςό ἄγυξπ, ςήμ ἀπελπιρία, ςήμ ἀμαρτάλεια, ςήμ 

ἀρςάθεια μά ὁμξιάζξσμ καςά ςόμ λόγξ ςξῦ Κσοίξσ μαπ ὡπ «κάλαμξπ ὑπό ἀμέμξσ 

ραλεσόμεμξπ» (Μαςθαίξσ ιβ΄ 17). Τά παοέδχρε υχοίπ θεμέλια, υχοίπ ρςήοιγμα, 

υχοίπ οίζεπ μά ραλεύξμςαι ἀπό ςξύπ πμέξμςεπ ἀμέμξσπ ςῆπ ἐκκξρμικεύρεχπ καί 

ςῶμ αὐςξαμαιοξύμεμχμ καί ὑπ’ ἀλλήλχμ ἀμαςοεπόμεμχμ μεχςεοικῶμ καί 

μεςαμεχςεοικῶμ ἰδεξλξγιῶμ.   

* * * * *  

 Δέμ ὑπεοβάλλχ διόλξσ ρςίπ διαπιρςώρειπ μξσ, ἀλλά γιά ςξύπ ςσυόμ 

ἀμτιβάλλξμςαπ θά ἤθελα μά θέρχ μεοικά ἐοχςήμαςα πξύ θά μᾶπ βξηθήρξσμ μά 

ρσμειδηςξπξιήρξσμε ςίπ εὐθύμεπ μαπ.  
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 Ἀλήθεια ἐμεῖπ δέμ εἴμαρςε ἐκεῖμξι πξύ ρςεοήραμε ςά παιδιά μαπ ἀπό ςά 

ποόςσπα ζχῆπ πξύ μᾶπ παοέδχρε ἡ ἑλλημξοθόδξνη παοάδξρή μαπ;  

 Ἐμεῖπ δέμ ποξβάλλξσμε μέρα ἀπό ςά ςηλεξπςικά ρήοιαλπ ςξύπ ςύπξσπ 

ςῶμ ἐπιςσυημέμχμ ςάυα μέχμ μέ ςό ἐνεζηςημέμξ μςύριμό ςξσπ καί ςήμ 

ἐκκεμςοική νεμότεοςη μιμηςική ρσμπεοιτξοά ςξσπ. 

 Ἐμεῖπ δέμ διδάρκξσμε ςελικά πώπ ἡ ἀνία ςξῦ ἀμθοώπξσ κοίμεςαι ὄυι ἀπό 

ςό ςί εἶμαι, ἀλλά ἀπό ςό ςί ἔυει καί ςό πῶπ ταίμεςαι;  

 Ἐμεῖπ δέμ γκοεμίραμε ἀπό ςίπ καοδιέπ ςῶμ μέχμ μαπ ςήμ πίρςη ρςό Θεό, 

ρέ πμεσμαςικέπ ἀνίεπ, ἰδαμικά καί ἀουέπ;  

 Ἐμεῖπ δέμ μσκςηοίραμε μέ λόγια καί μέ ἔογα ςήμ θοηρκεία, ςήμ παςοίδα, 

ςήμ ξἰκξγέμεια, ςό ἦθξπ, ςήμ εὐποέπεια καί ςήμ ἠθική ;  

 Ἐμεῖπ δέμ υαοακςηοίζξσμε καί μάλιρςα δημόρια ὑπξςιμηςικά καί 

υλεσαρςικά ὅπξιξ θοηρκεύεςαι «θεξῦρξ» ἤ ὅπξια ἐκκληριάζεςαι «θεξῦρα».  

 Ἐμεῖπ δέμ σἱξθεςήραμε ςά δῆθεμ πξλιςιρμέμα καί ποξξδεσςικά ποόςσπα 

ςῆπ δσςικῆπ παοαδόρεχπ ρέ Εὐοώπη καί Ἀμεοική καί δέμ δευθήκαμε κάςχ ἀπό 

ςόμ ὅοξ ςῆπ ποξόδξσ ςήμ ἄκοιςη ἀπόοοιφη κάθε γμήριξσ ἑλλημικξῦ καί 

υοιρςιαμικξῦ ρςξιυείξσ ςῆπ παοάδξρήπ μαπ, λέπ καί ἦςαμ αὐςή ςόρξ ἀπόβληςη, 

ρσγκοιμόμεμη μέ ςά πμεσμαςικά μεγέθη ςῆπ Ἑρπεοίαπ, πξύ τάμςαζαμ ρςά μάςια 

μαπ ράμ ςά λαμπιόμια ςξῦ γιξοςαρςικξῦ διάκξρμξσ ςῶμ δοόμχμ;  

 Ἐμεῖπ δέμ ἀμςαλλάναμε καί μάλιρςα ἀμςί «πιμακίξσ τακῆπ» ςά 

πμεσμαςικά μαπ ποχςξςόκια μεςαλλάναμςεπ ςά γηγεμῆ ςῆπ παοάδξρήπ μαπ μέ 

ςήμ εἰραγόμεμη κξσλςξύοα ςῆπ βίαπ, ςξῦ ἀμξοαλιρμξῦ, ςξῦ παοαριςιρμξῦ καί 

ςξῦ ἀβαράμιρςξσ καί δξσλικξῦ μιμηςιρμξῦ;  

 Ἐμεῖπ δέμ διδάναμε ςά παιδιά μαπ μά ἐπιζηςξῦμ κέοδη υχοίπ μόυθξ, μίκη 

υχοίπ ἀγῶμα, πλξῦςξ υχοίπ δξσλειά, ἀπόλασρη υχοίπ θσρία; Ἄπ μή ρσμευίρχ. 

‘Ο Πλξύςαουξπ εἶυε πεῖ: «Ὅπξσ γὰο γέοξμςέπ εἰριμ ἀμαίρυσμςξι, ἐμςαῦθ' ἀμάγκη  

καὶ μέξσπ ἀμαιδερςάςξσπ εἶμαι» (Πεοί παίδχμ ἀγχγῆπ, 14Β) 

 Δηλαδή : «Ὅπξσ ξἱ γέοξμςεπ εἶμαι νεδιάμςοξπξι, ἐκεῖ δέμ γίμεςαι μά μήμ 

εἶμαι ἀμαιδέρςαςα ςά παιδιά».  

 Αὐςό δέ, ρσμβαίμει ρήμεοα ρςήμ κξιμχμία μαπ.  

 Ἄμ ξἱ μέξι μαπ θέλξσμ μά πλξσςίρξσμ πμεσμαςικά καί ὑπαονιακά ἄπ 

πληριάρξσμ ςόμ Χοιρςό γιά μά ςξύπ υαοίρει ςά αἰώμια καί ἀμεκςίμηςα 
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μαογαοιςάοια ςῆπ βαριλείαπ Τξσ. Ὅλξι ἐμεῖπ ἔυξσμε καθῆκξμ μά ςξύπ δείνξσμε 

ςξῦςξ ςόμ δοόμξ πξύ ὁδηγεῖ ρςήμ ἀμάρςαρη, ρςήμ ἐλεσθεοία, ρςήμ δικαίχρη 

ςῆπ ὕπαονήπ ςξσπ. Ἄμ ςόμ ἀομηθξῦμ, ἄμ ςόμ πεοιτοξμήρξσμ θά μείμξσμ γιά 

πάμςα «ἐκλελσμέμξι καὶ ἐοοιμμέμξι» (Μαςθαίξσ θ΄ 36). Ἄμ ςόμ ἀκξλξσθήρξσμ καί 

ςόμ πιρςεύρξσμ θά ἔυξσμ ἀπξκςήρει θηρασοό ἀμενάλειπςξ καςά ςόμ λόγξ ςξῦ 

Κσοίξσ.  

 «Μὴ θηρασοίζεςε ὑμῖμ θηρασοξὺπ ἐπὶ ςῆπ γῆπ, ὅπξσ ρὴπ καὶ βοῶριπ ἀταμίζει, 

καὶ ὅπξσ κλέπςαι διξούρρξσριμ καὶ κλέπςξσριμ· Θηρασοίζεςε δὲ ὑμῖμ θηρασοξὺπ ἐμ 

ξὐοαμῷ, ὅπξσ ξὔςε ρὴπ ξὔςε βοῶριπ ἀταμίζει, καὶ ὅπξσ κλέπςαι ξὐ διξούρρξσριμ 

ξὐδὲ κλέπςξσριμ» (Μαςθαίξσ ρς΄ 19-20) 

 Δηλαδή : «Μή μαζεύεςε θηρασοξύπ πάμχ ρςή γῆ, ὅπξσ ςξύπ ἀταμίζει ὁ ρκόοξπ 

καί ἡ ρκξσοιά, κι ὅπξσ ξἱ κλέτςεπ κάμξσμ διαοοήνειπ καί ςξύπ κλέβξσμ. Ἀμςίθεςα, μά 

μαζεύεςε θηρασοξύπ ρςόμ ξὐοαμό, ὅπξσ δέμ ςξύπ ἀταμίζξσμ ξὔςε ὁ ρκόοξπ ξὔςε ἡ 

ρκξσοιά, κι ὅπξσ ξἱ κλέτςεπ δέμ κάμξσμ διαοοήνειπ καί δέμ ςξύπ κλέβξσμ»  

 

 Ὁ Χοιρςόπ ἀμαμεώμει, ἀμακαιμίζει, πλξσςίζει καί ρςξλίζει ςήμ φσυή καί 

ςήμ ζχή ςῶμ μέχμ καςά ςήμ ὑπόρυερή Τξσ «ἰδξὺ καιμὰ πξιῶ ςὰ πάμςα» (Ποόπ 

Κξοιμθίξσπ Β΄ ε΄ 17). 

Νέα ζχή, μέεπ ἐλπίδεπ, 

μέα ποξξπςική, μέεπ ρυέρειπ.  

 


