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Ἕλα θάζε κήλα 

 
Ἀγαπεηνὶ κνπ λνξίηεο,  

  

Ὁ Κύξηόο καο Ἰεζνῦο Χξηζηόο, γλσξίδνληαο ηήλ ἀδπλακία ηνῦ ἀλζξώπνπ 

λά ἀληηπαιαίζεη θαί θαηαπνιεκήζεη ηήλ θαθία ηνῦ δηαβόινπ θαί ηῶλ ὀξγάλσλ 

ηνπ, νἱ ὁπνῖνη ἀλά ηνύο αἰῶλεο ζά βάδνπλ ἐκπόδηα ζηνύο ἀλζξώπνπο, ὥζηε λά 

κήλ ἐπηηύρνπλ ηό ζθνπό ηῆο δσῆο ηνπο, πνύ εἶλαη ὁ ἁγηαζκόο, ιέγεη ἕλαλ 

θνβεξό ιόγν, ἴζσο θαί θνβεζνῦλ, ἴζσο θαί ζπλεηηζζνῦλ. Τί ιέγεη; «ὅο ἄλ 

ζθαλδαιίζε ἕλα ηῶλ κηθξῶλ ηνύηωλ ηῶλ πηζηεπόληωλ εἰο ἐκέ, ζπκθέξεη 

αὐηῶ ἵλα θξεκαζζῆ κύινο ὀληθόο εἰο ηόλ ηξάρεινλ αὐηνῦ θαί 

θαηαπνληηζζῆ ἐλ ηῷ πειάγεη ηῆο ζαιάζζεο» (Μαηζ. ΙΗ’ 6) θαί ζπλερίδεη: 

«νὐαί ηῷ θόζκῳ ἀπό ηῶλ ζθαλδάιωλ, ἀλάγθε γάξ ἐιζεῖλ ηά ζθάλδαια. 

Πιήλ νὐαί ηῷ ἀλζξώπῳ ἐθείλῳ δη’ νὗ ηό ζθάλδαινλ ἔξρεηαη». (Μαηζ. ΙΗ΄ 

7) Δειαδή, ὅπνηνο πξνθαιέζεη ζθάλδαιν, ἐκπόδην, γηά ηή ζσηεξία ηνῦ ἄιινπ, 

αὐηόο ζπκθέξεη λά αὐηνθηνλήζεη, λά πληρζεῖ ζηή ζάιαζζα, παξά λά 

ζθαλδαιίζεη. Ἡ θόιαζε ἐθείλνπ πνύ ζθαλδαιίδεη ζά εἶλαη κεγαιύηεξε ἀπό 

ἐθείλε ηνῦ αὐηόρεηξα. Ὁ Ἅγηνο Ἰσάλλεο ὁ Χξπζόζηνκνο ιέγεη ὅηη, «ηά 

ζθάλδαια εἶλαη ηά ἐκπόδηα ζηό δξόκν γηά ηή ζωηεξία». Καί θάπνηνο ἄιινο 

ἑξκελεπηήο ιέγεη ὅηη, «ηά ζθάλδαια εἶλαη νἱ δηάθνξνη ιόγνη ἤ δηάθνξα 

ἔξγα, πνύ ὅπνηνο ηά ἀθνύεη ἤ ηά βιέπεη, ὠζεῖηαη πξόο ηήλ ἁκαξηία».  

Σθάλδαια εἶλαη ὅιεο νἱ πξνθιήζεηο ηῆο ἁκαξησιῆο θνηλσλίαο πξόο ηόλ 

θάζε ἀδύλακν ἄλζξσπν. Σθάλδαια εἶλαη ἡ θάζε πξνβνιή θαί ἐπίδεημε ηῆο 

ἁκαξηίαο. Σθάλδαια εἶλαη ὅιεο νἱ ἀδηθίεο, νἱ θινπέο, ηά ςέκαηα, νἱ δόιηεο 

ἀλαξηρήζεηο ζέ ὑςειέο ζέζεηο. Σθάλδαια εἶλαη νἱ πξνθιήζεηο ηνῦ πινύηνπ, ηῆο 

ζάξθαο, ηῆο ἐμνπζίαο.  

Ἡ θάζε εἴδνπο πξόθιεζε εἶλαη κία ἐγσηζηηθή - ὑπεξνπηηθή ζηάζε 

ἀπέλαληη ζηόλ ζπλάλζξσπν. Γἶλαη κία ἄζθεζε βίαο, ἕλα καζηίγσκα πξόο ηόλ 

ἀλήκπνξν θαί ἀδύλακν ζπλάλζξσπό καο. Γἶλαη κία ἀδηαθνξία πξόο ηόλ πόλν 

πνύ πξνθαιεῖηαη ζηόλ ζπλάλζξσπό καο. Αὐηόο πνύ ζθαλδαιίδεη ηόλ ἄιιν, 

αὐηόο πνύ πξνθαιεῖ, ἔρεη ηή ζπλείδεζε ηνῦ ζαδηζηῆ. Γἶλαη ζάλ λά ιέεη: «γώ 

ζά καζηηγώλω ηό λνῦ ζνπ, ηίο αἰζζήζεηο ζνπ, ηή βνύιεζή ζνπ, ηήλ 

ὕπαξμή ζνπ, θαί δέλ κέ ἐλδηαθέξεη ἄλ ζύ πνλᾶο, ἄλ δέλ κπνξεῖο λά 

ἀκπλζεῖο, λά ἀληηδξάζεηο, λά θπιαρζεῖο, ἄλ δέλ κπνξεῖο λά ἀπνθηήζεηο 

αὐηά πνύ ζνῦ πξνβάιιω».  

Μεξηθά παξαδείγκαηα ζά κᾶο βνεζήζνπλ λά ἀληηιεθζνῦκε ζέ πνηόλ 

πλεπκαηηθό ρῶξν βξηζθόκαζηε, ζηνύο ζθαλδαιίδνληεο ἤ ζηνύο 



ζθαλδαιηδόκελνπο. Νά ἀληηιεθζνῦκε, ἔζησ θαί ζηό ἐιάρηζην, ηό κέγεζνο ηνῦ 

θαθνπξγήκαηνο, ἄλ δέλ ηό ἔρνπκε ἀληηιεθζεῖ κέρξη αὐηή ηή ζηηγκή. 

Εἶκαη ἄλεξγνο θαί δίπια κνπ ζπδεηνῦλ θνκπαζηηθά θάπνηνη, γηά ηή κία ἤ 

θαί ηή δεύηεξε ἐξγαζία πνύ ἔρνπλ θαί γηά ηό παρπιό εἰζόδεκα πνύ παίξλνπλ 

θαί γηά ηίο θαηαζέζεηο ηνπο ζηίο Τξάπεδεο. 

Εἶκαη ἄζηεγνο ἤ ἐλνηθηάδω ζπίηη γηά ηήλ νἰθνγέλεηά κνπ θαί βιέπσ 

θάπνηνπο λά ὑπεξεθαλεύνληαη γηά ηά ζπίηηα ηνπο θαί ηά δηακεξίζκαηα θαί ηά 

ἐμνρηθά ηνπο. 

Εἶκαη πηπρηνῦρνο κέ ἕλα ἤ θαί πεξηζζόηεξα πηπρία, θαί δέλ 

πξνζιακβάλνκαη γηά ἐξγαζία, ἐλῶ καζαίλσ ὅηη ἄιινη κέ ιηγόηεξα ἤ θαί 

θαζόινπ πξνζόληα, θαηέρνπλ ὑςειέο ζέζεηο κέ ὑςειά εἰζνδήκαηα. 

Εἶκαη λεζηηθόο γηά κέξεο θαί πεξλῶ ἔμσ ἀπό ἑζηηαηόξηα, ἀπό 

θαηαζηήκαηα θαγεηνῦ θαί βιέπσ ηά ηξαπέδηα ὑπεξγεκάηα ἀπό θαγεηά, 

ζαιάηεο, ηπξηά, ὀξεθηηθά, πνηά, γιπθά, θξνῦηα, θαί πνιιά ἀπ’ αὐηά λά 

ἑηνηκάδνληαη λά πεηαρηνῦλ ζηά ζθνππίδηα. 

Εἶκαη ἄξξωζηνο, ρξεηάδνκαη ἐμεηάζεηο, ἐγρείξεζε, θάξκαθα, 

ζεξαπεία, θαί δέλ ἔρσ νὔηε ρξήκαηα, νὔηε ἀζθάιηζε, θαί καζαίλσ γηά 

θάπνηνπο, πνύ πεγαίλνπλ ζηνύο ἀθξηβόηεξνπο γηαηξνύο θαί λνζνθνκεῖα ἤ 

ἔρνπλ πνιιά ρξήκαηα ζπγθεληξσκέλα, γηά κία πηζαλή ἀζζέλεηά ηνπο. 

Εἶκαη παηδί, ἔθεβνο, λένο, ἄλδξαο, ἡιηθηωκέλνο, πξνζπαζῶ λά ἐιέγμσ 

ηίο ζαξθηθέο ἐπηζπκίεο θαί ὁξκέο, ἀγσλίδνκαη λά ἐγθξαηεπζῶ, λά κήλ πέζσ ζέ 

ζαξθηθά ἁκαξηήκαηα, ὅκσο ὅπνπ λά ζηξέςσ ηά κάηηα κνπ πξνβάιιεη ηό 

ἄζεκλν, ηό γπκλό, ἀπό ηά πηό κηθξά θνξηηζάθηα κέρξη θαί ηίο κεγάιεο γπλαῖθεο. 

Εἶκαη καζεηήο, ζπνπδαζηήο, ζέισ λά ζπνπδάζσ, λά πξνρσξήζσ, λά 

κάζσ θη ἄιιεο γιῶζζεο, ἐπηζηῆκεο, ηέρλεο, θαί νἱ γνλεῖο κνπ ἀδπλαηνῦλ λά κέ 

βνεζήζνπλ νἰθνλνκηθά… ἐλῶ δίπια κνπ θάπνηνη θάλνπλ θνηηεηηθέο δηαθνπέο. 

Αὐηά εἶλαη θάπνηα ἀπό ηά ζθάλδαια ηῆο θνηλσλίαο. Θά κπνξνύζακε  λά 

ἀλαθέξνπκε πιῆζνο ἀθόκε πξνθιήζεσλ, πνύ εἴηε ἀζέιεηα εἴηε ἠζειεκέλα, 

δεκηνπξγνῦλ πξνβιήκαηα θαί ζθαλδαιηζκνύο ζηνύο ζπλαλζξώπνπο καο. 

Ἡ ζπαηάιε, ἡ ἀζωηία, ἡ θξεπάιε, ηό ἀθξηβό ληύζηκν, ηά πνιπηειῆ 

αὐηνθίλεηα, νἱ παλάθξηβεο δηαθνπέο, νἱ πνηθίιεο ἀδηθίεο, ηά ἄζεκλα 

ζεάκαηα, ηά αἰζρξά ἀθνύζκαηα, νἱ ἀλήζηθεο ἀθίζεο,  ὁ πξνθιεηηθόο 

ἀλήζηθνο ηξόπνο δωῆο, ἡ πξνβνιή ηνπ ἀπό ηά δηάθνξα κέζα 

ἐλεκεξώζεωο, ἡ πξνώζεζε θαί πξνβνιή ἀθύζηθωλ θαί δηεζηξακκέλωλ 

ηξόπωλ θνηλωληθῆο θαί νἰθνγελεηαθῆο θαί πξνζωπηθῆο δωῆο. Ὅια αὐηά 

εἶλαη ζθάλδαια γηά ηήλ πλεπκαηηθή θαί θνηλωληθή δωή. 

Ἡ ἐπνρή καο, δπζηπρῶο, κπνξεῖ θάιιηζηα, λά ὀλνκαζζεῖ «πνρή ηῶλ 

πξνθιήζεωλ», «πνρή ηῶλ ζθαλδάιωλ», «πνρή ηνῦ ἐγωϊζκνῦ», 

«Σαδηζηηθή ἐπνρή», ὅπνπ νἱ πεξηζζόηεξνη πξνθαινῦλ ηνύο πεξηζζόηεξνπο 

θαί ἡ δσή γίλεηαη πηό δύζθνιε. Γίλεηαη ἀθόξεηε! Ὅηαλ πξνθαιεῖο, λνκίδεηο ὅηη 



εἶζαη δπλαηόο. Ὅκσο αὐηό εἶλαη κία ἀπάηε, εἶλαη ὑπεξεθάλεηα, εἶλαη ἔιιεηςε 

αὐηνγλσζίαο. Ὁ Κύξηόο καο ὁ Ἰεζνῦο Χξηζηόο ηό δήισζε ὅηη, «ὁ Θεόο 

ὑπεξεθάλνηο ἀληηηάζζεηαη». Ἡ ἱζηνξία ηό ἔρεη ἀπνδείμεη ἄπεηξεο θνξέο ὅηη, 

ὅινη νἱ ὑπεξήθαλνη θαηέπεζαλ παηαγσδῶο. Ὅινη νἱ ζθαλδαινπνηνί εἶραλ 

ἄηηκε θαηάιεμε. Ὅζνη θέξζεθαλ πξνθιεηηθά παξαθνινύζεζαλ κέ θξίθε ηήλ 

ἀπνηπρία ηνπο. Ἁπηά παξαδείγκαηα ζηά ἔζραηα ρξόληα καο ηό 

δηαζηεκόπινην «Τζάιαληδεξ», πνύ κεηαθξάδεηαη «ὁ πξνθαιῶλ», ηό ὁπνῖν 

δέλ κπόξεζε λά ἐθπιεξώζεη ηόλ ζθνπό ηνπ, «ἔδεζε» κόλν 70 δεπηεξόιεπηα! 

Καί ηό ἄιιν εἶλαη ηό ππξεληθό ἐξγνζηάζην «Τζέξλνκπηι», πνύ ζηό ηειεπηαῖν 

παγθόζκην ἐπηζηεκνληθό πεξηνδηθό, πξίλ ηήλ ἔθξεμε θαί ηήλ δηάρπζε 

ξαδηελέξγεηαο ζέ πνιιέο πεξηνρέο ηῆο γῆο, εἶρε γξαθεῖ γη’ αὐηό ὅηη, εἶλαη ηό 

ηειεηόηεξν θαί ἀζθαιέζηεξν ἐξγνζηάζην ὅισλ ηῶλ ἐπνρῶλ.  

Ὁ ζθαλδαιηζκόο θαί νἱ πξνθιήζεηο ηῶλ ζπλαλζξώπσλ καο εἶλαη πξάμεηο 

ἔζραηεο ἠζηθῆο παξαθκῆο, εἶλαη ἀπνηέιεζκα ηνῦ ἐγωηζκνῦ θαί ηῆο 

ὑπεξεθάλεηαο, εἶλαη ἔλδεημε ζαδηζκνῦ (ἐλδόκπρα ζάλ λά ζέισ λά πνλέζεη ὁ 

ἄιινο, λά ληώζσ κία ἱθαλνπνίεζε), εἶλαη δεῖγκα ἀπαλζξωπηᾶο. Γη’ αὐηό θαί ὁ 

Ἰεζνῦο Χξηζηόο, ηήλ πξόθιεζε θαί ηόλ ζθαλδαιηζκό, ηά θαηαθξίλεη 

ὑπεξβαιιόλησο θαί κᾶο πξνηξέπεη λά κή ζθαλδαιίδνπκε ηνύο ἄιινπο. 

Βξνληνθσλάδεη κέζα ζηήλ Ἁγία Γξαθή, «Οὐαί δη’ νὐ ηό ζθάλδαινλ ἔξρεηαη»! 

Ἀιινίκνλν ζ’ ἐθεῖλνλ ἀπό ηόλ ὁπνῖν ἔξρεηαη ὁ ζθαλδαιηζκόο ζηήλ θνηλσλία! Ὁ 

ιόγνο αὐηόο, ἀγαπεηνί κνπ, δέλ εἶλαη ρσξίο πεξηερόκελν θαί ρσξίο 

ἀληίθξπζκα. Ό, ηη ιέγεη ὁ Χξηζηόο ἔρεη παγθόζκηα θαί δηαρξνληθή ἰζρύ. Ὁ Λόγνο 

ηνπ ἐθπιεξώλεηαη κέζα ζηήλ ἱζηνξία θαί ὁινθιεξώλεηαη ζηήλ αἰσληόηεηα. 

Ἁπιῶο ἄο ἀθνύζνπκε ηί ιέεη γηά ηνύο πξνθιεηηθνύο πινπζίνπο: «Πινύζηνη 

ἐπηώρεπζαλ θαί ἐπείλαζαλ…», θαί αὐηό ηό βιέπνπκε λά πξαγκαηνπνηεῖηαη 

δηαρξνληθά! Τό ἴδην ἰζρύεη θαί γηά ὅισλ ηῶλ εἰδῶλ ηίο πξνθιήζεηο.   

Ὁ ἔμππλνο ἄλζξωπνο, ἀγαπεηνί κνπ, εἶλαη ἐθεῖλνο πνύ πηζηεύεη ζηόλ 

Λόγν ηνῦ Ἁγίνπ Τξηαδηθνῦ Θενῦ θαί ηόλ ηεξεῖ. Ἄο θάλνπκε ιίγε 

πξνζπάζεηα λά κή ζθαλδαιίδνπκε ηνύο ζπλαλζξώπνπο καο, λά κήλ ηνύο 

πξνθαινῦκε. Γὔρνκαη λά βξηζθόκαζηε ζηόλ ρῶξν ηῆο εὐινγίαο ηνῦ Θενῦ, 

ηεξώληαο ηνύο ιόγνπο ηνπ. Γἶλαη καθάξην. Νά κή βξηζθόκαζηε ζηόλ ρῶξν ηνῦ 

«Οὐαί» παξαβαίλνληάο ηνπο. Γἶλαη ὀδπλεξό! 

 

Μέ θάζε εὐρή θαί εὐινγία 

θαί πνιύ πνιύ πόλν θαξδηᾶο 

 

Πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος Λ. Βασιλείου 

 
 
 


