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«Άμυαλε άνκρωπε, απόψε κα παραδϊςεισ 
τθν ψυχι ςου! Αυτά που ετοίμαςεσ, ςε ποιόν 
κα ανικουν;» Ζτςι είπε ο Θεόσ ςτον άφρονα 
πλοφςιο και τα λόγια Του κρφβουν πικρία και 
πόνο για τθν κοντόφκαλμθ προοπτικι του 
ανκρϊπου που μαηεφει πρόςκαιρουσ κθςαυ-
ροφσ και δεν πλουτίηει με όςα κζλει ο Θεόσ.  
 
Ασ μθν βιαςτοφμε να κατθγοριςουμε τον αν-
κρωπο τθσ ευαγγελικισ παραβολισ. Ο τφποσ 
του άπλθςτου ανκρϊπου, δυςτυχϊσ, υπάρχει 
ςε όλουσ μασ, που ακόμα δεν ζχουμε πειςκεί 
από τα λόγια του Χριςτοφ και από τθν ίδια τθ 
ηωι μασ. Ο άπλθςτοσ, δεν μζνει ποτζ ευχαρι-
ςτθμζνοσ από ό,τι είναι και από όςα ζχει. Ηεί 
με τθν ιδζα τθσ ζνδειασ και ότι αυτά που ζχει 
είναι λιγότερα απ’ όςα πρζπει και όςα του 
χρειάηονται. Σ’ όλθ του τθ ηωι, με όλεσ του 
τισ δυνάμεισ και με όλα τα μζςα, επιδιϊκει 
να αποκτιςει κάτι επιπλζον όςων ζχει. Όταν 
αποκτιςει αυτά που επιδιϊκει, δεν μζνει 
ικανοποιθμζνοσ, αλλά κζλει αμζςωσ να από-
κτιςει κάτι νζο, κάτι άλλο, μεγαλφτερο ι δια-
φορετικότερο από το πρϊτο. Αυτό μπορεί να 
είναι ζνα καλφτερο αυτοκίνθτο ι μια ανϊτε-
ρθ κζςθ ςτθν εργαςία του. Ο άπλθςτοσ αν-
κρωποσ κζλει διαρκϊσ να ανεβαίνει ψθλότε-
ρα, να αποκτά περιςςότερα. Θ απλθςτία δεν 
τον αφινει να θςυχάςει ποτζ, δεν τον αφινει 
να χαρεί τίποτε. Δεν του κακιςτά τθν ηωι α-
ναπαυτικι και ευχάριςτθ. Θ ηωι του είναι ζ-
νασ διαρκισ αγϊνασ, ζνα μαρτφριο, μια πάλθ 
χωρίσ διάλειμμα. Είναι ζτοιμοσ να υποςτεί 
κάκε ταλαιπωρία και κάκε ευτελιςμό, αρκεί 
να αποκτιςει αυτό που ςυνζλαβε θ νοςθρι 
φανταςία του. Στθν προςπάκειά του αυτι, 
γίνεται άδικοσ και ςκλθρόσ, ζρχεται ςυνειδθ-

τά ςε αντίκεςθ με κάκε θκικι και νόμο. Ο ά-
πλθςτοσ άνκρωποσ δεν είναι μειωμζνων ικα-
νοτιτων, αντίκετα μάλιςτα, είναι δραςτιρι-
οσ, με δφναμθ και πολλζσ ςωματικζσ και νοθ-
τικζσ αρετζσ. Όμωσ, το πάκοσ τθσ απλθςτίασ, 
μζςα του, δεν μπορεί να τικαςςευτεί και ςαν 
κθρίο ανιμερο τον καταβάλλει. Ο άπλθςτοσ 
διαταράςςει τθν οικογενειακι του ευτυχία 
αλλά και τισ οικογζνειεσ άλλων. Παρεμβαίνει 
αδιάκριτα παντοφ, διαφκείρει τα ικθ των 
παιδιϊν του, καταδυναςτεφει ςυγγενείσ, φί-
λουσ και όςουσ εξαρτϊνται απ’ αυτόν. 
Προςπακεί να κερδίςει από τιποτζνια και 
αιςχρά πράγματα, από αδφνατουσ και φτω-
χοφσ κι από νεκροφσ ακόμθ. Καμμιά ψυχικι 
ανάταςθ δεν τον διακρίνει, καμμιά ανϊτερθ 
ςκζψθ. Ο άπλθςτοσ καταςτρζφει το παρόν 
του, τάχα ςτρζφοντασ τθν προςοχι του ς’ 
ζνα αόριςτο μζλλον. Ο άπλθςτοσ είναι ζνασ 
μεγάλοσ εγωϊςτισ, ζνασ κτθνάνκρωποσ και 
ζνασ πολφ ανόθτοσ, δοφλοσ του χριματοσ και 
των επικυμιϊν του. Κοντόφκαμοσ, που δεν 
βλζπει ότι με το να ιδρϊνει περιςςότερο απ’ 
όςο πρζπει και με το να αγωνιά και να προς-
πακεί, κατορκϊνει μόνο να προςκζτει ρυτί-
δεσ ςτο πρόςωπό του και χιόνια ςτα μαλλιά 
του. Προςπακϊντασ να ηιςει καλφτερα, πε-
τυχαίνει να ηει μίηερα και δυςτυχιςμζνα, κά-
νοντασ τουσ ανκρϊπουσ που ηουν δίπλα του 
να πνίγονται από τθν παρουςία του και να 
βαςανίηονται από τουσ τρόπουσ του και να 
περιμζνουν πότε κα απαλλαγοφν απ’ αυτόν. 
Αυτόν τον άνκρωπο ονομάηει με πικρία ο Θε-
όσ «ανόθτο», όμωσ δυςτυχϊσ τον ζχουμε 
όλοι μζςα μασ, άλλοι λιγότερο κι άλλοι 
περιςςότερο εμφανϊσ. Υπάρχει και άλλθ 
ερμθνεία, όμωσ, του «άμυαλου ανκρϊπου». 



«Άμυαλοσ πλοφςιοσ», είναι κι αυτόσ που ζχει 
πλοφςια γνϊμθ για τον εαυτό του. Ο άνκρω-
ποσ που νομίηει ότι τα γνωρίηει όλα. Αυτόσ 
που δεν υπάρχει κζμα που να μθν το κατζχει, 
δεν υπάρχει λεπτομζρεια που να του διαφεφ-
γει, δεν υπάρχει πτυχι τθσ ηωισ, που να του 
είναι άγνωςτθ. Το φφοσ του είναι δογματικό, 
θ αυτοπεποίκθςι του αναμφιςβιτθτθ. Όταν 
αρχίηει να μιλάει, απαιτεί να τον ακοφν όλοι. 
Υψϊνει τον τόνο τθσ φωνισ του για να δυνα-
μϊςει τα επιχειριματά του. Για να γίνει πις-
τευτόσ φωνάηει περιςςότερο και δεν επιτρζ-
πει να τον διακόπτει κανζνασ. Δεν διςτάηει να 
πλθροφοριςει ακόμα και τον πιο ειδικό, 
προκειμζνου να φανεί ότι κατζχει το κζμα 
του! Όπωσ είναι φυςικό, πολφ γριγορα όλοι 
καταλαβαίνουν ότι θ μεγάλθ ιδζα που ζχει 
για τον εαυτό του, είναι θ μόνθ μεγάλθ ιδζα 
που κυκλοφορεί ςτο μυαλό του. 
 
Τραγικι μετεξζλιξθ του ανοιτου πλουςίου 
ανκρϊπου είναι ο ηθλιάρθσ. Είναι αυτόσ που 
τα κζλει όλα και που τα ξζρει όλα. Οπότε δεν 
εμπιςτεφεται κανζναν γφρω του, δεν εκτιμά 
κανζναν, υποπτεφεται τουσ πάντεσ, κεωρεί 
ότι όλοι τον αμφιςβθτοφν, τον κοροϊδεφουν 
και αδίκωσ τον διαψεφδουν. Ο άνκρωποσ 
αυτόσ ζχει πλοφςιο, πλουςιότατο εγωϊςμό, 
πιςτεφει μόνο ςτον εαυτό του, δεν είναι 
ικανόσ να εμπνεφςει τθν οικογζνειά του, 
οφτε το ευρφτερο περιβάλλον του. Είναι 
διαρκϊσ δυςτυχιςμζνοσ, φαντάηεται ότι τον 
ξεγελοφν, τον απατοφν, τον υποβλζπουν, τον 
παραβλζπουν τον παρακεωροφν. Ο ανόθτοσ 
ηθλιάρθσ ςβφνει με τα χζρια του κάκε χαρά, 
τςακίηει κάκε λουλοφδι, μουτηουρϊνει κάκε 
χρϊμα, εξοντϊνει κάκε ςκίρτθμα, ςτραγγαλί-
ηει κάκε ιχο. Ζτςι, επειδι το κζλει ο ίδιοσ, 
επειδι εγωϊςτικά δεν εμπιςτεφεται κανζναν, 
ζξω από τον εαυτό του. Κάνει δυςτυχιςμζ-
νουσ τουσ οικείουσ του και γίνεται ανυπόφο-
ροσ ςτουσ γνωςτοφσ του. Στο τζλοσ αρρω-
ςταίνει κάτω από τθν οργιϊδθ φανταςία του, 
μόνο και μόνο επειδι είχε λακεμζνθ μεγάλθ 

ιδζα για τον εαυτό του και τθν απόλυτθ 
γνϊμθ του. 
 
 
                Αγαπθτοί μου, 
 
Συνικωσ κατθγοροφμε εφκολα τον «ανόθτο 
πλοφςιο τθσ ςθμερινισ ευαγγελικισ περικο-
πισ και λζμε ακακόριςτα ότι: «εννοεί τουσ 
πλουςίουσ»! Αν και όλοι είμαςτε πλοφςιοι, 
τουλάχιςτον πλουςιότεροι από κάποιουσ άλ-
λουσ, όμωσ, δεν είναι μόνο ο πλοφτοσ των 
χρθμάτων. Υπάρχουν κι άλλοι αρρωςτθμζνοι 
κθςαυροί, που αν τουσ κθςαυρίςουμε τότε 
και τθν εδϊ ηωι μασ κα χαλάςουμε και τθν 
μετά κάνατο ηωι μασ κα χάςουμε. Ζνα τρο-
πάριο τθσ Εκκλθςίασ μασ, λζει· «όταν κερδί-
ςουμε τον κόςμο, τότε κα κατοικιςουμε ςτον 
τάφο» και ζνα ελλθνικό ποίθμα διερωτάται· 
«τί κα κάνει ςτθν άλλθ ηωι, όποιοσ δεν ιξερε 
να ηιςει ς’ αυτιν»; Όποιοσ κθςαυρίηει με 
απλθςτία και αχορταγιά, όποιοσ ζχει μεγάλθ 
ιδζα για τον εαυτό του, όποιοσ ηθλεφει και 
δεν εμπιςτεφεται κανζναν, όποιοσ δεν 
αφινει αζρα να αναπνεφςουν οι ςυνάν-
κρωποι γφρω του, όποιοσ πνίγει κάκε χαρά, 
κάκε άλλθ γνϊμθ, κάκε αντίκετθ άποψθ, 
τότε αυτόσ κα μείνει τραγικά παντζρθμοσ, με 
τα πλοφτθ του, με τθ γνϊμθ του, με τθ ηιλεια 
του. Μια παροιμία λζει: «το δάςοσ κα είναι 
πολφ μονότονο, αν μζςα ς’ αυτό κελαθδοφν 
μόνο τ’ αθδόνια». Οι άλλοι άνκρωποι γφρω 
μασ είναι ο πλοφτοσ μασ, θ χαρά μασ και ο 
ωραίοσ δρόμοσ μασ για τθν άλλθ ηωι, ςτθν 
οποία οπωςδιποτε κα πάμε και κα τθν 
βροφμε όπωσ τθν  προετοιμάςαμε από εδϊ.       
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