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Ἕνα κάκε μινα. 
Ἀγαπθτοί μου ἐνορίτεσ,                  
Πρίν λίγεσ ἡμζρεσ διάβαηα μία ἐπιςτολι ἑνόσ 13χρονου ἐφιβου. Μοῦ ἔκανε 

ἐντφπωςθ τό ὕφοσ του, ἡ ςεμνότθτά του, ἡ ἔκφραςι του, ἡ γνϊςθ τῆσ ἑλλθνικῆσ 
γλϊςςασ, οἱ ἀνθςυχίεσ του, τά ἐνδιαφζροντά του, οἱ προβλθματιςμοί του, ἀκόμθ καί ἡ 
λεπτι κριτικι του ςτά διάφορα κακῶσ κείμενα τῆσ ἑλλαδικῆσ κοινωνίασ. 
          Ὅμωσ αὐτό ποφ μου ἔδωςε τιν ἀφορμι νά ἀποτυπϊςω ςτό χαρτί τίσ παρακάτω 
ςκζψεισ μου, ἦταν μία καταπλθκτικι φράςθ του. Ἔγραφε: «Ὅταν δώςεισ ςτό παιδί 
περιβάλλον ηωῆσ, ἀρνεῖται τά ὑποκατάςτατα». 

Πραγματικά, ἀγαπθτοί μου, αὐτό ποφ λείπει ςιμερα, εἶναι τό περιβάλλον ηωῆσ. 
Ζωῆσ ἀλθκινῆσ. Ζωῆσ πραγματικῆσ. Ζωῆσ εἰλικρινοφσ. Ἡ ηωι ἡ ἀλθκινι ἔπαυςε νά 
ὑφίςταται, εἴτε μζςα ςτι μικρι κοινωνία τῆσ οἰκογζνειασ εἴτε ςτιν εὐρφτερθ τοῦ χωριοῦ 
εἴτε τῆσ πόλεωσ εἴτε τῆσ παγκόςμιασ. 

Παντοῦ τριγφρω βλζπεισ ςυντρίμμια, πτϊματα, βρωμιά. Ποιά εἶναι ἡ ἀλθκινι ηωι; 
Ἡ ἀλθκινι ηωι εἶναι ὅ, τι πραγματικά ἀξίηει. Εἶναι οἱ διαχρονικζσ ἀξίεσ. Εἶναι ὁ ἅγιοσ 
Θεόσ καί ὁ λόγοσ του. 

Ὁ Θεόσ εἶναι ὁ μόνοσ ποφ ἔχει Ζωι καί Αὐτόσ ποφ μπορεῖ νά δϊςει ηωι. Ὁ 
ἄνκρωποσ ὁ ὁποῖοσ πλθςιάηει ςτό Θεό καί προςκολλᾶται ςτό Θεό, ἔχει ηωι καί μάλιςτα 
αἰϊνια καί μακάρια. Ἄρα, ὅποιοσ ἀπό ἐδῶ, ἀπ’ αὐτι τι ηωι, ηεῖ μζςα ςτό κζλθμα τοῦ 
Θεοῦ καί τίσ ἐντολζσ του, ηεῖ ἀπό ἐδῶ καί τϊρα τιν αἰϊνια ηωι. 

Λζει ὁ Κφριόσ μασ ὁ Ἰθςοῦσ Χριςτόσ: «Ὁ Πατζρασ ποφ μζ ἔςτειλε, Αὐτόσ μοῦ ἔδωςε 
ἐντολή, τί νά πῶ καί πῶσ νά μιλήςω. Ξζρω ὅτι, ἡ ἐντολή του εἶναι ηωή αἰώνια.» (Ἰω. ΙΒϋ 
50 ). Ό, τι, λοιπόν, μᾶσ εἶπε ὁ Ἰθςοῦσ Χριςτόσ, δθλαδι ὅλεσ οἱ ἐντολζσ του εἶναι Ζωι, καί 
δίνουν ηωι. Ὅποιοσ δζν ἀκολουκεῖ τίσ ἐντολζσ τοῦ Χριςτοῦ, ἐκεῖνοσ παφει νά ηεῖ. Εἶναι 
νεκρόσ. 

Στιν ἐποχι μασ μᾶσ εἶπαν ὅτι, ὁ Θεόσ δζν ὑπάρχει.  
Μᾶσ εἶπαν ὅτι, τόν Θεό τόν καταςκευάςαμε ἐμεῖσ οἱ ἄνκρωποι.  
Μᾶσ εἶπαν ὅτι, οἱ ἐντολζσ τοῦ Θεοῦ δζν εἶναι ἀξίεσ διαχρονικζσ.  
Μᾶσ διαςτρζβλωςαν τά πάντα καί μᾶσ εἶπαν τό ἄςπρο μαῦρο καί τό μαῦρο ἄςπρο.  
Μᾶσ ὑποςχζκθκαν ἐλευκερία καί χαρά καί εὐθμερία.  
Θζλθςαν νά κτίςουν ἕναν Παράδειςο χωρίσ τόν Θεό καί τίσ ἐντολζσ του.  
Δυςτυχῶσ, ἔχουμε τό κλιβερό προνόμιο νά ηοῦμε αὐτι τιν ἐμπειρία τῆσ ἀπουςίασ 

τοῦ Θεοῦ ἀπό τιν ηωι μασ καί ἀπό τιν κοινωνία. Αὐτά τά ὁποῖα ηοῦμε ςιμερα εἶναι ἡ 
ἀρχι τῆσ ἀποςυνκζςεωσ, εἶναι ἡ ἀρχι τῆσ ἀπουςίασ τῆσ Ζωῆσ ἀπ’ τιν ηωι μασ. Γι’ αὐτό οἱ 
ἄνκρωποι, καί περιςςότερο οἱ νζοι, ψάχνουν νά βροῦν κάτι ςτακερό, κάτι τό ὑγειζσ, καί 
δζν τό βρίςκουν. Καί τότε προςφεφγουν ςτά ὑποκατάςτατα τῶν ἀξιῶν. Ἐκεῖ ὅμωσ δζν 
βρίςκουν τιν πνευματικι τελειότθτα καί γι’ αὐτό καταφεφγουν ςτιν ὑλιςτικι καί ςαρκικι 
ἀτζλεια καί φκορά.    



Καί ς’ αὐτό, ἀγαπθτοί μου, εἴμαςτε ὑπεφκυνοι ἐμεῖσ οἱ μεγαλφτεροι. Οἱ γονεῖσ, οἱ 
δάςκαλοι, οἱ κλθρικοί, οἱ γείτονεσ, οἱ πάντεσ. Ἡ ἀςυνζπειά μασ, ἡ ὑποκριςία μασ καί ἡ 
ἀδιαφορία μασ, ςκότωςαν τόν Θεό καί τίσ ἐντολζσ του. Ἔςβθςαν τίσ ἀξίεσ, τά ἰδανικά, τιν 
ἀλθκινι ηωι. Τά παιδιά, οἱ νζοι δζν ἔφτιαξαν αὐτόν τόν κόςμο. Γεννικθκαν καί 
μεγαλϊνουν ς’ αὐτόν τόν κόςμο, ποφ ἐμεῖσ μεταμορφϊςαμε.  Πζςαμε μζ τά μοῦτρα ςτιν 
ἄνεςθ, ςτι χλιδι, ςτι λαμογιά, ςτό κλζψιμο, ςτι νοκεία, ςτιν ἀδικία τῶν ἀδυνάτων, ςτιν 
ἐκμετάλλευςθ, ςτά τυχερά παιχνίδια. Ἀκολουκιςαμε πάκθ καταςτροφικά καί αἰςχρά, 
μεκφςι, κάπνιςμα, ναρκωτικά, πορνεία, μοιχεία, ὁμοφυλοφιλία... 
          Ἡ τθλεόραςθ, μζ ὅλθ τιν βρωμιά, τι βία, τιν ἀνθκικότθτα, τό κουτςομπολιό, μζ τι 
ςκανδαλοκθρία, τά ψζματα, τιν προβολι τῶν ἀχριςτων καί ἀνωμάλων ἀνκρϊπων, 
ἀκζων, μιςελλινων, μζ τιν ἀποςιϊπθςθ ἤ τι μι προβολι ὑγιῶν προτφπων, αὐτι ἡ  
τθλεόραςθ δζν ςταμάτθςε νά ἐκπζμπει μζρα - νφχτα ςζ ὅλα τά ςπιτικά, χρόνια ὁλόκλθρα, 
ς’ αὐτι τιν ξζφραγθ χϊρα, ποφ λζγεται Ἑλλάδα.  Αὐτι ἡ  τθλεόραςθ ἔχει διαμορφϊςει 
αὐτιν τιν ξζφρενθ κατάςταςθ. 
          Ἕνα παιδάκι, ποφ γεννιζται ς’ αὐτό τόν ἔρθμο τόπο, ποφ δζν κυμίηει οὔτε ἡρωικι, 
οὔτε χριςτιανικι Ἑλλάδα, πῶσ κά ἀναπτυχκεῖ; Πῶσ κά ηιςει; Πῶσ κά μεγαλουργιςει; 
Ποῦ κά δεῖ τό ἅγιο, τό ἡρωικό, τό κοινωνικό, τό ἔντιμο, τό δίκαιο, τό ἠκικό, τό 
φυςιολογικό; 
          Τά καθμζνα τά παιδιά! Ἀλλοίμονο ςζ τί καιροφσ καί ςζ ποιό τόπο βρζκθκαν νά 
ηιςουν! 
          Ἄν πραγματικά ἀγαπᾶμε τόν τόπο, τά παιδιά καί τοφσ νζουσ μασ, νά ξυπνιςουμε καί 
νά ἀναλάβουμε δράςθ. Ἄσ ξανακάνουμε τιν κοινωνία ἕνα περιβάλλον ηωῆσ, γιά νά 
μπορεῖ τό παιδί νά βρεῖ τό ὑγειζσ, τό φυςικό, τό ὡραῖο.  

Νά βρεῖ ξανά τίσ ἀλθκινζσ ἀξίεσ, τά ὑψθλά ἰδανικά, τίσ ηωντανζσ ἀλικειεσ.  
Νά βρεῖ τι ςωςτι οἰκογζνεια, τοφσ ςεμνοφσ γονεῖσ, τοφσ εὐςυνείδθτουσ 

ἐκπαιδευτικοφσ, τοφσ εὐςεβεῖσ κλθρικοφσ, τοφσ τίμιουσ ἐπαγγελματίεσ, τά δίκαια 
ἀφεντικά, τοφσ φίλεργουσ καί φιλότιμουσ ἐργαηόμενουσ, τοφσ ἄξιουσ ἄρχοντεσ, τοφσ 
γιατροφσ ποφ νά ἐνδιαφζρονται γιά τόν ἄνκρωπο, τοφσ δικαςτικοφσ ποφ νά ἀποδίδουν τι 
δικαιοςφνθ ὅπου πρζπει.  
          Πῶσ κά γίνει αὐτό τό καῦμα; Τό καῦμα κά γίνει ὅταν ὁ κακζνασ μασ προςωπικῶσ 
καί ὅλοι μαηί βάλουμε τόν Θεό καί τό κζλθμά του ςτι ηωι μασ. Τότε τό νεκρό κά 
ηωντανζψει, τό ἄςχθμο κά ὀμορφφνει καί τό ςτραβό κά ἰςιάξει. Μόνο ὅταν ἀφιςουμε 
τόν Θεό νά εἰςζλκει ςτιν ηωι τῆσ κοινωνίασ, τότε ἡ κοινωνία κά γίνει ηωντανι καί 
ὡραία καί ἑλκυςτικι.  
          Ἄν δζν τό κζλουν οἱ πολλοί, αὐτό μι μᾶσ ἀποκαρρφνει. Ὁ κακζνασ βάηοντασ τόν 
Θεό ςτι ηωι του, μπορεῖ νά δθμιουργιςει γφρω του ἕνα πραγματικό περιβάλλον ηωῆσ. 
Καί αὐτό εἶναι πολφ παριγορο, γιά τοφσ νζουσ ὁδοιπόρουσ τῆσ ηωῆσ. Περπατϊντασ μζςα 
ςτιν ἔρθμο τθσ κοινωνίασ, νά μποροῦν νά βροῦν μία γλυκιά καί δροςερι ὄαςθ. Νά βροῦν 
ἕναν πραγματικό ἄνκρωπο τοῦ Θεοῦ. Ἕναν εὐεργζτθ τῆσ ἀνκρωπότθτασ. 

 Ἄσ προςευχθκοῦμε ςτόν ἅγιο Τριαδικό Θεό, ἀγαπθτοί μου ἐνορίτεσ, νά ὑπάρξουν 
πολλζσ τζτοιεσ ὀάςεισ μζςα ςτιν ἔρθμθ κοινωνία.  

Τό εὔχομαι μζ ὅλθ μου τιν καρδιά 
Ὁ πρωτοπρεςβφτεροσ Βαςίλειοσ Λ. Βαςιλείου 


