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Ο άνθρωπος ψάχνει το νόημα της ζωής στα υλικά αγα-
θά, στις απολαύσεις, στη δύναμη και την εξουσία. Έτσι κυ-
ριαρχείται από ανώφελες φροντίδες, κουράζεται και αγ-
χώνεται για μάταια πράγματα68. Όμως τα ανθρώπινα έργα 
δεν έχουν μόνιμη διάρκεια. Ο άνθρωπος δεν κατοικεί στη 
γη αιώνια. Κάποια στιγμή όλα εξαφανίζονται. Τότε αποδει-
κνύεται ότι η ζωή είναι ένα ψεύτικο όνειρο69. Ο άνθρωπος 
γυμνός βγαίνει από την κοιλιά της μάνας του και γυμνός 
επιστρέφει στη μάνα γη70 .

4.14.  Ο θάνατος θέτει τέρμα στην πλεονεξία

Ο Χρυσόστομος ανέφερε ότι σ’ εκείνον ο οποίος πεθαί-
νει και ήταν άρπαγας και πλεονέκτης όσο βρισκόταν στη 
ζωή οφείλαμε να του λέμε ότι έπρεπε να βάλει ένα μέτρο. 
Ο άνθρωπος οφείλει να μην έχει ακόρεστη επιθυμία να 
αποκτά με κάθε τρόπο πιο πολλά, να θέλει να είναι πλού-
σιος, γιατί πολλές φορές αναχωρούμε από αυτή τη ζωή 
πριν τελειώσει η μέρα. Έτσι μοιάζει με εκείνον ο οποίος 
χτίζει σπίτια στα οποία δε θα κατοικήσει ποτέ, γεγονός 
του οποίου προξενεί ζημιά και όχι κέρδος71 .

μάτων καὶ τῶν κτημάτων; ποῖος ἄνεμος ἐπεισελθών ἐξέφυσε πάντα;», 
Ιωάννης Χρυσόστομος, «Περί θανάτου», P.G. 63, 679 Β.

68. Νικόλαος Β. Βασιλειάδης, ό.π., 242. 
69. Ιωάννης Γρ. Πλεξίδας, Ο άνθρωπος ενώπιον του θανάτου (Αθή-

να: Αρμός, 2006), 102.
70. «Αὐτὸς γυμνὸς ἐξῆλθον ἐκ κοιλίας μητρός μου, γυμνὸς καὶ 

ἀπελεύσομαι ἐκεῖ· ὁ Κύριος ἔδωκεν, ὁ Κύριος ἀφείλατο· ὡς τῷ Κυρίῳ 
ἔδοξεν, οὕτω καὶ ἐγένετο· εἴη τὸ ὄνομα Κυρίου εὐλογημένον εἰς τοὺς 
αἰῶνας», Ιώβ 1, 21.

71. «Οὐ νῦν ταῦτα ἔδει λέγεσθαι τῷ μὴ ἀκούοντι, ἀλλ’ ὅτε ἥρπα-
ζεν, ὅτε ἐπλεονέκτει, τότε μικρὸν παραλλάξαντας ἕδει λέγειν· Οὐ δὲ 
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Ο Ιερός Ψαλμωδός κάλεσε τον Θεό να στρέψει την ψυχή 
του στις εντολές Του και όχι στην πλεονεξία72. Η πλεονεξία 
αποτελεί αμαρτία. Ο πλεονέκτης άνθρωπος επιδιώκει δι-
αρκώς να αποκτήσει περισσότερα από όσα έχει πραγματι-
κά ανάγκη ή δικαιούται να έχει. Έτσι δεν μπορεί να χαρεί 
ούτε αυτά τα οποία κατέχει73. Δεν ησυχάζει, λοιπόν, ποτέ, 
δεν ικανοποιείται από τίποτα. Το μάτι του δε χορταίνει. 
Όπως δε γεμίζει ο Άδης, κατά τον ίδιο τρόπο δε γεμίζουν 
και τα μάτια του πλεονέκτη ανθρώπου74 . 

4.15.  Γιατί ο άνθρωπος φοβάται τον θάνατο 

Ο Χρυσόστομος έγραψε ότι ο άνθρωπος φοβάται τον 
θάνατο, επειδή είναι προσκολλημένος στα γήινα αγαθά 
και δεν ποθεί η καρδιά του την ουράνια βασιλεία και τα 
μελλοντικά αιώνια αγαθά75. Αν ο ίδιος είχε τη βεβαιότητα 

θαρρεῖν· οὐδεὶς ἀθάνατος. Εἰ μέν τίς σοι κατεσκεύασεν οἰκίας, ἕνθα μὴ 
ἔμελλες μένειν, ζημίαν τὸ πρᾶγμα ἐνόμισας ἄν· νῦν δὲ ἐνταῦθα βού-
λει πλουτεῖν, ὅθεν καὶ πρὸ τῆς ἐσπέρας πολλάκις μέλλεις ἀποδημεῖν. 
Ἐπίσχες τῆς μανίας, σβέσον τὴν ἐπιθυμίαν. Τὸ δὲ, Θάρσει, τῷ ἀδικου-
μένῳ», Ιωάννης Χρυσόστομος, «Περί θανάτου», P.G. 63, 679 B .

72. «Κλῖνον τὴν καρδίαν μου εἰς τὰ μαρτύριά σου καὶ μὴ εἰς πλεο-
νεξίαν», Ψλ. 118, 36.

73. Γεώργιος Μπαμπινιώτης, Λεξικό για το Σχολείο και το Γραφείο τ. 
4ος (Αθήνα: Κέντρο Λεξικολογίας, 2004), 822.

74. «Πλεονέκτου ὀφθαλμὸς οὐκ ἐμπίμπλαται μερίδι, καὶ ἀδικία 
πονηρὰ ἀναξηραίνει ψυχήν», Σειρ. 14, 9. «ᾅδης καὶ ἀπώλεια οὐκ ἐμπί-
μπλανται, ὡσαύτως καὶ οἱ ὁφθαλμοὶ τῶν ἀνθρώπων ἄπληστοι», Παρ. 
27, 20. Βλ. Ανδρέας Θεοδώρου ό.π., 43, 230 υποσ. 52. 

75. «Βούλεσθε δὲ εἴπω πρὸς τὴν ὑμετέραν ἀγάπην, πόθεν δεδοίκα-
μεν θάνατον; Οὐκ ἔτρωσεν ἡμᾶς ὁ τῆς βασιλείας ἔρως, οὐδὲ ἀνῆψεν 
ἡμᾶς ὁ τῶν μελλόντων πόθος· ἑπεὶ πάντων ἄν ὑπερείδομεν τῶν παρό-
ντων», Ιωάννης Χρυσόστομος, «Περί θανάτου», P.G. 63, 677.
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ότι με τον θάνατό του θα γευτεί τα αγαθά της ουράνιας βα-
σιλείας θα επιθυμούσε να μεταβεί γρηγορότερα εκεί76. Επί-
σης, κατά τον Ιερό Πατέρα, ένας άλλος λόγος για τον οποίο 
ο άνθρωπος φοβάται τον θάνατο είναι ότι δε ζει ενάρετα, 
δεν έχει τη συνείδησή του καθαρή ενώπιον του Θεού77 . 

Ο φόβος του θανάτου προέρχεται από το γεγονός ότι ο 
άνθρωπος δε ζει κατά Χριστόν. Δεν τηρεί το θέλημα και τις 
εντολές του Θεού78. Επειδή λοιπόν, ζει μια υλιστική ζωή, 
θεωρεί ότι τα γήινα αγαθά είναι πραγματικά και φοβάται 
ότι με τον θάνατο θα τα στερηθεί79. Ο Χρυσόστομος βέ-
βαια έδειξε αποστροφή για τα αγαθά του κόσμου τούτου, 
τις δόξες και τις τιμές, δεδομένου, ότι επέλεξε την απλή και 
ασκητική ζωή80 . 

4.16.  Ο θάνατος αποτελεί το τέλος της αμαρτίας

Ο Χρυσόστομος έγραψε για τη λύπη την οποία προξενεί 
ο θάνατος αγαπημένων μας προσώπων. Αν εκείνος, ανα-
φέρει, ο οποίος «έφυγε» από τη ζωή αυτή ήταν αμαρτω-

76. «Δός μοι τοίνυν θαῤῥῆσαι περὶ τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν, καὶ, 
εἰ βούλει, σήμερόν με κατάσφαξον, καὶ χάριν εἴσομαί σοι τῆς σφαγῆς, 
ὅτι μὲ ταχέως πρὸς ἐκεῖνα πέμπεις τὰ ἀγαθά», Ιωάννης Χρυσόστομος, 
«Περί θανάτου», P.G. 63, 677.

77. «Οὐ ζῶμεν μετὰ ἀκριβείας, οὐδὲ ἔχομεν συνειδὸς ἀγαθόν·ὡς, εἰ 
τοῦτο ἦν, οὐδὲν ἡμᾶς ἃν ἐφόβησεν, οὐ θάνατος, οὐ ζημία χρημάτων, 
οὔκ ἄλλο τῶν τοιούτων οὐδέν», Ιωάννης Χρυσόστομος, «Περί θανά-
του», P.G. 63, 677.

78. Νικόλαος Π. Βασιλειάδης, ό.π., 222.
79. Κυριακός (Γκάρυ) Νικ. Βατσικούρας, Η έννοια του θανάτου κα-

τά τον άγιο Γρηγόριο Νύσσης (Κατερίνη: Επέκταση, 1999), 168.
80. Χρίστος Θ. Κρικώνης, Πατερικά Μελετήματα τ. Α΄ (Θεσσαλονί-

κη: University Studio Press, 2001), 291.


