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Ο ατοµισµόςΟ ατοµισµόςΟ ατοµισµόςΟ ατοµισµός    
 

Μία κλασική περίπτωση προκλητικού ατοµισµού �ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È 
ÛÙ`Ô ÛËÌÂÚÈÓfi ∂[˘·ÁÁÂÏÈÎfi [·Ó¿ÁÓˆÛÌ·, αγαπητοί µου αδελφοί. √ 
∂[̆ ·ÁÁÂÏÈÛÙ‹˜ §Ô˘Î¿˜ Ì~·˜ Ì›ÏËÛÂ ÁÈ`· \¤Ó· �ÏÔ‡ÛÈÔ {·ÓıÚˆ�Ô, Ì`Â 
{·ÊıÔÓ· ]˘ÏÈÎ¿ [·Á·ı¿, ]Ô ]Ô�Ô›Ô˜ ˙Ô~˘ÛÂ Ì¤Û· ÛÙ`Ë ¯ÏÈ‰‹ Î·`È ÛÙ`ËÓ 
�ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ·, [ÂÓÒ Á‡Úˆ ÙÔ˘ ]̆ �~ËÚ¯Â \ÂÓ·˜ ]ÔÏfiÎÏËÚÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ ‚Ô˘ÙËÁÌ¤ÓÔ˜ 
ÛÙË̀ ‰˘ÛÙ˘¯›· Î·`È σÙ`ËÓ [·Ó¤¯ÂÈ·, ÛÙ`ÔÓ �fiÓÔ Î·`È σÙ`ËÓ ·‰˘Ó·Ì›·. Αυτόν 
τον κόσµο εκπροσωπούσε ]Ô ÊÙˆ¯fi˜ §¿˙·ÚÔ˜, που κειτόταν έξω από την 
πόρτα του αρχοντικού του, άρρωστος και εξαθλιωµένος και περίµενε 
Ó·̀ ¯ÔÚÙ¿ÛÂÈ ÙË̀Ó �Â›Ó· ÙÔ˘ [·�fi Ù`· „›¯Ô˘Ï· �Ô`̆  {·ÊËÓÂ ÛÙ`Ô ÙÚ·�¤˙È ÙÔ˘ 
]Ô �ÏÔ‡ÛÈÔ˜. ∫È \fiÌˆ˜, [ÂÎÂ›ÓÔ˜, {·Ó Î·`È {Â‚ÏÂ�Â ÙỒÓ [·ÍÈÔÏ‡�ËÙÔ ·[̆ Ùfi 
{·ÓıÚˆ�Ô, {ÂÌÂÓÂ [·Û˘ÁÎ›ÓËÙÔ˜ ÁÈ`· Ù`ËÓ Î·Ù¿ÛÙ·Û‹ ÙÔ˘, επιδεικνύοντας 
απανθρωπιά και αναλγησία. 
 ]√ βασικός ÏfiÁÔ˜ στον οποίο οφείλεται η [·Ó¿ÏÁËÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ~˘ 
�ÏÔ˘Û›Ô˘ Ù~Ë˜ �ÂÚÈÎÔ�~Ë˜ Â@ÈÓ·È ]Ë [·Ó‡�·ÚÎÙË Û¯¤ÛË ÙÔ˘ Ì`Â Ù`Ô £Âfi. ∆`· 
[ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓÙ¿ ÙÔ˘ �ÂÚÈÔÚ›˙ÔÓÙ·ν [·�ÔÎÏÂÈÛÙÈÎ¿ Î·`È ÌfiÓÔ ÛÙ`Ë Û¿ÚÎ· 
Î·È̀ ÛÙË̀Ó [ÈÎ·ÓÔ�Ô›ËÛ‹ ÙË˜, ÛÙ‹Ó [·�fiÎÙËÛË �ÏÔ~̆ ÙÔ˘ Î·`È ÛÙ`ËÓ 
[ÂÁˆÈÛÙÈÎ‹ [·�fiÏ·˘Û‹ ÙÔ˘. √ �ÏÔ‡ÛÈÔ˜ ‰`ÂÓ Â@È¯Â �ÓÂ˘Ì·ÙÈÎ¿ 
[ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓÙ·, αγνοούσε την ύπαρξη της ψυχής του, δ`ÂÓ [·Ó·˙ËÙÔ~̆ ÛÂ 
ÙỒ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi ÙÔ˘, ÁÈ·Ù› ‰ẦÓ �›ÛÙÂ˘Â \fiÙÈ Î¿�ÔÙÂ ı`· ÛÙ·ıÂ~È [ÂÓÒ�ÈfiÓ ΤÔ˘ 
‰›ÓÔÓÙ·˜ ÏfiÁÔ ÁÈ·̀ Ù`· �Â�Ú·ÁÌ¤Ó· Ù~Ë˜ ˙ˆ~Ë˜ ÙÔ˘.  
 ] ∏ ‰È·ÎÔ�‹ Ù~Ë˜ [Â�ÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÙÔ˘ Ì`Â Ù`Ô £Âfi, ]Ô‰‹ÁËÛÂ Ù`ÔÓ 
�ÏÔ‡ÛÈÔ ÛÙË̀ ‰È·ÎÔ�‹ Î·È̀ Ù~Ë˜ Û¯¤ÛË˜ ÙÔ˘ Ì`Â Ù`Ô Û˘Ó¿ÓıÚˆ�fi ÙÔ˘. °È`· 
ÙỒÓ \È‰ÈÔ ‰ẦÓ ]˘�~ËÚ¯Â Ù›�ÔÙ· {¿ÏÏÔ Ûã ·[̆ Ù‹ Ù`Ë ˙ˆ‹ {·ÍÈÔ �ÚÔÛÔ ~̄Ë˜ Î·`È 
ÊÚÔÓÙ›‰·˜, �·Ú¿ ÌfiÓÔ ]Ô [Â·˘Ùfi˜ ÙÔ˘. √]È Û˘Ó¿ÓıÚˆ�Ô› ÙÔ˘ @ËÙ·Ó {·ÍÈÔÈ 
Ù~Ë˜ Ù‡¯Ë˜ ÙÔ˘˜ Î·È̀ ‰`ÂÓ {·ÍÈ˙·Ó Ù`Ô [ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓ, Ù`Ë ÊÚÔÓÙ›‰· Î·`È Ù`ËÓ 
[·Á¿�Ë ÙÔ˘. 

  ∏ Â[ÈÎfiÓ· ÙÔ~̆  [·‰›ÛÙ·ÎÙÔ˘ Î·`È [·�¿ÓıÚˆ�Ô˘ �ÏÔ˘Û›Ô˘ Ù~Ë˜ 
ÛËÌÂÚÈÓ~Ë˜ �·Ú·‚ÔÏ~Ë˜ ‰ẦÓ Â@ÈÓ·È Í¤ÓË, ‰˘ÛÙ˘¯~̂ ˜, Ì`Â Ù`Ë Û‡Á¯ÚÔÓË 
�Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ∂@ÈÓ·È ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·, ı`· {ÂÏÂÁÂ Î·ÓÂ›˜, �ÔÏÏ~̂ Ó 
[·ÓıÚÒ�ˆÓ Ù~Ë˜ [Â�Ô¯~Ë˜ Ì·˜, [ÂÎÂ›ÓˆÓ �Ô`˘ ‚Ï¤�Ô˘Ó Ù`Ô Û˘Ó¿ÓıÚˆ�fi ÙÔ˘˜ 
[·‰‡Ó·ÌÔ Î·`È [·Ó‹Ì�ÔÚÔ Ó`· ˙‹ÛÂÈ [·ÍÈÔ�ÚÂ�~̂ ˜, [ÂÎÂ›ÓˆÓ �Ô`˘ ÓÔÈ¿˙ÔÓÙ·È 
ÌfiÓÔ ÁÈ`· ÙË̀Ó Î·ÏÔ�¤Ú·Û‹ ÙÔ˘˜, [ÂÎÂ›ÓˆÓ �Ô`̆  ÛÙÂÚÔ~̆ ÓÙ·È �ÓÂ˘Ì·ÙÈÎών 
[ÂÓ‰È·ÊεÚόÓÙων. Ο ατοµισµός ύψωσε πανύψηλα τείχη ανάµεσα στους 
ανθρώπους, τους οδήγησε στην  ψεύτικη και απατηλή αυτάρκεια, ώστε 
να νοµίζουν πως δεν έχουν ανάγκη από την «καληµέρα» του 
συνανθρώπου τους. Ο ένας βλέπει τον άλλο κάτω από το πρίσµα του 
δικού του συµφέροντος. Συνάπτει φιλίες συµφεροντολογικές, γίνεται 
ευγενικός όπου πρόκειται κάτι να κερδίσει. Όλα τα µετρά µε τη 
ζυγαριά του συµφέροντος. 
 



 Η περίπτωση, όµως, του πλουσίου της περικοπής είναι Î·`È 
Â[ÈÎfiÓ· Ù~Ë˜ Û‡Á¯ÚÔÓË˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜, Ù~̂ Ó �ÏÔ˘Û›ˆÓ ÎÚ·Ù~̂ Ó ÙÔ~̆  ÎfiÛÌÔ˘, 
�Ô`˘ ενδιαφέρονται, αποκλειστικά και µόνο, για την προώθηση και 
ικανοποίηση των πάσης φύσεως συµφερόντων τους, [·‰È·ÊÔÚÒÓÙ·˜, 
προκλητικά, ÁÈ·̀ ÙË̀ ‰˘ÛÙ˘¯›· ]ÔÏfiÎÏËÚˆÓ Ï·~̂ Ó ÙÔ~˘ ÙÚ›ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, ÁÈ`· 
[ÂÎ·ÙÔÌÌ‡ÚÈ· [·Ó‹Ì�ÔÚ· �·È‰È¿ �Ô`̆  ‚ÈÒÓÔ˘Ó Ù`Ë ÊÙÒ¯ÂÈ·, Ù`ÔÓ 
[·Ó·ÏÊ·‚ËÙÈÛÌfi, ÙË̀Ó �Â›Ó· Î·`È ]Ô‰ËÁÔ~̆ ÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙ`Ô ı¿Ó·ÙÔ, 
ÙË̀ ÛÙÈÁÌ‹ �Ô`̆  Ù`Ô [ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ [ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓ Ù~̂ Ó [ÈÛ¯˘Ú~̂ Ó Ù~Ë˜ Á~Ë˜ ı`· 
Ì�ÔÚÔ~˘ÛÂ Ó·̀ ÙÔ`̆ ˜ ÛÒÛÂÈ ÙË̀ ˙ˆ‹. 
 Η κοινωνία του 21ου αιώνα, αδελφοί µου, πάσχει και στερείται 
αγάπης και ανθρωπιάς, αλλά στερείται και πίστεως, αυτής της 
υπέρλογης δύναµης που µπορεί και αποκαθιστά την διασαλευµένη 
τάξη στις σχέσεις των ανθρώπων και αναδεικνύει, στη θέση που του 
αρµόζει, το ανθρώπινο πρόσωπο. Πρόκειται για τα χαρακτηριστικά 
εκείνα γνωρίσµατα που µόνη η Εκκλησία µας, πλέον, προσπαθεί να 
µπολιάσει στις ψυχές των ανθρώπων, αρνούµενη πεισµατικά να 
υποκύψει στην παραζάλη της απάθειας, του ατοµισµού και της 
απανθρωπιάς, που τείνει να κυριεύσει την ανθρώπινη συνείδηση. 
Όσοι ζούµε µέσα στην Εκκλησία οφείλουµε να εργαζόµαστε ώστε 
εγωιστικές και απάνθρωπες λογικές, σαν κι αυτή του πλουσίου της 
περικοπής, να µην εδραιώνονται µέσα µας. Γύρω µας, κυρίως στην 
εποχή της κρίσης στην οποία ζούµε, υπάρχουν πολλοί «Λάζαροι», που 
περιµένουν το ελάχιστο ενδιαφέρον µας για να ζήσουν, για να 
νιώσουν άνθρωποι.  Η Χριστιανική και η ανθρώπινη ιδιότητά µας, 
επιτάσσουν να σταθούµε δίπλα τους. ΑΜΗΝ! 
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