
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: 

Αναντίρρητα παρά την εντυπωσιακή τεχνολογική πρόοδο, που πέτυχε ο άνθρωπος, βιώνει 

σήμερα, μια βαθιά κρίση. Κρίση που καταδυναστεύει όλους τους τομείς της ύπαρξης του, 

οικονομικά – κοινωνικά -ηθικά-πνευματικά. Εύλογα απορεί, αγωνιά και φοβάται, εφόσον δεν 

έχει τα απαραίτητα εχέγγυα για να ικανοποιήσει πλέον τόσο τις δικές του ανάγκες όσο και της 

οικογένειάς του. Κατάσταση που τον ισοπεδώνει σαν προσωπικότητα καταρρακώνοντας την 

αξιοπρέπειά του, εφόσον αναγκάζεται να «ζητιανεύει» για κάποιο ψίχουλο ελεημοσύνης. 

2. ΟΡΙΣΜΟΣ: 

Ελεημοσύνη ορίζεται ως η ηθική και υλική συμπαράσταση προς τους φτωχούς και γενικότερα 

τους έχοντες ανάγκη. 

3. ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΕΗΜΟΣΥΝΗΣ: 

Αναμφίβολα μέγιστο πρότυπο ελεημοσύνης είναι ο Χριστός, που κατά την επίγεια ζωή Του 

περνούσε μέσα από πόλεις και χωριά, θεραπεύοντας, τρέφοντας, ανακουφίζοντας τους 

«κοπιώντας και πεφορτισμένους». Ας θυμηθούμε, επίσης, τον χορτασμό των πέντε χιλιάδων 

ανθρώπων με μονάχα 5 ψωμιά και 2 ψάρια» (Μτθ. 14, 13 - 21). 

4. Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ: 

Κατά το παράδειγμα Εκείνου εδώ και δύο χιλιάδες χρόνια επιτελεί και η Εκκλησία το χρέος της 

προς τον συνάνθρωπο. Μάλιστα, από τον 4ο αιώνα ( μέχρι σήμερα συσσίτια, στέγες 

ηλικιωμένων, ορφανοτροφεία, ιατρεία, αποτελούν τη διαχρονική μαρτυρία αγάπης της 

Εκκλησίας. 

Όπως ακριβώς συνέβαινε τον 4ο αιώνα (με την παύση των διωγμών), όταν οι φτωχοί και οι 

κατατρεγμένοι έβρισκαν καταφύγιο στα νοσοκομεία και τα πτωχοκομεία που είχε δημιουργήσει 

ο Μέγας Βασίλειος. Το 368 μ.Χ., η «Βασιλειάδα» αποτελούσε το κέντρο της φιλανθρωπίας του 

Μεγάλου Βασιλείου. Ο οποίος ήταν ο πρώτος επίσκοπος που δημιούργησε ένα οργανωμένο 

σύστημα κοινωνικής πρόνοιας, με την ίδρυση μιας σειράς ιδρυμάτων. 

Συνεπώς, ήδη από τους πρώτους αιώνες, η Εκκλησία ανέπτυξε φιλανθρωπική δραστηριότητα 

φροντίζοντας τους φτωχούς, τις χήρες, τα ορφανά και τους αναπήρους. Σήμερα συνεχίζει το 

φιλανθρωπικό της έργο, καθώς και την προσπάθειά της να παρέμβει ουσιαστικά στα 

προβλήματα που δημιούργησαν οι νέες συνθήκες ζωής και η αποξένωση των ανθρώπων. Σε 

όλη αυτή την προσπάθεια μετέχουν ενοριακά φιλόπτωχα ταμεία, χριστιανικοί σύνδεσμοι, 

φιλανθρωπικά ιδρύματα προσφέροντας τη βοήθεια και συμπαράστασή τους σε όλους όσοι 

έχουν ανάγκη ανεξαρτήτως φύλου, καταγωγής, χρώματος και θρησκείας. 

 



5. Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΕΛΕΗΜΟΣΥΝΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ: 

Στο κατά Ματθαίον ευαγγέλιο υπογραμμίζονται οι διδαχές του Χριστού για την ελεημοσύνη. 

Συγκεκριμένα: «Να προσέχετε την ελεημοσύνη σας, να μη γίνεται μπροστά στους ανθρώπους, 

με σκοπό να σας επιδοκιμάσουν. Γιατί αν γίνεται έτσι, μην περιμένετε ανταμοιβή από τον 

Ουράνιο Πατέρα σας» (Μτθ. 6, 1). Ακολούθως: «Όταν κάνεις ελεημοσύνη, μην το 

διατυμπανίζεις, όπως κάνουν οι υποκριτές στις συναγωγές και στους δρόμους, για να τους 

τιμήσουν οι άνθρωποι, σας βεβαιώνω πως αυτή η τιμή είναι όλη η ανταμοιβή τους. Εσύ, 

αντίθετα, όταν δίνεις ελεημοσύνη, ας μην ξέρει ούτε το αριστερό σου χέρι τι κάνει το δεξί σου, 

για να είναι αληθινά κρυφή η ελεημοσύνη σου. Κι ο Πατέρας σου, που βλέπει τις κρυφές 

πράξεις, θα σε ανταμείψει φανερά» (Μτθ. 6, 2).  

6. ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΝΟΥΜΕ ΕΛΕΗΜΟΣΥΝΗ:  

Ο Ιησούς Χριστός λεει: «Παντί τω αιτούντι σε δίδου» (Λκ. 6, 30) , ως εκ τούτου οφείλουμε να 

ευεργετούμε και να ελεούμε τους πάντες, χωρίς να διακρίνουμε τους ανθρώπους από την 

κατάστασή τους, το κοινωνικό παρελθόν τους και τη θρησκεία τους. Πρέπει να δίνουμε την 

ελεημοσύνη μας, όποια κι αν είναι η αιτία που ωθεί τον συνάνθρωπό μας στο να την 

εκλιπαρήσει, εφόσον μας κοιτάζουν με προσμονή, όπως κοιτάζουμε όλοι μας τα χέρια του 

Θεού όταν Του ζητάμε κάτι. 

7. ΜΕ ΠΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΕΛΕΗΜΟΣΥΝΗ: 

Ασφαλώς, πρέπει να βοηθάμε όχι από ματαιοδοξία ή για να λάβουμε ανταπόδοση, αλλά με 

ανιδιοτέλεια, για να ευχαριστήσουμε το Θεό, αλλά και από αγάπη για τον πλησίον μας. Ο άγιος 

Ιωάννης ο Χρυσόστομος επισημαίνει ότι η «ελεημοσύνη που μολύνθηκε από την αρρώστια της 

ματαιοδοξίας δεν είναι πια ελεημοσύνη, αλλά κομπασμός και σκληροκαρδία» (άγ. Ιωάννης της 

Κρονστάνδης, «Οι Μακαρισμοί»). Μάλιστα, στη δέκατη Τρίτη ομιλία του στη Β΄ προς 

Κορινθίους Επιστολή τονίζει ότι «η ελεημοσύνη δε συνίσταται μόνο στο να δίνεις χρήματα, αλλά 

και στο να τα δίνεις με αίσθημα χριστιανικής συμπάθειας. Όταν κάνεις το καλό πρέπει να έχεις 

χαρά και όχι θλίψη ή γογγυσμό». «Ελεημοσύνη δε σημαίνει απλά το να δίνεις χρήματα», λεει ο 

άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος στην Α΄ Ομιλία στην προς Φιλιππησίους Επιστολή, «αλλά να το 

κάνεις με ζήλο, με χαρά, με ένα αίσθημα ευγνωμοσύνης προς το πρόσωπο που δέχεται τη 

δωρεά σου. Αν κάποιος δε δίνει με τέτοια διάθεση, θα ήταν καλύτερα να μην έδινε τίποτα, γιατί 

τότε αυτό που δίνει δεν είναι ελεημοσύνη αλλά ανώφελο και άχρηστο έξοδο». Τέλος, σύμφωνα 

με την ρήση του άγιου Γρηγορίου του Θεολόγου, «δεν πρέπει να λογαριάζουμε πως κάνουμε 

κάτι σπουδαίο όταν δίνουμε ελεημοσύνη, αλλά ότι είμαστε διαχειριστές των αγαθών του Θεού». 

«Άλλωστε», πρεσβεύει ο άγιος Γρηγόριος «ότι ποτέ κανείς δε θα γίνει τόσο γενναιόδωρος όσο 

ο Θεός» (άγ. Ιωάννης της Κρονστάνδης, « Οι Μακαρισμοί»). 



8. Η ΕΛΕΗΜΟΣΥΝΗ ΣΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΜΑΣ: 

Στην εποχή μας, έστω κι αν η κρατική μέριμνα προς τους πάσχοντες και τους αδύνατους είναι 

νομοθετημένη και κεκτημένο δικαίωμα των πολιτών, δεν παύει να είναι αναγκαία η αρωγή της 

Εκκλησίας, των χριστιανών, των εθελοντών, στα θέματα αυτά. Εξ άλλου αυτοί που πονούν και 

υποφέρουν, αυτοί που στερούνται και κακοπαθούν, δύσκολα αναπαύονται με την απροσωπία 

και αυστηρότητα του γράμματος του νόμου. Επομένως, τους είναι απαραίτητο το τρυφερό χάδι 

και ο ενθαρρυντικός λόγος της χριστιανικής αγάπης. 

8. 1. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΑ:  

8. 2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ: 

Στόχος των Κοινωνικών Ιατρείων είναι να μπορούν να προσέρχονται δωρεάν όλοι οι άνεργοι, οι 

χαμηλόμισθοι, οι συνταξιούχοι και τα παιδιά για να λαμβάνουν ιατρική περίθαλψη, από ιατρούς 

που προσφέρουν αφιλοκερδώς τις υπηρεσίες τους. 

9. ΟΛΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ: 

Σύμφωνα με τον Αββά Δωρόθεο κανένας δεν μπορεί να πει: «Είμαι φτωχός, με τι να κάνω 

ελεημοσύνη; Διότι, αν δεν μπορείς να δώσεις όσα οι πλούσιοι βάζουν στο θησαυροφυλάκιο του 

Ναού, τότε δώσε δύο λεπτά. Δεν έχεις ούτε τόσα; Έχεις όμως δυνάμεις και μπορείς να ελεήσεις 

τον άρρωστο με τις υπηρεσίες σου. Δεν μπορείς ούτε αυτό; Μπορείς με τον καλό σου λόγο να 

παρηγορήσεις τον αδελφός σου. Υπόθεσε πως με τον λόγο δεν μπορείς να δείξεις έλεος. 

Μπορείς, όμως, αν θυμώσει μαζί σου ο αδελφός σου, να τον βοηθήσεις αντέχοντάς τον την 

ώρα της ταραχής. Και αντί να του πεις μια κουβέντα και τον ταράξεις περισσότερο, μπορείς να 

σωπάσεις και να ελεήσεις την ψυχή του. Μπορείς ακόμη αν αμαρτήσει εις βάρος σου ο 

αδελφός σου να τον ελεήσεις και να του συγχωρέσεις την αμαρτία του για να συγχωρεθείς και 

εσύ από τον Θεό. Μπορεί, λοιπόν, να μην έχεις με τι να ελεήσεις το σώμα του συνανθρώπου 

σου, αλλά ελεείς την ψυχή του. Επομένως, κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι δεν μπορεί να 

κάνει ελεημοσύνη. Ο καθένας μπορεί, ανάλογα με τις δυνατότητες και την κατάσταση, στην 

οποία βρίσκεται...» (Το δόσιμο δεν μετριέται με το χρήμα, Αββά Δωροθέου). 

Θέσεις τις οποίες ενστερνίζεται και ο άγιος Ιωάννης της Κρονστάνδης, σύμφωνα με τα 

λεγόμενά του : «Μην περιφρονείς τον αδελφό σου, μη βιάζεσαι να τον προσπεράσεις σαν να 

ήταν κάτι ακάθαρτο και μολυσματικό. Είναι κι αυτός μέλος σου, μα η δυστυχία του τον έχει 

απομακρύνει. Δώσε έστω κι ένα λεπτό στο φτωχό. Σε εκείνον που έχει μεγάλη ανάγκη δε θα 

του φανεί καθόλου ένα ασήμαντο λεπτό, δε θα φανεί ούτε λεπτό στο Θεό αν έκανες ό,τι 

μπορούσες για να βοηθήσεις τον ανήμπορο και άπορο. Αν δεν μπορείς να δώσεις πολλά, 

δώσε την αγάπη και την συμπάθειά σου. Τίποτα δεν έχεις; Παρηγόρησε το δυστυχή άνθρωπο 

κλαίγοντας μαζί του. Για το δυστυχισμένο άνθρωπο είναι μεγάλο βάλσαμο όταν κάποιος 



συμμετέχει στη θλίψη του από τα βάθη της καρδιάς του...» (άγ. Ιωάννης της Κρονστάνδης, «Οι 

Μακαρισμοί»). 

Άλλωστε, πρώτος διδάξας ο Χριστός όταν μιλά για την αγάπη εννοεί την έμπρακτη, την 

ουσιαστική αγάπη. Εξάλλου η εφαρμογή της ενεργούς αγάπης θα αποτελεί το βασικό κριτήριο 

αξιολόγησής μας κατά τη Δευτέρα Παρουσία. «Ελάτε, θα ειπεί ο Χριστός, ελάτε οι ευλογημένοι 

του Ουράνιου Πατέρα μου να παραλάβετε την προορισμένη για σας από καταβολής κόσμου 

βασιλείαν∙ γιατί επείνασα και μου εδώσατε να φαω, εδίψασα και μου εδώσατε να πιω, ξένος 

ήμουν και με φιλοξενήσατε, ήμουν γυμνός και με εντύσατε, αρρώστησα και με επισκεφθήκατε, 

ήμουν στη φυλακή και ήρθατε να με δείτε »(Μτθ. 25, 34 - 36). 

10. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: 

Πράγματι, μονάχα με τη σύσσωμη προσπάθεια όλων, κληρικών και πιστών, μπορεί να 

στηριχτεί και να ανακουφιστεί το πονεμένο μέλος του σώματος του Χριστού, χωρίς διακρίσεις 

και διαχωρισμούς, τούτους τους αδυσώπητους καιρούς. 

11 . ΕΠΙΛΟΓΟΣ: 

Μακάριοι όσοι γαλουχήθηκαν και ενσυνείδητα εφάρμοσαν τις βουλές του Κυρίου και των 

Πατέρων της Εκκλησίας. Τότε ο Κύριος θα τους προσκαλέσει στη δική του αιώνια βασιλεία: 

«Δεύτε οι ευλογημένοι του Πατρός μου κληρονομήσατε την ητοιμασμένην υμίν βασιλείαν∙ 

επείνασα γαρ και εδώκατέ μοι φαγείν» (Μτθ. 25, 31 - 46). 

Λαζάρω Παναγιώτου, Αναστάσιος Νικολάου 
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