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Ὁ ἱερός Χρυσόστομος καταγγέλλει τήν ἀμέλεια τῶν γονέων

« ... Δ έ ν  ε ἶ ν α ι  ἂ λ λ η  ἡ  α ἰ τ ί α  τ ῆ ς  δ ι α σ τ ρ ο φ ῆ ς  τῶν παι-
διῶν, παρά μόνον ἡ μανία τῶν γονέων γιά τά βιοτικά προβλήματα. 
Ἐπειδή οἱ γονεῖς ἀποβλέπουν μόνο σ΄αὐτά καί θεωροῦν κατώτερα τά 
πνευματικά προβλήματα τῶν παιδιῶν, ἀναγκάζονται νά παραμελοῦν 
τά παιδιά τους καί τήν ψυχική τους καλλιέργεια... Διά τοῦτο ἒχουν 
γίνει τά ἂνω κάτω. Καί αὐτούς πού δέν τούς παιδαγωγοῦν οἱ γονεῖς, 
τούς τιμωροῦν οἱ νόμοι τῆς πολιτείας... Καί ὃταν ἀκόμη τακτοποιοῦμε 
ὃλες τίς ὑποθέσεις μας τέλεια, ἀμελοῦμε ὃμως τή σωτηρία τῶν παι-
διῶν μας, θά τιμωρηθοῦμε πολύ αὐστηρά ἀπό τόν Θεό».



Ο Ι Κ Ο Γ Ε Ν Ε Ι Α  -  Π Α Ι Δ Ε Ι Α  -  Π Α Τ Ρ Ι Δ Α

Όταν εξήλθε στο δημόσιο βίο Του, 

ο Ιησούς, μετά τη βάπτισή Του στον 

Ιορδάνη, βαδίζοντας παράλια στη 

λίμνη της Γεννησαρέτ, συνάντησε 

πρώτα τους αδελφούς Πέτρο και 

Ανδρέα και έπειτα τους αδελφούς 

Ιάκωβο και Ιωάννη και τους κάλε-

σε να Τον ακολουθήσουν. «Δεῦτε 

ὀπίσω μου καί ποιήσω ὑμᾶς ἁλιεῖς 

ἀνθρώπων», τους είπε (Ματθ. δ, 

19).

Οι τέσσερις αυτοί ψαράδες Τον 

ακολούθησαν με προθυμία, εγκα-

ταλείποντας την εργασία και τους 

συνεργάτες τους. Ο Χριστός κά-

λεσε κατόπιν και τους υπόλοιπους 

μαθητές Του, και έτσι απαρτίστηκε 

η συντροφιά των Δώδεκα, οι οποί-

οι ενωμένοι πνευματικά παρέμεναν 

κοντά στον Διδάσκαλο.

Στους μαθητές Του εξήγησε αρ-

γότερα ο Ιησούς, πώς τους αντι-

λαμβάνεται. «Ὑμᾶς δέ εἲρηκα 

φίλους, - τους είπε -  ὃτι πάντα 

ἃ ἢκουσα παρά τοῦ πατρός μου 

ἐγνώρισα ὑμῖν. Οὐκέτι ὑμᾶς λέγω 

δούλους, ὃτι ὁ δοῦλος οὐκ οἶδε 

τί ποιεῖ αὐτοῦ ὁ κύριος» (Ιωάν. ιε, 

15). «Σας έχω φίλους, αφού όλα 

όσα άκουσα από τον πατέρα μου 

σας τα εγνωστοποίησα, επειδή σας 

θέλω συνεργάτες για να συνεχίζε-

τε το έργο μου. Δεν σας ονομάζω 

δούλους, γιατί ο δούλος δεν ξέρει 

τι κάνει ο Κύριός του». 

Ο Χριστός, γενικότερα, προς 

όλους τους ακροατές Του, επι-

σήμανε τη σημασία που έχουν οι     

ΣΥΜΠΝΟΙΑ: Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ 
ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

                                                            

του Αρχιμ. Xρ. Γ. Κωνσταντοπούλου
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συντροφιές μεταξύ των οπαδών 

Του. Και υπέδειξε ως απαραίτητο 

αυτόν τον τρόπο ζωής, για να βρί-

σκεται πάντοτε και Αυτός ανάμεσά 

τους. Τους τόνισε:

«Ἐάν δύο ὑμῶν συμφωνήσωσιν 

ἐπί τῆς γῆς περί παντός πράγμα-

τος οὗ ἐάν αἰτήσωνται, γενήσεται 

αὐτοῖς παρά τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν 

οὐρανοῖς. Οὗ γάρ εἰσι δύο ἢ τρεῖς 

συνηγμένοι εἰς τό ἐμόν ὂνομα, ἐκεῖ 

εἰμι ἐν μέσω αὐτῶν» (Ματθ. ιη, 19 

- 20). «Αλήθεια σας λέγω πως εάν 

δύο από σας συμφωνήσουν επί της 

γης για κάθε πράγμα που θα ζητή-

σουν στην προσευχή τους, θα γίνει 

τούτο εις αυτούς από τον Πατέρα 

μου, που είναι εις τους ουρανούς. 

Διότι, όπου είναι δύο ή τρεις συγκε-

ντρωμένοι στο όνομά μου, εκεί θα 

είμαι και εγώ ανάμεσά τους».

Ο ιερός Χρυσόστομος διευκρινί-

ζει επιπλέον, ποιος ακριβώς πρέπει 

να είναι ο σκοπός της συνάθροισης 

των πιστών: «Διά τάς ἐμάς ἐντολάς 

καί μή δι' ἑτέραν αἰτίαν», υπογραμ-

μίζει.

Kαι ο Μ. Βασίλειος λέει: «Ἐπειδή 

οἱ μή ἀξίως τῆς κλήσεως μηδέ πρός 

τό θέλημα τοῦ Κυρίου συνηγμένοι, 

κἂν ἐπί τό αὐτό συνῆχθαι δοκῶσιν 

ἐν ὀνόματι Κυρίου, ἀκούουσι: "Τί 

μέ καλεῖτε, Κύριε, καί οὐ ποιεῖτε ἃ 

λέγω;"». 

Η καθημερινή ζωή των πρώτων 

χριστιανών ήταν υποδειγματική. Ο 

μεταξύ τους σύνδεσμος ήταν ιδεώ-

δης. Στην εδραίωση της πίστης των 

Χριστιανών της πρωτοχριστιανικής 

εποχής συνέβαλλε πολύ και η με-

ταξύ τους επικοινωνία. 

Η συντροφικότητα ήταν υποχρέ-

ωση για τους πρώτους χριστιανούς 

και αποτελούσε ένα μυστικό της 

δύναμής τους. Συνεχίστηκε, όμως, 

και μετά την πρωτοχριστιανική επο-

χή με την μορφή των «κοινοβίων», 

δηλαδή των συνάξεων με συγκα-

τοίκηση, που αρχικά αποτελούνταν 

από ολόκληρες οικογένειες. Στα-

διακά διαμορφώθηκαν σε ξέχωρα 

για τους άνδρες και τις γυναίκες 

«Χριστιανικά Κοινόβια». Και λει-

τουργούσαν παράλληλα με τον 

ΣΥΜΠΝΟΙΑ: Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ
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Ενοριακό θεσμό, υπό την διαποί-

μανση των Επισκόπων των τοπικών 

Εκκλησιών. 

* * *

Οι πιστοί της πρωτοχριστιανικής 

Εκκλησίας είχαν ομοφροσύνη, 

σύμπνοια και αδιάσπαστη ενότητα 

μεταξύ τους. 

Η αρχαία Εκκλησία φαινόταν σαν 

να ζωογονείται με μια ψυχή και μια 

καρδιά, καθώς βασικό γνώρισμα 

των χριστιανών ήταν η μεταξύ τους 

ανιδιοτέλεια. «Ἦν αὐτοῖς ἃπαντα 

κοινά».

Είχαν βέβαια και οι πρώτοι χρι-

στιανοί τις περιουσίες τους,  με τις 

οποίες είχαν συνδέσει ως τώρα τη 

ζωή τους. Αλλά αποξενώθηκαν από 

αυτές με την ένταξή τους στην χρι-

στιανική κοινότητα. Παύουν πλέον 

να θεωρούν αυτά ως ατομική τους 

ιδιοκτησία. Αντιλαμβάνονταν ότι τα 

υλικά αγαθά τούς τα είχε δώσει ο 

Θεός για να εξυπηρετούν και το 

σύνολο των πιστών. Αξιοθαύμαστο 

παράδειγμα ανιδιοτέλειας! Είχαν 

σβήσει από την ψυχή το ατομικό 

συμφέρον.  Εμιμούντο την ανιδι-

οτέλεια Εκείνου, όστις «ἦλθε δι-

ακονῆσαι καί δοῦναι τήν ψυχήν 

Αὐτοῦ λύτρον ἀντί πολλῶν». (Ματθ. 

κ΄, 28)

* * *

Στην οικογένεια, όταν υπάρχει κά-

ποια αιτία που εμποδίζει την ενότη-

τα να πάρει τη θέση της μεταξύ των 

μελών, η αιτία αυτή συνήθως είναι 

η ιδιοτέλεια.  Η οικογένεια δεν 

μπορεί έτσι να γνωρίσει την χαρά 

της ομόνοιας. Ο πατέρας θέλει τα 

δικά του. Η μητέρα, το ίδιο. Τα 

παιδιά θέλουν και αυτά να ζήσουν 

με το δικό τους τρόπο. Όλοι προ-

σπαθούν, φανερά ή και κρυφά, τις 

περισσότερες φορές, να μαζέψουν 

για τον εαυτό τους όσα πιο πολλά 

μπορούν. Το ατομικό συμφέρον 

πρυτανεύει. Φυγαδεύεται η οικογε-

νειακή γαλήνη. 

Αλλά η εκρίζωση του αθεμίτου 

συμφέροντος δεν είναι κάτι που 

θεραπεύεται με τους νόμους της 

πολιτείας. Εξαρτάται από την εσω-

τερική κατάσταση του ανθρώπου, 

ΣΥΜΠΝΟΙΑ: Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ
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τις πεποιθήσεις και το πιστεύω του, 

που με αυτά συντονίζει την εσωτε-

ρική και την εξωτερική ζωή του.

Οι ανθρώπινοι νόμοι δεν θερα-

πεύουν την ψυχή. Μπορεί να φο-

βίζουν μερικούς και να προλαμβά-

νουν κάποιες παρανομίες. Βέβαια, 

μας χρειάζονται οι νόμοι, όπως 

έχουν σήμερα τα πράγματα στην 

Κοινωνία. Αλλά ας μην απατώμε-

θα. Μην περιμένουμε από τους 

νόμους της πολιτείας τη θεραπεία 

του ηθικού κακού, δηλαδή την 

εξάλειψη της ιδιοτέλειας και της 

αδικίας. Το πάθος του ατομισμού 

θα εξακολουθεί να υπάρχει στην 

ψυχή. Μόνον με την  ανιδιοτέλεια 

και την χριστιανική αγάπη μπορεί 

να εμπεδωθεί η ειρήνη στο άτομο 

και στην Κοινωνία. Αυτά τα στοι-

χεία αποτελούν εγγύηση, ώστε να 

προκύψουν αποτελέσματα ηθικά 

και υλικά. Ο Χριστός είναι η δύνα-

μη που ενώνει. Όλα τα άλλα, χωρίς 

Χριστό, είναι ματαιοπονία. 

Σε αυτές τις θεόσδοτες αρετές κα-

λούνται όλοι οι χριστιανοί να έχουν 

μέρος. Ενδείκνυται να αντικρίζουμε 

τον συνάνθρωπο - μικρό ή μεγάλο 

- με φιλαδελφία. Να προσέχουμε 

τη γνώμη του και να υποχωρούμε, 

εκεί που έχει δίκιο. 

Σήμερα, με τον πολιτιστικό απο-

χρωματισμό από τις ξένες επιρροές 

και με την καταλυτική προπαγάνδα, 

έχουν χαθεί όλα σχεδόν τα θετικά 

στοιχεία της παραδόσεώς μας. Δεν 

παρουσιάζουμε πνευματικό ανέ-

βασμα. Έχουμε πάρει στροφή και 

κάθοδο προς τα γήινα.

Ανήσυχος παρουσιάζεται ο σύγ-

χρονος άνθρωπος μπροστά στα δύ-

σλυτα κοινωνικά προβλήματα. Το 

άγχος τον καταπιέζει. Στον ταραγ-

μένο κόσμο που ζούμε, η φθορά 

των συνειδήσεων είναι χαρακτηρι-

στικό των καιρών μας. Γύρω μας, η 

πολιτική και η πνευματική ηγεσία, 

παραμελώντας το χρέος της, αφή-

νει να προχωρεί ανεμπόδιστα ο 

ιδεολογικός αποπροσανατολισμός 

του λαού μας.

Πώς μπορεί, εν προκειμένω, να 

προφυλαχθεί σήμερα η οικογέ-

ΣΥΜΠΝΟΙΑ: Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ
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νεια; Οι γονείς πρέπει να συνειδη-

τοποιήσουν ότι, σ' αυτές τις κρίσι-

μες ημέρες, έχουν απομείνει για 

την οικογένειά τους, οι μοναδικοί 

παιδαγωγοί, χωρίς συμπαράσταση. 

Αυτοί θα είναι, πλέον, οι κύριοι με-

ταλαμπαδευτές των χριστιανικών 

ιδανικών και ειδικότερα των βαθυ-

τέρων μεταφυσικών πεποιθήσεων. 

Βασικό στοιχείο της αγωγής είναι η 

καλλιέργεια του αγωνιστικού φρο-

νήματος. Το παιδί πρέπει να θωρα-

κίζεται στην οικογένεια με πνευμα-

τικό οπλισμό, ώστε να αμύνεται και 

ν' αντιπαλαίει προς την περιρρέου-

σα κοινωνική διαφθορά. 

Η εγκράτεια, στους αχαλίνωτους 

καιρούς μας, είναι ένα άθλημα 

ηρωικό και σωτήριο. Έχουμε χρέ-

ος να οδηγούμε στο δρόμο αυτό τα 

παιδιά. Ακαταγώνιστο όπλο είναι η 

φλόγα της πίστης, που εκφράζεται, 

κυρίως, μέσα στη λατρευτική ζωή 

της Εκκλησίας. Παρ' όλα αυτά, τα 

αρνητικά ρεύματα της εποχής μας 

είναι πολύ ισχυρά. 

 Η συνειδητοποίηση, από μέρους 

των γονέων, των μεγάλων δυσκο-

λιών που παρουσιάζει σήμερα η οι-

κογενειακή αγωγή κατά την εφαρ-

μογή της αποτελεί και την προϋ-

πόθεση της επιτυχίας τους. Μόνον 

όταν το συνειδητοποιήσουν αυτό 

οι γονείς θα αφιερώνουν τις δυνά-

μεις τους στο μεγάλο αυτό έργο της 

αγωγής.

Απομένει μόνον ένας παράγο-

ντας που μπορεί να συντελέσει στο 

ξεπέρασμα του υλιστικού κλοιού 

και να οδηγήσει στην επιτυχία του 

προορισμού της χριστιανικής οικο-

γένειας. Και ο παράγοντας αυτός 

είναι - επιγραμματικά - η δύναμη 

που μπορεί να πηγάζει από τη συ-

σπείρωση και τη συντροφικότητα 

μεταξύ των χριστιανικών οικογενει-

ών της εποχής μας. Θα το δούμε 

αυτό στη συνέχεια αναλυτικότερα.

(Θα συνεχίσουμε.)

ΣΥΜΠΝΟΙΑ: Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ



Πολλά είναι τα κακώς κείμε-
να στη σύγχρονη ελληνική 

πραγματικότητα. Για τα περισσότερα, 
όμως, απ' αυτά υπάρχει η εύκολη δι-
καιολογία της μακρόχρονης τουρκο-
κρατίας, που άφησε κατάλοιπα στο 
χαρακτήρα των Ελλήνων. 
Αυτό, όμως, το βολικό άλλοθι κα-

ταρρίπτεται από παραδείγματα αξιο-
θαύμαστης συνεργασίας, προοδευ-
τικότητας και ευημερίας, τα οποία 
πέτυχαν οι Έλληνες ακριβώς στα 
χρόνια της Τουρκοκρατίας. Το παρά-
δειγμα του Συνεταιρισμού των Αμπε-
λακίων της Θεσσαλίας αποτελεί όχι 
μόνο ελληνική αλλά και παγκόσμια 
πρωτοπορία, αφού εκεί θεμελιώθηκε 
ο πρώτος σύγχρονος συνεταιρισμός 
του κόσμου.
Η «Συντροφία και Αδελφότης των 

Αμπελακίων», με καταστατικό ιδρύ-
σεως του 1780, κατόρθωσε να οργα-
νώσει τους εμπόρους και βιοτέχνες 
των 22 χωριών του Κίσαβου, στην 
κοιλάδα των Τεμπών, και πέτυχε να 
φτάσει στην κορυφή της Ευρωπαϊκής 
αγοράς με τα εξαιρετικής ποιότητας 
ερυθρά βαμβακερά νήματα που πα-

ρήγε και διακινούσε. Οι κλιματολο-
γικές συνθήκες και η ποιότητα των 
υδάτων των Τεμπών έδιναν στη βαφή 
των νημάτων μοναδική αντοχή και 
στιλπνότητα, που κανένα ευρωπαϊκό 
εργοστάσιο δεν μπορούσε να πετύ-
χει. Τα προϊόντα του συνεταιρισμού 
ήταν ανάρπαστα στις Ευρωπαϊκές 
αγορές και οι ικανότατοι αντιπρό-
σωποι της «Συντροφίας» είχαν γίνει 
πανίσχυροι, από τη Σμύρνη και την 
Οδησσό μέχρι το Λονδίνο και το Αμ-
βούργο.
Η ευημερία των μελών του συνεται-

ρισμού ανέβασε ακόμη περισσότερο 
την ήδη ανεπτυγμένη πνευματική 
ζωή της περιοχής των Αμπελακίων. 
Ιδρύθηκαν σχολεία και βιβλιοθήκες, 
χτίστηκαν θαυμάσιες εκκλησίες, δη-
μιουργήθηκαν ασφαλιστικά ταμεία 
για τους ανήμπορους για εργασία. 
Επίσης νοσοκομεία, ιατρεία, ακόμη 
και εργαστήρια πειραματικής φυσι-
κής.
Οι ξένοι παρατηρητές, όπως ο Γάλ-

λος πρόξενος Μπωζούρ, περιγρά-
φουν με θαυμασμό τα επιτεύγματα 
των Αμπελακιωτών: «Ποτέ άλλοτε», 

Α Μ Π Ε Λ Α Κ Ι Α : 
Ο ΠΡΩΤΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

του Αρχιμ. Ιουστίνου Δ. Μαρμαρινού,
Δ/ντού Θρησκευτικού ΓΕΝ
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γράφει ο Μπωζούρ, «συνεταιριστι-
κή οργάνωση δε βασίστηκε πάνω 
σε στερεότερες οικονομικές αρχές, 
ποτέ άλλοτε λιγότερα χέρια δεν ανέ-
λαβαν να διευθύνουν ένα τόσο μεγά-
λο όγκο οικονομικών εργασιών και 
υποθέσεων. Τα πάντα κανονίσθη-
καν και υπολογίσθηκαν με σοφία, η 
οποία δεν είχε ποτέ όμοιό της».
Η επιτυχία και προκοπή της Αδελ-

φότητας ή Συντροφίας των Αμπε-
λακίων στηριζόταν στην υπεύθυνη 
και δημιουργική συμμετοχή όλων 
των μελών, ανδρών, γυναικών και 
παιδιών ακόμη. Όσοι εργάζονταν 
στην παραγωγή και διακίνηση των 
προϊόντων, συμμετείχαν στη Γενική 
Συνέλευση των μελών του συνεται-
ρισμού, που ήταν το κυρίαρχο σώμα 
και έπαιρνε αποφάσεις για την δι-
αχείριση, ανάπτυξη και πορεία της 
αδελφότητος, ακόμη και αποφάσεις 
για την κοινωνική και πνευματική 
ζωή του τόπου.
Η απορία, όμως, που δεν μπόρε-

σαν οι ξένοι παρατηρητές να λύσουν 
ήταν το, πώς οι πρώην εριστικότατοι 
και ισχυρογνώμονες κάτοικοι της 
περιοχής μπόρεσαν να συμφωνή-
σουν και να συνεργαστούν σε τόσο 
υγιείς βάσεις και με τόση επιτυχία. 
Οι προσεκτικοί μελετητές, όμως, του 

ιδρυτικού καταστατικού της αδελφό-
τητος δεν δυσκολεύονται να διακρί-
νουν πίσω από τις οικονομικές και 
εμπορικές επιτυχίες την ύπαρξη μιας 
ισχυρότατης πνευματικής βάσης, που 
επέτρεψε το οικονομικό αυτό θαύ-
μα. Από τους ιδρυτές και εμπνευστές 
του συνεταιρισμού ήταν ο επίσκοπος 
Πλαταμώνος Διονύσιος. Καταγόμε-
νος από την Καστοριά, γνώριζε το 
έργο των εκεί συντεχνιών των γουνα-
ράδων και κατόρθωσε να θέσει σαν 
αρχές του συνεταιρισμού τις ηθικές 
και κοινωνικές αρχές του Ευαγγελί-
ου. Η συχνή αναφορά αγιογραφικών 
χωρίων στο καταστατικό του συνεται-
ρισμού όπως το «οὗ γάρ εἰσι δύο ἢ 
τρεῖς συνηγμένοι εἰς τό ἐμόν ὂνομα, 
ἐκεῖ εἰμι ἐν μέσω αὐτῶν» (Ματθ. ιη΄, 
20), καθώς και η έντονη φιλανθρω-
πική και ανθρωπιστική δράση του βε-
βαιώνουν πως βάση της Αδελφότητος 
δεν ήταν το ατομικό συμφέρον και η 
εκμετάλλευση αλλά η κοινή προκο-
πή και η χριστιανική αλληλεγγύη. 
Αν, λοιπόν, αυτά τα θαυμάσια κα-

τόρθωσε η χριστιανική πίστη και 
οξυδέρκεια των Ελλήνων κάτω από 
τον Τουρκικό ζυγό, δεν θα μπορού-
σε και σήμερα να κάνει θαύματα, αν 
βρίσκονταν πνευματικοί ηγέτες για 
να εμπνεύσουν, όπως τότε;

ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ: Ο ΠΡΩΤΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ



Πολλοί Έλληνες και ξένοι μελέτη-
σαν και έγραψαν για τα Αμπελά-

κια, τη μικρή κωμόπο-
λη της Θεσσαλίας, και 
τον περίφημο Συνε-
ταιρισμό της. «Παγκο-
σμίως, είναι γνωστόν 
και σεβαστόν», λέει ο 
Μπουλανζέ, «το όνομα 
του μικρού παρά την 
κοιλάδα των Τεμπών 
έναντι του Ολύμπου 
ιδιορρύθμου συνοι-
κισμού». Άλλος με 
περισσότερο ενθουσι-
ασμό και άλλος με επι-
στημονική αντικειμενικότητα, μίλησαν 
για το παράξενο φαινόμενο αυτής της 
σύντομης έκρηξης και ακτινοβολίας, 
που λέγεται ακμή των Αμπελακίων 
ανάμεσα στο 1780 και 1835. Ο Γεώρ-
γιος Φιλάρετος εκθειάζει το φαινόμε-
νο ως κόσμημα ιστορικό: «Η Ελλάς ου 
μόνον ελευθέρα αλλά και δούλη έτι 
έδωκεν εις την Δύσιν διδάγματα περί 
θεσμών, των οποίων η μελέτη απησχό-
λησε τους σοφοτέρους άνδρας από της 
εποχής του Πλάτωνος». 

Ο Κ. Κουκκίδης, από τους πρώτους 
και αυτός μελετητές, προχωρεί ακόμα 
περισσότερο: «Η Συντροφία των Αμπε-

λακίων -  έτσι ονομαζόταν ο Συνεται-
ρισμός - σύμφωνα με τη νομική, κοι-

νωνική και οικονομική 
έννοιά της κατέχει όλα 
τα διακριτικά γνωρί-
σματα του συνεργα-
τισμού, όπως αυτά 
καθιερώθηκαν από τη 
νεότερη επιστήμη. Τα 
Αμπελάκια υπήρξαν 
μια αληθινή εστία, απ' 
όπου ακτινοβόλησε το 
πνεύμα αυτό, άξιο να 
τύχει της προσοχής 
του ενδιαφερομένου 
κόσμου και εκείνων 

που ζητούν λύσεις συγχρόνων προ-
βλημάτων και θέλουν να τις στηρίξουν 
επάνω σε ελληνικά δεδομένα». 

Ήδη οι κουβέντες αυτές περί θεσμών 
και λύσεων συγχρόνων προβλημάτων 
μάς προδιαθέτουν και μας κάνουν να 
περιμένουμε ν' ακούσουμε κάτι πολύ 
σημαντικότερο απ' την ανάπτυξη ενός 
γνωστού σχήματος οικονομικού Συνε-
ταιρισμού.

Κοινωνικές ιδέες
Και πράγματι, η ακμή των Αμπελακί-

ων ακολούθησε μια απλή, ενστικτώδη 
σχεδόν πορεία - αφού δεν στηρίχθηκε 

Η ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ ΚΑΙ Η ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΤΩΝ 
ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ

της Βασ. Σολωμού - Ξανθάκη

«Τα Αμπελάκια. 1780»
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σε κάποια θεωρία - αλλά ταυτόχρονα 
πάρα πολύ δύσκολη: Αυτήν της χαλι-
ναγώγησης των κοινωνικών αντιθέ-
σεων χάρη στη δύναμη της ένωσης, 
με αποτέλεσμα τη δημιουργία της οι-
κονομικής βάσης πάνω στην οποία 
εδραιώθηκαν οι ανθρώπινες σχέσεις 
και έκαναν αυτούς τους κατοίκους ξε-
χωριστούς. Γιατί, γύρω στα 1780, όταν 
συντάχθηκε και το πρώτο καταστατικό 
του Συνεταιρισμού, και ενώ ο Θεσ-
σαλικός Κάμπος βογκούσε από την 
καταπίεση των μπέηδων, στα ορεινά 
Αμπελάκια του Κισάβου άρχισε ν' αν-
θοφορεί η κοινωνική ιδέα, το συλλο-
γιστικό παραγωγικό πνεύμα και η αξία 
του πολιτισμού. 

Αλλά, ας δούμε σε ποια οικονομική 
βάση στηρίχθηκε αυτή η ιδανική ανά-
πτυξη. Στα Αμπελάκια ευδοκιμεί ένα 
φυτό, το ριζάρι, επίσημα «ερυθρόδα-
νον». Με το ριζάρι βάφανε κόκκινα 
ανεξίτηλα νήματα. 

Οι Αμπελακιώτες πέτυχαν μίαν εξει-
δίκευση στις βαφές, γιατί μαζί με το ρι-
ζάρι χρησιμοποιούσαν γαστρικά ζωικά 
υγρά, επίσης ένα υλικό, το κάλι, κα-
τάλληλα αλκαλούχα νερά της περιοχής 
- άγνωστο τι άλλο έβαζαν μέσα - πά-
ντως, φαίνεται να υπήρχε ένα μυστικό 
στην όλη σύνθεση. Με την εμπειρία, 
λοιπόν, αυτή στις βαφές των κόκκινων 
νημάτων αναπτύχθηκαν, όπως σε πολ-
λά άλλωστε μέρη της Ελλάδας, μικρές 
οικογενειακές βιοτεχνίες, που ως ένα 
σημείο δεν παρουσιάζουν τίποτα το 
εξαιρετικό για να τις μνημονεύσουμε.

Το εξαιρετικό επικεντρώνεται στην 
ταυτόχρονη συνειδητοποίηση από όλες 

αυτές τις οικιακές βιοτεχνίες ότι η βαφή 
τους με το περίφημο ριζάρι άστραφτε, 
κοκκινοβολούσε, θάμπωνε με την 
ομορφιά της και ήταν περιζήτητη στις 
αγορές της γύρω περιοχής. Και βέβαια 
ανάρπαστη και από τους Τούρκους για 
τα φέσια τους. Ποιο, λοιπόν, θα ήταν 
το επόμενο βήμα; Να αναπτυχθεί η τέ-
χνη της βαφικής όχι μόνο για περιφε-
ρειακή κατανάλωση, αλλά να επεκτα-
θεί το εμπόριο των κόκκινων νημάτων 
σε ακτίνα, όσο το δυνατόν ευρύτερη. 
Ταυτόχρονα να ισχυροποιηθεί το κέ-
ντρο διακίνησης, να αξιοποιήσει στο 
έπακρο την κοινοτική οργάνωση που 
υποβοηθούσε το οθωμανικό φορολο-
γικό σύστημα, να παρουσιάζει δηλαδή 
τελικά εικόνα ενιαίου μετώπου. 

Σίγουρα ούτε οι ίδιοι οι Αμπελακιώτες 
δεν θα το είχαν φανταστεί πως η ακτί-
να του εμπορίου τους, στην ώρα της 
πιο μεγάλης ακμής, θα έφτανε μέχρι 
την Κωνσταντινούπολη, τη Σμύρνη, τη 
Βιέννη, την Τεργέστη, το Άμστερνταμ. 

Η μεγάλη ζήτηση, όπως ήταν φυσικό, 
απαιτούσε ραγδαία αύξηση της παρα-
γωγής. Το ριζάρι στα μικρά στενόχω-
ρα χωράφια του ορεινού χωριού δεν 
επαρκούσε, ούτε το βαμβάκι του κοντι-
νού κάμπου. Άρχισε, λοιπόν, το εμπό-
ριο για την προμήθεια πρώτων υλών. 
Ριζάρι κι άλλο, κι άλλο εκτός από το 
ντόπιο και της κοιλάδας των Τεμπών. 

Οι Αμπελακιώτες έτρεχαν να το περι-
μαζέψουν απ' όπου άκουγαν ότι φύε-
ται άφθονο, ακόμα κι απ' τον κάμπο 
των Σάρδεων. Το ίδιο γινόταν και με 
το βαμβάκι που το προμηθεύονταν σε 
μεγάλες ποσότητες από τον Τύρναβο, 

Η ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ ΚΑΙ Η ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ
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τις Σέρρες και τη Σμύρνη. 
Για να αντεπεξέλθουν σ' αυτόν τον 

αναπάντεχο παραγωγικό οργασμό, 
και πολύ πριν από το 1780, βρίσκουμε 
στα Αμπελάκια οικογένειες 2 και 3 και 
5 μεταξύ τους συνεταιρισμένες, με την 
ονομασία «Συντροφίες» ή «Αδελφότη-
τες». Έχουμε δηλαδή κιόλας ένα προ-
ηγούμενο, μια συνεταιριστική προετοι-
μασία. Οπότε, το 1780, συλλαμβάνεται 
η απίθανη ιδέα: να συνενωθούν όλες 
οι μικρές Συντροφίες σε μία, που περι-
ελάμβανε με το κοινωνικοοικονομικό 
της πρόγραμμα όλη την κωμόπολη, 
6.000 περίπου ψυχές, άντρες, γυναί-
κες και παιδιά, ακόμη και επήλυδες, 
που κατέφθαναν εκεί με ζήλο να δου-
λέψουν και να συνεταιριστούν. 

Όπως καθαρά βλέπει κανείς, εμπνευ-
στής αυτού του εξαιρετικού φαινομέ-
νου δεν είναι κάποιος δεινός επιχει-
ρηματίας ή έμπορος ή θεωρητικός της 
ιδέας. Ψυχή και καρδιά και κινητήρια 
πνοή είναι η ίδια η ολότητα, η ομάδα. 

Βέβαια είναι γνωστός ως πρόεδρος 
του Συνεταιρισμού ο Γεώργιος Σβάρτς, 
όπως και άλλοι στο διοικητικό συμβού-
λιο, αλλά αυτοί πλέον αποτελούσαν τα 
εκτελεστικά όργανα ενός μηχανισμού, 
που σαν από θαύμα είχε πάρει τον δι-
αχρονικό δρόμο του. 

Τα άρθρα του Α΄ Καταστατικού του 
1780 μας εκπλήσσουν με την εκφρα-
στική τους ακρίβεια, την γνώση, την 
οργανωτικότητα και τις προοπτικές που 
ανοίγουν σ' ένα τόσο πρωτοποριακό 
σύστημα συλλογικής εργασίας. Μέσα 
από τα άρθρα αυτά, αλλά κι απ' την 
πλούσια αλληλογραφία, πληροφορού-

μαστε για τις μεθοδικές διαδικασίες της 
Συμμετοχής στην Κοινή Συντροφιά. 

Το κέρδος  από την εμπορία των κόκ-
κινων νημάτων έφτανε το 70 -100%. 
Κάθε χρόνο, όταν γινόταν η εκκαθά-
ριση, στη διανομή των πλεονασμάτων 
προηγούνταν το ποσό για φόρους 
στους Τούρκους - πλούσιο χαράτσι  
που εξασφάλιζε σχετική ελευθερία - το 
ποσό για την λειτουργία νοσοκομείων, 
γηροκομείων, μισθοδοσία γιατρών, 
ενίσχυση των ανίκανων για εργασία, 
για την Κοινωνική Πρόνοια δηλαδή 
και την Υγειονομική Περίθαλψη. Η 
όλη οργάνωση αποτελούσε πρόδρομο 
αδιαφιλονίκητο κι ίσως ανθρωπινό-
τερο του σημερινού συστήματος των 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Οι γιατροί 
ήσαν καταρτισμένοι σε ευρωπαϊκά Πα-
νεπιστήμια και συνήθως εφοδιασμένοι 
και με άλλα πτυχία ανθρωπιστικών επι-
στημών.

Η εκπαίδευση επίσης είχε την τύχη 
που της ταίριαζε ως βασική μέριμνα 
της Αδελφότητας, για την οποία απο-
σταζόταν από τα γενικά κέρδη ένα 
γερό κονδύλι. 

Από το ονομαστό «Ελληνομουσείο», 
που ιδρύθηκε από το 1749, δηλαδή 
ήδη από τις οικογενειακές αδελφότη-
τες, πέρασαν διδάσκαλοι του Γένους 
μεγάλου αναστήματος, όπως ο Γρηγ. 
Κωνσταντάς, ο Ευγ. Βούλγαρης, ο 
Κων/νος Κούμας, ο Άνθιμος Γαζής, κι 
ούτε λίγο ούτε πολύ, κατά την περίο-
δο της ακμής, συζητιόταν η ίδρυση στ'  
Αμπελάκια Πανεπιστημιακού Ινστιτού-
του, ευρωπαϊκού τύπου.

(βλ. «Επτά Ημέρες», 1995)

Η ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ ΚΑΙ Η ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ



Η κοσμολογία του Μ. Βασιλεί-

ου, του Γρηγορίου Νύσσης 

και των σχολιαστών και συνεχι-

στών τους συνιστά μία μόνο πτυχή 

της χριστιανικής κοσμολογίας, που 

θα μπορούσαμε να την ονομάσου-

με λογία.

Υποστηρίζεται από ανθρώπους 

με υψηλή μόρφωση και υψηλά 

αξιώματα στην Ανατολική και Δυτι-

κή Εκκλησία. Αυτή η κοσμολογία 

επιτρέπει την απρόσκοπτη διάδοση 

της αστρονομίας του Πτολεμαίου 

και των συνεχιστών του, στη διάρ-

κεια του Μεσαίωνα στη χριστιανική 

Ανατολή και Δύση.

Ο Μέγας Βασίλειος λόγω των Ελ-

ληνικών του σπουδών ήταν επη-

ρεασμένος από το κοσμολογικό 

μοντέλο του Πτολεμαίου που περι-

γράφεται στο έργο του «Υποθέσεις 

των πλανωμένων», όπου η γη και 

όλα τα ουράνια σώματα είναι σφαι-

ρικά και βρίσκεται στο κέντρο του 

σύμπαντος για λόγους συμμετρίας 

και αριστοτέλειας φυσικής, είναι δε 

πολύ μικρή και μπορεί να θεωρηθεί 

ως σημείο σε σχέση με τη σφαίρα 

των απλανών αστέρων. Γύρω από 

τη γη περιστρέφονται οι πλανήτες 

με την εξής σειρά: Σελήνη, Αφρο-

δίτη, Ερμής, Ήλιος, Άρης, Δίας, 

Κρόνος.

Το κέντρο κάθε πλανήτη αντιστοι-

χεί σ' ένα σημείο το οποίο κινείται 

πάνω σ' έναν κύκλο. Σε κάθε πλα-

νήτη αντιστοιχεί μία ουράνια σφαί-

ρα, επτά δηλαδή το σύνολο και μία 

όγδοη, αυτή των απλανών, η οποία 

περιστρέφεται γύρω από τη γη με 

ταχύτητα ίση με μία περιστροφή 

την ημέρα.

ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ
- Α -

του Ν. Κάτσα,
Εκπαιδευτικού
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Στα ίδια χρόνια που καθιερώθη-

κε η αστρονομία του Πτολεμαίου, 

στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία άρχισε 

να διαδίδεται η χριστιανική κοσμο-

λογία από το βιβλίο της Γενέσεως, 

όπου περιγράφεται το Σύμπαν έμ-

μεσα μέσω της δημιουργίας του 

από τον Θεό σε έξι ημέρες. 

Ο Μ. Βασίλειος, όπως και άλλοι 

λόγιοι Χριστιανοί, βρισκόταν μπρο-

στά σ' ένα δίλημμα. Έχοντας σπου-

δάσει φιλοσοφία στην Αθήνα έμα-

θε τις βασικές αρχές της Ελληνικής 

κοσμολογίας. Ουρανός σφαιρικός, 

γη σφαιρική και πολύ μικρή. Από 

την άλλη, το βιβλίο της Γενέσεως 

διδάσκει μια εντελώς διαφορετική 

κοσμολογία. Εκτός τούτου, στην 

εσχατολογία, που είναι η βασική 

αρχή της χριστιανικής θρησκείας, 

ο κόσμος μας οφείλει να έχει μια 

αρχή -  τη δημιουργία από το Θεό 

και ένα τέλος - τη δευτέρα Παρου-

σία. Μόνο ο κόσμος του Θεού μπο-

ρεί να είναι άφθαρτος και αιώνιος, 

γιατί αν ο υπερσελήνιος κόσμος 

είχε αυτές τις ιδιότητες, η δημιουρ-

γία θα ήταν εξίσου σημαντική με 

τον Δημιουργό.

Στις ομιλίες του περί κοσμολογί-

ας στην Καισάρεια ο Μ. Βασίλειος 

έθεσε περί το 370 τις βασικές αρ-

χές της χριστιανικής κοσμολογίας, 

οι οποίες ακολουθήθηκαν από την 

Ανατολική και τη Δυτική Εκκλη-

σία μέχρι περίπου τον 18ο αιώνα. 

Για το λόγο αυτό, το κείμενό του 

«Οι ομιλίες περί του εξαημέρου» ή 

απλώς «Εξαήμερος» γνώρισε με-

γάλη διάδοση και ενέπνευσε και 

πολλούς άλλους Θεολόγους, που 

έγραψαν κείμενα στα ελληνικά με 

το ίδιο θέμα, όπως ο αδελφός του 

Μ. Βασιλείου, Γρηγόριος Νύσσης, 

που έγραψε τον «Απολογητικό περί 

εξαημέρου».

Οι βασικές αρχές που προβάλλει 

ο Μ. Βασίλειος στην «Εξαήμερο» 

είναι οι εξής:

Ο Υπερσελήνιος κόσμος δεν εί-

ναι αιώνιος και άφθαρτος, αφού 

έχει αρχή και τέλος.

ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ  - Α -
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Η αιωνιότητα και αφθαρσία μετα-

φέρεται στον κόσμο του Θεού.

Ο κόσμος μας υπακούει σε γε-

νικές γραμμές στους νόμους της 

αρχαίας Ελληνικής αστρονομίας. 

Γη σφαιρική και στο κέντρο ουρά-

νια σώματα σε σφαιρικές τροχιές, 

όγδοη σφαίρα των απλανών. Η 

ελληνική παιδεία του Μ. Βασιλείου 

τον οδηγεί στη μελέτη της Γένεσης 

με έναν αλληγορικό τρόπο σ' ό,τι 

αφορά τη διάταξη και κίνηση του 

δημιουργούμενου κόσμου.

Η πρώτη, όμως, αντίρρηση του Μ. 

Βασιλείου στην Ελληνική αστρο-

νομία έγκειται στην αιωνιότητα 

του κόσμου. «Έθεσαν», λέει, «οι 

μαθηματικοί στην ίδια μοίρα τον 

πεπερασμένο και υλικό κόσμο με 

την απερίγραπτο και αόρατο φύση, 

και δεν στάθηκαν ικανοί να εννο-

ήσουν ότι όποιου τα μέρη υπόκει-

νται σε φθορά και αλλοίωση, αυτού 

κατ' ανάγκη και το όλον θα υποστεί 

κάποτε τα ίδια παθήματα που υπέ-

στησαν τα μέρη του». 

Ο κόσμος είναι δημιούργημα του 

Θεού, άρα Αυτός μπορεί και να 

τον καταστρέψει. Συνεπώς υπάρχει 

αρχή και τέλος.

Σύμφωνα με τον Μ. Βασίλειο, 

χώρος, χρόνος και ύλη δημιουρ-

γήθηκαν ακαριαία από τον Θεό. 

Πρόκειται για την ερμηνεία της 

φράσης «εν αρχή εποίησεν ο Θεός 

τον ουρανόν και την γην», καθώς 

χρησιμοποιεί μιαν άλλη μετάφρα-

ση της φράσης αυτής, τη μετάφρα-

ση του Ακύλα, που αντικαθιστά το 

«εν αρχή» με το «εν κεφαλαίω» και 

που για τον Μ. Βασίλειο σημαίνει 

«ακαριαίως, εις ελάχιστον διάστη-

μα». 

Το τι ακολούθησε από κει και 

πέρα είναι γνωστό από το βιβλίο 

της Γένεσης. Το πριν όμως δεν 

αναφέρεται πουθενά. Σύμφωνα με 

τον Μ. Βασίλειο, δεν γνωρίζουμε 

τίποτα για το πριν, γιατί πρόκειται 

για γνώση ακατάλληλη προς απο-

κάλυψη, καθώς είμαστε ως νήπια 

μπροστά στη συνολική γνώση.

ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ  - Α -



Αποτελεί εκπλήρωση χρέους η 
απότιση ευγνωμοσύνης στους 

πνευματικούς διδασκάλους και πα-
τέρας που στάθηκαν πρωτοπόροι και 
οδηγοί μας στο δρόμο της πνευματι-
κής ζωής. Ο αοίδιμος αρχιμ. Διονύ-
σιος Φαραζουλής αποτελεί σέμνωμα 
των κληρικών όλων των χρονικών πε-
ριόδων της νεότερης Ελλάδος, αφού 
μάλιστα προτάθηκε κατά τον περασμέ-
νο αιώνα και η αγιοποίησή του. 

Φέτος συμπληρώνονται ενενήντα 
χρόνια από την προς Κύριον εκδη-
μία του Διονυσίου Φαραζουλή (23 
Φεβρουαρίου 1920). Γεννήθηκε στο 
Αίγιο από ευσεβείς, μορφωμένους 
και εύπορους γονείς. Ήθος, ευγένεια 
και παιδεία απέκτησε μέσα στο οικο-
γενειακό του περιβάλλον μαζί με τα 
άλλα πέντε αδέρφια του. Ανεπιτήδευ-
το ήταν πάντοτε το ευγενές ήθος του 
Διονυσίου και η καθ' όλα χριστιανική 
του συμπεριφορά. Μετά την αποπερά-
τωση των γυμνασιακών του σπουδών 
στο Αίγιο, το έντονο θρησκευτικό του 
βίωμα τον ώθησε να απαρνηθεί τις 
έμφυτες καλλιτεχνικές του προδια-
θέσεις και την ενασχόληση που είχε 
στη μουσική από μικρή ηλικία. Ήρθε 
στην Αθήνα και αρχικά ενεγράφη στη 
Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου. Δι-
έκοψε, όμως, νωρίς τις σπουδές στη 
Νομική επιστήμη και μετεγγράφη στη 
Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου 

Αθηνών, κινούμενος από θείο ζήλο 
προς την ιεράν επιστήμην. 

Ο Διονύσιος, μολονότι ήταν κάτοχος 
της αγγλικής και της γαλλικής γλώσ-
σας και μπορούσε να συμβουλεύεται 
έργα διασήμων ιεροκηρύκων της Δύ-
σεως, δεν έβαλε ποτέ τους Δυτικούς 
ως πρότυπο του κηρύγματός του, αλλά 
έθεσε ως υπόδειγμα τον τρόπο κηρύγ-
ματος του πατρός Ευσεβίου Ματθο-
πούλου. Μόρφωσε κήρυγμα Χριστο-
κεντρικό και Βιβλικό, διακρινόμενο 
για την αυστηρή ενότητα και λογική 
του αλληλουχία.

Τελειώνοντας, ως αριστούχος, τη 
Θεολογική Σχολή, ο Μητροπολίτης 
Αθηνών κ. Θεόκλητος ζήτησε να τον 
ακούσει κηρύττοντα και αυτό πραγ-
ματοποιήθηκε στον ι. Ναό Ζωοδόχου 
Πηγής Αθηνών. Στο τέλος, εξεδήλωσε 
αυθόρμητα τον θαυμασμό του, ανα-
φωνώντας  προς τον παρόντα πατέ-
ρα Ευσέβιο, παρόντα στο ιερό Βήμα: 
«Νέος Μηνιάτης!». Στη συνέχεια τον 
προέτρεψε να χειροτονηθεί κληρικός.

Την 17η Μαρτίου 1908 εκάρη μονα-
χός στη Μονή του Μεγάλου Σπηλαίου. 
Την 1η Μαΐου του ιδίου έτους χειροτο-
νήθηκε διάκονος. Επιστρέφοντας μετά 
την χειροτονία του στην Αθήνα, διορί-
στηκε στον ι. Ναό του Αγίου Γεωργίου 
Καρύτση, τον οποίον και λάμπρυνε για 
τρία χρόνια με τη διακονία του.

Με σχετική συντομία θα δούμε τον 

Με τη συμπλήρωση 90 χρόνων από την εκδημία του

Αρχιμ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΦΑΡΑζΟΥΛΗΣ (1882 - 1920)

του Αρχιμ. Χρ. Γ. Κωνσταντοπούλου
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πατέρα Διονύσιο  ως λειτουργό στο 
ιερό Θυσιαστήριο, ως εξομολόγο στο 
ι. Εξομολογητήριο, ως ιεροκήρυκα 
στους εκκλησιαστικούς άμβωνες και 
ως συγγραφέα στα έργα του και μέσα 
από τα θρησκευτικά περιοδικά της 
«Αναπλάσεως» και της «Ζωής».

Ο Αρχιμ. Διονύσιος 
Φαραζουλής ως λειτουργός

Ο π. Διονύσιος επιτελώντας την Θ. 
Λειτουργία υψωνόταν σε ουράνιους 
κόσμους. Αισθανόταν τον ι. Ναό μετα-
βαλλόμενο σε Ουρανόν. Συνήθιζε να 
είναι  πάντοτε στραμμένος προς την 
αγία Τράπεζα. Οι κινήσεις του ήσαν 
μετρημένες. Ήσαν κινήσεις λειτουργι-
κές, δηλαδή μόνο αυτές που επιβάλ-
λονταν από την ι. τελετουργία. 

Η προσήλωσή του στο ιερό Μυστή-
ριο ήταν ολόψυχη και η στάση του ως 
λειτουργού συνέβαινε να αποτυπώνε-
ται στην ψυχή όσων τον παρακολου-
θούσαν ιερουργούντα. 

Τις ευχές της Θείας Λειτουργίας τις 
απήγγελλε με ευκρίνεια, ώστε οι πιστοί 
να τις παρακολουθούν με ευκολία και 
να συμπροσεύχονται όλοι μαζί. Αλλά 
και τη μελωδία των ύμνων την ήθε-
λε σεμνή, για να εμπνέει αισθήματα 
ευλάβειας, να υποβοηθεί την έννοιά 
τους και να συμβάλλει στην κατάνυξη 
και την αυτοσυγκέντρωση των πιστών. 
Είχε τέτοια υψηλή επίγνωση κατά την 
τέλεση της θείας Λειτουργίας, που με 
το παράδειγμά του συντελούσε ώστε 
στο εκκλησίασμα να υπάρχει απόλυτη 
ησυχία και τάξη. 

Ο π. Διονύσιος ως εξομολόγος
Από του έτους 1916, που διακονού-

σε στον ι. Ναό της Ζωοδόχου Πηγής, 
ανέλαβε παράλληλα προς τη διακονία 

του ιεροκήρυκα και του λειτουργού 
και το έργον της ιεράς Εξομολογήσε-
ως. Μεγάλη υπήρξε η προθυμία, που 
εκδήλωσε τότε το πυκνό ακροατήριο 
του ι. Ναού, όταν πληροφορήθηκε 
πως ο Ιεροκήρυκάς τους θα τους υπη-
ρετούσε και δια του ι. μυστηρίου της 
Μετανοίας. 

Από τις πρώτες μέρες, εντυπωσιακή 
ήταν η συρροή των προσερχομένων 
στην ι. Εξομολόγηση. Πολλές φορές 
παρέτεινε για αρκετές ώρες το ιερό 
έργο παραμελώντας την τροφή και την 
αναγκαία ανάπαυσή του. Κρατούσε 
πάντοτε ψηλά το μυστήριο της Ιεράς 
Εξομολογήσεως. Καθένας που προ-
σήρχετο σ' αυτό, διαπίστωνε εξ αρχής 
πως είχε δίπλα του τον ήρεμο, τον ει-
ρηνικό, τον στοργικό πατέρα, που ήταν 
γεμάτος από αγάπη και κατανόηση. 

Ο πατήρ Διονύσιος προσπαθούσε 
να παροτρύνει τον εξομολογούμενο 
να βηματίζει σταθερά στην εν Χριστώ 
πνευματική ζωή. Παρά το, σχετικά, 
νεαρό της ηλικίας του, εξελίχθηκε 
σύντομα σε πνευματικόν περιωπής, 
προς τον οποίον ερχόντουσαν για να 
εξομολογηθούν και να καθοδηγη-
θούν πλήθος χριστιανών. Ως προς την 
αμαρτία ήταν πολύ αυστηρός. Προς 
τον αμαρτωλό, όμως, άνθρωπο ήταν 
πολύ συμπαθής. 

Πρόσεχε πολύ στις συμβουλές που 
έδινε, χωρίς να εκτρέπεται σε απερα-
ντολογίες. Ο εξομολογούμενος έφευ-
γε πάντοτε από το εξομολογητήριο ει-
ρηνικός και χαρούμενος, με την από-
φαση να αγωνιστεί βαδίζοντας στον 
πνευματικό  αγώνα της αρετής. Είχε 
πλήρη συναίσθηση πως κάθε εξομο-
λογούμενος αποτελούσε ξεχωριστή 
περίπτωση και συνεπώς είχε ανάγκη 
ειδικής μεταχείρισης. Με την επιρροή 
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του είχε προσεγγίσει στον Χριστό πλή-
θος μορφωμένων ανθρώπων, οι οποί-
οι εξελίσσονταν σε ζωντανά μέλη της 
Εκκλησίας. 

Αν ο πατήρ Διονύσιος σημείωσε 
πνευματικές κατακτήσεις και έφερε 
αποτελέσματα στις ψυχές των ανθρώ-
πων, που έμειναν αμετάβλητα, τούτο 
οφείλεται βέβαια στο θ. Κήρυγμα αλλά 
κυρίως και στο ιερό μυστήριο της Με-
τανοίας, που επιτελούσε με ιεροπρέ-
πεια και σοφία.

Ο π. Διονύσιος ως ιεροκήρυκας  
Η πρώτη επίσημη εμφάνιση του π. 

Διονυσίου ως ιεροκήρυκος έγινε στον 
ιερό Ναό της Ζωοδόχου Πηγής Αθη-
νών στις αρχές του 1908. Αν και ήταν 
προικισμένος με λογοτεχνικό τάλαντο, 
εν τούτοις έθεσε τις λογοτεχνικές του 
δεξιότητες κάτω από το πρότυπο του 
αλήστου μνήμης Πνευματικού του πα-
τρός Ευσεβίου Ματθοπούλου. Προ-
σπαθούσε πάντοτε να είναι πιο πολύ 
δάσκαλος παρά ρήτορας. Το κήρυγμά 
του δεν ήταν ρητορικός λόγος. Ήταν 
μια μυσταγωγία, η οποία χειραγωγού-
σε την διάνοια των ακροατών προς το 
ύψος των θείων αληθειών. Κηρύσσο-
ντας συνήρπαζε και αιχμαλώτιζε ψυ-
χές εις Χριστόν. Αφύπνιζε τις ψυχές 
με το φως του Ευαγγελίου, με σθένος 
και απαράμιλλη πειστικότητα. 

Στο Ναό της Ζωοδόχου Πηγής εκδη-
λώθηκε πρώτα η μεγάλη δύναμη του 
λόγου του, για να κορυφωθεί στους ι. 
ναούς του αγίου Γεωργίου Καρύτση 
και της Μητροπόλεως Αθηνών. 

Το κήρυγμά του προς τις χιλιάδες 
των ακροατών του δεν ήταν ρητορικό 
ασχόλημα. Ήταν αβίαστη εκδήλωση 
του εσωτερικού του περιεχομένου. 
Ό,τι έλεγε ήταν αυτό που ο ίδιος πί-

στευε και ζούσε «οίος τω λόγω, τοι-
όσδε και τω τρόπω», κατά τον μεγάλο 
Πατέρα και Διδάσκαλο. Δεν ομιλούσε 
ο ρήτορας αλλά ο ανεπιτήδευτος δά-
σκαλος. Η ασκητική του φυσιογνωμία 
και μόνο ήταν ικανή να σαγηνεύει τις 
ψυχές των ακροατών. Αυτός, ο χωρίς 
κομπορρημοσύνη λόγος του, έδινε τα 
θαυμάσια αποτελέσματά του. Ο Διο-
νύσιος Φαραζουλής απέβη πράγματι 
ιδεώδης διδάσκαλος του λαού και εν-
θουσιώδης κήρυκας των χριστιανικών 
αληθειών. 

Ο π. Διονύσιος ως συγγραφέας
Ο πατήρ Διονύσιος δεν διακρίθηκε 

μόνο ως ιεροκήρυκας του θείου λό-
γου, ως λειτουργός στο ι. Θυσιαστήριο 
και ως διάκονος του μυστηρίου της 
Μετανοίας. Διακρίθηκε και ως γλαφυ-
ρός και εποικοδομητικός αρθρογρά-
φος και συγγραφέας. Η είσοδός του 
στο δημοσιογραφικό στάδιο έγινε από 
τις στήλες του παλαιφάτου περιοδικού 
της «Αναπλάσεως» το Δεκέμβριο του 
1909. 

Ο ερευνητής της δημοσιογραφικής 
δράσεώς του παίρνει με ευχέρεια την 
εικόνα των συγγραφών του από τους 
εννέα - δέκα πρώτους τόμους του πε-
ριοδικού «ΖΩΗ» (1911 - 1920). Κατά 
την δεκαετία αυτή, ο π. Διονύσιος, 
υπήρξε ο ακούραστος τροφοδότης 
των πολυπληθών, από τότε, αναγνω-
στών της «ΖΩΗΣ».

Σε όλη την δημοσιογραφική παρα-
γωγή του διακρίνεται  η πρωτότυπη 
γραμμή του. Στο περιοδικό αυτό, ο 
αείμνηστος πατήρ δεν έγραφε μόνο τα 
κύρια άρθρα. Έγραφε και άρθρα που 
αναφέρονταν στην οικογένεια, το χρο-
νογράφημα της «ΖΩΗΣ» κ.ά. Τρία άρ-
θρα του δημοσιεύονταν, τότε, σε κάθε 
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εβδομαδιαίο φύλλο της «ΖΩΗΣ». Κα-
ταπληκτική η συγγραφική παραγωγή 
του π. Διονυσίου, για την εποχή εκεί-
νη. Από την αρθρογραφία του, καθώς 
και από τις σειρές των κηρυγμάτων 
του, προήλθαν μετά την εκδημία του 
επτά αξιόλογα συγγράμματά του. Τα 
έργα αυτά είναι: 
1. «Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ». 

Είναι το εκτενέστερο έργο του, στο 
οποίο περιελήφθησαν τα περί οι-
κογενείας άρθρα του μέσα σε 350 
σελίδες.

2. «Η ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 
ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ»

3. «ΟΜΙΛΙΕΣ ΠΕΡΙ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΩ-
ΦΡΟΣΥΝΗΣ»

4. «ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ»
5. «ΡΗΜΑΤΑ ΖΩΗΣ»
6. «ΛΟΓΟΙ ΠΑΡΗΓΟΡΙΑΣ»
7. «Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΣ»

Ένας χριστιανός χρονογράφος
Όπως σημείωνε ο μακαριστός αρ-

χιμ. Ιωάννης Αλεξίου, «Ανάμεσα 
στους Έλληνες συγγραφείς του αιώ-
να μας, λίγοι είναι όσοι ασχολήθηκαν 
με το χρονογράφημα. Είναι ένα είδος 
δύσκολο, που απαιτεί οξυδέρκεια και 
παρατηρητικότητα. Εδώ θα επικεντρώ-
σουμε το ενδιαφέρον μας σε έναν 
χρονογράφο που υπήρξε συγχρόνως 
και κληρικός. Σαν πρώτο κληρικό 
χρονογράφο αναγνωρίζουν οι μελετη-
τές των Χριστιανικών Γραμμάτων τον 
αείμνηστο αρχιμ. Διονύσιο Φαραζου-
λή». Ο βιογράφος του, αρχιμ. π. Ηλίας 
Μαστρογιαννόπουλος, υπογραμμίζει: 
«Εις εποχήν που δεν είχε καλλιεργηθή 
εις την Ελλάδα το χριστιανικόν χρονο-
γράφημα, ο Φαραζουλής αναδεικνύε-
ται εις το είδος αυτό αληθινός πρωτο-
πόρος. Την αλήθειαν που διεκήρυττε 

προς τα διψασμένα ακροατήρια των 
εκκλησιών έρχεται να την ειπή εις άλ-
λον τόνον και από την στήλην του χρο-
νογραφήματος». 

Μια ματιά στα πενήντα χρονογραφή-
ματα του Διονυσίου Φαραζουλή που 
κυκλοφορούν σε ένα τεύχος με τον 
τίτλο «Η Κοινωνία μας», αρκεί για να 
ανακαλύψει κανείς και την παραστα-
τικότητα και την ζωγραφική ικανότητα 
του χρονογράφου. «Είναι γνωστό»,  
συνεχίζει ο πατήρ Ιωάννης, «ότι η 
απήχηση της ζωής και του συγγραφι-
κού έργου του Διονυσίου Φαραζου-
λή υπήρξε μεγάλη. Πολλά άρθρα και 
χρονογραφήματα για τη ζωή και τη 
δράση του δημοσιεύτηκαν στον καθη-
μερινό Τύπο, κατά τον χρόνο της κοι-
μήσεώς του...» (βλ. «Ακτίνες», 1994, 
σελ. 261 κ.ε.).

Πρόταση για αγιοποίηση
Το 1971 ο θεολόγος Σωτ. Ματζε-

λόπουλος, με το αξίωμα του άρχοντα 
διδασκάλου του Οικουμενικού Πατρι-
αρχείου, έκανε πρόταση για να ανα-
κηρυχθεί άγιος, ο πατήρ Διονύσιος. Η 
πρότασή του χαροποίησε τον Οικου-
μενικό Πατριάρχη. Η απάντηση που 
έστειλε δημοσιεύτηκε στον Τύπο, ανα-
φέροντας ότι η «Εκκλησία» θα ασχο-
ληθεί δεόντως με τον μακάριο αυτόν 
άνδρα της Ορθοδοξίας, όταν ο καιρός 
έλθει. Όμως, λίγους μήνες αργότερα 
ο Οικουμενικός Πατριάρχης εξεδήμη-
σε και το θέμα αυτό έμεινε - έκτοτε - 
ανοιχτό (βλ. π. «Ανάπλασις», Απρίλης 
- Μάης 1980).

Στις 17 Σεπτεμβρίου 1987 ο Μητρο-
πολίτης Κολωνίας Γαβριήλ, του Οικ. 
Πατριαρχείου, έγραψε προς την αδελ-
φότητα «ΖΩΗ» ανάμεσα σε άλλα και τα 
εξής: «Εάν δεν εγένετο η τύποις αγιο-
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ποίησις ή μάλλον η εις το αγιολόγιον 
κατάταξις του Πατρός Διονυσίου, εις 
την συνείδησή μας, όμως, είναι άγιος, 
καταξιωμένος παρά Θεού Παντοκρά-
τορος. Τίποτε δεν είναι σιωπηλό, διότι 
η παρουσία του π. Φαραζουλή θα εί-
ναι εγγύς μας, διά να μας νουθετεί και 
να μας ανακουφίζει ψυχικά. Ο άγιος 
εντυγχάνει υπέρ υμών, έφυγε αλλά 
δεν μας εγκατέλιπε».

Η εκδημία του π. Διονυσίου
Όπως σημειώνει ο πολύς Π. Τρε-

μπέλας: «Αντάξιον της όλης δράσε-
ως του αοιδίμου πατρός υπήρξε και 
το τέλος του. Ο Φαραζουλής έπεσεν 
αθλών επί του άμβωνος, την Κυρια-
κήν των Απόκρεω, 22 Φεβρουαρίου 
1920, προσβεβλημένος εκ γρίππης. 
Ωμίλησε την πρωίαν και κατά τας δύο 
λειτουργίας εν τω καθεδρικώ ναώ. Το 
απόγευμα ανήλθεν εις τον άμβωνα 
πυρέσσων, διά να ομιλήση περί της 
Δευτέρας Παρουσίας. Τούτο ήτο το 
τελευταίον κήρυγμά του, όπερ, ένεκα 
του πυρετού, ηναγκάσθη να συντάμη. 
Από του άμβωνος κατηυθύνθη εις τον 
οίκον, διά να καταπέση επί της κλίνης, 
από της οποίας τη 23 Φεβρουαρίου 
ήρθη νεκρός. Η κηδεία του, γενομένη 
την επομένην εν τω ναώ της Μητροπό-
λεως υπό του αοιδίμου μητροπολίτου 
Μελετίου, όστις και εξεφώνησεν επι-
κήδειον λόγον, βαθείαν εμποιήσαντα 
εντύπωσιν, εσημείωσε συνωστισμόν 
πρωτοφανή. Ό,τι δε καθιστά την κη-
δείαν πραγματικώς μοναδικήν, ήτο 
το βαρύ πένθος των συνωθουμένων». 
Εξ αφορμής του οποίου έγραψεν ο 
αοίδιμος Χρυσ. Παπαδόπουλος, ότι 
και όσοι εγνώριζον τον Φαραζουλήν, 
«έμειναν κατάπληκτοι προ της εκδη-

λώσεως πρωτοφανούς πανδήμου πέν-
θους επί τω θανάτω αυτού. Ενόμιζέ τις 
αναπαρισταμένην την κηδείαν του Μ. 
Βασιλείου, ως ταύτην αριστοτεχνικώς 
ο θεολόγος Γρηγόριος διεζωγράφη-
σε». Καταπληκτική υπήρξεν η συρροή 
του πλήθους κατά την εκφοράν του 
νεκρού από του ναού. Χιλιάδες λαού 
εις πυκνήν φάλαγγα ηκολούθουν την 
σχηματισθείσαν πομπήν μέχρι του 
πρώτου νεκροταφείου πεζή και δεν 
ηνέχθησαν ούτε να σκεπασθή το φέ-
ρετρον, ούτε να διακομισθή εν τη νε-
κροφόρω, αλλά πάντες διηγκωνίζοντο 
αμιλλώμενοι, τίς διά των ιδίων χειρών 
θα βαστάση τούτο. Εν ολίγοις, η κη-
δεία του Φαραζουλή απετέλεσε δια 
τας Αθήνας γεγονός, περί το οποίον 
ησχολήθη και ο αθηναϊκός Τύπος».

Λίγα λόγια πρέπει να αναφερθούν 
ως κατακλείδα για το τι έγραψε ο Τύ-
πος για την κηδεία τού εκλιπόντος.

Εγκωμιαστικά άρθρα 
του Τύπου

Έγραψαν:
• Η εφ. «ΕΣΤΙΑ»: («Η πρωτοφανής 

συρροή μετέβαλεν εις προσκύνημα 
την κηδεία του αποβιώσαντος ιεροκή-
ρυκος Φαραζουλή»). 
• Η εφ. «ΕΘΝΟΣ»: («Ο θάνατος του 

Φαραζουλή είναι μία ανεπανόρθω-
τος απώλεια δια την Εκκλησία και την 
κοινωνία μας. Διότι ήτο ανεκτίμητος η 
συμβολή του εις την ηθικήν ανύψω-
σιν της κοινωνίας. Συνέρρεον δια να 
ακούσουν τον μελίρρυτον ιεροκήρυ-
κα, ένα νεαρόν Χρυσόστομον»).
• Η εφ. «ΕΜΠΡΟΣ»: («Ο Φ. εξέ-

πνευσε. Απέθανε, λοιπόν, ο χειμαρ-
ρώδης ιεροκήρυξ, ο εμπνευσμένος 
της πίστεως ερμηνευτής και υποφήτης, 

ΑΡΧΙΜ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΦΑΡΑΖΟΥΛΗΣ, 1882-1920
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ο εργάτης ο ακάματος της χριστιανικής 
ζωής της κοινωνίας μας»).
• Η εφ. «Ο ΝΕΟΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΠΑ-

ΤΡΩΝ»: («Οι πιστοί δεν εθέλγοντο μό-
νον από την πειστικότητα των ομιλιών 
του. Τους εσαγήνευε ο ενάρετος και 
σταθερός χαρακτήρ του»).
• Το περ. «ΑΝΑΠΛΑΣΙΣ» με την 

πένα του Νομικού, συγγραφέα και 
βουλευτή Μιχαήλ Γαλανού: («Ο Φαρα-
ζουλής ό,τι εφρόντισε να καλλιεργήσει 
εις εαυτόν, ήτο να γνωρίζει να κηρύττει 
τον Χριστόν μετά ταπεινοφροσύνης, 
ζήλου και απλότητος. Η βαθεία και ει-
λικρινής πίστις του καθίστα απολύτως 
πεπεισμένους τους ακροατάς του»). 
• Η εφ. της Κ/Πολης «ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ 

ΤΗΛΕΓΡΑΦΟΣ»: («Ο θανών Αρχιμαν-
δρίτης υπήρξε μεταξύ των γλυκυτέρων 
θεοπνεύστων κληρικών, οίτινες κατά 
αιώνες εμφανίζονται με άνωθεν απο-
στολήν»). (Οικ. Πατριάρχη Μελετίου)

Τέλος, έγραψαν εις τον Τύπον και 
άλλοι όπως π.χ. οι εφημερίδες «Ελ-
ληνικό Αίμα», «Ελευθερία», «Ελεύθε-
ρος Τύπος», το λογοτεχνικό περιοδικό 
«Νέα Εστία», ο Σπύρος Μελάς, ο Ι. Μ. 
Παναγιωτόπουλος κ.ά., που χάριν συ-
ντομίας παραλείπουμε. 

Όλα ομιλούν για το αηδόνι του άμ-
βωνα της Εκκλησίας και τον αετό του 
πνεύματος στις αρχές του 20ού αιώνα. 
Άγιος άνθρωπος. Μελίρρυτος διδά-
σκαλος. Πολυτάλαντη προσωπικότη-
τα. Θεόθεν απεσταλμένος. 

Λέγεται ότι στην κηδεία του κάποιοι 
προσπάθησαν να κόψουν ένα κομμα-
τάκι ή μια κλωστή από τα άμφιά του, 
να τα κάνουν φυλαχτό. 

Τέτοιους μεγάλους αγωνιστές, ζητά-

ει σήμερα η Εκκλησία και η Κοινω-
νία μας. Ζητάει προσωπικότητες που 
να έχουν ανοιχτά τα μάτια της ψυχής 
τους, ώστε να διαβλέπουν το υψηλό 
τους χρέος  και να προχωρούν απο-
φασιστικά στην πραγμάτωσή του, χω-
ρίς να δελεάζονται από τα θέλγητρα 
και την απάτη του κόσμου. 

ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ
• Έργα Αρχ. Διονυσίου Φαραζουλή:
 1. Η Χριστιανική Οικογένεια 
 2. Ερμηνεία Κυριακής προσευχής 
 3. Ρήματα ζωής 
 4. Ομιλίαι περί ηθικής και σωφρο-

σύνης 
 5. Η Μεγάλη Παρασκευή 
 6. Λόγοι παρηγορίας 
 7. Η κοινωνία μας.
• «ΑΚΤΙΝΕΣ» (περ.), έτος 1950, σελ. 

120-4.
• «ΑΚΤΙΝΕΣ» (περ.), έτος 1994, σελ. 

261-3.
• Αρχιμ. Ηλία Μαστρογιαννοπούλου, 

«Διονύσιος Φαραζουλής 1882-
1920», εκδ. ΖΩΗ, γ΄ έκδ., Αθήναι 
2002.

• «ΖΩΗ» (περ.), έτος 1920, σελ. 65-
120.

• «ΖΩΗ» (περ.), έτος 1950, σελ. 140.
• «Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλο-

παίδεια», τόμος 11ος, σ. 991-997.
• «Ο ΣΩΤΗΡ» (περ.), έτος 1960, σελ. 

17-18.
• «Ο ΣΩΤΗΡ» (περ.), έτος 1970, σελ. 

106-107.
• Αθαν. Κοτταδάκη, «Συναξάρι του 

20ού αιώνα», εκδ. Τήνος,  Αθήνα 
2007.

ΑΡΧΙΜ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΦΑΡΑΖΟΥΛΗΣ, 1882-1920



Ένας Σπετσιώτης γέροντας, σκυφτός από τα χρόνια, 
με κάτασπρα μακριά μαλλιά, με πύρινη ματιά, 

σαν πλάτανος θεόρατος γυρμένος απ' τα χιόνια, 
περνούσε πάντα στο νησί τα μαύρα γηρατειά.
Είναι από κείνη τη γενιά κι ο γέρο καπετάνος, 
που ακόμα και στον ύπνο του την έτρεμε ο Σουλτάνος.

Είναι από κείνους που έχυσαν το αθάνατό τους αίμα, 
από τους χίλιους που έβγαλες, πατρίδα μου χρυσή, 
είναι από κείνους που έβαλαν στην κεφαλή σου στέμμα 
και άγνωστοι σβηστήκανε στο δοξαστό νησί.
Είχες αστέρια ολόλαμπρα στον ουρανό σου κι άλλα, 
μα εκείνα που δεν έλαμψαν ήσανε πιο μεγάλα.

Σαν έγραψαν με το δαυλό της ιστορίας μόνοι, 
χωρίς γι' αυτούς τους ήρωες μια λέξη αυτή να πει, 
με την πληγή τους για σταυρό κι ατίμητο γαλόνι, 
άλλοι στα δίχτυα εγύριζαν και άλλοι στο κουπί.
Κι οι στολοκάφτες των Σπετσών, τ' ατρόμητα λιοντάρια, 
με τις βαρκούλες έπιαναν στο περιγιάλι ψάρια.

Ο γέρος μας παράπονο ποτέ δε λέει κανένα, 
μα καπετάνους σαν ιδεί μες στα βασιλικά, 

εκείνους που 'χε ναύτες του με μάτια βουρκωμένα 
στα περασμένα εγύριζε και στα πυρπολικά, 
και ξαπλωμένος δίπλα μου, μου 'λεγε εκεί στην άμμο 
πόσα καράβια εκάψανε στην Τένεδο, στη Σάμο.

«Παιδί μου, τώρα εγέρασα, παιδί μου θ' αποθάνω», 

Ο  Μ Α Τ Ρ Ο ζ Ο Σ

                                του (   ) Γ. ΣΤΡΑΤΗΓΗ (1860 - 1938)

ΠΟΙΗΜΑ



23

στο τέλος πάντα μου 'λεγε μ' έν' αναστεναγμό.
«Ένας Ματρόζος δεν μπορεί να κάνει το ζητιάνο, 
μα να βαστάξω δεν μπορώ της πείνας τον καημό.
Κλαίω που αφήνω το νησί, θα πάω στην Αθήνα, 
πριν πεθαμένο μ' εύρετε μια μέρα από την πείνα...

Μου λεν, ο καπετάν ο Κωνσταντής, απ' τα Ψαρά κει πέρα, 
πως υπουργός εγίνηκε μεγάλος και τρανός, 
κι αν θυμηθεί πως τη ζωή τού έσωσα μια μέρα 
απ' έξω από την Τένεδο, μπορούσε ο Ψαριανός  
να κάνει τίποτε για με κι ίσως να δώσουν κάτι 
σ' εκείνον που 'χε τάλαρα τη στέρνα του γεμάτη».

Πέντε έξι ημέρες ύστερα εμπήκε στο βαπόρι 
κι ακουμπιστός περίλυπος επάνω στο ραβδί, 

ως που στην Ύδρα έφθασε, εγύριζε στην πλώρη 
το λατρευτό του το νησί ο γέροντας να δει.
Και σκύβοντας τα κύματα δακρύβρεχτος ερώτα, 
πώς φεύγει τώρ' απ' το νησί και πώς ερχόταν πρώτα.

«Εδώ τι θέλεις, γέροντα;» ρωτά τον καπετάνο 
στο υπουργείον εμπροστά κάποιος θαλασσινός 
ντυμένος στα χρυσά. «Παιδί μου, είναι πάνω 
ο Κωνσταντής;». «Αυτός... ο Ψαριανός».
«Δε λεν κανένα Ψαριανό, εδώ είναι Υπουργείο,  
να ζητιανέψεις πήγαινε μες στο φτωχοκομείο!».

Ο γέρος ανασήκωσε το κάτασπρο κεφάλι 
και τα μαλλιά του εσάλεψαν σαν χαίτη λιονταριού 
και με σπιθόβολη ματιά μες απ' τα στήθια βγάνει 
με στεναγμό βαρύγνωμο φωνή παλληκαριού:
«Αν οι ζητιάνοι σαν κι εμέ δεν έχυναν το αίμα,  
οι καπετάνοι σαν και σε δεν θα φορούσαν στέμμα!».

Τότε ο Κανάρης που άκουσε φιλονικία κάτου, 
στο παραθύρι πρόβαλε να δει ποιος τον ζητεί 

Ο Ο ΜΑΤΡΟΖΟΣ
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και το νησιώτη βλέποντας λαχτάρησε η καρδιά του 
και να 'ρθει επάνω διέταξε με τον υπασπιστή.
Κάτι η φωνή του γέροντα του εξύπνησε στα στήθη,  
κάτι που μοιάζει μ' όνειρο μαζί και παραμύθι.

Τον κοίταξε· τα μάτια του μες στα μακριά του φρύδια, 
που μοιάζανε σαν αετούς κρυμμένους στη φωλιά, 
στον καπετάνο εφάνηκαν με την φωτιά την ίδια, 
όταν τα εφώτιζε ο δαυλός τα χρόνια τα παλιά.
Κι ένας τον άλλο κοίταζε κατάματα οι δυο γέροι, 
ο ημίθεος τον γίγαντα, ο ήλιος το αστέρι.

Δεν με θυμάσαι, Κωνσταντή;» σε λίγο του φωνάζει,  
 «γλήγορα συ με ξέχασες, μα σε θυμάμαι εγώ!».

«Ποιος το 'λπιζε να δει ποτές», ο γέροντας στενάζει, 
«τον καπετάνιο ζήτουλα, το ναύτη υπουργό!».
Και σκύβοντας την κεφαλή στα διάπλατά του στήθη, 
τη φτώχεια του ελησμόνησε, τη δόξα του εθυμήθη.

«Ποιος είσαι, καπετάνο μου; Και ποιο 'ναι το νησί σου;»,  
ο Ψαριανός τον ερωτά με πόνο θλιβερό,
«πενήντα χρόνια, μια ζωή, περάσανε, θυμήσου, 
απ' της καλής μου εποχής εκείνης τον καιρό.
Μήπως στην Σάμο ήσουνα την εποχή εκείνη;
Στην Κω, στην Αλεξάνδρεια, στη Χιο, στη Μυτιλήνη;».

«Απ' έξω από την Τένεδο πενήντα πέντε χρόνια 
επέρασαν απ' την στιγμή εκείνη, σαν φτερό.
Σαν να σε βλέπω Κωνσταντή, δε θα ξεχάσω αιώνια.
Ακόμα στο μπουρλότο σου καβάλα σε θωρώ.
Χρόνος δεν ήταν που 'καψες στη Χιο τη ναυαρχίδα 
κι ήταν η πρώτη μου φορά εκείνη που σε είδα.

Ο ΜΑΤΡΟΖΟΣ

«
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Απ' έξω από την Τένεδο, θυμάσαι; Μια φρεγάδα 
σ' έβαλε εμπρός μ' αράπικου αλόγου γληγοράδα 
μ' οχτώ βατσέλα πίσω της· εμοιάζαν περιστέρια 
κι εσύ γεράκι γύρω τους επάνω στο μπουρλότο,  
που την κορβέτα τίναξες πρωτύτερα στ' αστέρια, 
σαν δαίμονας μες στον καπνό γλιστρούσες και στον κρότο.

Σε καμαρώνω από μακριά κι οι ναύτες κι ο λοστρόμος 
μ' εξόρκιζαν να φύγουμε, τους είχε πιάσει τρόμος, 
γιατί η αρμάδα ζύγωνε· επάνω στο τιμόνι 
θάρρος στους ναύτες σου έδινες· δεν βάσταξε η καρδιά μου, 
σε μια στιγμή χανόσουνα, σε μια στιγμή και μόνη 
και «όρτσα! μάινα τα πανιά!» φωνάζω στα παιδιά μου.

Στο στρίψιμο του τιμονιού μάς σίμωσες μ' αντάρα, 
ο Τούρκος κοντοζύγωνε· η μαύρη μου καμπάρα 
αστροπελέκια και φωτιές και κεραυνούς πετούσε, 
μα σαν δελφίνι γλήγορα κι εκείνος εγλιστρούσε.
Οι ναύτες μου φωνάζανε: «Τι κάνεις, καπετάνο;».
Κι εγώ τους λέω: «Τον Ψαριανό να σώσω κι ας πεθάνω».

Και σου πετώ τη γούμενα και δένεις το μπουρλότο... 
κάνω τιμόνι δεξιά... το φλογερό το χνώτο 
του Τούρκου θα σε βούλιαζε - θυμάσαι; Σου φωνάζω,
«Πρώτος απ' όλους ν' ανεβείς», μα δεν μ' ακούς κι αφήνεις 
άλλοι ν' ανέβουν... έσκυψα κι απ' τα μαλλιά σ' αδράζω, 
και σ' έσωσα κι εφύγαμε... μα δάκρυα βλέπω χύνεις!».

Ματρόζε μου!» δακρύβρεχτος ο Κωνσταντής φωνάζει 
και μες στα στήθη τα πλατιά σφιχτά τον αγκαλιάζει.

Κι ενώ οι δύο γίγαντες με τα λευκά κεφάλια 
στ' άσπρα τους γένια δάκρυα κυλούσαν σαν κρυστάλλια, 
δυο κορφοβούνια μοιάζανε γεμάτα από το χιόνι, 
όταν του ήλιου το φιλί την άνοιξη το λιώνει.

Ο ΜΑΤΡΟΖΟΣ

«
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του Αθ. Χ. Παπανδρόπουλου,
Δημοσιογράφου - Συγγραφέα 

Η ελληνική κοινωνία και η οικονο-
μία της αργοπεθαίνουν από δύο 

καρκινώματα. Το ένα είναι η δημόσια 
διοίκηση και το δυσθεώρητο κόστος 
της. Το δεύτερο είναι μία μερίδα του 
αγροτικού κόσμου.

Το εν λόγω τμήμα του αγροτικού 
κόσμου επί τριάντα χρόνια στηρίζε-
ται πλουσιοπάροχα με κοινοτικές και 
εθνικές επιδοτήσεις, προσφέροντας 
ασήμαντο και κακίστης ποιότητος 
παραγωγικό έργο. Ακόμα χειρότερα, 
έχει καταστρέψει και μεγάλο μέρος 
της γεωργικής μας παραγωγής, υπο-
βαθμίζοντας ταυτοχρόνως και το φυσι-
κό περιβάλλον περιοχών της χώρας.

Ας δούμε, όμως, αναλυτικότερα τι 
συμβαίνει στον αγροτικό τομέα, όπου 
ο κοινωνικός εκβιασμός αποτελεί πλέ-
ον πάγια τακτική και ενίοτε στηρίζεται 
υλικά και από την πολιτεία.

Κατ' αρχάς, θα πρέπει να γίνει γνω-
στό ότι το 40% του αγροτικού εισοδή-
ματος στην χώρα μας προέρχεται από 
κοινοτικές επιδοτήσεις - οι οποίες, την 
πρώτη δεκαετία της εισόδου μας στην 
τότε Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότη-
τα, έφθαναν μέχρι και 60%. Τούτο ση-
μαίνει ότι, για μία περίοδο, σε μεγάλο 
βαθμό, «παραγωγικό» έργο των αγρο-
τών ήταν να φέρνουν τα προϊόντα τους 
- ανεξαρτήτως ποιότητος - στην κοινο-

τική συγκέντρωση.
Για το έργο αυτό, μεγάλες κατηγορί-

ες αγροτών εδέχοντο και άλλα κοινο-
τικά βοηθήματα, όπως και δάνεια από 
την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος. 
Σημαντικό δε μέρος από αυτά τα τε-
λευταία δάνεια ουδέποτε απεπληρώ-
θη, για λόγους «κοινωνικής αλληλεγ-
γύης». Επίσης, η πλειονότης των δα-
νειοδοτηθέντων αγροτών μετέτρεψε 
μέρος των δανείων, είτε σε - αξιοζή-
λευτες πολλές φορές - κατοικίες, είτε 
σε μάλλον πολυτελή αυτοκίνητα, είτε 
και στα δύο μαζί. 

Οι επενδύσεις και ο εκσυγχρονισμός 
ήταν το τελευταίο μέλημα των αγρο-
τών αυτών, οι οποίοι είχαν πιο σοβα-
ρά - χαρτοπαικτικά και άλλα συναφή 
- προβλήματα να επιλύσουν. Απλώς 
τους απασχολούσε πώς θα αυξήσουν 
έστω και διά της απάτης την υπό κοι-
νοτική επιδότηση παραγωγή τους, 
ώστε να εισπράττουν περισσότερα μην 
κάνοντας τίποτα.

Στην μεγαλειώδη αυτή προσπάθειά 
τους επεδόθησαν σε εντατικές καλλι-
έργειες, ερήμην της ζητήσεως, κατα-
στρέφοντας περιβάλλον και γεωργική 
γη και αυξάνοντας την εισαγωγή στην 
Ελλάδα λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων 
και κάποιων τρακτέρ - τα οποία σήμε-
ρα χρησιμοποιούνται ως τανκς κατά 
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της δημοκρατίας, της ελευθερίας και 
της κοινωνίας δικαίου.

Στη βάση αυτής της επιδοματικής λο-
γικής, οι εν λόγω αγρότες κατασπατά-
λησαν πολύτιμους υδάτινους πόρους 
και παράγουν προϊόντα τα οποία στις 
ξένες αγορές είναι καλά μόνον για τις 
χωματερές. Έτσι, είναι προφανές ότι 
σε τούτη την χώρα, με την συμβολή 
όλων των πολιτικών δυνάμεων, κα-
ταλήξαμε να έχουμε υπερπαραγωγή 
προϊόντων άθλιας ποιότητος, σε ένα 
λεηλατημένο περιβάλλον, από αγρό-
τες - δημοσίους υπαλλήλους.

Συνεπώς, με όρους αγοράς, η ελλη-
νική αγροτική παραγωγή όχι μόνον εί-
ναι εκτός της - εξόχως ανταγωνιστικής 
- παγκόσμιας αγοράς, αλλά αδυνατεί 
να παρακολουθήσει και την νέα κοι-
νοτική αγροτική πολιτική, η οποία εκ 
των πραγμάτων είναι εξωστρεφής.

Σε απλά ελληνικά, όλη αυτή η διε-
στραμμένη κατάσταση σημαίνει ότι ο 
όμηρος των αγροτικών συλλόγων Έλ-
ληνας φορολογούμενος καλείται να 
συντηρεί με υψηλό κοινωνικό κόστος 
μία κοινωνική κατηγορία, η οποία 
αρνείται κάθε πρόοδο, που ουδέπο-
τε πλήρωσε φόρους και που εν τέλει 
εξευτελίζει διεθνώς την χώρα. Διότι 
περί αυτού πρόκειται, όταν ο Βούλ-
γαρος πρωθυπουργός επεμβαίνει για 
να γίνουν σεβαστοί στη χώρα μας 
στοιχειώδεις κανόνες δικαίου, όπως η 
ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων και 
πραγμάτων.

Παρενθετικά σημειώνουμε ότι μέρος 
των δανείων, κοινοτικών και ελληνι-

κών, τα οποία εδόθησαν απλόχερα 
στους αγρότες, χρησιμοποιήθηκαν για 
την ανέγερση περίπου 200.000 παρά-
νομων τουριστικών διαμερισμάτων - τα 
οποία αποτελούν και σοβαρό κομμάτι 
της ημετέρας παραοικονομίας. 

Εξ άλλου, σε αρκετές αγροτοτουρι-
στικές περιοχές της χώρας, η αγροτική 
παραγωγή έχει εγκαταλειφθεί προς 
όφελος της παρανόμου τουριστικής 
δραστηριότητος, με ό,τι η τελευταία 
συνεπάγεται για την εικόνα και την 
φήμη του ελληνικού τουριστικού προ-
ϊόντος.

Βεβαίως, στην κατάσταση που περι-
γράψαμε πιο πάνω υπάρχουν και λα-
μπρές εξαιρέσεις. Εξαιρέσεις που θα 
έπρεπε να αποτελέσουν πρότυπα για 
την ανάπτυξη του αγροτικού τομέως.

Μπροστά λοιπόν στα τεθωρακισμένα 
των «αγροτών», η κυβέρνηση πρέπει 
να δώσει απάντηση σε μία πολύ σο-
βαρή πρόκληση. Θα δεχθεί την κα-
ταλήστευση του ελληνικού λαού από 
οργανωμένα συμφέροντα ή θα οδη-
γήσει τον αγροτικό τομέα προς την 
αναδιάρθρωση, τον εκσυγχρονισμό 
της παραγωγής του και την έστω και 
καθυστερημένη εξωστρέφειά του;

Αυτό είναι σήμερα το μεγάλο στοί-
χημα για την παραπαίουσα οικονομι-
κά χώρα μας. Από αυτό το στοίχημα 
εξαρτάται το αυριανό εισόδημα των 
αγροτών και όχι από εκβιαστικά απο-
σπώμενες επιδοτήσεις. Καιρός είναι 
να πούμε τέλος σε αυτήν την πρακτι-
κή.

(βλ. εφ. «Εστία», 29.1.10)



Σαν σήμερα (11.12.09)

ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΑΝΑΜΝΗΣΗ

Δ. Κεντριανός

«Ευλόγει η ψυχή μου τον 

Κύριον και πάντα τα 

εντός μου το όνομα το άγιον αυ-

τού». 11.12.2009, ώρα 6 απόγευμα. 

Αυτή την ώρα συμπληρώνονται 60 

χρόνια ακριβώς. Σαν σήμερα, μέχρι 

τούτη την ώρα ήμουνα πεθαμένος, 

νεκρός. Ο τύφος, η φοβερή επι-

δημία τότε, είχε βυθίσει σε πένθος 

βαρύ όλο το χωριό μου, στην Ιερά-

πετρα. Είχαν πεθάνει 14 άνθρωποι 

και τρεις άνθρωποι χαροπαλεύαμε. 

Εγώ ήμουν βαρύτερα. Από 17 Νο-

εμβρίου με είχε τσακίσει η φοβερή 

τότε αρρώστια. Ο πυρετός μου ξε-

πέρασε τους 41 βαθμούς Κελσίου. 

Άρχισα σιγά - σιγά να παραληρώ. 

Ξεστόμιζα ακατανόητες φράσεις. 

Έπειτα άρχισα να φωνάζω δυνα-

τά, να στριγκλίζω φοβερά. Γυναί-

κες και ευαίσθητοι δεν τολμούσαν 

να περάσουν το σοκάκι μας. Δεν 

άντεχαν να με ακούνε. Όλη η γει-

τονιά συμμετείχε στο δράμα μας. 

Μετά εξαντλήθηκα και προοδευ-

τικά έπεσα σε κώμα. Δε μιλούσα, 

δεν άκουγα, δεν μπορούσα καθό-

λου να κινηθώ. Δεν αισθανόμουν, 

ούτε αντιδρούσα στις ενέσεις. Τις 

ενέσεις, τελικά, δεν τις απορρο-

φούσε ο οργανισμός μου. «Ζει το 

παιδί;» ρωτούσε ο γιατρός που μου 

έκανε την ένεση. Γιατροί και δικοί 

μου απογοητεύτηκαν. Μου ετοίμα-

σαν τα ρούχα για το τελευταίο ταξί-

δι. Γυάλισαν και τα αρβυλάκια μου. 

Όλα έτοιμα, εκτός από μένα. Μόνο 

εγώ καθυστερούσα το ταξίδι.
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Και τότε συνέβη το αναπάντεχο. 

Σαν σήμερα, παραμονή του αγίου 

Σπυρίδωνα, σαν ετούτη την ώρα 

άρχισε να χτυπά δυνατά η μεγάλη 

καμπάνα του σχολειού μας για τον 

εσπερινό του θαυματουργού Αγίου. 

Άκουσα, όπως μου λένε, την κα-

μπάνα, που χτυπούσε λες για μένα. 

Και αντέδρασα ανάλογα, εγώ, ο ως 

τότε αναίσθητος. Ποιος το περίμε-

νε; Ποιος το είδε και δεν θαύμασε 

το θαύμα; Όσοι το έμαθαν ήρθαν 

αμέσως και όλοι σταυροκοπιόνταν 

και δόξαζαν τον Θεό και τον άγιο 

Σπυρίδωνα. Κούνησα, λένε, πρώτα 

τα χέρια μου μέσα στις κουβέρτες. 

Ελευθέρωσα το δεξί μου χέρι και 

σταυροκοπήθηκα τρεις φορές. Οι 

παρόντες πετάχτηκαν όρθιοι σαν 

ελατήρια. Έκαναν όλοι το Σταυρό 

τους μαζί μου και άρχισαν να φω-

νάζουν χαρούμενοι δυνατά· «Ακού-

ει, καταλαβαίνει, θα ζήσει! Θαύμα! 

Δόξα σοι ο Θεός». Από τις φωνές 

και τη φασαρία μαζεύτηκαν και άλ-

λοι πολλοί γείτονες και περαστικοί. 

Όλοι δοξολογούσαν τον Θεό, την 

Παναγία και τον άγιο Σπυρίδωνα.

«Ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριον. 

Κύριε ο Θεός μου εμεγαλύνθης 

σφόδρα». Ευλογημένος να είσαι, 

Χριστέ μου, που σώζεις όλους μας 

με τις θαυμαστές επεμβάσεις σου. 

Εμείς συχνά δεν τις καταλαβαίνου-

με ή πολλές φορές τις ξεχνάμε. 

Εσύ όμως, Κύριε, πάντα μας θυ-

μάσαι. Σε δοξάζω όμως πιο πολύ, 

γιατί δεν μπορούσα τότε ούτε να 

προσευχηθώ, ούτε να σου ζητήσω 

τη θεραπεία μου.

Και τώρα σε παρακαλώ θερμότα-

τα. Όπως τότε, και αμέτρητες άλλες 

φορές, έσωσες τη ζωή μου, έλα και 

τώρα να σώσεις και την ψυχή μου, 

που είναι ετοιμοθάνατη από τις 

πολλές αμαρτίες μου. Τώρα, στην 

εξηκοστή επέτειο της σωματικής 

θεραπείας μου. Έλα, Χριστέ μου.



Η παροχή των ιατρικών υπηρεσιών 
και συγκεκριμένα η συμπεριφορά 

των γιατρών και τα ιατρικά λάθη γίνονται 
συχνά αφορμή έντονων συζητήσεων, 
και αποτελούν αιτία σφοδρών επικρίσε-
ων του ιατρικού κόσμου. Είναι φυσικό 
ο ιατρός να αντιμετωπίζεται με ιδιαίτερη 
αυστηρότητα, αφού η επιστήμη του αγ-
γίζει τον πόνο, την αρρώστια, τη ζωή και 
το θάνατο. 

Σε αρκετές αναπτυγμένες χώρες, η πα-
ροχή ιατρικών υπηρεσιών ελέγχεται και 
ανάλογα βαθμολογείται. Η αξιολόγηση 
περιλαμβάνει την επιτυχία της διάγνω-
σης και της θεραπείας, τη χρησιμοποί-
ηση των νεώτερων τεχνολογιών και την 
εφαρμογή των διεθνών κατευθυντήριων 
οδηγιών. Ο ποιοτικός αυτός έλεγχος 
(quality assurance) ενισχύει το δικαίω-
μα του σύγχρονου ανθρώπου, για σω-
στή ιατρική περίθαλψη, εξετάζοντας όχι 
μόνο το επιστημονικό έργο και την ενη-
μέρωση αλλά και το ενδιαφέρον και την 
φροντίδα του γιατρού όπως αναπτύσσε-
ται στη σχέση γιατρού - ασθενούς, και 
όσο αυτό μπορεί να εκτιμηθεί. Η σχέση 
αυτή είναι μοναδική από τη στιγμή που 
ο ασθενής εμπιστεύεται στο γιατρό ένα 

πολυτιμότατο αγαθό, την υγεία του ή την 
υγεία των δικών του.

Στη χώρα μας, ειδικά, όπου δεν υπάρ-
χουν συστήματα αξιολόγησης, η επιλογή 
ιατρικών υπηρεσιών στηρίζεται κυρίως 
στην εκτίμηση του ασθενούς για τον για-
τρό του. Ο άρρωστος διαλέγει το γιατρό 
που θεωρεί ότι είναι έμπειρος, επιστη-
μονικά καταρτισμένος αλλά και ενήμε-
ρος των νεώτερων δεδομένων και εξελί-
ξεων. Επιθυμεί όμως να μην είναι μόνο 
καλός επιστήμων αλλά, όπως συχνά λέ-
γεται, και Άνθρωπος. Ζητά, όχι άδικα, 
να είναι ευγενής, προσιτός, υπομονετι-
κός, να δείχνει ενδιαφέρον και σεβα-
σμό. Οι ιδιότητες αυτές θα μπορούσαν 
ίσως μερικώς να καλυφθούν από την τή-
ρηση κάποιων κανόνων δεοντολογίας. 
Θα μπορούσαν, αν στην εξάσκηση της 
ιατρικής δεν έπαιζε τόσο σπουδαίο ρόλο 
ο προσωπικός παράγοντας. Η συμμόρ-
φωση με συγκεκριμένους κανόνες ίσως 
βελτιώνει την τυπική συμπεριφορά των 
γιατρών, δεν αλλάζει όμως την ουσία 
της ιατρικής φροντίδας.

Αντίθετα, η προσωπικότητα του για-
τρού, το τι άνθρωπος είναι και ποια εί-
ναι η κοσμοθεωρία του, επηρεάζει την 

ζΗΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑΤΡΟΙ

της  Σοφίας Κουρκουντή - Ξύδη,

Ιατρού Παθολόγου
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ειλικρινή σχέση γιατρού - ασθενούς. Η 
στάση του γιατρού απέναντι στον ασθε-
νή καθορίζεται από το τι πιστεύει για τον 
συνάνθρωπό του, τη ζωή, το θάνατο, 
τον πόνο ακόμα και τη γνώση και την 
επιστήμη. Για να αντιμετωπίσει τον άρ-
ρωστο σαν πρόσωπο και όχι σαν αριθμό 
δωματίου, πρέπει να αναγνωρίζει την 
έννοια «μοναδικότητα του προσώπου». 
Για να τον βλέπει ως ψυχοσωματική 
οντότητα πρέπει να δέχεται τη σύνθεση 
ψυχής και σώματος. Για να μην συμπε-
ριφέρεται με εγωισμό και περιφρόνηση, 
όπως συχνά λέγεται, πρέπει να αποδέ-
χεται το πεπερασμένο της ανθρώπινης 
γνώσης. Πιστεύοντας στην ιερότητα της 
ζωής θα σταθεί με σεβασμό απέναντι σε 
όλους τους ασθενείς χωρίς διακρίσεις 
και διαχωρισμούς. 

Ο γιατρός δεν είναι ένας απλός θερα-
πευτής ή ένας τεχνοκράτης που συντα-
γογραφεί ή χειρουργεί. Η επιστημονική 
ή τεχνολογική πρόοδος δεν εξασφαλίζει 
και τη βελτίωση της ιατρικής περίθαλ-
ψης, ιδίως αν συνεχίσει να προσεγγίζει 
τον άνθρωπο χωρίς να ακουμπά την 
καρδιά του. Θέλοντας και μη, ο γιατρός 
επεμβαίνει στη ζωή και στις συνήθεις 
του ασθενούς. Πόσες φορές η διάγνω-
ση δεν απαιτεί προσωπικά στοιχεία του 
αρρώστου ή η θεραπεία δεν περιλαμβά-
νει οδηγίες για αλλαγή τρόπου ζωής;

Τελευταία στη χώρα μας, όλο και πε-
ρισσότεροι άνθρωποι εκφράζουν πα-
ράπονα για τους γιατρούς τους. Δίκαια 
απομυθοποιούν την ιατρική αυθεντία 

με αφορμή τις άσχημες εμπειρίες τους 
από τον ιατρικό κόσμο. Η πλειοψηφία 
των παραπόνων δεν αποδίδει συνήθως 
επιστημονική ανεπάρκεια αλλά αλαζο-
νεία, αδιαφορία, εκμετάλλευση. Σε αυ-
τές τις περιπτώσεις όλοι, ασθενείς και 
μη, θυμούνται τον όρκο του Ιπποκράτη 
και τονίζουν την αξία του ανθρωπισμού. 
Είναι παράδοξο ότι μια κοινωνία που 
θαυμάζει τον εύκολο πλουτισμό, ειρω-
νεύεται την αναφορά σε αρχές και αξί-
ες, αντικαθιστά τη λέξη λειτούργημα με 
τον επαγγελματισμό, απαιτεί οι γιατροί 
της να είναι κυρίως Άνθρωποι. Υπό το 
πρίσμα της ασθένειας αναγνωρίζεται 
η μεγάλη σημασία των ανθρωπιστικών 
ιδεωδών. Ακόμα και αυτά όμως δεν 
επαρκούν όταν περιορίζονται σε γενι-
κόλογη ουμανιστική ανθρωπολογία. 
Αναζητούνται, λοιπόν, γιατροί που θα 
αισθάνονται τον ασθενή όχι μόνο συ-
νάνθρωπο αλλά αδελφό. 

Η ευθύνη δεν είναι μόνο των γιατρών. 
Χρειάζεται η ανάλογη παιδεία για να 
υπάρξουν γιατροί με αγαπητική προ-
σέγγιση του αρρώστου, με αληθινό εν-
διαφέρον και θυσία, ανεξαρτήτου αντα-
πόδοσης. Αν η παιδεία μας μορφώσει 
ολοκληρωμένες προσωπικότητες με 
πίστη στις αιώνιες αρχές, τότε υπάρχει 
ελπίδα. Τότε θα βρούμε γιατρούς όχι 
απλώς Ανθρώπους, αλλά αυτούς που 
δίπλα στο πτυχίο τους θα έχουν βάλει 
του Απ. Παύλου «και εάν έχω πάσαν την 
γνώσιν… αγάπην δε μη έχω… ουδέν 
ειμί». (Α΄ Κορ. 13 2)



ΑΣ ΣΟΒΑΡΕΥΤΟΥΜΕ
Είναι  αναμφισβήτητο ότι οι πρακτικές 

που ακολουθήσαμε τις τελευταίες δεκαε-
τίες, ηγεσία και λαός, έχουν μειώσει πολύ 
την ανταγωνιστικότητα της χώρας μας και 
έχουν διογκώσει, σχεδόν ανεπανόρθωτα, 
το δημόσιο χρέος. Είναι βέβαιο ότι βιώ-
νουμε, ως πολιτεία, την πιο κρίσιμη περί-
οδο των τελευταίων 50 ετών, αλλά νομί-
ζουμε ότι δεν είναι τώρα κατάλληλη στιγμή 
ν' αναζητούμε ευθύνες και να αλληλοσυ-
γκρουόμαστε. Λίγο ή πολύ, είμαστε όλοι 
συνυπεύθυνοι. 

Στόχος και κύριο μέλημά μας πρέπει να 
είναι το πώς θ' αναζητούμε δυνατούς τρό-
πους ανάπτυξης και παραγωγής του εθνι-
κού μας εισοδήματος, παράλληλα προς 
την ατομική επαγγελματική μας πρόοδο.

Για την επίτευξη τέτοιων αποτελεσμάτων, 
βασική προϋπόθεση αποτελεί η αλλαγή 
νοοτροπίας, ξεκινώντας καθένας από τον 
εαυτό του. Αναλαμβάνοντας τις προσωπι-
κές μας ευθύνες, ας διδασκόμαστε από 
τα λάθη του παρελθόντος. Με αυτόν τον 
τρόπο θα μπορούμε να ενισχύουμε ο ένας 
τον άλλον δημιουργώντας προϋποθέσεις 
και προσφέροντας όραμα στην αδικημένη 
από μας τους μεγαλύτερους νέα γενιά. 

Προϋπόθεση βέβαια για ανάπτυξη και 

ευημερία είναι η κοινωνική δικαιοσύνη 
και ο σεβασμός των νόμων. Ενέργειες, 
όπως λ.χ. το κλείσιμο των δρόμων, των 
λιμανιών, των τελωνείων, ταράζουν ολό-
κληρη την κοινωνία. Αυτά πρέπει να ανή-
κουν στο παρελθόν. Η διχόνοια ανοίγει 
την κερκόπορτα σε όσους επιβουλεύονται 
την Ελλάδα. Αυτό μας το διδάσκει σαφώς 
η Ιστορία μας. 

Μας είναι απαραίτητο και ίσως μας αξίζει, 
λόγω της καταγωγής μας, να ζούμε με πε-
ρισσότερη αξιοπρέπεια. Ανάγκη, λοιπόν, 
να συνετιστούμε και να σοβαρευτούμε.

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΤΑΣΗΣ 
ΠΡΟΣ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗ

Τα τεράστια οικονομικά προβλήματα του 
Κράτους, που έχουν δημιουργηθεί από τις 
Ελληνικές Κυβερνήσεις - 1981 και εξής, 
έχουν προκαλέσει και στο εξωτερικό την 
υποβάθμιση της χώρας μας.  Και είναι 
τώρα πολύ δύσκολο ν' ανορθωθεί το διε-
θνές κύρος της. Πολλοί από τους εταίρους 
της Ε.Ε.  έχουν εξοργιστεί εκ του ότι όλο 
αυτό το διάστημα είχαν εξαπατηθεί από τις 
Ελληνικές Κυβερνήσεις, ένεκα της διοχέ-
τευσης από μέρους τους αναληθών οικο-
νομικών στοιχείων. 

Τα προσκομιζόμενα στην Ευρωπαϊκή 
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Ένωση αναληθή στοιχεία  έχουν προκα-
λέσει χλευασμό εις βάρος μας. Πρέπει να 
διευκρινιστεί ότι δεν μας βαρύνει τόσο το 
οικονομικό έλλειμμα, όσο η εξαπάτηση με 
ψευδή στοιχεία προς την Ευρωπαϊκή Ένω-
ση, που  προσπάθησε η Ελληνική Ηγεσία 
να παρασύρει.  Άλλωστε και η Αγγλία αντι-
μετωπίζει πιο μεγάλο έλλειμμα από την Ελ-
λάδα, αλλά αυτή δεν βρέθηκε στο εδώλιο 
του κατηγορουμένου, όπου βρίσκεται η 
Ελλάδα, ακριβώς επειδή η Αγγλία υπήρξε 
ειλικρινής στην παρουσίαση των οικονομι-
κών στατιστικών της στοιχείων. 

Οι δυσμενέστατες συνέπειες που έχουν 
προκληθεί στο εξωτερικό από την ανειλι-
κρίνειά μας έχουν διαμορφώσει αποκρου-
στική εικόνα για τη χώρα μας. Σήμερα οι 
οικονομικοί εμπειρογνώμονες υπογραμ-
μίζουν ότι η Ελλάδα θα δυσκολευτεί πολύ 
στο μέλλον ως προς την χάραξη αξιόπιστης 
εξωτερικής πολιτικής. 

Η Κρατική Ηγεσία όχι μόνο εξαπατούσε 
τον Ελληνικό λαό για ικανό χρονικό διά-
στημα, αλλά προχωρούσε και στην εξαπά-
τηση των ξένων ηγετών. Ήρθε, όμως, η 
ώρα να πληρώσουμε και το λογαριασμό. 
Κατάντημα. «Τα οψώνια της αμαρτίας θά-
νατος». Ας γίνουν τουλάχιστον τα παθήμα-
τα, μαθήματα.

Η ΛΟΓΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΟΓΟΥ 
Τον τελευταίο καιρό, εν όψει της πολιτι-

κής και οικονομικής κρίσης που περνάει η 
χώρα μας, έντονες είναι και οι εκδηλώσεις 
του εγωκεντρικού Έλληνα, που διεκδικεί 
μαχητικά, τι άλλο; Τα ατομικά οικονομικά 
του συμφέροντα. Την έννοια της Δημοκρα-
τίας την αντιλαμβάνεται μονόπλευρα. Ο ζυ-
γός δικαιωμάτων και υποχρεώσεων γέρνει 
άνισα προς την πλευρά των πρώτων. Έτσι 
ώστε οι υποχρεώσεις του να διαγράφονται 
από το «σκληρό δίσκο» της μνήμης. 

Ο Έλληνας, προς αποφυγή των όποιων 
καθηκόντων και προς ικανοποίηση των 
ατομικών του συμφερόντων, καλύπτει τα 
βαθύτερα κίνητρά του πίσω από την τα-
μπέλα του «ειρηνόφιλου». Παράλληλα, 
δεν χάνει ευκαιρία να κάνει γυαλιά καρ-
φιά μερικές βιτρίνες, να καίει μαγαζιά, να 
συγκρούεται με τα όργανα της τάξεως και 
να «σπάζει κεφάλια» σ' όποιους δεν απο-
δέχονται τις βίαιες «ειρηνόφιλες» εκδηλώ-
σεις του.

Και αν η ταμπέλα «ειρηνόφιλος» τού φα-
ντάζει κάπως ντεμοντέ, επιλέγει και την 
ονομασία «προστάτης του περιβάλλοντος», 
αφήνοντας παράλληλα πίσω του στις «οι-
κολογικές διαδηλώσεις» σωρούς από 
σκουπίδια, πλαστικά, μπουκάλια κ.ά., που 
επαληθεύουν τα «ειλικρινή» του κίνητρα.

Τέλος, επιδιώκει και να αποσπά από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση επιχορηγήσεις αλλά 
αρνείται να εφαρμόσει τους κανονισμούς 
της. Και την καταγγέλλει όταν του ζητάει 
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πίσω τα, τυχόν, οφειλόμενα. 
Ο διαπρεπής δημοσιογράφος Γιάννης 

Μαρίνος σημειώνει ότι οι πιο πάνω παρα-
λογισμοί θεωρούνται σωστοί και μαχητικά 
διεκδικήσιμοι  από τον μέσο Έλληνα (δη-
λαδή από την συντριπτική πλειονότητα). 
Για περισσότερες όμως πληροφορίες σάς 
παραπέμπουμε στο αποκαλυπτικό δημοσί-
ευμά του (εφ. «Το Βήμα», 21/2).

ΕΝΑΣ ΑΜΙΣΘΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ (!!!)
Διαβάσαμε στη στήλη «Γράμματα Ανα-

γνωστών» της εφ. «Η Καθημερινή» 
(4/3/2010) επιστολή του κ. Γ. Θωμά από 
τον Βόλο, για έναν Υπουργό που υπηρέτη-
σε στην πατρίδα μας ω ς  ά μ ι σ θ ο ς  από 
το 1824 και πέρα.  Θεωρούμε σκόπιμο 
στις ημέρες που λείπει «η τίμια περηφάνια 
του Γένους» και τα υψηλά κριτήρια συνεί-
δησης, να μεταφέρουμε στη στήλη τα όσα 
αναφέρονται για τον άμισθο Υπουργό: 

«Ήταν ο Πηλιορείτης δάσκαλος του 
Γένους Γρηγόριος Κωνσταντάς, που ως 
Γενικός Έφορος της Παιδείας (δηλαδή 
υπουργός) από το 1824 και πέρα, δ ε ν 
δ έ χ τ η κ ε  ν α  π ά ρ ε ι  μ ι σ θ ό ! Μο-
λαταύτα και χωρίς δεκάρα τσακιστή στην 
τσέπη του έτρεχε εδώ κι εκεί για να συστή-
σει σχολεία ή να συντηρήσει εκείνα που 
υπήρχαν, κι ακόμα παραπέρα: Να φροντί-
ζει για την αναδιάρθρωση των εκπαιδευτι-
κών προγραμμάτων τους. Ξανοιγόταν και 

στα νησιά του Αιγαίου με τους ίδιους στό-
χους, παρ' όλο το βάρος των 74 χρόνων 
του, στέργοντας σε μεγάλες ταλαιπωρίες,  
χ ω ρ ί ς  ν α  π λ η ρ ώ ν ε τ α ι !

Στο τέλος όμως δεν άντεχε άλλο. Πήγαι-
νε να πεθάνει από την πείνα, Υπουργός 
Παιδείας όντας(!), οπότε και ζήτησε από το 
Βουλευτικό Σώμα να πάρει κάποια χρήμα-
τα, όπως έγραφε: «Δια να φυλάξω αν μπο-
ρέσω την πολυώδυνον ζωήν μου ή καν να 
μην αποθάνω από τον σκληρόν θάνατον 
της πείνης» (από την έκδοση της Βουλής 
των Ελλήνων «Η Εκπαίδευση κατά την Ελ-
ληνική Επανάσταση 1821 - 1827», τόμ. Α΄, 
Έρευνα - παρουσίαση Δαυίδ Αντωνίου, 
σελ. 327 - 328). 

Αργότερα και ο ίδιος ο Γρηγόριος Κων-
σταντάς μέσα από την έσχατη φτώχεια του, 
έστειλε αναφορά στον βασιλιά Όθωνα για 
να του εξομολογηθεί ανάμεσα στα άλλα 
ότι: «Περιηρχόμην εις επίσκεψιν των Σχο-
λείων ου μόνον αμισθί, αλλά και εξοδεύων 
εξ ιδίων μου εις τας διαφόρους περιηγή-
σεις» (η επιστολή σώζεται στη Βιβλιοθήκη 
των Μηλέων Πηλίου).

Αν υπάρχουν και σήμερα Εθνοπατέρες 
με κάποιοι φιλότιμο, η περίπτωση του άμι-
σθου Υπουργού ενδείκνυται να ευαισθη-
τοποιήσει τη συνείδησή τους προς ό,τι το 
δυνατόν από μέρους των για την δύσμοιρη 
πατρίδα μας.
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