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ΝΕΟ ΕΤΟΣ,
ΑΛΗΘΙΝΑ ΝΕΟ
διά σου. Νέο ἔτος θά πῆ νέα καρδιά,
νέες ἀποφάσεις, καινούργια ζωή, νέοι
ἄνθρωποι. Σημαίνει προπάντων νά
ἀνακαινισθῆ «ὁ κρυπτός τῆς καρδίας
ἄνθρωπος» (Α´ Πετ. 3,4) καί νά δημιουργηθῆ ὁ καινός ἄνθρωπος ὁ «ποιῶν
εἰρήνην» (Ἐφ. 2,15). Αὐτός ὁ ἄνθρωπος
μένει πάντα νέος. Αὐτός ὁ θησαυρός
μένει πάντα ἀπρόσβλητος. Δέν φθείρεται, ποτέ δέν παλιώνει. Εἶναι αἰώνιος.
Ὁ θησαυρός αὐτός λέγεται ἀγάπη καί
«ἡ ἀγάπη οὐδέποτε ἐκπίπτει». Τήν
ἀγάπη δέν τήν μετροῦν οἱ χτύποι τοῦ
ἐκκρεμοῦς, ἀλλά οἱ παλμοί τῆς καρδιᾶς.
Ἄν ἡ καρδιά εἶναι νέα καί οἱ χτύποι της
συντονισμένοι μέ τό θέλημά μου, τότε
καί ἡ ζωή εἶναι νέα, γιατί εἶναι μιά ζωή
ἀγάπης.

Ἕνας ἀκόμα χρόνος
προστέθηκε στή ζωή
μου. Καί σκέπτομαι πώς
πρέπει πιό ὑπεύθυνα
στό ἑξῆς νά ἀντιμετωπίζω
τά γεγονότα καί τούς
ἀνθρώπους. Ἀπό τό πρωί
μέ βομβαρδίζουν μέ εὐχές
γιά τό «νέο ἔτος», γιά τόν
«καινούργιο χρόνο». Ἀλλά
τί θά πῆ καινούργιος
χρόνος καί παλιός; Ὁ
χρόνος μόνος του δέν
εἶναι οὔτε καινούργιος
οὔτε παλιός. Πόσο θά
ἤθελα, Κύριέ μου, νά
ἀκούσω καί σήμερα τήν
θεϊκή φωνή Σου!

Νέο ἔτος θά πῆ νέα καρδιά, νέες ἀποφάσεις, καινούργια ζωή, νέοι ἄνθρωποι. Σημαίνει προπάντων
νά ἀνακαινισθῆ «ὁ κρυπτός τῆς καρδίας ἄνθρωπος» καί νά δημιουργηθῆ
ὁ «καινός ἄνθρωπος ὁ
ποιῶν εἰρήνην».

Π

αιδί μου, τό νέο ἔτος θά
εἶναι νέο, μονάχα ἄν ἡ
καρδιά σου μένη πάντα
νέα. Ὁ χρόνος δέν γερνάει. Ἡ καρδιά γερνάει. Ὄχι
ἀπό τόν χρόνο. Ἀπό τήν ἁμαρτία. Ἡ
καρδιά πού ἁμαρτάνει σκληρύνεται.
Ἡ καρδιά πού δέν ἀγαπᾶ ἀποθαρρύνεται, ὑποφέρει. Θέλεις νά χαρῆς ἕνα
ἔτος ἀληθινά νέο; Ἀνακαίνισε τήν καρ-

Νά σοῦ εὐχηθῶ χρόνια πολλά; Σοῦ
εὔχομαι χρόνια ἀγάπης. Νά σοῦ εὐχηθῶ
νέα χρονιά; Σοῦ εὔχομαι νέα καρδιά. Νά
σοῦ εὐχηθῶ καλή χρονιά; Σοῦ εὔχομαι
καλή, πλατιά καρδιά, πού νά χωράη
1

φθείρεται, ἀλλ’ ὁ ἔσωθεν ἀνακαινοῦται
ἡμέρᾳ καί ἡμέρᾳ» (Β´ Κορ. 4, 16). Κι ἄν
τό σῶμα φθείρεται, ἀρκεῖ ἡ ψυχή νά διατηρῆ τήν αἰώνια νεότητά της. Αὐτήν πού
Ἐσύ μᾶς προσφέρεις μέ τήν προέκτασή
μας στήν αἰωνιότητα.
Καρδιογνώστα Κύριε, κάνε με καί
φέτος νά ἀκούσω καί νά δεχθῶ τό ἐλπιδοφόρο, σωτήριο καί χαρούμενο μήνυμά Σου, αἰώνιο ἀλλά καί πάντα νέο καί
ἐπίκαιρο.
***
Προτοῦ οἱ ἄνθρωποι ἐπιχειρήσουν
ἐγχειρήσεις «ἀνοικτῆς καρδιᾶς» καί μεταμοσχεύσουν νέες καρδιές, Σύ μᾶς ὑποσχέθηκες μέ τό στόμα τοῦ Προφήτη Σου:
«Καρδίαν ἑτέραν καί πνεῦμα καινόν
δώσω ἐν αὐτοῖς καί ἐκσπάσω τήν καρδίαν τήν λιθίνην... καί δώσω αὐτοῖς

ὅλους τούς ἀνθρώπους. Αὐτό δέν εἶναι
μιά συμβατική, εἶναι μιά ἀληθινή εὐχή,
καί ἀξίζει μέ ὅλες σου τίς δυνάμεις νά
ἀγωνιστῆς, γιά νά τήν πραγματώσης.
***
Κύριέ μου, μπροστά στό νέο χρόνο
σκέπτομαι πώς πρέπει κι ἐγώ νά πάρω
νέες ἀποφάσεις. Μέ καλεῖς νά ἀπεκδυθῶ
ὄχι τόν παλαιό χρόνο, ἀλλά τόν «παλαιόν ἄνθρωπον σύν ταῖς πράξεσιν
αὐτοῦ» (Κολ. 3,9).
Μοῦ ὑπενθυμίζεις πώς περισσότερο
ἀπό τήν ἐκκαθάριση τῶν παλιῶν λογαριασμῶν πρέπει νά «ἐκκαθαρίσω τήν
παλαιάν ζύμην» τῆς ἁμαρτίας, γιά νά
γίνω «νέο φύραμα» καί νά ἑορτάζω «ἐν
ἀζύμοις εἰλικρινείας καί ἀληθείας» (Α´
Κορ. 5, 8), μέ βίο καθαρό.

Μοῦ ζητᾶς νά ἀπαρνηθῶ ὄχι τόν παλιό χρόνο, ἀλλά τίς
παλιές κακές συνήθειες καί νά ἀρχίσω μιά νέα ζωή «ἐν
καινότητι πνεύματος καί οὐ παλαιότητι γράμματος»,
ἐλεύθερος ἀπό τή δουλεία τῆς ἁμαρτίας, ἀνακαινισμένος
πνευματικά στή νέα ζωή τῆς ἀγάπης τῆς δικῆς Σου.
καρδίαν σαρκίνην...». Μιά τέτοια καρδιά
«σαρκίνη», πονετική, σπλαχνική, ἀνεξίκακη, πού θά πάλλεται ἀκατάπαυστα
στούς μελωδικούς χτύπους τῆς ἀγάπης,
ποθῶ κι ἐγώ. Μιά καρδιά πού θά συγκινεῖται βαθιά μπροστά στόν ἀνθρώπινο
πόνο καί θά χαίρη εἰλικρινά μπροστά
στή χαρά τῶν ἀδελφῶν.
Σύ μονάχα μπορεῖς νά μοῦ χαρίσης
τή νέα αὐτή καρδιά. Σέ ἱκετεύω: «Καρδίαν καθαράν κτῖσον ἐν ἐμοί, ὁ Θεός,
καί πνεῦμα εὐθές ἐγκαίνισον ἐν τοῖς
ἐγκάτοις μου» (Ψαλ. 50,12) καί κατά
τό νέο ἔτος. Τότε καί μόνον τότε θά εἶναι
πραγματικά νέο, ἀληθινά χαρούμενο καί
εὐτυχισμένο τό νέο ἔτος.
				Γ.Β.Μ.

Μοῦ ζητᾶς νά ἀπαρνηθῶ ὄχι τόν παλιό χρόνο, ἀλλά τίς παλιές κακές συνήθειες καί νά ἀρχίσω μιά νέα ζωή «ἐν καινότητι πνεύματος καί οὐ παλαιότητι
γράμματος» (Ρωμ. 7, 6), ἐλεύθερος ἀπό
τή δουλεία τῆς ἁμαρτίας, ἀνακαινισμένος
πνευματικά στή νέα ζωή τῆς ἀγάπης τῆς
δικῆς Σου.
Μέ τόν νέο χρόνο θέλεις νά μέ δῆς
ντυμένο, ὄχι ἁπλῶς μέ καινούργια ροῦχα,
ἀλλά ἐνδεδυμένον τόν νέον ἄνθρωπον
«τόν ἀνακαινούμενον εἰς ἐπίγνωσιν κατ’
εἰκόνα» (Κολ. 3, 10) Σοῦ τοῦ ἀληθινοῦ
Θεοῦ, μέ βαθύτερη ἐπίγνωση καί βίωση
τῆς πίστεως καί τῆς θεϊκῆς διδασκαλίας
Σου. Ἔτσι, ἔστω καί ἄν μέ τό πέρασμα
τοῦ χρόνου «ὁ ἔξω ἡμῶν ἄνθρωπος δια2
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Aναδρομή στήν
Iστορία τῆς Iατρικῆς:
Aναφορές στόν Oμηρο, Iπποκράτη
καί Μέγα Βασίλειο
Α. ΟΜΗΡΟΣ

Ἡ

ἱστορία τῆς ἑλληνικῆς
ἰατρικῆς ἀρχίζει ὑποχρεωτικά μέ τά ἔπη
τοῦ Ὁμήρου, τά παλαιότερα μνημεῖα γραπτοῦ
ἑλληνικοῦ λόγου.
Πολλοί ἱστορικοί πιστεύουν ὅτι ὁ
Ὅμηρος ἦταν γιατρός ἤ διδάχτηκε τήν
ἰατρική τέχνη ἀπό κάποιους ἔμπειρους,
πιθανόν συγγενεῖς του, ἰατρούς. Δέν ἐξηγοῦνται ἀλλιῶς οἱ τόσο καλές γνώσεις
του γύρω ἀπό τήν ἀνατομία. Ὑπάρχουν
βέβαια καί αὐτοί πού ὑποστηρίζουν ὅτι
ἦταν μόνο ποιητής.
Ὁ W. H. Friedrich, ὁ ἐρευνητής πού
μελέτησε τελευταῖα πιό συστηματικά ἀπ’
ὅλους τούς προηγούμενους τόν τρόπο μέ
τόν ὁποῖο ὁ ποιητής τῆς Ἰλιάδας περιγράφει τούς τραυματισμούς καί τό θάνατο τῶν ἡρώων του, ζήτησε νά συμβιβάσει
τίς διιστάμενες ἀπόψεις: «Καί ἡ μία καί
ἡ ἄλλη παράταξη τῶν ἐρευνητῶν ἔχει μέ
τό μέρος της καί δίκαιο καί ἄδικο: ὑπάρχουν στόν Ὅμηρο χτυπητά παραδείγματα
καί πιστή περιγραφή τῆς πραγματικότητας, ἀλλά καί ἀπομακρύνσεώς του ἀπό
αὐτήν».
Ἕνα εἶναι βέβαιο: ὁ Ὅμηρος δέν ἦταν

γιατρός καί τά δύο μεγάλα του ἔπη, ἡ
«Ἰλιάδα» καί ἡ «Ὀδύσσεια», δέν εἶναι βιβλία ἰατρικά. Κάθε φορά πού ὁ μεγάλος
ποιητής ἀναφέρεται σέ θέματα ἰατρικά,
ἡ εὐκαιρία εἶναι ἔξοχη, γιά νά φανεῖ πιό
πολύ ἡ ποιητική του δεξιότητα, παρά ἡ
ἰατρική του κατάρτιση.
Σέ πολλά, ὡστόσο, σημεῖα τῶν ἐπῶν
παρατηροῦμε κάποιες ὑπερβολές καί
ἀνακρίβειες πού σχετίζονται μέ θέματα
ἀνατομίας, οἱ ὁποῖες, ὅμως, θά μποροῦσαν νά ἀποδοθοῦν στόν ποιητικό
3

λόγο, ἀλλά καί στό γεγονός ὅτι ὁ Ὅμηρος εἶναι ἕνας ἀοιδός καί ὄχι γιατρός. Οἱ
ἀναφορές σέ ἰατρικά θέματα δέν εἶναι τόσες, πού νά μᾶς ἐπιτρέπουν ἕναν τέτοιο
χαρακτηρισμό. Ἐξάλλου, ἄν ἡ ἀκρίβεια
τῆς περιγραφῆς εἶναι τό κριτήριο, γιά
νά κατατάξουμε τόν Ὅμηρο στίς τάξεις
τῶν γιατρῶν, τότε θά μπορούσαμε νά
ἰσχυριστοῦμε πώς ὁ Ὅμηρος ἦταν καλός
πολεμιστής ἤ ναυτικός ἤ ὁτιδήποτε ἄλλο
περιγράφει μέ τόση ἀκρίβεια.
Ὁ ὁμηρικός ἄνθρωπος, γιά νά ἀναγκαστεῖ νά ἐπιβιώσει στίς συχνές μάχες
πού ἔδινε, εἶχε κατακτήσει βασικές γνώσεις ἀντιμετώπισης τοῦ τραύματος. Ἡ
ἐμπειρία στίς μάχες, βέβαια, ἔδινε πολλές
εὐκαιρίες, γιά νά ἀποκτηθοῦν τέτοιου
εἴδους γνώσεις. Ὡστόσο, ὑπάρχουν καί
τά εἰδικευμένα ἄτομα γιά τή θεραπεία,
οἱ γιατροί. Στά ὁμηρικά ἔπη συναντοῦμε
τούς γιατρούς, τούς «ἰητῆρες», νά ἀνήκουν στήν ἀξιοσέβαστη τάξη τῶν «δημιοεργῶν», τῶν δημιουργῶν δηλαδή, ἀνάμεσα
στούς τέκτονες, στούς τεχνίτες καί στούς
ἀοιδούς. Οἱ «δημιουργοί» ἔχαιραν μεγάλης ἐκτιμήσεως καί ἦταν περιζήτητοι στίς
βασιλικές αὐλές.
Ἡ σημασία πού ἀποδίδεται στήν
ἀξία τῶν γιατρῶν φαίνεται καθαρά στούς
στίχους 514 καί 515 τῆς Λ´ ραψωδίας
τῆς Ἰλιάδος: «γιατί ἕνας γιατρός ἀξίζει
σίγουρα πολλούς ἀνθρώπους ἄλλους,
σαγίτες ἀνασπάει καί βότανα μαλαχτικά
ἀπιθώνει».
Ἰατρός γάρ ἀνήρ πολλῶν ἀντάξιος
ἄλλων Ἰούς τά ἐκτάμνειν ἀπι τ’ ἤπια
φάρμακα πάσσειν.
(Λ 514-515)1
Γιατρούς ὅμως χρειάζονταν στόν
Ὅμηρο ἀκόμη καί οἱ θεοί. Τό στοιχεῖο
τοῦ «ἀνθρωπομορφισμοῦ», πού κατακλύζει τά ἔπη, ἐπιβάλλει τήν ὕπαρξη ἑνός

γιατροῦ, γιατί καί οἱ θεοί τραυματίζονται,
ὅπως ἡ Ἀφροδίτη:
«Κι ὡς κυνηγῶντας τήν ἐπρόφτασε
μές στό πολύ τ’ ἀσκέρι, παίρνοντας
φόρα ὁ γιός τοῦ ἀντρόκαρδου Τυδέα
τήν κονταρεύει μ’ ἕνα του πήδημα, καί
ξώδερμα στό χέρι τήν λαβώνει τό τρυφερό· καί τό κοντάρι του μεμιᾶς στό
δέρμα ἐμπήχτη μέσ’ ἄπ’ τό θεῖο μαντί,
πού κάποτε τῆς τόχαν φάνει οἱ Χάρες,
ἀπάνω στόν ἁρμό· καί χύνουνταν τό
ἀθάνατό της αἷμα, ὁ ἰχώρας, πού μές
στῶν τρισεύτυχων Θεῶν κυλάει τίς
φλέβες» (Ε´ 334-340)
«Πολλά τυράννια κι ἡ Ἥρα τράβηξε, πού τρίκοχη σαγίτα ὁ χεροδύναμος
τῆς ἔριξε γιός τοῦ Ἀμφιτρύωνα πάνω
στό στῆθος τό δεξιό, καί ἀλάγιαστος
τή συνεπῆρε πόνος» (Ε´ 392-340).

Ὁ ὁμηρικός ἄνθρωπος,
γιά νά ἀναγκαστεῖ νά ἐπιβιώσει στίς συχνές μάχες
πού ἔδινε, εἶχε κατακτήσει
βασικές γνώσεις ἀντιμετώπισης τοῦ τραύματος.
Ὡστόσο, ὑπάρχουν καί τά
εἰδικευμένα ἄτομα γιά τή
θεραπεία, οἱ γιατροί, πού
ἔχαιραν μεγάλης ἐκτιμήσεως καί ἦταν περιζήτητοι
στίς βασιλικές αὐλές.
«Πολλά τυράννια κι ὁ Ἅδης τράβηξε, γοργή σαϊτιά πού ἐδέχθη ἀπό τοῦ
Δία τοῦ βροντοσκούταρου τόν ἴδιο γιό,
στήν Πύλο, μές στούς νεκρούς, καί τόν
παράτησε νά τόν πλαντοῦν οἱ πόνοι»
(Ε´ 395-397).
Στά ἔπη, γιατρός τῶν θεῶν εἶναι ὁ
Παιήων. Τόν βλέπουμε νά περιποιεῖται

1 Σημ.: Οἱ στίχοι τῆς Ἰλιάδος εἶναι παρμένοι ἀπό
τή μετάφραση τῆς Ἰλιάδος τῶν Ν. Καζαντζάκη
- Ἰ. Θ. Κακριδῆ, Ἀθήνα 2009.
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τά τραύματα τοῦ Ἄρη. Τόν Ἄρη γιάτρεψε
κατ’ ἐντολή τοῦ Δία, ὅταν ὁ Διομήδης τόν
τραυμάτισε στό «κατωκοίλι ὅπου ’δενε
τρογύρα του τό ζῶμα».
Καί εἶπεν ὁ Δίας, ταυροκοιτῶντας τον
ὁ νεφελοστοιβάχτης:
«Εἶπε καί τόν Παιήονα φώναξε νά
’ρθεῖ καί νά τόν γιάνει. Τότε ὁ Παιήονας ἀπιθώνοντας πά στήν πληγή
βοτάνια μαλαχτικά μεμιᾶς τόν ἕγιανε. Θνητός μαθές δέν ἦταν. Πῶς μέ
τήν πρώτη τό συκόγαλο τό ἄσπρο τό
γάλα πήζει, κι ἄς εἶναι ἀριό, κι ὡς τό
ἀνακάτωσες θωρεῖς το εὐτύς πηγμένο·
ὅμοια γοργά κι αὐτός τόν γιάτρεψε
τόν ἀντρειωμένον Ἄρη» (Ε´ 888-904)
Ἀνάμεσα στούς θνητούς ξεχωριστή
θέση κατέχουν ὁ Μαχάων καί ὁ Ποδαλείριος, τά δύο ἀδέλφια πού παρουσιάζονται ὡς γιατροί τῶν Ἀχαιῶν:
«Δυό εἶν’ οἱ γιατροί μας, ὁ Μαχάονας κι ὁ Ποδαλείριος, ὅμως ὁ ἕνας
θαρρῶ μές στά καλύβια μας ξαπλώνει
λαβωμένος, κι ἔχει κι αὐτός ἀπό ἀψεγάδιαστο γιατρό μαθές ἀνάγκη· κι ὁ
ἄλλος στόν κάμπο στέκει ἀκλόνητος
στῶν Τρώων τή λύσσα ἀντίκρυ». (Λ´
833-836)
Ἄν καί εἶναι ὀνομαστοί γιατροί, δέν
μποροῦμε νά τούς κατατάξουμε στούς
«δημιουργούς», ἀφοῦ συμμετέχουν στήν
τρωική ἐκστρατεία ὡς ἡγεμόνες θεσσαλικῆς φυλῆς. Προσφέρουν τίς ὑπηρεσίες
τους στούς πληγωμένους Ἀχαιούς, ἀλλά
καί παίρνουν μέρος στή μάχη, ὅπου μάλιστα ὁ ἕνας ἀπό αὐτούς, ὁ Μαχάων,
τραυματίζεται ἀπό τόν Πάρη (Λ´ 506).
Εἶναι γιοί τοῦ Ἀσκληπιοῦ καί ἔτσι ἔχουν
διδαχθεῖ τήν τέχνη τῆς θεραπείας:
«…..τό Μαχάονα φώναξε καί μήν
ἀργεῖς καθόλου, τόν Ἀσκληπιό πού
ἔχει, τόν ἄψεγο τό γιατρευτῆ, πατέρα»
(Δ´ 194-195). Ὁ Ἀσκληπιός ἔχει μαθητεύσει κοντά στόν Κένταυρο Χείρωνα,
στό Πήλιο (Δ 219). Μαθητής τοῦ Χείρω-

να εἶναι καί ὁ Ἀχιλλέας, πού κατέχει κι
αὐτός τά μυστικά τῆς ἰατρικῆς: «….καί
μαλακά βοτάνια βάλε μετά, πραγά,
πού σοῦ ’μαθε λέν ὁ Ἀχιλλέας, ἀπάνω» (στήν πληγή) «αὐτός ἀπό τό δίκιο
Κένταυρο, τό Χείρωνα, τά ξέρει» (Λ´
830-832).
Ἰατρικές πληροφορίες ἀπό τά Ὁμηρικά ἔπη ἀφοροῦν κυρίως τή χειρουργική καί τή φαρμακολογία, τίς κατ’ ἐξοχήν
δηλαδή ἐμπειρικές τέχνες.

Τά τραύματα διακρίνονται
σέ ἐπιπόλαια ἤ βαθιά, σέ
ἐπικίνδυνα ἤ ὄχι (ὅπως
π.χ. τῶν ἄκρων). Ἡ θνησιμότητα τῶν τραυματιῶν
ἦταν μεγάλη. Ἡ περιποίηση ἄρχιζε μέ καθαρισμό
καί πλύσιμο μέ ἄφθονο
χλιαρό νερό.
Περιγράφονται σχεδόν ὅλα τά εἴδη
τῶν τραυμάτων (140 συνολικά) πού ὀφείλονται στά ὅπλα τῆς ἐποχῆς. Τραύματα
τῆς κεφαλῆς, τοῦ τραχήλου, τῶν ἄκρων,
τοῦ θώρακα, τῶν ἐσωτερικῶν ὀργάνων,
πού μάλιστα χαρακτηρίζονται ἰδιαίτερα
ἐπικίνδυνα, κατάγματα τοῦ μηριαίου, τῆς
κνήμης, τῶν ὀστῶν τῆς κεφαλῆς κλπ.
Πολλοί ἀπό τούς ἀνατομικούς ὅρους
ἐξακολουθοῦν νά χρησιμοποιοῦνται καί
σήμερα, ὅπως μέτωπο, κρόταφος, ὦμος,
ἰσχῦον, μηρός, κνήμη, κλείδωση, νεῦρα.
Οἱ γιατροί τῶν Ὁμηρικῶν ἐπῶν ἀλλά
καί οἱ ἥρωες εἶχαν σημαντικές γνώσεις
παυσίπονων, ἀπολυμαντικῶν καί ἀντισηπτικῶν μέσων. Γνώριζαν μέσα καί
τρόπους νά σταματοῦν τήν αἱμορραγία,
νά κάνουν χειρουργικές ἐπεμβάσεις, καί
ἐκεῖνο πού προκαλεῖ ἐντύπωση εἶναι
5

τό γαῖμα. (Λ´ 837-848)
Γνωστές ἀναπαραστάσεις εἶναι ἡ
ἐπίδεση τοῦ βραχίονα τοῦ Πατρόκλου
ἀπό τόν Ἀχιλλέα, ὁ ὁποῖος ὑπῆρξε καί
μαθητής τοῦ Κένταυρου Χείρωνα, ὅπως
ἤδη ἐλέχθη.
Ὡς ἀναισθητικά χορηγοῦσαν κρασί,
ὄπιο καί μανδραγόρα.
Στά Ὁμηρικά ἔπη ἀναφέρονται πολλά φάρμακα, ὅπως «πικρά» (στυπτικά),
«ἀδυνήφατα» (παυσίπονα) «ἤπια» (ἀντιφλογιστικά), «ἐσθλά» (ἀνακουφιστικά),
«θυμοφθόρα» (θανατηφόρα), «ἄχολα»
(κατά τῆς λύπης), «χαροποιά» ὅπως τό

τό πλῆθος τῶν ἐπιδέσμων πού χρησιμοποιοῦσαν. Γνώριζαν ἐπίσης τή χρήση
φορείων.
Τά τραύματα διακρίνονται σέ ἐπιπόλαια ἤ βαθειά, σέ ἐπικίνδυνα ἤ ὄχι
(ὅπως π.χ. τῶν ἄκρων). Ἡ θνησιμότητα
τῶν τραυματιῶν ἦταν μεγάλη. Ἡ περιποίηση ἄρχιζε μέ καθαρισμό καί πλύσιμο μέ
ἄφθονο χλιαρό νερό. Ἀμέσως μετά φρόντιζαν νά σταματήσουν τήν αἱμορραγία.
Χρησιμοποιοῦσαν φύλλα δένδρων, σκόνες ἤ ἄλλα σκευάσματα μέ στυπτικές
ἰδιότητες. Ἀκολουθοῦσε ἡ ἐπίδεση τοῦ
τραύματος.

Δέν μποροῦμε νά παραβλέψουμε τό γεγονός ὅτι ὁ
Ὅμηρος, περιγράφοντας τήν προσπάθεια τοῦ ἀνθρώπου
νά ἀντιμετωπίσει μέ τίς δυνάμεις του τή φύση, φανερώνει
μία συστηματοποίηση ἐμπειριῶν, γνώσεων καί τεχνικῶν
πού ἀξιοποιοῦνται στήν καθημερινή πρακτική.
Στή ραψωδία Λ´ τῆς Ἰλιάδας περιγράφεται πῶς ὁ Πάτροκλος ἔβγαλε τό
ἀκόντιο ἀπό τό πόδι τοῦ Εὐρύπυλου:
Γυρνώντας ὁ ἀντρειωμένος Πάτροκλος ἀπηλογιά τοῦ δίνει:
«Τί λές νά κάνω τώρα, Εὐρύπυλε,
καί πῶς νά τά βολέψω;
Τρέχω νά φέρω στόν πολέμαρχο
τόν Ἀχιλλέα τό λόγο πού μοῦ ’πεν
ὁ γερήνιος Νέστορας, τῶν Ἀχαιῶν ἡ
σκέπη».
Αὐτά εἶπε, κι ἀπ’ τά στήθια ἀγκάλιασε τό ρήγα, καί τόν πῆγε μές στό
καλύβι· κι ἕνας σύντροφος βοϊδοπροβιές τοῦ στρώνει καί πέφτει. Εὐτύς
τοῦ βγάζει ὁ Πάτροκλος τή σουβλερή
σαγίτα ἀπ’ τό μερί μέ τό μαχαίρι του,
τό μαῦρο γαῖμα πλένει μέ χλιό νερό,
καί πάνω ἀπίθωσε πικρή, πονοκοιμήτρα ρίζα, στό χέρι ἀφοῦ τήν ἔτριψε,
καί σταματᾶ τούς πόνους. Ἔτσι ἡ
πληγή γοργά ἐμαράθηκε, καί στάθηκε

περίφημο νηπενθές κλπ.
Ἀναφέρεται ἐπίσης ἡ ἀπολύμανση
τραυμάτων μέ κρασί, ξύδι, θαλάσσιο νερό,
θερμό λάδι κ.λπ. Ἐπίσης, ἡ ἀπολύμανση
τῶν οἰκιῶν ἤ τῶν χώρων ἤ καί τοῦ περιβάλλοντος μέ διάφορα μέσα ὅπως οἱ
μεγάλες φωτιές καί τό θειάφι.
Στούς ἥρωες τοῦ Ὁμήρου τίποτε δέν
ἦταν τόσο ἀγαπητό ὅσο ἡ ζωή καί ἡ
ὑγεία, καί ὁ θάνατος ὅ,τι πιό πολύ μισοῦσαν. Γι’ αὐτό ἡ ἀρρώστια θεωροῦνταν
μεγάλη συμφορά. Γιά νά τήν προλάβουν,
φρόντιζαν νά διατηροῦν γερό το σῶμα
τους. Ἡ λιτή δίαιτα καί οἱ σωματικές
ἀσκήσεις τούς βοηθοῦσαν πολύ σ’ αὐτό,
μαζί καί ἡ καθαριότητα.
Συμπερασματικά, ἡ Ἰατρική στόν
Ὅμηρο βασίζεται σέ δύο στοιχεῖα: τό
θεϊκό καί τό ἀνθρώπινο. Τό πρῶτο εἶναι
ἀπόρροια τῆς ἀδυναμίας τοῦ ἀρχαϊκοῦ
ἀνθρώπου νά ἐλέγξει τίς ἄγνωστες δυνάμεις τοῦ περιβάλλοντός του. Τά θρη6
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σκευτικά στοιχεῖα τοῦ ὁμηρικοῦ κόσμου
ὁριοθετοῦν σαφῶς τήν ἑρμηνεία τῶν χωρίων τῶν ἐπῶν πού ἀφοροῦν τά θέματα
θεραπείας.
Ὡστόσο, δέν μποροῦμε νά παραβλέψουμε τό γεγονός ὅτι ὁ Ὅμηρος, περιγράφοντας τήν προσπάθεια τοῦ ἀνθρώπου
νά ἀντιμετωπίσει μέ τίς δυνάμεις του τή
φύση, φανερώνει μία συστηματοποίηση
ἐμπειριῶν, γνώσεων καί τεχνικῶν πού ἀξιοποιοῦνται στήν καθημερινή πρακτική. Τό
σύνολο αὐτῶν τῶν γνώσεων, ἀνεξάρτητα
ἀπό τό ἄν προέρχεται ἀπό τούς θεούς ἤ
εἶναι ἀποτέλεσμα παρατήρησης, ἀποτελεῖ
ἤδη κτῆμα τοῦ ὁμηρικοῦ ἀνθρώπου.
Αὐτές οἱ γνώσεις θά εἶναι τό θεμέλιο, στό ὁποῖο θά οἰκοδομηθεῖ ἀργότερα, ἀλλά πάντοτε στόν ἑλληνικό χῶρο,
ἡ ἐπιστήμη τῆς ἰατρικῆς μέ θεμελιωτή
τόν μεγάλο Ἱπποκράτη. Τό θρησκευτικό
στοιχεῖο θά ἀπομακρυνθεῖ σταδιακά ἀπό
τή φιλοσοφία καί τήν ἐπιστήμη, ἀλλά θά
ἐπιζήσει στό χῶρο τῆς θρησκείας, τῆς
πίστης καί τῶν λαϊκῶν δοξασιῶν.

γιός τοῦ Ἡρακλείδη καί τῆς Φαιναρέτης
ἤ τῆς Πραξιθέας, κόρης τῆς Φαιναρέτης,
κατ’ ἄλλους. Ἀπό τή μητέρα του ἦταν
20ος ἐγγονός τοῦ Ἡρακλῆ καί ἀπό τόν
πατέρα του 18ος ἐγγονός τοῦ Ἀσκληπιοῦ.
Ἀρχικά ὑπῆρξε μαθητής τοῦ ἴδιου τοῦ
πατέρα του, κατόπιν τοῦ Ἡρόδικου, τοῦ
Γοργία, τοῦ ρήτορα Λεοντίνου καί τοῦ
Δημόκριτου τοῦ Ἀβδηρίτη, ἄν καί ἀρκετοί
ἐρευνητές ἰσχυρίζονται πώς ἡ σχέση του
μέ τόν Γοργία καί τόν Δημόκριτο ἦταν μιά
πνευματική ἐπικοινωνία καί ὄχι σχέση
μαθητείας.
Ἀφοῦ ἐκπαιδεύτηκε στήν ἰατρική,
ἀναχώρησε ἀπ’ τήν Κῶ καί ἐπισκέφθηκε διαδοχικά τή Θεσσαλία, τή Θάσο καί
τή Θράκη. Ἡ φήμη του ἁπλώθηκε γοργά σέ ὅλη τήν Ἑλλάδα καί πέρα ἀπό
τά ὅριά της, στήν κραταιά Περσία. Ὁ
Ἀρταξέρξης τόν κάλεσε στήν αὐλή του
στέλνοντας πρέσβεις μέ πολύτιμα δῶρα,
ἀλλά ἐκεῖνος ἀρνήθηκε νά φύγει ἀπ’ τήν

Β. ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ
Θά ἦταν ἀνοήτως φιλόδοξο νά ἀσχοληθεῖ κανείς, ἔστω καί γιατρός, μέ τόν
Ἱπποκράτη καί τό ἔργο του, σέ ἕνα τόσο
μικρό καί σύντομο βιογραφικό σημείωμα.
Γι’ αὐτό κρίνεται σκόπιμο ν’ ἀναφερθοῦμε σέ γενικά βιογραφικά στοιχεῖα ἀπό
τή ζωή του καί νά δώσουμε ἐκλαϊκευμένες
πληροφορίες γιά τήν «Ἱπποκρατική Ἰατρική καί σκέψη», πού ἀποτέλεσαν καί
ἀποτελοῦν ἀκόμα τή βάση τῆς ἰατρικῆς
δεοντολογίας στή σύγχρονη ἐπιστήμη.
Ὁ Ἱπποκράτης (π. 460 π.Χ – 360
π.Χ) ἦταν περίδοξος Ἕλληνας γιατρός,
ὁ πρῶτος πού ταξινόμησε συστηματικά
τήν ἰατρική καί ἐπιχείρησε μιά μεθοδευμένη θεραπεία τῶν νοσημάτων. Ἦταν
Κῶος, Ἀσκληπιάδης κατά τό γένος καί
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πατρίδα του. Λέγεται πώς θεράπευσε
τόν βασιλιά τῶν Μακεδόνων Περδίκα καί
λύτρωσε τά Ἄβδηρα ἀπό λοιμό. Βοήθησε
πολύ τούς Ἀργείους καί τούς Ἀθηναίους,
λαμβάνοντας προληπτικά μέτρα γιά τήν
ἐξάπλωση λοιμωδῶν νοσημάτων. Πέθανε περίπου στήν ἡλικία τῶν ἐνενήντα
χρόνων στή Λάρισα καί τάφηκε κάπου
μεταξύ Γυρτῶνος, Τυρνάβου καί Λαρίσης.
Σύμφωνα μέ τόν Ἄνθιμο Γαζῆ, τό μνῆμα
του διατηρήθηκε μέχρι καί τόν δεύτερο
μ.Χ. αἰῶνα.
Ὁ Ἱπποκράτης ἔζησε στήν Ἑλλάδα
κατά τόν χρυσό αἰῶνα, ὁ ὁποῖος ἀνέδειξε
μεγάλους ἄνδρες ὅπως ὁ Σοφοκλῆς, ὁ
Εὐριπίδης καί ὁ Θουκιδίδης. Περιώδευσε,
ὅπως λέγεται, στή Θεσσαλία, τή Θράκη,
τή Θάσο, τή Σκυθία, πιθανῶς δέ καί στή
Μέση Αἴγυπτο. Εἶναι ὁ πρῶτος πού θεμελίωσε τήν ἐπιστημονική ἰατρική, ὅπως
βεβαιώνει καί ὁ Γαληνός (πρῶτος ἐξήνεγκε τήν τελείαν παρ’ Ἕλλησι ἰατρικήν,
xiv,676). Τά ἔργα του εἶναι προϊόντα ἔξοχης παρατήρησης, ἐμπειρίας καί σπάνιου
ὀρθολογισμοῦ. Οὐσιαστικά ἀποτελοῦν
τό μεγαλύτερο σταθμό στήν πορεία τῆς
ἑλληνικῆς ἰατρικῆς.
Τά ἔργα πού ἀποτελοῦν τήν Ἱπποκράτειο Συλλογή εἶναι 59 τόν ἀριθμόν,
γράφτηκαν στήν ἰωνική διάλεκτο μεταξύ
τοῦ 440-340 π.Χ καί εἶναι τά ἀρχαιότερα
μνημεῖα ἀκριβοῦς ἐπιστημονικῆς ἰατρικῆς.
Βέβαια, τό ζήτημα τῆς γνησιότητος
τῶν συγγραμμάτων του ἀπασχόλησε γιά
πολύ τούς ἐρευνητές, μέ ἀποτέλεσμα
νά καταγραφοῦν πολλές καί παράδοξες
ἀπόψεις. Ἀπό τούς Ἕλληνες, ἄριστη
κριτική στά ἔργα του ἔκανε ὁ Ἀδαμάντιος Κοραῆς στά Περί Ἀερίων Ὑδάτων
καί Τόπων καί περί Διαίτης Ὀξέων καί
Ἀρχαίας Ἰατρικῆς.
Ἡ μορφή τοῦ Ἱπποκράτη ὡς «Πατέρα
τῆς Ἰατρικῆς» παραμένει ἰσχυρή ὄχι μόνον στούς ἰατρικούς κύκλους τῆς ἀρχαιότητος, ἀλλά καί στή σύγχρονη ἐποχή.

Ὁ Γαληνός περιγράφει τόν Ἱπποκράτη,
παραμένοντας ταυτόχρονα καί ὡς συνδετικός κρίκος γιά τή διάδοση τῆς διδασκαλίας του, καθώς μετέφερε τό ἐνδιαφέρον
του σέ μεταγενέστερους γιατρούς. Ἔτσι,
μέ τήν ἀντιγραφή τῶν κειμένων του, οἱ
ἰδέες τοῦ Ἱπποκράτη ἐπιβίωσαν κατά τή
Βυζαντινή Αὐτοκρατορία καί τίς κληρονόμησαν οἱ γιατροί τῆς Ἀναγέννησης.
Ἄς δοῦμε ἐπιγραμματικά μερικές
Ἱπποκρατικές ἰδέες καί γνώσεις πού δικαιώνουν τόν τίτλο του ὡς «Πατέρα τῆς
Ἰατρικῆς».

Ἡ μορφή τοῦ Ἱπποκράτη
ὡς «Πατέρα τῆς Ἰατρικῆς»
παραμένει ἰσχυρή ὄχι μόνον στούς ἱστορικούς κύκλους τῆς ἀρχαιότητος,
ἀλλά καί στή σύγχρονη
ἐποχή. Ὁ Γαληνός περιγράφει τόν Ἱπποκράτη,
παραμένοντας ταυτόχρονα
καί ὡς συνδετικός κρίκος
γιά τή διάδοση τῆς διδασκαλίας του, καθώς μετέφερε τό ἐνδιαφέρον του σέ
μεταγενέστερους γιατρούς.
Φυσιοπαθολογία
Οἱ Ἕλληνες φιλόσοφοι (Ἴωνες καί
Πυθαγόρειοι), καί εἰδικότερα τό σύστημα τῶν τεσσάρων κοσμογόνων στοιχείων
(ριζωμάτων), ἀποτέλεσαν τή γέφυρα πού
συνέδεσε τήν πρό-ἱπποκρατική ἰατρική
(Ἀσκληπική) μέ τήν ἱπποκρατική σκέψη καί τή μετά-ἱπποκρατική ἰατρική
(Γαληνική). Ἔτσι ὁ μέν ὁμηρικός ἰατρός
8
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(Ἀσκληπική περίοδος) ὑπηρετεῖ τήν
τέχνη του στηρίζοντάς την στήν παραδοσιακή ἐμπειρία καί στή θεραπευτική
δεξιοτεχνία του, ὁ δέ ἱπποκρατικός καί
γαληνικός ἰατρός διαθέτει ἐπιπροσθέτως ὀρθολογική σκέψη καί φιλοσοφικό
στοχασμό, συμμετέχοντας στήν ἐπίλυση
τῶν ἰατρικῶν προβλημάτων τῆς ἐποχῆς
του. Οἱ ρήσεις «ἰητρός γάρ φιλόσοφος
ἰσόθεος» (Ἱπποκράτης) καί «Ὅτι ἄριστος ἰητρός καί φιλόσοφος» (Γαληνός)
μαρτυροῦν τή δεσπόζουσα σημασία τῆς
ἰατρικῆς φιλοσοφίας, πού πρῶτος ἐπεσήμανε ὁ Κῶος ἰατροφιλόσοφος.
Εἰδικότερα οἱ ἱπποκρατικές ἀντιλήψεις γιά τή φυσιοπαθολογία (χυμοπαθολογία) ἔχουν ἐπηρεασθεῖ βαθιά ἀπό τίς
ἀπόψεις τῶν προσωκρατικῶν φιλοσόφων
πού πρῶτος διατύπωσε ὁ Ἐμπεδοκλῆς
ὁ Ἀκραγαντῖνος. Ἔτσι ὁ Ἱπποκράτης
δεχόταν ὅτι οἱ χυμοί τοῦ ἀνθρώπινου
ὀργανισμοῦ εἶναι τέσσερις: τό αἷμα, τό
φλέγμα, ἡ κίτρινη χολή καί ἡ μαύρη χολή,
καί ὅτι κάθε χυμός ἀντιστοιχεῖ σέ ἕνα
ὄργανο (καρδιά, ἐγκέφαλος, ἧπαρ, σπλήν,
ἀντιστοίχως).
Ἡ ἰσορροπία τῆς ἀναλογίας τῶν τεσσάρων χυμῶν συντηρεῖ καί προστατεύει
τήν ὑγεία τοῦ ἀνθρώπινου ὀργανισμοῦ
(«εὐκρασία»), ἐνῶ, ἀντίθετα, κάθε διαταραχή της προκαλεῖ διάφορες ἀρρώστιες («δυσκρασία»). Ἡ σωστή ἀναλογία
τῶν χυμῶν χαρακτηρίζεται μέ τόν ὅρο
«κρᾶσις», ὁ ὁποῖος σήμερα ἀποδίδεται
καί μέ τόν ὅρο «ἰδιοσυγκρασία».

ση –πού βασίζεται στήν παρατήρηση- ἕως
τήν ψηλάφηση καί τήν ἄμεση ἀκρόαση μέ
τελικό σκοπό τή συνθετική ἀξιολόγηση
καί τήν κλινική διάγνωση τῆς νόσου ἀπό
τήν ὁποία πάσχει ὁ ἄρρωστος. Τό μυστικό
τῆς ἐπιτυχίας τῆς διαγνωστικῆς ἱπποκρατικῆς μεθοδολογίας κρύβεται σέ πολλούς
ἄλλους παράγοντες, ὅπως εἶναι ἡ λήψη
λεπτομεροῦς ἱστορικοῦ ἀπό τόν ἄρρωστο
καί τό περιβάλλον του, ἡ ἀξιολόγηση τῆς
συμπτωματολογίας τῆς νόσου καί ἡ προσεκτική φυσική ἐξέταση, σέ συνδυασμό
μέ τή διερεύνηση τῶν συνθηκῶν τοῦ πε-

Ὅσον ἀφορᾶ τή νοσολογία, ὁ Ἱπποκράτης εἶχε διαμορφώσει τήν ἄποψη ὅτι
ὁ ἰατρός πρέπει νά ὠφελεῖ
τόν ἄρρωστο, ἤ τουλάχιστον νά μήν τόν βλάπτει!
ριβάλλοντος. Ἡ λεγόμενη «Ἱπποκρατική
μέθοδος» εἶναι ἐκείνη πού διαχώρισε τήν
ὀρθολογική ἰατρική ἀπό τήν πρωτόγονη,
τή μαγική καί τήν «ἰατρική» τῶν ἀγυρτῶν.
Ἀρχαία ΧειρουργικήΧειρουργικές ἐπεμβάσεις
τῆς Ἱπποκρατικῆς περιόδου
Μέ τόν καιρό ἡ πεῖρα καί οἱ γνώσεις
πού συλλέγονταν στά Ἀσκληπιεῖα εἶναι
τόσο μεγάλες, πού εἶναι ἀδύνατο νά τίς
συγκρατήσει στή μνήμη ἕνας ἰατρός. Ὁ
Ἱπποκράτης ὁ Κῶος ἀναγνωρίζει τήν
ἀνάγκη τῆς καταγραφῆς τους. Περί τά
72 βιβλία τοῦ μεγάλου αὐτοῦ ἰατροῦ καταφέρνουν νά συλλέξουν οἱ Ἀλεξανδρινοί
50 χρόνια μετά τόν θάνατό του. Ἀνάμεσα
σ’ αὐτά, τουλάχιστον ὀκτώ ἀναφέρονται
στή χειρουργική, ἕνα στήν Ὀφθαλμιατρική
καί ἑπτά στή Γυναικολογία. Τό «κατ’ ἰατρεῖον» ἀσχολεῖται μέ τό χειρουργεῖο, τό

Νοσολογία
Ὅσον ἀφορᾶ τή νοσολογία, ὁ Ἱπποκράτης εἶχε διαμορφώσει τήν ἄποψη ὅτι
ὁ ἰατρός πρέπει νά ὠφελεῖ τόν ἄρρωστο,
ἤ τουλάχιστον νά μήν τόν βλάπτει. Ὁ
Κῶος σοφός χρησιμοποίησε ὅλες τίς ἐξεταστικές μεθόδους τῆς σημειολογίας πού
ἐξακολουθεῖ νά ἐφαρμόζει ἡ σύγχρονη
κλινική διαγνωστική. Ἀπό τήν ἐπισκόπη9

φωτισμό, τό προσωπικό, τήν τοποθέτηση
τοῦ ἀσθενοῦς στό χειρουργικό τραπέζι
καί μέ τήν τεχνική των ἐπιδέσμων.
Ἡ χειρουργική τοῦ Ἱπποκράτη εἶναι
ἰδιαίτερα ἀνεπτυγμένη, κατά δέ τόν Σ.
Ζερβό, τό σύγγραμμά του «Περί ἁρμῶν
καί ἄρθρων» εἶναι «τό ὡραιότερο ἰατρικό
κείμενο πού βγῆκε μέχρι σήμερα ἀπό τά
χέρια ἑνός ἰατροῦ».

τούς βασικούς θεραπευτικούς χρόνους,
πού καί σήμερα χρησιμοποιοῦμε: Καθαρισμός, ἀντισηψία, διατήρηση τοῦ τραύματος ἀνοικτοῦ γιά παροχέτευση, συχνός
ἔλεγχος, ἀκινητοποίηση, ἔντονη ἀνησυχία
γιά τήν ἐπερχόμενη φλεγμονή, «ἐξωτερική
ὀστεοσύνθεση».
Αὐτές του τίς γνώσεις τίς κωδικοποίησε καί σύμφωνα μέ τίς ἐμπειρίες του τίς
ἐφάρμοσε σέ κάθε μιά ἀπό τίς κατηγορίες
κακώσεων πού διέκρινε.

Ὁ «Ὅρκος τοῦ Ἱπποκράτη» θεωρεῖται μέχρι σήμερα τό
βασικότερο κείμενο τῆς ἰατρικῆς δεοντολογίας καί ἠθικῆς
ὅλων τῶν αἰώνων. Ἄν καί συντάχθηκε σέ μιά ἐποχή πολύ
διαφορετική ἀπό τή δική μας, περιέχει ἀρχές
καί ὑποθῆκες πανανθρώπινες.
Ὀρθοπεδική – Εἰσαγωγή
στήν Ὀρθοπεδική τοῦ Ἱπποκράτους
Οἱ παρατηρήσεις τοῦ Ἱπποκράτη σέ
θέματα Ὀρθοπεδικῆς καί Τραυματολογίας
συνιστοῦν μιά ἀνεκτίμητη κληρονομιά.
Στήν Ἱπποκρατική συλλογή βρίσκουμε
περιγραφές καί ἀπόψεις πού συχνά θά
ἄφηναν ἔκπληκτο ἕνα σύγχρονο Ὀρθοπεδικό.
Τό μεγαλύτερο πλῆθος τῶν ὀρθοπεδικῶν γνώσεων τοῦ Ἱπποκράτους συγκεντρώνεται στά βιβλία του «Περί ἀρμῶν»
καί «Περί ἄρθρων ἐμβολῆς». Τέλος, τό
πολύ σύντομο «Μολχικόν» ἀποτελεῖ ἕνα
εἶδος ὀρθοπεδικοῦ ὁδηγοῦ.

Ἐπιβεβαιώνεται τελικά μέ τόν θαυμαστότερο τρόπο ἡ πρωτοπορία τοῦ
Ἱπποκράτη σέ ἕνα χῶρο ὅπου καί σήμερα
ἀκόμη ἡ ἰατρική συναντᾶ ἀνυπέρβλητες
δυσκολίες.
Στοιχεῖα μαιευτικῆς-γυναικολογίας
στήν ἐποχή τοῦ Ἱπποκράτη
Ἕνας ἀπό τούς πολλούς τομεῖς μέ
τούς ὁποίους ἀσχολήθηκε ὁ «γίγαντας»
τῆς ἰατρικῆς ὑπῆρξε καί ἡ μελέτη τοῦ
γυναικείου σώματος καθώς καί οἱ ἀσθένειες αὐτοῦ. Ὅσο μελετᾶ κανείς σέ βάθος
τό ἀξιοθαύμαστο ἔργο του, σέ σχέση μέ
τά δεδομένα καί τίς δοξασίες τῆς ἐποχῆς
του, τόσο περισσότερο μένει ἔκπληκτος
γιά τό σπινθηροβόλο πνεῦμα καί γιά τήν
παρατηρητικότητα τοῦ Ἱπποκράτη.

Τραυματολογία
Ἄν κάποιος ἔχει ὑπ’ ὄψη του τό σύνολο τοῦ ἰατρικοῦ ἔργου τοῦ Ἱπποκράτη,
τότε γνωρίζει ὅτι ὁ μεγάλος Ἕλληνας γιατρός εἶναι καί θεμελιωτής τῆς σύγχρονης
Τραυματολογίας.
Ἀπό τήν ἰδιαίτερη ὅμως μελέτη τῶν
ἀπόψεών του γιά τίς ἐπιπλεγμένες κακώσεις, προκύπτει ὅτι σαφῶς ἐφάρμοζε

ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ OΡΚΟΣ
Ὁ «ὅρκος τοῦ Ἱπποκράτη» εἶναι ὁ
ὅρκος πού λαμβάνεται ἀπό ἰατρούς καί
ἀναφέρεται στήν ἠθική ἐξάσκηση τῆς ἰατρικῆς. Πιστεύεται πώς ὁ ὅρκος γράφτηκε
10
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ἀπό τόν Ἱπποκράτη τόν 4ο αἰῶνα π.Χ.
ἤ ἀπό ἕναν ἀπό τούς μαθητές του, καί
ἔτσι περιλαμβάνεται στήν Ἱπποκρατική
συλλογή. Παρ’ ὅλο πού εἶναι περισσότερο ἱστορικῆς καί ἠθικῆς ἀξίας, ὁ ὅρκος
θεωρεῖται ὡς «τελετή περάσματος» γιά
αὐτούς πού ἐκπαιδεύτηκαν νά ἀσκοῦν
τήν ἰατρική, ὡστόσο δέν εἶναι πλέον ἀναγκαστικός καί δέν λαμβάνεται ἀπό ὅλους
τούς ἰατρούς.
Εἶναι καταφανής ἡ μεγάλη ἀξία τοῦ
Ἱπποκρατικοῦ Ὅρκου. Καί μόνο τό γεγονός ὅτι ἐπί 24 καί πλέον αἰῶνες ἐπιβιώνει
καί ἐπηρεάζει τούς δεοντολογικούς κώδικες διάφορων ἐθνῶν καί Παγκόσμιων
Ἑνώσεων δείχνει τήν τεράστια σημασία
του.
Ὁ «Ὅρκος τοῦ Ἱπποκράτη» θεωρεῖται
μέχρι σήμερα τό βασικότερο κείμενο τῆς
ἰατρικῆς δεοντολογίας καί ἠθικῆς ὅλων
τῶν αἰώνων. Ἄν καί συντάχθηκε σέ μιά
ἐποχή πολύ διαφορετική ἀπό τή δική
μας, περιέχει ἀρχές καί ὑποθῆκες πανανθρώπινες, πού ἐξακολουθοῦν νά ἰσχύουν
μέχρι σήμερα. Σέ ἕνα κείμενο μιᾶς μόλις
σελίδας προβάλλονται οἱ σπουδαιότερες
ὑποχρεώσεις καί ἀρετές πού χαρακτηρίζουν ἕνα ὑψηλό λειτούργημα, ὅπως ἡ
Ἰατρική.
Ὁ «Ὅρκος τοῦ Ἱπποκράτη» ἀποτελεῖ
μνημεῖο ὑψίστης σημασίας στήν ἱστορία
τοῦ πολιτισμοῦ. Ἔπειτα, ἀντικατοπτρίζει
μιά νέα ἐκπαιδευτική δυνατότητα. Ἀκόμη,
ἡ καθολικότητα τῶν κανόνων του καί ὁ
βαθύτατος ἀνθρωπισμός του συνιστοῦν
μιά διακήρυξη μέ διαχρονική ἀξία καί
ἀπαράμιλλο κύρος. Ἔτσι, πολλοί ὀνομάζουν τόν «Ὅρκο τοῦ Ἱπποκράτη» χρυσό
κανόνα τῆς Ἰατρικῆς.

Γ. ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Οἱ σπουδαστές τῆς Πατρολογίας2
εἶναι ἐνημερωμένοι πάνω στήν πλατιά
γνωριμία τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας
μέ τήν Ἰατρική. Αὐτό τό ἀντιλαμβάνεται
κανείς ἀπό τή μελέτη τῶν συγγραμμάτων
καί τῶν ἐπιστολῶν τῶν Πατέρων.
Πολλοί Πατέρες-συγγραφεῖς στράφηκαν πρός τήν Ἰατρική τέχνη, γιά νά ὑπερασπίσουν καί νά ἐξηγήσουν χριστιανικές
διδασκαλίες καί γιά νά χρησιμοποιήσουν
εἰκόνες ἀπό τήν οἰκονομία τοῦ σώματος
γενικά. Οἱ παραπομπές τῆς Ἰατρικῆς πού
βρίσκονται στά συγγράμματα τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας εἶναι πολυάριθμες.
Σέ μιά σύντομη ἀνασκόπηση, ὅπως
αὐτή ἐδῶ, ἀποκλείεται ἀνάπτυξη ὅλων
τῶν παραπομπῶν, γι’ αὐτό θά ἀσχοληθοῦμε ξέχωρα μέ τόν Μέγα Βασίλειο, ὁ
ὁποῖος ὑπῆρξε καί συνάδελφος εἰς τήν
Ἰατρική.
Ἀπό τά μαθητικά μας ἀκόμη χρόνια

Τελικά συνάγεται ὅτι ὁ Ἱπποκρατικός Ὅρκος ὄχι μόνο δέν ἔχει ξεπερασθεῖ,
ἀλλά μέσα στή σύγχρονη κοσμοθεωρητική
κρίση ἀποκτᾶ μεγαλύτερο κύρος καί ἀξία.

2 Κλάδος τῆς Θεολογίας πού μελετᾶ τά ἔργα καί
τή διδασκαλία τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας.
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εἶναι γνωστή ἡ προσωπικότητα τοῦ Μ.
Βασιλείου.
Ὅλοι τόν γνωρίζουμε ὡς Ἐπίσκοπο,
ἐργάτη τοῦ Πνεύματος, ὡς κοινωνικό ἀναμορφωτή, ὡς ἄριστο χειριστή τῆς ρητορικῆς, τῆς γραμματικῆς, τῆς φιλοσοφίας.
Ἐλάχιστοι ὅμως γνωρίζουμε γιά τήν ἰατρική του μόρφωση.
Καί θά πρέπει νά σημειωθεῖ ἀπ’ τήν
ἀρχή ὅτι δέν ἦταν μορφωμένος ἐπιφανειακά ἤ ἔστω ἐγκυκλοπαιδικά, ἀλλά,
χωρίς νά ὑπερβάλλουμε τά γεγονότα,
ἦταν βαθύς σπουδαστής καί ἐρευνητής
τῆς ἐπιστήμης τοῦ Ἱπποκράτους. Ὅταν
βρισκόταν στήν Ἀθήνα, εἶχε τήν εὐκαιρία
νά συνδεθεῖ μέ Ἕλληνες γιατρούς, ἀπ’
ὅπου πῆρε τίς καταβολές τῶν γνώσεών
του, πού ἀργότερα ἀποτέλεσαν καί τό κίνητρο τῆς δημιουργίας ἑνός τόσο μεγάλου
ἔργου ὅπως εἶναι ἡ ἵδρυση τοῦ πρώτου
Δημόσιου Νοσοκομείου τῆς Βασιλειάδας.
Δέν μποροῦμε ὅμως νά ὑποστηρίξουμε
πώς ἡ φροντίδα του καί τό ἐνδιαφέρον
του ἐστράφη ἀμέριστο μόνο στήν ἰατρική.
Διότι, τήν ἐποχή του, ὁ σπουδαστής τῆς
φιλοσοφίας ἔπαιρνε συγχρόνως καί μαθήματα ἰατρικῆς, γιατί δέν ὑπῆρχε ἰδιαίτερη
«ἕδρα» γιά τή διδασκαλία της.
Ἀκόμη καί κατά τό 425 μ.Χ. στό Πανεπιστήμιο τῆς Κων/λης ἀπό τίς 30 ἕδρες
του μιά ἕδρα κατεῖχε ἡ φιλοσοφία ὅπου
διδασκόταν καί τό μάθημα τῆς Ἰατρικῆς.
Ἔτσι ἐξηγεῖται πῶς ὁ Μ. Βασίλειος πῆρε
καί μαθήματα Ἰατρικῆς μαζί μέ τίς σπουδές του στή Φιλοσοφία. Ὅπως μάλιστα
μᾶς πληροφορεῖ εἰς τόν ἐπιτάφιο λόγο
του καί ὁ συσπουδαστής του Γρηγόριος ὁ
Ναζιανζηνός, «ἀπό τήν ἰατρική ἐπιστήμη
σπούδασε, ὄχι μόνον ὅσα τό μάτι βλέπει
καί τά ἁπλούστερα, ἀλλά ὅσα συνιστοῦν
τό φιλοσοφικό καί θεωρητικό περιεχόμενο τῆς ἐπιστήμης».
Γνώστης βαθύς ὁ Μ. Βασίλειος τῆς
ἀποστολῆς τοῦ γιατροῦ, ὑπερασπίστηκε
τό ἰατρικό ἐπάγγελμα, ὅταν γεννήθηκε ζή-

τημα μεταξύ τῶν χριστιανῶν γιά τήν ἀνάγκη τῆς χρησιμοποίησης τῶν γιατρῶν ἤ ὄχι.
Ἐτέθη κάποτε τό ἐρώτημα «Εἰ τοῖς ἐκ τῆς
ἰατρικῆς κεχρῆσθαι κατά σκοπόν ἐστι τῆς
εὐσεβείας»3. Ἀπαντώντας ὁ μέγας ἱεράρχης
ἀναπτύσσει θαυμάσιες σκέψεις ὄχι μόνο γιά
τήν ἀνάγκη τῆς ἰατρικῆς ἐπιστήμης, ἀλλά
καί γιά τήν προέλευση αὐτῆς ἀπό τό Θεό:
«Ὥσπερ ἑκάστη τῶν τεχνῶν βοήθεια ἡμῖν
πρός τό τῆς φύσεως ἀσθενές ὑπό τοῦ Θεοῦ
κεχάρισται, οἷον γεωργία μέν, ἐπειδή οὐκ
ἐξαρκεῖ τά αὐτομάτως ἐκ τῆς γῆς φυόμενα
πρός τήν τῶν χρειῶν παραμυθίαν, ὑφαντική δέ ἐπειδή ἀναγκαία ἡ τῶν σκεπασμάτων
χρεία πρός τε τό εὔσχημον καί τάς ἀπό
τοῦ ἀέρος βλάβας, καί οἰκοδομική ὁμοίως·
οὕτω καί ἰατρική»4.
Τίς γνώσεις του ἀπό τήν ἰατρική τίς
χρησιμοποιεῖ μέ ἐξαιρετικό τρόπο στίς
παρουσιαζόμενες εὐκαιρίες κατά τίς
ὁμιλίες του. Πολλές φορές, ἀντλώντας
ἀπό τήν ἰατρική εἰκόνες, ἀναπτύσσει
περίφημες σκέψεις σέ θέματα καθαρά
θεολογικά. Ἀξίζει τόν κόπο νά σημειώσουμε ἐλάχιστα ἀπό τίς πολυπληθεῖς
εἰκόνες καί παραστάσεις του ἀπό τήν
ἰατρική. Ἔτσι σ’ ἕνα λόγο του, ἑρμηνεύοντας τόν προφήτη Ἠσαΐα, δίνει ὁρισμούς
χειρουργικῆς πού δέν ἀπέχουν καθόλου
ἀπό σύγχρονες πανεπιστημιακές παραδόσεις. Ἐπειδή «τραῦμα λύσις ἐστί τῆς
τοῦ σώματος συνεχείας κατά μικρόν τι
μέρος τῆς συναφείας διακοπείσης καί ὁ
μώλωψ ἴχνος ἐστί πληγῆς ὕφαιμον, θλασθέντος τοῦ σώματος ἐκ τῆς ἀντιτυπίας
τοῦ πλήξαντος καί τοῦτο δέ κατά τι μέρος
συνίσταται, καί ἡ φλεγμονή ὄγκος ἐστί
πυρώδης συρρεόντων ἐπί τό ἀσθενῆσαν
μέρος τῶν ὑγρῶν καί τῇ παρά φύσιν θερμασίᾳ φλεγόντων τό πεπονθός…»5, μέ
θαυμάσιο τρόπο σπεύδει ἀκολούθως νά
μεταφέρει τούς χειρουργικούς ὁρισμούς
3 Ὅροι κατά πλάτος, P.G., 31, 901
4 αὐτόθι, στ. 1044
5 Εἰς τόν προφήτην Ἠσαΐαν, 1,18.

12

ΕΤΟΣ 76ο | ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013

στόν πνευματικό ὀργανισμό τῆς ἐκκλησίας πού θεωρεῖ ὡς πλήρη καί ὁλοκληρωμένο σωματικό ὀργανισμό, χρησιμοποιώντας γι’ αὐτό τήν ἴδια εἰκόνα μέ τόν Ἀπ.
Παῦλον.
«Τραύματα μέν οὖν ἐστι τά ἐν τῇ
ἐκκλησίᾳ σχίσματα, μώλωπες δέ, αἱ
ὕπουλαι καρδίαι· φλεγμονή δέ, ἔπαρσις ψυχῆς ἐξ ἀλόγου οἰήσεως ὀγκουμένης, καί διά τοῦτο ἐπαιρομένης κατά τῆς
γνώσεως τοῦ Χριστοῦ. Μάλαγμα μέν οὖν
ἐστιν ὁ μετά πραότητος καί ἐπιεικείας
ταπεινωτικός τῶν ματαίων φυσιώσεων
λόγος. Ἔλαιον δέ, ὁ μετά οἴκτου καί συμπαθείας τόν δολερόν καί ὕπουλον καί
τραχύ τῶν ἐν ὑποκρίσει ψευδολόγων καταλεαίνων. Κατάδεσμος δέ, λόγος ὁ τά
πρός διάστασιν ἐπειγόμενα συγκρατῶν»6.
Ἀλλά καί ἡ Βιολογία καί ἡ Γενετική
δέν βρίσκονται ἔξω ἀπό τήν παρατήρηση

Μ. Βασιλείου γιά «χρωμοσώματα» καί
«γονίδια». Στοιχεῖα ἀκριβῶς πού μᾶς δίνουν τούς χαρακτῆρες τοῦ ἀναπτυσσόμενου ὀργανισμοῦ καί πού περιέχονται
ὡς συστατική ὕλη τῶν ἀρχικῶν μητρώων
καταβολῶν, δηλ. τοῦ ὡαρίου καί σπερματοζωαρίου. Παραθέτουμε τή σχετική
περικοπή, ὅπως αὐτή ὑπάρχει στήν ἔκδοση τῶν Ἁπάντων τοῦ Μ. Βασιλείου τοῦ
Barille: «Αὐξάνεσθε μέχρι τινός. Κατά τήν
πρώτην σύστασιν τήν καταβληθεῖσαν ἐν
τῇ μήτρᾳ κατεβλήθησαν καί οἱ λόγοι τῆς
αὐξήσεως. Ἀλλ’ οὐ τό μετά ταῦτα νεώτερόν τι τῆς ἡλικίας χάρισμα ἐπιγίνεται,
ἀλλ’ αἱ μητρῶαι καταβολαί συγκαταβεβλημένας ἔχουσι τάς πρός τό αὐξάνεσθαι
ἐπιτηδειότητας».
Συνεχίζοντας στήν ἴδια ὁμιλία του
ἀναφέρει τά ἑξῆς: «Τριετές τό παιδίον
ἐμέτρησεν ὁ πατήρ οἶδεν ὅτι τό διπλάσι-

Μολονότι σκοπός τοῦ Μ. Βασιλείου δέν ἦταν
ἡ θεραπεία τῆς ἰατρικῆς ἐπιστήμης,
δέν θά ὑπερβάλλαμε, ἐάν θεωρούσαμε
τόν Μεγάλο Πατέρα τῆς Ἐκκλησίας μας καί ὡς ἕνα
τῶν μεγάλων σκαπανέων τῆς ἐπιστήμης τοῦ Ἱπποκράτη.
ον τούτου μεγέθους ἀπολήψεται ἐν τῇ τελειώσει. Ὅσον γάρ ἐν τῇ τριετία τῷ μήκει
ὁ ἄνθρωπος φαίνεται, δίς τοσοῦτον ἔσται
ἐν τῇ συμπληρώσει τῆς αὐξήσεως. Δηλαδή
τοῦτο τό μέτρον τῆς ἀνθρώπινης φύσεως,
μέχρι πέρατος, μέχρις ὅρου». Τήν παρατήρηση αὐτή τοῦ Μ. Βασιλείου ἔρχεται
μετά ἀπό αἰῶνες, μεταξύ τῶν ἄλλων, κι ὁ
Waldeyer, Γερμανός Ἀνατόμος, νά ἐπικυρώσει. Κατά τήν ἀναφορά του στίς ἀναλογίες
τοῦ ἀνθρωπίνου σώματος τῶν διαφόρων
ἡλικιῶν, λέγει ὅτι ἡ σχέση τοῦ μήκους τῆς
κεφαλῆς πρός τό μῆκος τοῦ ὅλου σώματος
σέ παιδί τριῶν χρόνων εἶναι περίπου 1,9:8.
Στόν ἐνήλικο ἡ σχέση γίνεται 1:8, δηλαδή
ὁ ἐνήλικος ἔχει περίπου τό διπλάσιο ὕψος

καί τήν ἔρευνα τοῦ Μ. Βασιλείου, πού,
ἑρμηνεύοντας τό «Αὐξάνεσθε καί πληθύνεσθε καί πληρώσατε τήν γῆν», ἀναλύει
τό θέμα τῆς κατασκευῆς τοῦ ἀνθρωπίνου
ὀργανισμοῦ. Ἐκεῖ κάνει τήν ἑξῆς παρατήρηση: Ἡ ἀνάπτυξη τοῦ ἀνθρωπίνου σώματος ἔγκειται στούς «λόγους τῆς αὐξήσεως»
πού καταβλήθηκαν στήν μήτραν καί πού
ἔχουν τάς πρός «τό αὐξάνεσθαι ἐπιτηδειότητας». Δηλαδή ὁ ἀνθρώπινος ὀργανισμός
ὑπόκειται σέ νόμους πού μεταβιβάζονται
κατά τήν καταβολή του στήν μήτρα.
Μόλις τόν 19ο αἰῶνα ἦλθε ἡ μελέτη τῶν νόμων τῆς κληρονομικότητος νά
ἐπιβεβαιώσει τήν παρατήρηση αὐτή τοῦ
6 Εἰς τόν προφήτην Ἠσαΐαν, 1,19.
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ἀπ’ ὅ,τι ἔχει σέ ἡλικία 3 χρόνων. Βέβαια
εἶναι δυνατό νά ἔχουμε ὕψος μεγαλύτερο
ἤ μικρότερο τοῦ μέσου ὕψους ἀνθρώπων.
Ἐμεῖς ὅμως ἀναφερόμαστε γιά κανονικές
συνθῆκες ἀνάπτυξης.
Θά ἄξιζε νά μελετοῦσε κανείς μέ
λεπτομέρεια τά ὅσα ἀναφέρει γιά τούς
ὀφθαλμούς. Ἁπλῶς παραθέτουμε περικοπές ἀπό τούς λόγους του, πού θά ἦταν
δυνατόν νά τοποθετήσουμε σέ σύγχρονο σύγγραμμα περιγραφικῆς ἀνατομικῆς.
«Ἡ μέν οὖν κεφαλή τοῦ ὅλου σώματος
ὑπερενέχουσα, τοῖς ὤμοις ἐπίκειται… Ἐν
ταύτῃ δέ τόν ὀφθαλμόν οὐκ ὀλίγαι. Χιτών ἐντεῦθεν καί οὐκ ἀρκεῖ οὗτος. Οὐ γάρ
ἐδέχετο παχύ κατασκευασθῆναι. Οὐκοῦν
εἷς μέν διαυγής, εἷς δέ ἀραιός, ὁ μέν κρυσταλλοειδής, ὁ δέ κερατοειδής ὁ προκεκαλυμμένος, στερώτερος ὁ ἔνδοθεν, ἀραιότερος ἵνα μή κωλύῃ τήν πάροδον. Ὁ τρίτος
πάλιν κρυσταλλοειδής, ἵνα ἐν αὐτῷ τήν
ἔμφασιν καί τήν διαύγειαν ἑκατέρα ἔχῃ..»
Τήν ὁμιλία του αὐτή κλείνει μ’ ἕναν
ὕμνο, σάν ἄλλος Δαυΐδ, γιά τή σοφία τοῦ
Δημιουργοῦ. «Ποιός ἀμπελουργός οὕτω
δύναται ἀσφαλῶς τήν οἰκείαν ἄμπελον
περικλεῖσαι, καί θριγγόν αὐτῇ τοιοῦτον
περιβαλεῖν ὡς ἀνεπίβατον πάντως καθεστῆναι τόν χῶρον, ὡς ὁ Θεός ἐξειργάσατο τήν τῶν ὀφθαλμῶν περιβολήν».
Θά ἦταν δυνατόν νά παρατεθοῦν
πολλές περικοπές ἀπό τούς λόγους του,
ἀλλά, ὅπως καί ὁ ἴδιος μᾶς λέγει, «…Εἰ
μέν οὖν κατά μέρος καί περί τῶν λοιπῶν
μερῶν τοῦ σώματος βουληθείημεν λεπτολογίσασθαι καί τήν ἐφ’ ἑκάστῳ σοφίαν
τοῦ Θεοῦ διατρανῶσαι καί ἐξυμνῆσαι ἐπιλήψει πάντων ἡμῖν ἡ ἡμέρα…».
Ἀπό τίς ἀρχές τοῦ Χριστιανισμοῦ οἱ
φροντίδες γιά τούς ἀσθενεῖς ἦταν μέρος
θρησκευτικῶν ὑποχρεώσεων. Διαπιστώνουμε ἀπό τόν 2ο μ.Χ. αἰῶνα ὅτι οἱ χριστιανικές κοινότητες ἐμπιστεύονταν σέ μερικά
πρόσωπα εἰδικά τή φροντίδα τῶν ἀσθενῶν
καί τῶν πτωχῶν. Ἀλλά ὁ Μ. Βασίλειος

ἔδωσε τή λογική σπουδαιότητα αὐτῆς τῆς
θεμελιώδους ἀρχῆς τῆς πρώτης Ἐκκλησίας,
ἱδρύοντας τό πρῶτο δημόσιο νοσοκομεῖο.
Τήν ἐποχή του οἱ γιατροί ἔμεναν στίς πόλεις καί ἐξασκοῦσαν τό ἐπάγγελμα, χωρίς
νά ἀσχολοῦνται καθόλου μέ τή νοσηλεία
τῶν ἀσθενῶν. Κατά τή διάρκεια τοῦ λιμοῦ
τοῦ ἔτους 368 μ.Χ. ὁ Μ. Βασίλειος ἵδρυσε
στά περίχωρα τῆς Καισάρειας τό πρῶτο
μεγάλο Νοσοκομεῖο, τήν περίφημη «Βασιλειάδα», γιά τήν περίθαλψη τῶν ἀσθενῶν,
ταξειδιωτῶν, τραυματιῶν, ἀστέγων καί
λεπρῶν. Διαπιστώνοντας ὁ Μ. Βασίλειος
ὅτι τό ἔργο του ἀνταποκρινόταν σέ μιά
πραγματική ἀνάγκη, ἄρχισε νά συνιστᾶ
στίς ἐκκλησιαστικές ἐξουσίες τήν ἵδρυση
παρόμοιων φιλανθρωπικῶν ἱδρυμάτων,
κυρίως λεπροκομείων. Ἔτσι, εἶναι ὄχι μόνον ὁ πρῶτος ἱδρυτής ἑνός νοσοκομείου,
ἀξίου τοῦ ὀνόματός του, ἀλλά ἀκόμη καί
ὁ ἱδρυτής ἑνός δικτύου νοσοκομειακῶν
ὑπηρεσιῶν πού εἶχαν διασπαρεῖ σχεδόν
σ’ ὅλη τή Μ. Ἀσία.
Ὁ Μέγας Βασίλειος δέν ἔζησε πολλά
χρόνια. Ὁ ἄνθρωπος αὐτός, ἐνῶ ὡς Χριστιανός, Ἐπίσκοπος, Ἐπιστήμων καί Κοινωνικός ἐργάτης μᾶς φαίνεται καί εἶναι
ἀπό τίς πιό δυναμικές προσωπικότητες
τοῦ αἰῶνος του, ὑπῆρξε σ’ ὅλη του τή
ζωή ἀσθενής, καί τέλος, νικημένος ἀπ’
αὐτήν του τήν ἀρρώστια, πέθανε μόλις
49 χρόνων τήν 1η Ἰανουαρίου 379 μ.Χ.
Καί διά νά ὑπενθυμίσουμε κάτι πού
καί στήν ἀρχή ἐτονίσαμε. Μολονότι σκοπός
τοῦ Μ. Βασιλείου δέν ἦταν ἡ θεραπεία τῆς
ἰατρικῆς ἐπιστήμης, δέν θά ὑπερβάλλαμε,
ἐάν θεωρούσαμε τόν Μεγάλο Πατέρα τῆς
Ἐκκλησίας μας καί ὡς ἕνα τῶν μεγάλων
σκαπανέων τῆς ἐπιστήμης τοῦ Ἱπποκράτη.

Βασίλειος Κέκης
Καθηγητής Χειρουργικῆς
Παν/μίου Ἀθηνῶν
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Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ
ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ
Ἡ Ὑμνολογία πού ἀκοῦμε στόν ἑσπερινό καί στόν Ὄρθρο τῆς ἑορτῆς τους,
ἐκφράζοντας τή συνείδηση τοῦ πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας, τούς ἀποκαλεῖ:
Τῶν Ἀποστόλων ὁμότροπους.
Τρεῖς μεγίστους φωστῆρας τῆς τρισηλίου θεότητος.
Ποταμούς ἀναβλύζοντας τό ζῶν
ὕδωρ καί τό πρόσωπον τῆς γῆς ζωηρήτως ποτίζοντας θείοις ρεύμασι.
Οἴακας τῆς Ἐκκλησίας.
Ὄργανα τῆς χάριτος.
Τοῦ Χριστοῦ μας τό στόμα.
Ὅμως ὁ συνεορτασμός τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν στίς 30 Ἰανουαρίου ἔχει ἄλλες
αἰτίες καί στοχεύει ἄλλους στόχους.
-Καθιερώθηκε τόν 11ο αἰῶνα, πού
ἦταν ἰδιαίτερα κρίσιμος γιά τήν Ἐκκλησία, γιά τό ἔθνος μας, γιά τόν ἀνθρώπινο
πολιτισμό.
-Στήν περίοδο τῆς Τουρκοκρατίας, ἡ
Γιορτή τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν γιορταζόταν
ὡς ἐθνική γιορτή τῶν ραγιάδων καί παραμένει ἔτσι σέ πολλές περιοχές τοῦ ἀλύτρωτου Ἑλληνισμοῦ καί τῆς Διασπορᾶς.
-Τό 1841 θεσπίστηκε ἡ γιορτή τῶν
Τριῶν Ἱεραρχῶν ἀπό τό Πανεπιστήμιο
Ἀθηνῶν ὡς γιορτή τῆς Ἑλληνικῆς Παιδείας.
-Παραμένει ἔκτοτε ὡς γιορτή ὅλων
τῶν βαθμίδων τῆς ἑλληνικῆς Ἐκπαίδευσης, ἄν καί τά τελευταῖα χρόνια δυστυχῶς ὑποβαθμίζεται, μέ ποικίλες ἐνέργειες τῶν κάθε μορφῆς κατεδαφιστῶν
τῶν ἱερῶν καί ὁσίων τοῦ γένους μας.
Γιατί ἆραγε ἔγινε; Γιατί ἐπιβίωσε αὐτή
ἡ γιορτή τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν; Γιατί καί

Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες:
Ὁ Ἅγιος Βασίλειος ὁ
Μέγας, ὁ Ἅγιος Γρηγόριος
ὁ Θεολόγος καί ὁ Ἅγιος
Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος,
ἔζησαν στόν παρόντα
κόσμο τόν 4ο αἰῶνα,
ἀπό τό 330 ὥς τό 407.

Ἡ

Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία
τούς τιμᾶ ὡς Ἁγίους
της, ὡς Πατέρες καί
Διδασκάλους της, ὡς
σμιλευτές τῶν βασικῶν
στοιχείων τοῦ Χριστιανικοῦ, τοῦ Ἑλληνοχριστιανικοῦ πολιτισμοῦ, καί γιορτάζει
τή μνήμη τοῦ καθενός χωριστά μέ εἰδική
ἀκολουθία.
15

σήμερα τήν θέλει καί τήν προβάλλει, ἡ
ὅση ὑπάρχει ἄγρυπνη συνείδηση τοῦ γένους τῶν Ὀρθοδόξων Ἑλλήνων; Ἀπάντηση στό ἐρώτημα αὐτό δίνει ἡ σύγκριση
ἐποχῶν, γεγονότων, προσώπων καί ρόλων
πού τά πρόσωπα διεδραμάτισαν.
-Ἀπό τή μιά μεριά εἶναι ὁ κοσμογονικός τέταρτος αἰώνας, στόν ὁποῖο
ἔζησαν οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες, στή διάρκειά
του συνέβησαν σημαντικές θρησκευτικές, πολιτικές, ἐθνικές καί κοινωνικές
ἀναταράξεις, στίς ὁποῖες ὑπῆρξε πρωταγωνιστικός ὁ ρόλος πού διεδραμάτισαν
οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες, γιά τήν Ἐκκλησία, γιά
τό ἑλληνικό ἔθνος, γιά τόν πολιτισμό τῆς
ἀνθρωπότητος.
Ἀπό τήν ἄλλη μεριά εἶναι οἱ ἀναγκαι-

-Ἀντίσταση τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας στήν ποικιλόμορφη σατανοκίνητη
αἵρεση.
-Ἀντίσταση τοῦ Ἑλληνοχριστιανισμοῦ,
ὡς ἐθνικῆς ὀντότητος, στόν ἐπιχειρούμενο
κατά καιρούς ἀποχριστιανισμό ἤ ἀφελληνισμό του, πού θά σήμαινε τόν ἀφανισμό
τοῦ ἑλληνικοῦ γένους.
-Ἀντίσταση τοῦ Πολιτισμοῦ στήν ποικιλόμορφη παρακμή πού κατά καιρούς
κατεργάζεται ἡ ὀκνηρία καί ἡ βία τῆς
ἰσοπέδωσης.
Κατ’ ἀρχάς, ὁ 4ος αἰώνας, στόν ὁποῖο
ἔζησαν οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες, ἦταν κρίσιμος
γιά τήν Ἐκκλησία. Ἡ ὁμαδική εἴσοδος
τῶν εἰδωλολατρῶν στήν Ἐκκλησία, πού
συχνά γινόταν ἴσως καί ἀπό πολιτικό

Διακήρυξε ἡ Ἐκκλησία, διά τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν καί τῶν
ἄλλων Πατέρων, ὅτι σκοπός της εἶναι ἡ Σωτηρία τῶν
ἀνθρώπων. Καί διευκρίνισε μέ καθαρότητα
σέ τί συνίσταται ἡ ἐν Χριστῷ Σωτηρία.
ότητες, οἱ συνθῆκες στίς ὁποῖες βρισκόταν ἤ βρίσκεται ἡ Ἐκκλησία, ὁ Ἑλληνισμός, ὁ Πολιτισμός, κατά τίς ἐποχές πού
θεσπίστηκε καί τιμᾶται ὁ συνεορτασμός
τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν. Γιατί ὁ συνεορτασμός τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν θεσπίστηκε
καί τιμᾶται ἀπό κείνους πού κατά τόν
ποιητή:
«Ὡς σοφοί τά προσερχόμενα ἀντιλαμβάνονται.
Ἡ ἀκοή τους κάποτε ἐν ὥραις
σοβαρῶν σπουδῶν ταράττεται. Ἡ
μυστική βοή τούς ἔρχεται τῶν πλησιαζόντων γεγονότων.
Καί τήν προσέχουν εὐλαβεῖς.
Ἐνῶ εἰς τήν ὁδόν ἔξω, οὐδέν ἀκούουν οἱ λαοί».
Ἀπό τή σύγκριση τῶν ἱστορικῶν δεδομένων βγαίνει τό ἀσφαλές συμπέρασμα
ὅτι ἡ γιορτή τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν ἔγινε,
γιά νά ἐμπνέει τριπλή ἀντίσταση:

καιροσκοπισμό, μετά τήν κατάπαυση τῶν
διωγμῶν, νόθευε τήν πίστη τῆς Ἐκκλησίας. Γι’ αὐτό ἐμφανίστηκαν ποικίλες
αἱρέσεις, πού παραποιοῦσαν τό λόγο
τῆς Ἐκκλησίας. Τόν παρουσίαζαν ἄλλοτε
ὡς ἠθικολογία, ἄλλοτε ὡς φιλοσοφία καί
ἄλλοτε ὡς μυθολογία ἤ τυπολατρία. Σέ
αὐτήν τήν κρίσιμη στιγμή οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες καί ἄλλοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας,
τούς ὁποίους τιμᾶμε στά πρόσωπα τῶν
Τριῶν Ἱεραρχῶν, πρωτοστάτησαν στό νά
διατυπώσει ἡ Ἐκκλησία μέ σαφήνεια τήν
Πίστη, πού εὐαγγελίζεται στόν κόσμο.
Διακήρυξε ἡ Ἐκκλησία, διά τῶν Τριῶν
Ἱεραρχῶν καί τῶν ἄλλων Πατέρων, ὅτι
σκοπός Της εἶναι ἡ Σωτηρία τῶν ἀνθρώπων. Καί διευκρίνισε μέ καθαρότητα σέ
τί συνίσταται ἡ ἐν Χριστῷ Σωτηρία.
-Ὑπῆρξε καί συνεχίζει νά ὑπάρχει,
μέ τή μορφή πού ἐξελίχθηκε κυρίως στή
Δυτική Ἐκκλησία, ἡ νομικίστικη ἄποψη
16
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γιά τή Σωτηρία. Κατά τήν ἄποψη αὐτή
Σωτηρία εἶναι ἡ ἀπαλλαγή τοῦ ἀνθρώπου
ἀπό τήν ἐνοχή, πού κληρονομεῖ γιά τό
λεγόμενο προπατορικό ἁμάρτημα καί πού
ἐπωμίζεται γιά τά δικά του ἁμαρτήματα.
Ἡ ἐνοχή γιά τά ἁμαρτήματα αὐτά,
κατά τήν ἄποψη αὐτή, συνίσταται στό
ὅτι αὐτά προσέβαλαν καί προσβάλλουν
τό Θεό. Γι’ αὐτό, ὅλοι οἱ ἄνθρωποι εἶναι
ἔνοχοι ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καί, σύμφωνα μέ τό Δίκαιο, πρέπει νά τιμωρηθοῦν.
Ὅμως ἐπειδή ὁ προσβληθείς Θεός εἶναι
ἄπειρος, ἄρα καί ἡ ἐνοχή καί ἡ τιμωρία
τῶν ἀνθρώπων γιά τήν προσβολή τοῦ
ἄπειρου Θεοῦ πρέπει νά εἶναι ἐπίσης
ἄπειρη. Καθώς ὅμως ὁ ἄνθρωπος εἶναι
κτιστός καί πεπερασμένος, ἀδυνατεῖ νά
ἱκανοποιήσει τήν ἄπειρη Θεία Δικαιοσύνη
μέ ὁποιαδήποτε τιμωρία δική του, πού
κατ’ ἀνάγκη θά εἶναι πεπερασμένη. Γι’
αὐτό, αὐτή τήν τιμωρία πού προδικάζει ἡ
Θεία Τάξη στούς ἀνθρώπους, τήν παίρνει
ἐπάνω Του ὁ Χριστός, πού εἶναι ἄπειρος
Θεός, καί τήν πληρώνει μέ τή Σταυρική
θυσία Του.
Τήν πληρωμή αὐτή πού μέ τή θυσία
Του προσέφερε ὁ Χριστός στόν προσβεβλημένο ἀπό τίς ἀνθρώπινες ἁμαρτίες
Θεό Πατέρα τήν διαχειρίζεται ἡ Παπική
ἀλάθητη ἐξουσία, γιά τή διαγραφή τῆς
ἐνοχῆς τῶν πιστῶν, μέ τά διαβόητα συγχωροχάρτια. Ἔτσι ἐξηγεῖ ἡ ἄποψη αὐτή
τή φράση τοῦ Ἀποστόλου Παύλου ὅπως
ἀπό τόν Ἀδάμ ἡ ἁμαρτία, ἔτσι ἀπό τόν
Χριστό ἡ Σωτηρία.
Ὅμως ἡ θεώρηση αὐτή τῆς Σωτηρίας ἀφήνει πολλά κενά. Παρ’ ὅτι χρησιμοποιεῖ λογικούς συλλογισμούς, δέν
πείθει. Ἀντίθετα, δημιουργεῖ ἀπορίες,
ἀμφιβολίες, ἀντιφάσεις, πειρασμούς.
Προκαλεῖ ἡ ἄποψη αὐτή γιά τή Σωτηρία ἀναπάντητα ἐρωτήματα, πού
ἀντιστρατεύονται τή θεόσδοτη λογική
τοῦ ἀνθρώπου.
-Γιατί ὁ κάθε ἄνθρωπος κληρονομεῖ

ἐνοχή γιά τό Προπατορικό ἁμάρτημα,
ἀφοῦ δέν μετέσχε στήν τέλεσή του;
-Πῶς συμβιβάζεται αὐτή ἡ ἐνοχή μέ
τήν ἐλευθερία τοῦ ἀνθρώπου καί τή Δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ;
-Εἶναι δυνατόν ὁ ἀπαθής Θεός νά
διακατέχεται ἀπό πάθος ἐκδικήσεως ἐναντίον τῶν ἀνθρώπων ὅλων τῶν ἐποχῶν,
ἐπειδή τόν προσέβαλαν οἱ Πρωτόπλαστοι, καί νά ζητᾶ γιά πληρωμή τό αἷμα
τοῦ Υἱοῦ Του;
-Τί ἀκριβῶς μπορεῖ νά κάνει ὁ ἄνθρωπος, γιά νά δικαιοῦται νά οἰκειοποιηθεῖ

Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες ἐπισήμαναν ὅτι ὁ ἄνθρωπος
εἶναι ἀνακεφαλαίωση τῆς
ὑλικῆς καί πνευματικῆς
κτίσης, μέ δύο βασικά χαρακτηριστικά, τήν ὀντολογική καί λειτουργική
συγγένειά του μέ τόν Θεό.
τήν πληρωμή πού πλήρωσε μέ τό αἷμα
Του ὁ Χριστός;
Τά ἀμείλικτα αὐτά ἐρωτήματα, πού
προκαλεῖ ἡ ἄποψη αὐτή γιά τή Σωτηρία, κατά τήν εὔστοχη παρατήρηση τοῦ
Ντοστογιέφσκη, ὑπῆρξαν οἱ αἰτίες, γιά
τίς ὁποῖες, ἀπό φυσική ἀντίδραση, ἡ διανόηση τῆς Εὐρώπης, μέ τό λεγόμενο
Διαφωτισμό, υἱοθέτησε τόν ἄκρατο Ρασιοναλισμό, πού ὁδηγεῖ στήν ἀθεΐα καί
τήν ἀπιστία.
Ἐν ἀντιθέσει μέ τά παραπάνω, πολύ
πρίν, οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες, στηριγμένοι στήν
Ἁγία Γραφή, στή διδασκαλία τῶν πρίν
ἀπ’ αὐτούς Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας καί
προπαντός στή φώτιση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, εἶχαν διατυπώσει ἄλλη ἄποψη γιά
τήν ἐν Χριστῷ Σωτηρία. Διατύπωσαν τή
17

σωστή ἄποψη τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας.
Διατύπωσαν τή διδαχή τῆς Ἐκκλησίας
γιά τή σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου μέ βάση
τήν Ἁγία Γραφή καί τή φύση τοῦ ἀνθρώπου. Ἐπισήμαναν ὅτι ὁ ἄνθρωπος εἶναι
ἀνακεφαλαίωση τῆς ὑλικῆς καί πνευματικῆς κτίσης, μέ δύο βασικά χαρακτηριστικά, τήν ὀντολογική καί λειτουργική
συγγένειά του μέ τόν Θεό.
-Ἡ ὀντολογική συγγένεια τοῦ ἀνθρώπου μέ τόν Θεό ἀφορᾶ τήν ὑπόστασή
του, πού πλάστηκε κατ’ εἰκόνα τοῦ
Θεοῦ.
Βασικά στοιχεῖα τῆς ὀντότητος τοῦ
ἀνθρώπου, πού πλάστηκε κατ’ εἰκόνα
τοῦ Θεοῦ, εἶναι ἡ Λογική, ἡ Ἐλευθερία,
ἡ ἔμφυτη τάση γιά τίς πνευματικές ἀξίες
τοῦ ἀπολύτου, τοῦ ἁγίου, τοῦ ἀγαθοῦ,
τοῦ ὡραίου, τοῦ χρησίμου, μέ τίς ὁποῖες
πραγματώνει, αὐτός μόνο ἀπό ὅλα τά
ζῶα, τά στοιχεῖα τοῦ πολιτισμοῦ, δηλαδή
τή Θρησκεία, τήν Ἠθική, τή Δικαιοσύνη,
τήν Τέχνη κλπ.
-Ἡ Λειτουργική συγγένεια μέ τόν
Θεό ἀναφέρεται στήν Ἁγία Γραφή μέ τή
φράση ὅτι πλάστηκε ὁ ἄνθρωπος καί
καθ’ ὁμοίωσιν τοῦ Θεοῦ. Καί αὐτή ἡ
λειτουργική συγγένεια μέ τόν Θεό ἐκφράζεται μέ τήν τάση τοῦ ἀνθρώπου νά ἀνάγεται σέ πρόσωπο, νά εἶναι δηλαδή ὄν
λογικό πού ἐλεύθερα κοινωνεῖ, ὅπως τά
πρόσωπα τῆς Ἁγίας Τριάδος, νά γίνει
δηλαδή κατά χάριν Θεός.
Οἱ ἄνθρωποι, λέγει ὁ Ἅγιος Βασίλειος, ἐκ φύσεως ἐπιθυμοῦν τά καλά καί
τά ὡραῖα. Ὅμως τά κατ’ ἐξοχήν ὡραῖα
καί ἀγαπητά εἶναι τά ἀγαθά. Ἀγαθό
ὅμως εἶναι ὁ Θεός. Ἄρα ὁ ἄνθρωπος
ἐπιθυμεῖ τό Θεό (Ὅροι κατά πλάτος,
β, 1).
Καί ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος
διαπιστώνει ἀεικινησία καί εὐκινησία
καί τάνυση τῆς ἀνθρώπινης ὕπαρξης καί
ἐπίταση τῶν ἀνθρώπινων προσπαθειῶν
γιά ἐξέλιξη (Λόγος ΜΔ, 8). Εἶναι, λέγει, «ὁ

Ἡ ὀντολογική συγγένεια
τοῦ ἀνθρώπου μέ τόν Θεό
ἀφορᾶ τήν ὑπόστασή του,
πού πλάστηκε
κατ’ εἰκόνα τοῦ Θεοῦ.
Ἡ Λειτουργική συγγένεια
μέ τόν Θεό ἀναφέρεται
στήν Ἁγία Γραφή μέ τή
φράση ὅτι πλάστηκε ὁ
ἄνθρωπος καί
καθ’ ὁμοίωσιν τοῦ Θεοῦ.

18
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ἄνθρωπος ζῶον ἐνταῦθα οἰκονομούμενον καί ἀλλαχοῦ μεθιστάμενον καί
πέρας τοῦ μυστηρίου, τῇ πρός Θεόν
νεύσει θεούμενον» (Λόγος ΜΕ, 7).
Μέ ἰδιαίτερη ἔμφαση θυμίζει ὁ Ἅγιος
Γρηγόριος τήν ἀπάντηση τοῦ Μεγάλου
Βασιλείου σέ κάποιον αὐθάδη πολιτικό:
«Οὐδέ κτῖσμα τι προσκυνεῖν ἀνέχομαι,
...Θεός εἶναι κεκελευσμένος»1.
Ἕνα τέτοιο ὄν, ὅπως εἶναι ὁ ἄνθρωπος, συμπεραίνουν οἱ Ἅγιοι Πατέρες, δέν
μπορεῖ νά σέρνεται σέ ἐνοχή, χωρίς τή
βούλησή του. Ἔτσι, θεωροῦν διαφορετικά
τίς συνέπειες τοῦ προπατορικοῦ ἁμαρτήματος. Ἡ πτώση τῶν πρωτοπλάστων,
γι’ αὐτούς, δέν εἶναι προσβολή στόν Θεό,
ἀλλά χωρισμός ἀπό τόν Θεό. Χωρισμός
πού ἔβλαψε τούς ἴδιους τούς ἀνθρώπους,
καθώς χωρισμένοι ἀπό τόν Θεό, στερήθηκαν τή χάρη Του. Τό ἴδιο καί κάθε ἁμαρτία, δέν θίγει τόν Θεό, ἀλλά βλάπτει τόν
ἴδιον τόν ἄνθρωπο πού τήν διαπράττει,
καθώς τόν χωρίζει ἀπό τόν Θεό καί ἀπό
τήν ἴδια τή φυσική του ὑπόσταση, πού
εἶναι πλασμένη κατ’ εἰκόνα τοῦ Θεοῦ.
«Τοῦτό ἐστι τό κακόν, ἡ τοῦ Θεοῦ
ἀλλοτρίωσις», γράφει ὁ Ἅγιος Βασίλειος
στόν λόγο του «Οὐκ ἔστιν αἴτιος τῶν
κακῶν ὁ Θεός2».
Καί ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος
δέν παραδέχεται ἐνοχή τῶν ἀνθρώπων
γιά τό ἁμάρτημα τῶν πρωτοπλάστων,
γιατί αὐτό θά ἦταν ἄδικο γιά τόν ἄνθρωπο. «Τό δέ ἐκ τῆς παρακοῆς ἐκείνου
ἕτερον ἁμαρτωλόν γενέσθαι, ποίαν ἄν
ἀκολουθίαν σχοίη; Εὑρεθήσεται γάρ
οὕτω μήτε δίκην ὀφείλων ὁ τοιοῦτος,
εἴ γε μή οἴκοθεν γέγονεν ἁμαρτωλός»
(Ὁμιλ. Ρωμ. 10, 12).
Ἡ πτώση τῶν πρωτοπλάστων εἶχε
προσωπικό καί διαπροσωπικό χαρακτῆρα, λέγει ὁ Ἅγιος Βασίλειος (Οὐκ

Λέγει ἀλλοῦ ὁ Ἅγιος Γρηγόριος: Ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ,
ἡ πηγή τῆς ζωῆς εἰσέρχεται στήν εἰκόνα Του, στόν
ἄνθρωπο καί καθαρίζει τό
ὅμοιο μέ τό ὅμοιο.
ἔστιν αἴτιος... 17). Ἔφερε ἀφ’ ἑνός διάσπαση τῆς προσωπικότητος τοῦ ἀνθρώπου, διότι παρέβη τήν ὀντολογική τάξη
λειτουργίας του, καί ἀφ’ ἑτέρου χωρισμό
του ἀπό τόν Θεό, διότι ἀνέκοψε τήν κοινωνία μαζί Του. Αὐτήν τήν ἄσχημη κατάσταση, τή διάσπαση καί τό χωρισμό,
τήν ἀλλοτρίωση, τό χάλασμα τῆς φύσης καί τήν ἀλλαγή πορείας, τή διακοπή
κοινωνίας μέ τόν Θεό κληρονομοῦν οἱ
κτιστοί, ἔτσι καί ἀλλοιῶς, ἄνθρωποι καί
ὄχι τήν ἐνοχή τῶν πρωτοπλάστων. Δέν
εἶναι δηλαδή θέμα βούλησης, ἀλλά θέμα
φθορᾶς τῆς ἀνθρώπινης φύσης. Ἀκριβῶς
ἐπειδή κληρονομεῖται ἀπό ὅλους τούς

1 Γρηγορίου Θεολόγου, Εἰς τόν Μέγα Βασίλειον,
Ἐπίσκοπον Καισαρείας, Ἐπιτάφιος 48, 4
2 P.G. 31, 348
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ἀνθρώπους ἡ φθαρμένη κτιστή φύση
στήν ὁποία περιῆλθαν οἱ πρωτόπλαστοι
μετά τήν πτώση τους, γι’ αὐτό δέν γίνεται ἡ σωτηρία μέ ἀνθρώπινα μέσα. Γιατί
φύση καινούρια δημιουργεῖ μόνο ὁ Θεός.
Ἑπομένως, ἡ ἀνάγκη γιά σωτηρία στή
σκέψη τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν δέν εἶναι ἀνάγκη ἀπαλλαγῆς ἀπό κάποια ἐνοχή μέ
ἱκανοποίηση τοῦ προσβεβλημένου Θεοῦ.
Ἡ ἀνάγκη σωτηρίας γιά τούς Τρεῖς Ἱεράρχες εἶναι ἀνάγκη ἐξυγίανσης, ἀνακατασκευῆς τῆς χαλασμένης κτιστῆς φύσης
τοῦ ἀνθρώπου καί πορεία της πρός τόν
θεῖον προορισμό της.
Πιό ἁπλᾶ, γιά τούς Τρεῖς Ἱεράρχες ἡ
Σωτηρία δέν εἶναι ψυχολογική ἀπαλλαγή
ἀπό ἐνοχές καί ἱκανοποίηση προσβεβλημένου Θεοῦ, ἀλλά εἶναι ἀνακατασκευή
τῆς ἀνθρώπινης φύσης, ὑπέρβαση τῆς
κτιστότητός της καί ἕνωσή της μέ τόν
Θεό.
Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος τή
Σωτηρία τήν παρομοιάζει μέ μεγάλο σεισμό, σάν τόν σεισμό τῆς ἐκ τοῦ μηδενός δημιουργίας καί τόν σεισμό τῆς συντέλειας τοῦ κόσμου (Λόγος ΛΑ´, 25).
Τέτοιο ὅμως σεισμό σάν τή δημιουργία
ἐκ τοῦ μηδενός μόνο ὁ Θεός μπορεῖ νά
κάνει. Καί ὁ Ἅγιος Βασίλειος τονίζει: «Ἡ
περί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν περί τόν
ἄνθρωπον οἰκονομία, ἀνάκλησίς ἐστιν
ἀπό τῆς ἐκπτώσεως, καί ἐπάνοδος εἰς
οἰκείωσιν Θεοῦ ἀπό τῆς διά τήν παρακοήν γενομένης ἀλλοτριώσεως» (Περί
Ἁγίου Πνεύματος 15).
Ὅμως σέ ἕνα τέτοιο σεισμό, σέ μιά
τέτοια ἀνάκληση, πού θά ἀνακατασκευάσει τόν ἐλεύθερο ἄνθρωπο, πρέπει νά
συμμετέχει καί ὁ ἴδιος ὁ ἄνθρωπος μέ τή
θέλησή του.
Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες λοιπόν διδάσκουν
τήν ὀρθόδοξη διδαχή, ὅτι στό πρόσωπο
τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ πετυχαίνεται
αὐτή ἡ συνεργασία τοῦ Θεοῦ καί τοῦ
ἀνθρώπου γιά τήν πραγματοποίηση τοῦ

σεισμοῦ τῆς ἀνακατασκευῆς τοῦ ἀνθρώπου, τῆς ὑπέρβασης τῆς κτιστότητός του,
πού εἶναι ἡ Σωτηρία του. «Χριστοῦ δ’
ἐνανθρώπησις, ἄλλη μου πλάσις»,
ἐξηγεῖ ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος
(Λόγος ΛΔ´, 289). Ὅταν ὁ Πιλᾶτος δείχνοντας τόν Κύριο ἔλεγε ἴδε ὁ ἄνθρωπος, κυριολεκτοῦσε, χωρίς φυσικά νά
τό καταλαβαίνει. Ὁ Χριστός ὑπῆρξε ὁ
κατ’ ἐξοχήν ἄνθρωπος, ἡ πραγμάτωση
τοῦ καθ’ ὁμοίωσιν τοῦ Θεοῦ, γιά τό ὁποῖο
πλάστηκε ὁ ἄνθρωπος. Στό πρόσωπό
Του ἀνακατασκευάσθηκε ἡ ἀνθρώπινη
φύση, καθώς ἑνώθηκε μέ τόν Λόγο τοῦ
Θεοῦ καί ἀποτελεῖ τήν Καινή Κτίση,
πού ἁπλώνεται στούς Χριστιανούς, ὅπως
ἐξήγησε ὁ Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής.
Μέ ἁπλᾶ λόγια, ἡ Σωτηρία βρίσκεται
στό ὅτι στό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ ξανακτίσθηκε ἡ ἀνθρώπινη φύση καί ἑνώθηκε
μέ τόν Θεό. Βρῆκε δηλαδή καί πέτυχε ἡ
ἀνθρώπινη φύση τόν προορισμό της στό
πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ. Ἄν δέν γινόταν
αὐτή ἡ ἕνωση τῆς ἀνθρώπινης φύσης
μέ τόν Θεό, δέν ἦταν μέ τίποτα δυνατή
ἡ σωτηρία. Εἶναι χαρακτηριστική ἡ διατύπωση τοῦ Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου,
πού ἔχει δογματική ἰσχύ στήν Ἐκκλησία
μας: «Τό γάρ ἀπρόσληπτον, ἀθεράπευτον· ὅ δέ ἥνωται τῷ Θεῷ, τοῦτο
καί σῴζεται». (Ἐπισ. 101). Ἐπειδή, λέγει
ἀλλοῦ ὁ Ἅγιος Γρηγόριος, ὁ ἄνθρωπος
εἶχε ἀνάγκη γιά θεία βοήθεια, τοῦ δίνεται
καί τέτοια. Ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ, ἡ πηγή
τῆς ζωῆς, εἰσέρχεται στήν εἰκόνα Του,
στόν ἄνθρωπο, καί καθαρίζει τό ὅμοιο
μέ τό ὅμοιο. «Ὦ τῆς καινῆς μίξεως. Ὦ
τῆς παραδόξου κράσεως... Ὁ πλουτίζων πτωχεύει... ἵνα ἐγώ πλουτίσω
τήν αὐτοῦ Θεότητα. Καί ὁ πλήρης ...
ἵνα ἐγώ πλουτίσω κενοῦται. Κενοῦται
γάρ τῆς ἑαυτοῦ δόξης ἐπί μικρόν, ἵν’
ἐγώ τῆς ἐκείνου μεταλάβω πληρώσεως. Τίς ὁ πλοῦτος τῆς ἀγαθότητος; Τί
τό περί ἐμέ τοῦτο μυστήριον; Μετέ20
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λαβον τῆς εἰκόνος, καί οὐκ ἐφύλαξα.
Μεταλαμβάνει τῆς ἐμῆς σαρκός, ἵνα
καί τήν εἰκόνα σώσῃ καί τήν σάρκα
ἀθανατίσῃ» (Λόγος ΛΗ, 13).
Ἔτσι βιώνεται καί διδάσκεται ἀπό
τούς Τρεῖς Ἱεράρχες ἡ Σωτηρία. Στό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ ὁ ἄνθρωπος συνεκράσθη τῷ Θεῷ. Ἔγινε τόσο Θεός, ὅσο ὁ
Θεός ἔγινε ἄνθρωπος (Λόγος ΚΘ´, 19).
Ἡ ἀνθρώπινη φύση παθαίνει τήν καλή
ἀντιστροφή. Ὅπως ἀπό τά χρηστότερα
ἐξέπεσε στά λυπηρά, ἔτσι ἀπό τά λυπηρά ἐπανέρχεται στά χρηστότερα (ΛΗ´, 4).
Μέ αὐτόν τόν τρόπο ὁ ἄνθρωπος
ἀναπλάθεται, ἀνασταίνεται, ἀποκτᾶ τό
θεῖο χάρισμα γιά τό ὁποῖο πλάστηκε
(Γρηγόριος Ζ, 23). Σχετική εἶναι καί ἡ
ὑπέροχη ἀναστάσιμη ὁμιλία τοῦ Ἁγίου
Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, μέ τήν ὁποία
τελειώνει ἡ Ἀναστάσιμη Θεία Λειτουργία.
Θριαμβολογεῖ ὁ ἅγιος πατήρ, διότι μέ τήν
Ἁνάσταση τοῦ Χριστοῦ βγῆκε ἀπό τόν
τάφο καινούρια ζωή, νέα βιοτή, πού δέν
τήν ἀγγίζει πιά θάνατος: Νεκρός οὐδείς
ἐν τῷ μνήματι.
Σ’ αὐτήν τήν Καινή Κτίση, τή θεανθρώπινη ὕπαρξη, πού βγῆκε ἀπό τόν
τάφο τοῦ Χριστοῦ καί θεώθηκε μέ τήν
Ἀνάληψή Του, ὅταν κολλήσει ὁ κάθε
ἄνθρωπος μέ τήν ἐνέργεια τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος στήν ἐκκλησιαστική ζωή, γίνεται κατά χάριν ὅπως ὁ Χριστός, καί
σώζεται. Αὐτή εἶναι ἡ προσωπική σωτηρία τοῦ Χριστιανοῦ.
Ὅλα λοιπόν ὅσα ἔκαμε ὁ Χριστός, ἡ
Γέννηση, ἡ ζωή, ὁ θάνατος, ἡ Ἀνάσταση,
ἡ Ἀνάληψη, ἔγιναν, γιά νά ἀποκτήσει ὁ
ἄνθρωπος τήν υἱοθεσία, δηλαδή νά γίνει
σάν τόν Χριστό, Υἱός Θεοῦ, νά μιμηθεῖ
δηλαδή τόν Χριστό. Ἀλλά αὐτή ἡ μίμηση τοῦ Χριστοῦ δέν εἶναι ὅπως τήν
φαντάζονταν ὁ Δυτικός Σχολαστικισμός,
ἐξωτερική μόνο μίμηση τῆς συμπεριφορᾶς
τοῦ Χριστοῦ. Ὁ ἄνθρωπος δέν μπορεῖ
νά μιμηθεῖ ἀπό μόνος του τό ἦθος τοῦ

Χριστοῦ, ὅ,τι καί νά κάμει.
Ἡ μίμηση τοῦ Χριστοῦ κατά τόν Ἅγιο
Βασίλειο εἶναι συμμετοχή τοῦ ἀνθρώπου
σέ διαδικασίες τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, πού
θά κάνουν στόν ἄνθρωπο ὅ,τι ἔκαναν
στόν Χριστό (Περί Ἁγ. Πνεύματος 30).
Αὐτό πού ἔγινε στή μήτρα τῆς Παναγίας μέ τή δύναμη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος
καί ἑνώθηκε ἡ ἀνθρώπινη φύση μέ τό
δεύτερο πρόσωπο τῆς Ἁγίας Τριάδος στό
πρόσωπο τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ, τό
ἴδιο ἀπαράλλακτα γίνεται, πάλι μέ τή
δύναμη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἀλλά τώρα
στήν ἐκκλησιαστική κολυμβήθρα καί στήν
Ἁγία Τράπεζα, καί ἑνώνεται τώρα ὁ Θεάνθρωπος Χριστός μέ τόν ἄνθρωπο, πού
βαπτίζεται καί κοινωνεῖ τό σῶμα καί τό
αἷμα τοῦ Χριστοῦ, διδάσκει ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος (Ἰωάν. Ὁμιλ. 14, 2).
Αὐτή εἶναι ἡ μίμηση τοῦ Χριστοῦ,
πού κάνει τόν ἄνθρωπο Χριστιανική ὕπαρξη. Αὐτή ἡ «μεταποίηση» τοῦ
ἀνθρώπου, πού τόν κάνει Χριστιανό,
αὐτή εἶναι ἡ σωτηρία τήν ὁποία κηρύττουν οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες καί πιστεύει ἡ
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία.
Καί τό θαῦμα αὐτό τῆς Χριστοποίησης, πού εἶναι ἡ σωτηρία, γίνεται μέ
τήν ἐνέργεια τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στήν
ἐκκλησιαστική ζωή, πού γι’ αὐτό ἡ συμμετοχή σ’ αὐτήν εἶναι ἀπαραίτητη γιά
τή σωτηρία.
Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος
ἀναφέρει χαρακτηριστικά γιά τό ρόλο
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στή σωτηρία τοῦ
ἀνθρώπου: «Γεννᾶται Χριστός, προτρέχει [τό Ἅγιον Πνεῦμα], βαπτίζεται
Χριστός, μαρτυρεῖ· πειράζεται, ἀνάγει·
δυνάμεις ἐπιτελεῖ Χριστός συμπαρομαρτεῖ· ἀνέρχεται, διαδέχεται (Λόγος
ΛΑ´, 29). Στή λέξη διαδέχεται ὑπάρχει ἡ δυναμική τῆς Ἐκκλησίας γιά τό
θέμα τῆς ἐν Χριστῷ σωτηρίας. Τό Ἅγιο
Πνεῦμα, πού ἔκαμε τήν ἕνωση τοῦ Λόγου
τοῦ Θεοῦ μέ τήν ἀνθρώπινη φύση γιά
21

τό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ στά σπλάχνα
τῆς Παναγίας, τό ἴδιο τό Ἅγιο Πνεῦμα
συνεχίζει τό ἔργο τῆς σωτηρίας γιά τό
κάθε ἀνθρώπινο πρόσωπο. Στό Βάπτισμα
καί στή Θεία Εὐχαριστία ἑνώνει τόν κάθε
Χριστιανό μέ τόν Χριστό, ἀνακατασκευάζει τή φύση του καί τήν θεώνει. Αὐτό
εἶναι ἡ ἐν Χριστῷ Σωτηρία.
Πραγματικά, τό Βάπτισμα εἶναι
«ἐνταφιασμός καί ἀνάσταση, γιατί
ἐνταφιάζεται ὁ παλαιός ἄνθρωπος
μαζί μέ τήν ἁμαρτία καί ἀνασταίνεται
ὁ νέος, πού ἀνανεώνεται κατ’ εἰκόνα
τοῦ δημιουργοῦ του. Ξεντυνόμαστε καί
ντυνόμαστε. Ξεντυνόμαστε τό παλαιό
ἔνδυμα, πού καταλερώθηκε ἀπό τό
πλῆθος τῶν ἁμαρτημάτων, καί ντυνόμαστε τό καινούριο, τό ἀπαλλαγμένο ἀπό κάθε κηλίδα. Ἀλλά τί λέγω;
Ντυνόμαστε τόν ἴδιο τόν Χριστό, γιατί
λέγει: Ὅσοι βαπτισθήκατε στό ὄνομα
τοῦ Χριστοῦ, ντυθήκατε τόν Χριστό».
Ἔτσι βλέπει ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος τήν ἐνέργεια τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στό Βάπτισμα, πού εἶναι ἡ ἀρχή τῆς
Σωτηρίας μας (Δεύτερη κατήχηση, 11).
Καί ὁ Ἅγιος Βασίλειος πιστεύει ὅτι ἡ
Σωτηρία βιώνεται στή Θεία Εὐχαριστία,
διότι ἐκεῖ πραγματοποιεῖται ἡ μυστική
ἕνωση μέ τόν Θεάνθρωπο Χριστό. Γι’
αὐτό τελειώνει τή Θεία Λειτουργία του
μέ τίς παρακάτω συγκλονιστικές φράσεις:
«Ἤνυσται καί τετέλεσται, ὅσον εἰς
τήν ἡμετέραν δύναμιν Χριστέ ὁ Θεός
ἡμῶν, τό τῆς σῆς οἰκονομίας μυστήριον. Ἔσχομεν γάρ τοῦ θανάτου σου
τήν μνήμην. Εἴδομεν τῆς ἀναστάσεώς
σου τόν τύπον. Ἐνεπλήσθημεν τῆς
ἀτελευτήτου σου ζωῆς. Ἀπηλαύσαμεν
τῆς ἀκενώτου σου τρυφῆς, ἧς καί ἐν
τῷ μέλλοντι αἰῶνι πάντας ἡμᾶς καταξιωθῆναι εὐδόκησον».
Λοιπόν, τήν πίστη αὐτή τῶν Τριῶν
Ἱεραρχῶν ἔπρεπε νά προβάλει ἡ Ἐκκλησία τόν 11ο αἰῶνα, ὅταν ἡ Ἐκκλησία ἀντι-

μαχόταν κάθε αἵρεση πού ἀλλοίωνε τό
περιεχόμενο τῆς ὀρθόδοξης διδαχῆς καί
ἐπιχειροῦσε μέ τή βία νά ἐπιβάλλει τήν
αἵρεση στήν Ἐκκλησία. Γι’ αὐτό ἡ Ἐκκλησία τότε καθιέρωσε τήν ἑορτή τῶν Τριῶν
Ἱεραρχῶν καί ἔψαλε στήν Ὑμνολογία Της
ὅτι τούς τιμᾶ, διότι «τήν πίστιν ὥσπερ
κτίσιν συνιστοῦν». Προβάλλοντας δηλαδή ἡ Ἐκκλησία τούς Τρεῖς Ἱεράρχες,
πού συνιστοῦν τήν πίστιν ὥσπερ κτίσιν,
δίδασκε τόν ὀρθόδοξο λαό ὅτι δέν εἶναι
ἡ παπική διαχείριση τῶν ἀξιομισθιῶν
τοῦ Χριστοῦ πού σώζει τόν ἄνθρωπο,
ἀλλά τό Ἅγιο Πνεῦμα, πού χριστοποιεῖ
ὅσους ἐλεύθερα προσέρχονται καί με-

Ὁ Ἅγιος Βασίλειος πιστεύει ὅτι ἡ Σωτηρία βιώνεται στή Θεία Εὐχαριστία, διότι ἐκεῖ πραγματοποιεῖται ἡ μυστική ἕνωση
μέ τόν Θεάνθρωπο Χριστό.
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τέχουν στήν ἐκκλησιαστική ζωή, στήν
ὁποία πραγματοποιεῖται ἡ κοινωνία μέ
τόν Χριστό.
-Καί στή διάρκεια τῆς Τουρκοκρατίας, ὅταν ἡ Παπική προπαγάνδα καί ἡ
ἰσλαμική βία ἀπειλοῦσαν τήν πίστη τῶν
Ὀρθοδόξων, ἡ Ἐκκλησία μέ τή γιορτή
τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν ἐθνική ἑορτὴ τῶν
ραγιάδων, πρόβαλλε στίς συνειδήσεις
τους τούς Τρεῖς Ἱεράρχες ὡς ὁδοδεῖκτες,
γιά νά συντηροῦν ἀλώβητη τήν ὀρθόδοξη
πίστη τους.
-Ἐπίσης, ὅταν ἡ βαυαροκρατία στήν
ἐλεύθερη Ἑλλάδα, μέ Βασιλέα Καθολικό καί ὑπουργό Παιδείας Προτεστάντη,
μεθόδευε τή νόθευση τῆς Ὀρθοδοξίας
στίς συνειδήσεις τοῦ Ὀρθοδόξου λαοῦ,
προπαγανδίζοντας τή δυτική αἵρεση, πού
ὑποβαθμίζει τό Εὐαγγέλιο τῆς Σωτηρίας
σέ νομικίστικη ἠθικολογία, τότε, στήν κρίσιμη ἐκείνη ἐποχή, οἱ Πανεπιστημιακοί,
πνευματικοί διδάσκαλοι τοῦ γένους, συνειδητοποίησαν τίς ἀνάγκες τῶν καιρῶν
καί καθιέρωσαν τήν ἑορτή τῶν Τριῶν
Ἱεραρχῶν ὡς ἑορτή τῆς Παιδείας τῶν
Ἑλληνικῶν Γραμμάτων, γιά νά θυμίζει
στούς Ὀρθοδόξους Ἕλληνες τό χρέος νά
ἀντισταθοῦν στήν ξενική ἐπίθεση.
Ὅμως ὁ τέταρτος αἰώνας πού ζοῦσαν
οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες ἦταν κρίσιμος καί γιά
τήν πορεία τοῦ Ἑλληνικοῦ ἔθνους. Ὁ
ἐκχριστιανιζόμενος ἀπό τήν ἐποχή τῶν
Ἀποστόλων Ἑλληνισμός, καθώς ἀποκτοῦσε τήν Ἑλληνοχριστιανική ὑπόσταση μέ τήν ὁποία ὑπάρχει ἔκτοτε στήν
Ἱστορία, θεμελίωνε ἀκριβῶς τότε τή Μεγάλη Ἑλληνορθόδοξη Αὐτοκρατορία, πού
κράτησε χίλια χρόνια καί ἐπιβιώνει ὥς
τώρα μέ τό σύγχρονο ἑλληνοορθόδοξο
γένος μας.
Εἶναι γνωστό ὅτι στήν κρίσιμη αὐτή
ἐποχή, πού ὡς ἐθνική ὀντότητα ὁ ἐκχριστιανισμένος Ἑλληνισμός θεμελίωνε τόν
λεγόμενο Ἑλληνοχριστιανικό πολιτισμό,
δέχθηκε δύο ἐπικίνδυνες ἐπιθέσεις, πού

ἀπειλοῦσαν τήν ὑπόστασή του.
-Ἀπό τή μιά μεριά ἦταν ἡ αὐτοκρατορική ἐξουσία τοῦ Ἰουλιανοῦ, πού μέ
τή βία τοῦ Νόμου ἐπιχειροῦσε νά τόν
ἀποχριστιανίσει.
Καί ἀπό τήν ἄλλη μεριά ἦταν ἡ διείσδυση τῶν βαρβάρων στά ἐδάφη τῆς
Αὐτοκρατορίας καί ἡ μισθοφορική στρατιωτική ὀργάνωσή τους, πού ἀπειλοῦσαν
νά τήν ἀφελληνίσουν.
-Στήν κρίσιμη αὐτή ὥρα γιά τό γένος
τῶν Ἑλλήνων, ὁ Μέγας Βασίλειος καί ὁ
Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος πρωταγωνίστησαν στήν ἀντιμετώπιση τοῦ Ἰουλιανοῦ. Ἄν ὁ Ἰουλιανός πετύχαινε τήν
ἀποχριστιάνιση τοῦ Ἑλληνισμοῦ, θά χανόταν ὁ Ἑλληνισμός, ὅπως χάθηκε ὅπου
χωρίστηκε ἀπό τήν Ὀρθοδοξία.
Μέ λέξεις καί φράσεις ἀπό τούς Λόγους μέ τούς ὁποίους ἀπέκρουσαν τόν
Ἰουλιανό ὁ Ἅγιος Βασίλειος καί ὁ Ἅγιος
Γρηγόριος, σύγχρονος ποιητής μας συνέθεσε χαρακτηριστικούς στίχους, πού
δείχνουν πῶς ἀπέκρουσαν τό σατανικό
ἐγχείρημα τοῦ Ἰουλιανοῦ.
Γιά τές θρησκευτικές μας δοξασίες
ὁ κοῦφος Ἰουλιανός εἶπε:
Ἀνέγνων, ἔγνων, κατέγνων.
Τάχατες μᾶς ἐκμηδένισε μέ τό κατέγνων του, ὁ γελοιοδέστατος.
Τέτοιες ξυπνάδες ὅμως πέραση δέν
ἔχουνε σ’ ἐμᾶς τούς Χριστιανούς.
Ἀνέγνως, ἀλλ’ οὐκ ἔγνως. Εἰ γάρ
ἔγνως οὐκ ἄν κατέγνως, ἀπαντήσαμε
ἀμέσως. (Κ. Καβάφης)
-Ἐπίσης, τήν ἐποχή πού θεμελιωνόταν ἡ Ἑλληνοχριστιανική Αὐτοκρατορία
καί ἀντιμετώπιζε κρίσιμα προβλήματα,
γιά τήν κοινωνική ὀργάνωση καί τήν
ἀσφάλιση τῶν συνόρων της ἀπό τίς διεισδύσεις τῶν Γοτθικῶν φυλῶν, ὁ Ἅγιος
Ἰωάννης ὁ Χρυστόστομος ὀργάνωσε τήν
κοινωνική Πρόνοια καί πρωτοστάτησε
στήν ἀντιμετώπιση τῆς συνωμοσίας τῶν
Μισθοφόρων Γότθων, πού μέ ἡγέτη τόν
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Ἑλλήνων, τήν καθιέρωση τῆς ἑορτῆς τῶν
Τριῶν Ἱεραρχῶν.
Τό ἴδιο ἔκαμαν καί οἱ Ραγιάδες τῆς
Τουρκοκρατίας. Καθιέρωσαν τή γιορτή
τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν ὡς ἐθνική γιορτή
τους, γιά νά ἔχουν ὡς πρώτη ὑπόθεση
τῆς ζωῆς τους τή διαφύλαξη τῆς Ἑλληνορθόδοξης ὑπόστασής τους.
Ἀκόμα, τόν τέταρτο αἰῶνα, ἀπό τίς
αἰρέσεις, ἀπό τήν ἀντεπίθεση τῆς εἰδωλολατρίας καί ἀπό τίς βαρβαρικές διεισδύσεις κινδύνευε νά νοθευτεῖ ὁ καινούριος,
ὁ Ἑλληνοχριστιανικός πολιτισμός, πού
τότε θεμελιώνονταν.
Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες, γιά νά ἀντιμετωπίσουν τίς αἱρέσεις καί τά φιλοσοφικά
ρεύματα τῆς ἐποχῆς τους, πού νόθευαν
τήν πίστη, διακήρυξαν ὅτι ὁ ἄνθρωπος
στήν ὀντολογική ὑπόστασή του εἶναι
πρόσωπο καί εἰσήγαγαν γιά τή διεύ-

Τό Βάπτισμα εἶναι ἐνταφιασμός καί ἀνάσταση, γιατί
ἐνταφιάζεται ὁ παλαιός ἄνθρωπος μαζί μέ τήν ἁμαρτία
καί ἀνασταίνεται ὁ νέος, πού ἀνανεώνεται κατ’ εἰκόνα
τοῦ δημιουργοῦ του. Ἔτσι βλέπει ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος τήν ἐνέργεια τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στό Βάπτισμα.
Γαϊνᾶ ἀπειλοῦσαν μέ ἐκβαρβαρισμό τήν
Αὐτοκρατορία. Γι’ αὐτό, ὁ Ἰωάννης ὁ
Χρυσόστομος καί ὁ Συνέσιος Πτολεμαΐδος γιά ἀνάλογη δράση αὐτοῦ τιμῶνται
ὡς πρότυπα τῶν Ἑλλήνων Ἀρχιερέων,
πού ἀγωνίζονται διά μέσου τῶν αἰώνων
γιά τήν προάσπιση τοῦ Ἑλληνοχριστιανικοῦ ἔθνους.
Ἔτσι τόν 11ο αἰῶνα, ὅταν οἱ Σταυροφορίες ἀπειλοῦσαν τήν ὑπόσταση
τῆς Αὐτοκρατορίας, οἱ φύλακες τοῦ
γένους θυμήθηκαν τούς ἀγῶνες τῶν
Τριῶν Ἱεραρχῶν καί τῶν ἄλλων Πατέρων
τῆς Ἐκκλησίας γιά τήν ἀποτροπή τῶν
ἐθνικῶν κινδύνων καί πρόβαλαν, ὡς σύνθημα ἐθνικῆς ἀντίστασης τῶν Ὀρθοδόξων

ρυνση τῶν διαδικασιῶν τῆς γνώσης τή
μεθεκτική γνωσιολογία.
-Θεμελιώνοντας τό Τριαδικό Δόγμα,
τήν πίστη δηλαδή ὅτι ὁ Ἕνας Θεός ὑπάρχει αἰώνια στά τρία πρόσωπα, καί μέ
βάση τή διδαχή τῆς Ἁγίας Γραφῆς ὅτι
ὁ ἄνθρωπος πλάστηκε κατ’ εἰκόνα καί
καθ’ ὁμοίωσιν τοῦ Θεοῦ, συμπέραιναν ὅτι
ὁ ἄνθρωπος εἶναι πρόσωπο.
Καθώς ὅμως τό Τριαδικό Δόγμα προσδιορίζει τήν ἔννοια τοῦ προσώπου ὡς
ὄντος λογικοῦ πού ἐλεύθερα κοινωνεῖ,
θεμελίωσαν τή θέση ὅτι καί ὁ ἄνθρωπος
ὡς πρόσωπο εἶναι ὄν λογικό, πού ἐλεύθερα κοινωνεῖ. Διευκρίνισαν ἔτσι ὅτι τό
πρόσωπο τοῦ ἀνθρώπου δέν εἶναι τό
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προσωπεῖο τῶν Τραγικῶν ἤ ἡ νομική
περσόνα τῶν Ρωμαίων, δέν εἶναι δοτή
ἰδιότητα στόν ἄνθρωπο. Εἶναι ἡ ὀντολογική ὑπόστασή του. Ἔτσι θεμελιώθηκε
ἡ κύρια ἀρχή τοῦ Ἀνθρωπισμοῦ, ὅτι ἡ
ἐλευθερία καί ἡ κοινωνικότητα εἶναι
ὀντολογικά στοιχεῖα στήν ὑπόσταση τοῦ
ἀνθρώπου. Καί δέν εἶναι τυχαῖο ὅτι τό
κύριο γνώρισμα στή διοίκηση τῆς χιλιόχρονης ἑλληνοχριστιανικῆς Αὐτοκρατορίας ἦταν ἡ Κοινότητα, πού ὅταν ἀτόνησε,
κατά μίμηση τῆς Δυτικῆς Φεουδαρχίας,
παρήκμασε καί ἡ ἴδια ἡ Αὐτοκρατορία.
Ἐνῶ ὅταν στήν Τουρκοκρατία ἀναβίωσε
ἀπό ἀνάγκη ἀμυντική στήν κατοχή, ἀνα-

τουν τά κύρια στοιχεῖα τοῦ σωστοῦ πολιτισμοῦ, ὅπως ἡ καθολική παιδεία, ἡ
ὀργανωμένη φιλανθρωπία, ἡ Κοινοτική
ὀργάνωση, πού παραμένει ἡ κυριότερη
ἔκφραση τῆς Δημοκρατίας.
Αὐτή ἡ Πνευματικότητα κινδύνευε
νά ἀλλοιωθεῖ ἀπό τόν Δυτικό Σχολαστικισμό, πού ἄρχισε τόν 11ο αἰῶνα. Καί
ἡ συνείδηση τῆς Ἐκκλησίας ἔδωσε τό
σύνθημα τῆς ἀντίστασης καί μέ τήν καθιέρωση τῆς γιορτῆς τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν.
Πρόβαλε δηλαδή, ἀπέναντι στά καινά
δαιμόνια τοῦ Σχολαστικισμοῦ, τούς Τρεῖς
Ἱεράρχες, ὡς προμάχους τῆς Ὀρθόδοξης
Διανόησης.

Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες εἰσηγήθηκαν ὡς διαδικασία τῆς γνώσης
τή μεθεκτική Γνωσιολογία, σύμφωνα μέ τήν ὁποία ἡ γνώση γιά τόν ἄνθρωπο καί ἡ γνώση γενικά γιά τήν ἀλήθεια
δέν στηρίζεται μόνο στή νοητική λειτουργία, ἀλλά καί στήν
ἐμπειρία ἀπό τήν ἐπαφή μέ τήν πραγματικότητα, στήν
ἐμπειρία ἀπό τήν ἀγαπητική σχέση μέ τόν ἄλλο.
γέννησε τό ὑπόδουλο γένος.
-Ἐπίσης, οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες εἰσηγήθηκαν ὡς διαδικασία τῆς γνώσης τή μεθεκτική Γνωσιολογία, σύμφωνα μέ τήν
ὁποία ἡ γνώση γιά τόν ἄνθρωπο καί ἡ
γνώση γενικά γιά τήν ἀλήθεια δέν στηρίζεται μόνο στή νοητική λειτουργία, ἀλλά
καί στήν ἐμπειρία ἀπό τήν ἐπαφή μέ
τήν πραγματικότητα, στήν ἐμπειρία ἀπό
τήν ἀγαπητική σχέση μέ τόν ἄλλο. Ἔτσι
προστατεύεται ἡ ἀληθινή γνώση ἀπό τά
εἴδωλα, πού συχνά παράγει ἡ αὐθαίρετη
λειτουργία τοῦ νοῦ.
Οἱ διακηρύξεις αὐτές τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν θεμελίωσαν τήν Ὁρθόδοξη Πνευματικότητα, ἀπό τήν ὁποία πηγάζουν οἱ
προϋποθέσεις τῆς ἁρμονικῆς συνύπαρξης
τῆς ἐλευθερίας μέ τήν κοινωνικότητα,
πού ἀποτελοῦν ὀντολογικά αἰτήματα τοῦ
προσώπου καί ἱκανοποιούμενα συνθέ-

Καί εἶναι γεγονός ὅτι οἱ διδαχές τῶν
Τριῶν Ἱεραρχῶν στή διάρκεια τῆς Τουρκοκρατίας ἱκάνωναν τούς ραγιάδες νά
ἐπιβιώνουν στήν ἐκκλησιαστική Κοινότητα καί τροφοδοτοῦσαν τήν ὀρθόδοξη
σκέψη τους μέ ἀντισώματα, πού τούς
προστάτευαν ἀπό τόν Κορυδαλλισμό, τή
μάσκα δηλαδή τοῦ Σχολαστικισμοῦ στόν
ὑπόδουλο Ἑλληνοχριστιανισμό.
Ἀσφαλῶς, ἀντίσταση στήν ἐξέλιξη
τοῦ Σχολαστικισμοῦ, στόν Ρατσιοναλισμό τοῦ 19ου αἰῶνα, ἔκαμαν καί οἱ
πανεπιστημιακοί δάσκαλοι, ὅταν ἀποφάσισαν τήν καθιέρωση τῆς γιορτῆς τῶν
Τριῶν Ἱεραρχῶν ὡς γιορτῆς τῆς Ἑλληνικῆς Παιδείας. Μέ τήν πατριωτική σοφία τους ἀντιλήφθηκαν τήν ἀνάγκη νά
θωρακίσουν τούς Νεοέλληνες μέ τήν
ὀρθόδοξη πνευματικότητα τῶν Τριῶν
Ἱεραρχῶν.
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καρδιές, ἀνεπαισθήτως ἐπιβάλλει ἰδιότυπο πνευματικό ὁλοκληρωτισμό καί ἐξωθεῖ
τήν ἀνθρώπινη λαχτάρα γιά ἐλευθερία
στούς ὑποκειμενισμούς τῆς παραψυχολογίας καί τῶν Μυστηριακῶν παραθρησκευτικῶν κινημάτων.
Ὅλα αὐτά τά στοιχεῖα τῆς παγκοσμιοποίησης, σέ συνδυασμό μέ τά γεγονότα, ὅπως ἡ πολιτική ἀνακατάταξη
τῶν λαῶν τῆς Ἀνατολικῆς Εὐρώπης, ἡ
συντελούμενη ἑνοποίηση τοῦ ἰσλαμικοῦ
ἀραβικοῦ κόσμου, ἡ διαφαινόμενη παρέμβαση στό γίγνεσθαι τοῦ 21ου αἰῶνα τοῦ
μηδενιστικοῦ Μυστικισμοῦ τῶν δύο καί
πλέον δισεκατομμυρίων ἀνθρώπων τῆς
Ἄπω Ἀνατολῆς, προοιωνίζονται πάρα
πολύ ἀπαισιόδοξες προοπτικές γιά τήν
πορεία τῆς ἀνθρωπότητος.
Ἐμεῖς γνωρίζουμε καί πιστεύουμε
ὅτι τήν Ἱστορία κατευθύνει μέ διάκριση
ὁ Θεός, πού μέ τή θεία οἰκονομία Του
«ἐξῆλθε νικῶν καί ἵνα νικήσῃ».
Σ’ αὐτό τό σωτήριο ἔργο τοῦ Θεοῦ
στήν ἐποχή μας, ἡ Ὀρθοδοξία, ὡς ἡ Θεία
Παρεμβολή στήν οἰκουμένη, θά συμμετάσχει στή νίκη τοῦ Ἐσφαγμένου Ἀρνίου. Μέ τό σκεπτικό αὐτό πιστεύουμε
ὅτι ἡ Ὀρθόδοξη Πνευματικότητα, πού
θεμελίωσαν οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες, εἶναι ἡ
δυναμική πού χρειάζεται πάλι ἡ ἀνθρωπότητα, γιά νά ξεπεράσει τούς κινδύνους
τῆς Βαβυλῶνος τῆς Μεγάλης. Καί ὅσο
καί ἄν φαίνεται οὐτοπιστικό, πιστεύουμε ὅτι ἡ προβολή τῆς πνευματικότητος
αὐτῆς ἀποτελεῖ τό χρέος τῶν συγχρόνων
Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, πού τιμοῦν τούς
Τρεῖς Ἱεράρχες. Γι’ αὐτό θεωροῦμε ἀναγκαία καί θεοπρόβλητη τήν προβολή τῆς
αἰωνόβιας ἑορτῆς τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν.
Εἶναι ὑπακοή στήν προσταγή τοῦ Ἀγγέλου: «Καί ὁ ἀκούων εἰπάτω ἔρχου. Καί
ὁ διψῶν ἐρχέσθω, καί ὁ θέλων λαβέτω
ὕδωρ ζωῆς δωρεάν» (Ἀποκ. 22, 17).
ΔΗΜΟΣ ΜΑΤΣΚΙΔΗΣ
Θεολόγος, πρ. Λυκειάρχης

Ἐμεῖς γνωρίζουμε καί πιστεύουμε ὅτι τήν Ἱστορία
κατευθύνει μέ διάκριση
ὁ Θεός, πού μέ τή θεία
οἰκονομία Του «ἐξῆλθε
νικῶν καί ἵνα νικήσῃ».
ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Στίς τελευταῖες δεκαετίες τοῦ αἰῶνα
πού πέρασε, ἄρχισε μέ ἠλεκτρονικές ταχύτητες νά πραγματοποιεῖται στό σύγχρονο κόσμο ἡ προπαγανδιζόμενη Παγκοσμιοποίηση.
-Εἶναι ἡ οἰκονομική ἑνοποίηση τοῦ
κόσμου, μέ κύρια χαρακτηριστικά της
τήν καλλιέργεια τοῦ ἄκρατου καταναλωτισμοῦ καί τήν ἐπιβολή τοῦ ἄγριου
οἰκονομικοῦ ἰμπεριαλισμοῦ τῶν λίγων
ἰσχυρῶν σέ βάρος τῶν πολλῶν ἀδυνάτων.
-Εἶναι οἱ ἀνομολόγητοι στόχοι αὐτῶν
τῶν ὀλίγων ἰσχυρῶν, πού ἀποκρυπτόμενοι ἐλέγχουν τήν παγκόσμια οἰκονομία.
-Εἶναι ὁ προπαγανδιζόμενος θρησκευτικός Συγκρητισμός, μέ χαρακτηριστικά
του τήν ὑποβάθμιση τῆς θρησκευτικῆς
τάνυσης τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς σέ νομικίστικη ἠθικολογία, πού προκαλεῖ πνιγμό
στόν ἄνθρωπο. Τόν ἄνθρωπο πού, παρά
τήν παραπληροφόρηση πού ὑφίσταται,
αἰσθάνεται, κατά τόν ποιητή, ὅτι συγγενεύει μέ τόν οὐρανό καί τή θάλασσα
στήν ἀπέραντη προοπτική του.
-Εἶναι ἡ συντελούμενη μετακίνηση
τῶν λαῶν μέ τίς ὁμάδες τῶν προσφύγων,
πού σέ χῶρες ὅπως στήν Ἑλλάδα, πού
ἀτονεῖ ἡ ἐθνική θωράκιση, ἀπειλεῖ μέ
ἐθνική ἀλλοτρίωση τούς πολίτες.
-Εἶναι ἡ πληροφορική μορφή τῆς
Ὀρθολογικῆς Ὀργάνωσης, ἡ μοιραία
κατάληξη τοῦ ἄκρατου Ρατσιοναλισμοῦ
στήν ἐποχή μας, πού μέ στυγνή μηχανιστική τακτική ἀδειάζει τίς ἀνθρώπινες
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Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
ΚΑΙ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ*

Ἡ

οἰκογένεια ἀποτελεῖ τόν
μοναδικό κοινωνικό θεσμό ὁ ὁποῖος ἀντιστάθηκε στίς ἀνατρεπτικές
θεωρίες στίς ἀρχές τοῦ
εἰκοστοῦ αἰῶνα, στή φτώχεια καί στόν
κοινωνικό ἀποκλεισμό, τόν ὁποῖον ὑπέστη στόν μεσοπόλεμο, καθώς καί στίς
σαρωτικές πολιτισμικές ἀναταραχές
τῆς δεκαετίας τοῦ 1960. Ἄλλαξε φυσικά πολύ στό μεταξύ, στίς τελευταῖες
δεκαετίες. Ὅμως, παρά ταῦτα, ἐμφανίζει
καί στίς ἡμέρες μας σέ μεγάλο ποσοστό
σημεῖα ἀντιστάσεως στίς καταλυτικές
συνέπειες τῶν ἀνατρεπτικῶν ἰδεῶν, θέληση γιά ἀνανέωση καί, σέ τελική ἀνάλυση, ἀποφασιστικότητα γιά ἐπιβίωση.
Ἡ καταγωγή τοῦ θεσμοῦ τῆς οἰκογένειας ἀποτέλεσε ἀντικείμενο κοινωνιολογικῶν μελετῶν ἀπό τά μέσα τοῦ 19ου
αἰῶνα, μέ ἱστορικές ἀναφορές στά στάδια τοῦ προϊστορικοῦ πολιτισμοῦ, στίς
κοινωνίες τοῦ ἀρχαίου ἑλληνικοῦ καί
ρωμαϊκοῦ κόσμου, τῶν σημιτικῶν λαῶν,
τῶν Ἰσραηλιτῶν, ὅπως ἐπίσης τῶν πρωτόγονων λαῶν τῆς Ἀμερικῆς, τῆς Πολυνησίας-Αὐστραλίας, ὅταν ἔγιναν γνωστοί
μετά τήν ἀνακάλυψη τῶν ἠπείρων αὐτῶν
ἀπό τούς Εὐρωπαίους. Ἀπό αὐτές τίς
ἀναλύσεις προέκυψε ὅτι ἡ λεγόμενη συζυγική οἰκογένεια ἀπαντᾶται στά βιβλικά
κείμενα τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, ὡς ἐπίσης στήν ἀρχαιοτάτη ἑλληνική γραμματεία
στά ὁμηρικά ἔπη.
«Καί στή συνέχεια ἔρχεται ὁ Χριστια-

Εἶναι ἀλήθεια ὅτι
ὅλοι οἱ κοινωνικοί
θεσμοί, χωρίς ἐξαίρεση,
ὑπέστησαν μετατροπές
στή διάρκεια τοῦ
εἰκοστοῦ αἰῶνα. Κανένας
ὅμως δέν ὑπέστη τόσο
μεγάλες πιέσεις ἀπό
τό πολιτισμικό καί
οἰκονομικό περιβάλλον
τῶν καιρῶν, ὅσον ἡ
οἰκογένεια ἀπό τίς
ἀρχές τοῦ αἰῶνα. Καί
κανένας ἄλλος θεσμός
ἐκτός τῆς οἰκογένειας
δέν παρουσιάζει τόσες
ἀλλαγές στό τέλος τοῦ
παρελθόντος αἰῶνα.

* Ἀφορμή γιά τίς γραμμές πού ἀκολουθοῦν ἔδωσαν τά σχόλια ἐπί τῶν γεγονότων τοῦ θρησκευτικοῦ περιοδικοῦ ΖΩΗ (φύλλον 4250 τῆς 1ης
Σεπτεμβρίου τ.ἔ.) μέ τούς τίτλους: «Σύντροφος,
ὄχι σύζυγος», «Ἐλεύθερες συμβιώσεις».
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νισμός καί ἀνυψώνει τόν γάμον σέ ἱερόν
μυστήριον. Νυμφαγωγός δέν εἶναι πλέον
ὁ ἄνθρωπος. Δέν εἶναι ὁ δήμαρχος, εἶναι
ὁ ἴδιος ὁ Χριστός. Τό μυστήριον τελεῖται
στόν ἱερόν χῶρον τοῦ ναοῦ, κάτω ἀπό
τήν παρουσία τῆς Ἁγίας Τριάδος. Ἡ χάρη
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἁγιάζει τήν συζυγική ἕνωση. Ἐκεῖ ὁ φυσικός δεσμός τοῦ
ἄνδρα καί τῆς γυναίκας ἐξυψώνεται καί
ἐξαγιάζεται. Παίρνει τήν μορφή ἑνώσεως
τοῦ Χριστοῦ μέ τήν Ἐκκλησία. Αὐτός
εἶναι ὁ “Χριστιανικός γάμος”» (Περιοδ.
ΖΩΗ τεῦχος 4250 1 Σεπτ.).

ὑποστήριξη, τήν ψυχική ἀγωγή καί τήν
κοινωνικοποίηση τῶν παιδιῶν (μητρικός
ρόλος).
Ἡ ἁρμονική ἐνδοοικογενειακή συμβίωση, ἡ ὁποία ἀπορρέει ἀπό τή σταθερότητα τοῦ συζυγικοῦ δεσμοῦ καί ἀπό
τή συμπληρωματικότητα τῶν δύο αὐτῶν
βασικῶν ρόλων, ἀντικατοπτρίζεται στήν
ἱκανοποιητική λειτουργία τῶν ἐξωοικογενειακῶν δραστηριοτήτων: τήν οἰκονομική
προσαρμογή στίς ἐπικρατοῦσες ἐξωτερικές καταστάσεις, στίς ἀπαιτήσεις τῆς
παιδείας γιά τή μόρφωση τῶν παιδιῶν,

Παρά τίς παρατηρούμενες παρεκτροπές σέ πολλές περιπτώσεις ἀπό ὁρισμένα
ζεύγη ἀπό τούς κανόνες τῶν θεσμῶν τῆς
οἰκογενειακῆς ζωῆς, ἐν τούτοις ἡ σταθερή
οἰκογένεια ἀναδύεται ὡς ἡ πλέον ἁρμόζουσα δομή οἰκογενείας γιά τήν ἁρμονική
συμβίωση τῶν δύο συζύγων καί τήν ὀρθή
ἀγωγή καί τήν κοινωνικοποίηση τῶν παιδιῶν. Τοῦτο ἐπιτυγχάνεται μέ τήν ἀποδοχή
τῆς ἰσοτιμίας, ἀλλά καί διαφοροποιουμένης δομῆς τῶν διακριτῶν ρόλων, τούς
ὁποίους ἀναλαμβάνουν οἱ δύο σύζυγοι.
Ὁ ἕνας σύζυγος εἶναι κυρίως ὑπεύθυνος
γιά τήν εἰσοδηματική ἐξασφάλιση τοῦ νοικοκυριοῦ (πατρικός ρόλος) καί ὁ ἄλλος
σύζυγος γιά τήν ψυχοσυναισθηματική

γιά τή συμμετοχή στό ποιμαντικό ἔργο
τῆς ἐκκλησίας, γιά τή συνεργασία μέ τήν
τοπική κοινότητα, μέ τό εὐρύτερο κοινωνικό σύνολον. Ἡ ἐπιτυχία τῆς ἐπιχειρήσεως
αὐτῆς ἀπαιτεῖ κατάλληλους ρυθμιστικούς
χειρισμούς μεταξύ τῆς παραγωγῆς ἀγαθῶν
καί ὑπηρεσιῶν ἀφ’ ἑνός καί τῆς καταναλώσεως γιά τήν κάλυψη τῶν ἀτομικῶν καί
τῶν συλλογικῶν ἀναγκῶν ἀφ’ ἑτέρου. Ἔτσι
ἡ οἰκογένεια τοποθετεῖται σέ στρατηγική ἐνδιάμεση θέση μεταξύ τῆς κοινωνίας
τῶν ὑποσυστημάτων (οἰκονομία, πολιτική διαχείριση, παιδεία) καί τῶν ἀτόμων.
Ἐπί πλέον ἡ οἰκογένεια ἀναλαμβάνει μέ
τή συνδρομή τῆς πολιτείας καθοριστικό
ρόλο στή συντήρηση καί στήν ἐξάπλωση
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τῆς ρυθμιστικῆς συμπεριφορᾶς, ἡ ὁποία
ἐγγυᾶται τήν ἀπρόσκοπτη πορεία πρός
τήν κοινωνική πρόοδο. Ἡ σταθερή οἰκογένεια θεωρεῖται ὡς ἡ καλύτερη δομή γιά τήν
κάλυψη ὅλων τῶν ἀναγκῶν τῶν μελῶν της
καί συμπράττει εὐρύτερον στήν κοινωνική
εὐημερία. Ἡ ὀργανωμένη πολιτεία ὀφείλει νά συμπαρίσταται στό ἔργο τό ὁποῖο
ἐπιτελεῖται στόν χῶρο τῆς οἰκογένειας ὄχι
μόνο μέ ὑλικές παροχές, ἀλλά καί μέ νομοθεσία ἡ ὁποία θά στηρίζει τόν οἰκογενειακό θεσμό καί δέν θά τόν ὑπονομεύει
(ὅπως τά περί αὐτομάτου διαζυγίου καί
ἀποποινικοποιήσεως τῆς μοιχείας).
Οἰκογένειες χωρίς ἐμφανίσιμα σημεῖα
τριβῆς, χωρίς προβλήματα πού ἐξωθοῦν
στό διαζύγιο καί οἰκονομικές ἀγκυλώσεις,
ἔχουν περισσότερες δυνατότητες προσαρμογῆς στό κοινωνικοπολιτικό περιβάλλον

οἰκογένεια προωθήθηκε ὡς τό ἰδεατό πρότυπο παγκοσμίως. Ἐφ’ ὅσον ἡ συζυγική
οἰκογένεια ἀποδείχθηκε ὡς ἡ κυριαρχοῦσα
μορφή γιά τήν οἰκογενειακή ἁρμονία στή
ζωή τῶν λαῶν τοῦ Δυτικοῦ κόσμου, ἀπέκτησε προοπτικές παγκοσμιοποιήσεως
καί ἐκυριάρχησε σέ ὅλες τίς ἠπείρους.
Ἡ συζυγική οἰκογένεια δέν ἐπιβάλλεται
μόνον ὡς ἡ πλέον ἁρμόζουσα μορφή στίς
εὔρωστες οἰκονομίες τοῦ δυτικοῦ κόσμου.
Προσφέρεται καί ὡς ἰδεατόν πρότυπο γιά
τίς ἀναπτυσσόμενες χῶρες. Ὁ γάμος εἶναι
ἐν τέλει κάτι πιό πάνω ἀπό τό ἁπλό νομικό πλαίσιο τοῦ θεσμοῦ, τό ὁποῖο δέχεται
ἡ κοινωνία ὡς θεμέλιο γιά τήν οἰκογένεια
καί ἰδανικό περιβάλλον γιά τήν ἀνάπτυξη
καί τήν ὠρίμαση τῶν παιδιῶν, ὡς πάλη
εὐρωστίας καί ἀριστείας γιά τό ἔθνος.
Ὅσα ἀναφέρθησαν προηγουμένως δέν

Ὁ Χριστιανισμός ἀνυψώνει τόν γάμον σέ ἱερόν μυστήριον.
Νυμφαγωγός δέν εἶναι πλεόν ὁ ἄνθρωπος, εἶναι ὁ
ἴδιος ὁ Χριστός. Τό μυστήριον τελεῖται στόν ἱερόν χῶρον
τοῦ ναοῦ, κάτω ἀπό τήν παρουσία τῆς Ἁγίας Τριάδος.
Ἡ χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἁγιάζει τήν συζυγική ἕνωση.
ἀπό ἐκεῖνες οἱ ὁποῖες ἀντιμετωπίζουν
διχαστικές μεταξύ τῶν μελῶν τάσεις. Ἡ
ἐμπειρική ἔρευνα κατέληξε καθοριστικά στήν ἑδραίωση τῆς ἰσορροποιητικῆς
ἱκανότητας τῆς συζυγικῆς οἰκογένειας
μέ σκοπό τή σταθεροποίηση τῆς οἰκογενειακῆς δομῆς καί τήν ἐναρμόνιση τοῦ
ρόλου τῶν συζύγων-γονέων ἔναντι τῶν
παιδιῶν. Ἐπίσης συνέβαλε στή διακίνηση
ἰδεῶν, σύμφωνα μέ τίς ὁποῖες ἡ ἐπιρροή
αὐτοῦ τοῦ οἰκογενειακοῦ σχήματος στήν
οἰκονομική καί πολιτισμική ἀνάπτυξη τῆς
κοινωνίας εἶναι ἕνα ἀδιαφιλονίκητο γεγονός. Γιά ὅλους αὐτούς τούς λόγους, ὁ θεσμός τῆς οἰκογένειας θεωρεῖται ἕνα ἀπό
τά βασικά ὑποσυστήματα τῆς κοινωνίας.
Ἐξ ἄλλου, τήν ἴδια ἐποχή, ἡ διγονεϊκή

συνιστοῦν τό ἰδανικό σχῆμα τῆς οἰκογένειας, ἀλλά σέ μεγάλο ποσοστό ἐκφράζουν τήν πραγματικότητα, πού παρά τίς
ἀρνητικές περιπτώσεις, συγκροτοῦν ἕνα
ἰσχυρό μέτωπο ἀντιστάσεως στή φθορά
καί στήν ὑπονόμευση τοῦ γάμου καί τῶν
οἰκογενειακῶν ἐν γένει θεσμῶν.
Τά ὅσα ἀναφέρονται στά σχόλια τοῦ
φύλλου τῆς ΖΩΗΣ εἶναι μέν δυσάρεστες
διαπιστώσεις, πού ὅμως γεννοῦν τό
καθῆκον στό ὑγιές τμῆμα τῆς κοινωνίας,
τό ὁποῖο εἶναι καί τό πολυπληθέστερον,
νά συνεχίση νά τηρῆ τά θέσμια περί τόν
γάμον καί τήν οἰκογένεια τῆς Ἐκκλησίας
καί νά διαφωτίζη τή νέα γενιά γιά τήν
οὐσιαστική των ἀξία.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Κ. ΣΤΑΘΑΚΗΣ
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ΕΠΙΣΤΟΛEΣ
ΚΑΙ ΜΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗ ΕΙΔΗΣΗ
Ἀγαπητές «Ἀκτῖνες»,
Μέσα στή δύσκολη καί καταθλιπτική περίοδο οἰκονομικῆς κρίσης
πού περνᾶμε, ἦλθαν καί εὐχάριστες
εἰδήσεις, ἀπό τά Πανεπιστήμια καί
τίς Ἀνώτατες Σχολές τῆς χώρας μας.
Ὁ νέος Νόμος Πλαίσιο 4009/2011 γιά
τήν Ἀνώτατη Ἐκπαίδευση, ὁ ὁποῖος
προβλέπει ριζοσπαστικές ἀλλαγές
στό ὅλο σύστημα δομῆς καί λειτουργίας στά ΑΕΙ, ἔγινε ἀποδεκτός ἀπό
τό μεγαλύτερο ποσοστό τῶν καθηγητῶν, ὅπως ἀποδείχθηκε μέ τήν
ψηφοφορία πού διεξήχθη γιά τήν
ἀνάδειξη «Συμβουλίου Ἱδρύματος»
(Σ.Ι.) στά περισσότερα Πανεπιστήμια καί ΤΕΙ τῆς χώρας. Μέχρι τίς
ἀρχές Δεκεμβρίου, μόνο τό Ἐθνικό
Μετσόβειο Πολυτεχνεῖο καί τό Πολυτεχνεῖο Κρήτης δέν ἔχουν κάνει
ἐκλογές γιά τήν ἀνάδειξη Συμβουλίου τοῦ Ἱδρύματος. Σέ ὅλα τά ἄλλα
Πανεπιστήμια καί ΤΕΙ τῆς χώρας,
τά ποσοστά συμμετοχῆς ὑπερέβησαν τό 75%, φθάνοντας σέ ὁρισμένα
ΑΕΙ καί μέχρι 90%. Ἔτσι, παρά τίς
παράνομες, βίαιες καί ἐκβιαστικές
ἐνέργειες ὁρισμένων μειοψηφιῶν πανεπιστημιακῶν καί φοιτητῶν, ἀριστερῶν κυρίως φρονημάτων, πρός
ματαίωση τῶν ἐκλογῶν, ὁ μεγαλύτερος ἀριθμός Καθηγητῶν τῶν ΑΕΙ
τῆς χώρας μας ἔδειξε τήν ἐπιθυμία
καί θέληση γιά μία ἐκ βάθρων ἀναμόρφωση τοῦ ὅλου συστήματος τῆς

τριτοβάθμιας ἐκπαίδευσης. Ὁ νέος
Νόμος, ὁ ὁποῖος προβλέπει πολλές
ἀλλαγές στό σύστημα διοικήσεως,
στή διαχείριση τῶν οἰκονομικῶν,
στόν τρόπο ἐκλογῆς Πρυτανικῶν
ἀρχῶν καί Καθηγητῶν, στήν ἀξιολόγηση τοῦ Διδακτικοῦ Προσωπικοῦ,
στήν κατάργηση τοῦ «πανεπιστημιακοῦ ἀσύλου» καί τοῦ θεσμοῦ τῶν
αἰωνίων φοιτητῶν, καθώς καί πολλές
ἄλλες ρυθμίσεις γιά μιά εὔνομη λειτουργία τοῦ κάθε ΑΕΙ, θά ἀλλάξει
ριζικά τό καθεστώς πού μέχρι σήμερα ἐπικρατεῖ καί ἔχει ὁδηγήσει τά
Πανεπιστήμιά μας στήν ὑποβάθμιση καί ἀνυποληψία. Ἡ διασύνδεση,
πού προβλέπεται μέ τόν νέο Νόμο,
μέ Πανεπιστήμια τῶν Εὐρωπαϊκῶν
χωρῶν, θά ἐξασφαλίσει μία συνεχῆ
ἄνοδο τοῦ ἐπιπέδου παρεχόμενης
γνώσης, βασισμένης στίς σύγχρονες
ἁλματώδεις ἐπιστημονικές ἐξελίξεις.
Ἔτσι τά ΑΕΙ τῆς Ἑλλάδος θά ἐξελιχθοῦν σέ κέντρα παροχῆς πολύτιμης
γνώσης στήν ὅλη δομή τῆς κοινωνίας,
συμβάλλοντας ταυτόχρονα καί στήν
ἄνοδο τοῦ οἰκονομικοῦ καί κοινωνικοῦ ἐπιπέδου.

Μέ τιμή
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΜΒΡΙΑΣ

Ὁμότιμος Καθηγητής
Γεωπονικοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
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Κύριε Διευθυντά,
Ὁ κ. Νίκος Γαλέτας, ἀπό τό περασμένο καλοκαίρι μέ τό γεμάτο ἀναμνήσεις ἄρθρο του, μᾶς θύμισε τήν προπολεμική ἐποχή, τότε πού ἄρχισαν
νά ἐμφανίζονται τά παιδιά πού μελλοντικῶς θά μᾶς ἔδειχναν τίς ἱκανότητές
τους καί πρό παντός τόν δρόμο τῆς ἀρετῆς πού ἡ Χριστιανική φύσις των
τά κατέχει. Στή συνέχεια, ὁ κ. Ἰ. Νικολαΐδης μέ τό in memoriam συμπλήρωσε τό χρονικό. Ὅμως αὐτοί πού ἀκολούθησαν τόν «δρόμο τόν καλόν»,
κατά τό λεγόμενον ἀπό τόν Ἀπόστολο Παῦλο, εἶναι πάρα πολλοί!
Τό ἔτος 1939, ὡς πρωτοετής φοιτητής τῆς Νομικῆς ἔμενε στό Οἰκοτροφεῖο τῆς «ΖΩΗΣ» μαζί μέ πολλούς νέους ὁ ἀείμνηστος Σπύρος Κανίνιας. Στέλεχος τότε τῆς ΧΦΕ. Στά χρόνια τῆς Ἰταλικῆς κατοχῆς, ὅταν
τό Πανεπιστήμιο ἀνέστειλε τή λειτουργία του, ἐπέστρεψε στή γενέτειρά
του, τό Μεσολόγγι.
Στό ἐν λόγῳ διάστημα, ὕστερα ἀπό ἄδεια τῶν κατοχικῶν ἀρχῶν, κάθε
Κυριακή ἐπισκέπτετο τίς φυλακές, ὅπου κρατούμενος ἱερεύς τελοῦσε θεία
λειτουργία γιά τούς φυλακισμένους. Ἐκεῖ ὁ νεαρός τότε φοιτητής τῆς Νομικῆς ἔλεγε σέ μορφήν κηρύγματος λόγια παρηγορίας στούς κρατούμενους.
Μετά τήν ἀπελευθέρωσιν ὁλοκλήρωσε τίς σπουδές του καί ἀκολούθησε
τόν Δικαστικόν Κλάδον, γιά νά ἐξελιχθεῖ, τό παλαιόν στέλεχος τῆς ΧΦΕ,
σέ Ἀντιεισαγγελέα τοῦ Ἀρείου Πάγου.
Μετά τιμῆς
ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΝΙΝΙΑΣ
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Εἰς μνημόσυνον
ΧΡΙΣΤΟΣ Ν. ΚΑΚΟΥΡΗΣ

Ἕ

νας ἀκόμη μαχητής ἔφυγε ἀπό
κοντά μας. Ὁ Χρῖστος Ν.
Κακούρης. Ὁ πολύ ἀγαπητός
φίλος, συνοδοιπόρος καί σύντροφος,
στούς πνευματικούς ἀγῶνες τῆς γενιᾶς
μας, μέ ἀπαρχή τίς «Ἀκτῖνες».
Λιτός, προσηνής, εὐφρόσυνος, χαρωπός, εὐγενικός, Φωτεινός! Ἄνθρωπος
μεγάλης Ἀγάπης: «Τίς ἀσθενεῖ καί οὐκ
ἀσθενῶ, τίς σκανδαλίζεται καί οὐκ ἐγώ
πυρoῦμαι». Ἀλλά καί μεγάλης ἀντοχῆς
καί δυνάμεως στήν ἀποστολή του: «Πάντα
ἰσχύῳ ἐν τῷ ἐνδυναμοῦντι με Χριστῷ».
Ἀγωνιστής Κυρίου ἡλιόκαυτος!
Αὐτάρκης, μέ γνήσια χριστιανική ἀξιοπρέπεια: «Ὡς μηδέν ἔχοντες καί τά πάντα κατέχοντες».

Ἡ ζωή του σφυρηλατημένη στήν Πίστη: «Καὶ ἕως γήρως καὶ πρεσβείου ὁ
θεός μὴ ἐγκαταλίπῃς με ἕως ἂν ἀπαγγείλω τὸν βραχίονά σου πάσῃ τῇ γενεᾷ τῇ ἐρχομένῃ».
Ὁ Δαβίδ (ψ. 131, 4-5) ψάλλει τό βαθύ
καί ἅγιο χτυποκάρδι του γιά τή μεγάλη
ἀποστολή τῆς ζωῆς του: «Εἰσελεύσομαι εἰς σκήνωμα οἴκου μου, εἰ ἀναβήσομαι ἐπί κλίνης στρωμνῆς μου, εἰ
δώσω ὕπνον τοῖς ὀφθαλμοῖς καί τοῖς
βλεφάροις μου νυσταγμόν καί ἀνάπαυσιν τοῖς κροτάφοις μου, ἕως οὗ εὕρω
τόπον τῷ Κυρίῳ, σκήνωμα τῷ Θεῷ
Ἰακώβ».
Π. Δ. Χ.
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Ἀξίζει νά διαβάσετε
55 χρόνια στό κελλί τῆς φυλακισμένης
Συνεργαζόμενα Χριστιανικά Σωματεῖα «Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος»
Ἐκδόσεις «Δαμασκός»
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«ΑΚΤΙΝΕΣ»
ΚΑΡΥΤΣΗ 14, Τ.Τ. 10561
ΑΘΗΝΑ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ:
ὅλοι οἱ τόμοι τοῦ περιοδικοῦ «Ἀκτῖνες»
καθώς καί τό εὑρετήριο τῶν ἐτῶν 1938-1997

«Χριστιανική Ἕνωση Ἐπιστημόνων»
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