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Ἀναδρoμή στήν 
Ἱστορία τῆς Ἰατρικῆς: 

Ἀναφορές στόν Ὅμηρο, Ἱπποκράτη 
καί Μέγα Βασίλειο

Ἡ γιορτή τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν

Ἡ οἰκογένεια καί ἡ σύγχρονη κοινωνία
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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.

Ἡ οἰκογένεια ἀποτελεῖ τόν 
μοναδικό κοινωνικό θε-
σμό ὁ ὁποῖος ἀντιστά-
θηκε στίς ἀνατρεπτικές 
θεωρίες στίς ἀρχές τοῦ 

εἰκοστοῦ αἰῶνα, στή φτώχεια καί στόν 
κοινωνικό ἀποκλεισμό, τόν ὁποῖον ὑπέ-
στη στόν μεσοπόλεμο, καθώς καί στίς 
σαρωτικές πολιτισμικές ἀναταραχές 
τῆς δεκαετίας τοῦ 1960. Ἄλλαξε φυσι-
κά 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, θέ-
ληση γιά ἀνανέωση καί, σέ τελική ἀνά-
λυση, ἀποφασιστικότητα γιά ἐπιβίωση.

Ἡ καταγωγή τοῦ θεσμοῦ τῆς οἰκο-
γένειας ἀποτέλεσε ἀντικείμενο κοινωνι-
ολογικῶν μελετῶν ἀπό τά μέσα τοῦ 19ου 
αἰῶνα, μέ ἱστορικές ἀναφορές στά στά-
δια τοῦ προϊστορικοῦ πολιτισμοῦ, στίς 
κοινωνίες τοῦ ἀρχαίου ἑλληνικοῦ καί 
ρωμαϊκοῦ κόσμου, τῶν σημιτικῶν λαῶν, 
τῶν Ἰσραηλιτῶν, ὅπως ἐπίσης τῶν πρω-
τόγονων λαῶν τῆς Ἀμερικῆς, τῆς πολυ-
νησίας-Αὐστραλίας, ὅταν ἔγιναν γνωστοί 
μετά τήν ἀνακάλυψη τῶν ἠπείρων αὐτῶν 
ἀπό τούς Εὐρωπαίους. Ἀπό αὐτές τίς 
ἀναλύσεις προέκυψε ὅτι ἡ λεγόμενη συ-
ζυγική οἰκογένεια ἀπαντᾶται στά βιβλικά 
κείμενα τῆς παλαιᾶς διαθήκης, ὡς ἐπί-
σης στήν ἀρχαιοτάτη ἑλληνική γραμματεία 
στά ὁμηρικά ἔπη.

«καί στή συνέχεια ἔρχεται ὁ Χριστια-

Η ΟΙΚΟγΕΝΕΙΑ 
ΚΑΙ Η ΣΥγΧΡΟΝΗ 
ΚΟΙΝΩΝΙΑ*

* Ἀφορμή γιά τίς γραμμές πού ἀκολουθοῦν ἔδω-
σαν τά σχόλια ἐπί τῶν γεγονότων τοῦ θρησκευ-
τικοῦ 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 συζυ-
γική 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.).

παρά τίς παρατηρούμενες παρεκτρο-
πές σέ πολλές περιπτώσεις ἀπό ὁρισμένα 
ζεύγη ἀπό τούς κανόνες τῶν θεσμῶν τῆς 
οἰκογενειακῆς ζωῆς, ἐν τούτοις ἡ σταθερή 
οἰκογένεια ἀναδύεται ὡς ἡ πλέον ἁρμό-
ζουσα δομή οἰκογενείας γιά τήν ἁρμονική 
συμβίωση τῶν δύο συζύγων καί τήν ὀρθή 
ἀγωγή καί τήν κοινωνικοποίηση τῶν παι-
διῶν. Τοῦτο ἐπιτυγχάνεται μέ τήν ἀποδοχή 
τῆς ἰσοτιμίας, ἀλλά καί διαφοροποιου-
μένης δομῆς τῶν διακριτῶν ρόλων, τούς 
ὁποίους ἀναλαμβάνουν οἱ δύο σύζυγοι. 
Ὁ ἕνας σύζυγος εἶναι κυρίως ὑπεύθυνος 
γιά τήν εἰσοδηματική ἐξασφάλιση τοῦ νοι-
κοκυριοῦ (πατρικός ρόλος) καί ὁ ἄλλος 
σύζυγος γιά τήν ψυχοσυναισθηματική 

ὑποστήριξη, τήν ψυχική ἀγωγή καί τήν 
κοινωνικοποίηση τῶν παιδιῶν (μητρικός 
ρόλος).

Ἡ ἁρμονική ἐνδοοικογενειακή συμβί-
ωση, ἡ ὁποία ἀπορρέει ἀπό τή σταθε-
ρότητα τοῦ συζυγικοῦ δεσμοῦ καί ἀπό 
τή συμπληρωματικότητα τῶν δύο αὐτῶν 
βασικῶν ρόλων, ἀντικατοπτρίζεται στήν 
ἱκανοποιητική λειτουργία τῶν ἐξωοικογε-
νειακῶν δραστηριοτήτων: τήν οἰκονομική 
προσαρμογή στίς ἐπικρατοῦσες ἐξωτε-
ρικές καταστάσεις, στίς ἀπαιτήσεις τῆς 
παιδείας γιά τή μόρφωση τῶν παιδιῶν, 

γιά τή συμμετοχή στό ποιμαντικό ἔργο 
τῆς ἐκκλησίας, γιά τή συνεργασία μέ τήν 
τοπική κοινότητα, μέ τό εὐρύτερο κοινωνι-
κό σύνολον. Ἡ ἐπιτυχία τῆς ἐπιχειρήσεως 
αὐτῆς ἀπαιτεῖ κατάλληλους ρυθμιστικούς 
χειρισμούς μεταξύ τῆς παραγωγῆς ἀγαθῶν 
καί ὑπηρεσιῶν ἀφ’ ἑνός καί τῆς κατανα-
λώσεως γιά τήν κάλυψη τῶν ἀτομικῶν καί 
τῶν συλλογικῶν ἀναγκῶν ἀφ’ ἑτέρου. Ἔτσι 
ἡ οἰκογένεια τοποθετεῖται σέ στρατηγι-
κή ἐνδιάμεση θέση μεταξύ τῆς κοινωνίας 
τῶν ὑποσυστημάτων (οἰκονομία, πολιτι-
κή διαχείριση, παιδεία) καί τῶν ἀτόμων. 
Ἐπί πλέον ἡ οἰκογένεια ἀναλαμβάνει μέ 
τή συνδρομή τῆς πολιτείας καθοριστικό 
ρόλο στή συντήρηση καί στήν ἐξάπλωση 



ΕΤΟΣ 76ο  |  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013

28 29

τῆς ρυθμιστικῆς συμπεριφορᾶς, ἡ ὁποία 
ἐγγυᾶται τήν ἀπρόσκοπτη πορεία πρός 
τήν κοινωνική πρόοδο. Ἡ σταθερή οἰκογέ-
νεια θεωρεῖται ὡς ἡ καλύτερη δομή γιά τήν 
κάλυψη ὅλων τῶν ἀναγκῶν τῶν μελῶν της 
καί συμπράττει εὐρύτερον στήν κοινωνική 
εὐημερία. Ἡ ὀργανωμένη πολιτεία ὀφεί-
λει νά συμπαρίσταται στό ἔργο τό ὁποῖο 
ἐπιτελεῖται στόν χῶρο τῆς οἰκογένειας ὄχι 
μόνο μέ ὑλικές παροχές, ἀλλά καί μέ νο-
μοθεσία ἡ ὁποία θά στηρίζει τόν οἰκογε-
νειακό 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 προσαρ-
μογῆς στό κοινωνικοπολιτικό περιβάλλον 

ἀπό ἐκεῖνες οἱ ὁποῖες ἀντιμετωπίζουν 
διχαστικές μεταξύ τῶν μελῶν τάσεις. Ἡ 
ἐμπειρική ἔρευνα κατέληξε καθοριστι-
κά στήν ἑδραίωση τῆς ἰσορροποιητικῆς 
ἱκανότητας τῆς συζυγικῆς οἰκογένειας 
μέ σκοπό τή σταθεροποίηση τῆς οἰκο-
γενειακῆς 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 γεγο-
νός. γιά ὅλους αὐτούς τούς λόγους, ὁ θε-
σμός τῆς οἰκογένειας θεωρεῖται ἕνα ἀπό 
τά βασικά ὑποσυστήματα τῆς κοινωνίας. 

Ἐξ ἄλλου, τήν ἴδια ἐποχή, ἡ διγονεϊκή 

οἰκογένεια προωθήθηκε ὡς τό ἰδεατό πρό-
τυπο παγκοσμίως. Ἐφ’ ὅσον ἡ συζυγική 
οἰκογένεια ἀποδείχθηκε ὡς ἡ κυριαρχοῦσα 
μορφή γιά τήν οἰκογενειακή ἁρμονία στή 
ζωή τῶν λαῶν τοῦ δυτικοῦ κόσμου, ἀπέ-
κτησε 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 νομι-
κό 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 

συνιστοῦν τό ἰδανικό σχῆμα τῆς οἰκογέ-
νειας, ἀλλά σέ μεγάλο ποσοστό ἐκφρά-
ζουν 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

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.
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