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Ἡ πολυοµυελίτιδα, ἡ 
ἀσθένεια ποὺ σκότω-
σε ἢ ἄφησε παράλυτα 
ἑκατοµµύρια παιδιὰ 
σὲ ὅλο τὸν κόσµο τὸ 

πρῶτο ἥµισυ τοῦ περασµένου αἰῶνα, ἐξα-
φανίσθηκε ἀπὸ τὸ Δυτικὸ Ἡµισφαίριο, 
σύµφωνα µὲ ἀνακοίνωση τοῦ Παγκόσµι-
ου Ὀργανισµοῦ Ὑγείας (W.H.O.). Τὸ κα-
τόρθωµα αὐτό «πρέπει νὰ εἶναι πηγὴ 
ὑπερηφάνειας γιὰ ὅλους µας καὶ δείχνει 
πὼς µὲ τὴ συνεργασία πρὸς ἕνα κοινὸ 
σκοπὸ µπορεῖ νὰ ἐπιτευχθεῖ ὄφελος γιὰ 
τὴν ἀνθρωπότητα», εἶχε πεῖ ὁ Δρ Carlyle 
Guerra de Marcedo, διευθυντὴς τοῦ Πα-
ναµερικανικοῦ Ὀργανισµοῦ Ὑγείας, τοῦ 
περιφερειακοῦ γραφείου τοῦ W.H.O. 

Μεγάλο, ἀλήθεια, ἐπίτευγµα καὶ 
σπουδαῖο ἀνθρωπιστικὸ ἔργο ἡ ἐπιστήµη 
νὰ τίθεται στὴν ὑπηρεσία τῆς ζωῆς καὶ 
ὄχι τοῦ θανάτου. Νὰ σῴζει ζωές, καὶ ὄχι 
νὰ σκορπίζει τὴν ὀδύνη καὶ τὸν θάνατο. 

Ἡ καταπολέµηση αὐτῆς τῆς νόσου 
φέρνει στὴ σκέψη µας ἕνα ἄλλο πα-
ρόµοιο, συγκινητικὸ περιστατικό. Συνέβη 
µὲ τὸν δρ. Σέλµαν Οὐάκσµαν, τὸν «πατέ-
ρα τῶν ἀντιβιοτικῶν». Εἶχε τιµηθεῖ µὲ τὸ 
βραβεῖο Νόµπελ τὸ 1952 στὴ Στοκχόλµη. 
Ἂς ἀκούσουµε τὸν ἴδιο:

«Τὴν ἑποµένη τῆς ἀπονοµῆς τοῦ βρα-
βείου Νόµπελ µὲ πλησίασε ἕνας ἄνδρας 
µὲ ἕνα µικρὸ κοριτσάκι. Μὲ περίµεναν 
στὸ χὼλ τοῦ ξενοδοχείου. Τὸ κοριτσάκι 
κρατοῦσε στὴν παιδικὴ ἀγκαλιά του πέ-

ΤῸ ΝΌΜΠΕΛ ΤῆΣ EὐΓΝΩΜΌΣὐΝῆΣ
ντε ὁλόδροσα κατακόκκινα γαρύφαλλα. 
Δρ. Οὐάκσµαν, µοῦ λέει ὁ ἄγνωστός µου 
αὐτὸς κύριος. Αὐτὴ εἶναι ἡ κόρη µου ἡ 
Εὔα. Πρὶν ἀπὸ πέντε χρόνια εἶχε πάθει 
µηνιγγίτιδα, καὶ οἱ γιατροὶ εἶχαν χάσει 
κάθε ἐλπίδα ὅτι θὰ µποροῦσαν νὰ τὴν 
σώσουν. Πληροφορήθηκαν ὅµως τὴν ἀνα-
κάλυψη τῆς στρεπτοµυκίνης σας, ποὺ σὲ 
λίγο τὴ χρησιµοποίησαν, µὲ ἀποτέλεσµα 
νὰ σώσουν τὴν κορούλα µου».

Ὁ πατέρας σταµάτησε, ἐνῷ ἡ εὐγνωµο-
σύνη πληµµύριζε τὴν καρδιά του. Καὶ 
τότε τὸ µικρὸ κορίτσι, µὲ µιὰ αὐθόρµητη 
κίνηση, γεµάτη παιδικὴ ἁπλότητα καὶ 
ἀπέραντη ἀγάπη, ἁπλώνει τὰ χεράκια 
του καὶ τοῦ προσφέρει τὰ γαρύφαλλα, 
λέγοντάς του µὲ θερµὴ φωνή, ποὺ ἔπαλ-

λε ἀπὸ συγκίνηση: «Σᾶς προσφέρω ἀπὸ 
ἕνα γαρύφαλλο γιὰ κάθε ἕνα χρόνο ποὺ 
ἔζησα, ἀπὸ τότε ποὺ µοῦ σώσατε τὴ ζωή 
µου».

«Τότε, ὁµολογεῖ ὁ διάσηµος ἐπιστήµο-
νας, ἔνιωσα πολὺ µεγαλύτερη συγκίνηση 
καὶ τιµὴ καὶ ἀπὸ τὴ στιγµὴ ποὺ µοῦ ἔδι-
ναν τὸ βραβεῖο Νόµπελ».

*    *    *

Μοναδικοὶ σταθµοὶ στὴ ζωὴ ἑνὸς ἐπι-
στήµονα, ποὺ εἶναι καὶ ἄνθρωπος µὲ καρ-
διά. Ἀπολαµβάνει τὶς πιὸ ὄµορφες στιγµὲς 
τῆς ζωῆς του ὄχι ἀπὸ τὴν ἐφήµερη δόξα, 
ἀλλὰ ὅταν ὑπηρετεῖ τὸν ἄνθρωπο, ἀνα-
κουφίζει τὸν πόνο καὶ σῴζει ζωές. Τὰ 

Μεγάλο, ἀλήθεια, ἐπίτευγµα καὶ σπουδαῖο ἀνθρωπιστικὸ 
ἔργο ἡ ἐπιστήµη νὰ τίθεται στὴν ὑπηρεσία τῆς ζωῆς  

καὶ ὄχι τοῦ θανάτου. Νὰ σῴζει ζωές, καὶ ὄχι νὰ σκορπίζει 
τὴν ὀδύνη καὶ τὸν θάνατο.
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πέντε γαρύφαλλα, σύµβολο πολύµορφης 
ἀρετῆς, ἀρωµατίζουν µὲ τὸ πολύτιµο µύρο 
τῆς ἀγάπης τὸν πνιγηρὸ ἀπὸ τὶς ἀναθυµι-
άσεις τοῦ ὑλισµοῦ πλανήτη µας.

Ποιὰ ἄλλη χαρὰ θὰ µποροῦσε νὰ στα-
θεῖ πλάι σ᾿ αὐτὴ ποὺ αἰσθάνθηκε ὁ µε-
γάλος αὐτὸς ἐπιστήµονας µπροστὰ στὸ 
µικρὸ κοριτσάκι, ποὺ τοῦ ἐκφράζει τόσο 
ἁπλᾶ τὴν εὐγνωµοσύνη του; Τὸ ὁµολογεῖ 
ὁ ἴδιος: Τὸ Νόµπελ πῆγε στὸ περιθώριο, 
µπροστὰ στὸ Νόµπελ τῆς εὐγνωµοσύ-
νης καὶ τῆς ψυχικῆς ἱκανοποιήσεως ποὺ 
τοῦ πρόσφερε τὸ µικρὸ ἐκεῖνο παιδί. Τὰ 
δυὸ ἐκεῖνα ἐκφραστικὰ µάτια, ποὺ τοῦ 
χαµογελοῦσαν ἀγγελικά, ἔµοιαζαν µὲ 

δυὸ φωτεινὲς δέσµες, ποὺ φώτιζαν καὶ 
θέρµαιναν τὴν καρδιά, περισσότερο ἀπὸ 
τὴ φωτόλουστη αἴθουσα τῆς βραβεύσεως. 
Τὰ πέντε γαρύφαλλα τῆς εὐγνωµοσύνης 
ἦταν γι᾿ αὐτὸν τὸ πιὸ πολύτιµο δῶρο τῆς 
ζωῆς του.

Αὐτὸ τὸ µήνυµα πρόσφερε τὸ µικρὸ 
κοριτσάκι στὸν µεγάλο ἐπιστήµονα. Τὸ ἴδιο 
µήνυµα προσφέρεται καὶ σὲ κάθε ἄνθρωπο 
ποὺ µοχθεῖ στὴν ὑπηρεσία τῆς ἀγάπης. Μὲ 
τὸν ἀφανῆ µόχθο τους, οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ 
κάνουν τὴ γῆ νὰ γεµίζει µὲ τὰ µυρίπνοα 
ἄνθη τῆς ἀρετῆς καὶ τῆς χαρᾶς.

Γ.Β.Μ.

Κύριε Διευθυντά,

Μὲ ἐντυπωσίασε μιὰ εἴδηση τὴ 
Μεγάλη Πέμπτη, 13 Ἀπριλίου 2017, 
στὴν ἐφημερίδα Καθημερινή, ἡ ὁποία 
ἀναφερόταν σὲ ἕνα γεγονὸς μὲ σημα-
ντικὸ μήνυμα πίστεως, μὲ πρωταγω-
νιστὴ ἕναν Ρῶσο κοσμοναύτη ὁ ὁποῖος 
ἐπέστρεψε πρόσφατα ἀπὸ ἀποστολὴ 
στὸ Διάστημα. Ὁ κοσμοναύτης αὐτός, 
ὀνόματι Σεργκέι Ρουζίκοβ, εἶχε πάρει 
μαζί του, ἀναχωρώντας μὲ ἀποστολὴ 
στὸ Διάστημα, λείψανο τοῦ Ἁγίου Σε-
ραφεὶμ ὡς φυλακτό. Προηγούμενοι 
κοσμοναῦτες ἔπαιρναν πάντα μαζί 
τους κάτι ὡς ἐνθύμιο, ἄσχετο βέβαια 
μὲ θρησκευτικῆς σημασίας ἀντικείμε-
νο. Ὁ κοσμοναύτης αὐτὸς ἐπέλεξε νὰ 
ἔχει ἐπάνω του κάτι πιὸ σημαντικό: ἕνα 
ἅγιο λείψανο. Ὅταν ἐπέστρεψε, ἔκανε 

δηλώσεις λέγοντας ὅτι ἦταν θαυμαστὴ 
ἡ βοήθεια τῆς παρουσίας τοῦ ἁγίου 
λειψάνου κατὰ τὴ διάρκεια τῆς παρα-
μονῆς του στὸ Διάστημα. Πρόσθεσε δὲ 
ὅτι τὸ λείψανο τοῦ Ἁγίου Σεραφεὶμ θὰ 
τὸ ἐπιστρέψει στὴν ἐκκλησία ἀπὸ ὅπου 
τοῦ δόθηκε. Ὁ νεαρὸς αὐτὸς Ρῶσος 
κοσμοναύτης δὲν δίστασε νὰ δηλώσει 
τὶς θρησκευτικὲς πεποιθήσεις του δη-
μοσίᾳ, γεγονὸς ποὺ ἐντυπωσιάζει καὶ 
ποὺ δίνει τὸ μήνυμα τῆς ὁμολογίας τῆς 
εἰς Χριστὸν πίστεως σὲ ὅλους ἐμᾶς 
τοὺς ἀκολουθοῦντας μιὰ πνευματικὴ 
ἐν Χριστῷ ζωή.

Μὲ τιμή
ΧΡῆΣΤΌΣ ΓΙΑΜΒΡΙΑΣ

Ὁμότιμος Καθηγητὴς
Γεωπονικοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν

ΕΠΙΣΤΌΛH
ΌΜΌΛΌΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ
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ΤΌ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΌ ΚΌΣΤΌΣ 
ΜΙΑΣ ΕΚΤΡΩΣῆΣ

Ἡ ἔκτρωση θεωρεῖται 
μιὰ παγκόσμια μάστι-
γα τῶν ἡμερῶν μας. Ὁ 
Παγκόσμιος Ὀργανισμὸς 
Ὑγείας ἀναφέρει ὅτι 53 

ἑκατομμύρια μὴ προγραμματισμένες κυ-
ήσεις τὸν χρόνο καταλήγουν σὲ τεχνητὴ 
διακοπή. Ἐκτιμᾶται μάλιστα ὅτι τὸ ἕνα 
τρίτο τῶν ἐκτρώσεων πραγματοποιεῖται 
ὑπὸ ἐπικίνδυνες συνθῆκες ὑγιεινῆς, μὲ 
ἀποτέλεσμα αὐτὲς νὰ εὐθύνονται γιὰ τὸ 
13% τῆς μητρικῆς θνησιμότητας.

Στὴν Εὐρώπη οἱ χῶρες μὲ τὶς λιγώ-
τερες ἐκτρώσεις εἶναι ἡ Πορτογαλία καὶ 
ἡ Πολωνία, μὲ τὸ 0,1-1,9 % τῶν κυήσεων 
νὰ καταλήγουν σὲ τεχνητὴ διακοπή, καὶ 

ἀκολουθοῦν ἡ Αὐστρία καὶ ἡ Βοσνία-
Ἐρζεγοβίνη μὲ ποσοστὸ 2-4,9 %. Τὰ ὑψη-
λότερα ποσοστὰ τῶν ἐκτρώσεων, 30-87,5 % 
τῶν κυήσεων, ἀπαντῶνται στὶς χῶρες τῆς 
πρώην Σοβιετικῆς Ἕνωσης, στὴ Ρουμανία 
καὶ στὴν Οὑγγαρία. Γιὰ τὶς ὑπόλοιπες 
Εὐρωπαϊκὲς χῶρες, τὸ ποσοστὸ κυμαί-
νεται ἀπὸ 8 μέχρι 29 % τῶν κυήσεων.

Στὴν Ἑλλάδα καταγράφονται 300.00 
ἐκτρώσεις τὸν χρόνο, δηλαδὴ ἀριθμὸς τρι-
πλάσιος τῶν γεννήσεων. Ὑπολογίζεται 
ὅμως ὅτι ὁ πραγματικὸς ἀριθμός τους 
ἀγγίζει τὸ μισὸ ἑκατομμύριο ἐτησίως.

Σύμφωνα μὲ στοιχεῖα τῆς Α΄ Πανεπι-
στημιακῆς Γυναικολογικῆς - Μαιευτικῆς 

Κλινικῆς τοῦ Νοσοκομείου «Ἀλεξάνδρα», 
τὸ 22 % τῶν Ἑλληνίδων ἔχει κάνει ἔκτρωση, 
καὶ μάλιστα τὸ 1/3 ἀπὸ αὐτὲς πάνω ἀπὸ 
μία φορά. Ἐπίσης, τὸ 17 % τῶν Ἑλληνίδων 
διέκοψε ἀνεπιθύμητη ἐγκυμοσύνη, πρὶν 
ἀκόμη ἐνηλικιωθεῖ, σὲ ἡλικία 16 ἐτῶν, τὸ  
19 % προχώρησε σὲ ἔκτρωση σὲ ἡλικία 25-
34 ἐτῶν, καὶ τὸ 32 % σὲ ἡλικία 35-45 ἐτῶν.

Τὸ κυριώτερο αἴτιο τῶν ἐκτρώσεων 
εἶναι οἱ μὴ προγραμματισμένες κυήσεις 
λόγῳ ἄγνοιας καὶ παράλειψης χρήσης 
ἀντισυλληπτικῶν μεθόδων. Τὸ γεγονὸς ὅτι 
ἡ ἀντισύλληψη ἔχει ὑπολογίσιμο κόστος, 
ποὺ δὲν καλύπτεται ἀπὸ τοὺς ἀσφαλιστι-
κοὺς φορεῖς, καθὼς καὶ ἡ ἔλλειψη ἐνέ-
σιμων ἢ ἐμφυτεύσιμων ἀντισυλληπτικῶν 

στὴν Ἑλλάδα, ποὺ παρέχουν μακρύτε-
ρη ἀντισυλληπτικὴ δράση καὶ καλύτε-
ρη συμμορφωσιμότητα, ἐπιδεινώνουν τὸ 
φαινόμενο. Πράγματι, 4 στὰ 10 ζευγάρια 
ἀναπαραγωγικῆς ἡλικίας φαίνεται ὅτι δὲν 
λαμβάνουν κανένα προφυλακτικὸ μέσο 
προστασίας ἀπὸ ἀνεπιθύμητη ἐγκυμο-
σύνη, ἀκόμα κι ὅταν δηλώνουν ὅτι δὲν 
ἐπιθυμοῦν ἄμεσα νὰ ἀποκτήσουν παιδί. 
Ἐπίσης, ἡ Ἑλλάδα ἔχει τὰ χαμηλότερα 
ποσοστὰ χρήσης ἀντισυλληπτικῶν δισκί-
ων, μὲ 3,2 % ἔναντι 22 % στὶς ὑπόλοιπες 
χῶρες τῆς Εὐρώπης.

Ἕνα ἀκόμη πολὺ σημαντικὸ καὶ συ-
νεχῶς ἐπιδεινούμενο κοινωνικὸ φαινόμενο 

Ἡ ἔκτρωση θεωρεῖται μιὰ παγκόσμια μάστιγα τῶν ἡμερῶν 
μας. Ὁ Παγκόσμιος Ὀργανισμὸς Ὑγείας ἀναφέρει  

ὅτι 53 ἑκατομμύρια μὴ προγραμματισμένες κυήσεις  
τὸν χρόνο καταλήγουν σὲ τεχνητὴ διακοπή.
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ποὺ εὐθύνεται γιὰ τὴν αὔξηση 
τῶν ἐκτρώσεων εἶναι ἡ μείωση 
τοῦ μέσου ὅρου ἡλικίας ἔναρ-
ξης τῶν σεξουαλικῶν δραστηρι-
οτήτων. Σύμφωνα μὲ πρόσφατο 
ρεπορτὰζ τοῦ ΣΚΑΪ, περίπου οἱ 
μισὲς ἔφηβες ξεκινοῦν τὴ σεξου-
αλική τους ζωὴ πρὶν τὰ 17 ἔτη, 
ἐνῷ ὑπάρχουν μελέτες ποὺ δεί-
χνουν ὅτι τὸ 73 % τῶν ἐφήβων 14 
ἕως 16 ἐτῶν εἶχαν μιᾶς κάποιας 
μορφῆς σεξουαλικὴ δραστηριό-
τητα. Ἡ πρώιμη ἔναρξη ἐπαφῶν, 
σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν ἔλλειψη 
σωστῆς σεξουαλικῆς διαπαιδαγώγησης καὶ 
ἐνημέρωσης γιὰ ἀντισύλληψη, ὁδηγεῖ σὲ 
ἀνεπιθύμητες ἐφηβικὲς κυήσεις, ἡ πλειο-
ψηφία τῶν ὁποίων καταλήγει σὲ τεχνητὴ 
διακοπή. Ἔρευνα τῆς Β΄ Πανεπιστημιακῆς 
Γυναικολογικῆς - Μαιευτικῆς Κλινικῆς τοῦ 
Ἀρεταίειου Νοσοκομείου γιὰ τὶς κυήσεις 
στὴν ἐφηβεία ἀποκαλύπτει ὅτι 40.000 
ἐκτρώσεις τὸν χρόνο στὴν Ἑλλάδα ἀπο-
φασίζονται ἀπὸ ἀνήλικα κορίτσια. Ἀκόμη, 
1 στὰ 4 κορίτσια ἡλικίας 14 ἕως 17 ἐτῶν 
ἔχει κάνει ἔκτρωση, ἐνῷ τὰ μισὰ ἀπὸ αὐτὰ 
δὲν ἔχουν ἐνημερώσει οὔτε τὴ μητέρα τους.

Οἱ συνηθέστεροι λόγοι ποὺ ἐπικα-
λοῦνται οἱ γονεῖς, γιὰ νὰ προχωρήσουν 
σὲ διακοπὴ τῆς κύησης, εἶναι πρωτίστως 
λόγοι οἰκονομικοὶ καὶ δευτερευόντως κοι-
νωνικοί. Ἡ ἀνεργία τοῦ ἑνὸς ἢ καὶ τῶν 
δύο συζύγων, ἡ μείωση τοῦ οἰκογενειακοῦ 
εἰσοδήματος, ἡ ἀδυναμία νὰ καλυφθοῦν 
οἱ βασικὲς ἀνάγκες καὶ ὑποχρεώσεις ὁδη-
γοῦν τοὺς γονεῖς στὸν φόβο ὅτι ἡ ἄφιξη 
ἑνὸς ἀκόμα μέλους στὴν οἰκογένεια θὰ 
μειώσει ἀκόμα περισσότερο τὸ βιοτικό 
τους ἐπίπεδο. Πράγματι, τὰ τελευταῖα 
χρόνια τῆς οἰκονομικῆς κρίσης παρα-
τηρήθηκε αὔξηση τῶν ἐκτρώσεων κατὰ  
30 %. Στοὺς κοινωνικοὺς λόγους ὑπά-
γονται οἱ περιπτώσεις ἀνεπιθύμητων 
κυήσεων ἐκτὸς γάμου ἢ οἱ περιπτώσεις 

κυήσεων σὲ περίοδο τῆς ζωῆς ποὺ ἡ 
γυναίκα ἔχει ἀφιερώσει στὴ μόρφωση ἢ 
στὴν ἐπαγγελματικὴ σταδιοδρομία.

Τελικά, μιὰ μὴ προγραμματισμένη κύ-
ηση θὰ καταλήξει σὲ γέννηση σὲ ποσοστὸ 
47 %, σὲ τεχνητὴ διακοπὴ σὲ ποσοστὸ 40 % 
καὶ σὲ αὐτόματη ἐκβολὴ ἢ παλινδρόμηση 
ἀπὸ φυσικὰ αἴτια σὲ ποσοστὸ 13 %.

Ἕνα μικρότερο ποσοστὸ κυήσεων 
ποὺ καταλήγει σὲ διακοπὴ ἀφορᾷ προ-
γραμματισμένες - ἐπιθυμητὲς κυήσεις ποὺ 
ὅμως παρουσίασαν παθολογικὰ εὑρήμα-
τα στὸν ἔλεγχο τοῦ πρώτου ἢ δευτέρου 
τριμήνου κύησης. Πρόκειται γιὰ ἔβρυα 
ποὺ διαγνώσθηκαν μὲ σύνδρομο Down 
ἢ ἄλλες χρωμοσωμικὲς ἀνωμαλίες, μὲ με-
σογειακὴ ἀναιμία, κυστικὴ ἴνωση, ἀνατο-
μικὲς ἀνωμαλίες ἢ συγγενεῖς λοιμώξεις. 
Ἄλλοτε πάλι τὸ αἴτιο διακοπῆς μπορεῖ νὰ 
εἶναι κάποιο παθολογικὸ αἴτιο τῆς μητέ-
ρας (καρδιοπάθειες, καρκῖνος, αὐτοάνοσα 
νοσήματα), ποὺ δυνητικὰ θὰ ἐπιδεινωθεῖ 
κατὰ τὴν κύηση ἢ θὰ τῆς στερήσει τὴ θε-
ραπεία. Ἀκόμη, σὲ περίπτωση ἀκούσιας 
λήψης φαρμάκων στὴν ἀρχὴ τῆς κύησης 
ποὺ ἔχουν ἐνοχοποιηθεῖ γιὰ ἀνωμαλίες 
διάπλασης τῶν ἐμβρύων, συχνὰ ἐπιλέ-
γεται ἀπὸ τοὺς γονεῖς ἡ ἔκτρωση. Ἔτσι 
βλέπουμε ὅτι συχνὰ ὁ φόβος γιὰ τὴ γέν-
νηση ἑνὸς παιδιοῦ μὲ μεγάλη ἢ ἐλάχιστη 
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παθολογία ὁδηγεῖ τοὺς γονεῖς σὲ διακοπὴ 
τῆς κύησης, ὅταν βρεθοῦν ἀντιμέτωποι 
ἀκόμα καὶ μὲ μικρὴ πιθανότητα τὸ ἔμβρυο 
νὰ μὴν εἶναι 100 % τέλειο σύμφωνα μὲ 
τὰ κοινωνικὰ κριτήρια. Γιὰ τὸν ἴδιο λό-
γο ἐπιλέγουν νὰ κάνουν δαπανηρὲς καὶ 
πολὺ ἐξειδικευμένες ἐξετάσεις στὴν ἀρχὴ 
τῆς κύησης, γιὰ νὰ ἐλαχιστοποιήσουν τὴν 
πιθανότητα νὰ φέρουν στὸν κόσμο ἕνα 
μωρὸ ποὺ θὰ τοὺς ταλαιπωρήσει μὲ τὴν 
πιθανὴ ἀρρώστια του.

Ὅσον ἀφορᾷ τὸ ἑλληνικὸ νομικὸ 
πλαίσιο ποὺ διέπει τὶς τεχνητὲς δια-
κοπὲς κύησης, σύμφωνα μὲ τὸν Νόμο 
1609/1986, ἡ ἔκτρωση ἐπιτρέπεται μὲ τὴ 
συναίνεση τῆς ἐγκύου καὶ μόνο ἀπὸ ἰατρὸ 
μαιευτῆρα-γυναικολόγο μὲ τὴ συμμετοχὴ 
ἀναισθησιολόγου σὲ ὀργανωμένη μονάδα 
στὶς ἀκόλουθες περιπτώσεις:

α) Ἐντὸς τῶν πρώτων 12 ἑβδομάδων τῆς 
κύησης σὲ κάθε περίπτωση.

β) Ἐντὸς τῶν πρώτων 24 ἑβδομάδων, ἂν 
ὑπάρχουν ἐνδείξεις σοβαρῆς ἀνωμα-
λίας τοῦ ἐμβρύου ἀσύμβατης μὲ τὴ 
ζωή.

γ) Ἐντὸς τῶν πρώτων 19 ἑβδομάδων, ἂν 
ἡ ἐγκυμοσύνη εἶναι ἀποτέλεσμα βια-
σμοῦ, ἀποπλάνησης ἀνήλικης, αἱμομι-
ξίας ἢ κατάχρησης γυναίκας ἀνίκανης 
νὰ ἀντισταθεῖ.

δ) Χωρὶς χρονικὸ περιορισμό, ἂν ὑπάρχει 
ἀναπότρεπτος κίνδυνος γιὰ τὴ ζωὴ 

τῆς ἐγκύου ἢ τὸ ἔμβρυο ἔχει ἀπο-
δεδειγμένες σοβαρὲς δυσλειτουργίες 
ἀσύμβατες μὲ τὴ ζωή.

Ἡ προγραμματισμένη ἔκτρωση πραγ-
ματοποιεῖται τὴν 8η μὲ 10η ἑβδομάδα 
κύησης. Δηλαδή, ἡ ἔκτρωση δὲν γίνεται 
ποτέ, ὅταν τὸ ἔμβρυο εἶναι λίγα κύττα-
ρα ἢ δὲν χτυπάει ἡ καρδιά του. Πρέπει 
νὰ εἶναι τοὐλάχιστον 8 ἑβδομάδων, ποὺ 
σημαίνει ὅτι ἔχει καρδιὰ ποὺ χτυπάει μὲ 

διπλάσιο ρυθμὸ ἀπὸ αὐτὸν τῆς μητέρας 
του, ἔχει σχηματισμένα μάτια καὶ δάκτυ-
λα, μπορεῖ νὰ κάνει ἑκούσιες κινήσεις, 
μὲ ἀποτέλεσμα στὸ ὑπερηχογράφημα νὰ 
μοιάζει νὰ χορεύει. Στὸν ἐγκέφαλό του 
διαμορφώνονται τὰ κέντρα τῆς ὅρασης, 
τῆς ἀκοῆς, τοῦ λόγου καὶ τῶν συναισθη-
μάτων. Ὣς τὴ 10η ἑβδομάδα ὁ ἐγκέφαλός 
του τελειοποιεῖται καὶ μπορεῖ νὰ αἰσθαν-
θεῖ καὶ νὰ ἀντιδρᾷ στὰ ἐρεθίσματα. Τὴ 
10η ἑβδομάδα ἔχει ὕψος 3 ἑκατοστὰ καὶ 
ζυγίζει 4 γραμμάρια. Εἶναι ἕνα μικρό, 
τέλεια σχηματισμένο ἀνθρωπάκι. Οἱ γο-
νεῖς του τὸ ἔχουν δεῖ στὸν ὑπέρηχο νὰ 
κινεῖται, ἔχουν ἀκούσει τὴν καρδιά του, 
ἔχουν πάρει τὴν πρώτη του φωτογραφία 
ἀπὸ τὸν γιατρό. Καὶ σὲ αὐτὴ τὴν ἡλικία 
κύησης ἀποφασίζουν νὰ τερματίσουν τὴν 
ἐγκυμοσύνη.

Ἡ ἔκτρωση γίνεται στὸ νοσοκομεῖο 
ὑπὸ γενικὴ ἀναισθησία. Ἡ γυναίκα τοπο-
θετεῖται σὲ γυναικολογικὴ θέση, ὁ τρά-

Σύμφωνα μὲ στοιχεῖα τῆς Α΄ Πανεπιστημιακῆς Γυναικολογικῆς 
- Μαιευτικῆς Κλινικῆς τοῦ Νοσοκομείου «Ἀλεξάνδρα»,  

τὸ 22 % τῶν Ἑλληνίδων ἔχει κάνει ἔκτρωση, καὶ μάλιστα  
τὸ 1/3 ἀπὸ αὐτὲς πάνω ἀπὸ μία φορά. Ἐπίσης, τὸ 17 %  

τῶν Ἑλληνίδων διέκοψε ἀνεπιθύμητη ἐγκυμοσύνη,  
πρὶν ἀκόμη ἐνηλικιωθεῖ, σὲ ἡλικία 16 ἐτῶν.
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χηλος τῆς μήτρας διαστέλλεται βιαίως μὲ 
διαρκῶς μεγαλύτερης διαμέτρου μεταλ-
λικὰ κηρία (σὰν ραβδιά), καὶ στὴ συνέχεια 
εἰσέρχεται στὴ μήτρα μεταλλικὸ ξέστρο, 
ποὺ κατακερματίζει τὸ ἔμβρυο καὶ τὸ 
ἀναρροφᾷ. Ὅλη αὐτὴ ἡ διαδικασία, ὑπὸ 
συνεχῆ ὑπερηχογραφικὴ παρακολούθηση, 
παρουσιάζεται πολὺ ἀναλυτικὰ σὲ ἕνα βί-
ντεο στὸ YouTube μὲ τὸν τίτλο «Ἔκτρωση 
– Ἡ σιωπηλὴ κραυγή – Α΄ καὶ Β΄ Μέρος».

Οἱ ἐπιπτώσεις τῆς ἔκτρωσης στὸ 
σῶμα τῆς γυναίκας εἶναι οἱ ἑξῆς:

– Αἱμορραγία: 1 στὴ 1.000 γυναῖκες πα-
ρουσιάζει αἱμορραγία κατὰ τὴν ἐπέμ-
βαση ἢ τὶς πρῶτες 24 ὧρες μετὰ ἀπὸ 
αὐτήν.

– Διάτρηση τῆς μήτρας καὶ ρήξη τοῦ τρα-
χήλου.

– Λοιμώξεις τοῦ γεννητικοῦ συστήματος 
(ἐνδομητρίτιδα, σαλπιγγίτιδα, φλεγμο-
νώδης νόσος τῆς πυέλου).

– Θάνατος: Ὁ Παγκόσμιος Ὀργανισμὸς 
Ὑγείας ὑπολογίζει ὅτι 68.000 γυναῖκες 
κάθε χρόνο πεθαίνουν λόγῳ τῶν ἐκτρώ-
σεων. Ἡ ἔκτρωση εἶναι ἡ τρίτη σημα-
ντικώτερη αἰτία θανάτου τῶν ἐφήβων, 
μετὰ τὰ ἀτυχήματα καὶ τὶς αὐτοκτονίες.

– Δευτεροπαθὴς ἀμηνόρροια ἢ στείρωση.
– Ἐπιπλοκὲς στὶς ἑπόμενες κυήσεις, 

ὅπως καθ’ ἕξιν ἀποβολές, ἐξωμήτρια 
κύηση, ἀνεπάρκεια τοῦ ἔσω τραχηλικοῦ 
στομίου, πρόωρος τοκετός, ἐμφάνιση 
προδρομικοῦ πλακοῦντα, αὐξημένη 
περιγεννητικὴ νοσηρότητα καὶ θνησι-
μότητα.

– Θρόμβωση καὶ ἐμβολή.
– Ἐπιπλοκὲς ἀπὸ τὴν ἀναισθησία.

Ἡ ἔκτρωση εἶναι μιὰ ψυχοφθόρος 
διαδικασία, μὲ ἐπιπτώσεις στὴν ψυχικὴ 
ὑγεία τῆς γυναίκας ποὺ τὴν ἀκολουθοῦν 
σὲ ὅλη τὴ ζωή της καὶ περιγράφονται 
μὲ τὸν ὅρο «μετεκτρωτικὸ σύνδρομο». 
Πρόκειται γιὰ μιὰ εἰδικὴ κατηγορία με-

τατραυματικῆς ἀγχώδους διαταραχῆς. Τὰ 
συμπτώματα εἶναι ἐντονώτερα στὴ μη-
τέρα, ὅμως τὰ βιώνει ψυχολογικὰ καὶ ὁ 
πατέρας, καὶ φυσικὰ ἐπηρεάζουν μὴ ἀνα-
στρέψιμα τὴ σχέση τους. Οἱ ψυχολογικὲς 
ἐπιπτώσεις τῆς ἔκτρωσης εἶναι οἱ ἑξῆς:

– Ἐνοχικὰ συναισθήματα, διαταραχὲς 
ὕπνου (ἀυπνία ἢ ἐφιάλτες) σὲ ποσοστὸ 
36 %, αἴσθημα μετανοίας, μειωμένη 
αὐτοπεποίθηση, αἴσθημα μοναξιᾶς, 
κατάθλιψη, ἄγχος.

– Ἀνάγκη ψυχικῆς θεραπείας. Τὸ 44 % 
τῶν γυναικῶν ποὺ διέκοψαν τὴν κύη-
σή τους παραπονοῦνται γιὰ νευρικὲς 
διαταραχές, καὶ τὸ 11 % παίρνει ψυ-
χοφάρμακα μὲ συνταγὴ οἰκογενειακοῦ 
γιατροῦ. Τὸ 25 % τῶν γυναικῶν ποὺ 
ἔχουν κάνει ἔκτρωση ἐπισκέπτεται 
ψυχίατρο, σὲ σύγκριση μὲ τὸ 3 % τῶν 
γυναικῶν χωρὶς ἔκτρωση στὸ ἱστορικό 
τους. Ἐπίσης, οἱ ἔφηβες ποὺ ἔκαναν 
ἔκτρωση ἔχουν τριπλάσια πιθανότητα 
νὰ εἰσαχθοῦν σὲ ψυχιατρικὲς κλινικὲς 
ἀπὸ τὶς συνομήλικές τους ποὺ δὲν ἔκα-
ναν ποτέ.

– Προβλήματα στὴ σεξουαλικὴ ζωὴ καὶ 
στὶς σχέσεις. Ἡ σχέση μεταξὺ τῶν συ-
ντρόφων διαταράσσεται ἀνεπανόρθωτα, 
ἀποποίηση εὐθυνῶν καὶ ἀλληλοκατηγο-
ρίες ἢ ἐνοχικὰ συναισθήματα εἰσέρχονται 
στὴ σχέση τους, ποὺ τὶς περισσότερες 
φορὲς ὁδηγεῖται στὸν χωρισμό. Συχνὰ 
οἱ γυναῖκες ποὺ ἔκαναν ἔκτρωση πα-
ρουσιάζουν δυσπαρεύνια (πόνο κατὰ τὴ 
σεξουαλικὴ ἐπαφή), ἀποστροφὴ γιὰ τὸ 
ἀνδρικὸ φῦλο καὶ ἐναλλαγὴ συντρόφων.

– Αὐτοκτονικὸς ἰδεασμός, ἀπόπειρες 
αὐτοκτονίας καὶ ἄλλες αὐτοκαταστρο-
φικὲς συμπεριφορές. Τὸ 60 % τῶν γυ-
ναικῶν ποὺ διέκοψαν τὴν κύησή τους 
ἀναφέρουν ἰδεασμὸ αὐτοκτονίας, ἐνῷ 
τὸ 28 % τῶν γυναικῶν αὐτῶν ἐπιχειροῦν 
νὰ αὐτοκτονήσουν. Οἱ ἔφηβες ἔχουν 2-4 
φορὲς περισσότερες πιθανότητες νὰ δι-
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απράξουν αὐτοκτονία ἀπὸ τὶς ἐνήλικες 
γυναῖκες ποὺ ἔκαναν ἔκτρωση.

– Αὔξηση τοῦ καπνίσματος, χρήση οἰνο-
πνεύματος καὶ ναρκωτικῶν οὐσιῶν.

– Διατροφικὲς διαταραχές, κυρίως ψυχο-
γενὴς ἀνορεξία ἢ βουλιμία.

– Προβλήματα στὴν ἀνατροφὴ τῶν 
παιδιῶν, ὅπως μείωση τῶν μητρικῶν 
δεσμῶν μὲ τὰ μελλοντικὰ παιδιά, βίαιη 
συμπεριφορά, κακοποίηση ἢ παραμέ-
ληση.

– Ὑποκατάστατες κυήσεις, πολλαπλὲς 
ἐκτρώσεις. Οἱ ἐπαναλαμβανόμενες 
ἐγκυμοσύνες εἶναι ἕνα συχνὸ σύμπτω-
μα τῶν νέων γυναικῶν ποὺ ἐξωτερι-
κεύουν τὰ ἄλυτα ζητήματα τῆς ἄμβλω-
σης καὶ τὴν ἐπιθυμία νά «ὑποκατα-
στήσουν» τὴ χαμένη ἐγκυμοσύνη μὲ 
ἕνα ἄλλο παιδί. Δυστυχῶς, τά «ὑποκα-
τάστατα μωρά» συχνὰ δὲν γεννιοῦνται, 
ἐπειδὴ ἡ γυναῖκα ἀντιμετωπίζει τὶς 
ἴδιες πιέσεις –ἢ καὶ ἐντονώτερες– γιὰ 
διακοπὴ τῆς κύησης ὅπως τὴν πρώτη 
φορά.

Πῶς μπορεῖ, λοιπόν, ἕνα ζευγάρι νὰ 
ἀποφύγει τὸ δίλημμα τῆς ἔκτρωσης; Ἡ 
ἀπάντηση εἶναι ἁπλῆ: μὲ προγραμμα-
τισμὸ τῆς οἰκογένειάς τους. Ἡ ἀντισύλ-
ληψη, ἡ χρήση προφυλακτικοῦ καὶ ἡ 
ἀποχὴ εἶναι οἱ πιὸ σίγουρες μέθοδοι. 
Εἰδικὰ στὴν ἐφηβεία, προτιμᾶται τὸ 
προφυλακτικὸ κατὰ τὶς σεξουαλικὲς 
ἐπαφές, διότι ἐκτὸς ἀπὸ ἀντισύλληψη 
παρέχει καὶ προστασία ἀπὸ σεξουα-
λικῶς μεταδιδόμενα νοσήματα.

Βέβαια, τὸ ἰδανικὸ εἶναι οἱ ἔφηβοι, 
μὲ τὴ σωστὴ διαπαιδαγώγηση καὶ ἐνη-
μέρωση, νὰ ἐπιλέγουν νὰ ἀπέχουν ἀπὸ 
τὸ σέξ, γιὰ πολλοὺς λόγους, ἰατρικούς, 
ψυχολογικοὺς καὶ ἐπαγγελματικούς. 

Συνοψίζοντας, τὸ κοινωνικὸ φαινό-
μενο τῶν ἐκτρώσεων, ποὺ ἐπιδεινώνεται 
ὅσο βαθαίνει ἡ οἰκονομικὴ καὶ ἠθικὴ 
κρίση, μαστίζει τὴ χώρα μας καὶ ὁδηγεῖ 

στὸν θάνατο μισὸ ἑκατομμύριο ἀγέννητα 
παιδιὰ κάθε χρόνο. Συχνὰ ἀναρωτιό-
μαστε ποῦ βρίσκονται οἱ φωτισμένοι 
ἡγέτες νὰ βγάλουν τὴ χώρα μας ἀπὸ 
τὴν κρίση καὶ νὰ δώσουν λύσεις, ποῦ 
εἶναι οἱ πνευματικοὶ ἄνθρωποι νὰ μᾶς 
ἐμπνεύσουν μὲ ἀξίες καὶ ἰδανικά, ποῦ 
εἶναι οἱ χαρισματικοὶ ἐκπαιδευτικοὶ νὰ 
διδάξουν στὰ παιδιά μας σεβασμὸ καὶ 
ἦθος, ποῦ εἶναι οἱ λαμπροὶ ἠθοποιοὶ 
καὶ καλλιτέχνες νὰ μᾶς ψυχαγωγήσουν 
μὲ ἔξυπνα ἀθῶα ἀστεῖα, οἱ σεμνοὶ τρα-
γουδιστὲς καὶ τραγουδοποιοὶ μὲ τὶς 
ὑπέροχες μελῳδίες τους, οἱ καλοὶ φίλοι 
νὰ μᾶς συμπαρασταθοῦν στὰ δύσκολα... 

Μὲ μισὸ ἑκατομμύριο ἐκτρώσεις κάθε 
χρόνο, δὲν πρέπει νὰ ἀποροῦμε γιατί 
δὲν ὑπάρχουν ὅλοι αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι. 
Ξέρουμε τί ἀπέγιναν. Τοὺς σκοτώσαμε. 
Διότι μιὰ ἔκτρωση κοστίζει μιὰ ἀνθρώ-
πινη ζωή.

ΔΡ ΖΩῆ Δ. ΣΙΑΣΌὐ
Μαιευτήρας-Χειρουργὸς Γυναικολόγος

Ἡ ἔκτρωση εἶναι  
μιὰ ψυχοφθόρος διαδικασία, 
μὲ ἐπιπτώσεις στὴν ψυχικὴ 

ὑγεία τῆς γυναίκας ποὺ  
τὴν ἀκολουθοῦν σὲ ὅλη τὴ 
ζωή της καὶ περιγράφονται 
μὲ τὸν ὅρο «μετεκτρωτικὸ 
σύνδρομο». Πρόκειται γιὰ 

μιὰ εἰδικὴ κατηγορία  
μετατραυματικῆς ἀγχώδους 

διαταραχῆς.
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Ἡ προϊστορία...

Ὁ Ἔλγιν δὲν ἦταν βεβαίως ὁ πρῶτος 
ἀπὸ τοὺς ξένους ποὺ βανδάλισαν ἀρχαῖα 
μνημεῖα στὴν  Ἑλλάδα. Σὲ μιὰ ἐποχὴ ποὺ 
εἶχε πολὺ ψηλὰ κάθε τι τὸ ἑλληνικό, πολ-
λοὶ ξένοι περιηγητὲς ποὺ ἐπισκέπτονταν 
τὰ ἐδάφη τῆς ὑπὸ ὀθωμανικὴ κυριαρχία 
Ἑλλάδας ἔβρισκαν ἀπολύτως θεμιτὸ νὰ 
πάρουν μαζί τους καὶ κάποια μικρά... 
ἀναμνηστικά. Ὑπῆρχαν ὅμως κάποιοι 
«φιλότεχνοι» Εὐρωπαῖοι ποὺ ξεπέρασαν 
κάθε ὅριο.

Ἂς θυμηθοῦμε τὸν ἀκατονόμαστο 
ἀββᾶ Μισὲλ Φουρμόν, Γάλλο κληρικό, 
ἀπεσταλμένο τοῦ Λουδοβίκου ΙΕ΄. Ὁ 
Φουρμὸν ἔφθασε στὴν Πελοπόννησο τὸ 
1729 ἐφοδιασμένος μὲ σουλτανικὸ φιρμάνι 
τοῦ Σουλτάνου Ἀχμὲτ Γ΄ ποὺ τοῦ ἐπέτρε-
πε νὰ ἐρευνήσει καὶ νὰ μελετήσει ὅσους 
ἀρχαιολογικοὺς χώρους ἐπιθυμοῦσε στὴν 
ἐπικράτεια τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρα-
τορίας. Ὁ Φουρμὸν ἔμεινε περιώνυμος 
γιὰ τοὺς ἀπίστευτους βανδαλισμοὺς ποὺ 
διέπραξε, γκρεμίζοντας ναούς, πύργους 
καὶ μεσαιωνικὰ τείχη. 

Τὸ παράδοξο εἶναι ὅτι ὁ ἴδιος ὁ 
Φουρμὸν καυχιέται γιὰ τοὺς βανδαλι-
σμοὺς αὐτούς, καὶ μάλιστα μὲ τρόπο ποὺ 

ξεπερνᾷ κάθε φαντασία. Σὲ ἐπιστολή του 
ἀπὸ τὸν Μυστρᾶ μὲ ἡμερομηνία τὴν 27η 
Μαΐου 1730 πρὸς τὸν ἀββᾶ Δελλαρόκκα, 
καυχιέται ὅτι δὲν ἄφησε... λίθον ἐπὶ λίθου 
(“Je n’y ais laissé pierre sur pierre”)! Σὲ 
ἄλλη του ἐπιστολή, τοῦ Ἀπριλίου τοῦ 
1730 πρὸς τὸν φίλο του Φρενέ, γράφει 
αὐτοθαυμαζόμενος γιὰ τὴν καταστροφὴ 
τῆς Σπάρτης: «Τὰ ἰσοπέδωσα ὅλα, τὰ 
ξεθεμέλιωσα ὅλα. Ἀπὸ τὴ μεγάλη αὐτὴ 
πολιτεία δὲν ἀπόμεινε πιὰ λίθος ἐπὶ λί-
θου. Ἐδῶ καὶ ἕνα μῆνα, συνεργεῖα ἀπὸ 
τριάντα, καὶ μερικὲς φορὲς σαράντα ἢ 
ἐξῆντα ἐργάτες, γκρεμίζουν, καταστρέ-
φουν, ἐξολοθρεύουν τὴ Σπάρτη. Ὁ βρό-
ντος ἀπὸ τὸ γκρέμισμα τῶν τειχῶν, τὸ 
κατρακύλισμα τῶν λίθων ὣς τὶς ὄχθες 
τοῦ Εὐρῶτα, ἀκούγεται ὄχι μονάχα στὴ 
Λακωνία, ἀλλὰ καὶ σὲ ὁλόκληρο τὸν Μο-
ριὰ κι ἀκόμη παραπέρα... Γιὰ νὰ εἶμαι 
εἰλικρινής, ἀπορῶ κι ἐγὼ μὲ αὐτὴ τὴν 
ἐκστρατεία. Ἀπ’ ὅσα ἔχω διαβάσει, κανεὶς 
δὲν σκέφθηκε ὣς τώρα νὰ ξεθεμελιώσει 
πολιτεῖες ὁλόκληρες». Τὸ ἀρρωστημένο 
μυαλό του φαντασιωνόταν ὅτι τὸ ὄνομά 
του θὰ δοξαζόταν σὲ ὅλη τὴν Εὐρώπη: 
«Ὁ ἀντίλαλος θὰ ἀκουστεῖ σὲ ὅλη τὴν 
Εὐρώπη. Δὲν γκρεμίζει κανεὶς δύο καὶ 

ΤᾺ ΜΑΡΜΑΡΑ ΤΌὐ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ 
ΜΕΡΌΣ Α´

Τώρα ποὺ τὸ καλοκαίρι ἔρχεται, καὶ μαζί του πλήθη τουριστῶν θὰ πλημμυρίσουν 
τοὺς ἀρχαιολογικοὺς χώρους καὶ τὶς αἴθουσες τῶν μουσείων τῆς πατρίδας μας, γιὰ νὰ 
θαυμάσουν τοὺς θησαυροὺς τῆς ἑλληνικῆς ἀρχαιότητας, εἶναι εὐκαιρία νὰ στρέψουμε τὴ 
σκέψη μας, γιὰ μία ἀκόμη φορά, στοὺς θησαυροὺς ἐκείνους ποὺ δὲν βρίσκονται πιὰ στὴ 
χώρα μας, ἀλλὰ γιὰ περισσότερα ἀπὸ 200 χρόνια «φιλοξενοῦνται» στὸ Βρετανικὸ Μουσεῖο, 
ἀφοῦ πρῶτα ἐκλάπησαν ἀπὸ τὸν περιώνυμο λόρδο Ἔλγιν: τὰ Μάρμαρα τοῦ Παρθενῶνα, 
τὰ ὁποῖα πολλοὶ ἀναφέρουν ὡς «Ἐλγίνεια». Καὶ εἶναι σημαντικὸ νὰ στρέψουμε ξανὰ τὴ 
σκέψη μας στὰ Μάρμαρα τοῦ Παρθενῶνα, ὄχι ἀπὸ τὴ θέση τῶν κατ’ ἀντικείμενο εἰδικῶν, 
ἀλλὰ ὡς ὑπεύθυνοι πολῖτες, ποὺ δὲν διστάζουμε νὰ ἐνημερωνόμαστε γιὰ τὰ δεδομένα, 
νὰ σταθμίζουμε τὰ ἐπιχειρήματα καί –κυρίως– νὰ προβληματιζόμαστε.
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τρεῖς πολιτεῖες χωρὶς θόρυβο. Ἐγὼ τὶς 
κατέσκαψα, ἐνῷ οἱ παλαιότεροι περιη-
γητὲς ἔρχονταν μόνο γιὰ νὰ τὶς ἀνακα-
λύψουν». 

Ὅλα αὐτὰ ἔγιναν μὲ πρόσχημα 
τὴν ἀναζήτηση ἐνεπίγραφων ἀρχαίων 
πλακῶν. Πράγματι, ὁ Φουρμὸν συγκέ-
ντρωσε πλῆθος ἀρχαίων ἐπιγραφῶν, τὶς 
ὁποῖες καὶ κατέγραψε. Καὶ μετά... τὶς 
κατέστρεψε!!! Περιττὸ νὰ ποῦμε πόσο 
ἀναξιόπιστες εἶναι, μετὰ ἀπὸ αὐτό, οἱ 
καταγραφὲς τοῦ Φουρμόν: Ἀφοῦ ὁ ἴδιος 
φρόντισε νὰ καταστρέψει τὶς ἐνεπίγραφες 
πλάκες, πῶς μπορεῖ νὰ ξεχωρίσει κα-
νεὶς τὶς αὐθεντικὲς καταγραφὲς ἀπὸ τὶς 
ὅποιες πλαστές; Ὁ φαντασμένος Γάλλος, 
ἀντίθετα ἀπὸ τὶς προσδοκίες του, καταγ-
γέλθηκε ἀπὸ τὸν πνευματικὸ κόσμο τῆς 
ἐποχῆς του, ἀπομονώθηκε καὶ περιφρο-
νήθηκε ὡς βάνδαλος καὶ καταστροφέας.

Στὰ τέλη τοῦ 18ου αἰῶνα, τὸ 1788, 
ἕνας ἄλλος Γάλλος, ὁ πρέσβης τῆς Γαλ-
λίας στὴν Κωνσταντινούπολη, ἐπιχείρη-
σε νὰ ἀποσπάσει γλυπτὰ ἀπὸ τὸν Παρ-
θενῶνα, προκαλώντας κάποιες φθορές 
(ἀνάμεσα στὶς ὁποῖες τὸ κομμάτιασμα 
μιᾶς μετόπης), χωρὶς τελικὰ νὰ τὰ κα-
ταφέρει.

Λίγα μόλις χρόνια πρὶν τήν «ἐπιδρο-
μή» τοῦ Ἔλγιν, θὰ βροῦμε στὴν Ἀθήνα 
ἕναν ἄλλο «σεσημασμένο» καταστροφέα 
ἀρχαιοτήτων. Πρόκειται γιὰ τὸν ὁμοεθνῆ 
τοῦ Ἔλγιν Οὐίλλιαμ Τάρνερ, Γραμματέα 
τῆς Βρετανικῆς Πρεσβείας στὴν Κων-
σταντινούπολη. Αὐτός, γύρω στὸ 1800, 
συνήθιζε σὲ καθεμιὰ ἀπὸ τὶς συχνὲς ἐπι-
σκέψεις του στὴν Ἀθήνα νὰ σπάζει καὶ 
νὰ παίρνει μαζί του ἐν εἴδει ἀναμνηστι-
κοῦ τὴ μύτη καὶ ἑνὸς ἀγάλματος ἢ μιᾶς 
ἀνάγλυφης μορφῆς. Ὅποιος ἐπισκέπτε-
ται σήμερα τὸ Διονυσιακὸ θέατρο στὶς 
νοτιοανατολικὲς παρυφὲς τοῦ βράχου 
τῆς Ἀκρόπολης δὲν θὰ δυσκολευθεῖ νὰ 
διακρίνει τὰ ἴχνη τῆς παρουσίας αὐτοῦ 
τοῦ Τάρνερ...

Τὸ χρονικὸ τῆς ἁρπαγῆς  
τῶν Μαρμάρων

Καὶ φθάνουμε στὸν Ἔλγιν. Ὁ Τόμας 
Μπρούς, 7ος Κόμης τοῦ Ἔλγιν (1766-
1841), Βρετανὸς διπλωμάτης, διετέλεσε 
πρεσβευτὴς τῆς Βρετανίας στὴν Ὑψηλὴ 
Πύλη στὴν Κωνσταντινούπολη μεταξὺ 
τῶν ἐτῶν 1799 καὶ 1803. Ἀπὸ τὴ θέση του 
αὐτή, ὁ λόρδος Ἔλγιν ἀνέπτυξε στενὲς 
σχέσεις μὲ τὴ σουλτανικὴ αὐλή.

Γιὰ νὰ κατανοήσουμε τὶς στενὲς 
αὐτὲς σχέσεις ποὺ ἀνέπτυξε ὁ Ἔλγιν στὴ 
σουλτανικὴ αὐλή, εἶναι χρήσιμο νὰ συνε-
κτιμήσουμε ὅτι ἡ θητεία τοῦ Ἔλγιν στὴν 
Κωνσταντινούπολη συνέπεσε χρονικὰ 
μὲ τὴ μεγάλη ἐκστρατεία τοῦ Ναπολέο-
ντα στὴν Αἴγυπτο (1798-1801). Καθὼς ἡ 
Αἴγυπτος ἦταν ἔδαφος τῆς Ὀθωμανικῆς 
αὐτοκρατορίας, ἦταν φυσικὸ ἡ Βρετα-
νία, ποὺ πολεμοῦσε τὸν Ναπολέοντα 
καὶ στὴν Εὐρώπη καὶ στὴν Αἴγυπτο, νὰ 
ἀποκτήσει προνομιακὲς σχέσεις μὲ τὸν 
Σουλτᾶνο.

Ἐκμεταλλευόμενος αὐτὲς τὶς προνο-
μιακὲς σχέσεις καὶ βεβαίως τὴν ἰδιότητά 
του ὡς πρεσβευτῆ τῆς Μεγάλης Βρετα-
νίας στὴν Κωνσταντινούπολη, ὁ Ἔλγιν 
κατάφερε νὰ ἀποσπάσει εἰδικὸ ἔγγραφο 
(παρακάτω θὰ βροῦμε τὴν εὐκαιρία νὰ 
ἀναφερθοῦμε ἀναλυτικώτερα σὲ αὐτό), 
μὲ τὸ ὁποῖο ἔστειλε ἀνθρώπους του στὴν 
Ἀθήνα τὸ 1801. Ἐκεῖ, δωροδοκώντας 
τὶς τοπικὲς ἀρχές, ὥστε νά «κάνουν τὰ 
στραβὰ μάτια», ἐπέτυχε τὴν ἀνεμπόδιστη 
ἄνοδο τῶν «συνεργείων» του στὸν ἱερὸ 
βράχο τῆς Ἀκρόπολης. Ἐπὶ τέσσερα ὁλό-
κληρα χρόνια, ἀπὸ τὸ 1801 ἕως τὸ 1804, 
οἱ «ἐργασίες» προχωροῦσαν μὲ ἐντατικοὺς 
ρυθμούς: στήθηκαν σκαλωσιές, ἡ περίφη-
μη ζωφόρος τοῦ Παρθενῶνα κατακερμα-
τίσθηκε, μετόπες ἀποκολλήθηκαν ἀπὸ τὸ 
μνημεῖο, γλυπτὰ ἀποσπάσθηκαν ἀπὸ τὰ 
ἀετώματα. Καὶ δὲν μιλᾶμε μόνο γιὰ μικροῦ 
ὄγκου «ἀναμνηστικά», σὰν αὐτὰ ποὺ ἐπὶ 
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αἰῶνες ἤδη ἀποσποῦσαν ἀπὸ τὰ ἑλληνικὰ 
μνημεῖα οἱ «φιλότεχνοι» Εὐρωπαῖοι περι-
ηγητές. Εἶναι χαρακτηριστικὸ ὅτι, μεταξὺ 
ἄλλων, ὁ Ἔλγιν πῆρε μία Καρυάτιδα –τὴν 
καλύτερα σῳζόμενη– καὶ ἕναν ὁλόκληρο 
κίονα ἀπὸ τὸ Ἐρεχθεῖο! Ἀληθινοὶ θησαυ-
ροὶ φορτώνονταν σὲ κάρα καὶ μεταφέρο-
νταν στὸ λιμάνι τοῦ Πειραιᾶ, ὅπου στοι-
βάζονταν σὲ πλοῖα, γιὰ νὰ μεταφερθοῦν 
στὴν Ἀγγλία. Τὶς ἐργασίες ἐπιστατοῦσε 
ὁ Ἰταλὸς ζωγράφος Τζιοβάννι Μπατίστα 
Λουζιέρι (Giovanni Battista Lusieri), τὸν 
ὁποῖο εἶχε προσλάβει ὁ Ἔλγιν, ἀρχικὰ γιὰ 
νὰ ἀντιγράψει τὰ γλυπτὰ τοῦ Παρθενῶνα, 
καὶ κατόπιν γιὰ νὰ προΐσταται τῶν συ-
νεργείων γιὰ τὴν ἀποξήλωση τοῦ γλυπτοῦ 
διακόσμου τῶν μνημείων τῆς Ἀκρόπολης.

Μετὰ τὸ τέλος τῶν «ἐργασιῶν», ὁ 
Παρθενώνας ἔμεινε ρημαγμένος. Ἀρκεῖ 
νὰ σημειώσουμε ὅτι μέχρι σήμερα, ἀπὸ 
τὰ 97 σῳζόμενα τμήματα τῆς ζωφόρου τοῦ 
Παρθενῶνα, 56 βρίσκονται στὸ Λονδῖνο 
καὶ 40 στὴν Ἀθήνα. ἀπὸ τὶς 64 σῳζόμενες 
μετόπες, 48 βρίσκονται στὴν Ἀθήνα καὶ 
15 στὸ Λονδῖνο. ἀπὸ τὶς 28 σῳζόμενες 
μορφὲς τῶν ἀετωμάτων, 19 βρίσκονται στὸ 
Λονδῖνο καὶ 9 στὴν Ἀθήνα.

Συνολικὰ ὁ Ἔλγιν ἀφαίρεσε ἀπὸ τὴν 
Ἀκρόπολη καὶ μετέφερε στὴν Ἀγγλία 
253 γλυπτά, 96 ἀπὸ τὸν Παρθενῶνα καὶ 
τὰ ὑπόλοιπα ἀπὸ τὰ ἄλλα μνημεῖα τῆς 
Ἀκρόπολης καὶ τοὺς γύρω ἀρχαιολογι-
κοὺς χώρους. Καὶ ὅταν μιλᾶμε γιὰ τούς 

«γύρω ἀρχαιολογικοὺς χώρους», δὲν ἐννο-
οῦμε μόνο τοὺς κοντινούς. Μέχρι τοὺς 
Δελφούς, τὴ Νεμέα, τὴν Τίρυνθα, τὴ Δῆλο 
καὶ τὶς Μυκῆνες ἔφθασε ἡ «χάρη» του... 
Στὶς Μυκῆνες, μάλιστα, μόνο τὸ τερά-
στιο βάρος ἐμπόδισε τὴν ἀπόσπαση τοῦ 
περίφημου ἀναγλύφου τῆς Πύλης τῶν 
Λεόντων...

Ὁ Ἔλγιν, καθὼς φαίνεται, ἔνιωθε τό-
σο ὑπερήφανος γιὰ τό «κατόρθωμά» του, 
ὥστε μετὰ τὴ λεηλασία χάραξε σὲ ἕνα ση-
μεῖο στὴ δυτικὴ πλευρὰ τοῦ Παρθενῶνα 
τὸ ὄνομά του, καθὼς καὶ τὸ ὄνομα τῆς 
συζύγου του. Ἀκριβῶς ἀπὸ κάτω, ἕνας 
ξένος περιηγητὴς προσέθεσε λίγο ἀργότε-
ρα στὰ λατινικὰ τὸ ἑξῆς χαρακτηριστικὸ 
ἐπίγραμμα: “Quod non fecerunt Gothi, 
fecerunt Scoti”, ποὺ σημαίνει: «Ὅ,τι δὲν 
ἔκαναν οἱ Γότθοι τὸ ἔκαναν οἱ Σκῶτοι» 
(ὁ Ἔλγιν εἶχε καταγωγὴ ἀπὸ τὴ Σκωτία). 
Καὶ πράγματι, ἀξίζει τὰ σημειωθεῖ ὅτι 
οἱ μεγάλες καταστροφὲς τοῦ κορυφαίου 
αὐτοῦ μνημείου τοῦ πολιτισμοῦ δὲν ἔγι-
ναν οὔτε ἀπὸ τοὺς βάρβαρους Ἕρουλους, 
ποὺ ἰσοπέδωσαν τὴν ἀρχαία Ἀγορά, οὔτε 
ἀπὸ τοὺς Βησιγότθους, οὔτε ἀκόμα ἀπὸ 
τοὺς Ὀθωμανούς. ἔγιναν ἀπὸ τὸν Ἑνετὸ 
Φραγκῖσκο Μοροζίνι, ποὺ σκοπίμως βομ-
βάρδισε τὸν Παρθενῶνα κατὰ τὴν πολι-
ορκία τῆς Ἀκρόπολης τὸ 1687, καὶ ἀπὸ 
τὸν εὐγενῆ λόρδο Ἔλγιν στὴν αὐγὴ τοῦ 
19ου αἰῶνα.

Κάποιοι ἔχουν συνδυάσει τὸ καυστικὸ 

Γιὰ νὰ κατανοήσουμε τὶς στενὲς σχέσεις ποὺ ἀνέπτυξε ὁ 
Ἔλγιν στὴ σουλτανικὴ αὐλή, εἶναι χρήσιμο νὰ συνεκτιμήσουμε  

ὅτι ἡ θητεία τοῦ Ἔλγιν στὴν Κωνσταντινούπολη συνέπεσε 
χρονικὰ μὲ τὴ μεγάλη ἐκστρατεία τοῦ Ναπολέοντα στὴν  

Αἴγυπτο (1798-1801). Καθὼς ἡ Αἴγυπτος ἦταν ἔδαφος τῆς 
Ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας, ἦταν φυσικὸ ἡ Βρετανία, ποὺ  

πολεμοῦσε τὸν Ναπολέοντα καὶ στὴν Εὐρώπη καὶ στὴν  
Αἴγυπτο, νὰ ἀποκτήσει προνομιακὲς σχέσεις μὲ τὸν Σουλτᾶνο.
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ἐπίγραμμα “Quod non fecerunt Gothi, 
fecerunt Scoti” μὲ τὸν λόρδο Βύρωνα, ὁ 
ὁποῖος ἐπισκέφθηκε τὴν Ἀκρόπολη λίγα 
χρόνια μετὰ τὸν βανδαλισμό της ἀπὸ τὸν 
Ἔλγιν, καὶ γιὰ τὸν ὁποῖο εἶναι γνωστὸ 
ὅτι εἶχε «προηγούμενα» μὲ τοὺς Σκωτσέ-
ζους. Τὸ βέβαιο εἶναι ὅτι ὁ λόρδος Βύρων 
ξεχωρίζει ἀνάμεσα στὶς ἐπιφανεῖς προσω-
πικότητες τῆς ἐποχῆς ποὺ καταδίκασαν 
ἀπερίφραστα τὴν ἁρπαγὴ τῶν Μαρμάρων 
τοῦ Παρθενῶνα, μὴ διστάζοντας νὰ κα-
ταγγείλει ἀνοικτὰ τὸν Ἔλγιν στὰ ποιήμα-
τά του «Τσάιλντ Χάρολντ» καί «Ἡ κατάρα 
τῆς Ἀθηνᾶς», ποὺ χρονολογοῦνται καὶ 
τὰ δύο στὰ 1811. Στὸ δεύτερο ποίημα, ὁ 
ποιητὴς φέρεται νὰ ἀκούει ἀπὸ τὸ στό-
μα τῆς Ἀθηνᾶς, μεταξὺ ἄλλων, τὰ ἑξῆς 
χαρακτηριστικὰ λόγια:

«Ἀπ’ τοῦ Τούρκου τὴ μανία γλίτωσα 
καὶ τοῦ Βανδάλου,

μὰ ἡ χώρα σου ἕναν κλέφτη μοῦ ’χει 
στείλει πιὸ μεγάλο».

Τὰ πράγματα, βέβαια, δὲν ἐξελίχθηκαν 
ὅπως ἀκριβῶς τὰ φανταζόταν ὁ Ἔλγιν. 
Τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 1802 τὸ πλοῖο τοῦ 
Ἔλγιν «Μέντωρ» ναυάγησε στὸν Ἀβλέμο-
να τῶν Κυθήρων, σὲ βάθος 22-24 μέτρων, 
παίρνοντας στὸν βυθὸ μαζί του 16 κιβώτια 
μὲ κομμάτια τοῦ γλυπτοῦ διακόσμου τῶν 
μνημείων τῆς Ἀκρόπολης. Ὁ Ἔλγιν χρει-
άστηκε νὰ προσλάβει Καλύμνιους δύτες 
καὶ νὰ δαπανήσει ὑπέρογκα χρηματικὰ 
ποσὰ γιὰ τὴν ἀνέλκυση τοῦ πολύτιμου 
φορτίου, γράφοντας στὶς τοπικὲς ἀρχὲς 
ὅτι ἐπρόκειτο γιά «κάποιες ποσότητες 
κιβωτίων μὲ πέτρες χωρὶς ἀξία, ἀλλὰ με-
γάλης σημασίας γιὰ μένα». Ἡ ἀνέλκυση 
ὁλοκληρώθηκε τὸν Ἰούνιο τοῦ 1804.

Ὅταν οἱ ἀρχαιότητες μεταφέρθηκαν 
στὸ Λονδῖνο, ἀποθηκεύθηκαν ἀρχικὰ σὲ 
ὑπόστεγο τῆς κατοικίας τοῦ Ἔλγιν, καὶ 
ἀργότερα στὴν καρβουναποθήκη τοῦ 
δούκα τοῦ Ντεβονσάιρ. Κατὰ τὴν ἀπο-

θήκευσή τους, ἔμειναν ἐκτεθειμένες στὴν 
ὑγρασία, ὑφιστάμενες σημαντικὲς ζημιές.

Ἐν τῷ μεταξύ, ὁ λόρδος Ἔλγιν εἶχε 
περιέλθει σὲ δεινὴ οἰκονομικὴ κατάσταση. 
Πνιγμένος στὰ χρέη ποὺ εἶχε σωρεύσει 
λόγῳ τῶν ὑπέρογκων ποσῶν ποὺ εἶχε 
δαπανήσει στὴν Ἀθήνα καὶ γιὰ τὴ μετα-
φορὰ τῶν ἀρχαιοτήτων στὸ Λονδῖνο, ὁ 
Ἔλγιν ἀπευθύνθηκε στὴ βρετανικὴ κυβέρ-
νηση, σὲ μιὰ προσπάθεια νὰ πωλήσει σὲ 
αὐτὴν τὰ Μάρμαρα τοῦ Παρθενῶνα. Τότε 
συνεστήθη εἰδικὴ ἐξεταστικὴ ἐπιτροπή, 
τὰ πορίσματα τῆς ὁποίας ἐτέθησαν ὑπ’ 
ὄψιν τοῦ βρετανικοῦ κοινοβουλίου. Κατὰ 
τὴ συζήτηση τοῦ θέματος στὸ βρετανικὸ 
κοινοβούλιο, διατυπώθηκαν σημαντικὲς 
ἐπιφυλάξεις, ἐνῷ ἀκούστηκαν ἀκόμα καὶ 
φωνὲς γιὰ ἐπιστροφὴ τῶν Μαρμάρων στὴν 
Ἑλλάδα.

Τελικά, τὸ 1816 ἡ βρετανικὴ κυβέρνη-

Ὁ Ἔλγιν, καθὼς φαίνεται, 
ἔνιωθε τόσο ὑπερήφανος γιὰ 
τό «κατόρθωμά» του, ὥστε 
μετὰ τὴ λεηλασία χάραξε 
σὲ ἕνα σημεῖο στὴ δυτικὴ 
πλευρὰ τοῦ Παρθενῶνα 
τὸ ὄνομά του, καθὼς καὶ 

τὸ ὄνομα τῆς συζύγου του. 
Ἀκριβῶς ἀπὸ κάτω, ἕνας ξέ-
νος περιηγητὴς προσέθεσε 
λίγο ἀργότερα στὰ λατινικὰ 
τὸ ἑξῆς χαρακτηριστικὸ ἐπί-
γραμμα: “Quod non fecerunt 
Gothi, fecerunt Scoti”, ποὺ 

σημαίνει: «Ὅ,τι δὲν ἔκαναν οἱ 
Γότθοι τὸ ἔκαναν οἱ Σκῶτοι» 

(ὁ Ἔλγιν εἶχε καταγωγὴ  
ἀπὸ τὴ Σκωτία).
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ση ἀποφάσισε νὰ ἀγορασθοῦν τὰ Μάρ-
μαρα ἀπὸ τὸ βρετανικὸ δημόσιο ἔναντι 
ποσοῦ 35.000 στερλινῶν, τὸ ὁποῖο κρί-
θηκε εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς ὡς ἐξευτελιστικὰ 
χαμηλό, δεδομένης τῆς ἀνυπολόγιστης 
ἀξίας τῶν ἀρχαιολογικῶν θησαυρῶν ποὺ 
εἶχε στὰ χέρια του ὁ Ἔλγιν. Ὁ Ἔλγιν 
ὅμως, πιεζόμενος ἀπὸ τὰ χρέη, δέχθη-
κε, λαμβάνοντας τελικὰ κατόπιν συμψη-
φισμοῦ μὲ τὶς δικές του ὀφειλὲς ἔναντι 
τοῦ κράτους (ποὺ ἀνέρχονταν σὲ 18.000 
στερλίνες) ποσὸ μόλις 17.000 στερλινῶν. 
Ἔκτοτε τὰ γλυπτὰ ἐκτίθενται στὸ Βρε-
τανικὸ Μουσεῖο.

Οἱ ἀρχαιολογικοὶ θησαυροὶ ποὺ ἀπέ-
σπασε ὁ Ἔλγιν καὶ ἐκτίθενται σήμερα στὸ 
Βρετανικὸ Μουσεῖο ἀναφέρονται συχνὰ 
ὡς «Ἐλγίνεια Μάρμαρα». Αὐτὴ ἡ ὀνομασία 
ἐγείρει βεβαίως εὔλογες ἀντιρρήσεις: Εἶναι 
παράλογο οἱ ἀνεπανάληπτοι αὐτοὶ θη-
σαυροὶ τοῦ πολιτισμοῦ νὰ ἀναφέρονται μὲ 
τὸ ὄνομα ὄχι τοῦ δημιουργοῦ τους, ἀλλὰ 
τοῦ ἀνθρώπου ποὺ τοὺς ἔκλεψε... Γι’ αὐτὸ 
προκρίνουμε τὴν ὀνομασία «Μάρμαρα τοῦ 
Παρθενῶνα», ἡ ὁποία, ἄλλωστε, εἶναι καὶ 
ἡ ὀνομασία ποὺ χρησιμοποιεῖται πλέον 
στὴν ἐπίσημη ἱστοσελίδα τοῦ Βρετανικοῦ 
Μουσείου. Ὡστόσο, εἶναι φανερὸ ὅτι καὶ 
αὐτὴ ἡ ὀνομασία, «Μάρμαρα τοῦ Παρ-
θενῶνα», δὲν εἶναι ἀπολύτως ὀρθή, ἀπὸ 
τὴ στιγμὴ ποὺ τὰ μάρμαρα ποὺ ἀπέσπασε 
ὁ Ἔλγιν δὲν προέρχονται μόνο ἀπὸ τὸν 
Παρθενῶνα, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ ἄλλα μνημεῖα 
τῆς Ἀκρόπολης, ἀκόμη καὶ ἀπὸ ἄλλους 
ἀρχαιολογικοὺς χώρους στὴν Ἀττικὴ ἢ 
γύρω ἀπὸ αὐτήν.

Τὸ χρονικὸ τοῦ ἑλληνικοῦ 
αἰτήματος

Τοὺς περισσότερους ἤδη ἀπὸ δύο 
αἰῶνες ποὺ ἔχουν περάσει ἀπὸ τὴ λεη-
λασία τῆς Ἀκρόπολης ἀπὸ τὰ συνεργεῖα 
τοῦ Ἔλγιν, οἱ Ἕλληνες δὲν ἔπαυσαν νὰ 
νιώθουν τὰ Μάρμαρα δικά τους. Θὰ ἄξιζε 

ὅμως νὰ διερωτηθοῦμε πότε διατυπώθη-
κε γιὰ πρώτη φορὰ ἐπίσημο αἴτημα τῆς 
ἑλληνικῆς πλευρᾶς γιὰ τὴν ἐπιστροφὴ 
τῶν Μαρμάρων. 

Ἐδῶ μᾶς περιμένει μιὰ ἔκπληξη. Ὅσοι 
ἔχουν ταὐτίσει τὸ αἴτημα γιὰ ἐπιστροφὴ 
τῶν Μαρμάρων μὲ τὸ ὄνομα τῆς ὑπουρ-
γοῦ Πολιτισμοῦ Μελίνας Μερκούρη, στὶς 
ἀρχὲς τῆς δεκαετίας τοῦ 1980, εἶναι βέ-
βαιον ὅτι θὰ ξαφνιάζονταν, ἂν μάθαιναν 
ὅτι ἡ πρώτη ἐπίσημη διεκδίκηση Μαρ-
μάρων ἀπὸ αὐτὰ ποὺ ἅρπαξε ὁ Ἔλγιν 
χρονολογεῖται ἤδη ἀπὸ τὰ χρόνια τοῦ... 
Ὄθωνα (!), ὅπως ἀποκαλύπτεται ἀπὸ μιὰ 
σειρὰ ἀπὸ ἔγγραφα τῆς περιόδου 1834-
1842, τὰ ὁποῖα μέχρι πρὸ μερικῶν ἐτῶν 
φυλάσσονταν ἀπρόσιτα ἀπὸ τὸ κοινὸ 
στὰ Γενικὰ Ἀρχεῖα τοῦ Κράτους στὸν 
φάκελλο «Ἀκρόπολις τῶν Ἀθηνῶν». Τὴν 
ἀφορμὴ γιὰ τὴν πρώτη αὐτὴ διατύπω-
ση τοῦ ἑλληνικοῦ αἰτήματος ἔδωσε τότε 
ἡ ἐπιτυχὴς ἀναστήλωση τοῦ ναοῦ τῆς 
Ἀθηνᾶς Νίκης. Ὁ χαριτωμένος αὐτὸς να-
ός, τὸν ὁποῖο βλέπουμε δεξιὰ τῶν Προ-
πυλαίων, ἀνεβαίνοντας πρὸς τὴν Ἀκρό-
πολη, εἶχε κατεδαφισθεῖ πλήρως κατὰ τὴ 
διάρκεια τῆς Τουρκοκρατίας. Ἡ διάσωση 
ὅμως τοῦ οἰκοδομικοῦ του ὑλικοῦ ἐπέ-
τρεψε τὴν ἀναστήλωσή του, τὸ 1835-36, 
καὶ κατόπιν, σὲ μιὰ δεύτερη φάση, τὸ 
1935-1940. Μετὰ τὴν ἐπιτυχῆ ὁλοκλήρωση 
τῆς πρώτης καὶ βασικῆς ἀναστήλωσης, 
ὁ τότε Γραμματέας ἐπὶ τῶν Ἐκκλησι-
αστικῶν καὶ Δημοσίου Ἐκπαιδεύσεως 
Ἰάκωβος Ρίζος ἀπηύθυνε ἐπιστολὴ στὸ 
Παλάτι, ὅπου μεταξὺ ἄλλων σημείωνε 
στὸν βασιλιὰ Ὄθωνα: «Δράττομαι τῆς 
εὐκαιρίας νὰ ἐπισημάνω στὴ Μεγαλειό-
τητά Σας ὅτι τὰ τέσσερα τμήματα τῆς ζω-
φόρου βρίσκονται στὸ Βρετανικὸ Μουσεῖο 
στὸ Λονδῖνο. Ἡ σοφία τῆς Μεγαλειότητός 
Σας θὰ κρίνει γιὰ τὸν κατάλληλο χρόνο, 
ἀφοῦ κατορθώσαμε νὰ ἀναστηλώσουμε 
καὶ νὰ ἀποκαταστήσουμε τὸν ναό, ὥστε 
τὰ τμήματα ποὺ ἀποσπάσθηκαν ἀπὸ τὸν 
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λόρδο Ἔλγιν νὰ ἀποτελέσουν 
ἀντικείμενο ἐπίσημης διεκδίκη-
σης». Ὁ Ὄθων ἐνδιαφέρθηκε, 
καὶ λίγες ἡμέρες μετὰ ὁ Ρίζος 
ἐκλήθη στὰ Ἀνάκτορα νὰ δώσει 
διευκρινίσεις. Ὁ Ρίζος ὑπέβα-
λε μιὰ ὁλοκληρωμένη πρόταση 
αἰτήματος, κατόπιν τῆς ὁποί-
ας ἡ ἑλληνικὴ πρεσβεία στὸ 
Λονδῖνο ἔλαβε τὴν ἐντολὴ νὰ 
προωθήσει τὸ αἴτημα γιὰ τὴν 
ἐπιστροφὴ τῶν γλυπτῶν. Οἱ 
Βρετανοὶ ἀρνήθηκαν τότε κά-
θε συζήτηση, καὶ ἡ ἑλληνικὴ πλευρὰ δὲν 
ἔκρινε σκόπιμο νὰ ἐπιμείνει.

Τὶς δεκαετίες ποὺ ἀκολούθησαν, τὸ 
θέμα παρέμενε ζωντανό, κυρίως μὲ τὴ 
μορφὴ τοῦ προβληματισμοῦ τῶν ἰδίων 
τῶν Βρετανῶν γιὰ τὴ νομιμότητα τῆς 
παρακράτησης τῶν Μαρμάρων στὸ Βρε-
τανικὸ Μουσεῖο. Ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον 
παρουσιάζει ἕνα «στιγμιότυπο» τῆς σχε-
τικῆς συζήτησης, ποὺ χρονολογεῖται στὸ 
1890. Τότε, ὁ Βρετανὸς λόγιος Frederic 
Harrison δημοσίευσε στὸ περιοδικὸ 
Nineteenth Century ἕνα ἄρθρο μὲ τὸν 
εὔγλωττο τίτλο «Δῶστε πίσω τὰ Ἐλγί-
νεια Μάρμαρα» (“Give back the Elgin 
Marbles”). Ὁ ἐκδότης τοῦ ἐν λόγῳ περι-
οδικοῦ James Knowles ἔσπευσε νὰ ἀπα-
ντήσει ὁ ἴδιος, ἀπὸ τὶς στῆλες τοῦ ἴδιου 
περιοδικοῦ, δίδοντας στὴν ἀπάντησή του 
τὸν ἀκόμη πιὸ εὔγλωττο τίτλο «Ὁ ἀστε-
ϊσμὸς περὶ τῶν Ἐλγινείων Μαρμάρων» 
(“The joke about the Elgin Marbles”). Ὁ 
Knowles ἔσπευσε νὰ κλείσει τὸ θέμα: 
Ὁποιαδήποτε συζήτηση γιὰ ἐπιστροφὴ 
τῶν Μαρμάρων τοῦ Παρθενῶνα, ὑποστή-
ριξε, δὲν θὰ μποροῦσε νὰ γίνεται παρὰ 
χάριν ἀστεϊσμοῦ, ἐν εἴδει ρητορικῆς ἄσκη-
σης. Κατὰ τὸν Knowles, ὁ Ἔλγιν θὰ ἔπρε-
πε νὰ συγκαταλέγεται στοὺς μεγάλους 
εὐεργέτες τῆς ἀνθρωπότητας (sic!). Ἡ 
ἁρπαγὴ τῶν Μαρμάρων τοῦ Παρθενῶνα 
παραλληλίζεται μὲ τὶς λαμπρὲς νίκες τοῦ 

Νέλσονα. Μιὰ ἰδιαίτερη χροιὰ τραγικῆς 
εἰρωνείας ἔχει μιὰ ἀποστροφὴ τοῦ λόγου 
τοῦ Knowles, σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία, 
ἂν ἐπιστραφοῦν τὰ Μάρμαρα, ἡ Μεγάλη 
Βρετανία θὰ πρέπει νὰ ἐπιστρέψει καὶ τὸ 
Γιβραλτάρ, τὴ Μάλτα, τὴν Κύπρο καὶ τὴν 
Ἰνδία... (ἀπὸ ὅλα αὐτά, μόνο τὸ Γιβραλτὰρ 
παραμένει μέχρι σήμερα βρετανικὸ ἔδα-
φος, τελευταῖο κατάλοιπο τῆς μεγάλης 
ἀποικιακῆς αὐτοκρατορίας τοῦ παρελ-
θόντος – ἀλλὰ βεβαίως καὶ τὰ λεγόμενα 
«Ἐλγίνεια» Μάρμαρα παραμένουν ἐξίσου 
στὸ βρετανικὸ ἔδαφος). Αὐτὸ ποὺ προσ-
δίδει στὴν τότε συζήτηση ἰδιαίτερο ἐνδια-
φέρον εἶναι ὅτι σὲ αὐτὴν ἔσπευσε νὰ λά-
βει μέρος, ἀπαντώντας στὸν Knowles, μιὰ 
μεγάλη μορφὴ τῶν ἑλληνικῶν γραμμάτων: 
ὁ Κωνσταντῖνος Π. Καβάφης, ὁ ὁποῖος 
δημοσίευσε σχετικὸ ἄρθρο στὸ περιοδικὸ 
τῆς Ἀλεξάνδρειας Rivista Quindicinale.

Τὸν Ἰανουάριο τοῦ 1941 τὸ θέμα συζη-
τήθηκε πιὸ ἐπίσημα. Τότε, τὰ αἰσθήματα 
συμπαθείας τοῦ βρετανικοῦ λαοῦ πρὸς 
τὸν ἑλληνικὸ εἶχαν φθάσει στὸ ἀπόγειό 
τους, καθὼς ἡ Ἑλλάδα ἦταν ὁ μόνος σύμ-
μαχος ποὺ εἶχε ἀπομείνει στὴ Μεγάλη 
Βρετανία, ἡ μόνη χώρα στὴν Εὐρώπη ἡ 
ὁποία ἀντιμετώπιζε –καὶ μάλιστα νικη-
φόρα– τὶς δυνάμεις τοῦ Ἄξονα. Σὲ αὐτὸ 
λοιπὸν τὸ πλαίσιο, ἔγινε πρόταση στὴ 
Βουλὴ τῶν Κοινοτήτων γιὰ τὴν ἐπιστροφὴ 
τοῦ Μαρμάρων στὴν Ἑλλάδα μετὰ τὴ 
λήξη τοῦ πολέμου. Ἡ κυβερνητικὴ ὅμως 
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ἀπάντηση δὲν ἄφηνε περιθώρια γιὰ πε-
ραιτέρω ἀνακίνηση τοῦ θέματος.

Σημαντικὴ ὤθηση στὴν προσπάθεια 
γιὰ τὸν ἐπαναπατρισμὸ τῶν Μαρμάρων 
τοῦ Παρθενῶνα δόθηκε στὶς ἀρχὲς τῆς 
δεκαετίας τοῦ 1980, μὲ τὴν ἀνάληψη τῆς 
ἡγεσίας τοῦ ὑπουργείου Πολιτισμοῦ ἀπὸ 
τὴ Μελίνα Μερκούρη, ἡ ὁποία ἔκανε «ση-
μαία» της πολιτικῆς της τὴ διεκδίκηση 
τῆς ἐπιστροφῆς. Κατόπιν αἰτήσεως τῆς 
ἑλληνικῆς κυβέρνησης, ἡ Σύνοδος τῶν 
ὑπουργῶν Πολιτισμοῦ τῶν χωρῶν-μελῶν 
τῆς UNESCO στὸ Μεξικὸ ἀποφάνθηκε 
στὶς 3 Αὐγούστου τοῦ 1982 ὑπὲρ τῆς 
ἐπιστροφῆς τῶν Μαρμάρων στὴν Ἑλλάδα 
(ἀπόφαση 4/09). Τὸν ἴδιο χρόνο συστά-
θηκε στὸ Λονδῖνο Ἐπιτροπὴ μὲ σκοπὸ 
τὴν ἐπιστροφὴ τῶν Μαρμάρων. Τὸ 2014 
ἡ UNESCO πρότεινε νὰ ἀναλάβει ρόλο 
διαμεσολαβητῆ γιὰ τὴν ἐπίλυση τοῦ ζητή-
ματος, ἀλλὰ τὸ Ἡνωμένο Βασίλειο ἀπέρ-
ριψε τὴν πρόταση.

Ἡ βρετανικὴ 
ἐπιχειρηματολογία

Κατόπιν τῆς παραπάνω παρουσίασης 
τοῦ χρονικοῦ τῆς ἁρπαγῆς τῶν Μαρμάρων 
ἀπὸ τὸν λόρδο Ἔλγιν καὶ τοῦ ἑλληνικοῦ 
αἰτήματος γιὰ τὴν ἐπιστροφή τους, εὔλο-
γα διερωτᾶται κανεὶς ποιὰ εἶναι τὰ ἐπι-
χειρήματα ποὺ ἐπικαλεῖται ἡ βρετανικὴ 
πλευρά (ἐννοοῦμε βεβαίως τὸ βρετανικὸ 
κράτος καὶ τὸ Βρετανικὸ Μουσεῖο, διότι 
ἡ βρετανικὴ κοινὴ γνώμη τάσσεται μὲ συ-
ντριπτικὰ ποσοστὰ ὑπὲρ τῆς ἐπιστροφῆς 
τῶν Μαρμάρων), ἐπιμένοντας νὰ ἀρνεῖται 
τὸν ἐπαναπατρισμὸ τῶν γλυπτῶν. Διότι, 
ἀσφαλῶς, ἡ πείσμων βρετανικὴ ἄρνηση 
δὲν μπορεῖ παρὰ νὰ ἐπικαλεῖται κάποια 
ἐπιχειρήματα. 

Ἕνα ἐπιχείρημα τῆς βρετανικῆς 
πλευρᾶς ἑστιάζει στὴ νομιμότητα τῶν κι-
νήσεων τοῦ Ἔλγιν. Ὁ Ἔλγιν, λένε, ἔστειλε 
τὰ συνεργεῖά του στὴν Ἀθήνα, ἔχοντας 

ἐξασφαλίσει φιρμάνι ἀπὸ τὴ σουλτανικὴ 
αὐλή. Μὲ δεδομένο δὲ ὅτι ὁ ἑλληνικὸς 
χῶρος βρισκόταν τότε ὑπὸ ὀθωμανικὴ 
διοίκηση, ἡ ὁποία ἀντιπροσώπευε καὶ τὴ 
νόμιμη ἐξουσία, οἱ ἐνέργειες τοῦ Ἔλγιν 
εἶχαν πλήρη νομικὴ κάλυψη, στὸν βαθμὸ 
ποὺ ὁ Βρετανὸς εὐγενὴς εἶχε ἐξασφαλίσει 
τὴν ἄδεια τῶν ὀθωμανικῶν ἀρχῶν.

Τὸ πιὸ βασικὸ ἴσως ἐπιχείρημα ποὺ θὰ 
ἀκούσει κανεὶς ἀπὸ τὴ βρετανικὴ πλευρὰ 
εἶναι ὅτι τὰ Μάρμαρα τοῦ Παρθενῶνα 
ἀποτελοῦν κομμάτι τῆς παγκόσμιας πο-
λιτιστικῆς κληρονομιᾶς, καὶ δέν «ἀνή-
κουν» στὴν Ἑλλάδα. Τυχὸν ἱκανοποίηση 
τοῦ ἑλληνικοῦ αἰτήματος γιὰ ἐπιστροφή 
τους θά «ἄνοιγε τοὺς ἀσκοὺς τοῦ Αἰό-
λου», ἐγκαινιάζοντας μιὰ σειρὰ παρόμοι-
ων διεκδικήσεων, μὲ τελικὸ ἀποτέλεσμα 
τὸ ἄδειασμα ὅλων τῶν μεγάλων μουσείων 
τοῦ κόσμου. Ἂν ἐνδώσουμε σήμερα στὸ 
ἑλληνικὸ αἴτημα γιὰ τὰ Μάρμαρα τοῦ 
Παρθενῶνα, λένε, αὔριο τίποτα δὲν θὰ 
ἐμποδίζει τοὺς Ἕλληνες νὰ ζητήσουν τὴν 
ἐπιστροφὴ τῆς Ἀφροδίτης τῆς Μήλου, τῆς 
Νίκης τῆς Σαμοθράκης καὶ τῆς Ἄρτεμης 
τῶν Βερσαλλιῶν ἀπὸ τὸ Μουσεῖο τοῦ 
Λούβρου, τῶν ἀρχαιοτήτων τῆς Περγά-
μου ἀπὸ τὸ Μουσεῖο τῆς Περγάμου στὸ 
Βερολῖνο, τοῦ Δισκοβόλου τοῦ Μύρωνα 
ἀπὸ τὸ Μουσεῖο τοῦ Βατικανοῦ στὴ Ρώ-
μη, τοῦ περίφημου κυκλαδίτικου εἰδωλίου 
τοῦ «Ἁρπιστῆ» ἀπὸ τὸ Μητροπολιτικὸ 
Μουσεῖο τῆς Νέας Ὑόρκης καὶ τόσων 
ἄλλων ἀρχαιοτήτων. Ἀλλὰ καὶ οἱ Αἰγύ-
πτιοι θὰ διεκδικήσουν τὶς αἰγυπτιακὲς 
ἀρχαιότητες, οἱ Πέρσες τὶς περσικές κ.ο.κ. 
Τέτοιες διεκδικήσεις, ὅμως, θὰ βασίζονταν 
σὲ μιὰ προδήλως ἀστήρικτη λογική: ὅτι 
ἕνα μουσεῖο δὲν δικαιοῦται νὰ φιλοξενεῖ 
παρὰ ἐκθέματα ποὺ προέρχονται ἀπὸ τὴ 
στενώτερη γεωγραφική του περιφέρεια...

Στὴ συνήθη ἀπαίτηση πολλῶν Ἑλλή-
νων γιὰ ἐπιστροφὴ τῶν Μαρμάρων, μὲ τὸ 
σκεπτικὸ ὅτι «τοὺς ἀνήκουν» καὶ ἀποτε-
λοῦν «κληρονομιά» τους, οἱ Βρετανοὶ θὰ 
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μποροῦσαν νὰ ἀντιτάξουν –ὄχι ἴσως τόσο 
«κομψά»– ὅτι οἱ πολιτισμοὶ δὲν ἔχουν 
«κληρονόμους αἵματος». Κληρονόμοι ἑνὸς 
πολιτισμοῦ, θὰ μποροῦσαν νὰ ποῦν, εἶναι 
οἱ λαοὶ ποὺ ἀγκάλιασαν τὸν πολιτισμό, 
τὸν τίμησαν, τὸν μελέτησαν, ἐξέδωσαν τὰ 
γραπτά του κείμενα καὶ ἔκτισαν πάνω σὲ 
αὐτόν. Ἀπὸ αὐτὴ τὴν ἄποψη, οἱ Βρετανοὶ 
θὰ ἰσχυρίζονταν ὅτι οἱ ἴδιοι μποροῦν, μὲ 
μεγαλύτερες ἀξιώσεις ἀπὸ τοὺς Νεοέλλη-
νες, νὰ ἐμφανίσουν ἑαυτοὺς ὡς κληρονό-
μους τοῦ ἀρχαίου ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ, 
τὸν ὁποῖο ἔχουν θέσει στὰ θεμέλια τοῦ 
σύγχρονου δυτικοῦ μας πολιτισμοῦ.

Ἀκόμη λιγώτερο «κομψά», συμβαίνει 
νὰ ἀκοῦμε ἀπὸ τὴ βρετανικὴ πλευρὰ ἀπα-
ξιωτικὰ σχόλια γιὰ τοὺς Νεοέλληνες, οἱ 
ὁποῖοι κατασυκοφαντοῦνται ὡς ἀδιάφοροι 
γιὰ τὴν ἀρχαία ἑλληνικὴ κληρονομιά. Ὡς 
τεκμήρια αὐτῆς τῆς ἀδιαφορίας ἀναφέ-
ρονται πράγματα ποὺ καὶ ἐμεῖς οἱ ἴδιοι 
βλέπουμε γύρω μας καὶ μᾶς πληγώνουν 
– καὶ βεβαίως δὲν εἶναι νὰ ἀποροῦμε ποὺ 
αὐτὰ γίνονται ἀντικείμενο ἐκμετάλλευσης 
ἀπὸ κάθε ἀνθελληνικὴ πολεμική.

Ἐπίσης, ὅπως ὑποστηρίζει ἡ βρε-
τανικὴ πλευρά, τὰ Μάρμαρα τοῦ Παρ-
θενῶνα ἀναδεικνύονται στὸ Βρετανικὸ 
Μουσεῖο πολὺ καλύτερα ἀπ’ ὅ,τι θὰ ἀνα-
δεικύονταν στὴν Ἀθήνα. Διότι τὸ Βρετα-
νικὸ Μουσεῖο προσφέρει τὴ μεγαλύτε-
ρη καὶ πληρέστερη παγκοσμίως συνεχῆ 
«ἀφήγηση» τῆς πορείας τοῦ ἀνθρώπινου 
πολιτισμοῦ. Καὶ ἡ παρουσία τῶν Μαρμά-

ρων τοῦ Παρθενῶνα, ὡς κομματιοῦ αὐτῆς 
τῆς «ἀφήγησης», ἀναδεικνύει μὲ τὸν πιὸ 
εὔγλωττο τρόπο τὴν τεράστια συμβολὴ 
τῆς ἀρχαίας Ἑλλάδας στὴν πορεία τοῦ 
παγκόσμιου πολιτισμοῦ.

Βασικὸ ἐπιχείρημα τῆς βρετανικῆς 
πλευρᾶς ἦταν ἐπὶ μακρὸν ἡ ἔλλειψη 
τοῦ κατάλληλου χώρου γιὰ τὴ στέγαση 
τῶν Μαρμάρων. Ἐννοεῖται βεβαίως ὅτι 
τὸ ἐπιχείρημα αὐτὸ ἔχει ἀκυρωθεῖ χάρη 
στὴν ἀνέγερση καὶ λειτουργία τοῦ Νέου 
Μουσείου τῆς Ἀκρόπολης. Στὸ παρελθὸν 
χρησιμοποιεῖτο ὡς ἐπιχείρημα ἀκόμη καὶ 
ὁ ἰσχυρισμὸς ὅτι ἡ ἐπιβαρυμένη ἀτμό-
σφαιρα τῆς Ἀθήνας θὰ μποροῦσε νὰ βλά-
ψει ἀνεπανόρθωτα τὰ γλυπτά.

Πάντως, ἕνα ἀπὸ τὰ συνηθέστερα 
ἐπιχειρήματα τῆς βρετανικῆς πλευρᾶς 
μέχρι σήμερα εἶναι ὅτι τὰ Μάρμαρα τοῦ 
Παρθενῶνα προστατεύονται πολὺ κα-
λύτερα στὸ Βρετανικὸ Μουσεῖο ἀπ’ ὅ,τι 
θὰ προστατεύονταν στὴν Ἑλλάδα. Δε-
δομένης μάλιστα τῆς οἰκονομικῆς κρίσης 
τὴν ὁποία διέρχεται ἡ Ἑλλάδα, δὲν θὰ 
ἦταν παράδοξο νὰ ἀκούσει κανεὶς καὶ 
φωνὲς νὰ προειδοποιοῦν γιὰ τὸν κίνδυνο 
ἡ Ἑλλάδα νὰ κάνει «ἐκπτώσεις» στὴ συ-
ντήρηση καὶ προστασία τῶν Μαρμάρων.

Αὐτὰ εἶναι τὰ βρετανικὰ ἐπιχειρή-
ματα. Ἀλλὰ ἡ ἑλληνικὴ ἀπάντηση εἶναι 
πραγματικὰ ἀποστομωτική.

(συνεχίζεται)

ΔΡ ΓΙΑΝΝῆΣ Κ. ΤΣΕΝΤΌΣ

Τὸ πιὸ βασικὸ ἴσως ἐπιχείρημα ποὺ θὰ ἀκούσει κανεὶς ἀπὸ τὴ 
βρετανικὴ πλευρὰ εἶναι ὅτι τὰ Μάρμαρα τοῦ Παρθενῶνα ἀποτε-
λοῦν κομμάτι τῆς παγκόσμιας πολιτιστικῆς κληρονομιᾶς, καὶ δέν 
«ἀνήκουν» στὴν Ἑλλάδα. Τυχὸν ἱκανοποίηση τοῦ ἑλληνικοῦ αἰτή-
ματος γιὰ ἐπιστροφή τους θά «ἄνοιγε τοὺς ἀσκοὺς τοῦ Αἰόλου», 

ἐγκαινιάζοντας μιὰ σειρὰ παρόμοιων διεκδικήσεων, μὲ τελικὸ ἀπο-
τέλεσμα τὸ ἄδειασμα ὅλων τῶν μεγάλων μουσείων τοῦ κόσμου.
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Στὴν Παλαιὰ Διαθήκη ἡ ἐληὰ καὶ τὸ 
ἐλαιόλαδο ἀναφέρονται σὲ πολλὲς περι-
πτώσεις, ὡς ἀπαραίτητα στοιχεῖα γιὰ δι-
άφορες θρησκευτικὲς καὶ ἄλλες ἀνάγκες 
τοῦ Ἰουδαϊκοῦ λαοῦ.

Ἀπὸ τὴν περιοχὴ τῆς Παλαιστίνης, 
ἡ καλλιέργεια τῆς ἐληᾶς διαδόθηκε ἀπὸ 
τοὺς Φοίνικες στὴν Κύπρο, καὶ στὴ συνέ-
χεια στὴν Κρήτη. Κατὰ τὴ Μινωϊκὴ ἐποχή 
(1600 π.Χ.), ἡ ἐλαιοκομία ἦταν σὲ μεγάλη 
ἄνθηση, ὅπως καὶ τὸ ἐμπόριο λαδιοῦ μὲ 
τὰ ἄλλα νησιὰ τῆς Ἑλλάδος καὶ τὶς πό-
λεις τῆς κεντρικῆς χώρας. Τὸ λάδι ἦταν 
ἡ κυριώτερη πηγὴ πλούτου (1).

Ἡ ἐληὰ εἶναι δένδρο τὸ ὁποῖο πα-
ρουσιάζει μεγάλη διάρκεια ζωῆς. Μπορεῖ 
κανεὶς νὰ ἐπισημάνει ἐλαιόδενδρα ἑκατο-
ντάδων ἐτῶν, ἀκόμη καὶ μέχρι 700 ἐτῶν.

Ὅπως ἀναφέρθηκε, ἡ ἐληὰ ξεχωρίζει 
ἀπὸ τὰ ἄλλα εἴδη δένδρων. Θεωρεῖται 
δένδρο ἱερό, σύμβολο σοφίας, εἰρήνης 
καὶ νίκης. Μετὰ τὸν κατακλυσμό, ἕνα 
περιστέρι πῆγε στὸν Νῶε μὲ ἕνα κλαδά-
κι ἐληᾶς, γιὰ νὰ τὸν πληροφορήσει ὅτι 
τελείωσε ἡ καταστροφὴ καὶ θὰ ἄρχιζε ἡ 
νέα ζωὴ ἐπάνω στὴ γῆ.

Ἡ ἐληὰ πάντα ἐθεωρεῖτο δένδρο ἱερό. 
Κατὰ τοὺς ἀρχαίους χρόνους, ἡ ἱερότητα 
ὠφείλετο στὴν παρουσία της κατὰ τὴ 
γέννηση τοῦ Ἀπόλλωνα, ὅπως ἀναφέρε-
ται στὴ μυθολογία. Πολλὰ καὶ διάφορα 
χρυσὰ κοσμήματα κατασκευάζονταν στὴν 
Ἑλλάδα, στὴν Αἴγυπτο καὶ σὲ ἄλλες με-
σογειακὲς χῶρες ποὺ ἀπεικόνιζαν φύλλα 
ἐληᾶς. Στὴν ἀρχαῖα Αἴγυπτο στόλιζαν μὲ 
χρυσὰ στεφάνια τοὺς ἐπιφανεῖς νεκρούς, 

Ἡ ἐληὰ εἶναι τὸ μοναδικὸ 
δένδρο στὴν ἱστορία τοῦ 
ἀνθρωπίνου γένους ποὺ 
ἔχει ἄμεση σχέση μὲ τὴ 
ζωή του. Ἔχουμε συ-

νηθίσει νὰ ἀντιμετωπίζουμε τὸ δένδρο 
αὐτὸ ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῆς χρηστικότητάς 
του. Τὸ ἐλαιόλαδο, ποὺ εἶναι τὸ τελικὸ 
προϊὸν τῆς καρποφορίας του μετὰ ἀπὸ 
εἰδικὴ ἐπεξεργασία τοῦ καρποῦ, εἶναι 
αὐτὸ ποὺ ἐνδιαφέρει τὸν κάθε ἄνθρωπο, 
ὡς ἀπαραίτητο συμπλήρωμα τῶν διατρο-
φικῶν ἀναγκῶν του, καθὼς ἐπίσης καὶ ὡς 
προϊὸν ἐμπορίας πρὸς ἄντληση οἰκονο-
μικῶν ὠφελειῶν. Ὅμως ἡ ἐληὰ ἔχει κάτι 
τὸ ξεχωριστό, ποὺ τὴ διαφοροποιεῖ ἀπὸ 
τὰ ἄλλα δένδρα.

Τὸ ἄρθρο αὐτὸ ἔχει ὡς κύριο στόχο 
νὰ ἐξάρει τὶς ἄλλες ἰδιότητες τῆς ἐληᾶς, 
καὶ ὄχι τὴν πλευρὰ τῶν βοτανικῶν καὶ 
φυτικῶν ἰδιοτήτων καὶ τῶν καλλιεργη-
τικῶν καὶ ἄλλων φροντίδων τὶς ὁποῖες 
ἀπαιτεῖ ἡ ἐγκατάσταση καὶ ἀνάπτυξή 
του ὡς καρποφόρου δένδρου σὲ δεδομένη 
περιοχή. Τὴν ἐληὰ πρέπει νὰ τὴ βλέπουμε 
ὡς μιὰ ὁλοκληρωμένη ὀντότητα, ὡς ἕνα 
δένδρο μὲ ἱερὲς διαστάσεις, ἕνα δένδρο 
τὸ ὁποῖο σχετίζεται μὲ τὸν Θεό, καὶ αὐτὴ 
ἡ σχέση τὸ καθιστᾷ ἱερό.

Ἀπὸ ἱστορικῆς πλευρᾶς τοῦ θέματος, 
ὡς πρὸς τὴν προέλευση δηλαδὴ καὶ τὴν 
ἀρχὴ ἐμφανίσεως τῆς ἐληᾶς, ἀναφέρεται 
ὅτι αὐτὴ χρονολογεῖται ἀπὸ τὴ 12η χιλι-
ετία π.Χ. Πατρίδα τῆς ἐληᾶς ἀναφέρε-
ται ὅτι εἶναι ἡ Μικρὰ Ἀσία καὶ ἡ Ἐγγὺς 
Ἀνατολή (Παλαιστίνη, Συρία).

ῆ ΕΛῆΑ1 
ΤΌ ΕὐΛΌΓῆΜΕΝΌ ΔΕΝΔΡΌ

 1 

1  Τὸ ὄνομα τοῦ δένδρου γράφεται μέ «η», καὶ τοῦ καρποῦ μέ «ι».
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στὴν Ἀκρόπολη στὸν περίγυρο τοῦ ναοῦ 
τοῦ Ἐρεχθείου. Ἀπὸ τὸ λάδι τοῦ δένδρου 
αὐτοῦ ἄναβαν τὴν ἄσβεστη λυχνίας τῆς 
θεᾶς Ἀθηνᾶς. Στὸ δένδρο αὐτὸ οἱ Ἀθηναῖοι 
κρεμοῦσαν διάφορα ἀναθήματα. Κατὰ τὴ 
μυθολογία πάντα, ὅλα τὰ ἐλαιόδενδρα τῆς 
περιοχῆς τῶν Ἀθηνῶν, ἀλλὰ καὶ τῆς ὑπό-
λοιπης Ἑλλάδος, προέρχονταν ἀπὸ αὐτὸ 
ποὺ φύτεψε ἡ Ἀθηνᾶ στὴν Ἀκρόπολη. 
Ὅλα τὰ ἱερὰ τῆς θεᾶς Ἀθηνᾶς εἶχαν στὸν 
περίβολό τους ἱερὰ ἐλαιόδενδρα. Ὅποιος 
κατέστρεφε ἐλαιόδενδρο ἐτιμωρεῖτο πολὺ 
αὐστηρά. Ὅπως ἀναφέρει ἡ Ζ. Ρωπαΐτου-
Τσαπαρέλη (2), τὸ λάδι ἀπὸ τὶς ἱερὲς αὐτὲς 
ἐληὲς συγκεντρωνόταν καὶ τὸ παρέδιδαν 
στούς «ταμίες» στὴν Ἀκρόπολη. Αὐτοὶ 
τὸ μοίραζαν στοὺς ἀθλητὲς γιὰ ἐπάλειψη 
τοῦ σώματός των πρὶν ἀπὸ τοὺς ἀγῶνες. 
Στοὺς νικητὲς τῶν γυμνικῶν ἀγώνων καὶ 
τῶν ἱπποδρομιῶν ἔδιναν ὡς ἔπαθλο ἱερὸ 
λάδι, μέσα σὲ πήλινα ἀγγεῖα ζωγραφισμένα 
μὲ σχετικὲς παραστάσεις, τὰ ὁποῖα ὀνομά-
ζονταν «παναθηναϊκοὶ ἀμφορεῖς».

Ἡ ἱερότητα τῆς ἐληᾶς συνδέεται ἀπὸ 
ἀρχαιοτάτων χρόνων μὲ θρησκευτικὲς δοξα-
σίες, μὲ τόπους καὶ θεότητες. Τὸ ἐλαιόλαδο 
ἐθεωρεῖτο σύμβολο θεραπείας καὶ δυνά-
μεως. Ἀκόμη καὶ στὰ χριστιανικὰ χρόνια, 
ὑπάρχουν παραδόσεις ποὺ ἀναβιώνουν δο-
ξασίες γιὰ τὶς σχέσεις τῆς ἐληᾶς μὲ ἱεροὺς 
χώρους, ὅπως μὲ Μοναστήρια, Ἐκκλησίες, 
μὲ Ἁγίους καὶ ἄλλα ἱερὰ σημεῖα.

Ὁ Ἐλαιώνας τῶν Ἀθηνῶν

Κατὰ καιροὺς ἀκοῦμε καὶ σήμερα νὰ 
ἀναφέρονται διάφορα γεγονότα ποὺ δια-
δραματίζονται σὲ μιὰ περιοχὴ τῶν Ἀθηνῶν 

τὰ ὁποῖα ὁμοίαζαν μὲ κλαδιὰ ἐληᾶς (3).
Οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες στεφάνωναν τοὺς 

Ὀλυμπιονῖκες μὲ στεφάνι ἀπὸ κλαδὶ 
ἐληᾶς, τὸ ὁποῖο ὀνομαζόταν «κότινος». 
Σὲ ἀρκετὰ ἀρχαιοελληνικὰ νομίσματα 
ἀπεικονιζόταν ἡ ἐληά.

Ἀπὸ τὴ Μυθολογία γνωρίζουμε ὅτι ἡ 
θεὰ Ἀθηνᾶ ἐπικράτησε τοῦ Ποσειδῶνα, 
δίνοντας ὡς δῶρο στοὺς Ἀθηναίους τὴν 
ἐληά, ἐπάνω στὴν Ἀκρόπολη, μαζὶ μὲ τὸ 
ὄνομά της. Οἱ Ἀθηναῖοι ἐτίμησαν μὲ πολ-
λοὺς τρόπους τὴ δωρεὰ αὐτὴ τοῦ ἱεροῦ 
δένδρου. Ἡ Ἀττικὴ σιγὰ σιγὰ γέμισε ἀπὸ 
ἐλαιόδενδρα, ἀξιοποιώντας τὰ μεγάλα 
εὐεργετήματα γιὰ τὸν ἄνθρωπο ποὺ προ-
κύπτουν ἀπὸ τὴ χρήση τοῦ ἐλαιολάδου.

Κατὰ τοὺς χρόνους τοῦ Ὁμήρου, τὸ 
ἐλαιόλαδο τὸ χρησιμοποιοῦσαν μόνο γιὰ 
ἐπάλειψη τοῦ σώματος (κυρίως οἱ πα-
λαιστὲς στοὺς γυμνικοὺς ἀγῶνες), ὄχι 
ὅμως ὡς τροφὴ ἢ γιὰ φωτισμό. Ἀργό-
τερα, ὅμως, τὸ ἐλαιόλαδο μπῆκε στὴ 
διατροφικὴ διαδικασία, θεωρούμενο ὡς 
ἕνα ἐξαιρετικὸ λιπαρὸ συστατικὸ γιὰ τὸν 
ἀνθρώπινο ὀργανισμό.

Στὸν τύραννο τῶν Ἀθηνῶν Πεισί-
στρατο (600-527 π.Χ.) καὶ συνεχιστὴ τοῦ 
ἔργου τοῦ Σόλωνα ὀφείλεται ἡ γενίκευση 
τῆς καλλιέργειας τῆς ἐληᾶς στὴν Ἀττική: 
«Καὶ τὴν Ἀττικήν, πρότερον ψιλὴν καὶ 
ἄδενδρον οὖσαν, ἐλαίαις κατεφύτευσαν, 
Πεισιστράτου προστάξαντος» (Δίων Χρυ-
σόστομος) (2). Προηγουμένως, ὁ Σόλων 
μὲ εἰδικοὺς νόμους προστάτευε τὴν ἐλαι-
οκομία καὶ θεωροῦσε ὅτι ἦταν «μέγιστον 
ἀγαθὸν πρὸς πᾶσαν τοῦ βίου θεραπείαν 
ὁ τῆς ἐλαίας καρπός».

Οἱ Ἀθηναῖοι ἔδειχναν μεγάλο σεβασμὸ 
στὸ ἐλαιόδενδρο τῆς Ἀθηνᾶς, ποὺ ἦταν 

Τὴν ἐληὰ πρέπει νὰ τὴ βλέπουμε ὡς μιὰ ὁλοκληρωμένη 
ὀντότητα, ὡς ἕνα δένδρο μὲ ἱερὲς διαστάσεις, ἕνα δένδρο τὸ 

ὁποῖο σχετίζεται μὲ τὸν Θεό, καὶ αὐτὴ ἡ σχέση τὸ καθιστᾷ ἱερό.
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μὲ τὸ ὄνομα «ὁ Ἐλαιώνας τῶν Ἀθηνῶν». 
Ὁ Ἐλαιώνας τῶν Ἀθηνῶν ὑπῆρξε καὶ 
στὴν ἀρχαιότητα ἀλλὰ καὶ στοὺς μετέ-
πειτα χρόνους ἱστορικὴ περιοχή, ἡ ὁποία 
ἔπαιξε σημαντικὸ ρόλο στὴ ζωὴ τῶν Ἀθη-
ναίων. Ἡ ἔκταση ποὺ καταλάμβανε κατὰ 
τὰ χρόνια τῆς Τουρκοκρατίας καὶ ἀκόμη 
μετὰ τὴν ἀπελευθέρωση τῆς Ἑλλάδος 
ἦταν πολὺ μεγάλη. Ἡ Ἐρευνήτρια τῆς 
ἑλληνικῆς λαογραφίας τῆς Ἀκαδημίας 
Ἀθηνῶν Ζ. Ρωπαΐτου-Τσαπαρέλη, στὸ 
βιβλίο της Ὁ Ἐλαιώνας τῆς Ἀθήνας, μᾶς 
δίνει πάρα πολλὰ ἱστορικὰ στοιχεῖα γιὰ 
τὸν ἐλαιῶνα αὐτόν. Ἀναφέρει σχετικὰ 
ὅτι ὁ ἐλαιώνας αὐτός, ὣς τὶς ἀρχὲς τοῦ 
20ου αἰῶνα, λεγόταν καὶ Λόγγος. Ἡ ὅλη 
περιοχὴ ἦταν πυκνοφυτεμένη μὲ ἐληὲς 
καὶ ἄρχιζε ἀπὸ τὸν Πειραιᾶ καὶ τὸ Φά-
ληρο καὶ τρεπόταν πρὸς τὸν Ὑμηττό 
(Καισαριανή, Θεολόγο, Μονὴ Κυνηγοῦ), 
καταλάμβανε τὸ ἄνοιγμα μεταξὺ Ὑμηττοῦ 
καὶ Πεντέλης (ἀπὸ τὰ Μεσόγεια καὶ τὸν 
Γέρακα μέχρι τὴ Μονὴ Πεντέλης καὶ τὸν 
Κοκκιναρᾶ), ξεχυνόταν στοὺς πρόποδες 
τῆς Πάρνηθας, ἔφθανε στὸ Δαφνὶ καὶ 
κατέληγε στὴ θάλασσα, ἀπέναντι ἀπὸ τὴ 

Σαλαμῖνα. Χωριζόταν σὲ πολλὰ τμήματα, 
παίρνοντας τὸ ὄνομα τῆς κάθε περιοχῆς: 
Ἐλαιώνας Καισαριανῆς, Γέρακα, Πεντέ-
λης, Δαφνιοῦ καί «κυρίως Ἐλαιώνας ἢ 
κυρίως Λόγγος», ὅπως λεγόταν ἡ ἔκταση 
ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Ὁδὸ μέχρι τὸ Φάληρο ἀρι-
στερὰ καὶ ὁδοῦ Πειραιῶς δεξιά.

Ἐμεῖς σήμερα ὀνομάζουμε «Ἐλαιῶνα» 
ἕνα κομμάτι τοῦ κυρίως Ἐλαιῶνα, ἐκτά-
σεως 9.000 στρεμμάτων, ποὺ ἐντάσσεται 
στὰ διοικητικὰ ὅρια τῶν δήμων Ἀθηναί-
ων, Αἰγάλεω, Περιστερίου, Ταύρου καὶ 
Ἁγίου Ἰωάννου Ρέντη καὶ καταλαμβάνει 
κεντρικὴ περιοχὴ τοῦ οἰκιστικοῦ ἱστοῦ 
τῆς πρωτεύουσας.

Ὅπως ἀναφέρει ἀκόμη ἡ ὡς ἄνω συγ-
γραφεύς (2), ὁ ἐλαιώνας αὐτὸς ἀναπτύ-
χθηκε κατὰ τὰ χρόνια τῆς Τουρκοκρατίας 
ἀπὸ τοὺς Ἀθηναίους, μὲ τὴν ἀνοχὴ τῶν 
κατακτητῶν, ἀφοῦ αὐτοὶ ἐκαρποῦντο ἕνα 
μεγάλο τίμημα ἀπὸ τὴν παραγωγὴ τῶν 
Ἀθηναίων καλλιεργητῶν.

Ὁ ἀρχαῖος ἐλαιώνας τῆς Ἀττικῆς εἶχε 
καταστραφεῖ μετὰ ἀπὸ ἐπανειλημμένες 
ἐπιδρομὲς Ρωμαίων, Σαρακηνῶν, Σταυ-
ροφόρων καὶ ἄλλων ξένων κατακτητῶν 
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τῶν Ἀθηνῶν, οἱ ὁποῖοι λεηλάτησαν ὅ,τι 
καλὸ ὑπῆρχε στὴν πόλη, μὲ ἀποτέλε-
σμα ἡ Ἀθήνα νὰ περιπέσει σὲ μεγάλη 
παρακμή.

Κατὰ τὸν 16ο αἰῶνα καὶ στὴ συ-
νέχεια, ἀρκετοὶ ξένοι περιηγητὲς ἄρχι-
σαν νὰ ἐπισκέπτονται τὴν Ἀθήνα καὶ 
νὰ περιγράφουν στὰ κείμενά τους τὶς 
ἐντυπώσεις τους ἀπὸ τὶς περιοχὲς ποὺ 
ἐπισκέπτονταν. Ὅλοι ὅσοι ἔφθαναν 
στὴν Ἀθήνα, διασχίζοντας τὸ δάσος τῶν 
ἐλαιῶν ἀπὸ τὸν Πειραιᾶ, περιέγραφαν 
μὲ τὰ λαμπρότερα χαρακτηριστικὰ τὴν 
ὀμορφιὰ τοῦ τοπίου μὲ τὶς ἐληές. Ἀκόμη, 
οἱ ξένοι περιηγητὲς περιέγραφαν πῶς οἱ 
Ἀθηναῖοι ἐλαιοκτήμονες ἐπεξεργάζονταν 
τὸν καρπὸ τῆς ἐληᾶς, γιὰ νὰ παραλά-
βουν τὸ λάδι, καθὼς καὶ πῶς παραγόταν 
σαποῦνι ἀπὸ τὸ λάδι. Τὸ λάδι ἦταν τὸ 
κυριώτερο εἰσόδημα τῶν Ἀθηναίων τὴν 
ἐποχὴ ἐκείνη. Γινόταν ἐξαγωγὴ λαδιοῦ 
στὶς μεγάλες πόλεις τῆς Ὀθωμανικῆς 
Αὐτοκρατορίας.

Ἡ καλλιέργεια τῆς ἐληᾶς 
σήμερα

Σήμερα ἡ καλλιέργεια τῆς ἐληᾶς ἔχει 
ἐπεκταθεῖ καὶ σὲ ἄλλες χῶρες ἐκτὸς ἀπὸ 
τὶς μεσογειακές. Ἀναφέρεται ὅτι καλλι-
έργειες ἐληᾶς ἔχουν ἐπιτευχθεῖ σὲ χῶρες 
τῆς Ἀμερικῆς, ὅπως στὶς Η.Π.Α., τὸ Με-
ξικό, τὴν Ἀργεντινή, ἀλλὰ καὶ σὲ χῶρες 
ὅπως ἡ Αὐστραλία, ἡ Ν. Ἀφρικὴ καὶ ἡ 
Ἰαπωνία (3).

Ὑπολογίζεται ὅτι παγκοσμίως καλ-
λιεργοῦνται περὶ τὰ 800 ἑκατομμύρια 
ἐλαιόδενδρα. Ὅμως τὸ 80% καλλιεργεῖται 
στὴν Εὐρώπη, μὲ τὴν Ἱσπανία νὰ κατέχει 
τὴν πρώτη θέση μὲ τὸ 42% τοῦ συνο-
λικοῦ ἀριθμοῦ δένδρων, τὴν Ἰταλία τὴ 
δεύτερη θέση μὲ τὸ 24%, καὶ τὴν Ἑλλάδα 
τὴν τρίτη θέση μὲ τὸ 12%.

Ὅπως εἶναι γνωστό, ἡ ἐληὰ εἶναι 

ἀειθαλὲς δένδρο καὶ ἔχει ὁρισμένες κλι-
ματολογικὲς ἀπαιτήσεις. Δηλαδὴ θέλει 
εὔκρατο κλῖμα καὶ εὐδοκιμεῖ σὲ ὑψό-
μετρα κάτω τῶν 500-600 μέτρων. Στὴν 
Ἑλλάδα, ἡ ἐλαιοκαλλιέργεια συμβάλλει 
στὴν ἐθνικὴ οἰκονομία μὲ πολὺ μεγάλο 
ποσοστό. Σὲ περιοχὲς τῆς νοτίου καὶ νη-
σιωτικῆς Ἑλλάδος, ἀποτελεῖ τὴν κύρια 
πηγὴ εἰσοδήματος. Ἡ ἐληὰ εἶναι δένδρο 
μὲ σχετικὰ λίγες καλλιεργητικὲς ἀπαιτή-
σεις καὶ μπορεῖ νὰ ἀναπτυχθεῖ ἀκόμη καὶ 
σὲ ἐδάφη μικρῆς γονιμότητας. Ὑπολογί-
ζεται ὅτι στὴν Ἑλλάδα καλλιεργοῦνται 
100 ἑκατομμύρια ἐλαιοδένδρων, ἐκ τῶν 
ὁποίων τὸ 80% συγκροτοῦν κανονικοὺς 
ἐλαιῶνας.

Ἡ ἐληὰ ἀξιοποιεῖται ἀπὸ τὸν ἄνθρω-
πο γιὰ τὸν καρπό της κυρίως, εἴτε ὡς 
βρώσιμο, εἴτε ὡς ἐλαιόλαδο μετὰ ἀπὸ 
εἰδικὴ ἐπεξεργασία.

Οἱ βρώσιμες ἐλιὲς παρέχουν στὸν 
ἀνθρώπινο ὀργανισμὸ σημαντικὰ ὀφέλη, 
διότι εἶναι πηγὴ μονοακόρεστων λιπαρῶν 
ὀξέων, βιταμινῶν, τοκοφερολῶν καὶ φαι-
νολικῶν ἑνώσεων, ποὺ εἶναι ὀργανικὲς 
οὐσίες οἱ ὁποῖες προστατεύουν τὸν ὀργα-
νισμὸ ἀπὸ καρδιακὰ καὶ ἐγκεφαλικὰ νο-
σήματα καὶ ἀπὸ καρκίνους. Οἱ βρώσιμες 
ἐλιὲς περιέχουν ἀκόμη φυτικὲς ἶνες, οἱ 
ὁποῖες βοηθοῦν στὴν καλὴ λειτουργία 
τοῦ πεπτικοῦ συστήματος, ἔχουν ἀρκετὰ 
ἰχνοστοιχεῖα (σίδηρο, φωσφόρο, ἀσβέστιο, 
κάλιο) καὶ βιταμίνες Α καὶ Ε. Εἶναι δη-
λαδὴ σημαντικὴ πηγὴ θρεπτικῶν οὐσιῶν 
γιὰ τὸν ἀνθρώπινο ὀργανισμό.

Ἡ ἱερότης τοῦ ἐλαιολάδου  
στὴν Ὀρθόδοξη Λατρεία

Ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῶν χριστιανικῶν 
χρόνων, τὸ ἐλαιόλαδο ἀποτέλεσε ἱερὸ 
στοιχεῖο γιὰ τὴν Ἐκκλησία. Θεωρεῖται 
μέσον ἁγιασμοῦ καὶ μεταδόσεως τῆς Χά-
ριτος τοῦ Θεοῦ, ὅπως στὸ μυστήριο τοῦ 
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Εὐχελαίου, στὴν παρασκευὴ τοῦ Ἁγίου 
Μύρου, στὴ Βάπτιση, κατὰ τὴν ὁποίαν 
ἁγιάζεται ἐκτὸς τοῦ ὕδατος καὶ τὸ ἔλαιον, 
μὲ τὸ ὁποῖο ἀλείφεται ὅλο τὸ σῶμα τοῦ 
βρέφους καὶ στὸ τέλος χρίεται μὲ Ἅγιον 
Χρίσμα ( Ἅγιο Μύρο). Στὰ κανδήλια τῶν 
ἐκκλησιῶν καὶ τῶν σπιτιῶν, ἐμπρὸς ἀπὸ 
τὶς ἅγιες εἰκόνες, λάδι χρησιμοποιεῖται. 
Σὲ ἀρκετὲς ἀκόμη περιπτώσεις χρησιμο-
ποιεῖται τὸ λάδι ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία.

Ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ ἐδῶ ὅτι τὸ Ἅγιον 
Μύρον ἀπὸ τὸν 8ο αἰῶνα παρασκευάζε-
ται ἀποκλειστικὰ ἀπὸ τὸ Πατριαρχεῖο 
Κωνσταντινουπόλεως. Ἡ παρασκευή 
του (ἔψησις) γίνεται σὲ ἀκανόνιστα χρο-
νικὰ διαστήματα. Κατὰ τὴν παρασκευή 
του παρίστανται ὁ Πατριάρχης, πολλοὶ 
Ἀρχιερεῖς καὶ πλῆθος ἱερέων καὶ πιστῶν. 
Ἡ ὅλη τελετὴ ἀρχίζει τὴν Κυριακὴ τῶν 
Βαΐων, καὶ ἡ «ἔψησις» ὁλοκληρώνεται τὸ 
βράδυ τῆς Μ. Τετάρτης. Ἡ σύσταση τοῦ 
Ἁγίου Μύρου βασίζεται κυρίως στὸ ἐλαι-
όλαδο, στὸ ὁποῖο προστίθενται διάφορες 
ἀρωματικὲς οὐσίες ἀπὸ ἀρωματικὰ φυτὰ 
καὶ ἄλλα «μυριστικά», βασιζόμενα στὴν 
Παλαιὰ Διαθήκη, στὴν ὁποία ἀναφέρεται 
ὅτι ὁ Θεὸς ἔδωσε ἐντολὴ καὶ ὁδηγίες στὸν 
Μωυσῆ γιὰ τὴν παρασκευὴ μύρου.

Τὴ Μ. Πέμπτη, ἀφοῦ ἔχει τελειώσει 
ἡ ὅλη διαδικασία, μεταφέρεται τὸ Ἅγιον 

Μύρον εἰς τὸν Ἱ. Ναόν, κατὰ τὴ διάρκεια 
εἰδικῆς ἱερᾶς Ἀκολουθίας, μὲ τὴν πα-
ρουσία τοῦ Πατριάρχου, Ἀρχιερέων καὶ 
λοιπῶν κληρικῶν, καθὼς καὶ πλήθους 
πιστῶν. Τὸ Ἅγιον Μύρον παραλαμβάνεται 
ἀπὸ τὸ Πατριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλε-
ως ἀπὸ ὅλες τὸς Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες 
καὶ διαμοιράζεται εἰς ὅλους τοὺς ἱεροὺς 
ναοὺς ἀνὰ τὸν κόσμον.

Κατὰ τοὺς βυζαντινοὺς χρόνους (9ο 
ἕως 12ο αἰῶνα), μὲ τὸ Ἅγιον Μύρον ἐχρί-
οντο οἱ Αὐτοκράτορες ἀπὸ τὸν Πατριάρ-
χη Κωνσταντινουπόλεως. Ἀκόμη, Ἅγιον 
Μύρον χρησιμοποιεῖται κατὰ τὴν τελετὴν 
ἐγκαινίων νέου Ἱεροῦ Ναοῦ, καθὼς καὶ 
σὲ ἄλλες περιπτώσεις καθαγιάσεως.

Ἡ ἱερότης τοῦ ἐλαιολάδου 
στὴν Ἰουδαϊκὴ θρησκεία

Εἰς τὴν Παλαιὰν Διαθήκην, ἡ χρήση 
τοῦ ἐλαιολάδου σὲ διάφορες περιπτώσεις 
ὑποδεικνύεται ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν Θεό, ὁ 
Ὁποῖος δίδει ὁδηγίες γιὰ κάθε περίπτω-
ση χρήσεώς του. Εἰς τοὺς Ἰουδαίους, ἡ 
χρήση τοῦ ἐλαίου ἦταν γνωστὴ ἀπὸ τοὺς 
πρώτους ἱστορικοὺς χρόνους. Κατὰ τὴν 
Ἁγίαν Γραφήν, καὶ μόνη ἡ ὕπαρξη ἐλαίου 
σὲ κάθε οἰκογένεια ἐθεωρεῖτο ὡς εὐλογία 

Ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῶν χριστιανικῶν χρόνων, τὸ ἐλαιόλαδο 
ἀποτέλεσε ἱερὸ στοιχεῖο γιὰ τὴν Ἐκκλησία. Θεωρεῖται μέσον 

ἁγιασμοῦ καὶ μεταδόσεως τῆς Χάριτος τοῦ Θεοῦ, ὅπως 
στὸ μυστήριο τοῦ Εὐχελαίου, στὴν παρασκευὴ τοῦ Ἁγίου 

Μύρου, στὴ Βάπτιση, κατὰ τὴν ὁποίαν ἁγιάζεται ἐκτὸς τοῦ 
ὕδατος καὶ τὸ ἔλαιον, μὲ τὸ ὁποῖο ἀλείφεται ὅλο τὸ σῶμα 

τοῦ βρέφους καὶ στὸ τέλος χρίεται μὲ Ἅγιον Χρίσμα  
( Ἅγιο Μύρο). Στὰ κανδήλια τῶν ἐκκλησιῶν καὶ τῶν σπιτιῶν, 

ἐμπρὸς ἀπὸ τὶς ἅγιες εἰκόνες, λάδι χρησιμοποιεῖται. 
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Κυρίου. Τάδε λέγει τῷ Προφήτῃ Ἠλιοῦ 
Κύριος ὁ Θεὸς τοῦ Ἰσραήλ: «Ἡ ὑδρία τοῦ 
ἀλεύρου οὐκ ἐκλείψει καὶ ὁ καψάκης τοῦ 
ἐλαίου οὐκ ἐλαττονήσει ἕως ἡμέρας τοῦ 
δοῦναι Κύριον τὸν ὑετὸν ἐπὶ τῆς γῆς» 
(Γ΄ Βασιλ., κεφ. 17ο, 14) (5). Οἱ Ἰουδαῖοι 
χρησιμοποιοῦσαν τὸ λάδι στὸ φαγητό 
τους, γιὰ φωτισμὸ καὶ γιὰ καλλωπισμὸ 
τοῦ σώματος.

Εἰς τὴν Παλαιὰν Διαθήκην, στὸ Δευ-
τερονόμιον, κεφ. 8ο, 7, διαβάζουμε ὅτι, 
ὅταν ὁ Μωυσῆς ἔλαβε ἐντολὴν ἀπὸ τὸν 
Θεὸν νὰ πάρει τὸν Ἰουδαϊκὸν λαὸν ἀπὸ 
τὴν Αἴγυπτον καὶ νὰ τὸν ὁδηγήσει στὴ γῆ 
Χαναάν, μεταξὺ τῶν πολύτιμων ἀγαθῶν 
ποὺ θὰ εὕρισκαν ἐκεῖ ἦταν καὶ τὸ ἔλαιον: 
«Ὁ γὰρ Κύριος ὁ Θεός σου εἰσάξει σε 
εἰς γῆν ἀγαθὴν καὶ πολλήν, οὗ χείμαρροι 
ὑδάτων καὶ πηγαὶ ἀβύσσων ἐκπορευόμε-
ναι διὰ τῶν πεδίων καὶ διὰ τῶν ὀρέων. γῆ 
πυροῦ καὶ κριθῆς, ἄμπελοι, συκαί, ῥοαί, 
γῆ ἐλαίας ἐλαίου καὶ μέλιτος».

Τὸ ἐλαιόλαδο ἐχρησιμοποιεῖτο ἀπὸ 
τοὺς Ἰουδαίους καὶ γιὰ τὴν παρασκευὴν 
μύρου. Ὁ ἴδιος ὁ Θεὸς ἔδωσε τὴν ἐντολὴν 
στὸν Μωυσῆν λέγων: «Καὶ σὺ λαβὲ ἡδύ-
σματα, τὸ ἄνθος σμύρνης ἐκλεκτῆς πε-
ντακοσίους σίκλους καὶ κινναμώμου εὐώ-
δους τὸ ἥμισυ τούτου διακοσίους πεντή-
κοντα καὶ καλάμου εὐώδους διακοσίους 
πεντήκοντα καὶ ἴρεως πεντακοσίους 
σίκλους τοῦ ἁγίου καὶ ἔλαιον ἐξ ἐλαί-
ων εἲν καὶ ποιήσεις αὐτὸ ἔλαιον χρῖσμα 
ἅγιον, μύρον μυρεψικὸν τέχνῃ μυρεψοῦ. 
ἔλαιον χρῖσμα ἅγιον ἔσται. Καὶ χρίσεις ἐξ 
αὐτοῦ τὴν σκηνὴν τοῦ μαρτυρίου καὶ τὴν 
κιβωτὸν τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου καὶ 
πάντα τὰ σκεύη αὐτῆς καὶ τὴν λυχνία καὶ 
πάντα τὰ σκεύη αὐτῆς καὶ τὸ θυσιαστή-
ριον τοῦ θυμιάματος καὶ τὸ θυσιαστήριον 
τῶν ὁλοκαυτωμάτων καὶ πάντα αὐτοῦ 
τὰ σκεύη καὶ τὴν τράπεζαν καὶ πάντα 
τὰ σκεύη αὐτῆς καὶ τὸν λουτῆρα καὶ 
τὴν βάσιν αὐτοῦ καὶ ἁγιάσεις αὐτά, καὶ 
ἔσται ἅγια τῶν ἁγίων. πᾶς ὁ ἁπτόμενος 

αὐτῶν ἁγιασθήσεται. Καὶ Ἀαρὼν καὶ τοὺς 
υἱοὺς αὐτοῦ χρίσεις καὶ ἁγιάσεις αὐτοὺς 
ἱερατεύειν μοι. Καὶ τοῖς υἱοῖς Ἰσραὴλ λα-
λήσεις λέγων. Ἔλαιον ἄλειμμα χρίσεως 
ἅγιον ἔσται τοῦτο εἰς τὰς γενεὰς ὑμῶν» 
(Ἔξοδος, κεφ. Λ΄ 22-31). Εἰς τοὺς Ἰου-
δαίους ἡ βασιλεία ἐθεωρεῖτο ἱερωσύνη, 
δηλώνοντας ἔτσι ὅτι κάθε ἐξουσία προ-
έρχεται ἐκ Θεοῦ καὶ ὅσοι τὴν ἀσκοῦσαν 
ὤφειλαν νὰ ἔχουν ἱερὸ χαρακτῆρα.

Οἱ Ἰουδαῖοι χρησιμοποιοῦσαν ἐπίσης 
τὸ λάδι στὶς ἱερὲς λυχνίες. «Καὶ σὺ σύ-
νταξον τοῖς υἱοῖς Ἰσραὴλ καὶ λαβέτωσάν 
σοι ἔλαιον ἐξ ἐλαίων ἄτρυγον καθαρὸν 
κεκομμένον εἰς φῶς καῦσαι, ἵνα καίηται 
λύχνος διὰ παντός. Ἐν τῇ σκηνῇ τοῦ μαρ-
τυρίου ἔξωθεν τοῦ καταπετάσματος τοῦ 
ἐπὶ τῆς διαθήκης καύσει αὐτὸ Ἀαρὼν καὶ 
οἱ υἱοὶ αὐτοῦ ἀφ’ ἑσπέρας ἕως πρωὶ ἐνα-
ντίον Κυρίου» (Ἔξοδος, κεφ. ΚΖ΄ 20-21).

Ἀναφέρθηκαν λίγα ἀποσπάσματα 
ἀπὸ τὴν Παλαιὰν Διαθήκην, γιὰ νὰ το-
νισθεῖ ἡ ἱερότης τοῦ ἐλαιολάδου καὶ ἡ 
χρήση του, κατόπιν ἐντολῶν καὶ ὁδηγιῶν 
τοῦ ἴδιου τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸν Μωυσῆ, γιὰ 
τὴ λατρευτικὴ ὀργάνωση τῆς Ἰουδαϊκῆς 
θρησκείας.

Ἡ διατροφικὴ ἀξία  
τοῦ ἐλαιολάδου

Ἀπὸ τῶν ἀρχαιοτάτων χρόνων, ὁ 
ἄνθρωπος, ἀφ’ ὅτου γνώρισε τὴν καλ-
λιέργεια τῆς ἐληᾶς, ἐκτίμησε τὴν ἀξία 
τοῦ ἐλαιολάδου. Ὅπως ἀναφέρθηκε πιὸ 
πάνω, ἐκτιμήθηκε ἰδιαιτέρως ἡ ἱερότης 
του, στὸ ἐπίπεδο τῶν θρησκευτικῶν λει-
τουργιῶν, κυρίως τῆς Ἰουδαϊκῆς καὶ στὴ 
συνέχεια τῆς Χριστιανικῆς θρησκείας. 
Παράλληλα, ὅμως, ἐκτιμήθηκε καὶ ἡ δια-
τροφικὴ ἀξία τοῦ ἐλαιολάδου. Αὐτὴ ὀφεί-
λεται κυρίως στὰ μονοακόρεστα λιπαρὰ 
ὀξέα καὶ στὴν ὑψηλὴ ἀντιοξειδωτικὴ σύ-
στασή του. Ἡ περιεκτικότητα τοῦ λαδιοῦ 
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σὲ λιπαρὰ ὀξέα ἀνέρχεται σὲ πάνω ἀπὸ 
95%. Τὰ μονοακόρεστα δροῦν εὐνοϊκὰ 
στὴν πρόληψη τῆς ἀθηροσκληρώσεως 
καὶ τῶν καρδιαγγειακῶν ἀσθενειῶν, ὅπως 
εἶναι ἡ στεφανιαία νόσος. Ὅπως ἀνα-
φέρουν οἱ εἰδικοί, οἱ ἀντιοξειδωτικὲς 
οὐσίες ποὺ περιέχονται στὸ ἐλαιόλαδο, 
ὅπως εἶναι οἱ φακολικὲς ἑνώσεις, ἐπι-
δροῦν εὐνοϊκὰ στὴν πρόληψη καρδιοπα-
θειῶν καὶ ἀποτρεπτικὰ στὴν ἐμφάνιση 
καρκίνων. Τὸ ἐλαιόλαδο συντείνει στὴ 
μείωση τῆς «κακῆς» χοληστερόλης LDL 
στὸ αἷμα, χωρὶς νὰ ἐπηρεάζει τήν «καλή» 
χοληστερόλη HDL. Τὸ ἐλαιόλαδο ἐπιδρᾷ 
ἐπίσης εὐνοϊκὰ στὴ σωστὴ ἀνάπτυξη τοῦ 
ἐγκεφάλου, στὴν καλὴ λειτουργία τοῦ 
ἐντέρου καὶ τῆς καρδιᾶς κατὰ τὴ νεαρὴ 
ἡλικία, κατὰ τὴν ὁποία ἀναπτύσσεται ὁ 
ὀργανισμὸς τοῦ ἀνθρώπου.

Στὴ μεσογειακὴ διατροφή, ἡ ὁποία 
τὰ τελευταῖα χρόνια ἀναγνωρίζεται ὡς ἡ 
πλέον ἰσορροπημένη καὶ ὑγιεινὴ διατροφὴ 
γιὰ τὸν ἄνθρωπο, τὸν κυριώτερο ρόλο 
παίζει τὸ ἐλαιόλαδο, ὡς πηγὴ λιπαρῶν 
οὐσιῶν γιὰ τὸν ἀνθρώπινο ὀργανισμό. Συ-
γκριτικὲς μελέτες ἔχουν γίνει πάνω στὸ 
θέμα ἐμφανίσεως καρκίνων σὲ διάφορα 
ὄργανα τοῦ ἀνθρωπίνου σώματος, ὅπως 
καρκῖνος ἐντέρου, μαστοῦ, προστάτη, 
σὲ πληθυσμοὺς ἀνεπτυγμένων Δυτικῶν 
χωρῶν ὅπου καταναλώνονται σὲ μεγά-
λες ποσότητες ζωικὲς λιπαρὲς οὐσίες, σὲ 
σύγκριση μὲ πληθυσμοὺς Μεσογειακῶν 
χωρῶν ὅπου κύρια πηγὴ λιπαρῶν οὐσιῶν 
εἶναι τὸ ἐλαιόλαδο, καὶ τὰ ἀποτελέσμα-
τα τῶν μελετῶν αὐτῶν ἔδειξαν ὅτι ἡ με-
σογειακὴ διατροφὴ εἶναι ἡ κύρια αἰτία 
ποὺ ἀποτρέπει τὴν ἐμφάνιση ὁρισμένων 
καρκίνων στοὺς πληθυσμοὺς τῶν Μεσο-
γειακῶν χωρῶν.

Τὸ ἐλαιόλαδο, ἐκτὸς ἀπὸ τὴ μεγάλη 
περιεκτικότητα σὲ μονοακόρεστα λιπαρὰ 
ὀξέα μὲ τὶς πολλὲς εὐεργετικὲς ἐπιδρά-
σεις ἐπὶ τοῦ ἀνθρώπινου ὀργανισμοῦ, 
περιέχει ἀκόμη καὶ μεγάλο ἀριθμὸ συστα-

τικῶν ἐπίσης εὐεργετικῶν γιὰ τὸν ὀργα-
νισμό, ὅπως στερόλες, βιταμῖνες A, D, E, 
K, καθὼς καὶ ἀντιοξειδωτικὲς οὐσίες, μὲ 
ἀποτέλεσμα νὰ συγκροτεῖ ἕνα πολύτιμο 
ἀγαθὸ γιὰ τὸν ἄνθρωπο.

«Τὸ ἐλαιόλαδο εἶναι πηγὴ ζωὴς καὶ ἕνα 
ἐξαίσιο προϊὸν μέσα ἀπὸ τὸ θαυματουργὸ 
φαρμακεῖο τῆς φύσης». Εἶναι τὸ μέσον 
θεραπείας ἀσθενειῶν, συνδυαζόμενον μὲ 
πίστιν καὶ προσευχή, σύμφωνα μὲ τὰ ὅσα 
γράφει στὴν Ἐπιστολήν του, πρὸς τὸ τέ-
λος, ὁ Ἀπόστολος Ἰάκωβος ὁ ἀδελφόθε-
ος: «Ἀσθενεῖ τις ἐν ὑμῖν; προσκαλεσάσθω 
τοὺς πρεσβυτέρους τῆς ἐκκλησίας καὶ 
προσευξάσθωσαν ἐπ’ αὐτὸν ἀλείψαντες 
αὐτὸν ἐλαίῳ ἐν ὀνόματι τοῦ Κυρίου. καὶ 
ἡ εὐχὴ τῆς πίστεως σώσει τὸν κάμνοντα 
καὶ ἐγερεῖ αὐτὸν ὁ Κύριος» (Ἰακ., ε΄ 14-
15). Ἡ ἐπάλειψη μὲ λάδι ἐληᾶς μὲ σκοπὸ 
τὴ θεραπευτικὴ ἐνέργεια κυριαρχοῦσε καὶ 
κυριαρχεῖ στοὺς ὀρθόδοξους λαοὺς μὲ τὴ 
χρησιμοποίηση κυρίως ἐλαίου ἀπὸ τὰ καν-
δήλια τῶν ἐκκλησιῶν. Τὸ λάδι θεωρεῖται ὡς 
μέσον μεταφορᾶς τῆς εὐλογίας τοῦ Θεοῦ, 
καὶ ἡ ἐληά, ποὺ δίνει τὸ προϊὸν αὐτό, είναι 
τὸ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟ ΔΕΝΔΡΟ.
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Ἔχουν περάσει 6 περίπου 
χρόνια, ἀπὸ τότε ποὺ 
τὸ τελευταῖο διαστη-
μικὸ λεωφορεῖο ἐκτο-
ξεύθηκε στὸ Διάστημα, 

καὶ τώρα πλέον τοποθετήθηκε, ὡς τιμη-
μένος συνταξιοῦχος, στὸ Ἐθνικὸ Μουσεῖο 
Διαστημικῆς τῆς Οὐάσιγκτον, ἕνα ἀπὸ τὸν 
στόλο τῶν πέντε διαστημικῶν λεωφορεί-
ων, τὰ ὁποῖα τόσα πολλὰ προσέφεραν 
στὴν ἀνάπτυξη τῆς ἐπιστήμης καὶ τῆς 
τεχνολογίας τῆς ἀνθρωπότητας.

Τὸ διαστημικὸ λεωφορεῖο (STS =  
Space Transportation System, δηλαδή, Δι-
αστημικὸ Σύστημα Μεταφορῶν) ἦταν ἕνα 
ἐπανδρωμένο διαστημόπλοιο, ποὺ ἄρχισε 
νὰ ἐκτοξεύεται ἀπὸ τὴ NASA τὸ 1981, 
γιὰ νὰ περιφέρεται γύρω ἀπὸ τὴ Γῆ, καὶ 
ποὺ ἐπέστρεφε ἀνέπαφο, μὲ σκοπὸ νὰ 
χρησιμοποιηθεῖ ἐκ νέου. Ἐκτοξευόταν κα-
τακόρυφα μὲ δύο μεγάλους πυραύλους 
στερεῶν καυσίμων, ποὺ ἦταν προσδεμένοι 
στὸ κύριο σῶμα τοῦ διαστημοπλοίου, καὶ 
μὲ τρεῖς κύριους κινητῆρες ὑγρῶν καυσί-
μων. Οἱ κύριοι κινητῆρες τροφοδοτοῦνταν 
μὲ ὑγρὰ καύσιμα ὀξυγόνου - ὑδρογόνου 
ἀπὸ μιὰ ἐξωτερικὴ δεξαμενή, ἡ ὁποία 
ἀπορριπτόταν, ὅταν ἄδειαζε.

Πολλὰ χρόνια ἡ NASA ὀνειρευόταν 
ἕνα διαστημόπλοιο ποὺ θὰ λειτουργοῦσε 
στὴν οὐσία σὰν ἀεροπλάνο, τὸ ὁποῖο θὰ 
ἐπέστρεφε στὴ Γῆ, ἔχοντας ἄθικτους τοὺς 
κινητῆρές του καὶ τὰ πανάκριβα συστή-
ματα ἀντιθερμικῆς προστασίας του, ποὺ 
θὰ τὸ προστάτευαν κατὰ τὴν εἴσοδό του 
στὴν ἀτμόσφαιρα τῆς Γῆς.

Ἡ προσπάθεια αὐτὴ γέννησε τὸ δια-
στημικὸ λεωφορεῖο. Τὰ προβλήματα, ὅμως, 

ἦταν ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ πολὺ μεγάλα, 
ἤτοι:
1.  Τὸ θέμα τῶν καυσίμων. Τὸ ὑγρὸ ὀξυ-

γόνο καὶ ὑδρογόνο ποὺ ἐπελέγησαν 
κόστιζαν πολύ, καὶ ἐπιπλέον ὑπῆρχε 
κίνδυνος ἀνάφλεξής τους. Γιὰ νὰ ξε-
περαστεῖ αὐτὸς ὁ κίνδυνος, οἱ δεξα-
μενὲς καυσίμων τοποθετήθηκαν στὸ 
ἐξωτερικὸ μέρος τοῦ πυραύλου καὶ 
σχεδιάστηκαν ἔτσι, ὥστε νὰ ἀπορρί-
πτονται κατὰ τὴ διάρκεια τῆς πτήσης.

2.  Τὸ διαστημόπλοιο ἔπρεπε νὰ λειτουρ-
γεῖ καὶ σὰν ἀνεμόπτερο, ἀφοῦ δὲν 
μποροῦσε νὰ κινεῖται μὲ κοινοὺς κι-
νητῆρες κατὰ τὴ διάρκεια τῆς πτήσης 
ἐπιστροφῆς του.

3.  Ἔπρεπε νὰ ἔχει μέγιστη ἀνθεκτικότη-
τα, ἀφοῦ, σύμφωνα μὲ τὸν σχεδιασμό, 
τὸ διαστημικὸ λεωφορεῖο θὰ ἔπρεπε 
νὰ πετάξει τοὐλάχιστον 100 φορές, 
χωρὶς σημαντικὲς ἀλλαγές, ἐπισκευὲς 
ἢ ἀντικαταστάσεις κομματιῶν του.
Ἂς σημειωθεῖ ὅτι διαστημικὸ λεωφο-

ρεῖο μὲ τὸ ὄνομα «Μπουράν» (“Buran”) 
ἐκτόξευσε μόνο γιὰ μία φορὰ καὶ ἡ πρώην 
Σοβιετικὴ Ἕνωση τὸ 1988 σὲ μὴ ἐπανδρω-
μένη πτήση, ἀλλὰ αὐτὸ λόγῳ οἰκονομικῶν 
δυσκολιῶν δὲν ξαναπέταξε.

Ἡ συγκρότηση  
τοῦ διαστημικοῦ λεωφορείου

Τὸ διαστημικὸ λεωφορεῖο τῆς NASA 
περιλάμβανε 53 κύρια συστήματα, 560 χι-
λιόμετρα καλωδιώσεων, 2.500 διακόπτες, 
ὠφέλιμο φορτίο 14.500-29.484 κιλῶν, πυ-
ραυλοκινητῆρες ἰσχύος 48,2 ἑκατομμυρίων 
ἵππων. Ἀποτελεῖτο ἀπὸ τέσσερα βασικὰ 
μέρη: τὸ κυρίως σκάφος, τοὺς δύο βοη-

ΤΑ ΔΙΑΣΤῆΜΙΚΑ ΛΕΩΦΌΡΕΙΑ 
ῆ 30ΧΡΌΝῆ ΜΕΓΑΛῆ ΠΡΌΣΦΌΡΑ ΤΌὐΣ  

ΣΤῆΝ ΕΠΙΣΤῆΜῆ ΚΑΙ ΤῆΝ ΤΕΧΝΌΛΌΓΙΑ (1981-2011)
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δωτής, καὶ τὸ ὑγρὸ ὑδρογόνο ἡ καύσιμη 
ὕλη. Οἱ τρεῖς αὐτοί, ὅμως, κινητῆρες, παρὰ 
τὴ μεγάλη ἰσχύ τους, δὲν ἦταν ἀρκετοί, 
γιὰ νὰ δώσουν στὸ σκάφος τὴν ταχύτητα 
ποὺ ἀπαιτεῖτο, γιὰ νὰ τεθεῖ σὲ τροχιά. Γι’ 
αὐτὸ χρησιμοποιοῦνταν δύο ἐξωτερικοὶ 
βοηθητικοὶ πύραυλοι στερεῶν καυσίμων, 
πυροδοτοῦνταν ἐπὶ τοῦ ἐδάφους, ἐπιτά-
χυναν τὸ ὅλο σύστημα τοῦ Διαστημικοῦ 
Λεωφορείου κατὰ τὴν πρώτη φάση τῆς 
πτήσης, δηλαδὴ τὴν ἐκτόξευση, καὶ κα-
θοδηγοῦσαν τὸ ὄχημα γιὰ τὴν ἄνοδό του 
πρὸς τὰ ὅρια τῆς ἀτμόσφαιρας.

Τὸ ἰδιαίτερο χαρακτηριστικὸ τοῦ Δια-
στημικοῦ Λεωφορείου, ἀλλὰ ταὐτόχρονα 
καὶ τὸ μεγάλο πλεονέκτημά του, ἦταν ἡ 
δυνατότητα ἐπαναχρησιμοποίησής του μέ-
χρι καὶ 100 φορές, ὅπως ἐλέχθη, γεγονὸς 
ποὺ ἔριχνε τὸ κόστος τῶν διαστημικῶν 
πτήσεων σὲ πολὺ χαμηλὰ ἐπίπεδα. Αὐτὸ 
ἐξασφαλιζόταν μὲ τὴν εἰδικὴ προστατευ-
τικὴ ἐπένδυσή του, ἡ ὁποία τὸ προφύ-
λασσε ἀπὸ τὴν ὑπερθέρμανση ποὺ ἀνα-
πτυσσόταν ἐξαιτίας τῶν τριβῶν μὲ τὸν 
ἀέρα κατὰ τὴν ἔξοδό του καὶ τὴν εἴσοδό 
του στὴν ἀτμόσφαιρα τῆς Γῆς. Τὸ τροχι-
ακὸ σκάφος, τοῦ ὁποίου τὰ περισσότερα 
κατασκευαστικὰ στοιχεῖα ἦταν ἀπὸ συμ-
βατικὸ κρᾶμα ἀλουμινίου, ἀποτελεῖτο ἀπὸ 
τὰ ἑξῆς βασικὰ τμήματα: τὸ ἐμπρόσθιο 
τμῆμα τῆς ἀτράκτου, τὸ κεντρικὸ τμῆμα, 
τὸ ὀπίσθιο τμῆμα, τὶς πτέρυγες καὶ τὸ 
σύστημα προσγείωσης.

Οἱ ἐνισχυτικοὶ πύραυλοι μποροῦσαν 

θητικοὺς πυραυλοκινητῆρες στερεῶν καυ-
σίμων καὶ τὴν ἐξωτερικὴ δεξαμενὴ ὑγρῶν 
καυσίμων. Ἔμπαινε σὲ γήινη τροχιὰ καὶ 
μετέφερε στὸ Διάστημα ἀπὸ δύο ἢ τρεῖς 
στὴν ἀρχὴ μέχρι καὶ ἑπτὰ ἀστροναῦτες 
ἀργότερα, ἂν καὶ σὲ ἔκτακτες περιπτώσεις 
οἱ ἐπιβαίνοντες μποροῦσαν νὰ αὐξηθοῦν 
σὲ ἐννέα συνολικὰ ἄτομα. Ἀκόμη, δεχό-
ταν ὠφέλιμα φορτία βάρους 14,5-30 τόνων 
σὲ χαμηλὴ τροχιὰ καὶ ἦταν σὲ θέση νὰ 
προσγειωθεῖ ξανὰ στὴ Γῆ μὲ φορτίο 14 
τόνων περίπου. Τὰ φορτία αὐτά (τεχνητοὶ 
δορυφόροι, διαστημικὰ ἐργαστήρια κτλ.) 
ἐγκλείονταν στὸ εὐρύχωρο κύτος του. Τὸ 
σκάφος ἦταν ἐφοδιασμένο μὲ πτέρυγες 
σχήματος δέλτα, οἱ ὁποῖες τοῦ προσέδιδαν 
ὄψη ἀεροσκάφους μᾶλλον, παρὰ διαστη-
μοπλοίου. Τὸ μέγεθός του ἦταν ἐλάχιστα 
μεγαλύτερο ἀπὸ αὐτὸ ἑνὸς DC-9, ἐνῷ τὸ 
ἀπόβαρό του ἀνερχόταν σὲ 68,2 τόνους 
περίπου. Εἶχε μῆκος 37 μέτρα καὶ ἐκπέ-
τασμα πτερύγων 24 μέτρα. Τὸ τροχιακὸ 
σκάφος στερεωνόταν πάνω στὴ δεξαμενὴ 
ὑγρῶν καυσίμων μὲ τρεῖς συνδέσμους, 
ὅπως ἄλλωστε καὶ οἱ δύο ἐπιταχυντικοὶ 
πυραυλοκινητῆρες στερεῶν καυσίμων, 
ἀποτελώντας τὸ συνολικὸ συγκρότημα τοῦ 
διαστημικοῦ λεωφορείου, τὸ μικτὸ βάρος 
τοῦ ὁποίου εἶναι 2.000 τόνοι.

Τὸ τροχιακὸ σκάφος ἦταν ἐφοδιασμένο 
μὲ ἕνα σύστημα τριῶν πυραυλοκινητήρων 
μὲ κρυογόνο καύσιμο, ποὺ χρησιμοποιοῦν 
ὡς προωθητικὸ ὑγρὸ ὀξυγόνο καὶ ὑγρὸ 
ὑδρογόνο. Τὸ ὑγρὸ ὀξυγόνο εἶναι ὁ ὀξει-

Τὸ ἰδιαίτερο χαρακτηριστικὸ τοῦ Διαστημικοῦ Λεωφορείου, ἀλλὰ 
ταὐτόχρονα καὶ τὸ μεγάλο πλεονέκτημά του, ἦταν ἡ δυνατότητα 
ἐπαναχρησιμοποίησής του μέχρι καὶ 100 φορές, ὅπως ἐλέχθη, 

γεγονὸς ποὺ ἔριχνε τὸ κόστος τῶν διαστημικῶν πτήσεων σὲ πολὺ 
χαμηλὰ ἐπίπεδα. Αὐτὸ ἐξασφαλιζόταν μὲ τὴν εἰδικὴ προστατευ-
τικὴ ἐπένδυσή του, ἡ ὁποία τὸ προφύλασσε ἀπὸ τὴν ὑπερθέρ-

μανση ποὺ ἀναπτυσσόταν ἐξαιτίας τῶν τριβῶν μὲ τὸν ἀέρα κατὰ 
τὴν ἔξοδό του καὶ τὴν εἴσοδό του στὴν ἀτμόσφαιρα τῆς Γῆς. 
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νὰ περισυλλεγοῦν καὶ νὰ ἐπαναχρησιμο-
ποιηθοῦν. Ἔτσι ἐπιτυγχανόταν σημαντικὴ 
οἰκονομία, σὲ σχέση μὲ τὶς συνηθισμένες 
διαστημικὲς πτήσεις, ὅπου τὰ ὀχήματα 
ἐκτόξευσης χρησιμεύουν γιὰ μία μόνο 
πτήση.

Τὸ κεντρικὸ τμῆμα τοῦ τροχιακοῦ μέ-
ρους περιεῖχε τὸν χῶρο τοῦ φορτίου (κύ-
τος), ὅπου βρίσκονταν δορυφόροι ποὺ θὰ 
ἐτίθεντο σὲ τροχιὰ καὶ ἄλλα ὑλικὰ ποὺ 
μεταφέρονταν στὸ Διάστημα.

Ἡ ἔναρξη τοῦ μεγαλεπήβολου  
προγράμματος

Ὁ προγραμματισμὸς τοῦ διαστημικοῦ 
λεωφορείου ἄρχισε ἀπὸ τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 
1971, ὁπότε ἀνέλαβε διευθυντὴς τῆς NASA 
ὁ Τζαίημς Φλέτσερ (James Fletcher), ὁ 
ὁποῖος εἰσηγήθηκε σχετικὰ στὸν πρόεδρο 
Ρίτσαρντ Νίξον, καὶ ἐκεῖνος ἐνέκρινε τὰ 
σχέδιά του στὶς 5 Ἰανουαρίου 1972. Λίγο 
ἀργότερα, συνεργάσθηκαν στὸ πρόγραμμα 
αὐτὸ ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση καὶ ὁ Καναδᾶς. 
Ἡ ESA (European Space Agency) ἀνέλαβε 
νὰ κατασκευάσει τὸ διαστημικὸ ἐργαστή-
ριο «Σπέισλαμπ» (“Spacelab” = Spacelab 
Life Sciences ἤ “SLS”) ποὺ θὰ τοποθετεῖτο 
στὸν χώρο φορτίου τοῦ διαστημικοῦ λεω-
φορείου καὶ θὰ ἐπέτρεπε στοὺς ἐπιστή-
μονες νὰ ἐργάζονται σὲ γήινες συνθῆκες 
(ἐκτὸς ἀπὸ τὴ βαρύτητα), χωρὶς νὰ φοροῦν 
διαστημικὲς στολές. Τὸ 1975, ὁ Καναδᾶς 
ἀνέλαβε νὰ κατασκευάσει μηχανικὸ βρα-
χίονα (χέρι-ρομπότ), ποὺ χρησιμοποιεῖτο, 
γιὰ νὰ συλλαμβάνει δορυφόρους καὶ κάθε 
ἄλλο ἀντικείμενο ποὺ ἦταν σὲ τροχιὰ καὶ 
νὰ τὸ φέρνει μέσα στὸν χῶρο φορτίου τοῦ 
διαστημικοῦ λεωφορείου.

Ἡ πρώτη δοκιμὴ ἔγινε στὶς 12 Αὐγού-
στου 1977, ὁπότε ἔκανε τὴν παρθενική του 
πτήση τὸ κοντόχοντρο “Enterprise”, ποὺ 
ἀποτελοῦσε πρόπλασμα διαστημικοῦ λεω-
φορείου. Τὸ διαστημικὸ αὐτὸ ὄχημα ἀρχικὰ 
μεταφέρθηκε στὴν πλάτη ἑνὸς γιγαντιαί-
ου Μπόινγκ, καὶ ὕστερα ἀποκολλήθηκε 

ἀπὸ αὐτό, πέταξε στὸ Διάστημα καί, ὅταν 
ἐκτέλεσε τὴν ἀποστολή του, ἐπέστρεψε 
στὴ Γῆ.

Οἱ ἀρχικὲς πέντε πτήσεις τοῦ διαστη-
μικοῦ λεωφορείου, μὲ τὸν τρόπο αὐτό, 
ἔγιναν χωρὶς πλήρωμα, ἐνῷ στὶς ἑπόμενες 
τρεῖς ἀστροναῦτες χειρίστηκαν τὰ συστή-
ματα ἐλέγχου. Κατὰ τὴ διάρκεια τῶν ὀκτὼ 
αὐτῶν πτήσεων, τὸ διαστημόπλοιο παρέ-
μεινε προσδεμένο στὴ ράχη ἑνὸς γιγάντιου 
“Boeing 747”, ποὺ τὸ μετέφερε. Οἱ δοκιμὲς 
συνεχίστηκαν καὶ κατὰ τὴ διάρκεια τῶν 
ἑπόμενων πέντε πτήσεων, ὁπότε τὸ δια-
στημικὸ σκάφος ἀποκολλήθηκε ἀπὸ τὸ 
Μπόινγκ καὶ ὁδηγούμενο ἀπὸ τοὺς ἀστρο-
ναῦτες προσγειώθηκε ὁμαλὰ στὴ Γῆ. Στὰ 
τέλη τοῦ 1981, τὸ διαστημικὸ λεωφορεῖο 
ἦταν ἕτοιμο νὰ ὁδηγήσει τὸν ἄνθρωπο σὲ 
νέες διαστημικὲς ἀποστολές.

Πρὶν ἐκτοξευθεῖ, ὅμως, ὑποβαλλόταν 
σὲ λεπτομερεῖς δοκιμές, γιὰ νὰ διαπιστω-
θεῖ ὅτι ἀντέχει στὶς μεγάλες ἐπιταχύνσεις 
καὶ θερμοκρασίες. Ἐπίσης, γινόταν δοκιμὴ 
τῶν συστημάτων προωθήσεως αὐτοῦ, γιὰ 
τὴν ἐπίλυση διαφόρων προβλημάτων ποὺ 
τυχὸν θὰ παρουσιάζονταν, δοκιμὲς ἠλε-
κτρονικοῦ ἐξοπλισμοῦ, δοκιμὲς προσέγ-
γισης καὶ προσγείωσης κτλ.

Μέχρι τὶς 28 Ἰανουαρίου 1987, ὁπότε 
συνέβη τὸ δυστύχημα μὲ τό “Challenger” 
–ποὺ θὰ δοῦμε στὴ συνέχεια–, τὰ τρία 
διαστημικὰ λεωφορεῖα “Columbia”, 
“Challenger”, “Discovery”, ποὺ ἦταν τότε 
σὲ χρήση, εἶχαν μεταφέρει στὸ Διάστημα 
132 ἀστροναῦτες, οἱ ὁποῖοι εἶχαν τριπλῆ 
ἀποστολή:
1.  Τὴν τοποθέτηση τεχνητῶν ἐπιστημο-

νικῶν καὶ ἄλλων δορυφόρων σὲ περι-
γήινη ἢ διαπλανητικὴ τροχιά.

2.  Τὴ δημιουργία τοῦ Διεθνοῦς Διαστη-
μικοῦ Σταθμοῦ, καί

3.  Τὴν ἀπόκτηση ἐμπειρίας γιὰ τὸ χρο-
νικὸ διάστημα ποὺ ἀντέχει ὁ ἀνθρώ-
πινος ὀργανισμὸς ἔξω ἀπὸ τὸ πεδίο 
τῆς γήινης βαρύτητας.
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Ἀπὸ δὲ τὸ 1982 μέχρι τὸ 2003, ποὺ συ-
νέβη τὸ δεύτερο ἀτύχημα μὲ τό “Columbia” 
–γιὰ τὸ ὁποῖο θὰ μιλήσουμε πιὸ κάτω–, 
πραγματοποιήθηκαν πάνω ἀπὸ 100 ἐπιτυ-
χεῖς ἀποστολὲς διαστημικῶν λεωφορείων, 
κατὰ τὴ διάρκεια τῶν ὁποίων οἱ ἀστρο-
ναῦτες βελτίωσαν τὶς δεξιότητές τους. 
Περίπου 400 ἄτομα μπῆκαν τότε μέσα 
σὲ διαστημικὰ λεωφορεῖα, συμπεριλαμ-
βανομένων γιατρῶν, πιλότων, μηχανικῶν, 
ἀστροφυσικῶν, πολιτικῶν κτλ. ἐπιστημό-
νων.

Δοκιμὲς πρὶν ἀπὸ τὴν ἐκτόξευση
1.  Δυναμικὲς δοκιμές: Ἡ δυναμικὴ ἀντα-

πόκριση ὁλόκληρου τοῦ συστήματος 
τοῦ διαστημικοῦ λεωφορείου (διαστη-
μόπλοιο, ἐξωτερικὴ δεξαμενὴ καυσί-
μων, βοηθητικοὶ προωθητικοὶ πύραυ-
λοι) μελετᾶται γιὰ διάφορες καταστά-
σεις πτήσεως (ἐκτόξευση, ἀπόρριψη 
βοηθητικῶν πυραύλων καὶ δεξαμενῆς 
καυσίμων, τοποθέτηση σὲ τροχιά) μὲ 
τὴ βοήθεια ἐξωτερικῶν συσκευῶν διε-
γέρσεως. Οἱ συσκευὲς αὐτὲς τροφοδο-
τοῦνται ἀπὸ ἐνισχυτὲς σὰν κι αὐτοὺς 
ποὺ χρησιμοποιοῦνται σὲ συνηθισμένα 
στερεοφωνικὰ συγκροτήματα.

 Ἄλλες δοκιμὲς περιλάμβαναν μελέ-
τη τῶν κραδασμῶν μὲ ἀνάρτηση τοῦ 
λεωφορείου ἀπὸ ἕνα σύστημα συρ-
ματόσχοινων καὶ ἀερόσακων, καθὼς 
καὶ μὲ τὴ στήριξή του πάνω σὲ ἕνα 
τεράστιο σύστημα ὑδραυλικῶν γρύλων. 
Στὶς δοκιμὲς αὐτὲς περιλαμβανόταν 
καὶ μελέτη ὁλόκληρου τοῦ συστήμα-
τος μὲ γεμᾶτες τὶς δεξαμενὲς καυσίμων 
(συνολικοῦ βάρους 1,8 ἑκατομμυρίων 
κιλῶν περίπου). Τὰ συστήματα δο-
κιμῶν προῆλθαν ἀπὸ μετατροπὲς τῶν 
συστημάτων ποὺ εἶχαν χρησιμοποιηθεῖ 
στὶς ἀντίστοιχες δοκιμὲς τῶν διαστη-
μοπλοίων «Ἀπόλλων» γιὰ μετάβαση 
στὴ Σελήνη τὸ 1969.

2.  Δοκιμὲς συστημάτων προωθήσεως: 

Οἱ κινητῆρες τοῦ διαστημικοῦ λεω-
φορείου δοκιμάζονταν πολλὲς φορές 
(πάνω ἀπὸ 25), πρὶν τοποθετηθοῦν 
στὸ ὄχημα. Οἱ δοκιμὲς ἀποσκοποῦσαν 
στὴν ἐπίλυση διαφόρων προβλημάτων, 
ὅπως: βελτίωση τῆς ἀνθεκτικότητας 
τῶν στροβίλων, προσδιορισμὸς τῆς 
κοπώσεως τῶν πτερυγίων τῶν στρο-
βίλων, ἐξάλειψη τοῦ κινδύνου διαβρώ-
σεως τῶν ἐξαρτημάτων στὰ συστήματα 
παροχῆς ὀξυγόνου καὶ προσδιορισμὸς 
τῶν καταπονήσεων σὲ κρίσιμους ἀγω-
γοὺς τοῦ κινητῆρα καὶ στὰ συστήματα 
ἐκχύσεως τοῦ ὀξειδωτικοῦ. Ὁλόκληρο 
τὸ συγκρότημα τῶν κινητήρων δοκι-
μαζόταν στὴ συνέχεια πολλὲς φορές 
(πάνω ἀπὸ 12), μὲ διαφορετικὴ πα-
ροχὴ καυσίμου κάθε φορά. Οἱ δοκιμὲς 
τῶν βοηθητικῶν προωθητικῶν πυραύ-
λων στερεῶν καυσίμων περιλάμβαναν 
ἀρκετὲς πυροδοτήσεις στὸ ἔδαφος (πε-
ρίπου 7). Κατὰ τὶς πυροδοτήσεις αὐτὲς 
ἐλεγχόταν ἡ ἀεροδυναμικὴ ἀπόδοση 
τοῦ συστήματος πυροδοτήσεως καὶ 
τοῦ ἀκροφυσίου, ἡ δομικὴ συνοχὴ τοῦ 
περιβλήματος καὶ τοῦ ἀκροφυσίου, ἡ 
ἐσωτερικὴ μόνωση, ἡ δυναμικότητα 
ἐπαναχρησιμοποιήσεως τοῦ περιβλή-
ματος, ἀκροφυσίου καὶ ἀναφελκτῆρα 
κ.ἄ.

 Ἐξάλλου, οἱ δοκιμὲς τῆς ἐξωτερικῆς 
δεξαμενῆς καυσίμων περιλάμβαναν 
δοκιμὲς δυναμικῆς ἀντοχῆς, δοκιμὲς 
προωθήσεως καὶ ἀρκετὲς δοκιμὲς κρα-
δασμῶν.

3.  Δοκιμὲς ἠλεκτρονικοῦ ἐξοπλισμοῦ: Στὰ 
πλαίσια τῶν δοκιμῶν ἠλεκτρονικῶν 
συστημάτων ἐπαληθευόταν ἡ δυνα-
τότητα ἐπικοινωνίας μέσῳ δορυφό-
ρων ἐντοπισμοῦ καὶ ἀναμεταδόσεως 
στοιχείων. Γίνονταν ἐπίσης δοκιμὲς 
τῶν ἠλεκτρονικῶν συστημάτων τῶν 
ἀεροσκαφῶν ποὺ χρησιμοποιοῦσε τὸ 
διαστημικὸ λεωφορεῖο κατὰ τὴν ἐπά-
νοδό του στὴ Γῆ. Οἱ δοκιμὲς αὐτὲς 
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περιλάμβαναν δοκιμὲς ἀεροδυναμικῶν 
ἐπιφανειῶν ἐλέγχου (πηδάλια ἀνόδου-
καθόδου, κλίσεως, διευθύνσεως) τῶν 
συστημάτων ἐλέγχου κινητήρων μὲ 
προσομοιωτές.

4.  Ἄλλες δοκιμές: Αὐτὲς περιλάμβαναν 
διάφορες δοκιμὲς αὐτόματων ἠλε-
κτρονικῶν συστημάτων, ἠλεκτρονικῶν 
ὑπολογιστῶν ἐλέγχου, ὑδραυλικῶν συ-
στημάτων, ὑποσυστημάτων ἐλέγχου 
πτήσεως, συστημάτων ἐλέγχου θερμο-
κρασίας καί, τέλος, ἔλεγχο συστήμα-
τος ὑπὸ συνθῆκες κενοῦ, ψύχους καὶ 
θερμότητος.
Ἐπίσης, γίνονταν δοκιμὲς προσεγγίσε-

ως τοῦ διαστημικοῦ λεωφορείου σὲ μικρὰ 
καὶ μεγάλα ὕψη μέσα στὴν ἀτμόσφαιρα. 
Σὲ αὐτὲς δοκιμάζονταν συστήματα τοῦ 
διαστημοπλοίου, ἐνῷ αὐτό «πετοῦσε» 
στερεωμένο πάνω σὲ ἕνα τροποποιημένο 
“Boeing 747”, τόσο χωρὶς πλήρωμα, ὅσο 
καὶ ἐπανδρωμένο.

Κατὰ τὴν πρώτη πτήση τοῦ διαστη-
μικοῦ λεωφορείου “Columbia”, ποὺ ἔγινε 
στὶς 12 Ἀπριλίου 1981, ἀλλὰ καὶ κατὰ τὶς 
ἑπόμενες, συγκεντρώνονταν μὲ αὐτόματες 
διατάξεις καταγραφῆς στοιχείων γιὰ τὴν 
ἀεροδυναμικὴ ἀπόδοση τοῦ διαστημοπλοί-
ου κατὰ τὶς διάφορες φάσεις τοῦ ταξιδιοῦ 
(ἐκτόξευση, κίνηση σὲ τροχιά, ἐπανείσοδος 
στὴν ἀτμόσφαιρα, προσγείωση), στοιχεῖα 

γιὰ τὶς θερμοκρασίες ποὺ ἀναπτύχθηκαν 
στὰ διάφορα σημεῖα τοῦ ὀχήματος, δεδο-
μένα γιὰ τὴ λειτουργία τῶν κινητήρων κ.ἄ.

Ἀμέσως μετὰ τὴν προσγείωση, τὸ σκά-
φος ζυγιζόταν, προσδιοριζόταν τὸ κέντρο 
βάρους του καὶ ἐλεγχόταν ἐξονυχιστικά, 
γιὰ τὸν ἐντοπισμὸ ἐπιφανειακῶν ρηγμα-
τώσεων καὶ ἄλλων ἀστοχιῶν.

Ἡ ἐκτόξευση  
τοῦ διαστημικοῦ λεωφορείου

Τὸ διαστημικὸ λεωφορεῖο ἐκτοξευόταν 
σὲ τροχιὰ ἀκριβῶς ὅπως ἕνας πύραυλος, 
μεταφέροντας πλήρωμα καὶ δορυφόρους. 
Τὸ τμῆμα ποὺ ἔμπαινε σὲ τροχιὰ εἶχε πυ-
ραυλοκινητῆρες ποὺ τροφοδοτοῦνταν ἀπὸ 
μιὰ ἐξωτερικὴ δεξαμενὴ καυσίμου. Εἶχε 
ἀκόμη δύο ἐνισχυτικοὺς κινητῆρες, γιὰ νὰ 
τοῦ δώσουν ἀρκετὴ ὤθηση, ὥστε νὰ φθά-
σει στὸ ἀπαιτούμενο ὕψος τῆς τροχιᾶς.

Τὸ πλήρωμα ἐπιβιβαζόταν δύο ὧρες 
πρὶν τὴν ἐκτόξευση, γιὰ νὰ ἐλέγχξει τὰ 
ὄργανα. Μετὰ ἀπὸ 3 σχεδὸν λεπτὰ ἀπὸ 
τὴ στιγμὴ τῆς ἐκτόξευσης, οἱ ἐνισχυτικοὶ 
κινητῆρες στερεοῦ καυσίμου ἐξαντλοῦνταν, 
καὶ μικρὰ ἐκρηκτικὰ προκαλοῦσαν τὸν 
ἀποχωρισμό τους ἀπὸ τὸ κύριο σῶμα καὶ 
ἔπεφταν μὲ ἀλεξίπτωτο στὴ θάλασσα, 
ὅπου γινόταν περισυλλογή τους, γιὰ νὰ 
ξαναχρησιμοποιηθοῦν. Ὁ κύριος κινητή-
ρας σταματοῦσε νὰ λειτουργεῖ σὲ ὕψος 

Εἰκόνα 1: Πάνω σὲ ἕνα “Boeing-747” ἔγιναν οἱ δοκιμαστικὲς πτήσεις τοῦ διαστημικοῦ λεωφορείου.
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115 χιλιομέτρων, καὶ τὸ ἐξωτερικὸ δοχεῖο 
καυσίμων ἀπορριπτόταν καὶ καιγόταν 
ξαναμπαίνοντας στὴν ἀτμόσφαιρα, τὰ δὲ 
ἐναπομένοντα θραύσματα ἔπεφταν στὴ 
θάλασσα. Ὕστερα τὸ λεωφορεῖο ἔπαιρνε 
τὴν κανονικὴ κυκλικὴ τροχιά του καὶ πε-
ριφερόταν γύρω ἀπὸ τὴ Γῆ μὲ ταχύτητα 
28.160 χιλιόμετρα τὴν ὥρα.

Τὸ διαστημικὸ λεωφορεῖο “Columbia”
Τό “Columbia” ἦταν τὸ πρῶτο καὶ μο-

ναδικὸ διαστημικὸ λεωφορεῖο ποὺ πραγ-
ματοποίησε τὶς πρῶτες ἕξι ἐπιτυχημένες 
διαστημικὲς πτήσεις ἀπὸ τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 
1981 μέχρι καὶ τὸν Νοέμβριο τοῦ 1983.

Τὸ ὄνομα “Columbia” δόθηκε πρὸς 
τιμὴν τοῦ ὁμώνυμου πλοιαρίου ποὺ διέσχι-
σε πάνω ἀπὸ 1000 μίλια στὸν ποταμὸ Κο-
λούμπια (ὁ ὁποῖος ὀνομάστηκε ἔτσι πρὸς 
τιμὴν τοῦ πλοιαρίου ποὺ τὸν διέσχισε), καὶ 
ἔτσι ἀνακαλύφθηκε ἡ σημερινὴ Βρετανικὴ 
Κολομβία τοῦ Καναδᾶ. Τό “Columbia” ἦταν 
ἐπίσης τὸ πρῶτο ἀμερικανικὸ πλοῖο ποὺ 
μετέφερε δέρματα στὴν ἄλλη μεριὰ τοῦ 
πλανήτη, στὴν Κίνα.

Ἡ πρώτη πτήση (“STS-1”) τοῦ δια-
στημικοῦ λεωφορείου “Columbia” πραγ-
ματοποιήθηκε στὶς 12 Ἀπριλίου 1981, μὲ 
πλήρωμα τὸν παλαίμαχο ἀστροναύτη John 
W. Young, ποὺ εἶχε πατήσει στὴ Σελήνη 
μὲ τὴν ἀποστολή «Ἀπόλλων-16», καὶ τὸν 
νεώτερο Robert L. Crippen. Μετὰ ἀπὸ 2 
λεπτὰ καὶ 12 δευτερόλεπτα ἀποχωρίστη-
καν ἀπὸ τὸ κύριο μέρος οἱ δύο πυραυ-
λοκινητῆρες στερεῶν καυσίμων, οἱ ὁποῖοι 
ἔπεσαν μὲ ἀλεξίπτωτα στὸν Ἀτλαντικὸ 
Ὠκεανό καὶ περισυνελέγησαν ἀπὸ εἰδικὰ 
σκάφη τοῦ ἀμερικανικοῦ ναυτικοῦ, ὥστε 
νὰ ἐπαναχρησιμοποιηθοῦν. Λίγο ἀργότερα 
ἀποχωρίστηκε καὶ ἡ μεγάλη ἐξωτερικὴ δε-
ξαμενὴ καυσίμων, ὅταν ἄδειασε. Ἡ πρώτη 
περιφορὰ γύρω ἀπὸ τὴ Γῆ ὁλοκληρώθηκε 
1 ὥρα καὶ 20 λεπτὰ μετὰ τὴν ἐκτόξευση, 
καὶ οἱ ἀστροναῦτες ἄρχισαν νὰ ἐλέγχουν 
τὰ διάφορα συστήματα τοῦ σκάφους.

Ἡ διάρκεια τῆς ἀποστολῆς ἦταν 2 
μέρες, 6 ὧρες καὶ 22 λεπτά, ἐνῷ κύρια 
ἀποστολή της ἦταν ἡ δοκιμὴ τῶν συστη-
μάτων τοῦ σκάφους. Τὸ λεωφορεῖο αὐτὸ 
ἔκανε 36 περιστροφὲς γύρω ἀπὸ τὴ Γῆ καὶ 
ἦταν τὸ πρῶτο διαστημόπλοιο στὸν κόσμο 
ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ ξαναχρησιμοποιηθεῖ.

Ἡ πτήση αὐτὴ εἶχε δοκιμαστικὸ χα-
ρακτῆρα καὶ στόχευε στὸν ἔλεγχο λειτουρ-
γίας τοῦ νέου διαστημικοῦ μεταφορικοῦ 
ὀχήματος. Παρὰ τὰ μικρὰ προβλήματα ποὺ 
ἀντιμετώπισε τὸ πλήρωμα, τό “Columbia” 
προσγειώθηκε ὁμαλὰ σὰν ἀεροπλάνο στὴν 
Ἀεροπορικὴ Βάση Edwards τῆς Καλιφόρ-
νιας.

Ἀκολούθησαν ἄλλες 27 πτήσεις, ἡ κα-
θεμία ἀπὸ τὶς ὁποῖες μετέφερε ἀπὸ 2 ἕως 
7 ἀστροναῦτες, διαφόρων ἐθνικοτήτων, 
ἄνδρες καὶ γυναῖκες μὲ διάφορες ἀπο-
στολές, ὅπως νὰ τοποθετήσουν ἐπιστη-
μονικοὺς καὶ ἐρευνητικοὺς δορυφόρους σὲ 
τροχιά, νὰ ἐκτοξεύσουν διάφορες βολίδες 
μὲ ἐπιστημονικὰ ὄργανα πρὸς τοὺς ἄλλους 
πλανῆτες, νὰ κάνουν διάφορα διαστημικά, 
ἰατρικά, βιολογικὰ πειράματα κτλ. Συνο-
λικὰ τὸ λεωφορεῖο αὐτὸ φιλοξένησε 157 
ἀστροναῦτες.

Τό “Columbia”, στὰ 22 χρόνια «ὑπη-
ρεσίας» του, ὑπέστη δύο ἀναβαθμίσεις: 
Ἡ πρώτη ἔγινε τὸ 1994 καὶ ἀφοροῦσε 
κυρίως μηχανικὰ μέρη, καὶ ἡ δεύτερη ἔγινε 
τὸ 1999 καὶ ἀφοροῦσε κυρίως ἠλεκτρι-
κά-ἠλεκτρονικὰ μέρη καὶ τὶς ὀθόνες τοῦ 
πιλοτηρίου, ποὺ προβάλλουν διάφορα 
στοιχεῖα σχετικὰ μὲ τὴν πτήση. Ὄντας τὸ 
παλαιότερο διαστημικὸ λεωφορεῖο, κατα-
σκευασμένο μὲ βάση ἀρχαιότερη τεχνολο-
γία καὶ τεχνογνωσία ἀπὸ τὰ ὑπόλοιπα, τό 
“Columbia” ζύγιζε 90 τόνους περισσότερο 
ἀπὸ τὰ ἄλλα.

Βλάβες καὶ δυσλειτουργίες εἶχαν ἐμφα-
νιστεῖ πολλὲς φορὲς στὸν στόλο τῶν δι-
αστημικῶν λεωφορείων. Μία ἀπὸ αὐτὲς 
συνέβη τὸ 1999 στό “Columbia”, ὅταν κατὰ 
τὴν ἐκτόξευση διέρρευσαν ἀρκετοὶ τόνοι 
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προωθητικῶν καυσίμων, μὲ ἀποτέλεσμα 
αὐτὸ νὰ μὴ φθάσει στὴν ἐπιθυμητὴ τροχιά. 
Ἐπίσης, παρουσιάστηκε βραχυκύκλωμα σὲ 
μέρος τῶν καλωδιώσεων, μὲ ἀποτέλεσμα 
ὁ κεντρικὸς ὑπολογιστὴς νὰ σταματήσει 
νὰ ἐλέγχει τὶς δύο ἀπὸ τὶς τρεῖς κύριες 
μηχανὲς τοῦ διαστημοπλοίου.

Τὸ τέλος τοῦ διαστημικοῦ λεωφορεί-
ου “Columbia” ἦλθε τὴν 1η Φεβρουαρίου 
2003, μετὰ ἀπὸ 22 χρόνια ἐπιτυχημένης 
σταδιοδρομίας του, ὅταν αὐτό, ἐπιστρέ-
φοντας ἀπὸ μιὰ διαστημικὴ ἀποστολὴ 
καὶ μπαίνοντας μέσα στὴν ἀτμόσφαιρα, 
ἀνεφλέγη, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ χαθοῦν οἱ 7 
ἐπιβαίνοντες ἀστροναῦτες, 5 ἄνδρες καὶ 
2 γυναῖκες. Ἦταν ἡ 113η πτήση διαστη-
μικοῦ λεωφορείου καὶ ἡ 88η πτήση μετὰ 
τὴν καταστροφὴ τοῦ “Challenger” τὸ 1986, 
ὅπως θὰ δοῦμε στὴ συνέχεια.

Τὸ διαστημικὸ λεωφορεῖο 
“Challenger”

Τὸ διαστημικὸ λεωφορεῖο “Challenger” 
(= Διεκδικητής) ἦταν τὸ δεύτερο διαστη-
μικὸ λεωφορεῖο ποὺ κατασκευάστηκε 
ἀπὸ τὴ NASA καὶ ποὺ μποροῦσε νὰ ξα-
ναχρησιμοποιηθεῖ. Ἦταν βελτιωμένο σὲ 
σχέση μὲ τὸ πρῶτο διαστημικὸ λεωφορεῖο 

“Columbia”, διέθετε πυραυλοκινητῆρες μὲ 
τέσσερις φορὲς περισσότερη προωθητικὴ 
δύναμη καὶ ἡ ἐξωτερικὴ δεξαμενὴ ὑγρῶν 
καυσίμων ἦταν κατὰ 4.450 κιλὰ ἐλαφρύ-
τερη.

Ἡ πρώτη ἐκτόξευση ἔγινε στὶς 4 Ἀπρι-
λίου 1983, καὶ τό “Challenger” ἐπέστρεψε, 
μετὰ ἀπὸ ἐπιτυχημένα πειράματα, πέντε 
ἡμέρες ἀργότερα. Ἦταν ἡ 6η πτήση τῶν 
διαστημικῶν λεωφορείων (“STS-6”) καὶ εἶχε 
ὡς πλήρωμα τοὺς ἀστροναῦτες Paul J. 
Weitz ὡς κυβερνήτη, Karol J. Bobko ὡς 
πιλότο, F. Story Mustgrave καὶ Donald H. 
Peterson ὡς εἰδικοὺς τῆς ἀποστολῆς. Ἕνα 
ἀπὸ τὰ σημαντικώτερα ἐγχειρήματα τοῦ 
σκάφους αὐτοῦ ἦταν ἡ ἐκτόξευση νέου 
τηλεπικοινωνιακοῦ δορυφόρου, τοῦ με-
γαλύτερου καὶ πιὸ σύγχρονου ἀπὸ ὅλους 
τοὺς προηγούμενους. Ἕνα ἀκόμη σημα-
ντικὸ ἐγχείρημα ἦταν ὅτι ὁ Mustgrave καὶ 
ὁ Peterson «περπάτησαν» στὸ Διάστημα 
ἐπὶ 4 ὧρες καὶ 17 λεπτά, ἐνῷ ἦταν οἱ 
πρῶτοι Ἀμερικανοὶ ποὺ βγῆκαν στὸ δια-
στημικὸ κενὸ μετὰ ἀπὸ 10 ὁλόκληρα χρό-
νια. Ὕστερα ἀπὸ 88 περιφορὲς γύρω ἀπὸ 
τὴ Γῆ, τό “Challenger” ἐπέστρεψε ὁμαλὰ 
στὴν ἀεροπορικὴ βάση Edwards.

Ἀκολούθησαν ἄλλες 9 πτήσεις, στὶς 
ὁποῖες συμμετεῖχαν συνολικὰ 60 ἀστρο-
ναῦτες.

Ἡ 10η ἀποστολή (“STS-25”) πραγμα-
τοποιήθηκε στὶς 29 Ἰανουαρίου 1986 μὲ 
7μελὲς πλήρωμα. Αὐτὴ ἦταν ἡ μοιραία 
πτήση τοῦ “Challenger”, ἡ 25η τοῦ προ-
γράμματος “STS” καὶ ἡ 56η ἐπανδρωμένη 
ἀποστολὴ τῶν Ἀμερικανῶν στὸ Διάστημα. 
Τό “Challenger” ἐξερράγη λόγῳ βλάβης 73 
δευτερόλεπτα μετὰ τὴν ἐκτόξευση, καὶ 
ὅλοι οἱ ἀστροναῦτες (5 ἄνδρες καὶ 2 γυ-
ναῖκες) βρῆκαν οἰκτρὸ θάνατο. Τὰ ὀνόμα-
τά τους ἦταν: Francis R. Scobee, Michael 
J. Smith, Ellison S. Onizuka, Judith A. 
Resnik, Ronald E. McNair, Gregory B. 
Jarvis, Sharon Christa McAuliffe.

Ἡ Διεθνὴς Ἀστρονομικὴ Ἕνωση 

Εἰκόνα 2: Οἱ ἀστροναῦτες ποὺ βρῆκαν τὸν θά-
νατο μέσα στό “Columbia” τὸν Φεβρουάριο τοῦ 
2003.
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(I.A.U.), ὡς ἐλάχιστη ἔνδειξη τιμῆς στοὺς 
νεκροὺς αὐτοὺς ἐξερευνητὲς τοῦ Διαστή-
ματος, τὸν Μάρτιο τοῦ 1986, ἔδωσε τὰ 
ὀνόματα τῶν 7 ἀστροναυτῶν σὲ ἰσάριθ-
μους ἀστεροειδεῖς, ποὺ εἶχαν ἀνακαλυφθεῖ 
τὸ 1980 ἀπὸ τοὺς ἀστρονόμους Edward 
Bowell καὶ Thomas τοῦ ἀστεροσκοπείου 
Λόουελ τῆς Ἀριζόνας.

Σύμφωνα μὲ τὸ πόρισμα τῆς Προε-
δρικῆς Ἐπιτροπῆς Ἔρευνας, ἡ διοικητικὴ 
ἀνεπάρκεια τῆς NASA καὶ ἡ μειωμένη 
ἐπαγγελματικὴ εὐσυνειδησία τῶν ἐργα-
ζομένων στὶς κατασκευαστικὲς ἑταιρεῖες 
ἀποτέλεσαν τὶς κύριες αἰτίες γιὰ τὴ βλάβη 
τοῦ δεξιοῦ βοηθητικοῦ πυραύλου στερε-
οῦ καυσίμου, ὁ ὁποῖος εὐθύνεται γιὰ τὴν 
ἔκρηξη τῆς ἐξωτερικῆς δεξαμενῆς, ποὺ 
ἐπέφερε τὴν καταστροφὴ τοῦ τροχιακοῦ 
σκάφους καὶ τὸν θάνατο τοῦ πληρώματος.

Τὸ διαστημικὸ λεωφορεῖο “Discovery”
Τό “Discovery” ἦταν τὸ τρίτο διαστη-

μικὸ λεωφορεῖο ποὺ κατασκευάστηκε ἀπὸ 
τὶς ΗΠΑ καὶ ἔφερε τὸ ὄνομα τῶν παλαιό-
τερων ἐξερευνητικῶν πλοίων, κυρίως τοῦ 
“HMS Discovery”, τοῦ ἱστιοφόρου πλοί-
ου ποὺ συνόδευε τὸν ἐξερευνητὴ Τζαίημς 
Κοὺκ στὸ τρίτο καὶ τελευταῖο ταξίδι του, 
τοῦ πλοίου τοῦ Χένρυ Χάτσον “Discovery”, 
τὸ ὁποῖο χρησιμοποιήθηκε τὸ 1610 στὴν 
ἀναζήτηση τοῦ βορειοδυτικοῦ περάσμα-
τος, καὶ τοῦ “RRS Discovery”, ἑνὸς πλοίου 
ποὺ χρησιμοποιήθηκε γιὰ ἀποστολὲς στὴν 
Ἀνταρκτικὴ τὸ 1901 ἀπὸ τοὺς Σκὸτ καὶ 
Σάκλετον.

Τό “Discovery” εἶναι τὸ διαστημικὸ 
λεωφορεῖο ποὺ ἔθεσε σὲ τροχιὰ τὸ δι-
αστημικὸ τηλεσκόπιο «Χάμπλ», ποὺ 
ἐξερεύνησε ἀστέρες καὶ γαλαξίες ἀκόμη 
καὶ στὸ βαθὺ Διάστημα, καὶ συνέβαλε 
στὴ δεύτερη καὶ τρίτη συντήρησή του. 
Ἐξαπέλυσε ἐπίσης τὴ διαστημικὴ βολίδα 
«Ὀδυσσέας» (“Ulysses”) καὶ τοὺς δορυφό-
ρους τοῦ προγράμματος “TDRS”. Τὸ ἴδιο 
σκάφος ἐπιλέχθηκε δύο φορὲς νὰ πραγ-

ματοποιήσει τὴν πρώτη πτήση σὲ τροχιά, 
πρῶτα τὸ 1988 μετὰ ἀπὸ τὸ δυστύχημα 
τοῦ “Discovery” τοῦ 1986, καὶ στὴ συνέ-
χεια, τὸν Ἰούλιο τοῦ 2005 καὶ τὸν Ἰούλιο 
τοῦ 2006, τὶς δύο πρῶτες ἀποστολὲς μετὰ 
τὴν τραγῳδία τοῦ “Columbia” τὸν Φεβρου-
άριο τοῦ 2003. Ἦταν ἀκόμη ἐκεῖνο ποὺ 
μετέφερε στὸ Διάστημα τὸν ἀστροναύτη 
John H. Glenn, καθιστώντας τον τὸν γη-
ραιότερο ἀστροναύτη ποὺ μετεῖχε σὲ δι-
αστημικὴ ἀποστολή, σὲ ἡλικία 77 ἐτῶν. 
Συνολικὰ τό “Discovery” πραγματοποίησε 
39 ἀποστολές, στὶς ὁποῖες συμμετεῖχαν 
226 ἀστροναῦτες.

Ἡ πρώτη πτήση πραγματοποιήθηκε 
στὶς 30 Αὐγούστου 1984 καὶ διήρκεσε 6 
ἡμέρες. Ἦταν ἡ 12η ἀποστολὴ τῶν δια-
στημικῶν λεωφορείων, μὲ 6 ἀστροναῦτες. 
ἡ τελευταία δέ, 39η πτήση του πραγμα-
τοποιήθηκε στὶς 24 Φεβρουαρίου 2011, μὲ 
σκοπὸ τὴν πλήρη κατασκευὴ τοῦ Διεθνοῦς 
Διαστημικοῦ Σταθμοῦ. Τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 
2012, τὸ 28 ἐτῶν διαστημικὸ ἀεροσκάφος 
ἀπογειώθηκε ἀπὸ τὸ Κέντρο Διαστήμα-
τος Κένεντυ τῆς Φλόριντας πάνω σὲ ἕνα 
“Boeing 747” καὶ ἔκανε ἀρκετὲς βόλτες πά-
νω ἀπὸ τὰ μνημεῖα τῆς Οὐάσιγκτον, πρὶν 
τὴν προσγείωσή του στὸ ἀεροδρόμιο τοῦ 
Ντάλας, γιὰ νὰ μεταφερθεῖ στὴ συνέχεια 

Εἰκόνα 3: Ἡ καταστροφικὴ ἔκρηξη τοῦ “Chal-
lenger”, λίγο μετὰ τὴν ἐκτόξευσή του.
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στὸ Μουσεῖο τοῦ Διαστήματος. Ἀρκετὸς 
κόσμος εἶχε βγεῖ στοὺς δρόμους καὶ προ-
σπαθοῦσε νὰ φωτογραφίσει τὸ ἀεροσκά-
φος μὲ φόντο τὰ ἀμερικανικὰ μνημεῖα.

Τὸ διαστημικὸ λεωφορεῖο “Atlantis”
Τό “Atlantis” ἦταν τὸ τέταρτο δια-

στημικὸ λεωφορεῖο ποὺ κατασκεύασαν 
οἱ ΗΠΑ. Τὸ ὄνομά του εἶναι παρμένο ἀπὸ 
τὴν ὁμώνυμη Ἀτλαντίδα τῆς Ἑλληνικῆς 
Μυθολογίας.

Ἡ πρώτη πτήση του (“STS-21”) ἦταν ἡ 
κατὰ σειρὰ 21η τῶν διαστημικῶν λεωφο-
ρείων. Ἄρχισε στὶς 3 Ὀκτωβρίου 1985 καὶ 
περιλάμβανε ὡς πλήρωμα πέντε ἀστρο-
ναῦτες, διήρκεσε δὲ 4 ἡμέρες καὶ εἶχε κα-
θαρὰ στρατιωτικοὺς σκοπούς.

Μία ἀπὸ τὶς ἀποστολές του ἦταν στὶς 
4 Μαΐου 1989, ὁπότε ἔθεσε σὲ τροχιὰ 
τὸ μὴ ἐπανδρωμένο διαστημικὸ σκάφος 
«Μαγγελάνος» (“Magellan”) γιὰ ἕνα 15μη-
νο ταξίδι του στὴν Ἀφροδίτη. Τὸ διαστη-
μικὸ σκάφος ἔφθασε στὴν Ἀφροδίτη στὶς 
7 Αὐγούστου 1990 καὶ εἰσῆλθε σὲ πολὺ 
ἐλλειπτικὴ τροχιὰ γύρω ἀπὸ τὸν πλανήτη, 
ὕψους ἀπὸ 290 ἕως 8.000 χιλιομέτρων.

Ἡ 14η πτήση τοῦ “Atlantis” πραγ-
ματοποιήθηκε στὶς 27 Ἰουνίου 1995. Τό 
“Atlantis” ἦταν τὸ πρῶτο διαστημικὸ λε-
ωφορεῖο ποὺ προσδέθηκε στὸν ρωσικὸ 
διαστημικὸ σταθμό «Μίρ» (“Mir”). Εἴκοσι 
χρόνια μετὰ τὴν πρώτη ἱστορική «χει-

ραψία στὸ Διάστημα», μεταξὺ τῶν πλη-
ρωμάτων τῶν διαστημοπλοίων “Apollo” 
– “Soyuz”, στὴν ὁποία, ὅμως, δὲν εἶχε δο-
θεῖ μεγάλη δημοσιότητα, τὸ διαστημικὸ 
λεωφορεῖο “Atlantis” προσέγγισε τὸν δι-
αστημικὸ σταθμό “Mir” καὶ ὕστερα ἀπὸ 
σειρὰ λεπτῶν καὶ ἐξαιρετικὰ ἐπιτυχημένων 
χειρισμῶν, ποὺ διήρκεσαν 2 ὧρες, συνδέ-
θηκε μαζί του. Ἡ δεύτερη «διαστημικὴ 
χειραψία» μεταξὺ τῶν δύο ὑπερδυνάμεων 
ἄνοιξε ἕνα νέο κεφάλαιο στὴν ἐποποιΐα 
τῆς κατάκτησης τοῦ Διαστήματος, καὶ ὁ 
προφανὴς συμβολισμὸς τοῦ ἐγχειρήμα-
τος ἀναφέρεται στὸ εὖρος ποὺ μπορεῖ 
νὰ προσλάβει ἡ διαστημικὴ συνεργασία 
τῶν δύο ἄλλοτε ψυχροπολεμικῶν ἀντιπά-
λων. Γιὰ τοὺς εἰδικοὺς τῶν διαστημικῶν 
προγραμμάτων τῶν δύο χωρῶν, ἡ ἐπιτυ-
χία τῆς ἀποστολῆς εἶχε τὴ διάσταση ἑνὸς 
ἐξαιρετικοῦ ἐπιστημονικοῦ ἐπιτεύγματος: 
σὲ ὕψος 400 χιλιομέτρων πάνω ἀπὸ τὴν 
κεντρικὴ Ἀσία, ἡ πρόσδεση τῶν δύο δια-
στημοπλοίων δημιούργησε τὸν μεγαλύτε-
ρο τεχνητὸ δορυφόρο ὅλων τῶν ἐποχῶν: 
ἕνα γιγάντιο κατασκεύασμα 223 τόνων (τό 
“Atlantis” εἶχε βάρος 100 τόνους καὶ ὁ 
“Mir” 123 τόνους). Ὅπως δήλωσε ὁ τότε 
διευθυντὴς τῆς NASA Daniel Goldin: «Ἡ 
πτήση αὐτὴ εἶναι ὁ προάγγελος μιᾶς νέας 
ἐποχῆς φιλίας καὶ συνεργασίας μεταξὺ 
τῶν δύο χωρῶν καὶ θέτει τὶς βάσεις γιὰ 
τὴ μελλοντικὴ κατασκευὴ ἑνὸς διεθνοῦς 
διαστημικοῦ σταθμοῦ μέχρι τὸ τέλος τῆς 
δεκαετίας». Ἡ ἀποστολὴ αὐτὴ χαρακτη-
ρίστηκε ἀπὸ δύο ἱστορικὰ γεγονότα: τὴν 
100ὴ ἐπανδρωμένη διαστημικὴ πτήση τῶν 
ΗΠΑ καὶ τὴν πρώτη σύνδεση διαστημι-
κοῦ λεωφορείου μὲ τὸν ρωσικὸ διαστημικὸ 
σταθμό “Mir”. Οἱ 10 ἀστροναῦτες τῶν δύο 
σκαφῶν ἀγκαλιάστηκαν σὲ ἕναν θερμὸ 
χαιρετισμό, γιορτάζοντας μὲ τὸν τρόπο 
τους τὴ λήξη τοῦ ψυχροῦ πολέμου στὸ 
Διάστημα.

Ἡ 33η ἐκτόξευση τοῦ “Atlantis”, ποὺ 
πραγματοποιήθηκε στὶς 8 Ἰουλίου 2011, 

Εἰκόνα 4: Τό “Discovery” ἐν πτήσει.
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ἦταν ἡ τελευταία πτήση του, μὲ 4μελὲς 
πλήρωμα καὶ μὲ προορισμὸ τὸν Διεθνῆ 
Διαστημικὸ Σταθμό (ISS) καὶ παράλλη-
λα ἡ τελευταία πτήση τῶν διαστημικῶν 
λεωφορείων, διότι ἀμέσως ἀπεσύρθησαν 
ὅλα ἀπὸ τὴν κυκλοφορία. Τό “Atlantis” 
φιλοξένησε συνολικὰ 190 ἀστροναῦτες.

Τὸ διαστημικὸ λεωφορεῖο 
“Endeavour”

Τό “Endeavour” (= Προσπάθεια) ἦταν 
τὸ πέμπτο καὶ τελευταῖο διαστημικὸ λε-
ωφορεῖο ποὺ κατασκεύασαν καὶ ἔθεσαν 
σὲ λειτουργία οἱ ΗΠΑ.

Ἡ πρώτη ἐκτόξευσή του ἔγινε στὶς 7 
Μαΐου 1992, μὲ 7μελὲς πλήρωμα, τὸ ὁποῖο 
ἔκανε τέσσερις «διαστημικοὺς περιπάτους» 
ἔξω ἀπὸ τὸ διαστημόπλοιο καὶ συνέλεξε 
τὸν τηλεπικοινωνιακὸ δορυφόρο “Intelsat”. 
Ἡ ἀποστολὴ τελείωσε στὶς 16 Μαΐου 1992.

Μερικὰ ἀπὸ τὰ ἄξια λόγου τοῦ πέ-
μπτου αὐτοῦ διαστημικοῦ λεωφορείου 
εἶναι:
1. Στὴ 2η πτήση του, τὸ 1992, ἔφερε μαζί 

του καί «ἐκπροσώπους» τοῦ ζωικοῦ 
βασιλείου: 4 βατράχους, 7.600 μῦγες, 
2 κυπρίνους, 180 σφῆκες καὶ 30 ἀβγά, 
ἕτοιμα γιὰ ἐκκόλαψη. Τὶς ἀντιδράσεις 
ὅλων αὐτῶν στὸ Διάστημα γιὰ μία 
ἑβδομάδα μελέτησαν οἱ εἰδικοί.

2.  Στὴ 10η ἐκτόξευση, τοῦ 1996, οἱ 
ἀστροναῦτες συνέδεσαν μὲ ἐπιτυχία 
ἔξω ἀπὸ τὸ σκάφος μιὰ πλατφόρμα 
ἐργασίας στὸν εἰδικὸ βραχίονά του. Τὸ 
βασικό τους ἔργο, ὅμως, ἦταν νὰ φο-
ρέσουν τὶς νέες πειραματικὲς θερμαι-
νόμενες στολές, μὲ ἀνάλογα γάντια καὶ 
μπότες, καὶ νὰ σταθοῦν ἀκίνητοι ἐπὶ 
ἡμίωρο στὸ ψυχρότερο σημεῖο (-73ο C) 
τοῦ διαστημικοῦ κενοῦ, ὅπου κινεῖτο 
τὸ διαστημόπλοιο. Ἔτσι μετρήθηκε 
ἡ ἀπόδοση τῶν νέων στολῶν, ποὺ 
ἦταν ἀπαραίτητες γιὰ τὴ διαδικασία 
κατασκευῆς τοῦ Διεθνοῦς Διαστημι-
κοῦ Σταθμοῦ. «Κρύωνα, ἀλλὰ ὄχι σὲ 

βαθμὸ δυσφορίας», ὁμολόγησε ἕνας 
ἀστροναύτης.

3.  Στὴ 15η ἀποστολή του, τοῦ ἔτους 
2000, οἱ ἀστροναῦτες εἶχαν προορισμὸ 
νὰ ἐνισχύσουν τὸν Διεθνῆ Διαστημικὸ 
Σταθμὸ στὴν παραγωγὴ ἐνέργειας μὲ 
τὰ πτερύγια ποὺ διαθέτουν φωτοη-
λεκτρικὰ κύτταρα. Τὰ κύτταρα αὐτὰ 
συλλέγουν τὸ ἡλιακὸ φῶς καὶ τὸ μετα-
τρέπουν σὲ ἠλεκτρικὴ ἐνέργεια ἀρκετὴ 
γιὰ τὴν ἠλεκτροδότηση 30 κατοικιῶν 
στὴ Γῆ.

4.  Στὴν 20ή ἀποστολή, τοῦ 2007, τό 
“Endeavour” εἶχε μιὰ ἀτυχία. Μόλις 58 
δευτερόλεπτα μετὰ τὴν ἐκτόξευση, ἕνα 
κομμάτι μονωτικοῦ ἀφροῦ ἀποκολλή-
θηκε ἀπὸ τὴν ἐξωτερικὴ δεξαμενὴ καυ-
σίμων καί, ἀφοῦ ἀναπήδησε σὲ ἕναν 
ἀπὸ τοὺς δύο βραχίονες ποὺ συνδέουν 
τὴ δεξαμενὴ μὲ τὸ διαστημόπλοιο, κτύ-
πησε τὴν κάτω μεριὰ τῆς ἀτράκτου. 
Ἀπὸ τὴν πρόσκρουση τοῦ ἀφροῦ μὲ 
τὰ θερμικὰ πλακίδια ποὺ κάλυπταν 
τἠν «κοιλιά» τοῦ διαστημοπλοίου καὶ 
σχημάτιζαν τὴ θερμικὴ ἀσπίδα του, 
προκλήθηκε ρωγμὴ μήκους 7,5 ἑκα-
τοστῶν καὶ βάθους 2,5 ἑκατοστῶν, ἡ 
ὁποία καὶ ἐπισκευάστηκε.
Συνολικά, τό “Endeavour” ἐκτοξεύθηκε 

25 φορὲς καὶ φιλοξένησε 157 ἀστροναῦτες.

Όἱ ὠφέλειες  
ἀπὸ τὶς διαστημικὲς πτήσεις

Οἱ ὠφέλειες γιὰ ὁλόκληρη τὴν ἀνθρω-
πότητα ἀπὸ τὶς ἀποστολὲς τῶν διαστη-
μικῶν λεωφορείων καὶ γενικώτερα ἀπὸ τὴ 
διαστημικὴ τεχνολογία εἶναι πολυποίκιλες 
καὶ ἀμέτρητες, μὲ τὶς τηλεπικοινωνίες καὶ 
τὶς μετεωρολογικὲς προβλέψεις νὰ βρί-
σκονται στὴν κορυφὴ μὲ τὴν καθημερινὴ 
ἐπικαιρότητά τους. Καθημερινὰ κάνουμε 
διάφορες χρήσεις μὲ 50 ἕως 60 διαφο-
ρετικὰ ἀντικείμενα ποὺ δημιουργήθηκαν 
χάρη στὶς διαστημικὲς δραστηριότητες. Ἂς 
πάρουμε γιὰ παράδειγμα τὶς τηλεπικοινω-
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νίες, ποὺ εἶχαν ὡς κύριο μοχλὸ ἀνάπτυξης 
τοὺς τηλεπικοινωνιακοὺς δορυφόρους, οἱ 
ὁποῖοι ἔχουν ἐπιφέρει κυριολεκτικὰ μιὰ 
πραγματικὴ ἐπανάσταση στὸν τρόπο τῆς 
ζωῆς μας, μετατρέποντας τὸν πλανήτη μας 
σὲ ἕνα «παγκόσμιο χωριό».

Ἐπὶ πλέον, ἕνας ἀπὸ τοὺς βασικοὺς 
παράγοντες στὴ διαμόρφωση τοῦ σύγχρο-
νου πολιτισμοῦ ἦταν ἐπίσης καὶ ἡ ἐγκα-
τάσταση ἑνὸς ἐκτεταμένου συστήματος 
παγκόσμιας τηλεναυτίας, μὲ τοὺς δορυφό-
ρους “GPS”, ποὺ μᾶς δίνει τὴ δυνατότητα 
μὲ ἁπλές, πάμφθηνες συσκευές, νὰ ἐντοπί-
σουμε καὶ νὰ καθοδηγήσουμε ἀεροπλάνα, 
πλοῖα καὶ αὐτοκίνητα σὲ ὁποιοδήποτε 
σημεῖο τῆς Γῆς, ἀκόμη καὶ μέσα στοὺς 
δρόμους τῆς ὁποιασδήποτε πόλης.

Ἀλλὰ καὶ ὁποιαδήποτε ἄλλη ἀνθρώ-
πινη ἐνασχόληση στὴ γεωργία, στὴν 
ἀρχαιολογία, στὴ μετεωρολογία, στὴν 
κλιματολογία, ἀκόμη καὶ στὴν ἀρχιτεκτο-
νικὴ καὶ στὴν ἰατρική, ἔχει ὠφεληθεῖ τὰ 
μέγιστα ἀπὸ τὴ διαστημικὴ ἔρευνα καὶ 
τὴν τεχνολογία. Παράλληλα, οἱ γνώσεις 
γιὰ τὴ συμπεριφορὰ τῶν θαλασσίων καὶ 
ἀτμοσφαιρικῶν ρευμάτων, τὴ μορφολογία 
τοῦ ἐδάφους, τὸ ὕψος τῶν κυμάτων καὶ 
ἄλλων παρόμοιων στοιχείων ἔχουν αὐξηθεῖ 
σὲ τέτοιο βαθμό, ὥστε νὰ μιλᾶμε γιὰ μιὰ 
πραγματικὴ ἐπανάσταση στὶς ἐπιστῆμες 
τῆς ὠκεανογραφίας, τῆς γεωλογίας καὶ 
τῆς γεωμορφολογίας.

Δὲν πρέπει νὰ ξεχνᾶμε, τέλος, τὴν 
ἀκατάπαυστη χρήση τοῦ διαδικτύου 
(“internet”) ἀπὸ μεγάλο πλῆθος ἀνθρώ-
πων, καθὼς καὶ τὶς διάφορες ἐφαρμογὲς 

ὑψηλῆς τεχνολογίας, ὅπως εἶναι ἡ πλη-
ροφορικὴ καὶ οἱ ἠλεκτρονικοὶ ὑπολογι-
στές, ποὺ ἀποτελοῦν σήμερα μία ἀκόμη 
ἔνδειξη τῆς τεχνολογικῆς ἀνάπτυξης, ἡ 
ὁποία ὀφείλεται, κυρίως, στὶς τεράστιες 
σμικρύνσεις ποὺ ἀπαιτοῦσε ἡ ἐξοικονόμη-
ση χώρου στὶς διαστημοσυσκευές.

Ἡ διαστημικὴ τεχνολογία ἔχει ἀλλάξει 
ἀκόμη καὶ τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο ἀντι-
μετωπίζουμε τὸν ἴδιο μας τὸν πλανήτη. Οἱ 
διάφοροι τεχνητοὶ δορυφόροι ἐκμετάλλευ-
σης τῶν γήινων πόρων ποὺ ἐκτοξεύθηκαν 
μὲ τὰ διαστημικὰ λεωφορεῖα μᾶς ἔχουν 
βοηθήσει ἰδιαίτερα στὴν ἐξερεύνηση τῶν 
γεωργικῶν καλλιεργειῶν, τῶν θαλασσίων 
καὶ ὑπογείων θησαυρῶν τῆς φύσης καὶ 
στὴν ἐπιστημονικὴ μελέτη τοῦ πλανήτη 
μας, ἀφοῦ ἀπὸ ὕψος ἑκατοντάδων χιλιο-
μέτρων οἱ δορυφόροι ἔχουν τὴ δυνατότητα 
νὰ περιγράψουν λεπτομέρειες μερικῶν μό-
λις ἑκατοστῶν τῆς ἐπιφάνειας τοῦ πλανή-
τη μας. Οἱ χαρτογραφικὲς ἱκανότητες τῶν 
δορυφόρων μᾶς ἔχουν ἐπίσης βοηθήσει νὰ 
ἀνακαλύψουμε πολλὲς πηγὲς ρύπανσης 
τοῦ περιβάλλοντος ἀπὸ βιομηχανίες καὶ 
πλοῖα.

Ὅλα αὐτὰ καὶ χιλιάδες ἄλλες ἐφαρ-
μογὲς ἀποτελοῦν ἕναν βασικὸ ἀναπτυξι-
ακὸ παράγοντα, ἰδιαίτερα σὲ περιόδους 
οἰκονομικῆς κρίσης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΌΣ
 Δ. ΜΑὐΡΌΜΜΑΤῆΣ

Μαθηματικός
Πρόεδρος τῆς Ἑταιρείας  

Ἀστρονομίας καὶ Διαστήματος

Οἱ ὠφέλειες γιὰ ὁλόκληρη τὴν ἀνθρωπότητα ἀπὸ τὶς ἀποστολὲς 
τῶν διαστημικῶν λεωφορείων καὶ γενικώτερα ἀπὸ τὴ διαστημικὴ 

τεχνολογία εἶναι πολυποίκιλες καὶ ἀμέτρητες,  
μὲ τὶς τηλεπικοινωνίες καὶ τὶς μετεωρολογικὲς προβλέψεις νὰ 

βρίσκονται στὴν κορυφὴ μὲ τὴν καθημερινὴ ἐπικαιρότητά τους. 
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ῆ ΑΠΑΝΤῆΣῆ1

Ὁ Μουχαμέτης ἀπ’ τὴ μιά, σουλτάνος ἀπ’ τὴν ἄλλη,
στέλνουν στὸ μέγα βασιλιά, στέλνουν στὸ μέγα ρήγα
τρία γράμματα φαρμακερά, τό ’να πίσω ἀπὸ τ’ ἄλλο,
τό ’να ζητάει τὸ βασιλιά, τ’ ἄλλο θέλει τὴν Πόλη,
τὸ τρίτο τὴν ἁγια-Σοφιά, νὰ πέσουν, νὰ τουρκέψουν.

–   Ἄκου, σουλτάνε, νὰ σοῦ πῶ κι ἐσένα, Μουχαμέτη,
μοῦ παραγγέλνεις δυὸ καὶ τρεῖς, μοῦ παραγέλνεις δέκα
κι ὅλο χτυπᾷς τὰ τούμπανα κι ὅλο μὲ φοβερίζεις
πὼς θὰ βαρέσεις τοὺς Γραικούς, τὴν Πόλη θὰ χαλάσεις,
ἂν δὲ σοῦ δώσω τὰ κλειδιά, ἂν δὲν τὴν παραδώσω.
Πολλὲς βολὲς σοῦ ἀπάντησα καὶ πάλι σοῦ τὸ λέω,
ἡ Πόλη εἶναι τοῦ Θεοῦ καὶ τῶν Γραικῶν ἡ Πόλη,
κληρονομιά ’ναι οἱ χριστιανοὶ τοῦ Πλάστη εὐλογημένη
κι ἐγώ ’μαι ρήγας χριστιανός, ἐγώ ’μαι ὁ Κωνσταντῖνος
καὶ τὰ κλειδιὰ ἐγὼ τὰ κρατῶ καὶ τὰ διαμαντοκλείδια.
Ποῦ ἀκούστηκε μὲς στὸν ντουνιὰ καὶ στὸν ἀπάνω κόσμο,
Ἕλληνας αὐτοκράτορας νὰ προσκυνάει βεζίρη
καὶ νὰ τοῦ δίνει τὰ κλειδιά, νὰ τόνε διαφεντεύει;
Ἡ Πόλ’ εἶναι ἡ τρισεύγενη κυρὰ ὅλου τοῦ κόσμου,
χρυσόχτιστη, χρυσόθωρη καὶ χρυσοπλουμισμένη,
ἀστράφτει στὴν Ἀνατολὴ καὶ καὶ λάμπει μὲς στὴ Δύση,
μυρίζει σὰν τριαντάφυλλο, μοσχοβολάει σὰν κρίνος,
μὰ εὐωδιάζει πιὸ πολὺ στοῦ Ὑψίστου ἐμπρὸς τὰ μάτια
μὲ τὴ λαμπρὴν ἁγια-Σοφιά, ποὺ ψέλνει τ’ ὄνομά Του
καὶ μὲ τὰ θυμιατίσματα δοξαστικὰ Τοῦ στέλνει,
ἐδῶ φτάνουν κι οἱ Ἄγγελοι, μέσα ἐδῶ κατεβαίνουν
ἀπὸ τὰ οὐρανοπάλατα καὶ Τὸν ὑμνοῦν κι ἐκεῖνοι.
Ἡ Πόλη, τόπος τῶν πιστῶν καὶ τόπος τῶν Ἀγγέλων,
τὴν ὥρα ποὺ σοῦ λέω αὐτά, ἡ ἁγια-Σοφιὰ βουίζει
ἀπὸ οὐράνια ψαλμουδιὰ καὶ φέγγουν οἱ καντῆλες,
τοῦ ποδαριοῦ σου ὁ κουρνιαχτός, τοῦ σαλβαριοῦ σου ὁ ἀγέρας
σκεπάζει τὰ εἰκονίσματα καὶ σβήνει τὶς λαμπάδες,
τέτοιο ἡ πίστη μας μόλεμα βαρὺ δὲν τὸ βαστάει.
Σάπια ἡ παλιά μας γνωριμιὰ καὶ ψεύτικη ἡ ἀγάπη,
ἄλλα εἶπες, ἄλλα ὁρκίστηκες καὶ τώρα κάνεις ἄλλα,
φίδι πικρό, ποὺ βάσταγα καιροὺς στὸν κόρφο μέσα,

1 

1. Ἀπὸ τὴν ἀνέκδοτη ποιητικὴ συλλογὴ τοῦ Γιάννη Ἀν. Σαντάρμη, Πορφυρὸς Χιτώνας. Θρύλοι καὶ πα-
ραδόσεις γιὰ τὴν Πόλη καὶ τὴν Ἁγιὰ Σοφιά, 120 σελ.
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χίλιους χρόνους, χίλιους καιροὺς κι ἀκόμα παραπάνω,
λύκος ἄξαφνα γίνεσαι, τὸ πρόβατο νὰ βλάψεις.
Στὴν Πόλη, στὴν καστρόπολη ντεληβοριὰς φυσάει,
ἔτσι ὅπως ἔρχεται ντελής, ἔτσι ντελὴς καὶ φεύγει,
ἤρθανε κι ἦρθαν βάρβαροι, λαοὶ τὴν ὀρεχτῆκαν, 
ἡ Πόλη ὅμως δὲν παίρνεται, ἡ Πόλη δὲν πατιέται,
ἡ Πόλη, ἂν εἶναι θέλημα Θεοῦ μόνο, θὰ πέσει.
Στὴν Κυρα-Δέσποινα ὤμοσα, στὴν Παναγιὰ ἔχω ὅρκο
νὰ τῆς φυλάω τὴν Πόλη της καὶ τὴν ἁγια-Σοφιά της
καὶ τὸ λαό της νὰ τιμῶ καὶ νὰ τὸν προστατεύω.
δὲ βγαίνω ἀπὸ τὰ λόγια μου καὶ δὲν τὰ παίρνω πίσω.
Ἐσὺ ἄδραξες τ’ ἄρματα, διαγούμισμα νὰ κάνεις,
νὰ σύρεις σκλάβους πολεμᾷς, γῆ ξένη νὰ πατήσεις,
μὰ ἐγὼ γιὰ τὴ χιλιάκριβη τοῦ τόπου μου ἀγάπη
καὶ γιὰ τὴν πίστη μάχομαι, γι’ αὐτὴ τὴ φαμελιά μου,
γιὰ τὸν ἐργάτη, τὸ φτωχό, γι’ ἀκέριο τὸ λαό μου,
γιὰ τὰ πελάη, γιὰ τὰ βουνά, γιὰ βρύσες, γιὰ λιβάδια,
γιὰ ὅ,τι ἡ αὐλή μου μέσα κλεῖ, γιὰ τὸ σκυλί, τ’ ὀρνίθι,
γιὰ τὴν ξανθὴ στὶς γλάστρες της ποὺ φτάνει πεταλούδα
καὶ γιὰ τ’ ἀθῶο πετούμενο, ποὺ διάλεξε κι ἐστάθη
καὶ φώλιασε στὸν κῆπό της καὶ γιὰ τὸ χελιδόνι,
π’ ἀραξοβόλ’ ηὗρε κι αὐτὸ στοῦ μπαλκονιοῦ τὴν κόχη,
κάτου ἀπὸ τὸ μπαλκόνι αὐτό, στὴ στέγη τὸ σπουργίτι
κι ἀκόμα πιὸ ψηλότερα, τὶς φωτεινὲς αὐγοῦλες,
ποὺ τραγουδᾷ ὁ κορυδαλλός, πλάσμα εἶναι τ’ οὐρανοῦ μας.
Ἄκου! σκούζουν οἱ βίγλες μου, σουρᾶν τὰ καραούλια,
ἀσκέρια, λένε, ἀρίφνητα πὼς ζώνουνε τὴν Πόλη,
χιλιάδες ἑκατὸ μετρᾶν κεφάλια καὶ πιὸ πάνω, 
ἀλλ’ ἀψηφῶ τὸν ἀριθμό, ἡ Πόλη μου ἔχει κούλιες,
σὲ κάθε κούλια στέκονται τ’ ἄξια μου παλικάρια
καὶ σὲ προσμένουνε νὰ ’ρθεῖς, ρίξ’ ἕνα μάτι ἐδῶθε
καὶ σὲ μιὰ ντάπια θὰ μὲ ἰδεῖς κι ἐμένα, πού ’χω στήσει
ὁλόρθο φράχτη τὸ κορμὶ καὶ πρέπει νὰ γκρεμίσεις
τὸ φράχτη μου, μέσα νὰ μπεῖς, κι ὅλους τοὺς φράχτες γύρα.
Δές με, ἐδῶ ἀγνάντια στέκομαι στοῦ Ρωμανοῦ τὴν Πύλη,
φοράω ἀιτὸ δικέφαλο, βασιλικὸ σημάδι,
κι ἂν δὲ θωρεῖς τὸ χρυσαϊτό, κοίταξε τὸ κοντάρι,
γιὰ ἐσὲ καὶ τὰ φουσάτα σου ποὺ τό ’χω σηκωμένο.
Τώρα ἐσὺ ἀχνίζεις ἀπ’ ὀργή, μὰ ἐγὼ καὶ ὁ λαός μου
ἀπὸ τὴ θεία Μεταλαβιὰ ἀχνίζουμε τοῦ Ἰησοῦ μας.
Χιλιάδες μάτια μὲ κοιτοῦν καὶ μύρια αὐτιὰ μ’ ἀκοῦνε
καὶ πῶς ταχιὰ τάχα νὰ ἰδῶ καὶ πῶς τάχα ν’ ἀκούσω
τ’ ἀδέρφια καὶ τοὺς φίλους μου, τοὺς ἀδερφοποιτούς μου;
Δὲ μὲ κοιτάζουν ζωντανοί, παιδιά, γυναῖκες, ἄντρες,
ἀμέτρητες προγονικὲς ψυχὲς μὲ βλέπουν τώρα,
μὲ βλέπει ἀκέρια μου ἡ φυλή, ὁλόβολο τὸ γένος.
Καλύτερα εἶναι νὰ χαθῶ, στὰ τείχη ἐδῶ νὰ πέσω,
παρὰ νὰ δώσω τὰ κλειδιά, τὸν ὅρκο νὰ πατήσω,
χωρὶς νὰ παίξω τὸ σπαθί, νὰ ρίξω τὸ κοντάρι,
χωρὶς κι ἀγκυλομύτικο νὰ διώξω ἀπ’ τὴ φαρέτρα
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ἕνα μου βέλος ταπεινό, ἕνα, μονάχα ἕνα.
Μ’ ἂν πράξω αὐτὸ ποὺ λὲς ἐσὺ καὶ κάνω ὅ,τι δὲν πρέπει,
θὰ τό ’χω μέγα ντρόπιασμα, ντρόπιασμ’ ἀπ’ τὰ μεγάλα,
ποὺ θὰ μὲ τρώει ὁλοζωῆς, σὰν τὸ πικρὸ σαράκι.
Ἅμα ὁ ἥλιος πιὰ χαθεῖ καὶ τὸ φεγγάρι σβήσει,
τότε θὰ δώσω τὰ κλειδιά, τὴν Πόλη θὲ νὰ πάρεις,
τὸ θέλει ἐτοῦτο ἡ γνώμη μου κι οἱ πρόγονοι προστάζουν.
Καὶ δὲν τὸ θέλω μόνο ἐγώ, ὅλ’ οἱ Γραικοὶ τὸ θέλουν,
πού ’ναι μὲς στὴ θεούπολη τὴν πυργογυρισμένη,
δὲν εἶναι οὔτε στοὺς Γραικούς, οὔτε στὸ χέρι μου εἶναι,
κορμὶ δὲ λογαριάζουμε καὶ τὴ ζωὴ ἀψηφοῦμε,
τὴν Πόλη δὲ σοῦ δίνουμε καὶ ἂς πεθάνουμε ὅλοι!

ΓΙΑΝΝῆΣ ΑΝ. ΣΑΝΤΑΡΜῆΣ

Γλωσσάρι
ἀδερφοποιτός, ὁ = αὐτὸς ποὺ ἀδελφοποιήθηκε μὲ ὅρκο καὶ σμίξη αἵματος μὲ κάποιον ἄλλον, μὲ σκοπὸ 

τὴ μεταξύ τους ὑποστήριξη καὶ τὴν προστασία τοῦ τόπου ποὺ κατοικοῦν, μπράτιμος, βλάμης, 
μπουραζέρης, καρντάσης.

ἀμιρᾶς, ὁ = πρίγκιπας, στρατηγός, διοικητής, σατράπης.
ἀραξοβόλι, τό = κατάλληλος ἀκρολιμένας, ὅπου ἀράζουν τὰ καράβια, ἀγκυροβόλι, τόπος ἠρεμίας.
ἀρίφνητο, τό = ἀμέτρητο, ἀλογάριαστο.
ἀψηφῶ = δὲ λογαριάζω, ἀδιαφορῶ γιὰ τὸν κίνδυνο.
βεζίρης, ὁ = ἀνώτατος Ὀθωμανὸς λειτουργός.
βίγλα, ἡ = παρατηρητήριο σὲ ψηλὴ θέση, ἀπὸ ὅπου μπορεῖ νὰ παρατηρεῖ κανεὶς ἕναν μεγάλο κύκλο 

ξηρᾶς ἢ θάλασσας, σκοπιά, φυλάκιο.
διαγούμισμα, τό = λεηλάτηση, ἁρπαγή, κούρσεμα.
κούλια, ἡ = φυλάκιο σὲ μορφὴ μικροῦ πύργου, κουλές, σκοπιά, ὀχυρό, προμαχώνας.
κουρνιαχτός, ὁ = σκόνη τοῦ δρόμου, πλίχουρας.
μόλεμα, τό = μόλυνση, ρύπανση.
Μουχαμέτης, ὁ = ὁ Μωάμεθ ὁ Β΄, ὁ Πορθητής.
ντεληβοριάς, ὁ = τρελοβοριάς, ὁρμητικὸς ἄνεμος.
ντελής, ὁ = τρελός, ζωηρός.
ντάπια, ἡ = ὀχύρωμα, προμαχώνας, βίγλα, ταμπούρι.
Ρωμανοῦ Πύλη = πύλη στὰ τείχη τῆς Κωνσταντινούπολης, ἡ πιὸ σθεναρή, ποὺ προσονομάσθηκε ἀπὸ 

τὴν ἐκκλησία ποὺ ἦταν ἐκεῖ κοντά, στὸ ὄνομα τοῦ Ἁγίου Ρωμανοῦ.
σαλβάρι, τό = φαρδιὰ ἀσιατικὴ βράκα.
σουλτάνος, ὁ = ὁ ἡγεμόνας στὸ ὀθωμανικὸ κράτος.
σουρῶ = σφυρίζω.
ταχιά, ἐπίρρ. = τὴν ἄλλη μέρα πολὺ πρωί, αὔριο.
φαρέτρα, ἡ = θήκη δερμάτινη βελῶν.
φουσάτο, τό = στράτευμα, πλῆθος.

Ὑπομνηματισμός
Στὶς 22 Μαΐου 1453, παράγγειλε ὁ Μωάμεθ, ὁ Β΄, γιὰ τρίτη καὶ τελευταία φορά, ἐνῷ εἶχε προη-

γουμένως παραγγείλει ἄλλες δύο φορές, στὸν Αὐτοκράτορα Κωνσταντῖνο τὸν Παλαιολόγο, τὸν ΙΑ΄, νὰ 
πάρει τὸ λαό του καὶ νὰ ἐγκατασταθεῖ, ὡς βασιλιάς, στὴν Πελοπόννησο. Ὁ δὲ βασιλιάς, στὶς 23 Μαΐου, 
δίνει καὶ πάλι, κατὰ τὸν βυζαντινὸ ἱστορικὸ Μιχαὴλ Δούκα, τὴν περίφημη γιὰ τὸν ἡρωισμὸ ἀπάντηση, 
ποὺ θὰ μείνει, μέσα στοὺς αἰῶνες, σύμβολο τῆς θυσίας του: «Εἰ μὲν βούλει, καθὼς καὶ οἱ πατέρες σου 
ἔζησαν, εἰρηνικῶς σὺν ἡμῖν συνζῆσαι καὶ σύ, τῷ Θεῷ χάρις. Ἐκεῖνοι γὰρ τοὺς ἐμοὺς γονεῖς ὡς πατέρας 
ἐλόγιζον καὶ οὕτω ἐτίμων, τὴν δὲ πόλιν ταύτην ὡς πατρίδα... Τὸ δὲ τὴν πόλιν σοὶ δοῦναι οὔτ’ ἐμὸν ἐστί, 
οὔτ’ ἄλλου τῶν κατοικούντων ἐν ταύτῃ. κοινῇ γὰρ γνώμῃ πάντες αὐτοπροαιρέτως ἀποθανοῦμεν καὶ οὐ 
φεισόμεθα τῆς ζωῆς ἡμῶν».
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Τὰ πρόσφατα γεγονότα στὴν 
Αἴγυπτο, ὅπου οἱ «Μαχητὲς 
τοῦ Ἰσλάμ» – ISIS ἐπιτέθη-
καν γιὰ πολλοστὴ φορὰ μὲ 
ἀπάνθρωπη μανία κατὰ τῶν 

ναῶν τῶν Χριστιανῶν Κοπτῶν, μπορεῖ 
νὰ συγκλόνισαν πρὸς στιγμὴν τὴ διεθνῆ 
κοινότητα, ἀλλὰ ἀσφαλῶς δὲν τὴν ἀνησύ-
χησαν στὸν βαθμὸ ποὺ θὰ ἔπρεπε. Στὴν 
Ἑλλάδα, μάλιστα, ὁ προβληματισμὸς εἶναι 
ἀκόμη μικρότερος, πέρα ἀπὸ τὴν πρώ-
τη συναισθηματικὴ ἀντιμετώπιση. Στὴν 
χώρα μας δὲν ἔχει γίνει εὐρύτερα κατα-
νοητὸ ὅτι σὲ παγκόσμια κλίμακα οἱ Χρι-
στιανοὶ εἴμαστε ἐκεῖνοι ποὺ ὑφιστάμεθα 
τὸν μεγαλύτερο συστηματικὸ διωγμό, μὲ 
σειρὰ ἐγκληματικῶν ἐναντίον μας πρά-
ξεων. Πρόκειται γιὰ γεγονὸς τὸ ὁποῖο ἡ 
Ἑλληνικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία –ἀσφαλῶς 
φοβούμενη ἀντίποινα ἀπὸ τοὺς ἀδίστα-
κτους Ἰσλαμιστές– δὲν ἔχει προβάλει στὸν 
λαὸ μὲ σαφήνεια στὸν βαθμὸ ποὺ πρέπει.

Στὶς 14 Δεκεμβρίου 2016 τὸ Εὐρωπαϊκὸ 
Κοινοβούλιο ἐνέκρινε τήν «Ἐτήσια Ἔκθε-
ση γιὰ τὰ Ἀνθρώπινα Δικαιώματα καὶ τὴ 
Δημοκρατία στὸν Κόσμο καὶ τὴ Σχετικὴ 
Πολιτικὴ τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης γιὰ τὸ 
ἔτος 2015». Στὴν Ἔκθεση αὐτὴ περιλαμ-
βάνεται ἡ διαπίστωση ὅτι οἱ Χριστιανοὶ 
εἶναι ἡ θρησκευτικὴ ὁμάδα ἡ ὁποία πε-
ρισσότερο διώκεται σὲ διάφορες χῶρες, 
περιλαμβανομένων ἀκόμη καὶ εὐρωπαϊκῶν. 
Στὶς χῶρες αὐτὲς οἱ Χριστιανοὶ ὑποφέ-
ρουν, βασανίζονται, μάλιστα κάποιες ἀπὸ 
τὶς παλαιότερες χριστιανικὲς κοινότητες 
στὴ Μέση Ἀνατολὴ καὶ στὴ Νότια Ἀφρικὴ 
κινδυνεύουν νὰ ἐξαφανιστοῦν ἐντελῶς. 
Στὴν Ἔκθεση ἀναφέρονται γεγονότα θρη-
σκευτικῆς γενοκτονίας ποὺ συνέβησαν στὴ 
Συρία, στὸ Ἰρὰκ καὶ στὴν Αἴγυπτο, τὰ 
ὁποῖα μείωσαν σημαντικὰ τὸν ἀριθμὸ τῶν 
Χριστιανῶν.

Οἱ εἰσηγητὲς τῆς Ἔκθεσης, μαζὶ μὲ 
ἐθνολόγους-κοινωνιολόγους μελετητές, 
προτείνουν δύο λύσεις γιὰ τὴν ἀντιμε-
τώπιση τῆς κατάστασης: α) Παραπομπὴ 
τῶν ὑπευθύνων τῶν γενοκτονιῶν στὸ 
Διεθνὲς Ποινικὸ Δικαστήριο καὶ β) 
Αὔξηση τῶν ἁρμοδιοτήτων τοῦ Εἰδικοῦ 
Ἀπεσταλμένου τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης 
γιὰ τὴν Ἀνάπτυξη τῆς Ἐλευθερίας τῆς 
Θρησκείας ἢ τῆς Πίστης κι ἐκτὸς τῶν 
χωρῶν τῆς Ε.Ε.

Ἐπιπλέον, τὸ Εὐρωπαϊκὸ Κοινοβού-
λιο προτείνει τὴ σύσταση ὁμάδος εἰδικῶν 
ποὺ θὰ ἀσχολοῦνται μὲ τὰ θέματα γε-
νοκτονίας θρησκευτικῶν ἢ ἐθνικῶν μει-
οψηφιῶν.

Ἡ δειλία τῆς Εὐρώπης
Πέρα ὅμως ἀπ’ ὅλα αὐτά, τὰ ὁποῖα 

ἔχουν περισσότερο θεωρητικὴ ὑπόστα-
ση, τὸ κύριο θέμα εἶναι ἡ ἀφύπνιση τῶν 
λαῶν τῆς Εὐρώπης.

Ἡ ἐπίσημη Εὐρώπη ἔχει κάνει σω-
ρεία ὑποχωρήσεων πρὸς τὸ Ἰσλὰμ καὶ 
σὲ ἄλλες θρησκεῖες, ἀρχίζοντας ἀπὸ τὴν 
ἄρνηση νὰ ἀναγραφοῦν στὸ Εὐρωπα-
ϊκὸ Σύνταγμα οἱ χριστιανικὲς ρίζες τῆς 
Εὐρώπης. Οἱ εὐρωπαϊκὲς ἀρχὲς δείχνουν 
φοβισμένες, προσπαθοῦν νὰ μὴν ἐναντι-
ωθοῦν στοὺς Μουσουλμάνους, ἀποφεύ-
γουν νὰ πάρουν σαφῆ θέση ἀπέναντι 
στὶς θηριωδίες τους. Ἐνῷ κάθε ἐνέργεια 
κατὰ τοῦ Ἰσλὰμ καταδικάζεται μὲ θάρ-
ρος καὶ πυγμή (ὅπως, ἄλλωστε, πρέπει), 
ἀντίθετα οἱ προκλήσεις τῶν Ἰσλαμιστῶν 
ἀντιμετωπίζονται μὲ περίεργη κατὰ βά-
θος ἀνοχή. Βέβαια, δὲν πρέπει νὰ παρα-
λείψουμε νὰ σημειώσουμε ὅτι ἐκτὸς τοῦ 
Ἰσλὰμ ὑπάρχουν καὶ ἄλλες θρησκεῖες οἱ 
ὁποῖες ἐργάζονται καὶ ἐπιχαίρουν γιὰ τὴ 
μείωση τοῦ Χριστιανισμοῦ, ὅσο καὶ ἂν 
δὲν τὸ δείχνουν φανερά.

ΔΙΩΚΕΤΑΙ ΜΌΝΌΝ Ό ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΌΣ!
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Ἡ ἀδιαφορία τῆς Ἑλλάδας
Στὴν Ἑλλάδα ὁτιδήποτε προέρχεται 

ἀπὸ τὸν Ἀραβικὸ Κόσμο ἀντιμετωπίζεται 
μὲ εὐγένεια, μὲ πολὺ μεγάλη «κατανόη-
ση», μὲ κάθε εἴδους παραχωρήσεις. Ἡ 
πολιτικὴ αὐτὴ ὀφείλεται –ἀνάλογα– σὲ 
συμπάθεια, σὲ πατροπαράδοτες σχέσεις 
φιλίας (σημ.: οἱ Ἀραβικὲς χῶρες οὐδέποτε 
ψήφισαν στὸν ΟΗΕ ὑπὲρ τῶν ἀπόψεων 
τῆς Κύπρου-Ἑλλάδας), σὲ ἐμπορικὰ συμ-
φέροντα, ἀκόμη καὶ στὴν προσπάθεια νὰ 
παραμείνει ἡ χώρα μας στό «ἀπυρόβλη-
το» τῶν τρομοκρατικῶν ἐνεργειῶν ποὺ 
συνταράσσουν ἄλλες εὐρωπαϊκὲς χῶρες.

Ἡ σύγχρονη δύναμη τοῦ Χριστιανι-
σμοῦ καταφάνηκε μετὰ τὴν πτώση τοῦ 
«Ὑπαρκτοῦ Σοσιαλισμοῦ» στὶς χῶρες τῆς 
Ἀνατολικῆς Εὐρώπης, καὶ κυρίως στὴ 
Ρωσία. Οἱ λαοί, μὲ ἀνοικτὴ καρδιὰ καὶ 
συνείδηση, ξαναγύρισαν μαζικὰ στὶς ἐκδη-
λώσεις θρησκευτικῆς πίστης, ἐκδηλώσεις 
τὶς ὁποῖες υἱοθετεῖ ἡ ἐπίσημη Ρωσία.

Στὴ χώρα μας ἔχουμε ἀνεξιθρησκία, ἡ 
ὁποία φθάνει στὴν ἀθεΐα (ποὺ εἶναι βέ-
βαια δικαίωμα τοῦ καθενός). Παράλληλα, 
παρηκμασμένα μαρξιστικὰ συνθήματα, 
ποὺ ἔχουν ἀποκηρυχθεῖ σὲ παγκόσμια 
κλίμακα, ἐξακολουθοῦν νὰ προβάλλουν 
τὶς πρὸ ἑκατονταετίας ρήσεις περί «ὄπιου 
τοῦ λαοῦ» κ.ἄ. φαιδρὰ παρόμοια.

Οἱ μετὰ τὴ Μεταπολίτευση τοῦ 1974 
ἑλληνικὲς κυβερνήσεις ἔχουν ἕναν διχα-
σμό –ἄλλοτε μεγαλύτερο, ἄλλοτε μικρότε-
ρο– στὶς σχέσεις μὲ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλη-

σία. Δὲν μπορεῖ νὰ περιμένει κανεὶς ἀπ’ 
αὐτὲς ὑπεράσπιση τοῦ Χριστιανισμοῦ, 
ὅσο κι ἂν σὲ κάποιες ἐπίσημες τελετὲς 
ἡ «πολιτικὴ ἡγεσία» εἶναι περισσότερο ἢ 
λιγώτερο παροῦσα.

Ἡ Διοικοῦσα Ἐκκλησία χρειάζεται νὰ 
τολμήσει νὰ μιλήσει καθαρὰ στὸν λαὸ 
γιὰ τὸν διωγμὸ ποὺ ὑφίσταται –σὲ πα-
γκόσμιο ἐπίπεδο– ὁ Χριστιανισμός. Οἱ 
ἀπαραίτητες «μάχες» γιὰ διάφορα θέματα 
(π.χ. ὕλη τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευ-
τικῶν) ἔχουν μικρότερη σημασία, ὅταν 
βάλλεται ὁ ἴδιος ὁ Χριστιανισμός! Ὁ λαὸς 
τοῦ Θεοῦ χρειάζεται νὰ πληροφορηθεῖ 
ὑπεύθυνα, μὲ προγράμματα, μὲ συνέπεια, 
τοὺς κινδύνους ὕπαρξης ποὺ ἀντιμετω-
πίζει ὁ Χριστιανισμὸς ἀπὸ ἐμφανεῖς ἢ 
ἀφανεῖς ἐχθρούς. Νὰ πληροφορηθεῖ μὲ 
σαφήνεια ὅτι, ἀπ’ ὅλες τὶς θρησκεῖες 
ποὺ ἐπικρατοῦν στὸν πλανήτη, μόνο ὁ 
Χριστιανισμός, ἡ θρησκεία τῆς Ἀγάπης 
καὶ τῆς Εἰρήνης, εἶναι ποὺ ὑφίσταται 
μεθοδευμένη, πολύπλευρη ἐπίθεση σὲ 
παγκόσμια κλίμακα!

Ποιός, ἀλήθεια, θὰ μποροῦσε νὰ πι-
στέψει ὅτι τὸν 21ο μετὰ Χριστὸν αἰῶνα τὰ 
λόγια Του, διδακτικὰ καὶ προφητικά, θὰ 
ἦταν πάλι ἐπίκαιρα: «Εἰ ὁ κόσμος ὑμᾶς 
μισεῖ, γινώσκετε ὅτι ἐμὲ πρῶτον ὑμῶν 
μεμίσηκεν» (Ἰω., ιε΄ 18).

ΔΙΌΝὐΣῆΣ Κ. ΜΑΓΚΛΙΒΕΡΑΣ
Πρόεδρος Ἐθνικῆς Ἑταιρίας 

Ἑλλήνων Λογοτεχνῶν

Ἡ ἐπίσημη Εὐρώπη ἔχει κάνει σωρεία ὑποχωρήσεων πρὸς 
τὸ Ἰσλὰμ καὶ σὲ ἄλλες θρησκεῖες, ἀρχίζοντας ἀπὸ τὴν 

ἄρνηση νὰ ἀναγραφοῦν στὸ Εὐρωπαϊκὸ Σύνταγμα  
οἱ χριστιανικὲς ρίζες τῆς Εὐρώπης. Οἱ εὐρωπαϊκὲς ἀρχὲς 
δείχνουν φοβισμένες, προσπαθοῦν νὰ μὴν ἐναντιωθοῦν 
στοὺς Μουσουλμάνους, ἀποφεύγουν νὰ πάρουν σαφῆ 

θέση ἀπέναντι στὶς θηριωδίες τους. 
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Ἕνα νέο φαινόμενο παρατηρεῖται τὸν 
τελευταῖο καιρὸ καὶ στὴν χώρα μας: ἡ 
δικαστικὴ δίωξις προσώπων τὰ ὁποῖα 
δημοσίως διατυπώνουν τὶς θέσεις τῆς 
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας περὶ ζητημάτων 
τὰ ὁποῖα χαρακτηρίζονται ὡς «πολι-
τικῶς μὴ ὀρθά». Τέτοια ζητήματα, μεταξὺ 
ἄλλων, εἶναι ἡ ἀθρόα εἰσροὴ μεταναστῶν 
στὴν χώρα μας καὶ στὴν Δυτικὴ Εὐρώπη 
καὶ ἡ ὁμοφυλοφιλία. Μὲ βάσι τὸν λεγό-
μενο ἀντιρατσιστικὸ νόμο (Ν. 4285/2014) 
μηνύονται ἄνθρωποι τῆς Ἐκκλησίας, 
ἐπειδὴ τολμοῦν νὰ ἀρθρώνουν λόγο γιὰ 
τέτοια ζητήματα. Οἱ μηνύσεις γίνονται 
ἀπὸ ὀργανώσεις μὲ βαρύγδουπα ὀνόματα, 
ὅπως Παρατηρητήριο τῶν Ἀνθρωπίνων 
Δικαιωμάτων, Κίνηση ἐνάντια στὸν Ρα-
τσισμό, κ.ἄ. Ἀπὸ τὰ πολλὰ παραδείγματα 
ἀναφέρομε τὰ ἑξῆς: «Τὸ περασμένο ἔτος 
στράφηκαν ἐναντίον τοῦ Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτου Μαντινείας καὶ Κυνουρίας 
κ. Ἀλεξάνδρου γιὰ δηλώσεις ποὺ εἶχε 
κάμει τὸν Δεκέμβριο τοῦ 2015 σχετικὰ 
μὲ τὸν νόμο περὶ Συμφώνου συμβιώσε-
ως ὁμοφυλοφίλων. Ὁ Σεβασμιώτατος 
ἐρωτήθηκε δημοσίως γιὰ τὸ θέμα καί, 
ὅπως ὄφειλε, ἀπάντησε εὐθαρσῶς ὡς 
Ὀρθόδοξος Ἱεράρχης. Εἶπε: “Ἡ Ἐκκλη-
σία ἀκολουθεῖ τὸν νόμο τοῦ Θεοῦ καὶ 
τὴν κατάσταση τῆς φύσεως. Ἐδῶ ἔχουμε 
παρὰ φύση κίνηση καὶ εἶναι καταδικα-
στέα”. Τόνισε ἀκόμη ὅτι οἱ ὁμοφυλόφιλοι 
“εἶναι ἄρρωστοι καὶ ἔχουν πάθος, καὶ θὰ 
πρέπει νὰ προσπαθήσουν νὰ θεραπεύ-
σουν τὴν ἀρρώστια τους ... Τοὺς λυπᾶμαι, 
προσεύχομαι νὰ τοὺς ἐλεήσει ὁ Θεός, 
νὰ μετανοήσουν, νὰ ἀλλάξουν τακτικὴ 
καὶ νὰ γίνουν τίμια μέλη τῆς κοινωνί-
ας μας”. Λόγια ξεκάθαρα, χωρὶς ἴχνος 
μίσους ἢ ἐμπάθειας, ἀλλὰ μὲ πόνο καὶ 
ἀγάπη ἐκφερόμενα γιὰ τοὺς δυστυχεῖς 
ἀνθρώπους ποὺ ἔχουν ὑποδουλωθεῖ στὸ 
δυσῶδες αὐτὸ πάθος. Πάθος ποὺ κατα-
δικάζεται ἀπερίφραστα ἀπὸ τὴν Ἁγία 
Γραφὴ καὶ τὴ δισχιλιετῆ διδασκαλία τῆς 
Ἐκκλησίας μας. Γι᾿ αὐτὸ καὶ ὑπῆρξαν δι-
καιότατες οἱ ἀποφάσεις τῆς Εἰσαγγελίας 

Τριπόλεως (4-11-2016) καὶ τῆς Εἰσαγγελί-
ας Ἐφετῶν Ναυπλίου (20-12-2016), ποὺ 
ἐξέτασε τὸ θέμα σὲ δεύτερο βαθμό, νὰ 
θέσουν τὴν ὑπόθεση στὸ ἀρχεῖο, μὲ τὸ 
σκεπτικὸ ὅτι ὁ Σεβασμιώτατος δὲν διέ-
πραξε κάποιο ἀδίκημα μὲ τὴν τοποθέτη-
σή του ἐκείνη, σύμφωνη κατὰ πάντα μὲ 
τὴν ἀλήθεια τῆς πίστεως, ποὺ ὡς Ὀρθό-
δοξος Ἱεράρχης ὀφείλει νὰ διαγγέλλει. 
Ὑπάρχουν δικαστὲς στὸν τόπο! Καὶ οἱ 
δίκαιες ἀποφάσεις τους συντρίβουν τὶς 
μεθόδους ὁλοκληρωτισμοῦ ποὺ χρησιμο-
ποιοῦν οἱ ὁμάδες κατατρομοκρατήσεως 
τῆς κοινωνίας μας» (http://www.pna.gr/
arcadia/item/15607-niki-tou-mitropoliti-
mantineias-kai-kynourias-k-aleksandrou-
kata-tou-antiratsistikoy-nomou). 

Δεύτερο παράδειγμα ἀποτελεῖ ἡ 
μήνυσις κατὰ θεολόγου καθηγητοῦ, ὁ 
ὁποῖος διένειμε στοὺς μαθητές του δι-
σέλιδο φωτοτυπία μὲ τίτλο «Ὁμοφυλο-
φιλία: ἡ Ὀρθόδοξη ἄποψη». Τὴν μήνυσι 
ὑπέβαλλαν «τὸ Ἑλληνικὸ Παρατηρητήριο 
τῶν Συμφωνιῶν τοῦ Ἑλσίνκι, τὸ Τμῆμα 
Σεξουαλικοῦ Προσανατολισμοῦ καὶ Ταυ-
τότητας Φύλου τοῦ Ἑλληνικοῦ Παρατη-
ρητηρίου τῶν Συμφωνιῶν τοῦ Ἑλσίνκι, ἡ 
Πολύχρωμη Πολυπολιτισμικὴ Ὀμπρέλα 
Ξάνθης καὶ τὸ Φεστιβὰλ Ὑπερηφάνειας 
Ἀθήνας Athens Pride» (Βλ. τὴν φωτοτυ-
πία καὶ τὸ σχετικὸ ρεπορτὰζ ἐν: http://
www.protothema.gr/greece/article/674008/
theologos-stin-xanthi-moirase-fulladio-
me-omofoviko-periehomeno-se-mathites/).

Τρίτο παράδειγμα εἶναι πρόσφατος 
νόμος στὴν Γαλλία, ὁ ὁποῖος θεωρεῖ 
ποινικὸ ἀδίκημα τὴν δημοσία καταδίκη 
τῶν ἐκτρώσεων. Ἀπαγορεύει, δηλαδή, ὄχι 
μία πρᾶξι, ἀλλὰ τὴν ἔκφρασι γνώμης διὰ 
τοῦ τύπου! «Ποιὸς θὰ τὸ περίμενε ὅτι 
στὴ χώρα ποὺ θέσπισε τὰ “Ἀνθρώπινα 
δικαιώματα”, στὴν πόλη τοῦ “Φωτός”, ἡ 
γαλλικὴ Βουλὴ θὰ ψήφιζε νόμο μὲ τὸν 
ὁποῖο ἡ ἀντίθεση στὴν ἔκτρωση θὰ μετα-
τρεπόταν σὲ ἀδίκημα ποὺ ἐπισύρει ποινὴ 
φυλάκισης μέχρι δύο χρόνια καὶ πρόστιμο 
μέχρι 30.000 εὐρώ; Ὁ νέος νόμος φέρει 
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τὸν τίτλο “ἀδίκημα ψηφιακῆς παρενό-
χλησης” καὶ μᾶς εἰσάγει σὲ μιὰ καινούρια 
ἐποχή, στὴν ὁποία οἱ ἀποκτημένες μὲ 
πολυχρόνιους καὶ αἱματηροὺς ἀγῶνες 
ἐλευθερίες –καὶ πρώτιστη ἡ ἐλευθερία 
τῆς γνώμης– ἀρχίζουν νὰ μπαίνουν στὸ 
ψυγεῖο καὶ οἱ ὑπερασπιστές τους στὴ 
φυλακή. Σήμερα ὀνομάστηκε “ψηφιακὴ 
παρενόχληση”, αὔριο; Οἱ Γάλλοι βου-
λευτές, ποὺ κλήθηκαν τὴν Πέμπτη 1η 
Δεκεμβρίου νὰ ἀποφασίσουν, δὲν εἶχαν 
πρόβλημα μὲ τὸ δικαίωμα τῶν γυναικῶν 
στὴν ἔκτρωση. Στὴ Γαλλία, ἡ ἔκτρωση 
ἀνήκει στὰ “θεμελιώδη δικαιώματα”. Ἡ 
Ἀντιπολίτευση ἐπεσήμανε ὅτι ὁ νόμος 
δημιουργεῖ ἀδίκημα γνώμης καὶ εἶναι 
κατὰ συνέπεια ἐλευθεροκτόνος. Μάλιστα 
ἐπεκαλέστηκαν τὸ γνωστό μας ἑβδομα-
διαῖο σατιρικὸ περιοδικὸ Σάρλι Ἑβντό, 
τὸ ὁποῖο, στὸ ὄνομα τῆς ἐλευθερίας τῆς 
ἔκφρασης, πῆρε θέση κατὰ τοῦ νόμου. 
Μάλιστα τὸ περιοδικὸ κατηγόρησε τὴν 
Ἀριστερὰ ὅτι δίνει στὸ “τόσο προσωπικὸ 
ζήτημα τῆς ἑκούσιας διακοπῆς τῆς κύ-
ησης καὶ πρόξενο ὀδυνῶν γιὰ πολλὲς 
γυναῖκες ἰδεολογικὸ χρῶμα”. Ἡ κυβέρνη-
ση, ἐκ μέρους της, γιὰ νὰ ὑπερασπισθεῖ 
τὸ νομοσχέδιο, κατέφυγε στὴν παρελ-
θοντολογία: “Πρὶν τριάντα χρόνια κομά-
ντος κατελάμβαναν τὰ χειρουργεῖα, γιὰ 
νὰ ἐμποδίσουν τὶς γυναῖκες νὰ κάνουν 
ἔκτρωση. Σήμερα οἱ κληρονόμοι τους συ-
νεχίζουν τὴ μάχη μέσῳ τοῦ Διαδικτύου”... 
Οἱ πληροφορίες ἀναφέρουν ὅτι κύριος 
στόχος τῆς κυβέρνησης εἶναι τρεῖς ἱστό-
τοποι: ivg.net, afterbaiz καὶ ecouteivg.org, 
οἱ ὁποῖοι καλοῦν τὶς γυναῖκες νὰ σκε-
φθοῦν ψυχραιμότερα, πρὶν ἀποφασίσουν 
νὰ προχωρήσουν σὲ ἔκτρωση, φιλοξενοῦν 
κείμενα γυναικῶν ποὺ δὲν κατέφυγαν 
σὲ αὐτὴ καὶ δὲν τὸ μετάνιωσαν ἢ ποὺ 
κατέφυγαν σὲ αὐτὴ ἀλλὰ εἶχαν σοβαρὰ 
ψυχολογικὰ προβλήματα μετά. Κατὰ πε-
ρίπτωση βοηθοῦν πρακτικὰ καὶ οἰκο-
νομικὰ τὶς νεαρὲς μητέρες» (http://www.
antibaro.gr/article/16356).

Τὰ φαινόμενα αὐτὰ ἐντάσσονται σὲ 
ἕνα γενικώτερο πλαίσιο ἐκδιώξεως τῆς 
χριστιανικῆς πίστεως καὶ διδασκαλίας 
ἀπὸ τὸν δημόσιο χῶρο. Οἱ χριστιανικὲς 

ἀλήθειες δὲν ἐπιτρέπεται πλέον νὰ 
προβάλλωνται, ἄλλοτε μὲ τὸ ἐπιχείρημα 
τῶν δῆθεν πολυπολιτισμικῶν κοινωνιῶν 
καὶ ἄλλοτε μὲ τὸ ἐπιχείρημα τοῦ ἀντι-
ρατσισμοῦ. Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρά, τὸ 
νὰ ἐκφράζωνται ὅλες οἱ ὑπόλοιπες θρη-
σκεῖες καὶ οἱ ποικιλώνυμες αἱρέσεις θεω-
ρεῖται ἀναφαίρετο ἀνθρώπινο δικαίωμα. 
Τὸ νὰ διδάξῃ ὁ ὀρθόδοξος θεολόγος ὅτι 
ἡ ἔκτρωσις εἶναι ἁμαρτία καὶ ἀφαίρεσις 
ἀνθρωπίνης ζωῆς εἶναι «ρατσισμός» καὶ 
«προσβολὴ τῆς σεξουαλικῆς ἰδιαιτερότη-
τος καὶ ἐλευθερίας τοῦ ἀτόμου». Τὸ νὰ 
διδάσκῃ ἕνας μουσουλμᾶνος θεολόγος 
ὅτι ἡ γυναίκα εἶναι κατώτερη ἀπὸ τὸν 
ἄνδρα καὶ πρέπει νὰ κυκλοφορῇ μὲ κα-
λυμμένο πρόσωπο εἶναι ἐκδήλωσις καὶ 
ἔκφρασις τῆς αὐτοδιαθέσεως τοῦ ἀτόμου 
καὶ ἀνθρώπινο δικαίωμα. Δύο μέτρα καὶ 
δύο σταθμά.

Ἕκαστος καλοπροαίρετος παρα-
τηρητὴς διαπιστώνει τὴν καταφανῆ με-
ροληψία κατὰ τοῦ Χριστιανισμοῦ στὸν 
δυτικὸ κόσμο καὶ στὴν χώρα μας. Οἱ 
μουσουλμᾶνοι μαθητὲς στὴν Θράκη καὶ 
οἱ ρωμαιοκαθολικοὶ στὶς Κυκλάδες ἐπι-
τρέπεται ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας 
τῆς χώρας μας νὰ διδάσκωνται τὰ δικά 
τους θρησκευτικὰ δόγματα, ἀπὸ δικά 
τους βιβλία μὲ τὴν ἔγκρισι τῶν θρησκειῶν 
τους. Οἱ ὀρθόδοξοι μαθητές, ὅμως, θὰ 
διδάσκωνται ὅ,τι τοὺς κατασκευάσει τὸ 
Ὑπουργεῖο Παιδείας ἐρήμην καὶ σὲ ἀντί-
θεσι μὲ τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος.

Τὰ ἀνωτέρω καταδεικνύουν περι-
τράνως ὅτι ὁ Χριστιανισμὸς στὶς ἡμέ-
ρες μας εὑρίσκεται ὑπὸ ἄτυπο διωγμό. 
Χρέος τῶν πιστῶν εἶναι ἡ ὁμολογία τῆς 
πίστεως. «Οὐ δυνάμεθα ἡμεῖς ἃ εἴδομεν 
καὶ ἠκούσαμεν μὴ λαλεῖν» (Πράξ. 4: 20), 
«πειθαρχεῖν δεῖ Θεῷ μᾶλλον ἢ ἀνθρώ-
ποις» (Πράξ. 5: 29), μᾶς ὑπενθυμίζει ἡ 
Ἁγία Γραφή. Ἡ ὁμολογία αὐτὴ πρέπει νὰ 
γίνεται μὲ νηφαλιότητα, διάκρισι, ἔργοις 
καὶ λόγοις. Καὶ στὶς δύσκολες στιγμὲς ἂς 
ἐνθυμούμαστε τὸ λόγιο τοῦ εὐαγγελιστοῦ 
τῆς ἀγάπης: «Μείζων ἐστὶν ὁ ἐν ἡμῖν ἢ ὁ 
ἐν τῷ κόσμῳ» (Α΄ Ἰω. 4: 4).

Ι. Κ. ΑΓΓΕΛΌΠΌὐΛΌΣ
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Τὸ μηνιαῖο Ὀρθόδοξο Χριστιανικὸ Περιο-
δικὸ μὲ τὴν ἱστορία τῶν 100 χρόνων του 
κοντὰ στὸν ἑλληνικὸ λαό.

Ἕνα περιοδικό – πολύ-
τιμος συμπαραστάτης 
γιὰ ἐκπαιδευτικοὺς καὶ 
γονεῖς. 

Περιοδικὸ μὲ ἱστορία 60 ἐτῶν, ποὺ 
ἀπευθύνεται στὴ γυναῖκα, στὴν πνευμα-
τικὴ καὶ κοινωνική της παρουσία. 

Νεανικὸ περιοδικὸ τῆς 
“Χριστιανικῆς Φοιτητικῆς 
Ἑνώσεως” – μὲ τὸν ἐνθου-
σιασμὸ τῆς νεότητας καὶ τὴ 
σφραγῖδα τῆς πίστης καὶ 
τῆς παιδείας.

Τὸ μηνιαῖο παιδικὸ πε-
ριοδικὸ ποὺ κυκλοφο-
ρεῖ ἀπὸ τὸ 1946 – ἕνας 
πολύτιμος πνευματικὸς 
φίλος γιὰ τὰ Ἑλληνό-
πουλα. 

Τ Η Σ  ΕΛΛΗΝΙΔΟΣ

ΕΤΟΣ 63ο • Μάιος - Ιούνιος 2017 • 
ρ. 621

� « Ἡ ἐµπειρία τοῦ νὰ εἶσαι µητέρα»
� « Ἡ κληρονοµιὰ τοῦ Βυζαντίου»
� « Τὸ κλάδεµα»
� « Οἱ φωλιές»
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KΛEIΣTO ENTYΠO - AP. AΔEIAΣ 868 - KΩΔIKOΣ 015475
Xριστιανική Φοιτητική Ένωση, Kαρύτση 14 - 105 61 Aθήνα
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016, Τεύχος 119

Tεύχος 119 • Tιμή τεύχους: 3,5€

Επισκόπου Ναζιανζού, π. Θεοδώρητου: 
«Οι τρεις προκλήσεις της ζωής μας»

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ με τον Αρχιμ. π. Αμβρόσιο Γκουρβέλο: 
«Τι να τα κάνουμε τα ωραία λόγια, 

αν ο τάφος είναι το τέρμα, η κατάληξη όλων;»

Οι επτά φράσεις του Κυρίου επάνω στο Σταυρό

Ἀξίζει νά διαβάζετε
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«ΑΚΤΙΝΕΣ»
ΚΑΡΥΤΣΗ 14, Τ.Τ. 10561

ΑΘΗΝΑ

ΚὐΚΛΌΦΌΡΌὐΝ: 
ὅλοι οἱ τόμοι τοῦ περιοδικοῦ «Ἀκτῖνες» 

καθώς καί τό εὑρετήριο τῶν ἐτῶν 1938-1997

«Χριστιανική Ἕνωση Ἐπιστημόνων» 
Καρύτση 14, 105 61 Ἀθῆναι, Τηλ. 210 32.35.023


