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Ενας µέχρι σήµερα άγνω-
στος πάπυρος γραµµένος 
στα αρχαία κοπτικά που πε-

ριλαµβάνει τη φράση «ο Ιησούς 
τους είπε, η γυναίκα µου...» πυ-
ροδοτεί έντονες αντιπαραθέσεις 
στον χριστιανικό κόσµο για το 
αν ο Ιησούς ήταν ή όχι παντρε-
µένος. Η ύπαρξη του παπύρου, 
που χρονολογείται από τον 4ο 
αιώνα, έχει µέγεθος όχι µεγαλύ-
τερο από αυτό µιας πιστωτικής 
κάρτας, αποκαλύφθηκε από την 
καθηγήτρια του Χάρβαρντ Κά-
ρεν Κινγκ από το Ντιβίνιτι Κό-
λετζ στη διάρκεια συνέντευξης 
Τύπου στη Ρώµη.

«Η χριστιανική παράδοση 
εδώ και χρόνια υποστηρίζει ότι 
ο Ιησούς ήταν ανύπαντρος, ακό-
µα και αν υπάρχουν ιστορικές 
αποδείξεις που να υποστηρίζουν 
αυτήν την εκδοχή» επισήµανε η 
Κινγκ. «Αυτή η φράση δεν απο-
δεικνύει ότι ο Ιησούς ήταν πα-
ντρεµένος, αλλά µας λέει ότι το 
ζήτηµα αυτό ήρθε στην επιφά-
νεια στο πλαίσιο των έντονων 
αντιπαραθέσεων για την σεξου-
αλικότητα και το γάµο, την επο-
χή εκείνη» τόνισε η καθηγήτρια.

Ο πάπυρος περιλαµβάνει έναν 
διάλογο στον οποίο ο Ιησούς 
αναφέρεται στη σύζυγό του Μα-
ρία και σύµφωνα µε την Κινγκ 
πρέπει να είναι µετάφραση στα 
κοπτικά ενός ευαγγελίου που 
γράφτηκε στα ελληνικά τον 2ο 
µ.Χ αιώνα.

Παρά την επιµονή της Καθολι-
κής Εκκλησίας ότι ο Ιησούς δεν 
είχε παντρευτεί ποτέ, το θέµα 
αυτό αποτελεί συχνό θέµα εντά-
σεων. Το 2003 ο συγγραφέας 
Νταν Μπράουν στο βιβλίο του 
«Ο Κώδικας Ντα Βίντσι» ανέφε-
ρε ότι ο Ιησούς ήταν παντρεµέ-
νος µε τη Μαρία Μαγδαληνή, 
εξοργίζοντας τους Χριστιανούς.

Η Κάρεν Κινγκ επισήµανε 
πως το τµήµα παπύρου, η ύπαρ-
ξη του οποίου αποκαλύφθηκε 
στο 10ο ∆ιεθνές Συνέδριο Κο-
πτικών Σπουδών, είναι η πρώ-
τη απόδειξη ότι ορισµένοι Χρι-
στιανοί στα πρώτα χρόνια του 
χριστιανισµού πίστευαν ότι ο 
Ιησούς ήταν παντρεµένος.

Ο Ρότζερ Μπάγκναλ, διευ-
θυντής του Ινστιτούτου για τη 
Μελέτη του Αρχαίου Κόσµου, 
εξέφρασε την πεποίθηση ότι 

ο πάπυρος, τον οποίο η Κινγκ 
ονοµάζει «Το Ευαγγέλιο της Συ-
ζύγου του Ιησού», είναι αυθεντι-
κός. Όµως το κοµµάτι του παπύ-
ρου µε διαστάσεις 3,8 εκ. Χ 7,6 
εκ. το οποίο είναι κίτρινο-καφέ 
και σε κακή κατάσταση, πρέπει 
να εξεταστεί από τους ειδικούς. 
Αυτό που προκαλεί µεγάλο ενδι-
αφέρον είναι η χηµική σύσταση 
του µελανιού. 

Ο πάπυρος ανήκει σε ανώ-
νυµο συλλέκτη, ο οποίος επι-
κοινώνησε µε την καθηγήτρια 
Κινγκ για να τον βοηθήσει να 
το µεταφράσει και να το αναλύ-
σει. Ο ίδιος πιστεύει ότι ανακα-
λύφθηκε στην Αίγυπτο ή ίσως 
στη Συρία. Η Αµερικανίδα επι-
στήµονας επισήµανε πως «η 
χριστιανική παράδοση προέβα-
λε µόνο εκείνες της φωνές που 
ισχυρίζονταν ότι ο Ιησούς δεν 
είχε παντρευτεί ποτέ. Το ευαγ-
γέλιο αυτό δείχνει πως κάποιοι 
είχαν αντίθετη άποψη».

Η ανάλυση του παπύρου από 
την Κάρεν Κινγκ θα παρουσι-
αστεί τον Ιανουάριο του 2013 
στην Θεολογική Επιθεώρηση 
του Χάρβαρντ.

Οι υποψήφιοι για τα βραβεία 
της Ακαδηµίας Κινηµατο-
γράφου θα ανακοινωθούν 

δύο εβδοµάδες νωρίτερα από το 
κανονικό. Συγκεκριµένα, οι υπο-
ψηφιότητες για το 2013 θα απο-
καλυφθούν στις 10 Ιανουαρίου, 
πέντε ηµέρες νωρίτερα από το 
κανονικό και τρεις ηµέρες πριν 
από τις Χρυσές Σφαίρες.

Σύµφωνα µε την Ακαδηµία 

Κινηµατογραφικών Τεχνών και 
Επιστηµών (AMPAS) αυτό θα 
δώσει περισσότερο χρόνο στα 
µέλη της Ακαδηµίας και στο κοι-
νό για να δουν τις υποψήφιες 
ταινίες. Ωστόσο, δηµοσιογράφοι 
εκτιµούν ότι η κίνηση αυτή θα 
συγκεντρώσει τα βλέµµατα από 
τις Χρυσές Σφαίρες, καθώς εκεί-
νες θα ετοιµάζονται για τη µεγάλη 
βραδιά τους.

Σύµφωνα µε αρθρογράφο του 
Hollywood Reporter, η Ακαδη-
µία ελπίζει «να συγκεντρώσει 
την προσοχή που της έκλεψε τα 
τελευταία χρόνια ο ολοένα και 
µεγαλύτερος αριθµός βραβείων». 
Η τελετή απονοµής των Όσκαρ 
θα πραγµατοποιηθεί στις 24 Φε-
βρουαρίου και για πρώτη φορά 
τα µέλη θα µπορούν να ψηφίζουν 
και ηλεκτρονικά. 

Νωρίτερα θα ανακοινωθούν 
οι υποψηφιότητες των Όσκαρ

Άγνωστος πάπυρος 
πυροδοτεί αντιπαραθέσεις 
για το αν ο Ιησούς ήταν παντρεμένος
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O πάπυρος χρονολογείται στον 4ο αιώνα   


