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Υάξηεο  

ηφλ παξαθάησ ράξηε, δίλεηαη κηά εηθφλα ηεο πεξηνρήο πνπ ζπγθιήζεθε ε χλνδνο 

ηεο Γάγγξαο, γηα λα ζρεκαηηζηεί κηα πιεξέζηεξε εηθφλα γηα ην ζέκα. 
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 ε κ ε ί ω ζ ε :  

Ζ εξγαζία απηή είρε νινθιεξσζεί θαη ππνβιεζεί πξνο θξίζηλ ζηε Θενινγηθή ρνιή 

ηνπ ΔΚΠΑ απφ ηελ νπνία θαη ελεθξίζε γηα ρνξήγεζε κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ εηδίθεπ-

ζεο ην 2004. Γελ εθδφζεθε θαη δελ δεκνζηεχηεθε απφ ηνλ ζπγγξάςαληα. Αλαξηάηαη  

ζηελ παξνχζα ηζηνζειίδα, δηφηη θαη ν Διινγηκφηαηνο Οκφηηκνο Καζεγεηήο θ. Αιέ-

μαλδξνο ηαπξφπνπινο, επηβιέπσλ θαη εηζεγεηήο ζηελ ηξηκειή επηηξνπή έθξηλε φηη 

ζα είρε ελδηαθέξνλ σο πξνο ην ζέκα γηα φζνπο ελαζρνινχληαη κε ηα ζέκαηα πνπ ζρε-

ηίδνληαη κε ηνλ ξπζκηζηηθφ ξφιν ησλ ηεξψλ θαλφλσλ ζηελ πνηκαληηθή πξαθηηθή ηεο 

εθθιεζίαο καο θαη δηφηη  κε ηνλ ηξφπν απηφ, πηζαλφλ λα πξνθιεζεί κηα ελδηαθέξνπζα 

επηζηεκνληθή ζπδήηεζε γηα ηελ δηαρξνληθή αληνρή ησλ θαλφλσλ θαη ηελ επίδξαζή 

ηνπο ζηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ πηζηψλ. 

εκεηψλεηαη, φηη ε εξγαζία απηή, δεκνζηεχεηαη φπσο αθξηβψο θαηαηέζεθε ηφηε θαη 

εθξίζε. Γηνξζψζεθαλ κφλν θάπνηα «δηαθπγφληα»  γξακκαηηθά θαη ζπληαθηηθά αβιε-

πηήκαηα.  

Δπίζεο, ζηνλ ελδηάκεζν ρξφλν, δεκνζηεχηεθε κηα ζεκαληηθή εξγαζία ζρεηηθή κε ηελ 

ελ Γάγγξα ζχλνδν, ηνπ θ. Γεσξγίνπ Κνπληνχξε, ζην πεξηνδηθφ Θενινγία, 

η.78/Ηνχιηνο- Γεθέκβξηνο 2007. Όπσο είλαη ζαθέο, ήδε ην ζέκα ηεο ζπλφδνπ ηεο Γάγ-

γξαο, θαίλεηαη λα πξνβιεκαηίδεη επξχηεξα. Γπζηπρψο, ε παξνχζα εξγαζία, ζην κέηξν 

πνχ είρε πξν πνιινχ νινθιεξσζεί, δελ κπνξεί λα αληιήζεη απφ ηελ αλσηέξσ, γηα ιφ-

γνπο δενληνινγίαο θαη ζπλεπείαο.  

Ησάλλεο Μαξθφηζεο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 

 
Υάξηεο.......................................................................................................  3 

Πεξηερφκελα .......................................................................................  5 

Βξαρπγξαθίεο ....................................................................................  7 

Πξφινγνο ............................................................................................  9 

Δηζαγσγή ..........................................................................................   11 
1. Περί ηες ελ Γάγγρα ζσλόδοσ. 

Α. Γεσγξαθηθά- Ηζηνξηθά ..............................................................   14 

Β. Σα πεξί ηεο ζπλφδνπ ................................................................   

 i. Σα αίηηα ηεο ζχγθιεζεο ηεο ζπλφδνπ ...................................   16 

 ii.Ο ρξφλνο ζχγθιεζεο ηεο ζπλφδνπ ........................................   19 

 iii. Μέιε ηεο ζπλφδνπ – Πξφεδξνο ηεο ζπλφδνπ ......................   21 

 iv. Οη θαλφλεο ηεο ζπλφδνπ ....................................................   23 

2. Η Δθθιεζία ως παηδαγωγούζα θοηλόηεηα. Δηζαγωγηθά .................  25 

Η. Οη φξνη «παηδαγσγία» θ.ιπ.  ......................................................   26 

ΗΗ. Σν θαηλφκελν ηεο αγσγήο θαη ε Δθθιεζία ...............................   29 

ΗΗΗ. Σα θχξηα ζεκεία ηνπ έξγνπ ηεο αγσγήο ηεο Δθθιεζίαο ...........   31 

3. Ποηκαληηθός θαη παηδαγωγηθός ταραθηήρας ηωλ θαλόλωλ ηες ζσλόδοσ..  36 

Η.  Ο Κχξηνο Ζκψλ Ηεζνχο Υξηζηφο δείρλεη ζηα επαγγέιηα ηνλ ηξφπν  

αληηκεηψπηζεο .................................................................................  37 

 Α. Σν πεξηζηαηηθφ κε ηνλ αηκνκίθηε ζηελ Κφξηλζν....................  43 

 Β. Οη ελ Θεζζαινλίθε «ἀτάκτως βιοῦντες» - Ζ άπνςε ηνπ Ησάλλε 

 «καί χαίρειν αὐτῷ μή λέγετε»- Ζ ζπλππεπζπλφηεηα ησλ πηζηψλ....  45 

4. Οη θαλόλες ποσ αθορούλ ηολ γάκο......................................................  51 

Η. Ζ βηβιηθή δηδαζθαιία γηα ην γάκν 

 i.  Ζ Π. Γηαζήθε γηα ην γάκν....................................................   52 

 ii. Ζ Κ. Γηαζήθε γηα ην γάκν ...................................................   54 

 iii.Ζ ζέζε-δηδαζθαιία ηνπ απ. Παχινπ ...................................   58 

 iv. Γάκνο θαη απνθάιπςε .......................................................   63 

ΗΗ. Ζ παηεξηθή δηδαζθαιία ............................................................   64 

5. Δπίδραζε από άιιοσς θαλόλες (πξνγελέζηεξσλ ή κεηαγελέζηεξσλ ζπλφδσλ).. 67 

6. τέζε ηωλ θαλόλωλ ηες ζσλόδοσ ηες Γάγγρας κε ηε ζύγτρολε Παηδαγωγηθή ..107 

Αλαθεθαιαίσζε-πκπεξάζκαηα ............................................................................  117 

Βηβιηνγξαθία  .......................................................................................................    124 
  

 

 

 

  



6 

 

 

  



7 

 

Β Ρ Α Υ Τ Γ Ρ Α Φ Ι Δ   

 

 

Acta  Acta conciliorum oecumenicorum, επ. E. Scwarz, De Gruyter Ver.,  

  Berlin,1927 εμ. 

D.I.G.E. Dictionnaire d’ histoire et de géographie ecclésiastiques, Paris 1981 

  (αθνξά ηνλ ηφκν ΥΗΥ) 

P.G.  Migne Patrologia Graeca 

P.L.  Migne Patrologia Latina 

Β.Δ.Π.Δ.. Βηβιηνζήθε Διιήλσλ Παηέξσλ θαη Δθθιεζηαζηηθψλ πγγξαθέσλ, 

Απνζηνιηθή Γηαθνλία ηεο Δθθι. ηεο Διιάδνο, Αζήλα 1955 εμ. 

ΔΔΦΑΠΘ Δπηζηεκνληθή Δπεηεξίο Φηινζνθηθήο ρνιήο Αξηζηνηειείνπ Παλ/κίνπ 

Θεζζαινλίθεο  

Δ.Λ.Δ. Δγθπθινπαηδηθφλ Λεμηθφλ Διεπζεξνπδάθε, Αζήλα, ρ.ρ. 

Θ.Ζ.Δ. Θξεζθεπηηθή θαη Ζζηθή Δγθπθινπαίδεηα, εθδ. Αζ. Μαξηίλνο, η. Η-ΥΗΗ, 

Αζήλα 1964 εμ. 

Κψδηθαο Αθαλζφπνπινπ Πξφδξνκνπ, Κψδηθαο ησλ ΗεξψλΚαλφλσλ θαη Δθθιε-

ζηαζηηθψλ Νφκσλ, Αθνί Κπξηαθίδε, Θεζζαινλίθε 1991 

Μ.Δ.Δ. Μεγάιε Διιεληθή Δγθπθινπαίδεηα, Διιεληθά Γξάκκαηα, Αζήλα 1967 

εμ. 

Π.Φ.Δ.  Παηδαγσγηθή θαη Φπρνινγηθή Δγθπθινπαίδεηα,  Διιεληθά Γξάκκαηα, 

Αζήλα  

Πεδάιηνλ Αγαπίνπ Ηεξνκνλάρνπ, Νηθνδήκνπ κνλαρνχ, Πεδάιηνλ ηεο λνεηήο 

λεφο, εθδ. Αζηήξ, Αζήλαη 1982
2
  

Ρ.Π.  Ράιιε Γ.Α.- Πνηιή Μ., χληαγκα ησλ ζείσλ θαη ηεξψλ θαλφλσλ, η. Η-

ΥΗΗ, Αζήλαη 1852-1859 (φπνπ δελ αλαθέξεηαη ηφκνο, ελλ. η. Γ΄)  

 

  



8 

 

 

 

  



9 

 

ΠΡΟΛΟΓΟ 
  

 Ζ χλνδνο ηεο Γάγγξαο δελ είλαη ηδηαίηεξα γλσζηή. Τπήξμε κηα ηνπηθή χλν-

δνο ε νπνία θαηέιηπε ζηηο κεηαγελέζηεξεο γελεέο ησλ πηζηψλ έλα ηδηφηππν θαη πξσηφ-

ηππν ελ  πνιινίο, ελ ζρέζεη πξνο ηηο άιιεο ζπλφδνπο, θαλνληθφ έξγν. Δθ πξψηεο φ-

ςεσο ην έξγν απηφ δείρλεη λα αλήθεη κφλν ζηελ επνρή θαηά ηελ νπνία απηή ζπλεθιή-

ζε, λα κελ έρεη δειαδή κηα δηαρξνληθή ζεκαζία, παξά κφλν θαζαξά ηζηνξηθή. Σελ 

άπνςε απηή θαίλεηαη λα ηελ ππνβνεζάεη, απηφ ηνχην ην πεξηερφκελν πνπ νη ίδηνη νη 

θαλφλεο έρνπλ. 

ηελ παξνχζα εξγαζία νδήγεζε ε ζθέςε, φηη ν ραξαθηήξαο ησλ θαλφλσλ απ-

ηήο ηεο ζπλφδνπ θαζψο θαη ηα ελ απηή δηαδξακαηηζζέληα, έρνπλ ζπνπδαία ζεκαζία 

θαη ζήκεξα. Δπηιέρηεθε ε ζχλνδνο απηή γηα λα κειεηεζεί ν παηδαγσγηθόο θαη πνηκα-

ληηθόο ραξαθηήξαο ησλ θαλφλσλ ηεο, φρη δηφηη νη θαλφλεο ησλ άιισλ νηθνπκεληθψλ ή 

ηνπηθψλ ζπλφδσλ δελ έρνπλ ηέηνην ραξαθηήξα, αιιά δηφηη ζηνπο θαλφλεο ηεο ζπλφ-

δνπ απηήο, ν ραξαθηήξαο απηφο θαίλεηαη κε ζαθήλεηα, θαιχπηεη επξχ θάζκα ηξφπσλ 

δσήο  ηνπ αλζξψπνπ θαη ην θπξηφηεξν, δηφηη ηνικά λα κηιήζεη γηα ζπγθεθξηκέλεο 

κνξθέο παξαράξαμεο ή παξεξκελείαο ηνπ επαγγειηθνχ ιφγνπ ζε ζέκαηα πλεπκαηηθήο 

δσήο, ηα νπνία πξνέξρνληαη θαηά ηελ αζθεηηθή δηαηχπσζε «εθ δεμηψλ». Αλ ζπλεθηη-

κεζεί θαη ε πξνβιεπφκελε θαηάιεμε φιεο απηήο ηεο δήζελ αζθεηηθήο ζπκπεξηθνξάο 

ησλ Δπζηαζηαλψλ (ή ησλ πεξί ηνλ Δπζηάζηνλ), φπσο νλνκάζηεθαλ φζνη αθνινπζνχ-

ζαλ ηελ δηδαζθαιία ηνπ εγέηε απηήο ηεο θαθνδνμίαο,  θνηλή ζε φινπο ηνπο θαλφλεο 

πνπ ε ζχλνδνο εμέζεζε, γίλεηαη εχθνια θαηαλνεηφ γηαηί ε ζχλνδνο απηή έρεη μερσξη-

ζηφ ελδηαθέξνλ γηα ηε κειέηε ηνπ παηδαγσγηθνχ  θαη πνηκαληηθνχ ραξαθηήξα  ησλ 

θαλφλσλ ηεο.  

ηελ αηηία πνπ νδήγεζε ζηελ κειέηε ηνπ ζέκαηνο, πεξηιακβάλεηαη ε νινλέλ 

θαη πεξηζζφηεξν ζήκεξα δηακνξθνχκελε αληίιεςε
1
, φηη νη θαλφλεο ηεο Δθθιεζίαο 

δελ είλαη μεξά λνκηθά θείκελα πνπ αθνξνχλ κφλν πξσηεία, πξσηνθαζεδξίεο, δηθαηψ-

καηα ζξφλσλ ή δηνηθεηηθήο θχζεσο ζέκαηα, αιιά αληηζέησο, δσληαλά θαη επίθαηξα 

θείκελα, θαζνδεγεηηθνχ, πνηκαληηθνχ θαη παηδαγσγηθνχ ραξαθηήξα. Κείκελα, πνπ 

δείρλνπλ κέζα απφ ηελ ηζηνξία, ηελ πξνζπάζεηα ηεο Δθθιεζίαο λα δηαηεξεί ελσκέλα 

                                                 
1
 Πξβι. ελδεηθηηθά Γεσξ. Καςάλε, αξρηκ., Ζ πνηκαληηθή δηαθνλία θαηά ηνπο ηεξνύο θαλόλαο, Πεηξαηεχο 

1968, ζει. 63, Κσλ. Μνπξαηίδε, Σν δίθαηνλ ηεο ράξηηνο θαη αη ζπνπδαηόηεξαη δηαθνξνπνηήζεηο ελ ηε 

εθθιεζηαζηηθή δηνξγαλώζεη, Αζήλαη 1967, ζει. 7-9, Πξνδξ. Αθαλζφπνπινπ, Θέκαηα θαλνληθνύ δηθαί-

νπ, Θεζζαινλίθε 1992, ζει. 31 εμ. 
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ηα κέιε ηεο, θάησ απφ ην κπζηήξην ηεο θαλέξσζεο απηήο ηεο ελφηεηαο ηελ Θεία Δπ-

ραξηζηία. 

Απφ ηε ζέζε απηή, επηζπκψ λα εθθξάζσ ηηο πιένλ ζεξκέο επραξηζηίεο κνπ 

ζηνλ Καζεγεηή θ. Αιέμαλδξν ηαπξφπνπιν, ν νπνίνο παξά ηνλ θφξην ηεο εξγαζίαο 

ηνπ, δέρηεθε λα είλαη επφπηεο ζηελ εξγαζία κνπ απηή, θαη κε ηελ αξρνληηά θαη ηελ 

επγέλεηα πνπ ηνλ δηαθξίλεη, βνήζεζε λα μεπεξαζηνχλ ηππηθά πξνβιήκαηα πνπ κέρξη 

ηφηε έδεηρλαλ αλππέξβιεηα.  

Θεξκέο επραξηζηίεο νθείισ θαη ζηνλ (νκφηηκν πιένλ) Καζεγεηή θ. Παλαγηψ-

ηε Μπνχκε, θνληά ζηνλ νπνίν καζήηεπζα γηα πνιιά ρξφληα θαη δηδάρηεθα πνιιά γηα 

ηνλ ηξφπν κειέηεο θαη πξνζέγγηζεο ησλ ηεξψλ θαλφλσλ. 

Δπίζεο επραξηζηψ θαη ηνλ Αλαπι. Καζεγεηή θ. Δκκαλνπήι  Πεξζειή  πνπ 

δέρηεθε λα είλαη κέινο ηεο ηξηκεινχο επηηξνπήο θαη κε ηελ ζπκβνιή ηνπ ζπλεηέιεζε  

ζηελ θαηά ην δπλαηφλ άξηηα  παξνπζίαζε απηήο ηεο εξγαζίαο. 

Σέινο πξέπεη λα επραξηζηήζσ ηνπο θαζεγεηέο ηνπ ηκήκαηνο Κνηλσληθήο Θε-

νινγίαο,  ηεο ηξνθνχ κνπ Θενινγηθήο ρνιήο, νη νπνίνη δέρηεθαλ λα ππνβιεζεί ε 

παξνχζα εξγαζία ζ’ απηήλ, θαζψο θαη ηνλ ηνκέα Υξηζηηαληθήο Λαηξείαο, Αγσγήο θαη 

Γηαπνηκάλζεσο. 

Ζ εξγαζία απηή δελ ζα είρε νινθιεξσζεί ρσξίο ηελ ακέξηζηε ζπκπαξάζηαζε 

θαη θαηαλφεζε ηεο ζπδχγνπ, θαη ηελ αλνρή ησλ παηδηψλ κνπ, πνπ ζηεξήζεθαλ ηελ 

παξνπζία κνπ θαηά ηελ πνιχκελε ελαζρφιεζή κνπ κε ηελ παξνχζα εξγαζία. Γηθαη-

σκαηηθά ηνπο αλήθεη θαη ηνπο ηελ αθηεξψλσ.  

Δάλ ε εξγαζία απηή ζπληειέζεη ζε κηα πην νπζηψδε πξνζέγγηζε θαη αμηνπνίε-

ζε ηνπ θαλνληθνχ πιηθνχ, ζα απνηειεί δηθαίσζε ησλ θφπσλ, θπξίσο ησλ παηέξσλ ηεο 

ζπλφδνπ, θαζψο βέβαηα θαη ηνπ ζπληάμαληνο. 

 

          Αζήλα, Φεβξνπάξηνο 2004  

            Ησάλλεο Φ. Μαξθφηζεο 
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ΔΙΑΓΩΓΗ 

 
Ζ Δθθιεζία θαηά ηελ άζθεζε ηνπ ζσηεξηψδνπο έξγνπ ηεο είλαη γλσζηφ φηη 

θαηαθεχγεη ζηηο ξίδεο ηεο γηα λα βξίζθεη ηελ ζεσξεηηθή θαηνρχξσζε ησλ πξάμεψλ 

ησλ εκπεπηζηεπκέλσλ κε ηελ πνιπζρηδή δξάζε ηεο κειψλ ηεο. 

Απηέο νη πξάμεηο αλαθέξνληαη εθηφο ησλ άιισλ ζην δηνηθεηηθφ θαη ην επξχηε-

ξα δηδαθηηθφ κέξνο ηεο απνζηνιήο ηεο φπσο είλαη ην πνηκαληηθφ θαη ην παηδαγσγηθφ. 

Δθηφο απφ ηελ κειέηε θαη αλαδήηεζε θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ απφ ην βηβιηθφ πεδίν 

έξεπλαο, πνιχηηκνη θαη ηζφθπξνη νδεγνί είλαη νη παηέξεο ηεο Δθθιεζίαο καο θαη ν ιφ-

γνο ηνπο φπσο απηφο εθθξάζηεθε α. κέζα ζηα θείκελά ηνπο θαη β. κέζα απφ ηελ ζπ-

λνδηθή έθθξαζε ησλ απφςεψλ ηνπο, γηα φζνπο βέβαηα έιαβαλ κέξνο ζ’ απηέο. Πνιιέο 

θνξέο φκσο, γλσξίδνπκε πσο ζχλνδνη έθαλαλ ρξήζε ησλ θεηκέλσλ θαη ησλ ιφγσλ 

παηέξσλ πνπ δελ ήζαλ ελ δσή θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζχγθιεζεο κηαο ζπλφδνπ
2
. Δπί-

ζεο παηέξεο πνπ έρνπλ αγηάζεη θαη θαηαμησζεί ζηελ ζπλείδεζε ηνπ εθθιεζηαζηηθνχ 

ζψκαηνο θάλνπλ επξεία ρξήζε θεηκέλσλ ή κλεκνλεχνπλ ζε ιφγνπο ηνπο απνθάζεηο 

θαη ζέζεηο ησλ πξν απηψλ παηέξσλ πνπ είραλ ζπκκεηάζρεη ζε ζπλφδνπο είηε νηθνπκε-

ληθέο είηε ηνπηθέο. 

Σα αλσηέξσ πείζνπλ πσο ε ζπζηεκαηηθή θαη κεζνδηθή κειέηε φρη κφλν ησλ 

νηθνπκεληθψλ ζπλφδσλ, αιιά θαη ησλ ηνπηθψλ είλαη ζεκαληηθή θαη απαξαίηεηε γηα 

ηελ Δθθιεζία. Γηα ηεο κειέηεο απηήο δηαζαθελίδνληαη πνιιά δεηήκαηα θαη δηεξεπ-

λψληαη ζε βάζνο ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο πνπ κε επηπφιαηε θαη επί ηξνράδελ αλά-

γλσζε δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα θαη παξεμεγήζεηο.. Μηα ηέηνηα πεξίπησζε απνηειεί 

θαη ε ηνπηθή «ζχλνδνο ηεο Γάγγξαο»
3
. Πνιιά πξάγκαηα  γη’ απηήλ δελ γλσξίδνπκε, 

ρξεζηκνπνηνχληαη φκσο ζπρλά νη θαλφλεο ηεο, θαη θπξίσο γίλεηαη κλεία απηήο φηαλ 

ρξεηάδεηαη λα ηνληζηεί ε απφιπηε απζηεξφηεηα ζπλνδηθψλ απνθάζεσλ. 

Σν δήηεκα ηεο επηινγήο ηεο ζπλφδνπ ηεο Γάγγξαο σο ζέκαηνο ηεο παξνχζεο 

εξγαζίαο, έρεη λα θάλεη κε ηελ επηζπκία  ηεο εηο βάζνο έξεπλαο ησλ ιφγσλ πνπ νδή-

γεζαλ  ζηελ ζχγθιεζε θαη ηελ δηαηχπσζε ησλ θαλφλσλ απηήο. Δπηπιένλ, ζηελ ζθν-

πηκφηεηα ηεο έθδνζεο ησλ θαλφλσλ κε ηελ κνξθή πνπ απνθαζίζηεθε ζηε ζχλνδν. 

                                                 
2
 Π.ρ. ε Β΄ Οηθ. χλνδνο, αμηνπνηεί ηελ ζενινγία ηνπ Μεγάινπ Βαζηιείνπ ν νπνίνο εθνηκήζε ην 378-9, 

δχν ρξφληα πξηλ ηελ ζχγθιεζή ηεο.  
3
 ηελ εξγαζία απηή ζα πξνηηκεζεί ε γεληθή ηνπ εληθνχ «ηεο Γάγγξαο» αληί ηεο ζπαλίσο αλαθεξνκέ-

λεο απφ κεξηθνχο ζπγγξαθείο γεληθήο Πιεζπληηθνχ «ησλ Γαγγξψλ» δηφηη φπσο θαη πην θάησ ζα δηεπ-

θξηληζηεί είλαη ε επηθξαηήζαζα γξαθή γηα ηελ νλνκαζία ηεο πφιεο. Γειαδή ε πφιε θέξεηαη ψο ε Γάγ-

γξα θαη φρη ηα Γάγγξα ή αη Γάγγξαη 
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ηελ εξγαζία απηή ρξεζηκνπνηνχληαη -φπσο θαίλεηαη θαη απφ ηνλ ηίηιν- νη 

φξνη «παηδαγσγηθφο,ή» θαη «πνηκαληηθφο,ε» ζπρλά. Κξίλεηαη ζθφπηκε ε δηεπθξίληζε 

φηη ν φξνο «παιδαγωγικός-ή» ρξεζηκνπνηείηαη ππφ ηελ έλλνηα πνπ απηφο ήηαλ θαηα-

λνεηφο ζε έλαλ άλζξσπν ηνπ δ΄ αηψλα, εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ  

ζχγρξνλε επνρή θαη ζηηο νπνίεο γίλεηαη ζαθήο αλαθνξά ηεο ελλνηνινγηθήο δηαθξίζε-

σο. Οπσζδήπνηε δε, δηαθέξεη σο πξνο ην πεξηερφκελν απφ ηνλ φξν «εθπαίδεπζε» πνπ 

θαηαλνείηαη σο ε επηζηεκνληθψο θαη κεζνδηθψο πξνζθνξά παηδεπηηθνχ έξγνπ. Όζνλ 

αθνξά ηνλ φξν «ποιμαντικός, ή» θαηαλνείηαη ζχκθσλα κε ηνλ νξηζκφ πνπ δίλεη ν Κ. 

Μνπξαηίδεο φηη «ε πνηκαληηθή ελ ηε αξραία Δθθιεζία είρελ σο θπξίαλ απνζηνιήλ 

ηελ ππν ηνπ πνηκέλνο θαζνδήγεζηλ ησλ πηζηψλ επί ηε βάζεη ησλ ηφηε θξαηνπζψλ αξ-

ρψλ θαη κεζφδσλ, κάιηζηα δε θαη θπξίσο ηνπ ηδίνπ απηνχ  παξαδείγκαηνο πξνο ηελ 

δηα ηεο κηκήζεσο ηνπ Υξηζηνχ πλεπκαηηθήλ ηειείσζηλ θαη ηελ ελ Υξηζηψ απνιχηξσ-

ζηλ»
4
, θαη βέβαηα φρη κφλν ζην ρξνληθφ φξην πνπ γηα ιφγνπο θαζαξά κεζνδνινγηθνχο 

ζέηεη ζηνλ νξηζκφ ηνπ ν ζπγγξαθέαο, αιιά φπσο θαη δηαρξνληθά πξνζεγγίδεηαη κε ην 

ίδην φπσο πην πάλσ ελλνηνινγηθφ πιαίζην.   

Πην αλαιπηηθά ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ εηέζεζαλ θαη ν ηξφπνο πνπ ην 

ηζηνξηθφ θαη θαλνληθφ πιηθφ πξνζεγγίζηεθαλ, θαίλνληαη ζηα έμη επηκέξνπο θεθάιαηα 

ζηα νπνία ρσξίζηεθε ε εξγαζία.  

ην πξψην θεθάιαην δηα ηεο ηζηνξηθήο κεζφδνπ επηρεηξείηαη λα νξηζηεί ην η-

ζηνξηθφ γεγνλφο ηεο ζχγθιεζεο ηεο ζπλφδνπ. Γειαδή, ν ηφπνο ζχγθιεζεο ηεο ζπλφ-

δνπ, ε ηζηνξία ηεο πφιεσο θαη ηεο ηνπηθήο Δθθιεζίαο, νη ζπνπδαίεο (γλσζηέο θαη ζε-

καληηθέο) πξνζσπηθφηεηεο πνπ επνίκαλαλ ή έδξαζαλ ζηελ ηνπηθή απηή Δθθιεζία, 

θαζψο θαη κηα απφπεηξα δηαζαθήληζεο ηνπ ρξφλνπ ζχγθιεζήο ηεο (ηνπ θαηά θνηλή 

απνδνρή αζαθνχο). 

ην δεχηεξν θεθάιαην γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα λα θαηαδεηρηεί, θπξίσο δηα ηεο 

δηεξεπλεηηθήο-πεξηγξαθηθήο κεζφδνπ έξεπλαο, ν ελ γέλεη παηδαγσγηθφο ραξαθηήξαο 

ησλ ηεξψλ θαλφλσλ. Δίλαη έλα ελδηαθέξνλ εξεπλεηηθφ εξψηεκα αλ θαη θαηά πφζν, θαη 

θαηά πνην ηξφπν ε Δθθιεζία αζθνχζε «παηδαγσγηθφ» έξγν, θαη αλ απηφ πξέπεη λα 

θαηαλνείηαη ππφ ηελ κνξθή πνπ ζήκεξα νξίδνπκε ηνλ φξν «παηδαγσγία» ή «παηδαγσ-

γηθή». Δξεπλάηαη επίζεο θαη ην θαηά πφζνλ ε Δθθιεζία «ιεηηνπξγνχζε» σο έλα επ-

ξχηεξν κνξθσηηθφ πεξηβάιινλ ή σο παξάγσλ αγσγήο ηνπ πιεξψκαηφο ηεο.  

                                                 
4
 Μνπξαηίδνπ Κσλ., Υξηζηνθεληξηθή πνηκαληηθή ελ ηνηο αζθεηηθνίο ηνπ Μ. Βαζηιείνπ,  εθδ. Παλεπηζηε-

κίνπ Αζελψλ, Αζήλαη 1975, ζει. 7  
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ην ηξίην θεθάιαην εθηίζεληαη νη βαζηθέο παηδαγσγηθέο θαη πνηκαληηθέο πξν-

ζεγγίζεηο κε βάζε απηφ πνπ ε Δθθιεζία αλέθαζελ δηαηχπσλε σο θχξην ζηφρν ηεο α-

γσγήο ηεο. Ο ζηφρνο, ή νξζφηεξα νη ζηφρνη, δηαηππψζεθαλ κέζα ζηελ Αγία Γξαθή 

θαη ζην έξγν ησλ πξψησλ παηέξσλ ηεο Δθθιεζίαο θαη εξεπλάηαη δηα ηεο δηεξεπλεηη-

θήο-πεξηγξαθηθήο κεζφδνπ, αλ νη απνθάζεηο ησλ θαλφλσλ ηεο ζπλφδνπ απηήο ζηνη-

ρνχλ ζηελ παξάδνζε ηεο Δθθιεζίαο.  

ην ηέηαξην θεθάιαην εμεηάδνληαη ρσξηζηά ην ζέκα πνπ ζέηνπλ νη έμη θαλφλεο 

ηεο ζπλφδνπ  πνπ αθνξνχλ ην ζέκα ηνπ γάκνπ. Σν ζέκα απηφ, ζεκαληηθφ νπσζδήπνηε 

γηα ηε δσή ησλ πηζηψλ, εξεπλάηαη γηα λα δηαπηζησζεί αλ ε ζηάζε ησλ Δπζηαζηαλψλ 

ζην δήηεκα ηνπ γάκνπ ήηαλ πξντφλ άγλνηαο, πιεκκεινχο δηδαρήο ή θαη απαηδεπζίαο, 

ή απνηέιεζκα κηαο εζειεκέλεο δηαζηξνθήο ηεο δηδαζθαιίαο ηεο Δθθιεζίαο.  

Σν πέκπην θεθάιαην  απνηειείηαη απφ ηελ επηκέξνπο  πξνζέγγηζε θαη αλάπηπ-

με ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ θαλφλσλ. Με ηελ δηεξεπλεηηθή αιιά θαη ηελ ζπζρεηηθή κέ-

ζνδν, κειεηάηαη θάζε θαλφλαο μερσξηζηά, ηνπνζεηείηαη ην ζθεπηηθφ ηνπ κέζα ζην 

ηζηνξηθφ πιαίζην, ελψ δείρλεηαη θαη ε επίδξαζε πνπ δέρηεθε ή άζθεζε ζε άιινπο θα-

λφλεο. Παξάιιεια, αμηνινγείηαη θαη ην αλ θηλήζεθε απζηεξφηεξα ε επηφηεξα απφ 

άιινπο θαλφλεο ζηελ αληηκεηψπηζε θαη ξχζκηζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δεηεκάησλ.  

ην έθην θεθάιαην, κεηά ηα φζα εθηέζεθαλ ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα, θα-

ηαβάιιεηαη πξνζπάζεηα λα ηνληζηεί ε ζρέζε ησλ θαλφλσλ ηεο ζπλφδνπ κε αξρέο ηεο 

ζχγρξνλεο παηδαγσγηθήο. Όζν θαη δείρλεη παξαθηλδπλεπκέλν λα γίλεηαη a posteriori 

ην εγρείξεκα απηφ, είλαη ελδηαθέξνλ γηαηί δείρλεη ηε δπλακηθή ησλ θαλφλσλ ηεο Δθ-

θιεζίαο θαη ηελ αληνρή ηνπο ζηνλ ρξφλν φρη κφλν ζην ζηελφ εθθιεζηαζηηθφ πεξηβάι-

ινλ, αιιά θαη επξχηεξα.  

Σέινο ε παξνχζα κειέηε νινθιεξψλεηαη κε ηελ αλαθεθαιαίσζε θαη ηα ζπ-

κπεξάζκαηα. Κξίζεθε ζθφπηκν ζηελ ελφηεηα απηή  λα γίλεη κλεία θαη γηα ηελ δπλαηφ-

ηεηα αμηνπνίεζεο ηνπ θαλνληθνχ απηνχ πιηθνχ ζηελ ζχγρξνλε εθθιεζηαζηηθή πξαγ-

καηηθφηεηα θαη ζην θαηά πφζνλ ζα κπνξνχζε λα ζπληειέζεη ζε αληηκεηψπηζε ηξερφ-

λησλ πνηκαληηθψλ πξνβιεκάησλ.  
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ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΝ ΓΑΓΓΡΑ ΤΝΟΓΟΤ 

 

α. Γεωγραθηθά –Ιζηορηθά 

 

 Ζ Γάγγξα
5
 είλαη πφιε αξραηφηαηε θαη  πξσηεχνπζα ηεο Παθιαγνλίαο ηνπ 

Πφληνπ. ήκεξα νλνκάδεηαη Çankiri θαη βξίζθεηαη  πεξίπνπ 100 ρικ. 

βνξεηναλαηνιηθά ηεο ΄Αγθπξαο
6
. Ζ πφιε θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ αηψλσλ πεξηέπεζε ζε 

αιιεπάιιειεο θαηαθηήζεηο θαη ππνδνπιψζεηο, φπσο ησλ Λπδψλ, ηνπ Κχξνπ, ηνπ Μ. 

Αιέμάλδξνπ, ηνπ Αληηγφλνπ, ηνπ Λπζηκάρνπ θ.ά. Αλέθηεζε γηα κηθξφ ρξνληθφ 

δηάζηεκα ηελ ειεπζεξία ηεο, απνηηλάζζνληαο ηελ θαηνρή θαη αηρκαισζία ηνπ 

ειεχθνπ. Σν 121 π.Υ. ππήρζε ζην βαζίιεην ηνπ Πφληνπ θαη ην 63 π.Υ. ηελ 

θαηέιαβαλ νη Ρσκαίνη, κε ζπλέπεηα λα κείλεη ζηελ ζπλέρεηα βπδαληηλή θηήζε. 

Μεηαμχ ηνπ 12
νπ

 θαη 14
νπ

 αη. βξέζεθε ζηελ δηακθηζβεηνχκελε κεηαμχ Βπδαληηλψλ 

θαη Σνχξθσλ πεξηνρή ηεο Παθιαγνλίαο. Μεηά απφ ζχληνκε ηνπξθηθή θαηνρή, ηελ 

απειεπζέξσζε ν Ησάλλεο Β΄ ν Κνκλελφο ην 1126
7
. Καηφπηλ φκσο νη Σνχξθνη ηελ 

επαλαθαηάιαβαλ θαη απφ ηφηε  παξακέλεη  ππφ Σνπξθηθφ θαζεζηψο. 

  Απφ ηηο καξηπξίεο ησλ ηζηνξηθψλ θαίλεηαη φηη απφ πνιχ λσξίο νη θάηνηθνη ηεο 

                                                 
5
 Σν δήηεκα ηεο νξζήο γξαθήο ηεο πφιεο είλαη παιαηφ. ΄Αιινη ηελ ζεσξνχλ σο φλνκα νπδέηεξν, ζηελ 

νλνκαζηηθή πιεζπληηθνχ «ηα Γάγγξα» φπσο π.ρ.ν ηξάβσλ, Γεσγξαθηθά XII,3,41,  ν ηέθαλνο ν 

Γξακκαηηθφο (Δθ ησλ εζληθψλ ηεθάλνπ, Καη’ επηηνκήλ, -Stephan von Byzanz, Ethnika, Graz., Aka-

demische Druck und Verlaganstalt, 1958, ζει. 17), ν νπνίνο φκσο ζεκεηψλεη πσο γξάθεηαη θαη ζαλ 

ζειπθνχ γέλνπο, ν Δπηθάληνο Κχπξνπ, ΄Δθζεζηο πξσηνθιεζηώλ..., P.G.88, 787 εμ.θ.ά.. Δίλαη επίζεο 

δχζθνιν λα πξνζδηνξηζηεί πψο ην ζεσξνχλ φζνη ρξεζηκνπνηνχλ ηε γεληθή πιεζπληηθνχ «ησλ Γαγ-

γξψλ», θαζψο κπνξεί λα είλαη γεληθή θαη ηνπ ζειπθνχ αιιά θαη ηνπ νπδεηέξνπ. Μεηαμχ απηψλ πνπ 

πξνηηκνχλ ηελ γξαθή «ησλ Γαγγξψλ», είλαη ν «Θενθάλεο» (Θενθάλνπο ζπλερηζηαί, Υξνλνγξαθία-

Theophanus continuates, Weber Verlag, Bonn 1838, ζει. 426), ν ζπληάθηεο πξαθηηθψλ ησλ Γ΄θαη Γ΄ 

Οηθ. πλφδσλ (Schwarz E., Acta conciliorum oecumenicorum, De Gruyter Ver., v 1.1, Berlin 1927,  

ζει  61, v. 2.1. Berlin 1933, ζει. 57) θ.α. Ζ πιεηνςεθία ζεσξεί σο ζσζηή ηε γξαθή «ε Γάγγξα», φπσο 

ελδεηθηηθά γξάθεη ν Αιέμαλδξνο ( Κνξλήιηνο) ν πνιπΐζησξ γηα ηελ ηζηνξία ηνπ νλφκαηνο ηεο πφιεο 

«¹ G£ggra, ...., a„pÒlon f£nai per• tÕn tÒpon a•gaj nšmonta, kt…santa oân pÒlin oÛtwj 

Ñnom£sai. OÛtw g¦r Ônoma tÍ a„g…», ( Cornelius Alexander Polyhistor., Fragmenta, Paris 1847-

1870, fr42), Νηθφιανο ν Μπζηηθφο, Πεξί ηεο θαηά ηελ θαζέδξαλ ηάμεσο ησλ κεηξνπνιηηψλ θαη αξρηε-

πηζθφπσλ (Opuscula diversa, Nicholas I., Patriarch of Constantinople, Miscellaneos writings, Dumbar-

ton Oaks, 1981, ζει.2), ν Εσλαξάο, ν πξναλαθεξζείο ηέθαλνο ν Γξακκαηηθφο, φπσο θαη ην ιεμηθφ 

νχδα.  Σελ γξαθή απηή έρνπλ πηνζεηήζεη θαη νη ζχγρξνλνη ηζηνξηθνί θαη θαλνλνιφγνη. ην: Παχινπ 

Μελεβίζνγινπ, κεηξνπνι. νπεδίαο, Ηζηνξηθή Δηζαγσγή εηο ηνπο θαλόλαο ηεο Οξζνδόμνπ Δθθιεζίαο, 

ηνθρφικε 1990, γίλεηαη ρξήζε θαη ησλ δχν ηχπσλ «ε Γάγγξα», ζηνλ ηίηιν θαη ζε επηκέξνπο εθθξά-

ζεηο, ελψ πηνζεηείηαη, (κάιινλ αβαζάληζηα-ζε δχν πεξηπηψζεηο), θαη ν ηχπνο «ησλ Γαγγξψλ» ζει. 340, 

347. Πάλησο θαη ζηνλ 2
ν
 θαλφλα ηεο πελζέθηεο, πνπ θπξψλνληαη νη θαλφλεο ησλ πξνεγνπκέλσλ ζπλφ-

δσλ, ε αλαθνξά γίλεηαη ζε θαλφλεο ησλ «ελ Γάγγξαηο»  ζπλφδνπ. Απηφ νδεγεί ζηελ ζθέςε φηη γηλφηαλ 

επξεία ρξήζε ηεο νλνκαζίαο «αη Γάγγξαη». 
6
 ε φ,ηη αθνξά ηα ηζηνξηθά βι. Μεγάιε Διιεληθή Δγθπθινπαίδεηα (ΜΔΔ), ηνκ. Ζ΄, Αζήλα ρ.ρ, Β΄εθδ. 

ζει. 11, Ακ. Αιηβηδάηνπ, ελ: Δγθπθινπαηδηθόλ Λεμηθόλ Διεπζεξνπδάθε (ΔΛΔ), Αζήλα ρ.ρ, η. Γ΄, ιήκκα 

«Γάγγξα»,  Θ.Ζ.Δ., ηνκ. Γ΄, Αζήλαη 1964, ζει. 134. 
7
 βι. ΜΔΔ,ν.π.  
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πεξηνρήο αζπάζηεθαλ ηνλ Υξηζηηαληζκφ θαη ε πφιε θαηέζηε θέληξν ηεο λέαο απηήο 

ζξεζθείαο. Απφ ηνπο ηζηνξηθνχο αλαθέξνληαη αξθεηνί επίζθνπνη ηεο πφιεο πνπ έρνπλ 

δηαδξακαηίζεη ζεκαληηθφ ξφιν ζε ηνπηθέο ή νηθνπκεληθέο ζπλφδνπο. Ο Τπάηηνο είλαη 

ν πξψηνο γλσζηφο καξηπξνχκελνο εμ απηψλ θαη ιακβάλεη κέξνο ζηηο εξγαζίεο ηεο Α΄ 

Οηθνπκεληθήο ζπλφδνπ ην 325 ζηε Νίθαηα
8
. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ηεο 

ζπγθιήζεσο ησλ νηθνπκεληθψλ ζπλφδσλ ν επίζθνπνο ηεο πφιεο Βνζπφξηνο
9
  κεηέρεη 

ζηε Γ΄ Οηθ. ην 431 ζηελ ΄Δθεζν, ν Πέηξνο
10

 ζηε Γ΄ Οηθ. ην 451 ζηελ Υαιθεδφλα, o 

νπνίνο κάιηζηα δειψλεη ηνλ ζχλδεζκν ηεο εθθιεζίαο ηεο Γάγγξαο  κε ηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε, ιέγνληαο φηη ηφζν απηφο φζν θαη ηξεηο πξνθάηνρνί ηνπ είραλ 

ρεηξνηνλεζεί επίζθνπνη απφ ηνλ Κσλζηαληηλνππφιεσο
11

. Δπίζεο   ν Αιέμαλδξνο 

ζπκκεηέρεη ζηελ Δ΄ Οηθ. ην 553, ν Αιχπηνο κεηέρεη ζηελ Σ΄ Οηθ. ην 680-81, ν 

έξγηνο ζηελ Πελζέθηε ην 692 θαη ν Κψλζηαο (ή Κσλζηαληίλνο;
12

) ζηελ Ε΄ Οηθ. ην 

771. Δθηφο ησλ αλσηέξσ δηαζψδνληαη θαη νλφκαηα άιισλ επηζθφπσλ ηεο πφιεσο
13

, 

νη νπνίνη ζρεηίδνληαη κε ζεκαληηθά ηζηνξηθά ζέκαηα, γεγνλφο πνπ δείρλεη φηη  

παξέκελε πάληνηε κηα αθκαία ρξηζηηαληθή θνηλφηεηα πνπ είρε ζην πεδάιηφ ηεο  

εμέρνπζεο θαηά θαηξνχο πξνζσπηθφηεηεο.  

 Μία εμ απηψλ είλαη θαη ν θαηά ηελ πεξίνδν ηεο ζχγθιεζεο ηεο θεξψλπκεο 

ζπλφδνπ επίζθνπνο ηεο πφιεο Γίνο
14

, ζηνλ νπνίν απνδίδεηαη ην επψλπκν «ν πάλπ» 

γηα λα ηνληζηεί πξνθαλψο ε δπλακηθή ηνπ πξνζσπηθφηεηα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

ρξηζηηαληθήο ηνπ δσήο θαη ν νπνίνο ζχκθσλα κε ηελ άπνςε κεξηθψλ
15

 πξνήδξεπζε 

θαη ηεο ζπλφδνπ. 

 Ζ πφιε ηεο Γάγγξαο θαηέζηε πεξίθεκνο γηα ηελ ζχλνδν πνπ έιαβε ρψξα  ελ 

απηή θαη ελ ζπλερεία γηα ηνπο θαλφλεο πνπ εμέδσζε. 

                                                 
8
 Καιιηλίθνπ Γειηθάλε, (+Μεηξ. Κπδίθνπ), Ζ πξώηε ελ Νηθαία Οηθνπκεληθή ύλνδνο, εθδ. Κπξνκάλνο,  

Θεζ/λίθε 1997 (β΄έθδνζε.- Ζ πξψηε  ζηελ Κσλ/ιε ην 1930) ζει. 149 θαη 155.  Ο ζπγγξαθέαο κάιηζηα 

ραξαθηεξίδεη ηνλ Τπάηην σο έγθξηην επίζθνπν. (ζει. 155) 
9
 Acta C.O., vol. 1,1,2, Berlin 1927 ,ζει.61, 

10
 Acta C.O., vol. 2,1,1, Berlin 1933, ζει. 57 

11
 Mansi, 7, 448 

12
 νχησο ελ ΜΔΔ, ν.π. 

13
 Θ.Ζ.Δ., ν.π. , ΜΔΔ, ν.π. Σα νλφκαηα απηψλ, Βαζηιείδεο πεξί ηνλ δ΄αη., Καιιίληθνο πεξί ηα κέζα ηνπ 

ε΄αη., Θεφδσξνο, Μαξθειιίλνο πεξί ην κέζνλ ηνπ ε΄αη., Βαζίιεηνο πνπ ιακβάλεη κέξνο ζηελ θαηά ηνπ 

Φσηίνπ ζχλνδνο ελ Κσλ/ιεη ην 787, Νηθφιανο πνπ δηαδέρεηαη ηνλ πξνεγνχκελν, ηέθαλνο πνπ ζπκκε-

ηέρεη ζηελ ππφ ηνπ Φσηίνπ ζπγθιεζείζα ζχλνδν ην 879, Πέηξνο ν Β΄, πνπ δξα πεξί ηνλ η΄αη., Υξπζφ-

ζηνκνο πνπ  δεη πεξίπνπ ηνλ η΄ αη., Νηθεθφξνο πεξί ην ηέινο ηνπ ηα΄ αη., Ησάλλεο ζην β΄ κηζφ ηνπ ηβ΄ αη., 

Θεφδσξνο πεξί ην έηνο 1197, ελψ ζηνπο «Θενθάλνπο ζπλερηζηέο» αλαθέξεηαη θαη ν επίζθνπνο Υξη-

ζηνθφξνο, πνπ θέξεη ηνλ ηίηιν «Μεηξνπνιίηεο Γαγγξψλ», ν.π. ζει. 426 
14

 π. Μήιηα, Σσλ ηεξώλ ζπλόδσλ λέα θαη δαςηιεζηάηε ζπιινγή, η. 1, Θεζ/λίθε 1981
2
 , ζει. 291 

15
 Δθηφο ηνπ Νηθνδήκνπ ηνπ Αγηνξείηνπ ηελ άπνςε απηή βι. θαη ελ ΜΔΔ, η.8, ζει.12 Πεξί ηνπ πξνζψ-

πνπ θαη ηελ ελ γέλεη πξνβιεκαηηθή γηα ηελ πξνζσπηθφηεηα  θαη  ηελ ηαπηφηεηά ηνπ βι. Παχινπ Μελε-

βίζνγινπ, κεηξνπνι. νπεδίαο, ν.π., ζει. 345 εμ. 
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β. Σα περί ηες ζσλόδοσ  

Η. Σα αίηηα ηεο ζχγθιεζεο. 

 

Ζ ζχλνδνο ζπγθξνηήζεθε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ζπγθεθξηκέλσλ εθθιεζηαζηη-

θψλ αλαγθψλ θαη επηπιένλ γηα λα δψζεη επίζεκε θαη ππεχζπλε απάληεζε ζηηο θαθν-

δνμίεο ησλ Δπζηαζηαλψλ
16

. Σν φιν πξφβιεκα είρε σο αθεηεξία ηνλ Δπζηάζην ν ν-

πνίνο θαηά ην επίκαρν ρξνληθφ δηάζηεκα ήηαλ πξεζβχηεξνο, δειαδή δελ είρε ηνλ 

βαζκφ ηνπ επηζθφπνπ. Γελλεκέλνο πεξί ην 300 ζηελ εβάζηεηα, πφιε ζηελ νπνία ν 

παηέξαο ηνπ Δπιάιηνο
17

 ήηαλ επίζθνπνο. Φχζε ξέπνπζα πξνο ηελ άζθεζε
18

 ππήξμε ν 

εηζεγεηήο ηνπ κνλαρηθνχ ηδεψδνπο ζηελ πεξηνρή ηνπ Πφληνπ θαη ηεο Μηθξάο Αζίαο. 

Πξνθαλψο είρε γλσξίζεη ην κνλαρηθφ θίλεκα ζηελ Αίγππην
19

. Χο ραξαθηήξαο ήηαλ, 

εμ φζσλ πεξί απηνχ γλσξίδνπκε, πξνβιεκαηηθφο θαη δχζθνινο ζε ζεκείν λα αλαγθά-

ζεη ηνλ παηέξα ηνπ ν νπνίνο φπσο ήδε αλαθεξζεί ήηαλ επίζθνπνο λα ηνλ δηψμεη απφ 

ηελ επηζθνπή ηνπ. Σελ πεξίνδν εθείλε ήηαλ πξεζβχηεξνο θαη θαίλεηαη φηη ην γεγνλφο 

απηφ επεξέαδε θαη ζην κέιινλ ηηο θξίζεηο πεξί ηνπ πξνζψπνπ ηνπ
20

.  Μεηά ηελ αλά-

δεημή ηνπ ζε επίζθνπν εβαζηείαο, πεξί ην 356
21

, εμαθνινπζνχζε λα έρεη θήκε αζθε-

ηνχ θαη κάιινλ ιφγσ απηήο ηεο θήκεο ν Μέγαο Βαζίιεηνο επεδίσμε λα ζπλδεζεί καδί 

ηνπ κεηά ηελ πεξηνδεία ηνπ ζηα ζπνπδαία κνλαζηηθά θέληξα ηεο επνρήο ηνπ ζηελ Αί-

γππην, ηελ Παιαηζηίλε ηελ πξία ηελ Μεζνπνηακία. Ζ ζρέζε ησλ δχν αλδξψλ ζηελ 

πξψηε θάζε ηεο γλσξηκίαο ηνπο ήηαλ ηέηνηα, ψζηε θαηά ηελ καξηπξία ηνπ ηζηνξηθνχ 

σδνκέλνπ, κεξηθνί ζχγρξνλνί ηνπ λα πηζηεχνπλ φηη αθφκα θαη ε ζπγγξαθή ησλ α-

ζθεηηθψλ ζπγγξακκάησλ ηνπ Μ. Βαζηιείνπ είλαη έξγν ηνπ Δπζηαζίνπ
22

. Ο Δπζηάζηνο 

φκσο εθηφο απφ ηηο αζθεηηθέο ηνπ ηάζεηο θαη ηελ ξνπή πξνο ηα απφιπηα,  ζηελ λεαλη-

θή ηνπ ειηθία ππήξμε καζεηήο
23

  ηνπ Αξείνπ κε απνηέιεζκα λα κελ έρεη δηακνξθψζεη 

                                                 
16

 «…ζπλειζνχζα ε αγησηάηε ζχλνδνο…..δηα ηηλαο εθθιεζηαζηηθάο ρξείαο, δεηνπκέλσλ θαη ησλ θαη’ 

Δπζηάζηνλ…», Ρ.Π. η. Γ΄, ζει. 98 θαη Βι. Φεηδά, Ηεξνί Καλόλεο, Αζήλαη 1997, ζει. 228   
17

 Μπεκπή Γ., «Δπζηάζηνο», ελ Θ.Ζ.Δ., ηνκ. Δ΄, ζη. 1089-1090, θαη Παχινπ Μελεβίζνγινπ, έ.α. ζει. 

341. Νηθφδεκνο ν Αγηνξείηεο ηνλ νλνκάδεη Δπιάβην, άγλσζην γηαηί, Πεδάιηνλ ζει. 396.   
18

 σδνκέλνπ, Δθθιεζηαζηηθή Ηζηνξία, 3,14 P.G.67,1080  
19

 ηεθαλίδνπ Βαζ.,Δθθιεζηαζηηθή Ηζηνξία,εθδ. Αζηήξ, Αζήλα 1978
4
 , ζει. 158 ˙Θ.Ζ.Δ. η. Δ΄, ζη. 

1090˙ Γεκ. Μπαιάλνπ, Παηξνινγία, Αζήλα 1930, ζει. 293 
20

 σθξάηνπο, Δθθιεζηαζηηθή Ηζηνξία 2,42, P.G. 67,349 θαη Παχινπ Μελεβίζνγινπ, ν.π. ζει. 343  
21

 ηεθαλίδνπ Βαζ., ν.π. ζει. 161 
22

 σδνκέλνπ ν.π., «æj ka• t¾n ™pigegrammšnhn Basile…ou toà KappadÒkou 'Askhtik¾n b…blon 

„scur…zesqa… tinaj aÙtoà graf¾n e•nai». Ο B. Altaner,  Patrologie, ζει. 261, αθήλεη λα ελλνεζεί 

πσο δέρεηαη ηέηνην ελδερφκελν γηα ηνπο «΄Οξνπο». αθή επηρεηξεκαηνινγία γηα ην απίζαλν απηήο ηεο 

ππφζεζεο , απφ ηνλ Νηθφδεκν ηνλ Αγηνξείηε ζην Πεδάιην, ζει. 158 
23

 ΄Αιισζηε θαη ν παηέξαο ηνπ Δπιάιηνο ήηαλ αξεηαλφθξσλ, θαη αλ δελ πξνζερψξεζε επίζεκα ζηηο 

απφςεηο ησλ αξεηαλψλ, αθνινπζνχζε θαθνδνμίεο εκη-αξηεηαλψλ. Θ.Ζ.Δ. ηνκ. Δ΄, ζη.1089 
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ζαθή νξζφδνμε δηδαζθαιία. Παξέπαηε δνγκαηηθά θαηά ηνπο ηζηνξηθνχο
24

 θαη ηαια-

ληεπφηαλ κεηαμχ νκννπζίνπ, φπσο απνθαζίζηεθε ζηελ Νίθαηα θαηά ηελ πξψηε νη-

θνπκεληθή ζχλνδν, θαη ησλ αηξεηηθψλ δηδαζθαιηψλ ηνπ Αξείνπ ελψ ζην ηέινο ηεο 

δσήο ηνπ εκθαλίζηεθε πλεπκαηνκάρνο
25

. ΄Όια απηά απνηεινχζαλ κεγάιν πξφβιεκα 

θαη αηηία ζχγθξνπζεο κε ηνλ Μ. Βαζίιεην θαη ζπλεηέιεζαλ ζην λα δηαθνπεί απηή ε 

παιαηά θηιία πνπ ηνπο ζπλέδεε
26

.  

 Ζ απφιπηε θχζε θαη ν ραξαθηήξαο ηνπ Δπζηαζίνπ  ήηαλ ε αθνξκή ψζηε νη 

ρξηζηηαλνί
27

 (ή φπσο αδφθηκα έρεη επηθξαηήζεη θαη ζα ρξεζηκνπνηείηαη κε επηθχιαμε, 

«νη νπαδνί ηνπ») πνπ επεξεάδνληαλ απφ ηελ δηδαζθαιία ηνπ λα ζπκπεξηθέξνληαη κε 

ηξφπν πνπ δελ ήηαλ ζχκθσλνο κε ηελ παξαδνκέλε δηδαζθαιία ηεο Δθθιεζίαο. Μία 

απφ ηηο δνζείζεο εξκελείεο είλαη φηη (εθηφο ησλ άιισλ) επεδίσθαλ λα επηβάιινπλ ηνλ 

κνλαρηθφ βίν ζε φινπο ηνπο ρξηζηηαλνχο. Ζ άπνςε απηή πνπ έρεη ππνζηεξηρζεί θαηά 

θαηξνχο θαη πνπ κλεία ηεο θάλεη θαη ν ηεθαλίδεο
28

, βαζηζκέλε  εθηφο ησλ άιισλ θαη 

ζηα θείκελα πνπ δηαζψδνληαη γηα ηελ ζχγθιεζε ηεο ζπλφδνπ αιιά θαη επξχηεξα ηεο 

πεξηφδνπ, δελ θαίλεηαη λα έρεη βξεη επαξθή γηα ηελ απνδνρή ηεο απνδεηθηηθά 

επηρεηξήκαηα, ηνπιάρηζηνλ φπσο δηαηππψλεηαη απφ ηνπο εηζεγεηέο ηεο. Μπνξεί λα ην 

έζεηαλ σο απφιπην νη Δπζηαζηαλνί, αιιά ζα πξέπεη ζήκεξα λα ιάβνπκε ππφςε ηελ 

έθηαζε, αξηζκεηηθή θαη γεσγξαθηθή πνπ θαηειάκβαλε ν ρξηζηηαληθφο θφζκνο. Ζ 

θαθνδνμία ηνπο ήηαλ ε ξνπή θαη ν πξνζαλαηνιηζκφο ηνπο πξνο ην απφιπην θαζψο θαη 

ην φηη αξλνχληαλ ην ράξηζκα ή ηελ θιήζε ελφο εθάζηνπ, παξά ε γεληθφηεηα φηη 

ήζειαλ φινη λα αθνινπζήζνπλ ηνλ κνλαρηθφ βίν.  

 Απηφ πξνθχπηεη θαη απφ ηελ δηαπίζησζε φηη ν θαζέλαο απ’ απηνχο έπξαηηε 

                                                 
24

 ηεθαλίδνπ Βαζ., ε.α., θαη Μ. Βαζηιείνπ, επηζηνιή 244,9 P.G. 32,924 
25

 Θ.Ζ.Δ. ηνκ. Δ΄, ζη. 1090 
26

 Μελεβίζνγινπ Παχινπ, έ.α. ζει. 341, ηεθαλίδνπ Βαζ. έ.α. ζει. 161, Θ.Ζ.Δ., ηνκ. Δ΄, ζη. 1090, 

Γεκ. Μπαιάλνπ, έ.α., ζει. 293 θ.ά. Ο Μ. Βαζίιεηνο κάιηζηα ηνλ ραξαθηεξίδεη πξσηνζηάηε ηεο ησλ 

πλεπκαηνκάρσλ αηξέζεσο, επηζη. 263,3 PG 32,980. 
27

 Γεληθψο επί ηνπ ζέκαηνο, ε έξεπλα δελ έρεη θαηαιήμεη αλ θαη ν ίδηνο ν Δπζηάζηνο δηαηχπσλε θαη δηα-

θήξπηηε σο κφλε νδφ ζσηεξίαο ηα φζα ε ζχλνδνο απέδσζε ζηνπο ιεγφκελνπο νπαδνχο ηνπ ή αλ απηά 

ήηαλ ηξφπνλ ηηλά ππέξβαζε απφ ηελ πεπαηεκέλε ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ θαη εθηξνπή απφ ηελ ζενινγηθή 

ηνπ ζθέςε. ηελ άπνςε απηή νδεγεί θαη ην ζθεπηηθφ ηεο ζπλφδνπ θαζψο «νη πεξί ηνλ Δπζηάζηνλ» εί-

λαη ην πξφβιεκα Φαίλεηαη πάλησο φηη θαη αλ δελ ηα δίδαζθε κε άκεζν ηξφπν είηε γηαηί δελ ήζειε λα 

εθηεζεί είηε γηαηί είρε επηθπιάμεηο, δελ δηαθσλνχζε ακέζσο  ή  εκκέζσο κε ηνπο εξκελείο ησλ ζέζεψλ 

ηνπ γη’ απηφ θαη βξέζεθε πνιιέο θνξέο ππφδηθνο ζε ζπλφδνπο. Τπάξρεη θαη αληίζεηε άπνςε ζχκθσλα 

κε ηελ νπνία δελ ζπκθσλνχζε θαη πξνο  ηελ άπνςε απηή θαίλεηαη λα ζπγθιίλεη θαη ν Hans-Georg 

Beck, ν νπνίνο ζεσξεί φηη «ν επίζθνπνο Δπζηάζηνο ηεο εβαζηείαο θαη ν Μέγαο Βαζίιεηνο, πξνζπάζε-

ζαλ ζηηο πεξηθέξεηέο ηνπο λα ηηζαζέςνπλ ηνλ αζθεηηθφ θαη κεξηθέο θνξέο πνιχ αζηάζκεην ξηδνζπα-

ζηηζκφ, λα πεξηνξίζνπλ ζε αλεθηά φξηα ηελ αξεηνκαλία θαη, αξρίδνληαο απφ ηα θνηλφβηα, λα εμαζθα-

ιίζνπλ ηελ επηηήξεζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ κνλαρψλ» , Ζ Βπδαληηλή Υηιηεηία, (κεη. Γεκνζζέλεο Κνχξ-

ηνβηθ) εθδ. ΜΗΔΣ, Αζήλα 1992, ζει. 294, 
28

 ηεθαλίδε Βαζ. έ.α , ζει. 158 εμ. θαη ζεκ. 6 
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θαηά ην δνθνχλ ρσξίο λα ππάξρεη κηα θνηλή ζπληζηακέλε ηξφπνπ δσήο ή δηδαζθαιίαο. 

΄Οπσο επηζεκαίλεηαη θαη ζην εηζαγσγηθφ θείκελν ησλ θαλφλσλ ηεο ζπλφδνπ 

«έθαζηνο γαξ απηψλ….λφκνηο ηδηάδνληαο έζρελ… έθαζηνο,…φπεξ αλ ελεζπκήζε, 

ηνχην πξνζέζεθελ επί δηαβνιή ηεο εθθιεζίαο θαη εαπηνχ βιάβε»
29

. Καηά ζπλέπεηα 

κηα ηέηνηα εληειψο πξνζσπηθή εθδνρή ηνπ «ζξεζθεχεηλ θαη ζξεζθεχεζζαη» δελ 

κπνξνχζε λα αθήζεη αδηάθνξε  ηελ εθθιεζηαζηηθή εγεζία, ε νπνία είλαη ηαγκέλε γηα 

ηελ αζθαιή θαζνδήγεζε ησλ πηζηψλ.  

 Γηα ηνπο ιφγνπο  απηνχο νη «ππεξάγαλ» αζθεηηθνί νπαδνί ηνπ Δπζηαζίνπ 

«απφ πνιιήλ αθξίβεηαλ θαη άζθεζηλ έπεζαλ εηο παξάινγα θαη αηξεηηθά θξνλήκαηα»
30

  

θαζψο δελ  αξθεί λα πξάηηεη θαλείο ην θαιφ, αιιά  λα ην πξάηηεη θαη θαιψο. Αο 

κλεκνλεπζεί εδψ θαη ε εχζηνρε δηαηχπσζε ηνπ Εσλαξά φηη «νπ θαιφλ ην θαιφλ, 

φηαλ κε θαιψο γέλεηαη»
31

, ελδεηθηηθή ηνπ πψο ε Δθθιεζία αληηκεηψπηδε αλέθαζελ ηα  

θαηλφκελα απηά.  

 ΄Δηζη νη θαθνδνμίεο ηνπο, πνπ απνηεινχλ ηελ αηηία ηεο ζχγθιεζεο ηεο 

ζπλφδνπ, κπνξνχλ λα ζπλνςηζηνχλ σο εμήο: 

 Μέκθνληαλ ηνλ γάκν θαη ηηο έγγακεο γπλαίθεο θαη ππνζηήξηδαλ φηη φπνηνο 

είλαη έγγακνο δελ κπνξεί λα εηζέιζεη ζηελ Βαζηιεία ηνπ Θενχ. 

 Πίζηεπαλ φηη δελ έρνπλ ειπίδα λα εηζέιζνπλ ζηελ Βαζηιεία ηνπ Θενχ φζνη 

ηξψλε θξέαο. 

 Πίζηεπαλ φηη είλαη δείγκα ζενζέβεηαο  ε θαηαθξφλεζε εθ κέξνπο ησλ 

δνχισλ ησλ θπξίσλ ηνπο. 

 Γελ δέρνληαλ λα κεηαιάβνπλ απφ έγγακν θιεξηθφ. 

 Γίδαζθαλ φηη ν νίθνο ηνπ Θενχ είλαη επθαηαθξφλεηνο θαη φηη θαζέλαο 

κπνξεί λα πξνζεχρεηαη κφλνο ηνπ νπνπδήπνηε. 

 ΄Δθαλαλ παξαζπλάμεηο θαη παξαζπλαγσγέο. 

 ΄Δπαηξλαλ ηηο θαξπνθνξίεο (απαξρέο) πνπ πξνζθέξνληαλ ζηελ Δθθιεζία 

θαη ηηο κνίξαδαλ κεηαμχ ηνπο, παξαθάκπηνληαο ηνλ επίζθνπν. 

 Γελ λπκθεχνληαλ γηαηί ζηραίλνληαλ ηνλ γάκν. 

 ΄Δκελαλ άγακνη θαη πεξεθαλεχνληαλ (επαίξνλην) έλαληη ησλ εγγάκσλ. 

 Πεξηθξνλνχζαλ ηηο αγάπεο πνπ γίλνληαλ ζηελ Δθθιεζία.. 

                                                 
29

 Φεηδά Βι., Ηεξνί Καλόλεο, Αζήλαη 1977, ζει. 229- Ρ.Π. ηνκ. Γ΄, ζει. 99 
30

 Πεδάιηνλ, ζει. 396 
31

 Ρ.Π., ηνκ. Γ΄, ζει. 110.  Ζ παξνηκηψδεο απηή θξάζε πνπ πξψηε ηεο αλαθνξά θαίλεηαη λα γίλεηαη 

απφ ηνλ Γξεγφξην ην Θενιφγν, (Λφγνο ΚΕ΄ -Θενινγηθφο πξψηνο-, Δ.Π.Δ. η.4, ζει. 18) είλαη πνιχ ρα-

ξαθηεξηζηηθή γηα ηελ αμηνιφγεζε πξάμεσλ πνπ θαηά ηελ άπνςε ηνπ θφζκνπ δείρλνπλ θαιέο. Πηζαλφλ 

φκσο ε θξάζε απηή λα είλαη παιαηφηεξε απφ ηελ επνρή ηνπ Γξεγνξίνπ. (ν.π. ) 
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 Νηχλνληαλ κε επηειή θαη ξαθψδε ελδχκαηα γηα λα δείρλνπλ αζθεηηθνί. 

 Οη γπλαίθεο ληχλνληαλ κε αλδξηθά ξνχρα γηαηί πίζηεπαλ φηη κε απηφ ηνλ 

ηξφπν ζα αγηάζνπλ. 

 Δγθαηέιεηπαλ ηνπο ζπδχγνπο ηνπο γηαηί ζηραίλνληαλ ηνλ  γάκν. 

 Παξαηνχζαλ ππφ ην πξφζρεκα ηεο ζενζέβεηαο ηα παηδηά ηνπο. 

 Δπεηδή λφκηδαλ φηη έδεηρλαλ αζθεηηθφ θξφλεκα, νη γπλαίθεο έθνβαλ ηα 

καιιηά ηνπο. 

 Γελ λήζηεπαλ ηηο θαζνξηζκέλεο απφ ηελ Δθθιεζία λεζηείεο θαη ζε αληίζεζε 

λήζηεπαλ ηελ Κπξηαθή. 

 Καηαθξνλνχζαλ ηνπο λανχο πνπ ήζαλ θπιαγκέλα  ιείςαλα αγίσλ. 

Ζ ζχλνδνο, ζηνπο θαλφλεο πνπ εμέδσζε πεξηέιαβε θαη κηα ζεηξά αμηνινγηθψλ 

εθθξάζεσλ, κε ηηο νπνίεο εμέθξαδε ηελ άπνςε ησλ κειψλ ηεο  γηα ην θίλεηξν ή ηελ 

ςπρνινγηθή-πλεπκαηηθή θαηάζηαζε  ησλ Δπζηαζηαλψλ θαηά ηελ ηέιεζε ή επίδεημε 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο. Γειαδή δηεηχπσζε κε άκεζν ηξφπν εθηφο απφ 

ηηο πξάμεηο θαη ηελ ςπρνπαζνινγία πνπ νδεγνχζε ζ’ απηέο. χκθσλα κε ηνπο παηέξεο 

ηεο ζπλφδνπ φια απηά γίλνληαλ «πξνθάζεη ζενζεβείαο» (θαλ. 3 θαη 16), «δηα 

λνκηδνκέλελ άζθεζηλ» (θαλ. 12-13-17), «πξνθάζεη αζθήζεσο» (θαλ. 15) θαη  

«ππεξεθάλσ δηαζέζεη» (θαλ. 20). 

 ΄Όια ηα παξαπάλσ απνδεηθλχνπλ φηη ε ζχγθιεζε ηεο ζπλφδνπ ήηαλ αλαγθαία 

θαη επηβεβιεκέλε, θαζψο δελ ήηαλ δπλαηφ λα γίλεη αλεθηή ε ζχγθξνπζε ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ ελζνπζηαζηηθψλ (;)
32

 ηάζεσλ θαη ηεο Δθθιεζίαο
33

. Ζ Δθθιεζία 

έπξεπε λα παξακείλεη κηα αλνηρηή θνηλφηεηα ζηνλ θφζκν θαη λα δψζεη απαληήζεηο 

ζηνπο αλζξψπνπο πνπ δνχζαλ ζηνλ θφζκν. 

 

ΗΗ. Ο ρξφλνο  ζχγθιεζεο ηεο ζπλφδνπ . 

Δλψ νη ιφγνη ηεο ζχγθιεζεο είλαη γλσζηνί, ν ρξφλνο ηεο ζχγθιεζήο ηεο δελ 

έρεη θαηαζηεί δπλαηφλ λα θαζνξηζηεί κε αθξίβεηα. Παξά ην γεγνλφο φηη γλσξίδνπκε ηη 

πξνθάιεζε ηελ ζχλνδν θαη ηνπο επηζθφπνπο πνπ έιαβαλ κέξνο ζ’ απηήλ, φπσο επίζεο 

                                                 
32

 Όπσο ζα θαλεί παξαθάησ, ηα πεξηζζφηεξα δεηήκαηα θαηλνκεληθά  πξνθαινχληαλ απ’ απηέο, αιιά 

θαηά ηελ ζχλνδν ηα θίλεηξα ήηαλ άιια. 

33
 πξβι. ηεθαλίδε Βαζ., ν.π. ζει. 157. Μηα άιιε  νπηηθή, θαζαξά ηζηνξηθή, δηαβιέπεη πίζσ απφ ηελ 

αηηία ζχγθιεζεο ηεο ζπλφδνπ, ηελ αλεζπρία πνπ αηζζάλζεθαλ κεξηθνί απφ ηνπο επηζθφπνπο ιφγσ ηεο 

αχμεζεο ηνπ αξηζκνχ απηψλ  πνπ απνδέρνληαλ ηηο αζθεηηθέο ηάζεηο ησλ Δπζηαζηαλψλ,  ζην: Mango 

Cyril, Βπδάληην, Ζ απηνθξαηνξία ηεο λέαο Ρώκεο, (κηθξ. Γεκ. Σζνπγθαξάθεο), εθδ. ΜΗΔΣ, Αζήλα 

1988. 
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θαη ηνλ αληίδηθν Δπζηάζην θαη ηνπο πεξί απηφλ, δελ ππάξρνπλ επαξθή ζηνηρεία γηα λα 

θαζνξηζηεί κε αθξίβεηα ν ρξφλνο ζχγθιεζεο ηεο ζπλφδνπ. Σα ρξνληθά φξηα πνπ κε 

βεβαηφηεηα κπνξνχλ λα θαζνξηζηνχλ είλαη φηη ζπλεθιήζε κεηά απφ ηελ πξψηε ελ 

Νηθαία (325) θαη πξηλ ηελ δεχηεξε ελ Κσλ/ιεη (381). Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ έηνπο 

κία νκάδα  (αθνί  Ballerini 
34

- Αιηβηδάηνο θ.ά) ππνζηεξίδεη φηη ν ρξφλνο πξέπεη λα 

ηνπνζεηεζεί κεηαμχ ησλ εηψλ 362-370. ΄Αιινη ππνζηεξίδνπλ θαη πξνηείλνπλ 

δηάθνξεο ρξνλνινγίεο
35

 κεξηθέο απφ ηηο νπνίεο δείρλνπλ λα κελ αληέρνπλ ζηελ 

θξηηηθή. ε κηα δηεμνδηθή κειέηε γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ρξφλνπ ζχγθιεζεο ηεο 

ζπλφδνπ πξνρσξεί θαη ν Barnes. Αθνχ πξαγκαηνπνηεί κηα ηζηνξηθή δηαδξνκή ηεο 

έξεπλαο γηα ηνλ θαζνξηζκφ απηήο ηεο ρξνλνινγίαο, παξαδέρεηαη φηη ην δήηεκα απηφ 

έρεη θαηαζηεί ζεκείν αληίζεζεο κεηαμχ ησλ εξεπλεηψλ
36

, ζηελ πξψηε θάζε ηνπ 

ζπιινγηζκνχ ηνπ, νινθιεξψλνληαο, παξαδέρεηαη φηη «the most prudent course, 

therefore, might seem to be to abandon any search for precision and, with M. 

Simonetti, to pronounce the date uncertain»
37

. Δλ ζπλερεία φκσο ζεσξεί φηη κε βάζε 

ηα ηζηνξηθά δεδνκέλα πνπ πξνζθέξεη ζηελ ηζηνξία ηνπ ν σδφκελνο θαη ηελ λέα 

αμηνιφγεζή ηνπο, είλαη δπλαηφλ λα θαηαιήμεη θάπνηνο ζε ζπκπεξάζκαηα. Έηζη 

θάλνληαο κηα λέα ηαμηλφκεζε ησλ ηζηνξηθψλ δεδνκέλσλ θαη ζηεξηδφκελνο ζε κηα 

ζεηξά απφ ππνζέζεηο πνπ θαηά ηελ άπνςή ηνπ εδξάδνληαη ζε αθιφλεηα ζηνηρεία, 

θαηαιήγεη ην άξζξν ηνπ ππνζηεξίδνληαο φηη ε ζχλνδνο ζπλεθιήζε πξνο ην ηέινο ηνπ 

355
38

. Παξφιε ηελ επηρεηξεκαηνινγία ηνπ Barnes, δεκηνπξγνχληαη πνιιά 

εξσηεκαηηθά γηα ηελ νξζφηεηα ηνπ ζπκπεξάζκαηφο ηνπ, θπξίσο σο πξνο ηελ κέζσ 

ησλ νλνκάησλ ζπγθεθξηκέλσλ επηζθφπσλ αμηνιφγεζε ηνπ ηζηνξηθνχ πιηθνχ.  Πάλησο 

ε ζχγρξνλε επηζηεκνληθή άπνςε θαη ρσξίο ηνλ δηεμνδηθφ ηξφπν πνπ παξαπάλσ 

αλαθέξζεθε, θαίλεηαη πσο θαηαιήγεη ζην λα δερηεί σο έηνο ζχγθιεζεο ηεο ζπλφδνπ 

θάπνην έηνο γχξσ ζην 340 (κε κηθξέο δηαθνξέο απφ έλα έσο ηξία έηε
39

), ρξνλνινγία  

                                                 
34

 Migne P.L. 56,34, Δ.Λ.Δ. ηνκ. Γ΄, ζει. 672.  
35

 Γηα ηηο νπνίεο δηεμνδηθά δηεπθξηλίδεη ν Μελεβίζνγινπ, ν.π. ζει. 344 εμ. Οκνίσο θαη ΘΖΔ, ηνκ. Γ΄, 

ζη. 134, φπνπ φκσο ελ αληηζέζεη κε ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα ππνζηεξίδεηαη σο πηζαλνηέξα ρξνλνινγία ε 

πεξίνδνο 362-370, θαηά ηελ πξφηαζε δει. ησλ αδειθψλ  Ballerini. 
36

 T.D.Barnes, The date of the council of Gangra, Journal of theological studies,40,1,1989, φπνπ εηζα-

γσγηθά ζεσξεί απηφ πνπ είλαη θνηλά παξαδεθηφ ζηελ έξεπλα φηη «the correct date has long been a mat-

ter of controversy», ζει. 121.  
37

 Ο.π. ζει. 122. 
38

 «In the light of the available evidence, it may be suggested that the council of Gangra probably met 

close to the year 355» ν.π. ζει.124 
39

 Πξβι. W.A.Jurgens, The date of the council of Gangra, The Jurist, 20(1960), ζει. 7-9, πνπ απνδέρε-

ηαη ην έηνο 343, φπσο ην ίδην κε επηθχιαμε δέρεηαη θαη ν ηεθαλίδεο, ν.π., ζει. 159. Ο Φεηδάο, ν.π. 

ζει. 21 θαη 228, εκθαλίδεηαη πην επηθπιαθηηθφο θαη ρσξίο αθξηβή ρξνλνινγία ηελ ηνπνζεηεί «κέζα ηνπ 

δ΄αηψλα».  « Πεξί ην 341», ηνπνζεηεί ηελ ζχγθιεζε ηεο ζπλφδνπ θαη ν Cyril Mango, ν.π. ζει. 131, 
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πξνηαζείζα απφ ην Γνζίζεν Ηεξνζνιχκσλ, ηελ νπνία απνδέρηεθε θαη ζηα ηζηνξηθά 

εηζαγσγηθά ηνπ ζηνπο θαλφλεο ηεο ζπλφδνπ ν Νηθφδεκνο ν Αγηνξείηεο
40

. Ζ απνδνρή 

απηήο ηεο ρξνλνινγίαο, ή επί ην αθξηβέζηεξν ρξνληθήο πεξηφδνπ, εμνκαιχλεη ηηο 

ππάξρνπζεο αληηθάζεηο θαη αληηζέζεηο θαζψο θαη ηηο αιιεινζπγθξνπφκελεο απφςεηο 

ησλ ηζηνξηθψλ φπσο γηα παξάδεηγκα ηνπ σδφκελνπ θαη ηνπ σθξάηε
41

. Δπί ηνπ 

παξφληνο πάλησο δελ ππάξρεη ιφγνο πεξαηηέξσ δηεξεπλήζεσο ηνπ ζέκαηνο, 

δεδνκέλνπ φηη ε αθξηβήο ρξνλνινγία παξνπζηάδεη κελ ελδηαθέξνλ απφ ηζηνξηθήο 

πιεπξάο, δελ απνηειεί φκσο νπζηψδε παξάγνληα γηα ηελ εμέηαζε ηνπ ζέκαηφο καο. 

Οπνηεδήπνηε δειαδή θαη αλ ζπλεθιήζε, ην ελδηαθέξνλ ηεο βξίζθεηαη έμσ απφ ηνλ 

θαζνξηζκφ ηνπ έηνπο ζχγθιεζήο ηεο. 

 

ΗΗΗ. Μέιε ηεο ζπλφδνπ-Πξφεδξνο 

ηελ ζχλνδν ηεο Γάγγξαο, έιαβε κέξνο πεξηνξηζκέλνο αξηζκφο επηζθφπσλ, ζε 

ζρέζε πάληνηε κε φζα γλσξίδνπκε πεξί αξηζκνχ ζπκκεηερφλησλ ζε άιιεο 

νηθνπκεληθέο ή ηνπηθέο ζπλφδνπο. Ο ραξαθηήξαο ηεο ζπλφδνπ ήηαλ θαζαξά ηνπηθφο 

θαη θαηά ζπλέπεηαλ νη δεθαηξείο επίζθνπνη πνπ παξέζηεζαλ, ιακβαλνκέλσλ ππφςε 

θαη ησλ ζπλζεθψλ ηεο επνρήο δελ είλαη επθαηαθξφλεηνο. Σνπλαληίνλ κάιηζηα, 

δείρλεη κηα εθ κέξνπο ηνπο επαηζζεζία γηα ηα λέα δεδνκέλα πνπ δεκηνπξγνχληαλ ζηηο 

πεξηνρέο ηνπο γεγνλφο πνπ πξέπεη λα εθηηκεζεί. Απφ πιεξνθνξίεο γλσξίδνπκε φηη ηνλ 

ηε΄ αηψλα ε κεηξφπνιε Γάγγξαο είρε ηξεηο ππνθείκελεο επηζθνπέο
42

, νπφηε θαίλεηαη 

φηη ζηελ ζχλνδν πξνζήιζαλ θαη επίζθνπνη απφ καθξηλέο πεξηνρέο ψζηε ν 

θαηλνκεληθά κηθξφο αξηζκφο ησλ δεθαηξηψλ λα κελ είλαη ηφζν κηθξφο φζν αξρηθά 

                                                                                                                                            
νκνίσο Νηθνδήκνπ Μίιαο, Σν Δθθιεζηαζηηθόλ Γίθαηνλ…..ζει. 126. Δπίζεο «πεξί ην 340» ηελ ηνπνζε-

ηεί ν Κ.Μνπξαηίδεο, Καλνληθόλ Γίθαηνλ, Παλεπηζηεκηαθέο Παξαδόζεηο, Αζήλαη 1975, ζει. 82, θαη Π. 

Μπνχκεο, Καλνληθόλ Γίθαηνλ, η.Α΄, Αζήλα 1988, ζει.42 
40

 Πεδάιηνλ, ζει. 396, Πξνδ. Αθαλζφπνπινπ, Κώδηθαο... , εθδ. Αθνί Κπξηαθίδε, Θεζ/λίθε 1991, ζει. 

224, Μελεβίζνγινπ, ν.π. ζει. 344. 
41

 Δλψ ν σθξάηεο ηελ εληάζζεη κεηά ηελ ζχλνδν ηνπ 360 ζηελ Κσλ/ιε , Δθθιεζηαζηηθή Ηζηνξία 2,43 

P.G. 67, 352 εμ.,  ν σδφκελνο, Δθθιεζηαζηηθή Ηζηνξία 2,42 P.G. 67, 1189 εμ. αλαθέξεη φηη έγηλε πνιχ 

πξν ηεο αλσηέξσ ηνπ 360 ζπλφδνπ. 
42

ην ζπληαγκάηην ηνπ Λένληνο ηνπ νθνχ, (886-911), ε κεηξφπνιηο Γάγγξαο θαηείρε ηελ 15
ε
 ζέζε 

θαη είρε ηξεηο ππνθείκελεο επηζθνπέο, ηηο: Ηλλνππφιεσο, Γαδχβξσλ θαη πξψλ  (Με ηελ γξαθή απηή 

ζηελ ΜΔΔ, η.8, ζει. 11). Ζ νξζή γξαθή φκσο θαηά ηνλ Δπηθάλην Κχπξνπ θαη άιινπο είλαη σξψλ 

(Δπηθαλίνπ Κχπξνπ, Notitiae episcopatuum [Sp.], ed. H. Gelzer, Ungedruckte und ungenügend veröf-

fentlichte Texte der Notitiae Episcopatuum, ein Beitrag zur byzantinischen Kirchen- und Verwaltungs-

geschichte [Abhandlungen der philosophisch-philologischen Classe der königlich bayerischen Akade-

mie der Wissenschaften 21.3. Munich: Franz, 1901]: 534-542). Ο κεηξνπνιίηεο έθεξε ηνλ ηίηιν «έ-

μαξρνο πάζεο Παθιαγνλίαο». Παιαηφηεξα θαη ε επηζθνπή Ακάζηξηδνο ππέθεηην ζηε κεηξφπνιε Γάγ-

γξαο, φπσο ζεκεηψλεη ν Δπηθάληνο Κχπξνπ, (΄Δθζεζηο πξσηνθιεζηψλ ..,ν.π) αιιά αξγφηεξα, ηνλ φγδνν 

αηψλα πξνήρζε ζε κεηξφπνιε θαη απεζρίζζε εμ απηήο. Πξβι. θαη   Α. Παπαδφπνπινπ, Γάγγξα, ελ:  

Μ.Δ.Δ., η.8, ζει 11-12.  
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δείρλεη. Έρεη εθθξαζηεί επίζεο ε άπνςε φηη ζηελ ζχλνδν πξνζήιζαλ θαη έιαβαλ 

κέξνο πεξηζζφηεξνη επίζθνπνη, (γηα κεξηθνχο 50, γηα άιινπο 60)
43

. ην πξψην  φκσο 

επηρείξεκα πνπ πξνζθξνχεη είλαη  ε πιεζπζκηαθή θαη ε γεσγξαθηθή θαηάζηαζε ηεο 

πεξηνρήο, πξαγκαηηθφηεηεο θαη δεδνκέλα πνπ δελ επηηξέπνπλ εχθνια  ηελ πηνζέηεζή 

ηεο. Σν δεχηεξν θαη ζηελ νπζία ακάρεην επηρείξεκα ζην νπνίν πξνζθξνχεη ε άπνςε 

απηή είλαη  φηη ζηελ επηζηνιή πνπ νη ίδηνη νη επίζθνπνη απέζηεηιαλ, αλαθέξνπλ ζαθψο 

ηα νλφκαηά ηνπο. Πνηνο ιφγνο ζα ππήξρε λα απνθξχςνπλ ή έζησ λα κελ αλαθέξνπλ 

ηα νλφκαηα ησλ άιισλ επηζθφπσλ, γεγνλφο κάιηζηα πνπ ζα πξνζέδηδε επηπιένλ 

θχξνο θαη βαξχηεηα ζηηο απνθάζεηο ηνπο, ελδερνκέλσο δε θαη απνδνρή επξχηεξε ζηηο 

πεξηνρέο εθείλεο απφ ηηο νπνίεο ζα πξνέξρνληαλ νη ινηπνί επίζθνπνη. ΄Οπσο 

ραξαθηεξηζηηθά παξαηεξεί ν Juan de Churruca  ν αξηζκφο ησλ ζπκκεηαζρφλησλ ζηελ 

ζχλνδν απηή, πξέπεη λα θνηηαρηεί θαη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ επηζθφπσλ πνπ έιαβαλ 

κέξνο ζε άιιεο ζπλφδνπο ηεο επνρήο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή
44

. ΄Οκσο ζχγθξηζε ζηελ 

νπζία δελ κπνξεί λα γίλεη, δηφηη φπσο θαη ν ίδηνο κλεκνλεχεη, δελ ήηαλ ην ίδην λα 

ζπγθεληξσζνχλ 250 επίζθνπνη ζηελ Νίθαηα ην 325, κηα κεγαινχπνιε ηεο επνρήο, κε 

άιιεο κεγάιεο πφιεηο πιεζίνλ ηεο, ή ζηελ άιιε κεγαινχπνιε ηεο Αληηφρεηαο λα 

παξεπξεζνχλ 143 επίζθνπνη ην 379 θ.ι.π. Ο ίδηνο δε, δελ αξλείηαη ηνλ θαζαξά ηνπηθφ 

ραξαθηήξα ηεο ζπλφδνπ
45

.   

 Σα νλφκαηα ησλ  δεθαηξηψλ  επηζθφπσλ πνπ ζπλήιζαλ είλαη : Δπζέβηνο, Αηιη-

αλφο, Δπγέληνο, Οιχκπηνο, Βηζπληθφο, Γξεγφξηνο, Φηιεηφο, Πάππνο, Δπιάιηνο, Τπά-

ηηνο, Πξναηξέζηνο, Βαζίιεηνο θαη Βάζζνο
46

. Φπζηθά κε φζα καο είλαη γλσζηά ζήκεξα 

είλαη αδχλαην λα πξνζδηνξηζηεί  ζε πνηα επηζθνπή αλήθε θαζέλαο εμ απηψλ, εθηφο 

ειαρίζησλ εμαηξέζεσλ
47

. 

Σν ζέκα ηνπ πξνέδξνπ ηεο ζπλφδνπ είλαη έλα επηπιένλ δήηεκα. Νηθφδεκνο ν 

Αγηνξείηεο, αλαθέξεη σο πξφεδξν ηεο πλφδνπ Γίνλ ηνλ επνλνκαδφκελν πάλπ, φκσο 

αλ δεη θαλείο πξνζεθηηθά ηα νλφκαηα ησλ επηζθφπσλ δελ ππάξρεη ηέηνην φλνκα. Ο 

Νηθφδεκνο παξαπέκπεη γηα απηφ ζηνλ Μήιηα (ή Μίιηα), απηφ φκσο δελ ιχλεη θαλέλα 

                                                 
43

 Σνλ αξηζκφ απηφ αλαθέξεη ν ζπληάθηεο ηνπ ιήκκαηνο «Γάγγξαο ζχλνδνο», ν.π. ζει. 12 
44

 «Par rapport à d’ autres conciles de l’ epoque, le nobre de treize évèques participant ou Concile de 

Gangres est peu important », ζην  Juan de Churruca, L’ anathème du concile de Gangres contre ceux 

qui sous prétexte de christianisme incitent les esclaves à quitter leurs maîtres, Revue historique de droit 

français et étrangers, 60/1982, ζει. 264 
45

 Τπνζηεξίδεη δειαδή πσο παξά ην φηη παξίζηαην σο πξφεδξνο ν Δπζέβηνο (Νηθνκεδείαο) ν νπνίνο 

δηεχζπλε ηα ζξεζθεπηηθά δεηήκαηα ηεο απηνθξαηνξίαο θαη ηελ πνιηηηθή ηεο ζ’ απηά  «le Concile eut 

une portée seulement régionale», ν.π. ζει 265 
46

 Ρ.Π. ηνκ. Γ΄, ζει. 98 
47

 Μηα πξνζπάζεηα ηέηνηα γηα ηνπο επηά εμ απηψλ ζηνπ: Μελεβίζνγινπ, ν.π. ζει. 347. 
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πξφβιεκα δηφηη θαη νη δχν αλαθέξνπλ σο πξφεδξν πξφζσπν αλχπαξθην ζχκθσλα κε 

ηελ επηζηνιή. Δπίζθνπνο κε ην φλνκα Γίνο, αλαθέξεηαη ζηελ επηζθνπή Γάγγξαο, φ-

πσο θαη πην πάλσ αλαθέξζεθε
48

, ρξνλνινγηθά φκσο δελ ζπκπίπηεη κε ηνλ ρξφλν ζχ-

γθιεζεο ηεο ζπλφδνπ. Πξέπεη λα γίλεη ππέξβαζε φινπ ηνπ ηζηνξηθνχ πιαηζίνπ πνπ 

είλαη πιένλ θνηλά απνδεθηφ απφ ηε ζχγρξνλε έξεπλα, γηα λα ζεσξήζνπκε ηνλ Γίνλ 

«ηνλ πάλπ» πξφεδξν ηεο ζπλφδνπ. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα εμεπξεζεί θαη κηα  επηρεηξε-

καηνινγία πνπ ζα αηηηνινγεί πεηζηηθά ηνλ ιφγν ηεο κε αλαγξαθήο ηνπ νλφκαηφο ηνπ  

ζηνλ θαηάινγν ησλ επηζθφπσλ πνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ ζχλνδν θαζψο κάιηζηα δελ 

επξφθεηην πεξί ηπραίνπ επηζθφπνπ ν νπνίνο κπνξεί λα κε παξαθνινχζεζε φιν ην θά-

ζκα ησλ εξγαζηψλ ηεο ζπλφδνπ, αιιά αληηζέησο, γηα ηνλ επίζθνπν ηεο πφιεσο ζηελ 

νπνία ε ζχλνδνο ζπλεθιήζε θαη ν νπνίνο ήηαλ θαη ν πξφεδξνο ησλ εξγαζηψλ ηεο. 

Πξνο ην παξφλ ινηπφλ ηέηνηα δπλαηφηεηα δελ θαίλεηαη λα ππάξρεη θαη θαηά ζπλέπεηα 

δελ κέλεη παξά λα δερηνχκε φηη πξφεδξνο ηεο ζπλφδνπ δηεηέιεζε ν πξψηνο αλαθεξφ-

κελνο ζηελ επηζηνιή Δπζέβηνο, νπνηνζδήπνηε κεηαμχ ησλ δηακθηζβεηνχκελσλ «Δπ-

ζεβίσλ» θαη αλ είλαη  θαη νπνηαζδήπνηε επηζθνπήο επίζθνπνο
49

. 

  

 

 

 IV. Οη θαλφλεο ηεο ζπλφδνπ 

 χκθσλα πάληα κε ηα πεξηιακβαλφκελα ζηηο θαλνληθέο ζπιινγέο, ε ελ Γάγ-

γξα ζχλνδνο πεξάησζε ηηο εξγαζίεο ηεο θαη νη απνθάζεηο πνπ ζ’ απηήλ ειήθζεζαλ, 

πεξηιήθζεθαλ ζε 20 θαλφλεο. Παξφια απηά φκσο έρεη επηθξαηήζεη ν επίινγνο ηεο 

επηζηνιήο λα πεξηιακβάλεηαη ζην ζψκα ησλ θαλφλσλ ηεο ζπλφδνπ θαη λα αξηζκείηαη 

σο 21
νο50

.  

   ΄Όπσο θαίλεηαη απφ ηελ πξψηε αλάγλσζε ησλ θαλφλσλ, ε ζχλνδνο 

θαηαδίθαζε ηηο θαθνδνμίεο ησλ «πεξί ηνλ Δπζηάζηνλ» κε πνιχ απζηεξφ ηξφπν 

απεηιψληαο ή εθθέξνληαο ην «αλάζεκα» γηα θάζε πεξίπησζε ηελ νπνία αλαθέξεη. Οη 

απνιπηφηεηεο θαη νη αθξφηεηεο ζηηο νπνίεο νη Δπζηαζηαλνί είραλ νδεγεζεί 

θαηαθξίζεθαλ θαη θαηά θάπνην ηξφπν ε ζχλνδνο απάληεζε πξνο φινπο θαη γηα θάζε 

πεξίπησζε κε ηνλ ίδην ηξφπν, ην αλάζεκα. Ζ ζχλνδνο επίζεο απνθάζηζε αδηαθξίησο 

ηδηφηεηαο ή πξνζψπνπ, αλ δειαδή ε επίδηθε πξάμε είρε πξαγκαηνπνηεζεί απφ άλδξα 

                                                 
48

 ΜΔΔ, ν.π. 
49

 Ζ φιε πξνβιεκαηηθή ηνπ ζέκαηνο εμεηάδεηαη δηεμνδηθφηαηα ζηνπ Μελεβίζνγινπ, ν.π. ζει. 345 εμ. 

θαη ζεκ., ελψ ηνλ Δπζέβην δέρεηαη θαη ν Μνπξαηίδεο, ν.π. ζει.82. 
50

 Πεδάιηνλ, ζει. 404, Ρ.Π.  ηνκ. Γ΄, ζει. 117, Βι. Φεηδά ν.π. ζει.231 
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ή γπλαίθα, θιεξηθφ, ιατθφ ή κνλαρφ. ηνλ νηθείν ηφπν ζα γίλεη αλαθνξά ζηε ζεκαζία 

απηήο ηεο πξάμεο. Δδψ επηζεκαίλνπκε απιψο κηα κνξθή ηζφηεηνο θαη νκνηνκνξθίαο, 

φπσο απηή εθθξάζηεθε εμσηεξηθά ζηελ δηαηχπσζε ηνπ θαλνληθνχ πιηθνχ.  

 Αλ ζέιακε λα ηαμηλνκήζνπκε ηνπο θαλφλεο ηηο ζπλφδνπ ζα ηνπο ρσξίδακε ζε 

ηξεηο κεγάιεο νκάδεο, ιακβάλνληαο ππφςε ην πεξηερφκελφ ηνπο. ΄Δηζη βιέπνπκε φηη:  

Α. Οη θαλφλεο 1,3,9,10,12,13,14,15,16,17,19,21 αλαθέξνληαη ζε ζέκαηα ξχζκηζεο ηεο  

ρξηζηηαληθήο δσήο. 

Β. Οη  θαλφλεο 2,11,18,20 αλαθέξνληαη ζε ζέκαηα ζείαο ιαηξείαο- ιεηηνπξγηθήο. 

Γ. Οη θαλφλεο 4,5,6,7,8 ζε ζέκαηα εθθιεζηαζηηθήο ηάμεο. 

 Πξαθηηθά ηεο ζπλφδνπ δελ γλσξίδνπκε αλ θξαηήζεθαλ, αιιά θαη αλ 

θξαηήζεθαλ δελ δηαζψζεθαλ
51

. Γελ καξηπξνχληαη επίζεο πξαθηηθά ηεο ζπλφδνπ απφ 

θαλέλαλ ηζηνξηθφ ή θάπνηα άιιε πεγή. Καηά ζπλέπεηα  νθείινπκε λα δερηνχκε ην 

γεγνλφο φηη  δελ ππάξρνπλ πξαθηηθά ηεο ζπλφδνπ θαη εθ ησλ θαλφλσλ πνπ ε ζχλνδνο 

εμέδσζε λα εηθάζνπκε πεξί ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ θαη’ απηήλ ζπδεηήζεσλ. ΄Οζν θαη 

αλ απηφ είλαη δχζθνιν γηα ηελ πεξαηηέξσ έξεπλα, επηρεηξεκαηνινγία ησλ 

Δπζηαζηαλψλ ε νπνία λα ζεκειηψλεη ζενινγηθά ηηο θαθνδνμίεο ηνπο θαη 

εηεξνδηδαζθαιίεο ηνπο δελ κπνξνχκε λα έρνπκε. 
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 Μελεβίζνγινπ Παχινπ, φ.π. ζει. 346. Βι. Φεηδά Βι.φ.π. ζει. 23 
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Η ΔΚΚΛΗΙΑ Ω ΠΑΙΓΑΓΩΓΟΤΑ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ
52

 

 

Δηζαγωγηθά 

 

Πξηλ πξνρσξήζνπκε ζηελ έξεπλα πεξί ηνπ ραξαθηήξα θαη δε ηνπ παηδαγσγη-

θνχ ησλ θαλφλσλ ηεο ζπλφδνπ, πξέπεη λα δνζεί κηα απάληεζε ζην εξψηεκα πνπ κπν-

ξεί λα ηεζεί, αλ δειαδή ε εθθιεζία αζθνχζε θαη αζθεί παηδαγσγία. Απφ ηελ απάληε-

ζε πνπ ζα έρεη απηφ ην εξψηεκα, εμαξηάηαη θαη ε πεξαηηέξσ απνδνρή ηνπ παηδαγσγη-

θνχ ραξαθηήξα ησλ θαλφλσλ ηεο ζπλφδνπ ηεο Γάγγξαο θαη ηνπ ελ γέλεη ραξαθηήξα 

ησλ ηεξψλ θαλφλσλ. Με ηελ θξαηνχζα ζηελ επνρή καο έλλνηα ηνπ φξνπ «παηδαγσγη-

θή»
53

, ηελ επηζηεκνληθή δειαδή πνπ ζήκεξα απνδίδεηαη ζηνλ φξν νπσζδήπνηε φρη. 

Γηφηη ππφ ηνλ φξν «παηδαγσγηθή», θαηά ηεθκήξην, ζήκεξα θαηαλννχκε έλα ζχζηεκα 

πνπ δνκείηαη κε επηζηεκνληθά δεδνκέλα θαη θξηηήξηα θαη πνπ ζηελ αξρή ηνπ είρε σο 

ζθνπφ ηνπ θπξίσο λα «αλαδεηεί ηελ επηζηεκνληθή ζρέζε κεηαμχ ηεο πξάμεο ηεο αγσ-

γήο θαη ηεο ζεσξίαο ηεο»
54

. Ζ ζχλδεζή ηεο ζην παξειζφλ κε ηε Φηινζνθία θαη ηε 

Θενινγία είρε ζαλ απνηέιεζκα αθφκε θαη ζηελ επνρή καο λα ηίζεηαη ην εξψηεκα αλ 

ε παηδαγσγηθή είλαη ηειηθά επηζηήκε
55

. Όπσο γεληθά δε έρεη επηθξαηήζεη θαη πξνο 

ρξήζε θαη ζεξαπεία ησλ ζπγθεθξηκέλσλ αλαγθψλ, ε Παηδαγσγηθή νξηνζεηήζεθε σο 

επηζηήκε ηεο αγσγήο, ζε φ,ηη θπξίσο αθνξά ηελ επξχηεξε δηδαθηηθή πξάμε, πνπ ζε-

καίλεη ηελ απνθιεηζηηθή εζηίαζε ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο  πνπ πξαγκαηψλεηαη ζην 

ζρνιείν
56

. 
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 Ζ επηινγή ηνπ ηίηινπ ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ δελ έγηλε ηπραία. Έρεη ήδε επηζεκαλζεί ζηε βηβιηνγξα-

θία θαί ηνλίδεηαη ζπγθεθξηκέλα απφ ηνλ ηαπξηφπνπιν, (ηαπξφπνπινπ Αιέμ., Δπηζηήκε θαί ηέρλε ηεο 

πνηκαληηθήο, εθδ. Αξκφο, ‘Αζήλα 1977, ζει. 113) πσο είλαη γλσζηή ε ζρέζε Παηδαγσγηθήο επηζηήκεο  

θαη Πνηκαληηθήο ηεο Δθθιεζίαο, ε νπνία ιεηηνπξγεί σο κία ‘καζεζηαθή θνηλφηεηα’». ηελ παξαπάλσ 

δηαηχπσζε αληί ηνπ φξνπ ‘καζεζηαθή’ επηιέγεηαη ν φξνο ‘παηδαγσγνχζα’, δηφηη θαη επξχηεξνο είλαη 

θαη πηφ ζρεηηθφο κε ηνλ ζθνπφ ηνπ έξγνπ ηεο Δθθιεζίαο. 
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 ρεηηθά κε ηνπο φξνπο απηνχο θαη ηε ζεκαζία ηνπο βι. γεληθά Κξνπζηαιάθε Γ., Γηαπαηδαγώγεζε, 

Αζήλαη 1998, ζει. 122 εμ.  
54

  Κνγθνχιε Ησ., Δηζαγσγή ζηελ Παηδαγσγηθή, εθδ. Αθνί Κπξηαθίδε, Θεζ/λίθε 1996
4
 , ζει. 26 

55
 πξβι. Γαλαζζή-Αθεληάθε Αλη., Θεκαηηθή ηεο παηδαγσγηθήο επηζηήκεο, η. Α΄, Αζήλα 1992

4
, ζει. 17 

θαη 20, φπνπ θαη ε βαζηθφηεξε βηβιηνγξαθία γηα ην φιν ζέκα. Δπίζεο ν Ξσρέιιεο, θάλεη ζαθή δηάθξη-

ζε αλαθεξφκελνο ζηνπο φξνπο απηνχο ζε «πξνεπηζηεκνληθή ρξήζε» θαη «επηζηεκνληθή βηβιηνγξαθί-

α», Ξσρέιιε Παλ., Θεκειηώδε πξνβιήκαηα ηεο Παηδαγσγηθήο επηζηήκεο, εθδ. Αθνί Κπξηαθίδε, Θεζ-

ζαινλίθε 1989
4
 , ζει. 13 

56
 Απηφ πξνθχπηεη θαη απφ ην γεγνλφο φηη φιεο ζρεδφλ νη κειέηεο γηα ηελ ηζηνξία ηεο παηδείαο, πξν-

ζεγγίδνπλ ην ζέκα απ’ απηή ηελ νπηηθή. Μ’ απηφ ηνλ ηξφπν παξακέλνπλ αλαμηνπνίεηα πάξα πνιιά 

ζηνηρεία πνπ δείρλνπλ ηελ επίδξαζε ζηελ αλζξψπηλε θνηλσλία, αιιά θαη ζ’ απηή ηελ δηδαθηηθή πξάμε, 

άιισλ παξακέηξσλ ή θνξέσλ  αγσγήο φπσο ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ηεο εθθιεζίαο. Βεβαίσο π-

πάξρνπλ θαη εμαηξέζεηο, θαη ζηεξηδφκελνη θπξίσο ζηελ αμηνπνίεζε απηψλ, ζα πξνζεγγίζνπκε ην ζέκα 

ζηε ζπλέρεηα. 
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 Ζ θαζαξά ηζηνξηθή θαη κεζνδνινγηθή απηή πξνζέγγηζε, κηα θαη αλαθεξφηαλ 

ζηελ νξγαλσκέλε παξνρή παηδείαο κε ζχζηεκα θαη πξνγξακκαηηζκέλε δνκή, δελ 

κπνξεί λα καο απνηξέςεη απφ ηελ πξνζπάζεηα λα κειεηήζνπκε ην έξγν θαη ηελ πξν-

ζθνξά ηεο εθθιεζίαο απφ ηελ ελ ρξφλσ θαλέξσζή ηεο  ζηνλ θφζκν, ζην φιν έξγν ηεο 

αγσγήο. 

 Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο πξέπεη λα εξεπλήζνπκε:  

α. ηη ζεκαίλεη «παηδαγσγία»,  «παηδαγσγηθή» θαη «αγσγή» επξχηεξα θαη φρη κε ηελ 

ζηελφηεηα πνπ θαηαλνήζεθαλ νη παξαπάλσ φξνη φπσο αλσηέξσ εθηέζεθε  

β. ε πνηνπο αλαθέξνληαη θαη πνηνπο αθνξνχλ νη παξαπάλσ έλλνηεο  

γ. Αλ ε εθθιεζία δηαδξακάηηζε θάπνην ξφιν ζην φιν απηφ ζχζηεκα θαη πνηφλ. 

 
Ι. Οη όροη «παηδαγωγία», «παηδαγωγηθή», «αγωγή» θαη οη ειηθίες ζηης οποίες α-

λαθέροληαη 
 

ε έλαλ απφ ηνπο πην πξφζθαηνπο νξηζκνχο γηα ηνπο φξνπο απηνχο βιέπνπκε 

φηη «αγσγή είλαη ην ζχλνιν ησλ επηδξάζεσλ πνπ δέρεηαη ν άλζξσπνο ζε φιε ηε δηάξ-

θεηα ηεο δσήο ηνπ απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ (θπζηθφ, νηθνγελεηαθφ, νηθνινγηθφ θαη θνη-

λσληθφ-πνιηηηζηηθφ) γεληθά (αγσγή σο αιιειεπίδξαζε) θαη εηδηθφηεξα, θαηά ηελ παη-

δηθή θαη εθεβηθή ειηθία, απφ ηνπο παηδαγσγνχο (γνλείο, δαζθάινπο ή άιινπο θνξείο 

ζπζηεκαηηθήο αγσγήο )...έρνπλ σο ζηφρν ή σο απνηέιεζκα ηε ζπκκεηξηθή αλάπηπμε 

φισλ ησλ φςεσλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ  λένπ αλζξψπνπ θαη θαηά ζπλέπεηα θαη ηελ 

ηξνπνπνίεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ»
57

. Ο Ξσρέιιεο ζεσξεί φηη ε «παηδαγσγηθή είλαη 

κηα θνηλσληθή επηζηήκε, ε νπνία εμεηάδεη ηνλ άλζξσπν, δειαδή ηηο αιιαγέο ηεο ζπ-

κπεξηθνξάο ηνπ θπξίσο ζηελ παηδηθή θαη εθεβηθή ηνπ ειηθία, ππφ ην πξίζκα ησλ επη-

δξάζεσλ ηεο δηαδηθαζίαο  αγσγήο θαη κάζεζεο»
58

, ελψ ν ίδηνο  απνδίδεη ηξηπιή ζε-

καζία ζηελ έλλνηα ηεο παηδείαο πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ην απνηέιεζκα πνπ έρεη ε 

παηδαγσγηθή δηαδηθαζία θαη πνπ ηελ θαζηζηά ηαπηφζεκε κε ηνλ φξν κφξθσζε, απφ 

ηελ πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάιιεη ε ζπγθξνηεκέλε πνιηηεία γηα λα νξγαλψλεη ηελ παη-

δαγσγηθή δηαδηθαζία θαη ηέινο, ραξαθηεξίδεηαη ζπλψλπκε ησλ ζπλαθψλ φξσλ «αγσ-

γή» θαη «κάζεζε»
59

.  

Δίλαη γλσζηφ φηη νη αληηιήςεηο γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο, έρνπλ 

αθεηεξία ζηνπο νθηζηέο νη νπνίνη πίζηεπαλ φηη ε αγσγή είλαη ππεξεζία πξνο ηειεί-

                                                 
57

 Κξνπζηαιάθε Γ., ν.π., ζει. 44 
58

 Ξσρέιιε Π., ν.π. ζει. 11 
59

 πξβι. Ξσρέιιε Π.,ν.π. ζει. 14 
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σζε ηνπ αλζξψπνπ, ε νπνία ηνλ βνεζά λα μεπεξάζεη ηε θπζηθή θαηάζηαζε  ζηελ ν-

πνία βξηζθφηαλ φηαλ παξειήθζε ππφ ηεο αγσγήο, θαη γη’ απηφ θάζε έλαο, θαηά ηνλ 

Πξσηαγφξα,  πνπ βξίζθεηαη ππφ αγσγή πξέπεη θαζεκεξηλά λα αηζζάλεηαη θαιχηε-

ξνο
60

. 

 Απφ πιεπξάο ηεο ρξηζηηαληθήο παηδαγσγηθήο κπνξεί λα πξνζεγγίζεη θάπνηνο 

ην ζέκα ζχκθσλα κε ηηο ζέζεηο ηνπ Φξάγθνπ, ν νπνίνο παξαηεξεί πσο νη φξνη «αγσ-

γή» θαη «παηδεία» ζηελ Αγία Γξαθή έρνπλ άιιε ρξήζε  ε νπνία θαζνξίδεηαη «ππφ 

ηνπ ζθνπνχ θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ελ Υξηζηψ απνθαιχςεσο»
61

, ελψ αλαπηχζζεη 

κηα ελδηαθέξνπζα επηρεηξεκαηνινγία γηα ην αλ ε αγσγή αζθείηαη κφλν ζηελ παηδηθή 

ειηθία. Αθνινπζψληαο θαη’ αξρήλ ηνλ Hubert ζεσξεί πσο σο αγσγή ινγίδεηαη επί-

δξαζε αζθνπκέλε «ππφ κηαο ππάξμεσο επί εηέξαο θαη ηδία πθ’ ελφο ελειίθνπ επί ηη-

λνο λένπ»
62

, αιιά απηφ δελ εκπνδίδεη λα ηελ ζεσξνχκε θαη σο επίδξαζε κηαο γελεάο, 

«ήηηο έθζαζελ εηο ηελ σξηκφηεηα, επί εηέξαο αθνινπζνχζεο απηήλ»
63

.  Όπσο φκσο 

πξνθχπηεη απφ ηελ ζέζε απηή θαη ηελ ελ ζπκπεξάζκαηη θξίζε ηνπ ζην ίδην ζεκείν, 

κπνξνχκε λα ζρεκαηίζνπκε ηελ πεπνίζεζε φηη ην ίδην θαη’ αλαινγία ζπκβαίλεη θαη 

κε ηελ εθθιεζία. ΄Οζνη απφ ηα κέιε ηεο αλήθνπλ ζε εθείλνπο πνπ  έρνπλ ηελ πλεπκα-

ηηθή επζχλε ιφγσ ειηθίαο θαη ηεο ράξηηνο, αζθνχλ κέ φια ηα κέζα επίδξαζε ζε φζνπο 

πλεπκαηηθά αλήθνπλ ζε πην αλψξηκε γελεά, νη νπνίνη δελ είλαη απνθιεηζηηθά νη λεψ-

ηεξνη ζηελ ειηθία. ηελ πξάμε, απηφ ππελζχκηδε θαη ν απφζηνινο Παχινο ζηνλ Σηκφ-

ζεν φηαλ ηνπ έγξαθε « Par£ggelle taàta ka• d…daske. mhde…j sou tÁj neÒthtoj 

katafrone…tw, ¢ll¦ tÚpoj g…nou tîn pistîn ™n lÒgJ, ™n ¢nastrofÍ, ™n ¢g£pV, ™n 

p…stei, ™n ¡gne…v»
64

. Γειαδή ε πνηκαληηθή θαη δηδαθηηθή ηνπ εξγαζία δελ αλαθέξεηαη 

κφλν ζε λεψηεξνπο νη νπνίνη θπζηνινγηθά ζα ηνλ απνδέρνληαλ, αιιά θαη ζε κεγαιπ-

ηέξνπο ηνπ σο πξνο ηελ ειηθία, νη νπνίνη ελδερνκέλσο ζα ελνρινχληαλ λα ηνπο δηδά-

ζθεη έλαο κηθξφηεξφο ηνπο, άπεηξνο γηα ηα ζέκαηα ηεο δσήο θ.η.φ.  

 Γηα λα επηκείλνπκε ιίγν ζην ζέκα, νη φξνη «παηδαγσγία» θαη «παηδαγσγηθή» 

πνπ έρνπλ επηθξαηήζεη θαη νη νπνίνη παξαπέκπνπλ ζε ζπγθεθξηκέλε ειηθία ηνπ αλ-

ζξσπίλνπ βίνπ, απνηεινχλ έλα εκπφδην ζηελ απνδνρή ηεο παηδαγσγηθήο δξαζηεξηφ-

ηεηαο θαη ηδηφηεηαο ηεο εθθιεζίαο. Ζ ζπλερήο θαη κνλφπιεπξε ρξήζε ησλ παξαπάλσ 

φξσλ θαη’ απνθιεηζηηθφηεηα ζρεδφλ γηα ηελ πξνζθεξφκελε ζην ζρνιείν αγσγή κε 
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ηελ ηαπηφρξνλε ελαζρφιεζε ησλ εηδηθψλ κφλν κε ηνλ ρψξν απηφ, ηεο πξνζέδσζε κηα 

ηέηνηα δπλακηθή ψζηε αληί λα γίλεηαη ρξήζε ησλ φξσλ γηα φιν ην επξχ θαηλφκελν ηεο 

αγσγήο, απνκφλσλε πιεπξέο θαη ρψξνπο πνχ αζθνχζαλ αγσγή κε ηελ επξχηεξε έλ-

λνηα θαη ηηο άθελε εθηφο ηνπ πεδίνπ έξεπλαο. Με ηηο πξνηάζεηο φκσο παηδαγσγψλ, 

θπξίσο απφ ην δεχηεξν κηζφ ηνπ αηψλα πνπ πέξαζε, άξρηζε λα γίλεηαη ζεκείν αλαθν-

ξάο ην ππνθείκελν ηεο αγσγήο, θαη έηζη κε απηή ηελ πξνζέγγηζε θαη ην έξγν ηεο εθ-

θιεζίαο ζηελ αγσγή θαζνξίζηεθε επθνιφηεξα.  

Ο Κ. Γεσξγνχιεο, πξψηνο, φπσο δείρλεη ε έξεπλα απφ ηνπο λεφηεξνπο,  ζε 

άξζξν ηνπ ζηελ ΜΠΔ, ζηελ παξάγξαθν πνπ αθηεξψλεη γηα ηελ ελφηεηα πεξί ηνπ ππν-

θεηκέλνπ ηεο αγσγήο θάλεη ηελ δηάθξηζε πσο ζπλήζσο απηφ γηλφηαλ θαηαλνεηφ ζην 

πξφζσπν ηνπ αλειίθνπ πνπ πθίζηαην αγσγή επεηδή ζηελ παηδηθή ειηθία πξνζηδηάδεη 

ιφγσ ηεο θχζεο ηεο ε αγσγή. Ο ίδηνο φκσο ππνζηεξίδεη πσο «θαηά ηελ επξπηέξαλ 

...έλλνηαλ ηεο αγσγήο, παηδεπφκελνο είλαη παλ άηνκνλ πθηζηάκελνλ νπνζελδήπνηε 

πξνεξρνκέλελ  παηδεπηηθή επίδξαζηλ»
65

.  

Ο Φξάγθνο δηαπξαγκαηεπφκελνο ζην πην πάλσ αλαθεξζέλ έξγν ηνπ ην ζέκα 

ηνπ πσο πξέπεη λα απνθαιείηαη ν δέθηεο ηεο αγσγήο, πξνηείλεη αληί ηνπ καζεηήο ηνλ 

φξν «ηξφθηκνο ή κνξθνχκελνο». Καη ην επεμεγεί ιέγνληαο πσο «νχηνο παιαηφηεξνλ 

εθαιείην επί ην ζπλεζέζηεξνλ παηο ή καζεηήο, σο εθ ηνπ γεγνλφηνο, φηη,...ε Παηδαγσ-

γηθή ήην φ,ηη εθαιείην, ζεσξία ή πξάμηο ηεο αγσγήο ηνπ παηδφο. ήκεξνλ φκσο, φηε  

ακθφηεξα ηαχηα, ε ζεσξία δεινλφηη θαη ε πξάμηο ηεο αγσγήο, ήιιαμαλ επί ηνζνχηνλ 

σο πξνο ηαο πεξί ηνπ ππνθεηκέλνπ ηεο αγσγήο θαη ηεο ειηθίαο απηνχ αληηιήςεηο, επη-

βάιιεηαη ν θαηά πξνηίκεζηλ ρεηξηζκφο...
66

» θ.ι.π. Καη ακέζσο κεηά «ν ηξφθηκνο ινη-

πφλ, δχλαηαη λα είλαη άηνκφλ ηη ή νκάο, ζχλνινλ αηφκσλ ηζηακέλσλ εθ’ νηνπδήπνηε 

ζεκείνπ ηεο θιίκαθνο ηεο ειηθίαο ηνπ αλζξψπνπ»
67

. 

 Σελ αληηλνκία θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνέθππηαλ απφ ηελ ρξήζε ηνπ φξνπ 

δηέβιεςε, εθηφο ησλ άιισλ, ζην έξγν ηνπ ν Μαξθαληψλεο. ην θαη’ εμνρήλ παηδαγσ-

γηθφ ηξίηνκν έξγν ηνπ έδσζε ηίηιν αληί ηνπ ζπλήζνπο κε ηίηιν πνπ λα ζρεηίδεηαη κε 

ηελ παηδαγσγηθή, ηνλ ηίηιν «Αλζξσπαγσγηθή». Σφζν ζηνλ πξφινγν
68

 (ζει.11), φζν 

θαη ζηελ εηζαγσγή επεμεγεί ηνπο ιφγνπο πνπ ηνλ νδήγεζαλ ζηελ επηινγή απηνχ ηνπ 

ηίηινπ. Σα θπξηφηεξα ζεκεία ησλ επηρεηξεκάησλ ηνπ είλαη φηη  ιφγσ ηνπ εχξνπο θαη 

ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχγρξνλεο παηδαγσγηθήο «δελ επηηξέπεηαη λα ηαπηίδεηαη πιένλ 
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 Φξάγθνπ Κ., ν.π. ζει. 60 
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 Φξάγθνπ Κ., ν.π. ζει.60 
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 Μαξθαληψλε Η., Αλζξσπαγσγηθή, η. Β΄, ζει.  
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κε ηνλ ππφ ηελ ζθφπηκνλ  επίδξαζηλ ηνπ ελειίθνπ ηεινχληα παίδα. Παξά ηελ θξίζηλ 

ηεο παηδαγσγηθήο ην αληηθείκελνλ απηήο δηαγξάθεηαη  είπεξ πνηέ θαη άιινηε ζήκεξνλ 

δηαπγέζηεξνλ θαη ηζρπξφηεξνλ: ν άλζξσπνο πέξα πάζεο κνλνκεξνχο εηδηθήο, ρξνλη-

θψο ή ηνπηθψο πεξησξηζκέλεο, αλαθνξάο, εκπινθήο, εμαξηήζεσο ή πξαγκαηψζεψο 

ηνπ. Οχησο απφ παηδαγσγηθήο ε επηζηήκε ηεο αγσγήο έρεη εμειηρζή εηο αλζξσπαγσ-

γηθήλ, ηνπηέζηηλ εηο πνιπδχλακνλ θαη πνιχπιεπξνλ επηζηήκελ επηθνηλσλίαο θαη αγσ-

γήο ηνπ αλαπηπζζνκέλνπ αλζξψπνπ»
69

. 

 ην ίδην πλεχκα ε ζχγρξνλε παηδαγσγηθή επηζηήκε θαηαιήγεη ζηελ άπνςε 

πσο ε αγσγή ηνπ αλζξψπνπ είλαη γεγνλφο πνπ δελ ζρεηίδεηαη κε ηελ ειηθία αιιά 

πξνζεγγίδεηαη κε ηελ εθηίκεζε φηη δελ αθνξά κηα ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν ηεο δσήο 

ηνπ θαη θπξίσο ηε ζρνιηθή
70

. 

ΙΙ. Σο θαηλόκελο ηες αγωγής θαη ε Δθθιεζία 

 

  ΄Οια φζα εθηέζεθαλ ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα δελ είλαη ηίπνηα άιιν παξά  

ην παηδαγσγηθφ θαη πνηκαληηθφ έξγν ηεο εθθιεζίαο απ’ αξρήο κέρξη ζήκεξα. Ζ αγσγή 

πνπ αζθείηαη δελ ζρεηίδεηαη κε ηηο ειηθίεο, ηηο θνηλσληθέο ηάμεηο θαη ην θχιν. Μέζα 

ζηελ εθθιεζηαζηηθή θνηλφηεηα δηλφηαλ θαη δίλεηαη κία κάρε κε κηα άγλνηα δηαθνξε-

ηηθνχ ραξαθηήξα
71

, θαη επηδησθφηαλ κηα άιιε αιινίσζε απφ ηελ ζηελή ρξεζηκνζεξη-

θή πνπ ε θαηά θφζκνλ παηδαγσγία επεδίσθε.  Μάιηζηα δε ε ζπκβνιή ηεο εθθιεζίαο 

ζηελ αγσγή ησλ αλζξψπσλ ήηαλ κεγίζηεο ζεκαζίαο δηφηη ζε έλαλ θφζκν πνπ έβιεπε 

ηελ πνξεία ηεο παηδεπηηθήο ζρέζεο λα θηλείηαη ζε αθξφηεηεο, πξνζέθεξε ηελ θάζαξζε 

θαη εμαγληζκφ ηεο «παηδεπηηθήο ζρέζεσο απφ παληφο ζηνηρείνπ απάδνληνο πξνο ηελ 

έλλνηαλ ηνπ αλζξψπνπ σο φληνο πιαζζέληνο ‘θαη’ εηθφλα’ Θενχ»
72

. ΄Οπσο έρεη κάιη-

ζηα επηζεκαλζεί θαη απφ ζενινγηθή άπνςε, ε Δθθιεζία δελ αδηαθφξεζε γηα ηελ αγσ-

γή ηνπ αλζξψπνπ. Πξνζέγγηζε ην ζέκα  απφ ηελ νληνινγηθή ηνπ πιεπξά θαη θαηέζεζε 

ηελ καξηπξία ηεο θαη ην πνιπζρηδέο έξγν ησλ ππεχζπλσλ πνηκέλσλ ηεο. Πξφζθεξε 

ηελ ελ Υξηζηψ ζσηεξία «κε έλα ηξφπν νπζηαζηηθφ, δεκηνπξγηθφ θαη δπλακηθφ... Ζ 
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εθθιεζία ινηπφλ είλαη ν ρψξνο, φπνπ ν άλζξσπνο  άγεηαη ζηελ νινθιήξσζε θαη ηε-

ιείσζή ηνπ, ζηε ζσηεξία ηνπ»
73

 

 Απηέο νη δηαθξίζεηο ζπληεινχλ θαη ζηελ ελ γέλεη θαηαλφεζε ηνπ θαηλνκέλνπ 

ηεο αγσγήο, ην νπνίν άιινηε θαηαλνήζεθε ελ ζηελή θαη άιινηε ελ επξπηέξα ελλνία
74

, 

ηνπηέζηηλ, φρη κφλν ε ζρνιηθή σο πξνγξακκαηηζκέλε θαη ζαθψο νξηνζεηεκέλε, αιιά 

θαη ελ ηε  επξπηέξα, ε νπνία  ζπληειείηαη αλά πάζα ζηηγκή ηεο δσήο ηνπ αλζξψπνπ 

κε ζπκβνιή θαη επίδξαζε πνηθίισλ παξαγφλησλ, νη νπνίνη άιιεο θνξέο δξνπλ πξν-

ζρεδηαζκέλα θαη άιιεο φρη
75

. Γηεμνδηθά γηα ην ζέκα απηφ ζρνιηάδεη ν Γεσξγνχιεο, 

φηαλ ιέγεη γηα ηελ παηδεπηηθή ζρέζε ζε δηάθνξα επίπεδα θαη  ζε ηειεπηαία αλάιπζε 

γηα ηηο ζρέζεηο νη νπνίεο δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ έληαμε ελφο αλζξψπνπ ζε κηα θνη-

λφηεηα  πνιηηηθή, ζξεζθεπηηθή θ.ι.π.
76

.  

Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο ε εθθιεζία θαηαλνήζεθε πάληνηε, εθηφο ησλ άιισλ, θαη  σο 

κνξθσηηθή θνηλφηεηα θαη παξάγσλ αγσγήο 
77

. Αθεηεξία απηήο ηεο πξνζέγγηζεο είλαη 

θαηά ηνλ Γεσξγνχιε φηη ην βαζηθφ έξγν ηνπ δηδαζθάινπ είλαη λα θέξεη ζε επηθνηλσ-

λία ηνλ ηξφθηκν ηεο παηδείαο κε ηνλ Υξηζηφ ν νπνίνο είλαη ν «Θείνο Λφγνο». Καη ρα-

ξαθηεξηζηηθά γξάθεη φηη «ε ρξηζηηαληθή αληίιεςηο, έρνπζα ππ’ φςεη ηελ επαγγειηθήλ 

ξήζηλ ‘oá g£r e„sin dÚo À tre‹j sunhgmšnoi e„j tÕ ™mÕn Ônoma, ™ke‹ e„mi ™n mšsJ aÙtîn’ 

(Μη.18,20), εθδέρεηαη ηελ παηδεπηηθήλ ζρέζηλ σο θνηλσληθήλ δηππνθεηκεληθήλ ζπζρέ-

ηηζηλ ησλ πηζηψλ. Δπί ηεο αληηιήςεσο δε απηήο ζηεξίδεηαη  ε εθδνρή ηεο εθθιεζίαο 

σο ηδξχκαηνο παηδεπηηθνχ. Καη’ αθνινπζίαλ ε παηδεπηηθή ζρέζηο είλαη θαηά ηελ ρξη-

ζηηαληθήλ αληίιεςηλ ζρέζηο ζξεζθεπηηθή θαη δηππνθεηκεληθή»
78

. 

                                                 
73

 πξβι. Γξεγνξηάδνπ Κ., ν.π. ζει. 112 
74

 Φξάγθνπ Κ., φ.π. ζει. 46, Γεσξγνχιε Κσλ., Αγσγή, ελ Μ.Π.Δ.,εθδ. Διιεληθά Γξάκκαηα, Αζήλα 

1967, η. Α΄, ζει. 37 
75

 Μηα κε πξνζρεδηαζκέλε θαη αζπλεηδήησο ιεηηνπξγνχζα παηδαγσγηθή έρνπκε ζηελ πεξίπησζε ι.ρ. 

πνπ θάπνηνο εηζεξρφκελνο ζε ηεξφ λαφ, βιέπεη θάπνηνλ γλσζηφ ηνπ ή θαη άγλσζην λα δηαθνλεί ζην 

θηιφπησρν έξγν ηεο ελνξίαο ή ζην θηιαλζξσπηθφ θαη δη’ απηήο ηεο επηθνηλσλίαο ιακβάλεη ζηνηρεία 

αγσγήο πνπ δελ επηδηψθνληαλ βάζεη πξνγξάκκαηνο.  
76

 Γεσξγνχιε Κσλ., ν.π., ζει. 37 
77

Ο Φξάγθνο ζεκεηψλεη φηη «πξψηνλ, ε Δθθιεζία, σο θνηλσλία ησλ πηζηψλ πξνο αιιήινπο, απνξξέ-

νπζα εθ ηνπ Υξηζηνχ θαη ηεινχζα ελ ζπλερεί πνξεία πξνο απηφλ, απέβε θαηά ην παξειζφλ ιφγσ θαη 

έξγσ εηο ησλ θπξηνηέξσλ παξαγφλησλ ηεο κνξθψζεσο. Ηδηάδνπζαλ δε θαη φισο ζεκειηψδε δηα ηνλ αλ-

ζξψπηλνλ βίνλ επίδξαζηλ ήζθεζε θαη αζθεί αχηε εηο ηαο πεξηπηψζεηο εθείλαο, θαζ’ αο παξίζηαηαη σο  

ζχλνινλ πξνζθαξηεξνχλησλ  ‘tÍ didacÍ tîn ¢postÒlwn ka• tÍ koinwn…v, tÍ kl£sei toà ¥rtou 

ka• ta‹j proseuca‹j.’(Πξ. 2,42). Σνχην δε εγέλεην ηδία θαηά ηνπο απνζηνιηθνχο, σο γλσζηφλ, ρξφ-

λνπο, θαζ’ νπο νη πηζηεχνληεο εηο Υξηζηφλ ‘...metel£mbanon trofÁj ™n ¢galli£sei ka• ¢felÒthti 

kard…aj,  a„noàntej tÕn qeÕn ka• œcontej c£rin prÕj Ólon tÕn laÒn’(Πξ.2,46-47). Αιιά θαη κε-

ηαγελεζηέξσο  ε ‘ράξηο’ αχηε πξνο ηνλ ιαφλ, παξά ηελ ελ πνιινίο έιιεηςηλ ηνπ ‘νκνζπκαδφλ’, δελ 

ππήξμε κηθξά» ν.π. ζει. 74.  
78

 Γεσξγνχιε Κσλ., φ.π. ζει. 36. εκεηψλεη κάιηζηα , (ζει. 38) πσο ε εθθιεζία απνηειεί παηδεπηηθή 

θνηλφηεηα ε νπνία εμ απφςεσο ζπγθξνηήζεψο ηεο ππάγεηαη ζηηο ιεγφκελεο δεπηεξνγελείο θνηλφηεηεο, 

θαζψο ζηηο πξσηνγελείο εληάζζεη ηηο πξσηαξρηθέο ή θπζηθέο φπσο ε νηθνγέλεηα. 
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Ο Φξάγθνο ζεσξεί ηελ εθθιεζία σο κνξθσηηθή θνηλσλία ε νπνία φκσο δελ 

κπνξεί λα ππαρζεί ζε θακία απφ ηηο γλσζηέο θαηεγνξίεο , ηηο θπζηθέο  θαη ηηο θνηλφ-

ηεηεο πνιηηηζκνχ, πνπ ρξεζηκνπνηνχκε γηα λα ηηο εληάμνπκε θαζψο απνηειεί «ζείνλ 

θαζίδξπκα θαη θνηλσλίαλ θαη φρη θπζηθήλ ή πνιηηηζηηθήλ (=απνηέιεζκα θαηαβνιήο 

αλζξσπίλσλ δπλάκεσλ) θνηλφηεηα»
79

.  

 

ΙΙΙ. Σα θύρηα ζεκεία ηοσ έργοσ ηες αγωγής ηες Δθθιεζίας. Θεοιογηθές θαη αλ-

ζρωποιογηθές προϋποζέζεης θαηαλόεζες. Γλωρίζκαηα ηοσ έργοσ. 

 

ηα πιαίζηα ηεο ζχγρξνλεο παηδαγσγηθήο, ν άλζξσπνο αληηκεησπίδεηαη σο 

νιφηεηα, σο πνιπδηάζηαην νλ ην νπνίν δεί
80

, θηλείηαη, αιιά θαη εμειίζζεηαη ζε δηάθν-

ξα πεξηβάιινληα, απφ ηα νπνία ρσξίο ακθηβνιία δέρεηαη επηδξάζεηο απφ ηα πνηθίια 

θνηλσληθά, πνιηηηζηηθά, ζξεζθεπηηθά θ.ά. ξεχκαηα ηεο επνρήο θαη ηνπ ρψξνπ εληφο 

ησλ νπνίσλ βξίζθεηαη. Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο ν άλζξσπνο θάζε επνρήο σο χπαξμε 

εθηφο ησλ άιισλ θαη ζξεζθεπηηθή δέρεηαη ηέηνηεο επηδξάζεηο απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ, 

νη νπνίεο ζπληεινχλ ζηελ δηακφξθσζε ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ θαη δηακνξθψλνπλ 

έλα πιαίζην επηθνηλσλίαο κε ηα ππφινηπα κέιε ηεο νκάδαο ζηελ νπνία αλήθεη, (ζηελ 

πξνθεηκέλε πεξίπησζε ησλ πηζηψλ).     

Απηή ε ζρέζε κεηαμχ ησλ πηζηψλ ζπληειεί εθηφο ησλ άιισλ πξνζθεξφκελσλ 

κέζσλ θαη ηξφπσλ ζηελ θαηά Υξηζηφλ ηειείσζε ηνπ αλζξψπνπ. Απηή ηελ πξαγκαηη-

θφηεηα ε εθθιεζία ηελ ζεσξεί φρη πξνζσπηθή ππφζεζε ηνπ παηδαγσγνχκελνπ αιιά 

θαη φινπ ηνπ ζψκαηφο ηεο. Απηφ ζπληειεί ζηελ αιιεινπεξηρψξεζε θαη αιιειεμάξ-

ηεζε ζε πλεχκα ειεπζεξίαο κεηαμχ παηδαγσγνχκελνπ (σο πξφζσπν) θαη ηεο ελ γέλεη 

ρξηζηηαληθήο θνηλφηεηαο ζηελ νπνία αλήθεη. ΄Δηζη ην θαηλφκελν ηεο αγσγήο εκθαλί-

δεηαη-πξνζθέξεηαη θαη νινθιεξψλεηαη φηαλ ν άλζξσπνο αλαθαιχπηεη ηνλ εαπηφ ηνπ 

σο ππνθείκελν  θαη ηνλ αλαγλσξίδεη θαη ηνλ απνδέρεηαη σο πξνζσπηθή χπαξμε πνπ 

ραξαθηεξίδεηαη γηα ηελ αλαθνξά ηεο ζην Θεφ θαη ηε ζχλδεζή ηεο κε άιινπο αλζξψ-

πνπο
81

. Γη’ απηφ φπσο έρεη δηαηππσζεί ν πηζηφο πνπ είλαη δέθηεο απηήο ηεο αγσγήο 

δελ «βιέπεη ηελ εθθιεζία ε νπνία ηνλ παηδαγσγεί, σο εμσηεξηθή εμνπζία, πνπ ηνπ 

επηβάιιεηαη θαηά ηξφπν απηαξρηθφ, αιιά σο θνηλσλία αγάπεο θαη ειεπζεξίαο  ‘ελ α-

γίσ πλεχκαηη’»
82

. Σελ δε πξνζσπηθή ηνπ ζπκκεηνρή ζ’ απηήλ ηελ θνηλφηεηα ηελ θα-

ηαλνεί θαη κέζα ζην πιαίζην ησλ ηεξψλ αθνινπζηψλ θαη ησλ κπζηεξίσλ, απφ ηνλ 
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 Φξάγθνπ Κ., φ.π. ζει. 73 
80

 πξβι. Κξνπζηαιάθε Γ., ν.π. ζει. 141 
81

 Δπξχηεξα αλαιχεη απηή ηε δπλακηθή ηνπ έξγνπ ηεο Δθθιεζίαο ν Γξεγνξηάδεο, ν.π., ζει. 118 εμ. 
82

 Σζακπή Γ., Υξηζηηαληθή Παηδαγσγηθή, ΠΦΔ, η.9, ζει. 5149 
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πιεζπληηθφ αξηζκφ ησλ αηηήζεσλ θαη φρη ηνλ εληθφ, ελδεηθηηθφ γηα ηελ ππέξβαζε ηνπ 

αηνκηθηζκνχ θαη ηεο θηιαπηίαο
83

. 

 Ζ Δθθιεζία είρε απφ ηελ ηζηνξηθή ηεο θαλέξσζε ζηνλ θφζκν έλα ξφιν παη-

δεπηηθφ-παηδαγσγηθφ. Απηφ πξνεξρφηαλ απφ ηελ πίζηε ηεο  γηα ην έξγν ηνπ Ηεζνχ. Ο 

άλζξσπνο πιαζκέλνο θαη’ εηθφλα θαη  θαζ’ νκνίσζηλ, εμέπεζε θάλνληαο θαθή ρξήζε 

ηεο ειεπζεξίαο ηνπ. Μεηά ηελ πηψζε ν Θεφο δελ ηνλ άθεζε αβνήζεην θαη ηνλ ζηήξη-

με κε ηελ ζεία παηδαγσγία πνπ είρε γηα θχξηνπο εθθξαζηέο ηνπο πξνθήηεο.  Απηή ε 

παηδαγσγία νινθιεξψζεθε ζην πξφζσπν ηνπ Υξηζηνχ, πνπ ήηαλ ν θαηεμνρήλ παηδα-

γσγφο «`O d� ¹mšteroj paidagwgÕj ¤gioj qeÕj 'Ihsoàj, Ð p£shj tÁj 

¢nqrwpÒthtoj kaqhgemën lÒgoj, aÙtÕj Ð fil£nqrwpoj qeÒj ™sti paidagwgÒj»
84

, 

θαη ζηελ νπζία ν κφλνο
85

.Πνιινί ζεσξνχλ σο αθεηεξία θαη γηα ηελ αλάιεςε θαη 

πξαγκαηνπνίεζε απηνχ ηνπ έξγνπ ηνλ ιφγν ηνπ Κπξίνπ ζηνπο απνζηφινπο 

«poreuqšntej oân maqhteÚsate p£nta t¦ œqnh , bapt…zontej aÙtoÝj e„j tÕ Ônoma 

toà patrÕj ka• toà uƒoà ka• toà ¡g…ou pneÚmatoj, did£skontej aÙtoÝj thre‹n 

p£nta Ósa ™neteil£mhn Øm‹n»
86

.  

Ζ εθθιεζία έδεημε εμ αξρήο άκεζν ελδηαθέξνλ γηα ηελ αγσγή ηνπ αλζξψπνπ. 

Ζ θαηά Υξηζηφλ απηή αγσγή ζηφρεπε ζηελ νηθείσζε εθ κέξνπο ηνπ αλζξψπνπ ηνπ 

έξγνπ θαη ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ Ηεζνχ θαη ζηελ ζπλέρεηα ζηε κίκεζε φισλ φζσλ αθν-

ινχζεζαλ ην παξάδεηγκά ηνπ, είηε κε ηελ αγία βηνηή ηνπο είηε κε ηελ ζπλέπεηα ζηελ 

πίζηε ηνπο δηα ηνπ καξηπξίνπ. Ζ πξφηαζε ηνπ Παχινπ «mimhta… mou g…nesqe, kaqëj 

k¢gë Cristoà»
87

, απνηέιεζε ηελ άκεζε παηδεπηηθή παξέκβαζε ηεο εθθιεζίαο σο π-

πφδεημε ησλ άκεζσλ παηδεπηηθψλ πξνηχπσλ-παξαδεηγκάησλ. Δίρε δε ζαθή επίγλσζε 

ησλ νξίσλ θαη ησλ δπλαηνηήησλ ησλ πηζηψλ, θαη ηνπο πξνζέθεξε απηφ πνπ ηνπο 

ρξεηαδφηαλ θαη ζην κέηξν ησλ δπλαηνηήησλ  πξφζιεςεο-αθνκνίσζεο πνπ είραλ. Ο 

Παχινο θαη πάιη έδηλε ην ζηίγκα απηήο ηεο παηδαγσγίαο θαη ηνπ ηξφπνπ ηεο ιέγνληαο 

«g£la Øm©j ™pÒtisa, oÙ brîma, oÜpw g¦r ™dÚnasqe»
88

.  
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 πξβι.θαη Σζακπή Γ., φ.π.  
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 Κιήκεληνο Αιεμ., Παηδαγσγόο, Α΄, 7, 55 
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 πξβι. Κνγθνχιε Η., Δηζαγσγή ζηελ Παηδαγσγηθή, εθδ. Αθνί Κπξηαθίδε, Θεζζαινλίθε 1996
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, ζει. 

48, Ρήγα Αλη., Ζ παηδαγσγηθή επηζηήκε, η.Β΄, Αζήλα 1993
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,ζει. 116, Σζακπή Γ., ν.π. ζει.5151,θ.ά. 

86
 Μη. 28,19 
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  Α΄ Κνξ. 11,1 

88
 Α΄ Κνξ. 3,1. ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα ηνληζηεί, φηη κε ηελ παηδαγσγηθή απηή ηνπ Παχινπ, εηζάγε-

ηαη θαη ε ζεκαζία ηεο παξαδφζεσο πνπ είλαη έλλνηα κε δπλακηθφ πεξηερφκελν. Ζ παξάδνζε (ηνπ πξν-

ζψπνπ ηνπ Υξηζηνχ, πνπ είλαη ε παξαθαηαζήθε ηεο Δθθιεζίαο) ιεηηνχξγεζε σο θνξέαο αγσγήο θαη 

απνηέιεζε  ην  ζεκείν ζπλάληεζεο ηεο Δθθιεζίαο κε ηνλ άλζξσπν. Γελ ήηαλ ζέκα γλσζηηθφ, αιιά 

θαζαξά κηα απνθάιπςε ζε έλα ρψξν φπνπ ηειεζηνπξγήζεθε ην κπζηήξην ηεο ζσηεξίαο, κέζα ζηελ 
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Σνηνπηνηξφπσο ε δηα ηεο εθθιεζίαο αγσγή, αθνινπζνχζε κηα ζπγθεθξηκέλε 

θαη εηδηθή αμηνιφγεζε θαη ηεξάξρεζε ησλ ζηφρσλ ηεο. Καη ν Γξεγφξηνο ν Θενιφγνο, 

θάλεη κλεία ηνπ ιφγνπ απηνχ ηνπ Παχινπ θαη ζρνιηάδεη κε βάζε απηφλ, εληάζζνληάο 

ηνλ ζηελ πεξίπησζή ηνπ: «Oƒ m�n g¦r dšontai g£lakti tršfesqai , to‹j 

¡ploustšroij ka• stoiceiwdestšroij tîn didagm£twn, Ósoi t¾n ›xin n»pioi ka• 

¢rtipage‹j,... oƒ d� tÁj ™n to‹j tele…oij laloumšnhj sof…aj crÇzontej ka• trofÁj 

tÁj Øyhlotšraj ka• ste¸·otšraj, tù prÕj di£krisin ¢lhqoàj te ka• yeudoàj 

ƒkanîj gegumn£sqai t¦ a„sqht»ria, e„ g£la pot…zointo ka• tršfointo lac£noij, 

¢sqenîn brèmati, duscera…noien ¥n· ka• m£la e„kÒtwj, oÙ dunamoÚmenoi kat¦ 

CristÕn, oÙd• aÜxontej t¾n ™painet¾n aÜxhsin..»
89

. Δληχπσζε πξνθαιεί ζηνλ αλα-

γλψζηε ηνπ Γξεγνξίνπ ε πξνζέγγηζε θαη ε γλψζε ηνπ ηη ζεκαίλεη ε πξνζθνξά αηαί-

ξηαζησλ κε ηελ πλεπκαηηθή θαηάζηαζε θαη ειηθία δηδαγκάησλ θαη αιεζεηψλ ηεο πί-

ζηεσο, γεγνλφο πνπ απνθαιχπηεη ηελ κεζνδηθή παηδαγσγηθή εξγαζία πνπ πξαγκαην-

πνηείην θαη ηνλ ηξφπν πνπ ε εθθιεζία ηελ αληηκεηψπηδε.  

Απηφ ην έξγν, ζρεηηδφηαλ εθηφο ησλ άιισλ θαη κε «ζεηξά πξνβιεκάησλ, πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ηνπ αλζξψπνπ κε ην ζπλάλζξσπφ ηνπ θαη 

ην Θεφ θαη κε ηε ζηάζε ηνπ απέλαληη ζηνλ ίδην ηνλ εαπηφ ηνπ»
90

. ΄Δθεξε δειαδή λέεο 

πξαγκαηηθφηεηεο ζηελ ζρέζε ησλ αλζξψπσλ θαη ηνπο γαινχρεζε ζηελ ζπλεπή ηήξε-

ζε απηψλ. Χο πιένλ βαζηθέο λα κλεκνλεχζνπκε ηελ αγάπε κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ, 

ηελ εθξίδσζε ηνπ κίζνπο, ηελ έλλνηα ηεο ηζφηεηνο, γηα λα κείλνπκε κφλν ζηα εμσηε-

ξηθά ηα νπνία βέβαηα έξρνληαλ ζαλ ζπλέρεηα ηεο θαηαλφεζεο ησλ αλζξσπνινγηθψλ 

θαη ζενινγηθψλ πξνυπνζέζεσλ πνπ θαηελνείην ν άλζξσπνο. Γηά ηελ επηθξάηεζε φ-

ισλ απηψλ, δφζεθαλ κάρεο θαη αγψλεο ζε πεξηβάιινληα ερζξηθά, θαη θάζε κηθξή ή 

κεγάιε εθθιεζηαζηηθή θνηλφηεηα κε ηνπο επηθεθαιήο ηεο, έθαλε έλα ηηηάλην έξγν 

ψζηε απηά λα γίλνπλ θηήκα φισλ ησλ κειψλ ηεο. ΄Δγηλε αγψλαο γηα ηελ δηαπαηδαγψ-

γεζε ηνπ πιεξψκαηνο θαη ηελ ππέξβαζε ησλ αλζξψπηλσλ αδπλακηψλ, ψζηε λα θηά-

ζνπκε ζηελ αλαθαίληζε ηνπ «έζσ αλζξψπνπ» θαη λα θηάζνπκε ζε έλαλ γλήζην θαη 

απζεληηθφ αλζξσπηζκφ. ηνλ ρψξν απηφ ηεο εθθιεζίαο φπνπ θπξίσο θηλήζεθε ε παη-

δαγσγηθή απηή, δφζεθε θαη ην κεηαθπζηθφ ζηίγκα, δηφηη ρσξίο απηφ φια ζα παξέκε-

λαλ θηλνχκελα ζε κηα ζηείξα νξηδφληηα δηάζηαζε κε πξνδηαγεγξακκέλν ηέινο. Ζ ζσ-

ηεξία ηνπ αλζξψπνπ πνπ είρε ηεζεί σο βαζηθφο ζηφρνο, ήηαλ ζαθέο πσο σο απνηέιε-

                                                                                                                                            
Θεία Λαηξεία κε θέληξν ηελ πξνζθνξά ηνπ ψκαηνο θαη ηνπ Αίκαηνο ηνπ Υξηζηνχ. (πξβι. Γξεγνξηά-

δε Κ., φ.π., ζει. 123)  
89

 Γξεγνξίνπ Θενιφγνπ, Λόγνο ΗΗ, Απνινγεηηθόο ηεο εηο ηνλ Πόληνλ θπγήο,  ΜΔ, P.G. 35, 453 
90

 Κνγθνχιε Η., ν.π. ζει. 49 
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ζκα θαη επηδησθφκελνο ζθνπφο δελ ήηαλ θάηη πνπ κπνξνχζε λα επηηεπρζεί εχθνια. 

Αληίζεηα κάιηζηα, παξαηεξεί ν Πεξζειήο, «απαηηεί κηα ζπλερή πξνζπάζεηα εθ κέ-

ξνπο ησλ πηζηψλ. ΄Έηζη νη πηζηνί πξέπεη λα είλαη πάληνηε πλεπκαηηθά θαη εζηθά έηνη-

κνη θαη ηθαλνί λα δερζνχλ ηα δψξα ηνπ Αγίνπ Πλεχκαηνο κέζσ ηεο ζείαο επραξηζηίαο 

ππαθνχνληαο ζηε δηδαζθαιία ηνπ Υξηζηνχ θαη ζην δφγκα ηεο εθθιεζίαο Σνπ. Δπνκέ-

λσο δελ είλαη ππεξβνιή λα πνχκε φηη νη Βπδαληηλνί αλαηξάθεθαλ κέζα ζ’ έλα ηέηνην 

εθθιεζηαζηηθφ-ρξηζηηαληθφ πεξηβάιινλ, ζην νπνίν ην Βάπηηζκα θαη ε ζεία επραξηζηία 

θαζψο θαη ηα ππφινηπα κπζηήξηα θαη άιιεο ηειεηέο ηεο εθθιεζίαο θαιιηεξγήζεθαλ 

θαη δηακφξθσζαλ ηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ην ραξαθηήξα ηνπο»
91

. Απηή ε αηκφζθαηξα 

πνπ έδηλε κηα άιιε αγσγή, θπξηνιεθηηθά ζηελ πξάμε θαη εκπεηξία
92

 θαη φρη ζηε ζεσ-

ξεηηθή πεξηγξαθή ή αλαθνξά ηεο ζρνιηθήο ηάμεο, θαζηζηνχζε ηελ εθθιεζία έλα γη-

γαληηαίσλ δηαζηάζεσλ ίδξπκα αγσγήο. ΄Οπσο έρεη εμάιινπ ηνληζηεί, ε επίδξαζε ησλ 

κπζηεξίσλ (θαζψο θαη ηνπ ρξηζηηαληθνχ κπζηεξίνπ) ζηελ ςπρηθή κφξθσζε ηνπ αλ-

ζξψπνπ είλαη αζχγθξηηε δηφηη ε «βίσζηο απηνχ νδεγεί εηο ηελ θαζ’ φιελ αξκνληθή 

πιήξσζηλ ησλ αμηνινγηθψλ ξνπψλ ηνπ ππνθεηκέλνπ δηα ηεο ππ’ απηνχ νηθεηψζεσο 

κνξθσηηθψλ αγαζψλ, ζπλαπνηεινχλησλ ζχζηεκα θαη νξγαληθήλ νιφηεηα ηεξαξρηθψο 

δηεξζξσκέλελ»
93

  Απφ ην έλα άθξν ηνπ γλσζηνχ θφζκνπ σο ην άιιν, φπνπ ππήξρε 

θαη ε πην κηθξή εθθιεζηαζηηθή θνηλφηεηα πξνζθεξφηαλ ζηνλ θάζε έλα απηή ε δσληα-

λή αγσγή, πνπ ηνλ αλζξσπνπνηνχζε
94

.  

Δίλαη ραξαθηεξηζηηθή ε δηαηχπσζε ηνπ ηεξνχ Υξπζνζηφκνπ « MšgistÒn ™sti 

didaskale‹on tÕ tÁj 'Ekklhs…aj st£dion, plous…wn paideut»rion»
95

, κε ηελ νπνία εθ-

θξάδεη ηελ απνζηνιή ηεο εθθιεζίαο ζε θάζε επνρή. Ζ αληίιεςε θαη θαηαλφεζε ηνπ 

έξγνπ ηεο εθθιεζίαο σο παηδεπηεξίνπ δελ αίξεη ηνλ επξχηεξν κπζηεξηαθφ ραξαθηήξα 

ηεο αιιά αληηζέησο επηζεκαίλεη ην έξγν ηεο κέζα ζηνλ θφζκν, θαη δείρλεη ηελ επί-

                                                 
91

 Πεξζειή Δκκ., Υξηζηηαληθή Αγσγή θαη ζύγρξνλνο θόζκνο, εθδ.Αξκφο, Αζήλα1994, ζει. 24 
92

 Γη’ απηή ηελ κεγάιε ζεκαζία ηεο εκπεηξίαο θάλεη ιφγν θαη ν Πεξζειήο , ν.π. ζει. 25, ζρνιηάδνληαο 

ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα παηδηά  έξρνληαλ ζε επαθή κε ηνλ ρξηζηηαληζκφ,  επηζεκαίλεη φηη ε εκπεηξία 

έπαηδε νπζηαζηηθφ ξφιν ζ’ απηή ηελ γλσξηκία.  
93

 Βι. Θενδψξνπ Δπ., Μφξθσζηο θαη Μπζηήξηνλ, Υξηζηηαληθόλ πκπόζηνλ Β΄(1968), Βηβιηνπ. ηεο Δ-

ζηίαο, Αζήλαη 1967, ζει. 167 
94

 ΄Οιε απηή ε εξγαζία ηεο Δθθιεζίαο, δελ ήηαλ ηίπνηα άιιν απφ ηελ πξφηαζε γηα ζηελή θνηλσλία ηνπ 

αλζξψπνπ κε ην Θεφ. Γηλφηαλ (θαη γίλεηαη) έλαο δηαρσξηζκφο ησλ αλζξσπίλσλ ζρεκάησλ θαη ηεο ζετ-

θήο παξνπζίαο ε νπνία ήηαλ ε δσνπνηφο δχλακε γηα ηελ παξνρή απηήο ηεο λέαο αγσγήο. Ο Γξεγνξηά-

δεο, ν.π., ζει. 128, ζεκεηψλεη ζρεηηθά πσο «ε ζπκκεηνρή... ηνπ αλζξψπνπ ζηελ θνηλσλία, πνπ πξν-

ζθέξεη ν Θεφο κε ηελ πξνζσπηθή παξνπζία Σνπ, ραξίδεη ηελ  επαλαγσγή   ηνπ ( ε ιέμε καο ζπκίδεη 

θαη καο παξαπέκπεη  ζηελ νπζία ηεο αγσγήο) ζηελ πξαγκαηηθή δσή, ζηελ ππέξινγε γλψζε, ζηελ κν-

λαδηθή αιήζεηα... θαη ζηελ απνθιεηζηηθή ηνπ κ φ ξθσζε ».  
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 Δηο ηνλ Λάδαξνλ θαη εηο ηνλ πινύζηνλ, νκ.Σ΄, PG.59,591,63 
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δξαζή ηεο ζηηο ςπρέο ησλ πηζηψλ
96

. Τπφ ηελ έλλνηα απηή γίλεηαη θαηαλνεηή ε ζέζε 

θαη ην επξχηεξν παηδαγσγηθφ έξγν ηεο εθθιεζίαο θαη ζπλάγεηαη θαη ν παηδαγσγηθφο 

ραξαθηήξαο ησλ θαλφλσλ ηεο, σο κέζσλ πνπ ξπζκίδνπλ ηελ δσή ηεο θαη θαηεπζχλνπλ 

ηελ πνξεία ησλ πηζηψλ κειψλ ηεο. Γηα ησλ θαλφλσλ απηψλ νη πηζηνί δελ έρνπλ πιένλ 

κηα ζεσξεηηθή θαη λεθειψδε πξνζέγγηζε ηεο δσήο θαη ησλ ζρέζεψλ ηεο, αιιά ζαθή 

θαη μεθάζαξε ζε θάζε ζέκα θαη δήηεκα πνπ ιφγσ ακθηβνιηψλ κπνξνχζε λα ηνπο ε-

θηξέςεη απφ ηνλ ζθνπφ ηεο δσήο ηνπο θαη ηνλ ελ γέλεη αγηαζκφ ηνπο. 

Ζ πξνζέγγηζε απηή είλαη ζηελ νπζία ε θαηάθαζε ζηελ ειθηηθή δχλακε πνπ 

αζθεί ν Ηεζνχο. Αλ ζα κπνξνχζακε λα ην απνδψζνπκε ζρεκαηηθά, ζα ιέγακε φηη π-

πάξρεη πξσηνγελψο κηα ΔΛΞΖ (ζπκκεηνρήο ζηε ζεία δσή ησλ πξνζψπσλ ηεο Αγίαο 

Σξηάδαο) πνπ θαηαιήγεη ζε κηα ΠΡΟΑΓΧΓΖ (ζηνλ Θεφ θαη ζε θίλεζε πξνο ηνλ 

‘άιιν’)  θαη πνπ ην απνηέιεζκα ηεο πνξείαο είλαη ε απνθάιπςε ηνπ ρψξνπ ηεο Δθ-

θιεζίαο κέζα ζηνλ νπνίν πξαγκαηψλεηαη ην έξγν ηεο αγσγήο. πκπεξαζκαηηθά, φια 

απηά θαηαιήγνπλ ζην φηη εληφο ηεο Δθθιεζίαο νξηνζεηήζεθε ην βαζχηεξν λφεκα ησλ 

ελλνηψλ «παηδαγσγία», «αγσγή», «κφξθσζε» θαη έγηλε απνδεθηφ πσο αλ απνβιέπεη 

(-νπλ) ζην λα κνξθσζεί «Υξηζηφο ελ εκίλ», πξέπεη φπσο ιέγεη θαη ν Θενδψξνπ «ην 

πγηέο θαη άξηηνλ κνξθσηηθφλ ηδεψδεο ... λα έρε ππεξθπζηθφλ, νπξάληνλ θαη κπζηαγσ-

γηθφλ ραξαθηήξα»
97

.  
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 Ο Κξνπζηαιάθεο, ν.π. ζει. 102 εμ., ηνλίδεη πσο ε εθθιεζία ππήξμε δηακέζνπ ησλ αηψλσλ έλαο απφ 

ηνπο βαζηθνχο ζπληειεζηέο θαη παξάγνληεο ηεο αγσγήο ησλ αλζξψπσλ. Καη θαηαιήγεη ιέγνληαο «Μέ-

ζα ζηνλ ρψξν ηεο φιεο ζξεζθεπηηθήο  θνηλφηεηαο, ε εθθιεζία αζθεί κεγάιε παηδεπηηθή επίδξαζε ζηηο 

ςπρέο ησλ πηζηψλ. πγθεθξηκέλα ...κεηαδίδεη ζηα κέιε ηεο αληηιήςεηο θαη γλψζεηο εζηθνχ θαη θνηλσ-

ληθνχ πεξηερνκέλνπ θαη έηζη ...επηηπγράλεη ηε κχεζή ηνπο, εηδηθά δε ησλ παηδηψλ θαη ησλ εθήβσλ, ζηε 

ζξεζθεπηηθή πίζηε θαη δσή». Καη επζχο ακέζσο απνηηκψληαο ην φιν έξγν ηεο παξαηεξεί πσο ε εθ-

θιεζία κε ηηο «δηάθνξεο ιαηξεπηηθέο εθδειψζεηο , ηηο ηεξνηειεζηίεο, κε ηελ κπζηεξηαθή δσή ησλ πη-

ζηψλ θαη ηα έξγα θνηλσληθήο πξφλνηαο θαη αγάπεο, επηδηψθεη λα δεκηνπξγήζεη ζηηο ςπρέο ησλ αλζξψ-

πσλ βηψκαηα θαηαλχμεσο....΄Δηζη κε ηε ζξεζθεπηηθή θαη εζηθή αγσγή πνπ παξέρεηαη θπξίσο ζηελ εθ-

θιεζία, επέξρεηαη ε αλάπηπμε ηνπ ζξεζθεπηηθνχ ζπλαηζζήκαηνο ησλ κειψλ ηεο, ε σξίκαζε ηνπ ςπρη-

θνχ ηνπο θφζκνπ θαη ζπλήζσο κηα βαζηά δηαθνξνπνίεζε ηνπ ραξαθηήξα ηνπο...» (νη ππνγξακκίζεηο 

εκέηεξεο) 
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 Θενδψξνπ Δπ., φ.π. ζει. 168. Δπίζεο: Γξεγνξηάδε Κ., φ.π., ζει. 114, 143  
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ΠΟΙΜΑΝΣΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΥΑΡΑΚΣΗΡΑ ΣΩΝ 

ΚΑΝΟΝΩΝ ΣΗ ΤΝΟΓΟΤ 

 

Δηο ηα ζπγθεθξηκέλα πιένλ, ηελ ζχλνδν ηεο Γάγγξαο απαζρφιεζαλ νη θαθν-

δνμίεο ηνπ Δπζηαζίνπ θαη ησλ ζπλ απηψ. Απφ ην πεξηερφκελν ησλ θαλφλσλ νη θαθν-

δνμίεο απηέο αλαθέξνληαλ ζε ζέκαηα  

I. Δθθιεζηαζηηθήο επηαμίαο 

II. Θείαο Λαηξείαο θαη ιεηηνπξγηθήο θαη  

III. Υξηζηηαληθνχ βίνπ
98

. 

    Χο θαηαθιείδα ησλ πξψησλ είθνζη επί ζπλφινπ είθνζη θαη ελφο, θαλφλσλ, δε-

δνκέλνπ φηη ν εηθνζηφο πξψηνο απνηειεί επίινγν ηεο επηζηνιήο ησλ ζπκκεηαζρφλησλ 

πξνο ηνπο ελ Αξκελία ζπιιεηηνπξγνχο ηνπο θαη πξνεηδνπνηνχκελε ή βεβαηνχκελε ε-

πηηίκεζε ηίζεηαη ε θξάζε «αλάζεκα έζησ». Σφζν δε εληππσζηάδεη απηή ε κφληκε ε-

πσδφο, ψζηε ν Αιηβηδάηνο λα ηνπο νλνκάδεη φρη θαλφλαο αιιά αλαζεκαηηζκνχο
99

. 

 Απηφ πνπ εχθνια κπνξεί λα εξκελεχζεη ηελ ηνπνζέηεζε απηή  ηεο ζπλφδνπ, 

θαίλεηαη λα είλαη ε ππνθξηηηθή, θαηά ηελ εθηίκεζε ησλ κειψλ ηεο ζπλφδνπ ζπκπεξη-

θνξά ησλ Δπζηαζηαλψλ. Υαξαθηεξηζηηθά ε θξάζε «λνκηδνκέλε άζθεζηο» πεξηιακ-

βάλεηαη σο αηηηνινγηθφ ζε ηέζζεξηο θαλφλεο
100

, ε «πξφθαζηο αζθήζεσο»
101

 ζε έλαλ, 

θαη ε «πξφθαζηο ζενζέβεηαο»
102

 ζε δχν. Τπάξρνπλ φκσο θαη άιια αηηηνινγηθά πνπ 

δείρλνπλ απηφ ηνλ αιαδνληθφ ραξαθηήξα θαη πνπ εθθξάδνληαη κε ηα ξήκαηα ή ηηο 

θξάζεηο «βδειχζζνκαη- κέκθνκαη»
103

, «θαηαθξίλεηλ»
104

, «θαηεπαίξνκαη»
105

, «ππεξε-

θαλεχεζζαη»
106

. 

 Οη αληηιήςεηο απηέο ησλ Δπζηαζηαλψλ δελ θαηέζηε δπλαηφλ λα αληηκεησπη-

ζηνχλ επηζήκσο θαη πξνζπλνδηθψο κε άιιν ηξφπν. Ζ ζχλνδνο θιήζεθε λα δψζεη α-

πάληεζε ζηηο ςεπδαηζζήζεηο απηέο ηεο ππεξεθαλείαο, λα απνθαιχςεη ηνλ ζετθφ ιφγν 

                                                 
98

 Πξβι. Παχινπ Μελεβίζνγινπ, ν.π. ζει. 349 
99

 Αιηβηδάηνπ Ακ., Οη ηεξνί θαλόλεο, Αζήλαη 1949
2
, ζει. 209. Νηθφδεκνο ν Αγηνξείηεο ζην Πεδάιην, 

ζηελ εηζαγσγή ηνπ ζηνπο θαλφλεο απηνχο, ππνζηεξίδεη «φηη ε ζχλνδνο κεηερεηξίζζε  κε ππεξβνιή ην 

αλάζεκα» ν.π. ζει. 397. Δπεηδή φκσο ζηελ ζθέςε ηνπ δελ ππάξρεη ζέζε γηα ηελ απνδνρή κηαο ηέηνηαο 

ζθιεξφηεηαο ή έζησ ππεξβνιήο, θαηαθεχγεη ζε κηα επηρεηξεκαηνινγία εθηελή νπσζδήπνηε γηα λα 

ζπκβηβάζεη ηελ άπνςε απηή θαη λα επαλέιζεη ελ θαηαθιείδη φηη δελ πξφθεηηαη πεξί ππεξβνιήο αιιά 

ζηελ νπζία γηα πξνεηνηκαζία ηνπ ελδερφκελνπ δξφκνπ  επηζηξνθήο ηνπο.  
100
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θαη λα ππελζπκίζεη ην «δεηλφλ ηεο ππεξεθαλείαο», λα πξνζγεηψζεη απηνχο πνπ κεηα-

μχ ηνπο απηνεπαηλνχληαλ γηα «αξεηέο» πνπ δελ ηνπο δεηήζεθαλ. ΄Οπσο κάιηζηα πάξα 

πνιχ εχζηνρα αλέθεξε θαη ν πξνθήηεο Ζζαΐαο «laÒj mou, oƒ makar…zontej Øm©j planîsin 

Øm©j»
107

. 

 ΄Δηζη νη Δπζηαζηαλνί καθαξίδνληαλ κεηαμχ ηνπο γηα ηνλ ηξφπν δσήο ηνπο, επη-

δεηνχζαλ ηνλ έπαηλν ησλ άιισλ αλζξψπσλ, θαηέθξηλαλ ηνπο αδειθνχο ηνπο θαη έ-

θηαζαλ ζην θνβεξφ πάζνο ηεο θελνδνμίαο θαη ηεο ππεξεθαλείαο, ε  νπνία θαηά ηνλ 

πιένλ επζχλνπην θαη εχζηνρν νξηζκφ ηνπ αγίνπ Ησάλλνπ ηεο θιίκαθνο «εζηίλ εζράηε 

πελία ςπρήο, πινχηνλ θαληαδνκέλεο θαη θσο νηνκέλεο ελ ζθνηία»
108

, γηα λα κε πια-

ηεηάδνπκε κε αλαθνξέο πιήζνπο αζθεηψλ παηέξσλ ηεο Δθθιεζίαο καο. ΄Αιισζηε νη 

παηέξεο ηεο ζπλφδνπ έθξηλαλ κε βάζε ηελ θαηαδίθε ηνπ θνβεξνχ απηνχ πάζνπο ηεο 

ππεξεθαλείαο απφ ηνλ ίδην ηνλ Κχξην φηαλ μεθάζαξα έιεγε «p©j Ð Øyîn ˜autÕn 

tapeinwq»setai ka• Ð tapeinîn ˜autÕn Øywq»setai»109 θαη ηελ πξνέθηαζε απηήο ηεο ζέζεο 

απφ ηνλ Ηάθσβν φηη «`O qeÕj Øperhf£noij ¢ntit£ssetai, tapeino‹j d• d…dwsin c£rin»
110

. 

 Ζ θξίζε απηή ησλ ζπκπησκάησλ ππεξεθαλείαο δελ ήηαλ αφξηζηε θαη γεληθφ-

ινγε. ΄Ζηαλ ζπγθεθξηκέλε θαη ζαθέζηαηε ζε φηη έπξεπε λα απνθεξχμνπλ νη επζηαζη-

αλνί. Οη παηέξεο ηεο ζπλφδνπ  είραλ απηή ηελ ζπλείδεζε θαη εμέζεζαλ  ζηελ επηζην-

ιή ηνπο φηαλ έγξαθαλ φηη «εμέζεην ε αγία ζχλνδνο έθαζηνλ ν νθείινπζηλ αλαζεκαηί-

ζαληεο δερζήλαη»
111

. Καλείο δελ κπνξνχζε πιένλ λα ηζρπξηζηεί φηη δελ θαηάιαβε ή 

δελ ηνλ αθνξά, σο λα επξφθεηην πεξί γεληθήο δηαηππψζεσο. ΄Οπσο θαίλεηαη απηφ πνπ 

πεξηζζφηεξν ελνρινχζε, ήηαλ ε εηθφλα πνπ εκθάληδε πξνο ηα έμσ ε Δθθιεζία, φπσο 

απηή ε εηθφλα εθθξάζηεθε κε ηνπο θαλφλεο πνπ αθνξνχζαλ ζέκαηα ρξηζηηαληθνχ βί-

νπ. Θέκαηα ιεπηά θαη επαίζζεηα ζαλ ηνλ γάκν, ηελ νηθνγέλεηα, ηελ αλαηξνθή ησλ 

παηδηψλ, δελ επηηξεπφηαλ λα γίλνληαη αθνξκή γηα αξλεηηθή θξηηηθή ησλ ρξηζηηαλψλ ή 

λα νδεγνχλ ζε αθξφηεηεο, φπσο δείρλεη ην αλαθεξφκελν ζηελ επηζηνιή παξάδεηγκα 

κε ηηο γπλαίθεο νη νπνίεο γηα λα επηηχρνπλ ην θαη’ απηέο απφιπην, θαη ζηελ ακαξηία 

νδεγήζεθαλ -«κνηρεπζείζεο»- θαη ζαλ θαηάιεμε απηήο ηνπο ηεο πξάμεο νλεηδίζζε-

θαλ
112

.  

 ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα γίλεη κλεία θαη γηα ηελ ζηάζε ηεο ζπλφδνπ πξνο ηα 

πξφζσπα. Φαίλεηαη κε ηνλ πιένλ ζαθή ηξφπν ε ιεπηφηεηα ησλ ρεηξηζκψλ θαη ε δηα-
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θξηηηθφηεηα ησλ παηέξσλ ηεο Δθθιεζίαο, θαζψο δελ αλαθέξεηαη θαλείο επσλχκσο 

ελψ θαη ηνλ ίδην ηνλ Δπζηάζην δελ ηνλ θαηαδηθάδεη
113

, παξφηη φζνη δνχζαλ θαη’ απηφλ 

ηνλ ηξφπν ήζαλ γλσζηνί. Απηφ έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία, δηφηη θαλεξψλεη ηνλ πνηκαληη-

θφ-παηδαγσγηθφ ηξφπν ιεηηνπξγίαο κε ηνλ νπνίν εξγάζηεθε ε  ζχλνδνο, ζθνπφο ηεο 

νπνίαο ήηαλ φρη ε θαηαηξφπσζε θαη ε δηαπφκπεπζε ηνπ ππεξεθάλνπ αιιά ε επη-

ζηξνθή ηνπ. Ζ ζχλνδνο νξζνηφκεζε ηνλ ιφγν ηεο αιεζείαο, επαλαδηαβεβαίσζε ηελ 

αιήζεηα ηεο πίζηεσο, νξηνζέηεζε θαη πεξηραξάθσζε  ηξφπνλ ηηλα κηα πεξηνρή, θαη 

άθεζε ηνλ θαζέλα λα θαζξεπηίζεη ηνλ εαπηφ ηνπ, ηελ δσή ηνπ θαη ηα πηζηεχσ ηνπ. 

 Ζ κε αλαθνξά άιισλ, πιελ βέβαηα ηνπ Δπζηαζίνπ, νθείιεηαη κάιινλ ζην γε-

γνλφο, φηη νη παηέξεο είραλ ηελ άπνςε πσο ε επψλπκε αλαθνξά θνξπθαίσλ εθθξα-

ζηψλ ηεο θαθνδνμίαο θαη εγεηηθψλ εμ απηψλ πξνζσπηθνηήησλ ζα νδεγνχζε ζε αληί-

ζεηα απνηειέζκαηα φπσο ζηελ ζθιήξπλζε ή ζηελ ελδερφκελε εξσνπνίεζε θάπνησλ 

εμ απηψλ. Σν θαηλφκελν απηφ ίζσο πξψηκα λα καο παξαπέκπεη θαη ζηηο ζχγρξνλεο 

εξκελείεο ησλ ςπρνινγηθψλ ζπλδξφκσλ θαη ησλ κεραληζκψλ άκπλαο
114

.  

 Ζ ζηάζε απηή ηεο ζπλφδνπ είλαη θπξίσο Παχιεηα, θαζψο απνθεχγεη λα έιζεη 

ζε πξνζσπηθή απφδνζε επζπλψλ, ηνπιάρηζηνλ επσλχκσο, θαη ζηελ ζπλαθφινπζε 

πξφζζεζε ιχπεο «m»pwj tÍ perissotšrv lÚpV katapoqÍ Ð toioàtoj»
115

.  

 Δλδεηθηηθή ηεο ηάζεσο απηήο ηεο ζπλφδνπ, είλαη ε ζέζε ησλ παηέξσλ, ησλ 

ζπγθξνηεζάλησλ ηελ ελ Σξνχιισ ζχλνδν, νη νπνίνη ζηνλ ηειεπηαίν θαλφλα ηεο ζπ-

λφδνπ πεξηέγξαςαλ ηνλ ξφιν ησλ πλεπκαηηθψλ εγεηψλ κε μεθάζαξεο παηδαγσγηθέο-

πνηκαληηθέο αλαθνξέο ιέγνληαο πσο «δεη δε ηνπο ηνπο εμνπζίαλ ιχεηλ θαη δεζκείλ 

παξά Θενχ ιαβφληαο, ζθνπείλ ηελ ηεο ακαξηίαο πνηφηεηα, θαη ηελ ηνπ εκαξηεθφηνο 

πξνο επηζηξνθήλ εηνηκφηεηα, θαη νχησ θαηάιιεινλ ηελ ζεξαπείαλ πξνζάγεηλ ησ αξ-

ξσζηήκαηη, ίλα κε ηε ακεηξία θαζ’ εθάηεξνλ ρξψκελνο, απνζθαιείε πξνο ηελ ζσηε-

ξίαλ ηνπ θάκλνληνο....΄Χζηε ηνλ ηελ ηαηξηθήλ ελ πλεχκαηη επηζηήκελ επηδεηθλχκελνλ, 

πξφηεξνλ ρξε ηελ ηνπ εκαξηεθφηνο δηάζεζηλ επηζθέπηεζζαη...»
116

. 
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 Ζ πξνζέγγηζε ινηπφλ ηνπ πνηκαληηθνχ θαη παηδαγσγηθνχ ραξαθηήξα ησλ θα-

λφλσλ ηεο ελ Γάγγξα ζπλφδνπ, δείρλεη εθηφο ησλ άιισλ λα νδεγείηαη απφ ηελ ηειεπ-

ηαία θξάζε θάζε θαλφλα «αλάζεκα έζησ». Βεβαίσο έρεη ζεκαζία ηη νδεγεί ζ’ απηήλ 

ηελ θξάζε, αιιά δελ ρσξεί πιένλ έλζηαζε ή ακθηζβήηεζε γηα ηηο ιαζεκέλεο αληηιή-

ςεηο ησλ επζηαζηαλψλ. Πηζαλφλ, ζηηο αξρέο ηνπ δ΄αηψλα λα ήηαλ δπλαηφλ λα ππάξμεη 

ακθηζβήηεζε ιφγσ άγλνηαο ή εζειεκέλεο εηεξνδηδαζθαιίαο γηα ην αλ ζα πξέπεη π.ρ. 

θάπνηνο λα εγθαηαιείςεη ηα παηδηά ηνπ ή ηελ ζχδπγφ ηνπ, αιιά ζήκεξα (πνχ ελδερν-

κέλσο λα ππάξρνπλ άλζξσπνη κε ηέηνηεο απφςεηο) δελ κπνξνχλ λα ηηο επελδχζνπλ κε 

εθθιεζηαζηηθφ έλδπκα θαη κάιηζηα έλδπκα επζεβείαο φπσο ηφηε. Ζ δηδαρή ηεο Δθ-

θιεζίαο, ε παγίσζε ηξφπσλ δσήο θ.ά. θαζηέξσζαλ άιιε αληηκεηψπηζε απηψλ ησλ 

δεηεκάησλ. Απηφ πνπ κέλεη πξνο ζπδήηεζε είλαη ν ηξφπνο πνπ κεηαρεηξίζηεθε ε ζχ-

λνδνο γηα λα επαλαθέξεη ζηελ επζεία νδφ ηνπο παξεθθιίλαληεο, ε εμνπζία θαη νη αξ-

κνδηφηεηεο πνπ είρε γηα λα ηνπο ρξεζηκνπνηήζεη.  

1. Γελ είλαη ππεξβνιή αλ ζεκεησζεί, φηη γεληθψο ην αλάζεκα, φπσο θαη νη άι-

ιεο «πνηλέο», δελ ππήξμαλ πνηέ πξνζθηιέο κέζν αγσγήο θαη ζξεζθεπηηθήο παηδείαο. 

Πην εθθξαζηηθφο θαη απφιπηνο ζηελ άπνςε απηή, ππήξμε ν ηεξφο Υξπζφζηνκνο, ν 

νπνίνο κάιηζηα ζχγρξνλνο σλ ησλ γεγνλφησλ ηεο ζπλφδνπ, γηα άιινπο βέβαηα ιφγνπο 

θαη φρη ζρεηηθνχο κε ην ζέκα ησλ θαλφλσλ ηεο ζπλφδνπ, εθθψλεζε νκηιία κε ζέκα 

«Πεξί ηνπ κε δεηλ αλαζεκαηίδεηλ- Εψληαο ή ηεζλεθφηαο.»
117

. Ο κέγαο απηφο παηήξ 

ηεο Δθθιεζίαο καο κε κηα ζθαηξηθή δηαπξαγκάηεπζε ηνπ ζέκαηνο θαη κε ηνλ αλεπα-

λάιεπην αλά ηνπο αηψλεο ηξφπν ηνπ, δείρλεη ηελ αξλεηηθέο ζπλέπεηεο πνπ επέξρνληαη 

απφ  κηα αιφγηζηε ρξήζε ηνπ αλαζέκαηνο, θαζψο ε ηέιεηα απνθνπή απφ ηελ εθθιεζη-

αζηηθή θνηλσλία
118

 εμσζεί ηαρχηεξα θαη κε απφιπηε αθξίβεηα ηνλ άλζξσπν ζηνλ 

πλεπκαηηθφ ηνπ φιεζξν, θαη φπσο επηγξακκαηηθψο ηνλίδεη «ην γαξ αλάζεκα παληειψο 

ηνπ Υξηζηνχ απνθφπηεη»
119

. Απηή ε ζθέςε φηη δειαδή ην αλάζεκα απνθφπηεη ηειείσο 

ηνλ άλζξσπν απφ ηελ κνλαδηθή πεγή ζσηεξίαο ηνπ, απνηεινχζε γηα ηνλ ηεξφ παηέξα 

αηηία πφλνπ θαη αγσλίαο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ζε άιιν ζεκείν ηνπ ιφγνπ ηνπ ξεηνξη-

θψο θαηά ηελ ζπλήζεηά ηνπ εξσηά. «ηη νπλ έζηηλ ν ιέγεηο αλάζεκα, αιι’ φ, ηη αλαζέ-

ζζσ νχησο δηαβφισ, θαη κεθέηη ρψξαλ ζσηεξίαο ερέησ, γελέζζσ αιιφηξηνο απφ ηνπ 

Υξηζηνχ;»
120

. Βεβαίσο ν πξνβιεκαηηζκφο ηνπ ηεξνχ Υξπζνζηφκνπ, θαηά ηη φπσο εη-

πψζεθε κεηαγελέζηεξνο ηεο ζπλφδνπ, είλαη ρξήζηκνο γηα λα γίλεη αληηιεπηφ ην φιν 
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θιίκα ηεο επνρήο. Γείρλεη κε ζαθήλεηα ηελ δηάζεζε ηεο κεηξφο Δθθιεζίαο λα νδεγή-

ζεη ηα κέιε ηεο ζηελ ζσηεξία κε θάζε κέζν θαη φρη λα θιείζεη ηνπο δηαδξφκνπο θαη 

ηεο γέθπξεο πξφζβαζεο ζ’ απηήλ δηα ησλ δσνπνηψλ κπζηεξίσλ ηεο.  

 ΄Οηαλ θαη φπνπ ε Δθθιεζία ρξεζηκνπνίεζε απηή ηελ ιχζε, ην έθαλε νδεγε-

κέλε απφ αδήξηηε αλάγθε, ελ γλψζεη ηεο φηη ελ ηέιεη ππήξρε ακπδξφ έζησ θσο επη-

ζηξνθήο. Ο αθνξηζκφο εζεσξείην πάληνηε αθξαία ιχζε ε νπνία θαιφ ζα ήηαλ λα κε 

ρξεζηκνπνηεζεί. Ο θφβνο γηα ηηο ζπλέπεηεο έθαλε πνιινχο παηέξεο λα ηνλ ζεσξνχλ 

απνηξφπαην. Σν θξηθηφ ηνπ αθνξηζκνχ επηζεκαίλεη ν Μ. Φψηηνο ιέγνληαο «αλάζεκα 

ελ πνηέ θξηθηφλ θαη θνβεξφλ, φηε θαηά ησλ ελφρσλ ηεο αζεβείαο ππέξ ησλ ηεο επζε-

βείαο θεξχθσλ εθέξεην»
121

. 

2. Αιιά θαη νη απφςεηο ησλ απνζηφισλ, ζ’ απηφ θαηαηείλνπλ. Σν αλάζεκα, ε 

απνθνπή απηή, εθθξάδεηαη θπξηνιεθηηθά ή ξεηνξηθά ράξηλ ηνπ θνηλνχ νθέινπο, ράξηλ 

ηεο πξνο ηα εκπξφο πνξείαο ηεο εθθιεζηαζηηθήο θνηλφηεηαο. Αθφκα θαη φηαλ απηή 

ηίζεηαη σο απηνηηκσξία, σο απηνθαηαδίθε, ζαθέζηαηα δείρλεη ηνλ ηειηθφ ζηφρν. Οη 

πηζηνί απξνζθφπησο λα γλσξίδνπλ κε νξζφ ηξφπν ηνλ Υξηζηφ, λα γλσξίδνπλ θαζαξά  

ηελ ζψδνπζα αιήζεηα, λα νδεγνχληαη  απεξίζπαζηνη ζηελ ζσηεξία. ΄Ο, ηη απνηειεί 

εκπφδην, ηίζεηαη ζην πεξηζψξην. Πξσηνπφξνο γηα ιφγνπο γλσζηνχο ν Παχινο, ζηξέθεη 

ηα ππξά ηνπ αλαζέκαηνο θαη ζηνλ εαπηφ ηνπ φρη κφλν κηα θνξά, φηαλ ελνριεκέλνο 

απφ ηελ δξάζε ςεπδνπξνθεηψλ θαη ςεπηνδηδαζθάισλ θαη ςεπδαπνζηφισλ, γξάθεη 

ζηνπο Γαιάηαο «¢ll¦ ka• ™¦n ¹me‹j À ¥ggeloj ™x oÙranoà [Øm‹n] eÙaggel…zhtai 

par' Ö eÙhggelis£meqa Øm‹n, ¢n£qema œstw»
122

. Γειαδή ην πξσηεχνλ θαηά ηνλ 

Παχιν είλαη ε δηαθχιαμε ηεο κφλεο αιήζεηαο, ε άλεπ πξνζκίμεσλ θαη αλζξσπίλσλ 

επηλνήζεσλ δηαηήξεζε θαη δηδαζθαιία ησλ ιφγσλ ηνπ Κπξίνπ. ΄Δθπιεθηνο  ν Υξπ-

ζφζηνκνο γξάθεη: «“Ora sÚnesin ¢postolik»n. “Ina g¦r m» tij lšgV, Óti kenodox…aj ›neken 

t¦ ‡dia sugkrote‹ dÒgmata, ka• ˜autÕn ¢neqem£tisen»
123

. 

 Απηή ε πνηκαληηθή θξνληίδα, ε δένπζα αγάπε γηα ηνλ άλζξσπν εθ κέξνπο ε-

θείλνπ ν νπνίνο είλαη εκπεπηζηεπκέλνο γηα ηελ πλεπκαηηθή πξναγσγή αιιά θπξίσο 

γηα ηελ απνθάιπςε ηεο αιήζεηαο  ζην πιήξσκα ηεο Δθθιεζίαο, νδεγεί ηνλ Παχιν ζε 

κηα αθφκα πην απξφβιεπηε ηνπνζέηεζε. χκθσλα κε ηελ πξνο Ρσκαίνπο επηζηνιή, ν 

απφζηνινο βιέπνληαο ηελ ζθιεξνθαξδία θαη πψξσζε  ησλ νκνθχισλ ηνπ, θαη γλσξί-

δνληαο απφ πξψην ρέξη ηελ λννηξνπία θαη ηελ ςπρνινγία ηνπ θφζκνπ απηνχ, απφ ηελ 
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άιιε δε, ζέινληαο λα ηχρνπλ ησλ επεξγεζηψλ ηνπ Θενχ ηηο νπνίεο ν ίδηνο γλψξηζε θαη 

βίσζε θηάλεη ζην ζεκείν λα πεη « hÙcÒmhn g¦r ¢n£qema e�nai aÙtÕj ™gë ¢pÕ toà Cristoà 

Øp•r tîn ¢delfîn mou tîn suggenîn mou kat¦ s£rka»
124

. 

 Παξαηεξνχκε ζηελ ζέζε απηή ηνπ Παχινπ, πσο θαηαλνεί ην αλάζεκα ζαλ 

πξαγκαηηθή εθθνπή απφ ην ζψκα ηνπ Υξηζηνχ, ε νπνία δελ αθήλεη θαλέλα πεξηζψξην 

απνθαηάζηαζεο. Ο απφζηνινο ην βηψλεη σο ηηκσξία θαη παξάδνζε ζηνλ φιεζξν
125

, 

αλεμάξηεηα αλ επελδχεηαη κε έλαλ ηεξφ ζθνπφ φπσο ν αλαθεξφκελνο. Δίλαη άιισζηε 

παζηθαλέο φηη ην επηδεηεί, κφλν ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη έλαο ιαφο νιφθιεξνο, ζα 

εγθαηαιείςεη ηελ απνδνθηκαζία θαη ερζξφηεηα πνπ δείρλεη πξνο ηνλ ζσηήξα Υξηζηφ 

θαη κφλν θάησ απφ απηήλ ηελ θαηάζηαζε, σο πξαγκαηηθφο παηέξαο θαη πνηκέλαο ζέ-

ιεη λα ζπληειέζεη ζηελ ζσηεξία ησλ ζπκπαηξησηψλ ηνπ. 

 Με απηέο ινηπφλ ηηο εηζαγσγηθέο ζθέςεηο γηα ηελ πεξί αλαζέκαηνο πξνζέγγηζε 

ηεο πξψηεο Δθθιεζίαο, δελ ζα ήηαλ άζθνπε κηα πξνζπάζεηα ζπλδέζεσο αιιά θαη θα-

ηαλνήζεσο ηνπ ραξαθηήξα ηεο ζπγθεθξηκέλεο «πνηλήο» θαηά θχξην ιφγν ηεο απνκα-

θξχλζεσο απφ ηελ θνηλφηεηα, ηνπ αθνξηζκνχ δειαδή θάησ απφ ην πξίζκα ηεο βηβιη-

θήο θαη ηζηνξηθήο εκπεηξίαο. Να δνχκε δειαδή, αλ ν ηξφπνο αληηκεηψπηζεο ηνπ πξν-

βιήκαηνο εχξηζθε θαη ζην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα, εξείζκαηα.  

 Ζ βηβιηθή εκπεηξία ζην ζέκα απηφ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή. Σφζν ζηελ πα-

ιαηά φζν θαη ζηελ θαηλή Γηαζήθε, ππάξρεη πιεζψξα αλαθνξψλ ζε πεξηζηαηηθά πνπ 

δείρλνπλ ηηκσξεηηθφ ή παηδαγσγηθφ ραξαθηήξα. Σα γεγνλφηα απηά πιήηηνπλ θαηά 

θαλφλα αλζξψπνπο πνπ θαίλνληαη λα είλαη θνληά ζην Θεφ, θαη νη νπνίνη θαζ’ νηνλδή-

πνηε ηξφπν αληνλνκήζεθαλ ή ζθιεξχλζεθαλ ή δελ έδεημαλ λα θαηαλννχλ ηελ ζεκα-

ζία ηνπ ιφγνπ ηνπ Θενχ
126

. 

 Σφηε ν Θεφο ή νη απφζηνινη αθνινπζψληαο κηα κέζνδν πξνζέγγηζεο, ην ππελ-

ζπκίδνπλ ή ην θαζηζηνχλ θαλεξφ γηα άιιε κηα θνξά ζε φινπο, κε ηξφπν φκσο πνπ 

κφλν φζνη θαηέρνπλ έλα άιιν αηζζεηήξην ή αγαζή δηάζεζε κπνξνχλ λα ην θαηαλνή-

ζνπλ. Δπηπιένλ ε βηβιηθή απηή ζέζε θαηνρπξψλεη φπσο θαη πην θάησ ζα αλαπηπρζεί 

ηελ έλλνηα ηεο ζπιινγηθήο-εθθιεζηαζηηθήο επζχλεο, ε νπνία επηθέξεη θαη ηελ πξν-

ζσπηθή ελφο εθάζηνπ επζχλε ζηα ζέκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζπγθεθξηκέλα γεγν-

λφηα. Δδψ καο ελδηαθέξνπλ γεγνλφηα ζηα νπνία ε απνθνπή απφ ηελ θνηλφηεηα είρε 

                                                 
124

 Ρσκ.9,3 
125

 πξβι  Σξεκπέια Παλ., Τπόκλεκα εηο ηαο  επηζηνιάο ηεο Κ. Γηαζήθεο, η.Α΄, ζει. 137 
126

 Ζ ζέζε απηή αλαπηχζζεηαη θαη ζεκειηψλεηαη κε ζαθήλεηα απφ βηβιηθφ ζενιφγν φηαλ γξάθεη φηη 

«έηζη πξννξηζκέλε γηα ηελ αλαγλψξηζε ηνπ Γηαρβέ θαη ηνπ Ηεζνχ, ε ηηκσξία είλαη ηφζν πεξηζζφηεξε 

ηξνκεξή, φζν απηφο ηνλ νπνίνλ πιήηηεη είλαη πην θνληά ζην Θεφ», ζην Λεμηθό Βηβιηθήο Θενινγίαο, ζη. 

942 



42 

 

ζεηηθή έθβαζε, ζπλεηδεηνπνίεζε δειαδή ηνπ ζθάικαηνο θαη επαλαθνξά ζηελ νξζή 

νδφ. Γίδεηαη ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηελ βηβιηθή ηζηνξία, δηφηη θαη δηα ιφγνπο πνπ αλά-

γνληαη ζηνλ ηζηνξηθφ ρξφλν, ε ζχλνδνο ηεο Γάγγξαο ζα έδσζε ζηα γεγνλφηα απηά βα-

ξχλνπζα ζεκαζία. Θα εθηίκεζε δεφλησο ηηο πνηκαληηθέο πεξηπηψζεηο θαζ’ εαπηέο, 

δειαδή ην πξφβιεκα απφ ηελ κηα πιεπξά θαζψο θαη ζηελ πνηκαληηθή-παηδαγσγηθή 

κέζνδν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο , θαη’ νπζίαλ δειαδή 

ζηελ ζεξαπεπηηθή ηνπ αληηκεηψπηζε. Θα ζηαζκίζηεθε θαη ε ζνβαξφηεηα ησλ πεξη-

ζηαηηθψλ, θαζψο πξέπεη λα αμηνινγείηαη πάληνηε ζηα  ζέκαηα πνπ έρνπλ πνηκαληηθφ 

ελδηαθέξνλ , αλ ζα δνζεί ζεκαζία θαη αλ δνζεί γηα πνηφλ ιφγν ζα δνζεί θαη κέρξη πνί-

νπ ζεκείνπ. Γηα ην ίδην ην πεξηζηαηηθφ ή γηα φ,ηη ην πεξηζηαηηθφ απηφ αθήλεη λα θαί-

λεηαη. 

 Θα επηθεληξσζεί ε αλαθνξά ζε πεξηζηαηηθά πνπ αθνξνχλ ηελ Καηλή Γηαζήθε, 

γηα λα θαλεί ε ζεκαζία ησλ πξάμεσλ θάησ απφ ην λέν θαζεζηψο φρη ηνπ λφκνπ θαη 

ηεο ηππηθφηεηαο αιιά ηεο επνρήο ηεο ράξηηνο.
127

 

 Πξψηα απφ φια πξέπεη λα αμηνινγεζεί ην γεγνλφο πσο ν ίδηνο ν Κχξηνο ζηελ 

Καηλή Γηαζήθε δίλεη ην ζηίγκα αιιά θαη ην έλαπζκα γηα ηελ αληηκεηψπηζε αλάινγσλ 

πεξηζηαηηθψλ. Ζ παξαβνιηθή ή αιιεγνξηθή αλαθνξά δελ δηαθνξνπνηεί ηε ζεκαζία 

ησλ ιφγσλ θαη ησλ πξάμεψλ Σνπ, θαη δελ εκπνδίδεη ηελ ρξεζηκνπνίεζή ηνπο σο 

άκεζσλ παξαδεηγκάησλ γηα ηνλ ηξφπν αληίδξαζεο ηεο Δθθιεζίαο. Βαζηθέο ζέζεηο γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε κε ην αλάζεκα ή αθνξηζκφ πξνέξρνληαλ απφ:  

i. Σελ δηήγεζε ηνπ Μαηζαίνπ
128

 γηα ηελ ππφ ηνπ Κπξίνπ μεξαλζείζα ζπθή, πε-

ξηζηαηηθφ πνπ θαηέιαβε θεληξηθή ζέζε ζηελ δσή ηεο Δθθιεζίαο, θαζψο 

κλεία ηνπ πεξηζηαηηθνχ απηνχ γίλεηαη ζηελ αθνινπζία ηνπ φξζξνπ ηεο Μ. 

Γεπηέξαο (εζπέξαο Κπξηαθήο ησλ Βαΐσλ). Σν ζεκαληηθφ είλαη φηη ν Κχξηνο 

δελ δείρλεη λα δηζηάδεη ζηελ θαηαδίθε ηεο κε θαξπνθνξνχζεο ζπθήο θαη δίλεη 

έλα άκεζν κήλπκα πξνο φινπο. Καηά ηνλ Εηγαβελφ «ηεηηκψξεηαη γαξ ( ην 

δέλδξνλ) νπρ σο ακαξηήζαλ, αιι’ ίλα κάζσζηλ νη αθνινπζνχληεο φηη θαη θν-

ιάδεηλ ν Υξηζηφο δχλαηαη»
129

. 

ii. Απφ ηελ παξαβνιή ησλ βαζηιηθψλ γάκσλ, φπνπ εθεί ν βαζηιεχο (=Κχξηνο) 

εθθξάδεηαη κε απφιπην θαη ζθιεξφ ηξφπν ζε φζνπο δελ έδεημαλ ηνλ δένληα 

ζεβαζκφ θαη δελ πξνζήιζαλ κε θαηάιιειν θαη αξκφδνλ ζε γάκν έλδπκα, θαη 

                                                 
127

 Μνπξαηίδε Κσλ., Σν δίθαηνλ ηεο ράξηηνο.., ζει 8,13,14. 
128

 Μη. 21,18 εμ-Μθ.11,12-22 
129

 Σξεκπέια Παλ., Τπόκλεκα εηο ην θαηά Μαηζαίνλ επαγγέιηνλ, Αζήλαη 1979
3
 ,ζει. 379 
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δίλεη εληνιή λα ηνπο εθβάινπλ απφ ηελ νκήγπξε
130

. Καζίζηαηαη ζαθέο πσο 

δελ ππάξρεη θαλέλα ζηνηρείν πνπ λα δείρλεη ζπγθαηάβαζε εθ κέξνπο ηνπ βα-

ζηιέσο ή δηζηαγκφο θαη ιχπε γηα ην ηη ηνπο πεξηκέλεη. Ζ αζπλέπεηά ηνπο θαη ε 

φιε αληηκεηψπηζε ηνπ γεγνλφηνο επηθέξεη ρσξίο ζπλαηζζεκαηηζκνχο ηελ νξη-

ζζείζα ππφ ηνπ βαζηιέσο ζθιεξή ηηκσξία  

iii. ηελ παξαβνιή ησλ ηαιάλησλ, ν Κχξηνο πνπ έδσζε ηα ηάιαληα θαη δεηά ηνλ 

ινγαξηαζκφ, αληηκεησπίδεη ηνλ πνλεξφ θαη νθλεξφ δνχιν κε ηνλ ίδην ηξφπν, 

φπσο θαη ζηελ παξαβνιή ησλ βαζηιηθψλ γάκσλ. Καη εδψ ν δνχινο εθβάιιε-

ηαη εηο ην ζθφηνο ην εμψηεξνλ, φπνπ βξίζθεηαη ν βξπγκφο θαη ν ηξηγκφο ησλ 

νδφλησλ , ελψ ζηελ πξνεγνχκελε γίλεηαη αλαθνξά γηα «θιαπζκφ θαη βξπγκφ 

ησλ νδφλησλ». 

iv. ηελ παξαβνιή (ή αιιεγνξία)
131

 ηεο ακπέινπ
132

. ην θείκελν απηφ αλαθέξε-

ηαη σο πξαθηηθή, αθελφο κελ ην «θαζαίξεηλ» παλ κε θέξνλ θαξπφλ θιήκα, 

ψζηε δηα ηεο ελεξγείαο απηήο λα θαηαζηεί πιένλ θαξπνθφξν, αθεηέξνπ δε ε 

βίαηε απνκάθξπλζε εθ ηνπ ζψκαηνο ηεο ακπέινπ ηνπ θιήκαηνο πνπ δελ κέλεη 

ζε αξκνληθή ζχλδεζε κε ηελ άκπειν
133

. 

  Σα ελ ζπληνκία εθηεζέληα αλσηέξσ, έδηλαλ ηε βάζε ψζηε κε ηελ θαηάιιειε 

εξκελεία λα κπνξέζεη ε πξψηε Δθθιεζία λα αληηκεησπίζεη ηα ζπγθεθξηκέλα 

πεξηζηαηηθά πνπ αλέθππηαλ θαη απνηεινχζαλ πξφβιεκα γηα ηνπο εγέηεο ησλ πξψησλ 

ρξηζηηαληθψλ θνηλνηήησλ. Καη απφ φζα γλσξίδνπκε απηά δελ ήζαλ αζήκαληα θαη 

ρσξίο παξελέξγεηεο νη νπνίεο ηαιάληζαλ ην πιήξσκα ησλ πηζηψλ θαη δνθίκαζαλ ηηο 

αληνρέο ηεο πλεπκαηηθήο εγεζίαο.  

 Α. Σν πξψην πεξηζηαηηθφ  αλαθέξεηαη ζηνλ αηκνκίθηε πνπ αλαζηάησζε κε ηελ 

δσή ηνπ ηελ Δθθιεζία ηεο Κνξίλζνπ. Ο απ. Παχινο φηαλ έιαβε γλψζε ηνπ γεγνλφηνο 

αληέδξαζε κε άκεζν ηξφπν θαη ηνπ επέβαιε ηελ πνηλή ηνπ αθνξηζκνχ. Ο ίδηνο ν απφ-

ζηνινο ην πεξηγξάθεη σο εμήο: «“Olwj ¢koÚetai ™n Øm‹n porne…a , ka• toiaÚth porne…a ¼tij 

oÙd� ™n to‹j œqnesin, éste guna‹k£ tina toà patrÕj œcein. ka• Øme‹j pefusiwmšnoi ™stš, ka• oÙc• 

m©llon ™penq»sate, †na ¢rqÍ ™k mšsou Ømîn Ð tÕ œrgon toàto poi»saj; ™gë m�n g£r , ¢pën tù 

sèmati parën d• tù pneÚmati, ½dh kškrika æj parën tÕn oÛtwj toàto katergas£menon ™n tù 

ÑnÒmati toà kur…ou [¹mîn] 'Ihsoà, sunacqšntwn Ømîn ka• toà ™moà pneÚmatoj  sÝn tÍ dun£mei 

                                                 
130

 Μη. 22,13 
131

 Ζ άπνςε απηή δηαηππψλεηαη απφ ηνλ εξαθείκ Παπαθψζηα, Αη παξαβνιαί ηνπ Κπξίνπ, εθδ.Εσή, 

Αζήλαη 1951
3
 , ζει. 428, ζηελ ζεκείσζε φηη ζπκπεξηιακβάλεη ζηνλ ηφκν απηφ σο παξαβνιή ηελ «πα-

ξαβνιή ηεο ακπέινπ» ε νπνία «είλαη κάιινλ αιιεγνξία» θαη εθζέηεη πεξαηηέξσ ηα επηρεηξήκαηά ηνπ.  
132

 Ησ. 15,1-8 
133

 Αο ζεκεησζεί φηη θαη ν Παχινο ζηελ πξνο Ρσκαίνπο 11,21 εμ. ππαηλίζζεηαη ηελ πξαθηηθή απηή ηνπ 

Κπξίνπ, πνπ δελ ιππήζεθε εθείλνπο πνπ ήηαλ αξκνζκέλνη ζηελ άκπειν «σο θαηά θχζηλ θιάδνη». 
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toà kur…ou ¹mîn 'Ihsoà,  paradoànai tÕn toioàton tù Satan´ e„j Ôleqron tÁj sarkÒj , †na tÕ 

pneàma swqÍ ™n tÍ ¹mšrv toà kur…ou»
134

.  

 Ο αηκνκίθηεο θαηά ηνλ Παχιν έπξεπε λα απνθιεηζηεί απφ ηελ Δθθιεζία θαη 

λα παξαδνζεί «e„j Ôleqron tÁj sarkÒj». Ο απνθιεηζκφο είλαη ηέηνηνο ψζηε ν απφζην-

ινο λα πξνεηδνπνηεί φηη κε άλζξσπν φπσο απηφο αιιά θαη κε φπνηνλ άιινλ έρεη θάλεη 

θάηη αλάινγν ε δηαθνπή ησλ ζρέζεσλ πξέπεη λα είλαη ηέηνηα ψζηε απηέο λα νδεγε-

ζνχλ ζε πιήξε ξήμε θαη ιέεη φηη «tù toioÚtJ mhd� sunesq…ein»
135

. Όηαλ φκσο ν Παχινο 

πιεξνθνξείηαη φηη ε πνηκαληηθή-ζεξαπεπηηθή ηνπ αγσγή είρε απνηειέζκαηα  θαη φηη ε 

απνκάθξπλζή ηνπ ηνλ ζπλέθεξε πλεπκαηηθά θαη φηη ν επηδησθφκελνο ζθνπφο επήιζε, 

έδσζε εληνιή θαη ν αθνξηζζείο αηκνκίθηεο έγηλε θαη πάιη δεθηφο
136

.  

 Σν επίζεο ζεκαληηθφ ζην πεξηζηαηηθφ απηφ είλαη φηη ν απ. Παχινο δελ θηάλεη 

ζ’ απηήλ ηελ απφθαζε γηαηί ν άλζξσπνο εθείλνο ππέπεζε ζε δνγκαηηθφ ιάζνο, πεξηέ-

πεζε δειαδή ζε θαθνδνμία, αιιά γηαηί ππέπεζε ζε κεγάιν εζηθφ παξάπησκα
137

. Απν-

θφπηεηαη σο έλνρνο εζηθνχ παξαπηψκαηνο θαη φρη σο αηξεηηθφο. εκαληηθφ επίζεο 

είλαη φηη ε απφθαζε ηνπ απνζηφινπ δελ νθείιεηαη ζηελ ηθαλνπνίεζε ηεο ζείαο δηθαη-

νζχλεο, δηδαζθαιία πνπ αξγφηεξα αλαπηχρζεθε ζηελ δχζε, αιι’ «†na tÕ pneàma 

swqÍ». Δπί ηνπ ζέκαηνο απηνχ ζα ήηαλ δπλαηή εθηελήο δνγκαηηθνχ ελδηαθέξνληνο  

ζπδήηεζε. Δδψ ζα εζηηάζνπκε κφλν ζηελ πνηκαληηθή- παηδαγσγηθή κέζνδν πνπ ρξε-

ζηκνπνηεί ν απφζηνινο. Γελ ζεσξεί φηη κε ηελ πξάμε πνπ έγηλε ζίγεηαη ν Θεφο, αιιά 

πξέπεη λα ζσζεί ην πλεχκα, λα ζσζεί ε ςπρή ηνπ αλζξψπνπ πνπ παξεθηξέπεηαη. Καη 

γηα ηνλ ιφγν απηφ επαλέξρεηαη ν ίδηνο φηαλ πιεξνθνξείηαη ηελ κεηάλνηα ηνπ αλδξφο. 

Σνλ ζπγρσξεί, αίξεη ηελ πνηλή πνπ ηνπ είρε επηβιεζεί θαη σο ππεχζπλνο πνηκέλαο θαη 

θαζνδεγφο ςπρψλ, παξαθαιεί ηνπο Κνξηλζίνπο λα ηνπ δείμνπλ θαινζχλε θαη λα ηνλ 

δερηνχλ αθνχ ηνπ ζπγρσξήζνπλ θαη απηνί ην ζθάικα. Απφ φπνηα πιεπξά θαη αλ ην 

δεη θαλείο, δείρλεη κηα κεγαιεηψδε ζπκπεξηθνξά απφ ηνλ Παχιν, θαζψο δελ κέλεη κφ-

λν ζηελ θαηαζηαιηηθή ιεηηνπξγία θαη θαηαλφεζε ηεο επζχλεο ηνπ, αιιά ηελ θαηαλνεί 

                                                 
134

 Α΄ Κνξ.5,1-5 
135

 Α΄ Κνξ. 5,11. Καη πάιη πξέπεη αληηιεθζνχκε φηη ην κείδνλ ζα ήηαλ ε απνθνπή απφ ηελ επραξηζηηα-

θή ζχλαμε, θαζψο «γηα ζπκκεηνρή ζην θνηλφ δείπλν ηεο θνηλφηεηαο νχηε ιφγνο πξέπεη λα γίλεηαη», . 

Αγνπξίδε, Απ. Παχινπ, Πξώηε πξνο Κνξηλζίνπο  επηζηνιή, εθδ. Πνπξλαξά, Θεζ/λίθε 1982 , ζει. 102 
136

 Β΄ Κνξ. 2,87. πξβι. ζρνι. Γπνβνπληψηε Κ., ν.π. ζει. 10,  θαη Βαζηιείνπ κχξλεο, ν.π. ζει. 9. ην 

ζεκείν απηφ είλαη ρξήζηκν λα αλαθεξζνχκε θαη ζηνλ επξχηεξν πξνβιεκαηηζκφ πνπ αλαπηχζζεηαη 

ζηνλ βηβιηθφ ρψξν, ζρεηηθά κε ην πνηφο είλαη ν ιππήζαο ηνλ Παχιν, θαη αλ ηα δχν πξφζσπα απηά ηαπ-

ηίδνληαη ή είλαη δηάθνξα αιιήισλ. Ο Αγνπξίδεο, Τπόκλεκα... ζει. 262, ε Αδακηδίινγινπ, Ζ ζενινγία 

ηνπ Παύινπ..., ζει. 24 εμ., 46 ζεκ.1, θαη 262 θαζψο θαη άιινη, ππνζηεξίδνπλ φηη είλαη δχν δηαθνξεηηθά 

πξφζσπα. Αληηζέησο ν Υ. Βνχιγαξεο, Νέα ζεώξεζηο ησλ εξίδσλ ηεο Απνζηνιηθήο Δθθιεζίαο ηεο Κν-

ξίλζνπ θαη ησλ ελ απηή αληηπάισλ ηνπ απ. Παύινπ, Αζήλα 1980
ν
 ,ζει. 62 εμ., έρεη ηελ άπνςε φηη πξφ-

θεηηαη πεξί ηνπ απηνχ πξνζψπνπ. 
137

 Κ. Γπνβνπληψηε, ν.π. ζει. 60 
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θαη σο ζέζε επζχλεο  γηα ηελ ιχζε ή απνθαηάζηαζε
138

 ηεο ζέζεο φζσλ έζθαιαλ. Κά-

λνληαο δε ρξήζε ηνπ θχξνπο ηνπ, σο πλεπκαηηθφο παηέξαο ιέεη ζηνπο Κνξηλζίνπο 

«éste toÙnant…on m©llon Øm©j car…sasqai ka• parakalšsai, m» pwj tÍ perissotšrv lÚpV 

katapoqÍ Ð toioàtoj. diÕ parakalî Øm©j kurîsai e„j aÙtÕn ¢g£phn»
139

. 

 Σν γεγνλφο απηφ θαζ’ εαπηφ θαη ε αληηκεηψπηζή ηνπ απφ ηνλ Παχιν, απνθα-

ιχπηεη κηα κεγάιε αιήζεηα πνπ θαη ζήκεξα ηίζεηαη ππφ ζπδήηεζε. Σν θχξην ζέκα ε-

ληνπίδεηαη απφ θαζαξψο παηδαγσγηθή ζθνπηά ζην φηη « ην ηη θάλεη κε ην ζψκα ηνπ ν 

άλζξσπνο δελ είλαη αδηάθνξν γηα ηελ πλεπκαηηθή δσή ηνπ. Ζ ρξηζηηαληθή επηηαγή 

αλαθέξεηαη ζηνλ φιν άλζξσπν»
140

. Καηά ζπλέπεηα ν Παχινο εθθξάδεη κηα αληίιεςε 

πνπ αξρίδεη λα θάλεη ηελ εκθάληζή ηεο κ’ απηφλ θαη λα εμαπιψλεηαη θαη λα θαζηεξψ-

λεηαη  ζρεηηθά κε ηελ εμνπζία ηεο Δθθιεζίαο  ζηα κέιε ηεο. Γειαδή «ν Υξηζηφο πα-

ξνπζηάδεηαη (θαηά ηελ δηδαρή ηνπ Παχινπ) λα έρεη δψζεη απηή ηελ εμνπζία ζηελ Δθ-

θιεζία λα παξαδίδεη ηα αλάμηα κέιε ηεο ζηνλ νινζξεπηή δηάβνιν» ψζηε λα ζσζεί ην 

«νπζηψδεο πνπ είλαη ην πλεχκα»
141

. ΄Αιισζηε ν Παχινο γλψξηδε επαθξηβψο ηη ήηαλ ε 

Κφξηλζνο θαη απφ πνην πλεχκα εκθνξείην ν πιεζπζκφο ηεο. Γελ ζα αζθνχζε νπζηα-

ζηηθή πνηκαληηθή παξέκβαζε εάλ ζησπνχζε ή αλ ππνβάζκηδε ηελ ζεκαζία ηεο πξάμεο 

ηνπ αηκνκίθηε.  Ο εηδσινιαηξηθφο θφζκνο είρε άιιν ζηφρν απ’ απηφλ πνπ είρε έλαο 

πηζηφο ζην Δπαγγέιην. Γηα ηνλ ιφγν απηφ «κέζα ζε κηα θνηλσλία πνιχ βξψκηθε εζη-

θά, πξνζπαζεί λα δηαρσξίζεη ηελ εζηθή ππφζηαζε ηνπ επαγγειίνπ απφ νπνηαδήπνηε 

ζεσξεηηθή ή εκπεηξηθή αλάκημή ηνπ κε ηα βίηζηα ηνπ εηδσινιαηξηθνχ θφζκνπ» φπσο 

ζρνιηάδεη ηελ ζηάζε ηνπ Παχινπ ν Αγνπξίδεο
142

.  

 Β. Μηα αλάινγε απφ πιεπξάο κεζφδνπ εξγαζίαο (πξαθηηθήο) πεξίπησζε, αλα-

θέξεηαη θαη ζηελ δεχηεξε επηζηνιή πξνο Θεζζαινληθείο. Ζ  επηζηνιή απηή, πξνγελέ-

ζηεξε ησλ πξνεγνπκέλσλ δχν επηζηνιψλ πξνο Κνξηλζίνπο, αθήλεη θάπνηεο αζάθεη-
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 Ο Θενδψξεηνο εξκελεχνληαο ηελ πξαθηηθή απηή ηνπ Παχινπ λα θηλείηαη ζε δχν δηαθνξεηηθά επί-

πεδα δξάζεο ελ ζρέζεη κε ην πξφβιεκα ιέγεη φηη «Pros»kei g¦r Øm©j m¾ mÒnon tšmnonti suner-

ge‹n, ¢ll¦ ka• sun£ptonti», Δξκελεία ησλ ΗΓ΄ επηζηνιψλ ηνπ Απ. Παχινπ, PG, 82,388  
139

 Β΄Κνξ. 2,6-8 
140

 Με ηνλ ραξαθηεξηζηηθφ απηφ ηξφπν πξνζεγγίδεη ην ζέκα θαη εξκελεχεη ην πεξηζηαηηθφ ηνπ αηκνκί-

θηε ν Αγνπξίδεο, θαη αθήλεη λα ελλνεζεί φηη ζηελ ζθέςε ηνπ Παχινπ δελ ππήξρε ρψξνο γηα κεξηζκφ 

ηνπ αλζξψπνπ ζε πλεπκαηηθφ θαη πιηθφ ηκήκα, φπνπ ην κφλν  πνπ ηνλ ελδηέθεξε ήηαλ γηα ηα ηνπ πλεχ-

καηνο. Μηα άπνςε θαη ζήκεξα ζπδεηήζηκε, γηα ην θαηά πφζν ηα αθνξψληα  ηνλ ζαξθηθφ άλζξσπν 

είλαη ακειεηέα ή αδηάθνξα θαη ην κφλν πνπ πξέπεη λα πξνζέρνπκε είλαη ηα πλεπκαηηθά. Γηα πεξηζζφ-

ηεξα βι. . Αγνπξίδε, ν.π. ζει. 96 
141

 Αγνπξίδε ., φ.π. 
142

 Αγνπξίδε ., φ.π. ζει. 101 
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εο
143

 σο πξνο ην ηη αθξηβψο έθαλαλ νη αλαθεξφκελνη πηζηνί, καο πιεξνθνξεί φκσο γηα 

ηελ κέζνδν κε ηελ νπνία ρεηξίζηεθε ην ζέκα ν απφζηνινο.  

 Σν ζέκα ζηελ πεξίπησζε απηή είλαη πηζαλψο θαη δνγκαηηθφ θαη εζηθφ
144

. Με-

ξηθνί πηζηνί ζηελ λενΐδξπηε θνηλφηεηα ηεο Θεζζαινλίθεο, δελ έδεηρλαλ δηαηεζεηκέλνη 

λα δήζνπλ ππαθνχνληαο ζην θήξπγκα ηνπ απ. Παχινπ. Ενπλ αηάθησο, πεξηεξγαδφκε-

λνη θαη κε εξγαδφκελνη. Αο παξαθνινπζήζνπκε ην πσο παξαζέηεη ην γεγνλφο ην ίδηνο:  

«Paraggšllomen d� Øm‹n, ¢delfo…, ™n ÑnÒmati toà kur…ou 'Ihsoà Cristoà, stšllesqai Øm©j ¢pÕ 

pantÕj ¢delfoà ¢t£ktwj peripatoàntoj ka• m¾ kat¦ t¾n par£dosin ¿n parel£bosan par ' 

¹mîn. aÙto• g¦r o‡date pîj de‹ mime‹sqai ¹m©j, Óti oÙk ºtakt»samen ™n Øm‹n oÙd• dwre¦n 

¥rton ™f£gomen par£ tinoj, ¢ll' ™n kÒpJ ka• mÒcqJ nuktÕj ka• ¹mšraj ™rgazÒmenoi prÕj tÕ m¾ 

™pibarÁsa… tina Ømîn· oÙc Óti oÙk œcomen ™xous…an, ¢ll' †na ˜autoÝj tÚpon Óti e‡ tij oÙ qšlei 

™rg£zesqai mhd� ™sqištw. ¢koÚomen g£r tinaj peripatoàntaj ™n Øm‹n ¢t£ktwj, mhd•n 

™rgazomšnouj ¢ll¦ periergazomšnouj· to‹j d� toioÚtoij paraggšllomen ka• parakaloàmen  ™n 

kur…J 'Ihsoà Cristù †na met¦ ¹suc…aj ™rgazÒmenoi tÕn ˜autîn ¥rton ™sq…wsin .  `Ume‹j dš, 

¢delfo…, m¾ ™gkak»shte kalopoioàntej . e„ dš tij oÙc ØpakoÚei tù lÒgJ ¹mîn di¦ tÁj ™pistolÁj , 

dîmen Øm‹n e„j tÕ mime‹sqai ¹m©j.  ka• g¦r Óte Ãmen prÕj Øm©j, toàto parhggšllomen Øm‹n, 

toàton shmeioàsqe, m¾ sunanam…gnusqai aÙtù, †na ™ntrapÍ· ka• m¾ æj ™cqrÕn ¹ge‹sqe, ¢ll¦ 

nouqete‹te æj ¢delfÒn. » 

Απηή ινηπφλ ε ζπκπεξηθνξά ζηα κάηηα ηνπ Παχινπ δείρλεη λα είλαη εθηφο ησλ 

νξίσλ ηα νπνία ν ίδηνο δηα ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ επαγγειίνπ είρε ζέζεη σο ζεκέιηα α-

κεηάζεηα. Ο ηξφπνο δσήο ηνπο, ε ελ γέλεη ζηάζε ηνπο πξνθαιεί θαη εθζέηεη ηελ λεν-

παγή θνηλφηεηα, δεκηνπξγψληαο κηα εζθαικέλε εηθφλα πεξί απηήο ηφζν εληφο φζν 

θαη εθηφο. Καηφπηλ ηνχηνπ, σο ππεχζπλνο γηα ηελ πλεπκαηηθή πξφνδν ηεο θνηλφηεηαο 

απηήο ηεο ζπζηαζείζεο δηα ηνπ απνζηνιηθνχ ηνπ θεξχγκαηνο, σο ππεχζπλνο πνηκέλαο 

θαη παηδαγσγφο, επαλέξρεηαη ζην ζέκα ηεο νξζήο ζπκπεξηθνξάο ησλ πηζηψλ, επαλα-

δηαβεβαηψλεη ην θήξπγκά ηνπ θαη εμεγεί γηα κηα αθφκα θνξά ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

πξέπεη λα πνιηηεχεηαη έλαο ρξηζηηαλφο.  

 Ζ λέα ηνπ απηή επηζήκαλζε, πεξηέρεη κεζφδνπο πξνζηαζίαο θαη παηδαγσγίαο 

ησλ πηζηψλ εθείλσλ νη νπνίνη δελ ζα απνδερζνχλ ηηο απνζηνιηθέο ηνπ δηδαρέο θαη 

πξνηξνπέο νη νπνίεο ηαπηνρξφλσο ιεηηνπξγνχλ σο πξνζηαζία ησλ κε  « αηάθησο πε-

ξηπαηνχλησλ ». 
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 «πνηνη αθξηβψο ήηαλ νη αηαθηνχληεο θαη πνπ νθεηιφηαλ ε αηαμία ηνπο; Ζ απάληεζε ζηα εξσηήκαηα 

δελ είλαη εχθνιε. Τπάξρνπλ πνιιέο πηζαλφηεηεο», Γαιάλε Ησ., Ζ δεπηέξα επηζηνιή ηνπ απ. Παύινπ 

πξνο Θεζ/ληθείο, εθδ. Πνπξλαξά, Θεζ/λίθε 1997,ζει. 261 
144

 ηελ άπνςε απηή ζπγθιίλεη ν Γαιάλεο ζεσξψληαο σο αηάθηνπο «απηνχο πνπ δελ αθνινπζνχλ ηηο 

αξρέο ηεο ρξηζηηαληθήο δσήο», Ησ. Γαιάλε, ν.π. ζει. 254  
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 ηελ πεξίπησζε ησλ πηζηψλ ηεο Θεζζαινλίθεο, παξαηεξνχκε ηελ κέζνδν ηεο 

πνηκαληηθήο πξαθηηθήο ηνπ Παχινπ. Δμειίζζεηαη ζηαδηαθά θαη πάιη, φπσο ζηελ πξν-

εγνχκελε κε ηνλ αηκνκίθηε, θαη δηαθξίλνληαη ηα παξαθάησ θχξηα ζηάδηα: 

-α) δηαπίζησζε ηεο αλππαθνήο ζηνλ απνζηνιηθφ ιφγν
145

 -β) ελεκέξσζε κεηαμχ ησλ 

πηζηψλ γηα πνην ή πνηα πξφζσπα πξφθεηηαη, ψζηε λα ην γλσξίδνπλ φινη γηα λα είλαη ε 

ελέξγεηα απηή απνηειεζκαηηθή-γ) απνθπγή ζπλαλαζηξνθήο
146

-δ)ζπκβνπιέο γηα ηνπο 

πηζηνχο σο πξνο ηνλ ηξφπν ζπκπεξηθνξάο θαη ηα αηζζήκαηά ηνπο έλαληη ησλ αηάθησο 

πεξηπαηνχλησλ. -δ) ζεξαπεπηηθή κέζνδνο. Δδψ ε ληξνπή. Σα απνηειέζκαηα απφ ην 

φηη θαλείο δελ ζα ηνλ έθαλε παξέα θαη δελ ζα ζπκπλεπκαηηδφηαλ καδί ηνπ, ζα ηνλ έ-

θαλαλ λα ληξέπεηαη γηα ηελ ελ γέλεη ζπκπεξηθνξά ηνπ θαη θαηά ζπλέπεηα, κε φζα 

πξνζδνθνχζε ν Παχινο, ζα άιιαδε ηξφπν δσήο, επαλεξρφκελνο ζηνλ ηξφπν δσήο πνπ 

πξνηεηλφηαλ ζηελ επηζηνιή. 

 Απηά ηα δχν πεξηζηαηηθά απνδεηθλχνπλ κε ζαθή ηξφπν, φηη νη απφζηνινη κε 

ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηνλ Παχιν, σο ζπλερηζηέο ηνπ έξγνπ ηνπ Υξηζηνχ, αθν-

ινχζεζαλ ηελ κέζνδν ηεο απεηιήο θαη ηελ πξνεηδνπνίεζε ηεο επεξρφκελεο απνθνπήο 

απφ ηελ επραξηζηηαθή θνηλσλία, γηα λα νδεγήζνπλ παξεθηξαπέληα κέιε ηεο Δθθιε-

ζίαο ζηελ ζπλαίζζεζε ηεο πιάλεο ηνπο θαη ζηελ απφθαζε γηα κεηάλνηα, ή λα πξνιά-

βνπλ δηα ηνπ  ηξφπνπ απηνχ πξνζδνθψκελε ή πηζαλνινγνχκελε παξεθηξνπή κειψλ 

ηεο.  

 Ζ πξνηξνπή ηνπ Παχινπ κάιηζηα ζηελ Β΄ πξνο Θεζ/ληθείο, «έρεη παηδαγσγηθφ 

ραξαθηήξα» φπσο ζεκεηψλεη ν Γαιάλεο. « Ο ζθνπφο ηνπ (ελλ. ηνπ Παχινπ) είλαη λα 

επαλαθέξεη ηνλ αηαθηνχληα ζηελ ηάμε ηεο θνηλφηεηαο θαη φρη λα ηνλ απνκαθξχλεη... 

Με ηνλ ηξφπν απηφ ν αηαθηψλ ζα ληξαπεί, δειαδή ζα θαηαιάβεη ην ζθάικα ηνπ, ζα 

κεηαλνήζεη γη’ απηφ θαη ζα αθνινπζήζεη ηνπο θαλφλεο  ζπκπεξηθνξάο θαη δσήο πνπ 

ππαγνξεχνληαη απφ ηελ λέα πξαγκαηηθφηεηα ηεο ελ Υξηζηψ πίζηεσο»
147

. 

Δπεηδή ε λενπαγήο Δθθιεζία ηνπ πξψηνπ αηψλα φπσο βέβαηα θαη ησλ επφκε-

λσλ δελ είρε λα πξνζθέξεη πιηθά ή θνζκηθά αληαιιάγκαηα ζηνπο πηζηνχο, θαηά ζπ-

λέπεηα δελ είρε θαη ηίπνηα αλάινγν λα ηνπο ζηεξήζεη ζηελ πεξίπησζε εθείλε πνπ δελ 

                                                 
145

 Αμηνζεκείσην είλαη , φηη ν απφζηνινο αλαθέξεηαη ζε κηα θαηεγνξία αλππάθνπσλ ή απείζαξρσλ, δελ 

αλαθέξεη φκσο πνηνο ζα θξίλεη φηη νη άλζξσπνη απηνί είλαη αλππάθνπνη θαη απείζαξρνη. Θεσξεί πξν-

θαλψο φηη ε δηαπίζησζε απηή, ζα είλαη ππφζεζε φινπ ηνπ πιεξψκαηνο, παξφηη δελ απνθιείεηαη θάπνηα 

πξφζσπα λα είραλ ex officio ηελ επζχλε γη’ απηφ.  
146

 Καη εδψ δελ κπνξνχκε κε αθξίβεηα λα πεξηγξάςνπκε πνην είδνο επηθνηλσλίαο ζα  είλαη απαγνξεπ-

κέλν. Πην πηζαλφ θαίλεηαη λα είλαη ε θνηλή πξνζεπρή, δηφηη δελ ζα ήηαλ δπλαηφ λα αλαθέξεηαη ζηηο 

δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο. Αλ ήηαλ εθεί, πσο ζα ηνλ αλαζηξέθνληαλ θαη δελ ζα ηνλ ζεσξνχζαλ ερζξφ 

αιιά αληηζέησο ζα ηνλ λνπζεηνχζαλ σο αδειθφ;  
147

 Γαιάλε Ησ., ν.π. ζει.266 



48 

 

ήζαλ ζπλεπείο ζηελ πίζηε ηνπο ή ζηνλ ηξφπν δσήο ηνπο. ΄Οκσο κπνξνχζε λα ζηεξή-

ζεη ηελ επραξηζηηαθή θνηλσλία ζε φζνπο παξεξκήλεπαλ
148

 ή παξαλννχζαλ ηελ αιή-

ζεηα ηεο πίζηεσο θαη ηξαπκάηηδαλ ηελ ελφηεηα ηεο επραξηζηίαο θαη ηελ ζπλαθφινπζε 

ελφηεηα ησλ πηζηψλ. Απηή ε ζενινγία ηνπ ζψκαηνο έπξεπε φπσο θαη πην πάλσ αλα-

θέξζεθε λα δηαηεξεζεί πάζε ζπζία.  

 ην ίδην κήθνο θχκαηνο θηλείηαη γξακκέλε ιίγα ρξφληα αξγφηεξα, ε δεχηεξε 

επηζηνιή ηνπ Ησάλλε. Σν ρσξίν:«e‡ tij œrcetai prÕj Øm©j ka• taÚthn t¾n didac¾n oÙ 

fšrei, m¾ lamb£nete aÙtÕn e„j o„k…an ka• ca…rein aÙtù m¾ lšgete· Ð lšgwn g¦r aÙtù ca…rein 

koinwne‹ to‹j œrgoij aÙtoà to‹j ponhro‹j»
149

 έρεη ρξεζηκνπνηεζεί θαηά θφξνλ γηα ηηο 

ζρέζεηο ησλ νξζνδφμσλ κε ηνπο εηεξνδφμνπο ή αηξεηηθνχο
150

. Παξά ηελ ρξήζε ηνπ 

γηα ηέηνηνπο ιφγνπο,  ην θείκελν απηφ καο δίλεη πνιιά ζηνηρεία γηα ηνλ ηξφπν αληηκε-

ηψπηζεο πξνβιεκάησλ ηέηνηνπ είδνπο απφ ηα κέιε ηεο Δθθιεζίαο. Ο Ησάλλεο εηζάγεη 

ζην φιν ζέκα δχν λέα ζηνηρεία ελ ζρέζεη κε ηα πξφζζελ αλαθεξζέληα. α) ηελ κε θη-

ινμελία απηνχ πνπ δελ θέξεη ηελ νξζή δηδαρή θαη ηελ απαγφξεπζε θαζ’ νηνλδήπνηε 

ηξφπν ηεο κεη’ απηνχ απιήο θνηλσληθήο ζπλαλαζηξνθήο, ε νπνία εθθξάδεηαη κε ηνλ 

ραηξεηηζκφ, αιιά θπξίσο β) ηελ ελ ηνηο πξάγκαζη (de facto) ζπλελνρή θαη ηελ ζπκκε-

ηνρή θαζελφο δηα ηνπ ηξφπνπ απηνχ, ηνπ εμσηεξηθνχ θαη ζπλεηδεηνχ, κε ηα πνλεξά 

έξγα πνπ πξάηηεη ή ζθέπηεηαη ν άλζξσπνο,  πνπ ν Ησάλλεο νξίδεη σο κε θέξνληα ηελ 

δηδαρή πνπ νθείιεη λα θέξεη. 

 Αλ αλαδεηήζνπκε θαη ζην ζρεηηθφ ζέκα ην θχξην γεγνλφο, ζα βξνχκε πάιη ηελ 

ίδηα ζθέςε ηνπ ζεφπλεπζηνπ ζπγγξαθέα. ΄Οπνηνο πξάηηεη ή δεη κε ηξφπν πνπ δελ ηαη-

ξηάδεη ζε Υξηζηηαλφ θαη ηαπηφρξνλα δελ πξνζπαζεί λα αλαλήςεη, ζα βξεζεί αληηκέ-

ησπνο κε ηελ εθθιεζηαζηηθή θνηλφηεηα, ζηελ νπνία δελ ζα βξίζθεη ζέζε
151

. Δίηε ζηελ 

ιαηξεία, είηε ζηηο δηαπξνζσπηθέο –θνηλσληθέο ζρέζεηο. Αλ ινηπφλ ν άλζξσπνο απηφο 

ελδηαθέξεηαη γηα ηελ ζσηεξία ηνπ, γηα ηελ χπαξμή ηνπ ζηελ εθθιεζηαζηηθή θνηλφηε-

ηα, πξέπεη λα αιιάμεη, λα επζπγξακκηζηεί κε ηελ πίζηε ηεο, γηαηί ρσξίο απηήλ θαη ηελ 

ζπλαθφινπζε  επραξηζηηαθή θνηλσλία είλαη πλεπκαηηθά λεθξφο, παξαδνκέλνο ζηνλ 

«φιεζξν ηεο ζαξθφο» (Α΄Κνξ.5,5) θαηά ηελ δηαηχπσζε ηνπ Παχινπ. 
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 Ζ ζθέςε ηνπ Παχινπ έρεη σο βαζηθφ γλψξηζκα ην ζρήκα « παξαιαβή- παξάδνζε θαη ζηηο επηζην-

ιέο ηνπ επηκέλεη ζηελ ηήξεζε ησλ παξαδφζεσλ θαη ζηελ ππνρξέσζε ηνπ παξαιακβάλνληνο λα παξαδί-

δεη αλφζεπην ην επαγγέιην ηνπ Υξηζηνχ. Πξβι. Α΄Κνξ. 11,23 θαη 15,3, Α΄Θεζ.2,13 θαη 4,1, Β΄Θεζ. 

2,15», Γαιάλε Ησ., ν.π. ζει. 254  
149

 Β΄ Ησ. 10-11 
150

 Γηα πεξηζζφηεξα ζρεηηθά κε ηελ εξκελεία ηνπ ρσξίνπ απφ νξζνδφμνπ πιεπξάο, Μπνχκε Παλ., Πεξί 

ηελ επηθνηλσλίαλ εκώλ κεηά ησλ εηεξνδόμσλ. πκβνιή εηο ηελ εξκελείαλ ηνπ ρσξίνπ ‘θαη ραίξεηλ απηώ 

κε ιέγεηε’, Αζήλαη 1972 
151

 πξβι. Αγνπξίδε ., φ.π. ζει. 102. 



49 

 

 Απηά φκσο θέξλνπλ ζην πξνζθήλην ηελ ζπιινγηθή επζχλε ησλ πηζηψλ, γηα 

ηελ δηαηήξεζε απηήο ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο επραξηζηία-θνλσλία-

πηζηνί. Καη απηφ θαλεξψλεηαη ζηηο ηξεηο πξνεγνχκελεο πεξηπηψζεηο, φπνπ θαινχληαη 

νη πηζηνί πνπ νξζνθξνλνχζαλ, λα ζηξαηεπηνχλ ζηελ πξνζπάζεηα πξνθχιαμεο απηήο 

ηεο ελφηεηαο, αθφκα θαη ζηελ θξίζε σο εθθιεζία ησλ «εληφο»
152

. 

 Σνλ πξνβιεκαηηζκφ απηφ εηζάγεη ζην αθξναηήξην ηνπ ν Υξπζφζηνκνο, ζηελ 

17
ε
 νκηιία ηνπ ζην θαηά Μαηζαίνλ επαγγέιην. Αλαθέξεηαη ζηελ εληνιή ηνπ Υξηζηνχ 

γηα ηελ απνθνπή κειψλ ηνπ ζψκαηνο πνπ ζθαλδαιίδνπλ θαη ζρνιηάδεη ιέγνληαο « OÙ 

g¦r e•pen, 'ApÒsthqi· ¢ll¦ tÕn polÝn cwrismÕn ™mfa…nwn, ”Exele, fhs•, ka• b£le ¢pÕ soà. E•ta 

™peid¾ ¢potÒmwj ™kšleuse, de…knusi ka• tÕ kšrdoj ˜katšrwqen , ¢pÒ te tîn ¢gaqîn, ¢pÒ te tîn 

kakîn ™pimšnwn tÍ metafor´· Sumfšrei g£r soi, fhs•n, †na ¢pÒlhtai ›n tîn melîn sou, ka• m¾ 

Ólon tÕ sîm£ sou blhqÍ e„j gšennan. “Otan m»te ˜autÕn diasèzV, ka• s• prosapollÚV, po…a fi-

lanqrwp…a ¢mfotšrouj katapont…zesqai, ™xÕn cwrisqšntwn k¨n ›na swqÁnai;»
153

. 

 Απηή ε ζπλππεπζπλφηεηα ε νπνία εθηφο ησλ άιισλ θαίλεηαη θαη απφ ηελ 

ρξήζε ηνπ πιεζπληηθνχ (ζε πξνζηαθηηθή) «εμάξαηε»
154

, θαη πνπ  εηζάγεηαη ζηελ φιε 

ππφζεζε, είλαη ζπνπδαία παηδαγσγηθή θαη πνηκαληηθή αξρή, δηφηη ελ πξνθεηκέλσ ν 

πηζηφο παχεη λα αληηιακβάλεηαη ηελ εθθιεζηαζηηθή θνηλσλία σο θάηη ηη ην ηπραίν θαη 

κεραληζηηθφ, αιιά αληηζέησο βνεζείηαη  λα ην εθιακβάλεη πιένλ σο δψζα πξαγκαηη-

θφηεηα, σο δσληαλφ νξγαληζκφ ζηνλ νπνίν πξνζσπηθψο ζπκκεηέρεη θαη δηα ηεο ελεξ-

γνχ παξνπζίαο, δξάζεσο θαη ζπκβνιήο ηνπ νπνίνπ, ελεξγνχληαη ηα ηνπ ζψκαηνο. Κα-

ηά ζπλέπεηα πξέπεη λα δηαθπιάμεη ην ζψκα απηφ απφ ηηο εμσηεξηθέο επηζέζεηο, αιιά 

αθφκα λα κε ζπληειεί θαη απηφο ν ίδηνο ζηελ ελαληίνλ ηεο απεηιή. Σν φηη απηφο πνπ 

εθηηκά θάηη ην πξνζέρεη θαη πάζρεη απφ ηελ ελδερφκελε ζηέξεζή ηνπ, θαίλεηαη θαη 

απφ ην φηη ε Δθθιεζία ην ρξεζηκνπνίεζε κε επηηπρία ζηελ ζπλέρεηα σο παηδαγσγηθφ 

κέζν, φζν θαη απφ ην φηη νη λένη ή νη πξνζήιπηνη πνπ δελ είραλ αληηιεθζεί ηελ ζεκα-

ζία ηνπ, δελ ππνβάιινληαλ εχθνια ζε ηέηνηα επηηίκηα
155

. 
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 Ζ έλλνηα απηή παξνπζηάδεηαη απφ ηνλ Αγνπξίδε, ν.π. ζει. 102, σο εθθξάδνπζα ηνλ ηξφπν δσήο ηεο 

θνηλφηεηνο ζηελ ζρέζε ηεο κε ηνλ αηκνκίθηε ζηελ Κφξηλζν θαη ηνλ απνθιεηζκφ ηνπ απφ ηελ επραξη-

ζηία, αθνχ φπσο ηνλίδεη «γηα ζπκκεηνρή ζην θνηλφ δείπλν ηεο θνηλφηεηαο νχηε ιφγνο πξέπεη λα γίλε-

ηαη... Ζ θξίζε ησλ εληφο είλαη έξγν ηεο Δθθιεζίαο ελ Υξηζηψ». 
153

 Υξπζφζηνκνο, Τπόκλεκα εηο ηνλ άγηνλ επαγγειηζηήλ Μαηζαίνλ ,νκ. ηδ΄, PG 57, 258   
154

 Σν «ιφγηνλ» ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζηίρνπ πξνέξρεηαη απφ ην Γεπηεξνλφκην 17,7 «ka• ™xare‹j tÕn 

ponhrÕn ™x Ømîn aÙtîn» θαη αλαθέξεηαη θαη ζηα παξάιιεια 19,19 θαη 22,21-22-24 . Ζ ζέζε ηνπ 

Παχινπ είλαη ελ πξνθεηκέλσ ζαθήο θαζψο κε ηνλ πιεζπληηθφ αξηζκφ δειψλεηαη πσο ε απνθνπή ηνπ 

κέινπο απφ ην ζψκα ζην νπνίν αλήθεη, δελ είλαη πξνλφκην πνπ ην δηεθδηθεί κφλν ν ίδηνο γηα ηνλ εαπηφ 

ηνπ θαη ην αμίσκά ηνπ, αιιά αληίζεηα πξάμε φιεο ηεο Δθθιεζίαο (βι. θαη ζεκ. 135). 
155

 Μηα ελδηαθέξνπζα δηήγεζε δηαζψδεη ν ηζηνξηθφο σθξάηεο. ηελ Αίγππην ν εγνχκελνο Αξζέληνο, 

επέβαιε ηελ πνηλή ηνπ αθνξηζκνχ κφλν ζηνπο πξεζβπηέξνπο σο πξνο ηελ ειηθίαλ κνλαρνχο θαη φρη θαη 

ζηνπο λεφηεξνπο, γηαηί πίζηεπε φηη ελψ νη λένη δελ ζα λνηάδνληαλ θαζφινπ, νη πξεζβχηεξνη ζα έλησζαλ 
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 Σν πνιπζρηδέο πνηκαληηθφ έξγν ηεο Δθθιεζίαο θαίλεηαη θαη απφ ηελ φιε ζπκ-

βνπιεπηηθή αηκφζθαηξα πνπ αλαγλσξίδεηαη ζην ζχλνιν ησλ θαλφλσλ ηεο ζπλφδνπ. 

Πίζσ απφ θάζε θξάζε ή ιέμε ησλ θαλφλσλ θαίλεηαη ε αγσλία ησλ παηέξσλ λα κνξ-

θψζνπλ ηνλ «θαηλφλ άλζξσπνλ»
156

, θαη ε κέξηκλα γηα πξνθχιαμε ησλ πηζηψλ απφ ηα 

θάζε ινγήο ζηνηρεία πνπ απεξγάδνληαη ηελ απνδφκεζή ηεο
157

 

 

                                                                                                                                            
ακέζσο ηελ νδχλε. «'Ars»nioj ¥lloj toÝj tîn nšwn pta…santaj oÙk ¢fèrizen, ¢ll¦ toÝj 

prokÒyantaj· lšgwn Óti 'Ð nšoj ¢forisqe•j katafronht¾j g…netai, Ð d• prokÒyaj tÁj ™k toà 

¢forismoà ÑdÚnhj tace‹an lamb£nei t¾n a‡sqhsin». σθξάηνπο ρνιαζηηθνχ, Δθθιεζηαζηηθή Ηζην-

ξία, P.G. 67, IV, θεθ.13. ΄Οζν θαη αλ δελ είλαη ζαθέο ηη είδνπο αθνξηζκφ επέβαιιε ν Αξζέληνο (ή Αξ-

ζήληνο) απηφ πνπ έρεη ζεκαζία είλαη ην πλεχκα θαη ην ζθεπηηθφ ηεο πνηκαληηθήο ηνπ. 
156

 Ζ θαηλφηεηα  απηή δελ επέξρεηαη κεραληζηηθά. Γη’ απηφ θαί πάληνηε έρεη λα αληηπαιέςεη κε ηηο α-

θξφηεηεο, είηε ηεο θηιειεπζεξηφηεηαο θαη ηεο αδηαθνξίαο πνπ παξαβιέπεη ηα πάληα είηε κε ηελ κεηα-

ηξνπή ηνπ επαγγειίνπ ζε ζχζηεκα απαγνξεχζεσλ. Σέηνην δίιεκκα φκσο δελ βξίζθεη ρψξν ζηελ πνη-

καληηθή αγάπεο πνπ αζθεί ε Δθθιεζία. ρεηηθά κάιηζηα κε ην δίιεκκα απηφ ν Καιιηαθκάλεο παξα-

ηεξεί πσο «κηα ζσθξνλίδνπζα πνηκαληηθή ζενινγία ησλ απαγνξεχζεσλ, ησλ αθνξηζκψλ , ησλ απεηιψλ 

θαη ησλ ηηκσξηψλ νδεγεί ζε αδηέμνδα. Βξίζθεηαη φκσο έμσ απφ ηελ αγηνπλεπκαηηθή καο παξάδνζε θαη 

κηα πνηκαληηθή ζενινγία πνπ κε ην πξφζρεκα ηεο αγάπεο, αθήλεη ηνλ άλζξσπν δνχιν ησλ παζψλ ηνπ», 

πξ. Καιιηαθκάλε Βαζηιείνπ, Μεηάλνηα θαη δηθαληζκφο, Γηάβαζε (Η.Μ.Πεξηζηεξίνπ),22/1999, ζει.14 
157

 Πνιχ ραξαθηεξηζηηθά ην επηζεκαίλεη απηφ ν ηαπξφπνπινο ζην Δπηζηήκε θαη Σέρλε ηεο Πνηκαληη-

θήο, ζει. 110, ιέγνληαο φηη «εάλ ζηφρνο ήηαλ ε νηθνδφκεζε ηεο Δθθιεζίαο, έπξεπε ζπγρξφλσο λα α-

πνηξαπεί ν θίλδπλνο ηεο απνδφκεζεο  απφ ηηο αηξέζεηο θαη ηα ζρίζκαηα. Χο εθ ηνχηνπ ε Δθθιεζία δελ 

απέθπγε λα επηβάιιεη  ηελ ηάμε θαη ηελ πεηζαξρία, λα επηηηκήζεη, λα αλαζεκαηίζεη θαη λα αθνξίζεη. 

΄Δπξεπε ηελ ίδηα ζηηγκή λα πξνθπιαρζεί θαη ν θξππηφο ηεο θαξδίαο άλζξσπνο, λα αλακνξθσζεί θαηά 

ην αξραίνλ θάιινο θαη λα πξναρζεί ζηελ πλεπκαηηθή δσή, αθνχγνληαο ιφγν ζπκβνπιεπηηθφ...»,.   
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ΟΙ ΚΑΝΟΝΔ ΠΟΤ ΑΦΟΡΟΤΝ ΣΟΝ ΓΑΜΟ 
 

 

 Μηα κεγάιε νκάδα θαλφλσλ ηεο ζπλφδνπ ηεο Γάγγξαο  θαη ζπγθεθξηκέλα έμη 

απφ ηνπο είθνζη (1,4,9,10,14,15) αλαθέξνληαη κε άκεζν ή έκκεζν ηξφπν  ζηνλ γάκν. 

΄Ορη κε ηελ έλλνηα ηεο ηειέζεσο ηνπ κπζηεξίνπ ή άιισλ πεξί απηνχ ιεπηνκεξεηψλ, 

αιιά ζε ζέκαηα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ ζεκαζία ηνπ γάκνπ, ηελ ζέζε ησλ εγγά-

κσλ ζηελ εθθιεζηαζηηθή θνηλφηεηα θ.ι.π.  

 Γηα λα γίλεη θαηαλνεηή ε ζεκαζία ηεο ζηάζεσο ηεο ζπλφδνπ ζην δήηεκα ηνπ 

γάκνπ πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε, φηη αξρέο ηνπ 4
νπ

 αη. δελ έρεη θαζηεξσζεί ην «άγακνλ» 

ηνπ επηζθφπνπ θαη πνιινί γλσζηνί άγηνη επίζθνπνη, ήζαλ έγγακνη. Αιιά θαη ζηελ πε-

ξηνρή  γηα ηελ νπνία γίλεηαη ιφγνο είλαη γλσζηφ φηη έδξαζε κεγάινο αξηζκφο εγγάκσλ 

επηζθφπσλ, φπσο κεηαμχ άιισλ ν παηέξαο ηνπ αγίνπ Γξεγνξίνπ ηνπ Θενιφγνπ, Γξε-

γφξηνο Ναδηαλδνχ
158

, ν Γξεγφξηνο Νχζζεο
159

 θ.ά., θαη βεβαίσο ν Δπιάιηνο, παηέξαο 

ηνπ Δπζηαζίνπ θαη κέινο ηεο ζπλφδνπ. 

 Ζ ηζηνξηθή απηή πξαγκαηηθφηεηα δίλεη άιιε βαξχηεηα ζηηο απνθάζεηο ηεο 

ζπλφδνπ, δηφηη ζπλ ηνηο άιινηο ε ζχλνδνο ζα έπξεπε δνγκαηηθν-ζενινγηθά λα ππεξβεί 

ηνλ ίδην ηεο ηνλ εαπηφ, ηελ ηδηνζπζηαζία ηεο θαζψο θαη ηηο επηινγέο ησλ κειψλ πνπ 

ηελ απνηεινχζαλ ζε ζέκαηα ηφζν κεγάιεο ζπνπδαηφηεηαο. 

 Καηά ζπλέπεηα ε ζχλνδνο θαη νη επίζθνπνη πνπ ζπλήιζαλ, είραλ πξν νθζαι-

κψλ ησλ, ηελ δηδαζθαιία ηεο Δθθιεζίαο πεξί γάκνπ θαη απφ ηελ άιιε ηηο θαθνδνμίεο 

ησλ Δπζηαζηαλψλ θαη έπξεπε λα θξίλνπλ, λα δηθάζνπλ θαη λα εθδψζνπλ κηα απφθα-

ζε-εηπκεγνξία πνπ λα είλαη ζχκθσλε κε ηελ πίζηε ηεο Δθθιεζίαο. Παξά ην φηη δελ 

είραλ γξαθηεί ηα ζπνπδαηφηεξα ζενινγηθά θείκελα, είραλ λα αξδεχζνπλ απφ ηελ πξσ-

ηνγελή πεγή
160

 πνπ ήηαλ ε Αγία Γξαθή θαη απφ εθεί λα αληιήζνπλ  ηα ζηνηρεία ηεο 

δηδαζθαιίαο ηεο Δθθιεζίαο κέρξη ηφηε, θαη λα ειέγμνπλ  αλ νη ζέζεηο ησλ Δπζηαζηα-

λψλ κπνξνχζαλ λα έρνπλ έξεηζκα. ην ζεκείν απηφ θξίλεηαη ζθφπηκν, λα γίλεη κηα 

ζχληνκε αλαθνξά ζηελ δηδαζθαιία πεξί γάκνπ πνπ ε Δθθιεζία ζεσξνχζε βέβαην φηη 

γλψξηδαλ θαη απνδέρνληαλ φινη νη πηζηνί ηελ επνρή απηή, θαη ε νπνία ήηαλ ν νδεγφο 

ηεο ζπλφδνπ ζηελ ιήςε απφθαζεο θαη θξίζεο ηεο θαθνδνμίαο απηήο. Δπηπιένλ, ε ζχ-

λνδνο κε ηελ απφθαζή ηεο απηή, ζηξεθφκελε θαηά ησλ Δπζηαζηαλψλ, δηαηξάλσλε θαη 

                                                 
158

 ΘΖΔ, ηνκ. Γ΄, ζη. 754. Βι. επίζεο, Υξήζηνπ Παλ., Διιεληθή Παηξνινγία, εθδ. Π.Η.Π.Μ., Θεζζαιν-

λίθε 1989, η.Γ΄, ζει. 106 
159

 ΘΖΔ, ηνκ. Γ΄, ζη. 754 εμ. Βι. επίζεο Υξήζηνπ Παλ., φ.π. ζει. 161 
160

 Γηα ην ζέκα ησλ πεγψλ επξχηεξα βι. Μπνχκε Παλ., Καλνληθόλ Γίθαηνλ η. Α΄, Αζήλα ρ.ρ. ζει. 33 
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επηθχξσλε ηελ δηδαζθαιία ηεο Δθθιεζίαο πεξί γάκνπ, θαζηζηψληαο απηή ηελ δηδα-

ζθαιία νηθνπκεληθή θαη σο πξνο ηελ ζεκαζία ηεο αιιά θαη σο πξνο ηελ εξκελεία ηεο. 

 Ι. Η βηβιηθή δηδαζθαιία γηα ηολ γάκο. 

Η.Η Ζ Παιαηά Γηαζήθε γηα ηνλ γάκν. 

 Ζ δηδαζθαιία ηεο Δθθιεζίαο γηα ηνλ γάκν άξρηδε απφ ην πξψην βηβιίν ηεο 

Αγίαο Γξαθήο, ηελ Γέλεζε θαη νδεγνχζε θαηεπζείαλ ζηε δηήγεζε ηεο δεκηνπξγίαο 

ηνπ αλζξψπνπ απφ ηνλ Θεφ. ην Γελ. 1,27-28 ν Μσπζήο γξάθεη «¥rsen ka• qÁlu 

™po…hsen aÙtoÚj. ka• hÙlÒghsen aÙtoÝj Ð qeÕj lšgwn AÙx£nesqe ka• plhqÚnesqe ka• 

plhrèsate t¾n gÁn ka• katakurieÚsate aÙtÁj..». ηελ πξψηε
161

 απηή αλζξσπνινγηθή 

δηήγεζε, ε νπνία ήηαλ γλσζηή ζηνπο ρξηζηηαλνχο θαη ηεο επνρήο εθείλεο, θαζψο δελ 

ρξεηάδνληαλ ηδηαίηεξεο ζενινγηθέο γλψζεηο γηα ηελ πξσηνγελή θαηαλφεζή ηεο, θαηλφ-

ηαλ α) Ζ δηάθξηζε (δηαρσξηζκφο) κεηαμχ άλδξα θαη γπλαίθαο (βεβαίσο σο ηζνηίκσλ 

θαη νκνηίκσλ) β) ε δεκηνπξγία ηεο Δχαο απφ ην πιεπξφ ηνπ Αδάκ γ) Ζ επινγία ηνπ 

Θενχ ζηνπο πξσηνπιάζηνπο
162

. 

 Ζ δεχηεξε αλζξσπνινγηθή δηήγεζε, πην εθηελήο θαη πινχζηα ζε αλζξσπνιν-

γηθέο εθθξάζεηο θαη αλζξσπνκνξθηζκνχο
163

 απφ ηελ πξψηε, αλαθέξεηαη ζηελ ππφ ηνπ 

Θενχ δεκηνπξγία ηεο γπλαίθαο κε ηελ θξάζε «OÙ kalÕn e•nai tÕn ¥nqrwpon mÒnon· 

poi»swmen aÙtù bohqÕn kat' aÙtÒn»
164

. Οη Δπζηαζηαλνί παξαβιέπνληαο φιε ηελ δηδα-

ζθαιία ηεο Αγίαο Γξαθήο ζην ζέκα ηνπ γάκνπ, αδπλαηνχζαλ λα θαηαλνήζνπλ ή δηα-

ζηξέβισλαλ ζθνπίκσο  ηελ ζενινγηθή ζεκαζία ηνπ γεγνλφηνο απηνχ. Γηφηη φηαλ ν 
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 Ο Μπξαηζηψηεο ηνλίδεη φηη  ζηελ πξψηε απηή αλζξσπνινγηθή δηήγεζε δηαθξίλνπκε ηα εμήο «επί 

κέξνπο θχξηα λνήκαηα : α. ην ζείνλ ζρέδηνλ θαη ηελ ζείαλ απφθαζηλ πεξί δεκηνπξγίαο ηνπ αλζξψ-

πνπ....β. Σελ επί ηε βάζεη ηνπ πξνδηαγξαθέληνο ζείνπ ζρεδίνπ πξαγκάησζηλ ηεο εμαγγειζείζεο ζείαο 

απνθάζεσο, έηη δε θαη ηνλ δηαθνξηζκφλ ηνπ αλζξψπνπ εηο άξζελ θαη ζήιπ. γ) Σελ ζείαλ επινγίαλ πξνο 

ηνλ νχησ δεκηνπξγεζέληα άλζξσπνλ θαη ηελ ππφ ηνπ Θενχ εγθαζίδξπζηλ απηνχ ελ ησ ήδε δεκηνπξγε-

ζέληη θφζκσ...» ζην:  Μπξαηζηψηε Νηθ., Ζ αλζξσπνινγία ηεο Παιαηάο Γηαζήθεο, Αζήλαη 1976, ζει. 

19. Οκνίσο θαη Λ.Β.Θ., ζη. 194. Πνιχ ελδηαθέξνπζα θαη ηεθκεξησκέλε επί ηνπ πξνθεηκέλνπ είλαη ε 

κειέηε ηνπ  αξρηκ. Ηεξεκία Φνχληα, Ζ ζενινγία ηνπ γάκνπ: αγηνγξαθηθή θαη παηεξηθή ζεκειίσζε, ύ-

λαμε η.87/2003 ζει. 24 εμ. Ο ζπγγξαθέαο θάλεη αλαδξνκή ζηε βηβιηθή ζενινγία ηνπ γάκνπ θαη δείρλεη 

κε νπζηαζηηθά επηρεηξήκαηα ηηο παξαραξάμεηο θαη παξαλνήζεηο ηνπ κπζηεξίνπ ηνπ γάκνπ απφ ηνπο 

πξψηνπο θηφιαο αηψλεο ηεο δσήο ηεο Δθθιεζίαο. Γηα ην ζέκα καο είλαη ελδηαθέξνλ ην ζεκείν πνπ επη-

ζεκαίλεη πσο κέζσ ησλ απνινγεηψλ ησλ πξψησλ αηψλσλ αιιά  θαί παηέξσλ ηεο εθθιεζίαο φπσο π.ρ. 

ν Κιήκεο ν Αιεμαλδξέαο, (ζει. 29) δηακνξθψζεθε έλα αξλεηηθφ θιίκα γηα ηε ζεκαζία ηνπ γάκνπ θαη 

γηα ηηο ζπδπγηθέο ζρέζεηο πνπ δελ απνθιείεηαη λα απνηέιεζε ην ππφβαζξν ηεο εζθαικέλεο «ζενινγίαο» 

ηνπ Δπζηαζίνπ θαη ησλ νπαδψλ ηνπ γηα ην γάκν. Φπζηθά, ζπέξκαηα ησλ απζηεξψλ  θαη αληηβηβιηθψλ 

απηψλ ζέζεσλ πνπ ζηε ζπλέρεηα ε Δθθιεζία θαηεδίθαζε, βξίζθνπκε αθφκα θαη ζήκεξα, φπσο άιισ-

ζηε θαη ν ίδηνο ν ζπγγξαθέαο (ζει. 24) παξαδέρεηαη.  
162

 ΄Οπσο  παξαηεξεί ν Μπξαηζηψηεο, κλ. έξγ. ζει 23, «ην ελ ηέιεη ηνπ ζηίρνπ ππάξρνλ άξζελ θαη ζή-

ιπ επνίεζελ απηνχο απνηειεί ηελ ζαθή πιένλ κλείαλ ηνπ δηαθνξηζκνχ ησλ θχισλ, ...καξηπξεί, πξνο 

ηνηο άιινηο, θαη πεξί ηνπ ζενζπζηάηνπ ζεζκνχ ηνπ γάκνπ θαη ηεο νηθνγελείαο σο ηνπ ππξήλνο ηεο αλ-

ζξσπίλεο θνηλσλίαο».  
163

 πξβι. Μπξαηζηψηε Νηθ., κλ. έξγ., ζει. 25 
164

 Γελ. 2,18 
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ίδηνο ν Θεφο ιέεη «OÙ kalÕn e•nai tÕn ¥nqrwpon mÒnon» θάλεη κηα ζπνπδαία (σο πξνο ηηο 

ζπλέπεηεο γηα ηνλ άλζξσπν) δηαπίζησζε ηελ νπνία δελ αθήλεη ρσξίο ηελ πξνζσπηθή 

ηνπ ζετθή δεκηνπξγηθή παξέκβαζε. ΄Οπσο κάιηζηα ζεκεηψλεη ν Μπξαηζηψηεο « νη σο 

άλσ ιφγνη ηνπ Θενχ, δη’ σλ αλαγλσξίδεηαη ε εθ ηεο απνπζίαο ηζαμίνπ ζπληξφθνπ κφ-

λσζηο ηνπ αλζξψπνπ, ζεσξεηένη (ζ.ζ.=πξέπεη λα ζεσξνχληαη)  σο νη ηδξπηηθνί ιφγνη 

ηνπ ζενζπζηάηνπ ζεζκνχ ηεο νηθνγελείαο θαη ηεο αλζξσπίλεο θνηλσλίαο θαζ’ φινπ, 

ηελ ζεκαζίαλ ηεο νπνίαο ζθηαγξαθνχλ, ππνδεινχληεο άκα θαη ηνλ ζθνπφλ  απηήο, 

η.έ. ηελ δηα ηεο αιιεινβνεζείαο  ησλ κειψλ απηήο επίηεπμηλ ηνπ ήδε ελ ησ πξνεγε-

ζέληη κέξεη εθηεζέληνο ζθνπνχ ηνπ αλζξψπνπ»
165

. 

 Ο Θεφο  φκσο θαηά ηελ ζπγθεθξηκέλε αθήγεζε ηεο Γέλεζεο δελ ζηακαηά ε-

θεί. Αθνχ δεκηνχξγεζε ηελ γπλαίθα  «½gagen aÙt¾n prÕj tÕn Adam»
166

 πξάμε πνπ εκ-

θαλίδεη «ηνχηνλ πξνζάγνληα, δίθελ λπκθαγσγνχ, ηελ γπλαίθα πξνο ηνλ άξηη αθππλη-

ζζέληα άλδξα, ελ ησ πξνζψπσ ηεο νπνίαο νχηνο επξίζθεη πιένλ ηνλ ηζφηηκνλ θαη ‘φ-

κνηνλ’ απηνχ ‘βνεζφλ’ θαη  απαξαίηεηνλ ζχληξνθνλ»
167

. 

 ηελ ζπλέρεηα ηεο δηήγεζεο ν Αδάκ εθθξάδεη ηελ πίζηε ηνπ πξνο ηνλ Θεφ αι-

ιά θαη ηελ απνδνρή ηνπ δεκηνπξγήκαηφο ηνπ θαζψο ζηξεθφκελνο  πξνο ηελ Δχα αλα-

γλσξίδεη φηη «Toàto nàn Ñstoàn ™k tîn Ñstšwn mou ka• s¦rx ™k tÁj sarkÒj mou», θξάζε ε 

νπνία γίλεηαη θαηαλνεηή σο αλαθεξφκελε «απνθιεηζηηθψο εηο ηνλ ζενζχζηαηνλ ζε-

ζκφλ ηνπ γάκνπ, θαζνξίδσλ ηελ ηε νπζίαλ θαη ηελ θαζ’ φινπ ζεκαζίαλ απηνχ»
168

. 

 Ζ κειέηε ηεο Παιαηάο Γηαζήθεο  θαη ηεο ηζηνξίαο ηεο δεκηνπξγίαο ησλ πξσ-

ηνπιάζησλ, ζα έπξεπε επίζεο λα είρε δηδάμεη ζηνπο νπαδνχο ηνπ Δπζηαζίνπ, φηη ε 

κλεκεηψδεο θξάζε «›neken toÚtou katale…yei ¥nqrwpoj tÕn patšra aÙtoà ka• t¾n mhtšra 

aÙtoà ka• proskollhq»setai prÕj t¾n guna‹ka aÙtoà »
169

 έρεη ζπνπδαία ζεκαζία θαη α-

πνηειεί ηνλ αθξνγσληαίν ιίζν πάλσ ζηνλ νπνίν ε Δθθιεζία ησλ πξψησλ αηψλσλ 

ζηήξηδε, φπσο ζηεξίδεη θαη ζήκεξα, ηελ δηδαζθαιία ηεο πεξί γάκνπ. Δηδηθά δε ην ζπ-

γθεθξηκέλν ρσξίν, επαλαιακβαλφκελν απφ ηνλ ίδην ηνλ Υξηζηφ
170

, θαζίζηαην ηφζν 

ηζρπξφ επηρείξεκα πεξί ηεο ηεξφηεηνο θαη ηεο απνδνρήο ηνπ γάκνπ εθ κέξνπο  ηνπ 

Υξηζηνχ, ψζηε θάζε άιιε παξάζεζε λα θαίλεηαη άζθνπε. Σαπηνρξφλσο φκσο εμέζεηε 

θαη ηνπο Δπζηαζηαλνχο, νη νπνίνη ζηνλ νιηζζεξφ δξφκν ηνπο έδεηρλαλ λα κε γλσξί-

δνπλ ή λα κε θαηαλννχλ βαζηθέο, ζηνηρεηψδεηο θαη απηνλφεηεο αιήζεηεο. 
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 Μπξαηζηψηε Νηθ.,κλ. έξγ. ζει. 34 
166

 Γελ. 2,22 
167

 Μπξαηζηψηε Νηθ., κλ. έξγ. ζει. 37 
168

 Μπξαηζηψηε Νηθ., κλ.έξγ. ζει. 38 
169

 Γελ. 2,24 
170

 πξβι. Μπξαηζηψηε Νηθ., κλ. έξγ. ζει. 38-39, Μθ. 10,7-9 
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 ην ίδην βηβιίν ηεο Γελέζεσο, ζαθήο θαη απνθαιππηηθφο ν ηεξφο  ζπγγξαθέαο 

αλαθέξεη φιν ην ηζηνξηθφ ηνπ γάκνπ ηνπ Ηζαάθ, αιιά ην θπξηφηεξν, εθθξάδεη ηελ βα-

ζηά πεπνίζεζε φισλ ησλ βηβιηθψλ πξνζψπσλ θαη ηελ ππ’ απηψλ θαηαλφεζε ηνπ δε-

ζκνχ ηνπ γάκνπ θαηά ηελ επνρή ηεο Π.Γ., φηη «aÛth ¹ gun», ¿n ¹to…masen kÚrioj tù 

˜autoà qer£ponti 'Isa£k »
171

. Ζ καξηπξία απηή δείρλεη 

Α. ηελ δηαδεδνκέλε πίζηε ηεο Δθθιεζίαο θαη  

Β. θπξίσο ζηελ πξψηε πεξίνδν, πνπ ε κειέηε θαη ε ρξήζε ησλ βηβιηθψλ θεηκέλσλ 

ήηαλ επξχηεξε  απφ φηη ζήκεξα -θαη θπξίσο απφ ηνπο θιεξηθνχο ειιείςεη άιισλ εξ-

κελεπηηθψλ έξγσλ- πσο νη Δπζηαζηαλνί κάιινλ ζθνπίκσο δηέζηξεθαλ ηελ αιήζεηα. 

Απνδεηθλχεη δε θαη κε άκεζν ηξφπν απηφ πνπ θαη ζήκεξα πεξηέρεηαη ζηελ επρή ηνπ 

κπζηεξίνπ ηνπ γάκνπ θαηά ηελ άξκνζε ησλ ζπδχγσλ φηη «παξά νπ (ηνπ Κπξίνπ, 

δει.) αξκφδεηαη αλδξί γπλή»
172

. 

 

 

Η.ΗΗ. Ζ Καηλή Γηαζήθε γηα ηνλ γάκν. 

 Θα κπνξνχζε θάπνηνο λα ππνζηεξίμεη φηη νη Δπζηαζηαλνί έβξηζθαλ βάζε ζηηο 

ελαληίνλ ηνπ γάκνπ δηδαζθαιίεο ηνπο ζηα ιφγηα ησλ απνζηφισλ θαη ζπγθεθξηκέλα 

ζηνλ ππφ ηνπ Μαηζαίνπ παξαηηζέκελν δηάινγν ζρεηηθά κε ηνχο ιφγνπο δηαδπγίνπ 

(Μη.19,1-10). Δθεί ν Κχξηνο ιέγνληαο φηη ν Μσυζήο επέηξεςε γηα ηελ ζθιεξνθαξδία 

ησλ αλζξψπσλ λα ρσξίδεη θάπνηνο ηελ γπλαίθα ηνπ, επηιέγεη ηελ γλσζηή θξάζε φηη ν 

ίδηνο σο κφλν ιφγν απνπνκπήο ζεσξεί ηελ πνξλείαλ. Σφηε νη καζεηέο ηνπ ιέλε φηη «E„ 

oÛtwj ™st•n ¹ a„t…a toà ¢nqrèpou met¦ tÁj gunaikÒj, oÙ sumfšrei gamÁsai»
173

. Ζ θξάζε 

φκσο απηή δελ κπνξεί λα ζηεξίμεη επηρεηξεκαηνινγία ελαληίνλ ηνπ γάκνπ, δηφηη είλαη 

παζηθαλέο ην λφεκά ηεο. Μπξνζηά ζηελ εθαξκνδφκελε εχθνιε απνπνκπή ηεο ζπδχ-

γνπ θαη ηελ πιενλεθηηθή ζέζε ηνπ άλδξα ν νπνίνο κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεί πνηθί-

ιεο κεζφδνπο γη’ απηήλ ηελ απνπνκπή, ν Υξηζηφο ιέγεη πσο κφλν γηα ιφγνπο πνξλείαο 

ζα κπνξνχζε θάπνηνο λα δψζεη ζηελ ζχδπγφ ηνπ απνζηάζην
174

. Οπφηε νη καζεηέο 

θέξλνληαο αθφκα ηνλ παιαηφ θφζκν θαη άλζξσπν κέζα ηνπο, θάλνπλ απιψο ηελ δηα-

πίζησζε πσο αλ έηζη έρεη ην πξάγκα πιένλ δελ εμππεξεηεί ζε ηίπνηα ν γάκνο θαη ε 

                                                 
171

 Γελ.24,44 
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 Μηθξόλ Δπρνιόγηνλ, εθδ. Απνζη. Γηαθνλίαο, Αζήλαη 1981, ζει. 103 
173

 Μη. 19,11 
174

 Μη. 5,31 
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ζπκβίσζε κε κία γπλαίθα πνπ κε θαλέλα ηξφπν δελ κπνξείο λα εθδηψμεηο
175

. Σν ρσξίν 

απηφ δελ πξνζθέξεηαη γηα εξκελεία θαηά ηνπ γάκνπ θαη απηφ θαίλεηαη άιισζηε απφ 

ηελ, ελ ζπλερεία ηεο αλσηέξσ απφςεσο ησλ καζεηψλ,  ηνπνζέηεζε ηνπ Κπξίνπ. Σνλί-

δεη ηελ ζεκαζία ηνπ γάκνπ, ιέγνληαο φηη ν δξφκνο ηεο αγακίαο θαη ηεο αζθήζεσο εί-

λαη δψξν ηνπ Θενχ θαη εθηφο απφ εθείλνπο πνπ έρνπλ απηή ηε δσξεά απεπζείαο απφ 

ηνλ Θεφ, ηελ απνθηνχλ θαη θάπνηνη ιίγνη (=ηηλέο) κε ην λα θαζηζηνχλ ηνλ εαπηφ ηνπο 

«επλνχρν» κε ζθνπφ λα θαηαθηήζνπλ δηα ηνπ ηξφπνπ απηνχ ηελ Βαζηιεία ησλ νπξα-

λψλ
176

. Γελ ζα επεθηαζνχκε ζε αλάιπζε επί ηνπ πξνθεηκέλνπ, αιιά ζα ππνγξακκί-

ζνπκε ην γεγνλφο πσο απηή ε αιήζεηα ε νπνία απνηειεί ηνλ αθξνγσληαίν ιίζν  ηεο 

δηδαζθαιίαο ηεο Δθθιεζίαο γηα ηνλ γάκν θαη ηελ αγακία δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο 

άγλσζηε ζηνπο Δπζηαζηαλνχο. Καηά ζπλέπεηα θαη ζην ζεκείν απηφ έδηλαλ αθνξκή 

ζηελ ζχλνδν λα ζθεθηεί πεξί ησλ θηλήηξσλ ηνπο θαη φηη απηά δελ πξνέξρνληαλ απφ 

άγλνηα ζε ακθηιεγφκελεο (ή φπσο ζήκεξα ζα ιέγακε «ζενινγνχκελεο») ή κε ζαθψο 

δηαηππσκέλεο δηδαζθαιίεο ηεο Δθθιεζίαο, αιιά ζε εζειεκέλεο παξεξκελείεο ηεο 

Δπαγγειηθήο δηδαζθαιίαο. 

 Αληηζέησο φκσο, ν ίδηνο ν Υξηζηφο θαη’ αξρήλ θαη έπεηηα νη απφζηνινη, κε 

ιφγνπο ή πεξηζηαηηθά ζαθψο δηαηππσκέλα ζηελ Κ.Γ., έδηλαλ ην κέηξν ηεο εθηηκήζε-

σο ηνπ γάκνπ θαη ηεο ζεκαζίαο ηνπ ζηελ δσή ησλ αλζξψπσλ θαη θπξίσο κεηά ηελ 

ίδξπζε ηεο Δθθιεζίαο ησλ πηζηψλ.  

 ΄Δηζη πξψηα απ’ φια ζηελ Κ.Γ. έρνπκε ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ γάκνπ κεηά 

ηελ έθπησζή ηνπ ιφγσ ηνπ πξνπαηνξηθνχ ακαξηήκαηνο:  

α. ηελ «επί ηνπ φξνπο νκηιία»
177

, ν Υξηζηφο αλαθέξεηαη κε ζαθή ηξφπν ζηηο ζρέζεηο 

ηνπ αλδξνγχλνπ θαη κάιηζηα  ζηελεχεη ηα πεξηζψξηα απνπνκπήο ζπδχγνπ πνπ φπσο 

θαη παξαπάλσ αλαθέξζεθε ήζαλ πνιχ ραιαξά θαη πνπ ζπληεινχζαλ  ζην λα κπνξεί ν 

άλδξαο κε επθνιία λα απνπέκπεη ηελ ζχδπγφ ηνπ (παξά ηελ ζεσξεηηθή δπζθνιία ηνπ 

λφκνπ
178

). Ζ λέα ζέζε θαη εδψ αλέρεηαη σο ιφγν ρσξηζκνχ-δηαδπγίνπ-απνπνκπήο ηελ 
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 Αλαιπηηθά, αιιά a posteriori θαη φρη κε άκεζν ελδηαθέξνλ γηα ην ζέκα καο ε εξκελεία ζην: Παλ. 

Σξεκπέια, Τπόκλεκα εηο ην θαηά Μαηζαίνλ Δπαγγέιηνλ, εθδ. σηήξ, Αζήλα 1979
3
 , ζει. 247 

176
 Μη. 19,12. Να ζεκεησζεί ζην ζεκείν απηφ, φηη νη Γλσζηηθνί πίζηεπαλ πσο ν ζθνπφο ηεο παξνπζίαο 

ηνπ Υξηζηνχ ζηε γή ήηαλ,- φπσο παξαηεξεί ν η. Φσηίνπ, Ο γάκνο σο κπζηήξην αγάπεο θαηά ηελ Κ. 

Γηαζήθε, εθδ. Αξκφο, Αζήλα 1994, ζει. 76- «ην θήξπγκα  ηεο απφιπηεο θαη θαζνιηθήο εγθξάηεηαο. 

΄Οζνη ήζειαλ λα αλαζηεζνχλ φθεηιαλ λα απέρνπλ γακηθψλ ζρέζεσλ». 
177

 Μη. 5,27 εμ. 
178

 πξβι. ΛΒΘ, ζη. 196 εμ., Οηθνλφκνπ Ζι., Παξαδόζεηο αξραηνινγίαο ηεο Παιαηζηίλεο θαη βηβιηθήο 

ζεζκνινγίαο, Αζήλαη 1952, ζει. 311, φπνπ θαη πεξηπηψζεηο δηαδεπθηεξίσλ εγγξάθσλ πνπ δείρλνπλ ην 

πλεχκα ηεο επνρήο, Νηάληει Ρφπο, Ζ θαζεκεξηλή δσή ζηελ Παιαηζηίλε ζηνπο ρξόλνπο ηνπ Ηεζνύ, Αζήλα 

1988, εθδ. Παπαδήκα, ζει. 197 εμ.  
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πνξλεία
179

. Δίλαη επίζεο γλσζηφ πσο ε παξέκβαζε ηνπ Υξηζηνχ ήηαλ απνθαζηζηηθή 

θαη ηαπηφρξνλα λεσηεξηθή γηα ηελ επνρή, θνκίδνληαο ηελ ζέζε γηα ην αδηάιπην ηνπ 

γάκνπ, ζε κηα θνηλσλία πνπ ζεσξνχζε ην δηαδχγην κηα απινπζηεπκέλε δηαδηθαζία
180

.  

Οη Δπζηαζηαλνί πξνζπεξλνχζαλ απηήλ ηελ μεθάζαξε ηνπνζέηεζε ηνπ Υξηζηνχ ν ν-

πνίνο αλ είρε έλζηαζε ή επηθχιαμε ζην δήηεκα ηνπ γάκνπ θαη ηεο ζπδπγίαο, ζα ηελ 

εμέθξαδε θαη ζην ζεκείν απηφ ή ζα δηαηχπσλε ηελ αλνρή ηνπ ζε ρσξηζκνχο ζπδχγσλ 

νη νπνίνη ζα νθείινληαλ ζε ιφγνπο «επζεβείαο». 

β. Ζ δηαβεβαίσζε ηνπ Υξηζηνχ γηα ηελ απφ κέξνπο ηνπ Θενχ απφιπηε επινγία θαη 

γηα ην αδηάιπην ηνπ γάκνπ ζηελ απάληεζή ηνπ ζηνπο πεηξάδνληεο Φαξηζαίνπο
181

 πνπ 

ηνλ ξψηεζαλ αλ επηηξέπεηαη λα ρσξίδεη θάπνηνο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ηελ γπλαίθα 

ηνπ. Δπίζεο κε ηελ απάληεζή ηνπ   

i. πξαγκαηνπνηεί κηα επζχλνπηε ζενινγηθή δηδαζθαιία πεξί γάκνπ αλαθεξφκε-

λνο ζηελ ππφ ηνπ Γεκηνπξγνχ δεκηνπξγία ησλ δχν θχισλ, 

ii. ππελζπκίδεη ηελ βηβιηθή ηζηνξία  θαη ηελ ζθιεξνθαξδία ησλ αλζξψπσλ  πνπ 

γηλφηαλ αηηία πνιιψλ δηαδπγίσλ, 

iii. πξνθξίλεη σο άκεζε ιχζε ηελ εθ κέξνπο φισλ  ζπκβνιή ζηελ ζηεξέσζε ηνπ 

νηθνγελεηαθνχ δεζκνχ, ιέγνληαο φηη απηφ πνπ έρεη ελσζεί (=ζπδεπρζεί) απφ 

ηνλ Θεφ «άλζξσπνο κε ρσξηδέησ», 

iv. επαλέξρεηαη ζηελ δηδαζθαιία ηνπ πνπ αλέρεηαη σο κφλν ιφγν δηαδπγίνπ ηελ 

πνξλεία, 

v. επηζείεη ζε θάζε ελάληηα πεξίπησζε ρσξηζκνχ ηελ ππαγσγή ζην ακάξηεκα ηεο 

κνηρείαο θαη ηελ εζηθή απηνπξγία ηνπ ζπδχγνπ γηα ηελ κνηρεία ηεο ζπδχγνπ
182

. 

γ.  Ο Ηεζνχο νξηνζεηεί ηελ ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ γάκνπ θαη ηελ εγθφζκηα ζεκαζία 

ηνπ απαληψληαο πάιη ζε πεηξάδνληεο, ζ’ απηήλ ηελ πεξίπησζε αδδνπθαίνπο. Οη 

αδδνπθαίνη δελ δέρνληαλ ηελ αλάζηαζε ησλ λεθξψλ
183

, θαη ηνπ ππνβάιινπλ ην εξψ-

ηεκα ην ζρεηηθφ κε ηελ ζχδπγν ηνπ έρνληνο άιινπο έμη αδειθνχο. Καηαιήγνπλ δε ζην 
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 «εξξέζε δε∙ νο αλ απνιχζε ηελ γπλαίθα δφησ απηή απνζηάζηνλ. Δγψ δε ιέγσ πκίλ φηη νο αλ απνιχ-

ζε ηελ γπλαίθα απηνχ παξεθηφο ιφγνπ πνξλείαο, πνηεί απηήλ κνηράζζαη..» Μη. 5,31-32 
180

 Με ηηο έλλνηεο απηέο ραξαθηεξίδεη ηελ φιε δηαδηθαζία γηα ην δηαδχγην ν Βαγηαλφο, ηνλίδνληαο επη-

πιένλ πσο «ν θαλφλαο απηφο (πεξί ηνπ αδηαιχηνπ ηνπ γάκνπ) είρε απηφρξεκα επαλαζηαηηθφ ραξαθηή-

ξα. Καη απηφ γηαηί ην δηαδχγην ζηα πξνρξηζηηαληθά δηθαητθά πξάγκαηα ήηαλ έλαο θαζηεξσκέλνο απινπ-

ζηεπκέλνο, ζα ιέγακε ζεζκφο, αδηάθνξν αλ πξνβιεπφληνπζαλ γη’ απηφ θάπνηνη φξνη θαη πξνυπνζέ-

ζεηο», Βαγηαλνχ Γ., Ο Γάκνο, Αζήλα 2001, ζει. 44 
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 Μη. 19, 1 εμ. θαη Λθ.,16,18 εμ. 
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 Δίλαη ζεκαληηθφ φηη απηή αθξηβψο ε επηρεηξεκαηνινγία πνπ απνηειεί θαη ηελ ηζηνξηθή δηθαίσζε 
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183

 Μη. 22,23 
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εξψηεκα-πξφθιεζε πξνο ηνλ Ηεζνχ, ζε πνηνλ ζα αλήθεη απηή ε γπλαίθα κεηά ηελ α-

λάζηαζε, ε νπνία ζχκθσλα κε ην ζελάξην πνπ παξνπζίαδαλ θαη ζχκθσλα πάληα κε 

ηα εληειιφκελα ηνπ Μσζατθνχ λφκνπ, θαηά ηελ επίγεην δσή ηεο, ε γπλαίθα ιφγσ ηεο 

αηεθλίαο θαη ηνπ δηαδνρηθνχ ζαλάηνπ ησλ επηά, ρξεκάηηζε ζχδπγνο φισλ. ηελ απά-

ληεζε ηνπ Υξηζηνχ «™n g¦r tÍ ¢nast£sei oÜte gamoàsin oÜte gam…zontai, ¢ll' æj 

¥ggeloi ™n tù oÙranù e„sin» δηαβιέπεη θαλείο εχθνια ηελ δηάθξηζε κεηαμχ ηεο επί-

γεηαο δσήο θαη ησλ ελ απηή θαη ησλ θαηά ηελ αλάζηαζε, αθνχ φπσο ιέγεη ν Υξηζηφο, 

ε εηδνπνηφο δηαθνξά είλαη ζην φηη ηφηε ζα είλαη σο άγγεινη ελ νπξαλψ θαη φηη ηφηε δελ 

ζα έρνπλ λφεκα ηα ηνπ γάκνπ θαη ησλ ζρεηηθψλ κε απηφλ. 

δ.  Ο Ηεζνχο ηνλίδεη ηελ ηεξφηεηα ηνπ γάκνπ κε ηελ παξνπζία Σνπ ζηνλ γάκν ζηελ 

Καλά, θαη κε ηελ επηηέιεζε ηνπ ζαχκαηνο, πξψηνπ ζηελ ζεηξά θαηά ηελ θαηαγξαθή 

ηνπ επαγγειίνπ ηνπ Ησάλλε, δείρλνληαο φηη θάζε άιιν παξά ερζξφο ή ελάληηνο ηνπ 

γάκνπ θαη ηεο ζρέζεο άλδξα- γπλαίθαο ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί.  Βεβαίσο,  ζην ζέκα 

απηφ ζα κπνξνχζε θαλείο λα παξαζέζεη πιεζψξα θεηκέλσλ ησλ παηέξσλ ηεο Δθθιε-

ζίαο θαη ησλ εξκελεπηψλ γηα ηελ ζεκαζία θαη ηελ βαξχηεηα ηνπ πεξηζηαηηθνχ, ηνπ λα 

παξαζηεί δειαδή ν Θεφο ζην γάκν λα επινγήζεη θαη λα ζαπκαηνπξγήζεη
184

. Απηφ 

φκσο ζα ήηαλ παξαθηλδπλεπκέλν, θαζψο ζα ήηαλ ηζρπξφ αληεπηρείξεκα γηα ηελ ζέζε 

ησλ Δπζηαζηαλψλ ην φηη ηα εξκελεπηηθά έξγα-ππνκλήκαηα ησλ κεγάισλ παηέξσλ δελ 

είραλ αθφκα γξαθηεί. Παξ’ φια απηά, ηνπιάρηζηνλ ν Δπζηάζηνο δελ πξέπεη λα α-

γλννχζε ηελ  εξκελεία ηνπ Χξηγέλε, ν νπνίνο ήηαλ θεκηζκέλνο δάζθαινο θαη ζπγ-

γξαθεχο θαη είρε ζρεδφλ κηζφ αηψλα πξηλ ηελ γέλλεζε ηνπ Δπζηαζίνπ εθκεηξήζεη ην 

δήλ  (+254)
185

. Ο Χξηγέλεο είρε κεηαμχ ησλ πνιιψλ ζπγγξαθψλ ηνπ απαληήζεη κε 

ηξφπν θαηεγνξεκαηηθφ γηα ην ηη ζήκαηλε ε παξνπζία ηνπ Ηεζνχ ζηνλ γάκν. Λέεη ινη-

πφλ ν Χξηγέλεο  «Ka• g¦r poiht¾j ín Ð 'Ihsoàj toà ¢ndrÕj ka• tÁj gunaikÕj oÙ paraite‹tai 

klhqÁnai ™n g£mJ, aÙtÕj ín Ð met¦ tÕ pl£sai t¾n EÜan ¢gagën aÙt¾n prÕj tÕn 'Ad£m . diÕ ka• 

™n eÙaggel…J per• tÁj sunÒdou lšgei · ‘ „A Ð qeÕj sunšzeuxen ¥nqrwpoj m¾ cwrizštw .́ 

™ntrepšsqwsan to…nun oƒ tÕn g£mon ¢qetoàntej aƒretiko…, 'Ihsoà e„j g£mon kaloumšnou ka• tÁj 

mhtrÕj aÙtoà oÜshj ™ke‹. ™legktšon d� ka• Manica…ouj lšgontaj m¾ e�nai t¾n Mar…an 'Ihsoà 

mhtšra, toà eÙaggelistoà marturoàntoj Óti 'Ihsoàj mhtšra e�cen» 
186

. ́ Δηζη ινηπφλ, νη Δπζηα-

ζηαλνί φθεηιαλ λα γλσξίδνπλ ηελ ζηνηρεηψδε δηδαζθαιία ηεο Δθθιεζίαο γηα ην πψο 
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 δεο ζρεηηθά Καξαθφιε Υξ., Ζ ζενινγηθή ζεκαζία ησλ ζαπκάησλ ζην θαηά Ησάλλελ επαγγέιην, εθδ. 
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εξκελεχεη ην κεγάιν γεγνλφο ηνπ γάκνπ κέζα απφ ηελ εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε ηνπ 

ζαχκαηνο ζηελ Καλά θαη ηεο παξνπζίαο ηνπ Υξηζηνχ ζ’ απηφ.  

ε. Μηα ζεηξά ζπνπδαίσλ βηβιηθψλ πεξηθνπψλ, ζηα ηξία ζπλνπηηθά φπσο απνθαινχ-

ληαη ζήκεξα επαγγέιηα, πεξηέρνπλ ζαθείο λχμεηο γηα ην πφζν ν ίδηνο ν Ηεζνχο ζεβφηαλ 

ηνλ γάκν, θαη πφζν έδηλε ζεκαζία ζηελ έλσζε άλδξα θαη γπλαίθαο. Σα θείκελα απηά 

είλαη ηέηνηαο πθήο πνπ δελ επηδέρνληαη δηθαηνινγίεο γηα απξνζεμία θαηά ηε αλάγλσζε 

ή δηαθνξεηηθή εξκελεία εθ κέξνπο ησλ Δπζηαζηαλψλ. ηα θείκελα απηά ν Ηεζνχο πα-

ξνκνηάδεη ηελ δφμα Σνπ σο αληίζηνηρε κε ηελ ραξά ησλ θαιεζκέλσλ ζε γάκν, θαη πα-

ξνπζηάδεη ηνλ εαπηφ Σνπ σο ηνλ Νπκθίν, ε παξνπζία ηνπ νπνίνπ αίξεη φιεο ηηο απα-

γνξεχζεηο θαη ηηο ζιίςεηο 
187

. Αλ ν Ηεζνχο είρε έζησ θαη ηελ παξακηθξή επηθχιαμε γηα 

ηνλ γάκν, ηφηε θαλείο δελ κπνξεί λα ππνζηεξίμεη φηη ζα ηνλ επηθαιείην ζαλ επηρείξε-

κα γηα λα δηθαηνινγήζεη ηνπο καζεηέο ηνπ επεηδή δελ λεζηεχνπλ. 

ζη. ην εηθνζηφ δεχηεξν θεθ. ηνπ θαηά Μαηζαίνλ επαγγειίνπ, ν ίδηνο ν Υξηζηφο δη-

δάζθεη παξαβνιηθψο, παξνκνηάδνληαο ηελ Βαζηιεία ηνπ Θενχ κε γακήιην δείπλν πηνχ 

βαζηιέσο. Πνην ζεκαληηθφηεξν επηρείξεκα ζα έπξεπε λα έρνπλ πξν νθζαικψλ νη Δπ-

ζηαζηαλνί γηα λα θαηαλνήζνπλ ηελ ζεκαζία πνπ έδηλε ν Υξηζηφο ζηνλ γάκν θαη φηη 

δελ κπνξνχζαλ λα ζηέθνληαη έλαληί ηνπ απαμησηηθά; 

δ. Οκνίσο, δελ είλαη άλεπ ζεκαζίαο ην φηη εηο ηελ παξαβνιή ησλ δέθα παξζέλσλ
188

, 

απηφ πνπ θπξηαξρεί σο βαζηθφ κνηίβν θαη ζέκα ηεο δηήγεζεο είλαη ην φιν ηειεηνπξγη-

θφ θαη ε αιιεγνξία ηνπ λπκθίνπ ηνπ γάκνπ κε ηνλ Υξηζηφ, ζηελ νπνία πάιη επηιέ-

ρηεθε λα δνζεί σο παξάδεηγκα εηθφλα αλζξσπίλνπ γάκνπ, θαη κάιηζηα θπξηνιεθηηθά 

θαηά ηα Ηνπδατθά έζηκα ψζηε λα είλαη νηθείεο νη αλαθνξέο. Πψο ινηπφλ άλζξσπνη πνπ 

ηζρπξίδνληαλ φηη ελδηαθέξνληαλ γηα ηελ ηήξεζε ηνπ ζείνπ ζειήκαηνο παξέβιεπαλ 

ηέηνηα πεξηζηαηηθά; 

 Δθηφο φκσο απφ ηηο αλαθνξέο ζηα Δπαγγέιηα, πιεζψξα θεηκέλσλ απφ ηηο επη-

ζηνιέο  θαη ηελ δηδαζθαιία ησλ απνζηφισλ έδεηρλαλ ζηνπο πηζηνχο ησλ πξψησλ αηψ-

λσλ ηνπ ρξηζηηαληζκνχ, ηελ ζπνπδαία ζεκαζία ηνπ γάκνπ θαη ηνλ ζενζχζηαην ραξα-

θηήξα ηνπ.  

 

Η.ΗΗΗ Ζ ζέζε-δηδαζθαιία ηνπ απ. Παχινπ. 

 Δίλαη αιεζέο φηη ν Παχινο θηλείηαη κεηαμχ γάκνπ θαη παξζελίαο θαη θαηά πε-

ξίπησζε ησλ παξαιεπηψλ ησλ επηζηνιψλ ηνπ, θαη κε βάζε ηελ γλψζε ηεο ζπγθεθξη-
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 Μη. 9,15, Μθ. 2,19,20, Λθ. 5,32 
188

 Μη. 25,1-13 
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κέλεο πεξηπηψζεσο, αζθεί απνζηνιηθφ- πνηκαληηθφ έξγν. Απφ ηελ άιιε πιεπξά φκσο 

ν Παχινο, απηφ ην δηπνιηθφ ζρήκα ην θαζηζηά πιήξσο ζαθέο φηαλ ζεσξεί πσο γηα ηηο 

ηξέρνπζεο (ηεο επνρήο ηνπ δειαδή) ζπλζήθεο, ν θάζε πηζηφο κπνξεί λα θάλεη ηελ επη-

ινγή ηνπ θαη πξνηείλεη ηελ ζχλαςε γάκνπ ελ Υξηζηψ, φπσο ην δηαηππψλεη ζηελ πξνο 

Δθεζίνπο επηζηνιή ηνπ. 

 Αλαιπηηθφηεξα ν Παχινο, εμέθξαζε ηελ ζενινγία ηνπ γηα ηνλ γάκν: 

α. ηελ πξψηε επηζηνιή πξνο ηνπο Κνξηλζίνπο ζην έβδνκν θεθάιαην φπνπ θάλεη κηα 

γεληθή αλαθνξά γηα ηελ θαηάζηαζε ησλ ζπδχγσλ θαη ηνλ ηξφπν δσήο ηνπο. Αθνχ θα-

ηαξρήλ πξνηείλεη ην κνληέιν ηεο αγακίαο, θαηαιαβαίλεη φηη ε πιεηνλφηεηα ζα αθν-

ινπζήζεη ή αθνινπζεί ήδε ηνλ άιιν δξφκν ηνπ γάκνπ θαη ιέγεη «to‹j d� gegamhkÒsin 

paraggšllw, oÙk ™gë ¢ll¦ Ð kÚrioj, guna‹ka ¢pÕ ¢ndrÕj m¾ cwrisqÁnai »
189

. Καη ιίγν πην 

πξηλ έρεη εθθξάζεη ην ιφγν γηα ηνλ νπνίν θαηά ηε γλψκε ηνπ πξέπεη νη άλζξσπνη λα 

αθνινπζνχλ ηελ νδφ ηνπ γάκνπ, γξάθνληαο ζε κηα εππαζή ιφγσ εζηθψλ παξεθηξν-

πψλ πεξηνρή. Ληηά ην νξίδεη ιέγνληαο «di¦ d� t¦j porne…aj ›kastoj t¾n ˜autoà guna‹ka 

™cštw, ka• ˜k£sth tÕn ‡dion ¥ndra ™cštw»
190

. 

 ην ίδην θεθάιαην ν Παχινο, ζηνπο ζη. 25-40, αλαθέξεηαη θαη ζην ζέκα γά-

κνο-παξζελία, απφ ην νπνίν έλαο πηζηφο ηεο επνρήο κπνξνχζε  λα  ζπκπεξάλεη φηη 

πξάγκαηη ε παξζελία είλαη «θξείζζσλ» νδφο έλαληη ηνπ γάκνπ. ΄Οπνηνο φκσο έρεη 

λπκθεπηεί λα θνηηάμεη λα παξακείλεη ζηελ θαηάζηαζε πνπ βξίζθεηαη (ζη.29). Παξά ην 

γεγνλφο δε φηη ζην ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην ε ζθέςε ηνπ Παχινπ θπξηαξρείηαη απφ 

ηελ έλλνηα ηνπ ζπλεζηαικέλνπ θαηξνχ
191

 θαη ινγηθά δελ ππάξρεη ρξφλνο γηα γάκνπο 

θ.η.φ., εληνχηνηο, κπξνζηά ζηνλ θίλδπλν λα αζρεκνλεί θάπνηνο ή λα πηέδεηαη απφ ηελ 

θχζε ηνπ, πξνηηκφηεξν είλαη λα λπκθεχεηαη
192

. 

 Δμίζνπ ζεκαληηθή είλαη ε δηαηχπσζή ηνπ φηη ε επηινγή απηνχ ηνπ ηξφπνπ 

δσήο είλαη ράξηζκα πξνεξρφκελν απφ ηνλ Θεφ. Καηά ζπλέπεηα, δελ επηιέγεη θαζέλαο 

θαηά βνχιεζε, νχηε κπνξεί λα επηβάιιεη ζε θάπνηνλ άιινλ άπνςε, ή φπσο ζπλέβε κε 

ηνπο Δπζηαζηαλνχο ην ράξηζκα απηφ λα ιεηηνπξγεί νκαδηθά, δηφηη θαηά ηνλ Παχιν ν 

θαζέλαο «ίδηνλ ράξηζκα έρεη»
193

. Απηφ ζέηεη ηνλ θάζε πηζηφ κπξνζηά ζηελ πξνζσπη-
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θαη ηνλίδεη ηελ εξκελεπηηθή νδφ θαηαλφεζεο πνπ πξέπεη λα αθνινπζεζεί γηα ηελ εμνκάιπλζε ηνπ λνή-

καηνο ηνπ θεηκέλνπ.  
192

 Α΄Κνξ. 7,36 
193

 Α΄Κνξ. 7,7 
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θή ηνπ επζχλε ηφζν γηα φ,ηη αθνξά ην άηνκφ ηνπ, φζν θαη ζπιινγηθά γηα φ,ηη άθνξά 

ηελ εθθιεζηαζηηθή θνηλφηεηα ζηελ νπνία αλήθεη. 

 Οη Δπζηαζηαλνί έπξεπε λα είραλ δηδαρηεί θαη απφ ηελ δηδαζθαιία ηνπ Παχινπ 

γηα ηνπο/ηηο απίζηνπο/εο ζπδχγνπο. Ζ ζέζε απηή έδεηρλε πφζν βαζηά πεπεηζκέλνο ήηαλ 

ν απφζηνινο γηα ηελ ζεκαζία ηνπ γάκνπ, ψζηε λα ιέεη πσο θνληά ζε πηζηφ-πηζηή ζχ-

δπγν αγηάδεηαη θαη ν άιινο
194

. Οχηε ππνςία γηα ιχζε γάκνπ, ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη 

ζηελ εθηέιεζε ησλ ζξεζθεπηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ. Αληίζεηα, ηελ πξσηνβνπιία ηελ 

αθήλεη ζην κε πηζηφ κέινο, αθήλνληαο λα ελλνεζεί φηη φπνηνο δεη καθξηά απφ ηνλ 

Θεφ, δηθαηνινγείηαη λα δεηά θάηη ηέηνην
195

. Ο ρξηζηηαλφο φκσο δελ επηηξέπεηαη λα ην 

δεηεί. Καη ην δειψλεη απηφ ιέγνληαο: «dšdesai gunaik…; m¾ z»tei lÚsin». Καη βέβαηα, 

παξακέλνληαο ζην φξακα ηεο παξζελίαο θαηαιήγεη: «lšlusai ¢pÕ gunaikÒj; m¾ z»tei 

guna‹ka»
196

. 

 Απφ νπνηαδήπνηε πιεπξά θαη αλ δεη θαλείο ην ζέκα, νη Δπζηαζηαλνί κέλνπλ 

εθηεζεηκέλνη γηα ηελ άγλνηά ηνπο ζηηο άκεζεο καξηπξίεο ηεο Αγίαο Γξαθήο θαη ηεο 

απνζηνιηθήο δηδαρήο. ην ζπγθεθξηκέλν πνιχ ζεκαληηθφ θείκελν, φιεο νη δηαηππψ-

ζεηο νδεγνχλ πξνο απνδνρή ηνπ γάκνπ, δίλνληαο φια ηα «δηθαηνινγεηηθά» γηα απηφλ  

θαη κε ηελ ζθέςε ηνπ Παχινπ απνηξέπνληαη φζνη ζα επηζπκνχζαλ δεισηηθέο αθξφηε-

ηεο. Σνχην πξνθχπηεη θαη απφ ηνλ ζη. 9, φπνπ επαλέξρεηαη ιέγνληαο πσο φζνη έρνπλ 

ηελ αίζζεζε πσο δελ ζα αληέμνπλ λα αθνινπζήζνπλ ηελ παξζεληθή νδφ αο λπκθεπ-

ηνχλ: «e„ d• oÙk ™gkrateÚontai gamhs£twsan» θαη απφ ηελ ζην ζη.28 δηαπίζησζή ηνπ, 

σο νηνλεί  ζπκπέξαζκα  θαη επηηνκή ησλ ζθέςεψλ ηνπ ζην θεθάιαην απηφ: «™¦n d� ka• 

g»mVj, oÙc ¼martej· ka• ™¦n g»mV ¹ parqšnoj, oÙc ¼marten». 

 Γηα λα παξαθάκςνπκε ηελ ζενινγηθή εηθφλα ηνπ Β΄ Κνξ. 11,2, πνπ γίλεηαη 

αλαθνξά ζηελ πξνζθνξά ηεο Δθθιεζίαο σο λχκθεο ζηνλ λπκθίν Υξηζηφ, πνπ αλ γηα 

ηνλ Παχιν ν γάκνο ήηαλ απνξξηπηένο δελ ζα απεπεηξάην  ηέηνηα παξνκνίσζε ή αλα-

θνξά, ζα πξνζεγγίζνπκε θείκελφ ηνπ πην ζαθέο, άκεζν, βαηφ θαη κε επηδερφκελν ακ-

θηζβήηεζε. 

 β. ηελ πξψηε πξνο Σηκφζενλ επηζηνιή ηνπ ν Παχινο εθζέηεη ζηνλ καζεηή 

ηνπ ηνπο θηλδχλνπο απφ ηνπο ςεπδνδηδαζθάινπο θαη ηνπ ππελζπκίδεη φηη ην πλεχκα 

ξεηψο έρεη πεη «Óti ™n Østšroij kairo‹j ¢post»sonta… tinej tÁj p…stewj , prosšcontej 

                                                 
194

«¹g…astai g¦r Ð ¢n¾r Ð ¥pistoj ™n tÍ gunaik… , ka• ¹g…astai ¹ gun¾ ¹ ¥pistoj ™n tù ¢del-

fù» Α΄ Κνξ. 7,14 
195

 « e„ d• Ð ¥pistoj cwr…zetai, cwrizšsqw· oÙ dedoÚlwtai Ð ¢delfÕj À ¹ ¢delf¾ ™n to‹j 

toioÚtoij» Α΄ Κνξ. 7,15 
196

 Α΄ Κνξ. 7,27 
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pneÚmasin pl£noij ka• didaskal…aij daimon…wn , ™n Øpokr…sei yeudolÒgwn, kekausthriasmšnwn 

t¾n „d…an sune…dhsin,  kwluÒntwn game‹n... .»
197

. Με ηφζν ζαθή ηξφπν είλαη απνξίαο άμηνλ 

πψο νη Δπζηαζηαλνί ζπλέρηδαλ ηνλ νιηζζεξφ δξφκν ηεο απνιπηφηεηαο θαη δελ ειέγρν-

ληαλ ζπλεηδεζηαθά γηα ηα θξνλήκαηά ηνπο. ηελ επηζηνιή απηή ν απφζηνινο φρη κφ-

λνλ ππεξζεκαηίδεη γηα ηελ θαζαξφηεηα θαη ζεκαζία ηνπ γάκνπ, αιιά επηπιένλ γηα 

πξψηε θαη κνλαδηθή θνξά ζε θείκελν δειψλεηαη φηη φπνηνο εκπνδίδεη ηνλ γάκν: 

  ζα είλαη ήδε απνζηάηεο ηεο πίζηεσο,  

  ζα πξνζέρεη ζε πλεχκαηα πνπ ζθνπφ έρνπλ λα πιαλνχλ  

  ζα δίλεη ζεκαζία ζε δηδαζθαιίεο δαηκφλσλ  

  ζα είλαη ςεπδνιφγνο  

  ζα έρεη ζηηγκαηηζκέλε ζπλείδεζε.  

Απηά ίζσο εξκελεχνπλ θαη ηελ απζηεξφηεηα πνπ επηδείρηεθε ζηνπο Δπζηαζηαλνχο 

ζρεηηθά κε ηηο πεξί γάκνπ απφςεηο ηνπο, κηα θαη ην ζέκα ηνπ γάκνπ θαιχπηεηαη απφ 

ηνλ πξψην θηφιαο θαλφλα ηεο ζπλφδνπ. 

 Ο ίδηνο απφζηνινο, ζηελ ίδηα επηζηνιή, αλαθέξεη ελ εθηάζεη ηα πξνζφληα θαη 

ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξέπεη λα δηαθξίλνπλ εθείλνλ πνπ επηζπκεί λα γίλεη επίζθν-

πνο. Καηά ηνλ Παχιν, πξέπεη εθηφο ησλ άιισλ λα είλαη «ζχδπγνο κηαο γπλαίθαο»
198

, 

δειαδή λα είλαη ν πξψηνο ηνπ γάκνο. Καη ηελ ίδηα εληνιή δίλεη θαη γηα ηνπο δηαθφ-

λνπο φηη δειαδή πξέπεη θαη απηνί λα είλαη «άλδξεο κηαο γπλαηθφο»
199

. 

 γ. ην ίδην ζέκα επαλέξρεηαη θαη ζηελ επηζηνιή ηνπ πξνο ηνλ Σίην, ζηελ νπνία 

ηνπ δίλεη εληνιή λα εγθαηαζηήζεη (=ρεηξνηνλήζεη) ζε θάζε πφιε πξεζβπηέξνπο. Κάζε 

πξεζβχηεξνο εθηφο ησλ άιισλ γλσξηζκάησλ πνπ ζα έρεη, σο πξνυπφζεζε γηα λα κε 

δεκηνπξγνχληαη αηηίεο θαηεγνξηψλ, πξέπεη λα είλαη, θαηά ηελ ζχκθσλε εληνιή θαη 

πξνο ηνλ Σηκφζεν, «mi©j gunaikÕj ¢n»r, tškna œcwn pist£»
200

.  

 δ. Ο απφζηνινο Παχινο αλαθέξεηαη ζην ζέκα ηνπ γάκνπ θαη ζηελ επηζηνιή 

ηνπ ζηνπο Δθεζίνπο, ζην πέκπην θεθάιαην, ηκήκα ηνπ νπνίνπ κάιηζηα σο γλσζηφλ 

απνηειεί ην απνζηνιηθφ αλάγλσζκα ηεο αθνινπζίαο ηνπ γάκνπ πνπ ηειείηαη ζήκεξα. 

Σν θείκελν απηφ ζηελ δηάξθεηα ησλ αηψλσλ εξκελεχηεθε απφ πιεζψξα παηέξσλ θαη 

εθθιεζηαζηηθψλ ζπγγξαθέσλ 
201

. Θα ήηαλ φκσο άδηθν λα θξίλνπκε ηνπο Δπζηαζηα-

                                                 
197

 Α΄ Σηκ. 4,1-3 
198

 Α΄ Σηκ. 3,2 
199

 Α΄ Σηκ. 3,12 
200

 Σηη., 1,5-6 
201

 Αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά νη: Θενδψξεηνο (P.G 82,505-558), Θεφδσξνο Μνςνπεζηίαο (P.G. 66,911  

Θενθχιαθηνο (P.G. 124,1031 , Ησάλλεο  Υξπζηφζηνκνο (P.G. 62, 9-176), Ησάλλεο Γακαζθελφο (P.G. 

95 821-856), Οηθνπκέληνο (P.G.119-8,1165-1256), Εηγαβελφο  θ.ά.  
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λνχο κε βάζε φζα ε εκπεηξία ηφζσλ αηψλσλ ζπλεηζέθεξε ζηελ θαηαλφεζε ηνπ θεηκέ-

λνπ απηνχ. Αλ ην πξνζεγγίζνπκε θαη πάιη απφ ηελ πιεπξά ηνπ αλαγλψζηε ηεο επνρήο 

εθείλεο, πξέπεη λα πνχκε πσο θάζε θαινπξναίξεηνο αλαγλψζηεο ζα έβξηζθε κεξηθέο 

αιήζεηεο επθνινλφεηεο θαη απηνλφεηεο. ΄Δζησ θαη αλ δελ κπνξνχζαλ λα εκβαζχλνπλ 

ζηελ ζεκαζία ησλ ελλνηψλ φπσο «ε ππνηαγή ζηνλ άλδξα σο θεθαιή φπσο θαη ν Υξη-

ζηφο είλαη θεθαιή ηεο Δθθιεζίαο», ή «ε έλλνηα ησλ κειψλ ηνπ ζψκαηνο» θ.ι.π., ζα 

θαηαλννχζαλ φκσο ηελ ζέζε ηνπ Παχινπ γηα ηνλ γάκν σο κπζηήξην ηεο ελψζεσο ησλ 

δχν εηο «ζάξθα κίαλ», θαη σο κπζηήξηνλ κέγα «εηο Υξηζηφλ θαη εηο ηελ Δθθιεζίαλ». 

Γελ ζα αλέκελε θαλείο θάηη ζαθέζηεξν απφ απηφ γηα λα δηδαρηεί ηελ αιήζεηα. 

 ε. Ζ ζενινγία ηνπ Παχινπ νινθιεξψλεηαη κε κηα θξάζε απφ ηελ δεχηεξε ε-

πηζηνιή ζηνλ Σηκφζεν. Σν πεξηερφκελφ ηεο είλαη ζπνπδαίν θαη βαζχηαηα ζενινγηθφ. 

΄Οθεηιε φκσο θαη ε απιή θαηά γξάκκα δηαηχπσζή ηνπ λα πξνβιεκάηηδε ηνπο Δπζηα-

ζηαλνχο. Αθνξά ηελ γπλαίθα θαη ηελ δπλαηφηεηα ηεο ζσηεξίαο ηεο. ήκεξα βέβαηα 

γλσξίδνπκε απφ ηελ εξκελεπηηθή ησλ θεηκέλσλ πνιιά πξάγκαηα θαη ν πξνβιεκαηη-

ζκφο καο έρεη νδεγεζεί ζε βάζνο θαη πιάηνο ζρεηηθά κε ην ζέκα ηεο ηεθλνγνλίαο θαη 

ησλ ζπλεπεηψλ απφ ηελ πηψζε ηεο Δχαο. Ζ πξφηαζε φπσο είλαη δηαηππσκέλε, φηη ε 

γπλή «swq»setai d� di¦ tÁj teknogon…aj»
202

, γηα έλαλ πηζηφ ηεο επνρήο ζήκαηλε πνιιά. 

Δθ ηνπ αληηζέηνπ δε, ε παξεκπφδηζε ηνπ γάκνπ θαη ε δη’ απηνχ ηνπ ηξφπνπ απνθπγή 

ηεο ηεθλνγνλίαο (ζθέςε πνπ κάιινλ ζα ήηαλ ε πιένλ δηαδεδνκέλε ηφηε)  έζεηε ζε α-

πιντθνχο αλζξψπνπο ην εξψηεκα ηεο ελδερφκελεο ζσηεξίαο ηεο γπλαίθαο, αθνχ απέ-

θεπγε απηφ πνπ ν απφζηνινο δίδαζθε σο νδφ ζσηεξίαο
203

. 

 Κιείλνληαο ηελ πξνζέγγηζε ηνπ Παχινπ ζην ζέκα ηνπ γάκνπ, θαίλεηαη ζαθψο 

πσο νη Δπζηαζηαλνί θαηέρνληαλ απφ εμφθζαικε άγλνηα ησλ γξαθψλ θαη έξρνληαλ ζε 

επζεία αληίζεζε κε ηε δηδαζθαιία ηνπ απνζηφινπ. Μέλεη ην εξψηεκα, κήπσο ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα δελ ήηαλ άγλνηα αιιά εζειεκέλε δηαζηξέβισζε. Αλ ηειηθά ζπλέ-

βαηλε απηφ, ην γεγνλφο είλαη πξάγκαηη εθπιεθηηθφ, θαζψο δείρλεη αλζξψπνπο πνπ 

κπξνζηά ζηνλ αξξσζηεκέλν ζθνπφ δελ δηζηάδνπλ λα δηαζηξέςνπλ ηνλ ίδην ηνλ ιφγν 

ηνπ Θενχ ππφ ην πξφζρεκα κάιηζηα ηεο αγηφηεηαο θαη ηεο επζεβείαο. 

 

 

                                                 
202

 Α΄ Σηκ. 2,15 
203

 Σν ρσξίν απηφ απνηειεί αθφκα θαη ζήκεξα γηα πνιινχο  πνηκέλεο (αιιά θαη ρξηζηηαλνχο πνπ θαζν-

δεγνχληαη κε φρη ηδαληθφ ηξφπν απφ απνιχηνπο θαη αθξαίνπο- θαη φρη απζηεξνχο ή παξαδνζηαθνχο 

φπσο αξέζθνληαη λα απνθαινχληαη- πλεπκαηηθνχο)  δξφκν απειπηζηηθά νιηζζεξφ. Μηα βαζηά ζενινγη-

θή αιήζεηα έρεη ππνηαρζεί ζε αλεξκήλεπηεο ζθνπηκφηεηεο. Βι. θαη Ηεξεκία Φνχληα, αξρηκ., ν.π. ζει. 
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I.IV. Γάκνο θαη απνθάιπςε 

Μέλεη λα δνχκε σο θαηαθιείδα ην ηειεπηαίν βηβιίν ηεο Αγίαο Γξαθήο, ηελ 

Απνθάιπςε, ε νπνία είλαη γεκάηε απφ εηθφλεο πνπ παξαπέκπνπλ  ζηνλ γάκν. ΄Ζηαλ 

θαη ηφηε φπσο θαη ζήκεξα, γλσζηή ε ηδηαηηεξφηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Απνθαιχ-

ςεσο. Καη εδψ ζα κπνξνχζε λα ηζρπξηζζεί θάπνηνο εθ ησλ Δπζηαζηαλψλ φηη ηνλίδεηαη 

ε ζεκαζία ηεο θαζαξφηεηαο φζσλ «met¦ gunaikîn oÙk ™molÚnqhsan»
204

, θαη εμ απηνχ 

ηνπ ρσξίνπ λα ζπλαγάγεη ηελ αιήζεηα φηη ην πεξηερφκελν ηνπ βηβιίνπ ηεο Απνθαιχ-

ςεσο, εμππεξεηεί ηελ θαηά ηνπ γάκνπ δηδαζθαιία ηνπ. Απηφ φκσο παξαβιέπεη ηελ 

βαζχηεξε πξνζέγγηζε ηνπ ζπγγξαθέα θαη βιέπεη ηα ηεο απνθαιχςεσο ηειείσο απν-

ζπαζκαηηθά, δηφηη ν ζπγγξαθέαο ρξεζηκνπνηεί θαη’ εμαθνινχζεζε παξνκνηψζεηο 

ζρεηηθέο κε ηνλ γάκν γηα λα ηνλίζεη θνξπθαία ζπκβάληα θαη θπξίσο ηελ δφμα ηνπ 

Θενχ. Απηφ ην θάλεη φηαλ αλαθέξεηαη  ζηελ λίθε ζηνλ νπξαλφ, νπφηε ν ζπγγξαθέαο 

απνθαιχπηεη  φηη ήιζε ε εκέξα ηνπ γάκνπ ηνπ αξλίνπ. Αλ κείλνπκε κφλν ζηελ εηθφλα 

ρσξίο λα απνπεηξαζνχκε ζενινγηθή εκβάζπλζε, πψο ήηαλ δπλαηφλ λα δηθαηνινγε-

ζνχλ απφιπηεο εγθξαηηηηθέο ηάζεηο, φηαλ γηα ην κείδνλ γεγνλφο ηεο λίθεο ζηνλ νπξα-

λφ
205

 ν ζξίακβνο  θαη ηα ηεινχκελα παξνκνηάδνληαη κε ηελ ραξά θαη ηα ζπλαηζζήκα-

ηα πνπ βηψλνληαη θαηά ηελ  γακήιηα ηειεηή; Βεβαίσο,  ζπλεζίδεηαη λα ρξεζηκνπνηνχ-

ληαη πνιιέο θνξέο παξαδείγκαηα  γηα  λα ηνλίζνπλ αξλεηηθέο ζπκπεξηθνξέο ή θαηα-

ζηάζεηο πξνο απνθπγή. Δδψ φκσο ν γάκνο εηθνλίδεη πξαγκαηηθφ ζξίακβν, επηλίθηα, 

νινθιήξσζε κηαο ζεηηθήο (σο πξνο ηα ζσηεξηνινγηθά ηεο ραξαθηεξηζηηθά) πνξείαο, 

θαηάιεμε θαη δνμνινγία ηνπ αγηαζηηθνχ ξφινπ ηεο ζετθήο δχλακεο γηα ηελ πηψζε ηεο 

«πφξλεο ηεο κεγάιεο»
206

. 

 Καηά ηνλ ίδην ηξφπν θαη ζηα Απνθ. 21,10 θαη 22,17 γίλεηαη αλαθνξά ζηελ 

λχκθε  πνπ δείρλεη ν λπκθίνο θαη ζηελ πξνζδνθία ηεο λχκθεο γηα ηελ έιεπζε ηνπ 

λπκθίνπ. Σν εξψηεκα πεγάδεη απζφξκεηα, γηα ην αλ  ήηαλ δπλαηφλ ν ηεξφο ζπγγξα-

θεχο πνπ δεη απηφ ην κεγαιεηψδεο θαη κνλαδηθφ γεγνλφο ησλ απνθαιχςεσλ, λα ήηαλ 

αληίζεηνο ζηνλ γάκν θαζ’ εαπηφλ, θαη παξφια απηά  λα ρξεζηκνπνηεί ηέηνηνπ είδνπο 

παξνκνηψζεηο πνπ εθηφο απφ ηελ νηθεηφηεηα ηεο πξνζέγγηζεο εθ κέξνπο ησλ αλαγλσ-

ζηψλ ηνπ, παξαπέκπεη θαη ζηελ αλάθιεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ βησκάησλ,  ζέινληαο 

δηα ηνπ ηξφπνπ απηνχ λα εμεγήζεη απηά πνπ γιψζζα αλζξψπηλε δελ ζα κπνξνχζε. 

                                                 
204

 Απνθ. 14,4 
205

 Απνθ. 19,7 
206

 Απνθ. 19,2 
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΄Αξα νη ζπγθεθξηκέλνη αλζξσπνκνξθηζκνί
207

 ιεηηνπξγνχλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε θαη 

ηελ ζεψξεζε ηνπ γάκνπ, σο βαζηθνχ θαη επινγεκέλνπ ζηνηρείνπ ηεο αλζξψπηλεο θνη-

λσληθφηεηαο θαη θάζε αληίζεηε άπνςε δηαςεχδεηαη κέζα απφ ην ίδην ην θείκελν ηνπ 

ηειεπηαίνπ βηβιίνπ ηεο Αγίαο Γξαθήο. 

 Με βάζε ηα αλσηέξσ ελ πεξηιήςεη εθηεζέληα ηα νπνία απνηεινχλ κηα ζχλνςε 

ησλ φζσλ έλαο πηζηφο ηεο επνρήο πνπ ζπλεθιήζε ε ζχλνδνο  δηδαζθφηαλ πεξί ηνπ 

γάκνπ, θαζίζηαηαη πξνθαλήο ε έθηαζε θαη ε ζεκαζία πνπ δφζεθε ζην ζέκα απφ ηελ 

ζχλνδν. Όπσο θαη ζε άιιν θεθάιαην  δηεμνδηθά αλαθέξεηαη, κε ηνπο έμη θαλφλεο ζε 

ζχλνιν 20, πνπ ε ζχλνδνο εμέδσζε-ζέζπηζε, επηρεηξήζεθε εκπεξηζηαησκέλε απάληε-

ζε ζε φια  ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηνλ γάκν θαη ζρεηίδνληαη κ’ απηφλ
208

.  Δπεηδή δε ε 

πίζηε ηεο Δθθιεζίαο είρε παγησζεί πνιχ λσξίο, φπσο πην πάλσ δείρηεθε, ε ζχλνδνο 

δηα ηνπ ηξφπνπ θαη ησλ κνξθψλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηνπο θαλφλεο απηνχο, έθαλε 

ζηελ πξάμε δηηηφ έξγν. Δπνίκαλε δείρλνληαο ηελ θξνληίδα ηεο γηα φζνπο θηλδχλεπαλ 

λα παξαζπξζνχλ θαη έδεημε ην παηδαγσγηθφ ηεο ελδηαθέξνλ θάλνληαο κηα αμηνιφγεζε 

ηνπ πφζν επηηπρψο είρε γίλεη θαηαλνεηή ε δηδαζθαιία ηεο. Χο πξνο ην ζεκείν απηφ 

δε, ιεηηνχξγεζε κε έθδειε αγάπε θαη παηδαγσγηθφ-πνηκαληηθφ ηξφπν, θαζψο άθεζε 

ρξφλν ζπκκφξθσζεο κε ην λα κελ ππαγάγεη ζην αλάζεκα ζπκπεξηθνξέο ηνπ παξει-

ζφληνο
209

, αιιά θαη λα δψζεη ηελ επθαηξία λα δείμνπλ νη Δπζηαζηαλνί ηελ κεηάλνηά 

ηνπο κε έκπξαθην ηξφπν δειαδή ηελ απνθήξπμε θαη επαλφξζσζε ησλ πξάμεψλ ηνπο. 

Ζ δηα ζπγθεθξηκέλσλ ηξφπσλ ινηπφλ επαλαθνξά ζηελ νξζή δηδαζθαιία ηεο Δθθιε-

ζίαο έδηλε λφεκα ζηελ χπαξμε ησλ θαλφλσλ πνπ αλαθέξνληαλ ζηνλ γάκν, θαζψο ηνπο 

θαζηζηνχζε φρη αηηίνπο θφβνπ, αιιά πξαγκαηηθνχο νδεγνχο ζηελ αιεζηλή θαη γλήζηα 

επαγγειηθή επζέβεηα.   

ΙΙ. Η παηερηθή δηδαζθαιία 

 Δθηφο απφ ηελ βηβιηθή δηδαζθαιία ηελ νπνία ζε γεληθέο γξακκέο νη Δπζηαζη-

αλνί έπξεπε λα γλψξηδαλ, ζεσξείηαη δεδνκέλν πσο ζα είραλ θαη κηα ζηνηρεηψδε γλψζε 

ηεο παηεξηθήο δηδαζθαιίαο. Σα βηβιία δελ είραλ ηελ εχθνιε θαη επξεία θπθινθνξία 

πνπ ζε κεηαγελέζηεξεο ηεο ζπλφδνπ επνρέο  γλψξηζαλ, φκσο έζησ θαη ππνηππσδψο 

κε θάπνην ηξφπν νη πηζηνί ηεο επνρήο επιεξνθνξνχλην πάλσ ζε βαζηθά ζέκαηα πί-

                                                 
207

 Αγνπξίδε ., Ζ απνθάιπςε ηνπ Ησάλλε, εθδ. Πνπξλαξά, Θεζ/λίθε 1994, ζει. 465 θαη 475.  
208

 Σππηθά αιιά θαη νπζηαζηηθά,  θαη άιιεο θνξέο κε άκεζν ή κε έκκεζν ηξφπν,  απαληήζεθαλ φια ηα 

ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηνλ γάκν, φπσο π.ρ. γάκνο- δηαδχγην, γάκνο-ηεθλνπνηία, γάκνο θαη ζρέζεηο ησλ 

ζπδχγσλ, γάκνο θαη ζπδπγηθή πίζηε θ.ά.  
209

 Απηφ εθθξάδεηαη κε ηελ θξάζε ηεο επηζηνιήο «εη δε κεηαγλνίελ , θαη αλαζεκαηίδνηελ...δεθηνχο απ-

ηνχο γίλεζζαη» Ρ.Π. ζει 99 
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ζηεσο θαη δηδαζθαιίαο ηεο Δθθιεζίαο
210

. Γελ ρξεηάδεηαη λα θάλνπκε αλαθνξά ζε ζπ-

γθεθξηκέλνπο παηέξεο, δηφηη πξάγκαηη ιφγσ απνζηάζεσλ θαη γηα ιφγνπο ππεξάλσ ηεο 

ζειήζεψο ηνπο νη Δπζηαζηαλνί ελδερνκέλσο λα κελ είραλ πιεξνθνξίεο θαη γλψζε. 

Κξίλεηαη φκσο απνιχησο απαξαίηεην λα ηνληζηεί φηη ηελ θαηεμνρήλ παηεξηθή δηδα-

ζθαιία απφ ηηο απνθάζεηο ηεο πξψηεο νηθνπκεληθήο ζπλφδνπ, έζησ θαη επηγξακκαηη-

θά ζα ηηο είραλ δηδαρηεί, δεδνκέλνπ φηη ζηελ ζχλνδν είρε ιάβεη κέξνο θαη ν επίζθνπνο 

ηεο πφιεο ηεο Γάγγξαο Τπάηηνο φπσο θαη ζηα ηζηνξηθά ηεο κεηξνπφιεσο αλαθέξζε-

θε. Ο Τπάηηνο ν νπνίνο ραξαθηεξηδφηαλ θαη σο «έγθξηηνο επίζθνπνο», ζα είρε θξν-

ληίζεη εθηφο ησλ άιισλ λα κεηαθέξεη ζηελ επαξρία ηνπ ηα θχξηα ζεκεία ησλ απνθά-

ζεσλ ηεο ζπλφδνπ απηήο. Δπηρείξεκα κε βαξχλνπζα ζεκαζία επίζεο είλαη θαη ην γε-

γνλφο φηη θαη γηα ηα δεδνκέλα ηεο επνρήο, ε απφζηαζε ηεο Γάγγξαο απφ ηελ Νίθαηα 

φπνπ ζπλήιζε ε ζχλνδνο δελ είλαη ηέηνηα πνπ λα δηθαηνινγεί άγλνηα ησλ εθεί πε-

πξαγκέλσλ.  

Με φζα γλσξίδνπκε ζήκεξα, θαη καο δηεζψζεζαλ απφ ηνπο ηζηνξηθνχο ηεο 

ζπλφδνπ, θαηεβιήζε πξνζπάζεηα απφ κηα κεξίδα ζπκκεηερφλησλ ζηελ ζχλνδν λα ε-

πηβιεζεί θαζνιηθή αγακία ζηνλ θιήξν. Δπηδηψρηεθε δειαδή λα ππάξμεη κηα πιήξεο 

αλαηξνπή ηνπ ηζρχνληνο θαζεζηψηνο θαη ελψ κέρξη ηελ ζχλνδν ίζρπε θαη ην έγγακν 

ησλ επηζθφπσλ, λα απαγνξεπηεί αθφκα θαη ν γάκνο ησλ θιεξηθψλ θαη ησλ θαησηέξσλ 

βαζκίδσλ θαη φρη κφλν ησλ επηζθφπσλ. Μπξνζηά ζ’ απηφ ην ελδερφκελν ππήξμαλ α-

ληηδξάζεηο. Σν πιένλ ζεκαληηθφ ήηαλ φηη νη αληηδξάζεηο απηέο πξνήιζαλ φρη ηφζν 

απφ ηνπο ελ ησ θφζκσ θαη εγγάκνπο θιεξηθνχο φπσο ζα ήηαλ αλακελφκελν, αιιά απφ 

θεκηζκέλνπο γηα ηελ αζθεηηθφηεηά ηνπο κνλαρνχο, κε πξνεμάξρνληα ηνλ Παθλνχηην, 

θεκηζκέλν νκνινγεηή ηεο πίζηεσο
211

 θαηά ηνλ δησγκφ ηνπ Μαμηκίλνπ ηνπ Β΄(308-

313) κε θαηαδίθε γηα ηελ νκνινγία ηνπ απηή ζε θαηαλαγθαζηηθά έξγα ζε νξπρεία κε-

ηάιινπ. Σν πεξηζηαηηθφ καο είλαη γλσζηφ θαζψο δηαζψδεηαη απφ αξθεηνχο ηζηνξη-

θνχο
212

, ην ελδηαθέξνλ φκσο είλαη φηη ε απφθαζε ηεο ζπλφδνπ γηα έλα ηφζν κεγάιν 

θαη ζεκαληηθφ ζέκα δελ ζα είρε παξακείλεη άγλσζηε ζην επξχηεξν εθθιεζηαζηηθφ 

ζψκα. Με δεδνκέλν δε φηη θαη ν Δπζηάζηνο είρε ζεηεχζεη ζηα κνλαζηηθά  πεξηβάιιν-

ληα ηεο Αηγχπηνπ φπνπ ε θήκε ηνπ Παθλνπηίνπ ήηαλ κεγάιε, ζα  αλέκελε θαλείο θά-

                                                 
210

 Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο δελ γίλεηαη αλαθνξά ζηηο ζέζεηο ησλ παηέξσλ θαη δηδαζθάισλ ηεο Δθθιε-

ζίαο ησλ πξψησλ αηψλσλ. Δθηελή αλαθνξά ζ’ απηέο βι. Βαγηαλνχ Γεσξγίνπ, Ο Γάκνο, Αζήλα 2001. 
211

 πξβι. Βνπιγαξάθε Ζιία, Καζεκεξηλέο ηζηνξίεο αγίσλ θαη ακαξησιώλ ζην Βπδάληην, εθδ. Μαΐζηξνο, 

Αζήλα 2001, ζει. 87  
212

 σθξάηνπο, Δθθιεζηαζηηθή Ηζηνξία Α, 11, P.G. 67,101 ,σδνκέλνπ, Δθθιεζηαζηηθή Ηζηνξία, Α΄, 23 

P.G. 67,925,  Γειαζίνπ Κπδίθνπ, ύληαγκα ησλ θαηά ηελ  ελ Νηθαία ύλνδσ πξαρζέλησλ, P.G., 85, 

1336-1337. 
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πνην ζεβαζκφ ζηελ δηδαζθαιία ηνπ κεγάινπ απηνχ αζθεηή παηέξα. πλέβε φκσο ελ 

ηέιεη ην αθξηβψο αληίζεην, θαζψο ε ζέζε-δηδαζθαιία ηνπ Παθλνπηίνπ πεξηθξνλήζε-

θε, καδί βέβαηα κε ηελ απφθαζε ηεο πξψηεο νηθνπκεληθήο ζπλφδνπ.   

 Ζ παξάζεζε απηήο ηεο πεξί γάκνπ δηδαζθαιίαο ηεο Δθθιεζίαο, θαη ε αλαθν-

ξά ζε έμη θαλφλεο, απνδεηθλχνπλ ηνλ θίλδπλν πνπ ειιφρεπε ζηελ ζπλείδεζε ησλ πη-

ζηψλ γηα κηα παξαράξαμε ηνπ λνήκαηνο ηνπ γάκνπ. Γη’ απηφ θαη ε ζχλνδνο, έθαλε 

ηελ δηάθξηζε κεηαμχ πγηνχο θξνλήκαηνο αζθεηηθήο δσήο θαη εγθξαηείαο αθ’ ελφο θαη 

ηεο ζεκλήο ζπλνίθεζεο αθεηέξνπ θαηά ηελ δηαηχπσζε ηνπ εηθνζηνχ πξψηνπ θαλφλα. 

Υσξίο απηήλ ηελ αληηκεηψπηζε, ην παηδαγσγηθφ θαη πνηκαληηθφ έξγν ηεο Δθθιεζίαο 

ζε έλα ζέκα πνπ αθνξά ην ζχλνιν ησλ πηζηψλ ζα έβξηζθε αλππέξβιεηα εκπφδηα, θαη 

ζα ήηαλ πξαγκαηηθφο βξφγρνο γηα ηελ Δθθιεζία πνπ δελ ζα ηεο επέηξεπε λα απεπζχ-

λεη ην ιφγν ηεο κε αμηνπηζηία ζην κέιινλ.   
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ΔΠΙΓΡΑΗ ΑΠΟ ΑΛΛΟΤ ΚΑΝΟΝΔ 

(ΠΡΟΓΔΝΔΣΔΡΩΝ ή ΜΔΣΑΓΔΝΔΣΔΡΩΝ ΤΝΟΓΩΝ) 

 

  

ηελ κειέηε ηνπ πνηκαληηθνχ θαη παηδαγσγηθνχ ραξαθηήξα ησλ 

θαλφλσλ ηεο ζπλφδνπ ηεο Γάγγξαο, βαζηθή ζέζε θαηέρεη θαη ε έξεπλα ηεο 

ζρέζεσο ησλ θαλφλσλ ηεο ζπλφδνπ απηήο κε θαλφλεο άιισλ ζπλφδσλ, ην θαηά 

πφζνλ δέρηεθε επηδξάζεηο ή επέδξαζε, ζε πνην βαζκφ άιιαμε ή δηεπθξίληζε 

θάπνην απφ ηα δηαιακβαλφκελα ζηνπο θαλφλεο άιισλ ζπλφδσλ, θαζψο επίζεο 

θαη ην αλ απνδέρηεθε ή άιιαμε είηε επί ην απζηεξφηεξν είηε επί ην 

επηεηθέζηεξν ηελ πθηζηάκελε ηελ πεξίνδν εθείλε ζηάζε ηεο Δθθιεζίαο, ή αλ 

θάπνηα κεηαγελέζηεξε ζχλνδνο αληηκεηψπηζε ηα ίδηα ζέκαηα θαηά ηνλ ίδην 

ηξφπν,  ή αλ ηα αληηκεηψπηζε απζηεξφηεξα ή επηεηθέζηεξα.  

 Δλδηαθέξνλ επίζεο είλαη θαη ην αλ ε ζχλνδνο δηαηχπσζε πξνγελέζηεξε θαλν-

ληθή δηάηαμε ζαθέζηεξα ή αθξηβέζηεξα θαη αλ δηαζαθήληζε ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθν-

ξέο πνπ δελ είραλ σο ηφηε πξνβιεθζεί
213

. 

 Γη’ απηφ πξνρσξνχκε ζηελ ιεπηνκεξή εμέηαζε ηνπ θάζε θαλφλα ψζηε λα γίλεη 

ζαθέο ην πεξηερφκελφ ηνπ θαη ε ζπλάθεηά ηνπ κε άιινπο θαλφλεο. Κξίζεθε ζθφπηκν 

λα πξνηάζζεηαη ην θείκελν ηνπ θαλφλα γηα λα θαζίζηαηαη εχθνιε ε ζχγθξηζε ή ε α-

λαθνξά ζην ηζηνξηθφ πιηθφ πνπ ζα εθηίζεηαη. 

 

1
ος

 θαλόλας.  

«Εἴ τις τον γάμον μέμφοιτο, καί τήν καθεύδουσαν μετά τοῦ ἀνδρός αὐτῆς, οὖσαν 

πιστήν καί εὐλαβῆ, βδελύσσοιτο ἤ μέμφοιτο, ὡς ἄν μή δυναμένην εἰς βασιλείαν 

εἰσελθεῖν, ἀνάθεμα ἔστω» 

Ο πξψηνο θαλφλαο  ηεο ζπλφδνπ είλαη ζρεηηθφο κε ηνπο 5
ν214

 θαη 51
ν215

 ησλ 

θεξνκέλσλ επ’ νλφκαηη ησλ αγίσλ απνζηφισλ. Με ηνλ 51
ν
 ππάξρεη ζπκθσλία. Ο θα-

λφλαο απηφο (51
νο

) αλαθέξεηαη ζηνπο επηζθφπνπο, πξεζβπηέξνπο, δηαθφλνπο ή γεληθά 

θάπνηνλ απφ ηνλ ηεξαηηθφ θαηάινγν πνπ «γάκνπ θαη θξεψλ, θαη νίλνπ, νπ δη’ άζθε-

                                                 
213

 Ζ αλαθνξά πνπ ζα αθνινπζήζεη, ζα γίλεη κφλν ζην πλεχκα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ ηεξνχ θαλφλα. 

Γελ ζα καο απαζρνιήζνπλ γξακκαηνινγηθνχ ή εξκελεπηηθνχ ραξαθηήξα πξνβιήκαηα θαη ζέκαηα, 

παξά κφλν ζην ελδερφκελν πνπ απηά επεξεάδνπλ ην πεξηερφκελν ηνπ ηεξνχ θαλφλα.  
214

 Ρ.Π., η.2, ζει.7 
215

 Ρ.Π., η.2, ζει.67 
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ζηλ, αιιά δηα βδειπξίαλ απέρεηαη, επηιαζφκελνο, φηη πάληα θαιά ιίαλ, θαη φηη άξζελ 

θαη ζήιπ επνίεζελ ν Θεφο ηνλ άλζξσπνλ, αιιά βιαζθεκψλ δηαβάιιε ηελ δεκηνπξγί-

αλ, ή δηνξζνχζζσ, ή θαζαηξείζζσ, θαη ηεο Δθθιεζίαο απνβαιιέζζσ. Χζαχησο θαη 

ιατθφο». Δπίζεο κε ηνλ 5
ν
 θαλφλα ππάξρεη κελ ζπκθσλία σο πξνο ηελ δηαηχπσζε-

δηαπίζησζε ηνπ πξνβιήκαηνο, πξέπεη φκσο λα ζεκεησζεί πσο ε πνηλή ζηνλ 5
ν
 ησλ 

αγ.απνζηφισλ αθνινπζεί δχν ζηάδηα. Αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά φηη «επίζθνπνο ή 

πξεζβχηεξνο ή δηάθνλνο, ηελ εαπηνχ γπλαίθα κε εθβαιιέησ πξνθάζεη επιαβείαο. εάλ 

δε εθβάιε, αθνξηδέζζσ. Δπηκέλσλ δε, θαζαηξείζζσ». Φαίλεηαη ινηπφλ, πσο κε βάζε 

ηνλ 5
ν
 ησλ αγ. Απνζηφισλ, επηδεηθλπφηαλ κηα ζθιεξή ζπκπεξηθνξά έλαληη ησλ θιε-

ξηθψλ πνπ κε πξφθαζε ηελ επιάβεηα απεκάθξπλαλ ηηο ζπδχγνπο ηνπο. ε πξψηε θάζε 

αθνξίδνληαλ θαη ζε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο κε ηελ δηδαζθαιία ηεο Δθθιεζίαο 

θαζαηξνχληαλ. Πξνθαλψο ν αθνξηζκφο απηφο δελ ζα ήηαλ ν κεγάινο αθνξηζκφο, δε-

δνκέλνπ φηη δελ ζα είρε λφεκα λα απεηιεζνχλ φηη ζε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζήο 

ηνπο ζα θαζαηξνχληαλ, δεδνκέλνπ πσο θάπνηνο θιεξηθφο πνπ δελ ήηαλ πιένλ κέινο 

ηεο Δθθιεζίαο δελ είρε λφεκα λα θνβάηαη ηελ θαζαίξεζε
216

. Ο πξψηνο θαλφλαο ηεο 

Γάγγξαο έρεη ζπλάθεηα θαη κε ηνλ 13
ν217

 ηεο πελζέθηεο. Ο θαλφλαο απηφο είλαη θαηά 

πνιχ κεγαιχηεξνο απφ πιεπξάο θεηκέλνπ, θαη πεξηιακβάλεη θαη ηα ηεο ζενινγηθήο 

ζηήξημεο ησλ απφςεσλ ηεο πελζέθηεο. Οκηιεί επίζεο κφλν γηα ηνπο θιεξηθνχο θαη 

κάιηζηα γηα φζνπο έρνπλ ηνλ βαζκφ ηνπ πξεζβπηέξνπ θαη ηνπ δηαθφλνπ (θαη ππνδηα-

θφλνπ), θαζψο έρεη πιένλ επηθξαηήζεη ε αγακία ησλ επηζθφπσλ. Δκκέλεη επίζεο θαη ν 

θαλφλαο απηφο ζηελ «πξνθάζεη επιαβείαο» απνκάθξπλζε ηεο ζπδχγνπ θαη αθνινπζεί 

ηελ δηαδηθαζία πνπ εηζήγαγε ν 5
νο

 ησλ αγίσλ απνζηφισλ. Γειαδή αθνξηζκφο θαη ζε 

επηκνλή θαζαίξεζε. Με βάζε ηα παξαπάλσ ν πξψηνο θαλφλαο ηεο Γάγγξαο νκηιεί 

γεληθψο πεξί φζσλ κέκθνληαη ηνλ γάκν θαη δελ θάλεη δηάθξηζε ηδηφηεηαο. Χο πξνο 

ηελ επηηίκεζε φκσο είλαη νθζαικνθαλψο ζθιεξφηεξνο θαη απζηεξφηεξνο, θαζψο νξί-

δεη ην αλάζεκα αζπδεηεηί γηα φινπο εθείλνπο πνπ έρνπλ ηα γλσξίζκαηα πνπ αλαθέξ-

ζεθαλ. Δίλαη επίζεο ιηηφηεξνο ζηελ εθθνξά ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ. Δπίζεο ν θαλφλαο 

απηφο αλαθέξεηαη ζηηο γπλαίθεο νη νπνίεο γίλνληαη αληηθείκελα απνζηξνθήο ή ςφγνπ 

απφ νπνηνλδήπνηε. πκπεξαζκαηηθά,  εδψ ε ζχγθξηζε κε ηνπο άιινπο θαλφλεο έρεη 

λα θάλεη κε ηελ γεληθή ζεσξία ησλ επζηαζηαλψλ νη νπνίνη κέκθνληαλ ηνλ γάκν θαη 

                                                 
216

 Ο αθνξηζκφο απηφο αληηζηνηρεί πξνο ηνλ «κηθξφ αθνξηζκφ», πνπ είλαη επηεηθέζηεξνο απφ ην αλάζε-

κα ή «κεγάιν αθνξηζκφ» πνπ επήγαγε ζηνπο Δπζηαζηαλνχο ε ζχλνδνο ηεο Γάγγξαο. 
217

 Ρ.Π., η.2,ζει.333  
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ζηελ νπζία ηξνκνθξαηνχζαλ ηηο επζεβείο γπλαίθεο πνπ είραλ ηειέζεη γάκν φηη δελ 

πξφθεηηαη λα κπνπλ ζηελ βαζηιεία ηνπ ζενχ. 

 

 

2
ος

 θαλόλας 

«Εἴ τις ἐσθίοντα κρέα, χωρίς αἵματος, καί εἰδωλοθύτου, καί πνικτοῦ, 

μετ’εὐλαβείας καί πίστεως, κατακρίνει ὡς ἄν διά τό μεταλαμβάνειν ἐλπίδα μή 

ἔχοντα, ἀνάθεμα ἔστω» 

 

 Σν πεξηερφκελν ηνπ θαλφλα απηνχ είλαη πξσηφηππν θαη απαζρφιεζε ιφγσ ζπ-

γθεθξηκέλεο αηηίαο ηελ ζχλνδν. ΄Δρεη θάπνηα, έζησ θαη φρη άκεζε ζρέζε, σο πξνο ην 

ζέκα ηεο θξενθαγίαο, κε ηνλ 63
ν218

 ησλ αγ. απνζηφισλ, πξνο ηνλ νπνίν ζπκθσλεί σο 

πξνο ην πλεχκα  θαη ηνλ 67
ν219

 ηεο έθηεο νηθ. ζπλφδνπ. ηελ νπζία ν θαλφλαο απηφο 

ππελζπκίδεη ηα δηαιακβαλφκελα ζηνλ 63
ν
 ησλ αγ. Απνζηφισλ, δειαδή ζε φ,ηη αθνξά 

ηελ απνρή απφ πληθηά θξέαηα ή θνλεπκέλα απφ αγξίκηα, ή ςφθην δψν «θξέα ελ αίκαηη 

ςπρήο απηνχ, ή ζεξηάισηνλ, ή ζλεζηκαίνλ». Δδψ, ζηνλ παξφληα θαλφλα απηφ γίλεηαη 

απφ ηελ αληίζηξνθε νπηηθή, θαη αλαθέξεηαη φηη απηφο πνπ εζζίεη θξέαο ην νπνίν δελ 

ππάγεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ πην πάλσ είπακε δελ πξέπεη λα θαηαθξίλεηαη. Ο 67
νο

 

ηεο έθηεο νηθ. ζπλφδνπ αλαθέξεηαη ζηελ αμηνπνίεζε ηνπ θξέαηνο ησλ πληθηψλ κε 

πνηθίινπο ηξφπνπο θαζψο θαη ηνπ αίκαηνο δψσλ, είηε ζηελ παξαζθεπή είηε  ζηελ α-

λάκεημε ηξνθψλ
220

. ΄Οια απηά θαηά ηνπο παηέξεο ηεο έθηεο νηθ. ζπλφδνπ νη νπνίνη 

αθνινπζνχλ ηελ γξακκή ησλ πξνθαηφρσλ ηνπο απφ ηελ ζχλνδν ηεο Γάγγξαο αιιά θαη 

ησλ αγίσλ απνζηφισλ, ζεσξνχλ φηη νη θιεξηθνί πξέπεη λα θαζαηξνχληαη, νη δε ιατθνί 

λα  αθνξίδνληαη. Ο θαλφλαο ηεο ζπλφδνπ ηεο Γάγγξαο, αλαζεκαηίδεη φζνπο δελ δέρν-

ληαη ηελ θαζαξφηεηα ησλ ινηπψλ θξεάησλ. Χο πξνο ην πλεχκα ν παξψλ θαλφλαο 

ζπκθσλεί κε ηνλ 14
ν
 ηεο Αγθχξαο, ν νπνίνο φκσο γηα ηνπο θιεξηθνχο νξίδεη παχζε, 

ρσξίο λα αλαθέξεη ηίπνηα γηα ηνπο ιατθνχο. ΄Αμηνλ παξαηεξήζεσο είλαη φηη ε ζχλν-

δνο ηεο Αγθχξαο ζπλήιζε κφιηο ιίγα ρξφληα
221

 πξηλ ηελ αληίζηνηρε ηεο Γάγγξαο θαη 

ην ζεκαληηθφηεξν, ζε θνληηλή κ’ απηήλ απφζηαζε. Αμηνπξφζεθην ινηπφλ ην γεγνλφο, 

φηη ε ζχλνδνο ηεο Γάγγξαο επεμέηεηλε ηελ   ζεκαηνινγία ηεο ζπλφδνπ ηεο Αγθχξαο 

θαη ην γελίθεπζε θαη γηα ηνπο ιατθνχο, θαζνξίδνληαο κάιηζηα θνηλή πνηλή αδηαθξίησο 
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 Ρ.Π., η.2, ζει. 61 
219

 Ρ.Π., η.2, ζει. 437 
220

 Δπεμεγεί επαξθψο ν Νηθφδεκνο ν Αγηνξείηεο, Πεδάιηνλ, ζει. 280, ηη έθαλαλ νη ρξηζηηαλνί ή νη έ-

κπνξνη ψζηε ηίπνηα λα κε πεγαίλεη ρακέλν απφ ηα πξντφληα απηά. 
221

 Ζ ζχλνδνο ηεο Αγθχξαο ζπλεθιήζε ην 314.   
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ηδηφηεηνο. Παξαηεξνχκε ζηνλ θαλφλα απηφ κεηάβαζε ζε πην ζθιεξή θαη απφιπηε 

ζηάζε εθ ηεο νπνίαο κπνξνχκε λα εηθάζνπκε φηη ε πξνεγνχκελε ξχζκηζε ηεο ζπλφ-

δνπ ηεο Αγθχξαο λα κε ζεσξήζεθε επαξθήο. Οπφηε γηα ιφγνπο θαζαξά πνηκαληηθνχο, 

φπσο απηνί πξνέθπςαλ απφ ηελ εκπεηξία ησλ πνηκέλσλ, ζεσξήζεθε ζθφπηκν λα αθν-

ινπζεζεί απηή ε λέα πνηκαληηθή πξνζέγγηζε, ε νπνία πινπνηήζεθε κε ηελ γελίθεπζε 

θαη ππαγσγή ησλ ιατθψλ ζηελ ξχζκηζε. 

  

3
ος

 θαλόλας. 

«Εἴ τις δοῦλον προφάσει θεοσεβείας διδάσκοι καταφρονεῖν δεσπότου, καί 

ἀναχωρεῖν τῆς ὑπηρεσίας, καί μή μετ᾿ εὐνοίας καί πάσης τιμῆς τῷ ἑαυτοῦ 

δεσπότῃ ἐξυπηρετεῖσθαι, ἀνάθεμα ἔστω» 

 Καη ν ηξίηνο θαλφλαο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ ζεκαηηθή ηνπ πξσηνηππία. Α-

λαθέξεηαη ζην ζέκα ησλ δνχισλ θαη ζηελ ζπκπεξηθνξά ηνπο έλαληη ησλ θπξίσλ ηνπο.  

Καλφλεο πνπ λα αλαθέξνληαη ζε ζέκαηα δνχισλ, ζηελ είζνδφ ηνπο ζηελ ηεξνζχλε, 

επηινγή ηνπ κνλαρηθνχ βίνπ θαη ζηελ έληαμή ηνπο ζε θάπνηα κνλή έρνπλ ππάξμεη έλαο 

πξνγελέζηεξνο θαη έλαο κεηαγελέζηεξνο ηνπ θαλφλα ηεο παξνχζεο ζπλφδνπ 
222

. Σν 

ίδην ηζρχεη θαη γηα άιιεο πιεπξέο ηεο αλζξψπηλεο δσήο φπσο π.ρ. γάκνο
223

. Ζ παξνχ-

ζα ζχλνδνο εζηηάδεη ηελ αλαρψξεζε θάπνηνπ δνχινπ απφ ηνλ θχξηφ ηνπ, ηελ κε α-

ληαπφδνζε ηεο νθεηινκέλεο πξνο εθείλνλ ηηκήο, θαη φια απηά, θαηά ηε δηαηχπσζε 

ηνπ θαλφλα «πξνθάζεη ζενζεβείαο». Ζ πξνζέγγηζε είλαη πξσηφηππε κε ηελ έλλνηα 

ηεο κνλαδηθφηεηνο, θαη θαίλεηαη πσο γίλεηαη κε κηα θαηά γξάκκα αλάγλσζε ηεο γλσ-

ζηήο ζέζεο ηνπ απ. Παχινπ απφ ηελ Β΄ πξνο Κνξηλζίνπο επηζηνιή φπνπ ηνλίδεη: 

«doàloj ™kl»qhj; m» soi melštw· ¢ll' e„ ka• dÚnasai ™leÚqeroj genšsqai , m©llon crÁsai..... 

›kastoj ™n ú ™kl»qh, ¢delfo…, ™n toÚtJ menštw par¦ qeù»
224

. Αιιά θαη ζε επηζηνιή ζηνλ 

Σηκφζεν ν ίδηνο ν Παχινο δελ παξαιείπεη λα αλαθεξζεί ζην δήηεκα ηεο δνπιείαο, ην 

νπνίν ήηαλ δήηεκα πνπ απαζρνινχζε ηα κέιε ηεο Δθθιεζίαο. ’ απηήλ ν απφζηνινο 

ηνλίδεη φηη «“Osoi e„s•n ØpÕ zugÕn doàloi, toÝj „d…ouj despÒtaj p£shj timÁj ¢x…ouj 

¹ge…sqwsan, †na m¾ tÕ Ônoma toà qeoà ka• ¹ didaskal…a blasfhmÁtai. oƒ d• pistoÝj œcontej 

despÒtaj m¾ katafrone…twsan, Óti ¢delfo… e„sin·  ¢ll¦ m©llon douleuštwsan, Óti pisto… e„sin 

ka• ¢gaphto• oƒ tÁj eÙerges…aj ¢ntilambanÒmenoi»
225

.  Καηά ζπλέπεηα ην φιν δήηεκα θαηά 

ηνλ Παχιν εζηηαδφηαλ ζην πξφζθνκκα πνπ εηίζεην ζηελ φιε ππφζεζε ηνπ επαγγειη-

ζκνχ ηνπ θφζκνπ απφ ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ δνχισλ πξνο ηνπο θπξίνπο ηνπο. Αιιά 
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 πγθεθξηκέλα ν 82
νο

 Αγ. Απνζη., 4
νο

 Γ΄νηθ.  
223

 πξβι. 40
νο

  θαη 42
νο

 Μ. Βαζηι.,  
224

 Α΄ Κνξ. 7,21 
225

 Α΄ Σηκ. 6,1-2 
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γξάθνληαο θαη ζηνλ Σίην επαλέξρεηαη ζην δήηεκα ηεο δνπιείαο θαη ηνπ ππελζπκίδεη  

φηη ην θήξπγκά ηνπ πξέπεη λα εζηηάδεηαη πξνο ηελ θαηεχζπλζε φηη νη δνχινη πξέπεη λα 

ππνηάζζνληαη ζηνπο θπξίνπο ηνπ θαη λα πξνζπαζνχλ λα είλαη θαηά πάληα άςνγνη ψ-

ζηε λα κελ εμεπηειίδνπλ κε ηελ δσή ηνπο θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο ην θήξπγκα ηεο 

ζσηεξίαο. «DoÚlouj „d…oij despÒtaij Øpot£ssesqai ™n p©sin, eÙaršstouj e�nai, m¾ 

¢ntilšgontaj, m¾ nosfizomšnouj, ¢ll¦ p©san p…stin ™ndeiknumšnouj ¢gaq»n, †na t¾n didas-

kal…an t¾n toà swtÁroj ¹mîn qeoà kosmîsin ™n p©sin»
226. Σν εξψηεκα βέβαηα ηη νδήγεζε 

ζε κηα ηέηνηα ζέζε, πνπ δείρλεη κηα έκκεζε απνδνρή ηεο δνπιείαο παξακέλεη. Διιεί-

ςεη ησλ πξαθηηθψλ θαη ηνπ ηη δηακείθζεθε γηα λα παξζεί κηα ηέηνηα απφθαζε ηα κφλα 

πνπ απνκέλνπλ ζε καο είλαη εηθαζίεο θαη ππνζέζεηο ζε ζπλάξηεζε θαη κε ην πλεχκα 

ησλ άιισλ θαλφλσλ. Καηά ηα θαηλφκελα, κεξηθνί δνχινη πνπ ιφγσ επνρήο θαη θνη-

λσληθψλ δεδνκέλσλ δελ είραλ ειεπζεξσζεί αθφκα, γηα λα απνθηήζνπλ ην αγαζφ ηεο 

ειεπζεξίαο ππνθηλνχληαλ απφ ηνπο Δπζηαζηαλνχο λα πξνζπνηεζνχλ ηνπο επζεβείο 

ρξηζηηαλνχο, νη νπνίνη δελ κπνξνχζαλ λα αλερζνχλ ηνλ θνηλσληθφ ζπκβηβαζκφ ησλ 

άιισλ ρξηζηηαλψλ θαη επηζπκνχζαλ λα αλαρσξήζνπλ  απφ ηα εγθφζκηα θαη λα αθν-

ζησζνχλ νινθιεξσηηθά ζηνλ Θεφ
227

. Σηο ηδέεο απηέο θαηά πάζα πηζαλφηεηα ηηο θαι-

ιηεξγνχζαλ νη Δπζηαζηαλνί, αθνχ φπσο ηνλίδεηαη ζηνλ θαλφλα, «εη ηηο δνχινλ πξν-

θάζεη ζενζεβείαο δηδάζθνη θαηαθξνλείλ δεζπφηνπ θαη αλαρσξείλ ηεο ππεξεζί-

αο...αλάζεκα έζησ». Άξα ε αθηέξσζε ζην Θεφ θαη ε δήζελ αζθεηηθή δηάζεζε δελ ή-

ηαλ απνηέιεζκα κηαο εζσηεξηθήο θιήζεο, θαη ε εγθαηάιεηςε ησλ θπξίσλ δελ πξνεξ-

ρφηαλ απφ ηελ αλαδήηεζε ηεο ηειεηφηεηαο αιιά πξνζρεκαηηθά σο δήζελ ζενζέβεηα. 

Απηφ εμέζεηε ηελ Δθθιεζία ζηα κάηηα ηνπ θφζκνπ θαη ππνβάζκηδε ηελ αζθεηηθή δηά-

ζηαζε ηεο δσήο,  ηελ νπνία εκθάληδε φρη σο θνξσλίδα θαη θαηαζηάιαγκα ηεο ζρέζεο 

                                                 
226

 Σηη., 2,9. ΄Οπσο θαη αιινχ ζεκεηψλεηαη, ε θαηαλφεζε ηεο ζέζεο ηνπ απ. Παχινπ αιιά θαη ηεο πξψ-

ηεο Δθθιεζίαο ζην ζέκα ηεο δνπιείαο πξέπεη λα γίλεη θπξίσο κέζσ ησλ θνηλσληνινγηθψλ ηεο πξννπηη-

θψλ. Μεηά ην «νπθ έλη δνχινο» ηνπ Παχινπ, πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε θαη ε αγσλία θαη ηνπ ηδίνπ ηνπ 

απνζηφινπ αιιά θαη ησλ πνηκέλσλ  ηεο Δθθιεζίαο ζηε ζπλέρεηα γηα ην ηη επξφθεηην λα επαθνινπζήζεη 

ηελ επφκελε ηεο νπζηαζηηθήο απειεπζέξσζεο. Αθφκα θαη ην πξψην βήκα ηεο δηαθήξπμεο ηεο ηζφηεηαο 

ήηαλ πνιχ ζπνπδαίν σο δχκε κέζσ ηεο ρξηζηηαληθήο θνηλφηεηαο γηα λα δπκψζεη φιν ην θχξακα ηνπ 

θφζκνπ. Γηα ηελ επηκέξνπο πξνζέγγηζε ηνπ ρσξίνπ ηνπ Παχινπ βι. Γαιίηε Γ., Ζ πξνο Σίηνλ επηζηνιή, 

εθδ. Πνπξλαξά, Θεζ/λίθε 1978, ζει. 264 εμ.   
227

 Μηα ζαπκάζηα πξνζέγγηζε γηα ην ζέκα ηνπ αλαζεκαηηζκνχ απηψλ πνπ ππνθηλνχζαλ ηνπο δνχινπο 

ζηελ ζπκπεξηθνξά απηή θάλεη ζην άξζξν ηνπ κε ηίηιν «L’ anathéme du concile de Gangres contre 

ceux qui sous prétexte de christianisme incitent les esclaves a quitte  leur maître» ν Juan de Churruca 

ζηελ  Revue historique de droit français et étrangers 60(1982), 261-278. Πξαγκαηνπνηψληαο κηα νπζη-

αζηηθή αλάιπζε ησλ ηζηνξηθψλ ζπλζεθψλ ηεο επνρήο αιιά θαη ηνπ δηθαίνπ πνπ επηθξαηνχζε, θαηαιή-

γεη ζην ζπκπέξαζκα πσο ήηαλ αλακελφκελε απηή  ε εμέιημε θαζψο δελ είρε δηακνξθσζεί ην λνκηθφ 

πεξηβάιινλ  γηα ηελ αζηηθή αληηκεηψπηζε ηεο δνπιείαο εθ κέξνπο ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο, αιιά δελ 

είρε θαζνξηζζεί επαθξηβψο θαη ην θαλνληθφ πεξηβάιινλ γηα ηελ κνλαρηθή δσή. Πάλησο ν,ηηδήπνηε θαη 

αλ ζπλέβαηλε, ε Δθθιεζία δελ κπνξνχζε λα δερζεί ην θαζεζηψο απηφ, ππφ ην πξίζκα ησλ ελζνπζηαζηη-

θψλ ηάζεσλ (ζει. 272 εμ). 
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ηνπ αλζξψπνπ κε ηνλ Θεφ, αιιά σο ηδηνηειή ζθνπφ θαη κάιηζηα εκπαζή θαη αλζξσ-

πνθεληξηθφ. Γη’ απηφ ε Δθθιεζία αλαγθάζηεθε λα πάξεη απηά ηα κέηξα, γηα λα πξν-

ζηαηεχζεη φπσο πιένλ κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε ην ίδην ην θχξνο ηνπ αζθεηηθνχ 

ηδεψδνπο. 

 Σν πην ζεκαληηθφ φκσο γηα ηελ φιε απηή ππφζεζε, είλαη φηη ε πνηλή (=ην α-

λάζεκα) δελ αλαθέξεηαη θαη εθθέξεηαη θαηά ησλ δνχισλ φπσο ζα αλέκελε θαλείο, 

άιια θαη’ εθείλσλ πνπ ηνπο δίδαζθαλ θαη εμσζνχζαλ ζ’ απηή ηελ ελέξγεηα. Ζ κφλε 

ζεσξεηηθά πεξίπησζε λα πεξηιακβαλφηαλ θαη θάπνηνο δνχινο, ζα ήηαλ αλ σο δνχινο 

είρε ελζηεξληζζεί ηηο απφςεηο απηέο ησλ Δπζηαζηαλψλ θαη ηηο δηέδηδε ζηνπο άιινπο 

ζπλδνχινπο ηνπ. Οπσζδήπνηε φκσο, απφ ηε δηαηχπσζε ηνπ θαλφλα δελ θαηαδεηθλχε-

ηαη κε άκεζν ηξφπν ε θαηαδίθε ησλ δνχισλ. 

4
ος

 θαλόλας 

«Εἴ τις διακρίνοιτο παρά πρεσβυτέρου γεγαμηκότος, ὡς μή χρῆναι, λειτουργήσα-

ντος αὐτοῦ, προσφορᾶς μεταλαμβάνειν, ἀνάθεμα ἔστω»  

 

 Καη ν ηέηαξηνο θαλφλαο αλαθέξεηαη ζε ζέκα ζρεηηδφκελν κε ηνλ γάκν. Δδψ 

θαηαδηθάδνληαη φζνη θάλνπλ δηάθξηζε κεηαμχ αγάκνπ θαη εγγάκνπ θιεξηθνχ. Τπάξ-

ρνπλ θαη πνιινί άιινη θαλφλεο νηθνπκεληθήο θαη ηνπηθήο ζπλφδνπ, νη νπνίνη επαλέξ-

ρνληαη ζην ζέκα απηφ, φπσο θαη ζηνλ πξψην θαλφλα ηεο παξνχζεο ζπλφδνπ αλαθεξ-

ζήθακε. Βαζηθφο γηα ηελ φιε εξκελεία πξέπεη θαηά ηελ γλψκε καο λα ζεσξεζεί ν 

13
νο

 ηεο πελζέθηεο, δηφηη πξνβάιιεη κε ζαθήλεηα φιε ηελ βησκέλε θαη ζεζαπξηζκέλε 

σο ηφηε εκπεηξία ηεο Δθθιεζίαο θαη ηελ ζενινγία ηνπ γάκνπ.  Καζψο κάιηζηα έρεη 

θαζηεξσζεί θαη ην άγακν ηνπ επηζθφπνπ, νη παηέξεο κε ξεαιηζκφ ζενπλεχζησο πιένλ 

εθθξάδνπλ ηελ θαλνληθή δηδαζθαιία ηεο Δθθιεζίαο. ΄Οπσο αλαθέξεηαη ζηνλ θαλφλα, 

ε αηηία πνπ νδήγεζε ζ’ απηφλ, ήηαλ ε πξαθηηθή πνπ αθνινπζείην ζηελ Δθθιεζία ηεο 

Ρψκεο, παξφκνηα κε ηηο αληηιήςεηο ησλ Δπζηαζηαλψλ, νη νπνίεο αλαγθάδνπλ ηνπο πα-

ηέξεο ηεο πελζέθηεο λα εθθξαζηνχλ έηζη φπσο εθθξάζηεθαλ. Γειψλεηαη ζηνλ θαλφλα 

απηφ φηη δελ επηζπκνχλ λα δηαιχζνπλ «ηα ησλ ηεξψλ αλδξψλ θαηά λφκνπο ζπλνηθέζη-

α» θαη βεβαίσο «κεδακψο απηψλ ηελ πξνο γακεηάο ζπλάθεηαλ δηαιχνληεο ή απνζηε-

ξνχληεο απηνχο ηεο πξνο αιιήινπο θαηά θαηξφλ ηνλ πξνζήθνληα νκηιίαο». Γίλεηαη 

πιένλ ζαθήο αλαθνξά πσο ην φιν ζέκα άπηεηαη ηνπ ηεξαηηθνχ βαζκνχ ππνδηαθφλνπ ή 

δηαθφλνπ θαη πξεζβπηέξνπ.  ην ηέινο, αθνχ παξεκβάιινληαη ηα ηεο ζενινγίαο ηνπ 

γάκνπ, νξίδεηαη ε ηηκσξία γηα φπνηνλ «πξνθάζεη επιαβείαο»  εθδηψθεη ηελ ζχδπγφ 

ηνπ.  
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Βιέπνπκε εδψ πσο ε πελζέθηε αθνινπζεί ηα αλαθεξφκελα ζηνλ 4
ν
 ηεο Γάγγξαο, θα-

ζψο δελ αθήλεη ρψξν γηα ππνβάζκηζε ή ππνηίκεζε ηνπ κπζηεξίνπ πνπ ηειείηαη απφ  

θιεξηθφ πνπ βξίζθεηαη ζε λφκηκε ζπδπγία. Γηφηη είλαη ζαθέο φηη ν θαλφλαο απηφο α-

θνξά ηνπο θιεξηθνχο θαη φρη ηνπο ιατθνχο. Γελ πξέπεη φκσο λα καο δηαθεχγεη ε 

πξαγκαηηθφηεηα, φηη δειαδή θαη ζηνπο θχθινπο ησλ αγάκσλ θιεξηθψλ ζα ππήξρε κηα 

ζηάζε αξλεηηθή ή θαη ππνηηκεηηθή γηα ηνπο ζπιιεηηνπξγνχο ηνπο πνπ ήζαλ έγγακνη 

γεγνλφο πνπ ηνπο νδεγνχζε ζηελ απνκάθξπλζε ησλ ζπδχγσλ ηνπο. Ζ πελζέθηε επα-

λαθέξεη ηα απνθαζηζζέληα ζηελ Γάγγξα κε θάπνηα δηαθνξά. Ζ δηαθνξά εληνπίδεηαη 

ζην πεηζαξρηθφ κέξνο θαζψο ελψ κε βάζε ηνλ θαλφλα ηεο Γάγγξαο επήγεην ην αλά-

ζεκα  ε πελζέθηε νξίδεη ν ζπγθεθξηκέλνο θιεξηθφο λα ππφθεηηαη ζηνλ κηθξφ αθνξη-

ζκφ θαη αλ επηκέλεη λα αλαζεκαηίδεηαη. 

Ο θαλφλαο απηφο ζρεηίδεηαη θαη κε δχν θαλφλεο ηεο ελ Καξζαγέλε ζπλφδνπ (419)  

πξνο ηνπο νπνίνπο θαίλεηαη λα επέδξαζε. Ο ιφγνο πνπ νδεγεί ζ’ απηφ ην ζπκπέξαζκα 

είλαη φηη ζηελ ζχλνδν απηή ζπδεηήζεθε ην ζέκα πεξί ηεο εγθξαηείαο ησλ ιεηηνπξγψλ 

θιεξηθψλ θαηά ηνλ θαηξφ ηεο εθεκεξίαο ηνπο
228

. Οη παηέξεο ηεο Καξζαγέλεο θαη ζπ-

γθεθξηκέλα ν επίζθνπνο Απξήιηνο πνπ έζεζε ην ζέκα ηνλίδεη φηη θαη άιιεο ζχλνδνη 

θαη παηέξεο πξν απηψλ ην έρνπλ δηαηππψζεη (πξνθαλψο ζα είρε ππφςε θαη ηα ηεο ελ 

Γάγγξα ζπλφδνπ) θαη  απνθαζίζεη πεξί απηήο. Ζ πξνζεθηηθή φκσο αληηπαξαβνιή ησλ 

θεηκέλσλ ησλ θαλφλσλ, αθήλεη πιήζνο απφ αζάθεηεο θπξίσο σο πξνο ην ηη ελλννχζε 

ν Απξήιηνο ζηελ ζχλνδν ηεο Καξζαγέλεο, θαη ζην πψο απηφ πξέπεη λα εθιεθζεί
229

. 

Πάλησο  αλεμαξηήησο ηνπ θαλφλα απηνχ ν 4
νο

 ηεο Γάγγξαο είλαη θαηά πνιχ επηεηθέ-

ζηεξνο, θαζψο δελ αθήλεη πεξηζψξην γηα δηαθξίζεηο κεηαμχ εγγάκσλ θαη αγάκσλ 

θιεξηθψλ. ην ίδην πλεχκα θηλείηαη θαη ν 4
νο

 θαλφλαο ηεο Καξζαγέλεο πνπ νξίδεη πά-

ληεο «νη ηα ηεξά ςειαθψληεο ηεο ζσθξνζχλεο θχιαθεο, γπλαηθψλ απέρνληαη. Απφ 

πάλησλ ησλ επηζθφπσλ ειέρζε αξέζθεη, ψζηε πάληαο  ζσθξνζχλελ ηεξείλ ηνπο ησ 

ζπζηαζηεξίσ πξνζεδξεχνληαο, ήηνη δνπιεχνληαο». Σν ίδην δήηεκα πξνθχπηεη θαη ε-

δψ, φπσο εκκέζσο πιελ ζαθψο παξαδέρεηαη θαη ν Νηθφδεκνο ν Αγηνξείηεο ζην Πε-

                                                 
228

 Ο θαλφλαο απηφο απφ ηνλ Νηθφδεκν ηνλ Αγηνξείηε αξηζκείηαη ΛΓ΄ θαη 25 θαη ΚΔ΄, Πεδάιηνλ ζει. 

480,  ελψ  νη: Φεηδάο, Ηεξνί θαλόλεο , ζει. 246  θαη Αθαλζφπνπινο, Κώδηθαο ηεξώλ θαλόλσλ,   αξηζ-

κνχλ απηφλ ψο ΚΔ΄ ν πξψηνο,  (25) θαη ΛΓ΄ ν δεχηεξνο (ζει. 308) 
229

 Σν πξφβιεκα ηεο εξκελείαο ηνπ ΛΓ΄, ή 25 ηεο Καξζαγέλεο, δεκηνπξγεί κείδνλ πξφβιεκα δηφηη δελ 

απνζαθελίδεηαη αλ ν Απξήιηνο πηζηεχεη θαη έρεη θαηαλνήζεη σο παξάδνζε ηελ ελ εθεκεξία εγθξάηεηα 

ησλ θιεξηθψλ, πνπ φλησο είλαη πξφβιεκα θαζψο δελ ππάξρεη απηή ε έλλνηα ηεο ρξνληθήο εθεκεξίαο 

θιεξηθνχ. Αλ ελλνεί  σο εθεκεξία ηελ αλάδεημή ηνπ ζε πξεζβχηεξν, ην πξφβιεκα θαζίζηαηαη δπζθν-

ιφηεξν δηφηη ζα πξέπεη λα δερηνχκε πιένλ φηη ε ζέζε ηνπ είλαη ζηελ κφληκε απνρή ησλ ζρέζεσλ πνπ 

αληηβαίλεη θαη κε ην πλεχκα αιιά θαη ην γξάκκα ηνπ 12
νπ

 ηεο Πελζέθηεο. ηελ πεξίπησζε απηή έξρε-

ηαη ζε επζεία αληίζεζε κε ηνπο θαλφλεο ηεο ελ Γάγγξα ζπλφδνπ, νπφηε δελ κπνξνχκε λα νκηινχκε πεξί 

ζπκθσλίαο αιιά πεξί αλαίξεζεο ησλ απνθαζηζζέλησλ. 
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δάιην
230

, θαζψο ε ηάζε ηεο Ρσκατθήο Δθθιεζίαο γηα ηελ θαζηέξσζε ηνπ αγάκνπ ησλ 

θιεξηθψλ έθαλε ηα πξψηα ηεο βήκαηα. Ζ αλαληηζηνηρία κε ηηο ζέζεηο ηεο ζπλφδνπ ηεο 

Γάγγξαο πνπ απέθιεηζε ηέηνηεο εγθξαηηηηθέο ηάζεηο είλαη εκθαλήο. 

 

5
ος

 θαλόλας 

«Εἴ τις διδάσκοι, τόν οἶκον τοῦ θεοῦ εὐκαταφρόνητον εἶναι, καί τάς ἐν αὐτῷ συ-

νάξεις, ἀνάθεμα ἔστω» 

 

 Ο θαλφλαο απηφο παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ. Ο Νηθφδεκνο ζην Πεδά-

ιην, ηνλ ζρεηίδεη κε ηνλ 80
ν
 ηεο Πελζέθηεο θαη ηνπο 2

ν
 θαη 11

ν
 ηεο αξδηθήο. Πξηλ 

εμεηάζνπκε ηπρφλ ζρέζε, δηαπηζηψλεηαη κηα δπζθνιία ζηελ θαηαλφεζε ηεο θξάζεο 

πνπ αλαθέξεη ην ζθεπηηθφ ηνπ θαλφλα, φηη θάπνηνο δηδάζθεη φηη «ν νίθνο ηνπ Θενχ 

είλαη επθαηαθξφλεηνο». Ζ πξνζέγγηζε θαη απφπεηξα  θαηαλφεζήο ηνπ απφ πνηκαληη-

θή άπνςε νδεγείηαη ζηελ ζθέςε ηεο εθ κέξνπο ησλ Δπζηαζηαλψλ δηδαζθαιίαο φηη δελ 

αμίδεη ηνλ θφπν, δελ έρεη λφεκα έλαο πηζηφο λα πεγαίλεη ζην λαφ θαη λα ιακβάλεη κέ-

ξνο ζηα κπζηήξηα θαη ηηο αθνινπζίεο. Οη Δπζηαζηαλνί δίδαζθαλ θάηη ηέηνην αξλνχκε-

λνη ηελ ζεκαζία ησλ κπζηεξίσλ; Γελ θαίλεηαη πηζαλφλ, δηφηη ζε άιινπο θαλφλεο ηεο 

ζπλφδνπ φπσο ν ηέηαξηνο, εθθξάδεηαη ε ζέζε ηνπο φηη δελ κεηειάκβαλαλ απφ έγγακν 

θιεξηθφ. ΄Ηζσο κηα νκάδα εμ απηψλ λα δίδαζθε ή λα πίζηεπε φηη ζα κπνξνχζαλ λα 

ζπλάδνληαη νη πηζηνί νπνπδήπνηε, ζε δηθά ηνπο θηήξηα θαη λα ηεινχζαλ αθνινπζίεο ή 

κπζηήξηα κε θιεξηθνχο δηθνχο ηνπο, δειαδή αγάκνπο ή έρνληαο απνκαθξχλεη ηηο ζπ-

δχγνπο ηνπο. Ζ ζέζε ηνπο απηή κπνξεί λα πήγαδε απφ εζθαικέλε θαηαλφεζε ηεο ε-

ληνιήο ηνπ Παχινπ « BoÚlomai oân proseÚcesqai toÝj ¥ndraj ™n pant• tÒpJ»
231

 θαη εμ 

απηνχ λα ζπλεπέξαλαλ πσο ε πξνζέιεπζε ζηνλ λαφ είλαη άζθνπε, θαζψο φινο ν θφ-

ζκνο απνηειεί ηελ δεζπνηεία ηνπ Κπξίνπ. ΄Αιισζηε ν Παχινο  δελ απέθιεηε ην 

«πξνζεχρεζζαη» εηο ηνλ λαφ, αιιά αληηζέησο επεμέηεηλε ηελ έλλνηα ηεο πξνζεπρήο 

θαη άλνημε ηα ζηελά ρξνληθά θαη ηνπηθά φξηα φρη κφλν ζηνλ λαφ  αιιά  θαη ζε θάζε 

                                                 
230

 ει. 466. ηελ εξκελεία ηνπ 4
νπ

 θαλφλα ηεο ζπλφδνπ ηεο Καξζαγέλεο ν Νηθφδεκνο αθήλεη αζρνιί-

αζην ην ζεκείσκά ηνπ «Καη νχηνο ν θαλψλ δηνξίδεηαη, φηη νη επίζθνπνη, ηεξείο θαη δηάθνλνη, αιιά δε 

θαη νη ηα ηεξά ςειαθψληεο, ήηνη νη ππνδηάθνλνη (θαηά ηνλ ιγ΄ηεο ηδίαο ηαχηεο ζπλφδνπ) πξέπεη λα α-

πέρνπζη κε ηειεηφηεηα απφ ηελ ζαξθηθήλ κίμηλ ησλ γπλαηθψλ απηψλ θαηά ζπκθσλίαλ απηψλ. Ζ ζπλή-

ζεηα δε αχηε επηθξαηνχζα εηο ηελ Ρψκελ θαηά ηνλ ηγ΄ηεο ζη΄ (ζεκ: θαη φρη ηζη΄ φπσο εζθαικέλα γξά-

θεηαη ζην Πεδάιην) απφ ηεο Ρψκεο, εθνινχζεζε θαη εηο ηελ Αθξηθήλ δηα ησλ ηνπ Ρψκεο ηνπνηεξε-

ηψλ. Ο γαξ ηνλ θαλφλα ηνχηνλ πξνβαιψλ, εηο ηελ ζχλνδνλ ηαχηελ, ήην Φαπζηίλνο ν επίζθνπνο Πηθέ-

λνπ ηεο Πνληεηηλήο ρψξαο ηεο Ηηαιίαο, ν θαη ηνπ Ρψκεο ηνπνηεξεηήο, σο ελ ηνηο πξαθηηθνίο ηεο ζπλφ-

δνπ ηαχηεο νξάηαη». Σν πειψξην ζέκα φηη ζχλνδνο απνθαζίδεη ηελ θαζνιηθή αγακία ηνπ θιήξνπ έρεη 

πξνζπεξαζηεί θαη δελ έρεη ζπδεηεζεί φπσο πξέπεη. 
231

 Α΄ Σηκ. 2,8 
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ηφπν
232

 . Δίλαη επίζεο πηζαλφλ θαη ιφγσ ηδενινγηθψλ ζπγγελεηψλ κε ηνπο θαζαξνχο 

θ.ι.π. φπσο θαη πην πάλσ αλαθέξζεθε, νη Δπζηαζηαλνί λα ζεσξνχζαλ ηνπο εαπηνχο 

ηνπο αλσηέξνπο ησλ θνηλψλ πηζηψλ θαη λα απέθεπγαλ, ππνηηκψληαο θαη δείρλνληαο 

πεξηθξφλεζε πξνο ηνπο άιινπο λα κε θαηαδέρνληαλ λα ζπκπξνζεχρνληαη κε ππνδεε-

ζηέξνπο ηνπο πλεπκαηηθά. Γηαθαίλεηαη εμ απηνχ θαη πάιη ην ζηνηρείν ηεο ππεξεθα-

λείαο θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ αλαθέξεηαη σο πνηλή ην αλάζεκα. Μηα άιιε ππφζεζε-

εηθαζία, είλαη φηη νη Δπζηαζηαλνί ζεσξνχζαλ ηνπο εαπηνχο ηνπο θηαζκέλνπο πλεπκα-

ηηθά θαη θαηά ζπλέπεηα ηνπο πεξίζζεπαλ ηα ελ ησ λαψ ηεινχκελα, ηα νπνία θαηά ηελ 

άπνςή ηνπο ήηαλ γηα ηνπο αηειείο. Καη ε ζπκπεξηθνξά απηή δελ πξέπεη λα αθίζηαηαη 

ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, θαη κε βάζε ηα φζα ε ζχλνδνο απνθάζηζε πξνζηδηάδεη γηα ηελ 

πνηλή ηνπ αλαζέκαηνο. ηελ ζρέζε κε ηνπο άιινπο θαλφλεο, δειαδή ηνλ 80
ν
 ηεο πελ-

ζέθηεο, απηφο αλαθέξεηαη ζε φζνπο απνπζηάδνπλ γηα ηξεηο Κπξηαθέο απφ ηελ ιαηξεία 

θαη επεηδή ηηο  ζεσξεί πνιιέο, αιιά θαη ελδεηθηηθέο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ, εληέιιεηαη 

γηα θιεξηθφ θαζαίξεζε θαη γηα ιατθφ αλάζεκα (αθνξηζκφ). Παξαηεξνχκε φηη ε πελ-

ζέθηε ζηελ νπζία δέρεηαη ηα απνθαζηζζέληα ζηνλ 5
ν
 ηεο Γάγγξαο, δηφηη αλ θαη ζηελ 

Γάγγξα δελ ππάξρεη ρξνληθφ φξην, αιιά ηξνπηθφ (δειαδή ζπκπεξηθνξά), ζπκθσλεί 

φηη δελ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ην εθθιεζηαζηηθφ ζψκα κε ηέηνηα λννηξνπία,. Θεσξεί 

δειαδή φηη ε απνπζία επί ηξεηο Κπξηαθέο απφ ηελ ιαηξεία ζεκαίλεη φ,ηη πεξίπνπ βιέ-

πνπκε θαη ζηελ δηαηχπσζε ηεο Γάγγξαο. ΄Δθθξαζε ππεξεθαλείαο, πλεπκαηηθή απ-

ηάξθεηα, αίζζεζε αλσηεξφηεηαο, θ.ι.π. Ζ ζχλνδνο ηεο αξδηθήο κε ηνλ 11
ν
 θαλφλα 

αλαθέξεηαη ζε πνιιά δεηήκαηα, απηφ φκσο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνλ παξφληα θαλφλα 

είλαη φηη φπσο θαη ζηελ πελζέθηε ππάξρεη εληνιή, έηζη θαη εδψ πξνεηδνπνηείηαη φ-

πνηνο επίζθνπνο απνπζηάδεη γηα ηξεηο Κπξηαθέο θαη ηνπ ππελζπκίδεηαη ε πνηλή πνπ 

ππάξρεη γηα ηνπο ιατθνχο. ΄Οκσο πνηλή ξεηψο δελ αλαθέξεηαη. Ο θαλψλ απηφο ηεο 

αξδηθήο είλαη ρξήζηκνο δηφηη αλαθέξεηαη ζε πξν απηνχ θαλφλεο, νη νπνίνη δελ ππάξ-

ρνπλ ζήκεξα ζηηο θαλνληθέο ζπιινγέο, κηα θαη ν 80
νο

 ηεο πελζέθηεο είλαη κεηαγελέ-

ζηεξνο. Δλλνεί άξαγε ηνλ παξφληα πέκπην θαλφλα  ηεο Γάγγξαο ν νπνίνο είρε ζησπε-

ιψο επηθξαηήζεη σο κε ρξνληθφ φξην ηηο ηξεηο Κπξηαθέο; Γειαδή κήπσο ε θαηαλφεζε 

                                                 
232

 Ζ ζεκαζία ηνπ ιφγνπ απηνχ δηεπξχλεη ηελ ζηελή αληίιεςε ησλ Ηνπδαίσλ γηα πξνζεπρή κφλν ζε 

έλαλ ηφπν. Ο Εηγαβελφο ζεκεηψλεη «ηνχην πξνζηάμαο νπρ ελί ηφπσ ηελ πξνζεπρήλ πεξηψξηζελ, αιιά 

...παληαρνχ πξνζεχρεζζαη παξαηλεί πξνο αληηδηαζηνιήλ ησλ Ηνπδαίσλ, νηο σο λεπηψδεζηλ ...εηο ηφπνο 

πξνζεπρήο αθψξηζην» ζην: Σξεκπέια Παλ., Τπόκλεκα εηο ηαο επηζηνιάο ηεο Κ.Γηαζήθεο, η.Β΄, εθδ. 

σηήξ, Αζήλαη 1993
4
 , ζει. 354. Δίλαη ζαθέο φηη θαη ν θαλφλαο απηφο κε ηελ κνξθή πνπ έρεη, ζπληειεί 

ζηελ δηδαζθαιία θαη θαηαλφεζε εθ κέξνπο ησλ πηζηψλ ηεο πλεπκαηηθήο ελειηθίσζήο ηνπο  ε νπνία 

πξνζεγγίδεηαη θαη απφ ηελ ππέξβαζε ησλ ζρεκάησλ πνπ πξνέξρνληαλ απφ ηνλ λφκν ηεο Παιαηάο Γηα-

ζήθεο. 
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ηνπ φηη θάπνηνο ζεσξνχζε ηηο ζπλάμεηο θαη ηα ελ ησ λαψ ηεινχκελα επθαηαθξφλεηα 

ηεθκαηξφηαλ απφ ηελ απνπζία ηνπ γηα ηξεηο Κπξηαθέο απφ ηελ ζχλαμε; Σν εξψηεκα 

ίζσο λα βνεζά ζηελ ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο απηνχ, θαη απφ ηελ  πιεπξά ηνπ πνηκέλα, 

ν νπνίνο δελ ζα είρε άιιν ηξφπν λα επηβεβαηψζεη ην φηη θάπνηνο ζεσξεί επθαηαθξφ-

λεηα ηα ηεινχκελα  ρσξίο ηελ «πξαθηηθή» απηή
233

. Ζ ζεψξεζε γηα ηελ πνηκαληηθή 

ζπλέρεηα θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ ππαξρφλησλ δεδνκέλσλ θαηαθαίλεηαη ζηνλ θαλφλα 

απηφ κε ηελ κεηέπεηηα πξαθηηθή πνπ αθνινπζήζεθε. 

6
ος

 θαλόλας 

«Εἴ τις παρά τήν ἐκκλησίαν ἰδίᾳ ἐκκλησιάζοι, καί καταφρονῶν τῆς ἐκκλησίας, τά 

τῆς ἐκκλησίας ἐθέλοι πράττειν, μή συνόντος τοῦ πρεσβυτέρου κατά γνώμην τοῦ 

ἐπισκόπου, ἀνάθεμα ἔστω» 

 

Ζ ηέιεζε ησλ κπζηεξίσλ θαη ησλ αθνινπζηψλ κε ηελ ζχκθσλε γλψκε ηνπ ε-

πηζθφπνπ απνηειεί ην θεληξηθφ ζέκα ηνπ θαλφλα. Ζ ειηηηζηηθή λννηξνπία ησλ Δπζηα-

ζηαλψλ θαη ην αίζζεκα αλσηεξφηεηάο ηνπο, δηαπηζηψλεηαη θαη ζην ζθεπηηθφ ηνπ πα-

ξφληνο θαλφλα, αθνχ φπσο θαη ζηνλ πξνεγνχκελν πέκπην, θαίλεηαη φηη ελψ αθελφο νη 

ίδηνη άλζξσπνη θαηαθξνλνχζαλ θαη έδεηρλαλ κηα αθ’ πςεινχ πξνζέγγηζε, αθεηέξνπ 

ζπγθεληξψλνληαλ θαη έθαλαλ ηα ίδηα ηα ελ ησ λαψ ηεινχκελα, ρσξίο λα ινγαξηάδνπλ 

ηελ γλψκε ησλ επηζθφπσλ ή λα δεηνχλ ηελ άδεηά ηνπ. ΄Οπσο θαη νη άιινη ζπλαθείο 

θαλφλεο 
234

, έηζη θαη ν παξψλ, δείρλεη φηη θέληξν ηεο δσήο ηεο Δθθιεζίαο είλαη ν επί-

ζθνπνο. Κάζε δξαζηεξηφηεηα πξέπεη λα έρεη ηελ επινγία θαη ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ 

επηζθφπνπ. Οη παξαζπλαγσγέο πνιεκήζεθαλ πάληνηε, δηφηη έζεηαλ εθηφο εκβέιεηαο  

ηνπ εκπεπηζηεπκέλνπ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πηζηψλ ειέγρνπ, θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ 

ε ζσηεξηψδεο εξγαζία ηεο Δθθιεζίαο δελ κπνξνχζε λα πξαγκαηνπνηεζεί
235

, θαζψο 

δελ κπνξνχζε θαλέλαο άιινο λα εγγπεζεί ηελ ελφηεηά ηεο
236

, δειαδή ηελ γλεζηφηεηά 

ηεο θαη απζεληηθφηεηά ηεο. Σν δήηεκα ησλ ππεξβάζεσλ απηψλ, απαζρνινχζε θαη α-

παζρνιεί ηελ Δθθιεζία. ηνπο θαλφλεο ησλ άιισλ ζπλφδσλ πνπ κλεκνλεχηεθαλ γηα 

                                                 
233

 Σν πξφβιεκα γηα ηελ απεξίθξαζηε απνδνρή ηνπ παξαπάλσ ζθεπηηθνχ είλαη ν ειάρηζηνο γηα ηα κέ-

ηξα ηεο ηφηε επνρήο ρξφλνο πνπ απηφ ζα επηθξάηεζε, θαζψο αλ δερηνχκε σο ρξφλν ζχγθιηζεο ηεο ζπ-

λφδνπ ηεο Γάγγξαο ην 341, κέρξη ηελ ζχλνδν ηεο αξδηθήο ην 343 κεζνιαβνχλ κφιηο δχν ρξφληα.  
234

 31
νο

 Αγ. Απνζη., 5
νο

 Αληηνρ., 10
νο

 –11
νο

 – 53
νο

 Καξζ., 18
νο

 Γ΄ Οηθ.,31
νο

-34
νο

 Πελζέθηεο, 12
νο

 –13
νο

 –

14
νο

- 15
νο

 Πξσηνδ. 
235

 ΄Οπσο εχζηνρα επηζεκαίλεηαη «νη η. θαλφλεο πξνθπιάζζνπλ θαη ηνλ εθθιεζηαζηηθφ νξγαληζκφ, 

φπσο θαη ηνλ θάζε πηζηφ ρξηζηηαλφ απφ ηηο επηθίλδπλεο εθθιεζηνινγηθέο παξεθθιίζεηο, απφ ηηο αηξέ-

ζεηο, ηα ζρίζκαηα, ηηο παξαζπλαγσγέο θ.ι.π.», ζην: Μπνχκε Παλ., Καλνληθόλ Γίθαηνλ, ζει. 26  
236

Γηεμνδηθά γηα ην ζέκα ζην: Εεδηνχια Ησάλλε, κεηξ. Πεξγάκνπ, Ζ ελόηεο ηεο Δθθιεζίαο ελ ηε ζεία 

επραξηζηία θαη ησ επηζθόπσ θαηά ηνπο ηξεηο πξώηνπο αηώλεο, (δηδ.δηαηξ.), Αζήλαη 1965, θπξίσο ην ηξί-

ην κέξνο, ην αλαθεξφκελν ζηελ αλάπηπμε ηεο κηαο επραξηζηίαο ζε πνιιέο (ελνξηαθέο) επραξηζηηαθέο 

ζπλάμεηο (ζει. 151 εμ. ) 
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ηνπο θιεξηθνχο πξνβιεπφηαλ πνηλή θαζαηξέζεσο, θαη κφλν ζηνλ 31
ν
 ησλ αγ. Απνζη. 

αλαθέξνληαη ιατθνί νη νπνίνη θαη εθεί αθνξίδνληαη, ελψ νη θιεξηθνί θαζαηξνχληαη. 

΄Δηζη ε παξάδνζε θαη ε ζενινγία ηεο Δθθιεζίαο εθθξάζηεθε θαη κέζσ ηνπ θαλφλα 

απηνχ ηεο ζπλφδνπ, θαη έδεημε ηελ έλλνηα ηεο ελφηεηαο θαη  ζπλέρεηάο ηεο  πνπ είλαη 

απαξαίηεηε γηα ηελ νξγάλσζε ηνπ πνηκαληηθνχ ηεο έξγνπ, αιιά θαη ηνπ ζηνηρεηψδνπο 

γλσζηηθνχ πιηθνχ γηα ην ηη πξέπεη λα πξνζέρνπλ. 

 

7
ος

-8
ος

 θαλόλες 

7. «Εἴ τις καρποφορίας ἐκκλησιαστικάς ἐθέλοι λαμβάνειν, ἤ διδόναι ἔξω τῆς 

ἐκκλησίας παρά γνώμην τοῦ ἐπισκόπου, ἤ τοῦ ἐγκεχειρισμένου τά τοιαῦτα, καί 

μή μετά γνώμης αὐτοῦ ἐθέλοι πράττειν, ἀνάθεμα ἔστω» 

8. «Εἴ τις διδοῖ, ἤ λαμβάνοι καρποφορίαν παρεκτός τοῦ ἐπισκόπου, ἤ τοῦ 

ἐπιτεταγμένου εἰς οικονομίαν εὐποιΐας, καί ὁ διδούς, καί ὁ λαμβάνων , ἀνάθεμα 

ἔστω» 

 

Σν πεξηερφκελν ησλ δχν απηψλ θαλφλσλ εθ πξψηεο φςεσο νκνηάδεη. Αλαθέ-

ξεηαη ζηελ ξχζκηζε ηεο ιήςεσο ησλ «θαξπνθνξηψλ». Δλ πξψηνηο ρξεηάδεηαη εμήγεζε 

ηεο ιέμεσο απηήο, θαζψο είλαη θαη ζπάληα θαη αζαθήο παξά ηελ εθ πξψηεο φςεσο 

απιφηεηά ηεο. Γηφηη ππάξρεη θίλδπλνο ιφγσ εζθαικέλεο θαηαλφεζεο ηεο ιέμεσο λα 

καο δηαθχγεη ε ζεκαζία ησλ θαλφλσλ απηψλ
237

. Καηά ηνπο Liddell-Scott, θαξπνθνξία 

ζεκαίλεη «ε παξαγσγή θαξπνχ»
238

 ελψ ν θαξιάηνο Βπδάληηνο εξκελεχεη «ην θαξ-

πνθνξείλ, παξαγσγή ή πξνζθνξά θαξπψλ»
239

. Δθ ησλ εξκελεηψλ απηψλ, νδεγνχκα-

ζηε ζην λα ζεσξήζνπκε ηηο θαξπνθνξίεο κε ηελ ζεκαζία κηαο άιιεο πην γλσζηήο ιέ-

μεο  «απαξρή» ή «απαξραί». Δθηφο φκσο απφ ηηο απαξρέο, σο θαξπνθνξίεο πξέπεη λα 

ζεσξήζνπκε θαη ηηο παληφο είδνπο πξνζθνξέο θαξπψλ θαη πξντφλησλ ησλ πηζηψλ, 

αθφκα δε θαη ηα απνξξένληα απφ ηελ αμηνπνίεζε θάπνηαο έζησ θαη ππνηππψδνπο εθ-

θιεζηαζηηθήο πεξηνπζίαο. Αλαθεξφκαζηε ζε «θάπνηα ππνηππψδε εθθιεζηαζηηθή πε-

ξηνπζία», δηφηη δελ είλαη εχθνιν λα ηαπηίζνπκε πιήξσο ηηο θαξπνθνξίεο κε ηελ αμην-

πνίεζε εθθιεζηαζηηθήο πεξηνπζίαο γηα ηνπο εμήο ιφγνπο: α). Γελ καξηπξείηαη κε θα-

ηεγνξεκαηηθφ ηξφπν απφ ην θείκελν πσο πξφθεηηαη δειαδή γηα θηήκαηα πνπ αλήθνπλ 

                                                 
237

 Δθηφο ησλ άιισλ άμηνλ πξνζνρήο είλαη θαη ην γεγνλφο ηεο νκνηφηεηνο ησλ αλσηέξσλ θαλφλσλ. Οη 

Εσλαξάο θαη Βαιζακψλ, Ρ.Π. η.Γ΄, ζει. 106, ιέγνπλ φηη «ηζνδπλακεί θαη νχηνο ν θαλψλ ησ πξν απ-

ηνχ» δειαδή ν 8
νο

 πξνο ηνλ 7
ν
  φπσο θαη ν Νηθφδεκνο ζην Πεδάιην ζει. 400. Σν εξψηεκα είλαη αλ ε 

ζχλνδνο εμέδσζε δχν ίδηνπο θαλφλεο θαη αλ ην έθαλε, γηαηί. Ζ δηαθνξά εζηηάδεηαη ζηελ θξάζε ηνπ 7
νπ

 

θαλφλα  ζηελ θξάζε «θαξπνθνξίαο εθθιεζηαζηηθάο», ελψ ζηνλ 8
ν
 ην πξφβιεκα αλαθέξεηαη ζε φζνπο 

ζέινπλ λα δίλνπλ ή λα παίξλνπλ κφλν «θαξπνθνξία». 
238

 ηνκ. 2, ζει. 604 
239

 ζην: Λεμηθόλ Αξραίαο Διιεληθήο Γιώζζεο θαη Καζαξεπνύζεο, εθδ. Βηβιηνεθδνηηθή, η. Α΄, ζει. 661 
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ζηελ Δθθιεζία, θαη β) Ο ρξφλνο πνπ έρεη παξέιζεη απφ ηελ νξηζηηθή θαηάπαπζε ησλ 

δησγκψλ είλαη πνιχ ιίγνο. Σφζνο, πνπ δελ ζα καο επέηξεπε λα δερηνχκε ρσξίο επηθπ-

ιάμεηο πσο ήηαλ δπλαηφλ ε Δθθιεζία λα απέθηεζε (ή αλέθηεζε δεκεπζείζα) πεξηνπ-

ζία, θαη κάιηζηα λα είρε δεκηνπξγεζεί ηφζν θαη ηέηνην κείδνλ πξφβιεκα γηα ηελ δηα-

ρείξηζή ηεο. Πξνο απηφ ζπγθιίλνπλ θαη νη εξκελείεο ηνπ 7
νπ

 θαλφλα ηεο ζπλφδνπ
240

, 

φπσο απφ ηα ζπκθξαδφκελα ζπλάγεηαη
241

. ΄Οπσο γλσξίδνπκε ήδε απφ ηελ Παιαηά 

Γηαζήθε καξηπξείηαη ε πξνζθνξά απαξρψλ
242

 ή πξσηνγελλεκάησλ φρη κφλν θαξπψλ 

ηεο γεο αιιά θαη δψσλ
243

. Οη απαξρέο απηέο αλήθαλ ζην ηεξαηείν, θαη απνηεινχζαλ 

ζεκαληηθή κνξθή εηζνδήκαηνο. Ζ πξνζθνξά δε ησλ απαξρψλ απνηεινχζε έθθξαζε 

ηεο επγλσκνζχλεο ησλ ηζξαειηηψλ πξνο ηνλ Θεφ γηα ηα αγαζά θαη ηνπο θαξπνχο πνπ 

ηνπο παξείρε. ηελ ζπλέρεηα κεηά ηελ ίδξπζε ηεο Δθθιεζίαο, ε πξνζθνξά νπσξψλ 

εηζήρζε απφ ηελ αξραία επνρή κε ζθνπφ ηελ ζπληήξεζε ηνπ θιήξνπ αιιά θαη ησλ 

πηζηψλ, θαη αθελφηαλ φρη ζην ζπζηαζηήξην αιιά ζηελ νηθία ηνπ επηζθφπνπ θαη ησλ 

πξεζβπηέξσλ
244

.  

Οη θαλφλεο ινηπφλ απηνί, αλαθέξνληαη ζηελ ξχζκηζε ηεο ιήςεσο ησλ θαξπνθνξηψλ 

πνπ νη πηζηνί πξνζέθεξαλ ζηελ Δθθιεζία θαη νη νπνίεο ππφ ην θαζεζηψο ηεο πνηκα-

ληηθήο κέξηκλαο θαη θηιαλζξσπίαο ηεο πξνζθέξνληαλ ζηνπο έρνληαο αλάγθε. Απφ ηηο 

δηαηαγέο ησλ αγ. Απνζηφισλ (θαλψλ 38
νο

) είρε νξηζηεί φηη γηα φια ηα «πξάγκαηα», 

πιηθά θαη πλεπκαηηθά κηαο επηζθνπήο, ηελ θξνληίδα ζα ηελ είρε ν επίζθνπνο. Καηά 

ηελ δηαηχπσζε δε ηνπ 7
νπ

 θαλφλα, απηφ κπνξνχζε λα ην θξνληίδεη θαη θάπνηνο «εγθε-

ρεηξηζκέλνο» ή «επηηεηαγκέλνο εηο νηθνλνκίαλ εππνηΐαο» απφ ηνλ επίζθνπν. ΄Οπσο 

θαη ζε παξαπάλσ ζεκείσζε αλαθέξζεθε, θάπνηα δηάθξηζε έζησ θαη ιεπηή λνεκαηηθή 

έπξεπε λα πθίζηαην ψζηε ε ζχλνδνο λα εθδψζεη δχν θαλφλεο κε ην ίδην ζρεδφλ πεξηε-

                                                 
240

 ’ απηή ηελ άπνςε θαηαιήγεη θαη ν ηεθαλίδεο, ν.π. ζει. 158, ζεκ. 7, φπνπ κάιηζηα αλαθέξεη πσο 

ε επηζπκία ησλ «πεξί ηνλ Δπζηάζηνλ λα ιακβάλσζηλ απηνί (σο αζθεηαί θαη άγηνη) ηαο απαξράο ησλ 

θαξπψλ (πξνζθνξάο) ήην ραξαθηεξηζηηθφλ ησλ Μαληραίσλ». 
241

 Ο Αθαλζφπνπινο ζηελ εξκελεία ηνπ δηαθνξνπνηείηαη απφ ηελ έλλνηα απηή, θαζψο ζηνλ 7
ν
 θαλφλα 

εξκελεχεη ηελ επίκαρε έλλνηα σο εμήο: «Αλ θάπνηνο ζέιεη λα παίξλεη ηηο ζπγθνκηδέο ησλ θαξπψλ πνπ 

αλήθνπλ ζηελ εθθιεζία...», Κώδηθαο Ηεξώλ Καλόλσλ.., ζει. 227.  Με ηελ εξκελεία ηνπ Νηθφδεκνπ 

«Κνληά εηο ηα άιια άηνπα φπνπ έθακλαλ νη Δπζηαζηαλνί, ειάκβαλνλ θαη ηαο θαξπνθνξίαο νπνχ ζπλή-

ζσο επξνζθέξνλην εηο ηαο Δθθιεζίαο...» Πεδάιηνλ, ζει. 400, ε ζεκαζία ηεο ιέμεσο είλαη κάιινλ α-

παξραί παξά ζπγθνκηδή θαξπψλ απφ εθθιεζηαζηηθά θηήκαηα. 
242

 Δμ. 22,28 ∙23,19∙ 25,2∙ 34,26∙ 35,4-5∙ 39,1 Λεπηη. 23,10, Αξ.5,9∙ 18,8 ∙18,12∙18,32∙31,29 Γεπη. 18,4∙ 

26,2 θαη αιινχ 
243

 Γηεμνδηθά πεξί «απαξρψλ» ζην Παλ. Μπξαηζηψηε, «απαξρή» ΜΔΔ η. Δ΄, ζει. 81 θαη Ζι. Μνπ-

ηζνχια, «απαξρή», ΘΖΔ, η. 2, ζει. 1042, φπνπ ηνλίδεηαη θπξίσο ε κεηαθνξηθή έλλνηα ηεο ιέμεο, ε 

ζπλδένπζα απηή κε ην πξφζσπν ηνπ Ηεζνχ Υξηζηνχ. 
244

 ρεηηθά αλαθέξνπλ θαη νη 4
νο 

 θαη 5
νο

 απνζη. θαλφλεο. Βι. επίζεο Σξεκπέια Παλ., «Απαξρή», ΜΔΔ, 

η. Δ΄, ζει.81. Δμ φζσλ θαη ν Μπξαηζηψηεο πην πάλσ θαη ν Σξεκπέιαο ζην παξφλ αλαθέξνπλ κπνξνχκε 

κάιινλ λα δερηνχκε πσο νη έλλνηεο απαξρέο θαη θαξπνθνξίεο ηαπηίδνληαη. 
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ρφκελν. Υσξίο λα καξηπξείηαη απφ πεγέο, ίζσο κε ηελ πξψηε έλλνηα «θαξπνθνξίεο 

εθθιεζηαζηηθέο» λα δειψλεηαη ε κφληκε θαη ζηαζεξή πξνζθνξά
245

 κέξνπο ησλ παξα-

γνκέλσλ αγαζψλ γηα ηελ δηαβίσζε ηνπ επηζθφπνπ θαη ηνπ θιήξνπ
246

 θαη σο «θαξπν-

θνξίεο» νη επηπιένλ  ή αλεμαξηήησο ηνπ ππνρξεσηηθνχ αλσηέξσ πνζνζηνχ γηα ην γε-

ληθφ πνηκαληηθφ έξγν ηεο Δθθιεζίαο ή θαηαηηζέκελν εηο κλεκφζπλν  θαη επινγία. Σν 

πξφβιεκα ινηπφλ πνπ πξνέθππηε θαη αηηηνινγεί ηελ παξαπάλσ ππφζεζε, είλαη φηη νη 

Δπζηαζηαλνί έρνληαο αλζξψπνπο ηνπο παληνχ, ή θαηαθξαηνχζαλ ή απαηηνχζαλ γηα 

ινγαξηαζκφ ηνπο ηηο θαξπνθνξίεο, ή κνηξάδνληάο ηεο εκθαλίδνληαλ σο ππεξάλσ ηνπ 

επηζθφπνπ θαη ηεο θαηεζηεκέλεο θαη εκπεπηζηεπκέλεο εθθιεζηαζηηθήο δηαθνλίαο ή 

αλεμάξηεηνο θνξέαο, ν νπνίνο κε ην λα κνηξάδεη ηηο θαξπνθνξίεο πνπ ζηελ νπζία α-

λήθαλ ζε άιινλ, δεκηνπξγνχζε έλαλ θχθιν νπαδψλ εμαξηψκελν απφ ηελ δηαλνκή ησλ 

θαξπνθνξηψλ, θαη θαηά ζπλέπεηα πεηζήλην φξγαλν ζηα ρέξηα ησλ δηαλνκέσλ. Οπζηα-

ζηηθά έπξαηηαλ απηφ πνπ ζήκεξα απνθαιείηαη «αληηπνίεζε αξρήο» νηθεηνπνηνχκελνη 

ζέζε θαη αμίσκα πνπ δελ ηνπο αλήθε ή δελ ηνπο ραξαθηήξηδε. 

Ζ δηα ηνπ αλαζέκαηνο αληηκεηψπηζε δείρλεη φηη δηα ηεο πξαθηηθήο ηνπο νη Δπ-

ζηαζηαλνί, φζν θαη αλ  έδεηρλαλ θηιάλζξσπνη, ππέζθαπηαλ ηελ ελφηεηα θαη δνγκαηηθή 

αιήζεηα ηεο Δθθιεζίαο. Ζ ζπκθσλία κε ηνλ 38
ν
 θαλ. ησλ αγ. Απνζη. είλαη ζαθήο θαη 

ζηελ νπζία επαλαιακβάλεη απηφλ κε άιιε δηαηχπσζε. ΄Αιισζηε ε θηιαλζξσπία ηεο 

Δθθιεζίαο δελ ιεηηνπξγεί απνζπαζκαηηθά αιιά σο πξαθηηθή είλαη εληαγκέλε ζηελ 

επξχηεξε κπζηεξηαθή δσή ηεο θαη κφλν νη πξνο ηνχην «εγθερεηξηζκέλνη» γλσξίδνπλ 

ιφγσ ηνπ έξγνπ ηνπο ηη πνπ θαη πφζν πξέπεη λα βνεζήζνπλ. Ο Ηζίδσξνο ν Πεινπζηψ-

ηεο κάιηζηα ζαθψο δηαηππψλεη φηη « νπ ρξή ηαο ησλ πελήησλ ηξνθάο αδνθηκάζησο 

δηαλέκεηλ, νηο νπ ρξή, αιι’ εθείλσ πεπείζζαη ησ ηαχηαο νηθνλνκείλ ηεηαγκέλνλ· σο, εη 

ηη πέξα ηνπ  δεφλησο αλήισηαη, ηεξνζπιίαο απηφλ θαζίζηεζηλ ππεχζπλνλ πηαίζκα-

ηη»
247

. 

 

 

                                                 
245

 Θα κπνξνχζε λα ζρεηηζηεί κε φ,ηη ζπκβαίλεη ζήκεξα ζε κεξηθέο ρψξεο ηεο Δπξψπε θαη απνδίδεηαη 

θαη ζηε Γεξκαλία κε ηελ ιέμε Kirchensteuer. 
246

 Ο Αι. ηαπξφπνπινο ζην Μλήκε θαη Λήζε ζηε Θεία Λεηηνπξγία, Δθδ. Λχρλνο, Αζήλα 1989, ζει.53 

αλαθέξεηαη δηεμνδηθά ζηηο απαξρέο θαη ηα «πξσηνθαλήζηκα, νπσξηθά θαη άιια ...(πνπ) απνζηέιινληαλ 

ζηνπο νίθνπο ηνπ επηζθφπνπ θαη ησλ πξεζβπηέξσλ θαη απηνί ηα κνηξάδνληαλ κε ηνπο άιινπο θιεξη-

θνχο». Δπίζεο (ζει. 54), δηεπθξηλίδεη πσο πξέπεη λα γίλεηαη δηάθξηζε ζε φηη αθνξά ηηο «εθθιεζηαζηηθέο 

θαξπνθνξίεο» πνπ εμππεξεηνχζαλ δηηηφ ζθνπφ. Αθελφο ζπληεινχζαλ ζηελ ζπληήξεζε ηνπ θιήξνπ θαη 

θάιππηαλ ηα έμνδα ηνπ λανχ, αθεηέξνπ δε πξννξίδνληαλ γηα ην θνηλσληθφ θαη θηιαλζξσπηθφ έξγν ηεο 

Δθθιεζίαο, «γηα ηα έξγα εππνηΐαο».  
247

 Ηζηδψξνπ Πεινπζηψηε, επηζη. Μδ΄, Μσζεί επηζθόπσ, P.G., η.78, 209 



80 

 

9
ος

 θαλόλας 

«Εἴ τις παρθενεύοι, ἤ ἐγκρατεύοιτο, ὡς ἄν βδελυκτῶν τῶν γάμων (σώζεται ἡ 

γραφή καί ῾τόν γάμον᾽) ἀναχωρήσας, καί μή δι᾽ αὐτό τό καλόν καί ἅγιον τῆς 

παρθενίας, ἀνάθεμα ἔστω» 

 

ηνλ θαλφλα απηφ, έλα απφ ηνπο έμη ηεο ζπλφδνπ πνπ έρνπλ ζέκα ζρεηηθφ κε ηνλ γά-

κν, νη παηέξεο ηεο ζπλφδνπ εθθξάδνπλ ηελ πίζηε ηεο Δθθιεζίαο ζρεηηθά κε ηνλ ρα-

ξαθηήξα θαη ηα θίλεηξα ηεο κνλαρηθήο δσήο. Γηαπηζηψλνπλ φηη ε παξζελία αμηνιν-

γείηαη θαη έρεη αθ’ εαπηνχ (νληνινγηθά), εθ ηεο ππνζηάζεψο ηεο θάηη ην θαιφ θαη άγη-

ν. Σαπηφρξνλα φκσο αλαζεκαηίδνληαη φζνη αλαρσξνχλ εθ ηνπ θφζκνπ γηα λα αζθε-

ζνχλ ζηελ παξζελία, ή εγθξαηεχνληαη φρη γηα ην θαζ’ εαπηφ θαιφ ησλ αξεηψλ απηψλ, 

αιιά γηαηί ζεσξνχλ ηνλ γάκν θαη ηελ έλσζε ησλ ζπδχγσλ σο βδειπθηφ- ζηρακεξφ. Ο 

θαλφλαο απηφο αθνινπζεί ηελ ζενινγία ηεο ζπλφδνπ θαη ηελ επξχηεξε δηδαζθαιία 

πεξί γάκνπ πνπ ε Δθθιεζία ηελ πεξίνδν εθείλε  είρε θαη εμαθνινπζεί θαη ζήκεξα λα 

έρεη φπσο αλαθέξεηαη θαη ζην ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην ηεο παξνχζεο. Ζ νκάδα απηή 

ησλ θαλφλσλ, 1
νο

 ,4
νο

,9
νο

,10
νο

,14
νο

,15
νο

, ζε ζπλάξηεζε κε ηνπο 5
ν
 θαη 51

ν
 ησλ αγ. Α-

πνζηφισλ ζεψληαη απφ δηαθνξεηηθέο πιεπξέο ην δήηεκα ηνπ γάκνπ θαη ηελ εθ κέξνπο 

ησλ αζθεηψλ αληηκεηψπηζή ηνπ θαη ηελ θαηαλφεζή ηνπ. Σν νπζηψδεο φκσο είλαη φηη 

παξακέλνπλ ζηελ απηή γξακκή θαη πνηκαληηθή παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε ηνπ δεηήκα-

ηνο ηνπ γάκνπ κε επηηξέπνληαο παξεξκελείεο ή αζάθεηεο σο πξνο ην πεξηερφκελν ηεο 

δηδαζθαιίαο ηεο Δθθιεζίαο.  

 

10
ος

 θαλόλας 

«Εἴ τις τῶν παρθενευόντων διά τόν Κύριον, κατεπαίρετοο τῶν γεγημηκότων, 

ἀνάθεμα ἔστω» 

 

Με βάζε ηνλ γάκν, δηαηππψλεηαη θαη ν παξψλ θαλψλ. Καλέλαο άιινο ζηηο 

ππάξρνπζεο θαλνληθέο ζπιινγέο δελ ζρεηίδεηαη κε απηφλ θαη θαλείο δελ επαλαθέξεη 

σο ηζηνξηθφ γεγνλφο ηελ έπαξζε ησλ αγάκσλ έλαληη ησλ αγάκσλ
248

,  ελδεηθηηθφ ηεο 

πξσηνηππίαο ηνπ θαη ηεο κνλαδηθφηεηάο ηνπ. Σνλ ηέηαξην αηψλα πξνθαλψο δελ είρε 

δηακνξθσζεί ζε ηέηνηα πιεξφηεηα ε ζενινγία ηεο Δθθιεζίαο, ψζηε λα αξθεί γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ θαθνδνμηψλ ησλ Δπζηαζηαλψλ. Ζ ζηγή πνπ επηθξάηεζε γηα ην ζέκα 

                                                 
248

 Καη εδψ πξέπεη λα ελλνήζνπκε πσο νη «παξζελεχνληεο» πνπ αλαθέξεη ν θαλφλαο, ήζαλ κνλαρνί, 

αζθεηέο, είραλ ρεηξνηνλεζεί θαη είραλ ηεξαηηθφ βαζκφ, ελδερνκέλσο θαη λα παξέκελαλ άγακνη ζηηο 

πφιεηο ή ζηα ρσξηά, ππφ ην θαζεζηψο ηεο εζραηνινγηθήο πξννπηηθήο πνπ ηνπο δηέθξηλε. 
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ζηνπο κεηαγελέζηεξνπο αηψλεο θαη ζηηο ζπλφδνπο θαλεξψλεη ηελ εχζηνρε δηαηχπσζε 

ηνπ παξφληα θαλφλα, ν νπνίνο θάιπςε ηελ δηάθξηζε πνπ έθαλαλ νη άγακνη έλαληη ησλ 

εγγάκσλ θαη ηελ αιαδνληθή έλαληί ηνπο ζηάζε. Παξφηη θαη ζήκεξα παξαηεξνχληαη 

θαηλφκελα θαη αθξαίεο πεξηπηψζεηο ηέηνηαο αιαδνλείαο, εληνχηνηο ε ζπλείδεζε ηεο 

Δθθιεζίαο γαιελεχεη κε ηελ  πεπνίζεζε φηη ν γάκνο είλαη επινγεκέλνο απφ ηνλ Θεφ, 

θαη ίζσο δελ είλαη άζθνπν λα ππνκλεζζεί ην σξαίν παξάδεηγκα πνπ δίλεη ν Δπδνθί-

κσθ, φηη  «νη δχν πιαγηέο ηνπ Θαβψξ, ε πιαγηά ηεο κνλαζηηθήο αγηφηεηαο θαη ε πια-

γηά ηεο ζπδπγηθήο αγηφηεηαο, νδεγνχλ ζηελ θνξπθή, φπνπ ελψλνληαη. Καη ε κηα θαη ε 

άιιε καο εηζάγνπλ εηο ηελ θαηάπαπζηλ ηνπ Θενχ θαη εηο ηελ ραξάλ ηνπ Κπξίνπ»
249

. 

Δθ ησλ παξαπάλσ θαζίζηαηαη ζαθέο φηη ε ππεχζπλε δηδαζθαιία ηεο Δθθιεζίαο είρε 

απνδερζεί απφ ηα πξψηα ρξφληα εθηφο ησλ άιισλ, ην πλεχκα  ηνπ παξφληνο θαλφλα 

ψζηε λα κελ γίλεηαη δεθηή θαη ππνδαπιίδεηαη ε έπαξζε ησλ παξζελεπφλησλ έλαληη 

ησλ ερφλησλ ζπλάςεη «ηίκηνλ γάκνλ». 

 

11
ος

 θαλόλας 

«Εἴ τις καταφρονοίη τῶν ἐκ πίστεως ἀγάπας ποιούντων, καί διά τιμήν τοῦ Κυρίου 

συγκαλούντων  τούς ἀδελφούς, καί μή ἐθέλοι κοινωνεῖν ταῖς κλήσεσι, διά τό 

ἐξευτελίζειν τό γινόμενον, ἀνάθεμα ἔστω» 

 

Καη κε ην ζέκα ηνπ παξφληνο θαλφλνο δελ έρεη αζρνιεζεί θάπνηα άιιε ζχλν-

δνο. Παξαπιήζην ζέκα δηαπξαγκαηεχεηαη ν 72
νο

 ηεο πελζέθηεο, ν νπνίνο απιψο επη-

θπξψλεη ην λα ηεινχληαη αγάπεο ζην Κπξηαθφ, ελψ ν 27
νο

 ηεο Λανδηθείαο  απαγνξεχεη 

ζε θιεξηθνχο  θαη ιατθνχο νη νπνίνη θαινχληαη «εηο αγάπελ» λα παίξλνπλ καδί ηνπο 

κεξίδεο θαγεηνχ, ρσξίο φκσο επηηίκεζε. Ο 49
νο

 ηεο Καξζαγέλεο δελ επηηξέπεη παξά 

κφλνλ γηα ιφγνπο αλσηέξαο βίαο (θαηάζηαζε ηαμηδηνχ θαη καθξάο νδνηπνξίαο φπσο 

θαη αδπλακία εχξεζεο θαηαιχκαηνο θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ αλσηέξσ) λα θαηαιχνπλ 

εληφο ηνπ λανχ. ΄Οια φκσο σο πξνηάζεηο ρσξίο «πνηλέο». Ζ ζεκαζία ηνπ θαλφλα απ-

ηνχ είλαη ζπνπδαία ζηελ θαηεχζπλζε ηεο αγσγήο ηνπ πιεξψκαηνο ηεο Δθθιεζίαο, θαη 

                                                 
249

 Π. Δπδνθίκσθ, Ζ νξζνδνμία, εθδ. Ρεγφπνπινπ, Θεζ/λίθε  1972, ζει. 395. Δίλαη δε ελδεηθηηθφ φηη 

θαη έλαο θαηά ηη ρξνληθά κεηαγελέζηεξνο παηέξαο ηεο Δθθιεζίαο, πνπ έδξαζε ζηελ Μ. Αζία, ν Ακθη-

ιφρηνο Ηθνλίνπ θάλεη κηα ζαπκάζηα παξαηήξεζε ζρεηηθά κε ηελ αμία θαη ηελ ηηκή ηνπ γάκνπ θαη ηεο 

παξζελίαο: «Per…ele tÕn t…mion g£mon ka• oÙc eØr»seij tÕ tÁj parqen…aj ¥nqoj · œnqen g¦r ka• 

oÙk ¥lloqen tÕ tÁj parqen…aj ¥nqoj ¢nalšgetai. Taàta d• lšgontej oÙ m£chn pareis-
b£llomen metaxÝ parqen…aj ka• g£mou· ˜k£tera d• æj ¢llhlÒcrea qaum£zomen.'Epeid¾ tîn 

˜katšrwn Ð despÒthj pronoht»j, oÙk ¢ntitalanteÚei ›teron tù ˜tšrJ· prÕj p£nta g¦r  t¦ 

˜k£tera mšrh tÁj qeofob…aj œcetai. D…ca g¦r tÁj eÙseboàj qeofob…aj oÜte parqen…a semn¾ 

oÜte g£moj t…mioj». Οκηιία «Δηο ηελ Θενηφθνλ θαη εηο ηνλ πκεψλα θαη ΄Αλλαλ», P.G., 39,44-45   
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αλαιπηηθά γίλεηαη κλεία ηνπ ζέκαηνο ζην θεθάιαην πνπ εμεηάδεη ηε ζρέζε ησλ θαλφ-

λσλ ηεο ζπλφδνπ κε ηε ζχγρξνλε παηδαγσγηθή. 

 

12
ος

 θαλόλας 

«Εἴ τις τῶν ἀνδρῶν διά νομιζομένην ἄσκησιν περιβολαίῳ χρῆται, καί ὡς ἄν ἐκ 

τούτου τήν δικαιοσύνην ἔχων καταψηφίσοιτο τῶν μετ᾽ εὐλαβείας τούς βήρους 

φορούντων, καί τῇ ἄλλη κοινῇ καί ἐν συνηθείᾳ οὔσῃ ἐσθῆτι κεχρημένων, 

ἀνάθεμα ἔστω» 

 

Ο θαλψλ απηφο αλαθέξεηαη ζηελ ηαθηηθή πνπ αθνινπζνχζαλ νη Δπζηαζηαλνί 

ζην ζέκα ηεο ελδπκαζίαο. Φνξνχζαλ ξαθψδε θαη επηειή παλσθφξηα ψζηε λα δεί-

ρλνπλ  άγηνη θαη δίθαηνη. Πξνζπαζνχζαλ δειαδή λα θαζηεξψζνπλ έλα δηθφ ηνπο ηξφπν 

έλδπζεο εληειψο δηαθνξεηηθφ απ’ απηφλ πνπ ήηαλ ζπλεζηζκέλνο γηα φινπο. Σαπην-

ρξφλσο θαηεγνξνχζαλ απηνχο πνπ θνξνχζαλ ζπλεζηζκέλα ελδχκαηα φρη απφ ζαξθν-

ιαηξεία αιιά γηαηί απηά ήζαλ ηα ζπλεζηζκέλα «ακθηάζκαηα» ηνπ θφζκνπ. Ο 27
νο

 ηεο 

πελζέθηεο νκηιεί αληηζηξφθσο  γηα φζνπο θιεξηθνχο ρξεζηκνπνηνχλ επηηεδεπκέλε 

θαη εμεδεηεκέλε ακθίεζε θαη νκηιεί ζθιεξψο ιέγνληαο πσο «πάζα βιαθεία θαη θφ-

ζκεζηο ζσκαηηθή, αιιφηξηνη εηζη ηεο ηεξαηηθήο ηάμεσο θαη θαηαζηάζεσο». Με αθνξ-

κή ελδερνκέλσο θαη ηνλ παξφληα θαλφλα ηεο Γάγγξαο, ε πελζέθηε δηα ηνπ 16
νπ

 θαλφ-

λα ηεο ππελζπκίδεη «παο ηεξαηηθφο αλήξ κεηά κεηξίαο θαη ζεκλήο ακθηάζεσο» ζπλή-

ζηδε λα θπθινθνξεί απφ ηα παιηά ρξφληα. Καηά ζπλέπεηα θαη απηνί νη θαλφλεο θαζψο 

θαη ν 7
νο

 ηεο Ε΄Οηθ. ζπκθσλνχλ, νξκψκελνη εθ δηαθφξσλ αθεηεξηψλ ζηελ κε εμεδε-

ηεκέλε θαη πξνθιεηηθή ακθίεζε, είηε πξνο ηελ πιεπξά ηεο επηειείαο ησλ ελδπκάησλ 

είηε πξνο ηελ πιεπξά ηεο πνιπηέιεηαο. 

Χο πξνο ην ζθεπηηθφ πνπ νδήγεζε ζε ηέηνηα απφθαζε κπνξνχκε λα εηθάζνπκε πσο νη 

πεξηθεξφκελνη δήζελ άγηνη θαη δίθαηνη εμέζεηαλ ηελ πνηφηεηα ηνπ εθθιεζηαζηηθνχ 

ζψκαηνο θαη εζηίαδαλ ζε ιάζνο ζεκείν ην θξηηήξην ηεο αγηφηεηνο. Δλδερνκέλσο δε 

θαη ηα ζθσπηηθά ζρφιηα ησλ ππνινίπσλ λα ήζαλ απνηξεπηηθά γηα έλαλ άιιν ηξφπν 

δσήο γηα ηα κέιε ηεο Δθθιεζίαο. Αο κε καο δηαθεχγεη δε θαη ην γεγνλφο πσο ην ζέκα 

ηεο ελδπκαζίαο απαζρνινχζε ηφζν πνιχ ηηο θνηλσλίεο ηεο επνρήο, ψζηε λα απνηειέ-

ζεη θαη κέξνο ηεο ζεκαηνινγίαο ηεο «πξνο Γηφγλεηνλ επηζηνιήο». ’ απηήλ ελεκεξψ-

λεηαη ν παξαιήπηεο ηεο επηζηνιήο γηα ηηο ζπλήζεηεο θαη ηνλ ηξφπν δσήο ησλ ρξηζηηα-

λψλ, δειψλεηαη δε φηη νη « Cristiano• g¦r oÜte gÍ oÜte fwnÍ oÜte œqesi diakekrimšnoi tîn 

loipîn e„sin ¢nqrèpwn. OÜte g£r pou pÒleij „d…aj katoikoàsin oÜte dialšktJ tin• 

parhllagmšnV crîntai oÜte b…on par£shmon ¢skoàsin....ka• to‹j ™gcwr…oij œqesin 
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¢kolouqoàntej œn te ™sqÁti ka• dia…tV ka• tù loipù b…J, qaumast¾n ka• Ðmologoumšnwj»
250

. 

΄Οζν θαη αλ ε ζθνπηκφηεηα ηνπ παξαπάλσ θεηκέλνπ είλαη γλσζηή, δελ παχεη λα εθ-

θξάδεη ηελ αιήζεηα θαη ηελ πξαγκαηηθφηεηα γηα ηε δσή ησλ ρξηζηηαλψλ θαη ηνλ ηξφπν 

δσήο ηνπο αλά ηνπο αηψλεο. Με ηνλ ίδην ηξφπν ζθέςεο θαη νη παηέξεο ηεο ζπλφδνπ 

ηεο Γάγγξαο, αληηκεηψπηζαλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη ηηο εθηξνπέο απφ ηνλ θνηλφ θαη 

απνδεθηφ απφ φινπο ηξφπν δσήο θαη ζην δήηεκα ηεο ακθίεζεο. Ζ θαηαδίθε ινηπφλ 

ησλ Δπζηαζηαλψλ κε ηνλ παξφληα θαλφλα ηεο ζπλφδνπ, καο παξαπέκπεη θαη ζην επ-

ξχηεξν δηδαθηηθφ έξγν ηεο Δθθιεζίαο θαη απερεί ηελ θαηαδίθε ησλ Φαξηζαίσλ απφ 

ηνλ ίδην ηνλ Κχξην
251

 κηα θαη ήζαλ νη πξψηνη πνπ θαζηέξσζαλ εηδηθή κνξθή ελδπκα-

ζίαο
252

 γηα λα πξνζειθχνπλ ηα κάηηα ησλ αλζξψπσλ θαη λα ηνπο επηδνθηκάδνπλ θαη 

λα ηνπο ζεσξνχλ επζεβείο. Δπεηδή δε ε ακθίεζε θαη ε κνξθή ηεο ζε ζπγθεθξηκέλεο 

ηζηνξηθέο πεξηπηψζεηο είρε λα θάλεη θαη κε ηελ ζεκαζία ηνπ πξνζσπηθνχ αμηψκα-

ηνο
253

, ε βαξχηεηα ηεο απνθάζεσο είλαη κεγάιε, θαζψο έζεζε ηέξκα ζε ςεπδνπξνθε-

ηηθέο ή άιιεο θαηαζηάζεηο. Αο ππνκλεζζεί ζηελ ζπλάθεηα απηή ην ηζηνξηθφ δεδνκέλν 

πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ πξνθήηε Εαραξία
254

 αιιά θαη ζηελ ελδπκαζία ηνπ Ησάλλε ηνπ 

Πξνδξφκνπ
255

. πλεπψο, κε ην πξνεγνχκελν ησλ Φαξηζαίσλ δελ ζα αλέκελε θαλείο νη 

Δπζηαζηαλνί λα αθεζνχλ ζηελ πξαθηηθή ηνπο, ε νπνία κε ηέηνην ηξφπν είρε απνδνθη-

καζηεί ζην πξφζσπν ησλ Φαξηζαίσλ απφ ηνλ ίδην ηνλ Ηεζνχ Υξηζηφ. Πξνμελεί νκν-

ινγνπκέλσο εληχπσζε ην πνηκαληηθφ θαη παηδαγσγηθφ αηζζεηήξην ησλ παηέξσλ ηεο 

                                                 
250

 Πξνο Γηφγλεηνλ επηζηνιή, Οη απνζηνιηθνί Παηέξεο, εθδ. Αζηήξ, Αζήλαη 1986
ν
 ,ζει. 254 

251
 πξβι. ζρ. Μη.23,5 θαη 23,28.Ο Σξεκπέιαο ζην ππφκλεκά ηνπ ηνλίδεη φηη φιν απηφ ην ζθεληθφ ηεο 

ηδηαίηεξεο ακθίεζεο ησλ Φαξηζαίσλ γηλφηαλ κε ζθνπφ «λα επηδείμσζη ηελ πξνζθφιιεζί ησλ εηο ηνλ 

λφκνλ, δη’ απηφ θαη κφλνλ πιαηχλνπλ ηα θπιαθηήξηα». Καη παξαθάησ επαλέξρεηαη ιέγνληαο φηη ε μερσ 

ξηζηή ηνπο ελδπκαζία δελ είρε νπζηαζηηθφ ιφγν θαη φηη «ηα πάληα πνηνχζη πξνο ην ζεαζήλαη» Τπόκλε-

κα εηο ην θαηά Μαηζαίνλ Δπαγγέιηνλ, ζει. 407. Ο απ. Παχινο απεπζπλφκελνο ζηνλ Σηκφζεν (Α΄ 

Σηκ.2,9) νξίδεη θαη ηελ ελδπκαζία ησλ γπλαηθψλ απφ ην άιιν άθξν φηαλ ζεκεηψλεη φηη πξέπεη λα πξν-

ζέξρνληαη ζηελ ιαηξεία «m¾ ™n plšgmasin ka• crus…J À margar…taij À ƒmatismù polutele‹»  
252

 ηχιηνπ Δπζπκίνπ, Μεηξ. Αρειψνπ, Δθθιεζία Πνηκαίλνπζα, Αζήλαη 1998, ζει. 40. Δίλαη ελδηαθέ-

ξνλ θαη γηα ηνλ πνηκαληηθφ ραξαθηήξα ηνπ θαλφλα απηνχ, φηη ν αλσηέξσ ζπγγξαθέαο, επηγξάθεη ην 

θεθάιαην απηφ ηνπ έξγνπ ηνπ κε ηνλ ηίηιν «Πνηκαληηθή ελδπκαηνινγία», ελψ θαη ζηελ δηαπξαγκάηεπ-

ζε ηνπ ζέκαηνο, ππνζηεξίδεη ηελ αλάγθε γηα ζπζηεκαηηθή αγσγή ηνπ πνηκλίνπ ζε ζέκαηα ελδπκαζίαο, 

θαζψο απηά δελ ιχλνληαη «κε πξφρεηξεο απεηιέο θαη θνβέξεο», ν.π. πλεπψο κε καθξά θαη ζπζηεκαηη-

θή εξγαζία θαη αγσγή ην πιήξσκα ηεο Δθθιεζίαο ζα αληηιεθζεί ηελ «πνιχπιεπξε ζεκαζία ηνπ ελδχ-

καηνο» (ν.π. ζει. 41), θαη δη’ απηήο ζα εληάζζεηαη θαη ζηελ δηαρξνλία θαη ζηελ θαηαλφεζε ηεο ελδπ-

καηνινγηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ πηζηψλ ζην παξειζφλ. Γηα ηελ πεξαηηέξσ ζενινγηθή ζεκαζία ηνπ ελ-

δχκαηνο βι. ηνπ ηδίνπ, Υηηώλεο θαη Ηκάηηα, εθδ. Σήλνο, Αζήλα 1998. 
253

 ιήκκα «έλδπκα» , ΛΒΘ, ζη.364. 
254

 «ka• œstai ™n tÍ ¹mšrv ™ke…nV kataiscunq»sontai oƒ profÁtai , ›kastoj ™k tÁj Ðr£sewj 

aÙtoà ™n tù profhteÚein aÙtÒn, ka• ™ndÚsontai dšrrin tric…nhn ¢nq' ïn ™yeÚsanto» Εαρ.13,4  

 
255

 Πξνθαλψο κε ηα ηζηνξηθά απηά παξαδείγκαηα  θαίλεηαη φηη ην επηδησθφκελν απφ ηελ απφθαζε ήηαλ 

λα παχζεη ε εθκεηάιιεπζε ηεο εππηζηίαο κεξηθψλ ρξηζηηαλψλ, λα ηαπηίδνπλ ηελ αγηφηεηα ή ην πξνθε-

ηηθφ ράξηζκα ζε κηα πεξίνδν ελζνπζηαζηηθψλ ηάζεσλ, κε ηνπο ζπλεηξκνχο ηεο ρξήζεο ηνπ ελδχκαηνο. 



84 

 

ζπλφδνπ. ε έλα ζέκα πνπ ελδερνκέλσο θαλείο λα κελ έδηλε ζεκαζία ή αθφκα θαη 

ζήκεξα λα ζεσξείηαη ήζζνλνο ζεκαζίαο, απηνί δηέγλσζαλ ην ςπρνινγηθφ θίλεηξν θαη 

αληειήθζεζαλ κε νξζφ ηξφπν θαη έδσζαλ ηελ ζεκαζία πνχ άξκνδε ζ’ απηήλ ηελ ζπ-

κπεξηθνξά. Δπίζεο θαηελφεζαλ θαη ηηο δνγκαηηθνεζηθέο πξνεθηάζεηο πνπ είρε, κε 

ηνπο θηλδχλνπο πνπ ε απνδνρή ησλ κελπκάησλ ηνπο (ελλ. ησλ Δπζηαζηαλψλ) ζα είρε, 

θαη ζηάζεθαλ ππεχζπλα έλαληη ηνπ εθθιεζηαζηηθνχ ζψκαηνο θαηέγξαςαλ ην πξφ-

βιεκα θαη ην αληηκεηψπηζαλ. 

 

13
ος

 θαλόλας 

«Εἴ τις γυνή διά νομιζομένην ἄσκησιν μεταβάλλοιτο ἀμφίασμα, καί ἀντί τοῦ 

εἰωθότος γυναικείου ἀμφιάσματος ἀνδρῷον ἀναλάβοι, ἀνάθεμα ἔστω» 

 

ε γπλαίθεο πνπ γηα λα δείμνπλ αζθεηηθφ θξφλεκα, λνκίδνληαο πσο ηάρα α-

ζθνχληαη κφλνλ αιιάδνληαο είδνο ακθίεζεο αλαθέξεηαη ν παξψλ θαλφλαο. Παξά ηελ 

απιή ηνπ δηαηχπσζε θαη ηελ απφ κέξνπο ησλ εξκελεπηψλ αλάιπζή ηνπ, ππάξρεη νπ-

ζηαζηηθφ πξφβιεκα ζηελ θαηαλφεζή ηνπ θαη ηελ επξχηεξε πνηκαληηθή ηνπ πξνζέγγη-

ζε θαη ρξεζηκφηεηα. Δίλαη άιισζηε γλσζηφ φηη πνιιέο γπλαίθεο πνπ έρνπλ θαηαηαγεί 

κεηαμχ ησλ αγίσλ ζηα αγηνιφγηά καο, ππνθξίζεθαλ ελδπκαηνινγηθά θαη εμσηεξηθά 

ηνπο άλδξεο γηα λα κπνξέζνπλ λα κνλάζνπλ ζε αλδξψεο κνλέο
256

. Σν πην ηειεπηαίν 

θαη ίζσο πην γλσζηφ θαη ελδεηθηηθφ παξάδεηγκα είλαη ηεο Αγίαο Θενδψξαο
257

 ηεο α-

ζθεζείζεο ελ Βάζηα Αξθαδίαο φπνπ θαη ν παζίγλσζηνο λαφο επ’ νλφκαηί ηεο.  

Ο θαλφλαο απηφο δελ ζρεηίδεηαη κε θάπνην άιιν θαλφλα. Αλαθνξά ζρεηηθή κε γπλαί-

θεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ αλδξηθά ελδχκαηα γίλεηαη ζηνλ 62
ν
 ηεο πελζέθηεο, πνπ αλα-

θέξεηαη ζε γπλαίθεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε δηνλπζηαθέο ηειεηέο. Λνγηθά ινηπφλ δελ 

κπνξεί λα ζπζρεηηζηεί κε ηνλ παξφληα θαλφλα δηφηη ην ζθεπηηθφ είλαη ηειείσο δηαθν-

ξεηηθφ θαη κε ζρεηηδφκελν. ηνλ 62
ν
 γίλεηαη ιφγνο γηα ζπκκεηνρή ζε φξρεζε θαη εη-

δσινιαηξηθέο ηειεηέο, εδψ φκσο γηα «λνκηδφκελε άζθεζε». Σν παηδαγσγηθφ θαη πνη-

καληηθφ ελδηαθέξνλ θαη γηα ηελ επνρή καο, είλαη λα πηζηεχεη θάπνηνο φηη αζθείηαη ή 

                                                 
256

 ΄Ζδε ν Βαιζακψλ, ζην ζρφιηφ ηνπ ζηνλ παξφληα θαλφλα, κλεκνλεχεηλ νλνκαζηηθά ηηο αγίεο Μειά-

λε θαη Δπγελία (ελψ, φπσο  δειψλεη ην «θαί έηεξαη», γλσξίδεη θαη άιιεο)  νη νπνίεο κε «αλδξψν ζρή-

κα» « ηνλ αζθεηηθφλ ήλπζαλ δξφκνλ», Ρ.Π. ζει. 109. ηελ πξσηφηππε (θαη αλέθδνηε) δηπισκαηηθή 

εξγαζία ηεο Δπγ. Ενχθνβα, Γπλαίθεο-Μνλαρνί, Όζηεο γπλαίθεο πνπ άζιεζαλ κε αλδξηθή ελδπκαζία, 

Αζήλα 2002, γίλεηαη αλαθνξά  ζε δεθαηέζζεξηο (14) γπλαίθεο πνπ έρνπλ πεξηιεθζεί ζην αγηνιφγην ηεο 

Δθθιεζίαο καο, θαη νη νπνίεο αζθήζεθαλ θαη νζηαθψο έδεζαλ λνκηδφκελεο σο άλδξεο κνλαρνί ζηνπο 

ηφπνπο ηεο άζθεζήο ηνπο. Ζ αλσηέξσ εξγαζία κειεηά ην ζέκα απφ αγηνινγηθή νπηηθή. Δλδηαθέξεη 

φκσο ην ζέκα καο, γηαηί πξνζθέξεη κηα ζέαζε ζηνλ απζεληηθφ πφζν γηα άζθεζε, καθξηά απφ θάζε ππν-

θξηηηθή δηάζεζε, ή άζθεζε γηα επίδεημε (=πξνο ην ζεαζήλαη).  
257

 βι. πλαμάξη 11
εο

 επηεκβξίνπ.  
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κε ηελ ζεκεξηλή «unisex» ελδπκαζία φηη αζθεί θξηηηθή ζε έλαλ ζηπιηδαξηζκέλν ηξφ-

πν δσήο. Καη φρη κφλν θξηηηθή, αιιά θαη θαηά θάπνην ηξφπν ππέξβαζε ηνπ θαηεζηε-

κέλνπ ηξφπνπ έλδπζεο ή θνηλσληθνχ ηξφπνπ δσήο. Ζ δη’ απηνχ ηνπ ηξφπνπ ηάζε α-

πινχζηεπζεο ελέρεη ζηελ ςπρνινγία πνιιψλ, κηα ηάζε αζθεηηζκνχ θαη αληηθνκθνξ-

κηζκνχ θαη ζπλαθφινπζα επηζηξνθή ζε κηα απιφηεηα δσήο, φπνπ δελ δίδεηαη ζεκα-

ζία ζηα εμσηεξηθά. Γελ κπνξνχκε λα γλσξίδνπκε αθξηβψο ηελ αληίιεςε ησλ Δπζηα-

ζηαλψλ, αιιά δελ είλαη θαη εχθνιν αθφκα θαη κε φζα γλσξίδνπκε λα πξνζεγγίζνπκε 

ηελ δπλακηθή απηήο ηεο ελδπκαηνινγηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ γπλαηθψλ ησλ Δπζηαζη-

αλψλ.  Καηά ηελ εθηίκεζε ησλ εξκελεπηψλ ηνπ θαλφλα ην πξφβιεκα εληνπίδεηαη ζηηο 

κε κεηά ακέζνπ αζθεηηθνχ θξνλήκαηνο κεηαιιάζνπζεο ηελ ακθίεζή ηνπο. Θα ζεσ-

ξνχλ πξνθαλψο ηελ ππνθξηηηθή άζθεζε ζπλδεδεκέλε κε ηελ κε αλαρψξεζή ηνπο απφ 

ηνλ θφζκν, ή θάηη άιιν πνπ δελ καο έρεη παξαδνζεί. ΄Αξα ην  πλεχκα ηνπ παξφληνο 

θαλφλνο είλαη δηηηφ θαη θαζαξά πνηκαληηθφ-δηδαθηηθφ  

α. Πξνζηαηεχεη απφ εζθαικέλε θαηαλφεζε ηνπ πψο γίλεηαη ε άζθεζε θαη ηελ δηαθξί-

λεη απφ κφλε ηελ ρξήζε-ακθίεζε αλδξηθήο ελδπκαζίαο, θαη  

β. Δλεκεξψλεη ην πιήξσκα ηεο Δθθιεζίαο γηα λα θαηαλνεί νξζψο ην πνηα γπλαίθα 

είλαη πξάγκαηη αζθήηξηα. ΄Ορη φπνηα βαζίδεηαη ζηα εμσηεξηθά γλσξίζκαηα, αιιά 

πξνθαλψο θάπνηα άιια πνπ ζα ηνπο είραλ πξνθαλψο εθηεζεί, δηφηη δελ κπνξνχκε λα 

δερηνχκε κφλν ηελ αξλεηηθή δηαηχπσζε ηνπ θαλφλα. Πξνθαλψο, ζα είρε θαηά λνπλ ν 

πηζηφο ηεο ζεηηθή έλλνηα ηεο άζθεζεο, ην ηη είλαη δειαδή, θαη κε ηνλ παξφληα θαλφλα 

απνκνλψλεηαη ε πιαζηνγξαθία θαη ην θαθέθηππν ηεο δήζελ αζθήζεσο. 

 

14
ος

 θαλόλας 

«Εἴ τις γυνή καταλιμπάνοι τόν ἄνδρα, καί ἀναχωρεῖν ἐθέλοι, βδελυττομένη τόν 

γάμον, ἀνάθεμα ἔστω» 

 

ην θαη’ εμνρήλ ζέκα πνπ απαζρφιεζε ηελ ζχλνδν, ηνλ γάκν, αλαθέξεηαη θαη 

ν θαλψλ απηφο. Ο Νηθφδεκνο ζηελ εξκελεία ηνπ, ζπγρέεη ζθνπίκσο κάιινλ κε ηηο 

γεληθέο απφςεηο ησλ Δπζηαζηαλψλ ην ζθεπηηθφ ηνπ παξφληα θαλφλα, δηφηη ελψ νκηιεί 

πεξί γπλαηθψλ πνπ εγθαηαιείπνπλ ηνπο ζπδχγνπο ηνπ, εξκελεχεη πσο ήηαλ ζπλήζεηα 

αλδξψλ θαη γπλαηθψλ λα εγθαηαιείπνπλ ηνλ άιινλ γηα λα αλαρσξνχλ σο «ζπγραηλφ-

κελνη ηνλ γάκν». Ο θαλψλ φκσο νκηιεί κφλν πεξί γπλαηθψλ νη νπνίεο βδειπηηφκελεο 

ηνλ γάκν αλαρσξνχλ. Γίδεηαη ινηπφλ ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ κφλε γηα γπλαίθεο αλα-

θνξά, δηφηη απφ ηα ζπκθξαδφκελα έρεη πνηκαληηθφ θαη παηδαγσγηθφ ελδηαθέξνλ. Δθ 
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πξψηεο φςεσο ζα ζεσξνχζε ν κειεηεηήο φηη ππνθξχπηεηαη θαη ηάζε ππνβάζκηζεο ηεο 

γπλαίθαο θαη ηαπηφρξνλα πξνλνκηαθή κεηαρείξηζε θαη αληηκεηψπηζε ησλ αλδξψλ. 

΄Οζν θαη αλ απηφ ζπλέβαηλε ηζηνξηθά ηφηε, φπσο ελδερνκέλσο θαη ζήκεξα, δελ έρεη 

λα θάλεη κε ηνλ ραξαθηήξα ηνπ θαλφλα. Απφ ηελ ζηηγκή πνπ νη άλδξεο θαηά ηελ ξήζε 

ηνπ Γξεγνξίνπ ηνπ Θενιφγνπ ήζαλ νη λνκνζεηνχληεο
258

, νη γπλαίθεο θαη ιφγσ ςπρν-

ζχλζεζεο αιιά θαη ηεο θνηλσληθήο ζπγθπξίαο, γίλνληαλ δέθηεο φινπ απηνχ ηνπ δηα-

κνξθσκέλνπ ηζηνξηθά θνηλσληθνχ θαη θνηλσληνινγηθνχ πεξηγχξνπ. ΄Αιισζηε γλσξί-

δνπκε πιένλ ζαθψο ηνλ δηαθνξεηηθφ ηξφπν πνπ πξνζεγγηδφηαλ ε κνηρεία απφ ηελ 

πιεπξά ηνπ άλδξα, θαη πσο φηαλ απηή δηαπξαηηφηαλ  απφ γπλαίθα. Καηά ζπλέπεηα ηη 

ζέιεη λα πεη ν θαλφλαο ην βιέπνπκε ζηελ ζπλνδεπηηθή επηζηνιή ηεο ζπλφδνπ. Δθεί 

εθηφο ησλ άιισλ γίλεηαη ιφγνο θαη γηα ην ζθεπηηθφ πνπ νδήγεζε ζηελ ζχληαμε- έθ-

δνζε ηνπ θαλφλα. ην ζεκείν απηφ ζα εχξηζθε ζέζε ε εξκελεία ηνπ αγίνπ Νηθνδή-

κνπ, θαζψο γίλεηαη αλαθνξά θαη ζηα δχν θχια, αιιά δελ έρεη ην θείκελφ ηνπ ρξήζε 

θαη ζέζε θαλφλα. Λέγεη ινηπφλ ην θείκελν φηη «θαη γαξ ηνπ θαηακέκθεζζαη απηνχο 

ηνλ γάκνλ, θαη ππνηίζεζζαη, φηη νπδείο ησλ ελ γάκσ φλησλ ειπίδα παξά ζεψ έρεη,  

πνιιαί γπλαίθεο χπαλδξνη απαηεζείζαη, ησλ εαπηψλ αλδξψλ αλερψξεζαλ, θαη άλδξεο 

ησλ ηδίσλ γπλαηθψλ· είηα ελ ησ κεηαμχ κε δπλεζείζαη εγθξαηείλ, εκνηρεχζεζαλ, θαη 

δηα ηνηαχηελ ππφζεζηλ σλεηδίζζεζαλ...»
259

. Σν θείκελν απηφ καο παξέρεη έλα βήκα 

θαηαλφεζεο ηνπ γηαηί εθθξάζηεθε ε ζχλνδνο έηζη. Απφ ηα βηβιηθά θείκελα
260

 γλσξί-

δνπκε πνηα ηχρε πεξίκελε ηηο κνηραιίδεο. Αθφκα φκσο θαη αλ δελ θηάζεη ε θαηάζηα-

ζε ζηα άθξα, ππφ ηελ έλλνηα ηνπ νλεηδηζκνχ κπνξνχκε λα εθιάβνπκε αθφκα θαη ηνλ 

εμεπηειηζκφ ή ηελ γεινηνπνίεζε πνπ ηηο πεξίκελε κεηά απφ ηέηνην ελδερφκελν. Αιιά 

θαη ην καξηχξην απηφ ήηαλ ζηελ νπζία αβάζηαρην. Λακβαλνκέλσλ ινηπφλ ππφςε ησλ 

ζπλζεθψλ ηεο επνρήο θαη κε βάζε ην θείκελν ηνπ αγίνπ Γξεγνξίνπ, ε ζχλνδνο δελ 

ππνβάζκηζε ε ππνηίκεζε ηηο γπλαίθεο, πνιχ δε πεξηζζφηεξν δελ δήηεζε θάηη παξαπά-

λσ απ’ απηέο ζε ζρέζε κε ηνπο άλδξεο, αιιά αληίζεηα ηηο πξνζηάηεπζε. Υσξίο ππεξ-

βνιή ν θαλφλαο απηφο έρεη βαζχηαην θαη νπζηαζηηθφ θεκηληζηηθφ ραξαθηήξα θάηη πνπ 

εμ φζσλ γλσξίδσ δελ έρεη επηζεκαλζεί ζηελ κέρξη ζήκεξα έξεπλα. Βεβαίσο κπνξεί λα 

                                                 
258

 «$. TÕ ™rèthma, Ö ™rèthsaj, toàto swfrosÚnhn tim´n moi doke‹, ka• ¢pÒkrisin ¢paite‹n 

fil£nqrwpon· swfrosÚnhn, per• ¿n Ðrî toÝj polloÝj kakîj diakeimšnouj, ka• tÕn nÒmon aÙtîn 

¥nison, ka• ¢nèmalon. T… d»pote g¦r, tÕ m•n qÁlu ™kÒlasan, tÕ d• ¥¸·en ™pštreyan; Ka• gun¾ m•n 

kakîj bouleusamšnh per• ko…thn ¢ndrÕj moic©tai, ka• pikr¦ ™nteàqen t¦ tîn nÒmwn ™pit…mia· 

¢n¾r d• kataporneÚwn gunaikÕj, ¢neÚqunoj; OÙ dšcomai taÚthn t¾n nomoqes…an, oÙk ™painî 

t¾n sun»qeian. ”Andrej Ãsan oƒ nomoqetoàntej, di¦ toàto kat¦ gunaikîn ¹ nomoqes…a», Γξεγνξί-

νπ Θενιφγνπ, Δηο ην ξεηόλ ηνπ Δπαγγειίνπ ‘νηε εηέιεζελ ν Ηεζνύο ηνπο ιόγνπο ηνύηνπο’, P.G. 36, ζη.289  
259

 Ρ.Π. ζει. 98 
260

 Ησ.8,1-11 



87 

 

αληηιέμεη θάπνηνο φηη έρνπκε ζπλεζίζεη λα ζεσξνχκε ππέξ ησλ γπλαηθψλ θάηη πνπ 

δηαηππψλεηαη ζεηηθά γη’ απηέο ή παξέρεη θάηη φπσο π.ρ ην δηθαίσκα ηνπ εθιέγεηλ. 

Παξ’ φια θαηά ηα ηζρχνληα αλά επνρή απηφ κπνξεί λα δηακνξθψλεηαη δηφηη ην θχξην 

δεηνχκελν είλαη λα παξέρεηαη θαηά ηελ λνκηθή νξνινγία έλα έλλνκν αγαζφ ζε θά-

πνηνλ. Δδψ, νη γπλαίθεο απνθηνχλ ην δηθαίσκα ηεο πξνζηαζίαο απφ ηελ εθθιεζηαζηη-

θή θνηλφηεηα θάηη πνπ δελ πξέπεη λα παξαζεσξεζεί. Καηεπζπλφκελε ινηπφλ ε ζχλν-

δνο απφ κηα πνηκαληηθή επζχλε (θπξίσο ζην ζέκα απηφ) έλαληη ησλ γπλαηθψλ, αλνίγεη 

κηα πνηκαληηθή νκπξέια πξνζηαζίαο γη’ απηέο θάησ απφ ηελ απαγφξεπζε πνπ ν θα-

λψλ απηφο εθθξάδεη. Σηο πξνζηαηεχεη απφ ην λα πέθηνπλ ζχκαηα ηεο γνεηείαο ησλ 

ιφγσλ ησλ Δπζηαζηαλψλ, θαη ηνπο επηζεκαίλεη φηη θηλδπλεχνπλ λα βξεζνχλ ζηνλ 

δξφκν θαη λα νλεηδηζηνχλ. Δπεδίσμε δειαδή ε Δθθιεζία δηα ηνπ θφβνπ, λα ηηο ζπλε-

θέξεη, ππελζπκίδνληάο ηνπο πφζα δεηλά ηηο πεξίκελαλ θαζψο νη άλδξεο ελδερνκέλσο 

λα πεξλνχζαλ ρσξίο ζπλέπεηεο ην γεγνλφο ηεο εγθαηάιεηςεο ησλ ζπδχγσλ ηνπο ή ηελ 

κνηρεία, ελψ γη’ απηέο ιφγσ ησλ ζπλζεθψλ ε θαηάιεμε ζα ήηαλ ηξαγηθή
261

.  

 

 

15
ος

 θαλόλας 

«Εἴ τις καταλιμπάνοι τά ἑαυτοῦ τέκνα, καί μή τεκνοτροφοῖ, καί τό ὅσον ἐπ᾿ αὐτῷ 

πρός θεοσέβειαν τήν προσήκουσαν ἀνάγοι, ἀλλά προφάσει τῆς ἀσκήσεως 

ἀμελοίη, ἀνάθεμα ἔστω» 

 

Μέρξη ηνλ ρξφλν ζχγθιηζεο ηεο ζπλφδνπ, δελ απαζρφιεζε ην ζέκα απηφ. Οη 

απνζηνιηθέο πξνζηαγέο «e„ dš tij tîn „d…wn ka• m£lista o„ke…wn oÙ pronoe‹tai, t¾n p…stin 

½rnhtai ka• œstin ¢p…stou ce…rwn»262 ηελ ππφκλεζή ηνπ ζηνπο Δθεζίνπο «oƒ patšrej, m¾ 

parorg…zete t¦ tškna Ømîn, ¢ll¦ ™ktršfete aÙt¦ ™n paide…v ka• nouqes…v kur…ou»263, ηελ ππελ-

ζχκηζε ζηνλ Σίην φηη νη κεγαιχηεξεο ζηελ ειηθία γπλαίθεο πξέπεη λα δηδάζθνπλ ηηο 

πην λέεο εθηφο ησλ αιιψλ «fil£ndrouj e•nai, filotšknouj»
264

 ήηαλ πξφζθαηεο ζηελ ζπ-

λείδεζε ηεο Δθθιεζίαο. Ζ ζχλνδνο ηεο Καξζαγέλεο κε ηνλ 35
ν 

(ή 42
ν
 κε άιιε αξίζ-

κεζε) θαλφλα ηεο επαλήιζε ζην ζέκα απηφ, θάλνληαο ππνδείμεηο κφλν ζηνπο επηζθφ-

                                                 
261

 Οη ζπλζήθεο αθνξνχλ ηελ θνηλσληθή δηαζηξσκάησζε θαη ηα ήζε ηεο επνρήο θαη φρη ηεο Δθθιεζίαο. 

Δάλ ήηαλ κφλν ην πξφβιεκα εληφο ηεο Δθθιεζίαο ίζσο ηα πξάγκαηα λα ήζαλ δηαθνξεηηθά. Αιιά ε 

Δθθιεζία ηελ πεξίνδν απηή, δελ δηεδξακάηηδε ηνλ ξφιν πνπ έρεη ζήκεξα, κηαο θαη βξηζθφηαλ ζε έλα 

θινηφ εηδσινιαηξηθφ.  Καλείο δελ πεξίκελε ε Δθθιεζία λα έρεη παξεκβαηηθέο δπλαηφηεηεο ζηελ πιεη-

νςεθία ηνπ θφζκνπ. Καηά ζπλέπεηα θαλείο δελ κπνξνχζε λα εγγπεζεί ζε κηα γπλαίθα φηη ζα ηελ πξν-

ζηαηέςεη ζε ηέηνην αθξαίν ελδερφκελν απφ ηελ επξχηεξε νηθνγέλεηά ηεο, ε ην πεξηβάιινλ ηεο.  
262

 Α΄ Σηκ. 5,8 
263

 Δθ. 6,4 
264

 Σηη. 2,4 
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πνπο, ψζηε λα κε εγθαηαιείπνπλ θαη ζεσξνχλ ψξηκα-ελήιηθα ηα παηδηά ηνπο ρσξίο λα 

πιεξνθνξεζνχλ επαθξηβψο ηελ θαηάιεμή ηνπο θαη έηζη λα ηνπο παξέρνπλ ηελ λνκηθή 

δπλαηφηεηα ηεο απηεμνπζηφηεηαο. Ζ δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη ζηνλ θαλφλα ηεο 

Καξζαγέλεο, πνιχπινθε ζηελ πξαθηηθή ηεο θαζψο πξνέβιεπε θαη έγγξαθε δηαδηθα-

ζία ζε δηθαζηή
265

, δελ αθνξά ην πλεχκα ηνπ θαλφλα ηεο παξνχζεο ζπλφδνπ. πλεπψο 

ην πλεχκα ηνπ θαλφλα ζρεηίδεηαη κε ηελ ζπλέρεηα ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ απ. Παχινπ, ν 

νπνίνο θάλεη ηξεηο αλαθνξέο ζην ζέκα ηεο επζχλεο ησλ γνλέσλ έλαληη ησλ παηδηψλ 

ηνπο . Καηά ην παξάδεηγκα κάιηζηα ηνπ απνζηφινπ απφ ηηο πνηκαληηθέο επηζηνιέο
266

, 

νδεγείηαη ε ζχλνδνο ζηελ ππφκλεζε γηα επζχλε ησλ γνλέσλ φπσο νδεγήζνπλ ηα παη-

δηά ηνπο ζηελ ζενζέβεηα, σο θαηαλφεζε κηαο θαζέηνπ εληφο ηεο νηθνγέλεηαο πνηκα-

ληηθήο κέξηκλαο. Απηή ε επζχλε θαη κέξηκλα δελ κπνξεί λα εμνβειηζηεί απφ ην πξφ-

ζρεκα ηεο αζθεηηθήο δηάζεζεο ησλ γνλέσλ θαη ηελ ζπλαθφινπζε παξακέιεζε απηήο 

ηεο θεδεκνλίαο. Σν αλ είλαη ε πξάμε απηή ηφζν απνηξφπαηε ψζηε λα επηηηκεζεί κε ην 

αλάζεκα, πξέπεη λα εθηηκεζεί  θαη απφ ηελ αίζζεζε πνπ άθελε ζηνπο πέξημ ε ζπκπε-

ξηθνξά ηνπο, φπσο θαη πην πάλσ αλαθέξζεθε, θαζψο θαη ε εηζαγσγή ελφο ηειείσο δη-

αθνξεηηθνχ νηθνγελεηαθνχ κνληέινπ πνπ αληέβαηλε ζε φιεο ηηο ζρεηηθέο επαγγειηθέο 

θαη απνζηνιηθέο δηδαρέο. Με βάζε ινηπφλ ηελ έθηαζε ησλ δηαιπκέλσλ νηθνγελεηψλ ή 

ηελ δηακφξθσζε κηαο ελζνπζηαζηηθήο πξαθηηθήο φηη ε γνλετθή κέξηκλα δελ ρξεηάδε-

ηαη πιένλ, ε ζχλνδνο αλαγθάζηεθε λα απνθαζίζεη ηελ απεηιή ηνπ αλαζέκαηνο ζε φ-

ζνπο επέκελαλ ζ’ απηήλ ηελ πξαθηηθή.  

 

16
ος

 θαλόλας 

«Εἴ τινα τέκνα γονέων, μάλιστα πιστῶν, ἀναχωροίη προφάσει θεοσεβείας, καί μή 

τήν  καθήκουσαν τιμήν τοῖς γονεῦσιν ἀπονέμοι, προτιμωμένης δηλονότι παρ᾽ 

αὐτοῖς τῆς θεοσεβείας, ἀνάθεμα ἔστω» 

 

Καη ν θαλφλαο απηφο δελ έρεη αλαθνξά ζε άιινλ ζηηο θαλνληθέο ζπιινγέο θαη 

ε κνλαδηθφηεηά ηνπ πξέπεη λα είλαη απφξξνηα ησλ εηδηθψλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχ-

ζαλ ζηελ πεξηνρή πνπ ζπδεηνχκε. Γελ απνθιείεηαη κεηά ηελ ζχλνδν ην δήηεκα λα 
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 βι. Γ΄ Κεθ. Γ΄ηηηι. ησλ Βαζηιηθψλ. Δπίζεο Πεδάιηνλ, ζει. 485 ζεκ. 2) 
266

 ηελ πνηκαληηθή ζεκαζία ηνπ ζσθξνληζκνχ ησλ λέσλ αλαθέξεηαη ν Γαιίηεο ιέγνληαο «ηνλ ζσ-

θξνληζκφ ησλ λέσλ γπλαηθψλ αλαζέηεη εηο ηαο πξεζβχηηδαο·ηνχην είλαη παξάδεηγκα θξνλήζεσο θαη 

πξφηππνλ πνηκαληηθήο αξεηήο», Γαιίηε Γ., Ζ πξνο Σίηνλ  επηζηνιή ηνπ απνζηόινπ Παύινπ, εθδ. Πνπξ-

λαξά, Θεζζαινλίθε 1978, ζει. 241. Δπί παξνκνίνπ θηλδχλνπ δε ε ζχλνδνο ηεο Γάγγξαο πνηκαληηθψο 

δξψζα, ζηνηρεί ζηελ ζέζε ηνπ Παχινπ, θαζψο νη αλαινγίεο είλαη πνιιέο θαη ε δηάιπζε ησλ νηθνγε-

λεηψλ ζηελ πεξηθέξεηα ηεο ζπλφδνπ ζα ήηαλ εθηεηακέλε. ΄Οπσο δε θαη πάιη ν Γαιίηεο παξαηεξεί γηα 

ηελ εληνιή ηνπ Παχινπ, «ε θηιαλδξία θαη ε θηινηεθλία ήζαλ ηδηαηηέξσο αλαγθαίαη ελ Κξήηε φπνπ αη 

νηθνγέλεηαη είρνλ δηαιπζή εμ αηηίαο ηεο δξάζεσο ησλ ςεπδνδηδαζθάισλ» ν.π. ζει. 244. 
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αληηκεησπίζηεθε ππφ ηελ επάξθεηα ηνπ θαλνληθνχ πιηθνχ πνπ ν παξψλ θαλφλαο πεξη-

γξάθεη, ή ίζσο λα ζεσξήζεθε ε γηα ιφγνπο άζθεζεο αλαρψξεζε ησλ παηδηψλ πσο δελ 

ππαγφηαλ ζηελ «πξφθαζε ζενζέβεηαο» πνπ απαγνξεχεη ν θαλφλαο.  

ην ζέκα απηφ ε ζχλνδνο είρε έλα πιηθφ πνπ έπξεπε λα ιάβεη ππφςε ηεο, πξνεξρφκε-

λν απφ ηελ Αγία Γξαθή. ηελ Παιαηά Γηαζήθε δελ είλαη ιίγα ηα ρσξία πνπ επηζεκαί-

λνπλ ηελ αλάγθε ζεβαζκνχ πξνο ηνπο γελλήηνξεο κε θνξπθαίν εμ απηψλ ην πεξηιακ-

βαλφκελν ζην δεθάινγν θαη ην νπνίν δελ απνηεινχζε απιψο ζεφπλεπζην ιφγην, αιιά 

ήηαλ απηφο ηνχηνο ν απνθαιππηηθφο θαη θαζνδεγεηηθφο ζετθφο ιφγνο. Ζ θξάζε απηή 

ηεο εληνιήο «t…ma tÕn patšra sou ka• t¾n mhtšra, †na eâ soi gšnhtai, ka• †na makrocrÒnioj 

gšnV ™p• tÁj gÁj tÁj ¢gaqÁj»
267

, ήηαλ πξφηαζε επί ηεο νπνίαο ζηεξίρηεθε ε Δθθιεζία 

δηακέζνπ ησλ αηψλσλ γηα λα κπνξέζεη λα δψζεη ηελ δένπζα αγσγή ζην πιήξσκά ηεο. 

Πιεηάδα άιισλ ρσξίσλ ηεο Παιαηάο Γηαζήθεο, κηινχζαλ γηα ηηο ππνρξεψζεηο ησλ 

παηδηψλ πξνο ηνπο γνλείο ηνπο, θαη άιια κε άκεζν θαη άιια κε έκκεζν ηξφπν πεξηέ-

γξαθαλ ηελ επινγία πνπ επήξρεην απφ ηνλ ζεβαζκφ απηφ ελψ ζε άιια γηλφηαλ αλα-

θνξά ζηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο πνπ είραλ επέιζεη φηαλ ηα παηδηά έδεηρλαλ αζέβεηα 

πξνο απηνχο
268

. Ζ Δθθιεζία ηηο ζέζεηο απηέο ηεο Π.Γ. ηηο αμηνπνίεζε θαζψο θαη ν ίδη-

νο ν Υξηζηφο κίιεζε γηα ηελ εθ κέξνπο Σνπ «πιήξσζε» ηνπ λφκνπ θαη φρη γηα ηελ 

θαηάιπζή ηνπ. Καη ζην ζέκα απηφ, ε Καηλή Γηαζήθε απνηεινχζε νδεγφ γηα ηελ πνη-

καληηθή δηδαζθαιία ηεο Δθθιεζίαο θαηεπζχλνληάο ηελ κεηάδνζε απηψλ ησλ κελπκά-

ησλ πξνο ηνπο πηζηνχο, κε ην θχξνο πνπ πξνζέδηδε ζηελ δηδαζθαιία απηή ν ιφγνο ηνπ 

Υξηζηνχ θαη ε αλαθνξά ησλ απνζηφισλ.  

Απφ ηελ Καηλή Γηαζήθε ήηαλ γλσζηφ ζηνπο παηέξεο ηεο ζπλφδνπ πσο ν ίδηνο 

ν Κχξηνο θαηαθεξαχλσζε ηνπο Φαξηζαίνπο πνπ παξακεινχζαλ ηελ ηήξεζε ηεο πέ-

κπηεο εληνιήο γηα ηνλ ζεβαζκφ ησλ γνλέσλ
269

 ηνλ νπνίν κάιηζηα έδεημε ζηελ κεηέξα 

Σνπ κε ηξφπν πνπ ζαθψο αλαθέξεηαη ζηα βηβιηθά θείκελα. Παξά ην γεγνλφο φηη θξα-

ηνχζε κηα ζηάζε απφκαθξε (φπσο ζηελ πεξίπησζε πνπ επξίζθεηαη ζην λαφ θαη επη-

ζεκαίλεη πσο είλαη ην ζπίηη ηνπ παηέξα Σνπ
270

, ή ζηελ απάληεζή Σνπ γηα λα πξαγκα-

ηνπνηήζεη ην ζαχκα ζηελ Καλά
271

 θ.ά.), εληνχηνηο, κε ηελ παξάδνζε ηεο θξνληίδαο 

ηεο Τπεξαγίαο κεηέξαο Σνπ ζηνλ Ησάλλε φηαλ επξίζθεην επί ηνπ ηαπξνχ
272

, απεδεί-

                                                 
267

 Δμ. 20,12 
268

 Αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά ηα ρσξία:νθ. εηξ. 3,12 φπνπ γίλεηαη κλεία γηα ηελ θξνληίδα ησλ γεξφ-

λησλ γνλέσλ, Γελ. 25,8 εμ., 35,29∙50,12,Σσβ. 4,3 θ.ά. 
269

 Μη.15,4 εμ. 
270

 Λθ. 2,49 
271

 Ησ. 2,4 
272

 Ησ. 19,26-27 
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θλπε κε ηνλ πιένλ ζαθή ηξφπν ηνλ ζεβαζκφ Σνπ γη’ απηήλ θαη κε ηελ κέξηκλά ηνπ λα 

εμεχξεη ιχζε ζην πξφβιεκα ηεο θξνληίδαο ηεο, εθπιήξσλε ηνλ λφκν ηεο Παιαηάο Γη-

αζήθεο, έηζη ψζηε λα κε ρξεηάδεηαη επηπιένλ επηρεηξεκαηνινγία.  

Καη ν απφζηνινο Παχινο φκσο έγξαςε ζηνπο παξαιήπηεο ησλ επηζηνιψλ ηνπ 

γηα ηελ ζεκαζία ηνπ ζεβαζκνχ πξνο ηνπο γνλείο κε ζαθήλεηα θαη παξαπέκπνληαο 

ζηνλ λφκν, ψζηε λα κπνξνχκε λα πνχκε πσο ην θαζήθνλ ηνπ πηθνχ ζεβαζκνχ ζηελ Κ. 

Γηαζήθε
273

 φρη κφλν δελ παξακειήζεθε αιιά αληηζέησο νινθιεξψζεθε. Απηφ θαίλε-

ηαη θαη απφ ηελ πξνηξνπή ηνπ Παχινπ ζηηο επηζηνιέο ηνπ πξνο Κνινζαείο
274

 θαη Δ-

θεζίνπο
275

 ζηηο νπνίεο ε αλαθνξά ηνπ γηα ηνλ ζεβαζκφ ησλ παηδηψλ πξνο ηνπο γνλείο 

είλαη εθθξαζκέλε ζρεδφλ απηνιεμεί θαη κε κλεία ηεο πξνέιεπζήο ηεο απφ ηελ Π. Γη-

αζήθε.  

Μέλεη κφλν λα ζρνιηαζηεί ε αλαθνξά ζηελ ξήμε ηεο ζρέζεσο γνλέσλ θαη παη-

δηψλ φπσο αλαθέξζεθε απφ ηνλ ίδην ηνλ Κχξην
276

. Απηφο ν δηραζκφο δελ είλαη ξήμε 

πνπ πξνέξρεηαη απφ ηνλ πηζηφ αιιά είλαη ε αδπλακία ηνπ άιινπ λα θαηαλνήζεη ηελ 

κεγάιε αιιαγή πνπ έρεη επέιζεη ζηελ δσή ηνπ παηδηνχ ηνπ. Γελ ζπληζηά άξλεζε θαη 

αδηαθνξία πξνο ηνπο γελλήηνξεο, αιιά άξλεζε απνδνρήο ηνπ θφζκνπ πνπ απηνί κα-

θξάλ ηεο Αιεζείαο εθθξάδνπλ
277

 θαη  επηπιένλ ν δηραζκφο σο ζπκπεξηθνξά ηνπ ελ ησ 

ζθφηεη δψληνο, πξνο ηνλ πηζηεχνληα εηο ηνλ δψληα  θαη απνθαιπθζέληα  Θεφλ. 

 ΄Δηζη ινηπφλ γηα καο πνπ βξηζθφκαζηε εθηφο ηεο ηζηνξηθήο ζπγθπξίαο ηεο 

επνρήο ην πεξηερφκελν θαη ε πξνβιεκαηηθή ηνπ θαλφλα είλαη θάπσο αθαηαλφεηα. 

Παξακέλεη άγλσζην ηη ζεκαίλεη. Ζ ιηηή δηαηχπσζε θαη ε ζχληαμε δπζθνιεχνπλ ηελ 

θαηαλφεζε. Ο θαλψλ παξ’ φια απηά έρεη ζπνπδαίεο  πνηκαληηθέο πξνεθηάζεηο θαη θπ-

                                                 
273

 πξβι. ΛΒΘ.917  
274

 Κνι. 3,20 εμ. Σν θείκελν ηεο επηζηνιήο πνπ είρε απνζηαιεί θαη ζε θνληηλή θαηά θάπνην ηξφπν πεξη-

νρή κε ηελ  Γάγγξα, πξέπεη λα ζεσξήζνπκε πσο ζα απνηεινχζε εληξχθεκα ησλ πηζηψλ ηεο πεξηνρήο. 
275

 Δθ. 6,1-4. Ο Παχινο ππελζπκίδεη ζηνπο Δθεζίνπο ηελ εληνιή ηνπ Θενχ ζηνλ Μσυζή θαη δείρλεη δηα 

ηνπ ηξφπνπ απηνχ πσο δελ είλαη δπλαηφλ λα παξαζεσξνχληαη νη κεγάιεο αιήζεηεο ηνπ Νφκνπ. Πάλησο 

εθ ηνπ γεγνλφηνο φηη ν Παχινο απεπζχλεηαη ζηνπο πηζηνχο ησλ πεξηνρψλ απηψλ ηεο Μ. Αζίαο θαη θά-

λεη ζπζηάζεηο γηα ζεβαζκφ ζηνπο γνλείο, ελψ θαη ε ζχλνδνο ηεο Γάγγξαο ζπλέξρεηαη ζηελ επξχηεξε 

απηή πεξηνρή θαη αηζζάλεηαη ηελ αλάγθε λα δψζεη απάληεζε δηα ζθιεξνχ νκνινγνπκέλσο ηξφπνπ 

πάιη γηα ην ζέκα ηνπ ζεβαζκνχ πξνο ηνπο γνλείο, (ην γεγνλφο φηη ην θίλεηξν εδψ είλαη ε δήζελ ζενζέ-

βεηα δελ έρεη ηφζε κεγάιε ζεκαζία) καο νδεγεί ζηελ δηαπίζησζε φηη νη άλζξσπνη απηνί ήζαλ ζθιεξν-

ηξάρεινη θαη  ζθιεξφθαξδνη έλαληη ησλ άιισλ θαη θπξίσο ησλ γνλέσλ ηνπο, δηαπίζησζε πνπ καο επη-

ηξέπεη λα ζπκπεξάλνπκε ηελ δπζθνιία πνπ αληηκεηψπηδε ε Δθθιεζία ζηελ επηηέιεζε ηνπ πνηκαληηθνχ-

παηδαγσγηθνχ ηεο έξγνπ.  
276

 Μη.10,35·19,29·10,17 
277

 Γελ ζα επηκείλνπκε ζην ζέκα απηφ θαζψο αθνξά άιιν αληηθείκελν έξεπλαο θαη θπξίσο ηνλ ρψξν 

ηεο εξκελεπηηθήο. ην θαζαξά ηζηνξηθφ κέξνο λα ζεκεηψζνπκε πσο ηελ πην αδηάςεπζηε επηβεβαίσζε 

ηεο αδπλακίαο ηνπ θφζκνπ λα αληηιεθζεί ην επαγγειηθφ κήλπκα θαη ηνπ εμ απηνχ δηραζκνχ, κηιψληαο 

πάληα γηα ηελ ζρέζε γνλέσλ-παηδηψλ, απνηειεί ε ππφ ηνπ παηξφο ηεο  παξαδνζείζα εηο ην καξηχξηνλ 

αγία Βαξβάξα (βι. ζπλαμ. 4
εο

 Γεθεκβξίνπ). 
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ξίσο παηδαγσγηθέο αλαθνξέο ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ηνλ θαηαλννχκε νξζψο. Οη κέ-

ρξη ζήκεξα εξκελείεο θάλνπλ ιφγν (κε βάζε ηνλ θαλφλα ζε έγθιηζε επθηηθή) :  

α. γηα παηδηά πνπ εγθαηαιείπνπλ ηνπο γνλείο ηνπο  

β. φηη απηψλ νη γνλείο είλαη θαηά πιεηνςεθία πηζηνί  

γ. φηη απηφ γίλεηαη φρη κε γλήζηα αζθεηηθά θίλεηξα αιιά κε πξφθαζε (δήζελ) ηε ζεν-

ζέβεηα  

δ. φηη ιφγσ ηεο αλαρψξεζήο ηνπο θαη ηεο απνκάθξπλζήο ηνπο απφ ηα εγθφζκηα δελ 

απνλέκνπλ ηελ νθεηιφκελε ηηκή ζηνπο γνλείο ηνπο.  

Σν δχζθνιν εξκελεπηηθφ ζεκείν είλαη ε απνκέλνπζα θξάζε «πξνηηκσκέλεο 

δει. παξ’ απηνίο ηεο ζενζεβείαο»
278

. Ζ θξάζε απηή εξκελεχεηαη απφ ηνπο Εσλαξά 

θαη Βαιζακψλα σο εμήο: «..ηνπο γνχλ πξνθάζεη ζενζεβείαο ηνπο νηθείνπο γνλείο α-

πξνλνήηνπο εψληαο, θαη κε ηελ ελδερνκέλελ ηηκήλ απηνίο απνλέκνληεο, ήο κέξνο θαη 

ην ηξέθεηλ απηνχο απνξνχληαο, αλαζεκαηίδεη νχηνο ν θαλψλ. Δπάγεη δε, πξνηηκσκέ-

λεο ηεο ζενζεβείαο· εη γαξ νη γνλείο άπηζηνη φληεο, ή θαθφδνμνη, ηνπο παίδαο εηο απη-

ζηίαλ ή εηο αηξέζεηο ζπλσζνχζη, θεχγεηλ δε απηνχο, θαη πξνηηκάλ ηεο εθείλσλ ηηκήο 

ηελ ζενζέβεηαλ»
279

 (θαηά ηνλ Εσλαξά),  ν δε Βαιζακψλ  εξκελεχεη ιέγνληαο «δηφ 

ηνπο παίδαο, ηνπο κε νχησο πνηνχληαο, αιιά πξνθάζεη ζενζεβείαο αλαρσξνχληαο εθ 

ηνπ θφζκνπ, θαη θαηαιηκπάλνληαο απξνλνήηνπο ηνπο πελνκέλνπο γνλείο απηψλ, αλα-

ζέκαηη θαζππνβάιιεη· πξνζηίζεζη δε πξνηηκάζζαη ηελ ζενζέβεηαλ, ήγνπλ ηελ νξζν-

δνμίαλ. Δάλ γάξ θαθφδνμνη ψζηλ νη γνλείο, θεχγεηλ δε ηνχηνπο, θαη πξνηηκάλ ηεο εθεί-

λσλ ηηκήο ηελ ζενζέβεηαλ»
280

.  Πξνο ηνχηνηο θαη ν Νηθφδεκνο αληηγξάθνληάο ηνπο 

πηζηεχεη φηη « Λέγσληαο (δε) ν παξψλ θαλψλ, κάιηζηα πηζηψλ, ζέιεη φηη ηα ηέθλα νπ-

δέ απφ ηνπο απίζηνπο ή αηξεηηθνχο απηψλ γνλείο πξέπεη λα αλαρσξνχλ, εάλ δελ παξα-

θηλνχλ απηά πξνο ηελ απηζηίαλ θαη αίξεζηλ......Δάλ φκσο νη γνλείο, άπηζηνη φληεο ή 

αηξεηηθνί, παξαθηλνχλ ηα ηέθλα ησλ εηο απηζηίαλ θαη αίξεζηλ, ή θαη πηζηνί φληεο, ε-

κπνδίδνπλ απηά απφ ηελ θαηά Υξηζηφλ δσήλ θαη αξεηήλ, θαη παξαθηλνχλ απηά εηο ςπ-

ρνβιαβή θαη άηνπα, ηφηε πξέπεη λα πξνηηκψζη θαιήηεξα ηελ ζενζέβεηαλ θαη αξεηήλ 

                                                 
278

 Καη ζπληαθηηθά ε εξψηεζε γηα ηελ ζχληαμε γίλεηαη απφ ην πξνηηκσκέλεο. Πνίαο πξνηηκσκέλεο; 

Σεο ζενζεβείαο. Σν δει (νλφηη) βνεζά ζηελ ζχληαμε ηεο πξφηαζεο, δηφηη ην εξψηεκα πιένλ είλαη πνίνη 

λα πξνηηκνχλ ηελ ζενζέβεηα θαη φρη αληί  πνίνπ ή πνίσλ λα ηελ πξνηηκνχλ. Πνηεηηθφ αίηην (=παξ’ απ-

ηνίο)  βι. θαη Μνπκηδάθε Α., πληαθηηθό ηεο αξραίαο ειιεληθήο, εθδ. ΟΔΓΒ, Αζήλα 1984
4
 ζει. 66 θαη 

φρη αληί ησλ απίζησλ γνλέσλ πξνηηκσκέλεο ηεο ζενζεβείαο. Μηα ηέηνηα ζχληαμε ηππηθά θαη νπζηαζηη-

θά δελ ζα έδηλε κεηάθξαζε σο ειιεληθφ θείκελν, δηφηη ε πξφζεζε «παξά»  δελ  κπνξεί λα δψζεη άιιε 

ζεκαζία.  
279

 Ρ.Π. ζει. 112 
280

 ν.π. ζει. 112-113 
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απφ ηνπο ζαξθηθνχο γνλείο, ηαπηφλ εηπείλ ηφηε πξέπεη λα θεχγνπλ, ρσξίο κίζνο απφ 

απηνχο θαη λα αλαρσξνχλ»
281

. 

Σν θαίξην εξψηεκα είλαη αλ απηά ηα ιέεη ν θαλφλαο ή αλ ε εξκελεία ησλ αλσ-

ηέξσ ππεξβαίλεη θαη ην πλεχκα θαη ην γξάκκα ηνπ θαλφλα. Αλ δειαδή νη ζπληάθηεο 

ηνπ θαλφλα πίζηεπαλ φηη ηα παηδηά πνπ έρνπλ αζεβείο γνλείο πξέπεη λα ηνπο εγθαηα-

ιείπνπλ θαη λα αθνινπζνχλ ηελ θιήζε ηνπο. Ζ απάληεζε ίζσο βξίζθεηαη θαη εληφο 

ηνπ ηδίνπ θαλφλα, αλ ζέινπκε λα έρνπκε αθξηβή εηθφλα ηνπ λνήκαηφο ηνπ, θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα ζηε δεχηεξε θξάζε φηαλ ιέεη «κάιηζηα πηζηψλ», ζέινληαο κε απηφ λα 

ηνλίζεη φηη απηφ, ην λα αλαρσξνχλ δει. παηδηά κε πξφθαζε ηε ζενζέβεηα, θαη κε επί-

ηαζε ηεο έλλνηαο φηη απηά δελ ήηαλ παηδηά νπνησλδήπνηε νηθνγελεηψλ, αιιά αληηζέ-

ησο, κε γνλείο πηζηνχο, έρεη σο απνηέιεζκα λα αλαζεκαηίδνληαη.  

Ο Αθαλζφπνπινο ζηελ κεηάθξαζε ησλ θαλφλσλ, ηελ κφλε πνπ έρνπκε ζηελ 

ειιεληθή, κεηαθξάδεη σο εμήο «Αλ θάπνηα παηδηά γνληψλ πάξα πνιχ πηζηψλ εγθαηα-

ιείπνπλ ηελ θνζκηθή δσή κε ην πξφζρεκα ηεο ζενζέβεηαο θαη δελ απνδίδνπλ ηελ πξέ-

πνπζα ηηκή ζηνπο γνλείο ηνπο, πξνηηκψληαο δειαδή θαλεξά ηε ζενζέβεηα, λα αλαζε-

καηίδνληαη»
282

. Αθνινπζεί δειαδή θαλεξά κηα δηαθνξεηηθή εξκελεία θαη ζηελ πξάμε 

κεηαθξάδεη απνδίδνληαο ζρεδφλ αθξηβψο ην θείκελν θαηά γξάκκα θαη απνθεχγνληαο 

πιαηεηαζκνχο πνπ ζα  ην θαζηζηνχζαλ παξάθξαζε ή ππνκλεκαηηζκφ ή παξα-

εξκελεία φπσο ησλ Εσλαξά, Βαιζακψλα θαη Νηθνδήκνπ. Παξφια απηά φκσο θαη 

ζηελ εξκελεία απηή, δελ απνδίδεηαη κε ηελ απαηηνχκελε ζαθήλεηα ε θξάζε «κάιηζηα 

πηζηψλ», δηφηη ην «κάιηζηα» φπσο επθξηλψο θαίλεηαη δελ είλαη πνζνηηθφ ηεο πίζηεσο 

ησλ γνλέσλ. Σν κάιηζηα, ελ ζρέζεη θαη κε ην πλεχκα ησλ άιισλ θαλφλσλ ηεο ζπλφ-

δνπ, θάλεη ηελ αληίζηημε ππφ ηελ έλλνηα φπσο ζα ιέγακε ζήκεξα «πνιιψ κάιινλ» αλ 

νη γνλείο είλαη πηζηνί. Μηα ηέηνηα εξκελεία, φηη δειαδή αλ νη γνλείο είλαη πηζηνί αμί-

δνπλ «ην γεξνβνζθείλ»
283

, ελψ αλ είλαη άπηζηνη πξέπεη λα εγθαηαιείπνληαη έξρεηαη ζε 

αληίζεζε θαη κε ην πλεχκα ηεο αγίαο Γξαθήο θαη ηεο άκεζεο δηδαζθαιίαο ηνπ Κπξί-

νπ. ΄Οιε ε Αγία Γξαθή απνηειεί ππέξβαζε κηαο ζπκθεξνληνινγηθήο ζεσξήζεσο ηεο 

δσήο θαη αθφκα ηεο ππνθξηηηθήο  επζεβείαο, ε νπνία σο κφλν ζηφρν έρεη ηελ αλακνλή 

ηεο αληακνηβήο. Οη ιφγνη ηνπ Κπξίνπ ζην Λνπθά 6,27 εμ. κε θπξηφηεξεο επηζεκάλζεηο 

«'All¦ Øm‹n lšgw to‹j ¢koÚousin, ¢gap©te toÝj ™cqroÝj Ømîn, kalîj poie‹te to‹j misoàsin 

Øm©j, eÙloge‹te toÝj katarwmšnouj Øm©j, proseÚcesqe per• tîn ™phreazÒntwn Øm©j... pant• 

                                                 
281

 Πεδάιηνλ ζει. 402-403 
282

 Αθαλζφπνπινπ Πξ., φ.π. ζει. 229 
283

 Ο φξνο απηφο ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο Εσλαξά θαη Βαιζακψλα ζηελ εξκελεία ηνπο, Ρ.Π. η. Γ΄, 

ζει. 112 
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a„toànt… se d…dou, ka• ¢pÕ toà a‡rontoj t¦ s¦ m¾ ¢pa…tei. ka• kaqëj qšlete †na poiîsin Øm‹n oƒ 

¥nqrwpoi, poie‹te aÙto‹j Ðmo…wj. ka• e„ ¢gap©te toÝj ¢gapîntaj Øm©j, po…a Øm‹n c£rij ™st…n; 

ka• g¦r oƒ ¡martwlo• toÝj ¢gapîntaj aÙtoÝj ¢gapîsin.  ka• [g¦r] ™¦n ¢gaqopoiÁte toÝj 

¢gaqopoioàntaj Øm©j, po…a Øm‹n c£rij ™st…n; ka• oƒ ¡martwlo• tÕ aÙtÕ poioàsin.  ka• ™¦n 

dane…zhte par' ïn ™lp…zete labe‹n, po…a Øm‹n c£rij ™st…; ka• g¦r ¡martwlo• ¡martwlo‹j 

dane…zousin †na ¢pol£bwsi t¦ ‡sa.  pl¾n ¢gap©te toÝj ™cqroÝj Ømîn ka• ¢gaqopoie‹te ka• 

dane…zete mhd•n ¢pelp…zontej·ka• œstai Ð misqÕj Ømîn polÚj, ka• œsesqe uƒo• Øy…stou, Óti 

aÙtÕj crhstÒj ™stin ™p• toÝj ¢car…stouj ka• ponhroÚj. G…nesqe oân o„kt…rmonej kaqëj ka• Ð 

pat¾r Ømîn o„kt…rmwn ™st…n» εχθνια βάδνπλ ηέινο γηα ηέηνηεο ζπκθεξνληνινγηθέο εξ-

κελείεο. Αιιά θαη ν ίδηνο ν άγηνο Νηθφδεκνο, γηα ζέκα ζρεηηδφκελν κε ηελ λεζηεία 

βέβαηα, θάλεη κλεία ηεο ξήζεο ηνπ Κπξίνπ γηα λα αληηδηαζηείιεη κεηαμχ ηεο ππνθξηηη-

θήο θαη ηππηθήο δηθαηνζχλεο «lšgw g¦r Øm‹n Óti ™¦n m¾ perisseÚsV Ømîn ¹ dikaiosÚnh 

ple‹on tîn grammatšwn ka• Farisa…wn , oÙ m¾ e„sšlqhte e„j t¾n basile…an tîn oÙranîn»
284

. 

Σν ρσξίν απηφ, γηα ηελ αλάγθε πεξηζζεπνχκελεο λεζηείαο εθ κέξνπο ησλ ρξηζηηαλψλ, 

θάιιηζηα ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε ζπλάξηεζε κε ην θείκελν απφ ηνλ Λνπ-

θά, γηα ηα έξγα εππνηΐαο , θαη γηα ηηο ππνρξεψζεηο επξχηεξα ζην θνηλσληθφ επίπεδν.  

Γελ κπνξεί λα ζηεξηρζεί ε άπνςε πσο ε Δθθιεζία ζα δίδαζθε ηα κέιε ηεο λα παξα-

ζεσξνχλ ζηνηρεηψδεηο γηα ηελ ηφηε επνρή ππνρξεψζεηο κε θξηηήξην ηελ πίζηε ησλ αλ-

ζξψπσλ. Γλσξίδνπκε δε πσο ζε πεξηφδνπο δνθηκαζηψλ ινηκψλ θαη ιηκψλ νη πηζηνί 

ρξηζηηαλνί, έδεηρλαλ ηελ αγάπε ηνπο αδηαθξίησο ζε φινπο ηνπο αλζξψπνπο πνπ είραλ 

ηελ αλάγθε ηνπο
285

. ΄Οια ηα παξαπάλσ ζπλεγνξνχλ ζην φηη ε δηδφκελε εξκελεία απφ 

Εσλαξά, Βαιζακψλα θαη Νηθφδεκν είλαη πξνζσπηθή θαη δελ εξείδεηαη επί ηεο παξα-

δνζηαθήο εξκελείαο ηεο Δθθιεζίαο ζην δήηεκα ηεο άζθεζεο θηιαλζξσπίαο ή ησλ 

ζηνηρεησδψλ νηθνγελεηαθψλ ππνρξεψζεσλ. Με βάζε δε ηηο ζενινγηθέο ηεο πξνυπνζέ-

ζεηο ε ζχλνδνο δελ ζα κπνξνχζε λα θάλεη δηάθξηζε θαη λα ζεσξήζεη ππφ αλάζεκα 

φζνπο εγθαηαιείπνπλ ηνπο γνλείο κε πξφθαζε ηελ ζενζέβεηα, θαη λα ην ζπλδέεη κε ην 

αλ είλαη πηζηνί ή φρη. Θα ήηαλ πνιχ ζηελφθαξδν θαη απάδνλ ζηελ ηζηνξία ηεο Δθθιε-

ζίαο ε νπνία έδεηρλε ηελ αγάπε ηεο ζε θάζε άλζξσπν ρσξίο δηαθξίζεηο. Με ηνλ θαλφ-

λα απηφ ε Δθθιεζία δίδαζθε ηελ ζεκαζία ηνπ ζεβαζκνχ πξνο ηνπο γνλείο, θαη ηαπην-

ρξφλσο δηαθχιαζζε ηνλ θνηλσληθφ ηζηφ απφ ηελ πξφζζεζε βαξψλ πνχ θαηά βάζε ή-

ηαλ ρξένο άιισλ. ηελ νπζία έθαλε πξαγκαηηθή «νηθνλνκία» ηνπ πνηκαληηθνχ ηεο 

έξγνπ, κε ην λα αλαζέηεη ζηνλ θαζέλα λα πξαγκαηνπνηεί ην νθεηιφκελν έξγν ηνπ. 

Πξνζθαινχζε επίζεο ζε ηήξεζε θαη ηεο ζετθήο εληνιήο φπσο απηή εθθξάζηεθε ζηνλ 

                                                 
284

 Μη. 5,20 
285

 Πιεηάδα ηέηνησλ πεξηζηαηηθψλ βι. ζην: Μαζηξνγηαλνπνχινπ Ζιία, αξρ., Ζ εθθιεζία ησλ καξηύ-

ξσλ, εθδ. Εσή, Αζήλαη 1960, ζει. 47 εμ. 
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δεθάινγν «t…ma tÕn patšra sou ka• t¾n mhtšra , †na eâ soi gšnhtai, ka• †na makrocrÒnioj gšnV 

™p• tÁj gÁj tÁj ¢gaqÁj, Âj kÚrioj Ð qeÒj sou d…dws…n soi»
286

. ην ίδην ζέκα ηεο πξνζηαζίαο 

ησλ γνλέσλ, θιαζζηθφ παξάδεηγκα απνηειεί θαη ε ζηάζε ηνπ αγίνπ Ησάλλνπ ηνπ 

Υξπζνζηφκνπ, ν νπνίνο πεξηέζαιςε ηελ κεηέξα ηνπ
287

, ε νπνία βέβαηα ήηαλ ρξηζηηα-

λή, αιιά έδεημε κε ηνλ ηξφπν ηνπ φηη ε δηάζεζε γηα πξαγκαηηθή άζθεζε, δελ  ράλεηαη 

νχηε ππνηηκάηαη αλ ηεξεζνχλ θάπνηεο απαξαίηεηεο ππνρξεψζεηο. Υσξίο απηφ λα απν-

ηειεί κνλφδξνκν, άιισζηε θάζε πεξίπησζε θξίλεηαη μερσξηζηά, ν θαλφλαο απηφο ε-

ζηηάδεη ζην νπζηαζηηθφ θνηλσληθφ δήηεκα πνπ ήηαλ ε νθεηιφκελε θαη πξνζδνθψκελε 

απφ ηηο ζπλζήθεο ηεο επνρήο θξνληίδα ησλ ειηθησκέλσλ. Οη ζεκεξηλέο παξαζηάζεηο 

κε ηελ πιεζψξα ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ ζηηο πνιηηηζκέλεο θνηλσλίεο, δελ κπνξνχλ λα 

απνηειέζνπλ δηθαηνινγεηηθφ γηα ηηο απαηηήζεηο εθείλεο ηεο επνρήο. Πνιχ πεξηζζφηε-

ξν αλ απηή ε πεξηθξφλεζε πξνο ηνπο γελλήηνξεο, ελδπφηαλ αζθεηηθέο ηάζεηο. Δίρε 

θαηαζηεί ζαθέο απφ ηελ δηδαζθαιία ηεο Δθθιεζίαο φηη ππήξρε ακνηβαηφηεηα ζηηο π-

πνρξεψζεηο γνλέσλ θαη παηδηψλ
288

. Δπίζεο ε αλσηέξσ απφθαζε ηεο ζπλφδνπ, θαίλε-

ηαη απφ ην ίδην ην θείκελν φηη πξνθιήζεθε θπξίσο απφ ηνπο πηζηνχο γνλείο, νη νπνίνη 

δελ κπνξνχζαλ λα αληηιεθζνχλ ηελ βηαζχλε γηα ηελ αλαρψξεζε απφ ηα εγθφζκηα θαη 

ηελ αδηαθνξία ησλ παηδηψλ ηνπο γη’ απηνχο, πνπ ελψ ππνηίζεηαη φηη έδεηρλαλ ηέηνηα 

αγάπε πξνο ηελ άζθεζε, δελ  αζθνχληαλ θαη ζηελ αγάπε πξνο ηνπο γνλείο ηνπο.  

 

17
ος

 θαλόλας 

«Εἴ τις γυναικῶν διά νομιζομένην ἄσκησιν ἀποκείροιτο  τάς κόμας, ἅς ἔδωκεν ὁ 

Θεός εἰς ὑπόμνησιν τῆς ὑποταγῆς, ὡς παραλύουσα τό πρόσταγμα τῆς ὑποταγῆς, 

ἀνάθεμα ἔστω» 

 

Ο θαλφλαο απηφο θαηαδηθάδεη εθείλεο ηηο  γπλαίθεο πνπ έθνβαλ ηα καιιηά ηνπο 

έρνληαο ηελ εληχπσζε φηη κε απηφ έδεηρλαλ ηελ άζθεζή ηνπο. Απφ πιεπξάο 

πεξηερνκέλνπ δελ έρεη θάπνηνλ άιιν αληίζηνηρν. Σν ζθεπηηθφ ηνπ θαλφλα είλαη φηη 

ηελ θφκε ηελ έδσζε ν Θεφο γηα λα ζπκνχληαη πάληνηε φηη είλαη ππνηαγκέλεο. Καηά 

ζπλέπεηα, φζεο θφβνπλ ηα καιιηά ηνπο, «παξαιχνπλ», θαηαξγνχλ δειαδή, ζηελ 

πξάμε ηελ εληνιή πνπ έρνπλ εθ Θενχ νη  γπλαίθεο γηα ππνηαγή ζην ζχδπγφ ηνπο.  

                                                 
286

 Δμ. 20,12 
287

 Παπαδφπνπινπ η., ΄Αγηνο Ησάλλεο ν Υξπζόζηνκνο, εθδ. Απνζη. Γηαθνλία, η. Α΄, Αζήλα 1999, ζει. 

25 
288

 «Βξίζθνπκε επίζεο ζην πεξηερφκελν ηνπ ιφγνπ ζπληέιεζεο ηνπ γάκνπ, ηε γέλλεζε θαη δηαπαηδαγψ-

γεζε παηδηψλ, φπσο θαη ηε κέξηκλα απφ κέξνπο ησλ παηδηψλ πξνο ηνπο γέξνληεο γνλείο» παξαηεξεί ν 

Γ. Βαγηαλφο, Ο γάκνο, Αζήλα 2001, ζει. 40.  
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Ζ ζεσξεηηθή ζηήξημε ηεο δηδαζθαιίαο απηήο βξίζθεηαη ζηελ πξψηε επηζηνιή ηνπ απ. 

Παχινπ ζηνπο Κνξηλζίνπο ζην ελδέθαην θεθάιαην. Ζ ζενινγία ηνπ Παχινπ ζχκθσλα 

κε ηελ νπνία, κεηά ην πξνπαηνξηθφ ακάξηεκα ν άλδξαο σο θεθαιή ηεο γπλαηθφο επ-

ξίζθεηαη ζε ζέζε ππεξνρήο έλαληί ηεο θαηαλνείηαη θαη’αξρήλ εμσηεξηθψο. Δθθξάδε-

ηαη κε ην ζεβαζκφ ηεο γπλάηθαο έλαληί ηνπ θαη κε ηελ ηήξεζε ηεο καθξάο θφκεο ζε 

έλδεημε ππνηαγήο. Οη γπλαίθεο πνπ απνδέρνληαλ ηε δηδαζθαιία ησλ Δπζηαζηαλψλ, 

έθνβαλ ηα καιιηά ηνπο «παξαιχνπζαη» κε ηνλ ηξφπν απηφ «ην πξφζηαγκα ηεο ππνηα-

γήο. Σν ζέκα ινηπφλ δελ ήηαλ αηζζεηηθφ θαη εζηθφ αιιά βαζχηαηα ζενινγηθφ θαη 

ζπκβνιηθφ. Ο Παχινο επαλεηιεκκέλσο γξάθεη φηη ε γπλαίθα νθείιεη «™xous…an œcein  

™p• tÁj kefalÁj di¦ toÝj ¢ggšlouj»

289
, θαζψο θαη φηη «kefal¾ d• gunaikÕj Ð ¢n»r»

290
. ηελ 

επηζηνιή απηή ηνλίδεηαη ηφζν ε ζεκαζία ηεο ππνηαγήο φζν θαη ηεο δφμαο
291

. Ζ θαηά-

ιεμε ηεο ζθέςεο ηνπ Παχινπ ζην ζη. 15 είλαη φηη « ¹ kÒmh ¢nt• peribola…ou dšdotai 

[aÙtÍ].». ΄Οια απηά είραλ πξνθαλψο θάπνηα ιεηηνπξγία ζηελ εθθιεζηαζηηθή θνηλφηεηα, 

κεξηθά εθ ησλ νπνίσλ βιέπνπκε λα δηαθπιάζζνληαη θπξίσο ζηελ Ρσζηθή θαη ιαβη-

θή νξζφδνμε Δθθιεζία ζηελ ιεηηνπξγηθή δσή ησλ νπνίσλ νη γπλαίθεο θέξνπλ θά-

ιπκκα
292

. Ζ δηαηήξεζε ηεο θφκεο είρε νπζηαζηηθά ηελ έλλνηα ηνπ θαιχκκαηνο ηεο 

θεθαιήο θαη  θαλέξσλε εμσηεξηθά ηελ ζεκαζία ηνπ πεξηβνιαίνπ. Ο Σξεκπέιαο αλα-

θέξεη φηη ζηελ πξάμε ε παξνπζία γπλαίθαο κε γπκλή θεθαιή θαη’ αξράο «είρε ηελ 

έλλνηαλ απνπείξαο λα νηθεηνπνηεζή ππεξνρήλ κε αλήθνπζαλ εηο απηήλ, αιι’ εηο ηνλ 

άλδξα. Δθάηεξνλ ησλ θχισλ πξέπεη λα κέλε εηο ηελ ζέζηλ, ηελ νπνίαλ ψξηζελ εηο απ-

ηφ ν δεκηνπξγφο. Ζ ηάμηο, ελ ηε νπνία ε ζεία ζνθία εηνπνζέηεζε πξφζσπα θαη πξάγ-

καηα, είλαη ε θαιπηέξα θαη πιένλ αξκφδνπζα. Πάζα απφπεηξα λα παξαβηάζσκελ απ-

ηήλ ηζνδπλακεί πξνο απφπεηξαλ θαηαιχζεσο πάζεο ηάμεσο θαη δεκηνπξγίαο ζπγρχ-

ζεσο»
293

. Γη’ απηφ ν Παχινο ππελζπκίδεη φηη αλ κηα γπλαίθα δελ θαιχπηεη ηελ θεθαιή 

ηεο, αλ δειαδή παξαβιέπεη ηελ ζεκαζία ηεο πξάμεσο απηήο ηφηε αο θφβεη ηα καιιηά 

ηεο ή αο ηα μπξίδεη. Απηφ νδεγεί ζε πξαγκαηηθή ξήμε ηεο αξκνλίαο ησλ ζρέζεσλ άλ-

δξα θαη γπλαίθαο, δηαθφπηεη ηελ ζρέζε ζηνξγήο θαη αγάπεο αιιά θαη απνδνρήο ηεο 

εληνιήο ηνπ Θενχ, ην λα είλαη δει. ν άλδξαο θεθαιή ηεο γπλαίθαο. Ο Φψηηνο ιίγνπο 

                                                 
289

 Α΄ Κνξ. 11,10 
290

 Α΄ Κνξ. 11,3 
291

 Σα ζέκαηα απηά βέβαηα δελ άπηνληαη ηεο παξνχζεο εξγαζίαο, φκσο ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη γηα λα 

ηνληζηεί ην ζενινγηθφ ππφζηξσκα ηεο απνθάζεσο ηεο ζπλφδνπ. Υσξίο απηή ηελ ελδεηθηηθή έζησ πα-

ξάζεζε, ην φιν ζέκα ηνπ θαλφλα θαληάδεη κάιινλ εζηθηζηηθφ θαη αηζζεηηθφ παξά ζενινγηθφ. 
292

 Ζ θάιπςε ηεο θεθαιήο είλαη κία επξχηεξε ζπλήζεηα ησλ ιαψλ ηεο αλαηνιήο, φπσο ηνλίδεη θαη ν 

ηχιηνο, ν.π. ζει. 46, ζεκ.18, θαη απφ απηνχο πέξαζε θαη ζηελ ιεηηνπξγηθή δσή άιισλ ιαψλ. 
293

 Σξεκπέια Παλ.,Τπόκλεκα εηο ηαο επηζηνιάο ηεο Κ. Γηαζήθεο, η.Α΄, ζει. 349 
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αηψλεο αξγφηεξα απφ ηελ ζχλνδν ηεο Γάγγξαο, εξκελεχνληαο ην ρσξίν ηεο Α΄ Κνξ., 

ζα εθθξάζεη ηελ άπνςε πσο γηα κηα γπλαίθα ην λα θηάζεη ζην ζεκείν λα μπξίζεη ηελ 

θφκε ηεο « „En g£r ™sti ka• tÕ aÙtÒ, Óson ™p• tÕ ¢kÒsmwj ka• ¢nupot£ktwj ˜lšsqai 

bioàn»
294

. Ζ ζεκαζία απηή ηεο απνπζίαο ηεο θφκεο εθηφο απφ ηελ ζενινγία, ζρεηίδεηαη 

θαη κε ηελ αληίιεςε ησλ αλζξψπσλ ηεο επνρήο γηα ην εζηθφ επίπεδν κηαο γπλαίθαο κε 

ηέηνηα ζηάζε
295

. Δίρε ινηπφλ ζαθή ζπλείδεζε ε πξψηε Δθθιεζία γηα ηελ ζεκαζία 

απηήο ηεο θάιπςεο ηεο θεθαιήο, έζησ θαη ρσξίο ηηο ζπζηεκαηηθέο εξκελεπηηθέο πξν-

ζεγγίζεηο πνπ γίλνληαη ζηε ζπλέρεηα, κηαο θαη απφ ηηο επηζηνιέο ηνπ Παχινπ αιιά θαη 

απφ ηνλ ηξφπν δσήο ησλ ρξηζηηαληθψλ θνηλνηήησλ είρε θαηαζηεί ζαθέο πσο «ηα κα-

θξηά καιιηά ζηε γπλαίθα ηεο πξνζδίδνπλ ιακπξφηεηα, γηαηί ηα καθξηά καιιηά ηεο 

έρνπλ δνζεί ζαλ θάιπκκα. ...Ζ ζηέξεζε απφ απηφ ην πεξηβφιαηνλ νδεγεί ζηηο ζπλέ-

πεηεο ησλ ζη. 5-6»
296

. Μηα γπλαίθα πνπ ελδηαθεξφηαλ γηα ηελ άζθεζε, έπξεπε πξηλ 

απ’ φια λα θπιάμεη σο παξαθαηαζήθε ηηο ζπκβνιηθέο απηέο αλαθνξέο, θαη λα πξν-

ζπαζήζεη λα ηηο θξαηήζεη κε θάζε ηίκεκα. Αλη’ απηνχ νη γπλαίθεο απηέο, πνπ αθν-

ινπζνχζαλ ηνπο Δπζηαζηαλνχο, πξνζπεξλνχζαλ ρσξίο ηδηαίηεξε βάζαλν ηηο δνγκαηη-

θέο απηέο αιήζεηεο, θαη δεκηνπξγνχζαλ κείδνλ πξφβιεκα ζηνπο πηζηνχο, ζην ζεκείν 

πνπ απηφ απνηεινχζε αηηία ζθαλδάινπ. Ζ ζεκαζία ησλ ιφγσλ ηνπ απ. Παχινπ ζηνπο 

Κνξηλζίνπο ζην ελδέθαην θεθάιαην,  απνηειεί αθξνγσληαίν ιίζν γηα ηελ θαηαλφεζε 

ηεο ζρέζεο ησλ δχν θχισλ ζηελ λέα πξαγκαηηθφηεηα ηεο ζσηεξίαο, αιιά θαη βαζηθή 

αλζξσπνινγηθή πξνζέγγηζε επί ηεο νπνίαο ζηεξίδνληαη ηα ζεκέιηα ηεο ηζφηεηαο άλ-

δξα θαη γπλαίθαο, ή αληηζέησο, κε κηα επηπφιαηα ζεψξεζε κπνξνχλ λα γίλνπλ αθεηε-

ξία παξεμεγήζεσλ θαη λα νδεγήζνπλ ζηελ εζθαικέλε άπνςε φηη ε Δθθιεζία απνδέ-

ρεηαη πσο ν άλδξαο έρεη πξνλνκηαθή ζέζε έλαληη ηεο γπλαίθαο. Κάηη ηέηνην ζέιεη κε-

γάιε πξνζνρή, δηφηη θαη ζήκεξα κπνξνχκε λα παξαζπξζνχκε ζε θπθεψλα ιαζψλ, κε 

αλεμέιεγθηε πνξεία. Ζ ζχλνδνο δηέβιεςε φηη ε ηππηθά άλεπ νπζίαο αιιαγή ζηελ θφ-

κσζε ησλ γπλαηθψλ, ππέθξππηε αλαηξνπή ησλ ζενινγηθψλ δεδνκέλσλ ζηε ζρέζε ησλ 

θχισλ, θαη επξχηεξα ζην ζρέδην ηεο ζσηεξίαο ηνπ αλζξψπνπ απφ ηνλ Θεφ. Ζ εηεξφ-

θσηε γπλαίθα πνπ παίξλεη ηελ δφμα ηεο απφ ηνλ άλδξα νθείιεη λα θπιάεη κε ην πεξη-

                                                 
294

 Μ. Φσηίνπ, Fragmenta in epistulam I ad Corinthios (in Catenis), ζει. 567 
295

 Ζ αθάιππηε θαηά ηελ πξνζεπρή γπλαίθα «πξνθαιεί ηελ απηήλ θαθήλ εληχπσζηλ, ηελ νπνίαλ θαη ε 

εμπξεκέλε είηε ιφγσ ζθαλδαιψδνπο δηαγσγήο, είηε εθ θνκπαζκνχ», Παλ. Σξεκπέια, Τπόκλεκα εηο ηαο 

επηζηνιάο, η. Α΄,ζει. 350. Ο Αγνπξίδεο ζεκεηψλεη πσο ε γπλαίθα «ε παληξεκέλε πνπ έηζη πξνζεχρεηαη 

ή πξνθεηεχεη ληξνπηάδεη ηνλ άληξα ηεο, πνπ ζαλ άληξαο απνηειεί ηελ αξρή θαη αθεηεξία ηεο γπλαίθαο, 

πξνπάλησλ φκσο ληξνπηάδεη ην ζχδπγφ ηεο, αθνχ ιίγν δηαθέξεη απφ ηελ μπξηζκέλε ηεξφδνπιε», Αγνπ-

ξίδε ., ν.π. ζει. 180. Ζ έλλνηα απηήο ηεο απνθάιπςεο ηεο θεθαιήο, ζρεηίδεηαη ζηελ Π. Γηαζήθε θαη 

κε ηηο γπλαίθεο πνπ θαηεγνξνχλην επί κνηρεία, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην Αξηζκ. 5,18.      
296

 Αγνπξίδε ., ν.π. ζει. 184 
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βφιαην πνπ είλαη ε θφκε ηεο ην πξφζσπφ ηεο
297

. Ζ ζεκαζία ηνπ θαλφλα απηνχ ηεο 

Γάγγξαο, δελ κπνξεί επίζεο λα θαηαλνεζεί ρσξίο ηελ πξνζέγγηζε δχν αθφκα παξακέ-

ηξσλ.  

α. Σί ζεκαίλεη γηα ηελ πεξαηηέξσ ηζηνξία ηεο δσήο ηεο Δθθιεζίαο ε απαγφξεπζε ηεο 

απνθάξζεσο ησλ γπλαηθψλ (πνπ ιφγσ κφδαο θαη θαηαζηάζεσλ κπνξεί λα είλαη δηαδε-

δνκέλε)  κηα θαη δηα θαλφλνο επηηηκάηαη  θαη  

β. Γηα ηελ παξνπζία θαη πνξεία ηνπ θεκηληζηηθνχ θηλήκαηνο θαη θαηά πφζν νη έλλνηεο 

«δφμα», «θεθαιή», «ππνηαγή», πνπ αλαθέξνληαη ζην θείκελν ηεο Α΄Κνξ. θαη ζηνλ 

θαλφλα, απνηεινχλ θαηαλνεηέο αιήζεηεο θαη έλλνηεο ή πξφζθνκκα ζηελ πνηκαληηθή 

δξάζε θαη δηδαζθαιία ηεο Δθθιεζίαο θαη ζηα δχν θχια, δηφηη ε εθδήηεζε ηεο ηζφηε-

ηαο ησλ θχισλ δελ απνηειεί πξνλφκην κφλν ησλ γπλαηθψλ. ΄Αιισζηε θαη ην πξναλα-

θεξζέλ γηα ηνλ άγην Γξεγφξην (βι.ζεκ.258) είλαη ελδεηθηηθφ γηα ηε ζηάζεο ηεο Δθ-

θιεζίαο.  

Δπαλεξρφκελνη ζηελ πξνβιεκαηηθή ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ θαλφλα, βιέπνπκε 

πσο ε παξαβνιή ησλ θεηκέλσλ ηεο Α΄ Κνξ. 11,2-16 , Δθ. 5,20-33 θαη Γαι. 3,28 απν-

ηέιεζε γηα πνιινχο αθνξκή λα ραξαθηεξίζνπλ ηνλ απ. Παχιν «ζαλ ζπληεξεηηθφ θαη 

απζηεξφ Σαξζέα» πνπ «ππνζηεξίδεη ηελ ππνηαγκέλε ζέζε ηεο γπλαίθαο θαηά ηελ Η-

νπδατθή θαη ξαββηληθή παξάδνζε, ρσξίο λα αλαξσηεζνχλ γηα ηνπο βαζχηεξνπο ζεν-

ινγηθνχο ιφγνπο. Δλψ απφ ηελ πιεπξά ηνπ θεκηληζηηθνχ θηλήκαηνο ν Παχινο θαηε-

γνξείηαη γηα κηζνγχλεο θαη ζεσξείηαη ν βαζηθφηεξνο αίηηνο ηεο θαηαπίεζεο ηεο γπλαί-

θαο ζηε δπηηθή θνηλσλία»
298

. Δπεηδή φκσο ε έλλνηα ηεο ππνηαγήο παξαπέκπεη ζηελ 

θπξηαξρηθή ζέζε ηεο «θεθαιήο» πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί πψο απηή θαηαλνείηαη απφ 

ηνλ Παχιν θαη ελ ζπλερεία πψο θαηαλνήζεθε απφ ηελ Δθθιεζία. Οη δχν ζρεδφλ πα-

λνκνηφηππεο αλαθνξέο ζην Δθ. 5,23 θαη Α΄ Κνξ. 11,3  γηα ηελ θεθαιή εξκελεχνληαη 

νξζνδφμσο σο αηηία θαη ζρέζε δσήο θαη φρη θπξηαξρίαο, δηφηη απηφκαηα καο κεηαθέ-

ξνπλ ζε κηα θαηάζηαζε πξν ηεο ράξηηνο
299

. ΄Οκσο γηα ηε δηδαζθαιία ηεο Δθθιεζίαο 

ην θχξην πνπ επηηπγράλεηαη κε ην θάιπκκα ηεο θεθαιήο θαη ηελ κε απφθαξζε είλαη ε 

δηαηήξεζε θαη θαηαλφεζε ησλ ζέζεσλ ησλ δχν θχισλ. Γηφηη ε γπλαίθα κε ηνλ ηξφπν 

πνπ πεξηγξάθεη ν θαλφλαο αθφκα θαη κέζσ ηεο λνκηδνκέλεο άζθεζεο πξνζπαζεί λα 

                                                 
297

 «Γηα ηνχην δει. επεηδή ε γπλαίθα έγηλε γηα ηνλ άλδξα...θαη έρεη δαλεηθή ηε δφμα απφ ηνλ άλ-

δξα....πξέπεη λα θπιάεη ηε δφμα απηή, απφ ηα δειφθζνλα θαη θαθφβνπια πλεχκαηα», . Αγνπξίδε, ν.π. 

ζει. 181 
298

 Αδακηδίινγινπ Δπαλ., Ζ γπλαίθα ζηε ζενινγία ηνπ Παύινπ, εξκελεπηηθή αλάιπζε ηνπ Α΄Κνξ. 11,2-

16, (δηδ. δηαηξ.), Θεζ/λίθε 1989, ζει. 293. ην ίδην θαη επξχηεξε παξνπζίαζε ηεο πξνβιεκαηηθήο γηα 

ηηο πξνυπνζέζεηο  θαηαλφεζεο ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ Παχινπ ζην ζέκα.  
299

 Πξβι. θαη  Αδακηδίινγινπ, φ.π. ζει. 303 εμ. 
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ζθεηεξηζηεί ηε ζέζε ηνπ άλδξα
300

. ηελ ζθέςε ησλ παηέξσλ είλαη μεθάζαξν πσο ε 

ππνηαγή πνπ αλαθέξνπλ δελ ζπληζηά ππνβηβαζκφ, αιιά ηξφπνλ ηηλά πξνζηαζία ηεο 

γπλαίθαο απφ ηα δεηλά πνπ ιφγσ αδπλακίαο εηζήγαγε κε ηελ πηψζε. Ο Ησάλλεο ν 

Υξπζφζηνκνο, ηνλίδεη φηη ε γπλαίθα έρεη ηελ εηθφλα ηεο κνξθήο θαη φρη ηεο αξρήο 

πνπ έρεη κφλν ν άλδξαο, ελψ θαηά ηελ άπνςή ηνπ ε γπλαίθα βξίζθεηαη ζηε ζέζε ππν-

ηαγήο: «¢ll' ™peid¾ oÙk ™cr»sw e„j dšon tÍ Ðmotim…v · di¦ toàtÒ se Øpot£ttw tù ¢ndr•, Ka• prÕj 

tÕn ¥ndra sou ¹ ¢postrof» sou, ka• aÙtÒj sou kurieÚsei»
301

. Σν εξψηεκα ινηπφλ ηί έρεη 

λα πεη ην θείκελν απηφ ζήκεξα σο θαλνληθφ πιηθφ ζην πνηκαληηθφ έξγν ηεο Δθθιεζί-

αο ζε κηα επνρή πνπ πνιιά πξάγκαηα αιιάδνπλ, ε αλαδήηεζε ηεο ηζφηεηαο αιιά θαη 

ε βεβαηφηεηα φηη ν  Θεφο δεκηνχξγεζε ηα θχια ζε πιήξε ηζνηηκία, δελ απνηειεί θελφ 

γξάκκα αιιά δσληαλή πξαγκαηηθφηεηα. ΄Δρνπκε απφ ηελ κηα πιεπξά ηελ χπαξμε ηνπ 

θαλφλα δηθαίνπ θαη απφ ηελ άιιε ηελ αλάγθε ηεο νξζήο εξκελείαο ηνπ ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηηο βηβιηθέο αλαθνξέο. Ζ πνηκαληηθή επζχλε ηεο Δθθιεζίαο ζήκεξα φπσο θαη ζην 

παξειζφλ θαη ζην κέιινλ είλαη λα εξκελεχζεη κε ζαθήλεηα θαη κε ηηο ζενινγηθέο ηεο 

πξνυπνζέζεηο ην θείκελν γηα λα κελ απνηειέζεη «ιίζν πξνζθφκκαηνο»
302

. Δλ θαηα-

θιείδη, δηα ηνπ θαλφλνο απηνχ ε ζχλνδνο δελ αξλήζεθε θαη δελ αξλείηαη ζηηο γπλαίθεο 

ηελ εθπιήξσζε ηνπ ηεξνχ πφζνπ ηεο αζθήζεσο, αιιά απνξξίπηεη ηελ ππνθξηηηθή ε-

μσηεξηθή εθδήισζε απηήο ηεο επηζπκίαο κε ηξφπν πνπ παξαπέκπεη ζε απφξξηςε ηεο 

βηβιηθήο δηδαζθαιίαο.  

 

18
ος

 θαλόλας  

«Εἴ τις διά νομιζομένην ἄσκησιν ἐν τῇ Κυριακῇ νηστεύοι, ἀνάθεμα ἔστω» 

Σν ζέκα ηνπ θαλφλα απηνχ είλαη ε λεζηεία ηελ Κπξηαθή. Ζ λεζηεία αλέθαζελ 

ζπλδέζεθε κε ηελ ιχπε θαη ηελ ζπληξηβή ή ηελ πξνζκνλή ελφο μερσξηζηνχ γεγνλφ-

ηνο. ην ζέκα ηεο λεζηείαο αλαθέξνληαη θαη άιινη θαλφλεο, κε δηαθνξεηηθφ πεξηερφ-

κελν. Ο 64
νο

 ησλ αγίσλ Απνζη. είλαη απφ πιεπξάο  ζεκαηνινγίαο ζρεδφλ ηαπηφζεκνο, 

                                                 
300

 πξβι. ν.π. ζει. 344 
301

 Ησάλλνπ Υξπζνζηφκνπ, Οκηιία  ΗΕ΄εηο ηελ Γέλεζηλ, P.G. ηνκ.53,ζη.144, πξβι. επίζεο ηνπ ηδίνπ P.G, 

ηνκ. 61, ζη.214  θαη 215 , ηνκ. 62,140 θαη 142 φπνπ ηνλίδεη ηελ ζρέζε ππνηαγήο ηεο γπλαίθαο ζηνλ 

άλδξα. 
302

 Μηα αμηνπξφζεθηε εξκελεία πνπ κπνξεί λα ζπληειέζεη θαη ζηελ απνθφξηηζε κηαο θαηά ησλ γπλαη-

θψλ πξνζέγγηζεο θαη’ αξρήλ ζην απνζηνιηθφ θείκελν θαη ελ ζπλερεία γηα ηνλ θαλφλα, δίλεη ε Αδακ-

ηδίινγινπ, φ.π. ζει 383 εμ., κε θχξηα ζέζε φηη ήδε απφ ηελ επηζηνιή ηνπ ν Παχινο ζρεηηθνπνηεί ηελ 

επηρεηξεκαηνινγία ηνπ ζε φ,ηη απηή αθνξά ην θάιπκκα ηεο θεθαιήο, θαη ζηελ έλλνηα θαη αηηηνινγία 

ηεο ππνηαγήο, ζει. 392. Ίζσο, κηα επίζεο πιήξε εηθφλα κπνξεί θάπνηνο λα ζρεκαηίζεη ζην νγθψδεο 

ππφκλεκα ηνπ Schrage Wolfgang, Der erste Brief an die Korinther, Benziger Verlag-Neukirchener 

Verlag, 1995,  θπξίσο ζηηο ζει. 506-529 φπνπ ν ζ. πξαγκαηεχεηαη ελ εθηάζεη ηα ζρεηηθά κε ηφ θάιπκ-

κα ηεο θεθαιήο, ηήλ εμνπζία ηνπ αλδξφο θαη ηνλ ηξφπν θαηαλφεζήο ηεο  θ.η.φ.  
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ζην ζθέινο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ λεζηεία ηεο Κπξηαθήο. Δπηπιένλ φκσο θάλεη ιφγν 

θαη γηα λεζηεία θαηά ην άββαην, εθηφο ηνπ ελφο πνπ είλαη απζηεξά λεζηεία. ηνλ 

θαλφλα ησλ αγίσλ Απνζη. ππάξρεη δηάθξηζε κεηαμχ ησλ παξαβαηψλ ηνπ θαλφλα. Απ-

ηνί δηαθξίλνληαη ζε θιεξηθνχο θαη ιατθνχο. Αλ ν λεζηεχσλ είλαη θιεξηθφο, ηφηε θαηά 

ηνλ θαλφλα πξέπεη λα θαζαηξείηαη. Γηα ηνπο ιατθνχο φκσο ε λεζηεία έρεη σο ζπλέπεηα 

ηνλ αθνξηζκφ. Ο 55
νο

 ηεο Πελζέθηεο δηαπξαγκαηεχεηαη ην ζέκα ηεο λεζηείαο ζηελ 

δηνηθεηηθή πεξηθέξεηα ηεο Ρσκατθήο  Δθθιεζίαο, θαη θάλεη κλεία παιαηνηέξσλ θαλφ-

λσλ πνπ αθνξνχλ ηελ λεζηεία ηνπ αββάηνπ θαη ηεο Κπξηαθήο. Απφ ην ιεθηηθφ ηνπ 

θαλφλα θαίλεηαη επεξεαζκέλνο απφ ηνλ 64
ν
 ησλ αγ. Απνζη. θαη φρη απφ ην πλεχκα 

ηνπ παξφληνο ηεο Γάγγξαο. Με ην ζέκα ηεο λεζηείαο ηεο Κπξηαθήο αζρνιείηαη θαη ν 

Θεφθηινο Αιεμαλδξείαο, ζηνλ 1
ν
 θαλφλα ηνπ. ’ απηφλ δηεμνδηθά αλαθέξεη ην πξφ-

βιεκα πνπ πξνέθπςε κε ηελ λεζηεία ηεο παξακνλήο ησλ Φψησλ, εκέξα πνπ ηεξείηαη 

λεζηεία, ε νπνία φκσο ζπλέπεζε λα είλαη Κπξηαθή. Με εχζρεκν ηξφπν νηθνλφκεζε ηα 

πξάγκαηα ν επίζθνπνο, ψζηε κε ιηηή ηξνθή θαη ζε ζπγθεθξηκέλε ψξα λα ηεξεζεί θαη 

ε λεζηεία αιιά θαη ην ραξκφζπλνλ ηεο θαηαιχζεσο ηεο Κπξηαθήο
303

. ηελ νπζία ην 

θείκελν ηνπ Θενθίινπ δελ κπνξεί λα εληαρζεί ζηε δνκή θαλφλα, δηφηη πεξηιακβάλεη 

πνιχ εμεηδηθεπκέλν πεξηζηαηηθφ, θαη ην θπξηφηεξν γηα θαλφλα δηθαίνπ  δελ ζπλνδεχε-

ηαη απφ ηηο ζπλέπεηεο ηεο παξαβάζεσο, νη νπνίεο βέβαηα θαη δελ αλαθέξνληαη ζηνλ 

θαλφλα. Δίλαη ρξήζηκν θείκελν φκσο, γηα ηελ πνηκαληηθή πξαθηηθή ηεο Δθθιεζίαο 

καο θαη ηνλ ηξφπν πνπ σο παξάδνζε ηεο έρεη θαηαηεζεί γηα λα ιχλεη πξνβιήκαηα πνπ 

αλαθχπηνπλ ζηελ θαζεκεξηλή δσή. Δπηπιένλ απνηειεί θαη κηα έκκεζε καξηπξία φηη ν 

θαλφλαο ηεο Γάγγξαο, καδί κε ηνπο ππνινίπνπο πνπ αλαθέξζεθαλ, είραλ θαηαζηεί 

απφ πνιχ λσξίο ζηνηρεία ηεο δσήο ηεο Δθθιεζίαο, ε νπνία κε βάζε απηνχο επνηθνδν-

κνχζε ηελ πνξεία ηεο πεξαηηέξσ.  

Ο παξψλ θαλψλ φκσο έρεη θαη κηα άιιε δηάζηαζε. Γελ απαγνξεχεη ζε θάπνηνλ «πξν-

ζσξηλά θαη άρξη θαηξνχ» λα αζθεί ηνλ εαπηφ ηνπ Κπξηαθή, είηε κε ηνλ πεξηνξηζκφ 

ησλ ηξνθψλ είηε κε ηνλ απνθιεηζκφ ηνπο, αιιά απνθιείεη ηελ εθ ζπλεζείαο θαη γηα 

ιφγνπο  δήζελ αζθήζεσο ηήξεζε ηέηνηαο λεζηείαο
304

. 

                                                 
303

 Πεδάιηνλ, ζει. 677, φπνπ θαη ην ζρφιην ηνπ Νηθνδήκνπ ηνπ Αγηνξ. 
304

 Σελ επινγεκέλε ζπλήζεηα γηα άζθεζε ηνπ αλζξψπνπ πνπ ζέιεη λα δνθηκάζεη ζεαξέζησο ηα φξηά 

ηνπ, δέρεηαη ν Νηθφδεκνο ζηελ ζπκθσλία ηνπ 64
νπ

 θαλ. ησλ αγ. Απνζη. ιέγνληαο «φηη δελ είλαη παξα-

βάηαη ηνπ θαλφλνο ηνχηνπ εθείλνη νπνχ δηα αιεζηλήλ άζθεζηλ κεηά ζενζεβείαο θαη ζεκλφηεηνο γηλνκέ-

λελ, λεζηεχνληεο εηο δέθα ηπρφλ, ή δεθαπέληε εκέξεο, λεζηεχνπζηλ επνκέλσο θαη ηα αλακεηαμχ εηο ηαο 

σξηζκέλαο εκέξαο ηαχηαο ηπραίλνληα άββαηα θαη  Κπξηαθάο, θαζψο θαη ν Εσλαξάο, θαη ν Βαιζακψλ 

ζπκθψλσο...ιέγνπζη», Πεδάιηνλ , ζει. 83  
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Ζ Δθθιεζία δηα ηνπ θαλφλνο απηνχ πξαγκαηνπνηνχζε θαη δηεθπεξαίσλε κηα κνξθή 

αγσγήο δηα ησλ ζπκβφισλ. Ζ ζεκαζία ηεο αγσγήο απηήο είλαη πνιχ κεγάιε, δηφηη ν 

άλζξσπνο δηδάζθεηαη θαη θέξεηαη ζε νπζηψδεηο αιήζεηεο κε ηελ ηήξεζε ή χπαξμε θαη 

εμσηεξηθψλ ηχπσλ. Ζ θαηάιπζε ηελ Κπξηαθή, έδεηρλε απηφ πνπ ε Δθθιεζία επεδίσθε 

σο ζξίακβν ηεο αλαζηάζεσο θαη ηεο δσήο πάλσ ζην ζάλαην, κέζσ ηεο κεηνρήο ζε 

ζηνηρεία ηνπ πιηθνχ θφζκνπ. Απηή ε ραξκφζπλε αηκφζθαηξα, ζηελ ελαιιαγή ηεο κε 

ηηο εκέξεο ηεο λεζηείαο πηζηνπνηνχζε  ην δξάκα ηεο αλζξψπηλεο χπαξμεο θαη εμέ-

θξαδε ηελ ζξηακβεπηηθή δηα ηνπ Κπξίνπ έθβαζε ηεο. 

Γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν θαλφλα πξέπεη φκσο λα δηεπθξηληζζεί πσο νη Δπζηαζηαλνί έ-

πξαηηαλ ηελ απνδηδφκελε ζ’ απηνχο λεζηεία ηεο Κπξηαθήο κφλν θαη κφλν γηα λα βξί-

ζθνληαη ζε αληηπαξάζεζε κε ηνπο άιινπο θαη λα μερσξίδνπλ. Γηφηη φπσο γξάθεη ν 

ηζηνξηθφο σθξάηεο «Ka• t¦j m�n ærismšnaj nhste…aj ™ktršpesqai, t¦j Kuriak¦j d• 

nhsteÚein ™d…dasken»
305

.  

 

19
ος

 θαλόλας 

«Εἴ τις τῶν ἀσκουμένων, χωρίς σωματικῆς ἀνάγκης, ὑπερηφανεύοιτο, καί τάς 

παραδεδομένας νηστείας εἰς τό κοινόν, καί φυλασσομένας  ὑπό τῆς ἐκκλησίας 

παραλύοι, ὑποικουροῦντος ἐν αὐτῷ τελείου λογισμοῦ, ἀνάθεμα ἔστω» 

 

Ζ λεζηεία απνηειεί ην ζέκα θαη ηνπ θαλφλα απηνχ. Καη’ αληίζεζε κε ηνλ α-

λσηέξσ, εδψ δελ έρνπκε ππεξβνιηθή άζθεζε ή θάηη αλάινγν, αιιά αληίζεηα θαηάιπ-

ζε αλαίηηα ησλ λεζηεηψλ πνπ ε Δθθιεζία πξνέβιεπε. Καηά ηελ ζπλήζεηα πνπ απφ ηηο 

απαξρέο ηεο δσήο ηεο Δθθιεζίαο εθαξκφζηεθε δελ ππνρξενχληαλ ζηελ ηήξεζε λε-

ζηεηψλ νη θάκλνληεο. Γηα ην ζέκα απηφ δηεμνδηθά νκηιεί δηα παξαδεηγκάησλ ν Σηκφ-

ζενο Αιεμαλδξείαο (+375) ζε δχν απφ ηηο 18 ηηο απαληήζεηο ηνπ. ’ απηέο ιέγεη φηη 

θάζε έλαο πνπ βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε κε θπζηνινγηθή απφ πιεπξάο πγείαο θαη ζηηο 

ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο ιερσίδα
306

 θαη βαξηά αζζελήο
307

, κπνξεί λα παξαβεί ηνλ 

θαλφλα γηα ηελ ηήξεζε ηεο λεζηείαο. Δδψ φκσο νη Δπζηαζηαλνί, ρσξίο λα έρνπλ ζσ-

καηηθή αλάγθε, ζέινληαο λα δείμνπλ ζηνπο άιινπο πσο έθηαζαλ ζηελ ηειεηφηεηα θαη 

άξα δελ ηνπο ρξεηάδνληαη πιένλ νη λεζηείεο, ηηο πεξηθξνλνχζαλ θαη πξνθιεηηθά θαηέ-

ιπαλ. Ζ ζπκπεξηθνξά ηνπο απηή είλαη θαη’ αξρήλ απνηέιεζκα ησλ ελζνπζηαζηηθψλ 

                                                 
305

 σθξάηνπο (ζρνιαζηηθνχ), Δθθιεζηαζηηθή Ηζηνξία, 2,43, P.G. 67,352 
306

 εξψη. Ζ΄ 
307

 εξψη. Η΄ 
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ηνπο ηάζεσλ κε ηελ αίζζεζε φηη έθηαζαλ ζηελ ηειεηφηεηα, αιιά θαη δείγκα επίδξα-

ζεο ζ’ απηνχο θξνλεκάησλ αηξεηηθψλ φπσο νη Μαζζαιηαλνί ή Μεζζαιηαλνί
308

.  Ζ 

πξνο απηνχο αληίζεζε νθεηιφηαλ θαη ζην φηη δελ αξθνχζε ην φηη λήζηεπαλ, αιιά είρε 

γίλεη πεπνίζεζή ηνπο, εδξαία θαη κφληκε (=ππνηθνπξνχληνο) πσο είραλ θηάζεη ζηελ 

ηειεηφηεηα.  

 

20
ος

 θαλόλας 

«Εἴ τις αἰτιῷτο, ὑπερηφάνῳ διαθέσει κεχρημένος καί βδελυσσόμενος τάς συνά-

ξεις τῶν μαρτύρων, ἤ τάς ἐν αὐταῖς γινομένας λειτουργίας, καί τάς μνήμας 

αὐτῶν, ἀνάθεμα ἔστω» 

 

Σελ πεξίεξγε ζηάζε ησλ Δπζηαζηαλψλ ζηηο γηνξηέο ησλ αγίσλ καξηχξσλ θα-

ηαδηθάδεη ν θαλφλαο απηφο. Γχν ήηαλ ηα θίλεηξα πνπ πξνθαινχζαλ ηελ ζηάζε απηή 

ησλ Δπζηαζηαλψλ:  

α. Ζ ππεξεθάλεηά ηνπο θαη  

β. ε βδειπγκία ηνπο γηα ηα ηεινχκελα ζηηο ζπλάμεηο πξνο ηηκήλ ησλ καξηχξσλ.  

Ζ ζεκαζία ηνπ ξήκαηνο «αηηηψκαη» δελ ζεκαίλεη θαη ππνρξεσηηθά απνπζία 

ηνπο απφ ηηο ζπλάμεηο. Ζ ζηάζε ηνπο ελδερνκέλσο λα ήηαλ ζηάζε κεκςηκνηξίαο ή θαη 

ζρνιηαζκνχ γηα ηα ζπκβαίλνληα θαζψο ζε πξνεγνχκελνπο θαλφλεο ηεο ζπλφδνπ, ζπ-

γθεθξηκέλα ζηνλ πέκπην, νη Δπζηαζηαλνί θαηεγνξνχληαη σο δηδάζθνληεο ηνλ νίθν ηνπ 

Θενχ «επθαηαθξφλεην», ελψ ζηνλ έθην γίλεηαη αλαθνξά ζηελ «θαηαθξφλεζε» ηεο 

Δθθιεζίαο θαη ηαπηνρξφλσο ζε «παξά ηελ Δθθιεζία εθθιεζηαζκφ». Δπεηδή φκσο ε 

Δθθιεζία απφ ηελ πξψηε ζηηγκή ηεο δσήο θαη δξάζεψο ηεο έδεηρλε ηδηαίηεξε επιά-

βεηα ζηνπο ηάθνπο ησλ καξηχξσλ, ηα ζθελψκαηά ηνπο αιιά θαη θάζε ηη ζπλδεδεκέλν 

κ’ απηνχο, έπξεπε λα πάξεη ζέζε θαη λα θαζνδεγήζεη κε νξζφ ηξφπν πξνο ηελ πίζηε  

ηνπο αλζξψπνπο. Ζ ζηάζε ησλ Δπζηαζηαλψλ ήηαλ ζηελ νπζία πξνζπάζεηα λα δηθαην-

ινγήζνπλ ηελ απνπζία ηνπο θαη εχξηζθαλ εθηφο ησλ άιισλ ζαλ δηθαηνινγία απηφ πνπ 

ηνπο απνδίδεη ε ζχλνδνο. Αλέηξεπαλ φιε ηελ επζέβεηα θαη επιάβεηα ηεο Δθθιεζίαο, 

είηε ζρεηηθνπνηψληαο ηελ αγηφηεηα, είηε εηζάγνληαο αλζξψπηλα ζηνηρεία ζηελ πξν-

ζέγγηζή ηεο. Ζ παξαδνζηαθή επιάβεηα ζηα ιείςαλα ησλ αγίσλ, ε δηαθχιαμή ηνπο θαη 

ε ηηκή πξνο απηά, απνηεινχζαλ ηφηε φπσο θαη ζήκεξα θέληξν ηεο δσήο ηεο εθθιεζη-

αζηηθήο θνηλφηεηαο θαη απφ ηελ ζρέζε απηή απέξξεαλ ε ράξε θαη ε επινγία, δηά ησλ 
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πξεζβεηψλ δε ησλ αγίσλ θαη καξηχξσλ νη πηζηνί  αηζζάλνληαλ νπιηζκέλνη απέλαληη 

ζην θαθφ θαη ζηελ ακαξηία θαη απεθφκηδαλ δη’ απηψλ νπζηψδε πλεπκαηηθά δηδάγκα-

ηα. Με ην λα πεξηιάβεη ε Δθθιεζία ζηελ δσή ηεο ηνλ αλσηέξσ ηξφπν πξνζέγγηζεο  

ηεο δσήο ησλ καξηχξσλ έδεηρλε ζηελ πξάμε ηελ ζεκαζία ηεο απνδνρήο θαη πηζηφηε-

ηαο ζην ζείν ζέιεκα, ηελ ζπλέπεηα θαη ηελ ελφηεηά ηεο δηα ηεο θαηαθάζεσο απηψλ 

ησλ αιεζεηψλ.  

Πνιχ ελσξίο άιισζηε θαη ιφγσ ησλ επηζπκβαηλφλησλ ζπλερψλ δησγκψλ, 

πιεζψξα καξηχξσλ  θαηεθφζκεζε ηελ δσή ηεο Δθθιεζίαο θαη απφ ηεο επνρήο ησλ 

πξψησλ παηέξσλ δηαηππψζεθε θαη παξαδφζεθε ζηνπο πηζηνχο έλαο ηξφπνο ιεηηνπξ-

γηθήο δσήο θαη πλεπκαηηθφηεηαο ζρεηηδφκελνο κε ηα καξηχξηα ησλ αγίσλ. Πην ραξα-

θηεξηζηηθφ παξάδεηγκα, αιιά ελδεηθηηθφ γηαηί θαη ν Δπζηάζηνο αιιά θαη νη αθνινπ-

ζνχληεο  απηφλ ζα γλψξηδαλ, απνηειεί ε παξαθάησ καξηπξία απφ ην «Μαξηχξην ηνπ 

Πνιπθάξπνπ», πνπ πεξηγξάθεη ηελ δηδαζθαιία ηεο πξψηεο Δθθιεζίαο γηα ηελ ηηκή 

ησλ καξηχξσλ. «Toàton m�n g¦r uƒÕn Ônta toà qeoà proskunoàmen , toÝj d• m£rturaj æj 

maqht¦j ka• mimht¦j toà kur…ou ¢gapîmen ¢x…wj ›neka eÙno…aj ¢nuperbl»tou tÁj e„j tÕn 

‡dion basilša ka• did£skalon, ïn gšnoito ka• ¹m©j koinwnoÚj te ka• summaqht¦j genšsqai . 

'Idën oân Ð kentur…wn t¾n tîn 'Iouda…wn genomšnhn filoneik…an , qe•j aÙtÕn ™n mšsJ, æj œqoj 

aÙto‹j,        œkausen.  oÛtwj te ¹me‹j Ûsteron ¢nelÒmenoi t¦ timiètera l…qwn polutelîn ka• doki-

mètera Øp•r crus…on Ñst© aÙtoà ¢peqšmeqa Ópou ka• ¢kÒlouqon Ãn.  œnqa æj dunatÕn ¹m‹n 

sunagomšnoij ™n ¢galli£sei ka• car´ paršxei Ð kÚrioj ™pitele‹n t¾n toà martur…ou aÙtoà 

¹mšran genšqlion e‡j te t¾n tîn prohqlhkÒtwn mn»mhn ka• tîn mellÒntwn ¥skhs…n te ka• 

˜toimas…an» 

309
. Γηακνξθψλεηαη ινηπφλ κηα θαζαξά δηδαθηηθή αιιά θαη πνηκαληηθή 

πξνζέγγηζε φπσο θαίλεηαη απφ ηελ ηειεπηαία πξφηαζε. Γελ ηηκψληαη κφλν νη αζιή-

ζαληεο  γηα λα θάλνπκε κφλν ηζηνξηθή αλαδξνκή, αιιά ε Δθθιεζία ζηελ πξάμε αζθεί 

θαη εηνηκάδεη ηνπο επφκελνπο κάξηπξεο. Καηφπηλ ηνχηνπ ε ζηάζε θαη ε αιαδνλεία 

ησλ Δπζηαζηαλψλ, αλέηξεπε φιν απηφ ην δηδαθηηθφ νηθνδφκεκα ηεο Δθθιεζίαο, ζην 

ζεκείν πνπ απηφ αλαθεξφηαλ ζηε ζεκαζία ηνπ καξηπξίνπ θαη ζηελ πξνεηνηκαζία γη’ 

απηφ, εθηφο απφ ηελ de facto  απνδνθηκαζία ηνπ κε ηελ απνπζία απφ ηελ ενξηή. Αιιά 

εάλ κπνξνχζακε λα αλαπιάζνπκε ζηε κλήκε καο ηελ εηθφλα απφ ηελ ενξηή γηα ηελ 

ηηκή ηνπ κάξηπξα θαη βιέπακε φιε ηελ αηκφζθαηξα πνπ δεκηνπξγείην, κε ηελ αλά-

γλσζε ηνπ καξηπξίνπ, ηνπο χκλνπο γηα ηα θαηνξζψκαηά ηνπ, ηελ ζπγθίλεζε αιιά θαη 

ηελ ραξά γη’ απηά, ζα αληηιακβαλφκαζηαλ πφζν βαζηά  ζα επηδξνχζαλ ζ’ απηνχο πνπ 

ηα παξαθνινπζνχζαλ. Πφζν ραιχβδσλαλ ηελ ζέιεζή ηνπο θαη δεκηνπξγνχζαλ επγε-

λείο πφζνπο γηα κίκεζε ησλ καξηχξσλ ζηελ πεξίπησζε πνπ βξίζθνληαλ ζε παξφκνηα 
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ζέζε. Γη’ απηφ νη παηέξεο ηεο ζπλφδνπ κε ηελ πνηκαληηθή ηνπο επζχλε, δηέγλσζαλ 

πσο ε βδειπγκία πξνο ηηο ζπλάμεηο γηα ηνπο κάξηπξεο θαη ε άξλεζε ηεο παξνπζίαο 

ηνπο θαη ζπκκεηνρήο ηνπο ζ’ απηέο, ππέθξππηαλ απαξάδεθηα γηα πηζηνχο θαη κάιηζηα 

«πξνρσξεκέλνπο» ζηελ γλψζε θαη ηηο επηινγέο, θαη ηνπο αληηκεηψπηζε δηα ηνπ αλα-

ζέκαηνο.  

Δίλαη επίζεο ελδεηθηηθφ, φηη κεξηθνχο αηψλεο αξγφηεξα θαη ε εβδφκε νηθνπκεληθή ζχ-

λνδνο δηα ηνπ εβδφκνπ θαλφλνο ηεο, αθελφο ππελζχκηδε φηη ν θαλφλαο ηεο αθνινπζεί  

ηελ παιαηά παξάδνζε, αθεηέξνπ δε απνθάζηζε λα κε θαζηεξψλεηαη λαφο ρσξίο λα 

ηνπνζεηνχληαη ζην ηεξφ ζπζηαζηήξην ιείςαλα ησλ αγίσλ ε καξηχξσλ γηα λα δείμεη 

ηελ δσληαλή ζρέζε πνπ είρε δηακνξθσζεί γηα ηελ ζεκαζία θαη ηελ επιάβεηα πνπ έ-

δεηρλαλ νη πηζηνί ζηα ιείςαλα. ΄Οπσο κάιηζηα ραξαθηεξηζηηθά έρεη γξαθηεί γηα ηελ 

ζεκαζία απηψλ ησλ ενξηψλ απφ πνιχ λσξίο «κε ηνλ ζνθφλ θαη παηδαγσγηθφλ απηφλ 

ηξφπνλ ε Δθθιεζία θαζηέξσζε ηαο ενξηάο ησλ εξστθψλ ηέθλσλ ηεο. ΄Δηζη ε ραξά 

ζπλεδπάδεην κε ηελ ςπρηθήλ σθέιεηαλ θαη νηθνδνκήλ. Μέζα εηο ηελ αηκφζθαηξαλ 

ηεο αγλήο αγαιιηάζεσο νη ρξηζηηαλνί έπαηξλαλ ην θαιχηεξνλ θαη δσληαλφηεξνλ κά-

ζεκα. ΄Δβιεπαλ ελψπηφλ ησλ αλάγιπθα ηα παξαδείγκαηα ησλ εξψσλ. Ζ ενξηή εγίλε-

ην δη’ απηνχο πλεπκαηηθή άζθεζηο θαη πξνπφλεζηο. Δγίλεην ζηαζκφο ςπρηθνχ αλεθν-

δηαζκνχ.‘Σηκή γαξ κάξηπξνο κίκεζηο κάξηπξνο’, φπσο ιέγεη ν άγηνο Ησάλλεο ν Υξπ-

ζφζηνκνο εηο έλα εγθψκηφλ ηνπ εηο ηνπο κάξηπξαο»
310

. 

 

21
ος

 θαλόλας 

«Ταῦτα δέ γράφομεν, οὐκ ἐκκόπτοντες τούς ἐν τῇ  ἐκκλησίᾳ τοῦ Θεοῦ κατά τάς 

Γραφάς ἀσκεῖσθαι βουλομένους, ἀλλά τούς λαμβάνοντας τήν ὑπόθεσιν τῆς 

ἀσκήσεως εἰς ὑπερηφανίαν, κατά τῶν ἀφελέστερον βιούντων ἐπαιρομένους τε, 

καί παρά τάς Γραφάς καί τούς ἐκκλησιαστικούς κανόνας καινισμούς εἰσάγοντας. 

Ἡμεῖς  τοιγαροῦν, καί παρθενίαν μετά ταπεινοφροσύνης θαυμάζομεν, καί 

ἐγκράτειαν μετά σεμνότητος καί θεοσεβείας  γινομένην ἀποδεχόμεθα, καί 

ἀναχώρησιν  τῶν ἐγκοσμίων πραγμάτων μετά ταπεινοφροσύνης ἀγάμεθα, καί 

γάμου συνοίκησιν σεμνήν τιμῶμεν, καί πλοῦτον μετά δικαιοσύνης καί εὐποιΐας 

οὐκ ἐξουθενοῦμεν, καί λιτότητα καί εὐτέλειαν ἀμφιασμάτων δι᾿  ἐπιμέλειαν μό-

νον τοῦ σώματος ἀπερίεργον ἐπαινοῦμεν· τάς δέ ἐκλύτους καί τεθρυμμένας  ἐν 

τῇ ἐσθῆτι προόδους ἀποστρεφόμεθα, καί τούς οἴκους τοῦ Θεοῦ τιμῶμεν, καί τας 

συνόδους τάς ἐπ᾽ αὐτοῖς, ὡς ἁγίας καί ἐπωφελεῖς ἀσπαζόμεθα, ού συγκλείοντες 

τήν εὐσέβειαν ἐν τοῖς οἴκοις, ἀλλά πάντα τόπον τόν  ἐπ᾿ ὀνόματι τοῦ Θεοῦ 

οἰκοδομηθέντα τιμῶντες, καί τήν ἐν αὐτῇ τῇ ἐκκλησίᾳ συνέλευσιν εἰς ὠφέλειαν 

τοῦ κοινοῦ προσιέμεθα, καί τάς καθ᾿ ὑπερβολήν εὐποιΐας τῶν ἀδελφῶν, τάς κα-

τά τάς παραδόσεις διά τῆς ἐκκλησίας εἰς τούς πτωχούς γινομένας, μακαρίζομεν, 
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κάι πάντα, συνελόντας εἰπεῖν, τά παραδοθέντα, ὑπό τῶν θείων Γραφῶν καί τῶν 

ἀποστολικῶν παραδόσεων ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ γίνεσθαι εὐχόμεθα»  

 

Ζ έθηαζε ηνπ θαλφλα απηνχ θαη ε ζεκαηνινγία είλαη επξεία. Απνηειεί αλαθε-

θαιαίσζε ηνπ ζθεπηηθνχ ησλ πξνεγνπκέλσλ είθνζη θαλφλσλ. Δχθνια ζην φιν θείκε-

λν ν αλαγλψζηεο δηαπηζηψλεη ηνλ απνινγεηηθφ ηφλν
311

, ν νπνίνο έρεη ζθνπφ λα ιεη-

ηνπξγήζεη σο αλαγθαίν δηθαηνινγεηηθφ ζηηο απφιπηεο ζέζεηο-απνθάζεηο πνπ ε ζχλν-

δνο εμέζεζε ζηνπο πξνεγνχκελνπο θαλφλεο. ήκεξα κεηά ηφζνπο αηψλεο θαη κε γλψ-

ζε ηεο ηζηνξίαο θαη ησλ φζσλ αθνινχζεζαλ, κπνξνχκε ίζσο λα δψζνπκε εξκελεία ή 

εμήγεζε  ζηελ ηφζε θπξηνιεθηηθά απνιπηφηεηα θαη λα ηελ θαηαλνήζνπκε θαη λα ηελ 

απνδερηνχκε. Μεξηθνί ίζσο θαη λα ηελ παξαθάκπηνπλ, δεκηνπξγψληαο έλα δηθφ ηνπο 

δηθαητθφ ζχζηεκα ζηελ φιε πξνβιεκαηηθή πνπ απαζρφιεζε ηελ ζχλνδν. Δλδερνκέ-

λσο θαη λα ιαλζάλνπλ ηεο πξνζνρήο θαη ηνπ ειέγρνπ ηεο Δθθιεζίαο θαη απηφ λα κε 

ηνπο ζηνηρίδεη θαη’ άλζξσπνλ ηίπνηα. ΄Οζν φκσο θαη αλ δηθαηνινγείηαη ζήκεξα ή ελ-

δερνκέλσο παξαθάκπηεηαη θαζψο αλνίγνληαη άιινη παξάιιεινη δξφκνη, ε ζπγθεθξη-

κέλε απφθαζε, ζε έλαλ άλζξσπν ηεο επνρήο εθείλεο ιεηηνπξγνχζε  σο κνλφδξν-

κνο
312

. Ζ «παηξηθή ζθιεξφηεο», κπνξεί λα ήηαλ πξνζδνθψκελε θαη επηβεβιεκέλε, 

άθελε φκσο κηα δηέμνδν θαη ηνπ επέηξεπε δηα ηεο κεηακειείαο θαη ηεο απφξξηςεο ησλ 

αηξεηηθψλ θξνλεκάησλ ηνπ λα γίλεη δεθηφο ζε θνηλσλία. Απηφ είλαη ίζσο ην ζεκαληη-

θφηεξν κήλπκα ηνπ παξφληνο θαλφλνο θαη γη’ απηφ ν απνινγεηηθφο ηφλνο πνπ αλα-

θέξζεθε, ζηελ νπζία είλαη ε εηζαγσγή γηα λα θαηαδεηρηεί ζηνπο Δπζηαζηαλνχο: 

α. ε πιάλε ηνπο  

β. φηη ε ζχλνδνο δελ ζα απέξξηπηε ηηο απζεληηθέο θαη παξαδνζηαθέο αζθεηηθέο ηάζεηο 

θαη θιίζεηο, θαη  

γ) φηη νη πφξηεο ηεο κεηέξαο Δθθιεζίαο είλαη πάληνηε αλνηρηέο γηα φζνπο απνθαζί-

ζνπλ λα αληηιεθζνχλ ηελ πιάλε ηνπο θαη «αλαζεκαηίζνπλ» ηνλ ηξφπν δσήο πνπ αθν-

ινπζνχζαλ. ηνλ θαλφλα απηφ θαίλεηαη κε ελάξγεηα ν πνηκαληηθφο ραξαθηήξαο ησλ 

θαλφλσλ ηεο ζπλφδνπ, δηφηη παξά ην φηη νη παηέξεο νκίιεζαλ απφ ζέζε ηζρχνο θαη 
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έδεημαλ απηή ηνπο ηελ ηζρχ πξνο ηα έμσ, πξνο ην πιήξσκα δειαδή, ελ ηνχηνηο ζπγθα-

ηαβαίλνπλ θαη δηαθεξχηηνπλ πξνο άπαληεο φηη ζθνπφο ηνπο δελ είλαη λα απνθφςνπλ 

απφ ην ζψκα ηεο Δθθιεζίαο. Αληίζεηα, ζθνπφο ηνπο είλαη σο θαινί πνηκέλεο θαη δη-

δάζθαινη λα δείμνπλ ηελ ππέξβαζε ησλ νξίσλ, θαη αθξηβέζηεξα ηηο αθεηεξίεο ηεο 

αζθήζεσο, θαη φηη απηή ηελ ππέξβαζε ηελ σζεί ε ππεξεθάλεηα. Οκνίσο δείρλνπλ φηη 

ζθνπφο ηνπο είλαη λα εκπνδίζνπλ εθείλνπο πνπ απνπεηξψληαη λα εηζάγνπλ λεσηεξη-

ζκνχο θαη θαηαιήγνπλ σο γλήζηνη εθθξαζηέο ηεο πίζηεσο ηεο Δθθιεζίαο κε ηελ θξά-

ζε πσο εχρνληαη φια λα γίλνληαη βάζεη ησλ παξαδνζέλησλ «ππφ ησλ ζείσλ γξαθψλ 

θαη ησλ απνζηνιηθψλ παξαδφζεσλ» ( 21
νο

 θαλ.).  

Με βάζε απηφ ην ζθεπηηθφ νη παηέξεο ηεο ζπλφδνπ εθθξάδνπλ ηελ πνηκαληηθή ηνπο 

επζχλε ζχκθσλα κε ην «prosšcete ˜auto‹j ka• pant• tù poimn…J , ™n ú Øm©j tÕ pneàma tÕ 

¤gion œqeto ™piskÒpouj, poima…nein t¾n ™kklhs…an toà qeoà, ¿n periepoi»sato di¦ toà a†matoj 

toà „d…ou»
313

. Σαπηνρξφλσο πξνζηαηεχνπλ θαη ηνπο «αθειέζηεξνλ βηνχληαο», απφ ηελ 

ζθσπηηθή θαη αιαδνληθή ζπκπεξηθνξά ησλ άιισλ, ε νπνία ηνπο πξνζβάιιεη, ηνπο 

απνγνεηεχεη θαη απνηειεί πξφζθνκκα γηα ηελ πλεπκαηηθή ηνπο δσή.  ηελ νπζία δηα 

ησλ θαλφλσλ ηνπο ηήξεζαλ ηελ εληνιή ηνπ Κπξίνπ πξνο ηνπο απνζηφινπο (αιιά θαη 

ηνπο δηαδφρνπο ηνπο) κε ηελ νπνία θαη νινθιεξψλεηαη ην θαηά Μαηζαίνλ επαγγέιην 

«.....did£skontej aÙtoÝj thre‹n p£nta Ósa ™neteil£mhn Øm‹n»
314

 θαη ππέκλεζαλ αθξηβψο 

απηφ πνπ ν Θεφο ήζειε θαη φρη απηφ πνπ νη άλζξσπνη δηακφξθσλαλ.  

Ζ Δθθιεζία έρεη θαζηεξψζεη μερσξηζηή εκέξα γηνξηήο θαη ηηκήο γηα ηνπο πα-

ηέξεο πνπ ζπγθξφηεζαλ ηηο νηθνπκεληθέο ζπλφδνπο. (Κπξηαθή κεηαμχ 13-19 Ηνπιίνπ 

γηα ηνπο παηέξεο ησλ πξψησλ έμη, Κπξηαθή κεηαμχ 11-17 γηα ηνπο ηεο εβδφκεο). Γηα 

φζνπο ζπγθξφηεζαλ ηνπηθέο ζπλφδνπο δελ ππάξρεη θάηη αληίζηνηρν, αιιά κπνξεί λα 

γίλεη κλεία ηνπ ηξίηνπ ηξνπαξίνπ ησλ αίλσλ ηεο ενξηήο ησλ αλσηέξσ παηέξσλ, δηφηη 

ελ ησ έξγσ θαη ησ πξνζψπσ απηψλ ηζρχεη απηφ πνπ ιέεη ν χκλνο «φιελ ζπιιεμάκελνη 

πνηκαληηθήλ επηζηήκελ θαη ζπκφλ θηλήζαληεο λπλ ηνλ δηθαηφηαηνλ ελδηθψηαηα ηνπο 

βαξείο ήιαζαλ θαη ιπκψδεηο ιχθνπο, ηε ζθελδφλε ηε ηνπ πλεχκαηνο...». Οη παηέξεο 

επέδεημαλ ζε φιεο ηηο ζπλφδνπο φρη κφλν ηηο νηθνπκεληθέο αιιά θαη ηηο ηνπηθέο, ηελ 

άξηζηε γλψζε απηήο ηεο επηζηήκεο ηνπ πνηκαίλεηλ θαη έθαλαλ ζαπκάζηα  ρξήζε ηεο. 

Πνιιέο θνξέο επίζεο  δηαθεχγεη ηεο πξνζνρήο, φηη νη νηθνπκεληθέο ζχλνδνη αζρνιή-

ζεθαλ κε ηα κέγηζηα ησλ δεηεκάησλ ηεο πίζηεσο, αιιά θαη ζηηο ηνπηθέο ζπλφδνπο 

δφζεθε έλαο πνιπκέησπνο αγψλαο, ν νπνίνο κε ππέξνγθν θφζηνο θξάηεζε πγηή ηα 

                                                 
313

 Πξ. 20,28 
314

 Μη. 28,20 
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θχηηαξα ησλ ηνπηθψλ εθθιεζηαζηηθψλ θνηλσληψλ θαη ηα πξνζηάηεςε απ’ φζα ηνλ ε-

μέηξεπαλ απφ ηελ αιεζηλή πίζηε κε ππνρζφλην θαη αζφξπβν ηξφπν. Ζ ζεκαζία ηνπ 

έξγνπ ησλ παηέξσλ ηεο ζπλφδνπ ήηαλ επηπιένλ ησλ αλσηέξσ ιφγσλ ζεκαληηθή, δηφηη 

κηα νηθνπκεληθή ζχλνδνο απνθάζηδε γηα δηθαηνδνζίεο επξχηεξεο θαη θαηά ηεθκήξην 

απξφζσπεο (πιήλ βεβαίσο ησλ αηξεηηθψλ). Οη ηνπηθέο φκσο ζχλνδνη είραλ λα αληηκε-

ησπίζνπλ ζε ζηελφ θχθιν πξνζσπνπαγείο θαηαζηάζεηο, κε ζπκπάζεηεο θαη ζρέζεηο 

δηαθνξεηηθέο, θαη θπξίσο ρσξίο ηελ ζηήξημε ηεο θεληξηθήο εμνπζίαο, ε νπνία απνηε-

ινχζε έλαλ κνριφ πίεζεο θαη ηεο πξνζέδηδε δηαθνξεηηθή δπλακηθή θαη θχξνο. 

 

πκπέξαζκα: 

πκπεξαζκαηηθά δηαπηζηψλνπκε πσο νη θαλφλεο ηεο ζπλφδνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ 

κηα πξσηνηππία, θαζψο δέθα εμ απηψλ, (2,3,7,8,11,12,13,16,17,20) δελ απαζρφιεζαλ 

άιιε πξνγελέζηεξε ζχλνδν ή δελ ρξεηάζηεθε λα επαλέιζεη κεηαγελέζηεξε ψζηε λα 

αιιάμεη θάηη ή λα ην δηαηππψζεη κε άιιν ηξφπν. Γχν εθ ησλ θαλφλσλ, θηλήζεθαλ κε 

θάπσο δηαθνξεηηθή έλλνηα, επί ην απζηεξφηεξνλ,  ν δεχηεξνο ζε ζρέζε κε ηνλ 14
ν
 ηεο 

Αγθχξαο θαη ν εηθνζηφο ελ ζρέζεη κε ηνλ 80
ν
 ηεο πελζέθηεο. Σέινο ν 18

νο
 θηλείηαη ζε 

επηφηεξε αληηκεηψπηζε θαη πεξηνξηζηηθά σο πξνο ηελ ζεκαηνινγία ηνπ, ελ ζρέζεη 

πξνο ηνλ 66
ν
 ησλ αγ. Απνζηφισλ, δηφηη εθείλνο απαγφξεπε ηελ λεζηεία αββάηνπ θαη 

Κπξηαθήο, ελψ εδψ ν 18
νο

 αλαθέξεηαη κφλν ζηελ λεζηεία ηεο Κπξηαθήο. 

Χο πξνο ην ζέκα ηεο πνηκαληηθήο θαη παηδαγσγηθήο ηνπο αμηνπνίεζεο ζα γίλεη ιφγνο 

ζε νηθείν θεθάιαην θαη ζηα ηειηθά ζπκπεξάζκαηα.  
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ΥΔΗ ΣΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΣΗ ΤΝΟΓΟΤ ΣΗ ΓΑΓΓΡΑ 

ΜΔ ΣΗΝ ΤΓΥΡΟΝΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ 

 

 

 

Γελ ζα ήηαλ πιήξεο ε πξνζέγγηζε ηνπ παηδαγσγηθνχ ραξαθηήξα ησλ θαλφλσλ 

ηεο ζπλφδνπ ηεο Γάγγξαο, ρσξίο λα εξεπλεζεί ε ζρέζε ηνπο κε ηηο ζέζεηο ηεο ζχγρξν-

λεο παξαδνζηαθήο επηζηεκνληθήο παηδαγσγηθήο. ΄Οζν θαη αλ γίλεηαη ζαθέο φηη νη ηε-

ξνί θαλφλεο εθθξάδνπλ κηα άιιε παηδαγσγηθή πξαγκαηηθφηεηα, ζα ήηαλ ρξήζηκε κηα 

ζπζρέηηζή ηνπο κε ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο παηδαγσγηθήο επηζηήκεο, θαη ην θαηά πφζν 

απφ ηε ζχγθξηζε απηή πξνθχπηνπλ ελδηαθέξνληα ζπκπεξάζκαηα. 

Ζ δηαρξνληθή επηβίσζε αξρψλ ηεο αγσγήο δελ απνηξέπεη απηή ηε ζχγθξηζε, 

αληηζέησο κάιηζηα ηελ εληζρχεη δηφηη δείρλεη κηα πξψηκε έθθξαζε ηνπ πλεχκαηνο ησλ 

ηξηψλ κεγάισλ ηεξαξρψλ ζηελ πξφζιεςε απφ ηνλ θιαζζηθφ θφζκν αληηιήςεσλ πνπ 

είλαη ζχκθσλεο θαη κε ην πλεχκα ηνπ ρξηζηηαληζκνχ. Αλ αθήζνπκε θαηά κέξνο κν-

ληέια αγσγήο πνπ θξίζεθαλ αθξαία, νη κεγάιεο ζρνιέο ηεο αγσγήο ζπκθσλνχλ ζε 

θχξηνπο ζεκαηηθνχο άμνλεο. 

 ηελ ζχλνδν ηεο Γάγγξαο, φπσο άιισζηε θαη ζε θάζε ζχλνδν, εθθξάζηεθαλ 

νη πνηκέλεο-δηδάζθαινη, θαηά ζπλέπεηα πξέπεη λα πξνρσξήζνπκε ζηελ εμέηαζή καο 

κε φ,ηη αθνξά ηελ ζρέζε δαζθάινπ (εδψ πνηκέλα)-καζεηή (εδψ πηζηνχ, «δηδαθηνχ 

Θενχ»)
315

. 

 Κάησ απφ απηή ηελ εθθξαδφκελε απιά ζρέζε δαζθάινπ-καζεηή, νδεγνχκα-

ζηε ζηελ θαηαλφεζε κηαο πξψηεο βαζηθήο παηδαγσγηθήο αξρήο ε νπνία απνηέιεζε 

γλψξηζκα φισλ ησλ ζπζηεκάησλ θαη κνξθψλ αγσγήο, ηελ Παηδαγωγηθή 

λε
316

.Σελ επζχλε δειαδή πνπ έρεη ν δηδάζθσλ έλαληη ηνπ δηδαζθνκέλνπ. Με βάζε 

απηή ηελ επζχλε ν δηδάζθσλ νξγαλψλεη ην έξγν ηεο επξχηεξεο δηδαζθαιίαο ηνπ. 

Πξνυπνζέηεη πςειφ βαζκφ απηνειέγρνπ γηα λα γίλεηαη απηνθξηηηθή, λα κπνξεί ν δη-

δάζθσλ λα ειέγρεη ηνλ εαπηφ ηνπ, λα βιέπεη αλ δηδάζθεη νξζψο θαη  θπξίσο αλ ην δη-

δαθηηθφ πιηθφ νδεγεί ζηνλ ζηφρν-απνηέιεζκα πνπ είρε πξνθαζνξηζηεί. Απηφο πνπ 

δηδάζθεη δελ είλαη επηθνξηηζκέλνο κφλν κε ηελ κεηάδνζε γλψζεσλ, αιιά επηπξνζζέ-

ησο αλαιακβάλεη κηα ζεκαληηθή απνζηνιή, κηα ηδηφηππε ζρέζε κε ηνλ δηδαζθφκελν, 

ψζηε κέζα απφ ηελ δηαπξνζσπηθή επηθνηλσλία λα ειέγρεη ηελ πνξεία ηνπ θαη λα ηνλ 

                                                 
315

 « Ka• œsontai p£ntej didakto• qeoà», Ησ. 6,45 
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 Γαλαζζή-Αθεληάθε Αλη., Θεκαηηθή ηεο Παηδαγσγηθήο Δπηζηήκεο, ηνκ. Α΄, Αζήλα 1985
3
 , ζει. 92 

εμ. 
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θαζνδεγεί ζε λέεο πεξηνρέο γλψζεσο, αμηνιφγεζεο ηνπ θφζκνπ, θξηηηθήο ζηάζεσο 

έλαληη ησλ θαηλνκέλσλ ηνπ θαζεκεξηλνχ βίνπ θ.ι.π. Γελ κπνξεί λα αθήζεη ν θαιφο 

παηδαγσγφο ηνλ δηδαζθφκελν λα θιπδσλίδεηαη κέζα ζηα δηιήκκαηα ηεο δσήο θαη ηεο 

γλψζεο. Γελ ζα σθεινχζε ζε ηίπνηα κηα σξαηνπνίεζε ηεο δσήο ή πξνζπάζεηα λα θα-

ιχπηνληαη ηα ιάζε κε ςεπδείο εθηηκήζεηο. Ζ δηδαζθαιία άιισζηε δελ θάλεη ηίπνηα 

άιιν απφ ην λα παξνπζηάδεη κηα ζπγθεθξηκέλε εθδνρή ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, ζαθή 

θαη νξηνζεηεκέλε, πξντφλ ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο ή ηεο αληηθεηκεληθήο πξαγκαηη-

θφηεηαο. Ζ παηδαγσγηθή επζχλε απνηειεί ην βαζηθφ γλψξηζκα ηεο πξνζσπηθφηεηαο 

ηνπ δηδάζθνληνο δηφηη ρσξίο απηή δελ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη θαλέλα ζχζηεκα.  

 ηνλ ηνκέα απηφ θαη νη παηέξεο πνπ ζπγθξφηεζαλ ηελ ζχλνδν, έδεημαλ απηή 

ηελ βαζηθή παηδαγσγηθή αξρή κε ηνλ ηξφπν πνπ ζ’ απηήλ θαη θαη’ απηήλ εξγάζηεθαλ. 

Καη κφλν φηη σο πνηκέλεο αληηιήθζεθαλ ην πξφβιεκα θαη ζέιεζαλ λα ηνπ δψζνπλ 

ιχζε, ρσξίο ηάζε ππνβάζκηζεο ησλ γεγνλφησλ ή, ην ρεηξφηεξν, αδηαθνξίαο πηζηνπνη-

εί κε ηνλ πην εχγισηην ηξφπν ηελ ζπλαίζζεζε απηήο ηεο επζχλεο έλαληη ηνπ πιεξψ-

καηνο ηεο Δθθιεζίαο( ησλ δηδαζθνκέλσλ)  ην νπνίν ε πξφλνηα ηνπ Θενχ ηνπο εκπη-

ζηεχζεθε. 

 Σν γεγνλφο φηη ππεβιήζεζαλ ζε θφπνπο, ηαμίδηα, αιιά θαη ην φηη ηφζν δηεμν-

δηθά θαη κε ηφζν ζπγθεθξηκέλν ηξφπν αληηκεηψπηζαλ ην πξφβιεκα, απνδεηθλχεη ηελ 

ζπλαίζζεζε ηεο παηδαγσγηθήο ηνπο επζχλεο. Καη πηζηνπνηήζεθε ζην πεξηερφκελν 

ησλ θαλφλσλ φπνπ απηή ε επζχλε σο νθεηιφκελε ζην πιήξσκα, εθθξάζηεθε σο έ-

ιεγρνο ησλ θαθνδνμηψλ αθ’ ελφο θαη σο πξνζηαζία ησλ νξζψο θξνλνχλησλ αθ’ εηέ-

ξνπ. 

 Ζ αξρή ηεο παηδαγσγηθήο επζχλεο δελ ζεκαίλεη φηη ε επζχλε  a priori εθθξά-

δεηαη κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν. Δίλαη άιισζηε γλσζηφ φηη ηελ επζχλε πνπ θάπνηνο ζπ-

λεηδεηνπνηεί γηα θάηη δελ ηελ δείρλεη πάληνηε κε ηξφπν αξεζηφ ζηνπο άιινπο δει. 

ζηνπο παηδαγσγνχκελνπο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε παηδαγσγηθή επζχλε ησλ παηέξσλ ηεο 

ζπλφδνπ πξέπεη λα θξηζεί ακθίπιεπξα. Καη σο πξνο ηελ ιήςε κέηξσλ θαηά ησλ Δπ-

ζηαζηαλψλ, θαη σο πξνο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα πνπ πξνζδνθνχζαλ απφ ηα θαηα-

ζηαιηηθά κέηξα ησλ θαλφλσλ πνπ εμέδσζαλ, ππέξ ησλ νξζψο πεξί ηελ πίζηε ερφλησλ.  

Απφ πιεπξάο παηδαγσγηθήο, απηφ εληάζζεηαη ζε κηα άιιε βαζηθή αξρή πνπ ηελ δηέ-

πεη, ηελ Αξρή ηεο Απζεληίαο
317

. Δίλαη γλσζηφ φηη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ιακ-

βάλνληαη ζπλερψο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ εμέιημή ηεο, ηελ πνξεία ηεο, ηηο δνκέο 
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 Παζζάθνπ Κσλ., Δηζαγσγή εηο ηελ Παηδαγσγηθήλ Φπρνινγία , ηνκ. Β΄, Αζήλαη 1980, ζει. 936 
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ηεο θ.ν.θ. Θεσξεηηθά απνθάζεηο δχλαηαη λα ιακβάλεη ν νηνζδήπνηε. Σν εξψηεκα εί-

λαη πνηνο ηνλ λνκηκνπνηεί λα ιακβάλεη ηηο φπνηεο απνθάζεηο. Γεδνκέλνπ φηη κηα απφ-

θαζε απφ κφλε ηεο δελ ιέεη ζπλήζσο πνιιά πξάγκαηα , θηάλνπκε ζην ζπκπέξαζκα 

πσο ε απζεληία σο θηλεηήξηα δχλακε, έρεη ηελ ελ γέλεη απνδνρή ησλ άιισλ, εθείλσλ 

πξνο ηνπο νπνίνπο απεπζχλεηαη. Γειαδή απφ ην θαηά πφζν φπσο ζηελ πεξίπησζή πνπ 

καο ελδηαθέξεη, κηα ζχλνδνο θαηαμηψλεηαη ζηελ ζπλείδεζε ησλ άιισλ, ψζηε λα ηνι-

κά λα παίξλεη ηα θαηά ηελ ζπιινγηθή ηεο εθηίκεζε θαη γλψκε κέηξα πνπ είλαη αλα-

γθαία γηα ηε ξχζκηζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θαηαζηάζεσλ
318

. Υσξίο ππεξβνιή ζα κπν-

ξνχζακε λα πνχκε φηη ππάξρεη κηα ακθίδξνκε ζρέζε ε νπνία ιεηηνπξγεί σο απνδνρή 

ηνπ άιινπ, σο απζεληία θαη ε αλακνλή λα εθθξαζηεί ν άιινο ελ απζεληία. Καη’ εμνρή 

απηφ παξαηεξήζεθε ζηελ ηζηνξία ησλ ζπλφδσλ, απφ ηελ πιεπξά ηνπ πηζηνχ ιανχ, 

φηαλ πξνζδνθνχζε απφ ηνπο παηέξεο λα θάλεη ρξήζε θαη αμηνπνίεζε ηεο δνζείζεο εηο 

απηνχο ράξηηνο ηνπ αγίνπ Πλεχκαηνο, λα εθθξάζεη ηηο αιήζεηεο ηεο πίζηεσο θαη ελ 

ζπλερεία λα απαληήζεη θαη γηα ην ηη «δένλ γελέζζαη». Τπάξρεη δειαδή κηα ακθίδξνκε 

ζρέζε ε νπνία ιεηηνπξγεί σο απνδνρή ηνπ άιινπ, σο απζεληία θαη ηαπηφρξνλα ε 

πξνζδνθία λα εθθξαζηεί σο απζεληία ελψ απφ ηελ άιιε πιεπξά ε ζπλεηδεηνπνίεζε 

ηεο επζχλεο απηήο, νδεγεί ζην λα επσκίδεηαη θάπνηνο απηφ ην ρξένο θαη λα πξάηηεη 

θαηά ην κέηξν θαηαλφεζεο ηεο επζχλεο ηνπ σο απζεληία. Φπζηθά γηα κηα ζχλνδν, ε 

θαηαλφεζε απηή δελ γίλεηαη αληηιεπηή σο εγσηζηηθή ζηάζε θαη ζπκπεξηθνξά, αιιά 

αληηζέησο σο απνδνρή ηεο επζχλεο θαη ρξένο έλαληη ηνπ ζψκαηνο ηεο εθθιεζίαο, σο 

επηζηέγαζκα ηεο πνηκαληηθήο επζχλεο θαη ηνπ παηδαγσγηθνχ ρξένπο. Ζ θαηαλφεζε 

απηή ηεο ελ «απζεληία ζέζεσο»νδεγεί ζηελ ιήςε απνθάζεσλ, ε νπνία βεβαίσο δελ 

είλαη ρσξίο θφζηνο πξνζσπηθφ, δηφηη νχησο ή άιισο πξφθεηηαη γηα  θαηάζηαζε αληη-

παξάζεζεο, κηαο ηδενινγηθήο κάρεο, θαη θαηά ζπλέπεηα ε ζέζε ηνπ δηθάδνληνο είλαη 

δπζρεξήο. Κάπνην εθ ησλ δχν αληηπαξαηηζεκέλσλ κεξψλ, είλαη πνιχ θπζηθφ λα αξλε-

ζεί ηελ απζεληία ηνπ θξίλνληνο, νπφηε ε ζέζε ηνπ θαη ε φιε θαηάζηαζε θάζε άιιν 

παξά επράξηζηε είλαη
319

. Ζ παηδαγσγηθή αξρή ηεο απζεληίαο δέρηεθε θαηά ηνλ πξνε-

γνχκελν αηψλα ζθνδξή θξηηηθή, απφ παηδαγσγνχο πνπ ππνζηήξηδαλ κηα ζεσξεηηθά 

                                                 
318

 ρεηηθά κε ην ζέκα ηεο εθθιεζηαζηηθήο απζεληίαο θαη ηελ ζεκαζία ηεο ζηελ ζπλνδηθή (θαη φρη κφ-

λν) δηαδηθαζία ηεο, βι. Φεηδά Βι., Υαξαθηήξ ηεο εθθιεζηαζηηθήο πνηλήο, Υξηζηηαλόο, η.Α΄/1988, ζει. 

7 εμ.  
319

 πξβι. Γαλαζζή- Αθεληάθε, ν.π. ζει. 153. Απφ ηζηνξηθήο πιεπξάο είλαη ρξήζηκν λα ζπκεζνχκε γηα 

ηελ θξίζε ηεο απζεληίαο, ηε ζηάζε αηξεηηθψλ πνπ θξίζεθαλ θαη θαηαδηθάζηεθαλ απφ ζπλφδνπο νξζν-

δφμσλ θαη λα δνχκε ηνλ ηξφπν πνπ απηέο ηηο απνθάζεηο ηηο απέξξηςαλ, ζηνπ Βαζηι. ηεθαλίδε, κλ.έξγ. 

ζει. 160 εμ., 231 εμ. Γηα ηελ πην αμηνπξφζεθηε πεξίπησζε απφξξηςεο απηήο ηεο απζεληίαο θαη ηελ 

θξίζε ησλ άιισλ, ην παξάδεηγκα ηεο ζηάζεο ησλ νξζνδφμσλ ηεο αλαηνιήο (Κσλ/ιεσο) γηα ηηο απνθά-

ζεηο ηεο ζπλφδνπ Φεξξάξαο-Φισξεληίαο είλαη ην πην ελδεηθηηθφ θαη ζαθέο.  
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πην «θηιειεχζεξε» θαη ξηδνζπαζηηθή παηδαγσγηθή. Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ θαη 

ηελ πξνζέγγηζε ππφ ην πξίζκα ησλ ζπλεπεηψλ ζηελ εθπαίδεπζε απηψλ ησλ αληηαπζε-

ληηαθψλ θηλήζεσλ
320

,  ε πιεηνςεθία ησλ παηδαγσγψλ ηελ ζεσξεί σο βαζηθφ κνριφ 

γηα ηελ εμέιημε ηεο παηδαγσγηθήο. ην ρψξν δε ηεο εθθιεζηαζηηθήο δσήο, απφ ηελ 

ηζηνξία γλσξίδνπκε φηη ακθηζβήηεζε θαη απφξξηςε ηεο απζεληίαο δελ ππήξμε απφ 

ηνπο εληφο, αιιά απφ ηνπο εθηφο Δθθιεζίαο. Βεβαίσο ππήξμε θαη ελδνεθθιεζηαζηηθή 

έθθξαζε ακθηζβήηεζεο ε νπνία φκσο νθείιεηαη θαηά θαλφλα ζηελ  θξίζε πξνο ηα 

πξφζσπα πνπ εθθξάδνπλ ζε ζπγθεθξηκέλεο ρξνληθέο πεξηφδνπο απηή ηελ απζεληία 

θαη δελ ζρεηίδνληαη κε ηελ απζεληία ηεο Δθθιεζίαο θαζ’ εαπηή θαη ηελ δπλαηφηεηα 

ηεο Δθθιεζίαο λα ηελ εθθξάδεη αλεμαξηήησο θαη ππεξάλσ πξνζψπσλ.  

 Απφ ηελ αξρή ηεο απζεληίαο πεγάδεη θαηά ηνπο παηδαγσγνχο
321

 θαη ην απμε-

κέλν ελδηαθέξνλ ηνπ παηδαγσγνχ γηα ηνπο παηδαγσγνχκελνπο.  Ζ χπαξμή ηνπ θαλε-

ξψλεηαη απφ ηελ ζπλερή αγσλία γηα ηελ πξφνδν ησλ ππ’ απηνχ παηδαγσγνπκέλσλ, 

απφ ην θαηά πφζνλ δειαδή αθνκνηψλνπλ ηα δηδαζθφκελα θαη ηείλνπλ πξνο  ηνλ ππ’ 

απηνχ ηεζέληα ζθνπφ ηεο αγσγήο ηνπο
322

. Δάλ έρεη πείζεη ν παηδαγσγφο γηα ην γλήζη-

νλ ελδηαθέξνλ ηνπ, ηφηε θαη ε απζεληία ιεηηνπξγεί πξνο ηελ ζσζηή θαηεχζπλζε θαη 

ηα φπνηα κέηξα ιακβάλνληαη αληηκεησπίδνληαη αλάινγα. Ζ παηδεία ηνπ ζα ηνλ βνε-

ζήζεη λα εθδειψζεη απηφ ην ελδηαθέξνλ πνιπηξφπσο θαη αλάινγα κε ηελ ειηθία, ηελ 

θαηάζηαζε θαη ηε ζέζε ηνπ παηδαγσγνχκελνπ. Ζ πεξηνρή εθηείλεηαη απφ ηνλ έπαηλν 

θαη ηελ ραξά γηα ηελ πξφνδν (ζεηηθή πεξίπησζε) κέρξη ηελ ππφδεημε ή ηελ πνηλή (αξ-

λεηηθή-απνηξεπηηθή πεξίπησζε)
323

. ΄Οια απηά βέβαηα αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε θαη 

ηελ δπλαηφηεηα παξέκβαζεο πνπ έρεη.  

 Δπεηδή ε ζχλνδνο ηεο Γάγγξαο έιαβε κέηξα θαηά ησλ Δπζηαζηαλψλ, είλαη 

ζθφπηκν λα ζηαζνχκε θαη ζε κηα άιιε βαζηθή ζέζε. Δθ’ φζνλ ε ζχλνδνο απνθάζηζε 

φρη ζχκθσλα κε ην ηη ζα ήζειαλ νη Δπζηαζηαλνί, αιιά κε απηφ πνπ θαηά ηελ δηδα-

ζθαιία ηεο Δθθιεζίαο έπξεπε λα δερζνχλ, ήξζε ζε αληίζεζε κ’ απηνχο ζην ζέκα πνπ 

                                                 
320

 Γηα πεξηζζφηεξα πεξί ηνπ ζέκαηνο ηεο απζεληίαο, Ξσρέιιε Παλ., Απζεληία θαη αγσγή. Ζ ζεκεξηλή 

θξίζε ηεο παηδαγσγηθήο απζεληίαο θαη ε αληηκεηψπηζή ηεο, ΔΔΦΑΠΘ, η.17/1978 ζει. 239 εμ. Δηδηθά 

δε γηα ην ζέκα ησλ ζπλνδηθψλ απνθάζεσλ, ε πίζηε ηεο Δθθιεζίαο φηη απηέο ιακβάλνληαη κε ηελ επη-

ζηαζία ηνπ Αγίνπ Πλεχκαηνο παξέρεη κηα αζθαιηζηηθή δηθιείδα, ε νπνία επηπιένλ εληζρχεηαη κε ηελ 

δπλαηφηεηα ηνπ πιεξψκαηνο (ηνπ ιανχ) λα ηηο απνδερζεί ή λα ηηο απνξξίςεη. Πξβι. Μπνχκε Παλ., 

Καλνληθόλ Γίθαηνλ, ζει. 10 εμ.  θαη 173 φπνπ γίλεηαη εθηεηακέλε αλαθνξά ζηελ ζέζε ησλ ιατθψλ θαη 

ζηελ εθθιεζηαζηηθή ζπλείδεζε πνπ δη’ απηψλ εθθξάδεηαη σο  ζηνηρείν πνπ απνηειεί θαη ην  θξηηήξην 

ηνπ θξνλήκαηνο ηεο Δθθιεζίαο είηε δηά ηεο  απνδνρήο είηε δη’ απνξξίςεσο ησλ απνθάζεσλ ησλ ζπλφ-

δσλ.                                                         
321

 Γαλαζζή- Αθεληάθε Αλη., κλ. έξγ. ζει 153 
322

 πξβι. Κνγθνχιε Ησ., Δηζαγσγή ζηελ Παηδαγσγηθή, Θεζζαινλίθε 1991
3
 , ζει 151 εμ. 

323
 Κξνπζηαιάθε Γ., κλ. έξγ. ζει. 55 εμ. 
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ζα κπνξνχζε λα δηαηππσζεί απφ ην εξψηεκα «ηη είδνπο παηδεία ή κφξθσζε ήζειαλ». 

Δίλαη ζεκαληηθφ ινηπφλ λα δνχκε  φηη έλαο ππεχζπλνο παηδαγσγφο, πξέπεη λα ζέηεη σο 

αξρή ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ ην ζπκθέξνλ ηνπ καζεηή ηνπ θαη φρη ηελ επηζπκία ηνπ
324

. 

Απηφ αθξηβψο έγηλε θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο ζπλφδνπ απηήο. Οη ζπγθξνηήζαληεο ηελ 

ζχλνδν, απέβιεςαλ φρη ζηελ επηζπκία ησλ Δπζηαζηαλψλ, αιιά ζην ηη ηνπο ζπλέθεξε 

(πλεπκαηηθά) λα κάζνπλ
325

. Απφ ηελ ζηάζε απηή κπνξνχλ λα εμαρζνχλ ρξήζηκα ζπ-

κπεξάζκαηα, δηφηη ζηελ Δθθιεζία ηνπ δ΄αηψλα, απεηξάπε έλαο επηβιαβήο ιατθηζκφο, 

κηα θνληφθζαικε ζεψξεζε ηεο επζχλεο ηεο Δθθιεζίαο, πνπ ζα έδεηρλε λα απνβιέπεη 

ζε βξαρππξφζεζκνπο ζηφρνπο θαη ζε ηθαλνπνίεζε κε απνδεθηψλ ηξφπσλ δσήο, γηα 

λα κε ζηελνρσξήζεη κηα νκάδα πηζηψλ.  

 Ζ ζχγρξνλε αγσγή αξλείηαη ηελ ππνρψξεζε απηή θαη δεηά απφ ηνλ παηδαγσ-

γφ φρη κφλν λα κελ ελδίδεη γηα ιφγνπο θχξνπο ή πξνζηαζίαο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο 

αγσγήο-δηδαζθαιίαο ηνπ, αιιά επηπιένλ ηνπο δεηά  λα  βνεζνχλ ηνπο παηδαγσγνχκε-

λνπο κέζα απφ ηνλ δηάινγν θαη ηελ επηθνηλσλία λα θηάλνπλ ζηνλ δεηνχκελν ζηφρν 

ηεο αγσγήο, ρσξίο λα ππνρσξνχλ βέβαηα απφ ηνπο επηιεγκέλνπο θαη εμαξρήο ηνπνζε-

ηεκέλνπο ζηφρνπο. Απηή ε ζέζε πξνέξρεηαη απφ ηελ θηινζνθία ηεο αγσγήο, απηφ πνπ 

πην απιά νξίδεηαη σο «ηεινινγηθφο ραξαθηήξαο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο αγσγήο»
326

. 

 ΄Οπσο έρεη φκσο παξαηεξεζεί θαη απφ πιεπξάο πνηκαληηθήο ππάξρεη απηφο ν 

ηεινινγηθφο ραξαθηήξαο
327

, ε πξνζέγγηζε θαη θαηαλφεζε δειαδή ηεο πνηκαληηθήο 

πξαθηηθήο ηεο Δθθιεζίαο ζηνλ θφζκν δηαρξνληθά. Ο Γαλαζζήο- Αθεληάθεο επηζε-

καίλεη πσο «ήδε  απφ ηελ επνρή ηνπ Αξηζηνηέιε θαζνξίζηεθε φηη θάζε πξάμε ... έρεη 

έλα ζθνπφ, ν νπνίνο απνηειεί ην αγαζφ. Ζ ηαηξηθή έρεη ην ηέινο ηεο ζηε δηαηήξεζε 

ηεο πγείαο , ή ζηξαηεγηθή ζηελ επίηεπμε ηεο λίθεο, ε λαππεγηθή ζηελ θαηαζθεπή ηνπ 

πινίνπ θαη ε ηεθηνληθή ζηελ νηθνδφκεζε ηεο νηθίαο..». ΄Δηζη  θαη «ζηελ παηδαγσγηθή 

επηζηήκε, θεληξηθφ πξφβιεκα είλαη ε επίηεπμε ησλ ζθνπψλ ηεο αγσγήο»
328

. Πξνε-

θηείλνληαο ηελ ζθέςε απηή, θαη δελ είλαη απζαίξεηε πξνέθηαζε αιιά θπζηθφ επαθφ-

ινπζν φζσλ πην πάλσ εθηέζεζαλ, ε ζχλνδνο ηεο Γάγγξαο είρε σο ζθνπφ λα θαλεξψ-

                                                 
324

 Βι. ζρ. Γαλαζζή- Αθεληάθε Αλη., κλ. έξγ. ζει. 96 
325

 Παξ’ φηη αλαθεξφκαζηε ζε ζχγρξνλεο παηδαγσγηθέο αξρέο, είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα δνχκε κε πφζν 

δηεηζδπηηθφ ηξφπν θαη κε πφζε νμχλεηα είρε πξνζεγγίζεη ην ζέκα ν ηεξφο Υξπζφζηνκνο φηαλ έγξαθε: 

«didask£lou g¦r toàtÒ ™sti, m¾ § boÚletai Ð maqht¾j, ¢ll' § sumfšrei maqe‹n, did£skein», 

Τπφκλεκα εηο ηαο Πξάμεηο ησλ Απνζηφισλ, νκηι. Β΄, PG, 60,28 
326

 Γαλαζζή- Αθεληάθε Αλη., κλ. έξγ. ζει. 19 
327

 Ζ ηεινινγηθή πξνζέγγηζε αλαθέξεηαη ζηελ ζσηεξηνινγηθή δηάζηαζε ηνπ έξγνπ ηεο Δθθιεζίαο φ-

πσο παξαηεξεί ν Αι. ηαπξφπνπινο, Δπηζηήκε θαη Σέρλε ηεο Πνηκαληηθήο, εθδ. Αξκφο, Αζήλα 1998 

ζει. 39, θαη επηιέγεη φηη «ηειηθφο ζηφρνο θαη έζραηνο είλαη λα θιεξνλνκήζεη ν άλζξσπνο ηελ βαζηιεία 

ηνπ Θενχ θαη λα εηζέιζεη ζ’ απηήλ» (Μη. 25,34). 
328

 Γαλαζζή- Αθεληάθε Αλη., κλ. έξγ. ζει. 19  
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ζεη ην θεληξηθφ πξφβιεκα ηεο αγσγήο ηνπ πιεξψκαηνο θαη ηελ αιήζεηα, ζε φζνπο 

έδεηρλαλ λα ηελ αγλννχλ ή λα ηελ δηαζηξέθνπλ. Δίρε ινηπφλ έλα ζαθή ηεινινγηθφ 

ραξαθηήξα, βαζηθφ θίλεηξν γηα λα δείμεη ηνλ ζθνπφ πνπ ήηαλ ην δεηνχκελν ηεο πξά-

μεο ηεο
329

. 

 Δίλαη γλσζηφ φκσο φηη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο φζνη ηεινχλ ππφ καζεηεία, δη-

ακνξθψλνπλ κηα πξνζδνθία γηα ην ηη ζα δηδαρζνχλ. Δάλ ππάξρεη επηθχιαμε γηα λέν 

καζεηή, ρσξίο ακθηβνιία πξέπεη λα ζεσξήζνπκε φηη ν ελήιηθνο «καζεηήο» έρεη ήδε 

πξνεηνηκάζεη ηηο πλεπκαηηθέο ηνπ ιεηηνπξγίεο γηα θάηη ζπγθεθξηκέλν.  Δλίνηε κάιηζηα 

θαη ζε δχζθνια ή πνιχπινθα πξνβιήκαηα επηζηεκνληθήο κάζεζεο, ππάξρεη κηα 

«πξνεηιεκκέλε» απφθαζε   γηα ηελ απνδνρή θαη ηηο ζπλέπεηεο πνπ ζα ππάξμνπλ  ζε 

ζρέζε κε ην θφζηνο ηεο κάζεζεο (απφ πιεπξάο ρξφλνπ, θφπνπ θαη ζπζηψλ). Δδψ ε 

παηδαγσγηθή ηνλίδεη φηη δελ ζα γίλεη κηα ρξεζηκνζεξηθή πξνζέγγηζε θαη αληηκεηψπη-

ζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο κάζεζεο, αιιά ζα πξνζθεξζεί κε νξγαλσκέλν θαη ζπζηεκα-

ηηθφ ηξφπν απηφ πνπ πξνβιέπεηαη θαη απνηειεί κηα πιήξε πξνζθνξά ηνπ κνξθσηηθνχ 

αγαζνχ θαη ηδεψδνπο. Γελ ζα ηθαλνπνηεζεί ν ηξφθηκνο ηεο παηδείαο κε ηξφπν αληηπαη-

δαγσγηθφ ζ’ απηφ πνπ ζέιεη ή πνπ πηζηεχεη πσο ηνλ εμππεξεηεί, αιιά ζα ηνπ πξν-

ζθεξζεί απηφ πνπ πξνβιέπεηαη, γηα λα μαλαζπκεζνχκε ηελ ζέζε ηνπ ηεξνχ Υξπζν-

ζηφκνπ
330

. Καη   ζηελ πεξίπησζε ησλ Δπζηαζηαλψλ, ην πξφβιεκα ήηαλ αλ ζα κεηαθη-

λήζεη ε ζχλνδνο ηελ αιήζεηα ηθαλνπνηψληαο ηηο απαηηήζεηο ηνπο θαη ηελ πξνζσπηθή 

ηνπο πξνζδνθία γηα ηηο ζψδνπζεο αιήζεηεο ή αλ απηνί ζα έπξεπε σο «θαινί καζεηέο» 

αιιά θαη σο «θαινί ρξηζηηαλνί παηδαγσγνχκελνη» λα δείμνπλ ππαθνή θαη λα δερζνχλ 

ηελ απζεληία θαη ηνλ θσηηζκφ ησλ δαζθάισλ ηνπο-παηέξσλ ηνπο.  Χο «λεπηάδνληεο 

ηαηο θξεζί» έπξεπε λα πξνζεγγίδνπλ ηελ αιήζεηα θαη φρη σο δηδάζθαινη.  

 Οινθιεξψλνληαο ηελ ελφηεηα απηή, έρνπκε λα παξαηεξήζνπκε φηη ε ζχλνδνο 

ηεο Γάγγξαο θαη ππφ ην πξίζκα ηεο ζχγρξνλεο παηδαγσγηθήο θηλήζεθε ζε νξζά  θαη 

θνηλψο απνδεθηά παηδαγσγηθά πιαίζηα. Βεβαίσο είλαη δπλαηφλ λα  αληηηαρζεί, φηη 

ππάξρνπλ πνιιέο άιιεο παηδαγσγηθέο αξρέο πνπ είλαη ππφ ζπδήηεζε θαη κε δπζθνιία 

ζα ηηο εληφπηδε θάπνηνο ζην θαλνληθφ απηφ πιηθφ. Θα ήηαλ φκσο ππεξβνιηθφ λα δε-

ηείηαη απφ κηα επαξρηαθή-ηνπηθή ζχλνδν πνπ ζπλεθιήζε ππφ ηελ πηεζηηθή επηηαγή 

ησλ ηξερφλησλ πξνβιεκάησλ, λα ζέζεη θάζε απφθαζή ηεο ππφ ην κηθξνζθφπην ηεο 

                                                 
329

 Ο Φξάγθνο ζεκεηψλεη ζρεηηθά κε ηνπο ζθνπνχο ηεο αγσγήο  φηη « άπαληεο ζπκθσλνχλ θαη αλαγλσ-

ξίδνπλ  ην γεγνλφο, φηη ε ελέξγεηα ηεο αγσγήο θαηαηείλεη πξνο ηελ επίηεπμηλ ζθνπνχ ηηλνο. Πάζα αγσ-

γή έρεη έλαλ πξννξηζκφλ. Τπφθεηηαη εηο έλα λφκνλ ζθνπηκφηεηνο. Ο δε πξννξηζκφο ηεο ηαπηίδεηαη πξνο 

ηνλ πξννξηζκφλ ηνπ αλζξσπίλνπ βίνπ», Φξάγθνπ Κ., Δπηζηήκε ηεο αγσγήο θαη αγσγή, Θεζ/λίθε  1968, 

ζει. 34 
330

 βι. ππφζ. 322 
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παηδαγσγηθήο. Γελ αθίζηαηαη ηεο αιεζείαο ε πεπνίζεζε πνπ θαη ε ηζηνξία θαηέγξα-

ςε, πσο κε φ,ηη απφ ηα θείκελα δηαζψδεηαη, ζηελ ζχλνδν απηή νη παηέξεο έιαβαλ π-

πφςε ηηο βαζηθέο αξρέο θαη αλ αλαινγηζηνχκε ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχζαλ (ηνπη-

θέο- θνηλσληθέο- εθθιεζηαζηηθέο), απηέο ήζαλ ππεξαξθεηέο, φρη κε ηελ έλλνηα ηελ 

πνζνηηθή, αιιά ηελ πνηνηηθή.  

 Κξίλεηαη επίζεο ζθφπηκν, νινθιεξψλνληαο ηελ αλαθνξά ζηηο βαζηθέο παηδα-

γσγηθέο αξρέο πνπ δηαθξίλνπλ ηνπο  θαλφλεο ηεο ζπλφδνπ, λα ζηξέςνπκε ηελ πξνζν-

ρή καο ζε κηα ιέμε ηνπ 11
νπ

 θαλφλα. Ζ ζχλνδνο αλαζεκαηίδεη κε ην ζθεπηηθφ ηνπ θα-

λφλα απηνχ ηνπο Δπζηαζηαλνχο, εθηφο ησλ άιισλ, γηαηί κε ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπο δελ 

αληαπνθξίλνληαλ ζηελ πξφζθιεζε γηα ζπκκεηνρή ζηηο αγάπεο «δηα ην επηειίδεηλ ην 

γηλφκελνλ». Γειαδή ε ζπκπεξηθνξά ηνπο δελ ηαίξηαδε κε ην πλεχκα ηνπ Δπαγγειίνπ 

πνπ ήηαλ κήλπκα αγάπεο
331

 θαη ήηαλ θάηη πνπ εθδεισλφηαλ, είηε πξνθάζεη ζενζέβεη-

αο, είηε σο αιαδνλεία θ.ι.π.  Ζ παξάζεζε απηνχ ηνπ ζθεπηηθνχ πνπ ειέγρεη θαη αλα-

θέξεηαη ζηνλ εζσηεξηθφ θφζκν ηνπ αλζξψπνπ, ρσξίο απηφο λα ελεξγεί αιιά αληίζεηα 

λα πξφθεηηαη γηα παζεηηθή ζπκπεξηθνξά εθδεινχκελε δηα ηεο απνπζίαο, κε ηελ κε 

ζπκκεηνρή ζηηο αγάπεο, απνθαιχπηεη κηα ιεπηφηεηα αηζζεκάησλ, κηα επγέλεηα πνπ 

ζεσξείηαη βαζηθφο ζηφρνο ηνπ ρξηζηηαληθνχ κνξθσηηθνχ ηδεψδνπο
332

.  

Ζ θξνληίδα ηεο Δθθιεζίαο ήηαλ πάληνηε λα κεηαδίδεη ην ραξκφζπλν κήλπκα 

ηνπ επαγγειίνπ, αιιά θαη επηπιένλ λα «θαηερήζεη ζηηο αιήζεηεο ηεο πίζηεσο, λα κνξ-

θψζεη ηνπο πηζηνχο ζχκθσλα κε ηα ρξηζηηαληθά κνξθσηηθά ηδεψδε... θαη λα πξνηξέ-

ςεη κε θεξχγκαηα θαη νκηιίεο ζηελ εκπέδσζε ηεο ρξηζηηαληθήο δσήο»
333

.  Δπηπιένλ 

απηφ είρε σο απνηέιεζκα ηελ «δεκηνπξγία θνηλσλίαο, επη-θνηλσλίαο θαη ζπλ-

θνηλσλίαο κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ ζε κηθξφηεξεο ή κεγαιχηεξεο νκάδεο»
334

 εηο ηξφπνλ 

ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε αλάπηπμε εθείλσλ ησλ ζπλζεθψλ γηα πγηείο δηαπξνζσπηθέο 

ζρέζεηο, νη νπνίεο ζα ζπληεινχλ ζηελ επί γεο θαλέξσζε ηεο βαζηιείαο ηνπ Θενχ. 

                                                 
331

 Ο απ. Παχινο έδσζε κε ηε κεγαιχηεξε δπλαηή ζαθήλεηα ηελ ζέζε ηεο αγάπεο ζηελ ρξηζηηαληθή 

θνηλφηεηα, σο θαηαζηάιαγκα ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ Κπξίνπ, θαηαθιείνληαο ηνλ απνθιεζέληα «χκλν ηεο 

αγάπεο» Α΄ Κνξ. 13,13 «nun• d� mšnei p…stij, ™lp…j, ¢g£ph, t¦ tr…a taàta· me…zwn d• toÚtwn ¹ 

¢g£ph».  
332

 Ο Δπ. Θενδψξνπ επηζεκαίλεη ηελ πξαγκαηηθή κεηακφξθσζε πνπ ζπληειείηαη ζηελ χπαξμε θάζε 

πηζηνχ πνπ ζρεηίδεηαη κε άκεζε ηξφπν κε ηνλ αλαζηάληα Κχξην θαζψο θαη ηνλ εμ απηήο πξνθχπηνληα 

«εμεπγεληζκφ» ηεο δσήο ηνπ, θαη θάλεη κηα ζχγθξηζε απηψλ κε ηελ κεηακφξθσζε πνπ επήιζε ζηνπο 

απνζηφινπο. Θενδψξνπ Δπ., Μαζήκαηα Καηερεηηθήο ή Υξηζηηαληθήο Παηδαγσγηθήο, Αζήλα1975, ζει. 

84. ηφ ίδην έξγν ηνπ ηνλίδεη φηη πξνέξρεηαη  δηα ηεο «....δσνπνηνχ ελεξγείαο  θαη ράξηηνο ηνπ Αγίνπ 

Πλεχκαηνο, ν θαζαξηζκφο ηεο αθαλζνθνξεζάζεο θαη ρεξζσζείζεο ςπρήο» θαη θαηαιήγεη πσο φια 

απηά νδεγνχλ ηνλ άλζξσπν ζε ελεξγφ « θαη δπλακηθή ζπκκεηνρή εηο ηελ ζεαλζξσπίλελ θχζηλ ηεο Δθ-

θιεζίαο θαη εηο ηελ κπζηηθήλ θνηλσλίαλ ησλ πξνζψπσλ, ηα νπνία ηελ ζπλαπνηεινχλ», ν.π. ζει. 85 
333

 ηαπξφπνπινπ Αιεμ., Δπηζηήκε θαη ηέρλε ηεο πνηκαληηθήο, Αζήλα 1998, ζει. 110 
334

 φ.π.  
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Απηή ε πξνζπάζεηα γηα ηελ αιιαγή ηνπ εζσηάηνπ ππξήλα ηεο αλζξψπηλεο 

πξνζσπηθφηεηαο απνηειεί ζεκείν αλαθνξάο γηα ηελ ρξηζηηαληθή παηδαγσγηθή
335

. Ζ 

αληηκεηψπηζε απηήο ηεο ζπκπεξηθνξάο πξνζδίδεη κηα μερσξηζηή παηδαγσγηθή δηά-

ζηαζε ζηνλ νχησο ή άιισο απφιπην ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε ζχλνδνο ηνπνζεηήζεθε ζην 

πξφβιεκα. Γηαηί ν ρξηζηηαλφο πνπ δεη κε θαηεπζπληήξην άμνλα ηελ αγάπε πξνο ηνλ 

ζπλάλζξσπφ ηνπ εθθξάδεη κε ηνλ ηξφπν απηφ ηελ θαηάθαζε ηεο φιεο παηδείαο πνπ 

δέρηεθε, θαη κάιηζηα ηνλ θνξπθαίν ζηφρν πνπ ζα κπνξνχζε λα ηεζεί αθελφο γηα ηηο 

δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη αθεηέξνπ σο ζθνπφο ηεο παηδείαο
336

.Ο πηζηφο ρξηζηηαλφο, 

δψληαο θάησ απφ ηελ αδηάθνπε πνηκαληηθή κέξηκλα θαη ηελ παηδαγσγηθή επίδξαζε 

ηεο Δθθιεζίαο, καζαίλεη σο πξψην βήκα λα κελ αδηαθνξεί γηα ηνπο ελ πεξηζηάζεη ή 

πησρνχο αδειθνχο ηνπ, γηα λα δπλεζεί ζε δεχηεξε θάζε λα θάλεη φηη κπνξεί γηα λα 

απαιχλεη ηελ νδχλε ηνπο
337

, δηακνξθψλνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ επγεληθφ θαη ιεπηφ 

                                                 
335

 ην ζπνπδαίν έξγν ηνπ « Ζ κνξθσηηθή αμία ηνπ ηζρύνληνο Σξησδίνπ» Αζήλα 1958,  ν Δπ. Θενδψ-

ξνπ, καο δίλεη ηηο θεληξηθέο ηδέεο επί ησλ νπνίσλ βαζίδεηαη ην απζεληηθφ εθθιεζηαζηηθφ ήζνο. Πνιιέο 

εμ απηψλ πεγάδνπλ θαη απφ άιιεο εθθιεζηαζηηθέο πεξηφδνπο ή απφ άιιεο αθεηεξίεο ζηελ δσή ησλ 

πηζηψλ. ην ζεκείν απηφ ζα γίλεη απιψο κλεία ηεο άπνςεο πσο «(ηα ππφ ηνπ Σξησδίνπ) δεκηνπξγνχκε-

λα γλήζηα ζξεζθεπηηθά βηψκαηα....έρνπζηλ πςίζηελ κνξθσηηθήλ αμίαλ, δηφηη απνκαθξχλνπζηλ εθ ηεο 

εμσηεξηθήο θαη επηθαλεηαθήο δσήο κεηά ησλ αθειψλ θαη επηπνιαίσλ απηήο εληππψζεσλ, δεκηνπξγνχζη 

πινπζησηάηελ θαη νπζησδεζηάηελ εζσηεξηθήλ δσήλ, εθθνιάπηνπζη ηνλ εζψηαηνλ ππξήλα ηεο πξνζσ-

πηθφηεηνο θαη απεξγάδνληαη ηελ δηάπιαζηλ ηνπ αλζξψπνπ εηο ηελ αξκφδνπζαλ απηψ κνξθήλ, ηνπζ’ 

φπεξ απνηειεί ηελ νπζίαλ παληφο γλεζίνπ θαη πγηνχο κνξθσηηθνχ ηδεψδνπο» ζει.  90. Γελ ππάξρεη 

ακθηβνιία, πσο δελ πξνέξρνληαη κφλνλ εθ ηεο πεξηφδνπ ηνπ Σξησδίνπ ηα αλσηέξσ, αιιά πξσηεπφληνο 

κελ εμ απηήο, θαζψο δε θαη απφ θάζε ζηηγκή ηεο ελ ηε Δθθιεζία δσήο ηνπ πηζηνχ. Γηα ηνπο ιφγνπο 

απηνχο δηα ησλ κπζηεξίσλ θαη ηεο ελ Υξηζηψ δσήο, επηηπγράλεηαη έλαο ζαπκάζηνο ελαξκνληζκφο κε-

ηαμχ αηνκηζκνχ θαη θνηλσληζκνχ, θαη ππεξβαίλνληαη νη αληηζέζεηο. 
336

 Παξαηεξείηαη ζήκεξα κηα ζαθήο πξνζπάζεηα ηεο παηδαγσγηθήο επηζηήκεο λα ζέζεη ζην πξνζθήλην 

κεγάια δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ιαψλ πνπ ηνπο ρσξίδεη ηζηνξηθή αληηπαιφηεηα ή λα 

ππεξληθήζνπλ δηα ησλ αξρψλ ηεο αγσγήο πξνβιήκαηα μελνθνβίαο, ξαηζηζκνχ θ.ι.π. Τπφ ηελ έλλνηα 

απηή ην ζέκα ηεο αγάπεο κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ θαηαιακβάλεη θχξηα ζέζε σο ζηφρνο ηεο αγσγήο. Ο 

Κξνπζηαιάθεο π.ρ. ζεσξεί σο βαζηθή αξρή ηελ «αγσγή γηα δηεζλή θαηαλφεζε, εηξήλε θαη ζπλεξγαζία 

ησλ ιαψλ», Γηαπαηδαγώγεζε, ζει. 190. Γίλεηαη θαηαλνεηφ πσο δελ κπνξεί λα επηηεπρζεί απηφο ν ζθν-

πφο ηεο θνζκηθήο παηδείαο (θαη δελ ηίζεηαη απηφο ν ζθνπφο γηα ηνπο ρξηζηηαλνχο ζήκεξα, αιιά απφ ηελ 

εκέξα πνπ θαλεξψζεθε ζηνλ θφζκν ε Δθθιεζία), ρσξίο νη πηζηνί λα έρνπλ θάλεη ην κεγάιν άλνηγκα 

ηεο αγάπεο ζηνλ ζπλάλζξσπν, ε νπνία είλαη θαη ε «κείδσλ εληνιή» ηνπ αξρεγνχ ηεο πίζηεψο καο.  
337

 Σν πφζν ζεκαληηθή είλαη γηα ηελ αγσγή ησλ πηζηψλ κέζσ ηεο παηδαγσγηθήο εξγαζίαο ηεο Δθθιεζί-

αο θαίλεηαη θαη απφ ηελ ζεκαζία πνπ ν ίδηνο ν Κχξηνο έδσζε ζηελ γλσζηή παξαβνιή ηεο θξίζεσο, ζε 

εθείλνπο πνπ νη άλζξσπνη ζέηνπλ ζην πεξηζψξην θαη πνπ ν ίδηνο δελ δίζηαζε λα ηνπο ραξαθηεξίζεη σο 

ειαρίζηνπο αδειθνχο Σνπ «'Am¾n lšgw Øm‹n, ™f' Óson (oÙk) ™poi»sate ˜n• toÚtwn (tîn ¢delfîn 

mou) tîn ™lac…stwn, ™mo• ™poi»sate.» (Μη.25, 40 θαη 45). Οη δηαζηάζεηο θαη νη παξάκεηξνη απηήο 

ηεο κνξθήο αγάπεο πνπ ν Κχξηνο αλαθέξεη είλαη πνιιέο. Με ζπζηεκαηηθφ θαη δηεηζδπηηθφ ηξφπν ηηο 

επηζεκαίλεη ν ηαπξφπνπινο ζηελ εξγαζηα ηνπ κε ηνλ ραξαθηεξηζηηθφ ηίηιν  Σα έμη είδε ηεο αγάπεο 

ηνπ επαγγειίνπ ηεο θξίζεσο, Αζήλαη 2000 παίξλνληαο αθνξκή απφ ηελ επαγγειηθή πεξηθνπή ηεο θξίζε-

σο. ’ απηφ ην έξγν ν ζ. απνθεχγεη ηελ γεληθή ζεσξεηηθή ηνπνζέηεζε πνπ είλαη εχθνιε θαη άθνπε θαη 

θαηαζέηεη  κηα ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε γηα ην ηη κπνξεί λα θάλεη ε ρξηζηηαληθή θνηλφηεηα ζήκεξα. Πψο 

δειαδή ππνζηαζηνπνηείηαη ε πξνο ηνλ άλζξσπν αγάπε θαη ζην πψο ζπληειεί ψζηε λα απαιχλεηαη ν 

πφλνο θαη λα εμνηθνλνλνκνχληαη ηα πξνο ην δελ, θαη αθφκα πσο ε έιιεηςε ησλ ζηνηρεησδψλ γηα ηελ 

δσή μεπεξληέηαη κέζα απφ ηελ κέξηκλα ησλ κειψλ ηεο εθθιεζηαζηηθήο θνηλφηεηαο. ΄Δηζη ην «πεηλψ», 

«δηςψ», «είκαη μέλνο», «γπκληηεχσ», «αζζελψ», «ελ θπιαθή εηκί», παχνπλ λα απνηεινχλ πξνζσπηθέο 
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ςπρηθφ θφζκν. Ο ρξηζηηαλφο απηφο δελ κπνξεί λα απερζάλεηαη ή λα θνηηάδεη αθ’ πςε-

ινχ ηνλ αδειθφ ηνπ θαη λα απέρεη απφ ηελ ηηκή ηεο θνηλήο ηξάπεδαο, θαζψο ζηελ Δθ-

θιεζία δελ επηηξέπνληαη λα γίλνληαη ηέηνηνπ είδνπο δηαθξίζεηο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, 

παξ’ φηη ην αλάζεκα γηα ηελ πξάμε απηή δελ ερεί επράξηζηα, εάλ θνηηαρηεί κέζα απφ 

ην πξίζκα ηεο επηδησθφκελεο ιεπηφηεηαο θαη επγέλεηαο ηξφπσλ θαη αδειθφηεηαο ησλ 

πηζηψλ, πξέπεη λα αμηνινγεζεί δηαθνξεηηθά
338

.  

 Δπηπιένλ ζην ζεκείν απηφ πξέπεη λα ζπκθσλήζεη θαλείο θαη κε ηελ γλψκε 

πνπ δηαηχπσζε ν Ρσκαλίδεο, ζεσξψληαο ην έξγν ησλ ζπλφδσλ εθηφο ησλ άιισλ θαη 

σο αξκφδνλ ζε ςπρηαηξηθή θιηληθή. Καηά ηελ άπνςή ηνπ ην έξγν ηεο Δθθιεζίαο δηα 

ησλ ζπλφδσλ δελ ήηαλ κφλν λα πξνεηνηκάζεη θαηάιιεια ηνπο πηζηνχο  ψζηε κεηά ηνλ 

ζσκαηηθφ ζάλαην λα έρνπλ  ηελ αηψληα δσή, αιιά ηελ ελδηέθεξε  θαη  «ε κεηακφξθσ-

ζηο ηεο θνηλσλίαο εδψ θαη ηψξα απφ ζπγθξνηήκαηα εγσηζηηθψλ  θαη εγσθεληξηθψλ 

αηφκσλ εηο θνηλσλίαλ αλζξψπσλ κε αληδηνηειή αγάπελ, ‘ήηηο νπ δεηεί ηα εαπηήο’»
339

. 

Απηή ε θνηλσλία ησλ αλζξψπσλ πνπ ζα έρνπλ σο βαζηθφ ηνπο γλψξηζκα ηελ αληδην-

ηειή αγάπε ππήξμε αλέθαζελ ε θξνληίδα θαη ην έξγν ηεο Δθθιεζίαο. Απηή ε πξαθηη-

θή ηελ δηαθνξνπνηνχζε θαη απφ ηελ δηθαητθή αληηκεηψπηζε ησλ πξάμεσλ εθ κέξνπο 

ηεο πνιηηείαο. Αθνξνχζε θαζαξά ηνλ εζσηεξηθφ βίν ηεο Δθθιεζίαο, θαη ήηαλ κηα δη-

αθνξεηηθή έλλνκε ηάμε απφ εθείλε ηεο πνιηηείαο. ΄Δθαλε δε ρξήζε απηψλ ησλ ξπζκί-

ζεσλ γηα ηελ δίσμε πξάμεσλ, παξαιείςεσλ ή παξεθθιίζεσλ απφ ηηο πξνδηαγεγξακέ-

λεο ζπκπεξηθνξέο πνπ είραλ νξηζηεί θαη επηβιεζεί ζηα κέιε ηεο κε θνξπθαία έθθξα-

ζε απηήο ηεο ξχζκηζεο-πνηλήο ην αλάζεκα
340

. Οη ηξφπνη απηνί ηεο ζπκπεξηθνξάο δελ 

είραλ ηεζεί απζαηξέησο, αιιά απνηεινχζαλ θαηαζηάιαγκα ηεο δηδαζθαιίαο ηεο Αγίαο 

Γξαθήο , ησλ απνζηφισλ θαη ηεο δηδαζθαιίαο ησλ πξσηνπφξσλ παηέξσλ ηεο Δθθιε-

ζίαο, νη νπνίνη θάησ απφ εμαηξεηηθά αληίμνεο ζπλζήθεο, επσκίζηεθαλ ην βαξχ ρξένο 

λα νδεγήζνπλ ηνπο πηζηνχο ζηελ αιήζεηα θαη ηελ ζσηεξία. Καη αθξηβψο γη’ απηφ ηνλ 

ιφγν, επεηδή ην δηαθχβεπκα δελ ήηαλ αλζξψπηλεο ζχιιεςεο ή έκπλεπζεο θαη θαζαξά 

θνζκηθήο επηβνιήο, ε αληίδξαζε ηεο Δθθιεζίαο ζηηο παξαραξάμεηο ηεο δηδαζθαιίαο 

ηεο ήηαλ άκεζε θαη απφιπηε. Ζ κεηακφξθσζε πνπ θαηά ηνλ Ρσκαλίδε πξαγκαηνπνη-

είηαη, ζέηεη ζην πεξηζψξην θαη φια ηα αξξσζηεκέλα θαηλφκελα πνπ παξάγνληαη απφ 

ηελ εγσηζηηθή θαηαλφεζε ηνπ θφζκνπ θαη ηελ ζέζε ηνπ αηφκνπ απηνχ έλαληη ηνπ 

                                                                                                                                            
θαηαζηάζεηο ηνπ κέινπο ηεο Δθθιεζίαο, θαη θαζίζηαληαη θνηλφ πξφβιεκα πνπ ρξήδεη ιχζεο απφ ην 

«ζψκα» θαη φρη ην απξφζσπν ζχλνιν. 
338

 πξβι. Κνγθνχιε Ησ., Καηερεηηθή θαη Υξηζηηαληθή Παηδαγσγηθή, ζει. 166. 
339

 Ρσκαλίδε Ησ., πξ., Δθθιεζηαζηηθαί ζχλνδνη θαη πνιηηηζκφο, Θενινγία, 66/1995, ζει. 654. 
340

 Πξβι. Σξστάλλνπ π., Οη πνηλέο ζην Βπδαληηλφ Γίθαην, ζην ΄Δγθιεκα θαη ηηκσξία ζην Βπδάληην, 

εθδ. Ηδξ. Γνπιαλδξή-Υνξλ, Αζήλα 1997, ζει. 49 
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Θενχ θαη ησλ ζπλαλζξψπσλ ηνπ. Ο απηνζθνπφο ηνπ δήζελ θαινχ αλζξψπνπ πνπ δεη 

θαη δξα αλεμάξηεηνο απφ ηελ δσή ησλ άιισλ, ρξήδεη πξάγκαηη κηαο άκεζεο ζεξαπεπ-

ηηθήο θαη παηδαγσγηθήο αληηκεηψπηζεο. Γελ πξέπεη λα καο δεκηνπξγεί ηξφκν ην ά-

θνπζκα ηεο «ςπρηαηξηθήο ζεξαπείαο», δηφηη ζηελ καθξαίσλε παξάδνζε ηεο Δθθιεζί-

αο καο, νη δχν απηέο ιέμεηο «ςπρή» θαη «ηαηξείνλ» ή «ηαηξεία» έρνπλ ζεκαληηθή ζέ-

ζε, θαλεξψλνληαο πάληνηε ην έξγν ηεο. Αιιά θαη αλ δελ ππήξμαλ σο φξνο  φπσο εδψ 

ρξεζηκνπνηήζεθε, κπνξνχκε λα ηνλ εηθάζνπκε σο άκεζε ζπλέπεηα φιεο ηεο αλαθν-

ξάο ζηηο αζζέλεηεο ηεο ςπρήο, πνπ ζηελ πκλνινγία πνιιψλ αθνινπζηψλ πεξηγξάθε-

ηαη
341

. ΄Δηζη ν πηζηφο μαλαβξίζθεη ηελ ζέζε ηνπ, γηαηί απηή δελ είλαη ζηελ αηνκηθφηε-

ηά ηνπ, αιιά ζηελ ζπλνιηθφηεηα, ζηελ έλλνηα ηνπ ζψκαηνο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
341

 «ηαο αζζελείαο κνπ ηεο ςπρήο ηαηξεχεηο..», Παξαθιεηηθφο  Καλψλ, θ.ά.. Βεβαίσο απηφ έρεη ζσηε-

ξηνινγηθή δηάζηαζε, θαη θαζψο παξαηεξεί επί ηνπ ζέκαηνο ν Καςάλεο, ν ζθνπφο ησλ θαλφλσλ είλαη 

γηα ζεξαπεία ςπρψλ θαη ηαηξείαλ παζψλ. Πξβι.  Καςάλε Γεψξγ., αξρηκ., κλ. εξγ. ζει. 63 
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ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΙΩΗ-ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 Αλαθεθαιαηψλνληαο ηα πεξί ησλ θαλφλσλ ηεο ζπλφδνπ ηεο Γάγγξαο, κπνξνχ-

κε  ζπκπεξαζκαηηθά λα πνχκε ηα εμήο: 

 Ζ ζχλνδνο  ζπλήιζε θαη εμεθξάζζε κε ηελ ζεφζδνηε απζεληία
342

 «ελ αγίσ 

πλεχκαηη» θαη ελ πιήξεη ζπλαηζζήζεη ηεο επζχλεο ησλ πνηκέλσλ. Απηφ θάλεθε θαη 

κέζσ ηεο βηβιηθήο εκπεηξίαο πνπ σο βίσκα ησλ παηέξσλ απνηππψζεθε ζην πλεχκα 

αιιά θαη ην γξάκκα ησλ θαλφλσλ, αιιά θαη ηεο εθθιεζηαζηηθήο ηζηνξίαο. Οη πνηλέο 

πνπ σο απεηιή πξνηάζεθαλ γηα ην κέιινλ ή επηβιήζεθαλ  δελ ήζαλ  πνηλέο πνπ πξνέ-

θπςαλ απφ ηελ επζχλε ηεο Δθθιεζίαο. Ζ νξζφηεξε δηαηχπσζε είλαη πσο ε ζχλνδνο 

δηαπίζησζε
343

  κε ηελ πνηλή ηνπ αλαζέκαηνο ηνλ εθηξνρηαζκφ ησλ Δπζηαζηαλψλ  απφ 

ηελ νξζή πνξεία, ηελ ελζπλείδεηε δηα ηεο παξαθνήο απνθνπή ηνπο απφ ην εθθιεζηα-

ζηηθφ ζψκα θαη πξνεηδνπνηνχζε φζνπο δηέθεηλην ζπκπαζψο πξνο απηνχο γηα ην ηη ζα 

επαθνινπζνχζε. Ζ πνηλή απηή ηνπ αλαζέκαηνο δελ ζεκαίλεη θαη ηελ απφξξηςε ηνπ 

αλζξψπνπ. Ο άλζξσπνο πνπ έρεη ππνπέζεη ζε ακαξηήκαηα ή ζε αίξεζε δελ παχεη, πα-

ξά ην ιάζνο ηνπ λα είλαη αμηνζπκπάζεηνο
344

, γη’ απηφ θαη ε Δθθιεζία δηέθξηλε πάλην-

ηε κεηαμχ πξνζψπνπ θαη πξάμεσλ. Ο άλζξσπνο είλαη ζπκπαζήο φ,ηη θη αλ θάλεη, αληί-

ζεηα, απηφ πνπ θαηαδηθάδεηαη απφ ηελ Δθθιεζία είλαη ε ακαξησιή πξάμε πνπ ακαπ-

ξψλεη ηελ ζεία εηθφλα πνπ κε ην «θαη’ εηθφλα» θέξεη.  

 Ζ δηάθξηζε απηή κεηαμχ ηεο πξάμεο θαη ηνπ πξνζψπνπ πνπ πξάηηεη, εθθξά-

ζηεθε κε ηνλ πιένλ εχγισηην ηξφπν ζηνλ ηειεπηαίν θαλφλα (ηνλ 102
ν
) ηεο Πελζέ-

θηεο, δηα ηνπ νπνίνπ εληέιινληαη νη έρνληεο εμνπζίαλ ηνπ «δεζκείλ θαη ιχεηλ», λα 

κεηέξρνληαη ζπγθεθξηκέλν ηξφπν αληηκεηψπηζεο ησλ ακαξηηψλ ησλ πηζηψλ, θαη ν ν-

πνίνο πξνβιέπεη δχν ζηάδηα πνπ ην πξψην είλαη «ζθνπείλ ηελ ηεο ακαξηίαο πνηφηεηα» 

αθ’ ελφο θαη αθ’ εηέξνπ «ηελ ηνπ εκαξηεθφηνο πξνο επηζηξνθήλ εηνηκφηεηα». 

                                                 
342

 Πξβι. Σξεκπέια Παλ., Γνγκαηηθή η. 2, εθδ. σηήξ, Αζήλα 1979
2
 , ζει. 392 εμ., νκνίσο θαη Βαζη-

ιείνπ, αξρ. κχξλεο, κλ. εξγ. ζει. 8 
343

 ΘΖΔ , «επηηίκηνλ», η. Ζ΄, ζη. 769. Ο κχξλεο Βαζίιεηνο, ν.π., ζει. 24, ζεσξεί ηνλ αλαζεκαηηζκφ 

πνπ ε ζχλνδνο επήγαγε «κάιινλ θαηαδίθε». 
344

 Δίλαη ραξαθηεξηζηηθή επί ηνπ πξνθεηκέλνπ ε ζέζε ηνπ ηεξνχ Υξπζνζηφκνπ: «ηα γαξ αηξεηηθά δφγ-

καηα, ηα παξ’ σλ παξειάβνκελ, αλαζεκαηίδεηλ ρξε θαη ηα αζεβή δφγκαηα ειέγρεηλ, πάζαλ δε θεηδψ 

αλζξψπσλ πνηείζζαη  θαη εχρεζζαη ππεξ ηεο απηψλ ζσηεξίαο»  ΔΠΔ, η.31,ζει. 462. Ζ παηδαγσγηθή 

απηή αληηκεηψπηζε ζηελ πξάμε ελδέρεηαη λα βξίζθεη θάπνηα πξνβιήκαηα εξκελείαο ή θαη ζπκκφξθσ-

ζεο φπσο ε ηζηνξία καο έρεη δείμεη. Να ζεκεησζεί επίζεο φηη αλεμαξηήησο  ηεο ζέζεο ηνπ ηεξνχ Υξπ-

ζνζηφκνπ θαη ηεο εξκελείαο πνπ κπνξεί λα ηεο δνζεί, ππάξρεη θάπνηα αζάθεηα ζην αλ πξέπεη λα θνη-

λσλεί θαλείο κε φζνπο έρνπλ ππνβιεζεί ζηελ πνηλή ηνπ αθνξηζκνχ-αλαζέκαηνο. Απηφ πξνθχπηεη απφ 

ηελ κειέηε ηεο ζέζεο ηνπ Γπνβνπληψηε (κλ. έξγ. ζει. 83-84) πνπ κπνξεί λα είλαη έξγν παιαηφ, πιελ 

φκσο είλαη ην κφλν κε επηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο ζηελ επνρή ηνπ.  
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 Σν εξψηεκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηα αλσηέξσ, είλαη πνηα εηνηκφηεηα κπνξεί λα 

έρεη θάπνηνο ν νπνίνο δεη επί καθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα αληίζεηα απφ ην ζέιεκα ηνπ 

Θενχ, πεξηθξνλεί  ηελ δηδαζθαιία  ηεο Δθθιεζίαο, θαη αθφκα, πνην ιφγν κπνξεί λα 

έρεη αθφκα θαη ε επηβνιή «πνηλήο-επηηηκίνπ» ζε έλα ηέηνην άηνκν.  

 ην ζεκείν απηφ νη ζέζεηο ησλ παηέξσλ είλαη μεθάζαξεο. Γελ ηηκσξείηαη  θά-

πνηνο γηα λα απνθαηαζηήζεη απηφ πνπ έθαλε, θάηη πνπ ελδερνκέλσο γηα θάπνηεο πξά-

μεηο ή παξαιείςεηο κπνξεί λα ζπκβεί, αιιά πξσηίζησο γηα λα βειηησζεί θαη λα δψζεη 

ην θαιφ παξάδεηγκα ζηνπο άιινπο, ζηα άιια κέιε ηεο θνηλφηεηαο. Ο Μέγαο Βαζί-

ιεηνο, ζχγρξνλνο κε ηα πεξηζηαηηθά πνπ απαζρφιεζαλ ηελ ζχλνδν, γξάθεη γηα άιιν 

ζέκα ζρεηηθφ κε ηα εθθιεζηαζηηθά επηηίκηα, ηα θαησηέξσ σο πξνο ηνλ ζθνπφ ησλ 

πνηλψλ «'Eke‹no d• ™p• p©sin e„pe‹n ¢nagka‹on, Óti toÝj Ðtioàn ¢dikoàntaj oÙc Øp•r tîn ½dh 

gegenhmšnwn kol£zomen (t…j g¦r ¨n gšnoito mhcan¾ m¾ gegenÁsqai t¦ pepragmšna;), ¢ll' 

Ópwj ¨n À aÙto• prÕj tÕ loipÕn ¢me…nouj gšnointo À ˜tšroij Øp£rxeie toà swfrone‹n pa-

rade…gmata»
345

. 

 Γηα ηνλ ιφγν απηφ θαη νη παηέξεο ηεο Δθθιεζίαο, φζνη εμ απηψλ έγξαςαλ ζρε-

ηηθά κε ην ζέκα ηεο αληηκεηψπηζεο ησλ παξαβάζεσλ ησλ ζείσλ εληνιψλ θαη ηνπ ηξφ-

πνπ αληηκεηψπηζήο ηνπο, ζπκθσλνχλ φηη ε εθθιεζηαζηηθή πνηλή επηβάιιεηαη εμ αλά-

γθεο δηφηη θαηά ηνλ Κιήκε Αιεμαλδξείαο «qeÕj d• oÙ timwre‹tai (œsti g¦r ¹ timwr…a 

kakoà ¢ntapÒdosij), kol£zei mšntoi prÕj tÕ cr»simon ka• koinÍ ka• „d…v to‹j 

kolazomšnoij»
346

, θαη αθφκα σο απνδνθηκαζία ηνπ «δξάζηνπ εθ κέξνπο ηεο εθθιεζίαο 

θαη πξνζηαζία ηεο εθθιεζηαζηηθήο θνηλσλίαο»
347

 φπσο παξαηεξεί ν Παλαγησηάθνο. 

 Ζ ίδηα αληηκεηψπηζε ππήξρε, αλ ην δνχκε ηζηνξηθά, θαη κε θξηηήξην ηελ αξ-

ραία ειιεληθή ζθέςε θαη θηινζνθία, ζε ζρέζε πάληα κε ηα δίθαηα ησλ ιαψλ ηεο αλα-

ηνιήο. Κιαζζηθή ζεσξείηαη ελ πξνθεηκέλσ ε άπνςε ηνπ Πξσηαγφξα ζηνλ δηάινγν 

πνπ δηαζψδεη ν Πιάησλαο « e„ g¦r ™qšleij ™nnoÁsai tÕ kol£zein, ð Sèkratej, toÝj 

¢dikoàntaj t… pote dÚnatai, aÙtÒ se did£xei Óti o† ge ¥nqrwpoi ¹goàntai paraskeuastÕn 

e•nai ¢ret»n. oÙde•j g¦r kol£zei toÝj ¢dikoàntaj prÕj toÚtJ tÕn noàn œcwn ka• toÚtou 

›neka, Óti ºd…khsen, Óstij m¾ ésper qhr…on ¢log…stwj timwre‹tai· Ð d• met¦ lÒgou ™piceirîn 

kol£zein oÙ toà parelhluqÒtoj ›neka ¢dik»matoj timwre‹tai–oÙ g¦r ¨n tÒ ge pracq•n 

                                                 
345

 Δπηζηνιή ΡΗΒ΄, Πξνο εγεκόλα Αλδξόληθνλ, P.G. 32, 522-523. Οπσζδήπνηε  απφςεηο πνπ ζην πα-

ξειζφλ εθθξάζηεθαλ αλαθεξφκελεο ζην «γφεηξν ηεο Δθθιεζίαο», πξβι. Νηθνδήκνπ Μίιαο, κεηξ. 

Εάξαο, κλ.έξγ. ζει. 709, κφλν σο εζθαικέλεο αληηιήςεηο ζπγθεθξηκέλεο επνρήο κπνξνχκε λα ηηο ρα-

ξαθηεξίζνπκε. 
346

 P.G. 9, 540 
347

 Παλαγησηάθνπ Παλ., κλ.έξγ. ζει. 259 
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¢gšnhton qe…h–¢ll¦ toà mšllontoj c£rin, †na m¾ aâqij ¢dik»sV m»te aÙtÕj oátoj  m»te 

¥lloj Ð toàton „dën kolasqšnta... ¢potropÁj goàn ›neka kol£zei...»
348

. 

 Σελ παηδαγσγηθή απηή ζεκαζία ηεο εθθιεζηαζηηθήο πνηλήο, ζπλέιαβε θαη ε-

μέθξαζε κε μεθάζαξν ηξφπν ε χλνδνο ηεο Γάγγξαο ζηνπο θαλφλεο ηεο. Με παηξηθφ 

ηξφπν θαη ζπλαίζζεζε επζχλεο απνθαζίδνπλ φηη «δελ εθθφπηνπλ» ηνπο ελ ηε Δθθιε-

ζία ηνπ Θενχ θαηά ηαο Γξαθάο «αζθείζζαη βνπινκέλνπο»
349

, αιιά φζνπο ζεσξνχλ 

ηελ άζθεζε σο αθνξκή γηα αιαδνλεία θαη πεξεθαλεχνληαη εηο βάξνο φζσλ δνπλ πην 

απιά θαη εηζάγνπλ λεσηεξηζκνχο παξά ηηο γξαθέο θαη ηνπο εθθιεζηαζηηθνχο θαλφλεο. 

Καη θαηαιήγνπλ φηη «κ’ έλα ιφγν, φζα παξαδφζεθαλ απφ ηηο ζείεο γξαθέο θαη ηηο α-

πνζηνιηθέο παξαδφζεηο επρφκαζηε λα γίλνληαη ζηελ Δθθιεζία»
350

. Με ηνλ ηξφπν απ-

ηφ απνζνβείηαη ε επηβιαβήο θαη νιέζξηα επηξξνή ζε φζνπο κε απιή δηάζεζε θαη αγα-

ζή πξφζεζε ζα ήζαλ πξφζπκνη λα ηνπο κηκεζνχλ. 

 Ζ ακθίπιεπξε απηή πξνζηαζία ηνπ πξάηηνληνο θαη ηνπ πιεξψκαηνο θαζψο 

θαη ε βειηίσζή ηνπ, απνηεινχλ ηνλ ζεκέιην ιίζν επί ηνπ νπνίνπ ιεηηνχξγεζε ε «πνη-

ληθή» πξαθηηθή ηεο Δθθιεζίαο, φπσο απηή εθθξάζηεθε ζηελ ζχλνδν ηεο Γάγγξαο. 

 Οη απφςεηο απηέο γηα ηελ ζεκαζία ησλ θαλφλσλ, επαλέξρνληαη θαη ζηελ επνρή 

καο, θαη αμηνινγνχληαη θαηάιιεια, παξά ην γεγνλφο πσο έλλνηεο πνπ ζην πξφζθαην 

αθφκα παξειζφλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ δελ ζα γίλνληαλ εχθνια απνδεθηέο
351

. Γίλεηαη 

ινηπφλ αληηιεπηή κηα δηηηή
352

 ιεηηνπξγία ηεο πνηλήο, θαη κφλν θάησ απφ ηελ νπηηθή 

απηή κπνξεί λα θαηαλνεζεί ην φιν ζέκα θαη λα παξακέλεη νπζηαζηηθφο ν πξνβιεκα-

ηηζκφο γηα ηελ έλλνηα ηεο πνηλήο θαη ηελ ζέζε ηεο ζηελ Δθθιεζία. Κπξίσο δε ζε φ,ηη 

αθνξά ην αλάζεκα, ηελ ζηέξεζε ηεο ζπκκεηνρήο ζηελ δσή ηεο θαη ηελ απνθνπή κε-

                                                 
348

 Πιάησλνο Πξσηαγφξαο 324, a-b. Αο ζεκεησζεί φηη θαη θαηά ην θνζκηθφλ δίθαην, φζνλ απηφ κπνξεί 

λα ρξεζηκνπνηεζεί σο παξάδεηγκα, ε πνηληθή θαη ηηκσξεηηθή δηαδηθαζία εκπλέεηαη απ’ απηή ηε θηιν-

ζνθία ηεο πξφιεςεο θαη απνηξνπήο. Αλδξνπιάθε Νηθ., Πνηληθόλ Γίθαηνλ, Αζήλα ρ.ρ., ζει. 54 
349

 θαλψλ θα΄ ηεο ζπλφδνπ 
350

 χκθσλα κε ηελ εξκελεία ηνπ θαλφλα, ζην Αθαλζφπνπινπ Πξ., Κώδηθαο.., ζει. 231-233 
351

 Δθηφο απφ ηελ πξνεγνχκελε ζέζε ηνπ Μίιαο, θαη ε ζέζε ηνπ Γπνβνπληψηε, ν.π. ζει 21, πσο «ν 

παληειήο απνθιεηζκφο εθ ηεο εθθιεζηαζηηθήο θνηλσλίαο....εζθφπεη...ηνλ εμαλαγθαζκφλ ελ άιιαηο ιέ-

μεζη ηεο κεηαλνίαο» δείρλνπλ λα επξίζθνληαη  καθξάλ ηεο νξζνδφμνπ ζενινγηθήο καο παξαδφζεσο θαη 

ηεο ζεκαζίαο πνπ απηή δίλεη ζηελ ειεπζέξα βνχιεζε ηνπ αλζξψπνπ. Οξζφηεξα πξνζεγγίδεηαη ην ζέκα 

απφ ηνλ Φεηδά φηαλ παξαηεξεί φηη «ε πνηλή ηνπ αλαζέκαηνο ή ηνπ κεγάινπ αθνξηζκνχ, επηβαιινκέλε 

εηο θιεξηθνχο ή ιατθνχο, θαη’ άηνκνλ ή θαζ’ νκάδαο, ζπλεπάγεηαη, ελ ηειεπηαία αλαιχζεη, ηελ εθ ηνπ 

εθθιεζηαζηηθνχ ζψκαηνο απνθνπήλ απηψλ θαη ηελ απνζηέξεζηλ απηψλ εθ ηεο ‘ηξνθήο ηεο αζαλαζίαο’ 

θαη εθ ηνπ ‘θαξκάθνπ ηνπ κε απνζαλείλ’, επ’ ειπίδη ζπλαηζζήζεσο ππ’ απηψλ ηνπ επηθεηκέλνπ πλεπ-

καηηθνχ ζαλάηνπ..» Υξηζηηαλόο, η.Α΄/1988, ζει. 9 . (νη ππνγξακκίζεηο ππ’ εκνχ)   
352

 Καηά ηνλ Παλαγησηάθν «ην γεληθφηεξνλ ζπκθέξνλ πξνο δηαθχιαμηλ ηεο ελ ηε Δθθιεζία ιεηηνπξ-

γνχζεο ελλφκνπ ηάμεσο, πξνηάζζεηαη ηνπ εηδηθσηέξνπ ηνηνχηνπ, φπεξ αθνξά ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ 

δξάζηνπ θαη απνζθνπεί εηο ηελ δηα ηεο εθαξκνγήο ηνπ κέηξνπ ηεο πνηλήο θπξηψδε  θαηεχζπλζηλ πξνο 

δηφξζσζηλ απηνχ, ψδε ζεσξνπκέλνπ, σο εθ θχζεσο ηνπ ππφ ηνχηνπ δηαπξαρζέληνο αδηθεκαηνο, ηέθλνπ 

απνιεζζέληνο θαη ηνπ νπνίνπ ε εθεμήο παξακνλή εληφο ηνπ ρξηζηεπσλχκνπ πιεξψκαηνο ηεο Δθθιεζί-

αο, θξίλεηαη σο θαη’ εμνρήλ επηβιαβήο», κλ. εξγ. ζει. 67. 
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ιψλ ηεο απφ ην πνηήξην ηεο Θείαο Δπραξηζηίαο. Γηφηη θαζίζηαηαη παζηθαλέο πσο αλ 

ην δνχκε κφλν ζηελ πνηληθή ηνπ δηάζηαζε απηφ ζα ζήκαηλε κηα «ζπξξίθλσζε ηνπ 

πλεπκαηηθνχ θαη ζσηεξηνινγηθνχ πεξηερνκέλνπ ηεο εθθιεζηαζηηθήο πνηλήο εηο κίαλ 

νξηδφληηαλ πεηζαξρηθήλ δηαδηθαζίαλ, δηφηη ηνηαχηε εξκελεπηηθή πξνζέγγηζηο είλαη ηε-

ιείσο αληίζεηνο πξνο ην φινλ πλεχκα  ηεο νξζνδφμνπ θαλνληθήο παξαδφζεσο»
353

. 

 Ζ Δθθιεζία απέξξηςε θαη απνξξίπηεη δηαρξνληθά ηελ θαηαλφεζε ησλ επηηηκί-

σλ θαη εηδηθά ηεο ζηέξεζεο ηεο Θείαο Κνηλσλίαο σο  πεηζαξρηθέο δηψμεηο. Άιισζηε 

θαη ζήκεξα κε ηελ εμέιημε ησλ επηζηεκψλ θαη ηελ πξφθιεζε ησλ λέσλ δεδνκέλσλ ζε 

ρψξνπο πνπ παιαηφηεξα ήζαλ απξνζπέιαζηνη, (φπσο ε επγνληθή, ε επζαλαζία, ν έ-

ιεγρνο ησλ γελλήζεσλ, ε έθηξσζε φηαλ πξφθεηηαη γηα αλεπηζχκεηε εγθπκνζχλε ή 

φηαλ ην θπνξνχκελν έρεη πξφβιεκα) ε ζηέξεζε ηεο Θείαο Κνηλσλίαο ζε κέιε ηεο Δθ-

θιεζίαο ζηνρεχεη ζηελ ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ηηο ζπλέπεηεο πνπ νη 

πξάμεηο καο επηθέξνπλ. Γελ είλαη δπλαηφλ λα γίλεη αλεθηή ε ππέξβαζε ηνπ ζετθνχ 

ζειήκαηνο ζην ζέκα ηεο δεκηνπξγίαο. Καη φπσο παξαηεξεί ν ηαπξφπνπινο «ε εθ-

θιεζία νξίδνληαο ζηνλ πηζηφ απνρή γηα έλα ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ Θεία Κνηλσ-

λία, πνπ ρσξίο απηή δελ έρεη δσή κέζα ηνπ, ηνπ δίδεη ην κέηξν ηεο ππάξμεψο ηνπ ιέ-

γνληαο φηη έπεζεο απφ ηε δσή θαη ζε απνθφπησ απφ εθείλν πνπ πξέπεη λα ζεσξήο ζαλ 

ηελ κνλαδηθή ζνπ πεγή γηα λα δήζεο»
354

.    

 Οη παξαπάλσ δηαπηζηψζεηο εηζάγνπλ κηα λέα ζεψξεζε γηα ηε ζρέζε θαλφλα 

δηθαίνπ θαη πλεπκαηηθήο δσήο πνπ ζηελ επνρή καο βξίζθεη φιν θαη πεξηζζφηεξν ρψξν 

αιιά θαη ρξφλν ζπδήηεζεο  ζηνλ ζενινγηθφ θφζκν. Ζ αθεηεξία ηνπ πξνβιεκαηηζκνχ 

είλαη φηη δελ ζψδεη έλα πιαίζην θαλφλσλ, αιιά ε επαλαθνξά ζηελ ιεηηνπξγηθή δσή. 

Απηφ δηαζψδεη ζην ζεσξεηηθφ κέξνο ηελ έλλνηα ηεο Δθθιεζίαο πνπ είλαη θνηλσλία 

«ησλ ινγηθψλ θαη λνεξψλ φλησλ ζε κηα πνξεία κέζα ζηνλ αηζζεηφ θαη λνεηφ ρψξν 

φιεο ηεο θηίζεο»
355

, ε νπνία φκσο έρεη σο βάζε ηελ επραξηζηηαθή ζχλαμε
356

. 

 ΄Οηαλ γίλεη ην πεξηερφκελν ησλ ηεξψλ θαλφλσλ θαηαλνεηφ θαη’ απηήλ ηελ έλ-

λνηα, ηφηε αληηιακβαλφκαζηε θαη ηελ παηδαγσγηθή  ζεκαζία ηνπο. Γη’ απηφ θαη «νη 

πεξηζζφηεξνη θαλφλεο επηβάιινπλ ηε ζηέξεζε ηεο ζείαο επραξηζηίαο ζηα παξεθηξε-

                                                 
353

 Φεηδά Βι., Υαξαθηήξ ηεο εθθιεζηαζηηθήο πνηλήο, Υξηζηηαλόο, η.Α/1988,ζει. 9  
354

 ηαπξφπνπινπ Αι., Γελεηηθή πξφβιεςε.Γπλαηφηεηεο θαη πξνβιήκαηα, πεξ. Ηαηξηθή, η.30/2 Ηνχιηνο-

Αχγνπζηνο 1976, ζει. 186. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ην κείδνλ πξφβιεκα ησλ εκεξψλ καο δελ μέθπγε 

απφ ην πνηκαληηθφ ελδηαθέξνλ πνπ έρεη, θαη είλαη επίζεο ζεκαληηθφ φηη ν εηζεγεηήο θαζφξηζε κε ζεν-

ινγηθή επαηζζεζία ην φξην ηεο ειεπζεξίαο ηνπ πξνζψπνπ θαη ησλ επηινγψλ ηνπ. Ζ δηαπίζησζε φηη ε 

ζηέξεζε ηνπ κπζηεξίνπ -ηνπ ‘θαξκάθνπ ηεο αζαλαζίαο’- απνθφπηεη απφ ηελ φλησο δσή φπνηνλ ή φ-

πνηα ζηεξεί ηελ δσή, είλαη ελδεηθηηθή ηεο δηαζχλδεζεο ηεο δσήο καο κε ηνλ Θεφ πνπ ηελ πξνζθέξεη.  
355

 Μαηζνχθα Νηθ., Γνγκαηηθή θαη πκβνιηθή Θενινγία, η. Β΄, Θεζ/λίθε 1985, ζει. 365 
356

 Αθαλζφπνπινπ Πξ., Θέκαηα Καλνληθνύ Γηθαίνπ, εθδ. Πνπξλαξά, Θεζ/λίθε 1992, ζει. 13  
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πφκελα κέιε, ηα νπνία επηζπκνχλ λα επαλεληαρζνχλ εηιηθξηλά ζηελ Δθθιεζία»
357

, 

δηφηη νη παηέξεο είραλ πξν νθζαικψλ ηελ σθέιεηα πνπ απνθνκίδνπλ νη πηζηνί απφ ηελ 

επραξηζηηαθή ζχλαμε θαη ηελ κεηάιεςε ησλ ζείσλ αγηαζκάησλ. Δίλαη επίζεο παξα-

δεθηφ πσο θαη ζήκεξα, φπσο άιισζηε ζε θάζε επνρή, ε ιαηξεία «θαηέρεη ηεξάζηηα 

δχλακε θαηήρεζεο θαη επαγγειηνπνίεζεο ησλ πηζηψλ θαη φηη απνηειεί έλαλ ηχπν θα-

ηερεηηθήο γεληθφηεξα πξνζπάζεηαο. Απηφ φκσο δελ κπνξεί λα γίλεη θαηά ηξφπν καγη-

θφ. Γη’ απηφ ε θαηήρεζε θαη ρξηζηηαληθή αγσγή  λνείηαη σο ππνβνήζεζε ησλ κειψλ 

ηεο Δθθιεζίαο ζηελ ελζπλείδεηε θαη ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ζηελ ιαηξεπηηθή θαη κπ-

ζηεξηαθή δσή»
358

. 

 ην πιαίζην απηφ ηεο ιεηηνπξγηθήο ελφηεηαο ηελ νπνία δελ πξέπεη λα βιέπνπ-

κε «απιψο σο κίαλ θαηαθφξπθνλ θνηλσλίαλ ελφο εθάζηνπ ησλ πηζηψλ κεηά ηνπ Θενχ 

ελ ησ Υξηζηψ αιιά θαη σο κίαλ νξηδφληηαλ έλσζηλ ησλ κειψλ ηεο Δθθιεζίαο κεη’ 

αιιήισλ, δηα κέζνπ ηεο νπνίαο απαξαηηήησο πξέπεη λα δηέξρεηαη ε κεηά ηνπ Θενχ 

θνηλσλία ελφο εθάζηνπ, θαζηζηακέλε νχησ, απφ αηνκηθήο, εθθιεζηαζηηθή εθδήισ-

ζηο»
359

, θαηαηείλεη θαη ε ελ γέλεη αληηκεηψπηζε ησλ Δπζηαζηαλψλ, γηαηί απηή ε ζέζε 

φπσο εθθξάζηεθε ζηελ ζχλνδν, θαηαθάζθεη  ηνλ θφζκν σο δεκηνπξγία ηνπ Θενχ θαη 

θαηά ζπλέπεηα θαηαθάζθεη ηελ ίδηα ηελ δσή, θαζψο (εθηφο ησλ άιισλ) ζέηεη ζην πε-

ξηζψξην νπνηεζδήπνηε δπαιηζηηθέο ζέζεηο. 

 Υσξίο ππεξβνιή ινηπφλ, ν ραξαθηήξαο ησλ θαλφλσλ ηεο ζπλφδνπ ηεο Γάγ-

γξαο, ζηνρεχνληαο ζηελ επραξηζηηαθφ απνθιεηζκφ  απηψλ πνπ αθνινπζνχζαλ ηνλ 

ηξφπν δσήο θαη ηα πηζηεχσ φπσο εθηέζεθαλ ζηνπο θαλφλεο σο ην κφλν αγαζφ πνπ 

κπνξεί  λα ηνπο ζπλεθέξεη  θαη λα ηνπο νδεγήζεη ζηελ ζσηεξία, αλαδεηθλχεη θαη ηνλ 

ππεξβαηηθφ ραξαθηήξα απηήο ηεο παηδαγσγίαο πνπ αθνινχζεζε. Σα αλζξψπηλα ζρή-

καηα κε ηελ ινγηθφηεηά ηνπο θαη ηελ νξηδφληηα ζεψξεζε ησλ ζηφρσλ ηνπο, έρνπλ ελ-

δηαθέξνλ κφλν γηα ηα θνζκηθά
360

   

 Απηφ επηζεκαίλεη θαη ε δηαπίζησζε φηη νη πηζηνί «ρσξίο ηελ ζσηεξηψδε θαη 

ζεξαπεπηηθή ελέξγεηα ησλ ηεξψλ κπζηεξίσλ  θαη ηεο ινηπήο ιαηξεπηηθήο  θαη ιεη-

ηνπξγηθήο δσήο δελ είλαη δπλαηφλ λα επηηχρνπλ ηε ζσηεξία ηνπο γηα ηελ νπνία ελδηα-

                                                 
357

 νπ.π. ζει 27 
358

 Κνγθνχιε Ησ., Καηερεηηθή θαη Υξηζηηαληθή Παηδαγσγηθή, Αθνί Κπξηαθίδε, Θεζ/λίθε 1990, ζει. 

167-168 
359

 Εεδηνχια Ησάλλνπ, κεηξ. Πεξγάκνπ, ν.π., ζει. 19 
360

 Γηαπηφ ηνλίδεηαη φηη νη «ηεξνί θαλφλεο είλαη κηα έθθξαζε ηνπ πλεχκαηνο ηεο αιεζηλήο θαη εηιηθξη-

λνχο αγάπεο...εθθξάδνπλ θαη ππνδεηθλχνπλ ηελ αιεζηλή, ηελ πξαγκαηηθή θαη γλήζηα επζέβεηα, ελψ 

ζπγρξφλσο κε ηελ απζεληηθφηεηά ηνπο πξνθπιάζζνπλ απφ θάζε ππνθεηκεληθή παξέθθιηζε είηε πξνο ηα 

δεμηά (σο επζεβνθάλεηα θαη επζεβηζκφ) είηε πξνο ηα αξηζηεξά (σο αδηθία θαη ακαξηία)».  Μπνχκε 

Παλ., Καλνληθόλ Γίθαηνλ, ζει. 25   
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θέξεηαη  βαζηθά ην Γίθαην ηεο Δθθιεζίαο»
361

. Γηαθνξεηηθά ε ζσηεξία ζα γηλφηαλ κηα 

θαζαξά  κέζνδνο ηερληθήο, ζηεξηγκέλε ζηηο αλζξψπηλεο δπλάκεηο κέζσ ηήξεζεο κηαο 

εζηθήο πνπ ζε ηειεπηαία αλάιπζε κπνξνχζε λα βξεζεί θαη εθηφο ηεο Δθθιεζίαο. Απ-

ηφ ζα ζπζθφηηδε ηελ έλλνηα ηεο απνθαηάζηαζεο ησλ ζρέζεσλ αλζξψπνπ-Θενχ, φπσο 

δηεπθξηλίδεη ν Ησάλλεο ζην επαγγέιηφ ηνπ
362

. 

 Δλ θαηαθιείδη, ε ζχλνδνο ηεο Γάγγξαο, απνηειεί κηα ζχλνδν ε νπνία έδεημε 

παηδαγσγηθέο θαη πνηκαληηθέο επαηζζεζίεο ζε πξνβιήκαηα, πεξηζηαηηθά θαη θαηα-

ζηάζεηο, ησλ νπνίσλ αλαινγίεο ζα βξίζθακε θαη ζηελ  επνρή καο
363

. Οη θαηαζηάζεηο 

απηέο πνπ θαη ζήκεξα είλαη θαηά πνιινχο ηξφπνπο θαη κνξθέο ζηελ επηθαηξφηεηα, 

θαηεπζχλνπλ ηελ ζθέςε καο ζηελ δπλαηφηεηα  κίαο θαη’ αλαινγίαλ κίκεζεο ηνπ πα-

ξαδείγκαηνο ηεο ζπλφδνπ, ε νπνία ζα ζπληεινχζε, ππφ πξνυπνζέζεηο βεβαίσο θαηά 

πεξίπησζε, ζηελ δηεπζέηεζε ή ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο. Ζ δπλαηφηεηα απηή παξέρεηαη 

θαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο ηεξνχο θαλφλεο θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ηνλ δεχηεξν θαλφλα 

ηεο πελζέθηεο. ηνλ θαλφλα απηφ πνπ επηθπξψλεη ηνπο θαλφλεο πξνγελεζηέξσλ ζπ-

λφδσλ θαη ηνπο πξνζδίδεη νηθνπκεληθφ θχξνο
364

, δηαηππψλεηαη απφ ηνπο παηέξεο ε 

εληνιή πσο απφ ηελ ζηηγκή εθείλε θαη κεηά νη θαλφλεο  ζα είλαη ην θχξην εξγαιείν 

θαη κέζν ζην έξγν ηεο εθθιεζηαζηηθήο δσήο θαη δηνίθεζεο θαη εληέιινληαη νη δηάδν-

ρνη ησλ παηέξσλ πνπ απνθάζηζαλ ηελ επηθχξσζε ησλ θαλφλσλ απηψλ «κέλεηλ απφ 

ηνπ λπλ βεβαίνπο θαη αζθαιείο, πξνο ςπρψλ ζεξαπείαλ θαη ηαηξείαλ παζψλ». 

 Ζ καξηπξία ηεο ζπλεηδήζεσο ηεο Δθθιεζίαο  είλαη φηη δελ έρνπλ κφλν ηζηνξη-

θή ζεκαζία γηα ηελ θαηαλφεζε κηαο επνρήο, αιιά θπξίσο παηδαγσγηθφ θαη πνηκαληη-

θφ ραξαθηήξα θαη σο ηέηνηνη πξέπεη λα αμηνπνηνχληαη. ΄Όπσο κάιηζηα έρεη δηαηππσ-

ζεί γηα ην ελ γέλεη πεξηερφκελν ησλ ηεξψλ θαλφλσλ «νη θαλφλεο νη νπνίνη αλαθέξν-

ληαη ζηνπο πηζηνχο, εθθξάδνπλ ηελ πνηκαληηθή απνζηνιή  θαη κέξηκλα ηεο Δθθιεζίαο 

γη’ απηνχο"
365

. Δπίζεο  φηη πξέπεη λα δηαθπιάζζνληαη απφ ηνπο πηζηνχο γηαηί ζπληε-

ινχλ ζηελ ζεξαπεία-ίαζε ησλ παζψλ ησλ ςπρψλ, θαη επηπιένλ φηη πξνο ηνλ ζθνπφ 

                                                 
361

 Αθαλζφπνπινπ Πξ., ν.π., ζει. 34 
362

 πξβι. Ησ. 12,47-50 
363

 Μλεκνλεχνληαη ραξαθηεξηζηηθά νη ηάζεηο δεισηηζκνχ κε απνζρηζηηθέο ηάζεηο ή θαη de facto ζρί-

ζκαηνο (εηδηθά ζην ρψξν ηεο νξζφδνμεο δηαζπνξάο), ζξεζθεπηηθέο ζέθηεο αλά ηελ νηθνπκέλε, απηνλφ-

κεζε θαη ‘ίδξπζε’ εθθιεζηψλ ζηελ Ακεξηθή θ.ά. ΄Δηζη ινηπφλ κηα αλάινγε αληηκεηψπηζε ζηελ γξακκή 

ηεο ζπλφδνπ ηεο Γάγγξαο δελ ζα είλαη ππεξβνιηθή ζε ζχγθξηζε θαη κε ηά «νπαί» πνπ ν Κχξηνο εμέθεξε 

θαηά ησλ Φαξηζαίσλ. Ζ ζθιεξή απηή γξακκή αλαθέξεηαη θαη έρεη λφεκα κφλν  πξνο φινπο φζνη λνκί-

δνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο επξηζθφκελν εληφο ή εγγχο ηεο αιεζείαο θαη πνιιέο θνξέο ηνλ ηαπηίδνπλ κε ηελ 

Δθθιεζία θαη ηελ αιήζεηα. Αληηζέησο φζνη βξίζθνληαη καθξάλ ή αδηαθνξνχλ δελ θαίλεηαη πσο κπνξεί 

λα ζπγθηλεζνχλ απ’ απηέο ηηο πξαθηηθέο. Αθφκα θαη αλ ην ζπδεηνχλ, ην θάλνπλ κφλν θαη κφλν γηα ηελ 

ζπδήηεζε θαη φρη γηα ην ππαξθηφ πνηκαληηθφ πξφβιεκα.  
364

 Αλαθεξφκαζηε θπξίσο ζηνπο θαλφλεο ηνπηθψλ ζπλφδσλ, φπσο ε ζχλνδνο ηεο Γάγγξαο 
365

 Μπνχκε Παλ., Καλνληθόλ Γίθαηνλ, ζει. 94. 
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απηφ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη σο «corpus» απφ ηνπο επηζθφπνπο θαη ηνπο πλεπκα-

ηηθνχο ή θαη ζε ζπλνδηθφ επίπεδν, ψζηε ην ζψκα ηεο Δθθιεζίαο λα επξίζθεηαη ελ εη-

ξήλε θαη ζε αξκνλία κε ηελ δηδαζθαιία ηνπ δνκήηνξνο ηεο Δθθιεζίαο, ηνπ Κπξίνπ 

Ζκψλ Ηεζνχ Υξηζηνχ. 
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