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Πρόλογος 

'Αντικείμενο της μελέτης αύτης είναι μία εκκλησιαστική ποινή, ό αφορι
σμός καΐ οι προσαρμογές πού γνώρισε τήν περίοδο της Τουρκοκρατίας. 
'Επειδή βμως το έπιτίμιο αυτό δέν ανακύπτει αιφνιδίως κατά τήν περίοδο 
αυτή, πολλές φορές κρίθηκε απαραίτητο να γίνουν ουσιαστικές αναφορές 
προς το απώτερο ή και το απώτατο παρελθόν έτσι οι προσφυγές δχι μόνο 
στην βυζαντινή περίοδο άλλα και στην περίοδο τών πρώτων χριστιανικών 
αιώνων είναι αρκετές καθώς κρίθηκαν απαραίτητες για τήν κατανόηση 
του θέματος μας. 

Το ενδιαφέρον μου μέ τήν ποινή του αφορισμού έχει διττή τήν προέ
λευση: υπήρξε πρώτα πρώτα το ερέθισμα πού προήλθε άπο τήν ενασχό
ληση μου μέ τήν ιστορία της οικονομίας. ΕΖχα διαπιστώσει τότε δτι πολ
λές φορές οί αντίδικοι για οικονομικά ζητήματα (εμπορικές ή εταιρικές 
διενέξεις, διαιτησίες κ.τ.δ.) προκειμένου νά επιλύσουν τις διαφορές τους 
προσέφευγαν συχνά στις «υπηρεσίες» της ποινής. Μέ άλλα λόγια στήριζαν 
τις μαρτυρικές καταθέσεις τους στην επίκληση του έπιτιμίου ενισχύοντας 
έτσι το κύρος τών επιχειρημάτων τους. 'Επιπλέον, πάντα μέσα στο ΐδιο 
πλέγμα συμφερόντων, άλλοι πού θεωρούσαν δτι ύφίσταντο αδικίες προσέ
φευγαν στις υπηρεσίες τών εκκλησιαστικών άρχων, τις όποιες παρακα
λούσαν νά επιβάλουν τήν ποινή του αφορισμού εις βάρος του άδικοΰντος* 
στην διαπλοκή αυτή τις περισσότερες φορές ή 'Εκκλησία στήριζε τον αδι
κούμενο επιβάλλοντας τήν ποινή: απειλώντας δηλαδή δτι θα απομακρύνει 
ή και απομακρύνοντας προσωρινά τον χριστιανό άπο το άμεσο πεδίο δρά
σης της, δίνοντας του δμως παράλληλα τήν δυνατότητα νά επανορθώσει 
και νά επιστρέψει πάλι στον οικείο του χώρο. 

Αυτό εϊναι το Ινα. Το άλλο ερέθισμα προέρχεται άπο τήν ενασχόληση 
μου στο Πρόγραμμα «Θεσμοί και 'Ιδεολογία στην ελληνική κοινωνία: 
15ος-19ος αϊ.» πού εκπονείται στο Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών του 
EIE ύπο τήν διεύθυνση του συναδέλφου κ. Δ. Γ. Άποστολόπουλου. 'Από 
τήν συγκέντρωση ενός μεγάλου αριθμού πατριαρχικών πράξεων της τά
ξεως τών χιλιάδων καί τήν συνεχή εξοικείωση μέ αυτές άρχισα νά διαπι-
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στώνω τήν ιδιαίτερη σημασία τής ποινής στη διάρκεια τής Τουρκοκρα
τίας. Ό αφορισμός εϊταν συνεχώς στο προσκήνιο καθώς αποτελούσε στα
θερά τήν ποινή πού χρησιμοποιούσε ή Εκκλησία προκειμένου να αποκα
θιστά το δίκαιο μεταξύ τών μελών της, δηλαδή το μέσον μέ το όποιο εξα
σφάλιζε τήν εφαρμογή τών αποφάσεων της. Το ευρύ αυτό πεδίο δράσης 
και εφαρμογής της ποινής, συνεχώς διευρύνεται και ενισχύεται κατά τήν 
διάρκεια της Τουρκοκρατίας, δταν συνεπεία τής πολιτικής συγκυρίας ή 
Εκκλησία επεκτείνει τις αρμοδιότητες της —επέκταση πού εϊχε αρχί
σει να συντελείται ήδη άπο τήν ύστερη βυζαντινή περίοδο— σέ δλα σχεδόν 
τα πεδία του Δικαίου. "Ετσι ή ποινή άπο μία καθαρά εκκλησιαστική «έ-
πιτιμία» αρχίζει νά λειτουργεί καί ώς κοσμικός, πολιτικός μοχλός άφου 
χρησιμοποιείται τόσο στο προληπτικό Οσο και στο κατασταλτικό επίπεδο. 

Το εύρος της λοιπόν καθίσταται υποχρεωτικά πολύ εκτεταμένο' κατά 
συνέπεια ή λέξη αφορισμός καί δσα αυτή σηματοδοτεί, γίνεται ένας δρος 
κοινότατος μέ ποικίλες χρήσεις σέ τέτοιο βαθμό ώστε νά θεωρείται αυτό
ματα δτι είναι γνωστό τόσο το περιεχόμενο δσο καί οι ποικίλες εφαρμογές 
του. Ή ενασχόληση μου ωστόσο μέ το θέμα αυτό αποκάλυψε δτι πέραν 
τών διαφόρων κοινοτοπιών, πολλές άπό τις όποιες στηρίζονται σέ μια κα
θαρά υποκειμενική ή ά-λογική βάση, τό έπιτίμιο παραμένει στην ουσία 
άγνωστο στις λεπτομέρειες του άλλα καί στην σημασία του. Περιλαμβά
νεται βέβαια ή ποινή σέ δλα τα εγχειρίδια του εκκλησιαστικού καί κανο
νικού δικαίου άφου ή χρήση της δέν έχει θεσμικά αποκλεισθεί καί για 
αμαρτήματα πού διαπράττονται στις μέρες μας· έπί πλέον κάποιες μικρές 
μελέτες καί άρθρα έχουν γραφτεί γι' αυτήν ένώ οι συνήθεις δημοσιεύσεις 
αφοριστικών πράξεων πού γίνονται τα τελευταία χρόνια προϋποθέτουν 
ένα κατακτημένο ήδη θεωρητικό καί πρακτικό γνωστικό πεδίο τής ποι
νής. Ωστόσο άπό τήν «καταμέτρηση» τών αφοριστικών γνώσεων εύκολα 
συνάγεται δτι ή ποινή παραμένει, ώς προς τα βασικά χαρακτηριστικά της 
άλλα καί τήν λειτουργία της, πεδίο ανοιχτό στην έρευνα καθόσον μάλιστα 
αποτελεί έναν άπό τους κύριους παράγοντες για τήν διαμόρφωση τής νοο
τροπίας τών χριστιανών τής Τουρκοκρατίας μέ προεκτάσεις εμφανείς ώς 
καί στις μέρες μας. 

Βρισκόμαστε στην ουσία μπροστά σέ έναν θεσμό, τήν Εκκλησία, πού 
σέ πολλά πεδία υποκαθιστά τό πολιτικό πλαίσιο, χωρίς ωστόσο νά διαθέ
τει τους απαιτούμενους κατασταλτικούς μηχανισμούς πού επιτρέπουν τήν 
στήριξη τών διοικητικών αποφάσεων, καί τις δυνάμεις πού θα εξαναγκά
σουν τήν εφαρμογή του Δικαίου. Κατά συνέπεια ή προσφυγή στην χρήση 
του αφορισμού προκειμένου νά δημιουργηθεί τό απαιτούμενο κλίμα του 
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φόβου είναι περίπου αναγκαστική: ό άδικων (άμαρτάνων) θα πρέπει να τε
θεί αντιμέτωπος μέ τήν ποινή πού ασφαλώς θα του δημιουργήσει προβλή
ματα στις καθημερινές ασχολίες του και αν αδιαφορήσει για τις συνέπειες 
της να συναισθανθεί δτι μπορεί να οδηγηθεί και στην απώλεια της ψυ
χής του. 

Στην διαπλοκή αυτή δέν μένει απαθής ούτε ή πολιτική εξουσία πού 
καταφεύγει στην ποινή —ή και στην ποινή— δταν το κρίνει απαραίτητο. 
Μπορούμε να διαισθανθούμε και να υποστηρίξουμε ανεπιφύλακτα δτι ή 
τουρκοκρατούμενη κοινωνία, νιώθει τήν ποινή μέ τα δραστικά αποτελέ
σματα της —τα όποια διογκώνονται μέ τήν σύνδεση τους προς άλλες κα
ταστάσεις, έλλογες και άλογες—, συνεχώς μπροστά της, Ιτοιμη να στιγμα
τίσει τον άδικουντα και να τον θέσει στο κοινωνικό περιθώριο. Μέ αντί
στροφο βέβαια τρόπο ο αφορισμός αποτελεί μια κανονικότητα στην οποία 
το κοινωνικό σύνολο πάντα προσφεύγει δημιουργώντας έτσι τις προϋπο
θέσεις της ακύρωσης κάθε προσπάθειας κριτικής στάσης και πολύ περισ
σότερο ανατροπής τής ποινής. 

Αυτά στο γενικό πλαίσιο. Άλλα και ειδικότερα θέματα πού έχουν σχέση 
μέ τήν μορφολογία τής ποινής, τον τρόπο επιβολής, τήν άρση της κτλ. 
εξετάζονται αναλυτικά στην παρούσα μελέτη, προκειμένου να δειχθεί δτι 
ή επιβολή της δέν είναι στοιχείο ξεχωριστό άπο τήν τυπολογία της: ή 
απλή μορφή αφορισμού γίνεται συνεχώς συνθετότερη, ή απλή αφοριστική 
απειλή μετατρέπεται σέ σχοινοτενή παράθεση άρών, πάντα σέ συνάρτηση 
προς τον χρονικό και τον κοινωνικό συντελεστή. 

Τελικά δηλαδή έγινε προσπάθεια το φαινόμενο αυτό να έξαταστεΐ συν
θετικά τόσο άπο τήν άποψη τών εξωτερικών στοιχείων πού το συγκροτούν 
δσο και άπο τήν πλευρά του μηχανισμού παραγωγής φόβου, ικανού να 
επηρεάσει και ώς ενα βαθμό νά συντελέσει στην δημιουργία τής ατομικής 
και τής συλλογικής νοοτροπίας. 

Στις γραμμές τών κεφαλαίων πού θα ακολουθήσουν πρώτα θα περι
γράφουν συνοπτικά τα γενικά χαρακτηριστικά τών εκκλησιαστικών ποι
νών και θα τονισθεί ή σημασία πού έχουν αυτές για τήν γενική εκκλησια
στική θεωρία και πρακτική. Για τον αφορισμό βέβαια πού επέλεξα ώς 
θέμα ανάλυσης καί επεξεργασίας ό λόγος θα είναι περισσότερο εκτεταμέ
νος καί αναλυτικός. 

Αυτά θα γίνουν στις σελίδες του εισαγωγικού κεφαλαίου* στα άλλα 
κεφάλαια τής μελέτης μας θα αναλυθούν φυσικά διεξοδικότερα οι κύριες 
συνιστώσες του θέματος. Θα εκθέσουμε δηλαδή πρώτα πρώτα τα βασικά 
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εξωτερικά, κατά κάποιον τρόπο, χαρακτηριστικά της ποινής: τί είναι δ 
αφορισμός, ποια εϊναι τα διάφορα «εϊδη» του έπιτιμίου, ποιος ό τρόπος 
επιβολής και άρσης, καθώς και τα «είδη» τής ποινής και τα μορφολογικά 
της στοιχεία. Στο τρίτο μέρος θα δοΰμε τον τρόπο μέ τον όποιο ή ποινή 
θα ενσωματωθεί στις διάφορες ιδιωτικές συλλογές απονομής δικαιοσύ
νης* θα ακολουθήσουν τα σχετικά μέ τήν εξέλιξη του έπιτιμίου και τήν 
προσαρμογή του προς τις εκάστοτε πολιτικές και κοινωνικές μεταβολές* 
θα μας απασχολήσει ακόμα ή χρήση τής ποινής και άπο τήν άποψη του 
δογματικού δπλου. Τέλος, κλείνοντας το θέμα μας θα σταθούμε σέ ορι
σμένες καίριες στιγμές πού σημαδεύουν τήν εξέλιξη τής ποινής μέσα στην 
διαχρονία" μέσα στο γενικό σχήμα: γέννηση-άνάπτυξη-έκρηξη-άνάσχεση 
πού παρακολουθεί τήν ποινή θά επιχειρήσουμε να δείξουμε τους βασικό
τερους σταθμούς πού προσδιορίζουν άλλωστε και τις διάφορες φάσεις τής 
εξελικτικής πορείας του αφορισμού. Μέ τήν διεξοδική αυτή προσέγγιση 
ελπίζω 6τι θα καταδειχθεί πρώτα ή μορφή του έπιτιμίου, τί εϊναι ό αφο
ρισμός, άλλα και ποιες είναι οι συνέπειες τής επιβολής του είς βάρος κά
ποιου χριστιανού. 

"Ολα αυτά πού προσπάθησα στον πρόλογο αυτό να θίξω και δπως θα επι
χειρήσω να αναλύσω στα κεφάλαια αυτής τής μελέτης δέν είναι άπο τα 
θέματα πού ή ατομική κατάρτιση και ή προσωπική ενασχόληση μπορεί 
τελεσίδικα, ουσιαστικά και μέ επάρκεια να αντιμετωπίσει. "Ετσι ό κα
τάλογος των κάθε λογής «συνδρομητών» κανονικά θα έπρεπε να εϊναι 
εκτεταμένος* περιορίζομαι ωστόσο στα απολύτως απαραίτητα ονόματα 
ένώ πολλές είναι οι ευχαριστίες μου καί προς εκείνους πού αν και έδώ δέν 
αναφέρονται συνέβαλαν στην πραγμάτωση τής μελέτης αυτής. 

Τους συναδέλφους του Κέντρου Νεοελληνικών Ερευνών, τής Βιβλιο
θήκης του καί τών τμημάτων υποστήριξης δπως εϊναι φυσικό θερμά ευ
χαριστώ για τήν δημιουργία του απαραίτητου κλίματος μέσα στο όποιο 
εκπονήθηκε ή παρούσα διατριβή. Ξεχωριστά αναφέρω τήν κυρία Γιούλη 
Εύαγγέλου-Μποτή πού γνώρισε καί άκουσε πολλές άπό τις περιπέτειες 
του εγχειρήματος, τον κ. Μανόλη Φραγκίσκο για το ενδιαφέρον του καί 
τήν συνδρομή του, τήν κυρία Μάχη Άποστολοπούλου-Παΐζη για τα δσα 
σημαντικά —καί είναι αυτά πολλά— μου προσέφερε στα τόσα χρόνια τής 
«Προγραμματικής» μας συνύπαρξης. Τον διευθυντή του Προγράμματος 
μας Δημήτρη Γ. Άποστολόπουλο εϊναι δύσκολο να τον ευχαριστήσω: 
τοΰτο επειδή του χρωστώ καί κάτι επιπλέον άφοΰ μέ τήν δική του επιμο
νή μπόρεσα να απαγκιστρωθώ άπό αγκυλώσεις του παρελθόντος καί ού-
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σιαστικα να φθάσω στην σύνθεση της μελέτης αύτης· ισοβαρείς φυσικά 
προς τον ϊδιο είναι οι ευχαριστίες μου και για ενα ακόμη λόγο: εννοώ τήν 
επιμονή του και τήν υποστήριξη επιστημονική, υλική και τυπογραφική 
προκειμένου ή μελέτη αυτή να πάρει τήν μορφή του βιβλίου. Κοντά σ' αυ
τούς οφείλω να ευχαριστήσω και τήν πρώην διευθύντρια του ΚΝΕ κυρία 
Λουκία Δρούλια επειδή έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον για τήν εργασία μου 
και μάλιστα στις πρώτες κρίσιμες φάσεις της. , 

Τον Φίλιππο Ήλιου καί τον Κώστα Λάππα άπο καρδιάς ευχαριστώ: 
συμμερίστηκαν πολλά ερωτηματικά μου καί προσέφεραν τήν βοήθεια τους 
σέ πολλά στάδια προς τήν ολοκλήρωση της διατριβής. Τήν κυρία Πόπη 
Στάθη Ιδιαίτερα ευχαριστώ άφοΰ δέν δίστασε καθόλου να μου υποδείξει 
πολύτιμο υλικό στο όποιο πολύ βασίστηκε ή μελέτη αυτή. Στο σημείο 
αύτο δέν πρέπει να παραλείψω να αναφέρω τήν βοήθεια πού μου προσέφε
ραν ό συνεργάτης του Κέντρου Έρεύνης της 'Ιστορίας του Ελληνικού 
Δικαίου της 'Ακαδημίας 'Αθηνών κ. Γιώργος Ροδολάκης καθώς καί ό 
διευθυντής της βιβλιοθήκης της Ιεράς Συνόδου της 'Εκκλησίας της Ε λ 
λάδος κ. Γιώργος Πρίντζιπας: τους ευχαριστώ καί τους δύο. 

Ή εργασία αυτή πού εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος 
«Θεσμοί καί 'Ιδεολογία στην ελληνική κοινωνία: 15ος-19ος αι.» αποτέ
λεσε τήν διδακτορική μου διατριβή πού εγκρίθηκε τον Φεβρουάριο του 
1994 άπο το Πανεπιστήμιο 'Αθηνών. Ευχαριστίες λοιπόν οφείλονται στα 
μέλη της Συμβουλευτικής επιτροπής καθηγητή κ. Νίκο Οίκονομίδη καί 
καθηγήτριες κ. Φλωρεντία Εύαγγελάτου-Νοταρά καί κ. Κωνσταντίνα 
Μέντζου-Μεϊμάρη για τις παρατηρήσεις τους πού σημαντικά συνετέλεσαν 
ώστε να λάβει ή μελέτη μου περισσότερο άρτια μορφή καί περιεχόμενο. 
Μαζί μέ Ολους αυτούς ας λάβουν τις ευχαριστίες μου οι καθηγητές κ. Σπύ
ρος Τρωιάνος καί Κωνσταντίνος Πιτσάκης για τα δσα σημαντικά προσέ
θεσαν στην μελέτη αυτή. Ξεχωριστές βέβαια εϊναι οι ευχαριστίες μου προς 
τον καθηγητή κ. Νίκο Οίκονομίδη, ό όποιος πέραν του επιστημονικού 
πεδίου συνετέλεσε καί μέ άλλα μέσα, πολύ αποδοτικά, στο πέρας της προ
σπάθειας μου. 

2 



Σημείωμα για τη δεύτερη έκδοση 

Το κείμενο της μελέτης δεν εχει υποστεί καμιά αλλαγή καθώς αποτελεί 
φωτομηχανική ανατύπωση της πρώτης έκδοσης του 1997. Τίς δποιες 
αλλαγές άλλα και ορισμένες τυπογραφικές αβλεψίες τίς επιφέρω μέ τον 
Πίνακα «Προσθήκες και Διορθώσεις» πού δημοσιεύεται στις σ. 508-
510. Παρακαλείται λοιπόν ό αναγνώστης να λάβει υπόψη του τις μετα
βολές πού ύποδεικύονται στις σελίδες αυτές. Ή μέθοδος πού ακολούθη
σα είναι ή γνωστή για παρόμοιες περιπτώσεις, δηλαδή δίνεται ή σελίδα, 
ό στίχος, ή λέξη ή οι λέξεις πού αντικαθίστανται και βέβαια οι λέξεις 
πού τίς αντικαθιστούν. 
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θώσεις σφαλμάτων παρατηρηθέντων εν τη Νεο
ελληνική Φιλολογία τον Κ. Σάθα μετά καί τίνων 
προσθηκών, Τεργέστη 1872 (φωτομηχανική επα
νέκδοση: Καραβίας 1965). 

Γ. ΔΗΜΗΤΡΟΚΑΛΛΗΣ, Μια περίπτωση γάμου 
μετά καπηνίου στή Νάξο, ΕΕΒΣ 39-40 [Λειμών, 
Τιμητική προσφορά τώ καθηγητή Ν. Β. Τωμα-
δάκη], 'Αθήνα 1972-73, σ. 290-294. 
Δελτίον της 'Ιστορικής καί 'Εθνολογικής 'Εται
ρείας της 'Ελλάδος, 'Αθήνα. 

Ν Ι Κ . Δ Ρ Α Γ Ο Ύ Μ Η Σ , 'Ιστορικοί αναμνήσεις, τ. 
1-2, 'Αθήνα 1879 (επανέκδοση: «Έρμης», έπιμ. 
Α. 'Αγγέλου, 'Αθήνα 1973). 

Κ. ΔΥΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ, Περί αφορισμού κατά το 
εκκλησιαστικών δίκαιον της 'Ανατολικής 'Εκ
κλησίας, 'Αθήνα 1916. 

Κ. ΔΥΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ, Το Διαζύγιον κατά τους 
κώδικας 1471 καί 1472 της βιβλιοθήκης του 
ημετέρου Πανεπιστημίου [ = ΝομοκανονικαΙ Με-
λέται, 'Αθήνα 1917, σ. 55-106] 

Κ. ΔΥΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ, Κατάλογος των κωδίκων 
της βιβλιοθήκης της Ζαγοράς, NE 12 (1915) 
456-473· 13 (1916) 109-119, 243-251, 340-349, 
444-458· 14 (1917) 79-92. 
Κ. ΔΥΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ, Μητροφάνης Κριτόπονλος, 
'Αθήνα 1915 (ανάτυπο άπο το π. 'Ιερός Σύνδε
σμος 1914-1915). 
Κ. ΔΥΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ, Ό Νομοκάνων τον Μανονήλ 
Μαλαξοϋ, 'Αθήνα 1916. 
Δελτίον Χριστιανικής καί 'Αρχαιολογικής 'Ε
ταιρείας, 'Αθήνα. 

'Εκκλησιαστική 'Αλήθεια, Κωνσταντινούπολη. 
Έπετηρις 'Εταιρείας Βνζαντινών Σπονδών, 'Α
θήνα. 

ΈπετηρΙς 'Εταιρείας Ήλειακών Μελετών, 'Αθήνα. 
'Επιστημονική ΈπετηρΙς Θεολογικής Σχολής 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη. 

Έπετηρις 'Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών, 'Α
θήνα. 

ΈπετηρΙς 'Εταιρείας Κρητικών Μελετών, 'Α
θήνα. 

'Επιστημονική ΈπετηρΙς τής Σχολής Νομικών 
και Οικονομικών 'Επιστημών τοϋ Πανεπιστη
μίου Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη. 



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 29 

ΕΕΦΣΠΘ 

ΕΚΕΙΕΔ 

ΕΚΕΛΑΑ 

Έκθεσις Χρονική 

ΕΜΑ 

Ε Μ Μ Α Ν Ο Ϊ Η Λ Ι Δ Η Σ , Δίκαιο 

ΕΝΣΠΑ 

ΕΤΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ, Γράμματα 

ΕϊΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ, Ευγένιος 

ΕΤΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ, Ευχή 

ΕΤΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ, 'Ιερόθεος 

ΕΤΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ, Σημείωμα 

ΕΦ 

ΕΦΣΚ 

ΖΑΒΙΡΑΣ, Νέα 'Ελλάς 

Ζ Α Κ Τ Θ Η Ν Ο Σ , Μετέωρα 

'Επιστημονική Έπετηρις Φιλοσοφικής Σχολής 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη. 

Έπετηρις τοϋ Κέντρου Έρεύνης της 'Ιστορίας τοϋ 
'Ελληνικού Δικαίου, Αθήνα. 

ΈπετηρΙς Κέντρου Έρεύνης Λαογραφίας της 'Α
καδημίας 'Αθηνών, 'Αθήνα. 

S P . L A M B R O S , Ec thesis Chronica and Chro
niken Athenarum, edited wi th Critical Notes 
and Indices [Byzantine Texts , edited by J . B. 
Bury] , Λονδίνο 1902. 

'Επετηρίς τοϋ Μεσαιωνικού 'Αρχείου, 'Αθήνα. 

ΝΙΚΟΣ Ε. Ε Μ Μ Α Ν Ο Τ Η Λ Ι Δ Η Σ , ΤΟ δίκαιο της τα
φής στο Βυζάντιο, 'Αθήνα 1989 [Forschungen 
Zur Byzantinischen Rechtsgeschichte, A the -
nae Reiche, v. 3]. 

ΈπετηρΙς Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου 'Α
θηνών, 'Αθήνα. 
ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ [ΕΤΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ], πρώην Λεον -
τοπόλεως, Πατριαρχών Γράμματα, ΝΣ 28 
(1933) 3-10, 109-117, 159-167, 193-201, 301-
305, 353-356, 555-563, 609-622, 641-650, 747-
756. 
ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ [ΕΤΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ], πρώην Λεον-
τοπόλεως, Ευγένιος 'Ιερομόναχος, Ρωμανός ô 
Μελωδός 1 (1933) 349-351. 

ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ ΕΤΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ, Ευχή συγχω-
ρητική είς τους κεκοιμημένους τοϋ σοφωτάτου 
πατριάρχου Μαξίμου τοϋ Λογίου, Ρωμανός ό 
Μελωδός 1 (1932) 126-127. 

ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ [ΕΤΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ], πρώην Λεοντο-
πόλεως, Ιερόθεος Πελοποννήσιος ό Ίβηρίτης και 
Μεθόδιος 'Ανθρακίτης ό έξ 'Ιωαννίνων, Ρωμα
νός ό Μελωδός 1 (1933) 257-315. 

ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ [ΕΤΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ], πρώην Λεοντο-
πόλεως, Σημείωμα περί της Ιδρύσεως και των 
προνομίων της έν Βενετία Ελληνικής Κοινότη
τος, Ρωμανός ό Μελωδός 1 (1932) 325-330. 

'Εκκλησιαστικός Φάρος, 'Αλεξάνδρεια. 

Ό εν Κωνσταντινουπόλει 'Ελληνικός Φιλολογία 
κος Σύλλογος, Κωνσταντινούπολη. 

Γ . Ι. ΖΑΒΙΡΑΣ, Νέα 'Ελλάς ή Έλληνικον Θέα-
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Π Ρ Ω Τ Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Γενικά περί εκκλησιαστικών ποινών-έπιτιμ,ιων 

Έαν άμάρτη ό αδελφός σου επιτίμησαν αντφ, 
καί εάν μετανοήση αφες αντφ, και εάν επτάκις 
της ημέρας άμαρτήση εις σε και έπτάκις επιστρέ-
ψη προς σε λέγων μετανοή, αφήσεις αντφ». 

ΛΟΥΚΑΣ 17, 3. 

Ό ακριβής προσδιορισμός του θέματος των εκκλησιαστικών ποινών1 καί 
ή συνολική προσέγγιση τους αποτελεί εκ τών πραγμάτων επιστημονικό 
εγχείρημα δύσκολο. Ό λόγος είναι προφανής. Το εύρος του θέματος τόσο 
άπο τήν πλευρά του περιεχομένου δσο καί άπο τήν πλευρά της διαχρονι
κής εξέλιξης είναι μεγάλο καί βεβαίως αποτελεί θέμα ειδικής μελέτης καί 
βχι προεισαγωγική αφετηρία σε επιμέρους ανάλυση. "Αν μάλιστα στα 
στοιχεία αυτά προσθέσουμε καί τήν δογματική διάσταση του θέματος, 
τότε γίνεται περισσότερο κατανοητή ή δυσκολία του πράγματος καί ό κίν
δυνος πού εκ τών πραγμάτων καραδοκεί. Μέ άλλα λόγια, ή ιστορική προ
οπτική πού πρέπει να παρακολουθεί τήν ανάλυση μας υπονομεύεται ή κιν
δυνεύει να υπονομευθεί άπο τις δυσκολίες πού αποδεσμεύει ή μελέτη ενός 
θεσμού ό όποιος αποτελεί Ινα άπο τα κυρίαρχα στοιχεία της χριστιανι
κής κοσμοθεωρίας καί διδασκαλίας. 

Αυτά τα δεδομένα αποτελούν τις κύριες εγγενείς δυσκολίες του θέμα
τος καί πρέπει να τα έχουμε πάντοτε κατά νου προσπαθώντας, δσο γίνε
ται, να αποφύγουμε τήν εμπλοκή μέ δογματικά θέματα καί μεταφυσικές 
θεωρήσεις. Στις γραμμές λοιπόν πού ακολουθούν θα δώσουμε, συνοπτικά 

1. Ό δρος ποινή κατά τήν εξέλιξη της παρούσης μελέτης θα χρησιμοποιείται 
παράλληλα προς τον δρο έπιτίμιο- το περιεχόμενο είναι ασφαλώς ταυτόσημο μολο
νότι ό δεύτερος δρος, αρχικά χρησιμοποιήθηκε για να δηλώσει κυρίως τις ποινές πού 
επέβαλαν οί πνευματικοί στους άμαρτάνοντες πιστούς (βλ. για παράδειγμα: ΤΡΩΙΑ-
ΝΟΣ, Παραδόσεις, 417-418). "Αν δμως απαιτείται μία άποχρώσα διάκριση αυτή 
ασφαλώς θα ονόμαζε έπιτίμια τΙς στερήσεις πού προέβλεπαν τα εκκλησιαστικά κεί
μενα καί επέβαλαν οί πνευματικοί κατά τους πρώτους χριστιανούς αίώνες άλλα καί 
αργότερα στους πιστούς προκειμένου νά συγχωρεθούν καθημερινά αμαρτήματα τους· 
καί ποινές τις αφοριστικές πράξεις πού άρχισαν νά έπιβάλονται άπο τους πατριάρχες 
καί τους μητροπολίτες μέ επίσημο γραπτό τρόπο προκειμένου νά λειτουργήσουν εϊτε 
μέ προληπτικό εϊτε μέ κατασταλτικό τρόπο. 
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τα γενικά χαρακτηριστικά τών εκκλησιαστικών ποινών και τήν σημασία 
πού έχουν αυτές για τήν γενική εκκλησιαστική θεωρία και πρακτική. Ά 
πο τα έπιτίμια αυτά βέβαια εκείνο πού θα μας απασχολήσει είναι ό αφο
ρισμός και αυτήν τήν ειδική ενασχόληση μας θα επιχειρήσουμε να αιτιο
λογήσουμε και να ερμηνεύσουμε. 

Πριν δμως άπο δλα αυτά είναι ανάγκη να μιλήσουμε πολύ συνοπτικά 
για τα έπιτίμια εν γένει στα όποια και ό αφορισμός εντάσσεται1. "Ας αρ
χίσουμε λοιπόν τήν προσέγγιση μας στό θέμα μέ τόν κλασικό τρόπο πού 
προσδιορίζεται άπό τήν «τών ονομάτων έπίσκεψιν» και ας εγκύψουμε για 
λίγο στις λέξεις πού σηματοδοτούν τό αντικείμενο της μελέτης μας. 

Έπιτίμιον, λοιπόν, επιτιμία, επιτίμησις και επιτιμώ είναι οι σχετικές 
λέξεις. Λέξεις καΐ Οροι γνωστοί ήδη και άπό τήν αρχαία γραμματεία μέ 
διαφορετικό ή ταυτόσημο μέ τό μεταγενέστερο τους περιεχόμενο. "Ετσι 
επιτιμώ σημαίνει —μέ τήν πρώτη σημασία του— ορίζω τήν τιμή κάποιου 
πράγματος, κάνω εκτίμηση, τιμώ, εκτιμώ, δείχνω εκτίμηση προς κά
ποιον άλλα και επιβάλλω ποινή, αποδοκιμάζω, κατακρίνω, κατηγορώ, 
μέμφομαι κάποιον. Έπιτίμιον (ή έπιτίμια) σημαίνει κατά συνέπεια μέ 
τήν πρώτη της λέξης σημασία τήν αξία, τήν εκτίμηση, τήν τιμή κάποιου 
πράγματος και έν συνεχεία τήν ποινή, τήν τιμωρία, τόν προσδιορισμό της 
αποζημίωσης. Κοντά σ' αυτές τις λέξεις πρέπει να τοποθετήσουμε τις 
συγγενικές έπιτίμησις και επιτιμία πού σημαίνουν μομφή, έλεγχο, επί
πληξη, τιμωρία, ποινή ενώ ή πρώτη σημασία της δεύτερης λέξης έχει 
σχέση μέ τόν 6ρο επίτιμος και σημαίνει ώς εκ τούτου τήν απόλαυση Ολων 
τών πολιτικών δικαιωμάτων και προνομίων2. 

Ή λέξη λοιπόν είχε προσλάβει ήδη άπό τήν αρχαιότητα και τήν ση
μασία μέ τήν οποία καθιερώθηκε στα μεταγενέστερα και ιδίως στα νεό
τερα χρόνια και μέ τήν οποία χρησιμοποιείται ήδη άπό τους πρώτους εκ
κλησιαστικούς Πατέρες άλλα και τό σύγχρονο εκκλησιαστικό ποινικό δί
καιο. "Ετσι επιτιμώ και επιτιμία είναι οι διάφορες ποινές πού έπιβάλλον-

1. Είναι ευνόητο δτι άπο το ατελεύτητο πλήθος τών κειμένων της Αγίας Γρα
φής άλλα καΐ τής νεότερης εκκλησιαστικής παράδοσης θά επιλέξουμε ορισμένα στοι
χεία άφοϋ ή παράθεση του συνόλου τών κειμένων τα όποια διατρέχει ή έννοια τής 
αμαρτίας καί μετάνοιας μέσω τών έπιτιμίων είναι έκ τών πραγμάτων εγχείρημα 
αδύνατο. 

2. ΤΙς σχετικές αναφορές παίρνω άπό το Λεξικό τής 'Αρχαίας Ελληνικής 
Γλώσσης του Ιο . ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΤ, 'Αθήνα -1949, σ. 381. Δέν αναλύω τή σημασία τής 
λέξης ποινή, επειδή θεωρώ δτι κάτι τέτοιο δέν απαιτείται άφοΰ τό νόημα της είναι 
προφανές καί δέν αφήνει περιθώρια γιά παρερμηνείες. 
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ται στους άμαρτάνοντες χριστιανούς προκειμένου να διορθωθούν, να με
τανοήσουν εν Χριστώ, να επανέλθουν στην ευθεία και ορθή οδό. Σέ ακραίες 
περιπτώσεις, δπως είναι λ.χ. οι αιρέσεις μπορεί να επιβληθεί και ή ποινή 
της οριστικής αποπομπής άπο το σώμα τής 'Εκκλησίας. 

*Αν βεβαίως σκοπός του παρόντος κεφαλαίου εϊταν ή λεπτομερής 
ενασχόληση μέ το θέμα τής φύσεως και του σκοπού τών εκκλησιαστικών 
ποινών, τότε θα έπρεπε αντίστοιχα και ή αναφορά μας στις απόψεις και 
τήν διδασκαλία τών Πατέρων τής Εκκλησίας για τήν σωτηρία τών αμαρ
τωλών να εϊταν περισσότερο συστηματική. Θα έπρεπε ακόμα να γίνει 
εκτεταμένη βιβλιογραφική αναφορά σχετικά μέ το θέμα τών έπιτιμίων ή 
οποία να διέτρεχε δλο το εκκλησιαστικό ποινικό δίκαιο και 6χι μόνο αυτό* 
θα έπρεπε ακόμα να αναφερθούν ως προς τό θέμα αυτό οί υφιστάμενες δια
φορές μεταξύ τών βασικών κατευθύνσεων τής χριστιανικής θρησκείας δη
λαδή μεταξύ τών διαφόρων δογμάτων1. "Ομως δλα αυτά παραμένουν έξω 
άπο τους βασικούς προσανατολισμούς τής μελέτης αυτής και ως εκ τού
του οί αναφορές μας θα είναι συνοπτικές και πάντως οί απολύτως αναγ
καίες. 

"Τστερα λοιπόν άπο τήν επισήμανση τών αρμοδίων λέξεων πού ορί
ζουν επακριβώς τήν έπιτιμιτική διαδικασία θα προσδιορίσουμε ορισμένα 
βασικά χαρακτηριστικά τών ποινών αυτών προκειμένου να οριοθετήσουμε 
κατά κάποιο τρόπο το αντικείμενο μας. 

1. Ή βιβλιογραφία τών έπιτιμίων φαίνεται να εϊναι εκτενέστατη και πλούσια 
καθώς ή εξέταση του θέματος αύτου αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα τοΰ εκκλησια
στικού ποινικού δικαίου. Στην πραγματικότητα δμως δέν υπάρχουν πολλές μελέτες 
πού να ασχολούνται αναλυτικά και διεξοδικά μέ αυτά καθ' έαυτά τα έπιτίμια. Ώ ς έκ 
τούτου ή αναφορά μας σέ γενικές μελέτες τοΰ ποινικού εκκλησιαστικού δικαίου θα 
είναι μικρή' άλλωστε ή κατά παράταξη βιβλιογραφική αναφορά δέν θα προσέφερε και 
πολλά πράγματα στο θέμα μας. Βασικό λοιπόν έργο εξακολουθεί να παραμένει το 
μελέτημα τοΰ ΓΕΩΡΓΙΟΤ, μητροπολίτου πρώην Νευροκοπίου, Έπιτίμια. Στο έργο 
του αυτό ό Γεώργιος προσεγγίζει, άπο δογματικής απόψεως, τα έπιτίμια καΐ το θέμα 
της μετάνοιας και πάντα έν αντιδιαστολή προς τα βσα Ισχύουν στην Καθολική εκκλη
σία (JUGIE, Peine). Για τήν άλλη κατηγορία μελετών πού ένασχολοϋται μέ το εκ
κλησιαστικό ποινικό δίκαιο καΐ τις αρμόζουσες κάθε φορά ποινές σέ παραπτώματα 
κυρίως τών κληρικών παραπέμπουμε στά παρακάτω έργα, μολονότι ή αναφορά αυτή 
μπορεί να πλουτισθεί και μέ πολλά άλλα: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ [ΧΡΙΣΤΟΔΟΤΛΟΤ], Δοκί-
μιον MlLASCH, Δίκαιον ΡΑΛΛΗΣ, Έγχειρίδιον TOT ΙΔΙΟΤ, Ποινικον δίκαιον (βλ. 
και τήν κριτική τοϋ έργου αύτοϋ άπο τον ΔΗΜ. ΠΕΤΡΑΚΑΚΟ στον ΕΦ 2 (1909) 117-
140)· ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΪΛΟΣ, Δίκαιον, (μέκαλή βιβλιογραφική κάλυψη, ή οποία περι
λαμβάνει καΐ έργα τής Δυτικής εκκλησίας)· ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΣ, Σύστημα· ΤΡΩΙΑ-
ΝΟΣ, Παραδόσεις, 417 κ.έξ. 
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"Οπως έχουμε ήδη αναφέρει οι εκκλησιαστικές ποινές αποβλέπουν 
στην ηθική βελτίωση του άμαρτάνοντος και τήν αποκατάσταση του δι
καίου. *Η διαπίστωση αυτή αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση για τήν 'Α
νατολική εκκλησία προκειμένου να οικοδομήσει τον μηχανισμό ενσωμά
τωσης και κυρίως λειτουργίας των ποινών εντός του εκκλησιαστικού πε
ριβάλλοντος1. Ώ ς προς αυτό συμφωνούν Ολοι, δσοι κατά καιρούς ασχολή
θηκαν μέ τό θέμα τών έπιτιμίων. Μέσα άπό τήν ομοφωνία δμως αυτή 
αναδεικνύεται παράλληλα ή βασική διαφωνία προς τις δογματικές πεποι
θήσεις της Δυτικής εκκλησίας, ή οποία θεωρεί Οτι τα έπιτίμια είναι 
«συμπλήρωσις της αφέσεως τών αμαρτιών»* σύμφωνα μέ τήν δογματική 
αυτή θεώρηση τα έπιτίμια είναι «Οροι απαραίτητοι δια τήν συγχώρησιν 
τών αμαρτιών», ή οποία δέν παρέχεται σέ κανένα ό όποιος δέν θα «παρά-
σχη ίκανοποίησιν»2. 

Ωστόσο ας επανέλθουμε στα της 'Ανατολικής εκκλησίας. "Οπως εί
παμε λοιπόν, τα έπιτίμια θεωρούνται ποινές διορθωτικές προκειμένου να 
σωφρονιστεί ό αμαρτωλός, να μετανοήσει και να επανέλθει στους κόλπους 
της 'Εκκλησίας θεραπευμένος και απαλλαγμένος άπό τα αμαρτήματα του3. 

1. Ή μετάνοια αποτελεί ένα άπό τα κύρια δόγματα της'Ανατολικής πίστης* 
γράφει χαρακτηριστικά δ ευαγγελιστής Λουκάς (15. 7* πβ. και Ματθαίος 18. 13): 
«Χαρά έσται έν τφ ούρανφ επί ένί άμαρτωλω μετανοοΰντι», και βεβαίως ή εκκλη
σιαστική παράδοση είναι διάσπαρτη άπό παρόμοιες αναφορές. Μεγάλος αριθμός τών 
κακών ανθρωπίνων πράξεων, αν δχι δλος, θεωρείται ώς αμαρτήματα πού χρήζουν 
έπιτιμίου και μετανοίας προκειμένου ό πιστός να εξαγνισθεί. 'Από τήν άποψη αυτή 
καΐ ό θάνατος ακόμη, είναι το έπιτίμιο για τήν ανυπακοή τών πρωτοπλάστων στις 
εντολές του Θεοΰ* διαβάζουμε έτσι σέ «Έξοδιαστικο» ιερομόναχων του 16ου αι.: « Ό 
Θεός ημών, δ δημιουργός καΐ ευεργέτης άπάσης της κτίσεως, δ κατασκευάσας τον 
άνθρωπον έκ σώματος αισθητού τε καΐ χοΐκοΰ καΐ νοερας και αθανάτου ψυχής, δ τι-
μήσας αυτόν αύτεξουσιότητα και τη κατ' εΙκόνα καθομοιώσει επί της γης και αξιο
πρεπή νομοθετήσας αύτφ τήν διαγωγήν, καΐ άνομήσαντι μέν θάνατον έπάγων τδ έπι-
τίμιον πρδς σωφρονισμδν αύτοΰ...» (DMITRIEVSKIJ, Opisanie 2, 547). 

2. Τδ θέμα αύτδ αναλύει πολύ κατατοπιστικά δ μητροπολίτης πρ. Νευροκοπίου 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ στην μελέτη του Έπιτίμια, άπ' δπου και τά παραθέματα. Για τδ θέμα 
της μετάνοιας και τίς δογματικές διαφορές πού έχουν ή 'Ανατολική καΙ Δυτική εκ
κλησία βλ. Α. Ο. Ι., Άπαρίθμησις, 304-311 καΐ Ιδίως 309" δ συγγραφέας τονίζει τήν 
δογματική θέση της Καθολικής εκκλησίας σύμφωνα μέ τήν δποία δ άνθρωπος πρέπει 
να υποστεί έτσι καΐ αλλιώς τά έπιτίμια (Οντάς στην ζωή) ή τδ καθαρτήριο πυρ (δταν 
πεθάνει) για νά σωθεί επειδή γεννάται αμαρτωλός. 'Αντίθετα ή 'Ανατολική εκκλη
σία επιρρίπτει τά έπιτίμια για δεδομένα αμαρτήματα πού διαπράττει δ άνθρωπος 
κατά τήν διάρκεια τοϋ βίου του (βλ. επίσης, GATOIRE, Peines). 

3. Ό Γρηγόριος Νύσσης μας έχει αφήσει για τδ θέμα της μετάνοιας έν σχέ-
σει πρδς τά έπιτίμια ένα ενδιαφέρον έργο πού παραδίδεται μέ τδν πολύ χαρακτηρι-
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Ώ ς εκ τούτου δ χρόνος επιβολής του έπιτιμίου, δηλαδή δ χρόνος κατά τδν 
όποιο δ αμαρτωλός θα διατελεί υπό το καθεστώς της επιτιμητικής διαδι
κασίας είναι πάντοτε σαφώς προσδιορισμένος ανάλογα μέ τήν σοβαρό
τητα του αμαρτήματος και πάντως έχει κάποιο πέρας ακόμα και στην πε
ρίπτωση πού ορίζεται δτι θα συγχωρεθεί άφου αποκαταστήσει τήν δια-
σαλευθείσα τάξη1. Σημασία ακόμα για τήν διάρκεια του χρόνου τιμωρίας 
έχει σύμφωνα μέ τήν διδασκαλία τών Πατέρων τής Εκκλησίας και ή στά
ση του αμαρτωλού έναντι τής αμαρτίας του, δηλαδή ή διάθεση του προς 
επανόρθωση: «όρίζειν δε μή χρόνω, άλλα τρόπω τής μετανοίας τήν θερα-
πείαν», δπως χαρακτηριστικά αναφέρει δ Μέγας Βασίλειος2. 

Μέ τήν αναφορά αυτή στον Μ. Βασίλειο μας δίνεται ή ευκαιρία να το
νίσουμε δτι ή δλη δογματική στήριξη τής 'Ανατολικής εκκλησίας, δσον 
άφορα τα έπιτίμια, Ιχει ώς αφετηρία τδ αποστολικό «αν τίνων άφήτε τάς 
αμαρτίας άφίενται αύτοΐς· άν τίνων κρατήτε κεκράτηνται»3, μέ τδ όποιο 

στικο τίτλο: Προς τους άχθομένους ταίς έπιτιμήσεσι (MlGNE, P.G. 46, 307-316)· 
έδώ τα πράγματα είναι πολύ άπλα: οί χριστιανοί πρέπει αδιαμαρτύρητα να δέχονται 
τα έπιτίμια επειδή έτσι σώζεται ή ψυχή τους. Μέ τον ?διο απλό τρόπο ό ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ποστέλνικος, στο έργο του "Ορμος Σωτήριος, 45 εκθέτει τα σχετικά μέ τα έπιτίμια: 
ή 'Ανατολική εκκλησία απλώς επίτιμα, αποκόπτει άπο τίς ακολουθίες, ακόμα και 
τους αίρετικούς για να μήν εξαπατούν καί τους φρόνιμους πιστούς: «δθεν ας στοχα-
σθη ό καθείς τήν θειότητα τοϋ κηρύγματος, ώστε οΰτε δια ένα άνθρωπον σκανδαλο-
ποιόν, και συνοδικώς καταδικασθέντα, τυραννία ούκ έξεστι, άλλα παραιτοϋ, καί άφες 
αυτόν, ίσως μετανοήση»' βλ. επίσης ΙΩ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, Περί επιτιμίας τών άμαρ-
τανόντων, MlGNE, P.G. 119, 725-728, καθώς επίσης και ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΤΛΟΣ, Θέ
ματα, 67 κ.έξ. 

1. Ή δογματική αυτή θέση της Εκκλησίας επαναλαμβάνεται αυτούσια πολλές 
φορές μέσα στον χρόνο- έτσι τον Μάιο τοϋ 1782 ό πατριάρχης Γαβριήλ Δ ' αναφέρει 
σέ γράμμα του: «έθος ίστι τη καθ' ή μας τοϋ Χρίστου μεγάλη εκκλησία τους όπωσ-
δήπως διατελοϋντας υπό ποινήν, και παιδείαν έκκλησιαστικήν, εις εαυτούς έλελυθό-
τας, καί το πταίσμα αυτών συνιδόντας, καΐ τών προτέρων επιχειρημάτων άποστρα-
φέντας καί άξίους καρπούς έπιδείξαντας μετανοίας καί μετά θερμών δακρύων προσ-
πεσόντας τω έκκλησιαστικώ έλέει συμπαθείας άξιοΰν αυτούς, καί τών έπιτιμίων τήν 
άφεσιν κατά πάντα δίκαιον λόγον, πρυτανεύεσθαι» (ΔΕΛΙΑΛΗΣ, "Οσιος Νικάνωρ, 
259-261)· πενήντα περίπου χρόνια αργότερα ('Οκτώβριος 1827) ό πατριάρχης Ά γ α -
θάγγελος ενσωματώνει σέ δικό του γράμμα: «έφ' ώ καί ψήφω... συνοδική... καί της 
περί ήμας... αγίας Συνόδου... καί τη κοινή του γένους συναινέσει τα κοινώς στερχθέν-
τα καί άποφανθέντα, έδοξε καί κανονικώς νά έπικυρώσωμεν, καί δια συνοδικού τύ
που ... παραδώσωμεν, καί τελευταϊον δια της πνευματικής μαχαίρας καί του καυ-
στηρίου τών έπιτιμίων, όπου είναι τα τελευταία τών ίατρών είς τα σωματικά πάθη 
καταφύγια, νά θεραπεύσωμεν το κακόν» (ΓΕΔΕΩΝ, Διατάξεις 1, 320)· βλ. καί σ. 406. 

2. Κανών Β' τοΰ Μ. Βασιλείου στο Ρ Α Λ Λ Η Σ - Π Ο Τ Λ Η Σ , Σύνταγμα 4, 96. 
3. ΙΩΑΝΝΗΣ κ', 21-23. 
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ό Χριστός οπλίζει τήν αυθεντία των 'Αποστόλων και μέσω αυτών την 
εξουσία τών επισκόπων (αργότερα πατριαρχών και μητροπολιτών). Έ 
χοντας ώς αφετηρία τήν ρήση αυτή, άλλα και άλλες συναφείς, οί μετέπει
τα ερμηνευτές τών αποστολικών κειμένων άλλα και οί συντάκτες τών επι
σήμων κειμένων της Εκκλησίας, θα συγκροτήσουν το δλο οικοδόμημα 
της επιτιμητικής διαδικασίας μέ κάθε λεπτομέρεια και εξονυχιστική ακρι
βολογία1. 

"Ομως ας επιχειρήσουμε νά επισημάνουμε μέσα στην διαχρονία με
ρικές χαρακτηριστικές και ενδιαφέρουσες αναφορές εν σχέσει προς τήν 
ανέλιξη τών εκκλησιαστικών ποινών. 

ηΩς τώρα έχουμε τονίσει τήν ηθική διάσταση του θεσμού τών έπιτι
μιων, δτι δηλαδή δια μέσου αυτών ή Εκκλησία προσπαθεί να επαναφέρει 
τον αμαρτωλό στις τάξεις της. "Ομως παράλληλα, δέν πρέπει να διαφύγει 
άπο τήν οπτική μας, δτι ή θέσπιση και ή χρήση τών έπιτιμίων αποβλέπει 
και σέ άλλους σκοπούς, ϊσης, αν δχι μεγαλύτερης σημασίας μέ τον αμέ
σως προκύπτοντα. Μέ άλλα λόγια πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπ' δψη μας 
δτι ή συγκρότηση κανόνων συμπεριφοράς, τρόπου ζωής, τους όποιους 
πρέπει να ακολουθούν οί πιστοί —είτε πρόκειται για ιερωμένους είτε πρό
κειται για λαϊκούς— έχει άμεση σχέση μέ τήν υπόσταση της Εκκλησίας. 
Δέν είναι δηλαδή, γι* αυτούς πού έχουν τήν μέριμνα για τήν συγκρότηση 
ενός θεσμού αμελητέα υπόθεση ό σαφής προσδιορισμός του πλαισίου ή υ
πέρβαση του οποίου επιφέρει τήν επιβολή τών εκκλησιαστικών ποινών. 

Αυτή είναι ή μία παράμετρος του θέματος. Ή άλλη έχει σχέση μέ 
τους άμεσους κινδύνους πού δοκιμάζει το σύστημα της 'Εκκλησίας κατά 
τους πρώτους ιδίως αιώνες άπο τήν έφοδο τών κάθε λογής αιρέσεων, πού 
δημιουργούν σοβαρά προβλήματα και απειλούν ορισμένες φορές να απο
σπάσουν ευρύτατα στρώματα χριστιανών. Στις περιπτώσεις αυτές ή 'Εκ
κλησία είναι αυστηρή και απόλυτη: κάνει χρήση της ποινής του αναθέμα
τος, δηλαδή της τελείας και οριστικής απομάκρυνσης και αποκοπής τών 
αιρετικών άπο το υγιές σώμα τών πιστών, θέλοντας να διαφυλάξει τήν 
ενότητα της2. 

1. Βλ. τα σχετικά στο δεύτερο κεφάλαιο. 
2. Είναι χαρακτηριστικά ώς προς το σημείο αυτό τα δσα αναφέρει ό MlLASCH, 

Δίκαιον, 651: « Ή αύστηρότης τών ώνπερ ή εκκλησία ποιείται χρήσιν μέσων έν τού
τω αποσκοπεί, έάν το συμφέρον και το γόητρον της καθόλου εκκλησίας εύρίσκωνται 
έν κινδύνω, διότι, ώς έν πάση κοινωνία, οΰτω και έν τη εκκλησιαστική, δύναται ή 
ατιμωρησία τών εγκλημάτων μελών τίνων αύτης και ή μή τήρησις της ισχύος και 
του κύρους του να παρόρμηση και άλλα μέρη αύτης προς το έγκλημα. Προσέτι δέ δύ-
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Ύπο το πρίσμα των θεωρήσεων αυτών δλες οί κωδικοποιήσεις κανό
νων συμπεριφοράς άλλα και οί κωδικοποιήσεις ζητημάτων δογματικής 
καί κανονικής φύσεως θα συνδεθούν άμεσα με την επιβολή έπιτιμίων. *Αν 
λ.χ. μελετήσουμε τους λεγόμενους «Κανόνες των 'Αγίων Αποστόλων», 
κείμενο του 380 μ.Χ·, θα διαπιστώσουμε δτι ό αφορισμός καί ή καθαίρεση 
διατρέχουν σε μεγάλο βαθμό τίς γραμμές του καί αποτελούν τήν σταθερή 
αναφορά ποινικής διαδικασίας για τους παραβάτες τών θείων εντολών πού 
προβλέπονται άπο τους συντάκτες του κειμένου αύτοΰ1. 

Παράλληλα αν μελετήσουμε τίς αποφάσεις τών οικουμενικών καί το
πικών συνόδων τής Εκκλησίας θα διαπιστώσουμε δτι ή επιτιμητική ανα
φορά είναι συχνότατη. Πολλές φορές καλύπτεται άπο τήν γενική άλλα 
σαφώς προσδιορισμένη ρήση: «έκκλησιαστικοΐς ύποκείσθω έπιτιμίοις»* 
άλλες φορές οί ποινές αναφέρονται μέ το ονομά τους καί καλύπτουν δλο το 
επιτιμητικό φάσμα: άπο τήν απλή επίπληξη ώς το ανάθεμα. 

'Ωστόσο άπο δλες αυτές τίς αποφάσεις πιστεύουμε δτι πρέπει να μνη
μονεύσουμε ιδιαίτερα δύο αποφάσεις τής Πενθέκτης Συνόδου (691 /692), 
οί όποιες μέ σαφήνεια προσδιορίζουν τήν χρήση καί τήν σημασία τών έπι
τιμίων. Συγκεκριμένα ό β' κανόνας τής Συνόδου αυτής αναφέρει μεταξύ 
τών άλλων δτι: «ει δέ τις άλώ κανόνα τινά τών είρημένων καινοτόμων ή 
άνατρέπειν έπιχειρών, υπεύθυνος έσται κατά τον τοιούτον κανόνα, ώς αυ
τός διαγορεύει, τήν έπιτιμίαν δεχόμενος, καί δι* αύτοΰ έν ώπερ πταίει 
θεραπευόμενος»' ενώ ό καταληκτήριος (ρβ') κανόνας της ίδιας Συνόδου 
προσθέτει: «Δει δέ τους έξουσίαν λύειν καί δεσμεΐν παρά Θεοΰ λαβόντας, 
σκοπεΐν τήν τής αμαρτίας ποιότητα, καί τήν του ήμαρτηκότος προς έπι-
στροφήν ετοιμότητα, καί οΰτω κατάλληλον τήν θεραπείαν προσάγειν τω 
άρρωστήματι, ίνα μή, τη άμετρία καθ' έκάτερον χρώμενος, άποσφαλείη 
προς τήν σωτηρίαν τοϋ κάμνοντος»2. 

Μέ τους δύο αυτούς κανόνες προσδιορίζεται σαφώς ή χρήση τών έπι
τιμίων πού πρέπει να είναι άμεση για τους παραβάτες τών κανόνων συγ
χρόνως δμως ή Σύνοδος συνιστά λογική χρήση τών έπιτιμίων προκειμένου 
να αποφευχθεί ή οριστική εγκατάλειψη τής 'Εκκλησίας εκ μέρους του ύπο-
στάντος τίς ποινές: «μήτε κατά κρημνών ώθήσαι τής άπογνώσεως, μήτε 

ναται οΰτω να διασαλευθη ή τάξις, έν τη εκκλησία καί να τεθη έν κινδύνω αυτός ό 
βίος αύτης, έαν μή αύτη έκέκτητο το δικαίωμα του άποβάλλειν έκ της κοινωνίας αυ
τής τα επιβλαβή στοιχεία». 

1. ΡΑΛΛΗΣ-ΠΟΤΛΗΣ, Σύνταγμα 2, 1 κ.έξ. 
2. "Ο.π., 310. 
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τον χαλινον ύπενδουναι προς τήν του βίου εκλυσίν τε και καταφρόνη-
σιν»1. 

Έκτος της Πενθέκτης και στα κείμενα άλλων συνόδων μπορούμε να 
αναζητήσουμε στοιχεία πού προσδιορίζουν επιμέρους λεπτομέρειες δσον 
άφορα τήν χρήση των έπιτιμίων. Οι κανόνες λ.χ. της τοπικής συνόδου 
στην "Αγκυρα (314) άλλα και οι κανόνες άλλων συνόδων αναφέρουν ρητά 
τήν χρονική διάρκεια των έπιτιμίων, δηλαδή τον χρόνο πού πρέπει να 
διαρκεί ή επιτιμητική δοκιμασία* αυτό βεβαίως επαφίεται στην κρίση των 
αρχιερέων. Ό μγ' κανόνας εξάλλου της τοπικής συνόδου στην Καρθαγένη 
(418/419) σαφώς αναφέρει δτι στην δικαιοδοσία τών επισκόπων ανήκει 
ή διάγνωση της φύσεως τών αμαρτημάτων και συνεπώς και ό χρόνος της 
τιμωρίας2. 

"Αν δμως αυτές είναι μερικές άπο τις επίσημες εκκλησιαστικές απο
φάσεις υπάρχουν και τα κείμενα τών Πατέρων της Εκκλησίας πού αναφέ
ρονται στο θέμα τών εκκλησιαστικών ποινών. 'Ιδιαίτερη σημασία έχουν 
μάλιστα ορισμένα πατερικά κείμενα τα όποια αποτέλεσαν τους κανόνες 
συμπεριφοράς τών πιστών καί τους κανόνες ρυθμίσεως της μοναστικής 
ζωής. Οι κανόνες λ.χ. του Μεγάλου Βασιλείου3 αναφέρονται λεπτομερώς 
στην χρήση τών έπιτιμίων ενώ μεγαλύτερη σημασία έχουν οί λεγόμενοι 
Κανόνες του αγίου 'Ιωάννου του Νηστευτοΰ4 επειδή χρησιμοποιήθηκαν 
αργότερα ως βάση ή καί αυτούσιοι για τήν σύνταξη τών έξομολογηταρίων, 
κειμένων μέ ευρεία χρήση άπο τους πνευματικούς5. 

Το κείμενο του Νηστευτή, κείμενο πιθανώς του 14ου αι., αναφέρεται 
Οχι μόνο στις ανώτερες εκκλησιαστικές ποινές άλλα καί στις κατώτερες, 
δηλαδή αυτές πού προορίζονται για τον πιστό πού οικειοθελώς εξομολο
γείται τα αμαρτήματα του στον πνευματικό του* για τον λόγο αυτό ή ση
μασία του είναι προφανής. 'Αλλά για τήν διάκριση τών ποινών θα μι
λήσουμε αργότερα. 'Εκείνο πού πρέπει να τονίσουμε τώρα είναι ή σαφής 
καί προκαθορισμένη σχέση τών έπιτιμίων προς τήν εν γένει χριστιανική 
ζωή καί ή διαμόρφωση ενός ήθικου-δογματικοΰ κώδικα αναφοράς ό όποιος 
ενισχύεται ακριβώς άπο τήν παρουσία τών έπιτιμίων τα όποια προβάλ
λουν απειλητικά εναντίον δσων παραβαίνουν τον χριστιανικό ηθικό κώδι-

1. "Ο,π., 549. 
2. "Ο.η., 3, 20-69 καί 407: «ώστε τοις μετανοοΰσι, κατά τών αμαρτημάτων 

διαφοράν, τη τών επισκόπων κρίσει τάς μετανοίας έν καιρώ ψηφίζεσθαι». 
3. "Ο.π., 4, 88-294. 
4. "Ο.π., 4, 432-445. 
5. Βλ. πρόχειρα ΤΡΩΙΑΝΟΣ, Πηγές, 91. 
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κα. Το πλαίσιο πού δημιουργείται κατ' αυτόν τον τρόπο εμφανίζεται ήδη 
άπο τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες και ενισχύεται μέ το κύρος τών 
αποφάσεων τών συνόδων άλλα και τών κανόνων τών Πατέρων της Εκκλη
σίας πού μέ τις ερμηνείες τους και τήν συγκρότηση συλλογών κανονιστι
κού περιεχομένου διευρύνουν έτι περαιτέρω τον θεσμό. 

"Εκτοτε τα έπιτίμια θα γνωρίσουν αυξανόμενη επίδοση καθώς θα εν
σωματωθούν σέ συλλογές κανονικού δικαίου, σέ νομοκάνονες, σέ ερμη
νείες κανόνων και θα χρησιμοποιηθούν και για περιπτώσεις πού δέν εν
τάσσονται αυστηρά στα περιορισμένα δρια του εκκλησιαστικού δικαίου. 
Στην εξέλιξη αύτη συνέτεινε ασφαλώς ή εμπλοκή της Εκκλησίας στην επί
λυση διαφορών ιδιωτικού δικαίου. Στις περιπτώσεις αυτές θα χρησιμο
ποιηθούν τα έπιτίμια προκειμένου να κατασφαλίσουν πατριαρχικές αποφά
σεις επιλύσεως διαφορών, πράγμα πού είχε αρχίσει να εμφανίζεται κατά 
τα τέλη της βυζαντινής εποχής1. 

Μέ βάση λοιπόν τις παραπάνω επισημάνσεις ή σημασία τών έπιτιμίων 
είναι προφανής και ή ενσωμάτωση τους στο σώμα τών δογματικών κειμέ
νων και πρακτικών κανόνων συνεχώς επεκτείνεται. Το πράγμα ωστόσο 
γίνεται πλέον εμφανές και άποκτα μεγάλες διαστάσεις κατά τους μετά 
τήν "Αλωση χρόνους. Ή επιβολή και κυρίως ή απειλή επιβολής έπιτιμίων 
καθίσταται κοινός τόπος καί μέ τήν μορφή κυρίως του αφορισμού εμφανί
ζεται σέ κάθε πεδίο της κοινωνικής ζωής τών χριστιανών της Τουρκοκρα
τίας. 

Το φαινόμενο βεβαίως αυτό έχει σχέση μέ τήν νέα πολιτική πραγμα
τικότητα πού δημιούργησε ή Κατάκτηση καί κατ' άκολουθίαν μέ τον νέο, 
πολυσήμαντο ρόλο πού καλείται να διαδραματίσει ή 'Εκκλησία2. Ό πολυ-

1. 'Αναφέρουμε ενδεικτικά τα προεισαγωγικά μιας απόφασης τοϋ οικουμενι
κού πατριάρχη 'Ιερεμία Γ', 6 όποιος το 1724 σημειώνει για τον χαρακτήρα καί τήν 
σημασία τών έπιτιμίων: «δσοι άθετοϋσι καί παραβαίνουσι τα πατροπαράδοτα δόγμα
τα της ανατολικής του Χρίστου εκκλησίας... ol τοιούτοι δχι μόνον μακρύνουν καί χω
ρίζονται άπο τήν χάριν του Χρίστου... καί γίνονται υίοΐ του σκότους καί υπεύθυνοι 
της μελλούσης αιωνίου κολάσεως, άλλα καί έν τω παρόντι βίω λαμβάνουσι τήν μεγί-
στην καί χαλεπωτάτην παιδείαν παρά της εκκλησίας καί κόπτονται μέν άπο της εκ
κλησιαστικής ολομελείας, ώς μέρη σαπρά καί ακάθαρτα, καί διώκονται άπο τήν συν-
αναστροφήν τών λοιπών ευσεβών ώς πρόβατα ψωριώντα, παιδεύονται δέ καί μέ αλ
λάς σκληράς παιδείας προς σωφρονισμον καί υπόδειγμα τών πολλών, δια νά μή γί-
νωνται καί είς τους λοιπούς ορθοδόξους πρόσκομμα καί κακόν άπωλείας παράδειγμα» 
( Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Τ Λ Ο Σ - Κ Β Ρ Α Μ Ε Τ Σ , ΆνάΑεχτα 2, 385-389). 

2. Ή σχετική βιβλιογραφία για το θέμα αυτό είναι μεγάλη· παραπέμπω ωσ
τόσο ενδεικτικά στα δσα γράφει ό Νικόλαος Πανταζόπουλος: «'Αρχικώς ή δικαιοδο-

5 
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διάστατος ρόλος του Οικουμενικού Πατριαρχείου και ή δικαιική επέκταση 
της Εκκλησίας και στην περιοχή του αστικού δικαίου1 ενισχύουν τήν θέ
ση και τήν σημασία των έπιτιμίων τα όποια καλούνται να επενεργήσουν 
ως προληπτικές άλλα καί κατασταλτικές ποινικές μορφές. 

Ή διάδοση των έξομολογηταρίων άλλα καί των νομοκανονικών συλ
λογών —εργαλείων στα χέρια των εκκλησιαστικών παραγόντων— συνο
δεύεται απαραιτήτως άπο τήν απειλή τών έπιτιμίων. Ή επίκληση της 
άρας, του αφορισμού καί του αναθέματος φαίνεται ακόμη βτι αποτελεί 
καθημερινή πρακτική καί ή αναφορά σ' αυτά παρουσιάζεται συνεχής καί 
αδιάλειπτη. Χιλιάδες πατριαρχικές πράξεις θα κατασφαλισθοΰν μέ τήν 
απειλή του αφορισμού. Αναρίθμητες υποθέσεις σέ κάθε διοικητική περι
φέρεια του πατριαρχείου θα χρησιμοποιήσουν τα έπιτίμια ως δικονομικό 
μέσο ή ως κατασταλτική απειλή. Άλλα γι' αυτά θα γίνει αναλυτική ανα
φορά στά κεφάλαια της μελέτης αύτης. Αυτό πού πρέπει να κρατήσου
με ως πρωταρχικό στοιχείο είναι ή γενικευμένη χρήση τών έπιτιμίων καί 
ιδιαιτέρως του αφορισμού κατά τήν διάρκεια της Τουρκοκρατίας, χρήση 
πού θά επεκταθεί χρονικά καί στις πρώτες δεκαετίες μετά τήν ίδρυση του 
ελληνικού κράτους. 

Μέ τήν συγκρότηση του ελλαδικού βασιλείου καί τήν εισαγωγή νέων 
μορφών ευρωπαϊκού δικαίου άλλα βεβαίως καί ύπο τήν πίεση νέων 
συνθηκών κοινωνικής ζωής οι εκκλησιαστικές ποινές θά περιοριστούν. Ή 
βούληση της πολιτικής έξουοίας αποτελεί βασική προϋπόθεση για τήν 
επιβολή αφορισμού άφοΰ ή απόφαση του Υπουργείου Θρησκευμάτων καί 
Εθνικής Παιδείας είναι απαραίτητη για τήν επιβολή προσωπικού (επώ
νυμου) αφορισμού. "Ετσι το εκκλησιαστικό ποινικό δίκαιο τείνει νά περι
οριστεί πια μεταξύ τών μελών του εκκλησιαστικού σώματος. Παράλληλα 

σία της Εκκλησίας περιωρίζετο εις τήν έπίλυσιν τών προς τήν θρησκείαν σχετιζομέ
νων προσωπικών διάφορων τών χριστιανών (γάμοι, διαζύγια, κληρονομίαι). Βαθμη
δόν 6μως ή εξουσία αΰτη έπεξετάθη κατά 'τεκμήριον αρμοδιότητος' έφ' ολοκλήρου 
του πλάτους του δικαίου, αντιτιθεμένη προς τήν δικαιοδοσίαν τόσον του τουρκικού 
δσον καί του λαϊκού δικαίου» (ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΤΛΟΣ, 'Επιδράσεις, 5· βλ. επίσης ΤΟΐ 
ΙΔΙΟΤ, Αίμος, 137-235 καί Ιδίως 169, 171). 

1. Για τα θέματα αυτά βλ. τήν παραπομπή της σελίδας 73. "Ας προσθέσου
με ακόμα δτι καί για τους χριστιανούς είναι τα έπιτίμια μια διέξοδος όπως πολύ 
ωραία τήν περιγράφει ό σαμιώτης διακοΔημήτρης το 1812 δταν καταφεύγει στο αί
τημα αφορισμού: «δέν έκαμα κανένα κίνημα έξωτερίκόν, νά παιδεύσουν τινά χριστια-
vòv καί να εκδικηθούν χριστιανοί, μέ μόνη ύποψίαν, άλλ* ώς χριστιανός... προσέδρα-
μον εις τήν έκκλησίαν καί έξητήσαντο το παρόν φρικτον έπιτίμιον» (Ι. Μ. Σάμου, φ. 
27, έγγρ. 31, ανέκδοτο: πληροφορία Μ. Βουρλιώτη). 
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βεβαίως κάποια μορφή απονομής δικαιοσύνης δια των έπιτιμίων συνεχί
ζει να επιβιώνει και ιδιαίτερα στις υπό οθωμανική διοίκηση περιοχές δπου 
βέβαια διατηρείται και ή εξουσία του Οικουμενικού Πατριαρχείου. 

Τελικά t a έπιτίμια θα περιοριστούν και θα επιζήσουν στο Εκκλη
σιαστικό Ποινικό Δίκαιο πού διέπει τις σχέσεις των μελών της Εκκλη
σίας, δηλαδή θα αποτελέσουν τις ποινές πού επιβάλλονται οσάκις ιερωμέ
νοι παραβαίνουν τους κανόνες της Εκκλησίας ενώ σπανιότατη και στην 
ουσία χωρίς πρακτική σημασία είναι ή επιβολή εκκλησιαστικών ποινών 
σε λαϊκούς. 

'Αντικείμενο της μελέτης αύτης είναι ό αφορισμός. "Ομως σ' αυτό το ει
σαγωγικό κεφάλαιο είναι αναγκαίο να προσδιορίσουμε μερικά βασικά χα
ρακτηριστικά τών έπιτιμίων και κυρίως να προσδιορίσουμε το περιεχό
μενο βασικών Ορων προκειμένου να αποσαφηνιστούν εξαρχής βασικές έν
νοιες πού θα χρησιμοποιηθούν εφεξής. 

Τα έπιτίμια λοιπόν μπορούμε να τα κατατάξουμε σέ δύο κατηγορίες. 
Ή πρώτη έχει σχέση μέ το μυστήριο της εξομολόγησης, δηλαδή προϋπο
θέτει τήν εκ τών προτέρων μετάνοια του χριστιανού, για δ,τι κακό έχει 
διαπράξει. "Ετσι ό χριστιανός σύμφωνα μέ τήν εκκλησιαστική αυτή πρα
κτική προσέρχεται ενώπιον του πνευματικού του, εξομολογείται τις α
μαρτίες του και λαμβάνει τήν άφεση τών αμαρτιών του. Μπορούμε λοιπόν 
νά εντοπίσουμε στην δλη διαδικασία τήν θετική στάση του χριστιανού ό 
όποιος δέν εξαναγκάζεται, τουλάχιστον μέ άμεσο τρόπο, άπο κανέναν: 
προσέρχεται οικειοθελώς στο μυστήριο. 

Μέ τήν κατηγορία αυτή τών έπιτιμίων έχουν σχέση οι υπηρεσίες πού 
προσφέρει ειδική κατηγορία ιερωμένων, οι πνευματικοί ή έξομολόγοι, οι 
όποιοι θα ακούσουν τις αμαρτίες τών έξομολογουμένων και αναλόγως του 
αμαρτήματος θα θέσουν τον «κανόνα»' δηλαδή θα προσδιορίσουν επακρι
βώς το είδος του έπιτιμίου, τον χρόνο της δοκιμασίας και δ,τι άλλο απαι
τείται προκειμένου να λάβει ό αμαρτωλός τήν συγχώρηση. Συναφείς προς 
αυτό το είδος είναι και οι μοναστικοί «κανόνες» πού επιβάλλονται άπό 
τους ηγουμένους τών μοναστηριών στους άμαρτήσαντες μοναχούς προ
κειμένου οί τελευταίοι να άποπλύνουν τα αμαρτήματα τους. 

Μέ βάση τις προϋποθέσεις και παρατηρήσεις αυτές γίνεται φανερό 
δτι ή κατηγορία αυτή δέν είναι δυνατόν να περιλαμβάνει σοβαρά αμαρτή
ματα και ως εκ τούτου και οί επιβαλλόμενες ποινές δέν είναι βαρείες· άλ
λωστε οί πνευματικοί δέν επιβάλλουν, συνήθως, αυστηρά θα λέγαμε έπι
τίμια, δπως είναι ή αργία ή ό αφορισμός πολύ δέ περισσότερο το ανάθεμα, 
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τα όποια κατά κανόνα επιβάλλονται άπο τους επισκόπους (πατριάρχες-
μητροπολίτες). Οί ποινές λοιπόν πού έχουν στην διάθεση τους οί πνευμα
τικοί είναι αντίστοιχες προς τα αμαρτήματα πού καλούνται να θεραπεύ
σουν, δηλαδή είναι οί νηστείες, οί ξηροφαγίες, οί γονυκλισίες, οί συνεχείς 
προσευχές, οί δωρεές σέ φτωχούς, οί αποδημίες στους αγίους τόπους, ή 
αποχή άπο τήν θεία κοινωνία για ορισμένο χρόνο και άλλες συναφείς δοκι
μασίες1. 

Οί εκκλησιαστικοί Πατέρες μέ λεπτομέρεια καθόρισαν τις αντιστοι
χίες αμαρτημάτων — έπιτιμίων του είδους αύτοΰ και διαμόρφωσαν το 
«ποινικό» πλαίσιο πού εφαρμόστηκε στους κόλπους της 'Ανατολικής εκ
κλησίας. Οί συλλογές των κανόνων αυτών άλλα και το είδος τών ερωτή
σεων πού πρέπει να υποβάλει στον έξομολογούμενο ό πνευματικός προκει
μένου να αποσπάσει τήν συνολική ομολογία τών αμαρτημάτων αποτέλε
σαν τα περίφημα «έξομολογητάρια», τα όποια μέ χειρόγραφη αρχικά μορ
φή, κυκλοφορούσαν κατά τήν διάρκεια της Τουρκοκρατίας. Βάση βεβαίως 
για τήν συγκρότηση τους αποτελούσαν οί κανόνες τών συνόδων και οί πα-
τερικοί κανόνες και κυρίως εκείνοι του αγίου 'Ιωάννου του Νηστευτη2, 
άπο τους οποίους ό πνευματικός είχε τήν ευχέρεια να επιλέξει τα καταλ
ληλότερα κατά τήν περίσταση. 

Οί κανόνες του Νηστευτη, πρέπει να τονίσουμε δτι ασχολούνται πε
ρισσότερο μέ τα καθημερινά και ελαφρότερα αμαρτήματα του χριστιανού 
και ως εκ τούτου οί ποινές πού προβλέπουν είναι επιεικείς: συνήθως εί
ναι αυτές πού επιβάλλουν οί πνευματικοί. Πάντως ανάλογα μέ τήν βαρύ
τητα του αμαρτήματος επιμηκύνεται ό χρόνος δοκιμασίας, ό όποιος μπο
ρεί να αρχίζει άπο λίγες ήμερες και να φθάνει σέ χρόνια ολόκληρα. 

Ανάλογη σπουδαιότητα και εκτεταμένη χρήση εξάλλου, απέκτησε το 
γνωστό Πηδάλιο του 'Αγαπίου μονάχου και Νικόδημου 'Αγιορείτη, το ό
ποιο πρώτη φορά εκδόθηκε το 1800 και γνώρισε έκτοτε αλλεπάλληλες έκ-

1. Ή θέση του πνευματικού είναι σημαντική στο σύστημα της Εκκλησίας 
επειδή έρχεται καθημερινά σέ επαφή μέ τους πιστούς καΐ μπορεί σέ πρώτο επίπεδο 
να επιλύσει μερικά άπο τά προβλήματα τους* πάντως ή θέση του δέν είναι τόσο ύπερ-
τονισμένη Οπως μας τήν παρουσιάζει σέ γράμμα του è πατριάρχης Γαβριήλ Γ' της 1 
'Απριλίου του 1705: «επειδή και ό μέν πνευματικός πατήρ έχει παρά Θεοΰ έξουσίαν 
να δένη και να λύνη έπΙ της γης ανθρώπων όμοιοπαθων αμαρτήματα, τό όποιον είναι 
ϊδιον έργον της εξουσίας μέν του παντοδυνάμου καΐ δημιουργού τών απάντων Θεοϋ, 
καΐ δώρον μεγαλώτατον καΐ άπερινόητον δι' αρχιερατικού εντάλματος άνδράσι πνευ
ματικούς, έμπείροις τε καΐ πεπαιδευμένοις είς τά τοιαύτα, άλλα δή και έναρέτοις έμ-
πεπιστευμένον» (ΓΕΔΕΩΝ, Διατάξεις 1, 125-132). 

2, Βλ. έδώ τή σημ. της σελ. 64. 
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δόσεις πού συνεχίζονται ακόμη και στις μέρες μας. Ή συλλογή αυτή άπο 
τήν οπτική πού μας ενδιαφέρει εδώ, αποσκοπεί στο να εφοδιάσει μέ Ινα 
εργαλείο τους ιερωμένους, και ιδιαιτέρως τους πνευματικούς, προκειμέ
νου να γνωρίζουν το περιεχόμενο τών κανόνων της Εκκλησίας και αναλό
γως να ενεργούν έναντι τών χριστιανών πού άμαρτάνουν. Φυσικά εδώ ή 
βαρύτητα τών έπιτιμίων είναι μεγάλη και ό ρόλος τους πρωταρχικός. "Αλ
λωστε αυτό καταφαίνεται και άπο τα προλογικά του βιβλίου δπου μεταξύ 
τών άλλων τονίζεται δτι: «πρέπει να ήξεύρη τινάς, δτι δσοι κανόνες δέν 
περιέχουσι φανερώς το έπιτίμιον εκείνων όπου τους παραβαίνουσιν, αυ
τοί, κατά το σιωπώμενον, δίδουσιν άδειαν εις τον κατά τόπον αρχιερέα, 
νά δώση εις αυτούς άπαθώς το πρέπον και άρμόδιον, όπου ήθελε γνωρίσει, 
ως λέγει ό Βάλσαμων εν τη ερμηνεία του με' της Ç Συνόδου: «δρα τα έπι-
τίμια του Νηστευτου μετά τους κανόνας αύτου, τα μή εν τοις άλλοις κα-
νόσιν αναφερόμενα»1. 

Με τήν κατηγορία αυτή τών έπιτιμίων πρέπει νά συνδέσουμε, Ιστω 
και μέ τρόπο χαλαρό, τήν μετάνοια και τήν προσπάθεια συγχώρησης τών 
αμαρτημάτων μέσω διαφόρων πράξεων κοινωνικής αλληλεγγύης. Αύτο 
εκδηλώνεται μέ διαφόρους τρόπους: εϊτε απευθείας εκ μέρους του ενδια
φερομένου, δταν προσφέρει δωρεές προς ιδρύματα κοινωνικής εύποιίας ή 
και προς μεμονωμένα αναξιοπαθούντα άτομα, εϊτε και εκ μέρους τών συγ
γενών νεκρού χριστιανού προς ανάπαυση της ψυχής του. Χαρακτηριστική 
προς τήν κατεύθυνση αυτή εϊταν ή περίπτωση προσφοράς χρημάτων γιά 
τήν εξαγορά σκλάβων χριστιανών εκ μέρους άλλων χριστιανών πού μέ 
τον τρόπο αύτο επιζητούν τήν συγχώρεση διαφόρων αμαρτημάτων τους. 
Στην διαδικασία αυτή έρχονται νά ακουμπήσουν και τα συγχωροχάρτια 
μέ τα όποια δ χριστιανός μπορούσε νά επιτύχει τήν άφεση τών αμαρτη
μάτων του έναντι ορισμένου τιμήματος2. 

Ή άλλη κατηγορία έπιτιμίων είναι θά λέγαμε ή αυστηρότερη κατη
γορία και δέν έχει καμιά σχέση μέ τήν οικειοθελή εξομολόγηση του χρι
στιανού και τήν ειλικρινή μετάνοια του. Ή μετάνοια εδώ επιδιώκεται 
δ»ά τών έπιτιμίων τα όποια απειλεί δτι θά επιβάλει ή Εκκλησία στον 
χριστιανό πού δέν μετανοεί δηλαδή δέν επανορθώνει το άδικο ή δέν συμ
μορφώνεται προς τΙς εντολές της εκκλησιαστικής ή καί της πολιτικής 

1. ΑΓΑΠΙΟΣ-ΝίΚΟΔΗΜΟΣ, Πηδάλιον, λ θ \ 
2. Γιά το θέμα αύτο βλ. ΗΛΙΟΥ, Συγχωροχάρτια' στην ίδια μελέτη παρατίθεν

ται καί τα σχετικά μέ τήν μετάνοια" γιά το θέμα αύτο βλ. επίσης: ΡΑΛΛΗΣ, Μετά
νοια- ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ, Ποινές· JUGIE, Theologia 3, 330-389. 
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ενίοτε εξουσίας. Στην κατηγορία αύτη ανήκουν τα έπιτίμια της αργίας, 
του αφορισμού, της καθαίρεσης, του αφορισμού καΐ της καθαίρεσης ταυ
τοχρόνως σέ μερικές βαριές περιπτώσεις αμαρτημάτων κληρικών, και 
τέλος του αναθέματος. 

Ή κατηγορία αύτη έχει, θα λέγαμε, έστω και έμμεσα χροιά ποινική 
άφοΰ συνδέεται με μια διαπιστωμένη παράβαση εκ μέρους κάποιου χρι
στιανού, ή οποία απαιτεί, σύμφωνα μέ το δίκαιο, τήν επιβολή ποινής προ
κειμένου ό άδικων να επανορθώσει ή να τιμωρηθεί για τήν αξιόποινη πρά
ξη του. 

Βεβαίως ή διαφορά προς το ποινικό δίκαιο είναι δτι εδώ ή μετάνοια 
και ή επανόρθωση αναγνωρίζονται και επέρχεται ή άρση της ποινής. ΟΙ 
βασικές ηθικές και δογματικές αρχές τής 'Ανατολικής εκκλησίας, πού 
αποβλέπουν στην επιστροφή του αμαρτωλού στην κοινωνία τών πιστών 
έστω και μέσω τής επιβολής έπιτιμίων, δέν αναιρούνται. Εξαίρεση απο
τελεί ή περίπτωση του αναθέματος* άλλα αυτό επιβάλλεται σπανίως και 
για περιπτώσεις αιρετικής διδασκαλίας, δηλαδή επιβάλλεται ουσιαστικά 
σέ πρόσωπα πού έχουν εγκαταλείψει τις βασικές αρχές τής χριστιανικής 
διδασκαλίας καΐ ουσιαστικά βρίσκονται ήδη έκτος τής Εκκλησίας. 
Επομένως ή παραμονή τους μεταξύ του χριστιανικού κόσμου μπορεί να 
δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στο δλο σύστημα τής Εκκλησίας κα
θώς μπορεί να επηρεαστούν και άλλοι χριστιανοί. Συνεπώς απαιτείται ή 
οριστική και αμετάκλητη απομάκρυνση τους. 

"Ολες οι άλλες ποινές τής κατηγορίας αυτής, μηδέ εξαιρουμένης και 
αυτής τής καθαιρέσεως, πού αποτελεί τήν βαρύτερη τιμωρία για τους ιε
ρωμένους, εϊναι ανακλητές. Πολλές είναι οι περιπτώσεις μητροπολιτών 
πού καθαιρέθηκαν άλλα αργότερα εκλέχτηκαν ώς μητροπολίτες άλλης εκ
κλησιαστικής περιφέρειας ή χρησιμοποιήθηκαν σέ άλλες υπηρεσίες τής 
Εκκλησίας. 

Τά έπιτίμια τής κατηγορίας αυτής, δπως έγινε ήδη κατανοητό, άπο 
τήν περίπτωση του αναθέματος, προβλέπονται για σοβαρά αδικήματα 
πού διαπράττονται άπο ιερωμένους ή λαϊκούς. Ώ ς έκ τούτου δέν είναι δυ
νατόν να επιβληθούν άπο κληρικούς τών κατωτέρων βαθμίδων άλλα μόνον 
άπο τους μητροπολίτες καί τους πατριάρχες. Στην περίπτωση φυσικά του 
αναθέματος αν δέν είναι απόφαση πατριαρχική απαιτείται τουλάχιστον 
συνοδική απόφαση. 

Για τήν επιβολή τών έπιτιμίων τής κατηγορίας αυτής, δέν απαιτείται 
ομολογία έκ μέρους του άδικοΰντος. Τά έπιτίμια αυτά μπορούν να επι
βληθούν δταν οι εκκλησιαστικές αρχές πεισθούν για τήν βασιμότητα τών 
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δσων υποστηρίζουν οί αδικούμενοι χριστιανοί. 'Οπωσδήποτε και στις πε
ριπτώσεις αυτές κάποια εχέγγυα απαιτούνται* αποδείξεις τις όποιες εϊτε 
προσκομίζει ό ενδιαφερόμενος εΐτε προσάγουν οί μαρτυρίες τρίτων είτε, 
καθώς φαίνεται άπό ορισμένες περιπτώσεις,1 τα εξασφαλίζει το κύρος 
και ή θέση του ενάγοντος* ωστόσο διέξοδος για τον κατηγορούμενο είναι 
πάντα ανοιχτή: ή επανόρθωση αίρει τήν ποινή' γεγονός πάντως παραμέ
νει δτι για να επιβληθεί έπιτίμιο της κατηγορίας αυτής είναι απαραίτητη 
ή εφαρμογή μιας τυπικής διαδικασίας. 

Παράλληλα δμως και στην περίπτωση επιβολής άδικου έπιτιμίου, ό 
τιμωρούμενος πρέπει να συμμορφωθεί προς τις υποδείξεις των ανωτέρων 
εκκλησιαστικών άρχων και συγχρόνως να καταφύγει στις ενέργειες εκεί
νες, πού προβλέπονται άλλωστε άπό τους κανόνες, μέσω των οποίων είναι 
δυνατόν να αποδείξει τήν αθωότητα του. 

Ό π ω ς έχουμε αναφέρει τα έπιτίμια έχουν σαφώς θεραπευτικό χαρα
κτήρα και πολλές φορές μάλιστα ή προληπτική ενέργεια τους είναι περισ
σότερο εμφανής άπό τήν κατασταλτική. Ώ ς έκ τούτου ή έπισειόμενη α
πειλή επιβολής έπιτιμίου τις περισσότερες φορές μένει απλώς στο επίπε
δο της απειλής επειδή ό απειλούμενος συμμορφώνεται προς τις υποδεί
ξεις της 'Εκκλησίας. Κατά τούτο ή σημασία τών έπιτιμίων είναι μεγάλη 
άφου κατορθώνουν να επιδράσουν τόσο καίρια και να αποτρέψουν δυσάρε
στες για τήν Εκκλησία και για τους πιστούς καταστάσεις. Τοΰτο βεβαίως 
σημαίνει αντιστρόφως και τήν «δεκτικότητα» τών έπιτιμίων έκ μέρους 
τών π ι σ τ ώ ν σημαίνει και τήν επίδραση πού άσκεΐ στις συνειδήσεις τους 
ή χριστιανική ηθική και ουσιαστικά ό φόβος του έπιτιμίου, ενώπιον του 
οποίου αναγκάζονται να πειθαρχήσουν στις εντολές τών εκκλησιαστικών 
προϊσταμένων. 

"Ετσι θα μπορούσε νά υποστηρίξει μέ ευκολία καί πειστικότητα ό με
λετητής τών θεμάτων αυτών, δτι τις περισσότερες φορές ή «επιτυχία» 
τών έπιτιμίων είναι δεδομένη και σχεδόν καθολική άφου επιτυγχάνουν 
τον σκοπό τους μόνον μέ τήν επίκληση τών αποτρόπαιων αποτελεσμάτων 
τους* ή εξαναγκάζουν τους ήδη άμαρτήσαντες σέ μετάνοια καί επανόρθω
ση της αδικίας οπότε καί πάλι επέρχεται ή ικανοποίηση του δικαίου τόσο 
στο εκκλησιαστικό άλλα καί στο κοινωνικό επίπεδο. 

Στην δεύτερη περίπτωση, δηλαδή δταν ό άδικων πιεζόμενος άπό τό 
έπιτίμιο υποχωρήσει, απαιτείται ορισμένη διαδικασία για τήν άρση του 
επιβληθέντος έπιτιμίου. Μάλιστα στην περίπτωση του αφορισμού είναι 

1. ΤΡΩΙΑΝΟΣ, Δικονομία· TOT ΙΔΙΟΥ, Διαδικασία. 
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έπακριβέστερα προσδιορισμένος ό τρόπος άρσεως του επιτιμίου άπο εκεί
νον της επιβολής του. Το έπιτίμιο πρέπει να άρθεΐ άπο εκείνον τον εκκλη
σιαστικό προϊστάμενο πού τό είχε επιβάλει ή βεβαίως άπό τον πατριάρχη 
και τήν σύνοδο. Θα ακολουθήσει έπειτα ή κοινοποίηση της άρσης μέ επί
σημο εκκλησιαστικό γράμμα προς τους κατοίκους της επαρχίας του χρι
στιανού ώστε ό προ ολίγου αφορισμένος να παύσει να υφίσταται τα βαρεία 
επακόλουθα της ποινής. Μέ τόν τρόπο αυτόν θα επέλθει ή αποκατάσταση 
της ισορροπίας στο κοινωνικό πλαίσιο τό όποιο οπωσδήποτε διαταράσσε
ται και άπό τις παράνομες ενέργειες του άδικουντος άλλα βεβαίως καί άπό 
τήν επιβολή του επιτιμίου πού δημιουργεί εντάσεις καί δυσαρέσκειες. 

Τα έπιτίμια της κατηγορίας αυτής θα ακολουθήσουν τήν γενικότερη 
φορά τών πραγμάτων, δηλαδή τήν συμπόρευσή τους μέ τήν εξέλιξη της 
κοινωνίας της Τουρκοκρατίας μέρος της οποίας αποτελούν. Θα γνωρίσουν 
δηλαδή μεγάλη διάδοση άλλα καί αυξημένο κύρος κατά τους πρώτους με
τά τήν "Αλωση αιώνες Οταν θα κληθούν να υπηρετήσουν τις νέες ανάγκες 
της εκκλησιαστικής καί πολιτικής εξουσίας. Μέ τα έπιτίμια «εξοπλισμέ
νη» ή εκκλησιαστική εξουσία θα μπορέσει να ανταποκριθεί στα νέα δι-
καιικά καθήκοντα της. Μέσα σ' αυτήν τήν προοπτική τα έπιτίμια καί μά
λιστα τα έπιτίμια τής δεύτερης κατηγορίας, θα ξεπεράσουν τό καθαρά δογ
ματικό καί ηθικό πλαίσιο τής χριστιανικής λατρείας καί θα εφαρμοστούν 
σέ περιπτώσεις πού σήμερα αποτελούν δικαιοδοσία του ποινικού δικαίου. 
Βεβαίως δεν εΐταν δυνατόν να συμβεί διαφορετικά άφου τό εκκλησιαστικό 
δίκαιο μέ τήν διεύρυνση πού άποκτα τείνει να υποκαταστήσει καί εν πολ
λοίς υποκαθιστά τό δημόσιο θα λέγαμε δίκαιο μέσα στα δρια καί τις δυνα
τότητες πού του παρέχει ή οθωμανική πραγματικότητα. 

"Αλλες βέβαια είναι οι συνθήκες μέ τήν ίδρυση του ελληνικού κράτους· 
ωστόσο καί τόν 19ο αι. ακολουθείται ή επιβολή τών έπιτιμίων. Οι βάσεις 
δμως για τήν εφαρμογή του κρατικού δικαίου έχουν τεθεί' σιγά-σιγά ή 
σημασία καί εφαρμογή τών έπιτιμίων μειώνεται1 ώστε σήμερα να απο
τελούν καί πάλι μέρος του στενά εννοουμένου εκκλησιαστικού δικαίου καί 
να έπιβάλονται σπανιότατα. 

Άπό Ολο αυτό τό πλέγμα τών έπιτιμίων τής πρώτης καί δεύτερης κατη
γορίας πού προσπαθήσαμε να περιγράψουμε μέ συνοπτικό τρόπο στις σε-

1. Γεγονός αναμφισβήτητο καί εύλογο πάντως είναι δτι στις περιοχές πού πα
ραμένουν έκτος τών ορίων του νεοσύστατου βασιλείου οί ποινές αυτές θα εξακολου
θήσουν να εφαρμόζονται μέ μεγαλύτερη συχνότητα. 
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λίδες αυτές, επιλέξαμε να μελετήσουμε την ποινή του αφορισμού1. Θά 
επιχειρήσουμε λοιπόν εν συνεχεία να καταδείξουμε τους λόγους για τους 
οποίους ή μελέτη του αφορισμού μπορεί να αυτονομηθεί άπο τήν γενικό
τερη περί έπιτιμίων θεώρηση και να αποτελέσει ειδικό θέμα αναφοράς και 
συγκεκριμένης έρευνας. Παράλληλα θα προσπαθήσουμε να δώσουμε και 
ορισμένα χαρακτηριστικά πού αφορούν τήν ορολογία και τήν σημασία των 
βρων πού εμπλέκονται στην δλη διαπλοκή των πραγμάτων. 

"Αν ακολουθήσουμε τήν διαδρομή της λέξης άφορίζω-άφορισμος 
μέσα στην διαχρονία θα παρατηρήσουμε δτι αυτή κάνει τήν εμφάνιση της 
ήδη στο αρχαίο λεξιλόγιο μέ τήν σημασία του προσδιορίζω, επισημαίνω, 
οροθετώ άλλα και τήν σημασία του αποχωρίζω, απομακρύνω, εξορίζω2. 
Ή λέξη άπο τήν αρχαία γλώσσα θα περάσει στην γλώσσα της Παλαιάς 
και της Καινής Διαθήκης κυρίως μέ τήν σημασία του αποκόπτω και απο
χωρίζω- έντονη είναι και ή παρουσία της στα κείμενα της μεσαιωνικής 

1. Ή βιβλιογραφία για τον αφορισμό περιλαμβάνει αυτοτελείς μελέτες πού 
αναφέρονται εϊτε στο έπιτίμιο καθ' εαυτό είτε πραγματεύονται κάποιο μεμονωμένο 
επεισόδιο αφορισμού και ώς έκ τούτου έχουν άμεση σχέση μέ το θέμα μας: ΚΑΝΔΑ-
ΚΙΤΗΣ, Άφορεσμός· ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ, 'Απόκριση· ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, 'Υπόμνημα (έξ α
φορμής τοϋ μελετήματος αύτοΰ 6 ΙΩΑΚΕΙΜ ΦΟΡΟΠΟΓΛΟΣ δημοσιεύει διάφορα έγ
γραφα μέ τον τίτλο: 'Ανάλεκτα, για να διαλευκάνει ορισμένα ζητήματα· πάντως με
ρικά άπο τα έγγραφα πού εκδίδει δεν έχουν σχέση μέ τον αφορισμό)* ΖΩΜΠΟΛΙΔΗΣ, 
'Αφορισμός· ΔϊΟΒΟΤΝΙΩΤΗΣ, 'Αφορισμός· ΖΑΧΟΣ, 'Αφορισμός-'Ανάθεμα· ΚΑΝ-
ΔΗΛΩΡΟΣ, Άρματωλοί· ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ, Άφορεσμός· ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΣ, 'Α
φορισμός· ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ, Ένέργειαι· Τ Σ Ι Τ Σ Α Σ , 'Αφορισμοί- ΓΕΡΟΤΚΗ, Φόβος· 
ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗΣ, 'Υψηλάντης· ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ, ΚοντομΙχαλος- ΜΠΑΤΙΣΤΑΤΟΣ, Ποι
νή- ΓΕΡΟΤΚΗ, Νοοτροπίες· Γ Κ Α Β Α Ρ Δ Ι Ν Α Σ , 'Αφορισμοί- ΜΠΑΡΟΤΤΑΣ, Έπιτί-
μια. Κοντά σ' αυτές τις αυτοτελείς μελέτες ας προσεθοΰν οί περιεκτικές παρατηρή
σεις του DARROUZÊS, Registre, 231-232 και τοϋ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΤΛΟΤ, Δίκαιον 
και ή μελέτη: GEROUKI, Excommunications. Γιά τήν θέση του αφορισμού στο εκ
κλησιαστικό δίκαιο μετά το 1833 βλ. τήν συλλογή εγκυκλίων του ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΤ, 
Νομοθεσία· έκτος άπο αυτά υπάρχουν πάντα τά περιεκτικά άρθρα της ΘΗΕ καΐ 
ΜΕΕ· γιά τά δημοσιεύματα στον τύπο δεν έγινε συστηματική προσπάθεια εντοπι
σμού* σημειώνω πάντως το δημοσίευμα μέ τίτλο: 'Αφορισμοί, αναθέματα, επιτί-
μια τα Ιδιότυπα δπλα της εκκλησίας, έφ. 'Ελευθεροτυπία, Φεβρουάριος 1991. — Γιά 
τήν βιβλιογραφική ενημέρωση σχετικά μέ τΙς απόψεις της Δυτικής εκκλησίας ώς 
προς τον αφορισμό αναφέρουμε το πολύ τεκμηριωμένο λήμμα του Dictionnaire de 
Théologie Catholique, τ. 5, Παρίσι 1913, στ. 1734-1744 καθώς καΐ τήν μελέτη 
του RUSSO, Pénitence βλ. επίσης και τήν σημ. τής σελ. 59. 

2. Βλ. το πολύ περιεκτικό λήμμα στο Μεγάλο Λεξικό τής 'Ελληνικής Γλώσ
σης του Δ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΤ, δπου καΐ τά παράγωγα της λέξης (άφόριος, άφόρισις, 
άφόρισμα, άφορισμοφοβία, άφοριστής, αφοριστικός, άφοριστικώς). 
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γραμματείας μέ την ϊδια σημασία1. "Εκτοτε θα κυριαρχήσει στην εκκλη
σιαστική και γενικώς στην νεοελληνική γλώσσα κυρίως μέ τήν στερητική 
της σημασία του αποκόπτω, τιμωρώ, διώχνω άπο τήν κοινωνία της Ε κ 
κλησίας* ωστόσο δέν λείπει, ιδίως στην καθαρεύουσα, ή χρήση της λέξης 
μέ τήν σημασία του προορίζω, διορίζω2. 

Το βασικό στοιχείο πού προσδιορίζει τόν αφορισμό και τόν διακρίνει 
άπό τα άλλα έπιτίμια της δεύτερης κατηγορίας είναι Οτι εν αντιθέσει προς 
τα άλλα έπιτίμια αυτός προορίζεται κυρίως για τους λαϊκούς. Πρόκειται 
δηλαδή για τήν βαρύτερη ποινή πού μπορεί να επιβληθεί σέ πιστό της 
χριστιανικής πίστης, αν εξαιρέσουμε φυσικά τό ανάθεμα, τό όποιο Ομως 
για τους λόγους πού ήδη έχουμε αναφέρει δέν μπορεί να αποτελέσει μια 
ποινή σταθμητή άφου σπανίως επιβάλλεται και προορίζεται μόνο για τους 
αιρετικούς. 

«Έν οίς οι κληρικοί καθαιρούνται, οι λαϊκοί αφορίζονται»3: αυτή εί
ναι ή πλέον χαρακτηριστική και εύστοχη διατύπωση του χαρτοφύλακα 
Νικήτα, του μετέπειτα αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης (12ος αι.) και πε
ριέχει Ολη τήν σημασία του επιτιμίου έν σχέσει προς τήν κατηγορία τών 
χριστιανών στους οποίους επιβάλλεται ή ποινή. Ό αφορισμός λοιπόν προ
ορίζεται για τους λαϊκούς —και να προσθέσουμε— και για τους μοναχούς 
οί όποιοι εντάσσονται στην τάξη τών λαϊκών φυσικά εννοείται Οτι αυτά 
ισχύουν για τους απλούς μοναχούς και Οχι για τους ιερομόναχους και ιερο
διακόνους. Είναι λοιπόν ή βαρύτερη ποινή πού προορίζεται για τους λαϊ
κούς ενώ για τους ιερωμένους ή αντίστοιχη είναι ή καθαίρεση και μάλιστα 
δταν συνοδεύεται άπό τήν στέρηση τής ίεροσύνης. Βεβαίως ή διαφορά 
μεταξύ του αφορισμού και τής καθαίρεσης είναι και ποιοτικού άλλα και 
ουσιαστικού χαρακτήρα* τοΰτο επειδή μέ τήν καθαίρεση è ιερωμένος χά
νει τήν εξουσία του ενώ ό αφορισμένος, Οπως θα δούμε στό κεφάλαιο μέ 
τα αποτελέσματα του αφορισμού4, απομονώνεται άπό δλο τό χριστιανικό 

1. Βλ. τα σχετικά στο Λεξικό τής Μεσαιωνικής 'Ελληνικής Δημώδους Γραμ
ματείας τον ΕΜΜ. Κ Ρ Ι Α Ρ Α . 

2. Μία πολύ χαρακτηριστική χρήση της (στερητική πάντως) συναντούμε σέ 
ενθύμηση του 16ου αι. (1588): «Αυτόν τον χρόνον έκαμαν ol Εβραίοι άφωρισμον και 
δέν ύπηγαν στο Μοσχολοΰρι άπό δλον τον κόσμον δια τα ζουλούμια, όπου ποτέ δέν 
έγίνη αυτό» [ΛΑΜΠΡΟΣ], Σνμμικτα, 135. 

3. Το σχετικό χωρίο βλ. στην P.G. 119, στ. 1004· βλ. επίσης τα σχετικά μέ το 
κείμενο του Νικήτα στο ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΤΛΟΣ-ΜΙΧΑΗΛΑΡΗΣ, Νομική Συναγωγή, 
άρ. 18, 19, σ. 80-81). 

4. Βλ. έδώ έκτο κεφάλαιο. 
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σύνολο* έτσι μια αντιστοιχία πλησιέστερη προς τα πράγματα θα μπορού
σαμε να διακρίνουμε μόνο στην περίπτωση των ιερωμένων δταν μαζί μέ 
την καθαίρεση προβλέπεται και στέρηση της ίεροσύνης. 

Μολονότι δεν ανήκει στα του παρόντος προεισαγωγικού κεφαλαίου ό 
ακριβής προσδιορισμός του έπιτιμίου, θα παραθέσουμε Ιναν ορισμό του 
Ζωναρά, πού νομίζουμε δτι διευκολύνει τήν προσέγγιση μας· δηλαδή θέ
τει κάποια αφετηρία στις παρατηρήσεις πού θά ακολουθήσουν. 'Αναφέρει 
λοιπόν ό Ζωναράς (12ος αί.) κατά τήν ερμηνεία του ιγ' κανόνα της 
Πρωτοδευτέρας συνόδου της Κωνσταντινουπόλεως (861) δτι: «"Εστί 
γαρ αφορισμός, και τό μόνης είργεσθαι της μεταλήψεως των θείων 
μυστηρίων έστι δέ, και τό έξω εκκλησίας εϊναι, δν παντελή ώνόμασαν, ώς 
βαρύτερον, και τελείως χωρίζοντα των πιστών τον ούτως άφορισθέντα»1. 
Μέ άλλα λόγια αφορισμός καλείται ò αποκλεισμός άπο τήν επικοινωνία 
μέ τήν Εκκλησία, ή στέρηση των μυστηρίων της Εκκλησίας μέ δ,τι αύτο 
συνεπάγεται και ειδικότερα για τους ανθρώπους τών χρόνων εκείνων. 

"Ομως για να φθάσει στο επίπεδο αύτο ή ποινή του αφορισμού, να 
γνωρίσει δηλαδή τήν επίδοση πού γνώρισε κατά τήν διάρκεια της Τουρ
κοκρατίας, πέρασε δπως άλλωστε και τα περισσότερα έπιτίμια άλλα και 
άλλες εκδηλώσεις του κοινωνικού βίου τών ανθρώπων, άπο πολλά εξελι
κτικά στάδια, τα όποια θα επιχειρήσουμε να παρουσιάσουμε μέσα άπο τίς 
σελίδες της παρούσης μελέτης. Τώρα άρκεΐ να θυμίσουμε το γεγονός δτι 
στην αρχή ό αφορισμός, δπως αναφέρεται σέ διάφορες συλλογές κανόνων, 
εΐταν ποινή περιορισμένου χρόνου, δηλαδή υπήρχε άφορισμος-άποκλει-
σμος άπο τήν επικοινωνία μέ τήν 'Εκκλησία και τα μυστήρια της, πού 
διαρκούσε άπο λίγες μέρες ώς λίγες εβδομάδες ή μήνες. 

'Εφεξής το έπιτίμιο θα γνωρίσει αλματώδη εξέλιξη και επίδοση και 
δεδομένου, δπως έχουμε ήδη αναφέρει, δτι εϊταν ή κυριότερη ποινή —προ
ληπτική και κατασταλτική— πού προορίζονταν για λαϊκούς θα χρησιμο
ποιηθεί σέ περιπτώσεις κάθε είδους. Ή άρα και ό αφορισμός θα χρησιμο
ποιηθούν ώς αόριστη απειλή άπό δσους θέλουν να εξασφαλίσουν τήν κα
τοχή ενός αντικειμένου ή περιουσιακού στοιχείου, τήν δωρεά τους προς 
κάποιο θρησκευτικό ίδρυμα, τήν διαθήκη τους, τήν τήρηση τών δρων κά
ποιου συμβολαίου. Ό αφορισμός θα χρησιμοποιηθεί ώς δικονομικό μέσον 
στην θέση του δρκου ή και μαζί μ' αυτόν, προκειμένου να διασφαλισθεί το 
κύρος μιας μαρτυρίας, να διαπιστωθεί αν ό καταθέτων μπορεί να εξασφα
λίσει το κύρος της κατάθεσης του δεχόμενος αφορισμό. Ό αφορισμός θά 

1. ΡΑΛΛΗΣ-ΠΟΤΛΗΣ, Σύνταγμα 2, 690. 
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αποτελέσει τήν «πνευματικήν μάχαιραν»1 στα χέρια της εκκλησιαστικής 
εξουσίας προκειμένου αυτή να συνετίσει τα άδικουντα μέλη τής χριστια
νικής κοινότητας και να τα υποχρεώσει να εξαλείψουν τις συνέπειες τής 
αδικίας τους. 

"Ομως καθώς το πεδίο εφαρμογής του ολοένα και διευρύνεται θα χρη
σιμοποιηθεί πολλές φορές και άπο τήν πολιτική εξουσία, αρχής γενομένης 
άπο τους βυζαντινούς χρόνους, προκειμένου αυτή ή τελευταία να επιτύχει 
σκοπούς καθαρά πολιτικούς δηλαδή νά αποτρέψει τήν αμφισβήτηση της. 
Μέ αυτόν τον τρόπο ή αφοριστική απειλή, ό αφορισμός, τείνει να καλύψει 
δλα τα επίπεδα του κοινωνικού και πολιτικού βίου των ανθρώπων ιδίως 
τής Τουρκοκρατίας, σέ τέτοιο βαθμό πού ώς δρος και ώς περιεχόμενο να 
βρίσκεται καθημερινά στο στόμα των ανθρώπων των χρόνων εκείνων» 
"Αλλωστε ή εμφάνιση πολλών δοξασιών (βρυκόλακες, άλιωτοι νεκροί) άλλα 
και πλήθος λέξεων και δρων (αφορισμένος, να μή λιώσεις, να τουμπανιά-
σεις, να πέσει φωτιά να σε κάψει κ.τ.δ.) μαρτυρούν για τήν διάχυση τής 
ποινής και κυρίως για τήν πρόσληψη τών σοβαρών αποτελεσμάτων πού 
απειλούν τους χριστιανούς. 

Βεβαίως ή μεγάλη διάδοση του έπιτιμίου αύτοΰ δέν εΐταν δυνατόν νά 
μήν οδηγήσει σέ υπερβολές. Είναι γεγονός δτι Ιφθασε νά έπισείεται ή α
πειλή άλλα και νά έπιβάλεται ή ποινή για ασήμαντες ή και γελοίες ακόμα 
παραβάσεις του καθημερινού βίου και ίσως αυτό νά εϊναι και ένας άπο τους 
λόγους του εκφυλισμού τής ποινής. Έξαλλου ή συχνή χρήση μεταξύ τών 
χριστιανών αναπόφευκτα οδηγούσε σέ εντάσεις πού λίγο είχαν να κάνουν 
μέ τήν χριστιανική ηθική και διδασκαλία τής Εκκλησίας. 

Εξαιτίας τών λόγων αυτών πολλές φορές το έπιτίμιο συγκέντρωσε 
τα πυρά τής κριτικής διαφόρων πνευματικών ανθρώπων, οι όποιοι τις πε-

1. Ή ονομασία τών έπιτιμίων και ιδιαιτέρως του αφορισμού ώς «πνευματική 
μάχαιρα» έχει γίνει άπο πολλούς εκπροσώπους της Εκκλησίας κατά τήν διάρκεια της 
Τουρκοκρατίας: Μεθόδιος 'Ανθρακίτης (17ος αί.), Χρύσανθος Ιεροσολύμων (τέλη 
17ου αι.), Σαμουήλ Χαντζερής (18ος αί.), οικουμενικός πατριάρχης Άγαθάγγελος 
(19ος αί.)· πάντως είναι ενα μοτίβο της εκκλησιαστικής ορολογίας καΐ 8χι νεωτερι
σμός του 18ου αί.· τήν παλαιότερη μνεία πού συναντούμε χωρίς να αποκλείεται κα^ 
άλλη παλαιότερη είναι σέ κείμενο τοΰ Ευσταθίου Θεσσαλονίκης (Λόγος στον Μιχαήλ 
τον τοΰ Αγχιάλου) του 12ου αί. ό όποιος γράφοντας για τους αμετανόητους εκτιμά 
δτι ό καλός πατριάρχης πρέπει να τους αποπέμπει άπο τήν Εκκλησία: « Ό δέ μέγας 
ούτος άρχιποίμην στομωθείς είς άκμαίαν μάχαιραν Πνεύματος αμβλύνει τήν θρασεϊαν 
όξύστομον έκείνοις καΐ κόμπους άλλως αύτοϊς ελέγχει τα στωμυλεύματα καΐ τοΰ σώ
ματος αυτούς έκτέμνει της Εκκλησίας»: το παράθεμα δανείζομαι άπο μελέτη της 
ΜΑΡΙΝΑΣ ΛΟΤΚΑΚΗ, Πατριάρχης, 308. 
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ρισσότερες φορές προέρχονται άπο το εκκλησιαστικό περιβάλλον: Μεθό
διος 'Ανθρακίτης, Κοσμάς Αιτωλός, Χρύσανθος 'Ιεροσολύμων, Θεόκλη
τος Φαρμακίδης1 είναι μερικοί άπο αυτούς· μάλιστα ό Χρύσανθος θα 
γράψει και ειδική μελέτη για τον αφορισμό. Κριτική θα ασκηθεί βεβαίως 
και άπο το περιβάλλον του Διαφωτισμού ('Ανώνυμος 'Ελληνικής Νομαρ
χίας, Κοραής, Βούλγαρης)' βλα τα συμπτώματα αποδεικνύουν μέ τον κα
λύτερο τρόπο το μέγεθος τής επιρροής του έπιτιμίου και τα προβλήματα 
πού θέτει στις σχέσεις των ανθρώπων τής τουρκοκρατούμενης κυρίως 
κοινωνίας. 

Άλλα και τήν σύγχρονη περί αφορισμού βιβλιογραφία πλούτισαν κα
τά καιρούς διάφορα μελετήματα πού εξετάζουν τήν ποινή εϊτε εν σχέσει 
προς τα άλλα έπιτίμια εϊτε και ανεξάρτητα άπο αυτά. Κατά τήν γνώμη 
μου ή βαρύτητα και ή σημασία του έπιτιμίου πέραν άπο τον παράγοντα 
τής αποτελεσματικότητας τής ποινής, έχει να κάνει μέ τήν διαμόρφωση 
τής νοοτροπίας των ανθρώπων τής Τουρκοκρατίας. Ή ευρεία εφαρμογή 
του και ή προσφυγή στις υπηρεσίες του ακόμα και ανθρώπων πού δέν ανή
κουν στο 'Ανατολικό δόγμα, εναντίον βεβαίως πάντοτε ορθοδόξων υπο
νοεί και τήν αποτελεσματικότητα της άλλα και τό εύρος τής παρέμβασης 
της. 

Για τήν αποτελεσματικότητα του έπιτιμίου πολλά μπορούν να 
προσκομίσουν τα διάφορα παραδείγματα αφορισμένων πού αναγκάζονται 
να υποχωρήσουν εξαιτίας τής ποινής. 'Ωστόσο το καλύτερο στοιχείο προς 
τήν κατεύθυνση αυτή είναι το γεγονός δτι ή ποινή ενεργεί σχεδόν πάντα 
στο επίπεδο τής απειλής. Ή απειλή του «άλυτου» αφορισμού σπανίως 
γίνεται πράξη" τα πράγματα διευθετούνται σέ πρώτο επίπεδο και κατ' ού-
σίαν αφορισμός σημαίνει στην πράξη απειλή αφορισμού. Το γεγονός μάλι
στα δτι δέν έχει καταγραφεί στα Ευχολόγια το τυπικό επιβολής τοϋ έπι
τιμίου δέν πρέπει να είναι άσχετο μέ τήν δλη διαδικασία επειδή έτσι τα 
πράγματα ρυθμίζονται σέ χαμηλότερης εντάσεως τελετουργικό επίπεδο 
και ή άρση του έπιτιμίου μέ τήν συμμόρφωση του απειλουμένου διευκο
λύνεται σέ μεγάλο βαθμό. 

Ώ ς προς τα άλλα τυπικά χαρακτηριστικά επιβολής του έπιτιμίου 
ισχύουν δσα περίπου ισχύουν για δλα τα έπιτίμια τής δεύτερης κατηγο
ρίας. Δηλαδή επιβάλλεται άπο τους εκπροσώπους τής ανώτατης έκκλη-

1. Πρέπει πάντως νά σημειωθεί έδώ δτι ή καταφορά του Φαρμακίδη εναντίον 
των έπιτιμίων έχει τήν προέλευση της στην οξεία διαμάχη του μέ τον Κωνσταντίνο 
Οικονόμο. 



78 ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ 

σιαστικής ιεραρχίας άπο τους οποίους και αίρεται. Παραμένει σέ ενέρ
γεια βσο δ αμαρτωλός ή ό άδικων επιμένει στις παρανομίες του και αίρεται 
βταν μετανοήσει. 

Στο σημείο αυτό πρέπει να κάνουμε μια καθοριστική διευκρίνιση πού 
επιβάλλεται άπο τήν χρήση και τήν καθιέρωση της λέξης αφορισμός μέ 
δύο επίθετα πού φαίνονται να προσδιορίζουν δύο κατηγορίες της ποινής: 
πρόκειται για τον μικρό αφορισμό και τον μεγάλο αφορισμό ή ανάθεμα. 

Ή διάκριση αυτή δεν στηρίζεται σέ καμιά λεπτή εννοιολογική ανάλυ
ση ή οποία αντιστοιχεί σέ εκ των προτέρων διαφορετικές χρήσεις της ποι
νής. 'Αντιθέτως ή καθιέρωση της προήλθε άπο τήν εκ των υστέρων προ
σαρμογή των κειμένων στην πραγματικότητα της βιωμένης πρακτικής. 
Συγκεκριμένα μέ τήν πάροδο του χρόνου ό χριστιανός Ιβλεπε νά πραγμα
τώνεται ή ποινή μέ τήν μορφή μιας απλής και πρόσκαιρης τιμωρίας άλλα 
ταυτοχρόνως και μέ τήν μορφή μιας σύνθετης διαδικασίας πού περιελάμ
βανε επίσημη τελετή άλλα κυρίως απειλούσε και δημιουργούσε τον φόβο 
για άμεσα και ιδιαίτερα σκληρά αποτελέσματα. Κατά συνέπεια άρχισε νά 
γίνεται λόγος και νά εμπεδώνεται μια σαφής διάκριση μεταξύ μιας απλής 
και ουσιαστικά ανώδυνης ποινής και μιας άλλης μέ το ίδιο δνομα άλλα σα
φέστατα μέ τά χαρακτηριστικά μιας άλλης ποινής (ανάθεμα). 

Αυτήν λοιπόν τήν βιωμένη διάκριση έρχονται μεταγενέστεροι εκκλη
σιαστικοί συγγραφείς νά ενσωματώσουν στα κείμενα τους και μέ τον τρό
πο αυτό νά θεσπίσουν δύο μορφές έπιτιμίου —του μικρού και του μεγάλου 
αφορισμού— έκ των οποίων ή δεύτερη εμπεριείχε τά χαρακτηριστικά μιας 
άλλης ποινής, του αναθέματος. 

Παράλληλα δμως στο έπιτίμιο του αφορισμού αναγνωρίζονται και 
ορισμένα στοιχεία μοναδικά, πού το διαφοροποιούν άπο τά άλλα έπιτίμια: 
το στοιχείο λ.χ. δτι μπορεί ό χριστιανός νά αφορισθεί ή νά συγχωρεθεί 
και μετά τον θάνατο του. Προς τό χαρακτηριστικό αυτό, και ίσως εξ αι
τίας αύτοΰ, Ιχουν σχέση οι αναφορές για τους βρυκόλακες, τά άλιωτα 
πτώματα και δλη ή συναφής παράδοση απειλών και άρών πού σέ μεγάλο 
βαθμό παράγεται προκειμένου νά εξυπηρετηθεί ό σκοπός και ή αποτελε
σματικότητα του έπιτιμίου. 

"Αλλο ουσιαστικό στοιχείο της ποινής άπο τό όποιο εκπορεύεται και 
ή ανάγκη της συστηματικής μελέτης του είναι δτι πολύ γρήγορα το έπι
τίμιο ξεφεύγει άπό τό κλειστό κύκλωμα της εκκλησιαστικής ποινής και 
αναγορεύεται σέ ποινικό μέσο ευρείας εφαρμογής. Κατά συνέπεια μέσα 
στο ευρύ σύστημα της χριστιανικής ηθικής πού συνιστά τήν αποφυγή τής 
αμαρτίας και τήν ειλικρινή μετάνοια εντάσσονται αδικήματα καί ποινική 
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διαδικασία πού εκ πρώτης δψεως δεν έπρεπε να απασχολούν την 'Εκ
κλησία. Οι υπερβολές και ή εκτεταμένη χρήση έχουν ακριβώς σχέση μέ 
το στοιχείο αύτο καθώς προσδίδουν στο επιτίμιο δλα τα χαρακτηριστικά 
του φαινομένου πού δρα στην μεγάλη διάρκεια καί γνωρίζει ποικίλες με
ταβολές και προσαρμογές. 

Είναι βεβαίως γεγονός δτι ή Εκκλησία παράλληλα μέ την εμφάνιση 
καί επέκταση του έπιτιμίου θεσπίζει κανόνες πού επιχειρούν να περιορί
σουν τις υπερβολές καί τις αυθαιρεσίες καί κυρίως την χρήση του έπιτιμίου 
εκ μέρους τών εκκλησιαστικών ιθυνόντων για καθαρά προσωπικούς λόγους 
καί προσωπικά οφέλη. Ωστόσο τα μέτρα αυτά φαίνεται δτι λίγο επενερ
γούν στο να περιορίσουν την πυκνή χρήση του έπιτιμίου- άλλωστε ή εφαρ
μογή τους προϋποθέτει γνώση τών κανόνων της Εκκλησίας καί αναλυτική 
προσέγγιση πού δέν είναι ικανός βέβαια να πραγματοποιήσει ό απλός 
χριστιανός. "Ετσι ή εξάπλωση του έπιτιμίου διευρύνεται, δπως θα έχουμε 
την ευκαιρία να διαπιστώσουμε κατά την εξέταση τών επιμέρους στοι
χείων του. 

"Ολα αυτά, παρά τις αντιθέσεις τις όποιες αναφέραμε λίγο πρωτύτερα, 
θα συνεχιστούν, ώς τις αρχές του 19ου αι., θα λέγαμε ομαλά. Τότε υπό 
την πίεση της πραγματικότητας πού αντιπροσωπεύει ή ενίσχυση τών κοι
νοτήτων σέ ορισμένα σημεία κυρίως του νησιωτικού ή παράλιου ελλαδι
κού χώρου καί την εμφάνιση ενός ισχυρού διοικητικού οργάνου παρά τη 
Εκκλησία ή καί σέ αντίθεση προς αυτήν κάποιες τελεσφόρες αντιδρά
σεις αρχίζουν να εμφανίζονται. 

Κάτω άπο τις προϋποθέσεις αυτές πού δημιουργεί ή νέα πραγματικό
τητα το επιτίμιο θα δεχθεί νέες επιθέσεις, οι όποιες κυρίως αποσκοπούν 
δχι στην κατάργηση του άλλα στην ελεγχόμενη χρήση του. Οί επιθέσεις 
αυτές εκδηλώνονται σέ δύο επίπεδα: στο καθαρά θεωρητικό καί στο πρα
κτικό. 

Στο θεωρητικό επίπεδο καταγράφονται κατά τον 18ο αι. καί στις αρ
χές του 19ου, υπό τήν επίδραση βεβαίως τών άρχων του Διαφωτισμού, 
ολομέτωπες επιθέσεις καί αμφισβητήσεις για τον ρόλο πρώτα πρώτα της 
Εκκλησίας καί ειδικότερα για το εκκλησιαστικό πλαίσιο διοίκησης καί 
συμπεριφοράς τών εκκλησιαστικών παραγόντων στο επίπεδο της καθη
μερινής πρακτικής. Φυσικά καί ό αφορισμός, ώς μέσο πού διευκολύνει τις 
πρακτικές αυτές θα αμφισβητηθεί ισχυρά καί θα κατηγορηθεί ώς μέσο 
καταπίεσης καί δργανο επιβολής τών εκκλησιαστικών κελευσμάτων. Σέ 
μια ευρύτατη άλλα καί πλέον συγκεκριμένη αναγωγή è αφορισμός κατη
γορείται δτι διευρύνει τις πηγές εσόδων τών ιερωμένων. 
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'Αλλά και στο πρακτικό επίπεδο τα πράγματα αρχίζουν να διαφορο
ποιούνται έν τινι μέτρω. Οί κοινοτικές αρχές διαφόρων αστικών κέντρων 
(Σμύρνη - Μυτιλήνη - "Υδρα) κατορθώνουν να θέσουν εμπόδια και ουσια
στικά να άνασχέσουν τις αφοριστικές πρακτικές και υπερβολές θέτοντας 
υπό τον έλεγχο τους τήν επιβολή του έπιτιμίου. Ή επιβολή του αφορισμού 
πρέπει να τελεί ύπο τήν έγκριση τών κοινοτικών παραγόντων και αυτό 
φυσικά είναι σημαντική εξέλιξη άφοΰ διαρρηγνύει το στενό εκκλησιαστι
κό περιβάλλον. 

Ή εξέλιξη αυτή θα συνεχιστεί βεβαίως και θα διευρυνθεί μέ τήν ίδρυ
ση του ελληνικού κράτους, και αργότερα μέ τήν απόσπαση της ελλαδικής 
εκκλησίας άπο τήν άμεση εξάρτηση του Οικουμενικού Πατριαρχείου. 
Τώρα το υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων πρέπει να εγ
κρίνει τήν επιβολή του έπιτιμίου, το όποιο πάντως τείνει να περιοριστεί 
ως μέρος της στενά εννοούμενης εκκλησιαστικής ποινικής δικαιοσύνης. 

Βεβαίως ή εξέλιξη αυτή δέν είναι τόσο ευθύγραμμη καί σχηματική. 
Τέτοια φαινόμενα δέν είναι δυνατόν να αποτελέσουν αποκλειστικά και μό
νον αντικείμενο διοικητικών πράξεων καί αποφάσεων. 'Αφορισμοί, βπως 
θα έχουμε τήν δυνατότητα να δοΰμε κατά τήν αναλυτική επεξεργασία τών 
επιμέρους κεφαλαίων της μελέτης μας, καί επιβάλλονται καί ενίοτε δημι
ουργούν μεγάλα προβλήματα στις σχέσεις κράτους καί Εκκλησίας. Άλλα 
πολλές φορές προσφεύγει καί ή διοίκηση σ' αυτούς προκειμένου να επιτύ
χει τήν εφαρμογή διοικητικών μέτρων πού συναντούν αντιδράσεις, άλλα 
κυρίως προκειμένου να μήν άποστεΐ ενός μέτρου πού συμπορεύεται μέ τις 
παλαιές αρχές καί συντηρεί τήν παλαιά νοοτροπία. Έξαλλου μεγάλο μέ
ρος του ελληνισμού βρίσκεται εκτός τών ορίων του ελλαδικού κράτους καί 
εκεί το παλαιό καθεστώς συνεχίζεται σχεδόν αδιατάρακτο. Τούτο μάλι
στα μαρτυρεϊται άπο εκατοντάδες περιπτώσεων επιβολής του έπιτιμίου 
πού χαρακτηρίζουν δλον τον 19ο αιώνα. 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΤΤΕΡΟ 

Μορφολογία του αφορισμού (έπιβολή-λύστ;) 

«διότι ή ρηθείσα Μαρία όταν χάση 
την ελπίδα, Θέλει καταφυγή είς το 
να εκδωθή φρικτός αφορισμός))1. 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

Στο πρώτο κεφάλαιο έγινε λόγος για την θεωρητική επένδυση μέ την ο
ποία ή Εκκλησία περιέβαλε την θέσπιση και την επιβολή ποινών τόσο προς 
τους άμαρτάνοντες λειτουργούς της δσο και προς τα άλλα μέλη της χρι
στιανικής κοινωνίας (λαϊκούς καί μοναχούς). "Οπως διαπιστώσαμε ή θεω
ρητική αυτή αναγωγή έχει ώς αφετηρία τον Χριστό καί τους 'Αποστό
λους— δταν στηρίζεται στην παράδοση τής Καινής Διαθήκης—· και τους 
πατριάρχες τών Εβραίων δταν ή αναφορά γίνεται σέ κείμενα τής Παλαιάς 
Διαθήκης. 

Σύμφωνα λοιπόν μέ την τεκμηρίωση αυτή, ή συνεχής παραμονή τών 
έπιτιμίων στο προσκήνιο τής κοινωνικής δράσης καί ή προσαρμογή τους, 
ενίοτε, προς τους δρους πού επιβάλλουν οι χρονικές καί κοινωνικές αναγ
καιότητες είναι στοιχεία διαπιστωμένα καί αδιαμφισβήτητα. Φυσικοί 
αγωγοί τής προσαρμογής αυτής υπήρξαν οι αποφάσεις τών οικουμενικών 
καί τοπικών συνόδων, τα κείμενα τών νομοκανόνων καί άλλων συλλογών 
δικαίου, οι ερμηνείες τών νομοκανονολόγων, οι πατριαρχικές καί συνοδι
κές αποφάσεις. 

Σ ' αυτό το γενικό σχήμα υπάγεται βεβαίως καί ή διαδικασία επιβο
λής του αφορισμού καί παρόμοια εξελικτική πορεία φαίνεται να ακολου
θεί. 'Ωστόσο για να γνωρίσουμε τήν λειτουργία του έπιτιμίου επιβάλλε
ται να αναλύσουμε τα επιμέρους στοιχεία πού το συγκροτούν, ώστε να 
αναδειχθεί έτσι ή εμβέλεια καί ή αποτελεσματικότητα του. Συνεπώς προ
κύπτει αμέσως το ζήτημα τών προσώπων: ποιοί είναι εκείνοι πού έχουν 
το δικαίωμα να επιβάλουν άλλα καί να αίρουν το έπιτίμιο" καί βεβαίως 
κοντά στα πρόσωπα απαραίτητο είναι να εξετάσουμε καί ορισμένα άλλα 
χαρακτηριστικά πού σχετίζονται μέ τήν δλη διαδικασία: τρόπος επιβολής 

1. ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΣ-ΦΛΩΡΕΝΤΗΣ, Πάτμος, 279. 
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και άρσης του έπιτιμίου, χρόνος, τρόπος και τόπος εκφώνησης του έπιτί-
μίου, τιμή (έξοδα) του αφορισμού. Αυτά είναι τα στοιχεία πού θα αναλύ
σουμε στις σελίδες πού θα ακολουθήσουν. 

1. 'Ιερωμένοι που επιβάλλουν το επιτιμώ 

Σύμφωνα μέ τήν δογματική τής Εκκλησίας το δικαίωμα επιβολής τής 
ποινής Ιχουν οι επίσκοποι1 ως διάδοχοι των 'Αποστόλων οι τελευταίοι 
βέβαια απέκτησαν αύτο το δικαίωμα άλλα καί προνόμιο άπο τον ίδιο τον 
θεμελιωτή τής Εκκλησίας, τον Χριστό. Κατά κοινή αποδοχή2 ή απονομή 
των έπιτιμίων καθώς και ή άρση τους στηρίζεται στο αποστολικό χωρίο: 
«καθώς άπέσταλκέ με ό Πατήρ κάγώ πέμπω υμάς* και τούτο ειπών ένε-
φύσησε καί λέγει αύτοΐς* λάβετε Πνεύμα "Αγιον άν τίνων άφήτε τάς α
μαρτίας άφίενται αύτοΐς, άν τίνων κρατήτε κεκράτηνται»3. 

Μέ βάση αύτο το ευαγγελικό χωρίο καί άλλα συναφή οι 'Απόστολοι 
ρυθμίζουν τα τής 'Εκκλησίας και οσάκις κρίνεται αναγκαίο προσφεύγουν 
καί στα έπιτίμια4. Ώ ς χαρακτηριστικό παράδειγμα του είδους αύτοΰ οι 

1. Ό δρος χρησιμοποιείται έδώ μέ τήν πρώτη σημασία του, κατά τήν οποία 
επίσκοποι είναι οί επικεφαλής τών τοπικών εκκλησιών ό δρος αυτός αργότερα θα αν
τικατασταθεί άπο εκείνον τοϋ μητροπολίτη, ό όποιος έχει ύπο τήν εξουσία του ενδε
χομένως καί επισκόπους ένώ ιδιαίτερη σημασία καί περιεχόμενο απέκτησε ό δρος 
αρχιεπισκοπή, ώς εκκλησιαστική περιφέρεια ευρύτερη άπο εκείνη της επισκοπής καί 
πάντως μέ διοικητική αυτοτέλεια. 

2. 'Εδώ πρέπει νά αναφερθούν ορισμένα μελετήματα στά όποια τεκμηριώνεται 
εύστοχα δλη ή θεωρία περί απονομής δικαιοσύνης δια τής χρήσεως τών έπιτιμίων. 
"Ομως σ' αυτά άλλοτε τονίζεται ή βασική παρατήρηση δτι ή έπιτιμιτική διαδικασία 
αποβλέπει στην σωτηρία τής ψυχής ένώ άλλες φορές κυριαρχεί ή δογματική αντιπα
ράθεση προς τήν Καθολική εκκλησία καί ώς προς το ζήτημα τών έπιτιμίων: ΒΑΣΙ
ΛΕΙΟΣ, 'Υπόμνημα· ΔΤΟΒΟΤΝΙΩΤΗΣ, 'Αφορισμός· ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Έπιτίμια. 

3. ΙΩΑΝΝΗΣ κ', 21-23. 
4. "Ας δοΰμε λ.χ. τήν προσέγγιση τοϋ Διονυσίου τοΰ 'Αρεοπαγίτη για το θέμα 

αυτό, δ όποιος αποφαίνεται: «Οΰτω καί τάς άφοριστικάς έχουσιν οί Ιεράρχαι δυνά
μεις, ώς έκφαντορικοί τών θείων δικαιωμάτων, ούχ ώς ταΐς τών αυτών άλόγοις όρ-
μαϊς τής πανσόφου θεαρχίας (εύφήμως ειπείν) ύπηρετικώς επομένης, άλλ* ώς αυτών 
ύποφητικώς ύποκινοΰντι τώ τελεταρχικώ πνεύματι τους κεκριμένους Θεώ κατ' άξίαν 
άφοριζόντων. Λάβετε γάρ, φησί, το Πνεύμα το άγιον άν τίνων... Τους μέν οδν έν-
θέους Ιεράρχας, οΰτω καί τοις άφορισμοΐς, καί πάσαις ταΐς Ιεραρχικαΐς δυνάμεσι 
χρηστέον, δπως άν ή τελετάρχις αυτούς θεαρχία κινήσοι- τους δέ άλλους ούτω τοις 
ίεράρχαις, έν οΐς άν δρώσιν ίεραρχικώς, προσεκτέον ώς υπό Θεοϋ κεκινημένους. Ό 
άθετών γάρ υμάς, έμέ αθετεί» (MlGNE, P. G. 3, στ. 564). Για το ϊδιο κείμενο ό πα
ραφραστής τοΰ Παχυμέρη αναφέρει: «Οΰτω καί τάς έκφαντορικάς δυνάμεις, δηλονότι 
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άσχοληθέντες μέ το θέμα αναφέρουν τήν τιμωρία πού επέβαλε ό ίδιος ό 
'Απόστολος Παύλος στον αίμομίχτη της Κορίνθου1. 

'Από τους αποστολικούς χρόνους ως και τους ύστερους βυζαντινούς 
το δικαίωμα του άφορίζειν αποτελεί μέρος της διοικητικής και πνευμα
τικής εξουσίας των επισκόπων, δηλαδή των επικεφαλής των περιφερεια
κών εκκλησιαστικών διοικήσεων. Οικουμενικές Σύνοδοι, πατερικά κείμε
να, κανόνες εκκλησιαστικοί, δογματικές και κανονικές αποφάσεις επιβε
βαιώνουν συχνά το δικαίωμα αυτό. 'Από τήν μελέτη τών κειμένων αυτών 
συνάγεται δτι το επισκοπικό αύτο προνόμιο θεωρείται δεδομένο* ουδέποτε 
τίθεται θέμα αμφισβήτησης του. "Ετσι τα κείμενα ασχολούνται μέ άλλες 
ρυθμίσεις πού άπτονται του έπιτιμίου: μέ τα αμαρτήματα πού επισύρουν 
τήν ποινή, μέ τήν θέσπιση κανόνων προκειμένου να αποφευχθούν παρά
νομοι και άδικοι αφορισμοί κ.τ.δ. και ουδέποτε μέ το ζήτημα του επιβάλ
λοντος τήν ποινή2. 

Το θέμα τής αποτελεσματικότητας τών έπιτιμίων θα απασχολήσει 
πολύ συχνά τους εκκλησιαστικούς, άπο τήν άποψη δτι οι επιβαλλόμενες 
εκκλησιαστικές ποινές πρέπει να έχουν τέτοιο χαρακτήρα ώστε οι έπιτι-
μώμενοι να μήν απομακρύνονται άπο τους κόλπους τής Εκκλησίας άλλα 

τους αφορισμούς, οί ίεράρχαι έχουσιν, ούχ δτι έπεται τοις άλόγοις αυτών όρμαϊς, ϊν' 
οΰτως εύλαβώς εϊπω, ή θεαρχία, άλλ' δτι αυτοί άφορίζουσι τους κεκριμένους, εις τού
το κινοΰντος τοϋ αγίου Πνεύματος· Λάβετε... κινών υμάς δηλαδή καΐ εις δέσιν καΐ εις 
λύσιν (MlGNE, P. G. 3, στ. 580). 

1. Προς Κορινθίους Α' 5 καΐ Β' 6. 
2. Ή παράθεση τών σχετικών αποσπασμάτων άπο πηγές τών πρώτων χριστια

νικών και τών βυζαντινών χρόνων νομίζω δτι δέν είναι έδώ απαραίτητη· άρκεϊ ή 
προσφυγή σέ οποιαδήποτε συλλογή κανόνων τών οικουμενικών καΐ τοπικών συνόδων 
ή σέ οποιαδήποτε συλλογή πατερικών κειμένων προκειμένου να διαπιστωθεί ή ενα
σχόληση τών Πατέρων μέ το θέμα. 'Αναφέρω ώς παράδειγμα το κεφάλαιο τοΰ Ματ
θαίου Βλαστάρη στο έργο του Σύνταγμα κατά στοιχεϊον, «περί αφορισμού», δ όποιος 
μέ βάση αποφάσεις τών οικουμενικών Συνόδων παρουσιάζει διάφορες περιπτώσεις κα
νονιστικών επεξηγήσεων σχετικά μέ τήν επιβολή τοϋ αφορισμού. Αυτές έχουν ώς κύ
ριο μέλημα τήν αποφυγή της υπερβολικής και άδικης χρήσης της ποινής, ένώ βεβαίως 
δέν αμφισβητείται οίίτε κατ' ελάχιστον το δικαίωμα τών Ιθυνόντων της Εκκλησίας να 
επιβάλουν τήν ποινή (ΒΛΑΣΤΑΡΗΣ, Σύνταγμα, 107-112). 'Από τα πατερικά κεί
μενα έξαλλου μπορούμε επιλεκτικά νά αναφέρουμε τήν περίπτωση τοϋ 'Ιωάννου τοΰ 
Χρυσοστόμου- ό πολυγραφότατος αυτός εκκλησιαστικός συγγραφέας της πρώιμης 
βυζαντινής περιόδου προσπαθεί μέ τήν διδασκαλία του νά ωθήσει προς τήν λελογι
σμένη χρήση τών έπιτιμίων, ή οποία χρήση, κατ' αυτόν, ένα μόνο σκοπό πρέπει νά 
εξυπηρετεί: τήν μετάνοια του άμαρτωλοΰ και τήν επιστροφή του στην ηθική της 'Εκ
κλησίας (βλ. MlGNE, P . G. 49, στ. 281 καΐ τ . 16, στ. 422). 
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να μετανοούν για τα αμαρτήματα τους καί να επανέρχονται στον δρόμο 
του θεού. Για τον λόγο αυτό πολλές δογματικές ρυθμίσεις θα αναζητήσουν 
και θα επεξεργαστούν τις προϋποθέσεις και τον τρόπο άρσης του αφορι
σμού* δμως, σέ κάθε περίπτωση, ή αυθεντία των ηγητόρων της 'Εκκλησίας 
μένει αλώβητη και τα εξουσιαστικά τους δικαιώματα δέν αμφισβητούνται. 

"Ολα αυτά συντελούν ώστε να καθιερωθεί και να παγιωθεί το σχήμα 
της εκκλησιαστικής πρακτικής, σύμφωνα μέ το όποιο οι επίσκοποι (αρ
γότερα οι μητροπολίτες) επιβάλλουν τα έπιτίμια, μέ βάση τους εκκλησια
στικούς κανόνες* το δικαίωμα αύτο βεβαίως εξακολουθεί να υφίσταται 
και κατά την περίοδο τής Τουρκοκρατίας, οπότε θα επενδυθεί μέ μεγαλύ
τερο κύρος καθώς ή Εκκλησία καλείται να αντιμετωπίσει καί να επιλύσει 
προβλήματα πού υπερβαίνουν τα δρια του εκκλησιαστικού δικαίου. Ή 
διοικητική καί δικαστική εξουσία πού ήδη είχε αποκτήσει κατά τους τε
λευταίους αιώνες τής βυζαντινής εποχής θα ενισχυθεί τώρα περισσότερο 
καί κατ ' άκολουθίαν οι αρμοδιότητες του μητροπολίτη θα γνωρίσουν ση
μαντική διεύρυνση. Αυτές ακριβώς τΙς αρμοδιότητες έρχεται να ενισχύσει 
ή αφοριστική πρακτική τής οποίας έτσι διευρύνεται ή χρήση κατά τρόπο 
μοναδικό. Τούτο επειδή θα χρησιμοποιηθεί άπο τους μητροπολίτες καί 
κυρίως άπο τήν κορυφή τής εκκλησιαστικής πυραμίδας, τον πατριάρχη, 
ώς αποτρεπτικό καί κατασταλτικό μέσον σέ υποθέσεις πού αναφύονται 
σέ δλα τα επίπεδα τής κοινωνικής ζωής. 

Σύμφωνα λοιπόν μέ τις δογματικές καί κανονικές αποφάσεις τής ' Ε κ 
κλησίας, το δικαίωμα επιβολής του αφορισμού ανήκει στους επισκόπους 
τής 'Ανατολικής εκκλησίας. Ό οικουμενικός πατριάρχης, ανώτερος προϊ
στάμενος τής ορθοδοξίας, δταν απειλεί ή επιβάλλει αφορισμό ελάχιστες φο
ρές εκτιμά δτι είναι απαραίτητο να κάνει μνεία δσων θεμελιώνουν το δι
καίωμα του, το όποιο, δπως έχουμε ήδη αναφέρει, θεωρείται δεδομένο1. 
"Ετσι καί δταν ακόμα κρίνεται ώς αναγκαία ή υπενθύμιση των εξουσια
στικών δικαιωμάτων του αύτο γίνεται μέ Ιμμεσο τρόπο: «Εί δίκαιον μέν 
έστι καί πασι τρόποις ανήκον τή ημών μετριότητι το πασι τοις ευλόγως 
δεομένοις αυτής τήν προσήκουσαν άρωγήν πρυτανεύειν... άλλα καί το του 
ετέρου ζητούσα καί συνασθενοΰσα τοις άσθενοΰσι... ώς δέον, καί τα του 

1. Σέ Ευχολόγιο πάντως τοϋ 16ου at. στο όποιο υπάρχει κεφάλαιο μέ τίτλο: 
«Τάξις γινομένη έπί χειροτονία επισκόπου καί μητροπολίτου»· «Πώς δει ό άρχιερεύς 
αυτόν ένθρονιάζεσθαι» παραδίδονται, μεταξύ των άλλων, στο τυπικό της ενθρόνισης 
καί τά παρακάτω: «Σύ δος έξουσίαν τφ προκαθεζομένω καί χάριν λύειν, ά δει λύειν, 
καί δεσμεϊν, ά δει δεσμείν» (DMITRIEVSKIJ, Opisanie, 668, 694-695). 
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πονηρού σπορέως σκανδαλοποιά γε ζιζάνια προ ρίζης έκτέμνειν τή μαχαί
ρα του θείου και ειρηνοποιού Πνεύματος, δ εστί ρήμα Θεού»1. 

Αυτήν τήν έμμεση μνεία χρησιμοποιεί ό πατριάρχης 'Ιερεμίας Α', τον 
Μάιο του 1545, προκειμένου να αιτιολογήσει απόφαση του για τήν μονή 
Σίνα. "Αλλες φορές Ομως τα πράγματα είναι περισσότερο εύγλωττα* εν
δεικτικά αναφέρω τήν τεκμηρίωση του πατριάρχη Παϊσίου Β', δ όποιος 
σέ γράμμα του (Φεβρουάριος 1751) σημειώνει: «Ή μετριότης ημών μετά 
τών συνευχομένων αύτη του τε παναγιωτάτου πατριάρχου πρώην Κων
σταντινουπόλεως κυρίου Κυρίλλου, και του μακαριωτάτου, και άγιωτά-
του Πατριάρχου 'Αλεξανδρείας κυρίου Ματθαίου... και τών περί αυτήν 
ίερωτάτων συνάδελφων αυτής αρχιερέων, και ύπερτίμων, δια τής θείας 
χάριτος, δωρεάς τε, και εξουσίας του παναγίου και τελεταρχικοΰ πνεύμα
τος τής δοθείσης παρά του Κυρίου, και Θεοΰ, και σωτήρος ημών Ίησου 
Χρίστου τοις θείοις και ίεροϊς μαθηταΐς αύτοΰ, και άποστόλοις εις το δε-
σμεΐν τε, και λύειν τάς τών ανθρώπων αμαρτίας είρηκότος αύτοΐς, λάβετε 
πνεύμα άγιον, άν τίνων άφήτε τάς αμαρτίας άφίενται αύτοΐς, άν τίνων κρα-
τήτε, κεκράντηται, και πάλιν δσα άν δήσητε, και λύσητε επί τής γής έσται 
δεδεμένα, και λελυμένα εν τοις ούρανοΐς. Έ ξ εκείνων δέ και εις ήμας άλ-
ληλοδιαδόχως διάβασης τής θείας, και ακένωτου χάριτος ταύτης έχομεν 
συγκεχωρημένους»2. 

'Ιδού λοιπόν ό δογματικός οπλισμός του θέματος: τό δικαίωμα του 
άφορίζειν πού έλαβαν οί 'Απόστολοι άπό τόν Χριστό φθάνει ά λ λ η λ ο-
δ ι α δ ό χ ω ς ώς τους προϊσταμένους τών εκκλησιαστικών περιφερειών 
και νομιμοποιεί κάθε ενέργεια τους' ή εξουσία τους αυτή ανάγεται στον 
Χριστό και κατά συνέπεια δέν μπορεί να αμφισβητηθεί μέ κανένα τρόπο. 
Ή δογματική αυτή τοποθέτηση παραμένει αναλλοίωτη στα βασικά της 
χαρακτηριστικά. "Ετσι στα μέσα περίπου τοϋ 19ου αί. (1844) ό πατριάρ
χης Γερμανός Δ' ό άπό Δέρκων ενσωματώνει στό προοίμιο αποφάσεως 
του: «Τής καθ' ήμας ταύτης εκκλησιαστικής περιωπής και πνευματικής 
εξουσίας Ιργον άείποτε και τέλος πρόκειται τό προνοεΐν κηδεμονικώς υπέρ 

1. 'Αναφέρεται σέ γράμμα του'Ιερεμία Α ' τ ο υ 1545: ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ, Συμβολή, 
96-100· το ϊδιο γράμμα έχει δημοσιεύσει ό ίδιος σέ δημοσίευμα μέ τον τίτλο: 'Ιωα
κείμ [ = ΚΑΜΠΟΤΡΟΓΛΟϊ, Μνημεία 2, 139-142]. 

2. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ, Μονή Λειμώνος 7, φ. 11, σ. 2-3: πρόκειται για τήν συγ
χώρηση τοϋ Ιερομόναχου της μονής Λειμώνος Δανιήλ. Τα λόγια αυτά έχουν ήδη ανα
φερθεί πολλές φορές καΐ θα επαναληφθούν ακόμα περισσότερες σέ μεταγενέστερες 
τεκμηριώσεις· αποτελούν δηλαδή κατά κάποιο τρόπο τήν τεκμηριωτική βάση πολλών 
πατριαρχικών αποφάσεων πλήρες παράθεμα στή σ. 154-156. 
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της ψυχικής και σωματικής ωφελείας τών πνευματικών αυτής τέκνων... 
ότέ μέν συμβουλεύουσα και παραινούσα εύχαϊς καΐ εύλογίαις, ότέ δέ απει
λούσα άραϊς και έπιτιμίοις»1. 

Τα σχετικά δείγματα βεβαίως μπορούμε να τα πολλαπλασιάσουμε μέ 
άνεση καθώς οι πατριαρχικές πράξεις τών χρόνων τής Τουρκοκρατίας 
ανέρχονται σέ πολλές χιλιάδες και σέ αρκετές άπο αυτές προβάλλονται έν 
εΐδει προοιμίου βασικές Ιδιότητες της εξουσιαστικής δικαιοδοσίας τών 
πατριαρχών και μητροπολιτών. 

Ό οικουμενικός πατριάρχης λοιπόν και οι άλλοι πατριάρχες έχουν το 
δικαίωμα να επιβάλουν έπιτίμια σέ κληρικούς και λαϊκούς. Το ϊδιο δι
καίωμα φυσικά έχουν και οί επίσκοποι (μητροπολίτες), ως πνευματικοί 
προϊστάμενοι τών διαφόρων εκκλησιαστικών περιφερειών. Το δικαίωμα 
αυτό θεωρείται αυτονόητο σέ τέτοιο βαθμό ώστε ούτε κάν περιλαμβάνεται 
ή υπόμνηση του στις πράξεις εκλογής τους. 'Ωστόσο υπάρχουν περιπτώ
σεις πού κρίνεται αναγκαία ή παρέμβαση του πατριάρχη προκειμένου να 
στηρίξει μέ το κύρος του την δοκιμαζόμενη θέση κάποιου υφισταμένου 
του* τότε ακριβώς θα υπενθυμίσει στους χριστιανούς τα δικαιώματα του 
μητροπολίτη και βεβαίως και εκείνο του να επιβάλει αφορισμούς. 

Τον Φεβρουάριο του 1632 ό πατριάρχης Κύριλλος Α' δ Λούκαρης πα
ρεμβαίνει υπέρ του αρχιεπισκόπου Ζακύνθου και Κεφαλληνίας, Νικόδη
μου Μεταξά, στην διένεξη του μέ τον πρωτοπαπά Ζακύνθου. Ό τελευ
ταίος είχε υπερβεί τις αρμοδιότητες του καθώς «ιδιοποιείται τα του άρ-
χιερέως προνόμια, διαζευγνύων ανδρόγυνα και έπιδιδούς διαζύγια, παρέ
χων άδειαν προς εύλόγησιν συνοικεσίων, και έκφώνησιν αφορισμών... 
αργιών και άφορίζων ιερωμένους και λαϊκούς, άγνοών, δτι ταύτα πάντα 
υπ' ούδενος άλλου διοικούνται και κυβερνούνται ή παρά του κατά τόπον 
άρχιερέως, κατά την έκκλησιαστικήν παράδοσιν, του την έξουσίαν του 
λύειν και δεσμεΐν έχοντος, ως έν πάσαις ταΐς απανταχού έπαρχίαις, δπερ 
άτοπον και παράλογον κατά τους αποστολικούς νόμους και πατριαρχικούς 
κανόνας»2. Μέ την ΐδια πράξη ό πατριάρχης και ή σύνοδος επιβεβαιώνουν 
την εξουσία του αρχιεπισκόπου Ζακύνθου και Κεφαλληνίας μέ τήν επανά
ληψη τών δικαιωμάτων πού απορρέουν άπο το άξίωμά του, μεταξύ τών 
όποιων είναι και το «κρίνων και θεωρών πάσαν έμπίμπτουσαν έκκλησια-

1. ΓΕΔΕΩΝ, Διατάξεις 1, 335-339· καΐ ΧΑΜΟΤΔΟΠΟΤΛΟΣ, Πινακίδες 2, 
348-349* βλ. δλο το απόσπασμα στη σημ. της σ. 154. 

2. MlKLOSlCH-MÜLLER, Acta 5, 74-76· ΣΑΘΑΣ,ΝΦ, 282-284* πρβλ. ΑΠΟ-
ΣΤΟΛΟΠΟΤΛΟΣ-ΜίΧΑΗΛΑΡΗΣ, Νομική Σνναγοητή, άρ. 880, σ. 383 (άπ' δπου τα 
σχετικά αποσπάσματα). 
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στικήν ύπόθεσιν νομίμως και κανονικώς... αργών και άφορίζων τους άπει-
θοΰντας τυχόν ιερωμένους και λαϊκούς»1. 

Σέ μια παρεμφερή υπόθεση, τον Αύγουστο του 1612, οι έξαρχοι της 
Σίφνου μέγας ρήτωρ Μιχαήλ και «μέγας διοικητής» Διαμαντής, μεταβι
βάζουν τήν διοίκηση της εξαρχίας στον μητροπολίτη Παροναξίας Νικηφό
ρο. Στο πατριαρχικό γράμμα πού ανακοινώνει στον λαό της Σίφνου τήν με
ταβολή αυτή ό Τιμόθεος Β' στή δικαιοδοσία του οποίου άνηκε ή εξαρχία 
κρίνει σκόπιμο νά παρεμβάλει: «εδόθη δέ αύτώ άδεια και εξουσία κρίνειν 
και θεωρεΐν και πασαν έμπίμπτουσαν έκκλησιαστικήν ύπόθεσιν... και δν 
αν μέν τών ιερωμένων αργία καθυποβάλη ευλόγου, άργον έχομεν και ήμεΐς, 
δν δ' αν πάλιν τών λαϊκών άφορίση, άφωρισμένον έχομεν και άσυγχώρη-
τον»2. 

Το δικαίωμα λοιπόν του αφορισμού ανήκει στους προϊσταμένους τών 
εκκλησιαστικών περιφερειών ύπο τήν έννοια δτι αυτοί εϊναι οι διάδοχοι 
τών 'Αποστόλων. Κάθε άλλος ιερωμένος μέ βαθμό κατώτερο του επισκο
πικού δέν μπορεί να αφορίσει έκτος και άν έχει λάβει ειδική προς τούτο 
εντολή άπο τον επίσκοπο του. Το πράγμα δσον άφορα τήν περίπτωση αυ
τή είναι απολύτως ξεκαθαρισμένο: «οι θείοι διδάσκαλοι της εκκλησίας 
λέγουν, δτι τών ιερέων δέν έδώθη άλλη χάρις, μόνον νά λειτουργούν, καΐ 
να βαπτίζουν, και να ευλογούν ανδρόγυνα, και δσα τοιαύτα* το δέ νά συγ
χωρούν και να αφορίζουν τών αρχιερέων έδώθη, δτι τύπον φέρουσι τών 
'Αποστόλων, τών οποίων ό Χριστός τους έδωκε ταύτην τήν έξουσίαν»3. 

'Αλλά και ό Χρύσανθος Ιεροσολύμων στην μελέτη του περί αφορισμού 
(τέλη 17ου αϊ.) θά τονίσει δτι «δέν δύναται νά άφορίση εκείνος όπου έχει 
μόνην έξουσίαν είς τα πνευματικά... τουτέστιν ό εξομολογητής και πνευ
ματικός πατήρ, αν δηλαδή δ τοιούτος πνευματικός ή δέν έχη έξουσίαν εις 
τα έξω καθ' αυτόν, ή δέν τήν έλαβεν άπο τον προεστώτα' χρεία είναι λοι
πόν εκείνος όπου αφορίζει νά έχη έξουσίαν δικαιοδοτικήν, και να εϊναι 
κριτής εις τήν έκκλησίαν δια τούτο ουδέ οι εφημέριοι τών εκκλησιών, 
ουδέ οι τυχόντες ιερείς δύνανται νά αφορίσουν δτι αυτοί δέν έχουν κυρίως 
έξουσίαν είς τα εξωτερικά δικαιοδοτικήν, και δχι μόνον αυτοί άλλα και 
δσοι άλλοι δέν έχουσι προνόμιον δικαιοδοσίας, ή έκ του κανόνος, ή έκ της 
συνηθείας και του έθους, δέν δύνανται νά αφορίσουν»4. 

1. MffiLOSlCH-MÜLLER, Acta, δ.π. 
2. ΖΕΡΛΕΝΤΗΣ, Έρευναι, 217. 
3. "Βακτηρία Αρχιερέων", EBE 1373, φ. 80ν (χφ. 17ου αι.). 
4. Μ.Π.Τ. (Ε.Β.Ε.), χφ. 69, φ. 4ν. 
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Ωστόσο ή δυνατότητα επιβολής του έπιτιμίου και άπο τα κατώτερα 
εκκλησιαστικά στελέχη μολονότι δεν μπορεί να αναχθεί σέ καμιά δογμα
τική θεώρηση, φαίνεται δτι είναι δυνατή μερικές φορές* ό Χρύσανθος ανα
φέρει λόγους «συνηθείας και Ιθους»' το βέβαιο εϊναι δτι το δικαίωμα αυτό 
πάντως το κατέχουν οι επίσκοποι. Πολύ χαρακτηριστικά αναφέρει για τήν 
περίπτωση αυτή στα τέλη του 18ου αϊ. è Θεόφιλος Καμπανίας: «Ιστω 
δέ καΐ τούτο προς εϊδησίν σου, τέκνον μου, δτι οί 12 μόνον 'Απόστολοι 
Ιλαβον τήν έξουσίαν παρά Χρίστου του δεσμεΐν και λύειν τάς αμαρτίας 
τών ανθρώπων τών οποίων διάδοχοι είναι οί 'Αρχιερείς, και δχι οί 70 
'Απόστολοι τών οποίων διάδοχοι είναι οί 'Ιερείς, οί όποιοι δέν Ιλαβον πα
ρά Χρίστου έξουσίαν του δεσμεΐν, και λύειν τάς αμαρτίας τών ανθρώπων 
αν δεν έχωσι τήν άδειαν παρά τών κατά τόπους Αρχιερέων»1. 

"Ομως ας δούμε σέ ποιους ιερωμένους παραχωρεί ό πατριάρχης το 
δικαίωμα του άφορίζειν και μέ ποιες προϋποθέσεις. 

α) "Εξαρχοι: Είναι οί πατριαρχικοί εντολοδόχοι οί όποιοι αποστέλλον
ται προς τις εκκλησιαστικές περιφέρειες προκειμένου να επιλύσουν επί τό
που διάφορα προβλήματα ή να προβούν στην συγκέντρωση καθυστερημέ
νων πατριαρχικών εισοδημάτων κ.τ.δ. Οί Ιξαρχοι είναι εφοδιασμένοι ο
πωσδήποτε μέ συστατικό γράμμα (ένταλτήριο) στό όποιο περιγράφονται 
οί αρμοδιότητες και το εύρος της εξουσίας τους. Τις περισσότερες φο
ρές περιβάλλονται και μέ το δικαίωμα του άφορίζειν, πράγμα άλλωστε 
επιβεβλημένο εκ τών πραγμάτων άφοΰ πρόκειται να αντιμετωπίσουν δύ
σκολες περιπτώσεις και πρέπει να διαθέτουν τα μέσα πού θα επιτρέψουν 
να ευοδωθεί το έργο τους. Ή σχετική γραπτή πατριαρχική διαπίστευση 
για τους έξάρχους έχει τήν μορφή : «και γαρ δ μέν αν αυτοί δέσωσι, δεδε-
μένον έστω, δ δέ λύσωσι, λελυμένον, και ους αργία καθυποβάλλωσιν, αρ
γοί και αφορισμένοι μενέτωσαν, ως άπειθεις και ανυπότακτοι»2. 

1. ΘΕΌΦΙΛΟΣ ΚΑΜΠΆΝΙΑΣ, Ταμεΐον, 57. Για το θέμα αυτό τα ίδια περίπου 
λέγει και è λατινόφρων ΡΌΔΙΝΟΣ, Σννοψις, 208: «Έτουτον τον άφορισμον άλλος δέν 
ημπορεί να τον κάμη μόνον επίσκοπος, καΐ δποιος είναι *είς τόπον επισκόπου, κάντε 
Ιερωμένος, κάντε κληρικός, μόνον να είναι επισκόπου τοποτηρητής»· και συνεχίζει. 
«δταν ή επισκοπή εϊναι χηρεμένη, ήμποροϋσιν δλοι οί κληρικοί, ή δποιος είναι είς το 
πρόσωπον δλου του κλήρου να κάμουν άφωρισμόν, άμή μέ το θέλημα του μητροπο
λίτου». 

2. ΣΑΘΑΣ, 'Ιερεμίας Β', 164-165. Πληροφορίες για τήν δύναμη τών έξάρχων 
μας δίνει μια αναφορά άπο τήν Μήλο (τέλη 17ου αί. - αρχές 18ου αί.) του καθολικού 
απεσταλμένου Gioachino Pace, ό όποιος αναφέρει για τον έξαρχο της περιοχής, 
υπερβάλλοντας λίγο τα πράγματα: « Ό έξαρχος είναι άλλοτε διάκονος και άλλοτε λαΐ-
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Tò ϊδιο δικαίωμα έχουν οι εξαρχοι καί υπό την ιδιότητα του νομέα πα
τριαρχικών περιοχών (έξαρχιών) πού τους παραχωρούνται έναντι τών υπη
ρεσιών τους προς την Εκκλησία1. Μερικές φορές μάλιστα δταν έξαρχοι α
ναγκάζονται να μεταβιβάσουν τις έξαρχίες τους σε άλλα πρόσωπα, εκχω
ρείται και σ' αυτά ή επιτιμητική εξουσία. 'Αναφέρω δύο τέτοιες περιπτώ
σεις: τον Μάιο του 1693 ό πατριάρχης Καλλίνικος Β' ό Άκαρνάν αναγ
γέλλει στον ηγούμενο τής μονής 'Αγίου 'Ιωάννου Θεολόγου στην Πάτμο 
δτι ό Ιξαρχός τους Μανουήλ αποκατέστησε ως επίτροπο του για δύο χρό
νια τον ιερομόναχο Μακάριο' ό τελευταίος λαμβάνει την δικαιοδοσία «κρί-
νειν και θεωρεΐν πάσαν εκκλησιαστική ν κρίσιν τε και ύπόθεσιν... καί άρ-
γεΐν καί άφορίζειν εκ μέρους ημών»2. Σέ μια άλλη περίπτωση (1741) ό 
πατριάρχης Νεόφυτος ζ' αναγγέλλει στους ηγουμένους τών μονών τής 
Νάξου δτι ό έξαρχος τών εκεί σταυροπηγιακών μονών, μέγας έκκλησιάρ-
χης Κριτίας, κατέστησε έπίτροπόν του τον «οίκονόμον και πρεσβύτερον 
κύρ Χριστόδουλον Καρατζίαν» καί τους καλεί «τον από τούδε έπίτροπόν 
του... έξάρχου, τιμάτε καί αγαπάτε... έ'χοντι άδειαν καί έξουσίαν παρ' η
μών κρίνειν... καί άργεΐν καί άφορίζειν, ως εκ στόματος ημών, καί παι-
δεύειν, ώς εικός, πάντα άτακτον καί άπειθή φαινόμενον εις αυτόν ιερωμέ-
νον ή λαϊκόν»3. 

'Από τα παραπάνω συνάγεται δτι το δικαίωμα επιβολής αφορισμού 
μπορεί να μεταβιβασθεί σέ απεσταλμένους του οικουμενικού πατριάρχη 
(έξάρχους) άλλα καί σέ επιτρόπους τών έξάρχων οι όποιοι μπορεί να είναι 
καί απλοί ιερείς. "Ετσι φθάνουμε στην δεύτερη περίπτωση επιβολής αφο
ρισμού εκ μέρους κληρικών κατωτέρου βαθμού4. 

κος μέ εξουσιοδότηση του πατριάρχου, δυνάμει της οποίας δύναται να άφορίζη καί να 
παύη επισκόπους, μή στέργοντας να καταβάλουν το ύπο του Πατριάρχου προχείρως 
υπολογιζόμενο ποσόν» (SLOT, Κίμωλος, 209). 

1. Για τους έξάρχους ύπο την Ιδιότητα τους αυτή βλ. ΠΑΪΖΗ, 'Εξαρχία. 
2. ΖΕΡΛΕΝΤΗΣ, "Ερενναι, 195-196. 
3. Ζ Ε Ρ Λ Ε Ν Τ Η Σ , δ.π., 153-154. 
4. Για το ζήτημα αυτό υπάρχει μια ασάφεια ή οποία πιθανώς δημιουργήθηκε 

τον 19ο αι. δταν πολύ συχνά ιερείς απειλούσαν μέ αφορισμό'— πού δέν μπορούσαν να 
επιβάλουν— χριστιανούς πού δέν μπορούσαν να ελέγξουν τήν διαδικασία. Έξαλλου ή 
σύγχυση μεγάλωνε άπο το γεγονός δτι τΙς περισσότερες φορές τον αφορισμό εκφω
νούσαν κατ' εντολή τοϋ μητροπολίτη Ιερείς καί εΕταν εΰκολοι οί συνειρμοί. Αυτό εί
ναι το ένα. 'Ωστόσο ερευνώντας τις πηγές παρατηρούμε δτι το θέμα της επιβολής 
αφορισμού άπο τους Ιερείς δέν είναι καινούριο. Είχε απασχολήσει καί παλαιότερα 
εκκλησιαστικούς συγγραφείς φυσικά κάτω άπο άλλη λογική. "Ετσι ό Συμεών ό Νέος 
Θεολόγος γράφει σχετικά: «προ δέ τούτων αρχιερείς μόνον του δεσμεΐν καί λύειν τήν 
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β) Πρεσβύτεροι: "Οπως έχουμε ήδη σημειώσει και ιερείς μπορούν να 
επιβάλουν αφορισμό αν έχουν λάβει ανάλογη εντολή άπο τον πατριάρ
χη ή τον μητροπολίτη της περιοχής τους· Ινα παράδειγμα έχουμε ήδη πα
ραθέσει, λίγες σειρές πιο πάνω* ας προσθέσουμε και μερικά άλλα. 

Τον Μάρτιο του 1644 ό πατριάρχης Παρθένιος Α' παρέχει το δικαίω
μα αυτό, μαζί μέ άλλες αρμοδιότητες, στον ιερομόναχο 'Αθανάσιο Ρήτο
ρα: «δύνασθαι δήσαι και λΰσαι πάντα κατά τους κανόνας, μηδενός των πα-
ράπαν των μεγάλων ύπεξαιρουμένων αμαρτημάτων, α τη ημών μετριό-
τητι και τω έκδικαίω της μεγάλης εκκλησίας, ώς μείζονος δεόμενα διορ
θώσεως, φιλουμεν τηρεΐν πλήρη έξουσίαν και αύθεντίαν ώς ήμετέρω κλη-
ρικω δίδομεν»1. Βεβαίως ό Αθανάσιος Ρήτορας είναι πρόσωπο σημαν
τικό στις τάξεις του πατριαρχείου, ωστόσο ώς προς τον βαθμό ίεροσύνης 
δέν παύει να είναι ιερέας (ιερομόναχος)· εξάλλου στο πατριαρχικό έγγρα
φο τονίζεται μέ έμφαση ή εξαίρεση πού γίνεται άφου οι τιμωρούμενες μέ 
αφορισμό περιπτώσεις εϊταν, τις περισσότερες φορές, σοβαρές υποθέσεις, 
πού απασχολούσαν προσωπικά τον οικουμενικό πατριάρχη. 

έξουσίαν κατά διαδοχήν ώς έκ των θείων αποστόλων έλάμβανον, του χρόνου δέ προ
ϊόντος καΐ των αρχιερέων άχρειουμένων είς Ιερείς βίον έχοντας αμωμον και χάριτος 
θείας ήξιουμένους ή φρικτή έγχείρησις αΰτη προβέβηκεν είτα καΐ τούτων άναμίξ γε
νομένων, των Ιερέων όμοϋ και αρχιερέων τφ λοιπω εξομοιουμένων λαω και πολλών 
ώς καΐ νυν περιπιπτόντων πνεύματι πλάνης καί ματαίαις κενοφωνίαις καί άπολλυμέ-
νων, μετήχθη ώς εϊρηται, είς τον έκλεκτον λαον τοϋ θεοΰ, λέγω δή τους μοναχούς, ούκ 
των Ιερέων ή αρχιερέων άφαιρεθείσα, άλλα ταύτης εαυτούς εκείνων άλλοτριωσάν-
των» (τήν παραπομπή δανείζομαι άπο τήν εργασία της Ε Λ . ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ καί ΣΠ. 
Τ Ρ Ω Ι Α Ν Ο Τ , Die kanonischen Antworten des Nikolaos III. Grammatikos an den 
Bischof von Zetunion, BZ 82 (1989) 247. Βέβαια έδώ ή εξήγηση δίνεται για το 
δικαίωμα επιβολής των μοναχών, πού καί αυτοί δέν έχουν το δικαίωμα να αφορίζουν 
ωστόσο το ζήτημα τίθεται συνολικά καί για τους Ιερείς καί πάντως ή οΰτως ή άλλως 
υπέρβαση τοϋ κανονικοΰ δικαίου πού γίνεται βασίζεται βχι σέ κανόνες άλλα στην 
έξαχρείωση των αρχιερέων. Σέ νεότερο έργο ( Π Ρ Ι Γ Κ Ο Σ , Χριστιανική Διδασκαλία, 
76-77) αναφέρεται δτι: «έχουν οί Ιερείς καί εξουσία, δπου ήνε διάδοχοι των απο
στόλων κατά κληρονομιά, να συνχωρούσι αμαρτίες στην έξομολόγησιν, κανονίζοντες 
αποχή της αμαρτίας, εϊτα ελεημοσύνη, νηστεία ή προσευχή, ώς είπε «"Οσα έάν λύη-
τε...». Άφορίζουσι καί έξωκλείζωσι τους άτακτους, παιδεύουσι μέ τήν πνευματικήν 
ράβδον μέ το έπιτίμιον. Καί βγαίνουν καί άποθαμένοι δεμένοι, αν ήνε αφορισμένοι, 
καί έάν τους συνχωρήσουν καί τους διαβάσουν ευχή συχωρητική λειοϋνε καί σώνον
ται»: έδώ ό συγγραφέας πιθανότατα κάνει σύγχυση ανάμεσα στα δικαιώματα των 
έξομολόγών κατά τήν επιβολή έπιτιμίων καί τήν διαδικασία λύσης του αφορισμού. 

1. LEGRAND, Β. Η., 17. 3, 422-425· καί ΑΡΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟϊ, Φωτίειος 1, 
85-86' παρόμοιο γράμμα, της ίδιας χρονιάς, βλ. στο ΜΑΝΟΤΣΑΚΑΣ, 'Αθανάσιος, 
134-151. 
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Σέ μια άλλη περίπτωση (1682) δ πατριάρχης Διονύσιος Δ ' δίνει εν
τολή να διαλευκανθεί υπόθεση μοιχείας μέ τήν χρήση τής ποινής άπο τους 
ιερείς μιας κωνσταντινουπολίτικης ενορίας: «επειδή ό 'Ιωάννης ράπτης... 
μετά τής γυναικός αύτοΰ Ζουμπουλιας... έπί εγκληματι μοιχείας... και 
αφορισμού έκφωνηθέντος υπό των ιερέων τής ενορίας [των "Εξ Μαρμά
ρων] ημετέρα πατριαρχική αδεία, έμαρτυρήθη»1. 

Πολύ αργότερα, τον 'Ιούλιο του 1863, ό οικονόμος του μητροπολίτη 
'Ιωαννίνων και Βελλάς, παπα-Ίωάννης, μέ εντολή του προϊσταμένου του 
αφορίζει στο χωριό Πυρσόγιαννη δσους δέν μαρτυρούν προκειμένου να α
ποδοθεί το δίκαιο σέ παράνομη κατακράτηση κτημάτων2. Τέλος στις 24 
Σεπτεμβρίου 1894 στο χωριό Λιμπόχοβο (σημερινό Δίλοφο Κοζάνης) 
εκφωνείται ή ποινή άπο τον αρχιερατικό επίτροπο «του τμήματος Ζιου-
πανίου αίδεσιμ. οίκονόμον κ. παπαΚωνσταντίνον Βακάλη» εναντίον εκεί
νων πού συκοφαντούσαν τήν 'Αλεξάνδρα Καραγεώργου, σύζυγο του 'Α
θανασίου Ντρούγκα3. 

γ) 'Ηγούμενοι μονών: Βεβαίως οι ηγούμενοι των μονών δέν ανήκουν 
σέ ιδιαίτερο βαθμό ίεροσύνης· είναι δμως ιερομόναχοι πού έχουν τήν ευ
θύνη της εύρυθμης λειτουργίας των μονών. 'Από τήν άποψη της εκκλη
σιαστικής ιεραρχίας βρίσκονται στή θέση τών πρεσβυτέρων κρίνουμε σκό
πιμο δμως νά τους παραθέσουμε ως ιδιαίτερη κατηγορία επειδή ή θέση πού 
κατέχουν είναι υπεύθυνη καί εξουσιαστική άφου διαχειρίζονται τις υπο
θέσεις μιας οργανωμένης μονάδας, δπως εϊναι οι μονές κατά τήν διάρκεια 
τής Τουρκοκρατίας. Μία περίπτωση ιερομόναχου μέ ευρύτατες δικαιοδο
σίες έχουμε ήδη συναντήσει στο πρόσωπο του 'Αθανασίου Ρήτορα* ωστό
σο αυτός ανήκει σέ άλλη τάξη πραγμάτων πού δέν έχει σχέση μέ τήν διοί
κηση μιας μονής. 

Σύμφωνα μέ τά τυπικά τών μονών και τις διάφορες συλλογές κανόνων 
πού ρυθμίζουν τα του μοναστικού βίου, οι ηγούμενοι έχουν το δικαίωμα να 
επιβάλουν έπιτίμια στους υπ' αυτούς μοναχούς. Πολλές φορές δμως τα 
κείμενα αναφέρουν επίσης δτι για περιπτώσεις σοβαρών αδικημάτων απαι
τείται ή έγκριση του οικουμενικού πατριάρχη —ιδιαίτερα μάλιστα δταν ή 
μονή είναι σταυροπηγιακή— προκειμένου να επιβληθούν βαρείες ποινές 
δπως είναι ό αφορισμός. "Ομως υπάρχουν καί περιπτώσεις κατά τις ό-

1. ΑΡΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΤ, Φωτίειος 2, 157-158. 
2. ΠΑΪΣΙΟΣ, Συμβολή, 108. 
3. ΤΣΑΡΑΣ, Ήμερολόγιον, 280. 
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ποιες δ ηγούμενος παίρνει την εντολή μέσω τών πατριαρχικών πράξεων 
πού επιδίδονται για την απονομή της σταυροπηγιακής αξίας τών μονών 
τότε, συνήθως, κρίνεται επιβεβλημένο να υπογραμμισθεί το προνόμιο αυ
τό, το όποιο πάντως δεν έχουν οι ηγούμενοι ώς εκ της θέσεως τους άλλα 
ώς παραχώρηση πατριαρχική1. Πιθανόν, μέ τον τρόπο αυτό επιδιώκεται 
ή εξουδετέρωση τυχόν παρεμβάσεων του τοπικού μητροπολίτη στα πράγ
ματα τών μοναστηριών, παρεμβάσεις πού θα προληφθούν μέ τήν καθολι
κή αυτοτέλεια τών μοναστικών ιδρυμάτων. *Ας δούμε Ομως και για τήν 
περίπτωση αυτή ορισμένα κατατοπιστικά παραδείγματα. 

Τό 1621 ό πατριάρχης Κύριλλος Α' ό Λούκαρης επιβεβαιώνει τήν 
σταυροπηγιακή αξία της Νέας Μονής στή Χίο. Τό σχετικό σιγίλλιο α
ναφέρει μεταξύ τών άλλων: «και κεφαλήν και προεστώτα τών ενασκού
μενων πάντων είναι τον κατά καιρούς ήγούμενον λαμβάνοντα και τάς έκ-
παλαι αύτου άτελείας και τιμάς και διάγοντα ώς και τους πρό αύτου η
γουμένους και ουδείς έχει έξουσίαν τινά έναντιωθήναι αύτώ δταν άφορίση 
ευλόγως τινά τών ανάστατων της μονής»2. 

Αυτό συμβαίνει συνήθως στις περιπτώσεις τών σταυροπηγίων και βέ
βαια αποτελεί έναν τρόπο διαφύλαξης του κύρους και της αυτοτέλειας τών 
πατριαρχικών καθιδρυμάτων: τό δικαίωμα του άφορίζειν μεταβιβάζεται 
απευθείας άπό τήν κεφαλή της Εκκλησίας στους κατά τόπους εκπροσώ
πους της, πού στην περίπτωση αυτή είναι οι ηγούμενοι τών σταυροπηγια
κών μονών. 'Ωστόσο δεν πρέπει να παραβλέψουμε τό γεγονός δτι οι ηγού
μενοι πρέπει να έχουν τήν έγκριση του πατριάρχη προκειμένου να αφορί
σουν ή υπόθεση της επιβολής αφορισμού παραμένει πάντα σοβαρή υπό
θεση και της αρμοδιότητας κατά μείζονα λόγο του πατριαρχείου. Τό πράγ
μα δηλώνεται εναργέστερα στην περίπτωση πού ανακύπτουν ένδομονα-
στηριακές διενέξεις" βέβαια οι ηγούμενοι τών μονών δέν μπορούν να αφο
ρίσουν δ Ινας τον άλλο* έτσι δέν μένει τίποτα άλλο παρά ή προσφυγή στην 
ανώτατη εκκλησιαστική αρχή, ή δποία μπορεί και να αφορίσει προκειμέ
νου να πάψουν οι έριδες. 

Οι παρεμβάσεις τών μητροπολιτών στα πατριαρχικά σταυροπήγια 

1. Μια τέτοια παραχώρηση διαθέτουμε άπό τον 13ο κιόλας αιώνα" πρόκειται 
για πράξη (ένταλμα) του οικουμενικού πατριάρχη Μιχαήλ Αύτωρειανοΰ στην οποία 
σημειώνονται: « Ή μετριότης ημών δια τοϋ παρόντος αυτής εντάλματος εκχωρεί 
σοι... καθηγουμένω της... μονής... δέχεσθαι... έφ' ώ καΐ έπιτιμίω ένδέδοταί σοι χρή-
σασθαι και άφορισμω... και λύσεις και δήσεις τά δεσμού χρήζοντα και λύσεως άξια» 
(OlKONOMlDES, Autôreianos, 115: άπό τονκώδ. Par. Gr. 1234). 

2. ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ, Χιακά, 580-583. 
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είναι σημαντικά περιορισμένες* πολλές φορές οί σχετικές περιοριστικές 
διατάξεις αναφέρονται ρητά στα σιγιλλια απονομής ή επιβεβαίωσης της 
σταυροπηγιακής άξιας, πρακτική πού αποτυπώνεται γραπτώς ώς έξης: 
«μήτε εχειν άδειαν τον κατά καιρούς άρχιερατεύοντα κατά την μητρόπο-
λιν ταύτην άργεϊν ή άφορίζειν τους εν αύτώ ευρισκομένους ιερομόναχους 
ή μοναχούς»1. 

Σέ μια άλλη περίπτωση το δικαίωμα του άφορίζειν μεταβιβάζεται 
('Ιαν. 1623) άπό τον πατριάρχη 'Ιεροσολύμων Θεοφάνη στον αρχιεπίσκο
πο (ηγούμενο) Σίνα Ίωάσαφ* στην πράξη λοιπόν τής χειροτονίας του ανα
φέρεται: «δεδώκαμεν άδειαν και έξουσίαν πάσαν του λύειν καΐ δεσμεϊν, 
και ούς αν ευλογήσει Ιστωσαν ευλογημένοι* και ους αν ευλόγως άφωρί-
σει, άφωρισμένοι ύπάρχουσιν»2. 

Μέσα στην κλίμακα αύτη επαύξησης τής εξουσίας τών ηγουμένων μέ 
το δικαίωμα επιβολής αφορισμού, ό προηγούμενος τής μονής Καρακάλ-
λου, ιερομόναχος Σαμουήλ, θά αισθανθεί Ικανός να απειλήσει μέ αφορισμό 
6χι μοναχούς άλλα τους κατοίκους του χωρίου Μαριές στην Θάσο, οί ό
ποιοι καταπάτησαν κτήματα μετοχιου τής μονής στην περιοχή "Αγιος 
Παντελεήμων. Το γεγονός αυτό λαμβάνει χώρα πριν άπό την 8η Matou 
16383. 

Βεβαίως μιλώντας για τήν ποινή πρέπει να έχουμε πάντα στό νου μας 
τις διάφορες διαβαθμίσεις του έπιτιμίου* άλλο πράγμα είναι ή επιβολή 
αφορισμού για μιά κατακριτέα πράξη ενός χριστιανού και άλλη ή μαρτυ
ρία του ύπό τό βάρος αφορισμού. Γιά την τελευταία κατηγορία οί ηγού
μενοι τών σταυροπηγιακών μονών ή και άλλοι απλοί ιερομόναχοι δέν 
αισθάνονται κανένα περιορισμό και κάνουν εύκολα και αδίστακτα χρήση 
Οταν τό απαιτούν οί περιστάσεις. Στις 17 'Ιανουαρίου 1611 λ.χ. ό ιερομό
ναχος Παρθένιος, θέλοντας να εξακριβώσει τα Ορια ενός κτήματος στην 
Πάρο «μεταβαίνει μετ' επιτρόπων επί τόπου και θέτει άφορισμόν δια 
πάντα, è όποιος δέν μαρτυρεί τα Ορια του άμπελώνος»4. Σέ μια άλλη πε
ρίπτωση επίλυσης κτηματικής διαφοράς (Νάξος, 8 Μαΐου 1683) πηγαί-

1. ΓΕΔΕΩΝ, Γανόχωρα, 36-41· ΑΡΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΪ, Φωτίειος 1, 161-163* 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΤΛΟΣ-ΜΙΧΑΗΛΑΡΗΣ, Νομική Συναγωγή, άρ. 1031, σ. 428: πρό
κειται για πράξη του πατριάρχη Ίωαννικίου Β' ό όποιος απονέμει τήν σταυροπηγια
κή αξία στό μονύδριο του 'Αγίου Γεωργίου στην μητρόπολη Γάνου και Χώρας (1647). 

2. ΑΜΑΝΤΟΣ, Σιναϊτικά, 3. 
3. ΧΡΤΣΟΧΟΪΔΗΣ-ΓΟΪΝΑΡΙΔΗΣ, Καρακάλλου, 33 (περίληψη της πράξης). 
4. ΝίΚΟΛΟΠΟΤΛΟΣ - ΟίΚΟΝΟΜίΔΗΣ, Διονυσίου, 296-297 (περίληψη της 

πράξης). 
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νει επιτόπου ό νοτάριος και εν συνεχεία καλούνται οι μάρτυρες: «και έπή-
γαμεν είς τον Τίμιον Πρόδρομον εις το μοναστήριον... καί είπε ό άνωθεν 
Τάγαρης του αφέντη ιερομόναχου... δτι να βάλη μίαν έντολήν ήγου Ινα 
άφορισμον ομπρός είς τους αυτούς άνωθεν Πελεκάνους [μάρτυρες]... δτι 
να μαρτυρήσουν την άλήθειαν καί να μή κάμου φιλοπροσωπία παρά να 
μαρτυρήσουν την αλήθεια... οΰτως έμαρτύρησαν οί άνωθεν είς φόβον 
Θεού καί είς ψυχήν τους καί μα τον άφορισμον οπού έγροικήσασιν οΰτως 
έμαρτύρησαν»1. 

Πρέπει τέλος να μνημονεύσουμε καί την περίπτωση κατά τήν οποία 
ή εκχώρηση του δικαιώματος αύτοΰ σέ ηγούμενο γίνεται δχι άπο τους πα
τριάρχες άλλα άπο τους μητροπολίτες. Δέν έχουμε στην διάθεση μας ικα
νοποιητικά στοιχεία προκειμένου να στηρίξουμε τήν υπόθεση δτι τούτο 
γίνεται πάντα στις περιπτώσεις ενοριακών μονών στο παράδειγμα μας 
ωστόσο ή μονή εξαρτάται άπο μητρόπολη: πρόκειται για τήν περίπτωση 
πού ό επίσκοπος Βελλας (πιθανότατα "Ανθιμος) γράφει τήν 21η 'Ιανουα
ρίου 1870 προς τον ηγούμενο της μονής Παλιουρής Άνθιμο καί απαιτεί: 
«ό Δημήτριος Σιώζου Μπουριταριώτης ό στεφθείς έτέραν γυναίκα πριν 
ή διαζευχθή εκ της πρώτης... να έξεκκλησιασθή οικογενειακώς»2. Ή πε
ρίπτωση βέβαια δέν είναι αρκετά σαφής" ό ηγούμενος εντέλλεται να έξω-
εκκλησιάσει δχι μοναχούς άλλα χριστιανούς· πάντως ή μονή Παλιουρής 
δέν είναι σταυροπηγιακή. 

Μία ακόμη ασαφής περίπτωση είναι εκείνη τών πρώην επισκόπων 
εννοείται δτι ό λόγος είναι δχι γι' αυτούς πού έχουν καθαιρεθεί άλλα για 
δσους απομακρύνονται για κάποια αιτία άπο τήν θέση τους χωρίς να χά
σουν το αξίωμα της ίερωσύνης. 'Από τήν μαρτυρία πού ακολουθεί προκύ
πτει δτι διατηρούν δλες τις εξουσίες πού απορρέουν άπο το άξίωμά τους 
μολονότι βεβαίως δέν έχουν πολλές ευκαιρίες να τις ασκήσουν. Πάντως 
έχουμε τήν πληροφορία για τον πρώην Άνδρούσης Κωνστάντιο, ό όποιος 
μόνασε μετά το 1806 στην μονή τών Αγίων Θεοδώρων Άροανίας «έ-
ξέδωκε δέ καί αφοριστικά κατά λαϊκών, οί όποιοι έσφετερίζοντο καί 
έκληρονόμουν τα κτήματα τών μοναχών»3. 

Έξειδικεύοντας περισσότερο το ζήτημα αυτό προς άλλες ομάδες ιερω
μένων, δέν έχουμε συγκεκριμένη πληροφόρηση για τους όφφικιαλίους 
του πατριαρχείου πού είχαν ως αρμοδιότητα τους τήν εξέταση διαφόρων 

1. ΣΙΦΩΝΙΟΤ-ΡΟΔΟΛΑΚΗΣ-ΑΡΤΕΜΙΑΔΗ, Νάξος, 523-525. 
2. ΜΠΕΤΤΗΣ, Παλιουρή, 496-497. 
3. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ, Άροανία, 307. 
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περιπτώσεων πού έχρηζαν αφορισμού' ή ακόμα δέν ξέρουμε αν μπορού
σαν και οι ΐδιοι να επιβάλουν την ποινή. "Ετσι δ Βάλσαμων σχολιάζοντας 
τον θ' κανόνα της Ζ ' οικουμενικής Συνόδου αναφέρει: « Έ π ε ί δετό μεγα-
λεΐον του πατριαρχικού θρόνου διάφορα μέν σέκρετα έχει ύφ' εαυτό, 
ί [ = εί]δικώς δε άφωρίσθησαν τ ω σεκρέτω του χαρτοφυλακείου τα επι
σκοπικά δίκαια, και ό κατά καιρούς χαρτοφύλαξ ενεργεί δικαίω του κατά 
καιρούς άγιωτάτου πατριάρχου πάντα τα τούτω ανήκοντα, ως επισκοπώ' 
αφορίζει γάρ, διορθοΰται ψυχικά σφάλματα»1. Πολύ αργότερα, την 1 
Νοεμβρίου 1826, ό πατριάρχης 'Αγαθάγγελος σέ τόμο του αναφέρει: «επί 
τούτοις δέ και τα γραφόμενα παρά τών λογιωτάτων κληρικών αυλικά 
γράμματα, όμολογίαι, συμφωνητικά, εξοφλητικά, συγχωρητικά, αφορι
στικά, και άλλα διαφόρου είδους γράμματα, ανατίθενται εις την έπιστα-
σίαν και διαίτησιν του μεγάλου άρχιδιακόνου, δστις οφείλει φρονίμως και 
εύσυνειδήτως έπιστατεΐν, διευρευνάν τε ακριβώς τάς υποθέσεις και προσ-
διορίζειν τα έξοδα αυτών αναλόγως της ποιότητος και ποσότητος τών 
υποθέσεων και της δυνάμεως τών υποκειμένων άνευ δέ της τοιαύτης 
έρεύνης και είδήσεως αύτου και του προσδιορισμού μήτε γράφειν τους 
κληρικούς, μήτε αυτόν δέχεσθαι γράμματα παρ' αυτών»2. 

Κλείνοντας το θέμα αυτό πρέπει να αναφέρουμε και δύο ειδικές περι
πτώσεις επιβολής του έπιτιμίου. Ή ιδιαιτερότητα έγκειται στο γεγονός 
δτι ό άφοριζόμενος ανήκει στα ανώτατα στρώματα τής εκκλησιαστικής 
τάξης είναι δηλαδή οικουμενικός πατριάρχης ή μητροπολίτης. Οι σχετι
κές μαρτυρίες πού διαθέτουμε επικυρώνουν την άποψη δτι παρόμοιοι αφο
ρισμοί δέν μπορούν να γίνουν παρά μόνο άπο την σύνοδο ή άπο τους άλ
λους πατριάρχες τής Ανατολής. 

Σέ μια παρόμοια περίπτωση, μεταξύ 1524-1525, προσπάθησε ό Ί ω -
αννίκιος Α ' , απόντος του πατριάρχη 'Ιερεμία Α ' , να καταλάβει τήν υ
πάτη εκκλησιαστική αρχή* «δμως ό πατριάρχης κύρις 'Ιερεμίας, ως εύ-
ρίσκετον εις τα 'Ιεροσόλυμα, άκουσε περί αύτου του έπιβάτου και παρα
νόμου Ίωαννικίου τήν έπανεύασιν όπου έκαμε... και έτζη ήνώθησαν όμοΰ 

1. ΡΑΛΛΗΣ-ΠΟΤΛΗΣ, Σύνταγμα 2, 587' για το ζήτημα αυτό διαθέτουμε μια 
πολύτιμη μαρτυρία του 1503" τότε τρεις όφφικιάλιοι της Μ. Εκκλησίας (ό μέγας 
οικονόμος, ό μέγας σκευοφύλαξ καί ό χαρτοφύλαξ) παρεμβαίνουν στην διένεξη Χι-
λιανδαρινών καί Ίβηριτών για το μετόχι της Κομίτισσας, επιβεβαιώνουν παλαιότε
ρους πατριαρχικούς αφορισμούς κατά τών άδικούντων άλλα συγχρόνως τονίζουν: 
«ομοίως καί ημείς αφορισμένους εχομεν αυτούς...» ( L E F 0 R T - 0 I K 0 N 0 M I D Ê S - P A -
PACHRYSSANTHOU-KRAVARI, Actes d'Iviron, 184-188, άρ. 104). 

2. MANSI, Colléetio 40, 118. 
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οι τέτταροι πατριάρχαι, και έλειτούργησαν, και μετά τήν λειτουργίαν ά-
φώρισαν αυτόν, τον κακώς γενάμενον πατριάρχην... και εις ολίγον καιρόν 
απέθανε κακώς και όδυνηρώς, και ευρέθη άφωρισμένος τυμπανιαΐος, Ì-
σοντας όπου άφωρίσθη παρά των τεσσάρων πατριαρχών ως παράνομος, 
και έκολάσθη ό ταλαίπωρος»1. 

Στο επόμενο παράδειγμα μαρτυρεί ό βάιλος της Βενετίας στην Κων
σταντινούπολη, ό όποιος γράφοντας τήν 26η Νοεμβρίου 1579 για τον πα
τριάρχη Μητροφάνη Γ' αναφέρει στις βενετικές αρχές: «οΰτως ό εν λόγω 
πατριάρχης έσταθεροποιήθη εις τήν θέσιν του και δλοι είναι ευχαριστη
μένοι. Φαίνεται δτι θέλει συγκάλεση Σύνοδον, ίνα άφορίση τον παυθέντα 
[Ιερεμία Β'] και ίνα, ούτως, έξασφαλισθη δτι δέν θα τω δημιουργήση 
πλέον ανησυχίας»2. 'Αναφέρουμε τέλος τήν περίπτωση του πατριάρχη 
Γρηγορίου Δ', ό όποιος απομακρύνθηκε άπο τον θρόνο άφου προηγουμέ
νως είχε καθαιρεθεί και αφορισθεί άπο τήν σύνοδο (25 Ιουνίου 1623)3. 

Ή αρμοδιότητα της συνόδου για παρόμοια θέματα, καθώς ευλόγα 
προκύπτει, φθάνει και στο επίπεδο τών μητροπολιτών άφου αυτή είναι ή 
υπερκείμενη εκκλησιαστική αρχή. Ή τεκμηρίωση κατά συνέπεια λίγα 
προσθέτει ή διευκρινίζει' αναφέρουμε πάντως τήν περίπτωση του μητρο
πολίτη Σερρών Ίωάσαφ, ό όποιος τιμωρείται μέ καθαίρεση και αφορισμό 
εξαιτίας σωρείας παραβάσεων πού λεπτομερώς αναγράφονται στην πα
τριαρχική πράξη (Μάρτιος 1606) : «προς τούτοις άφορισμένον άπό πατρός 
υίου και αγίου πνεύματος... και κατή ραμένον, και ασυγχωρητον, και μετά 
θάνατον άλυτον... και το παρόν συνοδικον έγγραφον, δπερ οφείλει άναγι-
νώσκεται εις έπήκοον παντός του λάου ετησίως κατά τήν σεβασμίαν ήμέ-
ραν της 'Ορθοδοξίας, εις άνάμνησιν του πράγματος, και σωφρονισμον 
τών άτακτούντων»4. 

Ή δογματο-κανονική θεωρία της 'Ανατολικής εκκλησίας δπως μετου
σιώνεται στην πρακτική εφαρμογή της καταδεικνύει δτι στην περίπτωση 
επιβολής του αφορισμού λειτουργεί ή πάγια εκκλησιαστική πυραμίδα κα
τά το σχήμα: πατριάρχης—μητροπολίτες—έξαρχοι πατριαρχείου (μέ Ιν-

1. Ιστορία Πατριαρχική, 155, 157-158 καΐ κυρίως ΠΑΤΡΙΝΕΛΗΣ, 'Ιερεμίας 
Α', 255-258, πού τοποθετεί ακριβώς τα γεγονότα αυτά. 

2. ΜΕΡΤΖΙΟΣ, Πατριαρχικά, 8 (ή πράξη εκδίδεται μεταφρασμένη). 
3. ΓΕΡΜΑΝΟΣ, Συμβολή 1, 107* ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ - ΜίΧΑΗΛΑΡΗΣ, 

Νομική Συναγωγή, άρ. 889, σ. 385. 
4. Ή πράξη είναι ανέκδοτη· βλ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΪΛΟΣ-ΜΙΧΑΗΛΑΡΗΣ, Νομι-

κή Συναγωγή, άρ. 859, σ. 376. 
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ταλμα πατριαρχικό) —ηγούμενοι σταυροπηγιακών μονών (με ένταλμα του 
πατριάρχη)— ιερείς (μέ εντολή του πατριάρχη ή του τοπικού μητροπολί
τη/επισκόπου). Βεβαίως, δπως έχουμε ήδη τονίσει το δλο σχήμα άναγε-
ται στο ευρύτερο θεωρητικό σχήμα κατά το όποιο την σχετική εντολή έ
χουν λάβει άπό τον Χριστό οι 'Απόστολοι, τών οποίων διάδοχοι εϊναι οι 
επίσκοποι1. 

Ή λειτουργικότητα και αποτελεσματικότητα του σχήματος αύτοΰ, 
δπως θα έχουμε τήν ευκαιρία να εκθέσουμε στις σελίδες της μελέτης αυ
τής, είναι διασφαλισμένη άπό κάθε άποψη. "Ολες οι υποθέσεις πού απαι
τούν κατασταλτικά ή προληπτικά μέτρα εκ μέρους τής Εκκλησίας σέ ευ
ρύτερο ή τοπικό επίπεδο μπορούν να βρουν δραστική λύση άπό τα αρμόδια 
εκκλησιαστικά Οργανα. Βεβαίως δυσχέρειες και προβλήματα ανακύπτουν 
ενίοτε* δεν μπορούν δμως νά θίξουν τό κύρος και τήν ισχύ του έπιτιμίου. 
"Αλλωστε σέ μια κοινωνία κατακτημένη τό κύρος του πατριάρχη εΤναι εκ 
τών πραγμάτων αυξημένο και ή αυθεντία τής εκκλησιαστικής παρέμβα
σης σέ θέματα δικαίου δεδομένη και συνεχής. Και βεβαίως οι ενδεχόμενες 
αδυναμίες πού προκύπτουν σέ τοπικό επίπεδο μπορούν νά αναχθούν στο 
ανώτατο επίπεδο της πατριαρχικής αυλής πού καλύπτει μέ τήν αυθεντία 
της κάθε διάθεση αμφισβήτησης. 

2. Τρόπος επιβολής τον έπιτιμίου 

Τα επιμέρους στοιχεία πού συγκροτούν τον τρόπο επιβολής του έπιτιμίου 
αρθρώνονται στο σχήμα: αϊτημα (ή ανάγκη) επιβολής τής ποινής —επι
βολή (επίλυση) σέ τοπικό επίπεδο ή προσφυγή στην αυθεντία του πατριάρ
χη— τελετουργία (έκφώνηση-τόπος-χρόνος)-τιμή (έξοδα). 

1. 'Αναφέρουμε έδώ ένα απόσπασμα άπό το κείμενο: Διαταγαϊ αϊ απονέμονται 
τών Άγιων * Αποστόλων δια Κλήμεντος τον Ρωμαίων 'Επισκόπου και πολίτου (ΜΗ
ΛΙΑΣ, Σύνοδοι 1 ,175), το όποιο αναφέρεται στα καθήκοντα και τΙς αρμοδιότητες τών 
κληρικών. Σύμφωνα μ' αυτά: «επίσκοπος ευλογεί, καθαιρεί πάντα κληρικον... πρε
σβύτερος αφορίζει δέ τους ύποβεβηκότας, έαν ώσιν υπεύθυνοι τη τοιαύτη τιμω
ρία... διάκονος... αφορίζει ύποδιάκονον άναγνώστην ψάλτην διακόνισσαν ... ύπο-
διακόνω ούκ έξεστιν άφορίσαι». Παρόμοια διάταξη παραθέτουν καΐ οί ΑΓΑΠΙΟΣ-
ΝίΚΟΔΗΜΟΣ (Πηδάλιον, 45), ένώ μεταγλωττισμένη στην νεοελληνική περιέχεται 
αυτούσια στον Νομοκάνονα του Γεωργίου Τραπεζουντίου (ΠΑΠΑΣΤΑΘΗΣ, Τραπε-
ζούντιος, 590). Βεβαίως το κείμενο αυτό πού οπωσδήποτε ανάγεται στους πρώτους 
χριστιανικούς αιώνες αντιμετωπίζει τήν ποινή του αφορισμού στην πρώτη απλή εκ
δοχή της απομάκρυνσης του τιμωρουμένου για κάποιο διάστημα άπό τους κόλπους 
της Εκκλησίας (έξωεκκλησιασμός). 

7 
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Πριν εξετάσουμε αναλυτικά τα επιμέρους στοιχεία πρέπει να κάνουμε 
μία βασική παρατήρηση πού έχει σχέση άμεση μέ δσα θα μας απασχολή
σουν εδώ. 

Τα κείμενα τών πρώτων αποστολικών χρόνων καθώς και οί αποφάσεις 
τών οικουμενικών καί τοπικών Συνόδων ανταποκρίνονται στις πραγματι
κότητες και ανάγκες της εποχής εκείνης, μέσα στις όποιες οί εκκλησια
στικοί ιθύνοντες καλούνται να αντιμετωπίσουν, κυρίως, δογματικές πα
ρεκκλίσεις ή παραβιάσεις λατρευτικών κανόνων εκ μέρους κληρικών καί 
χριστιανών. 

Προς το τέλος της βυζαντινής εποχής Ομως καί ιδιαίτερα κατά τήν 
διάρκεια τής Τουρκοκρατίας, μέ τήν ενίσχυση του παρεμβατικού ρόλου 
της 'Εκκλησίας λόγω τής πολιτικής συγκυρίας, ή κατάσταση διαφοροποι
είται σημαντικά. Οί εκκλησιαστικές αρχές ·δέν έχουν να αντιμετωπίσουν 
τώρα μόνο τις λατρευτικές παραβάσεις τών πρώτων χριστιανικών αιώνων, 
τις όποιες μέ όλιγοχρόνια απομάκρυνση εύκολα μπορούσαν να κολάσουν 
ή ακόμα τις αιρετικές παρεμβολές πού πάλι σχετικά εύκολα, μέ τήν ορι
στική απομάκρυνση καί καταδίκη (ανάθεμα) του αιρετικού μπορούσαν να 
αντιμετωπίσουν. Τώρα απαιτείται συγκροτημένος ποινικός κώδικας προ
κειμένου να ανταποκριθεί ή Εκκλησία στα αιτήματα τής νέας πραγματι
κότητας πού έχει επιφέρει ή κατάκτηση. "Ετσι τα έπιτίμια, καί κυρίως ό 
αφορισμός, πού άλλωστε μπορεί να επιβληθεί καί στους λαϊκούς, θα κλη
θούν να παίξουν το ρόλο όχι τής απλής εκκλησιαστικής νουθεσίας άλλα του 
ποινικού καταναγκασμού ή του προληπτικού μέτρου πού συνεχώς επικα
λείται τήν επερχόμενη καταδίκη. Ύπό τήν έννοια αυτή λοιπόν θα μελετή
σουμε τήν ποινή καί θα αναλύσουμε τα επιμέρους στοιχεία της στις σε
λίδες πού θα ακολουθήσουν. 

Οί έχοντες λοιπόν ανάγκη επιλύσεως τών διαφορών τους επιζητούν πολύ 
συχνά τήν ικανοποίηση τών αιτημάτων μέ τήν προσφυγή τους είτε προς 
τις τοπικές εκκλησιαστικές αρχές είτε προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο. 
Καί στην μια καί στην άλλη περίπτωση ή πλέον συνήθης εκκλησιαστική 
πρακτική είναι ή απειλή αφορισμού ή καί αυτός ό αφορισμός. "Ομως κα
τά τήν ανέλιξη τής πρακτικής αυτής αναδεικνύονται διάφορες παράμετροι 
πού μπορούν να εξετασθούν αυτοτελώς: 

α) Τοπικοί εκκλησιαστικοί άρχοντες καταφεύγουν στον οικουμενικό 
πατριάρχη. Οί περιπτώσεις τής κατηγορίας αυτές είναι πολλές καί επι
τρέπουν να προσδιορίσουμε τις αιτίες εξαιτίας τών οποίων περιφερειακές 
εκκλησιαστικές αρχές δέν μπορούν να επιλύσουν επιτοπίως κάθε διαφορά 
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πού παρουσιάζεται. Σέ μια λοιπόν περίπτωση του είδους αύτου δ πατριάρ
χης 'Αντιοχείας Μιχαήλ γράφει στις 17 'Ιουνίου 1577 στον οικουμενικό 
πατριάρχη 'Ιερεμία Β' σχετικά μέ τήν περίπτωση του ασκούντος τήν 
«τζαγκαρικήν τέχνην» Γεωργίου άπο τήν Πάτρα, ό όποιος είχε εγκατα
λείψει γυναίκα και παιδιά στην Δαμασκό: «να τον εΰρης... να τον επιτίμη
σης και να τον νουθέτησης... άνάγκασον να έλθη... εί και άκούση σου ήδη 
καλόν, εί και άλλέως, και δέν σου άκούση άφόρισον αυτόν και έκκοψον αυ
τόν, εκ του οίκου αύτου»1. 

Στις αρχές του 17ου αι. πάλι, και συγκεκριμένα τον 'Οκτώβριο του 
1604, ανάγεται ή μαρτυρία πού προέρχεται άπο γράμμα του πατριάρχη 
Ραφαήλ Β', ό όποιος γράφοντας προς τους προεστούς της Μήλου αναφέ
ρει: « Ό θεοφιλέστατος Φραγκοεπίσκοπος της... Μύλου, φρά Φραντζέ-
σκος έλθών προς ήμας έζήτησε γράμμα ήμέτερον πατριαρχικών έπιτίμιον, 
προς τους αυτόθι χριστιανούς εις φανέρωσι τών πραγμάτων της Φραγκο-
επισκοπης αύτου' διό γράφοντες άποφαινόμεθα, ίνα δσοι τών 'Ρωμαίων 
διακατέχουσι πράγματα... ή γινώσκουσι τήν περί τούτων άλήθειαν... κάν 
τε ιερείς, κάν τε λαϊκοί ώσιν, ει μέν ιερείς ύπάρχουσιν αργοί πάσης ίερο-
πραξίας, καταφρονοΰντες δέ, και άφωρισμένοι, εί δέ λαϊκοί άφωρισμένοι 
άπο θεού... εως οδ δμολογήσωσι τήν άλήθειαν»2. 

Στην πρώτη περίπτωση ό ένοχος γιά εγκατάλειψη της οικογενειακής 
εστίας έχει φύγει άπο τα δρια δικαιοδοσίας του πατριάρχη 'Αντιοχείας 
πού για τον λόγο αυτό δέν μπορεί να επιβάλει αφορισμό. "Ετσι καταφεύγει 
στον οικουμενικό πατριάρχη. Στην άλλη περίπτωση είναι προφανές δτι 
υπάρχει σοβαρή διαφορά μεταξύ τών δύο κοινοτήτων της Μήλου* άρα ό 
καθολικός επίσκοπος δέν μπορεί παρά να εμπιστευθεί τήν υπόθεση του 
στις υπηρεσίες του οικουμενικού πατριάρχη, δ όποιος ως υπερκείμενη αρ
χή και Οντάς έκτος τών δρίων πού επιβάλλουν οι στενοί τοπικοί καταναγ
κασμοί πρέπει, θεωρητικά τουλάχιστον, να κρίνει αμερόληπτα. "Αλλω
στε πρέπει να συνυπολογίσει και άλλους παράγοντες... 

'Αλλά και μητροπολίτες θα βρεθούν σέ παρόμοια θέση· και δέν θα δι
στάσουν να καταφύγουν στην πατριαρχική αυλή. "Ετσι σέ μια υπόθεση 
πού συμβαίνει μεταξύ 1572-1579, δ μητροπολίτης Τρίκκης και Σταγών 
ζητά τήν συνδρομή του πατριάρχη για να αντιμετωπίσει μία περίπλοκη 
υπόθεση. Συγκεκριμένα τέσσερις κάτοικοι τών Τρικάλων (Συναδηνός, 
Μετρηνός, Σταμούλης και Γεωργούσης) δανείστηκαν 50.000 άσπρα μέ 

1. ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ, Πάτραι, 442-443. 
2. Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Τ Λ Ο Σ - Κ Ε Ρ Α Μ Ε Τ Σ , Γράμματα, 7. 



100 ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ 

τόκο 12% άπο έναν Τούρκο άρχοντα. Μετά άπο διάφορες περιπέτειες και 
την παρέμβαση του καδή τα οφειλόμενα υποχρεώθηκαν να τα πληρώσουν 
μόνο οί δύο άπο τους τέσσερις* μάλιστα ό Μετρηνός έφυγε για τα Γιάννε
να. Προκειμένου να αρθεί το αδιέξοδο ό μητροπολίτης αιτείται άπο τον 
πατριάρχη: «περί τούτων δεόμεθα... άδικηθέντων του Σταμούλη και του 
Γεωργούση και άποδόντων και το μέρος εκείνων, ινα εύεργετήσης ήμΐν 
Γράμμα υμών τής σής παναγιότητος άφοριστικον προς εκείνους, έν μέν 
εις τα Ιωάννινα δια τον Μετρηνόν, δτι έκεΐσε υπάρχει, έτερον δε προς με 
δια τον Συναδηνόν, ôVra ώδε εν τή ημετέρα επαρχία, ως αν άποδώσι και 
αυτοί το άνάλογον αυτών))1. 

Δύο είναι τα στοιχεία πού ώθουν τον μητροπολίτη να προσφύγει στο 
κύρος του οικουμενικού πατριάρχη* το ενα είναι εΰδηλο* άλλωστε το ση
μειώνει και ό ίδιος στο γράμμα του: ό ένας εκ των ενόχων έχει καταφύγει 
στα 'Ιωάννινα και κατά συνέπεια δεν μπορεί να τον αφορίσει ό ίδιος. Το 
άλλο συνάγεται έκ των πραγμάτων: ζητά αφοριστικό και για εκείνον άπο 
τους ενόχους ό όποιος βρίσκεται στην δική του δικαιοδοσία. Γιατί δμως 
δεν τον αφορίζει ό μητροπολίτης ; Ενδεχομένως να το είχε ήδη πράξει χ ω 
ρίς θετικό αποτέλεσμα* το πιθανότερο δμως είναι, επειδή τα ποσά είναι 
μεγάλα, να καταφεύγει εξαρχής προς τό πατριαρχείο ώστε ό αφορισμός 
να προσλάβει μεγαλύτερη βαρύτητα και κατά συνέπεια να έχει μεγαλύ
τερη αποτελεσματικότητα. Τέλος άπο τήν οπτική μας δέν πρέπει να δια
φύγει το γεγονός δτι σε κάποιο επίπεδο τής υπόθεσης αυτής είχε αναμι
χθεί και ή τουρκική δικαιοσύνη πού δικαίωσε τον τούρκο άρχοντα χωρίς 
να ενδιαφερθεί για το ποιος άπο τους χρεώστες θα πλήρωνε τα οφειλόμε
να. Αυτό εϊταν θέμα πού θα αναλάμβανε ή εκκλησιαστική δικαιοσύνη άφου 
τώρα πλέον ή υπόθεση έχει μεταταχθεΐ σέ άλλο επίπεδο και οί εμπλεκό
μενοι είναι δλοι χριστιανοί. 

"Ενας άλλος τοπικός εκκλησιαστικός προϊστάμενος, ό αρχιεπίσκοπος 
"Ανδρου, καταφεύγει στον πατριάρχη προκειμένου αυτός να τιμωρήσει 
ορισμένους ιερωμένους τής επαρχίας του, οι όποιοι δέν πειθαρχούν στις 
εντολές του. Το έπιτίμιο εναντίον αυτών πράγματι εκδόθηκε τον 'Οκτώ
βριο του 1677 άπό τον Διονύσιο Δ ' 2 . Ή αιτία βέβαια πού αναγκάζει τον 
αρχιεπίσκοπο να καταφύγει στην υπερκείμενη αρχή δέν μπορεί παρά να 
εϊναι ή αδυναμία του να επιβληθεί στους υφισταμένους του. 

1. ΓΚΙΝΗΣ, Περίγραμμα, 59 (αναδημοσιεύεται άπο τον ZACHARIA, Hand
bücher, 44-45). 

2. ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ, Πανάχραντος, 190 (περίληψη του εγγράφου). 



ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ TOT ΑΦΟΡΙΣΜΟΤ 101 

Θα αναφέρουμε τέλος άλλες δύο περιπτώσεις πού εμπίπτουν στην κα
τηγορία αύτη χωρίς ωστόσο να μας προσκομίζουν νέα στοιχεία* απλώς 
τεκμηριώνουν την υπάρχουσα διαδικασία. Στην πρώτη περίπτωση ό πρω-
τοσύγκελλος του κλίματος του πατριαρχείου Ιεροσολύμων 'Ιάκωβος γρά
φει στίς 6 Φεβρουαρίου 1677 άπο την Αθήνα, στον πατριάρχη 'Ιεροσο
λύμων για τα κουτιά ελεημοσύνης του Παναγίου Τάφου, των οποίων τα 
εισοδήματα καταχρώνται οι επίτροποι των διαφόρων ναών: «δια τους τοι
ούτους σφετεριστάς τών κουτιών παρακαλώ να ένεργήσητε πατριαρχικήν 
έπιτίμησιν, και να πεμφθη τω άγίω Αθηνών, και να γράψητε να το έ-
νεργήση και ή πανιερότης του»1. 

Το κλίμα τών παρεμβάσεων και ενεργειών εμφανίζεται με ανάγλυφο 
τρόπο στην προηγούμενη περίπτωση και είναι τέτοιο πού αναγκάζει κατά 
περίπτωση τον ενδιαφερόμενο να παρακάμψει τον μητροπολίτη άφοΰ γνω
ρίζει τις παρεμβάσεις πού μπορούν να οδηγήσουν σε μία μεροληπτική 
κρίση. 

Στίς περιπτώσεις πού εξετάσαμε ή προσφυγή στίς υπηρεσίες του Οι
κουμενικού Πατριαρχείου κρίνεται απαραίτητη για διάφορους λόγους μο
λονότι ύπηρχε ή δυνατότητα να επιλυθεί ή διαφορά και σε τοπικό επίπεδο. 
"Αλλες φορές δμως οι προσφεύγοντες ιερωμένοι δεν έχουν τέτοιο εύρος 
εξουσίας και μάλιστα δταν ή περίπτωση είναι γενικότερου ενδιαφέροντος. 
"Ετσι οι αγιορείτες καταφεύγουν μέ γράμμα τους (10 'Ιουλίου 1796) στον 
πατριάρχη Γεράσιμο Γ' και τον παρακαλούν να αντιμετωπίσει τον κίνδυ
νο πού προέρχεται άπο τήν «βολτερική άθεία»: «δεόμεθα και παρακαλοΰ-
μεν ινα διεγερθήτε όμαθυμαδόν, και δια πατριαρχικού και συνοδικού υμών 
αφορισμού, συνοδευόμενου μέ μίαν έγκύκλιον, έμποδίσητε τήν άνάγνωσιν 
του... άθεου βιβλιαρίου, άφορίζοντες μέν δλους εκείνους, όπου το άναγινώ-
σκουν... και δια τών έπιτιμίων συστείλατε, ανακόψατε και εμποδίσατε 
του πυρός τούτου τήν όρμήν»2. 

1. ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΤ, Μνημεία 2, 292· για τήν ϊδια υπόθεση υπάρχει επιστολή 
τοϋ αρχιμανδρίτη 'Αγαπίου (10 Δεκ. 1769) άπο τήν 'Αθήνα προς τον πατριάρχη Ι ε 
ροσολύμων: «άλλο δέν ημπορείτε να μεταχειρισθήτε, παρά να πέμψετε εν άφοριστι-
κον παρά της ιεράς συνόδου έξωεκκλησιαστικόν, και είτα γράφετε και τοϋ αγίου 'Α
θηνών, αν δέν ήθελαν μέ δώσουν οπίσω το πραγμά μου να είναι Ιξω της του Χρίστου 
'Εκκλησίας... και τοιουτοτρόπως γράφετε τοϋ αγίου 'Αθηνών δτι άν δέν ήθελε να διά
βαση έπ' εκκλησίας να είναι αυτός ό ίδιος αργός" διότι αυτοί ημπορούν να τον δυνα
στεύσουν μέ παντοίους τρόπους να το εμποδίσουν καί να μή το διάβαση» (ΚΑΜΠΟΤ-
ΡΟΓΛΟΤ, Μνημεία 2, 323-324). 

2. ΓΕΔΕΩΝ, Θύελλα, 289-290. Το βιβλίο αυτό άγνοοΰμε (ΔΗΜΑΡΑΣ, Διαφω
τισμός, 163). 
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Είναι δυνατόν λοιπόν τοπικοί εκκλησιαστικοί άρχοντες να καταφεύ
γουν στο Οικουμενικό Πατριαρχείο προκειμένου να επιβληθεί αφορισμός. 
Οι λόγοι: αδυναμία των ίδιων να επιλύσουν μία υπόθεση' ό άδικων ξεφεύ
γει άπο τα δρια της αρμοδιότητας τους1, ό τοπικός μητροπολίτης δέν 
συγκεντρώνει τα εχέγγυα για την απονομή αντικειμενικής κρίσης. 

β) Προσφυγή λαϊκού στην τοπική ή κεντρική εκκλησιαστική δικαιο
σύνη. Δέν θα αποτελούσε τίποτε άλλο παρά τετριμμένη κοινοτοπία ή επα
νάληψη δτι ή μορφή της προσφυγής αυτής είναι ή πλέον τυπική κατά τήν 
περίοδο της Τουρκοκρατίας" άλλωστε και σέ περιπτώσεις της προηγού
μενης κατηγορίας στις όποιες το ζήτημα εμφανιζόταν ως καθαρά ένδο-
εκκλησιαστικό, στην ουσία υπήρχε και το συμφέρον των λαϊκών πού πίεζε 
για τήν παρέμβαση της Εκκλησίας. Κοινοτοπία εξάλλου είναι και ή διαπί
στωση δτι ή συνήθης κατάληξη της προσφυγής ένος αδικούμενου χριστια
νού είταν ό αφορισμός ή ή απειλή αφορισμού κατά του άδικουντος. 'Εξάλ
λου, δπως θά δοΰμε2 δέν είναι λίγες οι περιπτώσεις πού ό αφορισμός χρη
σιμοποιείται σέ παρόμοιες περιπτώσεις ώς δικονομικό μέσο και αντί του-
δρκου προκειμένου νά εξασφαλιστεί το έγκυρο μιας μαρτυρίας. Τα παρα
δείγματα του τύπου αύτου δέν εϊναι υπερβολή νά πούμε δτι ανέρχονται σέ 
χιλιάδες και δέν παρουσιάζουν ουσιώδεις μεταξύ τους διαφορές* είναι σχε
δόν πανομοιότυπα. "Ομως ας δούμε μερικά άπο αυτά. 

Βρισκόμαστε στον Δεκέμβριο του 1596 δταν ό πατριάρχης Θεοφάνης 
γράφει προς τον πρωτοπαπά Κερκύρας: «δι' αναφοράς έδηλώθη δτι μετά 
των άλλων ευγενών... και αρχόντων οιτινεςέχουσινείςπάκτους... τάεντω 
Βουθρεντω βιβάρια, είς φαίνεται και εστίν ό... κύρ Λουρέντζος ό Τρόϊ-
λος», ό όποιος επειδή υποψιάζεται δτι κάποιοι τον κλέβουν «καταφυγειν 
εγνω προς ημάς και ήξίωσεν έπιτιμίοις καθυποβληθήναι τους τον τοιοΰ-

1. Σχετικά μέ τα ζητήματα αρμοδιότητας των μητροπολιτών άς θυμίσουμε 
έδώ τα δσα παραθέτουν οί Νεόφυτος Ρόδινος καί Χρύσανθος 'Ιεροσολύμων. Ό πρώ
τος στο βιβλίο του Σύνοψις, 208-209, γράφει: «Επίσκοπος, ή Ιερέας, ή ιερομόναχος 
έξω άπο τήν έπαρχίαν των δέν ημπορεί να άφωρίση τινά, άν καλά άκόμι καί νά τοΰ 
έπταιεν». Ό δεύτερος στο έν μέρει ανέκδοτο έργο του περί αφορισμού παραθέτει (φ. 
5Γ) : «πλην δταν άφορίζη καί εκείνος όπου έχει ταύτην τήν έξουσίαν, δέν δύναται νά 
ένεργήση τοΰτο, παρά μόνον είς τους ύποτεταγμένους αύτώ, έξω μόνον άπο τους μέ
γιστους πατριάρχας οί όποιοι ϊσως δύνονται νά αφορίσουν καί τους μή ύποτεταγμέ
νους αύτοϊς· καί τοΰτο, δταν είναι σωματικώς είς τον τόπον εκείνον όπου ευρίσκεται 
δ άξιος αφορισμού, άμή δχι καί νά στέλλουσιν αφοριστικά γράμματα είς τάς διοική
σεις τών άλλων πατριαρχών». 

2. Βλ. έδώ κεφάλαιο τρίτο. 
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τον δόλον και τήν κλοπήν ποιήσαντας». Ό πατριάρχης ικανοποιώντας το 
αίτημα του Τροΐλου καλεί τους άδικουντες επί απειλή αφορισμού εντός 
οκτώ ημερών να αποδώσουν τα κλοπιμαία ή αν γνωρίζουν τους ενόχους 
να τους μαρτυρήσουν1. Ή απειλή αφορισμού μολονότι άμεση είναι ανώ
νυμη επειδή οί δράστες πιθανολογούνται άπο τον αιτούντα' έτσι ή απειλή 
παρέχεται και ώς ευκαιρία στους ενόχους να αποφύγουν τήν επικείμενη 
βαρεία τιμωρία. 

Σέ μια άλλη δμως περίπτωση τα πράματα είναι ξεκάθαρα και ή ποινή 
επιβάλλεται αμέσως. Συγκεκριμένα στις 16 Matou 1616 ό πατριάρχης 
Τιμόθεος Β' κοινοποιεί στον μητροπολίτη 'Αθηνών τον αφορισμό του Μι
χαήλ Καρύκη, της αδελφής του Μαρίας καθώς και άλλων συγγενών τους, 
πού υπήρξαν άμεσοι συνεργοί τους. "Αρση του αφορισμού εϊναι δυνατή μό
νο δταν οί ένοχοι ομολογήσουν τα πραγματικά κέρδη πού είχε è Καρύκης 
στην Βενετία άπο το εμπόριο και εν συνεχεία αποδώσουν τα νόμιμα (τά 
μισά κέρδη) πού δικαιούται ό συνεταίρος του Καρύκη, Νικόλαος Λατίνος. 

Στην ενδιαφέρουσα αυτή περίπτωση ό πατριάρχης έχει στα χέρια του 
έκτος άπο το αίτημα του αδικούμενου, και το «ανακριτικό υλικό» πού του 
προσκόμισε ό απεσταλμένος ώς Ιξαρχός του μητροπολίτης Λαρίσης Τιμό
θεος καθώς επίσης και τήν μαρτυρία των επισκόπων Διαυλείας Δανιήλ 
και Καρύστου 'Ισαάκ. Διαθέτει ακόμα και τήν απόφαση του έξάρχου του 
πού δέν είναι παρά ό αφορισμός των άδικούντων έτσι δέν κάνει τίποτα 
άλλο παρά να επικυρώσει τα ήδη άποφασισθέντα και να καταστήσει τήν 
απόφαση, δηλαδή τον αφορισμό, περισσότερο δεσμευτική άρα και αποτε
λεσματική: «γράφομεν και άποφαινόμεθα γνώμη κοινή τής παρατυχούσης 
ιεράς των αρχιερέων συνόδου... ίνα ό αυτός Μιχαήλ Καρύκης, σύν γε τή 
αδελφή αύτου Μαρία και τοις λοιποϊς αύτοΰ οίκιακοΐς και τφ άνεψιφ Σω-

1. ΜΕΡΤΖΙΟΣ, Πατριαρχικά, 26-27. Σέ μερικές περιπτώσεις οί αιτούντες το 
έπιτίμιο σχεδόν υποβάλλουν καΐ το περιεχόμενο του μέ κάθε λεπτομέρεια* σ' ένα τέτοιο 
γράμμα 6 γιατρός Κορέσης γράφει άπο τήν Χίο στην Κωνσταντινούπολη: «Ήγαπη-
μένε μοι αδελφέ, παρακαλώ σαι να κοπιάσης είς το πατριαρχειον, να ζήτησης ένα 
γράμμα άφοριστικον παρά του πατριάρχου, το όποιον να διαλαμβάνη είς τούτον τόν 
τρόπον, Οτι επειδή ή κυρα μαρία ή πίλου... δια τοΰτο να μένει αφορισμένος κατηρα-
μένος, ασυγχώρητος άπο θεοΰ, και μετά θάνατον άλυτος, και έξω της τοΰ χριστού 
εκκλησίας, και της των χριστιανών δμηγύρεως, μή έκκλησιαζόμενος, έν αργίας βα
ρεί... Το δέ τίμιον γράμμα τοΰ οίκουμενικοΰ, να άναγινώσκεται άκωλύτως, δπου κά
μνει χρεία, και πάσα Ιερεύς να έχει έξουσίαν να το άναγνώνη, διότι δ αυτός κύριος νι-
κόλαος έχει φιλίαν είς μέρος τών κληρικών, καΐ μάλλον τοΰ λαδά, και θέλει γιρεύσι, 
να το κωλύει» (CRUSIUS, Turcograecia, 314-315. Tò γράμμα τοΰτο χρονολογείται 
στις 10 Νοεμβρίου 1580: βλ. ΖΟΛΩΤΛΣ-ΣΑΡΟΤ, Ιστορία 3. 1, 384, 408). 
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τήρχω και τη μονάχη Ζαμπία ύπάρχη άφωρισμένος... Ιως οδ όμολογήση 
τα κέρδη των φατουρίων, και βσα άλλα έκέρδησεν άπο πραγματείας»1. 

Ή υπόθεση αυτή παρουσιάζει τον τρόπο πού ακολουθεί κάθε σοβαρό 
αίτημα καθώς οδεύει προς την διά του αφορισμού επίλυση. Ή πατριαρ
χική απόφαση δέν είναι απόφαση της στιγμής άλλα στηρίζεται σέ μια τυ
πική και ουσιαστική παράλληλα προδικασία. Μέ τον τρόπο αυτό πρέπει να 
εξελίσσονταν οι σοβαρές υποθέσεις και κυρίως δσες καθορίζονταν άπο σο
βαρά οικονομικά συμφέροντα. Ενδιαφέρον εξάλλου παρουσιάζει ή γραπτή 
έκφραση της απόφασης και κυρίως ή χρήση του δρου ύπάρχη, δρου πού 
σπανίως χρησιμοποιείται άπο τήν πατριαρχική γραμματεία. Ή αρχική 
μας εκτίμηση δτι εδώ έχουμε αφορισμό πού δέν επιδέχεται άρση δέν ευ
σταθεί άφου και σ' αυτήν ακόμα τήν περίπτωση πού ή βεβαιότητα της 
ένοχης είναι δεδομένη ή δυνατότητα της άρσης δηλώνεται ρητά, άρκεΐ ό 
άδικων νά αποκαταστήσει το δίκαιο. 

Στίς 25 'Οκτωβρίου 1650 γράφει ό Φραγκίσκος Νοταράς άπο το Χαλέπι 
πού βρίσκεται, στον γνωστό μας 'Αθανάσιο Ρήτορα και ζητά τήν παρέμ
βαση του προκειμένου νά επιβληθεί αφορισμός: «τελειώνω μέ το αυτό 
παρακαλόντας την νά μου κάμη τήν χάριν να μου στείλη ένα τίμιον γράμ
μα πατριαρχικον νά τον άφορίζη συνοδικώς... νά ήναι το γράμμα μέ πολ
λούς αρχιερείς ύπογεγραμμένον αφορίζοντας τον πανοικί, ίσως 6 ασυνεί
δητος και έλθη εις αίσθησιν άνθρωπότητος ή ό Θεός è όποιος γινώσκει τα 
κρυφά και τα φανερά θέλει τον κρίνει»2. 

Το αίτημα του Φραγκίσκου Νοταρά θά γίνει δεκτό* ό πατριάρχης 
Παρθένιος Β ' εκδίδει τήν απόφαση του κατά του «γιάν Αντωνίου»: «διό 
γράφομεν, ώς έζητήθη, εί μέν παύσηται ό ρηθείς γιάν 'Αντώνιος... των 
τοιούτων πονηριών, του ζημιουν τον ρηθέντα Φραγκϊσκον Νοταραν, και 
άποτίση αύτώ άπερ έζημίωσε, καλόν είη* εί δέ έπιμείνη τη τοιαύτη μη-
χανουργία και πονηρία, άφωρισμένος έστω σύν πασι τοις αύτώ προσή-
κουσι... και δστις κρυφώς υπουργήσει τη κακονοία του ρηθέντος γιάν 
'Αντωνίου καί πονηρία επί το ζημιουν δν έφημεν Νοταραν, άφωρισμένος 
κάκεΐνος»3. 

Πέρα άπο τήν ανάδειξη του τρόπου προσφυγής —εδώ ό Νοταράς κα
ταφεύγει στον γνώριμο του Ρήτορα καί δχι απευθείας στον πατριάρχη— 

1. ΚΑΜΠΟΤΡΟΓΛΟΤ, Μνημεία 2, 273-274 [= ΓΕΔΕΩΝ, Αθήναι]' ΑΠΟΣΤΟ-
ΛΟΠΟΤΛΟΣ-ΜίΧΑΗΛΑΡΗΣ, Νομική Συναγωγή, άρ. 835, σ. 368. 

2. ΑΡΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΤ, Φωτίειος 2, 95* βλ. καί σ. 326. 
3. ΑΡΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΤ, δ.π., 96. 
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αξίζει ό σχολιασμός και κάποιων άλλων στοιχείων: δ Νοταράς ζήτα το 
αφοριστικό να έχει πολλές υπογραφές αρχιερέων, δηλαδή να είναι συνοδι
κό' εΖναι προφανές δτι πιστεύει δτι έτσι θα έ'χει μεγαλύτερες πιθανότητες 
επιτυχίας* άλλωστε ό αντίδικος για τον όποιο υπάρχουν αμφιβολίες αν θα 
καμφθεί είναι σαράφης... και οπωσδήποτε οι δυσκολίες αυξάνουν. "Ωστε 
έχουμε έδώ κάποιες νύξεις πού αγγίζουν το ζήτημα της αποτελεσματικό
τητας του έπιτιμίου: επισημότητα του αφοριστικού, ιδιότητα του απειλου
μένου. 'Αλλά γι' αυτά ό λόγος στο οικείο κεφάλαιο1. 

Ή περίπτωση πού ακολουθεί έχει άλλο χαρακτήρα' δέν είναι ή τελική 
απόφαση του πατριάρχη άλλα Ινα μικρό ιστορικό του τρόπου μέ τον όποιο 
οί αιτούντες τήν επίλυση των διαφορών τους κατέφευγαν στην πατριαρχι
κή παρέμβαση. Έξαλλου, δπως έγινε αντιληπτό και άπο τις περιπτώσεις 
πού προηγήθηκαν, ή προσφυγή αυτή προσδιορίζονταν κυρίως άπο το εδρος 
της υπόθεσης καί των συμφερόντων πού υπέκρυπτε. Τα πρόσωπα εξάλ
λου πού επιδιώκουν τήν έκδοση του έπιτιμίου δέν είναι άσχετα άπο το δλο 
πλέγμα: ευκατάστατοι χριστιανοί χωρίς αυτό να περιορίζει τήν υποβολή 
αιτήματος μόνο σ' αυτούς* ωστόσο τα έξοδα ενός παρομοίου εγχειρήμα
τος καί ή δλη διαπλοκή δέν αφήνει περιθώρια για τήν ικανοποίηση ασή
μαντων καθημερινών αιτημάτων παρά μόνο άπο τις υπηρεσίες τών μη
τροπολιτών. 

"Ομως το επεισόδιο πού θα παρακολουθήσουμε άπο μιαν υπόθεση προς 
το τέλος του 17ου αι. δέν είναι ασήμαντο' αντιθέτως μάλιστα τα συμφέ
ροντα έχουν τέτοιο μέγεθος πού ή προσφυγή στο πατριαρχείο κρίνεται 
επιβεβλημένη, δπως φαίνεται άπο τήν εξιστόρηση του πράγματος: «τήν 
δέ έκκλησίαν [Παναγία στα Τσουκαλαριά Κυδωνίας Κρήτης] έδέξατο... 
ό Αντώνιος καί αύτου θανόντος έλαβεν αυτήν υπό τήν έξουσίαν της ή θυ-
γάτηρ του παπα 'Αντωνίου, Μαρούλα ονομαζόμενη. Αοτη έβανεν έφημέ-
ριον, λαμβάνουσα το ήμισυ άπο δ,τι έσυνάζετο εις τήν εκκλησία. Μετά δέ 
καιρόν, ό αυτός εφημέριος άποστατήσας δέν ήθελε να δίδη της Μαρούλας 
ουδέν, καί αοτη στέλνουσα άνθρωπον εις τήν Μ. Έκκλησίαν μέ αποδείξεις 
δτι είναι ή εκκλησία πατρογονική της έστειλαν ένα γράμμα συνοδικον καί 
άφοριστικον μέ το όποιον τον έξωστράκισε καί έβαλεν άλλους»2. 

Αυτός είναι λοιπόν ό δρόμος για τήν επίλυση διαφορών κάποιας οικονο
μικής σημασίας πού ακολουθούν οί χριστιανοί δταν προσφεύγουν στο κύ-

1. Βλ. έδώ κεφάλαιο έβδομο. 
2. ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ, Κρήτη, 227. 
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ρος της πατριαρχικής εξουσίας. Ή πρακτική αυτή τών ανθρώπων τής 
Τουρκοκρατίας είναι Ινα άπο τα τυπικά χαρακτηριστικά τής κοινωνικής 
συμπεριφοράς τους" παράλληλα προσδιορίζει και τις ανάγκες μιας κοινω
νίας πού ζει στους ρυθμούς τής Κατάκτησης και συνεπώς δέν διαθέτει 
τους «κανονικούς» ή τουλάχιστον τους φυσικούς μηχανισμούς πού απαι
τούνται προκειμένου να αντιμετωπίζει διαφορετικά τα προβλήματα της. 
Συνεπώς ή πίεση τής πραγματικότητας αυτής μέ δλες τίς παρενέργειες 
της ωθεί στην ανάδειξη του αφορισμού ως βασικού μέσου επίλυσης τών 
διαφόρων προβλημάτων δταν βέβαια ή άμεση επίλυση σε τοπικό επίπεδο 
καθίσταται αδύνατη ή ατελέσφορη1. 

'Αλλά και άπο τήν πλευρά του θεσμού, του πατριαρχείου εν προκειμένω, 
υπάρχει Ιντονη διάθεση παρέμβασης στα προβλήματα τής χριστιανικής 
κοινωνίας. Ωστόσο, παρά τα γενικώς αποδεκτά τα όποια πολλές φορές 
στηρίζονται σέ μιά ασύμβατη προς τήν πραγματικότητα ευκολία, το πα
τριαρχείο δέν επιβάλλει αφορισμούς χωρίς προηγουμένως να έχει ενημε
ρωθεί για το σύνολο τών στοιχείων πού καλύπτουν κάθε υπόθεση. Τα 
στοιχεία αυτά αναζητούνται κάθε φορά εΐτε σέ παλαιότερα πατριαρχικά 
γράμματα ε?τε σέ μαρτυρικές καταθέσεις είτε σέ επιτόπιες Ιρευνες πού 
διενεργούν οι Ιξαρχοι του οικουμενικού πατριαρχείου. *Ας δούμε τήν πα
τριαρχική σύνεση άλλα και τον τρόπο διαφύλαξης του κύρους του θεσμού, 
δταν πρόκειται να εξετασθεί Ινα αίτημα επιβολής αφορισμού* το γράμ
μα του Κυρίλλου ζ' πού εκδίδεται τον Δεκέμβριο του 1814 αναφέρει: « Έ -
θος άρχαΐον και παρά πάσιν έπαινετον δια γραμμάτων πατριαρχικών βε-
βαιοΰσθαι και έπικυρουσθαι έκάστην τών ευλογοφανών υποθέσεων, ώστε 
το μόνιμον έχειν τόνδε τον τρόπον και πάγιον και δια παντός άμετάπτω-
τον. Επειδή λοιπόν και προ ικανού καιρού συνέβη διαφορά και διένε-
ξις... περί ενός τόπου... και έφάνη δι* αναφοράς έκάτερος γράφων προς 
τήν έκκλησίαν... διά τοι τούτο ή εκκλησιαστική ευθυδικία... γράψασα διώ-
ρισεν έξαρχικώς τον ίερώτατον μητροπολίτην 'Ρέοντος και Πραστου κύ-
ριον Διονύσιον, ως πλησιόχωρον αρχιερέα, επί τω άπελθεΐν εις τήν ρηθεΐ-
σαν νήσον "Τδραν, και μετά του κυριάρχου αυτής ίερωτάτου μητροπολίτου 

1. Συμπληρωματικά αναφέρω δύο στίχους άπο ποιητική σύνθεση σχετικά μέ 
τήν κατάσταση τών σχολείων στή Σμύρνη· è ανώνυμος στιχοπλόκος παρουσιάζει 
ανάγλυφα το εύρος και τον τρόπο χρήσης του έπιτιμίου: 

((Και άνίσως δέν καταπεισθη να δώση το σχολεΐον 
εύγάλωμεν και άφορισμον άπ' το Πατριαρχεΐον». 

(ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΔΗΣ, Στιχούργημα, 424). 
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Αίγίνης και "Υδρας κυρίου Γερασίμου θεωρήσαι ακριβώς την ύπόθεσιν»1. 
Άφοΰ λοιπόν συμβούν δλα αυτά και φθάσουν γραπτώς στα χέρια του πα
τριάρχη και της συνόδου, μαζί μέ άλλα επιπλέον μαρτυρικά πού εκτελούν
ται ως αιτήματα άλλων πατριαρχικών γραμμάτων, εκδίδεται ή απόφαση 
ή οποία συνοδεύεται βεβαίως μέ το βάρος της αφοριστικής απειλής για δ-
σους δέν συμμορφωθούν προς αυτήν. 

Ή πρακτική αυτή, της οποίας μνεία γίνεται στο γράμμα τών άρχων 
του 19ου od. πού αναφέραμε, δέν αποτελεί βεβαίως νέα κατάσταση. Πολ
λές φορές μάλιστα ό πατριάρχης δέν επιλύει ό ϊδιος τήν διαφορά άλλα δί
νει εντολές στους κατά τόπους εκκλησιαστικούς προϊσταμένους να εξετά
σουν και να επιλύσουν αυτοί τις διάφορες υποθέσεις, δηλαδή αναπέμπει το 
αίτημα στην τοπική εκκλησιαστική εξουσία, τήν οποία ό αϊτών για διά
φορους λόγους είχε παρακάμψει. 

Γράφει έτσι ό πατριάρχης 'Ιερεμίας Β' προς τον μητροπολίτη Ηρά
κλειας, μεταξύ 1572 και 1579: «ό άπόγαμβρος αύτοΰ επί άνεψιφ Νεράν
τζια Δήμος Βλάχος κατακρατεί το πατρικον αύτοΰ όσπήτι του Μονομάχου 
γιου του Θεοδώρου και τα αμπέλια και χωράφι τα πατρικά, ής πατρικής 
αύτοΰ περιουσίας ούτος, ό Μονομάχος, εστί κληρονόμος, ό δέ Δήμος ξένος 
και αμέτοχος δήπου. Διό γραφομεν: εξέτασον ή σή ίερότης και ει ούτως 
έχει... άνάγκασον τον Δήμον έασαι αύτφ ταύτην... αν δ' άλλως ποιήση, 
έστω άφωρισμένος και έξω τής Εκκλησίας»2. Ό ϊδιος πατριάρχης γρά
φει πάλι το 1579 στον μητροπολίτη Μυτιλήνης: «Εύαγγελινος δ ράπτης 
άνέφερεν ήμΐν, δτι ήγόρασεν πράσει τελεία... συκοπερίβολον εν. "Ομως 
φθόνω κινηθείς Μανωλάκης ό τοΰ 'Αντωνίου και πείσας τον ποτέ αυτόθι 
Άλάμπεη... χρείαν έχοντος τοΰ συκοπεριβόλου, ανάγκη ήν απαραίτητος 
και άπειλαί βαρεΐαι τοΰ παραχωρήσαι, δν εϊπομεν πτωχον και άνίσχυρον 
Εύαγγελινόν. Πλην μετ' ού πολύν καιρόν τούτου τοϋ 'Αλάμπεη θανόντος, 
νΰν ό Εύαγγελινος... απαιτεί... Διό γραφομεν: εξέτασον κατά τόπον και 
ει μέν ό ρηθείς Εύαγγελινος γνώμη έαυτοΰ και ού βία άπέδοτο... ήδη κα
λόν... αν δέ βία ού εϊπομεν... έπιτίμησον τοΰτον τον Μανωλάκην άποδοΰ-
ναι τω Εύαγγελινώ το συκοπερίβολον, έν βάρει άφορισμοΰ και έξώσει τής 
Εκκλησίας»3. 

Σέ μια άλλη τέλος περίπτωση, πού λαμβάνει χώρα πολύ αργότερα (17 
'Ιουνίου 1816) είναι διάδηλος ή σύνεση και ή σοβαρότητα μέ τήν οποία 

1. ΛΙΓΝΟΣ, Ύδρα 16, 53-55. 
2. ΓΚΙΝΗΣ, Περίγραμμα, 58-59, άρ. 75. 
3. ΓΚΙΝΗΣ, δ.π., 61-62, άρ. 89. 
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αντιμετωπίζει το πατριαρχείο συναφείς περιπτώσεις. Γράφει λοιπόν ό 
πατριάρχης Κύριλλος ζ' προς τον αρχιεπίσκοπο Άκόβων Δανιήλ: «κατά 
ζήτησιν των υιών και κληρονόμων του ποτέ Πανάγου Μίχου, εξεδόθη ήδη 
γράμμα ήμέτερον πατριαρχικών συνοδικον άφοριστικόν, κατά τών κατα-
κρατούντων τα πατρικά αυτών πράγματα και μη προαιρουμένων άποδοΰ-
ναι... Γράφοντες... έντελλόμεθα και παραγγέλλομέν σοι έκκλησιαστικώς, 
δπως έγχειριζόμενον τη θεοφιλία σου το ρηθέν έκκλησιαστικον ημών γράμ
μα, μετά την εντελή πληροφορίαν της υποθέσεως ταύτης, ως άνώνυμον 
ένεργήσης αμέσως και άναγνώς έπ' εκκλησιών εις έπήκοον πάντων, Ϊνα 
μαρτυρηθή ή περί τούτων αλήθεια παρά τών γινωσκόντων και άποκατα-
σταθώσι κατά χώρον τα δίκαια»1. 

Είδαμε λοιπόν ορισμένα άπο τα προβλήματα πού εξωθούν τους ανθρώπους 
της εποχής εκείνης να απευθυνθούν στο πατριαρχείο προκειμένου να δι
καιωθούν. Οι αιτίες υπέρβασης του έπιχωρίου αρχιερέα είναι πολλές και 
σοβαρές. "Αλλωστε, δπως καταδεικνύουν τα παραδείγματα, το πατριαρ
χείο τις περισσότερες φορές αξιοποιεί και ενεργοποιεί και πάλι τήν τοπική 
εκκλησιαστική εξουσία. Ό οικουμενικός πατριάρχης, ίσως επειδή δέν θέ
λει να μειώσει το κύρος τών μητροπολιτών, σχεδόν ποτέ δέν προβαίνει σε 
αφορισμό χωρίς να τους ενημερώσει. "Αλλωστε σέ κάθε περίπτωση ή ανά
μειξη του μητροπολίτη είναι ενεργός άφοΰ αυτός εντέλλεται να διαβεβαιώ
σει τήν προϊσταμένη αρχή για τήν αλήθεια τών καταγγελλομένων εξάλ
λου αυτός θα λάβει τήν εντολή να διενεργήσει τον αφορισμό στην τυπική 
του διάσταση, δηλαδή να τον εκφωνήσει στην εκκλησία. "Αλλοτε πάλι δ-
ταν ό πατριάρχης αδυνατεί λόγω ελλιπών στοιχείων να προβεί σέ αφορι
σμό ό τοπικός μητροπολίτης είναι αυτός, ό όποιος θα αναλάβει τήν ευθύνη 
της επιβολής του. 

'Ωστόσο, δπως ήδη έχουμε τονίσει, οι υποθέσεις πού φθάνουν στην 
πατριαρχική γραμματεία είναι υποθέσεις σημαντικές, κυρίως άπο τήν 
άποψη του οικονομικού στοιχείου, χωρίς να αποκλείονται έκ προοιμίου 
και άλλα ζητήματα, δπως λ.χ. είναι ή έκδοση ενός διαζυγίου κ.τ.δ. Το με
γάλο μέρος πάντως τών προβλημάτων πού ανακύπτουν στις σχέσεις τών 
υποδούλων θα αντιμετωπισθεί και θα επιλυθεί σέ πρώτο επίπεδο, δηλαδή 
δια τών μητροπολιτών. 

Παρόμοιες υποθέσεις, δηλαδή αιτήματα προς τήν τοπική εκκλησια
στική δικαιοσύνη προσφέρουν πάμπολλα οι πηγές και φυσικά ανάλογες 

1. ΓΡΙΤΣΟΠΟΤΛΟΣ, Δανιήλ, 252. 
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είναι και οι απειλές αφορισμού πού παρακολουθούν τις υποθέσεις αυτές. 
Μερικές άπο αυτές: στις 7 'Οκτωβρίου 1705 γράφει ό ιερομόναχος Ευγέ
νιος Γιαννούλης άπο το Αιτωλικό στον μητροπολίτη Ναυπάκτου και "Αρ-
της Νεόφυτο Μαυρομματη και του ζητά ενα αφοριστικό: «δεύτερον δέ να 
την παρακαλέσω να μου κάμη ενα γράμμα άφοριστικόν, κάμνωντάς μου 
ταύτην την χάριν, και να μου πέμψη αυτό... εις ύπόθεσιν τοιαύτην γεγραμ-
μένον»1* ακολουθεί σχεδόν αυτούσιο το κείμενο του γράμματος πού ό αφο
ρισμός θα καθιστούσε εκτελεστό καί το όποιο απαιτεί ό Γιαννούλης για 
λογαριασμό τρίτων. Στην ενδιαφέρουσα αυτή περίπτωση των άρχων του 
18ου αί. καθώς προέρχεται άπο ιδιωτική αλληλογραφία, ίχνηλατεΐται, πέ
ραν των άλλων, καί το πιθανό σχήμα απόσπασης ένος αφοριστικού χαρ
τιού μέσω της ισχυρής προσωπικότητας καί του κύρους ένος ιερωμένου 
δπως εϊταν ό Γιαννούλης. 

Εβδομήντα χρόνια αργότερα ('Ιανουάριος 1777) ό πρόξενος τής Βε
νετίας στην Θεσσαλονίκη γράφει προς τον προϊστάμενο του, βάιλο τής 
Βενετίας στην Κωνσταντινούπολη, για κάποιον κατάδικο πού προορίζον
ταν για τήν Βενετία άλλα κατόρθωσε να δραπετεύσει δταν το πλοίο πού 
τον μετέφερε έκανε σκάλα στην Θεσσαλονίκη: «επέτυχα άπο τον μητρο-
πολίτην ενα άφορισμόν, άναγνωσθέντα εις τάς εκκλησίας, κατ ' εκείνων, 
οι όποιοι τον έφυγάδευσαν ή τον αποκρύπτουν»2. Έ δ ώ ή δράση έχει αρ
χή καί τέλος πρόσωπα πού άσκοΰν εξουσία καί έτσι είναι πολύ πιο λιτή ή 
αποτύπωση της άφου εύκολη είναι καί ή πραγμάτωση του αιτήματος. 

Πολλές φορές το αφοριστικό αναφέρει μέ σαφήνεια το αίτημα των 
αδικούμενων στο προοίμιο του, παρουσιάζοντας έτσι μέ τρόπο διάδηλο τήν 
αιτία της διαδικασίας. Στις 3 Αυγούστου 1801 λ.χ. ό μητροπολίτης Πα-
ροναξίας προσπαθεί να επιλύσει διαφορά πού περιγράφεται ως έξης: «ε
πειδή ακολουθεί λογομαχία δια το νερον των περιβολιών των ευρισκομέ
νων εις τήν τοποθεσίαν Ζήρια καί θέλοντες οι οίκοκύριδες των αυτών περι
βολιών να φανερωθή ή αλήθεια, έζήτησαν το παρόν εκκλησιαστικό ν έπι-
τίμιον... καί δή γράφοντες άποφαινόμεθα, ίνα δποιος άπο τους αυτόθι χρι
στιανούς ήξεύρετε... σιωπήσαντες τήν άλήθειαν οι γινώσκοντες είησαν 
αφορισμένοι»3. 

'Αναφέρω τέλος, ακόμη ένα αίτημα εκδόσεως αφοριστικού των προ-

1. ΕϊΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ, Ευγένιος, 349-351· βλ. καί παλαιότερες (17 Αύγ. 1654) 
απειλές τοϋ Ευγενίου εναντίον χριστιανών πού του χρωστούσαν στό: ΣΤΕΦΑΝΗΣ -
ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΤΛΛΟΤ, 'Επιστολές, 83. 

2. ΜΕΡΤΖΙΟΣ, Μνημεία, 423, 
3. ΜΑΡΟΤΛΗΣ, "Εγγραφα, 424. 
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εστώτων της Τρίπολης, πού απευθύνεται προς τον μητροπολίτη *Ακόβων 
Δανιήλ' ή επιστολή έχει ημερομηνία 9 'Ιουνίου 1816: «Μέ το παρόν... 
τη δηλοποιουμεν δτι παρά του υψηλοτάτου βελίγγιουν νιάμ αύθέντου μας 
έπροστάχθημεν δια να τη γράψωμεν μαξούς δτι λαμβάνουσα το παρόν υίι-
κόν μας να κάμη ενα φρικτόν έπιτίμιον, γράφουσα πώς δποιος εϊδεν ή ή
ξεύρει, δτι επήρε τινάς ή Λαγκαδιανος Τούρκος ή Ρωμαίος, ή άλλος άπο 
κανένα άλλον χωρίον... άπο το πράγμα του μακαρίτου γέροντος κυρ-Γιάν-
νη Παπαγιαννόπουλου... αν δμως έξ εναντίας οποίος εΐδεν ή ήξεύρει καί 
δέν θελήση να έλθη προς αυτήν, να όμολογήση τα περί τούτου, να είναι 
ένοχος των δσων αρχιερατικών φρικτών έπιτιμίων ήθελε καταγράψει, καί 
γινομένου του τοιούτου έπιτιμιου θέλει αναγνώσει αύτο έπ' εκκλησίας, εις 
ύπήκοον πάντων μέσα εις τα Λαγκάδια»1. 

Ή κίνηση λοιπόν της αφοριστικής πρακτικής άπο τήν μορφή του αι
τήματος προς επίλυση εως τήν έκδοση του αφοριστικού αποτελεί σχεδόν 
μόρφωμα κατά το όποιο μία διένεξη μετατρέπεται σε αίτημα εκ μέρους 
του αδικούμενου προς τον μητροπολίτη ή τον πατριάρχη. 'Αποδοχή του 
αιτήματος σημαίνει τήν επιβολή αφορισμού ή, σέ πρώτο επίπεδο, τήν α
πειλή επιβολής αφορισμού εκ μέρους του μητροπολίτη ή του πατριάρχη. 
Συχνά ή διαδικασία αναπέμπεται άπο τον πατριάρχη στον αρμόδιο μητρο
πολίτη ως γνώστη τών επιμέρους στοιχείων της διαφοράς. 

Ή δυναμική της κίνησης αυτής φυσικά προσδιορίζεται άπο δλα τα 
στοιχεία πού κάθε φορά ή καί συνεχώς άνα τους αιώνες τονίζουν τήν ιδιό
τητα, τή δύναμη καί το κύρος τών διαφερομένων ένώ ή φύση του προβλή
ματος είναι μία άλλη βασική παράμετρος τών υποθέσεων. Πρέπει να επι
σημάνουμε ακόμη δτι οι μαρτυρίες πού διαθέτουμε εύκολα αποδεσμεύουν 
τις αιτίες της κίνησης τών υποθέσεων άπο το τοπικό προς το κεντρικό 
επίπεδο εξουσίας. "Ισως επιπλέον διαφαίνονται καί οι απαρχές τών αιτίων 
πού θα οδηγήσουν στον εκφυλισμό του έπιτιμιου τουλάχιστον σέ επίπεδο 
τοπικής χροιάς άφου σιγά-σιγά γίνονται αιτήματα αφορισμού για ασήμαν
τες Ιως καί αστείες υποθέσεις ένώ ή συχνή χρήση μειώνει τήν δραστικό
τητα της ποινής. Γι' αυτά δμως è λόγος θα είναι εκτενέστερος στο οι
κείο μέρος τής μελέτης αυτής. 

3. Τελετουργία επιβολής αφορισμού (τρόπος καί χρόνος) 
'Από τα Ευχολόγια τής 'Ανατολικής Εκκλησίας δέν έχει παραδοθεί το 

1. ΓΡΙΤΣΟΠΟΪΛΟΣ, Δανιήλ, 250-251. 
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τυπικό, δηλαδή δ σταθερός και συνεχής τρόπος επιβολής του έπιτιμίου. Το 
πράγμα βεβαίως δέν εϊναι ασυνήθιστο άφοΰ καί για τα άλλα έπιτίμια δέν 
υπάρχει τυπικό επιβολής μέ συγκεκριμένη ακολουθία καί αναγνώσματα1. 
"Ετσι θα προσπαθήσουμε άπο τις διάσπαρτες μαρτυρίες να ανασυνθέσου
με το τελετουργικό σχήμα μέ Ολες τις επιφυλάξεις καί τις δυσκολίες πού 
ενέχει Ινα παρόμοιο εγχείρημα, το όποιο βεβαίως δέν θα αποκαταστήσει 
κάτι πού έτσι κι αλλιώς δέν υπήρξε άλλα θα παρουσιάσει κάποιες ψηφίδες 
μιας οΰτως ή άλλως αποσπασματικής εικόνας. 

Περί τον Νοέμβριο του 1337 ανάγεται ή πρώτη μαρτυρία μας για το τελε
τουργικό επιβολής τής ποινής* τα γεγονότα Ιλαβαν χώρα στα 'Ιωάννινα 
καί συνάπτονται μέ τις προσπάθειες τών βυζαντινών να στερεώσουν τήν 
κυριαρχία τους στην "Ηπειρο, τήν οποία αμφισβητούσε ό κόμης Ζακύνθου 
καί Κεφαλληνίας 'Ιωάννης Α' Όρσίνι. Ή σύνοδος (πατριάρχης εϊταν τότε 
ό 'Ιωάννης ΙΔ' Καλέκας) αναφέρεται στα γεγονότα αυτά καί περιγράφει 
τον αφορισμό πού Ιγινε στην πρωτεύουσα τής 'Ηπείρου: «εν τη τοιαύτη 
πόλει ιερέων ένδυσαμένων τάς ίερατικάς στολάς, καί τα θεια καί ιερά άνα 
χείρας εχόντων ευαγγέλια, αφορισμός έκπεφώνηται παντός εις ταύτο του 
λαοΰ συνδραμόντος»2. 

Βεβαίως ή δλη τελετουργία έχει άμεση σχέση μέ τα γεγονότα" εδώ 
επιζητείται ή παρέμβαση τής ποινής σέ πολιτικές καί πολεμικές Ιριδες 
καί Ιτσι δέν μπορεί να Ιχει καμιά σχέση μέ τήν τελετουργία του αφορισμού 
πού επιβάλλεται εναντίον κάποιου χριστιανού για προσωπική του υπόθε
ση* μας παρέχει Ομως μια προαπεικόνιση τής τελετουργίας καί ορισμένα 
στοιχεία πού επιβιώνουν στο χρόνο. 

Για τήν περίοδο τής Τουρκοκρατίας Ιχουμε ποικίλες πληροφορίες πού 
μας βοηθούν να ανασυνθέσουμε σέ σχετικό βαθμό τήν τελετουργία. Το 
πρώτο στοιχείο πού αναδεικνύεται άπο τις μαρτυρίες αυτές εϊναι Οτι è α
φορισμός πρέπει να κοινοποιηθεί στους χριστιανούς, να διαβαστεί δηλαδή 

1. Αντίθετα προς τήν 'Ανατολική ή Δυτική εκκλησία είχε άπο ενωρίς κωδι
κοποιήσει το τελετουργικό σχήμα τής επιβολής καί άρσης του αφορισμού μέ κάθε λε
πτομέρεια, βλ. Pontificale Romanum summorum Pontificum iussu editum a 
Benedicto XIV et Leone XIII pontificibum maximìm recognitum et castica-
tum, 

2. HUNGER-KRESTEN, Register 2, σ. 106-110* DARROUZÊS, Regestes 1, 
fase. V, άρ. 2180, σ. 137-138: το έγγραφο τής συνόδου πού αναφέρεται στα γεγονό
τα χρονολογείται στον Νοέμβριο του 1337* βλ. επίσης ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, Σύνοδος, 167-
174. 
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στην εκκλησία συνήθως κάποια μεγάλη γιορτή ή τουλάχιστον Κυριακή 
προκειμένου να γίνει άμεσα γνωστός σέ βσον το δυνατόν περισσότερους 
χριστιανούς. "Ας θυμίσουμε μερικές μαρτυρίες του είδους αύτοΰ, αρχίζον
τας άπα τήν γνωστή περίπτωση της αναζήτησης άλιωτου σώματος αφο
ρισμένου προκειμένου να βεβαιωθεί ό Μεχμέτ Β' για το θαΰμα της λύ
σεως. Το σχετικό χωρίο μνημονεύει το άδιάλυτο πτώμα μιας γυναίκας 
πού είχε συκοφαντήσει τον Γεννάδιο καί αυτός εναντίον της «έν μια των 
δεσποτικών εορτών έξεφώνησε βάρος άλυτου αφορισμού»1. 

Είδαμε στις σελίδες του κεφαλαίου αύτοΰ δτι οι τέσσερις πατριάρχες 
της 'Ανατολής αφορίζουν τον επιβάτη 'Ιωαννίκιο Α' (1524-1525) «μετά 
τήν λειτουργίαν»· στα 1530 σύμφωνα μέ ενθύμηση άπό τήν μονή 'Οσίου 
Λουκά: «ενετ ,ζλη' ήλθε ό Ιερεμίας ό Πατριάρχης έγινε τη αγία Μονή 
ταύτη καί ελειτουργησε του Ευαγγελισμού καί έκανε αφορισμό δια τα 
ροΰχα του μοναστηρίου»2. Μιλήσαμε ακόμα για τον αφορισμό του Σερ
ρών Ίωάσαφ (Μάρτιος 1606), ό όποιος έπρεπε σύμφωνα μέ τα εντελλό
μενα να «άναγινώσκεται είς έπήκοον παντός του λάου ετησίως κατά τήν 
σεβασμίαν ήμέραν τής 'Ορθοδοξίας εις άνάμνησιν»3. 

Μερικές ακόμη πληροφορίες για το ίδιο θέμα: γράφει το 1649 ό αρ
χιεπίσκοπος Σινά προς τον ηγεμόνα Μολδοβλαχίας Βασίλειο Λούπου για 
τις διενέξεις πού έχει μέ τον πατριάρχη 'Αλεξανδρείας: «έγράψαμεν καί 
πρότερον τα Οσα κακά εκαμεν είς ήμας ό μακαριώτατος 'Αλεξανδρείας, 
τής τών χριστιανών όμηγύρεως αποβολών ήμας μέ άτακτους καί ασυνή
θεις αφορισμούς, δπου καθ' έκάστην έπίσημον ήμέραν έκανεν έπ' εκκλη
σίας»* ό ίδιος γράφει λίγο παρακάτω: «άπό τότε γουν ήρξατο καθ' έκά
στην Κυριακήν άναγινώσκων εκείνα, τα συνοδικά, καί καθ' έκάστην έορ-
τήν καί αγίου δοξολογουμένου μνήμην άφορίζων καί άναθεματίζων ήμας»4. 

Τήν 1 Μαρτίου 1696 γράφει άπό τα Γιάννενα ό Γεώργιος Σουγδουρής 
στην αδελφή του Χάιδω Γλυκή πού βρίσκεται στην Βενετία: «μέ το πα
ρόν εΐμαι μόνον να σου δώσω εϊδησιν, πώς ό μιχέλης σήμερον τής ορθο
δοξίας πρώτη κυριακή τής αγίας Τεσσαρακοστής έβαλε τον αρχιερέα καί 
εκαμεν άφορισμόν»5. 'Αλλά καί ό 'Ανώνυμος τής 'Ελληνικής Νομαρχίας 
δέν παραλείπει να τονίσει τήν χρονική στιγμή τής έκφωνήσεως τών αφο
ρισμών: «τόσον εΤναι συχνοί, [οι αφορισμοί] καί σχεδόν κάθε Κυριακήν 

1. "Εκθεσις Χρονική, 587" βλ. έδώ σ. 378-382. 
2. ΛΑΜΠΑΚΗΣ, Μελέται, 79-80. 
3. Βλ. έδώ, σ. 96. 
4. ΑΜΑΝΤΟΣ, Σιναϊτικά, 41. 
5. ΑθΗΝΑΓΟΡΑΣ, Νέος Κονβαρας, 76* πλήρες παράθεμα στή σ. 285. 



ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ TOT ΑΦΟΡΙΣΜΟΥ 113 

είς κάθε έκκλησίαν άναγινόσκονται δύω και τρεις αφορισμοί»1. Τέλος 
στις 23 Μαρτίου 1830 αναφέρεται το κείμενο του επισκόπου Άνδρούσσης 
'Ιωσήφ: «περιερχόμενος τα χωρία... κατήντησα καΐ εις το χωρίον Τουρ-
κολάκα, ένθα μοί άνηνέχθη ή διαφορά του... εγώ, μετά τήν θείαν λειτουρ-
γίαν, παρόντων δλων των τουρκολακιωτών, άφώρισα τους δσους ήξεύ-
ρουν... και δέν μαρτυρήσουν»2. 

Συνάγεται λοιπόν δτι ή εκφώνηση του αφορισμού επιδιώκεται να συν
τελεσθεί κάποια επίσημη ημέρα, κάποια εορτή μεγάλου αγίου ή τουλάχι
στον Κυριακή, προκειμένου να καταστεί άμεσα γνωστός σέ δλους τους 
χριστιανούς. Ώ ς προς τό σημείο αυτό δέν υπάρχει αμφιβολία' πιστεύουμε 
Ομως Οτι ή παρουσία πολλών χριστιανών έχει βέβαια σχέση μέ τήν άμε
ση κοινοποίηση της ποινής άλλα παράλληλα συνδυάζεται μέ τήν δημιουρ
γία της δλης τελετουργίας, ή οποία καθίσταται περισσότερο εντυπωσιακή 
και κατά συνέπεια περισσότερο αποτελεσματική δταν γίνεται μέσα στην 
εκκλησία, άπό τον ιερέα ή τον μητροπολίτη καί οπωσδήποτε ύπο το κρά
τος έντονης θρησκευτικότητας ή οποία μεγεθύνεται άπο τήν επίσημη τε
λετή πού διεξάγεται ταυτόχρονα. 

Δεύτερο στοιχείο της τελετουργίας είναι, δπως προκύπτει καί άπο τα ήδη 
αναφερθέντα παραδείγματα, ή ανάγνωση του έπιτιμίου στην εκκλησία ή 
δταν πρόκειται για μαρτυρία μετ' αφορισμού, ή τέλεση, τις περισσότερες 
φορές, της διαδικασίας μέσα στην εκκλησία3. Στα δσα εκθέτουμε εκεί 
προσθέτουμε τό ουσιώδες στοιχείο δτι ή ανάγνωση του έπιτιμίου έ'χει το 
μέγιστο ειδικό βάρος* δηλαδή σέ πρώτο επίπεδο, επιβολή ή οχι της ποι
νής σημαίνει ακριβώς τήν ανάγνωση ή οχι του έπιτιμίου ενώπιον του 
εκκλησιάσματος, δηλαδή τήν επίσημη κοινοποίηση της ποινής. Πολλέςφο-
ρές μάλιστα ή απειλή της επίσημης κοινοποίησης μέσω της ανάγνωσης 
αποτελεί εκβιαστικό δπλο στα χέρια αδικούμενων χριστιανών πού άπαι-

1. ΑΝΩΝΤΜΟΣ, Νομαρχία, 171. 
2. ΓΚΙΝΗΣ, Περίγραμμα, 321, άρ. 814. Παραθέτουμε ακόμα την περίπτωση 

αφορισμού κατά τήν οποία δηλώνεται καί ή ακριβής θέση της εκκλησίας, δεδομένου 
δτι πρόκειται γιά τον "Αγιο Τάφο, ώστε να συνετισθεί ô αμαρτωλός* συγκεκριμένα 
απειλείται κάποιος Ιερέας στα τέλη του 17ου αι., ό όποιος εμποδίζει τήν συλλογή 
ελεών υπέρ του Π. Τάφου: «άμή καί ήμεΐς δέν θέλομεν σέ άφήση είς είρήνην, άλλα καί 
είς τον άγιον τάφον γράφομεν καί σέ αναθεματίζουν δλοι οί πατέρες καί δλοι οί χα-
τζήδες εμπρός είς το άγιον κουβούκλιον» (Μ.Π.Τ., κώδ. 622, φ. 58 (πράξη ανέκδοτη). 

3. Περισσότερα βλ. έδώ στο τρίτο κεφάλαιο, δπου τά διάφορα «είδη» αφορι
σμού. 
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τουν επανόρθωση ακριβώς μέσω τής απειλής αυτής. "Ομως ας ζητήσουμε 
την συνδρομή κάποιων μαρτυριών. 

Σχεδόν Ολα τα πατριαρχικά γράμματα πού περιέχουν απειλή αφορι
σμού καλούν τον εκκλησιαστικό προϊστάμενο να προβεί σέ ανάγνωση του 
στην εκκλησία. Σέ γράμμα λ.χ. του Ιερεμία Β' προς τους γαστάλδους 
του Αγίου Γεωργίου στην Βενετία (Νοέμβριος 1590), στο όποιο περι
λαμβάνονται τα άποφασισθέντα για τον Μάξιμο Μαργούνιο διαβάζουμε: 
«το παρόν ήμέτερον πατριαρχικον γράμμα... παρακελευόμεθα... ίνα εν τη 
εκκλησία παρρησία εις ύπήκοον πάντων άναγνώσητε και εν πασι φανερόν 
γένηταΐ' δστις δέ βουληθείη κρύψαι καί μή άναγνωσθήναι ποιήσοι, άφω-
ρισμένος έστω... ομοίως έν τώ αύτω αφορισμένοι Ιστωσαν οι έμποδίσαν-
τες μή άναγνωσθήναι δπερ γράμμα έπέψαμεν περί του Μαργουνίου άφο-
ρίζον τους εκείνον συκοφαντήσαντας»1. 

Στα τέλη του 18ου αι. καταστρώνεται στον Β' κώδικα τής μητροπό
λεως Μυτιλήνης πράξη, σύμφωνα μέ τήν οποία τα παιδιά του Τζάννου 
Σιτζάκου πέτυχαν τήν έκδοση αφοριστικού εναντίον του πατέρα τους, ό 
όποιος κατακρατεί τήν περιουσία τής άποβιωσάσης μητέρας τους* διστά
ζουν Ομως να το διαβάσουν στην εκκλησία «ϊνα μή θεατρισθή ό πατήρ αυ
τών»· τελικά, υπό τήν πίεση του πράγματος ό πατέρας τους συμμορφώ
θηκε προς το δίκαιο2. 

Στις 14 Μάιου 1819 γράφει ό Νικόλαος Μουρούζης προς τους προκρί
τους τής "Τδρας: «αποστέλλεται ήδη εις τα αυτόθι πατριαρχικον συνοδικον 
έπιτίμιον κατά τών κληρονόμων τών προαποθανόντων... έάν οι ρηθέντες 
κληρονόμοι δέν θελήσωσι να δώσωσι το ξένον δίκαιον να παραχωρήσητε να 
άναγνωσθή επί πληθούσης εκκλησίας το έκκλησιαστικον τούτο έπιτίμιον 
προσέχοντες εις το να μή φανη τις έναντιούμενος εις τήν διενέργησιν αυ
τού»3. Τέλος χρήσιμη εϊναι καί ή μαρτυρία του Δ. Βικέλα ό όποιος γρά
φοντας γιά τον αφορισμό τών επαναστατών του 1821 αναφέρει τήν σχε
τική τελετουργία πού έλαβε χώρα σέ εκκλησία τής Σμύρνης: «τήν έπιοΰ-
σαν ύπήγαμεν κατά το σύνηθες εις τήν λειτουργίαν. Κατ' έκείνην τήν Κυ
ριακή δέν επρόκειτο να όμιλήση ίεροκήρυξ, ώστε το πλήρωμα τής εκκλη
σίας είδε μετ' απορίας τον ιερέα άναβαίνοντα επί του άμβωνος. Δέν άνέβη 
να μας διδάξη τον λόγον του Θεοΰ, άλλα προς άνάγνωσιν Πατριαρχικού 

1. ΜΑΝΟΤΣΑΚΑΣ, Γράμματα, 25-26. 
2. Κώδικας Β' Μητροπόλεως Μυτιλήνης, φ. 138Γ (πράξη ανέκδοτη). 
3. ΛΙΓΝΟΣ, "Υδρα 6, 173. 
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αφορισμού. Ήκούαμεν πάντες εμβρόντητοι τον άναγινώσκοντα τάς φο
βέρας έκείνας κατάρας και τους φρικώδεις εξορκισμούς»1. 

'Ανάγνωση λοιπόν του έπιτιμίου στην εκκλησία, κάποια γιορτινή η
μέρα ή Κυριακή άπό τόν μητροπολίτη ή τον ιερέα ώστε ή τελετή επιβο
λής να διαθέτει τό στοιχείο τής επισημότητας και πάντως να ακολουθεί 
τό τυπικό μιας άκατάγραφης εθιμοτυπίας. Σ' αυτό τό σχήμα ό έκφωνών 
τόν αφορισμό, Οπως διαπιστώνουμε άπό τα διάφορα παραδείγματα, πρέ
πει να φέρει απαραιτήτως ώμοφόριο και έπιτραχήλιο, άμφια πού παρα
πέμπουν ανάλογα σέ μητροπολίτη καί σέ ιερέα. Πολλές φορές ή υπόμνη
ση των αμφίων αναφέρεται ως στοιχείο τονισμού τής Ολης διαδικασίας. 
"Ετσι λ.χ. ό τόμος του 1546 πού ρύθμιζε τα τής εκλογής του οικουμενικού 
πατριάρχη κατασφαλίζεται μέ τήν ρήση: «Οτι, Οποιος των αρχιερέων βου-
ληθή μέ κανέναν τρόπον καί γένει πατριάρχης χωρίς νά μαζοχθοΰν Ολοι οι 
αρχιερείς... να έναι αύτοκαθαίρετος τής άρχιερωσύνης καί του θρόνου* 
καί άφορισμόν ό Ήρακλείας έξεφώνησε μετά ώμοφορίου καί έπιτραχη-
λίου»2. 

Ό παπαΣυναδινός στό Χρονικό του περιγράφει τό 1638 μέ τα λόγια 
αυτά τις ποινές πού υπέστη άπό τόν μητροπολίτη Σερρών: «καίπαρευθύς 
κράζει Ολους τους κληρικούς ιερείς καί Ολους τους χριστιανούς καί κάμει 
σύνοδον. Τέλος πάντων έβαλεν τό ώμόφορόν του καί μέ άφώρησεν καί μέ 
άναθεμάτησαν οί πάντες καί μέ άργησεν καί άπό τα εισοδήματα καί όφφί-
κιον καί άπό τα πάντα Ολα»3. Στις 5 Δεκεμβρίου 1648 καταχωρίζεται 
πράξη στον κώδικα τής επισκοπής Μετρών καί Άθύρα, σύμφωνα μέ τήν 
οποία ό επίσκοπος τής επαρχίας αυτής προκειμένου να επιλύσει διαφορά 
για παράνομο συνοικέσιο διενεργεί αφορισμό: «καί Ιτζι έβάλαμεν ώμο-
φόριον καί πετραχήλιον καί άφωρίσαμεν αυτούς καί εύαγγελικόν δρ-
κον»4. 

Πολύ χαρακτηριστική είναι επίσης ή περίπτωση πού παραθέτει ό αρ
χιεπίσκοπος Σινά Ίωάσαφ Οταν τόν κατηγόρησαν στον πατριάρχη 'Αλε
ξανδρείας: «δθεν ήναγκάσθημεν προς ήμετέραν άθώωσιν καί όρκοματή-
σαι καί άφορισμόν ποιήσασθαι έπ' εκκλησίας τή 31 του αύτοΰ 'Ιουνίου 
μηνός, ήμερα Κυριακή, [του 1653] ώρα δείλης έν 'Αλεξάνδρεια δι' ώμο
φορίου, έπιτραχηλίου, μανδύου καί τρικηρίων καί τιμίου Σταύρου, επί πα-

1. Δ. ΒΙΚΕΛΑΣ, Λονκης Λάρας, εκδ. α', 'Αθήνα (π. Εστία) 1879· ή παρα
πομπή στην ε' έκδοση της «Εστίας», 'Αθήνα 1904, σ. 8. 

2. 'Ιστορία Πατριαρχική, 172. 
3. ODORICO, Παπασνναδινός, 130. 
4. ΣΑΡΑΝΤΗΣ, Κώδικες, 172 (κώδ. Α' έπ. Μετρών, φ. 75). 
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ρουσία των Επ ιτρόπων των τριών Κονσούλων, Φράντζας, Ένετίας και 
Γιάντρας, και πολλών ημετέρων χριστιανών και γε και Κοπτών»1. 

Ή αναζήτηση αύτη μέσω διαδοχικών παραδειγμάτων παρέχει τήν δυ
νατότητα τής κατά προσέγγιση ανασυγκρότησης τής τελετουργίας επιβο
λής τής ποινής δεδομένου δτι οι εκκλησιαστικές πηγές δεν μας διαφωτίζουν 
για το ζήτημα αυτό. Βασικό και σταθερό στοιχείο της ή ανάγνωση, ή 
κοινοποίηση του έπιτιμίου στην κοινότητα τών χριστιανών κατά την διάρ
κεια τής λειτουργίας μιας μεγάλης γιορτής ή Κυριακής2- ό έκφωνών το 
έπιτίμιο φέρει ώμοφόριο αν είναι επίσκοπος ή έπιτραχήλιο αν είναι ιερέας, 
δηλαδή επιζητεί να προσδώσει στην τελετή υψηλό τόνο επισημότητας και 
λοιπόν υψηλότερο βαθμό φόβου. 

Περισσότερα στοιχεία διαθέτουμε για την τελετουργία κατά τήν ό
ποια γίνεται χρήση τής ποινής αντί του βρκου, δηλαδή προς αποφυγή τής 
ψευδομαρτυρίας. Μάλιστα διαθέτουμε και γλαφυρή περιγραφή τής σχε
τικής διαδικασίας πού έχει ως έξης: «Τίς άφρων έψευδομαρτύρησεν, ή 
έτέραν άδικίαν εφερέ τινι άνθρώπω* ό δε αδικούμενος άνθρωπος έκάλεσε 
τον ψευδομάρτυρα έμπροσθεν ιερέως τινός, ή επισκόπου τινός, και έπυνθά-
νετο ό επίσκοπος παρά του ψευδομάρτυρος, ή αληθές έχει ή μαρτυρία εκεί
νη, ή oö" ό δε ψευδομάρτυρ έβεβαιουτο τήν ψευδομαρτυρίαν αύτου. Τότε 
ό επίσκοπος ή ιερεύς ενδύεται τα ιερατικά ενδύματα, καν εν τή εκκλησία 
τύχη, καν άλλαχου, άτινα ενδύματα σημαίνει τήν άλωσιν και τήν κοκκί-

1. ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ, Συμβολή, 391. 
2. Γιορτές κατά τίς όποιες γίνονταν ή εκφώνηση αφορισμών βλ. στην εργασία 

τοϋ ΤΣΙΤΣΑ, 'Αφορισμοί 13, 130. Ωστόσο ή Κυριακή της 'Ορθοδοξίας λόγω τοϋ ειδι
κού βάρους της ημέρας πρέπει να εϊταν μία άπο τίς πλέον «πρόσφορες γιορτές» για τήν 
ανάγνωση αφορισμών και μάλιστα αφορισμών και άναθεματισμών θα λέγαμε «μα
κράς διαρκείας», δηλαδή αποτρεπτικών εκφράσεων πού σκόπευαν στην δημιουργία 
συνθηκών απρόσκοπτης λειτουργίας σχολείων, κληροδοτημάτων κ.τ.δ. Βεβαίως ή 
επιλογή της Κυριακής της 'Ορθοδοξίας είχε σχέση μέ το εν γένει δογματικό νόημα 
της γιορτής αύτης, κατά τήν οποία άπο τους παλαιούς χρόνους διαβάζονταν τα ανα
θέματα κατά τών αιρετικών και στις μέρες μας διαβάζεται το Σύμβολο της πίστεως 
άπο επίσημα χείλη ώς βεβαίωση τών ακατάλυτων δογμάτων της 'Ανατολικής 'Εκ
κλησίας. Μία μαρτυρία τών γεγονότων αυτών μας έχει διασωθεί σέ κώδικα της βι
βλιοθήκης Κοζάνης (προσωρινή αρίθμηση 166)· πρόκειται για κείμενο πού διαβάζον
ταν στον Βελβεντο τήν Κυριακή της 'Ορθοδοξίας και περιέχει τα ονόματα δσων συνέ
τρεξαν σέ βοήθεια της κοινότητας αύτης (δωρητές, άφιερωτές, κ.τ.δ.) καθώς και άνα-
θεματισμούς εναντίον αυτών πού βλάπτουν ή, ενδεχομένως, σκέπτονται νά εμποδί
σουν μέ ενέργειες τους τήν λειτουργία της κοινότητας ή τήν λειτουργία τών σχολείων 
άλλα και τΙς έν γένει ασχολίες τών κατοίκων της κωμόπολης αύτης (βλ. ΣΤΝΔΙΚΑ-
ΛΑΟΤΡΔΑ, Βελβεντός, 275-280). 
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νην χλαμύδα του Χρίστου, και τα έξης* και Ιστι τότε ό επίσκοπος ή 6 ιε
ρεύς εκείνος τύπος Χρίστου, δια των ιερών ενδυμάτων, και διά της χάριτος, 
ήν έ'λαβεν άπο των επισκόπων, καί κελεύει στηναι τον ψευδομάρτυρα κα-
τέναντι αύτοΰ, καί άρχεται άναγινώσκων ψαλμόν τίνα, τον λέγοντα « Ό 
Θεός την αΐνεσίν μου μή παρασιωπήσεις...» καί ετέρας τινάς εύχάς* καί 
τότε λέγει: «κατά τήν έξουσίαν ήν εδωκεν ό Χριστός τοις άποστόλοις, λέ
γων, δσα... καί κατά τήν έξουσίαν, ήν έδωκαν οι απόστολοι τοις έπισκό-
ποις, καί οι επίσκοποι έδωκαν έμοί, κατά ταύτην τήν έξουσίαν άφωρίζω 
σε, έ'ση ασυγχώρητος καί άφωρισμένος άπο του πατρός... καί μετά ταύτα 
διαπέμπει εκείνον καί μετά ταύτα εκείνος ό ψευδομάρτυρ, εάν μή μετα-
νοήση»1. 

Κάποια έξαλλου στοιχεία άπό τήν μαρτυρία του Χριστόφορου 'Αγγέ
λου είναι πολύ κοντά σέ δσα έχουμε εντοπίσει ήδη για τήν τελετουργία 
εκφώνησης της ποινής. "Αλλη μια μαρτυρία ακόμη μας προσθέτει ό Νεό
φυτος Ρόδινος: «ετούτος ό μέγας άφωρισμός γίνεται δταν ψάλλουσι τον 
ψαλμόν, τό, « Ό Θεός τήν αϊνεσίν μου», τουτέστι τήν ψαλμοκατάραν, τήν 
οποίαν συνηθουν να λέγουν κτυπώντας τά σημαντήρια, ανάφτωντας μαύ
ρα καιρία, καί άλλαις δμοιαις τάξες»2* ή δλη διατύπωση φυσικά οδηγεί 
προς τήν τελετουργία του αφορισμού καί δχι στις άλλες χρήσεις της ποι
νής. Νά σημειώσουμε ωστόσο δτι καί οί δύο μαρτυρίες προέρχονται άπο 
λογίους ιερωμένους πού δέν δρουν μέσα στο σώμα της 'Ανατολικής εκκλη
σίας* ό Ρόδινος έχει μεταστραφεί στον καθολικισμό ενώ για φιλοκαλβινι-
σμό έχει κατηγορηθεί καί ό "Αγγελος, ό όποιος πάντως ζει καί γράφει τά 
έργα του στην Αγγλία. Ή τάξη της τελετής εξάλλου πού μας παραδίδε

ι . ΑΓΓΕΛΟΣ, Έγχειρίδιον, 48-50. Ή περιγραφή θυμίζει βεβαίως τήν χρήση 
του έπιτιμίου ώς δικονομικού μέσου, για τήν οποία μιλούμε διεξοδικότερα στο επόμενο 
κεφάλαιο της μελέτης. Έ δ ώ άς θέσουμε δύο παραδείγματα για να προϊδεάσουμε τον 
αναγνώστη για τήν χρήση αυτή. Το 1602 ό πατριάρχης Νεόφυτος Β ' αντιμετωπίζει 
υπόθεση διαζυγίου: «συναχθέντων πάντων ημών έν τ φ καθολικώ της μητροπόλεως, 
της τε σης ίερότητος καί τών λοιπών κληρικών καί ιερωμένων απάντων, ένδυσαμένων 
τα Ιερά άμφια, προκειμένων τών θείων ευαγγελίων... ό πατήρ ερωτηθείς λόγον... 
δώ ενόρκως καί δι' αφορισμού» (ΠΑΤΡΙΝΕΛΗΣ, Πατριαρχικά, 133-135). Σέ μια 
άλλη υπόθεση το επόμενο έτος ('Ιούλιος 1603) πού εκδικάζεται άπο τον Ραφαήλ Β' 
ή διαδικασία λαμβάνει χώρα μέσα σέ ναό της Μήλου, παρουσία πολλών μαρτύρων 
—λαϊκών καί ιερωμένων— δπου γιά τήν ανεύρεση της αλήθειας εκφωνείται αφορισμός 
μέ τελετουργικό τρόπο: βλ. τήν αναλυτική περιγραφή έδώ, κεφάλαιο τρίτο, σ. 185. 
(ΠΑΠΑΔΟΠΟϊΛΟΣ-ΚΕΡΑΜΕϊΣ, Γράμματα, 4-5). 

2. Ρ Ό Δ Ι Ν Ο Σ , Σννοψις, 208. 
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ται μέ κάθε λεπτομέρεια άπο την περιοχή των Έπτανήσων και ειδικά άπο 
τήν Κέρκυρα1, μάλλον προσιδιάζει προς έκείνην της Δυτικής εκκλησίας2 

και δέν τεκμηριώνεται άπο καμιά άλλη μαρτυρία, προερχόμενη άπο άλλες 
περιοχές της δικαιοδοσίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου. 

Προς τήν τελετουργία της Δυτικής εκκλησίας εξάλλου πρέπει να σχε
τίζεται και ή χρήση των μαύρων κεριών κατά τή στιγμή της εκφώνησης 
του έπιτιμίου. Τήν χρήση τους τήν είδαμε λίγο πιο πάνω* μαρτυρεΐται 
επίσης και σέ άλλες περιπτώσεις' μάλιστα δπως θά δούμε στην Κέρκυρα 
προβλέπονται το 18643 και έξοδα για τήν βαφή των κεριών. Σέ άλλη πε
ρίπτωση πού εκφωνείται αφορισμός για τήν ανακάλυψη χειρογράφου πού 
φέρεται δτι έκλεψε ό άγγλος περιηγητής Κλάρκ άπο τήν Πάτμο στις αρ
χές του 18ου αί. «είς τήν πλατεΐαν της Άγιας Λεβιας ό ίδιος ό Άμπρου-
ζής ως ηγούμενος παρουσία των ιερέων μέ μαύρα άμφια και μαύρα κεριά 
και ενώπιον του συνηγμένου κόσμου έδιάβαζε τον άφορισμόν»4. Περισ
σότερο επίσημα φαίνονται τά πράγματα δταν στις 30 'Ιανουαρίου 1776 
λαμβάνονται στα Γιάννενα αποφάσεις για τήν ανανέωση τών δρων προι-
κοδοσίας. Κατά τήν διαδικασία αυτή μεταξύ τών άλλων ποινών πού προ
βλέπονται για τους παραβάτες «υπόσχεται ό πανιερώτατος ημών Δεσπό
της να λειτουργη και να μοιράζωνται άπο τήν έκκλησίαν μαύρα κηρία είς 
τους χριστιανούς και νά άφορίζη και να έξωκκλησιάζη και τά δύο μέρη 
του συνοικεσίου»6. 

Άπο τις μαρτυρίες αυτές και ενδεχομένως και άπο άλλες πού μπορεί 
νά εντοπιστούν άλλα και άπο τήν γενικότερη ίδέα πού σιγά-σιγά κρυσταλ
λώθηκε για τήν τελετή της ποινής βεβαιώνεται ή συχνή χρήση τών μαύ-

1. ΤΣΙΤΣΑΣ, 'Αφορισμοί 13, 121-124. 
2. Διαθέτουμε έδώ μια μαρτυρία άπο ελληνικές πηγές για τα συμβαίνοντα στις 

Ιταλικές πόλεις· ή μαρτυρία προέρχεται άπο τήν γραφίδα τών ΦίΛΙΠΠΙΔΗ-ΚΩΝΣΤΑ-
ΝΤΑ, Γεωγραφία, 285, οί όποιοι αντιδιαστέλλοντας μέ τα Οσα συμβαίνουν στην 'Α
νατολική εκκλησία γράφουν: «Είς πολλαϊς μικραΐς πόλεις της 'Ιταλίας, οί εφημέριοι 
μετά τήν διακαινήσιμο εβδομάδα δίνουν εΐδησι είς τους έφημεριώτας τους δσοι δέν 
έμετάλαβαν, δια νά πληρώσουν το χρέος τους, είς ταΐς 4, ή 5 άκόλουθαις εβδομάδες, 
αύταϊς αί παρακίνησες γίνονται μέ φοβέραις αφορισμού, υστέρα βάνουν τον αφορισμό 
έγγραφο είς ταϊς πόρταις της εκκλησίας μέ το δνομα, το επώνυμο, το επάγγελμα, τήν 
ηλικία, τήν πατρίδα τών άφωρισμένων. Αυτός ό ζήλος έχει μερικαΐς φοραϊς κάποια 
τραγικά παρεπόμενα· επειδή δέν λείπουν άπο τον τόπο καλοί ζηλωταί δια νά καθαρί
σουν τήν γη άπο τά εκκρίματα της». 

3. Βλ. έδώ σ. 123. 
4. ΚΡΗΤΙΚΟΣ, Τοπωνύμια, 43-44. 
5. ΦΡΟΝΤΖΟΣ, "Έθιμα, 533-539. 
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ρων κεριών, ή δποία φυσικά αποσκοπεί μέ την ανατροπή και την επιβολή 
μιας νέας τάξης πραγμάτων αντιθέτων άπο τα κανονικά να εμπεδώσει τήν 
ύπαρξη του φόβου. Φυσικά και δέν υπάρχει επίσημη εντολή άπο τήν κο
ρυφή της εκκλησίας για τήν χρήση τέτοιων μέσων άλλα αυτό συμβαίνει 
και γιά άλλα πράγματα. "Ομως έτσι, μέσα στην σκόπιμη ασάφεια και τήν 
χαλαρότητα ή οποία φαίνεται νά προσαρμόζεται ενίοτε ανάλογα μέ τις το
πικές συνήθειες, είναι δυνατόν να συμβούν πολλές ανατροπές εν σχέσει 
προς τήν γενική αρχή ή οποία άλλωστε δέν υπάρχει. Ή εκφώνηση αφορι
σμών έκτος της εκκλησίας, στον τόπο δπου φέρεται δτι έλαβε χώραν κά
ποια αξιόποινη πράξη είναι ήδη μια παρέκκλιση πού θυμίζει ανάθεμα1, 

και φυσικά τέτοιες παρεκκλίσεις μπορούμε να βρούμε πολλές. 
*Η 'Ανατολική λοιπόν εκκλησία ποτέ δέν φρόντισε νά συγκροτήσει το 

τυπικό της εκφώνησης του έπιτιμίου· το πράγμα δέν μπορεί νά θεωρηθεί 
συμπτωματικό δεδομένου μάλιστα δτι το τυπικό άρσης της ποινής υπάρ
χει σαφώς διαρθρωμένο στα Ευχολόγια της Εκκλησίας. Μπορούμε λοιπόν 

1. Για τήν περίπτωση αυτή δηλαδή τοϋ τόπου άλλα καΐ τοϋ τρόπου εκφώνησης 
του έπιτιμίου έχουμε δύο πολύ εΰγλωττες μαρτυρίες πού παρουσιάζουν έκδηλα τα 
σημάδια της αυθαιρεσίας. Ή πρώτη έχει άμεση σχέση μέ τήν προσαρμογή της ποι
νής προς τις τοπικές παραδόσεις· μαρτυρεΐται συγκεκριμένα άπο τήν Πάτμο (6 Φε
βρουαρίου 1705): «Συνήθεια, ή μάλλον ειπείν κατάχρησις μέχρι τοϋ νϋν ένθάδε έκρά-
τησε, τήν Ιεράν έκφέρειν τοϋ Εύαγγελιστοΰ Ιωάννου είκόνα έξω εις τήν χώραν, προς 
το καταράσθαι τους υπευθύνους, καΐ άφορίζειν, οΰτως τών κοσμικών αιτουμένων, 
οίας δήποτε αιτίας άναφυούσης, άτοπον δέ τοΰτο, καΐ λίαν άπαίσιον λογιζόμεθα... 
τήν σεπτήν αύτοΰ περιάγειν μορφήν, προς το άραϊς ύποβάλλειν, καΐ της θείας χωρί-
ζειν τους ευσεβείς χάριτος, και άδου αύτοΐς περιβάλλειν δεσμούς" τοιγαροΰν κοινή 
βουλή... άποφαινόμεθα, του μηκέτι μετά ταΰτα, το Ιερόν του Θεολόγου, αφορισμού 
Ινεκα, έκ της Μονής είς τήν Χώραν έξαγαγεϊν» ( Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Τ Λ Ο Σ - Φ Λ Ω Ρ Ε Ν Τ Η Σ , 
Πάτμος, 42). Τήν απόφαση έδώ τήν παίρνει ή τοπική εξουσία και επιζητεί νά απο
συνδέσει τον αφορισμό άπο τήν μορφή τοϋ Εύαγγελιστοΰ, συνήθεια πού κατά τήν 
μαρτυρία κυριαρχεί άπο χρόνια. Αυτά συμβαίνουν στίς αρχές του 18ου αι.* συμβαί
νουν δμως περίπου παραπλήσια πράγματα καΐ 170 χρόνια μετά, δταν ή σύνοδος της 
εκκλησίας της Ελλάδος αναγκάζεται να έκδόσει τήν παρακάτω εγκύκλιο: «'Επειδή 
πληροφόρηται ή Σύνοδος δτι τινά τών έκδεδομένων εκκλησιαστικών έπιτιμίων, άφοΰ 
άναγνωσθώσιν εντός τών ίερουργουμένων Ιερών ναών, ή άνάγνωσις αυτών επαναλαμ
βάνεται και έκτος τούτων καΐ επειδή ή Σύνοδος θεωρεί τοΰτο άντεκκλησιαστικον καΐ 
λίαν άτοπον... προσκαλεί ύμας, δπως μή έπιτρέπητε... τήν άνάγνωσιν τών κατά νό-
μον εκδιδομένων εκκλησιαστικών έπιτιμίων, ειμή μόνον και μόνον εντός τών ίερών 
ναών έν καιρώ της θείας λειτουργίας παρ' αύτοΰ τοΰ Ιεροτελεστοΰντος ή άλλου κληρι
κού, ώς είθισται έν τη καθόλου 'Ανατολική 'Εκκλησία. Έκαστον δέ έπιτίμιον δύναται 
μόνον δίς άναγνωσθηναι έν τφ αύτφ ένοριακφ ναφ* (δρα δέ και τήν άπο 2 Μαρτίου 
1867 καΐ υπ' αριθ. 6851 Συνοδικήν έγκύκλιον» (ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, Συλλογή, 297). 
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να υποστηρίξουμε μέ αρκετή βεβαιότητα δτι αυτό συμπλέει μέ τήν βού
ληση της Εκκλησίας να μήν επιζητεί τήν οριστική απομάκρυνση του αφο
ρισμένου άπο τήν κοινωνία των χριστιανών, προς τήν οποία θα μπορούσε 
να οδηγηθεί δ αφορισμένος εξαιτίας του διασυρμού πού θα προκαλούσε ή 
πομπώδης επιβολή του έπιτιμίου. Τούτο υπό τήν έννοια Οτι ό αφορισμέ
νος θα αισθάνονταν τελείως άποκομένος άφοΰ θα εΤχε προηγηθεί τέτοια 
τελετή εις βάρος του και τήν οποία θα επέβαλε ή ύπαρξη του τυπικού* άλ
λωστε και μέ τήν απλή εκφώνηση το αίσθημα της ντροπής είταν έντονο 
και οδήγησε κάποτε χριστιανούς στην εγκατάλειψη της ορθόδοξης πίστης. 
'Αντίθετα ή επιστροφή του αμαρτωλού στις τάξεις της Εκκλησίας δια της 
άρσεως της ποινής, πράξη τελείως αρμόζουσα στα δόγματα του χριστια
νισμού, προβλέπεται σαφώς και διαγράφεται λεπτομερώς άπο τα λατρευ
τικά κείμενα ώστε να συνάδει προς τις δογματικές θέσεις της Εκκλη
σίας κατά τις όποιες ή συγχώρηση και ή άφεση αμαρτιών εΐναι δυνατή 
αν ό χριστιανός μετανοήσει. 

4. Ή «τιμή» (τα έξοδα) τον αφορισμού 

Οί πηγές καταθέτουν πληροφορίες άμεσες άλλα και έμμεσες για τα έξοδα 
της ποινής, δηλαδή για τα χρήματα πού καταβάλλει Οποιος καταφεύγει 
στίς εκκλησιαστικές αρχές προκειμένου να επιτύχει τήν έκδοση του αφο
ριστικού. Οί πρώτες, πού δέν είναι πολλές, αναφέρουν ρητά τα έξοδα πού 
απαιτήθηκαν οί δεύτερες μαρτυρούν για το «κόστος» της ποινής ασκώ
ντας κριτική εις βάρος τών ιερωμένων, οί όποιοι και δια του αφορισμού 
βρίσκουν τήν ευκαιρία νά αποσπούν χρήματα άπο τους χριστιανούς. Τέλος 
υπάρχουν και κάποιες άλλες πληροφορίες πού προέρχονται άπό πηγές ξέ
νες, δηλαδή άπό εκθέσεις ξένων για τα εκκλησιαστικά πράγματα της Α 
νατολικής εκκλησίας. "Ομως ας πάρουμε τα πράγματα μέ τήν σειρά. 

Ή πρώτη ρητή μνεία1 για τήν τιμή του έπιτιμίου είναι αρκετά άσα-

1. Βεβαίως υπάρχουν καΐ παλαιότερες μνείες άλλα σ' αυτές αναφέρονται μέ γε
νικό τρόπο «έσοδα άπο αφορισμούς»· έτσι λ.χ. σέ πατριαρχικό γράμμα πού υπογρά
φει ό Ραφαήλ Β' (Σεπτέμβριος 1604) αναφέρεται σχετικά μέ τήν διανομή τών εσό
δων τοϋ πατριαρχικού ναού πού θα καρπώνονται οί δύο Ιερείς του, δτι αυτά προέρ
χονται άπο «λειτουργίας... παρακλήσεις, τα εύχελαιοτρισάγια, τά αδελφάτα, τάς έν-
νάτας, τήν κηροδοσίαν, τους αρραβώνας, τα συνοικέσια, τάς εύχάς, σαραντισμούς καΐ 
βαπτίσια, αγιασμούς καί αφορισμούς τους ένδον καί έξω- τέλος δέ πάντων καΐ τά λεί
ψανα» (ΓΕΛΕΩΝ, Έκκλησίαι εξακριβονμεναι, 40-41· καί ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΤΛΟΣ -
ΜίΧΑΗΛΑΡΗΣ, Νομική Συναγωγή, άρ. 538, σ. 277). 
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φής καί προέρχεται άπο τα Επτάνησα ' συγκεκριμένα το 1675 Ιχουμε 
Ιναν απολογισμό εξόδων του αφορισμού καθώς καί διανομή τών εισπρα
χθέντων μεταξύ τών όφφικιαλίων της εκκλησίας. 

«Εις τών αφορισμών τήν κήρυξιν δίδουν 2.20 

εξ ών λαμβάνει 
ό σακελλάριος 
ό έκκλησιάρχης 
ό αρχιμανδρίτης 
ό ίερομνήμων 
ό άρχων τών μοναστηριών 
καί οι λοιποί εάν 
οΰτως εύρον, καί 
,αχοε'»1. 

κραχθώσι 
ανήγγειλαν μοι 

2. 
2. 
2. 
— 
— 
— 

10. 
6. 
6. 

— 
— 
— 

4 
— 
— 
16 
16 
12 

Ή μαρτυρία αυτή έ'χει ιδιαίτερη σημασία επειδή παρουσιάζεται να κω
δικοποιεί μια κατάσταση παγιωμένη καί παρά τήν ασαφή μνεία τών 
νομισμάτων, είναι μια σοβαρή κατάθεση δτι ή έκδοση της ποινής απαι
τούσε έξοδα καί μάλιστα αρκετά υψηλά. 

Οι επόμενες άμεσες αναφορές μας πηγαίνουν στα χρόνια 1761 καί 
1787' συγκεκριμένα έχουμε καταγραφές στα φύλλα ενός κώδικα άπο τα 
Ταταύλα2: 

«1761 δια ενά επητίμιω γραμά δια τεκήνους πού έχουν να 
δίνουν στην εκλισήα δια κιουρεκτζιδες γρ. 2 

«1787 δια το αφοριστικό του τόπου του χοραφιοΰ ασλάνια 4». 

"Αλλη μνεία προέρχεται άπο τήν Φιλιππούπολη:3 

«1803, 'Ιουνίου 19... "Εδωσα... τον δεσπότην δια τον άφορισμον 5. 
20»4, ενώ άπο τήν Μυτιλήνη Ιχουμε δύο μνείες του 1820 σύμφωνα μέ τις 

1. ΤΣΙΤΣΑΣ, 'Αφορισμοί 13, 131-132: το απόσπασμα δπως εκδίδεται δημι
ουργεί αρκετά προβλήματα καθώς δέν ονομάζονται τα νομίσματα- πιθανότατα πρό
κειται για δουκάτα. 

2. ΜΕΛΙΣΣΗΝΟΣ, Ταταϋλα, 91. 
3. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ, Άμπατζήδες, 30. 
4. Προσθέτουμε έδώ καί κάποιες ακόμα μαρτυρίες τών πρώτων δεκαετιών 

του 19ου αί. Συγκεκριμένα ό ΧΙΩΤΗΣ παραδίδει στα 'Απομνημονεύματα 6, 177, 
δτι διάφοροι νόμοι «έκανόνισαν τήν άρχιερατικήν γραμματείαν. Διωρίσθη γραμματεύς 
καί ύπογραμματεύς μισθούμενος έκ τοϋ εκκλησιαστικού ταμείου. Τούτο προσωδεύε-
το έκ τών εισπραττομένων έξ αδείας γάμων, αφορισμών, ενταλμάτων δικών ένεκα 
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οποίες δύο αφοριστικά πού εκδίδονται κοστίζουν 43 και 36 γρόσια αντι
στοίχως1. 

Άπο την επισκοπή Παραμυθιάς υπάρχει ή πληροφορία για το 1827 2: 
«Αφοριστικά. Ταρίφα τους 5 γρ. το καθένα. Τέτοια χαρτιά το 1827 

αναγράφονται στα μέν χωριά Γολά, Κοκκινίσματα Τσαμαντά και Αχού
ρια Λιότικα (του χωρίου δηλ. Λια) άπο ένα, στά Λια και Λύκου άπο δύο 
στή δέ Παραμυθιά χρονιάτικα Ισοδα άπο τήν πηγήν αυτή γρ. 94»· στο 
ϊδιο κατάστιχο υπάρχει επίσης ή μνεία: «δσα ό Παπαδιαμάντης άπο βοΰ-
λις τυχηρά και αφοριστικά... γρ. 136». 

Στην επισκοπή Σκύρου το 1834 οι αφορισμοί δέν προσπορίζουν ση
μαντικά έξοδα: «άπο τους αφορισμούς 43 λεπτά, άπο τους οποίους μόλις 
να γίνωνται κατ' έτος δύο ή τρεις το πολύ»3. 

Μια μαρτυρία για τά έξοδα του αφορισμού έχουμε επίσης άπο τήν 
περιοχή της μητροπόλεως Δημητριάδος (11 'Ιουνίου 1846). Συγκεκριμένα 
μεταξύ των δικαιωμάτων του μητροπολίτη της περιοχής αναγράφεται 
και ό αφορισμός για τήν έκδοση του οποίου απαιτούνται 6 γρόσια4. 

'Αλλά και μετά τήν Ιδρυση του ελληνικού κράτους και το αυτοκέφαλο 
της ελλαδικής εκκλησίας ή σύνοδος της εκκλησίας της Ελλάδος θα καθι
ερώσει το «τιμολόγιο» του αφορισμού. Συγκεκριμένα σέ εγκύκλιο της 16ης 
Ιουλίου 1852 ορίζεται βτι απαιτούνται «δια πασαν έκδοσιν αορίστου και 
ανωνύμου έπιτιμίου δρ. 3»· να σημειώσουμε βτι τά ϊδια χρήματα κατα
βάλλονται για τήν έκδοση της άδειας γάμου καθώς και του διαζυγίου5. 

Προς τά μέσα του 19ου αι. χρονολογούνται οί επόμενες μαρτυρίες· 

διαζυγίων». Αυτά ανάγονται στην εποχή λίγο μετά το 1822. Μία ακόμη μαρτυρία 
της ϊδιας εποχής μνημονεύσαμε στή σημείωση τής σελ. 112* παραθέτουμε ακόμα καΐ 
μια μαρτυρία του ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗ (Σαμιακά 4, 266), ό όποιος αναφέρει: «Τά αφοριστικά 
έγγραφα έτιμώντο γροσίων πέντε, ή δέ ευκολία, μεθ' ής ταύτα έξεδίδοντο, Ιδιδεν 
άφορμάς είς καταχρήσεις ενίοτε γελοίας». 

1. ΒΛΑΧΟΣ, Κατάστιχο, 104· τά αφοριστικά εκδίδονται στις 23 Μαρτίου καΐ 
13 Μαΐου 1820. 

2. ΜΠΕΤΗΣ, Κατάστιχο, 216. 
3. ΑΤΕΣΗΣ, 'Ιστορία, 353* ό αφορισμός πάντως διατιμαται στην ϊδια πηγή δσο 

και ό α' γάμος δηλαδή κοστίζει 43 λεπτά, ό β' γάμος 86 και 6 αγιασμός 5 δρχ. καΐ 
29 λεπτά. 

4. ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΤΛΟΣ, Θετταλομαγνησία, 436-437* ας σημειωθεί επίσης δτι 
τά έξοδα του αφορισμού στην περίπτωση του Δημητριάδος είναι μικρότερα έναντι 
των άλλων υπηρεσιών της εκκλησίας άφοΰ ή χειροτονία διατιμαται 300 γρ., ό α' γά
μος 6,5 γρ., ό β' γάμος 13 γρ., ή διάλυση αρραβώνα 25 γρ., το διαζύγιο 100 γρ., τά 
εγκαίνια εκκλησιών 300 γρόσια. 

5. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, Συλλογή, 12. 
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συγκεκριμένα μεταξύ των ετών 1860-1862 έχει συνταχθεί κεφάλαιο σέ 
κανονισμό ελληνικής κοινότητας μέ την επιγραφή: «Αϊ τυχηραι άπολαυαί 
τών Αρχιερέων»1. Το άρθρο θ' του κανονισμού αύτου αναφέρει: «Τα 
άπο τών ζητουμένων αφοριστικών γραμμάτων, αναλόγως ταΐς ύποθέσεσι 
καί τη καταστάσει τών προσώπων, λαμβανόμενα, ουχί μέν τοι όλιγώτερα 
τών πεντήκοντα γροσιών, δίδονται έπ' ωφελεία τών φιλανθρωπικών κα
ταστημάτων τής επαρχίας* τα δέ συγχωρητικά δίδονται δωρεάν». 

Μία ενδιαφέρουσα μαρτυρία προέρχεται και πάλι άπο τον χώρο τής 
Επτανήσου καί συγκεκριμένα άπο την Κέρκυρα* χρονολογείται στις 27 
'Οκτωβρίου 1864 καί είναι ή εξής: «συμφώνως τής άπαιτηθείσης δαπά
νης δια την έκτέλεσιν, τής ύπο βάρος αφορισμού παραινέσεως τελεσθείσης 
την 23 όδεύοντος 'Οκτωβρίου εις κώμην Καβαδάτων. Εις πέντε 'Ιερείς 
τής πόλεως εξ ών εις εϊναι Λ. Σ. Δ. 

ό Προεστώς 1. 5 
εις τον Άρχιδιάκονον 4. 2 
εις έτερους δύο ιερείς τής εξοχής 4. 2 
εις τον Κον Εύστάθιον Βραχλιώτην φαρμακοπώλην δια κηρίον 

λίτρας τεσσάρας καί μισήν προς 36/100 την λίτραν 6. 9 
εις βαφήν τών άνωθεν κηρίων 6 
εις τον Εύταξίαν 4. 2 

2 . 4 . 9 

Όλότης, δύο λίτρας στερλίνας, τέσσαρα σελλήνια καί πέννες εννέα»2. 

Παραθέτουμε τέλος καί την μνεία (12 Μαρτίου 1880) διατίμησης αφορι
σμού πού Ιχουμε άπο την μονή του Πρέβελη στην Κρήτη· στο άρχεϊο τής 
μονής υπάρχει γράμμα του αρχιεπισκόπου Κρήτης Μελετίου προς τον 

1. ΠΑΠΑΣΤΑΘΗΣ, Κανονισμοί 1, 107. Αυτά φαίνεται δτι εναρμονίζονται 
προς απόφαση του Οικουμενικού Πατριαρχείου πού διέθετε τά έσοδα αυτά υπέρ τών 
φιλανθρωπικών καταστημάτων. Τοΰτο συνάγεται καί άπο την αντίστοιχη τεκμηρίωση 
πού προέρχεται άπο τήν περιοχή της Χίου καί επιγράφεται: «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΧΙΕ
ΡΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Ώ ς ώρίσθησαν υπό της έν Κωνσταντινουπόλει συγκρο-
τηθείσης Προσωρινής Εθνικής Συνελεύσεως» καί ή οποία προβλέπει για τήν μητρό
πολη Χίου: «παρομοίως δια τάς εκδόσεις αφοριστικών, ή μέν Αύτου Πανιερότης θέ
λει λαμβάνει ουδέν άλλ' έπ' ωφελεία τών φιλανθρωπικών καταστημάτων, θέλει πλη-
ρόνεσθαι ποσόν τι αναλόγως τη υποθέσει καί τή καταστάσει του λαμβάνοντος το άφο-
ριστικόν, ουχί όμως ολιγώτερον τών πεντήκοντα γροσίων» (ΦΑΣΟΤΛΑΚΗΣ, Κανο
νισμοί, 38). 

2. ΤΣΙΤΣΑΣ, 'Αφορισμοί 13, 132. 
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επίσκοπο Λάμπης και Σφακιών Παίσιο, στο όποιο μεταξύ των άλλων 
αναφέρεται δτι του στέλνει και το πατριαρχικό έπιτίμιο εναντίον δσων 
καταπατούν κτήματα της μονής" συγχρόνως του γράφει: «συνάμα δέ είσ-
πράξασα παρά του όσιωτάτου αύτοΰ ηγουμένου τα δικαιώματα του Ε κ 
κλησιαστικού Ταμείου διά την εκδοσιν του έπιτιμίου τούτου, γρόσια τρια
κόσια τεσσαρακοντα εις λίραν οθωμανικην προς γρόσια εκατόν, μέτρηση 
αυτά τω. . . επισκοπώ Χερρονήσου»1. 'Ενδιαφέρον εξάλλου παρουσιάζει 
μία άλλη περίπτωση του 1878 κατά τήν οποία εκφωνείται αφορισμός 
εναντίον άγνωστου πού έκλεψε κώδικα τής εκκλησίας του 'Αγίου 'Αθανα
σίου στην Θεσσαλονίκη. Ό αφορισμός κόστισε 75 γρόσια και τα καταβάλ-
λουν οι επίτροποι του ναοΰ στον μητροπολίτη Θεσσαλονίκης2. 

Στην πληροφορίες αυτές πρέπει να προσθέσουμε και μία παλαιότερη, 
ή οποία μπορεί να θεωρηθεί έμμεσο έξοδο για τήν έκδοση του έπιτιμίου. 
Βεβαίως επιβάλλεται για άλλους λόγους, ωστόσο επιβαρύνει ακόμα περισ
σότερο τα έξοδα' πρόκειται για απόφαση (τέλη 'Ιουλίου 1779) του μητρο
πολίτη Μυτιλήνης, ό όποιος προκειμένου να ανακόψει το ρεύμα τής συνε
χούς εκδόσεως έπιτιμίων ορίζει τιμή 1 φλωρίου για τον μητροπολίτη και 
10 παράδων για τον γραμματικό του* ενδιαφέρον παρουσιάζει ή απόφαση 
και γ ια τον δρο σύμφωνα μέ τον όποιο τα ίδια χρήματα θα καταβάλονται 
ακόμη και δταν ό αφορισμός έρχεται άπο το πατριαρχείο3. 

Ή έκδοση λοιπόν των αφοριστικών χαρτιών, δηλαδή ή επιβολή τής 
ποινής συνεπάγεται έξοδα πού σέ ορισμένες περιπτώσεις είναι αρκετά 
υψηλά. Βεβαίως τα στοιχεία πού διαθέτουμε είναι τελείως αποσπασματι
κά και δέν μας δίνουν τήν δυνατότητα να συγκροτήσουμε τήν καμπύλη τής 
εξέλιξης των εξόδων μέ οικονομικούς δρους άφοΰ απουσιάζουν άπο αυτά 
και ή χρονολογική και ή τοπική συνεχής ανέλιξη. "Ετσι ή συνεισφορά των 
πηγών για το ζήτημα αυτό έχει απλώς επιβεβαιωτικό χαρακτήρα. 

Σύμφωνα μ' αυτά, τα έσοδα άπο τους αφορισμούς συγκαταλέγονται 
μεταξύ τών άλλων εσόδων τών ιερωμένων, πράγμα πού ρητά κατονομά
ζεται. Πολλές φορές μάλιστα μοιράζονται σέ περισσότερους του ενός. Ή 
μαρτυρία του 1827 άπο τα χωριά τής 'Ηπείρου είναι αξιόλογη άπο τήν 
άποψη δτι παρουσιάζει κάποιες τάσεις χαρακτηριστικές τής χρήσης του 
έπιτιμίου στην περιοχή αυτή χωρίς βεβαίως και πάλι να είναι δυνατή ή 
αναγωγή σέ γενικότερες προσεγγίσεις. Στα μέσα του 19ου αι. πάντως τα 

1. ΠΑΠΑΔΑΚΙΣ, Πρέβελη, 148. 
2. ΒΑΚΑΛΟΠΟΪΛΟΣ, Μακεδονία, 41. 
3. Κώδικας Α' Μητροπόλεως Μυτιλήνης, φ. 62r (πράξη ανέκδοτη). 
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έξοδα των αφοριστικών είναι υψηλά, μάλιστα σέ μία περίπτωση ή ταρίφα 
ρυθμίζεται αναλόγως των προσώπων πού υποβάλλουν το σχετικό αϊτημα. 
Την ΐδια εποχή ό αναλυτικός λογαριασμός πού έχουμε άπο τήν Κέρκυρα 
αναφέρει ακόμα και τα έξοδα βαφής των κεριών σέ μαύρα. 

Σαφέστατα λοιπόν προκύπτει δτι απαιτούνται έξοδα για τους αιτούν
τες το έπιτίμιο' άπο τήν αποσπασματική αύτη σειρά πληροφοριών φαίνε
ται δτι υπάρχει διαφοροποίηση ως προς τήν τιμή άπο περιοχή σέ περιοχή 
ένώ δέν έχουμε συναντήσει ρητή μνεία για το ποσόν πού πρέπει να κατα
βληθεί στο Πατριαρχείο. Πιθανότατα ή δλη διαδικασία ρυθμίζονταν μέσω 
τών μητροπολιτών έκτος βεβαίως άπο τήν απευθείας έκδοση αφοριστι
κών. Ή εικόνα πάντως πού μας προσπορίζουν οι πληροφορίες του 18ου 
και 19ου αι. είναι δτι τα έξοδα του αφορισμού εντάσσονται στο πλέγμα 
εσόδων του κάθε μητροπολίτη* είναι μια άπο τις πηγές οι όποιες θα κα
ταστούν στόχος της κατά τών ιερωμένων κριτικής: 

«'Όθεν και έπ ' εκκλησίας δέν άκούεις διδαχήν 
δόσε γρόσια σέ λέγουν — μίαν λέξιν μοναχήν 

Ά π ' αφορισμούς και κρίσεις, διαζύγια πολλά 
τους αθώους άδικουντες παίρνουν γρόσια καλά»1. 

Περνάμε έτσι στην δεύτερη ομάδα πληροφοριών γύρω άπο τα έξοδα 
του αφορισμού πού προέρχονται άπο έμμεση πληροφόρηση, δηλαδή άπο 
τήν κριτική εναντίον τής Εκκλησίας. Ή κριτική αυτή δέν εμφανίζεται 
για πρώτη φορά στα τέλη του 18ου αι. δπου χρονολογείται το στιχούργη-
μα πού λίγο πριν παραθέσαμε. "Ηδη ό Μεθόδιος 'Ανθρακίτης στα τέλη 
του 17ου αι. είχε υψώσει τήν φωνή του μέ τόλμη εναντίον τών καταχρή
σεων του κλήρου, βντας και ό ϊδιος κληρικός* γράφει λοιπόν ό γνωστός 
ιεράρχης: «βαβαί και τί άσπλαχνία είναι αυτή, τί ώμότης, τί άπανθρωπό-
της, να πραγματεύεται ό καλός ποιμένας τους αφορισμούς, να πωλή τήν 
πληγήν του Θεού δια αίσχροκέρδειαν να χύνη το αίμα του προβάτου του 
δια τον πόρον τής ζωής του; Ά ν τ ί ς να είναι ποιμένας, να γίνεται λύκος;»2. 

1. ΜΠΟΪΜΠΟΤΛΙΔΗΣ, Κάλφογλον, 42. 
2. [ΑΝΘΡΑΚΙΤΗΣ], Θεωρίαι, 227. Ή κριτική του 'Ανθρακίτη συμβαδίζει μέ 

τις μαρτυρίες πού έχουμε πάλι άπο το εσωτερικό της Εκκλησίας. Συγκεκριμένα πολ
λές φορές οί καθαιρούμενοι μητροπολίτες κατηγορούνται για αντικανονική χρήση του 
έπιτιμίου προκειμένου να λάβουν χρήματα. Βεβαίως παρόμοιες κατηγορίες δέν παύ
ουν να ενδυναμώνουν το σκεπτικό καθαίρεσης καΐ οπωσδήποτε άπο τήν οπτική αύτη 
εξυπηρετούν μία σκοπιμότητα σαφέστατη. 'Ωστόσο δέν είναι συνηθισμένο φαινόμενο 



126 ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ 

Ό Ανθρακίτης ομιλεί σαφώς για είσπραξη χρημάτων άπο τους αφο
ρισμούς, δπως πολύ αργότερα σε άλλο βεβαίως ύφος 6 'Ανώνυμος της 'Ελ
ληνικής Νομαρχίας: «Μ' εν κατεβατον μέ κατάρας, οπού ή πλέον διαβο
λική διάθεσις φοβερωτέρας βέβαια δέν ήθελεν ημπορέσει να έφεύρη, το ό
ποιον όνομάζουσι άφορισμόν, έκδύουσι και πλουσίους και πτωχούς»1. 
Οι έμμεσες αυτές πληροφορίες συνεχίζονται ολόκληρο τον 19ο cd. δταν ή 
κριτική εναντίον της Εκκλησίας μορφοποιείται σέ οξύτατες επιθέσεις. 
*Ας σταθούμε σέ δύο ακόμα σχετικά παραδείγματα. 

«Όπόσον έφαρπάζουν και λαφυραγωγοΰν, 
τον κόσμον ως βιάζουν, και καταμαστιγοΰν, 

Ά π ' δρκους, άπο γάμους, άπο αφορισμούς, 
άπο χειροτονίας, φρικτούς σιμωνισμούς»2. 

Αυτά γράφει ό Μιχαήλ Περδικάρης στα 1817, ενώ λίγα χρόνια αργό
τερα, το 1833, καί αυτός ό εξ Οικονόμων Κωνσταντίνος δέν θα διστάσει 
να γράψει: « Ό αφορισμός, ή αποτρόπαιος αυτή δια τους χριστιανούς ποι
νή, επιβαλλομένη παρά της Εκκλησίας προς σωφρονισμόν τών άλλως 
αδιόρθωτων αύτης τέκνων, έσφενδονίζετο καταχρηστικώς καί δι' αυτά τα 
ελάχιστα πταίσματα, καί πολλάκις επί άπλη υποψία, καί ή τιμή της αγο
ράς του ήτον τόσον εύκολος καί απροσδιόριστος, ώστε καταντοΰσεν άπο 
τών είκοσι καί έπέκεινα δραχμών μέχρι τών 20 λεπτών»3. 

Ή τελευταία πληροφορία είναι πολύτιμη επειδή τεκμηριώνει κατά 
τρόπο πειστικό αυτά τα συμπεράσματα πού είχαμε αποκομίσει άπο τήν 
μελέτη τών πληροφοριών της πρώτης κατηγορίας* δτι δηλαδή δέν ύπηρχε 
σταθερή τιμή «άγορας» του αφορισμού· άλλωστε δέν εϊταν δυνατόν να υ
πάρχει ανοιχτά καί απροκάλυπτα. "Ετσι το καταβαλλόμενο ποσόν καθορί
ζονταν άπο το μέγεθος της υπόθεσης καί τήν οικονομική ευρωστία του 
αιτούντος καί φυσικά ακολουθούσε τις διακυμάνσεις της οικονομίας... 

θ α τελειώσουμε αναφέροντας καί κάποιες άλλες έμμεσες αναφορές άπο 

να εκπορεύονται άπο επίσημα κείμενα της Εκκλησίας, δπως λ.χ. γίνεται κατά τήν 
αποπομπή του μητροπολίτη Ηράκλειας Νεοφύτου ό όποιος κατηγορείται άπο τον 
πατριάρχη Καλλίνικο Β' τον 'Ιούλιο τοϋ 1694 δτι «λαϊκούς άφορίζων έπ' ούδενί τών 
εγκλημάτων, εί μη μόνον επί τω λαμβάνειν δωροληψίες, καί χρήματα» (ΠΑΠΑΔΟ-
ΠΟΤΛΟΣ-ΚΕΡΑΜΕΤΣ, Θράκη, 84). 

1. ΑΝΩΝΥΜΟΣ, Νομαρχία, 171' βλ. τό πλήρες απόσπασμα στή σ. 405. 
2. ΠΕΡΔΙΚΑΡΙΣ, Έρμήλος, 425. 
3. ΟίΚΟΝΟΜΟΣ, Σωζόμενα 2, 131. 
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ξένους παρατηρητές των ελληνικών πραγμάτων. Στην Κρήτη αναφέρεται 
ή πρώτη και χρονολογείται γύρω στο 1566* πρόκειται για αναφορά του 
Rettore της περιοχής των Χανίων Bassadona προς τήν βενετική εξουσία' 
αναφερόμενος στα έσοδα του Οικουμενικού Πατριαρχείου άπο τήν Κρή
τη γράφει: «Esso [οικουμενικός πατριάρχης] aveva poi in Candia altre 
vie clandestine di reddito. Commissari ο epitropi del patriarca veni
vano ogni anno nell'isola per riscuotere le tasse, carichi di diplomi, 
di benedizioni e di scomuniche in bianco, da vendersi a chi aveva 
conti da saldare ο da far saldare con Greci ; e ne partivano ricchi di 
elemosine e di bottino»1. 

Έδώ ó βενετός διοικητής αναφέρεται σέ αφορισμούς ανωνύμους πού 
πουλιούνται άπο τους πατριαρχικούς έξάρχους στους ενδιαφερομένους. 
Ή πρακτική αυτή πού δεν μας παραδίδεται άπο άλλες πηγές θυμίζει κάτι 
ανάλογο προς τα συγχωροχάρτια* ωστόσο καίτοι δέν διασταυρώνεται ή 
πληροφορία αυτή παραδίδει πάντως κάτι άπο το γενικό κλίμα της εποχής 
και τήν ευρύτατη χρήση του έπιτιμίου. 

Στα τέλη του 17ου αι. χρονολογείται μία άλλη αναφορά άπο τήν Κί
μωλο πού συντάσσεται άπο απεσταλμένο προς επιθεώρηση των καθολικών 
κοινοτήτων τών Κυκλάδων, ό όποιος αναφέρει προς το Βατικανό: «παρα
λείπω τους καθημερινούς αφορισμούς τους γινόμενους ύπο του επισκόπου 
δια πράγματα ελαφρά και ασήμαντα, δπου αντί ήμίσεος σκούδου θα ίδετε 
τον πρωθιερέα αυτόν να έκτοξεύη αφορισμούς»2. Λίγο αργότερα, περί 
το 1805, ένας περισσότερο ψύχραιμος θεατής τών πραγμάτων, ό γνωστός 
μας Πουκεβίλ θα γράψει: «τον υπόλοιπο χρόνο, τα τυχερά του κλήρου βα
σίζονται στή συνήθεια του αγιασμού, στις ευλογίες, τους αφορισμούς, 
τους εξορκισμούς και στην πώληση φυλαχτών»3. 

Οι πληροφορίες αυτές, άμεσες ή έμμεσες, συγκλίνουν στην διαπίστωση 
δτι ό αφορισμός, ή ικανοποίηση του αιτήματος για τήν επιβολή του άφο-

1. TEA, Saggio, 1369· ένας άλλος πάλι βενετός αξιωματούχος —δ Provve
ditore General da Mar, Alvise Foscari— θα αναφέρει προς τον δόγη το 1783 σχε
τικά μέ τήν εκκλησιαστική κατάσταση της Πάργας, δτι οί επίσκοποι του κλίματος 
του Οικουμενικού Πατριαρχείου «προβαίνουν εις ενεργείας χωρίς να λογαριάζουν τάς 
εύθύνας, οΰτε και διστάζουν να θέτουν είς άργίαν Ιερείς... καί να εξαπολύουν αφορι
σμούς χωρίς να ακολουθούν νομίμους μεθόδους, μέ μοναδικον σκοπον ίνα προσπορί-
ζωνται χρήματα αδίκως καΐ παραλόγως» ( Μ Ε Ρ Τ Ζ Ι Ο Σ , Πάργα, 210-217). 

2. SLOT, Κίμωλος, 214. 
3 . ΠΟΪΚΕΒΙΛ, Μοριάς, 268. 
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ρισμοΰ προς διακανονισμό μιας διαφοράς μεταξύ των χριστιανών, απαι
τούσε την καταβολή ένος ποσοΰ. Σ' αυτό βέβαια πρέπει ορισμένες φορές 
να συνυπολογίσουμε τα έξοδα πού προϋποθέτει ένα ταξίδι στην Κωνσταν
τινούπολη ή στην έδρα της μητρόπολης. Ή εμφάνιση πληροφοριών για 
τήν καταβολή αφοριστικών εξόδων δέν είναι συχνή κατά τους παλαιότε
ρους αιώνες άλλα γίνεται συχνότερη άπο τις αρχές του 19ου αι. δταν αρ
χίζει να εμφανίζεται σέ κώδικες μητροπολιτικούς ή εμπορικούς, γεγονός 
πού προσδίδει μια αμεσότητα και μια κανονικότητα στο φαινόμενο. Συ-
ναριθμεΐται φυσικά μαζί με τις άλλες πηγές εσόδων τών μητροπολιτών 
(αγιασμούς, γάμους, διαζύγια κ.τ.δ.) άλλα διατηρεί πάντα τήν ελλειπτι
κότατα πού δέν επιτρέπει αναγωγές σέ οικονομικές αποτιμήσεις. Ωστό
σο συγκαταλέγεται μεταξύ τών αιτιών πού προκαλούν τήν οξεία κριτική 
κατά τών εκκλησιαστικών άλλωστε ειταν ή κυρίως αφορμή της κριτικής 
αυτής άφου οι άλλες αντιπροσωπεύουν στα μάτια τών πιστών απαράβατα 
στοιχεία του καθημερινού βίου (λ.χ. γάμος, αγιασμός κ.λ.) και μόνο 
στις γενικές κατηγορίες περί οικονομικής καταδυναστεύσεως τών πιστών 
άπο τους ιερωμένους μπορούσαν να συναριθμηθοΰν. 'Αντιθέτως ό αφορι
σμός συγκέντρωνε τις ιδιότητες εκείνες πού τον αναδεικνύουν σέ κύριο 
στοιχείο απαξίας άφου αν εξαιρέσουμε τα έξοδα ενείχε ταυτοχρόνως και 
τήν αρνητική ύφή του κατασταλτικού και προληπτικού μέσου το όποιο 
μάλιστα χρησιμοποιούν ιερωμένοι. "Ετσι οι δυνατότητες της άμεσης κρι
τικής είναι πολλές και βέβαια τις ευνοεί το γενικό κλίμα πού επικρατεί 
τήν εποχή του Διαφωτισμού. 

Οι άμεσες μαρτυρίες εΐναι και σχετικά πρόσφατες άλλα κυρίως λίγες* 
ελάχιστες προέρχονται άπο πρόσωπα έκτος του στενού εκκλησιαστικού 
κλίματος. Ή εικόνα αυτή μπορούμε να ισχυρισθούμε δτι είναι πάνω-κάτω 
αναμενόμενη. Σέ κανένα εκκλησιαστικό κείμενο ή απόφαση συνόδου ή σέ 
νομοκάνονα ή πατριαρχική απόφαση δέν αναφέρεται ή επιβολή αφορισμού 
έναντι αμοιβής, δπως άλλωστε και για καμιά άλλη εκκλησιαστική υπηρε
σία. Κάτι τέτοιο άλλωστε άπάδει προς τις βασικές αρχές της χριστιανι
κής πίστης. "Αρα στην ουσία πρόκειται για ενέργεια καταχρηστική, ή ο
ποία πρέπει να αποσιωπηθεί ή τουλάχιστον να μήν κατονομάζεται φανερά. 
Το ίδιο συμβαίνει καί για πολλές άλλες καταστάσεις για τις όποιες οί κοι
νωνικές συνθήκες, ή αφετηρία τους άλλα καί ή γενικότερη κατάσταση δη
μιουργούν άλλο πεδίο προσαρμογής καί εξέλιξης. Παγιώνονται μέ αυτόν 
τον τρόπο πρακτικές πού δέν στηρίζονται θεωρητικά σέ παλαιότερες ή 
νεότερες εκκλησιαστικές αποφάσεις. Μοιραία στο πλαίσιο αυτό θα εντα
χθεί καί ό αφορισμός, ό όποιος άπο ποινή για αμαρτήματα θρησκευτικά 
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θα μεταστραφεί προς άλλες κατευθύνσεις και θα μετατραπεί σέ ποινή και 
κατά συνέπεια θα προσαρμοσθεί προς το πνεύμα τών κοινωνικών δομών 
πού έχουν υποστεί ισχυρές πιέσεις και ποικίλες μεταβολές. Εξαιτίας τών 
ουσιαστικών αυτών λόγων, ή «διατίμηση» του έπιτιμίου είναι μέν πράξη 
αντιβαίνουσα προς τα δόγματα της χριστιανικής πίστης δμως, παράλλη
λα, πράξη απολύτως «κανονική» άφου άλλωστε και οι αιτούντες και τα 
αιτήματα τους προσδιορίζονται τίς περισσότερες φορές άπο τήν καταλυ
τική προβολή του οικονομικού στοιχείου. 

5. "Αδικοι-παράνομοι αφορισμοί 

Είναι γεγονός διαπιστωμένο δτι ή Εκκλησία παράλληλα μέ τήν θέσπιση 
τών εκκλησιαστικών ποινών κατέβαλε προσπάθεια, ως οργανωμένος θε
σμός, προκειμένου να αποφεύγεται ή αλόγιστη, ή άδικη καί παράνομη 
χρήση τους. Τούτο βεβαίως για δύο κυρίως λόγους: α) επειδή ή χρήση 
κατασταλτικών ποινών προσκρούει προς τήν ηθική καί δογματική υπό
σταση της χριστιανικής θρησκείας καί διδασκαλίας, ή οποία εμφορείται 
άπο τις αρχές τής αγάπης καί συγχωρήσεως τών αμαρτιών καί β) επειδή 
γρήγορα έγινε αντιληπτό άπο τους επικεφαλής τής Εκκλησίας δτι ή αλό
γιστη καί εκτεταμένη χρήση τών έπιτιμίων εϊταν δυνατόν να προξενήσει 
αντίθετα άπο τα προσδοκώμενα αποτελέσματα, δηλαδή αντί να συνετίσει 
τον άμαρτάνοντα να τον οδηγήσει τελικά έκτος τής κοινότητας τών χρι
στιανών. Άπο τους πιο διορατικούς εξάλλου (Άνθρακίτης-Χρύσανθος 
Ιεροσολύμων) δέν διαφεύγει το γεγονός δτι ή συχνή καί εύκολη χρήση 
του έπιτιμίου για κάθε αμάρτημα καί αδικία μοιραία θα οδηγούσε σέ εκ
φυλισμό τής ποινής καί θα είχε ώς βέβαια τήν παντελή αναποτελεσματι
κότητα του, πράγμα πού ώς ένα σημείο δέν μπόρεσε να το αποφύγει ή 
Εκκλησία. "Αλλωστε εϊταν εμφανές δτι οι εκκλησιαστικοί είχαν συλλάβει 
αρκετά καλά τήν έννοια τής αποτελεσματικότητας μιας ποινής ή οποία 
πρέπει προς τον σκοπό αύτο να παρέχει τίς δυνατότητες τής εναντίον της 
προσφυγής καί αναίρεσης. 

Προς τήν κατεύθυνση αυτήν έχουμε δύο παράλληλες προσπάθειες' ή 
πρώτη έχει σχέση μέ τήν διδασκαλία τών Πατέρων, οι όποιοι ύπο τήν 
μορφήν νουθεσιών καί παραινέσεων επεδίωξαν να αποτρέψουν τήν άδικη 
ή τήν χωρίς σοβαρή αιτία επιβολή έπιτιμίων: ό 'Ιωάννης ό Χρυσόστομος 
αποτελεί τήν καλύτερη περίπτωση καθώς αφιερώνει πολλές σελίδες 

9 
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άπο το τεράστιο έργο του στην αντιμετώπιση του προβλήματος αυ
τού1. 

Ή δεύτερη προσπάθεια δέν περιορίζεται απλώς στο ζήτημα τών νου
θεσιών άλλα προβαίνει στην θέσπιση ορισμένων κανόνων οι όποιοι προ
βλέπουν ακριβώς τα στοιχεία εκείνα πού προσιδιάζουν σε περιπτώσεις 
αδίκων αφορισμών και παρεμβάλλουν εμπόδια προκειμένου νά αποτρέ
ψουν παρόμοιες καταστάσεις. Παραθέτουμε ένίους άπο τους κανόνες αυ
τούς επειδή ή παράθεση δλων είναι πράγμα ανέφικτο. 

Ό ε' κανόνας της Α' Συνόδου στή Νίκαια (325) αναφέρει εν σχέσει 
προς τους «άκοινωνήτους»: «έξεταζέσθω δέ, μή μικροψυχία ή φιλονεικία, 
ή τινι τοιαύτη αηδία του επισκόπου, άποσυνάγωγοι γεγένηνται»· προς 
αποτροπή δέ της αδικίας αύτης λαμβάνεται μάλιστα πρόνοια γιά τήν διε
νέργεια επαρχιακών συνόδων, δις του έτους, ώστε να επιλύονται ανάλογα 
προβλήματα2. 

Ό ιδ' κανόνας της Συνόδου στην Σαρδική (342 ή 343) προβλέπει για 
το ϊδιο πρόβλημα: «ει τις επίσκοπος όξύχολος εύρίσκοιτο, δπερ ούκ οφείλει 
έν τοιούτω άνδρί πολιτεύεσθαι, και τραχέως αντικρύ πρεσβυτέρου ή διακό
νου κινηθείς, έκβαλεΐν εκκλησίας αυτόν έθελήσοι, προνοητέον έστι μή 
άθρόον τον τοιούτον κατακρίνεσθαι, και της κοινωνίας άποστερεϊσθαι»' 
όλοι δέ οι μετέχοντες στην σύνοδο επίσκοποι συμφωνούν: «ό έκβαλλόμε-
νος έχέτω έξουσίαν έπί τον έπίσκοπον της μητροπόλεως της αύτης επαρ
χίας καταφυγεΐν ει δέ ό της μητροπόλεως άπεστιν, έπί τον πλησιόχωρον 
κατατρέχειν, και άξιοΰν, ινα μετά ακριβείας αύτοΰ έξετάζηται το πράγ
μα* ού γαρ χρή μή ύπέχειν τας άκοάς τοις άξιοϋσιν. Κάκεΐνος δέ ό επίσκο
πος, ό δικαίως ή αδίκως έκβαλών τον τοιούτον, γενναίως φέρειν οφείλει, 
Ενα ή έξέτασις του πράγματος γένηται, και ή κυρωθη αύτοΰ ή άπόφασις, 
ή διορθώσεως τύχη»3. Ή σημαντική αυτή διάταξη του 4ου αι. προβλέπει 
πέραν τών άλλων και τήν προσβολή της αποφάσεως επιβολής αφορισμού εκ 
μέρους του αφορισμένου προκειμένου νά ανατραπούν ενδεχόμενες αδικίες. 

1. Αναφέρουμε έδώ τήν 'Ομιλία Περί τον μή δεϊν άναθεματίζειν (P. G., 48, 
945), τήν 'Ομιλία IÇ εις τήν προς Ρωμαίους επιστολήν (P.G. 60, 547) καθώς και τήν 
πατριαρχική πράξη Περί επιτιμίας τών άμαρτανόντων (GRUMEL, Regestes, fase. 
Ι, άρ. 34, σ. 25-26)· το πρώτο αποδίδεται άπο τον ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟ (Θέματα, 
69) στον Αντιοχείας Φλαβιανό. 

2. ΡΑΛΛΗΣ - ΠΟΤΛΗΣ, Σύνταγμα 2, 124-125. Έκτος άπο τήν Ικδοση τών 
Ράλλη-Ποτλή, υπάρχει βεβαίως και ή εγκυρότερη πού έγινε άπο τον JOANNOU, 
Discipline έκρινα δμως προσφορότερο να παραπέμψω στην ελληνική έκδοση επειδή 
περιέχει καί τις γνωμοδοτήσεις τών μεγάλων ερμηνευτών του 12ου αί. 

3. ΡΑΛΛΗΣ-ΠΟΤΛΗΣ, Σύνταγμα 3, 267. 
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Ό δ' κανόνας της Ζ ' οικουμενικής Συνόδου (Νίκαια 787) αναφέρει 
για το θέμα μας: «ει τις οδν δι' άπαίτησιν χρυσού, ή ετέρου τινός είδους, 
είτε διά τίνα ιδίαν έμπάθειαν εύρεθείη άπείργων της λειτουργίας, και άφο-
ρίζων τινά τών υπ' αυτόν κληρικών... καί εις άναίσθητον την έαυτοΰ μα-
νίαν έπιπέμπων, αναίσθητος όντως εστί, καί τη ταυτοπαθεία ύποκείσεται, 
καί επιστρέψει ό πόνος αύτου εις κεφαλήν αύτοΰ, ως παραβάτης εντολής 
Θεού, καί τών 'Αποστολικών διατάξεων»1. Θεσπίζεται λοιπόν με τον 
κανόνα αυτόν ή διάταξη αυτή πού θα επαναληφθεί καί σε άλλα κείμενα 
μεταγενέστερα σύμφωνα με τήν οποία θεωρείται αύτοαφορισμένος εκεί
νος ό ιεράρχης πού αφορίζει παράνομα. 

Έ κ τ ο ς άπο τις επίσημες αυτές διατάξεις υπάρχουν καί άλλες οι όποιες 
εμμέσως ή αμέσως προσπαθούν να αποτρέψουν τους άδικους αφορισμούς. 
Σ ' αυτά να προσθέσουμε καί τήν πολιτική βούληση πού εκδηλώνεται πολύ 
πρώιμα άπο τον 'Ιουστινιανό: σε μία Νεαρά του αυτοκράτορα δηλώνεται 
ρητά: «πάσι δε τοις έπισκόποις καί πρεσβυτέροις άπαγορεύομεν άφορίζειν 
τινά τής αγίας κοινωνίας πριν ή αιτία δειχθή δι' ην οι εκκλησιαστικοί κα
νόνες τοΰτο γίνεσθαι κελεύουσιν, ει δέ τις παρά ταύτα τής αγίας κοινωνίας 
τινά χωρίσει, εκείνος μεν δς αδίκως άπο τής κοινωνίας έχωρίσθη, λυομέ
νου του χωρισμού ύπο του μείζονος ιερέως τής άγιας άξιούσθω κοινωνίας* 
ό δέ αδίκως τινά τής αγίας κοινωνίας χωρίσαι τολμήσας πασι τρόποις ύπο 
του ιερέως, ύφ' δν τέτακται, χωρισθήσεται τής κοινωνίας εφ' δσον χρόνον 
εκείνος συνίδοι ίνα δπερ αδίκως έποίησε, δικαίως ύπομείνη»2. 

Τα πράγματα λοιπόν καταδεικνύονται με μεγάλη σαφήνεια. Οι απο
τρεπτικοί κανόνες τής Α' Συνόδου προσπαθούν να θέσουν περιοριστικά 
δρια προκειμένου να αποφευχθούν οι παρονομίες, δηλαδή οι αφορισμοί πού 
γίνονται άπο εμπάθεια ή άπο ιδιοτελείς λόγους. Βεβαίως πρέπει να έχου
με κατά νου δτι βρισκόμαστε στους πρώτους χριστιανικούς αιώνες καί συγ-

1. ΡΑΛΛΗΣ-ΠΟΤΛΗΣ, Σύνταγμα 2, 566-567. 
2. Νεαρά 123: Περί εκκλησιαστικών διαφόρων κεφαλαίων, κεφ. XI (βλ. 

SCHOELL-KROLL, CJC, 3 (Novellae) 603). "Ας σημειώσουμε έδώ δτι ό ϊδιος αυτο
κράτορας μέ άλλη Νεαρά (83) εϊχε φροντίσει να οριοθετήσει σαφώς τήν εκκλησια
στική δικαιοσύνη θεσπίζοντας: «εί μέντοι έκκλησιαστικον εϊη το αμάρτημα δεόμενον 
σωφρονισμού καί έπιτιμίων εκκλησιαστικών, ό θεοφιλέστατος επίσκοπος τοϋτο κρι-
νέτω, μηδέν επικοινωνούντων τών λαμπρότατων αρχόντων τών επαρχιών ουδέ γαρ 
βουλόμεθα τοιαύτας υποθέσεις δλως ουδέ γινώσκεσθαι τοις πολιτικοϊς άρχουσι, δέον 
τα τοιαύτα καί έκκλησιαστικώς έξετάζεσθαι, καί έπανορθοΰσθαι τάς ψυχάς τών άμαρ-
τανόντων δια τών εκκλησιαστικών έπιτιμίων κατά τους ιερούς καί θείους κανόνας, 
οίς καί οί ημέτεροι κατακολουθειν ούκ άπαξιοϋσι νόμοι» (SCHOELL-KROLL, ό'.π., 
τ. 3, 410)· βλ. καί ΤΡΩΙΑΝΟΣ, Δικονομία. 
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χρόνως δτι τα περιοριστικά μέτρα αφορούν κυρίως σε αφορισμούς για πα
ραβιάσεις κανόνων δηλαδή στην ουσία πρόκειται για παραβιάσεις δογμα
τικής ή λατρευτικής φύσεως ενώ μέ την Νεαρά του 'Ιουστινιανού τα πράγ
ματα γενικεύονται και ή σχετική διάταξη συμπεριλαμβάνει δλους τους 
χριστιανούς. 

Ή δλη νομοθετική παραγωγή και ή πυκνή επανάληψη της άνα τους 
αιώνες οδηγεί στο βέβαιο συμπέρασμα δτι άδικοι και παράνομοι αφορισμοί 
συνέβαιναν μέ αρκετά μεγάλη συχνότητα. Προς αυτό συνάδουν και οί πα
ρεμβάσεις τών μεγάλων ερμηνευτών του 12ου-13ου αι. οί όποιοι μέ τα 
διευκρινιστικά ερμηνευτικά υπομνήματα τους θα ενισχύσουν ακόμη πε
ρισσότερο τήν προσπάθεια προς αποφυγήν παρανομιών. 

Ό Ζωναράς λ.χ. σχολιάζοντας τον ε' κανόνα της Α ' συνόδου, τον ό
ποιο αναφέραμε λίγο πρίν, παρατηρεί: «έπεί δέ τινας άφορίζεσθαι μή δι
καίως συμβαίνει, δια θυμον ίσως, και μικροψυχίαν του άφορίσαντος, ή δι' 
έμπάθειάν τίνα, ην και άηδίαν ώνόμασε, δια τούτο τον παρόντα κανόνα οί 
ιεροί Πατέρες έξέθεντο, έξετάζεσθαι διαταξάμενοι τους αφορισμούς, δταν 
δηλαδή οί άφωρισμένοι αίτιώνται τους άφορίσαντας, ως παρά το δίκαιον 
άφορισθέντες. Τήν δέ έξέτασιν παρά τών επισκόπων της επαρχίας γίνε-
σθαι, ή πάντων, ή τών πλειόνων, ει τινας μή συνιέναι τοις λοιποΐς». Τα 
ίδια περίπου πρεσβεύει και ό Βάλσαμων για το ίδιο πρόβλημα: «έπεί δέ, 
φησίν, εικός έστι λέγειν τον άφορισθέντα, αδίκως άφορισθήναι, ή και τε-
λευτησαι τον άφορίσαντα, παρακελεύεται ό κανών, καθώς και άλλοι διω-
ρίσαντο, δις του έτους συνέρχεσθαι πάντας τους επισκόπους παρά τ ω πρώ-
τ ω αυτών, εφ' φ λύεσθαι τα περί τών άκοινωνήτων αμφίβολα»' τα ίδια 
επαναλαμβάνει και ό Άριστηνός1. 

Οί ίδιοι ερμηνευτές εξάλλου σχολιάζοντας τον ιδ' κανόνα της συνόδου 
στην Σαρδική βρίσκουν τήν ευκαιρία να τονίσουν παραπλήσιες περιπτώ
σεις· λέγει λ.χ. ό Ζωναράς: «έάν επίσκοπος, φασίν οί Πατέρες, όξύχολος 
ή , ήτοι όργίλος... και κινηθείς είς θυμον κατά διακόνου ή πρεσβυτέρου, 
έκβάλη της εκκλησίας τούτον, ήγουν άφορίση, προνοητέον, ήτοι φροντι-
στέον, μή αθρόως, ήγουν αίφνηδίως και χωρίς σκοπού τον τοιούτον της 
κοινωνίας άποστερεΐσθαι. Καταφευγέτω δέ è έκβληθείς προς τον μητρο-
πολίτην της επαρχίας... και άξιούτω, ίνα παρ' αύτοΰ ακριβώς έξετασθή 
το πράγμα... ου χρή παρορασθαι τους αιτουμένους, και μηδέ ό άφορίσας 
επίσκοπος άγανακτείτω, άλλα φερέτω γενναίως τήν έξέτασιν»2. 

1. ΡΑΛΛΗΣ-ΠΟΤΛΗΣ, Σύνταγμα 2, 125-128. 
2. ΡΑΛΛΗΣ-ΠΟΤΛΗΣ, "0.π., 3, 268. 
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"Ομως ταυτόχρονα ό Ζωναράς προσπαθεί να διαφυλάξει το κύρος του 
έπιτιμίου* προσθέτει λοιπόν ό γνωστός ερμηνευτής: «ό δέ άφωρισμένος 
ούκ οφείλει προ της διαγνώσεως άναιδώς προσιέναι τη κοινωνία* εάν δέ 
ϊδωσιν αυτόν τίνες των κληρικών του άφορίσαντος αυτόν επισκόπου, έπαι-
ρόμενόν τε και άλαζονευόμενον κατά του άφορίσαντος αυτόν επισκόπου, 
όφείλουσιν έπιστρέφειν αυτόν, τουτέστιν εις ταπείνωσιν άγειν και ύποτα-
γήν, πικροτέροις και βαρυτέροις ρήμασιν, όνειδιστικοΐς δηλαδή καί έπε-
ξελευστικοΐς* τοΰτο δέ ποιεΐν όφείλουσιν, ως υπηρετούντες καί υπακούον
τες του επισκόπου αυτών»1. 

Τέλος αξίζει να αναφερθεί ενα ακόμη σχόλιο του Βαλσαμώνος στον 
ρλγ' κανόνα της συνόδου στην Καρθαγένη (419)* ό κανόνας αυτός αναφέ
ρει δτι: «εφ' δσον τω άφωρισμένω μή κοινωνεί ό ίδιος επίσκοπος, τω αύ-
τώ επισκοπώ άλλοι μή συγκοινωνήσωσιν επίσκοποι»' σ' αυτόν λοιπόν τον 
κανόνα ό πιο διάσημος τών σχολιαστών του 12ου αι. επιφέρει: «δ παρε-
σιώπησεν ό ανωτέρω κανών, ούτος προήνεγκεν εις φανερόν το δέ ήν, τό, 
εάν μή θελήση ό επίσκοπος κοινωνήσαι τω παρ' αύτοΰ άφορισθέντι, ως 
έγκλημα τι αύτω έξαγορεύσαντι, τί επί τω τοιούτω επισκοπώ γενήσεται, 
άνευλόγως άφορίσαντι καί προ καταδίκης τον άνθρωπον; Φησί γουν, δτι, 
εάν άφορίση τινά άνευλόγως, εφ' δσον καιρόν εκείνος ου κοινωνεί τω άφο
ρισθέντι, μηδέ έκείνω, τφ άφορίσαντι δηλαδή, κοινωνώσιν οι άλλοι επί
σκοποι. Επάγει δέ καί τήν αίτίαν, ίνα μή ταχείς καί απερίσκεπτοι ώσι 
προς κατηγορίαν καί προς άφορισμόν, καί μή κατά τίνων λέγωσιν α έλέγ-
ξαι ού δύνανται. Καί άπο μέν του παρόντος κανόνος ούτω κολάζεται δ 
άνευλόγως άφορίσας επίσκοπος. Έ γ ώ δέ νομίζω, δτι ού μόνον ούτω κολα-
σθήσεται ό τοιούτος επίσκοπος, άλλα καί του άνευλόγου τούτου αφορισμού 
λαληθέντος παρά μείζονι άρχιερεΐ, ό μέν αφορισθείς λυθήσεται του αφορι
σμού* ό δέ άφορίσας τιμωρηθήσεται κατά τήν Ίουστινιάνειον νεαράν»2. 

Πολλοί κανόνες καί άπο πολύ ενωρίς λοιπόν μεριμνούν για τήν πρό
ληψη τών άδικων αφορισμών καί παρέχουν στον αφορισμένο το δικαίωμα 
να προσφύγει στην κρίση άλλου αρχιερέα. Προς αυτούς τους κανόνες συμ
φωνεί καί ή νομοθετική θέσπιση του 'Ιουστινιανού3 ενώ οι μεγάλοι ερ
μηνευτές του 12ου αι. τονίζουν ακόμα περισσότερο τις δεσμευτικές ρυθ-

1. Ρ Α Λ Λ Η Σ - Π Ο Τ Λ Η Σ , "Ο.π. 3, 263. 

2. ΡΑΛΛΗΣ-ΠΟΤΛΗΣ, "Ο.π., 604, 607-608 (πβ. καί σημείωση σελ. 149). 
3. Έ δ ώ πρέπει να τονίσουμε δτι ή σχετική Νεαρά τοΰ 'Ιουστινιανού, δπως 

φυσικά καί ή άλλη Ιουστινιάνειος νομοθεσία ενσωματώνεται καί στο δίκαιο τών Μα
κεδόνων, δηλαδή στα Βασιλικά του 9ου αί.: βλ. τα σχετικά κείμενα στην έκδοση 
SCHELTEMA-N. VAN DER WAL, Basilicorum 1, 91 . 
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μίσεις τών κανόνων. "Ας προσθέσουμε δτι οι ερμηνευτές —καθώς είχε 
παρέλθει αρκετός χρόνος άπο την εμφάνιση τών έπιτιμιων— ομιλούν πλέον 
ανοιχτά για αφορισμό εκεί πού οι κανόνες ενίοτε αναφέρουν την ποινή με 
τις λέξεις «άκοινωνησία»' δείγμα και αυτό της προσαρμογής πού δημι
ουργούν βαθμηδόν οί κοινωνικές εξελίξεις. 

Αυτά προβλέπουν ορισμένοι δροι τών συνόδων στους οποίους μπορούν να 
προστεθούν και άλλες συναφείς διατάξεις καί ερμηνείες χωρίς να μεταβά-
λεται ή γενική διαπίστωση* πρέπει ωστόσο να παρατηρήσουμε δτι έτσι 
καλύπτουμε χρονικά τήν πρώιμη καί μέση βυζαντινή περίοδο καί συγχρό
νως ή σκόπευση μας περιορίζεται στο πλαίσιο του εκκλησιαστικού δικαίου. 
Είναι λοιπόν απαραίτητο να αναζητήσουμε αντίστοιχες ρυθμίσεις στις 
μεταγενέστερες συλλογές δικαίου1 οί όποιες με τήν εν γένει συγκρότηση 
τους άλλα καί τήν εφαρμογή τους αποτελούν τον καλύτερο μάρτυρα τών 
καταστάσεων αυτών καθώς αποτυπώνουν τα αιτήματα τών καιρών καί 
της κοινωνίας. Βεβαίως στις συλλογές αυτές ελάχιστα είναι τα νέα στοι
χεία* καί τούτο επειδή αυτές στηρίζονται, αν δέν επαναλαμβάνουν αυ
τούσιες, στις παλαιότερες καί γνωστές ήδη αποφάσεις τών συνόδων καί σε 
άλλες διαγνώσεις τών Πατέρων της 'Εκκλησίας. Αυτά δλα δμως σημαί
νουν κάτι: επιβεβαιώνουν τήν δυνατότητα τών παλαιών διατάξεων να μπο
ρούν να αντιμετωπίζουν —προσαρμοζόμενες ελάχιστα— τις νέες καταστά
σεις καί τονίζουν τήν γενική κατεύθυνση του δικαίου πού δέν θέλει να απο
μακρύνεται άπο τήν εκκλησιαστική παράδοση τουλάχιστον για τα θέματα 
πού μας απασχολούν. 'Αλλά ας αφήσουμε τα κείμενα να μας μιλήσουν γ ι ' 
αυτά. 

Ό Ματθαίος Βλαστάρης στο Σύνταγμα του (1335) λαμβάνει ειδική μέρι
μνα για το ζήτημα τών «άλογων» αφορισμών. Μάλιστα θα μπορούσε να 
υποστηρίξει κανείς μελετώντας το οικείο κεφάλαιο (ιη') περί αφορισμού 
δτι ό Βλαστάρης δταν ασχολείται με τήν ποινή ενδιαφέρεται αποκλειστικά 
μέ τον άδικο αφορισμό. c Η σύνθεση του βεβαίως δέν είναι τίποτε άλλο πα
ρά σχολιασμένη επανάληψη τών παρακάτω κανόνων: ιδ' της Σαρδικής, 
ρλθ' της Καρθαγένης, ε' της Α' Συνόδου της Νικαίας, δ' της Ζ ' συνόδου, 
καθώς καί της ερμηνείας του Βαλσαμώνος «δτι ού δει δίχα ευλόγου αιτίας 

1. Περισσότερες πληροφορίες γι' αυτά μπορεί να αναζητήσει ό αναγνώστης 
στο δγδοο κεφάλαιο της μελέτης αύτης. 
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άφορίζειν τινά»· σ' αυτά προστίθεται βεβαίως και ή γνωστή μας Νεαρά 
του 'Ιουστινιανού1. 

' Η επιλογή αυτών των διατάξεων άλλα και ή γενικότερη σύλληψη του 
θέματος το όποιο περιορίζεται στην πρόληψη των παρανομιών κατά τήν 
εφαρμογή της ποινής, έχει ιδιαίτερη σημασία. Τήν περίοδο αυτή (14ος 
αι.) κατά τήν οποία συνθέτει ό Βλαστάρης το Σύνταγμα του, έχει αρχίσει 
ήδη ή επέκταση της εκκλησιαστικής δικαιοσύνης και σέ περιπτώσεις «α
στικού» δικαίου' απαιτείται λοιπόν σαφέστερος προσδιορισμός του πλαι
σίου εντός του οποίου πρέπει νά κινείται è ιερωμένος προκειμένου να άπο-
δόσει τό δίκαιο, δηλαδή ακριβέστερη γνώση της επιτιμητικής διαδικασίας. 
Ό Βλαστάρης δέν κρίνει σκόπιμο νά επαναλάβει τί είναι αφορισμός, πράγ
μα άλλωστε δεδομένο και σαφώς προσδιορισμένο, άλλα νά μεριμνήσει για 
τήν ακριβή και δίκαιη χρήση της ποινής* μέ άλλα λόγια νά προσπαθήσει 
νά περιορίσει τήν αλόγιστη και παράνομη χρήση του έπιτιμίου. 

"Υστερα άπο δέκα χρόνια εμφανίζεται ή νομική σύνθεση του Κωνσταν
τίνου 'Αρμενόπουλου Έξάβιβλος. Το έργο βεβαίως αυτό, μέ το όποιο 
επιχειρείται ένας εκσυγχρονισμός του δικαίου, εϊναι διαφορετικής υφής 
και ή σημασία του για τον νεότερο Ελληνισμό έγκειται στο γεγονός δτι 
θεωρήθηκε ως ή κύρια πηγή του βυζαντινού αστικού δικαίου και ύπό τήν 
μορφή αυτή χρησιμοποιήθηκε στις νέες συλλογές δικαίου της Τουρκο
κρατίας2. Ό αφορισμός δέν περιλαμβάνεται στις σελίδες του ενώ Οταν αυ
τό γίνεται —στις γενικότερες διατάξεις περί εκκλησιαστικού δικαίου— 
συναντούμε μία μόνο αναφορά ή οποία επιχειρεί νά περιορίσει τους παρά
νομους αφορισμούς. Σαφέστατα λοιπόν ό κριτής της Θεσσαλονίκης περι
ορίζεται στην εκκλησιαστική χροιά του έπιτιμίου3. 

Φθάσαμε έτσι στην περίοδο της Τουρκοκρατίας, δταν πλέον ή αφοριστική 
διαδικασία έχει παγιωθεί και γίνεται ευρύτερη χρήση του έπιτιμίου στην 
απονομή της δικαιοσύνης. 

Το πρώτο νομοκανονικό κείμενο πού θά μας απασχολήσει εΐναι βε
βαίως ό νομοκάνονας του Μανουήλ Μαλαξοΰ (1560-1563). Το σημαντι
κό αυτό έργο για τήν απονομή της δικαιοσύνης κατά τους χρόνους τής κα-

1. ΒΛΑΣΤΑΡΗΣ, Σύνταγμα, 107-112: δπου τα σχετικά μέ τον αφορισμό. 
2. ΠίΤΣΑΚΗΣ, Έξάβιβλος, σ. ^α'. 
3. ΑΡΜΕΝΟΠΟΤΛΟΣ, Έξάβιβλος, 381 κέξ., δπου στο κεφάλαιο α Περί χειρο

τονίας επισκόπων και πρεσβυτέρων» υπάρχει ή διάταξη: «'Απαγορεύεται τοις έπι-
σκόποις άφορίζειν και χωρίζειν της αγίας κοινωνίας τινά άνευ ευλόγου αιτίας· ό δέ 
άφορίζων παραλόγως επί χρόνον ένα της αγίας κοινωνίας χωρίζεται». 
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τάκτησης, καταφεύγει ευρύτατα στον αφορισμό: αναφέρει λεπτομερώς 
τα αδικήματα πού επισύρουν την ποινή ενώ σε άλλα κεφάλαια του περι
γράφει βασικά χαρακτηριστικά του έπιτιμίου. Φυσικά άπο τήν οπτική του 
Μαλαξοΰ δεν εΪταν δυνατόν να ξεφύγουν οι άδικοι αφορισμοί. Για νά συγ
κροτήσει τα οικεία κεφάλαια ό Μαλαξος ανατρέχει στις βασικές για το 
θέμα πηγές: Νεαρές αυτοκρατόρων, παραινέσεις του Χρυσόστομου, επι
στολή Διονυσίου του 'Αρεοπαγίτη1. Μέ τήν συνδρομή λοιπόν τών επι
σήμων αυτών κειμένων καταλήγει δτι: «δποιος άφορίση τινά τών χριστια
νών, άπο γνώμην παράλογον, ή άπο θυμον πολύν, ουχί μόνον ό αφορισμός 
δέν τον πιάνει, άλλα πέφτει εις τήν κεφαλήν του άφορίσαντος. "Ωστε μό
νον εκείνοι οι άφωρισμοί είναι στερκτοί, δσοι εξεφωνήθησαν κατά τους 
θείους νόμους και κατά τους ιερούς κανόνας, ουχί εκείνοι οι αφορισμοί, όπου 
γίνονται άπο όξυχολίαν ιερέως, ή άρχιερέως, ή δτι είναι παράνομοι, δηλο
νότι οι αφορισμοί»2. Έκτος άπο το κεφάλαιο αύτο υπάρχουν και άλλα 
δύο στα όποια ό Μαλαξός ασχολείται μέ το ϊδιο θέμα* αυτά φέρουν τήν 
επιγραφή: «Περί άρχιερέως, εάν άργήση ιερέα, ή άφορίση κοσμικόν, δι
καίως ή αδίκως» και «Περί άρχιερέως, εάν άργήση ιερέα, ή κοσμικόν 
άφορίση, δια νά λάβη δώρα, ή σφαλήση έκκλησίαν». 

Ερμηνεύοντας τις διατάξεις αυτές ό Μαλαξός αναφέρει χαρακτηρι
στικά για τους άδικους αφορισμούς: «ει δέ άφώρισεν αυτόν αδίκως, έχει 
νά δόση λόγον ό άρχιερεύς τω άδεκάστω Κριτή, δταν λεγχθήσονται του 
καθ' ενός τα πεπραγμένα, όποιας τάξεως είναι, ή άρχιερεύς, ή ιερεύς, ή 
καλόγηρος, ή άρχων, ή μικρός, ή μέγας, δια το χωρίσαι αδίκως τον χρι-
στιανον εκ του αγιασμού του Θεού»3. Έξαλλου άπο τήν δεύτερη διάτα
ξη προέρχεται το σχόλιο: «δποιος άρχιερεύς δια έχθραν, ή πάθος, ή δια 
νά λάβη δώρα, άργήση τινάν ιερέα, ή άφορίση κοσμικόν... νά παθαίνη τήν 
αύτοπάθεια' αύτοπάθεια λέγεται νά πάθη εκείνο όπου έκαμε" ώστε άργησε, 
νά άργηθη· άφώρισε, νά άφορισθη»4. 

Βεβαίως σέ πολλά σημεία ό Μαλαξός επαναλαμβάνει σέ απλή γλώσ
σα γνωστές εκκλησιαστικές διατάξεις* ωστόσο το γεγονός δτι αυτά περι
έχονται σέ κείμενο πού γνώρισε ευρύτατη διάδοση και χρήση κατά τους 

1. Για το ζήτημα αύτο και τις πλάνες πού δημιουργήθηκαν σχετικά μέ τή 
χρήση άπο τον Μαλαξο Νεαρών τών Ίσαύρων βλ. το πολύ χρήσιμο άρθρο του ΓΚΙΝΗ, 
"Ισαυροι. 

2. ΜΑΛΑΞΟΣ, Νομοκάνων, 106-111· περισσότερα για τον νομοκάνονα του 
Μαλαξοΰ βλ. έδώ κεφάλαιο όγδοο. 

3. ΜΑΛΑΞΟΣ, Νομοκάνων, 109-110. 
4. ΜΑΛΑΞΟΣ, Νομοκάνων, 110. 
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χρόνους της Τουρκοκρατίας καθώς αποτελούσε οιονεί «εγχειρίδιο» απο
νομής δικαίου στα χέρια τών εκκλησιαστικών άρχων, αντανακλά και την 
σημασία τών διατάξεων αυτών. 'Ωστόσο πρέπει παράλληλα να τονίσουμε 
βτι με την θέσπιση τών περιοριστικών αυτών διατάξεων δέν μειώνεται 
κατά κανένα τρόπο ή ισχύς της ποινής. Το αντίθετο μάλιστα. Οι πιστοί 
πρέπει να υπακούουν, να λαμβάνουν υπόψη τους σοβαρά την ποινή, έστω 
και αν έχει επιβληθεί άδικα, έως δτου εκδικασθεί άπο ανώτερο ιερωμένο. 
Έξαλλου άλλη διάταξη του Μαλαξοΰ πρεσβεύει: «εί δέ και εναι τινάς 
άφωρισμένος άπο τον αρχιερέα αύτοΰ και ύπάγη εις άλλην έπαρχίαν και 
δεχθή αυτόν ό άρχιερεύς του τόπου εκείνου, έστω και αυτός άφωρισμέ-
νος»1. 

'Υπάρχει λοιπόν σαφής ισορροπία μεταξύ τής σημασίας του έπιτιμίου 
και τών περιορισμών πού πρέπει να λαμβάνονται υπόψη προκειμένου να 
αποφεύγονται οι παρανομίες και οι καταχρήσεις τών ανωτέρων εκκλη
σιαστικών άρχων. "Ετσι διαγράφονται μέ τον καλύτερο τρόπο τα εχέγγυα 
στοιχεία πού πρέπει να διαθέτει Ινας νομοκάνονας του τύπου αύτοΰ* γι' 
αυτό άλλωστε αναδείχτηκε σέ νομικό κείμενο υψίστης σημασίας για τις 
σχέσεις τών ανθρώπων τής Τουρκοκρατίας. 

Ό νομοκάνονας του Μαλαξου υπήρξε μια σημαντική ιδιωτική νομοκανο-
νική συλλογή άλλα δεν υπήρξε ή μόνη πού συντάχθηκε κατά τους χρόνους 
τής Τουρκοκρατίας. "Ετσι σέ μια άλλη συλλογή του 17ου αι. και συγκε
κριμένα του 1645 ή οποία μας έχει παραδοθεί μέ τον τίτλο «Βακτηρία 
Αρχιερέων» έχουμε ανάλογα κεφάλαια: «Περί άφορίζοντος άπερισκέπτως 
του άρχιερέως τινάν (κεφ. λ'), «Περί αφορισμένου παρά άρχιερέως δι
καίως ή αδίκως» (κεφ. λα'), «Περί άφορισμον όπου αφορίζουν ο'ι ιερωμέ
νοι τινάν χριστιανον χωρίς αίτίαν ευλογον» (κεφ. ρλζ')2. 

Στα κεφάλαια αυτά επαναλαμβάνονται σχεδόν οι ϊδιες περιοριστικές 
διατάξεις για τις όποιες έχει γίνει ήδη λόγος* συνεχίζεται μέ άλλα λόγια 
ή επιβίωση του ϊδιου νομικού πλαισίου: επιβολή τής ποινής μέ σοβαρότα
τες επιπτώσεις για τον αφορισμένο άλλα και δυνατότητα στον αδικούμενο 
να ανατρέψει τήν ποινή δταν έχει επιβληθεί άδικα. 

Δέν κρίνουμε σκόπιμο να εξαντλήσουμε δλα τα νομοκανονικά κείμενα 
τής εποχής αυτής άφοΰ και πολλά εϊναι, άλλα, κυρίως επειδή δέν άφίσταν-

1. ΜΑΛΑΞΟΣ, Νομοκάνων, 168-169: εδώ ανασύρεται ό τριακοστός τρίτος 
κανόνας τών Διατάξεων τών 'Αγίων 'Αποστόλων. 

2. Για τήν «Βακτηρία Αρχιερέων»»», βλ. έδώ τα σχετικά στο βγδοο κεφάλαιο. 
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ται της γενικής αυτής αρχής. Εκείνο πού πρέπει νά επισημάνουμε πάλι 
είναι δτι μέσα άπο τις σελίδες των νομοκανονων αναδεικνύεται σαφέστατα 
ή πρόθεση τής Εκκλησίας και τών λειτουργών της άλλα και τών διαφόρων 
νομοκανονολόγων να τονίσουν δτι ή επιβολή τής ποινής δέν πρέπει να υπερ
βαίνει ορισμένα δρια και πάντως δτι πρέπει να κινείται μέσα σέ σαφή δρια 
νομιμότητας. Το πράγμα φαίνεται να έχει σχέση με τήν συνεχώς διευρυ
νόμενη χρήση του έπιτιμίου στην διάρκεια τής Τουρκοκρατίας μολονότι 
είναι εξαιρετικά αμφίβολο αν μπόρεσαν οι διατάξεις αυτές να ανακόψουν 
τήν αλόγιστη, τουλάχιστον, προσφυγή στην ποινή, ιδιαίτερα κατά τήν τε
λευταία περίοδο τής Τουρκοκρατίας άλλα και στίς αμέσως επόμενες δεκα
ετίες. Τούτο συνάγεται και άπο το πλήθος τών αφορισμών και άπο τήν 
σοβαρότητα τών υποθέσεων πού καταλήγουν σέ αφορισμό άλλα και άπο 
μια έμμεση μαρτυρία. Αυτή σχετίζεται με τήν έκδοση στα 1800 του Πη
δαλίου1, στίς σελίδες του οποίου επαναλαμβάνονται και πάλι οι ΐδιες 
διατάξεις πού έχουμε μνημονεύσει, άλλα και με τήν γενικότερη διαπί
στωση δτι οι παράλογοι και καταχρηστικοί αφορισμοί γνωρίζουν μεγάλη 
επίδοση και μάλιστα κατά τα τελευταία πριν άπο τήν Επανάσταση χρό
νια καθώς και δλον τον 19ο αι. 

Στίς διατάξεις πού αναφέραμε ό αφορισμός θεωρείται αντικανονικός οχι 
μόνον δταν επιβάλλεται εξαιτίας κάποιων προσωπικών παθών και συμφε
ρόντων άλλα και δταν δέν συμφωνεί με τους εκκλησιαστικούς κανόνες. 
Παράνομη λ.χ. θεωρείται ή χρήση του έπιτιμίου δταν γίνεται άπο τον αρ
χιερέα μιας επαρχίας εναντίον πιστών πού ανήκουν στην αρμοδιότητα άλ
λου ιεράρχη. "Ηδη στα 1229 ό πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Γερμα
νός Β' γράφει προς τους Κυπρίους «να μή φοβώνται τους αφορισμούς τών 
κοινωνησάντων τοις Λατίνοις ιερέων διότι ούτοι έπιστρέφουσιν εις τους 
άφορίσαντας καθο παραβάτας τών ιερών κανόνων, οϊτινες άφορίζουσι τους 
κατεπεμβαίνοντας τών αλλότριων ενοριών»2. 

Οι παράνομοι και αλόγιστοι αφορισμοί περιλαμβάνονται μεταξύ τών 
αμαρτημάτων εκείνων, πού πολλές φορές, συναντούμε κατά τήν διάρκεια 

1. Για το Πηδάλιο βλ. τα σχετικά στο όγδοο κεφάλαιο. 
2. ΓΕΩΡΓΊΟΥ, Κύπρος, 52. Για το θέμα αυτό υπάρχουν βεβαίως καί παλαιό

τερες μαρτυρίες* αναφέρω ενδεικτικά άπο τα πρακτικά της Δ' Οικουμενικής συνόδου 
(Χαλκηδόνα 451) το απόσπασμα, σύμφωνα μέ το όποιο κατηγορείται ό Νικαίας 'Α
ναστάσιος για διάφορα παραπτώματα, δπου μεταξύ τών άλλων αναφέρεται: «Εύνό-
μιος δ ευλαβέστατος εΐπεν δτι άφώρισε κληρικούς Βασιλινουπόλεως έμοί υποκειμέ
νους» (ΜΗΛΙΑΣ, Σύνοδοι 2, 209). 
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της Τουρκοκρατίας να συγκροτούν το σκεπτικό για την καθαίρεση κά
ποιου αρχιερέα. Φυσικά, δπως θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε σέ άλλο 
μέρος της μελέτης αύτης, παρόμοιοι αφορισμοί θεωρούνται εκ τών υστέ
ρων παράνομοι και αίρονται άμα τη καθαιρέσει. 

Δύο ακόμη τεκμήρια για το θέμα αύτο εϊναι σκόπιμο να αναφερθούν 
εδώ* το πρώτο έχει σχέση μέ τον «Τόμο τών τεσσάρων πατριαρχών της 
Ανατολής» (1663) πού αναφέρεται σέ υποθέσεις της ρωσικής εκκλη
σίας1- ή σχετική γνωμάτευση τών πατριαρχών άπαντα στο ερώτημα: «εί 
δύναται επίσκοπος ή και πατριάρχης, και δσοι δια τών τοιούτων εκ
κλησιαστικών ονομάτων σημαίνονται, άφορίζειν δντινα βούλοιντο, δι' 
ιδίας αυτών υποθέσεις, και είναι τους άφορισθέντας τω Θεώ υπαιτίους, 
και ό αφορίζων άλόγως υπαίτιος έστι τοις κανόσιν». Ή απάντηση και 
πάλι στηρίζεται στον ρλγ' κανόνα της συνόδου τής Καρθαγένης, στην ερ
μηνεία του Ζωναρά και. του Βαλσάμωνα, στην Νεαρά του 'Ιουστινιανού, 
στην διάγνωση του αγίου Διονυσίου του 'Αρεοπαγίτη και σέ άλλες ευαγ
γελικές ρήσεις, προκειμένου να καταλήξει στό: «ού μόνον τήν άράν και 
τον άφορισμον προς εκείνους έπιστρέφειν, άλλα καί άξιους είναι τιμωρίας, 
ως όργίλους καί άπερισκέπτως χωρίζοντας κατά τήν αυτών θέλησιν τινάς 
του κοινού σώματος τής Εκκλησίας»2. 

'Αλλά καί σέ πολύ νεότερα χρόνια ό Μεθόδιος 'Ανθρακίτης ασκώντας 
κριτική εναντίον τών παρανόμων αφορισμών θα μιλήσει σχεδόν μέ τα ϊδια 
λόγια: «Πρέπει καί οι άγιοι ποιμένες τών 'Εκκλησιών να μήν κινούνται 
πάραυτα απλώς καί ως έτυχε νά άφορίζουσι το ποίμνιόν τους ή άπο θυμόν, 
ή άπο κάθε ολίγον σφάλμα»' συγχρόνως δμως ό Μεθόδιος κινούμενος μέ
σα στο πνεύμα τών εκκλησιαστικών κανόνων διατείνεται: «πρέπει δμως 
καί ό χριστιανός να φοβάται πολλά τον άφορισμον του ποιμένος, διατί εί
ναι μία Πνευματική μάχαιρα... Ά ς μή λογιάζουσι πώς εκείνος όπου τους 
αφορίζει είναι ανάξιος, δτι ή πληγή είναι του Θεού, καί αν τον καταφρονή-
σωσι, καταφρονοΰσι τήν έξουσίαν του Θεού, καί άμαρτάνουσι χειρότερα, 
καί αύξάνουσι περισσότερον τήν πληγήν τους»3. 

6. Λύση τον αφορισμού 

Βασικό δόγμα της χριστιανικής θρησκείας είναι ή αγάπη καί ή άφεση τών 
αμαρτιών δσων μετανοούν αυτούς τους χριστιανούς ή 'Εκκλησία τους δέ-

1. Για το κείμενο αύτο βλ. αναλυτικότερα σχόλια, στο δγδοο κεφάλαιο. 
2. ΓΕΔΕΩΝ, Διατάξεις 1, 347-349. 
3. [ΑΝΘΡΑΚΊΤΗΣ], Θεωρίαι, 225-236. 
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χεται και πάλι στις τάξεις της. Βασική ιδιότητα του κάλου ιερωμένου θεω
ρείται ή ικανότητα του να μεταστρέφει τους αμαρτωλούς ώστε να συναι-
σθάνονται το βάρος τών αμαρτιών τους και να μετανοούν. Σύμφωνα λοι
πόν μέ τις αρχές αυτές ή λύση του αφορισμού είναι δυνατή εφ* δσον παύ
σουν να ισχύουν οι λόγοι για τους οποίους εΤχε επιβληθεί, μέ άλλα λόγια 
εφ' δσον μετανοήσει ό άδικων και αποκαταστήσει το δίκαιο. 

Τήν ανεκτικότητα της Εκκλησίας και τήν διστακτικότητα να επιβάλει 
αμετάκλητες ποινές θα τήν αναλύσουμε σέ άλλο κεφάλαιο της μελέτης αυ
τής δπου τα «είδη» του αφορισμού' ας έχουμε πάντως κατά νου τώρα 
δτι δταν αναφερόμαστε στον αφορισμό πρέπει κυρίως να εννοούμε τις 
απειλές αφορισμού οί όποιες σπάνια θα καταστούν αφορισμοί αμετάκλη
τοι της μορφής πού εΐχε το ανάθεμα. 'Ωστόσο είτε μέ τον Ινα είτε μέ 
τον άλλο τρόπο 6 αφορισμός είναι μία πραγματικότητα* ή επιβολή του 
στηρίζεται δογματικά σέ ρήσεις του Χρίστου, δπως έχουμε ήδη αναφέρει. 
Άλλα ακριβώς ή ίδια δογματική κάλυψη στηρίζει και τήν άρση του έπι-
τιμίου. Τό αποστολικό ρητό δμιλεϊ για το «δέσητε» άλλα και για το «λύ-
σητε». Ό αφορισμός εν δυνάμει είναι ποινή ανακλητή και ή λύση της εί
ναι δυνατή και αυτό επιδιώκεται από τήν Εκκλησία. Ή θεωρητική αυτή 
ερμηνεία επαναλαμβάνεται συνεχώς σέ κάθε σχεδόν περίπτωση πού αίρε
ται Ινας αφορισμός1. Πρέπει να σημειώσουμε εξάλλου δτι οί πληροφο-

1. Είναι πολύ χαρακτηριστικά τα δσα περιλαμβάνει στο προοίμιο άλλα και 
στο διατακτικό του πατριαρχικό γράμμα τοϋ 'Ισιδώρου Α', πού χρονολογείται μεταξύ 
18ης καΐ 23ης Μαΐου τοϋ 1347. Πρόκειται για τήν λύση έπιτιμίων πού εΐχε επιβάλει ό 
προκάτοχος του 'Ιωάννης Καλέκας: α'Αγαθος ό θεός και άγαθοΰ παντός χορηγός και 
πάσης ειρήνης και τάξεως καΐ ομονοίας αρχή, καΐ δει τους αύτοΰ θεράποντας προς αυ
τόν αφορώντας άεΐ και της κοινής ειρήνης καί καταστάσεως έπιμελομένους πολλή 
διηνεκώς χρήσθαι τη προσοχή καΐ φροντίδι και φυλακή, μάλιστα μέν μηδόλως έαν 
τα τοϋ πονηρού σκάνδαλα έμπίπτειν εις τήν κληρονομίαν αύτοϋ και πολλήν ταΐς άν-
θρωπίναις ψυχαϊς τήν σύγχυσιν ένεργάζεσθαι καί διαφθοράν, έμπεσόντα δέ δμως κακο-
βουλία τοϋ πονηροΰ σπουδή πάση διαλύειν καί άνακαθαίρειν καί έκ μέσου ταΰτα ποιεϊν 
καί της έντεΰθεν βλάβης τάς τών ύποδεξαμένων άπαλλάττειν ψυχάς, τήν πολλήν τοϋ 
θεοΰ αγαθότητα καί φιλανθρωπίαν μιμούμενους. Τούτω καί ήμεϊς τφ θείω θελήματι 
πειθαρχοΰντες, έπεί δια τάς αμαρτίας ημών παραχωρήσαντος τοϋ θεοΰ φθόνω τοϋ κοι
νού πολεμίου σκάνδαλα τε είς τήν βασιλείαν συνέβησαν ούκ ολίγα, καί στάσις εμφύλιος 
γέγονεν έν ήμΐν... καί δήτα καί αφορισμοί διάφοροι προέβησαν έπί τούτοις, τη οίκεία 
δέ πάλιν φιλανθρωπία χρησάμενος ό είρηνάρχης θεός έπεσκέψατο τήν κληρονομίαν αύ
τοΰ καί διέλυσε μέν τους εμφυλίους εκείνους πολέμους... φιλανθρώπως ταύτην έν ήμΐν 
εύδοκήσαντος τη διαλύσει τών τοιούτων σκανδάλων καί της εμφυλίου στάσεως ταύ
της, συνδιαλύοντες καί ημείς τους τε έπί τούτοις οπωσδήποτε προβάντας αφορισμούς, 
τάς τε έπιορκίας κατά τήν ύπο τοϋ Κυρίου δεδομένην ήμΐν πνευματικήν έξουσίαν, 
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ρίες πού παραδίδονται για το τυπικό άρσεως του έπιτιμίου είναι και πε
ρισσότερες και λεπτομερέστερες άπο εκείνες της επιβολής και το πράγμα 
έχει την σημασία του* μπορεί και αυτές να μήν συγκροτούν —αντίθετα 
άπότι συμβαίνει στην Καθολική εκκλησία1— ένα σαφές τυπικό, δμως 
υπάρχει κάποια «τάξη», κάποια βασικά χαρακτηριστικά πού ανιχνεύον
ται εΰκολα. Άλλα ας πάρουμε τα πράγματα μέ τήν σειρά. 

α) Ποιος λύει τον αφορισμό 

*Η κατ' αρχήν απάντηση στο ερώτημα αυτό εΐναι εύκολη και αναμενόμε
νη: ό αφορισμός αίρεται άπο τον ιεράρχη πού τον επέβαλε, άπο εκείνον 
δηλαδή τον Ιερωμένο ό όποιος έχει τήν προς τούτο δικαιοδοσία. Ή ερμη
νεία αυτή υπάρχει άπο τήν πρώιμη χριστιανική περίοδο και μέσα στην 
διαχρονία προσέλαβε κύρος και ίσχύ μέ τήν συνεχή πρακτική επικύρωση 
άλλα και μέ τήν Ινταξή της στα διάφορα νομοκανονικά κείμενα. Ό ς' κα
νόνας λ.χ. τής συνόδου τής 'Αντιοχείας (341) αναφέρει: «ει τις ύπο του 
ιδίου επισκόπου άκοινώνητος γέγονε, μή πρότερον αυτόν παρ' ετέρων δε-
χθήναι, ει μή ύπ' αύτοΰ παραδεχθείη του ιδίου επισκόπου, ή, συνόδου γε-

είπόντος· «άν τίνων...» συγχωροϋμεν συνοδικώς και αφέσεως παντελούς άξιοϋμεν, δσα 
προγεγόνασιν επιβλαβή της ψυχής διά τε των έπιορκιών και αφορισμών, καΐ δεσμοϋ 
παντός άπολύομεν απαντάς, δσοι τέ έτι τοις ζώσιν συγκαταλέγονται και δσοι τετε-
λευτήκασιν, ως μηδένα τών απάντων των εντεύθεν δλως ένέχεσθαι κατακρίματι, άλλ' 
είναι και έν τ φ νϋν αίώνι και έν τ φ μέλλοντι πάντας ανωτέρους τούτων, είτε εγγρά
φως, εϊτε άγράφως γεγόνασι, καΐ μηδενί μηδόλως έμποδών προς τήν σωτηρίαν γενέ
σθαι, άλλα πάντας άκαταισχύντους παραστήναι τ φ φοβερφ... κριτή και τών παρ' αύτφ 
άπολαΰσαι άφθαρτων και ακήρατων και αιωνίων αγαθών. 

Ναι, θεέ πατέρων και Κύριε του ελέους, έπικάμφθητι συνήθως και φιλανθρώ-
πως, καΐ παράσχου δι' έμοϋ του αμαρτωλού και αναξίου δούλου σου λύσιν τών ζη
τουμένων και δος παντελή λύτρωσίν τε καΐ άφεσιν τοις καθ' οιονδήποτε τρόπον περι-
πεσοϋσιν έκείνοις καΐ περιοϋσι και τελευτήσασι, βαθεΐαν καΐ του λοιπού τήν σήν εί-
ρήνην» (HUNGER-KRESTEN, Register 2, 418-422" και DARROUZÊS, Regestes 
fase. V, 222-223). Στο τέλος του 18ου αι. (1 Μαΐου 1782) ανάγεται μια &λλη 
μαρτυρία πού προέρχεται άπο τον πατριάρχη Γαβριήλ Δ ' : «εΌος έστι τη καθ' ήμας 
τοϋ Χρίστου μεγάλη εκκλησία τους δπωσδήπως διατελοΰντας ύπο ποινήν, και παι-
δείαν έκκλησιαστικήν, εις εαυτούς έλελυθότας, καΐ το πταίσμα αυτών συνιδόντας, 
και τών προτέρων αυτών πονηρών επιχειρημάτων άποστραφέντας, και άξίους καρ
πούς έπιδείξαντας μετανοίας καΐ μετά θερμών δακρύων προσπεσόντας τ φ έκκλησια-
στικφ έλέει συμπαθείας άξιουν αυτούς, καΐ τών έπιτιμίων τήν άφεσιν κατά πάντα 
δίκαιον λόγον, πρυτανεύεσθαι» (ΔΕΛΙΑΛΗΣ, "Οσιος Νικάνωρ, 259). 

1. ΤΣΙΤΣΑΣ, 'Αφορισμοί 13, 127-128. 
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νομένης, άπαντήσας άπολογήσεται, πείσας τε την σύνοδον, καταδέξοιτο 
έτέραν άπόφασιν. Ό αυτός δέ βρος επί λαϊκών, και πρεσβυτέρων, και δια
κόνων, και πάντων των εν τ φ κανόνι». Ό Ζωναράς και ό Βάλσαμων δέ
χονται την διάγνωση αύτη χωρίς πολλά σχόλια* è Άριστηνος την αναλύει 
κάπως, χωρίς δμως να αφίσταται άπα την ουσία του κανόνα: «τον άφορι
σθέντα παρ' επισκόπου κληρικόν, εάν μείζων σύνοδος προσδέξοιτο, ή κα
τακρίνετε, στεργέτω την άπόφασιν. Ό δήσας και λύειν δύναται. Δια τοΰτο 
γουν τον έπιτιμηθέντα παρ' επισκόπου κληρικόν, και άφορισθέντα, ού δει 
παρ' έτερου δεχθήναι ως άνεπιτίμητον, ει μη παρ' αύτου λυθη του δεσμή-
σαντος. Ει δέ σύνοδος τον άφορισθέντα έξετάσοι, και παραλόγως εΰροι 
τον άφορισμον έπενεχθέντα, δύναται το κακώς γενόμενον διορθουσθαι, 
και λύειν αυτόν, και ή περί τούτου άπόφασις μένει βεβαία»1. 

Τα δσα έχουμε αναφέρει για την επιβολή του έπιτιμίου ισχύουν βε
βαίως και για την άρση του* δηλαδή το δικαίωμα αύτο άπο τον πατριάρ
χη μεταβιβάζεται στους μητροπολίτες άλλα και στους απεσταλμένους του 
πατριάρχη, δηλαδή τους έξάρχους2. 

Ή βασική λοιπόν διάταξη σύμφωνα με τήν οποία ό αφορισμός αίρεται 
άπο τον ιερωμένο πού τον έχει επιβάλει παραμένει κατά βάση αναλλοίω
τη* αύτο περιγράφεται καλά και στον πιο γνωστό νομοκάνονα της Τουρ
κοκρατίας, τον νομοκάνονα του Μαλαξου, ό όποιος στο κεφάλαιο για τις 
περιπτώσεις παρανόμων αφορισμών αναφέρει: «ει μεν έναι επίσκοπος ό 
άφορίσας αυτόν, να απέρχεται εις τον μητροπολίτην αύτου, ει δέ έναι μη
τροπολίτης, εις τον πατριάρχην, ζητώντας συγχώρησιν... και εάν οΰτως 

1. ΡΑΛΛΗΣ-ΠΟΤΛΗΣ, Σύνταγμα 3, 138. 
2. Διαβάζουμε λ.χ. σέ γράμμα τοϋ 'Ιερεμία Β', γραμμένο τον Σεπτέμβριο 

τοϋ 1576: «Έπεί και ους αν δι' εύλογους αιτίας άργήσωσιν ούτοι οί ημέτεροι Ιξαρ-
χοι, και ήμεΐς αυτούς αργούς Ιχομεν ους δ' αν άφορίσωσι, αφορισμένους και ημείς 
έχομεν οίς δέ συγχωρήσωσιν ευλόγως, και αυτοί, ώς επιστρέφοντες και μετανοοϋν-
τες, συγκεχωρημένοι εϊησαν άπο Θεοΰ παντοκράτορος» (LEGRAND, Zygomalas, 
186). Πολύ χαρακτηριστικά περιγράφει σέ επιστολή του (18 Αυγούστου 1664) τήν 
περίπτωση αυτή της λύσεως αφορισμού δι' εντολής τοϋ εκκλησιαστικού προϊσταμένου 
του, ό Ευγένιος Γιαννούλης γράφοντας προς τον ιερομόναχο Άγαθάγγελο: «δέν άπε-
στράφη εις τέλος τήν άξίωσίν μας, [ό μητροπολίτης Διονύσιος] άλλα μας Ιδωκεν &δειαν 
και εγγραφον έξουσίαν και έπιτροπήν δια τήν ύπόθεσιν της υμετέρας έν Χριστώ αγά
πης. ΚαΙ Ιδού ώς άπο στόματος εκείνου και της δοθείσης αύτφ θείας χάριτος λύομεν 
τοϋ έπιτιμίου και συγχωροΰμε σέ τε και τον έν ίερεϋσιν εύσεβέστατον Ίωάννην τη χά-
ριτι και εξουσία τοϋ παντοδυνάμου Πνεύματος, είητε δέ άπο του νυν αμφότεροι λελυ-
μένοι και συγκεχωρημένοι έπιτελεϊν τα της ίερωσύνης υμών ώς καΐ πρότερον παρ' 
ούδενος αλλού έμποδιζόμενοι» (ΣΤΕΦΑΝΗΣ-ΠΑΠΑΝΤΡΙΑΝΤΑΦΤΛΛΟΤ, 'Επιστολές, 
160-161). 



ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ T O T ΑΦΟΡΙΣΜΟΥ 143 

κάμη και παρά Θεοΰ καί παρά του πατριάρχου, ή του μητροπολίτου θέλει 
λάβη συγχώρησιν))1. Έξαλλου στον ΐδιο νομοκάνονα γίνεται ρητή αναφο
ρά στην αναρμοδιότητα των Ιερέων να επιβάλουν καί συνεπώς να λύουν 
έπιτίμια: «των ιερέων δέν εδόθη να επιτιμούν καί να αφορίζουν δποιους 
θέλουν καί να λύουν άφορισμόν ή αμάρτημα' ταΰτα της εξουσίας των αρ
χιερέων είναι»2, καί ό Μαλαξός βέβαια δέν πρωτοτυπεί άλλα κωδικο
ποιεί την καθιερωμένη, βάσει των κανόνων τάξη της Εκκλησίας. Για το 
θέμα αυτό δέν πρέπει να υπάρχει αμφιβολία* μάλιστα δταν ανακύψει δι
χογνωμία ή διάγνωση της Εκκλησίας είναι απόλυτη καί επαναφέρει τα 
πράγματα στην θέση τους: οι ιερείς δέν μπορούν να υποκαθιστούν τους 
επισκόπους3. 

Έδώ πρέπει να τονίσουμε δτι μέσα στο πνεύμα αυτό ό πατριάρχης τις 
περισσότερες φορές καλύπτει τους μητροπολίτες* δηλαδή φροντίζει να 
μήν αποδυναμώνει τήν εξουσία τους με τήν λύση έπιτιμίων πού αυτοί έ
χουν επιβάλει. "Ετσι κατά τήν ανέλιξη της σχετικής διαδικασίας, δταν 
ανακύπτει παρόμοιο αίτημα καί προσφυγή χριστιανών απευθείας στην 
αυθεντία του πατριάρχη αυτός μέ σύνεση καί διορατικότητα αναζητεί καί 
τήν γνώμη του κατά τόπον μητροπολίτη. Μια τέτοια περίπτωση δια
σώζεται στην έκδοση τών Miklosich-Müller4. Τα γεγονότα συμβαίνουν 
στην Ρωσία, δπου ιερωμένοι έχουν έλθει σέ οξεία αντίθεση μέ τον μητρο
πολίτη Κιέβου καί μολονότι ό τελευταίος τους αφόρισε αυτοί εξακολου
θούν να μήν λαμβάνουν υπόψη τους το έπιτίμιο καί να άγνοοΰν δσα ή επι
βολή του επιτάσσει. Αυτά συμβαίνουν περί το 1393. Ό οικουμενικός πα
τριάρχης παρεμβαίνει στην διαμάχη εκθέτοντας γραπτώς δλην τήν διδα
σκαλία καί τους νόμους της Εκκλησίας σχετικά μέ τα έπιτίμια για να κα
ταλήξει: «δσα γαρ ό μητροπολίτης έννόμως καί κανονικώς ευλογήσει ή 

1. ΜΑΛΑΞΟΣ, Νομοκάνων, 107. 
2. Μ Α Λ Α Ξ Ο Σ , δ.π., 113. 

3. Ή μαρτυρία πού άντλοϋμε άπο τον Τόμο του 1663 είναι σαφέστατη. Κατ' 
αρχήν τίθεται το ερώτημα: «επειδή έλέγετο ανωτέρω δτι ό αφορισθείς ύπο Ιερέως, 
λυόμενος ύπο τοϋ μείζονος ιερέως άξιοϋται κοινωνίας, Ιξεστιν έννοεϊν τό, Ιερέως αντί 
επισκόπου καί μητροπολίτου, ομοίως καί το επίσκοπος δνομα, αντί μητροπολίτου 
καί πατριάρχου, ή οΰ;»· ή σχετική απόκριση πρεσβεύει: «Το ιερεύς δνομα γενικον δνο
μα εστί παρά τοις κανόσι, καί λαμβάνεται αντί πρεσβυτέρου καί επισκόπου* λεγόντων 
γαρ τών κανόνων, ό αδίκως της κοινωνίας χωρισθείς ύπο Ιερέως, ύπο του μείζονος 
ιερέως λύεται, το μέν εν ιερέως εννοείται αντί πρεσβυτέρου, ή επισκόπου, το δέ έτε
ρον ιερέως αντί επισκόπου, ή μητροπολίτου, ή πατριάρχου» (ΓΕΔΕΩΝ, Διατάξεις 1, 
349-350). 

4. M I K L O S I C H - M Ü L L E R , Acta 2, 177-187. 
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αφορίσει, το στέργον έχουσι και παρ' ημών, και εάν μετανοήσητε, και 
συγχώρηση ύμίν, έχομεν και ήμεΐς υμάς συγκεχωρημένους και ευλογημέ
νους, καί εύξόμεθα υπέρ υμών τω θεώ, ίνα και παρ' αύτου συμπαθείας τύ-
χητε». 

Βεβαίως ορισμένες φορές ανακύπτουν ειδικά προβλήματα τα όποια 
χρήζουν ειδικής λύσεως1. Τέτοια προβλήματα δημιουργούν λ.χ. οι περι
πτώσεις τών αφορισμένων πού μετά τήν επιβολή τής ποινής πεθαίνουν οι 
εκκλησιαστικοί πού τους είχαν αφορίσει* τότε βέβαια το έπιτίμιο μπορεί 
να λύσει άλλος μητροπολίτης, συνήθως ό διάδοχος του νεκρού, ή ό πατρι
άρχης· 

Ή γενική αυτή δογματική θεώρηση σχετικά μέ τήν άρση τής ποινής, 
ή οποία αποτελεί άλλωστε καί πρακτική ισχύουσα στην Εκκλησία, εκφρά
ζεται σέ δλα γενικώς τά κείμενα πού σχολιάζουν τον αφορισμό2. Ωστό
σο κατά τήν λύση του αφορισμού πρέπει να διακρίνουμε δύο βασικές κα

ί . Τέτοιο πρόβλημα είναι λ.χ. αν ή λύση του αφορισμού απαιτούσε κάποια 
έξοδα. Γενικά δέν μπορούμε να υποστηρίξουμε κάτι τέτοιο* εχουμεν πάντως μια μαρ
τυρία για το αντίθετο: βλ. έδώ κεφάλαιο δέκατο, σ. 446. 

2. Ό Ρόδινος λ.χ., για τον όποιο έχουμε μιλήσει καί άλλες φορές, στο γνω
στό του έργο Σννοψις, 210-211, αναφέρει: «τον άφωρισμον άλλος δέν ημπορεί να λύ
τη, μόνον δποιος έχει έξουσίαν να άφωρίση, δταν άπο μεγαλήτερόν του δέν εϊναι κω-
λυμένος, διότι έκεινών όπου ό Χριστός είπε τό, «δσα άν δήσητε» είπε καί τό, «δσα άν 
λύσητε». Ή λύσις κάμνει χρεία να είναι θεληματική, δχι να γίνεται άστανιώ, διότι 
δταν κανείς λύση τον άφορισμένον δια φώβον αλλουνού, ήξεύροντας καλά δτι το σφάλ
μα διά τον όποιον ήτον αφορισμένος, δέν τό άπάριασεν, ό άφωρισμένος εκείνος δέν 
είναι συμπαθημένος, διότι τήν άφορμήν του άφωρισμοΰ δέν τήν άπάριασε, μάλιστα 
είναι τύραννος. "Αν ένας παπάς άφωρίση ένα του ένορίτην μέ δίκαιαν άφορμήν, υστέ
ρα πάλιν ό επίσκοπος διά άλλην άφορμήν άφωρίση εκείνον τον παπάν, ό παπάς Οντας 
αφορισμένος άπο τον έπίσκοπον, δέν ημπορεί νά λύση τον κοσμικον όπου άφώρισεν, 
διότι δντας ατός του χωρισμένος άπο τήν εκκλησία, δέν έχει έξουσίαν είς το νά λύση 
άλλον αλήθεια άφόντις λυθη, καί είναι μέ τήν έκκλησίαν, τότε ημπορεί έχωντας θέλη
μα άπο το έπίσκοπον. "Αν ενός επισκόπου άνθρωπος βρεθη είς ξένην έπαρχίαν, καί 
τον άφωρίση ό επίσκοπος τοϋ τόπου είς τον όποιον ευρίσκεται, δταν γυρίση είς τον 
τόπον του, ημπορεί ό εδικός του επίσκοπος, καί χωρίς θέλημα τοϋ άλλου επισκόπου, 
νά τον λύση, άφήνωντας το σφάλμα διά το όποιον ήτον άφωρισμένος άπο τον ξένον 
έπίσκοπον. Είς τήν ώραν του θανάτου κάθε Ιερέας, κάν τε έχη έξουσίαν άπο τον έπί
σκοπον, ή προεστώτα του τόπου, κάντε δέν έχη, ημπορεί χωρίς άμφιβολίαν, νά λύση 
κάθε λογής άφωρισμένον, αν ό άφωρισμένος τήν ώραν έκείνην όπου κινδυνεύει να πε-
θάνη, μετανοήση* άφορμήν διά νά μήν χαθη ή ψυχή εκείνη, πεθένωντας ό άνθρωπος 
εχθρός του Θεοΰ δντας άφωρισμένος». Ό Ρόδινος, δπως φαίνεται άπο το κείμενο του, 
προχωρεί ακόμα περισσότερο μερικεύοντας τήν γενική αρχή σέ περιπτώσεις πού πα
ρουσιάζονται κατά τήν εφαρμογή της άρσης του έπιτιμίου. 
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τηγορίες πού παρουσιάζουν ορισμένες αποχρώσεις μεταξύ τους: πρόκει
ται για την λύση του αφορισμού ζώντων αφορισμένων και εκείνη των νε
κρών αφορισμένων. 

β) Λύση αφορισμού ζωντανών αφορισμένων 

Στην περίπτωση αύτη δέν ανακύπτουν ιδιαίτερα προβλήματα' προϋποθέ
τει βεβαίως τήν άρση της αιτίας πού εϊχε προκαλέσει τήν επιβολή του α
φορισμού* ακόμα προϋποθέτει τήν προσφυγή στον ιεράρχη πού είχε επι
βάλει το έπιτίμιο ή απευθείας στην αυθεντία του οικουμενικού πατριάρχη. 
Δηλαδή ή λύση του έπιτιμίου προβάλλει ως αίτημα* συντελείται μέ άλλα 
λόγια ή αντίστροφη διαδικασία άπο εκείνη της επιβολής, δπου ή αντιστρο
φή έχει σχέση μέ τα πρόσωπα τα όποια τώρα αλλάζουν: ό τιμωρηθείς εί
ναι αυτός πού τώρα προσφεύγει στις υπηρεσίες της Εκκλησίας και βεβαίως 
εννοείται δτι το αϊτημά του το παρακολουθεί ή μετάνοια του, ή επανόρθω
ση της αδικίας. "Ας δούμε δμως μερικές παρόμοιες περιπτώσεις λύσεως 
της ποινής. 

Μάιος του 1620* ό πατριάρχης Τιμόθεος Β' ανακοινώνει στον μητρο
πολίτη και τους άρχοντες της Ρόδου δτι ό αφορισμένος άρχοντας Μάρκος 
παρουσιάστηκε ενώπιον της συνόδου και έμαρτύρησε ενόρκως δτι δέν εϊχε 
καμιά ανάμειξη στην αρπαγή της περιουσίας του αποθανόντος θείου του* 
έτσι «κοινή γνώμη συνοδική, συνεχωρήσαμε αύτω πανοικεσία, και λύσα-
μεν του δεσμού του αφορισμού»1. 

1801* ό πατριάρχης Νεόφυτος Ζ' γράφει προς τον μητροπολίτη Κρή
της και του ανακοινώνει δτι «προλαβόντως κατ' αϊτησιν του δημητράκη 
νικολετάκη ανεψιού του μακαρίτου μαξίμου προκατόχου της σης ίερότη-
τος προεξεδόθησαν δύο πατριαρχικά ημών και συνοδικά γράμματα κατά 
των αδελφών του μακαρίτου εκείνου και λοιπών συγκληρονόμων ως μή 
φανερωσάντων δήθεν έν εύθύτητι τήν καταληφθεΐσαν εκείνου περιουσίαν... 
άλλ' ήδη ως έβεβαιώθημεν, άπο γράμματα της σης ίερότητος, της κληρονο
μικής αυτών ταύτης διαφοράς αυτόθι επί της βασιλικής ίερας κρίσεως 
θεωρηθείσης. και άποπερατωθείσης, οι ύποπεσόντες τοις έν έκείνοις τοις 
εκκλησιαστικούς γράμμασιν έπιτιμίοις προσέδραμον τφ έλέει της εκκλη
σίας, και έδεήθησαν θερμώς της άθωώσεως αυτών και συγχωρήσεως έπι-
τυχεϊν. Τούτου χάριν γράφοντες... άποφαινόμεθα... ίνα οι ρηθέντες... ύ-

1. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΤΛΟΣ-ΜΙΧΑΗΛΑΡΗΣ, Νομική Συναγ<ογή, άρ. 848, σ. 372· 
για τήν υπόθεση αυτή βλ. καΐ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΤΛΟΣ, Ρόδος, 

10 
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πάρχωσιν όμου πάντες συγκεχωρημένοι... λελυμένοι τε παντός δεσμού»1. 
1803, Δεκέμβριος' ό πατριάρχης Καλλίνικος Δ' λύνει τον αφορισμό πού 

είχε επιβληθεί εναντίον τών συγγενών του αποθανόντος πρώην Μονεμβα
σίας 'Ιγνατίου για κατακράτηση περιουσιακών στοιχείων. Ή πράξη περι
γράφει ακριβώς τα δεινά άπο τα όποια απαλλάσσονται οι προ ολίγου αφο
ρισμένοι με την άρση του έπιτιμίου: «ήδη ή 'Εκκλησία ίδουσα... καΐ 
πληροφορηθεΐσα... οΐκτω καμφθεΐσα... άποφαινόμεθα συνοδικώς... ίνα 
οι συγγενείς και κληρονόμοι του μακαρίτου 'Ιγνατίου άρχιερέως... διαμέ-
νωσι του λοιπού άκαταζήτητοι, ανενόχλητοι τε καί ανεπηρέαστοι εις τό 
παντελές παρά του κοινού αυτής καί ύπάρχωσι συγκεχωρημένοι καί ευλο
γημένοι παρά Θεοΰ Κυρίου Παντοκράτορος, λελυμένοι τε παντός δεσμού 
καί εκκλησιαστικού έπιτιμίου καί τών προγραφεισών καί έκφωνηθεισών 
κατ' αυτών συνοδικών άρών αμέτοχοι, ελεύθεροι τε καί άπηλλαγμένοι της 
ένοχης της εκκλησιαστικής άγανακτήσεως καί της απαιτήσεως, έχοντες 
καί τάς εύχας καί ευλογίας πάντων τών άπ' αιώνος αγίων καί τών οσίων 
καί θεοφόρων τής 'Εκκλησίας Πατέρων τών εν Νικαία καί τών λοιπών 
αγίων Συνόδων, προς δε καί την είσοδον αυτής άκώλυτον, έκκλησιαζό-
μενοι δηλονότι, άγιαζόμενοι, θυμιαζόμενοι, άντίδωρον λαμβάνοντες καί 
τών πνευματικών δωρεών καί αγιασμών άξιούμενοι, καί τοις λοιποΐς τών 
χριστιανών άκαταιτιάτως συνομιλουντες καί συναναστρεφόμενοι»2. 

1874, 'Οκτωβρίου 15" ό μητροπολίτης "Αρτας Σεραφείμ αναγγέλλει 
στους κατοίκους χωριών τής Πρέβεζας 6τι επειδή ό Φώτος Τυραπέρας καί 
ή «άμαρτήσασα μετ' αύτου Σάβω 'Αθανασίου «εις εαυτούς έλθόντες καί το 
βάρος τής αμαρτίας έννοήσαντες, συνεφώνησαν θεοφιλώς, tva άπ' αλλή
λων διαζευχθώσι... αμφότεροι ήμΐν, περιαλγώς καθικέτευσαν ήμας, δπως 
παράσχωμεν αύτοΐς... συγχώρησιν καί τήν άναίρεσιν τών προεκδοθεισών 
κατ' αυτών άρών καί έπιτιμίων, καί τήν συγκαταρίθμησιν αυτών μετά 
τών 'Ορθοδόξων... ευμενώς ημείς άποδεξάμενοι καί τήν ειλικρινή καί ά-
δολον αυτών μετάνοιαν είδότες έγνωμεν παραμυθήσαι αυτούς τη χορηγή
σει τής εκκλησιαστικής συγχωρήσεως καί αφέσεως του πλημμελήματος 
των»3. 

Είπαμε δτι ή πορεία προς τήν άρση του έπιτιμίου είναι περίπου αντί
στοιχη προς έκείνην τής επιβολής: ό πατριάρχης δταν θα εξετάσει αίτημα 
άρσης τής ποινής μελέτα προσεκτικά τήν υπόθεση καί συχνά ζήτα πρόσ-

1. ΦΑΝΟΤΡΑΚΗΣ, "Εγγραφα, 502-503. 
2. ΚΟΤΓΕΑΣ, 'Ιγνάτιος, 172-173. 
3. ΒΙΤΑΛΗΣ, Πρέβεζα, 413-414. 
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θετά στοιχεία άπο τον αρμόδιο μητροπολίτη προκειμένου να αποφασίσει. 
Παρόμοια δμως διαδικασία ακολουθούσε καί για τήν επιβολή της ποινής 
δταν το σχετικό αίτημα έφευγε άπο τήν αρμοδιότητα του επιτόπιου μη
τροπολίτη και κατευθυνόταν προς το πατριαρχείο1. Δεν νομίζουμε δτι 
απαιτείται ή απαρίθμηση καί άλλων παραδειγμάτων, μολονότι αφθονούν, 
προκειμένου να οριοθετηθεί ή κατηγορία αυτή. Ή λύση του αφορισμού 
προϋποθέτει μετάνοια καί επανόρθωση της αδικίας* τοΰτο το τελευταίο 
δηλώνεται με τρόπο τόσο ώμο και ρηξικέλευθο καί μέ τόσο μεγάλη συχνό
τητα ώστε καθίσταται το μοναδικό προαπαιτούμενο προκειμένου να αρθεί 
το έπιτίμιο2. Πρέπει ωστόσο να τονίσουμε το ιδιαίτερο στοιχείο του δεύ
τερου παραδείγματος κατά το όποιο ό πατριάρχης αίρει τον αφορισμό 
άφοΰ έλαβε υπόψη του τήν κρίση της τουρκικής δικαιοσύνης* κατά συνέ
πεια ό πατριάρχης ενδιαφέρεται ώστε να υπάρξει συμπόρευση των δύο 
εξουσιών αφήνει μάλιστα να διαφανεί δτι ή κρίση του τούρκου δικαστή 
βάρυνε στην δική του απόφαση3. "Ομως δέν πρέπει να μείνει άσχολία-

1. Πολλά είναι τά παραδείγματα πού μπορούν να πλαισιώσουν καί το στοι
χείο αυτό* περιοριζόμαστε σέ δύο παραδείγματα των άρχων του 19ου αι. Στο πρώτο 
(1 Μαρτίου 1807) είναι ό πατριάρχης Γρηγόριος Ε' πού γράφει προς τους ηγουμένους 
των σταυροπηγιακών μονών καί τους καλεί να προχωρήσουν «φανεροΰντες δια κοινών 
ενυπόγραφων μοναστηριακών αναφορών τάς αιτίας δι' Ας ούκ ήδυνήθητε διατηρήσαι 
τα έκκλησιαστικώς θεσπισθέντα καί τον εξ αυτών επικειμένων ύμϊν έκκλησιαστικον 
δεσμόν, ϊνα γένηται παρ' ημών κατά έκκλησιαστικήν πρόνοιαν ή προσήκουσα πρόνοια 
καί λύσις» (ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, "Ελωνα, 37-38). Στην δεύτερη τις πληροφορίες 
παίρνουμε άπο γράμμα του μητροπολίτη Αίγίνης καί "Τδρας Γερασίμου προς τους 
προεστώτες της "ϊδρας (19 Δεκεμβρίου 1819): «ύπενθυμίζομεν δια τήν σταλεΐσαν 
πατριαρχικήν άπόκρισιν περί του συγχωρητικοϋ, τήν οποίαν καί αμέσως δεόντως ε?-
χομεν στείλει προς τήν άγαπητήν υμών εύγένειαν... έγραφεν ή Παναγιότης του ζητών 
μίαν πλατυτέραν καί διεξοδικωτέραν ίδέαν δια το τότε εκδοθέν έπιτίμιον, είς εκδοσιν 
του ζητουμένου καλώς παρά της ευγενείας σας συγχωρητικοϋ» (ΛΙΓΝΟΣ, "Υδρα 5, 
173-174). 

2. Διαβάζουμε λ.χ. στην χρονογραφία του παπαΣυναδινοΰ : «καί έγώ τους 
εϊπα τήν πασαν άλήθειαν... δέν μέ έπίστευσαν, μόνον μέ εκαμον άναφοράν καί μέ αφό
ρισαν καί μέ αναθεμάτισαν καί μέ άργησαν έως έλθη ή τελεία μου καθαίρεσις. Καί δέν 
μέ έσυγχώρησαν έως ού μέ επήραν ,βφ'... άσπρα καί τότες μέ έσυγχώρησαν μέ πολλά 
παρακαλέσματα» (ODORICO, Παπασυναδινός, 110). 

3. 'Από τήν άποψη αυτή είναι πολύ ενδιαφέροντα 8σα αναφέρει σέ επιστο
λή του ό πατριάρχης γράφοντας (1785) προς τον μητροπολίτη 'Ικονίου Ραφαήλ: «έπί 
πασι τούτοις άνηνέχθη ήμΐν, δτι καί οστερον πάλιν κατά άπάτην έξέλαβεν ό ρηθείς 
Σάμπας άλλο άφοριστικον κατά τοϋ αύτου Χατζή 'Αποστόλη, περί οΰ έντελ-
λόμεθά σοι, δπως επειδή ή ρηθείσα ύπόθεσις είναι προτεθεωρημένη παρά της βασιλι
κής κρίσεως, καί παρά της σης ίερότητος κατά τά εμφανισθέντα ήμϊν έγγραφα, δια 
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στο το γεγονός δτι ό αφορισμένος διάδικος αν και βρίσκει το δίκιο του στα 
τουρκικά δικαστήρια δεν παραλείπει πρωτίστως να απαλλαγεί και άπο 
το έπιτίμιο. Το βάρος του αφορισμού δεν ειταν αμελητέα ποινή καί έπρε
πε οπωσδήποτε να αρθεί* τρανή απόδειξη της αποτελεσματικότητας του 
έπιτιμίου. 

Μία άλλη περίπτωση πού εντάσσεται στην κατηγορία αυτή είναι ή περί
πτωση άρσεως του αφορισμού εκ μέρους του πατριάρχη, μολονότι δεν είχε 
επιβάλει το έπιτίμιο ό ϊδιος. Βεβαίως ή περίπτωση προβλέπεται άπο τους 
εκκλησιαστικούς κανόνες· ωστόσο ορισμένες περιπτώσεις της κατηγορίας 
αύτης παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον καθώς πρόκειται για τήν λύση 
ομαδικών έπιτιμίων, δηλαδή αφορισμών πού είχαν επιβληθεί εις βάρος 
μιας πληθυσμιακής ομάδας1. 

Περί τα τέλη του 17ου αί. οι 'Αθηναίοι με επιστολή τους ζητούν άπο 
τον οικουμενικό πατριάρχη τήν άρση έπιτιμίου πού τους είχε επιβάλλει 
κάποιος μή κατονομαζόμενος πατριάρχης. Ό Μ. Γεδεών πού εκδίδει τήν 
επιστολή τών 'Αθηναίων σχολιάζει έτσι τα γεγονότα: πατριάρχης καθή-
ρεσε έναν μητροπολίτη 'Αθηνών δμως οι χριστιανοί της 'Αθήνας χρησι
μοποίησαν εξωτερικά μέσα καί κατόρθωσαν να αθωώσουν τον αρχιερέα 
τους. Μετά άπο λίγο δμως ή Μεγάλη 'Εκκλησία, άφου απαλλάχτηκε άπο 
τήν εξωτερική πίεση, άφώρισε τους 'Αθηναίους. 'Αργότερα οι κάτοικοι 
της 'Αθήνας θεώρησαν ώς απόρροια του αφορισμού αύτοΰ τα κακά πού 
συνέβησαν στην πόλη (πανούκλα, πείνα, αιχμαλωσία καί πυρκαγιά, δπως 
αναφέρουν στην επιστολή τους) καί παρακαλούν για τήν λύση του: «ήγα-
πήσαμεν κατάραν καί ήκεν ήμϊν, ούκ ήθελήσαμεν εύλογίαν καί παρ' ημών 
έμακρύνθη, καί μακρυνθεΐσα δεινών ήμΐν σμήνος άπέλιπεν... 'Ιδού καί 
πόρρωθεν πάντες γόνυ σοι κλίναντες, καί της κεφαλής κόνιν καταχεάμε-
νοι, ώς ποτέ Νινευϊται, μετά κτηνών καί νηπίων λαοΰ φωνή όλολύζοντος, 
ιλαθι βοώμεν, παναγιώτατε πάτερ, ίλαθι, και δος άπολαυσαι της ευλογίας 
σης, ής δια τύχης φαυλότητα οι τάλαινες έκπεπτώκαμεν»2. 

τοϋτο το προεκδοθέν κατά άπάτην εκείνο άφοριστικόν, άν έμφανισθή εις τήν ιερότητα 
σου, να το έχης δια άπρακτον, καί άνίσχυρον, δια να μή τύχη, καί άκολουθήση κανένα 
λάθος, καί ό ρηθείς Χατζή 'Αποστόλης να μένη πάντη άνυπεύθυνος, καί συγκεχωρη-
μένος» (ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, Έπιστολαί, 511-512). 

1. Φυσικά οι ομαδικές λύσεις προϋποθέτουν καί ομαδικούς αφορισμούς* μια 
τέτοια περίπτωση έχουμε τον 'Ιούνιο τοϋ 1598 δταν ό πατριάρχη Ματθαίος Β' αφο
ρίζει τους κατοίκους τεσσάρων χωριών της Καλαμπάκας πού κόβουν ξύλα τών μονών 
τών Μετεώρων (ΒΕΗΣ, "Εχθεσις 1910, σ. 54, άρ. 40: ανέκδοτο). 

2. ΓΕΔΕΩΝ, 'Επιστολή, 653-654. Ή επιστολή έχει δημοσιευθεί πολλές φο-
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Θα αναφέρουμε ακόμη τρία παραδείγματα του τύπου αύτου πού έχουν 
κοινή χρονιά έκδοσης το πολύ κοντινό μας 1905. Είναι άπο τις πλέον 
στερεότυπες μαρτυρίες μιας νοοτροπίας ή οποία θέλει να άποδόσει κακο
τυχίες του παρόντος σε έπιτίμια, δηλαδή σέ αμαρτίες του παρελθόντος, 
για τις όποιες υπεύθυνοι υπήρξαν άλλοι* και έτσι δια του εξορκισμού των 
αμαρτημάτων αυτών δηλαδή μέ τήν άρση των έπιτιμίων επιδιώκουν οι 
φορείς της νοοτροπίας αυτής να αναιρέσουν τήν θρησκευτική αντιπαλότη
τα, ώστε άπο τήν πλευρά αυτή να μήν υπάρχει τίποτε αρνητικό. Βρισκό
μαστε στις αρχές του 20οΰ αί. και μερικά νοοτροπικά μορφώματα παρα
μένουν εμφανώς αναλλοίωτα και σταθερά μέσα στην διαχρονική ανέλιξη. 

Διαβάζουμε λοιπόν στις σελίδες της πολυτίμητης 'Εκκλησιαστικής 
'Αλήθειας: «Ύπο τών κατοίκων του χωρίου Κλουμιδάδου της επαρχίας 
Μεθύμνης υπεβλήθη τη Εκκλησία αίτησις εκδόσεως συγχωρητικοΰ υπέρ 
τών αποθανόντων πατέρων και προγόνων αυτών, άφ' Ικανού μεν ήδη χρό
νου παρατηρηθέντος δτι σπανίως προκόπτουσιν αί έργασίαι τών ορθοδό
ξων αύτοΰ κατοίκων, παραδόσεως δ' ύπαρχούσης δτι προ πολλών ετών οι 
της παρελθούσης γενεάς υπέπεσαν άρχιερατικαΐς άραΐς. Ή μήτηρ Ε κ 
κλησία ασμένως έσήκουσε της ευσεβούς αιτήσεως»1. 

Στην δεύτερη περίπτωση: «κατ' αϊτησιν τών εκ του χωρίου Κουκου-
λιοΰ επαρχίας Βελλάς, ή ιερά Σύνοδος ήρε το έπιτίμιον, δπερ έκφωνηθέν 
τω 1762 ύπο τών μοναχών της ενοριακής μονής Μέγκουλας, επί απεμπο
λήσει τόπων ανηκόντων αύτη, εθεωρείτο πάντοτε αιτία της αποτυχίας 
πολλών επιχειρήσεων τών κατοίκων»2' καί τέλος: «αιτήσει τών κατοί
κων του χωρίου Άλιζότη της επαρχίας Βελλάς, εκ παραδόσεως εχόντων 
δτι οι πρόγονοι καί πατέρες αυτών ειλκυσάν ποτέ τήν άγανάκτησιν της 
Εκκλησίας ύποπεσόντες έκκλησιαστικοΐς έπιτιμίοις, ών ένεκα σήμερον 
πολλοίς προσπαλαίουσιν άτυχήμασι καί συμφοραϊς, ενεκρίθη συνοδικώς 
ή εκδοσις συγχωρητικοΰ γράμματος διά τε τους προαποθανόντας καί δια 
τους ζώντας εκείνων απογόνους»3. 

ρές άπο διάφορους άθηναιογράφους (Μπενιζέλος, Φιλαδελφέας, Καμπούρογλου)· δλοι 
τοποθετούν τα γεγονότα αυτά κατά τον χρόνο εισβολής τοϋ Μοροζίνη στην 'Αττική 
(1687) οπότε καί τήν εποχή καί τήν αιτία τών πράξεων. 

1. ΕΑ, 25-26 (1905) 363. 
2. ΕΑ, δ.π., 334" βλ. το πλήρες κείμενο στή σελ. 316. 
3. ΕΑ, δ.π., 518. Μια ακόμη περίπτωση έχουμε άπο τήν ίδια περιοχή το 1906. 

'Ιδού πώς περιγράφεται το γεγονός στις σελίδες τής 'Εκκλησιαστικής 'Αλήθειας 
26 (1906) 338-339): «ύπό τίνων έκ τών ένταϋθα παρεπιδημούντων κατοίκων τοΰ 
χωρίου Λιμπόβου τής άλλοτε μέν εξαρχίας τοϋ Γηρομερίου, νϋν δέ μητροπόλεως Πα-
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"Αν στις περιπτώσεις αυτές πέραν τής χρονολογίας αναζητήσουμε και 
άλλα κοινά χαρακτηριστικά θα πρέπει να προσθέσουμε δτι και οί τέσσερις 
αφορούν περιοχές πού βρίσκονται ύπο την δικαιοδοσία του Οικουμενικού 
Πατριαρχείου και αυτό συνιστά μία ειδοποιό διαφορά* αξιοπρόσεχτη ε
ξάλλου είναι και ή σύμπτωση δτι δύο άπο αυτές προέρχονται άπο τον 
χώρο τής 'Ηπείρου. 

"Ομως υπάρχει και μια άλλη κατηγορία άρσεως αφορισμού κατά την 
οποία δταν καθαιρούνται μητροπολίτες ή ακόμα και πατριάρχες για διά
φορα αδικήματα, ταυτοχρόνως μέ την αποπομπή τους γίνεται άρση τών 
αφορισμών δσων οί καθαιρεθέντες εϊχαν αφορίσει1. Ποια είναι ή βούλη
ση τής ανωτάτης εκκλησιαστικής αρχής στην περίπτωση αυτή; θεωρεί 
δτι ό άτάσθαλος βίος τών καθαιρεθέντων προεξοφλεί δτι και δλες οί πρά
ξεις τους και λοιπόν οί αφορισμοί ε?ταν καταχρηστικοί; ή λαμβάνει πρό
νοια ώστε τα έπιτίμια να άρθοΰν επειδή ό ιεράρχης πού τά εϊχε επιβάλει 
καθαιρείται και συνεπώς δέν μπορεί να τα άρει; οπότε το γράμμα και το 
πνεύμα του εκκλησιαστικού δικαίου απαιτεί λύση άπο ανώτερη εκκλησια
στική αρχή, δηλαδή άπο το πατριαρχείο; Και οί δύο αυτές υποθέσεις έ
χουν λόγους ισχύος μέ περισσότερο πιθανή τήν δεύτερη μολονότι και οί 
διάδοχοι τών καθαιρουμένων έχουν το δικαίωμα να ανατρέψουν πράξεις 
τών προκατόχων τους* πρέπει ωστόσο να έχουμε κατά νου δτι μία άπο τις 
αιτίες καθαιρέσεως τών μητροπολιτών ή οποία μπορεί να είναι πραγμα
τική ή να εφευρίσκεται εκ τών υστέρων είναι και οί άδικοι αφορισμοί' κατά 
συνέπεια δέν είναι δυνατόν να ισχύουν τέτοιες ποινές οί όποιες ως παράνο
μες στοιχειοθετούν αιτία καθαιρέσεως αυτών πού τις είχαν επιβάλει. 

Ή Εκκλησία, θεσμός του κρατικού συστήματος, εΐναι ευνόητο δτι συμ
μετέχει ενεργητικά στην εΰρυθμη λειτουργία του συστήματος αύτου' και 
βεβαίως στή διαπλοκή αυτή δέν αποκλείεται κάποτε να λειτουργούν άπο-

ραμυθίας και Φιλιατών, υπεβλήθη τη Μ. 'Εκκλησία δέησις άναφέρουσα δτι έν χρόνοις 
παλαιοτάτοις, ένεκα λόγων διαφόρων, οί ορθόδοξοι κάτοικοι τοϋ χωρίου τούτου ύπέ-
πεσον έπιτιμίοις και άραϊς αρχιερέων και Ιερέων και δτι, κατά παράδοσιν, κακοδαι
μονία υλική και ηθική μαστίζει άπο πολλοϋ τον τόπον τούτον, ού ένεκα ζητουσι τήν 
έκδοσιν πατριαρχικού και συνοδικού γράμματος αφέσεως. Ή ίερα Σύνοδος ενέκρινε 
τήν αϊτησιν». 

1. Τον Αύγουστο λ.χ. του 1580 επανέρχεται στον οικουμενικό θρόνο ό 'Ιερε
μίας Β' καΐ συγχρόνως αποπέμπεται ό Μητροφάνης Γ ' · στην σχετική πράξη διαβά
ζουμε μεταξύ τών άλλων: «άποφαινόμεθα και τοϋτο ίνα οί λαληθέντες αφορισμοί έν τ φ 
μεταξύ, κατά χάριν καί προσταγήν εκείνου του γέροντος, κατ' αλλήλων καί κατά πάν
των, ύπάρχωσι λελυμένοι τη θεία χάριτι. ΝαΙ γένοιτο Χριστέ βασιλεϋ!» (ΣΑΘΑΣ, 
'Ιερεμίας Β', 148-152 καί ΓΕΡΜΑΝΟΣ, Συμβολή 1, 56-59). 
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φασιστικά ορισμένοι παράγοντες έξωεκκλησιαστικοί ιδιαίτερα δμως κρί
σιμοι καΐ ενεργητικοί, οι όποιοι μπορούν να απαιτήσουν ακόμα καί την 
λύση έπιτιμίων. Τέτοιες περιπτώσεις υπάρχουν καί μάλιστα εΐναι συχνό
τερες στα νεότερα χρόνια δταν ό πολιτικός παράγων έχει λάβει τις διαστά
σεις πού του αρμόζουν και μπορεί να παρέμβει αποτελεσματικά. Μια πα
ρέμβαση του γίνεται καί προς αυτήν τήν κατεύθυνση. Σαφές παράδειγμα 
της παρέμβασης αύτης εϊναι ή περίπτωση της λύσης του αφορισμού πού 
είχε επιβληθεί στον διάκονο Προκόπιο Καρτζιώτη τον Σεπτέμβριο του 
1819 άπό τον πατριάρχη Γρηγόριο Ε'. Ό Καρτζιώτης παντρεύτηκε μετά 
τήν χειροτονία του προκειμένου να εκπληρωθεί ό δρος της διαθήκης του 
θείου του Δημητρίου πού πέθανε στην Τεργέστη καί του άφησε μεγάλη 
περιουσία. Ή πολιτική πίεση πού ασκείται είναι του Ρήγα Παλαμίδη, 
γυναικάδελφου του Προκοπίου, καί αίρεται έπιτίμιο αφορισμού1 καί βέ
βαια άπό τον πατριάρχη πού το είχε επιβάλει. Το άφέσιμο δίδεται τον Δε
κέμβριο του 1820 καί ό θόρυβος πού ξέσπασε εϊταν τεράστιος· ωστόσο το 
γεγονός πού παραμένει είναι δτι ή 'Εκκλησία υπό τήν πίεση της πολι
τικής εξουσίας καί του οικονομικού παράγοντα απέσυρε τον αφορισμό2. 

Τέλος υπάρχει καί μια κατηγορία άρσεως αφορισμού κάπως ιδιότυπη: 
πρόκειται για τις περιπτώσεις λύσεως έπιτιμίων πού περιλαμβάνονται 
στους δρους της διαθήκης καί προφανώς αποσκοπούν στην ελάφρυνση της 
ψυχής των διαθετών. Βεβαίως οι διαθέτες δταν εκτελούνται οι διαθήκες 

1. Βλ. τΙς λεπτομέρειες στο επόμενο κεφάλαιο δπου τα είδη τοϋ αφορισμού. 
2. Για τήν υπόθεση αυτή βλ. ΓΕΔΕΩΝ, Διατάξεις 2, 155-159, 171-173· ό 

Γεδεών καταφέρεται μέ δριμύτητα εναντίον τοϋ Γρηγορίου Ε ' για τήν άρση τοϋ έπι-
τιμίου· ΚΟΤΤΙΒΑΣ, Καρντσιώτης- ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Σμύρνη, 384-460, δπου καί 
ή βιβλιογραφία για το θέμα. Σέ μια άλλη λύση έπιτιμίου χάριν οικονομικής σκοπιμό
τητας αίρεται ή ποινή των χριστιανών περιοχής της Ευβοίας προκειμένου να συντρέ
χουν τήν μονή Γαλατάκη. Το σκεπτικό τοϋ γράμματος πού χρονολογείται μεταξύ 
1761-1763 αναφέρε; χαρακτηριστικά: «επειδή έγνωμεν καί έβεβαιώθημεν, δτι μερι
κοί έκ τών αυτόθι χριστιανών, τών διδόντων αυτοπροαιρέτως έλεημοσύνην καί βοή-
θειαν υπέρ ψυχικής αυτών σωτηρίας προς το αυτόθι ιερόν σταυροπηγιακον μοναστή-
ριον τοϋ έν άγίοις πατρός ημών Νικολάου τοϋ κατά το Γαλατάκη, έφθασαν, ούκ οϊδα-
μεν δπως, ύποπεσεΐν τούτου ένεκα... εκκλησιαστικούς έπιτιμίοις, δι' ών ού μόνον 
άπεδόθη ή τοιαύτη βλάβη προς τους ρηθέντας χριστιανούς, άλλ' έτι εμποδίζεται πα-
ραλόγως ή είς το ρηθέν μοναστήριον γενηθησομένη βοήθεια* τούτου χάριν ή μετριότης 
ημών... δεΐν έγνω έπιβραβεΰσαι τοις είρημένοις χριστιανοίς τήν έκκλησιαστικήν συγ-
χώρησιν καί τοϋ επιβεβλημένου αύτοΐς δεσμοϋ διαλΰσαι, ως άναιτίως ύποπεσοΰσιν 
αύτφ, άτε μηδέν άνόσιον καί κατεγνωσμένον έργον διαπραξαμένων» (ΑΝΑΣΤΑΣΟ
ΠΟΥΛΟΣ, Ευβοϊκές μονές, 50-51). 
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τους είναι ήδη νεκροί* οι χριστιανοί Ομως οι όποιοι συγχωρούνται μέ τον 
έμμεσο αυτόν τρόπο μπορεί να είναι και ζωντανοί άλλα και νεκροί. "Ισως, 
και εδώ, πέραν άπό την επιθυμία τών διαθετών να έλαφρώσουν την ψυχή 
τους ενόψει του θανάτου και της επικείμενης κρίσεως, πρυτανεύει παράλ
ληλα και ή λογική του εκκλησιαστικού κανόνα σύμφωνα μέ τον όποιο οι 
άφορισθέντες πρέπει να λύονται άπό εκείνους πού τους είχαν αφορίσει* ε
ξάλλου, αν οί άφορισθέντες είχαν ήδη αποθάνει και καθώς τώρα επίκειται 
και ό θάνατος του άφορίσαντος υπάρχει κίνδυνος ό αφορισθείς να παρα
μείνει εσαεί αφορισμένος αν δεν προνοήσουν οι συγγενείς του για τό αντί
θετο* πράγμα οχι και τόσο εξασφαλισμένο επειδή οι συγγενείς έπρεπε να 
επανορθώσουν τα αδικήματα του άφορισθέντος. 

Διαβάζουμε έτσι στην διαθήκη του αρχιεπισκόπου Άχρίδας Πορφυ-
ρίου (30 Σεπτεμβρίου 1643): «όποιους χριστιανούς έκαταράσθηκα, άφώ-
ρεσα και αναθεμάτισα, τους δίδω τώρα τήν συγχώρησιν και εύλογίαν και 
τους έχω συγχωρεμένους και ευλογημένους παρά πατρός, υίοΰ και αγίου 
πνεύματος* τό ομοίως γυρεύω και έγώ ό ταπεινός άπ' αυτούς και άπό πά
σα όρθόδοξον χριστιανόν»1. Τα ΐδια περίπου πρεσβεύει μέ τήν διαθήκη 
του (1 Μαρτίου 1685) ό ιερομόναχος Θεοφύλακτος Τζανφουρνάρης: «επει
δή άφώρισα τόν κ. Άναστάσιον Κατσαιτην και κ. Θεόδωρον Φόρτο, τους 
συγχωρώ αν καταβάλουν δσα μου οφείλουν και άπό τα όποια εκπίπτω δου
κάτα δέκα»2. Συγγενής νοοτροπία, διαφορετική δμως αντιμετώπιση του 
ζητήματος* ό αρχιεπίσκοπος συγχωρεί άνευ Ορων και αόριστα* ό ιερομό
ναχος αν και διαπραγματεύεται τα της ψυχής του συγχρόνως λειτουργεί 
και ώς έμπορος* ανήκει άλλωστε στό κλίμα τών Ελλήνων της Βενετίας 
ενώ ό αντίδικος του έχει Ονομα και ιδιότητα... 

Είναι βεβαίως λογικό δτι κατά τήν άρση του έπιτιμίου ζωντανών α
φορισμένων ανακύπτουν διάφορα προβλήματα πού προέρχονται άπό τήν 
εκάστοτε ατομική περίπτωση άλλα και άπό τό γενικότερο πλαίσιο, και τα 
όποια συνεπώς χρήζουν ιδιαίτερης αντιμετώπισης. Ή γένεση παρομοίων 
προβλημάτων δημιουργήθηκε αρκετά ενωρίς στους κόλπους της Εκκλη
σίας και αντίστοιχες υπήρξαν οι έξαγορεύσεις τών εκκλησιαστικών παρα
γόντων προκειμένου να δοθούν ικανοποιητικές λύσεις. Κιόλας στους κα
νόνες τών Αγίων 'Αποστόλων προβλέπεται ή περίπτωση αφορισμένου πού 

1. ΒΑΡΝΑΛΙΔΗΣ, Πορφνριος, 155. 
» 2. ΜΕΡΤΖΙΟΣ, Μικρός Έλληνομί'ήμων, 185: το χ[ύριος] σέ έγγραφα τοϋ 

17ου οφείλεται στή μεταφραστική επιτήδευση του Κ. Μέρτζιου. 
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πεθαίνει ό άφορίσας αυτόν εκκλησιαστικός προϊστάμενος* μαζί συμβαδί
ζει και ή ερμηνεία των μεγάλων ερμηνευτών τοΰ 12ου/13ου αι.1. 

γ) Λύση νεκρών αφορισμένων 

Για την λύση των νεκρών αφορισμένων τα πράγματα δπως αναδεικνύον
ται άπο τις καταθέσεις τών πηγών παρουσιάζουν μεγαλύτερη συνοχή και 
έτσι διευκολύνεται ή κατανόηση τους* αυτά άπο την πλευρά του ερευνητή 
πού θέλει να μελετήσει τα φαινόμενα, δσα μας απασχολούν εδώ. 'Αρχικά 
πρέπει να επισημανθεί Οτι πολλές λύσεις αφορισμών αναφέρονται και για 
νεκρούς άλλα και ζωντανούς αφορισμένους* δηλαδή τα έπιτίμια εϊχαν επι
βληθεί εναντίον χριστιανών μερικοί άπο τους οποίους δταν αίρεται το έπι-
τίμιο δέν βρίσκονται πλέον έν ζωη. 

Τέτοιες περιπτώσεις λ.χ. αποτελούν δύο πατριαρχικές πράξεις τών 
ετών 1798 και 1844* μέ τήν πρώτη ό πατριάρχης Σαμουήλ Χαντζερής 
αίρει τα έπιτίμια τών χριστιανών οι όποιοι δέν υπάκουσαν σέ πατριαρχική 
εντολή και προίκισαν τις θυγατέρες τους μέ υπέρογκες προίκες. Τώρα ό 
Χαντζερής τους συγχωρεί: «ου μήν άλλα και Οσοι και όποιοι τών χριστια-

1. ΡΑΛΛΗΣ - ΠΟΤΛΗΣ, Σύνταγμα 2, 42-43. Για τήν περίπτωση αυτή προ
βλέπεται δτι αρμόδιος να λύσει το έπιτίμιο είναι δ διάδοχος του αποθανόντος επισκό
που ή ό πατριάρχης. Το πράγμα περιγράφεται πολύ γλαφυρά στον βίο τοϋ οσίου Μα
ξίμου τοϋ Καυσοκαλυβίτη, δπου υπάρχει το έξης περιστατικό: «"Αλλην φοράν ένας 
κοσμικός έπηγε προς τον δσιον, καΐ έλεγε μετά κλαυθμοΰ* βοήθησόν μοι "Αγιε του 
Θεοϋ, δτι ένας Ιερεύς μέ άφώρισε, καΐ απέθανε, και τώρα δέν ήξεύρω τί νά κάμω ό 
άθλιος; ό δέ "Αγιος, σπλαγχνισθείς αυτόν, τοΰ είπεν ΰπαγε είς τον μητροπολίτην Βερ-
ροίας, όπου ώριζεν, ώς άρχιερεύς, και τον αποθανόντα Ιερέα, δια να σέ συγχώρηση 
κατά τους νόμους· το όποιον καΐ έγινε καί έλαβεν άπο αυτόν συγχώρησιν. ΚαΙ τήν 
αυτήν ώραν είπε καί είς ένα μοναχόν, όπου ήτον έκει είς τον "Αγιον ΰπαγε καί σύ 
προς τον παπα 'Ιωάννη, δια νά σέ συγχώρηση, προ τοϋ νά άποθάνη, δτι σέ έχει άφω-
ρισμένον άπο τον καιρόν δποΰ τον ύβρισες καί τοΰ έδωκες τον μπατζον καί θαυμάσας 
è μοναχός, πώς τοΰ εϊπε το πταίσιμόν του, όπου δέν το ήξευρεν, έπηγε μαζύ μέ τον 
κοσμικον είς τήν Βέρροιαν, καί έλαβε τήν συγχώρησιν» (ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ, Έκλόγιον, 
315 δπου δ «Βίος καί Ααμπροί αγώνες καί θαύματα τοΰ δσίου καί θεοφόρου πατρός 
ημών Μαξίμου τοΰ Καυσοκαλυβίτου τοΰ έν άγίω βρει τοΰ "Αθωνος άσκήσαντος. Κα
τά τον ΙΔ' αίώνα συγγραφείς παρά Θεοφάνους Περιθεωρίου καί προηγουμένου της 
'Ιεράς μονής τοΰ Βατοπεδίου»). Μια άλλη είδική περίπτωση περιγράφεται άπο γνω
μάτευση τοΰ πατριάρχη Μιχαήλ Αύτωρειανοΰ, μεταξύ 1208-1214 καί προβλέπει τήν 
λύση άφορισμοΰ «en faveur d'un fidel tué par les barbares avant qu'il pu êtres 
absons» (LAURENT, Regestes, fase. IV, 19: άπο κώδικα Διονυσίου 219: δ τίτλος 
τοΰ έγγραφου είναι: «... λύσις αφορισμού προσγεγονότος έπί τινι καί τελευτήσαντι»). 
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νών, μικροί ή μεγάλοι, άνδρες ή γυναίκες, όποιαστινοσουν τάξεως και 
βαθμού ύπέπεσον, οπωσδήποτε τοις εν εκείνη τη βίβλω έκκλησιαστικοΐς 
δεσμοΐς και έπιτιμίοις... πάντες ζώντες τε και τεθνεώτες ύπάρχωσι πάν-
τη συγκεχωρημένοι και ευλογημένοι παρά Θεού... λελυμένοι τε και ελεύ
θεροι τών τυπωθέντων εκείνων και εκδοθέντων άρών, και τών εκκλησια
στικών δεσμών καΐ έπιτιμίων»1. Τα ίδια ακριβώς αναφέρονται και στο 
γράμμα του Γερμανού Δ ' (1844) για το ΐδιο θέμα2. 

Αύτη είναι ή πρώτη περίπτωση* δηλαδή ή άρση της ποινής είναι γενι
κή περιλαμβάνοντας δλα τα πρόσωπα πού είχαν εμπλακεί σέ κάποια πα
ράνομη πράξη και άπο τα όποια άλλα μπορεί να ζουν, άλλα να έχουν πεθά
νει. Κάτι παρόμοιο είδαμε και στην περίπτωση τών πατριαρχών και μη
τροπολιτών πού καθαιρούνται. Ωστόσο και για τήν περίπτωση της λύ
σης αφορισμού νεκρών υπάρχει —δπως άλλωστε και για άλλες πτυχές της 
αφοριστικής διαδικασίας— «αταξία». Οι πράξεις πού απαιτούνται για 
τήν λύση του αφορισμού δεν εντάσσονται σέ μια σταθερή και απαραβίαστη 
τυπολογία. Υπάρχει ρευστότητα και χαλαρή σύνδεση τών ενεργειών πού 
απαιτούνται κάθε φορά' βέβαια κοινή συνισταμένη δλων αυτών τών ενερ
γειών είναι ή συγχωρητική ευχή πού τονίζει το στοιχείο της μετάνοιας, 
της συγχώρησης και άφεσης τών αμαρτιών άλλα το πλαίσιο δέν είναι 
αρραγές. *Ας δούμε λοιπόν που στηρίζονται οι διαπιστώσεις αυτές. 

"Εχουμε λ.χ. τήν περίπτωση (1751) του ιερομόναχου στην μονή Λειμώ-
νος της επαρχίας Μηθύμνης Δανιήλ3. Στο γράμμα του πατριάρχη Παϊ-
σίου Β ' με το όποιο συγχωρείται υπάρχει ολόκληρο το τυπικό της άρσης 
του αφορισμού, δηλαδή αυτούσια ή συγχωρητική ευχή πού είναι στοιχείο 
της νεκρώσιμης ακολουθίας — ακόμα και σήμερα: «εχομεν συγκεχωρημέ-

1. ΓΕΔΕΩΝ, Διατάξεις 1, 309. 
2. ΓΕΔΕΩΝ, δ.π., 335-338, δπου μεταξύ τών άλλων περιλαμβάνονται καΐ 

τα εξής σημαντικά για τήν θεωρία τής αφέσεως τών αμαρτημάτων: «Τής καθ' 
ήμας ταύτης εκκλησιαστικής περιωπής και πνευματικής εξουσίας ε*ργον άείποτε καΐ 
τέλος πρόκειται το προνοεϊν κηδεμονικώς υπέρ τής ψυχικής καΐ σωματικής ωφελείας 
τών πνευματικών αυτής τέκνων... ότέ μέν συμβουλεύουσα και παραινούσα εύχαΐς καΐ 
εύλογίαις, ότέ δέ απειλούσα άραϊς και έπιτιμίοις... έαν δέ μήτε το κοινοβλαβές εκείνο 
έ*θος έκκόψαι δυνηθή, και οί χριστιανοί προς το μηδέν τε ώφεληθήναι διά τινας περι
στάσεις έκ τών εκκλησιαστικών συμβουλών και απειλών, προσέτι και ψυχική άλλη 
περιπίπτωσι βλάβη, δεσμοϊς έκκλησιαστικοϊς και άραϊς ένοχοι γιγνόμενοι, τότε εύ-
φυώς και εύνοϊκώς τών δύο κακών το ε*λαττον έλομένη, άπαλλάττει τούτους τών έπι
τιμίων και άρών, και ελευθέρους άποκαθίστησιν, οίκονομίαις χρωμένη ταϊς μή κεκω-
λυμέναις παρά τών θείων καΐ ιερών κανόνων». 

3. Βλ. εδώ και τή σημ. τής σελ. 156. 
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νον και τον κεκοιμημένον δοΰλον του Θεού Δανιήλ ίερομόναχον εις δσα καί 
αυτός ως άνθρωπος ων, και τον πολυαμάρτητον τούτον κόσμον οίκων κατά 
διαφόρους καιρούς, καί τρόπους καί τόπους περιεπάτη, καί εις Θεον ήμαρ-
τε, καί έπλημμέλησε λόγω, ή έργω, κατά νουν τε καί διάνοιαν έν γνώσει ή 
εν αγνοία, εκουσίως, ή ακουσίως, καί έν πάσαις αύτου ταϊς αισθήσεσιν 
έν δλω τω της ζωής αύτου διαστήματι, καί εϊτε υπό κατάραν ιερέων, ή 
αρχιερέων, ή πατρός, ή μητρός αύτου έγένετο, ή τω ίδίω άναθέματι ύπέ-
πεσεν ή δρκον ώμωσε, κάκεϊνον παρέβη, ή άδικίαν κατά τίνος είργάσατο, 
καί καθήρπασε τα αλλότρια, ή τοις του φθόνου βέλεσι κατατρωθείς τοις 
πλησίον κακώς άπεχρήσατο, ή τινά τών ιερωμένων παρεπίκρανε, καί έ-
σκανδάλισε, ή δεσμον... άλυτον αφορισμού, καί έπιτίμια εκκλησιαστικά 
έδέξατο δι' ήντιναουν αίτίαν, καί τής διορθώσεως αύτου ούκ έφρόντισε, ή 
έξολισθήσας του δέοντος λόγους αισχρούς, καί υβριστικούς έφθέγξατο 
κατά τίνος, καί καθήψατο αύτου οίωδήτινι τρόπω, ή ύπο αίσχρας τίνος 
επιθυμίας, καί φιληδονίας ήττήθη, ή άλλοις τισίν έμπαθέσιν άμαρτήμασι, 
καί παραπτώμασι περιπέπτωκεν, ή έν καιρώ πειρασμού ήττων έφάνη, καί 
όλιγώρως διετέθη, ή οκνηρία ποτέ, καί άκηδία καταχαυνωθείς έν τω ώρι-
σμένω καιρώ της οφειλομένης ακολουθίας ούκ έξηγέρθη, ή της ιερατικής 
ακριβείας κατά συναρπαγήν παρετράπη, ή πάθει υπερηφάνειας άλούς υπέρ 
δ δει έφρόνησεν, ή έψεύσθη ποτέ, καί το χείλη ιερέων μή ψεύδεσθαι έπε-
λάθετο, ή απεναντίας όδεύσας τών του Θεού εντολών, καί τών ιερών νόμων 
τά θεια προστάγματα ήθέτησε, καί άπο τών του Θεοΰ κριμάτων έξέκλι-
νεν, ως τήν άσθένειαν της ανθρωπινής έκδεδομένης φύσεως, καί μεταμελη-
θείς έξωμολογήσατο πάντα πνευματικοΐς πατράσι, καί τον παρ' αυτών 
κανόνα έκ καρδίας έδέξατο, ραθυμία δε καί άμελεία χρησάμενος ούκ έ*τυχε 
συγχωρήσεως, έκ τούτων ούν πάντων τής ένοχης τε, καί του δεσμού λύο-
μεν αυτόν, καί ελεύθερον έ'χομεν, καί συγκεχωρημένον έν τη τοϋ παναγίου 
πνεύματος δωρεςί. Εί δέ τίνα δια λήθην, ή άλλην τινά άνθρωπίνην άσθένειαν 
άνεξομολόγητα εϊασε, κάκεΐνα πάντα συγχωρήσειεν αύτώ ό ελεήμων, καί 
φιλάγαθος Κύριος δι' ιδίαν φιλανθρωπίαν, καί άκραν αγαθότητα. Ναι δέ
σποτα πολυέλεε Κύριε Ίησου Χριστέ ό Θεός ημών νικησάτω σου το άμε-
τρον έ'λεος, καί ή φιλανθρωπία ή άνείκαστος, καί μή παρίδης το σον πλά
σμα καταπωθήναι τη άπωλεία, άλλ' έπάκουσον ημών τών αμαρτωλών 
ικετών σου δεομένων υπέρ του δούλου σου Δανιήλ ιερομόναχου, καί έλέη-
σον αυτόν ό πλούσιος έν έλέει Θεός, καί μή συναπολέσης αυτόν ταϊς άνο-
μίαις αύτου, άλλα συγχώρησον αύτώ πάντα τα κακώς, καί άγνωμόνως 
παρ' αύτου πεπραγμένα παριδών συμπαθώς, καί φιλανθρώπως πάντα κα
τά τήν σήν άφατον μακροθυμίαν, καί τον έπικείμενον αύτώ δεσμόν άφά-
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τοις σου οίκτιρμοίς ως ιστον αράχνης διαλυσον, καί τον μέν σώμα αύτοΰ 
εις τα εξ ών συνετέθη διαλυθήναι εύδόκησον, την δέ ψυχήν αύτοΰ εν χώρα 
ζώντων, εν σκηναΐς δικαίων κατάταξον, καί έν κόλποις 'Αβραάμ άνάπαυ-
σον, καί μετά δικαίων συναρίθμησον, δτι συ εΐ μόνος άναμάρτητος»1. 

Στην περίπτωση τοΰ νεκροΰ ιερομόναχου ή ευχή άρσεως τοΰ άφορι-
σμοΰ πού δηλώνεται μέ τις λέξεις «καί τον έπικείμενον αύτω δεσμον άφά-
τοις σου οίκτιρμοΐς ως ιστον αράχνης διαλυσον» προσλαμβάνει τήν μορφή 
γενικής ευχής αφέσεως δλων τών αμαρτιών τοΰ τεθνεώτος. Αυτά αναφέ
ρονται στην συγχωρητική ευχή τοΰ νεκροΰ ιερομόναχου. Σέ ανάλογη ευχή 
πού συντάσσεται καί πάλι έν εϊδει πατριαρχικοΰ γράμματος καί μέ τήν 
οποία λύεται ό αφορισμός τοΰ Κωνσταντίνου Μπραγκοβεάνου (Αύγου
στος 1698) άπο τον πατριάρχη Καλλίνικο Β' μέ τήν σύμπραξη καί τοΰ πα
τριάρχη 'Ιεροσολύμων Δοσιθέου τα πράγματα εϊναι λίγο πιο σύνθετα. Ή 
ευχή της λύσης τοΰ έπιτιμίου είναι μακροσκελέστατη- μοιάζει σέ πολλά 
σημεία μέ τήν ευχή πού πριν άπο λίγο παραθέσαμε ενώ τα λόγια πού ανα
φέρονται ευθέως στο έπιτίμιο εϊναι: «διό, πανάγαθε δέσποτα καί φιλάν
θρωπε Κύριε, έπίβλεψον καί νΰν ως εΰσπλαγχνος καί έπικάμφθητι, παν-
τοκράτορ, ήμΐν τοις αυχένα κάμπτουσι δούλοις σου καί θερμώς δεομένοις 
υπέρ τοΰ κεκοιμημένου αύτοΰ δούλου σου Κωνσταντίνου, καί έλέησον αυ
τόν ό πλούσιος έν έλέει καί λΰσον αυτόν τοΰ σωματικού καί ψυχικοΰ δε-
σμοΰ καί της τιμωρίας τοΰ πικροΰ άφορισμοΰ καί της εκκλησιαστικής 
ποινής»2. Κατά συνέπεια πρέπει να τονίσουμε καί πάλι δτι ή λύση τοΰ 
νεκροΰ αφορισμένου πραγματοποιείται πάντοτε μέ τήν ανάγνωση της 
συγχωρητικής ευχής* έτσι και το πατριαρχικό γράμμα πού μνημονεύσαμε 
παραπάνω δέν είναι τίποτε άλλο παρά μια παρόμοια ευχή. Βέβαια, για να 

1. ΠΑΥΛΟΠΟΤΛΟΣ, Μονή Λειμώνος 7, 2-3. Σέ άλλη δμως παρόμοια περί
πτωση, δταν λύεται αφορισμός τών μοναχών της μονής Δομποΰς τον 'Απρίλιο τοϋ 
1704 άπο τον πατριάρχη Γαβριήλ Γ ' , ή λύση παίρνει τήν μορφή κανονικού πατριαρ
χικού γράμματος, στο όποιο περιέχεται καί συντομότερη συγχωρητική ευχή : «έτεροι 
δέ ύπ' αίδοϋς το πρότερον, καί αισχύνης τον δρον διατηρήσαι έπαγγειλάμενοι, ύστερον 
τούτον έξ ασθενείας παραβάντες, ευρέθησαν οι ελεεινοί μετά θάνατον άλύτοις δεσμοϊς 
τών έπιτιμίων κατεχόμενοι μέχρι της σήμερον... 'Αλλ' έπεί κατά χρέος καί περί τών 
προκοιμηθέντων... πατέρων, καί έν δεσμφ άλύτω ευρεθέντων δια τήν παράβασιν, 
όφείλομεν, διακαεστέρα τη προθυμία μνείαν ποιήσαι... ε*χομεν αυτούς συγκεχωρημέ-
νους καί λελυμένους άπο παντός μολυσμοΰ σαρκός καί πνεύματος ών έν ζώσιν, έξή-
μαρτον ως άνθρωποι... ναι δέσποτα πολυέλεε» (ΡΩΜΑΙΟΣ, Αομποϋ, 140-146). 

2. HURMUZAKI, Documente, 389-392 (εκδίδεται άπό τόν ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟ-
Κ Ε Ρ Α Μ Ε Α ) · βλ. καί τήν συγχωρητική ευχή τοϋ πατριάρχη Σαμουήλ Χαντζερή ('Ια
νουάριος 1765) δπως εκδίδεται άπό τόν Δ Ε Λ Ι Α Λ Η , Κοζάνη, 8-9. 
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φτάσουμε στην ευχή πρέπει να προηγηθεί ένα αίτημα προς το πατριαρ
χείο καί να ακολουθήσει αποδοχή του. 

'Εξάλλου υπάρχουν καί διάφορα άλλα στοιχεία πού συγκροτούν το 
σχήμα μιας έστω καί ελαστικής τυπολογίας λύσεως αφορισμού* τούτο 
επειδή υπάρχει ποικιλία ατομικών περιπτώσεων πού σχετίζονται μέ τήν 
ιδιότητα των νεκρών αφορισμένων καί μέ τις ποικίλες εκδοχές της αμαρ
τίας. Δηλαδή μπορεί να υπάρχει συγκεκριμένος επώνυμος αφορισμός, 
οπότε τα πράγματα κατά τήν διαδικασία άρσης του έπιτιμίου είναι άπλα. 
"Ομως ή 'Εκκλησία φροντίζει στις συγχωρητικές ευχές πού αναπέμπει να 
περιλαμβάνει καί πιθανούς αφορισμούς, δηλαδή να συγχωρεί αμαρτήματα 
πού υποθετικά είταν δυνατόν να επισύρουν το έπιτίμιο, ή προβλέπει τήν 
άρση έπιτιμίων τα όποια ενδεχομένως τον καιρό πού επιβλήθηκαν δέν εί
χαν γίνει γνωστά. Γι ' αυτό άλλωστε καί ή ποικιλία ευχών πού συναντού
με. "Ετσι στην ευχή της νεκρώσιμης ακολουθίας μονάχου (έξοδιαστικον) 
υπάρχει περίπου ή ϊδια εκδοχή: «Ναί, Κύριε ό Θεός ημών, νικησάτω σου 
το άμετρον έλεος καί ή φιλανθρωπία σου ή άνείκαστος, καί ει τε ύπο κα-
τάραν πατρός, ή μητρός, ή τω ίδίω άναθέματι ύπέπεσεν ό δουλός σου ού
τος, ή τίνα τών ιερωμένων παρεπίκρανε καί δεσμον άλυτον παρ' αύτου 
έδέξατο, ή υπό άρχιερέως βαρυτάτω άφορισμώ περιέπεσεν, ή άμελεία καί 
ραθυμία χρησάμενος»1. 'Ακόμα υπάρχουν καί οι ευχές για τους άλιωτους 
νεκρούς για τους οποίους σέ λίγο ό λόγος. 

Ή μετά θάνατον άρση της ποινής είναι πάντοτε δυνατή καί συντελείται 
συχνά είτε αμέσως είτε εμμέσως· συντελείται δμως δταν ακολουθείται ή 
κανονική ροή τών πραγμάτων δταν αμάρτημα καί έπιτίμιο είναι πράγμα
τα γνωστά καί υπάρχει ή βούληση να αποκατασταθούν οι κανονικότητες. 
Ωστόσο οι άνθρωποι της εποχής αυτής αντιμετωπίζουν καί μια άλλη μορ
φή αφορισμού, τήν μορφή του αφορισμού «εξ άποκαλύψεως». Πρόκειται 
για τήν περίπτωση τών άδιαλύτων σωμάτων τών νεκρών πού σύμφωνα 
μέ τήν χριστιανική διδασκαλία είχαν αφορισθεί καί εξαιτίας αύτου δέν 
αποδόθηκαν στην γη . 

"Οπως θα δοΰμε καί σέ άλλο κεφάλαιο της μελέτης αυτής2 το πράγ
μα απασχολεί ευρύτατα χριστιανούς θεολόγους είτε στα νομοκανονικά 
κείμενα είτε στις μελέτες περί αφορισμού. Διαβάζουμε λ.χ. στον νομο-
κάνονα του Μαλαξοΰ τους τίτλους τών αντίστοιχων κεφαλαίων: «Περί 

1. DMITRIEVSKIJ, Opisanie 2, 532-534. 
2. Βλ. κεφάλαιο βγδοο. 
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αφορισμένων, τους όποιους αφορίζουν οι αρχιερείς και μετά θάνατον ευ
ρίσκονται λελυμενα τα σώματα αυτών»1· «περί άποθαμενου, όπου να 
ευρέθη άκέραιον το σώμα αύτου, μή έχον τρίχας τελείως»' «δτι ού μόνον 
δσα λύσουν οι αρχιερείς είναι λελυμενα, άλλα και δσα λύσουν οί άδικηθέν-
τες». 

Ό άδιάλυτος αφορισμένος μπορεί να συγχωρηθεί άρκεΐ ή Εκκλησία, τη 
μεσολαβήσει τών συγγενών του, να προβεί στις δέουσες ενέργειες. Στην 
άλλη περίπτωση, του πτώματος δηλαδή πού βρίσκεται χωρίς τρίχες απαι
τείται έκταφή του λειψάνου καί μεταφορά σε άλλο τάφο* «καί μετά το πε-
ράσαι καιρός ικανός, ει μέν καί εύρεθη το άκέραιον εκείνο σώμα λελυμμέ-
νον, ήδη καλόν εί δέ καί εύρεθη άλυτον, γινώσκετε δτι εναι ύπ' άφορισμον 
καί δέεται συγχωρήσεως, ίνα λυτρωθη εκ του δεσμού»2. 

Στην τρίτη τέλος περίπτωση ό Μαλαξος καλείται να αντιμετωπίσει 
ένα πρόβλημα καθημερινής πρακτικής πού είναι ή κλοπή καί ή αδικία εν 
γένει. *Αν κάποιος λ.χ. διαπράξει μία κλοπή, εκφωνηθεί εναντίον του ά-
νωνύμως αφορισμός καί αυτός δέν επανορθώσει, τότε βεβαίως ισχύει το 
έπιτίμιο καί θεωρείται αφορισμένος. "Οταν αργότερα πεθάνει, το σώμα 
του θα παραμείνει άλιωτο, πράγμα πού δηλώνει άλλωστε καί τήν ενοχή 
του* «καί τί γίνεται εις τοΰτο, να συγχωρηθή; δταν ούν πληρωθώσιν τα 
κλεψιμία, όπου έλαβε, λαμβάνουν αυτά οί άδικηθέντες καί ούτως συγχω
ρείται αυτός, ό αφορισθείς. *Η καί άλλως να είξεύρετε καί περί τούτου: 
δτι χωρίς νά κλέψη τινάς πράγματα καί άδίκησεν άλλον άνθρωπον καί 
λάβη εξ εκείνου ή χρυσίον ή άργύριον, ή άλλα τινά καί δέν έπιστρέψη καί 
δόση προς εκείνον όπου τον άδίκησεν, μετά θάνατον δέν συγχωρείται, έως 
ούν νά δοθή ή αδικία όπου έλαβεν. Τότε, ωσάν δοθή, λαμβάνει συγχώρη-
σιν καί ούτως διαλύεται το σώμα καί ή ψυχή έλευθεροΰται άπο τήν αίώ-
νιον κόλασιν... καί μή πλανηθή ό άνθρωπος, ή νά κλέψη ή νά άδικήση καί 
λάβη συγχωρητικόν νά συγχωρηθή, δτι μακρά απέχει άπό τής συγχωρή-

1. Ή περίπτωση αύτη θέλει να καλύψει το εύλογο αυτό ερώτημα πού σαφέ
στατα ανταποκρίνεται στην καθημερινή φυσική πρακτική· ή απάντηση λοιπόν προκει
μένου να διαλυθούν οί εύλογες αμφιβολίες είναι καταλυτική : «αυτός πλέον ελπίδα σω
τηρίας δέν Ιχει, δια το παραβήναι τους θείους νόμους* καί δια να μή δέν έπιστραφη να 
Ιλθη είς μετάνοιαν, να λάβη συγχώρησιν ύπο του άρχιερέως, όπου τον άφώρισεν, δια 
τοϋτο ευρέθη λελυμμένος» (ΜΑΛΑΞΟΣ, Νομοκάνων, 113-115, 402-403). Δηλαδή ή 
τιμωρία είναι πλέον αμετάκλητη καθώς δέν υπάρχει το άδιάλυτο σώμα, αδιάψευστο 
τεκμήριο προϋπάρξαντος αφορισμού, το όποιο Ομως παρέχει τήν δυνατότητα να ακο
λουθήσει ή άρση του αφορισμού. 

2. ΜΑΛΑΞΟΣ, Νομοκάνων, 113-115" βλ. καί σημ. 2 της επόμενης, σελίδας. 
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σεως, εως οΰ να έξομολογηθή και να δόση εκείνο όπου έκλεψεν ή άδίκη-
σεν, τότε συγχωρείται. "Αλλα μέν αμαρτήματα συγχωρούν τα συγχωρη-
τικά γράμματα' τήν δέ κλεψίαν και τήν άδικίαν, εάν μή δόση αυτήν, ή 
ζώντος ή αποθανόντος εκείνου όπου τήν έλαβε, δέν συγχωρείται εις τους 
αιώνας. Πολλοί έκλεψαν καί πολλοί αδίκησαν και ελαβον συγχωρητικόν, 
ώστε να συγχωρηθώσιν μετά τον θάνατον, περί της κλεψίας, ή της αδικίας, 
άλλ' ούχ έπέτυχον οι ταλαίπωροι, μόνον ευρέθησαν αφορισμένοι* δτι ό 
Θεός άδικος δέν εναι, ουδέ άδικίαν θέλει, μόνον δικαιοσύνη... ήκούσατε 
καί εμάθατε τί δηλοΐ, δτι λύουν καί οι άδικηθέντες, τουτέστιν αφορισμέ
νοι»1. 

Ό Μαλαξός επιχειρεί μέ τήν διάταξη αυτή να αντιμετωπίσει ενα άπό τα 
συνηθέστερα αδικήματα της εποχής του άλλα καί κάθε εποχής δπως είναι 
ή κλοπή. Στην οπτική του δέν είναι δυνατόν τέτοιο αδίκημα να παρακαμ
φθεί μέ τήν έκδοση ενός συγχωρητικοΰ γράμματος ή μέ τήν ανάγνωση 
μιας συγχωρητικής ευχής2- καί τότε ανακύπτει ή παρέμβαση τών συγ
γενών, οι όποιοι καλούνται να επανορθώσουν τήν αδικία πού διέπραξε ό 
συγγενής τους προκειμένου ό τελευταίος να συγχωρηθεί. Στην σύλληψη 

1. ΜΑΛΑΞΟΣ, δ.π., 402-403- βλ. το πλήρες παράθεμα στή σ. 355. Βλ. επίσης 
τήν σύνθετη προσέγγιση στο θέμα αυτό στο ΓΕΡΟΤΚΗ, Μαλαξός. 

2. Συγχωρητικές ευχές ωστόσο πού καλύπτουν ειδικά αυτήν τήν περίπτωση 
μας παραδίδονται* αναφέρω ενδεικτικά δύο άπό αυτές. Ή μία σώζεται στον κώδ. gr. 
275 (olim Κοσίνιτζα) του 'Ινστιτούτου I. Dujcev της Σόφιας: «Εύχαΐ λεγόμεναι εις 
πάσαν άφορισμόν. Λεγόμενη υπό του άρχιερέως, δια συγχωρίσεως τοϋ χριστιανού, 
όπου να ευρέθη δεδεμένον το σώμα αύτοϋ. Ή ταπεινότης ημών δια της χάριτος της 
δοθήσις αυτής παρά του πανναγίου καί τελεταρχικοϋ πνεύματος συγχωρήσει σοι, τώ 
κεκοικημένω δούλω τοϋ Θεοΰ πάντα». Ή Αλλη ευχή μέ τον τίτλο: «Εύχαΐ συγχω-
ρητικαί ας λέγει è Άρχιερεύς είς λείψανον άνθρωπου άποθαμένου, δταν εύρεθή άκέ-
ραιον είς τον τάφον», έχει εκδοθεί άπό τον ΣίΜΟΠΟΤΛΟ, Άνάώεκτα, 108-111, 
καί μεταξύ τών άλλων περιλαμβάνει «καί έκ παντός αυτόν λϋσον επικειμένου αύτοΰ 
δεσμόν, δτι συνέβη κοιμηθήναι μέν αυτόν καί κατατεθήναι τώδε τώ τόπω, μετά δέ θά
νατον άποδείκνυται ύπο δεσμόν είναι καί βάρος καί κεχωρισμένον τη εκκλησία σου. 
Άδιάλυτος γαρ όραται καί ή γη αυτόν ούκ έδέξατο, ουδέ είς τα λοιπά στοιχεία τοϋ 
σώματος αύτοΰ διελύθη, μένει δέ οΰτω τη κτίσει σου άκοινώνητος, δεικνύων τό μέγα 
βάρος της οργής σου καί τόν άπό σοΰ χωρισμόν τοΰτο δέ γέγονεν αύτφ διά τίνα πάν
τως παρακοήν ή παράπτωμα... λΰσον τόν δοΰλον σου (δείνα) τοΰτον έκ τοϋ επικειμέ
νου αύτοΰ δεσμοΰ καί παντός έπιτιμίου βάρους τε καί αφορισμού καί αναθέματος ύπό 
άρχιερέως ή Ιερέως ή ετέρου παντός έπενεχθέντος αύτφ... άπόλυσον καί τη γη καί 
τοις στοιχείοις κέλευσον τό σώμα δέξασθαι αύτοΰ, ώστε τήν κατά φύσιν ύπομεϊναι 
διάλυσιν, τήν ψυχήν δέ τούτου τοΰ "Αδου έξαγαγών». 
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αύτη άπ ' οσο είμαστε σέ θέση να ελέγξουμε ό Μαλαξός πρωτοτυπεί κα
ταθέτοντας την δική του συμβολή για τήν άρση του πλέον κοινού αδικήμα
τος, της κλοπής. Στην απλοϊκή διάσταση των πραγμάτων, δπως τα αντι
λαμβάνεται ό Μαλαξός, ή επανόρθωση της αδικίας συντελείται με τήν 
επιστροφή των κλαπέντων, πράγμα πού άλλωστε βρίσκεται πολύ κοντά 
σέ δλη τήν οντολογική διάσταση πού εκπορεύεται άπο τήν ποινή του αφο
ρισμού: βασική προϋπόθεση για τήν άρση του αποτελεί ή ρήξη με τήν 
αδικία, ή επιστροφή στην παλαιά ομαλή κατάσταση. 

Τα ΐδια περίπου για τήν λύση των νεκρών αφορισμένων περιέχονται 
και στην «Βακτηρία Αρχιερέων». Τα σχετικά κεφάλαια επιγράφονται: 
«Περί άργου ιερέως καΐ αφορισμένου παρά τοϋ άρχιερέως αύτοΰ, αν δέν 
έπάρη συγχώρησιν και μείνει ετζη και άπεθάνη, ποιος τον συγχωρεί ιστο
ρία θαυμαστή»' «Περί αφορισμένου πώς γνωρίζεται μετά τον θάνατον αυ
τού πόθεν άφορίσθη»' «Περί αφορισμένων τους οποίους αφορίζει ό άρχιε-
ρεύς και μετά θάνατον ευρίσκονται τα σώματα αυτών λελυμένα, ή αναλυ
τά»* «Περί άπεθαμένου, όπου να εύρεθή το σώμα αύτοΰ άκέραιον, και να 
μήνέχη τρίχας ολότελα»* «Περί συγχωρήσεως και λύσεως αφορισμού εις 
τον άνθρωπον όπου αδίκησε τινάς και τον άφόρησεν ό αδικημένος, τίς 
τον συγχωρεί»1. 

Οι τίτλοι τών σχετικών κεφαλαίων άλλα και το περιεχόμενο τους ακο
λουθούν κατά πόδας τον Μαλαξο και ως προς αυτά δέν παρουσιάζει το 
κείμενο αύτο καμιά καινοτομία. 'Αξίζει ωστόσο να σταθούμε στην περί
πτωση της πρώτης αναγραφής κατά τήν οποία προκειμένου νά τονίσει 
τήν σημασία του μή συγχωρηθέντος αφορισμού ανασύρει ενα παράδειγμα 
το όποιο φθάνει στα δρια τής υπερβολής* αύτο έχει σχέση βέβαια με ιερέα 
αφορισμένο άπό αρχιερέα. Οι δύο πρωταγωνιστές του επεισοδίου μετά 
τον αφορισμό ακολουθούν αντίθετες πορείες: ό αφορισμένος γίνεται μάρ
τυρας τής πίστεως ενώ ό άφορίσας αρχιερέας άλλαξοπιστεΐ και γίνεται 
μουσουλμάνος. Τα πράγματα εξελίσσονται 'έτσι ως τήν στιγμή πού ανα
καλύπτεται με τήν θαυματουργό παρέμβαση του άγιοποιηθέντος αφορισμέ
νου δτι υπάρχει το πρόβλημα του μή άρθέντος αφορισμού και κατά συνέ
πεια το λείψανο του αγίου δέν μπορεί νά παραμείνει στην εκκλησία πού 
του αφιέρωσαν. "Ετσι αναζητείται και ανευρίσκεται ό άφορίσας —και ή 
δη μουσουλμάνος— πρώην αρχιερέας ως μόνος αρμόδιος νά λύσει τον αφο
ρισμένο νεκρό άγιο άπο τίς συνέπειες του έπιτιμίου. 

Τά κείμενα αυτά επαναλαμβάνονται και σέ άλλες νομοκανονικές συλ-

1. «Βακτηρία Αρχιερέων», φ. 78^-791", 80r-v, Sir-v, 377^-3781"· βλ. και σ. 297. 
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λογές* βεβαίως στίς ακρότατες εκδοχές τους παρουσιάζουν έκδηλα τά ση
μεία της υπερβολής, επιστρατεύονται δμως προκειμένου να αναδείξουν 
ορισμένα κρίσιμα σημεία τής καθημερινής χριστιανικής πρακτικής, να 
επιλύσουν κάποιες βασικές απορίες των ανθρώπων ή να αποτρέψουν κά
ποιες ενέργειες τους οι όποιες ενδέχεται να παραβιάσουν τον κώδικα αξιών 
τής εποχής και να δημιουργήσουν εντάσεις ή αμφιβολίες. Ωστόσο άπο 
την δλη επιχειρηματολογία και την συνακόλουθη πρακτική προβάλλει το 
αναντίρρητο συμπέρασμα δτι προκειμένου για τον αφορισμό εϊναι πάντο
τε απαραίτητη ή άρση του. Ή άρση πού δέν μπορεί να συντελεσθεί παρά 
μόνο δια τής Εκκλησίας πού επέβαλε το έπιτίμιο άλλα και μέσω τής ε
πανορθώσεως τής αδικίας πού εξαιτίας της επεβλήθη ή ποινή. 

Το φαινόμενο τής άρσης, τής λύσης του έπιτιμίου ως συνάδοντος αμέ
σως προς την χριστιανική ηθική έχει αφήσει τα ίχνη του, τα όποια ταυ
τοχρόνως μπορούν να προσλάβουν τον χαρακτήρα τών στοιχείων μιας τε
λετουργίας για την οποία αμέσως δ λόγος. 

Ò) Τελετουργία λύσης αφορισμού (ενχες-εξομολογητάρια-
σνγχωροχάρτια) 

"Οπως έχουμε ήδη αναφέρει τα στοιχεία πού διαθέτουμε για τήν τελε
τουργία λύσης του αφορισμού είναι περισσότερα άπο εκείνα πού συνθέτουν 
το τυπικό τής επιβολής του1. Για τους ζωντανούς αφορισμένους είπαμε 
δτι απαιτείται ή έκδοση συγχωρητικου γράμματος είτε άπο τον ϊδιο τον 
άφορίσαντα εϊτε άπο τήν κεντρική εκκλησιαστική εξουσία. Στα συγχω-
ρητικά δμως γράμματα δέν αναφέρεται τίποτα για ανάγνωση τής λύσεως 
στην εκκλησία δπως συμβαίνει μέ τήν επιβολή του έπιτιμίου. 

Ά π ο τους μελετητές τών εκκλησιαστικών τυπικών ό Goar παραθέτει 
στο Ευχολόγιο του μια μορφή τελετής λύσεως. Σύμφωνα μ* αυτήν ό αρ
χιερέας τήν εσπέρα τελεί εσπερινό και τήν επομένη όρθρο και θεία λει
τουργία. Μετά τήν λήξη τής λειτουργίας ντυμένος μέ τήν αρχιερατική 
στολή του ψάλλει τον κανόνα του Δεσπότου Χρίστου, τα δώδεκα έωθινά 
ευαγγέλια και ειδική ευχή έπί τής κεφαλής εκείνου πού πρόκειται να συγ
χωρηθεί. Αυτά συμβαίνουν δσον άφορα τους ιερωμένους2· για τους λαϊ-

1. Τα πράγματα είναι καΐ πάλι σαφέστερα δσον άφορα τήν Καθολική εκκλη
σία· βλ. ΤΣΙΤΣΑΣ, 'Αφορισμοί 13, 126-127. 

2. GOAR, Ενχολόγιον. 

l i 
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κούς γίνονται τα ίδια έκτος άπο την ανάγνωση των ευαγγελίων1. Σέ μία 
συγχωρητική ευχή του Συμεών Θεσσαλονίκης έχουμε πάλι την έξης περι
γραφή της τελετής λύσεως του αφορισμού: «πρώτον ψαλλεται αγιασμός 
επάνω του τάφου αύτοΰ, είτα γίνεται λειτουργία, συλλείτουργον. Έν τη 
μεγάλη είσόδω άναγινώσκονται αϊ έν τω Εύχολογίω δύο συγχωρητικαί 
εύχαί, μετά δε τήν λειτουργίαν εξέρχονται οι ιερείς εις τον τάφον καί ποι-
ήσαντες εύλογητόν, τρισάγιον, ό [ = τον] Ν' καί ψαλλεται ό κανών του α
γίου 'Ανδρέου Κρήτης εις ψυχορραγουντα. Είτα άναγινώσκεται ή ευχή 
παρά του α' των ιερέων»2. 

Μία άλλη περιγραφή της τελετής βρίσκουμε σέ νεότερο ευχολόγιο το 
όποιο παραθέτει τα έξης στοιχεία δταν αναφέρεται στις ευχές πού προβλέ
πονται για τις άρές καί τον αφορισμό νεκρών χριστιανών: «ίστέον δέ, Οτι 
αϊ παρουσαι εύχαί άναγινώσκονται ούτως* έν μέν τη Προσκομιδή άναγι-
νώσκουσι ταύτας μετά κατανύξεως πάντες οι μέλλοντες ίερουργεΐν ιερείς* 
έν δέ τη μεγάλη Είσόδω, εξελθόντων τών ιερέων έξω των καγκέλλων με
τά τών 'Αγίων, καί ισταμένων, ό άρχιερεύς κλίνας το γόνυ, εκφωνεί ταύ
τας μεγαλοφώνως μετά κατανύξεως καί δακρύων μετά δέ το τελειώσαι 
αύτάς, άνιστάμενος δέχεται τα "Αγια»3. 

Ό Μανουήλ Μαλαξος παραθέτει επίσης στον νομοκάνονά του τρεις 
συγχωρητικές ευχές, άλλα είναι εμφανές δτι οί ευχές αυτές αφορούν νε
κρούς αφορισμένους4. Γι' αυτούς τα πράγματα είναι περισσότερο συγκε
κριμένα. "Ηδη άπο τα χρόνια του πατριάρχη Μαξίμου Γ' του Λογίου δταν 
γίνεται το «θαύμα» της λύσεως του σώματος της νεκρής πού είχε αφορίσει 
ό πατριάρχης Γεννάδιος5 αναφέρεται δτι «έποίησεν ό πατριάρχης λει-

1. Σχετικά μέ τους ζώντες αφορισμένους καί τήν λύση τοϋ έπιτιμίου τους έχει 
διασωθεί καί ή ακόλουθη περιγραφή: «Λή[ύ]σεις καί συγχωρήσεις έπιτιμίου αφορι
σμού, ποιεί δ ιερεύς εύλογητόν, το Κύριε είσάκουσον της προσευχής μου, της ευσπλα
χνίας τήν πύλην. Είτα κλίνας τήν κεφαλήν ό άφωρισμένος έμπροσθεν της 'Αγίας ει
κόνος του Ίησοϋ Χρίστου λέγει τον μ' τεσσαρακοστον καί τοϋτον πληρώσας άπαξ 
κρατών ό Ιερεύς κλήμα έχον επτά κονδύλους, τύπτει αυτόν άπαξ καί πάλιν άρχεται 
τον αυτόν ψαλμον έως οδ εϊπη αυτόν τρις τύπτει αυτόν ώς δεδίλοτε καί ευθύς άρχεται 
ό ιερεύς λέγων τάς εύχας μετ' εύλαβείας» (άπο χειρόγραφο ευχολόγιο της μονής Πρέ-
βελη: ΠΑΠΑΔΑΚΙΣ, Πρέβελη, 147). 

2. ΦΟΤΝΤΟΤΛΗΣ, Συμεών, 61-66. 
3. Εύχολόγιον το Μέγα... σπουδή και επιστασία ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΖΕΡΒΟϊ..., 

β' έκδ. Βενετία 1862, άπο τήν οποία ή έκδοση του «Αστέρος» (β' εκδ. 'Αθήνα 1980), 
σ. 226. 

4 . Μ Α Λ Α Ξ Ο Σ , Νομοκάνων, 115. 
5. 'Ιστορία Πατριαρχική, 50. 
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τουργίαν καί άνέγνω εύχήν συγχωρητικήν»· επίσης στο «θαΰμα» της λύ
σεως του σώματος αφορισμένης γυναίκας πού γίνεται άπο τον άγιο Διο
νύσιο στην Ζάκυνθο διαβάζουμε: «έφόρεσε το έπιτραχήλιον και ώμοφό-
ριον, γονυκλινώς δέ προσευχόμενος έδέετο του Θεού μετά δακρύων... άμα 
δέ ο "Αγιος άνέγνωσε την συγχωρητικήν εύχήν, το άπνουν εκείνο πτώ
μα έκλινε τήν κεφαλήν... επεσεν έπειτα χαμαί και διελύθη εις χουν και 
όστέα»1. 

Βεβαίως στην τελευταία περίπτωση τα πράγματα εξελίσσονται μέσα 
στο κλίμα του υπερβατικού, καθώς ό άγιος θαυματουργεί μέ τήν βοήθεια 
του Θεού* κατά συνέπεια τα τελετουργικά στοιχεία πού αποδεσμεύονται 
δεν εΤναι δυνατόν να αποτελέσουν σημεία αναφοράς* ωστόσο καί στην πε
ρίπτωση αυτή ή συγχωρητική ευχή αναφέρεται άλλα καί ή επίσημη αρ
χιερατική στολή —ώμοφόριο καί έπιτραχήλιο— άμφια πού απαιτούνται 
προκειμένου οι ιερωμένοι να επιβάλουν αφορισμό. 

"Ωστε ή συγχωρητική ευχή είναι το βασικό στοιχείο της τελετουργίας 
πού αποσκοπεί στην άρση του αφορισμού νεκρού ή ζωντανού αφορισμέ
νου. Τέτοιες ευχές καί τάξεις λύσεως της ποινής έχουν διασωθεί πολλές: 
αναφέρουμε εδώ τις ευχές του Συμεών Θεσσαλονίκης2 (15ος αι.), του οι
κουμενικού πατριάρχη Μαξίμου Γ' του Λογίου3 καί δσες άλλες διασώ
θηκαν σέ κώδικες καί χειρόγραφα4. 

1. ΚΟΝΟΜΟΣ, "Αγιος Διονύσιος, 231" βλ. καί σελ. 294, σημ., 383. Βλ. επίσης 
τήν περιγραφή της λύσης αφορισμού καί της συνεπεία αύτης διάλυσης πτώματος 
νεκροϋ αφορισμένου πού παραθέτει ό LE QUIEN, Oriens 2, στ. 1054-1055. 

2. ΦΟΤΝΤΟΤΛΗΣ, Συμεών, 61-66. 
3. Ή ευχή του Μαξίμου υπάρχει καί στον Νομοκάνονα του Μαλαξοΰ- έχει δη

μοσιευθεί άπο τον ΕΤΣΤΡΑΤΙΑΔΗ, Ευχή, 126-127 (άπο κώδικα Βλατάδων 70, φ. 
42V) καί τον ΜΟΤΖΑΚΗ, Βρικόλακες, 85-86· βλ. επίσης ΤΣΕΛΙΚΑΣ, Χίος, 77-78, 
δπου αναφέρεται ή ϊδια ευχή στον κώδικα 19 (1600), φ. 134-137 της βιβλιοθήκης της 
Χίου « Ό Κοραής» καί ΛΑΜΠΡΟΣ, "Αγιον "Ορος 2, 77 (κώδ. Ιβήρων 297). 

4. Παρόμοιες ακολουθίες υπάρχουν σέ πολλούς κώδικες* παραθέτω μερικές: 
«'Αρχή του άποφορισμοϋ* νά άποφορίσεις άνθρωπον ου γυναίκαν ου παιδίον οπού να 
άποφορισθοϋν άπο άρχιερέαν ή άπο Ιερέαν»' «Τάξεις εις το λυσαι άνθρωπον ου γυ
ναίκαν ου παιδίον ου άλλον τινάν όπουνά άφωρισθοϋν άπο αρχιερέα où Ιερέα» (ΧΑΡΙ-
ΤΑΚΗΣ, Κατάλογος, 116, δπου φυσικά το ου πρέπει να διαβασθεί ή)' «Λύσις αφορι
σμού λεγομένη ύπο του άρχιερέως», Μ.Π.Τ. 520, φ. 2 κατά τήν περιγραφή του ΠΑ-
Π Α Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ - Κ Ε Ρ Α Μ Ε Α , IB 5, 76-77" «Διάφοροι ακολουθία») (μικροϋ αγιασμού, 
έξαφορισμοϋ) σέ κώδικα του 17ου αί. (ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, Σάμος, 64 (άρ. χειρ. 85)· επί
σης σέ κώδικα της συλλογής Κολυβα μέ άρ. 64 τοϋ 16ου αί. καί στο φ. 263α περιέ
χεται: «Ευχή είς λύσιν αφορισμού λεγομένη ύπο του άρχιερέως»: NE, 13 (1916) 125* 
βλ. επίσης τις διάφορες ευχές πού υπάρχουν στα Ευχολόγια· λ.χ. στο Εύχολόγιον το 
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Ενδεικτικό της προσοχής μέ την οποία ή Εκκλησία αντιμετωπίζει 
το δλο θέμα είναι οι ερωτήσεις πού περιλαμβάνονται στα έξομολογητάρια 
και τΙς όποιες απευθύνουν οί πνευματικοί προς τους χριστιανούς ώστε να 
τους βοηθήσουν στην εξομολόγηση και κατά συνέπεια στην άρση των α
μαρτημάτων τους. Ό πνευματικός δεν μπορεί να συγχωρήσει αφορισμέ
νο* ή δικαιοδοσία του περιορίζεται σέ ήσσονος σημασίας αμαρτήματα για 
τα όποια μπορεί να επιβάλει ανάλογες ποινές δπως ξηροφαγίες, μετά
νοιες, αποχή άπό τα μυστήρια κ.τ.δ. Μπορεί δμως να συμβουλεύσει τον 
άμαρτήσαντα ή τον ευρισκόμενο ύπό το βάρος αφορισμού τί πρέπει να κά
νει ώστε να ελευθερωθεί άπο τα δεσμά του έπιτιμίου. Για τον σκοπό αυτό 
ό πνευματικός συνήθως απευθύνει μεταξύ των άλλων στον έξομολογούμε-
νο χριστιανό και ερωτήσεις του τύπου: «είπε μοι τέκνον... μήπως και έ
κλεψες τίποτες και δέν τό έγύρισες, ή εγενεν άφωρισμός περί κλαπέντος, 
και δέν όμολόγησας αυτό άλλα έμεινες είς τό βάρος του άφωρισμοΰ»· ή: 
«εί δέ εγενεν άφωρισμός, είπε του να πιγαίνη είς τόν αρχιερέα να λάβη τον 
κανόνα και να εΰρη συγχώρησιν. Εί δέ και δέν εγενεν άφωρισμός μόνον να 
τό πλήρωση»1. Σέ άλλο χειρόγραφο έξομολογητάριο υπάρχει ή «Τάξις 

Μέγα, δ.π, 223-228. Γενικώς για το ζήτημα των συγχωρητικων ευχών δπως παρου
σιάζεται άπο την χειρόγραφη παράδοση, δπως άλλωστε και για πολλά άλλα ζητή
ματα, δέν είναι τα πράγματα απολύτως σαφή καθώς δέν υπάρχει ή μελέτη πού να 
ξεκαθαρίζει τα ζητήματα αυτά. Έτσι και οί παραπομπές μας μοιραία είναι αποσπα
σματικές καθώς δέν εϊναι δυνατόν να παρατεθούν έδώ δλοι οί χειρόγραφοι κώδικες 
πού παραδίδουν τις «τάξεις» των συγχωρητικων ευχών ή μνημόνευση τους απλώς 
έχει σκοπό να αναδείξει το μέγεθος τοΰ προβλήματος και να παράσχει τις ειδικές ευ
χές πού θέλουν να καλύψουν δλο το φάσμα των περιπτώσεων συγχωρήσεως και λύ
σεως αφορισμού. Της τελευταίας στιγμής είναι ή παραπομπή σέ μια άλλη συγχωρη-
τική ευχή: MERCATI, Opere 6, 369-380: «Un eucologio ciprio che si cercava», 
άνάτ. άπο το περ. Traditio VII, 1949-51, σ. 223-232)· στή σ. 371-372 μιλά για το 
Ευχολόγιο, το όποιο στον κατάλογο τοϋ RICCI, Liste, 111 έχει τήν αρίθμηση πού φέ
ρει σήμερα: «Barberin. gr. 390», Tit. 14 «ακολουθία έπί λύσει ιερέως άφωρισθέν-
τος»· Tit. 46... «Ευχή συγχωρητική». "Αλλες ευχές βλ. επίσης καΐ στον DMITRIEV-
SKIJ, Opisanie 2, 372, 754, 774-775, 794, 863, 897. 

1. ΘΕΜΕΛΗΣ, Νομοκάνων, 11. Παραπλήσια γράφει καΐ δ ΡΟΔΙΝΟΣ στις 
σελίδες τοΰ έργου του Περί εξομολογησεως, Ρώμη 1671* συγκεκριμένα ανα
φέρει στις υποχρεώσεις του πνευματικού (σ. 23): «πρέπει να τον ερωτήσω μήπως 
και είναι άφωρισμένος» και παρακάτω (σ. 50) προσθέτει για τον πνευματικό δτι δταν 
«έξομολογα να μήν εϊναι άφωρισμένος ή καθηρημένος». Προχωρώντας στην διαπραγ
μάτευση του τόν απασχολεί μια ειδική περίπτωση: «ένας υπάγει είς ένα ιερέα ό ό
ποιος είναι αφορισμένος και δέν τό ήξεύρει έξομολογάται εις εκείνον, ώφελάτον εκεί
νη ή έξαγοριά; "Αν εκείνος ό ιερέας είναι φανερά είς Ολους άφωρισμένος και έγώ δέν 
τό ήξεύρω, ώφελα με εκείνη ή έξαγοριά, άμή ύστερα αν μάθω δτι εκείνος ήτον άφω-



ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ T O T ΑΦΟΡΙΣΜΟΥ 165 

άριστη των έξαγορευόντων» καΐ έκεΐ μεταξύ των άλλων προβλέπεται για 
τις πιθανές αμαρτίες του έξομολογουμένου: «και ει, αφορισθείς του μή 
κοινωνεΐν, έκοινώνησεν, ή βρώσεως μετέλαβεν, ή άπώσεως δεσμών άπο 
ιερέα δεξάμενος, έξ ετέρου δήθεν συγχωρηθείς παρά γνώμην του άφορί-
σαντος»1. Το δλο θέμα εϊναι παραπλήσιο προς εκείνο της ευχής πού δια
βάζεται κατά την εκφορά του νεκρού, ακόμα και σήμερα, και στην οποία 
γίνεται δέηση για την συγχώρηση δλων τών αμαρτημάτων του νεκρού* με
ταξύ αυτών τών οποίων επιζητείται ή συγχώρηση εϊναι φυσικά και ό α
φορισμός2. 

Κλείνοντας τα σχετικά μέ την λύση του αφορισμού πρέπει να προσθέ
σουμε δτι και τα περίφημα συγχωροχάρτια μέ τα όποια συγχωρούνται 
γενικώς δλες οι αμαρτίες του χριστιανού προβλέπουν και την ποινή του 
αφορισμού. Στην μακροσκελέστατη απαρίθμηση τών διαφόρων περιπτώ
σεων τέλεσης αμαρτίας αναφέρεται για τήν ποινή: «ή μετριότης ημών... 
έχει συγκεχωρημένον... εις Οσα και αυτός ως άνθρωπος ήμαρτε... και ή 
υπό κατάραν, ή άφορισμον άρχιερέως, ιερέως έγένετο»* ή τήν παραπλή
σια αναφορά: «και είτε υπό κατάραν Πατρός, ή Μητρός αυτών έγένοντο 
εϊτε τω ίδίω άναθέματι ύπέπεσον. *Η δρκον ώμοσαν, κάκεΐνον παρέβη
σαν" ή έψευδόρκησαν ή άραν Έκκλησιαστικήν, και άφορισμον έδέξαντο 

ρισμένος χρεία να εξομολογηθώ έκείναις ταΐς ϊδιαις άμαρτίαις. άμή αν ό πνευματικός 
είναι μόνον εις το κρυφον άφωρισμένος αν καλά καΐ το μάθω ύστερα δέν χρεωστώ και 
δεύτερο νά εξομολογηθώ». Έξαλλου στην ερώτηση: «Διατί πρώτα τον λύης άπο τον 
άφωρισμο άπέκει άπο ταϊς άμαρτίαις λέγωντας, Λύωσε άπο παντός άφωρισμοϋ, έ
πειτα λύωσε άπο τών αμαρτιών», ή απάντηση είναι «διότι Ινας άφωρισμένος άν δέν 
είναι πρώτον λυμένος άπο τον άφωρισμον δέν βολή νά λυθή άπο ταϊς άμαρτίαις του» 
(σ. 150-151). Ό Ρόδινος φθάνει σέ ακραίες λεπτομέρειες πού ενδεχομένως προκύ
πτουν κατά τήν διάρκεια τής διαδικασίας, άλλα στην Ανατολική εκκλησία καί ειδικό
τερα στα νεότερα χρόνια δέν φαίνεται δτι αποτελούν προβλήματα άξια νά απασχολή
σουν τους δογματίζοντες ορθοδόξους· μέ βάση κάποια άγραφη πρακτική κάθε περί
πτωση αντιμετωπίζεται ριζικά καί δέν έχουμε μαρτυρίες πού να προσφέρουν υλικό 
αμφισβήτησης της επιβολής ή άρσης του έπιτιμίου λόγω ανευθυνότητας του επιβάλ
λοντος ή κωλύματος του λύοντος κ.τ.δ. σέ τέτοια μάλιστα συχνότητα ώστε νά ανα
χθούν σέ γενικότερες ρυθμίσεις. 

1. D M I T R I E V S K I J , Opisanie 2, 214, χγφ. έξομολογητάριο τής Μ. Λαύρας 
του 1433. 

2. Τα σχετικά μέ τΙς διάφορες συγχωρητικές ευχές καί τά συναφή προβλή
ματα πού δημιουργούνται βλ. στα ήδη μνημονευθέντα έργα περί αφορισμού τών Βα
σιλείου, μητροπολίτη Σμύρνης καί Κωνσταντίνου Δυοβουνιώτη. 
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παρ' Ιερέως, ή Άρχιερέως, ή Πατριάρχου δι' ήντιναοΰν αίτίαν, και ρα
θυμία χρησάμενοι, ούκ ετυχον συγχωρήσεως»1. 

Το έπιτίμιο λοιπόν του αφορισμού είναι ποινή πού επιδέχεται συγχώρη
ση. Ή λύση του γίνεται πάντα μέσω της Εκκλησίας και συγκεκριμένα 
άπο τον αρχιερέα πού τον είχε επιβάλει ή τον διάδοχο του, αν εκείνος Ιχε ι 
εν τω μεταξύ αποβιώσει ή άπο το πατριαρχείο. Ή άρση του έπιτιμίου 
καλύπτει καί νεκρούς και ζωντανούς αφορισμένους. Το τυπικό της άρσης 
αν καί είναι καλύτερα γνωστό άπο εκείνο της επιβολής ωστόσο δεν πα
ρουσιάζεται ως μία μορφή συγκροτημένη καί σταθερά επαναλαμβανόμε
νη. Κοντά σ' αυτά δημιουργήθηκαν βεβαίως καί οι περιπτώσεις των άλιω
των αφορισμένων πού προξενούσαν περισσότερο φόβο στους χριστιανούς 
καί λόγω της φύσεως του αποτελέσματος άλλα καί λόγω τών συνειρμών 
προς τους βρυκόλακες καί τους αιωνίως βασανιζομένους αμαρτωλούς. Αυ
τά βεβαίως απαντούν καί σέ μια άλλη προβληματική πού στην περίοδο της 
Τουρκοκρατίας ιδιαίτερα, πρέπει να μελετηθεί εν συναρτήσει προς τήν δλη 
πολιτική της 'Εκκλησίας άλλα καί τήν χρήση του έπιτιμίου σέ ποικίλες 
εκφάνσεις του κοινωνικού βίου τών χριστιανών. Πάντως ή γενική στάση 
καί ή χρήση του έπιτιμίου, αν εξαιρέσουμε τις περιπτώσεις τών άλιωτων 
νεκρών, συνοψίζεται πολύ επιτυχημένα άπο τα λόγια του Μεθόδιου 'Αν
θρακίτη, τα όποια μέ τήν σειρά τους ανακαλούν Ινα άπο τα βασικότερα 
δόγματα της χριστιανικής πίστης: «τούτη ή τιμωρία δίδεται εις τους α
μαρτωλούς δια τήν σωτηρίαν τους· καί εις τοΰτο άποβλέπη ή 'Εκκλησία, 
δηλαδή να δώση εδώ τήν πρόσκαιρον παίδευσιν του σώματος δια να σωθή 
ή ψυχή του»2. 

1. ΗΛΙΟΤ, Συγχωροχάρτια, 64, 66. 
2. [ΑΝΘΡΑΚΙΤΗΣ], Θεωρίαι, 225. Πολύ εύγλωττα αποτυπώνει το δλο σχήμα 

το έξης χρονικό πού καταγράφεται στην Ε.Α. (τ. 43, 1923, σ. 367): «Ή... Σύνοδος 
λαβοΰσα ύπ' δψιν τήν μετά πολλής ευλάβειας συντεταγμένην αϊτησιν τοϋ Δαμιανού 
Δαμιανίδου δι' ής ομολογεί μετά ψυχικής οδύνης καί συντριβής καρδίας το κατά 
τήν Ιην 'Ιουνίου διαπραχθέν ύπ' αύτοΰ αμάρτημα καί επικαλείται τήν έπιείκειαν καί 
το έλεος της Μητρός 'Εκκλησίας μετά δακρύων ζητών δπως συγχωρηθή καί γένηται 
δεκτός εις τον περίβολον αυτής ως τέκνον πιστον καί άφωσιωμένον, πεισθεϊσα δτι ή 
μεταμέλεια αύτοϋ καί ή συντριβή είναι ειλικρινής ήρε τήν έπ' αύτοΰ ποινήν τοϋ 
αφορισμού καί άπήλλαξεν αυτόν όλοτελώς τοϋ άπ' αυτής δεσμοΰ, ένέκρινεν να έκδοθή 
συγχωρητήριον γράμμα, δπερ τήν αΰριον Κυριακήν θέλει άναγνωσθή εις τους Ιερούς 
ναούς τής 'Αρχιεπισκοπής. Άποφάσει δέ τής 'Ιεράς Συνόδου προσήλθεν είτα ούτος 
κατ' ιδίαν παρά τφ Σεβασμιωτάτω προεδρεύοντος έν τω Πατριαρχική παρεκκλησίω 
καί άνεγνώσθη έπ' αύτοΰ ή νενομισμένη ευχή». 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

Τά «είδη» του αφορισμού 

Στα δύο κεφάλαια πού προηγήθηκαν έγινε προσπάθεια να αποτυπωθεί ή 
γενική θεώρηση των έπιτιμίων καί του αφορισμού ειδικότερα, και εν συ
νεχεία να αποδιαρθρωθεί ό αφορισμός στά επιμέρους στοιχεία πού τον 
συγκροτούν καί συνιστούν τήν συνολική διαδρομή άπο το αίτημα ως τήν 
επιβολή ή τήν άρση της ποινής. Τώρα πρέπει να γίνει ή διάκριση ανάμεσα 
στις διάφορες χρήσεις της ποινής οι όποιες μέ τήν σειρά τους αναδεικνύουν 
τα διάφορα «είδη» της αφοριστικής διαδικασίας. Βεβαίως εξαρχής πρέ
πει να παρατηρήσουμε δτι ό Ορος «είδη» δέν προσδιορίζει σαφώς διαφορε
τικές κατηγορίες άλλα διαφορετικές εκφάνσεις του ίδιου φαινομένου οι 
όποιες ωστόσο, πέρα άπο το κοινό, σταθερό τους υπόβαθρο, παρουσιάζουν 
καί ένια στοιχεία πού ώς ένα βαθμό τις διαφορίζουν καί δίνουν τήν δυνα
τότητα της μερικευμένης προσπέλασης. 

Έξαλλου ό προσδιορισμός καί ή ανάδειξη των στοιχείων αυτών, μπο
ρεί να συντελέσει στην διάλυση μιας σύγχυσης πού αρκετές φορές επικρα
τεί σχετικά μέ το σημαινόμενο δια του δρου αφορισμός καί τήν λανθασμέ
νη κατά συνέπεια χρήση του δρου αύτοΰ. Ή σύγχυση προέρχεται ακρι
βώς άπο το γεγονός δτι ταυτίζονται δύο πλησιόχωρες, διαφορετικές δμως 
πράξεις, δηλαδή ή απλή αφοριστική απειλή μέ τήν καθαυτό επιβολή τής 
ποινής. Ή ταύτιση αυτή μάλιστα έχει λάβει τέτοιες διαστάσεις ώστε καί 
ή απλή αναφορά τής λέξης αφορισμός, συχνά εκλαμβάνεται ώς επιβολή 
αφορισμού καί κατά συνέπεια δλα τά κείμενα στά όποια υπάρχει ή απει
λή αφορισμού νά χαρακτηρίζονται γενικώς ώς αφορισμοί1. Ή προσεκτική 
ωστόσο μελέτη τών κειμένων στά όποια υπεισέρχεται μέ διάφορους τρό
πους ή αφοριστική πρακτική οδηγεί στην εκτίμηση δτι υπάρχουν διάφο
ρες εκδοχές, διάφορες αφοριστικές χρήσεις οι όποιες έχουν ώς κοινό γνώ
ρισμα τήν αφοριστική απειλή άλλα δέν είναι αφορισμοί. Αυτές ακριβώς 

1. Δέν χρειάζεται βέβαια βιβλιογραφική κάλυψη της διαπίστωσης αύτης· τοΰτο 
επειδή είναι γενικευμένη σχεδόν πρακτική να ονομάζονται αφορισμοί δλα τα παρόμοια 
έγγραφα ακόμα καί σέ νεότερες μελέτες, χωρίς να γίνεται ή επισήμανση δτι πρόκειται 
για απειλές πού μπορεί να παρέμειναν ή καί να έδρασαν μόνον ώς απειλές. 
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τις περιπτώσεις θα επιχειρήσουμε να δείξουμε στίς σελίδες πού θα ακο
λουθήσουν προκειμένου το φαινόμενο να αναδειχθεί μέ σαφήνεια μέσω των 
πηγών και να προσλάβει τις διαστάσεις πού του ανήκουν. 

1. eO αφορισμός ώς αόριστη απειλή 

Το «είδος» αυτό τής αφοριστικής πρακτικής, μπορούμε ανεπιφύλακτα να 
υποστηρίξουμε δτι διατρέχει δλες τις πτυχές τής καθημερινής ζωής των 
ανθρώπων τής τελευταίας τουλάχιστον βυζαντινής περιόδου και κυρίως 
εκείνων τής Τουρκοκρατίας. Οι διαστάσεις πού προσλαμβάνει είναι τέ
τοιες πού μας δίνει το δικαίωμα να μιλάμε πλέον για «κοινό τόπο». Ύ π ο 
την μορφή αυτήν λοιπόν ό αφορισμός θέτει την σφραγίδα του σέ κάθε περί
πτωση πού απαιτείται ή διασφάλιση τής κατοχής ή μιας δωρεάς, ακόμα και 
μικρής δπως είναι ενα βιβλίο, το εκτελεστό μιας διαθήκης, ενός συμβο
λαίου, ή διατήρηση κάποιων κεκτημένων κ.τ.δ. 

Δεν χρειάζεται καμιά ιδιαίτερη προσπάθεια καΐ ενδελεχής έλεγχος 
για την τεκμηρίωση αύτοΰ του είδους τής ποινής. Οι μαρτυρίες αφθονούν 
και ή ποσοτική τους παρουσία συνηγορεί απλώς για το εύρος τής χρήσης 
αυτής και για την συνακόλουθη αποτελεσματικότητα πού εκτιμάται δτι 
εξασφαλίζει. Ωστόσο είναι απαραίτητη ή παράθεση κάποιων τεκμηρίων 
πού αντιπροσωπεύουν το «είδος» αυτό. 

Ή πλέον εύγλωττη περίπτωση προέρχεται άπο τα χειρόγραφα και τα 
άλλα έντυπα τής εποχής πού μας απασχολεί. Ό γραφέας, ό αντιγραφέας, 
ο δωρητής, ό κάτοχος κάποιου χειρογράφου, ή και βιβλίου αργότερα, π ι 
στεύει δτι μέ τήν γραπτή επίκληση τής αφοριστικής απειλής θα διασφα
λίσει το έ'ργο του ή το απόκτημα του άπο τους πιθανούς κλέφτες ή αδαείς 
καταστροφείς. Ό τύπος τής διασφάλισης αυτής είναι πάγκοινος και πα 
σίγνωστος: άρκεΐ ή απλή φυλλομέτρηση ενός καταλόγου χειρογράφων ή 
έντυπων προκειμένου να βεβαιωθούν τέτοιες καταγραφές. 

«Άφηερώθι ω παρών συναξαρειστής ησ τον θίων ναον της ύπεραγήας 
δεσπίνης ημών Θεοτόκου και άηπαρθένου Μαρείας ησ χωρίον Αράκλη* και 
ωςτης το ύστερήσι εκ του ναού εστο φορησμένος. ' Ιωσήφ ιερομόναχος»1. 

« Έ κ τών του άρχιερέως Τιμοθέου ( ;) Σάρδεων. Ό άποξενώσας τούτο 
αφορεσμένος. - 1779» και λίγο παρακάτω: «έκ τών του άρχιερέως Νικό
δημου Σάρδεων — ό άποξενώσας ταύτην (;) του αναθέματος (;)»2. 

1. ΠΟΛΙΤΗΣ—ΜΑΝΟΤΣΑΚΑΣ, Κατάλογοι, 198 (άρ. 493). 
2. ΠΗΔΩΝΙΑ, Παλαιότυπα, 34 (άρ. 6). 
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Αυτές είναι δύο περιπτώσεις άπο τις «φυσιολογικές» του είδους, δπου 
ή επίκληση του επικειμένου αφορισμού —μάλιστα στην δεύτερη περίπτω
ση έχουμε επίκληση αναθέματος— καλείται να αποτρέψει την υπεξαίρεση 
ενός εντύπου1. Βεβαίως σύμφωνα μέ το κανονικό περί αφορισμού δίκαιο ή 
ποινή δέν είναι δυνατόν να επιβληθεί αορίστως και αυτομάτως εναντίον 
των παραβατών. "Ετσι ό επικαλούμενος τις «υπηρεσίες« του αφορισμού 
δωρητής ή κτήτορας, βασίζεται αποκλειστικά στην έκφοβιστική δράση 
της ποινής, σημείο δτι ό αφορισμός μπορούσε να παρέχει τήν βεβαιότητα 
δτι θα ενεργήσει αποτρεπτικά ακόμα και ώς απλή επίκληση. Βρισκόμα
στε προφανώς σέ Ινα στάδιο παραπλήσιο προς εκείνο της κατάρας* ό χρι
στιανός πού προσφεύγει σ' αυτήν ελπίζει δτι ό πιθανός δράστης θα μετα
βάλει γνώμη εξαιτίας του φόβου πού ενδέχεται να τον προσβάλει άπο 
τήν αναφορά του αφορισμού και τών διαφόρων άρών. "Αλλη δέσμευση δέν 
υπάρχει* ούτε αυτή τής ηθικής πίεσης* τα πάντα έναπόκεινται στην «δε
κτικότητα» του επίδοξου λαθρόχειρα και τον βαθμό «ανταπόκρισης» σέ 
παρόμοιες πιέσεις και πρακτικές. 

Πολλές φορές εκείνοι πού επικαλούνται τήν αόριστη απειλή είναι ιε
ρωμένοι. Το γεγονός αυτό προσδίδει μεγαλύτερη ένταση στο έπιτίμιο 
επειδή οι κληρικοί είναι τα πρόσωπα πού επιβάλλουν τήν ποινή ή μεσο
λαβούν για τήν επιβολή της* κατά συνέπεια ό επίδοξος κακοποιός δεσμεύε
ται και άπο τήν ιδιότητα του άπειλοΰντος πού πάντα δηλώνεται εμφανώς. 
Βεβαίως ό ιερωμένος γνωρίζει τους δρους ύπο τους οποίους επιβάλλεται 
κανονικά ή ποινή· γνωρίζει επίσης δτι και ό ίδιος δέν εϊναι εντεταλμένος 
να αφορίζει. "Ετσι δέν μπορεί παρά να υπολογίζει στην άγνοια του μελ
λοντικού αναγνώστη τών απειλών και στην ενδεχόμενη εγκυρότητα της 
πράξης του στα μάτια του άδικουντος, εγκυρότητα πού προέρχεται άπο 
τήν ιδιότητα του, αυτή δηλαδή του ιερωμένου. Πάντως είτε έτσι είτε αλ
λιώς ή αποτελεσματικότητα τής ποινής δέν προέρχεται άπο τήν κανονική 

1. Πρέπει έδώ να επισημάνουμε δτι σέ πολλές περιπτώσεις δέν γίνεται επίκληση 
τοϋ αφορισμού άλλα ή αποτρεπτική λειτουργία του επαφίεται στις άρές τών τριακο
σίων δέκα οκτώ πατέρων της έν Νικαία συνόδου* μέ άλλα λόγια ή επίκληση είναι α
πλή επίκληση κατάρας μολονότι οι άρές αυτές περιλαμβάνονται στο αφοριστικό γρα
πτό τυπικό ή το πλαισιώνουν. Πάντως σέ αρκετές περιπτώσεις αναφέρονται αυτόνο
μα και πιθανότατα είναι περισσότερο συμβατές προς τήν πραγματικότητα τόσο άπο 
δογματικής δσο καΐ νοοτροπικής απόψεως. Ή πιο χαρακτηριστική, ϊσως, περίπτω
ση εϊναι εκείνη του 'Ιανουαρίου 1668 κατά τήν οποία αναπαράγεται το τυπολογικό 
μέρος ενός κανονικού αφορισμού μέ δλες τις αποτρόπαιες άρές και τις φοβερές απει
λές προκειμένου να εξασφαλισθεί το χφ. ενός νομοκάνονα άπο τους πιθανούς κλέφτες 
(ΣΑΡΡΟΣ, Παλαιογραφιχά, 420-421). 



170 ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ 

εφαρμογή της άλλα αναμένεται δτι θα προέλθει απλώς άπο τήν αναφορά 
της λέξης και τήν συνειρμική έκφοβιστική δράση πού αποδεσμεύει. 

"Ομως το είδος αυτό του αφορισμού δεν εξαντλείται στις περιπτώσεις 
αυτές. Υπάρχε ι και κάτι περισσότερο εντυπωσιακό* ενώ δηλαδή ή ανα
γραφή της αόριστης απειλής στα χειρόγραφα και έντυπα σιγά σιγά καθί
σταται μέρος μιας αντανακλαστικής διαδικασίας κατά τήν οποία μία δω
ρεά ανακαλεί αυτόματα και αποτυπώνει στο χαρτί μιαν απειλή, υπάρχουν 
και άλλου τύπου πράξεις, μεγαλύτερης σπουδαιότητας και πάντως συγ
κεκριμένου οικονομικού ενδιαφέροντος πού κατασφαλίζονται μέ τον ίδιο 
τρόπο: πρόκειται για διαθήκες και τυπικά, κατηγορίες κειμένων πού απο
φέρουν υψηλούς αριθμούς περιπτώσεων. Θα περιοριστούμε σέ κάποιες 
άπο αυτές. 

« Έ γ ώ δέ, δια κεφαλαίων τεττάρων και είκοσι τήν τυπικήν ταύτην 
καταρτίσας διάταξιν, δίκαιον ωήθην και διά τίνος αφορισμού αυτήν άσφα-
λίσαι, ώστε μή προσθεΐναι μήτε άφελέσθαι τι έξ αύτης τολμήσειέν τις... 
δια τούτο κάγώ γράφω τάς προς άσφάλειαν οΰτως: ει τις τήν παροΰσαν 
μου τυπικήν διάταξιν έπιβουλεύσει... υπεύθυνος έστω τη άνωθεν προρρη-
θείση άρα., εΐτα και της δόξης του θεού και της αγίας εκκλησίας και τών 
του Χρίστου μυστηρίων άφωρισμένος»1. 

«Διαβάσατε καλά τον άντικρυς άφορισμον και ανοίξατε τα μάτια σας. 
Και ει τις καλόγερος πουλήσει τίποτας χωρίς θέλημα του προεστού, να 
είναι αφορισμένος και καταραμένος παρά Πατρός»2. 

Οί περιπτώσεις αυτές διαφέρουν άπο τις πρώτες μόνο ως προς τήν 
φύση τών πράξεων πού επιζητείται να διασφαλίσουν συγχρόνως δμως 
διαφέρουν και μεταξύ τους. ' Η πρώτη είναι ΐδια μέ εκείνες δπου ό αφορι
σμός καλείται να εμποδίσει πιθανούς δράστες κλοπής: τώρα διασφαλίζε
ται ενα τυπικό δχι άπο κλέφτες άλλα άπο τους πιθανούς παραβάτες τών 
δρων του. Στην δεύτερη τα πράγματα είναι περισσότερο σύννομα επειδή 

1. ΤΣΙΚΝΟΠΟΤΛΛΟΣ, Τυπικά, 92-93: πρόκειται για κείμενο τοϋ Νεοφύτου 
τοϋ Εγκλείστου πού χρονολογείται στα 1177/1178. Στο ϊδιο δημοσίευμα (σ. 84) υ
πάρχει μία πολύ ενδιαφέρουσα καταγραφή πού μπορούμε να εντάξουμε στο «είδος» 
αυτό: «καί δν έν τφ νάρθηκι τοϋ ναοϋ έστηλογράφησα άφορισμον μή έπιλανθάνεσθε" 
δς ού συγχωρεί, τον πεπτωκότα εις άμαρτίαν, ώδε προσκαρτερεΐν... ό δέ τοιούτος 
αφορισμός έφ' έκαστης κυριακης άναγιγνώσκεσθαι χρή, μετά τήν άνάγνωσιν της κα
τηχήσεως έκ παντός, ϊνα παραθήγωνται προς άσφάλειαν οί αδελφοί, συνεργασία 
Θεοϋ». 

2. ΜΑΤΡΟΣ, Σπηλιώτισσα, 513-514. 
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οι παραβάτες θα τιμωρηθούν μέ αφορισμό, πού ανάγεται στην περίπτω
ση παράβασης γνωστών διατάξεων περί διαθέσεως μοναστηριακής περι
ουσίας. Ωστόσο ό τρόπος πού γίνεται ή χρήση του έπιτιμίου είναι εκείνος 
της αόριστης απειλής εναντίον των παραβατών τών εντελλομένων. Οι 
απειλούμενοι είναι μοναχοί οι όποιοι ως προς τον αφορισμό εμπίπτουν 
στην κατηγορία τών λαϊκών πάντως πρέπει να επαναλάβουμε δτι οι απει
λούμενοι δεν είναι δυνατόν αυτομάτως να αφορισθούν, παρά μόνον αν οι 
ΐδιοι το εκλάβουν έτσι* απλώς γίνεται προληπτική χρήση τής αφοριστι
κής απειλής μέ σαφή επιδίωξη τήν παραγωγή φόβου. 

Ά π ο τήν αόριστη ωστόσο χρήση του αφορισμού δέν θα εξαιρεθούν 
ενίοτε ούτε τα επίσημα δικαιοπρακτικά έγγραφα μολονότι ώς εκ τής φύ
σεως τους τα κείμενα αυτά είναι τα περισσότερο διασφαλισμένα άφ5 εαυ
τών. Βεβαίως ή εκλογίκευση πού εισάγεται ακριβώς μέ τήν σύνταξη του 
έγγραφου και τήν κατοχύρωση του άπο ενα δημόσιο πρόσωπο πού είναι 
ό νοτάριος έχει προχωρήσει' άλλωστε οι πράξεις αύτοΰ του είδους δέν εί
ναι πολλές* ωστόσο υπάρχουν, επισημαίνοντας μέ τήν παρουσία τους τήν 
διάχυση τής ποινής σέ πολλά επιμέρους φαινόμενα του δημοσίου βίου τής 
Τουρκοκρατίας. "Εγγραφα πού εμπίπτουν περισσότερο στην κάλυψη του 
έπιτιμίου είναι βεβαίως οι διαθήκες οί όποιες μπορούν να συνταχθούν και 
ενώπιον τών εκκλησιαστικών άρχων. Εκε ίνο πού επιδιώκεται είναι ή τή
ρηση της βούλησης του διαθέτη* έτσι ή ρήση «και ουδις φανιστίν ενάντιος 
ίς τιν μπαρον του διαθικιν και παρανγγίληας, ις βάρος αφορισμού και κα
τάρας»1 περνά και σέ έγγραφα τα όποια σέ αρκετές περιπτώσεις δέν έχουν 
συνταχθεί άπο χέρι εκκλησιαστικού. Τήν 1 Φεβρουαρίου 1684 ό Νικηφό
ρος Κρήτης αφήνει κληρονόμο του τον πρωτοσύγκελλό του Μεθόδιο Κορ-
φαλώνη, για τον όποιο φροντίζει ώστε να αναγραφεί στην διαθήκη του: 
«δστις δ' αν βουληθή παρασαλευσαι ή παρενοχλήσαι αυτόν εϊη άφωρεσμέ-
βος, κατηραμένος και ασυγχώρητος»2. 

Προχωρώντας σέ νεότερα χρόνια βρίσκουμε παρόμοια εκφορά σέ δια
θήκη πού συντάχθηκε στο χωριό Θεολόγος τής Θάσου στις 23 Μάιου 

1. ΒΙΣΒΙΖΗΣ, Προικώα, 86. 
2. ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ, Κρήτη, 333 (αναδημοσίευση άπο τήν Χριστιανική Κρήτη 1 

(1912), 510-519 δπου εκδόθηκε άπο τον Λ. Χ. ΖΩΗ). Παρόμοια περίπτωση βρίσκου
με καί στην διαθήκη του Γαβριήλ Σεβήρου: «θέλω και αυτοί απάνω είς δρους αφορι
σμού να ίδοϋσι τί ρεστάρουσι χρέος να το δώσουσι τών επιτρόπων οπού άφίνω... δια 
τοΰτο λέγω απάνω είς βάρος αφορισμού να όμολογήση το χρέος του καί τα ιντερέσα 
καί τό εϊτι έξόδιασα δια λόγου του τών επιτρόπων μου» (ΣΤΕΡΓΕΛΗΣ, Διαθήκη, 
190). 
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1801: «καΐ δποιο παιδί είναι εκείνο είτε αγόρι είτε κορίτζι είτε γαμβρός, 
όπου ήθελεν ανατρέψει και χαλάσει τήν παρουσαν μου αύτοπροαιρετον 
διαθήκην... να είναι... άφωρισμένον, κατηραμένον και άσυγχώρητον»1. Σέ 
ακόμη νεότερα χρόνια (5 Μαρτίου 1867) ό διαθέτης (ή συντάκτης) της 
διαθήκης στο χωριό Τσερβάριον του Ζαγορίου καταφεύγει στο απειλητι
κό γραπτό τυπικό του αφορισμού και στην παράθεση εκφράσεων του τύ
που: «εάν δε κανείς των κληρονόμων μου συγγενών μου ή ξένων θέλουσι 
άνατρέψη ταύτην είτε εν μέρει, είτε εν δλω, οι τοιούτοι ως αισχροκερδείς 
και φιλοτάραχοι... θέλει έχει και τάς αράς τών τριακοσίων δέκα και οκτώ 
θεοφόρων πατέρων, νά τρέμη ως ό Κάιν, να φλογίζηται ως ό 'Ιούδας και 
προκοπήν να μήν ίδη εις δ,τι εργάζεται»2. 

Πέρα άπό τις περιπτώσεις αυτές πού μπορούν να αποτελέσουν υλικό ειδο
λογικής κατάταξης υπάρχουν και δεκάδες άλλες πράξεις πού περιέχουν 
τήν αόριστη αφοριστική απειλή. Πρέπει βεβαίως να επισημάνουμε για 
μια ακόμη φορά δτι έδώ μας ενδιαφέρουν οχι εκείνες οι πράξεις πού συμ
φωνά μέ το δίκαιο συνεπάγονται τιμωρία και εν προκειμένω αφορισμό, 
άλλα δσες επικαλούνται τήν παρουσία της ποινής προκειμένου να παρα
μείνουν αλώβητες. Μεταξύ τών δύο αυτών κατηγοριών ή διαφορά είναι 
σαφής. "Ομως ας δούμε μερικές τέτοιες περιπτώσεις. 

'Ανακαίνιση κώδικα: τον Μάρτιο του 1692 ανακαινίζεται ό κώδικας 
της μονής του 'Οσίου Νικάνορος (Ζάβορδα)* ή σχετική πράξη κλείνει μέ 
τήν αναγραφή: «ει δέ φανή τινας και θέλη χαλάση αυτό δπου έκάμαμεν 
και λέγομεν, ή θέλει βάλλη τινάς ονόματα άβουλα του κατά καιρόν ευρι
σκομένου ηγουμένου της αυτής μονής, να μείνη εις έπιτίμιον αφορισμού»3. 

Δωρεά σπιτιού: Προικόννησος, 1 Δεκεμβρίου 1697* ή πράξη δωρεάς 
σπιτιού προς τήν αρχιεπισκοπή Προικοννήσου κατασφαλίζεται ως έξης: 
«και ήτης έξημον τον άρχιερέον δια άνάγγην της εκκλησίας ήθελεν πολήση 
το οσπήτιον αυτό και να το αποξενόση του θρόνου να είναι ή στην εντολήν 
του αλήτου αφορεσμού»4. 

'Αφιερωματική πράξη: 'Ιάσιο, 10 Μαίου 1819* ό 'Αλέξης Ί ω . Ζού-
της αφιερώνει στην εκκλησία του χωριού του ('Αγία Παρασκευή Μονο-
δενδρίου Ηπείρου) κάποια κτήματα του. Ή πράξη αφιέρωσης κλείνει μέ 

1. ΒΑΚΑΛΟΠΟΤΛΟΣ, Αικαιοπρακτικά, 201-202. 
2. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ, Διαθήκες, 615. 
3. ΚΑΛΙΝΔΕΡΗΣ, Μνημεία, 56-58 και ΠΑΪΣΙΟΣ, Έπιγραφαί, 568. 
4. ΚΑΜΠΟΎΡΗΣ, Προικοννησιακά, 197. 
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την επίκληση απειλών: «καΐ όποιος ήθελε άδιαφορίση ί νά μεταβάλη ί να 
ενοχλύση τους χωριανούς... ή συγγενής μου ή κανένας φιλοτάραχος ξένος... 
οι τούτοι να βψονται εν ήμερα κρίσεως, να δώσι ό Θεός να έρημόσυ το ό-
σπίτιον αύτοΰ καθώς και εμένα προκοπήν Θεού" να μη ίδουν στενάζοντας 
και κλαίοντας επί γης κληρονομήσουσι την λόβαν του Γιεζί και την άγχό-
νην του Γούδα, να έχη την κατάραν του Χρίστου και πάντων των αγίων»1. 

Ή χρήση της αφοριστικής διασφάλισης συναντάται και σέ άλλες πρά
ξεις του ιδιωτικού δικαίου Οπως λ.χ. στα διαζύγια πού φυσικά χορηγούν
ται μέσω της Εκκλησίας. Σέ μια τέτοια περίπτωση ό μητροπολίτης Πα-
ροναξίας Μακάριος διαλύει τον γάμο του Σταμάτη και της Αικατερίνης 
Μαθιοΰ* ή πράξη κατασφαλίζεται: «δς δ' αν των απάντων ενάντιος φα-
νήσεται, ή και αυτός ό Σταμάτιος ή και οι γονείς αύτοΰ, άφωρισμένοι είη-
σαν και κατηραμένοι και ασυγχώρητοι και εν τω νυν αίώνι και εν τ ω μέλ-
λοντι»2. 

Αυτές είναι μερικές περιπτώσεις στις όποιες επισημαίνεται ή εφαρ
μογή του πρώτου «είδους» του αφορισμού. Βεβαίως ή διάκριση προέρχε
ται, Οπως έχουμε πει, άπο τήν εκ τών υστέρων αποδιάρθρωση του έπιτι-
μίου* στην εκκλησιαστική πρακτική δέν υπάρχει διαχωρισμός της ποινής 
και εφαρμογή της κατά περίπτωση. Ωστόσο εϊναι σαφές Οτι διαχωρισμός 
μπορεί να υπάρξει ακριβώς βάσει της κατά περίπτωση άλλα και βάσει 
του τρόπου εφαρμογής του έπιτιμίου. Οί περιπτώσεις τής αόριστης απει
λητικής εκφοράς μπορεί να συνοδεύουν άπλες, δπως είναι ή αφιέρωση ενός 
βιβλίου, άλλα και περισσότερο σημαντικές πράξεις, Οπως είναι ή σύνταξη 
μιας διαθήκης. Στην βούληση του διαθέτη και του συντάκτη του κειμένου 
άλλα και στο κοινωνικό πλαίσιο προς τό όποιο απευθύνεται έγκειται ή 
χρήση τής αόριστης απειλής. Οί απειλές πού αναγράφονται έπί τών έντυ
πων συνεχίζονται σταθερά και σέ πυκνούς ρυθμούς* οί άλλες κατηγορίες 
κειμένων πού κατασφαλίζονται μέ τήν αφοριστική απειλή γίνονται ολο
ένα και αραιότερες καθώς ή τήρηση τών κανόνων του δικαίου ανατίθεται 
στα εντεταλμένα Οργανα του* πάντως εξακολουθούν νά υπάρχουν και κατά 
τον 19ο αι. ακόμα. 

Ό αφορισμός βεβαίως δέν μπορεί νά επιβληθεί αυτομάτως, χωρίς τήν 
παρέμβαση δηλονότι τής Εκκλησίας3 . Αυτό το γνωρίζουν καλά Ολοι* άλ-

1. ΟίΚΟΝΟΜΟΤ, Μονοδένδρι, 2-3. 
2. ΣΦΤΡΟΕΡΑΣ, Γάμοι, 35. 
3. Έδώ ανακύπτει το πρόβλημα των «poenae latae sententiae» πού μάλλον 

δέν υπήρξαν ποτέ στην 'Ανατολική εκκλησία, ένώ αντιθέτως αποτελούν βασικό δογ
ματικό στοιχείο της Δυτικής* για το ζήτημα αυτό βλ. HERMAN, Kirche. 
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λα φυσικά δεν μπορούν να εκτιμήσουν τους δρους της ακριβούς εφαρμο
γής του, όποτε το έπιτίμιο μπορεί να λειτουργήσει στην συνείδηση του 
απειλουμένου, καταλυτικά. Βεβαίως κάποιοι ενήμεροι «χρήστες» του 
έπιτιμίου προβλέπουν για την ακριβή χρήση του. "Ετσι ό 'Αγάπιος Γρυ
πάρης δταν συντάσσει την διαθήκη του (Κωνσταντινούπολη 1794) φρον
τίζει να περιλάβει τον ακόλουθο δρο: «αν δέ τις άναφυή έρευνα περί των 
ών μοι δεδώρηται ό Θεός, και λογοτριβή έπιγένηται περί αναζητήσεως 
πλειόνων, καθ' ικετεύω τον παναγιώτατόν μοι δεσπότην προς του Θεοΰ 
του παντός μη έπινεΰσαι εις τάς συζητήσεις των κληρονόμων μου, και δού
ναι αύτοΐς το εκκλησιαστικό ν έπιτίμιον»1. "Ετσι ακριβώς πρέπει να γίνει 
προκειμένου τα πράγματα να ακολουθήσουν την έγκυρη διαδικασία* βε
βαίως ή παράκληση του Γρυπάρη προς τον πατριάρχη για την επιβολή 
του αφορισμού μπορεί να ερμηνευθεί ακριβώς και ως ένας τρόπος πρόσ
θετης έμμεσης απειλής εναντίον τών πιθανών παραβατών τής διαθήκης. 
"Ομως ταυτόχρονα υποδηλώνει και την σύννομη πορεία προς τήν επιβολή 
τής ποινής. 

Δεν πρέπει ωστόσο να μείνουν έξω άπο τήν οπτική μας και ορισμένες κα
ταστάσεις πού αποτελούν στοιχεία επαναλαμβανόμενα σέ κάθε περίπτω
ση. Με άλλα λόγια ή αναγραφή τής αόριστης αφοριστικής απειλής ενδε
χομένως αποτελεί μέρος μιας τυπικής διαδικασίας, στα επιμέρους στοι
χεία τής οποίας περιλαμβάνεται ως μότο και ή απειλή αφορισμού. Αύτο 
οπωσδήποτε πρέπει να συμβαίνει στις περισσότερες περιπτώσεις άνα-

1. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, Σίφνος, 369" άλλα το πλέον έγκυρο παράδειγμα προς την 
κατεύθυνση αυτή μας δίνει γράμμα τοϋ πατριάρχη 'Ιακώβου Α'. Σύμφωνα μέ το 
γράμμα αύτο ό πρώην οικουμενικός πατριάρχης Διονύσιος Δ' πριν αναχωρήσει για 
το "Αγιο "Ορος, άφησε μέρος της περιουσίας του στα παιδιά τοϋ άδελφοϋ του. Τήν 
διαθήκη πού περιείχε τους δρους αυτούς κατασφάλισε μέ αφορισμούς και άρές* δμως 
προκειμένου αυτές νά προσλάβουν ίσχύ και κύρος απαιτείται πατριαρχική επικύρω
ση, πράγμα πού κάνει ό 'Ιάκωβος Α' (Δεκέμβριος 1686). Το σχετικό απόσπασμα 
δμως είναι ιδιαίτερα εύγλωττο: «άφήκε [ό Διονύσιος Δ'] μέν και μέρος τής φιλοτι
μίας λόγω λεγάτου προς τα παιδία του άδελφοϋ αύτοΰ, βούλεται δέ περί τούτου άρ-
κεΐσθαι τα παιδία τ φ δοθέντι αύτοΐς, και μή διενοχλειν περαιτέρω μήτε έπηρεάζειν 
τους πατέρας της... Λαύρας, δπου ή παναγιότης αύτοΰ προ καιροΰ ήσυχάζειν ήρετί-
σατο, καθ' ών αφορισμούς τε και αράς επιγράφει, εάν άθετήσωσι δηλαδή τα παρ' αύ
τοΰ διαταχθέντα... Τούτου χάριν... γράφομεν και άποφαινόμεθα... αν δέ παρακούσω-
σιν είτε αυτά τα παιδία, είτε άλλο πρόσωπον... άφωρισμένοι εϊησαν... και έξω της 
Εκκλησίας τοϋ Χρίστου, μή έκκλησιαζόμενοι» (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, Πατριαρχικά, 421 -
422). 
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γραφής της απειλής στις αφιερώσεις χειρογράφων ή εντύπων βιβλίων. 
Παράλληλα δμως προς αυτά —μολονότι περισσότερο διεξοδικά θα 

γίνει λόγος στο οικείο κεφάλαιο1— ανακύπτει εύλογο το ερώτημα: ποια 
αποτελεσματικότητα είχαν οι απειλές αυτές; μπορούσαν να επιτελέσουν 
τον σκοπό για τον όποιο αναγράφονταν; 'Οπωσδήποτε ή θεώρηση μας στά 
ερωτήματα αυτά περιέχεται στην γενικότερη εκτίμηση για την αποτελε
σματικότητα του έπιτιμίου σέ συνάρτηση πάντα προς τους παράγοντες 
πού επηρέαζαν τήν νοοτροπία και συμπεριφορά των ανθρώπων τής Τουρ
κοκρατίας. Ωστόσο διαθέτουμε και τήν κατάθεση των πηγών: 

Σέ κώδικα του 18ου αϊ. πού απόκειται στην βιβλιοθήκη τής Ζαγοράς 
αναγράφεται ή ακόλουθη ενθύμηση : «Το παρόν δις κλαπέν δια τους εν αύ-
τώ αφορισμούς και αράς φοβηθέντες οι κλέψαντες ευρέθη»2. 

Θάσος, 20 'Ιανουαρίου 1851, διαθήκη τής χατζηΜαρίας Σταυροπού-
λου' το σχετικό απόσπασμα αναφέρει: «λοιπόν μετά παρέλευσιν τόσων 
χρόνων στοχαζόμενη... ή αδικία οπού έγινε εις το Δημήτριον υίόν μου... 
και βλέποντας καί τα αρχιερατικά έγγραφα τής Μεγάλης Εκκλησίας τους 
αφορισμούς, οπού έχουν, δτι δποιος τολμήσει τα πρώτα έγγραφα καί τα 
χαλάση, να είναι άφωρισμένος. Δια τούτο καί εγώ λοιπόν γνωρίζοντας 
τήν άδικίαν, οπού έκαμα εις τον υίόν μου Δημήτριον, αποφασίζω δτι τα 
ύστερινά έγγραφα, οπού έκαμα εις τους χίλιους οκτακόσιους πέντε, να 
είναι άκυρα»3. 

Στην πρώτη περίπτωση ή άνέρευση του χαμένου κώδικα αποδίδεται 
στον φόβο πού προξένησαν οι αφοριστικές απειλές" στην δεύτερη οι απει
λές τής διαθήκης συνετίζουν τήν μητέρα καί τήν κάνουν να επανορθώσει 
τήν αδικία πού είχε διαπράξει σέ βάρος του γιου της. 

"Ετσι μας παρουσιάζουν τα πράγματα οι γραπτές μαρτυρίες* το ση
μαντικό είναι δτι οι άνθρωποι πιστεύουν δτι έγιναν έτσι τά πράγματα, 
δτι δηλαδή ό αφορισμός συνετέλεσε ώστε να επιστρέψουν οι κλέφτες το 
χειρόγραφο, ή μητέρα να επανορθώσει το λάθος της. 'Από τήν άποψη αυ
τή ή αποτελεσματικότητα του έπιτιμίου δηλώνεται ανάγλυφα καί καθιε
ρώνει τήν ποινή ως σημαντικό παράγοντα ρύθμισης τής συμπεριφοράς 
καί τών πράξεων τών χριστιανών του τουρκοκρατούμενου χριστιανικού 
χώρου. 

1. Βλ. έδώ κεφάλαιο έκτο. 
2. ΔΤΟΒΟΤΝΙΩΤΗΣ, Ζαγορά, 340. 
3. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, Αικαιοτιρακτικά, 208. 
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2. Ό αφορισμός ώς δικονομικό μέσο 

Ή χρήση του αφορισμού ώς μέσου για την ανεύρεση της αλήθειας ή κα
λύτερα ώς μέσου προκειμένου να περιβληθεί μέ το απαιτούμενο κύρος μία 
μαρτυρική κατάθεση, δέν είναι επινόηση της Τουρκοκρατίας. Συνεχίζει 
παλαιότερη παράδοση πού άρχισε κατά τους βυζαντινούς χρόνους και έμ-
πεδόθηκε ώς περίπου πάγια τακτική κατά τους χρόνους της ύστερης βυ
ζαντινής εποχής1. Κατά τήν Τουρκοκρατία βεβαίως προσλαμβάνει ακόμα 
μεγαλύτερες διαστάσεις καθώς οι νέες πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες 
πού δημιούργησε ή Κατάκτηση ευνοούν τήν επίδοση παρομοίων θεσμών. 

Το εύρος του θεσμού είναι πολύ μεγάλο* οι περιπτώσεις πού συναντού
με ερευνώντας τα κείμενα τής εποχής ανέρχονται σέ μεγάλους αριθμούς 
και πιθανότατα υπερβαίνουν ποσοτικά και εκείνες του πρώτου «είδους». 
Το πράγμα είναι ευδηλο. Στην περίπτωση αυτή έχουμε πράξεις των εκ
κλησιαστικών δικαστηρίων οι όποιες ενδεχομένως δέν καταλήγουν σέ α
φορισμό άλλα διενεργούνται ώς προς το δικονομικό τους μέρος μέ αφορι
σμό* τούτο μάλιστα σέ μια περίοδο αυξημένης δραστηριότητας τής εκ
κλησιαστικής δικαιοσύνης. "Αλλωστε και ή φύση των αποφάσεων πού 
επιλύει ή εκκλησιαστική δικαιοσύνη άφορα κυρίως προσωπικές διαφορές* 
τούτο σημαίνει Οτι πρόκειται κυρίως για διαζύγια, κληρονομικές διαφο
ρές, οικονομικές διαφορές κ.τ.δ. 'Αλλά και δσες πράξεις δέν ανήκουν στε
νά στον χώρο του Ιδιωτικού δικαίου καθώς σχετίζονται μέ ρυθμίσεις ορίων 
χωριών, φορολογικούς επιμερισμούς κ.τ.δ. έχουν κατά συνέπεια πολλές 
πιθανότητες να διασωθούν, δπως άλλωστε και έγινε, και να αποτελέσουν 
πειστικά τεκμήρια για το «είδος» αυτό του αφορισμού. 

Κατόπιν τούτου ή κατάδειξη και ανάλυση τής χρήσης του έπιτιμίου 
εν σχέσει προς το δίκαιο είναι υπόθεση εύκολη και εύληπτη. Ή εκκλη
σιαστική δικαιοσύνη κινείται μέσα σέ κάποια ανελαστικά δρια και οι επι
μέρους λειτουργίες πού τήν συγκροτούν είναι επίσης σαφώς προσδιορι
σμένες. Μέσα στην λογική αυτή εντάσσεται και ό αφορισμός πού καλεί
ται να αντικαταστήσει τον δρκο μέ διττό σκοπό: και για να ίχνηλατηθεΐ 
ή αλήθεια άλλα και συγχρόνως —ή παράλληλα— για να ενισχύσει το κύ
ρος μιας μαρτυρικής κατάθεσης. 

1. Ή σχετική βιβλιογραφία για το θέμα δπως εμφανίζεται κατά τήν περίοδο 
της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας είναι μεγάλη. Περιορίζομαι σέ δύο πρόσφατες μελέ
τες δπου ό ενδιαφερόμενος θά βρει Ικανοποιητική βιβλιογραφική κάλυψη γιά το θέμα 
αυτό: ΓΟΤΝΑΡΙΔΗΣ, "Ορκος, 41-47 και ΧΡΙΣΤΟΦΙΑΟΠΟϊΛΟΤ, Δικαστήρια, 163-
167. 
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Ά π ο την έρευνα των συναφών γραπτών μαρτυριών διαπιστώνουμε δτι 
ή χρήση του δρκου σαφώς περιορίζεται ή κινείται στα ίδια επίπεδα μέ τον 
αφορισμό. Βεβαίως δέν πρέπει να μας διαφεύγει δτι και οι δύο πρακτικές 
ώς δικονομικές λειτουργίες έχουν περίπου ταυτόσημη έννοια* ή μία υπο
δηλώνει την άλλη ή την επικαλύπτει. Ωστόσο ή γενικευμένη χρήση της 
ποινής καΐ προς ποικίλες κατηγορίες πράξεων κατά την περίοδο της Τουρ
κοκρατίας συμβάλλει ώστε να επικρατήσει ή χρήση του αφορισμού αντί 
του δρκου. Έξαλλου ή έκφοβιστική δυναμική του έπιτιμίου είναι περισ
σότερο έντονη άπο αυτήν του δρκου, ό όποιος προσκρούει και σέ δογματι
κές αρχές της χριστιανικής πίστης. "Ισως λοιπόν μέ την γενικευμένη χρή
ση του αφορισμού γίνεται συνειδητή προσπάθεια αποφυγής του δρκου, 
υπόθεση μέ αρκετές αδυναμίες άλλα και στοιχεία πραγματικά. 

Ή κατάδειξη λοιπόν του «είδους» αύτοΰ εϊναι και δυνατή και εύκολη 
στην κατανόηση της: δικονομικό μέσο άνέρευσης τής αλήθειας1. Παρόλα 
αύτας ας εντοπίσουμε ορισμένα χαρακτηριστικά της. 

α) Οι μάρτυρες «αφορίζονται» προκείμενου να καταθέσουν. Φυσικά ή πε
ρίπτωση δέν χρήζει ιδιαιτέρας αναλύσεως" ωστόσο κάποιες υποθέσεις πε
ριγραφικές τής χρήσης αυτής τονίζουν τις αποχρώσεις. Σέ απόφαση του 
μητροπολίτη Θεσσαλονίκης (1503/4) πού παρεμβαίνει στην διένεξη με
ταξύ τών μονών Διονυσίου και Ζωγράφου «συνεβούλευσαν αμφότερα τα 
δύο μοναστήρια, ίνα εΰρωσιν αξιόπιστους μάρτυρας... έπεί δέ άπήλθον 
εις τον τόπον, έξεφωνήθη βάρος αφορισμού, καθώς ήμεΐς τοις έπισκόποις 
προετρέψαμεν προς τους μέλλοντας μαρτυρήσαι»2. Στις 3 Δεκεμβρίου 
1612 παρουσιάζεται στον επίσκοπο Μετρών και Άθύρα μία γυναίκα και 
ζήτα τήν άδεια να τελέσει δεύτερο γάμο, επειδή ό πρώτος της άνδρας είχε 
πεθάνει: «διό έξετάσαμεν ακριβώς το πράγμα και έμαρτύρησαν πρώτον δέ 
ό έν ίερομονάχοις πρωτοσύγκελλος κύρ Νεκτάριος... και άλλοι δέ μετά 
βαρέως άλυτου αφορισμού καΐ δρκου»3' άλλη μία, τέλος, περίπτωση άπο 

1. Γράφει χαρακτηριστικά σέ γράμμα του (1690) 6 πατριάρχης Καλλίνικος 
Β', σχετικά μέ τήν υπόθεση τών Σιναϊτών: «δια τούτο και έλθόντων eie τα ώδε τών 
σιναΐτών, έγένετο σύνοδος... καΐ προ πάντων έξεφωνήσαμεν έπιτίμιον φρικτον καΐ 
άφορισμον άλυτον, δια να μή παράβλεψη τινάς το δίκαιον καΐ τήν άλήθειαν καΐ λαλή-
ση κατά φιλοπροσωπίαν ή κατά πάθος, ή άλλην τινά περίστασιν άνθρωπίνην βοηθών
τας ή το ένα μέρος, ή το άλλο» (ΓΕΔΕΩΝ, Γράμματα, 17-20). 

2. OIKONOMIDÊS, Dionysiou, 201. 

3. ΣΑΡΑΝΤΗΣ, Κώδικες, 173 (κωδ. Α' επισκοπής Μετρών). Πολλές μαρτυ
ρίες του τύπου αύτου πού χρονικά τοποθετούνται στον 17ο αί. βρίσκουμε συγκεν-

12 
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τήν "Ανδρο (Δεκέμβριος 1768): «έφεραν λοιπόν μάρτυρας αξιόπιστους, 
τον εύγενέστατον αύθέντην Σταμέλου Μπίστην... και τον εύλαβέστατον 
έν ίερεΰσι παπα κύρ Άντώνιον Μητρινον... οιτινες έμαρτύρησαν έν φόβω 
θεοΰ και άλυτου αφορισμού»1. 

β) «Αφορισμός» διαδίκων. Καταθέτουν δηλαδή υπό το βάρος έπιτιμίου 
τα αντίδικα μέρη προκειμένου ή μαρτυρία τους να επενδυθεί μέ το στοι
χείο εκείνο πού θα τήν καταστήσει έγκυρη. Φυσικά πρόκειται για τήν κατ' 
εξοχήν εφαρμογή του αφορισμού σέ δικαστικού τύπου υποθέσεις και κατά 
συνέπεια τα ανάλογα παραδείγματα αφθονούν. Μάρτιος 1581 (;)* ό πα
τριάρχης 'Ιερεμίας Β' βρίσκεται στο χωριό 'Αρδομίστα 'Ιωαννίνων, δπου 
επιλύει διαφορά για χρέος: «Ίω. Μουντάνος και το μέρος Ευσταθίου του 
υιού Νικολάου Γγιούμα δ ρηθείς και ό πατήρ αυτού... και έκφωνηθέντος 
αφορισμού μετά ακριβούς εξετάσεως ώμολόγησαν»2. Ενώπιον τού μη
τροπολίτη Μέτρων και Άθύρα (1632) εκδικάζεται υπόθεση διαζυγίου: 
«Τήν σήμερον ημών προκαθημένου... έλθών ό Θεόδωρος άπο Μωρηά... 
έζήτησεν λαβείν γυναίκα εις τήν έπαρχίαν μας. Και έξητάσαμέν τον ίνα 
μή έχη έτέραν γυναίκα και ώμολόγησε μέ βάρος αφορισμού»3. Σέ μιά 
περίπτωση, τέλος, των άρχων τού 19ου αι. στην "Υδρα (1803): «έκια-
μάρησαν τήν πενθεράν τού μακαρίτου Τζουάννε και τήν εξέτασαν, της 
έδωσαν και άφορισμον δια νά μαρτυρήση τά δσα μετρητά εΐχεν απάνω 

τρωμένες στην Φωτίειο Βιβλιοθήκη τοϋ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ ΑΡΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ· οί ενδια
φερόμενοι καλοϋν μάρτυρες πού βεβαιώνουν μέ αφορισμό τήν μαρτυρία του ενός έκ 
των διαδίκων, δπως λ.χ. «καί μετά τοΰτο παρέστησαν μάρτυρες... οϊτινες αφορισμού 
έκφωνηθέντος δι' ώμοφορίου καί πετραχηλίου έμαρτύρησαν ούτως έχειν τήν άλήθειαν» 
(Φωτιειος 2, 125). 

1. ΠΑΣΧΑΛΗΣ, Καταφνώτισσα, 36. Σέ μια παλαιότερη (μεταξύ 1572-1595) 
υπόθεση πού εκδικάζει δ μητροπολίτης Θεσσαλονίκης για τις κατηγορίες πού εκτο
ξεύτηκαν εναντίον τοϋ επισκόπου Σερβίων τα γεγονότα περιγράφονται ως έξης: «ή 
μετριότης ημών έπεί τοπικήν ήτήσατο έξέτασιν γενέσθαι, δεϊν εκρινεν, άρχιερατικήν 
σύνοδον συγκροτηθηναι έν τη Θεσσαλονίκη... θεωρήσωσι καί έξετάσωσι τήν τοιαύ-
την ύπόθεσιν, έκφωνουμένου καί αφορισμού άλυτου, του μή λαληθηναι καί μαρτυρη-
θηναί τι κατά πάθος, ή δι' αίσχροκέρδειαν ίσως τινά» (ΣΑΘΑΣ, 'Ιερεμίας Β', 174-
175). 

2. ΜΕΡΤΖΙΟΣ, Γράμμα, 447-448. 
3. ΣΑΡΑΝΤΗΣ, Κώδικες, il2 (κώδ. Α' μητροπόλεως Μετρών). Παρόμοια 

παραδείγματα υπάρχουν πολλά καί για τήν περίπτωση αυτή, στην Φωτίειο Βιβλιο
θήκη στα όποια ακριβώς ή έλλειψη κωλύματος για τήν τέλεση νέου γάμου τεκμαί
ρεται διά της μετ' αφορισμού μαρτυρίας. 
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της... ή οποία έμαρτύρησεν εν φόβω θεοΰ και εν καθαρώ τω συνειδότι»27. 
Είναι προφανές δτι οι δύο αυτές χρήσεις της ποινής, δηλαδή τόσο για 

τον έλεγχο της κατάθεσης των μαρτύρων δσο και των αντιδίκων δέν είναι 
άσύναπτες* αρκετές φορές επικαλύπτονται, δηλαδή γίνεται «αφορισμός» 
και γιά τους αντιδίκους άλλα και για τους μάρτυρες τους* το πράγμα άλ
λωστε για σοβαρές υποθέσεις είναι απολύτως απαραίτητο και αναμενόμενο. 
Έ τ σ ι στα 1678 ό πατριάρχης Διονύσιος Δ' εκδικάζει υπόθεση διαζυγίου 
υστέρα άπο προσφυγή μιας γυναίκας, της Μαρουδίας' οι μάρτυρες «έμαρ-
τύρησαν εν άφορισμω άλύτω δτι αληθώς αποδημεί ό διαληφθείς Φώτης.. . 
είτα εδέχθη ή Μαρουδία αΰτη άφορισμον ένδον της του Χρίστου Μεγάλης 
Εκκλησίας»2 8 . Ό ϊδιος πατριάρχης μετά το 1683 εκδικάζει παρόμοια 
υπόθεση: «επειδή ή Μαργαριτενια ονόματι άπο Κοντοσκαλίου... αυτή μέν 
εδέχθη έπιτίμιον αφορισμού του μή ψεύδεσθαι...παρέστησε δέ και μάρτυ
ρας... οιτινες δεχθέντες άφορισμον»29. 

γ) Παράλληλη χρήση αφορισμού κάί δρκου. Ό προσεκτικός αναγνώστης 
θα έχει ήδη παρατηρήσει δτι σέ ορισμένες μαρτυρίες υπάρχει ή διπλή χρή
ση των δικονομικών μέσων, δηλαδή συνεργούν αφορισμός και δρκος. Το 
γεγονός δέν είναι ασυνήθιστο και οφείλεται βέβαια στο δτι τα δύο αυτά 
δικονομικά μέσα κινούνται γιά μια περίοδο παράλληλα πριν το ένα υπερι
σχύσει εις βάρος του άλλου, πράγμα άλλωστε πού ποτέ δέν πραγματο-

27. ΛΙΓΝΟΣ, "Υδρα 2, 22. "Ας σημειωθεί εδώ δτι στο έργο τοϋ Λιγνοϋ βρί
σκονται πολλά στοιχεία για το θέμα της απονομής δικαιοσύνης στην "Υδρα και τά 
όποια βεβαίως σχετίζονται μέ το θέμα μας* πάντως το υλικό έχει χρησιμοποιήσει 
μεθοδικά ό ΛΤΚΟΤΡΗΣ στο έργο του: Αιοίκησις. Προς την κατεύθυνση αύτη διαθέ
τουμε και την μαρτυρία ένος έγκυρου παρατηρητή των ελληνικών πραγμάτων 
πρόκειται για τον POUQUEVILLE ό όποιος στον 4ο τόμο τοϋ έργου του Voyage, 
σ. 443 γράφει: «Quand il s'élève un différent pour vol, dettes, etc. entre deux 
Grecs, la cause est ordinairement évoquée par - devant un évêque. Celui-ci, 
après avoir entendu les parties, prononce, à défaut de preuves légales l'excum-
munication, en déclarant, au demandeur qu' il peut la prendre, s'il se croit 
fondé en droit. Il arrive souvent alors que celui-ci réfère son privilège au dé
fendeur, et assez ordinairement qu'ils se retirent tous deux. Alors l'affaire sé 
termine en vertu s'un arrangement, ou elle reste abolie par le fait seul de la 
non-accentation de l'anathême». 

28. ΑΡΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΤ, Φωτίειος 2, 134-135. 
29. ΑΡΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΤ, δ,π., 162. Υπάρχει Ομως και ή περίπτωση να μην 

βρίσκονται μάρτυρες καί τότε αναπόφευκτα θα έχομεν αφορισμό: 29 Μαρτίου, 1721, 
στή Λάρισα, «μαρτύρων όμως δεησάντων... μή ευρεθέντων δέ, εδέχθη άφορισμον 
δτι οδτε γράμμα έλαβε οοτε έξοδα» (ΝΤΡΟΓΚΟΤΛΗΣ, Διαζύγιο, 134-135). 
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ποιήθηκε. "Ετσι ό δρκος εξακολουθεί να είναι εν χρήσει είτε μόνος του 
είτε παράλληλα προς τον αφορισμό μολονότι ή συχνότητα εμφάνισης και 
ή σημασία του για τα νεότερα χρόνια είναι σαφώς υποβαθμισμένη1. Τον 
Μάιο του 1578 ό αρχιεπίσκοπος Κύπρου και Νέας Ίουστινιανης Τιμόθεος 
επιλύει υπόθεση για την όποια γράφει: «ίδόντες δε ημείς την ετισίν της 
έγυρεύσα μάρτυρες να μας δίξουσιν την πασαν άλίθιαν με δρκον και άφο
ρισμον, καθώς είναι το δίκαιον του νόμου είς το ήξεύρη ό πάσα ένας, να 
ύπη το ξεύρει με φόβον Θεοΰ»2. Βρισκόμαστε στα 1637 και ό μητροπο
λίτης Μετρών επιλύει υπόθεση κωλύματος γάμου: «Προκαθημένης της 
ημών... ήλθεν ό Γεώργιος του 'Ιωάννου... και έμετανόησεν... δτι έχωρίσθη 
της γυναικός δπου ειχεν παρανόμως. Βλέποντας και ημείς την καλήν του 
προαίρεσιν... έδεχθήκαμέν τον και έβάλαμέν τον είς άφωρισμον και αυτόν 
και τήν γυναίκα είς άφορισμον και εύαγγελικον δρκον δπου λες να μην 
ευρέθη μεταύτην είς άμαρτίαν»3. Στις 13 Μαίου 1777 οι επίσκοποι Κρή
της κάνουν αναφορά προς τον οικουμενικό πατριάρχη στην οποία γράφουν: 
«παρακαλοΰμεν λοιπόν άπαντες γονυκλιτώς καί δακρυρρόως τήν ύμετέ-
ραν,.. Παναγιότητα, όμου και την ίεράν Σύνοδον να υποχρέωση τον στα-
λέντα άγιον εξαρχον με άφορισμον καί μεθ' δρκου να όμολογήση συνοδι-
κώς δσα ήκουσε»4. 

Ή χρήση λοιπόν του δρκου καί του αφορισμού ταυτοχρόνως είναι 
δυνατόν να γίνει καί μάλιστα για υποθέσεις στις όποιες επιζητείται μεγα
λύτερη ηθική δέσμευση του μάρτυρα* τότε δρκος καί αφορισμός είναι δυ
νατόν να τονίσουν τήν σοβαρότητα της υπόθεσης για τήν οποία ζητείται 
ή μαρτυρική κατάθεση καί να παρεμβάλλουν στον μάρτυρα μεγαλύτερα 
εμπόδια, αποτρεπτικά της ψευδομαρτυρίας5. Πρέπει ωστόσο να παρα-

1. Σέ ορισμένες μάλιστα περιπτώσεις θά δημιουργηθούν καί προβλήματα σο
βαρά για τήν χρήση τοϋ δρκου, τέτοια πού θα αναγκάσουν τον πατριάρχη "Ανθιμο Δ' 
να αντιδράσει στις φήμες δτι χρησιμοποιεί τον δρκο στο πατριαρχικό δικαστήριο καί 
να γράψει τον 'Οκτώβριο τοϋ 1849: «μήτε τους διαδίκους όμνύειν παρακελεύεται αμ
φιβολίας τινός έμπεσούσης· και εϊποτε τύχοι πράγμα τι των βαρύτατων καί πολλήν 
τήν εύθύνην επαγόμενων, λείπουσι δέ καί άποχρώσαι αποδείξεις της αληθείας τότε 
το έν βάρει άλυτου αφορισμού εϊτε ζώση φωνή, είτε καί δι' εκδόσεως πατριαρχικού 
έπιτιμίου γράμματος προς τον είς βν καθήκει ή βεβαίωσις, αντί δρκου επάγει καί εκ
φωνεί προς παϋσιν των άντιλογιών καί πληροφορίαν τοϋ έγκαλοΰντος» (ΦΟΡΟΠΟϊ-
ΛΟΣ, 'Ανάλεκτα, 407). 

2. Τ Σ Ε Λ Ι Κ Α Σ , Κυπριακά, 253-254. 
3. Σ Α Ρ Α Ν Τ Η Σ , Κώδικες, 173 (κώδ. Α' επισκοπής Μετρών). 
4. ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ, Κρήτη, 352 (αναδημοσίευση άπο τήν ΕΕΚΣ 2 (1939) 265-

268, δπου το έγγραφο πρωτοδημοσιεότηκε άπο τον Ι. Σ . Α Λ Ε Ξ Α Κ Η ) . 
5. Πρέπει πάντως να σημειώσουμε δτι ή χρήση τοϋ δρκου, ίσως μέ τήν σήμα-
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τηρήσουμε δτι συχνά ό δρος «δρκος» δέν ανταποκρίνεται στο κυρίως ση
μαινόμενο άπο την λέξη· πολλές φορές σημαίνει τήν υπόσχεση πού δίνουν 
οί μάρτυρες ή οι διάδικοι δτι θα πουν τήν αλήθεια" ή παρατήρηση αύτη 
ενισχύεται άπο το γεγονός δτι ενίοτε υπόσχονται (ορκίζονται) δτι θα κα
ταθέσουν τήν αλήθεια και σέ αντίθετη περίπτωση αποδέχονται τα αποτε
λέσματα του αφορισμού1. 

δ) 'Ενίσχυση κύρους δημοσίων πράξεων. Είδαμε ως τώρα δτι ή χρήση του 
αφορισμού επιβάλλεται για δσους εμπλέκονται εϊτε αμέσως εϊτε εμμέσως 
σέ μια δικαστική πράξη (άντίδικοι-μάρτυρες), δηλαδή έχει άμεση συνάρ
τηση προς τα διαδραματιζόμενα. Πέραν δμως άπο αυτές τις δύο περιπτώ
σεις ή χρήση της ποινής ανιχνεύεται και σέ άλλη μιά κατηγορία πράξεων 
πού έχει έμμεση τουλάχιστον σχέση μέ το δίκαιο. Πρόκειται για τις πε
ριπτώσεις κατά τις όποιες άτομα εγνωσμένης αξιοπιστίας αναλαμβάνουν 
να εκτελέσουν μια σημαντική υπηρεσία πού άφορα τον κοινωνικό περίγυ
ρο τους. "Ετσι, παρά το γεγονός δτι τα πρόσωπα αυτά συγκεντρώνουν τήν 
εκτίμηση και τήν αποδοχή τουλάχιστον του μεγαλυτέρου τμήματος του 
συλλογικού σώματος στο όποιο ανήκουν, πρέπει ωστόσο να επικυρώσουν 
το κύρος της υπηρεσίας τους δια της αφοριστικής διαδικασίας. 

σία του αφορισμού επικυρώνεται καΐ άπο τά βεράτια πού δίδονται άπο τήν οθωμανική 
εξουσία προς τους νεοεκλεγέντες μητροπολίτες· διαβάζουμε λ.χ. σέ διάφορα βεράτια: 
«εις συζεύξεις καί διαζεύξεις, και κρισολογίας, δταν δύο ραγιάδες συμβιβάζωνται 
μεταξύ των οικειοθελώς, ή δια του άρχιερέως, ή του επισκόπου του, καί κατά τήν 
χρείαν δπως ποτέ απαιτεί το άϊνί των, έάν ήθελε καθυποβληθώσιν έν ταϊς έκκλησίαις 
είς δρκον, ή δι' αφορισμού παιδευθώσιν, οί καδίδες καί ναΐπιδες να μήν εναντιώ
νονται». 

1. Παραθέτουμε δύο τέτοια παραδείγματα άπο τα νεότερα χρόνια δταν ή ση
μασία πολλών δρων αλλάζει περιεχόμενο ύπο τήν επίδραση της νέας πραγματικότη
τας. Σέ δικαστική υπόθεση πού επιλύεται άπο τον Τοϋρκο «κριτή» στην 'Αθήνα Ά λ ή 
Ρασίτ καί άφορα τους Νικ. Λογοθέτη καί χατζηΠαναγη Ζαχαρίτσα μάρτυρες βε
βαιώνουν δτι ό Λογοθέτης «ώρκίσθη μετά αφορισμού ενώπιον τριών αρχιερέων»· ας 
κρατήσουμε κατά νοϋ τήν αποδοχή άπο τον Τοϋρκο δικαστή της μετ' άφορισμον κα
τάθεσης ως στοιχείο για τήν δική του απόφαση (ΚΑΜΠΟΤΡΟΓΛΟϊ, Μνημεία 1, 323-
324). Σέ μια άλλη υπόθεση πού λαμβάνει χώραν στις 13 Σεπτεμβρίου 1829 στην 
Τρίπολη καί άφορα τήν διένεξη για κάποιο αμπέλι δ ειρηνοδίκης της πόλης αύτης 
χρησιμοποιεί τον αφορισμό ώς δρκο προκειμένου να έκδόσει τήν απόφαση του* συγ
κεκριμένα στην κρίση του αναφέρεται: «"Αν οί μάρτυρες δέν δεχθούν το έπιτίμιον να 
δίδη... ό Λουκάς τα χρήματα... καί προσκληθέντες οί μάρτυρες... ό... Φιλόπουλος εϊ-
πεν δτι δέν λαμβάνει έπιτίμιον» ( Σ Ε Ρ Ε Μ Ε Τ Η Σ , Καποδίστριας, 320 (άπο έγγραφο 
τών ΓΑΚ). 
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Τον Φεβρουάριο του 1580 ό πατριάρχης Μητροφάνης Γ ' απευθυνόμενος 
προς τον μητροπολίτη Ναυπλίου και "Αργούς γράφει: «τέλος δι' αιρετών 
κριτών, αφορισθέντων εγγράφως και ονομασθέντων, άπεκόπη, ίνα δώσης 
εκ πολλών, ών κατακράτησας, χιλιάδας δεκαπέντε»1. Γύρω στα 1594 ό 
Κερνίτζης 'Αρσένιος επιλύει διαφορά πού είχαν στο Διακοφτο «οί μαχα
λάδες δλοι, δια τα σύνορα τους, έστωντάς και να έχαθηκεν ό Κώδικας της 
Επισκοπής . . . Ίδοΰ δλοι οι άνωθεν... εστερξαν και έσυμφώνησαν... δτι με 
βάρος πάλλιν άφωρισμου να ενθυμηθούν και να ειπούν, οτι ήκουσαν άπο 
τους παρέμπροσθεν... και άπαντες θέλομεν στέρξη τα λόγια τους, με τον 
άφωρισμόν»2. "Αλλο ένα παράδειγμα του τύπου αύτοΰ : 10 Νοεμβρίου 
1614, στις Σέρρες «έσυνάχθει άπας ό λαός και ή πολιτεία... κατ ' έμπρο
σθεν του... μητροπολίτου, ημών... Δαμάσκηνου... και μεγίστης συνόδου 
γενομένης... έδιάλεξαν και έψήφισαν δώδεκα ανθρώπους δικαίους και κα
λούς... και εΰγαλαν και άπο πάσα ρουφέτι ενα άνθρωπον τον πλέον δικαιό-
τερον... να διακρένουν και να διατηρούν τα κοινά έξοδα του «Κάστρου» 
και της πολιτείας τών Σερρών, μετά βάρους άλυτου άφωρισμου να ρίχνουν 
τα βάρη καί τα έξοδα εις τους χριστιανούς πόσα ένοΰ... και έγηνεν άφωρι-
σμος μετά ώμοφορίου καί μετά πετραχιλίου να μην έντραπουν ούτε πλού-
σιον οΰτε πτωχόν»3. 

"Αλλη χαρακτηριστική επίσης περίπτωση χρήσεως του αφορισμού σέ 
δημόσιες πράξεις είναι ή διαδικασία σύνταξης κτηματολογίου στο Καρ-
δάκι της Κέρκυρας («'Αναγραφή της Έμπαρουνίας του Σωτήρος Χριστού 
εις το Καρδάκι») πού γίνεται στα τέλη του 1677* προκειμένου λοιπόν να 
καθορισθούν τα δρια τοϋ τιμαρίου, πού παραχωρείται στον Άλοισιο Γρα-
δενίγο, ό προβλεπτής Κερκύρας παραχώρησε το αντίστοιχο αποδεικτικό 
έγγραφο της βενετικής εξουσίας. Παράλληλα δμως ό πρωτοπαπαπάς 
Κερκύρας Χριστόδουλος Βούλγαρης έδωσε διαταγή στους ιερείς του νη
σιού «ινα ποιήσωση τέλιον άφορεσμον κατ ' εκείνους όπου κρατούν όκου-
πάδα πάσης λογής υποστατικών... [δσον καί] κατά εκείνων όπου ήξέρουν 
ή έχουν εϊδησιν εις τα άνωθεν όκουπάδα καί δεν ήθελαν έλθη»4. Πράγμα
τι δλη ή διαδικασία της σύνταξης του κτηματολογίου βασίζεται σέ κατα-

1. CRUSIUS, Turcograecia, 285-287* καί ΛΛΜΠΡΙΝΙΔΗΣ, Ναυπλία, 94-95. 
2. ΒΕΗΣ, Κλαβαζός, 446-453. 
3. ΠΕΝΝΑΣ, Σέρρες, 84 (αναδημοσιεύεται απόσπασμα άπο τον κώδικα της 

μητροπόλεως Σερρών, πού πρώτος δημοσίευσε ό Π. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟϊ στην μελέτη 
του: Ai Σέρραι μετά τών προαστείοχν αυτής Λειψία 1894, σ. 56). 

4. ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΤΛΟΣ, Τιμαριωτισμός, 155-195, άπο κώδικα πού ό συγ
γραφέας έχει στην κατοχή του* το παράθεμα μας στην σ. 186. 
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θέσεις μαρτύρων πού μέ τήν σειρά τους ως απόδειξη του εγκύρου της κα
τάθεσης τους επιθέτουν τήν ασφαλιστική αφοριστική δικλείδα: «και οΰτοι 
ομολόγησαν έτερμονολόγησαν μέ τήν άλήθια καθώς τα ήξέβρουν εκ πάλαι 
και έχουν γροικησμένα άπο τους γονέουστους, και είπαν και εγράφησαν εις 
φόβον θεού και της ψυχήστους, και μέ το "Αγιον και Ιερόν Έβαγκέλιον, 
καί εις τον άφορεσμον όπου έγηνε»1. 

Σέ μια άλλη περίπτωση ή ποινή καλείται να διασφαλίσει τους δρους 
για τήν «στίμα καί τήν αποκοπή της γης» ' ή σχετική πράξη λαμβάνει 
χώραν στην Παροικία της Πάρου στις 13 Δεκεμβρίου 1724* τα έγγραφα 
ΐχνη της αναφέρουν; «μέ στόχασιν ό κάθε Ινας να μήν άδικηθή μήτε με
γάλος μήτε μικρός καί να μήν προξένου σκάνδαλα ή κρυφά ή φανερά μέ 
καινούργιες πρόφασες καί αφορμές δια να μήν μπέσουσι είς τήν όργήν του 
αφέντη μας δραγουμάνου καί εις το έπιτίμιον του συνοδικού αφορισμού 
καί είς τον δλον άφορισμον πού οι παπάδες οι εδικοί μας έκάμασι»2. 

Ή πρακτική αυτή δμως θα συνεχιστεί ακόμη καί τον 19ο αι., καί 
ιδιαίτερα σέ περιοχές πού έχουν μείνει έξω άπο τα δρια του ελληνικού 
κράτους. "Ετσι στις 22 Αυγούστου 1824 στην Πυρσόγιαννη 'Ηπείρου ό 
Βελλας καί Κονίτζης ' Ιωσήφ επιλύει διαφορά των κατοίκων του χωριού 
αυτού μέ τους κατοίκους της Βούρμπιανης: «οι χριστιανοί της χώρας 
Πυρσόγιαννης, έχοντες διαφοράν... δια τα σύνορα του τόπου τους... μέ 
τους χριστιανούς της χώρας Βούρμπιανης... λεπτομερώς έξετάσαντες... 
μάλιστα... καί δια ομοφορίου άφορήσαμεν δθεν μετά τον άφορισμον έμαρ-
τύρησεν ό παπα γεράσης»3. Πενήντα πέντε χρόνια αργότερα (30 'Απρι
λίου 1870) ή ίδια διαδικασία θα προσφέρει τις αποφασιστικές υπηρεσίες 
της προκειμένου να προσδιορισθούν τα σύνορα μεταξύ των χωριών Δελβι-
νακίου καί Βήσσανης στην "Ηπειρο: «άφου πρώτον άνεγνώσθη ή παρά του 

1. ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ, Τιμαριωτισμός, 187. 
2. ΤΟΤΡΤΟΓΛΟΤ, Παράγοντες, 307 (άπο έγγραφο των ΓΑΚ). 'Από Δυτική 

πηγή πού ανάγεται στις 25 Ιανουαρίου 1675 έχουμε μαρτυρία για μια ιδιάζουσα, 
άλλα δχι ακατανόητη, εκδήλωση συμπεριφοράς τών Χίων κατά τήν συγκομιδή της 
μαστίχας. Συγκεκριμένα αναφέρεται δτι: «Le porte del borgo de Pirghi furono il 
giorno seguente dopo Santa Croce tenute serrate fino a due hore di giorno, et 
allora, essendosi intanto radunato alle porte tutta la gente del villaggio, ogn' 
uno con il suo canestrello e ferretto, il protopapas, con la strada sospese al col
lo, al aprire della porta dava la benedittione al popolo, con fare una scommuni-
ca, che nessuno andasse alli albori dell'altro, et in questo modo usci il popolo 
ogn'uno al suo bosco» (OMONTS, Missions, 151). 

42. ΣΟΤΡΛΑΣ, Κόνιτσα, 232-233. 
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αγίου Δρυϊνουπόλεως και έψάλθη εις περί τούτου αφορισμός έπί παρου
σία όλων, ακολούθως προσεκλήθη έκαστος ίνα δώση τήν μαρτυρίαν του»1. 

Είδαμε λοιπόν ένιες περιπτώσεις χρήσεως του αφορισμού ως δικονο
μικού μέσου. "Οπως γίνεται εύκολα κατανοητό οι περιπτώσεις πού προσ
παθήσαμε να απομονώσουμε δέν έχουν σαφή διαχωριστικά βρια μεταξύ 
τους* αντιθέτως αποτελούν αποχρώσεις ενός ενιαίου άλλα πολύχρωμου 
φάσματος μέσω του οποίου επιζητείται κάθε φορά ή άνέρευση της αλή
θειας ή εν πάση περιπτώσει ή κατοχύρωση μιας μαρτυρικής κατάθεσης* 
τελικά δηλαδή ή αφοριστική διαδικασία του είδους αύτοΰ συμμετέχει α
μέσως στους μηχανισμούς απονομής τής δικαιοσύνης αποτελώντας Ινα 
ασφαλές μέσο στα χέρια εκείνων πού απονέμουν τήν δικαιοσύνη καί, έν 
προκειμένω, στα χέρια των εκκλησιαστικών άρχων. 

Τελειώνοντας τήν ανάλυση του «είδους» αύτοΰ τής αφοριστικής πρα
κτικής πρέπει να εξετάσουμε καί κάποια άλλα στοιχεία προκειμένου να 
συγκροτηθεί ολοκληρωμένη εικόνα τής Ολης διαδικασίας πού ή ποινή εν
σωματώνει. Τό έπιτίμιο χρησιμοποιείται σέ Ολα τα επίπεδα απονομής τής 
εκκλησιαστικής δικαιοσύνης: στό συνοδικό δικαστήριο μέ τήν παρουσία 
του οικουμενικού πατριάρχη άλλα καί στα τοπικά, επισκοπικά δικαστή
ρια στα όποια τήν δικαιοσύνη απονέμει ό κατά τόπους εκκλησιαστικός 
προϊστάμενος· ακόμα χρησιμοποιείται καί στα μικτά δικαστήρια πολλές 
φορές* δηλαδή στα δικαστήρια πού συναπαρτίζονται άπό δημογέροντες 
καί τόν επίσκοπο κάθε περιοχής. 

Τά παραδείγματα πού έχουμε μνημονεύσει ώς τώρα είναι αρκετά δια
φωτιστικά για τήν κάθε περίπτωση. Ωστόσο θα προσθέσουμε καί μερικά 
άλλα, τά όποια μέ τά στοιχεία πού αποδεσμεύουν ολοκληρώνουν τήν μορ
φή του αφορισμού πού έδώ εξετάζουμε. Τά στοιχεία αυτά έχουν σχέση 
περισσότερο μέ τήν τελετουργική διαδικασία χρήσης του επιτιμίου καθώς 

1. ΣΤΟΤΠΗΣ, Πωγίονησιακά 1, 144-147. Ή περίπτωση πού δημοσιεύεται 
έδώ είναι πολύ ενδιαφέρουσα γιά τά νεότερα χρόνια* τοΰτο επειδή μας παρουσιάζει 
μέ κάθε λεπτομέρεια τήν διαδικασία ανεύρεσης τών ορίων των παλαιών τσιφλικιών 
του Άλή πάσα, ή οποία γίνεται μέ πρωτοβουλία φυσικά της τοπικής τουρκικής εξου
σίας: ol τούρκοι διοικητικοί υπάλληλοι υπογράφουν χωρίς κανένα δισταγμό τΙς κατα
θέσεις πού δίνονται καί τών οποίων ή εγκυρότητα πιστοποιείται άπό το βάρος του 
αφορισμού καί τήν παρουσία Ευαγγελίου. Βλ. καί κεφ. δέκατο, σ. 429, δπου παρό
μοια πράξη. 
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καί μέ τα αποτελέσματα πού ενίοτε προκαλεί ή επίκληση της αφοριστι
κής απειλής στις συνειδήσεις των ανθρώπων τής Τουρκοκρατίας. 

1602: ο πατριάρχης Νεόφυτος Β', καλεί τον μητροπολίτη και τους 
ιερείς άδηλης περιοχής να επιλύσουν μια υπόθεση. Στο συνοδικό γράμμα 
δίνονται λεπτομερείς οδηγίες για τον τρόπο τέλεσης τής δλης διαδικα
σίας: «συναχθέντων πάντων υμών εν τω καθολικώ τής μητροπόλεως, τής 
τε σής ίερότητος και τών λοιπών κληρικών και ιερωμένων απάντων, έν-
δυσαμένων τα ιερά άμφια, προκειμένων τών θείων ευαγγελίων, προσέλ-
θωσιν... 6 πατήρ ερωτηθείς λόγον... δώ ενόρκως και δι* αφορισμού»1. 

Τήν επομένη χρονιά ('Ιούλιος 1603) ένας άλλος πατριάρχης (Ραφαήλ 
Β') γράφει σέ γράμμα του σχετικά μέ τήν κυριότητα του ναού τών 'Αγίων 
'Αναργύρων στην Μήλο: «έφάνη και έμαρτυρήθη παρά τών αυτόθι γερόν
των, κληρικών, και τών λοιπών ιερωμένων και λαϊκών... ή δέ τοιαύτη α
κριβής έξέτασις έγένετο έν τω ναώ τής Παναγίας τής Ευαγγελιστρίας... 
προκειμένου του θείου Ευαγγελίου και αφορισμού έκφωνουμένου μετά 
ώμοφορίου καί έπιτραχηλίου»2. 

1683, στην Κωνσταντινούπολη· ή σύνοδος παρουσία του πατριάρχη 
Διονυσίου Δ' εκδικάζει υπόθεση εγκυρότητας ενός γάμου: ό Δήμος του 
Κατζικα άπο το Νεοχώριο τής επισκοπής Λιτζα καί 'Αγράφων «παραστάς 
επί συνόδου» μαρτύρησε για τήν υπόθεση αυτή* ό πατριάρχης Ομως δέν 
αρκείται στην μαρτυρία του καί το πράγμα καταγράφεται ως εξής: «μεθ' 
ήν μαρτυρίαν δι' ημετέρας πατριαρχικής αδείας καί προτροπής, έπέμφθη 
ό ίερώτατος μητροπολίτης Μαρώνειας κύρ Άνανίας ένδον του πατριαρχι
κού ναοΰ, καί δι' ώμοφορίου καί έπιτραχηλίου έκφωνήσας φρικτον άλυ-
τον αφορισμον κατ' αύτοΰ του Δήμου καί τών είρημένων μαρτύρων, δπως 
ψευδώς μή πλάττωσι τήν ύπόθεσιν καί μή άλλα άντ' άλλων μαρτυρώσιν 
οι μάρτυρες, καταλεπτώς διεξήλθε τάς περιστάσεις, καί έλύθη πάσα αμφι
βολία καί υποψία»3. 

Αυτήν τήν διαδικασία ακολουθεί ή σύνοδος καί è πατριάρχης· άλλα πα
ρεμφερείς οδηγίες παρέχονται καί στους κατά τόπους αρχιερείς προκει
μένου να επιτελέσουν τήν διαδικασία αυτή κατά τον αρμόζοντα τρόπο προ-

1. ΠΑΤΡΙΝΕΛΗΣ, Πατριαρχικά, 133-135. 
2. Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ - Κ Ε Ρ Α Μ Ε Υ Σ , Γράμματα, 4-5. 
3. ΓΕΔΕΩΝ, Διατάξεις 1, 59-60. ( Ό Γεδεών αποδίδει το γράμμα στον πα

τριάρχη 'Ιάκωβο· ωστόσο ή χρονολογία του εγγράφου μας πηγαίνει στα χρόνια του 
Διονυσίου Δ' του Μουσελίμη). 
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κειμένου να επιλύσουν τις υποθέσεις των υποδούλων. "Οχι βέβαια δτι οι 
αρχιερείς δεν γνωρίζουν το τυπικό αυτό" φαίνεται δμως δτι το βάρος κάθε 
υπόθεσης ρυθμίζει και τις παρατηρήσεις του πατριάρχη πού θέλει να το
νίσει ακριβώς τις λεπτομέρειες και τα στοιχεία εκείνα πού προσδίδουν σέ 
κάθε πράξη τον τόνο και το υφός πού είναι απαραίτητα για την αποτελε
σματικότητα άλλα και την νομιμότητα τής δικαστικής πρακτικής1. 

Άλλα και δυο αιώνες αργότερα τα πράγματα παραμένουν περίπου 
αναλλοίωτα τουλάχιστον ως προς το τυπικό τους μέρος. Βρισκόμαστε 
στην "Τδρα (27 'Ιουλίου 1804). Ό Αίγίνης και "Υδρας 'Αμβρόσιος πρό
κειται να εκδικάσει κάποια υπόθεση· για τον λόγο αύτο «καλέσας τον Δα-
μιανον Βάθη ψωμάν καί τους σύν αύτω και έξετάσας αυτούς ακριβώς και 
άρχιερατικώς, εϊπον μια φωνή άπαξάπαντες... δθεν άπειλήσας πάλιν δέ 
αυτούς τω έκκλησιαστικώ έπιτιμίω, δτι εί αληθή λέγωσι, ή ψευδή, αυτοί 
πάλιν εϊπον ήμΐν δτι δέχονται το έπιτίμιον δια τούτο £να το αληθές φανε-
ρωθή, φορέσαμεν το έπιτραχήλιον καί ώμοφόριον Ϊνα άφορίσωμεν αυ
τούς»2. 

Ό τρόπος επιβολής του αφορισμού, ή τυπική διαδικασία, δπως πα
ρουσιάζεται άπό τις μαρτυρίες, παραμένουν στοιχεία αναλλοίωτα ως προς 
τα βασικά χαρακτηριστικά τους, τα όποια στην περίπτωση αυτή αποσκο
πούν στην δημιουργία τών καταλλήλων προϋποθέσεων για τήν απονομή 
τής δικαιοσύνης. Έ ν προκειμένω οι προϋποθέσεις αυτές τείνουν να εξα
σφαλίσουν τήν ενσυνείδητη καί άψευδή μαρτυρία, ή οποία ακριβώς εκ
βιάζεται άπό το βάρος πού άσκεΐ ή «παρουσία» του αφορισμού. Δημιουρ
γείται, θα λέγαμε μέ σύγχρονους δρους, ή κατάλληλη ατμόσφαιρα εντός τής 
οποίας οι επιπτώσεις άπό τήν ενδεχόμενη ψευδή κατάθεση προσλαμβάνουν 
μεγάλες διαστάσεις περιορίζοντας έτσι τήν πιθανότητα του ψεύδους. "Ο
μως καί πέραν άπό αυτά, ή ανεξάρτητα άπό αυτά, ή πρακτική τής απονο
μής δικαιοσύνης απαιτεί έναν τρόπο κατοχύρωσης τής μαρτυρικής κατά
θεσης, ώστε αυτή να παρουσιάζεται ως φερέγγυα καί έγκυρη* αύτο σημαί
νει δτι υπάρχει ένα μέτρο του οποίου ή παραβίαση θα προξενήσει στον υ
παίτιο τις συνέπειες του σφάλματος του* καί αυτά δλα τα εξασφαλίζει ή 
επίκληση του αφορισμού. 

"Ετσι ή επιβολή του επιτιμίου καί για τις περιπτώσεις τής έγκυρης 
κατάθεσης πρέπει να προσομοιάζει καθ' δλα μέ τήν περίπτωση επιβολής 

1. Για περισσότερες πληροφορίες βλ. τα σχετικά στο δεύτερο κεφάλαιο. 
2. ΛΙΓΝΟΣ, Ύδρα 2, 164-165. 
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της ποινής· γι' αυτό και οι απονέμοντες το δίκαιο ιεράρχες προσπαθούν 
και επιδιώκουν να μην αφίστανται άπό τίς αρχές πού διέπουν κυριολεκτι
κά την επιβολή του έπιτιμίου· γράφει πάλι δ μνημονευθείς αρχιεπίσκοπος 
Αιγίνης και "Υδρας 'Αμβρόσιος (19 Matou 1806): «τους παρόντας απο
σταλμένους άφ' οδ κατ' ιδίαν τους έξομολογήσαμεν και τους έξετάσαμεν 
ακριβώς, παρασταίνοντάς τους το βάρος τής αμαρτίας και τής αίώνιον 
κόλασιν, και δις ιδίως καί κοινώς τους άφωρίσαμεν, αυτοί μετά δακρύων 
άποκριθέντες δτι δέν έχουν τελείως εϊδησιν... προθύμως έδέχθηκαν άλυ-
τον άφορισμον, καί μέ την ψυχήν τους, δσον αυτός όπου έχασε, τόσον καί 
αυτοί, δτι δέν ήξεύρουν, καί αν ένοχοι είναι ας δψονται έν ημέρα κρί
σεως»1. 

Το κλίμα πού αναδύεται άπο το παράδειγμα αύτο είναι διάδηλος μάρ
τυρας τής ψυχολογικής πίεσης πού ασκείται στα άτομα προκειμένου να 
μαρτυρήσουν καί άπο το όποιο είναι δύσκολο να ξεφύγουν. Ό αφορισμός 
εκτελεί μέ τον καλύτερο τρόπο τό έργο του ως δικονομικού μέσου. 'Ανε
ξάρτητα μάλιστα από τό γεγονός δτι ή επίδοση του μέσου δέν είναι σω
στό να κρίνεται άπό τα αποτελέσματα πού επιφέρει, φαίνεται δτι εξυπη
ρετεί πολύ καλά τους σκοπούς τής δικαστικής πρακτικής τής εποχής. 
Πολλές φορές μάλιστα ή αποτελεσματικότητα της είναι τέτοια πού ή επε
νέργεια της αρχίζει καί τελειώνει απλώς ώς απειλή καί δέν απαιτείται 
ολοκλήρωση τής διαδικασίας. Βρισκόμαστε στο Σισάνιο τό 1690' «καί 
κατά τήν άπόφασιν του νόμου, έπίγαμεν εως τήν έκκλησίαν να δεχτή άφο-
ρεσμόν, έπειτα έπροερήθη ή Μπόζιο καί δέν έβαλε αυτόν εις τον άφορεσμόν, 
μόνον έπλέρωσεν τα άνωθεν»2. Μια παρόμοια υπόθεση εκτυλίσσεται στην 
Σμύρνη, στις 3 Μαρτίου 1691 : δταν τρεις Εβραίοι ζήτησαν άπό τήν αρ
χόντισσα Θωμαή, γυναίκα του Χ" Τζανετή "12 καί μισό έξάγια μαλάγ
ματος". "Οταν εκείνη τους απάντησε δτι δέν γνωρίζει τίποτε για τήν υπό
θεση τήν απείλησαν δτι θα ζητήσουν αφορισμό* καί τότε ή γυναίκα υπο
χώρησε στις απαιτήσεις τους καί συμβιβάστηκαν3. 

Αυτά συμβαίνουν σέ γενικές γραμμές μέ τήν χρήση του έπιτιμίου στις 
δικαστικές υποθέσεις καί οι πάμπολλες περιπτώσεις πού υπάρχουν ορί
ζουν καί τό πλαίσιο μιας κανονικότητας μέ ευρύτατη χρονική πλαισίωση. 
Ωστόσο ή κανονικότητα αυτή, ακριβώς επειδή είναι σχεδόν γενικής 

1. ΛΙΓΝΌΣ, ό'.π., 373. 
2. ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΪΛΟΣ-ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ, Κώδιξ, 8-9. 
3. ΚΩΣΤΉΣ, 'Ανάλεκτα, 10· το παράθεμα βλ. στή σ. 429. 
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ισχύος ενίοτε ανατρέπεται άπό περιπτώσεις πού "δραπετεύουν" άπό τα 
καθιερωμένα και τείνουν να προσδιοριστούν άπό άλλους παράγοντες. Δυό 
τέτοιες περιπτώσεις έχουμε επισημάνει στην "Τδρα και μάλιστα τήν επο
χή πού ή δημογεροντία έχει μεγάλη δύναμη και φυσικά, εμπλέκεται στην 
διαδικασία απονομής της δικαιοσύνης. 

Τό 1805 λοιπόν ό αρχιεπίσκοπος της περιοχής βρίσκεται σέ εξαιρετι
κά δυσχερή θέση: «έκράξαμεν τήν Έλένην τήν γυναίκα του Γιάννη Νικο
λού Γιακουμή και τήν έξετάξαμεν ακριβώς δια τόν τόπον όπου ή Μάρω 
του Κατζονάτη διαφέρεται μέ αυτήν... και καμμία δέν ήμπόρεσεν να πα-
ραστήση μάρτυρας, άλλα και οι δύο... εξ ϊσου έδέχθηκαν άφορισμόν... και 
βλέποντας άπό εχθές τήν έπιμονήν εις τούτο και τών δύο, και μέ τό φρι-
κτόν βάρος όπου κάθε μία τό δέχεται εις τό να κερδίση τόν τόπον άποροΰ-
μεν»1. Τό οικονομικό συμφέρον τών δύο γυναικών είναι τόσο μεγάλο ώ
στε δέν διστάζουν να αναλάβουν τό βάρος της ποινής* ή, πράγμα πού είναι 
και πιθανότερο, τα στοιχεία πού διαθέτουν εϊναι τέτοια ώστε τό δίκαιο να 
βρίσκεται και στις δύο πλευρές. Πάντως ή τελική απόφαση τών δημογε
ρόντων εϊναι ή διανομή του διεκδικουμένου τόπου μεταξύ τών δύο αντιδί
κων πράγμα πού εν πολλοίς δικαιολογεί τήν διπλή ανάληψη του αφορι
στικού βάρους* άπό αυτήν όμως δέν εΐταν δυνατόν να απαλλαγεί ό τοπικός 
εκκλησιαστικός προϊστάμενος πού έβλεπε τα «Οπλα» του να αχρηστεύ
ονται εξαιτίας της διπλής αποδοχής τους. 

Τήν επόμενη χρονιά (12 Φεβρουαρίου 1806) ό ϊδιος αρχιεπίσκοπος 
αναφέρει πάλι στην δημογεροντία, πού παρουσιάζεται να αναλαμβάνει τόν 
ρόλο δικαστηρίου β' βαθμού, τό ιστορικό μιας άλλης υπόθεσης κατά τήν 
οποία «δ,τε Γεώργης και Μαρουσα, παρέστησαν μάρτυρα τόν γέρο σκούτη 
'Ραφελιάν Κοκκίνην, εν φόβω Θεού και άλύτω δεσμώ προς τούτοις και μέ 
τήν κατάραν του Χρίστου και της Παναγίας... αϊ δέ Θεοδώρα και Μαρ
γαρίτα έπαράστησαν μάρτυρα, άνευ αφορισμού και φόβου Θεοΰ... και ό
πως ό άγιος Θεός φωτίση υμάς θέλετε αποφασίσει τό δικαιότερον»2. 'Α
σφαλώς διακρίνεται άπό τα παραδείγματα αυτά Οτι κάτι πάει να αλλάξει* 
ό τοπικός εκκλησιαστικός προϊστάμενος παρά τις αρμοδιότητες του φαίνε
ται να λογοδοτεί στην δημογεροντία και σέ σοβαρές αποφάσεις παραπέμ
πει τό θέμα σ' αυτήν. Πάντως ή αφοριστική απειλή δέν εΐναι δυνατόν να 
περάσει απαρατήρητη και άπό τους δημογέροντες γι' αυτό άλλωστε ό άρ-

1. ΛΙΓΝΟΣ, "Υδρα 2, 292-293. 
2. ΛΙΓΝΌΣ, δ.π., 349. 
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χιεπίσκοπος αναφέρει μέ κάθε λεπτομέρεια τα καθέκαστα καθώς καί τον 
τρόπο μέ τον όποιο αυτός αντιμετώπισε την υπόθεση. 

Ή χρήση λοιπόν του έπιτιμίου στην δικαστική πρακτική καί ιδίως τήν 
εκκλησιαστική δικαιοσύνη της Τουρκοκρατίας είναι σχεδόν καθολική καί 
ανιχνεύεται σέ κάθε σοβαρή ή καί λιγότερο σοβαρή υπόθεση. Ή διάχυση 
αυτή της ποινής αντανακλά κατά τον καλύτερο τρόπο τήν Ολη επιρροή πού 
άσκεΐ στις συνειδήσεις των εμπλεκομένων χριστιανών είναι μάλιστα τόσο 
ισχυρή ώστε οι χριστιανοί να υποκύπτουν καί στις απαιτήσεις τών «θεο-
μάχων» Εβραίων Οταν αυτές εξοπλίζονται μέ τον αφορισμό. Ή δλη χρήση 
κατά τό τυπικό μέρος δέν διαφέρει ουσιαστικά άπό τήν καθαυτό επιβολή 
του αφορισμού* βεβαίως έδώ δέν έχομε απόφαση πού διαβάζεται έπ' έκ-
κλησίαις* δμως τις περισσότερες φορές, αν Οχι Ολες, ή διαδικασία συν
τελείται στην εκκλησία, μέ τό Ευαγγέλιο ενώπιον τών αντιδίκων καί τον 
αρχιερέα να παρίσταται μέ ώμοφόριο καί έπιτραχήλιο* χώρος καί άμφια 
ανακαλούν ευθέως στις συνειδήσεις τών πιστών τήν τελετή της επιβολής 
του έπιτιμίου. "Ετσι στις περιπτώσεις αυτές καλείται να εξυπηρετήσει 
καί εξυπηρετεί τις ανάγκες πού ρητά εκθέτει ό πατριάρχης Καλλίνικος 
Β' κατά τήν εκδίκαση μιας φάσης του σιναϊτικού προβλήματος: «έξεφω-
νήσαμεν έπιτίμιον φρικτόν καί άφορισμόν άλυτον, δια να μή παράβλεψη 
τινάς τό δίκαιον καί τήν άλήθειαν καί λαλήση κατά φιλοπροσωπιαν ή κατά 
πάθος, ή άλλην τινά περίστασιν άνθρωπίνην...»1. 

3. Ό «αντοφορισμος» 

Μέσα σ' αυτήν τήν οπωσδήποτε χαλαρή διάσπαση του έπιτιμίου σέ διά
φορα «εΐδη» πού επιχειρούμε στις σελίδες του παρόντος κεφαλαίου, πρέ
πει να εντάξουμε καί τόν λεγόμενο αύτοαφορισμό. Σύμφωνα μέ τήν κατά
θεση τών πηγών υπάρχουν διάφορες εκδοχές του είδους αύτοΰ. Κατ' αρχήν 
ώς αύτοαφορισμός νοείται ή δέσμευση πού αναλαμβάνει ένας πιστός (κλη
ρικός ή λαϊκός) νά τηρήσει τις υποσχέσεις ή τις συμφωνίες ύπό τήν απει
λή του αφορισμού πού δ ίδιος αποδέχεται για τόν εαυτό του. Μέ άλλα λό
για ενισχύει τήν υπόσχεση του μέ αφορισμό καί ύπό αυτήν τήν έννοια ή 
χρήση αυτή βρίσκεται πολύ κοντά στον δρκο ή τήν μετ' αφορισμού κατά
θεση ή διασφάλιση μιας πράξεως. 

1. Βλ. έδώ σελ. 177, σημ. 1. 
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Οι μαρτυρίες είναι πολλές επειδή είναι ή φύση της χρήσης αυτής πού 
προσιδιάζει σέ πολλές πράξεις του καθημερινού βίου των ανθρώπων. "Ε
τσι τον 'Ιούνιο του 1367 ό ιερομόναχος Θεοδόσιος ομολογεί δτι «εί δέ 
συμβή καί αθετήσω τι άφ' ών υπόσχομαι, ίνα ώ υπό τον άφορισμον του 
παναγιωτάτου μου δεσπότου, του οικουμενικού πατριάρχου, κληρονομώ 
δέ καί τάς αράς πάντων τών άπ ' αιώνος ευαρεστησαντων θεώ»1. Λίγα 
χρόνια αργότερα (Φεβρουάριος 1401) ό Γεώργιος Τεμπρατζέ ομολογεί δτι 
δεν θα κακοποιήσει την δούλη πού δραπέτευσε άπο το σπίτι του καί εν 
συνεχεία εντοπίστηκε* σέ αντίθετη περίπτωση δέχεται «ίνα άφορίζωμαι 
καί κατά της μεγίστης άγιωσύνης αύτοΰ [οικουμενικού πατριάρχη], εί 
ορθόδοξος ευρίσκομαι, εί δέ μή, ίνα άφορίζωμαι παρά του πάπα»2. 

Βεβαίως το φαινόμενο εξακολουθεί την πορεία του, μαζί μέ τις άλλες 
μορφές του αφορισμού καί στην περίοδο της Τουρκοκρατίας άπο τήν ο
ποία θα παραθέσουμε λίγες ακόμη μαρτυρίες. Στις 6 Φεβρουαρίου 1652 
ό επίσκοπος Τζερβενοΰ Γαβριήλ ομολογεί ενώπιον της συνόδου δτι οφεί
λει 30.000 άσπρα στον άρχοντα Ράλλη καί δτι αν δέν τά επιστρέψει «να 
μένω αύτοκαθαίρετος της άρχιερωσύνης... καί να έχω το έπιτίμιον του 
αφορισμού»3. Στην τελευταία περίπτωση κοντά στον αφορισμό δηλώνε
ται καί ή αύτοκαθαίρεση προκειμένου να ενισχυθεί ή ομολογία καί το 
πράγμα δέν εϊναι ασυνήθιστο* αντιθέτως πολλοί ιερωμένοι πού θα βρεθούν 
σέ παρόμοιες συνθήκες οικονομικής δυσπραγίας θα αναγκαστούν να αυτο
δεσμευτούν μέ ομολογίες του είδους αύτοΰ. Πολλές φορές αυτό εκδηλώ
νεται δταν παραιτούνται πατριάρχες οπότε οι διάδοχοι τους θέλουν να τους 
δεσμεύσουν μέ βαρείες καί σαφέστατα ισχυρές μετ' αφορισμού υποσχέσεις. 
"Ετσι τον Μάρτιο του 1654 πού παραιτείται ό πατριάρχης Ίωαννίκιος Β ' 
ομολογεί: «όψέποτε ήθελα παρέβη... τήν παραίτησίν μου καί να τήν ανα
τρέψω... να είμαι άφωρισμένος καί κατηραμένος καί ασυγχώρητος παρά 
Πατρός... καί τω αίωνίω άναθέματι υπόδικος»4. 

Στην εξέλιξη του «είδους» αύτου καί υπό τήν πίεση ορισμένων δυσ
χερών υποθέσεων θα βρεθούν κάποτε στην ανάγκη χριστιανοί να ζητήσουν 
αφορισμό για τον εαυτό τους προκειμένου να ενισχύσουν πράξεις ή μαρ
τυρίες τους. Μέ άλλα λόγια θεωρείται ό αύτοαφορισμος ως ενισχυτικό τών 

1. MIELOSICH-MÜLLER, Ada 1, 528-529. 
2. MlKLOSICH-MÜLLER, "Ο.π., 2, 462. 
3. ΓΕΔΕΩΝ, 'Εφημερίδες, 107-108. 
4. ΓΕΡΜΑΝΟΣ, Συμβολή, 133" καί ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΤΛΟΣ - ΜίΧΑΗΛΑΡΗΣ 

Νομική Συναγωγή, άρ. 700, σ. 324. 
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ενεργειών τους και βεβαιωτικό τών νομίμων διεκδικήσεων τους. "Ετσι δ 
συκοφαντούμενος ιερομόναχος Νικόδημος της μονής Πανάχραντου στην 
"Ανδρο αντιδρά ομολογώντας: «ει ψεύδεται εν οΐς λέγει... άφωρισμένος 
εϊη άπο Θεοΰ, και κατηραμένος, καί ασυγχώρητος, και άλυτος μετά θά
νατον, και προκοπήν ού μή ϊδοι, ως έζήτησεν είδε δσοι, καί όποιοι... εσυ-
κοφάντησαν... και διέσυραν το όνομα αύτοΰ... δλοι όμοΰ άφωρισμένοι 
εϊησαν»1. 

Ή πράξη τοΰ αύτοαφορισμοΰ τής μορφής αυτής καί μάλιστα μεταξύ 
χριστιανών πού είχαν διαφορές πήρε μεγάλες διαστάσεις* μάλιστα ό Νικό
δημος Αγιορείτης την στιγματίζει ώς καταχρηστική καί ως αμάρτημα 
μεγάλο γράφοντας: «άλλοι δέ πάλι χειρότεροι εις τήν κακίαν, οντες τή ά-
ληθεία συκοφάνται καί προδόται, καί ψευδομάρτυρες, καί γνωρίζοντες 
πώς είναι πταΐσται, δέν ησυχάζουν, ουδέ μετανοοΰν, άλλα ακόμη προσ
θέτουν άμαρτίαν επάνω εις τήν άμαρτίαν, καί πηγαίνοντες εις τον αρ
χιερέα, ή τον έπίτροπον τοΰ άρχιερέως, λαμβάνουσι γράμμα παρ' αύτοΰ 
άφοριστικόν, καί αφορίζονται μοναχοί των, αν αυτοί έχουν ειδησιν άπο 
τήν συκοφαντίαν έκείνην, ή προδοσίαν καί τοΰτο το κάμνουν, δια να άθω-
ωθοΰν, καί να μήν έχουν κακόν όνομα κοντά εις τους ανθρώπους... Άφρο-
νέστατοι τή άληθεία είναι ούτοι πάντες, καί εχθροί θανάσιμοι τής ιδίας 
ψυχής των, δσοι κάμνουσιν τα τοιαΰτα»2. 

Αυτή είναι ή μία εκδοχή τοΰ αύτοαφορισμοΰ: χριστιανοί πού αναλαμ
βάνουν μια υποχρέωση ή κατηγορούνται άδικα, κατά τήν γνώμη τους, δε
σμεύονται μέ τήν επίκληση τοΰ έπιτιμίου είτε δτι θα εκπληρώσουν τις 
υποσχέσεις τους είτε δτι τα πράγματα είναι διαφορετικά καί το δίκιο εί
ναι μέ το μέρος τους· άλλως αφορισμός ας έπιπέσει στα κεφάλια τους. 
"Ομως ό αύτοαφορισμος άπο πολύ παλιά είχε κληθεί να υπηρετήσει καί 
μία άλλη σκοπιμότητα. Είναι ή περίπτωση τών παρανόμων καί άλογων 
αφορισμών3 τους οποίους ή εκκλησιαστική πρακτική επιζητεί να αντι
μετωπίσει μέ τήν θεωρητική θέσμιση τοΰ αύτοαφορισμοΰ' τοΰ άφορισμοΰ 
πού λειτουργεί αντίστροφα καί κατευθύνεται εις βάρος εκείνων πού επι
βάλλουν καταχρηστικά το έπιτίμιο. "Εχουμε ήδη παραθέσει τον δ' κανό
να τής Ζ' οικουμενικής Συνόδου (Νίκαια 787) ό όποιος προβλέπει τήν λει-

1. ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ, Πανάχραντος, 195 (Το γράμμα είναι τοΰ πατριάρχη Παϊσίου 
Β' καί ανάγεται στο 1728 ή 1743)' άλλο παράδειγμα βλ. έδώ στο Παράρτημα Γ'. 

2. ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ, Χρηστοήθεια, 372-373· βλ. επίσης για τήν χρήση αυτή της 
ποινής στην Κέρκυρα: ΓΕΡΟϊΚΗ, 'jEöeAovrt«o/. 

3. Για τους αφορισμούς αυτούς βλ. έδώ κεφάλαιο δεύτερο. 
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τουργία της «ταυτοπαθείας» για τους αδίκως αφορίζοντας1, Ή ίδια θεω
ρητική κάλυψη μέ παραπομπή στον ίδιο κανόνα της Συνόδου της Νικαίας 
επαναλαμβάνεται στον νομοκάνονα του Μαλαξου και έτσι ή «ταυτοπά-
θεια)> πού μεταπίπτει τώρα σέ «αύτοπάθεια» καθίσταται έννοια περισσό
τερο οικεία2. 

Το «εϊδος» λοιπόν αύτο κινείται προς δύο κατευθύνσεις και άπο τήν μαρ
τυρία των πηγών φαίνεται να απασχολεί ζωηρά τήν Εκκλησία. Πρέπει 
εξάλλου να συνδυασθεί και μέ μία απλούστερη εκδοχή πού εϊναι εκείνη της 
επίκλησης του αφορισμού υπό τήν μορφήν δρκου στην καθημέραν συνανα
στροφή των ανθρώπων. Για τον λόγο αύτο στα τυπικά της Εκκλησίας προ
βλέπεται ή διαδικασία για τήν άρση του αφορισμού αύτου του είδους μέ
σω και πάλι της εκκλησιαστικής παρεμβολής3. 

4. Ό αφορισμός 

Στα δύο «είδη» αφορισμού πού ώς τώρα εξετάσαμε, ή χρήση του έπιτι-
μίου είτε ώς αόριστη απειλή είτε ώς δικονομικό μέσο προσδιορίζει ακρι
βώς το εύρος της διάχυσης του έπιτιμίου σέ ένα μεγάλο φάσμα δραστη
ριοτήτων του χριστιανού. Ωστόσο έκτος άπο τις παραμέτρους αυτές υπάρ
χει και ή καθ' αύτο χρήση του έπιτιμίου, ή καθ' αύτο αφοριστική πρακτι-

1. Βλ. κεφάλαιο δεύτερο, σ. 139. Ώ ς αποτέλεσμα της διατάξεως αύτης μπορεί 
να θεωρηθεί ή αποδοχή τοϋ αφορισμού πού γίνεται τον 'Οκτώβριο του 1384: «έπεί 
ύπο προπετείας κινηθείς άφώρισα τον ταβουλλάριον ΘεοφΛόπουλον, διό και άφωρί-
σθην παρά του... πατριάρχου, ώς τολμητίας και αυθάδης, πολλά δέ παρακαλέσας 
έτυχον συμπαθείας, υπόσχομαι δια του παρόντος γράμματος, ϊνα μή αφορίσω ποτέ 
τινά, ει δέ τολμήσω έκβαλεϊν ποτέ τοιούτον λόγον άπο τοϋ στόματος μου, ίνα διαμέ
νω έγώ άφωρισμένος δια βίου παντός» (MlKLOSICH-MÜLLER, Acta 2, 61), 

2. «"Οποιος άρχιερεύς δια έχθρα, ή πάθος, ή δια νάλάβη δώρα, άργήση τινάν 
Ιερέα, ή άφορίση κοσμικον... να παθαίνη τήν αύτοπάθειαν αύτοπάθεια λέγεται να 
πάθη εκείνο όπου έκαμε* ώστε άργησε, να άργηθη* άφώρισε, να άφορισθη· και κατά 
τον του θείου Δαβίδ λόγον, επιστρέψει ό πόνος αύτου είς κεφαλήν αύτου» (ΜΑΛΑΞΟΣ, 
Νομοχάνοον, κεφ. ΞΘ'· στο κεφάλαιο ΣΚΕ' έξαλλου αναφέρονται δσα πρέπει να γίνουν 
υπό του χριστιανού «του άφορίσαντος εαυτόν, ή άναθεματίσαντος, ή άρνησιν Θεού 
έξειπόντος»). 

3. Βλ. έδώ κεφάλαιο δεύτερο δπου τα της λύσεως του έπιτιμίου. Είναι ενδει
κτικό δτι το 1892 ό πρώην πατριάρχης Ίωαννίκιος Γ' στον αύτοαφορισμο θα κατα
φύγει προκειμένου να υπερασπιστεί τήν αθωότητα του (Ε. Α. 12, 1892, σ. 265). 
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κή, άπο την οποία διαδόθηκε το έπιτίμιο και σέ άλλες εκδηλώσεις της κοι
νωνικής ζωής. 

Ή εκτίμηση πού γενικώς έχει επικρατήσει είναι ή εκείνη πού εξισώ
νει τήν απλή αφοριστική απειλή μέ τήν επιβολή του έπιτιμίου. Κατά συ
νέπεια κάθε έγγραφο εκκλησιαστικό πού κατασφαλίζεται μέ αφοριστικές 
απειλές αποτελεί στην ουσία αφορισμό κατά τών παραβατών τών πατριαρ
χικών ή μητροπολιτικών εντολών. Τα πράγματα ωστόσο δέν είναι εντε
λώς ευθύγραμμα' δπως άλλωστε προκύπτει άπο τήν εξέταση πολλών συ
ναφών εγγράφων πρέπει και στην περίπτωση του αφορισμού να διακρί
νουμε τις διάφορες περιπτώσεις, καθώς μάλιστα δέν κινούνται αποκλει
στικά μέσα στο σχήμα αμάρτημα (άδίκημα)-ποινή (αφορισμός). Υπάρ
χουν και έδώ σαφέστατες αποχρώσεις ή καλύτερα ποιοτικές διαφορές πού 
οδηγούν στην δυνατότητα διάκρισης τών ακόλουθων σχημάτων: 

α) Ή αόριστη αφοριστική απειλή ώς μέσο διασφάλισης πατριαρχικών 
ή αρχιερατικών εντολών. Ή κατηγορία αυτή αναγνωρίζεται εύκολα σέ 
εκατοντάδες πατριαρχικές πράξεις. Θα λέγαμε δτι είναι περίπου αδύνατο 
να εντοπιστεί πατριαρχική πράξη πού να μήν καταλήγει σέ τέτοιες απει
λές. Το νόημα βεβαίως τών απειλών αυτών είναι δτι Οποιος δέν εφαρμό
σει τα εντελλόμενα αυτομάτως θα είναι αφορισμένος και καταραμένος άπο 
τήν 'Εκκλησία, δυνάμει ακριβώς τών αφορισμών και άρών πού προβλέπον
ται και εκτοξεύονται δια της πατριαρχικής πράξεως. "Ας δοΰμε κάποια 
παραδείγματα: 

Τον Ιανουάριο του 1556 ό πατριάρχης Διονύσιος Β' αποδέχεται αίτη
μα του ιερομόναχου Μεθοδίου, έκ τών ιδρυτών της μονής Τατάρνας και 
απονέμει τήν σταυροπηγιακή αξία στην μονή αυτή* το σιγίλλιο της απο
νομής διασφαλίζεται μέ τίς συνήθεις απειλές εναντίον εκείνου πού θα επι
χειρούσε να διαταράξει τήν εύρυθμη λειτουργία του μοναστηριού: «ό γαρ 
τοιούτον τι τολμήσας διαπράξασθαι, οποίου αν εϊη καταλόγου, ιερομόνα
χος ή και απλώς μοναχός, πρώτον μέν ταΐς άραΐς και εύθύναις του το κοι-
νόβιον τάξαντος ύποπεσεϊται κανονικώς* έπειτα ώς παραβάτης της ιδίας 
αύτοΰ υποσχέσεως, ύπ' άφορισμον εϊη άλυτον και κατηραμένος και ασυγ
χώρητος... ομοίως δέ άφωρισμένος έσται και μετά θάνατον άλυτος, και ό 
κοσμικοΐς άρχουσι χρησάμενος και δι' αυτών βουλόμενος τήν του ηγουμέ
νου προστασίαν άναδέξασθαι* ωσαύτως δέ και οι έτερον τι άνάρμοστον 
αύτοΐς επιχείρημα ζητοΰντες ληστρικώς εν τω αύτφ έσονται δεσμώ, και 
οί τφ καθηγουμένω αυτών μή υποκύπτοντες... ομοίως δέ γε άφωρισμένοι 
έσονται και κατηραμένοι και ασυγχώρητοι και άλυτοι αιωνίως, και οί 
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οπωσδήποτε τολμήσοντες άφελέσθαι δυναστικώς εκ του μοναστηρίου 
αύτου»1. 

1648, Δεκέμβριος" 6 πατριάρχης Παρθένιος Β ' επικυρώνει την κυ
ριότητα του Νικολάου Παντολέοντος Μαυροκορδάτου επί του ναού της 
'Αγίας Κυριακής στην Άπλωταριά της Χίου* την επικύρωση διασφαλίζει 
ή απειλή: «δς δ' αν φανή ενάντιος, και άπειθής τη* ημετέρα ταύτη πατριαρ
χική.. . άποφάσει τής κατά τόπον πολιτείας, άνατρέψαι πειρόμενος ταΰθ' 
άπαντα, ως σκανδαλοποιός, επιζήμιος, και αντάρτης, και αποστάτης τής 
εκκλησίας, τής πολιτείας, του νόμου, και πάσης τής κοινότητος, των ιε
ρωμένων και κληρικών μένοι αργός και άπρακτος πάσης ίεροπραξίας, και 
έστερημένος του όφφικίου αύτου, και υπεύθυνος άφεύκτου έπιτιμίου, άλυ
του αφορισμού, και υπό καταδίκην παντελούς καθαιρέσεως* τών δέ λαϊ
κών, άρχων ή αρχόμενος άφωρισμένος εϊη παρά Πατρός, ΤΊοΰ και άγιου 
Πνεύματος του μόνου Θεοΰ, και κατηραμένος, και ασυγχώρητος, εν τ ω 
νυν αίώνι, και έν τ φ μελλοντι, και μετά το θανεϊν άλυτος, και υπόδικος 
ταΐς πατριαρχικαΐς άραΐς, και συνοδικαΐς, καΐ εξω τής Χρίστου εκκλη
σίας καΐ όμηγύρεως τών πιστών, ώς λειποτάκτης, και ή μερίς αύτου με
τά του 'Ιούδα και τών σταυρωσάντων τον Κύριον, και Θεού πρόσωπον ού 
μη ϊδη, στένων επί γής, ώς ό Κάιν»2. 

Φεβρουάριος [1717]· ό πατριάρχης Ιερεμίας Γ ' προσπαθεί να απο
τρέψει τά διάφορα ατοπήματα πού λαμβάνουν χώραν κατά την διενέργεια 
τών χειροτονιών. Οι εντολές του, πού εκπορεύονται μέ πατριαρχικό και 
συνοδικό γράμμα αν παραβιασθούν επιφέρουν στους παραβάτες δσα πε
ριέχονται στην κατασφάλιση του γράμματος: «αν δέ άλλως ποιήσωσιν, 
ώς άποστάται, άντίθεοί τε και δια τών τοιούτων έργων και αυτής τής 
χριστιανικής επωνυμίας άρνηταί και αλλότριοι, άφωρισμένοι εϊησαν παρά 
τής άγιας και ομοουσίου και ζωοποιού και αδιαιρέτου Τριάδος του ενός 
τή φύσει μόνου Θεοΰ, και κατηραμένοι και ασυγχώρητοι και άλυτοι μετά 
θάνατον αιωνίως και τυμπανιαίοι- αϊ πέτραι και ό σίδηρος λυθήσονται, 
αυτοί δέ ουδαμώς* κληρονομήσειαν την λέπραν του Γιεζή και την άγχό-
νην του 'Ιούδα' στένοντες εϊησαν και τρέμοντες έπί τής γής ώς ό Κάιν οι 
άγιοι άγγελοι του Θεού μαχόμενοι εϊησαν αύτοΐς έν ημέρα κρίσεως, τά δέ 
ονόματα αυτών έξαλειφθείησαν εκ βίβλου ζώντων, και μετά δικαίων μη 
συνταχθώσιν ή μερίς αυτών μετά τών θεομάχων 'Ιουδαίων, τών σταυρω-

1. ΠΟΥΛΙΤΣΑΣ, Έπιγραφαί, 284-287. 
2. ΧΑΜΟΤΔΟΠΟΤΛΟΣ, 'Αγία Κυριακή, 36-38· ΑΐΊΟΣΤΟΛΟΠΟΤΛΟΣ - ΜίΧΑ-

ΗΛΑΡΗΣ, Νομική Συναγωγή, άρ. 298. 
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σάντων τον Κύριον ή οργή του Θεού έπισκήψοιτο ταΐς κεφαλαΐς αυτών 
εν πάσαις ταΐς ήμέραις αυτών, έχοντες και τάς αράς των αγίων τριακο
σίων»1. 

Μετά άπο ενα αιώνα περίπου (29 Μάιου 1812) δταν ό μητροπολίτης 
Κρήτης Γεράσιμος εκδίδει απόφαση, τα πράγματα δέν διαφέρουν ό ιε
ράρχης αυτός επιχειρεί να περιορίσει τήν ζωοκλοπή στην περιοχή τών 
Σφακιών. Εκδίδει λοιπόν εγκύκλιο κατά τών κλεπτών τήν οποία φρον
τίζει να κατασφαλίσει μέ τήν συνήθη επωδό: «γράφοντες άποφαινόμεθα... 
μετά τών περί ήμας επισκόπων... ίνα δποιος τών χριστιανών τών κατοι-
κούντων εις το Καστέλλιον τών Σφακιών μικρός ή μεγάλος, νέος ή γέρον
τας, ήθελε τολμήση άπο τώρα και εις το εξής να κλέψη άλλου τινός άν
θρωπου ζώον ή πράγμα, πολύ ή ολίγον ή φονεύση τινά... και οποίος ή
θελε διαφενδεύση και ύπερασπισθή τούτον τόν κλέπτην και άρπαγα και 
φονέα... οι τοιούτοι Οποιοι και αν είναι... εϊησαν αφορισμένοι παρά θεού 
κυρίου παντοκράτορος, καταραμένοι και ασυγχώρητοι, και μετά θάνατον 
άλυτοι, αϊ πέτραι και ό σίδηρος λυθήσονται»2. 

Τέτοια υφής είναι το εϊδος αυτό. Ή απειλή έρχεται να ενισχύσει τις 
εκκλησιαστικές εντολές και να εξασφαλίσει τήν εκτέλεση τών εντελλομέ
νων. Ουσιώδεις αλλαγές δέν γνωρίζει το είδος μέσα στην διαχρονία" ή πύ
κνωση τών άρών και τών απειλών οπωσδήποτε διαπιστώνεται καθώς βαί
νουμε προς τον 19ο και τον 20ο αι. αύτο δμως έχει σχέση και μέ άλλα 
στοιχεία' ή βασική ιδιότητα της αφοριστικής απειλής πού απευθύνεται 
άνωνύμως και αορίστως εναντίον τών τυχόν παραβατών δέν αλλοιώνεται. 

Ωστόσο το είδος αύτο δέν είναι ό αφορισμός. Παρά τις κάποιες δια
φορές προσομοιάζει μέ το πρώτο είδος πού εξετάσαμε, δηλαδή μέ εκείνο 
της αόριστης απειλής. Βεβαίως τα πράγματα έδώ είναι πιο επίσημα* τα 
πράγματα ακολουθούν το εκκλησιαστικό τυπικό και οι αποφάσεις πού 
διασφαλίζονται είναι σοβαρότερες άπο τήν αφιέρωση ενός βιβλίου* έξαλ
λου ό απειλών είναι συνήθως ό οικουμενικός πατριάρχης ή ό επιτόπιος 
μητροπολίτης και αύτο σημαίνει κάτι περισσότερο. 'Ωστόσο δέν παύει 
και έδώ το έπιτίμιο να είναι ή αόριστη απειλή, πού μέ κανέναν τρόπο δέν 
είναι δυνατόν να εφαρμοστεί αυτομάτως. Ή παραβίαση τών θεσπισθέν
των πρέπει να κινήσει πάλι τον εκκλησιαστικό μηχανισμό ώστε να λη
φθούν συγκεκριμένα μέτρα εναντίον του συγκεκριμένου παραβάτη. Στις 

1. ΛΙΓΝΌΣ, "Υδρα 16, 5-8. 
2. ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ, Κρήτη, 229-230. 
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συνειδήσεις πάντως των ανθρώπων της τουρκοκρατούμενης κοινωνίας οι 
διαχωρισμοί αυτοί δέν είναι εύκολοι και κατά συνέπεια οι αφοριστικές αυ
τές απειλές φαίνεται να επιτελούν το έργο τους ακριβώς σ' αυτό το πρώτο 
επίπεδο. "Αλλωστε ή μεγάλη ποσοτική παρουσία του φαινομένου μας ω
θεί στο συμπέρασμα δτι οι απειλές πού κατά χιλιάδες βρίσκουμε οπωσ
δήποτε δέν πραγματοποιούνται στο πλαίσιο μιας γραφειοκρατικής ρουτί
νας, άλλα έχουν και θετικό αποτέλεσμα έναντι αυτών πού θέλουν να εξα
σφαλίσουν μέ τήν παρουσία τους1. 

Ωστόσο παραμένει γεγονός δτι ό τύπος αυτός της αφοριστικής απει
λής δέν είναι δυνατόν να θεωρηθεί ως ό κυρίως αφορισμός άλλα ως μία 
χρήση της έν γένει αφοριστικής απειλής. Οι γενικές και γενικευμένες αό
ριστες και βεβαίως ανώνυμες απειλές κατά πάντων τών απείθαρχων πρέ
πει να λάβουν συγκεκριμένη μορφή, αν τυχόν υπάρξει παράβαση τών εν
τελλομένων, ώστε να έχουμε τήν ουσιαστική χρήση άλλα συνάμα και τήν 
ακριβή μορφή τής ποινής. 

β) Ή άμεση και επώνυμη αφοριστική απειλή. Στην κατηγορία αυτή εν
τάσσονται εκκλησιαστικές πράξεις στις όποιες ή αφοριστική απειλή αρ
χίζει πλέον να καθίσταται συγκεκριμένη και βεβαίως μπορεί να οδηγήσει 
στον αφορισμό. Τοΰτο επειδή υπάρχει ή αιτία (κάποια οικονομική ή άλ
λης μορφής διένεξη), υπάρχει ό αδικούμενος πού είναι και ό αιτών το έπι-
τίμιο και κάποιος ή κάποιοι επώνυμοι ή και ανώνυμοι εναγόμενοι. "Ετσι 
τα πράγματα τίθενται εντός σαφών ορίων: δληή διαδικασία προσλαμβάνει 
συγκεκριμένη μορφή και διέπεται άπο συγκεκριμένους δρους. 'Ωστόσο ή 
δισημία πού χαρακτηρίζει το έπιτίμιο και εδώ είναι παρούσα' έχει σχέση 
δμως ή δισημία αυτή μέ το χριστιανικό δόγμα το όποιο δίνει τήν δυνατό
τητα στον απειλούμενο να μετανοήσει, να επανορθώσει και έν τέλει να 
αποφύγει τον αφορισμό* και ή αποφυγή αυτή μπορεί να εκτείνεται προς 
δύο κατευθύνσεις: στην πρώτη, ό άδικων άφου αναστείλει τις παρανομίες 

1. 'Αναφέρουμε έδώ μία πράξη άμεσης αποτελεσματικότητας τών αόριστων 
αφοριστικών απειλών: δ επιβαίνων σέ πλοίο του ρωσικού στόλου Ιεράρχης Άνατό-
λιος επεμβαίνει για τήν επίλυση διαφοράς πού ανέκυψε μεταξύ τών μοναχών της μο
νής τής 'Αγίας και του αρχιεπισκόπου τής "Ανδρου «καΐ στοχαζόμενος τάς αράς και 
αφορισμούς όπου περιέχουν τα ρηθέντα γράμματα προς ους ήθελον συγχύζειν και 
έπηρεάζειν το άνωθεν μοναστήριον, 6λως ίλιγγίασα και έμεινα εκστατικός»: συμμορ
φώνεται λοιπόν προς τΙς εντολές τών πατριαρχικών σιγιλλίων (ΠΑΣΧΑΛΗΣ, Κυ
κλάδες, 251). 
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του αποφεύγει τήν επιβολή της ποινής* στην δεύτερη ό αφορισμένος επα
νορθώνει τήν αδικία και το έπιτίμιο αίρεται. 

Ή διστακτικότητα, με άλλα λόγια, πού μπορεί να εκτιμηθεί και ώς 
προνοητικότητα των εκκλησιαστικών άρχων να επιβάλουν άμεσο αφορι
σμό διαπιστώνεται σέ τόσο μεγάλη πυκνότητα ώστε να θεωρείται δτι αυ
τό το είδος είναι ή κύρια μορφή του έπιτιμίου. "Ομως οί απειλές δέν εί
ναι αφορισμός. Οί άρές και οί κατάρες αν δέν λάβουν συγκεκριμένη μορ
φή προσδιορίζοντας το άτομο εναντίον του οποίου στρέφονται δέν μπορούν 
να αναδειχθούν σέ αφορισμό. "Αλλωστε αυτόν ακριβώς τον σκοπό έρχον
ται να εξυπηρετήσουν: να φοβίσουν τον άδικοΰντα και να τον οδηγήσουν 
στην βεβαιότητα δτι είναι δυνατόν, αν δέν συμμορφωθεί, να υποστεί τίς 
δραματικές συνέπειες της ποινής, καθώς πρόκειται να αντιμετωπίσει τήν 
απειλή ώς πραγματικότητα. 

"Ας δοΰμε τήν κατάσταση αυτή μέσα άπο μερικά παραδείγματα: 'Ο
κτώβριος 1554* ό πατριάρχης αποδεχόμενος σχετικό αίτημα τών ορθο
δόξων της 'Αγκώνας αποφαίνεται δτι ό ιερέας της έκεΐ εκκλησίας 'Ανα
στάσιος Πορφυρός οφείλει να αποχωρήσει: «ει δ' άλλως, αργός έστω της 
ίερωσύνης αύτοΰ καί, ει της άργείας καταφρονήσει, καί υπ' άφορισμόν 
έσεται. Καί οίτινες έξ αυτών τήν ιδίαν συμφωνίαν βουληθώσιν άθετησαι... 
άφωρισμένοι και ασυγχώρητοι έστωσαν έως ού συναινέσαντες τοις άλλοις 
ποιήσωσιν ώς έντελλόμεθα και συγχωρήσεως τεύξονται»1. 

'Ιανουάριος 1614* ό πατριάρχης Τιμόθεος Β' απειλεί με αφορισμό 
τον Νικήτα Μπούφα, ό όποιος άναιτίως έδιωξε τήν γυναίκα του· Ζαμπέτα 
και πήρε δια κεπηνίου άλλη· ή πράξη αυτή έλαβε χώρα στην Νάξο καί 
αποδέκτης του γράμματος είναι ό μητροπολίτης Παροναξίας, ό όποιος 
εντέλλεται να διαβιβάσει στον ένοχο δτι: «ει ούτως έχει, άφωρισμένος 
έστω άπο Θεού, καί κατηραμένος, καί ασυγχώρητος, καί μετά θάνατον 
άλυτος, καί έξω της Χρίστου Εκκλησίας, παρά μηδενός έκκλησιαζόμένος, 
ή συναναστρεφόμενος, ή καί μετά θάνατον ταφής άξιούμενος... έως έάση 
τήν παράνομον ταύτην γυναίκα»2. 

Ό πατριάρχης Παρθένιος Β', λίγο μετά τήν 25 'Οκτωβρίου 1650, 
κάνει δεκτό αίτημα του Φραγκίσκου Νοταρά προκειμένου να αφορίσει τον 
σαράφη «γιάν» 'Αντώνιο άπο τον όποιο είχε χάσει πολλά χρήματα. Σύμ
φωνα με τήν πατριαρχική απόφαση ό σαράφης «ει μέν παύσηται... τών 
τοιούτων πονηριών, του ζημιοΰν τον ρηθέντα Φραγκΐσκον Νοταραν, καί 

1. ΜΑΝΟΤΣΑΚΑΣ, Γράμματα, 16-18. 
2. ΔΗΜΗΤΡΟΚΑΛΛΗΣ, Περίπτωση, 292. 
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άποτίση αύτώ άπερ έζημίωσε, καλόν εϊη· ει δε έπιμείνη τη τοιαύτη μηχα-
νουργία και πονηρία, άφωρισμένος έστω σύν πάσι τοις αύτώ προσήκουσι... 
και μηδείς έκκλησιαζέτω ή μετ' αύτοΰ συνεσθιέτω ή συλλαλείτω, ει δέ 
τις τούτον παραβείη αφορισμένος κάκεΐνος έστω»1. 

Μάιος 1715' ό πατριάρχης Ιερεμίας Γ' παρεμβαίνει σέ διαφορά πού 
έχει ή λεσβιακή μονή του Λειμώνος με κάποιον Ζαφείρη, ò όποιος κατα
κράτησε χρήματα των μοναχών. Ή απόφαση του πατριάρχη εντέλλεται 
δτι: «ό διαληφθείς ζαφείρης, εάν μή έπιστρέψη, και αποδώ προς τους αυ
τούς πατέρας του μοναστηρίου λιμόνος, και τα λοιπά εκατόν πεντήκοντα 
γρόσια... και οι γινώσκοντες τήν περί της υποθέσεως ταύτην άλήθειαν... 
όμου, άφωρισμένοι είησαν άπο Θεοΰ Κυρίου παντοκράτορος, και κατηρα-
μένοι, και ασυγχώρητοι, και άλυτοι μετά θάνατον, αί πέτραι, και ό σίδη
ρος λυθήσονται, αυτοί δέ ουδαμώς... έως ού ποιήσωσι πάντες, ως γράφο-
μεν, καί συγχωρηθήσονται»2. 

1817 Σεπτέμβριος· ό πατριάρχης Κύριλλος ζ' απειλεί με αφορισμό 
κατοίκους της Σαντορίνης για παραποίηση κοινοτικού κατάστιχου: «πρώ
τον ό είρημένος 'Αντώνιος Παρπαρΐγος, ει μεν έλαβεν ποτέ σκοπον δολιό-
τητος καί χιλέ ή γνωρίζει εαυτόν έχοντα τήν είρημενη ποσότητα τών πέντε 
χιλιάδων γροσιών ή ίξεύρει τίνι τρόπω ώβελίσθη άπο του κατάστιχου ή 
έπ' ονόματι Δομνίτζης Ευφροσύνης ομολογία καί άντεισήχθη ή άλλη, ά-
φωρισμένος ύπάρχη καί κατηραμένος καί ασυγχώρητος καί μετά θάνατον 
άλυτος ως οικειοθελώς έζήτησεν. Ει δέ μή, δστις εκ τών είρημένων δύω 
του τε Τζορτζακη δηλονότι Γαβαλα καί του Νικολάκη Πλάτη έχρήσατο 
τη δολιότητι ταύτη... αν μή, άμα τω άκουσαι καί ίδεϊν το παρόν έκκλη-
σιαστικον γράμμα, φοβηθείς τον Θεον καί τήν αίώνιον κόλασιν, παύση-
ται... καί μή αποδώ σώα ή αμέσως ή δια πνευματικού πατρός... αφορισμέ
νος ύπάρχη καί κατηραμένος καί ασυγχώρητος»3. 

Τα παραδείγματα αυτά τα όποια μέ χαρακτηριστική άνεση μπορούν να 
πολλαπλασιασθούν καί να προσεγγίσουν υψηλούς αριθμούς δείχνουν μέ 
σαφή τρόπο τήν μορφή αυτή της ποινής πού προσδιορίσαμε ως άμεση αφο
ριστική απειλή* απειλή δμως πού αφήνει ανοικτές πολλές οδούς διαφυγής, 
ύπο τήν προϋπόθεση δτι ή αιτία της διαφοράς θα παύσει να υφίσταται. 
Αυτό είναι το ένα. Παράλληλα ό καταιγισμός τών άρών καί απειλών κα

ί . ΑΡΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΤ, Φωτίειος 1, 96. 
2. ΠΑΤΛΟΠΟΤΛΟΣ, Μονή Λειμώνος 7, τχ. 3, 1-2. 
3. ΤΣΕΛΙΚΑΣ, Σαντορίνη, 106-108. 



ΤΑ «ΕΙΔΗ» 199 

λεΐται να εξάψει και να εντείνει τον φόβο στις συνειδήσεις τών πιστών ώ
στε να προκριθούν οι προτεινόμενες άπο την εκκλησιαστική ιεραρχία λύ
σεις. 

Ή μεγάλη ποσοτική διάχυση αύτου του αφοριστικού είδους μέσα 
στην διαχρονία συνετέλεσε, δχι χωρίς λόγο, ώστε να θεωρηθεί δτι αύτο 
αποτελεί τήν κατ' εξοχήν εκδήλωση του έπιτιμίου. "Αλλωστε συγκέν
τρωνε δλα τα στοιχεία δσα στην κοινή αντίληψη συνιστούν τήν ποινή. Κα
τά συνέπεια είναι δικαιολογημένη ή θεώρηση δτι ό αφορισμός καλύπτει 
κάθε πεδίο κοινωνικής αντιπαράθεσης και αποτελεί ρυθμιστικό παράγοντα 
στις σχέσεις τών υποδούλων χριστιανών άλλα και εκείνων πού έζησαν κατά 
τις πρώτες δεκαετίες μέσα στο ελληνικό βασίλειο. Επιπλέον δμως πρέ
πει να τονίσουμε δτι ό αφορισμός συγκέντρωνε δλα αυτά τα στοιχεία άλλα 
μόνο για το πλήθος τών χριστιανών πού απειλήθηκαν άνωνύμως δτι θα αφο
ριστούν και σε μικρότερο βαθμό επωνύμως· και ύπό τον φόβο τών τρομε
ρών δντως για τήν εποχή απειλών, επανόρθωσαν τήν αδικία" ή απλώς υπό 
τήν πίεση του έπιτιμίου συμβιβάστηκαν και δέχτηκαν κάποια λύση για 
τα προβλήματα τους. Αυτά βέβαια έχουν να κάνουν περισσότερο μέ τήν 
αποτελεσματικότητα του έπιτιμίου, ή οποία εϊναι τόσο δραστική ώστε να 
λειτουργεί στο επίπεδο τής απειλής. "Ομως είναι συνυφασμένα και μέ τήν 
κεντρική ιδέα τής χριστιανικής θρησκείας για τήν οποία ή μετάνοια και ή 
επανόρθωση αποτελούν βασικά στοιχεία τής θεωρίας της. 

'Ανεξάρτητα δμως άπο αυτά πρέπει να τονίσουμε ρητά δτι οί αφορι
σμοί υπό τήν μορφή απειλών λίγες φορές κατέληξαν σέ αμετάκλητους 
αφορισμούς και αύτο αποτελεί δικαίωση τής εκκλησιαστικής αυτής πρα
κτικής άφοΰ μπορεί να λειτουργεί κυρίως σέ προληπτικό επίπεδο και α
ραιότερα καταλήγει στο έσχατο μέσο σωφρονισμού. Το γεγονός αύτο 
έκτος άπο στοιχείο τής χριστιανικής δογματικής πού αφήνει ανοικτή τήν 
πόρτα στον άδικουντα αποτελεί και επίδειξη πνεύματος συνετής πολιτι
κής εκ μέρους τών εκκλησιαστικών άρχων. Τούτο επειδή ό πατριάρχης 
και ή σύνοδος ή και οί τοπικές εκκλησιαστικές αρχές αποφεύγουν να έκ-
δόσουν αμετάκλητες καταδίκες για υποθέσεις πού ενδεχομένως δέν μπο
ρούν να ελέγξουν απολύτως ή και εξαιτίας πιέσεων ισχυρών παραγόντων 
τής κοινωνίας τών χρόνων εκείνων. "Οπως είναι ευνόητο μέσα σέ τέτοιες 
συνθήκες ή περίπτωση παραπλάνησης τών εκκλησιαστικών άρχων εϊναι 
εύκολη και κατά συνέπεια ή άδικη απόφαση καροφυλακτεΐ πάντοτε... Αυ
τά δλα βεβαίως μειώνονται στο ελάχιστο χάρη στην επιτιμητική διαδικα
σία πού έχουν επιλέξει οί εκκλησιαστικοί παράγοντες για τήν απόδοση 
του δικαίου* μειώνονται δηλαδή μέ τήν χρήση τής αφοριστικής απειλής 
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και δχι του άμεσου αφορισμού πού θα δημιουργούσε πολλές επιπλοκές 
έστω και αν άφηνε ανοικτή την περίπτωση της επανόρθωσης επειδή καρα
δοκούσε πάντα το στοιχείο του κοινωνικού εξευτελισμού. Στην διαπλοκή 
δμως των αφοριστικών πραγμάτων δταν απειλείται επωνύμως χριστια
νός, δταν αυτή ή απειλή διαβάζεται στην εκκλησία έστω καί υπό τήν μορ
φή κατά τήν οποία ή οδός διαφυγής υπάρχει, ουσιαστικά πρόκειται για 
αφορισμό. Ό χριστιανός απειλείται, το δνομά του διασύρεται, ή υπόθεση 
του κοινοποιείται έστω καί με τις ασφαλιστικές δικλείδες της ποινής. 

γ) Ό αφορισμός. Άπο τήν προσέγγιση μας λοιπόν αυτή ανακύπτει ευ
λόγα ή διαπίστωση δτι υπάρχει και ή ποινή στην άμεση εφαρμογή της. 
"Ας δούμε δμως αν ή άποψη αυτή στηρίζεται καί σέ πραγματικά στοιχεία* 
αν δηλαδή ό αφορισμός έκτος άπο τήν γνωστή καί κοινή εκδοχή της απει
λητικής ανώνυμης ή επώνυμης διαδικασίας παρουσιάζεται καί υπό άλλη 
μορφή1. Τήν τεκμηρίωση στην άποψη μας αυτή θα προσπαθήσουμε να 

1. Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημάνουμε δτι παρόμοια προσέγγιση είχαν 
κάνει για το θέμα αυτό οι συντάκτες του Πηδαλίου καί ειδικότερα ό ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ 
ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ, ό όποιος γράφει: «πρέπει να ήξεύρωμεν, δτι τα έπιτίμια όπου διορί
ζουν οί Κανόνες, ήγουν τό, καθαιρείσθω τό, άφοριζέσθω, καί τό, ανάθεμα έστω. Αυ
τά, κατά τήν γραμματικήν τέχνην, είναι γ ' προσώπου προστακτικού, μή παρόντος. Είς 
το οποίον δια να μεταδοθή ή προσταγή αΰτη, έξ ανάγκης χρειάζεται να ήναι β' πρό
σωπον παρόν. Το εξηγώ καλλιώτερα. Οί Κανόνες προστάζουσι τήν σύνοδον τών ζών
των Επισκόπων, να καθαίρουν τους ίερεϊς, ή να αφορίζουν, ή νά αναθεματίζουν τους 
λαϊκούς, όπου παραβαίνουν τους κανόνας. "Ομως άν ή σύνοδος δέν ένεργήση εμπρά
κτως τήν καθαίρεσιν τών ιερέων, ή τον άφορισμόν, ή άναθεματισμόν τών λαϊκών, οί 
ιερείς αυτοί, καί οί λαϊκοί, οΰτε καθηρημένοι είναι ενεργεία, οΰτε άφωρισμένοι ή ανα
θεματισμένοι. Υπόδικοι δμως, έδώ μεν είς τήν καθαίρεσιν καί άφορισμόν ή άναθεμα
τισμόν, έκεΐ δέ είς τήν θείαν δίκην» (ΑΓΑΠΙΟΣ-ΝίΚΟΔΗΜΟΣ, Πηδάλιον, 4-5). Αυ
τά πού μέ ευστροφία παρατηρεί ό Νικόδημος θεωρούμε δτι συμβαίνουν δντως στίς 
αφοριστικές απειλές για διαφορές μεταξύ χριστιανών ή χριστιανών καί Εκκλησίας 
κ.τ.δ. Δηλαδή οί αφοριστικές απειλές είσάγουν ακριβώς τον απειλούμενο σέ κατά
σταση πραγματικής ύποδικίας ή οποία βεβαίως λίγο απέχει άπο τήν κατάσταση του 
πραγματικού αφορισμού- δέν έχουμε βέβαια καθεστώς οριστικής καταδίκης άφοΰ ή 
ύποδικία σύμφωνα μέ τις πάγιες αρχές του δικαίου μπορεί να οδηγήσει εϊτε σέ αθώ
ωση εΐτε σέ οριστική καταδίκη· άλλα ή φαινομενικά προνομιακή μεταχείριση τών 
χριστιανών, δταν πρόκειται για επώνυμη απειλή, είναι στην ουσία καταδίκη καί δια
συρμός. "Ετσι ό Νικόδημος επιζητεί, κατά τήν γνώμη μας, να δικαιολογήσει τήν 
πλημμυρίδα τών αφοριστικών πράξεων μέ τήν έκ πρώτης δψεως ορθή παρατήρηση 
δτι για να Ιχουμε αφορισμό πρέπει μετά τήν απειλή να ακολουθήσει καί νέα πατριαρ
χική ή μητροπολιτική αφοριστική έκδοση. 'Αλλά Ινα αιώνα ενωρίτερα (1705) ό πα
τριάρχης Γαβριήλ Γ ' τόνιζε έτσι τήν διαφορά: «περί ών καί γράμμα... πέμπομεν 
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εντοπίσουμε και πάλι σε ορισμένα παραδείγματα άπο εκκλησιαστικές 
πράξεις πού καταδεικνύουν ακριβώς την υπαρκτή διαφορά μεταξύ της 
αφοριστικής απειλής και του αφορισμού. 

'Ιούνιος 1509: αφορισμός, επί πατριαρχίας Παχωμίου Α' , εναντίον του 
παράνομου μητροπολίτη Μονεμβασίας 'Αρσένιου 'Αποστόλη. Το κείμενο 
του αφορισμού αυτού αναφέρει: «άλλ' επειδή ού παύεται πάντα κινών λί-
θον κατά των έκασταχοΰ ορθοδόξων και ουδόλως βούλεται, κατά τον Ί ο ύ -
δαν εκείνον, δποι τυγχάνει συνιέναι, και ή μετριότης ημών, ούτω συνοδι-
κώς καί εγγράφως, ένδικώτατα ως συγχυτήν και σκανδαλοποιον κατά τών 
ορθοδόξων, έχει αυτόν άφωρισμένον άπο τής αγίας καί ομοουσίου καί αδι
αιρέτου Τριάδος, τοϋ ενός τη ουσία τω αριθμοί, παντοκράτορος καί υπο
στατού τών δλων Θεού, εν τε τω νυν αίώνι καί εν τ ώ μέλλοντι... πάντας 
δέ τους απανταχού ευρισκομένους ορθοδόξους χριστιανούς εχομεν ευλο
γημένους καί συγκεχωρημένους... μάλιστα δέ δσους ό κατάρατος εκείνος 
ήφώρισεν»1. 

Σε μια άλλη περίπτωση ό πατριάρχης Νεόφυτος Β ' γνωστοποιεί (15 
'Οκτωβρίου 1607) στον μητροπολίτη Μηθύμνης δτι «ή ρίγενα, καί ή μα-
χταρίνα, καί ό γεώργιος ρείζης, καί οι πρόξενοι τών σκανδάλων γεώργιος 
μάλαμας, καί σμαράγδα παπή, ή γυνή αυτού, ύπάρχωσιν άφωρισμένοι 
παρά θεοΰ κυρίου παντοκράτορος, καί κατηραμένοι καί ασυγχώρητοι καί 
έξω τής εκκλησίας Χριστού, καί άλυτοι μετά θάνατον, καί τυμπανιαϊοι»2. 
Δύο χρόνια αργότερα (Φεβρουάριος 1609) ό ϊδιος πατριάρχης ανακοι
νώνει στον μητροπολίτη Χίου δτι ό Περής Καραμοκάνης επειδή εξαπάτη
σε τήν σύνοδο «ύπάρχη άφωρισμένος άπο θεού, καί κατηραμένος, καί 
ασυγχώρητος, καί μετά θάνατον άλυτος, καί εξω τής εκκλησίας Χριστού 
πανοικί, παρ' ούδενος ιερέως έκκλησιαζόμενος εν βάρει αργίας»3. 

'Απρίλιος 1634* πατριαρχεύει ό Κύριλλος Α ' ό Λούκαρης, δταν άφο-

κατα το παρόν άφορίζον καί επίτιμων αορίστως τους άτακτοΰντας. "Οταν δέ μάθω-
μεν κατ' Ονομα τους μη δεχόμενους τήν έκκλησιαστικήν παραίνεσιν, τότε θέλομεν 
τους καθήρη ως άποστάτας καί άντιθέους, καί να τους άπορρίψωμεν εις τήν μέλλου-
σαν καταδίκην της δικαιοκρισίας τοϋ Θεοΰ* πλην κατά το παρόν καί ή αδελφότης σου 
κατά θείον ζήλόν σου δνείδισον, ε*λεγξον, έπιτίμησον» (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, Γράμ
ματα, 148). 

1. CRUSIUS, Turcograecia, 149-150· ΑΡΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΤ, Φωτίειος 1, 130-
131· ΛΑΜΠΡΟΣ, Αποστόλης, 56-58· Μ Α Ν Ο Τ Σ Α Κ Α Σ , 'Αρχιερείς, 160. Βλ. καί 
σ. 387. 

2. ΜίΧΑΗΛΑΡΗΣ, Μυτιλήνη, 345, άρ. πρ. 8. 
3. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΤΛΟΣ-ΜΙΧΑΗΛΑΡΗΣ, Νομική Συναγωγή, άρ. 786· βλ. καί 

ΖΟΛΩΤΑΣ-ΣΑΡΟΤ, 'Ιστορία 3(2), 136-137. 
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ρίζεται δ πρώην πατριάρχης 'Αθανάσιος Β ' ό Πατελλάρος. Το σχετικό 
πατριαρχικό αφοριστικό γράμμα αναφέρει: «δια τοΰτο κοντά εις την έκ-
φωνηθεΐσαν κατ' αύτοΰ συνοδικήν καθαίρεσιν, έχομεν και ημείς αυτόν 
τον έπιβάτην Άθανάσιον Πατελάριον... μετά του παράφρονος καί ασυνει
δήτου ανεψιού αύτοΰ κακονεοφύτου, καί του οργισμένου Γεωργίου Σ π α 
νού, καί άλλων θεοκατάρατων καί συνεργών αύτοΐς, άφωρισμένους άπο 
της άγιας καί ομοουσίου καί ζωοποιού Τριάδος... καί κατηραμένους καί 
ασυγχώρητους καί μετά θάνατον άλυτους* καί να εύρουν τον Θεον μαχό-
μενον εν ήμερα της κρίσεως καί να σχίση ή γη καί να τους καταπίη ως τον 
Δαθάν καί τον Άβειρών, καί νά κληρονομήσουν την λέπραν του Γιεζή, 
καί την άγχόνην του 'Ιούδα, τρέμοντες καί στένοντες ως τον Κάιν»1. 

Το 1698 ό πατριάρχης Καλλίνικος Β ' απευθύνεται μέ γράμμα του 
στον μητροπολίτη Παροναξίας καί του κοινοποιεί τον αφορισμό καί την 
στέρηση της ίεροσύνης πού επέβαλε εις βάρος του ιερομόναχου Κοσμά 
Καλλωνα επειδή κατέκλεψε εκκλησιαστικά εισοδήματα άλλα καί επειδή 
επιπλέον καταχράται τον τίτλο του επισκόπου Πολυφέγγους: «τούτου χά
ριν γράφομεν... άφωρισμένος ύπάρχη άπο Θεού" Κυρίου παντοκράτορος 
καί κατηραμένος καί ασυγχώρητος καί άλυτος μετά θάνατον καί ή μερίς 
αύτοΰ... οι δέ χριστιανοί, ιερωμένοι καί λαϊκοί, μακράν άποφεύγητε του 
μετασχηματισμένου αύτοΰ διαβόλου καί ως λύκον αίμοβόρον άποδιώκητε»* 
άκολουθοΰν καί άλλες παροτρύνσεις τελείας απομονώσεως ενώ, δπως καί 
σ' δλες τις περιπτώσεις πού εδώ μνημονεύουμε δέν προβλέπεται καμιά 
δυνατότητα μετανοίας καί συγχωρήσεως τοΰ αφορισμένου Καλλωνα2. 

'Ιανουάριος τοΰ 1727 καί ό πατριάρχης Παΐσιος Β ' τιμωρεί δύο μο
ναχούς τοΰ Αγ ίου Τάφου, τον Παισιο καί τον Χριστόφορο, τον πρώτο μέ 
καθαίρεση καί τον δεύτερο μέ αφορισμό επειδή καταχράστηκαν ελεημο
σύνες υπέρ τοΰ Παναγίου Τάφου. Για τον δεύτερο ή πατριαρχική πράξη 
αναφέρει συγκεκριμένα: «ό δέ κακοχριστοφόρος άφωρισμένος υπάρχει 
άπο Θεοΰ Κυρίου παντοκράτορος καί κατηραμένος καί ασυγχώρητος καί 
μετά θάνατον άλυτος εν τ ω νΰν αίώνι καί εν τω μέλλοντι* αϊ πέτραι καί ό 
σίδηρος λυθήσονται αυτός δέ ουδαμώς, κληρονομήσειε τήν λέπραν»3. 

Νοέμβριος 1819* ό πατριάρχης Γρηγόριος Ε ' αφορίζει τον ιεροδιάκονο 
Προκόπιο Καρτζιώτη επειδή συνήψε «άθεσμον καί παράνομον συνοικε

ί . ΔΗΜΗΤΡΑΚΌΠΟΥΛΟΣ, 'Επανορθώσεις, 24-26· ΠΛΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ-ΚΕΡΑ-
ΜΕΤΣ, IB 4, 17-18. 

2. ΖΕΡΛΕΝΤΗΣ, "Ερευναι, 98-100. 
3. ΕΤΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ, Γράμματα, 161-165. 
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σιον». Ό πατριάρχης αναφέρει στην απόφαση του: «γράφοντες συνοδι-
κώς... πρώτον μέν διαλύομεν και διασπώμεν το πάντολμον και βδελυρόν 
του Προκοπίου αύτου και της Αικατερίνης συνοικέσιον... εϊτα δέ άποφαι-
νόμεθα, ?να ό κακοπροκόπιος αυτός... ό χρήμασι τον γάμον έξωνησάμε-
νος... και το συνδιαφθειρόμενον αύτω γύναιον... αμφότεροι... ετι δέ και 
πάντες οι συνεργήσαντες αύτοΐς, και συμπράξαντες επί τη παρανομία 
ταύτη ως εξίσου ασυνείδητοι άφωρισμένοι εΐησαν»1. 

Οι προϋποθέσεις και οι διέξοδοι μετανοίας και επανόρθωσης οι όποιες 
συνοδεύουν τα έγγραφα της απειλητικής μορφής αφορισμού παύουν εδώ 
να υφίστανται. Ή πατριαρχική απειλή παύει να υπάρχει και αφήνει τήν 
θέση της στον αφορισμό, άπο τον όποιο δμως δέν φαίνεται να υπάρχει οδός 
διαφυγής. Στην πραγματικότητα μπορούμε να υποθέσουμε δτι ή μορφή 
αυτή του έπιτιμίου προσεγγίζει θεωρητικά το ανάθεμα, καλυμμένο υπό 
τήν μορφή και το δνομα του αφορισμού. Οι αμαρτίες πού ανάγκασαν τις 
εκκλησιαστικές αρχές στην επιβολή της ποινής είναι τόσο βαρείες πού, 
παρά τήν ανοχή της, ή Εκκλησία, δέν μπορεί να τις παραβλέψει ή του
λάχιστον να προβλέψει γι ' αυτές δυνατότητα μετανοίας. 

"Ετσι ορίζεται ή ειδοποιός διαφορά μεταξύ τών διαφόρων μορφών α
φορισμού* ή τελεσιδικία της ποινής (στην περίπτωση αυτή ό αφορισμός 
δπως είναι εύλογο πρέπει να είναι και επώνυμος), διακρίνει τα πράγματα. 
Συνάμα κατά τήν γνώμη μου τονίζει και τήν σοβαρότητα τής παράβασης 
ή τήν σοβαρότητα τής υπόθεσης άπο τήν όποια θέλει να απαλλαγεί το πα
τριαρχείο: λ.χ. περίπτωση αφορισμού πρώην οικουμενικών πατριαρχών. 

Ώ ς λογική συνέπεια δλων αυτών θα περίμενε κανείς δτι ή ποινή του 
άμεσου αφορισμού πού επιβάλλεται μέ τον τρόπο αύτο θα εϊταν και μή 
ανακλητή. Μέ άλλα λόγια ό αφορισμένος θα έπρεπε να παραμένει δέσμιος 
τής ποινής για δλη τήν ζωή του και το τρομερότερο για έναν χριστιανό να 
υποστεί και τα μεταθανάτια αποτελέσματα του αφορισμού. "Ομως τα 
πράγματα δέν είναι τόσο απόλυτα ακόμα καί στην περίπτωση αυτή. Υ 
πάρχουν περιπτώσεις, Οπως είναι ή απομάκρυνση ορισμένων οικουμενι
κών πατριαρχών, πού ή ποινή φαίνεται δτι μπορεί φαινομενικά να ισχύσει 
τελεσίδικα. "Ομως, δπως έχουμε ήδη αναφέρει, ό αφορισμός εύκολα μπο
ρεί να λυθεί ακόμα καί μετά τον θάνατο του αφορισμένου τη μερίμνη τών 

1. ΓΕΔΕΩΝ, Διατάξεις 2, 171 - 173· ωστόσο παρά το αμετάκλητο, δπως πα
ρουσιάζεται, της απόφασης τελικά ύπο τήν πίεση άλλων παραγόντων ό Καρτζιώτης 
θα λάβει συγχώρηση: περισσότερα για το ζήτημα αύτο βλ. στο δεύτερο κεφάλαιο 6-
που ή λύση τοϋ αφορισμού. 
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συγγενών του. "Αρα ουσιαστικά κανείς δέν παραμένει εσαεί αφορισμένος. 
Έξαλλου τα πράγματα γίνονται ακόμα ευκολότερα δταν υπάρξουν ορι
σμένες πιέσεις και μεσολαβήσουν ισχυροί παράγοντες. Ό αφορισμός του 
ιεροδιακόνου Προκοπίου Καρτζιώτη πού πριν άπο λίγο μνημονεύσαμε 
είναι ενα πολύ καλό και χρήσιμο παράδειγμα* χρήσιμο προς δύο κατευ
θύνσεις: πρώτα πρώτα τονίζει το ηθικό και ουσιαστικό μέγεθος τών απο
τελεσμάτων τής ποινής. Ό αφορισμός δέν μπορεί να περάσει απαρατή
ρητος. Δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στον χριστιανό και ιερωμένο 
Καρτζιώτη. "Ομως παράλληλα ό ϊδιος και το περιβάλλον του μπορούν να 
πιέσουν και προς την λύση του αφορισμού, πράγμα το όποιο τελικά επι
τυγχάνουν1. 

Τα παραδείγματα αφοριστικών κειμένων στα όποια δέν προβλέπεται ή 
διέξοδος τής επανόρθωσης δέν είναι πάρα πολλά και πάντως δέν υπάρχει 
καμιά δυνατότητα ποσοτικής σύγκρισης μέ την περίπτωση τής ανώνυμης 
ή επώνυμης αφοριστικής απειλής. 'Ενδεχομένως επιφυλάσσονται για τις 
πλέον σοβαρές υποθέσεις ή τουλάχιστον δταν επιζητείται οριστική απαλ
λαγή άπο το πρόσωπο πού αφορίζεται. "Ομως και σέ σοβαρότατες υποθέ
σεις δπως είναι ή έκρηξη τής Ελληνικής 'Επανάστασης χρησιμοποιήθηκε 
ή αφοριστική απειλή μέ τις πολλές κατάρες και απειλές άλλα μέ τήν δυ
νατότητα μετάνοιας και ένταξης του απειλουμένου και πάλιν στή νομι
μότητα. "Ετσι ως κυρίαρχο «είδος» παραμένει πάντα ή ανώνυμη ή έπώ-
νυμη-άφοριστική απειλή, ή οποία κατόρθωνε έκ τών πραγμάτων να ε
νεργεί στις διαφορές χωρίς δραματικές εντάσεις και αμετάκλητες ρήξεις. 
Βεβαίως και στην περίπτωση αυτή δέν αποφεύγεται ό κοινωνικός διασυρ
μός, δταν μάλιστα το έπιτίμιο εϊναι επώνυμο. Ά λ λ α τελικά αυτή είναι 
και ή λειτουργία του έπιτιμίου, ό τελικός του σκοπός: να επιτευχθεί ή 
συναίνεση μέσω ακριβώς τών επιγείων απειλών ώστε νά αποφευχθεί ή 
μεταθανάτια απώλεια τής ψυχής. 

1. ΓΕΔΕΩΝ, ο.π. 



ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Τά μορφολογικά στοιχεία του αφοριστικού τυπικού 

Ή εως τώρα ανάλυση των επί μέρους στοιχείων πού συνθέτουν την ποινή 
του αφορισμού μας έδωσε την δυνατότητα να διαπιστώσουμε τους κύριους 
λόγους επιβολής του έπιτιμίου* σύμφωνα μ' αυτούς ό αφορισμός εξασφα
λίζει, με την αποτρεπτική λειτουργία του, τήν εκτέλεση αποφάσεων πού 
λαμβάνονται άπο τις εκκλησιαστικές αρχές και κυρίως άπο το Οικουμε
νικό Πατριαρχείο. Παράλληλα ύπο τήν κατασταλτική του ιδιότητα μπο
ρεί να αποτελεί τήν κατάληξη της προσφυγής ενός χριστιανού, ό όποιος 
θεωρεί δτι έχει αδικηθεί άπο άλλον χριστιανό και ελπίζει δτι έτσι θα απο
κατασταθεί ή νομιμότητα. Εφαρμόζονται δηλαδή κατά κάποιον τρόπο 
—δσον άφορα τήν τελευταία εκδοχή— αρχές του δικαίου με τήν Εκκλη
σία να κατέχει τήν θέση της δικαστικής εξουσίας. 

Αύτο είναι grosso modo το γενικό σχήμα. Ωστόσο προκειμένου να 
καταστεί δυνατή ή συνολική αποτίμηση του έπιτιμίου πρέπει να αναζη
τηθούν και κάποιες άλλες βψεις της μορφής του, δηλαδή να συνεκτιμηθούν 
και τα στοιχεία της εξωτερικής μορφής της ποινής. Αυτή ή μορφή, ή 
γνωστή ώς προς τα βασικά της χαρακτηριστικά με τις αποτρόπαιες κατά
ρες και τις φοβερές απειλές αποτελεί βντως διαχρονικό μόρφωμα το όποιο 
δεν άλλαξε στην βασική του δομή μολονότι υπέστη αρκετές μεταλλάξεις. 
Πρέπει λοιπόν να δοϋμε μέ ποιο τρόπο διαμορφώθηκε μέσα στην διαχρο
νία αύτο το τυπικό εκφοράς* ποια στοιχεία συνθέτουν το τυπικό αύτο και 
ποια είναι ή επίδραση τους στις συνειδήσεις των πιστών. Παράλληλα πρέ
πει να αναζητήσουμε τα αϊτια πού προξενούν τήν πύκνωση του τυπικού 
μέ ποικίλες κατάρες και αν ενδεχομένως ή «εξέλιξη» αυτή έχει σχέση και 
μέ άλλες παραμέτρους. 

Αύτο πού ανακύπτει ώς αιτούμενο, μέ άλλα λόγια, είναι ή αναζήτηση 
της τυπικής γραπτής μορφής πού συνοδεύει τήν αφοριστική διαδικασία* 
άλλωστε το στοιχείο αυτό, ή εξωτερική δηλαδή μορφή προβολής της ποι
νής, αποτελεί και το κύριο χαρακτηριστικό της* αυτό είναι δ,τι κυρίως 
αντιμετωπίζουν οι χριστιανοί. Δηλαδή έχει άμεση σχέση μέ τήν «πρόσ
ληψη» του αφορισμού έκ μέρους των ανθρώπων επειδή περιέχει τις άπει-
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λές για τα δυσάρεστα αποτελέσματα της επιβολής. "Οταν αναφέρεται ή 
λέξη αφορισμός, δταν απειλείται ό χριστιανός μέ την ποινή αυτή, δταν 
προκύπτει ανάγκη αναφοράς σ' αυτήν, αμέσως ως προσλαμβάνουσα παρά
σταση εμφανίζεται στις συνειδήσεις των πιστών ή εικόνα του ιερωμένου 
πού θα διαβάσει στην εκκλησία τις αποτρόπαιες κατάρες και τις απειλές 
κατά της ζωής, τών υπαρχόντων άλλα και κατά της ψυχής του άφοριζο-
μένου. 

'Από τή μελέτη τών στοιχείων πού μας παρέχουν οι πατριαρχικές 
πράξεις τών τελευταίων χρόνων τής βυζαντινής περιόδου για τους οποίους 
υπάρχει ικανοποιητική συναγωγή υλικού1, δση χρειάζεται ώστε τα συμ
περάσματα μας νά έχουν τήν απαραίτητη πλαισίωση τών πηγών, μπορούμε 
να κάνουμε τις εξής διαπιστώσεις: αρχικά ή ποινή χρησιμοποιείται αραιά 
και κυρίως για τήν ρύθμιση εκκλησιαστικών ζητημάτων ή για τήν επίλυση 
προβλημάτων μέ δικαστική χροιά. Στο μεγαλύτερο μέρος τών περιπτώ
σεων επέχει τήν θέση δρκου. Ή χρήση της δσο πλησιάζουμε προς τα χρό
νια αποσύνθεσης της Βυζαντινής αυτοκρατορίας, πυκνώνει άλλα σε καμιά 
περίπτωση δεν πλησιάζει τήν συχνότητα επιβολής τών χρόνων τής Τουρ
κοκρατίας. "Οσον άφορα το τυπικό εκφοράς πού μας ενδιαφέρει έδώ, τα 
πράγματα είναι τις περισσότερες φορές άπλα: άρκεΐ ή απλή αναφορά τής 
λέξης. "Ετσι σε πατριαρχική απόφαση του Ιουνίου του 1324 διαβάζουμε: 
«τους δέ γε μή τοιούτους και κοσμικούς ύπο έκκλησιαστικον έπιτίμιον 
ποιείται, μέχρις αν τα οφειλόμενα άποφλήσωσι»2* ή «αφορισμού γαρ βα-
ρύτατον συνοδικον έπιτίμιον έπανατεινόμεθα κατ' αυτών, ει μή έκστή-
σονται της αυτών κατοχής»3, ή «κατά δέ τών τελέως άπειθούντων και μή 

1. 'Αναφέρομαι κυρίως στους δύο πρώτους τόμους της έκδοσης τών MlKLOSICH 
- MÜLLER, Acta et Diplomata, δπου δημοσιεύονται πατριαρχικές πράξεις άπο τον 
Βυζαντινό ίερο κώδικα τοϋ Πατριαρχείου ΚΠολεως' επανέκδοση: HUNGER-KRE-
STEN, Register. 

2. HUNGER-KRESTEN, Register 1, 442· Ό Νικηφόρος Κάλλιστος Ξανθόπου-
λος παραδίδει μία λιτότατη εκφορά αφορισμού, ή οποία είναι πολύ παλαιότερο κεί
μενο του πάπα Ίννοκεντίου (αρχές 5ου αί.) μέ τήν οποία αυτός αφόριζε τον αυτοκρά
τορα Άρκάδιο καί την γυναίκα του Ευδοξία: «διό έγώ ό ελάχιστος και αμαρτωλός, 
ως πιστευθείς τον θρόνον του μεγάλου αποστόλου Πέτρου, αφορίζω σέ τε κάκείνην 
της μεταλήψεως τών άχραντων μυστηρίων Χρίστου τοϋ Θεού" η μ ώ ν ού μην άλλα και 
παντοΐον έπίσκοπον ή κληρικον... τολμώντας έπιχειρήσαι καΐ μεταδοΰναι ύμΐν, άφ' 
ής ώρας άναγνώτέ μου τον παρόντα δεσμόν, ύπο καθαίρεσιν είναι» (ΝίΚΗΦΟΡΟΤ 
ΚΑΛΛΙΣΤΟΤ TOT ΞΑΝΘΟΠΟΤΛΟΤ, 'Εκκλησιαστική 'Ιστορία (P.G. 146, στ. 1037). 

3. HUNGER-KRESTEN, Register 1, 550: πράξη του οίκουμενικοϋ πατριάρχη 
Η σ α ΐ α (Σεπτέμβριος 1327). 
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εθελοντών ύπακούειν και βάρος αφορισμού έπισείομεν, δπερ λύσει ή ίε-
ρότης σου τη μετάνοια προσδραμόντων αυτών» (Ιανουάριος 1354)1. 

"Ενα ακόμη παράδειγμα του τύπου αύτου έχει σχέση με την απονομή 
της τιμής του άρχιμανδριτάτου και του πρωτοσυγγελικοΰ ονόματος στην 
μονή του Προδρόμου τής «έπικεκλημένης Ευλογημένης Πέτρας»' ή απο
νομή αύτη κατασφαλίζεται με τήν φράση: «και τοις μετέπειτα βαρύτατον 
και φρικώδη άφορισμόν έκφωνουμεν κατά του έπιχειροΰντος εις κατάλυ-
σιν ταύτης»2. 

Τα πράγματα, δπως παρουσιάζονται στις εκφορές αυτές, άλλα και σέ 
πολλές άλλες παρόμοιες, είναι σχεδόν ευθύγραμμα. Ή απειλή εναντίον 
των άδικούντων και στην ουσία εναντίον δλων δσοι θα επιχειρήσουν να 
ανατρέψουν τα άποφασισθέντα δηλώνεται με τήν μορφή τής απλής επί
κλησης του έπιτιμίου. Έκτος άπο τον δρο αφορισμός εκείνο πού πρέπει 
να συγκρατήσουμε είναι οι λέξεις «βάρος» και «φρικώδης», οι όποιες θα 
επιβιώσουν για πολλούς αιώνες καί σχεδόν θα παρακολουθήσουν άπο κον
τά τήν ποινή σέ δλη τήν μακρά περίοδο τής «σταδιοδρομίας» της. 

Παράλληλα μέ τήν απλούστατη μορφή εκφοράς αρχίζουν να εμφανί
ζονται τα ίδια χρόνια σποραδικά, έκφορές-τυπικά επιβολής του έπιτιμίου, 
τα όποια περιέχουν καί επιπλέον στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά θα πυ
κνώσουν σέ τέτοιο βαθμό ώστε μπορούμε να ισχυρισθούμε δτι αποτελούν 
τα μέρη μιας κανονικότητας εκατό χρόνια περίπου πριν άπο τήν "Αλωση. 
"Ετσι τόν Μάιο του 1341 παρουσιάζεται σέ αφοριστική απειλή ενα στοι
χείο πού έκτοτε θα καταστεί κοινός τόπος. Πρόκειται για τήν απειλή 
στην οποία γίνεται ή διάκριση μεταξύ κληρικών καί λαϊκών για τους 
πρώτους προορίζονται τα συνήθη εκκλησιαστικά έπιτίμια, για τους δεύ
τερους ό αφορισμός: «οι δέ τολμώντες άνατρέπειν τήν τοιαύτην διατύπω
ση/... ει μέν εΐεν κληρικοί, τοις των κανόνων ύποκείσθωσαν έπιτιμίοις, ει 
δέ μονάζοντες ή λαϊκοί, έστωσαν άκοινώνητοι»3. *Ας θυμηθούμε μέ αφορ
μή τήν πράξη αύτη, δτι οι μοναχοί δέν θεωρούνται κληρικοί άλλα συναριθ-
μοΰνται μέ τους λαϊκούς' εννοείται βεβαίως δτι αυτά ισχύουν για τους 

1. MlKLOSICH-MÜLLER, Acta 1, 328-329: πράξη προς τον μητροπολίτη Μο
νεμβασίας. 

2. MlKLOSICH-MÜLLER, Acta 2, 21-23 (ή πράξη είναι τοϋ Μαρτίου του 
1381). 

3. HUNGER-KRESTEN, Register 1, 284. Ή λέξη «άκοινώνητοι» είναι μία άπο 
τις λέξεις μέ τις όποιες εκφέρεται το έπιτίμιο άπο τους πρώτους κιόλας χριστιανι
κούς αίώνες. 
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απλούς μοναχούς και δχι για τους ιερωμένους μοναχούς (ιεροδιάκονοι -
ιερομόναχοι). 

Τα ϊδια περίπου χρόνια (Μάρτιος 1343) συναντούμε άλλα δύο χαρα
κτηριστικά τής τυπικής μορφής του έπιτιμίου. Το πρώτο αναφέρεται 
στην δογματική θεμελίωση τής ποινής, καθώς περιλαμβάνει αναγωγή 
στην ζωαρχική τριάδα' το δεύτερο, άλυτος, έχει σχέση με την χρονική δι
άρκεια επιβολής του έπιτιμίου άλλα συγχρόνως αποτελεί και ιδιότητα 
τής ποινής ή τουλάχιστον εν δυνάμει ιδιότητα της. Ή σχετική αναφορά 
είναι: «έκφωνουμεν γάρ, ώστε μη γενέσθαι τούτο ποτέ, τον άπό τής ζ ω -
αρχικής τριάδος άφορισμόν, και τούτω καθυποβάλλομεν άλύτως το πρό
σωπον»1. 

Πρέπει πάντως να έχουμε κατά νου δτι πολλές άπο τις ιδιότητες πού 
δηλώνουν οί επιθετικοί του αφορισμού προσδιορισμοί δεν είναι στην πράξη 
αμετακίνητες. Τα χαρακτηριστικά δηλαδή πού προσδιορίζουν το τυπικό 
εκφοράς ύπό ορισμένες προϋποθέσεις, δεν ισχύουν. Το ζητούμενο είναι να 
εγγραφεί ό φόβος στις ψυχές τών πιστών και να μείνει ανοιχτή ή πιθανό
τητα δτι οί απειλές μπορεί να γίνουν πραγματικότητα. "Ετσι φυσικά συμ
βαίνει και με το επίθετο άλυτος' ή λύση του αφορισμού προβλέπεται με 
σαφήνεια και άπο το τυπικό του αφορισμού άλλα και άπο την ύπαρξη τής 
αντίστοιχης διαδικασίας, δπως τήν έχουμε περιγράψει σέ άλλο μέρος τής 
μελέτης αυτής2. 

Στα ϊδια περίπου χρόνια (περί το 1350) ανάγεται και ή μορφή εκφο
ράς, την οποία συναντούμε με μεγάλη συχνότητα στην περίοδο τής Τουρ
κοκρατίας και μάλιστα σέ χρόνους πολύ κοντινούς προς τους δικούς μας. 
'Αναγράφεται λοιπόν σέ πατριαρχική απόφαση το εξής τυπικό επιβολής 
του έπιτιμίου, το όποιο δντως προξενεί εντύπωση για τήν φρασεολογία 
του: «αποτρόπαιοι γενήσονται τής εκκλησίας θεού, μήτε ταφής, μήτε κη
δείας άξιωθέντες, οία δή τοις άλόγοις κτήνεσιν όμοιωθέντες, και ού μόνον 
τάς εαυτών ψυχάς άπολέσαντες, άλλα και έτέροις δλεθρον ψυχικόν, φευ, 
προξενήσαντες, ώς μη ώφελον, μηδένα λόγον ποιησάμενοι του αιώνος ε
κείνου και τής μελλούσης φοβέρας κρίσεως και άνταποδόσεως»3. 

Στο τελευταίο παράδειγμα εκτίθενται μέ πολύ παραστατικό τρόπο μερι
κά άπο τα αποτελέσματα πού μπορεί να προξενήσει ή επιβολή του έπι
τιμίου. Οί αφορισμένοι έκβάλλονται άπό τήν Εκκλησία, ή οποία αρνείται 

1. HUNGER-KRESTEN, Register 2, 306. 
2. Βλ. έδώ κεφάλαιο δεύτερο. 
3. MiKLOSiCH-MÜLLER, Acta 1, 312. 
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σ' αυτούς ακόμη και τις μεταθανάτιες φροντίδες. Βέβαια αυτό συνδυάζε
ται μέ την απώλεια τής σωτηρίας τής ψυχής τους καί επιπλέον υπάρχει 
και κάτι ακόμα, το όποιο το συναντούμε —και μάλιστα δχι μέ ιδιαίτερη 
συχνότητα— στα μεταγενέστερα χρόνια: πρόκειται δηλαδή για την απώ
λεια τής σωτηρίας τής ψυχής των συγγενών του αφορισμένου. Ή προ
σπάθεια δημιουργίας του καταλλήλου κλίματος φόβου επεκτείνεται τώρα 
μέ τήν εμπλοκή καί τών πλησιέστερων προς τον αφορισμένο χριστιανών 
ώστε νά επιτευχθεί το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα και λόγω τής πιέσεως 
—πραγματικής ή ηθικής— πού ενδέχεται να ασκήσουν οι συγγενείς προς 
τον απειλούμενο μέ αφορισμό. Μέ άλλα λόγια ό αφορισμένος οφείλει να 
επανορθώσει προκειμένου να απαλλάξει και τους συγγενείς του άπο τις 
συνέπειες τών δικών του πράξεων. 

Ωστόσο το τυπικό πού μόλις τώρα αναφέραμε δέν αποτέλεσε —Οσον 
άφορα τους προ τής 'Αλώσεως χρόνους— γενικό τύπο απειλητικής εκφο
ράς. Το σχήμα τής αφοριστικής απειλής πού φαίνεται δτι κατίσχυσε προς 
τα τέλη του 14ου και το πρώτο μισό του 15ου αιώνα μπορούμε να υποστη
ρίξουμε μέ αρκετή βεβαιότητα δτι είναι το παρακάτω; «μηδένα τολμήσαι 
καταλΰσαί τι τών έμπεριειλημμένων τω παρόντι γράμματι μέχρι καί του 
λεπτότατου, τον άπο τής αγίας καί ζωαρχικής τριάδος άλυτον καί φρι
κώδη καί βαρύτατον άφορισμον εκφωνεί ή μετριότης ημών κατά του έπι-
χειρήσοντος εις κατάλυσιν τούτου»1. Ή μορφή τής αφοριστικής αυτής 
απειλής πού χρησιμοποιείται συχνά, περιέχει δύο άπο τα βασικά στοιχεία 
πού θα ενσωματωθούν καί θα παγιωθούν στο τυπικό του αφορισμού κατά 
τήν Τουρκοκρατία: ό αφορισμός εΤναι αλντος, φρικώδης καί ανάγεται 
στην αγία τριάδα. 

"Ενα ακόμη άπο τα χαρακτηριστικά του τυπολογικού μέρους τής ποι
νής είναι οι περιώνυμες κατάρες πού τήν συνοδεύουν. Προκειμένου δη
λαδή να προσλάβει μεγαλύτερη ένταση το στοιχείο του φόβου, ή απειλή 
επιβολής διανθίζεται μέ βαρύτατες κατάρες πού επιζητούν να αφανίσουν 
κάθε στοιχείο τής κοινωνικής δραστηριότητας του αφορισμένου φθάνον
τας, ως καί το ακραίο σημείο τής απειλής εναντίον τής ζωής του. 

01 άρές, δπως γνωρίζουμε ανάγουν το κύρος τους στους τριακόσιους 
δεκαοχτώ πατέρες τής Α' συνόδου στην Νίκαια, 'Αποτελούν Ινα άπο τα 
πλέον σταθερά μοτίβα του μετά τήν "Αλωση τυπικού* θα υποστηρίζαμε 
δτι εμφανίζουν τα χαρακτηριστικά κοινού τόπου. Μερικές φορές οι κα

ί. MlKLOSlCH-MÜLLER, Acta 2,64: πράξη (Μάιος 1384) του οικουμενικού 
πατριάρχη Νείλου. 
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τάρες χρησιμοποιούνται και αυτοτελώς, δηλαδή δέν συνοδεύουν απαραι
τήτως αφορισμό* τούτο βεβαίως συμβαίνει λίγες φορές άλλα είναι δυνα
τόν να το συναντήσουμε και μάλιστα σέ υποθέσεις ήσσονος σημασίας. Ώ ς 
προς το τυπικό του αφορισμού φαίνεται δτι έχουμε δύο πράγματα διαφο
ρετικά* δηλαδή υπάρχει ή λέξη αφορισμένος ή οποία δηλώνει τήν επιβολή 
του έπιτιμίου και εν συνεχεία ακολουθεί ή παράθεση των άρών μέ δλες 
τις στερήσεις και τις πρακτικές και μεταφυσικές ποινές πού προβλέπουν. 
Φαινομενικά δηλαδή πρόκειται για δύο πράγματα διαφορετικά: άφορι-
σμος-κατάρα. "Ομως στην ουσία τα πράγματα αυτά ελάχιστες φορές λει
τούργησαν αυτόνομα* στην αρχή υπήρξε ή λιτή αναφορά του έπιτιμίου, ή 
οποία βαθμιαία «πλουτίστηκε» μέ δλες τις κατάρες και ή συνύπαρξη τους 
δημιούργησε ενα ενιαίο μόρφωμα, αυτό δηλαδή πού είναι εν τέλει ή αφο
ριστική απειλή. 

Είπαμε δτι οι κατάρες πλεονάζουν κατά τήν περίοδο της Τουρκοκρα
τίας. 'Ανατρέχοντας δμως στους προ της 'Αλώσεως χρόνους διαπιστώ
νουμε δτι και το στοιχείο αυτό κάνει τήν εμφάνιση του κατά τους βυζαν
τινούς χρόνους. "Ετσι ενα αιώνα σχεδόν πριν άπο τήν πτώση της Πόλης 
σέ πατριαρχική απόφαση του Μαρτίου 1368 καταχωρείται: «άθετήσας 
δε τους θείους και ιερούς κανόνας... έκπέσοι της του υιού του θεού πνευμα
τικής συνάφειας και χάριτος και ζωής, έπείπερ ή του σώματος του μέλους 
αποκοπή και της κεφαλής έστι χωρισμός, και σώμα μέν έστιν ή εκκλησία, 
κεφαλή δέ ό Χριστός, άλλα και τάς αράς έπισπάσαιτο τών αγίων τριακο
σίων δεκαοκτώ θεοφόρων πατέρων τών εν Νικαία, έπειδήπερ εκείνοι μέν 
υπέρ της εκκλησιαστικής συνήλθον ενώσεως και ειρήνης, ούτος δέ τήν 
έναντίαν εκείνης βαδίζει»1. 

Αυτά εϊναι τα βασικά στοιχεία πού συγκροτούν το τυπικό επιβολής της 
ποινής κατά τήν τελευταία βυζαντινή περίοδο2. "Αλλωστε, και ή επιβολή 
της ποινής άλλα και ή χρήση της ώς δικονομικού μέσου αντί του δρκου, 
αρχίζει τήν εποχή αυτή να πυκνώνει. Τα στοιχεία δσα συγκροτούν το 

1. M I K L O S I C H - M Ü L L E R , Acta 1, 563-564. 

2. Θεωρούμε δτι ή έ*ρευνά μας θα εϊταν ανώφελο να προχωρήσει σέ παλαιότερες 
εποχές. Τοϋτο επειδή δέν συναντούμε μέ μεγάλη πυκνότητα στοιχεία τέτοια ώστε να 
αναχθούμε σέ συμπεράσματα. Βεβαίως και υπάρχουν παραδείγματα μέ κατάρες και 
απειλές και σέ παλαιότερες χρονολογίες* άλλωστε δπως έχουμε ήδη αναφέρει ή πρώ
τη επίσημη αναφορά γίνεται στις αποφάσεις της συνόδου της Νικαίας. "Ομως ή συ
ναγωγή γίνεται Ικανοποιητική δύο περίπου αιώνες πριν άπο τήν "Αλωση καΐ αυτούς 
θεωρούμε ώς συμβατική αφετηρία της μελέτης για το θέμα πού μας απασχολεί έδώ. 
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τυπικό του αφορισμοί» δέν αποτελούν πάντως αμετάβλητο μορφολογικό 
σύνολο κάθε φορά πού επιβάλλεται ή ποινή. Υπάρχει βεβαίως μία μορφή, 
μία φόρμα περισσότερο «κομψή», θα λέγαμε μέ σύγχρονους δρους, ή του
λάχιστον απαλλαγμένη άπο αποτρόπαιες κατάρες· ωστόσο, δπως δείξαμε, 
σποραδικά, έστω, εμφανίζονται τά στοιχεία πού θα κυριαρχήσουν κατά 
τους επόμενους αιώνες και θα αποτελέσουν το κοινό τυπικό του αφορισμού. 
Άπο τα στοιχεία δμως πού παραθέσαμε προκύπτει δτι παράλληλα υπάρ
χει και μία άλλη μορφή, περισσότερο σύνθετη, ή οποία «διακοσμείται» 
μέ συμπληρωματικά στοιχεία: είναι ακριβώς εκείνα, τα όποϊα ανασύρει 
κάθε φορά ή Εκκλησία, προκειμένου να επιτύχει δια της παράγωγης φό
βου τήν άρση της αδικίας ή τήν υπακοή στις αποφάσεις της. 

Συνεχίζοντας τήν περιοδολόγησή μας γιά τους μετά τήν Άλωση αιώνες, 
πρέπει να παρατηρήσουμε εξ αρχής δτι γενικά έχει παγιωθεί ή αντίληψη 
δτι ό αφορισμός παρακολουθείται άπο πλήθος άρών πού σέ γενικές γραμ
μές ήδη έχουμε γνωρίσει. Ή αντίληψη αυτή μάλιστα εϊναι τόσο διαδεδο
μένη, ώστε μερικοί μελετητές δταν δημοσιεύουν πατριαρχικές ή μητρο
πολιτικές πράξεις πού περιέχουν απειλή αφορισμού παραλείπουν το τμή
μα του έγγραφου μέ τις άρές και το αντικαθιστούν μέ τις φράσεις: «ακο
λουθούν οι συνήθεις άρές» ή κάποια παρεμφερή έκφραση. 

Ή αντίληψη ωστόσο αυτή αποτελεί τήν μία πλευρά του νομίσματος. 
Ή μελέτη τών πατριαρχικών πράξεων φέρνει στην επιφάνεια και ενα, 
άλλου τύπου αφοριστικό τυπικό, απλό και σύντομο, το όποιο είναι έν χρή
σει παράλληλα μέ το κοινό τυπικό. Βεβαίως ή συντριπτική πλειοψηφία 
τών πατριαρχικών και μητροπολιτικών έγγραφων πού μέ τήν μία ή τήν 
άλλη μορφή ανακαλούν τις υπηρεσίες της ποινής καταφεύγει στον σύνθετο 
τύπο. Ωστόσο και ή άλλη μορφή δέν είναι σπάνια. Το αντίθετο μάλιστα. 
Ή αναλογία συχνότητας μπορούμε να υποστηρίξουμε δτι είναι περίπου 
1:4, μέ πλειοψηφούσα φυσικά τήν σύνθετη μορφή. 

Μια άλλη παρατήρηση πού μπορούμε να κάνουμε προεισαγωγικά είναι 
δτι δέν υπάρχει επιλεκτική χρήση της μιας ή της άλλης μορφής, ή οποία 
να εξαρτάται άπο τους «χρήστες» του έπιτιμίου. Δηλαδή δέν εξαρτάται 
άπο τήν προσωπικότητα του πατριάρχη ή του μητροπολίτη αν θα κάνει 
χρήση της σύνθετης ή της απλής φόρμας. Αυτό πού ρυθμίζει κάθε φορά 
τήν επιλογή της μιας ή της άλλης μορφής είναι ή φύση της διαφοράς πού 
πρόκειται να αντιμετωπισθεί. Είναι το μέγεθος της υπόθεσης, το ειδικό 
βάρος της άλλα καί οι χαρακτήρες τών προσώπων πού εμπλέκονται σ' 
αυτήν. "Ολα αυτά συντελούν ώστε πολλές φορές να χρησιμοποιούνται καί 
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οι δύο μορφές της φόρμας του έπιτιμίου για την ίδια υπόθεση: δταν υπάρ
χει ανάγκη κλιμάκωσης των απειλών άπο την απλή απειλητική προειδο
ποίηση ως την επιβολή του έπιτιμίου. "Ωστε λοιπόν ή φύση της έκδικα-
ζομένης διαφοράς ρυθμίζει τήν επιλογή* οι χαρακτήρες τών εμπλεκομέ
νων και ιδιαίτερα του άδικουντος καθώς και τα συμφέροντα πού διακυ
βεύονται είναι οι παράμετροι πού υπεισέρχονται για τήν επιλογή της 
μορφής του έπιτιμίου. 

Ή τελευταία παρατήρηση ϊσως μπορεί να διαφωτίσει και το γεγονός 
της χρήσης περισσοτέρων ή ολιγότερων άρών και στο σύνθετο τυπικό. 
Δηλαδή έκτος άπο τις βασικές άρές πού απαραιτήτως αναγράφονται στην 
σύνθετη μορφή του έπιτιμίου, κάποτε υπάρχουν ή δεν υπάρχουν κάποιες 
λέξεις πού προσδίδουν ή δεν προσδίδουν αναλόγως στην αφοριστική απει
λή οξύτερο ή λιγότερο οξύ υφός. Βεβαίως δέν μπορούμε κατ' αρχάς να 
αποκλείσουμε τήν συνεχή εξέλιξη ενός μέσου πού βρίσκεται σε αδιάκοπη 
χρήση και υφίσταται τις συνέπειες της αδιάκοπης προσαρμογής. "Ετσι οι 
προσθήκες ή αφαιρέσεις λέξεων μπορεί να έχουν σχέση με ορισμένες κοι
νωνικές καταστάσεις ή και πρόσωπα άλλα δέν σχετίζονται με δογματικές 
προσαρμογές άφοΰ το πλαίσιο αύτο δέν γνωρίζει δραματικές μεταβολές, 
'Ακόμα δέν μπορούμε να αποκλείσουμε τήν διαιώνιση ορισμένων τύπων 
μέσω της επανάληψης δια της αντιγραφής" ό γραμματέας της συνόδου ή 
του μητροπολίτη πού θα συντάξει το τελικό κείμενο, πιθανότατα αντιγρά
φει άλλα παρόμοια κείμενα ή μπορεί να συνθέσει άρές άπο δύο ή περισ
σότερα ανάλογα με τήν περίπτωση και σύμφωνα με τις οδηγίες πού έχει 
λάβει. Και αυτή είναι μία εκδοχή ύπο τήν προϋπόθεση φυσικά δτι ό 
γραμματέας αντλεί άπο το οπλοστάσιο της 'Εκκλησίας και δέν υπερβαί
νει ορισμένα δρια. 'Ωστόσο αναλύοντας τα διάφορα στοιχεία πρέπει να ε
κτιμήσουμε με προσοχή τήν χρονική στιγμή κατά τήν οποία εμφανίζεται 
στο τυπικό τοϋ αφορισμού μία άρα και οπωσδήποτε πότε αυτή τείνει να 
καταστεί κοινός τόπος. Αύτο βεβαίως έχει μεγάλη σημασία επειδή μπο
ρούμε να το συνδέσουμε με άλλα στοιχεία και μάλιστα με τήν στάση τών 
χριστιανών έναντι της ποινής. Με άλλα λόγια ή αυξημένη χρήση άρών, 
απειλητικών τύπων και αποτρόπαιων απειλών μέ μεγάλη βεβαιότητα 
μπορεί να θεωρηθεί δτι επιδιώκει να αντιμετωπίσει τήν εμφάνιση κάποιας 
αντίδρασης ή έστω κάποιας απάθειας και αδιαφορίας έναντι της ποινής 
άπο μεγάλη μερίδα τών χριστιανών έτσι επιζητείται ή ενδυνάμωση τοϋ 
αισθήματος του φόβου δια της προσθήκης εντονοτέρων απειλών. 
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"Ομως ας δούμε τα πράγματα άπο κοντά' και πρώτα ή τεκμηρίωση της 
απλής, της συνεπτυγμένης αφοριστικής εκφοράς. 

Το 1446 ό πατριάρχης Γρηγόριος Γ' κατασφαλίζοντας απόφαση του 
παραθέτει: «ει δέ τις πειραθείη τον τοιούτον γάμον συστήσαι, καν οιασδή
ποτε τάξεως είη, έσται άφωρισμένος άπο τής άγιας και ομοουσίου και 
αδιαιρέτου Τριάδος»1. "Ενας άλλος πατριάρχης, ό Μάρκος Β' Ξυλοκαρά-
βης, παραθέτει σε απόφαση του τον 'Ιούνιο του 1466: «ει δέ τις στερήσει 
τι των δικαίων... έσται υπό καθαίρεσιν και άφορισμον και ανάθεμα»2. 
Στις αρχές του επομένου αιώνα (Νοέμβριος 1504) ό πατριάρχης Παχώ-
μιος Α' απειλεί μέ αφορισμό: «οι δέ [τίνες]... τολμήσουσι σαλεΰσαι... ή 
μετριότης ημών άφορισμώ άλύτω καθυποβάλλει τω άπο θεοΰ παντοκράτο-
ρος»3. Περί τα μέσα του ΐδιου αιώνα (Μάιος 1540) ό πατριάρχης Ιερε
μίας Α' απειλεί τους παραβάτες πατριαρχικής απόφασης μέ αφοριστική 
εκφορά του τύπου: «και ώσιν οι τοιούτοι... και παρά τής ημών μετριότητος 
τω αίωνίω και άλύτω άφορισμώ τω άπο Θεοΰ παντοκράτορος καθυποβε-
βλημένοι»4. 'Αλλά και ό 'Ιερεμίας Β' το 1593 περίπου τα ίδια λόγια θά 
χρησιμοποιήσει: «μηδενός... τολμήσαντος άποσπάσθαί τι τούτων... εν 
αργία άσυγγνώστω και άφορισμφ άλύτω»5. 

Ή επισήμανση και παράθεση παρόμοιων παραδειγμάτων απρόσκο
πτα συνεχίζεται και στους επόμενους αιώνες. "Ετσι στις αρχές του 17ου 
αι. (1604) ό Ραφαήλ Β' κατασφαλίζει απόφαση του μέ την οποία προσ
διορίζονται τα δρια δικαιοδοσίας τών μονών 'Αγίας Τριάδος καί Θεοτόκου 
στην Χάλκη με την εκφορά: «μή τολμώσιν οι εν έαυτοις καταπατεΐν... εν 
βάρει αργίας καί αφορισμού άλυτου του άπο Θεοΰ* αν δέ... βουληθή άνα-
τρέψαι την παροΰσαν άπόφασιν... αργός έστω... καί αφορισμένος έστω 
άπο Θεοΰ καί ασυγχώρητος»6. Σαράντα χρόνια αργότερα (1644) ό Παρ-
θένιος Α' εξακολουθεί να χρησιμοποιεί την ίδια τακτική, δταν, κατά την 
απονομή προνομίων στον μητροπολίτη Φιλαδέλφειας 'Αθανάσιο Βαλερια-
νό, θά κλείσει την απόφαση του μέ τήν κοινότοπη πλέον διασφάλιση: 
«παρ' ούδενος δλως ενάντιουμένου... εν βάρει αργίας άσυγγνώστου καί 
αφορισμού άλυτου τοΰ άπο Θεοΰ Κυρίου παντοκράτορος»7. Στο κλείσιμο 

1. ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ, Γράμμα, 56-57. 
2. ΓΕΔΕΩΝ, Διασαφήσεις, 354. 
3. MIKLOSICH-MÜLLER, Acta 6, 261-262. 

4. ΚΑΡΤΔΩΝΗΣ, "Αγιος 'Ιγνάτιος, 64-67. 
5. ΘΕΜΕΛΗΣ, Μοναστηρ^γία, 98-101. 
6. ΣίΔΕΡΙΔΗΣ, Χάλκη, 127. 
7. ΒΕΛΟΤΔΟΣ, Χρνσόβονλλα, 40-44 καί ΓΕΔΕΩΝ, Διατάξεις 1, 44-46. 
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του 17ου αι. ανάγεται τέλος ένα άπα τα παραδείγματα πού θα χρησιμο
ποιήσουμε εν συνεχεία' τότε ('Ιούνιος 1698) ò πατριάρχης Καλλίνικος Β ' 
επιτρέπει την σύναψη ένος προβληματικού συνοικεσίου, κατασφαλίζοντας 
την απόφαση του μέ την απλή αναφορά: «μηδενός ενάντιουμένου, ή άν-
τιλέγοντος, εν αργία και άφορισμώ»1. 

Φθάσαμε έτσι στον 18ο αιώνα. Μολονότι πολλά πράγματα έχουν αρ
χίσει να μεταβάλονται, στην περίπτωση μας δέν υπάρχουν κορυφαίες 
μεταβολές. Βεβαίως για τήν εποχή αυτή υπάρχει μια σημαντική διαπί
στωση: το αφοριστικό τυπικό, δπως θα έχουμε τήν ευκαιρία να δοΰμε στις 
επόμενες σελίδες, το «διανθισμένο» μέ πολλαπλές κατάρες αρχίζει να 
υπερέχει σέ τέτοιο βαθμό πού ή σχέση 1:4, τήν οποία θεωρήσαμε ως ανα
λογία μεταξύ της απλής και σύνθετης μορφής, ανατρέπεται υπέρ της σύν
θετης μορφής. Ή χρήση της ήπιας μορφής αφοριστικών ελαττώνεται βαθ
μηδόν και αυξάνεται αντίστροφα ή χρήση του αντίθετου τύπου. Ωστόσο 
εξακολουθεί να επιβιώνει και ή απλή μορφή και να χρησιμοποιείται σέ 
ορισμένες περιπτώσεις άπό τήν πατριαρχική γραμματεία. Ή λιτή εκφο
ρά της ποινής αναφέρεται χαρακτηριστικά τον 'Οκτώβριο του 1702 όταν 
è πατριάρχης Γαβριήλ Γ ' θα κατασφαλίσει απόφαση του, μέ τήν οποία 
ενώνεται ή επισκοπή Ραιδεστού μέ τήν μητρόπολη 'Ηράκλειας, μέ τήν 
απλούστατη φράση: «εν βάρει αργίας και άλυτου αφορισμού»2. 

Συνεχίζεται λοιπόν και αυτή ή μορφή της αφοριστικής απειλής και 
συνεχίζουν να αναπαράγονται εκφράσεις του τύπου: «μηδενός τό παράπαν 
έναντιουμένου, ή άντιλέγοντος έν βάρει αργίας και άλυτου αφορισμού του 
άπό Θεού παντοκράτορος»* αυτά γράφονται τον 'Οκτώβριο του 1749, 
Οταν ό πατριάρχης Κύριλλος Ε ' συγχωρεί τον χιώτη ιερομόναχο Μακάριο 
Ροΐδη3. Τέλος στην περίφημη καταδίκη του Χριστόδουλου Παμπλέκη 
άπό τόν πατριάρχη Νεόφυτο Ζ ' , Οπως τήν έχουμε σέ απόφαση του Νοεμ
βρίου 1793, διαβάζουμε: «Οστις των χριστιανών μικρός ή μέγας έχει ή 
αγοράζει ή δωρεάν λαμβάνει [τό βιβλίο]... δ τοιούτος άφωρισμένος εϊη 
παρά πάσης τής τών ορθοδόξων 'Εκκλησίας και όμηγύρεως τής άπό πε
ράτων εως περάτων της οικουμένης»4. 

Είπαμε Οτι ή λιτή αυτή μορφή του αφοριστικού τυπικού αραιώνει δσο 
προχωρούμε προς τα νεότερα χρόνια. Τα παραδείγματα παρομοίων τυπι-

1. ΓΕΔΕΩΝ, Διατάξεις 2, 396-397. 
2. ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΣ-ΚΕΡΑΜΕΤΣ, Θράκη, 87. 
3. ΖΟΛΩΤΑΣ-ΣΑΡΟΤ, 'Ιστορία 3 (2), 191-194. 
4. ΓΕΔΕΩΝ, Διατάξεις 1, 289-291. 
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κών προς το τέλος του 18ου αί. είναι αραιά, για να εξαφανιστούν σχεδόν 
κατά τον 19ο αιώνα. Τότε κυριαρχεί ή σύνθετη φόρμα της αφοριστικής 
απειλής επειδή αύτη θεωρείται πλέον ως ό αφορισμός· είναι αυτή πού ή 
κοινή αντίληψη του κόσμου προσλαμβάνει άλλα και αυτή πού προξενεί 
μέ τις αποτρόπαιες κατάρες πού τήν συνοδεύουν το προσδοκώμενο κλίμα 
του φόβου* ή, τουλάχιστον, επιδιώκει να δημιουργήσει1. 

'Αξίζει δμως παράλληλα να επισημανθεί και ένα άλλο γεγονός. 'Από 
τα πρώτα, δηλαδή, χρόνια του 19ου αι. αρχίζει να εμφανίζεται και ή αντί
στροφη τάση: εκδίδονται πατριαρχικές πράξεις, αποφάσεις για διάφορα 
ζητήματα, στις όποιες δέν γίνεται ή παραμικρή νύξη αφοριστικών απειλών 
ή άρών. Τούτο σημαίνει δτι βαθμιαία προσαρμογή στο πνεύμα τών καιρών 
αρχίζει να συντελείται, τουλάχιστον σέ ένα πρώτο επίπεδο, δταν δηλαδή 
οι υποθέσεις ανάγονται σέ διαπροσωπικές ρυθμίσεις και δέν αφορούν ευ
ρύτερα σύνολα. Αυτή ή τελευταία παρατήρηση έχει ιδιαίτερη σημασία 
επειδή δταν αργότερα ή 'Εκκλησία θα βρεθεί στην ανάγκη να προσαρμο
σθεί προς τις επιταγές της πολιτικής εξουσίας πάλι στον αφορισμό θα 
προσφύγει: περίπτωση λ.χ. αφορισμού τών επαναστατημένων Ελλήνων. 
Άλλα και άπο τήν άλλη πλευρά, άπο τήν πλευρά τών Φιλικών γίνεται 
χρήση του αφοριστικού τυπικού: ό δρκος τών Φιλικών αντιγράφει σέ αρ
κετά σημεία το τυπικό του αφορισμού καί το γεγονός αυτό δέν πρέπει να 
προκαλεί εντύπωση: οι υπεύθυνοι της Επανάστασης έχουν στα χέρια τους 
Ινα δπλο πού έχει δοκιμαστεί καί έχει άποδόσει τά αναμενόμενα. "Ετσι εύ
λογα θα περιλάβουν στον δρκο τους στοιχεία πού θυμίζουν αμέσως άφο-

1. "Ας σημειώσουμε έδώ δτι άπο τΙς αρχές τοϋ 19ου αί. καί ώς το 1821 έχουμε 
συναντήσει σέ πατριαρχικά κείμενα μόνο μία φορά τήν χρήση της απλής αφοριστι
κής εκφοράς: συγκεκριμένα τον 'Απρίλιο τοϋ 1813 ό πατριάρχης Κύριλλος Ç εκδίδει 
απόφαση σχετική μέ τήν κυριότητα τοϋ ναοΰ τοϋ 'Αγίου Γεωργίου στην Νάξο* ή από
φαση αυτή περιέχει τήν απειλή: «έν βάρει αργίας άσυγγνώστου καί άλυτου άφορι-
σμοΰ του άπο Θεοΰ κυρίου Παντοκράτορος» (ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΔΗΣ, Γρόττα, 553-
555). Ενδεχομένως θα υπάρχουν καί άλλες παρόμοιες περιπτώσεις· πάντως δέν πρέ
πει να είναι πολλές. Ή έρευνα μας προς αυτήν τήν κατεύθυνση κατέληξε στο συμπέ
ρασμα δτι ή απλούστερη μορφή τυπικού πού τείνει να καθιερωθεί άπο τις αρχές του 
19ου αί. καί εφεξής αποδίδεται μέ τΙς παρακάτω φράσεις: «δστις δέ και όποιος των 
χριστιανών, Ιερωμένος ή λαϊκός, όποιασοΰν τάξεως καί βαθμού τολμήση παραβήναι... 
όποιοι άν ώσιν, άφωρισμένοι ύπάρχωσι παρά τής αγίας καί ομοουσίου καί ζωοποιού 
καί αδιαιρέτου Τριάδος, του ενός τη φύσει μόνου Θεοϋ, καί κατηραμένοι καί ασυγχώ
ρητοι καί μετά θάνατον άλυτοι καί τυμπανιαΐοι καί πάσαις ταΐς πατρικαϊς καί συνο-
δικαϊς άραΐς υπεύθυνοι καί ένοχοι του πυρός τής γεέννης καί τ φ αίωνίω άναθέματι 
υπόδικοι». 
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ριστικο τυπικό: «άνίσως ποτέ λησμονήσω τήν ύπόσχεσίν μου, και δέν φερ
θώ ως πιστός Πατριώτης και ως αληθινός 'Αφιερωμένος, το μέν σώμα 
μου άφίνω είς δλα τα βάσανα και δυστυχίας ταύτης τής πρόσκαιρου ζωής 
και εις τον σκληροτατον και άτιμώτατον θάνατον, να μήν αξιωθώ ταφής 
και ευλογίας τής αγίας μας 'Εκκλησίας, άλλα να μείνη διά τροφήν είς τα 
άγρια θηρία καί ορνεα* τήν δέ ψυχήν μου παραδίδω δια αίώνιον κόλασιν 
είς τάς χείρας των δαιμόνων: τών εχθρών του αληθινού Θεοΰ και τής 'Ιε
ράς Πίστεως μας, καί το δνομά μου να γίνη το δνομα τής κατάρας καί 
του αναθέματος, ώς τα ονόματα του Κάϊν καί του Ιούδα»1. 

'Εξετάσαμε ώς τώρα τήν απλή απειλητική εκφορά καί διαπιστώσαμε δτι 
αυτή αρχίζει άπο τους τελευταίους αιώνες τής βυζαντινής περιόδου καί 
φθάνει ώς τον 19ο αι. Διαπιστώσαμε επίσης δτι ή αναλογία εϊναι σαφώς 
μεγαλύτερη υπέρ του σύνθετου τυπικού μέ τις κατάρες καί τις απειλές καί 
μάλιστα δτι ή διαφορά αυτή συνεχώς μεγαλώνει υπέρ του σύνθετου τυ
πικού. 

"Ας επιχειρήσουμε τώρα να απομονώσουμε τα στοιχεία πού συγκρο
τούν τήν εκτεταμένη μορφή* ποια εΐναι δηλαδή αυτά πού συνιστούν δ,τι 
θεωρήθηκε αφορισμός καί άπο που ανασύρονται; Τί υποδηλώνουν οι λέ-

1. ΦίΛΗΜΩΝ, Δοκίμιον, 173, δπου ό δρκος τών 'Αφιερωμένων. Βεβαίως ή 
μορφοποιημένη πια αφοριστική απειλή δπως βιώθηκε άπο τήν χριστιανική συνείδη
ση επηρέασε πολλές εκδηλώσεις δλων τών κοινωνικών στρωμάτων ol κατάρες του 
τυπικού πέρασαν στην καθημερινή λαϊκή συμπεριφορά, απομονώθηκαν καί αποτέλε
σαν αυτούσιες κατάρες τοϋ τύπου: «να μή σέ λιώσει το χώμα», «να τουμπανιάσεις» 
καί άλλα παρόμοια* άλλα καί στο επίπεδο της έντεχνης παράδοσης δέν λείπουν οί επι
δράσεις· σέ έμμετρο έργο ανέκδοτο του 1792 λ.χ., πού τιτλοφορείται «Σάλπιγξ της 
Αληθείας» (σ. 25-26) συναντούμε αυτούσιο το αφοριστικό τυπικό: 

« Ό ανυπότακτος ήμΐν έστω άφωρισμένος· 
άλυτος μετά θάνατον καί τρισκαταραμένος· 
αί πέτραι καί ό Σίδηρος λυθήσονται ομοίως, 
αυτός δ' ό ασυγχώρητος ουδέποτε τελείως. 
Διάβολος ό βέβηλος αύτοϋ προπορευέσθω, 
καί ή μιαρά αύτου ψυχή μερίς εκείνου έστω* 
ώς τον Δαθάν καί Άβειρών ή γη να τον ροφήση 
Θεού κατάρα καί οργή να τον καταπόντιση. 
Κληρονομήση Γιεζή λέπραν, καί τήν άγχόνην 

Ιούδα του προδότου, καί τρεμουραν Κάϊν δλην, 
Έχων κατάρας καί αράς πάντων τών θεοφόρων 
τών έν Νικαία καί λοιπών αγίων τών Συνόδων» 
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ξεις-σύμβολα και τα παραδειγματικά αρνητικά πρότυπα πού προβάλλον
ται ως αρνητικά αποτελέσματα της επιβολής της ποινής; 

Τα στοιχεία αυτά μπορούμε χονδρικώς να τα κατατάξουμε σέ τέσσε
ρις κατηγορίες: α) άρές και ποινές εναντίον του σώματος του αφορισμένου 
β) άρές και ποινές πού αφορούν την ψυχή και την μετά θάνατον καταδίκη 
τής ψυχής του αφορισμένου γ) άρές και ποινές πού στοχεύουν τήν κοινω
νική και οικονομική υπόσταση του άτομου και τών συγγενών του και δ) 
άρές μέ τις όποιες επιδιώκεται να δημιουργηθεί φόβος στους χριστιανούς 
μέσω τής προβολής προσώπων άπο τήν Παλαιά και τήν Καινή Διαθήκη 
πού πολλά έπαθαν και υπέφεραν άπο τήν οργή του Θεοΰ1. Βέβαια παρά 
τήν συγκρότηση τών κατηγοριών αυτών τα πράγματα δέν λειτουργούν 
στο επίπεδο της εφαρμογής ανεξάρτητα. Το αντίθετο. Είτε έτσι εϊτε αλ
λιώς εκείνο πού απειλείται κάθε φορά είναι το άτομο ή μία συγκεκριμένη 
ομάδα ατόμων. "Ετσι ή απειλητική εκφορά στην απλή ή τήν σύνθετη μορ
φή της σκοπεύει στην μετάνοια του άτομου ή τής ομάδας και άλλοι παρά
γοντες θα καθορίσουν το είδος του τυπικού πού κάθε φορά θα χρησιμοποιη
θεί άπο τήν Εκκλησία. 

Ή πρώτη κατηγορία ποινών και άρών έχει σχέση κυρίως μέ το σώμα του 
απειλουμένου. Ό αφορισμένος απειλείται δτι θά μείνει άταφος. Το νεκρό 
σώμα του θά στερηθεί άπο δλες τίς μεταθανάτιες φροντίδες της Εκκλη
σίας και κατά συνέπεια θά κινδυνεύσει και ή ψυχή του τιμωρηθέντος. Πα
ράλληλα πρέπει να συνεκτιμηθεί και τό δυσβάσταχτο κοινωνικό όνειδος 
για τον νεκρό και τήν οικογένεια του, Οταν μέλος της υποστεί τήν αφορι
στική ποινή. 

"Εχουμε ήδη σημειώσει 6τι ή σχετική ποινή συναντάται καί στους 
πρό της 'Αλώσεως χρόνους2. ' Η σχετική αναφορά προέβλεπε δτι οι άπει-

1. Κατά τήν ανάπτυξη τοϋ παρόντος τμήματος της μελέτης μας δέν κρίνουμε 
σκόπιμο να παραθέσουμε εξαντλητική τεκμηρίωση. Τοΰτο επειδή τα πράγματα είναι 
πλέον γνωστά και προσπελάσιμα. Τα αφοριστικά τυπικά της μορφής αυτής είναι χι
λιάδες καί εύκολα μπορεί να τά μελετήσει ό ενδιαφερόμενος. 'Απλώς θα σημειώσουμε 
τα στοιχεία αυτά θέτοντας ενδεικτικά καί μερικές ημερομηνίες οί όποιες δηλώνουν 
τον χρόνο κατά τον όποιο συναντήσαμε για πρώτη φορά τήν χρήση τοϋ αντίστοιχου 
δρου. Βεβαίως τοϋτο δέν σημαίνει δτι τό δριο αυτό είναι αμετακίνητο* μπορεί να συ
ναντήσουμε καί παλαιότερη χρήση του δρου* έδώ δμως λαμβάνουμε ώς σχετική αφε
τηρία τά χρόνια κατά τα δποϊα αρχίζει να γενικεύεται ή χρήση του κάθε προσδιορι
στικού επιθέτου. 

2. Ή άταφία είναι άπαξιωτική πράξη καί ποινή πού ανάγει τήν αρχή της στην 
αρχαία εποχή" γνωστό είναι τό παράδειγμα άπό τόν Σοφοκλή μέ τήν σύγκρουση τής 
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θεΐς δέν επρόκειτο να αξιωθούν «μήτε ταφής, μήτε κηδείας». "Αλλη πα
ρόμοια απειλή αναφέρει: «εάν δέ... το κοινον χρέος του θανάτου έπέλθη 
εις αυτούς άφετε αυτούς άταφους και αμνημονεύτους»1. Εφεξής τα 
πράγματα ώς προς το στοιχείο της άταφίας δέν θα γνωρίσουν ουσιώδεις 
μεταβολές* ή σχετική απειλή παραμένει σχεδόν αμετάβλητη' κάποιες πα
ραλλαγές της έχουν σχέση με τήν γραμματική και συντακτική απόδοση 
της έκφρασης αύτης. "Ετσι ανιχνεύονται εκφράσεις του τύπου «παρά μη
δενός... ταφής άξιούμενος» (1624), «μηδείς ... τολμήσει μετά θάνατον τα
φής άξιώσαι» (1652), «παρ' ούδενος θαπτόμενος» (1710) κ.τ.δ. 

Το στοιχείο της μετά θάνατον «άταφίας» του αφορισμένου είναι εκ 
των πραγμάτων Ινα από τα πλέον ισχυρά αποτρεπτικά μέτρα τα όποια 
προβλέπονται άπο τήν αφοριστική διαδικασία. Μπορεί να ενισχύσει το 
συναίσθημα του φόβου και να επηρεάσει τήν συμπεριφορά του απειλου
μένου. Παράλληλα δμως πρέπει να επισημάνουμε δτι ή χρήση της απειλής 
αύτης δέν είναι ιδιαίτερα συχνή. "Ισως οι εκκλησιαστικοί ιθύνοντες να 
στέκονται δίβουλοι ώς προς τήν χρήση απειλής πού είναι ιδιαίτερα απο
τρόπαιη άλλα και γενικώς πρακτικώς ανεφάρμοστη. "Ενα πτώμα νεκρού 
δέν εϊταν δυνατόν να παραμένει εσαεί άταφο. Έξαλλου, δπως γνωρίζουμε 
άπο τα νεότερα χρόνια, βρίσκεται πάντα ό τρόπος να γίνει ή εκφορά του 
νεκρού μέ τρόπο αφανή* δηλαδή ιερέας συνοδεύει τον νεκρό μολονότι ή 
συμπεριφορά του υπήρξε άπαρέσκουσα στην Εκκλησία. "Αλλωστε δέν 
πρέπει να λησμονούμε δτι μέ τον θάνατο ενός αφορισμένου δέν έπαυε να 
υπάρχει ή δυνατότητα της μετά θάνατον άρσεως του αφορισμού τη μεσο
λαβήσει της Εκκλησίας, και οπωσδήποτε κατόπιν ενεργειών εκ μέρους 
τών συγγενών του πού μπορούν για λογαριασμό του νεκρού να επανορ
θώσουν τα αδικήματα του. 

Εναντίον του σώματος του αφορισμένου υπάρχει παράλληλα και μία 
άλλη απειλή, περισσότερο αποκρουστική. Ό αφορισμένος δταν πεθάνει 
ασυγχώρητος κινδυνεύει να παραμείνει άδιάλυτος· και αντιστρόφως: δσων 
χριστιανών τα πτώματα βρεθούν άδιάλυτα σημαίνει δτι κάποτε αφορί
στηκαν και δέν φρόντισαν να ασχοληθούν μέ τήν άρση του έπιτιμίου* να 
επανορθώσουν δηλαδή τις αδικίες πού είχαν διαπράξει. Τα αποτελέσματα 

'Αντιγόνης και της 'Ισμήνης για τήν ταφή τοΰ νεκροϋ άδελφοΰ τους. Έ κ τ ο τ ε θα γνω
ρίσει μεγάλη επίδοση και συναντάται συχνά σέ διάφορες περιόδους καΐ σέ διάφορους 
λαούς. Ή βιβλιογραφική κάλυψη για τους πρώτους χριστιανικούς χρόνους μέ το έρ
γο τοΰ ΝΤΑΝΤΗ, 'Εκφράσεις, είναι επαρκής ένώ για την βυζαντινή περίοδο διαθέ
τουμε το έργο τοΰ ΕΜΜΑΝΟΤΗΛΙΔΗ, Δίκαιο. 

1. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟϊ, 'Επιστολή, 268. 
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του αφορισμού και το φαινόμενο της άδιαλυσίας θα μας απασχολήσουν 
ειδικότερα1" εδώ μας ενδιαφέρει ή ένταξη της απειλής στο τυπικό του α
φορισμού. 

Και ή απειλή αύτη εμφανίζεται πριν άπο την "Αλωση. Το 1357 κιό
λας ό οικουμενικός πατριάρχης Κάλλιστος Α' σέ γράμμα του μέ το όποιο 
καλεί τους μοναχούς της μονής Παντοκράτορος να πολιτεύονται σύμφωνα 
μέ τις αρχές του κοινοβιακού συστήματος γράφει: «ό τοιούτος να εΐναι... 
μετά θάνατον άλυτος, καν τε ιερωμένος εϊναι καν τε απλός μοναχός»2. 
Λίγα χρόνια αργότερα ('Ιούνιος 1370) γράφοντας ό πατριάρχης Φιλόθεος 
Κόκκινος προς τον μέγα ρήγα «Σμολενσκίου» αποφαίνεται: «γίνωσκε 
οδν, δτι ό αφορισμός χωρίζει τον άνθρωπον άπο της αγίας του θεοΰ εκκλη
σίας καί παντελώς αλλότριοι, και το τεθνηκος αύτοΰ σώμα, του ανθρώπου 
του άφωρισμένου, άδιάλυτον μένει εις έλεγχον τής πονηράς αύτοΰ πρά
ξεως»3. 

Ή άπειλή-κατάρα τής άταφίας του σώματος του νεκρού αφορισμένου 
εΐπαμε δτι δεν απαντάται συχνά στο τυπικό του αφορισμού* αντιθέτως 
ή απειλή τής άδιαλυσίας επαναλαμβάνεται αδιάλειπτα καί σταθερά άνα 
τους αιώνες καί αποτελεί ενα άπο τα βασικότερα μοτίβα τής αφοριστικής 
εκφοράς. Ή σύνδεση μάλιστα τής άδιαλυσίας μέ τις δοξασίες περί βρυ-
κολάκων4 προσέδωσε εντονότερη χροιά στο στοιχείο αυτό το όποιο έτσι 
καθίσταται συνώνυμο του αφορισμού. Ή φρικτή κατάσταση του άδιαλύ-
του πτώματος μέ δλη τήν παραφιλολογία περί βρυκολάκων —μολονότι ή 
'Εκκλησία αποδοκιμάζει τις σχετικές δοξασίες— εΐχε ώς αποτέλεσμα τήν 
ένταση του στοιχείου του φόβου καί κατά συνέπεια τήν δημιουργία καλυ
τέρων προϋποθέσεων για τήν «επιτυχία» τής ποινής. 

Γνωρίσαμε τήν βασική εκφορά πού περιέχει τήν απειλή τής άδιαλυ-

1. Βλ. κεφάλαιο έκτο. 
2. ΓΟΝΗΣ, Μονή Παντοκράτορος, 93. 
3. MlKLOSICH-MÜLLER, Acta 1, 524-525. Πρέπει νά θυμίσουμε εδώ δτι καί 

ό Μητροφάνης Κριτόπουλος στις απαντήσεις του προς τους Διαμαρτυρόμενους θεο
λόγους, το 1623, μας προσκομίζει πολύτιμες μαρτυρίες για το τυπικό τοϋ αφορισμού 
καί συγκεκριμένα για το στοιχείο της άδιαλυσίας: «Έστ ι δέ ή έκφώνησις τοϋ τοιού
του αφορισμού, εν συντόμω ειπείν, αύτη: "Ος τις χριστιανός έκλεψε τόδε το πράγμα 
τοϋδε τοΰ άδελφοΰ, ει μέν έπανάξει πάλιν, δπερ έκλεψε καί μεταμεληθείς, συγγνώ-
μην αιτήσει, τεύξεται αύτης· ει δέ μή, έστω άφωρισμένος καί ασυγχώρητος παρά της 
αγίας... έν τω νϋν αίώνι καί μετά θάνατον άλυτος, 2ως ου ποιήσει κατά το πρέπον καί 
τύχοι συγχωρήσεως» (ΚΑΡΜΙΡΗΣ, 'Ομολογία, 77-78. 

4. Βλ. τα σχετικά μέ τους βρυκόλακες στο πέμπτο κεφάλαιο. 
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σίας: «και μετά θάνατον άλυτοι»' ας δοΰμε τώρα μερικές χαρακτηριστι
κές εκφορές συχνές κατά τήν περίοδο της Τουρκοκρατίας, χωρίς βεβαίως 
να εξαντλείται το θέμα. 

Κατά τον 16ο αι. συναντούμε τήν χρήση της λέξης άδιάλυτος: ό αφο
ρισμένος απειλείται δτι θα παραμείνει «μετά θάνατον άδιάλντος» (1536). 
Πολύ γρήγορα ή σχετική απειλή θα αποκρυσταλλωθεί στην λέξη αλντος. 
Παράλληλα (1538) κάνει τήν εμφάνιση του και το στοιχείο τνμπανιαϊος, 
το όποιο εφεξής θα συντροφεύει αδιάλειπτα τήν πρώτη λέξη. "Ετσι ή σχε
τική φράση θα πάρει τήν μορφή: «άδιάλυτον και τυμπανιαΐον εις τους αι
ώνας απαντάς» (1538). 

Τα δύο επίθετα μέ δ,τι συνεπάγεται ή χρήση τους ως προς τήν παρα
γωγή φόβου θα εξακολουθήσουν να συμπορεύονται μέσα στον χρόνο. Το 
αλντος μπορούμε να υποστηρίξουμε μέ βεβαιότητα δτι εμφανίζεται στα 
αφοριστικά κείμενα σέ ποσοστό 99%. Το τνμπανιαϊος σέ κάποιο ποσο
στό ελαφρώς μικρότερο* αρκετές φορές οι γραφείς παρομοίων απειλών θα 
παρασυρθούν άπο τήν ύπαρξη του επιρρήματος αιωνίως και θα μετατρέ
ψουν το επίθετο σέ επίρρημα: τνμπανιαίως. Πάντως μέ τήν μια ή τήν 
άλλη μορφή τα επίθετα θα αποτελέσουν ένα πλέγμα του τύπου: «καί άλυ
τοι μετά θάνατον, εν τω νυν αίώνι καί έν τω μέλλοντι, καί τυμπανιαΐοι» 
(1614) ή «άλυτος αιωνίως καί τυμπανιαΐος» (1614). 

'Αρκετά γρήγορα οι χρήστες του έπιτιμίου θα βρεθούν στην ανάγκη να 
τονίσουν έτι περαιτέρω το στοιχείο της άδιαλυσίας. Ή μέθοδος πού θα 
χρησιμοποιήσουν εΐναι εκείνη της παραβολής του στοιχείου της άδιαλυ
σίας προς τα άφθαρτα στοιχεία της φύσεως, ώστε νά εξαρθεί παραδειγμα
τικά το ακατάλυτο της ποινής. 

Τά πρώτα στοιχεία πού θα αποτελέσουν το μέτρο σύγκρισης σχετικά 
μέ τήν άδιαλυσία είναι οι πέτρες καί ό σίδηρος: «άλυτοι μετά θάνατον αι
ωνίως* αϊ πέτραι καί ό σίδηρος λυθήσονται, αυτοί δέ ουδαμώς» (1681). 
Ή μορφή αυτή, μέ τά δύο υλικά σώματα, τά όποια τόσο εύκολα συναν
τώνται στην φύση καί αναγνωρίζονται ως ανθεκτικά στην φθορά του χρό
νου θα ενσωματωθούν στο τυπικό της ποινής καί θά αποτελέσουν βασικό 
μοτίβο της προς το τέλος του 17ου αί. "Ενα άλλο υλικό στοιχείο, το ξύλο, 
κάνει τήν εμφάνιση του τήν εποχή αυτή. "Ηδη το 1665 συναντούμε τήν 
εκφορά «αϊ πέτραι, τά ξύλα, ό σίδηρος λυθήσονται, αυτός δέ ουδαμώς». 
'Ωστόσο ή χρήση του ξύλου εΐναι αραιή* ελάχιστες φορές οι συντάκτες 
αφοριστικών πράξεων θά χρησιμοποιήσουν το υλικό αυτό* ϊσως νά σκέ
φτηκαν δτι το ξύλο δέν παρουσιάζει τήν ϊδια ανθεκτικότητα μέ τον σί
δηρο ή τήν πέτρα* ΐσως νά μήν ταίριαζε στο αφοριστικό τυπικό. 
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'Ανακεφαλαιώνοντας για το στοιχείο της άδιαλυσίας ας επαναλάβουμε 
δτι αύτη ή τόσο σημαντική και κοινότοπη κατάρα προσδιορίζεται κυρίως 
άπο τις λέξεις άδιάλυτος, άλυτος, άλυτος και τυμπανιαΐος, άλυτος δπως 
οι πέτρες καϊ δ σίδηρος και σπανιότερα άλυτος δπως οι πέτρες, δ σίδηρος 
και τα ξύλα. Πολλές φορές ή ύπαρξη των στοιχείων αυτών θα είναι ταυ
τόχρονη* τοΰτο συμβαίνει κυρίως άπο τον 18ο αι. και εφεξής, αποτελών
τας ένα άπο τα σταθερά μοτίβα της αφοριστικής παράδοσης1. 

Ά τ α φ ί α λοιπόν και άδιαλυσία* αυτές εΐναι οι άπειλές-κατάρες πού σκο
πεύουν το σώμα του νεκρού αφορισμένου. Βεβαίως ή διάκριση μεταξύ σώ
ματος και ψυχής δέν εΐναι απολύτως περιχαρακωμένη. Το σώμα όντως 
απειλείται μέ αποτρόπαιες ποινές' εκείνο δμως πού επιζητείται είναι ή 
έ'μμεση απειλή κατά τής ψυχής του αφορισμένου. Ή τιμωρία του σώμα
τος, ή άταφία, ή άδιαλυσία συνεπάγονται τήν απώλεια τής ψυχής. Αύτο 
το γνωρίζουν καλά δλοι: έπιτιμώντες και έπιτιμώμενοι. 'Ωστόσο υπάρ
χουν και οι λέξεις εκείνες πού καθιστούν το πράγμα απολύτως σαφές* ή 
έρχονται να το τονίσουν εμφανέστατα. Οι υπαινιγμοί πλέον δέν έχουν 
θέση... 

Περάσαμε έ'τσι στην δεύτερη κατηγορία απειλών. Ή βασική απειλή 
κατά τής ψυχής του απειλουμένου έχει σχέση μέ μία άπο τις βασικές αρ
χές του χριστιανισμού, σύμφωνα μέ τήν οποία ό αμαρτωλός μπορεί να τύ
χει συγχωρήσεως δταν μετανοήσει εμπράκτως. Δηλαδή δσα αμαρτήματα 
και αν έχει διαπράξει στην ζωή του μπορεί να συγχωρεθούν. Το μυστήριο 
άλλωστε τής έξομολογήσεως άπο αυτόν τον βασικό κανόνα εκπορεύεται. 

Μέ τον αφορισμό δμως ό χριστιανός απειλείται ευθέως δτι θα χάσει 
αύτο το προνόμιο, θα παραμείνει ασυγχώρητος και κατά συνέπεια θα απο
λέσει τήν ψυχή του. Ό αφορισμένος απειλείται δτι θα παραμείνει «ασυγ
χώρητος εν τω νυν αίώνι και εν τω μέλλοντι». Ή βασική αυτή αρχή τής 
«άσυγχωρησίας», δπως εκφράζεται μέ τήν παραπάνω τυπική εκφορά θα 
γνωρίσει —δπως άλλωστε και δλα τα άλλα στοιχεία— ποικίλες προσαρ
μογές, καθώς τονίζονται κάθε φορά ορισμένα επιμέρους χαρακτηριστικά. 
Παραμένει δμως πάντα βασικό μέλημα του χρήστη ή έμφαση του στοι
χείου τής άπωλείας τής ψυχής, τής κληρονομιάς τής αιωνίου κολάσεως, 
τής δυσμενούς αντιμετώπισης του αφορισμένου κατά τήν ήμερα τής μελ
λούσης κρίσεως. 

1. Είναι πάντως ενδεχόμενο δτι ή χρήση της λέξης άλυτος μέ τήν σημασία τοϋ 
άδιάλυτος, προήλθε ακριβώς άπο τήν χρήση της λέξης στα αφοριστικά κείμενα και 
τον προσδιορισμό τοΰ αφορισμού ως άλυτου. 
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Δεκάδες εκφράσεις θα πλουτίσουν το οπλοστάσιο της απειλής αυτής: 
«ασυγχώρητος άπο Θεού Παντοκράτορος» (1541)· «έστω άφωρισμένος 
και ασυγχώρητος»... [να βρει] άντίδικον την ύπεραγίαν Δέσποιναν ημών 
Θεοτόκον και τον άγιον Νικόλαον1 εν τη ημέρα της κρίσεως... και αντι
δίκους τάς ουράνιους και ασωμάτους Δυνάμεις» (1546)· «και της του Χρί
στου μερίδος αλλότριος» (1546)· «εξει δε και αυτόν τον Σωτήρα και Κύ-
ριον άντίμαχον καί έκδικητήν εν τε τω νυν αίώνι και εν τω μέλλοντι» 
(1569)· «εΰροι τον Θεον μαχόμενον εν τη ημέρα της κρίσεως» (1622)· 
«υπόδικος τη αίωνίω φλογί» (1641)· «καί της αιωνίου κολάσεως κληρο
νόμος» (1652)· «κατακριθησομένου μετά του προδότου 'Ιούδα, καί έ'χων-
τος καί τον Κύριον μαχόμενον αύτω εν τη ημέρα της κρίσεως, καί τους 
άγιους αύτοΰ αγγέλους αντιμαχόμενους αύτω» (1657). 

Ή ευρηματικότητα τών συντακτών τών άρών ως προς το σημείο αυ
τό δέν γνωρίζει δρια. "Αλλωστε ή χριστιανική παράδοση μπορεί άνετα να 
πλουτίσει το πεδίο αυτό μέ πλήθος χαρακτηριστικών εκφράσεων. Ωστό
σο πρέπει να επισημάνουμε ενα στοιχείο το όποιο μέ μεγάλη βεβαιότητα 
υποστηρίζουμε δτι εμφανίζεται περί τα μέσα του 17ου αι. καί έκτοτε συ
νοδεύει αδιάλειπτα τήν απειλητική εκφορά του έπιτιμίου. Πρόκειται για 
τήν λέξη γέενα ή γέεννα2, ή οποία ενσωματώνεται μέ τήν βασική έκ
φραση: «ένοχος του πυρός τής γεέννης». Πολλές φορές οι λέξεις γέεννα 
καί κόλασις χρησιμοποιούνται ταυτοχρόνως: «ένοχος του πυρός τής γε
έννης καί τής ατελεύτητου καί διαιωνιζούσης κολάσεως» (1715). Πάντως 
μέ τον ένα ή τον άλλο τρόπο ή α π ώ λ ε ι α τ ή ς ψυχής κα ί συνεπώς ή κλήρο

ι . Ή εμφάνιση αγίων πού θα βρει ό αφορισμένος ως αντιδίκους κατά τήν ημέ
ρα της κρίσεως δέν μπορούμε να υποστηρίξουμε δτι αποτελεί βασικό στοιχείο της 
αφοριστικής διαδικασίας. 'Ωστόσο συναντούμε μερικές φορές ονόματα αγίων δταν ή 
πατριαρχική απόφαση πού κατασφαλίζεται μέ αφορισμό άφορα κάποια μονή ή εκ
κλησία. Τότε 6 άγιος στον όποϊο είναι αφιερωμένη ή μονή ή ή εκκλησία εμφανίζεται 
στο αφοριστικό τυπικό προκειμένου να καταστήσει τήν απειλή πλέον άμεση. Στην 
συνείδηση του χριστιανού μιας περιφέρειας της οποίας οί κάτοικοι λατρεύουν κατ' 
εξοχήν έναν άγιο έχει μεγαλύτερη επίδραση ή εΰνοια ή δυσμένεια τοϋ αγίου αύτοϋ 
άπο οποιαδήποτε άλλη απειλή. 

2. Ή λέξη είναι εβραϊκή καί σημαίνει τήν κοιλάδα του «υίοΰ Έννώμ». Σύμ
φωνα μέ τήν Παλαιά Διαθήκη στην κοιλάδα αυτή οί 'Εβραίοι δταν άμάρταναν προσέ
φεραν ανθρωποθυσίες στους ειδωλολατρικούς θεούς καί ειδικότερα στον Μολόχ. Έ 
τσι ή κοιλάδα αυτή απέκτησε απαίσια φήμη. Ό εβραίος βασιλιάς Ίωσίας σταμάτησε 
τις θυσίες αυτές καί εφεξής διέταξε να ρίχνουν έκεϊ τα όστα τών νεκρών καί άλλες ακα
θαρσίες τις όποιες κατά καιρούς έκαιαν. Έ τ σ ι ή λέξη κατέληξε να σημαίνει τόπο βα
σάνων, δηλαδή τήν Κόλαση (τα στοιχεία παίρνω άπο τό σχετικό λήμμα της ΘΗΕ 4, 
444· το υπογράφει ό ΒΑΣ. Χ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ). 
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νομία της κόλασης είναι πανταχού παρούσα στις αφοριστικές κατάρες και 
τιμωρίες. Οι αμαρτωλοί, οι άδικοΰντες απειλούνται δτι δέν θα βρεθούν 
στον παράδεισο: «εάν μη τον Θεόν φοβηθέντες και την αίώνιον κόλασιν» 
(1797) και πέσουν στα δεσμά του αφορισμού. 

Αυτά αφορούν το μεταφυσικό στάδιο, την μετά θάνατο ζωή και τήν σω
τηρία ή απώλεια της ψυχής του αφορισμένου. Υπάρχει δμως καί ή επί 
της γης ζωή και οι δραστηριότητες του χριστιανού. Τα στοιχεία αυτά δέν 
είναι δυνατόν να παραμείνουν αλώβητα άπο τις απειλές και τις κατάρες 
του έπιτιμίου. 

'Αφορισμός, έκτος δλων των άλλων, έχουμε πει δτι σημαίνει αποκοπή 
του τιμωρουμένου άπο το σώμα της 'Εκκλησίας. Σημαίνει στέρηση των 
μυστηρίων της Εκκλησίας. Δηλαδή ό αφορισμένος έκτος άπο τήν άταφία 
κινδυνεύει νά στερηθεί της συμμετοχής δλων των μυστηρίων της 'Εκκλη
σίας, πολλά άπο τα όποια είναι στενά συνυφασμένα μέ τήν κοινωνική πα
ρουσία του χριστιανού- αρραβώνες, γάμοι, βαπτίσεις, εύχέλαια κ.τ.δ. Οί 
απειλές αυτές δέν είναι καθόλου ευκαταφρόνητες. Το αντίθετο μάλιστα: 
οί συνέπειες τους τείνουν νά προσδιορίσουν τήν ουσία της ποινής. Ό αφο
ρισμός απειλεί τους αμαρτωλούς μέ πλήρη κοινωνική απομόνωση. 

*Ας δοΰμε δμως τις σχετικές εκφράσεις, οί όποιες καί ως προς το ση
μείο αυτό είναι εύγλωττες. Οί αφορισμένοι απειλούνται δτι θά μείνουν «έ
ξω της των χριστιανών όμηγύρεως» (1468)' ή θά καταστούν «της τών 
χριστιανών 'Εκκλησίας αλλότριοι» (1541). Μερικές φορές ή απειλή συνε
νώνει τά δύο στοιχεία «έξω της τών χριστιανών εκκλησίας καί όμηγύρεως» 
(1544)· ή τελευταία έκφραση θά προσλάβει τον χαρακτήρα στερεότυπης 
καί συνεχώς επαναλαμβανόμενης απειλητικής εκφοράς. 

Είναι ή πρώτη μορφή απειλητικής έκφρασης της κατηγορίας αυτής. 
Μια άλλη ομάδα απειλών έρχεται νά καταστήσει τά πράγματα περισσό
τερο σαφή, τονίζοντας ακριβώς τις δυσάρεστες συνέπειες της αποκοπής 
άπο το σώμα τής Εκκλησίας: «υπό ιερέων μή έκκλησιαζόμενοι πανοικί ή 
άγιαζόμενοι» (1603)· «καί έξω τής εκκλησίας Χρίστου πανοικί... μή έκ-
κλησιαζόμενον ή μετά χριστιανών συναναστρεφόμενον» (1606). Οί απει
λές καθώς πλησιάζουμε προς τά νεότερα χρόνια γίνονται περισσότερο 
συγκεκριμένες: «καί μηδείς ιερεύς τολμήση έκκλησιάσαι αυτόν ή άγιάσαι 
ή θυμιάσαι ή άντίδερον δούναι» (1652)· ή «μηδείς έκκλησιάση αυτόν, ή 
άγιάση, ή θυμίαση, ή άντίδωρον δω ή συμφάγη αύτώ ή συμπίη, ή συνανα-
στραφή καί χαιρετίση» (1708). 

Οί απειλές δμως δέν θά παραμείνουν μόνο στο εκκλησιαστικό επίπεδο. 
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Μέσα σέ ένα κλίμα, το όποιο ευνοεί την διόγκωση των αρνητικών αποτε
λεσμάτων εις βάρος του αφορισμένου, οι απειλές και οι κατάρες θα συμπε
ριλάβουν βέβαια και τις οικονομικές δραστηρότητες του χριστιανού. Θα 
απειληθούν μέ άμεση καταστροφή τα υπάρχοντα του, οι κόποι του, το 
σπίτι του, το βιός του: «και μηδείς εξ υμών τε και τών λοιπών άλλων 
τολμήσει έκκλησιασαι... ή συμπραγματευθήναι» (1616)' ή, «προκοπήν 
ού μή ϊδοι» (1638)* ή, σέ ύφος έντονα απειλητικό και άγριο: «οι κόποι 
αυτών να είναι κατηραμένοι, και τα υπάρχοντα πυρίκαυστα, και προκο
πήν και μήν ίδοΰσι μέχρι γενεάς γενεάν» (1648). 

Ή παράθεση συναφών παραδειγμάτων είναι δυνατόν να πάρει μεγάλες 
διαστάσεις καθώς κάθε φορά ό ευφάνταστος κάλαμος τών εκκλησιαστικών 
γραφέων κάτι νέο θα προσθέσει προκειμένου να απειληθούν οί αμαρτωλοί. 
Προς αυτήν τήν κατεύθυνση είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα του 
1778 στο όποιο αναγράφεται: «τους έχομεν έκπτωτους άπό το σύστημα 
του γένους μας και αφορισμένους», και του 1787: «και ού μείνη αύτω λί
θος επί λίθω». 

Άπο το γενικό αφοριστικό κλίμα δεν θα εξαιρεθούν οΰτε και οί ιερω
μένοι πού άμαρτάνουν. Βεβαίως, δπως ξέρουμε, γι' αυτούς προβλέπεται 
ή αργία και δταν περιφρονήσουν τήν ποινή αυτή, επιβάλλεται ό αφορισμός 
ή καί ή καθαίρεση δταν το παράπτωμα εϊναι πολύ σοβαρό. Ωστόσο πολ
λές φορές ιερωμένοι και μοναχοί δέχονται απειλές καί κατάρες πού έχουν 
σχέση ή θίγουν καίρια συμφέροντα τους. Μέ άλλα λόγια απειλούνται να 
στερηθούν τις υπηρεσίες καί τα οφέλη πού προκύπτουν άπο τις υπηρεσίες 
αυτές. "Ετσι οί εναντίον τους αφοριστικές άρές θα περιλάβουν εκφορές 
του τύπου: «καί μηδείς εξ ύμών.,,τολμήση συμφορέσαι αύτοΐς καίσυναι-
νέσαι, καί εις έορτάς αυτών δλως παραγενέσθαι καί συνεστιάσθαι αύ
τοΐς... μή τολμώντος καί του νυν επισκόπου ή καί πάντων αρχιερέων χει-
ροτονίαν τινά ή άγιασμόν ποιήσαι, καί έτέραν άρχιερατικήν άκολουθίαν 
εν τη αύτη μονή» (1614). 

Οί απειλές ακόμα θα θίξουν καί τα άμεσα συμφέροντα τους, δπως εί
παμε, δηλαδή τα εκκλησιαστικά εισοδήματα: «έστερημένος παντός εκ
κλησιαστικού εισοδήματος» (1668-1691) ή, «καί μηδείς τολμήση συνα-
ναστραφήναι αύτοΐς ή περιποιηθήναι ή έλεημοσύνην τινά δούναι ή εν τη 
κατοικία αυτού άποδεχθήναι ή συνδραμεΐν κατά τι λόγω ή έργω» (1701)· 
καί τέλος «μηδείς τολμήση συμφορήσαι αύτω ή συλλειτουργησαι ή τήν 
άνίερον αύτου χείρα άσπάσασθαι ή εισόδημα έκκλησιαστικόν πολύ ή ολί
γον αύτφ δούναι» (1746). Στην τελευταία μάλιστα περίπτωση ό ποινικός 
συνδυασμός ερμηνεύει τα πράγματα καλύτερα: ό τιμωρούμενος ή δ άπει-
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λούμενος δέν έχει το δικαίωμα να ίερουργεΐ και κατά συνέπεια χάνει και 
τα εισοδήματα του. 

"Ολα αυτά έχουν τήν λογική τους. Τα πάντα προβλέπονται ως παρακολου-
θήματα τής ποινής πού επιδιώκει να συμμορφώσει τον αμαρτωλό και τον 
άδικουντα. Ή αποκοπή άπο τήν ομήγυρη των πιστών με δ,τι αυτό συνε
πάγεται μπορεί να αποτελέσει ένα αποτελεσματικό δπλο. Οί απειλές, οί 
άρές και οί κατάρες δημιουργούν τήν περιρρέουσα ατμόσφαιρα. 'Ωστόσο 
φαίνεται δτι δλα αυτά κάποτε δέν είναι αρκετά ή δέν μπορούν να ικανοποι
ήσουν τις ανάγκες και τους σκοπούς της ποινής. "Ετσι οί απειλές και οί 
κατάρες ξεφεύγουν άπο κάθε δριο και αγγίζουν τήν σφαίρα του παράλο
γου* παράλογου άπο τήν άποψη δτι το έπιτίμιο προέρχεται άπο τήν Ε κ 
κλησία, άπο τήν θρησκεία πού έχει ως κύριο άξονα της τήν αγάπη και 
αποκηρύττει τήν βία μέ κάθε τρόπο. Φθάνουμε λοιπόν μέσα άπο μια κλι
μάκωση των απειλών και τών άρών στο σημείο πού βάλλεται ευθέως ή 
ζωή του αφορισμένου, ή ζωή ή δική του και τών μελών τής οικογενείας 
του: «άποπέσοι άώρως και της παρούσης ζωής... πυρ καταφάγοι το θε-
μέλιον οίκου αύτοΰ» (1546)' «και οργή Θεοΰ εϊη επί τήν κεφαλήν αύτοΰ, 
και τάς κεφάλας τών τέκνων αύτοΰ» (1651)* «έκκοπείη τής παρούσης 
ζωής, έκπέσοι και τής αιωνίου» (1671)' «και έξαληφθείη το δνομα αύτοΰ 
εκ βίβλου ζώντων» (1681). 

Οί παραλλαγές στο ϊδιο μοτίβο είναι πολλές και ποικίλες: «άγγελος 
Κυρίου καταδιωξάτω αυτούς εν μαχαίρα, και πρόσωπον θεού ού μή ϊδω-
σι» (1753)· «και εν γενεά μι$ έξαληφθείη το μνημόσυνον αύτου άπο προ
σώπου τής γής και το δνομα εκ βίβλου ζώντων» (1746). 'Αρκετές φορές 
ό συνδυασμός στοιχείων εντείνει το κλίμα καί επιζητεί να καταστήσει πε
ρισσότερο τρομακτικά τα αποτελέσματα του αφορισμού: «τα πράγματα, 
κτήματα, οί κόποι καί οί ιδρώτες αύτοΰ είησαν κατηραμένα καί εις άφα-
νισμον παντελή καί εξολόθρευσιν, γινόμενα ώσεί κονιορτος άπο άξωνος 
θεριστοΰ καί λιμώξειεν άρτου πάσας τάς ημέρας αύτοΰ καί εν γενεφ μια 
έξαληφθείη το δνομα αύτοΰ» (1718), ή, «να είναι ή κατάρα τοΰ Θεοΰ εις 
τους οίκους των καί εις τα παιδιά τους καί είς τα υπάρχοντα τους» (1789). 

Αυτά είναι μερικά άπο τα χαρακτηριστικά στοιχεία πού μπορεί να περιέ
χει ένα αφοριστικό. 'Ανάλογα μέ τήν περίπτωση τήν όποια καλείται να 
αντιμετωπίσει καί σύμφωνα μέ τήν εποχή στην οποία ανήκει οί εκφράσεις 
μπορεί να εϊναι άπλες ή διανθισμένες μέ πολλά αρνητικά σημαινόμενα καί 
απειλές κατά της εν γένει παρουσίας τοΰ χριστιανοΰ στον κοινωνικό βίο 
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δπως είναι εύλογο απειλείται ακόμα και ή πνευματική υπόσταση του χρι
στιανού, ό όποιος κινδυνεύει να απολέσει τήν ψυχή του, τήν σωτηρία της 
ψυχής του. Άπο αυτό το γενικό περίγραμμα μέσα στο όποιο κινείται ή 
αφοριστική διαδικασία δέν ξεφεύγει κανένας αμαρτωλός. Ταπεινός χρι
στιανός ή άρχοντας, λαϊκός ή Ιερωμένος κατ' αρχάς μπορούν να επιβληθούν 
στην αφοριστική δοκιμασία. Τα αφοριστικά τυπικά άλλωστε στην συν
τριπτική τους πλειοψηφία διαγράφουν καθαρά τα Ορια, μέσα στα όποια 
κινείται ή ποινή και προσδιορίζουν τό εύρος της εμβέλειας της. 

Ή πρώτη, ή κοινότερη διακήρυξη του τύπου αύτοΰ μπορεί να περιο
ριστεί στην γενική απειλή δτι ό παραβάτης μιας εντολής αν δέν μετανοή
σει θα αφορισθεί: «κάν όποιος αν εΐη». Συνήθως Ομως ό συντάκτης του 
αφοριστικού θεωρεί σκόπιμο κοντά στην λιτή αυτή διατύπωση —προφα
νώς για να επιτύχει άμεση αποτελεσματικότητα— να διευρύνει τήν έκ
φραση αυτή* έτσι, προκειμένου οί απειλούμενοι να αναγνωρίσουν χαρα
κτηριστικά του έαυτοΰ τους καί μάλιστα στην περίπτωση πού το αφορι
στικό εϊναι ανώνυμο, ακολουθεί προσθήκη του τύπου: «κάν όποιος αν 
εϊη... άν τε ό τήν ήγεμονίαν έχων του τόπου, άν τε άλλος τις, μικρός ή μέ
γας, του ίεροΰ καταλόγου, ή της κοσμικής πολιτείας» (1591). 

Βεβαίως οί σχετικές επεξηγήσεις δέν ακολουθούν μία αυστηρή τυπο
λογία' μπορούν να αποδοθούν και κατά το λεκτικό άλλα και κατά τό γραμ
ματικό καί συντακτικό τους μέρος με διαφορετικό τρόπο. "Ετσι λ.χ. συ
ναντούμε: «εΐτε άρχιερεύς έστιν είτε ιερεύς, είτε λαϊκός, κληρικός, ή άρ
χων, ή αρχόμενος, άνήρ ή γυνή, μικρός ή μέγας» (1622)· ή, «αρχιερείς 
βντες, είτε ιερείς καί ιερομόναχοι, ή ιεροδιάκονοι, ή κληρικοί καί όφφικιά-
λιοι... κοινολαΐται δέ τίνες δντες καί απλώς κοσμικής τάξεως» (1691). 
Ακόμα οί επεξηγήσεις μπορεί να είναι του τύπου: «εγχωρίων ή άλλων 
έκ τε του αρχιερατικού καί ιερατικού καταλόγου ή του πολιτικού συστή
ματος» (1803). Βεβαίως άπό λεκτική άποψη παρατηρείται βαθμιαία 
προσαρμογή του τυπικού προς κάποια στοιχεία, ενδεικτικά της εποχής 
άφοΰ επιζητείται κάθε φορά σαφήνεια ως προς τό εύρος του έπιτιμίου. 
Εύκολα λοιπόν δ απειλούμενος θα αναγνωρίσει τον εαυτό του σέ κάποια 
κατηγορία" άλλωστε ή μεγάλη γενικότητα τών κατηγοριών αυτών δέν 
επιτρέπει παρανοήσεις... 

Μια άλλη κατηγορία στοιχείων πού πλαισιώνουν τό αφοριστικό κείμενο 
εϊναι εκείνα τών αρνητικών παραδειγμάτων. Πρόκειται για τήν επίκληση 
χαρακτήρων άπό τήν Παλαιά και τήν Καινή Διαθήκη (συνήθως εϊναι ό 
Ιούδας) προκειμένου οί απειλούμενοι να συναισθανθούν τό μέγεθος τών 
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αποτελεσμάτων του αφορισμού καθώς θα προβάλουν ενώπιον τους τα φο
βερά δεινά και πάθη πού υπέστησαν δσοι δέν φοβήθηκαν τήν οργή του 
Θεοΰ. 

Για τον 'Ιούδα τα πράγματα είναι γνωστά. Μέ τήν προδοσία του Χρι
στού και το αποτρόπαιο τέλος του αναδείχτηκε στο πιο μισητό και απε
χθές πρόσωπο της Καινής Διαθήκης. Ή αιώνια μετά θάνατον τιμωρία 
του άπο τον θεό και τα δεινά μαρτύρια της κόλασης τον καθιστούν λοιπόν 
άπο τα πλέον αποτελεσματικά παραδείγματα προς αποφυγήν. Οι απει
λούμενοι μέ τον αφορισμό άπο πολύ παλιά κινδυνεύουν να καταλήξουν μαζί 
μ' αυτόν, να έχουν τήν ϊδια τύχη: «και ή μερίς αύτοΰ μετά του προδότου 
Ιούδα (1530)* «και ή μερίς αύτοΰ μετά του προδότου Ιούδα και των 
σταυρωσάντων τον Κύριον» (1613)· «και ή μερίς αύτοΰ μετά τοΰ προδό
του 'Ιούδα και των θεομάχων 'Ιουδαίων των σταυρωσάντων τον Κύριον 
τής δόξης» (1723). Αυτές είναι μερικές άπο τις τυπικές εκφράσεις πού 
χρησιμοποιούνται για τήν απειλή εξίσωσης τής τύχης των αφορισμένων 
προς τήν τύχη τοΰ 'Ιούδα. 'Αξιοσημείωτο δτι τις περισσότερες φορές τον 
'Ιούδα συνοδεύουν και οι συνυπεύθυνοι τής σταύρωσης τοΰ Χρίστου 'Ιου
δαίοι, οι όποιοι φυσικά τήν ίδια τύχη και τα ίδια πάθη έχουν υποστεί. 

Τα άλλα παραδείγματα αύτοΰ τοΰ είδους ανασύρονται άπο τον πλούσιο 
σέ τέτοιες αναφορές χώρο τής Παλαιάς Διαθήκης. Ό 'Ιούδας είναι ένα 
καλό παράδειγμα' ό χώρος δμως τής Καινής Διαθήκης δέν προσφέρει άλ
λες έντονα αρνητικές συγκινήσεις' το παράδειγμα έξαλλου τοΰ 'Ιούδα κιν
δυνεύει να αναιρεθεί ακριβώς άπο τήν πολύ γνωστή ιστορία τοΰ σταυρικού 
θανάτου τοΰ Χρίστου και τήν εξοικείωση πού προέρχεται άπο τήν συχνή 
αναφορά. "Ετσι ή προσφυγή στην Παλαιά Διαθήκη εϊναι εύλογη και επι
βεβλημένη. Σ ' αυτήν υπάρχουν εικόνες περισσότερο παραδειγματικές' 
αναζητούνται ήρωες πού δέν είναι τόσο κοινοί άλλα συγχρόνως αποπνέουν 
τρόμο και φόβο. Έξαλλου είναι περισσότερο απόμακροι και κατά συνέ
πεια περισσότερο υποβλητικοί στα μάτια και τις συνειδήσεις τών ανθρώ
πων τής τουρκοκρατούμενης κοινωνίας. 

Στο τυπικό τοΰ άφορισμοΰ τα πρόσωπα τής Παλαιάς Διαθήκης πού 
χρησιμοποιούνται εϊναι τα έξης: α) Ό Γιεζής' ό απειλούμενος μέ αφορι
σμό κινδυνεύει νά «κληρονομήσει τήν λέπραν τοΰ Γιεζή»1. Ή επίκληση 

1. Ό Γιεζή κατά τήν Παλαιά Διαθήκη εϊταν υποτακτικός τοΰ προφήτη Έλισ-
σαίου.Εΐχε ύπουλο και δύστροπο χαρακτήρα και τιμωρήθηκε άπο τον θεό μέ την ασθέ
νεια της λέπρας (Βασιλειών Δ', κεφ. δ', ε', η'). 'Ιδού πώς περιγράφονται τα βάσανα 
του Γιεζή άπο τον Μαλαξό: «Τίς δέ να άκούση καΐ περί του Γιεζή, πώς τήν κατάραν 
τοΰ διδασκάλου αύτοΰ έκληρονόμησεν καΐ δλος έλεπρώθη. Ό γαρ αυτός 6 Γιεζής εγι-
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του Γιεζή συνάπτεται τις περισσότερες φορές μέ τον 'Ιούδα και ή σχετική 
εκφορά γίνεται: «κληρονομησάτω την λέπραν του Γιεζή και τήν άγχόνην 
του Ιούδα» β) Ό Κάιν ό αδελφοκτόνος γιος του 'Αδάμ, τον όποιο ό θεός 
τιμώρησε να περιφέρεται φοβούμενος τήν εκδίκηση του1. Ή έκφραση 
απειλής εναντίον του αφορισμένου είναι συνήθως Οτι κινδυνεύει να παρα
μείνει: «στένων και τρέμων, ως ό Κάϊν επί της γης» γ) Δαθαν και Ά -
βειρών2, ό αφορισμένος κινδυνεύει να έχει το τέλος των δύο αυτών αδελ
φών πού τους κατάπιε ή γη" πολλές φορές κοντά σ' αυτούς προστίθεται 
και το Ονομα του Κορέ3, πού είχε το ίδιο τέλος μέ τα δυο αδέλφια. "Ετσι 
οι σχετικές κατάρες και απειλές έχουν τήν μορφή: «και σχίσοι και κατα-
πίοι αυτόν ως τον Δαθαν και Άβειρών» (1620)" ή, «σχισθείη ή γη και κα-
ταπίοι αυτόν ως τον Δαθάν ποτέ και Κορέ και Άβειρών» (1757). Ά ς ση
μειώσουμε εδώ δτι αρκετές φορές και μάλιστα άπο τον 18ο αι. και εφεξής 

νεν μαθητής Έλισσαίου τοΰ προφήτου, ως λέγει ή τετάρτη των Βασιλειών. Τον γαρ 
Νεεμάν, λεπρον δντα τ φ σώματι αύτοϋ δλον και χάριτι θεοΰ Έλισσαϊος ό προφήτης 
έκαθάρισεν αυτόν έκ της λέπρας* εκείνος δέ ως απλός άνθρωπος, μή γινώσκων άλλον 
περί τούτου, ηθέλησε ποιήσαι τήν άνταμοιβήν και ήβουλήθη δούναι τ φ προφήτη χρή
ματα δια τήν Ιατρείαν όπου έκαμεν είς αυτόν και εύρων δ Νεεμας τον Γιεζή, ε*δωκεν 
αύτφ χρήματα πολλά, ό δέ Γιεζής Ιλαβεν αυτά ως έκ προσώπου αύτοΰ τοΰ προφήτου 
ψευσάμενος αύτφ. ΚαΙ δ προφήτης γνωρίσας τήν πονηρίαν αύτοΰ έκατηράσθη και έλε-
πρώθη δλος ό Γιεζής» (ΜΑΛΑΞΟΣ, Νομοκάνων, 78-79). 

1. Γένεσις 4, 8-16. 
2. Ό Δαθαν και ό αδελφός του Άβειρών, γιοι τοϋ Έλιάβ, τόλμησαν να αμφι

σβητήσουν τήν εξουσία τοϋ Μωυση δταν οί Εβραίοι βάδιζαν προς τήν Γη της ' Ε 
παγγελίας. Στην Ιστορία αυτή εμπλέκεται και το δνομα τοϋ λευΐτη Κορέ, ό όποιος 
στασίασε κατά τοΰ άδελφοΰ τοΰ Μωυση, Ααρών. Τελικά δ θεός τιμώρησε και 
τους τρεις μέ φρικτή τιμωρία: άνοιξε ή γη καΐ τους κατάπιε ('Αριθμοί 16, στ. 31-34· 
26, στ. 10-11· Αεντερονόμιον 10, στ. 6-7" Ψαλμοί 105, στ. 17" Σοφία Σειράχ 45, 
στ. 19). Οί εκφράσεις αυτές εμπεδώθηκαν μέ τρόπο αποφασιστικό καΐ στα μέλη της 
ελλαδικής εκκλησίας, τα όποια δέν θα διστάσουν να τΙς χρησιμοποιήσουν στις Ιδεο
λογικές αντιπαραθέσεις τους. Έχουμε κατά νοΰ κυρίως τήν διένεξη Οίκονόμου-Φαρ-
μακίδη, μέ τΙς δξεϊες αντεγκλήσεις εκατέρωθεν συγκεκριμένα ό Οίκονόμος καταφέ
ρεται εναντίον τοΰ Φαρμακίδη και τών δπαδών του γράφοντας: «'Αγνώμονες υιοί 
καί της εκκλησίας καί της πατρίδος, άνάστητε έν μέσω της ελευθέρας 'Ελλάδος, ώς 
άλλοι Δαθάν καί Άβειρών, συγκινοΰντες άνταρσίαν κατά της μητρός τών 'Εκκλη
σιών» (ΟίΚΟΝΟΜΟΣ, Έπίχριαις)· στην απάντηση του δ κύκλος τοΰ Φαρμακίδη 
γράφοντας δια χειρός Ν. Βάμβα αναφέρει: «Άλλα σύ, τίς ών έρωτας ημάς ταΰτα; 
τίς ών ήλθες, καί ταράττεις τήν έλευθέραν ημών συναγωγήν, ώς άλλος τωόντι Δαθάν 
καί Άβειρών» ( Β Α Μ Β Α Σ , Άντεπίκρισις, 14). 

3. Βλ. τήν προηγούμενη σημείωση. 
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πραγματοποιείται παράθεση δλων μαζί αυτών των φρικτών παραδειγμά
των, προκειμένου να ενισχυθεί περαιτέρω το στοιχείο του φόβου1. 

Βεβαίως ό 'Ιούδας εϊταν μια προσωπικότητα γνώριμη σ' δλους τους 
χριστιανούς* ή μορφή του ενσωματώθηκε στα Ιθιμα του λαού μας ως αρ
νητικό παράδειγμα καί επιπλέον συγκέντρωσε πάνω της πολλές δυσάρε
στες ιστορίες, πού τις αναιρούσε ή καταστροφή του ομοιώματος του. Και 
ό Κάιν επίσης ανακαλούσε κάτι το κακό για τους ανθρώπους της εποχής 
εκείνης. Τα άλλα πρόσωπα δμως ; πώς εϊταν δυνατόν να λειτουργήσει απο
τρεπτικά ή μνεία προσώπων, τών οποίων δέν εϊταν γνωστά καλά-καλά 
οΰτε τα ονόματα τους; 

Στην περίπτωση αυτή πιστεύουμε δτι λειτουργεί αποτρεπτικά ή απλή 
και μόνο παράθεση τών ονομάτων αυτών. Είναι πρώτα-πρώτα ή θέση 
τους' δηλαδή βρίσκονται κοντά σε λέξεις και σε φράσεις πού προβλέπουν 
κακά αποτελέσματα γιά τον αφορισμένο* κατά συνέπεια και τα ονόματα 
αυτά μέ το πιθανώτατα άγνωστο σημαινόμενο δέν μπορεί παρά το ϊδιο 
κακά αποτελέσματα να προοιωνίζονται. Έκτος δμως άπο αυτό δέν πρέπει 
να παραβλέψουμε το δέος και τον φόβο πού μπορεί να προκληθεί ακριβώς 
άπο τήν άγνοια τών ονομάτων. Ή υποψία δτι τα ονόματα αυτά δηλώνουν 
πρόσωπα πού τιμωρήθηκαν μέ υπερφυσικό τρόπο άπο τον θεό και ή άγνοια 
παράλληλα αυτών τών φοβερών παθών πού υπέστησαν είναι το καλύτερο 
αποτρεπτικό μόρφωμα γιά τον χριστιανό πού δέν αναζητεί λεπτομέρειες. 
'Εξάλλου τήν ϊδια κατάσταση παράγει καί ή ασάφεια του περιεχομένου 
πού μπορεί να οδηγήσει σε δεκάδες παρανοήσεις δσες ή αμάθεια και ή 
ημιμάθεια τροφοδοτούν. "Αν έξαλλου κάποιοι γνώριζαν τήν ακριβή περι
γραφή τών γεγονότων τόσο το καλύτερο* αυτοί θα εϊταν οι καλύτεροι δια
φημιστές τών παθημάτων πού υπέστησαν ό Δαθάν καί ό Άβειρών καί ό 
Kopè καί ό Γιεζής... 

Τελειώνοντας πρέπει να θυμίσουμε δτι εναντίον του αφορισμένου στρέ
φονται καί οι κατάρες διαφόρων αγίων προσώπων της χριστιανικής παρά-

1. Μερικές φορές ορισμένα πατριαρχικά κείμενα παρέχουν ορισμένες εξηγή
σεις για τα πρόσωπα αυτά της Παλαιάς Διαθήκης. Σέ κείμενο λ.χ. τοΰ πατριάρχη 
Γαβριήλ Γ ' διαβάζουμε: «οί θέλοντες δέ είδέναι, δπόση τίς έστιν ή τοϋ Θεοΰ άγανά-
κτησις κατά τών αύθαδιαζόντων, μνησθήτωσαν, δσους ό Θεός εργοις έτιμώρησε... 
Δαθάν γάρ καί Άβειρών άντιπροσωπήσαντας τω θεόπτη Μωϋσεϊ ή γη σχισθεϊσα 
κατέπιε* Κορέ δέ και Αλλοι πλείστοι μετ' αύτοϋ τω 'Ααρών διαστασιάσαντες πυρί-
καυστοι γεγόνασιν Όζ ίας δέ λαϊκός ων, καί τοΰ μή ανήκοντος αύτω άψάμενος έλε-
πρώθη· ό δέ Ζάν πυρί κατηναλώθη κάκεΐνος» (ΓΕΔΕΩΝ, Αιατάξεις 2, 413). 
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δόσης. Τέτοια πρόσωπα είναι κυρίως οι τριακόσιοι δεκαοκτώ πατέρες της 
έν Νίκαια συνόδου, βπως ήδη αναφέραμε, άλλα μερικές φορές και οι πα
τέρες των άλλων οικουμενικών ή τοπικών Συνόδων. Ή δογματική στή
ριξη και ενίσχυση του έπιτιμίου μέσω αυτής της επίκλησης είναι προφανής. 
Οί πατέρες τών Συνόδων αυτών μέ τις αποφάσεις τους αντιμετώπισαν 
τους αιρετικούς και έπέλυσαν πλήθος προβλημάτων πού είχαν σχέση με 
τήν δογματική φύση της νέας θρησκείας άλλα και μέ τήν καθημερινή πρα
κτική της πολιτική. Μέ λίγα λόγια στερέωσαν τήν πίστη και τήν οργανω
τική δομή της Εκκλησίας κατά τους πρώτους κρίσιμους αιώνες. Δέν μπο
ρεί λοιπόν να μήν είναι αποφασιστικής σημασία ή άρα πού προέρχεται άπο 
τέτοιους πατέρες και οί φράσεις: «έχέτω και τάς αράς τών τιη' θεοφόρων 
πατέρων», ή «έχέτω και τάς αράς τών τιη' θεοφόρων πατέρων τών έν Νί
καια», ή, «έχέτω και τάς αράς τών... και τών λοιπών αγίων συνόδων», 
προσλαμβάνουν τήν μορφή τών στερεοτύπων εκφράσεων. Πολλές φορές 
μάλιστα οί κατάρες τών άγιων πατέρων χρησιμοποιούνται ανεξάρτητα 
—χωρίς αφοριστική απειλή— ώς αυτόνομο αποτρεπτικό μέσον. 

Δέν είναι ασυνήθιστο επίσης φαινόμενο οί άρές τών πατέρων να ενι
σχύονται άπό τήν αντίστοιχη απειλητική συνδρομή άλλων προσώπων της 
'Αγίας Γραφής. Διαβάζουμε λ.χ. σέ αντίστοιχες εκφορές: «και υπόδικος 
ταΐς άραΐς τών αγίων πατέρων και αειμνήστων πατριαρχών, τοις έν τοις 
προεκδοθεΐσι γράμμασιν έμφερομένας» (1672), ή, «ταΐς πατρικαΐς και 
προφητικαΐς άραΐς υπόδικος» (1692) ή, σέ λαϊκή γλώσσα: «να Ιχης τήν 
άγανάκτησιν πάντων τών αγίων Αποστόλων» (1701). 

'Ιδιαίτερος λόγος αξίζει να γίνει εδώ γιά τους μητροπολιτικούς αφορισμούς. 
Γνωρίζουμε δτι οί αφορισμοί πού προέρχονται άπο τήν γραμματεία τοϋ 
Οικουμενικού Πατριαρχείου χρησιμοποιούν τήν γνωστή εκκλησιαστική 
γλώσσα μέ τις κοινότοπες αφοριστικές εκφράσεις* αυτή ή γλώσσα άπο 
τήν συχνή επανάληψη καθιερώθηκε και είναι βέβαιο δτι σέ μεγάλο βαθμό 
εϊταν κατανοητή στους άμεσα ενδιαφερομένους άλλα και στο έν γένει πλή
ρωμα της Εκκλησίας. 

"Οταν όμως ό αφορισμός προέρχεται άπο τις κατά τόπους μητροπό
λεις, τις περισσότερες φορές προσαρμόζεται λεκτικά προς τις τοπικές 
ιδιομορφίες. Το λεξιλόγιο είναι συνήθως λαϊκότροπο και μπορεί να φθάσει 
ώς τις ακραίες περιπτώσεις. 'Οπωσδήποτε πρέπει να συνεκτιμήσουμε 
τήν άγραμματοσύνη και τήν αμάθεια τών γραμματέων άλλα πολλές φορές 
και τών ΐδιων τών μητροπολιτών πιθανότατα Ομως γίνεται και προσπά-
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θεια επικοινωνίας μέ τους χριστιανούς του στενού τοπικού περιβάλλοντος 
της κάθε μητροπόλεως1. 

Αυτά εϊναι τα στοιχεία πού συνθέτουν την μορφή του γραπτού αφοριστι
κού τυπικού. Ή χρήση τών στοιχείων αυτών και ή επιλεκτική ενσωμά
τωση τους εντός τών «αφοριστικών χαρτίων» είχε ως αποτέλεσμα τήν 
δημιουργία τυπικού διπλού χαρακτήρα: ενός σύνθετου και ενός άπλου. 
Γενικός κανόνας χρήσης της μιας ή της άλλης μορφής δέν υπάρχει, δπως 
δέν υπάρχει ταυτόσημη χρήση στοιχείων για τήν σύνθεση τών δύο τυπι
κών ενίοτε ενα τυπικό απλής μορφής μπορεί να περιέχει διαφορετικά 
στοιχεία άπο Ινα άλλο της ίδιας μορφής. Τά ίδια συμβαίνουν και μέ το 
σύνθετο τυπικό, μολονότι ή χρήση μιας κατάρας επιφέρει συνήθως τήν 
χρήση και τής άλλης κατά τρόπο περίπου αυτόματο. "Ετσι άπο τα τέλη 
του 17ου αι. και έξης δημιουργείται ή μορφή σύνθετου τυπικού πού αποτε
λείται άπο άρές και πολλές «πλούσιες» απειλητικές εκφράσεις* μάλιστα 
αυτή ακριβώς ή μορφή έκαλαμβάνεται ως αφορισμός. Είναι αυτό πού και 
σήμερα ακόμα θεωρείται δτι είναι ό αφορισμός, πού πρέπει απαραιτήτως 
να ανακαλεί στην μνήμη άλιωτα πτώματα, τυμπανιαΐα κουφάρια κ.τ.δ. 

Μέ τήν μια ή τήν άλλη μορφή ό αφορισμός γνώρισε τήν κριτική. Πολ
λοί, ανάμεσα τους μάλιστα περιλαμβάνονται και εκκλησιαστικοί, κατα
φέρθηκαν εναντίον του και ιδιαίτερα έβαλαν κατά τής ποινής καυτηριά
ζοντας τά στοιχεία πού τήν συγκροτούν. 'Από αυτές τις εναντίον του αφο
ρισμού μαρτυρίες αναφέρουμε δύο. Ή πρώτη προέρχεται άπο τήν γραφί
δα του Κοραή: «και ούτος είναι ό μόνος νόμιμος αφορισμός* επειδή άφί-
νει ελπίδα και τόπον μετανοίας. Αϊ δέ συνήθεις φράσεις εις τινάς νέους 
αφορισμούς «σχισθείη ή γη και καταπίοι αυτούς ως το Δαθάν καί Άβη-
ρών ! ειησαν υπόδικοι του αιωνίου πυρός, και υπεύθυνοι τής ατελεύτητου 
κολάσεως!» αί τοιαΰται φράσεις, λέγω, είναι τυράννων αποφάσεις καί 
τιμωρίαι κεφαλικαί, καί Οχι χριστιανών αφορισμοί»2. 

1. Βλ. έδώ στο.Παράρτημα, έγγρ. Γ'. 
2. ΚΟΡΑΗΣ, Σννέκδημος, 94* ή σύγκριση γίνεται μέ παλαιότερα κείμενα τα 

όποια, κατά τον Κοραή, εϊταν περισσότερο σύμφωνα μέ το πνεύμα του Χριστιανι
σμού. Ό ίδιος ό Κοραής στα "Ατακτα 3, 412-417, σχολιάζοντας το πλήρες άρών 
αφοριστικό του πατριάρχη Παϊσίου Β' (Μάρτιος 1727) σχολιάζει: «"Αν παραβάλης 
μέ τους προ εκατόν ετών άφοριστάς ίεράρχας, τους σημερινούς ημών ποιμένας, κά
νεις άπο τούτους, ούδ' ό άμοιρότατος παιδείας, δέν θέλει τολμήσειν να προφέρη τοι
ούτον άφορισμόν». Βέβαια τα πράγματα δέν εϊταν δπως τα ήθελε ό Κοραής· οί αφο
ρισμοί εξακολουθούν να επιπίπτουν στα κεφάλια τών χριστιανών πού αδικούν ή άμαρ-



232 ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ 

Ή άλλη μαρτυρία ανήκει σε έναν εκκλησιαστικό' πρόκειται για τον 
Βασίλειο, αρχιεπίσκοπο Σμύρνης, è όποιος καταφέρεται εναντίον του εκ
τεταμένης μορφής αφοριστικού τυπικού γράφοντας: «"Ος τις [αφορισμός] 
ως εκφέρεται κατά τους έσχατους καιρούς εν διαφόροις συνοδικαις πράξεσι 
και έγγράφοις της Εκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως, οίον σιγιλλίοις και 
άφοριστικοΐς, πολλω τω μέτρω υπερβαίνει το έπιτίμιον του αναθέματος, 
μονολεκτικώς δι' αυτής ταύτης της λέξεως συνήθως έκφωνομένου, και 
χρησιμεύει λοιπόν ως δπλον φρικτόν και δίστομος μάχαιρα προς έπιβολήν 
και έκτέλεσιν της τοιαύτης ή της τοιαύτης πατριαρχικής συνόδου αποφά
σεως περί πραγμάτων και υποθέσεων υλικών... Έν γένει λοιπόν ό νέος 
ούτος τύπος τών έπιτιμίων του αφορισμού, γέμων άρών φρικωδών και 
αιωνίων, κατέστη, ως φαίνεται, διοικητικον μέτρον σπουδαϊον, αντί τής 
διδασκαλίας... πλην άλλα ύπάρχουσιν ευτυχώς και πράξεις συνοδικαι και 
αποφάσεις κατ' έξαίρεσιν εν πνεύματι φιλανθρωπίας και αγάπης διδακτι-
κώ τω τρόπω και απλώς δι' απειλής έπισφραγιζόμεναι, εάν γνωσθή ό πα
ραβάτης, ή δι' υποδείξεως τής μελλούσης δικαίας άνταποδόσεως ένί έκά-
στω κατά τά Ιργα»1. 

τάνουν. Ή πρόοδος πού βεβαιώνει 6 Κοραής έχει κάποια ανταπόκριση στα δρια του 
νεοσύστατου τότε ελληνικού κράτους άλλα στην υπόλοιπη επικράτεια του Οικουμενι
κού Πατριαρχείου ελάχιστα πράγματα έχουν αλλάξει... 

1. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, 'Υπόμνημα, 30-31, 38-39. 
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ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Πράξεις πού τιμωρούνται με αφορισμό 

Μετά άπό την αναλυτική παρουσίαση τών βασικών μορφολογικών στοι
χείων του έπιτιμίου εκείνο πού επιβάλλεται να ακολουθήσει είναι ή έπισήτ 
μανση του σώματος τών αξιοποίνων πράξεων, τών άδικοπραγιών οι ό
ποιες βάσει κανόνων, πατριαρχικών αποφάσεων ή και βάσει της εθιμικής 
πρακτικής τιμωρούνται ή απειλούνται δτι θα τιμωρηθούν μέ αφορισμό 
αν ό άδικων δέν αποκαταστήσει το δίκαιο. 

Τελεσίδικη απάντηση στις αναζητήσεις αυτές είναι δύσκολο να δώ
σουμε, δηλαδή είναι αδύνατο να συγκροτήσουμε έναν πάγιο πίνακα άδι
κοπραγιών στον όποιο θα κατέφευγε ό κατά καιρούς εκκλησιαστικός δικα
στής προκειμένου να επιβάλει τήν ποινή' καί τούτο επειδή ή ποινή «στα
διοδρόμησε» μέσα σέ ενα ευρύτατο χρονικό ανάπτυγμα αιώνων και κατά 
συνέπεια κατά τήν πολυδιάστατη αυτή χρήση της γνώρισε διάφορες προ
σαρμογές· προσαρμογές οι όποιες είχαν να κάνουν μέ τις μεταβολές πού 
υφίσταται μέσα στην διαχρονία ό κώδικας άξιων άπό τήν άποψη του ηθι
κού καί κοινωνικού στοιχείου πού προσδιορίζει τις ανάγκες του κοινωνι
κού συνόλου. Αυτές φυσικά οι μετατροπές είναι φυσικό να παρουσιάζον
ται μέ μεγαλύτερη ένταση κατά τήν μετά τήν "Αλωση περίοδο Οταν ή εκ
κλησιαστική δικαιοσύνη θα κληθεί να επιλύσει υποθέσεις πού επεκτεί
νονται καί πέραν του εκκλησιαστικού δικαίου. 

Μια άλλη δυσκολία προέρχεται άπό τήν επιλογή τών Ιστορικών πη
γών πού πρέπει να στηρίξουν τις ανάγκες τών ζητημάτων αυτών. Τοΰτο 
επειδή οι πηγές είναι καί πολλές άλλα καί ποικίλου περιεχομένου* ακόμα, 
επειδή οι συγκροτημένες συλλογές, βοηθήματα για τήν απονομή του δι
καίου αρκετές φορές δέν αποδίδουν τήν εκάστοτε υφιστάμενη κοινωνική 
πραγματικότητα καί αυτό αποτελεί μια πρόσθετη δυσχέρεια. Έξαλλου, 
καί ιδίως για τα μετά τήν "Αλωση χρόνια, οι αποφάσεις τής πατριαρχι
κής συνόδου για τήν εκδίκαση τών υποθέσεων πού αναφύονται δέν αναφέ
ρουν τους κανόνες οι όποιοι αποτέλεσαν τήν βάση του νομικού συλλογι
σμού* έχουμε δηλαδή συχνά αποφάσεις άπό τις όποιες απουσιάζει ή νο
μική θεμελίωση καί παρουσιάζονται σαν να απονέμουν δικαιοσύνη μέ τρό
πο ανεπαρκώς αιτιολογημένο. 
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Μία άπο τις αιτίες της «αυθαιρεσίας» αυτής προέρχεται συχνά άπο το 
γεγονός δτι οί υποθέσεις πού καλείται τώρα νά εκδικάσει ή εκκλησιαστική 
δικαιοσύνη δεν είναι εύκολο να στηριχθούν σέ πατερικούς κανόνες ή κα
νόνες τών Συνόδων τών πρώτων χριστιανικών αιώνων επειδή οι υποθέσεις 
πού κλήθηκε να αντιμετωπίσει ή Εκκλησία στα πρώτα βυζαντινά χρόνια 
είταν τελείως διαφορετικές άπο εκείνες τών χρόνων της Τουρκοκρατίας 
κατά τους οποίους ή πραγματικότητα ανέδειξε αδικήματα κυρίως κοινω
νικής και οικονομικής φύσεως και υποβάθμισε άλλα πού είχαν σχέση μέ 
τήν λατρεία και τήν αυστηρή τήρηση δογματικών κυρίως κανόνων. Βε
βαίως ή επίκληση της γενικής αρχής περί αποφυγής τής αμαρτίας και 
τής αδικίας μπορεί να βοηθήσει αρκετά τα πράγματα — και αυτήν επικα
λούνται πολλές φορές οί εκκλησιαστικές αποφάσεις* ωστόσο άπο τήν αυ
στηρά δικαιική πλευρά ή επίκληση αυτή παρουσιάζει έκδηλες αδυναμίες 
και κατά συνέπεια έπρεπε νά υπάρξουν οί αναγκαίες προσαρμογές οί ό
ποιες μέ τήν συχνή επανάληψη νά δημιουργήσουν το νέο νομικό, εθιμικό 
περισσότερο πλαίσιο, τής δικαιοδοτικής λειτουργίας. 

"Ομως ας δοΰμε τις ιστορικές πηγές άπο τις όποιες θά προσπαθήσου
με στις σελίδες πού θά ακολουθήσουν, νά συγκροτήσουμε ορισμένους πί
νακες άδικοπραγιών, αξιοποίνων δηλαδή πράξεων πού αντιμετωπίζονται 
μέ τήν επιβολή του αφορισμού. 

1. Οι ιστορικές πήγες που χρησιμοποιούνται 
α) Οί Κανόνες τών Άγιων 'Αποστόλων. Ώ ς πρώτη συλλογή κανόνων 
εκκλησιαστικού δικαίου οί κανόνες τών 'Αγίων Αποστόλων αποτέλεσαν 
τήν βάση για πολλές μεταγενέστερες ερμηνείες. Βεβαίως για το κείμενο 
αυτό υπάρχουν πολλές αμφισβητήσεις και ερωτηματικά. Έξαλλου μερι
κές φορές συναριθμουνται μέ ένα άλλο συμπιληματικο κείμενο πού φέρει 
τον τίτλο: «Διαταγαί τών 'Αγίων * Αποστόλων δια Κλήμεντος, του 'Ρω
μαίων επισκόπου και πολίτου ή Καθολική Διδασκαλία», για το όποιο υ
πήρξαν επίσης πολλές διχογνωμίες άπο πολύ παλαιοτέρους χρόνους· το 
κείμενο αύτο καταδικάστηκε ήδη άπο τήν Πενθέκτη σύνοδο (692) επειδή 
θεωρήθηκε δτι είχε νοθευθεΐ άπο τους αιρετικούς. Γιά τις ανάγκες τής 
μελέτης μας προκρίναμε ώς πηγή τους Π Ε' Κανόνες τών 'Αγίων 'Απο
στόλων, επειδή σ' αυτούς κυρίως βασίζεται ή μεταγενέστερη εκκλησια
στική πρακτική προκειμένου νά θεμελιώσει ορισμένες αποφάσεις της και 
γενικώς επειδή αύτο ακριβώς το κείμενο θά αποτελέσει τήν κλείδα γιά 
πολλές μεταγενέστερες συλλογές εκκλησιαστικού δικαίου. 
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Ή συλλογή πού προσγράφεται στους 'Αποστόλους πρέπει να συγ
κροτήθηκε, βπως υποστήριξε πολύ εύστοχα ό Μ. Metzger1, το 380 και 
βεβαίως πρέπει να αποτέλεσε τήν κωδικοποίηση των κανόνων πού κατί
σχυσαν κατά τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες. Το ενδιαφέρον δμως 
είναι δτι οί Κανόνες αυτοί χρησιμοποιούνται συνεχώς στην εκκλησιαστι
κή πρακτική προκειμένου να επιλυθούν μεταγενέστερα προβλήματα, μο
λονότι ή χρονική συγκυρία πόρρω απέχει άπο τους χρόνους συγκρότησης 
της συλλογής* και βεβαίως και τά προβλήματα είναι διαφορετικά. 'Ωσ
τόσο ή αυθεντία του κειμένου, ή οποία προέρχεται άπο τήν απόδοση του 
στους Αποστόλους και ή εύκολη προσαρμογή του άπο τήν Εκκλησία για 
μετεγενέστερες καταστάσεις προσδίδουν στο κείμενο τον χαρακτήρα συλ
λογής μέ διαχρονική ισχύ και συνεχή εφαρμογή. 

β) Κανόνες της Πενθέκτης Συνόδου (692). Άπο τις πηγές μας δέν 
είναι βεβαίως δυνατόν νά απουσιάσουν οί αποφάσεις τών οικουμενικών 
Συνόδων ωστόσο άπο αυτές προκρίναμε γιά το δείγμα μας τους κανόνες 
της λεγομένης Πενθέκτης συνόδου. Τούτο επειδή τά κείμενα της Συνόδου 
αύτης, δηλαδή οί 102 κανόνες της, παρέχουν τις περισσότερες πληροφο
ρίες γιά το θέμα μας άλλα και για έναν ακόμη σημαντικό λόγο: ή Σύνοδος 
αυτή δέν συγκροτήθηκε γιά να αντιμετωπίσει κάποιο ειδικό δογματικό 
πρόβλημα ή γιά νά αντιμετωπίσει μέ τις πράξεις της τά προβλήματα πού 
δημιουργούσαν οί αιρετικοί' άλλα γιά νά λάβει διάφορες αποφάσεις σχε
τικά μέ τήν υπάρχουσα τότε εκκλησιαστική κατάσταση, νά αντιμετωπίσει 
μέ άλλα λόγια τά προβλήματα πού είχαν δημιουργηθεί άπο τήν ως τότε 
πορεία τών εκκλησιαστικών πραγμάτων. 

Βεβαίως γιά το θέμα μας πληροφορίες έχουμε και άπο τις αποφάσεις 
τών άλλων Συνόδων πού αναφέρονται αρκετές φορές στις σελίδες της με
λέτης αύτης. 'Ωστόσο εκτιμούμε δτι οί αποφάσεις της Πενθέκτης απο
τελούν τήν σημαντικότερη πηγή πληροφοριών του είδους πού πραγμα-

,1. METZGER, Constitutions 1, 57 κ.έξ. "Ας σημειώσουμε έδώ οτι ώς πρώτος 
νομοκάνονας θεωρείται ό λεγόμενος «Νομοκάνων εις ν' τίτλους», κείμενο του 6ου αι., 
ό όποιος βασίζεται στην «Συναγωγή» του 'Ιωάννη Σχολαστικού. Σπουδαιότερο δμως 
κείμενο, το όποιο γνώρισε και μεγάλη χειρόγραφη παράδοση είναι ό «Νομοκάνων εις 
ιδ' τίτλους»: το αρχικό κείμενο είναι του 6ου αί. άλλα γνώρισε πολλές προσθήκες" 
έκδοση του κειμένου αύτοΰ έχουμε άπο τους: ΡΑΛΛΗ-ΠΟΤΛΗ, Σύνταγμα 1, 5-335* 
PlTRA, Juris 2, 445-462 και στην P.G. 104, στ. 441-816· στους στ. 736-739: «Έκ 
ποίων αίτιων αφορίζεται επίσκοπος, ή κληρικός ή λαϊκός». Για τα θέματα αυτά βλ. 
καΐ δσα αναφέρει δ ΤΡΩΙΑΝΟΣ, Πηγές, 87 κ.έξ. 
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τευόμαστε εδώ, πράγμα το όποιο θα καταδειχθεί άπό την παράθεση τών 
επιμέρους στοιχείων1. 

γ) Νομοκάνων Μαλαξοϋ. Ή επόμενη συλλογή μας ανάγεται στους 
χρόνους της Τουρκοκρατίας. Πρόκειται για τον νομοκάνονα πού συγκρό
τησε ό ναυπλιέας νοτάριος Μανουήλ Μαλαξος τόσο σέ λογία δσο και σέ 
δημώδη γλώσσα (1560-1563). Ή πληθώρα τών χειρογράφων πού παρα
δίδουν τήν δημώδη εκδοχή του νομοκάνονα αύτοΰ μαρτυρεί και τήν σημα
σία πού είχε για τήν απονομή του δικαίου άπο τα τέλη περίπου του 16ου 
αι. ώς και τον 19ο αιώνα2. 

δ) Βακτηρία 'Αρχιερέων. Μία άλλη σημαντική νομοκανονική συλ
λογή του 17ου αι. (1645). Γνώρισε μικρότερη διάδοση άπο τον Νομοκά
νονα του ΜαλαξοΟ και οπωσδήποτε άσκησε μικρότερη επίδραση ή καλύ
τερα ας ποΰμε δτι δέν χρησιμοποιήθηκε πολύ άπο τις εκκλησιαστικές αρ
χές. 'Ωστόσο αποτελεί το πρώτο κείμενο μετά τήν "Αλωση στο όποιο 
διαφαίνεται προσπάθεια για τήν κωδικοποίηση κανόνων απονομής της 
δικαιοσύνης για αδικήματα πού δέν εμπίπτουν μέ στενό τρόπο στις διατά
ξεις του εκκλησιαστικού δικαίου. Τείνει δηλαδή να αποκρυσταλλώσει σ' 
Ινα σύστημα τήν υπάρχουσα πραγματικότητα: τήν επέκταση τής εκκλη
σιαστικής δικαστικής δικαιοδοσίας σ' ένα ευρύτατο φάσμα υποθέσεων 
αστικού και ποινικού δικαίου3. 

ε) Πατριαρχικές αποφάσεις τών χρόνων τής Τουρκοκρατίας. Έκτος 
άπο τις Ιστορικές αυτές πηγές βασική πηγή πληροφοριών αποτελούν οί 
πατριαρχικές και συνοδικές αποφάσεις. "Ισως μάλιστα συγκροτούν τήν 
σημαντικότερη πηγή για τήν περίοδο πού έδώ μελετούμε, επειδή αποδει
κνύουν μέ τον όγκο τους άλλα και μέ τήν ποικιλία τής θεματολογίας τους 
το ευρύ ανάπτυγμα τής εκκλησιαστικής εμβέλειας, το όποιο εμφανίζεται 
να καλύπτει εκτεταμένα τμήματα τής κοινωνικής δραστηριότητας* πα-

1. 01 αποφάσεις τών Συνόδων, τοπικών και οικουμενικών, έχουν συμπεριληφθεί 
στις συλλογές τών MANSI, ΡΑΛΛΗ-ΠΟΤΛΗ, ΜΗΛΙΑ' ειδικότερα για τήν Πενθέκτη 
έχουμε πληρέστερη έκδοση άπο τον JOANNOU, Discipline 1, ένώ πολύ χρήσιμη είναι 
καΐ ή νέα εύχρηστη έκδοση πού τελευταία (1992) παρουσίασε ό ΤΡΩΙΑΝΟΣ (Πεν
θέκτη). 

2. Για δλα αυτά βλ. τα σχετικά στο δγδοο κεφάλαιο' ας αναφέρουμε έδώ δτι το 
πλήθος τών παραφράσεων του Μαλαξοΰ στίς όποιες συνυφαίνονται συνήθως τοπικά 
έθιμα καθιστούν το κείμενο αυτό, καΐ για τον λόγο αυτό, ιδιαιτέρως σημαντικό. 

3. Το κείμενο τής «Βακτηρίας Αρχιερέων» δέν έχει ακόμα εκδοθεί' έτσι τΙς 
πληροφορίες μας αντλούμε άπο το χειρόγραφο 1373 της EBE, ένα άπο τα χφφ. πού 
σώζουν το έργο' άλλες πληροφορίες για το κείμενο αυτό βλ. στο δγδοο κεφάλαιο. 
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ράλληλα δμως αναδεικνύουν και την πολλαπλότητα των προβλημάτων 
πού έχει να αντιμετωπίσει ή εκκλησιαστική Αρχή1. 

Αυτές είναι οι ιστορικές πηγές2 άπο τίς όποιες θα επιχειρήσουμε να 
συγκροτήσουμε Ινα «ποινολόγιο», έναν κατάλογο των αδικημάτων πού 
μπορούν να οδηγήσουν στην επιβολή αφορισμού3 ή να γίνουν οι αιτίες 
ώστε να απειληθούν μέ το έπιτίμιο οι διαπράξαντες τα αδικήματα αυτά. 

Ή επιλογή των πηγών αυτών, δπως άλλωστε καί κάθε άλλη επιλογή 
στοιχείων άπο Ινα ευρύ σύνολο, ίσως ενέχει τον κίνδυνο αντιρρήσεων δσον 
άφορα τον βαθμό εγκυρότητας τών συμπερασμάτων μας. Ή πρώτη ένστα
ση μπορεί να προέλθει εξαιτίας της χρονικής κατανομής τών πηγών 
αυτών: ή πρώτη πηγή εΐναι του τέλους του 4ου αι., ή δεύτερη του 692 και 
ή αμέσως επόμενη του 1563. Παρουσιάζεται λοιπόν έκ τών πραγμάτων 
Ινα χάσμα ευρύ' αυτό είναι εΰδηλο. 'Ωστόσο ό αντίλογος σχετικά μέ αυτό 
εστιάζεται γύρω άπο τήν παρατήρηση δτι οι νομικοί τών υστέρων βυζαν
τινών χρόνων (ό Βλαστάρης άλλα καί ό Αρμενόπουλος) δέν παρέχουν ση
μαντικές πληροφορίες για το θέμα μας* σχολιάζουν κυρίως τους υφιστά
μενους κανόνες δικαίου καί προτείνουν διάφορες ερμηνείες μέ τα σχόλια 

1. Συγκροτημένο συνθετικό σώμα τών πατριαρχικών πράξεων μετά τήν "Αλω
ση δέν υπάρχει. Έτσι ή «πηγή» αυτή δέν είναι εύκολα προσπελάσιμη. Ωστόσο ή συ
νεχής επαφή μας μέ τα πατριαρχικά κείμενα καί λόγω της εκπονήσεως της μελέτης 
αύτης άλλα κυρίως λόγω της εργασίας μας στο Πρόγραμμα πού ένα άπο τα έργα του 
είναι ακριβώς ή συγκέντρωση καί ή μελέτη τών πατριαρχικών πράξεων, μας παρέχει 
τήν δυνατότητα γνώσης του θέματος αύτοΰ. Στο Πρόγραμμα αυτό πού εκπονείται 
στο ΚΝΕ /EIE ύπο τήν διεύθυνση τοϋ συναδέλφου Δημ. Άποστολόπουλου έχουν 
ήδη συγκεντρωθεί καί καταταχθεί γύρω στις 6000 πατριαρχικές καί συνοδικές απο
φάσεις. Προσπαθήσαμε λοιπόν μέ τα εφόδια αυτά να καταρτίσουμε έναν πρώτο θεμα-
τολογικο κατάλογο τών ζητημάτων πού αντιμετωπίζει ή πατριαρχική αυθεντία" τών 
αδικημάτων πού εκδικάζει καί επιχειρεί, μέ πολλή επιτυχία, να επιλύσει κάνοντας τΙς 
περισσότερες φορές χρήση του αφορισμού. 

2. Θα μπορούσε βέβαια νά αντλήσει κανείς στοιχεία καί άπο τίς περιπτώσεις 
πού καταθέτει ή «εξομολογητική» φιλολογία, δηλαδή τα έξομολογητάρια μέ τίς 
αξιόποινες πράξεις καί τίς αντίστοιχες ποινές. 'Ωστόσο, πιστεύω, δτι οί ποινές αυτές 
μολονότι μερικές φορές μετέχουν τοΰ αφορισμού άφοϋ προβλέπουν στέρηση κοινω
νίας, ωστόσο δέν ανάγονται στο είδος τοϋ αφορισμού πού έδώ προσπαθούμε νά με
λετήσουμε* λ.χ. ή στέρηση της μετάληψης πού επιδικάζει ό πνευματικός δέν παίρνει 
ποτέ τήν μορφή της απομόνωσης καί της διαπόμπευσης πού αποδεσμεύει ή επιβολή 
του αφορισμού άπο τήν ανώτατη εκκλησιαστική ηγεσία. 

3. Σχετική απαρίθμηση αδικημάτων πού τιμωρήθηκαν μέ αφορισμό στην Κέρ
κυρα τοΰ 17ου καί 18ου βλ. στην μελέτη: ΓΕΡΟΤΚΗ, Φόβος, 60-61. Για τήν περιοχή 
της Κεφαλονιας αμαρτήματα πού τιμωρούνται μέ αφορισμό στα μέσα τοΰ 19ου αϊ. 
βλ. στα άρθρα τών: ΜΠΑΤΙΣΤΑΤΟΤ, Ποινή, 335 καί ΚΟΝΙΔΑΡΗ, Κοντομίχαλος, 316. 
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τους. Βεβαίως άπο τις ερμηνείες αυτές μπορεί να εντοπίσει κανείς τήν 
κινητικότητα μιας πραγματικότητας και τίς πληροφορίες αυτές χρησι
μοποιούμε στή μελέτη μας. Υπάρχουν ακόμα οί αποφάσεις τών πατριαρ
χών, οι αποφάσεις της συνόδου τών βυζαντινών χρόνων, οι αποφάσεις εν 
σχέσει προς τον αφορισμό και γενικώς τα έπιτίμια. Προς τήν κατεύθυνση 
αυτή έγινε βεβαίως κάποια έρευνα" δμως δέν υπάρχουν σοβαρές αποκλί
σεις: δηλαδή ή Εκκλησία περιορίζεται σαφώς στα δρια της δικαιοδοσίας 
της ένώ αργότερα μόνο, στην ύστερη βυζαντινή περίοδο, θα επιχειρήσει 
τήν επέκταση της1 και σέ θέματα ιδιωτικού δικαίου, πράγμα πού κατά τήν 
περίοδο της Τουρκοκρατίας, θα ενισχυθεί ακόμα περισσότερο. Πάντως 
ορισμένα στοιχεία της περιόδου αύτης έχουν γίνει αντικείμενο μελέτης σέ 
άλλα κεφάλαια της εργασίας αύτης χωρίς ωστόσο να συγκροτούν μία σει
ρά μέ προδιαγραφές συγκρίσιμου μεγέθους. 

"Αλλη αντίρρηση μπορεί να έχει ως αφορμή τήν επιλογή τών πηγών 
της Τουρκοκρατίας επειδή μένουν έξω άπο τήν οπτική μας αρκετές άλλες 
νομοκανονικές συλλογές, πολλοί άλλοι νομοκάνονες2 ή απουσία τών ό
ποιων ενδεχομένως στοιχειοθετεί τα στοιχεία μιας «παράλειψης». 'Α
νεξάρτητα άπο το μεθοδολογικό γεγονός δτι ό ερευνητής επιλέγει πάντα 
τίς πηγές πού θεωρεί δτι μπορούν να αποτελέσουν τήν κρίσιμη μάζα για 
τίς ζητήσεις του ως προς τήν μεθοδολογική πάντοτε προσέγγιση, εκτι
μούμε δτι οί πάσης φύσεως νόμοκάνονες δέν παρέχουν στοιχεία ικανά να 
αποδεσμεύσουν τεκμήρια ανάλογης εμβέλειας μέ εκείνα πού προσκομί
ζουν τα δύο βασικά κείμενα πού διαθέτουμε. Ό Μαλαξος και ή «Βακτη
ρία» μέ τήν διάδοση τους, δηλαδή μέ το εύρος της χρήσης τους και τήν 
ποικιλία τών θεμάτων πού περιέχουν στα φύλλα τους, αποτελούν ισχυρά 
τεκμήρια της περιόδου αύτης. 'Ιδιαίτερα ό Μαλαξος μέ τίς εκατοντάδες 
χειρογράφων πού αναπαράγουν το κείμενο του αποτελεί για το θέμα μας 
ένα είδος εγχειριδίου «ποινικού δικαίου» μέ συνεχή εφαρμογή πού σκιάζει 
δλες τίς άλλες πηγές* και αύτο ίσως είναι πρόβλημα... 

Μία άλλη ένσταση μπορεί να εδράζεται στο γεγονός της παράλειψης 
του Πηδαλίου άπο τίς σελίδες του παρόντος κεφαλαίου καθώς μάλιστα το 
βιβλίο αύτο αποτέλεσε για πολλά χρόνια το βασικό εγχειρίδιο της «έν 
Χριστώ συμπεριφοράς» και αναδείχτηκε σέ ρυθμιστή της ζωής τών χρι
στιανών του 19ου αι. ένώ οί εκδόσεις του συνεχίζονται και τον 20ο αι. 

1. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ, Νομολογία. 
2. Βλ. λ.χ. τον νομοκάνονα του 17ου αί. πού εκδίδεται άπο τον Μ. ΓΕΔΕΩΝ 

(Νομοκάναίν). 
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Στην περίπτωση δμως του Πηδαλίου αναγνωρίζουμε Ινα έργο διαφο
ρετικής υφής καί χαρακτήρα. Δηλαδή οι συντάκτες του δεν συγκροτούν 
νομοκάνονα κατά τον τρόπο των παλαιών νομοκανονολογων, επιλέγοντας 
πράξεις άπο παλαιότερες κωδικοποιήσεις. Οι δύο ιερωμένοι συγκεντρώ
νουν τους κανόνες* προβαίνουν στην οργάνωση ενός έργου παράθεσης δ-
λων των σπουδαιότερων νομοκανονικών —καί άλλων— πράξεων τις ό
ποιες ερμηνεύουν καί σχολιάζουν («ερμηνεία» - «συμφωνία»). "Ετσι βρί
σκουν τήν ευκαιρία ή επιδιώκουν μέ τον σχολιασμό τους να δημιουργήσουν 
τήν ευκαιρία ώστε να καυτηριάσουν διάφορα φαινόμενα της εποχής τους* 
ενίοτε μάλιστα υπερβαίνουν κατά πολύ τους κανόνες πού σχολιάζουν1. 
Αυτά δλα δμως δέν αποτελούν τα χαρακτηριστικά ενός νομοκάνονα, δπως 
λ.χ. ή «Βακτηρία Αρχιερέων», άλλα μιας ευσύνοπτης σχολιασμένης συ
ναγωγής κανόνων* συγχρόνως δμως αποτελούν καί ουσιαστική παρέμβαση 
στή ζωή εκείνων των ανθρώπων πού ακολουθούν πιστά τήν Εκκλησία καί 
τους κανόνες της. Κατά συνέπεια το έργο αυτό δέν εΤναι δυνατόν να παρα
βληθεί προς τους άλλους νομοκάνονες καί νά καταθέσει συγκρίσιμα στοι
χεία για τά αμαρτήματα πού επισύρουν τήν ποινή του αφοοισμου. "Ομως 
αναφορά στο Πηδάλιο έχει γίνει σέ άλλα κεφάλαια της μελέτης αυτής, 
δπου αυτό μπορεί νά συνεισφέρει τήν μαρτυρία του για τά δρώμενα τής 
περιόδου αυτής. Έξαλλου καί ό χρόνος συγκρότησης του άλλα καί τής χρή
σης του βρίσκονται στις παρυφές της ερευνητικής μας προσέγγισης. Φθά
νουμε δηλαδή πλέον στον 19ο αι. μέ τήν Επανάσταση καί τήν ίδρυση του 
ελληνικού κράτους καί οπωσδήποτε αρχίζουν νά εμφανίζονται στο προ
σκήνιο καί άλλα φαινόμενα, νά συγκροτούνται κρατικές μορφές δικαίου 
καί νά περιορίζεται ό ρόλος τής εκκλησιαστικής παρέμβασης στα δικα
στικά δρώμενα. "Οχι δμως καί ή παρέμβαση στά πνευματικά, για τά ό
ποια το Πηδάλιο αποτελεί Ινα ακαταμάχητο δπλο καί ρυθμιστή τής συμ
περιφοράς των πιστών. 

2. Τα πρώτα συμπεράσματα (Κανόνες * Αγίων Άποστόλων-
Πενθέκτη) 

* Η συγκριτική παράθεση τών στοιχείων πού αποδεσμεύουν οι πηγές αυτές 
μας παρέχει ιδιαιτέρως χρήσιμα συμπεράσματα δσον άφορα το είδος τών α
δικημάτων πού αφορίζονται άλλα καί για τήν εξέλιξη καί χρήση τής ποινής. 

1. Για το ΠηδάΑιο βλ. τα σχετικά στο δγδοο κεφάλαιο. Έδώ να υπενθυμί
σουμε δτι ή έκδοση καί κυκλοφορία του έργου είχε τήν έγκριση της Εκκλησίας. 

16 
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Ή πρώτη και βασική παρατήρηση είναι 6τι τα αμαρτήματα πού τι
μωρούνται μέ αφορισμό σύμφωνα μέ τις διατάξεις των 'Αγίων 'Αποστό
λων ανήκουν κατά το μέγιστο μέρος τους στην κατηγορία πού έχει σχέση 
μέ τήν εσωτερική διάρθρωση καί λειτουργία της Εκκλησίας. Ρυθμίζουν 
κατά βάση τον τρόπο συμπεριφοράς των κληρικών προβλέπουν τήν τιμω
ρία μέ αφορισμό για παραβάσεις δογματικού κυρίως χαρακτήρα ή για 
παραλείψεις έν σχέσει προς τήν συμπεριφορά τών λαϊκών έναντι τών εκ
κλησιαστικών κανόνων. 'Ακόμα αντιμετωπίζουν μέ ριζικό τρόπο τίς σχέ
σεις τών χριστιανών μέ τους αιρετικούς, τους εβραίους και τους ειδωλο
λάτρες. 

Μέ βάση αυτήν τήν διαμορφωθείσα θεσμοθέτηση ως προς τα απειλού
μενα καί κολαζόμενα μέ αφορισμό αμαρτήματα πού γίνεται στους Κανό
νες τών Αγίων 'Αποστόλων1, μόνο δύο αμαρτήματα μπορεί να εκτιμη
θεί 6τι παρεκκλίνουν άπο τήν γενική συλλογιστική πού διέπει το κείμενο, 
σέ σύνολο 31 περιπτώσεων. Συγκεκριμένα πρόκειται για τον βιασμό παρ
θένας «άμνηστεύτου» (βλ. Πίνακας Α', άρ. 25) καί τήν περίπτωση προσ
βολής άρχοντα ή βασιλέα «παρά το δίκαιον» άπο λαϊκό (Πίν. Α', άρ. 31). 
Στην ϊδια κατηγορία πρέπει ακόμα να ενταχθεί καί ό ακούσιος φόνος 
(Πίν. Α', άρ. 24)* ή περίπτωση αυτή θα γίνει εφεξής πολλές φορές αντι
κείμενο συζητήσεων καί ερμηνειών άπο μεταγενέστερους ερμηνευτές, πα
τέρες άλλα καί άπο τίς συνόδους του Οικουμενικού Πατριαρχείου. 

Τα ίδια περίπου συμπεράσματα μας δίνει καί ή εξέταση τών κανόνων της 
Πενθέκτης Συνόδου2. Βεβαίως πάντοτε μία οικουμενική Σύνοδος συνέρ
χεται για κάποιους συγκεκριμένους λόγους καί κάποια ειδικά προβλήμα
τα επιζητεί να επιλύσει' ως έκ τούτου το περιεχόμενο τών αποφάσεων 
της είναι έν πολλοίς προκαθορισμένο. Στην περίπτωση της Πενθέκτης ή 
προβληματική αυτή παραμένει αμετάβλητη. Οι περιπτώσεις αδικημάτων 
πού τιμωρούνται μέ αφορισμό είναι περίπου ισάριθμες μέ εκείνες τών Κα
νόνων τών 'Αγίων 'Αποστόλων (5 επιπλέον έχει ή Πενθέκτη)· δμως πρέ
πει να επισημάνουμε δτι δέν υπάρχουν κοινές περιπτώσεις μεταξύ τών δύο 
πηγών καί αυτό συνιστά ουσιαστική διαφοροποίηση. Στην ουσία μόνο δύο 
περιπτώσεις αμαρτημάτων είναι ίδιες: οι άρ. 1 καί 22 τών Κανόνων τών 
• Αγίων 'Αποστόλων μέ τους άρ. 4 καί 11 τών κανόνων της Πενθέκτης. 
'Υπάρχουν ακόμα καί 4 περιπτώσεις αμαρτημάτων πού μπορούμε να που·· 

1. Βλ. έδώ Πίνακα Α'. 
2. Βλ. έδώ Πίνακες Β' καί ζ'. 
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με βτι έχουν περιεχόμενο περίπου ίδιο: αρ. 13, 21, 23, 27 των Κανόνων 
των 'Αγίων 'Αποστόλων μέ τους άρ. 9, 18, 3 και 13 της Πενθέκτης. 

Νομοθετούν λοιπόν οι πατέρες της Πενθέκτης Συνόδου* νέα προβλή
ματα αντιμετωπίζονται και προτείνονται νέες λύσεις* ωστόσο και αυτά 
δεν ξεφεύγουν άπο τα δρια του εκκλησιαστικού δικαίου. Ουσιαστικά ρυθ
μίζουν τον τρόπο συμπεριφοράς των κληρικών και λαϊκών έναντι θεμά
των της χριστιανικής λατρείας και διαγωγής τών πιστών έναντι τών αι
ρετικών και ειδωλολατρών. Παράλληλα ή θεώρηση μας ανιχνεύει περισ
σότερες περιπτώσεις, τις όποιες μπορούμε να εκτιμήσουμε Οτι άπτονται 
του «κοινού ποινικού δικαίου»: συνολικά παρομοίου είδους διαγνώσεις 
θεωρούμε βτι περιέχονται σέ 11 αριθμούς του Πίνακα Β' (2, 9, 10, 15, 
17,20, 25, 29, 31, 32 και 35). 

Βεβαίως ή σύγκριση αύτη γίνεται μεταξύ κειμένων άνομοίου χαρα
κτήρα, δεδομένου δτι στην περίπτωση τών Κανόνων τών 'Αγίων 'Αποστό
λων έχουμε κείμενο συμπιληματικου τύπου, πού προσομοιάζει περισσό
τερο προς τους μεταγενέστερους νομοκάνονες* ενώ στην περίπτωση της 
Πενθέκτης έχουμε αποφάσεις Συνόδου και οπωσδήποτε οι διαφορές ως 
προς την προέλευση και συγκρότηση του κειμένου είναι προφανείς. Με
σολαβούν άλλωστε σι αποφάσεις τών άλλων Συνόδων πού προηγήθηκαν 
της Πενθέκτης και οπωσδήποτε αυτό είναι Ινα σοβαρό πρόβλημα. Βρι
σκόμαστε δμως πάντοτε εντός της περιόδου εκείνης κατά τήν οποία ή 'Εκ
κλησία προσπαθεί να συγκροτήσει Ινα πλαίσιο αναφοράς, Ινα σύνολο κα
νόνων πού θα ρυθμίζουν τις σχέσεις τών πιστών και έναντι της 'Εκκλησίας 
και της λατρείας άλλα και έναντι τών αιρετικών και τών άλλοδόξων. Μέ 
βάση λοιπόν τήν οπτική αύτη υπάρχουν κοινές συντεταγμένες μεταξύ τών 
κειμένων αυτών και ή άντιβολή τών στοιχείων πού αποδεσμεύουν προσ
φέρεται για μία κατ' αρχήν σύγκριση. Παράλληλα δμως οι δύο αυτές πη
γές είναι δυνατόν να συνεξετασθούν προκειμένου να εντοπίσουμε, άν υ
πάρχουν φυσικά, ένια γενικότερα χαρακτηριστικά δλης αύτης της περιό
δου, ή οποία χονδρικά φθάνει ώς τους ύστερους βυζαντινούς χρόνους. 

'Ανάλογη συζήτηση είχε ήδη ξεκινήσει άπο παλαιότερους μελετητές 
του εκκλησιαστικού δικαίου και ειδικότερα άπο δσους ασχολήθηκαν μέ 
τον αφορισμό1. Ή αφορμή δόθηκε άπο τήν διαπίστωση της γενικευμένης 
χρήσης του αφορισμού κατά τήν περίοδο της Τουρκοκρατίας άλλα και 

1. Βλ. τΙς διάφορες απόψεις δπως εκτίθενται μέ πολύ τεκμηριωμένο τρόπο 
στα έργα: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Υπόμνημα, 14, 18' ΔΤΟΒΟΤΝΙΩΤΗΣ, 'Αφορισμός, 23 
κ.έξ., 30 κ.έξ., 55 κ.έξ., 60, 89. 
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άπα την διάθεση αντιπαράθεσης προς ορισμένες δογματικές βεβαιότητες 
τής Καθολικής εκκλησίας. "Οπως εϊταν φυσικό, κατά την συζήτηση αύτη 
το κύριο βάρος έπεσε σε γενικότερες θεωρήσεις· οι μελετητές έθεσαν 
εξαρχής το θέμα τής δογματικής και ηθικής διάστασης καΐ έτσι ανέκυψε 
ως βασικό πρόβλημα ή αξιολόγηση τής εκκλησιαστικής ποινικής πρακτι
κής έν σχέσει προς το αποτέλεσμα πού επεδίωκε δι* αυτής ή 'Εκκλησία* 
ποιόν σκοπό ήθελε να εξυπηρετήσει δια τής επιβολής έπιτιμίων ή 'Εκ
κλησία. 

Τελικά άπο την δλη συζήτηση και τις διάφορες καταθέσεις απόψεων 
συμφωνία υπήρξε ως προς ενα ουσιαστικό σημείο. Τα έπιτίμια, οι εκκλη
σιαστικές ποινές είναι μέσα θεραπευτικά, επανορθωτικά και παιδευτικά. 
Ή 'Εκκλησία δηλαδή δέν καταφεύγει στην χρήση έπιτιμίων για λόγους 
αντεκδίκησης ούτε ανταπόδοσης τής αδικίας, άλλα προκειμένου να μετα
νοήσει ό αμαρτωλός ή ό άδικων και έτσι να επανέλθει στην χριστιανική 
τάξη. Σύμφωνα λοιπόν προς αυτήν την γενική θεώρηση, τα έπιτίμια σα
φώς διακρίνονται άπο τις ποινές πού επιβάλλει το ποινικό δίκαιο. 

Τα αμαρτήματα (αδικήματα) έξαλλου πού έπιτιμώνται άπο τις εκ
κλησιαστικές αρχές μπορούν να διακριθούν σε δύο βασικές κατηγορίες. 
Ή πρώτη περιλαμβάνει εκείνα πού προσβάλλουν την σχέση του άνθρω
που προς τον θεό και ή όποια πραγματώνεται μέσω τής λατρείας' είναι 
δηλαδή τα καθαρώς πνευματικά αμαρτήματα. Ή δεύτερη κατηγορία ανα
φέρεται σ' εκείνα πού διαταράσσουν την «έσωτερικήν τάξιν» τής 'Εκκλη
σίας, «τους εκκλησιαστικούς νόμους, τους ορίζοντας τα καθήκοντα και 
τάς σχέσεις των χριστιανών ώς μελών τής εκκλησιαστικής κοινωνίας»1. 

Άπο την παράθεση τών αμαρτημάτων πού περιλαμβάνουν οι δύο πηγές, 
τις όποιες έχουμε ώς τώρα εξετάσει, προκύπτει ή διαπίστωση δτι τα αμαρ
τήματα ακριβώς τής δεύτερης κατηγορίας είναι εκείνα πού ενδιαφέρουν 
την 'Εκκλησία. Τούτο δέν σημαίνει δτι τα αμαρτήματα τής άλλης κατηγο
ρίας αφήνουν αδιάφορη τήν εκκλησιαστική ιεραρχία, άλλα δτι αυτά δέν 
διαταράσσουν δραματικά την εσωτερική συνοχή του θεσμού, δέν απειλούν 
άμεσα το status τής 'Εκκλησίας. Τα πνευματικά αμαρτήματα θα τά εξο
μολογηθεί è αμαρτωλός στον πνευματικό του, θα ζητήσει μέσω αυτού 
συγχώρηση* ή Εκκλησία θα ορίσει τον τρόπο έξάγνισης του αμαρτωλού άλ
λα είναι βέβαιο δτι δέν θα επιβάλει αφορισμό. Υπάρχουν για τήν κατηγο
ρία αύτη επανορθωτικές ποινές: μετάνοιες, προσευχές, δωρεές, αποδημίες 

1. ΔΤΟΒΟΤΝΙΩΤΗΣ, Αφορισμός, 25. 
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στους αγίους τόπους και άλλες ατομικές στερήσεις μέσω των οποίων ό 
αμαρτωλός επανέρχεται στην τάξη του καλοΰ χριστιανού. Βεβαίως και 
στο σημείο αυτό μπορεί να υποστηριχθεί δτι υπάρχει μια μορφή αφορι
σμού άφοΰ ό τιμωρούμενος στερείται για κάποιο ορισμένο χρονικό διά
στημα της θείας κοινωνίας* ωστόσο ή ποινή δεν έ'χει τις διαστάσεις και τά 
επακόλουθα πού προέρχονται άπο τήν άμεση επιβολή του έπιτιμίου μέσω 
της επίσημης καταδίκης. 

Τα αμαρτήματα δμως της πρώτης κατηγορίας, δπως εμφανίζονται 
στους πίνακες μας Α' και Β' —εϊτε διαπράττονται άπο ιερωμένους είτε 
οί δράστες είναι λαϊκοί— θίγουν ευθέως τήν εξωτερική, τήν οργανωτική 
μορφή του εκκλησιαστικού οικοδομήματος και κατά συνέπεια ò κίνδυνος 
εϊναι άμεσος και προφανής. Ή τήρηση αιρετικών εθίμων, ό συγχρωτι
σμός μέ αιρετικούς και ειδωλολάτρες, ή τέλεση συνηθειών ειδωλολατρι
κών ή εβραϊκών, οί γάμοι μέ τους πάσης φύσεως έτεροδόξους μπορεί να 
επιδράσουν επί της ορθής πίστης τών χριστιανών και να τους οδηγήσουν 
έξω άπο τήν Εκκλησία, το όποιο κατά τήν συναφή δογματική θεώρηση 
σημαίνει και τήν απώλεια της σωτηρίας της ψυχής τους. 

Ή παράβαση εξάλλου ορισμένων τελετουργικών πρακτικών της χρι
στιανικής λατρείας είναι ένας άλλος ορατός κίνδυνος πού πρέπει να αντι
μετωπισθεί άμεσα και αποτελεσματικά. Ή παρέκκλιση άπο τους τύπους 
της χριστιανικής λατρείας, δπως λ.χ. ή ελλιπής παρακολούθηση τών εκ
κλησιαστικών τελετών, ή ελλιπής εκτέλεση μυστηρίων, δπως ή εξομολό
γηση και ή μετάληψη κ.τ.δ. μπορεί να προσβάλουν το κύρος τών εκκλη
σιαστικών θεσμών πρέπει λοιπόν να αντιμετωπισθούν ριζικά. Κατά συ
νέπεια οι παραβάτες δλων αυτών πρέπει να απειλούνται ή να τιμωρούνται 
δχι μέ τις ήπιες σχετικά ποινές, πού αναφέραμε πριν άπο λίγο. Γι' αυτούς 
προορίζεται ή ποινή του αφορισμού, δπως γίνεται αντιληπτό άπο τήν ανά
λυση τών δύο πρώτων πινάκων, προκειμένου να διατηρηθεί αλώβητη ή 
εκκλησιαστική τάξη, ή αυθεντία τών κανόνων άλλα και ή ψυχή του χρι
στιανού. Βεβαίως αυτά δλα ενέχουν μεγαλύτερη σημασία τήν εποχή πού 
θεσπίζονται, επειδή οί κίνδυνοι άπο τις αιρέσεις είναι επί σκηνής και ή δλη 
κατάσταση παρουσιάζει τήν έκδηλη ρευστότητα πού χαρακτηρίζει τους 
πρώτους χριστιανικούς αιώνες. Οί κίνδυνοι ωστόσο αυτοί δέν έπαυσαν 
ποτέ να υφίστανται' απλώς άλλαξε το περιεχόμενο τους και τήν θέση τών 
αιρετικών θα καταλάβουν οί έτερόδοξοι και οί άλλόδοξοι. 

Ή διαπίστωση αυτή προέρχεται —έκτος τών άλλων— και άπο τήν 
μελέτη τών στοιχείων πού μας παρέχουν οί περιπτώσεις επιβολής αφορι
σμού σύμφωνα μέ τους κανόνες τών 'Αγίων 'Αποστόλων και της Πενθέ-
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κτης. Σε σύνολο λοιπόν 67 κανόνων λίγοι αποκλίνουν άπο αύτο το γενικό 
κλίμα* ϊσως μάλιστα καί δσοι θεωρούμε δτι ξεφεύγουν άπο την κλίμακα 
αύτη, δταν εξετασθούν προσεκτικότερα να ενταχθούν σ' αυτήν την γενι
κή θεώρηση. Ό υπ' άρ. 15 κανόνας λ.χ. των 'Αγίων 'Αποστόλων πού προ
βλέπει αφορισμό για τον άνδρα πού αναίτια διώχνει τήν γυναίκα του, εκ 
πρώτης δψεως εμπίπτει στις αρχές του λεγομένου με σύγχρονους δρους 
οικογενειακού δικαίου ή καλύτερα στην δογματική θέση της χριστιανι
κής θρησκείας σύμφωνα με τήν οποία «ους ό θεός συνεύζευξεν...». Δηλα
δή αν στην συλλογιστική μας λάβουμε υπ' δψη τήν θέση δτι ό γάμος, 
ή συμβίωση σύμφωνα με τήν χριστιανική λατρεία είναι μία πράξη πού 
ενδιαφέρει τήν ηθική, δογματική καί τελετουργική εκκλησιαστική παρέμ
βαση είναι αδύνατον ή προσβολή του να περάσει απαρατήρητη άπο τις 
εκκλησιαστικές αρχές. Πολύ περισσότερο βέβαια πού ή πράξη αυτή εύκο
λα μπορεί να βρει μιμητές καί να δημιουργήσει έτσι σοβαρά προβλήματα 
στον χώρο της εκκλησιαστικής κοινότητας. 

Το ίδιο θα μπορούσε να παρατηρηθεί καί για τον ύπ' άρ. 5 κανόνα της 
Πενθέκτης πού προβλέπει αφορισμό για δσους διατηρούν συνεισάκτους. 
Πάλι ή βαθύτερη προσέγγιση του θέματος οδηγεί στην διαπίστωση δτι 
έτσι απειλούνται ευθέως οι χριστιανικοί ηθικοί κανόνες πού επιβάλλουν 
τήν αρμονική συμβίωση του ζευγαριού' άρα καί πάλι έχουμε αντιμετώπιση 
καταστάσεων πού απειλούν τήν συνοχή των εκκλησιαστικών νόμων καί 
διατάξεων. Παρεμφερής είναι, καί παρεμφερή ερμηνεία μπορεί να δεχθεί, 
καί ό ύπ' άρ. 29 κανόνας της Πενθέκτης πού τιμωρεί μέ αφορισμό τους 
εκμεταλλευτές γυναικών, δηλαδή τους προαγωγούς. 

Γενικό λοιπόν συμπέρασμα είναι δτι τα στοιχεία των δύο αυτών πη
γών προνοούν ακριβώς για τήν διατήρηση του πλέγματος κανόνων πού 
αποτελεί τήν εξωτερική μορφή ιού εκκλησιαστικού οικοδομήματος. Δια
φυλάσσουν ή προσπαθούν να διαφυλάξουν τήν 'Εκκλησία άπο τις επιθέσεις 
τών αιρετικών καί ειδωλολατρικών συνηθειών άλλα παράλληλα μέ τον 
τρόπο αύτο υπερασπίζονται καί τήν συνολική μορφή της χριστιανικής 
θρησκείας. Μεριμνούν ώστε οι λειτουργοί της 'Εκκλησίας άλλα καί οι πι
στοί στο σύνολο τους να τηρούν απαρέγκλιτα τους βασικούς λατρευτικούς 
καί ηθικούς κώδικες πού ρυθμίζουν τα της συμπεριφοράς τών κληρικών 
καί λαϊκών στην σχέση τους μέ τήν χριστιανική θρησκεία. Καί βεβαίως 
δλα αυτά φροντίζουν να τα κατοχυρώσουν μέ τήν επιβολή της αφοριστι
κής απειλής. 

Τέλος ας κρατήσουμε κατά νου δτι ό τελευταίος κανόνας τών 'Αγίων 
'Αποστόλων ήδη προβλέπει αφορισμό για τους λαϊκούς πού υβρίζουν «πα-
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ρά το δίκαιον» άρχοντες ή τον βασιλιά. Το πράγμα έχει την σημασία του 
γιατί αργότερα ή ποινή θα εμπλακεί στα ζητήματα της εξουσίας και θα 
κληθεί να προστατεύσει τήν κυρίαρχη τάξη άπο εσωθεν ή έξωθεν απει
λές1. 

3. Συμπεράσματα άπο τις πήγες της Τουρκοκρατίας 

'Από τις αρχαιότερες ιδιωτικές συλλογές για τους μετά τήν "Αλωση 
χρόνους είναι, δπως έχουμε ήδη αναφέρει, ό νομοκάνονας του Μαλαξοΰ. 
Το νόμιμον αυτό περιλαμβάνει μέ τις διάφορες μορφές πού παρουσιάζεται 
στα διάφορα χειρόγραφα, πάνω άπο 900 τίτλους και καλύπτει σχεδόν δλο το 
φάσμα των δικαιικών σχέσεων της εποχής. Γι' αυτό άλλωστε καί ή μεγάλη 
επίδοση πού γνώρισε κατά τήν Τουρκοκρατία, δπως εμφανίζεται μέσα 
άπο το πλήθος των χειρογράφων πού αντιγράφουν κατ' αρχήν τους κα
νόνες του. 

Ό αφορισμός ωστόσο χρησιμοποιείται μέ φειδώ άπο τον ναυπλιέα 
νοτάριο" οί περιπτώσεις πού εντοπίσαμε είναι μόνο 41 εν σχέσει προς τους 
900 τίτλους2. Σημαντικότερη είναι ή διαπίστωση δτι ό Μαλαξος κατά τήν 
διαδικασία συμπίλησης του νομικού εγχειριδίου του παραμένει περιορι
σμένος μέσα στα στενά δρια του εκκλησιαστικού δικαίου. Δηλαδή άπο τις 
41 περιπτώσεις πού κολάζονται μέ αφορισμό οί 18 στηρίζονται σέ Διατά
ξεις των 'Αγίων 'Αποστόλων, είτε αποκλειστικά είτε εν μέρει. 

Μεταξύ των άλλων πηγών του Μαλαξοΰ περιλαμβάνονται ό 'Ιωάννης 
Νηστευτής, ό 'Ιωάννης Χρυσόστομος, οί αποφάσεις των οικουμενικών 
Συνόδων, οί Νεαρές των βυζαντινών αυτοκρατόρων, χωρίς να εξαντλείται 
ό κατάλογος τους3. Έξαλλου πρέπει να τονίσουμε δτι ή αντιμετώπιση 
των διαφόρων υποθέσεων δπως γίνεται άπο τον Μαλαξό—, καί αύτο δέν 
άφορα μόνον τον αφορισμό — ελάχιστες φορές περιορίζεται μόνο σέ μία 
πηγή" τις περισσότερες φορές δέν είναι τίποτε άλλο παρά ή παράθεση κα
νόνων μέ τις ερμηνείες τους άπο μεταγενέστερους ερμηνευτές. Κατά συ
νέπεια παρουσιάζεται το φαινόμενο να μήν έχουμε για το ίδιο αδίκημα μο
νοσήμαντη πρόβλεψη για τήν ποινή πού πρέπει να επιβληθεί. "Ετσι καί ό 
αφορισμός σέ λίγες περιπτώσεις αναφέρεται ως ή μοναδική καί άποκλει-

1. Γι" αυτά βλ. περισσότερα έδώ, κεφάλαιο δέκατο. 
2. Βλ. τους Πίνακες Γ ' καί Δ ' . Βλ. επίσης το δγδοο κεφάλαιο δπου αναφέρον

ται αναλυτικά τα αμαρτήματα πού τιμωρούνται μέ αφορισμό. 
3. Βλ. σχετικά ΣίΦΩΝΙΟΤ-ΤΟΥΡΤΟΓΛΟΤ-ΤΡΩΙΑΝΟΣ, Μαλαξός. 
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στική ποινή* τις περισσότερες φορές συμπεριλαμβάνεται μέ άλλες ποινές 
πού προβλέπονται για το ?διο αδίκημα. "Ετσι ό χρήστης της νομοκανονι-
κής αύτης συλλογής έχει πάντοτε να επιλέξει την ποινή πού θα χρησιμο
ποιήσει και αυτό είναι βεβαίως υπέρ του άδικουντος αν αναλογισθούμε 
την ποινική «ακαμψία» τών δύο προηγουμένων πηγών. 

Βεβαίως δσον άφορα τον Μαλαξό, άλλα καΐ άλλες πηγές παρόμοιας 
υφής, δπου ο υπεύθυνος συγκροτεί τήν συλλογή του σταχυολογώντας άπο 
τήν πληθώρα τών νομικών αποφάσεων για κάποιο θέμα τις προσφορότε
ρες ή καμιά φορά και το σύνολο τους, το πράγμα εΤναι εύκολο. Ό Μαλα-
ξός, θα λέγαμε, δτι απλώς διευκολύνει τους κριτές της εποχής. 'Ωστόσο 
καί ή επιλογή τών κανόνων και τών ερμηνειών τους αποτελεί μία στάση 
ιδεολογική έναντι τών προβλημάτων της εποχής. Επιλέγοντας λοιπόν 
ό Μαλαξός για τήν χρήση του αφορισμού ώς βασική πηγή τους Κανόνες 
τών 'Αγίων 'Αποστόλων κατά ποσοστό περίπου 42%, φαίνεται να ακο
λουθεί τήν πεπατημένη ώς προς το ζήτημα αυτό. Δηλαδή τα αμαρτήματα 
πού τιμωρούνται μέ αφορισμό, ώς προς τήν βασική θεματολογία τους 
και τον σκοπό δέν παρουσιάζουν άλλη προβληματική, διαφορετική άπο 
εκείνην τών κανόνων τών 'Αγίων 'Αποστόλων. 

Ό νομοκάνονας δμως του Μαλαξου περιλαμβάνει περισσότερα «αδι
κήματα» πού κολάζονται μέ αφορισμό άπο τις δύο άλλες πηγές πού έχου
με ώς τώρα εξετάσει: 31 περιείχαν οι κανόνες τών 'Αγίων 'Αποστόλων, 
36 ή Πενθέκτη, 41 ό Μαλαξός. Μολονότι οί αριθμοί δέν απέχουν πολύ ό 
ένας άπο τον άλλο και τα μεγέθη τους δέν συνιστούν προσδιοριστικά δρια, 
εν τούτοις μπορούμε να υποστηρίξουμε δτι αρχίζουν να διαφαίνονται τα 
ΐχνη της νέας δικαιικής πραγματικότητας* ή 'Εκκλησία έχει σαφώς επεκ
τείνει τα δρια της δικαιοδοσίας της καί τα εγχειρίδια πού υπηρετούν τις 
νέες πραγματικότητες πρέπει να ανταποκρίνονται σ' αυτές μέ επάρκεια. 
Γι' αυτό άλλωστε ό Μαλαξος «νομοθετεί» αντλώντας άπο Ινα ευρύτατο 
σύνολο πηγών. 

Ή πιθανότητα ή υπόθεση μας αυτή να είναι κοντά στην πραγματικό
τητα μπορεί νά γίνει μεγαλύτερη αν εξετάσουμε τα νέα στοιχεία, τις νέες 
«αφοριστικές» περιπτώσεις πού εμφανίζονται στον Μαλαξό* καί αυτές εί
ναι αρκετές. 'Ωστόσο ώς προς το έπιτίμιό μας ή εκτίμηση είναι δτι τά νέα 
στοιχεία είναι ελάχιστα* ή νέα πραγματικότητα πού αρχίζει νά διαφαίνε
ται θα καταστεί εναργέστερη στις επόμενες συλλογές καί συγκεκριμένα 
στην «Βακτηρία Αρχιερέων». 

Στον νομοκάνονα λοιπόν του Μαλαξου αυξάνονται οί περιπτώσεις πού 
προβλέπουν αμαρτήματα μοναχών μέ τις αντίστοιχες ποινές. Αυτό είναι 
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το Ινα. Είναι βέβαια στο σημείο αυτό προφανής ή επίδραση εκείνων των 
Πατέρων της Εκκλησίας πού έ'χουν συντάξει μοναστικούς κανόνες συμπε
ριφοράς και κυρίως του 'Ιωάννου του Νηστευτη και του Μεγάλου Βασι
λείου. Επιπλέον εμφανίζονται οι περιπτώσεις τιμωρίας δι' αφορισμού των 
παρανόμων γάμων: γάμος εβδόμου βαθμού συγγενείας εξ αίματος καθώς 
και ό τέταρτος γάμος. Ή πρώτη γνωμοδότηση θα στηριχτεί στις αποφά
σεις του οικουμενικού πατριάρχη Λουκά Χρυσοβέργη τις όποιες στήριξε 
μέ αποφάσεις του και ό αυτοκράτορας Μανουήλ Α' Κομνηνός. Στην άλλη 
περίπτωση —πού χρονικά βεβαίως προηγείται— ό αφορισμός ανακύπτει 
ως το αποτέλεσμα της γνωστής αντιπαράθεσης του αυτοκράτορα Λέοντος 
ζ' του Σοφού μέ τις εκκλησιαστικές αρχές —και ιδιαίτερα μέ τον πατρι
άρχη Νικόλαο— εξαιτίας του τετάρτου γάμου του. Οι γνωστές λοιπόν 
αυτές αποφάσεις ενσωματώνονται τώρα στον Μαλαξο1 προκειμένου οι 
αντίστοιχες περιπτώσεις να αποτελέσουν κριτήριο για παρόμοιες υποθέ
σεις πού ενδεχομένως θα παρουσιαστούν τους χρόνους αυτούς* και ξέρου
με πράγματι δτι τέτοιες υποθέσεις απασχόλησαν συχνά τις εκκλησιαστι
κές αρχές. Άπο τις άλλες δμως υποθέσεις του «κοινού ποινικού δικαίου», 
δπως θα λέγαμε σήμερα, δέν συναντούμε κάποια πού να επισύρει αφορι
σμό- ϊσως κάτι τέτοιο μπορεί να υποστηριχθεί για την υπ' άρ. 41 πού προ
βλέπει το έπιτίμιο για τον άνδρα πού συνεργεί ώστε να διαπραχθεί μοι
χεία άπο κάποια γυναίκα. 

Μέ βάση λοιπόν τα στοιχεία αυτά παρατηρούμε δτι ουσιαστικά υπάρ
χει, δπως άλλωστε συμβαίνει και μέ δλα τα νομικά κείμενα της περιόδου 
αύτης, μια σημαντική άναντιστοιχία του Μαλαξοΰ προς τήν εποχή του2. 
Δηλαδή κατά τήν περίοδο αυτή πού ή εκκλησιαστική δικαιοσύνη συμμε
τέχει ενεργά στην απονομή της δικαιοσύνης και εκατοντάδες περιπτώσεις 

1. Βλ. Πίνακα Γ ' , άρ. 18 καΐ 19 αντιστοίχως. 
2. Τήν άποψη αυτή πολύ εμπεριστατωμένα διατύπωσε πρώτος ό ΓΚΙΝΗΣ 

(Μαλαξός, 396-401: ή ανακοίνωση αυτή έγινε άπο τον ακαδημαϊκό Κωνσταντίνο 
Τριανταφυλλόπουλο), ό όποιος παρατήρησε: α'Εάν αλήθευε 6 Ισχυρισμός ούτος του 
Μαλαξοΰ, δτι ενημέρωσε τον Νομοκάνονά του προς το Ισχύον κατά τήν έποχήν του 
δίκαιον, θα εϊχομεν σπουδαιοτάτην πηγήν τοϋ μεταβυζαντινού δικαίου. 'Ατυχώς δεν 
έ*χει ούτω το πράγμα. Δέον έν πρώτοις να τονισθη, δτι ό Μαλαξος ουδέν απολύτως 
ίδιον προσέθεσεν έν τω Νομοκάνονι αύτοϋ, περιορισθείς εις τήν επί λέξει άντιγραφήν 
διαφόρων κειμένων». Βέβαια σ' αυτά πρέπει νά άντιπαρατηρήσουμε δτι προκειμένου 
για τήν παράφραση του Μαλαξοΰ στην κοινή γλώσσα τά πράγματα είναι κάπως δια
φορετικά επειδή μέ τις προσθήκες πού έγιναν άπο τους διάφορους αντιγραφείς καΐ 
τον πολλαπλασιασμό τών τίτλων τοϋ άρχικοΰ κειμένου μπορούμε νά εντοπίσουμε 
σαφέστατα δείγματα διαφόρων τοπικών δικαιικών τρόπων απονομής δικαίου. 
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οδηγούνται στην έκδοση «αφοριστικών χαρτιών» ή απειλούνται μέ τον 
αφορισμό, δ Μαλαξός ακολουθεί τον δικό του δρόμο. Υπάρχει δηλαδή μια 
σαφέστατη άναντιστοιχία μεταξύ θεωρίας καί πράξης' τα νομοκανονικά 
κείμενα δέν θέλουν ή δέν μπορούν να ξεφύγουν από το κλειστό εκκλησια
στικό πλαίσιο. Συνεπώς έχουμε εκ μέρους της Εκκλησίας τήν δημιουργία 
μιας νομολογίας έκτος τών πηγών νομολογία πού δέν προέρχεται άπό τήν 
ερμηνεία τών πηγών άλλα ούτε φαίνεται δτι ενσωματώνεται στις πηγές. 
Αυτό άλλωστε είναι καί τό γενικότερο σύμπτωμα της περιόδου αύτης καί 
έχει τήν εξήγηση του. Ώ ς προς το συγκεκριμένο πρόβλημα του Μαλαξοΰ 
πού συγκροτεί νομοκάνονα μέ βάση πολλές παλαιότερες συλλογές δέν εί
ναι δυνατόν να υπάρξει προσαρμογή προς τήν πραγματικότητα* άλλωστε 
δέν είναι εύκολο να γίνει αποδεκτό επίσημα άπο τήν Εκκλησία. 

Μέ βάση λοιπόν τήν ουσιαστική αυτή παρατήρηση δέν έχουμε κάποια 
τομή ώς προς τήν ποινή του αφορισμού. Ή ποινή καλείται να στηρίξει 
δ,τι περίπου στήριξαν καί οι προηγούμενες πηγές πού έχουμε ώς τώρα εξε
τάσει. Λαμβάνεται πρόνοια ώστε να διατηρηθούν σέ ισχύ οι κανόνες εκεί
νοι πού συμβάλλουν στην εύρυθμη λειτουργία του σώματος της Εκκλη
σίας* απειλούνται μέ αφορισμό Οσοι δέν τηρούν τους βασικούς δογματι
κούς κανόνες, Οσοι επηρεάζονται άπό αλλότριες προς τις εκκλησιαστικές 
παραδόσεις συνήθειες, άλλα καί οι μοναχοί πού θα αναλάβουν ενέργειες 
έκτος τών ορίων τών μοναστικών κανόνων. 

Φθάσαμε έτσι στην αξιολόγηση της τελευταίας συγκροτημένης πηγής άπό 
αυτές πού χρησιμοποιούμε στην μελέτη αυτή. 

Τό πρώτο καί βασικό στοιχείο πού μας παρέχει ή σπουδή της «Βα
κτηρίας Αρχιερέων» — κειμένου Οπως είπαμε τών μέσων του 17ου αι.— 
είναι ή εντυπωσιακή αύξηση τών περιπτώσεων πού τιμωρούνται μέ αφο
ρισμό: έχουμε έδώ 82 περιπτώσεις, έναντι 41 του Μαλαξοΰ, 36 της Πεν-
θέκτης καί 31 τών κανόνων τών 'Αγίων 'Αποστόλων. Τό πράγμα εϊναι 
οπωσδήποτε σημαντικό καθώς τό κείμενο αυτό φαίνεται να πλησιάζει 
σαφώς προς τήν κοινωνική πραγματικότητα της εποχής του, ή οποία, Ο
πως έχουμε πει, χαρακτηρίζεται άπό τήν κυριαρχία της αφοριστικής α
πειλής. 

Έξαλλου άπό τους τίτλους της "Βακτηρίας Αρχιερέων" 17 περιπτώ
σεις είναι κοινές μέ αυτές τών Αγίων 'Αποστόλων* σ' αυτές μπορούμε 
επίσης να εντάξουμε άλλες τρεις πού περίπου είναι ίδιες. Κοινή ταυτότητα 
μέ τήν Πενθέκτη έχουν 14 περιπτώσεις καί άλλες 4 μπορεί να θεωρηθούν 
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ώς περίπου ίδιες* ενώ ή "Βακτηρία" καί ό Μαλαξος έχουν κοινές 9 περι
πτώσεις και 1 πού μπορεί να θεωρηθεί ώς κοινή1. 

Το ουσιαστικό δμως στοιχείο του κειμένου αύτοΰ είναι, δπως έχουμε 
ήδη αναφέρει, δτι αριθμός των περιπτώσεων πού τιμωρούνται μέ αφορι
σμό πολλαπλασιάζεται εν σχέσει προς τις άλλες πηγές. Στην «Βακτηρία 
Αρχιερέων» 31 περιπτώσεις τοϋ είδους πού μας ενδιαφέρει εμφανίζονται 
για πρώτη φορά. Βεβαίως ό συντάκτης του νομοκανονικοϋ αύτοϋ κειμένου, 
πού παραμένει ακόμα ανέκδοτο, δεν πρωτοτυπεί. Συγκροτεί νομοκανονα 
και ή πρωτοτυπία στα κείμενα δεν είναι τόσο στο περιεχόμενο, πού συνή
θως επαναλαμβάνεται, άλλα στην κατάταξη της ύλης· είναι άλλωστε πολύ 
χαρακτηριστικά τα δσα αναφέρει στον πρόλογο του έργου του. 'Ωστόσο ή 
αύξηση των περιπτώσεων πού τιμωρούνται μέ αφορισμό ή απειλούνται μέ 
το έπιτίμιο αύτο είναι δεδομένη. 

Άλλα ας δούμε μερικές άπο τις περιπτώσεις αυτές, στις όποιες μπορούμε 
να ιχνηλατήσουμε τα σπέρματα ενός νέου ύφους. Ό συντάκτης του νομο
κανονα προσπαθεί να «νομοθετήσει», μέ τήν βοήθεια βεβαίως των εκ
κλησιαστικών πηγών, ώστε να τιμωρείται ό δράστης ενός κοινότατου αδι
κήματος δπως είναι ή κλοπή, για τήν οποία ώς τότε δέν είχαμε ευθεία 
αναφορά παρά μόνον δταν ή πράξη είχε σχέση προς τήν εκκλησιαστική 
περιουσία. Για τον σκοπό αύτο συνθέτει διάταξη: «Περί των αρπαζό
ντων "λαϊκά πράγματα", δηλαδή των ληστών, τών πλεονεκτών» πού τι
μωρούνται μέ αφορισμό. Μέ άλλα λόγια προβλέπεται ή επιβολή του έπιτι-
μίου για ενα κατ' εξοχήν κοινότατο αδίκημα, τήν κλοπή, τήν οποία καλύ
πτει κάτω άπο τις λέξεις ληστής καί πλεονέκτης. Παράλληλα στην καθη
μερινή δικαιική πρακτική ή σύνοδος, το πατριαρχείο καί τα κατά τόπους 
εκκλησιαστικά κριτήρια μέ εκατοντάδες αποφάσεις τους τιμωρούν μέ α
φορισμό άνωνύμως ή επωνύμως τους σφετεριστές άλλοτρίων πραγμάτων. 

Τις ίδιες διαπιστώσεις μπορούμε να κάνουμε καί μέ τήν ίδια λογική να 
πλησιάσουμε καί άλλους τίτλους της «Βακτηρίας Αρχιερέων»: λ.χ. ό αρι
θμός 4 (λαϊκοί πού συμπράττουν στην αρπαγή γυναικών για να τις νυμ
φευθούν)· ό αριθμός 33 (λαϊκοί πού δέν πείθονται στις αποφάσεις αιρετού 
κριτή)· ό αριθμός 34 (μοναχοί-μοναχές πού καταφεύγουν σέ κοσμικά δι
καστήρια)* ό αριθμός 14 (λαϊκοί πού υπηρετούν σέ εκκλησιαστικά καθι-
δρύματα καί δέν υπακούουν στις εντολές τών επισκόπων) κ.τ.δ. 

1. Βλ. Πίνακες Δ' καί ζ'* βλ. καί κεφ. βγδοο δπου ή αναλυτική παράθεση τών 
άδικοπραγιών, πού κατά το κείμενο αυτό, τιμωρούνται μέ αφορισμό. 
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Συνοπτικά οι αριθμοί των τίτλων πού εμφανίζονται για πρώτη φορά 
είναι: 3, 4, 7, 11, 13, 15, 17, 20, 24, 27, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 
42, 46, 47, 51, 52, 55, 60, 64, 73, 75, 79, 80 και 41. 'Ακόμα πρέπει να 
τονίσουμε το στοιχείο της γλώσσας, ή οποία επιτρέπει την άμεση πρόσ
βαση στο κείμενο. Είχε βέβαια προηγηθεί το κείμενο του Μαλαξοΰ της 
δημώδους μορφής. "Ομως έδώ τα πράγματα είναι ακόμη απλούστερα και 
για τον λόγο αυτό ό αναγνώστης έχει τήν εντύπωση δτι πρόκειται για ενα 
νέο κείμενο, μια νέα σύλληψη. Βεβαίως οι συχνές παραπομπές του συντά
κτη της «Βακτηρίας» στις πηγές του, προκειμένου να προσδώσει στη 
συλλογή του το κύρος των πηγών και της αυθεντίας των αποφάσεων των 
οικουμενικών και τοπικών Συνόδων επαναφέρει τα πράγματα στη θέση 
τους και στις σωστές διαστάσεις τους. Ωστόσο μια προσπάθεια αξιόλογη 
προσαρμογής της νομοκανονικής αυτής ιδιωτικής συλλογής προς τήν κοι
νωνική κατάσταση τής εποχής κατά τήν οποία συγκροτείται είναι τώρα 
περισσότερο ορατή. 

4. Ή κατάθεση τών πατριαρχικών πράξεων 

Παρόλα αυτά ή ουσιαστική άναντιστοιχία παραμένει συνεχώς στο προσκή
νιο χωρίς μάλιστα να απασχολεί ουσιαστικά κανένα άπο τα τμήμα
τα τής κοινωνίας τής περιόδου αυτής. Θα λέγαμε μάλιστα δτι ή λει
τουργία τής δικαιοσύνης δπως ασκείται άπο τήν Εκκλησία καλύπτεται 
άπο μια «ένοχη» σιωπή πού άφορα δλο το πλέγμα των σχέσεων των χρι
στιανών με τις προϊστάμενες εκκλησιαστικές αρχές. Ή 'Εκκλησία εκδικά
ζει υποθέσεις πού υπερβαίνουν τα δρια του εκκλησιαστικού δικαίου* οι 
χριστιανοί, πολλές φορές και ύπο τήν πίεση τής 'Εκκλησίας, προσφεύγουν 
σ' αυτήν αγνοώντας τις πολιτικές δικαστικές αρχές των κατακτητών εΐτε 
αυτοί είναι Τούρκοι εϊτε Βενετοί. 

Τοΰτο φαίνεται με εΰδηλο τρόπο άπο τήν εξέταση τών πατριαρχικών, 
κυρίως, αποφάσεων και τήν επισήμανση του είδους τών υποθέσεων πού 
κρίνονται άπο τα εκκλησιαστικά όργανα. Βεβαίως τώρα πλέον δεν πρέπει 
να έχουμε στο μυαλό μας τήν εικόνα τής Εκκλησίας τών πρώτων χριστια
νικών αιώνων παρά τις δονήσεις πού προξένησε ή κατάκτηση. Τώρα ή 
'Εκκλησία δεν προσπαθεί μέ έναγχο τρόπο να οργανωθεί, νά παγιώσει ένα 
σύστημα άρχων και συμπεριφοράς πού θα τής παράσχει τήν δυνατότητα 
νά επιβιώσει και νά επεκταθεί. Ή εποχή αυτή έχει παρέλθει προ πολλού 
και μέ επιτυχία' έτσι είναι εύκολο στον θεσμό αυτό νά αντιμετωπίσει 
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οποιαδήποτε μεμονωμένη ή οργανωμένη απειλή. Τοΰτο άλλωστε το απέ
δειξε πολλές φορές... 

Τα πράγματα τώρα εξελίσσονται διαφορετικά και προς ποικίλες κα
τευθύνσεις" γι ' αυτό είναι δύσκολο εγχείρημα να αποτυπωθεί αυτή ή πραγ
ματικότητα μέσω ενός συστηματικού πίνακα αδικημάτων τών όποιων ή 
εκδίκαση ενώπιον τών εκκλησιαστικών δικαστηρίων θα επέφερε τήν επι
βολή ή τήν απειλή επιβολής του αφορισμού. 'Ωστόσο παρουσιάζει ενδια
φέρον ή έστω και μέ ελλειπτικό κατ ' ανάγκην τρόπο απεικόνιση του φαι
νομένου. 

Κατ ' αρχήν μέ αφορισμό είναι δυνατόν να τιμωρηθεί κάθε είδους αδίκημα. 
Πας ό προσφεύγων στις υπηρεσίες της Εκκλησίας εΐταν δυνατόν υπό κά
ποιες προϋποθέσεις να επιτύχει τήν έκδοση του «άφοροχαρτίου». "Αρα ό 
σχετικός πίνακας μέ τα αντίστοιχα αδικήματα μπορεί να είναι ατελείω
τος... Μια προσπάθεια κωδικοποίησης δμως επιβάλλεται εκ τών πραγμά
των1. 

"Αν αρχίσουμε άπο το κέντρο της εκκλησιαστικής ιεραρχίας, δηλαδή 
το Οικουμενικό Πατριαρχείο, θα παρατηρήσουμε δτι κάθε άπόφαση-έντο-
λή προς τα κατώτερα εκκλησιαστικά όργανα ή και προς ιδιώτες τίς περισ
σότερες φορές περιέχει αφοριστική απειλή. Ή απειλή βεβαίως δέν είναι 
ποινή' ύπο ορισμένες δμως προϋποθέσεις μπορεί να εξελιχθεί σέ αφορισμό 
και πάντως ό αφορισμός είναι το δργανο μέσω του οποίου θα εκτελεσθούν 
τα εντεταλμένα. 

"Αρα ή πρώτη προσέγγιση μας εστιάζεται στον εντοπισμό του περιε
χομένου ακριβώς τών πατριαρχικών πράξεων2 πού προβλέπουν το έπι-
τίμιο δεδομένου δτι πολλές φορές τήν απειλή ακολούθησε ή επιβολή του 
έπιτιμίου* άλλα και δταν δέν εκφωνήθηκε, τελικά ο φόβος πού προκά
λεσε στην αρχική μορφή οδήγησε στην πρόληψη του αδικήματος. 

Έ ν πρώτοις, δπως προκύπτει άπο τήν μελέτη χιλιάδων πατριαρχικών 
πράξεων, έχουμε τήν απονομή της σταυροπηγιακής αξίας ή τήν επιβε
βαίωση αύτης* ή απειλή για τήν πρόληψη της ανυπακοής απευθύνεται και 

1. Βλ. Πίν. Ε'. 
2. Έκτος άπο τίς πατριαρχικές αποφάσεις υπάρχουν καΐ άλλα κείμενα πού 

κάποτε μας δίνουν ορισμένες πληροφορίες για τα αδικήματα πού τιμωρούνται μέ α
φορισμό- έτσι ό Ίωάσαφ «άρχιερεύς και μέγας πρωτοσύγκελλος» απαντώντας (1438) 
σέ ερωτήσεις τοϋ γράφοντος άπο τήν Κρήτη παπα Γεώργιου Δραζίνου θα περιλάβει 
και αμαρτήματα πού υπονοούν τήν ποινή τοϋ άφορισμοΰ («μή εΰχεσθαι υπέρ τοϋ τε-
θνηκότος»): ΑΡΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ, Φωτίειος 2, 246. 
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προς τους κληρικούς τής περιοχής άλλα καί προς τους λαϊκούς και είναι 
ό αφορισμός. Ό διορισμός εκκλησιαστικών προϊσταμένων λ.χ. έξάρχων 
κάθε είδους, διασφαλίζεται μέ αφορισμό. 'Ομοίως οι αποφάσεις πού ρυθ
μίζουν ζητήματα γάμων, προικοδοσιών, μνηστειών καθώς καί διάφορα 
θέματα σχετικά μέ την χριστιανική λατρεία. Οί αποφάσεις τής πατριαρχι
κής αυλής πού ρυθμίζουν τα θέματα καταβολής τών διαφόρων τακτικών 
καί εκτάκτων δοσιμάτων δπως λ.χ. τής πατριαρχικής ζητείας. "Ομως καί 
αυτό καθ' εαυτό το πατριαρχικό γράμμα μέ το όποιο ανακοινώνονται οί 
αποφάσεις του πατριαρχείου αν αποκρύβει καί δέν κοινοποιηθεί στους 
εμπλεκόμενους μπορεί πάλι να προκαλέσει την επιβολή του έπιτιμίου. 

Αύτη είναι μία ομάδα περιπτώσεω πού τιμωρούνται ή μπορούν να 
τιμωρηθούν μέ αφορισμό. "Εχουν ως κοινό βασικό χαρακτηριστικό δτι 
είναι εντολές τής κεντρικής εκκλησιαστικής αρχής. Ενίοτε καί αυτές οί 
αποφάσεις μπορούν να ανταποκρίνονται σέ ενα αίτημα, δπως λ.χ. είναι το 
αίτημα τών μοναχών πού επιζητούν για την μονή τους την σταυροπηγιακή 
ιδιότητα. Στην μεγάλη πλειονότητα τους δμως δέν προκαλούνται ένεκα 
τής προβολής αιτήματος άλλα εξυπηρετούν την εύρυθμη λειτουργία τής 
Εκκλησίας. 

'Ωστόσο δπως έχουμε ήδη αναφέρει, καθώς ή Εκκλησία ύπο την πίεση 
τής ιστορικής συγκυρίας καί του διευρυμένου ρόλου της στην απονομή του 
δικαίου, αναδεικνύεται σέ κύριο φορέα επίλυσης τών διαφορών πού ανα
φύονται μεταξύ τών υποδούλων χριστιανών, οί υποθέσεις πού καλείται να 
αντιμετωπίσει είναι ποικίλου περιεχομένου. Κατά συνέπεια καί οί αφορι
σμοί πού συχνά συνοδεύουν τις αποφάσεις αυτές καλύπτουν ενα ευρύτατο 
φάσμα υποθέσεων. Ό σχετικός Πίνακας (Ε') παρουσιάζει το βασικό πλαί
σιο. Ή αναφορά χιλιάδων επιμέρους περιπτώσεων δέν είναι δυνατή. Έ 
ξαλλου ή ανυπαρξία ενός νομοκανονικοΰ εγχειριδίου πού θα ανταποκρί
νονταν στην νέα πραγματικότητα δυσκολεύει την κατάσταση, ενώ, ίσως 
διευκολύνει την εκκλησιαστική παρέμβαση. 

ΜΑν επανέλθουμε στο ζήτημα αυτό θα είχαμε επιπροσθέτως να παρα
τηρήσουμε δτι παρομοίου είδους κωδικοποίηση δέν είταν δυνατόν να υ
πάρξει. Τούτο επειδή αυτομάτως θα έσήμαινε την χάραξη νέων δογματι
κών ορίων εντός τών οποίων θα είταν υποχρεωμένη να δράσει ή Εκκλη
σία. Καί αύτο δέν είταν εύκολο εγχείρημα. Δηλαδή μέ βάση τις υφιστάμε
νες δογματικές αρχές δέν είταν δυνατόν να απειληθεί μέ αφορισμό καί πολύ 
περισσότερο να αφορισθεί κάποιος χριστιανός, ό όποιος δέν κατέβαλε 
προς τον μητροπολίτη του καί κατ' έπέκτασιν προς τήν 'Εκκλησία ενα δό-
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σιμό, πού δεν εκτελούσε μέ άλλα λόγια τίς οικονομικές υποχρεώσεις του 
έναντι τών εκκλησιαστικών άρχων. 

Μέσα στην ϊδια κλίμακα δέν είναι δυνατόν να στηριχθεί κατηγορία 
και επιβολή έπιτιμίου εναντίον κάποιου ανωτέρου εκκλησιαστικού λει
τουργού (μητροπολίτη, επίσκοπου, ηγούμενου μονής) πού δέν φάνηκε 
συνεπής στις οικονομικές υποχρεώσεις του έναντι του Πατριαρχείου. Τού
το δμως αποτελεί πρακτική βεβαιωμένη άπο πλήθος περιπτώσεων. Μο
λονότι δέν είναι δυνατόν να στηριχθεί δογματικά συνέβη πάμπολλες φο
ρές. Οι κανόνες τών οικουμενικών και τοπικών Συνόδων, οι πατερικές 
εντολές —για να μήν αναφέρουμε τήν διδασκαλία του Χρίστου— ποτέ δέν 
αναφέρονται σέ παρόμοια θέματα. "Ισως αυτά μπορούν να καλυφθούν άπο 
γενικόλογες πατερικές εντολές* ωστόσο άμεσες εντολές δέν υπάρχουν και 
άπο μια άποψη δέν εϊταν δυνατόν να υπάρξουν. Κατά συνέπεια ή νέα πραγ
ματικότητα έπρεπε να καλυφθεί μέ άλλες δικαιικές πρακτικές' μια παρέμ
βαση σύννομη προς τους εκκλησιαστικούς κανόνες πρέπει να είναι το κά
λυμμα της πραγματικής αιτίας για τήν οποία επιβάλλεται ό αφορισμός. 
"Ετσι τα προοίμια1 τών πατριαρχικών πράξεων και το σκεπτικό πού ακο
λουθεί, γίνονται οι πλέον αποκαλυπτικοί μάρτυρες κάποιων στοιχειωδών 
κανόνων νομικής ερμηνείας απονομής του δικαίου. Βεβαίως και τα προ
οίμια ενίοτε σιωπούν και το πράγμα ώς ένα σημείο είναι ευνόητο. 

Γίνεται δηλαδή ευνόητο, άπο τήν μελέτη τών πατριαρχικών πράξεων, 
πού επισείουν τήν αφοριστική απειλή ή επιβάλλουν τον αφορισμό για αδι
κήματα δπως κλοπές, διασφαλίσεις δωρεών-προσφορών-διαθηκών ή δια
σφαλίσεις μαρτυρικών καταθέσεων για πράξεις πού προβλέπουν αφορισμό 
για τήν απόκρυψη κερδών, τήν μή αποπληρωμή χρέους, τήν αθέτηση τών 
δρων μιας εταιρικής σχέσης, τήν πλαστογραφία, τήν διευκόλυνση απόδρα
σης εγκληματία, τήν απόκρυψη του ή τήν απροθυμία συνεργασίας μέ τίς 
καταδιωκτικές αρχές για τον εντοπισμό του" τήν πώληση χριστιανών ώς 
δούλων, τήν άδελφοποιία, τήν ανυπακοή προς τίς δημογεροντικές αποφά
σεις, τήν καταπάτηση περιουσίας, τον σφετερισμό όρφανικής περιουσίας 
τήν χαρτοπαιξία, τήν παράβαση τής αργίας τής Κυριακής κ.τ.δ. 

"Ετσι ανοίγει διάπλατα ό δρόμος για τήν κάλυψη παντός αιτήματος 
προς έκδοση αφορισμού- για τήν ικανοποίηση του αιτήματος κάθε χρι-

1. Δέν υπάρχει στην ελληνική βιβλιογραφία μελέτη για τα προοίμια τών πα
τριαρχικών πράξεων της μετά τήν "Αλωση περιόδου" για τήν βυζαντινή περίοδο βλ. 
MAZAL, Prooimien, ενώ για τά προοίμια τών αυτοκρατορικών πράξεων βλ. HUNGER, 
Proimion. 
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στιανου πού θεωρεί δτι αδικείται. Ή αφοριστική απειλή θα εκτοξευθεί 
κατά συνέπεια για αδικήματα πού και αν ακόμη δεν συντελέστηκαν, δέν 
θα έπρεπε υπό κανονικές πολιτικές συνθήκες να είχαν απασχολήσει τις 
εκκλησιαστικές αρχές. Προσφεύγουν έτσι στις υπηρεσίες των εκκλησια
στικών δικαστικών οργάνων χρ-,στιανοί και μή χριστιανοί και αιτούνται 
αφορισμούς για συκοφαντίες, άπατες, αντεκδικήσεις, αναζητήσεις χαμέ
νων αντικειμένων, ρύπανση τών οικιών τους και για πολλές παραβάσεις 
—ιδίως κατά τον 19ο αι.— πού κυμαίνονται μεταξύ του ασήμαντου και 
του γελοίου. 

Άπο τήν κατάσταση αυτήν δέν θα ξεφύγει ούτε ή κεντρική πολιτική 
εξουσία. "Εχουμε ήδη επισημάνει τήν χρήση του αφορισμού άπο τήν πο
λιτική εξουσία όταν έχει να αντιμετωπίσει σοβαρές εσωτερικές δυσκολίες, 
δπως λ.χ. είταν ή εξουδετέρωση τών κλεφτών στην Πελοπόννησο (1770-
1774) ή ή έναρξη τής Ελληνικής επανάστασης άλλα καί άλλα προβλήμα
τα, τα όποια προϋπέθεταν συμμετοχή τών υποδούλων διαμέσου τής εκ
κλησιαστικής παρέμβασης. 

Εκείνο δμως πού υπερβαίνει κάπως τα δρια, μολονότι δέν είναι δύ
σκολη ή ερμηνευτική προσέγγιση του, είναι ή χρήση του αφορισμού άπο 
τις αρχές του νεοσύστατου ελληνικού κράτους για τήν αντιμετώπιση ορι
σμένων εσωτερικών ανωμαλιών. Βεβαίως ή προσφυγή στην εκκλησια
στική συνδρομή δέν μπορεί παρά να έχει επικουρικό χαρακτήρα. Ωστό
σο είναι διαπιστωμένο δτι ό αφορισμός επιστρατεύθηκε προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν προβλήματα δπως ή καταπάτηση εθνικής γής (1835), 
ή καταστροφή δέντρων (1845), ή κλοπή δπλων άπο στρατιωτικές απο
θήκες (1863) καί άλλα συναφή αδικήματα1, 

24. Διαθέτουμε μία πολύ σημαντική μαρτυρία για τήν χρήση τοϋ έπιτιμίου κα
τά τους επαναστατικούς χρόνους* συγκεκριμένα γνωρίζουμε τΙς δικαστικές αποφάσεις 
της πενταμελούς εκκλησιαστικής επιτροπής πού διορίστηκε άπο τον Καποδίστρια 
(23 'Ιαν. 1828) καί το πρώτο εξάμηνο του 1829 περιόδευσε στην Πελοπόννησο προ
κειμένου να επιληφθεί έπί τόπου διαφόρων προβλημάτων. Ή επιτροπή έκανε τήν 
έκθεση απολογισμού της δράσης της στις 10 'Ιουνίου 1829, άπο τήν οποία πληροφο
ρούμαστε δτι επέλυσε 249 περιπτώσεις* στις 21 άπο αυτές (ποσοστό 8,5%) έκανε 
χρήση του αφορισμού. Οι περιπτώσεις αυτές άφοροΰν κυρίως σέ κλοπές, καταπάτηση 
μοναστηριακής περιουσίας, παρανόμους γάμους, συκοφαντίες κ.δ. (ΓΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, 
Επιτροπή). Σημαντικά επίσης είναι τα στοιχεία πού αναφέρονται στο έργο τοϋ Π Ε -
ΤΡΑΚΑΚΟΤ, 'Εκκλησία, καί τα όποια έχουν σχέση μέ τήν περίοδο 1821-1824: σύμ
φωνα μέ αυτά ό αφορισμός κάνει έντονη τήν παρουσία του σέ ποινικές υποθέσεις 
ακόμα καί κατά τήν πρώτη επαναστατική περίοδο δταν ή γενικότερη κατάσταση θα 
επέτρεπε περισσότερο άμεσες καί αποτελεσματικές πρακτικές. 
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Παράλληλα δμως προς τις αποφάσεις αυτές για τήν επιβολή αφορι
σμού για αδικήματα πού βρίσκονται έξω άπο τα δρια της εκκλησιαστικής 
παράδοσης, οι αφορισμοί εξακολουθούν να έπιβάλονται για αδικήματα 
πού εύκολα ανάγονται στην σφαίρα της εκκλησιαστικής δικαιοδοσίας, 
δπως αύτη διαμορφώθηκε μέσα στην διαχρονία. 

Οι γάμοι με έτεροδόξους, ή ανυπακοή των κληρικών προς τις προϊστά
μενες εκκλησιαστικές αρχές, ή παράνομη και αντικανονική χειροτονία ιε
ρωμένων, ή παράβαση τών κανόνων τής νηστείας, ή αποφυγή της τακτικής 
εξομολόγησης, ή καταστροφή τών εκκλησιαστικών βιβλίων, ή διασπορά 
αιρετικών δοξασιών, οι σχέσεις προς τους έτεροδόξους, ή διατήρηση συ-
νεισάκτων γυναικών άπο μοναχούς, ό σφετερισμός περιουσιακών στοι
χείων τών μοναχών ή τών επισκόπων, ό σφετερισμός τής περιουσίας μο
ναχών μετά τον θάνατο τους άπο τους λαϊκούς συγγενείς τους, ή επικοι
νωνία μέ καθηρημένους κληρικούς ή αφορισμένους λαϊκούς· ακόμα και ή 
ανυπακοή προς τις εντολές τής κεντρικής εξουσίας, πού δπως έχουμε το
νίσει εμφανίζεται κιόλας στους κανόνες τών 'Αγίων 'Αποστόλων, εϊναι 
μερικά άπο τα αδικήματα πού ανέκαθεν απασχολούν τις εκκλησιαστικές 
υπηρεσίες1. 

Καθολική λοιπόν ή επικράτηση τής ποινικής δικαιοδοσίας τής Εκκλη
σίας και κατ' έπέκτασιν του αφορισμού άφοΰ αυτός αποτελεί τήν κύρια 
ποινή κατασταλτικού και αποτρεπτικού χαρακτήρα. 'Αφορισμός για κάθε 
αδίκημα. 'Αφορισμός για τήν διασφάλιση αποφάσεων. 'Αφορισμός για τήν 
ένορκη κατάθεση μαρτύρων, άλλα και επίκληση του αφορισμού άπο κάθε 
χριστιανό πού νοιώθει τήν ανάγκη να αποσοβήσει τήν ανατροπή τών δρων 
μιας διαθήκης, μιας συμφωνίας, μιας δωρεάς. 

"Εναντι του φαινομένου τής άλογης και γενικευμένης χρήσης υπήρξαν αν
τιδράσεις και άπο το εσωτερικό τής 'Εκκλησίας άλλα και άπο παράγοντες 
«έκτος τών τειχών». Οι αντιδράσεις αυτές επιβεβαιώνουν τήν εικόνα πού 
προσπαθήσαμε να δώσουμε μέσα άπο τις σελίδες τής μελέτης αυτής. Οι 
αντιδράσεις αυτές δέν είναι τίποτε άλλο παρά μια άμεση μαρτυρία δτι το 
έπιτίμιο έτεινε να καλύψει κάθε αδίκημα, κάθε διαπιστωμένη ή πιθανο
λογούμενη ενοχή. 

Οι αντιδράσεις εστίαζαν τήν κριτική τους εϊτε γύρω άπο τήν διαπί
στωση δτι ή γενικευμένη χρήση τής ποινής αναιρούσε τήν αξία και τήν 
δύναμη της και κατ' έπέκτασιν επέφερε τήν ανυπακοή στις έκκλησιαστι-

1. Βλ. έδώ Πίν. Ε'. 
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κές αποφάσεις' εϊτε βτι ό αφορισμός είταν αντίθετος προς το πνεύμα της 
θρησκείας, πού κατ' εξοχήν πρέσβευε την αγάπη και πραότητα" είιε δτι 
ή δημιουργία ενός συντεταγμένου κράτους με τα κατάλληλα δργανα και 
θεσμούς θα οδηγούσε στην εξαφάνιση τέτοιων συμπτωμάτων και μορφών 
"άλογου" δικαίου. 

Ωστόσο παραμένει ενδιαφέρον να εξετάσουμε την οπτική δσων ασχο
λήθηκαν με τήν μελέτη των εκκλησιαστικών έπιτιμίων, δταν θέλησαν να 
αντιμετωπίσουν τήν «παναφοριστική» παράδοση άλλα και να επισημάνουν 
τις διαφορές πού υπήρχαν στην χρήση του αφορισμού κατά τους πρώτους 
χριστιανικούς αιώνες καί τήν Τουρκοκρατία ως προς τα άφοριζόμενα αδι
κήματα. 

«Άδικίαι φανεραί ή κρύφιαι καί άπάται και κλοπαί και παραβάσεις 
υποσχέσεων, καί τα τούτοις παρόμοια, συνέβαινον προδήλως εν τω κοινω-
νικώ βίω καί εις τάς ημέρας τών μακαρίων αποστόλων ύπο τών ασθενέ
στερων καί ύλικωτέρων το φρόνημα πιστών, άλλ' ού κατεχρώντο τη εξου
σία οι μακάριοι εκείνοι του Κυρίου μαθηται καί μιμηταί κατά πάντα, ούδε 
προλαμβάνοντες τήν τελευταίαν κρίσιν καί άπόφασιν του δικαίου καί παν-
τογνώστου Κριτου καί δι' αιωνίου αφορισμού καί φρικτών άρών άποκό-
πτοντες καί χωρίζοντες άπο του Θεού παρέπεμπον εις το πυρ το εξώτερον 
άλλα παν τουναντίον έποίουν καί επραττον διδάσκοντες καί συμβουλεύον
τες καί το κακόν προλαμβάνοντες καί μετάνοιαν προτρέποντες»1. 

«Οι έπ' εσχάτων τών χρόνων εν τω κλίματι του πατριαρχικού θρόνου 
Κωνσταντινουπόλεως συνήθεις γενόμενοι καινοφανείς αφορισμοί, οι ύπο 
τών αρχιερέων εν ταΐς ίδίαις έκκλ. παρρικίαις ή συνοδικώς εκδιδόμενοι 
κατά χριστιανών ανθρώπων όνομαστί ή άνωνύμως προς έκβίασιν ομολο
γίας επί έργων συνειδήσεως ής κριτής ό κρυφιογνώστης Θεός, καί οι εν 
συνοδικοΐς καί συγιλλιώδεσι τόμοις καί πράξεσι καί γράμμασι προς κα-
ταναγκαστικήν έπιβολήν υπακοής τε καί υποταγής εις τάς περιεχομένας 
εν αύτοΐς τοιαύτας ή τοιαύτας αποφάσεις τε καί διατάξεις έκφωνούμενοι, 
δι' ών άστόργως καί άνελεημόνως άνθρωποι πιστοί κηρύττονται άφωρι-
σμένοι άπο της αγίας καί ομοουσίου Τριάδος καί κατηραμένοι καί άλυτοι 
μετά θάνατον καί τυμπανιαΐοι παραδιδόμενοι άμα καί τη οργή του θεοΰ 
καί ταΐς άραΐς τών αγίων καί θεοφόρων πατέρων, είσίν αφορισμοί άλογοι 
και παρανόμως γινόμενοι»*'. 

1. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, 'Υπόμνημα, 48. 
2. ΔΤΟΒΟΤΝΙΩΤΗΣ, 'Αφορισμός, 56-57. 'Αντιδράσεις εναντίον του έπιτιμίου 

θα βρει ό αναγνώστης καί σέ άλλα σημεία της μελέτης μας, δπως λ.χ. στο δεύτερο 
κεφάλαιο. 
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Αυτές εΐναι δύο άπο τις πλέον εύγλωττες αντιρρήσεις και αρνητικές απο
φάνσεις έναντι του θέματος της εκτεταμένης χρήσης του έπιτιμίου για 
κάθε αμάρτημα ή αδίκημα. Βεβαίως υπάρχουν καΐ άλλοι μελετητές πού 
έχουν υπογράψει παρόμοια κείμενα' δμως το θέμα αυτό πιστεύουμε δτι 
θίγεται μέ επιγραμματικό τρόπο άπο τους δύο συγγράφεις οί όποιοι μά
λιστα κινούνται στον χώρο της θεολογικής επιστήμης. 

Ό πρώτος επισημαίνει δτι βεβαίως υπήρχαν και κατά τους πρώτους 
χριστιανικούς αιώνες αδικήματα, δπως τα σημερινά" δμως οί Απόστολοι 
δεν τιμωρούσαν αυτά μέ αφορισμό και αποκοπή άπο την ομήγυρη τών 
χριστιανών άλλα μέ νουθεσίες και χριστιανική αγάπη. Ό δεύτερος μεταξύ 
τών άλλων θέτει το θέμα της χρήσης του αφορισμού κατά τους χρόνους 
της Τουρκοκρατίας για κάθε αδίκημα και μάλιστα επισημαίνει και την 
χρήση τών άποτροπιαστικών απειλών και άρών μέ τις όποιες συνοδεύεται 
συνήθως ή αφοριστική απειλή. 

Οί κρίσεις αυτές σκοπό έχουν να αιτιολογήσουν ή μάλλον να καυτη
ριάσουν τήν γενικευμένη χρήση του αφορισμού για κάθε είδους αδίκημα 
σημαντικό ή ασήμαντο. Ενισχύουν μέ άλλα λόγια την άποψη δι ι κατά 
τους χρόνους της Τουρκοκρατίας και μάλιστα τους τελευταίους αιώνες, ή 
ποινή μπορούσε να καλύψει και κάλυπτε κάθε αδίκημα' δτι οί εκκλησια
στικές αρχές εϊταν έτοιμες να ενδώσουν σέ κάθε αίτημα επιβολής του έπι
τιμίου. "Αρα ή ποινή κάλυπτε κατ' ούσίαν κάθε αδίκημα είτε αύτο είχε 
σχέση μέ παράβαση εκκλησιαστικού κανόνα είτε είχε σχέση μέ αδικήματα 
του ποινικού δικαίου. 

Βεβαίως, δπως συχνά έχουμε τονίσει, δέν πρέπει κανείς να παραβλέπει 
τήν πολιτική και ιστορική πραγματικότητα προκειμένου να διαμορφώσει 
ολοκληρωμένη γνώμη για το θέμα αυτό. "Οντως ή Εκκλησία καλείται να 
αντιμετωπίσει νέες συνθήκες* δντως κατ' ούσίαν τείνει να υποκαταστήσει 
τις δικαστικές αρχές μέ δ,τι αύτο συνεπάγεται, εξ οδ και ή εκδίκαση κάθε 
αδικήματος. Ωστόσο βρίσκεται σέ μια ιδιότυπη θέση επειδή δέν είναι 
ακριβώς πολιτική εξουσία και άρα δέν έχει συντεταγμένους κώδικες νό
μων, αδικημάτων και ποινών άλλα παράλληλα δέν είναι δυνατόν μέ τα 
αρμόδια όργανα, να προβεί σέ εφαρμογή τών αποφάσεων πού επιβάλλει 
χωρίς τον αφορισμό, επειδή για τις καθαρώς εκκλησιαστικές παραβάσεις 

1. Βεβαίως έδώ οί διάφορες αξιόποινες πράξεις κατατάσσονται χονδρικά, 
επειδή ή αναλυτική περιγραφή όλων τών πράξεων πού κατά τήν διάρκεια της Τουρ
κοκρατίας και τον 19ο αί. τιμωρήθηκαν ή απειλήθηκαν μέ αφορισμό είναι έκ τών 
πραγμάτων αδύνατη. 
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ή αργία και ή καθαίρεση και τότε άλλα και σήμερα εϊναι έπιτίμια πού 
αμέσως εκτελούνται. 

"Ετσι υπάρχει σαφής ή αντίφαση ανάμεσα στην ποινή καί τήν εκτέ
λεση της* βεβαίως ή Εκκλησία αφορίζει με μεγάλη ευκολία τους άδικοΰν-
τες" βεβαίως απειλεί μέ αφορισμό κάθε αμετανόητο παραβάτη του δι
καίου* βεβαίως επιδιώκει δ,τι και ενα σύγχρονο κράτος, δηλαδή τον απο
κλεισμό της αυθαιρεσίας καί τήν απόδοση του δικαίου δταν αυτό παραβιά
ζεται. "Ομως ή εφαρμογή του αφορισμού, δηλαδή ό εκφοβισμός του απει
λουμένου μέ αφορισμό ώστε να επανορθώσει, ώστε να πάψει να αδικεί δεν 
είναι δυνατόν να επιβληθεί μέ «κρατική» παρέμβαση. Υψώνεται σαφώς ή 
απειλή πού σκοπεύει στην απομόνωση του άδικοΰντος καί έν συνεχεία εν
δέχεται να δημιουργήσει φόβο καί για τήν απώλεια της ψυχής, ωστόσο 
δλα εξαρτώνται άπο τήν ανταπόκριση του συνόλου τών χριστιανών. Δη
λαδή κατά πόσον ή χριστιανική ομάδα θα απομονώσει τον άδικοϋντα, κα
τά πόσο ό άδικων θα αισθανθεί απειλούμενος ώστε να επανορθώσει τήν 
αδικία. 

Κατά συνέπεια ή Εκκλησία βρίσκεται σε αδυναμία να εφαρμόσει όσα 
πρεσβεύει το ποινικό δίκαιο. Δεν διαθέτει οΰτε τα δργανα οΰτε το νομικό 
οπλοστάσιο πού προϋποτίθεται προκειμένου να ανταποκριθεί σε ένα τέ
τοιο παιχνίδι. "Αρα δεν είναι δυνατόν να εφαρμόσει τήν αρχή της ανταπό
δοσης δηλαδή να τιμωρήσει ανάλογα μέ το αδίκημα καί ή ποινή να είναι 
αμέσως εκτελεστή. Εκφωνεί λοιπόν αφορισμούς για κάθε αδίκημα αδια
κρίτως, ικανοποιώντας έτσι κάθε ανάλογο αίτημα. "Ομως είναι έτοιμη να 
ανακαλέσει τήν ποινή δταν το αδίκημα παύσει να υφίσταται, δταν επανορ
θώσει ό άδικων. Εκκλησιαστική προνοητικότητα; σίγουρα* δμως καί 
προσαρμογή στις ιδιότυπες συνθήκες πού αυτή αντιμετωπίζει* καί συγ
χρόνως ανταπόκριση στην πρόκληση πού δέχεται άπο τον πολιτικό καί 
κοινωνικό περίγυρο. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α' 

Κανόνες των Ά γ ι ω ν Αποστόλων 1 

1. Κ. πού διώχνει την γυναίκα του για λόγους εύλαβείας (Ε'). 
2. Κ. πού δέν κοινωνεί «άνευ ευλόγου αίτίας» (Η') . 
3. Λ. πού δέν κοινωνεί ή δέν παραμένει ώς το τέλος της θείας λειτουργίας (Θ'). 
4. Κ.-Λ. πού συμπροσεύχεται μέ αφορισμένο («άκοινώνητον») (Γ). 
5. Κ.-Λ. πού έχει αποκλεισθεί («άδεκτος»)ά πο τήν εκκλησία μιας περιοχής γίνε

ται δεκτός άπο Ε . άλλης: αφορίζεται και ό «δεξάμενος καΐ ό δεχθείς»· αν δέ ό 
«δεχθείς» είναι και αφορισμένος ή ποινή του επιτείνεται (IB', ΙΓ"). 

6. Ε. πού δέχεται Κ. αργούς, άλλης εκκλησιαστικής περιφέρειας (IÇ')· 
7. Λ. πού αύτοακρωτηριάζεται (ΚΔ'). 
8. Κ. πού καθηρημένος συνεχίζει να ίερουργεΐ (ΚΗ') . 
9. Λ. πού συνεργεί σέ σιμωνίες (Κθ ' ) . 

10. Ε. πού χειροτονείται μέσω τής πολιτικής εξουσίας (Λ'). 
11 . Λ. πού συμπράττουν στην ϊδρυση εκκλησίας χωρίς τήν άδεια Ε. (ΛΑ'). 
12. Κ. πού δέν αναλαμβάνει τήν διοίκηση της υπηρεσίας πού τοϋ αναθέτει ό Ε. · Λ. 

πού δέν δέχονται τους εκκλησιαστικούς προϊσταμένους τους (Λζ'). 
13. Α., ύποδιάκονοι, ψάλτες και αναγνώστες πού παίζουν ζάρια ή μεθούν (ΜΓ"). 
14. Κ. πού συνεύχεται μέ αιρετικούς (ΜΕ'). 
15. Λ. πού διώχνει τήν γυναίκα του για να πάρει άλλη (ΜΗ'). 
16. Κ.-Λ. πού απέχει άπο τήν κατανάλωση κρέατος ή κρασιού βχι γιά άσκηση άλλα 

επειδή τα σιχαίνεται (Ν'). 
17. Κ. πού συχνάζει σέ καπηλειά* έκτος και άν ταξιδεύει (ΝΔ'). 
18. Κ. πού υβρίζει πρεσβύτερο ή διάκονο (Νζ'). 
19. Κ.-Λ. πού χλευάζουν αναπήρους (ΝΖ'), 
20. Κ. πού δέν βοηθούς ενδεείς (Νθ ' ) . 
21 . Λ. πού τρώγει «πνικτόν, θηριάλωτον ή θνησιμαϊον» κρέας (ΞΓ"). 
22. Λ. πού νηστεύει Σάββατο ή Κυριακή (ΞΔ'). 
23. Κ.-Λ. πού μπαίνει σέ Συναγωγή ή σέ ιερό αιρετικών για να προσευχηθεί (ΞΕ') . 
24. Λ. «έν μάχη [φιλονικία] τινά κρούσας, και άπο τοϋ ενός κρούσματος άποκτείνας» 

(SC). 
25. Βιαστής «άμνηστεύτου» παρθένας (ΞΖ'). 
26. Λ. πού δέν νηστεύει Τετάρτη και Παρασκευή ή τήν Μ. Τεσσαρακοστή (ΞΘ'). 
27. Λ. πού συνεορτάζει ή νηστεύει μέ 'Ιουδαίους ή ειδωλολάτρες (Ο', ΟΑ'). 
28. Κ.-Λ. πού αφαιρεί άπο τήν εκκλησία κερί ή λάδι (OB'). 
29. "Οποιος χρησιμοποιεί ιερά σκεύη γιά άλλες εργασίες (ΟΓ"). 
30. Ε. πού χειροτονεί ώς διαδόχους του συγγενείς του (OC). 
31 . Λ. πού υβρίζει άρχοντα ή βασιλέα «παρά το δίκαιον» (ΠΔ') . 

1. Κ. = κληρικός - κληρικοί 
Λ. = λαϊκός — λαϊκοί 
Ε. = επίσκοπος 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β' 

Κανόνες της Πενθέκτης Συνόδου 

1. Λ. πού έχει σχέσεις μέ γυναίκα αφιερωμένη στην λατρεία τοϋ Θεοϋ (Δ'). 
2. Λ. πού έχει γυναίκα συνείσακτο· ευνούχοι το ίδιο (Ε'). 
3. Κ.-Λ. πού τρώγει Ιουδαϊκά άζυμα ή έχει άλλες σχέσεις μέ εβραίους (ΙΑ'). 
4. Κ. πού διώχνει την γυναίκα του για λόγους εύλαβείας (ΙΓ'). 
5. Κ. πού δέν επιστρέφει στην θέση του μετά την παρέλευση τοϋ κινδύνου πού προ

ήλθε άπο βαρβαρικές επιδρομές (IH'). 
6. Κ. πού φέρει ανάρμοστα ενδύματα (ΚΖ'). 
7. Όποιος διαβάζει άπο τον άμβωνα χωρίς νά έχει άδεια άπο τον Ε. (ΛΓ"). 
8. Μχοί-μχές πού διανυκτερεύουν σέ μονές του αντιθέτου φύλου (ΜΖ'). 
9. Λ. πού παίζει ζάρια (Ν'). 

10. Λ. πού παρακολουθεί μίμους σέ θέατρα νά μιμούνται άσεμνους χορούς ή σκηνές 
κυνηγίου κ.τ.δ. (ΝΑ'). 

11. Λ. πού νηστεύουν Σάββατο ή Κυριακή (NE'). 
12. Λ. πού νηστεύει δπως ol 'Αρμένιοι (Νζ'). 
13. Λ. πού κοινωνεί μόνος του ένώ παρευρίσκεται Κ. (ΝΗ'). 
14. Λ. πού συνεργεί ώστε νά γίνονται βαφτίσεις σέ σπίτια (ΝΘ'). 
15. Λ. πού γιορτάζει τις «καλένδες... καΐ τά βατά... και τά βρουμάλια»* γυναίκες 

πού χορεύουν, ντύνονται μέ ανδρικό τρόπο ή φοροΰν προσωπίδες ή μεταμφιέ
ζονται κ.τ.δ. (ΞΒ'). 

16. Λ. πού διδάσκει στην εκκλησία (ΞΔ'). 
17. Λ. πού ανάβει φωτιές «έν ταΐς νουμηνίαις» (ΞΕ'). 
18. Λ. πού τρώγει αίμα ζώου μέ οποιονδήποτε τρόπο μαγειρεμένο (ΞΖ'). 
19. "Οποιος καταστρέφει ιερά βιβλία ή τά χρησιμοποιεί για άλλες δουλειές (ΞΗ'). 
20. "Οποιοι διδάσκονται τους «πολιτικούς νόμους» και καταγίνονται σέ «ελληνικά 

έθη»: θέατρα, «κυλίστραι», περίεργα φορέματα (ΟΑ'). 
21. Όσοι-δσες παντρεύονται μέ αιρετικούς (OB'). 
22. "Οσοι κάνουν το σημείο τοϋ σταυροΰ στο έδαφος (ΟΓ'). 
23. Λ. πού κάνει μέσα στους ναούς αγάπες ή τρώγει ή στρώνει στρώματα (ΟΔ'). 
24. "Οσοι εμπορεύονται μέσα στους ναούς (OÇ'). 
25. Λ. πού πλύνεται σέ λουτρά μαζί μέ γυναίκες (ΟΖ'). 
26. Λ. πού τιμοΰν τά επιλοχία της Θεοτόκου (ΟΘ'). 
27. Λ. πού για τρεις συνεχείς εβδομάδες δέν εκκλησιάζεται (Π'). 
28. Λ. πού λέγει τον Τρισάγιο ΰμνο μέ τήν προσθήκη «ό σταυρωθείς δι' ήμας» (ΠΑ'). 
29. Λ. πού γίνεται «πορνοβοσκος» (Πζ'). 
30. Λ. πού βάζει ζώα μέσα σέ ναούς (ΠΗ'). 
31. "Οσοι ορκίζονται μέ «δρκους ελληνικούς» ("VA'). 
32. "Οσοι φροντίζουν υπερβολικά τήν κόμη τους (hÇ)· 
33. Λ. πού κατοικούν στα γύρω σέ ναούς κτίσματα (-VZ'). 
34. Κ. πού δέχεται κρέατα στον ναό κατά τά αρμενικά έθη (^θ'). 
35. "Οσοι ζωγραφίζουν γυμνές παραστάσεις (Ρ'). 
36. Κ.-Λ. πού γίνονται συνεργοί στην τοποθέτηση τιμίων δώρων μέσα σέ χρυσά 

αγγεία (Ρ'). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Γ' 

Νομοκάνονας Μαλαξου (Παραφράσεις) 

1. Λ. πού κατηγορεί άναποδείκτως ώς ανίκανο υποψήφιο προς χειροτονία (ΚΓ"). 
2. Λ. πού κατηγορούν άναποδείκτως Ε. (ΛΘ'). 
3. Λ. πού συνεργεί σέ παράνομες χειροτονίες· Κ. πού χειροτονούνται μέ τον τρόπο 

αυτό καθαιρούνται καΐ αφορίζονται (ΚΕ'). 
4. Οί συνευχόμενοι μέ αφορισμένο (Ο'). 
5. Κ.-Λ. πού υβρίζουν πρεσβύτερο ή διάκονο (OH'). 
6. Κ. πού δέν κοινωνεί χωρίς σοβαρό λόγο (ΡΖ') . 
7. Μχοί-μχές πού ασχολούνται μέ κοσμικές υποθέσεις (ΣΞΒ'). 
8. Ε . πού δέχεται αφορισμένο άπο Ε. άλλης επαρχίας (ΡΠζ ' ) . 
9. Μχοί-μχές πού δανείζουν εντόκως αναθεματίζονται και αφορίζονται· Λ. για τήν 

ϊδια αιτία αναθεματίζονται (ΡΠΘ') . 
10. Κ. πού διώχνει τήν γυναίκα του για λόγους, τάχα, ευλάβειας (ΣΙΕ') . 
11. Κ. πού συχνάζει σέ καπηλειά, έκτος κι αν ταξιδεύει (P^Ç). 
12. Κ.-Λ. πού άφαιροϋν άπο ναό κερί, λάδι ή ιερά σκεύη (ΣΙΘ'). 
13. Λ. και αναγνώστες, ψάλτες, ύποδιάκονοι πού παίζουν ζάρια (ΣΚΓ"). 
14. Λ. πού σκοτώνει ακούσια σέ φιλονικία (ΣΚΘ'). 
15. Λ. πού εμποδίζει τα παιδιά του να καροϋν μοναχοί, μέ τήν απειλή της άποκλή-

ρωσής τους (ΣΞζ ' ) . 
16. Λ. πού κάνει συμπόσια σέ ναούς (ΤΞΗ') . 
17. Λ. πού δέν παρακολουθεί ώς το τέλος τήν λειτουργία (ΤΜΒ'). 
18. Λ. πού τελεί γάμο εβδόμου έξ αίματος βαθμού συγγενείας (TO'). 
19. Λ. πού τελεί τέταρτο γάμο (Τ^Ε'). 
20. Λ. πού χωρίζει αναίτια τήν γυναίκα του για να πάρει άλλη (ΦΚΔ', ΦΚΗ') . 
21 . Κ.-Λ. πού δέν τηρούν τήν νηστεία της Τετάρτης και Παρασκευής καθώς και 

εκείνη της Μ. Τεσσαρακοστής (ΨΚζ'). 
22. Ε. ή Κ. πού δέν νουθετεί το ποίμνιο του (ΛΔ'). 
23. Κ. πού δέν επιστρέφει στην θέση του άφοϋ έχει παρέλθει ό κίνδυνος βαρβα

ρικών επιδρομών (ΛΕ'). 
24. Μχοί πού συναγελάζονται συνεχώς μέ γυναίκες (ΛΗ'). 
25. Κ.-Ε. πού δέν βοηθούν ενδεείς (ΡΝΘ'). 
26. Λ. πού χορεύει άσεμνους χορούς σέ γάμους (PK'). 
27. Λ. πού συντρώγει ή συνεορτάζει μέ αιρετικούς (ΣΚΗ') . 
28. Μχοί-μχές πού κοιμούνται σέ μονές αντιθέτου φύλου (ΣΜΕ'). 
29. Ηγούμενος πού δέν αναζητά μχούς έκτος της μονής του (ΣΜΗ') . 
30. Μχος πού εγκαταλείπει τήν μονή του χωρίς άδεια τοΰ ηγουμένου του (Σ^Δ'). 
31 . Μχος ή υποτακτικός πού σχηματίζει δική του περιουσία (ΣΝΗ' , ΣΞΓ ' ) . 
32. Μχος πού μεθά, χορεύει ή τραγουδά (ΣΝΘ'). 
33. Λ. πού δέν συμφιλιώνεται μέ τον εχθρό του καίτοι αυτός επιζητεί τήν ειρήνη 

(ΤΜΑ'). 
34. Λ. πού κάνουν κλήδονες ή ντύνονται μέ γυναικεία ροϋχα και αντιστρόφως και 

γενικώς τηρούν ειδωλολατρικά ήθη (ΧΛΔ', ΧΠΔ' ) . 
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35. Λ. πού καλεί γιατρό εβραίο (ΧΛζ'). 
36. Λ. πού φροντίζουν υπερβολικά τήν κόμη τους ή ξυρίζουν τά γένειά τους (ΧΙΓ). 
37. Κ.-Λ. πού τρώγουν κρέας ψόφιο ή θηριάλωτο ή πνικτο (ΨΔ') . 
38. "Οσοι λέγουν δτι υπάρχουν στρίγγλες, βρυκόλακες κ.τ.δ. {Ψ'). 
39. Κ. πού αφορίζουν Λ. χωρίς σοβαρή αιτία (ΞΗ') . 
40. ΜχοΙ πού εγκαταλείπουν τήν μονή τους καΐ περιφέρονται άνα τον κόσμο* Λ. πού 

δέχονται ευλογία άπο αυτούς (ΣΜΓ"). 
41 . "Ανδρας πού συνευρίσκεται μέ παντρεμένη γυναίκα (ΧΚΖ'). 

ΠΙΝΑΚΑΣ Δ' 

Βακτηρία 'Αρχιερέων 

1. "Οποιος συμπροσεύχεται μέ αιρετικό ή δεχθεί ευλογία άπο αιρετικό ιερέα. 
2. "Οποιος συμμετέχει σέ μνημόσυνα, συμπόσια αιρετικών ή απίστων. 
3. "Οποιος αρπάζει «λαϊκά πράγματα» («ληστής ή πλεονέκτης»). 
4. Λ. πού συμπράττει στην αρπαγή γυναίκας για να τήν νυμφευθεί. 
5. Λ. πού χωρίς λόγο δέν λειτουργείται γιά τρεις συνεχείς εβδομάδες. 
6. Κ. πού δέν πηγαίνει στην επαρχία του* Λ. πού δέν δέχονται εκκλησιαστικούς 

προϊσταμένους στην επαρχία τους. 
7. "Οσοι μετατρέπουν μονές σέ σπίτια για νά τα κατοικήσουν. 
8. Λ. πού τηρεί τις νηστείες τών αιρετικών. 
9. Αναγνώστης ή κανονάρχος πού δέν έλαβε ευλογία. 

10. Λ. πού φεύγει άπο τον ναό άκοινώνητος. 
11 . Λ. πού πηγαίνει λάδι σέ ναούς εθνικών ή χρήματα σέ συναγωγές. 
12. "Οσοι συνεργούν στην τέλεση παράνομων γάμων. 
13. Λ. πού χρησιμοποιεί και διαβάζει ψευδεπίγραφα βιβλία. 
14. "Οσοι φθείρουν Ιερά βιβλία ή τά χρησιμοποιούν γιά άλλες δουλειές. 
15. "Οποιος επιτρέψει σέ γυναίκα νά μπει στο άγιο βήμα. 
16. Μχοί-μχές πού παντρεύονται μετά τήν κουρά τους. 
17. Χήρα πού παντρεύεται μετά τά 60 χρόνια της. 
18. Λ. πού παντρεύουν τά παιδιά τους μέ άπιστους ή αιρετικούς. 
19. Κ. πού δέν νουθετούν το ποίμνιο τους τουλάχιστον Σάββατο ή Κυριακή. 
20. Κ.-Λ. πού διδάσκουν το λαό χωρίς νά έχουν άδεια. 
21 . Λ. πού μετατρέπουν ναούς σέ σπίτια. 
22. Λ. πού δέν παρακολουθεί ώς το τέλος τις ιεροτελεστίες και φεύγει χωρίς τήν 

άδεια τοϋ ιερέα. 
23. "Οποιος συμπροσεύχεται μέ αφορισμένο. 
24. Λ. πού ευνουχίζει άλλον. 
25. Λ. πού τηροΰν ελληνικές συνήθειες (ρουσάλια, αρχές μηνών, μεταμφιέσεις κ.τ.δ.). 
26. Λ. πού τρώγει άσφαχτα ζώα. 
27. Γυναίκες και άνδρες πού Ισχυρίζονται δτι μαντεύουν το μέλλον. 
28. Λ. πού συνεργεί ώστε νά γίνεται λειτουργία σέ σπίτι. 
29. Λ. πού βάζει ψημένα κρέατα σέ ναούς. 
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30. Κ.-Μχοί πού πηγαίνουν σέ ιπποδρόμια, παλαίστρες κ.τ.δ.· ομοίως Λ. πού φο
ρούν γυναικεία ροΰχα. 

31 . Λ.-Κ. πού αφαιρούν άπο ναούς κερί, λάδι ή ιερά σκεύη. 
32. Λ. πού νηστεύει σύμφωνα μέ τα εβραϊκά ήθη. 
33. Λ. πού δέν πείθεται σέ αποφάσεις αιρετών κριτών. 
34. Μχοί-μχές πού καταφεύγουν σέ κοσμικά δικαστήρια. 
35. Κ. πού καταφεύγει σέ εκκλησιαστικό προϊστάμενο δταν θεωρεί δτι αδικείται. 
36. Ε. καθηρημένος πού προσφεύγει στον «βασιλέα» για να τον βοηθήσει. 
37. Λ. πού συνεύχεται μέ καθηρημένο ιερέα. 
38. Κ. πού δέν βοηθούν τους ενδεείς. 
39. Κ. πού ασχολούνται μέ κοσμικές υποθέσεις («λαλάδες»-ύπηρέτες αρχόντων). 
40. Λ. πού προσφέρουν στους ναούς άλλα δώρα έκτος οϊνου και άρτου. 
41 . Κ. πού πηγαίνει σέ «κρασοπουλεΐα». 
42. Λ. πού μεθοϋν συχνά. 
43. Κ. πού δέν κοινωνεί χωρίς να υπάρχει σοβαρή αιτία. 
44. Λ. πού γιορτάζουν τα «λοχεία» της Θεοτόκου. 
45. Λ.-μχοΙ πού λούζονται μέ γυναίκες. 
46. 'Αναγνώστης πού άρχεται σέ επαφή μέ τήν μνηστή του. 
47. Μχοί πού δέν επιστρέφουν στην μονή τους μετά τήν λήξη τών εργασιών τους 

έκτος αύτης. 
48. Ηγούμενος πού δέν φροντίζει για τήν επάνοδο τών έκτος μονής μοναχών του. 
49. Λ. πού εμποδίζουν τά παιδιά τους να καροϋν μοναχοί. 
50. Μχοί -μχές πού μπαίνουν σέ μονές αντιθέτου φύλου. 
51. Λ. πού κατακρατούν υπάρχοντα μονών. 
52. Λ. πού δέν εφαρμόζει τον κανόνα πού πρεσβεύει δτι δούλος ανελεύθερος δέν γί

νεται μοναχός. 
53. Λ. πού δέν κοινωνούν τρεις συνεχείς εβδομάδες ή φεύγουν ενωρίτερα άπο τήν 

λειτουργία. 
54. Λ. πού κοινωνεί μόνος του. 
55. Ε. πού αφήνει τον θρόνο του για νά πάρει άλλον. 
56. Λ. μάγοι, μάντεις κ.τ.ο. 
57. Λ. πού δέν νηστεύουν τήν Μ. Σαρακοστή. 
58. "Οσοι νηστεύουν Σάββατο ή Κυριακή. 
59. "Οσοι ορκίζονται κατά τον ελληνικό τρόπο. 
60. Λ. πού κατακρατούν υπάρχοντα αποθανόντος Ε. 
61. Ε. πού δέν επιστρέφουν στις έδρες τους άφοϋ έχει πάψει νά υφίσταται ό κίνδυνος 

βαρβαρικών επιδρομών. 
62. Λ. πού παίζουν χαρτιά. 
63. Κ. πορνοβοσκοί καθαιρούνται και αφορίζονται. 
64. "Αρχοντες πού εμποδίζουν τήν πραγματοποίηση Συνόδου. 
65. Κ. πού διώχνουν τις γυναίκες τους για λόγους τάχα εύλαβείας. 
66. Κ.-Λ. πού έχουν άσχετες γυναίκες στα σπίτια τους. 
67. Λ. πού συμπόσια και γλέντια σέ ναούς ή εμπορεύονται μέσα σέ ναούς ή μπάζουν 

σ' αυτούς ζώα. 
68. Λ. πού χορεύουν μέ άσεμνο τρόπο σέ γάμους. 
69. "Οσοι περιποιούνται υπερβολικά τήν κόμη τους. 
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70. "Οσοι σχηματίζουν το σημείο του σταυρού στο έδαφος. 
71. Λ. πού υβρίζει βασιλέα. 
72. Κ.-Λ. πού υβρίζει πρεσβύτερο ή διάκονο. 
73. Λ. πού υπηρετούν σέ εκκλησιαστικά Ιδρύματα καί δέν υπακούουν στους Ε. 
74. Κ. πού δέν φορούν κανονικά τα ενδύματα τους. 
75. Γυναίκα πού φορεί ανδρικά ροΰχα. 
76. "Οσοι φθείρουν παρθένες. 
77. Λ. πού φονεύει ακούσια σέ μάχη ή φιλονικία. 
78. Ε. πού δέχεται Κ. αργό άπο άλλον Ε.· καί 6 προσφεύγων Κ. αργός. 
79. Γυναίκες καί άνδρες πού αλείφουν τα πρόσωπα τους. 
80. Ε. πού χειροτονεί Κ. πού άλλος Ε. απέρριψε* καί ό Κ. 
81. Λ. πού συνεύχονται μέ Κ. καθαιρεθέντα για σιμωνία. 
82. Λ. πού διώχνει τήν γυναίκα του για νά πάρει άλλη. 

ΠΙΝΑΚΑΣ Ε' 

Πατριαρχικές Πράξεις 

1. Κλοπή (αποξένωση υλικών πραγμάτων ή περιουσίας εκκλησιαστικών Ιδρυμάτων, 
μονών, ναών κ.τ.δ.). 

2. Διασφάλιση δρων διαθήκης, δωρεάς, προσφοράς. Παράβαση δρων διαθήκης. 
3. Σφετερισμός ξένης περιουσίας - σφετερισμός δικαιωμάτων ορφανών, χηρών. 
4. Κατακράτηση προίκας μετά το διαζύγιο ή προ γάμου δωρεάς. 
5. Κατασφάλιση πατριαρχικών εντολών για ποικίλες υποθέσεις (απονομή ή επι

βεβαίωση σταυροπηγιακής αξίας μονών ή εκκλησιών - διορισμός εκκλησιαστι
κών προϊσταμένων, αποφάσεις γιά οικονομικά θέματα. 

6. Παράβαση δρων προικοδοσίας - πολυτελής αμφίεση. 
7. Αθέτηση δρων εταιρείας - απόκρυψη κερδών - πλαστογραφία - άρνηση καταβο

λής χρέους. Ληστεία - πειρατεία. 
8. Φόνος - περίθαλψη εγκληματία - συνεργία σέ εγκλήματα - διευκόλυνση δραπε

τών κ.τ.δ. 
9. "Αρνηση καταβολής πατριαρχικής ζητείας καί άλλων δοσιμάτων άπο κληρικούς 

ή λαϊκούς. 
10. Πώληση χριστιανών ως δούλων. 
11. Άδελφοποιία. 
12. 'Ανυπακοή σέ δημογεροντικές αποφάσεις. 
13. "Αδικος κατατρεγμος Εβραίων. 
14. Συκοφαντική δυσφήμηση. 
15. 'Ανάμειξη λαϊκών σέ εκκλησιαστικές υποθέσεις. 
16. Καταπάτηση περιουσίας χριστιανών. 
17. Κατακράτηση προσφορών πού προορίζονταν γιά εκκλησιαστικά ιδρύματα* κα

τακράτηση ελεών υπέρ του Π. Τάφου. 
18. 'Επικοινωνία μέ αφορισμένους. 
19. Παράβαση αργίας της Κυριακής (άνοιγμα μαγαζιών). 
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20. 'Απόκρυψη πατριαρχικών εντολών. 
21 . 'Αθέτηση ύπεσχημένων. 
22. Παράνομοι αφορισμοί. 
23. Παραβίαση πενθίμου χρόνου. 
24. 'Εγκατάλειψη οικογενείας - εγκατάλειψη συζυγικής εστίας. 
25. Το «δέσιμο» ανδρογύνων. 
26. Φθορά «εθνικής» περιουσίας. 
27. 'Ανατροπή καθεστώτος ιδιωτικών ναών. 
28. Χαρτοπαιξία. 
29. Παραβίαση κανόνων γάμου - γάμος δια κεπηνίου - γάμος μέ έτεροδόξους ή αι

ρετικούς - παράνομα διαζύγια - διάλυση αρραβώνων - επιμήκυνση χρόνου αρρα
βώνων - φθορά παρθένας. 

30. 'Ανυπακοή κληρικών προς τις προϊστάμενες αρχές. 
31 . Καταφρόνηση αργίας. 
32. 'Ανάμειξη σέ παράνομη χειροτονία κληρικών. 
33. Παραβίαση κανόνων νηστείας. 
34. Παραβίαση κανόνων επιθανάτιας εξομολόγησης. 
35. Καταστροφή εκκλησιαστικών βιβλίων. 
36. 'Ανάγνωση απαγορευμένων βιβλίων. 
37. Διασπορά αιρετικών δοξασιών. 
38. Έπίβαση στον πατριαρχικό θρόνο. 
39. Εξύβριση Ιερέα. 
40. Πώληση υπό μοναχών περιουσίας της μονής τους. 
41 . Διατήρηση συνεισάκτων ύπο μοναχών. 
42. Σχέσεις μέ 'Αρμενίους. 
43. Σφετερισμός ύπο ιδιωτών περιουσίας μοναχών μετά τον θάνατο τους. 
44. Χρήση ύπο πολιτικής εξουσίας (εκτέλεση εντολών διοίκησης - στάσεις και κινή

ματα εναντίον κεντρικής εξουσίας - αποτροπή συμμετοχής σέ εχθρικούς στρα
τούς) . 

45. 'Ανυπακοή ιερέων προς τους προϊσταμένους τους. 
46. Πολυτελής αμφίεση. 
47. Μασόνοι. 
48. Διατάραξη μοναστικού βίου. 
49. 'Εκβιασμός εκκλησιαστικών άπο εξωτερική εξουσία: τιμωρούνται βέβαια οί έκ-

βιάζοντες λαϊκοί1. 





ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Τά αποτελέσματα του αφορισμού 

«Φοβερά τοις άμελώς βιονσι τα επιτίμια, 
βρνγμος οδόντων και σκώληξ ακοίμητος 
και σκότος εξώτερον και δλα δσα της 
Γραφής άκοΰμε» 

ΕΤΓΕΝΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΤΛΗΣ1 

Ό αφορισμός είτε ύπο τήν μορφή της αποτρεπτικής απειλής είτε υπό τήν 
μορφή τής κατασταλτικής ποινής επιφέρει ορισμένα αποτελέσματα, ορι
σμένες στερήσεις εις βάρος του χριστιανού* άλλωστε αυτό είναι και το 
νόημα τής ποινής2. Αυτές εξάλλου οι δυσάρεστες συνέπειες εΖναι δ,τι συγ
κροτεί το «δυσβάσταχτον βάρος» του* κοντά σ' αυτά πρέπει να προστε
θεί το ειδικό κοινωνικό βάρος πού έχει ποινή παρόμοιας φύσεως καθώς 
επιβάλλεται άπο τα ανώτερα κλιμάκια τής εκκλησιαστικής ιεραρχίας 
στα μέλη τής χριστιανικής κοινότητας πού άμαρτάνουν και μάλιστα σε πε
ρίοδο κατά τήν οποία ή χριστιανική συνείδηση και ή πίστη εΐταν στοι
χεία υψηλής σημασίας. Ή —Ιστω και πρόσκαιρη— αποκοπή του αφορι
σμένου άπο το σώμα τής Εκκλησίας και ή στέρηση των εκκλησιαστικών 
μυστηρίων εν μέσω μιας κοινωνίας βαθύτατα θρησκευόμενης, προσλαμ
βάνει σχεδόν τήν μορφή κοινωνικού αποκλεισμού και ώς εκ τούτου ή 
ποινή είναι δυσβάσταχτη και εξαιρετικά οδυνηρή γιά τον τιμωρούμενο 
χριστιανό. 

"Ετσι άλλωστε μπορούμε νά ερμηνεύσουμε το γεγονός δτι ή Εκκλη
σία αποφεύγει τήν επιβολή αμετακλήτων αφορισμών και περιορίζεται, 

1. ΣΤΕΦΑΝΗΣ-ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΤ, Επιστολές, 452. 
2. Τα αποτελέσματα του αφορισμού γνωρίσαμε με έμμεσο τρόπο στο τέταρτο 

κεφάλαιο δπου προσδιορίσαμε και αναλύσαμε τα στοιχεία πού συγκροτούν το αφο
ριστικό τυπικό. Έκε ΐ δμως ή προσέγγιση μας είχε χαρακτήρα περισσότερο θεωρη
τικό καθώς προσπαθήσαμε να δείξουμε τις δυσάρεστες συνέπειες πού απορρέουν 
άπο τήν δυναμική των λέξεων-άπειλών χωρίς να επεκταθούμε σέ περαιτέρω τεκμη
ρίωση. Στο παρόν κεφάλαιο ό σκοπός βεβαίως είναι διαφορετικός: ή ανάλυση μας θά 
φτάσει και στο πραγματολογικό στοιχείο καΐ φιλοδοξεί να δείξει τις αφοριστικές 
απειλές μετουσιωμένες σέ πράξη καΐ τήν συμπεριφορά των πιστών-"αποδεκτών " 
των αφοριστικών απειλών. 
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στην συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων, απλώς στην χρήση τής 
αφοριστικής απειλής πού αφήνει ανοιχτή την θύρα τής επανόρθωσης και 
απαλλαγής άπο δυσάρεστες συνέπειες. Στην ουσία, δέν υφίσταται ανάγ
κη επιβολής αμετακλήτων ποινών άφου ό απειλούμενος σχεδόν πάντοτε 
συμμορφώνεται προς τις επιταγές των εκκλησιαστικών αρχών και έτσι 
δέν δημιουργείται ή ανάγκη περισσότερο δραστικών μέτρων. Πολλές φο
ρές αύτο συμβαίνει και σέ περιπτώσεις ανωνύμων έπιτιμίων δταν κατ' 
αρχήν ό χριστιανός δέν αισθάνεται άμεσα απειλούμενος* ή απειλή δμως 
και στην περίπτωση αύτη ϊσως να είναι περισσότερο οξεία επειδή, ου
σιαστικά, το έπιτίμιο υφίσταται* καί επειδή υπάρχει το ενδεχόμενο να 
μην αποκαλυφθεί ώστε μέ τον ενα ή τον άλλο τρόπο να άρθεΐ, ελλοχεύει ή 
δογματική απόφανση δτι μπορεί να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις τής 
μετά θάνατον απώλειας τής ψυχής του χριστιανού. 

Συνάγεται λοιπόν άπο την παράθεση τών στοιχείων αυτών δτι τα επα
κόλουθα του αφορισμού δέν είναι για τον χριστιανό πράγματα αμελητέα* 
οι προβλεπόμενες κυρώσεις είτε στο καθημερινό κοινωνικό επίπεδο είτε 
στο μεταφυσικό άνέκοπταν κάθε διάθεση ανυπακοής ακόμα καί στο στά
διο τής απειλής. 

Άλλα ας προσπαθήσουμε να παραθέσουμε αναλυτικά τις επιμέρους 
αρνητικές επιπτώσεις, τα αρνητικά αποτελέσματα πού συγκροτούν καί 
τήν ουσία τής ποινής. 

1. 'Αποτελέσματα εις βάρος ζωντανών αφορισμένων 

α) Ή μαρτυρία τών πηγών 

Ή απομόνωση του αφορισμένου άπο το υπόλοιπο, υγιές σώμα τής Ε κ 
κλησίας καί ή στέρηση τών μυστηρίων της αποτελεί την βασική συνιστώ
σα τής ποινής. "Αλλωστε αύτο ακριβώς δηλώνει καί ή λέξη αφορισμός. Ό 
τιμωρούμενος, πρέπει για δσο καιρό διατελεί ύπο το βάρος τής αφοριστι
κής ποινής να μήν έρχεται σέ επαφή μέ τους άλλους χριστιανούς καί βε
βαίως καί οι άλλοι χριστιανοί απειλούνται καί εντέλλονται να αποφεύγουν 
κάθε είδους συναναστροφή μέ τον αφορισμένο. 'Εννοείται δτι οι κληρικοί 
εντέλλονται να μήν προσφέρουν τις υπηρεσίες τής Εκκλησίας στον αφο
ρισμένο έως δτου αυτός μετανοήσει καί επανορθώσει. 

"Αν παρακολουθήσουμε τήν ιστορική εξέλιξη του έπιτιμίου θα διαπι-
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στώσουμε δτι ή απομόνωση και ό αποκλεισμός του αφορισμένου ρητά κα
τονομάζεται άπο τις εκκλησιαστικές διατάξεις τών πρώτων κιόλας χρι
στιανικών αιώνων: «ει τις άκοινωνήτω, καν εν οίκω συνεύξηται, ούτος 
άφοριζέσθω»' αυτά εντέλλεται ό ι κανόνας τών 'Αγίων 'Αποστόλων, ενώ 
ό ιβ' κανόνας της ίδιας συλλογής προσθέτει: «ει τις κληρικός, ή λαϊκός, 
άφωρισμένος, ήτοι άδεκτος, άπελθών έν ετέρα πόλει προσδεχθή, άνευ 
γραμμάτων συστατικών, άφοριζέσθω, και ό δεξάμενος, και ό δεχθείς»* 
και ό επόμενος (ιγ' κανόνας) συμπληρώνει: «ει δε άφωρισμένος εϊη, έπι-
τεινέσθω αύτω ό αφορισμός, ως ψευσαμένω και άπατήσαντι την έκκλη-
σίαν του Θεοΰ»1. 

Ή απομόνωση λοιπόν του αφορισμένου σαφώς προσδιορίζεται και 
μάλιστα οι κανόνες είναι εξίσου, αν οχι και περισσότερο, αυστηροί για 
τους χριστιανούς πού θά τολμήσουν να έ'λθουν σε επαφή με τον αφορισμέ
νο προκειμένου να επέλθει πλήρης απομόνωση του αφορισμένου, δηλαδή 
προκειμένου να καταστεί αποτελεσματικό το έπιτίμιο. Προς τήν ϊδια 
κατεύθυνση εξάλλου κινείται και ό σχετικός προς τήν λύση του αφορισμού 
κανόνας (λβ'), ό όποιος πρεσβεύει2 δτι ό επίσκοπος πού επέβαλε τον αφο
ρισμό είναι και ό μόνος αρμόδιος να άρει τήν ποινή* μέ άλλα λόγια ol κινή
σεις και το πεδίο δράσης είναι πολύ περιορισμένο και στην περίπτωση 
άρσεως του έπιτιμίου* ό τιμωρηθείς δέν μπορεί να προσφύγει σέ άλλον 
ιεράρχη για να ζητήσει συγχώρηση επειδή, καθώς εύκολα γίνεται αντι
ληπτό, ή αποτελεσματικότητα του έπιτιμίου μπορούσε να τρωθεΐ άπο τις 
λύσεις έπιτιμίων εκ μέρους αρχιερέων πού δέν θα γνώριζαν τήν αιτία της 
επιβολής της ποινής και τήν έν συνεχεία συμπεριφορά του αφορισμένου. 

Ή βασική αυτή αρχή της απομόνωσης και στέρησης τών μυστηρίων 
της Εκκλησίας θά αποτελέσει το κύριο μέρος τών συνεπειών της ποινής 
και έκτοτε θα επαναληφθεί πολλές φορές σέ κείμενα τής εκκλησιαστικής 
γραμματείας. Διαβάζουμε λ.χ. στον ιγ' κανόνα τής συνόδου της Σαρδι-
κής (347): «και τοΰτο πάσιν άρεσάτω, ϊνα εϊτε διάκονος ή πρεσβύτερος, 
ή καί τις τών κληρικών άκοινώνητος γένηται, και προς έτερον έπίσκοπον 
τον είδότα αυτόν καταφύγοι, γινώσκοντα άποκεκινήσθαι αυτόν τής κοι-

1. ΡΑΛΛΗΣ-ΠΟΤΛΗΣ, Σύνταγμα 2, 14-16. 
2. ΡΑΛΛΗΣ—ΠΟΤΛΗΣ, δ.π., 42: «εΐ τις πρεσβύτερος, ή διάκονος, υπό επι

σκόπου γένηται εν άφορισμφ, τούτον μή έξεϊναι παρ' ετέρου δεχθήναι, άλλ' ή παρά 
του άφορίσαντος αυτόν, ει μή αν κατά συγκυρίαν τελευτήση ό άφορίσας αυτόν 
επίσκοπος»· βλ. περισσότερες λεπτομέρειες για τα θέματα αυτά στο δεύτερο κεφά
λαιο της μελέτης αύτης, δπου καί οί περιπτώσεις πού ό αφορισμός μπορεί να λυθεί 
άπο άλλον αρχιερέα. 
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νωνίας παρά του ιδίου επισκόπου, μη χρήναι τω επισκοπώ καί άδελφώ 
αύτοΰ ύβριν ποιουντα, παρέχειν αύτω κοινωνίαν. Ει δέ τολμήσοι τούτο 
ποιήσαι, γινωσκέτω, συνελθόντων επισκόπων, απολογία εαυτόν ύπεύθυ-
νον καθεστάναι»1. 'Ομοίως καί ό λζ' κανόνας της συνόδου της Καρθαγέ
νης (418) ορίζει ακριβώς την σημασία της απομόνωσης, ακόμα καί αν 
πρόκειται για άδικο αφορισμό. Ό αφορισμένος δέν πρέπει να επικοινωνή
σει μέ τους άλλους πιστούς προτού άρθεϊ ή ποινή του2, το έπιτίμιο πρέ
πει να τηρείται εως δτου ή Εκκλησία αποφασίσει την άρση του για ο
ποιοδήποτε λόγο. 

"Οπως έχουμε ήδη παρατηρήσει οι περισσότερες διατάξεις άπο αυτές 
πού έχουμε ως τώρα αναφέρει προορίζονται για τους εκκλησιαστικούς· 
ωστόσο οι διατάξεις αυτές έχουν άμεση εφαρμογή καί για τους λαϊκούς 
άφοΰ κυρίως γι' αυτούς προορίζεται ή ποινή. "Αλλωστε οι μεγάλοι ερμη
νευτές του 12ου αι. δέν κάνουν διάκριση καί ερμηνεύουν τους κανόνες ως 
διατάξεις γενικής ισχύος. "Αν λ.χ. παρατηρήσουμε τήν ερμηνεία του Ζω
ναρά καί του Βαλσάμωνα στον κανόνα πού πριν άπο λίγο αναφέραμε θα 
διαπιστώσουμε εύκολα αυτήν τήν γενίκευση τής ισχύος των κανόνων3. 

Έξαλλου μέ άλλες ερμηνευτικές διατάξεις τους προσπάθησαν οι ίδιοι 
ερμηνευτές να επεξηγήσουν άλλες επιμέρους εφαρμογές του έπιτιμίου 
προκειμένου αποσαφηνισθεί καί παγιωθεί καλύτερα το δλο πλέγμα τών 
δυσμενών συνεπειών τής ποινής. "Ετσι στην ερμηνεία του ιγ' κανόνα τής 
Α' συνόδου τής Νικαίας οι Ζωναράς, Βάλσαμων καί Άριστηνος ασχο
λούνται μέ τήν περίπτωση τών ετοιμοθάνατων αφορισμένων εν σχέσει μέ 
το πρόβλημα τής μετάληψης. Μέ άλλα λόγια αντιμετωπίζουν προβλή
ματα καθημερινής πρακτικής, τα όποια είταν δυνατόν να ανακύψουν άπο 
τήν συχνή εφαρμογή τής ποινής καί επιβάλλουν μέ τήν ιδιαιτερότητα τους 
τήν συγκρότηση ένας καλά οργανωμένου δογματικο-ποινικου εργαλείου 
πού νά καλύπτει ακριβώς τις περιπτώσεις αυτές. Για τήν περίπτωση 
λοιπόν τών ετοιμοθάνατων αφορισμένων επιθυμώντας νά μετριάσουν τις 

1. ΡΑΛΛΗΣ-ΠΟΤΛΗΣ, Σύνταγμα 3, 266. 
2. ΡΑΛΛΗΣ-ΠΟΤΛΗΣ, δ.π., 379-381: «'Ομοίως ήρεσε συμπάση τη συνόδω, 

ϊνα, δ δια βαθυμίαν αύτοϋ άπο κοινωνίας γενόμενος, είτε επίσκοπος, εϊτε οιοσδή
ποτε κληρικός, έάν έν τφ καιρώ της άκοινωνησίας αύτου, προ του άκουσθήναι, είς 
κοινωνίαν τολμήση, αυτός καθ' έαυτοΰ της καταδίκης τήν ψηφον έξενηνοχέναι κριθή». 

3. Ό Ζωναράς δέν κάνει διάκριση (λ.χ. αναφέρει γενικώς τήν λέξη επιτιμώ-
μενοι, ήτοι άφοριζόμενοι) ένώ ό Βάλσαμων διευρύνει τίς κατηγορίες καί ονομάζει 
ρητά τις διάφορες βαθμίδες (επίσκοποι ή κληρικοί, ή λαϊκοί): ΡΑΛΛΗΣ-ΠΟΤΛΗΣ, 
δ.π., 379-380. 



ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 273 

δυσάρεστες επιπτώσεις δέν απαγορεύουν τήν μετάληψη· δμως ή ερμη
νεία του Ζωναρά επιζητεί να καλύψει την περίπτωση κατά τήν οποία ό 
ετοιμοθάνατος γίνεται καλά και επειδή έχει κοινωνήσει μπορεί να θεω
ρήσει δτι έχει απαλλαγεί άπό τα δεσμά του έπιτιμίου1. 

Ά λ λ α και σέ άλλες περιπτώσεις οι μεγάλοι ερμηνευτές θέτουν τις βά
σεις και τα δρια, τα όποια δέν μπορεί να υπερβεί ό ύποστάς το έπιτίμιο, 
προτού συγχωρηθεί άπο τήν Εκκλησία. Προς τήν κατεύθυνση αυτή είναι 
πολύ ενδιαφέρουσα ή ερμηνεία του ρκη' (ρλζ') κανόνα της συνόδου της 
Καρθαγένης πού επιχειρούν. Ό κανόνας λοιπόν αυτός αναφέρει δτι ό αφο
ρισμένος δέν είναι δυνατόν να κατηγορήσει κάποιον άλλο' μέ άλλα λόγια 
δέν γίνεται αποδεκτή ή μαρτυρία του αφορισμένου ως στοιχείου έγκλησης 
άλλου χριστιανού ενώπιον της δικαιοσύνης. Τον κανόνα αυτόν θα τονίσουν 
μέ τήν ερμηνεία τους οι τρεις ερμηνευτές του 12ου αιώνα* έτσι θα αναδεί
ξουν ενα αρνητικό χαρακτηριστικό πού προέρχεται άπο τήν κοινωνική 
απομόνωση του αφορισμένου, το όποιο βεβαίως φαίνεται να υπερβαίνει 
το καθαρά εκκλησιαστικό πεδίο και να εισέρχεται στο γενικό πεδίο των 
σχέσεων του άφορισθέντος μέ τό κοινωνικό σύνολο έναντι του όποιου ό 
αφορισμένος «διαθέτει» ενα στοιχείο απαξίας και μειονεξίας. Ό αφορι
σμένος, λοιπόν, δσο καιρό ισχύει ή ποινή του δέν μπορεί ούτε να κατηγο
ρεί κάποιον άλλον άλλα ούτε να «μαρτυρεί», επειδή «άνεπίληπτον δει είναι 
τον μαρτυρουντα»2. 

1. ΡΑΛΛΗΣ-ΠΟΤΛΗΣ, Σύνταγμα 2, 143-144: «Διαταξάμενοι οί ιεροί Πατέρες 
περί έπιτιμίων, και δπως, και εφ' δσον οί παραπίπτοντες άκοινώνητοι έσονται, όρί-
ζουσι δια τοϋ παρόντος κανόνος, κάν ύπο έπιτίμιον άκοινωνησίας ώσί τίνες, τελευτώσι 
δέ, μεταδίδοσθαι αύτοΐς των αγιασμάτων... ει δέ τις περί τήν ζωήν κινδυνεύων άξιω-
θείη, ώς θνήσκων, της κοινωνίας, είτα διαφύγοι τον θάνατον, μετά των πιστών μέν 
συνεύξεται, ού μέν τοι καί τών αγιασμάτων μεταλήψεται. Και πας δέ έν έπιτιμίω ών, 
περί τήν τελευταίαν γινόμενος έ*ξοδον, φησίν ό κανών, εί ζητεί μεταλαβεϊν της αγίας 
προσφοράς, μεταλαμβανέτω μετά δοκιμασίας, ήγουν γνώμης του επισκόπου καί εξε
τάσεως». 

2. ΡΑΛΛΗΣ-ΠΟΤΛΗΣ, Σύνταγμα 3, 595-596: «δια τοϋτο όρίζομεν τοϋτον ορ
θώς προς κατηγορίαν μή είσδέχεσθαι, δστις μετά το άπο κοινωνίας γενέσθαι, έν αύτφ 
έτι τφ άφορισμφ υπάρχει, εϊτε κληρικός εϊη, είτε λαϊκός ό κατηγορήσαι βουλόμε-
νος»· αυτά πρεσβεύουν οί πατέρες τής Συνόδου. Οί τρεις ερμηνευτές τονίζουν περαι
τέρω: Ζωναράς: «ό δέ γε παρών κανών περί μόνων άφωρισμένων διορίζεται, ώστε, εί 
μή τοϋ αφορισμού λυθώσι- μή δύνασθαι ετέρων κατηγορεΐν, κάν κληρικοί εΐεν οί κα-
τηγορουντες, κάν λαϊκοί»" Βάλσαμων: «Ό έ'κτος κανών τής οικουμενικής δευτέρας 
συνόδου πλατύτερον διαλαμβάνει τίνες είσί παραδεκτέοι είς κατηγορίαν... κατά τίνος* 
άνάγνωθι οΰν τον ρηθέντα κανόνα»* 'Αριστηνός: «Άνεπίληπτον δει είναι τον μαρτυ-

18 
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Τέλος ας αναφέρουμε και μια ακόμη περίπτωση πού ενισχύει, επικυ
ρώνοντας τήν βασική αυτή αρχή του αφορισμού, δηλαδή τήν απομόνωση 
του αφορισμένου και τήν στέρηση των δικαιωμάτων του. Ή σημασία της 
μάλιστα προέρχεται άπο το γεγονός δτι πρόκειται για απάντηση (διάγνω
ση) του πατριάρχη Μανουήλ Β' σέ ερώτηση του μητροπολίτη Δυρραχίου 
Ρωμανού. Το ζήτημα έχει να κάνει μέ τήν δυνατότητα αφορισμένων ιε
ρέων να εκτελούν τα ιερατικά τους καθήκοντα' φυσικά ή απάντηση πού 
δίνει τον 'Ιούλιο του 1250 ό πατριάρχης δέν μπορεί παρά να είναι αρνητι
κή1' άλλωστε ή περίπτωση δέν είναι καινοφανής και υπάρχει άπο παλαιά 
ή σχετική εκκλησιαστική νομολογία. Οι ιερείς πού δέν τηρούν το έπιτίμιο 
είναι άξιοι καθαιρέσεως καί οι προϊστάμενοι τους έχουν κάθε δικαίωμα να 
λάβουν μέτρα εναντίον τους. "Ετσι για μια ακόμη φορά καί άπο τήν κορυ
φή της εκκλησιαστικής ιεραρχίας σαφώς καθορίζονται οί αρνητικές καί 
περιοριστικές διατάξεις πού συνεπάγεται ή επιβολή του αφορισμού. Άπο 
τις μετέπειτα συλλογές του Ματθαίου Βλαστάρη καί του Κωνσταντίνου 
'Αρμενόπουλου δέν διαφαίνεται κάποια μεταβολή στο καθεστώς αυτό2. 

Γίνεται λοιπόν φανερό άπο τις αναφορές αυτές δτι άπο τήν πρώτη εμ
φάνιση της επιτιμητικής διαδικασίας, άπο τις πρώτες συλλογές των εκ
κλησιαστικών διατάξεων καί καθ' δλην τήν διάρκεια εφαρμογής του έπι-
τιμίου στο πλαίσιο της βυζαντινής διοίκησης, οί αρνητικές επιπτώσεις 
τών αφορισμών δέν εϊταν αμελητέες3. Ή πρώτη βέβαια εφαρμογή τους 
Ιχει σχέση μέ το αυστηρά εκκλησιαστικό δίκαιο άλλα υπάρχουν βεβαιω-

ροΰντα- δια τοΰτο ούν οΰτε κληρικός, οΰτε λαϊκός αφορισμένος, κατά επισκόπου, ή 
κληρικού, εις κατηγορίαν ή εις μαρτυρίαν παραδεχθήσεται». 

1. ΓΕΔΕΩΝ, Αιατάξεις 2, 37-40: «'Ιερείς τίνες άφοριζόμενοι παρά τών οικείων 
αρχιερέων, τοΰ αφορισμού καταφρονοϋσι, καί έπιτετιμημένοι βντες εισέρχονται καί 
ίερουργοϋσι* πώς δει τούτους κολασθηναι;... Οί άφωρισμένοι καί ίερουργοϋντες κα-
θαιρέσεώς είσιν άξιοι- καί εις τήν τοΰ επισκόπου αυτών τοϋτο κείσθω διάκρισιν»· βλ. 
καί LAURENT, Regestes, fase. IV, 121-123, άρ. 1315 δπου καί ή σχετική βιβλιο
γραφία. 

2. Βλ. τα σχετικά εδώ στο έβδομο κεφάλαιο. 
3. Νά πώς περιγράφει τις συνέπειες του έπιτιμίου ό πατριάρχης Ματθαίος Α' 

γράφοντας ('Ιούλιος 1401) προς τον μητροπολίτη Θεσσαλονίκης: «εί δέ καί μετά το 
δέξασθαι τήν παροϋσαν γραφήν καί άπειθήσαι καί ιερατικού τίνος άψασθαι επιχειρή
σεις, Ιχομέν σε καί ύπο βαρύτατον καί φρικώδη άφορισμόν, καί καιροϋ δίδοντος, εί 
μεν τοις ζώσιν ευρέθης... λόγον αποδώσεις συνοδικώς... εί δέ προαπέλθης, λόγον ύφέ-
ξεις έν ημέρα κρίσεως τω θεώ, ού μόνον περί της αργίας σου, αλλά καί περί τοΰ αφο
ρισμού τοΰ κατά σου έκφωνηθέντος» (MlKLOSICH-MÜLLER, Acta 2, 519* D A R R O U -
ZÊS, Regestes, fase. VI , σ. 442-444, άρ. 322). 
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μένες περιπτώσεις εφαρμογής του αφορισμού και σε λαϊκούς, οι όποιοι με 
τον τρόπο αύτο απομονώνονται άπο τήν εκκλησιαστική συνάφεια1. 

'Ωστόσο πρέπει να τονίσουμε δτι τήν μεγαλύτερη επίδοση, πού έχει 
σχέση με τήν συνεχή επανάληψη άλλα και με τον ύπερτονισμό τους, γνω
ρίζουν οι αφορισμοί και κατά συνέπεια τα δυσάρεστα αποτελέσματα πού 
αυτοί επιφέρουν εις βάρος των πιστών, κατά τους χρόνους της Τουρκο
κρατίας. Στην πρώτη συγκέντρωση κανόνων δικαίου μετά τήν "Αλωση, 
δηλαδή στην παράφραση2 του έργου του Βλαστάρη πού έγινε άπο τον 
Κουνάλη Κριτόπουλο το 1498, έχουμε τις πρώτες μαρτυρίες για τα αρ
νητικά αποτελέσματα του αφορισμού* εννοείται βεβαίως δτι οι αφορισμοί 
εξακολουθούν να έπιβάλονται στους αμαρτωλούς και αδίκους. Στο έργο 
λοιπόν του Κριτόπουλου προστίθεται ένα απόσπασμα το όποιο δέν παραδί
δεται άπο τον νομοκάνονα του Βλαστάρη πού αποτελεί τή βάση του έργου 
του Κριτόπουλου, απόσπασμα πού έχει σχέση με τήν διαδικασία, με τον 
τρόπο απονομής της δικαιοσύνης άπο τα εκκλησιαστικά δικαστήρια3. 
Στο κείμενο αύτο εμφανίζεται κιόλας μια στερητική δράση εις βάρος του 
αφορισμένου: ή κατηγορία του εις βάρος κληρικού δέν μπορεί να ληφθεί 
σοβαρά υπ' δψη άπο τους εκκλησιαστικούς δικαστές ακριβώς λόγω του 
γεγονότος δτι είναι αφορισμένος4. Νά λοιπόν πού ένα στοιχείο απαξίας 

1. Είναι ενδεικτικό άπο τήν άποψη αύτη δτι ή αρνητική σημασία της λέξης 
αφορισμός επεκτείνεται και σέ σημαινόμενα πού δέν σχετίζονται άμεσα μέ τήν αφο
ριστική διαδικασία άλλα μέ τήν στερητική έννοια της λέξης. Συγκεκριμένα μαρτυ-
ρεϊται δτι σέ μερικά μοναστήρια υπάρχει τόπος απομόνωσης για τον εγκλεισμό τών 
άπειθών μοναχών πού ονομάζεται άφορίστρια: «Χρή γινώσκειν, ώς καΐ άφορίστριαί 
είσι παρ' ήμϊν, έν αίς οί άπειθεϊς και δυσήνιοι κατακλείονται, ξηροφαγοϋντες και παι-
δευόμενοι τήν άρετήν ή γαρ δια μαστιγών παίδευσις, ώς τοις κοσμικοϊς αρμόζουσα, 
τοϊς πατράσιν ημών απόβλητος είκότως εκρίθη» (DMITRIEVSKIJ, Opisanie 1, 
233* ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ, Τυπικά, 230 κ.έξ.). Το κείμενο πού αναφέραμε περιέχεται στην 
«Ύποτύπωσιν σύν Θεώ καταστάσεως της ευγενέστατης μονής Στουδίου» και είναι 
τοϋ 13ου αί. Σέ ένα άλλο τυπικό έξαλλου [ « Ή διατύπωσις τοϋ οσίου και μακαρίου 
πατρός 'Αθανασίου (τοϋ έν "Αθω)...]» αναφέρονται παρόμοια για τις άφορίστριες: 
«Είδέναι δεϊ, ώς άφορίστριαί είσι παρ' ήμϊν, κατά τήν τοϋ Μεγάλου Βασιλείου δια-
ταγήν, έν αΐς οί άπειθεϊς και δυσήνιοι μετά πολλάς νουθεσίας και παραινέσεις κατα
κλείονται, ξηροφαγοΰντες και τήν άρετήν παιδευόμενοι. Οί δέ μηδέν τούτοις σωφρο-
νιζόμενοι, άλλα τοϊς αύτοΐς και μετά τήν μικράν παιδείαν επιμένοντες, ώς νενοσηκότα 
μέλη του λοιποΰ σώματος της άδελφότητος άποτέμνονται, ϊνα μή της οικείας λώβης 
μεταδοϊεν έν τοις πλησιάζουσιν» (DMITRIEVSKIJ, Opisanie 1, 251). 

2. Και γι ' αύτο το έργο, βλ. τα σχετικά στο έβδομο κεφάλαιο. 
3. Το κείμενο αύτο βλ. στο Παράρτημα, άρ. Α' . 
4. «Ει δέ εγκαλέσει τινάς άπο τα πρόσωπα της εκκλησίας δτι έπταισεν πταί-
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λόγω του αφορισμού γνωστό και άπο παλαιότερα κείμενα εμφανίζεται 
προκειμένου να χρησιμοποιηθεί καΐ στους μετά τήν "Αλωση χρόνους. 

Στην σημαντικότερη ιδιωτική νομοκανονική συλλογή των χρόνων της 
Τουρκοκρατίας, δηλαδή στον νομοκανονα τοϋ Μαλαξοΰ, οι δυσάρεστες 
συνέπειες τοϋ έπιτιμίου διαγράφονται σε δύο πεδία. Στο πρώτο ό αφορι
σμένος θα κληθεί να λογοδοτήσει ενώπιον τοϋ θεοΰ για τις αμαρτίες του 
εξαιτίας των οποίων άλλωστε αφορίστηκε1. 'Εμφανίζεται λοιπόν το βα
σικότερο αρνητικό αποτέλεσμα, ή απολογία ενώπιον του θεοΰ, ή μεταθα
νάτια αποτίμηση της επιβολής του έπιτιμίου, άπο τον ΐδιο τον θεό, πού 
ως είναι ευνόητο θα βαρύνει αποφασιστικά για τήν απώλεια της ψυχικής 
σωτηρίας τοϋ χριστιανοΰ. "Οπως θα δοΰμε, λίγο αργότερα, κατά τήν πρό
οδο τοϋ κεφαλαίου αύτοΰ, δεν είναι αμελητέες και οι εξωτερικές εκδηλώ
σεις του έπιτιμίου πού έχουν να κάνουν μέ τήν άδιαλυσία τοϋ πτώματος 
τοϋ νεκροΰ αφορισμένου. 

Το άλλο πεδίο περιλαμβάνει ή καλύτερα αναπαράγει τίς σχετικές μέ 
τήν απομόνωση τοϋ αφορισμένου διατάξεις πού κυρίως προβλέπονται ήδη 
άπο τους Κανόνες των 'Αγίων Αποστόλων. Δηλαδή ό αφορισμένος δεν 
πρέπει να έρχεται σε συναναστροφή μέ τους άλλους πιστούς καί μέ δ,τι 
μπορεί να συμπεριέχει αυτή ακριβώς ή απομόνωση* ή τήρηση της απο
μόνωσης εξασφαλίζεται μέ απειλές άφορισμοΰ εναντίον τών χριστιανών 
πού θα θελήσουν να αγνοήσουν τα εντεταλμένα άπο τήν εκκλησιαστική 
ιεραρχία2. 

σιμον όπου να χάση τήν ίερωσύνην του, θέλει να μηδέν δέχεσαι πάσα ανθρωπον εις 
κατηγορίαν ιερέως, άμή τοιούτον όποιον λέγει ό κανών, χριστιανός ορθόδοξος να εναι 
καί ολίγον ελάττωμα εις τήν πίστιν να μηδέν εχη, μηδέ να είναι άπο φταίσιμόν του 
τίποτες χωρισμένος άπο τήν έκκλησίαν, εϊτε λαϊκός είναι είτε κληρικός» (ΜΑΤΣΗΣ, 
Παράψρασις, 201). 

1. ΜΑΛΑΞΟΣ, Νομοκάνων, 109-110: «'Ομοίως καί κοσμικόν έάν άφορίση ό 
άρχιερεύς δικαίως, έχει να δόση λόγον έν ήμερα κρίσεως ό κοσμικός, δια το πράγμα 
όπου έκαμε καί άφωρίσθη, ώστε όπου έχωρίσθη άπο Θεοϋ». 

2. ΜΑΛΑΞΟΣ, Νομοκάνων, 111: «Ό δέκατος τών αγίων 'Αποστόλων κανών, 
ορίζει οτι όποιος μετά τον άφωρισμένον συνεύχεται, άφοριζέσθω καί αυτός. Λέγει ό 
Ζωναράς εις τήν έξήγησιν τοϋ αύτοϋ κανόνος, δτι εκείνος όπου τον αφορίζουν, δια 
αμαρτήματα τον αφορίζουν καί κάμνει χρεία, να μήν δέν τον έσυγκοινωνη τινάς, ότι 
καταφρονεί τον αρχιερέα όπου τον άφώρισεν καί άλλως δτι φαίνεται κακώς τον άφώρι-
σεν ό άρχιερεύς καί δια τοΰτο αυτός συνεύχεται μετ' αύτοΰ καί δέν τόν αποχωρίζει, 
ώς άφωρισμένον. Δια του οποίου, λέγει ό κανών, δτι δποιος συνέρχεται καί συμψάλλει 
μετά τον άφωρισμένον, ή εις έκκλησίαν, ή είς όσπήτιον, καί αυτός άφοριζέσθω. Λέγει 
δέ καί ό Βάλσαμων, δτι αν έναι καί συνομιλεί τινάς μετά τόν άφωρισμένον, δέν εμπο
δίζεται δια τοΰτο, μόνον να μήν δέν συνεύχεται». 
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Τα ίδια περίπου προβλέπονται άπο τον συντάκτη του άλλου σπουδαίου 
νομοκανονικοΰ κειμένου της περιόδου αυτής, τής «Βακτηρίας Α ρ χ ι ε 
ρέων»1' ό κανόνας πού ανασύρεται είναι πάλι ό ι τών 'Αγίων 'Αποστό
λων: κανένας δεν πρέπει να συμπροσεύχεται με αφορισμένο διότι καταντά 
ίδιος με τον αμαρτωλό αφορισμένο2. Ό κανόνας αυτός μάλιστα επανα
λαμβάνεται σε δύο κεφάλαια τής «Βακτηρίας»' στην δεύτερη περίπτωση 
ό συντάκτης του νομοκανονικοΰ αύτου κειμένου φροντίζει να επισυνάψει 
και την ερμηνεία του Ζωναρά, πού έχουμε ήδη αναφέρει μιλώντας για τον 
Μαλαξό, προκειμένου να ενισχύσει το κύρος του κανόνα3. Τα ίδια επα
ναλαμβάνονται για τρίτη φορά σε άλλο κεφάλαιο τής «Βακτηρίας», ως 
ερμηνεία τοϋ ε' κανόνα τής α' συνόδου τής Νικαίας4. 

Ή συστηματική, ως προς το αντικείμενο αυτό, εξέταση τής «Βακτη
ρίας» προσφέρει την γενική αποτίμηση δτι φαινομενικά δέν έχουμε κά
ποιο νέο στοιχείο σχετικά με τα δυσάρεστα αποτελέσματα του αφορισμού" 
ωστόσο το κείμενο αύτο ενσωματώνει την πραγματικότητα πού έχει δια
μορφωθεί άπο παλαιότερα χρόνια: ό αφορισμένος παύει πλέον να απασχο
λεί το κείμενο υπό την ιδιότητα μόνο του κληρικού* αφορισμένος μπορεί 
να είναι κάθε χριστιανός. "Ωστε παρουσιάζεται μια προσπάθεια προσαρ
μογής του κειμένου προς τις κοινωνικές πραγματικότητες και συγχρόνως 
μια κατάφαση τών αναγκών πού το κείμενο αύτο και κατ ' επέκταση ή 
ποινή καλείται να θεραπεύσει. 

Τελειώνοντας την αναζήτηση πληροφοριών άπο τίς συλλογές-έγχει-
ρίδια απονομής δικαιοσύνης μέσω τών εκκλησιαστικών άρχων, δέν πρέπει 
να προβλέψουμε και τήν γνωστή μέ το δνομα Πηδάλιον5. Ή συλλογή 

1. Περισσότερα για τήν συλλογή αυτή, βλ. έδώ στο έβδομο κεφάλαιο. 
2. «Βακτηρία Αρχιερέων», κεφ. λγ': «Ό δέκατος τών αγίων αποστόλων κα

νών ορίζει, δτι ει τις μέ άφορισμένον άνθρωπον σταθή είς προσευχήν, εις οίον τό
πον ειπης, να είναι και αυτός αφορισμένος, διότι ή ωσάν τον άφωρισμένον εκείνον είναι 
είς τα έ'ργα, ή εκείνον όπου τον άφόρησεν καταφρονα, ως δτι δέν τον άφόρησεν δίκαια». 

3. «Βακτηρία», δ.π., κεφ. ρις': επαναλαμβάνεται ό αντίστοιχος κανόνας τοϋ 
Μαλαξοϋ· βλ. έδώ σελ. 275, σημ. 4. 

4. «Βακτηρία», δ.π., κεφ. πδ': «ε' κανών της α' συνόδου ορίζει δτι δσοι καθαι-
ρεθοϋσιν, ή άφορισθοϋσιν άπο τους επισκόπους τους ή γνώμη τοϋ καθ' έκάστην έπαρ-
χίαν επισκόπου να κράτη καθώς ορίζει ό κανών να μην δέχεσαι είς κοινωνίαν ανθρώ
πους όπου τους αφόρισαν οί επίσκοποι τους, ή άργήσασι τελείως». 

5. Για τήν συλλογή αύτη βλ. περισσότερα έδώ, κεφάλαιο δγδοο. Στις αρχές 
τοϋ 18ου αϊ. έξαλλου δταν θα μεταγλωττισθεί στις Παραδουνάβιες 'Ηγεμονίες το 
κείμενο πού τιτλοφορείται Διαταγάί τών Άγιων Αποστόλων άπο τον Γεώργιο 
Τραπεζούντιο θα γίνει υπόμνηση τών παρακάτω: «Διότι εκείνος όπου μέ δίκαιον τρό-
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αυτή, έργο των μοναχών 'Αγαπίου και Νικόδημου 'Αγιορείτη εκδίδε
ται το 1800 και φιλοδοξεί να καταστεί εργαλείο στα χέρια τών κλη
ρικών, καθώς περιλαμβάνει δχι μόνο τους κανόνες τών Συνόδων άλλα και 
δλη τή σχετική φιλολογία. Στην ερμηνευτική προσπάθεια τών συντακτών 
του Πηδαλίου ό αφορισμός καταλαμβάνει κυρίαρχη θέση άφου αποτελεί 
τήν κυριότερη προβλεπόμενη ποινή. Μολονότι λοιπόν παρουσιάζεται άπο 
τα σχόλια τών εκδοτών μια μετριοπαθέστερη διάθεση έναντι της χρήσης 
τών έπιτιμίων και γίνονται πολλές παραινέσεις για τήν αποφυγή επιβολής 
ποινών, προσεκτικότερη προσέγγιση δείχνει ακριβώς το αντίθετο. Πρέπει 
ωστόσο να τονίσουμε τήν βασική παρατήρηση τών συντακτών του Πηδα
λίου εν σχέσει προς τον αφορισμό και τα αποτελέσματα του. Συγκεκριμένα 
αντιδιαστέλλοντας τον αφορισμό σε παλαιό και σύγχρονο αναφέρουν δτι 
ό παλαιός στην ουσία σήμαινε άλλα και εΐταν αποκοπή του πιστού για 
ορισμένο χρόνο άπο τα μυστήρια της Εκκλησίας, ενώ ή νεότερη εκδοχή 
του έπιτιμίου προσομοιάζει περισσότερο προς το ανάθεμα άφου προχωρεί 
στην εκτόξευση απειλών οι όποιες επεκτείνονται ως προς τήν ψυχική υ
πόσταση του χριστιανού και πέραν του θανάτου. Γι' αυτό εκτιμούν οι 
συντάκτες του κειμένου αύτου δτι δέν πρέπει να συμβαίνουν παρόμοια 
πράγματα1. 

Ή παρατήρηση αυτή πιστεύουμε δτι δντως ανταποκρίνεται προς τα 
πράγματα και τήν κοινωνική πραγματικότητα της μετά τήν "Αλωση πε
ριόδου, κατά τήν οποία τα αποτελέσματα του αφορισμού, δπως θα δούμε 
προχωρώντας τήν ανάλυση μας, υπερτονίζονται μέσω του τυπικού εκτε
ταμένης μορφής (πλήρες άρών)· μάλιστα γίνεται προφανές δτι το προερ
χόμενο εκ της επιβολής της ποινής συναίσθημα του φόβου γίνεται προσπά-

πον παιδεύεται, καΐ αφορίζεται άπο εσάς, διώχνεται καΐ άπο τήν αίώνιον ζωήν και 
δόξαν. ΚαΙ κοντά εις τους καλούς ανθρώπους είναι άτιμος, καΐ κοντά εις τον Θεον εί
ναι κατάδικος» (ΤΡΑΠΕΖΟΤΝΤΙΟΣ, Νομοκάνων, 442). 

1. ΑΓΑΠΙΟΣ-ΝίΚΟΔΗΜΟΣ, Πηδάλιον, 35: « Ό μέν οδν αφορισμός ό παρά 
τών πάλαι γινόμενος, περιέχει χωρισμόν, ή τών μυστηρίων, ή της 'Εκκλησίας και 
προσευχής της μετά τών πιστών, ή της συναναστροφής τών κληρικών, άπο τους όμο-
ταγεϊς συγκληρικούς των, ως εϊπομεν έν τή ερμηνεία του ι' Αποστολικού. Ό δέ νϋν 
γινόμενος αφορισμός, περιέχων χωρισμόν άπο τής αγίας και ομοουσίου Τριάδος και 
κατάραν άσυγχωρησίας τε καΐ άλυσίας, 2ως καί μετά θάνατον, δέν έχει ομοιότητα μέ 
τον άφορισμον τών παλαιών, άλλ' έρχεται να ήναι Ομοιος μέ το ανάθεμα». Για το ζή
τημα ωστόσο τών άλιωτων νεκρών έχουν γνώμη —θα μπορούσαμε να υποστηρίξου
με— περισσότερο σύμφωνη προς τήν εποχή τους (βλ. έδώ, σ. 298). 
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θεια να ενισχυθεί στο έπακρο καί γι' αυτό ή προσφυγή στα άλιωτα και τυ-
μπανιαΐα πτώματα1. 

Διαπιστώσαμε λοιπόν δτι δσον άφορα τα αποτελέσματα πού επισύρει ή 
επιβολή τοΰ έπιτιμίου σέ βάρος του χριστιανού έχουμε μια βαθμιαία εξέ
λιξη. Ή εξέλιξη αυτή άφορα τήν μετατροπή της απομόνωσης καί απαγό
ρευσης συμπροσευχής μέ τον αφορισμένο, ή όποια εϊταν βέβαια μια ση
μαντική για τήν εποχή ποινή άλλα οχι καί τελείως καταδικαστική, σέ 
ολοκληρωτική απομόνωση, στέρηση της συμμετοχής στα δρώμενα εντός 
καί έκτος τοΰ ναοΰ άλλα καί στα κοινωνικά δρώμενα στα όποια ή ανάμει
ξη της Εκκλησίας άλλωστε εϊναι μεγάλη καί αποφασιστική. "Ολα αυτά 
βεβαίως έχουν σταθερή σχέση μέ τήν αύξηθεΐσα σέ μεγάλο βαθμό παρέμ
βαση της Εκκλησίας σέ πολλούς τομείς τοΰ ίδιωτικοΰ καί δημοσίου βίου 
καί κατά συνέπεια τήν ανάγκη δημιουργίας των απαραίτητων μέσων πού 
θα έξυπηρετοΰσαν τήν παρέμβαση αυτή" ενα άπό αυτά εϊναι βέβαιο δτι υ
πήρξε καί ό αφορισμός μέ τα αρνητικά αποτελέσματα του. 

Ή διολίσθηση αυτή προς τον ύπερτονισμο των αρνητικών για τον 
τιμωρούμενο χριστιανό συνεπειών ανιχνεύεται πολλαπλώς* καί μέσω τοΰ 
σύνθετου τυπικοΰ, άλλα καί άπό τήν μαρτυρία άλλων πηγών της εποχής. 
"Ηδη τό 1633 ό Νεόφυτος Ρόδινος αναφέρει δτι: «δταν ιερέας λειτουργά, 
ή ψάλλει άλλης λογής άκολουθίαν, καί μάθη δτι έσέβηκεν είς τήν έκκλη-
σίαν ό άφωρισμένος, πρέπει να άπαριάση καί τήν λειτουργίαν, καί τήν 
άκολουθίαν ώστε να ευγη έξω άπό τήν έκκλησίαν ό άφωρισμένος άνθρω
πος· ή αφορμή εϊναι δτι μέ φανερά άφωρισμένον, δέν ημπορεί να προσευ-
χηθή κανείς, μηδέ να συναναστραφεϊ, διότι λέγει κάποιος κανόνας, ό κοι
νωνών τω άκοινωνήτω, άκοινώνητος έσται»2. *Αν αυτό ομολογείται άπό 
έναν κληρικό πού προσεχώρησε στον καθολικισμό το ϊδιο καταφάσκει καί 

1. 'Αλλά καί στον προχωρημένο 19ο αι. δταν οί περιστάσεις καί οι διενέξεις 
το απαιτήσουν οί άμεσα ενδιαφερόμενοι υπενθυμίζουν στους αντιπάλους τους τις συ
νέπειες του έπιτιμίου. "Οταν λ.χ., ή διένεξη Οίκονόμου-Φαρμακίδη, μέ δ,τι αυτή αν
τιπροσωπεύει, βρίσκεται σέ οξύτατο σημείο οί αντίπαλοι τοΰ Φαρμακίδη θά τοΰ θυ
μίσουν δτι: «καί πρόσεχε... δτι ό αφορισμός κηλίς υπάρχει μολυντική, καί άκάθαρτον 
δεικνύει τον απόβλητον, καί τήν λέπραν τοΰ Γιεζή φέροντα... τούτον άκάθαρτον λέγει 
ό ψαλμωδός, ουχί μόνον εναντίον των ανθρώπων, άλλα καί τοΰ Κυρίου απέναντι. Καί 
δικαίως άρα οί ύπηρέται τοΰ 'Ροβέρτου, Βασιλέως της Γαλλίας, ύπο τοΰ Πάππα άφο-
ρισθέντος, ουδέ τά ενδύματα έτόλμων ψαΰσαι, ουδέ τήν περώνην καί μάχαφαν, ουδέ 
το ποτήριον της τραπέζης αύτοΰ, νομίζοντες ώς καί τά άψυχα αυτά μεταληπτικά, καί 
μεταδοτικά τοΰ μιάσματος» (ΙΑΚΩΒΟΣ, Άντίδοτον, 88). 

2. Ρ Ό Δ Ι Ν Ο Σ , Σννοψις, 209-210. 
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ό Μεθόδιος 'Ανθρακίτης δ όποιος προσδιορίζοντας τον ορισμό και το πε
ριεχόμενο της ποινής στην στροφή του αιώνα (1699), τονίζει δτι ό αφορι
σμός χωρίζει τον άμαρτωλον άνθρωπον «άπο τον Θεόν, και άπο την όμή-
γυριν των πιστών, δηλαδή, να μήν ήμπορή να συναναστρέφεται μηδέ να 
συμπροσεύχεται μέ τους χριστιανούς' να μήν ήμπορή να λαμβάνη τα μυ
στήρια τής Εκκλησίας, να μήν αναφέρεται ως μέλος εις τήν κεφαλήν του 
τον Χριστόν, καθώς δλοι οι πιστοί, άλλα να είναι ωσάν ένα μέλος άπο-
κομμένον, και σεσαπημένον»1. 

'Εκείνος δμως ό όποιος θα προσδιορίσει μέ ακρίβεια καί μέ τρόπο λε
πτομερή καί άμεσο τα αρνητικά αποτελέσματα του αφορισμού είναι δ 
Χρύσανθος Νοταράς. Κατατάσσοντας τα αποτελέσματα αυτά σέ δύο κα
τηγορίες —αυτά πού αφορούν ζωντανούς καί τα άλλα πού προορίζονται 
για τους νεκρούς αφορισμένους— αναφέρει για τήν πρώτη κατηγορία πού 
μας ενδιαφέρει εδώ δτι αυτά είναι: α) «στέρησις τών βοηθειών της Ε κ 
κλησίας» β) «παραίτησις τής μετοχής τών μυστηρίων» γ) «παραίτησις 
τής κατ ' ένέργειαν μετοχής τών μυστηρίων» δ) «στέρησις τών θείων τών 
χριστιανών καθηκόντων» ε) «υστερεί τον άφορισμένον κληρικον άπο κάθε 
προνόμιον, καί εύεργεσίαν εκκλησιαστική ν» ς) «στέρησις τής εν άγορ$ 
κοινωνίας, ήγουν τής πραγματείας τών δικαστηρίων», ζ) «στέρησις τής 
δικαιοδοτικής εξουσίας» καί η) «στέρησις τής πολιτικής κοινωνίας»2. 
Κάθε κατηγορία αναλύεται λεπτομερώς καί έτσι φαίνεται δτι οι στερήσεις 
πού υφίστανται οι αφορισμένοι καταλαμβάνουν δλες τις δραστηρότητες, 
εκκλησιαστικές καί κοινωνικές του άνθρωπου τής εποχής αυτής3' εξαί
ρεση γίνεται μόνο για τους «ύποτεταγμένους» στον αφορισμένο, δηλαδή 
επιτρέπεται ή έλευθεροκοινωνία μόνο μέ τους δούλους, υπηρέτες κ.τ.δ.* 

1. [ΑΝΘΡΑΚΊΤΗΣ], Θεωρίαι, 225. 
2. ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ, 'Αφορισμός, φ. 2Γ, 3 ν , 4Γ, 10 Γ -ν ·γ ιάτό έργο βλ.λεπτομέρειες 

στο Ογδοο κεφάλαιο. 
3. Άλλα καί σέ άλλο σημείο τοϋ πονήματος του è Χρύσανθος θα βρει τήν ευ

καιρία να τονίσει: « Ό αφορισμός ξεχωρίζει τον άνθρωπον άπο της κοινωνίας δταν εί
ναι μέγας καί παντελής, διατί κάμνει να μή προσεύχεται ό αφορισμένος μαζί μέ τους 
λοιπούς χριστιανούς εις τήν έκκλησίαν, μήτε να είναι παρών εις τας Ιεράς λειτουρ
γίας, είς τάς ακολουθίας, είς τας συνάξεις τών πιστών, καί να μή δύναται ή αυτός να 
όμιλήση μέ τους χριστιανούς, ή οι χριστιανοί να ομιλήσουν μετ' αυτόν, ή να έχωσι μέ 
λόγον καμίαν συναναστροφήν, καί σιμά είς αυτά τον ξεχωρίζει άπο κάθε βοήθειαν κοι-
νήν, ή προσευχήν όπου δίδεται παρά της εκκλησίας προς κοινήν ώφέλειαν τών πιστών, 
καί άπο πάντων τών μυστηρίων, καί συντόμως ειπείν καί αποβάλλει τον άφωρισμένον 
άπο όλα εκείνα όπου ήμποροϋσι να τον άποδείξωσι μέλος ήνωμένον μέ τήν έκκλη
σίαν». 
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άλλη μια εξαίρεση στις στερήσεις, κατά τον Χρύσανθο, είναι δτι ό αφορι
σμένος δεν υποχρεώνεται να διαλύσει τον γάμο του. 

Στο πολύ ενδιαφέρον αύτο κείμενο το όποιο έχει συνταχθεί περί τα 
τέλη του 17ου od. και μπορεί να θεωρηθεί ως ή πρώτη συστηματική πραγ
ματεία για το έπιτίμιό μας, αντικατοπτρίζεται με σαφήνεια το εύρος των 
αποτελεσμάτων της ποινής πού καλύπτει κάθε δραστηριότητα του χρι
στιανού. Στο μέτρο λοιπόν πού το κείμενο αύτο αναπαριστά τήν κατάστα
ση της εποχής πού γράφει ό Χρύσανθος άλλα και συμπυκνώνει και εμπει
ρίες παρελθόντων χρόνων και δεδομένου δτι ό συντάκτης τής πραγμα
τείας είναι λόγιος κληρικός πού γνωρίζει τα πράγματα καλά και άπο τήν 
δογματική πλευρά τους, πράγματι ή κατάσταση του αφορισμένου είναι 
πολύ δύσκολη* ακόμα δυσκολότερα εξάλλου ό χριστιανός μπορεί να αγνο
ήσει δλες αυτές τις απειλές δταν υπάρχει διαγεγραμμένη σαφέστατα ή 
βούληση τής Εκκλησίας να εφαρμοστούν δλα δσα εμφανίζονται κατ' αρ
χήν ως απειλές ή τουλάχιστον δσα είναι δυνατόν σέ πρώτο επίπεδο να 
εφαρμοστούν. 

β) Ή κατάθεση τον τυπικού κάί των παραδειγμάτων 

Έκτος άπο τα κείμενα αυτά πού προέρχονται άπο τήν γραφίδα λογίων 
κληρικών υπάρχει και ή εντυπωσιακή συνηγορία χιλιάδων αφορισμών. 
Αυτοί άλλωστε αποτελούν τον καλύτερο μάρτυρα πού βεβαιώνει μέ από
λυτα πειστικό τρόπο για τήν υψηλή παραγωγή φόβου και τήν συνακόλου
θη συμμόρφωση τών χριστιανών στις επιταγές της Εκκλησίας ή θα λέγα
με καλύτερα στην συμμόρφωση προς τίς αρχές του δικαίου πού δια της 
Εκκλησίας επιβάλλεται. 

Εϊδαμε κατά τήν ανάλυση του τυπικού επιβολής του έπιτιμίου ποιες 
είναι οι δυσάρεστες συνέπειες πού αποδεσμεύονται μέσω της ανάγνωσης 
του αφοριστικού κειμένου. Τίς περισσότερες φορές οι δυσάρεστες επιπτώ
σεις για τον αφορισμένο πιστό κατευθύνονται προσωπικά εναντίον του 
αμέσως εμπλεκομένου* πολλές φορές απειλούνται και οί πλησιόχωροί του 
πού ενδέχεται να γνωρίζουν κάτι για τήν υπόθεση (συγγενείς, γείτονες, 
συνέταιροι, συγχωριανοί)' επίσης πάντα απειλούνται μέ τίς ίδιες ποινές 
και δσοι δέν απομονώσουν τον αφορισμένο: πολλοί κινδυνεύουν να υπο
στούν πολλά. 'Αναλυτικά τα είδαμε στο τυπικό1' ας θυμίσουμε πάλι μέ 
συνοπτικό τρόπο και κατά χρονική ανέλιξη δσα κινδυνεύει να υποστεί ό 

1. Βλ. εδώ κεφάλαιο τέταρτο. 
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απειλούμενος με αφορισμό: «απαλλοτριωμένους και κεχωρισμένους και 
άποκεκομμένους άπο πάσης της όμηγύρεως και τής συνάξεως και τής 
ολομελείας των αδελφών» (1531)' «πυρ καταφάγοι το θεμέλιον οίκου αύ
του και καταδεδικασμένος και άποδεδιωγμένος και κατακεκριμμένος έ
στω εκ παντός δικαστηρίου και έξωσμένος τελείως τής του Χρίστου Ε κ 
κλησίας» (1546)' «Ιξω τής του Χρίστου Εκκλησίας, και τής τών χρι
στιανών όμηγύρεως» (1597)· «έξω τής τών χριστιανών Εκκλησίας και 
όμηγύρεως, εν αργία ύπο ιερέων μή έκκλησιαζόμενοι πανοικί ή άγιαζό-
μενοι» (1603)· «παρ' ούδενος έκκλησιαζόμενοι, ούτε μην συναναστρεφό-
μενοι» (1604)' «μηδείς εξ υμών ή και τών κελλιωτών, τολμήση συμφο-
ρέσαι αύτοΐς και συναινέσαι, και εις τας έορτάς αυτών δλως παραγενέσθαι 
και συνεσθιάσθαι αύτοΐς, εν βάρει αργίας και άσυγγνώστου αφορισμού» 
(1614)' «και μηδείς ιερεύς τολμήση έκκλησιάσαι αυτόν ή άγιάσαι ή θυ-
μιάσαι ή άντίδωρον δούναι ή μετά θάνατον ταφής άξιώσαι» (1652)* «έ-
στερημένοι παντός εκκλησιαστικού εισοδήματος' και μηδείς τολμήσειεν 
συμφορέσαι αύτοϊς και συλλειτουργήσαι, ή ως ιερομόναχους τιμήσαι» 
(1668-1671)' «προκοπήν μήποτε ΐδοι» (1683)' «σέ έχομεν άφωρισμένον... 
και εσένα και το σπήτι σου, και τα υπάρχοντα σου, και την ψυχήν σου, 
και τήν ζωήν σου» (1701)· «και μηδείς τολμήση συναναστραφήναι αύ
τοΐς ή περιποιηθήναι ή συνομιλήσαι ή έλεημοσύνην τινά δούναι ή εν τη κα
τοικία αύτου άποδεχθήναι ή συνδραμεϊν κατά τι λόγω ή έργω» (1702)* 
«τα πράγματα και οι κόποι αύτου εΐησαν εις έξολόθρευσιν καΐ άφανισμον 
και προκοπήν ού μή Ϊδοι» (1708)' «παρ' ούδενος συμφορούμενος ή συλ-
λειτουργούμενος ή ως ιερεύς τιμώμενος, ή εισόδημα εκκλησιαστικον πολύ 
ή ολίγον παρεχόμενος' λαϊκός δέ... έξω τής Εκκλησίας Χρίστου, παρ' ού-
δενος έκκλησιαζόμενος, ή άγιαζόμενος, μήτε τοις λοιποΐς χριστιανοΐς συ-
ναναστρεφόμενος, ή μετά θάνατον θαπτόμενος» (1710)* «μηδείς έκκλη-
σιάση αυτούς, ή άγιάση, ή θυμίαση, ή άντίδωρον δώ, ή συμφάγη αύτοΐς, 
ή συμπίη, ή συναναστραφή, ή χαιρετήση, ή μετά θάνατον ταφής άξιώση» 
(1715)· «άφωρισμένος εϊη... κατηραμένος έστω και ό εισερχόμενος εν τη 
οικία αύτου και ό εξερχόμενος, τα υπάρχοντα αύτου Ιστωσαν είς διαρπα-
γήν, συνεκλειπέτωσαν εκ τής οικίας αύτου... εν γενεά μια έξαληφθείη το 
ovo μα αύτου, έστωσαν τα τέκνα αύτου ορφανά και ή γυνή αύτου χήρα, άγ
γελος Σατάν προπορευέσθω έμπροσθεν αύτου» (1773)· «οί πόνοι αύτου 
εϊησαν είς παντελή άφανισμον και προκοπήν, ού μή ίδοι πώποτε πάσας 
τάς ημέρας τής ζωής αύτου, γεννηθήτω ή οδός αύτου σκότος και ολίσθημα 
και άγγελος Κυρίου καταδιώκων αυτόν, σύντριμμα και ταλαιπωρία εϊη 
εν τοις παισίν αύτου, σαλευόμενος μεταναστήτω και έπαιτησάτω, εκ-
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βληθήτω έκ των οικοπέδων αύτοΰ, έξερευνησάτω δανειστής πάντα δσα 
υπάρχει αύτω και διαρπασάτωσαν αλλότριοι τους πόνους αύτοΰ, μη ύπαρ-
ξάτω αύτω άντιλήπτωρ, μηδέ γεννηθήτω οίκτίρμων, γεννηθήτωσαν και 
ήμέραι αύτοΰ όλίγαι, γεννηθήτωσαν οι υιοί αύτοΰ ορφανοί και ή γυνή αύ
τοΰ χήρα, έξαλειφθείη ή γενεά αύτοΰ άπο προσώπου γης, έξαληφθείη το 
όνομα αύτοΰ έκ γης ζώντων και μετά δικαίων μή γραφείτω» (1796)* «εξο
λοθρεύεται ό οίκος αύτοΰ και εξαλείφεται το δνομα αύτοΰ άπο της βίβλου 
της ζωής» (1838). 

Ή παράθεση βεβαίως των απειλητικών εκφορών με τήν ποικιλία τών 
απειλητικών καταστάσεων πού προιωνίζονται είναι σαφέστατα επιλεκτι
κή" δέν σημαίνει βτι δέν υπάρχουν και άπλες απειλές. "Ομως οι χρονικές 
συντεταγμένες δηλώνουν —και τοΰτο μπορεί να εξαχθεί άπο πλήθος συνα
φών αφοριστικών εκφορών— βτι οι απειλές, δηλαδή τα δυσάρεστα για 
τον αφορισμένο αποτελέσματα συνεχώς εμπλουτίζονται κατά το εύρος 
τους και καλύπτουν δλον τον κοινωνικό χώρο τοΰ αφορισμένου τόσο 
άπο πλευράς οικογενειακής δσο και άπο πλευράς οικονομικής" και βε
βαίως ή ευθεία αναφορά στην απώλεια τής ψυχής παραμένει πάντα στο 
προσκήνιο. Ή απλή απομόνωση και απαγόρευση συμπροσευχής μέ τον 
αφορισμένο λαμβάνει άκραϊες μορφές και φθάνει στο σημείο τής ανοιχτής 
απειλής κατά τής ζωής και τής ζωής τών μελών τής οικογένειας τοΰ 
χριστιανού πού αφορίζεται. Ή στέρηση τών μυστηρίων τής 'Εκκλησίας 
φθάνει ως την περίπτωση τής μετά θάνατον άταφιας. Ό κοινωνικός απο
κλεισμός συμπεριλαμβάνει καταστροφή και διαρπαγή τής περιουσίας κα
θώς και τέλειο αφανισμό κάθε οικονομικής δραστηριότητας1. 

Τα δυσάρεστα αυτά αποτελέσματα και ή παραγωγή φόβου ασφαλώς 
και επιτελούν τον σκοπό για τον όποιο άλλωστε είχαν επινοηθεί ενώ δέν 
παύουν συχνά να πλουτίζονται μέ νέες έκφοβητικές εκφράσεις* ωστόσο, 
και παράλληλα προς αυτά, αν και οι πηγές σιωποΰν είναι έκδηλο δτι προς 
το τέλος τοΰ 18ου αί. κάποια χαλάρωση μέσα στο γενικό κλίμα πρέπει να 
δημιουργείται και ίσως για τον λόγο αυτό κρίνεται αναγκαίο να καταφεύ
γουν οι συντάκτες αφοριστικών κειμένων και μάλιστα αυτοί πού παράγουν 
παρόμοια έγγραφα σε τοπικό επίπεδο (μητροπολίτες-έπίσκοποι) σέ νέες 

1. Χαρακτηριστική περίπτωση απομόνωσης βρίσκουμε σέ κείμενο τοϋ 17ου 
αι. πού σώζεται στον κώδικα της Νομικής Συναγωγής: ό μ. λογοθέτης μαρτυρεί εγ
γράφως δτι θα διακόψει κάθε σχέση μέ τον άφορισθέντα Δημητράκη Γουλιανό* δια
φορετικά προβλέπεται ή αντικατάσταση του (ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΤΛΟΣ-ΜΙΧΑΗΛΑΡΗΣ, 
Νομική Σνναγοτγή, σ. 183, άρ. 240: 7 'Ιουνίου 1646). 
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και περισσότερο κραυγαλέες απειλές πού υπερακοντίζουν τις δογματικές 
θέσεις της ανατολικής θρησκείας. Θα μπορούσε δηλαδή να υποστηρίξει 
κανείς ένα σχήμα κατά το όποιο μείωση αποτελεσματικότητας = αύξηση 
απειλητικών εκφράσεων. 

Είδαμε ως τώρα τα αποτελέσματα τής ποινής μέσα άπο τις συλλογές δι
καίου, μέσα άπο τα κείμενα ορισμένων εκκλησιαστικών λογίων καθώς και 
μέσα άπο το «λεκτικό ποινολόγιο» του αφοριστικού τυπικού. Θα προσ
παθήσουμε τώρα να παρουσιάσουμε ορισμένες μαρτυρίες πού τονίζουν μέ 
πειστικό τρόπο το στοιχείο τής κοινωνικής απομόνωσης και κατ' έπέκτα-
σιν του κοινωνικού διασυρμού πού συνοδεύει τήν ποινή του αφορισμού και 
βαρύνουν το πρόσωπο πού απειλείται ή υφίσταται το έπιτίμιο. Μαζί μέ 
τον φόβο ή και παράλληλα προς αύτον ό κοινωνικός διασυρμός αποτελεί 
οπωσδήποτε έναν σοβαρό παράγοντα πού συντελεί στην συμμόρφωση του 
αφορισμένου προς τις εκκλησιαστικές επιταγές. Τα πράγματα βεβαίως 
είναι πολύ πιο δύσκολα για τους χριστιανούς πού απειλούνται επωνύμως, 
πού άκουνε το δνομά τους να ανακοινώνεται μέ βάση ένα πατριαρχικό έγ
γραφο, ενώπιον του εκκλησιάσματος και να στιγματίζεται κατά συνέπεια 
άπο το φοβερό έπιτίμιο. 

Το ένα στοιχείο είναι αυτό. Άλλα και ή απειλή τής άταφίας του αφο
ρισμένου μπορεί να αποτελέσει, δταν πραγματωθεί άλλα και ώς απειλή, 
έναν άλλο σημαντικό παράγοντα διασυρμού και μάλιστα μεταθανάτιο, 
άφου για τους ανθρώπους, ώς διαχρονική αντίληψη, ή μέριμνα για τήν μετα
θανάτια τύχη του σώματος τους δέν είναι μικρότερης σημασίας άπο εκείνη 
για τήν σωτηρία τής ψυχής τους. "Ετσι άπο πολύ ενωρίς ή απειλή τής 
άταφίας έπισείεται συχνά εις βάρος των παραβατών των κανόνων τής Ε κ 
κλησίας" è Γρηγόριος λ.χ., επίσκοπος Μεθώνης, γράφοντας λίγο πριν άπο 
το 1468 στον «πρωτοϊρέα» του Χάνδακα σχετικά μέ κάποιους ιερείς πού 
παραβαίνουν τήν νομολογία τών συνοικεσίων και ευλογούν παρανόμους 
γάμους χριστιανών αναφέρει: «εάν δέ και το κοινον χρέος του θανάτου 
έπέλθη εις αυτούς, άφετε αυτούς άταφους και αμνημονεύτους, διότι ό Θεός 
ού θέλει τοιαύτας δεήσεις ουδέ θυσίας παρανόμων»1, και φυσικά παρό
μοιες απειλές μπορούμε να προσθέσουμε και άλλες... 

Άλλα ας επανέλθουμε στο φαινόμενο του διασυρμού πού έκπηγάζει 
άπο τήν εκφώνηση του αφορισμού. Τήν 1 Μαρτίου 1696 γράφει ό Γεώρ
γιος Σουγδουρής άπο τα Γιάννενα στην αδελφή του Χάιδω Γλυκή πού 

1. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΤ, "Επιστολή, 268. 
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βρίσκεται εγκαταστημένη στην Βενετία* την ειδοποιεί δτι «ό μιχέλης σή
μερον της ορθοδοξίας πρώτη κυριακή της αγίας Τεσσαρακοστής έβαλε 
τον αρχιερέα και έκαμεν άφορισμον» και συνεχίζει: «τόση προκοπή να ίδη 
και αυτός και τα παιδιά του, δσην παρακίνησιν σου έκάμαμεν έμεΐς... δ-
μως και επειδή αυτός ηθέλησε να μας κάμη έντροπή με τον άφορισμον, ιδού 
όπου εγώ το έφανέρωσα»1. Σέ μια άλλη περίπτωση πού ανάγεται στα 
τέλη του 17ου αί. απειλείται κάποιος ιερέας ό όποιος εμποδίζει ελεημο
σύνες υπέρ του Παναγίου Τάφου' ή απειλή εκ μέρους του πατριαρχείου 
'Ιεροσολύμων είναι άμεση: ανάθεμα και επιπλέον στην επιστολή πού του 
στέλνουν τονίζεται δτι «καί αυτού εις τήν πολιτείαν γράφομεν και σέ άφω-
ρίζομεν καί σέ άναθεματίζομεν με δλον σου το σπήτι και γείνεσαι παίγνιον 
καί παρά θεω καί παρά άνθρώποις»2. 

"Αλλη μια μαρτυρία διασυρμού καί απομόνωσης προέρχεται πάλι άπο 
το κλίμα του πατριαρχείου Ιεροσολύμων συγκεκριμένα τώρα είναι ό 
Δοσίθεος πού γράφει προς τον «καθολικό» 'Ιβηρίας σχετικά μέ τους 
χριστιανούς πού πουλούν ανθρώπους ως δούλους. Οι λεπτομέρειες της 
πώλησης ανθρώπων δέν αναφέρονται" ϊσως πρόκειται για τήν περίπτωση 
δανεισμού μέ εγγύηση τα σώματα τους. Πάντως δ Δοσίθεος παρεμβαίνει 
τον Σεπτέμβριο του 1701 μεριμνώντας δμως παράλληλα καί για τήν λύση 
του έπιτιμίου, το όποιο μέ τήν απομόνωση τοϋ αφορισμένου πρέπει να 
συντελέσει ώστε è αμαρτωλός να μετανοήσει καί να επιστρέψει στις τάξεις 
της Εκκλησίας. Δηλαδή ή μέριμνα της Εκκλησίας, παράλληλα μέ τήν ε
πιβολή της ποινής, πρέπει να έχει ως κύριο σκοπό τήν άρση της ποινής. Ή 
διαλλακτικότητα του Δοσιθέου καί οι «πολιτικοί» ελιγμοί του αυτήν τήν 
φορά συμβαδίζουν μέ τήν δογματική πεμπτουσία της χριστιανικής θρη
σκείας: «τον τοιούτον ως άποστάτην καί ως έχθρον του σταυρού του Χρι
στού να τον έχετε ή μετριότης ημών... άφωρισμένον καί άναθεματισμέ-
νον... τοσούτον ώστε λειτουργιαν να μήν του κάμετε εις το σπήτι του αν 
είναι άβάπτιστα παιδιά, οι ιερείς να τα βαπτίζουν, εις δέ άλλην καμμίαν 
εύλογίαν εις το σπήτι του να μήν κάμουν, αν αποθάνουν να μήν τους θά
ψετε, είς το λείψανόν τους να μήν υπάγετε, τήν έλεημοσύνην τους να μήν 
λάβετε, να μήν τους μνημονεύσετε, άλλα να τους έχετε ξένους καί αλλό
τριους άπο τήν έκκλησίαν του Χριστού καί εν τω νυν αίώνι καί έν τφ μέλ-
λοντί' καί έτζι αδελφοί να κάμετε δια να είναι φανερά τα τέκνα του Θεού 
καί τα τέκνα του διαβόλου». Εντύπωση στην περίπτωση αυτή προκαλεί 

1. ΑθΗΝΑΓΟΡΑΣ, Νέος Κονβαρας, 76* βλ. καί σ. 112, 
2. Μ.Π.Τ., κωδ. 622, φ. 58·"-ν (πράξη ανέκδοτη). 
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το γεγονός δτι ό Δοσίθεος προβλέπει δτι αν οι παραβάτες είναι ιερωμένοι 
τότε ποινή πρέπει να είναι ό αφορισμός και ή καθαίρεση. Πάντως παρόλη 
την βαρύτητα του αμαρτήματος και τήν διάκριση πού επιβάλλεται μετα
ξύ των τέκνων του Χρίστου και εκείνων του διαβόλου, τα όποια βεβαίως 
θα διακρίνονται άπό τό στίγμα του αφορισμού και τών συνεπειών του, ή 
οδός της μετανοίας είναι ανοικτή καί μάλιστα ό τρόπος πού πρέπει να 
συμπεριφέρονται οι άλλοι προς αυτούς πρέπει να είναι διαλλακτικός καί 
προσηνής για να επιτευχθεί τό ποθούμενο αποτέλεσμα. Ό Δοσίθεος α
σφαλώς γνωρίζει καί τήν αντίθετη τροπή πού μπορούν να πάρουν τα πράγ
ματα* μια πρώτη παραχώρηση είναι τό βάπτισμα τών παιδιών τους* στην 
συνέχεια γράφει: «λέγομεν καί τούτο, δτι να μήν τους άποστρέφεσθε να 
μή τους έχετε δια εχθρούς, άλλα καν καί δεν τους λειτουργάτε, δέν τους 
θάπτετε καί δέν τους μνημονεύετε, δμως πάλιν να τους παρακαλήτε να 
τους περιποιήσθε αν κάμη χρεία καί εις τό σπήτι τους να υπάγετε... να 
τους φέρετε εις μετάνοιαν»1. 

Ό Δοσίθεος μπορεί να είναι ταυτοχρόνως αδιάλλακτος καί διαλλακτι
κός, απειλητικός καί κατευναστικός, δμως ή βασική δυναμική πού απε
λευθερώνεται μέ τήν επιβολή του έπιτιμίου εϊναι ή βίωση του φόβου πού 
με τό άκουσμα της λέξης αφορισμός καί τήν γνώση τών αποτελεσμάτων 
του εκπορεύεται εναντίον τών απειλουμένων καί του περιβάλλοντος τους. 
Αυτό επιδιώκεται σαφέστατα καί κάποτε ρητά ομολογείται. "Εμμεση 
μαρτυρία χρήσης του φόβου προέρχεται άπό τις κατηγορίες πού εκτοξεύ
τηκαν εναντίον του Μελέτιου Τυπάλδου* σύμφωνα μ5 αυτές: «δταν άπο-
θάνη τινάς άπό τους ορθοδόξους όπου τον έναντιώνετον, κηρύττει πώς ό 
αφορισμός του τον έκοψε, δια να βάλη τους άλλους εις φόβον να μή του 
εναντιώνονται»2. 

Φόβος για τα αποτελέσματα του αφορισμού* φόβος για τόν κοινωνικό 
διασυρμό καί τόν αποτροπιασμό εις βάρος του χριστιανού πού δέχεται τα 
βέλη του έπιτιμίου* ή απόρριψη του φόβου μέσω της λογικής προσέγγι
σης του φαινομένου συγκρούεται με τήν αποτελεσματική φθορά πού προ
καλεί ό δημόσιος εξευτελισμός. Τούτο περιγράφεται καλά σε ένα γεγονός 
πού έλαβε χώρα στην Μυτιλήνη (τέλη 18ου αι.): τα παιδιά του Τζάννου 
Σιτζάκου διαφέρονται μέ τόν πατέρα τους για τήν περιουσία της μητέρας 
τους πού έχει πεθάνει* ή διαφορά οξύνεται καί τα παιδιά καταφεύγουν στο 
πατριαρχείο καί πετυχαίνουν τήν έκδοση αφοριστικού. Τελικά δμως πεί-

1. Μ.Π.Τ., κωδ. 622, φ. 74r-75v. 
2. ΕΤΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ, Σημείωμα, 330: άπό κώδικα Μ. Λαύρας Μ 100, άρ. 11. 
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θονται και δεν ζητούν την ανάγνωση του ενώπιον του εκκλησιάσματος* ή 
φήμη της έκδοσης αφορισμού βεβαίως πλανάται και ίσως συντελεί ώστε 
να αλλάξει γνώμη ό πατέρας τους* γεγονός δμως παραμένει δτι τα παιδιά 
πείστηκαν και το έπιτίμιο δέν εκφωνήθηκε δημόσια «ίνα μη θεατρισθη 
ό πατήρ αυτών»1. 

"Ενας ξένος ακριβής παρατηρητής των ελληνικών πραγμάτων, ό 
γάλλος Πουκεβίλ σημειώνει έξαλλου στο έργο του: «κάθε "Ελληνας τρέ
μει και μόνο στο άκουσμα της λέξης α φ ο ρ ι σ μ ό ς , γιατί άμα τιμωρηθεί 
μια φορά μέ ανάθεμα, εγκαταλείπεται άπο τήν οικογένεια του πού τον προ
πηλακίζει, ενώ οι χριστιανοί πού τον γνωρίζουν, τον αποφεύγουν και κα
ταντάει να ξεροσταλιάζει στίς πόρτες της εκκλησίας. Συνθηκολογεί τότε 
μέ τους βαθμούχους της εκκλησίας για να αναστείλει τους κεραυνούς, αν 
εκτοξεύτηκαν εναντίον του, ή για να συμφιλιωθεί και πάλι»2. 

Τέλος για να κλείσουμε τήν σειρά τών συναφών μαρτυριών αναφέρουμε 
μια ακόμη μνεία (πιθανώς αρχές 19ου αί.) τήν οποία έχουμε σέ γράμμα 
του Κρήτης Γερασίμου προς τον έξαρχο Μελχισεδέκ: «το κεραλενιο ήταν 
καλά να μήν ανακατώνεται εις αυτήν τήν δουλειά, διατί ημπορεί να της 
έ'λθη κανένα άφοριστικον συνοδικόν, καί έντρεπόμεθα διατί είναι συγγε
νής μας»3· εδώ ή ντροπή εκδηλώνεται ως δυσάρεστο αποτέλεσμα καί άπο 
αυτόν πού θα συνεργήσει ώστε να εκδοθεί το αφοριστικό* οι πιέσεις προς 
τον απειλούμενο προέρχονται άπο κάθε δυνατό σημείο καί είναι παντοει
δείς... 

Ό φόβος λοιπόν της ποινής, ό φόβος για τα αποτελέσματα του έπι-
τιμίου, ό φόβος του διασυρμού καί της κοινωνικής απομόνωσης είναι τα 
βασικά αποτελέσματα πού επιφέρει ό αφορισμός εις βάρος τών χριστια
νών. Στην έξακτίνωσή του το φαινόμενο επεκτείνεται καί σέ άλλες εκδη
λώσεις περισσότερο συναφείς προς τις νέες δραστηριότητες τών ανθρώ
πων: προβλέπεται ή στέρηση του δικαιώματος του εκλέγειν σέ κανονι
σμούς πόλεων του βορείου ελλαδικού χώρου4 για δσους κατοίκους έχουν 
δεχθεί εκκλησιαστικό έπιτίμιο. Το εντυπωσιακό είναι δτι ή απαγόρευση 
πρωτοεμφανίζεται το 1895 καί επαναλαμβάνεται ακόμα καί σέ κανονισμό 
του 1911 τονίζοντας έτσι ξεκάθαρα τήν επιβίωση τών στερητικών άπο-

1. Μητρόπολη Μυτιλήνης, κώδ. Β', φ. 138Γ (πράξη ανέκδοτη). 
2. ΠΟΤΚΕΒΙΛ, Ταξίδι, 268-269. 
3. ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ, Κρήτη, 361. 
4. ΠΑΠΑΣΤΑΘΗΣ, Κανονισμοί, 133, 203, 233, 2552, 268, 281, 294, 354 (οί 

Κανονισμοί είναι τών κοινοτήτων Κοζάνης, Σιατίστης, Μοναστηρίου, Κρουσόβου 
καί Βοδενων). 
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τελεσμάτων του αφορισμού και τήν μετεξέλιξη τών απειλών πού κατευ
θύνονται τώρα προς τις σύγχρονες δραστηριότητες τών ατόμων. 

2. Μεταθανάτια αποτελέσματα τον αφορισμού 

Ή ποινή του αφορισμού δμως έχει άρρηκτη σχέση και μέ τήν μεταθανά
τια κατάληξη του ανθρωπίνου σώματος κατ' αρχήν και βεβαίως μέ αυτήν 
της ψυχής. "Εχουμε ήδη αναφέρει χαρακτηριστικές εκφορές τυπικών μορ
φών του αφορισμού μέ τις όποιες απειλείται άμεσα ή ζωή του αφορισμέ
νου και τών μελών της οικογενείας του: «γεννηθήτωσαν και αϊ ήμέραι αυ
τού όλίγαι, γεννηθήτωσαν οι υιοί αύτοΰ ορφανοί και ή γυνή αύτοΰ χήρα, 
έξαληφθείη ή γενεά αύτου άπό προσώπου γης, έξαληφθείη το δνομα αύτου 
έκ γης ζώντων» ή «έξολοθρεύσεται ό οίκος αύτου και εξαλείφεται το δ
νομα αύτου άπο της βίβλου της ζωής». 

"Ωστε στα αφοριστικά τυπικά εκτεταμένης μορφής και ιδίως σ' αυτά 
τών τελευταίων αιώνων της Τουρκοκρατίας υπάρχει ευθεία απειλή κατά 
της ζωής του αφορισμένου, δηλαδή απειλείται μέ θάνατο ό χριστιανός· 
και αυτή βεβαίως είναι ή πρώτη σύνδεση μέ τήν μεταθανάτια οπαρξη ως 
αποτέλεσμα της αφοριστικής διαδικασίας. Είδαμε έξαλλου στην περίπτω
ση του Μελέτιου Τυπάλδου μέ ποιο τρόπο επιχείρησε να συνδέσει τον αφο
ρισμό μέ τον θάνατο. 'Ωστόσο, έκτος άπο τήν απειλή αυτή μέσα στο γενι
κό σχήμα απειλή αφορισμού (κατάρα)-θάνατος, υπάρχει, και πιο απεχθής 
και έκφοβιστική απειλή για τήν κατάληξη του σώματος του νεκρού αφο
ρισμένου. Ή σχετική αναφορά προορίζει για το σώμα τήν φοβερή ποινή 
της άδιαλυσίας και της απόρριψης ενσωμάτωσης μέ τήν γη1. Βεβαίως ή 
εικόνα του άλιωτου πτώματος, πράγμα το όποιο σημαίνει αφορισμό, εί
ναι στοιχείο κοινωνικής απαξίας για τον νεκρό και τήν οικογένεια του. 
Αυτό είναι τό ενα* συγχρόνως δμως υποδηλώνει δτι άφου τό σώμα δέν 
έγινε δεκτό άπο τήν γή έτσι και ή ψυχή του αφορισμένου δέν συγχωρήθηκε 
για τις αμαρτίες της, δηλαδή δέν έγινε αποδεκτή άπό τον θεό, δέν κατέ-

1. Έκτος αφοριστικών πράξεων το γεγονός της άδιαλυσίας του σώματος 
δηλώνεται ώς έξης τον 'Ιούνιο του 1370: «γίνωσκε οδν, δτι... και το τεθνηκος αύτοΰ 
σώμα... άδιάλυτον μένει...»: πράξη του οικουμενικού πατριάρχη Φιλόθεου προς 
τον μέγα ρήγατοϋ «Σμολενσκίου» της Ρωσίας (MlKLOSICH-MÜLLER, Acta 1, 524* 
DARROUZÈS, Regestes, fase. V, σ. 492-493, άρ. 2582): βλ. τήν πλήρη αναφορά στή 
σ. 219. 
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λήξε στον αιώνιο παράδεισο. Και εδώ ανακύπτει πάλι καταλυτικός ό πα
ράγων της εκκλησιαστικής παρέμβασης μέσω της όποιας είναι δυνατόν 
να αποτραπεί ή αιώνια τιμωρία και ή ψυχή τοϋ άνθρωπου να συγχωρεθεί, 
πράγμα το όποιο θα έξωτερικευθεΐ και στο νεκρό σώμα με την διάλυση 
του και την απόδοση του στην γη. 

Ή ζωή λοιπόν του αφορισμένου και ή μετά θάνατον σωτηρία της ψυ
χής του απειλούνται ομοίως, και τό πράγμα αυτό παρουσιάζεται στό νε
κρό σώμα του αφορισμένου. Ή απειλή εναντίον του νεκρού σώματος, ό
πως έχουμε αναλυτικά επισημάνει και σε άλλο μέρος τής μελέτης αυτής1, 
εκφέρεται με διάφορες φράσεις: «μετά θάνατον άδιάλυτος» (1536)· «ά-
διάλυτος και τυμπανιαΐος» (1538)" «άλυτος αιωνίως» (1572)· στις αρχές 
του επόμενου αιώνα έχουμε τήν έκφραση: «άλυτος αιωνίως καί τυμπανι-
αΐος» (1612) ενώ περίπου σύγχρονη (1614) είναι καί ή έκφραση: «άλυτοι 
μετά θάνατον, εν τω νυν αίώνι καί εν τώ μέλλοντι καί τυμπανιαΐοι»' προς 
τα τέλη του 17ου αί. ή σχετική απειλή παίρνει τήν μορφή: «άλυτος μετά 
θάνατον αί πέτραι, τα ξύλα, ό σίδηρος λυθήσονται, αυτός δέ ουδαμώς», ή 
οποία σχεδόν γενικεύεται καί καθιερώνεται, μαζί φυσικά με τις άλλες πο
λυσχιδείς άρές, σε τυπική έκφραση του απειλητικού όρισμοΰ πού έχει σχέ
ση μέ τήν μεταθανάτια τύχη του σώματος τών αφορισμένων. 

Ή καθολική εξέταση του φαινομένου του αφορισμού μέσα στην δια
χρονία μας παρέχει τήν βεβαιότητα ότι ή σύνδεση τής ποινής μέ τήν μετα
θανάτια απόληξη του σώματος τών νεκρών είναι ουσιαστικά δημιούργημα 
τής μετά τήν "Αλωση περιόδου καί σαφέστατα σχετίζεται μέ τις νέες α
νάγκες πού καλείται να υπηρετήσει τό έπιτίμιο. Βεβαίως ή τύχη τών νε
κρών σωμάτων είναι άπό τα θέματα, τα όποια είχαν απασχολήσει τους 
Πατέρες τής 'Εκκλησίας2. 'Ωστόσο δεν είχε ποτέ συνδεθεί άρρηκτα μέ 
τον αφορισμό καί τα παρακολουθήματά του. Κατά τήν διάρκεια τής Τουρ
κοκρατίας Ομως ή περί τής τύχης τών σωμάτων τών νεκρών αφορισμένων 
παράδοση θα γνωρίσει τεράστια επίδοση καί εξάπλωση ώστε να θεωρηθεί 
ώς τό κυριότερο αποτέλεσμα του αφορισμού* σε μερικές περιπτώσεις αυ
τός ό ίδιος ό αφορισμός. Έξαλλου ή σύνδεση του μέ τό θέμα τών βρυκο-
λάκων θα προσδώσει μεγαλύτερες διαστάσεις σε ένα θέμα πού άπό μόνο 
του προξενούσε τεράστιο φόβο καί δέος στις συνειδήσεις τών ανθρώπων 
τής εποχής εκείνης. 

1. Βλ. τα σχετικά Ιδώ, τέταρτο κεφάλαιο. 
2. Βλ. 'Ομιλία Χρυσοστόμου στον Λάζαρο, MlGNE, P.G. 62, στ. 774, 777. 

19 
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Tò θέμα βεβαίως των βρυκολάκων1 δεν έχει τήν ϊδια ημερομηνία εμ
φάνισης μέ τα άλιωτα σώματα" συχνά παρουσιάζεται καί κατά τήν βυ
ζαντινή περίοδο καί απασχολεί καί τους ανθρώπους του μεσαίωνα2. Ή 
αρχή του φαινομένου ίσως να μήν είναι άσχετη μέ τήν τύχη του 'Ιούδα 
καί τις παραδόσεις πού δημιουργήθηκαν γύρω άπο αυτήν3. Γεγονός ωσ
τόσο παραμένει δτι ή Εκκλησία συχνά παρεμβαίνει καί επιχειρεί να απο
τρέψει πράξεις δαιμονοπληξίας εις βάρος νεκρών σωμάτων, δπως εϊναι 
λ.χ. το κάψιμο τών νεκρών πού οι χριστιανοί υποπτεύονται δτι είχαν βρυ-
κολακιάσει. 

Γενικά οι αντιδράσεις της 'Εκκλησίας ως προς τους βρυκόλακες είναι 
άμεσες καί υπάρχει σωρεία μαρτυριών για το θέμα αυτό. Έχουμε ήδη 
άπο το 1438 ενα κείμενο του μεγάλου πρωτοσυγκέλλου του πατριαρχείου 
Κωνσταντινουπόλεως, μέ το όποιο δίνεται απάντηση σέ ερωτήσεις του 
κρητικού παπαΓεωργίου Δραζίνου: «εί ευρέθη νεκρός λεγόμενος παρ' ημών 
καταχθόνιος, τί οφείλει γενέσθαι περί τούτου;»' ή απάντηση βεβαίως εί
ναι δτι αυτά είναι δημιουργήματα του διαβόλου καί γι' αυτό οι άνθρωποι 
δέν πρέπει να καίουν τα λείψανα τών ανθρώπων πού υποψιάζονται δτι εί
ναι βρυκόλακες*. 

1. Το θέμα αυτό είναι φυσικά 2ξω άπο τους στόχους της μελέτης αύτης. Πρέ
πει ωστόσο νά αναφέρουμε δτι είναι ένα θέμα πού απασχολεί τήν επιστήμη πολύπλευ
ρα καί άπο πολλές δψεις: τήν φιλολογική, τήν Ιστορική, τήν κοινωνιολογική, τήν ψυ
χολογική καθώς εκτείνεται διαχρονικά καί γεωγραφικά σέ παγκόσμιο σχεδόν επί
πεδο. Στην ελληνική βιβλιογραφία δέν υπάρχουν πολλά βοηθήματα για το θέμα αυτό, 
το όποιο έχει εξετασθεί κυρίως άπο λαογραφική σκοπιά* χρήσιμο είναι το δημοσίευ
μα του ΜΟΤΖΑΚΗ, Βρικόλακες. "Ας σημειώσουμε ακόμα έδώ δτι πολλές πληροφο
ρίες δίνονται άπο τους περιηγητές για το θέμα αυτό, οί όποιοι κουβαλώντας ανάλο
γες εμπειρίες είναι ιδιαίτερα αναλυτικοί σέ περιγραφές παρομοίου είδους φαινο
μένων. 

2. Παραπέμπω στα οικεία κεφάλαια τοϋ ΚΟΤΚΟΤΛΕ, Βίος, καθώς καί στον 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ—ΚΕΡΑΜΕΑ, Βρνκόλακες, 502-505. 

3. Για τον 'Ιούδα ή γραπτή λαογραφική παράδοση είναι τεράστια· ενδεικτικά 
παραπέμπω στην P.G. 5, στ. 1261 καί άπο τις άλλες μελέτες αναφέρω αυτές τών 
Γ Α Λ Ι Τ Η , 'Ιούδας, καί ΜΈΓΑ, 'Ιούδας. 

4. ΑΡΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΤ, Φωτίειος 2, 245-246 : «ό διάβολος βουλόμενος άπα-
τησαί τινας ποιήσαί τι άπρεπες, προς παροξυσμον καί όργήν Θεού, ποιεί τοιαύτα ση
μεία, καί πολλάκις καί έν νυκτί φαντάζει τινάς, δν οΐδασι πρότερον καί ομιλεί αύτοίς, 
έστιν δτε καί προλέγει τινά, άλλοτε δοκοΰσι βλέπειν αυτόν έν όδφ ή ίστάμενον, ή πε-
ριπατοΰντα, δς έστι τεθνηκώς προ καιροϋ· παρακινεί δέ αυτούς καί άνορύττουσι τον 
τάφον ίνα ίδωσι το λείψανον καί επειδή τελείαν πίστιν ούκ εχουσι μετασχηματίζε
ται ό διάβολος καί ενδύεται το νεκρόν σώμα καί ό πολυήμερος νεκρός ή καί πολυχρό-



ΤΑ Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α 291 

"Εκτοτε το θέμα θα απασχολήσει συχνά τήν γραφίδα των εκκλησια
στικών ιθυνόντων σέ χειρόγραφο λ.χ. του 16ου αι. βρίσκεται κείμενο του 
«Μάρκου μονάχου Σερρών ζήτησις περί βουλκουλάκων» στο όποιο επιχει
ρείται μία εξήγηση περί τών νεκρών σωμάτων και της συμπεριφοράς τους 
κατά το στάδιο της διάλυσης τους μέσα στο χώμα1. 'Αλλά και τον Μά
λαξα θα απασχολήσει το θέμα και έτσι στον νομοκάνονά του θα περιλη
φθούν κεφάλαια με τους τίτλους: «περί του λέγοντος, δτι μετά τον θάνατον 
σηκώνεται το άποθαμένον σώμα και πνίγει ανθρώπους και τούτο εύλέπουν 
εν όράματι και καίουν το σώμα εκείνο, δια να μή δέν άπολέση και άλ
λους»' «περί τών λεγόντων, δτι είσί στρίγλαι και μόρα και γελουδες»2. 

Ή δλη παράδοση για τους βρυκόλακες και τήν αντιμετώπιση τους 
περιέχεται σέ πολλούς κώδικες της Τουρκοκρατίας. Το κείμενο συνήθως 
πού αναπαράγεται είναι το προσγραφόμενο στον Ιωάννη Νηστευτή" σύμ
φωνα μέ το κείμενο αυτό ό Νηστευτής φέρεται να άπαντα στην ερώτηση: 
«περί άνθρωπου άπεθαμένου εάν ευρεθεί άκαίρεος τον όποιον λέγουν κα-
ταχθόνιον, τουτέστι βουλκόλακα. Έάν είναι αληθές και τί να γίνει εις αυ
τόν»3, και φυσικά ή απάντηση δέν διαφέρει άπο δσα ως τώρα έχουμε 
αναφέρει και προορίζονται για τήν αντιμετώπιση του διαβόλου και τών 
έργων του. 

Μέ τον ίδιο τρόπο θα αντιμετωπίσουν το θέμα τών βρυκολάκων και οί 
συντάκτες του Πηδαλίου, ερμηνεύοντας τον ξς' κανόνα του Μ. Βασιλεί-

νιος δοκεϊ νεαρός είναι και σάρκας εχειν και αίμα και δνυχας καΐ τρίχας· εντεύθεν οί 
τάλανες έπί το πυρ όρμώσι και συναγαγόντες ξύλα καίουσι το λείψανον»· και κατα
λήγει δτι αυτοί πού κάνουν τέτοιες πράξεις θα δώσουν λόγο στον θεό τήν ήμερα της 
κρίσεως. 

1. ΛΑΜΠΡΟΣ, Μάρκου Μονάχου Σερρών «Ζήτησις περί βουλκουλάκων», NE 
1, 337-352, άπο χγφ. 520 της μονής τών 'Ιβήρων. 

2. ΜΑΛΑΞΟΣ, Νομοκάνων, κεφ. ψι', ψε'. Τα ίδια περιλαμβάνονται και στην 
«Βακτηρία Αρχιερέων», στην οποία οί βρυκόλακες θεωρούνται ως επιχειρήματα τοϋ 
διαβόλου καΐ καλούνται οί χριστιανοί μέ τήν μεσολάβηση της Εκκλησίας καί τίς δεή
σεις προς τήν Παναγία να καταπολεμήσουν τίς επιδρομές αυτές τοϋ διαβόλου* μάλι
στα στο φ. 245 ν σημειώνονται τα βοηθητικά μέσα πού διαθέτει δ χριστιανός: παρα
κλήσεις προς τήν Παναγία, μικρός αγιασμός, μνημόσυνο καί κόλλυβα τοϋ νεκροΰ, 
άφορκισμοί τοϋ Μ. Βασιλείου, άφορκισμοί της βαπτίσεως. 

3. ΜΟΤΖΑΚΗΣ, Βρικόλακες, 73-76· Ψ Τ Χ Ο Π Ο Σ , Βρυκόλακες, 331-334 : ό 
συγγραφέας χρησιμοποιεί «νόμιμον» της μονής Βλαχέρνας Ηλείας καί «Έξομολο-
γητάριον» της μονής Σκαφιδιδς- Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Τ Λ Ο Σ - Κ Ε Ρ Α Μ Ε Τ Σ , Βρυκόλακες, 
δπου ό συγγραφέας απαντώντας στην γνώμη τοϋ Alfred Maury, δτι οί βρυκόλακες 
εμφανίστηκαν στην Ευρώπη τοϋ 17ου αί. χρησιμοποιεί κείμενα άπο χειρόγραφα της 
Ευαγγελικής σχολής Σμύρνης. 
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ου. Ωστόσο οι παρατηρήσεις τους είναι και μαρτυρίες για τις αντιλή
ψεις πού επικρατούσαν την εποχή αυτή (τέλη 18ου αϊ.) σχετικά με το 
ζήτημα αυτό" συγκεκριμένα γράφουν: (("Ω της ελεεινής καταστάσεως και 
•άγνωσίας, εις τήν οποίαν έφθασαν οι τωρινοί Χριστιανοί! Χριστιανοί α
δελφοί, τί πλάναις είναι αύταΐς όπου έχετε;.. . σας λέγω και σας πληροφο
ρώ, δτι οι βρικόλακες... όπου εσείς λέγετε, άλλο δεν εϊναι, πάρεξ μία ψεύ
τικη και παιδαριώδης πρόληψις... δια τί αδύνατον είναι ποτέ ό διάβολος 
να άσηκώση νεκρον... 'Εάν δέ άπό τήν προς Θεόν όλιγοπιστίαν σας σας 
δείχνη ό διάβολος κάποιας φαντασίας, λαλείτε τον ιερέα να ψάλλη εϊς τον 
τόπον εκείνον άγιασμόν, και δια της θείας χάριτος διαλύεται ή ενέργεια 
τών δαιμόνων»1. 

Αυτή είναι σέ γενικές γραμμές ή θέση της Εκκλησίας ως προς τους 
βρυκόλακες και τις σχετικές προς αυτούς δοξασίες και ενέργειες τών χρι
στιανών προκειμένου να απαλλαγούν άπό αυτούς. Ταυτόχρονα δμως έτσι 
συντηρείται και ή παράδοση περί βρυκολάκων έστω και μέ τήν αντίληψη 
δτι πρόκειται για ενέργειες διαβολικές* κατά συνέπεια, ή απόσταση πού 
χωρίζει τις δύο αυτές εκδηλώσεις, δηλαδή τών άλιωτων σωμάτων τών νε
κρών αφορισμένων και τών σωμάτων τών ανθρώπων πού ό λαός θεωρεί 
ως βρυκόλακες τείνει βαθμιαία να καταστεί ελάχιστη αν δχι να μηδενι
στεί. Στην συνείδηση και νοοτροπία του λαϊκού άνθρωπου δέν είναι εύκο
λος ό διαχωρισμός μεταξύ τών δύο αυτών εκδηλώσεων παρά τις διαβε
βαιώσεις και παραινέσεις της Εκκλησίας . Ή Εκκλησία καταδικάζει τις 
προλήψεις για τους βρυκόλακες, σέ μερικές μάλιστα περιπτώσεις προβλέ
πεται και αφορισμός για δσους καίνε τα σώματα τών νεκρών άλλα ταυτο
χρόνως, Ιστω και ασυνείδητα, συντηρεί το φαινόμενο και το συνδέει μέ 
τον αφορισμό και τα άλιωτα πτώματα2. 

Ή εκλογικευμένη, κατά μεγάλο βαθμό, θέση της Εκκλησίας και ή 

1. ΑΓΑΠΙΟΣ - ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ, Πηδάλιον, 623. 'Ανάμεσα στίς νεότερες επι
βιώσεις του φαινομένου αναφέρω τα δσα γράφει ό ΔΡΑΓΟΤΜΗΣ, 'Αναμνήσεις 1, 
102-103. 

2. Πολύ χαρακτηριστική είναι μια τέτοια μαρτυρία, σχετικά πρόσφατη (1926) 
άπό τήν χιώτισσα ΕΙρ. Κουκουνδ: «Κ' ol άφωρισμένοι πρώτα πρώτα μέσ' στο 
μνήμα τους γίνονται σαν τουμπίν, κ' ΰστερα βουρβουλλακιάζουν και βγαίνουν κι δξω. 
Έναν άφωρισμένον τον έξεθάψαν κ' ήτα σαν τουμπίν καί τον έφεραν είς τήν έκκλη-
σίαν, καί τον έσέσαν όλόρτον, έσυγχωρέσαν του δλλοι οι άθρώποι, έφεραν και το Δε-
σπότην καί του διάβασεν, κ' αυτός ήππεσεν δλλος μαζί σωρός κουβάριν κάτου κ' έ-
γίνηκε στάχτη» (Στ. ΒίΟΣ, Χιακαί Παραδόσεις, Γ' Βουρβουλάκοι, Λαογραφία 
9 (1926) 224). Παρόμοια περιγραφή βλ. καί En. ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ, Τρεις ήμέραι 
είς Ίκαρίαν, ΧρυσαλΜς 2 (1865) 396. 
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σύμφωνη με την δογματική της προσέγγιση ερμηνεία των βρυκολάκων ώς 
κατασκευασμάτων του διαβόλου συντελεί ώστε να ενισχυθεί ό δεσμός με
ταξύ τών δύο εκδηλώσεων τών νεκρών. Παράλληλα βεβαίως έχει φροντί
σει ώστε να συμπεριλάβει στο αφοριστικό τυπικό τις απειλές περί άδια-
λυσίας και τυμπανιαίων πτωμάτων προκειμένου νά ενισχύσει την τάση 
της παραγωγής φόβου' στην συνέχεια πρέπει ή Εκκλησία πάλι να συνδυά
σει το φαινόμενο με την πραγματικότητα, δηλαδή να δογματίσει δτι το 
άλιωτο σώμα1 είναι αποτέλεσμα της σχετικής κατάρας πού εκτοξεύτηκε 
δια του αφορισμού, μέ άλλα λόγια αποτέλεσμα της ποινής και 6χι «βρυ-
κολακική» επενέργεια. 

"Οπως έχουμε ήδη αναφέρει ή διαδικασία ενσωμάτωσης του άλιωτου 
σώματος στα αποτελέσματα του αφορισμού έχει αρχίσει να συντελείται 
κυρίως κατά τους πρώτους χρόνους μετά την "Αλωση. Σέ τέσσερα χρονο-
γραφικά κείμενα τής ιστορίας του 16ου-17ου αϊ.2 επαναλαμβάνεται μέ 
ελάχιστες διαφορές το θαΰμα τής διαλύσεως του σώματος τής νεκρής αφο
ρισμένης άπο τον οικουμενικό πατριάρχη προκειμένου να πειστεί ό Πορ
θητής για τήν αλήθεια τών δογμάτων τής χριστιανικής θρησκείας. Το 
σώμα τής νεκρής παρέμεινε για αρκετά χρόνια άδιάλυτο ώς αποτέλεσμα 
του αφορισμού πού τής είχε επιβάλει ό πρώτος μετά τήν "Αλωση πα
τριάρχης Γεννάδιος" ή σύνδεση τής άδιαλυσίας και του αφορισμού είναι 
προφανής. Ή παράδοση αύτη μέσω τών αλλεπαλλήλων επανεκδόσεων 
του Χρονογράφου συντηρείται αναλλοίωτη για πολλούς αιώνες και βε
βαίως πλουτίζεται και μέ τήν εν τώ μεταξύ νέα εμπειρία. 

Ά λ λ α καί για τον λόγιο Ιεράρχη Μητροφάνη Κριτόπουλο (1589-1639) 
Ιστω και υπό τήν πίεση τής υπεράσπισης τών δογμάτων τής 'Ανατολικής 
θρησκείας έναντι τών Διαμαρτυρομένων άγγλων θεολόγων τα πράγματα 
παραμένουν τα ίδια. Το σώμα του αφορισμένου δέν διαλύεται" πρέπει οί 
συγγενείς του νεκρού να φροντίσουν για τήν επανόρθωση τών αδικιών 
πού είχε διαπράξει ό αφορισθείς. Το φαινόμενο αυτό. ό Κριτόπουλος το 
ονομάζει θαΰμα καί σημείο του θεοΰ: «εγώ δέ σφόδρα περί τούτου χαίρω, 

1. Για τα άλιωτα σώματα παραπέμπουμε σέ πρόσφατη μελέτη τοϋ ΓΕΡΜΑΝΟϊ 
ΓίΑΡΑΣΚΕΤΟΠΟΤΛΟΤ, μητρ. 'Ηλείας, Σώματα, δπου καί ή προγενέστερη βιβλιο
γραφία. 

2. Πρόκειται για τήν*Έκθεση Χρονική, τήν 'Ιστορία Πολιτική Κωνσταντι
νουπόλεως, τήν 'Ιστορία Πατριαρχική KωvστavτιvoυπóL·ως καί τον Χρονογράφο 
τοϋ Δωροθέου' γι ' αυτά βλ. τα δσα αναλυτικά αναφέρουμε στο ένατο κεφάλαιο της 
μελέτης αύτης καθώς καί στο ΠΑΤΡΙΝΕΛΗΣ, 'Ιστοριογραφία. 
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δτι 6 Θεός τοιούτον μέγα σημεΐον έδωρήσατο ήμΐν, ώστε μηδέ πιστεύειν 
τους πολλούς»1. 

Προς τήν ίδια κατεύθυνση θα κινηθεί στα τέλη του 18ου ad. και ό 
Χρύσανθος 'Ιεροσολύμων ό λόγιος ιεράρχης στην πραγματεία του για 
τον αφορισμό διακρίνει τα αποτελέσματα του αφορισμού εν σχέσει προς 
τους ζωντανούς2 και νεκρούς αφορισμένους. Προκειμένου λοιπόν γιά τους 
νεκρούς αναφέρει δτι μόνο ενα είναι το αποτέλεσμα: «άλλ' δμως το πλέον 
φοβερον και τρομερόν, εστί ό τυμπανίας, δηλαδή το αποτέλεσμα των τυμ-
πανιαίων, το όποιον επειδή να φανεροΰται μετά θάνατον, γίνεται δια θαύ
ματος, και θαυματουργών ό Κύριος, δείκνυσιν έν τη καθ' ήμας εκκλησία». 
Τήν λογική του θαύματος ό Χρύσανθος θα τήν χρησιμοποιήσει προκειμέ
νου να άντιπαραταχθεϊ και αυτός προς τήν Καθολική εκκλησία («τα πα-
πίδια»), «οπού λέγουσιν δτι τώρα δέν γίνονται θαύματα εις τήν άνατωλι-
κήν έκκλησίαν, επειδή και τούτο το θαύμα τών τυμπανιαίων τους άπο-
στομίζει». 

Συνεχίζοντας ό Χρύσανθος θα προχωρήσει σέ ορισμένες λεπτομέρειες 
σχετικά μέ τους τυμπανιαίους* δογματίζει λοιπόν δτι αυτό γίνεται και 
«δια παραμικρά αμαρτήματα» προκειμένου «να χαλινώνεται ή προπέτεια 
τών κακών χριστιανών και να τους διορθώνη μέ τούτον τον τρόπον»' για 
να καλύψει κάθε περίπτωση ό Χρύσανθος αναφέρει δτι πολλές φορές και 
τα παιδιά τών αφορισμένων και «μάλιστα τα νήπια γίνονται τυμπανιαΐα»* 
ακόμα και οι δούλοι και οι γυναίκες τών αφορισμένων υφίστανται τα ϊδια. 
Τοΰτο γίνεται, κατά τον Χρύσανθο, «δια να έξεγερθή μεγαλίτερος φόβος 
εις τους πιστούς, βλέπωντες πώς ή εις αυτούς ποινή περνά και εις τα 
πράγματα αυτών τα μάλλον ήγαπημένα, και πώς είναι δραστικά τόσον ό 
αφορισμός και ή κατάρα τών Ιερέων, ώστε όπου διήκει και εις τα αθώα 
τέκνα». 

Αυτά πρεσβεύουν για τα άλιωτα πτώματα τών νεκρών αφορισμένων δ 
Μητροφάνης Κριτόπουλος και ό Χρύσανθος 'Ιεροσολύμων και μάλιστα, 

1. ΚΑΡΜΙΡΗΣ, 'Ομολογία, 7 7 - 7 8 : «μετά θάνατον φαίνεται θέαμα έλεεινον 
και πολλών θρήνων άξιον άλυτον γαρ παραμένει το εκείνου σώμα, μέλαν τε και αίσ-
χρόν, ώς φόβον έμποιεϊν ού μόνον τοις παιδαρίοις μορμολυκείου δίκην, άλλα και τοις 
λίαν άνδρείοις δοκοϋσιν ούδεμίαν γαρ ομοιότητα έχουσι προς ταλλα τών χριστιανών 
σώματα* διαλύεται γαρ εκείνα καί τις σεμνοποιος ώχρότης έπανθεΐ τοϊς δστέοις έκεί-
νοις... όποια σώματα κάγώ έώρακα Ιως οκτώ». Για το ϊδιο θέμα βλ. εδώ κεφάλαιο 
ένατο δπου περιγράφεται ώς θαΰμα τοϋ αγίου Διονυσίου ή διάλυση σώματος αφορι
σμένου πού !λαβε χώρα στο ναό του 'Αγίου Νικολάου στην Ζάκυνθο. 

2. Γι' αυτά βλ. στο Παράρτημα το πλήρες κείμενο. 
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δ π ω ς αναφέρουν, τ α χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ο ύ ν στ ι ς δ ο γ μ α τ ι κ έ ς δ ιαμάχες με τους 
Δ υ τ ι κ ο ύ ς (καθολικούς κ α ί δ ιαμαρτυρόμενους) 1 . Σ τ ο ϊδ ιο μήκος κ ύ μ α τ ο ς 
ε ί χαν κ ινηθεί καί τ α π ρ ώ τ α μ ε τ ά την " Α λ ω σ η κε ίμενα π ο ύ ε π ί σ η ς μ ν η μ ο 
νεύσαμε . Τ α α π ο τ ε λ έ σ μ α τ α του αφορισμού δ π ω ς εμφανίζοντα ι σ τ α σ ώ 
μ α τ α τ ω ν ά λ ι ω τ ω ν νεκρών με θαυματουργ ικό τρόπο καλούνται να δ ια
τρανώσουν την α ν ω τ ε ρ ό τ η τ α τ η ς ' Α ν α τ ο λ ι κ ή ς π ί σ τ η ς . 

1. Βλ. έδώ κεφάλαιο ένατο. Τα τυμπανιαια πτώματα απασχολούν και άλλους 
λογίους· αναφέρουμε λ.χ. τα δσα γράφει για το θέμα αυτό δ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΓΓΕ
ΛΟΣ στο έργο του: Έγχειρίδιον, 151-152: «έαν άποθάνη, μετά εν έτος είώθασιν οί 
Έλληνες άνορύττειν τους τάφους των νεκρών, καί ούτω εύρίσκουσιν έκεϊνον σώον 
καί μέλανα, δλον το σώμα καί σύν θριξί, οί δέ Ονυχες αύτου λευκαί· καί έκβάλλουσιν 
έξω άπο του τάφου, καί στηρίζουσιν έκεϊνον ορθόν έν τινι τοιχείω, καί ϊσταται στη
ριγμένος έξ αύτοϋ, ώς ξύλον στερεόν, καί έαν τύψη τις την γαστέραν εκείνου, ηχεί ως 
τύμπανον καί τούτου ένεκα καλείται τυμπανιαΐος, καθάπερ Κασσιανος δ ιστορικοί, 
έν ταϊς ίστορίαις αύτοϋ καλεί τίνα άφωρισμένον τυμπανιαϊον». Τέτοιες περιγραφές 
βρίσκουμε, δπως έχουμε ήδη αναφέρει, πολλές στα κείμενα των περιηγητών καθώς 
καί των διαφόρων εκκλησιαστικών της Δυτικής εκκλησίας πού είναι επικεφαλής τών 
καθολικών κοινοτήτων στον ελλαδικό χώρο. Για τους πρώτους πρόχειρα μπορούμε 
να παραπέμψουμε στο έργο τοϋ ΣίΜΟΠΟΤΛΟΤ, Ταξιδιώτες (βλ. λ.χ. στον τ. 1, 
σ. 540 δπου περιγραφή τυμπανιαίων πτωμάτων άπο τον περιηγητή Richard) . Για 
τήν δεύτερη κατηγορία μαρτυριών βλ. το κείμενο (17ου αί.) του επικεφαλής τών 
καθολικών της Κιμώλου στον SLOT, Κίμωλος, 212-214: άπο έγγραφη αναφορά πού 
απόκειται στα άρχεϊα τής Propaganda Fidei, S. C. Arcipelago 6, 186. Ό καθο
λικός προϊστάμενος τοΰ νησιοϋ αναφέρει χαρακτηριστικά: «καί άφοΰ δ λόγος περί 
τών νεκρών, θα διηγηθώ καί μίαν άλλην άπαισίαν συνήθειαν, ή δποία ασκείται ύπο 
τών σχισματικών Ελλήνων επισκόπων, οί όποιοι τήν έπέτειον τοϋ θανάτου διατάσ
σουν να ανοίγουν τά μνήματα καί να έξετασθοΰν τα πτώματα, άν είναι λειωμένα ή 
σαπρά ή συντετηρημένα ή ακέραια καί να έξαχθοΰν τα οστά τοϋ μέλους τοΰ σώματος, 
το δποϊον τυχόν παραμένει άκέραιον, λέγοντες δτι άν ή χειρ δέν έχη λειώσει, τοϋτο 
είναι σημεΐον, δτι έχει κτυπήσει ιερέα ή συγγενή καί έχει άφορισθή. "Αν το πόδι είναι 
άκέραιον, σημαίνει δτι έχει λακτίσει ανθρωπον κληρικον ή λαϊκόν. "Αν δλόκληρον το 
σώμα είναι άκέραιον, τότε πρόκειται πλέον περί τελείου άφορισμοΰ. "Αν δμως δ νε
κρός έχη λειώσει εντελώς, τότε ή καταδίκη του είναι ολοκληρωτική. "Οπως λοιπόν καί 
άν έχουν τά πράγματα, δ επίσκοπος έχει πάντοτε δίκαιον, δπότε αρχίζει τά παζάρια 
μέ τους συγγενείς τοΰ νεκροΰ»· συνεχίζοντας αναφέρει τήν διαδικασία άρσεως τοΰ 
άφορισμοΰ καί καταλήγει: «καί τον έπιστρέφη δια νά ταφή είς νέον μνήμα, ενίοτε δέ 
επαναλαμβάνεται ή έξέτασις τοΰ πτώματος δια νά διαπιστωθή άν έλειωσε, καί άν δχι 
τίθεται είς άσβυστον άσβέστην καί άν δέν άποσυντεθή το πτώμα οΰτε άπο τον άσβέ-
στην, τότε το κατατεμαχίζουν δι' αγρίων κτυπημάτων μέ τήν άξίνην». 'Από τα δσα 
παραθέτει δ λατίνος ιεράρχης—έστω καί μέ υπερβολικό τρόπο—γίνεται είίκολα αντι
ληπτό πόσο μικρή απόσταση χωρίζει τήν αλήθεια άπο τήν δυσειδαιμονία, τους αφο
ρισμένους άπο τους βρυκόλακες... 
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"Αλλη είναι δμως ή πραγματικότητα πού πρέπει να αντιμετωπίσουν τα 
νομοκανονικά κείμενα. Μέσω αυτών επιχειρείται ή απονομή της δικαιο
σύνης και ό αφορισμός εϊναι άπο τα βασικά εργαλεία στα χέρια των εκ
κλησιαστικών οργάνων. Τα άλιωτα σώματα, δπως έχουμε ήδη αναφέρει, 
καλούνται να ενδυναμώσουν τήν αποτελεσματική εφαρμογή τών εκκλη
σιαστικών αποφάσεων. Μέ βάση λοιπόν το σκεπτικό της υποστήριξης 
της απονομής δικαιοσύνης οι νομοκάνονες τις περισσότερες φορές φθάνουν 
σέ ακρότατες λεπτομέρειες περιγραφής άλιωτων σωμάτων προκειμένου 
να στοιχειοθετήσουν ειδικές περιπτώσεις αμαρτημάτων πού τιμωρήθη
καν μέ αφορισμό. 

"Αν λ.χ. μελετήσουμε τήν βασική νομοκανονική συλλογή απονομής δι
καιοσύνης κατά τήν περίοδο αυτή, δηλ. τον νομοκάνονα του Μαλαξοΰ θα 
διαπιστώσουμε τήν «ποικιλία» τών περιπτώσεων πού περιέχει: Κεφ. οα' 
«περί άφωρισμένου, πώς γνωρίζεται μετά τον θάνατο αύτοΰ, πόθεν άφω-
ρίσθη»* κεφ. ογ' «περί άφωρισμένων, τους οποίους αφορίζουν οί αρχιερείς 
και μετά θάνατον ευρίσκονται λελυμένα τα σώματα αυτών»' κεφ. οδ' 
«περί άποθαμένου, όπου νά εύρεθή άκέραιον το σώμα αύτου, μή έχον τρί
χας τελείως»1. 

Στο πρώτο κεφάλαιο καλύπτονται Ολες οί πιθανές αποχρώσεις του 
άλιωτου σώματος: ό αναθεματισμένος είναι κίτρινος μέ ζαρωμένα δάκτυ
λα* 6 αφορισμένος άπό αρχιερέα είναι μαύρος* ό αφορισμένος «παρά τών 
θείων νόμων» είναι άσπρος. Στο β' κεφάλαιο ή πληροφόρηση καλύπτει 
αυτούς πού καίτοι αφορισμένοι, τα σώματα τους ανευρίσκονται «λελυμένα 
και κεχωρισμένα, κόκκαλον άπο κόκκαλον». Ή περίπτωση αυτή πού φυ
σικά εϊναι και ή πλέον φυσιολογική άλλα προφανώς δημιουργεί προβλή
ματα, αντιμετωπίζεται άπο τον νομοκάνονα πολύ ευρηματικά* σημαίνει 
δηλαδή δτι για τον χριστιανό αυτόν δέν υπάρχει περίπτωση συγχώρησης 
άφου έχει εκλείψει το κυριότερο πειστήριο τής θαυματουργικής παρέμβα
σης του θείου* δηλαδή έδώ ή παρέμβαση του θεού εκδηλώνεται αρνητικά 
αφαιρώντας τήν δυνατότητα άρσης του έπιτιμίου δια τής αποδόσεως του 
άλιωτου σώματος στην γή και κατά συνέπειαν δέν υπάρχει περίπτωση να 
σωθεί ή ψυχή του νεκρού αφορισμένου: «αυτός δέν έχει ελπίδα να λχβη 
συγχώρησιν, δτι έγένετο κληρονόμος τής ατελεύτητου κολάσεως». 

Μόνον στο τρίτο κεφάλαιο υπάρχει και κάποια εναλλακτική λύση* 
πρόκειται για τό σώμα πού βρίσκεται ακέραιο άλλα δέν έχει καθόλου τρί-

1. ΜΑΛΑΞΟΣ, Νομοκάνων, 111-112, 113-114, 114-115. 
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χες. Τότε πρέπει να τοποθετηθεί το σώμα σέ άλλο τάφο και άφοΰ περάσει 
ικανός χρόνος να το εξετάσουν πάλι* αν ευρεθεί στην ϊδια κατάσταση πρό
κειται για τον νεκρό αφορισμένου και «δέεται συγχωρήσεως, ίνα λυτρωθη 
εκ του δεσμού». Ό Μαλαξος λοιπόν αντλώντας και άπο παλαιότερα κεί
μενα έχει καλύψει δλες τις περιπτώσεις: τα άλιωτα σώματα είναι οι άψευ-
δεΐς μάρτυρες τών προϋπαρξάντων αφορισμών. 

Ή «Βακτηρία Αρχιερέων» (17ος αι.), μολονότι ακολουθεί τον Βλα
στάρη σέ πολλά σημεία, ως γέννημα τών χρόνων της Τουρκοκρατίας βρί
σκει τήν ευκαιρία να εμπλουτισθεί και μέ νέες περιπτώσεις νεκρών άλιω
των σωμάτων και βεβαίως μέ τις αντίστοιχες έπεξηγητικές του έπιτιμίου 
προσεγγίσεις. Τα σχετικά κεφάλαια παραδίδονται μέ τους τίτλους: «περί 
αφορισμένου πώς γνωρίζεται μετά τον θάνατον αύτου πόθεν άφορίσθη»* 
«περί αφορισμένων τους οποίους αφορίζει ό άρχιερεύς και μετά τον θάνα
τον ευρίσκονται τα σώματα αυτών λελυμένα ή άνάλυτα»' «περί άπεθαμέ-
νου, όπου να ευρέθη το σώμα αύτου άκέραιον, και να μην έχη τρίχας ολό
τελα»1. Ή περιγραφή τών κεφαλαίων αυτών, δηλαδή ή αναγραφή τών 
τίτλων άλλα και τό περιεχόμενο παραπέμπουν απευθείας στον Μαλαξο 
και οι διαφορές αφορούν τήν γλωσσική υπόσταση του έργου. Οι ερμηνευ
τικές προσεγγίσεις σχετικά μέ τα άλιωτα πτώματα είναι οι ϊδιες και φυ
σικά συντηρούν τήν αφοριστική παράδοση πού έχει καθιερώσει, μέ μεγά
λη θα λέγαμε επιτυχία, ό Μαλαξός. 

Έκτος άπο τα δύο αυτά βασικά έργα υπάρχουν και δεκάδες άλλα3 

πού συντηρούν αναπαράγοντας τις διατάξεις αυτές' στην πλειονότητα τους 
Ιχουν ως βασική πηγή φυσικά τον Μαλαξό' ή αναπαραγωγή εϊτε είναι 
αυτούσια εϊτε παρουσιάζει ελαφρές παραλλαγές. 

Τά σχετικά μέ τα άλιωτα σώματα βεβαίως δέν απουσιάζουν και άπο 
τό γνωστό μας Πηδάλιο. "Ετσι ό Νικόδημος ερμηνεύοντας τόν ζ' κανό
να του αγίου Γρηγορίου Νύσσης περί της καταδίκης τών τυμβωρύχων, 

1. «Βακτηρία Αρχιερέων», κεφ. λγ' , λε', λζ' . 
2. Παραπέμπω σέ δύο παραδείγματα κωδίκων μέ παρόμοιο περιεχόμενο: α) 

ΑΤΕΣΗΣ, Νομοκήνων και β) ΒΕΗΣ, Δωροθέα σχολή, 16: στην σελίδα αυτή περι
γράφεται κώδικας μέ τίτλους: «περί άφωρισμένου πώς γνωρίζεται μετά τον θάνατον 
αύτου το πόθεν άφωρίσθη... το παρόν ήτο είς ένα βιβλίον τοϋ Θεσσαλονίκης της 
Α γ ί α ς Σοφίας, καΐ το αντέγραψε αυτό ό μητροπολίτης κύρ Μακάριος, ό Σαμπάλης· 
και έξ αύτου άλλοι πολλοί. "Οποιος έχει έντολήν, ή κατάραν κρατοΰσι μόνον τα έμ-
προσθινά του κορμίου του* εκείνος δποΰ έχει ανάθεμα, φαίνεται κίτρινος, και ζαρω
μένα τα δάκτυλα του»· καΐ συνεχίζει αντιγράφοντας, δπως διαπιστώνεται μέ τήν 
πρώτη ματιά, τον Μαλαξό. 
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βρίσκει την ευκαιρία να αναφερθεί και στα άδιάλυτα σώματα. Βεβαίως 
γράφοντας στην στροφή προς τον 19ο αι. δεν μπορεί να αποφύγει και την 
παράθεση της λογικής ερμηνείας: ή άδιαλυσία μπορεί να οφείλεται εϊτε 
στην κράση των σωμάτων είτε στην ποιότητα του εδάφους. Στην πρώτη 
περίπτωση ενδείκνυται να παραμείνουν τα σώματα επί μακρύ χρόνο στην 
γή (πέντε ή επτά χρόνια)' ή ποιότητα τής γής εξάλλου ή όποια άλλοτε «κά
μνει εύκολόβραστα όσπρια, άλλη δέ δυσκολόβραστα» μπορεί νά συντελέ
σει στην ευκολία ή δυσκολία διαλύσεως του νεκρού σώματος* σέ μια τρίτη 
λογική ερμηνεία εμφανίζεται και ό παράγοντας του καιρού* ευκολότερα 
διαλύονται δσοι πεθαίνουν το καλοκαίρι άπο εκείνους πού πεθαίνουν τον 
χειμώνα. 

Ωστόσο έκτος άπο τις διαπιστώσεις αυτές υπάρχει και ή «υπερφυσι
κή αιτία». Αυτή προέρχεται «ή άπο νόμιμον και δίκαιον και κανονικόν 
άφορισμόν Άρχιερέως τινός, Επισκόπου τυχόν, ή Μητροπολίτου, ή Πα
τριάρχου, ή 'Ιερέως, ή άπο κάμμίαν άδικίαν όπου εκαμεν ό αποθανών, ή 
ενα μερικον άνθρωπον, ή εις ενα όλόκληρον χωρίον, ή χώραν ή πόλιν». 
Πρέπει λοιπόν να ακολουθήσει επανόρθωση της αδικίας άπο τους συγγε
νείς του αφορισμένου και μεσολάβηση της Εκκλησίας προκειμένου να 
συγχωρεθεί ό αμαρτωλός1. Δέν θα παραλείψουν έξαλλου οι μοναχοί συν
τάκτες του Πηδαλίου να αναφέρουν και τα σημάδια των αφορισμένων 
σωμάτων τα όποια είναι: «α', άδιάλυτα, β', είναι άσχημα και δυσειδή, 
γ' , είναι δυσώδη και βρωμερά, δ', είναι φουσκωμένα ως τύμπανα». Μάλι
στα προχωρούν ετι περαιτέρω και τα αντιδιαστέλλουν προς τα άδιάλυτα 
σώματα τών αγίων τα όποια έχουν «τα εναντία τούτων σημάδια* εκείνα 
γαρ άδιάφθαρτά εισιν, ωραία, ευώδη, έξηραμμένα, ήμερα και ευπρόσιτα, 
ωσάν να ήναι κοιμισμένα. Και προς τούτοις, βρύουσι και διάφορα θαύ
ματα». 

"Ετσι αντιμετωπίζεται συγχρόνως και ή περίπτωση τών αγίων λει
ψάνων, ή οποία Οπως είναι εύλογο θα μπορούσε να δημιουργήσει απορίες 
εν σχέσει προς το φαινόμενο της άδιαλυσίας. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης το γεγονός δτι και ή σύγχρονη 'Εκ
κλησία δέν απορρίπτει εντελώς τήν εκδήλωση αποδοκιμασίας άπο τον 
θεό του αμαρτωλού δια της εμφανίσεως άδιαλύτων πτωμάτων. "Ετσι ό 
μητροπολίτης Ηλείας Γερμανός Παρασκευόπουλος γράφοντας το 1982 
για τα άδιάλυτα σώματα, άφου βεβαίως αναφέρει δλες τις λογικές ερμη
νείες, δέν παραλείπει να τονίσει δτι: «κατά ταΰτα ή μή διάλυσις του σώ-

1. ΑΓΑΠΙΟΣ-ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ, Πηδάλιον, 661-662. 
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ματος άφορισθέντος άνθρωπου αποτελεί έκδηλον φανέρωσιν της στερή
σεως προς αυτόν των ευεργεσιών του Θεού, αποκλειστική ύπαιτιότητι του 
άνθρωπου, ώστε αμέσως να άρχίση και ή μετά θάνατον τιμωρία του σώ
ματος, ώς συμβαίνει και με τήν ψυχήν του. Τοΰτο βεβαίως γίνεται κατά 
τήν παρουσαν ζωήν εις δλως έξαιρετικάς περιπτώσεις κατά τάς άνεξευ-
ρευνήτους βούλας του Θεού, ασφαλώς δε προς το πνευματικόν συμφέρον 
εκείνων και προς διδασκαλίαν τών έπιγιγνομένων. Σκληρον το μέτρον, 
πλην σύμφωνον προς τήν έλευθερίαν του άνθρωπου και τήν δικαιοσύνην 
του Θεού»1. 

Ό φόβος λοιπόν, ό όποιος προξενεΐται άπο τα αποτελέσματα του αφορι
σμού και συγκεκριμένα άπο τήν διατήρηση άδιάλυτου του σώματος τών 
αφορισμένων μέ δ,τι αυτό συνεπάγεται, διαγράφει μια μεγάλη καμπύλη 
μέσα στην διαχρονία και εκτείνεται κυρίως άπο τους πρώτους χρόνους 
μετά τήν "Αλωση2 φθάνοντας ώς τις μέρες μας. Για φόβο μας μίλησαν ευ
θέως οί Μητροφάνης Κριτόπουλος και Χρύσανθος 'Ιεροσολύμων, φόβο 
πού καλείται να συνετίσει τους ανθρώπους και να τους αποτρέψει άπο τις 
άδικες και αμαρτωλές ενέργειες τους. Ό φόβος δμως είναι εξίσου απα
ραίτητος προκειμένου να εφαρμοστούν οι αποφάσεις της εκκλησιαστικής 
ηγεσίας εϊτε αυτές είναι δικαστικής φύσεως εϊτε είναι αποφάσεις πού ρυθ
μίζουν προβλήματα νομιμότητας στο εσωτερικό της 'Εκκλησίας. Ή προ
σέγγιση του άλιωτου σώματος του αφορισμένου προς τις δοξασίες περί 
βρυκολάκων είναι εύκολη καί παρά τις αντιδράσεις της Εκκλησίας 
προκειμένου να αποσυνδεθούν οι δύο αυτές εκδηλώσεις το αποτέλεσμα 
υπήρξε αντίθετο. Στίς συνειδήσεις τών ανθρώπων της εποχής εκείνης άλ
λα καί της πρόσφατης ακόμα δέν είναι εύκολη ή εκλογίκευση φαινομένων, 
εκ τών οποίων το Ινα καλούνται να το θεωρήσουν ώς θαύμα προερχόμενο 
άπο το θεό (άγιοι-άλιωτοι-άφορισμένοι) καί το άλλο ώς εκδήλωση του 
διαβόλου (βρυκόλακες-άλιωτα πτώματα πού είναι 6 ίδιος ό διάβολος). 
Ωστόσο καί για το ενα καί για το άλλο ή διαμεσολάβηση τής έκκλησια-

1. ΓΕΡΜΑΝΟΣ, Σώματα, 308. Έκτος άπο τις διαπιστώσεις αυτές, άλλες νεό
τερες επιβιώσεις τών απόψεων αυτών έχουμε στην έκθεση άλιωτου χεριοϋ ιερομόνα
χου στην μονή Βατοπεδίουί ό όποιος φέρεται δτι χτύπησε μέ μαχαίρι εικόνα της Πα
ναγίας (ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, Θαύματα, 61 καί ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΤ, Έσφαγμένη, 21). 

2. Τήν ϊδια γνώμη, δηλαδή δτι το τυπικό του αφορισμού μέ τις μακροσκελείς 
καί αποτρόπαιες κατάρες καί τα άδιάλυτα σώματα είναι δημιούργημα τών χρόνων 
της Τουρκοκρατίας, έχουν καί οι άσχοληθέντες μέ τον αφορισμό ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, 'Υπό
μνημα, 41 καί 59 καί ΔΤΟΒΟΤΝΙΩΤΗΣ, 'Αφορισμός, 57. 
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στικής αυθεντίας είτε με τους άφορκισμούς της, εϊτε μέ τους αγιασμούς 
της, εϊτε μέ τις συγχωρητικές ευχές της είναι ή μόνη λύση για τήν εξομά
λυνση τών πραγμάτων. Μέ τον τρόπο αυτό ενισχύεται ακόμα περισσότερο 
ή θέση του αφορισμού ως ποινής άφοΰ κάθε παραμικρή ένδειξη άδιαλυσίας 
θεωρείται και είναι εύκολο να αποδοθεί σ' αυτόν ως αποτέλεσμα τής κα
κής και αμαρτωλής συμπεριφοράς του νεκρού. Πολλές φορές μάλιστα ή 
λογική αυτή τείνει να υπερβεί κάθε δογματική αλήθεια και τελετουργική 
συμβατικότητα, άφου θεωρούνται ως άφορισθέντες, νεκροί για τους οποί
ους δέν υπήρχαν μαρτυρίες δτι είχαν αφορισθεί' κατά συνέπεια ή περί
πτωση τους ανάγεται στην αυτόματη ενεργό ποίησηποινών πού είναι εν
σωματωμένες στις διατάξεις τών Πατέρων τής Εκκλησίας. 

Έκτος δμως άπο το αποτέλεσμα τής άδιαλυσίας το τυπικό του αφορι
σμού αναφέρεται ευθέως και στην καταδίκη του άνθρωπου να κληρονομή
σει τήν αιώνιο κόλαση. Οι εκφορές τής κατάρας και απειλής αυτής είναι 
σαφέστατες: «έστω δέ και εν τη άθανάτω κολάσει υπεύθυνος» (1361)* 
«ή μερίς αυτών μετά τών σταυρωσάντων τον Κύριον και του προδώσαν-
τος αυτόν» (1556)* «εύροιεν και τον μέγαν καί θαυματουργον Νικόλαον 
μαχόμενον έν ήμερα τής κρίσεως» (1614)' «και εύροι τον θεόν μαχόμενον 
έν ήμερα κρίσεως» (1622)' «καί ένοχοι του πυρός γεέννης» (1641)* «και 
λόγον άποδώσοι θεώ έν τή ήμερα τής κρίσεως» (1673)· «καί ή μερίς αυ
τών μετά του προδότου 'Ιούδα, καί ένοχοι του πυρός γεέννης» (1688)· 
«καί υπεύθυνος του πυρός τής κολάσεως» (1703)· «καί ένοχος του πυρός 
τής γεέννης καί τής ατελεύτητου καί διαιωνιζούσης κολάσεως» (1715). 

Παράλληλα λοιπόν μέ τήν άσυγχωρησία πού θα υπάρξει μέ τήν εσαεί 
διατήρηση του αφορισμού καί τήν απόρριψη του σώματος άπο τήν γή, 
έχουμε καί τήν ευθεία απειλή για τήν κατάληξη τής αμαρτωλής ψυχής 
του αφορισμένου στην αιώνια κόλαση. Χαρακτηριστική για τήν πρόσληψη 
του ζητήματος αύτου είναι ή περιήγηση τής Παναγίας στον κάτω κόσμο 
δπου «ξεναγείται» άπο τον αρχάγγελο Μιχαήλ' ανάμεσα στα άλλα συμ
βάντα βρίσκεται μπροστά καί σ' εκείνους πού καταπάτησαν αφορισμό 
τών Πατέρων τής Εκκλησίας, αυτών δηλαδή πού παρέβησαν κανόνες τών 
Πατέρων πού κατασφαλίζονται μέ αφορισμό. Έδώ έχουμε άμεση γνώση 
του αποτελέσματος: οι αμαρτωλοί αύτου του είδους βρίσκονται κιόλας 
στην κόλαση1. 

1. DAWKINS, Άποκάλνφις, 478-500: «έτοϋτοι είναι οπού βάνουσι όμορφά-
δες διαβολικές εις τήν μούρην ντως καί ξυρίζονται καί πλέκονται ξένες τρίχες καί τήν 
μορφήν του Κυρίου οπού τους ήδωκε καταλύοντες. Καί τον άφορεσμον τών αγίων 
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Τα αποτελέσματα λοιπόν του αφορισμού είτε πρόκειται για ζωντανούς 
αφορισμένους είτε για νεκρούς είναι πολύ σοβαρά και συντελούν άμεσα 
ώστε ή ποινή να αποκτήσει τήν αναμενόμενη αποτελεσματικότητα. Ή 
απομόνωση του αφορισμένου, ή στέρηση των μυστηρίων και των εν γένει 
υπηρεσιών της 'Εκκλησίας, δταν αυτή επηρέαζε αποφασιστικά ένα ευρύ 
κύκλο δραστηριοτήτων του χριστιανού, καλούνται να συνετίσουν τις διά
φορες αποφάσεις του πιστού και να αποτρέψουν τις δποιες παρεκτροπές 
του. Συνυφασμένος μέ τις στερήσεις είναι πρώτιστα ό κοινωνικός διασυρ
μός πού επέρχεται μέ τήν εκφώνηση του έπιτιμίου' ή σύνολη διαδικασία 
επιβολής της ποινής άλλα και τα αποτελέσματα της επενεργούν στην 
επαύξηση του σοβαρού αύτοΰ αποτελέσματος πού είναι ό διασυρμός. 

'Αλλά και τα αποτελέσματα πού επιφέρει ή ποινή εις βάρος των σωμά
των των νεκρών αφορισμένων δέν είναι αμελητέα' οί ερμηνείες τών εκ
κλησιαστικών κανόνων για τα άλιωτα πτώματα μέ τους αναβαθμούς τών 
αμαρτημάτων πού προέρχονται ακριβώς άπο τήν κατάσταση τών σωμά
των, είναι βιώματα έντονα για τον χριστιανό και επιδρούν άμεσα στην 
νοοτροπία και συμπεριφορά του. "Ομως ή προσέγγιση της 'Εκκλησίας δέν 
μένει στην εξωτερική ή επίγεια εκδοχή του πράγματος· αυτές δλες οί εξω
τερικές αναγωγές θέλουν ακριβώς να τονίσουν το στοιχείο της απώλειας 
της ψυχής. Το άλιωτο σώμα σημαίνει τήν άρνηση του θεοΰ να δεχθεί τήν 
ψυχή του αφορισμένου- ό αφορισμένος και αποδοθείς κατά το σώμα στην 
γη είναι αμετάκλητα χαμένος, του επιφυλάσσεται ή αιώνια κόλαση. Ή 
οργάνωση του σχήματος είναι ασφυκτικά ερμητική και ελάχιστες διεξό
δους φυγής προσφέρει' ή καλύτερα αφήνει μόνο μία όδο διαφυγής: τήν 

Πατέρων καταπατοΰσι». Παρόμοια περιγραφή έχουμε και στην διήγηση πού κάνει ό 
Λάζαρος μετά τήν ανάσταση του άπο τον Χριστό, περιγράφοντας τα δσα είδε στον 
"Αδη: «εκείνοι που τήν Κυριακή δέν πήγαν ς' εκκλησία / ς' το σκότος μέσα βρίσκον
ται μέ καταφρονησία* / δσοι Ιίλαβον άφορεσμο καΐ ψεύτικο τον δρκον, / δλους αυτούς 
τους, εϊδακα ς' τον ίδιον τον τόπον» (ΣΕΦΕΡΛΗΣ, Λάζαρος, 381-382). Ή δογματική 
αυτή θέση είναι φυσικά πολύ παλιά* σημειώνει πολύ εΰστοχα για το θέμα ό Γρηγόριος 
Νύσσης: «καΐ εϊθε τ φ βίω ή τιμωρία περιωρίζετο ! νυνί δέ [αν] άνθρώπινόν τι συμβη, 
και άθρόον παραστη ή τελευτή, ώς κλέπτης έν νυκτί, γίνωσκε κεκλεΐσθαί σοι τά εκεί. 
Επιμελείς είσι καί μή παιζόμενοι οί της βασιλείας θυρωροί' όρώσι τήν ψυχήν τά του 
αφορισμού φέρουσαν σύμβολα. "Ως τίνα τοϋ δεσμωτηρίου τη κόμη και τ φ ρύπω κα-
τηγορούμενον, άπελαύνουσιν αυτήν της επί τά καλά φερούσης όδοϋ* ού συγχωρήσου-
σιν ίδεΐν τά τάγματα δικαίων, καΐ άγγελικήν εύφροσύνην. Ή δέ αθλία τότε πολλά της 
αβουλίας έαυτήν καταμεμφομένη, οίμώζουσα δέ καί οδυρομένη, καί στένουσα, καί 
σκυθρωπφ τινι τόπω, οίον γωνία προσερριμένη διατελέσει, τον άληκτον οδυρμον καί 
άπαραμύθητον είς αίώνας έκτίνουσα» (P.G. 46, στ. 312). 
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μετάνοια του χριστιανού, την επανόρθωση της αδικίας, Οπως αύτη εννο
είται άπο τον εκκλησιαστικό δικαστή, την συμμόρφωση προς τις εκκλη
σιαστικές επιταγές. Ό περιορισμός της ποινής στην συντριπτική πλειο
ψηφία τών περιπτώσεων μόνο στην απειλητική, ανώνυμη εκδοχή της μαρ
τυρεί αποφασιστικά για την αποτελεσματικότητα του βλου σχήματος. 

Ώ ς ύστερη μαρτυρία τών αποτελεσμάτων του αφορισμού ας θυμη
θούμε τους στίχους του ποιητή Λάμπρου Πορφύρα ό όποιος διεκτραγωδεί 
την τύχη του αφορισμένου ώς εξής1: 

Θροφη μ εκάνανε κοράκια πεινασμένα' 
Τά μάτια μου δεν κλείστηκαν από κανένα. 
Το κρίμα, που όταν τώκανα με είχε λυώσει 
Τώρα φριχτά το σώμα μου τώχει πετρώσει 
Κι' ο αφορισμός άπ τά σκληρά τοϋ παπα στήθη 
Πικρό Τρισάγιο στον άταφο εχύθη. 

Την αυγή τραγουδούν τ à πουλιά κάθε πόνο' 
Ποιο πουλί θά μπόρεση νά πη πώς δεν λυώνω; 

1. ΚΑΤΣΙΜΠΑΛΗΣ, Πορφύρας, 1579-1580 (Το ποίημα επιγράφεται: « Ό 
Πόνος τοϋ αφορισμένου»). Μια προγενέστερη έμμετρη μαρτυρία υπάρχει και στο 
Χρονικον τον Μορέως δπου διαβάζουμε (στ. 2653 κ.έξ.): 

«Άπέκει τον άφώρισεν ό Πάπας κ' ol Εκκλησίες 
εκείνον και τους τόπους του κι δπου ήσαν μετ' εκείνον. 
Καμμία εκκλησία ούκ έψάλλετον, άλλα οΰτε έλειτουργατον, 
παιδία ούκ έβαφτίζονταν, νεκρούς ουδέν έψαλλαν, 
άλλα ποτέ άντρόγυνον ουδέν τους ευλογούσαν. 
Πάντα τον άφωρίζασιν' σ' δλες τές εκκλησιές 
εις τα ρηγάτα πανταχού είς τήν χριστιανωσύνην 
στα μοναστήρια κ' οι αρχιερείς δλης της οικουμένης». 



ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Ή αποτελεσματικότητα του επιτι^ίου 

δς πρότερον μεν... άλλα επ' άλ
λοις ελεγεν, ύστερον δέ άκου
σας τον άφορισμον ώμολόγησε 

ΝΕΙΛΟΣ1 

Ή «μέτρηση» της αποτελεσματικότητας μιας ποινής δπως ό αφορισμός, 
δέν υπάρχει αμφιβολία δτι αποτελεί ενα άπο τα ουσιώδη στοιχεία της 
μελέτης αυτής. Τοΰτο επειδή μέ τον τρόπο αύτο εϊναι δυνατόν να σταθμί
σουμε τις δυνατότητες πού εϊχε ή ποινή, και μέσω αύτης ή εκκλησιαστική 
δικαιοσύνη, να παρεμβαίνει αποτελεσματικά είτε αποτρέποντας τήν τάση 
προς τήν αδικία είτε αποκαθιστώντας τήν έννομη τάξη και το δίκαιο. Βε
βαίως ή στάθμιση της αποτελεσματικότητας σύμφωνα μέ τήν λογική αυ
τή δέν προσδιορίζει αποφασιστικά καί το εύρος χρήσης του έπιτιμίου. 
Δηλαδή ή ποσοτική προσέγγιση καί ή ανάδειξη της αποτελεσματικότητας 
ή αναποτελεσματικότητας του αφορισμού δέν έχουν απολύτως ανάλογη 
σχέση προς τήν πολλαπλή σημασία του. 

Ή σταθερή πορεία της ποινής κατά τήν περίοδο τής Τουρκοκρατίας 
άλλα καί τους νεότερους χρόνους εϊναι δεδομένη καί ή χρήση της μαρτυ-
ρεΐται κατά κόρον άπο τις πηγές. "Ετσι προς τήν κατεύθυνση αυτή δέν 
έ'χει πολλά να προσφέρει ή μέτρηση τής αποτελεσματικότητας του αφορι
σμού. 'Ωστόσο παραμένει ένα βασικό στοιχείο καί αυτό θα επιχειρήσουμε 
να ανιχνεύσουμε Οσο γίνεται στό σημείο αύτο τής μελέτης μας. 

"Ομως ό προσδιορισμός, Ιστω καί κατά προσέγγιση των δεικτών τής 
αποτελεσματικότητας τής ποινής δέν είναι εύκολο πράγμα" αντιθέτως το 
εγχείρημα αύτο εϊναι δύσκολο επειδή απουσιάζουν ορισμένοι κρίσιμοι 
συντελεστές, οι όποιοι θα επέτρεπαν τήν αναγωγή σέ σταθμητά μεγέθη 
τα όποια θα εΐταν πολύ κοντά στην πραγματικότητα. "Αλλωστε οι μετρή
σεις πράξεων στις όποιες δέν υπεισέρχεται μέ άμεσο τρόπο το οικονομικό 
πάντοτε παρουσιάζουν εγγενείς αδυναμίες. 

1. MIKLOSICH-MÜLLER, Acta 2, 56-59· DARROUZÊS, Regestes, fase. VI, 
άρ. 2791: συνοδική απόφαση του πατριάρχη Νείλου τον 'Οκτώβριο του 1385. 
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Δέν γνωρίζουμε τήν αριθμητική έκταση του φαινομένου* άλλωστε και 
στην περίπτωση πού θα είχαμε ικανοποιητική ποσοτική κάλυψη δέν θα 
είχαμε πλήρη βεβαιότητα για τις μετρήσεις μας επειδή κάθε φορά δέν 
πρόκειται για το ϊδιο εϊδος της ποινής (ανώνυμη απειλή, επώνυμη απειλή, 
αφορισμός αντί δρκου, αφορισμός ως αποτρεπτική επίκληση). Στην διά
θεση μας δέν έχουμε παρά επίσημες πράξεις της Εκκλησίας και σέ ελάχι
στες περιπτώσεις γνωρίζουμε τις διαθέσεις του αφορισμένου' και κυρίως 
δέν διαθέτουμε το διευρυμένο και δεκτικό μετρήσεως στοιχείο πού μας 
παρέχουν τα μέτρα της πολιτικής εξουσίας, δηλαδή τα στοιχεία πού ακο
λουθούν τήν λογική μιας κανονικότητας" ή δράση της Εκκλησίας στο επί
πεδο του αστικού δικαίου μέσα στα δρια μιας ύπο αίχμαλωσίαν εθνότητας 
δέν είναι δυνατόν άπο μόνη της να αναδειχθεί σέ σταθμητό στοιχείο. Έκτος 
τούτων ή ανακολουθία στο ηθικό και δεοντολογικό μέρος καθώς ένας θε
σμός πού βασίζεται στην αγάπη, υποχρεώνεται να χρησιμοποιεί κατα
σταλτικά μέτρα δέν είναι δυνατόν να μήν επιδρά αρνητικά σέ αύτοΰ του 
τύπου τις μετρήσεις. 'Αναπόφευκτα λοιπόν ή στάθμιση της αποτελεσμα
τικότητας του αφορισμού δέν μπορεί παρά να στηριχθεί σέ «ελαστικούς» 
παράγοντες και κατά συνέπεια θα προσδιοριστεί άπο αυτούς. 

Ή ένταση του θρησκευτικού συναισθήματος, ό βαθμός της χριστιανι
κής πίστης είναι άπο τους παράγοντες άπο τους οποίους εξαρτάται στενά 
ό βαθμός αποτελεσματικότητας του έπιτιμίου. Το πράγμα είναι εύλογο 
και προφανές άφοΰ ό αφορισμός επιβάλλεται άπο τήν ανώτατη εκκλησια
στική αρχή και τα αποτελέσματα πού είναι δυνατόν να επιφέρει εις βάρος 
του αφορισμένου έχουν σχέση είτε μέ τον αποκλεισμό του πιστού άπο τα 
μυστήρια της 'Εκκλησίας είτε —μακροπρόθεσμα— μέ τήν απώλεια της 
ψυχής του. 

"Ωστε τό δλο πλέγμα των αποτελεσμάτων πού συνεπάγεται ή ποινή 
και τα οποία αποβλέπουν ακριβώς στο να απομακρύνουν τον πιστό άπο 
τήν περιοχή της αμαρτίας ή να τον τιμωρήσουν γι' αυτήν προκειμένου να 
επανορθώσει, φαινόμενα πού κατ' άκολουθίαν ορίζουν και τήν αποτελε
σματικότητα του έπιτιμίου, εξαρτώνται άπο τον βαθμό της θρησκευτι
κότητας του: ό πιστός αισθάνεται τήν πίεση πού άσκοΰν οι αφοριστικές 
απειλές, νιώθει τον κίνδυνο άπωλείας της ψυχής του ώς βέβαιο ενδεχόμενο, 
έφ' δσον ό βαθμός της πίστης του είναι τέτοιος πού να καθιστά τήν αφορι
στική απειλή φόβητρο για τήν ζωή και τήν υπόσταση του. 

Μελέτες πού να μας παρέχουν αξιόπιστα μεγέθη δσον άφορα τον βαθ
μό της θρησκευτικότητας των ελληνικών πληθυσμών κατά τήν διάρκεια 
της Τουρκοκρατίας δέν αναφέρονται στην ελληνική βιβλιογραφία, Ώ ς εκ 
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τούτου οι αντίστοιχες θεωρήσεις και ή εξαγωγή συμπερασμάτων δέν μπο
ρούν παρά να έχουν περισσότερο εμπειρικό χαρακτήρα και κατά τεκμήριο 
προέρχονται άπο μεμονωμένες ή ομαδικές, άμεσες ή έμμεσες εκδηλώσεις 
πού παρέχει ή μελέτης του κοινωνικού βίου τών ανθρώπων της εποχής 
αυτής. "Ομως παρά τον αποσπασματικό χαρακτήρα τους ανασυνθέτουν 
την εικόνα μιας κοινωνίας με ισχυρή θρησκευτικότητα, με βαθειά πίστη 
προς τις αρχές τής χριστιανικής θρησκείας καί υψηλό βαθμό υπακοής προς 
τίς επιταγές τής εκκλησιαστικής εξουσίας1. 

Ή θρησκευτικότητα πού συνείχε τήν ελληνική κοινωνία ούτως ή άλ
λως είναι βέβαιο δτι κατά τήν διάρκεια τής Τουρκοκρατίας γνώρισε μεγα
λύτερη ενίσχυση ακριβώς εξαιτίας τής Κατάκτησης. ΕΤναι δηλαδή φυσιο
λογικό γεγονός καί παρατηρείται συχνά σέ διαφορετικές ιστορικές περιό
δους, πληθυσμοί κατακτημένοι να συσπειρώνονται γύρω άπο τα εθνικά 
σύμβολα τους, τα όποια τους διαφοροποιούν άπο τον κατακτητή· καί βε
βαίως το ϊδιο συμβαίνει καί με τους ελληνικούς πληθυσμούς τής Τουρκο
κρατίας καί μάλιστα με ιδιαίτερη ένταση, καθόσον ό κατακτητής είναι 
άλλόδοξος καί απειλεί δια τής επιβολής τών δικών του πολιτιστικών, θρη
σκευτικών καί εν γένει κοινωνικών στοιχείων να διασπάσει όλο το συνε
κτικό ιστό τών υποδούλων. 

"Ενας άλλος παράγοντας πού συνέβαλε προς τήν κατεύθυνση αυτή υ
πήρξε ασφαλώς ή προϋπάρξασα έντονη αντιπαράθεση προς τήν Δυτική 
εκκλησία2, ή οποία αντιπαράθεση έχει τίς απαρχές της κιόλας στην βυ
ζαντινή περίοδο. Είναι γνωστή ή έντονη αντιπάθεια πού έφθανε έως το 
μίσος τών ορθοδόξων πληθυσμών έναντι τής λατινικής προπαγάνδας κα
θώς καί οι ανεπιτυχείς, τελικά, προσπάθειες τής Καθολικής εκκλησίας 
να διαβρώσει τήν ορθόδοξη θρησκευτική πίστη τών υποδούλων ακόμα 
καί σέ περιοχές πού έμειναν για πολλά χρόνια ύπο τήν κατοχή δυτικών 
δυνάμεων, δπως λ.χ. ή Κρήτη ή ή Πελοπόννησος. 

1. Παραπέμπω σέ δσα συνοπτικά άλλα περιεκτικά αναφέρει ό XP. ΠΑΤΡΙΝΕΛΗΣ 
στην 'Ιστορία τον Ελληνικού "Εθνους της 'Εκδοτικής 'Αθηνών, τ . Γ (1974) 132 
κ.έξ. καί ιδίως σ. 148-150. 'Ορισμένα άπο τα στοιχεία πού υποστηρίζουν τήν άποψη 
της βαθειας θρησκευτικότητας τοϋ ελληνικού λάου είναι ή αίίξηση τών μονών καί τών 
μοναχών, ή διατήρηση τών μονών αυτών, το φαινόμενο τών νεομαρτύρων, το ήθος 
τών ανωτέρων κληρικών, ή προσφυγή στην θρησκεία για τήν αντιμετώπιση τών δει
νών της δουλείας, το αίσθημα αντιδράσεως δια της θρησκείας έναντι τών απειλών 
πού αντιπροσώπευαν καί οί άλλόδοξοι δυνάστες άλλα καί οί έτερόδοξοι Δυτικοί καί 
κυρίως οί Καθολικοί. 

2. Βλ. ΠΑΤΡΙΝΕΛΗΣ, δ.π., 147-150. 

20 
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"Ωστε δλοι οι παράγοντες για την τόνωση του θρησκευτικού συναι
σθήματος των ανθρώπων της Τουρκοκρατίας υπήρξαν εξαιρετικά ευνοϊ
κοί καθώς ή Εκκλησία απετέλεσε τον κύριο πόλο συσπείρωσης έναντι 
των ποικίλων πιέσεων πού αντιμετώπιζαν οι υπόδουλοι. Κατά συνέπεια 
δεν είταν δυνατόν να υπάρξει συγκροτημένη αμφισβήτηση του κύρους των 
εκκλησιαστικών θεσμών, τουλάχιστον κατά τους πρώτους αιώνες της Κα
τάκτησης* άλλωστε σε συλλογικό επίπεδο δεν υπήρξε ποτέ. Κατά συνέ
πεια καί ό αφορισμός ώς κύρια ποινή της Εκκλησίας είχε ισχυρή παρου
σία και συγκέντρωνε δλα τα εχέγγυα της ισχυρής αποτελεσματικότητας. 

1. Παράγοντες νπερ της αποτελεσματικότητας 

Ή επί τόσους αιώνες συνεχής προσφυγή στις «υπηρεσίες» της ποινής, 
ακόμα καί έπί τών ήμερων μας1, καί άπο διαφορετικούς ενίοτε ώς προς 
τήν θρησκευτική πίστη καί τήν κοινωνική θέση αιτούντες2, συνάδει δτι ή 
αποτελεσματικότητα της ποινής είναι δεδομένη ή τουλάχιστον αναμενό
μενη. 'Ακόμα καί στην περίπτωση όμως πού δεν είναι εξασφαλισμένη απο
τελεί ενα στάδιο άπο το όποιο ό προσφεύγων στην δικαιοσύνη τους χρό
νους αυτούς πρέπει να περάσει σχεδόν υποχρεωτικά προκειμένου να ικα
νοποιήσει τα αιτήματα του. Βεβαίως θα μπορούσε να υποστηριχθεί δτι 
κατά τήν μακρά διαδρομή της αναζήτησης του δικαίου ό αφορισμός απο
τελούσε επιβεβλημένη ενέργεια συνήθους πρακτικής καί ή προσφυγή σ' 

1. Είναι νωπή ακόμη στη μνήμη ή εικόνα πού παρουσιάστηκε στην οθόνη της 
ET 1 τον Φεβρουάριο του 1991, κατά τήν οποία γυναίκα άπο τήν περιοχή της Φλώ
ρινας μιλούσε εναντίον τοϋ αφορισμού πού είχε επιβάλει ό μητροπολίτης της περιοχής 
Αυγουστίνος εναντίον τοϋ σκηνοθέτη Θ. 'Αγγελόπουλου καί τοϋ συνεργείου του, απο
φεύγοντας δμως να δείξει το πρόσωπο της επειδή, δπως έλεγε, φοβόταν μήπως επι
βληθεί καί στην ΐδια παρόμοια ποινή. "Ετσι για το ϊδιο γεγονός έχουμε δύο διαφορε
τικές αντιδράσεις πού οφείλονται στον βαθμό θρησκευτικότητας τών εμπλεκομένων 
στα γεγονότα. Το συνεργείο βεβαίως δέν σταμάτησε τις λήψεις του- ή γυναίκα δμως 
φοβήθηκε —παρά τήν αρνητική τοποθέτηση της— να δείξει το πρόσωπο της, σημείο 
δτι οί απειλές τοϋ μητροπολίτη καί ή ενδεχόμενη κοινωνική εις βάρος της πίεση άπο 
ένα τμήμα της τοπικής κοινωνίας πού εϊχε φθάσει στα δρια της θρησκευτικής υστε
ρίας καί έξ αιτίας τοϋ έπιτιμίου, είχαν επενεργήσει αποτελεσματικά. Μαζί μ' αυτά 
ας σημειώσουμε τήν προσφυγή στον αφορισμό έκ μέρους τοϋ μητροπολίτη Φλωρίνης 
έν ετει 1991 καί ας μή παραβλέψουμε τις ιδιαίτερες συνθήκες πού έχουν δημιουργηθεί 
στην ακριτική αυτή περιοχή καί έξ αιτίας τών οποίων ή ποινή κάποια αποτελεσμα
τικότητα μπορεί να διατηρεί ακόμη... 

2. Βλ. έδώ, σέ πολλά κεφάλαια τής μελέτης αυτής καί ειδικότερα στο δέκατο. 
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αυτήν δέν σήμαινε εξασφαλισμένο αποτέλεσμα. Αυτό βεβαίως μπορεί να 
ισχύει έν τινι μέτρω' δμως θα είταν αδιανόητο να προσφεύγει κάποιος στις 
υπηρεσίες ενός μέτρου και συχνά μάλιστα να ύποβάλεται καί σε χρηματι
κές δαπάνες χωρίς να έχει ισχυρές ή τουλάχιστον ικανοποιητικές προσδο
κίες δτι θα μπορούσε να επιτύχει, έστω καί ύπο τήν μορφή συμβιβασμού, 
τήν ικανοποίηση των αιτημάτων του. Ή τελευταία εκδοχή ενισχύεται 
άπο το γεγονός της χρήσης του αφορισμού σέ περιπτώσεις για τις όποιες 
έχει ήδη γίνει λόγος: πρόκειται για τήν επίκληση της ποινής ύπο τήν μορ
φή ένθυμηματικών αναγραφών προκειμένου να αποσοβηθούν κλοπές βι
βλίων, χειρογράφων, σκευών κ.τ.δ. ή να ενισχυθεί το κύρος μιας δωρεάς, 
διαθήκης κτλ.1 ή άλλης ιδιωτικού δικαίου πράξεως. 

"Αλλο στοιχείο πού μας παρέχει στοιχεία για τήν «επιτυχία» πού στις 
περισσότερες περιπτώσεις εξασφάλιζε ή προσφυγή στον αφορισμό είναι ή 
χρήση του ως δικονομικού μέσου αντί του δρκου2. Τα έπισειόμενα κάθε 
φορά αποτελέσματα άπο τήν επιβολή της ποινής, ή δλη διαδικασία ή οποία 
δέν απείχε πολύ άπο τήν καθαυτό διαδικασία αναγνώσεως του έπιτιμίου 
συνέβαλλαν ώστε να εξασφαλίζεται σέ μεγάλο βαθμό ή αμεροληψία της 
κρίσεως. 

"Ομως καί ένας άλλος παράγοντας πρέπει να συνεκτιμηθεί για τήν 
«μέτρηση» της αποτελεσματικότητας του έπιτιμίου: πρόκειται για το 
στοιχείο της χρονικής διάρκειας της επιβολής πού αποτελεί ενα άπο τα 
βασικά χαρακτηριστικά της ποινής. Ό χρόνος ισχύος της ποινής ιδίως 
κατά τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες δταν αφορισμός επιβάλλεται για 
διάστημα ένίων ήμερων ή εβδομάδων ή μηνών άλλα καί ή μεταγενέστερη 
προσαρμογή καί ευθυγράμμιση της ποινής αναλόγως προς το διάστημα 
πού είταν απαραίτητο για τήν μεταμέλεια του άδικουντος, πρέπει να σταθ
μιστούν ώς στοιχεία υπέρ τής αποτελεσματικότητας του έπιτιμίου. 

Τούτο για δύο λόγους. Στους αφορισμούς τών πρώτων χριστιανικών 
χρόνων δταν ή ποινή ενέχει τήν δυναμική άλλων ηπιότερων ποινών (νη
στειών, δωρεών, αποδημιών κ.τ.δ.) το πράγμα είναι ευδηλο. Ό παραβά
της πρέπει να στερηθεί τών μυστηρίων της Εκκλησίας για βραχύ χρονικό 
διάστημα, μετά άπο το όποιο επανέρχεται στους κόλπους της χριστιανι
κής κοινότητας. "Αρα το έπιτίμιο δρα καταλυτικά στην συνείδηση του 
άμαρτάνοντος άφου ό τελευταίος έχοντας εκτίσει τήν ποινή του δέν αί-

1. Βλ. εδώ κεφάλαιο τρίτο, δπου καί άλλα στοιχεία για τήν αποτελεσματικό
τητα της ποινής. 

2. Βλ. εδώ κεφάλαιο τρίτο. 
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σθάνεται πλέον το βάρος της αμαρτίας του. Το έπιτίμιο δηλαδή εκτιμάται 
ώς σωφρονιστικό μέσο κυρίως και οχι ώς μέσο αποκατάστασης της δια-
σαλευθείσης τάξεως. Ό αφορισμένος εκτίει τήν «ποινή» του, δπως εκεί
νος πού τιμωρήθηκε με ορισμένου χρόνου ξηροφαγία, νηστεία ή στέρηση 
της θείας κοινωνίας και το πράγμα τελειώνει εδώ. 

Στην μεταγενέστερη εκδοχή του χρονικού ορίου, ό αφορισμένος έπρεπε 
να αποκαταστήσει τήν τάξη και τότε ή Εκκλησία εϊταν πρόθυμη να άρει 
τήν ποινή' άλλωστε αυτό, δπως έχουμε πει, βρίσκεται απολύτως εντός 
τών ορίων της χριστιανικής κοσμοθεωρίας, σύμφωνα μέ τήν οποία ό με-
τανοών γίνεται ασμένως δεκτός και πάλι στο σώμα της Εκκλησίας . Βε
βαίως εδώ ακριβώς ανακύπτει το πρόβλημα του βαθμού θρησκευτικότη
τας του αφορισμένου* κατά πόσο δηλαδή ή πίστη του είναι τέτοια ώστε 
να αποκαθιστά το δίκαιο επειδή πιστεύει στα δυσάρεστα αποτελέσματα 
του αφορισμού. 

Έξαλλου πρέπει να τονίσουμε δτι και κατά τους πρώτους χριστιανι
κούς χρόνους και τους μετέπειτα βυζαντινούς ή λειτουργία του αφορισμού 
ώς άπλοΰ σωφρονιστικού μέσου προϋπέθετε έλαφρας μορφής αδικήματα 
και πάντως εκείνα πού δέν ενείχαν βλάβη του άλλου χριστιανού άλλα εί
χαν σχέση μέ τήν λατρευτική, κυρίως, συμπεριφορά του άμαρτάνοντος. 
Για τα άλλα, τα βαριά αμαρτήματα, προκειμένου να άρθεΐ ό αφορισμός 
απαιτείται και ή επανόρθωση της αδικίας. "Ηδη ό Βάλσαμων (12ος αι.) 
μας παρέχει παράδειγμα το όποιο εμπεριέχει και τήν έμπρακτη μετάνοια 
και επανόρθωση της αδικίας1' εφεξής ή σειρά τών παραδειγμάτων είναι 
συνεχής και πλούσια. 

"Ομως το σπουδαιότερο επιχείρημα υπέρ της αποτελεσματικότητας 
του αφορισμού προέρχεται ακριβώς άπο τήν συχνότητα επιβολής της ποι
νής. "Εχουμε ήδη αναφέρει δτι ή αφοριστική διαδικασία, προβλέπει άρση 

1. Σχολιάζοντας ό Βάλσαμων τον ιδ' κανόνα τοϋ Θεοφίλου 'Αλεξανδρείας γρά
φει: «Γυναικά τίνα Κυράδιον λεγομένην και αδικούσαν, οι Γεμίνω πρεσβύτεροι άφώ-
ρισαν της εκκλησίας, μη άπεχομένην της αδικίας' ή δέ, δια τον άφορισμόν, ύπισχνεϊτο 
θεραπευσαι τήν άδικίαν, καΐ ήθελε δεχθήναι. Γράφει ούν ό Θεόφιλος προς τον της χώ
ρας έπίσκοπον, δτι παρασκεύασον αυτήν άποθέσθαι πρώτον τήν άδικίαν, ήγουν άπο-
δοϋναι ά αδίκως έκτήσατο, καΐ μετανοήσαι, αντί τοϋ, έπί τη αμαρτία της αδικίας 
μεταμεληθήναι, και δεηθήναι τοΰ Θεοϋ άφεθήναι αύτη το αμάρτημα- και ταϋτα 
ποιησάσης αυτής, ει συνίδοις, τούτέστι γνφς, δτι Θεοΰ προσέρχεται, ήγουν αγαθή 
συνειδήσει, μή άνεχομένη κεχωρίσθαι της τών πιστών συνάξεως, δια τον Θεόν, και 
μη δι' αίσχύνην ανθρώπων, τότε επιτρέψεις αύτη τήν μετά τών πιστών χριστιανών 
σύναξιν και σύστασιν έν ΰμνοις» (ΡΑΛΛΗΣ-ΠΟΤΛΗΣ, Σύνταγμα 4, 354). 
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της ποινής ακόμα καί του νεκρού αφορισμένου, μόλις γίνει επανόρθωση 
της αδικίας. Σαφέστατα δηλαδή ή ποινή λειτουργούσε ως αποτρεπτικό 
κυρίως μέτρο και δχι ως κατασταλτικό. Ή συνήθης πρακτική περιορί
ζονταν στην απειλή της επιβολής αφορισμού και μάλιστα σέ ορισμένες πε
ριπτώσεις ή απειλή αυτή εϊταν δυνατόν να επαναληφθεί μέ νεότερο γράμ
μα και μία και δύο φορές. Τί σημαίνει δμως τούτο ; σημαίνει δτι αποτελεί 
ενα άπο τα πιο ασφαλή τεκμήρια δτι το έπιτίμιο εϊταν δυνατόν να δρά
σει αποτελεσματικά και στο στάδιο τής απλής απειλής* σημαίνει δτι ή 
υπόμνηση κάθε φορά των αποτελεσμάτων εις βάρος τής ζωής, τής περιου
σίας και τής ψυχής του απειλουμένου μέ αφορισμό λειτουργούσε κατα
λυτικά και συντελοΰσε ώστε ό χριστιανός να παύσει τήν αδικία και τήν 
κακοβουλία του. 

"Ωστε άπο τήν καθαυτό ουσία τής αφοριστικής διαδικασίας εξάγεται 
ως άμεσο παρακολούθημα ή δραστική αποτελεσματικότητα του έπιτιμίου. 
Το τυπολογικό μέρος τής επιβολής του αφορισμού1 έχει χαρακτήρα υπο
θετικού λόγου* ό δεύτερος δρος πού εμπεριέχει τα φοβερά αποτελέσματα 
τής ποινής προϋποθέτει εκ μέρους του χριστιανού τήν ανυπακοή πού περι
κλείει ό πρώτος δρος τής υπόθεσης. Ό άδικων έχει δλη τήν ευχέρεια νά 
συμμορφωθεί προς το δίκαιο και νά αποφύγει έτσι τις βαρύτατες συνέ
πειες του έπιτιμίου* άρα ό αφορισμός εξασφαλίζει σέ μεγάλο ποσοστό το 
επιδιωκόμενο αποτέλεσμα και εξυπηρετεί κατά τον καλύτερο τρόπο τις 
επιδιώξεις τής εκκλησιαστικής εξουσίας. 

2. Περιπτώσεις αποτελεσματικής δράσης τον έπιτιμίου 

Ή συμμόρφωση του απειλουμένου φαίνεται δτι είναι σχεδόν καθολική. Ή 
συνείδηση του πιστού άλλα και ή πίεση του περιβάλλοντος δέν επιτρέπουν 
ολιγωρίες και υπεκφυγές. "Ετσι ό «παράνομος Μπόγδανος» πού αφορίζε
ται άπο τον πρώην οικουμενικό πατριάρχη Νήφωνα Β' τον μετέπειτα 
άγιο, για πράξη μοιχείας, κατά τα τέλη του 15ου αι., αναγκάζεται νά υπο
χωρήσει ενώπιον των συνεπειών του αφορισμού: «στοχαζόμενος δέ... τήν 
κατάραν του Αγίου, και φοβούμενος νά μήν του έλθη ξανά κάμμία οργή 
άπο τον Θεον» ζητεί συγχώρηση και λύεται άπο τα δεσμά τής ποινής2, 

1. Βλ. έδώ κεφάλαιο τέταρτο. 
2. ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ, Έκλόγιον, 340: οπού ό βίος τοΰ αγίου Νήφωνος* ΦΩΤΕΙ

ΝΟΣ, Δακία, 66-73. 
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Υποχωρεί λοιπόν ό άρχοντας της Μολδαβίας ενώπιον τών αφοριστι
κών απειλών πόσο μάλλον οι απλοί χριστιανοί πού δέν διαθέτουν κανένα 
«εφόδιο» για να αγνοήσουν τις βαρύτατες συνέπειες του έπιτιμίου. Οι 
ανώτερες εκκλησιαστικές αρχές επιβάλλουν το κύρος τους μέ τον αφορι
σμό' άλλα και μέ τα άλλα έπιτίμια παρεμβαίνουν και νουθετούν ή τιμω
ρούν αναλόγως μέ την κάθε περίπτωση. Ό πατριάρχης 'Αλεξανδρείας 
«τους λαϊκούς ένουθέτει πατρικώς και νομίμως, δτι έξω άπό ταίς νομίμαις 
αυτών γυναίκαις να μη συνουσιάζωνται μέ άλλαις ουδέ μέ σκλάβαις των... 
Άλλα μερικοί άπο αυτούς άφρονες και ανόητοι ούκ ήκουσαν τάς έντολάς... 
και δια τοΰτο... ώργίσθη και τους άφώρισε, και αυτοί φοβηθέντες παραί
τησαν την άνομον πραξιν, και τους έσυγχώρησε, και τους εύχήθη ως άμνη-
σίκακος»1. Ή εκκλησιαστική δικαιοσύνη εξάλλου μπορεί να κάνει χρή
ση του έπιτιμίου σέ μια αυξανόμενη κλίμακα εντάσεως ανάλογα μέ τήν 
περίπτωση* στην κλίμακα αυτή, δπως είναι εύλογο, ή απλή απειλή επι
βολής της ποινής κατέχει τήν κατώτερη βαθμίδα και ή επώνυμη επιβολή 
τήν ανώτατη. 

Ό αφορισμός λοιπόν δρα αποτελεσματικά και προς δλες τις κατευ
θύνσεις. Ή διαπίστωση αυτή είναι δυνατόν να ενισχυθεί μέ πάμπολλα πα
ραδειγματικά τεκμήρια, τα όποια, έκτος άπο τον αριθμό τους, ελάχιστα 
νέα στοιχεία προσθέτουν. "Ισως μάλιστα ή αποτελεσματικότητα του έπι
τιμίου μπορεί και αντιστρόφως να χρησιμοποιηθεί ως τεκμήριο της θρη
σκευτικότητας τών υποδούλων. Άλλα πέραν της θρησκευτικότητας δέν 
πρέπει ασφαλώς να υποτιμηθεί ό παράγοντας τών συνεπειών πού επιφέρει. 
Αυτές βέβαια πρέπει πάντοτε να συνεκτιμώντα έν σχέσει προς τήν έν γέ
νει κοινωνική κατάσταση τών χριστιανών της εποχής, οι όποιοι είναι προ
φανές δτι επηρεάζονται αποφασιστικά άπο τήν σωρεία τών άλογων δοξα
σιών, μολονότι αυτές, πολλές φορές, βρίσκονται σέ άμεση αντίθεση μέ τα 
χριστιανικά δόγματα. "Εχουμε κυρίως υπόψη μας τα σχετικά μέ τα άλιω
τα σώματα τών νεκρών αφορισμένων και τήν σύνδεση αυτών μέ τους 
βρυκόλακες. 

Είναι λοιπόν βάσιμες οι απόψεις ορισμένων παρατηρητών του φαινο
μένου δτι ό αφορισμός προκαλούσε μεγάλο τρόμο στους πιστούς και κατ' 
επέκταση είχε και ανάλογη αποτελεσματικότητα. "Ηδη τό 1535 ό Α ρ 
σένιος Αποστόλης αναφερόμενος στον αφορισμό, τόν όποιο άλλωστε εϊχε 
υποστεί ό ΐδιος, γράφει προς τό Consiglio dei Χ της Βενετίας και ζητεί 

1. USPENSKIJ, Alexandriiskaja, 17: πατριάρχης 'Αλεξανδρείας είταν ό 'Ιω
ακείμ (1488-1565). 



Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ 311 

την παρέμβαση των Βενετών ώστε να περιορισθεί ή συνεχής προσφυγή 
των πιστών στο Οικουμενικό Πατριαρχείο προκειμένου να επιτύχουν 
αφορισμούς εναντίον τών αντιπάλων τους. Ό πρώην Μονεμβασίας ανα
φέρει χαρακτηριστικά δτι «questa excumunication è de gran terror 
alli poveri Greci, che sono in questa terra»1. 

Ή αποτελεσματικότητα λοιπόν του έπιτιμίου δέν εΤναι έννοια μονο
σήμαντη* το Πατριαρχείο και ή ανώτερη εκκλησιαστική ιεραρχία κατα
φεύγουν στίς «υπηρεσίες» της ποινής, δταν επιδιώκουν να εξασφαλίσουν 
τήν συμμόρφωση στίς αποφάσεις τους εκ μέρους ιερωμένων και λαϊκών. 
Χρησιμοποιείται 6 αφορισμός ακόμα και εναντίον ανωτέρων κληρικών 
προκειμένου να εξουδετερωθούν ορισμένες αντιδράσεις και να επιβληθούν 
νέες καταστάσεις* και κάθε φορά σχεδόν δέν υπάρχει αμφιβολία γιά τό 
αποτέλεσμα. Ά π ό τήν αλληλογραφία του βένετου βαίλου στην Κωνσταν
τινούπολη μέ τις βενετικές αρχές μαθαίνουμε σχετικά μέ μια άλλαξοπα-
τριαρχία, δτι ό νέος πατριάρχης, πρόκειται για τόν Μητροφάνη Γ', σκέ
πτεται να συγκαλέσει σύνοδο, για να αφορίσει τόν παυθέντα και να εξα
σφαλισθεί δτι δέν θά του δημιουργήσει πια ανησυχίες2. 

Έξαλλου εκτός άπό τήν γενική και αόριστη, πολλές φορές, τακτική 
προκειμένου νά επιτευχθεί, δπως έχουμε ήδη αναφέρει, ή άμεση συμμόρ
φωση προς τις επιταγές της εκκλησιαστικής εξουσίας, ή ϊδια διάθεση και 
προσφυγή στην δραστική ενέργεια του έπιτιμίου καθίσταται αναγκαία δ
ταν πρόκειται βεβαίως να αντιμετωπισθεί κάποιο οξύ και άμεσο πρόβλη
μα. Ό πατριάρχης εξαποστέλλει έξαρχο, περιβεβλημένο μέ ευρύτατες 
εξουσίες, αρα και μέ τό δικαίωμα επιβολής αφορισμού, προκειμένου νά 
συνετίσει τους κακόβουλους. Σύμφωνα λοιπόν μέ αυτήν τήν γενική αρχή 
και κατά τήν μαρτυρία του αποστολικού βικαρίου στή Σίφνο Φραντζέ-
σκου Λορεντάνο: «ήλθε λοιπόν εδώ ένας πατριαρχικός Ιξαρχος άπό τήν 
Κωνσταντινούπολη και έδιαβασε εναντίον τους αφορισμό, ό όποιος τους 
έδωσε τήν αφορμή νά προχωρήσουν στή λύση (τής υποταγής στή Ρωμαϊκή 
Εκκλησία), οχι δμως άπό ειλικρινή διάθεση και αγνή επιθυμία άλλα άπό 
ενα πείσμα τους... ξαναγύρισαν και πάλι στην προηγούμενη τοποθέτηση 
τους, δηλώνοντες υποταγή στον ποιμενάρχη τους»3. 

Ό λατίνος ιερωμένος αιτιολογεί τήν επιστροφή τών μεταστραφέντων 

1. ΠΑΠΑΔΙΑ, 'Αποστόλης, 122-123. 
2. ΜΕΡΤΖΙΟΣ, Πατριαρχικά, 8' βλ. το απόσπασμα στή σ. 96. 
3. ΣϊΜΕΩΝίΔΗΣ, 'Ανταρσία, 77: άπό έγγραφο της S.C.P.F. / SCR. RIF. 

NEI CONGR. ARCIP., vol. 4, 392r-v. 
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στον καθολικισμό και πάλι στην ορθόδοξη πίστη ώς «πείσμα» των εντο
πίων και προσπαθεί βεβαίως να καλλωπίσει την ολη επιχείρηση προβάλ
λοντας ώς επιχείρημα το δτι δεν στηρίχτηκε σέ «ειλικρινή διάθεση και 
αγνή επιθυμία»* δμως και στην περίπτωση αυτή είναι προφανής ή δραστι
κή επενέργεια της αφοριστικής απειλής πού έτσι γίνεται για τους κατοί
κους και ενα καλό πρόσχημα ώστε να επιστρέψουν πάλι στην ορθοδοξία. 

Αυτή είναι ή μία πλευρά του ζητήματος. Ή Εκκλησία, Οπως είναι 
φυσικό, πιστεύει στην αποτελεσματικότητα των μέσων της, άλλωστε δεν 
διαθέτει καί πολλά, καί τα χρησιμοποιεί κατά παντός άδικουντος. Ή επι
τυχία φαίνεται δτι καλύπτει το μεγαλύτερο ποσοστό των υποθέσεων. 

'Ωστόσο καί άπο τήν πλευρά των πιστών συμβαίνει περίπου το ΐδιο. 
Στην άμεση και δραστική ενέργεια του αφορισμού θα καταφύγουν οι χρι
στιανοί προκειμένου να βρουν το δίκιο τους. Βεβαίως, δπως έχουμε ήδη 
τονίσει, ή πίστη αποτελεί τον παράγοντα εκ των ών ουκ άνευ ώστε να ευο
δωθούν οι προσδοκίες τους. Μερικές φορές οι μαρτυρίες άπο γεγονότα της 
εποχής είναι εξόχως αποκαλυπτικές. Ή Στάμω στο Σισάνιο το 1695, 
εΐχε προβλήματα μέ ενα συμπατριώτη της καί φυσικά «έθέλησεν κατά 
τους νόμους νά τον βάλη καί εις άφορισμόν, αυτός δέ ό πτωχός ώς ευλα
βής έθέλησεν καί έδωσεν άσλανία 10 προς τήν Στάμον καί εύχαριστήθη... 
καί πλέον δέν τον ένώχλησεν»1. 

Νά λοιπόν πού το στοιχείο της ευλάβειας (ώς ευλαβής) ρητά αναφέ
ρεται σ' αυτήν τήν λιτή μνεία' καί φυσικά ή αποτελεσματικότητα της 
προσφυγής στο έπιτίμιο εΤναι άμεση. Άλλα άπο το Ϊδιο παράδειγμα ανα
δεικνύεται καί μια άλλη εκδοχή: είναι δυνατόν δηλαδή μερικές φορές ή 
απειλή καί μόνον της προσφυγής στον αφορισμό νά εξωθήσει τον «άδι-
κοΰντα» στην επανόρθωση, μολονότι ή άμεση ένοχη του δέν φαίνεται απο
δεδειγμένη* ή εμπλοκή σέ μια διαδικασία δπως είναι ή αφοριστική δέν 
περιποιεΐ τιμή στον ευλαβή χριστιανό τής Τουρκοκρατίας. 

1. ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΤΛΟΣ - ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ, Κώδιξ, 13. "Ας παραθέσουμε έξαλ
λου εδώ καί την γνώμη του Δημ. Γκίνη, ό όποιος γράφοντας για τό θέμα της λύσεως 
γάμων μέσω της τουρκικής εξουσίας υποσημειώνει: «προσεπάθησε ή 'Εκκλησία ν' 
αντίδραση δια της απειλής τοϋ αφορισμού ή του έξωεκκλησιασμοΰ, κατά τών κατα
φευγόντων εις τον καδήν προς λύσιν τοϋ γάμου. Ή τ ο βεβαίως, ή απειλή αΰτη σοβαρά 
καί πολλάκις εφερεν αποτελέσματα, διότι ό αφορισμός, πλην τών ηθικών συνεπειών 
του αποκλεισμού έκ τής χριστιανικής κοινότητος, συνεπέφερε καί υλικά μειονεκτή
ματα σημαντικά. 'Εννοείται δμως, δτι ό αφορισμός ήδύνατο να έφαρμοσθή μόνον κατά 
τών διατηρησάντων τήν χριστιανικήν πίστιν κατά τών άποβαλόντων ταύτην θα ήτο 
αδιανόητος» (ΓΚΙΝΗΣ, Διαζύγισν, 244-245). 
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Μέ πολλαπλές προσεγγίσει σέ πολυάριθμες περιπτώσεις αστικού κυ
ρίως δικαίου, διαπιστώνουμε δτι ό αφορισμός αποτελεί τήν καθημερινή 
πρακτική στις σχέσεις της εκκλησιαστικής ηγεσίας μέ τον λαό άλλα και 
στις σχέσεις των χριστιανών πού επιζητούν τήν προσφυγή σέ κάποιο δι
κονομικό μέσο προκειμένου να επιλύσουν τις διαφορές τους. 'Από αυτήν 
τήν καθημερινή διαπλοκή άλιεύονται πολλά χρήσιμα στοιχεία και μαρτυ
ρίες για τήν αποτελεσματικότητα του έπιτιμίου. 'Ωστόσο ή μορφολογία 
των περιπτώσεων δέν είναι τέτοια πού να απαιτεί εξαντλητική παράθεση 
δλων αυτών των στοιχείων. Πολλές φορές ή επίλυση της διαφοράς μέσω 
του έπιτιμίου είναι ή καλύτερη επιβεβαίωση της δραστικής αποτελεσμα
τικότητας του* άλλες φορές τήν μαρτυρία συνοδεύει και ρητή αναφορά 
του φόβου πού προκαλεί ή προσφυγή στο έπιτίμιο. 'Ωστόσο είτε έτσι είτε 
αλλιώς σχεδόν πάντοτε το αποτέλεσμα εϊναι θετικό. 

'Από τήν Κρήτη (τέλη του 17ου αι.) προέρχεται μία χαρακτηριστική πε
ρίπτωση διένεξης μεταξύ της Μαρούλας του παπα'Αντωνίου, κτήτορος 
εκκλησίας, και του εφημερίου πού αυτή είχε διορίσει στην εκκλησία της* 
οστερα άπο κάποιο διάστημα ομαλής διαχείρισης ό εφημέριος αρνήθηκε να 
της άποδόσει το μισό τών εισοδημάτων και αυτή «στέλνουσα άνθρωπον εις 
τήν Μ. Έκκλησίαν μέ αποδείξεις ότι εΐναι ή εκκλησία πατρογονική της 
έστειλαν ενα γράμμα συνοδικον και άφοριστικον μέ το όποιον τον έξω-
στράκισε και έβαλεν άλλους»1. 

Το παράδειγμα είναι εύγλωττο δχι μόνον για τήν άμεση δραστικό
τητα του έπιτιμίου άλλα και για τήν συνολική πορεία πού ακολουθεί ό 
προσφεύγων στις υπηρεσίες της Μ. Εκκλησίας. "Οπως είναι ευνόητο ή 
προσφυγή στο Πατριαρχείο είναι συνάρτηση της σημασίας της υποθέσεως, 
δηλαδή έχει άμεση αναλογία προς τα συμφέροντα πού απειλούνται κάθε 
φορά. Ή Μαρούλα του παπα'Αντωνίου δέν θα διστάσει να υποστεί τήν 
δοκιμασία —χρονοβόρα και δαπανηρή για τα μέτρα της εποχής— προκει
μένου να διατηρήσει τα δικαιώματα της έπί της πατρογονικής εκκλησίας. 
'Από τήν άλλη πλευρά ή Μ. 'Εκκλησία απαιτεί ορισμένες εγγυήσεις προ
κειμένου να καταδικάσει κάποιον και μάλιστα δταν ό ένοχος προέρχεται 
άπό τις τάξεις της. "Ετσι το μέγεθος της υπόθεσης υποχρεώνει τήν προσ
φυγή στο Πατριαρχείο* ή προσφυγή αυτή απαιτεί αποδεικτικά στοιχεία 

1. ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ, Κρήτη, 277 (ό ναός τοϋ έγγραφου είναι ή Παναγία ή Τσου-
καλαριά Κυδωνιάς)· βλ. το παράθεμα στή σελ. 105. 
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άλλα και έξοδα. "Ομως το θετικό αποτέλεσμα δταν πληρούνται αυτές οι 
προϋποθέσεις εϊναι εξασφαλισμένο. 

Στην περίπτωση πού παραθέσαμε δεν αναφέρεται άμεσα ό φόβος. 'Α
πλώς ό εφημέριος υπό το βάρος τής αφοριστικής απειλής υπακούει στις 
αποφάσεις τών ανωτέρων εκκλησιαστικών άρχων. Ό σφετεριστής πού 
είναι ιερωμένος αποσύρεται και το πράγμα τελειώνει εδώ. "Αλλες φορές 
δμως ή παρουσία του φόβου και ή διάθεση αποτίναξης του έπιτιμίου ομο
λογείται1 και ΐσως είναι το κυρίαρχο στοιχείο για τήν διευθέτηση τής 
διαφοράς. "Ετσι στην Σκιάθο το 1798, ή μαία Κυρατζοΰ πού εϊχε συνερ
γήσει στην διαστρέβλωση τών δρων μιας διαθήκης ομολογεί: «ήκουσα δέ 
καί πώς έχουν να ακολουθήσουν και αφορισμοί και φοβηθεΐσα... έφανέ-
ρωσα εκείνο όπου είχαν κρυφον άπο πολλούς... δια να ευγω άπο τήν ά-
μαρτίαν»2. 'Αλλά καί άπο τήν περιοχή τών Τρικάλων τήν ϊδια περίπου 
εποχή μαρτυρεΐται δτι «ό... πατήρ τής γυναικός Παναγιώτης πρώτον μεν 
ήρνήθη ειπών δτι έπασχεν ή θυγάτηρ αύτου Σμαράγδω πριν ή συναφθή-
ναι τω άνδρί, έπειτα δέ το έπιτίμιον του αφορισμού αίδεσθείς ώμολόγησεν 
τήν άλήθειαν»3. Σέ μια τελευταία περίπτωση δπου ρητά κατονομάζεται 
ή επενέργεια του φόβου ό Μήτρος Κουγιόφος στον Σωποτο λίγο μετά το 
1822 «ύπεχρεώθη να λάβη άρχιερατικον άφορισμόν καί φοβούμενος το 
έπιτίμιον της εκκλησίας μας ως χριστιανός, έσυμφώνησε με έγγραφον μέ 
τον Νικόλαον Καπελά καί μέ τον Γιαννάκην Τζαβέλλαν»4. 

Στις περιπτώσεις πού παρατέθηκαν —δπως συμβαίνει άλλωστε καί μέ 
άλλες κατηγορίες πηγών— υπάρχει το πρόβλημα εγκυρότητας της μαρ-

1. Βλέπουμε λ.χ. σέ μια περίπτωση αποπληρωμής χρέους πού γίνεται στή 
Νάξο (4 Νοεμβρίου 1685), επειδή υπάρχει διχογνωμία για το ποσόν καταφεύγουν 
στον αφορισμό: «καί έπειδήν καί νά έβάλασι αφορισμούς οποίος ξεύρει απάνω σέ 
χρέη τοΰ ποτέ Μιχάλη και δέν το πει νάχην τον άφορισμόν καί είς τούτον το μαρτυρά 
ως άνωθεν δια να λείψην άπο το έπιτίμιον τοϋ αφορισμού»· σημαντική παρατήρηση: 
τά γεγονότα μαρτυροΰνται άπο νοταριακή πράξη (ΣίΦΩΝΙΟΥ-ΡΟΔΟΛΑΚΗΣ-ΑΡ-
ΤΕΜΙΑΔΗ, Νάξος, 796-797. 

2. ΦΡΑΓΚΟΤΛΑΣ, Σκιάθος, 154-155. 
3. ΔΤΟΒΟΤΝΙΩΤΗΣ, Διαζύγιον, 87. 
4. ΜΟΤΡΟΤΤΗ-ΓΚΕΝΑΚΟΤ, "Αγιοι Θεόδωροι, 198-201. Ή παράθεση παρο

μοίων περιστατικών μπορεί νά πάρει μεγάλο μάκρος χωρίς νά «χρωματίσει» τις εκ
τιμήσεις μας· πάντως σέ μιά παρόμοια περίπτωση πού γίνεται στην Κεφαλονιά τον 
Φεβρουάριο τοΰ 1868 καί σχετίζεται μέ την κλοπή αγίων λειψάνων, μετά τήν εκφώ
νηση τοΰ αφορισμού «το κλαπέν εκείνο κιβώτιον, εντός τοΰ οποίου ήσαν ό Τίμιο? 
Σταυρός καί μέρη αγίων λειψάνων Αγίων τινών, ευρέθη... εντός τοΰ Ιεροΰ θυσιαστη
ρίου τοΰ Ιεροΰ ναοΰ τοΰ 'Αγίου Χαραλάμπους» (ΜΟΣΧΟΠΟΤΛΟΣ, 'Αρχείο, 113). 
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τυρίας. Ή εγκυρότητα συνάπτεται με την βασική διάκριση πού πρέπει να 
γίνει μεταξύ του εμπλεκομένου προσώπου και του διαμεσολαβητή της 
μαρτυρίας, του συντάκτη του εγγράφου έν προκειμένω. Στην περίπτωση 
της ποινής ό φόβος πού προβάλλεται ως αιτιολογία της" αλλαγής της στά
σης τών άδικούντων συχνά δέν προέρχεται άπο την σχετική ομολογία του 
χριστιανού άλλα άπο τήν γραφίδα κάποιου γραμματέα. Ούτως ή άλλως 
δμως γεγονός είναι δτι ό φόβος του έπιτιμίου είναι δ,τι αναδεικνύεται ως 
το κύριο μέσο πού επέδρασε στην συνείδηση του άδικοΰντος. Άπο τήν 
άποψη λοιπόν αυτή δέν υπάρχει μεγάλη δυσκολία να υποστηρίξουμε δτι τα 
πράγματα εξελίχθηκαν σχεδόν κατά τήν περιγραφή τών εγγράφων βε
βαίως υπάρχουν και άλλες σημαντικές παράμετροι πού συνεργούν ώστε 
μία υπόθεση να οδηγηθεί δια του αφορισμού σέ λύση. 'Ωστόσο έκεϊνο πού 
κυρίως προβάλλεται, και επενεργεί άλλωστε, είναι ò φόβος έναντι της ποι
νής δηλαδή έναντι τών αποτελεσμάτων πού αυτή επιφέρει στον αφορισμέ
νο χριστιανό. 

"Οπως είπαμε οι διαφορές μεταξύ τών εκατοντάδων παρομοίων περι
πτώσεων είναι ανεπαίσθητες και έτσι ή παράθεση πολλών άπο αυτές δέν 
προσθέτει στοιχεία στο θέμα μας* εξάλλου και άπο τις περιπτώσεις πού 
κρίναμε σκόπιμο να αναφέρουμε έδώ αναδεικνύεται ή αποτελεσματικό
τητα του έπιτιμίου δπως προκύπτει κατά τήν ευθύγραμμη δικαστική πο
ρεία: αντιδικία, αίτημα επιβολής του έπιτιμίου, απειλή επιβολής (ή επιβο
λή), επίλυση τής διαφοράς. Ή αποτελεσματικότητα δμως του έπιτιμίου 
παρουσιάζεται πολύ χαρακτηριστικά και σέ ορισμένες περιπτώσεις πού 
παρεκκλίνουν άπο τήν ευθύγραμμη πορεία πού είδαμε στην προηγούμενη 
παράγραφο. Τώρα δέν υπάρχει ή άμεση απειλή τής ποινής· αυτό είναι δε
δομένο' ή ποινή έχει επιβληθεί και μάλιστα πριν άπο πολλά χρόνια. "Ομως 
ή δυσπραγία τών εργασιών πού παρατηρείται σέ ορισμένες περιοχές συν
τελεί ώστε οί κάτοικοι να θεωρήσουν δτι είναι θύματα κάποιας παλαιό
τερης αφοριστικής καταδίκης, ή οποία άφου δέν λύθηκε —Ιτσι πιστεύουν— 
συντελεί ώστε να μήν γνωρίζει καλό δ τόπος τους. Ή εδραιωμένη βεβαιό
τητα για τήν αποτελεσματικότητα του έπιτιμίου είναι στοιχείο αναντίρ
ρητο σέ τέτοιο μάλιστα βαθμό ώστε να έπιβάλεται και να επιζητείται 
άπο τους ενδιαφερομένους άλλα καΐ να παρέχεται άπο τήν Μ. Εκκλησία 
ή άρση του. Βεβαίως ή κατανόηση παρομοίων καταστάσεων συνδέεται 
αναπόφευκτα και μέ τήν εξέταση του δλου κοινωνικού πλέγματος το όποιο 
συμβάλλει στην εμφάνιση αντίστοιχων συμπεριφορών απαιτείται δηλαδή 
ανάλυση του έν γένει μηχανισμού πού προκαλεί παρόμοιες νοοτροπικές 
εκδηλώσεις. Ωστόσο ή επενεργεί του αφορισμού, ή αποτελεσματικότητα 
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του και ή καταλυτική παρουσία του είναι στοιχεία δεδομένα και οπωσδή
ποτε ευνοούνται άπο δεδομένες κοινωνικές συνθήκες. 

Σε άλλο σημείο τής μελέτης αυτής έχουμε αναφέρει παραδείγματα του 
τύπου αύτου1. "Ας υπενθυμίσουμε δύο άπο αυτά για τις ανάγκες του κε
φαλαίου αύτου. Στις αρχές του αιώνα μας (1905) «κατ' αϊτησιν τών εκ 
του χωρίου Κουκουλιοΰ τής επαρχίας Βελλας, ή ιερά Σύνοδος ήρε το έπι-
τίμιον, δπερ έκφωνηθεν τω 1762 υπό τών μοναχών τής ενοριακής μονής 
Μέγκουλας, έπί απεμπολήσει τόπων ανηκόντων αύτη, εθεωρείτο πάντοτε 
αιτία τής αποτυχίας πολλών επιχειρήσεων τών κατοίκων»2. Τήν ϊδια 
χρονιά και άπο την ϊδια περιοχή (χωριό Άλιζότι τής επαρχίας Βελλας) 
παρόμοιο αϊτημα ικανοποιείται άπο το Πατριαρχείο. Οι Άλιζιώτες θεω
ρούν δτι κάποτε είχαν υποπέσει σέ τέτοια αμαρτήματα έξ αιτίας τών ο
ποίων οργίσθηκε ή Εκκλησία εναντίον τους και έτσι υποφέρουν άπο α
τυχήματα και συμφορές* γι' αύτο ζητούν τήν έκδοση συγχωρητικοΰ 
γράμματος, πράγμα πού γίνεται γρήγορα άπο το Πατριαρχείο3. 

Οι 'Ηπειρώτες τών παραδειγμάτων αυτών δυσπραγοΰν ως αιτία τής 
δυσπραγίας τους θεωρούν τα αποτελέσματα προϋπάρξαντος εναντίον τους 
έπιτιμίου. Τέτοιοι αφορισμοί μπορεί πράγματι να υπήρξαν ή και να μήν 
υπήρξαν. Το πράγμα δεν ενδιαφέρει και τόσο άπο αυτήν τήν σκοπιά* μά
λιστα στην πρώτη περίπτωση φαίνεται και αδύνατο καθώς οι μοναχοί δέν 
έχουν το δικαίωμα να αφορίζουν και πάντως χρειάζεται εξουσιοδότηση 
του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Ωστόσο ή αποτελεσματικότητα του 
αφορισμού ή του υποτιθέμενου αφορισμού είναι στοιχείο τής χριστιανι
κής πίστης* έτσι επιζητείται ή άρση του, ή οποία θα συνεργήσει ώστε να 
αποκατασταθεί ή τάξη πού διασαλεύτηκε σέ κάποιους μακρυνούς χρόνους. 

Σέ μια άλλη περίπτωση, πού χρονολογείται στο κοντινό μας 1929, 
πάλι 'Ηπειρώτες, και αύτο σημαίνει κάτι, και πιο συγκεκριμένα Μετσο-
βίτες, σέ μια σχεδόν παράλληλη ερμηνεία τής αιτίας τών διχονιών πού 
ανέκυψαν στην κοινότητα τους θα επιρρίψουν τις αιτίες πάλι στον αφορι
σμό. Τώρα τα δυσάρεστα αποτελέσματα του αφορισμού προέρχονται άπο 
το γεγονός δτι ή εξαρχία Μετσόβου μετέπεσε σέ μητρόπολη παρά τήν ρη
τή απαγορευτική διάταξη πού περιείχαν τα πατριαρχικά γράμματα. "Ε
τσι λοιπόν παραβιάστηκαν οι συνοδικές και πατριαρχικές αποφάσεις, οι 
όποιες δμως απειλούσαν μέ αφορισμό τους δράστες· κατά συνέπεια ό άφο-

1. Βλ. έδώ κεφάλαιο δεύτερο. 
2. Ε.Α., 25-26 (1905) 518. 
3. Ε.Α., δ.π., σ. 334· το κείμενο βλ. στή σ. 149. 
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ρισμος εϊναι αναπόφευκτος και θα έλεγε κανένας δτι θεωρείται ή επιβολή 
του αυτόματη. 'Ιδού λοιπόν ή αιτία του κάκου για τους Μετσοβίτες. Γι' 
αυτό αποφασίζουν να ενεργήσουν ώστε ή περιοχή να επανέλθει στο παλαιό 
καθεστώς της εξαρχίας1. 

Στις τελευταίες λοιπόν περιπτώσεις πού παραθέσαμε παρουσιάζεται 
ή βεβαιότητα δτι ή ποινή εξακολουθεί να επενεργεί —άφοΰ δέν συγχωρέ
θηκε— για πολλές δεκαετίες μετά τήν επιβολή της εμποδίζοντας τήν προ
κοπή των κατοίκων, δηλαδή των απογόνων εκείνων πού διέπραξαν το 
ατόπημα εξαιτίας του οποίου «ένέσκυψε» ό αφορισμός. Ζητήματα νοο
τροπίας ανακύπτουν σίγουρα* άλλα παράλληλα βρισκόμαστε μέσα στο 
πλαίσιο της χριστιανικής δογματικής, ή οποία σέ ανάλογες περιπτώσεις 
κατηγορηματικά αναφέρει δτι αν δέν επέλθει άρση του έπιτιμίου και απο
κατάσταση της αδικίας δέν απαλείφονται οι δυσάρεστες συνέπειες του 
έπιτιμίου. "Ετσι τα στοιχεία συμπλέκονται και άλληλοεξαρτώνται: χρι
στιανική πίστη, ευλάβεια, φόβος σέ στενή συνάρτηση μέ συμφέροντα, προ
φάσεις, δεισιδαιμονίες. Κοντά σ' δλα αυτά ας προσθέσουμε δτι ή διαδι
κασία επιβολής και άρσης του έπιτιμίου δέν εφαρμόζεται πάντα σύμφωνα 
μέ το γράμμα της εκκλησιαστικής πρακτικής. Οι διασκελισμοί και οι πα
ρακάμψεις ορισμένων βασικών γνωρισμάτων του έπιτιμίου είναι στοιχεία 
πού εύκολα επισημαίνονται. Το κατ' οίκονομίαν πνεύμα ορισμένες φορές 
επικαλύπτει τις λεπτομέρειες χωρίς δμως να ακυρώνει τήν αποτελεσμα
τικότητα της ποινής. 

3. 'Αρνητικές επιπτώσεις από τήν επιβολή της ποινής 

Ή ώς τώρα αποτίμηση της αποτελεσματικότητας του έπιτιμίου επικέν
τρωσε τήν προβληματική μας κυρίως γύρω από τήν θετική εξέλιξη της 
δλης διαδικασίας. Δηλαδή ή έρευνα μας αναζήτησε τήν απάντηση στο 
ερώτημα κατά πόσον ή ποινή μπόρεσε να ανταποκριθεί στα αιτήματα της 

1. ΤΡΙΤΟΣ, Μέτσοβο, 236: άπαντες είναι σύμφωνοι δτι δέν έπρεπε .να έπί,τρέ-
ψωσι τήν προαγωγήν της 'Εξαρχίας εις Μητρόπολιν δια τους έν τω... σιγγιλίω αφο
ρισμούς κατά των κληρικών είτε λαϊκών τολμησάντων τι κατά της Εξαρχίας». Σέ 
μερικές περιπτώσεις οί προσεγγίσεις μας πιστοποιούνται άπο τήν παρατήρηση Οχι της 
δραστικής έπενεργείας τοϋ έπιτιμίου άλλα άπο κάποιο άλλο γεγονός πού αποδίδεται 
στην εκφώνηση του αφορισμού' έτσι ό μητροπολίτης 'Ιωαννίνων Ίωαννίκιος (1845-
1869) απαγόρευσε —κατά τήν άποψη τοΰ Χρίστου Σούλη— μέ αφορισμό στους συμ
πατριώτες του (χωριό Μακρίνο Ζαγορίου) να μιλούν τήν κουτσοβλαχική. Έτσι ή 
απουσία της διαλέκτου αύτης στο Μακρίνο θεωρείται ώς αποτέλεσμα τοΰ αφορισμού 
(ΣΟΥΛΗΣ, Έπιγραφαί, 120-121). 
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εποχής και στον ρόλο πού κλήθηκε να παίξει στις νέες συνθήκες πού δημι
ούργησε ή Κατάκτηση" ύπο την έννοια αύτη ή θετική εξέλιξη έχει σχέση με 
τήν διαπίστωση του αν υπόδουλοι χριστιανοί ύπο το βάρος τής ποινής αν
τιδρούν «θετικά», δηλαδή αποκαθιστούν το δίκαιο πού οι ϊδιοι παραβία
σαν, λογική ή οποία σέ πολύ μεγάλο βαθμό ανταποκρίνεται καί στις απαι
τήσεις μιας «εσωτερικής» θα λέγαμε πολιτικής εξουσίας. Προς τήν κα
τεύθυνση αυτή είδαμε αρκετά παραδείγματα άπο πλήθος συναφών περι
πτώσεων, μέσω των όποιων μπορέσαμε να αναχθούμε στή διαπίστωση 
τής άμεσης καί δραστικής παρέμβασης του έπιτιμίου. 

'Ωστόσο μπορούμε να εξετάσουμε τα πράγματα καί άπο τήν αντίθετη 
σκοπιά: δηλαδή ή άμεση δράση καί το βάρος τής ποινής είναι δυνατόν σέ 
ορισμένες περιπτώσεις, αναλόγως τής βαρύτητας τους, να επιφέρουν αρ
νητικά αποτελέσματα. Αύτο βεβαίως δεν αποδεικνύει τήν αναποτελεσμα
τικότητα τής ποινής άλλα αντίθετα τονίζει τήν δραστική ενέργεια της μέ
σω τής αρνητικής πορείας πού ακολουθούν οι απειλούμενοι. Ή αρνητική 
αυτή στάση τις περισσότερες φορές δεν σημαίνει δτι ό απειλούμενος πράτ
τει το αντίθετο άπο αύτο πού διατάσσει ή Εκκλησία και το όποιο κατά 
τεκμήριο ανταποκρίνεται στις αρχές του δικαίου πού αύτη εφαρμόζει* άλ
λα δτι προβαίνει σέ μιαν άλλη ενέργεια πού τις περισσότερες φορές σημαί
νει τήν οριστική απομάκρυνση άπο τις τάξεις τής Εκκλησίας. Σίγουρα 
οι περιπτώσεις αυτές δεν είναι πολλές επειδή ακριβώς απαιτούν οριστική 
ρήξη· καί ή εποχή δεν ευνοεί πλήρη μεταστροφή. Ωστόσο έχουμε εντο
πίσει παρόμοιες περιπτώσεις πού ακριβώς δηλώνουν τήν αποτελεσματικό
τητα του έπιτιμίου, καθώς τα προβλήματα τα όποια δημιούργησε στους 
εμπλεκόμενους τους οδήγησαν σέ ακραία συμπεριφορά. 

Γύρω στα 1393 έχουν ξεσπάσει διενέξεις στην Εκκλησία τής Ρωσίας εξαι
τίας τών οποίων ό επίσκοπος καί ό λαός του «Μεγάλου Νογρατίου» αφο
ρίστηκαν άπο τον μητροπολίτη Κιέβου Κυπριανό. Οι άφορισθέντες προσ
φεύγουν στην Μεγάλη Εκκλησία καί απαιτούν άρση του αφορισμού: «ζη-
τοΰμεν δε καί ευλογίαν άπο σου, του πατριάρχου, καί τών αρχιερέων, καί 
δτι έάν ουδέν μας εύλογήσητε, θέλομεν γενέσθαι λατΐνο»). Το Οικουμενικό 
Πατριαρχείο βεβαίως στηρίζει τον μητροπολίτη του αναπτύσσοντας δλη 
τήν δογματική διδασκαλία περί άρσεως του αφορισμού καί συγχώρησης 
πού πρέπει να γίνει άπο τον ΐδιο τον μητροπολίτη Κιέβου άφου παύσει να 
υπάρχει ή αιτία του αφορισμού1. Δέν γνωρίζουμε τήν εξέλιξη τών πραγ-

1. MlKLOSlCH-MÜLLER, Acta 2, 177-180. 
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μάτων, και αν οι άπειλουντες μέ θρησκευτική μεταστροφή πραγματοποίη
σαν τήν απειλή τους. "Αλλωστε μπορεί να υποθέσει κανείς 6τι οι απειλές 
αυτές κινούνται στο επίπεδο άσκησης πιέσεων προκειμένου να επιτευχθεί 
το σκοπούμενο αποτέλεσμα. Αυτό είναι και το πλέον πιθανό. "Ομως πρέ
πει παράλληλα να άντιπαρατηρήσουμε δτι επιβολή του αφορισμού μπορεί 
να οδηγήσει σέ εντελώς απρόβλεπτη συμπεριφορά, πράγμα πού δικαιώνει 
τήν εκτίμηση δτι το βάρος της ποινής είναι ανυπόφορο. 

Σέ μια άλλη περίπτωση ή μαρτυρία μας είναι έμμεση* τήν έχουμε 
άπο το σκεπτικό πού αιτιολογεί τήν καθαίρεση του πατριάρχη 'Αλεξαν
δρείας 'Ιωακείμ τον Μάιο του 1545 άπο τον τότε οικουμενικό πατριάρχη 
('Ιερεμία Α'). Στο πατριαρχικό λοιπόν γράμμα αναφέρεται δτι «ένίους γε 
των μοναχών άραΐς και άφορισμοΐς καθυπέβαλεν» μέ αποτέλεσμα «οι 
πλείους τών ενασκούμενων έκεΐσε σεβασμίων ανδρών, μή δτι προς τάς 
καρτερικάς έπιφοράς τών 'Αράβων άντέχειν μόλις ισχύοντες, άλλα και τάς 
αυτού άπειλάς και άφοριστικάς γε επιτιμήσεις μή ύποφέρειν οϊοί τε οντες, 
άνεχώρησαν εξ αύτης»1. 

Βεβαίως και ή περίπτωση αυτή εγείρει ερωτηματικά και μπορεί να 
προκαλέσει και άλλου είδους θεώρηση" θα μπορούσε δηλαδή να υποστη
ρίξει κάποιος δτι οι κατηγορίες αυτές —μαζί μέ άλλες— αποτελούν το 
σκεπτικό ενός κατηγορητηρίου πού σκοπό έχει να αιτιολογήσει τήν κα
θαίρεση του πατριάρχη 'Αλεξανδρείας. "Αλλωστε παρόμοιες περιπτώσεις 
υπάρχουν αρκετές για τις όποιες δέν εΐναι εδώ ή αρμόδια θέση για σχο
λιασμό. 'Ωστόσο και πάλι εξάγεται μέ σαφέστατο τρόπο δτι ό αφορισμός 
δέν είναι ποινή, ή οποία μπορεί να περάσει απαρατήρητη* αντίθετα δημι
ουργεί σοβαρά προβλήματα, τα όποια μπορεί να ωθήσουν τον αφορισμέ
νο σέ πράξεις ακραίες* στην πρώτη περίπτωση οι Ρώσοι απειλούν μέ με
ταστροφή στον καθολικισμό* στην δεύτερη οι μοναχοί της 'Αγίας Αικα
τερίνης του Σινά εγκαταλείπουν τήν μονή της μετανοίας τους. Φυσικά οι 
αντιδράσεις είναι δυνατόν να πολλαπλασιαστούν δταν προστεθεί και ό πα
ράγων της παράνομης ή άδικης επιβολής. 

Άλλα δλα αυτά ακριβώς είναι στοιχεία πού συνηγορούν υπέρ της απο
τελεσματικότητας της ποινής. Πώς εϊταν δυνατόν να υπάρξουν παρόμοιες 

1. Το έγγραφο έχει δημοσιευτεί τρεις φορές άπο τον ΐδιο μελετητή: πρόκειται 
για τον Γεράσιμο Γ. Μαζαράκη, πού το εξέδωσε πρώτα μέ τον τίτλο: «Περί του αθη
ναίου Πατριάρχου 'Ιωακείμ τοϋ Πάνυ» [= ΚΑΜΠΟΤΡΟΓΛΟΤ, Μνημεία 2, 139-142], 
άλλα το περιέλαβε και στο Ιργο του Συμβολή, 96-100, το όποιο είχε κυκλοφορήσει 
σέ συνέχειες και στο περιοδικό της 'Αλεξάνδρειας Εκκλησιαστικός Φάρος 29 (1930). 
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αντιδράσεις χωρίς την ύπαρξη δυσάρεστων αποτελεσμάτων έστω και στο 
επίπεδο της καλής φήμης του χριστιανού; Γιά το λόγο αύτο εξάλλου ή 
Εκκλησία άπο τους πρώτους χριστιανικούς χρόνους προσπαθεί να απο
τρέψει τους άλογους και παράνομους αφορισμούς. Τούτο επειδή οι εν δυ
νάμει αρνητικές αντιδράσεις του αφορισμένου χριστιανού μπορούν να λά
βουν σάρκα και οστά και μάλιστα δταν έχουν κυλήσει οι χρόνοι και φθά
σουμε σέ εποχές πού επιτρέπουν ευκολότερα τήν αντίδραση σε παρόμοιες 
πρακτικές. 

Σύμφωνα λοιπόν μέ τις διαπιστώσεις αυτές χριστιανοί στην Αντιό
χεια στρέφονται προς τον καθολικισμό δταν πιέζονται υπερβολικά άπο 
τους αφορισμούς του πατριάρχη τους. Το περιστατικό συνέβη στα 1728 
και αναφέρει σχετικά δτι οι προύχοντες της πόλης ετοιμάζονταν να υπο
δεχτούν τον νεοεκλεγέντα πατριάρχη τους Σίλβεστρο: «εϊχον και ίχθύας 
εις τήν τράπεζαν, καίτοι ούσης Τετράδης' ό Σίλβεστρος ίδών τους ίχθύας 
ανέτρεψε τήν τράπεζαν μέ τους πόδας του και ήρξατο αφορίζει αυτών ως 
ιχθυοφάγων. Εις τήν μητρόπολιν οδν έλθόντα έγειτόνευον οι άφορισθέντες 
συγχώρησιν έλπίζοντες* άλλ' ού μόνον ούκ ετυχον ταύτης, άλλα και τη 
εφεξής Κυριακή έπ' εκκλησίας άφωρίσθη βαρέως πας τις ό του λοιπού 
Τετράδα και Παρασκευήν ίχθυοφαγησαι τολμήσων... οι τε Χαλεπλήδες 
έκτοτε ήβηδον άποσκιρτήσαντες ύπετάγησαν τω παπισμω, συγχωρουντι 
αύτοϊς ού μόνον ίχθυοφαγίαν άλλα δή και κρεωφαγίαν οπόταν έθέλωσιν»1. 

Κοντά σ' αυτά χρήσιμη παραμένει και ή μαρτυρία του Πουκεβίλ, τήν 
οποία έχουμε χρησιμοποιήσει και σέ άλλο σημείο της μελέτης αυτής. 
Σύμφωνα λοιπόν μέ τόν γάλλο πρόξενο και περιηγητή πού γράφει στις 
αρχές του 19ου αι. «οι "Ελληνες λειτουργοί του θεού σήμερα κάνουν μέ
τρια χρήση του δικαιώματος πού έχουν να αφορίζουν... έπειτα άπο τις 
πολλές αποστασίες πού προκάλεσαν οι αφορισμοί»2. 

"Ενα άλλο παρόμοιο περιστατικό έλαβε χώρα στην επικράτεια της 
μητροπόλεως Τρίκκης και Σταγών και συγκεκριμένα στο χωριό Περιβόλι 
τόν Δεκέμβριο του 1879. Τότε, δεκατέσσερις Βλάχοι, κάτοικοι του χω
ριού αύτοΰ, καταγγέλλουν στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, δτι επειδή δέν 
απέσυραν τα παιδιά τους, δπως ήθελε ό μητροπολίτης τους, άπο δικό τους 
εκπαιδευτήριο στο όποιο παράλληλα μέ τήν ελληνική διδάσκονταν και ή 
βλάχικη άλλα και ή γαλλική γλώσσα, εκείνος τους «ήφόρισε» και τους 

1. ΚΟΜΝΗΝΌΣ-ΥΨΗΛΆΝΤΗΣ, Μετά τήν "Αλωσιν, 326. 
2. ΠΟΤΚΕΒΙΛ, Ταξίδι, 268-269. 
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«άφησεν άλειτουργίτους και άκοινονίτους» ανήμερα τα Χριστούγεννα1. 
Μετά άπο αυτήν τήν συμπεριφορά και τήν ποινή οι Βλάχοι, πού διαχειμά
ζουν στα Τρίκαλα, έξαιτοΰνται τήν υπαγωγή τους ύπο «άλλη πνευματική 
δικαιοδοσία». Ή αντίδραση του Πατριαρχείου είναι άμεση και φυσικά 
υπέρ των κατοίκων του Περιβολιού. Ό Πατριάρχης 'Ιωακείμ Γ' διατάσ
σει τον μητροπολίτη Τρίκκης και Σταγών Μελέτιο Β', «ν' άρη τήν ποι-
νήν ταύτην, προσπαθήση δέ δπως συμμόρφωση τάς ενεργείας του προς 
τάς έκκλησιαστικάς οδηγίας»2. 

Ά π ο τήν οπτική αυτή δέν πρέπει να παραλείψουμε και το γεγονός δτι 
ό αφορισμός, πράξη πού δημιουργεί αναταραχή και συζήτηση ειδικά στα 
νεότερα χρόνια, μπορεί να προκαλέσει αντίθετα αποτελέσματα. Πολύ χα
ρακτηριστικά αναφέρει ό Ροΐδης για τήν Πάπισσα του: «Ή Πάπισσα 
Ιωάννα ή προωρισμένη ως πάντα τα εν 'Ελλάδι εκδιδόμενα βιβλία, ν' άνα-
γνωσθη ύπο ευάριθμων τινών λογίων άνεγνώσθη χάρις εις τους αφορι
σμούς έν ταΐς λέσχαις, τοις καφφενείοις και τοις παντοπωλείοις και ενίοτε 
μεγαλοφώνως... το δέ σωτήριον έτος 1866 είναι εϊπερ τι καί άλλο άκα-
τάλληλον δι' αφορισμούς καί καταδιώξεις συγγραφέων»3. 

Και κάποια ακόμα παραδείγματα... 

Λέγαμε δτι ή αποτελεσματικότητα του αφορισμού πρέπει να εξετα
σθεί έν σχέσει προς τον βαθμό θρησκευτικότητας τών ανθρώπων της 
Τουρκοκρατίας. Αυτή εϊναι ή μία παράμετρος του θέματος καί βεβαίως 
προϋποτίθεται προκειμένου να δράσει αποτελεσματικά το έπιτίμιο. Ω σ 
τόσο, παράλληλα, πρέπει να επισημάνουμε δτι ανεξάρτητα άπο αυτήν τήν 
παράμετρο ή ποινή μετέχει καί σέ Ινα σύστημα δικαίου* αποτελεί μέρος 
του αναπόσπαστο. Άπο αυτήν τήν άποψη μπορεί να λειτουργήσει πλέον 

1. ΜΠΑΜΠΟΤΝΗΣ, 'Αρχείο, 430. 
2. ΜΠΑΜΠΟΤΝΗΣ, δ.π., σ. 31. 
3. ΡΟΪΔΗΣ, "Απαντα 1, 316-317. Έκτος άπο τΙς εκδηλώσεις αυτές έχουμε 

καί τήν αντίδραση του απλοϊκού χριστιανού, ό όποιος καταφεύγει σέ διάφορες μαγ
γανείες προκειμένου να εξουδετερώσει τις συνέπειες τοΰ αφορισμού. Βεβαίως οι 
περιπτώσεις αυτές αποδεικνύουν τήν εμβέλεια τοϋ έπιτιμίου καί στις συνειδήσεις αν
θρώπων οί όποιοι ρέπουν προς τήν εγκληματικότητα. Κατά τοΰτο είναι πολύ ενδια
φέρουσα ή μαρτυρία τοΰ Ξανθουδίδη για τήν περίπτωση τοΰ άνθρωπου πού ονομάζε
ται σταυροπάτης: εϊναι «δ άσεβης ζωοκλέπτης, περί τοΰ οποίου πιστεύεται δτι έχει 
χαράξει σταυρόν ύπο το πέλμα τοΰ ποδός του, ίνα μή συλλαμβάνεται κατά τήν κλο-
πήν ούδ' επηρεάζεται ύπο άφορεσμών, δρκων καί άλλων θρησκευτικών μέσων καί 
μαγγανειών» (ΞΑΝΘΟΤΔΙΔΗΣ, Ποιμενικά, 382). 
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και αυτόνομα, δηλαδή εκτός του στενού θρησκευτικού πλαισίου. Ό προσ
φεύγων στις υπηρεσίες της εκκλησιαστικής δικαιοσύνης είτε έτσι είτε αλ
λιώς δεν μπορεί να ακυρώσει τήν προσφυγή του μέ τήν απόρριψη των απο
φάσεων της, επειδή αυτό προϋποθέτει συνολική απόρριψη του συστήματος 
δικαίου, πράγμα αδύνατο για τους ανθρώπους κάθε εποχής. 'Αλλαγές τών 
Ορων θα υπάρξουν βέβαια αργότερα μέ τήν ίδρυση του ελληνικού κράτους. 
'Αλλά αυτά απαιτούν άλλου τύπου επεξεργασία" άλλωστε αφορισμοί υπάρ
χουν και τότε, δηλαδή συνυπάρχουν οι νέες και οι παλαιότερες δομές σέ κά
ποια επίπεδα του κοινωνικού βίου, καί σέ ορισμένες μάλιστα περιπτώσεις 
θα συγκρουστούν μέ ιδιαίτερη ένταση1. 

Αυτά Οπως είπαμε θα συμβούν αρκετές δεκαετίες αργότερα, άφοΰ 
προηγουμένως κινήματα Οπως ό Διαφωτισμός, ή ενίσχυση κάποιων μορ
φών οργάνωσης του βίου, δπως λ.χ. οι κοινοτικοί θεσμοί, συντελέσουν 
στην διαφοροποίηση τών καταστάσεων καί τήν αναζήτηση άλλων προτύ
πων απονομής της δικαιοσύνης. Καί τότε βεβαίως δέν μπορούμε μέ από
λυτο τρόπο να μιλάμε για διαμόρφωση άλλων συντελεστών, οι όποιοι σέ 
μεγάλο βαθμό θά επηρεάσουν μεγάλα τμήματα του πληθυσμού. Ό αφορι
σμός —Ιστω μέ κάποια δυσκολία— συνεχίζει τήν πορεία του μέσα στην 
διαχρονία. Ή αποτελεσματικότητα του θεωρείται δεδομένη. "Ετσι στις 
25 Αυγούστου 1807 γράφει ό Ίωαννίκιος Έλασσώνος άπό τήν Κωνσταν
τινούπολη προς τον Κωνσταντίνο Οικονόμο πού βρίσκεται στην Τσαρι-
τσάνη: «δέν εδρον ει μή τριάκοντα κοιλών σύναξιν σίτου δπισθεν ως ση-
μειοϊς, λοιπόν φαίνεται δτι τα πλείονα τών χωρίων δέν έδωσαν, διατί ή 
ολική σύναξις του σίτου τελευτα έως τών έβδομήκοντα κοιλών, δέν έπαρα-
τήρησα δμως, αν είναι ή πώλησις τών επίλοιπων δπισθεν εις τους μήνας, 
ας το παρατήρηση αυτό καί ας μοι δώση εϊδησιν διά να στείλω εντεύθεν 
κανένα άφορηστικον συνοδικόν, διατί δέν τρέχει οΰτω καλά»2. 

Τα πράγματα «δέν τρέχουν καλά»' πρέπει να στείλει άπό τήν Κων
σταντινούπολη, άπό τήν Μ. Εκκλησία «κανένα άφορηστικον συνοδικόν». 

1. Τον Ιούλιο 1837 ξέσπασε στην 'Αθήνα σοβαρό επεισόδιο επειδή ό επίσκο
πος 'Αττικής αφόρισε έναν νέο άπό τήν ακολουθία του "Αρμανσπεργκ επειδή συνήψε 
γάμο πού απαγορευόταν άπό τους εκκλησιαστικούς κανόνες: παντρεύτηκε τήν έπ' 
άδελφώ νύφη του. Το γεγονός δυσαρέστησε τήν κυβέρνηση — επειδή έγινε χωρίς νά 
ζητηθεί ή έγκριση της. Ή σύνοδος θορυβήθηκε, παρεμπόδισε τήν ανάγνωση του 
έπιτιμίου καί μέ άλλη απόφαση της ανακάλεσε τήν ποινή. Μέ λίγα λόγια ή πολι
τική παρέμβαση εμπόδισε τήν επιβολή τοΰ αφορισμού. Τα γεγονότα περιγράφει ό 
ΟίΚΟΝΟΜΟΣ, Σωζόμενα 2, 371-372· βλ. επίσης P E T R O P O Ü L O S , Πολιτική 1, 461. 

2. ΛΑΠΠΑΣ-ΣΤΑΜΟΤΛΗ, 'Αλληλογραφία 1, 61-62. 
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Οι λίγες αυτές λέξεις εκφράζουν περιεκτικά δλην τήν ουσία της δραστικό
τητας της αφοριστικής διαδικασίας. Δηλαδή το αποτέλεσμα τής ενέργειας 
πού θα προκαλέσει ή αποστολή του έπιτιμίου δέν αμφισβητείται* το αντί
θετο, προδικάζει τις θετικές εξελίξεις πού θα έχει, φυσικά υπέρ του άπο-
στέλλοντος : οι κάτοικοι θα αναγκαστούν να καταβάλουν και τα υπόλοιπα 
κοίλα σταριού. Ή διαδικασία στην πιο άμεση εκδοχή της. 

Κλείνοντας το κεφάλαιο αυτό θα αναφέρουμε λίγα πράγματα σχετικά με 
τήν αποτελεσματικότητα τής ποινής τα όποια έχουν σχέση με τον χώρο 
τής λογοτεχνίας. Το πρώτο μας παρέχει ό αφορισμός του Ανδρέα Λα-
σκαράτου (1865). Φυσικά ή σχέση του παραδείγματος μέ τήν λογοτεχνία 
έχει να κάνει μέ τήν ιδιότητα του άφοριζομένου και οχι μέτήν δια τής λο
γοτεχνίας προσπέλαση του φαινομένου. 

Λίγο πριν άπό τήν καταδίκη του Λασκαράτου (1852), είχε καταδικα
στεί και ό Θεόφιλος Καίρης. Τώρα είναι ή σειρά του Λασκαράτου, ό 
όποιος μέ οξύτητα έβαλε κατά τής τυπολατρείας τής 'Εκκλησίας, ενώ πα
ράλληλα υποστήριζε για τον εαυτό του δτι αποτελεί υπόδειγμα χριστια
νού. Εκε ίνο πού κυρίως μας ενδιαφέρει εδώ είναι δτι ανεξάρτητα άπο δσα 
πιστεύει ό ϊδιος για τις πράξεις του τό τοπικό συλλογικό σώμα θα πειστεί 
για τήν ενοχή του και θα αντιδράσει τελείως διαφορετικά. Ή κοινωνία τής 
Κεφαλονιας και αργότερα τής Ζακύνθου θα τον αποδοκιμάσει μετά τον 
αφορισμό, αυτόν και τήν οικογένεια του, σέ τέτοιο βαθμό ώστε θα αναγκα
στεί να εγκαταλείψει τήν πατρίδα του. Μάλιστα θα γράψει και βιβλίο 
(1867) μέ τόν τίτλο: 'Απόκριση είς τον άφορισμον τον κλήρου τήςΚεφαλο-
νιας, στο όποιο παρουσιάζεται ώς άριστος μελετητής τών δογματικών 
άρχων τής Εκκλησίας και θα προσπαθήσει να αποδείξει τό αβάσιμο τών 
εναντίον του επιχειρημάτων1. 

1. Για τον Λασκαράτο καΐ τήν στάση του έναντι της Εκκλησίας βλέπε τα 
δσα αναφέρει ό ΔΗΜΑΡΑΣ ('Ιστορία, 323 κ.έξ. καΐ σ. 332). Για τις περιπέτειες τοΰ 
Λασκαράτου είναι πολύ χαρακτηριστικά τα δσα ό ϊδιος μας εξιστορεί στην Αυτοβιο
γραφία του (σ. 74-75, 77): «Δέν θα μεταφέρω έδώ τα έκτροπα πού διέπραξαν οί πα
πάδες, οί υπηρέτες καί οί δορυφόροι τους στές λίγες μέρες πριν τήν αναχώρηση μου 
άπο το νησί για νά μην κάμω το ανάγνωσμα αύτο πολύ ογκώδες... Συκοφαντημένος 
τότε άπο τους απελπισμένους για το ξεσκέπασμά τους παπάδες και καταδιωκόμενος 
άπο τον άνόητον δχλο, πού είχα τήν πρόθεση νά βοηθήσω, στές 16 τοΰ Μάη τοΰ 1856, 
κατέφευγα στή Ζάκυνθο, δπου στην προκυμαία μέ υποδέχτηκαν μέ τές πιο χονδροει-
δεϊς προσβολές... Δεκαπέντε μέρες έμεινα στή Ζάκυνθο κλεισμένος πάντα στο σπίτι 
τοΰ εξαδέλφου μου κυρίου Δ. Γαέτα, άποφευγόμενος άπο δλους, ακόμα και άπο τους 
υπόλοιπους συγγενείς μου, απειλούμενος άπο τον δχλο και κολακευμένος μόνον άπύ 
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Τα ίδια περίπου θα συμβούν και λίγο αργότερα (1866) μέ τον Έ μ μ . 
Ροΐδη καί το έργο του Πάπισσα 'Ιωάννα. ' Η αποδοκιμασία της Ε κ κ λ η 
σίας δέν αφήνει αδιάφορο τον συγγραφέα* θα επιχειρήσει να υπερασπίσει 
το έργο του έναντι τής εκκλησιαστικής καταδίκης μέ τα δημοσιεύματα 
του: Όλίγαι λέξεις εις άπάντησιν τής υπ αριθ. 5688 εγκυκλίου τής'Ιε
ράς Συνόδου και Έπιστολαί ενός Άγρινιώτου1. 

Αυτά δπως είπαμε άφοροΰν λογίους* είναι γεγονότα πού συνέβησαν 
καί οι λόγιοι αυτοί υπέστησαν τα αποτελέσματα τής επιτιμητικής διαδι
κασίας τής 'Εκκλησίας* μεσουντος του 19ου αι. γνώρισαν την κοινωνική 
καταφρόνηση ενός μεγάλου τμήματος τής κοινής γνώμης. 'Ωστόσο καί 
άπο τον καθαυτό χώρο τής λογοτεχνίας δέν λείπουν τα παραδείγματα, 
πού αποτελούν εκδηλώσεις του τρόπου μέ τον όποιο το έπιτίμιο μέ δλες 
τις συνέπειες του εντάσσεται στην λογοτεχνική παραγωγή. Μας παρου
σιάζουν ανάγλυφα τήν «τύχη»2 του αφορισμού καί κυρίως των αποτελε
σμάτων τής ποινής επί των μελών του κοινωνικού σώματος καί άπο τήν 
άποψη αύτη αποτελούν ασφαλώς έναν δείκτη για το θέμα μας. 

Βεβαίως το θέμα είναι πολύ μεγάλο καί ή επιλογή δύσκολη. Θα περιο
ριστούμε λοιπόν στην παράθεση ενός χαρακτηριστικού έργου, χαρακτη
ριστικού άπο τήν άποψη τής ανασυγκρότησης του δλου ζοφερού κλίματος 
πού συνεπάγεται ή κοινωνική απομόνωση λόγω του αφορισμού. Ό λόγος 
για το διήγημα του 'Ανδρέα Καρκαβίτσα Ό άφωρεσμένος (1892). Το 
διήγημα είναι πολύ κοντά στην δλη παράδοση τής αφοριστικής διαδικα
σίας, δπως προσπαθήσαμε να τήν αποκαταστήσουμε μέσα άπο τις σελίδες 
τής μελέτης αυτής. Ό συγγραφέας πρέπει να έζησε καί ό ίδιος άπο κοντά 
ανάλογες εμπειρίες ή να γνώριζε πολύ καλά τήν εκκλησιαστική πρακτι
κή, καθώς μας αναφέρει πολύ χαρακτηριστικά γνωρίσματα του τυπικού 
τής ποινής. Ά λ λ α δ,τι μας ενδιαφέρει εδώ είναι ή τύχη του ήρωα του διη
γήματος Δημήτρη Νουλά πού υφίσταται τις βαρύτατες συνέπειες τής 
ποινής. Ό αφορισμένος, πιστός χριστιανός, θα συναισθανθεί το βάρος του 
έπιτιμίου, καίτοι αυτό εκφωνήθηκε άνωνύμως, θα ζητήσει την λύτρωση 

μερικές κυρίες... 'Απελπισμένος τότε πώς θα μπορέσω να μείνω για πολύ στα νησιά, 
Ιφυγα για το Λονδίνο». Βλ. επίσης ΜΠΑΤΙΣΤΑΤΟΣ, Ποινή, 338-339 δπου καί ή 
σχετική βιβλιογραφία. 

1. Βλ. ΡΟΪΔΗΣ, "Απαντα 1, 295-316 καί 317-353. 
2. Το θέμα της «τύχης» τοΰ αφορισμού, δηλαδή της υποδοχής καί της ενσω

μάτωσης τής ποινής στην σύνολη λογοτεχνική παραγωγή είναι ευρύτατο καί δέν 
εξετάζεται στις σελίδες τής μελέτης αυτής. Ή ΰλη ωστόσο έχει συγκεντρωθεί καί θα 
αποτελέσει το αντικείμενο ιδιαίτερου μελετήματος. 
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στην απομόνωση από τήν τοπική κοινωνία του χωρίου του και θα πεθάνει 
από τις κακουχίες της απομόνωσης. Πριν άπο το οικτρό του τέλος δμως, 
θα καταφέρει να επιτύχει τουλάχιστον τήν συγχώρηση εκ μέρους εκείνου 
πού είχε αδικήσει, του ζωέμπορου Γεωργίου Νίκα, ό όποιος ανύποπτος 
θα συναντήσει τυχαία τον Νουλα ενώ αυτός ψυχορραγεί. Το διήγημα συμ
φωνεί λοιπόν μέ τις βασικές περί αφορισμού χριστιανικές αρχές και μάλι
στα στην κατάληξη του δταν ό ήρωας επιτυγχάνει τουλάχιστον τήν σω
τηρία της ψυχής του, δηλαδή να άρει τις μεταθανάτιες συνέπειες του έπι-
τιμίου1. 

Καταλυτική λοιπόν ή αποτελεσματικότητα του ανωνύμου αφορισμού 
σε τέτοιο βαθμό πού επιφέρει τον θάνατο του ήρωα του Καρκαβίτσα* ή 
πλαισίωση της λογοτεχνίας πιστεύουμε δτι εΐναι ενα καλό στοιχείο στα 
χέρια του ιστορικού δταν συνάπτεται και μέ άλλες περισσότερο «ιστορι
κές» μαρτυρίες. 

4. Ή αναποτελεσματικότητα τον επιτιμίον 

Ή αποτελεσματικότητα λοιπόν της ποινής διαπιστώνεται άπο πολλές 
μαρτυρίες έμμεσες και άμεσες. Τούτο βεβαίως δεν σημαίνει δτι λείπουν 
καί περιπτώσεις στις όποιες καταγράφεται ή αναποτελεσματικότητα του 
μέσου. Το πράγμα είναι εύλογο καί ισχύει για κάθε είδους ποινή στην κα
τασταλτική ή αποτρεπτική μορφή της. Για τήν περίπτωση του αφορισμού 
μάλιστα καθώς ή επιβολή του έπιτιμίου δέν πλαισιώνεται άπο άμεσα κα
ταναγκαστικά μέσα καί συνεπώς ή αποτελεσματικότητα προσδοκάται ώς 
συνέπεια της πίστης του τιμωρουμένου το πράγμα φαίνεται περισσότερο 
κατανοητό. 

Ή αναποτελεσματικότητα της ποινής ανιχνεύεται δμως και στο επί
πεδο της πράξης* επισημαίνεται σέ διάφορες περιπτώσεις δπου το αποτέ
λεσμα δέν είταν το αναμενόμενο. Μάλιστα ορισμένες φορές καί οι ίδιοι οί 
εκκλησιαστικοί πού επιβάλλουν τήν ποινή εκφράζουν τήν αμφιβολία τους 
για το αποτέλεσμα2. Τήν έμμεση επιβεβαίωση της αφοριστικής άναποτε-

1. Παραπέμπω στην 7η έκδοση της «Εστίας» (1982), στην οποία το διήγημα 
έχει περιληφθεί, μαζί μέ άλλα, σέ έναν τόμο μέ τον γενικό τίτλο Διηγήματα (σ. 90-
130)· βλ. καί Ν. ΒΕΗΣ, Δύο μεταφράσεις τοϋ «Άφωρισμένου» τοϋ Καρκαβίτσα, Ν. 
'Εστία 21 (1931) 5-6. 

2. Πρέπει μάλιστα να τονίσουμε στην περίπτωση αυτή δτι προκειμένου για 
μέλη της Εκκλησίας πού έχουν οριστικά προσχωρήσει σέ κάποια αίρεση καί άφορί-
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λεσματικότητας την ύποσημειοΐ μερικές φορές ή υπόμνηση δτι ό αδικού
μενος μπορεί να προσφύγει και σέ εξωτερικά μέτρα προκειμένου να επιλύ
σει την υπόθεση του αν ό άδικων δέν συμμορφωθεί δια του έπιτιμίου: «ή 
θεία αύτου άφωρισμένη άπο θεού και κατηραμενη και ασυγχώρητος και 
άλυτος μετά θάνατον»· ό συνεργός της ανεψιός τιμωρείται ως εκκλησια
στικός μέ αργία, άλλα ό αδικούμενος έχει το δικαίωμα «ο£ω τρόπω ευλο
γ ώ δυνηθη παιδεΰσαι αυτόν τη εκκλησία μη πειθόμενον»1. 

Αυτά συμβαίνουν τον Φεβρουάριο του 1647 στην πατριαρχική αυλή 
δταν πατριάρχης είναι ό Ίωαννίκιος Β ' . Λίγα χρόνια αργότερα ό Φραγκί
σκος Νοταράς ζήτα άπο τον 'Αθανάσιο Ρήτορα, όφφικιάλιο του Πατριαρ
χείου, αφοριστικό προκειμένου να διακανονίσει υπόθεση χρέους προς αυ
τόν: «και να ήναι το γράμμα συνοδικον με πολλούς αρχιερείς ύπογεγραμ-
μένον, αφορίζοντας τον πανοικί, ϊσως ό ασυνείδητος και έλθη εις αίσθη-
σιν άνθρωπότητος ή ό Θεός ό όποιος γινώσκει τα κρυφά και τά φανερά 
θέλει τον κρίνει»2. 

"Ωστε κάποια αμφιβολία για τήν αποτελεσματικότητα της διαδικασίας 
ενυπάρχει και το πράγμα προβάλλεται ορισμένες φορές μέ τρόπο έκδηλο. 
'Αλλά πέραν της αμφιβολίας ή οποία μπορεί να διαψευστεί ή να έπαληθευ-

ζονται ή αναθεματίζονται ή «ποινή» 2χει απλώς διεκπεραιωτικο χαρακτήρα καΐ τί
ποτε περισσότερο. 

1. MlKLOSICH-MÜLLER, Acta 6, 299-300. Ή αγνόηση κατ' αρχήν τοϋ αφο
ρισμού εκ μέρους ιδίως των κληρικών δέν είναι ασυνήθιστη. Τοϋτο κατά τήν γνώμη 
μου γίνεται τις περισσότερες φορές επειδή τα παραπτώματα πού προκαλούν τήν επι
βολή του έπιτιμίου έχουν σχέση μέ προβλήματα δογματικής φύσεως και ό απειλού
μενος έχει κάθε δικαίωμα να θεωρεί δτι οί δικές του απόψεις είναι πιο κοντά στην 
χριστιανική πίστη" άλλωστε τις περισσότερες φορές δέν πιστεύει δτι για τέτοια θέμα
τα είναι δυνατόν να επιβληθεί έπιτίμιο. 'Ωστόσο αν ή Εκκλησία θελήσει να συνεχίσει 
τα μέτρα εναντίον τοϋ έπιτιμηθέντος και άγνοήσαντος το έπιτίμιο, το πιθανότερο εί
ναι να τοϋ επιβάλει και τήν καθαίρεση ή τήν στέρηση της ίερωσύνης, ποινές οπωσδή
ποτε βαρύτερες άπο τον αφορισμό δσον άφορα τους κληρικούς. Τέτοιες περιπτώσεις 
αναφέρονται αρκετές ιδίως τους τελευταίους αιώνες της Τουρκοκρατίας. Διαβάζουμε 
λ.χ. σέ πατριαρχικό γράμμα τοϋ Σωφρονίου Β' για τήν περίπτωση τοϋ 'Αθανασίου 
Παρίου και τών ομοϊδεατών μοναχών πού κατά τήν 'Εκκλησία τελούσαν κατά παρά
νομο τρόπο τα μνημόσυνα: «έξεδόθησαν άπαξ καΐ δις καΐ τρις πατριαρχικά συνοδικά 
αφοριστικά γράμματα, κατά τών τοιούτων... Οί δέ μή βουλόμενοι συνιένα:. άλλ' έθε-
λοκάκως τυφλωθέντες... έτόλμησαν οί επάρατοι εγγράφως έξυβρίσαι τάς συνοδικάς 
έπιταγάς»· κατόπιν τούτων αφορίζονται έκ νέου άλλα το κυριότερο απειλούνται μέ 
αφορισμό δσοι κληρικοί ή λαϊκοί ακολουθήσουν τις ψευτοδιδασκαλίες τών πρωταιτίων 
της αναταραχής (MEYER, Haupturkunden, 238). 

2. ΑΡΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΤ, Φωτίειας 1, 95" βλ. και σ. 104, 197. 
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θεΐ, υπάρχει και το αντικειμενικό κριτήριο δτι ή εφαρμογή του έπιτιμίου 
ορισμένες φορές μπορεί να μήν οδηγήσει στην επίλυση της διαφοράς' μά
λιστα δεν λείπουν υποθέσεις κατά τις όποιες ή αναποτελεσματικότητα του 
έπιτιμίου εκδηλώνεται στις πράξεις ανθρώπων οι όποιοι σε άλλες περι
πτώσεις είχαν αποδεχθεί τήν αφοριστική διαδικασία ώς μέσον της καθη
μερινής πρακτικής' κάποτε μάλιστα είναι και ιερωμένοι. 

Βεβαίως αυτό συμβαίνει στα ανώτερα εκκλησιαστικά κλιμάκια και 
στις περιπτώσεις δπου ό αφορισμός αποτελεί τήν ασφαλιστική δικλείδα 
μιας σημαντικής απόφασης· Ομως, δπως εϊναι αναμενόμενο, μεταγενέ
στερες σκοπιμότητες και διαφορετικές συγκυρίες στον διακανονισμό σο
βαρών υποθέσεων, μπορούν να επιφέρουν διαφορετική συμπεριφορά καί 
διαφοροποίηση των Ορων, έστω καί αν οι δροι αυτοί είχαν θεωρηθεί απα
ραβίαστοι επί ποινή αφορισμού. Ούτε άλλωστε είναι δυνατόν σε επίπεδο 
πλέον πολιτικής συμπεριφοράς ό αφορισμός να αποτρέψει διαδικασίες πού 
έχουν άμεση σχέση μέ τήν νομή τής εξουσίας ή μέ τα συμφέροντα της 
ανωτάτης εκκλησιαστικής ιεραρχίας. 

Μια τέτοια περίπτωση ανάγεται στα 1546. Τότε γίνεται μεγάλη σύ
νοδος εκκλησιαστικών καί λαϊκών πού συμμετείχαν στην διαχείριση των 
υποθέσεων τής Μ. Εκκλησίας καί μέ τό τέλος τών εργασιών τής συνόδου 
αυτής συνετάγη ό Τόμος, τον όποιο υπέγραψαν Ολοι* «ό δε τόμος έλεγε 
έτζη, δτι, δποιος τών αρχιερέων βουληθή μέ κανένα τρόπον καί γένει πα
τριάρχης χωρίς να μαζοχθοΰν δλοι οι αρχιερείς... να έναι αύτοκαθαίρετος... 
καί άφορισμόν ό 'Ηράκλειας έξεφώνησε μετά ώμοφορίου καί έπιτραχη-
λίου». "Υστερα άπό λίγο καιρό δμως «οι Γαλατιανοί είχαν μεγάλην άγά-
πην εις τον μητροπολίτην Νικομήδειας κύριν Διονύσιον... καί οί Καραμα-
νΐται, καί έπεθύμουν πολλά να τον έκάμουν πατριάρχην... έγινε σύνοδος 
διά τινας υποθέσεις... ήλθαν εις λόγον περί πατριάρχου... καί έκαμαν τους 
ψήφους, καί έδωκαν αύτου τό μικρόν μήνυμα... καί ουδέ τόμον ένθυμήθη-
σαν ουδέ άφορισμόν... οί δέ άρχοντες τής πόλις, ώς εμαθον δτι πατριάρχης 
έγινε, έβαρέθησαν πολλά, καί εις τήν μεγάλην έκκλησίαν έδραμαν καί εις 
τους αρχιερείς ύπήγαν λέγοντες «τί τοΰτο ; τα γράμματα του τόμου άκομί 
δέν έστέγνωσαν τό έπιτραχήλιον καί τό ώμοφόριον, όπου έγινεν ό αφορι
σμός, άκομί έ'ξω είναι, όπου δέν έβάλθησαν εις τό σκευοφυλακίω»" οί δέ 
αρχιερείς άπεκρίθησαν «αληθώς οί νόμοι καθήρουν ημάς... μα τοΰτο όπου 
έκάμαμεν, έγινε στανικός μας»1. 

1. 'Ιστορία Πατριαρχική), 172-175* τα ίδια γεγονότα μαρτυρεί καί ό ΚΟΜΝΗ-
ΝΟΣ-ΤΨΗΛΑΝΤΗΣ, Μετά τψ "Αλωσιν, 91. 
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Νά λοιπόν μία χαρακτηριστική περίπτωση του είδους αύτοΰ Οπου 
βλέψεις για τήν κορυφή της εκκλησιαστικής πυραμίδας καί γενικώς υψηλά 
συμφέροντα διαπλέκονται καί οι ενδιαφερόμενοι δέν ορρωδοΰν ενώπιον του 
έπιτιμίου' φυσικά οι αρχιερείς πού παρέβησαν όσα πριν άπο λίγο καιρό 
είχαν υπογράψει υπαινίσσονται παρεμβάσεις της πολιτικής εξουσίας καί 
πίεση εξωτερική. "Ομως άρκοΰν αυτά προκειμένου νά άρθεΐ κάθε ηθικός 
καί δογματικός φραγμός; ή είναι άπλες δικαιολογίες προκειμένου ακρι
βώς νά παραμεριστούν οι φραγμοί αυτοί; Είτε έτσι δμως εΐτε αλλιώς οι 
εξουσιαστικές βλέψεις καί ή κατάκτηση του πατριαρχικού αξιώματος 
φαίνεται δτι δέν ανακόπτονται μέ τήν επίκληση τών έπιτιμίων... 

Αυτά συμβαίνουν στην κορυφή τής εκκλησιαστικής εξουσίας καί στις 
διενέξεις τών ομάδων πού επιζητούν μέ κάθε μέσο τήν εξουσία χωρίς τήν 
παρεμβολή ηθικών ή δογματικών αναστολών. Το προηγούμενο παράδειγ
μα εϊταν κατατοπιστικό τών συνθηκών κάτω άπο το βάρος τών οποίων ή 
αναποτελεσματικότητα μπορεί νά είναι ακόμα καί ό κανόνας. Στο παρά
δειγμα πού θα μας απασχολήσει παρακάτω καί πάλι υπάρχει άμεση πα
ρέμβαση τών ηγετικών κύκλων τής Εκκλησίας. "Ομως ας δούμε τήν πε
ρίπτωση αύτη. 

Ή υπόθεση έχει σχέση μέ το λείψανο (κάρα) του αγίου Παντελεήμο
νος, το όποιο μολονότι δέν άνηκε κατά δικαιωματικό τρόπο στην μονή τής 
Πανάχραντου στην "Ανδρο βρέθηκε πάντως εκεί. "Ανθρωποι του μονα
στηρίου προσφεύγουν στον πατριάρχη Διονύσιο Γ ' , ό όποιος έχει σχέση 
μέ τήν μονή αυτή, καί ζητούν τήν παρέμβαση του προκειμένου το λείψανο 
νά παραμείνει εσαεί στην "Ανδρο. Ό πατριάρχης, καθώς παραδίδεται, δί
νει τήν εξής θετική γ ι ' αυτούς λύση, απαντώντας έτσι στον απεσταλμένο 
του μοναστηριού: ανά χαθής άπ' εδώ καί νά μήν ήξεύρω εϊδησιν* καί άν 
άκολουθήση ζήτησις περί αύτου [του λειψάνου] καί ίδήτε γράμματα πα
τριαρχικά προστακτικά καί αφοριστικά μήν σας μέλλη* μόνον κάμετε 6,τί 
ημπορείτε νά μείνη αύτο εις τήν Μετάνοιάν μας, τώρα εις τον καιρόν 
μου νά κάμω κ' εγώ ενα καλόν εις το Μοναστήρι μου»1. 

Ό οικουμενικός πατριάρχης λοιπόν (ή πράξη χρονολογείται μεταξύ 
του 1662-1665) συνιστά ευθέως τήν περιφρόνηση του αφορισμού, τον όποιο 
ό ΐδιος πρόκειται νά επιβάλει εις βάρος αυτών πού κατακρατούν το λείψα
νο. Ή εύνοια προς τήν μονή τής μετανοίας του ύπέρκειται τής ποινής: ή 
απόφαση πού για άλλους θα ίσχυε απαραιτήτως καί τής οποίας ή παρα
βίαση θα στοιχειοθετούσε αδίκημα τιμωρούμενο μέ αφορισμό τώρα στην 

1. ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ, Πανάχραντος, 117-118. 
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ουσία καθίσταται ανεφάρμοστη. Βέβαια ή περίπτωση αύτη προϋποθέτει 
κάποια μεθόδευση πού δέν εμφανίζεται στο κείμενο άλλα εύκολα υπονο
είται. Δέν είναι δυνατόν δηλαδή ό πατριάρχης να προτρέπει τους πιστούς, 
έστω και αν είναι οικείοι του, να παραβαίνουν τις αποφάσεις του. Συνεπώς 
πρέπει να υποθέσουμε Οτι ό πατριάρχης εννοεί δτι θα βρει τον τρόπο, δταν 
κάπως ηρεμήσουν τα πράγματα και κυρίως άφου επιτευχθεί ό σκοπός του, 
να άρει το έπιτίμιο. 

Μέ άλλα λόγια έχουμε άπο τήν ανάλυση της πράξεως αυτής μία μορφή 
σκόπιμης αναποτελεσματικότητας, ή οποία δμως δέν ξεφεύγει άπο τον 
κεντρικό έλεγχο της εκκλησιαστικής ιεραρχίας. Ποινή θα υπάρξει οπωσ
δήποτε άφοΰ υπάρχει διαπιστωμένο αδίκημα και μάλιστα εκκλησιαστικής 
φύσεως. Ή εφαρμογή της μπορεί να μήν ισχύσει τεχνηέντως άλλα κατό
πιν εντολής του πατριάρχη. 'Αναποτελεσματικότητα κατευθυνόμενη και 
διατήρηση των τυπικών χαρακτηριστικών απονομής τής εκκλησιαστικής 
δικαιοσύνης. Προς αυτήν τήν κατεύθυνση το πράγμα δέν φαίνεται να γνω
ρίζει ανατροπές... 

Ή αναποτελεσματικότητα τής ποινής πού γνωρίσαμε μέσω τών παρα
δειγμάτων μας έχει σχέση μέ τις διαθέσεις και μεθοδεύσεις τής ανωτάτης 
εκκλησιαστικής εξουσίας. Άπό αυτήν μπορεί να υπάρξει διάθεση ανα
τροπής αποφάσεων διασφαλισμένων μέ τήν ποινή του αφορισμού άφοΰ 
αυτή έχει τήν δυνατότητα να προβεί εκ τών υστέρων στην πραγματοποίη
ση δλων εκείνων τών διορθωτικών κινήσεων πού θα εξασφαλίσουν το κύ
ρος του θεσμού. Στο επίπεδο δμως του άπλου χριστιανού πώς εξελίσσονται 
τα πράγματα ; Είναι δυνατόν 6 χριστιανός τής εποχής εκείνης να μήν συμ
μορφωθεί προς τίς εκκλησιαστικές επιταγές; εΤναι εύκολο να αψηφήσει 
μία πατριαρχική αποδοκιμασία πού εμπεριέχει ως αποτρεπτικό μέσο τόν 
αφορισμό ; 

Στην μεγάλη πλειονότητα, στην συντριπτική θα λέγαμε, τών περιπτώ
σεων τα πράγματα εξελίσσονται ευθύγραμμα: ή Εκκλησία αποφασίζει και 
οι πιστοί συγκατανεύουν. Οι πηγές μαρτυρούν δτι ή καθημερινή πρακτική 
δέν γνωρίζει ανατροπές τέτοιες πού να συγκροτούν και μία άλλου τύπου 
συμπεριφορά έναντι του έπιτιμίου. Κατά συνέπεια ή αποτελεσματικότητα 
του έπιτιμίου είναι υψηλού βαθμού και εξασφαλίζει τήν απρόσκοπτη απο
νομή του δικαίου μέσω τών εκκλησιαστικών οργάνων. 

Ωστόσο δέν πρέπει να παραβλέψουμε το γεγονός δτι υπάρχουν και οι 
περιπτώσεις τις όποιες δέν μπορεί να αντιμετωπίσει ή ποινή. Δηλαδή υπάρ
χουν χριστιανοί πού παρά τήν επιβολή του έπιτιμίου αρνούνται να ύπακού-
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σουν στις επιταγές της εκκλησιαστικής αρχής. Μερικές έχουμε ήδη αναφέ
ρει. "Αλλες πού συναντούμε στο κατώτερο επίπεδο πού μας ενδιαφέρει εδώ, 
μας δίνουν τά πειστήρια ώστε να εντοπίσουμε τα ?χνη μιας άλλης συμπε
ριφοράς. Τα συμφέροντα πού απειλούνται είναι τέτοιου μεγέθους, ορισμέ
νες φορές, πού τά άτομα αδιαφορούν για τον αφορισμό. "Ομως ας παρα
κολουθήσουμε ορισμένες τέτοιες εκδηλώσεις. 

Στίς 7 Φεβρουαρίου 1697 ό αρχιεπίσκοπος Σίφνου καί Μυκόνου Γα
βριήλ ομολογεί δτι προκειμένου να επιλύσει μία υπόθεση σχετικά μέ τήν 
διασφάλιση τών δρων μιας διαθήκης προέβη σε κάποιες ενέργειες οι όποιες 
δμως δεν τελεσφόρησαν: «ή ταπεινότης ημών τον έλάλησεν... καί πολλά 
τον ένουθέτησα καί έκατάκρινα καί τέλος πάντων τον άφώρισα. Ά λ λ α ως 
ασύνετος καί πλεονέκτης ήτρεχεν... Θεον δλως μή φοβούμενος* ήβαλά τον 
εις κράτησιν... να παιδευτή καί σωματικώς, άλλα δια μεσιτείας τινών 
χριστιανών του έσυγχώρησα* μ' δλον ετούτο αδύνατον εστίν δένδρον σα
προν καλούς καρπούς ποιεϊν, καθώς καί τήν σήμερον έπραξεν δια ολίγες 
ήμερες καί άπόρριξεν άπό λόγου του κάθε δειλίαν καί άφορισμον Θεοΰ»1. 

Ό αρχιεπίσκοπος Σίφνου καί Μυκόνου αναγνωρίζει λοιπόν τήν αδυ
ναμία του, τήν αδυναμία κάθε μέσου καί ιδιαιτέρως του αφορισμού πού 
επιβάλλει ό ίδιος να ανταποκριθεί στίς απαιτήσεις τής υποθέσεως αυτής. 
Βεβαίως οι δικαιολογίες πού επικαλείται προκειμένου να επεξηγήσει τήν 
αδυναμία του αυτή καί κατ ' ούσίαν τήν ανεξήγητη γι'αυτόν συμπεριφορά 
του χριστιανού βασίζονται σέ ηθικά τεκμήρια* ό χριστιανός είναι «ασύνε
τος», «πλεονέκτης», «Θεον μή φοβούμενος», «δένδρον σαπρόν»* αυτά δλα 
αιτιολογούν τήν πράξη του απείθαρχου. 'Ωστόσο αποτελούν τά επιφαινό
μενα* ή πραγματική αιτία βρίσκεται στην δύναμη του συμφέροντος, στο 
μέγεθος του οικονομικού στοιχείου2 πού αποτελεί καί τήν πραγματική 
αιτία τής ανυπακοής. 

Έ δ ώ λοιπόν βρίσκεται καί ή ουσία του πράγματος. Δηλαδή άπό τήν 
στιγμή πού è χριστιανός για κάποιους λόγους δέν φοβηθεί τον αφορισμό 
εμφανίζεται καί ή πραγματική αδυναμία τής εκκλησιαστικής δικαιοσύνης 
να επιβάλει μέ άλλα μέσα το δίκαιο. Ό αρχιεπίσκοπος Σίφνου καί Μυκό
νου θα προστρέξει ασφαλώς στην υπηρεσία τής πολιτικής εξουσίας, δπως 

1. ΒίΣΒίΖΗΣ, Μύκονος, 143-144. 
2. Σέ μια περίπτωση κλοπής λ.χ. πού γίνεται στους Παξούς, ό παθών παρου

σιάζεται στον νοτάριο (4 'Ιανουαρίου 1748) καί καταγράφει τα κλαπέντα* έκεΐ κατα
γράφεται καί ή μαρτυρία: «έκήρυξε τέλειον άφορεσμον μέ πολλοτάτους Ιερείς καί δέν 
έβρέθησαν μήτε τα αυτά κρέδιτα μήτε δλο το πράμα» (ΠΕΤΡΟΠΟΤΛΟΣ, Παξοί, 
292). 
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και ό ίδιος ομολογεί. Μολονότι στην περίπτωση μας και αύτο το μέτρο 
δέν φέρνει αποτέλεσμα, παράλληλα δείχνει ως ενα σημείο την αδυναμία 
τών εκκλησιαστικών άρχων. Άλλα ταυτοχρόνως σαφώς καταδεικνύει 
την αποτελεσματικότητα του μέσου επειδή οί περιπτώσεις του είδους αύ-
τοΰ είναι ελάχιστες. 

Τα ίδια υπαινίσσεται πολύ αργότερα ό αρχιεπίσκοπος Αίγίνης και "Υ-
δρας 'Αμβρόσιος δταν γράφει προς τους προκρίτους της "Υδρας για κά
ποιους μοιχούς: «ιδού όπου και ήμεΐς έκκλησιαστικώς δι' αφοριστικού 
παιδεύομεν αυτούς* ομοίως και ή εύγενία σας, δια πραγματικής παιδείας 
τιμωρήσαντες αυτούς, εμποδίσατε το κακόν καθότι αυτοί ως άπειθεΐς τή 
εκκλησία, και Θεον μή φοβούμενοι, μικρά φροντίζουν και περί αφοριστι
κών και λοιπών εκκλησιαστικών παιδευμάτων»1. Ενδιαφέρον εξάλλου 
παρουσιάζει και ή συλλογιστική του ιεράρχη αύτου δταν εισηγείται τήν 
τιμωρίαν του μοιχού: «αν μείνη και ούτος απαίδευτος, θέλομεν ίδεΐ εντός 
ολίγου πολλούς τοιούτους παραβάτας και ύπερόπτας του νόμου και της 
εκκλησίας· και τούτων ούτω γενομένων θέλει έλθει ή πίστις μας εις άκραν 
καταφρόνησιν και άθέτησιν, δ μή γένοιτο»2. 

Βρισκόμαστε βεβαίως στις αρχές του 19ου αι. (22 Νοεμβρίου 1810)' 
κάποια πράγματα έχουν αρχίσει να αλλάζουν ορισμένοι χριστιανοί μπο
ρούν ανενδοίαστα να παραβαίνουν τους κανόνες της χριστιανικής ηθικής 
παρά τήν απειλή τών «αφοριστικών και λοιπών εκκλησιαστικών παιδευ
μάτων» και ό αρχιεπίσκοπος 'Αμβρόσιος θέτει σωστά τήν αιτιολογία του: 
οί άπειθεΐς κινούνται προς τήν αδικία και αψηφούν τις ποινές ως «Θεον 
μή φοβούμενοι». Τις άλλες παραμέτρους της ανυπακοής δέν μπορεί να 
τις επισημάνει αυτός... 

Περιπτώσεις αναποτελεσματικότητας του αφορισμού έχουμε αρκετές* 
πάντως οχι σέ τέτοια έκταση πού να ανατρέπουν τους σταθερούς δείκτες 
της δραστικής επενέργειας του έπιτιμίου. Μάλιστα πρέπει να είμαστε πε
ρίπου βέβαιοι δτι ελάχιστες άπό αυτές λανθάνουν. Τούτο επειδή εΐναι ευ
κολότερο να αφήσει τα ίχνη της μία υπόθεση σοβαρή κατά τήν όποια χρη
σιμοποιήθηκε ανεπιτυχώς και ό αφορισμός άπό μία άλλη υπόθεση, ρου
τίνας θά λέγαμε μέ σημερινούς δρους, ή οποία έληξε χωρίς ιδιαίτερες δυ
σκολίες. Δηλαδή ορισμένες φορές ή ανατροπή μιας κανονικότητας είναι 
ευνόητο δτι θά καταγραφεί οπωσδήποτε άλλα και μέ τρόπο αμεσότερο. 

1. ΛΙΓΝΟΣ, Ύδρα 4, 109-110. 
2. ΛΙΓΝΟΣ, δ.π., σ. 109. 
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'Εξετάσαμε λοιπόν ορισμένες περιπτώσεις ανεπιτυχούς εφαρμογής του 
έπιτιμίου. Είδαμε τα βασικά χαρακτηριστικά τών περιπτώσεων αυτών 
και τα συνδυάσαμε μέ τήν αναποτελεσματικότητα του αφορισμού: ζητή
ματα διεκδίκησης της εξουσίας, μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, εύνοια 
προς ορισμένα άτομα, ανήθικη συμπεριφορά (κατά τήν κρίση της Εκκλη
σίας) είναι σοβαρά στοιχεία πού μπορούν να εξωθήσουν τα εμπλεκόμενα 
πρόσωπα στην ανυπακοή καί να αναδείξουν έτσι το στοιχείο αποτυχίας 
πού ενέχει ό αφορισμός καθώς καί κάθε άλλο κατασταλτικό μέτρο. Στα 
παραπάνω μπορούν να επισυναφθούν επιπλέον ως αιτίες αποτυχίας ή αό
ριστη εκφώνηση του έπιτιμίου (άνωνύμως) καθώς καί ή μεταστροφή της 
διαθέσεως τών πιστών έναντι της Εκκλησίας συνεπεία της ενδυνάμωσης 
τών κοινοτικών θεσμών καί της διάδοσης κάποιων νέων ιδεών πού εμφα
νίζονται στο προσκήνιο σιγά-σιγά. Δέν εϊναι άλλωστε τυχαίο το γεγονός 
δτι ορισμένες άπο τις περιπτώσεις πού θίξαμε ανήκουν στην πλέον πρόσ
φατη περίοδο της Τουρκοκρατίας, προέρχονται άπο τον νησιωτικό χώρο 
καί πάντως δέν εμπλέκεται σ' αυτές ή αυθεντία του οικουμενικού πατριάρ
χη άλλα ό τοπικός εκκλησιαστικός προϊστάμενος. 

Κλείνοντας το κεφάλαιο αυτό θα αναφέρουμε καί τήν περίπτωση ανα
ποτελεσματικότητας πού έχει άμεση σχέση μέ τις κοινωνικές ανατροπές 
ή πολιτικές μεταβολές της εποχής. Τότε ορισμένες εκδηλώσεις θέλησαν 
οι αντίπαλοι τους να τις ανακόψουν κάνοντας χρήση καί του δοκιμασμένου 
μέτρου του αφορισμού. "Οπως αναμένει κανείς δέν εϊναι δυνατόν να επι
τύχει το έπιτίμιο σέ τέτοιες περιστάσεις δταν εκδηλώνεται καθολική διά
θεση ρήξης πού φθάνει ώς το σημείο της εθνικής χειραφέτησης. "Ισως 
μάλιστα ή αντιμετώπιση τέτοιων σημαντικών γεγονότων να μήν υπο
δηλώνει τίποτε άλλο παρά τήν σπασμωδική αντίδραση ενός κόσμου πού 
χάνεται καί προσπαθεί να κρατηθεί μέ κάθε μέσο στο προσκήνιο της Ι 
στορίας. 

Μια τέτοια περίπτωση έχουμε άπο τον χώρο του 'Ιονίου: οι ευγενείς 
αντιδρούν για τήν κατάλυση της βενετσιάνικης κυριαρχίας στην Κέρκυρα 
(1796): «το δένδρον της ελευθερίας δια νυκτός κατεκόπη»· έρευνες έγιναν 
για τήν ανακάλυψη τών δραστών επιζητείται καί ή εκκλησιαστική συν
δρομή" «δθεν τάς 9 'Ιουλίου, νεκροσημαινόντων τών εκκλησιαστικών 
κωδώνων, ώφθη ό εκκλησιαστικός αρχιμανδρίτης Κερκύρας, αντιπροσω
πεύουν τον μέγαν πρωτοπαπαν Κερκύρας... καί ικανός αριθμός ιερέων με
λανά ιερά άμφια ένδυμένοι άπαντες, καί κρατούντες μαυρισμένα κηρία εν 
τώ μέσω απείρου λαοΰ προς τον ορισθέντα τόπον της πλατείας, καί έπέ-
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βαλον τα έπιτίμια του αφορισμού και κατάρας επί τους άθεμιτουργήσαν-
τας επί το σύμβολον της ελευθερίας»1. 

Λίγα χρόνια αργότερα (1815) ξεσπούν ταραχές στα ρουφέτια στην 
Φιλιππούπολη. Το πατριαρχείο έπεβαίνει και προκειμένου να ειρηνεύσουν 
τα πράγματα «έξεδωκεν άφορισμον κατά των ταραξιών της κοινότητος 
επί τη έλπίδι δτι θα έπήρχετο ή ποθητή παρά τοις χριστιανοΐς γαλήνη. 
«Δυστυχώς ό συνοδικός ούτος αφορισμός δεν επέτυχε του σκοπού δι' δν 
έγένετο, άφ' όσον δεν έξεπληροΰτο ή τών ρουφετίων άξίωσις»2. 

Χαρακτηριστική έδώ ή παρατήρηση του συντάκτη του εγγράφου, ό 
όποιος συνδέει τήν αποτυχία του αφορισμού μέ τήν απόρριψη τών κοινο
τικών αξιώσεων. Τα πράγματα είναι καθαρά: άφοΰ οι προτάσεις τών ρου
φετίων δεν γίνονται δεκτές παρά τήν επιβολή του έπιτιμίου ή αναποτελε
σματικότητα του έπιτιμίου είναι δεδομένη* και στην περίπτωση αυτή δέν 
παρουσιάζεται καμιά δικαιολογία και υπεκφυγή. Βρισκόμαστε μέσα στο 
πεδίο συγκρουόμενων συμφερόντων και πιθανόν μέσα στο πλαίσιο διεκ
δίκησης της εξουσίας οπότε οι εκτιμήσεις είναι αμεσότερες και χαρακτη
ρίζονται έκδηλα άπο τον παράγοντα έπιτυχία-άποτυχία. 

Φθάσαμε έτσι σιγά-σιγα στα χρόνια του ελληνικού ξεσηκωμού. Είναι 
βέβαια γνωστός ό αφορισμός του Γρηγορίου Ε ' κατά τών επαναστατημέ
νων Ελλήνων και ό αρμόδιος λόγος θα γίνει σέ άλλο σημείο της μελέτης 
μας3. ' Η πράξη αυτή πού γίνεται φυσικά κάτω άπό τήν ασφυκτική πίεση 
της πολιτικής εξουσίας δέν εΐναι δυνατόν να επηρεάσει ανθρώπους πού μά
χονται για τήν εθνική τους χειραφέτηση, ανθρώπους δηλαδή πού πολε
μούν. Παραστατικά αποδίδει τήν αδιαφορία προς το έπιτίμιο ή μαρτυρία 
πού διαθέτουμε άπο επιστολή του φιλικού Άναστ . Έ μ μ . Παπα, ό όποιος 
γράφοντας προς τον αδελφό του 'Αθανάσιο (Σέρρες) αναφέρει: «Χτες έδιά-
βασα τις κατάρες και τους εξορκισμούς του Πατριάρχη και της Συνόδου 
ενάντια στους επαναστάτες και σέ κείνους, πού τους ακολουθούν. 'Αλλά 
τέτοιοι εξορκισμοί δέν έχουν πέραση, γιατί είναι φκιαγμένοι κατά διατα
γή του σουλτάνου. Ό σκοπός μας είναι ιερός και τέτοιες γυναικείες κατά
ρες δέν πιάνουν»4. 

1. ΧΙΩΤΗΣ, 'Απομνημονεύματα 3, 589. 
2. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ, Φιλιππούπολις, 25-26. 
3. Βλ. έδώ κεφάλαιο δέκατο. 
4. ΠΕΝΝΑΣ, Σέρρες, 164. "Αρα το ζήτημα πού τίθεται πλέον είναι ή ανατροπή 

του τούρκικου ζυγοΰ μέ κάθε κόστος και επομένως ή αποτελεσματικότητα τών εκ
κλησιαστικών έπιτιμίων είναι έκ τών προτέρων καταδικασμένη. Πολύ εΰστοχα 6 Άλ. 
Βαμβέτσος σχολιάζει: αάν δηλαδή δια τους Έλληνας ή μέλλουσα ζωή ήτο το κύριον 
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Ή μαρτυρία δμως αύτη είναι σημαντική και για μια άλλη προοπτική: 
ό αφορισμός δέν μπορεί να έχει ισχύ επειδή γίνεται κατά διαταγήν του 
τούρκου δυνάστη. Είναι λοιπόν ό αντίπαλος πού επιβάλλει τήν θέληση του 
στην σύνοδο και κατά συνέπεια δέν είναι δυνατόν να έχει κανένα αρνητικό 
αποτέλεσμα εις βάρος των αγωνιζομένων Ελλήνων. Δέν πρόκειται για 
τον κανονικό αφορισμό πού επιβάλλει ή Εκκλησία σύμφωνα μέ τήν δογμα
τική της" στην συνείδηση του φιλικού Παπα ή νομιμότητα αυτή πού εϊταν 
δυνατόν να έχει αρνητικές συνέπειες έχει ανατραπεί και συνεπώς ή ακυρό
τητα του έπιτιμίου και άρα ή αναποτελεσματικότητα του είναι δεδομένη. 

Μέσα στο πλαίσιο των ανατροπών πού προξενεί ή Ελληνική Ε π α ν ά 
σταση θα μεταβληθούν οπωσδήποτε κάποιες σταθερές πού ρυθμίζουν τήν 
στάση τών ανθρώπων έναντι ορισμένων φαινομένων. Χαρακτηριστική πε
ρίπτωση είναι και αυτή πού θα σχολιάσουμε τώρα. Βρισκόμαστε στις πα
ραμονές της εισβολής του Δράμαλη στην Πελοπόννησο* ή Γερουσία καλεί 
τους "Ελληνες να καταταχτούν στον στρατό για να αποκρούσουν τους 
Τούρκους. Αύτο γίνεται στις 2 'Ιουλίου 1822. Ελάχιστοι συμμορφώθηκαν 
προς τήν έκκληση αυτή. "Υστερα άπο δύο ήμερες οι αρχές καλούν τον πλη
θυσμό στην εκκλησία. Ό δεσπότης εξορκίζει τους χριστιανούς να πάρουν 
τα άρματα στα χέρια διαφορετικά θα αφοριστούν. Και πάλι δμως δέν υ
πάρχει ανταπόκριση. Τελικά πείθονται και πυκνώνουν τις τάξεις του 
στρατού δταν απειλούνται τα μαγαζιά τους μέ κάψιμο. «Αυτή ή απειλή 
αποδείχτηκε πιο δραστική άπο τους αφορισμούς του δεσπότη»1. 

'Εδώ τα πράγματα είναι ακόμα πιο ξεκάθαρα. Ό κίνδυνος να χάσουν 
οι άνθρωποι τήν ζωή τους είναι άμεσος' ό φόβος του Δράμαλη συνέχει τους 
πάντες. Σ ' αύτο ας προσθέσουμε και τήν αδιαφορία πού έχει δημιουργήσει 
ή διαμόρφωση της νέας κατάστασης, ή οργάνωση ενός νέου τρόπου συμ
περιφοράς. "Οταν δμως κάποια στοιχεία υλικά θα κινδυνεύσουν μέ τήν απει
λή της πυρπόλησης τών καταστημάτων τότε ακριβώς πείθονται'τότε προτι
μούν τήν στράτευση ελπίζοντας να διασώσουν τήν ζωή τους άπο τον Δρά
μαλη άλλα και τήν περιουσία τους άπο τις νέες άρχές.Όπωσδήποτε εδώ ό ά-

τότε ή ελληνική έπανάστασις δέν θα ήτο δυνατή" χριστιανικώς ή έπανάστασις ήτο α
δύνατος και εφεξής σύμφωνοι μέ τάς διδασκαλίας του χριστιανισμού ήσαν αί προτρο-
παί του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως προς τους έπαναστάτας»* έν συνεχεία ό 
συγγραφέας κάνει μνεία τών πράξεων τών Συνόδων πάνω στίς όποιες μπορούσε να 
στηριχτεί ή 'Εκκλησία προκειμένου να αποκηρύξει τήν επανάσταση (ΒΑΜΒΕΤΣΟΣ, 
Δίκαιον, 104). 

1. ΣίΜΟΠΟΤΛΟΣ, 'Ελλάδα 2, 292-293. (Ή μαρτυρία είναι του γερμανού 
εθελοντή Karl Huber). 
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φορισμος δέν είχε να προσφέρει τίποτα. Βρισκόμαστε σέ εμπόλεμη περίοδο* 
και βρισκόμαστε μπροστά στην δημιουργία άλλων κοινωνικών δρων και 
δλα αυτά είναι νέα στοιχεία έναντι των οποίων οί εκκλησιαστικές ποινές 
έχουν χάσει το μεγαλύτερο μέρος της δραστικότητας τους. Το μόνο πού 
παραμένει άπο την παλαιά κατάσταση είναι δτι ακόμα δέν έχει ανατραπεί 
ή κοινωνική και θεσμική ιεραρχία. Μέ άλλα λόγια ο αφορισμός μπορεί να 
είναι αναποτελεσματικός δμως ή προσφυγή σ' αυτόν εξακολουθεί σταθερά 
τήν πορεία της. Αυτό βεβαίως μπορεί να σημαίνει δτι έκτος άπο τήν τή
ρηση της κοινωνικής ιεραρχίας σέ κάποιες περιπτώσεις εϊταν δυνατόν να 
ενεργήσει ακόμα δραστικά και αποτελεσματικά. 

Είδαμε λοιπόν τα στοιχεία και τα δεδομένα πού χαρακτηρίζουν τήν απο
τελεσματικότητα του αφορισμού και κάποιες παραμέτρους πού ορίζουν 
τήν εμβέλεια και τις προϋποθέσεις αύτης της αποτελεσματικότητας. Οί 
δείκτες της δραστικής ενέργειας του έπιτιμίου εϊναι υψηλοί και τούτο κα
ταδεικνύει μέ τον πλέον άμεσο τρόπο δτι το έπιτίμιο ανταποκρίθηκε μέ τον 
καλύτερο τρόπο στή νέα πραγματικότητα πού δημιούργησε ή Κατάκτηση 
και μέσα στην οποία ή Εκκλησία και μάλιστα ή εκκλησιαστική δικαιοσύ
νη κλήθηκε να προσαρμοστεί διευρύνοντας το πεδίο της δράσης της. 

'Αναποτελεσματικότητα καταγράφεται. Δέν είναι άλλωστε δυνατόν 
ή επιτυχία ενός μέτρου να χαρακτηρίζεται άπο απόλυτη επιτυχία. Πολ
λές φορές μάλιστα οί μορφές αναποτελεσματικότητας προσδιορίζουν το 
εδρος της αποτελεσματικότητας καλύτερα και μέ πλέον πειστικό τρόπο. 
Ή διαπίστωση και καταγραφή της πραγματικότητας πού αναδύεται άπο 
τήν φράση: «άπο τον φόβο του άφορεσμου έμαρτύρησαν»1, πιστεύουμε 
δτι προσδιορίζει τήν εμβέλεια του έπιτιμίου και τήν συμπεριφορά των αν
θρώπων πού απειλούνται μέ τις κοινωνικές, οικονομικές και μεταφυσικές 
συνέπειες του. Οί ίδιοι άνθρωποι θα μαρτυρήσουν για τήν αποτελεσματι
κότητα του έπιτιμίου και κατά τον αντίστροφο τρόπο' δταν δηλαδή προ
σπαθούν να υψώσουν τήν αγάπη τους πάνω άπο τα δεσμά του αφορισμού, 
δταν δηλαδή θελήσουν νά τήν μετρήσουν και να τήν αποτιμήσουν ως ισχυ
ρότερη άπο ένα ισχυρότατο καταναγκαστικό μέτρο: 

«"Ολος ό κόσμος τσ' αν το πη ό βασιλές π' ορίζει 
δεσποτικός αφορισμός δέν μας αποχωρίζει»2. 

1. 'Αρχείο 'Αλή Πασά (Γεννάδειος Βιβλιοθήκη), Φάκ. 16, επιστολή άρ. 55. 
2. ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ, Χιακά, 149. 
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ΟΓΔΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Ή ενσωμάτωση της ποινής στις συλλογές δικαίου 

Μελετώντας το έπιτίμιο του αφορισμού στην διαχρονική εξέλιξη του και 
τήν σχέση του προς τους θεσμούς απονομής δικαίου, αναπόφευκτα φθά
νουμε και στις δικαιικές πηγές της εποχής πού μας ενδιαφέρει, δηλαδή 
των τελευταίων αιώνων της βυζαντινής περιόδου και της Τουρκοκρατίας. 
Τα νομοκανονικά κείμενα1 τής εποχής αυτής παράγονται, δηλαδή αναπα
ράγονται, στα φύλλα των κωδίκων πού έχουν διασωθεί ως τις μέρες μας* 
ή συχνότητα μάλιστα και, ό δγκος τής αναπαραγωγής αυτής δηλώνει συ
χνά και το ειδικό βάρος του κειμένου στο σύστημα απονομής του δικαίου* 
συγχρόνως δμως μαρτυρεί — έκτος άπο τις περιπτώσεις πού νομοθετεί ή 
πατριαρχική σύνοδος ή επικρατεί ή χρήση εθιμικών μορφών δικαίου — δτι 
οι βασικές συλλογές στηρίζονται σχεδόν αποκλειστικά στο νομοθετικό 
έργο τής βυζαντινής περιόδου2. 

1. Το πλήθος τών νομοκανόνων τής Τουρκοκρατίας επιβεβαιώνει τήν γενικευ
μένη χρήση τους, ή οποία τους καθιστά το σπουδαιότερο εγχειρίδιο απονομής δικαίου. 
Βεβαίως για τήν συγκρότηση ενός παρομοίου εργαλείου έχει σημασία καί το πρόσω
πο πού κάνει κάθε φορά τήν επιλογή τών διαφόρων κανόνων άλλα κυρίως το πνεύμα 
του θεσμού καί τής εποχής κατά τήν οποία συγκροτείται. Ή συστηματική μελέτη 
πού να εξετάζει συνολικά το πρόβλημα τών νομοκανόνων πιστεύουμε δτι είναι άπο 
τα αιτούμενα τής νεοελληνικής Ιστοριογραφίας. 'Αναδημοσιεύω έδώ αν και κάπως 
παράταιρα τό έμμετρο στιχούργημα ενός συντάκτη νομοκάνονα κατά τήν έκδοση τοϋ 
B E H , Μέγα Σπήλαιο, 31 : χγφ. 229 (18ου αι.): 

Έτέλειδθη το παρόν με τοϋ Θεοϋ τήν χάριν 
Καί θαίλει λάβει τήν χαράν εκείνος που το πάρη 
Γιατη έχει Ιροταπόκρισες δμορφες συνθεμένες: 
Καί κρίσεις καί άπόφασες "Απλήν φράσιν γραμέναις: 

Έ χ ε ι νόμους πολιτικούς τών πάλαι βασιλέων: 
Πατρί&ρχών άπόφασες, τών παλαιών καί νέων 
πολλά είναι δφέλιμον, εις προάστούς ποιμένας 
διατί ναι ώραιώτατον, δεν τόχει δ καθένας. 
(Πρβλ. καί ΤΡΩΙΑΝΟΣ, Ώφέλιμον). 

2. Δεν θά αναφέρω έδώ αναλυτικά τον μεγάλο αριθμό μελετών πού έχουν σχέ-
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Βεβαίως κατά τήν διαπραγμάτευση του θέματος μας για τον αφορι
σμό δεν είναι δυνατόν, ούτε εξυπηρετεί άλλωστε καμιά επιστημονική σκο
πιμότητα να εξετασθεί ή συνολική παραγωγή τών «νομίμων» της Τουρ
κοκρατίας* άπο αυτά μερικά έχουν εκδοθεί ενώ τα περισσότερα μας είναι 
γνωστά άπο κεφαλαιώδεις περιγραφές τών κωδίκων πού τα εμπεριέχουν. 
Θα περιοριστούμε, λοιπόν, έκ τών πραγμάτων στις βασικότερες συλλογές 
τοϋ τύπου αύτοϋ, στα σπουδαιότερα «εγχειρίδια», δηλαδή σ' αυτά πού μέ 
τήν εμφάνιση τους σηματοδότησαν κάποιες αλλαγές είτε στην γενικότερη 
αντίληψη περί απονομής δικαιοσύνης εϊτε ώς προς τήν επιβολή τοϋ άφορι-
σμοΰ. Δέν πιστεύουμε έξαλλου δτι ή εξαντλητική αναδίφηση στα φύλλα 
τοϋ πλήθους τών «νομίμων» αυτών μπορεί να επιφέρει θεαματικές ανα
τροπές στα στοιχεία πού μας παρέχουν τα σημαντικότερα έργα, έκτος 
ίσως άπο τήν αλλοίωση κάποιων ποσοτικών μεγεθών, τα όποια υποψια
ζόμαστε. "Αλλωστε, δπως θα διαπιστώσει ό προσεκτικός αναγνώστης, 
πολλά στημόνια τοϋ θέματος μας προέρχονται και άπο άλλους, «ήσσονος» 
σημασίας νομοκάνονες, οι όποιοι έτσι δίνουν μια συμπληρωματική από
χρωση στο συνολικό ζήτημα. 

'Ωστόσο ή έρευνα μας στο σημείο αυτό1 θα περιστραφεί γύρω άπο τήν 
εξέταση δύο, περίπου συγχρόνων, νομικών συλλογών, δπως είναι το Σύν
ταγμα τοϋ Ματθαίου Βλαστάρη και ή Έξάβιβλος τοϋ 'Αρμενόπουλου* θα 
ακολουθήσει ή Παράφραση τον Συντάγματος τοϋ Βλαστάρη άπο τον Κου-
νάλη Κριτόπουλο, ό Νομοκάνονας τοϋ Μανουήλ Μαλαξοΰ, ή «Βακτηρία 

ση μέ τις επιβιώσεις τοϋ βυζαντινού δικαίου κατά τήν περίοδο της Τουρκοκρατίας· 
άλλωστε κάτι τέτοιο δέν εμπίπτει στις προθέσεις της μελέτης αυτής. Θα περιοριστώ 
μόνο στην παράθεση βασικών έργων πού μας παρέχουν συγκεντρωτικά στοιχεία για 
το ζήτημα αυτό: MORTREUILL, Droif ΓΚΙΝΗΣ, Περίγραμμα· TOT ΙΔΙΟΤ, Πε
ρίγραμμα, Συμπλήρωμα· βλ. επίσης και τις μελέτες τοϋ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΤΛΟΤ για 
τις όποιες έχουμε πρόσφατη συγκεντρωτική επανέκδοση στο αφιέρωμα σ' αυτόν μέ 
τον τίτλο: Άντιχάρισμα. 

1. "Οπως έχουμε κιόλας αναφέρει ή εξέταση παρόμοιων έργων θα μπορούσε να 
περιλάβει και αρκετές άλλες νομοκανονικές συλλογές, πράγμα βμως πού για το θέμα 
μας κρίνεται πρακτικά και μεθοδολογικά αδύνατο. Ένα κατατοπιστικό κατάλογο 
παρομοίων έργων μπορεί να αναζητήσει πάντως ό μελετητής στην πολύ χρήσιμη 
εισαγωγή τοϋ ΠίΤΣΑΚΗ στην επανέκδοση της Έξαβίβλον βλ. επίσης ΠΑΥΛΟΣ, 
μητρ. Σουηδίας, Συνόψεις, 77-95. Τα κείμενα αυτά βεβαίως έχουν χρησιμοποιηθεί 
αποσπασματικά σέ πολλά κεφάλαια της μελέτης καθώς αποτελούν βασικά τεκμήρια 
της εποχής καΐ λοιπόν τοϋ θέματος μας- έδώ γίνεται προσπάθεια συνολικής αποτίμη
σης τών έργων έν σχέσει προς το έπιτίμιο του αφορισμού και ύπο το πρίσμα της θεώ
ρησης αυτής πρέπει να αντιμετωπισθεί ή λογική τοϋ κεφαλαίου αύτοϋ. 
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Αρχιερέων)), ό Νομοκάνονας του Γεωργίου Τραπεζούντιου* τέλος θά 
κλείσουμε την περιοδολόγηση αύτη με την εξέταση της δημώδους μορ
φής του 'Αρμενόπουλου (Σπανός) καθώς και μέ μία άλλη έντυπη συλλογή 
κανόνων πού είναι το Πηοαλιον τών μοναχών 'Αγάπιου και Νικόδημου 
'Αγιορείτη* ή τελευταία αυτή πηγή δεν είναι νομοκάνονας, άλλα ή δλη 
δομή της ανταποκρίνεται στην μορφή, το περιεχόμενο άλλα και τήν χρή
ση ένας «νομίμου»1. 

1. Ματθαίου τον Βλαστάρεως Σύνταγμα κατά Στοιχεϊον 
τών εμπεριειλημμένων άπασών υποθέσεων τοις θεϊοις 
και ίεροΐς κανόσι2 

Ή συγκρότηση της συλλογής αύτης έγινε το 1335 καί αποτελεί μία άπο 
τις πρώτες συλλογές κανόνων δικαίου πού συντάσσεται με βάση τήν αλ
φαβητική κατάταξη της ολης. Βεβαίως ή ολοκλήρωση της παράγωγης, 
αναπαραγωγής καί αναγνώρισης τών αποστολικών κανόνων καί τών κα
νόνων τών Συνόδων —τοπικών καί οικουμενικών— έχει ήδη συντελεσθεί 
κατά τήν διάρκεια της Πενθέκτης Συνόδου (691). Θα ακολουθήσει ή νο
μοθεσία εκ μέρους τών βυζαντινών αυτοκρατόρων καί οι αποφάσεις του 

1. Πιθανότατα ή χρονολογική εξέταση πού προτείνουμε έδώ να δημιουργήσει 
κάποιες ενστάσεις· τοϋτο επειδή δέν διακρίνονται τα κείμενα αστικού άπο αυτά του 
εκκλησιαστικού δικαίου ή ακόμα επειδή ό Σπανός δέν συνεξετάζεται μέ τήν Έξάβι-
βλο. Ωστόσο πιστεύουμε δτι ή χρονολογική μεθόδευση 6α διαφωτίσει καλύτερα άπο 
κάθε άλλη ορισμένα βασικά προβλήματα του θέματος μας. 

2. Τον τίτλο δανείζομαι άπο τήν έκδοση τοϋ Συντάγματος κατά Στοιχεϊον τών 
ΡΑΛΛΗ-ΠΟΤΛΗ, τ. 6· το έργο εκδίδεται καί στον 144ο τόμο της P. G. Στην παρα
τήρηση γιατί ή πρόταξη τοϋ Βλαστάρη άφοΰ βασική πηγή για το θέμα μας άποτε-
λοΰν καί οί Κανόνες τών 'Αγίων 'Αποστόλων άλλα καί οί κανόνες τών Οικουμενικών 
Συνόδων καθώς καί οί κανόνες καί οί «αποκρίσεις» τών διαφόρων Πατέρων της Ε κ 
κλησίας, πιστεύουμε δτι μποροΰμε να άντιπαρατηρήσουμε δτι μέ τον Βλαστάρη 2-
χουμε για πρώτη φορά μια συλλογή πού κωδικοποιεί συστηματικά τήν ώς τότε πα
ραγωγή δικαίου καί συγχρόνως ανταποκρίνεται στο αϊτημα μιας εποχής: «εγώ γοΰν 
τους... θεοπρεπεϊς σύμπαντας κανόνας άθροίσας... άμα δέ καί τών αυτούς φιλοθέω 
γνώμη έρμηνευσόντων... τών χρησίμων δ1 άρα νενόμικα, καί της πολιτικής νομοθε
σίας βραχέα τε καί συντετμημένα, τοις συγγενέσι τών κανόνων κεφαλαίοις συναρμό-
σαι, τοϊς ίεροϊς κανόσι συμμαχοΰντα» (ΒΛΑΣΤΑΡΗΣ, Σύνταγμα 6, 5). Τήν βιβλιο
γραφία για τον Βλαστάρη μπορεί να βρει ό ενδιαφερόμενος στην μελέτη τοϋ 
ΠΑΣΧΟΤ, Βλαστάρης· ας προστεθεί καί ή μελέτη τοϋ ΤΡΩΙΑΝΟΤ, Βλαστάρης, ενώ 
άπο τις παλαιότερες σκόπιμο είναι να υπενθυμίσουμε έδώ τή μελέτη τοϋ 0ΕΟΧΑΡΙΔΗ, 
Βλάσταρις. 
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πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως. Ό Βλαστάρης τον 14ο αϊ. συγκρο
τεί την δική του, ιδιωτική συλλογή πού θα τήν βασίσει στο εκκλησιαστι
κό δίκαιο με παράλληλη παράθεση κανόνων και του «πολιτικού» δικαίου, 
των «Νόμων». 

Άφοΰ λοιπόν ό Βλαστάρης στηρίζεται στο εκκλησιαστικό δίκαιο κα
τά τήν σύνθεση της συλλογής του είναι προφανές δτι ό αφορισμός ως ποινή 
των παραβαινόντων τους κανόνες των Πατέρων και των Συνόδων κατέχει 
πρωτεύουσα θέση. Πέραν τούτων δ Βλαστάρης επιχειρεί να θέσει ορισμέ
νους φραγμούς στην χρήση του αναθέματος* γι' αυτό ενσωματώνει στους 
κανόνες του τήν διδασκαλία του Χρυσοστόμου, ό όποιος στο σημείο αυτό 
είναι κατηγορηματικός: δέν πρέπει να αναθεματίζονται οι χριστιανοί επει
δή «τούτο γαρ παντελώς του Χρίστου αποκόπτει... και τω διαβόλω άνα-
τίθησιν, ώς μηκέτι χώραν έχειν τον τοιούτον σωτηρίας»1. 

Για τήν ποινή του αφορισμού ό Βλαστάρης αφιερώνει ειδικό κεφά
λαιο2* ωστόσο στο κεφάλαιο αυτό, δπως άλλωστε και σέ δλο το Σύνταγμα, 
δέν γίνεται καμιά προσπάθεια δογματικής ερμηνείας του έπιτιμίου, το ό
ποιο εκλαμβάνεται ώς θεσμός παγιωμένος* έτσι παρατίθενται διάφορες 
περιπτώσεις κανονιστικών επεξηγήσεων σχετικά μέ τον τρόπο εφαρμογής 
τής ποινής, ή όποια τεκμηριώνεται μέ βάση τις διατάξεις τών 'Αγίων 'Α
ποστόλων και τις αποφάσεις τών Συνόδων (ε' καν. τής Α' Οίκουμ. Συνόδου 
τής Νικαίας, δ' καν. τής Ζ' Οίκουμ. Συνόδου, ς' κανών τής Συνόδου τής 
'Αντιοχείας, ιγ' και ιδ' καν. τής Συνόδου τής Σαρδικής, θ', κθ', ρε', ρλβ', 
ρλγ' και ρλθ' καν. τής Συνόδου τής Καρθαγένης) μιας Νεαρας του 'Ιου
στινιανού και ενός αποσπάσματος σχολίου του Βαλσαμώνος. 

Το περιεχόμενο τών αφοριστικών διατάξεων πού επιλέγεται προκει
μένου να συγκροτηθεί το οικείο κεφάλαιο του Συντάγματος αναφέρεται 
στα παρακάτω επιμέρους στοιχεία του αφορισμού: απομόνωση αφορισμέ
νου, ενίσχυση ή λύση τής ποινής —πράξεις πού πρέπει να διενεργούνται 
άπο τον επίσκοπο πού αφόρισε τον άμαρτήσαντα ή άπο τον διάδοχο του—, 
τιμωρία (αφορισμός) δσων συνεύχονται μέ αφορισμένο, δυνατότητα προσ
φυγής του αφορισμένου, πού θεωρεί δτι άδικα τιμωρήθηκε, στην κρίση 
του πλησιόχωρου επισκόπου (παράλληλα δμως πρέπει να τηρεί τις στε
ρήσεις πού προέρχονται άπο τήν, έστω και άδικη, τιμωρία του). 

Παρά το γεγονός δτι στο Σύνταγμα 6 αφορισμός θεωρείται ώς έπιτί-
μιο το όποιο έχει περιβληθεί μέ το κύρος τών εκκλησιαστικών κανόνων 

1. ΒΛΑΣΤΑΡΗΣ, Σύνταγμα 6, 16. 
2. ΒΛΑΣΤΑΡΗΣ, δ.π., 107-112. 
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και ως εκ τούτου ή ευρυχωρία του θεωρείται δεδομένη, εν τούτοις γίνεται 
προσπάθεια ώστε να περιχαρακωθεί ή ποινή εντός σαφών ορίων προκει
μένου να προλαμβάνονται οι περιπτώσεις επιβολής αδίκων ή καταχρηστι
κών αφορισμών. Προκειμένου μάλιστα νά προσδώσει μεγαλύτερο κύρος 
στα δεσμευτικά αυτά πλαίσια επιδιώκει να τα ενδυναμώσει με την ερμη
νεία του Βαλσαμώνος1 καί κυρίως μέ την μνεία συναφούς αποφάσεως της 
πολιτικής εξουσίας (Ιουστινιανός)2. 

Αυτή είναι σέ πολύ γενικές γραμμές ή σχετική μέ τον αφορισμό κω
δικοποίηση του Βλαστάρη: επιλογή ορισμένων αποφάσεων Συνόδων καί 
συνδρομή πολιτικών νόμων. Ό αφορισμός θεωρείται μέ βάση αυτά ως 
ποινή πού επιβάλλεται σέ εκκλησιαστικούς και λαϊκούς πού παραβαίνουν 
βασικούς κανόνες του δικαίου' παράλληλα γίνεται προσπάθεια να περιο
ριστεί ή χρήση του αναθέματος άλλα καί ή χρήση τών άλογων καί αδίκων 
αφορισμών. 

2. Κωνσταντίνου 'Αρμενοπούλου, Πρόχειρον Νόμων ή 
Έξάβφλος* 

Παρά το γεγονός δτι ή 'Εξάβιβλος καταρτίζεται δέκα μόλις χρόνια μετά 
άπο το Σύνταγμα του Βλαστάρη, το 1345, αποτελεί εκσυγχρονισμό για 
το δίκαιο. Τοΰτο επειδή στην ουσία πρόκειται για ιδιωτική συλλογή αστι
κού, εκκλησιαστικού καί ποινικού δικαίου καί κατά συνέπεια έχουμε σα
φή υπέρβαση τών συλλογών πού διέπονταν άπο το κανονικό4 καί εκκλη
σιαστικό δίκαιο' συγχρόνως ό εκσυγχρονισμός καλύπτει καί τήν μέθοδο 
κατατάξεως της ύλης, ή οποία τώρα δέν κατατάσσεται «κατά στοιχεϊον» 
άλλα συστηματικά, ανάλογα μέ τις κατηγορίες του δικαίου. 

'Τπο το πρίσμα λοιπόν της απομάκρυνσης άπο το κανονικό δίκαιο καί 

1. «"Οτι ου δει δίχα ευλόγου αιτίας άφορίζειν τινά» (ΒΛΑΣΤΑΡΗΣ, δ.π., 110). 
2. Το περιεχόμενο της Νεαρδς του αυτοκράτορα, βλ. έδώ κεφάλαιο δεύτερο. 
3. Για τΙς ανάγκες της μελέτης αυτής χρησιμοποιούμε τήν επανέκδοση της 

Έξαβίβλον πού επιμελήθηκε δ Κ. ΠίΤΣΑΚΗΣ· στην έκδοση αυτή προτάσσεται εκτε
νής είσαγωγή (σ. ζ'-ρια') Οπου ό επιμελητής διαφωτίζει Ολα τα σχετικά μέ τήν Έξά-
βιβλο: πηγές, εκδόσεις, τύχη του εγχειριδίου στην Δύση, χρήση του στην Τουρ
κοκρατία άλλα καί στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος* παρατίθενται ακόμα τά έργα πού 
δέχτηκαν τήν επίδραση της ΈξaßίßL·v, τοποθετείται το έργο στο πλαίσιο της επο
χής του καί γενικότερα εξετάζεται πολύπλευρα αυτό το τόσο σημαντικό έργο τοϋ 
αστικού δικαίου* βεβαίως έκεΐ ό μελετητής θά βρει καί δλην τήν σχετική βιβλιο
γραφία. 

4. ΠίΤΣΑΚΗΣ, Έξάβιβυς, σ. μγ'. 
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της στροφής προς το ιδιωτικό ό αφορισμός ώς ποινή κατασταλτική ελά
χιστα θα απασχολήσει τον διαπρεπή νομομαθή της Θεσσαλονίκης. Μπο
ρούμε, ϊσως, να υποστηρίξουμε δτι μία φορά υπονοείται ή προσφυγή στην 
ποινή στην περίπτωση τών προϋποθέσεων για τήν τέλεση τρίτου γάμου1. 
Μία άλλη φορά, πού αναφέρεται ό 'Αρμενόπουλος στην τιμωρία του βια
στή παρθένου βρίσκει τήν ευκαιρία να προσθέσει δτι για το ϊδιο έγκλημα 
ό ξζ' κανόνας τών 'Αγίων 'Αποστόλων προβλέπει αφορισμό2* σέ μια άλ
λη περίπτωση παρατίθεται ή αφοριστική διαδικασία ώς σχολιασμός στο 
κεφάλαιο «Περί αρπαζόντων»3 μέ αναφορά στον κζ' κανόνα της Συνόδου 
της Χαλκηδόνας, στον ^β' της συνόδου της εν Τρούλλω και στον κβ' καν. 
του 'Αγίου Βασιλείου. 

Τέλος στο κεφάλαιο «Περί χειροτονίας επισκόπων καΐ πρεσβυτέρων», 
το όποιο είναι και τό μόνο κεφάλαιο της Έξαβίβλον πού έχει σχέση μέ το 
εκκλησιαστικό δίκαιο, οπωσδήποτε υποκρύπτεται τό έπιτίμιο του αφορι
σμού στις εκφράσεις: «σωφρονίζεται», «της εκκλησίας έκβάλλονται», 
«ύπο τών ιερών κανόνων καταδικάζεται», «χωρίζειν... της αγίας κοινω
νίας»4, στην μοναδική περίπτωση πού ρητά αναφέρεται ό αφορισμός είναι 
δταν πρόκειται να απαγορεύσει στους επισκόπους να αφορίζουν «άνευ ευ
λόγου αιτίας»5, τέλος σέ μια ακόμη περίπτωση πού υπονοείται αφορισμός 
(«χωρίζειν τινά της αγίας κοινωνίας») πρόκειται και πάλι για κανόνα πού 
επιζητεί τήν αντιμετώπιση τών άλογων αφορισμών και προβλέπει, σέ αν
τίθετη περίπτωση, και τήν διαδικασία άρσεως του αδίκου έπιτιμίου6. 

1. ΑΡΜΕΝΟΠΟΤΛΟΣ, Έξάβιβλος 2, 49: «"Οτι περί τρίτου γάμου τόμος συ
νοδικός έκαλλιγραφήθη... τους μέν γαρ πληρώσαντας το τεσσαρακοστον έτος διγα-
μήσαντας άπαιδας δντας συναλλάττειν και τρίτον γάμον, δια τήν θεραπείαν της άπαι-
δίας· τους δέ τριακονταετείς δντας, κάν παΐδας έχωσι, τρίτον και αυτούς συναλλάτ
τειν γάμον δια τήν της ηλικίας άσθένειαν πλην καΐ τούτους κάκείνους μετά εκκλη
σιαστικών επιτιμίων». 

2. ΑΡΜΕΝΟΠΟΤΛΟΣ, ο.π., 349: « Ό βιαζόμενος κόρην... ρινοκοπείσθω... τον 
τοιούτον αφορίζει και ό ξζ' κανών τών αγίων Αποστόλων». 

3. ΑΡΜΕΝΌΠΟΥΛΟΣ, ο.π., 356 («Σχόλιον»). 
4. ΑΡΜΕΝΌΠΟΥΛΟΣ, ο.π., 380, 381, 382. 
5. ΑΡΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ, ο.π., 381: «'Απαγορεύεται τοις έπισκόποις άφορίζειν 

καΐ χωρίζειν της αγίας κοινωνίας τινά άνευ ευλόγου αιτίας· ό δέ άφορίζων παραλό-
γως έπί χρόνον Ινα της αγίας κοινωνίας χωρίζεται». 

6. Α Ρ Μ Ε Ν Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ , ο.π., 383: «εκείνος μέν, δς αδίκως άπο της κοινωνίας 
δειχθείη κεχωρίσθαι, λυόμενος του δεσμού ύπο του μείζονος Ιερέως... ό δέ χωρίς αι
τίας δικαίας χωρίσαι τολμήσας, πασι τρόποις ύπο τοϋ Ιερέως, ύφ' δν τέτακται, χ ω -
ρισθήσεται της κοινωνίας, έφ' δσον χρόνον εκείνος συνειδη». 
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Οι αναφορές αύτες πιστεύουμε δτι τεκμηριώνουν τήν άποψη δτι ή Έ-
ξάβιβλος ώς εκσυγχρονιστική κωδικοποίηση δικαίου, στην ουσία δηλαδή 
ώς εγχειρίδιο αστικού δικαίου πού είναι, ελάχιστα υπεισέρχεται στο θέμα 
αφορισμός* δεν ασχολείται με το έπιτίμιο εν αντιθέσει προς τον Βλαστά
ρη. Είναι εξάλλου διαπιστωμένο δτι τήν μεγάλη εφαρμογή γνώρισε ή Έ-
ξάβιβλος κατά τήν περίοδο της Τουρκοκρατίας, δταν ή εκκλησιαστική 
δικαιοσύνη βρέθηκε στην αναπόδραστη ανάγκη να επεκταθεί και σέ τομείς 
του αστικού δικαίου δπου τα συνήθη «νόμιμα» δέν επαρκούσαν1. 

3. Σύνταγμα κατ' άλφάβητον πασών των υποθέσεων των 
Ιερών και Θείων κανόνων, δπου εποίησεν 6 εν Ιερομονάχοις 
σοφότατος και λογιότατος κυρ Ματθαίος, εξηγήθη δε 
αυτό πεζήν φράσιν ό τιμιότατος και ευσεβής άρχων Κου-
νάλης Κριτόπουλος 

Μολονότι ό τίτλος του Ιργου παραπέμπει αμέσως στο Σύνταγμα του Βλα
στάρη στην πραγματικότητα είναι έργο συμπιληματικό* πρόκειται δηλαδή 
για μετάφραση του Συντάγματος μέ τήν «κατά στοιχεΐον» διάταξη της 
ολης, και για έναν άλλο νομοκάνονα πού αποτελείται άπο ύλη του Συντάγ
ματος και της Έξαβίβλου*. Το Ιργο αυτό, το όποιο συντάχθηκε πιθανώς 
τό 1498 παρουσιάζει πρόσθετο ενδιαφέρον άπο τό γεγονός δτι αποτελεί 
τήν πρώτη απόπειρα απόδοσης στην νεοελληνική του Συντάγματος και 

1. 'Εδώ ωστόσο πρέπει να παρατηρήσουμε δτι έκτος άπο τήν Έξάβιβλο ό 
'Αρμενόπουλος συνέταξε και ένα άλλο έργο το όποιο είναι πιο κοντά στο εκκλησιαστι
κό δίκαιο. Πρόκειται για τ)]ν Επιτομή Κανόνων για τήν δποία έχουμε editio prin-
ceps άπο τον J . L E U N C L A V I U S (Juris graecoromani..., έκδ. M. Freher, Φραγκ
φούρτη 1596, I, 1 κ.έξ.) ένώ περιλαμβάνεται και στην P. G., τ. 140, 45 κ.εξ.). Για 
το έργο αυτό έχουμε τήν εργασία: S. PERENTIDIS, Edition critique et commentaire 
de l'Epitome des Saints Canons de Constantin Harménopoulos, Thèse pour le 
doctora t de III cycle..., Παρίσι 1980-1981, τήν δποία δέν μπόρεσα να συμβουλευ
θώ, καθώς και τήν μελέτη του Κ. ΠίΤΣΑΚΗ, Γύρω άπο τΙς πηγές της « Ε π ι τ ο 
μής Κανόνων» τοϋ Κωνσταντίνου 'Αρμενόπουλου, ΕΚΕΙΕΔ 23 (1976), 'Αθήνα 
1978, σ. 85-122. 

Το έργο αυτό μολονότι αναφέρεται συχνά στον αφορισμό δέν συμπεριέλαβα στις 
όπο εξέταση ιστορικές πηγές επειδή ουσιαστικά κατά τήν διάρκεια της Τουρκοκρα
τίας δέν χρησιμοποιήθηκε άφοΰ είχε παραμερισθεί τόσο άπο το Σύνταγμα τοϋ Βλα
στάρη δσο και άπο τον Νομοκάνονα του Μαλαξοϋ ένώ γνώρισε κάποια σημασία κατά 
τα τέλη του 18ου αι. (ΠίΤΣΑΚΗΣ, δ.π., 86)" χρησιμοποιείται επίσης συχνά και άπο 
τους έκδοτες τοϋ Πηδαλίου. 

2. Για τα θέματα αυτά βλ. ΠίΤΣΑΚΗΣ, Έξάβιβλος, σ. οα'. 
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της Έξαβίβλον εξάλλου ή παράδοση του έργου ή καλύτερα των δύο μορ
φών δικαίου, πού ως τώρα έχουμε εξετάσει, σέ 25 περίπου χειρόγραφα 
μαρτυρεί δτι ή «Παράφραση» γνώρισε κάποια διάδοση1. 

Ή θέση του αφορισμού στο κείμενο αύτο βεβαίως δέν μπορεί, άφου 
πρόκειται για συμπίλημα γνωστών έργων, παρά να είναι ή αναπαραγωγή 
τών οικείων κεφαλαίων του Συντάγματος2. 'Ωστόσο πρέπει να επιμεί
νουμε στο γεγονός δτι οί διατάξεις αυτές μεταφέρονται σέ πιο οικεία γλώσ
σα και μάλιστα σέ μια εποχή κατά τήν οποία ή εκκλησιαστική δικαιοσύνη 
λειτουργώντας ύπο νέες συνθήκες έχει ανάγκη άπο παρόμοια εγχειρίδια. 

Ενδιαφέρον εξάλλου για το θέμα μας είναι ένα κείμενο πού εκδίδει3 

ό Νικ. Μάτσης ως παράρτημα στην μελέτη του για τήν "Παράφραση" του 
Κριτόπουλου, επειδή δέν παραδίδεται άπο τον Βλαστάρη άλλα είναι συνέ
χεια του οδ' κανόνα τών 'Αγίων Αποστόλων και έχει σχέση μέ τήν δια
δικασία απονομής της δικαιοσύνης εκ μέρους της Εκκλησίας4. Βεβαίως 
το κείμενο άφορα σέ ένδοεκκλησιαστικές υποθέσεις' δμως, επειδή στην 
δλη διαδικασία εμπλέκονται και λαϊκοί είτε ως μάρτυρες εϊτε ως κατήγο
ροι, και δεδομένου δτι προϊόντος του χρόνου παρόμοια δικαδικασία ακο
λουθείται πιθανώς και για τις υποθέσεις ιδιωτικού δικαίου πού καλείται 
να επιλύσει ή Εκκλησία, ή σημασία του είναι προφανής. 

Σύμφωνα μέ τό κείμενο αύτο οί υποθέσεις επιλύονται ίεραρχικώς, δη
λαδή για τους κατώτερους κληρικούς υπεύθυνος είναι ό επίσκοπος, για τον 
επίσκοπο ό μητροπολίτης του και για τους μητροπολίτες φυσικά 6 πα
τριάρχης. Ό κατήγορος απαγγέλλει τήν κατηγορία, ή οποία καταχωρί
ζεται στον κώδικα* έπειτα ό κριτής-μητροπολίτης, ενώπιον του κατηγό
ρου «εκφωνεί αρχή... άφορισμον εις εϊτι εϊπει ό κατήγορος να μηδέν το 
εϊπη ή δι' έχθραν ή δια φθόνον ή δια μάχην, άμή δια τό άκατάγνωστον της 
εκκλησίας... όμνύουσι και οί μάρτυρες εις το άγιον Εύαγγέλιον»" ό αφορι
σμός θα χρησιμοποιηθεί εκ νέου κατά τήν διάρκεια της διαδικασίας δταν 

1. Περιγραφή τών κωδίκων πού παραδίδουν το έργο βλ. στο ΓΚΙΝΗΣ, Έξά-
βιβλος' δ ίδιος ερευνητής υποστηρίζει πειστικά δτι ό Κριτόπουλος δέν είναι ό μετα
φραστής του έργου. 

2. Οί σχετικές πληροφορίες άπο τον ΜΑΤΣΗ, Παράφρασις, 175-201, ό όποιος 
μελέτησε τα χειρόγραφα EBE 1402, 1426, 2302 και 3045. Σύμφωνα λοιπόν μέ τα 
χειρόγραφα αυτά ή "Παράφραση" περιλαμβάνει ως προς τα εκκλησιαστικά έπιτίμια 
αντίστοιχα κεφάλαια τοϋ Βλαστάρη: «Περί αναθέματος» και «Περί αφορισμού» (φ. 
τά77«-80<*). 

3. ΜΑΤΣΗΣ, Παράφρασις, 201-201. 
4. 'Ολόκληρο το κείμενο αύτο βλ. έδώ στο Παράρτημα, άρ. Α'. 
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διαπιστωθεί δτι δ κατήγορος ή οί μάρτυρες ψεύδονται* τότε αν αυτοί έ
χουν την ιδιότητα του κληρικού θα υποστούν το επιτίμιο της αργίας, ενώ 
αν είναι λαϊκοί εκείνο του αφορισμού. Τέλος σημαντική είναι και ή παρα
τήρηση πού έχει σχέση μέ τα αποτελέσματα του έπιτιμίου* δηλαδή δ κα
τήγορος —για να έχει ισχύ ή κατηγορία του— και μάλιστα δταν εξαιτίας 
της κατηγορίας του κινδυνεύει να χάσει ιερωμένος την ιδιότητα του, δέν 
πρέπει «να είναι άπο φταίσιμόν του τίποτες χωρισμένος άπδ την έκκλη-
σίαν, εϊτε λαϊκός είναι εϊτε κληρικός». 

Ή σημασία του κειμένου αύτου για το θέμα μας και γιά τήν περίοδο 
πού αναφέρεται πρέπει ιδιαιτέρως να τονισθεί. 'Αποτυπώνει μέ σαφήνεια 
τον δικονομικό τρόπο απονομής της εκκλησιαστικής δικαιοσύνης ενώ 
παράλληλα αναδεικνύει τήν πρωταρχική θέση του αφορισμού μέσα στο 
σύστημα αυτό: είναι το δικονομικό μέσο, δια του οποίου διασφαλίζεται ή 
εγκυρότητα της κατηγορίας άλλα και τών μαρτύρων ή αξιοπιστία* συγ
χρόνως δμως είναι και ή ποινή πού επιφυλάσσεται για τους ψευδομάρ-
τυρες. Μέ άλλα λόγια επικαλύπτει σχεδόν απολύτως το σύνολο της δια
δικασίας εϊτε πρόκειται για ένδοεκκλησιαστικές υποθέσεις εϊτε, δπως θα 
έχουμε τήν ευκαιρία νά διαπιστώσουμε σέ άλλο κεφάλαιο της μελέτης αυ
τής, για υποθέσεις μεταξύ λαϊκών1. "Ας προσθέσουμε ενα ακόμη στοι
χείο πού εξαίρει τήν σημασία του κειμένου αύτου: σχεδόν αυτούσιο, πε
ριλαμβάνεται και στις σελίδες ενός άλλου σημαντικού νομοκανονικοΰ 
εγχειριδίου του 17ου αι., της «Βακτηρίας Αρχιερέων». 

4. Νομοκάνονας τον Μανονήλ Μαλαξοϋ 

Το «Νόμιμον» αύτο μολονότι δέν ευθυγραμμίζεται απολύτως μέ τήν εποχή 
του (βλ. σ. 348, σημ. 1) αποτελεί σταθμό για τον τρόπο απονομής του 
δικαίου κατά τήν περίοδο της Τουρκοκρατίας και ώς τα μέσα του 18ου 
αι. Πρόκειται για έργο πού συγκροτήθηκε τόσο στή λογία δσο και στην 
δημώδη γλώσσα άπο τον ΐδιο συντάκτη, τον ναυπλιέα νοτάριο της Θήβας 

1. "Οπως έχομε δεϊ στο τρίτο κεφάλαιο δπου τα «είδη» τοϋ αφορισμού ή δια
δικασία αυτή δέν εφαρμόζεται μέ κάθε λεπτομέρεια- ή συχνή χρήση καί οί απλου
στευτικές τάσεις πού εκδηλώνονται σέ κάθε μορφή «τυπικού» φυσικά έπεκράτησαν 
καί έδώ. Ό ιερωμένος έπί απειλή αφορισμού, φέροντας το ώμοφόριο —δταν είναι 
αρχιερέας— καί έπί τοϋ Ευαγγελίου δεσμεύει τους διαδίκους καί τους μάρτυρες τους· 
καί βεβαίως δέν ακολουθούν αφορισμοί για ψευδομαρτυρία ή τουλάχιστον δέν μαρ-
τυροΰνται: απλώς το μέρος πού αποκαλύπτεται δτι ψεύδεται χάνει τήν υπόθεση. 
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Μανουήλ Μαλαξο1 σε πολύ κοντινές ημερομηνίες2: μεταξύ των ετών 
1560-1563. 

Ή πρώτη μορφή του νομοκανονα, δηλαδή ή σε λογία γλώσσα, σώζε
ται σε πέντε3 μόνο χειρόγραφα και παραμένει στο σύνολο της ακόμα 
ανέκδοτη4. 'Αντίθετα ή δημώδης μορφή5 του έργου διασώζεται σε εκα
τοντάδες χειρόγραφα, διάσπαρτα σε δλον τον ελληνικό χώρο, στοιχεία 
πού δηλώνουν με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τήν επικράτηση και 
ευρύτατη χρήση του εγχειριδίου κατά τήν περίοδο της Τουρκοκρατίας. 
Φαίνεται λοιπόν δτι τελικά πραγματοποιήθηκαν οι προθέσεις του συντά
κτη της συλλογής αυτής6. 

1. 'Από την πλούσια βιβλιογραφία για τον Μαλαξο αναφέρω τήν μελέτη τοϋ 
MAPKOT, Μαλαξός, δπου στις σ. 19-20 υπάρχει συγκεντρωτική βιβλιογραφία για 
τον Μαλαξό* ΜΑΜΩΝΗ, Νομοκάνων, δπου ό μελετητής μπορεί να βρει τήν σχετική 
με τον νομοκανονα βιβλιογραφία. 'Από αυτήν τήν πλούσια ωστόσο βιβλιογραφία γιά 
τον νομοκανονα τοϋ Μαλαξοϋ αξίζει να σημειώσουμε τήν μελέτη ( ανακοίνωση στην 
'Ακαδημία 'Αθηνών άπο τον Κωνστ. Τριανταφυλλόπουλο) τοϋ ΓΚΙΝΗ, Μαλαξός, 
με τήν οποία εκφράζεται τεκμηριωμένα ή γνώμη οτι ό νομοκάνονας αυτός δεν αποτε
λεί τεκμήριο για τήν γνώση τοϋ δικαίου της εποχής καθώς δέν αντιστοιχίζεται προς 
αυτήν άλλα προς παλαιότερες περιόδους. 

2. ΠίΤΣΑΚΗΣ, Έξάβιβλος, σ. θ' (σημ. 28). 
3. Σχετικά μέ τήν ύπαρξη τοϋ πέμπτου και αυτόγραφου μάλιστα χειρογράφου 

βλ. SIMON, Handscriftenstudien, 344-346 και GANART-MAPKOT, Νόμιμον. 
4. Έχουν εκδοθεί μόνο ορισμένα αποσπάσματα: ΔΥΟΒΟΤΝΙΩΤΗΣ, Μαλαξός, 

οπού και Πίνακας κεφαλαίων (σ. 28-54)· κριτική έκδοση πάντως ετοιμάζεται άπο 
το Κέντρο Έρεύνης της 'Ιστορίας τοϋ Έλληνικοΰ Δικαίου της 'Ακαδημίας 'Αθηνών, 
σύμφωνα μέ τήν ανακοίνωση των: ΣίΦΩΝΙΟΤ-ΚΑΡΑΠΑ, ΤΟΤΡΤΟΓΛΟΤ, ΤΡΩΪΑΝΟΤ, 
Μαλαξός. 

5. Πλήρη έκδοση της δημώδους μορφής τοϋ κειμένου αύτοΰ έχουμε άπο τήν 
Ρουμανική 'Ακαδημία το 1962: Nomocanonul lui Manuil Malaxos, ulndreptarea 
Legii 1652, μέ παράλληλη ρουμανική μετάφραση- ή έκδοση αυτή πού περιλαμβάνει 
302 κεφάλαια τοϋ Μαλαξοϋ βασίστηκε σέ ένα μόνο χειρόγραφο. Νεότερη είναι ή έκ
δοση τοϋ Μαλαξοϋ πού έγινε άπο τους ΓΚΙΝΗ και ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΤΛΟ, Νομοκάνων 
Μανουήλ Νοταρίου Μαλαξοϋ τοϋ έκ Ναυπλίου της Πελοποννήσου, Νόμος [= 'Επι
στημονική ΈπετηρΙς τον τμήματος Νομικής της Σχολής Νομικών και Οικονομικών 
'Επιστημών 1 (1982), Θεσσαλονίκη 1985, σελ. 560]: εκδίδονται 923 κεφάλαια. 
Τήν έκδοση αυτή, πού βασίζεται σέ 69 χειρόγραφα, χρησιμοποιούμε για τίς ανάγκες 
της μελέτης μας (ΜΑΛΑΞΟΣ, Νομοκάνων). 

6. «μή έδσαι τον θησαυρον κεκρυμμένον, ουδέ τήν πηγήν έσφραγισμένην δη
λονότι τα των θείων νόμων κεφάλαια, μετενεγκεΐν εις λέξιν άπλήν δια τους αγράμ
ματους και αμαθείς των θείων μαθημάτων και ποιήσας έκλογήν είς πάντας τους εγ
κρίτους και αναγκαίους των θείων και Ιερών 'Αποστόλων κανόνας και τών αγίων Συ
νόδων, των θεοφόρων Πατέρων και ετέρων άγιωτάτων αρχιερέων καί τινας νεαράς 
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Με βάση λοιπόν τις διαπιστώσεις αυτές ή μελέτη του νομοκάνονα του 
Μαλαξου εμφανίζει ειδική βαρύτητα για το θέμα μας και γι' αυτό θα στα
θούμε κάπως περισσότερο στις διατάξεις πού εμπεριέχουν την ποινή του 
αφορισμού* τούτο επειδή μέσω του εγχειριδίου αύτοΰ είναι βέβαιο δτι εμ
φανίζεται τις περισσότερες φορές ό αφορισμός ως κατασταλτική ποινή 
ενώπιον των ανθρώπων της Τουρκοκρατίας, επιδρά στις μεταξύ τους σχέ
σεις και συμβάλλει στην διαμόρφωση των νοοτροπιών της περιόδου αύτης, 

"Ας αναζητήσουμε λοιπόν τις διατάξεις περί αφορισμού άφοΰ εκ προοι
μίου τονίσουμε δτι οί πηγές του Μαλαξου πρέπει να αναζητηθούν στην 
Έξάβιβλο και τήν Εκλογή των Ίσαύρων (για το αστικό δίκαιο) και στον 
Νομοκάνονα εις ιδ' τίτλους, τον Ζωναρά και τον Βλαστάρη (για τις κα
νονικές διατάξεις)1. 'Εξάλλου, δπως και ό ϊδιος ό Μαλαξος αναφέρει2 

στον πρόλογο του έργου του, πηγή του είναι κυρίως οί ιεροί κανόνες της 
Εκκλησίας και κατά κατά τούτο εξυπηρετεί κατά τον καλύτερο τρόπο τα 
αιτήματα και τις ανάγκες του θεσμού πού έχει αναλάβει το έργο της απο
νομής δικαίου, δηλαδή τήν εκκλησιαστική δικαιοσύνη. 

Οί περιπτώσεις πού τιμωρούνται μέ αφορισμό3, σύμφωνα μέ τον 
Μαλαξο είναι: χειροτονία μέ τήν μεσολάβηση της πολιτικής εξουσίας 
(αφορίζεται και ό κληρικός και ό μεσολαβών)4, το ϊδιο προβλέπεται και 
για τον ιερωμένο πού χειροτονείται «μέ τα φλουριά». Το ϊδιο επιτίμιο 
προβλέπεται για τους επισκόπους και ιερείς πού δέν νουθετούν το ποίμνιο 
τους5, ομοίως αφορίζονται οί ιερείς πού εγκαταλείπουν τις έδρες τους 
εξαιτίας βαρβαρικών επιδρομών και δέν επανέρχονται σ' αυτές άφοΰ πε
ράσει ό κίνδυνος6. Οί ιερωμένοι και οί μοναχοί πού «συναγελάζονται» 
μέ γυναίκες αντιμετωπίζουν τήν ΐδια ποινή7, ενώ και δσοι επικοινωνούν 

βασιλέων και των άλλων, δσοι μετ' επιμελείας συνέγραψαν»: ΜΑΛΑΞΟΣ, Νομοκά-
νων, 31-32 (Προοίμιον). 

1. ΠίΤΣΑΚΗΣ, δ.π., σ. fyx'. Μια καλή ιδέα των πηγών τοϋ Μαλαξου έχουμε 
στο κριτικό υπόμνημα της έκδοσης των κεφαλαίων περί μνηστείας: ΣίΦΩΝΙΟΤ -
Τ Ο Ϊ Ρ Τ Ο Γ Λ Ο Τ - Τ Ρ Ω Ι Α Ν Ο Σ , Μαλαξός. 

2. ΜΑΛΑΞΟΣ, Νομοκάνων, 31. 
3. Βλ. επίσης έδώ στο πέμπτο κεφάλαιο τον Πίνακα Γ ' , δπου τα αμαρτήματα 

πού τιμωρούνται μέ αφορισμό. 
4. ΜΑΛΑΞΟΣ, δ.π., κεφ. ΚΕ'. 
5. ΜΑΛΑΞΟΣ, δ,π., κεφ. ΛΔ'. 
6. ΜΑΛΑΞΟΣ, δ.π., κεφ. ΛΕ'. 
7. ΜΑΛΑΞΟΣ, δ.π., κεφ. ΛΗ'. 
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με αφορισμένο τιμωρούνται μέ αφορισμό1. 'Αφορίζεται ό κληρικός πού 
θα υβρίσει πρεσβύτερο ή διάκονο2 καθώς και ό κληρικός πού δεν θα 
αναφέρει πειστικό επιχείρημα, εξαιτίας του οποίου δεν κοινώνησε κατά 
την διάρκεια της θείας λειτουργίας3. 'Αφορισμός προβλέπεται για λαϊ
κούς πού χορεύουν σέ γάμους4, ενώ την ϊδια ποινή θα αντιμετωπίσουν 
δσοι κληρικοί δέν μνημονεύουν τον αρχιερέα τους καθώς και δσοι λαϊκοί 
δέν τιμούν τον αρχιερέα του τόπου τους5. 

Ή παράθεση περιπτώσεων επιβολής αφορισμού συνεχίζεται μέ την 
διάταξη εκείνη πού αφορίζει αρχιερέα ό όποιος δέχεται στην επαρχία του 
αφορισμένο άπύ αρχιερέα άλλης επαρχίας®* ομοίως αφορίζονται μοναχοί 
και λαϊκοί πού ζητούν τόκους άπο χριστιανούς7.. 'Αφορίζονται επίσης οι 
κληρικοί πού συχνάζουν σέ «κρασοπουλεΐα», έκτος της περιπτώσεως να 
είναι σέ ταξίδι8, ομοίως αφορίζεται ό κληρικός πού διώχνει τήν γυναίκα 
του9, καθώς και κλέφτες ιερών σκευών10, ακόμα αφορίζονται οι ύποδιάκο-
νοι, οι ψάλτες και οι λαϊκοί πού παίζουν χαρτιά ή μεθούν11, ενώ το ίδιο 
προβλέπεται και για τους λαϊκούς πού συνεορτάζουν μέ αιρετικούς12, κα
θώς και μέ λαϊκούς πού θα σκοτώσουν ακούσια σέ μάχη13. Μέ αφορισμό 
τιμωρούνται οι μοναχοί και μοναχές πού διανυκτερεύουν σέ μονή του αν
τιθέτου φύλου14, ενώ τήν ϊδια ποινή κινδυνεύει να υποστεί και ό ηγούμε
νος μονής πού δέν αναζήτα τους μοναχούς πού απουσιάζουν άπύ το μονα
στήρι15. Προσωρινή ποινή (αφορισμός 20 ήμερων) προβλέπεται για τον 

1. ΜΑΛΑΞΟΣ, δ.π., κεφ. Ο' (κατά τήν ερμηνεία τοϋ Ζωναρά, ένώ κατά τήν 
ερμηνεία του Βαλσαμώνος αφορίζονται και εκείνοι πού συνεύχονται μέ τον αφορι
σμένο). 

2. ΜΑΛΑΞΟΣ, δ.π., κεφ. OH' . 
3. ΜΑΛΑΞΟΣ, δ.π., κεφ. Ρ Ζ ' . 
4. ΜΑΛΑΞΟΣ, δ.π., κεφ. PK' . 
5. ΜΑΛΑΞΟΣ, δ.π., κεφ. Ρ Ν Η ' . 
6. ΜΑΛΑΞΟΣ, δ.π., κεφ. Ρ Π ζ ' . 
7. ΜΑΛΑΞΟΣ, δ.π., κεφ. Ρ Π Θ ' και Ρ^Β ' . 
8. ΜΑΛΑΞΟΣ, δ.π., κεφ. PhÇ. 
9. ΜΑΛΑΞΟΣ, δ.π., κεφ. Σ Ι Ε ' . 

10. ΜΑΛΑΞΟΣ, δ.π., κεφ. ΣΙΘ ' . 
11 . ΜΑΛΑΞΟΣ, δ.π., κεφ. ΣΚΓ" (σύμφωνα μέ σχόλιο του Βαλσαμώνος). 
12. ΜΑΛΑΞΟΣ, δ.π., κεφ. Σ Κ Η ' . 
13. ΜΑΛΑΞΟΣ, δ.π., κεφ. ΣΚΘ' («δποιος κληρικός έν μάχη κρούση τινά και 

άπο το βάρημα εκείνο άποθάνη, καθήρεται- ει δέ λαϊκός ποιήσει τοΰτο, αφορίζεται»). 
14. ΜΑΛΑΞΟΣ, δ.π., κεφ. ΣΜΕ' . 
15. ΜΑΛΑΞΟΣ, δ.π., κεφ. Σ Μ Η ' . 
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μοναχό, πού φεύγει άπο την μονή του χωρίς τήν άδεια του ηγουμένου 
του1, ενώ αφορισμός επιβάλλεται και στον μοναχό πού διατηρεί υλικά 
πράγματα χωρίς τήν άδεια του ηγουμένου του2, ό μοναχός πού χορεύει 
και τραγουδά αφορίζεται για τρία χρόνια3. 'Αφορισμός είναι ωσαύτως 
ή ποινή για τους λαϊκούς πού δέχονται ευλογία ή αγιασμό άπο ιερομόνα
χους επειδή οι τελευταίοι πρέπει να μένουν στα μοναστήρια τους· εξαί
ρεση γίνεται μόνο γι' αυτούς πού έχουν τήν άδεια του αρχιερέα της περιο
χής τους4. Για τους μοναχούς και τις μοναχές πού αφήνουν το σχήμα 
τους προκειμένου να παντρευθουν προβλέπεται αφορισμός και δταν πεθά
νουν να μήν θάπτονται ούτε να διαβάζονται* εάν μετανοήσουν ό αρχιερέας 
της περιοχής τους εντέλλεται να φροντίσει για τήν ελάφρυνση της ποινής 
τους5. 

Ή μεγάλη σειρά των αμαρτημάτων για τά όποια προβλέπεται το έπι-
τίμιο του αφορισμού, σύμφωνα μέ τις διατάξεις του Μαλαξου, συνεχίζεται 
μέ τους λαϊκούς πού εμποδίζουν τά παιδιά τους νά καρουν μοναχοί ή τά 
άποκληρώνουν εξαιτίας της επιλογής του μοναστικού βίου6, τους λαϊκούς 
πού διοργανώνουν συμπόσια σε ναούς7, καθώς και αυτούς πού δέν φρον
τίζουν νά συμφιλιωθούν μέ τους εχθρούς τους8. 'Ακόμα αφορίζεται δποιος 
προφασισθεΐ δτι κατέχεται άπο τό «πάθος των σεληνιαζομένων» προκει
μένου νά χωρίσει άπο τήν γυναίκα του9, δποιος συνεχίζει νά τηρεί διάφο
ρα έθιμα ειδωλολατρικά (κλήδονα, φυλαχτά, «προσωπεία» κ.λ.)10, δποιος 
καλεί Εβραίο γιατρό11, δποιος κόβει ή βάφει τά γένια του12, δποιος τρώ
γει «άποθαμένου ζώου κρέας»13 ή διατείνεται δτι υπάρχουν στρίγγλες και 
βρυκόλακες14. 

1. ΜΑΛΑΞΟΣ, δ.π., κεφ. ΣΜΘ'. 
2. ΜΑΛΑΞΟΣ, δ.π., κεφ. ΣΜΗ'. 
3. ΜΑΛΑΞΟΣ, δ.π., κεφ. ΣΝΘ'. 
4. ΜΑΛΑΞΟΣ, δ.π., κεφ. ΣΜΓ". 
5. ΜΑΛΑΞΟΣ, δ.π., κεφ. ΣΞΒ ' (στο κεφάλαιο αυτό αναφέρονται καί διατά

ξεις Πατέρων πού τιμωρούν μέ ανάθεμα τους ύποπίπτοντες στο αμάρτημα αυτό μονα
χούς καί μοναχές). 

6. ΜΑΛΑΞΟΣ, δ.π., κεφ. ΣΞζ'. 
7. ΜΑΛΑΞΟΣ, δ'.π., κεφ. ΤΞΗ'. 
8. ΜΑΛΑΞΟΣ, δ.π., κεφ. ΗΜΑ'. 
9. ΜΑΛΑΞΟΣ, δ.π., κεφ. ΦΚΔ'. 
10. ΜΑΛΑΞΟΣ, δ.π., κεφ. ΧΛΔ'. 
11. ΜΑΛΑΞΟΣ, δ.π., κεφ.ΧΛζ'. 
12. ΜΑΛΑΞΟΣ, δ.π., κεφ. ΧΙΓ. 
13. ΜΑΛΑΞΟΣ, δ.π., κεφ. ΨΔ'. 
14. ΜΑΛΑΞΟΣ, δ.π., κεφ. ΨΕ', ΨΓ καί TIA'. 
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Έκτος άπο τις περιπτώσεις αυτές ό Μαλαξος έχει συμπεριλάβει στο 
«νόμιμο» του καί ειδικά κεφάλαια, ή μελέτη των όποιων επιτρέπει τήν 
προσέγγιση του θέματος μας καί άπο άλλες πλευρές* έτσι διασαφηνίζονται 
ορισμένες ειδικότερες πτυχές επιβολής ή άρσης της ποινής. Στα ειδικά 
αυτά κεφάλαια περί αφορισμού ό Μαλαξός, προτάσσει —δπως καί ό Βλα
στάρης— τά περί του αναθέματος, για το όποιο αναφέρει Οτι «έναι μέγα 
καί φοβερον» καί «χωρισμός εναι άπο Θεού καί ένωσις καί συγκλήρωσις 
τω σαταν^»1. Ωστόσο ή δλη διατύπωση καί ή κατάληξη της δέν είναι 
τόσο απόλυτα αρνητική, δπως στον Βλαστάρη, άλλα άφου αναφερθεί 
στους μοναχούς, οι όποιοι —δταν άποσχηματίζονται εΤναι άξιοι αναθέμα
τος—, φαίνεται δτι το εντάσσει στο πλαίσιο τής ποινικής διαδικασίας. 
Συνεχίζοντας ό Μαλαξος παραθέτει τις διατάξεις εκείνες, οι όποιες συγ
κροτούν το οικοδόμημα τής ποινής: εν πρώτοις το δικαίωμα να αφορίζουν 
καί να συγχωρούν ανήκει αποκλειστικά στους αρχιερείς «δτι τύπον φέ-
ρουσι των Αποστόλων»· τήν εντολή Ιλαβαν απευθείας άπο τον Χριστό. 
Κατά συνέπεια ιερέας δέν μπορεί να αφορίσει ούτε βεβαίως να άρει τήν 
ποινή έκτος καί αν έχει λάβει σχετική εντολή άπό τον αρχιερέα του: «δτι 
μεγάλο εναι το μυστήριον του αφορισμού καί ό άρχιερεύς έναι χρεώστης 
να έξετάζη επιμελώς τήν ύπόθεσιν έκείνην όπου θέλει να γένη ό αφορι
σμός»2. 

Παράλληλα ό Μαλαξος συναριθμεΐ στην συλλογή του καί εκείνους 
τους κανόνες πού αποτρέπουν τους αρχιερείς άπο τήν καταχρηστική καί 
αλόγιστη χρήση του έπιτιμίου* στο σημείο αυτό, ακολουθώντας τόν Βλα
στάρη, επικαλείται τήν συνδρομή των ιερών κανόνων άλλα καί των νόμων 
των βυζαντινών αυτοκρατόρων. Μέ τήν βοήθεια τών στοιχείων αυτών κα
ταλήγει στο δτι «άλογοι επιτιμήσεις, ου δέδενται παρά τφ Θεφ, κάν άρ-
χιερεύς ταύτα επιτίμηση»* καί συνεχίζει: «ώστε μόνον εκείνοι οι άφωρι-
σμένοι [ = αφορισμοί] είναι στερκτοί, δσοι έξεφωνήθησαν κατά τους θείους 
νόμους καί κατά τους ιερούς κανόνας, ουχί εκείνοι οι αφορισμοί, όπου γί
νονται άπο όξυχολίαν ιερέως, ή άρχιερέως... δμως δποιος... αφορίζει αδί
κως, αυτός αφορίζεται καί αυτός χρεωστεΐ να φυλάσση καί να έχη τον 
τοιούτον άφορισμόν επάνω του»3. 

Παρόλα αυτά ό αφορισμός πρέπει να λογίζεται ως βαρύτατη ποινή, 
για τήν οποία ό κοσμικός «εάν άφορίση ό άρχιερεύς δικαίως, έχει να δόση 

1. ΜΑΛΑΞΟΣ, δ.π., κεφ. Ξζ'. 
2. ΜΑΛΑΞΟΣ, δ.π., κεφ. OB' καί ΛΓ. 
3. ΜΑΛΑΞΟΣ, δ.π., κεφ. ΞΗ'. 
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λόγον εν τη ημέρα κρίσεως... δια το πράγμα όπου έκαμε και άφωρίσθη, 
ώστε όπου έχωρίσθη άπό Θεοΰ. Ει δέ άφώρισεν αυτόν αδίκως, έχει να δό
ση λόγον ό άρχιερεύς τω άδεκάστω Κριτή. Λέγει και ό θειος Χρυσόστο
μος, Οταν άφορισθη ό άνθρωπος ύπό του άρχιερέως, άγκαλίζεται αυτόν ό 
σατανάς* και δια τούτο πρέπει να εξετάζεται καλώς ή ύπόθεσις του κο
σμικού και τότε να αφορίζεται»1. 

"Ενα άλλο στοιχείο τό όποιο ενσωματώνει ό ναυπλιέας νοτάριος στην 
κωδικοποίηση του και τό όποιο προσδίδει αυξημένο κύρος στο μέτρο είναι 
τό 6τι και αν ακόμα ό χριστιανός αφορισθεί αδίκως δέν πρέπει να «κατα-
φρονη τελείως τον άφορισμόν, ουδέ να γίνεται κριτής αυτός εις τον εαυτόν 
του» άλλα να προσφεύγει στον αρχιερέα του για να τόν συγχωρήσει" εάν 
δέν επιτύχει την συγχώρηση μέ τόν τρόπο αυτό, πρέπει ίεραρχικώς να 
φθάσει ώς τόν πατριάρχη" καί «ούχ Οτι να έγκαλη τόν άφορίσαντα αυτόν» 
άλλα «εύλαβώς και άσκανδαλίστως να ζητη την συγχώρησιν καί έάν ούτως 
κάμη καί παρά Θεοΰ καί παρά του πατριάρχου, ή του μητροπολίτου, θέ
λει λάβη συγχώρησιν»2. 

Μιλήσαμε λίγο νωρίτερα για παράλογους καί άδικους αφορισμούς" 
επανερχόμενοι στό θέμα πρέπει να προσθέσουμε Οτι ό Μαλαξός έπισημαί-
με την κοινή, θα Ιλεγε κανείς περίπτωση, κατά την οποία ό αρχιερέας 
«δια έχθραν, ή πάθος, ή δια να λάβη δώρα... άφορίση κοσμικόν»" γίνεται 
δηλαδή ιδιαιτέρως σαφής άφοΰ προβλέπει ακόμη καί τήν δωροδοκία ώς 
αιτία αδίκου αφορισμού. Στις περιπτώσεις λοιπόν αυτές δ Μαλαξός —ό
πως άλλωστε καί ό Βλαστάρης— θεωρεί ώς αποτρεπτικό μέσο τήν περί
φημη «αύτοπάθεια»: «να πάθη εκείνο όπου έκαμε" ώστε άργησε, να άρ-
γηθη* άφώρισε, να άφορισθη»3. 

Στις αποτρεπτικές διατάξεις μπορούμε ίσως να εντάξουμε καί εκεί
νη ή οποία προβλέπει Οτι εάν κάποιος κληρικός εξαιτίας κάποιου παρα
πτώματος (πορνεία, ψευδομαρτυρία, κλοπή) έχει καθαιρεθεί δέν επιτρέ
πεται καί να αφορισθεί" εξαιρείται ή περίπτωση τών κληρικών πού χειρο
τονούνται «μέ τα φλουριά, ή δια παρακάλεσιν αρχόντων, ή καί δυναστικώ 
τρόπω»4. Τέλος προκειμένου να ολοκληρωθεί ή γενική περί του έπιτιμίου 

1. ΜΑΛΑΞΟΣ, δ.π., κεφ. ΞΗ'. 
2. ΜΑΛΑΞΟΣ, δ.π., κεφ. ΞΖ'. 
3. ΜΑΛΑΞΟΣ, δ.π., κεφ. ΞΘ'· βλ. καί δεύτερο κεφάλαιο. 
4. ΜΑΛΑΞΟΣ, δ.π., κεφ. ΚΗ'· μολονότι υπάρχουν καί περιπτώσειςπού έχει 

επιβληθεί σέ κληρικούς διπλή ποινή (καθαίρεση καί αφορισμός) στο εκκλησιαστικό 
δίκαιο επικρατεί γενικώς ή αρχή «ούκ έκδικήσει δίς επί το αυτό»· για το θέμα αυτό 
βλ. ΧΡΥΣΌΣΤΟΜΟΣ, «Ονκ εκδικήσεις». 

23 



354 Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ 

εικόνα δεν απομένει παρά να δοθούν και δλα τα στοιχεία εκείνα πού συνη
γορούν υπέρ της αποτελεσματικότητας του αφορισμού* και τότε βεβαίως 
επιλέγονται τα παραδείγματα πού θα προκαλέσουν την μεγαλύτερη εν
τύπωση στους πιστούς, θα δημιουργήσουν το κατάλληλο κλίμα και θά 
περιβάλλουν το έπιτίμιο μέ την ισχύ της άμεσης και δραστικής αποτελε
σματικότητας. 

Στο σημείο αυτό ανακαλούνται οι διατάξεις πού περιγράφουν μέ κάθε 
λεπτομέρεια1 την κατάσταση των πτωμάτων των αφορισμένων, άφοΰ 
«άλλο γαρ σώμα ούχ ευρίσκεται άκέραιον εν τω τάφω, ει μη των άφωρι-
σμένων και δέεται συγχωρήσεως»2* προκειμένου μάλιστα να αποκλει
σθεί κάθε δυνατότητα ρωγμής στα θεμέλια του φαινομένου τής άδΓαλυ-
σίας άπο την πιθανή ανεύρεση πτωμάτων αφορισμένων, τα όποια θα έ
χουν επιστρέψει στην γή, παρέχεται ή ερμηνεία δτι αυτοί δεν έχουν καμιά 
ελπίδα σωτηρίας. Ό νεκρός λοιπόν πού είχε αφοριστεί και το σώμα του 
διαλύθηκε «δια να μή δέν έπιστραφή να ελθη εις μετάνοιαν, να λάβη συγ-
χώρησιν ύπο του άρχιερέως, όπου τον άφώρισεν, δια τοΰτο ευρέθη λελυμ-
μένος* ώστε πλέον δ αυτός δέν έχει ελπίδα να λάβη συγχώρησιν, δτι έγέ-
νετο κληρονόμος τής ατελεύτητου κολάσεως». 'Αντιθέτως, κατά τον Μα-
λαξό, οι άδιάλυτοι έχουν τήν δυνατότητα σωτηρίας «δτι, καθώς ευρίσκε
ται τω σώματι δεδεμένον εις τήν γήν, ούτως εναι και ή ψυχή εις χείρας 
του διαβόλου* και δταν λάβη το σώμα συγχώρησιν και λυθή άπο τον άφο-
ρισμόν, Θεοΰ δυνάμει, έλευθερουται και ή ψυχή άπο τάς χείρας του διαβό
λου»3. Ειδική περίπτωση τέλος αποτελεί το σώμα εκείνο πού βρίσκεται 
ακέραιο άλλα χωρίς τρίχες* στην περίπτωση αυτή επιβάλλεται ή μεταφο
ρά του σέ άλλο τάφο και αν διατηρηθεί και πάλι στην ίδια κατάσταση 
τότε ασφαλώς πρόκειται για αφορισμένο και πρέπει να μεριμνήσουν οι 
συγγενείς του για τήν διαδικασία άρσης του αφορισμού4. 

Ή συγχώρηση του νεκρού δια τής άρσεως του έπιτιμίου γίνεται μέ 
τήν βοήθεια τής Εκκλησίας και μέσω τής αναγνώσεως ειδικών συγχωρη-
τικών ευχών ωστόσο υπάρχει και πάλι ή περίπτωση να μήν αποδοθεί 

1. ΜΑΛΑΞΟΣ, ο.π., κεφ. ΟΑ': «"Οποιος έχει έντολήν ή κατάραν, κρατοΰ-
σι μόνον τα Κμπροσθεν τοϋ σώματος του. 'Εκείνος όπου έχει ανάθεμα, φαίνεται 
κίτρινος και ζαρωμένα τα δάκτυλα του. Και εκείνος όπου φαίνεται μαύρος, έναι 
άφωρισμένος ύπο άρχιερέως. Ό δέ εκείνος όπου φαίνεται άσπρος, εναι άφωρισμένος 
παρά των θείων νόμων». 

2. ΜΑΛΑΞΟΣ, ο.π., κεφ. ΨΓ. 
3. ΜΑΛΑΞΟΣ, ο.π., κεφ. ΟΓ'. 
4. ΜΑΛΑΞΟΣ, ο.π., κεφ. ΟΔ'. 
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στην γη το σώμα* τότε «ήξεύρετε δτι άδικίαν έχει και δια τούτο δέν δια
λύεται»1, φυσικά ό Μαλαξος έχει φροντίσει να δώσει λύση και για το θέμα 
αυτό. Το κάνει σε άλλο σημείο του νομοκάνονα δταν αναλύει το ευαγγε
λικό «δσα αν λύσητε επί της γης, εΌται λελυμένα έν τω ούρανω»* βρίσκει 
λοιπόν τήν ευκαιρία να διατυπώσει την άποψη δτι ή συγχώρηση μπορεί 
να είναι αποτέλεσμα επανόρθωσης της αδικίας εκ μέρους των συγγενών 
του νεκρού αφορισμένου2. 

Επιμείναμε περισσότερο στην παρουσίαση στοιχείων για τον αφορι
σμό τα όποια μας παρέχει ό Μαλαξός. Το πράγμα βεβαίως έχει τήν ερμη
νεία του: το «Νόμιμον» αυτό είχε τήν μεγαλύτερη διάδοση κατά τους χρό
νους της Τουρκοκρατίας, άλλα και τους μεταγενέστερους καθώς μαρτυρεί 
ή χειρόγραφη παράδοση του. "Ωστε πρόκειται για το πιο κοινό εργαλείο 
στα χέρια της εκκλησιαστικής δικαιοσύνης. Άλλα πέραν τούτου ό Μαλα-
ξος —δπως προέκυψε άπο τήν ανάλυση μας— ενσωματώνει στα φύλλα του 
ένα πλήρες σύστημα της ποινής ή τουλάχιστον το πληρέστερο άπο δσα ώς 
τώρα γνωρίσαμε άλλα κάί άπό αυτά πού θα ακολουθήσουν. Βεβαίως ύπάρ-

1. ΜΑΛΑΞΟΣ, δ.π., κεφ. ΟΕ' . 
2. ΜΑΛΑΞΟΣ, δ.π., κεφ. ΧΘ' : "«δσα λύσουν καΐ οί άδικηθέντες», ακούσατε 

τήν εννοιαν, τί διαλαμβάνει. Έ ν α ς άνθρωπος έσέβη είς ένα όσπήτιον και εκλεψεν τινά 
πράγματα και έγένετο αφορισμός περί της κλεψίας ταύτης. Αυτός δέ όπου έκλεψεν, 
δέν έφοβήθη τόν θεόν, ουδέ τόν άφορισμόν, να έπιστρέψη τα πράγματα εκείνα, όπου 
έπηρεν, να λάβη συγχώρησιν, άλλ' έμεινεν είς τόν δεσμόν του αφορισμού. Και αποθα
νόντος αύτοϋ και ταφέντος, έπέρασε καιρός ικανός και άνοιξαν τόν τάφον αύτοΰ, ευ
ρέθη άφωρισμένον τό σώμα εκείνου. Και τί γίνεται είς τοΰτο, να συγχωρηθη ; "Οταν 
ούν πληρωθώσιν τα κλεψιμία, όπου έλαβε, λαμβάνουν αυτά οί άδικηθέντες και οΰτως 
συγχωρείται αυτός, ό αφορισθείς. "Η και άλλως να είξεύρετε και περί τούτου: "Οτι 
χωρίς να κλέψη τινάς πράγματα και άδίκησεν άλλον άνθρωπον και λάβη έξ εκείνου 
ή χρυσίον ή άργύριον, ή άλλα τινά και δέν έπιστρέψη και δόση προς εκείνον όπου τόν 
άδίκησεν, μετά τόν θάνατον δέν συγχωρείται, έως οδν να δοθη ή αδικία όπου έλαβεν. 
Τότε, ωσάν δοθη, λαμβάνει συγχώρησιν και οΰτως διαλύεται τό σώμα και ή ψυχή έ-
λευθεροϋται άπό τήν αίώνιον κόλασιν και απέρχεται έν τη χειρί του Θεού. Και μή πλα-
νηθη δ άνθρωπος, ή νά κλέψη ή νά άδικήση και λάβη συγχωρητικόν να συγχωρηθη, 
δτι μακρά απέχει άπό της συγχωρήσεως, έως οΰ νά έξομολογηθη και νά δόση εκείνο 
όπου έκλεψεν ή άδίκησεν, τότε συγχωρείται. "Αλλα μέν αμαρτήματα συγχωρούν τά 
συγχωρητικά γράμματα* τήν δέ κλεψίαν και τήν άδικίαν, έάν μή δόση αυτήν, ή ζών
τος ή αποθανόντος εκείνου όπου τήν έλαβε, δέν συγχωρείται είς τους αιώνας. Πολλοί 
έκλεψαν και πολλοί αδίκησαν και έλαβον συγχωρητικόν, ώστε νά συγχωρηθώσιν με
τά τόν θάνατον, περί της κλεψίας, ή της αδικίας, άλλ' ούχ έπέτυχον οί ταλαίπωροι, 
μόνον ευρέθησαν άφωρισμένοι* δτι ό Θεός άδικος δέν έναι... 'Ακούσατε και έμάθατε 
τί δηλοϊ, δτι λύουν και οί άδικηθέντες, τουτέστιν αφορισμένοι". 
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χουν κοινά σημεία μέ το Σύνταγμα κατά Στοιχεΐον του Βλαστάρη· άλλα 
αυτό αποτελεί κοινό στοιχείο για δλα τα νομικά εγχειρίδια' έτσι ώς θεμε
λιώδες γνώρισμα του Μαλαξου αναδεικνύεται ή συγκροτημένη μορφή πού 
παρουσιάζεται τώρα, και οποία δέν αφήνει παρά ελάχιστα «σημεία διαφυ
γής» για τον πιστό της περιόδου της Τουρκοκρατίας. Πρόκειται λοιπόν 
για ενα εγχειρίδιο πού ώς προς το ποινικό του μέρος δέν εΐταν δυνατόν να 
αδιαφορεί για ποινές δπως ό αφορισμός. Ό αφορισμός σέ δλες τις εκφάν
σεις καί τις συνέπειες πού μπορεί νά επιφέρει στον χριστιανό πού τον 
υφίσταται. 

Παρά το γεγονός δτι οί παραβιάσεις των κανόνων καί ή κατασταλτική 
διαδικασία πού προβλέπεται για τίς παραβιάσεις αυτές στηρίζονται κατά 
βάση στην χριστιανική παράδοση των πρώτων χριστιανικών αιώνων δέν 
φαίνεται δτι αυτό αποτελεί πρόβλημα: καί πρόβλημα μπορούσε νά ανα
κύψει άπο τήν στιγμή πού κείμενο μιας παλαιότερης εποχής καλείται νά 
αντιμετωπίσει καταστάσεις πού γεννιούνται σέ άλλη εποχή, πολύ μεταγε
νέστερη. Ωστόσο για τα κείμενα πού τώρα συγκροτούνται άλλα καί για 
τους χρήστες τους (Εκκλησία) καί μέ τήν πολιτική συγκυρία πού προξε
νεί ή Κατάκτηση είναι εύκολη ή αναγωγή άπο τίς καταστάσεις τών πρώ
των χριστιανικών αιώνων στις νεότερες συνθήκες. "Αλλωστε ή εικόνα του 
καλοΰ άλλα καί του κάκου χριστιανού στηρίζεται στους ίδιους ηθικούς καί 
δογματικούς κανόνες καί παρά τίς αλλοιώσεις πού υφίσταται μέσα στην 
διαχρονία δέν μεταβάλλεται άρδην. Οί προσαρμογές εϊναι απαραίτητες 
καί εύκολα ανιχνεύσιμες καί στον Μαλαξό* κυρίως στον Μαλαξό, θα λέ
γαμε* ωστόσο δέν μεταβάλλουν τελείως τα παλαιά στερεότυπα. 

Βεβαίως καί αρχές του αστικού δικαίου (Αρμενόπουλος) εισβάλλουν 
στον Μαλαξό* άλλα τοΰτο διευκολύνει περισσότερο τα πράγματα. Ή Ε κ 
κλησία καί το διοικητικό σύστημα πού αυτή εκπροσωπεί έχει πλέον τήν 
δυνατότητα νά χρησιμοποιήσει καί τον 'Αρμενόπουλο καί συγχρόνως, 
προκειμένου νά επιβάλει το δίκαιο νά καταφύγει στην ποινή του αφορι
σμού, πού βρίσκει συγκροτημένη στον Μαλαξό, δημιουργώντας έτσι ένα 
συμπαγές σύστημα δικαίου. 

5. Ή Βακτηρία 'Αρχιερέων1 

Πρόκειται για άλλη μια σημαντική νομοκανονική συλλογή, πού συγκρο
τήθηκε το 1645 άπο τον αρχιμανδρίτη καί επίτροπο τής μητροπόλεως 

1. Το έ*ργο παραμένει ακόμα ανέκδοτο, έκτος άπο τον πίνακα περιεχομένων 
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'Ιωαννίνων 'Ιάκωβο με την προτροπή του πατριάρχη Παρθενίου Β', κα
θώς αναγράφεται στα προλογικά του έργου1. Το «νόμιμον» αυτό, αν 
λάβουμε υπόψη τον σχετικά περιορισμένο αριθμό χειρογράφων στα όποια 
παραδίδεται, δεν φαίνεται να γνώρισε μεγάλη διάδοση2, ωστόσο παρα
μένει ή σπουδαιότερη ιδιωτική νομοκανονική συλλογή του 17ου αι. και 
ώς εκ τούτου πρέπει να εγκύψουμε σ' αυτήν μέ προσοχή3. 

Παρά το γεγονός δτι ή «Βακτηρία» στηρίζεται κατά βάση στον Βλαστά
ρη4 και σέ πολλά σημεία ανακαλεί τον Μαλαξό (ίσως αυτό να ερμηνεύει 
και τήν σχετικά περιορισμένη διάδοση της), ώς προς τον αφορισμό πα
ρουσιάζει άρτια μορφή καθώς παραθέτει πλήθος στοιχείων της μορφής 
και της πρακτικής εφαρμογής του έπιτιμίου. Θα παραθέσουμε συνοπτικά 
τις περιπτώσεις πού κατά τήν «Βακτηρία Αρχιερέων» επιβάλλεται ή 
ποινή5 προκειμένου να επιμείνουμε στις ειδικότερες διατάξεις πού πα
ρουσιάζουν ενδιαφέρον. 

'Αφορίζονται λοιπόν ό ληστής και ό πλεονέκτης6, όποιος δέν έκκλη-

καί τα προοίμια: ΜΟΜΦΕΡΡΑΤΟΣ, Βακτηρία- ΒΕΗΣ, 'Αρμενοπουλικά, 396γ-396ε· 
ΓΚΙΝΗΣ, Αθησαύριστοι. 

1. ΜΟΜΦΕΡΡΑΤΟΣ, Βακτηρία, 192, δπου αναφέρει ό 'Ιάκωβος: «Έστοντας 
και νά προστάξη δ παναγιώτατος ημών δεσπότης καί οικουμενικός πατριάρχης, κύ
ριος Παρθένιος... δτι να τήν συντάξωμεν καί νά τήν βάλωμεν εις τάξιν καί είρμον του 
ζητουμένου σκοπού, καί νά θέσωμεν τάς υποθέσεις πάσας δπου πρέπει καί αρμόζει 
νά κρίνη έκαστος τών αρχιερέων κατά τους ιδίους κανόνας καί θείους νόμους τους ύπ' 
αύτοΰ κρινόμενους». 

2. Πάντως το έ*ργο μεταφράστηκε το 1754 στην ρουμανική γλώσσα, βλ. ΠΑ-
ΠΑΣΤΑΘΗΣ, Τραπεζούντιοζ, 388. 

3. Τον 17ο αί. κάνει την εμφάνιση του καί το «Μέγα Νόμιμον της Μεγάλης 
Εκκλησίας», ή επίσημη νομική συναγωγή τοϋ Πατριαρχείου (Βλ. ΑΠΟΣΤΟΛΟ-
ΠΟΤΛΟΣ, Μέγα Νόμιμον καί TOT ΙΔΙΟΥ, Δοσίθεος). Τή σημαντική αυτή δμως πηγή 
δεν μπορούμε ακόμα νά τήν χρησιμοποιήσουμε καθώς δέν έχουμε το πλήρες κείμενο 
της. 

4. ΜΟΜΦΕΡΡΑΤΟΣ, Βακτηρία, 129-130: αναφέρει δτι έχει συνταχθεί κατά το 
σύστημα τοϋ Βλαστάρη άλλα δτι είναι πληρέστερο ώς κείμενο άπο το Σύνταγμα κατά 
Στοιχεΐον καί επιπλέον δτι παρουσιάζει «τήν κατάστασιν τοϋ έκκλησιαστικοΰ καί 
άστικοΰ δικαίου κατά τον 17ο καί 18ο αιώνα». "Αλλωστε καί ό ϊδιος ό συμπιλητής 
παραθέτει: «μιμησαμένοι τήν βίβλον Ματθαίου τοΰ Βλαστάρεως, δια το ράδιον» 
(ΜΟΜΦΕΡΡΑΤΟΣ, Βακτηρία, 193). 

5. Βλ. καί κεφάλαιο πέμπτο δπου οί πίνακες μέ τά αμαρτήματα για τα όποια 
προβλέπεται αφορισμός. 

6. EBE χγφ. 1373, φ. 90-91 (δλες οί παραπομπές γίνονται στο ϊδιο χειρό
γραφο). 
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σιάζεται χωρίς λόγο έπί τρεις συνεχείς εβδομάδες1- οι κληρικοί πού δέν 
νουθετούν το ποίμνιο τους ώστε να δέχεται αδιαμαρτύρητα τους νεοεκλε
γέντες αρχιερείς του2, δσοι μετατρέπουν τα σπίτια τους σε μοναστήρια 
«δια να μένουσιν άνθρωποι μέσα»3, δσοι λαϊκοί διαβάζουν τα βιβλία «των 
άσεβων τα ψευδεπίγραφα»4, δσοι φθείρουν ιερά βιβλία: «τα κόπτουν να 
θέτουν πιπέρια ή λίβανον όπου5 πουλουσι»' δσοι κρύπτουν βασιλικά 
γράμματα κατά των εικόνων6. 'Αφορίζονται επίσης μοναχοί και μοναχές 
πού άποσχηματίζονται προκειμένου να παντρευθοΰν7· δσοι ή δσες παν
τρεύονται μέ αιρετικούς8, ό ιερέας πού αμελεί την φροντίδα του ποιμνίου 
του9, ò λαϊκός πού θα «διδάξει» σέ ναό10, δσοι λαϊκοί, χωρίς εύλογη αιτία 
φεύγουν άπο την θεία λειτουργία11, δσοι συνεύχονται ή συμψάλλουν μέ 
αφορισμένο12, δσοι ευνουχίζουν άλλους ανθρώπους13, δσοι λαμβάνουν μέ
ρος σέ ειδωλολατρικές γιορτές14, δσοι πηδούν πάνω άπο φωτιές στην αρ
χή του μήνα15, δσοι τρώγουν ζώα άσφαχτα ή πνιγμένα16. 

Ή μακρά σειρά τών παραβάσεων πού τιμωρούνται μέ αφορισμό συνε
χίζεται στά φύλλα της "Βακτηρίας" μέ δσους ισχυρίζονται δτι προλέγουν 
το μέλλον17, μέ δσους αρπάζουν ιερά σκεύη άπο τους ναούς18, μέ δσους 
συνεορτάζουν μέ τους Εβραίους19, ακόμα απειλούνται μέ αφορισμό οι 
καθαιρεθέντες αρχιερείς πού μετέρχονται εξωτερικά μέσα προκειμένου 
να επανέλθουν στην θέση τους20, οι λαϊκοί πού συνεύχονται μέ καθαιρε-

1. φ. 
2. φ. 
3. φ. 
4. φ. 
5. φ. 
6. φ. 
7. φ. 
8. φ. 
9. φ. 

10. φ. 
11. φ. 
12. φ. 
13. φ. 
14. φ. 
15. φ. 
16. φ. 
17. φ. 
18. φ. 
19. φ. 
20. φ. 

95 και 100. 
95. 
97 και 177. 
125. 
125. 
125. 
132-133. 
133. 
161. 
162. 
162. 
183. 
184. 
186 και 196-197 
187. 
190. 
193. 
206. 
206. 
223. 
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θέντα κληρικό1, οι κληρικοί πού χωρίς σοβαρό λόγο δέν κοινωνούν2. 'Α 
φορίζονται επίσης δσοι άνδρες και γυναίκες «λούονται μαζί»3, ό ηγού
μενος πού δέν αναζητά τους μοναχούς πού λείπουν άπο την μονή καθώς 
και οι μοναχοί πού φεύγουν άπο την μονή χωρίς τήν άδεια του ηγουμένου 
τους4* κινδυνεύουν επίσης να υποστούν το έπιτίμιο εκείνοι πού εμποδί
ζουν τα παιδιά τους να καροΰν μοναχοί ή τα άποκληρώνουν εξαιτίας τού
του5, μοναχοί και μοναχές πού διανυκτερεύουν σέ μονές του αντιθέτου 
φύλου6, μοναχοί και μοναχές πού άποσχηματίζονται προκειμένου να 
παντρευθοΰν7, δσοι αποστερούν μοναστήρια άπο τα προς αυτά αφιερώ
ματα8. 

Ό δούλος πού κείρεται μοναχός χωρίς τήν έγκριση του κυρίου του 
τιμωρείται μέ αφορισμό9, οι λαϊκοί πού παίζουν χαρτιά10 ενώ για τους 
κληρικούς πού είναι «πορνοβοσκοί» προβλέπεται καθαίρεση και αφορι
σμός11, αφορίζονται επίσης διάκονοι και ιερείς πού δέν κοιμούνται μέ τις 
γυναίκες τους, προφασιζόμενοι λόγους σωφροσύνης, καθώς επίσης και οι 
λαϊκοί πού χωρίζουν χωρίς λόγο τήν γυναίκα τους για νά πάρουν άλλη12, 

δσοι διατηρούν «συνεισάκτους»13, δσοι εμπορεύονται μέσα στις εκκλησίες 
ή βάζουν μέσα σ' αυτές ζώα, ή μένουν μέσα στους ναούς μέ τις γυναίκες 
τους14, αφορίζονται ακόμη δσοι κάνουν το σημείο του σταυρού στο έδα
φος15, οι λαϊκοί πού υβρίζουν βασιλιά16, οι κληρικοί πού υβρίζουν διά
κονο ή πρεσβύτερο17 οι λαϊκοί και μοναχοί πού δέν υποτάσσονται στον 
αρχιερέα του τόπους τους18, τήν ίδια ποινή αντιμετωπίζουν και οι βια-

1. φ. 224. 
2. φ. 247. 
3. φ. 253. 
4. φ. 276. 
5. φ. 276. 
6. φ. 276. 
7. φ. 278. 
8. φ. 279, 280. 
9. φ. 280. 

10. φ. 334. 
11. φ. 359. 
12. φ. 380. 
13. φ. 381. 
14. φ. 390. 
15. φ. 393-394. 
16. φ. 394. 
17. φ. 394. 
18. φ. 396. 
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στές παρθένου1 καθώς και δσοι σκοτώνουν στην μάχη2 ή συνωμοτούν 
κατά της εξουσίας3. Τέλος αφορίζονται οι επίσκοποι πού δέχονται στην 
επαρχία τους αφορισμένο άπο επίσκοπο άλλης επαρχίας4, επίσκοπος πού 
επειδή δέν γίνεται δεκτός άπο τον λαό κάποιας επαρχίας επιχειρεί να πά
ρει τον θρόνο κάποιας άλλης5, επίσκοποι πού χειροτονούν εκείνους πού 
άλλοι επίσκοποι δέν χειροτόνησαν6, λαϊκοί πού βάφουν τα πρόσωπα τους 
δπως οι γυναίκες7. 

Αυτές είναι οι περιπτώσεις αδικημάτων πού προβλέπουν το έπιτίμιο 
του αφορισμού κατά το κείμενο της «Βακτηρίας». Ή χρονική διάρκεια 
της αποκοπής του χριστιανού άπο τά μυστήρια της Εκκλησίας μπορεί 
αναλόγως της βαρύτητας του παραπτώματος να κυμαίνεται άπο λίγες 
εβδομάδες ώς τήν τελεία αποκοπή (ανάθεμα)· και βεβαίως είναι δυνατή 
ή άρση του έπιτιμίου μέ τήν μετάνοια του παραβάτη. Τα στοιχεία αυτά 
εϊναι λίγο ως πολύ γνωστά και άπο τα άλλα νομοκανονικά κείμενα πού 
εξετάσαμε (Βλαστάρης, Μαλαξος) μολονότι στην «Βακτηρία» παρουσιά
ζονται μέ πολύ αναλυτικότερο τρόπο. 

Ενδιαφέρον δμως παρουσιάζει ή θεωρία τήν οποία αναπτύσσει ό αρ
χιμανδρίτης 'Ιάκωβος στο προοίμιο του έργου" ό συντάκτης της «Βακτη
ρίας» συγκρίνει τους χριστιανικούς κανόνες προς τήν αρχαία νομοθεσία, 
ή οποία για έγκλήματα-παραβιάσεις των θεϊκών εντολών μέ μεγάλη ευ
κολία καταδίκαζε σέ θάνατο. Οι χριστιανικοί κανόνες αντίθετα έχουν προ
βλέψει δτι «δσοι πταίσουν εις τον Θεόν, να μήν τους θανατώσουν, μόνον 
να τους παιδεύουν... ήγουν να τους αφορίζουν τόσον καιρόν άπο τήν έκ-
κλησίαν έως να έπιστραφώσι, και αν δέν έπιστρέψουσιν να τους αναθεμα
τίζουν, να τους διώκουν άπο τους ορθοδόξους, να τους χωρίζουν άπο τον 
Χριστόν», επειδή έτσι «ίσως ιδούν οι πταΐσται, οι αμαρτωλοί, οι αιρετι
κοί τήν τόσην καταφρόνησιν, καταδίκην και άφορισμόν, άναθεματισμόν, 
χωρισμύν του Χρίστου εκκλησίας... και επιστρέψουν εις μετάνοιαν»8. 

Άπο τήν προοιμιακή τοποθέτηση του 'Ιακώβου γίνεται φανερό δτι ό 
λόγιος αρχιμανδρίτης θεωρεί τον αφορισμό —σύμφωνα άλλωστε μέ τις 

1. φ. 401. 
2. φ. 402. 
3. φ. 406. 
4. φ. 407. 
5. φ. 418. 
6. φ. 419. 
7. φ. 409. 
8. ΜΟΜΦΕΡΡΑΤΟΣ, Βακτηρία, 114. 
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δογματικές αρχές της 'Ανατολικής εκκλησίας— μέτρο σωφρονιστικό, 
σωτήριο για τους αμαρτωλούς επειδή μπορεί να τους συνετίσει και να 
τους ωθήσει στην μετάνοια. Προβαίνει έξαλλου και αυτός, Οπως άλλω
στε και δλοι οι άλλοι συντάκτες νομοκανόνων, σέ σαφή διάκριση μεταξύ 
αναθέματος και αφορισμού: σχολιάζοντας τις αποφάσεις της Συνόδου της 
Γάγγρας τίς όποιες οι Πατέρες πού έλαβαν μέρον σ' αυτήν κατασφάλισαν 
δχι μέ τήν ποινή του αφορισμού άλλα μέ το ανάθεμα, γράφει: «άμή τον 
άναθεματισμον... και το ανάθεμα το έ'βαλαν ως βαρύτερον του αφορι
σμού... δια να τους κρατήσουν να μήν δέν τρέχουν εις τήν αίρεσιν»1. 

Το ανάθεμα λοιπόν είναι μόνο για τους αιρετικούς· άλλωστε υπάρχει 
σαφής διάταξη της Δ' Οικουμενικής Συνόδου γι' αυτό και αυτήν αναφέρει 
ό 'Ιάκωβος2. Για να ενισχύσει τήν άποψη του παραθέτει καί τήν γνω
στή αντίθεση του οικουμενικού πατριάρχη Φιλόθεου έναντι του 'Αρμενό
πουλου, σχετικά με το ανάθεμα, το όποιο δέν πρέπει να επιρρίπτεται ούτε 
εναντίον χριστιανών οι όποιοι «εύγένουν άπο τους ορισμούς των βασιλέων, 
και τους άντιστέκουνται καί τους πολεμοΰσιν»· τήν άποψη αυτή, είχε ανα
πτύξει παλαιότερα καί ό Βάλσαμων τον όποιο ό συντάκτης της «Βακτη
ρίας» θεωρεί «δμοιον εις σπουδήν» μέ τον Άρμενόπουλον. "Ετσι κατηγο
ρεί τον 'Αρμενόπουλο πού δέν περιέλαβε στην ΈξάβιβΑο αυτήν τήν διά
ταξη, τήν όποια σπεύδει να περιλάβει ό ίδιος στο «νόμιμο» του. 

Άφοΰ τελειώσει έτσι τα σχετικά μέ το ανάθεμα παραθέτει τήν άποψη 
του καί για τον αφορισμό, πού: «άλλο δέν γροικάται παρά χωρισμός, άφω-
ρίζω λέγει το χωρίζω, καί αφορισμός τί άλλο είναι, άμή χωρισμός του 
Θεοΰ». Έν συνεχεία τα δσα παραθέτει για τήν αφοριστική διαδικασία μέ 
τίς διάφορες ερμηνείες τους ακολουθούν τόν νομοκάνονα του Μαλαξου καί 
δέν απαιτούν ιδιαίτερη ανάλυση. Ωστόσο ας προσέξουμε κάποιες γενικό
τερες διατάξεις για το έπιτίμιο πού ό 'Ιάκωβος ενσωματώνει στο κεί
μενο του. Πρώτα πρώτα αναφέρεται στην περίπτωση του «αύτοαφορι-

1. «Βακτηρία Αρχιερέων» (χγφ. EBE), φ. 77. Ή αναγωγή αυτή έχει, κατά 
τήν γνώμη μου, μεγάλη σημασία επειδή ακόμα στον 17ο αί. δέν έχει συντελεστεί ή 
ταύτιση τοΰ αναθέματος μέ τον αφορισμό (τον μεταγενέστερο μεγάλο αφορισμό) άλ
λα προβλέπεται ή χρήση τοϋ αναθέματος μόνο για τους αιρετικούς, δηλαδή για αυ
τούς πού πρόκειται να απομακρυνθούν οριστικά άπο τήν χριστιανική θρησκεία. Ή 
επισήμανση αυτή τοϋ 'Ιακώβου, πιστεύω, δτι μπορεί να αποτελέσει σταθερό σημείο 
για τήν διερεύνηση τοΰ θέματος της διαφοράς μεταξύ των δύο αυτών επιτιμίων άλλα 
καί της έν συνεχεία ταύτισης τους. 

2. "Ο.π., φ. 77. 
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σμου»1 καί παρατηρεί δτι δποιος αφόρισε τον εαυτό του «προπετεία ή 
θυμω ή άρνησιν θεοΰ έξειπών» οφείλει να ζητήσει συγχώρηση άπο τον αρ
χιερέα καί αναφέρει τήν αρμόδια προς τούτο συγχωρετική ευχή. Προκει
μένου να τονίσει εξάλλου τήν σημασία καί το βάρος της ποινής παραθέτει 
ένα επεισόδιο πού αντλεί άπο τήν "Εκκλησιαστική Ιστορία" Φίλωνος του 
Φιλοσόφου2. Σύμφωνα μ' αυτό, κάποιου ιερέα —μολονότι μαρτύρησε υ
πέρ της χριστιανικής πίστης καί έχασε τήν ζωή του—, το λείψανο έφευγε 
άπο τήν εκκλησία πού του είχαν αφιερώσει, επιζητώντας μέ τον τρόπο 
αύτο να υπενθυμίσει στους χριστιανούς τον αφορισμό πού είχε κάποτε 
υποστεί καί ό όποιος δεν είχε άρθεΐ κατά τον τρόπο της 'Εκκλησίας. Μό
λις έγινε ή κανονική άρση του αφορισμού το λείψανο του μάρτυρα έμεινε 
οριστικά στην εκκλησία του. 

Γίνεται επίσης προσπάθεια, καί άπο τον αρχιμανδρίτη 'Ιάκωβο, να 
αποτραπούν οι παράνομοι αφορισμοί μέ τήν υπόμνηση της διατάξεως, 
σύμφωνα μέ τήν οποία ό αρχιερέας πού επιβάλλει άδικα το έπιτίμιο του 
αφορισμού βρίσκεται καί ό ίδιος αφορισμένος. Συγχρόνως δμως καί ό 
ύποστάς άδικα τήν ποινή δέν πρέπει να τήν καταφρονήσει άλλα να προ
σπαθήσει ιεραρχικά να επιτύχει τήν άρση του έπιτιμίου. 

Αυτό είναι το γενικό διάγραμμα περί αφορισμού πού αποδεσμεύεται άπο 
τά φύλλα της «Βακτηρίας». Σέ γενικές γραμμές είναι δμοιο μέ εκείνο του 
Μαλαξου* έτσι ανακύπτει το ερώτημα: προς τί ή συγκρότηση της «Βα
κτηρίας» άφου υπάρχει στην διάθεση των λειτουργών της εκκλησιαστι
κής δικαιοσύνης ό νομοκάνονας του ναυπλιέα νοταρίου; Βεβαίως απάντη
ση σέ ένα τέτοιο ερώτημα προϋποθέτει απάντηση στο γενικότερο ερώτη
μα για τήν συγκρότηση των νομοκανόνων καί αύτο δέν εντάσσεται στην 
προβληματική της μελέτης αυτής. Ωστόσο μια πρώτη αντιμετώπιση του 
προβλήματος πιθανώς να παρείχε ως απάντηση δτι μέ τήν σύνταξη της 
«Βακτηρίας» επιζητείται ό περαιτέρω εμπλουτισμός της εκκλησιαστικής 
δικαιοσύνης μέ ένα ακόμη νομοκανονικο εγχειρίδιο, το όποιο μάλιστα μέ
σω της προτροπής του Παρθενίου Β' θέλει νά παρουσιάζεται δτι περι
βάλλεται καί μέ το κύρος της πατριαρχικής αυθεντίας. "Αλλωστε ή έμφά-

1. Βλ. για το «είδος» αύτο της ποινής περισσότερα στο τρίτο κεφάλαιο. 
2. Για τον συγγραφέα αύτο καί το έργο του δέν μπόρεσα να βρω πληροφορίες. 

Πάντως ή έρευνα πού έκανα οδηγεί στο συμπέρασμα δτι το κείμενο αύτο ίσως εμ
φανίζεται για πρώτη φορά σέ έργο του Μιχαήλ Γλυκά (P. G. 158, στ. 525-527), δ-
που τήν ϊδια αμηχανία αισθάνεται καί ό έκδοτης τοϋ Γλυκά καθώς δέν μπορεί να 
ταυτίσει έργο και συγγραφέα. 
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νιση της συστηματικής αυτής συλλογής 80 χρόνια μετά την συγκρότηση 
του Μαλαξου είναι προφανές δτι σκόπευε καί στην ανανέωση του ενδιαφέ
ροντος για τις συλλογές παρομοίου περιεχομένου και κατά συνέπεια ενί
σχυε το κύρος του θεσμού πού τις χρησιμοποιεί προκειμένου να αντιμετω
πίσει τίς δικαιικές ανάγκες τής τουρκοκρατούμενης ελληνικής κοινωνίας. 

Καί ό αφορισμός μέσα σ' αυτό το γενικό σχήμα δέν γνωρίζει μεταλλά
ξεις καί ανατροπές· είναι δμως προφανές δτι ενισχύεται ό ρόλος του καί 
παγιώνεται ώς ή κατ ' εξοχήν σωφρονιστική ποινή. Οι περιοριστικοί φραγ
μοί πού δυνητικά τίθενται κατά τήν εφαρμογή του επιδιώκουν να αποτρέ
ψουν καταχρήσεις καί υπερβολές, οι όποιες δταν πολλαπλασιαστούν μπο
ρούν να επιφέρουν τήν αποδυνάμωση του. 'Εξάλλου ol προλήψεις καί ή 
εως βαθμού αφέλειας δοξασίες για τα σώματα των νεκρών αφορισμένων 
τείνουν να ενταχθούν σέ ένα λογικότερο ερμηνευτικό σχήμα καί κατ ' 
αυτόν τον τρόπο να επιβιώσουν μέσα στην γενικότερη σύλληψη καί αντι
μετώπιση τής επιτιμητικής διαδικασίας. 

Κατά τοΰτο μπορούμε να υποστηρίξουμε δτι ό Νομοκάνονας του Μα
λαξου καί ή «Βακτηρία Αρχιερέων» του αρχιμανδρίτη 'Ιακώβου αλληλο
συμπληρώνονται καί πολλές φορές άλληλοεπικαλύπτονται αποτελώντας 
έτσι ένα σύνολο καλά συγκροτημένο καί συγχρονισμένο προς τους σκο
πούς πού καλείται να υπηρετήσει. 

6. Νομοκάνων Γεωργίου Τραπεζονντιον 

Μέ το δνομα αυτό είναι γνωστή ή μεταγλώττιση των «Διαταγών τών 
'Αγίων Αποστόλων» πού έγινε το 1730 άπο τον Γεώργιο Τραπεζούντιο, 
δάσκαλο τής «αυθεντικής σχολής» στο Βουκουρέστι, μέ πρωτοβουλία του 
ηγεμόνα τής Μολδοβλαχίας Νικολάου Μαυροκορδάτου1. Ή μεταγλώτ
τιση του κειμένου αύτου, του οποίου ή πρώτη μορφή τοποθετείται χρονο
λογικά στο 380 οπωσδήποτε δημιουργεί ερωτηματικά μέ βάση το πολι
τιστικό κλίμα τών παραδουνάβιων περιοχών καί τήν νομοθετική παραγω
γή πού έλαβε χώρα στις περιοχές αυτές. Διάφορες υποθέσεις διατυπώθη
καν άφου στο ίδιο το κείμενο δέν προτάσσεται ώς προοίμιο ή λογική τής 
συγκρότησης του2. Πάντως το πρόβλημα παραμένει, δεδομένου δτι άνα-

1. ΠΑΠΑΣΤΑΘΗΣ, Τραπεζούντας, 363-632. 
2. Για τήν παράδοση καί τήν συγκρότηση του κειμένου αύτοϋ, βλ. ΠΑΠΑ

ΣΤΑΘΗΣ, δ.π., 370-372, δπου καί οί απόψεις τοϋ εκδότη για τα κίνητρα τοϋ Μαυ
ροκορδάτου. 
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παράγεται συνολικά ενα κείμενο πού οι ως τότε γνωστές νομοκανονικές 
συλλογές χρησιμοποιούσαν αποσπασματικά και το όποιο εν τέλει δέν εί
ναι δυνατόν να αποτελεί πηγή απονομής δικαίου άφου τα θέματα πού απα
σχολούν τον συντάκτη του απέχουν χρονικά από την εποχή του μεταγλωτ
τιστή 13 ολόκληρους αιώνες. 

"Αν εξετάσουμε εξάλλου τις «Διαταγές» εν σχέσει προς το θέμα του 
αφορισμού θα διαπιστώσουμε δτι άπό τις 76 Διατάξεις οί 35 προβλέπουν 
αμέσως ή εμμέσως το έπιτίμιο ενώ αρκετές άπο τις υπόλοιπες τήν καθαί
ρεση. Πρόκειται δηλαδή ουσιαστικά για τήν απαρίθμηση παραβάσεων 
μέ τήν παράθεση της αντίστοιχης ποινής* καί το πράγμα φαίνεται εύλογο 
άφου πρόκειται για συμπίλημα τών πρώτων χριστιανικών χρόνων, προο
ρισμένο να χρησιμοποιηθεί άπο ιερωμένους. 'Εξάλλου βρισκόμαστε στους 
πρώτους δύσκολους αιώνες δταν ή Εκκλησία προσπαθεί να θωρακίσει το 
σύστημα της άπο άμεσες καί συγκεκριμένες απειλές. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν επίσης τα προεισαγωγικά του μεταγλωτ
τιστή τών «Διαταγών», δπου γίνεται φανερή ή σημασία πού αποδίδεται 
στον αφορισμό: «διότι εκείνος όπου μέ δίκαιον τρόπον παιδεύεται καί 
αφορίζεται άπο εσάς, διώχνεται καί άπο τήν αίώνιον ζωήν καί δόξαν. Καί 
κοντά εις τους καλούς ανθρώπους είναι άτιμος, καί κοντά εις τον Θεόν εί
ναι κατάδικος»' καί συνεχίζει: «καί άλλους μέν μοναχά θέλεις τους φοβε-
ρίση, καί άλλους θέλεις κανονίση να ελεήσουν τους πτωχούς, άλλους θέ
λεις φόρτωση μέ νηστείαις, καί άλλους θέλεις άφορίση κατά το μεγαλεΐον 
του σφάλματος»1. Γενικά στο κείμενο τών «Διαταγών» ό αφορισμός εί
ναι ή κυρίαρχη ποινή ή οποία επιβάλλεται τόσο στους κληρικούς δσο καί 
στους λαϊκούς. 

Διατυπώσαμε στις γραμμές πού προηγήθηκαν τήν απορία μας για τήν 
μεταγλώττιση του κειμένου αύτοΰ καί μάλιστα στον χώρο τών Παραδου
νάβιων Ηγεμονιών. "Αν ανατρέξουμε στις διάφορες ιδιωτικές νομοκανο
νικές συλλογές θα διαπιστώσουμε δτι οί περισσότερες άπό τις «Διαταγές» 
έχουν περάσει στα κείμενα αυτά (Βλάσταρης-Μαλαξός-Βακτηρία). "Ισως 
λοιπόν ή ερμηνεία για τήν μεταγλώττιση αυτή θα πρέπει να στηριχτεί 
στην υπόθεση δτι πρόκειται για μια προσπάθεια αναζήτησης τών πηγών2 

πού χρησιμοποιήθηκαν στα εγχειρίδια δικαίου τής τελευταίας βυζαντινής 
περιόδου καί τής Τουρκοκρατίας. Προς αυτήν τήν κατεύθυνση ωθεί καί 

1. ΠΑΠΑΣΤΑΘΗΣ, δ.π., 442. 
2. Για το θέμα αυτό βλ. τον πρόλογο του Π. ΖΕΠΟΤ στην έκδοση τοϋ Νομι

κού Προχείρου. 
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το γεγονός δτι ουδέποτε το κείμενο αύτο τυπώθηκε και σώζεται σέ Ινα 
μόνο χειρόγραφο. Άλλα και ή μετέπειτα νομοθετική παραγωγή της πε
ριοχής αυτής εΤναι εντελώς διαφορετικού χαρακτήρα: αναφέρω χαρακτη
ριστικά τα σχετικά μέ τα έπιτίμια πού περιέχει ό «Κώδιξ τοΰ Πριγκη-
πάτου τής Μολδαβίας» (1817)1: «Το έπιτίμιον δίδεται δπου, και δπως, 
και δταν δίδεται ό δρκος· δθεν δσα περί δρκου ενομοθετησαμεν, τα αυτά 
και περί έπιτιμίου ένοοοΰμεν»2, δηλαδή τα έπιτίμια έχουν μόνο τήν ση
μασία του δικονομικού μέσου προκειμένου να διασφαλισθεί ή μαρτυρία. 

7. «Κωνσταντίνου 'Αρμενοπούλου... Πρόχειρον το λεγόμενον 
ή cΕξάβιβλος, εις κοινήν γλώσσαν μεταφρασθεϊσα, διορ-
θωθεϊσα δε και εκτεθείσα... παρά 'Αλεξίου Σπανού τοϋ εξ 
Ιωαννίνων... Προτροπή και δαπάνγ) τοϋ... μητροπολίτου 
'Ηράκλειας... Γερασίμου... Ένετίησι 1744» 

Εξετάζοντας τήν εξέλιξη και διαμόρφωση τοΰ άφορισμοΰ διαμέσου της 
νομοκανονικής παράδοσης των τελευταίων βυζαντινών χρόνων και της 
περιόδου της Τουρκοκρατίας, οφείλουμε να σταθοΰμε για λίγο και στην 
έντυπη μετάφραση της Έξαβίβλον, τον Σπανό3, δπως επεκράτησε νά ονο
μάζεται συνεκδοχικά άπο το όνομα τοΰ μεταφραστή τοΰ 'Αρμενόπουλου4. 

Ό λόγος πού αιτιολογεί τήν εξέταση τοΰ βιβλίου αύτοΰ —μολονότι 
έχουμε αντλήσει τα σχετικά άπο το κείμενο της Έξαβίβλον— είναι δτι ή 
εμφάνιση του, δπως έχει ήδη εκτεθεί στις μελέτες τών ερευνητών τοΰ έκ-
κλησιαστικοΰ δικαίου5, αποτελεί σταθμό επειδή προορίζεται να καλύψει 
τις νέες ανάγκες απονομής δικαίου εκ μέρους τών εκκλησιαστικών άρχων. 

1. ΖΕΠΩΝ, JUS Graecoromanum, τ. 8. 
2. Ζ Ε Π Ω Ν , ο.π., 430. 

3. Βιβλιογραφική περιγραφή του βλ. LEGRAND, Β.Η. 18. 1, 316. 
4. Ό Δημ. Γκίνης έδειξε δτι υπάρχει καΐ Αλλη μετάφραση της Έξαβίβλον 

μέ προσθήκες άπο βυζαντινά κείμενα τοΰ 9ου καΐ πέραν αιώνων: ΓΚΙΝΗΣ, «Νέος 
Αρμενόπουλος». 

5. Βλ. ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ, Αίμος, 718. ΤΙς διάφορες γνώμες για το ζήτημα 
αύτο βλ. στο ΠίΤΣΑΚΗΣ, 'Εξάβιβλος, hß'-hy'· ό Πιτσάκης αποδέχεται τήν γνώμη 
τοΰ Νικ. Πανταζόπουλου δτι ή Εκκλησία επεδίωξε καΐ επέτυχε de facto τήν 
επέκταση της δικαιοδοσίας της κάνοντας χρήση της ηγετικής της θέσεως μεταξύ τοΰ 
χριστιανικοΰ πληθυσμού και τοΰ «τεκμηρίου αρμοδιότητος» πού άντλοΰσε άπο τη 
θέση αυτή και άπο τήν μέριμνα της για τήν ειρηνική και εύρυθμη διαβίωση τών πι
στών της (ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΤΛΟΣ, Αίμος, 718. 



366 Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ 

Ή ας τότε παρουσία της Εκκλησίας στον χώρο του δικαίου περιορίζεται 
σέ ζητήματα ιδιωτικού δικαίου1. Τις νομικές λύσεις τις αναζήτα και τις 
βρίσκει στα νομικά εγχειρίδια της εποχής και κυρίως στον Μαλαξό. 

€Η επέκταση δμως της εκκλησιαστικής δικαιοσύνης, μέσω των κατά 
τόπους οργάνων της και κυρίως μέσω των εκκλησιαστικών δικαστηρίων, 
και στον χώρο του αστικού δικαίου δημιουργεί προβλήματα, τα όποια δέν 
μπορεί να αντιμετωπίσει ό Μαλαξος άλλα ένα εγχειρίδιο αστικού δικαίου. 
"Ισως μάλιστα τα προβλήματα αυτά να κάνουν πιεστική τήν εμφάνιση 
τους γύρω στις τελευταίες δεκαετίες του 17ου αϊ. και να είταν Ινας άπο 
τους λόγους πού δέν επέτρεψαν τήν διάδοση τής «Βακτηρίας Αρχιερέων». 

Ύπο τήν επίδραση λοιπόν τών λόγων αυτών εμφανίζεται ο Σπανός, 
δηλαδή ό 'Αρμενόπουλος απαλλαγμένος άπο το εμπόδιο τής λογίας γλώσ
σας και περιβεβλημένος μέ το κύρος τής 'Εκκλησίας, πού θα αποτελέσει 
τό σπουδαιότερο εγχειρίδιο απονομής δικαίου, Οπως άλλωστε επιβεβαιώ
νουν οι αλλεπάλληλες επανεκδόσεις του2. Μάλιστα ό Σπανός θα επιμη
κύνει τήν παρουσία του και πέραν του 18ου αι. και θα χρησιμοποιηθεί και 
στον χώρο δικαίου του νεοσύστατου ελληνικού βασιλείου3. 

Και ό Μαλαξός; Ποια είναι τώρα ή τύχη του ή καλύτερα ή εμβέλεια 
του περίφημου νομοκάνονα; Ό Μαλαξος ουσιαστικά δέν εγκαταλείπεται 
ποτέ. Τοΰτο διαπιστώνεται άπο τήν εξέταση, ποσοτική και γεωγραφική, 
τών χειρογράφων πού παραδίδουν το κείμενο του* και είναι αρκετά αυτά 
τα χειρόγραφα πού ανήκουν στον 18ο αι.: άπο τα 128 χειρόγραφα του 
18ου αι., 18 ανήκουν στην εποχή μετά το 1744 και μάλιστα 11 χειρόγρα
φα είναι του 19ου αι.4 Μέ βάση τήν χειρόγραφη παράδοση άλλα έχον
τας κατά νου και τις εκατοντάδες αφοριστικών πράξεων τής εποχής είμα
στε βέβαιοι δτι ό Μαλαξος καΐ μαζί μ' αυτόν Ολη ή αφοριστική πρακτική 
έχουν ουσιαστικά παγιωθεί και συνεχίζει τήν διαδρομή της, μολονότι ή 
Έξάβιβλος ως κείμενο αστικού δικαίου λίγο ενδιαφέρεται για τίς εκκλη
σιαστικές ποινές. 'Αντιθέτως ή αφοριστική διαδικασία μαζί μέ τήν επέκ
ταση τής Εκκλησίας στο αστικό δίκαιο γνωρίζει περαιτέρω διάδοση και 
ή χρήση της γενικεύεται κατά τον 18ο αι. 

1. ΠΙΤΣΑΚΗΣ, Έξάβιβλος, σ. ^β'-^ε'. 
2. ΠΙΤΣΑΚΗΣ, ο.π., σ. οε'-ος'. 
3. ΠΙΤΣΑΚΗΣ, δ.π., σ. ΗΫ και ρ'-ρια'. 
4. Πλήρη κατάλογο διατεταγμένο κατά χρονική και τοπική τάξη, βλ. στο 

Νόμος, ο.π., 1-24. 
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Βεβαίως για την 'Εκκλησία ό 'Αρμενόπουλος είναι «ιερός»1* βεβαίως 
μνημονεύεται ρητά σε πατριαρχικές πράξεις του 18ου αι., βεβαίως οί δια
τάξεις του χρησιμοποιούνται ευρύτατα* παράλληλα δμως για να επιβλη
θούν αυτές ακριβώς οί διατάξεις πού στηρίζονται στην Έξάβιβλο δέν αρ
κεί ή «ιερότητα» του 'Αρμενόπουλου οΰτε το κύρος του θεσμού πού απο
νέμει δικαιοσύνη* υπάρχει ανάγκη ή δλη διαδικασία να καλυφθεί άπο τις 
απειλές πού εκπορεύονται άπο τα αφοριστικά τυπικά, δηλαδή τα τμήματα 
εκείνα πού κατασφαλίζουν τις πατριαρχικές αποφάσεις. Μάλιστα δπως 
ε'ίχαμε τήν ευκαιρία να δούμε σέ άλλο σημείο της μελέτης αυτής τα τυπι
κά αυτά μέ τον αφορισμό, «πλουτίζονται» υπέρμετρα τήν εποχή αυτή 
και κοσμούνται μέ πλήθος άπο κατάρες και αποτρόπαια κακά πού θα έπι-
πέσουν επί της κεφαλής του άνυπόκτακτου. 

Ό αφορισμός λοιπόν δέν επηρεάζεται άπο τήν εμφάνιση του Σπανού* 
οί αιτίες πού τον ανέδειξαν καί τον καθιέρωσαν ως το πλέον και το μόνο, 
άλλωστε, αποτελεσματικό δπλο στα χέρια της εκκλησιαστικής δικαιοσύ
νης εξακολουθούν να υπάρχουν ή πορεία του λοιπόν θα συνεχισθεί απρόσ
κοπτα για αρκετές δεκαετίες ακόμα. 

8. «Νομικον ποιηθεν και συνταχθέν είς άπλήν φράσιν υπό 
τοϋ πανιερωτάτου ελλογιμωτάτου επισκόπου Καμπάνιας 
κυρίου κυρίου Θεοφίλου του εξ Ιωαννίνων» 

Στή σειρά των «νομίμων», πού ως τώρα έχουμε εξετάσει πρέπει ασφα
λώς να προσθέσουμε καί το Νομικον πού συγκρότησε ό λόγιος επίσκο
πος Καμπάνιας (επισκοπή, τότε, της μητροπόλεως Θεσσαλονίκης) Θεό
φιλος2 μεταξύ των ετών 1780-1790, μέ πιθανότερο έτος συγκρότησης 
το 17883. 

Μολονότι ή χειρόγραφη παράδοση του έργου δέν εϊναι μεγάλη —γνω
ρίζουμε ως τώρα μόνο 6 χειρόγραφα4 πού το παραδίδουν— οπωσδήποτε 

1. Πολλές περιπτώσεις δπου ό 'Αρμενόπουλος ονομάζεται «Ιερός» βλ. στον 
ΠίΤΣΑΚΗ, Έξάβιβλος, σ. ^δ'· βλ. επίσης ΒΕΗΣ, Άρμενοπονλικά, 369-370. 

2. Για τήν ζωή και τήν δράση του Θεοφίλου βλ. τήν μεστή εισαγωγή πού 
προτάσσει ό Δ. ΓΚΙΝΗΣ στην έκδοση τοϋ Νομικον, το δποΐο εκδόθηκε ώς Παράρ
τημα της 'Επιστημονικής Επετηρίδας της Σχολής Νομικών καί Οικονομικών 'Ε
πιστημών τοϋ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το 1960, σ. 362* ή εισαγωγή στις σ. 
με'-μθ'. Βλ. επίσης TOT ΙΔΙΟΥ, Βιβλιοθήκη, 33-40· TOT ΙΔΙΟΥ, Κοινάριον, 247-251. 

3. ΓΚΙΝΗΣ, Θεόφιλος, λε'-λς'. 
4. ΓΚΙΝΗΣ, Θεόφ^ς, μγ'-μθ'. 
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δέν πέρασε απαρατήρητο και πάντως αποτελεί τεκμήριο για τις νομικές 
ενασχολήσεις της περιόδου αυτής. 'Αλλά και διάφορες πληροφορίες1 για 
την τύχη του έργου μαρτυρούν δτι ή επίδραση πού άσκησε εϊναι μεγαλύ
τερη άπο αυτήν πού μας προσκομίζει το τεκμήριο της χειρόγραφης πα
ράδοσης. Πολλοί λοιπόν αντέγραψαν το έργο προφανώς για να το χρησι
μοποιήσουν* ενώ ό επίσκοπος Καμπανίας του 1838 χρησιμοποιεί απο
κλειστικά το έργο ώς πηγή δικαίου2, ό ΐδιος εξάλλου ό Δ. Γκίνης μαρ
τυρεί δτι στο αρχείο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης βρήκε δύο απο
φάσεις επισκοπικού δικαστηρίου του 1892 πού στηρίζονται στο Νομι
κον3. 

'Αλλά ας διαγράψουμε σέ γενικές γραμμές το περιεχόμενο του έργου 
άλλα και ορισμένες σκέψεις του Θεοφίλου, δπως τις εκθέτει ό ΐδιος ό συν
τάκτης του νομοκάνονα. 

1. Ό ϊδιος δ Θεόφιλος μας πληροφορεί για τήν τύχη του «νομίμου» του, 
γράφοντας προς τον Πελαγωνείας Νεκτάριο: «πολλοί αντέγραψαν και πάντες μοί 
ηύχαρίστησαν, γράφοντες μοι τινές αρχιερείς, δτι ήδη έγνωμεν»: ΜΤΣΤΑΚΙΔΗΣ, 
Λειτουργικά, 78-80 καΐ 85-87. "Ομως το έργο δέν τυπώθηκε ποτέ καΐ έτσι πρέπει 
να επιβεβαιώνεται ή πληροφορία πού μας δίνει 6 ΖΑΒΙΡΑΣ, Νέα 'Ελλάς, 126, δτι 
το «Νομικον ημποδίσθη ύπο της Εκκλησίας»· ή ίδια πληροφορία επιβεβαιώνεται 
καί άπο τον Z A C H A R I A : Reise, 205. Βεβαίως οί πληροφορίες αυτές συνάδουν αφε
νός μέ τήν δλη στάση καί ιδεολογική τοποθέτηση του Θεόφιλου, ό όποιος εϊταν μα
θητής τοϋ Ευγένιου Βούλγαρη καί οπωσδήποτε δέν εϊταν πρόσωπο της απολύτου 
εμπιστοσύνης της Εκκλησίας* αφετέρου τήν εποχή αυτή ή λίγο αργότερα θα επικρα
τήσουν στίς τάξεις του Πατριαρχείου οί κολλυβάδες καί θα εκδοθεί το Πηδάλιο, 
!ργο πού σαφώς ευρίσκεται στον αντίποδα του Νομικού. Κοντά σ' αυτά πρέπει να 
επισημάνουμε τήν τύχη του έργου κατά τήν πρώτη έκδοση του πού έγινε πολύ αργό
τερα άπο τους ΕΛ. ΤΑΠΕΙΝΟ καί Κ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ, Πρόχειρον Νομικον, Κωνσταν
τινούπολη 1887" μολονότι έχουν περάσει σχεδόν 100 χρόνια άπο τήν εμφάνιση του το 
έργο θα γνωρίσει ένα πρωτοφανή ακρωτηριασμό άφοΰ κεφάλαια ολόκληρα παραλεί
πονται εσκεμμένα προκειμένου, δπως αναφέρει ό ΓΚΙΝΗΣ (Θεόφιλος, ς'-θ') να μήν 
«παρεξηγηθη εϊτε παρά του ανωτάτου Κλήρου της Κωνσταντινουπόλεως... εϊτε πα
ρά της τουρκικής λογοκρισίας». "Ας λάβουμε υπόψη μας δτι έκτος άπο τίς παραλεί
ψεις υπάρχουν καί διαγραφές φράσεων σέ τέτοιο βαθμό πού ελάχιστα θυμίζει το αρ
χικό κείμενο του επισκόπου Καμπανίας. Θά προσθέσουμε κάτι ενδεικτικό για τήν 
υπόθεση αυτή: οί έκδοτες τοΰ Νομικού φροντίζουν νά διαφημίσουν τΙς παρεμβά
σεις τους στην αγγελία της έκδοσης: βλ. Ε.Α., 7 (1887) 45-46, δπου γράφουν δτι το 
μέλλον νά εκδοθεί βιβλίο θά είναι «επιμελώς κεκαθαρμένον μετά προσθήκης διαφό
ρων παραπομπών καί σημειώσεων». 

2. ZACHARIA, Reise, 205. 
3. ΓΚΙΝΗΣ, Θβό>ίλος, λε'. 
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Ό λόγιος επίσκοπος Καμπάνιας αναλύει μέ εξαιρετικά εύγλωττο τρόπο 
τήν κατάσταση τής εποχής εν σχέσει προς το παρελθόν και τις μεταβολές 
πού έλαβαν χώρα στην απονομή του δικαίου: «εν τοις καιροΐς του χρι
στιανικού βασιλείου (φευ) ού μόνον έπαρχοι και ύπαρχοι καί ηγεμόνες 
χριστιανοί έπέμποντο εις τάς μικράς καί μεγάλας επαρχίας, άλλα καί κρι-
ταί των πολιτικών πραγμάτων. Οι δε αρχιερείς, μόνον το ίερατεΐον καί 
τα εκκλησιαστικά έδιοικοΰσαν... "Ηδη, δέ, μέ το να μήν έχωμεν τοιούτους 
ευσεβείς υπάρχους καί κριτάς, δέχονται οι κατά επαρχίας αρχιερείς τάς 
κοσμικάς άγωγάς καί κρισολογίας, δια κληρονομιάς, δια χρέη καί σχεδόν 
πάντα του πολιτικού νόμου του χριστιανικού, το όποιον καί τώρα χαρίζε
ται εις τους βασιλικούς εξωτερικούς ορισμούς, όπου, δταν κατά τον νόμον 
ημών κρίνωσι καί άποφασίζωσι καί τους άπειθουντας μέ έπιτίμια παιδεύ-
ωσι, να μήν έναντιοΰται κανείς τών εξωτερικών προεχόντων. "Οθεν εξ 
ανάγκης οι αρχιερείς τώρα πρέπει να είναι έμπειροι, οχι μόνον του εκκλη
σιαστικού νόμου (δια τί τούτο είναι άπαραίτητον χρέος των καί άναγκαιό-
τατον) άλλα καί του πολιτικού, δια να μήν κρίνουν παρανόμως καί απο
φασίζουν παραλόγως»1, ενώ στο προοίμιο είχε αναφέρει: «ό άρχιερεύς 
καί ό ιερεύς εις κάθε κρίσιν πρέπει να φροντίζη τήν δικαιοσύνην, τόσον εις 
τάς πολιτικάς υποθέσεις, αν τύχωσι, δια τήν τωρινήν αίχμαλωσίαν, δσον 
καί εις έκκλησιαστικάς»2. 

Ά λ λ α το σημείο εκείνο το όποιο παρουσιάζει εξαιρετική σημασία 
επειδή τονίζει τον τρόπο απονομής δικαιοσύνης άπο τήν εκκλησιαστική 
καί τουρκική εξουσία είναι το ακόλουθο: «πώς παιδεύονται οι λησταί, 
κλέπται, φονεΐς, τυμβωρύχοι, ιερόσυλοι, ύβρισταί, δόλιοι, προδόται, μοι
χοί, πόρνοι, άρσενοκοΐται καί οι λοιποί, κατά τους χριστιανικούς πολιτι
κούς νόμους ημών καί τούτα είναι άνενέργητα εις τους παρόντας της αι
χμαλωσίας καιρούς* δτι οι έ'ξω ταύτα κρίνουσι καί παιδεύουσιν, αν φανε
ρωθούν αν δέ, τρόπω χριστιανικώ καί μυστικώ, οι τοιαύτα πράττοντες 
προσέλθουν εις τους πνευματικούς πατέρας καί εν μετάνοια καί συντριβή 
καρδίας εξομολογηθούν κανένα τοιούτον πταίσμα, λαμβάνουσι τον κανόνα 
τους καί αν τον φυλάξουν καί τον τελειώσουν, ίλεως ό Θεός καί άφεσιν 
χαρίζει τω πταίσαντι* διότι οι πνευματικοί έχουσιν εις κάθε τοιούτον α
μάρτημα τον νομοκάνονα, όπου τους διορίζει τί να κάμουν καί τίνα κανόνα 
να δώσουν, κατά τήν κατάστασιν του πταίσαντος»3. 

1. ΘΕΌΦΙΛΟΣ, Νομικόν, 237. 
2. ΘΕΌΦΙΛΟΣ, δ.π., 42. 
3. ΘΕΌΦΙΛΟΣ, δ.π., 265. 
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Αυτά τα παραθέματα προσδιορίζουν μέ ενάργεια τήν θέση της Εκκλη
σίας στό σύστημα απονομής δικαιοσύνης κατά τήν τελευταία περίοδο της 
Τουρκοκρατίας' ή «παραδοσιακή» μορφή της εκκλησιαστικής παρέμβα
σης, ή οποία εκτείνεται εντός του ζεύγματος: ομολογία του αμαρτήματος 
(μετάνοια) — κανόνας (συγχώρεση) δέν φαίνεται πλέον να λειτουργεί" αυ
τό άλλωστε υποστηρίζει σαφέστατα και ό Θεόφιλος και μέ το Νομικόν του 
έρχεται να συνδράμει στην αντιμετώπιση της νέας πραγματικότητας. Ή 
διαίρεση έξαλλου του νομοκάνονα σέ δύο τμήματα (Νόμος Εκκλησιαστι
κός - Νόμος Πολιτικός) μέ ανισοβαρή κατανομή υπέρ του δευτέρου (τα 
3/5 του έργου πραγματεύονται διατάξεις του Πολιτικού Νόμου) ενισχύει 
έτι περαιτέρω τήν πεποίθηση μας αυτή. 

Μέσα σ' αυτήν λοιπόν τήν νομική σύνθεση πού συνέταξε ό Θεόφιλος, 
λόγιος ιεράρχης, επηρεασμένος άπο τίς αρχές του Διαφωτισμού, οξυδερκής 
παρατηρητής και γνώστης άριστος των πραγμάτων της εποχής του, ποία 
ή θέση του αφορισμού ; τί καλείται νά καλύψει ή προσφυγή της 'Εκκλη
σίας στο έπιτίμιο αυτό; 

'Αρχικά πρέπει να παρατηρήσουμε δτι ό Θεόφιλος επαναλαμβάνει τήν 
βασική δογματική θέση της 'Εκκλησίας δι ι οι αρχιερείς έχουν δικαίωμα 
να τιμωρούν τους αμαρτωλούς* ή δογματική αυτή τοποθέτηση απαιτείται 
προκειμένου να οικοδομηθεί το δλο πλαίσιο μέ άξονα τήν 'Εκκλησία πού 
περιβάλλει και καλύπτει το δικαίωμα απονομής δικαιοσύνης έκ μέρους 
της εκκλησιαστικής ιεραρχίας. Σ ' αυτό το σύστημα έχει και ό αφορισμός 
τήν θέση του ως αποτρεπτικό και κατασταλτικό μέσο- άλλα ό Θεόφιλος 
τον περιορίζει μόνο στο τμήμα πού ονομάζει «Νόμο Εκκλησιαστικό». 

Προσπαθεί λοιπόν να εντάξει το έπιτίμιο τονίζοντας τήν μακρά πα
ράδοση του και τήν αναγωγή του εν τέλει στον Χριστό: «Λέγουσι πολλοί, 
μή είδότες, δτι οί αφορισμοί ήδη έπενοήθησαν, τον παλαιον καιρόν δέν 
ήτον οίτινες κατ' αρχάς της Εκκλησίας μας ένεργουντο και είς πολλούς 
κανόνας των 'Αποστόλων και αγίων συνόδων εύρίσκομεν αφορισμούς είς 
τους άμαρτάνοντας άπειθεΐς' αφορισμός δέ θέλει νά είπή ξεχωρισμός»1. 
Άφου δέ ανατρέξει στον Χρυσόστομο, στον Θεοδώρητο και στον άγιο 
'Ισίδωρο άπο τους οποίους αντλεί παραδείγματα αφορισμών προσθέτει: 
«'Αληθώς οί αρχιερείς είναι της ορθοδοξίας και της 'Εκκλησίας ή πρώρα 
και ή πρύμνη, κατά τήν παροιμίαν και δέν πρέπει νά άφίνουν απαίδευτα 
τά άπειθή φρονήματα και κακάς πράξεις των ανθρώπων άλλ' δταν και οί 

1. ΘΕΟΦΙΛΟΣ, Νομικόν, 38. 
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εκκλησιαστικοί Νόμοι το συγχωροΰσιν, εις αφορισμούς να έρχωνται δι
καίως δια πταίσματα κανονικά, βχι δια τέλη και κέρδη κοσμικά»1, 

Συνεχίζοντας ό Θεόφιλος εξακολουθεί νά τονίζει την πρωτεύουσα θέση 
των αρχιερέων στο σύστημα της Εκκλησίας, οί όποιοι έχουν αναπόδρα
στο καθήκον να οδηγούν τους πιστούς στον δρόμο της σωτηρίας: « Ή των 
αρχιερέων εξουσία... έχει δέ και χαρίσματα παρά Θεοΰ, παρά τα έλπιζό-
μενα αγαθά, τάς εύχάς, τάς ευλογίας, επαίνους, μακαρισμούς, πλουτισμον 
χάριτος, κτλ. έχει δέ και παιδείας, ελέγχους, επιτιμήσεις, κανόνας και 
αφορισμούς ύστερον δεσμόν και δια τους τελείως άπειθεΐς, άκοινωνησίαν, 
δηλ. ως τους εθνικούς και τους τελώνας»2. Έξαλλου στο ΐδιο πνεύμα 
κατάδειξης του σημαντικού ρόλου των αρχιερέων άλλα και του περιορι
σμού τους εντός των ορίων πού προδιαγράφουν οί εκκλησιαστικοί κανόνες 
κινείται και ή διατύπωση του Θεοφίλου: «πάντες δέ οί άνθρωποι, βασι
λείς, αρχιερείς και παντός τάγματος, είναι υποκείμενοι εις τους νόμους, 
εκκλησιαστικούς και πολιτικούς. Ναί, έλαβον οί αρχιερείς παρά Θεού 
έξουσίαν αμαρτίας λύειν των μετανοούντων, δχι δμως να αθετούν ποτέ 
έντολάς του Θεοΰ και κανόνας των αγίων 'Αποστόλων και ίερωτάτων Συ
νόδων δια τι αν ένας δένη και άλλος λύη, τέλος ποτέ δέν ήτον»3. 

Μετά την περιχαράκωση και ύπερτονισμο θα λέγαμε της ευρείας δι
καιοδοσίας των ιεραρχών, ό Θεόφιλος προχωρεί στα κεφάλαια του "Νό
μου Εκκλησιαστικού", δπου θα περιλάβει κατά το πρότυπο τών παλαιών 
νομοκανόνων, αρκετές περιπτώσεις παραπτωμάτων πού εϊναι δυνατόν να 
προκαλέσουν την επιβολή αφορισμού. Θα αναφέρουμε μερικές, προκει
μένου να δοθεί το στίγμα αναφοράς του επισκόπου Καμπάνιας ως προς το 
θέμα αυτό. 

'Αφορίζονται λοιπόν δσοι «άρχοντες» παρεμβαίνουν στις χειροτονίες 
επισκόπων4, οί επίσκοποι πού ζητούν λεφτά άπο τους επαρχιώτες τους 
και προς τον σκοπό αυτό προβαίνουν σέ άδικους αφορισμούς5, οί χριστια
νοί πού συνάπτουν γάμους μέ αιρετικούς6 καθώς και δσοι συμμετέχουν 
σέ εορτές αιρετικών7. 

1. ΘΕΌΦΙΛΟΣ, δ.π., 39. 
2. ΘΕΌΦΙΛΟΣ, δ.π., 39. 
3. ΘΕΌΦΙΛΟΣ, δ.π., 3. 
4. ΘΕΌΦΙΛΟΣ, δ.π., 5. 
5. ΘΕΌΦΙΛΟΣ, δ.π., 7. 
6. ΘΕΌΦΙΛΟΣ, δ.π., 10. 
7. ΘΕΟΦΙΛΟΣ, δ.π., 16· βλ. και σ. 3-71 οπού δλες παραβιάσεις κανόνων πού 

προβλέπουν ώς ποινή τον αφορισμό. 
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Θα προσθέσουμε στο τέλος μερικές ακόμη διατάξεις πού ενσωματώνει 
στο Νομικόν του ό Θεόφιλος προκειμένου να περιορίσει τις αυθαιρεσίες 
των ιεραρχών κατά την επιβολή της ποινής. Βεβαίως στο σημείο αυτό, 
δπως άλλωστε συμβαίνει και με τα άλλα νόμιμα, παραθέτει τα σχόλια1 

του Ζωναρά και την Νεαρά του 'Ιουστινιανού2 πού διαλαμβάνουν τα 
σχετικά" τα ίδια πρεσβεύει και ό «κανόνας» του πατριάρχη Μανουήλ3 

σχετικά με τον αδίκως άφορισθέντα καθώς και ό ιδ' κανόνας της εν Σαρ-
δική4 Συνόδου πού εντάσσει ό Θεόφιλος στο έργο του. 

Τελειώνοντας πρέπει να επισημάνουμε δτι άπο το Νομικον απου
σιάζουν δλες οί διατάξεις πού τόνιζαν τα μετά θάνατον αποτελέσματα 
σχετικά μέ τα σώματα των νεκρών αφορισμένων, τα όποια δεν πρέπει να 
βρίσκουν κανένα έρεισμα στο πνεύμα του φωτισμένου ιεράρχη* αντίθετα, 
και σ' αυτό πορεύεται παράλληλα μέ την «Βακτηρία Αρχιερέων», ενσω
ματώνει την διήγηση άπο τήν " 'Εκκλησιαστική Ιστορ ία" του Φίλωνος5: 
ή διήγηση τονίζει τήν δύναμη του έπιτιμίου και τήν απαραίτητη άρση του 
μέσω της 'Εκκλησίας προκειμένου να σωθεί ό χριστιανός. 'Ωστόσο το 
σχετικό παράθεμα κλείνει μέ τήν ακόλουθη χαρακτηριστική αναφορά: 
«λοιπόν ού μόνον οί κληρικοί πρέπει να φοβούνται τα τοιαύτα και εύκολα 
εις πταίσματα να μή ξεπέφτουν και αρχιερατικούς δεσμούς νά λαμβάνουν, 
άλλα και οί κοσμικοί πολύ νά προσέχουν δτι αληθέστατος ό θειος λόγος 
του Χρίστου και Θεοΰ ημών: «δσα αν δέσητε, εσται δεδεμένα»' δηλ. δ-
ταν δένουν δικαίως τινά»6. 

Ά π ο τήν εξέταση τών στοιχείων αυτών, προκύπτει το συμπέρασμα δτι 
βρισκόμαστε μπροστά σε μία διαφορετική περίπτωση άπο αυτήν πού μας 
προσέφεραν οί ως τώρα νομοκάνονες. Βεβαίως ή βασική παράμετρος, το 
στοιχείο της εκκλησιαστικής πρακτικής στο θέμα τής απονομής δικαιο
σύνης, είναι εμφανές και στον Θεόφιλο. Ό Θεόφιλος επιζητεί έστω και με 
ενα τρόπο σαφώς εκσυγχρονισμένο νά υπηρετήσει τις ανάγκες τής εκκλη
σιαστικής δικαιοσύνης και μάλιστα δπως αυτές παρουσιάζονται διευρυ-

1. ΘΕΌΦΙΛΟΣ, Νομικόν, 19. 
2. ΘΕΌΦΙΛΟΣ, δ.π., 23. 
3. ΘΕΌΦΙΛΟΣ, δ.π., 47. Ό Θεόφιλος τον αποδίδει άπο lapsus calami στον 

πατριάρχη Νικόλαο άλλα, δπως ορθά σημειώνει ό Δ. Γκίνης είναι τοϋ Μανουήλ 
(LAURENT, Regestes, No. 1315). 

4. ΘΕΟΦΙΛΟΣ, Νομικόν, 48. 
5. ΘΕΟΦΙΛΟΣ, ο.π., 52-53· βλ. έδω σελ. 362, σημ. 
6. ΘΕΌΦΙΛΟΣ, δ.π., 53. 
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μένες καί επιτακτικότερες κατά την περίοδο του 18ου αι. Το γεγονός μά
λιστα δτι το έργο αυτό με τα σημάδια του εκσυγχρονισμού προέρχεται 
άπο τους κόλπους της Εκκλησίας δφειλε να προσδώσει μεγαλύτερο κύ
ρος στον θεσμό της εκκλησιαστικής δικαιοσύνης. 

'Ωστόσο εκ των πραγμάτων γίνεται φανερό δτι ή δλη προσωπικότητα 
του Θεόφιλου άλλα και το συγκεκριμένο "νόμιμο" δεν εϊταν δ,τι επιζη
τούσε ή Εκκλησία" ή τουλάχιστον δεν άνηκε σ' αυτά θα μπορούσε να 
περιβάλει με το κύρος της. "Ετσι το Νομικον ουσιαστικά παραμερίζε
ται, ή καλύτερα, δεν γνωρίζει τήν παραμικρή υποστήριξη καί ενίσχυση 
άπο τους εκκλησιαστικούς κύκλους. Μπορεί κάποτε στην περιφέρεια του 
εκκλησιαστικού συστήματος να χρησιμοποιείται" το συμβάν δμως είναι 
εντελώς περιθωριακό και πάντως μάλλον τονίζει τήν αρνητική υποδοχή 
του έργου. Το γεγονός άλλωστε του ακρωτηριασμού του Ιργου άπο τους 
πρώτους εκδότες του Έλ. Ταπεινό καί Κ. Βασιλειάδη, εκατό ολόκληρα 
χρόνια μετά τήν σύνθεση του, υποδηλώνει με πειστικότητα τις αντιδρά
σεις πού θά συνάντησε δταν εμφανίστηκε για πρώτη φορά. 

Μέσα στο γενικότερο εκσυγχρονιστικό πνεύμα πού διακρίνει τήν προ
σπάθεια του Θεοφίλου εντάσσονται καί οι διατάξεις περί αφορισμού. "Ο
μως δλη αυτή ή συμβολή καί ή προσαρμογή στο νέο πνεύμα των καιρών 
θα παραμεριστεί καί θα καλυφθεί άπο τις διατάξεις του Πηδαλίου πού πο
λύ γρήγορα θα διαδεχτούν τις σελίδες του Νομικού... 

9. 'Αγαπίου Ιερομόναχου καί Νικόδημου μονάχου, 
Πηδάλιον... Λειψία... 18001 

Τελειώνοντας τήν εξέταση τών νομοκανονικών συλλογών κρίνουμε σκό
πιμο να σταθούμε σέ ενα βιβλίο πού grosso modo αναπλάθει το περιεχό
μενο ένος νομοκάνονα. Πρόκειται για το γνωστό Πηδάλιο τοϋ 'Αγαπίου 
μονάχου καί του Νικόδημου 'Αγιορείτη πού γνώρισε αλλεπάλληλες εκδό
σεις καί εκδίδεται ακόμα καί στις μέρες μας... 

Ή έκδοση του βιβλίου αύτου αποτελεί ενα πρόβλημα2" τούτο επει
δή τήν έκδοση του επιμελήθηκαν δύο μοναχοί άπο τους πρωτεργάτες του 

1. Τήν πλήρη βιβλιογραφική αναφορά βλ. ΓΚΙΝΉΣ-ΜΕΞΑΣ, Ε. Β., άρ. 15. 
2. Συστηματική μελέτη για το βιβλίο αυτό δέν έχουμε ακόμα: «ή μικρή ι

στορία της συλλογής αύτης δέν έχει ακόμα αποκαλυφθεί» σημειώνει προσφυώς ό Δ. 
Γ . ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΤΛΟΣ, 'Επανάσταση, 15· βλ. επίσης ΠΑΥΛΟΣ, Πηδάλιον, 147-
166. 
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κινήματος των κολλυβάδων, έχοντας δμως τήν έγκριση του Οικουμενι
κού Πατριαρχείου, σφοδρού αντιπάλου των κολλυβάδων. Το πρόβλημα 
επιτείνεται άπο το γεγονός δτι το βιβλίο αυτό δέν μπορεί να ανταποκριθεί 
στις αυξημένες υποχρεώσεις της Εκκλησίας ως προς τήν απονομή του 
δικαίου εξαιτίας της στενής οπτικής του καί τής προσήλωσης του στα 
καθιερωμένα πρότυπα. 

'Ωστόσο ή φωνή των κολλυβάδων προς τα τέλη του 18ου αι. αρχί
ζει να γίνεται ή επίσημη φωνή του πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως1, 
καί εξαιτίας τής συγκυρίας πού προσφέρει ή Γαλλική 'Επανάσταση τείνει 
να παγιωθεί στους κόλπους της Εκκλησίας. "Ετσι ή έκδοση του Πηδαλίου 
ύπο τήν αιγίδα του πατριαρχείου μπορεί να εννοηθεί ευκολότερα καί ως 
εκδοτικό γεγονός άλλα κυρίως ως ιδεολογική στάση. "Ισως μάλιστα δλα 
αυτά να αποτελούν Ινα ισχυρό λόγο για τον παραγκωνισμό του Νομικού 
του Θεοφίλου. 

Ή συλλογή τών κανόνων πού πραγματοποιείται με τήν έκδοση του 
Πηδαλίου είναι οπωσδήποτε πράξη ήκιστα εκσυγχρονιστική. Βεβαίως 
<τημαίνει στροφή άπο το χειρόγραφο στο έντυπο καί άρα ευκολότερη 
πρόσβαση στα κείμενα. Δέν παύει ωστόσο να αποτελεί αναδίπλωση καί 
επιστροφή —μετά άπο τήν προσπάθεια του Θεοφίλου— στο παλαιό καθε
στώς της προσφυγής στα αμετακίνητα θέσφατα τών Πατέρων της Ε κ 
κλησίας. Το Πηδάλιο δέν είναι τίποτα άλλο παρά ή παράθεση, ή ερμηνεία 
καί ή «συμφωνία» τών κανόνων τών 'Αγίων 'Αποστόλων, τών Οικουμε
νικών Συνόδων, τών τοπικών συνόδων καί τών Πατέρων της 'Εκκλησίας. 
Αυτά δλα —δπως εξαγγέλλεται στο προοίμιο τοϋ βιβλίου— προκειμένου 
να ωφεληθούν οί χριστιανοί2. 

Ή «τεχνική» πού εφαρμόζουν οί συντάκτες του Πηδαλίου επιτρέπει 
παράλληλα μέ τήν ερμηνεία τών κανόνων σε δημώδη γλώσσα-έρμηνεία 
ή οποία πολλές φορές υπερβαίνει κατά πολύ το κείμενο του κανόνα— να 
εντάξουν άνετα σέ δ,τι ονομάζουν «συμφωνία» άλλα καί στις εκτεταμένες 

1. ΗΛΙΟΤ, Προσθήκες, 34· βλ. επίσης ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΤΛΟΣ, Επανάσταση, 
26 καί 36 δπου ό συγγραφέας υποστηρίζει μέ πειστικό τρόπο δτι οί κολλυβάδες μέσα 
στο άντιγαλλικο πνεϋμα της τουρκικής εξουσίας κατόρθωσαν να αποκτήσουν τήν εύ
νοια τών τουρκικών άρχων καί κατά συνέπεια να επιδράσουν καί στο κλίμα τοϋ Πα
τριαρχείου. 

2. « Ό άπλοΰς καί άπερίεργος άναγινώσκει τήν έρμηνείαν μοναχήν καί αρκεί
ται. Ό περίεργος, άναγινώσκει καί τήν συμφωνίαν καί αναπαύεται. Ό περίεργος 
καί κατά πολλά φιλόπονος, άναγινώσκει άκόμι καί τήν ύποσημείωσιν καί ήδύνεται» 
( Α Γ Α Π Ι Ο Σ - Ν Ι Κ Ο Δ Η Μ Ο Σ , Πηδάλιον, λς'). 
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υποσημειώσεις, πολλά σύγχρονα θέματα προκειμένου βεβαίως νά αποδο
κιμαστούν ορισμένες συνήθειες των ανθρώπων της εποχής αυτής. 

"Ομως ποια είναι ή άποψη των συντακτών του Πηδαλίου για τον αφο
ρισμό; Κατ' αρχάς τοποθετούνται αρνητικά έναντι της εκτεταμένης χρή
σεως του έπιτιμίου καθώς και έναντι της μορφής πού έχει πάρει το αφο
ριστικό τυπικό, το όποιο παραλληλίζουν προς το ανάθεμα, προς το όποιο 
είναι κατηγορηματικά αντίθετοι' συμπλέουν στο σημείο αύτο με την γνώ
μη Ολων τών προηγουμένων συντακτών νομίμων και κατά προέκταση 
προς τον Χρυσόστομο και τους άλλους Πατέρες τής Εκκλησίας προς τους 
οποίους προσβλέπουν μέ σεβασμό και προσοχή: « Ό μέν ούν αφορισμός 
ό παρά τών πάλαι γινόμενος, περιέχει χωρισμόν, ή τών μυστηρίων, ή τής 
Εκκλησίας και προσευχής τής μετά τών πιστών, ή τής συναναστροφής 
τών κληρικών» ενώ ό σύγχρονος αφορισμός, περιέχει «χωρισμόν άπό 
τής αγίας και ομοουσίου Τριάδος, και κατάραν άσυγχωρησίας τε και άλυ-
σίας, έως καί μετά θάνατον»' δέν μοιάζει μέ τον άφορισμον τών παλαι
ών «άλλ' έρχεται να ήναι δμοιος μέ το ανάθεμα... δθεν τα λόγια ταΰτα, 
ως μή δντα κανονικά, δέν πρέπει να γράφωνται εις τα αφοριστικά»1. 

Σέ άλλη πάλι περίπτωση, δταν προβαίνουν στην πολύ εύστοχη παρα
τήρηση για την ανάλυση τών αφοριστικών δρων παρατηρούν: «πρέπει να 
ήξεύρωμεν, δτι τα έπιτίμια όπου διορίζουν οι Κανόνες, ήγουν τό, καθαι-
ρείσθω, τό, άφοριζέσθω, καί τό, ανάθεμα έστω. Αυτά, κατά την γραμμα-
τικήν τέχνην, είναι γ ' προσώπου προστακτικού, μή παρόντος... οι Κανό
νες προστάζουσι την σύνοδον τών ζώντων Επισκόπων, να καθαιρούν τους 
ιερείς, ή να αφορίζουν, ή να αναθεματίζουν τους λαϊκούς... δμως αν ή σύ
νοδος δέν ένεργήση εμπράκτως τήν καθαίρεσιν τών ιερέων, ή τον άφορι
σμον, ή άναθεματισμον τών λαϊκών, οι ιερείς αυτοί, καί οι λαϊκοί, οΰτε 
καθηρημένοι είναι ενεργεία, ούτε άφωρισμένοι ή αναθεματισμένοι))2. 

Πρώτη διαπίστωση λοιπόν είναι δτι οι συντάκτες του Πηδαλίου τη
ρούν έναντι του αφορισμού στάση μετριοπαθή καί πάντως δέν ενθαρρύνουν 
τήν αλόγιστη χρήση του έπιτιμίου. 'Ωστόσο αν εξετάσουμε μέ μεγαλύτε
ρη προσοχή τα πράγματα, συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Τα έπιτίμια 
καί ειδικότερα ό αφορισμός εμφανίζονται πολύ συχνά κατά τήν ερμηνεία 
τών κανόνων, πράγμα άλλωστε αναπόφευκτο άφοΰ το Πηδάλιο δέν είναι 
στην ουσία παρά μία συλλογή κανόνων, τών οποίων ή κατασταλτική καί 
αποτρεπτική ισχύς εδράζεται ακριβώς επί τών έπιτιμίων. 

1. ΑΓΑΠΙΟΣ-ΝίΚΟΔΗΜΟΣ, Πηδάλιον, 35' βλ. το παράθεμα στή σ. 278. 
2. ΑΓΑΠΙΟΣ-ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ, ο.π., 4-5. 
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Κατ* αυτόν τον τρόπο στην ερμηνεία ενός κανόνος του οποίου ή παρά
βαση συνιστά αιτία αφορισμού οί συντάκτες του Πηδαλίου έρχονται να 
προσθέσουν δλους τους συναφείς κανόνες πού ενισχύουν τον πρώτο και 
φυσικά τις περισσότερες φορές προβλέπουν και αυτοί ανάλογους αφορι
σμούς1, Ιτσι ή ποινική διαδικασία δχι μόνον δέν μειώνεται άλλα αντιθέ
τως αυξάνεται και ουσιαστικά ανατρέπει τήν υποτιθέμενη βούληση τών 
συντακτών για περιορισμό τών έπιτιμίων. 

Έξαλλου μέ τήν προεισαγωγική παρατήρηση τους για τους κανόνες 
στην ουσία υπερτονίζουν τήν αφοριστική πρακτική καθώς τήν επεκτεί
νουν και σε περιπτώσεις πού δέν τις προβλέπουν ρητά οί κανόνες: «πρέ
πει να ήξεύρη τινάς, δτι δσοι κανόνες δέν περιέχουσι φανερώς το έπιτί-
μιον εκείνων όπου τους παραβαίνουσιν, αυτοί, κατά το σιωπώμενον, δί-
δουσιν άδειαν εις τον κατά τόπον αρχιερέα, να δώση εις αυτούς άπαθώς 
το πρέπον και άρμόδιον»2. 

Προς τήν ίδια κατεύθυνση κινούμενοι δέν διστάζουν κατά τήν ερμη
νεία του λβ' κανόνα τών αγίων 'Αποστόλων να σταθούν αρνητικά έναντι 
του Βαλσαμώνος: «δέν λέγει ορθώς ό Βάλσαμων λοιπόν εν τη ερμηνεία 
του λβ' Κανόνος της εν Καρθαγ. διοριζόμενος τρόπον τινά, δτι οί άκαίρως 
ύπο του Επισκόπου άφοριζόμενοι δέν έχουν ανάγκην να φυλάττωσι τον 
τοιούτον άφορισμόν, επειδή οί κανόνες ούτοι το εναντίον διορίζονται»3 

και συμπληρώνουν παρακάτω: «ταύτα δέ έρμηνεύων ό θειος Μάξιμος, 
φησιν, εάν παρά τον σκοπον του Θεού άφορίση δ ιεράρχης, ούχ Ιπεται 
αύτω το θείον κρίμα. Κατά γαρ θείαν κρίσιν, και ού δια θέλημα ϊδιον, 
ταύτα οφείλει έπιφέρειν»4. 

Παράλληλα δταν ερμηνεύουν τους κανόνες πού προβλέπουν τις ποινές 
για τήν τυμβωρυχία βρίσκουν τήν ευκαιρία να επαναφέρουν στο προσκή
νιο δλα τα σχετικά μέ τα άλιωτα πτώματα και τον τρόπο συγχωρήσεως 
τών νεκρών αφορισμένων επανερχόμενοι έτσι μέ τον πλέον άμεσο τρόπο 
στο κλίμα του Μαλαξοΰ και της «Βακτηρίας Αρχιερέων»5. Επιστροφή 
λοιπόν ή καλύτερα συνέχιση της παναφοριστικής πρακτικής και της ασφά
λειας πού αυτή παρείχε. 

1. Ό Φ. ΗΛΙΟΤ, Προσθήκες, 34-35, δίνει ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα 
για τήν καταδίκη βιβλίων πού δέν πρέπει να διαβάζουν οί πιστοί. 

2. ΑΓΑΠΙΟΣ-ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ, δ.π., λθ'. 
3. ΑΓΑΠΙΟΣ-ΝέΚΟΔΗΜΟΣ, δ.π., 35. 
4. ΑΓΑΠΙΟΣ-ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ, δ.π., 36. 
5. ΑΓΑΠΙΟΣ-ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ, δ.π., 660-662. 
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Χρήση και κατάχρηση της ποινής 

Ì . ei7 χρήση τον επιτιμίου ώς δογματικού όπλου 

Τα νομοκανονικα κείμενα μας Ιδωσαν τήν δυνατότητα να διαπιστώσουμε, 
δτι ό αφορισμός διατηρεί σχεδόν αλώβητη τήν ίσχύ του και δτι παρακο
λουθεί άπο κοντά τις μεταβολές πού προέρχονται άπο τήν θέση και πα
ρέμβαση της Εκκλησίας στην καθημερινή ζωή των υποδούλων. Αυτή εί
ναι ή μία παράμετρος' ή άλλη, έχει σχέση μέ τήν ανάληψη εκ μέρους της 
εκκλησιαστικής ιεραρχίας δικαστικών καθηκόντων πού ευνοούν οπωσδή
ποτε τήν ποινή άφου είναι το κυρίαρχο κατασταλτικό μέτρο μέ ποικίλες 
εφαρμογές: άπο τήν απλή μορφή αντί του δρκου ώς τήν σύνθετη του ποι
νικού μέσου. 

Στις σελίδες πού θα ακολουθήσουν ή προσέγγιση μας θα πάρει διαφο
ρετικό δρόμο: θα επιχειρήσουμε μέ άλλα λόγια να δείξουμε δτι το έπιτί-
μιο συχνά χρησιμοποιήθηκε ώς επιχείρημα δογματικού τύπου, δηλαδή ώς 
στοιχείο μέσω του οποίου ή 'Ανατολική εκκλησία προσπάθησε να απο
δείξει τήν υπεροχή της έναντι των άλλων δογμάτων. Τα έπιτίμια, και 
ειδικότερα ό αφορισμός, καθώς συνδέονται αμέσως μέ τήν εκκλησιαστική 
πυραμίδα μέ ανώτερη απόληξη τον Χριστό, αποτέλεσαν ενεργά στοιχεία 
του δογματικού οπλοστασίου της Εκκλησίας. 'Από τα στοιχεία δμως 
αυτά εκείνο πού ενέχει τήν μεγαλύτερη αποδεικτική αξία επειδή ακριβώς 
συνδέεται μέ τήν υπερβατική απόδειξη τών αληθειών της ορθόδοξης πί
στης έχει άμεση σχέση μέ τα ορατά αποτελέσματα άπο τήν επιβολή του 
επιτιμίου. 

Τα άδιάλυτα σώματα τών νεκρών αφορισμένων και ή μέσω τών ευχών 
της Εκκλησίας απόδοση τους στην γη, εξασφαλίζουν για τον νεκρό αμαρ
τωλό τήν συγχώρηση* άλλα παράλληλα προσφέρουν στην ορθόδοξη θρη
σκεία τήν έξ άποκαλύψεως ενδυνάμωση της στην αντιπαράθεση της και 
Ιναντι τών Δυτικών άλλα και έναντι τών μουσουλμάνων. 

"Ομως ας δούμε προσεκτικότερα το φαινόμενο αυτό και ας προσπαθή
σουμε να τεκμηριώσουμε τήν υπόθεση μας μέ τήν πλαισίωση τών ιστο
ρικών μαρτυριών πού στηρίζουν μέ τήν κατάθεση τους τήν μεταλλαγή, 
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βταν παρίσταται ανάγκη, τοΰ αφορισμού άπο ποινικό μέσο σέ δογματικό 
στοιχείο της Ανατολικής εκκλησίας. 

Το πρώτο τεκμήριο μας προσφέρει ομάδα κειμένων πού έχουν άμεση 
σχέση μεταξύ τους: πρόκειται για την "Εκθεση Χρονική, την 'Ιστορία 
Πολιτική Κωνσταντινουπόλεως, την "Ιστορία Πατριαρχική Κωνστα
ντινουπόλεως και το Βιβλίον 'Ιστορικόν ή Χρονογράφος του Δωροθέου 
Μονεμβασίας, τα όποια αποτελούν πηγές άπο τις βασικότερες για την 
ιστορία του 16ου και 17ου αιώνος1. 

Το σπουδαιότερο στοιχείο πού αποδεσμεύεται άπο τα κείμενα αυτά 
είναι δτι τα αποτελέσματα τής επιβολής τής ποινής χρησιμοποιούνται 
άπο τους συντάκτες τών κειμένων ως άμεση και πειστική απόδειξη για 
την αλήθεια τών δογμάτων τής πίστης τών χριστιανών υπό το πρίσμα 
αύτο ό αφορισμός προξενεί το ενδιαφέρον ακόμα και τοΰ σουλτάνου 
Μεχμέτ Β' τοΰ Πορθητή, ό όποιος, κατά τα κείμενα, πείθεται για την 
δύναμη τών χριστιανικών δογμάτων. 

"Ομως ας πάρουμε τα πράγματα μέ την σειρά. Κατά την διάρκεια τής 
πατριαρχίας τοΰ Μαξίμου Γ' (άνοιξη 1476 - 3 'Απριλίου 1482) ό σουλτά
νος πληροφορήθηκε δτι τους αφορισμένους χριστιανούς δέν τους δέχεται 
ή γή άλλα «μένουσι τυμπανίαι μέλανες μέχρι και χιλίων ετών»2. Έκδηλώ-

1. Για τα κείμενα αυτά βλ. ΠΑΤΡΙΝΕΛΗΣ, 'Ιστοριογραφία, 65 κ.έξ. "Ας υπεν
θυμίσουμε έδώ δτι è συντάκτης (ή συμπιλητής) της 'Εκθέσεως Χρονικής είναι άγνω
στος ένώ ώς πιθανότερος χρόνος σύνταξης πρέπει να θεωρηθούν οί τελευταίες δεκα
ετίες τοΰ 16ου αί. Ή παραλλαγή της Εκθέσεως Χρονικής, δηλ. ή Ιστορία Πολιτική 
Κωνσταντινουπόλεως συντάχθηκε το 1578 άπο τον οφφικιάλιο τοΰ Πατριαρχείου 
Θεοδόσιο Ζυγομαλα κατόπιν παραγγελίας τοΰ Μαρτίνου Κρουσίου, στην Turco-
graecia τοΰ οποίου πρωτοδημοσιεύτηκε το 1584. Ή 'Ιστορία Πατριαρχική Κων
σταντινουπόλεως είναι κείμενο τοΰ Μανουήλ Μαλαξοΰ, το όποϊο συντάχθηκε κι αύτο 
κατόπιν παραγγελίας τοΰ Κρουσίου το 1577 καΐ αποτέλεσε μέρος τοΰ βιβλίου πού 
ήδη έχουμε μνημονεύσει. Το Βιβλίον 'Ιστορικόν ή Χρονογράφος τοΰ Δωροθέου απο
τελεί μία άπο τΙς παραλλαγές τοΰ λεγομένου «Χρονικού τοΰ 1570» και εκδόθηκε γιά 
πρώτη φορά στην Βενετία το 1631" έκτοτε γνώρισε αλλεπάλληλες εκδόσεις —γνωρί
ζουμε τουλάχιστον 30—, αποτέλεσε ένα άπο τα «δημοφιλέστερα λαϊκά αναγνώσματα 
κατά τήν Τουρκοκρατία καΐ συνέβαλε όσο κανένα άλλο βιβλίο στή συντήρηση της 
Ιστορικής μνήμης τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ» (ΠΑΤΡΙΝΕΛΗΣ, 'Ιστοριογραφία, 71)* για 
τον Χρονογράφο, ό όποιος μέ μεγάλη πιθανότητα μπορεί να αποδοθεί στον μητροπο
λίτη Μονεμβασίας Ιερόθεο (πέθανε λίγο πρίν άπο το 1602 /1603) βλ. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ, 
Βιβλιολογικά Α', 337-369. 

2. Ή παραπομπή γίνεται στην πρώτη έκδοση της 'Εκθέσεως Χρονικής πού 
έγινε άπο τον ΣΑθΑ, MB 7, 587. "Ας σημειωθεί δτι τοΰ ϊδιου κειμένου έχουμε ακόμη 
μία έκδοση άπο τον ΣΠΤΡ. ΛΑΜΠΡΟ, Ecthesis Chronica and Chronicon Athena-
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νεται το ενδιαφέρον τότε του Μεχμέτ Β' μέ το ερώτημα προς τους οφφι-
κιαλίους του Πατριαρχείου, αν μπορούν εκ των υστέρων να διαλύσουν τα 
άδιάλυτα σώματα των αφορισμένων και αν μπορούν να δώσουν απτή από
δειξη της δυνατότητας αύτης. Ό πατριάρχης και ή σύνοδος ύστερα άπο 
επίπονες, καθώς μας εξιστορεί το κείμενο, προσπάθειες επισημαίνουν το 
σώμα νεκρής χριστιανής, ή οποία εϊχε αφοριστεί άπο τον πατριάρχη Γεν
νάδιο Σχολάριο επειδή εϊχε ψευδώς διαδόσει δτι εϊχε συνευρεθεί μαζί του. 
Ό πατριάρχης παρόντων και απεσταλμένων του σουλτάνου προχωρεί στην 
διαδικασία άρσης του αφορισμού και μετά άπο τρεις ημέρες το αφορισμέ
νο, δηλαδή το άλυτο σώμα λύεται άπο τον δεσμό και αποδίδεται στην γή. 
Μετά τήν ολοκλήρωση τής τελετουργίας αυτής οι σουλτανικοί ανακοινώ
νουν στον Πορθητή τα δσα συνέτρεξαν και αυτός «άκουσας έθαύμασε και 
έξεπλάγη πιστεύσας δτι εστίν αληθής ή τών χριστιανών πίστις»1. 

Ή σημασία τής μαρτυρίας αυτής εϊναι πολλαπλώς σημαντική για το θέ
μα μας. Οι συντάκτες τών πηγών αυτών —είτε πρόκειται για τον 'Ανώ
νυμο εϊτε για τον Ζυγομαλα ή τον Μαλαξο ή τον πιθανολογούμενο 'Ιερό
θεο Μονεμβασίας— δέν ενδιαφέρονται για το έπιτίμιο καθ' εαυτό και δ,τι 
αυτό αποτελεί για τήν εκκλησιαστική δικαιοσύνη. Δέν ενδιαφέρονται να 
προσδιορίσουν σε τί συνίσταται ή ποινή, πώς επιβάλλεται κ.τ.δ. "Ολοι 
βρίσκονται σέ πλήρη αντιστοιχία προκειμένου να αποδείξουν μέσω τής 
κατάπληξης και του θαυμασμού πού προκαλεί το άλυτο σώμα τής νεκρής 
αφορισμένης και τής εν συνεχεία —δια τής παρεμβάσεως τής 'Εκκλησί
ας— λύσης του τήν αλήθεια τών χριστιανικών δογμάτων. Μέ άλλα λόγια 
ή διατήρηση του σώματος τής αφορισμένης στην τυμπανιαία κατάσταση 
και ή λύση του συνιστούν το Θανμα μέσω του οποίου μπορεί να πεισθεί 6 
αλλόθρησκος μονάρχης για τήν αλήθεια τής χριστιανικής θρησκείας. "Ας 
έχουμε κατά νου δτι βρισκόμαστε στις πρώτες μετά τήν "Αλωση δεκα
ετίες, στην εποχή πού διαμορφώνεται, και μέσω τών συντακτών τών κει
μένων αυτών, ή αναγνώριση τής θρησκευτικής ελευθερίας τών ύποδού-

rum, Λονδίνο 1902. Έξαλλου ή 'Ιστορία Πολιτική Κωνσταντινουπόλεως καθώς και 
ή 'Ιστορία Πατριαρχική Κωνσταντινουπόλεως έκτος άπο τήν έκδοση τοϋ Κρούσιου 
αναδημοσιεύτηκαν άπο τον ALTER ώς παράρτημα της έκδοσης του Χρονικού του 
Σφραντζή, Βιέννη 1796 καθώς και άπο τον IM. BEKKER στή σειρά Corpus Scripto-
rum Historiae Byzantinae, Βόννη 1849. 

1. "ΕκΒεσις Χρονική, 588" σημειώνεται δτι δλα τα κείμενα αναφέρουν σχεδόν 
μέ τα ίδια λόγια τα γεγονότα αυτά ώστε καθίσταται περιττή ή παραπομπή σέ κάθε 
ένα ξεχωριστά. 
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λων και ίσως λοιπόν στην γενικότερη αντίληψη των συγγραφέων αυτών 
ό ανεκτικός Πορθητής πρέπει να πειστεί για τήν αλήθεια και την δύναμη 
της χριστιανικής θρησκείας. 

"Ομως τα κείμενα αυτά, μέσω του Κρουσίου θα γίνουν γνωστά και 
στο αναγνωστικό κοινό της Δύσης. Εξυπηρετούν άραγε τον ίδιο σκοπό; 
ενδυναμώνουν δηλαδή το θρησκευτικό συναίσθημα, το συναίσθημα υπε
ροχής έναντι των αλλοθρήσκων μουσουλμάνων δταν πληροφορούν δτι ό 
ηγεμόνας τους αναγνωρίζει τήν δύναμη της χριστιανικής θρησκείας; Ή 
υπόθεση αυτή παρουσιάζει κάποιο ποσοστό αξιοπιστίας μολονότι υπάρχει 
πάντα σέ κυρίαρχη θέση ή βασική αντίθεση μεταξύ των τριών χριστιανι
κών δογμάτων πού απαιτεί μεγάλη γενναιότητα για αποδοχή της άλλης 
πλευράς. 

Παράλληλα δμως δεν πρέπει να παραβλέψουμε τήν μεγάλη διάδοση 
του περιστατικού αύτοΰ μεταξύ του χριστιανικού κόσμου. Σ ' αύτο βέβαια 
συντελεί ό πολυδιαβασμένος Χρονογράφος με τις δεκάδες επανεκδόσεις 
του, άπο τις όποιες μάλιστα ή τελευταία γνωστή είναι του 1818. "Αλλω
στε το κείμενο λειτούργησε προς δύο κατευθύνσεις: το θρησκευτικό συ
ναίσθημα —και οχι μόνο αύτο— ένδυναμώνεται μέσω της σουλτανικής 
κατάφασης' δμως, συγχρόνως, το κείμενο μπορεί να αποτρέψει και αμ
φισβητήσεις έναντι του κύρους και τών αρμοδιοτήτων της Εκκλησίας. 
Ποιος μπορεί να αμφισβητήσει τήν δύναμη της εκκλησιαστικής παρέμ
βασης, τήν δύναμη του αφορισμού άφου ό ϊδιος ό σουλτάνος παραδέχτηκε 
τήν θεία προέλευση του; Και αντιθέτως: απαιτείται υπακοή καί συμμόρ
φωση στις αποφάσεις της Εκκλησίας άφου αυτή διαθέτει καί το πανίσχυρο 
δπλο του αφορισμού άπο το όποιο μόνο αυτή μπορεί να απαλλάξει τους 
πιστούς, έστω καί μεταθανατίως δπως συνέβη καί στην περίπτωση της 
νεκρής αφορισμένης, πράγμα πού καί ό ϊδιος ό Πορθητής παραδέχτηκε. 
"Ετσι ή συνεχής υπενθύμιση του συμβάντος μαζί βεβαίως με τήν καθημε
ρινή παρουσία της ποινής συντελεί καταλυτικά ώστε να θεωρούν οι χρι
στιανοί δεδομένα τα φοβερά αποτελέσματα της καί κατά συνέπεια να συμ
μορφώνονται προς τις αποφάσεις της Εκκλησίας. 

Ό αφορισμός (αποτελέσματα καί άρση τους) λοιπόν αποτελεί το σπου
δαιότερο πειστήριο προκειμένου νά βεβαιωθεί ό άλλόδοξος μονάρχης για 
τήν δύναμη τής χριστιανικής θρησκείας. Το ίδιο δμως, κατά κάποιο τρό
πο, συμβαίνει καί δταν πρόκειται νά αναζητηθούν πειστικά επιχειρήματα 
στις θεολογικές συζητήσεις μεταξύ εκπροσώπων τής Ανατολικής καί 
Δυτικής εκκλησίας. Ό λόγος για τις απαντήσεις του Μητροφάνη Κριτό-
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πουλου σέ ερωτήσεις για δογματικά θέματα πού του έθεσε δ άγγλος θεο
λόγος Thomas Goad - Godus (Γώδος κατά την εξελληνισμένη μορφή 
του)1. 

Ό Μητροφάνης Κριτόπουλος (1589-1639), «πνευματικός υιός του 
Λουκάρεως»2, δπως εϊναι γνωστό έζησε για πολλά χρόνια σέ διάφορες 
ευρωπαϊκές χώρες ('Αγγλία, Γερμανία, Ελβετία, Βενετία)3. Ή παραμο
νή του στην Ευρώπη γίνεται κατόπιν εντολής του Λούκαρη και έ'χει ως 
αντικειμενικό σκοπό τις σπουδές άλλα και —ίσως κυρίως— την σύναψη 
σχέσεων μέ την Διαμαρτυρόμενη Εκκλησία. Κατά τα δεκατρία χρόνια 
τής παραμονής του στην Δύση είχε την ευκαιρία νά γνωρίσει πολλούς επι
φανείς κοσμικούς και κληρικούς και να συνάψει σχέσεις στενές μέ ορισμέ
νους άπο αυτούς. Στα μέσα του 1617 βρίσκεται στην 'Αγγλία δπου παρέ
μεινε ως τα μέσα του 1624. 

Ό Κριτόπουλος στο πλαίσιο τής αποστολής του ενημέρωνε τους άγ
γλους θεολόγους σχετικά μέ την κατάσταση τής 'Ανατολικής 'Εκκλησίας* 
άλλωστε πολλές φορές βρέθηκε στην ανάγκη να απαντήσει σέ δογματικά 
ερωτήματα πού του υπέβαλαν οι Δυτικοί θεολόγοι* κάτι τέτοιο μαρτυρεΐ-
ται μάλιστα και σέ επιστολή του: οι ξένοι θεολόγοι τον ερωτούν «περί τής 
καθολικής και αποστολικής εκκλησίας τής ανατολικής και ολόφωτου δη
λαδή δπως αΰτη καταστάσεως έχει, προς το παρόν υπό μεγάλην τυραννί
δα τελούσα, δπως τε τοις μυστηρίοις χρήται και τίνα γνώμην έχει αΰτη 
περί των άποιχομένων»4. 

Σ ' αυτό το κλίμα εντάσσονται και οι απαντήσεις πού δίνει προς τον 
«Γώδον» υπερασπιζόμενος την 'Ανατολική εκκλησία και τα μυστήρια 
της. Μολονότι οι απαντήσεις αυτές, κατά τον εκδότη τους, ανήκουν στα 
«πρωτόλεια» του Κριτόπουλου και δίδονται «φιλικώς και ιδιωτικώς»5 

δέν παύουν να είναι κείμενα ιδιαίτερης σημασίας* καθώς μάλιστα, δπως 
έχει σημειωθεί, αποτελούν την προπαρασκευή τής «'Ομολογίας» του Κρι
τόπουλου άλλα περιέχουν και στοιχεία, δπως τα σχετικά μέ τον αφορι
σμό πού δέν θα περιληφθούν στο τελικό κείμενο τής «'Ομολογίας»6. 

"Οσα αφορούν στο θέμα μας περιέχονται στην απόκριση πού φέρει 

1. ΚΑΡΜΊΡΗΣ, 'Ομολογία, 53-86, 209-238, 398-431. 
2. ΚΑΡΜΊΡΗΣ, δ.π., 20. 
3. Τα βιογραφικά του καΐ τήν δράση του στην Ευρώπη βλ. στο ΚΑΡΜΙΡΗΣ, 

Κριτόπονλος' άπο τις πρόσφατες μελέτες βλ. DAVEY, Kritopoulos. 
4. ΔΤΟΒΟΤΝΙΩΤΗΣ, Κριτόπουλος. 
5. ΚΑΡΜΊΡΗΣ, 'Ομολογία, 72. 
6. ΚΑΡΜΊΡΗΣ, δ.π., 72. 
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τον τίτλο: «Περί αφορισμού και τεθνηκότων άφωρισμένων»1, είναι κεί
μενο μόλις σαράντα στίχων άλλα περιέχει σχεδόν μέ θαυμαστή πληρό
τητα τήν αφοριστική πρακτική και τα αποτελέσματα της καθώς και τον 
τρόπο λύσης του αφορισμού. Ό λόγιος ιεράρχης και μετέπειτα πατριάρ
χης 'Αλεξανδρείας, οπλισμένος μέ ευρεία άρχαιομάθεια και καλές θεο
λογικές γνώσεις, δταν αναφέρεται στον αφορισμό δέν έχει νά παρουσιάσει 
νέες δογματικές θεωρήσεις ή τυπολογικές αναθεωρήσεις. Ευρίσκεται μέ
σα στο πλαίσιο πού ή ως τότε δογματική και εκκλησιαστική πρακτική 
έχει καθιερώσει και το ακολουθεί μέ συνέπεια2. 

"Ομως υπάρχει και κάτι άλλο πού έχει σχέση μέ δσα είδαμε στην πε
ρίπτωση του Μεχμέτ του Πορθητή. Έκεϊ εϊταν ό άλλόδοξος σουλτάνος πού 
απορούσε* εδώ εϊναι ό προτεστάντης χριστιανός' και έναντι αύτου ό αφο
ρισμός θα παρουσιαστεί άπο τον Κριτόπουλο ώς θαϋμα, το όποιο «πάν-
τας καταπλήττει τους ορώντας»3. Το θαύμα βεβαίως και πάλι το ανα
δεικνύει το άλυτο σώμα και ή μέσω τών μυστηρίων της Εκκλησίας από
δοση του στην γη, «άλλως... μένει δεδεμένον δια παντός». 

'Ενδιαφέροντα επίσης και άξια προσοχής είναι τα δσα τονίζει, κλεί
νοντας τήν μικρή πραγματεία του περί αφορισμού, για τήν παραδοχή του 
θαύματος, τήν δογματική ένταξη του στο σύστημα της εκκλησιαστικής 
φιλοσοφίας και τήν καταπληκτική δήλωση του δτι είναι δυνατόν προς επι
βεβαίωση τών λόγων του να αποσταλεί σώμα νεκρού αφορισμένου στην 
Βρετανία: «τών δ' άκουόντων οι πλείους ού πιστεύουσιν* έγώ δέ σφόδρα 
περί τούτου χαίρω, δτι ό θεός τοιούτον μέγα σημεΐον έδωρήσαντο ήμϊν, 
ώστε μηδέ πιστεύειν τους πολλούς. Ένεστι δέ ράστα τούτο βεβαιωθήναι* 
γραψάτωσαν γαρ προς τους Πατριά'ρχας της 'Ανατολικής 'Εκκλησίας, 
ϊνα πέμψωσι τοιούτον σώμα εις Βρεττανίαν, ει γε βούλεται 6 βασιλεύς 
θεατής τοιούτου θαύματος γενέσθαι, τάς τε νενομισμένας εύχας και τον 
ύπαναγνωσόμενον πρεσβύτερον, και τότε τοις δφθαλμοΐς θεασάμενοι, βε-
βαιωθήσονται πάντως»4. 

Στην πρώτη περίπτωση είταν ό σουλτάνος' τώρα πρέπει να βεβαιωθεί 
ένας άλλος μονάρχης, ό βασιλιάς της 'Αγγλίας. Τότε αναζήτησαν το σώμα 
νεκρής αφορισμένης* τώρα Ινα παρόμοιο αποδεικτικό στοιχείο μπορεί να 

1. ΚΑΡΜΊΡΗΣ, δ.π., 77-78. 
2. Πολλές άπο τΙς πληροφορίες πού μας παρέχει χρησιμοποιούμε καΐ σέ άλλα 

κεφάλαια της μελέτης αύτης. 
3. ΚΑΡΜΊΡΗΣ, δ.π., 78. 
4. ΚΑΡΜΙΡΗΣ, δ.π., 78. Για το ζήτημα τών θαυμάτων βλ. καΐ ΑΓΓΕΛΟΤ, 

Θαύματα. 
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αποσταλεί άπο τους πατριάρχες της 'Ανατολής. Ό Κριτόπουλος αντιμε
τωπίζοντας τους Διαμαρτυρόμενους θεολόγους δεν Ιχει καμιά δυσκολία 
να παραθέσει δσα στοιχεία θεωρεί δτι συγκροτούν το θαϋμα. Ή παράθεση 
αύτη πού γίνεται μέ άψογο λεκτικό τρόπο και ανάλογο υφός θα φθάσει 
στην κορύφωση της μέ την ομολογία δτι ό θεός δώρησε στην 'Ανατολική 
εκκλησία Ινα ακλόνητο στοιχείο. Στοιχείο της παντοδυναμίας του ή στοι
χείο εύνοιας προς την ορθόδοξη παράδοση ή και τα δύο μαζί; ΕΪτε έτσι 
είτε αλλιώς επαναλαμβάνεται έκ νέου ή δια του αφορισμού «αποκαλυπτι
κή» μαρτυρία του θεού και αποδεικνύεται ή αλήθεια των δογμάτων της 
ανατολικής θρησκείας* μέσα σ' δλα αυτά βεβαίως δέν υπάρχει χώρος για 
αμφισβήτηση τής δυνάμεως του αφορισμού πού αναδεικνύεται και πάλι 
πανίσχυρος δσο Ινα «θαύμα»1. 

Φθάσαμε έτσι προς τά μέσα του 17ου αϊ. Συγκεκριμένα βρισκόμαστε στα 
1663, δταν εκδίδεται Ινας «Τόμος», Ινα συνοδικό δηλαδή γράμμα πού 

1. Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφέρουμε και μια άλλη εκδοχή του θαύματος. 
Πρόκειται βέβαια καΐ πάλι για τήν λύση σώματος αφορισμένου, ή οποία ώς «θαΰμα», 
εντάσσεται τώρα στίς δραστηριότητες ενός αγίου της Ανατολικής εκκλησίας. Τήν 
εκδοχή αυτή μας προσφέρει ό βίος του αγίου Διονυσίου (ΚΟΝΟΜΟΣ, "Αγιος Διονύ
σιος, 231): «Νεκρούς άδιαλύτους μείναντας, ένεκα αφορισμού, διέλυσε δια της προ
σευχής είς χώμα και είς ξηρά κόκκαλα. Τοϋτο συνέβη είς τον Ναον του 'Αγίου Νικο
λάου των Ξένων, τήν Μητρόπολιν της νήσου Ζακύνθου, δπου άνοιχθέντος τάφου ευρέ
θη το σώμα γυναικός άδιάλυτον... έφόρεσε το έπιτραχήλιον καΐ ώμοφόριον, γονυκλι-
νώς δέ προσευχόμενος έδέετο του Θεού μετά δακρύων προς διάλυσιν του δεσμοϋ τοΰ 
αφορισμού. Και ώ τοΰ θαύματος ! "Αμα ό "Αγιος άνέγνωσε τήν συγχωρητικήν εύχήν, 
το άπνουν εκείνο πτώμα έκλινεν τήν κεφαλήν, ώς δια να προσκύνηση τον "Αγιον, επε-
σεν έπειτα χαμαί καΐ διελύθη είς χουν και δστέα. "Ομοιον έτέλεσε θαΰμα ό "Αγιος 
Διονύσιος και εις το χωρίον Καταστάριον έπί πτώματος τίνος άφωρισμένου ανδρός». 
Ή δογματική θεώρηση καΐ άγιολογική-θαυματουργική δράση σέ πλήρη αντιστοιχία. 
Προς αποδοχή τοΰ θαύματος κινείται καΐ ό Καισάριος Δαπόντες δταν το 1775 βρί
σκεται μπροστά σέ ανάλογη περίπτωση. Τα γεγονότα είναι τα έξης: Ινας μοναχός 
ονομαζόμενος Παρθένιος κατηγορούσε και έβριζε τον πατριάρχη Καλλίνικο Γ ' . Τρία 
χρόνια μετά τον θάνατο του, δταν άνοιξαν τον τάφο τον βρήκαν άλυτο και υπέθεσαν 
δτι τον είχε αφορίσει ό Καλλίνικος γ ι ' αυτό ζήτησαν συγχωροχάρτι πού πράγματι έ
φθασε στο "Αγιον "Ορος: «Τήν εβδομάδα της διακαινισίμου άνοίχθη ό τάφος τοΰ δε-
δεμένου, έγινεν ακολουθία, παρά των ασκητών άγιαννανητών, άνεγνώσθη το συγχω
ροχάρτι της ημετέρας παναγιότητος, ετάφη πάλιν το λείψανον, μετά δύο μήνας άνοί
χθη καΐ ώ τών θαυμασίων Χριστέ βασιλεΰ, ώ της χάριτος τών αρχιερέων ημών, ευρέ
θη τελείως λελυμένος ό προ τριών χρόνων δεδεμένος και ενσαρκος, καί άπαντες έδώ-
καμεν δόξαν τω Θεώ, τώ δόντι έξουσίαν τοιαύτην τοις άνθρώποις» (ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ, 
Δαπόντες, 157-158). 
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υπογράφουν οι τέσσερις πατριάρχες της 'Ανατολής1. Ή σπουδαιότητα 
του κειμένου αύτοΰ έγκειται ακριβώς στην φύση του εγγράφου2 επειδή 
μέ αυτό οι πατριάρχες προβαίνουν στην επίλυση προβλημάτων πού υπάρ
χουν στις σχέσεις τής πολιτικής καί εκκλησιαστικής εξουσίας στην Ρω
σία* συγχρόνως δίδονται λύσεις καί σέ άλλα προβλήματα αποκλειστικώς 
δογματικου-κανονικου περιεχομένου. "Ομως ή σπουδαιότητα του έχει να 
κάνει ακόμα καί με τον σκοπό πού επιζητεί να εξυπηρετήσει: συντάχθηκε 
δηλαδή μέ τήν προτροπή του τσάρου 'Αλέξιου προκειμένου να χρησιμο
ποιηθεί για τήν καταδίκη του πατριάρχη Μόσχας Νίκωνα, μέ τον όποιο 
ό τσάρος βρισκόταν σέ έντονη διένεξη. Ή καταδίκη καί αποπομπή του 
Νίκωνα θα πραγματοποιηθεί δντως το 16663. 

Το κείμενο του «Τόμου» έχει συνταχθεί μέ τήν μορφή έρωτοαποκρί-
σεων4. Καλύπτει ευρύτατο φάσμα εκκλησιαστικών προβλημάτων, τα 
όποια αρχίζουν μέ το «Κεφάλαιον α'. Τί έστι Βασιλεύς;», συνεχίζονται 
μέ το «Κεφάλαιον β'. ΤΑρα δή απλώς πάντας, καί μάλιστα τον κατά Έ -
πίσκοπον ή Πατριαρχην ύπείκειν καί ύποτασσεσθαι τω ήγ?μονεύοντι 
Βασιλεΐ, κατά πάσας τάς πολιτικάς υποθέσεις καί κρίσεις»5 καί προχω
ρούν μέ τήν διαλεύκανση άλλων προβλημάτων. 

1. Για τήν καλύτερη κατανόηση τοϋ δρου «τόμος» παραθέτουμε τήν ερμηνεία 
πού δίνουν οι συντάκτες του : «Τόμος λέγεται ή επαγόμενη παρά της συνόδου άπόφα-
σις έφ' οιασδήποτε υποθέσεως, το τέμνειν πάσας τας αμφιβολίας καί διαλύειν πάσας 
τάς προσφερομένας αμφισβητήσεις» (ΓΕΔΕΩΝ, Διατάξεις 1, 342). Οί τέσσερις πα
τριάρχες πού υπογράφουν το συνοδικό γράμμα είναι: ό οικουμενικός πατριάρχης Διο
νύσιος Γ ' , ό πατριάρχης 'Αλεξανδρείας Παΐσιος, ό 'Αντιοχείας Μακάριος καί ό ' Ιε
ροσολύμων Νεκτάριος. 

2. 'Εδώ πρέπει να σημειωθεί ακόμη μία διάσταση του υπό εξέταση κειμένου. 
Ό «Τόμος» του 1663 αποτελεί πολύτιμο βοήθημα καί πρώτης τάξεως μαρτυρία προ
κειμένου να ανασυγκροτηθεί το κείμενο μιας άλλης πηγής κανονικού δικαίου, του 
((Μεγάλου Νομίμου»' δμως για το θέμα αυτό καθώς καί για τήν ιστορία του «Τό
μου», τΙς πηγές του, τις εκδόσεις του καί τα δσα προβλήματα παρουσιάζει ή μελέτη 
του, βλ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΤΛΟΣ, Μέγα Νόμιμον. 

3. Για το δλο θέμα καί τον ρόλο πού έ*παιξε στο ζήτημα αυτό ό Παΐσιος Λιγα-
ρίδης, βλ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Πατριάρχαι καί ειδικότερα τις σ. 75-159. 

4. Παραθέτω τήν επιγραφή μέ τήν οποία παραδίδεται το κείμενο: «Τόμος ζη
τημάτων τινών αναγκαίων, ών αί λύσεις έγένοντο παρά τών άγιωτάτων καί μακαριό
τατων τεσσάρων Πατριαρχών, καί έξεδόθησαν, δοκιμασθεΐσαι κατά τους δρους καί 
κανόνας της Καθολικής καί αποστολικής Εκκλησίας, έν εϊδει ερωτήσεων καί απο
κρίσεων, κατά το σωτήριον έτος ,αχξγον, κατά μήνα» (ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΤΛΟΣ, Μέγα 
Νόμιμον, 39). 

5. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΤΛΟΣ, ο.π., 39, 41 . 
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'Ανάμεσα στα θέματα πού πραγματεύεται ό «Τόμος» συμπεριλαμ
βάνεται βεβαίως καί το θέμα του αφορισμού. Ό αφορισμός δχι ως ποινή 
της οποίας το κύρος πρέπει να ερευνηθεί άλλα ως θεσμός για τον όποιο με 
δύο συνεχόμενες ερωτήσεις (ς' καί ζ') επιζητούνται κάποιες διευκρινίσεις 
ως προς τήν εφαρμογή του καθώς καί τις δικαιοδοσίες πού έχει ό άφορί-
ζων. Επιπλέον επιζητείται να τεθούν σαφή δρια στην άλογη καί ιδιοτελή 
χρήση της ποινής εκ μέρους των εκκλησιαστικών άρχων. 

Ή διαπραγμάτευση παρομοίων διατάξεων βεβαίως συνδέεται στενά 
προς τον σκοπό για τον όποιο συντάχτηκε ό «Τόμος». Πρέπει να στηρι
χτεί εναντίον του Νίκωνα ή κατηγορία, επειδή εΤχε αφορίσει καί καταρα-
στεΐ τήν τσαρική οικογένεια" κατά συνέπεια οι ερωτήσεις πού έχουν υπο
βληθεί πρέπει να οδηγήσουν σε τέτοιες απαντήσεις πού θα τεκμηριώνουν 
τήν αποπομπή του πατριάρχη της Μόσχας. Συνάγεται άπα τα κείμενα 
δτι μεταξύ τών κατηγοριών πού του προσάπτουν είναι καί ή επιβολή ιδιο
τελών αφορισμών, γεγονός πού σε συνδυασμό με άλλες αντικανονικές ενέρ
γειες του Νίκωνα μπορεί να στοιχειοθετήσει τους λόγους της αποπομπής 
του. 

Ά λ λ α ας παρακολουθήσουμε τήν δλη διατύπωση της ερώτησης καί 
τήν δογματική καί κανονική στήριξη της απάντησης. «Έρώτησις κεφ, ς'. 
Εί δύναται επίσκοπος ή καί πατριάρχης, καί δσοι δια τών τοιούτων εκ
κλησιαστικών ονομάτων σημαίνονται, άφορίζειν δντινα βούλοιντο, δι' 
ιδίας αυτών υποθέσεις, καί είναι τους άφορισθέντας τω Θεώ υπαιτίους, 
καί ό άφορίζων άλόγως υπαίτιος έστι τοις κανόσιν;»1. 

Για τήν απόκριση χρησιμοποιούνται δλες οι γνωστές άλλα καί λιγό
τερο γνωστές ερμηνείες: ό κανών ρλγ' της συνόδου της Καρθαγένης, ό 
Ζωναράς, ό Βάλσαμων, ή Νεαρά του 'Ιουστινιανού* ακόμη ό Διονύσιος ό 
'Αρεοπαγίτης άλλα καί επιστολή του «ιερού» Συνεσίου «προς Θεόφιλον», 
καθώς καί αποσπάσματα άπο τήν Καινή Διαθήκη. "Ολα αυτά συντελούν 
ώστε να διαμορφωθεί ή διατύπωση: «τους άλόγως άρωμένους ή αφορί
ζοντας αρχιερείς τινά, ού μόνον τήν άραν καί τον άφορισμον προς εκείνους 
έπιστρέφειν, άλλα καί άξιους είναι τιμωρίας, ως όργίλους καί άπερισκέ-
πτως χωρίζοντας κατά τήν αυτών θέλησιν τινάς του κοινού σώματος της 
'Εκκλησίας, ους ό Σωτήρ τ ω τιμίω αύτοΰ έξηγόρασεν αίματι, καί της κα

ί . Χρησιμοποιώ τήν έκδοση του ΓΕΔΕΩΝ [Διατάξεις 1, 347-350) ή οποία στο 
σημείο αυτό δέν παρουσιάζει διαφορές άπο το πρωτότυπο της Κρατικής Βιβλιοθήκης 
«Λένιν» της Μόσχας. Για τα θέματα αυτά βλ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΤΛΟΣ, Μέγα Νόμιμον, 
29 κ.έξ. Έξαλλου διαφορές είχε εντοπίσει καί ό ΓΚΙΝΗΣ (Περίγραμμα, 132-133). 

25 
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θέδρας αποβλητέους, κατά τους κανόνας" ει οδν επί των τυχόντων ουκ έχει 
χώραν ή παράλογος άρά, και ό αφορισμός, πολλού γε δει έπί ηγεμόνων 
καί οΐς ή αρχή έπιτέτραπται»1. 

Ή επόμενη ερώτηση2 σχετίζεται και αύτη έμμεσα μέ τον αφορισμό 
άφοΰ πρόκειται για επίλυση του θέματος της άρσεως του έπιτιμίου. Συγ
κεκριμένα ζητείται απόκριση στο ερώτημα αν ό αδίκως αφορισμένος πρέ
πει να συγχωρείται άπο ανώτερο ιερωμένο. Ή απόκριση τονίζει την ση
μασία της εκκλησιαστικής ιεραρχίας κατά το σχήμα «πρεσβύτερος-έπί-
σκοπος-μητροπολίτης-πατριάρχης/σύνοδος» ώστε να μήν υπάρχει καμιά 
αμφισβήτηση. Δηλαδή ό αδίκως άφοριζόμενος πρέπει να κινηθεί μέσα στο 
σχήμα αυτό προκειμένου να επιτύχει τήν άρση της ποινής άλλα και ό αδί
κως άφορίζων τιμωρείται και αυτός μέσα στο ϊδιο σχήμα. 

Τα ζητήματα πού θίγονται στις έρωτήσεις-άποκρίσεις του «Τόμου» του 
1663 εϊναι γνωστά καί άπο άλλα κείμενα3. Το στοιχείο πού πρέπει δμως 
νά εξαρθεί είναι δτι ανάμεσα στα κύρια ζητήματα πού απασχολούν τήν 
σύνοδο καί τους τέσσερις πατριάρχες της 'Ανατολής είναι καί ό αφορι
σμός. Βεβαίως πρόκειται για περίπτωση διαφορετική άπο τις δύο προη
γούμενες πού εξετάσαμε λίγο παραπάνω. Τώρα ό «αντίπαλος» δέν είναι 
ούτε άλλόδοξος ούτε έτερόδοξος. Εϊναι ομόδοξος καί μάλιστα ό πατριάρ
χης τής Μόσχας, ο όποιος συγκρούστηκε μέ τον τσάρο. Ή Εκκλησία 
βεβαίως θα στηρίξει τον ηγεμόνα τής Ρωσίας* καί ό λόγος τής υποστήρι
ξης αυτής ϊσως είναι εΰδηλος... Ωστόσο ό αφορισμός αποτελεί αίτία του 
κατηγορητηρίου. Ή ιδιοτελής χρήση του συνιστά λόγο καθαίρεσης' καί 
τα κείμενα των Πατέρων μπορούν νά συνδράμουν τήν κατηγορία καί τήν 
τιμωρία" ώστε ή χρήση του δπλου αύτου μπορεί νά γίνει προς δύο κατευ
θύνσεις. Στην περίπτωση μας καλείται νά λειτουργήσει προς τήν αντίθετη 
κατεύθυνση: νά συνδράμει ώστε νά απομακρυνθεί ό ανεπιθύμητος ιεράρ
χης4. Ή συμβολή μάλιστα του αφορισμού είναι αποφασιστική επειδή τα 

1. ΓΕΔΕΩΝ, Διατάξεις 1, 349. 
2. Γ Ε Δ Ε Ω Ν , δ.π., 349-350. 
3. Για το ίδιο θέμα βλ. έδώ το δγδοο κεφάλαιο δπου εξετάζεται ό αφορισμός 

έν σχέσει προς τους νομοκάνονες. 
4. Ή περίπτωση τής αποπομπής του Νίκωνα δέν μπορεί να ενταχθεί σέ μία 

τυπική παραδειγματική σειρά, ή οποία να παρουσιάζει ώς κοινό σημείο τήν επιβολή 
παραλόγων αφορισμών προκειμένου να στοιχειοθετηθεί λόγος αποβολής άπο τήν Ε κ 
κλησία. Ή πραγματική αίτία αποπομπής βρίσκεται στην ρήξη του Νίκωνα μέ τον 
τσάρο 'Αλέξιο καί στην βούληση τής εκκλησιαστικής Ιεραρχίας να στηρίξει τον τσάρο 
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ζητήματα αυτά εοκολα μπορούν να αγγίξουν τις συνειδήσεις των ρώσων 
χριστιανών της εποχής αυτής. Οι σχέσεις πολιτικής και εκκλησιαστικής 
εξουσίας φαίνεται δτι αποτελούν την κύρια αιτία για τον «Τόμο» του 
1663' ή παρέμβαση τών πατριαρχών τής 'Ανατολής επιχειρείται μέσω 
τής επεξεργασίας κειμένου στην ουσία θεωρητικού και δογματικού, το ό
ποιο βεβαίως θα αποτελέσει το εφαλτήριο για τις κατηγορίες εναντίον του 
Νίκωνα και την καταδίκη του εν τέλει. 'Ωστόσο είναι εύκολη και ή άμεση 
«πρόσληψη» του άπό τους μέσους δρους τής ρωσικής κοινωνίας. Ή εκ
κλησιαστική ηγεσία τής ρωσικής εκκλησίας, ή οποία παρουσιάζεται να 
επιβάλει άδικους αφορισμούς και εναντίον του τσάρου ακόμη, εύκολα δια-
βάλλεται στις συνειδήσεις τών πιστών. Τοΰτο επειδή αύτο επιχειρείται 
μέσω ακριβώς τής ποινής πού εϊναι καθημερινή, κοινή για τους ανθρώ
πους τής εποχής και Ινας άπό τους παράγοντες πού διαμορφώνουν την 
νοοτροπία του. 'Ακόμα και ό αιτιολογημένος αφορισμός εύκολα ή δύσκολα 
μπορεί να μετατραπεί σέ άδικο και ιδιοτελή προκειμένου να στηριχτούν 
κατηγορίες εναντίον ανεπιθύμητων προσώπων. 

Την 'ίδια χρήση του αφορισμού θα κάνει λίγο αργότερα ο Νεκτάριος, 
πατριάρχης 'Ιεροσολύμων1. Συγκεκριμένα σε βιβλίο πού κυκλοφόρησε2 

στην διένεξη αύτη. Βεβαίως εξετάζοντας τους λόγους άπομακρύνσεως διαφόρων ιε
ραρχών άπό τις ανώτατες βαθμίδες της εκκλησιαστικής πυραμίδας θα βροϋμε ένιες 
φορές να αναφέρεται μεταξύ τών διαφόρων παρανομιών πού συγκροτούν το κατηγο
ρητήριο ή αλόγιστη καΐ Ιδιοτελής χρήση του έπιτιμίου' τέτοια περίπτωση είναι λ.χ. 
ή απομάκρυνση τοϋ 'Αρσένιου 'Αποστόλη άπό την διοίκηση της μητροπόλεως Μο
νεμβασίας. Το έγγραφο τοϋ αφορισμού του 'Αποστόλη έχει εκδοθεί πολλές φορές" 
φυσικά ή παραπομπή γίνεται στην έκδοση πού έγινε άπό τον Μ. Ι. ΜΑΝΟΤΣΑΚΑ, 
'Αρχιερείς, 138: στο δημοσίευμα του αύτο ό Μανούσακας απέδειξε δτι το έγγραφο εί
ναι τοϋ έτους 1509. 'Από αύτο διαβάζουμε δτι ό άφοριζόμενος αρχιερέας «προξενεί 
σκάνδαλα καΐ συγχύσεις καΐ άνυποστόλως αφορισμούς έκστενάζει κατ' αυτών, μη γι-
νώσκων δ μάταιος, δτι αυτός ταΐς άποφάσεσι και άραϊς τών κανόνων υπόκειται, ώς 
παρανόμως και έξω κανόνων άναξίως πρόβας εις Ô νΰν λέγεται είναι». Είναι λοιπόν 
φανερό δτι ή παράλογη καΐ άδικη επιβολή τοϋ έπιτιμίου άπό μόνη της δέν μπορεί να 
στοιχειοθετήσει κατηγορία. Άλλωστε θα υπήρχε ό κίνδυνος να αναιρεθεί κατ' αυτόν 
τον τρόπο ή αποτελεσματικότητα τοϋ άφορισμοΰ. 

1. Ό Νεκτάριος έζησε άπό το 1602-1676 ένώ πατριάρχευσε στα'Ιεροσόλυμα 
μεταξύ τών ετών 1661-1669 δταν παραιτήθηκε υπέρ τοϋ Δοσιθέου. Για τον λόγιο 
αύτο πατριάρχη βλ. ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΣ, 'EJIITO/HJ, 291-332 δπου καί βιογραφικά στοι
χεία για τον Νεκτάριο- ό συγγραφέας πάντως της μελέτης αυτής θεωρεί για τήν βιο
γραφία του Νεκταρίου ώς πλέον αξιόπιστη πηγή το λήμμα τοϋ Dictionnaire de Theo
logie Catholique γραμμένο άπό τον V. GRUMEL· βλ. επίσης καί τα δσα αναφέρει ό 
LEGRAND (επόμενη σημείωση). 

2. Το βιβλίο έχει τον τίτλο : Τοϋ μακαριωτάτον καΐ σοφωτάτον πατριάρχου 
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πέντε χρόνια μετά τον θάνατο του αναφέρει τα έξης για τον αφορισμό 
εξακολουθώντας την πολεμική εναντίον της Καθολικής εκκλησίας: «τε-
λούμενον εν ήμΐν κοινή θαυμάσιον εστίν δ νόμιμος και κανονικός αφορι
σμός, φρικτον άκουσμα τε και θέαμα' αν γαρ εν τοιούτω έπιτιμίω μετάλ
λαξη τον βίον ό ένοχος, άλυτον αύτου διαμένει εν τ ω τάφω το σώμα* ού 
μην δε ως εν τοις άγίοις άφθαρτον και οιονεί κεκοιμημένω προσεοικός, 
άλλα δυσειδές και δυσώδες, και εξώδικος ώς Τυμπανιαΐον" καθά εκφωνεί
ται έπ ' αύτοϊς ή δίκη, δτι αϊ πέτραι και ό σίδηρος λυθήσονται αυτοί ουδα
μώς. "Οτι σπουδή τών κληρονόμων, ή οικείων ό άφωρίσας παρακληθείς ή 
δτω τυχόν ώφειλεν άδικήσας ό τεθνηκώς, και επί τής θείας μυσταγωγίας 
ευχών άπο ιερέων, ή αρχιερέων μάλιστα ευχόμενων, διαλύεται ό δεσμός 
και εις χουν αναλύεται μετ' ολίγον το σαρκίον. Πολλά δε ηκούσθησαν και 
ευθύς γενόμενα περί τής τοιαύτης αναλύσεως τεράστια». 

Ό Νεκτάριος συνεχίζοντας την ερμηνεία του αφορισμού ώς θαύματος 
(θαυμάσιον) πού συντελείται στην 'Ανατολική εκκλησία σε λίγες γραμμές 
παρουσιάζει ολόκληρο το φαινόμενο. Είναι το θαύμα, είναι το αποτέλεσμα 
του θαύματος (άλιωτο σώμα)* το άλιωτο σώμα είναι αποτέλεσμα τής 
αφοριστικής κατάρας* άλλα και ή επανόρθωση είναι δυνατή με την παρέμ
βαση τής Εκκλησίας και τών συγγενών του αφορισμένου. Ε ν τ ύ π ω σ η 
προκαλεί ή προσπάθεια αποσύνδεσης τών συγγενών ώς προς την εξωτερι
κή εμφάνιση άδιάλυτων σωμάτων τών αγίων και τών αφορισμένων. Τα 
σημεία τής διαφοροποιήσεως είναι ορατά κατά τον Νεκτάριο* τήν λογική 
αυτή θα ακολουθήσουν ενα αιώνα αργότερα και οι εκδότες του Πηδαλίου 
και μάλιστα με περισσότερες διευκρινίσεις: βρισκόμαστε άλλωστε στην 
στροφή προς τον 19ο αι. 

2. Ή πραγματεία τον Χρύσανθου 'Ιεροσολύμων 

Ό λόγος τώρα για ενα κείμενο εν μέρει ανέκδοτο, το όποιο αποτελεί στην 
ουσία πραγματεία περί του αφορισμού, άπο το όποιο αντλήσαμε πολλές 
φορές στοιχεία για τις ανάγκες τής μελέτης1' εδώ δμως σκοπεύουμε νά 

τής μεγάλης και αγίας πόλεως * Ιερουσαλήμ κυρίου Νεκταρίου προς τάς προσκομι
σθείσας θέσεις παρά τών εν Ίεροσολύμοις φρατόρατν δια Πέτρου του αυτών μαιατο-
ρος περί τής αρχής τοϋ πάπα Άντίρρησις, Τυπωθεϊσα νϋν πρώτον εν τή... μονή... 
Τζετατζούϊα κατά το ,αχπβ', έτος... (LEGRAND, Β. Η., 17. 2, άρ. 568 και ΠΑΠΑΔΟ
ΠΟΥΛΟΣ, Ε. Β. 2, άρ. 3467). 

1. Βλ. κυρίως το έκτο κεφάλαιο. 
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παρουσιάσουμε και συνολικά το έργο άλλα και να επιμείνουμε σε ορισμένα 
στοιχεία του, τα όποια εκτιμούμε ως αναπόσπαστα μέρη του κεφαλαίου 
αύτου. Ό τίτλος της πραγματείας: «Χρύσανθου πρεσβυτέρου και άρχι-
μανδρίτου του αποστολικού των 'Ιεροσολύμων άγιωτάτου πατριαρχικού 
θρόνου, περί αφορισμού, κατ' αϊτησιν του γαληνότατου και θεοσεβεστά-
του αύθέντου και ήγεμόνος πάσης Ούγγροβλαχίας κυρίου κυρίου 'Ιωάν
νου Κωνσταντίνου Βεσαράβα Πραγκοβάνου βοεβόδα»1. 

Ό Χρύσανθος Νοταράς (1663-1731) λοιπόν, Οντάς ακόμη αρχιμαν
δρίτης2, συντάσσει πραγματεία περί αφορισμού ύστερα άπο αίτημα του 
Κωνσταντίνου Μπασαράμπα3, ηγεμόνα στην Βλαχία (1688-1714). Ή 
δραστηριότητα του Χρύσανθου στην αυλή της Βλαχίας είναι γνωστή* σ' 

1. Το χειρόγραφο μας είναι γνωστό άπο τις περιγραφές του ΠΑΠΑΔΟΠΟΪΛΟΤ-
Κ Ε Ρ Α Μ Ε Α , Ι.Β. 1, 301, άρ. 226' απόκειται μεταξύ των χειρογράφων του πατριαρ
χείου Ιεροσολύμων, ορίζεται ως αυτόγραφο τοϋ Χρύσανθου και αποτελείται άπο 38 
φ. "Αλλο αντίγραφο περιγράφεται άπο τον ϊδιο συγγραφέα στον IV τόμο τοϋ ϊδιου 
έργου (Πετρούπολη 1899), σ. 85-86, άρ. 69, άποκείμενο μεταξύ τών χειρογράφων 
τοϋ Μετοχίου τοϋ Παναγίου Τάφου Κωνσταντινουπόλεως (τώρα EBE), μέ 17 φ.' 
βλ. επίσης ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ, Χρύσανθος, 82: «σώζεται έν τη αύτη βιβλιοθήκη 
[Μ.Π.T.] και άλλα αντίγραφα έν τη βιβλιοθήκη τοϋ Κοινοΰ τοϋ Παναγίου Τάφου. 
Συνετάχθη δέ κατά προτροπήν τοϋ ήγεμόνος της Μολδοβλαχίας»- τρίτο χειρόγραφο 
σώζεται στο Βουκουρέστι 658 (17) άπο το όποιο έχει δημοσιεύσει ένα μέρος δ πα
τριάρχης Ιεροσολύμων Τιμόθεος μέ τον τίτλο: « Ό πατριάρχης Χρύσανθος καί ό α
φορισμός», ΝΣ 33 (1938) 66-74· βλ. ΜίΧΑΗΛΑΡΗΣ, Χρύσανθος, καθώς και το Πα
ράρτημα της μελέτης αύτης δπου εκδίδονται τα σχετικά μέ τά αποτελέσματα τοϋ 
αφορισμού. Τα στοιχεία πού χρησιμοποιούνται έδώ είναι άπο το χειρόγραφο της 
EBE το όποιο μοΰ υπέδειξε ή συνάδελφος καί φίλη Πηνελόπη Στάθη* την κ. Στάθη, 
ή οποία έν τώ μεταξύ εκπόνησε τήν διδακτορική διατριβή της μέ θέμα τον Χρύσανθο 
Νοταρά ευχαριστώ για μια ακόμη φορά για τήν σημαντική προσφορά της. 

2. Για τον Χρύσανθο Νοταρά έχουμε τώρα, τήν ανέκδοτη ακόμα, διδακτορική 
διατριβή της Πηνελόπης Στάθη· βλ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ, Χρύσανθος, 9-11, 21-23, 53-
55, 69-72, 81-84, 148-152, 161-163, 178-181· για τήν δράση του στην αυλή της 
Βλαχίας βλ. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ, Λόγιοι, 114 κ.έξ.- πάντως δέν πρόκειται για μετα
γλώττιση άλλου έργου, δπως γράφει è Καραθανάσης (σ. 116) άλλα για πρωτότυπη 
μελέτη τοϋ Χρύσανθου' τοΰτο 6χι μόνο διότι το χειρόγραφο δέν αναφέρει πουθενά δτι 
πρόκειται για μεταγλώττιση άλλα και επειδή ή δλη δομή και το ΰφος τοϋ έργου μαρ-
τυροΰν για τήν πρωτοτυπία του. Το ϊδιο υποστηρίζει καί ό ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ, Χρύ
σανθος, 82, περιγράφοντας τα ανέκδοτα χειρόγραφα έργα τοϋ Χρύσανθου. 

3. Για τον τελευταίο ρουμάνο ηγεμόνα της Βλαχίας, το εκδοτικό πρόγραμμα 
πού αναπτύχθηκε στην επικράτεια του καί τις άλλες δραστηριότητες του βλ. IORGA, 
Byzance. Για τις επιδράσεις Ελλήνων λογίων στην αυλή του καί τήν εκδοτική δρα
στηριότητα στην Βλαχία τα χρόνια αυτά, βλ. Κ Ο Τ Μ Α Ρ Ι Α Ν Ο Τ - Δ Ρ Ο Τ Λ Ι Α - L A Y T O N , 
'Ελληνικό Βιβλίο, 133-134, δπου καί ή σχετική βιβλιογραφία. 
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αυτήν παρέμεινε τα χρόνια (1686-1692, 1694-1714) και μέ εντολή του 
Μπασαράμπα μεταγλώττισε και συνέταξε αρκετά Ιργα. 'Ανάμεσα σ' αυτά 
και το περί αφορισμού. 

Τα έργα πού συγκροτήθηκαν κατά τήν ανέλιξη του προγράμματος 
οργάνωσης της ηγεμονικής αυλής υπήρξαν πολλά. Μάλιστα ό Μπασαράμ-
πας το 1700 ζήτησε τήν γνώμη του πατριαρχείου για να μεταφράσει σε 
απλή γλώσσα τήν «Ερμηνεία στα τέσσερα Ευαγγέλια» του Θεοφύλακτου, 
αρχιεπισκόπου Βουλγαρίας1. Σύμφωνα μ' αυτά θεωρούμε δτι και ή πραγ
ματεία περί αφορισμού αποτελεί μέρος του προγράμματος της ηγεμονι
κής αυλής, προορισμένη να καταλήξει στο τυπογραφείο, πράγμα πού 
τελικά, άγνωστο γιατί, δεν πραγματοποιήθηκε. 'Ωστόσο υπάρχει και μία 
άλλη υπόθεση πού συγκεντρώνει κάποιες πιθανότητες βεβαιότητας. Έ ν ώ 
δηλαδή ή αυλή της Βλαχίας διατηρούσε άριστες σχέσεις μέ το πατριαρ
χείο 'Ιεροσολύμων δέν συμβαίνει το ϊδιο και μέ το Οικουμενικό Πατριαρ
χείο. Πάντα υπάρχουν κάποιες προστριβές* μάλιστα ό πατριάρχης ' Ιάκω
βος είχε αφορίσει τον ηγεμόνα Σερμπάν Καντακουζηνό2, θειο του Μπα
σαράμπα, και ό πατριάρχης Καλλίνικος Β ' ό Άκαρνάν αρνήθηκε να άρει 
τον αφορισμό3* αντιδικία θα υπάρξει μεταξύ Μπασαράμπα και Καλλινί
κου Β ' και για άλλα θέματα. "Ετσι είναι πολύ πιθανό δτι ό Μπασαράμπας 
επιδιώκει να γνωρίσει καλά το θέμα του αφορισμού και τις συνέπειες του. 
'Εξάλλου μεγάλο τμήμα της μελέτης αφιερώνει ό Χρύσανθος, προκειμέ
νου να υποστηρίξει τήν άποψη δτι ή 'Εκκλησία δέν πρέπει να αφορίζει 
πρόσωπα της πολιτικής εξουσίας πού διαθέτουν δύναμη επειδή σέ τελική 
ανάλυση χαμένη βγαίνει ή 'Εκκλησία4. 

*Ας δούμε δμως τώρα μέ μεγαλύτερη προσοχή ορισμένα ενδιαφέροντα ση
μεία της πραγματείας αυτής ώστε να παρουσιαστούν δλα αυτά και μέσω 
τής γραφίδας του Χρύσανθου. 

Θα σταθούμε αρχικά στο σημείο πού ό Χρύσανθος κάνει τις εκτιμήσεις 
του για τον αφορισμό των υψηλών προσώπων. Ό Χρύσανθος βεβαίως 
αποφαίνεται δτι οι εκκλησιαστικοί άρχοντες έχουν το δικαίωμα και τήν 
εξουσία να αφορίζουν ακόμη και τους άρχοντες* ωστόσο προσθέτει γρή
γορα, δτι στην περίπτωση αυτή οι εκκλησιαστικοί πρέπει να «συλλογι-

1. IORGA, Documente, 329-332. 
2. IORGA, δ.π., 305-310. 
3. IORGA, δ.π. 
4. ΜίΧΑΗΛΑΡΗΣ, Χρύσανθος. 
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σθουν και να στοχασθοΰν καλά, πόσα κακά ημπορούν να έλθουν εις την 
έκκλησίαν άπό τον άφορισμον τούτον»1. Και προχωρώντας στην ανάπτυ
ξη των επιχειρημάτων του, προκειμένου να προλάβει κάποιες δογματικές 
αντιρρήσεις, σημειώνει: «Τούτην την παρατήρησιν δέν την έχει ό κανών 
βταν άφορίζη, διατί αυτός αφορίζει αορίστως εκείνον όπου πέση εις το πα
ράπτωμα, ή μέ το να μήν δύναται να στοχασθη δλα τα περιστατικά του 
καιρού εις κάθε καιρόν, ή μέ το να μήν βαστά δυνατωτέραν τήν δικαιοσύ-
νην και άλήθειαν άπο αυτά»2. 

Για νά ενισχύσει τήν γνώμη του μάλιστα προβάλλει το παράδειγμα 
του βασιλιά της 'Αγγλίας γράφοντας: «εί δέ μή, θέλομεν πέση εις μεγά-
λαις δυσκολίαις και συμφοραΐς, ως έπαθον οι παπίσται μέ τους "Αγκλους, 
οι όποιοι ήμπορουντες δια τον άθεσμον γάμον και μοιχόν του ογδόου Έν-
ρίκου ρηγος της Μεγάλης Βρεττανίας να αποφασίσουν μόνον δτι ό γάμος 
εκείνος ήτον άθεσμος και μοιχεία και να αφήσουν Ιτζη τα πράγματα, 
έπέρασαν εις τον άφορισμόν, δθεν Ιγινεν έπανάστασις και σχίσμα, και ά-
νοίχθη πύλη άλλης δεινοτέρας αίρέσεως εις εκείνο το βασίλειον, καθώς 
εϊναι τώρα»3. 

"Ενα άλλο σημαντικό σημείο της πραγματείας αναφέρεται στην κατα
χρηστική επιβολή του έπιτιμίου, πράγμα το όποιο κατά τον Χρύσανθο 
συντελεί ώστε να ακυρώνεται ή άξια του. Άλλα ας δοΰμε και πάλι το χει
ρόγραφο: «ό προεστώς όπου δια παραμικράν άφορμήν εισφέρει τοιούτον 
άφορισμόν, άμαρτάνει πολλά κάμνωντας καταγέλαστον το μεγαλύτερον 
σπαθίον της εκκλησίας... ήξεύρω πώς τοΰτο είναι συνηθισμένον εις τήν 
έκκλησίαν μας, άλλα γνωρίζω πώς εϊναι κακά καμωμενον ώς εϊναι και 
άλλα πολλά, τα όποια γίνονται άπο κατάχρησιν τών προεστώτων, και 
δχι άπό σφάλμα της εκκλησίας' μάλιστα το παλαιόν, ό μέγας αφορισμός 
έδίδετο δια εξαίρετα κρίματα, δθεν και πολλά σπάνια έδίδετο, δια να εϊναι 
φοβερός... δθεν οί αρχιερείς αν έκρατουσαν τον άφορισμόν δια μεγάλας αι
τίας και αμαρτίας, δέν ήτον τόσον καταφρονεμένος, άμή διατί τον δίδουν 
εις κάθε παραμικράν αίτίαν, δέν τον πολυψηφουσιν, επειδή και τον έσυνή-
θισαν»4. 

Τέλος πρέπει να επισημάνουμε στην πραγματεία του Χρύσανθου και 
τα σημεία εκείνα, στα όποια πραγματεύεται τα αποτελέσματα του άφο-

1. Μ.Π.Τ. (EBE) 69, φ. 6'. 
2. Μ.Π.Τ. (EBE) 69, φ. 6r. 
3. Μ.Π.Τ. (EBE) 69, φ. 6ν. 
4. Μ.Π.Τ. (EBE) 69, φ. 7 .̂ 
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ρισμοΰ και ιδιαίτερα το σημείο δπου περιγράφει τα τυμπανιαΐα πτώματα 
των αφορισμένων. Στο σημείο αυτό ό Χρύσανθος θα ακολουθήσει την δογ
ματική θέση περί θαύματος, τήν οποία συναντήσαμε στα πρώτα δύο κεί
μενα πού χρησιμοποιήσαμε. Πρόκειται λοιπόν περί θαύματος, αποκαλυ
πτικού της δύναμης της θρησκείας του Χρίστου. Μάλιστα τώρα θα αι
σθανθεί έτοιμος δια του θαύματος αύτου να αντικρούσει τήν δογματική 
θέση της Δυτικής εκκλησίας, ή οποία δέν πιστεύει στο θαύμα τών τυμπα-
νιαίων. Το θαΰμα δμως παρουσιάζεται και πάλι στην περίπτωση της άρ
σης του αφορισμού. "Ετσι ό Χρύσανθος δέν θα διστάσει να αντιμετωπίσει, 
έστω και μέσω της ερμηνείας του θαύματος, το ούτως ή άλλως πραγμα
τικό πρόβλημα πού προέρχεται άπό το γεγονός δτι τα σώματα τών νε
κρών αφορισμένων άλλοτε λύονται και άλλοτε δχι, παρά τήν διαμεσολά
βηση τών ευχών της Εκκλησίας. Τί συμβαίνει λοιπόν ; «επειδή λοιπόν και 
ό αφορισμός δέν λύεται, παρά μόνον άπ' εκείνον όπου τόν άφώρισε, τα δέ 
πράγματα καθ' έκάστην μας δειχνουσιν, δτι ό τυμπανιαΐος λύεται μέ ταϊς 
εύχαϊς πολλών ψιλών ιερέων και επισκόπων έξω της επαρχίας αυτών εκεί 
όπου δεν εχουσι καμίαν έξουσίαν, είναι φανερόν, δτι ως ή λύσις δέν είναι 
αποτέλεσμα εξουσίας, έτζη ουδέ ό τυμπανιαΐος είναι απλώς αποτέλεσμα 
αφορισμού, άλλα συνδεδεμένος μέ θαύμα" δθεν είναι ευκολον να είπουμεν, 
διατί άπό τινάς ιερείς και αρχιερείς λύονται οι τυμπανιαΐοι, άπό δέ τινας 
δέν λύονται))1. 

Ή εποχή πού γράφει ό Χρύσανθος είναι τα τέλη του 17ου αι.* έτσι επι
βάλλεται να δοθούν Ικανοποιητικές ή έστω μή ικανοποιητικές άλλα πάν
τως κάποιες απαντήσεις σέ ερωτήματα πού ΐσως σέ παλαιότερους αιώ
νες δέν εϊχαν τεθεί* ενδεχομένως να μήν εϊχαν ανακύψει καθόλου* ή παρα
δοχή τών βασικών δογμάτων της Εκκλησίας εϊταν δεδομένη και βεβαίως 
δέν υπήρχε πεδίο για θεωρητικές αναζητήσεις ή «λογικές» προσπελάσεις 
και μάλιστα στο επίπεδο του άπλοΰ πιστού. Βεβαίως και τώρα ή συζή
τηση ξεκινά άπό τήν κορυφή της 'Εκκλησίας. Δέν αντιπροσωπεύει ό Χρύ
σανθος τους μέσους δρους* ωστόσο στον βαθμό πού Ινα πρόβλημα, καΐ 
μάλιστα παρόμοιας φύσεως, δέν είναι τό αποτέλεσμα μόνο τών προσω
πικών αποριών του άτομου πού προσπαθεί να τό αντιμετωπίσει, άλλα σέ 
μεγάλο βαθμό αντιπροσωπεύει κοινές ζητήσεις μιας μεγάλης ή μικρής 
ομάδας μπορούμε να τό θεωρούμε ως πρόβλημα μιας εποχής. 

1. Μ.Π.Τ. (EBE) 69, φ. 15*\ Τα άλλα τα σχετικά μέ τα άδιάλυτα πτώματα 
βλ. εδώ στο έκτο κεφάλαιο. 
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Και βεβαίως το ζήτημα των άλιωτων σωμάτων δεν είναι περιορισμέ
νης εμβέλειας' πάνω σ' αυτό εδράζεται ή αποτελεσματικότητα ένος έπι-
τιμίου πού αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα ένος θεσμού, και εν προκειμέ
νω θεσμού απονομής τής δικαιοσύνης. Μέσω αύτοΰ, δπως έχουμε πει , 
επιχείρησαν ικανά στελέχη τής Ανατολικής εκκλησίας να δογματισουν 
υπέρ τής ανωτερότητας τής ορθόδοξης θρησκείας. Έ τ σ ι αν κάποτε δημι
ουργούνται αμφισβητήσεις, αν ή κοινή γνώμη στέκεται δίβουλη μπροστά 
στην περίπτωση τής μή απόδοσης του σώματος στην γή δεν οφείλεται 
τοΰτο στην αδυναμία τής ποινής άλλα στην ανορθόδοξη τακτική πού ακο
λουθούν ορισμένοι ιεράρχες. Ό αφορισμένος πρέπει να λυθεί άπο τον αρ
χιερέα πού τον αφόρισε' και τότε επέρχεται ή λύση, ή οποία πάντως γίνε
ται «μέ θαύμα, το όποιον ενεργεί ό Θεός δια μέσου εκείνου όπου αφορίζει 
και ημπορεί να γένη άπο κάθε ιερέα και αρχιερέα τον όποιον ό Θεός α
κούει εύχόμενον, ή δι' τήν άγιωσύνην του, ή δια τήν πίστιν του, ή δια άλ
λον σκοπον τής θείας Πρόνοιας. Και δτι δια τής άγιωσύνης του ευχόμενου 
συγκλίνει ό Θεός προς τήν λύσιν του τυμπανιαίου»1. Καί συνεχίζοντας 
ολοκληρώνει τήν ερμηνεία του: «πολλαις φοραΐς ό Θεός γυρεύει τίποτα 
άλλο ύπέρτερον εκ τής λύσεως ταύτης" δθεν χαρίζει αυτήν τήν θαυματουρ-
γίαν εις κάποιους όπου δεν εχουσι μήτε άγιωσύνην, μήτε πίστιν, και μέ 
ενα λόγον να ειπούμε εις τους παντελώς άξιους άνάγωντας τήν χάριν εις 
άλλον σκοπον τής θείας του προνοίας»2. 

Σημαντική εξάλλου είναι ή παρατήρηση του Χρύσανθου δτι τα διαφο
ρετικά χρώματα πού παρουσιάζουν τα σώματα των τυμπανιαίων μπορεί 
βεβαίως να οφείλονται στην ποιότητα των αμαρτημάτων άλλα ημπορεί να 
οφείλονται καί στην «διάφορον κράσιν των ποιοτήτων του νεκρού ή και 
άπο τήν διαφοράν τής γής των μνημάτων»3. Προσπάθεια εκλογίκευσης 
του φαινομένου για δσους έχουν αμφιβολίες. 'Υπάρχει καί αυτή ή πιθανό
τητα: ή φύση του σώματος καί του χώματος πού το υποδέχεται. 'Αλλά 
υπάρχει καί ή αντίληψη, ή βεβαιότητα πού έχει παγιωθεί με τον Μαλαξο 
κυρίως, καί τήν «Βακτηρία 'Αρχιερέων», δηλαδή μέσω τής κυρίαρχης εκ
κλησιαστικής παραδοχής, ή οποία δέν πρέπει να διαταραχτεί. "Ετσι και 
ή ποιότητα των αμαρτημάτων μπορεί να διαφοροποιήσει το χρώμα του 
πτώματος. 

Συνοψίζοντας τα σημαντικά στοιχεία πού αποδεσμεύει ή πραγματεία 

1. Μ.Π.Τ. (EBE) 69, φ. 15^. 
2. Μ.Π.Τ. (EBE) 69, φ. 15^. 
3. Μ.Π.Τ. (EBE) 69, φ. 17*. 
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του Χρύσανθου επισημαίνουμε δτι ό λόγιος ιεράρχης συγκεντρώνει την 
προσοχή του στα παρακάτω κρίσιμα ζητήματα. Ή Εκκλησία δέν πρέπει 
να αφορίζει πρόσωπα της εξουσίας. Ή σύγκρουση μέ την πολιτική εξου
σία μόνο δεινά μπορεί να προξενήσει στο εκκλησιαστικό σύστημα. Φυσι
κά ό ίδιος ό Χρύσανθος πού κινείται στις αυλές των ηγεμόνων της Μολ
δοβλαχίας γνωρίζει άριστα τήν σημασία των καλών σχέσεων μέ τους άρ
χοντες. Το παράδειγμα του θείου του, Δοσιθέου Ιεροσολύμων, δέν μπο
ρεί να τον αφήνει αδιάφορο. Ή Εκκλησία πρέπει να συνυπάρχει εν ειρή
νη προς τήν πολιτική εξουσία' πολλές φορές μάλιστα μπορεί να παραβλέ
πει και ορισμένες άπο τις αρχές της. Σύμφωνα λοιπόν μέ τήν λογική αυτή 
πού φαίνεται να άπαντα στο πάντα κρίσιμο ζήτημα τών σχέσεων τών δύο 
εξουσιών, πώς είναι δυνατόν ή Εκκλησία να αφορίζει αδιακρίτως; 

Μια άλλη βασική παρατήρηση πού σχολιάσαμε και σέ άλλο σημείο 
είναι ό ευτελισμός και ή αναποτελεσματικότητα του έπιτιμίου ως επα
κόλουθο της συνεχούς χρήσης άλλα καί σέ ασήμαντες υποθέσεις. Ή κατά
χρηση λοιπόν συντελεί ώστε να διαμορφωθεί εξοικείωση τών ανθρώπων 
μέ τήν ποινή· αποτέλεσμα της εξοικείωσης είναι ή εξαφάνιση του φόβου 
καί κατά συνέπεια ή εμφάνιση της αναποτελεσματικότητας της ποινής. 
Γι' αυτό δέν ευθύνεται, κατά τον Χρύσανθο, ή 'Εκκλησία οΰτε άλλωστε ή 
ποινή καθ'έαυτήν άλλα οι προεστώτες της'Εκκλησίας. Ή ανάλυση τών 
συνεπειών άπο τήν αλόγιστη χρήση του έπιτιμίου πού επιχειρεί ό Χρύ
σανθος πιστεύουμε δτι είναι «σύγχρονη», δηλαδή μπορεί να θεωρηθεί δτι 
γίνεται μέ δρους της σύγχρονης επιστήμης. 

Τέλος ή ανάδειξη του θαύματος πού αποδεσμεύει ή ύπαρξη τών άλυ
των σωμάτων καί ή απόδοση τους στην γη μέσω της 'Εκκλησίας, συντηρεί 
καί στην περίπτωση του Χρύσανθου τήν πολεμική εναντίον της Καθολι
κής εκκλησίας. Οι τυμπανιαΐοι νεκροί συνεχίζουν τήν παράδοση τών θαυ
μάτων τα θαύματα γίνονται καί στην νεότερη εποχή. Οι παπιστές πού 
δέν αναγνωρίζουν δτι γίνονται θαύματα στην 'Ανατολική εκκλησία άπο-
στομώνονται μέσω τών τυμπανιαίων, δπως άλλωστε άποστομωθηκε καί ό 
Μεχμέτ Β', δπως άποστομώθηκαν οι άγγλοι θεολόγοι. "Ομως στο τελευ
ταίο απόσπασμα πού παραθέσαμε υπάρχει καί κάτι άλλο: μέσω του αφο
ρισμού μπορεί να εκδηλωθεί καί ή θεία Πρόνοια, δταν ή χάρις του Θεού 
εμφανίζεται σέ πρόσωπα πού δέν ανήκουν αποκλειστικά στο σύστημα της 
εκκλησιαστικής ιεραρχίας. Μπορούμε να υποστηρίξουμε έδώ δτι ό Χρύ
σανθος, ή εκτίμηση του Χρύσανθου, λύνει πολλά προβλήματα της καθη
μερινής πρακτικής" ή περίπτωση του αγίου Διονυσίου πού μνημονεύσαμε 
ήδη εϊναι ενα άπο αυτά. 
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Καινοτομεί λοιπόν σέ ορισμένα σημεία 6 Χρύσανθος με τις εκτιμή
σεις του* κάποιες άπο τις τεκμηριώσεις του είναι σαφώς εκσυγχρονιστι
κές και τολμηρές για το σύστημα της Εκκλησίας. Το πράγμα δέν μπο
ρεί να περάσει απαρατήρητο* άλλωστε το ομολογεί και ό ϊδιος και ίσως 
προσπαθεί να το δικαιολογήσει. Τούτο συμβαίνει δταν στο τέλος της πραγ
ματείας του προσπαθεί να εναρμονίσει τά πορίσματα του μέ τήν διδα
σκαλία τών παλαιοτέρων Πατέρων: «ταΰτα εϊπαμεν εως τώρα περί του 
αφορισμού, αν καλά και δέν ευρίσκονται δλα όμοΰ ρητώς εις τίνα διδά-
σκαλον σημειωμένα, σποράδην δμως περιέχονται εις τους παλαιούς έρ-
μηνεΐς τών ιερών κανόνων, Ίωάννην τον Σχολαστικόν, Βάλσαμων, Ά ρ ι -
στηνόν, και Ζωναράν»1. "Ομως κάτι μένει πού δέν βρίσκεται σ' αυ
τούς* τί συμβαίνει λοιπόν; Ό ϊδιος ό Χρύσανθος θα μας το πει πάλι: «εί 
δέ καί τίνα προσετέθησαν, άλλα δχι χωρίς θεμέλιον, τό ενα διατί συνά
γονται καταλόγον άπο τήν φύσιν καί ιδιότητα του αύτοΰ αφορισμού, το 
άλλο δτι τα ίδια λέγωσι καί άλλοι σοφοί διδάσκαλοι, καί το γ ο ν , δτι εγρά
φησαν μέ ακριβή ερέυναν επικαλούμενοι άεί το αληθές Πανάγιον Πνεύμα, 
είς το να γένη οδηγός της αληθείας, φ ή δόξα καί προσκύνησις εις τους 
αιώνας, αμήν»2. 

Βρισκόμαστε λοιπόν μπροστά σέ μία άπο τις πρώτες εκδηλώσεις της 
εμφάνισης του όρθοΰ λόγου στα πράγματα της Εκκλησίας. Ό αφορισμός 
στο σύνολο του δέν αμφισβητείται* το αντίθετο μάλιστα. Ωστόσο μερικά 
άπο τά βασικά γνωρίσματα του θα τεθούν κάτω άπο το πρίσμα μιας δια
φορετικής λογικής. Οι αντιθέσεις πού παρακολούθησαν σχεδόν σ' δλη τήν 
ζωή του τον Χρύσανθο είναι καί εδώ προφανείς. «'Αντιθέσεις, αντιφάσεις, 
ζυμώσεις, άλλα πάντα κάτω άπό τήν σκέπη της Εκκλησίας», σημειώνει 
εύστοχα ό Κ. Θ. Δημαράς3 για το κλίμα της εποχής του Χρύσανθου. Νο
μίζω δτι το κείμενο της πραγματείας το επιβεβαιώνει* άλλωστε το γεγο
νός δτι ποτέ δέν έφθασε επί του πιεστηρίου αποτελεί ακόμα μια πρόσθετη 
απόδειξη τών αντιφάσεων τής εποχής... 

3. tH κριτική στάαη συνεχίζεται... 

Λίγα χρόνια μετά τήν σύνταξη τής πραγματείας του Χρύσανθου Νοταρά 
θα κυκλοφορήσει στην Βενετία Ινα βιβλίο μέ τον τίτλο: Θεωρίαι Χριστια-

1. Μ.Π.Τ. (EBE) 69, φ. 17Γ. 
2. Μ.Π.Τ. (EBE) 69, φ. 17^. 
3. ΔΗΜΑΡΆΣ, 'Ιστορία, 106. 
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νικάί και ψοχοψελΕΪζ νουθεσίαι εκάστω χριστιανό*... δια συνδρομής Νικο
λάου του Σινωπιτου... (1699)1. Μολονότι στο βιβλίο δεν αναφέρεται ό 
συγγραφέας2 αποδίδεται ασφαλώς στον Μεθόδιο 'Ανθρακίτη* δική του ε
ξάλλου είναι και ή αφιερωματική επιστολή προς τον χορηγό. Σ ' αυτήν κα
θώς και στο κείμενο «προς τους Άναγινώσκοντας» εξηγείται ό σκοπός 
της έκδοσης, το κοινό προς το όποιο απευθύνεται και ό τρόπος ανάγνω
σης του3. 

Έ κ πρώτης όψεως το βιβλίο —κατά τις διακηρύξεις του συγγραφέα 
του— αποβλέπει στην σωτηρία των πιστών ωστόσο ό φωτισμένος λόγιος 
άπο τα Γιάννενα διαπνέεται άπο έντονη κριτική διάθεση έναντι της Ε κ 
κλησίας, μέ τήν οποία άλλωστε θα έλθει αργότερα σε οξεία διαμάχη4. 

Ά π ο τήν κριτική του ασφαλώς δεν μπορεί να εξαιρεθεί και ή πρακτι
κή του αφορισμού. Το έπιτίμιο φυσικά γίνεται αποδεκτό ώς ποινή πού 
«τήν έπαράδωσε ό Χριστός εις τήν Έκκλησίαν δι' εκείνους όπου δέν πεί
θονται εις τον θείον νόμον» 5. 'Ωστόσο σ' αυτήν πρέπει να καταφεύγει ή 
'Εκκλησία άφοΰ εξαντλήσει δλα τα άλλα μέσα πού έχει στην διάθεση της. 
Βέβαια και ό «χριστιανός πρέπει να φοβάται πολλά τον άφορισμον του 
ποιμένος, διατί είναι μία Πνευματική μάχαιρα, όπου χωρίζει τον άνθρω-
πον άπο τον Θεόν». "Ομως εξίσου υπεύθυνοι είναι και οί εκκλησιαστικοί 
άρχοντες: «πρέπει και οί άγιοι ποιμένες τών 'Εκκλησιών να μήν κινούνται 

1. Για τήν πλήρη περιγραφή του βιβλίου βλ. ΗΛΙΟΥ, Προσθήκες, άρ. 84, δπου 
αναδημοσιεύονται ή αφιερωματική επιστολή τοϋ Μ. 'Ανθρακίτη καθώς και το κείμενο 
«Προς τους Άναγινώσκοντας»· τοϋ βιβλίου αύτοΰ γνωρίζουμε ώς τώρα άλλες 6 εκ
δόσεις του 18ου ai. και μία τοϋ 19ου (1742, 1751, 1763, 1779, 1780 και 1831). 
Πλήρη περιγραφή τους βλ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Ε.Β. 1, άρ. 437-443 και 2, άρ. 670, 
καθώς και ΓΚΙΝΗΣ-ΜΕΞΑΣ, Ε.Β., άρ. 2074. 

2. Το βιβλίο αποδόθηκε κατά καιρούς στην γραφίδα τοϋ Ά ν τ . Κατήφορου καΐ 
τοϋ Σπυρ. Μήλια: βλ. ΗΛΙΟΤ, Προσθήκες, 129. 

3. «Έσυνάθροισα πολλούς και διαφόρους χριστιανικούς στοχασμούς και θεω
ρίας, και έσύνθεσα τοΰτο το βιβλιάριον δι' ώφέλειαν, και σωτηρίαν τών αδελφών μας 
χριστιανών, δια τοϋ οποίου δύναται καθένας να γνωρίση, τήν κατάστασιν της χρι
στιανικής πολιτείας, και τήν μέθοδον, με τήν οποίαν ημπορεί να έ*λθη εις τελειότητα 
Χριστιανικήν»* και λίγο παρακάτω: «Είναι άπλοϊ στοχασμοί, και θεωρίαις, σύντο-
μαις καί εΰκολαις, όπου καταλαμβάνονται χωρίς κόπον άπο καθένα... έτοΰτοι οί στο
χασμοί δέν συμβάλλουσι μόνον προς 'Αναχωρητάς... άλλα καί εις εκείνους δποΰ πο
λιτεύονται εις τον κόσμον καί δέν γνωρίζουσι τόσον καθαρά τα μυστήρια τοϋ Θεοΰ» 
(ΗΛΙΟΥ, Προσθήκες, 128). 

4. ΑΓΓΕΛΟΥ, Δίκη, δπου καί ή βιβλιογραφία* ΔΗΜΑΡΑΣ, 'Ιστορία, 104 κ.έξ. 
5. "Ολες οί παραπομπές στο κείμενο τοϋ 'Ανθρακίτη άφοροϋν τήν α' έκδοση 

τοϋ 1699, δπου τα σχετικά μέ τον αφορισμό βρίσκονται στις σ. 225-236. 
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πάραυτα απλώς και ώς έτυχε να άφορίζουσι το ποίμνιόν τους ή από θυμόν, 
ή από κάθε ολίγον σφάλμα». Την πρόταση του αύτη ό Μεθόδιος την αιτιο
λογεί μέ δύο τρόπους: α) επειδή έτσι ό πιστός πέφτει στα χέρια του δια
βόλου και β) «δια να μή καταφρονηθη ή τοιαύτη φοβερά μάχαιρα του Θεοΰ 
άπο την συνήθειαν, και την λογιάσουσιν οι πιστοί δια ούδετίποτε». 

Συνεχίζοντας την κριτική του ό Μεθόδιος είναι ακόμα αυστηρότερος 
άφοΰ για πρώτη φορά θα τολμήσει να κατηγορήσει τους αρχιερείς δτι 
πολλές φορές αφορίζουν χρηματιζόμενοι: «βαβαί και τί άσπλαχνία είναι 
αύτη τί ώμότης, τί άπανθρωπότης, να πραγματεύεται ό καλός ποιμένας 
τους αφορισμούς, να πωλη την πληγήν του Θεού δια αίσχροκέρδειαν να 
χύνη το αίμα του προβάτου του για τον πόρον της ζωής του; Άντίς να 
εϊναι ποιμένας, νά γίνεται λύκος;»' και συνεχίζοντας σημειώνει καυστι
κότατα: «οι λογιώτατοι αρχιερείς, οι άγιοι ποιμένες (δια να μή τους ειπώ 
μισθωτούς, δτι ού μέλλει αύτοϊς περί των προβάτων) έβαλαν το ποίμνιόν 
τους εις το μεταχμεΐον, εις τήν μέσην του πολέμου, και άπο το ενα μέρος 
πολεμοΰσιν αυτοί εσωτερικώς, μέ τους αφορισμούς, μέ τα αστροπελέκια 
του Θεοΰ και άπο το άλλο μέρος έξωτερικώς οι τύραννοι μέ τους καταδρο
μείς, μέ τα ανυπόφορα βάρη* και λογαριάζω δτι τούτη να είναι ή αιτία 
όπου δέν προχωρούν οι χριστιανοί εις το καλλίτερον»· και θα τελειώσει 
μέ παραινέσεις προς τους αρχιερείς προκειμένου αυτοί να σταματήσουν 
«έτούτην τήν άταξίαν εις τήν Έκκλησίαν του Θεού» και να συμπεριφέ
ρονται μέ άγάπην και συγκατάβαση προς το ποίμνιο τους. 

"Εντονη λοιπόν κριτική διάθεση πού φθάνει ώς τα δρια της πολεμικής 
έναντι της Εκκλησίας. Ό αφορισμός δέν αμφισβητείται* εϊναι έπιτίμιο 
πού Ιλκει τήν προέλευση του άπο τήν κεφαλή της εκκλησίας, τον Χριστό. 
"Ομως αμφισβητείται ζωηρά ή χρήση του ώς σωφρονιστικού μέσου και κα
τηγορούνται οι υπερβάσεις και οι καταχρήσεις πού μπορούν να οδηγήσουν 
ακόμα και στην αναίρεση «της πνευματικής μαχαίρας του Θεοΰ». Στο ση
μείο αυτό, άλλωστε τα δύο κείμενα εϊναι περίπου σύγχρονα' ό Μεθόδιος 
και δ Χρύσανθος βρίσκονται πλάι-πλάι: ή υπερβολική χρήση αναιρεί τήν 
αποτελεσματικότητα τοΰ έπιτιμίου. 'Ωστόσο ό Ανθρακίτης προχωρεί 
ακόμα περισσότερο κατηγορώντας τους αρχιερείς για χρηματισμό' υπο
δεικνύει έτσι τήν αιτία των συχνών αφορισμών. 

Ή βαρεία αυτή κατηγορία θα πλαισιωθεί άπο μια εξίσου βαρύτατη 
διαπίστωση: οι αρχιερείς μέ τους συχνούς αφορισμούς εξομοιώνονται μέ 
τους κατακτητές πού μέ τα υπέρογκα βάρη πού επιρρίπτουν στους ύπο-> 
δούλους αποτελούν τον σημαντικότερο παράγοντα πού δέν επιτρέπει στους 
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χριστιανούς να καλυτερέψουν, να πάνε τα πράγματα τους καλύτερα" και 
βέβαια άπο τις διαπιστώσεις του Μεθόδιου απουσιάζουν οι αναφορές σέ 
τυμπανιαϊα πτώματα, άλυτους νεκρούς, συγχωρητικές ευχές αρχιερέων 
πού θαυματουργικά αποκαθιστούν την τάξη και σώζουν την ψυχή του νε
κρού αφορισμένου. 

"Ισως μέ τήν έκδοση του βιβλίου αύτοΰ να σηματοδοτείται ή απαρχή 
της ρήξης του 'Ανθρακίτη μέ τήν εκκλησιαστική εξουσία. Ό Μεθόδιος 
έχει σπουδάσει στην Δύση, έχει επηρεαστεί άπο τήν φιλοσοφία του Ma
lebranche και θα καταδικαστεί αργότερα άπο τήν Εκκλησία για τήν δι
δασκαλία του. Αυτά γίνονται στα 17421. "Ισως τώρα λοιπόν να είναι ή 
αρχή. Ό αφορισμός δπως χρησιμοποιείται άπο τους ταγούς της Εκκλη
σίας θα παίξεις κάποιο ρόλο στην κριτική στάση του Μεθόδιου. 'Ωστόσο 
δπως σωστά έχει επισημανθεί, ή προσπάθεια του 'Ανθρακίτη «είναι ολό
τελα υποκειμενική, ανεδαφική και πέφτει μέ το πρώτο χτύπημα»2. Δέν 
πρέπει δμως να μας διαφύγει το γεγονός δτι αργότερα, κατά τήν διάρκεια 
του 18ου αι., δταν ή αντίθεση προς τις πρακτικές της Εκκλησίας μορφο
ποιείται και αποκτά συγκεκριμένο περιεχόμενο το βιβλίο του 'Ανθρακίτη 
θα γνωρίσει αρκετές επανεκδόσεις άπο τα τυπογραφεία της Βενετίας. Ή 
κριτική του 'Ανθρακίτη και ή κριτική του εναντίον του αφορισμού θα βρε
θεί πολλές φορές στο προσκήνιο συντελώντας και αυτή στην διαμόρφωση 
ενός άλλου τρόπου θέασης των πραγμάτων. 

Φτάσαμε έτσι στον 18ο αι. καί δπως έχουμε ήδη αναφέρει, ή δικαιοδοσία 
της 'Εκκλησίας για θέματα δικαίου έχει επεκταθεί σημαντικά. Το εύρος 
της δικαιοδοτικής εξουσίας της επεκτείνεται καί σέ θέματα άστικοΰ δι
καίου. Ή μετάφραση του 'Αρμενόπουλου σέ απλή γλώσσα (Σπανός) δι
ευκολύνει τις νέες αρμοδιότητες. Παράλληλα υπάρχει πάντα καί ό Μαλα-
ξός. Ό αφορισμός συνεχίζει τήν πορεία του* κάποιες αποσπασματικές 
αντιδράσεις δέν πέτυχαν να περιορίσουν τήν ισχύ του έπιτιμίου. 

"Εχει λοιπόν να παρουσιάσει κάτι νέο ό αιώνας αυτός ως προς τήν 
ποινή ; Σημαντικές καί δραματικές μεταβολές δέν παρατηρούνται. "Οπως 
εϊπαμε οι έξι εκδόσεις του 'Ανθρακίτη συντηρούν μια κριτική διάθεση* 
άλλα ή τύχη του ίδιου του 'Ανθρακίτη εΐναι άσχημη. Ωστόσο μπορούμε 
να συλλέξουμε καί κάποιες πρόσθετες μαρτυρίες πού προσμετρούνται μαζί 

1. Τα σχετικά μέ τήν καταδίκη του Ανθρακίτη καί τα 6σα προηγήθηκαν βλ. 
ΑΓΓΕΛΟΤ, Δίκη- ΕΤΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ, 'Ιερόθεος, 257-315. 

2. ΔΗΜΑΡΑΣ, 'Ιστορία, 105. 
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μέ τις άλλες κριτικές φωνές. Βρισκόμαστε άλλωστε στον αιώνα του Δια
φωτισμού και αυτό δέν αποκλείει την εμφάνιση και νέων επιθέσεων εις 
βάρος του αφορισμού. 'Αξίζει λοιπόν να εξετάσουμε λίγο πιο αναλυτικά 
το ζήτημα των έπιτιμίων και μαζί τους και εκείνο του αφορισμού δπως 
αυτά εμφανίζονται στο έργο ενός άπο τα μεγαλύτερα πνευματικά αναστή
ματα του αιώνα και συγχρόνως ενός άπο τους σημαντικότερους εκπροσώ
πους του νεοελληνικού Διαφωτισμού, του Ευγένιου Βούλγαρη (1716-
1806)1. 

Ό Βούλγαρης δέν έχει γράψει ειδική μελέτη για τά επιτίμια* αναφέ
ρεται δμως και μάλιστα κατά τρόπο ιδιαίτερα αποκαλυπτικό στο Σχε
δίασμα περί της 'Ανεξιθρησκείας ήτοι περί της ανοχής των ετεροδόξων 
(1768)2. Ή βασική ιδέα της πραγματείας, δπως την εκθέτει ό Βούλγαρης 
είναι: «πώς πρέπει να γυμνάζη τήν προς τους έτεροδοξουντας άνοχήν άπας 
ιδιάζων χριστιανός· πώς ή Εκκλησία" πώς το βασίλειον κράτος και ή πο
λιτική δύναμις»3. Ά φ ο ΰ περιγράψει λοιπόν δλα τά χαρακτηριστικά και 
τις αρετές πού διακρίνουν τον σωστό χριστιανό κατά τήν επικοινωνία του 
μέ τους έτεροδόξους καταλήγει δτι σέ περίπτωση έσχατης ανάγκης πρέ
πει ό πιστός να καταφεύγει σ' αυτό πού ονομάζει «εξωτερική άκοινωνη-
σία» δηλαδή απομάκρυνση οριστική και διακοπή κάθε επαφής μέ τον αμε
τανόητο έτεροδοξοΰντα. 

Αυτά στο ατομικό επίπεδο. Ποια δμως πρέπει να είναι ή πρακτική 
του επισκόπου; Αυτή ορίζεται προς τρεις κατευθύνσεις: «Α' , ή μέριμνα 
τών της ιδίας διοικήσεως χριστιανών Β ' , ή κρίσις και ή ψήφος τών άθε-
τούντων Γ ' , ή τών άπειθών και σκληροτράχηλων ποινή και κατάκρι-
σις»4. 

'Αλλά καί για τήν τρίτη κατηγορία ό Βούλγαρης δέν εϊναι απολύτως 
αρνητικός* ή ποινή πρέπει να επιβληθεί άφου εξαντληθεί κάθε προσπά
θεια μεταστροφής τών «παρασυρθέντων»· δηλαδή δταν πρόκειται για 
χριστιανούς πού παρασύρθηκαν άπο άλλα δόγματα θα προσπαθήσει ό κα
λός επίσκοπος να τους επαναφέρει μέ ήπια μέσα στην ορθοδοξία: «"Οθεν 
αυτούς ή 'Εκκλησία επιμελώς ανακρίνει, έξουσιαστικώς κρίνει, αύθεντι-
κώς κατακρίνει, καί επιβαλλουσα αύτοΐς τάς προσήκουσας ποινάς, και τά 

1. Για τον Βούλγαρη δέν ίχουμε ακόμα ολοκληρωμένη βιογραφία" παραπέμπω 
λοιπόν στα δσα περιεκτικά καί κατατοπιστικά αναφέρει γι' αυτόν ό ΔΗΜΑΡΑΣ, 
Ιστορία, 134-136 καθώς καί στο έ*ργο TOT ΙΔΙΟΤ, Διαφωτισμός, 145-175. 

2. ΑΙΝΙΑΝ, Βονλγαρις. 
3. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ, Σχεδίασμα, [159]. 
4. ΒΟΤΛΓΑΡΗΣ, δ.π., [167]. 
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δίκαια έπιτίμια, ει μην έπιστραφώσι γνησίως και άνανήψωσι, τους λύει 
τέως, δταν συμφέρον το νομίση, και άπο τους έπιτεθέντας δεσμούς· ει δέ 
έπιμένουσιν έως τέλους εις την παρακοήν, και δέν θελήσουν να αφήσουν 
τήν πλάνην και την κακόνοιαν εις ην περιέπεσον, τελευταΐον δια νά μην 
συμπαρασύρουν και τους άλλους τους υγιαίνοντας, καθώς εξαρχής εΐπο-
μεν, τους αποκόπτει όλοτελώς άπο του ιδίου σώματος, και τους παραδίδει 
εις την άπώλειαν»1. 

Μετά άπο αυτήν τήν σαφή τοποθέτηση ό Βούλγαρης έρχεται πάλι με 
κατηγορηματικό τρόπο να εξηγήσει τί εννοεί με τον δρο ποινές, ποια είναι 
ή θέση του έναντι του σημαντικού αύτοΰ θέματος: «δταν άναφέρωμεν 
ποινάς, και κατάκρισιν, άπαγε άπο το νά συλλογισθή ό ευσεβής χριστια
νός δεσμά και άλύσεις, στρεβλώσεις και δεσμωτήρια... αί ποιναί αί παρά 
της Εκκλησίας πρέπει νά είναι Έκκλησιαστικαί δχι πολιτικαί, πνευμα
τικά! δχι σωματικαί»2. 

Είναι σαφής ή διάκριση πού επιχειρεί ό Βούλγαρης* τα δρια τίθενται 
μεταξύ της πολιτικής και εκκλησιαστικής εξουσίας μέ δσα είπαμε παρα
πάνω άλλα καί μέ δσα θά προσθέσει: «και λοιπόν σωζόμενης τής αυτής 
αντιδιαστολής καί εις τήν διανομήν των ποινών των προς τους πταίοντας, 
οι μέν έπάγουσι παιδείας καί κολάσεις σωματικάς, οι δέ πνευματικάς ποι-
νάς και 'Εκκλησιαστικά έπιτίμια»3. Στην διάκριση αυτή πού επιχειρεί 
ό Βούλγαρης θά βρεθεί ριζικά αντίθετος μέ τήν πρακτική τής Δυτικής 
εκκλησίας καί του Πάπα, ό όποιος «πλην τής εσωτερικής καί εκκλη
σιαστικής, έχει δύο σπαθία το ενα πνευματικόν, καί το άλλο κοσμικόν !»4· 
καί μέσα στο πνεύμα αυτό κινούμενος θά βρει τήν ευκαιρία νά κατηγορή
σει τήν Καθολική εκκλησία για τήν 'Ιερά Εξέταση καί για δλες συλλή
βδην τις βιαιότητες πού διέπραξε στο δνομα τής χριστιανικής πίστης. 

Έν συνεχεία ό Βούλγαρης θά προχωρήσει στην ένταξη των έπιτιμίων 
στην σωστή, κατά τήν άποψη του, θέση τήν οποία πρέπει νά έχουν στο 
σώμα τής εκκλησιαστικής πρακτικής' δηλαδή ή χρηστή διοίκηση τής Ε κ 
κλησίας, καί ως τέτοια θεωρεί φυσικά τήν διοίκηση τής 'Ανατολικής εκ
κλησίας, «έχει... καί βραβεία, εις προτροπήν καί παρόρμησιν, παρά τα 
έλπιζόμενα καί κατά τον παρόντα βίον... εύχάς, ευλογίας, επαίνους, μα-
καρισμούς, πλουτισμον χάριτος, κτ. έχει δέ καί ποινάς, παρά τάς εις το 

1. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ, δ.π., [175]. 
2. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ, δ.π., [175]. 
3. ΒΟΤΛΓΑΡΗΣ, δ.π., [176]. 
4. ΒΟΤΛΓΑΡΗΣ, δ.π., [177]. 
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μέλλον άπειλουμένας: ελέγχους, επιτιμήσεις, κανόνας, αφορισμούς, δε-
σμον εσχατον, δια τους άπειθεΐς, παντελούς άκοινωνησίας. Εις ταΰτα πρέ
πει να μένη ό 'Εκκλησιαστικός Κριτής" αυτά ετέθησαν εις τάς χείρας του. 
Με αυτά και ή των άσεβούντων επιστροφή κατορθοΰται, και ή των σκό
λιων διόρθωσις τελεσιουργεΐται, καί ή των άπειθών και σκληροτράχηλων 
άσυνθεσία κολάζεται»1. 

Ό Βούλγαρης περαιτέρω προκειμένου να ενισχύσει την θέση του αύ
τη θα χρησιμοποιήσει καί την μαρτυρία ενός θεολόγου πού προέρχεται 
άπο την αντίθετη πλευρά: «μάρτυς αξιόπιστος καί ό 'Ιησουίτης Πετά-
βιος... γράφει αυτός έν τω περί 'Εκκλησιαστικής 'Ιεραρχίας Βιβλίον... 
τάς γαρ στρεβλώσεις, καί τους όνυχας, καί τον σίδηρον, καί το πυρ, καί 
τάς των δημίων χείρας, άγνοοΰσι τα 'Εκκλησιαστικά δικαστήρια. Τού
τοις γαρ είσί τίνες ποιναί ίδιάζουσαι, τη ψυχή ιδίως άνήκουσαι, οίος ό 
αφορισμός, το ανάθεμα, ή έ'ξω της Εκκλησίας αποβολή, ή των ιερών 
πραγμάτων άπαγόρευσις, καί ει τίνες τοιαΰται, ας έπιτίμια ονομάζουσι, 
καί ών έν τοις άρχαιοτάτοις κανόσι πυκνή τις γίνεται χρήσις»2. 

Τέλος ό Βούλγαρης θα προσπαθήσει να αντικρούσει δλα τα παραδείγ
ματα πού ή Δυτική εκκλησία αντλεί άπο την Παλαιά καί την Καινή Δια
θήκη προκειμένου να στηρίξει δογματικά τις πράξεις βίας πού είχε μετα
χειριστεί υπερασπιζόμενη τήν, κατά τήν αντίληψη της, χριστιανική θρη
σκεία. Σ ' αύτο το σημείο είναι ιδιαιτέρως εξαντλητικός ανατρέποντας έναν 
προς έναν Ολους τους ισχυρισμούς της αντίπαλης 'Εκκλησίας. Μάλιστα, 
πιστεύουμε, δτι το καταληκτικό συμπέρασμα του συνοψίζεται στην ανά
λυση του παραδείγματος του αποστόλου Παύλου, για τον όποιο γράφει: 
«άλλα καί ό Παύλος παρέδωκε τον Κορίνθιον εις δλεθρον της σαρκός. 
Ναί: καί ό του Παύλου διάδοχος, έχει έξουσίαν να παραδίδη ομοίως τον 
παραβάτην τώ Σατανά καί άν παραχώρηση ό Θεός, εισχωρεί καί εις αυ
τόν το πονηρον πνεύμα, καί σωματικώς τον καταθλίβει. Αύτο το πνεύμα 
πρέπει εις τούτο πάντως να έπιτραπη παρά του Κυρίου... Ό άφορίζων 
παραδίδει τον ένοχον, ό έπί πάντων Θεός πέμπει τον δήμιον, καί ό δήμιος 
τον άπο του σώματος της 'Εκκλησίας άποκοπέντα, καί γυμνωθέντα ήδη 
της χάριτος, κατά το μέτρον της δοθείσης αύτω αδείας, ή πνευματικώς 
μόνον καί άοράτως τον ενοχλεί, ή καί σωματικώς καί αισθητώς τον τυ-
ραννεΐ, καί τον βασανίζει, καθώς πολλάκις συνέβη* διδασκόμεθα δε εντεύ
θεν, ως τοις άφοριζομένοις, καί του εκκλησιαστικού σώματος χωριζομέ-

1. ΒΟΎΛΓΑΡΗΣ, δ.π., [178]. 
2. ΒΟΎΛΓΑΡΗΣ, δ.π., [179-180]. 
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νοις επεισεν ό Διάβολος έρημους εύρίσκων της χάριτος... άλλα δέν μαν-
θάνομεν εκ τούτου δτι και αυτοί οι απόστολοι πρέπει να γίνωνται τών άφο-
ριζομένων οι δήμιοι και οι βασανισταί»1. 

Αυτές είναι οι απόψεις του Βούλγαρη σχετικά μέ την χρήση τών έπι-
τιμίων και ειδικότερα του αφορισμού. 'Αναγνωρίζει τα έπιτίμια ώς πνευ
ματικές ποινές οι όποιες προορίζονται για την συμμόρφωση Οσων παρα
σύρονται άπο τις διδασκαλίες τών έτεροδόξων. Βεβαίως μέσα στο σύστη
μα της άνεξιθρησκείας και της ανοχής τών έτεροδόξων οι πνευματικές ποι
νές αποτελούν το ηπιότερο μέτρο έναντι της κακοδοξίας· πάντως και στίς 
περιπτώσεις αυτές επιβάλλονται τότε μόνον άφοΰ εξαντληθεί κάθε άλλο 
μέτρο' και τότε μόνον δταν υπάρχει κίνδυνος να παρασυρθούν και οί όρ-
θοφρονουντες. Βρίσκει έτσι ό Βούλγαρης την ευκαιρία να κατηγορήσει 
την Παπική Εκκλησία για τις φρικαλεότητες της Ίερας Εξέτασης και 
για δλα έν γένει τα μέτρα πού χρησιμοποίησε κατά τών αιρετικών και τα 
όποια εϊναι μέτρα πού μεταχειρίζεται ή πολιτική εξουσία. Δίνει έτσι άλλη 
διάσταση στίς πράξεις βίας πού αντλούν οί «Παπιστές» άπό την 'Αγία 
Γραφή και θεωρούν δτι δικαιολογούνται έτσι και οί δικές τους ωμότητες. 

Πιθανότατα μέσα στο πολυσχιδές και πολυσέλιδο έργο του Ευγενίου 
να υπάρχουν και άλλες αναφορές στα εκκλησιαστικά έπιτίμια και ειδικό
τερα στον αφορισμό. Πιστεύουμε δμως δτι στό Σχεδίασμα περί Άνεξι-
θρησκείας αποκρυσταλλώνεται ή ολοκληρωμένη άποψη του για τις εκ
κλησιαστικές ποινές: γίνονται αποδεκτές ώς τα έσχατα μέσα για τον σω
φρονισμό τών κακόδοξων και τών άπειθαρχούντων. Περαιτέρω επαφίε
ται στον θεό ή σωματική και ηθική τιμωρία τών κακότροπων έτεροδό
ξων δταν υπάρχει κίνδυνος να παραπλανήσουν τους όρθοφρονουντες. Ή 
άσκηση σωματικής βίας είναι ανεπίτρεπτη για τήν Εκκλησία* άρκεΐ ό α
φορισμός ή τό ανάθεμα (οριστική απομάκρυνση) του επικίνδυνου αιρετι
κού άπό τό σώμα της 'Εκκλησίας. 

Πρέπει βεβαίως να έχουμε κατά νου δτι ή θεωρία αυτή του Βούλγαρη 
έν σχέσει μέ τό θέμα μας παρουσιάζει ορισμένες ελλείψεις* τούτο επειδή 
ή βασική του σκέψη εΐναι ή αντιμετώπιση τών αιρετικών απόψεων και ή 
αντιπαράθεση του προς τις μεθόδους της Δυτικής εκκλησίας. "Ετσι ή άπο
ψη του για τήν έν γένει θέση και χρήση τών έπιτιμίων στο δλο σύστημα της 
'Ανατολικής εκκλησίας δέν είναι λεπτομερής και αναλυτική. Βεβαίως 
αναφέρει δτι ή εκκλησία διαθέτει αμοιβές και ποινές πού αναλόγως χρη
σιμοποιεί* άλλα αυτό δέν είναι παρά μια γενική αρχή ή όποια, ίσως, μπο-

1. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ, δ.π., [186-187]. 
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ρεΐ να θεωρηθεί ώς υποτίμηση του απόλυτου ρόλου των έπιτιμίων. Ωστό
σο άπο τις παρατηρήσεις του Ευγένιου αρχίζει κατ' αρχάς να διαμορφώ
νεται ενα σύστημα ανοχής και αποδοχής του έτεροδόξου —οχι δμως καί 
τής σφαλερής θέσης του— πού μπορούμε να εκτιμήσουμε δτι περιορίζει 
καί την επιτιμητική διαδικασία στις απολύτως αναγκαίες διαστάσεις της. 

Είδαμε λοιπόν τήν θέση του 'Ανθρακίτη στην στροφή προς τον 18ο αϊ. 
καί τις απόψεις του Ευγένιου Βούλγαρη. "Ομως τα φαινόμενα τον 18ο αι. 
πυκνώνουν οι φωνές εναντίον τής χρήσεως των έπιτιμίων αυξάνονται, 
μαρτυρώντας δμως έτσι δτι ή παρουσία του αφορισμού συνεχίζεται αδια
λείπτως. Τοΰτο είναι απολύτως εξακριβωμένο άπο τήν παραγωγή αφο
ριστικών χαρτιών εκ μέρους τής πατριαρχικής γραμματείας άλλα καί τις 
γραμματείες των κατά τόπους μητροπόλεων. 'Εδώ δμως ας δοΰμε ακόμα 
μερικές άπο τις αντιδράσεις ορισμένων εξεχόντων μελών τής κοινωνίας 
του 18ου αι. 

«Να φυλάγεσθε χριστιανοί μου, ποτέ σας άφορεσμόν να μήν κάμετε 
δια χιλιάδαις πουγγία, διατί άφορεσμος θέλει να είπή ξεχωρισμος άπο τον 
Χριστον και παραδομένος εις τον διάβολον εις τήν κόλασιν να καίεται πάν
τοτε. δια εκείνον τον άδελφον έσταυρώθη ό Χριστός μου και έχυσε το αίμα 
του δια να τον εύγάλλη άπο τήν κόλασιν άπο τάς χείρας του διαβόλου καί 
έσύ δια παραμικρον σφάλμα τον αφορίζεις καί τον έβγάνεις άπό τον παρά-
δεισον καί τον βάνεις εις τήν κόλασιν. Τώρα έχεις στόμα νά λέγης τον θεον 
πατέρα ; οχι. άλλα τον διάβολον, διατί ό διάβολος θέλει να άφωρίζονται οι 
άνθρωποι, καί οχι ό θεός, άμή έσύ χριστιανέ μου δεν έχεις άμαρτίαις στο-
χάσου άπο τον καιρόν όπου έγεννήθηκες εως τώρα πόσαις άμαρτίαις έχεις 
κάμει»1. 

1. ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΤ, Διδαχή, 64. Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί ή 
έξοχη προσέγγιση τοϋ θέματος άπο τον Σ π . ΑΣΔΡΑΧΑ ('Απεικάσματα, 51-52), 6 
όποιος αναφερόμενος στον Κόσμα καί στις επιθέσεις του κατά τών Εβραίων καί τών 
αφορισμών, προσεγγίζει μέ λίγες, άλλα περιεκτικές σκέψεις το ζήτημα: «Οί δεύτεροι 
[ = αφορισμοί] είναι στο έπακρο διαδομένοι, έχουν εισχωρήσει σέ δλες τις κοινωνικές 
καί οικονομικές πρακτικές: ό Κοσμάς τους απαγορεύει, απελευθερώνοντας έτσι τα 
άτομα άπο έναν πολυλειτουργικο καταναγκασμό, άπενοχοποιώντας ακόμα τα άτομα. 
Έ δ ώ δμως ή σύμπτωση ανάμεσα στις λαϊκές επιθυμίες καί στην Ιστορική ερμηνευ
τική καί ηθική άξιολογία του Κοσμά όδηγεϊ στή διάσπαση τών ισορροπιών, μέσα στις 
όποιες οί οικονομικοί ρόλοι τών Εβραίων καί οί πολλαπλοί ρόλοι τών αφορισμών, 
έσωτερικευμένοι τρόποι ελέγχου τών συνειδήσεων, είχαν τήν αναντικατάστατη θέση 
τους: έδώ χαράζεται καί το θολό σύνορο ανάμεσα στον παράδεισο καί στην πρωτόγο
νη επανάσταση). 
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Ό λόγος είναι του Κοσμά του Αιτωλού. Οι προτροπές του για την 
αποφυγή του αφορισμού γίνονται οχι προς τους εκκλησιαστικούς άλλα 
προς τα κάτω, προς το ποίμνιο της εκκλησίας. Ό λαός πρέπει να μην 
προσφεύγει στους αφορισμούς επειδή μέ τον τρόπο αυτό χριστιανοί παρα
δίδονται στα χέρια του διαβόλου. Στο παράθεμα αυτό το όποιο βεβαίως 
έχει καΐ τα χαρακτηριστικά του λαϊκού κηρύγματος αποκρυσταλλώνεται 
δμως και ή παγιωμένη αντίληψη του λάου για τον αφορισμό και τα βιώ
ματα πού προξενεί στις συνειδήσεις των πιστών. "Ομως ό ϊδιος ό λαός, 
οι χριστιανοί καλούνται να εγκαταλείψουν παρόμοιες μεθοδεύσεις. Ό λό
γος του κηρύγματος άμεσος και πηγαίος μαρτυρεί και για την επίδοση 
του φαινομένου* γι ' αύτο άλλωστε θα απασχολήσει και τον λαϊκό κήρυκα 
της Τουρκοκρατίας1. 

Αυτά γίνονται λίγο μετά το 1775. Λίγα χρόνια αργότερα ό 'Αδαμάν
τιος Κοραής γράφοντας στον Δημήτριο Λώτο προσπαθεί να συμβουλεύ
σει τους Σμυρνιούς να διευθετήσουν τις ανωμαλίες πού έχουν μέ τον μη
τροπολίτη τους. Μεταξύ των άλλων αναφέρεται και στο ζήτημα των ιδιο
τελών αφορισμών πού χρησιμοποιούν οι εκκλησιαστικοί παράγοντες μέ 
μεγάλη ευκολία. Ή γνώμη του είναι δτι δ περιορισμός τών αυθαιρεσιών 
του μητροπολίτη μπορεί να επιτευχθεί μέσω της συστάσεως ενός συμβου
λίου «παρά τω μητροπολίτη». Περιγράφοντας λοιπόν τα καθήκοντα του 
μητροπολίτη πού θα προκύψουν άπό τήν σύσταση του συμβουλίου αύτου 
αναφέρει: «να μην εχη άδειαν να άφορίζη ή να έξωκκλησιάζη ούδένα χ ω 
ρίς σύνοδον του κλήρου. Ά λ λ ' επειδή ό κλήρος είναι οι εφημέριοι του, οι 
όποιοι τον φοβούνται ως δούλοι του, ανάγκη εϊναι να συμπαρεδρεύωσι 
πάντοτε εις τάς τοιαύτας κρίσεις της μητροπόλεως τρεις ή τέσσαρες λαϊ
κοί, οι φρονιμώτεροι άπό τους χριστιανούς, δια να έξετάζωσιν άφιλοπρο-
σώπως, όμοΰ μέ τον αρχιερέα, αν ό εγκαλούμενος είναι ή οχι άξιος αφο
ρισμού»2. 

1. Ή κριτική εναντίον τών υπερβολών και αυθαιρεσιών της Εκκλησίας και 
λοιπόν και εναντίον τοϋ αφορισμού, γενικεύεται προς τα τέλη τοϋ 18ου και τις αρχές 
τοϋ 19ου αί. Πολλές φορές ασκείται και μέ τήν μορφή άτέχνων στιχουργημάτων, ό
πως στο παράδειγμα μας: 

«Πότε δέ μ' αναθέματα, μ' άφορισμοΰ τα βέλη 
μολύνουν ασυνείδητα τα άχραντα τεμένη» 

'Ανάλογοι μέτριοι στίχοι υπάρχουν και στο ανέκδοτο 2ργο: «Σάλπιγξ της 'Αλη
θείας», 26). 

2. ΚΟΡΑΗΣ, 'Αλληλογραφία 1, 126. 
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Αυτά γράφει στις 15 Αυγούστου 1790' οκτώ χρόνια αργότερα ή σκέ
ψη του είναι περισσότερο προωθημένη και εκλογικευμένη: «"Οταν οι νό
μοι, και οχι αϊ αύτογνώμονες αποφάσεις των ηγεμόνων, κυβερνώσι τους 
Γραικούς, δύνανται πλέον οι μισθωτοί ποιμένες (και δεν λέγω, άπαγε ! 
δλους τοιούτους) να άπειλώσι χωρίς αίτίαν, να παιδεύωσι χωρίς έγκλημα, 
να άφορίζωσι και να έξεκκλησιάζωσι χωρίς έξέτασιν και κρίσιν δντινα 
θέλουσι, εν ένί λόγω νά πράττωσι τα των Τούρκων;»1. 

Περιορισμός λοιπόν των απόλυτων δικαιωμάτων πού κατέχουν οι 
ιθύνοντες της Εκκλησίας ' περιορισμός κατά συνέπεια και στους αφορι
σμούς. Και βέβαια αυτά δλα μπορούν να πραγματοποιηθούν μέσα στα 
πλαίσια είτε ενός συμβουλίου, μιας όρθοφρονούσης δημογεροντίας είτε 
με τους δρους μιας χειραφετημένης κοινωνίας: με τους νόμους ενός ελευ
θέρου κράτους. 

Την έ'λλογη και φωτισμένη αύτη κριτική του Κοραή θα υπερκεράσει 
λίγα χρόνια αργότερα ό 'Ανώνυμος τής Ελληνικής Νομαρχίας. «Μ' εν 
κατεβατόν κατάρας, όπου ή πλέον διαβολική διάθεσις, φοβερωτέρας βέ
βαια δεν ήθελεν ήμπορέση να έφεύρη, τό όποιον όνομάζουσιν άφορισμόν, 
έκδύουσι και πλουσίους και πτωχούς: και αν πολλάκις μ' έτερον καται-
βατόν, μ' εύχάς, ευλογίας, και συγχώρησιν, διαλύουσι τόν άφορισθέντα, 
δι' άλλο τέλος δεν τό κάμνουσι, παρά δια να ήμπορέσωσι να τόν ξαναφορί-
σωσι επειδή τόν άφορισθέντα δέν δύνανται νά τόν ξαναφορίσωσι, αν πρώ
τον δεν τόν συγχωρήσωσι»' στο σημείο αυτό ό 'Ανώνυμος σημειώνει σε 
παραπομπή: «Οι αφορισμοί εις τήν Ελλάδα, και εξόχως εις τα 'Ιωάννινα, 
και Πάτραν, ήθελαν νομισθή εύχαί της λειτουργίας άπό κανένα αλλογενή, 
τόσον είναι συχνοί, και σχεδόν κάθε Κυριακήν εις κάθε έκκλησίαν άναγι-
νόσκονται δύω και τρεις αφορισμοί, πάντοτε δέ διά ούτιδανοτάτας διαφο
ράς, και ώς επί τό πλείστον διά δύο ή τριών γροσίων ύπόθεσιν»2. 

Λόγια υπερβολικά; ίσως* δμως συνάδουν προς τήν διαπίστωση δτι τό 
φαινόμενο έχει προσλάβει μεγάλες διαστάσεις και έχει ξεφύγει άπό κάθε 
έλεγχο. Βεβαίως βρισκόμαστε κοντά στις παραμονές της Ελληνικής ' Ε 
πανάστασης* ή κριτική εναντίον τής 'Εκκλησίας είναι διάχυτη παντού' ό 
ορθός λόγος έχει δημιουργήσει ισχυρά ερείσματα* δέν είναι πλέον ή μονα
χική και ατελέσφορη περίπτωση του Μεθόδιου 'Ανθρακίτη. 'Αξίζει εξάλ
λου νά επισημάνουμε τήν κατηγορία του 'Ανωνύμου τής Νομαρχίας δτι 
αυτά δλα γίνονται εξαιτίας του χρηματισμού. Είναι ή λογική παρατήρηση 

1. ΚΟΡΑΗΣ, Διδασκαλία, 36. 
2. ΑΝΩΝΤΜΟΣ, Νομαρχία, 170-171. 
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προκειμένου να ερμηνευθεί ένα φαινόμενο εν πολλοίς άλογο: πώς είναι 
δυνατόν δηλαδή, υποθέσεις τών «δύο ή τριών γροσίων» να καταλήγουν 
σέ αφορισμούς ; Στο ερώτημα αυτό υπονοείται ή απάντηση δτι οι αφορι
σμοί προκαλούνται άπο την απληστία τών ιερωμένων. 

Και ή πλευρά της 'Εκκλησίας; πώς αμύνεται έναντι της καθολικής αυτής 
επίθεσης; Έκτιμα δτι υπάρχει πρόβλημα; και μαζί μέ δλα αυτά τα έπι-
τίμια, ό αφορισμός πώς θα υπερασπίσει την θέση του άφοΰ έχει αρχίσει 
να δέχεται συνεχείς προσβολές; Βεβαίως σέ μια κοινωνία πού έπί τόσους 
αιώνες έζησε υπό την σκέπη της Εκκλησίας οι αξίες πού έχουν παγιωθεί 
μέσα στην διαχρονία και έχουν αποκτήσει σχεδόν υπερβατικές διαστάσεις 
δέν είναι εύκολο να παραμεριστούν. "Αλλωστε καθώς έχουμε ήδη διαπι
στώσει ή αφοριστική διαδικασία παρουσιάζει ανοδικές τάσεις. Αυτό δμως 
μπορεί να σημαίνει και το αντίθετο: την αμυντική θέση στην οποία έχει 
περιοριστεί ή Εκκλησία και εξαιτίας αύτης μπορεί να προβαίνει σέ αλό
γιστη χρήση τών δπλων πού διαθέτει. 

Αυτή είναι ή πρώτη διαπίστωση* δμως χρειάζεται και κάποια θετική 
επικύρωση προκειμένου να άνταπεξέλθει στις επιθέσεις πού δέχεται. Μια 
τέτοια επιβεβαίωση θα έχει εκ μέρους του πατριάρχη Σαμουήλ Χαντζερή, 
ό όποιος θα ονομάσει τον αφορισμό «πνευματική μάχαιρα» (1776) επι
κυρώνοντας τήν ισχύ και τήν σημασία του. Έξαλλου δέν πρέπει να λη
σμονούμε το Πηδάλιο του 1800, στο όποιο τα έπιτίμια και ό αφορισμός 
κατέχουν κυρίαρχη θέση1. Ό αφορισμός άπαντα σέ κάθε σελίδα του και 
μάλιστα ενισχύει ποικιλοτρόπως τήν θέση του. 

Τρεις δεκαετίες αργότερα ό πατριάρχης Άγαθάγγελος κλείνοντας μία 
συνοδική εγκύκλιο πού επικυρώνει τα «γαμικά συναλλάγματα», θα βρει 
τήν ευκαιρία να επανέλθει στο μοτίβο της «πνευματικής μαχαίρας»: «έ-
δοξε και κανονικώς να έπικυρώσωμεν, και δια συνοδικού τύπου άνεξά-
λειπτα... να τα παραδώσωμεν, και τελευταΐον δια τής πνευματικής μα
χαίρας και του καυστηρίου τών έπιτιμίων, όπου εϊναι τα τελευταία τών 
Ιατρών εις τα σωματικά πάθη καταφύγια, να θεραπεύσωμεν το κακόν»2. 
Αυτά γράφονται το 1827 και ένώ έχει προηγηθεί ό σάλος του αφορισμού 
τών επαναστατημένων Ελλήνων άπο τον Γρηγόριο Ε'. Ή Εκκλησία 
εξακολουθεί να διατηρεί τήν «πνευματική μάχαιρα»3 πάντα σέ ενέργεια* 

1. Βλ. κεφάλαιο Ογδοο. 
2. ΓΕΔΕΩΝ, Διατάξεις 1, 320" το ϊδιο καΐ στή σελ. 61. 
3. Ή χρήση τοϋ δρου «πνευματική μάχαιρα» για τον αφορισμό δέν είναι τοϋ 
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άλλωστε ό αφορισμός του Γρηγορίου εϊταν μια περίπτωση ιδιαίτερη πού 
δέν μπορούσε να επιβάλει μέ τήν αρνητική αποτίμηση της καθολικές ανα
τροπές. 

Κλείνοντας το κεφάλαιο αυτό πρέπει να αναφέρουμε λίγα πράγματα για τα 
γεγονότα πού εκπορεύονται άπο τους κόλπους της ελλαδικής εκκλησίας. 
Στα γεγονότα αυτά κυρίαρχη είναι ή θέση για τον αφορισμό Οπως χρησι
μοποιείται άπο τις αντιμαχόμενες μερίδες και κυρίως άπο τους επικεφα
λής τής διαμάχης* διαμάχης μεταξύ συντηρητικών και φιλελευθέρων λο
γίων και θεολόγων. Πρόκειται βεβαίως για τήν διαμάχη πού περιστρέ
φεται γύρω άπο τα πρόσωπα του Θεόκλητου Φαρμακίδη και του Κων
σταντίνου Οικονόμου και φυσικά γύρω άπο τις ιδεολογικές διαφορές πού 
τα πρόσωπα αυτά αντιπροσωπεύουν. 

Πρέπει λοιπόν να μνημονεύσουμε τήν προσπάθεια πού γίνεται προ
κειμένου ό αφορισμός νά περιορισθεί σέ περιπτώσεις απολύτου ανάγκης 
και πάντως κατόπιν συνεννοήσεως τής εκκλησιαστικής μέ τήν πολιτική 
εξουσία. Αυτά αρχίζουν ήδη άπο το 1834 και θα συνεχιστούν μέ μία σειρά 
εγκυκλίων τής συνόδου τής ελλαδικής εκκλησίας και διαταγμάτων του 
υπουργείου1, αυτά Ομως Ολα σηματοδοτούν τις αντιστάσεις πού υπάρχουν 
ακόμα έκ μέρους τής Εκκλησίας στο πεδίο αυτό. "Ομως και ή κρατική βού
ληση για εμπέδωση του δικαίου είναι προφανής και σταθερή· έτσι παρά 
το γεγονός Οτι ή Εκκλησία περί τα μέσα του 19ου αϊ. μέ τήν υποχώρηση 
κάθε διαφωτιστικού καταλοίπου εδραιώνει έκ νέου τήν θέση της και επι
ζητεί νά καταλάβει τομείς τής παλαιάς κυριαρχίας της2, στον τομέα του 
δικαίου δεν επιτυγχάνει σπουδαία πράγματα. 

'Αξίζει ωστόσο νά σταθούμε για λίγο στην διαμάχη Φαρμακίδη-Οί-
κονόμου στην οποία θά εμπλακεί και ό αφορισμός μέ τις εκατέρωθεν αν
τίθετες ερμηνείες, Οπως θά έχουμε τήν ευκαιρία νά δοΰμε αμέσως3. Ό 
Φαρμακίδης κατά τήν εξέλιξη τής διαμάχης αυτής δέν θά διστάσει νά κα
ταφερθεί ευθέως και εναντίον του Πατριαρχείου: «'Αλλ' ό παναγιώτατος 

1776, δπως έχει επικρατήσει νά θεωρείται* ήδη έχουμε γνωρίσει το «σπαθίον» τοϋ 
Χρύσανθου Νοταρά καΐ τήν «πνευματική μάχαιρα» του Μεθόδιου 'Ανθρακίτη (τέλη 
17ου αι.)· βλ. σχετικά σ. 76. 

1. Βλ. έδω κεφάλαιο δέκατο. 
2. ΔΗΜΑΡΑΣ, Ρωμαντισμός. 
3. Γιά τΙς διαμάχες αυτές ή πρόχειρη παραπομπή είναι στο έργο τοϋ Χ Ρ . 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ, 'Ιστορία 1, δπου υπάρχουν πολλά στοιχεία γιά τήν δράση του 
Φαρμακίδη καΐ τοϋ Οικονόμου. 
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μοί διδάσκει και δ,τι εως τώρα δεν ήξευρον αναφέρει και αίώνιον ανάθε
μα! 'Αλλ' ας μάθη ό παναγιώτατος, δτι οΰτε άφορισμον οΰτε ανάθεμα 
πτοούμαι' διότι πρώτον δέν έπραξα τι τοιαύτης εκκλησιαστικής ποινής 
άξιον και δεύτερον, διότι εμαθον να κρίνω και να διακρίνω και πράγμα
τα και πρόσωπα* μόνος ό άπλοΰς και ιδιώτης πτοείται τοιαύτα φόβητρα 
και δταν δέν πρέπη να τα πτοήται* διότι δέν γνωρίζει οΰτε την φύσιν οΰτε 
τον σκοπον του αφορισμού και του αναθέματος, οΰτε τάς περιστάσεις, 
καθ' ας επιβάλλεται τοιαύτη ποινή παρά τής εκκλησίας. 'Αλλά δια να μη 
προφέρη του λοιπού τόσον ευκόλως ό παναγιώτατος καθώς και πας πα-
νιερώτατος και θεοφιλέστατος, το ανάθεμα, και πολλω όλιγώτερον το 
αιώνιον ανάθεμα, παραπέμπω αυτόν εις άνάγνωσιν του λόγου... τοΰ ίεροΰ 
Χρυσοστόμου, «περί του μη δεΐν άναθεματίζειν» φέρω δέ εις μνήμην αυ
τού και τον νόμον του αύτοκράτορος Ιουστινιανού»1. 

Ό Φαρμακίδης επιτίθεται αμυνόμενος εναντίον του πατριάρχη Γρη-
γορίου ζ', επιτίθεται και εναντίον τής άλογης χρήσης των έπιτιμίων και 
ιδιαιτέρως του αναθέματος και του αφορισμού προκειμένου να θυμίσει τις 
αρχές πού πρέπει να διέπουν την λογική χρήση των έπιτιμίων. Στο οπλο
στάσιο του περιλαμβάνονται τα κλασικά κείμενα πού χρησιμοποιούν δσοι 
επιζητούν να επανέλθουν στις αρχές πού είχαν θέσει οι Πατέρες τής Ε κ 
κλησίας άλλα και οι βυζαντινοί αυτοκράτορες. 'Αλλά και σέ άλλη περί
πτωση είχε απειλήσει —όταν ό αφορισμός εΤχε βρεθεί πάλι μπροστά— 
δτι «θέλομεν αποδείξει εκ των ιερών κανόνων εις δλον το όρθόδοξον πλή
ρωμα όποιοι είναι οι άφορίσαντες και άναθεματίσαντες και θέλομεν εκθέ
σει τί εστίν αφορισμός και ανάθεμα, τίσιν επιβάλλεται, τίνα τ ' αποτελέ
σματα αυτών»2. 

Οι αντίπαλοι του θα χρησιμοποιήσουν τα εκκλησιαστικά κείμενα προ
κειμένου να του επιτεθούν. Ό χώρος τής εκκλησιαστικής γραμματείας 
εϊναι τεράστιος και πρόσφορος για κάθε τεκμηρίωση, θ α αναζητήσουν 
παραδείγματα αφορισμών και αναθεμάτων, τα όποια θα παρουσιάσουν 
στον Φαρμακίδη για να του αντιτείνουν: «και πρόσεχε, δτι χραίνοντα, 
λέγει, δια τί; δτι ό αφορισμός κηλίς υπάρχει μολυντική, και άκάθαρτον 
δεικνύει τον άπόβλητον και την λέπραν του Γιεζή φέροντα»3. 

"Ετσι θα εμπλακεί μαζί μέ δλα τα άλλα και ή έπιτιμιτική διαδικασία 
στην διένεξη Φαρμακίδη-Οίκονόμου. "Οπως είναι γνωστό ό Φαρμακίδης 

1. ΦΑΡΜΑΚΊΔΗΣ, 'Απολογία, 141-142. 
2. Ή παραπομπή γίνεται στο ΙΑΚΩΒΟΣ, Άντίδοτον 2, 183. 
3. ΙΑΚΩΒΟΣ, δ.π., 88. 
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θα περάσει στο περιθώριο και μαζί του οι προοδευτικές ιδέες. Ό αφορι
σμός θα εξακολουθήσει την πορεία του μέσα στον χρόνο. Πολύ αργότερα, 
προς το τέλος του αιώνα, ή ποινή θα άτονίσει υπό το βάρος της νέας κοι
νωνικής πραγματικότητας ακόμη και μέσα στην δικαιοδοσία του Οικου
μενικού Πατριαρχείου. "Ετσι σέ βιβλίο πού προέρχεται άπο τήν Μεγάλη 
Εκκλησία θα διαβάσουμε: «Ή χρήσις του έπιτιμίου του αφορισμού, του 
αποκλεισμού δηλαδή άπο της του Χρίστου 'Εκκλησίας και της των χρι
στιανών κοινωνίας, μετ' αναθέματος ή κατάρας ή απειλής τοιαύτης, συ
νήθης άλλοτε και τελεσφορωτάτη προς έκτέλεσιν των δικαστικών αποφά
σεων, νυν σχεδόν εξέλιπε και λίαν ορθώς* διότι ως δι' υπομνήματος αύτοΰ 
περί εκκλησιαστικού αφορισμού (1897), μεστού επιχειρημάτων, αποδει
κνύει ό πολυμαθής Μητροπολίτης Σμύρνης κ. Βασίλειος, οι τοιούτοι αφο
ρισμοί είναι δλως αντικείμενοι τω Εύαγγελίω, τοις κανονικοΐς θεσπίσμασι 
τών Οικουμενικών Συνόδων και τη διδασκαλία τών Πατέρων της Ε κ 
κλησίας»1. 

Βέβαια δλα αυτά πού επικαλείται ό Βασίλειος2 στην πραγματεία του 
υπήρχαν ώς πηγές ανέκαθεν δμως οι κοινωνικές πραγματικότητες, ή πο
λιτική και εκκλησιαστική κατάσταση επέβαλαν να μήν ανασύρονται για 
να πλαισιώσουν, μέ τον τρόπο πού αυτός τις χρησιμοποιεί, το εκκλησια
στικό δίκαιο και τήν έν γένει συμπεριφορά της Εκκλησίας προς τους πι
στούς της. Οι ανάγκες ε'ίταν διαφορετικές. Ή 'Εκκλησία ασκούσε εξου
σία και προς τήν κατεύθυνση του δικαίου. Ή 'Εκκλησία προσέφερε το κοι
νωνικό, οργανωτικό πλαίσιο, και βεβαίως είχε ανάγκη και κατασταλτι
κών και πάντως αποτρεπτικών μέτρων. ' Η επικράτηση τών εθνικών κρα
τών και ή συγκρότηση τών πλαισίων εντός τών οποίων ενεργεί κάθε εξου
σία δέν μπορούσε παρά να περιορίσει σημαντικά και αργότερα έξ ολοκλή
ρου τήν 'Εκκλησία άπο τις δικαιικές αρμοδιότητες. Ό αφορισμός άπο 
μέσο αποδεικτικό τών δογμάτων της 'Εκκλησίας και έν συνεχεία ή και 
παράλληλα άπο μέσο κατασταλτικό θα γνωρίσει ισχυρές αντιστάσεις, θα 
αντιπαραταχθεϊ προς το νέο, θα συμπορευτεί για λίγο μαζί του, ώσπου να 
περάσει στο περιθώριο. 

1. ΘΕΟΤΟΚΆΣ, Νομολογία, 339. 
2. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, 'Υπόμνημα. 





ΔΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Σταθμοί στην διαχρονική πορεία του έπιτψ-ίου 

Ή εμφάνιση, ή χρήση, ή επίδοση, ό εκφυλισμός και τέλος ή ανάσχεση 
της επιβολής του αφορισμού είναι στοιχεία πού εξετάστηκαν ώς τώρα 
στις σελίδες της μελέτης αυτής1. Κρίνουμε ωστόσο αναγκαίο να επισημά
νουμε και κάποιες άλλες μαρτυρίες καταλήγοντας σ' αυτές πού χρωματί
ζουν την εξέλιξη τής ποινής, τονίζοντας με τον ενα ή τον άλλο τρόπο την 
επίδραση της επί του τρόπου συμπεριφοράς των ανθρώπων μέσα σ' ενα 
ευρύτατο χρονικό ανάπτυγμα άλλα κυρίως εκείνο πού περιλαμβάνει τους 
αιώνες τής Τουρκοκρατίας άλλα και τον 19ο αι. 

"Εχουμε ήδη αναφερθεί στον τρόπο εμφάνισης και καθιέρωσης της 
ποινής καθώς και στην δογματική στήριξη της2. Οί κανόνες τών 'Αγίων 
'Αποστόλων, οί μοναστικοί κανόνες, οί αποφάσεις τών οικουμενικών και 
τοπικών Συνόδων, τα πατερικά κείμενα, οί πατριαρχικές αποφάσεις είναι 
οί βασικές ιστορικές πηγές, οί όποιες μαρτυρούν για την εμφάνιση και 
κατίσχυση τής ποινής και την χρήση της ώς κατασταλτικού και αποτρε
πτικού μέσου. Μέσο πού ρύθμιζε τους κανόνες συμπεριφοράς κληρικών 
και λαϊκών και προνοούσε για την αποφυγή δογματικών παρεκκλίσεων 
κατ' αρχάς και έπειτα για την αποτροπή ή και τιμωρία τών παραβατών 
δχι μόνον δογματικών κανόνων άλλα και κανόνων του κοινού ποινικού δι
καίου, δπως θα λέγαμε σήμερα. 

Ή χρήση τής ποινής είναι δεδομένη καθ' δλην τήν διάρκεια τών βυ
ζαντινών χρόνων και οί προς τούτο μαρτυρίες είναι πολλές. Ή χρήση της 
ώς δικονομικού μέσου, αντί τοΰ δρκου, άλλα και ώς μέσου για τήν κατα-
σφάλιση δικαιοπρακτικών πράξεων είναι επίσης διαπιστωμένη. Ή χρήση 
της ενίοτε και εκ μέρους τής πολιτικής εξουσίας προκειμένου να απο
τραπούν κινήματα, στάσεις και κάθε είδους ανατροπές είναι και αυτή δε
δομένη, δπως θα έχουμε τήν δυνατότητα εν συνεχεία να διαπιστώσουμε. 

Ή επίδοση και ή διάδοση τής ποινής αποδεικνύεται άπο το γεγονός 

1. Βλ. έδώ κυρίως το ένατο κεφάλαιο. 
2. Βλ. έδώ κεφάλαιο δεύτερο. 
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δτι ενσωματώνεται αρμονικά στις νομικές συλλογές της ύστερης βυζαν
τινής εποχής (Βλαστάρης, Αρμενόπουλος)* έξαλλου και οι συνεχείς πα
ροτρύνσεις των Πατέρων τής 'Εκκλησίας για προσεκτική χρήση του έπι-
τιμίου μαρτυρούν για την ολοένα αυξανόμενη προσφυγή στις υπηρεσίες 
της. "Εχουμε επίσης επισημαίνει ήδη δτι μετά τήν "Αλωση ή ποινή ή κα
λύτερα τα αποτελέσματα τής επιβολής της θα χρησιμοποιηθούν προκει
μένου να καταδειχθούν οι αλήθειες τής χριστιανικής θρησκείας και θα απο
τελέσει ενα άπο τα κύρια δογματικά όπλα τής ανατολικής πίστης στην 
αντιπαράθεση της μέ τους διαμαρτυρόμενους καί τους καθολικούς θεο
λόγους. 

"Ομως ολοκληρώνοντας τήν προσέγγιση του θέματος μας πρέπει να 
προσκομίζουμε εδώ μερικές σημαντικές μαρτυρίες άπο διάφορες περιο
χές του ελληνικού χώρου, οι όποιες καταδεικνύουν τήν εξέλιξη τής ποι
νής άλλα καί τις αντιδράσεις πού εγείρονται προκειμένου να τεθούν κά
ποια δρια εντός των οποίων θα περιορίζεται ή επιβολή της. 

1. Βενετοκρατούμενες περιοχές 

Βρισκόμαστε στην βενετοκρατούμενη Κρήτη' έτος 1486. Ή βενετική δι
οίκηση μέσω τής καθολικής εκκλησιαστικής εξουσίας προσπαθεί να δι
ευθετήσει ορισμένα προβλήματα, τα όποια έχουν σχέση βέβαια καί μέ τον 
ορθόδοξο κλήρο. Σύμφωνα μέ τα Πρακτικά των τοπικών συνόδων πού 
έγιναν στην Κρήτη «"Ελληνες ιερείς παρεκίνουν τον ευσεβή, άλλα δεισι-
δαίμονα λαόν, να ζητήση άναθεματισμούς εναντίον κλεπτών ή εχθρών, 
καί να ύποσχεθώσι λειτουργίας καί άλλας προσφοράς, προς άνεύρεσιν τών 
κλαπέντων... δια τοΰτο ορίζει ή αγία Σύνοδος δπως μή γίνηται εν τω μέλ-
λοντι τοιαύτη κατάχρησις, επί ποινή ενός Δουκάτου εναντίον του Πρωτο
παπά δια κάθε τοιαύτην παράβασιν. Να μή δύναται δέ ό Πρωτοπαπάς ή 
ό Πρωτοψάλτης νά κηρύξωσι τον άφορισμον εναντίον ούδενός, χωρίς εί-
δικήν άδειαν του οικείου Επισκόπου ή του Βικαρίου του»1. 

Σύμφωνα μέ τήν μαρτυρία αυτή είναι ή βενετική διοίκηση πού πρώτη 

1. ΞΗΡΟΤΧΑΚΗΣ, Σύνοδοι 11 , 154-155* οί αποφάσεις πού μνημονεύονται 
εϊναι της Συνόδου τοϋ 1486. Ή απόφαση αναφέρει δτι δλα αυτά γίνονταν κατά τήν 
περιφορά της εικόνας της Παναγίας άπο ναό σέ ναό' σύμφωνα μέ παρατήρηση τοϋ 
Ξανθουδίδη ό πρωτοψάλτης είχε στην αρχή καθήκοντα ψάλτη" σύν τω χρόνω δμως 
απέκτησε αρμοδιότητες παραπλήσιες προς εκείνες τοϋ πρωτοπαπά καί πάντοτε σ' 
αυτόν άνέθεταν τήν επίβλεψη τοϋ ορθόδοξου κλήρου. 
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προσπαθεί να θέσει κάποιους περιορισμούς στην «παράλογη» χρήση του 
έπιτιμίου. Βεβαίως στην θεώρηση τών στοιχείων αυτών μπορούν να υπει
σέλθουν και άλλου τύπου ερμηνείες' θα μπορούσε δηλαδή ή επέμβαση τών 
Βενετών να εκτιμηθεί με δρους αμιγώς εκκλησιαστικούς και επομένως να 
θεωρηθεί δτι στο βάθος υπόκειται ή αντιπαλότητα τών δύο δογμάτων και 
ή αντίθεση πού δημιουργείται κάθε φορά πού επιζητείται ό παραμερισμός 
τών ορθοδόξων. Παρόμοια θεώρηση είναι δντως εύλογη* δμως πιστεύου
με δτι εκείνο το όποιο κυρίως αναδεικνύεται είναι ή αντίθεση μεταξύ μιας 
συντεταγμένης εξουσίας πού προσδιορίζεται και άπο τήν θέσπιση και 
χρήση κανόνων δικαίου και μιας άλλης εξουσίας πού καταφεύγει σε «άλο
γες» μορφές δικαίου προκειμένου να διατηρήσει τήν επιρροή της και τήν 
εξουσία της έναντι του «ευσεβούς άλλα δεισιδαίμονος λαού». 

Εξήντα χρόνια αργότερα (18 'Ιουλίου 1549) σε μια άλλη περιοχή του 
βενετοκρατούμενου χώρου (Ζάκυνθος) έχουμε και πάλι ανάμειξη της πο
λιτικής εξουσίας προκειμένου να ρυθμίσει θέματα εκκλησιαστικής πρα
κτικής. Μάλιστα τώρα πρέπει να τονίσουμε ιδιαίτερα το γεγονός της πα
ρέμβασης του Συμβουλίου τών Δέκα, δηλαδή της κεντρικής εξουσίας. Ή 
απόφαση της επιχειρεί να θέσει δρια στους αφορισμούς και συγχρόνως 
να αποτρέψει τήν παράλληλη χρήση της πολιτικής και της εκκλησιαστι
κής εξουσίας στην επίλυση τών διαφορών: «che quando alcuna scrit
tura, sta accusata per particolari dannificati di haver fatto alcun 
danno ; ovvero sarà sta per i Cons(igli)i assignato per dannatori et 
sarà sta una volta sentetiato giuridicamente a pagar il danno per lui 
fatto, non si possi più a sua instantia far i papati alcuna proclama, 
maleditioni per excomunica per trovar altro dannatore da novo per 
l'istesso danno». Έξαλλου σέ άλλη διάταξη της ΐδιας απόφασης αναφέ
ρεται: «che ad instantia dei soli Comuni se possi far proclama, et ex
comunica per ritrovare i dannatori, quando i Comuni fussero ac
cusati, et le excomunica si possi far sennon in caso che fusse procla
mato per i contestabili se non si trovasse, il dannatore, et facendosi 
con licentia del Col(matissi)mo Reggimento et non altrimenti ac
ciocché se sappi Timportantia del danno et se meriterà farsi exco
munica»1. "Οπως καταφαίνεται άπο τΙς διατάξεις αυτές το Συμβούλιο 
τών Δέκα κινούμενο στο χώρο τών εκκλησιαστικών υποθέσεων προσπα
θεί να περιορίσει τήν χρήση του έπιτιμίου. Στο σκεπτικό του ανωτάτου 
διοικητικού οργάνου της Βενετίας αναφέρεται δτι ή εκκλησιαστική αυτή 

1. Po JAGO, Leggi 2, 305. 
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ποινή πρέπει να έπιβάλεται μόνο σέ σοβαρές υποθέσεις και πάντως δτι 
απαιτείται προηγούμενη έγκριση της πολιτικής εξουσίας. 

Ώ ς προέκταση του γεγονότος αύτοΰ μπορεί να στηριχθεί υπόθεση 
σύμφωνα μέ τήν όποια οι αφορισμοί αποτελούσαν συχνότατη εκκλησια
στική πρακτική αναζήτησης και τιμωρίας των ενόχων. Μάλιστα ή πρα
κτική αυτή φαίνεται δτι υπερέβαινε κάποια λογικά δρια σέ τέτοιο βαθμό 
πού αναγκάζει ή δίνει τήν αφορμή στην βενετική εξουσία να αναζητήσει 
τρόπο ανακοπής και εκλογίκευσης της ποινής. Ενισχυτική του γεγονότος 
αύτου είναι μια μαρτυρία πού έρχεται και πάλι άπο τήν Κρήτη (1575): 
«si riteneva che la maledizione ecclesiastica (κατάρα) potesse togliere 
al colpito la salute, l'intelletto, le ricchezze e fin provocare epidemie 
nel bestiame; perciò i contadini andavano a gara a lavorar i terreni 
dei papades per propiziarseli, come ne tolleravano le prepotenze e 
le usure per terrore della scomunica»1. 

Έδώ τα πράγματα γίνονται σαφέστερα δσον άφορα τις επιπτώσεις 
της κατάρας και του φόβου του αφορισμού επί της συμπεριφοράς των χω
ρικών, πού αναγκάζονταν εξαιτίας τών έπιτιμίων να εργάζονται στα κτή
ματα τών ιερωμένων. Βεβαίως οι πηγές πού αναφέρουν τα γεγονότα αυτά 
είναι δυτικές* ή διάσταση μεταξύ τών δύο δογμάτων είναι δεδομένη και 
ώς ενα σημείο αυτή επενεργεί αποφασιστικά και επηρεάζει τους χριστια
νούς. Ωστόσο ό βαθμός αντικειμενικότητας τών εκθέσεων τών βενετών 
διοικητών είναι γνωστός, στοιχείο πού τις έχει αναδείξει σέ αξιόπιστη 
πηγή πληροφοριών για τήν κατάσταση του ελληνικού χώρου. "Αλλωστε 
ή εκκλησιαστική πολιτική και προπαγάνδα δέν είναι το κύριο μέλημα της 
βενετικής εξουσίας και πάντως δέν φαίνεται να τήν απασχολεί ιδιαίτερα 
δταν δέν συμπλέκεται μέ άλλα κρίσιμα φαινόμενα, τα όποια θα μπορού
σαν ενδεχομένως να επηρεάσουν αποφασιστικά τήν δυναμική της έν γένει 
πολιτικής της Βενετίας. Μια άλλη εξάλλου θεώρηση της ίδιας πληροφορίας 
ίσως να τόνιζε τήν δολιότητα τών παπάδων, οι όποιοι υπό τήν απειλή 
έπιτιμίων χρησιμοποιούσαν τον άμαθη άλλα ευσεβή λαό για προσωπικά 
οφέλη. Αυτά δμως δέν αναιρούν τήν σημασία και τήν ισχύ, πού εξακολου
θεί πάντα να διατηρεί, ή επιτιμητική απειλή στις συνειδήσεις τών πιστών* 

1. TEA, Saggio, 1398 (ανατύπου). Οί πηγές στις όποιες βασίζεται στο σημείο 
αυτό ή μελέτη είναι οί εκθέσεις τών διοικητών της Κρήτης Foscarini (έκθεση του 
1627) και Trevisan (έκθεση του 1627): A.S.V., Duca di Candia, Β. 78. Για τήν 
εκκλησιαστική κατάσταση στην βενετοκρατούμενη Κρήτη βλ. και ΤΣΙΡΠΑΝΛΗΣ, 
Κληροδότημα. 



ΣΤΑΘΜΟΙ Σ Τ Η Ν Π Ο Ρ Ε Ι Α Τ Η Σ Π Ο Ι Ν Η Σ 415 

αντιθέτως πιστεύουμε δτι επιβεβαιώνει την αποτελεσματικότητα της 
αφοριστικής διαδικασίας εΐτε ως βεβαιωμένο κίνητρο ορισμένων κατα
ναγκαστικών πράξεων εΐτε ως αιτιολογία των άλογων αυτών πράξεων. 

"Ενα αιώνα αργότερα (3 Σεπτεμβρίου 1631) σε μιαν άλλη περιοχή 
του βενετοκρατούμενου χώρου αντιμετωπίζεται μέ τον ϊδιο τρόπο το πρό
βλημα. Συγκεκριμένα ή πράξη αναγνώρισης της χειροτονίας του βικαρίου 
της Ζακύνθου Νικολάου Curzola άπο τον πρωτοπαπά Κεφαλληνίας ανα
φέρει δτι ό βικάριος αυτός θα έχει τις αρμοδιότητες πού είχαν και οι προ
κάτοχοι του: «sicché poteva far li giuditj ecclesiastici, bolletini, spo-
salitij et scomuniche... Ordinemo però che per le suddette materie e 
per le cause marcate di giudizj ecclesiastici, sponsalitj et scomuniche, 
sieno esercitate dal protopapà come vicario all'autorità ordinaria di 
tal carica, perchè sendosi poi alcuno aggravato, possa ricevere suf-
fraggio da Monsignore Arcivescovo, il quale quando si troverà qui 
sia superiore, et habbi lui solo da ingerirsi, et da commettere gli or
dini. 

Ma perchè havemo innoltre osservato che il suddetto Arcivesco
vo nel dar commissione ad alcuno, s' è prete, mette la sospensione a 
Divinis, et se è laico la scomunica, perchè per il più delle volte senza 
legittima causa, formando impressione et ritardo l'obbedienza con 
tale timore delle povere persone. Volemo che per l'avvenire li primi 
mandati di qualsivoglia prelato siano semplicemente coll'ordine, et 
se non obbediranno, possa metterle il secondo mandato, con le sud
dette pene purché vi sia causa legittima, dalle quali possano sempre 
li sudditi ricever suffraggio et rivocazione col mezzo delrlll(ustris-
si)mo Reggimento, come si osserva a Corfù, et intendemo farsi in. 
Candia»1. 

1. POJAGO, Leggi 2, 323-324. Για το ϊδιο θέμα έχουμε πολλές πληροφορίες 
στο ίργο τοϋ ΧΙΩΤΗ, 'Απομνημονεύματα, 1-6" ειδικότερα (τ. 6, 142-143) μνημονεύε
ται απόφαση της Βενετικής Γερουσίας (1 'Οκτ. 1639), ή οποία παρεμβαίνοντας στίς 
διενέξεις μεταξύ τοϋ αρχιερέα Κεφαλληνίας καΐ τοϋ πρωτοπαπά Ζακύνθου θεσπίζει 
δτι ό τελευταίος δέν θα έχει το δικαίωμα να αφορίζει. Λίγο αργότερα ή Γερουσία απο
φασίζει δτι οι αποφάσεις περί καθαιρέσεως κληρικών, διαζυγίων καΐ αφορισμών μπο^-
ροΰν να έφεσιβάλονται στον Προβλεπτή των τριών νήσων καΐ έν απουσία αύτοΰ στον 
βάιλο της Κέρκυρας* πάντως οι Βενετοί διοικητές οφείλουν να εκδικάζουν τΙς υποθέ
σεις αυτές σύμφωνα μέ τις αρχές της 'Ανατολικής εκκλησίας. Για το ϊδιο θέμα υπάρ
χει και νεότερη απόφαση (24 Δεκεμβρίου 1639) της Βενετικής Γερουσίας (ΧΙΩΤΗΣ, 
'Απομνημονεύματα 3, 420). Ωστόσο πρέπει να επισημάνουμε έδώ δτι ή Βενετική 



416 Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ 

Άλλα και άπο άλλο σημείο του βενετοκρατούμενου χώρου Ιχουμε μαρ
τυρίες για την ισχύ του αφορισμού. Πρόκειται για την Πελοπόννησο, ή 
γενικότερη κατάσταση της όποιας είναι το αντικείμενο πολλών και λεπτο
μερών αναφορών (relazioni) τών κατά καιρούς βενετών διοικητών της. 
Σέ μία άπο αυτές και συγκεκριμένα σ' έκείνην του 1692 ό Domenico 
Gritti αναφέρει δτι κύρια αιτία τών καταχρήσεων εκ μέρους του ορθοδό
ξου κλήρου είναι ή ίσχυρή δύναμη του πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως: 
«αφορισμοί δε πατριαρχικοί και επισκοπικοί δια την παραμικράν έναντίω-
σιν εις ταύτα προς τους ίδιώτας και τάς δημοσίους αρχάς ασυστόλως διε-
κηρύττοντο. Και απείθεια αμέσως και άποχώρησις και διάλυσις συζύγων, 
συγγενών και συμπολιτών εκ του άφοριζομένου προσώπου ήσαν και αυτών 
αϊ συνέπειαι»1. Τήν κατάσταση αύτη θα προσπαθήσουν να αντιμετωπίσουν 
οι Βενετοί δσον άφορα τήν Πελοπόννησο με τήν εκλογή μητροπολιτών 
έπιτοπίως και Οχι απευθείας άπο το Οικουμενικό Πατριαρχείο. "Ομως 
είναι γνωστό δτι ή παρέμβαση αυτή τελικά δεν έφερε αποτελέσματα. 

Συνεχίζοντας τήν παράθεση πληροφοριών άπο τις περιοχές του βε
νετοκρατούμενου ελληνικού χώρου πρέπει να κάνουμε ιδιαίτερη μνεία για 
μια σημαντική πληροφορία. Πρόκειται για τήν διαταγή του Proveditor 
General da Mar Vicenzo Vendramin προς τον Governatore e Capita-
nio di Parga Σπυρίδωνα Αυλωνίτη. Στο έγγραφο αυτό της 21ης 'Ιουνίου 
1694 αναφέρεται, μεταξύ τών άλλων: «Rilievo con sentimento, che al
cuni di codesta fortezza nei littiggi che tal volta succedono si fanno 
lecito declinare dal foro naturale, e ricorrono al giudizio del metro-

διοίκηση προσπαθεί ταυτοχρόνως να διασπάσει τους άμεσους δεσμούς εξάρτησης της 
'Εκκλησίας τών Έπτανήσων άπο το Οικουμενικό Πατριαρχείο, καθώς δηλώνει σαφέ
στατα το β' άρθρο της τελευταίας απόφασης: «ΑΙ δικαστικαί αποφάσεις περί διαζυ
γίων καΐ τά εντάλματα αφορισμού έπί προσώπων θα έφεσιβάλωνται τφ Γενικω Προ
βλεπτή τών νήσων, και έπί απουσίας αύτοϋ τφ Βαόλω Κορυφών και ουχί έτερα ανω
τέρα 'Εκκλησιαστική άρχη, οία τοϋ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως» (ΧΙΩΤΗΣ, 
'Απομνημονεύματα 6, 125-126). 

1. ΧΙΩΤΗΣ, 'Απομνημονεύματα 3, 340-341. Παραθέτουμε ακόμη τήν πληρο
φορία πού δέν προέρχεται άπο βενετοκρατούμενο χώρο άλλα άπο τήν καθολική κοινό
τητα της Μήλου. Ό καθολικός λοιπόν επίσκοπος τοϋ νησιοΰ Ίω. Άντ . Καμίλλης 
αναφέρει στην Ρώμη: «Έχω παρακαλέσει και ξαναπαρακαλω τις σεβασμιότητές σας 
να δεχτοΰν να στηρίξουν αυτό το επιχείρημα και να ζητήσουν άπο τον ναύαρχο της 
Βενετικής άρμάδας να μήν επιτρέψει να έμποδισθοΰν ή κακοποιηθούν αυτοί οί κληρι
κοί και ενορίτες τους, πού ανέρχονται σέ τρεις χιλιάδε ψυχές, μέ αφορισμούς και άνα-
θεματισμούς άπο τον Έλληνα Επίσκοπο κατά τήν συνήθεια τών σχισματικών» ( Σ ϊ -
ΜΕΩΝΙΔΗΣ, 'Ανταρσία, 78-79. 
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polita di Gianena, e Paramitia, quali risolvendo le differenze per vie 
di scomunica quella venga poi costà admessa ed eseguita. 

Essendo però l'abuso affatto contrario ai publici riguardi, et all' 
interesse de' sudditi è mia intenzione che resti totalmente rimosso, 
affine di che riscrivo a V(ostr)a Spet(tabil)e Sig(nori)a di render nulle 
tali scomuniche, e non permettere in modo alcuno che siano in av
venire accettate, e molto meno eseguite. Dovendo la cognizione di 
ogni controversia, e l'amministrazione della giustizia passare per vie 
competenti et ordinarie»1. 

Το γεγονός αύτο τής προσφυγής χριστιανών τών βενετοκρατούμενων 
περιοχών στις δικαιικές υπηρεσίες του μητροπολίτη 'Ιωαννίνων αξίζει 
ιδιαίτερης προσοχής για πολλούς λόγους. Πρώτα πρώτα επειδή απασχο
λεί τον Γενικό Προβλεπτή τής Θάλασσας; έτσι τεκμαίρεται ή μεγάλη 
επίδοση του φαινομένου ή οποία αναγκάζει τον βενετό αξιωματούχο να 
επέμβει. Ή πράξη του μάλιστα άποκτα ακόμα μεγαλύτερη σημασία επει
δή αναφέρεται σέ περιοχές τις όποιες μάλλον δέν θα έπρεπε να απασχολούν 
παρόμοια ζητήματα ή τουλάχιστον να μην τις απασχολούν σέ τέτοιο βαθ
μό. Τούτο επειδή ό πληθυσμός τών Έπτανήσων καί ορισμένων περιο
χών τών έναντι ηπειρωτικών παραλίων βρίσκονταν συνεχώς υπό τήν εξου
σία μιας δυνάμεως ή οποία διέθετε συντεταγμένα Οργανα για τήν απονομή 
τής δικαιοσύνης" έτσι οι διάδικοι είχαν τήν δυνατότητα να προσφεύγουν 
σ' αυτά για τήν επίλυση τών διαφορών τους. Αύτο άλλωστε φαίνεται να 
δηλώνει ρητά ή διαταγή του Προνοητή. "Ομως αύτο δέν γίνεται. Κάθε άλ
λο μάλιστα. Οι κάτοικοι τής περιοχής αυτής καταφεύγουν στον μητροπο
λίτη Ίο^αννίνων προκειμένου να επιλύσουν τις διαφορές τους* και οχι μό
νον αυτό. "Εχουν έπειτα τήν αξίωση οι αποφάσεις του ορθόδοξου εκκλη
σιαστικού προϊσταμένου τής περιοχής να είναι εκτελεστές στην βενετική 
επικράτεια* πολλές άπο αυτές μάλιστα εκτελέστηκαν. "Ολα αυτά βεβαίως 
είναι ακατανόητα για τον βενετό άρχοντα. Δηλώνουν δμως μέ σαφήνεια 
τήν ύπαρξη ενός μεγάλου τμήματος πληθυσμού, το όποιο παραμένει πιστό 
στις αρχές τής ορθόδοξης παράδοσης καί χάριν ακριβώς αυτής δέν διστά
ζει να υποστεί καί τήν περιπέτεια ενός ταξιδιού, προκειμένου να αναζη
τήσει τό δίκαιο του μέσω τής αφοριστικής πρακτικής. Ή χρήση εξάλλου 
της αφοριστικής διαδικασίας, ή προσφυγή σ' αυτήν και ή παρουσίαση 
υποθέσεων πού έχουν επιλυθεί δι' αυτής άλλα καί ή διαταγή του Προνοητή 
να μήν γίνονται εκτελεστές παρόμοιες αποφάσεις, επιβεβαιώνουν για μια 

1. Po JAGO, Leggi 1, 353-354. 
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ακόμη φορά άλλα και μέ τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τήν αναμφι
σβήτητη δράση και ισχύ του έπιτιμίου. 'Ισχύ, ή όποια επιβεβαιώνεται 
ακριβώς μέ τήν παρουσία του στον χώρο δπου ή δικαιοσύνη διέθετε και 
άλλα πλέον πρόσφορα και αποτελεσματικά δπλα. 'Εξάλλου ό βενετός δι
οικητής δέν αποκλείει τους αφορισμούς άλλα προσπαθεί μέ τήν μή ανα
γνώριση της ισχύος τους να τους αποτρέψει καθιστώντας τους ανίσχυρους. 

Τρία χρόνια αργότερα (16 'Ιανουαρίου 1695 s.n.-m.v.) è Γενικός 
Προνοητής γράφει εκ νέου για τό ?διο θέμα προς τον πρωτοπαπά Κεφαλ
ληνίας: «Restando partecipato del grave disordine che si va introdu
cendo di venire a' matrimonj, ordinazioni de' sacerdoti, ed altri att i 
ne' gradi e formalità arbitrarie alle disposizioni de' Sacri Canoni per 
la facilità che si ha di conseguire da Patriarca di Constantinopoli av
valorata da monitorj e scomuniche viene a V(ostr)a S(igno)ria 
R(everendissim)a prohibito di non dare esecuzione a qualunque di 
quelli atti ο mandati della suddetta Curia Patriarcale se prima non 
l'haverà accompagnata a' riflessi di questa carica, dalla quale le pro
prie ponderationi dovrà esser spedito e licenziato per la sua vali
dità»1. 

Για μια ακόμη φορά μαρτυρεΐται άπό τήν πλευρά της βενετικής διοί
κησης ή επίδοση και ή έκταση του αφορισμού άλλα και ή ευκολία μέ τήν 
οποία το πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως προβαίνει σέ πράξεις επίλυ
σης των διαφορών ιδιωτικού δικαίου δια της χρήσεως και της απειλής του 
αφορισμού. Ό βενετός αξιωματούχος απαιτεί το ανεκτέλεστο παρομοίων 
αποφάσεων άπό τις εκκλησιαστικές αρχές της Επτανήσου αν δέν υπάρ
χει επαρκής αιτιολόγηση τους· στο σημείο πάντως αυτό φαίνεται δτι γί
νεται μια παραχώρηση έναντι της αυθεντίας του Οικουμενικού Πατριάρ
χη προκειμένου να μήν επέλθει πλήρης ρήξη μέ τους ορθοδόξους υπη
κόους του. 

Μια άλλη μαρτυρία πού έχει σχέση άμεση μέ τήν πολιτική της Βενε
τίας στην Πελοπόννησο δσον άφορα τήν προσπάθεια χειραφέτησης τών 
ορθοδόξων μητροπολιτών άπό τήν εξάρτηση του Οικουμενικού Πατριαρ
χείου και ή οποία παραλλήλως μας πληροφορεί και για τον αφορισμό, προ
έρχεται άπό τον λατίνο επίσκοπο Ναυπλίου, Καρλίνη. Πρέπει ωστόσο να 
έχουμε πάντα κατά νου δτι ή βενετική εκκλησιαστική πολιτική είταν ιδιαί
τερα ελαστική έναντι τών υπηκόων της. "Ετσι πρέπει να θεωρούμε τα 

1. PO JAGO, δ.π., 358. 
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συμβαίνοντα μάλλον ώς πολιτική της 'Αγίας "Εδρας παρά της Γαληνό
τατης. 

'Αναφέρει λοιπόν ό Καρλίνη, συμβουλεύοντας Βατικανό καί Βενετία 
για το θέμα, δτι πρέπει ή τελευταία να διατάξει τους υπ' αυτήν ορθόδοξους 
μητροπολίτες να μήν αναγνωρίζουν τήν αρχή της Κωνσταντινούπολης. 
Ωστόσο παράλληλα αναγνωρίζει τήν εγγενή δυσκολία του εγχειρήματος. 
Στην πρόταση του εξάλλου να εκλέγονται οι μητροπολίτες άπο τοπική 
σύνοδο ό ίδιος αντιτάσσει: «άλλα δεν πρέπει βέβαια να πιστεύσωμεν δτι 
θα κοιμάται ομοίως και ή ζηλοτυπία του πατριάρχου της Κωνσταντινου
πόλεως* τουναντίον μάλιστα πρέπει να έχωμεν ώς βέβαιον δτι αυτός θέ
λει ευθύς αφορίσει τους Μητροπολίτας, οίτινες θα έλάμβανον μέρος είς 
τήν Σύνοδον, με τόσα έπιτίμια, δσα ήδύνατο να έμπνευση είς αυτόν το ά-
μετρον πάθος. Οι αφορισμοί δε ούτοι ή θα φοβίσουν τους Μητροπολίτας, 
ή θα καταφρονηθούν άπ ' αυτούς" καί εάν φοβίσουν τους Μητροπολίτας, ή 
Σύνοδος έτελείωνεν πριν αρχίσει, εάν δε καταφρονηθούν (δπερ δέν πιστεύα> 
ποτέ), θα λάβη αρχήν ή Σύνοδος, άλλα συγχρόνως θα παρουσιασθούν καί 
τόσα εμπόδια»1. 

Τα σχέδια λοιπόν τα όποια απεργάζεται ό λατίνος επίσκοπος, σχέδια 
πού μάλλον είναι συνέχεια δσων συνιστούσε με τήν αναφορά του ό διοι
κητής του Μοριά Domenico Gri t t i 2 , ουσιαστικά απειλούνται άπο τήν 
αντίδραση του Οικουμενικού Πατριαρχείου" αύτο μεταξύ των άλλων έχει 
στα χέρια του καί το έπιτίμιο του αφορισμού το όποιο κατά τήν ομολογία 
του Καρλίνη δέν πρόκειται να αγνοήσουν οι ορθόδοξοι μητροπολίτες της 
περιοχής. Ό αφορισμός λοιπόν καί πάλι" ειδικότερα στην περίπτωση αυτή 
θα δημιουργήσει με τον ενα ή τον άλλον τρόπο περίπλοκη κατάσταση καί 
πάντως τέτοια πού να αναιρέσει κάθε απόφαση καί να αποτρέψει κάθε διά
θεση απόσχισης άπο το σύστημα της ορθόδοξης Εκκλησίας. "Αλλωστε ό 
ϊδιος ομολογεί δτι είναι τελείως αδύνατη ή αντίθετη εκδοχή* καί αύτο το 
όποιο δέν αναφέρει άλλα αποτελεί καί το σπουδαιότερο εμπόδιο είναι βε
βαίως ή αντίδραση του πληθυσμού, ό όποιος δέν είναι δυνατόν να υπακού
σει σε αφορισμένους μητροπολίτες. "Ετσι το έπιτίμιο ε'ίτε με τήν μορφή 

1. ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ, Σκενωρίαι, 468, 470-471. Τό κείμενο τοϋ Καρλίνη έχει 
τον τίτλο: «Επιστολή συμβουλευτική δια τους έν Πελοποννήσω Γραικούς, συντε-
θεΐσα παρά του σοφωτάτου Λατίνου 'Αρχιεπισκόπου Καρλίνη των έν Ναυπλίω. Γέ-
γονε δέ κατά το ,αψε', καί έπέμφη τφ μακαρωτάτω Πάπα 'Ρώμης, καί τη γαληνό
τατη των Ενετών Αριστοκρατία». 

2. Βλ. έδώ σ. 416. 
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της απειλής πού επικρέμαται άνα πάσαν στιγμήν εΐτε μέ τήν μορφή τής 
άμεσης τιμωρίας δέν εϊναι δυνατόν να περάσει απαρατήρητο. 

Ή ενδεικτική αυτή απαρίθμηση και αξιοποίηση στοιχείων πού προέρ
χονται άπο τις βενετοκρατούμενες περιοχές δηλώνει δτι ή ποινή παρου
σιάζεται μέ αυξημένο κύρος και ισχύ και μεταξύ των μελών μιας κοινω
νίας πού διοικείται μέ αυστηρούς κανόνες δικαίου. Μαρτυρεϊται επίσης 
ή βούληση τής Βενετίας να ελέγξει τήν υπέρμετρη παρέμβαση τής ορθό
δοξης εκκλησιαστικής δικαιοσύνης και κατά συνεπειαν καί του αφορισμού, 
μέ τήν ενδυνάμωση τής πολιτικής εξουσίας καί τήν ψήφιση διατάξεων 
πού έθεταν περιορισμούς στην αλόγιστη χρήση εκκλησιαστικών έπιτιμίων, 
ή μέ τήν απαγόρευση τής εκτελέσεως αποφάσεων πού βασίζονταν στην 
χρήση έπιτιμίων. Δέν είναι δύσκολο να υποθέσουμε ποια υπήρξαν τα απο
τελέσματα τής πολιτικής αυτής: οπωσδήποτε πενιχρά μολονότι κάποια 
εκλογίκευση θα έπρεπε να εΐταν αναμενόμενη1. Ωστόσο ή πύκνωση του 
φαινομένου καί μετά τις παρεμβάσεις αυτές τών Βενετών είναι διαπιστω
μένη, καθώς μαρτυροΰνται εκατοντάδες περιπτώσεις αφοριστικών πρά
ξεων άπο τον χώρο κυρίως τών Έπτανήσων. Μάλιστα δσον άφορα τα Ε 
πτάνησα θα μπορούσαμε σχετικά εύκολα να υποστηρίξουμε δτι ταχύτατα 
ή αφοριστική διαδικασία παίρνει διαστάσεις ανεξέλεγκτες καί παραλλή
λως εμφανίζεται ένας τρόπος επιβολής τής ποινής, ό όποιος έχει περισ
σότερες ομοιότητες προς το τυπικό τής Καθολικής εκκλησίας, ενώ δέν 
λείπουν καί οι αφορισμοί του Οικουμενικού Πατριαρχείου σέ περιπτώσεις 
πού ή σοβαρότητα του θέματος απαιτούσε άμεση ανάμειξη τής ανωτάτης 
αρχής τών ορθοδόξων. 

1. Κάποιοι περιορισμοί φαίνεται νά βρίσκουν έδαφος επιτυχίας σέ ορισμένες 
περιοχές της βενετικής επικράτειας, μολονότι δέν μπορεί να υποστηρίξει κανείς οτι 
το εγχείρημα γνώρισε απόλυτη εφαρμογή. Αναφέρουμε ώς παράδειγμα την πληρο
φορία πού μας δίνει ή αναφορά του Γενικού Προβλεπτή Alvise Foscari προς τον δό
γη (17 Μαΐου 1783)" στην αναφορά αυτή ό βενετός ευγενής αναφερόμενος στην Ε κ 
κλησία της Πάργας, πού είχε επικεφαλής πρωτοπαπά εκλεγμένο άπο τους τοπικούς 
παράγοντες, μνημονεύει δύο διαταγές του ευγενούς Ζαχαρία Μπάλμπι, ό όποιος υ
πήρξε προβλεπτής καί καπιτάνος Κέρκυρας* οι διαταγές αυτές τής 5*)? Φεβρουαρίου 
καί της θ7)? 'Ιουνίου 1732, καταδεικνύουν δτι ό πρωτοπαπάς τής Πάργας «άπήτει άπο 
τους ιερείς του τόπου να μήν ευλογούν γάμους ή κάμνουν αφορισμούς χωρίς τήν ά-
δειάν του» (ΜΕΡΤΖΙΟΣ, Πάργα, 210-217). Ωστόσο το πλήθος των αφορισμών πού 
έχουμε, κυρίως άπο τήν Κέρκυρα, μαρτυρούν περί τοϋ αντιθέτου: βλ. ΤΣΙΤΣΑΣ, 'Α
φορισμοί· ΓΕΡΟΤΚΗ, Φόβος- ΓΕΡΟΤΚΗ, Νοοτροπίες, καί κυρίως ΓΕΡΟΤΚΗ, i?xco/n-
municatios. 
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2. Ή χρήση τής ποινής άπο έτεροδόξονς ή αλλόθρησκους 

Ή προσφυγή των ορθοδόξων υπηκόων της 'Οθωμανικής αυτοκρατορίας 
στις υπηρεσίες της 'Ανατολικής εκκλησίας για τήν επίλυση των διαφορών 
τους και τα αιτήματα επιβολής αφορισμών εις βάρος τών άδικούντων, εί
ναι μία πραγματικότητα διαπιστωμένη· γνωρίζει μάλιστα μεγάλη επίδο
ση μέσα στην διαχρονία. Ή επίλυση δμως τών διαφορών δια του αφορι
σμού, δπως μαρτυρούν οι πηγές, δεν είναι δπλο στα χέρια μόνον τών ορ
θοδόξων άλλα πολλές φορές θα προσφύγουν στην αποτελεσματικότητα 
του και άλλοι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να διεκδικήσουν τα δίκαια τους 
πού καταπατούνται άπο κάποιον ορθόδοξο χριστιανό. 

Οι προσφεύγοντες στις υπηρεσίες τής ποινής μπορεί να είναι εϊτε έτε-
ρόδοξοι (καθολικοί κυρίως) εϊτε αλλόθρησκοι (Τοΰρκοι-Έβραΐοι). Βε
βαίως ή προσφυγή είναι έμμεση* δηλαδή οί προσφεύγοντες καταφεύγουν 
στις διοικητικές αρχές της 'Ανατολικής εκκλησίας δταν ό αντίδικος τους 
είναι ορθόδοξος. 'Ωστόσο είναι βέβαιοι —πολλές φορές μάλιστα το απαι
τούν οί ϊδιοι—, δτι θά γίνει χρήση του αφορισμού' δηλαδή στην πραγμα
τικότητα καταφεύγουν στην αποτελεσματικότητα του έπιτιμίου προκει
μένου να δικαιωθούν άλλωστε βλέπουν συνεχώς να χρησιμοποιείται στις 
μεταξύ τών ορθοδόξων διαφορές και μέ άμεσα, τις περισσότερες φορές 
αποτελέσματα. 'Αλλά ας δοΰμε μερικά παραδείγματα παρομοίων αφορι
σμών προκειμένου να αντλήσουμε μέ τον πλέον άμεσο τρόπο τις πληρο
φορίες πού έχουν σχέση μέ τήν περίπτωση αύτη. 

α) Ή περίπτωση τών έτεροδόξων 

Οί περιπτώσεις προσφυγής καθολικών στις υπηρεσίες του Οικουμενικού 
Πατριαρχείου βεβαίως είναι πολλές· οί Δυτικοί δέν έχουν κανένα δισταγ
μό προκειμένου να επιλυθούν προβλήματα, κυρίως οικονομικά, να αναζη
τήσουν τήν συνδρομή του αφορισμού εις βάρος ορθοδόξου αντιδίκου. Μέ 
τήν σειρά του το Πατριαρχείο επίσης δέν διστάζει να ικανοποιήσει τα αι
τήματα αυτά, καθώς μάλιστα τις περισσότερες φορές υποβάλλονται άπο 
πρόσωπα πού κατέχουν σημαντική θέση. "Ετσι στις 9 Μάιου 1597 ό το
ποτηρητής του οικουμενικού θρόνου Μελέτιος Πηγάς καλεί τους χριστια
νούς τής Μήλου νά αποδώσουν τα δσα ιδιοποιήθηκαν άπο τήν λατινική 
εκκλησία του νησιού. Το γράμμα συνοδεύεται φυσικά άπο τήν συνηθι
σμένη για τις περιπτώσεις αφοριστική απειλή ενώ σαφέστατα προδιαγρά-



422 Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ 

φεται και το αποτέλεσμα της τυχόν ανυπακοής στα κελεύσματα του: «εάν 
δε τίς τολμήση παρακούσων της ημετέρας προστάξεως, δι' άλλων γραμ
μάτων αφοριστικών έπιτιμήσωμεν αυτόν βαρύτατα»1. 

Λίγα χρόνια αργότερα ('Οκτώβριος 1604) το ϊδιο θέμα απασχολεί 
τον πατριάρχη Ραφαήλ Β ' , ό όποιος απευθυνόμενος στους κληρικούς και 
προεστούς της Μήλου αναφέρει: « Ό θεοφιλέστατος Φραγκοεπίσκοπος 
της... Μύλου, φρα Φραντζέσκος έλθών προς ήμας έζήτησε γράμμα ήμέ-
τερον πατριαρχικον έπιτίμιον, προς τους αυτόθι χριστιανούς εις φανέρωσι 
των πραγμάτων της Φραγκοεπισκοπης αύτοΰ" διό γράφοντες άποφαινό-
μεθα, ίνα δσοι των Ρωμαίων διακατέχουσι πράγματα... ή γινώσκουσι τήν 
περί τούτων άλήθειαν, ή βοηθήσουσιν, ή συνδράμουσι... καν τε ιερείς, 
καν τε λαϊκοί ώσιν, ει μεν ιερείς ύπάρχουσιν αργοί... καταφρονοΰντες δέ, 
και άφωρισμένοι, ει δέ λαϊκοί άφωρισμένοι άπο θεού, και κατηραμένοι, 
και ασυγχώρητοι, και άλυτοι μετά θάνατον»2. 

Πάλι άπο πρόσωπο της ανώτερης ιεραρχίας προέρχεται το επόμενο 
παράδειγμα μας. Πρόκειται για τον βενετό πρόξενο στην Θεσσαλονίκη ό 
όποιος δέν θα διστάσει να ζητήσει τήν μεσολάβηση του τοπικού μητρο
πολίτη προκειμένου να επιλύσει κάποια υπόθεση του. Πράγματι σε επι
στολή πού αποστέλλει στις 5 'Ιανουαρίου 1777 προς τήν προϊσταμένη του 
αρχή στην Βενετία, αναφέρει μεταξύ των άλλων δτι πέτυχε άπο τον μη
τροπολίτη τήν έκδοση αφορισμού πού εκφωνήθηκε στις εκκλησίες εναν
τίον εκείνων, οί όποιοι φυγάδευσαν ή αποκρύπτουν έναν κατάδικο. Ή 
υπόθεση άφορα κάποιον κρατούμενο, ό όποιος ενώ μεταφέρονταν στην Βε
νετία κατάφερε να δραπετεύσει δταν έφθασε το πλοίο στην Θεσσαλονίκη3. 

Φυσικά τα σχετικά παραδείγματα είναι εύκολο να πολλαπλασιασθούν4 

χωρίς να προσθέσουν κάποιο επί πλέον ουσιαστικό στοιχείο για τήν περί
πτωση αυτή. 'Ωστόσο θα κλείσουμε τίς αναφορές για το ζήτημα πού μας 
απασχολεί παραθέτοντας τα Οσα εκθέτει ό γάλλος Πουκεβίλ το 1805. 

1. ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΣ-ΚΕΡΑΜΕΤΣ, Γράμματα, 2. 
2. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ-ΚΕΡΑΜΕΤΣ, δ.π., 1. 
3. ΜΕΡΤΖΙΟΣ, Μνημεία, 365* βλ. το παράθεμα στη σ. 109. 
4. Ό ΦίΛΑΔΕΛΦΕΤΣ ('Ιστορία 1, 380) μας παραδίδει ακόμη μία περίπτωση 

προσφυγής δυτικού αξιωματούχου στίς υπηρεσίες του Οικουμενικού Πατριαρχείου, 
χωρίς δμως να αναφέρει τίς πηγές του: «Μετά τον άγγλον πρεσβευτήν... ιδού ε*βλε-
πον οί 'Αθηναίοι καΐ τον άσυγκρίτως μεγαλοπρεπέστερον γάλλον, τοϋ οποίου το όνο
μα εΊρθασεν εις τας άκοάς αυτών προ δύο ετών, δτε κατ' αΐτησιν αύτοϋ ό πατριάρχης 
Διονύσιος έξέδωκεν αφορισμον κατά τίνων 'Αθηναίων, οϊτινες έβλαψαν και ζημίας 
επροξένησαν είς πλοίαρχον γάλλον». Το γεγονός συνέβη το 1672 και ό πατριάρχης 
εϊταν ό Διονύσιος Δ'. 



ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ 423 

Γράφει, λοιπόν, ό συνήθως καλά πληροφορημένος διπλωμάτης: «Βέβαια, 
οι "Ελληνες λειτουργοί του Θεού σήμερα κάνουν μέτρια χρήση του δικαιώ
ματος πού έχουν να αφορίζουν. Κι αυτό γιατί, διαφωτισμένοι πάνω στα 
πραγματικά τους συμφέροντα έπειτα άπο τις πολλές αποστασίες πού προ
κάλεσαν οι αφορισμοί, είναι λιγότερο σπάταλοι σε καταδίκες. Οι διερμη
νείς, ωστόσο, των ευρωπαϊκών εθνών, πού αρχίζουν τήν καρριέρα τους 
άπο τους εμπορικούς λιμένες της 'Ανατολής, επικαλούνται καμμια φορά 
αυτό το μέσο για να υποχρεώσουν ενα χρεώστη κακής πίστης να πληρώ
σει' άλλα, αυτή τήν εποχή, είναι ενα μέσο έσχατης ανάγκης»1. 

Δέν υπάρχουν λοιπόν περιορισμοί στην επιβολή του αφορισμού ως 
προς τον αιτούντα. Ή ιδιότητα του άδικουντος έχει σημασία* και αυτό 
βεβαίως είναι εκ τών ών ούκ άνευ προκειμένου να παρέμβουν οι ορθόδοξες 
εκκλησιαστικές αρχές2. Εύκολα βεβαίως γίνεται αντιληπτό δτι σχεδόν 
δλες οι περιπτώσεις της κατηγορίας αύτης έχουν άμεση σχέση με οικο
νομικές διεκδικήσεις καί το στοιχείο αυτό είναι πού τις προσδιορίζει. "Αλ
λωστε ανάμειξη του Πατριαρχείου σε άλλες υποθέσεις θα εϊταν οχι μόνον 
αδιανόητη άλλα καί αδύνατη. Γεγονός πάντως είναι δτι ή παρουσία του 
έπιτιμίου συνεχίζεται αδιάλειπτα μέσα στην διαχρονία άλλα παραλλήλως 
διαχέεται στο σύνολο σχεδόν τών ανθρώπων πού αποτελούν τήν κοινωνία 
τών χρόνων εκείνων. Αυτό θα έχουμε τήν δυνατότητα να το γνωρίσουμε 
ακόμα καλύτερα κατά τήν εξέταση τών επομένων περιπτώσεων. 

β) Ή περίπτωση τών αλλοθρήσκων (Τούρκοι- Εβραίοι) 

Ή περίπτωση αυτή δέν παρουσιάζει ιδιαίτερα προβλήματα καί μεγάλες 
διαφοροποιήσεις εν σχέσει προς τήν προηγούμενη. Βεβαίως αλλάζει ή ί-

1. ΠΟΤΚΕΒΙΛ, Ταξίδι, 269. 
2. "Ισως θα εϊταν έδώ σκόπιμο να αναφέρουμε καί τήν περίπτωση πού ορθό

δοξοι καταφεύγουν στις υπηρεσίες της Δυτικής 'Εκκλησίας προκειμένου να διεκδι
κήσουν τα δίκαια τους. Τήν πληροφορία μας παρέχει ό ΜΕΡΤΖΙΟΣ (Μικρός Έλληνο-
μνήμων, 107), ό όποιος βέβαια άντλεϊ άπο τα βενετικά άρχεϊα. Σύμφωνα λοιπόν μ' 
αυτά μοναχοί τής μονής τοϋ 'Αγίου 'Ιωάννου τοϋ Θεολόγου τής Πάτμου γράφουν 
στον Δόγη δτι Καλαβρέζοι πειρατές έλεηλάτησαν τήν μονή τους καί δα ι κατέφυγαν 
στον Πάπα, ό όποιος «εξαπέλυσε τρομερούς αφορισμούς κατά τών πειρατών». Φαί
νεται δμως δτι οι αφορισμοί δέν έφεραν το ποθούμενο αποτέλεσμα καί ζητούν τήν 
παρέμβαση τής Βενετίας προκειμένου να τους άποδοθοΰν δσα τους ανήκουν. Αυτά 
συνέβησαν στα 1682 καί μαρτυρούν για τήν συνεργασία τών θρησκευτικών άρχων 
προκειμένου νά επιλυθούν θέματα στα όποια δέν υπάρχουν θρησκευτικές αντιπαλό
τητες. 
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διότητα του αιτούντος: δεν είναι πλέον ό έστω καί έτερόδοξος χρστιαινός* 
άλλα ό αλλόθρησκος Τούρκος' δμως αύτο φαίνεται δτι ελάχιστα ενδιαφέ
ρει. "Οσον άφορα τον αντίδικο δέν χωρούν αμφιβολίες: πρέπει να είναι 
πάντα χριστιανός ορθόδοξος. "Οπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, το αντί
θετο δέν είναι δυνατόν να συμβεί σε καμιά περίπτωση. Πριν δμως α
ναφέρουμε ορισμένα παραδείγματα του τύπου αύτου πρέπει νά υπενθυ
μίσουμε συνοπτικά την επίσημη πολιτική του οθωμανικού κράτους έναντι 
του ζητήματος της θρησκευτικής πίστης των υποδούλων και τις ενδεχό
μενες παρεμβάσεις των τουρκικών άρχων σέ ζητήματα εκκλησιαστικής 
πρακτικής. 

Είναι γνωστό δτι ή θρησκευτική ανοχή τών 'Οθωμανών έναντι τών 
αλλοθρήσκων υποδούλων αποτελεί πολιτική σταθερή πού δέν γνώρισε δρα
ματικές αλλοιώσεις μέσα στην διαχρονία. "Οσον άφορα τήν περίπτωση του 
αφορισμού πρέπει νά τονίσουμε δτι ή χρήση του έπιτιμίου αύτου επιτρέπε
ται ανεμπόδιστα καί μάλιστα το γεγονός αύτο τονίζεται ιδιαιτέρως στα βε-
ράτια1 πού συνοδεύουν τήν εγκατάσταση τών νέων μητροπολιτών. Πράγ
ματι σέ δλα σχεδόν τα έγγραφα αυτά πού αποτελούν τρόπον τινά τά δια
πιστευτήρια τών νεοεκλεγο μένων αρχιερέων τονίζεται σαφώς δτι κανείς 
δέν έχει το δικαίωμα νά εμποδίζει τή χρήση του αφορισμού, δταν αυτός 
επιβάλλεται άπο τους μητροπολίτες. 

Στή λογική αυτή με σαφή τρόπο περιγράφει τήν πολιτική συμπερι
φορά της οθωμανικής εξουσίας έναντι της θρησκευτικής πρακτικής της 
'Ανατολικής εκκλησίας ή σουλτανική διαταγή του 'Οκτωβρίου 1721 προς 
τον ίεροδίκη Θεσσαλονίκης: το έγγραφο αναπαράγει τήν αναφορά του 
πατριάρχη 'Ιερεμία Γ' σύμφωνα μέ τήν οποία δταν κάποιοι παντρεύονται 
παρά τά έθιμα τής 'Εκκλησίας «απαγορεύεται είς τους ιερείς νά κη
δεύουν αυτούς άνευ αδείας του μητροπολίτου... εάν δε οι ιερείς κηδεύσουν 
αυτούς κατά τά θρησκευτικά των έθιμα, αφορίζονται, κείρεται ή κόμη 
των καί καθαιρούνται... τά έθιμα ταύτα ισχύουν άπ' αρχαιοτάτων χρόνων 
καί άπό της αυτοκρατορικής κατακτήσεως μέχρι τής στιγμής ταύτης 
καθ' δλην τήν Όθωμανικήν αύτοκρατορίαν καί ουδείς επεμβαίνει εις αυ
τά. Έν τούτοις, δταν ό κληρικός'Ιγνάτιος, μητροπολίτης... Θεσσαλονί
κης» πράττει αυτά οι τουρκικές αρχές τον εμποδίζουν προκειμένου νά πά
ρουν χρήματα. «Έκτος δέ τούτου θίγουν καί προσβάλλουν τά θρησκευτικά 
έθιμα λέγοντες: «θάψατε τους άποβιουντας τοιούτους φόρου υποτελείς 
καί αναγνώσατε έπ' αυτών κατά τά θρησκευτικά σας έθιμα το Εύαγγέ-

1. ΚΟΝΟΡΤΑΣ, Βεράτια, δπου καί καλή βιβλιογραφία για το θέμα. 
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λιον». Επίσης, όταν θελήσουν να αναγνώσουν εις τάς εκκλησίας των αφο
ρισμούς και άλλα έγγραφα έπιτιμήσεως και τιμωρίας και να επιβάλουν 
τιμωρίας, προβάλλουν εμπόδια και εξαναγκάζουν αυτούς εις έκπατρι-
σμον... δθεν παρεκάλεσεν Οπως έκδοθη αύτοκρατορικον φιρμάνιόν Μου, 
Ϊνα μη έμποδίζηται ή τέλεσις των άπο αρχαιοτάτων χρόνων και άπο της 
αυτοκρατορικής κατακτήσεως ισχυόντων θρησκευτικών εθίμων και άπο-
σοβηθη και άποκρουσθη ή παρεμπόδισις και προσβολή αυτών»1. Τελικά 
δίδεται διαταγή να μήν εμποδίζεται ό 'Ιγνάτιος στην τέλεση τών θρησκευ
τικών καθηκόντων του και γενικότερα δλοι οι εκκλησιαστικοί της περιο
χής της Θεσσαλονίκης. 

Τα βεράτια είναι πάρα πολλά και οι σχετικές αναφορές άφθονες. Φυ
σικά δέν είναι απαραίτητο να αναφερθούν δλα έδώ* άλλωστε το βασικό 
μοτίβο παραμένει πάντα το ϊδιο. Ωστόσο αναφέρουμε ακόμα το βεράτιο 
πού δίνεται το 1754 στον πατριάρχη Κύριλλο Ε' καί στο όποιο αναφέρεται: 
«κάμνωντας συνοικέσια, καί διαζύγια, ή είρηνοποιώντας καί συμβιβά-
ζωντας με τήν θέλησίν τους δύο μεταξύ τους διαφερομένους χριστιανούς, 
ό πατριάρχης καί οι παρ' αύτου με μπεράτι άποκατασταθέντες αρχιερείς, 
καί επίσκοποι, καί κατά τήν θρησκείαν τους, χρείας καλούσης, βάλλοντες 
τους εις δρκον, καί άφορίζοντές τους εις τάς εκκλησίας τους, να μήν πει-
ράζωνται, καί ζημιώνωνται, εναντίον της παλαιάς συνήθειας... ούτε να 
άνακατώνωνται εις τους αφορισμούς, όπου στέλλονται δια παιδείαν τών 
άτακτούντων»2. 

Ή ίδια κατάσταση θα συνεχισθεί ακόμα καί τον 19ον αι. καί τα βερά
τια προβλέπουν περίπου τα ίδια καί για τήν ποινή πού μας απασχολεί. 
"Ετσι στο φιρμάνι του 1823 πού άφορα τήν εκκλησία της Κρήτης αναφέ
ρεται: «Δέν επιτρέπεται επίσης έπέμβασις καί ένόχλησις εκ μέρους τών 
Ίεροδικών καί Ίεροδικαστών δσον άφορα εις τήν δι' αφορισμού έπιβαλ-
λομένην ύπο του Μητροπολίτου τιμωρίαν». Στο ϊδιο φιρμάνι αναφέρεται: 
«δέν επιτρέπεται έπέμβασις καί δσον άφορα εις τους αφορισμούς καί τα 
προς τιμωρίαν καί έπίπληξιν εκδιδόμενα καί αποστελλόμενα ύπο του Μη
τροπολίτου προκειμένου περί σωφρονισμού ενός τών ύπο τήν δικαιοδοσίαν 
του ράγια έγγραφα»3. Τα ϊδια αναφέρονται σέ βεράτι υπέρ της εκκλησίας 
Κύπρου πού εκδόθηκε το 186523 ένώ τέλος στο βεράτι προς τον πατριάρ-

1. ΒΑΣΔΡΑΒΕΛΛΗΣ, 'Αρχεία, 153-154. 
2. ΓΕΔΕΩΝ, Βραχεία, 59. 
3. ΟίΚΟΝΟΜΙΔΗΣ, Φιρμάνιόν καί ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ, Κρήτη 1, 254-255. 
4. ΓΕΩΡΓΙΟΤ, Κύπρος, 140-141. 
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χη Διονύσιο Ε' του 1887 αναφέρεται: «εν ταις συζεύξεσι και διαζεύξεσι... 
μηδείς δετών καδήδων, τών ναίπηδωνή καί άλλος... έπεμβαινέτω... δταν 
προς έξακρίβωσιν του πράγματος έπιβάλλωσιν δρκον εν τη εκκλησία καί 
παιδεύωσι δια του καλουμένου αφορισμού»' καί συνεχίζοντας παραθέτει: 
«ισχυροί τινές μη πιεζέτωσαν τους ιερείς προς έκτέλεσιν παρανομίας... 
καί μη έπεμβαινέτωσαν εις τα λεγόμενα αφοριστικά, άτινα έκδίδουσιν 
δπως παιδεύσωσί τίνα θρησκευτικώς»1. Άπο την πλευρά της βεβαίως 
καί ή Εκκλησία σέ ορισμένες περιπτώσεις υπενθυμίζει τις δικαιοδοσίες 
της καί την επικύρωση τών αρμοδιοτήτων της άπο την πολιτική εξου
σία2. 

Αυτά λοιπόν περιέχουν τα βεράτια σχετικά μέ τον αφορισμό. Ή θρη
σκευτική ανοχή τών Τούρκων έναντι τών αλλοθρήσκων υπηκόων τους εί
ναι γεγονός αναμφισβήτητο καί μαρτυρεΐται άπο ποικίλες πηγές της επο
χής. Χαρακτηριστική πάντως είναι ή μαρτυρία δυτικών αξιωματούχων οι 
όποιοι γράφοντας προς τον Γερμανό αυτοκράτορα3 σχετικά μέ τήν κα
τάσταση τών σχέσεων Τούρκων καί ορθοδόξων τον ενημερώνουν δτι δ
πως τους πληροφόρησε ένας άπο τους ιθύνοντες του Πατριαρχείου —πρό
κειται για τόν̂  Θεοδόσιο Ζυγομαλα— οι υπόδουλοι δεν υφίστανται καμιά 
πίεση για τήν θρησκευτική τους πίστη: «anzi ritrovandosi alcuno da 
quella dissentiente, dopo Γ haver udito, se persevera nella prima 
opinione, Tescommunicano, e coli'aiuto seculare del mufti e cadiles-

1. ΠΑΠΑΣΤΑθΗΣ, Κανονισμοί 1, 113, 114. 
2. 'Αναφέρουμε λ.χ. τήν τεκμηρίωση πού κάνει ό πατριάρχης Γαβριήλ Γ ' κα

τά τήν επικύρωση διαθήκης το 1707: «τήν έκκλησιαστικήν έξουσίαν καί δύναμιν ήν 
αυτός ό παντοκράτωρ θεός μεγαλοπρεπώς έδωρήσατο ού μήν άλλα καί σήμερον έφ' 
ήμας ή κραταιά βασιλεία δια βασιλικών μπερατίων τήν έκκλησιαστικήν ημών τάξιν 
έπικρατύνει, καί δια βασιλικής προσταγής άπο περάτων έως οικουμένης ή εκκλησία 
τών χριστιανών τήν έαυτήν δείκνυσι δύναμιν καί έξουσίαν καί πάντες οί χριστιανοί 
πείθονται καί υποτάσσονται ταύτη κατά το πρόσταγμα τοϋ θεοϋ καί τους βασιλικούς 
ορισμούς» (ΓΕΔΕΩΝ, Διατάξεις 2, 183)' παράλληλα δταν χρειασθεί ή πολιτική εξου
σία μπορεί να στηρίξει ορισμένες αποφάσεις της εκκλησιαστικής. Έ τ σ ι μέ γράμμα 
του ό Κωνσταντίνος Χαντζερής καλεί τους προεστώτες της Πάρου να εκτελέ
σουν δσα εντέλλονται τα πατριαρχικά γράμματα- άλλως «υποπίπτετε εις άς λέγει 
κατά τών έναντιουμένων αράς καί έπιτίμια άλλα καί παιδεύεσθαι σφοδρώς, ωσάν οπού 
ή απείθεια καί παράβασις τών συνοδικών έπιτεταγμένων μάλιστα περί εκκλησιαστι
κής διοικήσεως επιφέρει καί παιδεύσεις έξωτερικώς» ( Α Λ Ι Π Ρ Α Ν Τ Η Σ , Παριακά, 
130). 

3. Το δνομα τοϋ αυτοκράτορα δέν αναφέρεται- πρέπει πάντως να είναι δ Ρο
δόλφος Β ' , αυτοκράτορας τα έτη 1576-1612. Ή επιστολή πού μνημονεύεται είναι 
της 15ης 'Απριλίου 1580. 



ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ 427 

chieri lo fanno ancho corpora lmente castigare, app rovando in simil 
casi li Turchi t u t t o quello che dal pa t r i a rcha e suoi minis t r i vien de
ciso, non pensando ne si cu rando della religione di n iuno, p u r che 
paghi l 'ordinario t r i bu to , e che non ardischi d i sputa re con t ra al co
rano» 1 . 

Μετά άπο τις διαπιστώσεις αυτές, οί όποιες διευκολύνουν την κατανόηση 
του θέματος πού πραγματευόμαστε, εύλογο είναι πού καταφεύγουν στον 
αφορισμό και οί μουσουλμάνοι στις αντιδικίες τους με τους χριστιανούς 
προκειμένου να διεκδικήσουν τα συμφέροντα τους. Σέ Ινα άλλο ανώτερο 
επίπεδο —σ' αυτό της εμπέδωσης της τάξης, όπως θά δοΰμε στην συνέ
χεια— γίνεται χρήση του έπιτιμίου και σέ πιο σημαντικές κρατικές υπο
θέσεις. Αυτά Ομως στις σελίδες πού θα ακολουθήσουν. Για το θέμα πού 
εξετάζουμε τώρα χρήσιμη είναι ή άχρονολόγητη μαρτυρία —πάντως ανά
γεται στα τέλη του 17ου αί.— του Δοσιθέου 'Ιεροσολύμων πού αναφέρει 
για τους Τούρκους: «βάνουσι τους γέροντας του τόπου εις δρκον να μή 
κρύπτωσί τινας δυναμένους αδυνάτους. Και άπο τους αρχιερείς πέρνουσι 
δυναστικώς αφοριστικά χαρτία ένεκεν τούτων των δύο, και εις κάθε τόσους 
μήνας εξετάζοντες τα χαρτία αν είναι τάχα καλώς δοσμένα, πέρνουσι άπο 
καθένα χάριν παράδες τρεις και τρώγουσι και πίνουσι»2. Περισσότερο 
ξεκάθαρα είναι τα πράγματα Ομως σέ μιαν άλλη περίπτωση πού αναφέρε
ται στα πράγματα της "Ανδρου* ή μαρτυρία είναι του 1784: «επειδή και 
να έ'στειλεν ή υψηλοτάτη κυρία μας σάχ σουλτάνα, τον Ίσούφ άγα μπαλ-
τατζηλάρ κιαχαγιασή να έρωτήση και να έξετάξη τον μαλικιανέ της, δη
λαδή την "Ανδρον, εις δλα τα πάντα, και θέλοντας ό ενδοξότατος Ίσούφ.. . 
να βάλη το νησί μας εις νιζάμι, έπρόσταξε να γένη νέα αποκοπή... έκάλε-
σεν ταχρηντζήδες ήγουν άποκοφτάδες και τους Ιβαλεν εις τον αρχιερέα 
και επήραν άφορισμον να κάμουν δικαίαν άπόκοπήν»3. 

Ή τουρκική λοιπόν εξουσία εμπιστεύεται τήν δέσμευση και τήν εγ
κυρότητα πού παρέχει ή μετ' αφορισμού κατανομή των φόρων πού πρό
κειται να διενεργηθεί στην "Ανδρο. Ή επίκληση του έπιτιμίου διασφαλίζει 
τήν απόφαση των «άποκοφτάδων» καί παρέχει τα εχέγγυα στους ραγιά
δες δτι δεν θα υπάρξουν αδικίες. Καί εδώ τα πράγματα φαίνεται δτι ακο
λουθούν μία λογική, σύμφωνα μέ τήν οποία μια απόφαση πρέπει να δια-

1. LEGRAND, Zygomalas, 222 καί HURMUZAKI, Documente 13, 51-52. 
2. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ-ΚΕΡΑΜΕΤΣ, Ανάλεκτα 1, 251. 
3. ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ, Πανάχραντος, 229 καί ΠΑΣΧΑΛΗΣ, Πανάχραντος, 122. 
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σφαλίζεται μέ κάποια μέσα' και στην περίπτωση μας το μέσον είναι ό 
αφορισμός. "Ομως και σε μια άλλην περίπτωση, ή οποία μας παραδίδεται, 
διυλισμένη πάντως, άπο την γραφίδα του Ά θ . Κομνηνου-'Υψηλάντη, τα 
πράγματα τα όποια προσδιορίζονται άπό την παρουσία της βίας, τον ϊδιο 
δρόμο θά πάρουν. Βρισκόμαστε στα 1788 και το κείμενο μαρτυρεί: «ήλ-
θεν είτα ό τεφτερδάρης εις το σπίτι το εις το Φανάρ του φονευθέντος Σκα-
ναβή, δπου ήτον φυλακωμένη ή χηρεύσασα γυνή του, κάκεΐ μεταπεμψά-
μενος τον πατριάρχην τον διώρισε να συμβουλεύση, να παρακίνηση και 
τέλος να άφορίση την χηρεύουσαν δια να φανέρωση τα δσα ήξεύρει κε-
κρυμμένα άσπρα και τζεβαερικά του φονευθέντος ανδρός της»1. 

Είκοσι χρόνια αργότερα (29 Σεπτεμβρίου 1809) έχουμε μιαν άλλη 
μαρτυρία συναφούς είδους άπο την "Τδρα αυτήν τήν φορά: «Δια του πα
ρόντος γράμματος δηλοποιεϊται δτι καθ' δν καιρόν όπου ήλθεν ενταύθα ό 
Σουλεϊμάνμπέγης σαλαχόραγας με ήγεμονικόν μπουγιουρουλδί του υψη
λοτάτου Σεγιδή Άλή πασά φέροντας καί πατριαρχικόν έπιτίμιον, τα ό
ποια έδιαβάσθησαν επί κοινού, καί γινομένης ακριβής έρευνας δια ταίς πρέ-
ζαις, έμαρτύρησεν ό ΧΠ 'Ανδρέας Παπαμανώλης»2. 

Τουρκικό μπουγιουρντί καί πατριαρχικός αφορισμός είναι τα δύο δπλα 
μέ τα όποια είναι εφοδιασμένος ό τούρκος αξιωματούχος καί βεβαίως καί 
τα δυο διαβάζονται ταυτόχρονα στην εκκλησία, περιορίζοντας τους δρό
μους διαφυγής. Δίπλα στις εντολές τής τουρκικής διοίκησης στέκουν οι 
εντολές του θρησκευτικού κέντρου τών υποδούλων το πεδίο έχει καλυφθεί 
εξ ολοκλήρου. Μπουγιουρντί καί αφορισμός ενεργούν άπο κοινού καί θα 
τολμούσαμε να ισχυριστούμε ισότιμα προκειμένου να ρυθμιστούν υποθέ
σεις τής "Υδρας. Άλλα μόνον τής "Υδρας καί μόνον τον 18ο αι. ; 

Λίγο αργότερα ('Οκτώβριος 1811) τα πράγματα εΤναι πιο ξεκάθαρα 
καί εκφράζονται μέ πιο άμεσο καί ευθύ τρόπο. Εκδίδεται λοιπόν άπο τον 
πατριάρχη 'Ιερεμία Δ' έπιτίμιο κατόπιν αιτήσεως του «ενδοξότατου Χα-
σεκή 'Αλή άγά Κρητός», ό όποιος πριν άπο πέντε χρόνια εΐχε ναυλώσει 
καράβια στην 'Αλεξάνδρεια πού έπεσαν στα χέρια πειρατών. Τώρα λοι
πόν απειλούνται μέ αφορισμό δσοι γνωρίζουν κάτι για τήν τύχη τής πρα
μάτειας του, ή οποία εΤχε φορτωθεί στα πλοία αυτά καί κόστιζε 14.000 
γρόσια3. Ό τούρκος έμπορος αναζητεί τα χαμένα εμπορεύματα του* σκέ
φτεται λοιπόν να καλύψει καί τήν περίπτωση πού ενέχονται στην εις βά-

1. ΚΟΜΝΗΝΟΣ-ΪΤΗΛΑΝΤΗΣ, Μετά τήν "Αλωσιν, 694. 
2. ΛΙΓΝΟΣ, Ύδρα 3, 546. 
3. ΛΙΓΝΟΣ, δ.π., 4, 199-200. 
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ρος του ενέργεια και κάποιοι χριστιανοί* και αντλεί βεβαίως από το εκ
κλησιαστικό οπλοστάσιο το έπιτίμιο του αφορισμού. Μέ τήν ϊδια βεβαιό
τητα στο μυαλό του για τήν αποτελεσματικότητα του αφορισμού Ινας άλ
λος τούρκος αξιωματούχος, ό Δερβέτ αγάς, προσφεύγει στις υπηρεσίες 
του χριστιανικού έπιτιμίου* ή σχετική μαρτυρία αναφέρει: «'Αφορισμός 
εκδοθείς υπό άρχ. επιτρόπου, λαϊκού Γεωργ. Χατζηπέτρου 1829... (περί 
της δημευθείσης περιουσίας του άπαγχονισθέντος Γεωργίου Σελιτσιανιώ-
του, ην έζήτει παρά των συγγενών του ό Δερβέτ αγάς του Ναχιζέ, εν 'Α
γυιά, τη αιτήσει του οποίου αίτιωμένου άπόκριψιν εξεδόθη ό αφορι
σμός»1. 

Τελειώνοντας αναφέρουμε και τήν περίπτωση συγκέντρωσης της δε
κάτης υπό τήν απειλή του αφορισμού. Ή σχετική μνεία έχει να κάνει μέ 
το χωριό «Πηλκάτι» στην "Ηπειρο, προς τους κατοίκους του οποίου απευ
θυνόμενος ό επίσκοπος Άπολλωνιάδος Χριστόφορος γράφει: «το κοινον 
της χώρας σας παρουσιασθέν ενώπιον ημών και το φρικτον τοΰτο έπιτί-
μιον έξαιτήσαν δια τήν βασιλικήν δεκατίαν, τήν οποίαν το ίδιον κοινον 
έκράτησε επάνω του, δποιος λοιπόν χωριανός εξ υμών τολμήση και κρά
τηση κρυφίως ή κλέψη, ή άλλως πως καταχρασθή το Βασιλικον δέκατον, 
ή άνδρας είναι ή γυναίκα ή οποίας δήποτε καταστάσεως, μέ σκοπον να 
άδικήση το κοινον, νά είναι αφορισμένος κατηραμένος»2. 

Οι πρωταγωνιστές στα παραδείγματα τα όποια ως τώρα παραθέσαμε 
είναι Δυτικοί και Τούρκοι. 'Ωστόσο άπο τον κατάλογο μας δέν είναι δυνα
τόν να λείψουν και οι Εβραίο ι . Βεβαίως οι σχετικές μαρτυρίες είναι λίγες 
και το πράγμα είναι εολογο αν αναλογιστούμε τήν αντιπάθεια πού κυ
ριαρχεί μεταξύ τών δύο θρησκευτικών δογμάτων, αντιπάθεια, ή οποία 
στην καλύτερη περίπτωση μπορεί νά μειωθεί και να φθάσει ώς το επίπεδο 
της καχυποψίας... "Ομως τον Μάρτιο του 1691 διαδραματίσθηκαν τα πα
ρακάτω γεγονότα: «έλθόντες τρεις Εβραίο ι έζήτησαν άπο της άρχοντίσ-
σης Θωμαής του ποτέ ΧΠ Τζανετη συμβίου 12 και μισό έξάγια μαλάγματος 
τιμήν δοθέντος προ του σεισμού εν τω οίκω της είρημένης κυρίας Θωμαής 
και μηνύσαντες, εκείνη άπεκρίθη μή γινώσκειν τι, οι δέ Εβραίο ι δια το 
ζητησαι άφορισμον ποιήσειν, εύηρεστήθη τόσον εκείνη δσον και οι Ε 
βραίοι και έσειάσθησαν ίνα δώση άσλάνια δεκαπέντε προς τελείαν έξό-
φλησιν»3. 

1. ΔΑΛΛΑΣ, Άρχεΐον, 241. 
2. ΠΑΪΣΙΟΣ, Συμβολή, 107. 
3. ΚΩΣΤΗΣ, 'Ανάλεκτα, 10. 
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Στο ίδιο σχήμα πρέπει να ενταχθεί και μια παλαιότερη έμμεση περί
πτωση. Ό πατριάρχης Μητροφάνης Γ ' απειλεί" με αφορισμό δσους κατα
τρέχουν τους Εβραίους της Κρήτης. Ή σχετική πράξη, πού χρονολογεί
ται μεταξύ 1567 και 1568, δεν αναφέρει αν οί Εβραίο ι ζήτησαν αφορι
σμό κατά των χριστιανών. "Ομως γεγονός παραμένει δτι «κατεβόησαν 
μετά δακρύων πολλών δτι τίνες τών έκεϊσε χριστιανών, ποτέ μεν αδίκως 
και συκοφαντικώς παραδιδουσιν αυτούς εις τους ενδοξότατους άρχοντας 
και αύθέντας της νήσου ταύτης... ποτέ δε δι' εαυτών επιτίθενται τούτοις 
ορμή άτάκτω καί αύθαδείας μεστή, και πασι τρόποις κακοποιεί αυτούς 
παραλόγως»1. 

Οί περιπτώσεις αυτές πιστεύουμε δτι ως προς αυτό το σημείο διαφωτί
ζουν τα πράγματα επαρκώς. Ή διαφορά θρησκευτικού δόγματος δεν απο
τελεί ανασχετικό παράγοντα στην έκδοση αφοριστικού έπιτιμίου. Μονα
δική προϋπόθεση: ό κατηγορούμενος να είναι ορθόδοξος. Αυτή ή προϋπό
θεση δεν αποτελεί θεσμοποιημένο δεσμευτικό παράγοντα άλλα πηγάζει 
άπο τήν φύση του αντικειμένου: είναι αδύνατον να εκδοθεί εκκλησιαστική 
ποινή εναντίον ανθρώπων πού δεν αποτελούν μέλη τής ορθόδοξης χριστια
νικής κοινότητας. "Αρα τυπικά δεν υφίσταται καμιά δέσμευση άλλα τα 
πάντα εντάσσονται στην λογική μιας ενέργειας καί τών δρων πού απαι
τούνται προκειμένου να πραγματοποιηθεί αυτή. 

Οί υποθέσεις πού απασχολούν στην περίπτωση αυτή τήν εκκλησια
στική δικαιοσύνη είναι σχεδόν όμοιες* δηλαδή προσδιορίζονται άπο τήν 
παρουσία του οικονομικού καί το πράγμα φαίνεται αυτονόητο. Ποια άλλα 
ζητήματα θα μπορούσαν να προκαλέσουν διενέξεις μεταξύ ανθρώπων δια
φορετικών θρησκευτικών πεποιθήσεων; Ποια άλλα ζητήματα θα έπρεπε 
να οδηγηθούν στην λύση μέσω τής πατριαρχικής παρέμβασης; Καί ή δια
πίστωση αυτή καλύπτει ενέργειες τόσο στο ατομικό δσο καί στο συλλογι
κό επίπεδο. 'Από τήν πλευρά της ή Εκκλησία δεν έχει κανένα δισταγμό 
αν τα πραγματικά δεδομένα οδηγούν στην επιβολή του έπιτιμίου. Οί κοι
νωνικοί εταίροι είναι σαφώς προσδιορισμένοι, το πλαίσιο μέσα στο όποιο 
κινούνται δεδομένο καί ως εκ τούτου δέν υπάρχει πεδίο για ανατροπές καί 
ενστάσεις. "Αλλωστε στο βάθος τών πραγμάτων ή Εκκλησία δέν κινείται 
έκτος τών δογματικών ορίων της. Οί σχετικές καλύψεις πού παρέχουν τα 
έγγραφα τών αφορισμών αναφέρονται πάντοτε στο θέμα τής αδικίας πού 

1. Ή πράξη αυτή έχει εκδοθεί πολλές φορές' παραπέμπω στην τελευταία επα
νέκδοση της: ΞΑΝΘΟΥΔΙΔΗΣ, Μελήματα, 123-124. 
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υφίσταται κάποιος άνθρωπος και στην παρέμβαση της εκκλησιαστικής 
αρχής προκειμένου να άρθεΐ αύτη. "Αρα βρισκόμαστε πολύ κοντά στην 
βασική δογματική θέση τής ορθόδοξης 'Εκκλησίας, δηλαδή τήν έννοια 
τής αμαρτίας και των συνεπειών της. 

'Αλλά και οι προσφεύγοντες και μάλιστα οι άλλόδοξοι, τί ελπίζουν 
προσφεύγοντας στην αφοριστική διαδικασία; Ή απάντηση στο ερώτημα 
αυτό βεβαίως σχετίζεται μέ τήν απάντηση πού επιχειρήσαμε μιλώντας 
για τήν αποτελεσματικότητα του επιτιμίου. "Οπως δμως παρουσιάζεται 
διαρθρωμένη ή κοινωνία τής εποχής αυτής και μέ βάση τους ισχύοντες 
κανόνες δικαίου δέν εϊταν νοητό ό εμπλεκόμενος σέ τέτοιας φύσεως διε
νέξεις να μήν περάσει και άπο τους δρόμους τής εκκλησιαστικής δικαιο
σύνης και άρα άπο τον δρόμο του αφορισμού. Πολλές φορές το μέτρο ενερ
γεί αποτελεσματικά* άλλες φορές έχουμε τήν αίσθηση δτι ή δλη κίνηση 
έχει τήν μορφή μιας τυπικής διαδικασίας, τήν οποία δμως ούτως ή άλ
λως δέν μπορεί να αποφύγει εκείνος πού επιζητεί τήν ικανοποίηση των 
επιδιώξεων του. 

3. Προσφυγή τής πολιτικής εξουσίας στις «υπηρεσίες» 
τής ποινής 

'Από τήν διαπραγμάτευση των στοιχείων πού συνθέτουν τήν ποινή του 
αφορισμού και τις δράσεις της πιστεύουμε δτι προέκυψε μέ σαφήνεια ή 
διαπίστωση δτι αυτή υπήρξε Ινα αποτελεσματικό μέτρο, μέσω του οποίου 
ή Εκκλησία μπόρεσε να ενεργήσει προληπτικά και κατασταλτικά προ
κειμένου να συνετίσει τους άμαρτάνοντες κατ' αρχάς και εν συνεχεία —δ-
ταν ή πολιτική συγκυρία το επέβαλε— να επεκταθεί και σέ άλλα επίπεδα 
τής κοινωνικής ζωής και συγκεκριμένα στο επίπεδο του αστικού δικαίου. 

"Ετσι ή χρήση του αφορισμού και σέ υποθέσεις πολιτικής φύσεως, σέ 
θέματα διεκδίκησης τής εξουσίας δέν φαντάζει ως κάτι το εξωπραγματι
κό" αντιθέτως θα είχε κανείς τήν τάση να το θεωρήσει ως φυσικό επακό
λουθο και πάντως να ερμηνεύσει εύκολα τήν επίδοση του και στον χώρο 
αυτό. Βεβαίως το θετικό ή το αρνητικό αποτέλεσμα μιας προσπάθειας 
του είδους αύτου πού εδώ μας απασχολεί δέν εξαρτάται αποκλειστικά 
άπο τήν δράση του επιτιμίου. Ούτε άλλωστε δσοι εμπλέκονται σέ τέτοια, 
μεγάλης σημασίας θέματα θα περιοριστούν μόνον στην επίκληση τών εκ
κλησιαστικών έπιτιμίων δταν διακυβεύεται το μέλλον μιας εξουσίας θα 
εϊταν παράλογο οι εμπλεκόμενοι να αρκεστούν μόνο στις δυνατότητες πού 
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τους παρέχει ή συνεργασία μέ την εκκλησιαστική εξουσία. Πάντως γίνε
ται και αυτό: ή πολιτική εξουσία προσφεύγει στις υπηρεσίες και του αφο
ρισμού τουλάχιστον σε ενα πρώτο στάδιο. 

Το φαινόμενο είναι πολύ παλιό* ή πρώτη μνεία παρόμοιας θέσπισης ίσως 
βρίσκεται στους Κανόνες των 'Αγίων 'Αποστόλων δπου αναγράφεται: 
«ει τις ύβρίσοι βασιλέα, ή άρχοντα παρά το δίκαιον, τιμωρίαν τιννύτω* 
και ει μέν κληρικός, καθαιρείσθω* ει δέ λαϊκός άφοριζέσθω»1. Οι Κανό
νες των 'Αγίων 'Αποστόλων, ξέρουμε δτι είναι κείμενο του 380 και ή 
επιφύλαξη μας προέρχεται άπο το γεγονός δτι αναφέρουν μόνο τήν «ύβρι», 
δηλ. τήν προσβολή του βασιλιά ώς αιτία έπιτιμίου. Βεβαίως ή λέξη αυτή 
σημασιολογικά μπορεί νά υπονοεί πάρα πολλά" και πάντως φαίνεται δτι 
στα μεταγενέστερα χρόνια χρησιμοποιήθηκε για να καλύψει και άλλες πε
ριπτώσεις περισσότερο σημαντικές άπο τήν «ΰβρι». 'Ωστόσο ή επιφύλα
ξη μας παραμένει πάντοτε, μολονότι μπορούμε να θεωρήσουμε δτι ήδη 
μια μορφή εξουσίας τείνει να καλυφθεί πίσω άπο το δέος πού προξενεί ή 
επίκληση τών εκκλησιαστικών έπιτιμίων. 

Συγχρόνως δμως πρέπει να επισημάνουμε δτι μέ τήν επιβολή του 
αφορισμού για καθαρά πολιτικούς λόγους έχουμε ήδη τήν πρώτη εκτροπή 
άπο τήν χριστιανική θεώρηση για τήν επιβολή του έπιτιμίου. 'Ακόμα είναι 
αναγκαίο νά δηλωθεί δτι ή ποινή πού επιβάλλεται τις περισσότερες φορές 
σε παρόμοιες περιπτώσεις είναι το ανάθεμα* και το γεγονός αυτό έχει 
τήν σημασία του επειδή το ανάθεμα είναι ποινή πού δέν ανακαλείται και 
γ ι ' αυτό χρησιμοποιείται ελάχιστα και πάντως μόνον εναντίον τών αιρε
τικών. 'Ωστόσο μερικές φορές τα κείμενα κάνουν λόγο και γ ια αφορισμό, 
ή για ανάθεμα και αφορισμό. Μια ακόμη παρατήρηση μας έχει σχέση μέ 
τήν ιστορική συγκυρία, καθώς βρισκόμαστε στους μέσους χρόνους και ή 
διαπλοκή μεταξύ της πολιτικής και εκκλησιαστικής εξουσίας είναι στενή 
ώστε ή μία νά επηρεάζει τήν άλλη και πολλές φορές νά εξαρτάται ή μία 
άπο τήν άλλη2. Δέν πρέπει ακόμη νά ξεχνάμε δτι τον αφορισμό χρήσιμο

ι. ΡΑΛΛΗΣ-ΠΟΤΛΗΣ, Σύνταγμα 2, 108-109 καΐ ΤΡΩΙΑΝΟΣ, Ποινάλιος, 
54. Ή Διάταξη πάντως αυτή προκάλεσε πολλές συζητήσεις καΐ πολλές ερμηνείες 
προτάθηκαν ήδη άπο τήν εποχή τών μεγάλων ερμηνευτών του 12ου ai. (Ζωναράς -
Βάλσαμων)· βλ. τα σχετικά στο βιβλίο της ΜΠΟΤΡΔΑΡΑ, Καθοσίωσις 1, 178-181. 

2. Τα σχετικά μπορεί να αναζητήσει ό μελετητής στα παρακάτω μελετήμα
τα: SVORONOS, Serment, 106-142* ΜΠΟΤΡΔΑΡΑ, Καθοσίωσις, 1* καθώς επίσης 
και στα έργα ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ, Καθοσίωσις, 2 και Καθοσίωσις, 3. Δέν θά πρέπει επίσης νά 
παραλείψουμε καΐ τά δσα κατατοπιστικά καΐ πολύ χρήσιμα αναφέρει γιά το θέμα μας 
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ποιούν πολλές φορές κα ι οι 'ίδιοι οι π α τ ρ ι ά ρ χ ε ς στ ι ς με ταξύ τους δ ιαμάχες , 
στ ι ς όπο ιες β ε β α ί ω ς ενεργό ρόλο π α ί ζ ε ι κα ι ή ε κ ά σ τ ο τ ε π ο λ ι τ ι κ ή εξουσία. 
Τ έ τ ο ι ε ς εκδηλώσε ι ς έ χουμε στην περίοδο του σ χ ί σ μ α τ ο ς τ ώ ν Ά ρ σ ε ν ι α -
τ ώ ν γ ι α την βυζαντινή ε π ο χ ή κα ι αρκετές στ ι ς π ε ρ ι π τ ώ σ ε ι ς εναλλαγής 
π α τ ρ ι α ρ χ ώ ν κ α τ ά τήν μ ε τ ά τήν " Α λ ω σ η περίοδο δταν ενίοτε ό νεοεκλε-
γε ί ς π α τ ρ ι ά ρ χ η ς προκε ιμένου να δ ιασφαλίσει τήν θέση του φροντίζει να 
αφορίσει τον π ρ ο κ ά τ ο χ ο τ ο υ 1 . 

ό ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, αρχιεπίσκοπος Σμύρνης στο έργο του: 'Υπόμνημα, 26-29: ό λόγιος 
μητροπολίτης θεωρεί δτι για πρώτη φορά έγινε χρήση εκκλησιαστικών ποινών για 
λόγους πολιτικούς το 1026 επί της βασιλείας Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου, δταν 
μέ τήν σύμπραξη τοϋ πατριάρχη 'Αλεξίου εκδόθηκε Νεαρά πού αναθεμάτιζε δσους 
επιχειρούσαν στασιαστικά κινήματα κατά τοϋ νομίμου αυτοκράτορα. Ό Βασίλειος 
παραθέτει έν συνεχεία δλες τις δογματικές συζητήσεις πού ανέκυψαν άπο το γεγονός 
δτι στην ουσία επρόκειτο για ανάθεμα εναντίον χριστιανών. Γιά το ϊδιο θέμα βλ. επί
σης: ΜΠΟΤΡΔΑΡΑ, Καθοσίωσις 3, 228-229 καθώς καί ΡΑΛΛΗΣ-ΠΟΤΛΗΣ, Σύν
ταγμα 5, 127-130, οπού ή πράξη του πατριάρχη Φιλόθεου μέ τήν επιγραφή: «'Ανα
τροπή τών άναγεγραμμένων παρά τ φ Άρμενοπούλω άναθεματισμών». Κρίνουμε 
σκόπιμο έδώ να αναφέρουμε δύο χαρακτηριστικές περιπτώσεις χρήσης τοϋ άφορισμοΰ 
άπο τήν πολιτική εξουσία προκειμένου να παρουσιασθεί καλύτερα το κλίμα της επο
χής καΐ οί συνακόλουθες πρακτικές. Βρισκόμαστε στα μέσα τοϋ 13ου αί. δταν υπάρ
χουν έντονες διαμάχες καί συγκρούσεις μεταξύ τών δεσποτών της Νικαίας και της 
'Ηπείρου. Ό Θεόδωρος Β' Λάσκαρης μετέρχεται δλα τα μέσα εναντίον τοϋ δεσπότη 
της 'Ηπείρου Μιχαήλ Β' Άγγέλου-Δούκα' μεταξύ αυτών καί ό αφορισμός: «καί μέ
θοδος έντεΰθεν επινοείται, δι' ής άνυσθείη το σπουδαζόμενον, ει καί άσυντελής άπε-
λήλεκται, το τήν εκείνου σύμπασαν έπικράτειαν, τάς πόλεις, τάς χώρας, τον παμμιγη 
μετά καί τοϋ ήγεμόνος λαον άφορισμώ καθυποβεβλήσθαι καί άναθέματι διά τε φωνής 
καί δια τόμου συνοδικοΰ, καί ώρίσθαι μήτε τών δεσποτικών μυστηρίων είναί τίνα κοι-
νωνον έκεϊσε μηδ' έπ' αύταϊς μεταλλάξεσι, μήτε βαπτισμούς ή κηδεύσεις ή τι έτερον 
τελεϊσθαι τών νενομισμένων χριστιανοϊς, ώς αν έκ τών τοιούτων άναγκασμάτων ή 
πάντες ή το πλήθος τών σφών αυτών κατεξανεστηκότες άρχοντος, έν δεσμοϊς υπ' αυ
τών, έν άγωγη γεγονότος, υποταγής αυχένα προς τον μεθοδευσάμενον κλίνωσι... καί 
δή το ύπ' αυτόν ίεραρχικον συναγηοχώς καί τον άφορισμον καί τον άναθεματισμον 
γνωμολογεϊ καί αποφαίνεται σύν αύτοϊς, καί τον τόμον συντάττουσιν ύπογραφαϊς τε 
πιστοΰνται πάντες καί άπαρτίζουσιν είτα καί τον ίερωμένον καί λοιπόν ήθροικότες 
λαον έκφωνοΰσι κατά τών άθωων τραναΐς βοαϊς το ανάθεμα» (ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΛΕΜ-
ΜΤΔΗΣ, Διήγηβις, 45-46)· βλ. επίσης: ΜΗΛΙΑΡΑΚΗΣ, Νίκαια, 442-444. Πολλές 
φορές χρησιμοποιήθηκε έξαλλου το έπιτίμιο κατά τις διενέξεις μεταξύ τοϋ 'Ανδρόνι
κου Β ' καί 'Ανδρόνικου Γ ' τών Παλαιολόγων τα σχετικά βλ. HUNGER-KRESTEN, 
Register 2, 94-104 καί DARROUZÊS, Regestes, fase. V, άρ. 2103 καί 2104, καθώς 
καί στο ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, Σύνοδος, 167-174. 

1. Γι ' αυτά βλ. Σ Υ Κ Ο Υ Τ Ρ Ή Σ , Σχίσμα' LAURENT, Crises, 225-313 καί TOT 
ΙΔΙΟΥ, Antiarsenite, 45-54 καί Regestes, fase. IV, άρ. 1345 καί 1362. Για τήν πε
ρίπτωση τών αφορισμών εναντίον πρώην πατριαρχών βλ. λ.χ. τον αφορισμό του Γρη-

28 
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Μετά την "Αλωση τα πράγματα είναι διαφορετικά και εκτείνονται μέ
σα σ' ενα πλαίσιο σαφέστερο' οι εσωτερικές συγκρούσεις των γενιτσάρων 
και οι Ιριδες κατά την διαδοχή των σουλτάνων δέν είναι τα πράγματα πού 
μπορεί να επηρεάσει το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Στις βενετοκρατούμε
νες εξάλλου περιοχές υπήρχε σαφής διάκριση εξουσιών καΐ δεδομένη πο
λιτική εξουσία. Κατά συνέπεια χρήση του αφορισμού για εγκλήματα κα-
θοσιώσεως δέν εϊταν δυνατή* εϊταν δμως δυνατή και ενίοτε αναπόφευκτη 
δταν επρόκειτο νά αντιμετωπισθούν εσωτερικές αναστατώσεις, στις όποιες 
συμμετείχε και χριστιανικό στοιχείο ή προκειμένου να αντιμετωπισθούν 
εξωτερικοί εχθροί, οι όποιοι μπορούσαν να παρασύρουν προς τό μέρος 
τους και λοιπόν εναντίον των Τούρκων τους χριστιανικούς πληθυσμούς. 
Γίνεται επίσης χρήση της ποινής δταν ή εξουσία θέλει να αντιμετωπίσει 
κάποια δυσεπίλυτα προβλήματα σέ κεντρικό ή περιφερειακό επίπεδο. 'Α
κόμα και ή βενετική διοίκηση ή οποία διαθέτει οργανωμένο και αποτελε
σματικό σύστημα δικαίου αναγκάζεται πολλές φορές να προσφύγει στις 
υπηρεσίες του έπιτιμίου και μάλιστα δταν αντιμετωπίζει προβλήματα μέ 
τους ορθόδοξους υπηκόους της. 

*Ας δοΰμε δμως άπό κοντά μερικές τέτοιες περιπτώσεις. Λίγο μετά 
τό 1592 ξεσπά στην Κρήτη επιδημία πανούκλας* λόγω της φθοράς πού 
προκαλεί ή νόσος πολλοί ύποπτοι μεταφέρονται άπό τις αρχές στο λαζα-
ρέτο* επειδή δμως έτσι έμειναν πολλά σπίτια ακατοίκητα άρχισαν να πολ
λαπλασιάζονται οι κλοπές, πράγμα πού κατά τις αρχές συνέβαλε στην ε
ξάπλωση της ασθένειας, επειδή θεωρήθηκε δτι μαζί μέ τα αντικείμενα των 
άρρωστων πού έπαιρναν οι κλέφτες μετέδιδαν και τό μικρόβιο της ασθέ
νειας. Κρίνεται τότε απαραίτητη ή καταδίωξη των κλεπτών ή καλύτερα 
ή προληπτική αντιμετώπιση τους* και εδώ ό αφορισμός έχει λόγο: απει
λούνται λοιπόν μέ τήν ποινή οι επίδοξοι κλέπτες προκειμένου και μέ τον 
τρόπο αυτό να αντιμετωπισθεί μεγαλύτερη επέκταση της πανούκλας1. 

Λίγα χρόνια αργότερα (1600) ή κατάσταση εϊναι διαφορετική. Ό κίν^ 
δυνος προέρχεται άπό τους εντοπίους (Κρητικούς) πού προξενούν προβλή
ματα στην βενετική διοίκηση. Ό αφορισμός καλείται να συνδράμει τήν 
έτερόδοξη διοίκηση και ό τοποτηρητής του οικουμενικού θρόνου θα απει
λήσει τους στασιαστές: «και γάρ, αν άλλως ποιήση τις και σκάνδαλα προ-
ξενήσαι πειραθη, και ταράξαι τήν γαληνιώσαν Πολιτείαν, δια διχοστα-

γορίου Δ' άπό τον διάδοχο του "Ανθιμο Β' (ΓΕΡΜΑΝΟΣ, Συμβολή 1, 107 και ΑΠΟ-
ΣΤΟΛΟΠΟΤΛΟΣ-ΜίΧΑΗΛΑΡΗΣ, Νομική Συναγωγή, άρ. 889, σ. 385). 

1. ΑΛΕΞΙΟΪ, Κάστρο, 176. 
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σίας και στάσεως μετά διαβολών, προς τοις άλλοις, οΤς πείσεται, πειρα-
σθήσεται και όργης θεοΰ και άγανακτήσεως, αράς δέ και αφορισμού»1. 

Ή παρέμβαση του Μελέτιου Πηγά για την στήριξη της βενετικής 
εξουσίας, ίσως είναι ή πρώτη του είδους για τους χρόνους μετά την "Α
λωση" βεβαίως ό λόγιος ιεράρχης, είναι ευνόητο, δτι δεν κινείται αυτο
βούλως. Τα διαβήματα των Βενετών, έστω και αν δεν μαρτυροΰνται πρέ
πει να θεωρούνται ως δεδομένα. 'Ωστόσο το πράγμα είναι σημαντικό και 
πρέπει να το συγκρατήσουμε: τα εκκλησιαστικά έπιτίμια αρχίζουν την 
«μεταβυζαντινή» τους σταδιοδρομία σε θέματα εσωτερικών ανατροπών. 

Στην περίπτωση του Πηγά ή εκκλησιαστική εξουσία συντρέχει την 
πολιτική προκειμένου ή τελευταία να αντιμετωπίσει κάποια προβλήματα' 
ωστόσο προβλήματα σέ ανώτερο επίπεδο αντιμετωπίζει πολλές φορές και 
ή ϊδια ή Εκκλησία άπο άλλους ανταγωνιστές της' πολλές φορές βρίσκεται 
στην ανάγκη να υπερασπιστεί την δική της αυθεντία πού υφίσταται αμ
φισβητήσεις και επιβουλές. Αυτά αρχίζουν να παρουσιάζονται και να απο
κτούν υπόσταση κυρίως κατά την διάρκεια του 18ου αι., δταν οι ανερχό
μενες δυνάμεις τών κοινοτικών αρχόντων αποκτούν κύρος και δύναμη και 
συγχρόνως αρχίζουν να επιζητούν την χειραφέτηση τους άπο τήν άμεση 
εξάρτηση τών εκκλησιαστικών παραγόντων. Τέτοιες συγκρούσεις ανι
χνεύονται πολλές τήν εποχή αυτή. Και βεβαίως ή Εκκλησία αμύνεται* 
και βεβαίως εξαπολύει αφορισμούς και κατάρες... 

Στη Θεσσαλονίκη —λίγο μετά το 1716— ξεσπούν διαμάχες μεταξύ 
του μητροπολίτη'Ιγνατίου και της δημογεροντίας για το θέμα της διαχεί
ρισης τών χρημάτων τών αγαθοεργών καταστημάτων της πόλης. Ό μη
τροπολίτης, Οντας σέ μειονεκτική θέση έναντι τών κοινοτικών αρχόντων 
και αδυνατώντας να ελέγξει τήν κατάσταση, καταφεύγει στην ανωτάτη 

1. ΝίΝΟΛΑΚΗΣ, 'Αλληλογραφία, 71. Σύμφωνα λοιπόν μ' αυτά είναι κοντά 
στην πραγματικότητα ή παρατήρηση τοϋ XP. ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ (Εκκλησία, 
525), κατά τήν οποία «αί ένετικαί άρχαί έζήτουν εκάστοτε παρά τών πρωτοπαπάδων, 
κατά λατινικον έθος, να έκδίδωσιν άφορισμον εναντίον τών δυσπειθών χωρίων ή 
εναντίον τών διαπραττόντων πολιτικά εγκλήματα, έκτοτε δ' επεκράτησε παρ' ήμϊν 
έν τη 'Ανατολή ή τοιαύτη ξένη προς το πνεϋμα της ορθοδόξου 'Εκκλησίας χρήσις και 
κατάχρησις τοϋ αφορισμού». Ό Παπαδόπουλος σωστά διαβλέπει για τήν χρήση τοϋ 
άφορισμοΰ σέ πολιτικές υποθέσεις άλλα, δπως δείξαμε, το φαινόμενο δέν συναντά
ται μόνο στην Δύση" συνεπώς ή έπίρριψη της ευθύνης στους Δυτικούς εντάσσεται 
στο γενικό κλίμα αντιπαλότητας προς αυτούς' άλλωστε ό Παπαδόπουλος για νά 
στηρίξει τήν παρατήρηση του αυτή παραπέμπει στο έργο τοϋ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΊΟΤ, 
Κέρκυρα και δέν χρησιμοποιεί πρωτογενές υλικό. Για το ίδιο θέμα βλ. και ΜΠΑΤΙ-
ΣΤΑΤΟΣ, Ποινή, 333. 
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αρχή, το Πατριαρχείο, το όποιο προσφεύγει στην συνήθη πρακτική: απο
στέλλει στην δημογεροντία της Θεσσαλονίκης συνοδικό γράμμα, στο όποιο 
μεταξύ των άλλων αναφέρονται: «Τάξις περικρατεΐ και συνέχεια τα πάν
τα... βασιλικά τε και εκκλησιαστικά και πολιτικά, μέχρι και των εσχάτων 
και παραμικρών... εξ εναντίας δε τό άτακτον πανταχού είναι λυπηρόν και 
άσύστατον»' μετά άπό αυτό τό χαρακτηριστικό προοίμιο, στο γράμμα 
αναφέρονται παραδείγματα —αντλημένα άπό την 'Αγία Γραφή—, κοσμι
κών οι όποιοι τιμωρήθηκαν άπό τόν θεό επειδή αύθαδίασαν κατά της 
εκκλησιαστικής εξουσίας για να καταλήξει ή πατριαρχική γραφίδα στο 
κρίσιμο σημείο: «επειδή λοιπόν, ως έμάθομεν και έβεβαιώθημεν δτι, κά
ποιοι χριστιανοί εις τα αυτόθι είτε άπό άπροσεξίαν καΐ άγνοιαν, είτε και 
άπό κακοβουλίαν καΐ σκληρογνωμίαν καΐ πεισματικήν διάθεσιν, μη φυ-
λάττοντες τήν τάξιν τους... ανακατώνονται εις τα εκκλησιαστικά πράγ
ματα, τα όποια είναι υποκείμενα εις τήν έξουσίαν και τήν κρίσιν του άρ-
χιερέως να τα διοική νομίμως και κανονικώς, αυτοί δέ λαϊκοί δντες θέλουσι 
να γίνωνται έπιστάται και διοικηταί τών εκκλησιαστικών πραγμάτων.. , 
είς τα όποια μηδεμίαν έχουσι μετοχήν, λαϊκοί δντες, ως είρηται, και της 
κοσμικής μερίδος τάξεως»1. 

Επιμείναμε κάπως περισσότερο στό περιεχόμενο του γράμματος αυ
τού επιζητώντας να δώσουμε μια πειστική εικόνα της αντιπαλότητας πού 
έχει αρχίσει στους κόλπους της ηγέτιδας τάξης τών υποδούλων και θα συ
νεχιστεί για πολλά χρόνια. Ωστόσο, τό πατριαρχικό αυτό κείμενο τό όποιο 
είχε προκαλέσει τόν ειρωνικό σχολιασμό εις βάρος του εκκλησιαστικού" 
παράγοντα εκ μέρους του πρώτου έκδοτη του, Μ. Γεδεών, αναπόφευκτα 
θα καταλήξει στην χρήση τοϋ πλέον αποτελεσματικού μέσου πού έχει στα 
χέρια της: στην απειλή του αφορισμού. 

Σε μια άλλη περίπτωση πού συμβαίνει τό 1762 ό πατριάρχης Ίωαν-
νίκιος Γ ' αντιδρώντας στις παρεμβάσεις προυχούντων στα εκκλησιαστι
κά πράγματα καταφεύγει στον αφορισμό. Ό 'Αθανάσιος Κομνηνός-Ύ-
ψηλάντης πού μας παραδίδει τό γεγονός μνημονεύει σχετικά: « Ό Ί ω -

1. ΓΕΔΕΩΝ, Διενέξεις, 8-10. Στο σημείο αυτό μπορούμε να αναφέρουμε μια 
ακόμη περίπτωση δπου ή Εκκλησία θεωρεί δτι απειλούνται τα συμφέροντα της άπό 
τήν στάση τών ανθρώπων έναντι προβλημάτων υγείας. Συγκεκριμένα στις 12 'Ια
νουαρίου 1728 ό μητροπολίτης Μυτιλήνης καλεϊ τους χριστιανούς της περιοχής του 
έπί ποινή αφορισμού, δταν είναι άρρωστοι, να καλοϋν πρώτα τόν πνευματικό τους 
καΐ μετά τον γιατρό" ομοίως απειλείται μέ αφορισμό καΐ ό γιατρός πού θα τολμούσε 
να παραβεί τήν παραπάνω εκκλησιαστική εντολή (Κώδιξ Α', Μητροπόλεως Μυτι
λήνης, φ. 10ν-11Γ: πράξη ανέκδοτη). 
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αννίκιος άγανακτών κατά του αρχοντικού συστήματος, σκοπώ έκδική-
σεως αφορίζει τον ρηθέντα υίον του Σταυρακη επί προφάσει δοσοληψίας 
τίνος ήτις έγένετό ποτέ μεταξύ του καί του πεϊζαδέ Μιχαήλ 'Ρακοβίτζα»1. 
Με άλλα λόγια ο αφορισμός έδώ χρησιμοποιείται για λόγους καθαρά άν-
τεκδικητικούς άλλα οπωσδήποτε εντάσσεται στο ίδιο πλαίσιο των διενέ
ξεων μεταξύ των ηγετικών στρωμάτων του υποδούλου έθνους. 

Αυτά αποτελούν το ένα σκέλος του πράγματος. Παράλληλα δεν θα λεί
ψουν καί περιπτώσεις κατά τις όποιες 'Εκκλησία καί κοινοτικές αρχές ώς 
μέλη του αύτοΰ συστήματος, δπως άλλωστε καί είναι, θα συνεργαστούν 
προκειμένου να αντιμετωπίσουν κοινούς εχθρούς. Τώρα απειλείται το γε
νικό εποικοδόμημα καί δεν χρειάζονται ανταγωνισμοί* κάθε κοινωνικός 
εταίρος, μέλος του ίδιου πολιτικού συστήματος, οφείλει να συνεργαστεί 
καί να συντρέξει μέ τα μέσα πού διαθέτει. "Ετσι το 1783 στην Νάξο οι 
αρχές λαμβάνουν μιαν απόφαση, της οποίας διαθέτουμε την καταγραφή: 
«Την σήμερον ημείς οι... προεστώτες καί γέροντες της χώρας Ναξίας, 
βλέποντες την άκραν άκαταστασίαν... καί δτι τινές ζητοϋσι να μετατρέ-
ψωσι τα παλαιά έΌιμα της οικονομίας του τόπου καί να μεταβάλωσι την 
καλήν τάξιν... λοιπόν πρώτον μεν ζητοΰμεν δτι δύο πανιερώτατοι μητρο-
πολΐται να άφορίσωσι καί έξοκλησιάσωσιν εκείνους όπου ήθελαν τολμή
σει να παρατρέψωσι καί να χαλάσωσι τα ρητώς... κάτωθι γεγραμμένα»2. 

Προχωρώντας μερικά βήματα θα συναντήσουμε την πλέον τυπική άλλα 
συγχρόνως καί ουσιαστική επιβολή της ποινής ύπο την πίεση της πολιτι
κής εξουσίας. Μάλιστα τώρα ή πολιτική εξουσία είναι ή τουρκική καί 
συνεπώς πρέπει να υπολογίζουμε τον παράγοντα της άμεσης πίεσης καί 
του καταναγκασμού πού υφίστανται οι εκκλησιαστικές αρχές. Αυτό είναι 
το πρώτο. Συγχρόνως ωστόσο πρέπει να επισημάνουμε δτι οι Τούρκοι 
δεν έχουν κανένα ενδοιασμό προκειμένου να αποσοβήσουν εσωτερικές ανω
μαλίες* έτσι δεν διστάζουν να απαιτήσουν κάθε μέτρο, έστω καί θρησκευ
τικού καταναγκασμού, άπο μέρους της εκκλησιαστικής αρχής τών υπο
δούλων. Καί βεβαίως ή Εκκλησία δεν μπορεί να πράξει διαφορετικά 
άφοϋ συμμετέχει καί αυτή στο πλέγμα της εξουσίας, ώς το βαθμό πού 
της έχει επιτραπεί, άλλα συγχρόνως είναι καί αυτή υπόδουλη τών Οθω
μανών. 

1. ΚΟΜΝΗΝΟΣ-ΥΤΗΛΑΝΤΗΣ, Μετά την "Αλωσιν, 394. 
2. Γ Κ Ι Ν Η Σ , Περίγραμμα, 222-223 (αριθ. 468: έγγραφο άποκείμενο στα 

ΓΑΚ). 



438 Η Π Ο Ρ Ε Ι Α Τ Η Σ Π Ο Ι Ν Η Σ 

Ή πρώτη περίπτωση της κατηγορίας αύτης έχει σχέση μέ τον ρωσο-
τουρκικο πόλεμο του 1787-1788" ανάμεσα στα μέτρα πού παίρνει ή Πόρ
τα προκειμένου να άνταπεξέλθει στις ανάγκες των πολεμικών συγκρού
σεων είναι: «προσταγή εις τον πατριάρχην να προστάξη τους 'Ρωμαίους 
όπου έχουν άρματα να τα πωλήσουν εις τον σαρατζχανέν και να έκδώση 
περί τούτου και αφορισμούς. Άναγνώσθησαν αφορισμοί σφοδροί εις δλας 
τάς εκκλησίας της Πόλεως, του Γάλατα και του Καταστένου, άλλα μή φα-
νέντων δπλων εις τον σερατζχανέν δια πώλησιν εδόθη δευτέρα προσταγή 
τω πατριάρχη σφοδρότερα της πρώτης»* και μολονότι οι άρχοντες και τα 
έσνάφια διαβεβαιώνουν τον πατριάρχη δτι δέν κατέχουν δπλα, ό πατριάρ
χης βεβαίως δέν μπορεί να πράξει διαφορετικά: «άνεγνώσθησαν και πάλιν 
σφοδροί αφορισμοί πανταχόσε μέ άπειλήν θανάτου»1. 

Τήν ίδια χρονιά και εξ αιτίας πάντα των ΐδιων λόγων οι Τούρκοι δια
τάζουν τους ρωμιούς να τους παραδώσουν 50.000 οκάδες ασήμι. Ό πα
τριάρχης πάλι θα πιεστεί να καταφύγει στον αφορισμό άλλα ή ποσότητα 
δέν συγκεντρώνεται* και τότε «άνεγνώσθησαν οδν εκ δευτέρου εις τάς εκ
κλησίας αφορισμοί δια το ασήμι* άλλ' οί πλείους, ή σχεδόν δλοι, δέν έχουν 
τί να δώσουν»2. 

Φθάνουμε έτσι στο 1805, δταν αρχίζουν οί επιχειρήσεις εναντίον τών 
κλεφτών στην Πελοπόννησο και οί όποιες θα καταλήξουν, δπως είναι 
γνωστόν, στην εξόντωση τών άτακτων. Μαζί μέ δλα τά άλλα μέτρα πού 
θα ληφθούν προκειμένου να επιτευχθεί ό αντικειμενικός σκοπός της επι
χείρησης θα περιληφθεί και è αφορισμός. Θα απειληθούν λοιπόν μέ τήν 
εκκλησιαστική απομόνωση δσοι δέν συντρέξουν τις αρχές στην εκστρα
τεία πού αναλαμβάνουν. Ή πατριαρχική εγκύκλιος προς τον αρχιεπίσκο
πο Δημητσάνας και προς τους κατοίκους της περιοχής είναι του Καλλινί
κου Ε' και χρονολογείται στις 25 'Οκτωβρίου 1805. Ενδιαφέρον παρου
σιάζει το γεγονός δτι στο πατριαρχικό έγγραφο περιλαμβάνονται αυτούσια 

1. Κ Ο Μ Ν Η Ν Ο Σ - Ϊ Ψ Ή Λ Α Ν Τ Η Σ , Μετά τήν "Αλωσιν, 659-660. 
2. ΚΟΜΝΗΝΟΣ-ΐΨΗΛΑΝΤΗΣ, δ.π., 705. "Ισως θα έπρεπε να προσθέσουμε 

στο σημείο αυτό μια ακόμη μαρτυρία πού προέρχεται άπο τον χώρο τών 'Ιονίων και 
έχει σχέση μέ τις ανατροπές πού προξένησε στην περιοχή αυτή ή Γαλλική Ε π α ν ά 
σταση. Στην Κέρκυρα το 1796 έχουμε αντιδράσεις έκ μέρους τών ευγενών στις καινο
τομίες τών κατωτέρων τάξεων: «το δένδρον της ελευθερίας δια νυκτός κατεκόπη». 
Οί έρευνες πού ακολουθούν για τήν ανακάλυψη τών ευγενών δραστών δέν έχουν απο
τέλεσμα* καθίσταται αναγκαία ή προσφυγή και στον αφορισμό έκ μέρους της νέας 
πολιτικής εξουσίας πού αρχίζει να συγκροτείται σέ βάρος της παλαιάς* το σχετικό 
παράθεμα βλ. εδώ κεφάλαιο έβδομο, σ. 332-333. 
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πέντε κεφάλαια του σουλτανικού φιρμανιου, ενώ στην κατακλείδα αναφέ
ρεται: «συνοδικώς γράφοντες άποφαινόμεθα εναντίον εις τους τοιούτους, 
βτι βταν εις το έξης δέν ήθελε κάμωσι μέ προθυμίαν και μεγάλην ύπακοήν 
κατά τάς σταλείσας ύψηλάς βασιλικάς προσταγάς και φερμάνια... ύπάρ-
χωσιν άφωρισμένοι κατηραμένοι και ασυγχώρητοι, και μετά θάνατον άλυ
τοι, και τυμπανιαΐοι, καί πάσαις ταΐς πατριαρχικαΐς και συνοδικαις άραΐς 
υπεύθυνοι, καί ένοχοι του πυρός της γεέννης, καί τω αίωνίω άναθέματι 
υπόδικοι»1. 

Στο σημείο αυτό πρέπει να θυμηθούμε καί τον πολυθρύλητο αφορισμό 
των επχναστατών του 1821 άπο τον πατριάρχη Γρηγόριο Ε'2. Τα γεγο
νότα είναι γνωστά καί πολυσυζητημένα. Τα σχετικά κείμενα πολλές φο
ρές δημοσιευμένα. 'Εκείνο πού πρέπει να σημειώσουμε έδώ είναι βτι για 
μια φορά ακόμα γίνεται χρήση του αφορισμού υπό τήν πίεση καί προς 
εξυπηρέτηση των αναγκών της κεντρικής εξουσίας. Κατά τοΰτο λοιπόν 
δέν έχουμε καμιά δραματική διαφορά καί αλλαγή συμπεριφοράς. Τα πάν
τα εξελίσσονται εντός τών τυπικών καί παγιωμένων σχημάτων. Το πράγ
μα έλαβε διαστάσεις δταν κλήθηκε να εξυπηρετήσει, να ερμηνεύσει έκ τών 
υστέρων κάποιες συμπεριφορές· καί βεβαίως άπο το καταλυτικό γεγονός 
της σύνδεσης μέ μια επανάσταση πού πέτυχε3. Σέ άλλο σημείο της με-

1. ΣΑΒΡΑΜΗΣ, Δημητσάνα, 237' ΚΑΝΔΗΛΩΡΟΣ, Άρματωλοί, 227, 238-
239, 253" τα γεγονότα περιλαμβάνονται καί στο βιβλίο TOT ΙΔΙΟΥ συγγραφέα, Ό 
'Αρματωλισμος της Πελοποννήσου 1500-1821, Αθήνα 1924 (Φωτομηχανική επα
νέκδοση «Καραβίας» 1990). Ή εγκύκλιος βεβαίως δέν απευθύνεται μόνον προς τον 
αρχιεπίσκοπο Δημητσάνας άλλα προς δλους τους αρχιερείς καί δια μέσω αυτών προς 
δλους τους χριστιανούς της Πελοποννήσου. 

2. ΣΠΗΛΙΑΔΗΣ, 'Απομνημονεύματα 1, 49-57' ΚΑΝΔΗΛΩΡΟΣ, Γρηγόριος 
Ε', 214-219· ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗΣ, 'Υψηλάντης, 310. Για τήν χρήση τοϋ αφορισμού 
εναντίον τών Κρητών επαναστατών ό ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ (Κρήτη, 177) γράφει: «Συνεχώς 
έπρόσταζεν ή (τουρκική) εξουσία τον Μητροπολίτην (Γεράσιμον) καί τους λοιπούς 
επισκόπους ('Ανατολικής Κρήτης) καί έξέδιδον προκηρύξεις καί φρικτούς αφορι
σμούς, συνάμα καί Ιδίως έκαστος, προς τον κατά τήν έπισκοπήν του λαόν, δια νά 
είναι πιστοί είς τήν όθωμανικήν βασιλείαν». 

3. Βλ. λ.χ. τα δσα αναφέρει δ Δημ. Πασχάλης για το θέμα αυτό: «'Αλλ' αναμ
φιβόλως ό άνοσιώτατος πάντων τών εκδοθέντων αφορισμών είνε δ εναντίον τοϋ υπέρ 
'Ανεξαρτησίας ίεροΰ 'Αγώνος. Ό πατριάρχης καί οί περί αυτόν ίεράρχαι αρνούμενοι 
τον άφορισμδν θα έπετάχυνον βεβαίως τδ μαρτύριόν των* άλλα τδ μαρτύριον εΐνε γνω
στόν δτι δέν έπειράθησαν να άποφύγωσι... Ή έπανάστασις δμως δέν εΐχεν ακόμη πα-
γιωθη καί τδ ήθικδν μαρτύριον ήτο άναγκαΐον, καθιστάμενον πολύ τοϋ φυσικοΰ φο-
βερώτερον... "Αν δ πατριάρχης Γρηγόριος Ε ' καί οί περί αύτδν ίεράρχαι ήρνοΰντο αότε 
τδν έπιταχθέντα είς αυτούς άφορισμδν καί έκηρύσσοντο αναφανδόν υπέρ τών έπανα-
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λέτης αύτης μιλήσαμε γιά την αποτελεσματικότητα του αφορισμού αυ
τού1. Εκείνο το όποιο Ομως για μια ακόμη φορά πρέπει να τονίσουμε εί
ναι βτι το έπιτίμιο επανέρχεται συνεχώς" συνεχώς ό χριστιανός βρίσκεται 
αντιμέτωπος με την απειλή αυτή' τώρα και σέ συλλογικό επίπεδο Οταν 
απειλείται προκειμένου να μήν λάβει μέρος σέ πράξεις αντίθετες προς τα 
συμφέροντα της κεντρικής εξουσίας. Πάλι ο αφορισμός επιστρατεύεται 
ώστε να αντιμετωπισθούν εσωτερικές ανατροπές πού προέρχονται αυτήν 
τήν φορά άπό τήν διάθεση πολιτικής χειραφέτησης τών υποδούλων. 

Άλλα και οι επαναστατημένοι "Ελληνες δέν θα διστάσουν άπό τήν 
πλευρά τους να καταφύγουν στην αποτελεσματικότητα του έπιτιμίου προ
κειμένου να προστατεύσουν τό κίνημα τους, για τό όποιο αφορίστηκαν. 
"Ετσι στις 16 Matou 1821, λίγες εβδομάδες δηλαδή μετά τήν έναρξη της 
Επανάστασης, στην "Υδρα λαμβάνονται αποφάσεις προκειμένου να αντι
μετωπισθούν ορισμένα αρνητικά γεγονότα εν σχέσει προς τόν Αγώνα" 
τό τέταρτο άρθρο του κειμένου αύτου αναφέρει: «όποιος πιασθή και φανε-
ρωθή προδότης και επίβουλος της πατρίδος, ν' αναθεματίζεται έκκλησια-
στικώς, και να κατατρέχεται ως άσεβης και εχθρός της πατρίδος»2. Βε
βαίως ή σχετική απόφαση λαμβάνεται άπό τήν πολιτική εξουσία" Ομως ή 
αναφορά σέ εκκλησιαστικές ποινές προκειμένου να αντιμετωπισθούν προ
δότες του αγώνα αποτελεί ισχυρό τεκμήριο γιά τήν αποδοχή της επιτιμη
τικής διαδικασίας και τήν ολοσχερή ενσωμάτωση της στό σύστημα άξιων 
της περιόδου αύτης. Οι επαναστάτες έχουν προχωρήσει Ινα βήμα παρα
πάνω, δέν απειλούν μέ αφορισμό άλλα μέ ανάθεμα τους προδότες. Γνω
ρίζουν ή δέν γνωρίζουν τήν διαφορά ανάμεσα στις δύο αυτές εκκλησιαστι
κές ποινές λίγη σημασία έχει* ωστόσο τό ανάθεμα τό έχουν εννοήσει ως 
ποινή πού δέν επιδέχεται καμιά μορφή επιεικείας και αυτήν λοιπόν επι
καλούνται. 

στατών, χείμαρρος αιμάτων ήθελε πλημμυρίσει τήν Κωνσταντινουπολιν, κοιτίδα και 
τάφον τοϋ ελληνικού έθνους» (ΠΑΣΧΑΛΗΣ, Ειδήσεις, 230). 

1. Βλ. κεφάλαιο ένατο. 
2. ΛΙΓΝΟΣ, "Υδρα, 101. Έχουμε ακόμη μια πληροφορία για τήν χρήση αφο

ρισμού εναντίον εκείνων πού δυσκόλευαν τήν πρόοδο της Επανάστασης. Γράφει σχε
τικά ό ΜΟΣΧΟΝΑΣ (Τζιτζίνια, 679): «'Αλλ' ό 'Αρσένιος [εφημέριος Ελλήνων στην 
Μασσαλία] άφώρισεν έπ' εκκλησίας τους Τσιτσίνια. Γνωστά δέ ποιήσαντες ταύτα 
τω φιλογενεστάτω γέροντι Κοραή ώπλισαν και τήν πατριωτικήν εκείνου γραφίδα κα
τά τών πολεμούντων το οίκεϊον έθνος και τήν κοινήν πατρίδα άφιλοστόργως. 'Αλλ' ό 
Ζωρζής Τσιτσίνιας έξοικειωσάμενος τους έν Μασσαλία... αποδιώκει έκ της έφημε-
ρείας άκοντα τον Άρσένιον». 
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Επεκτείνοντας την ερευνά μας λίγο ακόμα και φθάνοντας στον 19ο αιώνα 
θα διαπιστώσουμε δτι δέν είναι λίγες οι περιπτώσεις κατά τίς όποιες το 
οργανωμένο πλέον ελληνικό κράτος μέ τα διοικητικά του Οργανα κάνει 
χρήση παρομοίων μεθόδων προκειμένου να αντιμετωπίσει κάποια σοβαρά 
προβλήματα ή να επιβάλει ορισμένες αποφάσεις του. Ό αφορισμός βρί
σκει ακόμα πρόσφορο έ'δαφος' αποτελεί, ή καλύτερα συνεχίζει να αποτελεί 
μέτρο κατασταλτικό στα χέρια της εξουσίας. Βεβαίως, Οπως έχουμε ανα
φέρει σε άλλο κεφάλαιο1, ή ποινή τώρα έχει τεθεί ύπό τον έλεγχο του "έπί 
των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργείου", 
άλλα ως φαίνεται ή δια του αφορισμού πρόσβαση στις συνειδήσεις των πι
στών είναι δυνατή ακόμα* κάποιοι εξακολουθούν να πιστεύουν στην απο
τελεσματικότητα του έπιτιμίου* και αυτοί γνώριζαν καλά τα πράγματα 
της εποχής και της κοινωνίας της οποίας και οι ϊδιοι μέλη εϊταν... Παράλ
ληλα επισημαίνει τήν αδυναμία τής κεντρικής διοίκησης να επιβάλει τίς 
αποφάσεις της μέ τα συντεταγμένα Οργανα της πολιτικής εξουσίας και γι' 
αυτό καταφεύγει και στην εκκλησιαστική παρέμβαση2. 

Σταχυολογούμε ορισμένα παραδείγματα του είδους: στις 2 Αυγούστου 
1835 ό μητροπολίτης Μήλου Καλλίνικος διαβιβάζει προς τους κατά τήν 
επικράτεια του εκκλησιαστικούς επιτρόπους «δύο έντυπα συνοδικά Ιγ-

1. Βλ. έδώ κεφάλαιο ένατο. 
2. Ενδιαφέροντα άπο τήν άποψη αυτή είναι τα γεγονότα πού έλαβαν χώρα το 

1837* τότε ή πολιτεία προκειμένου να καταπολεμήσει τήν «δενδροκοπία και τήν ζωο-
σφαγία» ζήτησε και τήν συνδρομή των εκκλησιαστικών άρχων. Αυτές υπάκουσαν και 
διέταξαν τους υφισταμένους τους να απειλούν μέ αφορισμό τους δράστες παρομοίων 
πράξεων. 'Ωστόσο ή πολιτεία δέν είχε, καθώς αναφέρουν τα σχετικά έγγραφα, κατά 
νοϋ τους αφορισμούς γ ι ' αυτό και ή αντίδραση της είναι άμεση* έτσι ή σχετική αλλη
λογραφία πλουτίζεται και μέ διαπιστώσεις δπως αυτή: «δ αφορισμός δέν είναι 'Εκ
κλησιαστική παραίνεσις, άλλα ποινή, ήτις, ως δέν λανθάνει τήν ίεράν Σύνοδον, χρή
σιμος κατ' αρχάς μόνον εναντίον αδιόρθωτων αιρετικών και κακούργων αμετανόητων 
κατήντησε βαθμηδόν και ανεπαισθήτως πρόχειρον μέσον έπανορθωτικόν καΐ φόβητρον, 
εύπόριστον, έπισειόμενον συχνάκις ώς και είς τάς μικροϋ λόγου αξίας περιστάσεις, 
και δτι ή απεριόριστος χρησις ή μάλλον κατάχρησις... (κατάχρησις, ήτις είσεχώρησε 
και διήρκεσε μόνον επί Τουρκοκρατίας, δτε δέν ύπηρχον κανονισμοί καΐ διατάξεις 
προς παιδείαν πνευματικήν τε και σωματικήν τών πταιόντων, πλημμελούντων ή κα-
κουργούντων) εξέλιπε τανϋν, δτε έπ' άγαθώ της 'Ελλάδος καΐ τών 'Ελλήνων έχομεν 
θεσμούς, τους οποίους άνευ βαρείας ευθύνης δέν δύναται νά ύπερπηδφ, οΰτε ή πολι
τική οΰτε ή 'Εκκλησιαστική Αρχή» (ΟίΚΟΝΟΜΟΣ, Σωζόμενα 2, 378-379). Ή πο
λιτεία αντιδρά στον εκκλησιαστικό αφορισμό άλλα βεβαίως ή εκκλησιαστική αρχή 
ακόμα και στα μέσα τοϋ 19ου αϊ. δέν έχει άλλο δπλο στα χέρια της έκτος άπο τον 
«επιτυχημένο» θεσμό τοϋ αφορισμού... 
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γραφα αφορισμού, το μεν κατά των κατακρατούντων και καταπατούντων 
γήν έθνικήν, το δέ κατά των καιόντων τα δάση»1. 

1845, 'Ιανουαρίου 29: κατόπιν αιτήσεως του δημάρχου Πειραιά, Π.Σ. 
Όμηρίδη, ό 'Αττικής Νεόφυτος αφορίζει δσους καταστρέφουν τα δένδρα 
πού φυτεύει ό δήμος στην πόλη αυτή2. 

1863, Μαρτίου 15: Ή Γενική επισκοπική επιτροπή Σύρου κοινοποιεί 
προς δλους τους εκκλησιαστικούς επιτρόπους έντυπο έπιτίμιο τής Ιεράς 
Συνόδου τής 'Εκκλησίας τής Ελλάδος «κατά των διαρπαξάντων δπλα και 
έτερα στρατιωτικά αντικείμενα εκ των εν 'Αθήναις αποθηκών των στρα
τώνων πεζικού καί ιππικού»3. 

Σέ κάποιες άλλες περιοχές τα πράγματα φαίνονται να ακολουθούν τήν 
παλαιά πορεία τους χωρίς μεγάλες μεταβολές: «1880 εν μηνί Μαΐου πρό-
τη· εις τήν Λάρισσαν ήτον άρχει έπήσκοπος Άνανίας όνόματη Μετηλη-
νέως πατρίς έκύνησεν μήαν ήμέραν καί έπάγισεν εις τον Τούρναβον καί 
άφώρεσεν τους Τορναβήτες δια να μήν κάμον σκήσματα εις τήν πολητήαν 
τους καί βαλάγουν τήν πολητήαν»4. 

'Αλλά καί στα 'Ιόνια νησιά ό αφορισμός εξακολουθεί να αποτελεί δπλο 
στα χέρια τής πολιτικής εξουσίας. Μαρτυρεΐται συγκεκριμένα μιά τοπική 
εξέγερση στην Σκάλα τής Κεφαλονιας το 1849 εναντίον των "Αγγλων 
εναντίον τών πρωταιτίων τής εξέγερσης αυτής θα χρησιμοποιηθεί καί ό 
αφορισμός5. 

Τα παραδείγματα είναι πιστεύουμε εύγλωττα καί κάθε σχολιασμός πε
ριττεύει. Πρέπει ωστόσο να επισημάνουμε το γεγονός πού μνημονεύεται 
στο τρίτο παράδειγμα επειδή υποδηλώνει σαφώς δτι αναφέρεται σέ πολι
τικές διενέξεις καί στασιαστικά κινήματα. Κλείνοντας το κεφάλαιο αυτό 
πρέπει να ποΰμε λίγα λόγια καί για τήν περίπτωση του εκκλησιαστικού 
εξοστρακισμού του 'Ελευθερίου Βενιζέλου. Βεβαίως πρέπει να επισημά
νουμε δτι πρόκειται για ανάθεμα καί οχι για αφορισμό. 'Ωστόσο το πράγ-

1. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, Κίμωλος, 194 (άρ. 284). Για το ϊδιο θέμα βλ. καί εγκύ
κλιο (απειλή αφορισμού) τοΰ 1845 στή συλλογή: Αι αναγκαιότεροι εγκύκλιοι επι-
στολαί, διατάξεις, καί όδηγίαι τής Ίερας Συνόδου τής 'Εκκλησίας τής 'Ελλάδος άπα 
τοϋ έτους 1834-1854..., 'Αθήνα 1854, σ. 168-170. 

2. Μ Α Ρ Μ Ά Ρ Ι Ν Ο Σ , 'Αφορισμός, 7. 
3. ΦΩΤΟΠΟΤΛΟΣ, Κίμωλος, 197 (άρ. 294). 
4. ΛΑΜΠΡΟΣ, Κολυβα, 356: ή ενθύμηση στην ώα του κωδ. 97, τοΰ 18ου αι.' 

καί φυσικά το «βαλάγουν» σημαίνει χαλάγουν. 
5. ΜΠΑΤΙΣΤΑΤΟΣ, Ποινή, 333 καί ιδίως 337-338· καθώς καί ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ, 

Κοντομίχαλος, 317. 
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μα παραμένει δηλωτικό για τήν τροπή πού μπορούν να πάρουν τα πράγμα
τα ορισμένες φορές και να εξάψουν τέτοια πάθη, τα όποια να οδηγήσουν 
τήν Εκκλησία στις αρχές του 20ου αι. στην εκτόξευση αναθέματος. 

Τα γεγονότα είναι γνωστά σέ γενικές γραμμές. Στις 12 Δεκεμβρίου 
1916 εκφωνήθηκε ανάθεμα στο Πεδίο του "Αρεως εναντίον του εν Θεσσα
λονίκη προέδρου της επαναστατικής κυβερνήσεως Ελευθερίου Βενιζέ
λου. Για το ανάθεμα αύτο έχουν γραφεί πολλά' και πάντως τήν επόμενη 
χρονιά δσοι ιεράρχες συνήργησαν στην επιβολή του είχαν κιόλας απομα
κρυνθεί. Πάντως δέν παύει να αποτελεί Ινα τρανό παράδειγμα επιβολής 
εκκλησιαστικής ποινής ύπο τήν πίεση τής πολιτικής εξουσίας. "Ισως μά
λιστα το ασυνήθιστο του πράγματος είναι δτι προσδίδει ιδιαίτερη βαρύ
τητα σέ μια παρόμοια πράξη* και ή γενικότερη κατακραυγή πού προέρχε
ται άπο μια μαζική τελετουργία επιδιώκεται να συντελέσει στην επίτευξη 
του προσδοκώμενου αποτελέσματος. Βέβαια ή κατίσχυση στην εξουσία 
του μέρους πού υπέστη το ανάθεμα εϊταν πράξη ικανή τήν επόμενη χρονιά 
να επιφέρει τήν άρση ποινής, ή οποία θεωρητικώς καθώς γνωρίζουμε, δέν 
είναι δυνατόν να αρθεί1. 

Άπο τήν συναγωγή και μελέτη τών τελευταίων περιπτώσεων φωτίζεται 
ακόμη μία πλευρά τής αφοριστικής διαδικασίας: ή ποινή θα καταστεί πολ
λές φορές δπλο στα χέρια τής πολιτικής εξουσίας προκειμένου αυτή να 
επιβάλει δύσκολες αποφάσεις, να υπερασπιστεί τον εαυτό της άπο εσω
τερικούς αντιπάλους ή εξωτερικές επιβουλές. Ή εκκλησιαστική συναί
νεση προϋποτίθεται για παρόμοιες πράξεις' ωστόσο πολύ σπάνια είναι τα 
παραδείγματα αντιδράσεως τών εκκλησιαστικών παραγόντων σέ τέτοιες 
ενέργειες τής πολιτικής εξουσίας. Βεβαίως είναι εξαιρετικά δύσκολο να 
προσπαθήσει κανείς να διαγνώσει τον βαθμό αποτελεσματικότητας τών 
εκκλησιαστικών έπιτιμίων σέ παρόμοιες πράξεις, για τις όποιες είναι εύ
κολο να υποστηρίξουν οι προσβαλλόμενοι δτι είναι άκυρες και πάντως έκτος 
τών ορίων τής εκκλησιαστικής δικαιοσύνης. Άλλα δταν ή πολιτική εξου
σία βρίσκεται στην ανάγκη να καταφύγει στις υπηρεσίες του αφορισμού 
και του αναθέματος είναι σαφέστατο δτι δέν επιδιώκει άμεσα αποτελέ
σματα. Αποβλέπει δμως στο να δημιουργήσει εκείνο το ασφυκτικό πλαί
σιο μέσα στο όποιο θα ενταχθούν δλα τα μέσα για τήν εξουδετέρωση του 
αντιπάλου. Και σαφέστατα σέ πολλές περιπτώσεις και μάλιστα κατά τήν 
περίοδο τών βυζαντινών χρόνων και ιδίως τής Τουρκοκρατίας τέτοιο πλαί-

1. Βλ. τα κείμενα γιά το θέμα αύτο στό: ΑΤΕΣΗΣ, 'Επισκοπική, 2. 
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σιο δέν είναι δυνατόν να επιτευχθεί χωρίς την επιβολή του αφορισμού. 
Άπο τήν πλευρά αύτη και μέ βάση την ερμηνεία αύτη υπάρχει μια λογική 
στην εκφώνηση του έπιτιμίου στην μακρά σειρά των αιώνων και μια αναμ
φισβήτητη «χρηστικότητα» άπο τους πρώτους χριστιανικούς χρόνους ώς 
τις αρχές του 20οΰ αι. 

4. Προσπάθειες περιορισμού της ποινής 

"Οπως έχουμε ήδη επισημάνει ή αλόγιστη χρήση της ποινής είχε προκα
λέσει άπο τους πρώτους αιώνες κιόλας αντιδράσεις πού προέρχονταν άπο 
τήν πλευρά της Εκκλησίας. Δέν είναι τυχαίο βέβαια το γεγονός 6τι ή 
αντίδραση αυτή βρήκε τήν ουσιαστική έκφραση της σέ πολλές εκκλησια
στικές διατάξεις πού Ιθεταν περιορισμούς στην αλόγιστη χρήση του έπι
τιμίου. "Εχουμε επίσης σημειώσει ορισμένες αντιδράσεις εκκλησιαστικών 
προσωπικοτήτων (Μεθόδιος 'Ανθρακίτης, Κοσμάς Αιτωλός κ.ά.), οι ό
ποιοι προσπαθούν να περιορίσουν τήν χρήση της ποινής. Χαρακτηριστι
κότερη περίπτωση ίσως ό Χρύσανθος Νοταράς, ό όποιος στην μελέτη 
του περί του αφορισμού δίνει μια άλλη διάσταση στο πρόβλημα καθώς ε
πιχειρεί να ενδυναμώσει τήν αποτελεσματικότητα της ποινής μέσω της 
συνετής χρήσης άλλα και για παρόμοιους λόγους να αποτρέψει αφορισμούς 
εναντίον ανθρώπων της εξουσίας1. 

Τήν προσπάθεια και θεωρητική αναγωγή του Χρύσανθου πού γίνεται 
στα τέλη του 17ου αί. μπορούμε ουσιαστικά να θεωρήσουμε ώς τήν αφε
τηρία μιας νέας στάσης έναντι του έπιτιμίου, πού συνεχίζεται καθ' δλην 
τήν διάρκεια του 18ου αί. και φυσικά τον 19ο αϊ. μέ τήν δημιουργία του 

1. 'Αναφέρει χαρακτηριστικά ό Χρύσανθος (φ. 6): «Έχουσι λοιπόν έξουσίαν 
οι ίεράρχαι έξωτερικήν και κριτικήν, δθεν και δύνανται οί ίεράρχαι να τους αφορίσουν 
[τους άρχοντες]" είναι όμως δίκαιον και άναγκαΐον δσοι δύνανται να αφορίσουν τους 
άρχοντας, να συλλογισθούν και να στοχασθοϋν καλά, πόσα κακά ημπορούν να έλ
θουν είς τήν έκκλησίαν άπο τον άφορισμον τοΰτο, και ούτω νά μην είναι εύκολοι 
και άσυλλόγιστοι είς το νά ενεργούν εκείνο όπου δύνονται, όρώντες και άρχοντας κα-
ταφρονητάς του δικαίου, καί μάλλον σκληρυνομένους ή φιλοϋντας τήν διόρθωσιν αυ
τών και τήν ψυχικήν σωτηρίαν... άλλ' δμως καί είς τοΰτο πρέπει νά φροντίση και νά 
στοχασθη ό φρόνιμος προεστώς τήν ώφέλειαν της εκκλησίας, καί νά μήν αποκήρυξη 
άφορισμένον τον άρχοντα, άν καλά καί άπο τοΰ κανόνος είναι αφορισμένος, παρά όταν 
ή δύναται νά το κάμη μέ ήσυχίαν καί χωρίς σκάνδαλον, ή αν δέν το κάμη, είναι φανε
ρός μέγας κίνδυνος... Τοΰτο λοιπόν φροντίζωντας ας στοχάζεται ό προεστώς νά μήν 
άφορίζη χωρίς μεγάλην ανάγκην τους ηγεμόνας, δια νά μήν προξενηθη μέγας όλε
θρος είς τους πιστούς καί τήν έκκλησίαν»* βλ. καί ΜίΧΑΗΛΑΡΗΣ, Χρύσανθος. 
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ελληνικού κράτους και τήν κατάκτηση του αυτοκέφαλου εκ μέρους της 
ελλαδικής εκκλησίας. 

Ή ενδυνάμωση των κοινοτικών θεσμών, για τήν όποια έγινε λόγος 
σ' αυτό το κεφάλαιο, και ή θέληση τών προυχόντων σέ ορισμένες περιπτώ
σεις να ορθώσουν το ανάστημα τους έναντι τών εκκλησιαστικών αρχόν
των είναι ένας λόγος πού συνηγορεί στον περιορισμό τής ποινής. Είδαμε 
επίσης για τους παλαιότερους χρόνους και ειδικότερα για τις βενετοκρα
τούμενες περιοχές τις προσπάθειες τής Βενετίας να περιορίσει τήν χρήση 
του έπιτιμίου προς όφελος τών έλλόγων μορφών δικαίου. Σύμφωνη μ' αυ
τές τίς προθέσεις φαίνεται και ή εγκύκλιος του Σωφρονίου Κουτούβαλη 
προς τους χριστιανούς τής μητρόπολης του πού εκδίδεται το 1759 και 
αναφέρει μεταξύ τών άλλων: «οι ιερείς να μήν κάνουν άφορισμον παρά 
δταν ή ζημία είναι ριάλια δέκα, και μετά τήν προφώνησιν πρώτον του 
έπιτιμίου και τήν άδειαν του προεστώτος»1. 

Αυτά συμβαίνουν στην βενετική επικράτεια. Στην περιοχή του τουρ
κοκρατούμενου ελληνισμού πρέπει να θεωρήσουμε σημαντική προς τήν 
κατεύθυνση αυτή τήν απόφαση της δημογεροντίας Μυτιλήνης, ή οποία τον 
'Ιούλιο του 1779 αποφασίζει δτι δέν πρέπει να εκδίδονται αφοριστικά 
γράμματα γιά παραμικρές υποθέσεις* σέ αντίθετη περίπτωση πρέπει να 
καταβάλλεται στον μητροπολίτη 1 φλουρί και στον γραμματικό του 10 
παράδες* τα ίδια ποσά θα καταβάλλονται ακόμα και δταν ό αφορισμός 
προέρχεται άπό το Οικουμενικό Πατριαρχείο2. 

Ή πράξη αυτή είναι σημαντική και πάντως είναι προγενέστερη άπο 
τήν αξιομνημόνευτη επίσης απόφαση τής δημογεροντίας της Σμύρνης, ή 
όποια εν συνεννοήσει μέ τον μητροπολίτη Γρηγόριο αποφασίζει για το θέ
μα αυτό: «'Όσοι αφορισμοί εξ ονόματος κατά τίνος εν έξώσει της του Χρί
στου εκκλησίας να προβάλλονται εις τήν κοινήν συνέλευσιν και δίχα γνώ
μης και κοινής σκέψεως αμφοτέρων τών μελών να μήν αναγνωρίζονται»* 
και σέ άλλη παράγραφο: «συνεπεσχήθημεν ήμεΐς μέν να βοηθώ μεν το κοι-
νον τής πολιτείας εις κάθε καιρόν ανάγκης, και τάς ευλογοφανείς αιτήσεις 
τών κατά καιρόν δώδεκα προεστώτων και δημογερόντων άκούειν, και αν, 
χρείας τυχούσης, ήθελε ζητήσουν διά τίνα άνυπότακτον προς τους ρηθέν-
τας δώδεκα προεστώτας ή δημογέροντας, άφορισμόν και έξωσιν άπο της 
του Χρίστου Εκκλησίας προς σωφρονισμον και ετέρων νά το άκολουθώ-
μεν. 'Ομοίως να δίδωμεν έν καιρώ και τήν έπ' εκκλησίας συγχώρησιν λαμ-

1. ΚΑΤΡΑΜΗΣ, 'Ανάλεκτα, 354. 
2. Κώδικας Α' Μητρ. Μυτιλήνης, φ. 62Γ (πράξη ανέκδοτη). 
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βάνοντες παρά του άφορισθέντος γρόσια πέντε ή και περισσότερα, αν κρι
θή άρεστον και τοις ειρημένοις κατά καιρόν προεστώσιν»1. 

Βεβαίως αυτά συμβαίνουν σέ περιοχές του ανατολικού Αιγαίου και το 
πράγμα έχει την σημασία του* λίγο αργότερα, στις αρχές του 19ου αι. για 
το ίδιο θέμα μας παρέχουν πολλές και διαφωτιστικές πληροφορίες τα αρ
χεία της Κοινότητος "Τδρας. 'Από αυτές συνάγεται δτι ό αρχιεπίσκοπος 
Αίγίνης καί "Υδρας δέν μπορεί πλέον να επιβάλει έπιτίμια χωρίς την έγ
κριση τών κοινοτικών αρχών του νησιού. Το 1805 λ.χ. ο αρχιεπίσκοπος 
'Αμβρόσιος ζήτα άπα τους προύχοντες την γνώμη τους για κάποιους κακο
ποιούς: «τί παιδεία εις αυτούς να γένη, εκκλησιαστική, ή πολιτική;»2. 
Σέ μια άλλη περίπτωση γράφουν (6 'Ιουλίου 1814) οι προεστώτες προς 
τον αρχιεπίσκοπο τους Γεράσιμο καί του ανακοινώνουν: «δτι ή πανιερότης 
της δύναται ελευθέρως να ανάγνωση το συνοδικον έπιτίμιον, το όποιον ή 
γυνή του 'Αναγνώστη Βρέτα της έφερε»3. 

Ή τελευταία περίπτωση είναι ιδιαιτέρως σημαντική άφοΰ οι προεστώ
τες έχουν λόγο ακόμα και για τα πατριαρχικά έπιτίμια: απαιτείται ή γνώ
μη τους προκειμένου να τα αναγνώσει ό αρχιεπίσκοπος στην εκκλησία. 
Δεδομένου δέ δτι αφορισμός ό όποιος δέν εκφωνείται ενώπιον του εκκλη
σιάσματος τύποις δέν υφίσταται είναι εύκολο να γίνει αντιληπτός ό βαθ
μός παρέμβασης πλέον τών κοινοτικών άρχων, μιας ιδιαίτερης ωστόσο 
περιοχής του ελληνικού χώρου, εκείνης του νησιωτικού καί μικρασιάτι
κου, δπου παρουσιάζεται αυξημένος βαθμός οικονομικής καί πολιτιστι
κής ανάπτυξης. 

'Ωστόσο παρά το γεγονός δτι οι περιορισμοί αυτοί εντοπίζονται στις 
περιοχές εκείνες δπου υφίσταται έντονη δυναμικότητα τών κοινοτικών 
άρχων πού οφείλεται σέ αιτίες πού δέν υφίστανται στις περιοχές του ηπει
ρωτικού χώρου, οι πρώτοι σαφείς περιορισμοί στην χρήση του έπιτιμίου 
έχουν τεθεί. Θα ακολουθήσει ή Επανάσταση καί τα πράγματα θα πάρουν 
άλλο δρόμο παρά τις υφιστάμενες αδράνειες. "Ετσι στις «Παρατηρήσεις 
επί του Προσωρινού Πολιτεύματος της Ελλάδος» διαβάζουμε: «Χρέη 
καί δικαιώματα της Συνόδου... πδ': εκδίδει έγγραφα αφοριστικά ή συγ-

1. ΚΩΣΤΗΣ, Ανάλεκτα, 85-88 (το ϊδιο σέ περίληψη καί στην έφ. 'Αμάλθεια 
του 1902· Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Τ Λ Ο Σ - Α Γ Τ Ε Λ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ , Γρηγόριος 2, 504-506 καί ΠΑ
ΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Σμύρνη, 13-14. Ό Παπαδόπουλος μέ κριτικό υπόμνημα παραθέ
τει τΙς διαφορές πού παρουσιάζει ή δική του έκδοση άπο εκείνη του Κωστή. 

2. ΛΙΓΝΟΣ, Ύδρα 2, 271-272. 
3. ΛΙΓΝΟΣ, "Υδρα 5, 118. 
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χωρητικά κατά τάς χρείας»1. Οί αποφάσεις της Βασιλείας θα θέσουν 
ακόμα περισσότερους φραγμούς στην χρήση του έπιτιμίου. Το Διάταγμα 
της 'Αντιβασιλείας της 15/27 Αυγούστου 1833 αναφέρει δτι απαιτείται 
επικύρωση άπο τον βασιλιά κάθε πράξη της Συνόδου πού άφορα «καθαι
ρέσεις, εκπτώσεις του ύπουργήματος, δια δημόσια έπιτίμια, και άλλας 
δημοσίας ποινάς άναγομένας είς τήν τιμήν του τιμωρουμένου, δι* αφορι
σμούς, χρηματικά πρόστιμα»2. 

Στο πνεύμα αυτό ή 'Ιερά Σύνοδος του νεοσύστατου κράτους παραχω
ρεί μέ φειδώ τις εντολές επιβολής αφορισμού και πάντως διατηρεί το δι
καίωμα να απαγορεύει κατά περίπτωση στους υπ' αυτήν ιερωμένους να 
καταφεύγουν στην ποινή αυτή. Σέ έγγραφο λ.χ. της Συνόδου προς τον 
ιερομόναχο Βαρλαάμ, επισκοπικό επίτροπο στην Σκύρο αναφέρεται: «δέν 
έχετε τήν άδειαν οοτε διορισμον εφημερίου ή πνευματικού να κάμνητε οοτε 
άφοριστικον έγγραφον να έκδίδητε άλλα περί τών τοιούτων θέλετε άναφέ-
ρεσθαι προς τήν Σύνοδον»3. 

'Αλλά και στην καθημερινή πρακτική ή κατάσταση τείνει να ευθυ
γραμμιστεί προς τήν νέα πραγματικότητα. Οί αιτούντες έπιτίμια πρέπει 
να αναζητήσουν τήν συνδρομή της πολιτικής εξουσίας* έτσι στις 11 Μαΐου 
1835 ό αδελφός της κυρα-Βασιλικής Γεώργιος Κίτζου, απευθύνεται προς 
τον «Έκτακτον Έπίτροπον και Β. Νομάρχην Αιτωλίας» και τον παρα-

1. ΛΙΓΝΟΣ, Ύδρα 9, 91 . 
2. ΟίΚΟΝΟΜΟΣ, Σωζόμενα 2, 198. Είναι έξαλλου γνωστά τα γεγονότα πού 

ξέσπασαν δταν ό επίσκοπος 'Αττικής τόλμησε να αφορίσει κάποιον υπάλληλο πού 
παντρεύτηκε μια νέα παραβαίνοντας τους εκκλησιαστικούς κανόνες. Το γεγονός του 
αφορισμού δυσαρέστησε τήν κυβέρνηση επειδή έγινε χωρίς τήν έγκριση της άλλα και 
επειδή έγινε αφορμή για να παρέμβουν ξένοι διπλωμάτες" βλ. τα σχετικά στο 
προηγούμενο κεφάλαιο. Σέ Ινα ανάλογο επεισόδιο πού συνέβη στην Σμύρνη (1851) 
ό βρετανός πρόξενος εμπόδισε δύο φορές τήν ανάγνωση έπιτιμίου πού επέβαλε ό πα
τριάρχης υπέρ της χήρας και των παιδιών του αποθανόντος 'Ιωάννου Κονταξόπουλου, 
μολονότι τήν δεύτερη φορά αυτό εϊταν ανώνυμο. Τα γεγονότα εκθέτει μέ αναφορά 
του ό πατριάρχης "Ανθιμος Δ' στον Κάνιγγ, πρέσβη της 'Αγγλίας στην Πόρτα, μέ 
τήν οποία παρακαλείται να μεριμνήσει για τήν διευθέτηση του προβλήματος. Στην 
αναφορά αυτή εξιστορείται επίσης ή σημασία καί οί λόγοι χρήσεως του έπιτιμίου 
(ΦΟΡΟΠΟΤΛΟΣ, 'Ανάλεκτα, 416). Προβλήματα έχουν αρχίσει επίσης να δημιουρ
γούνται καΐ σέ περιοχές πού δέν περιλαμβάνονται στα εδάφη του ελληνικού βασι
λείου" λ.χ. στην περιοχή της Κόνιτσας έχουμε μια υπόθεση πού λαμβάνει χώρα τον 
'Ιούλιο του 1846 καί άφορα σέ κάποια χρηματική αποζημίωση. Ή εντολή των το
πικών εκκλησιαστικών άρχων είναι δτι «δέν συγχωρείται καί είς τα δύω μέρη να 
κάμη τις άφορισμον έπ ' ούδεμιφ προφάσει» (ΠΑΪΣΙΟΣ, Συμβολή, 22). 

3. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, επίσκοπος Ταλαντίου, Σκύρος, 213. 
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καλεί να μεσολαβήσει προκειμένου να βρει τα πράγματα της αδελφής του : 
«ό υποφαινόμενος... έχει χρέος άπαραίτητον να προσπαθήση δια την σύ-
ναξιν των αυτών πολυτίμων κοινών πραγμάτων καί επειδή είναι δχι ολί
γον δυσκολον δια τοΰτο παρακαλεί τήν Ύμετέραν έκλαμπρότητα δπως 
διάταξη τον Έπίσκοπον του νομού να έκδώση êv έπιτίμιον δια νά κηρυχθή 
εις Άνατολικον καί Κατοχήν, διότι μετά τήν διακήρυξίν του θέλει φανε
ρωθούν πολλά κεκρυμμένα πράγματα»1. 

'Ωστόσο τα πράγματα δεν εξελίσσονται ευθύγραμμα* οι παγιωμένες 
δυνάμεις καί οι αντιστάσεις δέν είναι δυνατόν να διαγράφουν μέ διαταγές 
ή εγκυκλίους· γι' αύτο ή Εκκλησία θα αναγκαστεί να παρέμβει πολλές 
φορές καί να υπενθυμίσει στους επισκόπους της τα καθήκοντα τους πού 
μέ τις νέες συνθήκες έχουν υποστεί έ'νιες μεταβολές. "Ετσι ή σύνοδος τής 
ελληνικής Εκκλησίας γράφει σέ εγκύκλιο της: «επειδή καταχρώμενοι 
το ιε' άρθρον τών περί αφορισμού... έκδίδουσιν αυτόν άδιαφόρως έπί ά-
πλαΐς αίτήσεσι ιδιωτών καί εις υποθέσεις δικαστικάς, καί μάλιστα δεδι-
κασμένας παρά του ανήκοντος δικαστηρίου... Διατάττει* α) Πας 'Επίσκο
πος να μήν έπεμβαίνη ούτε εις δικαστικά οΰτε εις πολιτικά πράγματα β) 
Να μήν έκδίδη αφορισμού έγγραφον, εάν πρότερον δέν συνεννοηθή περί 
τούτου μετά τής πολιτικής αρχής... γ) Ό αφορισμός να μήν εκδίδεται, 
ει μή έν κατεπειγούση ανάγκη καί είς έξακρίβωσιν τής αληθείας σημαντι
κής τινός κλοπής ή άλλων σημαντικών υποθέσεων... δ) Ό αφορισμός να 
μήν άναφέρη ποτέ όνομα, άλλα πάντοτε να γίνηται άφηρημένως καί απο
λύτως»2. 

Λίγα χρόνια αργότερα, μέ Βασιλικό Διάταγμα (5 Δεκεμβρίου 1845) 
ή παρεμβατική εξουσία του έπί τών 'Εκκλησιαστικών καί τής Δημοσίας 
Εκπαιδεύσεως Υπουργείου αυξάνεται περισσότερο: αύτο πρέπει να εγ
κρίνει τις αποφάσεις τής Συνόδου: «να έπιτηρή είς τήν ένέργειαν τής εκ
κλησιαστικής επιτιμητικής δικαιοδοσίας ως προς τα άφορώντα τήν συ-
νείδησιν ή τήν έκπλήρωσιν τών θρησκευτικών καί εκκλησιαστικών καθη
κόντων, συμφώνως μέ τα δόγματα καί τους εκκλησιαστικούς κανόνας καί 
τήν έπ' αυτών στηριζομένην έκκλησιαστικήν διοίκησιν, να διατηρή το δι
καίωμα τής εξουσίας είς το να έξετάζη προηγουμένως καί έγκρίνη τήν 
έκτέλεσιν τών αποφάσεων τών εκκλησιαστικών άρχων, καθ' δσον δι' αύ-

1. ΑθΗΝΑΓΟΡΑΣ, Σπερμολογίαι, 614-615" ΚΩΝΣΤΑΣ, Κυρά-Βασιλική, 262 
καί ΒΑΣΙΛΑΣ, Πρεβεζάνοι, 879-880. 

2. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, Συλλογή, 81-82' βλ. επίσης καί ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ, Νομό-
θεσία. 



ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ 449 

των διαπράττονται καταναγκαστικά μέτρα έχοντα έπιρροήν εις τάς ίδιω^ 
τικάς ή πολιτικάς των μελών της κοινωνίας σχέσεις, καί τοιούτα είναι 
προ πάντων οι αφορισμοί, και να έμποδίζη του να επιβαλλωνται δια της 
βίας θρησκευτικαί διατάξεις»1. 

Έν συνεχεία μία σειρά καταστατικών νόμων για την Εκκλησία της 
Ελλάδος καί την διάρθρωση της θα ορίσουν και τα του αφορισμού, ό ό
ποιος, ας το επαναλάβουμε για μια ακόμη φορά, υπόκειται πλέον στην 
έγκριση της πολιτικής εξουσίας2. Ενδιαφέρον μάλιστα παρουσιάζει το 
γεγονός δτι ή αντίδραση προς τον Κανονισμό της 'Εκκλησίας της Ελλά
δος θά προέλθει παρά πασαν προσδοκίαν άπό τον χώρο τών 'Ιονίων. Συγ
κεκριμένα ό ζακύνθιος Νικόλαος Κόκκινης αποστέλλει υπόμνημα προς το 
Υπουργείο, μέ το όποιο κατηγορούσε τον Κανονισμό ώς προς τις διατά
ξεις πού είχαν σχέση μέ τα διαζύγια, τα όποια εκδίδονταν πλέον άπό πο
λιτικά δικαστήρια, καί τους αφορισμούς πού έπιβάλονταν πλέον μέ την 
συναίνεση τών πολιτικών οργάνων της Πολιτείας3. 

Άλλα καί στον ελλαδικό χώρο ή 'Εκκλησία της Ελλάδος συνεχίζει 
την Ικδοση εγκυκλίων: «επειδή παραμελήσαντες του διδακτικού αυτών 
καθήκοντος, του μόνου μέσου προς παυσιν καί έξάλειψιν τών μικροκλο-
πών, καταφεύγουσιν άτόπως εις συχνήν έκδοσιν τών έπιτιμίων, συγχω-
ρουντες μεν τοις ίερευσι ν' άπαγγέλλωσιν άφ' εαυτών τοιαύτα πολλαχοϋ 
έν ταΐς έκκλησίαις έπιτίμια, επιμένοντες δε καί αυτοί να δημοσιεύωσι 
τοιαύτα καί έπ' αυτών τών Ολως μικρότατων καί ασήμαντων πραγμά
των... διατάσσει» δτι πρέπει οι επίσκοποι να προσπαθούν μέ τήν νουθεσία 
να επιλύουν τις διαφορές μεταξύ τών χριστιανών καί Οταν καταφεύγουν 
στα έπιτίμια «οφείλει να έκδίδη αυτά δια του συνήθους εκκλησιαστικού 
ύφους μετά πολλής μέν τής οικονομίας, τής φειδοΰς καί τής κρίσεως, άνω-
νύμως δέ καί απολύτως κατά μόνων αδίκων καί επιζήμιων πράξεων, καί 
προς έξιχνίασιν τής αληθείας" πάντοτε δέ μετά προηγηθεΐσαν συγκατά-
θεσιν τής αρμοδίας διοικητικής αρχής». Ή εγκύκλιος συνεχίζεται μέ άλ
λες διατάξεις πού απαγορεύουν την έκδοση αφοριστικών για ασήμαντες 
υποθέσεις άλλα μόνο «έπί αντικειμένων ουσιωδών... καί έπί μόνων εκεί
νων τών περιστάσεων, καθ' ας απαιτείται ν' άνακαλυφθή ή αλήθεια εις 
μόνας άμφιβαλλομένας πολιτικάς δικαστικάς υποθέσεις, ουδέποτε δέ καί 

1. ΔΗΛΙΓΙΑΝΝΗΣ-ΖΗΝΟΠΟΤΛΟΣ, Νομοθεσία 2, 186. 
2. Βλ. τα σχετικά στον ΟΙΚΟΝΟΜΟ, Σωζόμενα 2, 594, 651-652, 617 καί στον 

ΜΑΜΟΤΚΑ, Μονασιηριακά, 132. 
3. ΧΙΏΤΗΣ, 'Απομνημονεύματα 6, 200. 
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εις δεδικασμένας»* ενώ κανείς επίσκοπος δεν έχει το δικαίωμα «ν' άνα-
φέρη εν τοις... έπιτιμίοις πρόσωπον έπιτιμώμενον εΐτ ' αμέσως εΐτε πλα
γίως, ή και να διαλάβη τινά ατομικώς* άλλ' οφείλει ν ' άναφέρη την ύπό-
θεσιν άνωνύμως, απολύτως, και αορίστως, και να έγγίζη εν κρύπτω της 
συνειδήσεως μόνης τών ενόχων προς έξιχνίασιν της αληθείας, κυρίως δέ 
ή Σύνοδος έφίστησι την προσοχην του Επισκόπου εις την μετά συνέσεως 
και φρονίμου διακρίσεως αύτοΰ εκδοσιν τών Έπιτ ιμ ίων επί τών αιτήσεων 
τών πτωχών και ενδεών χριστιανών τών εχόντων ανάγκην τών Έ π ι τ ι 
μίων αναλόγως της ευτελούς αυτών καταστάσεως». Επιπλέον «ουδείς 
Επ ίσκοπος δύναται να συγχώρηση εις ιερέα το να άφορίση, 6 έστι, ν ' 
άπαγγείλη άφ' εαυτού έπιτίμια και αράς εν οποιαδήποτε περιστάσει εΐτ ' 
εντός εΐτ ' έκτος της Εκκλησίας»1 . 

Ά λ λ α και στον χώρο πού καλύπτει απευθείας ή δικαιοδοσία του Οι
κουμενικού Πατριαρχείου οι αντιδράσεις δέν είναι μικρότερες. Ά π ο αυτές 
πιο χαρακτηριστική είναι ή αντίδραση του μητροπολίτη Μολδαβίας Με
λετίου, ό όποιος δέν υπακούει στις εντολές του πατριάρχη 'Ανθίμου ζ' 
και δέν προβαίνει στην ανάγνωση έπιτιμίου. Ή υπόθεση αύτη είναι εξαι
ρετικά ενδιαφέρουσα επειδή τα πρόσωπα πού εμπλέκονται ανήκουν στην 
ηγέτιδα τάξη της περιοχής. Πρόκειται για τον άρχοντα λογοθέτη Κωστά
κη Κονάκη και τον άρχοντα σπαθάρη 'Αδαμάκη εναντίον του οποίου απει
λείται ή επιβολή αφορισμού για κτηματικές διαφορές. Στις δύο επιστο
λές του ό πατριάρχης δίνει ενδιαφέρουσες πληροφορίες για το θέμα τών 
έπιτιμίων. Συγκεκριμένα γράφει ό Άνθιμος : «εκθέτει λόγους άξιους 
προσοχής και παρατηρήσεως έπί τών έπιτιμίων, τα όποια ζητούμενα αυ
τόθι εκ προτάσεως ατόμων επισήμων και εγνωσμένων συνειθίσθησαν ανέ
καθεν να έκδίδωνται παρά της Μεγάλης 'Εκκλησίας, οσάκις μάλιστα ταύ
τα αποτείνονται εις άπλήν της αληθείας άνακάλυψιν" οι παρατηρήσεις της 
έθεωρήθησαν παρ' ήμΐν εύαπόδεκτοι* άλλ' ενίοτε συμπίπτουσι περιστά
σεις, έν αις καθίσταται απαραίτητος ή έκδοσις τών τοιούτων έπιτιμίων, 
καθώς ήδη προσηνέχθη ήμΐν ένθερμος μεσολάβησις του έκλαμπροτάτου 
Πρίγγηπος κυρίου Στεφάνου Βογορίδου... ίνα έκδοθη το συναποστελλό-
μενον έπιτίμιον»2. 

Ό πατριάρχης εμφανίζεται να κινείται μέσα στην κατάσταση πού 
επιβάλλουν οι νέες πραγματικότητες. "Ετσι κατ ' αυτόν τα έπιτίμια εκ
δίδονται μόνον δταν τα αιτούνται σημαντικά και ευυπόληπτα άτομα και 

1. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, Συλλογή, 166-168. 
2. ΦΟΡΟΠΟϊΛΟΣ, ΆνοΛεκτα, 383. 
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πάντως μόνο δταν επιζητείται ή ανεύρεση της αλήθειας. Στην μακρόχρο
νη πορεία πού διέγραψε το επιτίμιο άνα τους αιώνες τα πράγματα εϊταν 
βεβαίως πολύ διαφορετικά" ωστόσο ό πατριάρχης τώρα αναπτύσσοντας 
τήν θεωρία του προβάλλει τήν νέα πραγματικότητα στο παρελθόν, προ
σπαθώντας βέβαια να στηρίξει μία πράξη του παρόντος πού είναι τελείως 
διαφορετική άπο τα δσα προηγήθηκαν. 

Ό ίδιος πατριάρχης βρίσκεται λίγους μήνες αργότερα (1 'Ιουνίου 
1848) περισσότερα κοντά στα πράγματα δταν δεν ενδίδει στις πιέσεις του 
άγγλου προξένου στην Κωνσταντινούπολη, ό όποιος προσπάθησε να μα
ταιώσει τήν ανάγνωση έπιτιμίου εναντίον μή κατονομαζομένων προσώ
πων πού βλάπτουν τήν χήρα του Κανέλου Σοφιανόπουλου. Τήν άποψη του 
εκθέτει ό "Ανθιμος σε γράμμα του προς τον «άγιον Ερυθρών [έπίτροπον 
του άγιου Σμύρνης 'Αθανασίου, ενδημούντος εν τη βασιλευούση»]. Ή 
γνωμοδότηση του πατριάρχη τώρα περιλαμβάνει τα έξης ενδιαφέροντα: 
«εϊδομεν και το συναποσταλέν εγγραφον του... 'Αγγλικού Προξένου, δια 
του όποιου παρεμβάλλων ως ευλόγα επιχειρήματα λόγους τινάς προς δια-
κώλυσιν της αναγνώσεως του προεκδοθέντος εκκλησιαστικού έπιτιμίου... 
ονομάζει αυτό παράνομον, διά τε τήν φύσιν, ως λέγει του αντικειμένου εις 
ό αναφέρεται και δια τον χαρακτήρα των διαδίκων, Ευρωπαίων δντων. 
Είναι αληθές δτι ή εκφρασις της Έκλαμπρότητός του επί πράξεως και 
γράμματος πατριαρχικού και συνοδικού λυπεί ήμας, άτε προσβάλλουσα 
το αξιοπρεπές και παραγνωρίζουσα το νόμιμον και δίκαιον. 'Επειδή δε το 
περί οδ λόγος συνοδικον έπιτίμιον, βάσιν έχον τήν άνακάλυψιν της αλη
θείας, ού μόνον δεν παραβλάπτει τήν φύσιν του αντικειμένου προς δ ανα
φέρεται, και του οποίου σκοπός υπάρχει ή δικαίωσις χήρας γυναικός, άλ
λα και συντελεί τα μάλιστα εις άδέκαστον και εύσυνείδητον διαδικασίαν, 
δι' ών δύναται να χορήγηση φώτων και αποδείξεων επί της αληθείας και 
διαφιλονεικουμένων δικαίων εις τοιαύτην περίστασιν, είναι φανερον δτι 
πας τις, και ό ίδιος ή Έκλαμπρότης του, ήθελε καταφυγή εις το μέτρον 
τοΰτο της πνευματικής εξετάσεως, ήτις ούτε καινοφανής υπάρχει, άλλα 
βασίζεται εις νομίμους και αρχαίας τάξεις και συνήθειας της 'Εκκλησίας 
ούτε άποφαντικώς ορίζεται επί των προκειμένων, άλλα δια της ει οοτως 
έχει φωνής άφορα μόνην της αληθείας τήν άνακάλυψιν, οΰτε τέλος πάντων 
πολιτικής τίνος ή κοσμικής μετέχει αναφοράς, ως μή θεωροΰντα χαρα
κτήρα έξιδιασμένως, άλλ' απλώς χριστιανοΐς δρθοδόξοις άποτεινομένη»1. 

Σύμφωνα με τήν τροπή πού παίρνουν πλέον τα πράγματα δεν άπομέ-

1. ΦΟΡΟΠΟΤΛΟΣ, δ.π., 383-384. 
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νει και στο Οικουμενικό Πατριαρχείο παρά να ακολουθήσει τήν νέα κατά
σταση* έτσι στην Νομολογία τον (1897) αναφέρει: «Το έκδίδοσθαι έπι-
τίμιον μετά τήν έκδοσιν αποφάσεων δικαστηρίων ευνομουμένων και εύθυ-
πορούντων ούκ έστιν ορθόν, άλλ' επειδή ενίοτε συμβαίνει μή άποδίδοσθαι 
το δίκαιον κατά χώραν δια των συνήθων ένδικων μέσων, ενεκρίθη ίνα δταν 
ό άρχιερεύς έξευρευνών ακριβώς πεισθή δτι το δίκαιον δέν άπεδόθη δπου 
ανήκει, δύναται ινα έκδίδη έπιτίμιον»1. 

Ή απόφαση αυτή προφανώς αφήνει κάποιες διόδους προσφυγής και 
στα εκκλησιαστικά έπιτίμια καί μάλιστα εν σχέσει προς τις αποφάσεις 
τών πολιτικών δικαστηρίων, άλλα ουσιαστικά είναι πολύ δύσκολο ιεράρ
χης να εκτιμήσει ως άδικη τήν απόφαση πολιτικού δικαστηρίου καί να 
προχωρήσει στην δια του αφορισμού ανατροπή της. 

Στον 20ο αι. έκτος άπό τήν περίπτωση του αναθέματος του Βενιζέλου πού 
ήδη έχουμε μνημονεύσει δέν έχουμε αξιοσημείωτα γεγονότα πού να χαρα
κτηρίζουν τήν πορεία του έπιτιμίου2. Ή προσφυγή στις υπηρεσίες τής 
ποινής έχει διαγράψει πλέον τήν πορεία της καί δέν μένει στα χείλη του 
κόσμου παρά ως σχεδόν ειρωνικό σχολίασμα μιας αναμενόμενης εκκλη
σιαστικής τιμωρίας ή ως δηλωτικό τών αποφθεγμάτων καί απολύτων 
εκφράσεων. 'Ωστόσο ας θυμίσουμε δτι μια προσπάθεια επαναφοράς τής 
ποινής στο προσκήνιο έγινε το 1946. Ό ιεροκήρυκας τότε Αυγουστίνος 
Καντιώτης αρχίζει μια σειρά κηρυγμάτων τα όποια δημοσιεύονται καί 
σέ εκκλησιαστικό περιοδικό3. Στα κηρύγματα αυτά τα όποια ενίοτε εξορ
γίζουν καί τήν Σύνοδο τής Εκκλησίας τής Ελλάδος επαναφέρει τον αφο
ρισμό4 ως τήν ποινή πού μπορεί να συνετίσει τους κάθε λογής άμαρτω-

1. ΘΕΟΤΟΚΆΣ, Νομολογία. 
2. Μεμονομένες περιπτώσεις αφορισμών πού έχουμε εντοπίσει στις μέρες μας 

είναι: το έπιτίμιο της άκοινωνησίας πού επεβλήθη εναντίον του Άντ . Τρίτση για το 
ζήτημα της εκκλησιαστικής περιουσίας, ό αφορισμός πού επέβαλε 6 μητροπολίτης 
Καλαβρύτων καί Αιγιαλείας 'Αμβρόσιος εναντίον τής μοναχής τής μονής Ά γ . Θεο
δώρων Καλλινίκης Ç Εκκλησιαστική Διακονία και Μαρτυρία, Δελτίον τύπου καί πλη
ροφοριών τής Ιεράς μητροπόλεως Καλαβρύτων καί Αιγιαλείας, έτος ΙΔ', άρ. φύλ. 214, 
τής 30*1« Ίουλ. 1993 καί φύλ. 216 τής 30*Κ Όκτ. 1993 δπου παλαιότερα παραδείγ
ματα για αφορισμένους δπως ό Νικόλαος Σοφιανόπουλος) καί τέλος ό αφορισμός 
του Νικολάου Σωτηρόπουλου πού επέβαλε ή σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου 
{'Εκκλησιαστική 'Αλήθεια, 1-16 Ίαν. 1994). 

3. Τα κηρύγματα δημοσιεύονται στο περιοδικό Τρεις Ίεράρχαι, στην στήλη 
πού έχει τον ύπέρτιτλο: «Εκκαθαρίσατε τήν Έκκλησίαν». 

4. Βλ. τα κηρύγματα μέ τους τίτλους: «Αί προ του αφορισμού ένέργειαι», τχ . 
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λούς* ανατρέχει στους παλαιούς καιρούς δταν ή Εκκλησία μπορούσε να 
αφορίζει βασιλιάδες και αυτοκράτορες καί ζητεί δραστικά μέτρα και αφο
ρισμούς κάνοντας επιλεκτική χρήση των κειμένων των Πατέρων τής Ε κ 
κλησίας (λ.χ. Χρυσόστομος) πού μνημονεύουν το έπιτίμιο. Βεβαίως θεσμοί 
καί νοοτροπίες μιας εποχής καί μιας ιστορικής πραγματικότητας πού δεν 
υφίσταται πλέον δεν είναι δυνατόν να επανέλθουν με κηρύγματα καί φρα
στικούς «αφορισμούς»... Το έπιτίμιο πού παρακολουθήσαμε άπο πολύ 
κοντά να διαγράφει την πορεία του έστω καί ώς φαινόμενο μακράς διαρ
κείας έ'χει πάψει πλέον να αντιστοιχίζεται με την σύγχρονη κοινωνική 
πραγματικότητα. 

1096 τοϋ Δεκ. 1954 καί «Αϊ μετά τον άφορισμον ενέργεια»), τχ. 1097 της Ι7!? Ίαν . 
1955. Να θυμίσουμε δτι λίγο μετά άπο τα κηρύγματα καί άρθρα τοϋ Καντιώτη ό α
φορισμός απασχολεί νομοκανονολόγους καί ιστορικούς τοϋ εκκλησιαστικού δικαίου 
στις λεπτές αποχρώσεις του: βλ. λ.χ. την επιχειρηματολογία τοϋ ΑΝΑΣΤ. ΧΡΙΣΤΟ-
ΦΙΛΟΠΟΤΛΟΤ, σέ άρθρο του μέ τίτλο: « Ή τυπική ισχύς των εκκλησιαστικών κα
νόνων», Θέμις 60 (1949) 667-669 καί την απάντηση σ' αυτό τοϋ Ι. Θ. ΠΑΝΑΓΟ-
ΠΟΤΛΟΤ, «Νομοκανονικαί παρατηρήσεις περί τής ίσχΰος τών Κανόνων της Ε κ 
κλησίας έναντι τών νομοθετημάτων της Πολιτείας», Θεολογία 21 (1950) 469. 





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 



Τα κείμενα δημοσιεύονται μέ στοιχεία Λιψίας έκτος άπο τα παραδείγματα 
αφορισμών (Δ') δπου μέ στοιχεία Λιψίας δηλώνονται τα τμήματα 

του κειμένου πού θέλουμε να επισημάνουμε. 



A' 

Ή δε κρίσις, όπου θέλει να γένη είς ίερωμένον από καλανάρχου μέχρι 
επισκόπου, λέγει να γίνεται ετζι. Δηλονότι εγκαλεί τινάς καλανάρχον ή 
διάκονον ή παπάν ή επίσκοπον, τον καλανάρχον ή τον διάκονον ή τον πα-
παν θέλει να εγκαλέση εις τον επίσκοπον του και τον επίσκοπον Θέλει να 
εγκαλέση είς τον μητροπολίτην τον ει δε μητροπολίτην, είς τον πατριάρ-
χην. Και δ πατριάρχης, αν βολή, εξετάζει την ύπόθεσιν μόνος του' ει τε 
δεν βολή, στέλλει εξάρχους επισήμους μητροπολίτας και εξετάζουσι τον 
εγκαλεσμένον. Ή δε εξέτασις γίνεται ετζι. 'Αρχή έρχεται ό κατήγορος 
κρυφά και λέγει τα εγκλήματα, δσα έχει να είπή κατά του προσώπου, δ 
εγκαλεί, και γράφουν τα εις τον κόνδικα. Kai τότε στένουσι το δισκέλιον 
και βάνουσι το αγιον Ευαγγέλιον απάνω έμπροσθεν του κατηγόρου, είτα 
φέρουσι και το όμόφορον και εκφωνεί αρχή ό μητροπολίτης, όπου μέλλει 
να κρίνη τήν ύπόθεσιν, άφορισμον είς εϊτι εΐπει ό κατήγορος να μηδέν το 
εϊπη ή δι' εχθραν ή δια φθόνον ή δια μάχην, άμή δια το ακαταγνωστον της 
εκκλησίας. 'Ομοίως αφορίζει και εις τους μάρτυρας να μηδέν είποΰσι τί
ποτες ψέμα, μηδέ δια πρόσωπον τινός μηδέ δια μάχην. Και τότε στέκει ό 
κατήγορος και ομνύει είς το αγιον Ευαγγέλιον δτι δια το ακαταγνωστον 
της εκκλησίας και δχι δι* άλλον τρόπον κατηγορεί. Όμνύουσι και οι μάρ
τυρες είς το αγιον Ευαγγέλιον δτι [ει τι] ΐδασι καθαρά όπου επραξεν ό κα
τηγορούμενος να είποΰσι και δχι άλλον τίποτες. Και αφ' οϋ όμώσουσιν, 
άποκλεϊ τον ενα μάρτυρα εις κελλι μακρέα και τον άλλον μάρτυρα είς άλ
λο κελλίον μακρέα. Και τότε στέκει ό κατήγορος και λέγει εϊτι ΐχει να 
εϊπη κατά τοϋ ιερέως δτι επραξεν. Είτα κλείουσι και τον κατήγορον είς 
άλλον κελλίον μακρέα από τους μάρτυρας και τότε φέρνουσι τον ενα μάρ
τυρα και ερωτοϋσι τον και λέγει χαμηλά τάς μαρτυρίας του και πάλιν τον 
κ^ουσι είς το κελλιν όπου ήτον. Είτα φέρνουσι και τον άλλον μάρτυρα 
και ερωτοϋσι τον καϊ λέγει τάς μαρτυρίας του όπου έχει νά είπή. Και αφ' 
ού μαρτυρήση και 6 δεύτερος μάρτυρας ή και ό τρίτος με τον τρόπον ετοϋ-
τον, εύγάζουσι και τήν κατήγορον και τους μάρτυρας δλους και άναγινώ-
σκουσι φανερά και τάς μαρτυρίας και τάς κατηγορίας. Kai αν ίσάζουσιν 
εις δλα, στέργει ή μαρτυρία και άργειται τελείως ό κατηγορούμενος. Ει τε 
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δεν Ισάζουσι, διώχνουσίν τους και τον κατήγορον και τους μάρτυρας. Εί
τα στέκει δ κατηγορούμενος και ποιεί μετάνοιαν και υπάγει αθώος, επει-
δήν δεν επταισε. Τον δε κατήγορον ή τους μάρτυρας, κληρικοί εάν είναι, 
άργοϋσι τους τελείως, και εάν είναι λαϊκοί, αφορίζουν τους. Οι δε κατήγο
ροι κατά πώς ορίζει 6 στ' κανών της β' Συνόδου θέλει να είναι τοιούτοι' 
εαν υπάγει τις και εγκαλεση τινά Ιερωμένον οι αδικούμενος [οι] υπ' αϋτοϋ 
δια πράγματα κινητά η ακίνητα ή πώς τον ϋβρισεν δ κληρικός δποϊος και 
αν είναι, κρίνεται με τον επίσκοπον ή τον παπαν ή τον διάκονον ή τον κα-
λανάρχον και πέρνει το δίκαιον του να μηδέν κλαίη, αν είναι και ασεβής' 
ει δέ εγκαλέσει τινάς από τα πρόσωπα της εκκλησίας ότι επταισε πταίσι-
μον όπου να χάση την ίερωσύνην του, θέλει να μηδέν δέχεσαι πασά άνθρω-
πον εις κατηγορίαν ιερέως, άμή τοιούτον όποιον λέγει δ κανών, χριστια
νός ορθόδοξος να εναι και ολίγον ελάττωμα εις την πίστιν να μηδέν εχη, 
μηδέ να είναι από φταίσιμόν του τίποτες χωρισμένος από την εκκλησίαν, 
είτε λαϊκός είναι εϊτε κληρικός, μηδέ αν εφάνη δτι εσύντηχε κάτινος συ-
κοφαντίαν ψευδή, άμή να είναι ολόκληρος καθαρός από παντός έργου κα
κού. Kai ol μάρτυρες ομοίως μήτε αιρετικοί [να] είναι μήτε ανηβοι, ήγουν 
από τών είκοσι χρονών και κάτω, μηδέ υπεξούσιοι τού κατηγόρου, ήγουν 
δούλοι τον, μηδέ φτέσται, οπού εφτεσαν άλλοτε και έγραψαν φλυαρίαν 
κατά τίνος, ουδέ χρεωμένοι ήγουν ενδεείς, άλλα αξιόπιστοι και έντιμοι 
και άνεπίληπτοι και καθαρού βίου άνθρωποι. "Ενας μάρτυρας, εάν μαρτυ-
ρήση δεν στέργει, εάν είναι και συγκλητικός, ως το ορίζει δ Χριστός εν 
τοις Ευαγγελίοις, δτι παν ρήμα εκ δύο ή τριών μαρτύρων νά σταθή και 
δχι άπο ε να1. 

Β' 

ΑΦΟΡΙΣΤΙΚΟΝ 

*Η μετριότης ημών δια τού παρόντος αυτής γράμματος, βάρος φρικώδους 
και βαρύτατου επανατείνεται κατά τού είσελθόντος εν [κενό] και κλέψαν-

1. Το κείμενο αυτό έχει έκδόσει ό ΜΑΤΣΗΣ (Παράφρασις) άπο τους κώδικες 
E B E 1402 καΐ 3045· ή Παράφραση τοϋ ΚΟΤΝΑΛΗ ΚΡΙΤΟΠΟΤΛΟΤ έχει γίνει στα 
τέλη του 15ου αί. ένώ ό κώδικας άπο τον όποιο εκδίδει ό Μάτσης χρονολογείται άπο 
αυτόν στα χρόνια πρίν άπο το 1668. 
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TOC. Tò αυτό δε βάρος αφορισμού εκφωνεί ή μετριότης ημών, και κατά 
παντός άλλου τοΰ έχοντος εϊδησιν τινά υπέρ τούτου. Όφείλομεν ούν ά
παντες φρίξαι και συσταληναι τώ τοΰ αφορισμού βάρει και λογίσασθαι, 
δτι δ αφορισμός, χωρισμός εστίν από τοΰ Θεοϋ, και παντελής αυτού άλ-
λοτρίωσις και δτι τον άφορισμον δεξάμενος και μη το αληθές έξειπών, 
την ενταύθα ζωην επώδυνον και χαλεπήν διαζή, και μυρίοις κακοις και 
άνιάτοις περιπίπτει νοσήμασιν είς ελεγχον της μεγάλης ταύτης αμαρτίας 
αυτού, και ούδε ό ταλαίπωρος νεκρός αυτού διαλύεται, ώς και των αλό
γων ζώων, άλλα κείται άδιάλυτος και τυμπανίας, εις ϊλεγχον της εκδεξο-
μένης αυτόν αιωνίου κολάσεως, και εκεϊσε δε τω αιωνίω πυρϊ παραδίδο-
ται, είς την ψυχήν αυτού ζημιούται. Δια τούτο ό μεν κλέψας ταύτα, άπο-
δότω πάλιν προς τον είρημένον άνθρωπον οι δε εϊδησιν έχοντες ειπείν περί 
τούτου είπάτωσαν πάσαν την αλήθειαν και μηδεις εθελήσαι δια μικράν 
και όλίγην αίσχροκέρδειαν ή και δια φιλίαν ϊσως τινά, την αλήθειαν πα-
ρυποκρύψαι, κάντεύθεν υπό το βάρος τού αφορισμού γενέσθαι, και την 
Ιδίαν ζημιωθήναι ψνχήν, ή*ς ούδε ό κόσμος δλος ϊστιν αντάξιος, ώστε ο 
οϋν και τα εϊδε[;] ταύτα εύρεθήναι, προς τους είπόντας την αλήθειαν, τού 
ψυχικού κινδύνου ε^θερωθήναι. Kai το παρόν γράμμα της ημών μετριό-
τητος άπολέλυται δι ασφάλειαν1. 

Γ 

«Υψηλότατε... με το καταδιάκρυτον σκλαβικόν μου κάμνω ιφαντε το αυ-
θέντη μου καθώς είσαι βουκούφης όπου με τον να μας εχάθηκεν το άμανέ-
τικον ύπόγραμμα τού κυρίτζη Κούμα δια τα μούλκια μας που μας τα έχει 
άμανέτι και μας τα άρνειτε' όταν ήλθον εις την ύψηλότη σου μ ϊδωσες με 
ύψηλόν σου πουγιουρτί είς τον δεσπότην μας, έβγαλα από τον Ιδιον αρ
χιερέα μας άφοροχάρτί' ερχόμενος και εδώ εις την Πόλη εξέτρεξα εις το 
πατριαρχειον εις την μεγάλην εκκλησίαν και μ' έδωσαν μίαν δύο και τρεις 
φορές πατριαρχικον φρικτον και συνοδικον άφορισμόν. πρώτον αφόρεσα 
τον εαυτόν μου με δλον το σπίτι μου αν ψεύδομαι. "Επειτα αφόρεσαν τον 
Νάκυο κυρήτζη Κούμα όπου με κατακρατεί άδικα τών αδίκων ζαπωμένα 
τα μούλκια μου. 'Αφόρεσαν κάί δσους ήξεύρουν όπου μού τάχει άμανάτη 
και δια χατέρι τούν Καυμάτων δε φανέρωναν την αλήθειαν. "Οθεν στέλ
νοντας αυτά τα άφορεστικά είς την χώραν μας μαζί με την προς τον δε-

1. Α' Γυμνάσιο Μυτιλήνης, χφ. 7, φ. 282Γ-ν. 



460 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

σπότην μας επιστολήν και το μου εδιάβασαν τους φρικτούς άφορεσμονς 
κατά το Ιζίνι μας μέσα στην εκκλησίαν μας, ενθνς μεγάλοι και μικροί οπού 
ήξεραν το άσλι άντρες και γυναίκες ξεφοντήσαντες εμαρτύρησαν πασαν 
την αλήθειαν, όπου σώζονται άμανέτι τα μούλκια μας, ώστε από τον φό-
βον τον αφορεσμοΰ' άπα τον ϊδιον σπίτι των Κουματων ή καθαντη κνρίτζ 
Κονμαινα εις τον πνευματικόν τοϋ δεσπότη, καθώς πληροφορείστε από 
το ύπόγραμμα τον δεσπότη μας. Εις τό άμα έγραψαν άποκριτικόν γράμμα 
οι χωριανοί τον δεσπότη μας, με τ ας Ιδίας νπογραφάς δτι τα ήξεύρονν 
ά^ανετι και το κηρύττουν και να τους λύσει απο τον άφορεσμόν. Καταντά 
ό δεσπότης εστειλεν και άναφοράν με τάς νπογραφάς τονς εις το πατριαρ-
χεϊον παρακαλών να δώσει σνχωροχάρτι εις τονς φανερώνοντας και μαρ-
τνρούντες την αλήθειαν. 

Έγώ ανθέντη μον, ενθνς άκούοντας πού ήλθεν ή αναφορά τοϋ δεσπό
τη επήγα με χίλιους τρόπους και μετά βίας την πήρα εις το χέρι μου και 
ευθύς την πήγα εις τον κονάκι τής ύψηλότη σου, εδώ εις τον ήμέτερον 
Χασανπεγη και εβεβαιωσεν το απαραλλακτον ίσον παρακαλώντας τον να 
το φέρει τής ύψηλότη σον. 'Ιδού γίνον βονκούφης εις τον κατάδικόν άφα-
νισμόν...»1. 

Δ' 

Ι. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΥΠΙΚΟΥ ΑΦΟΡΙΣΜΟΥ 
ΑΠΛΗΣ ΜΟΡΦΗΣ 

1. Πράξη του οικουμενικού πατριάρχη 'Ησαΐα, με την όποια αναγνωρί
ζονται δικαιώματα της μητροπόλεως Μυτιλήνης (1324, Σεπτέμβριος 
19). Ή πράξη κατασφαλίζεται: «ό γαρ τοαποτοΰδε πειρασόμενος εις 
άνατροπήν καί άθέτησιν χωρήσαι των διεγνωσμένων συνοδικώς του δι
καίου εξερχόμενων καί οχλήσεις καί σκάνδαλα καί αδθις προξενεΐν τω τε 
πατριαρχικω, ως δεδήλωται, μέρει καί τη ρηθείση άγιωτάτη μητροπόλει 
Μιτυλήνης προς τω άπο θεοΰ κατακρίματι καί εκκλησιαστική επιτιμήσει 
νποπεσεϊται» (HUNGER-KRESTEN, Register 1, 466). 

2. Πράξη του οικουμενικού πατριάρχη 'Ησαΐα με την οποία αναγνωρί
ζονται δικαιώματα της μητροπόλεως Ζιχνών (1327, Σεπτέμβριος). *Η 

1. 'Αρχείο Άλη Πασά Γενναδείου Βιβλιοθήκης, φάκ. 16, επιστολή 559 (3 
Νοεμ. 1817). 
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πράξη κατασφαλίζεται: «έπανασωθήσεται τοίνυν τα μονύδρια τάδε τη μη-
τροπόλει, και ουδέ οι κατέχοντες τι τούτων άντιποιηθήναι αύτου πειρά-
σονται, άλλ' έκστήσονται τέλεον της αυτών κατοχής* αφορισμού γαρ βα-
ρύτατον συνοδικον επιτίμιον επανατεινόμεθα, κατ" αυτών» (HUNGER-
KRESTEN, Register 1, 550). 

3. Πράξη του οικουμενικού πατριάρχη 'Ιωάννη ΙΔ' Καλέκα με την όποια 
αποφασίζεται δτι κανείς δέν μπορεί να ιδρύσει μοναστήρι χωρίς την άδεια 
του κατά τόπον επισκόπου (1341, Μάιος). *Η πράξη κατασφαλίζεται: 
«οι δέ τολμώντες άνατρέπειν την τοιαύτην διατύπωσιν καθ' οίονδήτινα 
τρόπον και μη ύποταττόμενοι τω ίδίω επισκοπώ ει μεν εΐεν κληρικοί, τοις 
των κανόνων νποκείσθωσαν επιτιμίοις, ει δε μονάζοντες ή λαϊκοί, ίστω-
σαν άκοινώνητοι», (HUNGER-KRESTEN, Register 2, 284). 

4. Πράξη του οικουμενικού πατριάρχη 'Ιωάννη ΙΔ' Καλέκα, με την ο
ποία επιβεβαιώνεται ή σταυροπηγιακή αξία της μονής Σωτήρος Σηλυ-
βρίας (1343, Μάρτιος). Ή πράξη κατασφαλίζεται: «και μηδέ εις μετό-
χιον μοναστηρίου τινός δοθήναί ποτέ, μηδέ εις πρόσωπον άρχοντικον ή 
άρχιερατικον ή ίερατικον ή μοναχικον... εκψωνοϋμεν γάρ, ώστε μή γε
νέσθαι τοΰτο ποτέ, τον àaiò της ζωαρχικής τριάδος άφορισμον και τούτω 
καθυποβάλλομεν άλντως το πρόσωπον, όποιον άρα και εϊη, δπερ άπό του 
παρόντος άναδέξηται τούτο» (HUNGER-KRESTEN, Register 2, 306). 

5. Πράξη του οικουμενικού πατριάρχη Καλλίστου Α', μέ τήν οποία ανα
θέτει στον μητροπολίτη Μονεμβασίας τήν επιτήρηση δλων των μονών τής 
Πελοποννήσου (1354, Ιανουάριος). Ή πράξη κατασφαλίζεται: «κατά 
δέ τών τελέως άπειθούντων και μή εθελοντών ύπακούειν και βάρος αφο
ρισμού επισείομεν, δπερ λύσει ή ίερότης σου τη μετάνοια προσδραμόντων 
αυτών» (MlKLOSICH-MÜLLER, Acta 1, 329). 

6. Πράξη του οικουμενικού πατριάρχη Νείλου, μέ τήν όποια επιβεβαιώνει 
τήν κυριότητα τής Μεγάλης Εκκλησίας επί του χωρίου «Οίκονομίου χώ-
χα» (1384, Μάιος). Ή πράξη κατασφαλίζεται: «Ταύτα τοίνυν τυπωθέντα 
και διαταχθέντα παρά τής ημών μετριότητος το κΰρος όφείλουσιν έχειν 
εις αιώνα τον άπαντα... και μηδένα τολμήσαι καταλΰσαί τι τών έμπεριει-
λημμένων τφ παρόντι σιγιλλίω γράμματι μέχρι και του λεπτότατου, τον 
από της αγίας και ζωαρχικής τριάδος αλντον και φρικώδη και βαρντατον 
άφορισμον εκφωνεί ή μετριότης ημών κατά του έπιχειρήσοντος εις κατά-
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λυσιν τούτου ή καθόλου ή εν μέρει» (MlKLOSIGH-MÜLLER, Acta 2, 64). 

7. Πράξη του πατριάρχη Γρηγορίου Γ', μέ την όποια απαγορεύει παρά
νομο γάμο (1446). Ή πράξη κατασφαλίζεται: «ει δέ τις πειραθείη τον 
τοιούτον γάμον συστήσαι, καν οίασδήποτούν τάξεως είη, εσται άφωρισμέ-
νος άπο της άγιου και ομοουσίου και αδιαιρέτου τριάδος» (ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ, 
Γράμμα, 56-57). 

8. Πράξη του πατριάρχη Παχωμίου Α', μέ την οποία επιβεβαιώνει τα 
δίκαια της μονής αγίου 'Ιωάννου Θεολόγου στην Πάτμο (1504, Νοέμ
βριος). Ή πράξη κατασφαλίζεται: «ει δέ [τίνες] καθ' οίονδήτινα τρόπον 
τολμήσουσι σαλευσαι και μετακινήσαί τι τούτων, τους τοιούτους και ή 
μετριότης ημών άφορισμω άλυτω καΰυποβάλλει τω άπο θεοΰ παντοκρά-
τορος» (MIKLOSICH-MÜLLER, Acta 6, 261-262). 

9. Πράξη του πατριάρχη Ιερεμία Α', μέ την οποία επικυρώνει δωρεά 
προς το μονύδριο της 'Αγίας Τριάδος (1540, 'Οκτώβριος). Ή πράξη 
διασφαλίζεται: «ό δέ τίνα έπήρειαν έπιθεΐναι τούτοις τολμήσας... εί μεν 
της ίερας εϊη τάξεως, εσται απόβλητος της ιερουργίας αύτοΰ, ει δέ τις των 
κοινών εϊη, εσται άφωρισμενος και ασυγχώρητος» (ΖΑΚΪΘΗΝΟΣ, Με
τέωρα, 287). 

10. Πράξη τοϋ πατριάρχη Μητροφάνους Γ', μέ τήν οποία απειλεί μέ αφο
ρισμό κατοίκους των Βρυούλλων επειδή υβρίζουν τον ιερέα τους (1570, 
Δεκέμβριος). Ή πράξη κατασφαλίζεται: «καν τοΰτο γράφουσα ή μετριό
της ημών αποφαίνεται... ίνα ούτοι μεν οι δύο, ό Στραβοπόδης και ή Σταμ-
πούλα, εί ούτως έχει, ύπάρχωσιν αφωρισμενοι και ασυγχώρητοι και μετά 
θάνατον άλυτοι» (ΠΟΛΕΜΗΣ, "Εφεσος, 352-353). 

11. Πράξη του πατριάρχη 'Ιερεμία Β', μέ τήν οποία επικυρώνονται προ
νόμια της μονής Κωνσταμονίτου (1579, Απρίλιος). Ή πράξη κατασφα
λίζεται: «και γαρ δστις αν φανείη καταλύων και έναντιούμενος, ό τοιού
τος, οποίου αν είη καταλόγου υπ άφορισμον εσται αλυτον και αιώνιον» 
(OIKONOMIDÈS, Kastamonitou, 93-94). 

12. Πράξη του πατριάρχη Ραφαήλ Β', μέ τήν οποία επιλύονται διαφορές 
μεταξύ των μονών 'Αγίας Τριάδος και Θεοτόκου στην Χάλκη (1604, 'Ο
κτώβριος). Ή πράξη κατασφαλίζεται: «μή τολμώσιν οί έν αύτοϊς, Ιξω 
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των ορίων αυτών... καταπατεΐν και ίδιοποιεϊσθαι, εν βάρει αργίας και αφο
ρισμού άλυτου του από Θεοϋ' αν δε ό νυν καθηγούμενος... βουληθή άνατρέ-
ψαι την παροΰσαν εΰλογον άπόφασιν... αργός Ιστω πάσης ίεροπραξίας και ά-
φωρισμενος έστω από Θεοϋ και ασυγχώρητος» (ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ, Χάλκη, 127). 

13. Πράξη του πατριάρχη Νεοφύτου Β', μέ την όποια επιβεβαιώνεται ή 
κυριότητα της μονής Βουλκάνου επί του μετοχίου της Έπανωκαστρίτισ-
σας (1612, Ιανουάριος). Ή πράξη κατασφαλίζεται: «μηδενός έναντιου-
μένου αύτοΐς περί τούτου, άντιλέγοντος, άλλ' ουδέ του κατά τόπον άρχι-
ερέως, εν αργία άσυγγνώστω και άφορισμω άλύτψ, τω άπό Θεού παντο-
κράτορος» (ΑΡΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΤ, Φωτίειος 1, 159 καί ΓΡΙΤΣΟΠΟΤ-
ΛΟΣ, Μεσσηνιακαί Μοναί, 134-137). 

14. Πράξη του πατριάρχη Διονυσίου Γ', μέ την οποία επικυρώνεται ή 
ένωση τής μητροπόλεως Ζιχνών καί Νευροκοπίου μέ την μητρόπολη Φι
λίππων καί Δράμας (1663, Δεκέμβριος). Ή πράξη διασφαλίζεται: «μη-
δείς μηδαμώς μηδεμίαν έχέτω άδειαν διασπάσαι άπ' αλλήλων... εν βάρει 
άλυτου καί αιωνίου αφορισμού του άπό Θεοΰ παντοκράτορος» (Πράξη 
ανέκδοτη' βλ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΤΛΟΣ-ΜίΧΑΗΛΑΡΗΣ, Νομική Συναγω
γή, σ. 142, άρ. 111). 

15. Πράξη του πατριάρχη Καλλινίκου Β', μέ την οποία ερμηνεύονται 
ορισμένες διατάξεις του μυστηρίου του βαπτίσματος (1698, Ιανουάριος). 
Ή πράξη κατασφαλίζεται: «μηδενός έναντιουμένου αύτω ή άντιλέγοντος 
ιερωμένου ή λαϊκού, εν βάρει αργίας και άλυτου αφορισμού» (ΓΕΔΕΩΝ, 
Διατάξεις 1, 87-89). 

16. Πράξη του πατριάρχη Γαβριήλ Γ', μέ την οποία απαγορεύεται στους 
χριστιανούς να προμηθεύονται την μετάφραση τής Καινής Διαθήκης του 
Σεραφείμ Μυτιληναίου (1704). Ή πράξη κατασφαλίζεται: «οοτω γενέ-
σθω έξ αποφάσεως εν βάρει αργίας και άλυτου αφορισμού» (ΓΕΔΕΩΝ, 
Διατάξεις 1, 106-109). 

17. Πράξη του πατριάρχη Κυρίλλου Ε', μέ την οποία συγχωρείται ό ιε
ρομόναχος Μακάριος Ροίδης (1749, 'Οκτώβριος). Ή πράξη κατασφαλί
ζεται: «οοτω γενέσθω έξάπαντος, μηδενός τό παράπαν έναντιουμένου ή άν
τιλέγοντος· εν βάρει αργίας και άλυτου αφορισμού του άπό Θεού παντο
κράτορος)) (ΖΟΛΩΤΑΣ-ΣΑΡΟΤ, 'Ιστορία 3(2), 191-194). 
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18. Πράξη τοϋ" πατριάρχη Σαμουήλ Χαντζερή, με την όποια διορίζεται 
ό διδάσκαλος Γρηγόριος στην σχολή των Ψαρών (1767, Ιανουάριος). Ή 
απόφαση κατασφαλίζεται: «δς δ' αν και όποιος φανη ενάντιος... άφωρι-
σμένος εϊη παρά της άγιας και ομοουσίου και ζωοποιού και αδιαιρέτου 
μακάριας Τριάδος και κατηραμένος» (ΦΟΡΟΠΟΤΛΟΣ, "Εγγραφα, 123). 

19. Πράξη του πατριάρχη Κυρίλλου ζ', μέ τήν οποία διασφαλίζεται δια
θήκη στή Νάξο (1813, 'Απρίλιος). Ή πράξη κατασφαλίζεται: «μηδενός 
ετέρου μήτε συγγενούς μήτε ξένου μετοχήν εν αύτη έχοντος ή δυναμένου 
προς άνατροπήν της διαθήκης... εν βάρει αργίας άσυγγνώστου και άλυτου 
αφορισμού τοϋ άπό θεού κυρίου Παντοκράτορος» (ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΔΗΣ, 
Γρόττα, 553-555). 

Π. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΤΠΙΚΟΤ ΑΦΟΡΙΣΜΟΥ 
ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΜΟΡΦΗΣ 

1. Πράξη του Πατριαρχείου, μέ τήν οποία εκλέγονται οι κληρικοί πού θα 
αναλάβουν «τήν πνευματικήν έξομολόγησιν» των πιστών στην Κωνσταν
τινούπολη (περί τό 1350). Ή πράξη κατασφαλίζεται: «δσοι δε... τάς η
μετέρας ταύτας παραινέσεις και έντολάς άθετήσαντες... καταφρονήσαντες 
δέ και τήν ημών μετριότητα, αποτρόπαιοι γενήσονται της εκκλησίας θεοϋ, 
μήτε ταφής, μήτε κηδείας άξιωθέντες, ola δη τοις άλόγοις κτήνεσιν δμοιω-
θέντες, και ου μόνον τάς εαυτών ψνχάς άπολεσαντες, άλλα και ετέροις 
δλεθρον ψυχικόν, ώς μη ώφελον, μηδενα λόγον ποιησαμενοι τοϋ αιώνος 
εκείνου και της μελλούσης κρίσεως» (MlKLOSICH-MÜLLER, Acta 1, 
311-312). 

2. Πράξη του πατριάρχη 'Ιερεμία Α', μέ τήν οποία αποφασίζεται Οτι «τό 
Πέκιον και άπασα της Σερβίας ενορία» ανήκουν στην αρχιεπισκοπή Άχρι-
δας (1530, Σεπτέμβριος). Ή πράξη κατασφαλίζεται: «και Οστις άπό του 
νυν έθελήσει παρενόχλησιν δοΰναί τίνα περί αυτών ό τοιούτος, κάν όποιος 
fi, ίνα fi άφωρισμένος από Θεοϋ παντοκράτορος και ασυγχώρητος εν τω 
νϋν αίώνι και εν τω μελλοντι, και ή μερίς αυτοϋ μετά τοϋ προδότου 'Ιούδα 
γενήσεται» (ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ-ΚΕΡΑΜΕΪΣ, Άχρίδα, 119-120). 

3. Πράξη του πατριάρχη 'Ιερεμία Α', μέ τήν οποία επικυρώνεται ή πα
ραχώρηση του καθίσματος του Σταυρονικήτου άπό τον έξαρχο Γρηγόριο 
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στην μονή Φιλόθεου (1536, Μάιος). Ή πράξη κατασφαλίζεται: «εί δ' 
δστις θελήσει ποτέ χωρήσαι προς άνατροπήν και κατάλυσιν των γεγραμ-
μένων, ή άπαιτήσαί τι τρόπω βιαίω, ό τοιούτος καν βποιος άρα και ή, ινα 
ύπάρχη άφωρισμένος από θεοϋ Παντοκράτορος εν τω νϋν άίώνι και εν τω 
μέλλοντι και μετά θάνατον άδιάλυτος» (ΓΑΒΡΙΗΛ, 'Ιερεμίας Α', 169-
170). 

4. Πράξη του πατριάρχη 'Ιερεμία Α', μέ τήν όποια αφιερώνει στην Με
γάλη 'Εκκλησία σπίτι μέ υποστατικά καθώς καί το άγιασμα της Ά γ . 
Παρασκευής πού βρίσκεται στην Βρύγκα (1538, 'Οκτώβριος). Ή πρά
ξη κατασφαλίζεται: «δστις τοίνυν βουληθή ποτέ ποιήσαι τοιούτον τι 
τολμηρώς καί άπανθρώπως καί ύστερήσαι αυτό άπο του Πατριαρχείου, 
τον τοιούτον ή μετριότης ημών, οίου αν ε?η καταλόγου, άφωρισμένον 
έχει από της άγιας καί ομοουσίου και αδιαιρέτου Τριάδος τοϋ ενός τη 
φύσει Παντοκράτορος των όλων Θεοϋ ημών καί εν τω νϋν αΙώνι και εν 
τω μέλλοντι και άδιάλυτον και τυμπανιαϊον είς τους αιώνας τους απαν
τάς» (ΧΑΜΟΤΔΟΠΟΥΛΟΣ, Περισυναγωγή, 3). 

5. Πράξη του πατριάρχη Διονυσίου Β', μέ τήν όποια επιβεβαιώνεται ή 
κυριότητα της μονής Σταυρονικήτα επί σπιτιού στο Κοντοσκάλι (1546, 
'Οκτώβριος). Ή πράξη κατασφαλίζεται: «εί δέ όψέποτε άνθρωπος χρι
στιανός... ένόχλησιν καί ταραχήν προξενήσει τη ρηθείση ίερα Μονή... 
μικρός τε ή μεγάλος, έστω άφωρισμένος και ασυγχώρητος και κατηρα-
μένος παρά της άγιας και ομοουσίου καί αδιαιρέτου Τριάδος τοϋ ενός [τη 
φύσει Θεοϋ, εύροι δε] άντίδικον τήν ύπεραγίαν Δέσποιναν ημών Θεοτόκον 
καί τον αγιόν μου Νικολαον εν ημέρα [της κρίσεως]... καί αντιδίκους τας 
ουράνιους καί ασωμάτους Δυνάμεις, άποπέσοι αώρως καί της παρούσης 
ζωής... πϋρ καταφάγοι το Θεμέλιον οίκων αύτοϋ καί καταδεδικασμένος 
καί άποδεδιωγμένος καί κατακεκριμένος έστω εκ παντός δικαστηρίου καί 
εξωσμένος τελείως της τοϋ Χρίστου 'Εκκλησίας ως λίαν άδικος καί Ιερό
συλος ών άνθρωπος καί παρήκοος καί άπειθής τής καθ3 ημών άγιωτάτης 
τοϋ Θεοϋ Μεγάλης 'Εκκλησίας εως ου άποστή τελείως τής τοιαύτης άδια-
κρισίας καί συγχωρήσεως τύχοι» (ΑΝΩΝΥΜΟΣ, Διονύσιος Β', 596-598). 

6. Πράξη του πατριάρχη Ίωάσαφ Β', μέ τήν οποία απονέμεται ή σταυ
ροπηγιακή αξία στην μονή Βλοχου (1562/3). Ή πράξη κατασφαλίζεται: 
«καί δς αν των μητροπολιτών, των επισκόπων ή ηγουμένων, ή ιερομόνα
χων καί μοναχών, ή λαϊκών άλλων προσώπων, βουληθείη προσψαΰσαι ή 
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προσεγγίσαι καί άποξενώσαι... ό τοιούτος όποιος αν άρα καί είη, έστω 
άφωρισμένος κάί καταραμένος και ασυγχώρητος παρά της αγίας και ομο
ουσίου τριάδος εν τε τω νϋν άίώνι και εν τω μέλλοντι, και μετά θάνατον 
άλυτος και τυμπανιαΐος, υποκείμενος και ταις άραϊς των τιη' θεοφόρων 
πατέρων και πάντων των αγίων» (ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΣ-ΚΕΡΑΜΕΤΣ, Κώ
δικες, 28-29). 

7. Πράξη του πατριάρχη 'Ιερεμία Β' , με την οποία καθορίζονται τα δρια 
της επισκοπής Διαυλείας και Ταλαντίου (1572, Ιούνιος). Ή πράξη κα-
τασφαλίζεται: «και μηδέποτε ό κατά καιρούς... μητροπολίτης 'Αθηνών 
τολμήσειε καταλυσαι τάς συνοδικάς ταύτας πράξεις και αποφάσεις... ή 
άλλος τις ιερωμένος ή και λαϊκός Ισται ό έναντιηθησόμενος... αργός Ισται 
πάσης αρχιερατικής τάξεως και ενεργείας* ει δε και της αράς καταφρο-
νητής φανή, και άφωρισμένος εσται και κατηραμένος και ασυγχώρητος 
κάί άλυτος αιωνίως μετά θάνατον, και τω άναθέματι τω αιωνίω υπόδικος, 
και η μερις αύτοϋ μετά τοϋ 'Ιούδα εσεται, και κληρονομήσοι την λέπραν 
τοϋ Γιεζή και την άγχόνην τοϋ 'Ιούδα, ως σκανδαλοποιος και ενάντιος της 
εκκλησιαστικής τάξεως κάί συνήθειας» (ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΣ-ΚΕΡΑΜΕΤΣ, 
"Εγγραφα, 226-229). 

8. Πράξη του πατριάρχη Ραφαήλ Β', με τήν οποία επικυρώνει διαθήκη 
και συγχρόνως αφορίζει τον παραβάτη των δρων της (1606, Ιούνιος). 
Ή πράξη κατασφαλίζεται: «τον δε υίον αυτής τον 'Αλέξιον τον βία και 
ληστρικώς κατακρατούνται ταύτα, έχει άφωρισμένον παρά θεοϋ και κα-
τηραμένον και άσυγχώρητον και εξω της εκκλησίας Χριστού πανοικί, εν 
αργίας βάρει μη εκκλησιαζόμενον ή άγιαζόμενον ή μετά των χριστιανών 
συναναστρεφόμενον εν βάρει αφορισμού, και μετά θάνατον αλυτον και 
ταφής μη αξιουμενον, εάν μη άποστή τής αμέτοχου ιδιοποιήσεως των 
κτημάτίον αυτών, ως ιερόσυλος» (ΑΝΩΝΤΜΟΣ, 'Ιστορικά έγγραφα). 

9. Πράξη του πατριάρχη Τιμοθέου Β', μέ τήν οποία επικυρώνεται ή κυ
ριότητα τής μονής Σταυρονικήτα σε ιδιοκτησίες της (1614, 'Ιούλιος 21). 
Ή πράξη κατασφαλίζεται: «δς δ' αν μετά άποβίωσιν αύτοΰ θελήση άπο-
σπάσαι τι τούτων και άποξενώσαι τής αυτής σεβάσμιας Μονής, εΐτε ιε
ρομόναχος εϊη, είτε μοναχός ή και άλλος μικρός ή μέγας, άφωρισμένος 
έστω από τής άγιας ομοουσίου και ζωοποιού και αδιαιρέτου και άσυγχύ-
στου Τριάδος, τού ενός τη φύσει μόνου Θεού, και κατηραμένος και ασυγ
χώρητος και μετά θάνατον άλυτος αιωνίως και τυμπανιαϊος, εχέτω δε 
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και τάς αράς των τριακοσίων δέκα και οκτώ θεοφόρων πατέρων των εν 
Νίκαια και των λοιπών πασών αγίων συνόδων και κληρονομησατω και 
την λεπραν τον Γιεζή κάί την άγχόνην τον 'Ιούδα και ευροιεν και τον μεγαν 
κάί θανματονργον Νικόλαον μαχόμενον εν ήμερα, της κρίσεως» (ΑΛΕ
ΞΑΝΔΡΟΣ, Σιγίλλια, 321' ΓΑΒΡΙΗΛ ΣΤΑΤΡΟΝΙΚΗΤΙΑΝΟΣ, Τιμόθεος 
Α', 739-742). 

10. Πράξη του πατριάρχη 'Ανθίμου Β' (1623, 'Ιουνίου 25), με την οποία 
καθαιρείται και αφορίζεται ό πρώην οικουμενικός πατριάρχης Γρηγόριος 
Δ'. Ή πράξη κατασφαλίζεται: «έχομεν αυτόν και καθηρημένον και γεγυ-
μνωμένον πάσης αρχιερατικής καί χριστιανικής ενεργείας και τάξεως και 
τω αίωνίω άναθέματι ύπόδικον και άφωρισμένον από Θεοϋ Παντοκράτο-
ρος και κατηραμένον και άσυγχώρητον και μετά θάνατον αλυτον, και εν 
τω νυν αιώνι και εν τω μέλλοντι, μετά και τών συναινεσάντων αύτω και 
σνμβοηθησάντων ή και από τοϋ νϋν συνηγορησάντων και ώς αρχιερέα ή 
ιερέα όλων τιμησόντων και όνομασόντων» (ΓΕΡΜΑΝΟΣ, Συμβολή 1, 107). 

11. Πράξη του πατριάρχη Κυρίλλου Α', με την οποία κατοχυρώνεται 
κληρονομιά προς τον "Αγιο Στέφανο Άδριανουπόλεως (1631, Μάρτιος). 
Ή πράξη κατασφαλίζεται: «αν δ' άλλως θελήσωσι έναντιούμενοι τη πα-
ρούση άποφάσει εϊτ' αυτοί, είτε καί δσοι άλλοι... άφωρισμένοι εστωσαν 
από θεοϋ κυρίου παντοκράτορος και κατηραμένοι και ασυγχώρητοι και 
άλυτοι μετά θάνατον και τυμπανιαϊοι εν τω νϋν άίώνι και εν τω μέλλοντν 
εχέτωσαν δε και τάς αράς τών τριακοσίων δέκα καί οκτώ θεοφόρων πα
τέρων τών εν Νίκαια και τών λοιπών αγίων συνόδων, και κληρονομησά-
τωσαν την λεπραν τοϋ Γιεζή και την άγχόνην τοϋ Ιούδα, αϊ πέτραι, τα 
ξύλα, δ σίδηρος λυθήσονται, αυτοί δε ονδαμον, και εξω τής τοϋ Χρίστου 
εκκλησίας» (ΚΟΤΡΙΛΑΣ, "Αγιος Στέφανος, 277-280). 

12. Πράξη του πατριάρχη Κυρίλλου Α', μέ την οποία καθαιρείται καί 
αφορίζεται ό πρώην οικουμενικός πατριάρχης 'Αθανάσιος Πατελλάρος 
(1634, Απρίλιος). Ή πράξη κατασφαλίζεται: «εχομεν καί ημείς αυτόν 
τον έπιβάτην... μετά του παράφρονος καί ασυνειδήτου ανεψιού αύτου κα-
κονεοφύτου, καί του οργισμένου Γεωργίου Σπανού... άφωρισμένους από 
τής αγίας καί ομοουσίου και ζωοποιοϋ και αδιαιρέτου και άσυγχύστου 
Τριάδος, τοϋ ενός τή φύσει μόνου Θεοϋ, εν τε τω νϋν αιώνι καί εν τω μελ
λοντι, και κατηραμένονς καί ασυγχώρητους καί μετά θάνατον άλυτους' 
και νά εϋρουν τον Θεον μαχόμενον εν ήμερα τής κρίσεως, κάί να σχίση ή 
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γη και να τονς καταπίη ως τον Ααθαν και τον Άβειρών, και να κληρονο
μήσουν την λεπραν τον Γιεζή, και την άγχόνην τον Ίονδα, τρέμοντες και 
στένοντες ώς τον Κάιν, και να έχουν και τάς αράς των άγιων τριακοσίων 
δέκα καΐ οκτώ θεοφόρων Πατέρων των εν Νίκαια και των λοιπών Σννό-
δων οίκονμενικών τε και τοπικών. 'Ακόμη λέγομεν και τούτο- οποίοι άπο 
τους χριστιανούς άπο την σήμερον θελήσουν να βοηθήσουν τον έπιβάτην 
αυτόν Άθανάσιον Πατελάριον ή άλλον τινά όπου να βαλθή να κάμη εις 
την έκκλησίαν τέτοιον πράγμα... να ήναι και αυτοί άφωρισμένοι άπο Θεοϋ 
παντοκράτορος και κατηραμένοι και άσνγχώρητοι, και άλντοι μετά θάνα
τον, και τών αιωνίω άναθέματι υπόδικοι, και ή μερίς τονς μετά τον προ
δοτον Ίονδα, και οι κόποι τονς και τά υπάρχοντα τονς νά ήναι εις δλεβρον 
και άφανισμόν, και πνρίκανστα, και κατηραμένα σύν γνναιξί και τέκνοις, 
και σχισθή ή γη και καταπίτ] αντονς ώς τον Ααθαν και Άβειρών, και ή 
ψυχή τονς νά κρίνεται μετά τον προδοτον Ίονδα και τών στανρωσαντων 
τον Κνριον, και να μην αξιωθούν νά ίδοϋν το πρόσωπον τον Θεοϋ εν τή 
ημέρα της κρίσεως» (ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, 'Επανορθώσεις, 24-26· 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΣ-ΚΕΡΑΜΕΐΣ, IB 4, 17-18' ΓΛΑΒΙΝΑΣ, Μητροπολι-
ται 1, 96-98. 

13. Πράξη του πατριάρχη Ίωαννικίου Β', μέ την όποια επικυρώνεται ή 
υπαγωγή του μονυδρίου του Άγιου Κωνσταντίνου ύπο τήν μονή Όμπλου 
(1647, Ιούνιος). Ή πράξη κατασφαλίζεται: «δς δ' αν όψέποτε τών χρι
στιανών... και άλλων ιερωμένων και λαϊκών... άνατρέψαι τήν τών μονα
στηριών αυτών ενωσιν... του ίεροϋ καταλόγου ών ό τοιούτος αργός μενέ-
τω πάσης ίεροπραξίας, ώς άξιος τελείας καθαιρέσεως, της μοναστικής δε 
πολιτείας ή και της κοσμικής, άφωρισμένος έστω άπο θεοϋ παντοκράτο
ρος και κατηραμένος, και άσνγχώρητος, και αλντος μετά θάνατον εν τω 
νϋν αΐώνι και εν τω μέλλοντι, εχέτω δε και τάς αράς τών αγίων τριακο
σίων δέκα και οκτώ θεοφόρων πατέρων τών εν Νίκαια και τών λοιπατν σν-
νόδων και κληρονομησάτω τήν λεπραν τοϋ Γιεζή και τήν άγχόνην τον 
Ίονδα και εξω τής Χρίστου εκκλησίας και τής τών χριστιανών όμηγνρεως, 
μή εκκλησιαζόμένος, ή άγιαζόμενος, ή σνναναστρεφόμένος και ταφής 
άξιωθησόμένος παρά τίνος, εν αργία και άφορισμώ άλντω» (ΑΠΟΣΤΟ-
ΛΟΠΟΪΛΟΣ-ΜΙΧΑΗΛΑΡΗΣ, Νομική Σνναγωγή, σ. 194, άρ. 273: πρά
ξη ανέκδοτη). 

14. Πράξη του πατριάρχη Ίωαννικίου Β', μέ τήν οποία καθαιρείται για 
δεύτερη φορά ό Σιναίου Ίωάσαφ (1648, Ιανουάριος). Ή πράξη κατασφα-
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λίζεται: «ό καθαιρεθείς Ίωάσαφ και οι περί αυτόν του βήματος, ήγουν 
ιερομόναχοι και σύμφωνοι αύτώ, καθηρημένοι... οι δέ ίδιώται μοναχοί, 
νέοι τε και γέροντες, άφωρισμένοι από τοϋ Θεοΰ Παντοκράτορος και άλυ
τοι μετά θάνατον εν τω νυν α'ιώνι και εν τω μελλοντι και ή μερις αυτών 
μετά τοϋ προδότου 'Ιούδα, εχέτωσαν δε και τάς αράς τών άγιων τριακο
σίων δέκα και οκτώ θεοφόρων πάτερων τών εν Νίκαια και τών λοιπών 
συνόδων, και εϋρωσι τον Θεον μαχόμενον εν ήμερα κρίσεως. 'Αλλά και 
δσοι τών χριστιανών, μικροί ή μεγάλοι, άρχοντες ή αρχόμενοι, βοηθήσου-
σιν αύτοΐς ή μέ λόγον, ή με έργον, ή με συμβουλή, φανερώς ή άφανώς... 
έ'χομεν αυτούς άφωρισμένους παρά της αγίας και ομοουσίου και αδιαιρέ
του και άσυγχύστου Τριάδος, τοϋ ενός τη φύσει μόνου Θεοϋ, και κατηρα-
μένους και ασυγχώρητους και άλυτους μετά θάνατον, έχοντας και τάς αράς 
τών τριακοσίων δέκα και οκτώ θεοφόρων πατέρων τών εν Νίκαια και τών 
λοιπών συνόδων' οι κόποι αυτών νά είναι κατηραμενοι, και τα υπάρχοντα 
πυρίκαυστα, και προκοπην νά μην ίδοϋσι μέχρι γενεάς γενεών, και νά κλη
ρονομήσουν την λέπραν τοϋ Γιεζή και την άγχόνην τοϋ 'Ιούδα, εως οϋ νά 
ελθωσιν εις μίαν γνώμην» (ΔΕΛΙΚΑΝΗΣ, "Εγγραφα 1, 352-355) και 
ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ, Συμβολή, 349-354). 

15. Πράξη του πατριάρχη 'Ιακώβου Α', μέ την όποια απονέμεται ή πα
τριαρχική άξια στην μονή της Κοιμήσεως Θεοτόκου (Κοτροτζάνι) στην 
Ούγγροβλαχία (1681, Φεβρουάριος). Ή πράξη κατασφαλίζεται: «όποιοι 
δ' αν όψέποτε... έπιχειρήσωσιν... διασεΐσαι και παρασαλεΰσαι αυτό και τα 
άφιερωθέντα εν αύτώ... όποιας αν τύχοιεν τάξεως, άξιας τε και βαθμού, 
άφωρισμένοι εϊησαν από πατρός, υίοϋ και αγίου πνεύματος της παναγίας 
και ζωαρχικής Τριάδος, και κατηραμενοι και ασυγχώρητοι, κάί άλυτοι 
μετά θάνατον αιωνίως' αϊ πέτραι κάί δ σίδηρος λυθήσονται, αυτοί δε ου
δαμώς, και τω αίωνίω άναθέματι υπόδικοι, και ένοχοι τοϋ πυρός της γε-
έννης, ή μερίς αυτών εϊη μετά τοϋ προδότου 'Ιούδα, και τών σταυρωσάν-
των τον κύριον, κάί εϋροιεν τον θεον άντίδικον αύτοϊς εν τη ήμερα της κρί
σεως, δστις καταδιώξοι αυτούς εν τη καταιγίδι αύτοϋ, και εν τη όργη αύ-
τοϋ συνταράξοι αυτούς, ως σκεύη τε κεραμέως συντρίψοι, διατενοΐ την 
όργήν αύτοϋ άπο γενεάς εις γενεάς αυτών, και εϊησαν σύντριμμα και τα
λαιπωρία, και εξαληφθείη το όνομα αυτών εκ βίβλου ζώντων» (ΔΕΛΙΚΑ
ΝΗΣ, "Εγγραφα 2, 345-352· LEGRAND, Recueil, 18-25). 

16. Πράξη του πατριάρχου Καλλινίκου Β', μέ τήν οποία αφορίζεται ό 
Κοσμάς Καλλωνάς (1698, Αύγουστος). Ή πράξη κατασφαλίζεται: «γρά-
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φομεν και άποφαινόμεθα συνοδικώς, ίνα ό κακοκοσμας... αφωριομένος 
ύπάρχη από Θεοϋ Κυρίου παντοκράτορος και καταραμένος και ασυγχώ
ρητος και άλυτος μετά θάνατον και ή μερίς αύτοϋ μετά τοϋ 'Ιούδα και εξω 
της χριστιανικής όμηγύρεως και τής εκκλησιαστικής ίερας καταστάσεως, 
ώς μέλος σεσηπος και διεφθαρμένον, οι δε χριστιανοί, ιερωμένοι και λαϊ
κοί, μακράν άποφεύγητε τοϋ μετεσχηματισμένου αύτοϋ διαβόλου και ώς 
λύκον άίμοβόρον άποδιώκητε τής χριστιανικής μάνδρας, ή γαρ συνανα
στροφή αύτοϋ μιαρά και ακάθαρτος εστί, και μηδείς τολμήση συμφορέσαι 
αύτω ή συλλειτουργήσαι ή ώς αρχιερέα ή ιερέα τιμήσαι τον άνίερον ή την 
μιαραν χείρα ασπασθήναι ή εύλογίαν και αγιασμον παρ' αύτοϋ δεχθήναι 
ή εισόδημα εκκλησιαστικον αύτω δοϋναι, εν βάρει αργίας κάί άσυγγνώστου 
και άλυτου αφορισμού τοϋ από θεοϋ παντοκράτορος» (ΖΕΡΛΕΝΤΗΣ, 
"Ερευναι, 98-100). 

17. Πράξη του πατριάρχη Κυρίλλου Δ', μέ την οποία απειλεί τον Κων
σταντίνο Μπάο για αδικία έναντι του αρχιεπισκόπου Σίφνου Γαβριήλ 
(1711, Δεκέμβριος). €Η πράξη κατασφαλίζεται: «αν 8' άλλως ποιήση 
άπειθών και παρακούων... αφωριομένος εϊη από τής αγίας, ομοουσίου τε 
και ζωοποιού και αδιαιρέτου Τριάδος, τοϋ ενός τή φύσει μόνον θεοϋ, και 
κατηραμένος, και ασυγχώρητος, και άλυτος μετά θάνατον al πέτραι και 
ό σίδηρος λυθήσονται, αυτός δε ουδαμώς' κληρονομήσει^ την λέπραν τοϋ 
Γιεζή και την άγχόνην τοϋ 'Ιούδα, και εϊη στενών και τρέμων επί γής ώς 
ό Κάιν σχισθεϊσα ή γή καταπίοι αύτον ώς τον Δαθαν και Άβειρών' ή ορ
γή τοϋ Θεοϋ επί τήν κεφαλήν αύτοϋ, και άγγελος Κυρίου καταδιώξαι αύ
τον εν διστόμω μαχαίρα' τα πράγματα και κτήματα αύτοϋ εϊησαν εις παν
τελή άφανισμσν καΐ εξολόθρευσιν άρτον τε μή χορτασθείη, και προκοπήν 
ού μή ποτέ ϊδοι, ούδε Θεοϋ πρόσωπον, έχων κάί τάς αράς των αγίων τρια
κοσίων δέκα και οκτώ θεοφόρων πατέρων των εν Νίκαια, και των λοιπών 
άγιων συνόδων, και εξω τής Χρίστου εκκλησίας και τής των χριστιανών 
δμηγνρεως' μηδείς εκκλησιάση αυτόν, ή άγιάση, ή θυμίαση, ή άντίδωρον 
δω, ή συμφάγη αύτω, ή συμπίη, ή συναναστραφή και συνδουλεύση, ή συν
δρομή και βοηθήση αύτω, και συναίνεση εις την άδικίαν, ή χαιρετίση, ή 
μετά θάνατον ταφής άξιώση εν βάρει αργίας και άλυτου αφορισμού και 
αιωνίου τοϋ άπα Θεοϋ παντοκράτορος, εξ αποφάσεως, έως ού ποιήση ώς 
γράφομεν» (ΛΙΓΝΟΣ, "Υδρα 16, 16-19). 

18. Πράξη του πατριάρχη 'Ιερεμία Γ', μέ τήν οποία απειλεί δσους αθε
τούν τήν υπόσχεση τους για ειρήνευση στην Εκκλησία (1718, Μάιος). Ή 
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πράξη κατασφαλίζεται: «δστις δέ των πάντων, ή πατριάρχης, ή άρχιερεύς 
ή κληρικός, ή ιερωμένος, ή λαϊκός, ή άρχων της πολιτείας ή και της των 
ρουφετίων και της λοιπής των λαϊκών τάξεως... θελήση διασεΐσαι και 
συγχΰσαι και διαταράξαι δλως την δι' δρκου και φρικτώ έπιτιμίω άπο-
φανθεΐσαι είρήνην... άφωρισμένος εϊη παρά Πατρός, και Υιοϋ και 'Αγίου 
Πνεύματος, τής παναγίας και ζωαρχικής Τριάδος, τον ενός τή φύσει μό
νον Θεοϋ και άποκεκομμένος και αλλότριος τής εκκλησιαστικής και χρι
στιανικής ολομελείας και τάξεως, ως άλλος "Ιούδας, και τω αίωνίω άνα-
θέματι υπόδικος και καταραμένος και ασυγχώρητος και άλυτος μετά θά
νατον αιωνίως και τυμπανιαίος' κληρονομήσειε την λέπραν του Γιεζή και 
την άγχόνην τον 'Ιούδα' στενών και τρέμων εϊη επί τής γής ως ο Κάιν, και 
σχισθεϊσα ή γή καταπίοι αυτόν ως τον Δαθαν και τον Άβειρών ή οργή 
τοϋ Θεοϋ εϊη επί την κεφαλήν αύτοϋ και προκοπήν ου μη ϊδοι ποτέ εφ' 
οϊς εργάζεται καθ' δλην την ζωήν αύτοϋ' ή μερις αύτοϋ μετά τοϋ προδότου 
'Ιούδα και των σταυρωσάντων τον Κύριον τής δόξης· τά πράγματα, κτή
ματα, οι κόποι και οι ίδρωτες αύτοϋ εϊησαν κατηραμένα και εις άφανισμον 
παντελή και εξολόθρευσιν, γινόμενα ώσει κονιορτος από αλωνος θερινής 
και λιμώξειεν αρτον πάσας τάς ημέρας τής ζωής αύτοϋ και εν γενεά μια 
εξαληφθείη το όνομα αύτοϋ' έχων και τάς αράς των αγίων τριακοσίων δέκα 
και οκτώ θεοφόρων πατέρων, των εν Νίκαια και των λοιπών αγίων συνό-
δων» (ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ, Συμβολή, 573-580' και ΑΡΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΤ, Φω-
τίειος, 1, 140-142). 

19. Πράξη του πατριάρχη 'Ιερεμία Γ', μέ την οποία καταδικάζει τον λα-
τινόφρονα Κύριλλο, πού χειροτονήθηκε πατριάρχης Αντιοχείας (1724, 
Δεκέμβριος). Ή πράξη κατασφαλίζεται: «Οθεν γράφοντες διά του παρόν
τος άποφαινόμεθα συνοδικώς... ίνα ό ρηθείς πρότερον μέν κακο-Σεραφείμ, 
ύστερον δέ μετονομασθείς κακο-Κύριλλος, όμου μέ εκείνους όπου τον ώνό-
μασαν και τον έψήφισαν... δλοι όμου οι άπηριθμημένοι κατ' δνομα ψευδώ
νυμοι αρχιερείς και ιερείς... και μηδείς τολμήση σνμφορέσαι αύτοϊς ή 
συλλειτουργήσαι, ή ώς αρχιερείς και ιερείς τιμήσαι, ή τήν μιαράν αυτών 
χείρα άσπασθήναι, ή εισόδημα εκκλησιαστικον πολύ ή ολίγον αύτοις δού
ναι, ή συντρέχειν και βοηθεΐν αύτοις και ύπερασπίζεσθαι δλως, φανερώς 
ή κρνφίως, εμμέσως ή αμέσως. "Ετι δέ και άπό τής τάξεως των λαϊκών, 
εκ μέν τής Δαμασκού οστά-Μανσούρ, εκ δέ του Χαλεπίου ό Άπτάλλα-
Ϊπνι-Ζάχερ, ώς ομόδοξοι και συγκοινωνοί και συμβοηθοί τών είρημένων 
δυσσεβών αιρετικών, άφωρισμένοι εϊησαν παρά τής αγίας και ομοουσίου 
και ζωοποιού και αδιαιρέτου τριάδος, και κατηραμένοι και ασυγχώρητοι 
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και άλυτοι μετά θάνατον αιωνίως. Αι πετραι και ο σίδηρος λυθησονται, 
αυτοί δε ουδαμώς. Κληρονομήσειαν την λέπραν του Γιεζή και την άγχό-
νην τον Ίονδα' στενοντες εϊησαν και τρέμοντες επί γης, ώς ό Κάιν, και ή 
μερϊς αντών μετά των θεομάχων Ίονδαίων τών στανρωσάντων τον Κό
ρων της δόξης' ή όργη του Θεοϋ εϊη επί τας κεφάλας αυτών και προκοπην 
ου μη ϊδοιεν πώποτε, εφ" οϊς δουλεύουσιν εφ' δλην την ζωήν αντών' και 
υπόδικοι εϊησαν πάσαις ταϊς πατρικαις και σννοδικαϊς άραϊς και τω αιω-
ν'ιω αναθεματι, και ένοχοι τον πνρος της Γεέννης και ε*ξω της Χρίστου 
εκκλησίας και της τών χριστιανών όμηγνρεως, μη εκκλησιαζόμενοι ή 
άγιαζόμενοι και χριστιανό ις σνναναστρεφόμενοι, ή μετά θάνατον θαπτό-
μενοι, εν βάρει αργίας ασνγγνώστον και άφορισμον άλυτου τον από Θεοϋ 
παντοκράτορος» (ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΣ-ΚΕΡΑΜΕΤΣ, Ανάλεκτα 2, 385-
389). 

20. Πράξη του πατριάρχη Κυρίλλου Ε', μέ την οποία απαγορεύει να γί
νονται δεκτοί αγένειοι στις μονές του 'Αγίου "Ορους (1753, Ιούλιος). Ή 
πράξη κατασφαλίζεται: «δσοι δέ και όποιοι... φανώσιν άπειθεΐς και έναν-
τίοι τη πατριαρχική και συνοδική ημών ταύτη επιταγή... άφωρισμένοι 
εϊησαν παρά της ομοουσίου και ζωοποιοϋ και αδιαιρέτου μακάριας Τριά
δος, εν τε τω νϋν αΐώνι και εν τω μέλλοντι, και μετά θάνατον άλυτοι και 
τνμπανιαϊοΐ' αϊ πετραι και δ σίδηρος λυθησονται, αντοί δε ουδαμώς' κλη
ρονομήσειαν την λέπραν τοϋ Γιεζή, και τήΊ> άγχόνην τοϋ Ίονδα, σχισθείη 
ή γη και καταπίοι αυτούς, ώς τον Ααθάν ποτέ καΐ Άβειρών άγγελος Κυ
ρίου καταδιωξάτω αυτούς εν μαχαίρα, και πρόσωπον Θεοϋ ου μη ϊδωσιν, 
έχοντες και τάς αράς τών άγιων τριακοσίων δέκα και οκτώ θεοφόρων 
πατέρων τών εν Νίκαια και τών λοιπών αγίων συνόδων» (ΓΕΔΕΩΝ, Εφη
μερίδες, 304-308). 

21. Πράξη του πατριάρχη Σαμουήλ Χαντζερή, μέ την οποία ρυθμίζονται 
ζητήματα προίκας (1767, Ιανουάριος). Ή πράξη κατασφαλίζεται: «δς 
δ' αν τών απάντων... άπαυθαδιάση, ή διασεΐσαι και άνατρέψαι θελήση 
αυτά... ό τοιούτος, οποίας αν εϊη τάξεως και βαθμού, είτε τών άπο του 
ίερου βήματος, εϊτε τών εξω του βήματος, έπικατάρατος εϊη παρά της 
μακάριας και παναγίας Τριάδος, του ενός τη φύσει Θεού Κυρίου παντο-
κράτορος, και άφωρισμένος της τοϋ Χριστού ποίμνης, και σαιηλλοτριω-
μένος πάσης θείας χάριτος και ευλογίας, ξένος, γνμνος και αμέτοχος τών 
επί γης αγαθών τοϋ Ύψιστου' ον μη συναγάγη άμητόν, ουδέ σπέρμα στα
χυών άμύσση, αντί δε τούτων άναβήσεται άκανθα' ουδέ δένδρον, ουδέ 
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χόρτος εν τη κήπω αντοϋ αλλ' εσται δν τρόπον έρημος εγκαταλελειμμένη, 
τα δε ëργa των χειρών αυτοϋ ως χνοΰς άχυρου λικμώντων απέναντι άνε
μου, και ως κονιορτος τροχού διαφερόμενος είς αέρα' πάσα ή εμπειρία 
αυτοϋ είς προνομήν και αρπαγμα, και φάγονται και πίονται υιοί αλλό
τριων εφ* οϊς εμόχθησε' πατάξαι Κύριος δ Θεός τον οίκον αυτοϋ, και πέν
θος επί πένθος νυκτός και ημέρας πενθήσει' ου μη ϊδοι κληρονομίαν, ουδέ 
νιος αύτω ή θυγάτριον άπογεγαλακτισμένον αρτον ζητήσει και ου μή 
εϋρη, και προς το έδαφος ή φωνή αντοϋ λιμώττοντος' άγγελος Κυρίου 
λικμησάτω τα υπάρχοντα αντοϋ, και καταδιωξάτω αυτόν, και τρόπος ουκ 
εσται αύτω καταφυγής, ούδε ο εξαιρούμενος εκ τών χειρών τοϋ διώκοντος 
το δε όνομα αυτοϋ είς όνειδος και εξονθένημα ενώπιον πάντων και ταχύς 
γένοιτο είς πύλας αδου, καταλιπών τα ετη αυτοϋ, και μετά θάνατον άλυ
τος και τνμπανιαϊος, και μερις τοϋ προδότον 'Ιούδα, και ένοχος τοϋ πνρος 
γεέννης, και νπο κατάραν και δεσμον άδιάρρηκτον τών άπ' αιώνος άγιων 
και θεοφόρων Πατέρων, ετι δε και τών γονέων αντοϋ και πάππων και η
μών απάντων» (ΓΕΔΕΩΝ, Διατάξεις 1, 257-261). 

22. Πράξη του πατριάρχη Καλλινίκου Δ', με την οποία ρυθμίζονται προ
βλήματα της σχολής Μ. Ρεύματος (1803, Σεπτέμβριος). Ή πράξη κατα-
σφαλίζεται: «δσοι δ' δμως τών χριστιανών εγχωρίων ή άλλων έκ τε τοϋ 
αρχιερατικού και ιερατικού καταλόγου ή του πολιτικού συστήματος τολ-
μήσωσιν άνατρέψαι... όποιοι αν ώσιν... άφωρισμένοι νπάρχωσιν από θεοϋ 
κυρίου παντοκράτορος και κατηραμένοι και ασυγχώρητοι και μετά θάνα
τον άλυτοι και τυμπανιαιον αι πέτραι και 6 σίδηρος λυθειησαν αυτοί δε 
μηδαμώς' κληρονομήσειαν την λέπραν τοϋ γιεζή και την άγχόνην τοϋ 'Ιού
δα, στένοντες εϊεν και τρέμοντες εν τή γη ως δ ΚάΧν, άγγελος κυρίου κα
ταδιώξει αυτούς εν πύρινη ρομφαία, τα κτήματα αυτών ειησαν είς άπώ-
λειαν, εν γενεά μια εξαλειφθήναι το όνομα αυτών μετά ήχου, ή οργή τοϋ 
θεοϋ εϊη επί τάς κεφάλας αυτών και ή μερίς αυτών μετά τοϋ προδότον 'Ι
ούδα και ειησαν υπεύθυνοι πάσαις ταις πατριαρχικαΐς και συνοδικαις 
άραΐς και ένοχοι τοϋ πυρός τής γεέννης και τω άίωνίω άναθέματι υπό
δικοι» (ΚΟΤΚΟΥΛΕΣ, Μέγα Ρεϋμα, 134-137). 

23. Πράξη του πατριάρχη Κυρίλλου ζ', με την οποία επιχειρείται ή επί
λυση διαφορών μεταξύ τών μελών εμπορικής εταιρείας (1814, Μάιος 2). 
Ή πράξη κατασφαλίζεται: «άποφαινόμεθα συνοδικώς... ίνα ό είρημένος 
Κυριάκος Λιγενάς... αν μή... παύσηται τών φιλαδίκων αύτου σκοπών... 
προς δε τούτοις και δσοι τών αυτόθι χριστιανών... εάν μή... ομολογήσω-
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σιν άπαθώς και άφιλοπροσώπως τα βσα έχουσιν επάνω αυτών πράγματα 
και άσπρα εκείνου... οι τοιούτοι όποιοι αν ώσι μεγάλοι ή μικροί, γέροντες 
ή νέοι, άνδρες ή γυναίκες, όμου μετά του είρημένου Κυριάκου Λιγενά, 
άφωρισμένοι ύπάρχωσιν, από θεοϋ κυρίου παντοκράτορος, και καταραμέ
νοι και ασυγχώρητοι, και μετά θάνατον άλυτοι, και τυμπανιαΐοι, ai πετραι 
και δ σίδηρος λυθείησαν, αυτοί δε μηδαμώς, κληρονομήσειαν την λέπραν 
τοϋ Γιεζή και την άγχόνην τοϋ 'Ιούδα, στένοντες εϊεν και τρέμοντες επί 
της γης ως δ Κάιν, σχισθεΐσα ή γη καταπίοι αυτούς ως τον Δαθάν και τον 
Άβειρών, άγγελος κυρίου καταδιώξαι αυτούς εν πύρινη ρομφαία, τα κτή
ματα αυτών ειησαν εις άπώλειαν, η οργή τοϋ θεοϋ εϊη επί τάς κεφάλας 
αυτών και προκοπήν μήποτε ϊδοιεν, ϊχοντες και τάς αράς πάντων τών απ 
αιώνος αγίων, και τών δσίων και θεοφόρων πατέρων, και ίξω της τοϋ 
Χρίστου εκκλησίας, και της τών χριστιανών συναναστροφής και συνομι
λίας, μηδεις εκκλησιάση αυτούς, ή άγιάση, ή θυμίαση, ή άντίδωρον αύ-
τοις δώ, ή συμφάγη, ή συμπίη, ή δλως συναναστραφή και χαιρετίση ίως 
ου ποιήσωσιν ως γράφομεν» (Β[ΑΓΕΝΑΣ], Άφοριστικόν, 146-148). 

III. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΦΟΡΙΣΜΩΝ 

1. Πράξη του μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Ίωάσαφ 'Αργυρόπουλου, με 
την οποία επικυρώνει δωρεά προς τον ναό του 'Αγίου 'Αθανασίου Θεσσα
λονίκης (1569). Ή πράξη κατασφαλίζεται: «και ει τις... βουληθείη... 
άποξενώσαι... καν όποιος άρα και ή εκ πάντων αυτών εστίν άφωρισμένος 
και ασυγχώρητος από Θεοϋ παντοκράτορος και μετά θάνατον άλυτος και 
κατηραμένος και έξωσμένος της Χρίστου εκκλησίας και της τών Χριστια
νών συναναστροφής τε και δμηγύρεως' και πϋρ καταφάγη θεμέλια οίκου 
αύτοϋ' εξ ει δέ και αυτόν τον Σωτήρα και Κύριον άντίμαχον και εκδικητήν 
εν τε τώ νϋν αιών ι και εν τω μέλλοντν εκπέση δε άόρως και της παρούσης 
ζωής και προς ζημιωθήσεται και την μέλλουσανη (ΓΛΑΒΙΝΑΣ, Μητρο-
πολϊται 2, 312). 

2. Πράξη του μητροπολίτη Σερβίων και Κοζάνης 'Ιγνατίου, μέ την ο
ποία διασφαλίζεται ή εύρυθμη λειτουργία της σχολής Βελβεντου (1773, 
'Ιουλίου 1). Ή πράξη κατασφαλίζεται: «ό τάναντία... βουλευσόμενος... ει 
δέ λαϊκός, άφωρισμένος εϊη παρά τής Παναγίας, 'Ομοουσίου, Ζωοποιού 
και αδιαιρέτου Τριάδος, τοϋ ενός τή φύσει Θεοϋ κυρίου Παντοκράτορος, 
κατηραμένος, ασυγχώρητος, και μετά θάνατον άλυτος και τυμπανιαΐος, 
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κληρονομήσειε την λέπραν τον Γιεζή και την άγχόνην τον προδότον "Ιού
δα, σχισθεΐσα ή γη καταπίοι αντον ως τον Ν[=Δ]αθαν και Άβειρών, ή 
μερις αντον εϊη μετά των θεοκτόνων Ίονδαίων των στανρωσαντων τον 
Κύριον της δόξης, κατηραμένος έστω και δ εισερχόμενος εν τη οικία αν
τον και 6 εξερχόμενος, τα υπάρχοντα αντον εστωσαν εις διαρπαγήν, σν-
νεκλειπέτωσαν εκ της οικίας αντον, ως εκλείπει καπνός από πρόσωπον 
πνρός, εν γενεά μια εξαλειφθείη το όνομα αντον, έστωσαν τα τέκνα αντον 
ορφανά και ή γννή αντον χήρα, άγγελος Σατάν προπορενέσθω ϊμπροσθεν 
αντον, γένοιτο εμπνονς κατάβρωμα των σκωλήκων, στενών και τρέμων 
επί της γης ως δ Κάιν, πρόσωπον Θεον ον μη ϊδοι, εϊη υπόδικος τω αίω-
νίω αναθεματι και νπεκκανμα της άτελεντήτον κολάσεως, εχοι και τάς 
αράς απάντων των ΟΙκονμενικών Σννόδων κάί λοιπών αγίων πατέρων» 
(ΔΕΛΙΑΛΗΣ, Βελβεντός, 267-269). 

3. Πράξη της δημογεροντίας "Άνδρου παρουσία του «δεσπότου "Ανδρου» 
Παγκρατίου, μέ τήν οποία ρυθμίζονται προβλήματα σχετικά μέ την 
λειτουργία του σχολείου (1802, Νοέμβριος 1). *Η πράξη κατασφαλίζεται: 
«και δποιος ήθελε σταθη αίτιος ζητώντας να αναίρεση και να χαλάση τον 
κοινον ημών δεσμον τον εχομεν δλοι ημείς άναθεματισμένον και άλλότριον 
της αγίας, δμοονσίον, τρισνποστάτον και άδιαιρέτον τριάδος και να τον 
κατάταξη δ κύριος ημών Ίησοϋς μετά τον σατανά και ή μερίς αντον μετά 
τον προδότον 'Ιούδα, και αυτήν τήν κνρίαν ημών Θεοτόκον ίξει άντίμα-
χον, Βξει δε και τας αράς και αγανακτήσεις πάντων τών απ' αιώνων ενα-
ρεστησάντων αγίων πατέρων» (ΒΕΗΣ, "Ανδρος-Σύρος, 239-240). 

4. Πράξη του προϊσταμένου της ορθόδοξης κοινότητας στις 'Ινδίες αρχι
μανδρίτη Γρηγορίου μέ τήν οποία αφορίζει τον «'Αναστάσιο του Πανα-
γιώτου» επειδή έβρισε τήν Παναγία (μεταξύ 1812-1818). Ή πράξη κα
τασφαλίζεται: «τον τοιούτον Άναστάσιον, κατά τήν εις ή μας τους ίερα-
τικώς προϊσταμένους εκκλησιαστική ν άδειαν, εκκωλύομεν από της 'Αγίας 
'Εκκλησίας, ως πέτραν σκανδάλον, κάί άποδιώκομεν ως μέλος σεσηπός, 
και λύμην τών ύγιαινόντων, άποκλείοντες αύτω τήν εϊσοδον εις τήν Έκ-
κλησίαν, και τήν μετ' τών πιστών προσενχήν... μηδείς εξ νμών, ή μικρός, 
Ύ\ μέγας, άνήρ ή γννή, ξένος, ή σνγγενής, ή φίλος, και απλώς είπεϊν, δς 
τιμά τον Χριστόν, και τήν Μητέρα τον Ίησον, μηδείς λέγω, μήτε εις τον 
οίκον αντον πορενέσθω, μήτε αντον εις τήν Ιδίαν οΐκίαν δεχέσθω' μήτε 
συμφάγη ή σνμπίη μετ' αντον, ή καθ' δδον χαιρετήση, ή δια στόματος δμι-
λήση, ή δια γραμμάτων, ή δούλων, ή άλλων μέσων. Έάν δέ τις οίωδήτινι 
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τρόπω παράκουση... γινωσκετω οτι... εσται υποκείμενος ταις άραϊς και 
άφορισμοϊς των θεοφόρων Πατέρων της εκκλησίας» (ΤΑΝΤΑΛΙΔΗΣ, 
'Αλληλογραφία, 40-41). 

5. Πράξη του μητροπολίτη Παροναξίας 'Ιεροθέου, με την οποία επιλύ
ονται κληρονομικά ζητήματα του αποθανόντος Νικολάου Κορονέλλου 
(1824, Σεπτεμβρίου 1). Ή πράξη κατασφαλίζεται: «γράφοντες... άπο-
φαινόμεθα, οποίοι είναι εκείνοι οι ασυνείδητοι... όπου... έκλεψαν... τόσον 
οι κλέπτες, δσον και οι ίδόντες, αν δεν φοβηθούν τον Θεον... τους έχομεν... 
άφωρισμένους, κατηραμένους, ασυγχώρητους και άλυτους μετά θάνατον, 
al πέτραι, τα σίδερα λυθήσονται, αυτοί δε ουδαμώς, στένοντες ειησαν και 
τρέμοντες επί της γης ως δ Κάιν, σχισθεΐσα ή γη και καταπίη αυτούς, ως 
τον Ααθάν και 'Αβειρών, να κληρονομήσουν την λέπραν τοϋ Γιεζή και 
την άγχόνην τοϋ προδότου 'Ιούδα, άγγελος Κυρίου να καταδίωξη αυτούς 
εν φλογίνη ρομφαία, ή οργή τοϋ θεοϋ και ή κατάρα της ύπεραγίας Θεο
τόκου, να είναι εις τάς κεφάλας των, εις τάς γυναίκας των, εις τα παιδία 
των, εις τα όσπίτιά των, εις τα ζωά των και εις δλα των τα πράγματα, 
και εις τα έργα των χειρών των, τα παιδία αυτών να μείνουν ορφανά εις 
τους δρόμους και να ζητούν ελεημοσύνην από πόρταν εις πόρταν, τα ονό
ματα των να έξα^φθοϋν από τήν βίβλον τών δικαίων, κάθε είδος άρρω-
στείας ποτέ να μήν λείψη από το σπίτι των, να έχουν και τάς αράς τών 
τριακοσίων δέκα και οκτώ Θεοφόρων Πατέρων της εν Νίκαια πρώτης 
συνόδου και δλων τών άγιων συνόδων και πάντων τών αγίων τών απ' αι
ώνος εν Κυρίω εναρεστησάντων, έως δτου οι μεν να μαρτυρήσουν τήν 
άλήθειαν» (ΣΦΤΡΟΕΡΑΣ, Κυκλαδικά, 653-654). 

6. Πράξη του μητροπολίτη Δημητριάδας Ματθαίου, με τήν οποία αφο
ρίζει τον Κωνσταντή Πανταζή για χρέος του προς τον Ευστάθιο Δήμου 
(1839, Μάρτιος 13). Ή πράξη κατασφαλίζεται: «δι' δ ώς άπειθή και φι-
λάδικον... υπάρχει αφορισμένος και κατηραμένος, ai πέτραι και ό Σίδη
ρος ληθείησαν αυτός δε μηδαμώς, στένων και τρέμων εϊη επί της Γης ώς 
ό καιν, κληρονομήσειεν τήν λέπραν τοϋ Γιζτή και τήν άγχόνην τον 'Ιούδα, 
ή οργή τοϋ θεοϋ εϊη επι τήν κεφαλήν αύτοϋ και προκοπήν ου μή οϊδειεν 
εφ' οίς εργάζεται. "Εστω δε και εξω της τοϋ χριστοϋ άγιας εκκλησίας 
αυτός τε και συνοικοϋντες μετ' αύτοϋ, μήτε άγιάζεσθαι, μήτε θυμιάζε-
σθαι, οντε άντίδωρον λαμβάνειν, ονδε εν τω οίκω αύτοϋ άγιασμον ψάλλε-
σθαι, και μηδεις ήθελε τον καλημερίση ή συναναστραψη, ή άλησβερίση 
μετ' αύτοϋ κάμει, ή πάρη, ή δώση, δτι ο τοιούτες υπάρχει ένοχος τών άνω-
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θεν ρηθεισών άρών» (ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΤΛΟΣ, Θετταλομαγνησία, 435-436* 
ΘΩΜΑΣ, 'Αφοριστικά, 458-459). 

7. Πράξη της Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με την οποία επι
ζητείται ή αποκάλυψη κλεπτών (1844, Σεπτεμβρίου 2). Ή πράξη κατα-
σφαλίζεται: «εάν δε ούτοι μήτε τον Θεον φοβηθέντες μήτε την αίώνιον 
κόλασιν διανοηθέντες, άφήσωσιν αύτον μέχρι τέλους ήδικημένον... ώς 
καί οι είξεύροντες δεν μαρτυρήσωσι τήν άλήθειαν, οί τοιούτοι, όποιοι και 
αν ώσιν, ώς άρπαγες, φιλάδικοι καί πλεονέκται, ύπάρχουσιν δμοΰ άφω-
ρισμένοι, κατηραμένοι, ασυγχώρητοι, και μετά θάνατον άλυτοι' στένοντες 
ειησαν επί της γης ώς δ Κάιν, ή οργή τον Θεοϋ εϊη επί τάς κεφάλας αυ
τών, και προκοπήν, ου μή ϊδοιεν πώποτε εφ' οΐς εργάζονται' εχοιεν καί 
τάς αράς πάντων των άγιων και θεοφόρων Πατέρων της 'Εκκλησίας μέ
χρις ού μετανοησαντες επιστρέψωσι το ξένον δίκαιον» (ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΣ, 
Αίγινα, 62-63). 

8. Πράξη του επισκόπου Ναυπακτίας καί Ευρυτανίας Δαυίδ, με την οποία 
επιζητείται ή αποκάλυψη κλεπτών (1886, 'Ιουνίου 15). Ή πράξη κατα-
σφαλίζεται: «δσοι τών χριστιανών έκλεψαν τα άνω αναφερόμενα, δεν φο-
βηθώσι τον Θεον... οί δε γνωρίζοντες τους κλέπτας δεν μαρτυρήσωσι αυ
τούς, πάντες ούτοι να είναι αφορισμένοι, κατηραμένοι ασυγχώρητοι και 
μετά θάνατον άλυτοι και τυμπανιαΐοι, αϊ πέτραι και ο σιδερός λυθήσονται 
αυτοί δε μηδόλως. Στένοντες και τρέμοντες επί της γης ώς δ Κάιν, να 
κληρονομήσωσι τήν λέπραν του Γιεζή καί τήν άγχόνην τοΰ προδότου 'Ιού
δα, να σχισθη ή γη και να καταπιή αυτούς ώς τον Δαθαν και Άβειρών, ή 
οργή τοΰ Θεοϋ να κατέλθη εις τάς κεφάλας αυτών και προκοπήν να μή ι
δούν εις δτι εργάζονται, να έχουν δε και τάς κατάρας πάντων τών πατέρων 
και αγίων της εκκλησίας εως ού μετανοήσωσιν, έξομολογηθώσι καί επι
στρέψωσι τα κλαπέντα» (ΞΗΡΑΔΑΚΗ, 'Αφορισμός, 457-458). 

Ε' 

«Χρύσανθου πρεσβυτέρου καί άρχιμανδρίτου τοΰ αποστολικού τών 'Ιερο
σολύμων άγιωτάτου πατριαρχικού θρόνου, περί αφορισμού κατ' αίτησιν 
τοΰ γαληνότατου καί θεοσεβεστάτου αύθέντου καί ήγεμόνος πάσης Ούγ-
γροβλαχίας κυρίου κυρίου 'Ιωάννου Κωνσταντίνου Βεσαράβα Πραγκο-
βάνου βοεβόδα. 
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Τά αποτελέσματα τοϋ αφορισμού είναι δύο λογιών, διατί άλλα προέρχον
ται από τον αφορίσμον εις τους ζώντας αφορισμένους, και άλλα εις τους 
αφορισμένους αφ' ου άποθάνουσιν. "Εκείνα όπου προέρχονται εις τους 
ζώντας αφορισμένους είναι ταϋτα: αον ή στέρησις των βοηθειών της εκ
κλησίας, διατί κατά τον σκοπον της εκκλησίας ύστερεϊται άπ' αυτά ό 
αφορισμένος, καί προστάττονται οι ιεροί ύπηρεται να μην προσεύχονται 
δι* αυτόν δημοσία' εΐπον δημοσία, ότι αν μυστικά προσεύχονται δια της 
επιστροφής και διορθώσεως τοϋ αφορισμένου, δεν άμαρτάνουσι. 

Βον} ή παραίτησις της μετοχής των μυστηρίων, διατί οι αφορισμένοι, 
δεν δύνανται να μεθέξωσι τών μυστηρίων, εξω μόνον αν προφασισθοϋν την 
λεγομένην αθεράπευτον ή αήττητον αγνοιαν, τότε ημπορούν να γένουν μέ
τοχοι τών μυστηρίων πρέπει δμως να ήξεύρωμεν καί τούτο δτι αν οι άφω-
ρισμένοι μεθέξωσι τών μυστηρίων, αν καλά και άμαρτάνουσι θανασίμως, 
δμως βέβαια λαμβάνωσι τά μυστήρια, διατί ο αφορισμός δεν αφαιρεί α
πλώς το δεκτικον τών μυστηρίων, άλλα το άναμαρτήτως δεκτικόν δια 
τούτο δ άφωρισμος [= αφορισμένος] αν μετανοήση και εχη σκοπον να 
ζητήση άπόλυσιν άπο τον δεσμον με ίκανοποίησιν της εκκλησίας, δέχεται 
καί το μυστήριον της μετανοίας δντας ακόμη άφωρισμένος, καί δεν άμαρ-
τάνει, δτι αν ήμάρτανεν, δεν ήτο δυνατόν νά λάβη το μυστήριον της μετα
νοίας' οι ύπηρεται δμως της εκκλησίας αν δωσωσι τα μυστήρια εις τον 
φανερόν άφορισμένον, άμαρτάνουσι θανάσιμα. 

Εϊπομεν δτι οι αφορισμένοι αν προφασισθοϋν την αθεράπευτον α
γνοιαν, ημπορούν νά γένουν μέτοχοι τών μυστηρίων και δια νά γροικηθη 
τούτο, είναι χρεία νά ήξεύρωμεν δτι ή άγνοια είναι τριών λογιών, ανεκτή 
ή δόκιμος, παχεϊα, και αθεράπευτος... Ή αθεράπευτος είναι και αύτη κα
τά πάντα τρόπον συγγνωστή, άμή ή βη δηλαδή ή παχεϊα, είναι άσύγγνω-
στος, διατί δεν ημπορεί ό ιερεύς νά προφασισθή δτι δεν ήξεύρει τον σκο
πον ξεχωριστά καθενός μυστηρίου καί τους ποιητικούς αυτών λόγους, μήτε 
ό πνευματικός πατήρ, δτι δέν ήξεύρει την διαφοράν τών συγγνωστών και 
θανάσιμων αμαρτημάτων, διατί είναι κρατημένοι νά τά ήξεύρωσιν: δθεν 
μη ήξεύροντές τα άμαρτάνωσι θανασίμως. 

Έκ τούτου εγινεν φανερόν εκείνο δποϋ εΐπαμεν, δτι ol αφορισμένοι 
δταν προφασισθοϋν αθεράπευτον αγνοιαν, δηλαδή δτι δεν ήξεύρωσι πώς 
είναι άφωρισμένοι, και μήτε εχουσι χρέος νά το ήξεύρωσι δια διάστασιν 
τοϋ τόπου, καί άλλο κανένα περιστατικόν, ημπορούν νά γένουν μέτοχοι 
τών μυστηρίων. 

Γον αποτέλεσμα είναι ή παραίτησις της κατ3 ενέργειαν μετοχής τών 
μυστηρίων δθεν δ αφορισμένος Ιερεύς δεν δύναται νά δώση τά μυστήρια 
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etc τους πιστούς, εξω μόνον δτι εις εσχάτην ανάγκην τον Θανάτου ημπορεί 
να βάπτιση καθώς και κάθε άλλος χριστιανός' άλλα μήτε εκείνοι όπου δεν 
είναι άφωρισμένοι ημπορούν να ζητήσουν από τον οϋτω φανερά και δημο
σίως άφοίρισμένον τα μυστήρια. 

Δον αποτέλεσμα είναι ή στέρησις των θείων των χριστιανών καθη
κόντων, δηλαδή από την λειτουργίαν, από τας κοινας ακολουθίας, από τας 
δημοσίας λιτανείας, και κάθε άλλης κοινής προσευχής όπου ενομοθετήθη 
ή απ' αυτόν τον σωτήρα, ή από την έκκλησίαν λοιπόν ό αφορισμός εμπο
δίζει τον άφωρισμενον να μην είναι παρών εις τας ιεράς λειτουργίας, να 
μήν ^τουργή αυτός ό άφωρισμένος, ιερεύς, να μην άκούση λειτονργίαν 
με άφορισμενον εκείνος όπου δεν είναι άφωρισμένος, να ύστερούνται τά
φου εκκλησιαστικού εκείνοι όπου είναι φανερά άφωρισμένοι, καθώς και 
εκείνοι όπου θάπτουσι τονς τοιούτους εις κοιμητήρια και τόπους ιερούς, 
αφορίζονται. Εϊπαμεν δτι οι [ό] άφωρισμένος είναι κρατημένος από τάς 
κοινάς ακολουθίας, άμή όχι και τάς ιδίας, επειδή και κατ' Ιδίαν οι άφωρι
σμενοι ημπορούν καν να προσεύχωνται, και να ψάλλωσι και εσπερινόν, 
και δρθρον, και ώρας, και τάς λοιπάς σννηθισμένας ακολουθίας, πλην τής 
λειτουργίας, αν είναι ό άφωρισμένος ιερεύς. 

Εον αποτέλεσμα είναι, δτι υστερεί τον άφωρισμενον κληρικόν άπό κά
θε προνόμιον, εισόδημα, και ενεργεσίαν εκκλησιαστικής, και άπό δλονς 
τονς καρπούς και τα εφόδια, και ενεργεσίαν εκκλησιαστικήν, και άπό δλονς 
τονς καρπούς και τα εφόδια όπου νομίζονται εκκλησιαστικά' και ακόμη 
ενεργεί ό αφορισμός εις το να μήν δύναται να λάβη τίποτα άπό αυτά ό 
άφωρισμένος κληρικός και αν δοθώσιν εις τον καιρόν τον αφορισμού, να 
μήν Ισχύη ή δόσις, αν δεν ξαναβεβαιωθώσιν, άφ' οϋ λάβη ό άφωρισμένος 
την λύσιν και μάλιστα εκ τούτον έπεται δτι τόσον άμαρτάνει θανάσιμα 
εκείνος όπου δίδει είς τον άφορισμενον τούτα, δσον και ό άφωρισμένος 
οπού τα δέχεται' στερείται προς τούτοις ό άφωρισμένος και άπό κάθε διοί-
κησιν τών πραγμάτων τής εκκλησίας, και δσα γίνονται άπ'αντόν τίποτα 
δεν Ισχύονσιν, ήγονν πούλησες, αγόρασες, χαρίσματα, μεταλλαγαϊς, και 
δσα άλλα. Προς τούτοις μένωντας ό άφωρισμένος εις την άπείθειάν τον, 
ό προεστώς δεν είναι κρατημένος να τον τρέφη με τα εισοδήματα τής εκ
κλησίας, αν καλά και να είναι και πτωχός, εξω μόνον αν εχη εσχάτην 
ανάγκην αν μετανοήση δμως, και ζητήση τήν λύσιν τού αφορισμού, και 
προτήτερα άπό τήν λύσιν ημπορεί ό προεστώς να τού δώση τροφήν άπό 
τα εισοδήματα οπού είχε προ τού αφορισμού. Μετά δε τήν άπόλνσιν, αν 
καλά, και αναλαμβάνει τήν έξονσίαν τον και τα προνόμια και τήν διοίκη-
σίν τον, δμως δεν αναλαμβάνει το σνμφέρον εκείνο οπού έλαβε είς δσον 
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καιρόν ήτον άφωρισμένος, αν ήτον δ αφορισμός δίκαιος, εξω μόνον, αν ή 
εκκλησία και ό προεστώς θελήσωσι να τον εύεργετήσωσι καταχάριν, καΐ 
να τον δώσωσι και εκείνο το συμφέρον αν δμως ό αφορισμός ήτον άδικος, 
αναλαμβάνει το συμφέρον του κατά το μέτρον της αδικίας όλόκληρον, δχι 
καταχάριν, αλλά καταχρέως. 

Çpv αποτέλεσμα είναι ή στέρησις της εν αγορά κοινωνίας, ήγουν της 
πραγματείας των δικαστηρίων λοιπόν πασά αγωγή είναι εμποδισμένη 
από τον άφωρισμένον, καθώς και εκείνοι όπου δεν είναι άφωρισμένοι, δεν 
δύνανται να εχωσι κοινωνίαν εις τάς άγωγάς των αφορισμένων δια να 
σαφηνισθή τούτο, πρέπει να ήξεύρωμεν, δτι κάθε κρίσις συνίσταται κατ' 
ονσίαν από τρία πρόσωπα, έχει δε και επουσιώδη παρεπόμενα πολλά. 7α 
τρία είναι, ό κριτής, ό ενάγων και δ εναγόμενος. Τα επουσιώδη είναι, οι 
μάρτυρες, οι γραμματείς, ό συνήγορος, ό επίτροπος, οι κηδεμώναις και 
άλλοι. Λέγομεν λοιπόν δτι 6 άφωρισμένος αν λάβη πρόσωπον κριτοϋ, και 
μάλιστα αν είναι και φανερά άφωρισμένος, άμαρτάνει' αν δμως Ισχύουσι 
και ai αποφάσεις και ai πράξεις του, τοϋτο ας είναι εκ των ζητουμένων 
και ετζι ό αφορισμένος αν δύναται να είναι ενάγων εις το κριτήριον, και 
τοϋτο είναι εκ των ζητουμένων, ημπορεί δμως εις την ύπόθεσιν του αφο
ρισμού του να κατηγορή εκείνον όπου τον άφώρισεν ώς άδικα, αν καλά και 
κατά την νομικήν άκρίβειαν, ή όποια πάντοτε αποβλέπει εις τον ορθόν λό-
γον, αν είναι φανερός άφωρισμένος, τυχαίνει να τον διώξη δ κριτής' àv ôè 
εϊναι φανερός, δεν είναι κρατημένος να τον διώξη από την άγωγήν ετι οι 
φανεροί άφωρισμένοι δεν δύνανται να είναι γραμματείς ή να γενούν επί
τροποι, ή συνήγοροι, ή κηδεμώνες και μάρτυρες, πλην γενόμενοι, αν Ισχύ-
ουσιν ai πράξεις αυτών, και τοϋτο είναι εκ των ζητουμένων. 

Ζον αποτέλεσμα είναι ή στέρησις της δικαιοδοτικής εξουσίας' τούτη 
ή στέρησις δύναται να εμπόδιση ή μόνον την χρήσιν της εξουσίας, ή και 
αυτό το δίκαιον της εξουσίας' και δταν εμποδίζη μόνην την χρήσιν, εκεί
νος όπου ενεργεί άμαρτάνει, εκείνο δμως όπου κάμνει εϊναι βέβαιον δταν 
δε εμποδίζη και αυτό το δίκαιον της εξουσίας, δχι μόνον άμαρτάνει εκεί
νος όπου ενεργεί, δταν ενεργή, άλλα και εκείνο όπου κάμνει είναι μάταιον. 

Λοιπόν αυτή ή στέρησις της δικαιοδοτικής εξουσίας εις εκείνους όπου 
είναι αφορισμένοι κρυφά εμποδίζει την χρήσιν, ώστε όπου άμαρτάνει και 
ό κρύφα αφορισμένος μεταχειριζόμένος την εξουσίαν του' πλην εκείνα 
όπου κάμνει μένουσι βέβαια' δταν δμως ό άφωρισμένος εϊναι φανερός, χά
νει και την εξουσίαν του, και δεν δύναται να την μεταχειρισθή' χάριν λό
γου, ό πνευματικός αν εϊναι άφωρισμένος, πλην δχι φανερά, άλλα κρυφά, 
και δώση σνγχώρησιν και λύσιν των ήμαρτημένων άμαρτάνει, δμως λύει 
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τον εξομολογούμενον από τα ήμαρτημένα' αν είναι δμως φανερά αφορι
σμένος, δεν τον λύει. Τοϋτο το αποτέλεσμα εν τοις εκκλησιαστικοϊς προ-
σώποις έχει το βέβαιον είναι δμως άμφίβολον αν το λαμβάνονσι και οι 
κοσμικοί ήγεμώνες, κριταί, και δμοιοι, δντες αφορισμένοι' και ή αμφιβο
λία λύεται, δταν τεθή, νόμος, αν καλά και ο λόγος ζητεί, δτι και αυτοί να 
νστερούνται την χρήσιν, και δχι το δίκαιον της εξουσίας. 

Ηον αποτέλεσμα είναι ή στέρησις της πολιτικής κοινωνίας' δια να 
εξηγηθή τοϋτο το ιδίωμα, πρέπει να εχωμεν εις τον νουν μας τούτον τον 
στίχον "ρήμα, τράπεζαν, απείργει, κοινόν, χαίρε, και εύχήν"' το ρήμα, 
σημαίνει δτι δεν πρέπει να συνομιλούμεν με τους άφωρισμένονς, να γρά-
φωμεν προς αυτούς, να στέλλωμεν δώρα, ή αγγελίας και τα δμοια, τα ό
ποια εμποδίζονται και εκ μέρονς των αφωρισμένων προς τους άλλους. 
Τό, τράπεζαν, σημαίνει παραίτησιν κάθε κοινωνίας εις βρώσιν και πόσιν 
με τους άφορισμένονς' το κοινόν, φανερώνει κάθε λογής συναναστροφήν, 
άσκησιν, και πραγματείαν λόγου χάριν, συγκατοίκησιν, συστάσεις, συμ-
περπάτησιν, σνντροφίαν εις τα ταξίδια, και τα δμοια. Τό, χαϊρε, κωλύει 
κάθε εντιμον χαιρετισμόν, ή με λόγον, ή με γράμμα, ή με άλλο κανένα 
εξωτερικον σημεϊον. Τό, εύχήν, εμποδίζει πασαν κοινώνίαν εις τάς προ-
σευχάς, εις τα μυστήρια και εις τάς ακολουθίας" πρέπει δμως να ήξεύρω-
μεν, δτι εκείνος οπον κοινωνεί με τον αφορισμενον, και ό αφορισμένος 
όπου κοινωνεί με τους άλλους είς τοϋτο όπου εϊπομεν εδώ, ως επί το πλεί
στον δεν άμαρτάνει θανάσιμα, εξω μόνον αν κοινωνή εις τας ιεράς προσευ-
χάς, και αν το κάμνη δια καταφρόνησιν της εξουσίας τής εκκλησίας, και 
με διάθεσιν διαμονής είς τον άφορισμόν, και αν εκείνος όπου αφορίζει είπή 
πώς αφορίζει και εκείνους όπου κοινωνοϋσι με τον αφορισμενον. Τούτος 
είναι ό κανών τοϋ παρόντος αποτελέσματος, έχει δμως και εξαιρέσεις, εις 
τάς οποίας δποιος κοινωνεί με τον αφορισμενον δεν άμαρτάνει τίποτα' και 
περιέχονται εις τούτον τον στίχον: "υποταγή, γάμος εξαιρεί, όφελος, ά
γνοια τής ανάγκης", αον ή υποταγή δηλαδή, εξαιρεί τον ανθρωπον από 
την ένοχήν όπου ϊχει να μην κοινωνή με τον αφορισμενον. "Οθεν δλοι οι 
νποτεταγμένοί εις τον αφορισμενον, υιοί, δούλοι, ύπηρέται κάί δσοι είναι 
υποκείμενοι κοσμικώς είς τον βασιλέα και ήγεμώνας αυτού, και δσοι ει
δικώς είς τους προεστώτας αυτών, εξαιρούνται από αυτόν τον κανόνα. 
βον δ γάμος εξαιρεί τον ανθρωπον από την τοιαύτην ενοχήν λοιπόν τόσον 
ή γυναίκα έχει αδειαν να συγκατοική με τον ΐδιόντης άνδρα, αν είναι αφο
ρισμένος, δσον και ό άνδρας με την ϊδιάν του γυναίκα, αν είναι αφορισμέ
νη' και αναζητούνται αναμεταξύ αυτών τα νομικά δίκαια, και ανταποδί
δονται γον ή αληθινή ώφέ^α κάί δχι ή πεπλασμένη, τόσον ή πνευματική, 
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δσο και η κοσμική, τόσον εκείνη όπου αποβλέπει προς τον κοινωνοϋντα 
με τον άφορισμένον, δσον και ή αποβλέπουσα προς αυτόν τον άφορισμέ-
νον, εξαιρεί τον άνθρωπον από την ενοχήν αυτήν, διατι είς τοιαύτην ύπό-
θεσιν δύναται και εκείνος όπου δεν εϊναι αφορισμένος να κοινωνη με τον 
άφορισμένον, και ο αφορισμένος να κοινωνη με τους άλλους δον ή ανεκτή 
άγνοια ή αύτοϋ τοΰ έργου δια το όποιον τινάς αφορίζεται, ή τοϋ αύτοϋ 
αφορισμού, μην ήξεύρωντας δτι εϊναι αφορισμένος, ή τοΰ δικαίου, το ό
ποιον μεταχειρίζεται ό άφορίζων. Τελευταϊον, ή ανάγκη εξαιρεί τον αν
θρωπον από τήν τοιαύτην ενοχήν, επειδή και κατά τήν νομικήν άπόφασιν, 
"τη ανάγκη νόμος ουδείς". 

Ταΰτα όπου εϊπαμεν εως ενταύθα είναι τα αποτελέσματα, τα όποια 
προέρχονται είς τους ζώντας αφορισμένους. 'Εκείνο δέ οπού συνακολουθεϊ 
και έπεται από τον άφορισμόν αφ' ου άποθάνουσιν οι αφορισμένοι εϊναι 
ενα και μόνον άλλ' δμως τό πλέον φοβερόν και τρομερόν, εστί ό τυμπα-
νίας, δηλαδή τό αποτέλεσμα των τυμπανιαιων, το όποιον επειδή να φανε-
ρούται μετά θάνατον, γίνεται δια θαύματος, και θαυματουργών ό Κύριος, 
δείκνυσιν εν τη καθ' ημάς εκκλησία επί τους άπειθεΐς αύτή[= η] φανέν-
τας κατά τι, ως λέγει και ό ιερομνήμων σελίδι 621 εν τω "τόμω της Χα
ράς"' και εϊναι θαύμα, και μάλιστα από τα πλέον παράδοξα' και ακόμη αν 
θέλη να τό είπη τινάς και σωρόν θαυμάτων, δεν σφάλλει, επειδή και δια
περνά όχι μόνον εις τους ενόχους, άλλα καμίαν φοράν και εις τους μή ενό
χους, δηλαδή εις τάς γυναίκας, είς τους δούλους, και είς τα κτήνη τών 
αφορισμένων. "Οθεν και εκ τούτου ας αίσχύνωνται οι ρωμανιόλοι παπί-
σται, ή κάλλιον ειπείν τ à παπίδια, οπού λέγουσιν δτι τώρα δεν γίνονται 
θαύματα είς τήν άνατωλικήν εκκλησιαν, επειδή και τούτο τό θαύμα τών 
τυμπανιαιων τους αποστομιζει, τό όποιον ας μήν τό νομιζουσι ψεύδος και 
άπάτην, ώς τό λέγει ό αναίσχυντος Άρκούδιος, κολακεύοντας και είς 
τούτο ώς και εις άλλα πολλά τήν αύλήν της 'Ρώμης και καταψευδόμενος' 
άλλα ας τό κρατούσιν άληθινόν και βέβαιον, καθώς λέγουσι και άλλοι πολ
λοί δυτικοί, άναγκαζόμενοι απ' αυτήν τήν βίαν της άίσθήσεως, και ό ιη
σουίτης Βουστρώνιος Κύπριος, διαυθεντεύωντας τούτο τό πράγμα εναν
τίον τού ρηθέντος Άρκουδίου, και ό Γόδαρ δομενικάνος εν τω Μεγάλω 
Εύχολογίω σελίδι 688 και 689, ό όποιος τόσον τό έχει δια βέβαιον, ώστε 
λέγει δτι τούτο να εστάθη και είς τήν δυτικήν εκκλησιαν, και μάλιστα να 
ευρέθη τυμπανιαιος ό ιγος Βενέδικτος πάπας' και ώς αυτός λέγει άντίπα-
πας, αφορισθείς παρά της εν Κωνστάντια συνόδου. 

Εϊπαμεν δτι ό αφορισμός εϊναι αποτέλεσμα της εξωτερικής εξουσίας 
της εκκλησίας, δθεν δέν ημπορεί κάθε ιερεύς να άφωρίζη παρά εκείνος 
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όπου έχει την δικαιοδοτικήν εις τούτο εξονσίαν πλην το αποτέλεσμα τών 
τνμπανιαιων πολλάκις συμβαίνει και άπα αφορισμον και κατάραν κάθε 
Ιερέως, και τοντο γίνεται δχι χωρίς θείαν πρόνοιαν, άλλα δια να χαλινώ-
νεται ή προπετεια τών κακών χριστιανών και να τους διορθώνη με τούτον 
τον τρόπον όπου να μην καταφρονώσι την ίερατικήν άξίαν. Συμβαίνει το 
àπoτέL·σμa των τνμπανιαιων πολλαϊς φοραΐς και από λεπτσν αμάρτημα, 
επειδή και δεν είναι καμία τιμωρία τόσον μεγάλη τον αίατνος τούτου και 
σωματική, της οποίας να μην είναι άξιον κάβε παραμικρον αμάρτημα' και 
μάλιστα όταν μετρήται από τον Θεον εις άλλον σκοπόν, ώς εϊπομεν περί 
ταύτης όπου αναλαμβάνεται, εις το να κάμη ακόμη φόβον είς τους πιστούς 
να τιμώσι τους ιερείς, ώς φαίνεται εν τω ςω κε^αλα/ω τών Βασιλειών εδα-
φίω ζφ δταν 6 Όζά εξετεινε την χείρα του δια να στήριξη την κιβωτον 
όπου ενενεν είς πτώσιν... "Επειδή και επλατύναμεν τον λόγον μας περί 
του αφορισμού, ακόμη ας ενπούμεν, διατι συχνά και τά παιδία τών αφο
ρισμένων και μάλιστα τά νήπια γίνονται τυμπανιαϊα, και πολλάκις τούτο 
γίνεται δχι μόνον εις τα παιδία, αλλά και είς τους δούλους και γυναίκας 
τών τυμπανιαίων και λέγομεν δτι τούτο γίνεται δια να εξεγερθή μεγα-
λίτερος φόβος εις τους πιστούς, βλέπωντες πώς ή εις αυτούς ποινή περνά 
και είς τά πράγματα αυτών τά μάλλον ήγαπημένα, και δτι είναι δραστικά 
τόσον δ αφορισμός και ή κατάρα τών Ιερέων, ώστε οπού διήκει και εις τά 
αθώα τέκνα, δια ενδειξιν της τιμωρίας τών γονέων, και είς τάς γυναίκας 
ή δούλονς αυτών δι αυτό τούτο. Πώς δμως ή τιμωρία τών αμαρτωλών 
δύναται νά άπέλθη και είς τον άθώον, είναι δύσκολον νά έξηγηθή, πλην 
κατά το δυνατόν μας λέγομεν τούτο είς πληροφορίαν της παρούσης υπο
θέσεως... 
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Στο ευρετήριο πού ακολουθεί γίνεται προσπάθεια μέσω των λέξεων πού αποδελ
τιώνονται, να παρουσιασθούν κάποια χαρακτηριστικά τοϋ αφορισμού των οποίων ή 
συνολική προσέγγιση δέν θα εϊταν διαφορετικά εφικτή. Έ τ σ ι ό χρήστης πρέπει να έχει 
υπ' βψιν του δτι οί δροι πού αποδελτιώνονται νοούνται στην μεγάλη πλειοψηφία των 
περιπτώσεων σέ στενή συνάρτηση μέ τή λέξη αφορισμός* λ.χ. δταν αποδελτιώνεται 
ή λ. ζώα Ιχει τήν σημασία της αφοριστικής εκείνης απειλής πού φθάνει ως τα πε

ριουσιακά στοιχεία τοϋ απειλουμένου. 

Κατά τήν σύνταξη του Ευρετηρίου χρησιμοποιήθηκαν οί παρακάτω συντομογραφίες: 

άρχιμ. 
άρχπ. 
έπ. 
ίερδν. 
ίερμόν. 
μ. 
μν. 

αρχιμανδρίτης 
αρχιεπίσκοπος 

: επίσκοπος -ή 
: ιεροδιάκονος 
: ιερομόναχος 
: μητρόπολη -ίτης 
: μονή 

μνδ. 
μνχ· 
μτχ· 
ν. 
πατρχ. 
χ· 
άφ. 

: μονύδριο 
: μοναχός -ή 
: μετόχι 
: ναός 
: πατριάρχης 
: χωριό 
: αφορισμός 



Ευρετήρ ιο 

'Ααρών 228, 229 
άβάπτιστα παιδιά 285 

Άβειρών 202, 216, 228, 229, 231, 470 
471, 472, 474, 475, 476, 477, 478 

'Αβραάμ 156 
Άγαθάγγελος, Ο. Π. 61, 76, 95, 406 
Άγαθάγγελος, ίερομ. 142 
αγαθοεργά καταστήματα 435 
άγανάκτησις 475 
αγάπες 260 

'Αγάπιος, άρχιμ. 101 
'Αγάπιος, μνχ. 68, 278, 341, 373 
άγγελοι 194, 222, 225, 282, 301, 470, 

472, 473, 474, 475, 476 
'Αγγελόπουλος Θ. 306 
"Αγγελος Χριστόφορος 117 
'Αγγλία -οι (Βρετανία) 117, 118, 293, 

381, 382, 391, 394, 422, 442, 447, 
451 

αγένειοι 472 
Α γ ί α , μν. "Ανδρου 196 
'Αγία Αικατερίνη Σινά 319* βλ. καΐ Σινά 
'Αγία Γραφή 58, 402, 436 
'Αγία "Εδρα· βλ. Βατικανό 
'Αγία Κυριακή, ν. στή Χίο 194 
Ά γ ι α Λεβιά, πλατεία Πάτμου 118 
Άγιαννανίτες 383 
'Αγία Παρασκευή, ν. Μονοδενδρίου 172 
'Αγία Παρασκευή, άγίασμα Βρύγκας 465 
αγιάσματα 273 
αγιασμοί -άγιαζόμενοι 120, 122, 127, 

128, 146, 162, 223, 224, 232, 282, 
291, 292, 300, 351, 466, 468, 470, 
472, 474, 476 

'Αγία Σοφία, ν. Θεσσαλονίκης 297 
'Αγία Τριάς, μνδ. 462 
'Αγία Τριάς, μν. Χάλκης 213, 462 
άγιοι - αγιοσύνη 113, 160, 163, 222, 

229, 298, 309, 383, 388, 393 
"Αγιοι 'Ανάργυροι, ν. Μήλου 185 
Ά γ ι ο ι Θεόδωροι, μν. Άροανίας 94, 452 
Ά γ ι ο ι Τόποι 68, 245* βλ. και Ά γ ι ο ς 

Τάφος 
Άγ ιον "Ορος -εϊτες (Άθως) 101, 153, 

174, 275, 383, 472 

'Αγιορείτης Νικόδημος 68, 200, 278, 
341, 373 

άγιος Αθανάσιος 275 
Ά γ ι ο ς 'Αθανάσιος, ν. Θεσσαλονίκης 

124, 474 
Ά γ ι ο ς Γεώργιος Βενετίας 114 
Ά γ ι ο ς Γεώργιος, ν. Νάξου 215 
Ά γ ι ο ς Γεώργιος, μνδ. στή μ. Γάνου και 

Χώρας 93 
άγιος Διονύσιος Ζακύνθου 163, 294, 

383, 394 
άγιος 'Ισίδωρος 370 

Ά γ ι ο ς 'Ιωάννης Θεολόγος, μν. Πάτμου 
89, 423, 462 

Ά γ ι ο ς Κωνσταντίνος, μτχ. μν. Όμπλοϋ 
468 

άγιος Νικόλαος 222, 300, 465, 467 
Ά γ ι ο ς Νικόλαος των Ξένων, ν. Ζακύν

θου 383 
άγιος Παντελεήμων 328 

"Αγιος Παντελεήμων, μτχ. Καρακάλλου 
στή Θάσο 93 

Ά γ ι ο ς Στέφανος, ν. Άδριανουπόλεως 
467 

Ά γ ι ο ς (Πανάγιος) Τάφος 101, 113, 202 
"Αγιος Χαράλαμπος, ν. στην Κεφαλονιά 

314 
'Αγκύρας σύνοδος 64 
'Αγκώνα 197 
άγνοια 478 
άγνωσία 292 
αγορά 480 
αγόρασες 479 

'Αγυιά 429 
αγωγές 369, 480 

'Αδάμ 228 
'Αδαμάκης, σπαθάρης 450 
άδεια 87, 88, 91, 93, 142, 177, 148, 

185, 352, 359, 376, 401, 404, 420, 
424, 445, 447, 461, 463, 475, 481 

άδεκτος 259, 271 
αδελφάτα 120 
άδελφοποιία 255, 264 

Ά δ η ς 119, 159, 301, 473· βλ. καί κό
λαση 
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άδιακρισία 465 
άδιάλυτοι -σία 112, 157, 158, 159, 163, 

218, 219, 220, 221, 276, 288, 289, 
293, 298, 299, 300, 354, 378, 379, 
392, 459, 465· βλ. καί άλιωτοι· άλυ
τοι 

Άδριανούπολη 467 
'Αθανάσιος Β' Πατελλάρος 202, 467, 

468 
'Αθανάσιος, μ. Σμύρνης 451 
'Αθανάσιος Βαλεριανός, μ. Φιλαδέλφειας 

213 
'Αθανάσιος Ρήτορας 90, 91 , 104, 326 
'Αθανασίου Σάββω 146 
αθεΐα 101 

'Αθήνα 101, 148, 181, 322, 442 
'Αθηνών, μ. 101, 103, 148, 466 
"Αθως· βλ. "Αγιον "Ορος 
Αιγαίο 'Ανατολικό 446 
Αίγίνης καί "Τδρας, μ. 104, 147, 186, 

187, 331, 446 
αίμα ζώου 260 
αίρέσεις -κοί 59, 61, 62, 74, 98, 116, 

230, 236, 237, 242, 243, 245, 246, 
257, 259, 260, 261, 262, 265, 325, 
350, 358, 360, 361, 371, 391, 402, 
432, 458, 471 

αίσχροκέρδεια 125, 172, 178, 397, 459 
Αίτωλία 447 
Αίτωλικο (Ανατολικό) 109, 448 
Αιτωλός Κοσμάς 77, 403, 404, 444 
αιχμαλωσία έθνους 148, 369 

'Ακαδημία 'Αθηνών 348 
άκανθα 472 
άκατάγνωστον 346, 457 
ακαταστασία 437 

Άκόβων, άρχπ. 108, 110 
άκοινωνησία -τοι 130, 132, 134, 141, 

159, 207, 259, 262, 271, 272, 273, 
279, 321, 371, 399, 401, 452, 461 

Άλάμπεης 107 
αλειτούργητοι 321 

'Αλεξάνδρεια 428 
'Αλεξανδρείας, πατρ. 85, 112, 308, 310, 

319, 382, 384 
ΆλέΕιος τσάρος 384, 386 
^Αλέξιος, Ο. Π. 433 
Ά λ ή πασά, αρχείο (Γεννάδειος Βιβλιο

θήκη) 335, 460 
'Αλή πασάς 184 
Ά λ ή ΡασΙτ 181 
'Αλιζότη, χ. 'Ηπείρου 149, 316 
αλισβερίσι 476 
άλιωτοι 76, 78,112,166, 231, 278, 279, 

288, 290, 292, 293, 294, 295, 296, 
297, 301, 310, 376, 393· βλ. καί 
άδιάλυτοι· άλυτοι 

άλλαξοπατριαρχεία 311 
αλληλεγγύη 09 
άλλόδοξοι 243, 245, 305, 386, 431 
αλλόθρησκοι 421, 426* βλ. καί έτερό-

δοξοι 
αλλότριοι 222, 223, 471, 475 
άλυτοι - άλυσία 77, 96, 103, 112, 156, 

157, 158, 160, 177, 178, 179, 180, 
182, 185, 187, 188, 189, 191, 193, 
194, 197, 198, 201, 202, 208, 209, 
213, 214, 215, 216, 219, 220, 221, 
258, 289, 294, 326, 375, 379, 382, 
383, 388, 394, 398, 422, 461, 462, 
463, 464, 466, 467, 468, 469, 470, 
471,^472, 473, 474, 476, 477' βλ. 
καί άδιάλυτοι- άλιωτοι 

'Αμβρόσιος, μ. Αίγίνης καί "Υδρας 186, 
187, 331, 446 

'Αμβρόσιος, μ. Καλαβρύτων καί Αιγια
λείας 451 

άμητος 472 
αμνημόνευτος 218 
αμπέλια 93, 107, 181 

Άμπρουζής 118 
άμφια 115, 116, 117, 161, 185, 189 
άμφια μαΰρα 118, 332 
αμφίεση 264, 265* βλ. καί ενδυμασία 
ανάγνωση 103, 109. 110, 111, 113, 

114, 115, 116, 117, 118, 156, 170, 
189, 200, 281, 287, 307, 322, 405, 
422, 425, 428, 446, 447, 450· βλ. 
καί εκφώνηση 

ανάθεμα - σμένοι 61, 63, 66,67,70, 74, 
78, 98, 112, 116, 119, 140, 147, 
152, 155, 157, 159, 165, 168, 169, 
179, 190, 192, 200, 203, 213, 215, 
216, 232, 261, 278, 285, 287, 296, 
297, 326, 342, 343, 346, 351, 352, 
354, 360, 361, 375, 401, 402, 404, 
408, 409, 412, 416, 432, 433, 439, 
440, 443, 452, 466, 467, 468, 469, 
471, 472, 473, 474, 475 

Άνανίας, μ. Λαρίσης 442 
Άνανίας, μ. Μαρωνείας 185 
ανάπηροι 259 
αναποτελεσματικότητα 129, 318, 394 

'Αναστάσιος, μ. Νικαίας 138 
'Αναστάσιος τοϋ Παναγιώτου, στην Ά ν 

δρο 475 
Ανατολικό* βλ. Αιτωλικό 
Άνατόλιος, ρώσος Ιερωμένος 196 
Ανδρέας Κρήτης 162 
ανδρόγυνα 87 

Ανδρόνικος Β' Παλαιολόγος 433 
Ανδρόνικος Γ ' Παλαιολόγος 433 
Άνδρος 178, 191, 328, 427, 475 
Άνδρου, άρχιεπ. 100, 196, 475 
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Άνδρούσης, έπ. 94, 113 
άνεξιθρησκεία 402 
άνεξομολόγητος 155 
άνηβοι 458 

"Ανθιμος Β' 434, 467 
"Ανθιμος Δ' 180, 447 
"Ανθιμος Ç 450, 451 
"Ανθιμος, έπ. Βελλας 94 
"Ανθιμος, ήγ. μν. Παλιουρής 94 
'Ανθρακίτης Μεθόδιος 76, 77, 125, 126, 

129, 139, 166, 280, 396, 397, 398, 
403, 405, 444 

ανθρωποθυσίες 222 
αντάρτης -σία 194, 228 
αντεκδικήσεις 256 
άντιγαλλικο πνεύμα 374 

'Αντιγόνη 218 
αντιγραφείς· βλ. γραφείς 
αντίδικοι 179, 181, 222· βλ. και διάδι

κοι 
αντίδωρο 146, 223, 282, 470, 476 
άντίθεοι 194, 201 
άντιλήπτωρ 283 
αντίμαχος 222 

'Αντιόχεια 320 
'Αντιοχείας, πατρ. 99, 320, 384, 471 
'Αντιοχείας Σύνοδος 141, 342 
'Αντώνιος γιάν, σαράφης 104, 198 
'Αντώνιος, παπάς στην Κρήτη 105 
ανυπακοή 251, 253, 255, 257, 264, 265, 

359 
ανυπότακτος 445 

'Ανώνυμος, 'Ελλ. Νομ. 77, 112, 126, 405 
άπαιδία 344 
άπατες 256, 258 
άπηλλοτριωμένος 282 
άπιστοι 262 

Άπλωταριά Χίου 194 
απόβλητος -ή 279, 401 
αποδημίες 68, 244, 307 
απόδραση εγκληματία 255 
αποκοπή 210, 225, 266, 278, 360, 427, 

471· πβ. άκοινωνησία* απομόνωση 
'Απόκριση είς τον άφορισμον τοϋ κλή

ρου της Κεφαλονιας 323 
απόκρυψη κερδών 255 

Άπολλωνιάδος, έπ. 429 
απομόνωση 223, 239, 271, 272, 273, 

274, 275, 276, 279, 283, 284, 285, 
325, 438 

αποπομπή γυναίκας 259, 260, 261, 
264, 350, 359 

αποστάτης -σίες 194, 201, 320, 423 
'Αποστόλης 'Αρσένιος 201, 310, 387 
'Απόστολοι 62, 81, 82, 85, 87, 88, 90, 

97, 117, 230, 237, 242, 258, 266, 
352, 370, 371, 374, 402 

Άποστολόπουλος Δ. Γ. 13, 16, 239 
Άποστολοπούλου-Παΐζη Μάχη 16 
άποσχηματισμος 358, 359 
αποτελέσματα 71, 72, 74, 76, 78, 166, 

181, 185, 203, 204, 206, 208, 209, 
217, 218, 223, 225, 227, 229, 269, 
270, 304, 307, 308, 309, 315, 316, 
318, 320, 324, 347, 372, 377, 380, 
382, 388, 389, 391, 408, 412, 421, 
422, 423, 478, 481, 482, 483 

αποτελεσματικότητα 77, 78, 81, 83, 
97, 100, 104, 105, 129, 148, 168, 
169, 175, 186, 187, 196, 199, 226, 
271, 284, 301, 302, 329, 331, 333, 
354, 393, 397, 415, 421, 429, 431, 
440, 441, 443, 444 

αποτρόπαιος 208, 464 
άποφορισμος 163* βλ. και λύση άρση 

"Αραβες 319 
Άράκλη, χ. 168 
αργία 67, 70, 86, 87, 88, 89, 93, 99, 

101, 115, 127, 136, 142, 147, 160, 
192, 194, 197, 201, 213, 214, 224, 
259, 264, 266, 274, 277, 282, 326, 
347, 353, 422, 457, 463, 464, 466, 
468, 470, 472 

αργία Κυριακής 255, 264, 265 
'Αργυρόπουλος Ίωάσαφ, μ. Θεσσαλονί

κης 474 
άργυρος 158, 355 

Άρδομίστα, χ. 'Ιωαννίνων 178 
άρές 15, 66, 75, 78, 86, 119, 139, 146, 

149, 150, 154, 162, 165, 169, 170, 
172, 174, 175, 190, 193, 194, 195, 
196, 197, 198, 209, 210, 211, 212, 
215, 217, 222, 223, 224, 225, 230, 
258, 266, 278, 289, 318, 385, 387, 
426, 435, 439, 450, 466, 467, 468, 
469, 470, 472, 473, 474, 477· βλ. 
και κατάρες 

Άριστηνος 132, 139, 142, 272, 273, 395 
Άρκάδιος 206 
Άρκούδιος 482 
άρμάδα βενετσιάνικη 416 
"Αρμανσπεργκ 322 
'Αρμένιοι 260, 265 
'Αρμενόπουλος Κωνστ. 135, 239, 274, 

340, 341, 343, 344, 345, 356, 361, 
365, 366, 367, 398, 412, 433 

Άροανία 94 
αρπαγή γυναικών 251, 262 
αρραβώνες 120, 122, 223, 265· βλ. και 

συζεύξεις 
αρρώστιες 476 

Άρσενιατών σχίσμα 433 
'Αρσένιος, έπ. Κερνίτζης 182 
'Αρσένιος, παπάς στή Μασσαλία 440 
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άρσενοκοίτης 369 
άρση" βλ. λύση 

"Αρτας, μ. 146 
άρτος 470 
άρχιδιάκονος (αμοιβή) 123 
άρχιδιάκονος μέγας 95 
αρχιεπισκοπή 82 
άρχιμανδριτάτο 207 
αρχιμανδρίτης (αμοιβή) 121 
άρχοντες 100, 136, 145, 194, 226, 263, 

327, 345, 353, 371, 390, 394, 396, 
430, 433, 444, 469, 471 

άρχων μοναστηρίου 121 
άσβεστης 295 
ασήμι 438 
ασπάζομαι 224, 470, 471 
άσύγγνωστος 213, 215, 282, 463, 464, 

470, 472, 478 
ασυγχώρητοι -σία 173, 193, 194, 195, 

197, 198, 201, 202, 213, 215, 216, 
218, 219, 221, 222, 300, 326, 375, 
422, 439, 462, 463, 464, 465, 466, 
467, 468, 469, 470, 471, 473, 474, 
476, 477 

άσυνθεσία 401 
ασφαλίζω 170 
άτακτον 436 
άταφία -οι 217, 218, 219, 221, 223, 

283, 284, 302 
ατέλεια 92 
άτιμος 278 

'Αττική 149 
'Αττικής, έπ. 322, 442, 447 
Αυγουστίνος, μ. Φλωρίνης 306 
Αυλωνίτης Σπυρ. 416 
αύτοακρωτηριασμος 259 
αύτοαφορισμος 131, 189, 191, 459 
αύτοκαθαίρεση -τος 115, 190, 327 
αυτοκέφαλο 445 
αύτοπάθεια (ταυτοπάΟεια) 131, 136, 

192, 353 
αφανισμός 225, 282 
άφέσιμο 151 
αφιερώματα 359 

'Αφιερωμένοι 216- βλ. και Φιλικοί 
άφοριστής 231 
αφοριστικά 95, 100, 101, 102, 103, 

105, 108, 109, 110, 114, 120, 121, 
122, 123, 125, 127, 147, 148, 169, 
191, 225, 231, 232, 287, 313, 322, 
326, 328, 331, 426, 445 

αφοριστικά χαρτία (άφοροχάρτια) 231, 
250, 253, 403, 427, 459 

άφορίστριες 275 
άφορκισμοί 291, 300 

'Αχούρια Λιότικα (Λιάς), χ. 'Ηπείρου 
122 

Άχρίδος, άρχιεπ. 152, 464 
άχυρα 473 

Βάθης Δαμιανός 186 
βάιλος ΚΠολης 96, 109, 311 
βάιλος Κέρκυρας 415, 416 
Βακάλης παπαΚωνσταντίνος 91 
Βακτηρία 'Αρχιερέων 137, 160, 238, 

240, 241, 248, 250, 251, 252, 277, 
291, 297, 340, 347, 356, 360, 361, 
363, 364, 366, 372, 376, 393 

Βάλσαμων 69, 95, 132, 133, 134, 139, 
142, 272, 273, 276, 308, 342, 343, 
350, 361, 376, 395, 432 

Βάμβας Νεόφυτος 228 
Βαμβέτσος Ά λ . 333 
βάπτιση -σμα 87, 120, 223, 260, 286, 

291, 302, 433, 463, 479 
Βαρλαάμ, ίερομ. 447 
βάρος 93 ,107 ,146 , 159, 171, 177, 178, 

182, 186, 187, 188, 207, 269, 270, 
287, 314, 318, 319, 324, 362, 458, 
459, 461, 463, 464, 466 

Βασιλειάδης Κ. 373 
Βασιλεϊαι 228, 483 
Βασίλειος Μέγας 61, 64, 249, 275, 291, 

344 
Βασίλειος, άρχιεπ. Σμύρνης 165, 232, 

409, 433 
βασιλείς -εία 339, 361, 369, 382, 384, 

426, 432, 447, 481· βλ. και κρίσις 
βασιλική 

Βασιλικά 133 
Βασιλική, κυρα- 447 
Βασιλινούπολις 138 
βατά 260 
Βατικανό ('Αγία Έδρα) 127, 419 
Βατοπεδίου, μν. 299 
Βελβεντος 116, 474 
Βελλδς, έπ. 94, 149, 316 
Βελλας και Κονίτζης, μ. 183 
Βενέδικτος Ι Γ ' (πάπας-άντίπαπας) 482 
Βενετία -οί 96, 109, 112, 114, 116, 127, 

152, 182, 252, 285, 310, 311, 332, 
365, 378, 381, 395, 398, 412, 413, 
414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 
422, 423, 434, 435, 445· βλ. και 
βάιλος· άρμάδα 

Βενετικά αρχεία 423 
Βενιζέλος Έλ . 442, 443, 452 
βεράτια 181, 424, 425, 426 
Βέρροια 153 
Βερροίας, μ. 153 
Βήσσανη, χ. 'Ηπείρου 183 
βία 428 
βιασμός 242, 259 
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βιβάρια 102 
βιβλία 115, 168, 195, 214, 257, 260, 

262, 265, 321, 358, 374, 376, 368 
βίβλος ζωής (ζώντων-δικαίων) 194, 

225, 283, 288, 469, 476 
βικάριος 312, 412 
Βικέλας Δ. 114 
βίος 224 
βίος αγίου Διονυσίου 383 
βίος αγίου Νήφωνος 309 
Βίος και λαμπροί αγώνες... Μαξίμου 

Κανσοκαλνβίτου 153 
Βλαστάρης Ματθαίος 83, 134,135, 239, 

274, 275, 297, 340, 341, 342, 343, 
345, 346, 349, 352, 353, 356, 357, 
360, 364, 412 

Βλατάδων, μν. 163 
Βλαχέρνης, μν. Ηλείας 291 
Βλαχία 389, 390 
βλάχικη γλώσσα 320 
Βλάχοι 320, 321 
Βλάχος Δήμος 107 
Βλοχοϋ, μν. 465 
Βογορίδης Στέφανος 450 
Βοδενά 287 
Βολτέρος 101 
Βουθρωτον 102 
Βουκουρέστι 363, 389 
Βούλγαρης Εύγ. 77, 368, 399, 400, 401, 

402, 403 
Βούλγαρης Χριστόδουλος 182 
Βουλγαρίας, άρχιεπ. 390 
Βουλκάνου, μν. 463 
Βουρλιώτης Ι. Μ. 66 
Βούρμπιανη, χ. Ηπείρου 183 
Βουστρώνιος 482 
βραβεία 400 
Βραχλιώτης Ευστάθιος 123 
Βρετανία" βλ. 'Αγγλία 
Βρέτας 'Αναγνώστης 446 
βρουμάλια 260 
Βρύγκα ΚΠολης 465 
βρυκόλακες 76, 78, 166, 219, 262, 289, 

290, 291, 292, 293, 295, 299, 310, 
351 

Βρύουλλα 462 
Βυζάντιο -voi 13, 14, 65, 76, 83, 84, 

98, 111, 134, 135, 168, 176, 206, 
210, 216, 218, 236, 239, 240, 243, 
247, 255, 274, 290, 305, 308, 339, 
340, 341, 352, 364, 365, 408, 411, 
412, 433, 443 

Γαβαλας Τζωρτζάκης 198 
Γαβριήλ Γ ' 68, 156, 200, 214, 229, 

426, 463 

Γαβριήλ Δ' 61, 141 
Γαβριήλ, άρχιεπ. Σίφνου και Μυκόνου 

330, 470 
Γαβριήλ, έπ. Τζερβενοϋ 190 
Γάγγρας, σύνοδος 361 
Γαέτας Δ. 323 
ΓΑΚ 181, 183, 437 
Γαλατάκη, μν. 151 
Γαλατάς -ιανοί 327, 438 
Γαλλία (Φράντζα) 116, 320, 374, 422 
Γαλλική επανάσταση 374, 438 
γάμοι 66, 121, 122, 126, 128, 177, 178, 

180, 185, 203, 213, 223, 245, 249, 
254, 256, 257, 261, 262, 263, 265, 
281, 284, 312, 322, 344, 350, 371, 
391, 406, 418, 420, 424, 426, 462, 
482· βλ. και συζεύξεις 

Γάνου καί Χώρας, μ. 93 
γαστάλδοι 114 
Γγιούμας Ευστάθιος, Νικ. 178 
Γεδεών Μ. 148, 151, 185, 436 
γέεννα 215, 222, 300, 472, 473 
γελοϋδες 291 
Γεμίνος (;) 308 
γενεά 225, 282, 283, 469, 471, 473, 475 
γένεια 262 
γενίτσαροι 434 
Γεννάδειος Βιβλιοθήκη 335, 460 
Γεννάδιος Σχολάριος 112,162, 293, 379 
Γεράσης, παπα 183 
Γεράσιμος Γ ' 101 
Γεράσιμος, μ. Αίγίνης καί "Τδρας 107, 

147, 446 
Γεράσιμος, μ. 'Ηράκλειας 365 
Γεράσιμος, μ. Κρήτης 195, 287, 439 
Γερμανία 334, 381, 426 
Γερμανός Β' 138 
Γερμανός Δ' 85, 154 
Γερουσία 334 
Γεώργης, άπο "Τδρα 188 
Γεώργιος, άπο Πάτρα 99 
Γεώργιος, ρεΐζης 201 
Γεώργιος τοϋ Ιωάννου 180 
Γεωργούσης 99, 100 
γη 159, 202, 216, 283, 468, 471, 472, 

476 
Γη της Επαγγελίας 228 
Γηρομερίου εξαρχία 149 
Γιακουμή Νικολού Γιάννη, Ελένη 188 
Γιάννενα- βλ. 'Ιωάννινα 
Γιαννούλης Ευγένιος 109, 142, 269 
Γιάντρα; 116 
γιατροί 351, 406, 436 
Γιεζής 173, 194, 202, 216, 227, 228, 

229, 279, 408, 466, 467, 468, 469, 
470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 
477 
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Γκίνης Δημ. 312, 365, 368, 372 
Γλύκας Μιχαήλ 362 
Γλυκή Χάιδω 112, 284 
Γλυκής Μιχέλης 112, 285 
Γολά, χ. Ηπείρου 122 
γονυκλισία 68 
Γόαρ· βλ. Goar 
Γουλιανός Δημητράκης 283 
Γραδενίγος Άλοΐσιος 182 
Γραικοί 405 
γράμμα -τα 72, 88, 95, 106, 107, 150, 

214, 271, 358, 475, 481 
γραμματικός - γραμματεύς 124, 480 
γραφείς (αντιγραφείς) 168, 220, 224, 

249 
Γρηγόριος Νύσσης 60, 297, 301 
Γρηγόριος Γ ' 213, 462 
Γρηγόριος Δ' 96, 433, 467 
Γρηγόριος Ε ' 147, 151, 202, 333, 406, 

407, 439 
Γρηγόριος Ç 408 
Γρηγόριος, μ. Σμύρνης 445 
Γρηγόριος, έπ. Μεθώνης 284 
Γρηγόριος, άρχιμ. στις 'Ινδίες 475 
Γρηγόριος, δάσκαλος στα Ψαρά 464 
Γρηγόριος, Ιξαρχος 464 
Γρυπάρης 'Αγάπιος 174 
γυναίκες 294, 482* βλ. και αποπομπή 

Δαβίδ 192 
Δαβίδ, έπ. Ναυπακτίας-Εύρυτανίας 477 
Δαθάν 202, 216, 228, 229, 231, 468, 

470, 471, 472, 474, 475, 476,477 
δαίμονες 216, 292 
δαιμονοπληξία 290 
Δαμασκηνός 182 
Δαμασκός 99, 471 
Δαμιανίδης Δαμιανός 166 
δανεισμός -στης 261, 283 
Δανιήλ, έπ. Διαυλείας 103 
Δανιήλ, άρχιεπ. Άκόβων 108, 110 
Δανιήλ, μνχ. Λειμώνος 85, 154, 155 
Δαπόντες Καισάριος 383 
δάση 442 
δεισιδαιμονίες 317, 412, 413 
δεκάτη 429 
Δελβινάκιο 183 
δενδροκοπία 256, 441 
δένδρον(—ελευθερίας) 332, 333,438, 472 
Δερβέτ αγάς 429 
Δέρκων, μ. 85 
δέσις 83 
δεσμός έσχατος 401 
δεσμωτήριον 301 
δεσποτικές εορτές 112 
Δημαράς Κ. θ . 395 

Δημήτρης, διάκο- 66 
Δημητριάδος, μ. 122, 476 
Δημητσάνας, άρχιεπ. 438, 439 
δήμιος 401, 402 
δημογέροντες -ία 184, 185, 255, 264, 

405, 436, 445, 475* πβ. και προεστώ-
τες 

Δήμου Ευστάθιος 476 
διάβολος 202, 216, 285, 286, 290, 291, 

292, 293, 299, 300, 342, 354, 397, 
402, 403, 404, 405, 470 

διάδικοι 178, 180, 181, 347, 427, 451 
διαζύγια - διαζεύξεις 66, 86, 94, 108, 

117, 122, 125, 128, 146, 173, 176, 
178, 179, 180, 181, 264, 265, 415, 
416, 425, 426, 449 

διαθήκες 75, 151, 152, 168, 170, 171, 
172, 173, 174, 175, 255, 257, 264, 
307, 314, 330, 426, 464, 466 

διαιτησία 13, 418 
Διακαινισίμου 383 
Διακοφτο 182 
Διαμαντής, μ. διοικητής 87 
Διαμαρτυρόμενοι (προτεστάντες) 219, 

293, 295, 381, 382, 383, 412 
διαπόμπευση 239 
διαρπαγή 282 
διασυρμός 120, 124, 282, 284, 285, 

286, 287, 301· βλ. και εξευτελισμός 
διασφαλίσεις πράξεων 255, 257, 264 
ΑιαταγαΙ αϊ απονέμονται των 'Αγίων 

'Αποστόλων... βλ. Κανόνες των Ά γ . 
'Αποστόλων 

Διατάξεις των 'Αγίων 'Αποστόλων βλ. 
Κανόνες των 'Αγ. 'Αποστόλων 

Διαυλείας και Ταλαντίου, έπ. 103, 466 
Διαφωτισμός 77, 79, 128, 322, 370, 

399, 407 
δίγαμοι 344 
διερμηνείς 423 
Διηγήματα, Καρκαβίτσα 325 
δίκαιο εθιμικό 236, 339* βλ. και Ιθιμα 
δίκαιο λαϊκό 66 
δικαιοκρισία 201 
δικαιοπρακτικά 171 
δικαιοπραξίες 411 
δικαιοσύνη τουρκική 66, 100, 147, 148, 

181 
δικαστήρια εκκλησιαστικά 176, 180, 

184 
δικαστήριον 282, 479, 480 
δικονομικό μέσο 66, 75, 117, 176, 179, 

184, 187, 192, 210, 307, 313, 347, 
365 

Δίλοφο* βλ. Λιμπόχοβο 
Διονύσιος 'Αρεοπαγίτης 82, 136, 139, 

385 
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Διονύσιος Β' (πρώην μ. Νικομήδειας) 
193, 327, 465 

Διονύσιος Γ ' 328, 384, 463 
Διονύσιος Δ' (πρώην μ. Λαρίσης) 91, 

100, 142, 174, 179, 185, 422 
Διονύσιος Ε ' 426 
Διονύσιος, μ. Λαρίσης (είτα Ο. Π. Διο

νύσιος Δ') 142 
Διονύσιος, μ. Νικομήδειας (είτα Ο. Π. 

Διονύσιος Β') 327 
Διονύσιος, μ. Ρέοντος και Πραστοϋ 106 
Διονυσίου, μν. 153, 177 
δισκέλιον 457 
διχοστασία 343 
δόγης 127, 420, 423 
δόγμα -τα (δογματική) 16, 57, 59,62, 

65, 70, 72, 77, 82, 83, 84, 96, 98, 
116, 120, 129, 132, 140, 144, 169, 
173, 177, 196, 199, 208, 212, 230, 
236, 237, 242, 243, 244, 245, 246, 
250, 254, 270, 272, 281, 284, 285, 
293, 294, 295, 300, 310, 317, 318, 
323, 326, 328, 334, 342, 356, 370, 
377, 378, 379, 381, 383, 387, 391, 
392, 393, 401, 409, 411, 412, 413, 
414, 430, 431, 433 

Δομινικανοί 482 
Δομποϋς, μν. 156 
Δοσίθεος 'Ιεροσολύμων 156, 285, 286, 

387, 394, 427, 482 
δοσίματα 254, 264 
δοϋλοι 190, 255, 263, 264, 280, 285, 

294, 359, 404, 458, 475, 481, 482, 
483 

δραγουμάνος 183 
Δραζίνος παπαΓεώργιος 253, 290 
Δράμαλης 334 
δραπέτες 264 
Δρούλια Λουκία 17 
Δρυινουπόλεως, μ. 184 
Δυοβουνιώτης Κωνστ. 165 
Δυρραχίου, μ. 274 
Δύση (Δυτικοί - Δυτική εκκλησία) 60, 

111, 118, 173, 295, 305, 343, 377, 
380, 381, 392, 394, 400, 401, 402, 
414, 421, 422, 423, 429, 435, 482 

δωρεά προ γάμου 264 
δωρεές 68, 69, 75,116, 168, 169, 244, 

255, 257, 264, 307, 474 
Δωρόθεος Μονεμβασίας 293, 378 
δωροληψία -κία 126, 136, 192, 353 

EBE 238, 346, 357 
Εβραίοι 74, 81, 187, 189, 222, 228, 

242, 245, 260, 262, 263, 264, 351, 
403, 421, 423, 429, 430 

εγκαίνια εκκλησιών 122 
εγκατάλειψη οικογενείας 265 
έγκληση 273, 353, 457, 458 
εγκύκλιος 101 
έδαφος 298 
έθιμα 238, 424, 425 
εθνική περιουσία (γη) 256, 265 
εθνικοί* βλ. ειδωλολάτρες 
έθος 61, 87, 88,141,154, 437· λατινικον 

435 
εϊδη αφορισμού 347, 362 
ειδωλολάτρες -εία (εθνικοί) 242, 243, 

245, 246, 259, 261, 262, 351, 358, 
371 

εικόνες 358 
ειρηνοδίκης 181 
εισοδήματα 79, 88, 101, 105, 115, 125, 

202, 224, 225, 282, 313, 470, 471, 
479 

εκβιασμοί 265 
έκδικαϊος 90 
εκδικητής 222 

"Εκθεσις Χρονική 293, 378 
εκκλησιάζομαι -σμος 146, 174, 197, 

198, 223, 224, 260, 282, 357, 468, 
470, 472 

έκκλησιάρχης 121 
'Εκκλησιαστική 'Αλήθεια 149, 362 
'Εκκλησιαστική 'Ιστορία, Φίλωνος 372 
έκκόπτω 99, 154 
εκλέγω 287 

'Εκλογή, Ίσαύρων 349 
εκμεταλλευτές γυναικών 246 
έκπτωσις - εκπίπτω 210, 224, 447, 474 
έκταφή 158 
εκφυλισμός 76, 110, 129, 411 
εκφώνηση αφορισμού 97, 108, 119, 120, 

301, 314, 317, 332, 338, 444, 446, 
449 

Έλασσώνος, έπ. 322 
Ελβετία 381 
ελεημοσύνη 90, 151, 202, 224, 282, 

285, 364, 476 
ελευθερία θρησκευτική 379 
έλευθεροκοινωνία 280 

Έλιάβ 228 
Έλισσαϊος 227, 228 
'Ελληνική Νομαρχία 77, 112, 126, 405· 

βλ. και 'Ανώνυμος 
εμπόριο -οι 103, 152, 260, 263, 428 
ενάγων (-όμενος) 480 
ένδικα μέσα 452* βλ. και δικονομικό 

μέσο 
ενδυμασία 260, 261, 263, 264· βλ. και 

αμφίεση 
έννάτες 120 

Έννώμ 222 
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ενοριακές μονές 94, 149, 316* βλ. και 
μονές· σταυροπηγιακή αξία 

ένταλμα 68, 92, 96 
εντάλματα δικών 121 
έντροπή 285 

"Εξ Μάρμαρα, ενορία ΚΠολης 91 
Έξάβιβλος 135, 340, 341, 343, 344, 

345, 346, 349, 361, 365, 366, 367 
έξαγοριά 164, 165 
έξαρχοι -ίες 87, 88, 89, 96, 103, 106, 

127, 142, 149, 180, 311, 316, 317, 
457, 464 

έξαφορισμος 163* βλ. και λύση 
εξευτελισμός 200, 286· βλ. και διασυρ

μός 
έξοδα 82, 97, 118, 120, 121, 128, 124, 

125, 144, 182 
Έξοδιαστικον 60, 157 
εξολόθρευση 225, 282, 471 
εξομολόγηση -ής 67, 69, 87, 90, 118, 

159, 164, 165, 187, 221, 245, 257, 
265, 355, 369, 464, 477, 481" βλ. και 
πνευματικοί 

έξομολογητάρια 64, 66, 68, 161, 164, 
239 

'Έξομολογητάριον 291 
εξομολογητική φιλολογία 239 
εξορκισμοί 115, 127, 149, 333 
εξουσία εκκλησιαστική 69, 72, 76, 87, 

93, 107, 108, 143, 305, 311, 312, 
328, 329, 332, 371, 392, 398, 400, 
409, 412, 435, 481, 482, 483 

εξουσία πολιτική 66, 69, 72, 76, 88,119, 
215, 247, 256, 259, 265, 266, 304, 
318, 328, 330, 333, 343, 349, 384, 
387, 390, 394, 400, 402, 407, 411, 
413, 414, 420, 426, 431, 432, 433, 
434, 435, 437, 438, 439, 440, 441, 
442, 443, 447, 440, 449, 480, 481, 
482, 483 

εξοφλητικά 95 
έξωεκκλησιασμος 75, 94, 97, 151, 312, 

404, 405, 437 
έξωεκκλησιαστικον 101 
έξωσις 107, 445 
εξωτερικοί προέχοντες 369 
εορτές 113, 116, 224 
έπαινος 371 
επαιτώ 282 
επανάσταση ελληνική 114, 138, 215, 

391, 406, 446 
επανάσταση πρωτόγονη 403 

Έπανωκαστρίτισσα, μτχ. της μν. Βουλ-
κάνου 463 

επάρατος 326 
έπαρχος 369 

έπίβαση -της 95, 265, 467, 468 
επιδημίες 414 
επιδρομές βαρβαρικές 260, 261, 263, 

349 
έπιορκία 140, 141 

Έπιστολαί ενός Άγρινιώτου 324 
'Επίτομη Κανόνων 345 
έπιτραχήλιο 115, 117, 163, 178, 182, 

185, 186, 189, 327, 383 
επίτροποι 171, 480 

Επτάνησα (Ιόνια) 118, 121, 123, 332, 
416, 417, 420, 442, 449 

'Ερμηνεία εις τα Τέσσαρα Ευαγγέλια 390 
Ερμηνευτές 130, 132, 134, 153, 272, 

273 
Ερρίκος Η ' 391 
Ερυθρών, μ. 451 
εσπερινός 161, 479 
εταιρείες 13, 255, 264, 473 
έτερόδοξοι 245, 257, 265, 305, 386, 

399, 402, 403, 420, 424" βλ. και άλ-
λόδοξοι* αλλόθρησκοι 

Εύαγγελάτου-ΝοταρΧ Φλωρεντία 17 
Ευαγγελική Σχολή Σμύρνης 291 
Εύαγγελινός, ράπτης 107 
ευαγγέλιο 111, 117, 161, 162, 183, 

184, 185, 346, 347, 424, 457, 458 
Ευαγγελισμός (εορτή) 112 
Εύαγγέλου-Μποτη Γιούλη 16 
Εύβοια 151 
Ευδοξία, αυτοκράτειρα 206 
ευλογίες 127, 148, 154, 206, 216, 302, 

318, 351, 371, 400, 405, 420, 470, 
472 

Εύνόμιος 138 
ευνούχοι -σμος 261, 262, 358 
Ευρώπη 291, 381, 423, 451 
Ευστάθιος Θεσσαλονίκης 76 
Ευταξίας 123 
Ευφροσύνη, δομνίτζα 198 
εύχέλαια 223 
εύχελαιοτρισάγια 120 
ευχές 120, 154, 161, 162, 165, 166, 

5 292, 371, 382, 392, 400, 405 
ευχές συγχωρητικές 90, 154, 156, 157, 

159, 163, 164, 300, 354, 362, 383, 
398 

ευχολόγια 77, 84, 110, 119, 161, 162, 
163, 164 

Ευχολόγιο Μέγα, Goar 482 
έφεσιβάλλω 415 
έχθρα 136,192, 353, 457· βλ. και φθόνος 

Ζάβορδα* βλ. Νικάνορος, μν. 
Ζαγορά 175 
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Ζαγόρι 172, 317 
Ζάκυνθος 86, 111, 163, 294, 323, 383, 

413, 415, 449 
Ζαμπία, μοναχή 104 
Ζάν βλ. Όζ ίας 
ζάρια 259, 260, 261 
Ζαφείρης 198 
Ζαχαρίτσας χατζηΠαναγης 181 
Ζάχερ Άπτάλλαχ ίμπνι 471 
ζηλοτυπία 419 
ζημία 104, 413, 445 
Ζήρια 109 
ζητεία 264 
Ζιουπάνι 91 
Ζιχνών, μ. 460 
Ζιχνών καΐ Νευροκόπου, μ. 463 
ζουλούμια 74 
Ζουμπούλια 91 
Ζούτης 'Αλέξης, Ί ω . 172 
Ζυγομαλας Θεοδόσιος 378, 379, 426 
ζώα 195, 260, 262, 263, 414, 476· βλ. 

καΐ κτήνη 
ζωγραφική 260 
Ζωγράφου, μν. 177 
ζωή 206, 209, 210, 223, 225, 278, 282, 

283, 289, 309, 465, 471, 472, 474 
ζωή αιώνιος (μέλλουσα) 278, 333, 364 
Ζωναράς 75, 132, 133, 139, 142, 272, 

273, 276, 277, 349, 350, 372, 385, 
395, 432 

ζωοκλοπή 195, 321 
ζωοσφαγή 441 

ηγεμόνες 226, 369, 386, 405, 481 
ηγούμενοι 67, 91, 92, 97, 193 

'Ηλεία 291 
'Ηλείας, μ. 298 
Ήλιου Φίλιππος 17 
"Ηπειρος 111, 124, 149, 150, 172, 183, 

316, 417, 429, 433 
'Ηπείρου, δεσποτάτο 433 
Ήρακλείας, μ. 107, 115, 126, 214, 327, 

365 
'Ησαΐας, Ο. Π. 206, 460 

θάνατος 60, 144, 152, 194, 195, 197, 
201, 216, 218, 223, 226, 258, 273, 
278, 282, 283, 284, 288, 289, 296, 
297, 299, 326, 375, 465, 467, 469, 
470, 471, 472, 473, 476, 477, 479, 
482 

θάπτω 218, 282, 286, 295, 351, 355, 
472, 479- βλ. και τάφος 

Θάσος 93, 171, 175 
θαΰμα 112, 160, 162, 163, 293, 294, 

295, 296, 298, 299, 382, 383, 388, 
392, 393, 394, 398, 482 

θέατρα 260 
θεατρίζομαι 287 
θεία κοινωνία (μετάληψη) 68, 75, 165, 

206, 245, 259, 260, 261, 263, 272, 
273, 308, 344, 350, 359, 482 

θεία λειτουργία 119 ,120 ,161 , 259, 285, 
350, 358, 262, 286, 479 

θεία πρόνοια 394, 483 
Θεοδόσιος, ίερμόν. 190 
Θεοδώρα 18 
Θεοδώρητος 370 
Θεόδωρος Β' Λάσκαρις 433 
Θεόδωρος, άπο Μοριά 178 
Θεολόγος, χ. Θάσου 171 
Θεοτόκου, μν. Χάλκης 213, 462 
Θεοφάνης, Ο. Π . 102 
Θεοφάνης, πατρ. 'Ιεροσολύμων 93 
Θεοφάνης Περιθεωρίου 153 
Θεοφιλόπουλος, ταβουλάριος 192 
Θεόφιλος, πατρ. 'Αλεξανδρείας 308 
Θεόφιλος, έπ. Καμπάνιας 88, 367, 368, 

370, 371, 372, 373, 374 
Θεόφιλος 385 
Θεοφύλακτος, άρχιεπ. Βουλγαρίας 390 
θεσμοί 441 
Θεσσαλονίκη 109, 124, 135, 162, 163, 

178, 297, 344, 422, 424, 425, 435, 
436, 474 

Θεσσαλονίκης, μ. 74, 124, 177, 178, 
274, 367, 424, 425, 474 

Θεωρίαι Χριστιανικοί..., 395 
θηρία 216 
θρησκευτικότητα 113, 304, 305, 306, 

308, 310, 321 
θυμιάζω -όμενοι 146, 223, 282, 470, 

474, 476 
θυμός 132, 136, 139, 362· βλ. και οξύ-

χολος 

'Ιάκωβος Α' 174, 185, 390, 469 
'Ιάκωβος, άρχιμ. 'Ιωαννίνων 356, 357, 

360, 361, 362, 363 
'Ιάκωβος, πρωτοσ. 'Ιεροσολύμων 101 
'Ιάσιο 172 
'Ιβηρίας καθολικός 285 
'Ιβήρων, μν. 95, 163, 291 
'Ιγνάτιος, μ. Θεσσαλονίκης 424, 425, 

435 
'Ιγνάτιος, μ. Μονεμβασίας 146 
'Ιγνάτιος, μ. Σερβίων και Κοζάνης 474 
ίδρωτας 225, 471 

'Ιερά 'Εξέταση 400, 402 
'Ιερεμίας Α' 85, 95, 112, 213, 319, 462, 

464, 465 
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Ιερεμίας Β' 96, 99, 107, 114, 142, 150, 
178, 213, 462, 466 

'Ιερεμίας Γ ' 65, 194, 195, 424, 470, 
471 

Ιερεμίας Δ' 428 
ίεροδικαστής -δίκης 424, 425 

'Ιερόθεος, μ. Μονεμβασίας 378, 379 
'Ιερόθεος, μ. Παροναξίας 476 
ίερομνήμων 121 

'Ιεροσόλυμα 95 
'Ιεροσολύμων, πατρ. 76, 77, 87, 101, 

102, 129, 156, 285, 294, 299, 384, 
387, 388, 389, 390, 477 

Ιερόσυλοι 369, 465, 466 
ίεροσύνη 202 /276 , 326, 458 

'Ιησουίτες 401 
'Ικονίου, μ. 147 
'Ινδίες 475 
Ίννοκέντιος, πάπας 206 
ίντερέσα 171 

'Ιόνια* βλ. 'Επτάνησα 
'Ιουδαίοι 194, 227, 259, 260, 472, 475 
'Ιούδας 172, 173, 194, 201, 202, 216, 

222, 226, 227, 228, 229, 290, 300, 
464, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 
472, 473, 474, 475, 476, 477 

'Ιουστινιανός 131, 132, 133, 135, 139, 
342, 343, 372, 385, 408 

ιπποδρόμια 263 
'Ισαάκ, έπ. Καρύστου 103 
"Ισαυροι 136, 349 
'Ισίδωρος Α' 140 
'Ισμήνη 218 
Ίσούφ 427 
Ιστορία Πατριαρχική ΚΠολεως 293, 

378, 379 
'Ιστορία Πολιτική ΚΠο?>εως 293, 378, 

379 
'Ιταλία 118 
ιχθυοφάγοι 320 

'Ιωακείμ Γ ' 321 
'Ιωακείμ, πατρ. 'Αλεξανδρείας 310, 318 
'Ιωάννης Α' Όρσίνι 111 
'Ιωάννης Ευαγγελιστής 119 
'Ιωάννης ό Νηστευτής 64, 68, 69, 247, 

249, 291 
'Ιωάννης ΙΔ ' Καλέκας 111, 140, 461 
'Ιωάννης Σχολαστικός 237, 395 
'Ιωάννης Χρυσόστομος 83, 129, 136, 

247, 342, 353, 370, 375, 408, 453 
'Ιωάννης, παπα- 153 
'Ιωάννης, παπάς-οίκονόμος μ. Ίωαννί-

91 
'Ιωάννης, ράπτης 91 
Ίωαννίκιος Α' 95, 112 
Ίωαννίκιος Β' 93, 190, 326, 468 
Ίωαννίκιος Γ ' 192, 436 

Ίωαννίκιος, έπ. Έλασσώνος 322 
Ίωαννίκιος, μ. 'Ιωαννίνων 317 
'Ιωάννινα (Γιάννενα) 100, 111, 112, 118, 

178, 284, 396, 405, 417 
Ιωαννίνων, μ. 317, 356, 417, 459 
Ιωαννίνων και Βελλας, μ. 91 
Ίωάσαφ Β' 465 
Ίωάσαφ, άρχπ. Σίνα 93, 468, 469 
Ίωάσαφ, άρχιερεύς 253 
Ίωάσαφ, μ. Σερρών 96, 112 
Ιωσήφ, έπ. Άνδρούσσης 113 
Ιωσήφ, ίερμόν. 168 
'Ιωσήφ, μ. Βελλας και Κονίτσης 183 
Ίωσίας 222 

Καβαδάτα 123 
καδής 100, 181, 312, 426· βλ. και ίερο-

δικαστής 
καθαίρεση 63, 70, 74, 75, 96, 97, 125, 

139, 147, 148, 150, 154, 164, 194, 
200, 202, 206, 213, 224, 257, 259, 
261, 263, 266, 274. 277, 286, 319, 
326, 327, 350, 353, 359, 364, 375, 
386, 412, 415, 424, 432, 447, 467, 
468, 469 

Καθολική -οι 59, 82, 88, 127, 141, 161, 
284, 295, 388, 416, 420, 421· βλ. 
και Δύση 

καθολικισμός 117, 244, 279, 312, 319, 
320 

καθοσίωσις 434 
Κάιν 172, 194, 202, 216, 228, 229, 

468, 470, 471, 472, 473, 474, 476, 
477 

Καινή Διαθήκη 73, 81, 217, 226, 227, 
385, 401, 463 

Κα'ίρης Θεόφιλος 323 
καίω (κάψιμο) 290, 291, 292, 334, 403 
κακόνοια 400 
Καλαβρέζοι 423 
Καλαβρύτων και Αιγιαλείας, μ. 452 
Καλαμπάκα 148 
καλανάρχος 457, 458 
καλβινισμος 117 
καλένδες 260 
καλημερίζω 476 
Καλλινίκη, μνχ. 452 
Καλλίνικος Β' Άκαρνάν 89, 126, 156, 

177, 189, 202, 214, 390, 463 
Καλλίνικος Γ ' 383 
Καλλίνικος Δ' 146, 473 
Καλλίνικος Ε ' 43 
Καλλίνικος, μ. Μήλου 441 
Κάλλιστος Α' 219, 461 
Καλλωνας Κοσμάς 202, 469, 470 
καλλωπισμός 264, 300, 351, 360 
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Καμίλλης Ί ω . Άντ . 416 
Καμπάνιας, έπ. 87, 367, 368, 369, 371 
Καμπούρογλου 149 
Κάνιγκ 447 
Κανόνες των 'Αγίων 'Αποστόλων 63, 

97, 131, 137, 152, 236, 237, 241, 
242, 243, 245, 246, 247, 248, 250, 
257, 259, 271, 276, 277, 341, 342, 
345, 346, 348, 363, 364, 371, 374, 
376, 411, 432 

Κανονισμοί 123, 287 
Καντακουζηνός Σερμπάν 390 
Καντιώτης Αύγ. 452, 453 
Καπελάς Νικόλαος 314 
καπηλειά 259, 261* βλ. καΐ κρασοπου-

λεϊον 
Καποδίστριας 256 
Καραγεώργου 'Αλεξάνδρα 91 
Καραθανάσης Ά θ . 389 
Καρακάλλου, μν. 93 
Καραμανίτες 327 
Καραμοκάνης Περής 201 
Καρατζίας Χριστόδουλος 89 
Καρδάκι Κέρκυρας 182 
Καρθαγένης σύνοδος 64, 133, 134, 139, 

272, 273, 342, 376, 385 
Καρκαβίτσας Α. 323, 324 
Καρλίνης 418, 419 
Καρτζιώτη Αικατερίνη 203 
[Καρτζιώτης;] Δημήτριος 151 
Καρτζιώτης Προκόπιος 151, 202, 203, 

204 
Καρύκη Μαρία 103 
Καρύκης Μιχαήλ 103 
[Καρύκης;] Σωτηρχος 103 
Καρύστου, έπ. 103 
Κασσιανος 295 
Καστέλλιο Σφακιών 195 
κατάβρωμα 475 
κατάθεση ένορκη 257 
καταπίνω 202, 468, 471, 472, 476 
κατάρα -μένοι 115, 119, 126, 148, 152, 

155, 157, 165, 169, 171, 172, 173, 
188, 190, 191, 193, 194, 195, 197, 
198, 201, 202, 204, 205, 206, 209, 
211, 214, 215, 216, 219, 221, 223, 
224, 225, 228, 229, 230, 231, 276, 
288, 293, 294, 297, 299, 300, 309, 
326, 333, 354, 367, 375, 405, 409, 
414, 429, 439, 464, 466, 467, 468, 
469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 
476, 477, 483· βλ. καΐ άρές 

Καταστάρι 383 
Κατάστενον 438 
κατάστιχο κοινοτικό 198 
καταχθόνιος 290, 291 
κατάχρησις 435, 441 

23 

κατεβατο 405 
Κατζικάς Δήμος 185 
Κατζονάτη Μάρω 188 
Κατήφορος Άντ . 396 
Κατοχή, χ. Αιτωλοακαρνανίας 448 
Κατσαΐτης 'Αναστάσιος 152 
Καυσοκαλύβια 153 
καυστήριον 406 
καφενεία 321 
ΚΕΙΕΔΑΑ 348 
κελλιώτες 282 
κεπήνιο 197, 265 
Κεραλενιώ 287 
κέρδη 103, 104, 255, 259 
κεριά 123, 259, 261, 263 
κεριά μαύρα 117, 118, 123, 125, 332 
Κέρκυρα (ΚορυφοΙ) 102, 118, 123,125, 

182, 191, 239, 332, 415, 416, 420 
Κερνίτζης, έπ. 182 
Κεφαλληνίας και Ζακύνθου, άρχιεπ. 86 
ΚεφαλοΜά 111, 239, 314, 323, 415, 

418, 442 
κηδεία 208, 218, 424, 433, 464 
κηδεμόνες 480 
κηλίς μολυντική 279, 408 
κήρυγμα 404 
Κιέβου, μ. 143 
Κίμωλος 127, 295 
κίνημα έξωτερικον 66 
κινήματα 66, 411, 442* βλ. και στάσεις 
κιουρεκτζίδες 121 
Κίτζου Γεώργιος 447 
Κλάρκ 118 
κλήδονας 261, 351 
Κλήμης, έπ. Ρωμαίων 97, 237 
κληρονομιές -οι 66, 108, 114, 146, 172, 

174, 176, 388, 469, 473, 476 
κλοπές - κλέφτες 102, 103, 124, 158, 

159, 160, 164, 168, 169, 170, 175, 
195, 219, 246, 251, 255, 256, 258, 
262, 264, 301, 307, 314, 330, 350, 
353, 355, 369, 412, 429, 434, 448, 
449, 458, 459, 476, 477 

Κλουμιδάδος, χ. της Αέσβου 149 
Κ Ν Ε / Ε Ι Ε 13, 16, 17, 239 
Κοζάνη 91, 116, 287, 368 
Κοίμηση Θεοτόκου (Κοτροτζάνι), μν. 

Ούγγροβλαχίας 469 
κοινοβιακό σύστημα 219 
κοινολαΐτης 226 
κοινότηιες 79, 80, 99, 116, 123, 194, 

322, 332, 333, 435, 437, 445, 446 
κοινότητες καθολικών 99, 127, 295 
κοινωνία· βλ. θεία κοινωνία 
κόκκαλα 383 
Κοκκίνης Νικόλαος 449 
Κοκκίνης Ραφελιας γέρο Σκούτης 188 
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Κοκκινίσματα Τσαμαντά, χ. Ηπείρου 
122 

κόλαση 65, 158, 187, 198, 216, 221, 
222, 223, 227, 231, 296, 300, 301, 
354, 355, 403, 459, 475, 477' βλ. 
και "Αδης 

κόλλυβα 291 
κολλυβάδες 368, 374 
Κολυβά, συλλογή 163, 442 
κόμη 260, 262, 263 
Κομίτισσα, μτχ. Ά γ . "Ορους 95 
Κομνηνος-'Τψηλάντης Ά θ . 428, 436 
Κονάκης Κωστάκης 450 
κόνδυλοι 162 
κονιορτος 225 
Κόνιτσα 447 
κόνσολοι- βλ. πρόξενοι 
Κονταξόπουλος 'Ιωάννης 447 
Κοντοσκάλι 179, 465 
κόποι 224, 282, 468, 469, 471 
Κόπτες 116 
Κοραής Ά δ . 77, 231, 232, 404,405, 440 
κοράνι 427 
Κορέ 228, 229 
Κορέσης, γιατρός 103 
Κορίνθιος (αίμομίχτης) 401 
Κόρινθος 83 
Κορονέλλος Νικόλαος 476 
Κορφαλώνης Μεθόδιος 171 
Κοσίνιτζα, μν. 159 
Κοτροτζάνι* βλ. Κοίμηση Θεοτόκου 
Κουγιόφος Μητρός 314 
Κουκουλιοΰ, χ. Ηπείρου 149, 316 
Κουκουνα Ειρήνη 292 
Κούμαινα 460 
Κούμας, κυρίτζης 459 
Κουνάλης Κριτόπουλος 275, 340, 345 
κούρα 263, 359 
κουτία 101 
Κουτούβαλης Σωφρόνιος 445 
κουτσοβλαχική 317· βλ. και Βλάχοι 
κρασί 259 
κρασοπουλεϊον 263, 350· βλ. καΐ καπη

λειά 
κρέας 259, 262, 351 
κρέδιτα 330 
Κρήτη 105, 123, 127, 162, 253, 305, 

313, 412, 414, 415, 425, 428, 430, 
439 

Κρήτης, μ. 145, 171, 195, 287 
κρίσις βασιλική 145, 147 
κρίσις μέλλουσα 208, 221, 222, 276 
κρισολογίες - κριτές 181, 369, 380, 481 
κριτές αιρετοί 182, 251, 263 
Κριτίας 89 
Κριτόπουλος Μητροφάνης 219, 293, 

294, 299, 380, 381, 382, 383 

Κρούσιος Μαρτίνος 378, 379, 380 
Κρούσοβον 287 
κτήματα 94, 124, 172, 225, 414, 450, 

466, 470, 471, 474 
κτηματολόγιο 182 
κτήνη άλογα 208, 464, 482· βλ. και 

ζώα 
Κυδωνία Κρήτης 105, 313 
Κυκλάδες 127 
κυλίστρες 260 
κυνήγι 260 
Κύπρος 138, 425, 482 
Κύπρου και Νέας Ίουστινιανης, άρ-

χιεπ. 180 
Κυράδιον 308 
Κυρατζού, μαία στή Σκίαθο 314 
Κυριακή (ήμερα) 112, 114, 115, 116, 

166, 170, 285, 320, 405 
Κύριλλος Α' Λούκαρης 86, 92, 201, 

381, 467 
Κύριλλος Δ' 470 
Κύριλλος Ε ' 85, 214, 425, 463, 472 
Κύριλλος Ç 106, 108, 198, 215, 464, 

473 
Κύριλλος (κακοΣεραφείμ), πατρ. 'Αν

τιοχείας 471 
κώδικες 124, 128, 175, 182, 206, 339, 

457" βλ. και χειρόγραφα 
Κώδιξ τον Πριγκηπάτου της Μολδα

βίας 365 
Κωνσταμονίτου, μν. 462 
Κωνσταντίας, σύνοδος 482 
Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος 433 
Κωνστάντιος, έπ. 'Ανδρούσσης 94 
Κωνσταντινούπολη (ΚΠολη) 75, 85, 91 , 

96, 103, 109, 123, 128, 138, 166, 
174, 185, 210, 232, 258, 290, 311, 
322, 334, 342, 368, 374, 416, 418, 
419, 438, 440, 451, 459, 464 

Λαγκάδια 110 
Λαδάς 103 
λάδι 259, 261, 262, 263 
λαζαρέτο 434 
Λάζαρος 301 
λαλάδες 263 
Λάμπης και Σφακίων, έπ. 124 
Λάππας Κώστας 17 
Λάρισα 179, 442 
Λαρίσης, μ. 103, 442 
Λασκαράτος Α. 323 
Λατίνοι 138, 318· βλ. και Δύση - Κα

θολικοί 
Λατίνος Νικόλαος 103 
λατρεία 98, 132, 243, 245, 246, 254 
Λαύρας Μ., μν. 165, 174, 286 
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λεγάτο 174 
Λειμώνος, μν. 85, 154, 198 
λειτουργία· βλ. θεία λειτουργία 
λείψανα (ανθρώπων) 159,160,190, 285, 

290, 291, 298, 383 
λείψανα άγια 120, 298, 314, 328, 362, 

383 
Λειψία 373 
Λένιν, Κρατική Βιβλιοθήκη Μόσχας 

385 
λέπρα 194, 202, 216, 227, 228, 279, 

408, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 
472, 473, 474, 475, 476, 477 

Λέσβος 198* βλ. και Μυτιλήνη 
λέσχες 321 
Λέων Ç ό Σοφός 249 
ληστεία -ές 251, 262, 264, 357, 369 
λιβάνι 358 
Λιγαρίδης Παισιος 384 
Λιγενας Κυριάκος 473, 474 
Λιγνός 179 
Λίμποβον 149 
Λιμπόχοβο (Δίλοφο) Κοζάνης 91 
λιμώττω 225, 471, 473 
λιποτάκτης 194 
λιτανείες 479 
Λιτζα καΐ 'Αγράφων, έπ. 185 
λιώνω, 90, 165, 302 
Λογοθέτης Νικ. 181 
λογοθέτης μ. 283 
λογοκρισία 368 
Λόγος στον Μιχαήλ τον τοΰ 'Αγχιάλου 

76 
λογοτεχνία 323, 324 
Λονδίνο 324 
Λορεντάνο Φραντζέσκος 311 
Λουκάς, ευαγγελιστής 57, 60 
Λουκάς 181, άπο Τρίπολη 
Λουκάς Χρυσοβέργης 249 
Λούπου Βασίλειος 112 
λουτρά 260, 263, 358 
λοχεία (επιλοχία) Θεοτόκου 260, 263 
λύκος 202, 470 
Λύκου, χ. 122 
λύση (άρση-άποφορισμος) 63, 68, 70, 

71, 72, 77, 78, 81, 82, 85, 86, 88, 
90, 93, 103, 104, 111, 112, 133, 
167, 204, 207, 218, 271, 272, 273, 
308, 309, 315, 342, 344, 354, 355, 
371, 382, 383, 393, 400, 460, 461, 
479, 480 

λώβη 275 
Λώτος Δημ. 404 

μαγαζιά 334 
μαγγανείες 321 

μάγοι 263 
Μαζαράκης Γεράσιμος Γ. 319 
Μαθιος Σταμάτης 173 
Μαθιοΰ Αικατερίνη 173 
Μακάριος, πατρ. 'Αντιοχείας 384 
Μακάριος Σαμπάλης, μ. Θεσσαλονίκης 

297 
Μακάριος, μ. Παροναξίας 173 
Μακάριος, ίερμν. 89 
μακαρισμοί 400 
Μακεδόνες 133 
Μακρίνο Ζαγορίου 317 
μάλαμα- βλ. χρυσός 
Μάλαμας Γεώργιος 201 
Μαλαξος Μανουήλ 135, 136, 137, 142, 

143, 157, 158, 159, 160, 162, 163, 
192, 227, 238, 240, 247, 248, 249, 
250, 251, 252, 261, 276, 277, 291, 
296, 297, 340, 345, 347, 348, 349, 
352, 353, 355, 356, 357, 360, 362, 
363, 364, 366, 376, 378, 379, 393, 
398· βλ. και Νομοκάνων 

μαλικιανες 427 
μανδύας 115 
Μανουήλ, πατρ. 372 
Μανουήλ Α' Κομνηνός 249 
Μανουήλ Β' 274 
Μανουήλ, έ*ξαρχος 89 
Μανσούρ, Ό σ τ ά 471 
μάντεις 262, 263 
Μανωλάκης τοϋ 'Αντωνίου 107 
Μάξιμος Γ ' Λόγιος 162, 163, 378 
Μάξιμος, «θειος» 376 
Μάξιμος, Καυσοκαλυβίτης, δσιος 153 
Μάξιμος, μ. Κρήτης 145 
Μαργαρίτα, ' ϊδραία 188 
Μαργαριτένια, άπο Κοντοσκάλι 179 
Μαργούνιος Μάξιμος 114 
Μαριές, χ. Θάσου 93 
Μάρκος Ξυλοκαράβης 213 
Μάρκος, μν. Σερρών 291 
Μάρκος, άρχοντας Ρόδου 145 
Μαρουδία, στην ΚΠολη 179 
Μαρούλα τοΰ παπα'Αντωνίου 105, 313 
Μαρούσα, Υδραία 188 
μάρτυρας πίστεως 160 
μάρτυρες -ία 75, 94 ,102 ,113 ,145 ,177 , 

178, 179, 180, 181, 183, 185, 188, 
255, 257, 273, 274, 315, 346, 347, 
457, 458, 480 

Μαρωνείας, μ. 185 
μασόνοι 265 
Μασσαλία 440 
μάστιγα 275 
μαστίχα 183 
Ματθαίος, ευαγγελιστής 60 
Ματθαίος Α' 274 
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Ματθαίος Β' 148 
Ματθαίος, πατρ. 'Αλεξανδρείας 85 
Ματθαίος, μ. Δημητριάδος 476 
Μάτσης Νικ. 346, 458 
Μαυροκορδάτος Νικόλαος, ήγεμών 363 
Μαυροκορδάτος Νικόλαος, Παντολέον-

τος 194 
Μαυρομμάτης Νεόφυτος 109 
μάχαιρα (δίστομος-πνευματική) 61, 76, 

85, 139, 225, 232, 396, 397, 406, 
407, 470, 472· βλ. και σπαθίον 

Μαχταρίνα 201 
Μέγα Νόμιμον της Μεγάλης 'Εκκλη

σίας 357, 384 
Μεγάλη Εκκλησία 61, 141, 148, 150, 

175, 179, 313, 315, 318, 322, 327, 
409, 450, 459, 461, 465 

Μεγάλον Νογράτιον 318 
Μέγα Ρεϋμα 473 
Μέγα Σπήλαιο, μν. 339 
Μέγκουλας, μν. 149, 316 
μέθη 259, 261, 263, 350 
Μεθόδιος, ίερομ. 193 
Μεθώνης, έπ. 284 
Μελέτιος, άρχιεπ. Κρήτης 123 
Μελέτιος, μ. Τρίκκης και Σταγών 321 
Μελέτιος, μ. Μολδαβίας 450 
Μελχισεδέκ, Ιξαρχος 287 
Μέντζου-Μεΐμάρη Κωνσταντίνα 17 
Μέρτζιος Κωνστ. 152 
μέσα εξωτερικά 148 
μεσιτεία 330 
μεταθανάτιες φροντίδες 209 
μετάληψη· βλ. θεία κοινωνία 
μεταλλαγαϊς 479 
μεταμφιέσεις 260, 262 
μετάνοιες 164, 244 
Μεταξάς Νικόδημος 86 
μεταστροφή θρησκευτική 319 
μεταφυσική 210, 223, 270, 335 
Μετέωρα 148 
μετόχια 461 
μέτρα εξωτερικά 326 
Μετρηνος 99, 100 
Μέτρων και Άθύρα, μ. 115, 177, 178, 

180 
Μετσόβου εξαρχία 316, 317 
Μεχμέτ Β' ό Πορθητής 112, 293, 378, 

379, 380, 382, 394 
Μηθύμνης, μ. 154, 149, 201 
Μήλος 88, 89, 117, 185, 416, 421, 422 
Μήλου, μ. 441 
μήνυμα μικρό 327 
Μητρινος 'Αντώνιος 178 
Μητροφάνης Γ ' 96, 150, 182, 311, 430, 

4fc2 
μίασμα 279 

μίμοι 260 
Μ. 'Ασία 446 
μισθωτοί 397, 405 
Μιχαήλ, αρχάγγελος 300 
Μιχαήλ Αύτωρειανός 92, 153 
Μιχαήλ Β' "Αγγελος-Δούκας 433 
Μιχαήλ, μ. ρήτωρ 87 
Μιχαήλ, πατρ. 'Αντιοχείας 99 
Μιχάλης, άπο Νάξο 314 
Μίχου Πανάγος 108 
μνήματα- βλ. τάφοι 
μνημόσυνα 225, 262, 285, 291, 326 
μνηστεϊες 254, 349 
μοιχεία 91, 249, 262, 309, 331, 369, 

391 
Μολδαβία, μ. 310, 450 
Μολδοβλαχία 112, 363, 394 
Μολοχ 222 
Μοναστήρι 287 
Μονεμβασίας, μ. 146, 201, 207, 311, 

378, 379, 387, 461 
μονές 92, 171, 222, 256, 260, 261, 262, 

263, 275, 302, 305, 351, 358, 359, 
423, 461, 468* βλ. και σταυροπήγια 

Μονοδένδρι, χ. 'Ηπείρου 172 
Μονομάχος τοϋ Θεοδώρου 107 
Μοριάς· βλ. Πελοπόννησος 
μορμολύκειον 294 
Μοοοζίνης 149 
Μόσχας, πατρ. 384, 385, 386 
Μοσχολούρι 74 
μούλκια 459, 460 
Μουντάνος ' ίω . 178 
Μουρούζης Νικόλαος 114 
μουσουλμάνοι 160, 377, 380, :427 
Μπάλμπι Ζαχαρίας 420 
Μπάος Κωνστ. 470 
Μπασαράμπας Κωνστ. 389, 390, 477 
Μπενιζέλος Ί ω . 149 
Μπίστης Σταμέλος 178 
Μπόγδανος 309 
Μπόζιο 187 
Μπούφα Ζαμπέτα 197 
Μπούφας Νικήτας 197 
Μπραγκοβεάνου Κωνσταντίνος 156 
Μ Π Τ (EBE) 113, 163, 285, 286, 389, 

392 
μυστήρια 478, 479, 481 
Μυτιλήνη 80, 107, 121, 286, 445· βλ. 

και Λέσβος 
Μυτιλήνης, μ. 114, 124, 287,436, 445, 

460 
Μωυσής 228, 229 

ναΐπης 181, 426 
Νάξος 89, 93, 197, 215, 314, 437, 464 
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ναοί 120, 265, 259, 
Ναυπακτίας-Εύρυτανίας, έπ. 477 
Ναυπάκτου και "Αρτης, μ. 109 
Ναύπλιο 238, 247, 347, 353, 362, 418, 

419 
Ναυπλίου και "Αργούς, μ. 182 
ναύλος 428 
Νέα Μονή Χίου 92 
Νεαρές 131, 132, 133, 135, 136, 139, 

247, 342, 348, 372, 385, 408, 433 
Νεεμαν 228 
Νείλος, Ο. Π. 209, 303, 461 
νεκροσημαίνω 332 
νεκρώσιμη ακολουθία 154, 157 
Νεκτάριος, πατρ. Ίεοοσολύμων 384, 

387, 388 
Νεκτάριος, έπ. Πελαγωνείας 368 
Νεκτάριος, πρωτοσ. 177 
νεομάρτυρες 305 
Νεόφυτος Β' 117, 185, 201, 463 
Νεόφυτος Ζ ' 145, 214 
Νεόφυτος Ç 89 
Νεόφυτος, μ. Ήρακλείας 126 
Νεόφυτος, έπ. 'Αττικής 442 
Νεόφυτος ό 'Έγκλειστος 170 
Νεόφυτος, κακό- 202, 467 
Νεοχωριο, χ. Λιτζα καί 'Αγράφων 185 
Νεραντζιά 107 
νερό 109 
νήπια 294, 483 
νηστεία 68, 69, 257, 260, 261, 262, 

263, 265, 307, 308, 364 
Νηστευτής* βλ. Ιωάννης Νηστευτής 
Νήφων Β' , πατρ. (άγιος) 309 
νιζάμι 427 
Νικαίας συνόδου πατέρες 146, 169, 230, 

466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 
476· βλ. και Πατέρες 

Νικαίας Α' Οίκ. Σύνοδος 130, 131, 132, 
134, 146, 149, 209, 210, 216, 230, 
272, 277, 342, 467 

Νικαίας Ζ ' Οίκ. Σύνοδος 131, 134, 191, 
192 

Νικαίας, δεσποτάτο 433 
Νικαίας, μ. 138 
Νικάνορος 'Οσίου, μν. (Ζάβορδα), 172 
Νίκας Γεώργιος 325. 
Νικήτας, άρχιεπ. Θεσσαλονίκης 74 
Νικηφόρος, μ. Κρήτης 171 
Νικηφόρος, μ. Παροναξίας 87 
Νικόδημος, μ. Σάρδεων 168 
Νικόδημος, ίερομ. 191 
Νικόλαος, Ο. Π. 249, 372 
Νικολετάκης Δημητράκης 145 
Νικομήδειας, μ. 327 
Νίκων, πατρ. Μόσχας 384, 385, 386, 

387 

Νινευίτες 148 
νομικά δίκαια 481 
νομική ακρίβεια 480 
Νομική Συναγωγή 283 
Νομικον Πρόχειρον 364 
Νομικόν, Θεοφίλου Καμπάνιας 374 
νόμιμα 340, 341, 345, 347, 355, 357, 

361, 367, 368, 373, 375 
νομίσματα 121 
Νόμοι 342 
Νομοκάνων είς ιό' τίτλους 237, 349 
Νομοκάνων εις ν' τίτλους 237 
νοοτροπία 14, 15, 77, 80, 139, 152, 

169, 175, 292, 301, 315, 317, 387, 
349, 453 

Νοταράς Φραγκίσκος 104,105,197, 326 
Νοταράς Χρύσανθος (πατρ. Ιεροσολύ

μων) 76, 77, 87, 88, 102, 129, 280, 
281, 294, 299, 392, 394, 395, 397, 
407, 444, 477 

νοταριακή πράξη 314 
νοτάριοι 94, 171, 238, 314, 330, 347, 

353, 362 
Νουλας Δημ. 324 
νουμηνίες 260, 358 
Ντρούγκας 'Αθανάσιος 91 

Ξανθόπουλος, Νικηφόρος-Κάλλιστος 206 
Ξανθουδίδης 321, 412 
ξεχωρισμος 370, 403* βλ. και αποκοπή 
ξηροφαγία 68, 164, 275, 308 
ξύλα 148, 220, 221, 289, 291, 467 
ξύρισμα - ξυρίζομαι 262, 300 

Ό Άφωρεσμένος 323 
Όζ ίας (Όζά, Ζαν) 229, 483 
'Οθωμανική αύτ/ρία -voi 67, 72, 181, 

421, 424, 437, 439 
οικογένεια -κώς 94, 225, 283, 287, 288 
οικονομία -κά 13, 108, 151, 170, 196, 

217, 224, 236, 255, 264, 283, 303, 
330, 332, 335, 423, 430, 437, 446 

Οίκονομίδης Νίκος 17 
Οίκονομίου χώρα 461 
Οικονόμος Κωνστ. 77, 126, 228, 279, 

322, 407 
οικονόμος μ. 95 
οικόπεδα 283 
οίκος (αφορισμένου)· βλ. σπίτι 

Όλίγαι λέξεις εις άπάντησιν της υπ αριθ. 
5688 εγκυκλίου της Ίερας Συνόδου 
324 

όλιγοπιστία 292 
όμήγυρις 194, 225, 266, 280, 282, 470, 

474 
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Όμηρίδης Π.Σ. 442 
'Ομολογία, Κριτόπουλου 381 
ομορφάδες διαβολικές 300 

Όμπλοϋ, μν. 468 
Ονειδος 217, 473 
οξύχολος 130, 132, 136, 352 
όπλα 438, 442 
οργή Θεοϋ 216, 217, 225, 257, 290, 

309, 435, 469, 470, 471, 472, 474, 
476, 477 

δργίλος 139, 385 
'Ορθοδοξίας 112, 116, 285 
ορθός λόγος 405, 480 
δρθρος 161, 479 
δρια 93, 213, 273 
όρκος 75, 102, 115, 116, 126, 155, 165, 

176, 177, 179, 180, 181, 189, 192, 
206, 210, 215, 216, 263, 301, 304, 
307, 321, 346, 365, 377, 411, 425, 
426, 427, 457, 471 

δρκος ελληνικός 260 
βρνεα 216 
ορφανά 282, 283, 288, 475, 476 
δρφανική περιουσία 255, 264 

'Οσίου Λουκά, μν. 112 
Ούγγροβλαχία 389, 469, 477 
όφφικιάλιοι 94, 95, 121, 226, 264, 285, 

378, 379 
δφφίκιον 115, 194 

Παγκράτιος, άρχιεπ. "Ανδρου 475 
παζάρια 295 
πάθος 177, 178, 192, 353, 419 
παίγνιον 285 
παίδευσις εξωτερική 331, 400, 426 
παιδιά 225, 285, 476, 483* βλ. και νή

πια 
Παΐσιος Β' 85, 154, 191, 202, 231 
Παΐσιος, πατρ. 'Αλεξανδρείας 384 
Παΐσιος, έπ. Λάμπης και Σφακιών 124 
Παΐσιος, άγιοταφίτης 202 
πάκτα 102 
Παλαιά Διαθήκη 73, 81, 217, 226, 227, 

229, 401 
Παλαμίδης Ρήγας 151 
παλαίστρες 263 
Παλιουρής, μν. 94 . 
Παμπλέκης Χριστόδουλος 214 
Παναγία (Θεοτόκος) 188, 222, 291, 

299, 300, 412, 465, 475, 476 
Παναγία Ευαγγελίστρια, ν. Μήλου 185 
Παναγία ή Τσουκαλαριά, ν. Κυδωνιάς 

Κρήτης 105, 313 
Πανάγιος Τάφος· βλ. "Αγιος Τάφος 
Παναγιώτης, άπο Τρίκαλα 314 
Πανάχραντου, μν. "Ανδρου 191, 328 

πανοικι 104, 201, 223, 282, 326, 466 
πανούκλα 148, 434 
Πανταζής Κωνσταντής 476 
Πανταζόπουλος Νικ. 65 
Παντοκράτορος, μν. 219 
παντοπωλεία 321 
Παξοί 330 
Παπαδιαμάντης 122 
Παπαδόπουλος Χρ. 435 
Παπαμανώλης χατζη'Ανδρέας 428 
πάπας (παπίδια - παπισμός - παπιστές) 

190, 279, 302, 311, 320, 388, 394, 
400, 402, 419, 482· βλ. και Δύση 

Παπάς Άθαν. 333 
Παπάς Άναστ. Έ μ μ . 333, 334 
Παπη Σμαράγδα 201 
Πάπισσα Ιωάννα 321, 324 
παράδεισος 223, 289, 403 
Παραδουνάβιες Ηγεμονίες 277, 363, 

364 
παραίτηση 190 
παραίτησις μετοχής μυστηρίων 280, 478 
παράκληση 120 
Παραμυθιά 122, 417 
Παραμυθιάς, έπ. 122 
Παραμυθίας και Φιλιατών, μ. 149 
Παρασκευόπουλος Γερμανός, μ. ' Η 

λείας 298 
Παρατηρήσεις επί τοϋ Προσωρινού 

Πολιτεύματος της Έλ?Λδος 446 
Παοάφρααις Έξαβίβλον 346 
Παράφρασις τοϋ Συντάγματος... Βλα

στάρη 340 
Πάργα 127, 416, 420 
Παρθένιος Α' 90, 213 
Παρθένιος Β' 104, 194, 197, 356, 357, 

362 
Παρθένιος, μνχ. 383 
Παρθένιος, ίερομ. 93 
Πάριος 'Αθανάσιος 326 
Παροικία Πάρου 183 
Παροναξίας, μ. 87, 109, 173, 197, 202, 

476 
Πάρος 93, 183, 426 
Παρπαρίγος 'Αντώνιος 198 
Πασχάλης Δημ. 439 
Πατέρες 59, 61, 64, 65, 68, 83, 129, 

132, 134, 172, 209, 230, 249, 273, 
289, 300, 301, 341, 342, 348, 351, 
361, 374, 375, 386, 395, 408, 409, 
411, 412, 453, 467, 471, 474, 475, 
476, 477· βλ. και Νικαίας Σύνοδος 

Πάτμος 89, 118, 119, 423, 462 
Πάτρα 99, 405 
πατριαρχικές αποφάσεις (πράξεις) 13, 

66, 85, 86, 92, 96, 193, 206, 215, 
238, 239, 252, 253, 256, 264, 367 
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Παύλος, απόστολος 83, 401 
Παχυμέρη Παραφραστής 82 
Παχώμιος Α' 201, 213, 462 
Πεδίο τοϋ "Αρεως 443 
πείνα 148 
Πειραιάς 442 
πειρατεία 264, 423, 428 
Πέκιον 464 
Πελαγωνείας, έπ. 368 
Πελεκάνοι 94 
Πελοπόννησος (Μοριάς) 178, 256, 305, 

334, 416, 419, 438, 439, 461 
Πενθέκτη 63, 64, 236, 237, 238, 241, 

242, 243, 245, 246, 258, 250, 260, 
341 

πένθος -πενθώ 365, 473 
Περδικάρης Μιχαήλ 126 
Περιβόλι, χ. Τρικάλων 320, 321 
Περί έπιτιμίας των άμαρτανόντων 130 
περιηγητές 118, 290, 295, 320 
περίθαλψη εγκληματία 264 
Περιθεωρίου, μ. 153 
περιουσία 145, 146, 171, 174, 256, 

257, 261, 264, 265, 283, 286, 309 
Περί τοϋ μη δεϊν άναθεματίζειν 130 
Πετάβιος, ιησουίτης 401 
πέτρες 194, 195, 198, 202, 216, 220, 

221, 289, 388, 467, 469, 470, 472, 
474, 476, 477· πβ. ξύλα 

Πέτρος, απόστολος 206 
Πέτρος, μαίστωρ 388 
Πηγας Μελέτιος 421, 435 
Πηοάλιον 68, 138, 191, 200, 240, 241, 

277, 278, 291, 292, 297, 298, 341, 
345, 368, 371-377, 388, 406· βλ. και 
Αγάπιος· 'Αγιορείτης Νικ. 

Πηλκάτι, χ. Ηπείρου 429 
πίεση εξωτερική 148 
πικρός (αφορισμός) 156 
Πιλοΰ Μαρία 103 
πιπέρι 358 
Πιτσάκης Κωνστ. 17, 365 
πλάνη 400 
πλαστογραφία 255, 264 
Πλάτης Νικολάκης 198 
πλεονέκτες 251, 262, 330, 357, 477 
πληγή τοϋ θεοϋ 397 
πλησιόχωροι 281 
πνευματικοί 57, 64, 67, 68, 69, 164, 

165, 239, 369, 436, 447, 460, 478, 
480* βλ. και εξομολόγηση 

πολιτεία 193, 194, 226 
Πολυφέγγους, έπ. 202 
Πόνος τοϋ αφορισμένου 302 
πορνεία - πορνοβοσκοί 260, 263, 353, 

359 
Πόρτα* βλ. Τουρκία 

Πορφύρας Λάμπρος 302 
Πορφύριος, άρχιεπ. Άχρίδος 152 
Πορφυρός 'Αναστάσιος 197 
πουγγία 403 
Πουκεβίλ 127, 287, 320, 422 
πούλησες 479 
πράγματα (αφορισμένων) 225, 282, 

470, 471, 476, 483 
πραγματείες (πραμάτιες) 104, 125, 

397, 428, 481 
Πρέβεζα 146 
Πρέβελη, μν. 123, 162 
πρέζαις 428 
Πρίντζιπας Γιώργος 17 
Προβλεπτής Γενικός Θάλασσας 417,418 
Προβλεπτής 'Ιονίων 182, 415, 416 
προδότες 369, 440 
Προδρόμου, μν. (Ευλογημένη Πέτρα) 

207 
προεστώτες (έκκλ.) 87, 92, 123, 170, 

339, 391, 394, 444, 479, 480, 481 
προεστώτες (πρόκριτοι) 99, 109, 331, 

426, 437, 445, 446 
προέχοντες εξωτερικοί 369 
προίκα-προικοδοσία 118,153, 254, 264, 

472 
Προικόννησος 172 
Προικοννήσου, άρχιεπ. 172 
προκοπή 172, 173, 191, 224, 282, 285, 

317, 468, 469, 470, 471, 472, 474, 
476, 477 

πρόληψις 292 
προνομή 473 
προνόμια 213 
πρόξενοι (κόνσολοι) 109, 116, 320, 422, 

447, 451 
προοίμια 255 
προπέτεια 483 
προσβολή άρχοντα 242, 246, 247 
προσευχές 244, 280, 475, 479, 481 
Προς τους άχθομένονς ταϊς επιτιμήσεσι 

61 
προσφορές 264 
προσωπεία -ίδες 260, 351 
Προσωρινή 'Εθνική Συνέλευσις 123 
προφώνησις 445 
Πρωτοδεύτερη Σύνοδος ΚΠολεως 75 
πρωτοπαπάδες 412, 420, 435 
πρωτοσυγκελικο δνομα 207 
πρωτοψάλτης 412 
πτώματα 163, 354, 383 
Πυργί Χίου 183 
πυρκαγιές 148, 442 
Πυρσόγιαννη 91, 183 
πυρ - πυρίκαυστος 60, 215, 224, 225, 

229, 231, 257, 282, 291, 300, 401, 
465, 468, 469, 472, 473, 474, 475 
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ράβδος πνευματική 90 
Ραιδεστού, έπ. 214 
Ρακοβίτζας Μιχαήλ 437 
Ράλλης, άρχων 190 
Ράλλης-Ποτλής 130 
Ραφαήλ Β' 99, 117, 120, 185, 213, 

422, 462, 466 
Ραφαήλ, μ. 'Ικονίου 147 
Ρέοντος και Πραστοϋ, μ. 106 
ρεστάρω 171 
Ρήγαινα 201 
ρηγάτα 302 
Ρήτορας 'Αθανάσιος· βλ. 'Αθανάσιος 
ρινοκοπώ 344 
Ροβέρτος, Γαλλίας 279 
Ρόδινος Ν. 102,117,144,164, 165, 279 
Ροδολάκης Γιώργος 17 
Ροδόλφος Β' αύτ/ρας 426 
Ρόδος 145 
Ρόδου, μ. 145 
Ροΐδης Έ μ μ . 321, 324 
Ροΐδης Μακάριος 214, 463 
Ρουμανία 357, 389 
Ρουμανική 'Ακαδημία 348 
ρουφέτια 182, 333, 471 
ροΰχα 112 
ρύπανση οικιών 256 
Ρωμανός, μ. Δυρραχίου 274 
Ρωμαίοι 99 
Ρωμανιόλιοι* βλ. Δυτικοί 
Ρώμη 416, 419, 482 
Ρωσία -οι 139, 143, 196, 318, 319, 

384, 386, 387 
ρωσοτουρκικος πόλεμος 438 

σακελλάριος 121 
Σάλπιγξ της 'Αληθείας 216, 404 
Σάμος 66 
Σαμουήλ Χαντζερής 76, 153, 156, 406, 

464, 472 
Σαμουήλ, ίερομ. μν. Καρακάλλου 93 
Σαμπάλης· βλ. Μακάριος Σαμπάλης 
Σάμπας 147 
Σαντορίνη 198 
σαραντισμοί 120 
σαράφης 105, 198 
Σάρδεων, μ. 168 
Σαρδική«:, σύνοδος 130, 132, 134, 271, 

342, 372 
σατανάς 282, 352, 353, 401, 475· βλ. 

και διάβολος 
σαρατζχανες 438 
σάχ σουλτάνα 427 
Σεβήρος Γαβριήλ 171 
Σεγιδή 'Αλή πασάς 428 
σεισμός 429 

σέκρετον 95 
σεληνιασμος 351 
Σελιτσιανιώτης Γεώργιος 429 
Σεραφείμ, μ. "Αρτης 146 
Σεραφείμ Μυτιληναίος 463 
Σεραφείμ· βλ. Κύριλλος, πατρ. 'Αντιο

χείας 
Σερβία 464 
Σερβίων, έπ. 178 
Σερβίων και Κοζάνης, μ. 474 
Σέρρες 112, 182, 291, 333 
Σερρών, μ. 96, 182 
Σηλυβρίας, μ. 461 
σημαντήρια 117 
σημείο σταυρού 260 
Σιάτιστα 287 
σιγίλλια 92, 93 
σίδηρος 194, 195, 198, 202, 216, 220, 

221, 289, 388, 401, 467, 469, 470, 
472, 474, 476, 477· βλ. καΐ πέτρες 

Σίλβεστρος, πατρ. 'Αντιοχείας 320 
σιμωνία 126, 259, 264 
Σινά, μν. (άρχιεπ.) 85, 93, 112, 177, 

189, 319, 468 
Σινωπίτης Νικόλαος 396 
Σισάνιο 187, 312 
Σιτζάκος Τζάννος 114, 286 
Σίφνος 87, 311 
Σίφνου και Μυκόνου, άρχιεπ. 330, 470 
Σίφνου, εξαρχία 87 
Σιώζος Μπουριταριώτης Δημήτριος 94 
Σκάλα Κεφαλονιας 442 
Σκαναβής 428 
σκάνδαλα - σκανδαλοποιος 194, 201, 

337 
Σκαφιδιας, μν. 291 
σκεύη 259, 261, 263, 307, 350 
σκευοφύλαξ μ. 95 
Σκίαθος 314 
σκλάβοι 69, 310 
Σκύρος 447 
Σκύρου, έπ. 122 
Σμαράγδω του Παναγιώτη 314 
Σμολενσκίου, ρήγας 219, 288 
Σμύρνη 80, 106, 114, 187, 291, 404, 

429, 445, 447 
Σμύρνης, μ. 165, 232,409,433, 445,451 
Σουγδουρής Γεώργιος 112, 284 
Σουλεϊμάνμπεγης σαλαχόραγας 428 
Σούλης Χρίστος 317 
σουλτάνος 333, 379, 382, 424, 434, 439 
Σόφια 159 
Σοφιανόπουλος Κανέλλος 451 
Σοφιανόπουλος Νικ. 452 
Σοφοκλής 217 
σπαθίον της εκκλησίας 391, 400* βλ. 

καΐ μάχαιρα 
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Σπανός (βιβλίο) 341, 365, 366, 367, 
398 

Σπανός 'Αλέξιος 365 
Σπανός Γεώργιος 202, 467 
σπίτι - οίκος (αφορισμένου) 99, 173, 

224, 225, 282, 285, 286, 287, 465, 
474, 475, 476· βλ. και υπάρχοντα 

Στάθη Πηνελόπη 389 
Σταμούλης, άπο Τρίκαλα 99, 100 
Σταμπούλα, άπο Βρύουλλα 462 
Στάμω, άπο Σισάνιο 312 
στάρι 322, 323 
στάσεις 140, 265, 411, 433, 434· βλ. 

καί κινήματα 
Σταυράκης 437 
Σταυρονικήτα, μν. 465, 466 
Σταυρονικήτου, κάθισμα 464 
σταυροπάτης 321 
σταυροπήγια 91, 92, 93, 94, 97, 147, 

151, 193· βλ. καΐ μονές 
σταυροπηγιακή αξία 253, 254, 264, 

461, 465 
Σταυρόπουλος Δημήτριος 175 
Σταυροπούλου χατζηΜαρία 175 
σταυρού σημείο 264, 359 
στάχυς 472 
στερήσεις (αφορισμένου) 280, 299, 342, 

478, 479, 480, 481· βλ. καΐ αποτε
λέσματα 

στηλογραφώ 170 
στολές ιερατικές 111- βλ. καί άμφια· 

πετραχήλιο- ώμοφόριο 
Στουδίου, μν. 275 
Στραβοπόδης, άπο Βρύουλλα 462 
στρίγγλες 262, 291, 351 
συγγενείς (αφορισμένου) 172, 173, 209, 

217, 218, 281, 287, 295, 298, 323, 
354, 355, 388, 416, 475 

συγκατοικώ 481 
συγκληρονόμοι 145 
συγκοινωνία (μέ αφορισμένο) 133, 276 
συγχυτής - συγχύσεις 201, 387 
συγχώρηση 325 
συγχωρητικά 95, 123, 147, 149, 158, 

159, 161, 316, 355 
συγχωριανοί 281 
συγχωροχάρτια 69, 127, 161, 165, 383, 

460 
συζεύξεις 181· βλ. καί γάμοι 
συκοπερίβολο 107 
συκοφαντία 256, 264, 458 
συλλειτουργώ -γον 162, 224, 282, 470, 

471 
συμβοηθώ 467 
Συμβούλιο των Δέκα 413 
Συμεών Θεσσαλονίκης 162, 163 
Συμεών ό Νέος Θεολόγος 89 

συμπεριφορά 62, 411, 414, 439 
συμπερπατώ 481 
συμπίνω 223, 282, 470, 474, 475 
συμπόσια 261, 262, 263, 351 
συμπραγματευομαι 224, 481· βλ. καί 

πραγματείες 
συμπροσευχή -ομαι 259, 262, 267, 277, 

279, 280, 283, 342, 358, 479, 481 
συμφέροντα 224, 333 
συμφορώ 224, 282, 470, 471 
συμφωνητικά 95 
συμψάλλω 276, 358, 479, 481 
συναγελάζομαι 261, 349 
συναγωγές εβραίων 259, 262 
Συναδηνός, άπο Τρίκαλα 99, 100 
Συναδινός, παπα 115, 147 
συναινώ 470 
συναναστροφές 146, 197, 223, 270, 

276, 278, 279, 280, 282, 375, 468, 
470, 472, 474, 476, 481 

συνδουλεύω 470, 481 
συνδράμω 470, 471, 481 
συνείδησις 448, 450 
συνείσακτοι 246, 257, 260, 265 
συνέλευσις κοινή 445 
συνεσθίω 198, 223, 224, 282, 470, 474, 

475, 481 
Συνέσιος 385 
συνέταιροι 281 
συνεύχομαι 271, 276, 350 
συνηγορώ 467 
Σύνοδοι 61, 63, 64, 68, 69, 81, 82, 83, 

98, 130, 131, 134, 146, 149, 178, 
216, 230, 236, 237, 238, 243, 247, 
252, 255, 263, 272, 273, 278, 311, 
316, 327, 334, 339, 341, 343, 348, 
370, 371, 374, 384, 404, 409, 411, 
412, 419, 441, 442, 446, 447, 448, 
452, 458, 467, 468, 469, 470, 472, 
475, 476 

συνοικέσια 86, 115, 118, 202, 203, 214, 
284, 425* βλ. καί αρραβώνες* γάμοι 

συνομιλώ 276, 280, 282 
σύνορα μαχαλάδων 182 
Σύνταγμα κατά Στοιχεϊον 83, 135, 340, 

341, 345, 346, 356, 357· βλ. καί 
Βλαστάρης 

συνωμοσίες 360 
Σύρος 442 
σύστημα άρχοντικον 437 
σύστημα τοϋ γένους 224 
σύστημα πολιτικον 226, 437 
Σφακιά 195 
Σφραντζής 37 
Σχεδίασμα περί της Άνεξιθρησκείας... 

399, 402 
σχίσμα 391, 442 
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σχισματικοί 295, 416 
σχολεία 106, 116 
Σωποτος 314 
σωτηρία 226, 276, 342, 354, 371, 444 
σωτηρία 226, 354, 371, 444 
Σωτηρόπουλος Νικόλαος 452 
Σωτηρος, μν. Σηλυβρίας 461 
Σωφρόνιος Β ' 326 
σώμα (αφορισμένου) 156, 158, 159, 

166, 210, 216, 217, 218, 219, 221, 
284, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 
294, 295, 296, 298, 299, 301, 302, 
354, 355, 363, 372, 379, 382, 383, 
388, 392, 393 

ταβουλάριος 192 
Τάγαρης 94 
ταξίδι 128, 417 
Ταπεινός Έλ . 373 
ταραξίες 333 
Τατάρνας, μν. 193 
Ταταύλα 121 
ταυτοπάθεια* βλ. αύτοπάθεια 
ταφή 197, 208, 216, 218, 282, 464, 

468, 470 
τάφοι (μνήματα) 159, 162, 190, 292, 

295, 296, 354, 355, 383, 388, 393, 
479 

ταχρηντζήδες 427 
τελετουργία 77 
τελώνες 371 
Τεμπρατζές Γεώργιος 190 
Τεργέστη 151 
Τεσσαρακοστή 285 
τεφτερδάρης 428 
Τζαβέλλας Γιαννάκης 314 
τζαγκαρική τέχνη 99 
Τζανφουρνάρης Θεοφύλακτος 152 
τζεβαερικά 428 
Τζερβενοΰ, έπ. 190 
Τζετατζούια, μν. 388 
Τζουάννες, άπο "Τδρα 178 
τιμάριο 182 
Τίμιος Πρόδρομος, μν. στη μ. Γάνου 

καί Χώρας 94 
Τιμόθεος Β' 87, 103, 145, 197, 466 
Τιμόθεος, πατρ. Ιεροσολύμων 389 
Τιμόθεος, άρχιεπ. Κύπρου και Νέας Ί -

ουστινιανης 180 
Τιμόθεος, μ. Λαρίσης 103 
Τιμόθεος, μ. Σάρδεων 168 
τόκος 261, 350 
τόμος 95 ,139 ,143 , 327, 344, 383, 384, 

385, 386, 387, 433 
Τόμος Τεσσάρων Πατριαρχών 139 
Τόμος Χαράς 482 

τοποτηρητής 88, 434 
τουμπί 292 
Τουρκολάκα, χ. 'Ηπείρου 113 
Τουρκία -κοι (Πόρτα) 100, 181, 252, 

312, 334, 368, 369, 374, 405, 421, 
423, 424, 426, 427, 429, 434, 437, 
439" βλ. καί όθωμανοί-μουσουλμάνοι 

τραγούδι 261, 351 
Τραπεζούντιος Γεώργιος 97, 277, 341, 

363 
τριάδα αγία (ζωαρχική) 194, 201, 202, 

208, 209, 213, 257, 278, 375, 464, 
465, 466, 467, 469, 470, 471, 472, 
474, 475 

Τριανταφυλλόπουλος Κωνστ. 249, 348 
Τρίκαλα 99, 314, 321 
τρίκηρα 115* βλ. καί κεριά 
Τρίκκης καί Σταγών, μ. 99, 320, 321 
Τρίπολη 110, 181 
Τρίτσης Άντ . 452 
Τρόιλος Λουρέντζος 102, 103 
Τρούλλου Σύνοδος 344 
Τρωιάνος Σπύρος 17 
Τσαριτσάνη 322 
τσάρος 385, 386, 387 
Τσερβάριον, χ. Ζαγορίου 172 
Τσιτσίνιας Ζωρζής 440 
τσιφλίκια 184 
Τσουκαλαρια Κυδωνίας Κρήτης 105 
τυμβωρύχοι 297, 369, 376 
τυμπανιαϊοι (-νίες) 96, 194, 201, 215, 

220, 221, 231, 258, 279, 289, 293, 
294, 295, 298, 378, 388, 392, 393, 
394, 398, 459, 465, 466, 467, 471, 
472, 473, 474, 477, 482, 483 

Τυπάλδος Μελέτιος 286, 288 
τυπικό (άφ.) 77, 111, 119, 120, 141, 

154, 166, 169, 170, 172, 186, 189, 
192, 195, 205, 206, 207, 208, 209, 
210, 211, 212, 214, 215, 216, 217, 
219, 220, 222, 226, 227, 231, 269, 
275, 278, 279, 281, 288, 299, 300, 
324, 347, 375, 367, 420 

τυπικά μονών 91 
τύραννοι 397 
Τυραπέρας Φώτος 146 
Τύρναβος 442 
τυχηρα 122, 123, 127 

ΰβρη 259, 261, 264, 272, 350, 369, 
432, 462 

"Τδρα 80, 106, 114, 147, 178, 179, 186, 
188, 331, 428, 440, 446 

ύπαρχοι 369 
υπάρχοντα 206, 224, 225, 282, 468, 

469, 473, 475 
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ύπέκκαϋμα 475 
υπηρέτες 280, 481 
ύποδικία 200, 230, 231 

Υπουργείο 'Εθνικής Παιδείας και Θρη
σκευμάτων 66, 80 

'Τπουργεϊον έπί των εκκλησιαστικών 
καΐ της Δημ. 'Εκπαιδεύσεως 441, 
448 

Φανάρι 428 
Φαρμακίδης Θεόκλ. 77, 228, 279, 407 
φατούρες 104 
φθόνος 346, 457 
φθορά βιβλίων 358 
φθορά παρθένας 264, 265, 344, 359 
Φιλαδελφέας Θ. 149 
Φιλαδέλφειας, μ. 213 
φιλάδικος '473, 476, 477 
φιλανθρωπικά καταστήματα 123 
φιληδονία 155 
Φιλικοί 215, 333, 334· βλ. και 'Αφιε

ρωμένοι 
Φιλιππούπολη 121, 333 
Φιλίππων και Δράμας, μ. 463 
Φιλόθεος Κόκκινος 219, 288, 361 
Φιλόθεου, μν. 465 
Φιλόπουλος, άπο 'Αθήνα 181 
φιλοπροσωπία 94, 177, 189 
φιλοτάραχος 172, 173 
Φίλων ό Φιλόσοφος 362, 372 
φιρμάνια 425, 439 
Φλαβιανος 130 
φλόγα αιώνιος 222 
Φλώρινα 306 
Φλωρίνης, μ. 306 
φόβητρα 408 
φόβος 15, 71, 78,94,116,119,144,166, 

169, 170, 171, 175, 177,179, 180, 
183, 188, 197, 199, 208, 209, 211, 
212, 215, 218, 219, 220, 227, 229, 
253, 266, 267, 278, 281, 283, 284, 
286, 287, 289, 293, 294, 299, 304, 
306, 310, 314, 315, 317, 335, 355, 
394, 396, 414, 419, 441, 460, 483 

φόνος 242, 260, 261, 264, 350, 360, 
369 

φορολογία 176, 427 
Φόρτος Θεόδωρος 152 
Φραγκίσκος Μαν. 16 
φραγκοεπισκοπή Μήλου, 422 
φραγκοεπίσκοπος 99 
Φράντζα· βλ. Γαλλία 
Φραντζέσκος, καθολικός έπ. Μήλου 99, 

422 
φρικώδης 207, 209, 274, 458, 461 
φυλαχτά 127, 351 

Φώτης 179 
φωτιές 260 

χαιρετώ 223, 282, 470, 474, 475, 481 
Χαλέπι 104, 320, 471 
Χάλκη 213, 462 
Χαλκηδόνας Δ', Οίκ. Σύνοδος 138, 344 
Χάνδακας 284 
Χανιά 127 
Χαντζερής Κωνστ. 426 
χαρίσματα 479 
χαρτιά - χαρτοπαιξία 255, 263, 265, 

350, 359· βλ. καΐ ζάρια 
χαρτοφύλαξ 95 
Χασάνπεγης 460 
Χασεκή Ά λ ή άγας κρής 428 
Χατζη'Αποστόλης 147, 148 
χατζήδες 113 
Χατζηπέρρος Γεώργιος 429 
ΧατζηΤζανετη Θωμαή, αρχόντισσα 187, 

429 
χειραφέτηση 440 
χειρόγραφα 115, 168, 170, 238, 247, 

291, 307, 348, 355, 357, 366, 367, 
374* βλ. και κώδικες 

χειροτονία 122, 126, 194, 224, 257, 
259, 261, 264, 349, 353, 360, 371 

χήρες 264, 282, 283, 288, 451, 475 
Χερρονήσου, έπ. 124 
Χιλανδαρινοί 95 
χιλέ 198 
Χίος 92, 103, 123, 163, 183, 194, 198, 

292 
Χίου, μ. 201 
χοροί 260, 261, 263, 350, 351 
χρέος 99 ,100 ,118 ,171 ,178 , 255, 264, 

314, 326, 369, 423, 476 
χρήστες 211, 248, 356 
χρηματισμός 397, 405 
χρήση 167, 168, 171, 174, 190, 196, 

206, 211, 241, 266, 278, 303, 307, 
387, 394, 397, 403, 411, 417, 420, 
421, 423, 434, 435, 441, 444, 447, 
481 

Χριστόφορος, έπ. Άπολλωνιάδος 429 
Χριστόφορος, άγιοταφίτης 202 
Χρονικό παπαΣυναδινοϋ, 115· βλ. καί 

Συναδηνος 
Χρονικον 1570, 378 
Χρονικον Σφραντζή 379 
Χρονογράφος 293, 378, 380' βλ. καί 

Δωρόθεος 
χρόνος 61, 64, 67, 68, 75, 82, 97, 208, 

278, 307, 344 
Χρύσανθος Ιεροσολύμων βλ. Νοταράς 

Χρ. 
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χρυσός (μάλαμα) 158, 187, 375, 429 
Χρυσόστομος· βλ. 'Ιωάννης Χρυσ. 
χώμα 393 
χωρίζω 282 
χωρία δυσπειθη 435 

ψαλμοκατάρα 117 
ψάλλω 302, 412 
Ψαρά 464 
ψευδεπίγραφα 358 
ψευδομάρτυρες -ία 116, 117, 165, 180, 

191, 347, 353· πβ. μάρτυρες 

ψευτοδιδασκαλίες 326 
ψυχή .15, 69, 82, 131, 140, 144, 151, 

191, 154, 156, 158, 159, 166, 183, 
187, 191, 204, 206, 208, 209, 217, 
221, 223, 226, 245, 276, 278, 367, 
270, 276, 278, 282, 283, 284, 288, 
289, 296, 299, 300, 301, 309, 355, 
398, 401, 444, 459, 464, 468 

ώμοφόριο 115, 117, 163, 178, 182, 183, 
185, 186, 189, 327, 347, 383, 457 

ώρες 479 

A.S.V., Duca di Candia, 414 
Barberin. gr. 390, 163 
Bassadona 127 
cadileschieri 426 
Consiglio dei X, 310 
Curzola Νικόλαος 415 
Foscari Alvise 127, 420 
Foscarini 414 
Goad-Godus Thomas (Γώδος) 381 
Goar (Γόδαρ) 161, 482 

Gritti Domenico 416, 419 
Malebranche 398 
Maury Alfred 291 
Metzger M. 237 
Miklosich-Müller 143 
mufti 426 
Pace Gioachino 88 
Propaganda Fidei 295 
Trevisan 414 
Vendramin Vicenzo 416 

Προσθήκες και διορθώσεις 

Σελ.-στ. αντί Βιάβαζε 

10,19 
16,7 
17,19 
51,34 
23,17 
58,23 
62,26 
63,2 
66,3 
68,28 
70,3 
71,4 
71,5 

Πενθέκτη 
μεταβολές 
ελληνική 
Proimion 
Καραβιάς 
απόλαυση 
αποσπάσουν 
συμπεριφοράς 
επενεργήσουν 
εκδόσεις 
σε μερικές 
τα εξασφαλίζει 
ή θέση 

Πενθέκτης 
συνθήκες 
νεοελληνική 
Prooimion 
Καραβιάς, 'Αθήνα 
απόλαυση εκ μέρους τοΰ υποκειμένου. 
προσελκύσουν 
χριστιανικής συμβίωσης 
ενεργήσουν 
επανεκδόσεις 
για 
εξασφαλίζονται άπο το κύρος καί τή 
τή θέση 
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Σελ.-στ. 

74, 23-24 
76,27 
76,28 
77,16 
77,22 
78,28 
79,14 
79,18 
80,3 
81,29 
84,29 

84,26 
89,33 

90,27 
99,21 
102,4 
103,5 
108, 29 
109,11 
112,5 
112,7 
120,6 
121, 29 

αντί 

και μάλιστα... στέρηση 
ονομασία 
έχει γίνει 
ανθρώπων 
καλύτερο 
Προς 
διευρύνεται 
ως τίς αρχές τοΰ 19ου αϊ. 
κατορθώνουν 
έπιτίμιο 
πατριάρχη 

όσων 
που δεν μπορούσαν να ελέγξουν 

επιβολής 
έ'χει φύγει άπο 
αρμοδιότητας 
πράματα 
προοιμίου 
απόσπασης 
ό Μεχμέτ Β ' 
τον Γεννάδιο 
άποκο μένος 
δουκάτα. 

124,12 
131, 24 
153, 36-37 
156, 25 
176,4 
176,17 
184,7 
187,6 
196,15 

210,7 
218, 25 
226,5 
239, 21 

254,11 
255,5 
270,5 
271, 24 

Στην πληροφορίες 
προσπαθούν 
fidel êtres absons 
μια παρόμοια ευχή 
έμπεδόθηκε 
προσωπικές 
άνέρευση 
τής αίώνιον 
ποινής. 

πρακτικές 
μπορούν 
επιβληθούν 
Πρόγραμμα 

περιπτώσεω 
επίσκοπου 
σχεδόν πάντοτε 
αφορισμένου. 

300,10 ένεργο ποίησηποινών 

διάβαζε 

δηλαδή ή στέρηση τοΰ αξιώματος και 
προσωνυμία 
χρησιμοποιηθεί 
άπο ανθρώπους 
ισχυρότερο 
Μέ 
διευρύνεται συνεχώς 
ως τα τέλη τοΰ 18ου αι. 
κατορθώνουν ή έπιχειροΰν 
έπιτίμιο; 
πατριάρχη και τή σύνοδο τοΰ Οίκουμενι-
κοΰ Πατριαρχείου 
των στοιχείων που 
οί όποιοι βέβαια δεν ειταν σε θέση να 
γνωρίζουν 
επιβολής άφορισμοΰ εκ μέρους των 
δεν βρίσκεται μέσα στα 
δικαιοδοσίας 
πράγματα 
προοιμίου 
έκδοσης 
ό σουλτάνος Μεχμέτ Β ' 
τον πατριάρχη Γεννάδιο 
αποκομμένος 
δουκάτα, άλλα και ή πρόσθεση οδηγεί σέ 
μεγαλύτερο ποσό. Πιθανώς πρόκειται για 
λανθασμένη ανάγνωση των ποσών. 
Στις πληροφορίες 
έπιχειροΰν 
fidèle être absous 
ή αντιγραφή μιας παρόμοιας γραφής 
αποτέλεσε 
ιδιωτικές 
ανεύρεση 
τήν αίώνιον 
ποινής, άλλα και δταν ό δράστης καταστεί 
επώνυμος. 
επίγειες 
μπορούσαν 
υποβληθούν 
Πρόγραμμα Θεσμοί και 'Ιδεολογία στή 
νεοελληνική κοινωνία, 15ος-19ος αι. 
περιπτώσεων 
επισκόπου 
τίς περισσότερες φορές 
αφορισμένου, ή για άλλους πιο 
«ταπεινούς» λόγους θα ήθελαν 
να άρουν τήν ποινή. 
ενεργοποίηση ποινών 
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Σελ.-στ. 

300,14 
305,13 
306,3 
307,2 

315, 38 
316, 28 
317,7 
328,3 
333,« 
335, 31 
340,16 
341,9 
342,18 
344,5 
344, 21 
345, 35 
346,19 
346, 35-36 
347, 29 
363, 21 
373,7 
378,2 
389, 21 

392,7 
393,9 
394,15 
398,1 
407,12 

408-409 
411,15 
412,5 
420,6 

420,30 
424,2 
431,14-15 
435,2 
436,3 
443, 20 
449,12 

αντί 

αιώνιο 
άπό τα εθνικά σύμβολα 
απετέλεσε 
εν τινι μέτρω" 

επενεργεί 
διχονιών 
πολλές δεκαετίες 
όρρωδούν 
άφ' δσον 
ισχυρότατο 
δίνουν 
θεΐοις 
εφαρμογής 
πού 
άλογων 
γνώρισε 
σημασία του 
(φ. τά77α-8θ9θ. 
έχομε 
5 
σ' αυτά θα 
στοιχείο 
έχει δημοσιεύσει Ινα μέρος 

δεν πιστεύει 
αδυναμία 
άλλα και σέ 
καλυτερέψουν 
αντιπροσωπεύουν. 

ό Φαρμακίδης ... ιδέες. Ό 
ιστορικές πηγές, οί όποιες 
επισημαίνει 
διοικείται.. .δικαίου. 

Excommunicatios. 
χρστιαινός 
δμως... αποφύγει 
οίς 
συνέχεια 
προκειμένου αυτή 
κατηγορούσε τόν Κανονισμό 

8ίάβαζε 

αιώνια 
άπό τα σύμβολα 
εκ των πραγμάτων αναδείχτηκε σέ 
μέτρω- Οπως ισχύει άλλωστε καί για κάθε 
άλλο ένδικο μέσο. 
επενέργεια 
διχονοιών 
δλο τό χρονικό διάστημα 
κάμπτονται 
έφ' όσον 
παντοδύναμο 
προσφέρουν 
θείοις 
επιβολής 
όταν 
παραλόγων 
απέκτησε 
σημασία του 
(φ. 77α-80α). 
έχουμε 
6 
σ'αύτά πού θα 
επιχείρημα 
έχει δημοσιεύσει αυτό τό τμήμα πού 
περιείχε τό χειρόγραφο αυτό. 
απορρίπτει 
αναποτελεσματικότητα 
ή λόγω τής επιβολής για 
βελτιωθούν 
αντιπροσωπεύουν σχετικά με τό αυτο
κέφαλο τής ελληνικής Εκκλησίας. 
ή διένεξη θα τερματιστεί άλλα ό 
πηγές πού 
επισημάνει 
πού διαθέτει οργανωμένο σύστημα 
απονομής τής δικαιοσύνης. 
Excomm unications. 
χριστιανός 
πρέπει απαραίτητα να περάσει 
οΐς 
συνέχει 
δταν ή τελευταία επιζητεί 
ασκούσε οξεία κριτική κατά του 
Κανονισμού. 
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