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ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

Κατά τή διάρκεια της συλλογής υλικού για την εκπόνηση της δι

δακτορικής διατριβής μου είχα την ευκαιρία να έλθω σε επαφή μέ 

ενα χειρόγραφο πού περιείχε ανέκδοτο, κατά το μεγαλύτερο μέρος 

του, έργο του πατριάρχη -αρχιμανδρίτη δταν το συνέτασσε-Ιερο

σολύμων Χρύσανθου Νοταρά. 'Αντικείμενο τής πραγματείας αυ

τής πού εκπονήθηκε στα τέλη του 17ου αι. ειταν το έπιτίμιο του 

αφορισμού στή σύνθετη εκδοχή του: ό λόγιος ιερωμένος παρου

σίαζε τή μορφή και τα στοιχεία πού συνθέτουν το έπιτίμιο άλλα 

και τα αποτελέσματα πού ή επιβολή του επιφέρει σέ βάρος τών 

αφορισμένων μια τρίτη διάσταση πού επιχείρησε να δώσει ό Χρύ

σανθος εστιάστηκε στην ιστορική διαδρομή τής ποινής και στις 

αρνητικές εκδηλώσεις πού δημιούργησε ή αλόγιστη καΐ για ασή

μαντους λόγους χρήση της* και βέβαια άπο τήν οπτική του δέν 

λείπει ή δογματική χρησιμοποίηση του έπιτιμίου και ειδικότερα 

τών αποτελεσμάτων του, στις διαμάχες μέ τή Δυτική Εκκλησία 

καθώς ό αφορισμός ανάγεται σε δογματικό επιχείρημα πού κατα

δεικνύει τήν ανωτερότητα τών ανατολικών δογμάτων έναντι τών 

παπιστών. 

Από τήν πραγματεία αυτή άντλησα αρκετές και πολύ χρή

σιμες πληροφορίες για τή μελέτη μου ένώ παράλληλα δημοσίευ

σα μικρή εργασία σχετικά μέ τήν επιβολή τής ποινής σέ βάρος 
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προσώπων «αρχοντικών» και τίς αρνητικές συνέπειες πού ή πρά

ξη αύτη εγκυμονεί για τίς εκκλησιαστικές αρχές στην αναπόφευ

κτη σύγκρουση τους μέ την πολιτική εξουσία. 

Ή πραγματεία λοιπόν του τότε, δπως ανέφερα ήδη, αρχιμαν

δρίτη του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων έχει κιόλας συνεισφέρει ορι

σμένα στοιχεία για τή μελέτη της ποινής του αφορισμού ένώ, 

έξαλλου, ένα μικρό τμήμα της εΐναι δημοσιευμένο. Ωστόσο εκτί

μηση μου είναι οτι το κείμενο αυτό, πέρα άπο τις ((περιπέτειες» 

του διατηρεί, παράλληλα, και τα στοιχεία εκείνα πού δικαιολογούν 

τή συνολική δημοσίευση του* άλλωστε, ουσιαστικά ή πραγματεία 

τού Χρύσανθου αποτελεί τήν πρώτη συστηματική προσπάθεια 

προσέγγισης ένος κατασταλτικού μηχανισμού μέ μακρά θητεία 

καΐ ποικίλες εφαρμογές ειδικότερα στην περίοδο της Τουρκοκρα

τίας κατά τήν οποία αναδείχτηκε σέ κύριο όπλο τού ποινικού 

εκκλησιαστικού δικαίου μέ δλες της συνδηλώσεις του. 

Μέ βάση, λοιπόν, τα δεδομένα αυτά επιχειρώ τήν έκδοση του 

σημαντικού αυτού κειμένου άλλα και τον παράλληλο της δημοσί

ευσης σχολιασμό του μέ τήν παράθεση όλων τών πληροφοριών πού 

συνήθως συνοδεύουν παρόμοιες προσπάθειες* καΐ βέβαια αυτές οί 

τελευταίες έχουν σχέση μέ τα χειρόγραφα πού το παραδίδουν, τις 

πηγές πού χρησιμοποιεί ό συντάκτης του, τους πιθανούς λόγους 

σύνταξης του, το περιβάλλον στο όποιο εκπονήθηκε, τήν κριτική 

πού επιχειρεί εναντίον εκείνων, πού χρησιμοποιώντας τήν ποινή 

άκριτα και αλόγιστα, συμβάλλουν στην αποδυνάμωση της λόγω 

της άμβλυνσης τού συναισθήματος τού φόβου κ.λπ. 

Κλείνοντας αύτο το σύντομο, εκ τών πραγμάτων, προλογικό 

σημείωμα πρέπει να αναφέρω για να ευχαριστήσω εκείνους πού 

μέ βοήθησαν μέ διάφορους τρόπους ώστε να πραγματοποιήσω το 

σκοπό μου: τή συνάδελφο Πόπη Στάθη, πού είχα τήν ευκαιρία να 
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την ευχαριστήσω καί άλλου για την υπόδειξη του χειρογράφου πού 

ανήκει στη συλλογή χειρογράφων του Μετοχίου του Παναγίου 

Τάφου (τώρα EBE)' τον κ. 'Αγαμέμνονα Τσελίκα ό όποιος χωρίς 

δισταγμό έθεσε στή διάθεση μου το μικροφίλμ του Μορφωτικού 

Ιδρύματος της Εθνικής Τραπέζης με το κείμενο του χειρογράφου 

πού ανήκει στή συλλογή χειρογράφων του Πατριαρχείου Ιεροσο

λύμων τον συνάδελφο κ. ΦλορΙν Μαρινέσκου πού μερίμνησε ώστε 

να λάβω αντίγραφο του έργου πού ανήκει στή συλλογή χειρογρά

φων της Ρουμανικής Ακαδημίας. Παράλληλα, οι ευχαριστίες μου 

απευθύνονται στα μέλη του Προγράμματος του ΚΝΕ/ΕΙΕ ((Θε

σμοί και'Ιδεολογία στή νεοελληνική κοινωνία, 15ος-19ος αι.» για 

το ενδιαφέρον καί τή συμμετοχή τους σε κάθε προβληματισμό πού 

παρόμοια θέματα αποδεσμεύουν. 

Αυτή περίπου εϊταν ή μορφή πού είχε το προλογικό σημείωμα πριν 

άπο μερικά χρόνια όταν ή επεξεργασία της πραγματείας του Χρύ

σανθου είχε προχωρήσει με καλές προϋποθέσεις για τήν έκδοση 

της πού τελικά δεν πραγματοποιήθηκε. Έν τω μεταξύ γνώρισα 

τήν Πόπη καί το Νίκο Κουτσιαύτη (εκδόσεις «Πορεία») γνωριμία 

πού εξελίχθηκε σέ συνεργασία καί προπαντός σε καλή φιλία με 

αποτέλεσμα οι σχετικές κουβέντες να φέρουν στην επιφάνεια τον 

Χρύσανθο καί τον αφορισμό του. Φυσικά καί εγώ άλλα κυρίως οι 

φίλοι Πόπη καί Νίκος γνωρίζουν καλά ότι ή έκδοση αυτή δέν θα 

αποτελούσε εκδοτικό γεγονός ούτε αιτία εισροής πακτωλού χρη

μάτων στο ταμείο της ((Πορείας». Παρ ολα αυτά θέλησαν, δηλαδή 

αυτοί μου πρότειναν καί εγώ δέχτηκα, να εντάξουν το βιβλίο στον 

κατάλογο τους, γεγονός πού άπο μόνο του αποτελεί αφορμή θερ-
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μών ευχαριστιών. Ωστόσο μια ακόμα -και μάλιστα μεγαλύτερη-

άφορμή περαιτέρω ευχαριστιών αποτελεί το γεγονός Οτι ή έν συνε

χεία διακριτική πίεση και ή συνεχής υπόμνηση τους για την ολο

κλήρωση της εργασίας συνετέλεσε ώστε νά έχουμε σήμερα τήν 

πραγματεία του Χρύσανθου Ιεροσολύμων στην έντυπη εκδοχή της. 

Π.Δ.Μ. 



ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ 

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 
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ce) Ή χειρόγραφη παράδοση του κειμένου 

"Οπως εχω ήδη αναφέρει, το κείμενο της πραγματείας περί αφο

ρισμού του Χρύσανθου σώζεται, ολόκληρο σέ δύο χειρόγραφα ένώ 

σε Ινα τρίτο, μόνο το πρώτο μέρος του' μικρή, λοιπόν, ή χειρό

γραφη παράδοση της αφοριστικής πραγματείας ή οποία πάντως 

παρουσιάζει την έξης μορφή: 

1. Το χειρόγραφο τοϋ Πατριαρχείου Ιεροσολύμων: ό εντοπι

σμός και ή περιγραφή του έγιναν στά τέλη του περασμένου αιώνα 

άπο τον Παπαδόπουλο-Κεραμέα . Σύμφωνα με τήν περιγραφή 

αυτή άλλα και τή νεότερη , το χφ φέρει τήν έξης επιγραφή: Χρυ-

1. Α. Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, Ίεροσολυμιτική Βιβλιοθήκη, 1, 1891, 

φωτομ. επανέκδοση Βρυξέλλες 1963, σ. 301, άρ. χφ 224, ό όποιος περιγρά

φει ακριβώς το χφ του Πατριαρχείου 'Ιεροσολύμων (φ. 38), πού το θεωρεί 

«αύτόγραφον» τοϋ Χρύσανθου. Παλαιότερη μνεία του χειρογράφου έχουμε 

άπο τον Κύριλλο Αθανασιάδη ό όποιος στη μελέτη του με τον τίτλο «Χρύ

σανθος Ιεροσολύμων ό Νοταράς» πού δημοσίευσε σέ συνέχειες στον 4ο τόμο 

(1883-1884) της Εκκλησιαστικής 'Αλήθειας μνημονεύει (σ. 82) δταν ανα

φέρεται στό χειρόγραφο εργασιών τοϋ Χρύσανθου: «Οσα ημείς ευρομεν έν 

ταΐς του Παναγίου τάφου βιβλιοθήκαις, είσί τάδε-... β" Περί αφορισμού' 

σώζεται εν τη αυτή βιβλιοθήκη, και άλλα αντίγραφα εν τη βιβλιοθήκη του 

Κοινού του Παναγίου τάφου. Συνετάχθη Se κατά προτροπήν του ήγεμόνος 

της Μολδοβλαχίας)). 

2. Άγ. Τσελίκας, ((Καταγραφή τοϋ αρχείου τοϋ Πατριαρχείου Ίεροσολύ-
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σάνθου πρεσβυτέρου και άρχιμανδρίτου του αποστολικού των 

Ιεροσολύμων άγιωτάτου πατριαρχικού θρόνου, περί αφορισμού, 

κατ' αΐτησιν του γαλψοτάτου, καί θεοσεβεστάτου αύθέντου και 

ηγεμόνος πάσης Ούγγροβλαχίας κυρίου κυρίου Ιωάννου Κων

σταντίνου Βασσαράβα Μπραγκοβάνου βοεβόδα. Είναι χάρτινο 

καί ή γραπτή έκταση του αποτελείται άπο 15 αριθμημένα φύλλα. 

Πιθανώτατα λοιπόν ή αναφορά του Κεραμέα οτι το χφ έχει 38 

φύλλα -αν δεν υπήρχαν όταν το περιέγραφε πολλά λευκά-, ση

μαίνει οτι έχει γίνει με την ανά σελίδα αρίθμηση. Κατά τον Πα-

παδόπουλο-Κεραμέα είναι αυτόγραφο του Χρύσανθου, διαπίστω

ση πού δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, όπως φανερώ

νει ή σύγκριση του γραφικού χαρακτήρα του Χρύσανθου, γνωστή 

άπο πολλά κείμενα του, με έκείνην του χειρογράφου μας. Σήμερα 

απόκειται μεταξύ των κωδίκων πού βρίσκονται στο Γραφείο της 

Άρχιγραμματείας του Πατριαρχείου. 

2. Το χειρόγραφο του Μετοχίου του Παναγίου Τάφου Κων

σταντινουπόλεως 69 (τώρα EBE 69). "Εχει περιγραφεί καί αυτό 

άπο τον Παπαδόπουλο-Κεραμέα και φέρει τήν 'ίδια επιγραφή με 

εκείνο του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων οι διαφορές πού εντοπίζο

νται είναι στην απόδοση του ονόματος του ηγεμόνα πού τώρα φέ

ρεται ως Πραγκοβάνος καθώς καί στη λέξη Ούγγροβλαχίας πού 

μων», Δελτίο του Ιστορικού χοά Πχλοαογραφικοΰ Αρχείου, τ. Ε' (1992), 

386-387" το χφ στη νέα κατάταξη που έγινε άπο επιστημονική ομάδα του 

Μορφωτικού Ιδρύματος τον 'Ιανουάριο του 1991 πήρε τα ταξινομικά στοι

χεία: αρ. χφ VI. ζ. 16. 

3. Παπαδόπουλος- Κεραμεύς, "Ο.π., τ. 4 , 1899 καί φωτομ. επανέκδο

ση Βρυξέλλες 1963, σ. 85-86, άρ. χφ 69. Για τήν παλαιότερη περιγραφή 

του Κυρίλλου'Αθανασιάδη βλ. εδώ τήν υποσημείωση άρ. 1. 
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τώρα αναγράφεται, με τή συμπλοκή γκ αντί γγ. Κατά τον Κεραμέα 

είναι του τέλους του 17ου αι. ή των άρχων του 18ου* αποτελείται, 

από 19 φύλλα αριθμημένα ανά φύλλο (το κείμενο στά φύλλα 1-17, 

άπο τα όποια το 17ν είναι λευκό). Ή στάχωση άπο δέρμα είναι επι

μελημένη: δημιουργείται ενα παραλληλόγραμμο πλαίσιο μέσω 

τριών παράλληλων αυλακώσεων, οι όποιες άπο τις τέσσερις γωνίες 

του παραλληλογράμμου καταλήγουν, ακολουθώντας διαγώνια πο

ρεία, στις τέσσερις γωνίες του εξωφύλλου. Για τή στάχωση, έξαλ

λου, της εσωτερικής πλευράς έχουν χρησιμοποιηθεί σελίδες πού 

έχουν αποσπαστεί άπο κάποιο έντυπο* στή ράχη της στάχωσης 

ετικέτα με τήν αναγραφή: ((Χειρ. Αριθ. 2». Τα δύο παράφυλλα 

στην αρχή είναι λευκά και μετά αρχίζουν τα αριθμημένα φύλλα με 

το κείμενο. Στό β'παράφυλλο της αρχής υπάρχουν επίσης: επικολ

λημένη ετικέτα με τα στοιχεία Χειρόγρ./Άρ. 69 καθώς και μία μο

νοκονδυλιά, πού μάλλον ανήκει στον Χρύσανθο* στο άλλο παράφυλ-

λο με μολύβι αναγράφεται: 'Αριθ. παλ. 563 και ακολουθούν μονοκον

δυλιές πού διαβάζονται με μεγάλη πιθανότητα ως πατριάρχης Ιε

ροσολύμων Μακάριος. Ό Παπαδόπουλος-Κεραμέας δεν αναφέρει 

το όνομα του γραφέα του ενώ ή Πόπη Στάθη θεωρεί ότι δεν είναι 

αυτόγραφο του Χρύσανθου* αντίθετα αποδίδει στή γραφίδα του τις 

σημειώσεις στην ώα για τις όποιες ό λόγος θα είναι εκτενέστερος 

σε άλλο σημείο της μελέτης αυτής. 

3. Το χειρόγραφο της Ρουμάνικης Ακαδημίας, φέρει τον τα

ξινομικό αριθμό Μς 658 (17). Σύμφωνα με τή γνώμη του ρουμά-

4. Πηνελόπη Στάθη, Χρύσανθος Νοταράς πατριάρχης Ιεροσολύμων. 

Πρ68ρομος του Νεοελληνικού Διαφωτισμού, Αθήνα 1999, σ. 175, δπου 

και ή αναλυτική παρουσίαση των περιεχομένων τοΰ χειρογράφου. 
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νου μελετητή Constantin Litzica είναι χειρόγραφο του 18ου αι. 

και περιλαμβάνεται σε σύμμικτο κώδικα του όποιου κατέχει τά 

φύλλα 48-53. "Οπως έχουμε αναφέρει, το χειρόγραφο περιέχει μό

νο το πρώτο μέρος της πραγματείας του Χρύσανθου (άπο την 

αρχή ως τήν καταληκτήρια πρόταση: ...το μυστικόν σώμα της 

Εκκλησίας), κείμενο που αντιστοιχεί στα πρώτα πέντε φύλλα 

του κειμένου των άλλων χφ και έχει εκδοθεί . Διαφορά στην επι

γραφή εντοπίζεται και έδώ ως προς τήν απόδοση του ονόματος 

του ηγεμόνα ό όποιος αναγράφεται ως πραγκωβάνος βοεβόνδας, 

δηλαδή μετατρέπεται το ο των άλλων χειρογράφων σε ω ενώ στή 

λέξη βοεβόδας προστίθεται τώρα και το ν. Ακόμα, ας παραθέσου

με έδώ τον μικρό πρόλογο πού προτάσσει ό Τιμόθεος Ιεροσολύμων 

κατά τήν έκδοση του κειμένου άπο το χειρόγραφο αυτό: «Τω 1922 

παρεπιδημούντες έν Βουκουρεστίω έπ' αποστολή διηρχόμεθα τας 

ώρας της σχόλης έν τη Βιβλιοθήκη φυλλομετρούντες βιβλία και 

χειρόγραφα. Έν τω 658 (17) Χρ. 48 άνέγνωμεν μελέτην του Χρύ

σανθου Άρχιμανδρίτου του είτα Ιεροσολύμων περί αφορισμού, ην 

5. Constantin Litzica, Catalogul Manuscripteîor Greceçti, Βουκουρέστι 
1909, σ. 385. Το χφ αυτό αποτελείται άπο 452 φύλλα και περιέχει ποικίλη 
ΰλη: 'Ιωάννη Στοβαίο, Νικηφόρο Βλεμμύδη, Αριστοτέλη (Λογική), μετάφρα

ση γαλλικού έργου (Νέα εχθεσις της σφαίρας...) άπο τον Κωνστ. Σταμάτη, 

καθώς και διάφορες διηγήσεις περί του αποστόλου Παύλου. 

6. Τιμόθεος Ιεροσολύμων, «Ό πατριάρχης Χρύσανθος και ό αφορισμός», 

Νέα Σιών 33 (1938), 66-74.· ό εκδότης στις λίγες εισαγωγικές γραμμές 

αναφέρει δτι εντόπισε το χφ το 1922, δταν παρεπιδημοΰσε στο Βουκουρέστι 

το όποιο έ'φερε τον ϊδιο ταξινομικό αριθμό πού φέρει καί στον κατάλογο του 

Litzica. Κατά τήν μεταγραφή του χφ υπέπεσε σε πολλές παραναγνώσεις 

πού ορισμένες φορές καθιστούν το κείμενο τελείως προβληματικό: λ.χ. κά

που διαβάζει καί εκδίδει: ό ηάλιος τεμεώς, ναός, αλόη, αντί του όρθοϋ: 6 

Ησύχιος τεμένη, ναοί, άλση. 



Η ΙΣΤΟΡΙΑ TOT KEIMENOT 19 

νυν δημοσιεύομεν, αν καΐ ή σύγχρονος νομολογία επί του θέματος 

τούτου έχει διατύπωση άλλας αντιλήψεις» (Τα πλήρη στοιχεία 

της έκδοσης βλ. εδώ, σημ. άρ. 6). 

β) 'Έλεγχος κοά επιλογή χειρογράφου 

Άπο τα τρία χειρόγραφα (ουσιαστικά δύο) πού παραδίδουν την 

πραγματεία περί αφορισμού του Χρύσανθου, ώς εκδοτικό πρότυ

πο έπρεπε βέβαια να επιλέξουμε Ινα* και αυτό είναι το χειρόγρα

φο της βιβλιοθήκης του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Ή επιλογή 

αυτή υπαγορεύτηκε άπο το ακόλουθο σκεπτικό. 

Προφανώς για το χειρόγραφο της Ρουμανικής Ακαδημίας δέν 

γίνεται λόγος επειδή δεν περιέχει ολόκληρο το έργο και άλλωστε 

διαθέτουμε τήν έκδοση του- έξαλλου, όπως εύκολα συνάγεται, 

αποτελεί τήν αρχή της πραγματείας, ή οποία για κάποιο λόγο 

διακόπηκε έδώ, ίσως για να συνεχιστεί σε κάποιο άλλο χειρόγρα

φο. "Ετσι ό προβληματισμός για τήν επιλογή έχει σχέση μέ τα δύο 

πλήρη χειρόγραφα, δηλαδή εκείνο της βιβλιοθήκης του Μετοχίου 

του Παναγίου Τάφου ΚΠολεως, άρ. 69 (τώρα EBE, ΜΠΤ 69) και 

εκείνο της βιβλιοθήκης του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Άπο 

αυτά, δπως έχουμε αναφέρει, δέν θεωρείται κανένα αυτόγραφο 

του Χρύσανθου' ωστόσο στο χφ του Μετοχίου υπάρχουν στην ώα 

αρκετές αυτόγραφες σημειώσεις-προσθήκες άπο το χέρι του Χρύ

σανθου οι όποιες έχουν ενσωματωθεί αυτούσιες στο κείμενο του 

ίεροσολυμιτικοϋ χειρογράφου. "Ετσι, αν αυτές δέν θεωρηθούν πα

ραλείψεις του γραφέα του χφ ΜΠΤ 69 κατά τήν αντιγραφή άπο 

ένα άγνωστο πρωτόγραφο του Χρύσανθου, τις όποιες προσέθεσε 

εκ τών υστέρων ό συντάκτης της πραγματείας -υπόθεση ή όποια 

είναι απίθανη ώς εκ της φύσεως τών προσθηκών, πού έχουν σαφές 
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δογματικό περιεχόμενο- κάποια εποχή, οχι ακριβώς προσδιορι

σμένη, τήν όποια Ομως μέ ασφάλεια τοποθετούμε στα τέλη του" 

17ου αι. γράφτηκε πρώτα το κείμενο του Μετοχίου, διορθώθηκε 

άπό τον Χρύσανθο καί συγκροτήθηκε εν συνεχεία τό χειρόγραφο 

του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων μέ τήν αντιγραφή εκείνου του 

ΜΠΤ 69 καί τήν ενσωμάτωση τών προσθηκών πού έγιναν άπό τον 

Χρύσανθο, σε κανονική μορφή κειμένου. "Ετσι το χφ αυτό τών Ιε

ροσολύμων μολονότι δεν εΐναι χρονολογικά τό πρώτο, είναι κατά 

κάποιο τρόπο πληρέστερο, κυρίως κατά τή μορφή, καί οχι τόσο 

κατά το περιεχόμενο, καί για τον λόγο αυτό το επιλέξαμε ως κεί

μενο της έκδοσης μας. 

Τα δύο πλήρη χφ Ομως παρουσιάζουν καί ορισμένες διαφορές οι 

όποιες έχουν σχέση κυρίως μέ τή χρήση ορισμένων λέξεων καί τήν 

επιλογή τών λίγων βραχυγραφιών πού χρησιμοποιούν οι γραφείς, 

στοιχεία τα όποια ωστόσο μπορούν αξιολογούμενα να καταδείξουν 

Οτι τό χφ του Μετοχίου Κωνσταντινουπόλεως προηγείται χρονο

λογικά εκείνου του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. 

Συγκεκριμένα τα σημεία στίξεως καί στα δύο χφ είναι ίδια 

ένώ το χφ του ΜΠΤ έχει περισσότερα έπίτιτλα τα όποια επιπλέ

ον είναι καί υψηλότερης καλλιτεχνικής επιμέλειας. Γενικότερα ό 

γραφέας του ΜΠΤ (EBE) 69 παρουσιάζει μεγαλύτερη τάση προς 

τήν αυτούσια αναγραφή τών λέξεων ένώ εκείνος τών Ιεροσολύμων 

τείνει προς τή συντόμευση καί έτσι επιλέγει τή συγκοπή της λέ

ξης κεφάλαι,ον (γράφει κεφ.) ένώ βραχυγραφεΐτον σύνδεσμο 8ε με 

τό γνωστό βραχυγραφικό σύμβολο. Στην ίδια λογική τών δύο γρα

φέων κινούνται καί μερικές άλλες παρατηρούμενες διαφορές* συ

γκεκριμένα, ό γραφέας του ΜΠΤ (EBE) 69 συμπλέκει μερικές λέ

ξεις δημιουργώντας μία εκφορά πού βρίσκεται κάποτε πολύ κοντά 

στή φωνητική εκφορά (λ.χ. γράφει καταδέ, άναμεσόντους, κατά-
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περίστασιν κ.τ.δ.) ένώ ό γραφέας των Ιεροσολύμων επαναφέρει 

τΙς λέξεις στον φυσιολογικό τρόπο γραφής τους. Μία διαφορά επί

σης θα μπορούσε να σημειωθεί και για τον χωρισμό των κεφα

λαίων άφοΰ οι δύο γραφείς δεν ακολουθούν την ϊδια τακτική στο 

ζήτημα αυτό. Πάντως ή αναλυτική τάση του γραφέα των Ιερο

σολύμων μαζί με το ουσιώδες γεγονός 6τι τώρα οι προσθήκες του 

Χρύσανθου αποτελούν μέρος του κειμένου, και Οχι σημειώσεις επί 

τής ώας, συνιστούν στοιχεία πού συμβάλλουν ώστε τό κείμενο 

του ίεροσολυμιτικού χειρογράφου να είναι μεγαλύτερο κατά δύο 

περίπου φύλλα άπό εκείνο του Μετοχίου. 

"Οσον άφορα τό ημιτελές χφ του Βουκουρεστίου είναι φανερό 

άπό τόν τρόπο αντιγραφής Οτι ακολουθεί εκείνο του Πατριαρχείου 

Ιεροσολύμων καθώς ό γραφέας του φαίνεται να έχει μπροστά του 

χειρόγραφο χωρίς προσθήκες έπι τής ώας* ωστόσο άπό την άντι-

βολή τών τριών χφ προκύπτει οτι σε ορισμένα σημεία ό αντιγρα

φέας προσθέτει ορισμένες λέξεις πού δεν περιλαμβάνονται στα 

άλλα δύο χφ χωρίς, ωστόσο, αυτές οι προσθήκες -άλλωστε ελά

χιστες- να δημιουργούν προβλήματα . Στό πλαίσιο αυτό κινούμε

νος βρίσκει την ευκαιρία να προσθέσει περισσότερα στοιχεία σε 

δύο παραπομπές οί όποιες ήδη στό χφ Ιεροσολύμων είχαν περισ

σότερο αναπτυχθεί άπό τις αντίστοιχες του ΜΠΤ (EBE) 69* τό 

στοιχείο αυτό αποτελεί και τήν 'ισχυρότερη απόδειξη οτι ό γραφέ

ας του Βουκουρεστίου ακολουθεί τον γραφέα τών Ιεροσολύμων 

άλλωστε αυτό τεκμαίρεται και άπό άλλα στοιχεί* που υπάρχουν 

στα χφ Ιεροσολύμων και Βουκουρεστίου άλλα απουσιάζουν άπό 

εκείνο του Μετοχίου. Ωστόσο, και ό γραφέας του Βουκουρεστίου 

7. Τις διαφορές αυτές βλ. στο κριτικό υπόμνημα πού συνοδεύει τις σελί

δες με το κείμενο του χφ πού εκδίδεται εδώ, σ. 41 κ.έξ. 
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βρίσκει τήν ευκαιρία να προβεί σε ορισμένες προσθήκες ή παρα

λείψεις γεγονός πού μας κάνει να υποθέσουμε #τι δέν είναι μη

χανικός αντιγραφέας ή, τουλάχιστον, 6τι το κείμενο πού αντιγρά

φεται υπόκειται στον έλεγχο προσώπου πού γνωρίζει το θέμα και 

έχει λόγο γι αυτό. 

Άπο τις παραπάνω επισημάνσεις φαίνεται οτι ή ανάμειξη του 

Χρύσανθου στην παραγωγή όλων αυτών των χειρογράφων είναι 

αποφασιστικής σημασίας καθώς είναι δύσκολο να φανταστούμε 

άλλο πρόσωπο να επεμβαίνει για να προσθέσει ή να αφαιρέσει λέ

ξεις ή καΐ φράσεις άπο το κείμενο τής αφοριστικής πραγματείας. 

'Άλλωστε και οι μέχρι τώρα χρονολογήσεις άλλα και ό τρόπος 

γραφής των κειμένων, στοιχεία πού οδηγούν στα τέλη του 17ου 

και τις αρχές του 18ου, χρονικό ανάπτυγμα μέσα στο όποιο είναι 

άμεση ή παρουσία του Χρύσανθου στίς παραδουνάβιες ηγεμονίες 

και στα Ιεροσόλυμα, συνηγορούν υπέρ τής απόψεως αυτής. 

γ) Χρόνος, τόπος και λόγοι σύνθεσης της πραγματείας 

'Έχουμε αναφέρει ήδη τον κατά προσέγγιση χρόνο συγγραφής 

του έργου άπο τον Χρύσανθο1 κατά προσέγγιση, επειδή σε κανέ

να άπο τα τρία χειρόγραφα δέν αναφέρεται ή χρονολογία τής σύν

θεσης ή τής αντιγραφής του ή ή μνεία κάποιου άλλου γεγονότος 

σχετικού με τις πρωτοβουλίες αυτές. Ωστόσο, στο έργο περιέχο

νται ενιες έμμεσες πληροφορίες βάσει των οποίων μπορούμε να 

φθάσουμε οσο γίνεται εγγύτερα στη χρονική στιγμή τής σύνθε-

8. Τα στοιχεία αυτά -προσθήκες ή παραλείψεις- παρατίθενται στο κρι

τικό υπόμνημα πού παρακολουθεί τήν έκδοση του κειμένου έδω, σ. 41 κ.έξ. 
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σής του, αν καί στην περίπτωση μας ή ύπαρξη του στοιχείου της 

ακριβούς χρονολόγησης, δεν μπορεί, εκ τών πραγμάτων, να δια

μορφώσει άλλη προβληματική σχετικά με τους λόγους συγκρότη

σης της πραγματείας καί νά προσδώσει μέ τον τρόπο αυτόν άλλες 

διαστάσεις στην πραγματολογική καί κατά συνέπεια στην αξιο

λογική προσέγγιση τών στοιχείων πού συγκροτούν τή σύνθεση 

του Χρύσανθου. 

Πρώτα-πρώτα λοιπόν έχουμε στην επιγραφή -ή οποία αποτε

λεί το μοναδικό μέρος του κειμένου πού αποδεσμεύει πραγματο

λογικές πληροφορίες- δλων τών χειρογράφων τήν αναγραφή του 

ιερατικού αξιώματος του Χρύσανθου, κατά τή χρονική περίοδο 

πού συνέθετε τήν πραγματεία: πρεσβύτερος και αρχιμανδρίτης 

του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Εκείνο φυσικά πού μας ενδιαφέ

ρει είναι το αρχιμανδρίτης επειδή προσδιορίζοντας τον χρόνο πού 

απέκτησε το όφφίκιο αυτό και συσχετίζοντας το προς τό ακριβώς 

προσδιορισμένο έτος της εκλογής του στό επόμενο ιερατικό στά

διο, μπορούμε νά οριοθετήσουμε με μεγαλύτερη ασφάλεια τήν πε

ρίοδο συγγραφής. 

Σύμφωνα, λοιπόν, μέ τα διαθέσιμα στοιχεία ό Χρύσανθος έγι

νε πρεσβύτερος τό 1689 ενώ τό 1690 κατέχει ήδη τό όφφίκιο του 

αρχιμανδρίτη* Τό όφφίκιο του αρχιμανδρίτη βέβαια δεν είναι βαθ

μός ίεροσύνης, παραχωρείται σέ ιερομόναχους, δεν συνοδεύεται 

άπό κάποια τελετή αντίστοιχη της χειροτονίας -αφού άλλωστε 

δεν είναι χειροτονία- καί δεν είναι συγκεκριμένος ό χρόνος μετά 

τόν όποιο παρέχεται. Πάντως στή μοναστική τάξη αρχιμανδρίτης 

είναι μόνο ό ηγούμενος της μονής. Στην περίπτωση του Χρύσαν

θου, με μεγάλη βεβαιότητα μπορούμε νά υποστηρίξουμε ότι ό 

χρόνος της χειροτονίας του στό βαθμό του πρεσβυτέρου (ιερομό

ναχου) σχεδόν ταυτίζεται μέ τήν απονομή του όφφικίου του άρχι-
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μανδρίτη" άλλωστε ή παρουσία του θείου του Δοσιθέου στον πα

τριαρχικό θρόνο των Ιεροσολύμων διευκόλυνε τα πράγματα. 

Ή επόμενη καθοριστική ημερομηνία στην ιερατική εξέλιξη του 

Χρύσανθου είναι ή εκλογή του ως μητροπολίτη Καισαρείας της 

Παλαιστίνης πού γνωρίζουμε δτι έγινε στις 6 Απριλίου 1702' 

κατά συνέπεια ή συγγραφή της αφοριστικής πραγματείας τοπο

θετείται με ασφάλεια στα τέλη του 17ου και τις αρχές του 18ου cd. 

και συγκεκριμένα στή χρονική περίοδο μεταξύ 1689/1690 και 

1702. Έξαλλου, τήν περίοδο αυτή καλύπτει αδιατάρακτα και ή 

παρουσία του ηγεμόνα Κωνσταντίνου Μπασαράμπα (1688-1714) 

στή διοίκηση της Ούγγροβλαχίας, κατ αίτησιν του οποίου συ

γκροτείται ή πραγματεία. 

"Αν, τώρα, επιχειρήσουμε να πλησιάσουμε ακόμα περισσότερο 

συμπιέζοντας το χρονικό ανάπτυγμα των δώδεκα ετών πού προσ

διορίσαμε ως περίοδο της συγγραφής πρέπει να παρατηρήσουμε 

τα έξης: κατά το διάστημα των ετών αυτών ό Χρύσανθος παρου

σιάζει πυκνή και εκτεταμένη τοπικά κινητικότητα και δραστη

ριότητα: αρχικά αποστέλλεται άπο τον θειο του Δοσίθεο Ιεροσο

λύμων στή Μόσχα (Νοέμβριος 1692), δπου παραμένει ως τον Φε

βρουάριο του 1694* κατά το διάστημα της παραμονής στή Ρωσία 

έκτος τών άλλων υπηρεσιών άσκεΐ και έντονη συγγραφική δρα

στηριότητα. Έν συνεχεία μεταβαίνει στην Πάντοβα (1697-1700) 

και στο Παρίσι (1700) για να διευρύνει τίς σπουδές του, ένώ το 

1701 τον βρίσκουμε και πάλι στή Μόσχα, δπου εργάζεται προκει

μένου να επιτύχει τήν πολιτική υποστήριξη τών ομόδοξων Ρώσων 

9. Για τον Κωνσταντίνο Μπασαράμπα καί τον ρόλο του στα πράγματα τών 

Ηγεμονιών βλ. το συλλογικό έργο Paul Cernovodeanu - Florin Constantiniu 

(έπιμ.), Constantin Brâncoveanu, Βουκουρέστι 1989. 
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στο ακανθώδες και δυσεπίλυτο ζήτημα των προσκυνημάτων στα 

Ιεροσόλυμα . 

Αυτά, λοιπόν, τα οπωσδήποτε χαλαρά χρονολογικά δεδομένα 

αποτελούν την εξωτερική κάλυψη του ζητήματος ή όποια μπορεί 

να οδηγήσει στην Οσο γίνεται ακριβέστερη χρονολόγηση του 

έργου- ωστόσο, εκτιμούμε δτι ουσιαστικά ισχυρότερο τεκμήριο 

αποτελούν οι πνευματικές ενασχολήσεις του Χρύσανθου και συ

γκεκριμένα εκείνη των σπουδών του στή Δύση έν σχέσει προς την 

συγγραφική και μεταφραστική του παραγωγή. Ό λόγιος, λοιπόν, 

αρχιμανδρίτης πού φθάνει το 1697 στην Πάντοβα παρακολουθεί 

αρχικά τη ((Σχολή τών Ιατροφιλοσόφων» άλλα αρκετά γρήγορα 

στρέφεται στή «Νομική Σχολή» της εποχής, στην οποία επί δύο 

περίπου χρόνια, κοντά στον γνωστό καθηγητή του Κανονικού Δι

καίου Νικόλαο Κομνηνό Παπαδόπουλο -με τον όποιο συνδέθηκε 

στενά παρά τις δογματικές διαφορές πού τους χώριζαν- παρακο

λουθεί ανάλογα μαθήματα προκειμένου να κατανοήσει το σύστη

μα διοίκησης πού ασκείται τόσο άπο το εκκλησιαστικό πλέγμα 

εξουσίας δσο και άπο το πολιτικό. Δεδομένου, λοιπόν, δτι ό αφο

ρισμός έχει άμεση εμπλοκή και συνάφεια με τις διοικητικές δρα

στηριότητες της ορθόδοξης Εκκλησίας καΐ μάλιστα σε μεγαλύ

τερο βαθμό άπο τον αντίστοιχο της Δυτικής, λόγω της πολιτικής 

πραγματικότητας του ανατολικού χώρου καί του ρόλου της Εκ

κλησίας, ή πραγματεία αυτή, κατά τήν προσωπική μας εκτίμη

ση, πρέπει να συντάχθηκε μετά το 1698 και βέβαια ως το 1702, 

και στην πραγματικότητα ως το 1701 επειδή ή χειροτονία και ή 

10. Τις πληροφορίες αυτές αντλώ άπο τή διατριβή της Πόπης Στάθη, 
Χρύσανθος, δ.π., δπου βέβαια γίνεται καί ή αναλυτική παρουσίαση τών γε
γονότων αυτών. 
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άνοδος του στο μητροπολιτικό θρόνο Καισαρείας της Παλαστίνης, 

όπως έχουμε κιόλας αναφέρει, έγινε στις 6 Απριλίου 1702 (Κυ

ριακή του Πάσχα) . 

Έκτος άπο τη σύνδεση της πραγματείας με τις σπουδές και 

τα μορφωτικά ενδιαφέροντα του αρχιμανδρίτη Χρύσανθου υπάρ

χει και ένας άλλος ουσιαστικός λόγος πού μας ώθει προς την απο

δοχή της συγκεκριμένης περιόδου* πιστεύω, δηλαδή, οτι αυτή 

ακριβώς ή επιτυχής ολοκλήρωση των σπουδών του στίς ανώτερες 

σχολές της Ευρώπης πρέπει να είταν μια άπο τις αιτίες πού ώθη

σε τον ηγεμόνα Κωνσταντίνο Μπασαράμπα να του αναθέσει, ανά

μεσα στίς άλλες υπηρεσίες, και τήν εκπόνηση της αφοριστικής 

πραγματείας . 'Άλλωστε ό Χρύσανθος, καθώς συνάγεται άπο τις 

σχετικές διαβεβαιώσεις του δασκάλου του Κομνηνού-Παπαδό

πουλου , δέν κλονίστηκε καμιά στιγμή και δέν επηρεάστηκε κα

θόλου -παρά τήν τριετή παραμονή του στή Δύση- άπο τις καθο

λικές δοξασίες* το αντίθετο μάλιστα: ή παραμονή και οι σπουδές 

του στο καθολικό περιβάλλον της Β. 'Ιταλίας ενίσχυσαν ακόμα πε-

11. Βεβαίως το όριο τοϋ 1702 για τον Χρύσανθο και τή συγγραφή της 

πραγματείας του αφορισμού έχει σχέση μόνο με τήν αλλαγή τοϋ τίτλου του 

έργου άφοΰ, δσον άφορα στίς δραστηριότητες του, ελάχιστα πράγματα μετα

βάλλονται: ό μητροπολίτης, τώρα, Χρύσανθος εξακολουθεί τα ταξίδια του 

στίς Παραδουνάβιες Ηγεμονίες, τήν ανάμειξη του στά πνευματικά δρώμενα 

τοϋ χώρου αύτοΰ, τήν συλλογή βοηθημάτων υπέρ του Παναγίου Τάφου. 

12. 'Άλλωστε πρέπει να σημειώσουμε εδώ οτι ό Χρύσανθος αναχώρησε 

για τή Δύση κατόπιν προτροπής τοϋ Μπασαράμπα" αυτή είναι μία εκδοχή-

ή άλλη τονίζει τήν παρέμβαση τοϋ θείου του Δοσιθέου Ιεροσολύμων. "Οπως 

δμως και αν έγιναν τα πράγματα ό Μπασαράμπας τον στήριξε οικονομικά 

και θα είχε κάθε λόγο να ζητά κάποια «ανταπόδοση» για τις παρασχεθείσες 

διευκολύνσεις. 

13. Ή σχετική τεκμηρίωση υπάρχει στην εργασία της Π. Στάθη (Χρύ-
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ρισσότερο την πίστη του στα δόγματα της ορθοδοξίας και αύτο 

αποτελούσε στοιχείο πού του παρείχε πρόσθετα πλεονεκτήματα, 

επειδή είχε γνωρίσει τον ((αντίπαλο» και τις δοξασίες του εκ του 

σύνεγγυς καί έτσι μπορούσε να τον αντιμετωπίσει κατά τον κα

λύτερο και αποτελεσματικότερο τρόπο. 

'Ένα άλλο, τέλος, στοιχείο πού έχει κάποια σημασία εΐναι το 

οτι στην περίοδο αυτή της συγγραφικής παραγωγής του Χρύσαν

θου, δηλαδή στή μεταξύ των ετών 1689/1690 και 1702, ανήκει καί 

ένα άλλο έργο του πού εκδόθηκε αργότερα (Βενετία 1724) με τον 

τίτλο Διδασκαλία Ωφέλιμος περί Μετανοίας καί έξομολογήσε-

ως... . Το έργο αύτο πού είναι γνωστό και ως Χριστιανική Δι

δασκαλία περιέχει αρκετά στοιχεία πού είναι πολύ συγγενικά με 

αντίστοιχα της αφοριστικής πραγματείας και τα όποια έχουν σχέ

ση μέ τή φύση των αμαρτημάτων, τον τρόπο εξομολόγησης τους 

καί γενικότερα μέ το κεντρικό για τήν ανατολική Εκκλησία δογ

ματικό θέμα τής μετανοίας, ή οποία αποτελεί ιδιαίτερο καί αρκε

τά εκτεταμένο μέρος του βιβλίου. Ή εξέταση τής ύλης των δύο 

πραγματειών δείχνει δτι πρέπει να συντάχτηκαν σε πολύ κοντινές 

χρονικές στιγμές τής δραστηριότητας του Χρύσανθου καί πά

ντως, -άλλωστε αύτο δηλώνεται ρητά καί στο Περί Μετανοίας 

πόνημα-, τήν εποχή πού ήδη ειταν αρχιμανδρίτης. 

Σύμφωνα, λοιπόν, μέ τις παραπάνω διαπιστώσεις παρουσιάζε

ται πολύ κοντά στην πραγματικότητα ή υπόθεση δτι το χρονικό 

διάστημα 1689/1690-1702 στο όποιο τοποθετείται ασφαλώς ή 

σανθος, δ.π.) καί στηρίζεται σέ επιστολές του Παπαδόπουλου στις όποιες 

παρέχονται πολύτιμα στοιχεία για τις σπουδές καί τήν προσήλωση του 

Χρύσανθου πού χαρακτηρίζεται ώς ό ανατολικότατος μαθητής του. 

14. Legrand, Bibliographie Hellénique, 18. 1, σ. 196, άρ. 160. 
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σύνθεση της πραγματείας, μπορούμε να το περιορίσουμε ακόμα 

περισσότερο, προσδιορίζοντας ώς ακόμα πιο πιθανή την τετραετία 

1697-1701, δταν έχει ολοκληρώσει τις σπουδές του και έχει απο

κτήσει τα απαραίτητα νομικά καΐ θεολογικά εφόδια, στοιχεί* 

απαραίτητα για τήν ευόδωση ανάλογων εγχειρημάτων. Κατά το 

διάστημα αυτό ό Χρύσανθος βρίσκεται στο Βουκουρέστι, στην 

Πάντοβα, στο Παρίσι και έν συνεχεία στή Μόσχα' κατά συνέπεια 

πιθανός τόπος συγγραφής τής αφοριστικής πραγματείας πρέπει, 

όπως πιστεύω, να είναι είτε ή Πάντοβα είτε το Βουκουρέστι. 

"Ομως πέρα άπ' αυτά, εκείνο, πού φαίνεται δτι έχει μεγαλύ

τερη σημασία δεν είναι τόσο ή επισήμανση τής συγκεκριμένης 

πόλης, οσο ή επισήμανση του κλίματος -πολιτικού και πνευματι

κού-, πού «γέννησε» το έργο και εξέθρεψε και άλλες αντίστοιχες 

πνευματικές δραστηριότητες. 

Ώς προς αυτό δέν υπάρχει καμιά αμφιβολία δτι τα πάντα 

εκπορεύονται άπο το πολιτικό και πνευματικό περιβάλλον πού 

είχε διαμορφωθεί στις αυλές τών ηγεμόνων τής Μολδοβλαχίας τήν 

περίοδο αυτή, και έν προκειμένω στην αυλή του Μπασαράμπα. 

Βέβαια, δπως υποσημειώσαμε λίγο πρίν, ό Μπασαράμπας είχε 

κάθε δικαίωμα να ζητήσει τήν παροχή υπηρεσιών άπο τον Χρύ

σανθο δεδομένου οτι ή βοήθεια και ή υποστήριξη πού παρείχαν οι 

ηγεμόνες τών Παραδουνάβιων περιοχών προς το Πατριαρχείο Ιε

ροσολύμων εϊταν σημαντική και βέβαια δημιουργούσε συνθήκες 

ανταποδοτικότητας· άλλωστε στην επιγραφή τής πραγματείας 

ρητά αναφέρεται δτι συνεκροτήθη κατ' αΐτησίν του ηγεμόνα 

αυτού. "Ετσι, οποιαδήποτε σημασία και αν δώσουμε στην έννοια 

τής λέξης αίτησις, άπο αυτήν τής παράκλησης ως εκείνη τής 

απαίτησης, στή συγκεκριμένη περίπτωση υποκρύπτεται ή έννοια 

τής ανάθεσης άπο κάποιον και τονίζει το είδος τής σχέσης πού έκ 
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των πραγμάτων υπάρχει, καΐ πού δεν είναι άλλο άπο εκείνο του 

εντολοδότη (Μπασαράμπας) και του εντολοδόχου (Χρύσανθος). 

Παράκληση λοιπόν ή καλύτερα απαίτηση του Μπασαράμπα. 

"Ομως γιατί ό αφορισμός; Ποια ανάγκη τώρα, για πρώτη φορά, 

είχε ανακύψει πού απαιτεί τη γραπτή προσέγγιση και γνώση του 

σπουδαιότερου αποτρεπτικού και κατασταλτικού άοπλου» της 

Ανατολικής Εκκλησίας; 

"Εχει επισημανθεί από τήν εξέταση των πραγμάτων στις Ηγε

μονίες δτι βρισκόμαστε ενώπιον ενός καλά οργανωμένου προγράμ

ματος πού αποσκοπεί να αναδείξει τήν Αυλή ως κέντρο της πολι

τικής και πολιτιστικής εξουσίας . Το πρόγραμμα αυτό πού τώρα 

(τέλη 17ου αι.) αρχίζει να διαφαίνεται, θα συνεχιστεί με δυναμικό

τερο και εμφανέστερο τρόπο με τήν είσοδο των Φαναριωτών στα 

πράγματα των Ηγεμονιών (το 1709 ανέρχεται στον ηγεμονικό θρό

νο ό πρώτος φαναριώτης Νικόλαος Μαυροκορδάτος) και βέβαια απαι

τεί παράλληλη δράση σε πολλά επίπεδα* Ινα άπό αυτά είναι βέβαια 

και ή παραγωγή πνευματικών εργαλείων πού θα ενισχύσουν τήν 

πολιτική δραστηριότητα των Ηγεμόνων. 

Ό Χρύσανθος, λοιπόν, συνέβαλε άποφαστικά στην επιτυχία 

του προγράμματος αυτού άπο κάθε άποψη: καί στον τομέα της 

εκπαίδευσης και στον εκδοτικό τομέα. Μάλιστα, ή δράση του 

είναι σύντονη και χρονικά καλύπτει πολλές δεκαετίες καθώς θά 

συνεχιστεί καί μετά τον τραγικό θάνατο του Μπασαράμπα (1714) 

καί τήν αλλαγή του ηγεμονικού πλαισίου* ούτε, βέβαια, θά παρε

μποδισθεί άπο το γεγονός της εκλογής του στον πατριαρχικό θρό-

15. Για τα ζητήματα αυτά παραπέμπω πρόχειρα στο βιβλίο μου, Ό 

'Αφορισμός. Ή προσαρμογή μιας ποινής στις αναγκαιότητες της Τουρκο

κρατίας, Αθήνα 1997, σ. 389-390, όπου καί ή σχετική βιβλιογραφία. 
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νο Ιεροσολύμων (1707), όπως μας φανερώνει ή έκδεδομένη άλλα 

και ή ανέκδοτη ακόμα πνευματική παραγωγή του, πού έχει άμε

ση σχέση μέ τα πράγματα των Ηγεμονιών καί ως χώρου πού ενι

σχύει οικονομικά τήν ολη προσπάθεια άλλα καί ως χώρου πού εξυ

πηρετείται άπο κάθε άποψη: οργανωτική, διοικητική, μορφωτική. 

"Οσον άφορα άμεσα τον Κωνσταντίνο Μπασαράμπα καί τήν 

εμπλοκή του στο πρόγραμμα αύτο σε συνάφεια μέ τήν υποστήρι

ξη του άπο τις διαθεσιμότητες και τις αναμφισβήτητες ικανότη

τες του Χρύσανθου, τρία, κατά τή γνώμη μου, είναι τα έργα πού 

τονίζουν έντονα τή συνάφεια αυτή: α) Ή μεταγλωττισμένη στην 

«άπλήν των ρωμαίων γλώσσαν» έκδοση των Κεφαλαίων ((Βασι

λείου Μακεδόνος Αύτοκράτορος... προς τον αυτού υίον Λέοντα» 

πού έγινε επιτροπ?} του Μπασαράμπα το 1691 στο Βουκουρέστι 

β) Ή ΚυτάϊαΔουλεύουσα..., έργο πού συντάχθηκε στή Μόσχα το 

1694, σώθηκε σε αρκετά χειρόγραφα άλλα εκδόθηκε μόλις το 

1881 καί γ) Ή πραγματεία περί αφορισμού . 

Έκτος όμως άπο τις πολιτικές καί πολιτιστικές σκοπιμότητες 

ή ((παραγγελία» του Μπασαράμπα πρέπει να δικαιολογείται καί 

άπο άλλα αιτήματα, περισσότερο πρακτικά άλλα γι' αύτο καί 

ουσιώδη. Ή ποινή του αφορισμού στή διάχυση της κατά τήν πε

ρίοδο της Τουρκοκρατίας καί λόγω της συχνής χρήσης της 

ασφαλώς είναι άπο τα πράγματα πού πρέπει νά γνωρίζει ένας 

ηγεμόνας αφού, άλλωστε, καί ή δική του συνάφεια μέ τήν έκκλη-

16. Legrand, "Ο.π., 17. 3, σ. 5-6, άρ. 643. 
17. Legrand, Bibliographie Grecque Vulgaire, III, 337-441. 
18. Στην ίδια κατεύθυνση πρέπει νά εντάξουμε καί το αίτημα του ίδιου 

ηγεμόνα προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο για τή μεταγλώττιση της Ερ
μηνείας των τεσσάρων Ευαγγελίων του Θεοφύλακτου Βουλγαρίας. 
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σιαστική εξουσία είναι άμεση καΐ πολλές φορές άφορα καΐ τον 

ίδιο. Αυτό είναι, το Ινα. Το άλλο είναι πολύ περισσότερο απτό καΐ 

συγκεκριμένο, καθώς συγγενής του Μπασαράμπα, ό Σερμπάν 

Καντακουζηνός, είχε αφοριστεί άπο τον οικουμενικό πατριάρχη 

'Ιάκωβο (πατριάρχευσε τρεις φορές μεταξύ των ετών 1679-1688). 

Ή ποινή αυτή εξακολουθούσε να ισχύει επειδή ό διάδοχος του'Ια

κώβου Καλλίνικος Β' ό Άκαρνάν (πατριάρχευσε τρεις φορές, και 

αυτός, μεταξύ των ετών 1688-1702) δέν συναινούσε στην άρση 

της ποινής του νεκρού πλέον Καντακουζηνού" και τούτο, γιατί τήν 

άρση της ποινής συνέδεε μέ τήν παράλληλη αποκατάσταση της 

οικονομικής ζημίας πού είχε υποστεί το Οικουμενικό Πατριαρχείο, 

άπο τους συγγενείς τοΰ άφορισθέντος , πράγμα, άλλωστε, σύν

νομο προς τήν αφοριστική διαδικασία και συγκεκριμένα μέ δ,τι 

προβλέπεται για τή μεταθανάτια άρση τού έπιτιμίου. 

Μέ άλλα λόγια υποβόσκει πολύχρονη ένταση στις σχέσεις 

Οικουμενικού Πατριαρχείου και ηγεμονικής αυλής· είναι λογικό 

λοιπόν στην αντιπαράθεση αυτή ό Μπασαράμπας να επιζητεί τήν 

άμεση γνώση τών οπλών τού ((αντιπάλου», δηλαδή να επιζητεί 

τεκμηριωμένη πληροφόρηση για τήν αποτελεσματικότητα τής 

ποινής, τον τρόπο επιβολής και άρσης της, τα αποτελέσματα πού 

ή επιβολή της επιφέρει. 'Άλλωστε πρέπει να τονίσουμε Οτι ή θέ

ση πού στο έργο αυτό διακηρύσσει ανοιχτά ό Χρύσανθος, δτι δη

λαδή ή'Εκκλησία δέν πρέπει νά επιβάλλει αφορισμούς στους άρχο

ντες επειδή στην ουσία βγαίνει χαμένη άπο αυτήν τήν αντιπαρά

θεση, έρχεται νά ενισχύσει τή θέση τής άμεσης γνώσης τής λει-

19. Βλ. τα σχετικά έγγραφα στο έργο τοΰ Hurmuzaki, Documente pri-

vitoare Românilor..., τ. 14. 1, Βουκουρέστι 1915, σ. 305-311, τα όποια 

είναι κυρίως τα πατριαρχικά γράμματα τοΰ Καλλινίκου Β'. 
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τουργίας του έπιτιμίου πού πιθανόν επιζητεί ό Κωνσταντίνος 

Μπασαράμπας μέσω της αφοριστικής πραγματείας . 

8) Οί πήγες του Χρύσανθου 

Ταύτα τά εϊπαμεν εως τώρα περί αφορισμού, αν καλά καί δεν 

ευρίσκονται oka όμοΰ ρητώς εις τίνα διδάσκαλον σημειωμένα, 

σποράδην όμως περιέχονται εις τους παλαιούς έρμηνεΐς των ιε

ρών κανόνων, Ίωάννην τον Σχολαστικόν, Βάλσαμων, Άριστηνον 

και Ζωναραν, ει δε καί τίνα προσετέθησαν άλλα οχι χωρίς θεμέ-

λιον, το èva διατι συνάγονται κατά λόγον άπό την φύσιν καί ιδιό

τητα του αυτού αφορισμού, το άλλο, οτι τά ίδια λέγουσι και άλ

λοι σοφοί διδάσκαλοι καί το τρίτον, οτι εγράφησαν με άκριβη 

ερευναν, επικαλούμενοι άεί το άληθες πανάγιον πνεύμα, εις το νά 

γένη οδηγός τη άληθεία.... 
Με αύτη τη διατύπωση ό Χρύσανθος κλείνει τήν πραγματεία 

του επιζητώντας να καταστήσει, με τήν απαρίθμηση των πηγών 

στις όποιες προσέφυγε, απολύτως σαφές οτι δεν αυτοσχεδίασε 

άλλα στηρίχτηκε στα πορίσματα και στις γνώμες εγκύρων κει

μένων καί καθολικά αποδεκτών διδασκάλων. Στην απαρίθμηση 

αύτη διαφαίνεται ταυτόχρονα ή μορφή του λογίου-ίερωμένου πού 

συγκροτεί μεθοδικά τις μελέτες του: προσφεύγει συστηματικά 

άλλα ταυτόχρονα κατονομάζει τις πηγές του αποφεύγοντας τις 

20. Για Ολα αυτά βλ. Π. Δ. Μιχαηλάρης, ((Χρύσανθος Νοταράς: ή θέση 

του για τον αφορισμό των αρχόντων», στο Νεοελληνική Παι8εία καί Κοι

νωνία, Πρακτικά Διεθνούς Συμποσίου αφιερωμένου στη μνήμη Κ. Θ. Δη

μαρά, Αθήνα 1995, σ. 43-50. 
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ασάφειες πού προκαλεί ή γενικόλογη μνεία και ή αόριστη επίκλη

ση της πατερικής αυθεντίας. 

Σύμφωνα λοιπόν με τή μεθόδευση αύτη καί λόγω της φύσεως 

του θέματος το όποιο πρώτη φορά αποτελεί το αντικείμενο συ

στηματικής προσέγγισης, ό Χρύσανθος σπεύδει να καλύψει την 

αδυναμία προσφυγής στή βοήθεια τής ad hoc μελέτης μέ τή 

μνεία δτι δσα αναφέρει περιλαμβάνονται «σποράδην» στα έργα 

άλλων μελετητών ωστόσο, τή γενικόλογη αυτή ρήση σπεύδει 

γρήγορα να αποτινάξει άπο πάνω του ονοματίζοντας τους μεγά

λους ερμηνευτές του 12ου αιώνα (Ζωναρά, Βαλσάμωνα καί Άρι-

στηνο) άλλα καί τον Ιωάννη τον Σχολαστικό. Αυτοί βεβαίως συ

γκεντρώνουν τή γενική αναγνώριση καί εξαιτίας τής ποιότητας 

των ερμηνειών τους άλλα επιπλέον αποδίδεται σ' αυτούς και το 

επίθετο παλαιοί, πού τους προσάπτει ό Χρύσανθος το όποιο προσ

δίδει ακόμα μεγαλύτερη φερεγγυότητα στις αποφάνσεις τους μέ 

τους συνειρμούς πού ή παλαιότητα δημιουργεί. 

Μέ τον τρόπο αυτό έχει περιβάλλει ουσιαστικά τήν πραγματεία 

του μέ τήν εγκυρότητα των νομικών καί κανονιστικών διατυπώσεων 

τών μεγάλων νομοκανονολόγων τήν οποία καθιστά εγκυρότερη ή 

αναφορά στον συστηματικό μελετητή του εκκλησιαστικού καί 

κανονικού δικαίου του 6ου α'ι. πατριάρχη Ιωάννη Γ' Σχολαστικό . 

Αυτές λοιπόν είναι οι πηγές πού κρίνει απαραίτητο νά κατο

νομάσει κλείνοντας το έργο του ό Χρύσανθος προκειμένου νά δια-

21. Για τον Σχολαστικό -που διετέλεσε καί πατριάρχης Κωνσταντινου

πόλεως- το έργο του καί τή συμβολή του στή διαμόρφωση καί μελέτη του 

εκκλησιαστικού καί κανονικού δικαίου παραπέμπω πρόχειρα στο περιεκτικό 

λήμμα του Βιογραφικού Αεξικοϋ τής Εκδοτικής 'Αθηνών πού έχει συντάξει 

ό καθηγητής Σπ. Τρωιάνος. 
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σφαλίσει την εγκυρότητα του. Ωστόσο στην πραγματεία του γί

νεται, συχνή ή άπαξ προσφυγή και σε άλλες πηγές τΙς όποιες στον 

επίλογο αναφέρει με τή γενικόλογη ρήση ((σοφοί διδάσκαλοι».*Ας 

δοΰμε λοιπόν ποιους περιλαμβάνει ή αναφορά αυτή και σέ ποιες 

κατηγορίες πηγών κατατάσσονται τα έργα τους. 

Βεβαίως κατ' αρχήν δεν είναι δυνατόν να απουσιάζουν άπο το 

κείμενο αύτο οι αναφορές στην Παλαιά και τήν Καινή Διαθήκη: 

δσον άφορα τήν πρώτη έχουμε ρητές αναφορές και αναγραφή 

αύτολεξει χωρίων άπο τα βιβλία: Αριθμοί, Βασιλεΐαι, Γένεσις, 

Αευτερονόμιον, 'ΈζοΒος, Ιεζεκιήλ καί Αευιτικον ένώ ή Καινή 

Διαθήκη εκπροσωπείται κυρίως άπο τήν αυθεντία του αποστόλου 

Παύλου (επιστολές προς Γαλατάς, Θεσσαλονικείς, Κορινθίους, 

Ρωμαίους και Τιμόθεον), αναφορά όμως γίνεται και σέ επιστολή 

του αποστόλου Πέτρου καθώς και στα κατά Ίωάννην καί κατά 

Ματθαίον ευαγγέλια. Τους εκκλησιαστικούς Πατέρες εκπροσω

πούν οι αναφορές στο έ'ργο του Γρηγορίου Νύσσης καί του Μεγά

λου Βασιλείου, ένώ υπάρχουν έ'μμεσες αναφορές- μέσω τών ερμη

νευτικών σχολίων τών μεγάλων Ερμηνευτών- της Α' οικουμε

νικής συνόδου της Νικαίας (325), της Πρωτοδευτέρας (861), της 

τοπικής συνόδου στην Καρθαγένη (418/419) καθώς καί τών Κα

νόνων τών Άγιων Αποστόλων. 'Άλλες αναφορές έξαλλου γίνονται 

στους Ησύχιο, Ίώσηπο, Θεοδώρητο τον Κύρου, Θεοφύλακτο 

Βουλγαρίας καί βεβαίως ανάμεσα σ' αυτούς βρίσκει τον τρόπο να 

παρεμβάλει το όνομα του θείου του Δοσιθέου, πατριάρχη Ιεροσο

λύμων, κάνοντας αναφορά στο κείμενο κάποιου Ίερομνήμονα πού 

περιλαμβάνεται στον Τόμο Χαράς του Δοσιθέου . *Ας σημειώ

σουμε επίσης τή μοναδική μνεία σέ έργο της κλασικής άρχαιότη-

22. Βλ. σελ. 109 δπου περισσότερες πληροφορίες για το έργο αυτό. 
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τας· πρόκειται για τον 'Ορέστη του Ευριπίδη πού αναφέρεται μό

νο και μόνο για να αποτελέσει παραδειγματική αναφορά: ή δολο

φονία της Κλυταιμνήστρας άπο τον γιό της 'Ορέστη, πράξη ή 

οποία υπόκειται σε διττή αντιμετώπιση καθώς σ' αυτήν συνα

ντώνται τα αδικήματα της μοιχείας, της συζυγοκτονίας, άλλα 

ταυτόχρονα και της μητροκτονίας. 

Τέλος, πρέπει να αναφέρουμε και τή μνεία ορισμένων δυτικών 

συγγραφέων στους οποίους καταφεύγει ό Χρύσανθος. Ή αναφορά 

σ' αυτούς γίνεται με διπλό σκοπό: α) προκειμένου να ενισχύσει 

κάποια άποψη του καί τότε ό ιερός Αυγουστίνος άλλα και ό νεό

τερος δομινικανός Γόαρ καθώς καί ό Βουστρώνιος αποτελούν 

ασφαλή δεκανίκια, και β) προκειμένου να στηλιτεύσει τις δοξα

σίες τών καθολικών καί τότε επιλέγει τον ((αναίσχυντο» Άρκού-

διο . Έκτος άπο τον φανατικό καθολικό Άρκούδιο, ό Χρύσανθος 

23. Πρόκειται για τον γάλλο δομινικανό μοναχό I. Goar (1601-1654) ό 

όποιος είναι κυρίως γνωστός για τή συγκρότηση του γνωστού Ευχολογίου 

το όποιο αποτελεί συνεχώς άπο το έτος της πρώτης έκδοσης του (1647) 

μοναδική πηγή της εκκλησιαστικής 'ιστορίας Οσον άφορα τή λατρεία καί 

τήν τελετουργία" βλ. καί σελ. 110. 

24. Γεώργιος Βουστρώνιος (Βενετία 1586 - Ρώμη 1637). Κύπριος Ιησου

ίτης πού έζησε καί έδρασε στή Ρώμη ως πνευματικός τών ελληνικής κατα

γωγής κατοίκων της. Γνώστης της λατινικής, ελληνικής καί ιταλικής γλώσ

σας διακρίθηκε καί στα γράμματα ως μεταφραστής έργων θεολογικού περιε

χομένου: βλ. Legrand, Bibliographie Hellénique, 17. 1, σ. 351-352, άρ. 260 

καί σ. 412-413, άρ. 290" Πασχάλης Κιτρομηλίδης, Κυπριακή Λογιοσύνη 

1571-1878. Προσωπογραφική Θεώρηση, Λευκωσία 2002, σ. 107-108. 

25. Πέτρος Άρκούδιος (Κέρκυρα 1562 - Ρώμη 1633). Θεολόγος, προσή-

λυτος στον καθολικισμό ό όποιος έδρασε στην 'Ιταλία οπού ανέπτυξε μεγάλη 

πνευματική καί συγγραφική δραστηριότητα συντάσσοντας έργα κυρίως δογ

ματικού καί αντιρρητικού χαρακτήρα. Για περισσότερες πληροφορίες πάρα-
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θα ((προσφύγει» μιά-δυό φορές ακόμα στη δυτική ιστορία προκει

μένου να αντλήσει άπαξιωτικά παραδείγματα τα όποΐχ κρίνει οτι 

ενισχύουν τα επιχειρήματα του' πρόκειται για το γνωστό πολυ-

γαμικό επεισόδιο του βασιλιά της 'Αγγλίας Ερρίκου Η' πού προ

κάλεσε τον αφορισμό του και τήν εν συνεχεία διαμάχη του θρόνου 

μέ τήν Αγγλικανική εκκλησία, καθώς καί για τήν περίπτωση του 

πάπα Βενεδίκτου ΙΓ' καί γενικά για τις εκκλησιαστικές περιπέ

τειες της Καθολικής εκκλησίας στις αρχές του 15ου αι. 

Αύτές είναι οι πηγές της αφοριστικής πραγματείας τις όποιες ό 

Χρύσανθος μέ τον ενα ή μέ τον άλλο τρόπο χρησιμοποιεί' ωστό

σο ό συντάκτης του έργου συνθέτει έ'ργο για το όποιο απαιτείται 

καί ή άμεση εμπλοκή καί εκτίμηση των πραγμάτων, πράγματα 

για τά όποια θα μιλήσουμε στο Τρίτο μέρος της μελέτης αυτής. 

Έδώ πρέπει να σημειώσουμε δτι ό λόγιος αρχιμανδρίτης τήν προ

σωπική του κατάθεση δέν τήν αφήνει ασχολίαστη άλλα τήν στη

ρίζει α) στή φύση του θέματος το όποιο απαιτεί καί τήν πέρα άπο 

τις πηγές ανάλυση πού γίνεται, δπως αναφέρει καί ό ίδιος ό Χρύ

σανθος, μετά άπό άχρφή έρευνα καί β) στην βοήθεια του αγίου 

πνεύματος το όποιο, ώς συνεπής εκκλησιαστικός, κλείνοντας έπι-

πέμπω στο περιεκτικό λήμμα γραμμένο άπο τον Χρ. Πατρινέλη στον τρίτο 
τόμο της Θρησκευτικής καί Ήθικης ΈγκυκλοτταδεΙκς βλ. επίσης Legrand, 
Bibliographe Hellénique, 17. 1, σ. 105, 173, 205-216 (άρ. 157), 257 (άρ. 
179), 260, 262, 274-275 (άρ. 201), 300, 307 (άρ. 218), 342-346 (άρ. 
254)' 17. 2, σ. 143· 17, 3, σ. 142-143 καί κυρίως σ. 209-232 δπου τα βιο
γραφικά στοιχεϊχ (Notice Biographique) του Πέτρου Άρκούδιου* 17. 5, σ. 
94,100 (άρ. 149), 116 (άρ. 172), 227, 228, 249. 

26. Βλ. περισσότερα έδώ σελ. 110. 
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καλείται ό Χρύσανθος προκειμένου να θέσει ώς κατακλείδα τή θε

ϊκή βοήθεια, άφου και ό 'ίδιος είναι υπηρέτης του θεοΰ άλλα και το 

θέμα πού πραγματεύεται έχει, άπο πολλές απόψεις, άμεση θέση 

με τή βούληση και τήν παρέμβαση της θείας βούλησης. 
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ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ 

ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑΣ 



ΕΚΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

Η έκδοση του κειμένου της Πραγματείας ακολουθεί, όπως έχουμε 

ήδη αναφέρει, το χειρόγραφο του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. 

Το κείμενο εκδίδεται με ελάχιστες επεμβάσεις. Συγκεκριμένα: σέ 

παρένθεση σημειώνεται ή ανάλυση των ελαχίστων βραχυγραφιών ένώ μέ 

διπλή μπάρα σημειώνεται ή αλλαγή του φύλλου" επίσης, το πρώτο γράμ

μα τών κυρίων ονομάτων αποκαθίσταται σέ κεφαλαίο στις λίγες περι

πτώσεις πού δεν βρίσκεται έτσι στο κείμενο, ένώ χρησιμοποιούνται αραιά 

στοιχεία δταν εντός του κειμένου του Χρύσανθου παρατίθεται αυτούσιο κεί

μενο άπο άλλη πηγή. Διορθώνονται σιωπηρά τα ελάχιστα ορθογραφικά 

λάθη, όπως τώρχ, αντί τώρα κ.τ.δ. 

Στο κριτικό υπόμνημα σημειώνονται οί σπουδαιότερες διάφορες μεταξύ 

τών τριών χειρογράφων για τα όποια χρησιμοποιούνται τα αρχικά: Β=χφ 

Ρουμανικής Ακαδημίας" ΙΕΡ=χφ Πατριαρχείου Ιεροσολύμων ΜΠΤ=χφ 

Μετοχίου Παναγίου Τάφου Κωνσταντινουπόλεως 69 (EBE 69). 



Χρύσανθου πρεσβυτέρου καί άρχιμανδρίτου 

τοϋ αποστολικού των Ιεροσολύμων άγιωτάτου 

πατριαρχικού θρόνου, περί αφορισμού, κατ1 αϊ-

τησιν τοϋ γαληνότατου, καί θεοσεβεστάτου αύ-

θέντου και ήγεμόνος πάσης Ούγγροβλαχίας κυ- 5 

ρίου κυρίου 'Ιωάννου ΚωνσταντίνουΒασσαράβα 

Μπραγκοβάνου βοεβόδα. 

Το αφορίζω, εξ ου καί ό αφορισμός, είναι φωνή 

ομώνυμος και σημαίνει κατά μεν πρώτον λόγον 

èva πράγμα όπου περιορίζεται και περιγράφεται 10 

μέσα εις ώρισμένους τόπους, και μάλιστα έλέγετο 

ιδίως εις εκείνους τους τόπους, όπου εξεχωρίζοντο 

άπό τους άλλους, καί άφιερώνοντο εις τιμήν τοϋ 

θεοϋ όθεν ό'Υίσύχιος, τεμένη, ναοί, άλση, ή 

τά αφιερωμένα κατά τιμήν χωρία, καί ό 15 

ιερός θεοφύλακτος εις τό δέκατον κεφάλαιον τοϋ 

'Ιωάννου) άγια καλοϋνται καί τά άφοριζόμενα 

είς θυσίαν θ(έ)ώ καί εις τό κζ>ν κεφ. τοϋ Αευϊτικοϋ 

εδαφίω καφ λέγει ό θ{εό)ς, εσται ή γη ή άφο-

5 Β Ούγκροβλαχίας // 7 Β ϊΐραγκωβάνον, βοε-
βόνδα II 9 Β όμόννμος - σημαντική: προστίθεται -
α°ν, αντί πρώτον II 19 Β είκοστόν ε°ν, αντί καψ. 
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20 ρισμένη τω ίερεί κατάσχεσις αντοϋ, ε

πειδή οι τοιούτοι τόποι δεν ήτον πλέον μήτε εις 

κοινήν χρήσιν, μήτε εις τήν έξονσίαν εκείνων ό

που τους έκνρίενον πρότερον, άλλα έξέπιπτον άπο 

την δεσποτείαν αυτών, ωσάν όπου εκληροϋντο μό-

25 νω τω θ(ε)ω. Κατά δε μεταφοράν σημαίνει ή λέ-

ξις και το άποβάλλειν, όθεν το άφορίζειν εκ τον βίου, 

θέλει να είπή το άπαλλάττεσθαι εκ τον βίον και 

άποθνήσκειν. 

'Αφορισμένος λέγεται ακόμη ό έκλελεγμένος 

30 και διακεκριμένος, κατά το όποιον σημαινόμε-

νον αποβλέπει και εκείνο το προς Ί*ωμαίονς ρητόν 

όπου ό απόστολος λέγει εν κεφ. αψ άφωρισμέ-

νος εις εναγγέλιον θεού, ήτοι άποκεκλη-

ρωμένος εις την τον εναγγέλιον διακονίαν, 

35 καθώς ό θεοφύλακτος ερμηνεύει' κατά ταύτην 

τήν εννοιαν λοιπόν το αφορισμένος και ό αφορι

σμός λαμβάνεται επί καλόν, κατά άλλο δε ση-

μαινόμενον λαμβάνεται το όνομα τον αφορισμού 

επί κακόν- και τοϋτο διττώς, ή κνρίως, ή κατα-

40 χρηστικώς· και καταχρηστικώς, όταν λαμβάνε

ται πλατύτερον και εξω της οικείας αντον κν-

ρίας σημασίας· όθεν κατά τοϋτο δηλοί πάσαν 

κατάραν όπου δίδεται άπο ιερέως κάντε έχοντος 

έξονσίαν τον άφορίζειν κάντε και μή, άλλα μό-

20 Β κατά σχέσιν // 23 Β τους: παραλείπει // 31 Β 
καθ' δ: προσθέτει // 36-7 Β και ό αφορισμός: παρα
λείπει // 39 Β διά τοϋτο // 40 Β και καταχρηστικώς: 
παραλείπει - ΜΠΤ καταχρηστικώς: στην ώα. 
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νον όπου δνναταυ να καλεση και να κράξη την 45 

όργην τον θ(εο)ν είς εκδίκησιν τον είς αυτόν 

πταίσαντος. Κυρίως δέ λαμβανόμενον, δηλοί τό 

άκοινώνητον, τό άπόβλητον, τό άποσννάγωγον 

και κεχωρισμενον άττό την εκκλησίαν, περί τον 

οποίον καί μόνον είναι ό λόγος μας. 50 

Αοιπόν κατά ταύτην την εννοιαν καί την κν-

ρίαν τον ιδιότητα ό αφορισμός σημαίνει ενεργειαν 

δικαιοδοτικην εκκλησιαστικής παιδείας καί άλλο 

δεν είναι, παρά αποχωρισμός χριστιανού άπό 

της κοινωνίας της εκκλησίας· βεβαιοϋται ό ορός, 55 

οτι ό αφορισμός δεν γίνεται είς II κάθε άν- φ. ^ 

(θρωπ)ον, άλλα μόνον είς χριστιανον, διότι οί ε

θνικοί καί άλλόφνλοι δεν αφορίζονται, καθώς λέ

γει ό διδάσκαλος των εθνών εν τη προς Κορινθί-

ονς επιστολή κεφ. β*, εδαφίω ιβφ καί τους εξω 60 

κρίνειν; ονχί τονς εσω νμείς κρίνετε; "Οτι 

δε είναι ό αφορισμός καί αποχωρισμός άπό της 

κοινωνίας της εκκλησίας, είναι φανερόν εκ 

πολλών, καί μάλιστα εκ τών λόγων τον ο\ω-

τη)ρος, ως φησί Ματθαίος κεφ. ιηφ εδαφίω ιί?: 65 

εάν καί της εκκλησίας παράκουση, έστω 

σοι ώσπερ ό εθνικός καί ό τελώνης, καί εκ 

της τον Παύλου βας προς θεσσαλονικείς επι

στολής κεφ. ψ εδαφίω ιδφ λέγοντος, ει δε τ ι ς 

ονχ υπακούει τω λόγω υμών διά της επι- 70 

στολής, τούτον σημειοϋσθε, καί μη σννανα-

57 Β δι' οτι II 65 Β κεφάλαιον ε, αντί κεφ. ιηφ. 



44 ΠΕΡΙ ΑΦΟΡΙΣΜΟΥ 

μίγνυσθε αύτω, μέ τά οποία αυτά λόγια, 

καθώς παριστώσι και οι ιεροί έρμηνείς, φανε-

ροϋται ή άκοινωνησία των αφορισμένων άπό της 

75 εκκλησίας- όθεν έκ τούτον καί ό αφορισμός λέ

γεται άκοινωνησία καί ό αφορισμένος άκοινώ-

νητος, καθώς e m u φανερον άπό τον ε°ν κανόνα 

της εν Νικαία συνόδου, όπου οί έρμηνείς ο, τε 

Βάλσαμων, ό Ζωναράς καί ό Άριστηνός, τό άκοι-

80 νώνητον έξέλαβον αντί τοϋ αφορισμένου. Ύοϋτο 

ευρίσκεται σαφέστερον καί εν τω κηφ κεφ.φ τοϋ 

βον βιβλίου της 'Εκκλησιαστικής Ιστορίας τοϋ 

θεοδωρήτου, όπου φανερά σημειώνεται οχι η 

παραίτησις της ιεράς κοινωνίας όπου εχομεν èv 

85 τη ιερά ευχαριστία, αλλά η τελεία παραίτησις 

κάθε κοινωνίας. 

Επειδή λοιπόν καί ό αφορισμός είναι αποχω

ρισμός τοϋ χριστιανοϋ άπό της κοινωνίας της 

εκκλησίας καί ή κοινωνία λαμβάνεται πολλα-

90 χώς, χρ€ία είναι νά γροικήσωμεν άπό ποίαν κοι-

νωνίαν κάμνει τον άποχωρισμόν καί διά τοϋτο 

τυχαίνει νά ίδοϋμεν εν πρώτοις ποσαχώς ή κοι

νωνία. 

Ύριττή είναι ή κοινωνία των ΌΚΓΤ&Ρ' ή πρώτη 

95 είναι εσωτερική, ήτις καί λέγεται κοινωνία διά 

της αγάπης, ή οποία ενώνει καί τά μέλη, ήτοι 

78 Β δτε II 79 Β 'Κριστϊνος II 82 Β εκκλησίας, 
αντί εκκλησιαστικής II 92 ΜΠΤ αύτη: στην ώα // 94 
Β Τρίτη, αντί Ύριττή. 
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τους χριστιανούς μέ τήν κεφαλήν, τον \(ριστ)όν, 

και τά μέλη αυτά άνάμεσόν τους· όθεν αυτή ή 

κοινωνία προέρχεται άπό την άγάπην, ήτις άλλο 

δέν είναι παρά μία διάοβσις της ψυχής, κατά την 100 

οποίαν άγαπάται ό θ(εό)ς καθ' εαυτόν, και διά τον 

θ(εό)ν οί πλησίον, καθώς διδάσκει ό Αυγουστίνος 

εν τω περί Χριστιανικής διδασκαλίας κεφφ κβφ. 

Δευτέρα κοινωνία είναι εξωτερική, και αυτή προ

έρχεται και συνίσταται από τοΰ νά προσεύχωνται 105 

άνάμεσόν τους οί πιστοί εις τάς εκκλησίας, εις 

τάς λειτουργίας, εις τάς άκο II λουθίας και εις τάς φ. 2Γ 

συνάξεις, και νά συμπολιτεύωνται με ομιλίας 

και συναναστροφάς. 

Τρίτη είναι μέση, κατά μέρος δηλαδή έσω- 110 

τερική και κατά μέρος εξωτερική, καί δι αυτής 

μετέχουσιν οί πιστοί των κοινών βοηθειών και 

προσευχών και μυστηρίων της εκκλησίας, τήν 

οποίαν το σύμβολον της εν Νικαία τήν ονομάζει 

κοινωνίαν τών αγίων. 115 

Ταύτης ούν της τριπλής κοινωνίας προτε-

θείσης, ας ίδοϋμεν άπό ποίαν τούτων χωρίζει ό 

αφορισμός τους πιστούς. 

Αέγομεν λοιπόν ότι ό αφορισμός δέν ξεχωρίζει 

τον άφορισμένον εκ τής πρώτης κοινωνίας καθ' 120 

αυτόν διότι ταύτην τήν πρώτην κοινωνίαν τήν 

αφαιρεί μόνον τό θανάσιμον αμάρτημα, καθώς 

98 Β αντη II 103 Β χριστιανικούς II 110 Β δηλ. // 
120-1: Β καθ' έαντον - δι' ότι. 



φ ΠΕΡΙ ΑΦΟΡΙΣΜΟΥ 

Είναι εϋκολον νά το παραστήση τυράς έκ τής 'Α

γίας Γραφής, και νά τό βεβαίωση εκ των άγιων δώα-

125 σκάλων, ούδενός έναντιονμένον πλην αν καλά και 

δεν ξεχωρίζει τον αν(θρωπ)ον άττο την πρώτην κοι-

νωνίαν ό αφορισμός, όμως εκ της διαφοράς των 

αφορισμών ό παντελής αφορισμός, ώς θέλομεν 

ίδή κατωτέρω, ύποτίθησι τήν στερησιν τής πρώ-

130 της κοινωνίας, όταν ό αφορισμός γίνεται δικαί

ως' καθ' αυτόν δε ό αφορισμός ξεχωρίζει τον άν-

(θρωπ)ον άπό τής δευτέρας και τρίτης κοινωνίας, 

όταν είναι μέγας και παντελής, διατί κάμνει νά 

μή προσεύχεται ό αφορισμένος μαζί με τους λοι-

135 πους χριστιανούς εις τήν έκκλησίαν, μήτε νά 

είναι παρών εις τάς ιεράς λειτουργίας, εις τάς 

ακολουθίας, εις τάς συνάξεις τών πιστών και νά 

μή δύναται ή αυτός νά όμιλήση με τους χριστια

νούς, ή οι χριστιανοί νά ομιλήσουν με αυτόν, ή 

140 νά εχωσι με λόγου του καμίαν συναναστροφήν 

και σιμά εις αυτά τον ξεχωρίζει άπό κάθε βοή-

θειαν κοινήν και προσευχήν όπου γίνεται παρά 

τής εκκλησίας προς κοινήν ώφέλειαν τών πιστών, 

και άπό πάντων τών μυστηρίων, και συντόμως 

145 εξωθεί και αποβάλλει τον άφορισμένον άπό όλα 

εκείνα όπου ήμποροϋσι νά τον άποδείξωσι μέλος 

ήνωμένον με τήν έκκλησίαν. 

125 Β άγκαλά // 130 Β όταν: παραλείπει // 133 Β 
δι δτι II 138 Β μήτε, αντί ή II 139 Β ομιλήσουν: πα
ραλείπει. 
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Είπαμεν δέ ότι ό παντελής αφορισμός ενεργεί 

ταϋτα. διότι ό αφορισμός είναι δύο λογιών, μέγας 

και μικρός (δέν λέγω επί τον παρόντος διά το 150 

ανάθεμα, το όποιον είναι όχι μόνον αφορισμός, 

άλλα καί τό άκρον τον άφορισμον, διότι ύπο-

τίθησι καί αυτό τήν στέρησιν της πρώτης κοινω

νίας, καί ξεχωρίζει τον άναθεματισμενον εκ της 

δεντερας καί τρίτης)' καί ό μεν μέγας αφορισμός 155 

λέγεται παντελής αφορισμός παρά τον άγίον 

Τρηγορίον τον Ννσσης λέγοντος εις τον πέμπτον 

κανόνα τών επιστολών τον τών προς Αητόϊον σε-

λίδι 159 // τόμω βφ ώστε εν μεν τω παντελεϊ φ . 2ν 

άφορισμώ ένναετή χρόνον διαγενέσθαι 160 

άπειργόμενον της εκκλησίας, ένθα ό^αλ-

σαμών έρμηνεύων, παντελή άφορισμον λέγει, τό 

εξω της εκκλησίας ϊστασθαι τον άφορι-

σθέντα καί προσκλαίειν καί ό Ζωναράς κα

νόνι ιδ' της εν τω ναώ τών 'Αγίων 'Αποστόλων σν- 165 

νόδον, άφοριζέσθωσαν παντελώς της εκ

κλησίας, αντί τον εξωθείσθωσαν, ώστε μηδέ 

είσιέναι εις τήν έκκλησίαν εστί γάρ αφορισμός 

τό εξω της εκκλησίας είναι, δν παντελή ώνόμα-

σαν ώς βαρντερον ό δέ μικρός λέγεται εις δια- 170 

φοράν τον μείζονος, ό όποιος ξεχωρίζει τον άφο-

ρισμένον μόνον άπό τής τρίτης κοινωνίας, ήγονν 

148-149 Β ενεργεί... αφορισμός: παραλείπει, // 157 Β 

τον: παραλείπει // 158 Β τών. παραλείπει // 160 Β εν 

αύτη, αντί ενναετη II 165 Β ιγ', αντί ιδ' // 167 Β της 

τον εξω της εκκλησίας είναι, αντί εξωθείσθωσαν. 
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κάμνει τον όντως άφορισμένον νά μη δύναται νά 

απόλαυση τα μυστήρια της εκκλησίας, άλλα δεν 

175 τον υστερεί της λοιπής κοινωνίας· όθεν ό ούτως 

αφορισμένος δύναται νά συνέλθη με τους πι

στούς εις την έκκλησίαν, νά προσεύχεται με αυ

τούς, και νά εχη πάσαν συναναστροφην με τους 

χριστιανούς, και λαμβάνει ώφέλειαν άπο ταΐς 

180 κοιναϊς προσευχαϊς και ταϊς βοήθειαις της 

εκκλησίας. 

Ύαύτην την διαφοράν των αφορισμών καθέ

νας δύναται νά την στοχασθη εις τους κανόνας 

των Άγιων Αποστόλων και των ιερών συνόδων 

185 και τους έξηγητάς τους- και περί μεν τοΰ μεγά

λου αφορισμού εΐρηται ανωτέρω. ΤΙερί δε τοΰ μι

κρού ό Ζωναράς λέγει κανόνι ιζ της εν τω ναώ 

τών Άγιων Αποστόλων συνόδου, εστίν αφορι

σμός και τό μόνης εΐργεσθαι της μετα-

190 λήψεως τών θείων μυστηρίων και ό Βάλ

σαμων κανόνι ιγ9 τών Αγίων Αποστόλων, συνο-

μιλεϊν δε μετά τοΰ άφορισθέντος ου κω-

λνόμεθα· και ό θεοδώρητος επιστολή 77 προς 

τόν επίσκοπον Έύλάλιον περί τοϋ τοιούτου είδους 

195 τοϋ μικρού αφορισμού ταύτα λέγει: κωλυέ-

σθωσαν μεν της μεταλήφεως τών ιερών 

μυστηρίων, μη κωλυέσθωσαν δε της τών 

κατηχουμένων εύχης, μήτε της τών θεί-

187 Β ιγ°\ αντί ιζ II 191 Β ιον, αντί ιψ II 192 Β 
αφορισμένου, αντί άφορισθέντος. 
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ων γραφών ακροάσεως, μηδέ της των δι

δασκάλων παραινέσεως, των δε ιερών 200 

κωλνέσθωσαν μυστηρίων μη μέχρι θα

νάτου, α λ λ ά χρόνον τινά ρητόν, έως αν 

έπιγνώσι την νόσον, έως την ύγείαν πο-

θησωσιν αλλά και ό Μέγας Βασίλειος κανόνι 

δφ προς Άμφιλόχιον, τους δε τριγάμους εν 205 

τρισι και τέτταρσι έτεσιν ττολλάκις άφο-

ρίζουσιν είτα επιφέρει δει δε μη πάντη 

αυτούς άπείργειν της εκκλησίας, α λ λ ' 

ακροάσεως αυτούς άξιοϋν èv δύο που 

έτεσιν η τρισι και μετά ταϋτα επιτρέ- 210 

πειν συνεστηκειν μεν, της δε κοινωνίας 

τοϋ άγαθοϋ άπεχεσθαι, και ούτως €7rtôet-

ξαμενους καρπόν τίνα μετανοίας άπο-

καθιστάν τω τόπω της κοινωνίας. II Το φ 3Γ 

είδος δε τοϋ τοιούτου αφορισμού ώς επί το πλεϊ- 215 

στον παρίσταται με το όνομα της άκοινωνησίας· 

όθεν ό Βάλσαμων λέγει κανόνι 10^ τών Αγίων 

'Αποστόλων το ρήμα το της άκοινωνησίας 

αφορισμός εστίν. 

Τοιούτοι οι δύο τρόποι τών αφορισμών ξεχω- 220 

ρίζονται κατά τά αποτελέσματα οπού ενεργοϋ-

σιν εις τον άφορισμένον, αλλ' ουχί και κατά τον 

203 Β επίγνωση // 203-4 Β άποθησωσι II 205 Β ψ, 
άντι δω II 206-208 ΜΠΤ έτεσιν... εκκλησίας: παραλείπει 
// 213 Β τίνα: παραλείπει // 218 Β κοινωνίας, αντί άκοι-
νωνησίας II 220 Β Τούτος, αντί Τοιούτοι. 
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τρόπον όπου εκφέρονται, διατί ώς ειπομεν ό μέ

γας αφορισμός αποστερεί τον άφορισμένον εκ 

225 της βας και γης κοινωνίας, ό δε μικρός μόνον εκ 

της γης· αν θέλη όμως τινάς νά όνομάση και το 

ανάθεμα άφορισμόν και μάλιστα μέγιστον, ξε

χωρίζεται και ούτος άπό τον μεγάλον άφορισμόν 

κατά τόν τρόπον όπου είσφέρχεται εις τον άφορι-

230 σμένον, και όχι κατά τά αποτελέσματα· μόνη 

yap η διαφορά στέκεται εις τοϋτο, οτι τό ανάθε

μα γίνεται πλέον δημοτικώς και παρρησιαστι-

κώτερον και με έπιβεβαίωσιν τον κοινού των 

χριστιανών, επιλεγόντων και αυτών μεγαλοφώ-

235 νως τό ανάθεμα διά πλέον φόβον τών αμαρτω

λών, τό όποιον δεν γίνεται εις τόν μεγάλον άφο

ρισμόν. 

Άττ αυτά όπου εϊπαμεν, έγινε δηλον ποία 

είναι η διαφορά τών αφορισμών και ακόμη σα-

240 φηνίζεται, οτι οι αφορισμοί όπου συνηθίζονται 

τώρα νά γίνωνται εις την αύλην τοΰ π{ατ)ριαρ-

χικοϋ θρόνου της Κωνσταντινουπόλεως είναι ό

λοι μεγάλοι, λέγονται όμως μικροί καί μεγάλοι 

ήτοι συνοδικοί, όχι κατά την διαφοράν τών άπο-

245 τελεσμάτων, άλλα τοΰ τρόπου, καθ δσον ό μεν 

μεγάλος αφορισμός βεβαιοϋται καί άπό τών πα-

ρευρεθέντων εκείσε αρχιερέων, ό δε μικρός παρά 

μόνου τοΰ π{ατ)ριάρχου· καί προσέτι ό μεν με

γάλος έχει περισσοτέρας αράς, ό δε μικρός όλι-

236-7 Β τό όποιον... άφορισμόν: παραλείπει. 
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γωτερας, όμως ισοδυναμεί μέ τον μεγαν, διατί 250 

τόσον ό μεγάλος και συνοδικός λεγόμενος, όσον 

και οι μικροί, εις τινας υποθέσεις εχουσι το εξω 

της Χρίστου εκκλησίας όπου είναι ή εσχάτη και 

μεγίστη παιδεία της εκκλησίας· είπα εις τινας, 

επειδή είναι και άλλαι υποθέσεις αϊ όποίαι δεν 255 

δέχονται το εξω της εκκλησίας, δια τάς οποίας 

αύτάς γίνονται και συνοδικοί και μικροί αφορι

σμοί. 

Είναι καί άλλο είδος αφορισμού, το όποιον δεν 

χωρίζει τον πιστόν μήτε άπό τήν τρίτην κοινω- 260 

νίαν, άλλα μόνον εκ της κοινωνίας των λοιπών 

αδελφών, τον όποιον άφορισμόν άξίως ό Βάλ

σαμων τον ονομάζει καινότερον εις τον 79 κανό

να της εν Καρθαγένη συνόδου λεγωντας: συ δε 

σημείωσαι καινότερον άφορισμόν εκ του- 265 

του· άλλοι μεν γαρ κανόνες τον άφορι

σμόν εκλαμβάνονται όσον τέως εις τους 

επισκόπους, εις το μηδέ όλως ίερατικόν τι 

ενεργεϊν, ό δε παρών κανών ουκ εμποδίζει 

τούτους εκ της ιεροτελεστίας, αλλ ' εκ της 270 

κοινωνίας χωρίζει της τών λοιπών II φ· 3ν 

αδελφών. 

'Ίδαμεν τά διάφορα σημαινόμενα τοϋ αφορι

σμού- τώρα δε λεγομεν οτι ό λόγος μας ενταύθα 

250-1 Β μέγαν... λεγόμενος: παραλείπει // 270 Β 
ονχ, αντί ουκ. 
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275 elvai μόνον περί τον τετάρτου σημαινόμενου εις 

κατάληψιν τοΰ οποίου elvai χρεία να μάθωμεν 

ταΰτα. 

ΐΐρώτον, αν ό αφορισμός εδόθη εις την έκκλη-

σίαν κατά θείον νόμον και δίκαιον 

280 δεύτερον, άττο ποίους δίδεται ό αφορισμός, ήτοι 

ποίοι εχουσιν έξουσίαν νά άφορίζωσΐ' 

τρίτον, ποία είναι τά αποτελέσματα τοΰ αφο

ρισμού 

τέταρτον, παρά τίνων λύεται ό αφορισμένος και 

285 τυμπανιαϊος' 

και πέμπτον πλατυτέρως περί των τυμπανιαίων. 

Εις μεν το πρώτον λοιπόν λέγομεν οτι ό αφορι

σμός προέρχεται άπό θείον νόμον κάί είναι θείον 

δίκαιον, επειδή κάί η εξουσία τοΰ άφορίζειν έδό-

290 θη άπό τον \(ριστό)ν εις την έκκλησίαν, έστω 

σοι ώσπερ ό εθνικός και ό τελώνης· και ό 

μακάριος Παύλος, μη συναναμίγνυσθε αύ

τω και ό 'Ιωάννης ό θεολόγος επιστολή β" έδα-

φίω ιφ: ει τις έρχεται προς υμάς, και ταύ-

295 την την διδαχην ου φέρει, μη λαμβά-

νητε αυτόν εις οίκίαν και χαίρειν αύτω, 

μη λέγετε· ό yap λέγων αύτω χαίρειν, 

κοινωνεί τοις εργοις αύτοϋ τοίς πο-

νηροίς· καί πάλιν ό ΐίαϋλος εν τη προς Κοριν-

281 Β άφορίζονσιν II 284-5 Β αφορισμός καί τν-
μπανιαίως II 287 Β λοιπόν: παραλείπει. 
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θίονς αν Επιστολή κεφ. ε* εδαφ. ιαφ εάν τ ι ς ά- 300 

δελφός ονομαζόμενος ή πόρνος, ή πλεο-

νέκτης, ή ειδωλολάτρης, ή λοίδωρος, ή 

μέθυσος, ή αρπαξ, τω τοιούτω μηδέ συ-

νεσθίειν. "Ω,στε φανερόν είναι πώς ή εξουσία 

τοϋ άφορίζειν εδόθη εις την εκκλησίαν από θείον 305 

νόμον βέβαιον δε εκ τούτου είναι ότι και το 

αποτέλεσμα τοϋ αφορισμού δηλαδή ό αποχωρι

σμός της κοινωνίας, είναι δεδομένος κατά θείον 

νόμον όθεν και το να μη συγκοινωνή τινάς με 

τους αφορισμένους, είναι διορισμένον με νόμον 310 

και πρόσταγμα θεοϋ. 

ΤΙρέπει όμως νά ήξεύρωμεν, δτι ή παραίτησις 

της κοινωνίας και συναναστροφής είναι διττή, 

ιερά και πολιτική· λοιπόν αν καλά και ό αφορι

σμός αποχωρίζει τον άφορισμένον και άπό τάς 315 

δύο αύτάς κοινωνίας, όμως άπό μεν τήν ίεράν 

κατά νόμον θ{εο)ΰ καί θείω δικαίω, άπό δέ τήν 

πολιτικήν κατά νόμον άνθρώπινον καί θετικόν 

και θετικω δικαίω' διά τοϋτο νά συγκοινωνή τι

νάς μέ τον άφορισμένον εις τά ιερά καί έκκλη- 320 

σιαστικά εμποδίζεται άπό θείον νόμον, άμή νά 

σνγκοινωνή και εις τά πολιτικά, εμποδίζεται 

άπό νόμον της εκκλησίας, ή κανονικόν ή άπο-

στολικόν. Ύοϋτο είναι φανερόν, διότι ό \{ριστό)ς 

προστάττωντας δτι εκείνος όπου δεν υπακούει 325 

304 Β ocre // 307 Β δηλ., αντί δηλαδή II 318 Β 

άνθρώπινον καί θετικόν: παραλείπει // 324 Β δι' ότι. 
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της εκκλησίας, va είναι εις τον λόγον μας ώς ό 

εθνικός, δέν προστάττει διά τοϋτο να μην εχωμεν 

και μέ λόγου τον συναναστροφην πολιτικην, την 

οποίαν ήμποροϋμεν να την εχωμεν και μέ τους 

φ. 4r 330 εθνικούς, άλλα μόνον II συναναστροφην ίεράν, η 

èv τοις ίεροϊς, την οποίαν δέν ήμποροϋμεν να την 

εχωμεν με τους εθνικούς- οί απόστολοι όμως και 

τοϋτο το έμποδίζουσι καί ακολούθως και οί πατέ

ρες και τά συνοδικά· όθεν η παραίτησις της τοι-

335 αύτης πολιτικής κοινωνίας, δέν είναι από θείον 

νόμον, άλλα από άποστολικόν και κανονικόν 

καί άνθρώπινον. 

Εις δέ τό βον λέγομεν, ότι ό αφορισμός δίδεται 

άπό κανόνα καί άν(θρωπ)ον, όμως άπό τους δύο 

340 κατά διάφορον τρόπον διατί άλλοτε μέν ό κα

νών δέν αφορίζει ενεργεία άλλα προστάττει εις 

εκείνους όπου εχουσι την έξουσίαν νά άφορίσω-

σν άλλοτε πάλιν αφορίζει ενεργεία- γνωρίζεται 

δέ εύκολα τούτη ή διαφορά άπό τον τρόπον όπου 

345 εκφέρεται ό κανών, διατί όταν λέγη, "όποιος κά

μνει τοϋτο η εκείνο άφοριζέσθω", τότε ό κανών 

δέν αφορίζει, άλλα άφίνει είς τους προεστώτας 

την ένέργειαν τοϋ αφορισμού- όθεν δέν είναι 

ευθύς αφορισμένος άπό τον κανόνα εκείνος όπου 

350 κάμνει τό παραιτούμενον καί εκείνο όπου έμπο-

326 Β τον λόγον II 330 Β είς συναναστροφην II 
341-343 ΜΠΤ αλλά... ενεργεία: στην ώα // 342-343 Β 
άφορίζωσι II 347 Β τους: παραλείπει // 350-1 Β παρα-
τονμενον... τόν. παραλείπει. 
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δίζει ό κανών, αλλ' όταν τον άφορίση ό προε-

στώς· όταν δε λέγη ό κανών, "οποίος κάμνει τού

το ή εκείνο ανάθεμα, ή έστω αφορισμένος, ή 

έστω άκοινώνητος", τότε ενεργεία αφορίζει καί 

δεν κάμνει χρεία νά ενεργήση ό ττροεστώς, παρά 355 

μόνον οτι κάμνει χρεία νά φανερώσχ) τη εκκλη

σία, οτι ό δείνα επεσεν εις τόνδε τον άφορισμόν, 

ή εις το ανάθεμα. 
'Ομοίως όταν ό αφορισμός δίδεται άπό άν-

(θρωπ)ον, πάλιν ή τον αφορίζει ενεργεία, ώς όταν 360 

απλώς επιφέρεται εις τον άμαρτήσαντα, ή τον αφο

ρίζει καθ' νπόθεσιν, ή και κατά άπειλήν καθ' 

νπόθεσιν, ώς όταν λέγη αν κάμνη τοϋτο, έστω 

αφορισμένος· κατά άπειλήν, ώς όταν λέγη αν κά-

μη τοϋτο, ή δεν άφήση εκείνο, θέλει άφορισθή. 365 

Αοιπόν όταν ό αφορισμός γίνεται καθ' νπό

θεσιν, τεθείσης της υποθέσεως, ενεργεί ό αφορι

σμός χωρίς χρείαν άλλης νέας αποφάσεως· όταν 

δε γένη κατά άπειλήν, αν γένη και τό έργον διά 

τό όποιον εγινεν ή απειλή' ό αφορισμός όμως 370 

τοϋτος δεν ενεργεί, άλλα κάμνει χρεία νά άπο-

φασισθη· τό δε αίτιον, οτι ό αφορισμός είναι 

άπόφασις εκκλησιαστική εις κατάκριμα αμαρ

τίας, ή δε απειλή δεν είναι άπόφασις· όθεν όταν 

ειπή ό προεστώς, αν κάμη τοϋτο, ή δέν άφήση 375 

εκείνο θέλει άφορισθή, μετά τό έργον είναι χρεία 

357 Β έπαισεν, αντί επεσεν - δδεινα, αντί τόνδε II 
368 Β άλλοις II 369 Β κατ" έργον II 375 Β είπη. 
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νά γένη άπόφασις αφορισμού, άλλέως δέ δέν εί

ναι αφορισμός. 

'Ίδαμεν πώς ό αφορισμός δίδεται άπό re τον 

380 κανόνος και τον άν{θρώπ)ου, αλλ' ό μεν κανών 

είναι φανερός, ωσάν οπού είναι γραπτός· χρεία 

όμως είναι νά μάθωμεν και περί τον άν(θρώπ)ον, 

τις και ποίος είναι εκείνος όπου δύναται νά άφο-

ρίζν-

385 Έιίπομεν πώς ό αφορισμός είναι ενέργεια και 

άπόφασις δικαιοδοτική, ή οποία δεν κωλύει α

πλώς και καθ' αυτό την εσωτερικών κοινωνίαν, 

άλλα την έξωτερικήν και μεσην όθεν έπεται ότι 

δεν δύναται νά άφορίση εκείνος όπου έχει μόνην 

390 έξουσίαν εις τά πνευματικά, εις τά εσωτερικά, II 

ήγουν εις τάς αμαρτίας, τουτέστιν ό εξομολογη

τής και πνευματικός π(ατ)ήρ, αν δηλαδή ό τοιού

τος πνευματικός ή δέν εχη έξουσίαν εις τά έξω 

καθ* αυτόν, ή δέν τήν ελαβεν άπό τον προεστώ-

395 τα· χρεία είναι λοιπόν εκείνος οπού αφορίζει νά 

εχη έξουσίαν δικαιοδοτικήν και νά είναι κριτής 

εις τήν έκκλησίαν διά τούτο ουδέ οί εφημέριοι 

τών εκκλησιών, ουδέ οί τυχόντες ιερείς δύνανται 

νά αφορίσουν, δτι αυτοί δέν έχουν κυρίως έξου-

400 σίαν εις τά εξωτερικά και δικαιοδοτικήν και όχι 

μόνον αυτοί, άλλα και όσοι άλλοι δέν εχουσι προ-

379 Β δίδεται: παραλείπει - οπότε, αντί άπό τε II 
383-384 Β άφορίση II 386 Β οί οποίοι II 389 Β δέν: 
παραλείπει // 397 ΜΠΤ ουδέ: στην ώα // 399-401 
ΜΠΤ κυρίως... εχουσι: στην ώα. 
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νόμιον δικαιοδοσίας, η έκ τον κανόνος, η έκ της 

συνήθειας καί τον εθονς, δέν δύνονται νά άφορί-

σονν. 

ΐίρέπει δέ νά ήξεύρωμεν, πώς μόνος ό νόμος 405 

δίδει την δικαιοδοσίαν καί την αντης εξονσίαν 

ει δε ό νόμος, καί ή συ^ηοεια ακολούθως, ή ο

ποία έξομοιοϋται καί ίσοδνναμεϊ με τον νόμον, 

από δε αν(θρωπ)ον δεν δίδεται ή τοιαύτη δικαιο-

δοτικη εξονσία, εξω μόνον κατ* επιτροπήν ή κα- 410 

θόλον η μερικήν καί τότε δεν λέγεται νά ενεργή 

ό επίτροπος ή γενικώς ή ειδικώς- καί μερικώς με 

ιδίαν αύτον εξονσίαν, άλλα με άλλότριον, ηγονν 

με την εξονσίαν εκείνον όπου τον την έδωσε διά 

νά την μεταχειρισθη εκ μερονς τον καί εις τό 415 

ονομά τον όθεν ή εξονσία τον επιτρόπον δέν εί

ναι άλλη, παρά ή εξονσία εκείνον όπου τον έκα-

τέστησεν έπίτροπον, καί λέγεται ότι εις τό αντό 

βήμα κάθεται καί ό ανθέντης καί ό επίτροπος 

τον ανθέντον όθεν δέν δίδεται εκκλητος εύλογος 420 

άπό τον έπίτροπον εις τον ανθέντην, άλλα καί α

πό τών δύο εις τον άνώτερον ανθέντην διά τοντο 

όσοι άνατρέπονσι τάς αποφάσεις τών επιτρόπων 

αυτών χωρίς άναγκαίαν νπόθεσιν καί φανερόν 

άτοπον, κρίνονται καταγέλαστοι, διότι μεταβάλ- 425 

λονσι τάς ιδίας αυτών αποφάσεις. 

406 Β αυτήν, αντί αύτης II 409 Β επειδή, αντί άπό 
δέ II 412 Β μερικώς, αντί ειδικώς II 416 Β νουν, αντί 
όνομα II 424 Β αυτών: παραλείπει. 
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Ύοϋτα τά είπαμεν διά νά δείξωμεν ότι καλά έ-

διωρίσαμεν πώς όσοι δεν εχουσι προνόμιον δι-

καιοδοτικής εξουσίας, ή εκ τον κανόνος ή εκ της 

430 ο~ννηθείας, δεν δύνονται να αφορίσουν και αν 

καλά οι επίτροπου των επισκόπων δύνονται νά 

αφορίσουν, όμως ό αφορισμός δεν προέρχεται 

άπο λόγου τους ώς εξ αυτών, αλλ' ως παρι-

στώντες καί επιφεροντες τό πρόσωπον τοϋ έπι-

435 σκόπου, τοϋ οποίου την εξουσίαν μεταχειρί

ζονται· ποίοι δε είναι εκείνοι όπου εχουσι προνό

μιον δικαιοδοτικής εξουσίας, λέγομεν συντόμως, 

οτι οπού ευρίσκεται κριτήριον έξωτερικόν καί 

εξουσία, καί οποίοι την εχουσι, δύνανται νά άφο-

440 ρίσουν, άμή εκείνοι όπου δεν την εχουσι δεν δύ

νανται, ημπορεί όμως καί ό αφορισμός εκείνος 

νά ενεργήση ώς κατάρα. ΐΐλήν όταν άφορίζη καί 

εκείνος όπου έχει ταύτη ν την εξουσίαν, δεν δύνα

ται νά ενεργήση τοϋτο, παρά μόνον εις τους ύπο-

445 τεταγμένους αύτω, εξω μόνον άπό τους μέ

γιστους πατριάρχας οι οποίοι ίσως δύνονται νά 

αφορίσουν καί τους μη ύποτεταγμένους αύτοίς· 

καί τοϋτο, όταν είναι σωματικώς εις τον τόπον 

εκείνον όπου ευρίσκεται ό άξιος άφορισμοϋ, άμή 

450 όχι καί νά στέλλουσιν αφοριστικά γράμματα εις 

τάς διοικήσεις τών άλλων π(ατ)ριαρχών. II Ύπο-

τεταγμένος δε είναι καί λέγεται ό άν{θρωπ)ος 

διά τρεις αιτίας, ή διά τήν γέννησιν, ή διά τήν 

430-431 Β άγκαλά. 
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κατοίκησιν, η δια τίποτε αμάρτημα· όθεν ό πε-

ριοδεντης αν δέν έβαλε σπητι παντοτινόν εις κα- 455 

νενα τόπον και χώραν, είναι νποτεταγμένος εις 

εκείνον τον ττροεστώτα εις τον οποίον την έπαρ-

χίαν η διοίκησιν έγεννήθη, και ημπορεί άπ 

εκείνον να άφορισθη. 

"Ετι ό γεννημένος χάριν λόγον εις την ΤΙελο- 460 

πόννησον άλλα κατοικημένος εις τήν'Ι(ερονσα)-

λήμ, είναι νποτεταγμένος τω π(ατ)ριάρχη Ιερο

σολύμων διά την κατοίκησιν και χάνει την νπο-

ταγην όπου έπεται άπο την γέννησιν αν όμως 

και τινάς δεν έβαλε την κατοίκησιν τον εις κανέ- 465 

να τόπον, άμαρτήση δέ και πταίση εις τον δείνα 

τόπον και κατηγορηθη εις τον προεστώτα τον τό

πον εκείνον, γίνεται νποτεταγμένος δια το πταί

σμα εις τον προεστώτα όπον έκατηγορηθη και 

δύναται νά άφορισθη' όθεν εκείνον όπου κατ9 470 

ονδένα τούτων των τριών τρόπων δεν είναι νποτε-

ταγμένος εις τον λόγον τον, δεν δύνεται νά τον 

άφορίση ό προεστώς, διατί εΐπαμεν πώς ό αφο

ρισμός είναι ενέργεια δικαιοδοτική, αί δέ τοιαϋ-

ται ενέργεια δέν προτείνονται εξω της σφαίρας 475 

και τών ορίων της δικαιοδοτικης έξονσίας, η οποία 

προς μόνονς τους νποτεταγμένονς αναφέρεται, 

καί καθώς ό προεστώς ταύτης της εκκλησίας δέν 

δύναται νά τιμωρηση τους νποτεταγμένονς εις 

454-455 Β γράφει: τίποτας - σπίτι - παντοτεινόν -
χόραν II 465-466 Β κανένα // 467-469 Β τον τόπον... 
έκατηγορήθη: παραλείπει // 471 Β τόπων αν είναι. 
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480 άλλην έκκλησίαν όπου δέν είναι νποτεταγμένοι 

εις τον λόγον τον, οντω μήτε ημπορεί νά τονς άφο

ρίση, εστωντας καί νά είναι ό αφορισμός ποινή 

της εκκλησίας, και μάλιστα των εκκλησιαστι

κών ποινών ή μεγίστη, επειδή και ώς σπαθίον 

485 δίστομον ξεχωρίζει τον χριστιανόν άπο το μυ

στικόν σώμα της εκκλησίας. 

ΤΙάλιν έξεναντίας ό προεστώς δύναται νά άφορί-

ση καθένα άπο τονς ύποτεταγμένονς αύτώ είπα δε 

καθένα, διότι το σύνολον και το πλήθος όλον όμοϋ 

490 δέν αφορίζεται· πλην τοντο πρέπει νά έννοηθή, 

όταν ό αφορισμός γίνεται άπο άν{θρωπ)ον όπου 

έχει μερικήν και ώρισμένην έξονσίαν, άμή οχι και 

όταν δίδεται ό αφορισμός άπ εκείνον όπου έχει αόρι

στον έξονσίαν, ώς είναι ή ôwa/uç της οίκονμε-

495 νικής σννόδον, ίσως και τών μεγίστων πατριαρχών 

εις τάς παροικίας αυτών, ή οποία δύναται νά άφο-

ρίση και πόλεις καί έθνη, και τότε ό αφορισμός 

πίπτει εις τονς ένόχονς εκείνον τον πταίσματος, 

διά τό όποιον αφορίζεται τό σύνολον και οχι καί εις 

500 τονς άθώονς, αν καλά πρέπει καί οι αθώοι νά 

άπέχονσιν άπο τά μνστήρια διά ενλάβειαν εκείνον 

όπου αφόρισε τό σύνολον. 

Τούτη δμως ή γνώμη, δτι δηλαδή ή αόριστος 

εξωτερική έξονσία δύναται νά άφορίση τό σύνο-

505 λον είναι δόκιμος καί πιθανή, άμή οχι καί βε

βαία, επειδή καί πολλοί λέγονσι τό εναντίον, πώς 

δέν δίδεται καμία έξονσία νά άφορίση τό σύνο

λον, καί στερεώνονσι τήν γνώμην τονς έκ τον ερ-
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γου, δτι δεν φαίνεται νά τό έκαμε τοϋτο ποτέ κα

μία σύνοδος· όθεν πιθανώς συνάγουσι πώς μήτε 510 

δύναται νά το κάμχι, δύναται όμως ό προεστώς 

νά άφορίσχι και άρχοντας και ηγεμόνας και 

βασιλείς II καί αυτοκράτορας και κάθε άκρον Ψ· 5 

κράτος λαϊκόν της οικουμένης, διότι και αυτοί 

είναι ύποτεταγμένοι αύτώ εις τά ιερά και πνευ- 515 

ματικά και είναι πρόβατα της ποίμνης αυτού-

όθεν ό ιερεύς και εκκλησιαστικός προεστώς είναι 

κριτής αυτών, κατά τον Υίαύλον λέγοντα, ουκ 

οϊδατε ότι αγγέλους κρινοϋμεν, μετοιγε 

καί βιωτικά. 520 

"Εχουσι λοιπόν εξουσίαν οι ίεράρχαι εξωτε-

ρικήν καί κριτικήν, όθεν καί δύνονται οί ίεράρ

χαι νά τους αφορίσουν είναι όμως δίκαιον καί 

άναγκαϊον όσοι δύνανται νά αφορίσουν τους άρ

χοντας, νά συλλογισθούν καί νά στοχασθοΰν 525 

καλά, πόσα κακά ημπορούν νά έλθουν εις τήν 

εκκλησίαν από τον άφορισμόν τούτον, καί ούτω 

νά μήν είναι εύκολοι καί άσυλλόγιστοι εις τό νά 

ενεργούν εκείνο οπού δύνονται, όρώντες τους άρ

χοντας καταφρονητάς τού δικαίου, καί μάλλον 530 

σκληρυνομένους ή φιλοϋντας τήν διόρθωσιν αυ

τών καί τήν ψυχικήν σωτηρίαν διότι καί ό σοφός 

ιατρός δεν κόπτει τά άχρηστα μέλη όταν στο-

χασθή πώς ό μερισμός τούτος δεν γίνεται χωρίς 

μεγάλον θόρυβον καί κίνδυνον τού κορμιού, άλ- 535 

524 ΜΠΤ-ΙΕΡ: Κορίνθ. 6-3: στην ωα. 
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λα ανέχεται καί υπομένει και κατά άλλον τρό

πον δέν έρχεται εις το κόψιμον, παρά μόνον όταν 

το μέλος εκείνο όχι μόνον είναι άχρηστον και 

άξιον μερισμού, άλλα είναι και κίνδυνος νά μην 

540 τραβίξη το λοιπόν άλλο σώμα εις σάπησιν καί 

φθοράν. 

Ύαύτην την παρατηρησιν δέν την έχει ό κανών 

όταν άφορίζχι, διατί αυτός αφορίζει αορίστως ε

κείνον όπου πέσχι εις τό παράπτωμα, η μέ τό νά 

545 μην δύναται νά στοχασθη δλα τά περιστατικά 

τοϋ καιροΰ εις κάθε καιρόν, η μέ τό νά μην βα

στά δυνατωτέραν την δικαιοσύνην και άληθειαν 

άπό αύτώ όθεν αν είναι καί άρχων και βασιλεύς 

ένοχος εις εκείνο τό αμάρτημα όπου εμποδίζει ό 

550 κανών, πίπτει εις τον άφορισμόν τοϋ κανόνος' 

άλΚ όμως καί εις τοϋτο πρέπει νά φροντίση καί 

νά στοχασθη ό φρόνιμος προεστώς την ώφέλειαν 

της εκκλησίας, καί νά μην αποκήρυξη άφορι-

σμένον τον άρχοντα, αν καλά καί άπό τοϋ κανό-

555 νος είναι αφορισμένος, παρά όταν ή δύναται νά 

τό κάμη μέ ήσυχίαν καί χωρίς σκάνδαλον, η αν 

δέν τό κάμη, είναι φανερός μέγας κίνδυνος, διότι 

λέγει καί ό ούρανοφάντωρ Βασίλειος, πώς ό 

προεστώς τυχαίνει νά ήξεύρη ου μόνον τά της 

560 ακριβείας, άλλα καί τά της οικονομίας. "Οθεν 

πάλιν λέγομεν, ότι τυχαίνει ό προεστώς νά μετα

χειρίζεται την έξουσίαν του μέ φρονιμάδα, διά 

τοϋτο λέγεται παρά τοϋΣωτηρος όχι μόνον πιστός 

άλλα καί φρόνιμος οικονόμος· λοιπόν άς στοχά-
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ζεται τά αποτελέσματα όπου δύνονται να ελθου- 565 

σιν όταν άφορίζωνται οι ηγεμόνες, και ας μετα

χειρίζεται την έξουσίαν τον εις τούτους πολλά σπά

νια, και εις υποθέσεις όπου άλλέως δεν διορθώ

νονται, συλλογιζόμενος δτι ό αφορισμός καθώς 

και πάσα άλλη δικαιοδοτική ενέργεια έχει 570 

σκοπον την ώφέλειαν όθεν αν καλά και δίδεται 

ώς τιμωρία ή οποία φέρνει τους πιστούς εις φό-

βον, πλην δεν δίδεται ώς τιμωρία μόνον τιμω

ρούσα τον ενοχον, άλλα και ώς ίατρεύουσα τον 

άμαρτωλόν οπού τιμωρεί, (δθεν με εΰλογον τρόπον 575 

είναι δίκαιον νά ονομάζεται ό αφορισμός, ποινή 

και τιμωρία ίατρευτικη) ώς λέγει και ό II άπό- φ. 6 Γ 

στόλος Χίαϋλος αν προς Κορινθίους κεφ. εφ έδα-

φίω ε^,παραδούναι τον τοιούτον τω σατα

νά εις ολεθρον της σαρκός, 'ίνα το πνεΰ- 580 

μα σωθη, και αν προς Ύιμόθεον κεφ. αφ έδαφίω 

κ?, ους παρέδωκα τω σατανά, ίνα παι-

δευθώσι μη βλασφημειν. 

Τούτο λοιπόν φροντίζοντας ας στοχάζεται ό 

προεστώς νά μην άφορίζη χωρίς μεγάλην άνάγ- 585 

κην τους ηγεμόνας, διά νά μην προξενηθη μέγας 

όλεθρος εις τους πιστούς καί την έκκλησίαν ει 

δε μη, θέλομεν πέση εις μεγάλαις δυσκολίαις 

καί συμφοραΐς, ώς επαθον οι παπίσται με τους 
νΑγκλους, οί όποιοι ήμποροϋντες διά τον άθε- 590 

σμον γάμον καί μοιχόν τού ογδόου Ένρίκου ρη-

γός της Μεγάλης Βρεττανίας νά αποφασίσουν 

μόνον οτι ό γάμος εκείνος ητον άθεσμος καί μοι-
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χεία καί νά αφήσουν ετζη τά πράγματα, επερα-

595 σαν εις τον άφορισμόν όθεν εγινεν επανάστασις 

καί σχίσμα και άνοίχθη πύλη άλλης δεινοτερας 

αίρεσεως εις εκείνο τό βασίλειον, καθώς είναι 

τώρα· όμως αυτά προσηκουσιν εις την φρόνησιν 

εκείνον οπού έχει την εξουσίαν να άφορίζη, την 

600 οποίαν φροντίδα πρέπει νά εχη ό προεστώς και 

προς τους λοιπούς ύποτεταγμένους τε, διά νά κά-

μνη νά είναι ίατρεντικος ό αφορισμός· διά τοΰτο 

προ τοϋ νά άφορίση αναγκάζεται νά παραίνεση 

τον άμαρτωλον δύο και τρεις φοραϊς· και αν δεν 

605 τον παραίνεση η νά μην κάμη το αμάρτημα, ή 

νά το επανόρθωση με την μετάνοιαν, ό αφορι

σμός αν καλά και ισχύει, όμως είναι άδικος δτι ό 

Χ(ριστό)ςείπεν, εάν μη ύπακούση έστω σοι 

ώς ό εθνικός· όθεν φαίνεται πώς ζητά ό άφορι-

610 σμος άπείθειαν εκ μέρους τοϋ αμαρτωλού, διά νά 

γένη κατά το δίκαιον διά την άπείθειαν αυτού, 

την οποίαν την τιμωρεί ό αφορισμός κατά την 

οίκείαν του φύσιν διδόμενος εις τον άπειθη χρι-

στιανόν. Αοιπόν και διά τούτο, καί οτι είναι συ-

615 νήθεια εύλογος καί αρμόδιος εις την φιλάνθρω-

πον κρίσιν της εκκλησίας και την κανονικήν 

άκρίβειαν, χρεία είναι εκείνον οπού πεση εις 

αμάρτημα άξιον αφορισμού, πρώτον νά τον πα

ραίνεση ό προεστώς, καί αν παράκουση τότε νά 

620 τον άφορίση. Τυχαίνει λοιπόν ό αφορισμός νά 

είναι δίκαιος, ήγουν νά δίδεται με άφορμην δι-

καίαν, καί τό όλιγώτερον ό μέγας αφορισμός νά 
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προϋποθετη θανάσιμον αμάρτημα· διά τοϋτο ό 

προεστώς όπου διά παραμικράν άφορμήν εισφέ

ρει τοιούτον άφορισμόν, άμαρτάνει πολλά κά- 625 

μνωντας καταγελαστον το μεγαλότατον σπα-

θίον της εκκλησίας, διατί τολμά νά δώση εις μι

κρά εγκλήματα την μεγίστην ποινήν της εκκλη

σίας. ,ΊΆξεύρω πώς τοϋτο είναι σννηθισμενον εις 

την εκκλησίαν μας, άλλα γνωρίζω πώς είναι και 630 

κακά καμωμενον ώς είναι καί άλλα πολλά, τά 

όποια γίνονται από κατάχρησιν των προεστώ-

των, καί όχι άπο σφάλμα της εκκλησίας· μάλι

στα το παλαιον ό μεγάλος αφορισμός εδίδετο 

διά εξαίρετα κρίματα, όθεν καί πολλά σπάνια 635 

εδίδετο, διά νά είναι φοβερός, επειδή καί ή συνή

θεια αφαιρεί εις κάθε πράγμα τον φόβον, ώς 

είναι φανερόν όθεν δεν είναι επαινετοί εκείνοι 

οι προεστώτες όπου με εύκολίαν άφορίζουσι, II Ψ· 6 

διατί κάμνονσι νά μή λογίζεται ώς είναι τό βά- 640 

ρος ταύτης της εσχάτης τιμωρίας της εκκλησίας-

όθεν οι αρχιερείς αν εκρατοϋσαν τον άφορισμόν 

διά μεγάλας αιτίας καί αμαρτίας, δεν ήτον τό

σον καταφρονεμένος, άμή διατί τον δίδουν εις 

κάθε παραμικράν αίτίαν, δεν τον πολυψηφοϋσιν, 645 

επειδή καί τον εσυνήθισαν έπειτα είναι χρεία οι 

τοιούτοι εκκλησιαστικοί προεστώτες νά εχωσιν 

εις τον νουν τους πάντοτε, ότι ό αφορισμός καί τό 

επιτίμιον είναι μία μάχαιρα δίστομος, ένας κε-

643 ΜΠΤ καί αμαρτίας: στην ώα. 
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650 ραννός πολλά δραστικός, ενα μεγάλον αστροπε

λέκι και τόσον δύναται να βλάφη τον άφοριζόμε-

νον, όσον και εκείνον όπου αφορίζει· και αν δι

καίως γίνεται, πίπτει εις τον άφοριζόμενον αν 

δε αδίκως, εις τον άφορίζοντα: διατί το σπαθί τον 

655 θ(εο)ϋ όταν το μεταχειρίζεται τινάς άναιτίως, δεν 

εκδικεί τον άθώον, άλλα τον καταχρώμενον αυτό 

άλογίστως· οποίος αφορίζεται με δίκαιον τρό

πον, ενθνς παραδίδεται εις χείρας τον σατανά νά 

τον έξονσιάζη· λοιπόν καί εκείνος όπου περνει 

660 τον άφορισμόν καί εκείνος όπου τον δίδει, πρέ

πει νά άνοίγωσι καλά τονς οφθαλμούς των, διατί 

ό θ(εό)ς ον μνκτηρίζεται, άλλα είναι θ(εό)ς εκδι-

κήσεως καί τό έμπεσείν εις χείρας θεοϋ 

ζώντος, είναι των φοβερωτάτων τό φοβερώτατον 

665 καί καθένας πρέπει νά τό σνλλογίζεται κάθε 

ήμέραν καί ώραν. 

Οι εκκλησιαστικοί προεστώτες με κάθε τρό

πον πρέπει νά φροντίζωσι νά διορθώνονσι τονς 

πταίοντας καί άμαρτάνοντας με τό είρηνικόν 

670 εάν καί προσληφθη αν(θρωπ)ος εντινι 

παραπτώματι, νμείς οι πνενματικοί κα

ταρτίζετε τον τοιούτον εν πν(εύματ)ι 

πραότητος, γράφει ό μακάριος 'Απόστολος 

προς Γαλατάς, ό οποίος με όλον όπου ήτον καί 

675 κηρνξ των εθνών καί διά τούτο είχε καί διαφό-

ρονς αίτιας σκανδάλον καί όργης, πλην όλίγαις 

673 ΜΠΤ Παύλος, αντί Απόστολος. 
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φοραίς έμεταχειρίσθη τον άφορισμόν καί εις με-

γάλας αιτίας, διά την αίμομιξίαν δηλαδή, ώς 

φαίνεται είς την ανν προς Κορινθίους κεφ. εω και 

δια την αΐρεσιν καί την βλασφημίαν, ώς φαίνε- 680 

ται εις την αη" προς Ύιμόθεον κεφ. αψ. Ό κορυ

φαίος των αποστόλων ΤΙετρος εις την ανν του έπι-

στολήν κεφ. «'*'[=€*'] λέγει, ποιμάνετε το εν 

ύμϊν ποίμνιον τοϋ θ(εο)ϋ, επισκοποϋντες 

μη άναγκαστικώς α λ λ ' εκουσίως, μηδέ 685 

αισχροκερδώς άλλα προθύμως, μηδέ ώς 

κατακυριεύοντες τών κλήρων, ά λ λ α τύ

ποι γενόμενοι τοϋ ποιμνίου. ΟίυίοίτοϋΖε-

βεδαίου όταν επαρακίνησαν τον \{ριστό)ν εις 

έκδίκησιν τών Σαμαρειτών, στραφείς επετίμη- 690 

σεν αύτοΐς καί είπεν, ουκ οϊδατε ϋλη πνεύ

ματος εστε ύμεις, ό γάρ υιός τοϋ άν-

(θρώπ)ου ουκ ήλθε φυχάς άν(θρώπ)ων 

άπολέσαι, άλλα σώσαι. 

Ύοϋτα τά είπε διά το επιεικές καί φρόνιμον 695 

τοϋ ίεροϋ κριτοϋ· διότι κατά τήν νομικήν δεινό

τητα, σώνει προς τον άφορισμόν το θανάσιμον 

αμάρτημα· άμή δεν τά είπε διά νά καταφρονώσι 

τον άφορισμόν καί όσοι πέφτουν είς τήν ποινήν 

αύτοϋ, προφασιζόμενοι τάχα πώς δεν έκαμαν θα- 700 

νάσιμον ή άλλο μέγα αμάρτημα, διότι εκείνα τά 

αμαρτήματα όπου είναι καθ* αυτά λεπτά καί II Ψ- 7 

συγγνωστά, γίνονται μεγάλα καί φοβερά διά τάς 

679-681 ΜΠΤ καί διά ... κεφαλαίω αφ: στην ώα. 
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περιστάσεις καί τά σννεπόμενα, ήγονν τά σκάν-

705 δαλα και αλλό τι ομοιον όθεν και εκείνοι όπου 

αφορίζονται παρά τον προεστώτος, καν καί δια 

παραμικρον αμάρτημα, ή καί χωρίς αμάρτημα, 

είναι χρεία νά νποταχθώσιν εις την άπόφασίν 

τον καί νά λάβωσι σνγχώρησιν, άλλοτρόπως πί-

710 πτονσιν εις το έγκλημα της άννποταξίας καί 

ακολούθως της υπερηφάνειας καί της καταφρο-

νήσεως τον προεστώτος, καί ετζη αυτοί οι αδίκως 

άφορισθεντες το πρότερον, αφορίζονται δικαίως 

το ύστερον. ΤΙώς δε εκ των διαφόρων περιστα-

715 τικών τά θανάσιμα αμαρτήματα γίνονται σνγ-

γνωστά καί ιάσιμα καί μάλιστα μήτε νομίζο

νται αμαρτήματα, καί πάλιν τά σνγγνωστά καί 

ιάσιμα γίνονται θανάσιμα καί άσνγγνωστα, δεν 

είναι της παρούσης υποθέσεως έργον νά το σα-

720 φηνίσωμεν, ότι είναι το ζήτημα δύσκολον, δνσ-

διάκριτον καί μακρόν καί χρειάζεται ξεχωριστήν 

πραγματείαν. 

Αεπτον αμάρτημα ήτον ή βρώσις τον μήλον 

εν τω παραδείσω, αλλά διά τήν παράβασιν της 

725 εντολής εστάθη το πλέον μεγαλντερον καί θανά-

σιμον θανάσιμον αμάρτημα· είναι ό φόνος καθ' 

αντόν, άλλα έσφαλε θανασίμως ό Χαονλ με το 

νά ενσπλαγχνισθή τον Άγάζ βασιλέα Άμαλήκ, 

καί νά μήν τον φονεύση ώς επροστάχθη νπό 

730 θ(εο)ϋ. Αοιπόν αν ό προεστώς άφορίση τινά καί 

διά μικρόν αμάρτημα, ό αφορισμένος είναι χρεία 

νά νποταχθή εις τήν άπόφασίν τον καί νά ζη-
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τήση σνγχώρησιν όμως άς γινώσκη καί τοϋτο ό 

ιερός προεστώς, on διά βαρύ αμάρτημα κατά 

περίστασιν, ό κριτής ώς κριτής εν Tfj εκκλησία 735 

δεν δύναται νά άφορίση, άλλα μόνον οι νόμοι 

και ό κανών, και τότε ό προεστώς δύναται νά κή

ρυξη τον ενοχον άφορισμένον, άμη αυτός δεν 

ημπορεί διά μικρόν καί λεπτόν αμάρτημα όπου 

κατά περίστασιν έγινε βαρύ προ τον νά γένη νό- 740 

μος καΐ κανών νά άφορίση, εξω μόνον ώς όργα

νον, αν δεν δύναται νά γένη διάταγμα, νόμος και 

κανών διά καιρικά κωλύματα1 μακράν είναι 

λοιπόν άπό τον ορθόν λόγον εκείνοι όπου άφορί-

ζονσι διά κλοπήν μιας όρνιθος, ή είκοσι και τριά- 745 

ντα άσπρων. 

Έκ τούτων έγινε φανερόν, ότι μόνον τό θανά-

σιμον αμάρτημα τιμωρείται με δίκαιον άφορι-

σμόν πλην τούτη είναι η κατ άξίαν δικαιοσύνη 

τον αφορισμού. Τώρα ας ίδονμεν καί την κατά 750 

τάξιν καί τούτο διά νά γροικηθη e imi χρεία νά 

ήξεύρωμεν ότι κάθε ενέργεια δικαιοδοτική έχει 

δύο δικαιοσύνας· η μία προέρχεται άπό την ά

ξίαν τον άντικειμενον εις τό όποιον φέρεται καί 

ενεργεί, καί άπό τάς αιτίας διά τάς οποίας δίδε- 755 

ται, τά όποια αν είναι άξια της ποινής, λέγεται ή 

ενέργεια εκείνη καί άπόφασις δικαία κατ" άξίαν. 

Ή άλλη προέρχεται άπό τον τρόπον κατά τον 

οποίον γίνεται ή ενέργεια καί δίδεται ή ποινή, ό 

όποιος τρόπος αν είναι κατά τους νόμονς, κατά 760 

τό δίκαιον καί κατά την τά^ιι^ τον δίκαιον καί 
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τον νόμου, ή ενέργεια λέγεται δικαία κατά την 

τάξιν. 

Τούτων τιθεμένων, II δύναται ή èvépyeia νά 

765 είναι άδικος κατ* άξίαν και δικαία κατά τάξιν, ή 

και το εναντίον, δικαία κατά άξίαν και άδικος 

κατά την τάξιν. "Aç σαφηνιασθη το λεγόμενον με 

ένα παράδειγμα εξωτερικόν έφόνευσεν τ) Κλυ

ταιμνήστρα τον άνδρα της Αγαμέμνονα άδικα· 

770 βλέπωντας δε ό υίός της ό 'Ορέστης τον θάνατον 

τοϋ ττ{ατ)ρός του, εις έκδίκησιν έφόνευσε την 

μ(ητ)έρα του- εδώ ό φόνος της Κλυταιμνήστρας 

έστάθη δίκαιος κατ' άξίαν, δτι άξίως και δικαίως 

πρέπει νά φονεύονται οι φονεϊς κάί οί μοιχαλί-

775 δες, πλην έστάθη άδικος κατά τάξιν, όπου έφο-

νεύθη από τον υίόν της, ωσάν όπου είναι τό 

άκρον κακόν νά φονεύσουν τά τέκνα τους γονείς-

όθεν λέγει και ό Ευριπίδης εις τον ίδιον 'Ορέ-

στην: 

780 τό καλόν ου καλόν -και 

τις νόσος ή τίνα δάκρυα 

κάί τις έλεος μείζων κατά γάν, 

ή ματροκτόνον αίμα χειρί θέσθαι; 

Οϋτω λοιπόν άν ένας όπου δεν έχει έξουσίαν 

785 αφορισμού, άφορίση τινά άξιον αφορισμού, αύτη 

ή ενέργεια είναι δικαία και? άξίαν αλλά είναι 

άδικος κατά την τάξιν, διατί ή τάξις τοϋ δικαίου 

δεν θέλει νά αφορίζεται και εκείνος όπου είναι 
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άξιος αφορισμού από εκείνον όπου δέν έχει έξου-

σίαν να άφορίση. 790 

ΐίάλιν, αν εκείνος όπου έχει έξουσίαν άφορι-

σμοϋ άφορίσχι άξιον αφορισμού, άλλ' έκ ψευ

δομαρτυριών, ή όπου είναι ύποπτοι και δέν εχου-

σι τό άξιόπιστον μήτε ίσχυράν βεβαίωσιν, ή ε

νέργεια είναι κατ* άξίαν δικαία, άμή όχι και κα- 795 

τα τάξιν, οτι το δίκαιον θέλει νά μην τιμωρείται 

τινάς παρά μέ ίσχυράς βεβαιώσεις της αμαρτίας 

και όπου νά συμπεραίνουν φανερά τό αμάρτη

μα. 

Έ£ εναντίας δύναται νά είναι ή δικαιοδοτική 800 

ενέργεια δικαία κατά τάξιν, όμως άδικος κατ* άξίαν. 

Χάριν λόγου, αν ένας όπου παιδεύεται άπο την 

δικαιοσύνην είναι πραγματικός αθώος, πλην φαί

νεται ένοχος εις τον κριτήν όπου έχει την έξου-

σίαν διά αξιόλογων βεβαιώσεων και αποδείξεων, 805 

ερευνώντας την άλήθειαν κατά την τάξιν τοϋ δι

καίου, εις τούτον ή παιδεία είναι δικαία κατά τά

ξιν, πλην άδικος κατ' άξίαν. 

Αοιπόν κατά τούτους τους τρόπους ό αφορι

σμός νά είναι και δίκαιος και άδικος, τουτέστιν 810 

ή δίκαιος κατ* άξίαν και άδικος κατά τάξιν, ή δί

καιος κατά τάξιν και άδικος κατ' άξίαν, ή και 

κατά τά δύο μέρη δίκαιος, ή και κατά τά δύο άδι

κος. 

ΙΙρέπει όμως νά ήξεύρωμεν, οτι όταν ό άφορι- 815 

802-808 ΜΠΤ Χάριν... κατ* άξίαν. στην ώα. 
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σμός είναι άδικος κατά τήν τάξιν, τότε τελείως 

δεν ισχύει, μήτε νομίζεται ολότελα αφορισμός-

φ. 8Γ όταν όμως είναι άδικος κατ" άξίαν, άν καλά II 

και δεν ενεργεί εις το ένδοτερικόν κριτήριον της 

820 ψυχής, εις το οποίον δεν κατακρίνεται τινάς όπου 

δεν είναι ένοχος αμαρτίας, όμως ισχύει εις τό 

έξωτερικόν κριτήριον της εκκλησίας, έξω μόνον 

αν ή άπόφασις τον αφορισμού συμπεραίνει φα-

νεράν άδικίαν. Χάριν λόγου, "σε αφορίζω άν δεν 

825 πιστεύσης εις ταύτην τήν αΐρεσιν," ή "άν δεν 

κλέψης" και τά όμοια· εξω άπ' αυτά ό κατ" άξίαν 

αφορισμός ισχύει και τυχαίνει εκείνος όπου α

φορίζεται άδικα, ή νά ύπακούση, ή νά κάμη έκ-

κλητον προς τό άνώτερον βήμα, και οί λοιποί 

830 χριστιανοί πρέπει νά μήν συναναστρεφωνται, 

μήτε νά συνομιλοϋσι με λόγου του. 

Me ταύτην τήν διδασκαλίαν συμφωνοΰμεν 

τήν άντιλογίαν άνάμεσον εις όσους λέγουν ότι ό 

άδικος αφορισμός δεν ισχύει, δεν δένει παρά ε-

835 κείνον όπου αφορίζει, δεν είναι άξιος φόβου, δεν 

ζημιοϊ και άλλα παρόμοια· και εκείνους όπου λέ

γουν τό εναντίον, ότι ό άδικος αφορισμός ισχύει, 

δένει και εκείνον όπου άφορισθή άδικα ζημιοϊ, 

και τυχαίνει νά τον φοβούμεθα καί νά ύποτα-

840 χθώμεν τω προεστώτι και άλλα όμοια, τά όποια 

γίνονται σύμφωνα άν είποΰμεν ότι ό άδικος κα

τά τάξιν δέν ισχύει, ό δέ άδικος κατ1 άξίαν ισχύει. 

Κΐπαμεν ότι ό άδικος αφορισμός κατ1 άξίαν 

δεν ισχύει, όταν ή άπόφασις τοΰ αφορισμού πε-
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ριέχη φανεράν άδικίαν καί αίτίαν αθεσμον τό 845 

αυτό λέγομεν καί είς την έντολήν όπου απειλεί 

άφορισμόν, δηλαδή μήτε εκείνος ό αφορισμός ό

που -γίνεται κατά άπειλήν ισχύει, αν ή εντολή 

εκείνη είναι αθεσμος' χάριν λόγου, ώς όταν λέγη 

ό προεστώς, "είπε μοι το μυστικόν τοϋ δείνος, ει- 850 

δε μή σε αφορίζω" άλλ' όμως διά νά σαφηνια-

σθη και τοϋτο είναι χρεία νά είττοϋμεν τίποτε πε

ρί τοϋ μυστικού. 

Κατά τρεις τρόπους λέγεται καί είναι τό μυ

στικόν, διότι άλλο είναι κοινώς μυστικόν, τό όποιον 855 

καί πολιτικόν λέγεται, άλλο φυσικώς μυστικόν ή 

μυστικόν φυσικώ δικαίω, καί τρίτον μυστικόν θείω 

δικαίω ή εκ θεού. 

Το πρώτον είναι, όταν ήξεύρομεν κανένα κρυ-

φόν, όχι πώς μας τό είπεν εκείνος οπού τό εκα- 860 

μεν, αλλ' ότι ημείς τό ϊδαμεν μέ τά ομματά μας, 

ή μας τό είπε τινάς άλλος. Το δεύτερον είναι 

εκείνο όπου μας τό είπεν αυτός ό πράξας, ή όπου 

γυρεύει συμβουλήν μέ ζήτησιν καί ύπόσχεσιν 

φιλικήν ότι νά φυλαχθη μυστικόν καί άπόρ- 865 

ρητον, καί τοϋ δίδομεν τήν ύπόσχεσιν. Το τρίτον 

είναι τό απόρρητον της θείας μετανοίας, τό όποιον 

είναι κρατημένος νά τό φυλάττη όχι μόνον ό 

πν{ευματ)ικός, άλλα καί όσοι τό ήκουσαν ή άπό 

τον άσεβη πν(ευματ)ικόν, ή άπό τον έξαγορευό- 870 

μενον όταν εξαγορεύετο. 

Ύό α0" λέγεται κοινόν, διότι κοινώς συμβαίνει 

καί είναι συνηθισμένον είς τον πολιτικόν βίον 
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τό βον λέγεται φυσικόν, διότι ή αυτή φύσις και ή 

875 ενοχοποίησις της χρεωστικής αναμεταξύ μας II 

πίστεως μας αναγκάζει να σιωπώμεν εκείνα όπου 

μας εφανερώθησαν ή διά ανάγκην συμβουλής, η 

με συμφωνίαν σιωπής. Το γ°" λέγεται θείον, οτι ό 

θ(εό)ς διά της εκκλησίας μας τό προστάττει. 

880 Κατά ταύτην την κοινήν και άληθεστάτην δι-

αίρεσιν τοϋ μυστικού συμπεραίνομεν οτι, επειδή 

και τοϋ πρώτου μυστικού ό δεσμός είναι πολιτι

κός, δύναται νά λυθή άπό τον προεστώτα όπου 

έχει δικαιοδοτικήν ή πολιτικήν εξουσίαν, διατί 

885 καθώς ή πολιτεία κάμει τούτον τον δεσμόν, ετζη 

και τον λύει. 'Ημπορεί λοιπόν ό προεστώς νά λύ

ση τό χρέος τούτο, και νά άναγκάση εκείνον ο

πού ήξεύρει τετοιον μυστικόν νά τό είπη, βιάζω-

ντάς τον με τον άφορισμόν αν δεν θελη νά τό 

890 είπη και ακόμη ημπορεί νά τον άφορίση, διά νά 

μην είπη εναντία εις εκείνα όπου ήξεύρεν και 

τούτο οχι μόνον εις την θεωρίαν είναι εϋλογον, 

άλλα και συνηθισμενον εις πολλάς καθημερινάς 

πράξεις. 

895 ΙΙρέπει όμως νά είναι γνωστόν καί τούτο, οτι 

διά νά εχη τούτη ν την δύναμιν ό προεστώς, νά 

προστάττη δηλαδή εις τό νά άποκαλυφθή τό πο-

λιτικόν μυστικόν, χρεία είναι νά εχη και εϋλογον 

αίτίαν, ήτοι νά παρακινάται άπό τον σκοπόν της 

900 πολιτικής και κοινής εξουσίας, όπου δεν είναι 

887 IEP χρέως. 
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άλλο, παρά ή κοινή ωφέλεια και τό κοινον κα

λόν. Αοιπόν όταν είναι τέτοια αιτία είς τό μέσον, 

δύναται ό προεστώς νά είπη, " είπε μοι τό μυστι

κόν τον δεινός, εί δε μη σε αφορίζω," και είναι 

κρατημένος νά τό είπη, και αν δεν ύπακούση εί- 905 

ναι αφορισμένος. 

Τούτη ή διδασκαλία δεν έχει δύναμιν είς τό 

βον μυστικόν, τό όποιον δεν δύνεται νά τό λύση ό 

άν(θρωπ)ος, διατί είναι δεσμός της φύσεως και 

δεν λύεται άπό άλλον, παρά μόνον πάλιν άπό 910 

αυτήν την φύσιν. 

\ύει δε η φύσις τον δεσμόν τούτον, η νά ειπώ 

καλλίτερα, δείχνει ότι δεν είναι δεσμός, κατά δύο 

τρόπους- ό ένας είναι όταν είς τό μυστικόν εκείνο 

περιέχεται και κρύπτεται κανένα πράγμα, άπό τό 915 

όποιον επικρέμαται και ακολουθεί όλεθρος μέ

γας είς τό κοινόν και την πολιτείαν, η είς άρχο

ντα και βασιλέα· ό β0* είναι όταν εκείνη ή ύπό-

σχεσις όπου γίνεται νά φυλαχθη τό τοιούτον μυ

στικόν, φέρει και προξενεί θανάσιμον άμάρτη- 920 

μα. 

Ό a°* βεβαιοϋται, επειδή και ή φύσις περισσό-

τερον φροντίζει διά τά κοινά ώς παντοτινά, παρά 

διά τά καθ' έκαστα ώς φθαρτά· λοιπόν δεν υπο

μένει νά είναι με τον νόμον τον κρυφόν εκείνο 925 

όπου εισφέρει και προξενεί πλησίον ολεθρον είς 

τό κοινόν e tmi φανερός και ό /3ος, ότι αϊ συνθή-

καις έκείναις όπου φέρουσι θανάσιμον αμάρτη

μα, ώς άθεσμοι, παράνομοι και ασεβείς, τελείως 
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930 δεν λέγονται συνθηκαι, άλλα συγκροτισμός ασε

βείας και απιστίας· και όχι μόνον δεν ίσχύουσι 

κατά την φύσιν, άλλα και κατακρίνονται άτι αυ

τήν και παραιτούνται άττο την ιδίαν φύσιν, καν 

γίνονται και με ορκον, ή και κάθε άλλον δεσμόν 

φ. 9 935 διά τοϋτο εκείνος όπου ήξεύρει κανένα II μυστι

κόν, το όποιον εισφέρει ολεθρον εις τό κοινόν, όχι 

μόνον δεν είναι κρατημένος νά τό βαστά άλλα εξ 

εναντίας είναι κρατημένος και αναγκασμένος 

νά τό φανέρωση εις τον προεστώτα διά νά εμπο-

940 δισθη· καί αν δεν τό φανέρωση, πίπτει εις αμάρ

τημα αποστασίας πολιτικής, και επομένως δύ

ναται με άφορισμόν νά άναγκασθη νά τό είπη. 

Πα:λί-ι> εκείνος όπου έκαμε συνθηκην εις τό νά 

κρύπτη κανένα μυστικόν όπου φέρει θανάσιμον 

945 αμάρτημα, αν καλά και δεν είναι άπό λόγου του 

κρατημένος νά τό είπη εις τον προεστώτα, όταν 

είναι είδικόν πράγμα και δεν φέρνη πλησίον ο

λεθρον εις τό κοινόν, δύναται όμως με άφορι

σμόν νά άναγκασθη άπό τον προεστώτα νά τό 

950 φανέρωση, και είναι κρατημένος νά ύπακούση 

εις εκείνην την εντολην, άλλέως είναι αφορισμέ

νος. ΤΙρέπει όμως νά στοχάζεται εκείνος όπου 

έχει νά αποκάλυψη τό μυστικόν, την φρόνησιν 

τοϋ προεστού' ώστε αν αληθινά γίνεται διόρθω-

955 cric, η καν τό όλιγώτερον νά μην άκολουθήση 

βλάβη με την φανέρωσιν εκείνου τοϋ μυστικού, 

νά τό αποκάλυψη, αν γνωρίζη οτι ό προεστώς εί

ναι φιλοτάραχος και γυρεύει άπό τοιαύτας αϊ-
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τίας νά κάμχι σύγχυσιν, ή εις εκείνο το πρόσω

πον φανεράν άτιμίαν, είναι κρατημένος νά μην 960 

τό αποκάλυψη τελείως, καν και μυριάκις άφορι-

σθη· διατί το αμάρτημα οντάς μερικον καί μη 

φέροντας βλάβην εις το κοινόν αν κρατηται μυστι

κόν, δύναται πολλάκις όταν φανερωθή νά γένη air 

TLOV μεγάλων κακών. 965 

'Έξω λοιπόν άπ' αυτά δεν δύναται νά φανερω

θη τό μυστικόν κατά φύσιν, μήτε ισχύει ή εντο

λή τοϋ προεστώτος, όταν προστάσση τήν φανερω-

σιν, καί ακολούθως μήτε ό αφορισμός' μάλιστα 

δε αν ύπακούση και φανέρωση τίποτα, άμαρ- 970 

τάνει μέγα αμάρτημα, καθώς άμαρτάνει και ό 

προεστώς όπου προστάσσει, ωσάν όπου δεν έχει 

καμίαν εξουσίαν εις τους νόμους και τά δίκαια 

της φύσεως. 

Ό δεσμός τοϋ τρίτου μυστικού με κανένα τρό- 975 

πον δέν δύναται νά λυθή άπό αν(θρωπ)ον, εξω 

μόνον αν δώση θέλημα αυτός ό αμαρτωλός όπου 

εξωμολογήθη, νά φανερωθούν τά μυστικά του 

αμαρτήματα' όθεν καν ακόλουθη όλεθρος καί 

αφανισμός εις τήν πολιτείαν, καν είναι συνθήκη 980 

ή οποία φέρνει κάθε θανάσιμον αμάρτημα, καν 

κινδυνεύει καί αυτός ό ίδιος ό πν{ευματ)ικός 

ακόμη καί εις θάνατον, οχι μόνον δέν δύναται νά 

είπή καί νά φανέρωση κανένα άπό τά μυστικά 

αυτά, άλλα είναι κρατημένος νά μήν δώση μήτε 985 

μέ έργον, μήτε με νεύμα, μήτε με κάθε άλλον 

τρόπον, καν ψιλήν καί λεπτοτάτην ύπόληψιν εις 
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φανέρωσίν τους- όθεν εις ούδεμίαν κατάστασιν 

και περίστασιν ή τόπον ή πράγματος ή χρόνου 

990 δύναται ό πν{ευματ)ικός να άναγκασθή εις τοι-

αύτην φανέρωσίν, μήτε υποτάσσεται εις καμίαν 

έντολήν όπου να τον άναγκάζη εις τούτο, και δεν 

ισχύει ό αφορισμός όπου να δοθή διά τοιαύτην 

ύπόθεσιν μάλιστα δέ, αν ό πν(ευματ)ικός διά 

995 όποιαν ύπόθεσιν θέλει φανέρωση τά μυστικά της 

μυστηριώδους έξομολογήσεως, είναι νόμω και 

έργω αφορισμένος και καθηρημένος II ωσάν προ

δότης των μυστηρίων τό περισσότερον δέ, ότι αν 

τύχη ό πν(ευματ)ικός νά βιασθη και με ορκον διά 

1000 νά όμολογήση εκείνα όπου ήξεύρει ώς πν(ευ-

ματ)ικός, ημπορεί νά είπη πώς δεν τά ήξεύρει και 

με ορκον και δεν ψεύδεται- και τό αίτιον είναι δτι 

εκείνον όπου ερωτούν εις τίποτα, είναι χρεία νά 

άποκριθη κατ* έκείνην την εννοιαν όπου έρωτά-

1005 ταν όθεν μη δυνάμενος νά έρωτηθη κατ" άλλον 

τρόπον, παρά μόνον εις εκείνον όπου ήξεύρει ώς 

άν{θρωπ)ος, και ακολούθως νά άποκριθη εις εκείνα 

όπου ήξεύρει πάλιν ώς άν(θρωπ)ος, δεν δύναται 

νά όμολογήση τό μυστικό τή~ς εξομολογήσεως, 

1010 διατί δεν τό ήξεύρει ώς άν{θρωπ)ος, αλλ' ώς θ(εό)ς 

εν τω μυστηρίω· και λοιπόν, ώς είπαμεν, ερωτώ

μενος ημπορεί νά είπή απλώς " δεν ήξεύρω τίπο

τα,'" και ακόμη με ορκον, και δεν ψεύδεται. 

Χυμπεραίνομεν τέλος, ότι αν ό προεστώς είπη, 

1015 "είπε μοι τό μυστικόν τοΰ δεινός όπου ήξεύρεις 

άπό τήν έξομολόγησιν ει δέ μή σέ αφορίζω," ό άφο-
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ρισμός δέν πιάνει, οχι μόνον οτι δέν δύνεται ό 

προεστώς να προστάξη αυτήν την φανέρωσιν, 

ά λ λ α διότι αύτη ή άπόφασις τον αφορισμού έχει 

εις τον λόγον της φανεράν άθεσμίαν καί πάρα- 1020 

νομίαν όθεν, ώς εϊπαμεν, δεν ισχύει, διότι αν 

καλά καί ό άδικος αφορισμός κατ' άξίαν εις τά 

εξω ισχύει, άλλα όχι εκείνος οπού έχει με λόγον 

τον φανεράν άδικίαν καί άνομίαν, καί ανατρέπει 

τά της εκκλησίας μνστήρια. 1025 

Έ ω ς τώρα ϊδαμεν την φύσιν καί την κατάστα-

σιν τον αφορισμού' επειδή όμως καί ώς èv παρέρ-

γω εσημειώθησαν τά αποτελέσματα τον, είναι 

χρεία νά τά εξηγήσω μεν φανερώτερον. 

Τά αποτελέσματα τον αφορισμού είναι δύο 1030 

λογιών, διατί άλλα προέρχονται άπό τον άφορι-

σμόν εις τους ζώντας άφορισμένονς καί ά λ λ α etç 

τους άφορισμένονς, άφ1 ον άποθάνονσιν. Εκείνα 

όπου προέρχονται εις τους ζώντας άφορισμένονς 

είναι ταύτα: 1035 

α°": ή στέρησις τών βοηθειών της εκκλησίας, 

διατί κατά τον σκοπόν της εκκλησίας νστερείται 

ari αυτά ό αφορισμένος, καί προστάττονται οι 

ιεροί ύπηρέται νά μήν προσεύχονται δι αυτόν δη

μοσία- είπον δημοσία, οτι αν μνστικά προσεύχο- 1040 

νται διά της επιστροφής καί διορθώσεως τοϋ ά-

φορισμένον, δέν άμαρτάνονσν 

βον\ ή παραίτησις της μετοχής τών μνστηρίων, 

διατί οι αφορισμένοι δέν δύνονται νά μεθέξωσι 
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1045 τών μυστηρίων, έξω μόνον αν προφασισθοϋν την 

λεγομένην άθεράπευτον η άηττητον âyvoiav, τό

τε ημπορούν va yévovv μέτοχοι των μυστηρίων. 

Πρέπει όμως νά ήξεύρωμεν και τοϋτο οτι αν οι 

αφορισμένοι μεθέξωσι των μυστηρίων, αν καλά 

1050 και άμαρτάνουσι θανασίμως, όμως βέβαια λαμ-

βάνουσι τα μυστήρια, διατι ό αφορισμός δεν α

φαιρεί απλώς τό δεκτικόν των μυστηρίων, άλλα 

τό άναμαρτητως δεκτικόν. Διά τοϋτο ό αφορισμέ

νος αν μετανοηση και εχη σκοπόν νά ζήτηση 

1055 άπόλυσιν άπό τον δεσμόν μέ ίκανοποίησιν της 

εκκλησίας, δέχεται και τό μυστήριον της μετα

νοίας ώντας ακόμη αφορισμένος, και δέν άμαρ-

φ· 10 τάνεν οτι αν ημάρτανε, δέν ητον δυνατόν II νά 

λάβη τοϋτο τό μυστήριον της μετανοίας· οι ύπη-

1060 ρέται όμως της εκκλησίας αν δώσωσι τά μυστή

ρια εις τον φανερόν άφορισμένον, άμαρτάνουσι 

θανάσιμα. 

Κΐπομεν οτι οι αφορισμένοι αν προφασισθοϋν 

την άθεράπευτον âyvoiav, ημπορούν νά γένουν 

1065 μέτοχοι των μυστηρίων και διά νά γροικηθη τοϋτο 

είναι χρεία νά ήξεύρωμεν οτι ή άγνοια είναι τριών 

λογιών: ανεκτή η δόκιμος, παχεϊα και αθεράπευ

τος. 'Ανεκτή άγνοια λέγεται εκείνη, όταν τινάς 

δέν ήξεύρη iva πράγμα και μήτε έχει χρέος νά 

1070 τό ηξεύρη· χάριν λόγου όταν ένας ιδιώτης χρι

στιανός μην ήξεύρωντας τον σκοπόν κάθε μυ

στηρίου, λέγεται πώς νά εχη άνεκτήν άγνοιαν. ΐία-

χεία άγνοια λέγεται εκείνη, όταν τινάς δέν ήξεύ-
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pei iva πράγμα τό όποιον καί πρέπει και είναι 

κρατημένος να το ήξεύρη· χάριν λόγου, όταν οι 1075 

ιερείς δεν ήξεύρουσι τον σκοπον και το απο

τέλεσμα και τους ποιητικούς λόγους κάθε μυστη

ρίου. 'Αθεράπευτος είναι εκείνη, όταν τινάς δεν 

ήξεύρη iva πράγμα και μήτε εχη χρέος νά το 

ήξεύρη, μήτε είναι κρατημένος νά το ήξεύρη- χάριν 1080 

λόγου, όταν ένας αγράμματος αν(θρωπ)ος δεν 

ήξεύρη αν τά προσιόντα τω θ(ε)ω δεν είναι μήτε 

ουσία, μήτε συμβεβηκός, έχει άθεράπευτον ά-

γνοιαν διατί μήτε έχει χρέος νά το ήξεύρη, μήτε 

δύναται νά ελθη εις κατανόησιν τοιαύτης ύφη- 1085 

λής υποθέσεως. 

Ή ανεκτή άγνοια είναι συγγνωστή, καθώς πε-

ρισσότερον ή γη, διατί σώνει ένας ιδιώτης χρι

στιανός νά ήξεύρη μόνον τά κύρια άρθρα της 

εκκλησίας και νά πιστεύη απλώς εις ειτι φρονεί 1090 

ή καθολική εκκλησία, επειδή και δεν είναι κρα

τημένος ηθικώς νά ήξεύρη εξω άπό τούτα καί άλ

λα περισσότερα διά τήν σ{ωτη)ρίαν του, αν καλά 

και φυσικώς ημπορούσε νά τά ήξεύρη. 

Ή αθεράπευτος είναι και αυτή κατά πάντα 1095 

τρόπον συγγνωστή, άμή ή βα δηλαδή ή παχεΐα, 

είναι άσύγγνωστος διατί δέν ημπορεί ό ιερεύς νά 

προφασισθή οτι δέν ήξεύρει τον σκοπόν ξεχωριστά 

καθενός μυστηρίου καί τους ποιητικούς αυτών 

λόγους, μήτε ό πν{ευματ)ικός π{ατ)ήρ, οτι δέν ή- 1100 

ξεύρει τήν διαφοράν τών συγγνωστών καί θανά

σιμων αμαρτημάτων, διατί είναι κρατημένοι νά 
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τα ήξεύρωσιν όθεν μή ήξεύροντές τα άμαρτάνουσι 

θανασίμως. 

1105 Έκ τούτων έγινε φανερόν εκείνο όπου εΐπα-

μεν, ότι οί αφορισμένοι όταν προφασισθοϋν άθε-

ράπευτον αγνοιαν, δηλαδή δτι δεν ήξεύρουσι 

πώς είναι αφορισμένοι, και μήτε εχουσι χρέος 

να το ήξεύρωσι μήτε έδύναντο να το ήξεύρουσι 

1110 διά διάστασιν τον τόπον και άλλο κανένα περι-

στατικόν, ημπορούν να γένουν μέτοχοι των μυ

στηρίων 

γ°ν αποτέλεσμα είναι ή παραίτησις της κατ1 

ένέργειαν μετοχής των μυστηρίων όθεν ό άφορι-

1115 σμένος ιερεύς δεν δύναται νά δώση τα μυστήρια 

εις τους πιστούς, εξω μόνον ότι εις έσχάτην ανά

γκην τοϋ θανάτου ημπορεί νά βάπτιση καθώς 

και κάθε άλλος χριστιανός· άλλα μήτε εκείνοι 

όπου δεν είναι αφορισμένοι ημπορούν νά ζητή-

φ. 10 1120 σου ν άπό τον ούτω φανερά και δημοσίως II άφο-

ρισμένον τά μυστήρια· 

δον αποτέλεσμα είναι ή στέρησις των θείων των 

χριστιανών καθηκόντων, δηλαδή άπό τήν λει-

τουργίαν, άπό τάς κοινάς ακολουθίας, άπό τάς 

δημοσίας λιτανείας καί κάθε άλλης κοινής προ-

1125 σευχής όπου ενομοθετήθη ή άπ' αυτόν τον σω

τήρα, ή άπό τήν εκκλησίαν. Αοιπόν ό αφορισμός 

εμποδίζει τον άφορισμένον νά μήν είναι παρών 

εις τάς Ιεράς λειτουργίας, νά μήν λειτουργή αυ

τός ό αφορισμένος ιερεύς, νά μήν άκούση λει-

1130 τουργίαν με άφορισμένον εκείνος όπου δεν είναι 
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αφορισμένος, νά ύστερούνται τάφου εκκλησια

στικού εκείνοι όπου είναι φανερά αφορισμένοι, 

καθώς και εκείνοι όπου θάπτουσι τους τοιούτους 

εις κοιμητήρια και τόττους ιερούς, αφορίζονται. 1135 

Είπαμεν ότι ό αφορισμένος είναι κρατημένος 

άπό τάς κοινάς ακολουθίας, άμη όχι και τάς 

ιδίας, επειδή και κατ" ιδίαν οί αφορισμένοι ημπο

ρούν και να ττροσεύχωνται και να ψάλλωσι και 

έσπερινον και ορθρον και ώρας και τάς λοιπάς 1140 

...θισμένας ακολουθίας, πλην της λειτουργίας, αν 

είναι ό αφορισμένος ιερεύς· 

ε°ν αποτέλεσμα είναι ότι υστερεί τον άφορι-

σμένον κληρικόν άπο κάθε προνόμιον, εισόδημα 

καί εύεργεσίαν έκκλησιαστικήν και άπο όλους 1145 

τους καρπούς καί τά εφόδια όπου νομίζονται 

εκκλησιαστικά· καί ακόμη ενεργεί ό αφορισμός 

εις τό νά μην δύναται νά λάβη τίποτα άπό αυτά 

ό αφορισμένος κληρικός, και αν δοθώσιν εις τον 

καιρόν τοϋ αφορισμού, νά μην ίσχύη ή δόσις, αν 1150 

δεν ξαναβεβαιωθώσιν, άφ* ου λάβη ό αφορισμέ

νος την λύσιν καί μάλιστα εκ τούτου έπεται ότι 

τόσον άμαρτάνει θανάσιμα εκείνος οπού δίδει 

εις τον άφορισμένον τούτα, όσον καί ό αφορισμέ

νος όπου τά δέχεται- στερείται προς τούτοις ό 1155 

αφορισμένος καί άπό κάθε διοίκησιν των πραγ

μάτων της εκκλησίας καί όσα γίνονται άπ* 

αυτόν τίποτα δεν ίσχύουσιν, ήγουν πούλησες, 

1141: ΜΠΤ σννηθισμένας - IEP συν, παραλείπει 
αφήνοντας κενό διάστημα. 
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αγόρασες, χαρίσματα, μεταλλαγαΐς και δσα άλ-

1160 λα. ϊίρός τούτοις μένωντας ό αφορισμένος εις 

την άπείθειάν τον, ό προεστώς δέν είναι κρατη

μένος να τον τρέφη με τα εισοδήματα της εκ

κλησίας, αν καλά και να είναι και πτωχός, εξω 

μόνον αν εχη εσχάτην ανάγκην αν μετανοήση 

1165 όμως, και ζήτηση την λύσιν τον άφορισμοϋ, και 

προτήτερα άττό την λνσιν ημπορεί ό προεστώς 

νά τον δώση τροφην άττό τά εισοδήματα όπου 

είχε προ τον άφορισμοϋ, μετά δε την άπόλνσιν, 

αν καλά και αναλαμβάνει την έξονσίαν τον και 

1170 τ<* προνόμια και την διοίκησίν τον, όμως δεν ανα

λαμβάνει το σύμφορον εκείνο όπου εχασεν εις 

όσον καιρόν ητον αφορισμένος, αν ητον ό α

φορισμός δίκαιος, εξω μόνον, αν η εκκλησία και ό 

προεστώς θελήσωσι νά τον ενεργετήσωσι κατά 

1175 χάριν και νά τον δώσωσι και εκείνο τό σνμ-

φέρον αν όμως ό αφορισμός ητον άδικος, ανα

λαμβάνει τό σνμφέρον τον κατά τό μέτρον της 

αδικίας όλόκληρον, οχι κατά χάριν, άλλα κατά 

χρέος. 

φ. 11Γ 1180 //ζον αποτέλεσμα είναι η στέρησις της εν αγο

ρά κοινωνίας, ήγονν της πραγματείας των δικα

στηρίων λοιπόν πάσα αγωγή είναι εμποδισμέ

νη από τον άφορισμένον, καθώς και εκείνοι όπον 

δέν είναι αφορισμένοι δέν δύνανται νά εχωσι 

1185 κοινωνίαν εις τάς άγωγάς των αφορισμένων. Δια 

νά σαφηνισθή τοντο, πρέπει νά ήξεύρωμεν, ότι 

κάθε κρίσις συνίσταται κατ1 ονσίαν άπό τρία 
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πρόσωπα, έχει δέ καί επουσιώδη καί παρεπόμε

να πολλά. Ύά τρία είναι ό κριτής, ό ενάγων και ό 

εναγόμενος. Ύά επουσιώδη είναι, οι μάρτυρες, οι 1190 

γραμματείς, ό συνήγορος, ό επίτροπος, οί κηδε

μόνες και άλλοι. Αέγομεν λοιπόν οτι ό αφορι

σμένος αν λάβη πρόσωπον κριτοϋ και μάλιστα 

αν είναι και φανερά αφορισμένος, άμαρτάνεν αν 

όμως ίσχύουσι και αϊ αποφάσεις και αϊ πράξεις 1195 

του, τοϋτο ας είναι εκ των ζητουμένων και ετι ό 

αφορισμένος αν δύναται νά είναι ενάγων εις κρι-

τήριον, καί τοϋτο είναι έκ των ζητουμένων ημ

πορεί όμως εις τήν ύπόθεσιν τοΰ αφορισμού του 

νά κατηγορή εκείνον όπου τον άφώρισεν ώς άδι- 1200 

κον, αν καλά καί κατά τήν νομικήν άκρίβειαν, ή 

οποία πάντοτε αποβλέπει ε'ις τον ορθόν λόγον, 

αν είναι φανερός αφορισμένος, τυχαίνει νά τον 

διώξη ό κριτής· αν δέ είναι κρυφός, δεν είναι 

κρατημένος νά τον διώξη από τήν άγωγήν ετι οί 1205 

φανεροί αφορισμένοι δέν δύνανται νά είναι γραμ

ματείς ή νά γένουν επίτροποι, ή συνήγοροι ή κη

δεμόνες καί μάρτυρες, πλην γενόμενοι, αν Ίσχύ-

ουσιν αϊ πράξεις αυτών, καί τοϋτο είναι έκ τών 

ζητουμένων 1210 

ζ>ν αποτέλεσμα είναι ή στέρησις της δικαιοδο-

τικής εξουσίας- τούτη ή στέρησις δύναται νά εμ

πόδιση ή μόνον τήν χρήσιν της εξουσίας, ή καί 

αυτό τό δίκαιον της εξουσίας· καί όταν έμποδίζη 

μόνην τήν χρήσιν, εκείνος όπου ενεργεί άμαρτάνει, 1215 

εκείνο δμως όπου κάμνει είναι βέβαιον, όταν δέ 
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εμποδίζη καί αυτό τό δίκαιον τής εξουσίας, οχι μό

νον άμαρτάνει εκείνος όπου ενεργεί, όταν ενεργή, 

άλλα και εκείνο όπου κάμνει είναι μάταιον. 

1220 Αοιπόν αυτή ή στέρησις της δικαιοδοτικής 

εξουσίας εις εκείνους όπου είναι αφορισμένοι 

κρυφά εμποδίζει τήν χρήσιν, ώστε όπου άμαρτά-

νει καί ό κρυφά αφορισμένος μεταχειριζόμένος 

τήν εξουσίαν του, πλην εκείνα όπου κάμνει μέ-

1225 νουσι βέβαια· όταν όμως ό αφορισμένος είναι 

φανερός, χάνει καί την εξουσίαν του και δεν δύ

ναται νά τήν μεταχειρισθή· χάριν λόγου ό πνευ

ματικός αν είναι αφορισμένος, πλην οχι φανε

ρά, άλλα κρυφά, καί δώση συγχώρησιν καί λύ-

1230 σιν των ήμαρτημενων, άμαρτάνει, όμως λύει τον 

έξομολογούμενον άπό τά ήμαρτημενα· αν είναι 

όμως φανερά αφορισμένος, δεν τον λύει. Ύοϋτο 

τό αποτέλεσμα εν τοις εκκλησιαστικοίς προσώ-

ποις έχει τό βέβαιον είναι όμως άμφίβολον αν 

1235 τό λαμβάνουσι καί οι κοσμικοί ηγεμόνες, κριταί 

καί οι όμοιοι, οντες αφορισμένου καί ή αμφιβο

λία λύεται, όταν τεθή νόμος, αν καλά καί ό λόγος 

φ. 1Γ // ζητεί οτι καί αυτοί νά ύστεροΰνται τήν χρήσιν 

καί οχι τό δίκαιον της εξουσίας· 

1240 ηον αποτέλεσμα είναι ή στέρησις της πολι

τικής κοινωνίας· διά νά έξηγηθή τοϋτο τό ιδίω

μα, πρέπει νά εχωμεν εις τον νουν μας τοϋτον 

τον στίχον. 

ρήμα, τράπεζαν, άπείργει, κοινόν, χαίρε, καί 

1245 εύχήν. 
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Τό, ρήμα, σημαίνει ότι δεν πρέπει να συνομι-

λούμεν με τους αφορισμένους, νά γράφωμεν 

προς αυτούς, νά στέλλωμεν δώρα η αγγελίας και 

τά όμοια, τά όποια εμποδίζονται και εκ μέρους 

των αφορισμένων προς τους άλλους. Τό, τράπε- 1250 

ζαν, σημαίνει παραίτησιν κάθε κοινωνίας εις 

βρώσιν και πόσιν με τους αφορισμένους. Τό, κοι-

νόν, φανερώνει κάθε λογής συναναστροφών, ά-

σκησιν και πραγματείαν λόγου χάριν, συγκατοί-

κησιν, συστάσεις, συμπεριπάτησιν, συντροφίαν 1255 

etç τά ταξίδια και τά όμοια. Τό, χαίρε, κωλύει κά

θε εντιμον χαιρετισμόν η με λόγον, ή με γράμ

μα, ή με άλλο κανένα έξωτερικόν σημεϊον. Τό, 

εύχήν, εμποδίζει πάσαν κοινωνίαν εις τάς προ-

σευχάς, εις τά μυστήρια και εις τάς ακολουθίας. 1260 

Τίρέπει όμως νά ήξεύρωμεν, ότι εκείνος όπου κοι

νωνεί με τον άφορισμένον, και ό αφορισμένος 

όπου κοινωνεί με τους άλλους εις τούτα οπού 

είπομεν εδώ, ώς επί τό πλείστον δεν άμαρτάνει 

θανάσιμα, εξω μόνον αν κοινωνη εις τάς ιεράς 1265 

προσευχάς, και αν τό κάμνη διά καταφρόνησιν 

της εξουσίας της εκκλησίας καί με διάοβσι^ δια

μονής εις τον άφορισμόν, καί αν εκείνος όπου 

αφορίζει είπη πώς αφορίζει καί εκείνους όπου 

κοινωνοϋσι με τον άφορισμένον. 1270 

Τούτος είναι ό κανών τοϋ παρόντος αποτελέ

σματος, έχει όμως καί εξαιρέσεις, εις τάς οποίας 

οποίος κοινωνεί με τον άφορισμένον δεν άμαρτά

νει τίποτα, καί περιέχονται εις τούτον τον στίχον: 
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1275 υποταγή, γάμος Εξαιρεί, όφελος, άγνοια τ* 

ανάγκη. 

Α0", ή υποταγή, δηλαδή, εξαιρεί τον αν(θρωπ)ον 

από την ενοχήν όπου έχει νά μην κοινωνή με τον 

άφορισμενον όθεν όλοι οι ύποτεταγμένοι εις τον 

1280 άφορισμενον, υιοί, δούλοι, ύπηρέται και όσοι 

είναι υποκείμενοι κοσμικώς εις τον βασιλέα και 

ηγεμόνας αυτών και όσοι ειδικώς εις τους προε-

στώτας αυτών, εξαιρούνται άπο αυτόν τον κανό

να' 

1285 βον ό γάμος, εξαιρεί τον άν(θρωπ)ον άπό τήν 

τοιαΰτην ενοχήν λοιπόν τόσον ή γυναίκα έχει 

αδεια:^ νά συγκατοική με τον ίδιον της άνδρα, αν 

είναι αφορισμένος, όσον και ό άνδρας με τήν 

ίδιάν του γυναίκα αν είναι αφορισμένη, καί άνα-

1290 ζητούνται αναμεταξύ αυτών τά νομικά δίκαια, 

και ανταποδίδονται· 

Υν ή αληθινή ωφέλεια και οχι ή πεπλασμένη, 

τόσον ή πνευματική όσον καί ή κοσμική, τόσον 

εκείνη όπου αποβλέπει προς τον κοινωνοϋντα με 

1295 τον άφορισμενον, όσον καί ή αποβλέπουσα προς 

αυτόν τον άφορισμενον, εξαιρεί τον άν(θρωπ)ον 

άπό τήν ενοχήν αυτήν, διατί εις τοιαΰτην ύπόθε-

φ. 12Γ σιν δύναται II καί εκείνος οπού δεν είναι αφορι

σμένος νά κοινωνή μέ τον άφορισμενον καί ό 

1300 αφορισμένος νά κοινωνή μέ τους άλλους· 

δον ή ανεκτή άγνοια ή αυτού τού έργου διά το 

οποίον τινάς αφορίζεται, ή τού αυτού αφορισμού, 

μήν ήξεύρωντας ότι είναι αφορισμένος, ή τού δι-
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καίον τό όποιον μεταχειρίζεται ό άφορίζων. 

Ύελευταίον, ή ανάγκη εξαιρεί τον άν{θρωπ)ον 1305 

άπό τήν τοιαύτην ενοχήν, επειδή καί κατά την 

νομικήν άπόφασιν τη ανάγκη νόμος ουδείς. 

Ύαϋτα όπου εϊπαμεν εως ενταύθα, είναι τα 

αποτελέσματα τά όποια προέρχονται εις τους 

ζώντας αφορισμένους' εκείνο δε όπου συνακο- 1310 

λουθεϊ καί έπεται από τον άφορισμόν άφ ου 

άποθάνουσιν οί αφορισμένοι, είναι ένα καί μό

νον αλλ' όμως τό πλέον φοβερόν καί τρομερόν 

ήτοι ό τυμπανίας, δηλαδή τό αποτέλεσμα των 

τυμπανιαίων ή τυμπανιτών, τό όποιον επειδή 1315 

καί φανεροϋται μετά θάνατον, γίνεται διά θαύμα

τος, καί θαυματουργών ό Κ(ύριο)ς δείκνυσιν εν 

τη καθ' ημάς εκκλησία επί τους άπειθείς αυτή 

φανέντας κατά τι, ώς λέγει καί ό Ίερομνήμων 

σελίδι 621 εν τω Τόμω τής Χαράς καί είναι θαϋ- 1320 

μα, καί μάλιστα άπό τά πλέον παράδοξα, καί 

ακόμη αν θέλη νά τό είπή τινάς καί σωρόν θαυ

μάτων, δεν σφάλλει, επειδή καί διαπερνά οχι 

μόνον εις τους ενόχους, άλλα καμίαν φοράν καί 

εις τους μή ενόχους, δηλαδή εις τάς γυναίκας, εις 1325 

τους δούλους καί εις τά κτήνη τών αφορισμένων 

όθεν καί εκ τούτου ας αίσχύνονται οί ρωμανιόλοι 

παπίσται, ή κάλλιον ειπείν τά παπίδια, όπου λέ-

γουσιν ότι τώρα δέν γίνονται θαύματα εις τήν ά-

νατολικήν έκκλησίαν, επειδή καί τοϋτο τό θαϋ- 1330 

μα τών τυμπανιαίων τους άποστομίζει, τό όποιον 

ας μήν τό νομίζουσι ψεϋδος καί άπάτην, ώς τό 
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λέγει ό αναίσχυντος 'Αρκούδιος, κολακεύοντας 

και εις τοϋτο ώς και εις άλλα πολλά την αύλήν 

1335 της 'Ρώμης και καταψενδόμένος· άλλα ας το 

κρατοϋσιν άληθινον και βέβαιον, καθώς λέγουσι 

και άλλοι πολλοί δυτικοί, άναγκαζόμενοι άπ' 

αυτήν την βίαν της αίσθήσεως και ό ιησουίτης 

Βουστρώνιος Κύπριος, διαυθεντεύωντας τοϋτο το 

1340 πράγμα εναντίον τοΰ ρηθεντος 'Αρκουδίου και ό 

Τόαρ Αομενικάνος εν τω Μεγάλω Εύχολογίω, σε-

λίδι 688 και 689, ό όποιος τόσον το έχει διά βέ

βαιον, ώστε λέγει ότι τοϋτο νά έστάθη και εις την 

δυτικην εκκλησίαν, και μάλιστα νά ευρέθη τυ-

1345 μπανιαΐος ό ιγ°ς ϋενέδικτος πάπας, ή, ώς αυτός 

λέγει, άντίπαπας, αφορισθείς παρά της έν Κων

στάντια συνόδου. 

Έ,'ίπαμενδτι αφορισμός είναι αποτέλεσμα της 

εξωτερικής εξουσίας της εκκλησίας' όθεν δεν ήμ-

1350 πορεί κάθε ιερεύς νά άφωρίζη, παρά εκείνος όπου 

έχει την δικαιοδοτικην εις τοϋτο έξουσίαν πλην 

τό αποτέλεσμα των τυμπανιαίων πολλάκις συμ

βαίνει και άπό άφορισμόν και κατάραν κάθε ιε

ρέως και τοϋτο γίνεται όχι χωρίς θείαν πρόνοιαν, 

1355 άλλα διά νά χαλινώνεται η προπέτεια των κακών 

χριστιανών, και νά τους διορθώνη με τοϋτον τον 

τρόπον όπου νά μην καταφρονώσι την ίερατικήν 

φ. 12ν άξίαν. II Συμβαίνει τό αποτέλεσμα τών τυμπα

νιαίων πολλαίς φοραϊς και άπό λεπτόν άμάρτη-

1360 μα, επειδή και δεν είναι καμία τιμωρία τόσον 

μεγάλη τοϋ αιώνος τούτου, και σωματική, της 
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οποίας νά μην είναι άξιον κάθε παραμικρόν αμάρ

τημα, και μάλιστα όταν μετρηται άπό τον θ(ε)ον 

εις άλλον σκοπόν, ώς είπομεν περί ταύτης όπου 

αναλαμβάνεται, εις το νά κάμη ακόμη φόβον εις 1365 

τους πιστούς νά τ ιμώσι τους ιερείς, ώς φαίνεται 

και εν τω ζ " κεφ. της β' των βασιλειών έδαφίω ζ?, 

όταν ό *Οζά έξέτεινε την χείραν τον διά νά στή

ριξη την κιβωτον όπου ενενεν εις πτώσιν, και δεν 

ητον μέγα το σφάλμα τον, μήτε επταισε θανάσι- 1370 

μα, ώς νομίζονσι πολλοί έξηγηταί της ιεράς 

γραφής, αλλ' όμως τον επάταξεν ό θ(εό)ς με θά

νατον, διά νά φοβήση τους λοιπούς νά μην κατα-

φρονοϋσι τους ιερείς, καθώς εκαμεν αυτός, όπου, 

μη ώντας ιερεύς, ηθέλησε νά έγγίξη της κιβωτού, 1375 

το όποιον ητον ipyov μόνον των ιερέων. Kai ότι 

τούτο είναι αληθές, τό μανθάνομεν άπό τον Ί ώ -

σηπον εν τη Ίονδαϊκη 'Αρχαιολογία βιβλ. 1 κεφ. 

4 τοιαύτα λέγοντα: τελεντά ό Tua ν κατ' όρ-

γην τού θ(εο)ϋ· των βοών γάρ έπινενσά- 1380 

ντων την κιβωτόν, εκτείναντα την χείρα 

και κατασχείν θελήσαντα, ότι μη ων ιε

ρεύς ήφατο ταύτης, άποθανείν έποίησε. 

Και είναι καί άλλα παραδείγματα εις την'Αγίαν 

Γραφήν περί τούτον. 1385 

Αοιπόν πρέπει οί χριστιανοί νά τι/αώσι τους 

ιερείς καί νά μην τονς καταφρονούν είς τό νά 

μην τραβίξωσι προς τού λόγον τονς την θείαν 

άγανάκτησιν καί ας μην προφασίζωνται τινές 

λέγοντες, ότι δέν έλκεται ό θ(εό)ς είς τους πάρα- 1390 
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λόγους αφορισμούς καί άτακτους ορμάς των ιε

ρέων, διατί αλήθεια ό θ(εό)ς εις το παράλογον 

δεν έλκεται επειδή μήτε τους αμαρτωλούς ακού

ει, καθώς μαρτυρεί ό Χ(ριστό)ς, και ακολούθως 

1395 δεν έλκεται εις τάς παραλόγους ορμάς των ιερέ

ων, όττοϋ διά τούτο αυτό άμαρτάνουσιν είναι 

όμως ακόμη και τούτο άληθινόν, οτι καί τάς πα

ραλόγους ορμάς των ιερέων δεν πρέπει νά τάς 

καταφρονοϋμεν με προπέτειαν και τόλμην, διατί 

1400 ό θ(εό)ς όπου δεν έλκεται από τάς παραλόγους 

ορμάς, έλκεται άπα τήν αύθάδειαν, κακοήθειαν 

και κακοπραγίαν τοΰ ύποτεταγμένου και αφορι

σμένου· όθεν καθώς εϊπαμεν οτι τυχαίνει νά υπο

τάσσεται και εκείνος όπου είναι κατ1 άξίαν άδί-

1405 κως αφορισμένος, ετζη λέγομεν τυχαίνει νά εύλα-

βήται τους ιερείς και εκείνος κατά τού οποίου με 

άτακτον και παράλογον όρμήν κινούνται αυτοί οι 

ρηθέντες ιερείς. 

Επειδή και έπλατύναμεν τον λόγον μας περί 

1410 τού αφορισμού, ακόμη ας είπούμεν διατί συχνά 

και τά παιδία των αφορισμένων και μάλιστα τά 

νήπια γίνονται τυμπανιαία, και πολλάκις τούτο 

γίνεται όχι μόνον εις τά παιδία, άλλα καί εις 

τους δούλους καί γυναίκας των τυμπανιαίων καί 

1415 λέγομεν οτι τούτο γίνεται διά νά εξεγερθή μεγα-

λίτερος φόβος εις τους πιστούς, βλέποντες πώς ή 

εις αυτούς ποινή περνά καί εις τά πράγματα 

αυτών τά μάλλον ήγαπημένα, καί οτι είναι δρα

στικά τόσον ό αφορισμός καί ή κατάρα των ιερέ-
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ων, ώστε όπου 11 διήκει καί εις τά αθώα τέκνα διά 1420 φ. 13 

ενδβίξιν τής τιμωρίας των γονέων, καί εις τάς γυ

ναίκας ή δούλους αυτών δι αυτό τοϋτο. Πώς όμως 

ή τιμωρία τών αμαρτωλών δύναται νά άπέλθη 

και εις τον άθώον είναι δύσκολον να έξηγηθή, 

πλην κατά το δυνατόν μας λέγομεν τοϋτο εις 1425 

πληροφορίαν τής παρούσης υποθέσεως. 

Είναι βέβαιον ότι αν καλά καί ή ποινή κάποι-

αις φοραΐς δίδεται καί χωρίς αμάρτημα, καθώς 

βλέπομεν εις το Αευιτικον κεφ. κφ, έδαφίω ιςφ έν

θα το κτήνος όπου έχει νά κάμη με γυναίκα θα- 1430 

νατώνεται, καί όμως τό κτήνος μη ον ελεύθερον 

δεν άμαρτάνεν καί εις τήν'Έξοδον κεφ. 21 έδαφίω 

κηφ, ένθα εάν κερατίση άνδρα ή γυναίκα 

καί άποθάνη, λίθοις λιθοβολήσεται ό ταύ

ρος' όμως ό ταύρος δέν άμαρτάνει. Κάποιαις 1435 

φοραίς λοιπόν ή ποινή δίδεται χωρίς αμάρτημα, 

διά παράδειγμα καί φόβον τών άν(θρώπ)ων, εις 

τό νά λείπουσι δηλονότι άπό φόνους καί μεγάλα 

κακά' τοϋτο όμως έχει χώραν καί είναι άληθινόν 

εις τά άλογα ζώα, άμή εις τους άν(θρώπ)ους όπου 1440 

είναι λογικοί, χρεία είναι νά διαιρέσωμεν λέγο

ντες, οτι ή ανθρωπινή εξουσία ημπορεί νά δώση 

ποινήν ζημιοϋσαν τήν τιμήν καί τήν ούσίαν τοϋ 

αθώου εις τιμωρίαν άλλου· καί αν τοϋτο δύνεται 

ό αν(θρωπ)ος, πολλώ μάλλον ό θ(εό)ς. Κατά τοϋ- 1445 

1429 ΜΠΤ ι/3* αντί ις* // 1433 ΜΠΤ άνδρα: στην 
ώα. 
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τον τον τρόπον ό αποστάτης, ό αιρετικός καί οι 

όμοιοι τιμωρούνται έν τοις παισίν αυτών, οι 

όποιοι διά το αμάρτημα των πατέρων τους χάνον-

σι τα πράγματα τους καί την τιμ,τ)^ τους· ό 

1450 άν{θρωπ)ος όμως δεν ημπορεί να τιμωρήση 

άθώον év τω σώματι, όθεν δεν δύναται ή πολιτεία 

διά την άποστασίαν τον π{ατ)ρος να δείρη ή νά 

φονεύση τους νίονς κατά τον είπόντα: άθώον 

καί δίκαιον ουκ άποκτενεϊς καί εν τω Δεν-

1455 τερονομίω, ουκ άποθανοϋνται πατέρες νπερ 

τέκνων καί νίοί νπερ πάτερων, έκαστος 

τη εαντον αμαρτία άποθανεϊται- πλην ό 

θ{εό)ς, αν καλά και ώς δίκαιος δεν ημπορεί νά 

κατακρίνη κανένα με τιμωρίαν πν(ενματ)ικήν ή 

1460 αίώνιον διά το άλλότριον αμάρτημα, όμως δύνα

ται νά κατακρίνη αντον εις τιμωρίαν σωματικήν 

καί εις θάνατον όθεν διά την πν(ενματ)ικήν τι

μωρίαν λέγει διά τον 'Ιεζεκιήλ κεφ. 18 έδαφίω 

20^ νιος ον λήψεται την άδικίαν τον 

1465 π(ατ)ρος αντον, ονδέ π(ατ)ήρ λήψεται τήν 

άνομίαν τον νίον αντον· δικαιοσύνη δίκαι

ον €7τ' αντον εσται· καί ανομία άνόμον 

επ* αντον εσται, ή δε φνχή ή άμαρτάνον-

σα αντή άποθανεϊται. Διά δε τήν σωματικήν 

1470 λέγει εν Έξόδω κεφ. κφ έδαφίω ε? εγώ ειμί 

κ{ύριο)ς ό θ{εό)ς σον, θ{εό)ς ζηλωτής, άπο-

διδονς αμαρτίας π(ατέ)ρων επί τέκνα, εως 

τρίτης καί τετάρτης γενεάς τοις μισονσί 

με. Ύοντο βεβαιονται από ταϊς θείαις γραφαΐς, 
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διατί άφηρεθη ή ζωή τον μειρακίον καί άθώον 1475 

παιδός τον Δα(βί)δ διά το αμάρτημα τον 

π{ατ)ρός, ώς φαίνεται εν τή /3" των Βασιλειών 

κεφ. ιβψ εδαφίω ιδφ καί τά νήπια των Σοδο-

μητών καίονται με τους π(ατε)ρας αυ

τών, ώς ή Τενεσις δίδωσιν ήμιν εννοεΐν κεφ. 19" 1480 

τους δε νίούς τον Ααθάν καί Άβειρών 

εκατάπιε ζωντανούς ή Ύή ^La τ1Ίν ίερο-

σνλίαν τών πατέρων, ώς φαίνεται èv τω βι-

βλίω τών Αριθμών II κεφ. ιςψ εδαφίω λβν. φ. ΐ 3 ν 

Rivai καί άλλα πολλά παραδείγματα, τά ό- 1485 

ποία διδάσκονσιν οτι καί ή ποινή τών π(ατέ)ρων 

περνά εις τά παιδία, καί ποία ποινή δύναται νά 

περάση· όθεν διά διδασκαλίαν όλικήν μανθάνο-

μεν πώς όταν εκείνο όπου δίδεται εις τιμωρίαν 

είναι άδιάφορον προς τον λόγον της τιμωρίας, 1490 

ήγονν εκείνο όπου δύναται νά δοθή δίχως νά δί

δεται ώς τιμωρία, τότε δύναται νά περάσχι καί 

εις τον άθώον. Επειδή λοιπόν καί μήτε ό θάνα

τος μήτε καμία τιμωρία σωματική ημπορεί νά 

δοθή άπό άν(θρωπ)ον είς τινά, παρά μόνον ώς τι- 1495 

μωρία καί ημπορεί νά δοθή ή ζημία τών ουσιών 

καί ή ατιμία μή ώς τιμωρία (αλλ' ώς σνμφερον 

δηλονότι είς την πολιτείαν, ή διά σωφρονισμόν τών 

άλλων, ή διά χρείαν πολεμον, ή δι άλλο πράγμα 

τοιούτον) έπεται οτι δύναται ή πολιτεία νά επι- 1500 

φερη ταύτας τάς τιμωρίας είς τους άθώονς διά τό 

1483 ΜΠΤ φ*, αντί ις« 
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άλλότριον κρίμα, καί δεν δύναται εκείνας- ωσαύ

τως ήμπορώντας ό θ(εό)ς νά θανάτωση καί νά 

ζημιώση σωματικώς τον άν(θρωπ)ον καί οχι ως 

1505 τιμωρίαν (άλλα δι αλλάς αίτιας ώς ώντας κύριος 

ελευθέρως ζωής καί τον θανάτου) δεν ήμπορώ

ντας όμως ώς δίκαιος νά ζημιώση σωματικώς ή 

νά κατακρίνη εις αίώνιον κόλασιν, παρά μόνον 

εκείνον όπου είναι ένοχος εις Ιδίαν του άμαρ-

1510 τίαν, διά τοϋτο δεν δύναται νά τιμωρήση κατά 

τον δεύτερον τρόπον το άλλότριον πταίσμα εν 

άλλω, δύναται όμως κατά τον πρώτον. *Έστωντας 

λοιπόν καί νά δύναται ό θ(εό)ς νά κατακρίνη τον 

άν{θρωπ)ον εις τιμωρίαν σωματικήν, δύναται νά 

1515 διαπεράση τοϋτο το αποτέλεσμα τών τυμπανιαί-

ων καί εις τά παιδία τών αφορισμένων καί κατα

ραμένων καί μάλιστα τά νήπια, διά νά φοβούν

ται οι πιστοί τους ιερείς βλέπωντες οτι mallei καί 

τους αθώους. 

1520 "Οτι δε εις μόνον το σώμα διαπερνά τούτο το 

αποτέλεσμα είς τά νήπια καί τους αθώους, είναι 

δυνατόν, διατί δεν δύναται τινάς νά άφορίση ενα 

διά το κρίμα τοϋ άλλου, ουδ' αυτός ό θ(εό)ς, διατί ό 

αφορισμός είναι πν(ευματ)ική τιμωρία καί δένει 

1525 τήν ψυχήν εϊπαμεν όμως οτι ό θ{εό)ς διά τό άλ

λότριον πταίσμα δεν τιμωρεί την ψυχήν κανενός-

γίνεται δέ τοϋτο άπό μόνην τήν εξουσίαν αύτοϋ 

τοϋ θ(εό)ϋ, διατί επειδή καί ό αφορισμός είναι δι-

1504 ΜΠΤ πνενματικώς, αντί σωματικώς. 
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καιοδοτική ενέργεια της εξουσίας της εκκλησίας 

και αυτή οντάς άν(θρώπ)ινος, δέν δύναται νά τι- 1530 

μωρήση σώμα άλλότριον δια άλλον άμαρτίαν. 

Είπόντες περί των τνμπανιαίων, καιρός είναι 

νά μάθωμεν και παρά τίνων λύεται ό αφορισμένος 

καί ό τνμπανιαίος· και είς τοϋτο λέγομεν πώς ό 

αφορισμένος δεν πρέπει νά λύεται ποτέ άπο άλ- 1535 

λον, παρά μόνον η άπ' εκείνον όπου τον άφώρι-

σεν, η άπο άλλον όπου νά εχη άνώτερον κριτη-

ριον είς το νά δύνεται νά άναφηλαφά την άπό~ 

φασιν εκείνον όπου τον αφόρισε· διατί τοϋτο 

et^at ίδιον τών δικαιοδοτικών ενεργειών, ώς είναι 1540 

αφορισμός. Βεβαιονται το λεγόμενον, διατί ό X(pt-

στό)ς λέγει: όσα αν λύσητε και δησητε, ηγονν 

όσοι δύνονται νά δέσονν, δύνονται καί νά λύσονν 

και αντιστρόφως- όθεν καί το άνώτερον κριτη-

ριον κάμνοντας άναφηλάφησιν είς την άπόφα- 1545 

σιν εκείνον όπου τον αφόρισε, δέν λύει απλώς, 

άλλα μόνον δείχνει ότι li δέν ητον δεδεμένος καί V· 

διά τοϋτο όταν βεβαιωθη πώς ό αφορισμένος 

ητον αδίκως κατά τάξιν αφορισμένος, κηρύττε

ται μόνον πώς δέν έστάθη ποτέ αφορισμένος· 1550 

όταν δέ γνωρίση ότι ητον άδικα αφορισμένος κατ" 

άξίαν, avrò δέν τον απολύει, άλλα πρέπει νά τον 

πέμψη είς εκείνον όπου τον άφώρισε, προστάσ-

σωντας νά τον λύση. 

Επειδή λοιπόν καί ό αφορισμένος δέν λύεται 1555 

1531 ΜΠΤ σώμα: παραλείπει. 
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παρά μόνον άπ? εκείνον όπου τον άφώρισε, τά δέ 

πράγματα καθ' έκάστην μας δείχνουσιν ότι ό τυ-

μπανιαίος λύεται, μέ ταίς εύχαΐς πολλών φιλών 

ιερέων και επισκόπων έξω της επαρχίας αυτών, 

1560 εκεί όπου δεν εχουσι καμίαν έξουσίαν, είναι φα-

νερον οτι ώς ή λύσις δεν είναι αποτέλεσμα εξου

σίας, έ'τζη ουδέ ό τυμπανιαϊος είναι απλώς απο

τέλεσμα αφορισμού, άλλα συνδεδεμένος μέ θαύ

μα. "Οθεν εϋκολον είναι νά είποϋμεν, διατί άπό τι-

1565 νάς ιερείς και αρχιερείς λύονται οι τυμπανιαϊοι, 

άπό δέ τινάς δέν λύονται, και λύονται ποτέ μέν 

άπ' εκείνους όπου τους άφώρισαν, ποτέ δέ όχι, 

άλΚ άπό άλλους εις τους οποίους δέν ήτον ζώντες 

και άποθαμένοι δέν etvcu ύποτεταγμένοι. 

1570 Αέγομεν λοιπόν οτι, επειδή και αυτό τό απο

τέλεσμα δέν είναι απλώς προσήκον τής εξου

σίας, οτι άλλέως έτύχαινε κάθε αφορισμένος νά 

είναι και τυμπανιαϊος, αλλά είναι μέ θαϋμα, τό ό

ποιον ενεργεί ό θ(εό)ς διά μέσου εκείνου όπου 

1575 αφορίζει καί ημπορεί νά γένη άπό κάθε ιερέα 

και αρχιερέα τον όποιον ό θ(εό)ς ακούει εύχόμε-

νον, ή διά τήν άγιωσύνην του, ή διά τήν πίστιν 

του, ή δι άλλον σκοπόν τής θείας προνοίας. Και 

οτι διά τής άγιωσύνης τοϋ ευχόμενου συγκλίνει ό 

1580 θ(εό)ς προς τήν λύσιν τοϋ τυμπανιαίου, είναι φα-

νερόν και δέν χρειάζεται άλλης βεβαιώσεως· διό

τι αί προσευχαί λαμβάνουσιν ίσχύν άπό τήν 

προς θ{εό)ν άξίαν τοϋ προσευχομένου' όθεν λέγο

νται ένεργεϊν εκ τοϋ έργου τοϋ ενεργούντος, καί ή 
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άγιωσύνη καθ' αυτήν είναι αντάξιος νά νπακον- 1585 

εται άττο τον θ(εό)ν, διατί όντως ηθέλησε νά δώ-

ση τοιαντην ίσχύν εις την άγιωσύνην τον ενχο-

μένον. 

"ΟTL δε και ή ττίστις τον ενχομενον δύναται νά 

ένεργήση δραστικώτατα εις το νά λνθή ό τνμπα- 1590 

νιαίος, αν καλά και νά μην είναι ό ευχόμενος 

άγιος, ονδε πολλά καλός, είναι βέβαιον άπό την 

ύπόσχεσιν τον \(ριστο)ν, όπου υποτάσσει εις την 

πίστιν την ένέργειαν των θανμάτων καί της θαν-

ματονργίας, και μας βεβαιώνει δτι όσα αίτήσο- 1595 

μεν τω π{ατ)ρί εν τω ονόματι τον Χ(ριστο)ϋ πι-

στεύοντες, λήψομεν, καί φανερονται εκ των ένερ-

γονμένων άπό τονς όποίονς έκβάλλονται τά ακά

θαρτα πνεύματα με τον έξορκισμόν και αμαρτω

λών άν(θρώπ)ων, έχοντες άκραν ταπεινοφροσν- 1600 

νην εις τοϋτο πώς δέν προέρχεται άπό την άξίαν 

και άρετήν τονς, άλλα άπό την χάριν τον θ(εο)ν 

καί πιστεύοντες εις τον \(ριστό)ν χωρίς καμ'ιαν 

άμφιβολίαν όπου εδωκεν είς τονς Ιερείς ταντην 

την έξονσίαν κατά δαιμόνων. 1605 

ΐίολλαϊς φοραϊς ό θ(εό)ς γνρενει τίποτα άλλο 

νπέρτερον εκ της λύσεως ταύτης, όθεν II χαρίζει ?· ^ 

αυτήν τήν θανματονργίαν είς κάποιονς όπου δέν 

εχονσι μήτε άγιωσύνην, μήτε πίστιν καί μέ iva 

λόγον νά είποϋμεν είς τονς παντελώς άναξίονς, ά- 1610 

νάγωντας τήν χάριν είς αλλοι^ σκοπόν της θείας 

τον προνοίας. Φέρω είς τό μέσον μίαν ίστορίαν 

παρμένην άπό έχθρόν της'Ανατολικής εκκλησίας, 
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όσον εις τά άλλα καί διά τούτο ττλέον βεβαίαν. 

1615 Ιστορεί λοιπόν ό Βονστρώνιος Κύπριος γε-

ζονβίτης εις το βιβλίον το οποίον ονομάζει ΐίερί 

καινών θαυμάτων βεβαιονντων την χριστιανικών 

πίστιν, οτι κάποιος ιερεύς κρητικός άφώρισε και 

εκατηράσθη τινά άν{θρωπ)ον, ό οποίος μετά τον 

1620 θάνατον τον εύγηκε τνμπανιαίος, αυτός δε εγι-

νεν άγαρηνός. Οί συγγενείς τον τνμπανιαίον έ

καμαν δεήσεις με ιερείς και αρχιερείς, άλλα και 

αυτός ό αγιότατος π(ατ)ριάρχης 'Αλεξανδρείας 

Μελέτιος, σνγγενής οντάς τον τνμπανιαίον, εκα-

1625 μεν ίερονργίαν, είπε τάς σννηθεις εύχάς, έκαμε 

την άπόλνσιν, άλλα ό τνμπανιαίος δεν ϊδε κα-

μίαν ώφέλειαν, αλλ' εμεινεν ώς και το πρότερον 

τνμπανιαίος. Κάποιος δε άπο τους συγγενείς 

επήγε και αντάμωσε τον άποστάτην εκείνον Ίε-

1630 ρεα, καί τον επαρακάλεσε τόσον ώστε όπου τον 

εκατάπεισε και επήγε κρνφά εις τον τόπον όπον 

ήτον ό τνμπανιαίος, και εκεί εκδνσάμενος τά 

σαρακινά τον φορέματα, ενεδύθη την ίερατικην 

στολην, και κάμνωντας προσενχήν επάνω εις 

1635 τον νεκρόν, ω τον θαύματος, εκείνος όπον εμεινεν 

αλντος εις πάσαν ενχήν πιστών καί ευσεβών ιε

ρέων, ελύθη εις την εύχην τον παραβάτον ό 

οποίος όμως ερχόμενος εις κατάννξιν διά το πα-

ράδοξον τον θαύματος, όχι μόνον εμετάστρεψεν 

1640 etç την πίστιν τον \{ριστο)ν, όχι μόνον εφθασεν 

εις μετάνοιαν τον φοβερού εκείνον αμαρτήμα

τος, άλλα καί γενόμενος κηρνξ καί της πίστεως 



ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑΣ 

καί τού ονόματος τον \(ριστο)ϋ, δεινώς στρε-

βλονμενος άγίως εμαρτύρησε. Kai λοιπόν τούτος 

ήτον ό της προνοίας σκοπός εις την δνσκολίαν 1645 

της λύσεως èv ταίς ενχαΐς των αγαθών και πι

στών ιερέων, και εις την ενκολίαν της αύτης εν 

τη ενχη τον άπίστον όθεν ευλόγως ειπαμεν ότι 

να λνωνται οι τνμπανιαϊοι άπό τίνος, και να μη 

λνωνται άπό άλλονς, εξω άπό τάς αλλάς αιτίας, 1650 

δύναται νά είναι εκ τίνος ειδικής τον θ(εο)ϋ προ

νοίας, όπον αναλαμβάνει τα παράδοξα τον θαύ

ματος εις σκοπόν νπερτερον καί γνωστόν τη άρ-

ρητω σοφία αντης. 

II 'Έμειναν ακόμη να είπούμεν δύο υποθέσεις 1655φ. 15Γ 

διά τους τνμπανιαίονς, έπειτα νά λάβη τέλος η 

περί τον αφορισμού εξέτασις. 

Ή μία είναι, αν οί τνμπανιαϊοι είναι κνρίως 

αποτέλεσμα τον αφορισμού· και εις τούτο λέγο-

μεν οτι τό αποτέλεσμα τών τνμπανιαίων δέν 1660 

είναι κνρίως αποτέλεσμα τού αφορισμού, άλλα 

θαύμα, τό όποιον ό θ(εό)ς ώς επί τό πλείστον ε

νεργεί διά την κατάραν όπου δίδονσιν οί ιερείς, 

λέγεται όμως απλώς μόνον αποτέλεσμα τού α

φορισμού, οτι οί πολλοί άνεξετάστως σνγχέονσι 1665 

τον άφορισμόν μέ την κατάραν. 

1649-1651 ΜΠΤ καί νά μη... νά είναι: παραλείπει 
// 1655 IEP στίχοι διαγραμμένοι πού δέν υπάρχουν ούτε 
στο ΜΠΤ. 
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Τούτο είναι φανερόν, αον, διότι κάθε ιερέως 

αφορισμός δέν είναι αφορισμός, επειδή και όλοι 

δεν εχουσι εξουσίαν νά άφορίζωσι, παρά μόνον 

1670 όσοι λαμβάνονσι το ενδόσιμον άπ" εκείνους όπου 

εχονσι την δικαιοδοτικήν εξονσίαν νά άφορίζω

σι, κάθε ιερεύς δεν δύναται νά κάμη τνμπα-

νιαϊον, τό λοιπόν δεν είναι αποτέλεσμα κυρίως 

αφορισμού, άλλα και απλώς κατάρας ιερέως· 

1675 βον κανένα θαύμα δεν είναι αποτέλεσμα κυ

ρίως της εξωτερικής εξουσίας της εκκλησίας διό

τι τά αποτελέσματα τούτων είναι βέβαια, τά δε 

θαύματα, ώς λέγονσι οί θεολόγοι, είναι χάριτος 

θείας, δωρεά δεδομένη, όθεν δίδονται και γίνο-

1680 νται κατά την θέλησιν τού θ(εο)ϋ, τό δε αποτέλε

σμα των τνμπανιαίων, ώς εϊπομεν èv τοις έμπρο

σθεν, όχι μόνον είναι θαύμα άλλα και σωρός 

θανμάτων, και μήτε γίνεται πάντοτε άλλα όταν 

άρέσκη εις τον θ{εό)ν δεν δύναται λοιπόν νά εί-

1685 ναι αποτέλεσμα κυρίως τού αφορισμού, τό όποιον 

έρχεται από έξωτερικην εξουσίαν της εκκλησίας-

γ°ν δέν δύναται κανένα τιμωρητικόν αποτέλε

σμα της εκκλησίας νά ένεργηση μετά τον θάνα

τον, αν δέν άρχίση νά ένεργηση εις τούτον τον 

1690 βίον τό αίτιον φανερόν, διότι η εκκλησία έχει έ

ξουσίαν εις μόνον τους ζώντας πιστούς, κατά τού 

Κ(υρίο)υ τον λόγον, όσα αν δησητε επί της 

γης καί οσα αν λύσητε επί της γης, δύνα

ται λοιπόν ή τιμωρία άρχίζωντας εις τούτον τον 

1695 βίον, νά άκολουθηση καί μετά τον βίον, άλλα 
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δέν δύναται νά άρχίση μόνον μετά τον θάνατον 

τώρα ό τυμπανιαίος αρχίζει μετά τον θάνατον 

μόνον, λοιπόν δεν είναι αποτέλεσμα τιμωρη-

τικόν κυρίως εκκλησιαστικής εξουσίας και επο

μένως ουδέ αφορισμού· 1700 

δον δέν δύναται κανένα Ίερατικόν αποτέλεσμα 

τής ιεράς εξουσίας τιμωρώντας κατ' ευθείαν ψυ-

χήν ή σώμα νά περάση εις εκείνους όπου δέν εί

ναι ένοχοι, μηδέ κατακεκριμένοι από την έκκλη-

σιαστικην άπόφασιν, διότι τοϋτο είναι άδικον 1705 

κατά πάντα λόγον, και εναντίον εις τον λέ-γοντα 

('Ιεζεκιήλ, 18-20): υιός ου λήψεται την άδι-

κίαν τοΰ πατρός αύτοΰ, ουδέ π{ατ)ήρ λή

ψεται την άδικίαν τοΰ υίοΰ αύτοΰ, κάί πά

λιν, άθώον καί δίκαιον ούκ άποκτενεΐς, 1710 

διότι αν και ώς τών αποστατών καί αιρετικών 

παίδες τιμωρούνται έν τοις πατράσιν αυτών, ώς 

είπομεν, άλλα καθ' όσον ύστεροϋνται άπό τάς 

τιμάς καί τά αγαθά, τά όποια έλάμβανον κατά 

κληρονομίαν, τοϋτο όμως δέν πίπτει κατ* εύθεί- 1715 

αν νά τιμωρώνται ψυχή καί σώματι- όθεν ή τε

θείσα πρότασις είναι αληθής άλλα μήν ό τυμπα-

νιαΐος είναι τιμωρία τοΰ σώματος καί περνά καί 

εις τους υιούς τών αφορισμένων, άρα δέν είναι 

κυρίως αποτέλεσμα τής ιεράς εξουσίας καί άκο- 1720 

λούθως μήτε αφορισμός. 

II Ύί έχει νά κάμη καθ'αυτό τούτο μέ τον άφο- ?· 

ρισμόν όπου κυρίως t i m i αποχωρισμός τοΰ πι

στού άπό τήν κοινωνίαν τής εκκλησίας; είναι 
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1725 λοιπόν ό τυμπανιαίος αποτέλεσμα έπόμενον τον 

αφορισμού και της κατάρας των αρχιερέων και 

ιερέων, και όχι άναγκαϊον και παντοτινόν, άλλ' 

όταν μόνον θέλη νά "γίνεται ό εργαζόμενος τούτο 

θεός, διότι βλέπομεν πώς δεν γίνονται πάντοτε 

1730 οι καταραμένοι τνμπανιαϊοι, λέγονται δέ οί τοι

ούτοι απλώς μόνον αφορισμένοι, διότι ώς επί τό 

πλείστον τώρα ό αφορισμός της εκκλησίας μας 

συνάπτει καί αράς και κατάρας. 

Οί άλλοι, ευρίσκεται εις πολλούς νομοκάνο-

1735 νας, οτι όλοι οί τυμπανιαίοι είναι εν καταστάσει 

σ(ωτη)ρίας και μόνον κρατούνται νά μην άπο-

λαύσωσι την μακαριότητα και με τάς δεήσεις 

καί τάς λύσεις τών ιερέων νά την λαμβάνωσι, 

ταύτα όμως είναι λόγια χωρίς κανένα θεμέλιον. 

1740 Είναι βέβαιον εκ τών είρημένων, οτι τό απο

τέλεσμα τού τυμπανιαίου δεν συμπεραίνει πά

ντοτε κατάκρισιν αίώνιον πάντων τών τυμπανι-

αίων, άμή δεν βλέπω καί πώς συμπεραίνει την 

ο\ωτη)ρίαν αυτών είναι φανερόν, οτι τούτο τό 

1745 αποτέλεσμα είναι τιμωρία θεήλατος, όχι μόνον, 

μικρών άλλα καί μεγάλων καί μεγίστων αμαρ

τημάτων. Βλέπω πώς ή τιμωρία τών μεγάλων 

αμαρτημάτων ημπορεί νά είναι με την μετάνοι-

άν τους, δεν βλέπω όμως πώς αύτη ή τιμωρία δεν 

1750 ημπορεί νά είναι εις τους αμετανόητους. Είναι 

1734-1739 ΜΠΤ: παραλείπει // 1740 ΜΠΤ Ευρί

σκεται, αντί Είναι βέβαιον II 1747-1750: ΜΠΤ Βλέ-

πω... αμετανόητους: στην ώα // 



ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑΣ tos 

λοιπόν τοϋτο παντελώς άνόητον καί οποίος είπη 

το εναντίον, είναι άξιος επιτιμίου και εκκλησια

στικής παιδείας, διά το άτοπον όπου έπεται-

ακολουθεί γάρ va κρατώμεν ώς σεσωσμενους 

τους τυμπανιαίους όπου λύονται· φανερόν είναι 1755 

το συνεπόμενον επειδή καί εκείνοι είναι σεσω-

σμενοι των όποιων ή ο\ωτη)ρία είναι βέβαιος 

και αναμφίβολος. Ύώρα αν είναι αληθινή αύτη η 

διδασκαλία, και ημείς είμεθα βέβαιοι διά την 

σ{ωτη)ρίαν των λυμένων τυμπανιαίων, τυχαίνει 1760 

να τους εχωμεν ώς σεσωσμενους το όποιον είναι 

ψεύδος και άπατη προφανής. 

Το πώς δε κάποιοι άπ' αυτούς νά είναι ολότε

λα μαύροι, τίνες μελανοί, τίνες δε άλλου χρώμα

τος, τούτο φαίνεται νά προέρχεται η άπό την δια- 1765 

φοράν τών αμαρτημάτων, ή άπό την διάφορον 

κράσιν τών ποιοτήτων τού νεκρού η και άπό την 

διαφοράν της γης τών μνημάτων ώστε είναι κά

ποιοι μαύροι, ότι εις τού λόγου τους υπερέχει ή 

μελαγχολία, καί άλλοι άλλου χρώματος κατά 1770 

την μίξιν της χολής, η άληθεστερον νά είποϋμεν 

καί τούτων η αιτία είναι άγνωστος εις ημάς, καί 

μόνον τω θεώ γνωστή. 

* * * 

Τούτα όπου είπαμεν εως τώρα περί τού αφορι

σμού, αν καλά καί δεν ευρίσκονται δλα ομού 1775 

1767-1768 ΜΠΤ ή καί... μνημάτων, στην ώα. 
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ρητώς εις τίνα διδάσκαλον σημειωμένα, σπορά-

δην όμως περιέχονται εις τους παλαιούς έρμη-

νεϊς των ιερών κανόνων, 'Ιωάννην τον Χχολαστι-

κόν, Βάλσαμων, 'Αριστηνον και Ζωναράν είδε 

1780 καί τίνα προσετέθησαν άλλα όχι χωρίς θεμέλιον, 

το ένα διατί συνάγονται κατά λόγον άπο την φν-

σιν καί ιδιότητα τον αντον αφορισμού, το άλλο, 

δτι τά Ιδια λέγονσι καί άλλοι σοφοί διδάσκαλοι 

καί το τρίτον, οτι εγράφησαν μέ ακριβή ερενναν, 

1785 επικαλούμενοι άεί το αληθές πανάγιον πνεύμα, 

εις τό νά γένη οδηγός της αληθείας, ω ή δόξα καί 

προσκύνησις εις τους αιώνας, αμήν. 
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σ. 51, στ. 262-272: Στην έκδοση των κανόνων τής Καρθαγένης των 

Ράλλη-Ποτλή (Σύνταγμα, ο.π., τ. 3, σ. 496-498) ό κανόνας φέρει τον 

αριθμό ος7 (ΠΔ7). 

σ. 52, στ. 290-291: Ματθαίος 18, 17. 

σ. 52, στ. 291-292: Προς Θεσσαλονικείς Β' επιστολής Παύλου 3, 14. 

σ. 52, στ. 293-294: Πρόκειται βέβαια για τή δεύτερη επιστολή του 

Ευαγγελιστή Ιωάννη. 

σ. 61, στ. 518-520: Προς Κορινθίους Α' Επιστολής Παύλου, δπου υπάρ

χει αντί μέτοιγε, μήτι ye. 

σ. 64, στ. 608-609: Ματθαίος, 18, 17. 

σ. 67, στ. 688-694: Λουκάς 9, 56. 
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σ. 70, στ. 780-784: Ευριπίδης, Ορέστης, στ. 819 και 831-833. 

σ. 89, στ. 1317-1318: Ό Χρύσανθος στο σημείο αυτό παραπέμπει στο 

γνωστό έργο του θείου του Δοσιθέου Ιεροσολύμων πού έχει τον τίτλο: 

Τόμος Χαράς εν ώ περιέχονται...εν τη επισκοπή Ρημνίκου αφε 

[1705], (Legrand, Β. Η., 18.1, 37). Στο σύμμικτο αυτό έργο ανάμε

σα στα άλλα περιλαμβάνεται (σ. 621 κ.έξ.) και κείμενο με τήν επι

γραφή: «Ίερομνήμονος τινός Διάλογος, μετά Μοναχού τινός κατά Λα

τίνων», στο όποιο βρίσκεται το απόσπασμα στο όποιο παραπέμπει ό 

Χρύσανθος. Με το κείμενο αυτό γίνεται, ακόμα μια φορά, χρήση του 

αφορισμού ως θαύματος μέσω του όποιου ό θεός αποκαλύπτει τήν 

εύνοια του προς τήν ορθόδοξη πίστη: Πολλών γαρ όντων τεκμηρίων 

'όσα πληροφορεί σαφέστατα, ως την μεν όρθοδοζίαν της καθ ' ημάς 

εκκλησίας προσίεται Θεός, την 8ε λατινικήν εκκλησίαν ουκ έχει της 

ιδίας αυλής, οίον του περί του αγιάσματος λόγου, του περί αφορι

σμού' ούδε γαρ, ευρίσκεται παρ' έκείνοις δεδεμένος τις επιτιμίω 

μετά θάνατον, όπερ θαυματουργών ό Κύριος δείκνυσιν εν τη καθ' 

ημάς εκκλησίαν επί τοις άπειθεΐς αυτή φανέντας κατά τι, καίτοι του 

Πάππα πολλούς όσημέραι καί κοινή και ιδία άφορίζοντος, εξ ών 

εξεστι παντί συνάγειν, οτι χάρις Πνεύματος παρ' αύτω ουκ εστί του 

δεσμεϊν, αλλ' ούδε του λόειν καί γαρ τον προρρηθέντα Μιχαήλ, προ 

του εν άγίοις πατριάρχου κυρου 'Αρσενίου άφορισμώ καθυποβληθέ-

ντα και συγχωρησεως μη τυχόντα, τω Πάππα δε προσελθόντα ως 

μείζονι δήθεν άρχιερεΐ, καί συγχωρηθέντι, εστί πάλιν όραν ουδέν 

ήττον άφωρισμένον, ως μαρτυρεί το του σώματος αυτού εζωδηκός, 

καί άδιάλυτον τούτων οδν και άλλων πολλών παριστώντων την του 

Θεού διάκρισιν, ην άμφοτέραις ταΐς έκκλησίαις έπιφηφίζεται καί 

όπως τήν μεν προσίεται, τήν δε άποτρέφεται... 

σ. 90, στ. 1333: βλ. έδώ, Πρώτο Μέρος, σημ. 25. 
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σ. 90, στ. 1339: βλ. εδώ Πρώτο Μέρος, σημ. 24. 

σ. 90, στ. 1341: I. Goar, Εύχολόγίον sive Rituale Graecorum..., 

Lutetiae Parisiorum 1647, και ειδικότερα στίς σ. 688-690 όπου το 

κεφάλαιο: «Orationes, quibus mortuis datur absolutio omnis 

iterdicti et excommunicationis...»· στίς σελίδες αυτές περιλαμβά

νεται και αφοριστικό γράμμα του Κυρίλλου Αλεξανδρείας -πρόκειται 

μάλλον για τον Λούκαρη- εναντίον όσων συμβουλεύουν την γυναίκα 

του αποθανόντος «Σταματίου του Χριστοδούλου» να αθετήσει συμ

φωνητικά γράμματα πού είχε υπογράψει με τους γυναικάδελφους της 

Κωνσταντή και Δαμασκηνό" βλ. και Πρώτο Μέρος, σημ. 23. 

σ. 90, στ. 1344-1347: Ή αναφορά γίνεται στα δραματικά γεγονότα πού 

διαδραματίστηκαν στους κόλπους της Καθολικής εκκλησίας στίς 

αρχές του 15ου cd. και ειδικότερα στα γεγονότα πού οδήγησαν στη 

σύνοδο της Κωνστάντιας (1414-1418), όταν για κάποιο διάστημα 

υπήρξαν ταυτόχρονα τρεις πάπες (ό κανονικός Γρηγόριος IB' και οι 

άντίπαπες Ιωάννης ΚΓ' καί Βενέδικτος ΙΓ"). Τελικά οί δύο τελευ

ταίοι καθαιρέθηκαν στη σύνοδο τής Κωνστάντιας καί ό πρώτος υπο

χρεώθηκε σέ παραίτηση για να εκλεγεί νέος πάπας ό Μαρτίνος Ε'. 

σ. 91, στ. 1367: Βασιλειών Β', 6, 7: καί εθυμώθη κύριος τω Όζά, καί 

επαισεν αυτόν εκεί ό θεός, καί άπεθανεν εκεί παρά την κιβωτον 

τον κυρίου ενώπιον του θεοϋ. 

σ. 91, στ. 1376-1383: Στο κείμενο (αγγλική έκδοση 1934, επανέκδοση 

1966, τ. 5, σ. 402) Όζάς, αντί ό Ζάν καί εθελήσαντα, αντί θελήσα-

ντα. 

σ. 91-92, στ. 1390-1391: Πιθανώτατα ή αναφορά γίνεται στο κατά Ίω-

άννην Ευαγγέλιο 9, 31: οίδαμεν δη αμαρτωλών ό θεός ουκ ακούει.... 
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σ. 93, στ. 1432-1435: ...και δς αν δώ κοιτασίαν αντοϋ εν τετράποδι, θα-

νάτφ θανατοϋσθαι καί το τετράπουν άποκτενειτ€ και γυνή ήτις 

προσελεύσεται προς το κτήνος βιβασθήναι αυτήν vif αντοϋ, άπο-

KT€V€ÏT€ την γυναίκα καί το κτήνος. 

σ. 94, στ. 1453-1454: Έξοδος 23, 7. 

σ. 94, στ. 1454- 1456: Δευτερονόμιον 24, 16. 

σ. 95, στ. 1476-1477: καί ye ό υίός σου ό τεχθείς σοι θανάτω άποθα-

νείται. 

σ. 95, στ. 1483: ...καί ήνοίχθη ή yfj καί κατεπιεν αυτούς καί τους 

οίκους αυτών καί ττάντας τους ανθρώπους τους οντάς μετά Κορέ 

καί τα κτήνη αυτών. 

σ. 99, στ. 1594-1595: Αυτό αναφέρεται σε πολλά σημεία του καταΊωάν-

νην Ευαγγελίου, όπως λ.χ. στο κεφ. 15, 16: ...Ινα ο τι αν αίτήσητε 

τον πατέρα εν τω ονόματι μου δώ ϋμϊν. 
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ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ 

Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑΣ 



Βενετία, ψηφιδωτό στο Torcello 



Ή προσέγγιση του έπιτιμίου του αφορισμού εκ μέρους του 

Χρύσανθου δηλαδή ή σύνθεση της πραγματείας του, έχει τη 

μορφή της αναλυτικής παρουσίασης των στοιχείων εκείνων πού 

πρέπει να αναδειχθούν περισσότερο, προκειμένου να αναδυθεί ή 

συνολική μορφή του έπιτιμίου και κυρίως να καταστεί γνωστή ή 

λογική πού οδηγεί στην προσφυγή στις ((υπηρεσίες» της πανης με 

δ,τι αυτό συνεπάγεται για τον παρανομούντα χριστιανό. "Ετσι ό 

Χρύσανθος επιμένει κυρίως στην προβολή πέντε βασικών χαρα

κτηριστικών του αφορισμού πού είναι: α) Ή ονομασία και ή προ

έλευση του έπιτιμίου β) Ποιοι οι έχοντες το δικαίωμα να αφορί

σουν γ) Τα αποτελέσματα άπό τήν επιβολή της ποινής δ) Οι 

τυμπανιαιοι ε) Ή διαδικασία λύσης του έπιτιμίου. 

Αυτή είναι χονδρικά ή επιμέρους «αποσύνθεση» του έπιτιμί

ου, όπως παρουσιάζεται άπό τή γραφίδα του Χρύσανθου. Ωσ

τόσο πέραν τούτων υπάρχει καί ή λεπτολόγος ανάλυση κατά τήν 

ανέλιξη της οποίας καθίσταται πρόδηλη ή νομική κατάρτιση του 

Χρύσανθου, δπως θα έχουμε τή δυνατότητα να τήν παρακολου

θήσουμε1. Παράλληλα, ό λόγιος αρχιμανδρίτης επιχειρεί, άναλύ-

1. Μια πρώτη παρουσίαση καί πρόσληψη ένίων στοιχείων της πραγμα

τείας έχει γίνει στη διδακτορική μου διατριβή: Π. Δ. Μιχαηλάρης, Ό αφορι

σμός. Ή προσαρμογή μιας ποινής στις αναγκαιότητες της Τουρκοκρατίας, 

'Αθήνα 1997, κυρίως σ. 388 κ.έξ. 
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οντάς την ποινή, να εκθέσει ορισμένα βασικά στοιχεία τα όποια 

πρέπει να διέπουν τη χρήση της, πράγμα το όποιο είναι βέβαια 

συνδεδεμένο και με την ιδεολογική στάση του Χρύσανθου ώς 

προς το εύρος και το είδος της χρήσης της άλλα, επίσης, χρω

ματίζει έντονα καΐ τη στάση του έναντι του εκκλησιαστικού 

ηγετικού σώματος. Τούτο, όταν ή ανάλυση θα άντιπαραταχθει 

με τον «αντίπαλο» χώρο της Καθολικής εκκλησίας, θα λάβει 

έκδηλα δογματικό περιεχόμενο μέσω τού όποιου επιχειρείται ή 

κατάδειξη της ανωτερότητας των ανατολικών δογμάτων. 

Άλλα ας παρακολουθήσουμε συστηματικότερα τήν ανάλυση 

τού έπιτιμίου, όπως επιχειρείται από τον Χρύσανθο, ακολουθώ

ντας τήν επιμέρους ανάδειξη τών διαφόρων ενοτήτων δπως ανα

δεικνύονται άπό τήν προσεκτική ανάγνωση της πραγματείας* 

τούτο, βέβαια, δέν σημαίνει βτι θα ακολουθήσουμε κατά πόδας 

το κείμενο τού Χρύσανθου άλλα συχνά θα προβούμε σε διασκε

λισμούς προκειμένου να παρατάξουμε έννοιες πού στό κείμενο 

δέν συμπαρατάσσονται. "Ετσι, πιστεύουμε, οτι θα φωτιστεί ή 

ανάλυση τού Χρύσανθου περισσότερο καΐ θα δειχθεί το βάθος 

της συνοχής της άλλα και ή προσωπική στάση και κριτική τού 

Νοταρά έναντι τού αφοριστικού φαινομένου. 

1. 'Ορισμοί-προέλευση-χαρακτηρίστιχα 

Αρχίζοντας τή σύνθεση του ό Χρύσανθος ακολουθεί τήν πο

ρεία τού μεθοδικού λογίου και επιχειρεί τήν ετυμολογική ανάλυ

ση τού δρου πού προσδιορίζει το αντικείμενο της μελέτης του: 

αντλώντας, λοιπόν, άπό διάφορα κείμενα δίνει τήν κυριολεκτική 

και τή μεταφορική σημασία της λέξης σύμφωνα με τήν οποία ό 
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δρος άφορίσμος-άφορι,σμένος αρχικά σήμαινε κάτι το περιορι

σμένο μέσα σε δρια, το ξεχωρισμένο, λ.χ. τόπος προορισμένος 

για τη λατρεία του θεού, και αφορισμένος είταν ό αφοσιωμένος 

σε κάτι, ό προορισμένος για κάτι. Έν συνεχεία δ δρος ((κατά την 

μεταφοράν» σήμαινε την αποβολή, την απαλλαγή άπο κάτι, 

όποτε καΐ το αφορισμένος έχει άπαξιωτική σημασία ή οποία 

μπορεί να αρχίζει άπο την γενικόλογη ρήση ή τήν κατάρα πού 

εκτοξεύει κάποιος, ό όποιος ενδέχεται να μήν έχει το δικαίωμα 

να αφορίζει -ακόμα και δταν είναι ιερωμένος- και φθάνει στην 

κυριολεκτική σημασία του απόβλητου, του άποσυνάγωγου, του 

στερημένου κάθε υπηρεσίας της Εκκλησίας, ό όποιος, δμως, έ

χει βρεθεί σ' αυτήν τή δυσάρεστη θέση λόγω της νόμιμης επιβο

λής του έπιτιμίου. 

Αυτή, λοιπόν, ή τελευταία άπαξιωτική έννοια είναι δ,τι απο

τελεί τον εκκλησιαστικό αφορισμό ως έπιτίμιο και τότε, κατά 

τον Χρύσανθο, σημαίνει ((ενέργεια δικαιοδοτική εκκλησιαστικής 

παιδείας». Κατά τήν εφαρμογή αυτή ό αφορισμός μπορεί νά δη

λώνεται επίσης και μέ τον δρο άκοίνωνησία υπό τήν έννοια της 

ολοκληρωτικής στέρησης επικοινωνίας μέ τους άλλους χριστια

νούς και απόδειξη τούτου είναι οί μεγάλοι ερμηνευτές του 12ου 

α'ι. (Ζωναράς-Βαλσαμών-Αριστηνός) οί όποιοι τους άκοινώνη-

τους ταυτίζουν μέ τους αφορισμένους. 

Σε άλλο μέρος της πραγματείας του ό Χρύσανθος θα χρησι

μοποιήσει, έξαλλου, για τό έπιτίμιο τα προσωνύμια «σπαθίον δί-

στομον»2, «δίστομος μάχαιρα», «κεραυνός» και «αστροπελέκι» 

πού τονίζουν ακριβώς τή δραστική αποτελεσματικότητα του 

2. Για τή χρήση του ορού, τήν αφετηρία της εμφάνισης του και τήν πο
ρεία της χρήσης του βλ. Μιχαηλάρης, 'Αφορισμός, δ.π., σ. 76, σημ. 
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άλλα καΐ το βαρύτατο ηθικό καί κοινωνικό πλήγμα πού δέχεται 

ό χριστιανός με την επιβολή του αφορισμού. Έξαλλου, σύμφωνα 

με τή βασική διάσταση του αποχωρισμού τού αφορισμένου χρι

στιανού άπο το σώμα της Εκκλησίας έπεται, και αύτο τονίζει ό 

λόγιος αρχιμανδρίτης, Οτι ό αφορισμός είναι έπιτίμιο πού επι

βάλλεται μόνο σε χριστιανούς3. 

Το επόμενο κρίσιμο σημείο πού πρέπει να τονισθεί ιδιαίτερα 

έχει σχέση με τήν προέλευση τού έπιτιμίου. Τούτο είναι ιδιαιτέ

ρως σημαντικό επειδή ό αφορισμός υπήρξε το πλέον αποτελε

σματικό όπλο πού είχε στην διάθεση της ή Εκκλησία κατά τήν 

περίοδο της Τουρκοκρατίας τόσο στο αποτρεπτικό στάδιο Οσο 

καί στο κατασταλτικό. Ύπο τήν έννοια αυτή ειταν ζωτικής ση

μασίας στοιχείο ή αναγωγή της προέλευσης του στην κεφαλή 

της Εκκλησίας, τον Χριστό, προκειμένου οι διάδοχοι αυτού, Από

στολοι και μετά άπο αυτούς οι πατριάρχες καί μητροπολίτες να 

αντλούν τή δικαιοδοσία τους ακριβώς άπο αυτήν τήν αναγωγή4. 

3. Ό Χρύσανθος στο σημείο αυτό περιορίζεται μόνο σ' αυτήν τή γενική 

αναφορά καί δέν υπεισέρχεται στην επισήμανση δτι, αντίστροφα, είταν δυ

νατόν να προσφύγουν στην επιβολή αφορισμού έτερόδοξοι, ακόμα καί άλλό-

δοξοι, άρκεΐ ό υποτιθέμενος ένοχος να ειταν χριστιανός. Μάλιστα, παραδείγ

ματα επιβολής αφορισμού κατόπιν αιτήματος μουσουλμάνων συναντούμε καί 

σέ χρόνους πολύ προγενέστερους άπο τήν εποχή πού έγραφε αρχιμανδρίτης 

Χρύσανθος Νοταράς· βλ. Μιχαηλάρης, 'Αφορισμός, δ.π., σ. 421 κ.έξ. 

4. Τήν ίδια αναγωγή, μάλιστα, συχνά περιέχουν στο προοίμιο τους πατριαρ

χικά κείμενα Οταν θέλουν να προσδώσουν βαρύτητα στα εντελλόμενα καί ή λέ

ξη πού χρησιμοποιούν για τήν περίπτωση αυτή είναι το επίρρημα άλληλοδιχδό-

χως προκειμένου να ορίσουν τήν ακολουθία: Χριστος-άπόστολα-πατριάρχες-μη-

τροπολίτες' βλ. λ.χ. απόφαση τού οικουμενικού πατριάρχη Παϊσίου Β' (Φεβρου

άριος 1751) για τή λύση αφορισμού (Νικόδημος Παυλόπουλος, «Άρχεΐον Πά

λαιαν Ιεράς Μονής Λειμωνος», Λειμώνιας 7 (1978), φ. 11, σ. 2-3). 
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Αυτό, λοιπόν, αποδεικνύεται με την προσφυγή στο κύρος α

ποσπασμάτων άπό εκκλησιαστικά κείμενα και μάλιστα σε εκεί

να πού φέρουν τήν αυθεντία του αποστόλου Παύλου και του 

ευαγγελιστή Ιωάννη* σύμφωνα με αυτά ό Χριστός και έπειτα ό 

Παύλος αποβάλλουν άπο τήν κοινωνία των πιστών χριστιανούς 

πού υπέπεσαν σε βαρύτατα αμαρτήματα. Μάλιστα, κατά τήν 

αντίληψη του Χρύσανθου, το πράγμα τούτο έχει μεγάλη σημα

σία αφού αν ό αφορισμός προέρχεται άπο ((θείον νόμον καΐ είναι 

θείον δίκαιον» -πράγμα πού βέβαια συμβαίνει- τότε αναπόφευ

κτα καί τα αποτελέσματα της ποινής, δηλαδή ό αποχωρισμός 

καί δλα τα δυσάρεστα και αποτρόπαια στηρίζονται στο θειο νό

μο καί έχουν γενικό κύρος και ισχύ. 

Ωστόσο, έδώ ακριβώς ό Χρύσανθος εισάγει μια διάκριση θέ

λοντας να αποσυνδέσει τήν ανάμειξη του θείου σε υποθέσεις 

ανθρώπινες* παρατηρεί, δηλαδή, δτι δταν ό Χριστός προστάζει 

να παύει ή συναναστροφή με τον άμαρτάνοντα δεν εννοεί τήν 

((πολιτική» συναναστροφή δηλαδή τήν καθημερινή ανθρώπινη 

συναναστροφή άλλα τήν «ιερή», δπως λ.χ. συμβαίνει στις σχέ

σεις τών χριστιανών με τους ειδωλολάτρες ή με τους αιρετικούς 

με τους οποίους επικοινωνούμε στην καθημερινότητα μας άλλα 

μέ κανένα τρόπο δεν συνυπάρχουμε σε χώρους λατρείας. Ωστό

σο, ή πλήρης απομόνωση άπό τόν αφορισμένο είναι γεγονός και 

αυτήν έχει να αντιμετωπίσει πρακτικά ό αφορισμένος' αυτήν 

άλλωστε αναφέρουν Ολα τα κείμενα πού αφορίζουν χριστιανούς 

δταν απαγορεύουν ακόμα και τόν χαιρετισμό μέ τους άποσυνά-

γωγους. Ή επέκταση, λοιπόν, ή σκλήρυνση μέ άλλα λόγια τών 

αφοριστικών μέτρων θεωρεί ό Χρύσανθος δτι προήλθε άπό τους 

αποστόλους, τΙς συνόδους, τους πατέρες της Εκκλησίας και τήν 

αποδίδει μέ τόν ορο ((πολιτική» παραίτηση σε αντίθεση μέ τήν 
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«ιερά» πού προέρχεται απευθείας άπο την ενέργεια του θεού. 

Στο θέμα αύτο ό Χρύσανθος δεν επανέρχεται- άλλωστε καΐ 

στην ανάλυση του στο κείμενο της πραγματείας δεν προχωρεί 

περαιτέρω' ενδεχομένως, δμως, εδώ δημιουργεί Ινα μικρό ρήγμα 

αμφισβήτησης των ((πολιτικών» αποφάσεων, τών αποφάσεων 

δηλαδή πού αναφέρονται σε ζητήματα πού δεν έχουν άμεση σχέ

ση με θέματα λατρευτικά ή δογματικά. 

2. ΠοίοΙ έχουν το δικαίωμα, νά αφορίζουν 

Στην προσπέλαση του ζητήματος αυτού ό Χρύσανθος δεν 

αρχίζει, όπως θα ειταν φυσικό, με τον προσδιορισμό τών ιερωμέ

νων πού έχουν το δικαίωμα να επιβάλλουν το έπιτίμιο. Αντίθε

τα, ή πρώτη διασάφηση πού καταθέτει είναι αυτή πού προβαίνει 

στή διάκριση μεταξύ της απευθείας επιβολής του έπιτιμίου άπο 

τον εκκλησιαστικό κανόνα, και της επιβολής άπο τον «προεστώ-

τα», δηλαδή τον εκκλησιαστικό προϊστάμενο, πού έρχεται, αφο

ρίζοντας, να εφαρμόσει έναν εκκλησιαστικό κανόνα προκειμένου 

αυτός νά ισχύσει. 

Κατά τή διάκριση αυτή οι εκκλησιαστικοί κανόνες μπορούν 

νά αφορίζουν ((ενεργεία», νά επιβάλλουν δηλαδή αυτομάτως στον 

άμαρτάνοντα το έπιτίμιο, και είναι ακριβώς εκείνοι πού διασφα

λίζονται με τήν έκφραση ((αφορισμένος έστω»· δηλαδή, αν δια

πραχθεί άπο τον χριστιανό αύτο πού απαγορεύουν στο πρώτο 

μέρος τους, επισύρουν αυτομάτως το έπιτίμιο χωρίς τήν παρεμ

βολή ιερωμένου και εκκλησιαστικής απόφασης. Υποχρέωση 

απλώς του ιερωμένου είναι, αν υποπέσει στην αντίληψη του πα

ρόμοια περίπτωση νά καταστήσει γνωστό στις εκκλησιαστικές 
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αρχές δτι κάποιος χριστιανός υπέπεσε σέ αμάρτημα πού αυτο

μάτως (δηλαδή σύμφωνα μέ τίς επιταγές των κανόνων) επισύρει 

αφορισμό. "Εχουμε, δηλαδή, περίπου «αυτόματη» επιβολή της 

ποινής, στοιχείο πού θα χρησιμοποιηθεί πολύ σέ υποθέσεις τυ-

μπανιαίων πτωμάτων ανηκόντων σέ χριστιανούς πού δέν είχαν 

επίσημα αφορισθεί. "Ετσι ή δημιουργία τής προφανούς απορίας 

και σύγχυσης λυνόταν μέ τήν ερμηνεία τής «αυτόματης» επι

βολής λόγω παραβιάσεως κανόνος πού προέβλεπε αφορισμό. 

Υπάρχει δμως και ή άλλη περίπτωση κατά τήν οποία ό κα

νόνας πού απαγορεύει επί ποινή αφορισμού δέν περιέχει το 

((έστω αφορισμένος» άλλα απλώς το «άφοριζέσθω», δηλαδή πε

ριέχει τήν απειλή πού ορίζει δτι οποίος διαπράξει το απαγορευ

μένο κινδυνεύει να αφορισθεί. 'Όμως τότε ή επιβολή δέν είναι 

αυτόματη άλλα είναι απαραίτητη ή παρέμβαση του εκκλησια

στικού προκειμένου ό αφορισμός να καταστεί ((ενεργεία». 

Στην «έ'ξοχη» αυτή προσέγγιση του Χρύσανθου στην οποία 

ασφαλώς συμπυκνώνεται ή καθημερινή πρακτική τής εποχής 

γίνεται σαφής διάκριση μεταξύ τής απλής αφοριστικής απειλής 

και του αφορισμού, πράγμα το όποιο και μετά τήν πραγματεία 

του Χρύσανθου, καΐ ως τίς μέρες ακόμη, παρέμεινε, ενδεχομένως 

και σκόπιμα, ασαφές σέ βαθμό πού να ταυτίζονται οι αφορι

στικές απειλές μέ τους πραγματικούς αφορισμούς. Ή σημασία 

τής ασάφειας αυτής είναι προδήλως εμφανής καθώς δημιουρ

γείται Ινα κλίμα φόβου και ασάφειας μέσα στο όποιο απειλή 

προερχόμενη είτε άπο τους εκκλησιαστικούς κανόνες είτε άπο τα 

χείλη ιερωμένων έχει ισοδύναμη ισχύ μέ τους γραπτούς-έπίση-

μους αφορισμούς και επιφέρει σχεδόν τά ίδια αποτελέσματα στον 

αφορισμένο. Άπο τή μεθόδευση αυτή προκαλείται και ή γενι

κευμένη αντιμετώπιση δλων των αφοριστικών απειλών ως 
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πραγματικών αφορισμών και ώς έκ τούτου ή εντύπωση οτι οι 

αφορισμοί εκπορεύονται άπο δλους τους ιερωμένους και σε κάθε 

περίπτωση. "Ομως ό Χρύσανθος έχει ήδη προβεί στη σαφή και 

χαρακτηριστική διάκριση: «όταν ό αφορισμός γίνεται καθ' ύπό-

θεσιν, τεθείσης της υποθέσεως ενεργεί δ αφορισμός χωρίς χρείαν 

άλλης νέας αποφάσεως* Οταν δε γένη κατά άπειλήν, αν γένη και 

το έργον δια το όποιον εγινεν ή απειλή* τούτος όμως [ό αφορι

σμός] δεν ενεργεί, άλλα κάμνει χρεία να άποφασισθή», επειδή, 

σύμφωνα με τή ρητή αναφορά του λόγιου αρχιμανδρίτη, ((ή α

πειλή δεν είναι άπόφασις* Οθεν όταν είπή ό προεστώς, αν κάμη 

τούτο...θέλει άφορισθή, μετά το έργον είναι χρεία να γένη άπό-

φασις αφορισμού, άλλέως δε δεν είναι αφορισμός»5. 

Κατά τα άλλα, και επανερχόμενος στα πρόσωπα πού έχουν 

το δικαίωμα να επιβάλλουν το έπιτίμιο ό Χρύσανθος αναπαρά

γει τήν ακολουθούμενη πρακτική πού στηρίζεται και σε θεωρη-

τικές-δογματικές αναγωγές και στην έν γένει ιεραρχική δομή 

του εκκλησιαστικού πλέγματος. Ωστόσο, στην ανάλυση του ό 

Χρύσανθος ακολουθεί αντίστροφη πορεία αρχίζοντας άπο τους 

πνευματικούς (εξομολογητές). Τούτο βέβαια επειδή είναι πρό

σωπο πού γνωρίζει καλά τήν άμεση εμπλοκή του έπιτιμίου στην 

καθημερινή ζωή του χριστιανού* και ή εμπλοκή αυτή έχει πολύ 

μεγαλύτερη συνάφεια με το πρώτο επίπεδο οπού πραγματο-

πειται ή επαφή του χριστιανού με τα εκκλησιαστικά όργανα, δη

λαδή το επίπεδο της εξομολόγησης. 

5. Δέν είναι τυχαίο το γεγονός δτι έναν αιώνα περίπου αργότερα ό Νι

κόδημος Αγιορείτης θα φθάσει στην ϊδια ερμηνεία μετά άπο λεπτομερή δογ

ματική και γραμματολογική ανάλυση των δρων βλ. Αγάπιος ιερομόναχος -

Νικόδημος μοναχός, Πηδάλιον της νοητής νηός..., ανατ. άπο τή γ' εκδ., 

Θεσσαλονίκη 1987, σ. λθ'. 
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Κατά τον Χρύσανθο, λοιπόν, δ εξομολογητής δέν έχει το δι

καίωμα να αφορίζει, επειδή αυτός έχει δικαίωμα μόνο σε πνευ

ματική καθοδήγηση. 'Όμως αυτός ό ίδιος μπορεί να προβεί και 

σε αφορισμό όταν έχει ((εξουσία δικαιοδοτική και να είναι κριτής 

εις τήν έκκλησίαν», τήν οποία εξουσία πρέπει απαραιτήτως να 

έχει λάβει άπό τις ανώτερες εκκλησιαστικές αρχές (πατριάρχη-

μητροπολίτη). "Ετσι σαφώς περιορίζεται ή δυνατότητα επιβολής 

της ποινής άπό απλούς ιερείς και εφημέριους καθώς τούτο δέν 

στηρίζεται σέ κανένα γραπτό κανόνα της Εκκλησίας επειδή 

αυτοί δέν διαθέτουν κανένα παρόμοιο «προνόμιον δικαιοδοσίας»6. 

Πάντως επειδή ό Χρύσανθος δέν θέλει να αποδυναμώσει τελεί

ως τις επεμβάσεις τών μή εχόντων αρμοδιότητα ιερωμένων ανα

φέρει σέ άλλο σημείο της σύνθεσης του Οτι οι αφοριστικές απει

λές παρομοίου είδους μπορούν να ενεργήσουν ώς κατάρες* έτσι ή 

δράση τής απειλής περιορίζεται στην πρόσληψη έκ μέρους του 

απειλουμένου τής κατάρας ώς εννοίας πού μπορεί να του δημι

ουργήσει προβλήματα και προσκόμματα στην ιδιωτική του ζωή 

άλλα και στή μεταθανάτια αφού μπορεί να επιφέρει τήν άδιαλυ-

σία του σώματος δηλαδή τήν απώλεια τής ψυχής. 

Ωστόσο έδώ ό Χρύσανθος, ακολουθώντας βέβαια τήν πρα

κτική πού απορρέει άπό τό ιεραρχικό πλέγμα τής Εκκλησίας, 

δέν αποκλείει τήν ((καθ' έπιτροπήν» παροχή τής αφοριστικής δι-

καιοδοτικής ενεργείας, ενέργεια ή οποία, αναγνωρίζει, οτι μπο

ρεί να στηρίζεται στό νόμο άλλα και στή συνήθεια, πού μέ τήν 

πάροδο του χρόνου αποκτά τήν ισχύ νόμου. 'Όμως επιζητεί να 

6. Τις κατηγορίες τών ιερωμένων πού εΐχαν δικαίωμα να επιβάλλουν το 

έπιτίμιο ή το απέκτησαν άπό τή μεταβίβαση αρμοδιοτήτων βλ. αναλυτικά 

στο Μιχαηλάρης, 'Αφορισμός, δ.π., σ. 82 κ.έξ. 
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προσδιορίσει, απόλυτα τα πράγματα προκειμένου να αποφευ

χθούν παρερμηνείες και επομένως παράνομες, άδικες ή καταχρη

στικές πράξεις' τονίζει, λοιπόν, σαφέστατα δτι δσοι λαμβάνουν 

το δικαίωμα αύτο έπιτροπικώς δεν διαθέτουν αυτόνομη εξουσία 

άλλα μεταχειρίζονται την εξουσία εκείνου πού έχει το δικαίωμα 

να τους καταστήσει επιτρόπους, ακυρώνοντας έτσι το δικαίωμα 

της περαιτέρω επιτροπείας, της μεταβίβασης δηλαδή της ενέρ

γειας αυτής άπο τον επίτροπο σε νέο επίτροπο. 'Εξάλλου, σύμ

φωνα με τή λεπτή νομική διατύπωση πού επιχειρείται στο ση

μείο αυτό, ή προσβολή εναντίον μιας άδικης αφοριστικής απόφα

σης σέ ανώτερη αρχή (το «εκκλητον») δεν γίνεται κατά τήν 

ακολουθία: επίτροπος προς αυτόν πού του ανέθεσε τήν επιτρο

πεία αφού δέν υφίσταται πεδίο διαφορετικής ιεραρχικής δομής, 

αλλά ή έφεση γίνεται και άπο τους δύο (επίτροπο και παρέχο

ντα τήν επιτροπεία) δταν υφίσταται λόγος άδικης επιβολής τής 

ποινής, προς τα ανώτερα όργανα τής Εκκλησίας. 

Συνεχίζοντας τήν πορεία ανάλυσης του έπιτιμίου δ Χρύσαν

θος με τήν ϊδια μέθοδο, δεν αναφέρεται στο αναφαίρετο δικαίω

μα πού βεβαίως έχουν οι πατριάρχες να επιβάλλουν αφορισμούς 

άλλα στον χώρο δικαιοδοσίας πού το δικαίωμα αύτο μπορεί να 

ασκηθεί. "Ετσι περιορίζεται 6 χώρος ενέργειας των μητροπο

λιτών πού μπορούν να αφορίσουν μόνο μέσα στα δρια τής επι

κράτειας τους ενώ για τους ((μέγιστους» πατριάρχες, δπως τους 

αναφέρει, εννοώντας προφανώς τους επικεφαλής τών τεσσάρων 

πατριαρχείων τής Ανατολής, πού μπορούν να αφορίσουν και 

άλλους χριστιανούς έκτος τών ορίων τής επικράτειας τους. 

'Όμως καΐ έδώ ό Χρύσανθος εισάγει, θα λέγαμε, ορισμένα πε

ριοριστικά μέτρα, τα όποια εκδηλώνονται μέ τήν αναγραφή τής 

λέξης ίσως πού θέτει έν άμφιβόλω τή γενίκευση του δικαίωμα-



Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑΣ 125 

τος αύτοΰ των πατριαρχών, άλλα και τονίζοντας περαιτέρω δτι 

το δικαίωμα αυτό για να το ασκήσουν οι πατριάρχες πρέπει να 

παρίστανται αυτοπροσώπως στον χώρο πού διαπράχτηκε το 

αδίκημα -όταν είναι έκτος της άμεσου δικαιοδοσίας τους- άλλα 

δεν μπορούν να γράφουν άπο τις έδρες τους και νά αφορίζουν χρι

στιανούς πού είναι έκτος τών ορίων της επικράτειας τους7. 

Ό Χρύσανθος, λοιπόν, σαφώς ορίζει τα δρια δικαιοδοσίας 

ακόμη καΐ τών πατριαρχών και ή πολιτική σημασία της ανάλυ

σης στο σημείο αυτό ίσως να είναι ευρύτερη άπο εκείνη πού ή 

πρώτη επαφή με το κείμενο παρέχει, καθώς άπο τον Χρύσανθο 

δεν εξαιρείται άπο τή διατυπούμενη περιοριστική αναφορά ούτε 

ή αυθεντία του οικουμενικού πατριάρχη, τήν οποία άλλωστε σε 

άλλο σημείο της πραγματείας θα τήν εννοήσει εν στενή συνά

φεια με τις αρμοδιότητες της συνόδου του οικουμενικού θρόνου. 

3. ΕΪ8η αφορισμού 

Ό Χρύσανθος στην ανάλυση του έπιτιμίου δεν διακρίνει βέ

βαια διάφορα σαφώς προσδιορισμένα εϊδη της ποινής ανάλογα με 

τή χρήση της* ωστόσο μας παρέχει τή δυνατότητα αξιολογώ

ντας τα στοιχεία πού προσκομίζει για τήν περίπτωση αυτή, νά 

επιχειρήσουμε μια ειδολογική προσέγγιση του έπιτιμίου τονίζο

ντας ορισμένα χαρακτηριστικά του τα όποια έτσι μπορούν νά 

7. Στο σημείο αύτο ό Χρύσανθος προσδιορίζει, λεπτομερώς τήν ιδιότητα 

τών «υποταγμένων» ή οποία καθορίζεται άπο τον τόπο γέννησης, κατοικίας 

ή αμαρτήματος· το τελευταίο δεν το διευκρινίζει άλλα φαίνεται να έχει σχέ

ση με τή φύση του αμαρτήματος, αν δηλαδή εΐναι απλό αμάρτημα ή αν 

στρέφεται εναντίον της ζωής άλλου χριστιανού. 

/ 
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χαρακτηριστούν ώς «ε'ίδη» του έπιτιμίου, άφοΰ κάθε αφοριστική 

περίπτωση δημιουργεί την εντύπωση μιας ιδιαίτερης χρήσης. 

Πριν δμως προχωρήσουμε σ' αυτήν τή θεωρητική προσέγγιση 

πρέπει να αναφέρουμε ενα βασικό εννοιολογικό στοιχείο πού δ 

Χρύσανθος εισάγει στην ανάλυση του και το όποιο προσδιορίζει 

κατά μεγάλο μέρος και τα ε'ίδη του αφορισμού τα όποια επιχειρεί 

να προσδιορίσει. 

Πρόκειται για τήν έννοια της «κοινωνίας» υπό τήν έννοια της 

επικοινωνίας, του συγχρωτισμού, της επαφής του χριστιανού με 

τους άλλους πιστούς και μέ δ,τι αυτή προσδιορίζει (φιλική σχέ

ση, οικονομική συναλλαγή κ.λπ.), τήν οποία επικοινωνία έρχεται 

να θραύσει ό αφορισμός δημιουργώντας τό κλίμα της απομόνω

σης και του ερμητικού διαχωρισμού. Ή ((κοινωνία» αυτή λοιπόν 

είναι τριών ειδών, κατά τον Χρύσανθο: εσωτερική, εξωτερική και 

μέση. Ή πρώτη είναι ή ψυχική διάθεση πού ενώνει τον Χριστό 

μέ τους πιστούς καθώς και τους πιστούς μεταξύ τους και βασίζε

ται κυρίως στην αγάπη" ή δεύτερη εϊναι ή κοινή συμπεριφορά τών 

πιστών στις λειτουργίες και στις λοιπές εκκλησιαστικές τελετές 

καθώς και ή έν γένει συναναστροφή πού έχει σχέση μέ τις συζη

τήσεις καΐ τις άλλες κοινωνικές δραστηριότητες* τέλος, ή τρίτη, 

τήν οποία ή Α' Οικουμενική σύνοδος της Νίκαιας τήν αποκαλεί 

((κοινωνία τών αγίων» αποτελείται άπό τόν συγκερασμό τών δύο 

άλλων και έχει σχέση μέ τις βοήθειες εκ μέρους της Εκκλησίας 

δπως πραγματώνονται μέσω τών κοινών προσευχών, τών μυστη

ρίων κ.τ.δ. 

Ή απαγορευτική λοιπόν ενέργεια του έπιτιμίου δπως εκδη

λώνεται έν σχέσει προς τα τρία ε'ίδη της κατά Χρύσανθον ((κοι

νωνίας» συντελεί στή διαίρεση τού αφορισμού στα έξης ε'ίδη: 

α) Παντελής αφορισμός: Ή προσωνυμία «παντελής ή μέ-
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γας» ανήκει βέβαια στή γραφίδα του Χρύσανθου8 και είναι αυ

τός πού χωρίζει τον άνθρωπο από τή μέση και την εξωτερική 

κοινωνία αφού δ αφορισμένος δεν είναι επιτρεπτό να συμμετέχει 

σε καμιά εκκλησιαστική πράξη ένώ αποστερείται και άπο τή 

δυνατότητα επικοινωνίας με τους άλλους χριστιανούς και γενικά 

συντελεί ώστε ό αφορισμένος να μή θεωρείται ενεργό μέλος του 

χριστιανικού συνόλου. 

β) Μικρός αφορισμός: Κατά τον Χρύσανθο το είδος αύτο της 

αφοριστικής ποινής απαγορεύει ο,τι έχει σχέση μόνο με τήν τρί

τη κοινωνία* δηλαδή ό αφορισμένος δεν συμμετέχει στα μυστή

ρια της Εκκλησίας άλλα μπορεί να έκκλησιασθεΐ, να προσευχη

θεί, νά συναναστρέφεται με τους άλλους χριστιανούς κ.τ.6. 

γ) Το ανάθεμα: Μολονότι ό Χρύσανθος αναφέρει ρητά βτι δεν 

έχει σκοπό να μιλήσει για το ανάθεμα, ωστόσο προκειμένου νά 

τονίσει τή διαφορά μεταξύ των αφοριστικών ειδών αναφέρει και 

αυτό το είδος τής ποινής. Το ανάθεμα λοιπόν («το άκρον του 

αφορισμού») προορίζεται για θανάσιμα αμαρτήματα πού δεν ε

πιδέχονται συγχώρεση* γι' αύτο και ξεχωρίζει τον άνθρωπο άπο 

το πρώτο είδος τής κοινωνίας ή οποία προϋποθέτει τήν αγάπη 

και τήν πνευματική επικοινωνία μεταξύ χριστιανού και Χριστού* 

και βέβαια εδώ σαφώς υπονοείται Οτι ό αναθεματισμένος παύει 

νά λογίζεται ως χριστιανός. Έξαλλου, επειδή υπάρχει ή αντίλη

ψη -αντίληψη ή οποία παγιώθηκε κυρίως κατά τήν περίοδο τής 

Τουρκοκρατίας- οτι και το ανάθεμα μπορεί νά χαρακτηριστεί ως 

μέγας αφορισμός, ό Χρύσανθος δέχεται αυτή τή διαπίστωση, 

8. Φυσικά ό Νοταράς δεν αυθαιρετεί, άλλα πιστός στή μέθοδο του απο

δίδει το επίθετο ((παντελής» στον Γρηγόριο Νύσσης (βλ. εδώ σελ. 47), τον 

Ζωναρά και τον Βαλσάμωνα. 
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ωστόσο τονίζει μία ουσιώδη διαφορά του αναθέματος άπο τον 

αφορισμό πού ανάγεται στο τελετουργικό εκφώνησης του αναθέ

ματος στο όποιο συμμετέχουν δημόσια δσοι πιστοί θέλουν, επα

ναλαμβάνοντας τή λέξη ανάθεμα ((δια πλέον φόβον των αμαρ

τωλών», πράγμα το όποιο δέν γίνεται κατά την εκφώνηση του 

μεγάλου αφορισμού . 

Προχωρώντας ό Χρύσανθος με τον τρόπο αυτό στη διαπραγ

μάτευση του θέματος του βρίσκεται στην ανάγκη να εκθέσει την 

άποψη του για δ,τι συμβαίνει την εποχή αύτη (τέλη 17ου αι.) 

στο χώρο της Εκκλησίας και τή σύγχυση πού επικρατεί σχε

τικά με το είδος του αφορισμού πού συνήθως εκφωνείται. Το 

πρόβλημα βεβαίως έχει ανακύψει άπο τήν ευρύτατη χρήση της 

ποινής άπο πατριάρχες, μητροπολίτες και επιτρόπους τους πράγ

μα πού δέν επέτρεπε τήν λεπτή εννοιολογική προσέγγιση πού 

επιχειρεί εδώ ό Χρύσανθος, άφοΰ τα πάντα μέσα σε ενα κλίμα 

φόβου πού δημιουργείται είναι μεγάλοι αφορισμοί. "Ετσι αποφαί

νεται δτι οι αφορισμοί πού πραγματοποιούνται στο κλίμα του 

Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως εΐναι Ολοι μεγάλοι, λέγονται 

δμως μικροί καΐ μεγάλοι (ή συνοδικοί) Οχι τόσο λόγω της δια

φοράς τών αποτελεσμάτων πού επιφέρουν άλλα λόγω της διαφο

ροποίησης πού προέρχεται άπο τον τρόπο επιβολής. Κατά τον 

Χρύσανθο, λοιπόν, ό μεγάλος έχει και ενα άλλο χαρακτηριστικό: 

ό αφορισμός υπογράφεται άπο τή σύνοδο και περιέχει πολλές 

κατάρες και απειλές ένώ ό μικρός άπο τον πατριάρχη- ωστόσο 

9. Συντηρείται λοιπόν έδώ μια τυπική διαφορά ανάμεσα στο ανάθεμα 

και τον αφορισμό, διαφορά πού κατά τα χρόνια τουλάχιστον της Τουρκοκρα

τίας είχε χαθεϊ ώστε μεγάλος αφορισμός καί ανάθεμα να είναι ταυτόσημες 

έννοιες ένώ πρέπει να είχαν διαφορετική αφετηρία* για το θέμα αυτό βλ. 

Μιχαηλάρης, 'Αφορισμός, ο. π., σ. 78 καί passim. 
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και αυτός, δ τελευταίος, ισοδυναμεί με τον μεγάλο αφού απομα

κρύνει τον χριστιανό άπο την Εκκλησία. 

Ή σύγχυση, λοιπόν, σκόπιμη ή έκ των πραγμάτων είναι βε

βαιωμένη και άφου στο επίπεδο της πρακτικής δεν είναι δυ

νατόν να υπάρξει σαφής διάκριση μεταξύ των αφοριστικών ειδών 

και μάλιστα σε τέτοιο βαθμό πού να παρέχει στον αφορισμένο 

την δυνατότητα να αξιολογεί κάθε φορά το είδος του αφορισμού 

πού του είχε επιβληθεί και αναλόγως να πράττει. 'Άλλωστε σέ 

ένα κλίμα έντονης θρησκευτικότητας και φόβου ό αφορισμένος 

στιγματίζεται άπο τήν επιβολή τής ποινής είτε πρόκειται για 

μικρό είτε πρόκειται για μεγάλο αφορισμό10. 

δ) Όμοίδιχός. "Ενα άλλο είδος, τέλος, αφορισμού πού επιση

μαίνει ό Χρύσανθος κατά τήν ανάλυση του, έχει σχέση με τον 

αριθμό τών ανθρώπων πού κάθε φορά αφορίζονται ή απειλούνται 

με αφορισμό. Για τήν περίπτωση αυτή, αποφαίνεται ό Χρύσαν

θος, υπάρχει διχογνωμία καθώς υποστηρίζεται ότι ή σύνοδος και 

οι πατριάρχες μπορούν να αφορίσουν και σύνολα πιστών. Δογμα

τικά ή πράξη αυτή στηρίζεται στο γεγονός δτι ό αφορισμός αυτού 

του είδους ενεργεί μόνον εναντίον τών ένοχων καΐ δεν θίγει τους 

αθώους. Ωστόσο υποστηρίζεται και το αντίθετο δτι δηλαδή και ό 

εκκλησιαστικός προϊστάμενος έχει αυτό το δικαίωμα του ομαδι

κού αφορισμού υπό τήν έννοια Οτι αφού μπορεί να αφορίσει μεμο

νωμένα άρχοντες, βασιλείς, ηγεμόνες κ.λπ. προκύπτει ή λογική 

10. Να προσθέσουμε εδώ δτι ό Χρύσανθος αναφέρει και ενα άλλο είδος 

αφορισμού το όποιο ονομάζει «καινότερο)), στηρίζοντας τήν εκδοχή αύτη σέ 

μια ερμηνεία του Βαλσάμωνα στον 79ο κανόνα τής συνόδου στην Καρθαγέ

νης, πού Οπως παρουσιάζεται άφορα τους επισκόπους οι όποιοι, Οταν αφορί

ζονται, εμποδίζονται άπο τήν εκτέλεση τών Ιερατικών τους καθηκόντων 

άλλα οχι και άπο τήν επικοινωνία με τους άλλους χριστιανούς. 



130 ΠΕΡΙ ΑΦΟΡΙΣΜΟΥ 

ακολουθία οτι μπορεί να αφορίσει ομαδικά και τους υπηκόους τους 

της εκάστοτε εξουσίας11. 

Πάντως άπο την ανάλυση της περίπτωσης αυτής εμφανίζε

ται και πάλι έκδηλα ή σαφής σύγχυση πού προκύπτει κάθε φο

ρά, σύγχυση πού δεν είναι δυνατόν να αποτελέσει αιτία προ

σφυγής εκ μέρους του αφορισμένου εναντίον του εκκλησιαστικού 

προϊσταμένου πού τον αφόρισε και πάντως σύγχυση ή οποία συ

ντελεί στην καλλιέργεια ενός έκφοβιστικου περιβάλλοντος πού 

επιδιώκεται με την επιβολή τής ποινής. Πάντως το ενδεχόμενο 

προσφυγής του αφορισμένου υπάρχει και εκδηλώνεται Οχι τόσο 

για λόγους δογματικούς ή κακής εφαρμογής του κατά περίπτω

ση επιβληθέντος είδους, άλλα οσάκις ό πιστός θεωρεί οτι ό αφο

ρισμός πού του έχει επιβληθεί είναι άδικος ή παράνομος. 

"Ετσι ό Χρύσανθος εισάγει στην πραγματεία του τήν έννοια 

τής αδικίας και τής στηριζόμενης σ' αυτήν προσφυγής σε ανώ

τερη εκκλησιαστική εξουσία προκειμένου να αποκατασταθεί το 

δίκαιο. Ή αδικία αυτή ταυτίζεται άπο τον Χρύσανθο με τήν κα

τάχρηση επιβολής τής ποινής πού γίνεται άπο τους εκκλησια

στικούς προϊσταμένους* οι τελευταίοι ενδίδουν σε πιέσεις και 

επιβάλλουν αφορισμούς γιά παραμικρά αδικήματα πράγμα το 

όποιο συνετέλεσε και συντελεί, κατά τον Χρύσανθο, στην απο

δυνάμωση τής ποινής λόγω τής πολυχρησίας και τής εξοικείω

σης πού εξαιτίας αυτής συντελείται μεταξύ των χριστιανών, και 

ή όποια έχει ως φυσικό επακόλουθο τή μείωση του φόβου και 

11. Είναι γεγονός πάντως ότι ομαδικοί αφορισμοί καί αναθέματα έχουν 

πραγματοποιηθεί καί παλαιότερα άλλα καί στα νεότερα χρόνια, καθώς 

έχουμε επίσημες πράξεις άρσης ομαδικών αφορισμών για το θέμα αυτό βλ. 

Μιχαηλάρης, 'Αφορισμός, δ. π., σ. 148 κ.έξ. 
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κατά συνέπεια καΐ της αναποτελεσματικότητας του έπιτιμίου. 

Ή αδικία, ωστόσο, ενδέχεται να υπεισέρχεται και να προσ

διορίζει πολλές φορές μία πράξη* δμως -και αύτο βασίζεται σέ 

πολύ παλαιότερες δογματικές ερμηνείες12- οι αφορισμένοι αδί

κως, δέν επιτρέπεται να συμπεριφέρονται ως αθώοι πριν άρθεΐ ή 

ποινή τους άλλα οφείλουν να συμμορφώνονται προς τις απαγο

ρευτικές διατάξεις πού ορίζονται άπό την ποινή και να συμπερι

φέρονται αναλόγως, καθώς υπάρχει ό κίνδυνος, μολονότι είναι 

αθώοι ή το αμάρτημα τους είναι ασήμαντο, με τήν ανυπακοή 

τους προς τις εκκλησιαστικές επιταγές και τήν παράβαση τών 

διατάξεων πού προβλέπουν τήν κανονική άρση του αδίκου αφορι

σμού, να συντελούν στή δημιουργία αξιόποινης πράξης- έτσι κιν

δυνεύουν να βρεθούν υπό τα δεσμά δικαίου αφορισμού, επειδή 

«πίπτουσιν εις το έγκλημα της ανυποταξίας και ακολούθως της 

υπερηφάνειας και της καταφρονήσεως του προεστώτος». 

Μέ τήν πραγματεία του ό Χρύσανθος, δπως έχουμε ήδη ανα

φέρει, συνθέτει για πρώτη φορά ολα τα στοιχεί πού έ'χει στην 

διάθεση του καί δ,τι ή πρακτική εφαρμογή του έπιτιμίου έ'χει 

αναδείξει, προκειμένου να διευκολύνει τήν περιγραφή και κατα

νόηση της ποινής πού γνώρισε τόσο μεγάλη επίδοση κατά τήν 

περίοδο της Τουρκοκρατίας. Πέραν τούτων όμως ό Χρύσανθος 

παρουσιάζει και ορισμένες πρωτότυπες ερμηνείες προκειμένου 

να φωτίσει ορισμένες δύσκαμπτες έννοιες, όπως λ.χ. είναι ή πε

ρίπτωση της àSixiocç πού ενδέχεται να υπεισέρχεται κατά τήν 

επιβολή του έπιτιμίου. 

Είναι, λοιπόν, ή περίπτωση του άδικου αφορισμού μία από 

αυτές πού δίνουν τή δυνατότητα στο λόγιο αρχιμανδρίτη να πα-

12. Για δλα αυτά βλ. Μιχαηλάρης, 'Αφορισμός, 6.π., σ. 129 κ.έξ. 
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ρουσιάσει όλα τα στοιχεία της νομικής συγκρότησης του αναζητώ

ντας τις λεπτές αποχρώσεις πού προσδιορίζουν μια παράνομη πράξη 

και κατά συνέπεια να προσδιορίσει την εγκυρότητα ή την ακυρότη

τα της επιβολής του έπιτιμίου. Κατά την ανάπτυξη λοιπόν τής επι

χειρηματολογίας του παρατηρεί Οτι υπάρχουν ((λεπτά» αμαρτήματα 

(π.χ. ή βρώση του μήλου άπό τήν Εύα) άλλα επειδή συνδέονται με 

παράβαση θεϊκής εντολής καθίστανται ((θανάσιμα αμαρτήματα» τα 

όποια, βέβαια, τιμωρούνται με αφορισμό: εΐναι αυτό τό είδος τής δι

καιοσύνης πού ονομάζει ό Χρύσανθος ((κατ' άξίαν δικαιοσύνη», καί 

έτσι στην περίπτωση πού αυτή ή δικαιοσύνη εφαρμόζεται είναι καί 

ονομάζεται ((δικαία κατ' άξίαν». 

Έκτος όμως άπό αυτήν, συνεχίζει, υπάρχει καί ή ((κατά τά-

ξιν δικαιοσύνη» ή οποία έχει σχέση με τό σύννομο ή όχι τρόπο 

απονομής δικαιοσύνης καί ή οποία προσδιορίζεται αντίστοιχα σε 

δίκαιη ((κατά τήν τάξιν» και άδικη ((κατά τήν τάξιν». Τό παρά

δειγμα πού καλείται να καταδείξει τις διαφορές αυτές μέ σαφή 

τρόπο είναι εκείνο του 'Ορέστη ό όποιος σκότωσε τή μητέρα 

του, Κλυταιμνήστρα, για τα εγκλήματα πού αυτή είχε διαπρά

ξει, πράξη πού είναι δίκαιη κατ' άξίαν παράλληλα, Ομως, ή 'ίδια 

πράξη είναι άδικη ((κατά τήν τάξιν» επειδή στοιχειοθετεί τό 

έγκλημα τής μητροκτονίας καί κατά τό δίκαιο και φυσικά κατά 

τόν Χρύσανθο ό φόνος των γονιών άπό τα παιδιά συνιστά τή βα

ρύτερη άπό τις εγκληματικές πράξεις. 

Βάσει λοιπόν των αποχρώσεων αυτών υπάρχει τό ενδεχόμενο 

να αφοριστεί κάποιος για αμάρτημα πού επισύρει τήν ποινή του 

αφορισμού, άπό ιερωμένο πού δεν έχει τό δικαίωμα να επιβάλει 

αφορισμό" καί αντίθετα, ιερωμένος πού έχει τό δικαίωμα αυτό, να 

αφορίζει για ασήμαντες πράξεις ή επί τή βάσει ψευδομαρτυριών. 

Άπό αυτές τις εμπλοκές προκύπτει τό άδικο ή δίκαιο τής έπι-



Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑΣ 133 

βολής του έπιτιμίου καθώς ενδέχεται, να υπάρξουν οι παρακάτω 

περιπτώσεις κατά την επιβολή του έπιτιμίου: αφορισμός δίκαιος 

κατ' άξίαν και άδικος κατά τήν τάξιν ή, δίκαιος κατά τήν τάξιν 

και άδικος κατ' άξίαν -ή, καί κατά τα δύο μέρη δίκαιος, ή και 

κατά τα δύο μέρη άδικος. 

Άπο αυτές τις περιπτώσεις δμως ό άδικος αφορισμός στοι

χειοθετείται δταν είναι άδικος ((κατά τήν τάξιν» καί τότε δεν 

ισχύει σε καμιά περίπτωση, ενώ στην αντίθετη περίπτωση του 

αδίκου κατ' άξίαν, όταν δηλαδή περιέχει σαφή αντινομία, δπως 

λ.χ. στην πρόταση: «αν δεν κλέψεις θα σε αφορίσω». Τότε δεν 

είναι δυνατόν να ισχύσει αφορισμός" σε διαφορετική περίπτωση, 

όταν δηλαδή υπάρχει σαφής αδικία καί παράλληλα δεν υφίστα

ται λογική καί δογματική αντινομία, ό αφορισμένος μπορεί να 

προσφύγει σε ανώτερο εκκλησιαστικό κριτήριο13. 

13. Εΐναι χαρακτηριστικό στο σημείο αύτο δτι ό Χρύσανθος επιχειρεί να 

προσδιορίσει τή φύση των μυστικών, προσπαθώντας να δημιουργήσει τη θε

ωρητική εκείνη υποδομή πού θα προφυλάσσει τον χριστιανό άπο τους εκβια

σμούς για τήν απόσπαση μυστικών. Προβαίνει λοιπόν στην παρακάτω διά

κριση του μυστικού πού κατ' αυτόν είναι: α) κοινό μυστικό ή πολιτικό όταν 

το κατέχουμε εξ Ιδίας αντιλήψεως καί δεν μας το έχει ανακοινώσει κάποιος 

άλλος β) φυσικό μυστικό, το όποιο μας εμπιστεύεται κάποιος άλλος καί γ) 

μυστικό της μετανοίας, πού εμπιστευόμαστε στον πνευματικό κατά τήν 

εξομολόγηση καί αυτός είναι υποχρεωμένος να διατηρεί απόρρητο. 

Σύμφωνα με τή διαίρεση αύτη ό αφορισμός μπορεί να προσβάλλει το 

πρώτο είδος μυστικού καί να υποχρεώσει τον χριστιανό να το ομολογήσει, 

υπό τήν προϋπόθεση βεβαίως οτι έτσι εξυπηρετείται το «κοινον καλόν». Για 

το δεύτερο είδος αφορισμού, κατ' αρχήν ό Χρύσανθος πρεσβεύει δτι δεν επι

τρέπεται να κοινοποιηθεί δια τού αφορισμού" ωστόσο εισάγει στο σημείο 

αύτο μια εξαίρεση κατά τήν όποια επιβάλλεται ή αποκάλυψη τού μυστικού 

αυτού καί αυτοβούλως άπο τόν άνθρωπο, καί μέσω τού αφορισμού δταν κιν-
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"Οπως ομολογεί καΐ δ ίδιος δ Χρύσανθος με αυτήν την ανά

λυση προσπαθεί να συμβιβάσει την αντινομία πού υπάρχει ανά

μεσα σ' αυτούς πού υποστηρίζουν Οτι δ πιστός πρέπει να τηρεί 

και τους άδικους αφορισμούς και σ' εκείνους πού υποστηρίζουν 

οτι δ ιερωμένος πού επιβάλλει άδικο αφορισμό υφίσταται δ ϊδιος 

τις συνέπειες της πράξης του καΐ πέφτει στα δεσμά του λεγόμε

νου αύτοαφορισμοΰ14. 

Αντινομίες, λοιπόν, περιπτώσεις και αποχρώσεις συγκροτούν 

ενα πλέγμα κανονιστικών διατάξεων πού δ Χρύσανθος επιχειρεί 

να καταστρώσει στο χαρτί και να συγκροτήσει έτσι ενα εγχειρί

διο ρυθμιστικής επιβολής του αφορισμού. Βέβαια δ τρόπος πού 

καταστρώνονται οι διάφορες περιπτώσεις και οι δυσδιάκριτες 

διαφοροποιήσεις πού τις συνοδεύουν συντελούν ώστε ή πραγμα

τεία του Χρύσανθου να αποτελεί τήν καλύτερη μαρτυρία για τον 

δυνεύουν πολλοί άνθρωποι («Οταν εισφέρει ολεθρον είς το κοινόν»). Είναι βέ

βαια σαφές δτι έτσι ό Χρύσανθος προσπαθεί να νομιμοποιήσει ορισμένες 

πράξεις της πολιτικής εξουσίας πού έχει κάθε δικαίωμα να καταπιέζει τους 

ανθρώπους καΐ μέσω του αφορισμού, όταν θεωρεί δτι κινδυνεύουν ζωτικά 

συμφέροντα της. Το ϊδιο ισχύει και στην περίπτωση πού εξαιτίας της από

κρυψης μυστικού του είδους αύτοΰ υπάρχει το ενδεχόμενο να προκληθεί βλά

βη στο κοινό" σε κάθε άλλη περίπτωση δεν πρέπει να ανακοινώνεται, και 

μάλιστα όταν ό εκκλησιαστικός προϊστάμενος είναι γνωστό δτι είναι «φιλο-

τάραχος» και επιζητεί διαμάχες και έριδες. 

Τέλος, το μυστικό της εξομολόγησης δεν ανακοινώνεται ποτέ και σέ κα

μιά περίπτωση ακόμη και δταν κινδυνεύει το κοινωνικό σύνολο έκτος και αν 

το επιτρέψει ό έξομολογούμενος' ό αφορισμός, λοιπόν, πού επιβάλλεται σέ 

τέτοια περίπτωση είναι άκυρος καί ό πνευματικός πού κοινοποιεί μυστικό 

αύτοϋ του είδους είναι ό ίδιος αφορισμένος και καθηρημένος. 

14. Τήν περίπτωση αυτή στις λεπτομέρειες της βλ. Μιχαηλάρης, 'Αφο

ρισμός, δ.π., σ. 189 κ.έξ. 
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ασαφή τρόπο επιβολής του έπιτιμίου και κυρίως για τή δυσκολία 

προσδιορισμού έκ μέρους των πιστών τής διάταξης στην οποία 

εμπίπτει το αμάρτημα τους και το είδος λοιπόν τής ποινής πού 

τους αντιστοιχεί. "Ετσι φαίνεται να διαμορφώνεται ενα μονοσή

μαντο είδος αφορισμού εκείνο του λεγομένου μεγάλου αφορισμού, 

με την πυκνή διάταξη άρών καΐ αποτρόπαιων απειλών πού κλι

μακώνονται μέ τήν πάροδο του χρόνου για να φθάσουν στο απο

κορύφωμα τους τον 18ο και 19ο αι. 'Άλλωστε ή έννοια αυτή είναι 

ακριβώς ο,τι θα μπορούσε να εξυπηρετήσει μέ τον καλύτερο τρό

πο τήν προληπτική και κατασταλτική δράση του έπιτιμίου, δπως 

επιθυμούσαν οί εκκλησιαστικές αρχές. 

4. Τα αποτελέσματα του αφορισμού 

Ή δράση του έπιτιμίου και ή αποτελεσματικότητα του προ

φανώς είναι παράγοντες πού εξαρτώνται αποφασιστικά άπο τήν 

αποδέσμευση του φόβου15, φόβος βέβαια πού προέρχεται από τις 

αναμενόμενες επιπτώσεις τής ποινής, δηλαδή από τα αποτελέ

σματα πού επιφέρει τόσο στο πρακτικό επίπεδο τής καθημερι

νής ζωής του χριστιανού οσο και στην κύρια προσδοκία του πού 

είναι βέβαια ή σωτηρία τής ψυχής του. 

Είδαμε οτι στην ανάλυση του ό Χρύσανθος αυτό πού τονίζει 

ως αποτέλεσμα του έπιτιμίου είναι κυρίως ή απομόνωση του χρι

στιανού, ή στέρηση τών υπηρεσιών τής Εκκλησίας άλλα και ή 

έλλειψη επικοινωνίας μέ τους άλλους χριστιανούς. Στην ανάλυση 

15. Για το θέμα αυτό βλ. το συλλογικό δημοσίευμα Οί Συλλογικοί φό

βοι στην Ιστορία, Αθήνα, Ε.Ι.Ε. 2000. 
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του αύτη δ Χρύσανθος θα βρει τήν ευκαιρία να επανέλθει αρκετές 

φορές τονίζοντας έντονα τήν ποιότητα των στερητικών αποτελε

σμάτων πού συνεπάγεται ή έλλειψη επαφής του χριστιανού μέ το 

κοινωνικό σύνολο, πράγματα, άλλωστε, πού αναφέρονται ως απει

λές στο ακροτελεύτιο τμήμα των αφοριστικών κειμένων και καλύ

πτουν ευρύτατη περιοχή των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων16. Στην 

ιδεολογική τοποθέτηση του Χρύσανθου δλες αυτές οι αποτρόπαιες 

απειλές, εκτιμώ, δτι αποτελούν άπαξιωτικο στοιχεί τής ποινής 

και ενδεχομένως πολλές φορές δημιουργούν ένα τέτοιο πλέγμα α

παγορεύσεων πού πρακτικά είναι αδύνατον να ισχύσουν άφου θα 

οδηγήσουν σέ πλήρη εκμηδένιση του ατόμου. 

Ό Χρύσανθος περιορίζεται, λοιπόν, αρχικά στην απλή ανα

φορά τής απομόνωσης και του «ξεχωρισμού», έννοιες τις όποιες 

είδαμε αναλύοντας τους ορισμούς του αφορισμού17, τα διάφορα 

«είδη» αφορισμού και επικοινωνίας (((κοινωνίας») πού προσδιορί

ζουν τή σχέση του πιστού μέ τήν Εκκλησία και μέ τους άλλους 

χριστιανούς. Αυτά τα στοιχεία ωστόσο κρίνει δτι είναι υποχρεω

μένος να τα προσδιορίσει αναλυτικότερα σέ άλλο σημείο τής πραγ

ματείας του, όταν θα αρχίσει τήν ουσιαστική περιγραφή τών 

αποτελεσμάτων, δημιουργώντας ταυτόχρονα και ένα δίκτυο εξαι

ρέσεων δμως ας παρακολουθήσουμε τή σκέψη του. 

Στην οπτική τού Χρύσανθου τα αποτελέσματα του έπιτιμίου 

διακρίνονται άπο τήν κατάσταση τών αφορισμένων χριστιανών, 

16. Για Ολα αυτά βλ. αναλυτική περιγραφή στο Μιχαηλάρης, 'Αφορι

σμός, δ.π., passim. 

17. Βλ. έδώ στις προηγούμενες σελίδες, δπου ή ανάλυση τής ((κοινω

νίας» στα διάφορα εϊδη και ποιο είδος δοκιμάζεται κάθε φορά άπο τήν επι

βολή του έπιτιμίου. Έκεΐ βέβαια και τα διάφορα εϊδη του αφορισμού. 
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δηλαδή αν πρόκειται για ζωντανούς ή νεκρούς αφορισμένους. 

Για τους πρώτους ((προορίζονται» βέβαια αυτά πού προκύπτουν 

άπο τη στέρηση επικοινωνίας με την Εκκλησία και τους άλλους χρι

στιανούς. Ή στέρηση επικοινωνίας μέ το περιβάλλον της Εκκλησίας 

δημιουργεί με τή σειρά της δύο ειδών στερήσεις, πού ορίζονται αντί

στοιχα άπο τή γραφίδα του Χρύσανθου ως: α) «στέρησις των βοη

θειών της Εκκλησίας», κατά τήν οποία στερείται ό αφορισμένος άπο 

το πνευματικό μέρος τών εκκλησιαστικών βοηθειών, δπως λ.χ. εΐναι 

οι προσευχές πού εκτελούνται δημόσια, και β) ως «παραίτησις της 

μετοχής τών μυστηρίων», απαγόρευση δηλαδή της συμμετοχής σε 

όλα τά μυστήρια της Εκκλησίας μέ δ,τι αυτή ή απαγόρευση συνεπά

γεται για τον άνθρωπο, αφού σαφέστατα, όπως εΐναι ευνόητο, οδηγεί 

σέ ρήξη σχέσεων με το κοινωνικό σύνολο. 

Ωστόσο ό Χρύσανθος ακολουθώντας πάντα τήν 'ίδια λογική 

της διεισδυτικής ανάλυσης τών πραγμάτων, προκειμένου νά ο

ριοθετήσει τά δρια της επιβολής άλλα και νά εντοπίσει τις εξαι

ρέσεις πού λειτουργούν υπέρ του χριστιανού, εισάγει, τώρα, τή 

διάκριση τών διαφόρων βαθμών της αγνοίας, ή οποία κατά τή 

λειτουργία του τριμερούς σχήματος πού επιλέγει συχνά ό λόγιος 

αρχιμανδρίτης είναι τριών ειδών: ((ανεκτή (ή δόκιμος), παχεία και 

αθεράπευτος». Τά ε'ίδη αυτά προσδιορίζονται αντίστοιχα άπο το 

βαθμό γνώσης τών πραγμάτων έκ μέρους τών χριστιανών αφού 

στην πρώτη περίπτωση το άτομο δεν ξέρει κάτι το όποιο, δμως, 

δεν είναι υποχρεωμένο νά το ξέρει' στή δεύτερη, αντίθετα, δεν 

κατέχει Ινα πράγμα το όποιο δμως είναι υποχρεωμένο νά γνωρί

ζει, ένώ στην τρίτη περίπτωση συγκαταλέγεται ή άγνοια πού 

προέρχεται άπό τό γεγονός δτι τό άτομο δέν έχει υποχρέωση νά 

γνωρίζει κάτι τό όποιο δμως είναι ενδεχόμενο έκ τών πραγμάτων 

και νά μή μπορεί νά το γνωρίζει, δπως είναι λ.χ. ή περίπτωση 
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του αγράμματου χριστιανού πού αγνοεί τα σχετικά με την ουσία 

του θείου κ.τ.ο. 

Κατά την ανάλυση αύτη λοιπόν ((συγγνωστά» δηλαδή ανε

κτά ε'ίδη άγνοιας πού λαμβάνονται υπόψη κατά την επιβολή του 

αφορισμού ώς ελαφρυντικά στοιχεία υπέρ του χριστιανού είναι το 

πρώτο και το τρίτο, ενώ δεν υπάρχει καμιάς μορφής δικαιολογία 

για το δεύτερο είδος: είναι ή περίπτωση τήν οποία εξατομικεύει 

με το παράδειγμα του εξομολογητή πού δεν γνωρίζει ποια αμαρ

τήματα συγχωρούνται και ποια είναι θανάσιμα18. 

Συνεχίζοντας τήν απαρίθμηση και ανάλυση των στερητικών 

αποτελεσμάτων για τους ζωντανούς αφορισμένους αναφέρει δτι ό 

αφορισμένος ιερέας δέν μπορεί να εκτελέσει τα μυστήρια, έκτος 

αν ό χριστιανός προς τον όποιο απευθύνονται βρίσκεται σε έσχα

τη ανάγκη θανάτου* δτι ό αφορισμένος χριστιανός αποκόπτεται 

άπό κάθε δημόσια ακολουθία (λιτανείες, λειτουργεϊες κ.τ.ο.)- δτι 

δέν πρέπει να θάπτεται κατά τόν χριστιανικό τρόπο (σε περί

πτωση ανυπακοής αφορίζεται καί ό ιερωμένος)' οτι στερεί τόν 

αφορισμένο κληρικό άπό κάθε εκκλησιαστικό εισόδημα (αφορίζε

ται και οποίος παρέχει εισφορές σε αφορισμένους ιερείς) άλλα 

καί άπό τήν συμμετοχή σε κάθε είδους οικονομική πράξη της 

18. Ή ανάλυση των ειδών της άγνοιας άπό τον Χρύσανθο καταλήγει 

στο συμπέρασμα δτι αν ένας χριστιανός προφασισθεϊ τήν ((άθεράπευτον» 

άγνοια, δτι δηλαδή δέν ξέρει δτι εΐναι αφορισμένος ούτε δτι εΐχε υποχρέωση 

να το ξέρει για ποικίλους λόγους, μπορεί να συμμετέχει στα μυστήρια της 

Εκκλησίας. Εΐναι βέβαιο δτι εδώ υπονοεί ό Χρύσανθος τήν περίπτωση της 

γνώσης τών κανόνων εκείνων της 'Εκκλησίας, ή παράβαση τών οποίων επι

φέρει αυτομάτως αφορισμό άφοϋ σε κάθε άλλη περίπτωση, έκτος ίσως εκεί

νης πού ό αφορισμός επιβάλλεται τη απουσία του ένοχου, ή επιβολή του έπι-

τιμίου ταυτίζεται με τήν κοινοποίηση του. 
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Εκκλησίας (στην περίπτωση βέβαια πού μετανοήσει αναλαμβά

νει τα παλαιά του προνόμια- ωστόσο δεν του επιστρέφονται Οσα 

στερήθηκε κατά τη διάρκεια του αφορισμού του). Ό αφορισμένος 

έξαλλου υπόκειται στη «στέρησιν της έν άγορα κοινωνίας» πού 

εξειδικεύεται σε στέρηση σύναψης εμπορικών πράξεων και αδυ

ναμία κατάθεσης αγωγής στα δικαστήρια* ομοίως καί οι μη 

αφορισμένοι δεν μπορούν να έχουν σχέση με τις αγωγές των 

αφορισμένων19. Τέλος, κλείνει το μέρος αυτό, προσδιορίζοντας 

καί τις απαγορεύσεις πού επιβάλλει ή λεγόμενη «στέρησις της 

πολιτικής κοινωνίας» ή οποία έχει σχέση με τη συμπεριφορά 

των χριστιανών έναντι τών αφορισμένων: οι πιστοί δεν πρέπει 

να συνομιλούν με τους αφορισμένους, να τους γράφουν, να τους 

στέλνουν δώρα, να συντρώγουν, να εμπορεύονται, να κάνουν πα

ρέα, ακόμη καί να τους χαιρετούν. Πάντως, ή παράβαση δλων 

αυτών δεν συνιστά για τον Χρύσανθο θανάσιμο αμάρτημα 

-έκτος άπο την κοινή παρουσία στις δημόσιες προσευχές- ένώ 

πάντοτε πρέπει να εξετάζεται ή διάθεση του αφορισμένου, δη

λαδή αν σκόπιμα επιζητεί με τήν ανυπακοή σε αυτά Ολα να δεί

ξει οτι περιφρονεί τις αποφάσεις της Εκκλησίας. 

19. Καί πάλι ό Χρύσανθος επιβεβαιώνοντας τήν αναλυτική προσέγγιση 

άλλα καί τήν νομική του ευχέρεια προβαίνει σε προσδιορισμό τών προσώπων 

πού εμπλέκονται στις δικαστικές υποθέσεις, καί τών αρμοδιοτήτων τους. 

Τρία, λοιπόν, είναι τα κύρια πρόσωπα μιας ((κρίσεως»: ό κριτής, ό ενάγων 

καί ό εναγόμενος, ένώ τά επουσιώδη είναι οι μάρτυρες, οί γραμματείς, ό συ

νήγορος, ό επίτροπος, οί κηδεμόνες κ.τ.δ. Κατά τη διαίρεση αύτη ό αφορι

σμένος δεν μπορεί να είναι κριτής, γραμματέας, επίτροπος, μάρτυρας, κηδε

μόνας. Ωστόσο, καταλήγει, οτι είναι έρευνητέο αν ισχύουν οί αποφάσεις αφο

ρισμένου δικαστή, ή αν ισχύουν οί καταθέσεις κ.λπ. τών αφορισμένων παρα

γόντων μιας δίκης. 
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Ό Χρύσανθος καθώς αντιλαμβάνεται τή σημασία όλων αυ

τών τών πρακτικών απαγορεύσεων πού θέτουν σοβαρά εμπόδια 

στις δραστηριότητες του χριστιανού, πού έχουν άμεση σχέση με 

τήν κοινωνική του ζωή άλλα και με τήν επιβίωση του, προσπα

θεί να οργανώσει ενα πλέγμα εξαιρέσεων πού θα επιτρέψουν 

στον αφορισμένο να μήν απομονωθεί τελείως άπο τήν κοινότητα 

τών χριστιανών. "Ετσι, μπορεί ό αφορισμένος να μήν επικοινωνεί 

μέ το περιβάλλον τών συνανθρώπων του όμως αυτό μπορούν να 

το κάνουν τα κοντινά του πρόσωπα (παιδιά, υπηρέτες, κ.λπ.) 

ένώ εξαιρούνται ακόμα καί οι αφορισμένοι πού υπηρετούν κοντά 

σε ηγεμόνες ή άλλα πρόσωπα της εξουσίας. Μπορεί να απαγο

ρεύει τή συμμετοχή του στα μυστήρια της 'Εκκλησίας άλλα ό 

αφορισμός δεν χωρίζει τα ανδρόγυνα σε καμιά περίπτωση και 

επιτρέπει τή συγκατοίκηση. Ή επικοινωνία πού προσπορίζει 

πνευματικό όφελος στον αφορισμένο θραύει το κέλυφος της ολο

κληρωτικής απομόνωσης και δημιουργεί θύλακες επικοινωνίας* 

τέλος ή ανάγκη εξαιρεί τον χριστιανό άπο κάθε ενοχή παράβα

σης τών αφοριστικών διατάξεων. 

Ή δημιουργία ενός ασφυκτικού πεδίου απομόνωσης πού θά 

συντελέσει ώστε ό χριστιανός να μήν παρανομεί άλλα καί δταν 

παρανομεί νά προβαίνει σε επανόρθωση της αδικίας πρέπει νά 

είναι το επιδιώκωμενο τελικό αποτέλεσμα του αφορισμού και ή 

άμεση επιδίωξη όσων τον επιβάλλουν. Ωστόσο ή απομόνωση 

αυτή, δταν καταστεί κλοιός, δηλαδή κατάσταση πού δεν επιτρέ

πει καμιά διέξοδο υποχώρησης και διαφυγής είναι βέβαιο δτι θά 

επιφέρει τά αντίθετα αποτελέσματα πού κατά τήν περίοδο της 

Τουρκοκρατίας20 συχνά παρουσιάστηκαν και είχαν τή μορφή της 

20. Τα σχετικά βλ. στο Μιχαηλάρης, 'Αφορισμός, δ.π., σ. 317 κ.έξ. 



Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑΣ 141 

πλήρους απομάκρυνσης των άφορισθέντων άπο την ορθόδοξη 

Εκκλησία ή την πλήρη περιφρόνηση της Εκκλησίας. Οί απαγο

ρεύσεις πού μέσω των αφοριστικών εκκλησιαστικών εγγράφων 

εκπορεύονται και μετουσιώνονται σε σοβαρές απειλές πού αγγί

ζουν ακόμα καί τη ζωή του αφορισμένου ή του απειλουμένου με 

αφορισμό ασφαλώς συντελούν στην κάμψη τών δύστροπων, τών 

κακότροπων, τών αμαρτωλών. 

Ωστόσο φαίνεται, καί ή ανάλυση του Χρύσανθου μας το δεί

χνει μέ τον πλέον έκδηλο τρόπο, οτι υπάρχει σαφής πρόθεση 

ανοχής και κατανόησης της ανθρώπινης 'ιδιοσυστασίας άλλα καί 

της κοινωνικής πραγματικότητας. Οί εξαιρέσεις εΐναι πολλές, 

καίριες καί το σπουδαιότερο, οί περισσότερες δέν μπορούν να 

αναχθούν σέ αντίστοιχη δογματική ή κανονιστική γνωμάτευση ή 

ερμηνεία. Κατά συνέπεια είναι αποτέλεσμα της εμπειρίας πού 

προέκυψε άπο τή συχνή χρήση του έπιτιμίου καί ενός άνθρωπου, 

δπως ό Χρύσανθος πού επιζητούσε νά κινηθεί στο επίπεδο της 

πολιτικής εξουσίας μέ τις συνακόλουθες ενέργειες καί παρενέρ

γειες* καί βεβαίως εντάσσεται στο δογματικό μέρος μιας θρη

σκείας πού βασίζονταν στή μετάνοια καί στή συγχώρηση τών 

παρεκτροπομένων. Το παράδειγμα τής αφοριστικής πραγματεί

ας του Χρύσανθου ίσως αποτελεί τήν καλύτερη περίπτωση ανά

γλυφης έξεικόνισης τής τριπλής αυτής συνύπαρξης. 

Σέ άλλο σημείο τής πραγματείας του ό Χρύσανθος όταν νου

θετεί για τή συνετή χρήση του έπιτιμίου μνημονεύει για πρώτη 

φορά το πλέον φοβερό καί αποτρόπαιο αποτέλεσμα πού υφίστα

ται ό αφορισμένος, ό όποιος, δταν του επιβάλλεται το έπιτίμιο, 

((παραδίδεται εις χείρας του σατανά νά τον έξουσιάζη». Μετά 

άπο τή μνεία αυτή θα ακολουθήσει ιδιαίτερα αναλυτική παρου-
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σίαση του θέματος των τυμπανιαίων, επειδή ή κατάσταση αυτή 

συγκεντρώνει, δ,τι μπορεί να χαρακτηριστεί ώς θαυματουργική 

επέμβαση του θείου και κατ' επέκταση να αναχθεί σε ακαταμά

χητο δογματικό δπλο στην αδιάλειπτη αντίθεση με τήν Καθο

λική εκκλησία. 

"Ομως ας δούμε τα πράγματα άπο τήν σκοπιά του Χρύσαν

θου. Πολλά, λοιπόν, σημαντικά και ασήμαντα επακόλουθα, στε

ρήσεις καί δυσκολίες επιφέρει με τον ενα ή τον άλλο τρόπο ό 

αφορισμός στους ζωντανούς χριστιανούς πού παρεκτρέπονται και 

αφορίζονται* για τους νεκρούς όμως ενα είναι το αποτέλεσμα, 

άλλα το ((πλέον φοβερον καί τρομερόν, ήτοι ό τυμπανίας». 

Ό Χρύσανθος είτε γνωρίζει -το πιθανότερο- τις παλαιότερες 

απόψεις21 κατά τις όποιες ή εμφάνιση των τυμπανιαίων νεκρών 

αφορισμένων αποδεικνύει τή θαυματουργό παρέμβαση του θεού 

στο χώρο της Ανατολικής εκκλησίας, είτε Οχι, αποφαίνεται για 

τήν εμφάνιση θαύματος καί μάλιστα μπορεί να πει κανένας οτι 

πρόκειται για «σωρόν θαυμάτων», δπως υποστηρίζει ό αρχιμαν

δρίτης του ίεροσολυμιτικοϋ κλίματος. 

Ή αποδοχή της ύπαρξης πολλαπλών θαυμάτων αιτιολογείται 

άπο το γεγονός δτι τό φαινόμενο της άδιαλυσίας ενδέχεται να με

ταβιβαστεί καί στα σώματα τών συγγενών του νεκρού αφορισμέ

νου (γυναίκες, παιδιά, δούλοι). Ή λογική ερμηνεία της μεταβίβα

σης αυτής γίνεται, κατά τον Χρύσανθο, γιά ενα καί μόνο λόγο, 

21. Πρώτη γνωστή μνεία θαύματος του τύπου αύτοΰ γίνεται σέ κείμενα 

του 16ου αϊ. σύμφωνα μέ τα οποία μέσω του θαύματος της διαλύσεως του 

σώματος νεκρής αφορισμένης πείσθηκε δ Μεχμετ Β' ό Πορθητής γιά τήν 

αλήθεια τών χριστιανικών δογμάτων για Ολα αυτά βλ. Μιχαηλάρης, 'Αφορι

σμός, δ.π., σ. 377 κ.εξ. 
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προκειμένου δηλαδή να προκληθεί ακόμα μεγαλύτερος φόβος 

επειδή δημιουργείται ή βεβαιότητα δτι για το σφάλμα του αμαρ

τωλού ενδέχεται να τιμωρηθούν και τα συγγενικά του πρόσωπα 

και κατά συνέπεια απαιτείται έκ μέρους κάθε χριστιανού άμε-

μπτος βίος* έξαλλου στην περίπτωση πού θα του επιβληθεί για 

κάποια αιτία αφορισμός θα πρέπει απαραιτήτως να φροντίσει 

ώστε να αποκατασταθεί ή τάξη εγκαίρως, να άρθεΐ το έπιτίμιο, 

προκειμένου να αποτραπεί μετά τον θάνατον του ή κατάσταση 

της άδιαλυσίας να πλήξει και τα αγαπημένα του πρόσωπα. Ή 

ερμηνεία αυτή του Χρύσανθου προέρχεται μέσα άπο μία λεπτή 

δογματική ανάλυση κατά τήν οποία επιχειρείται προσδιορισμός 

του τρόπου μέ τον όποιο τιμωρεί ό θεός και των περιπτώσεων 

κατά τις όποιες ή τιμωρία αυτή μπορεί να περάσει και στον συγ

γενικό κύκλο του τιμωρούμενου. 

Στην ανάλυση αυτού του σημείου ό Χρύσανθος, πιστεύω, δτι 

ξεφεύγει άπο τήν πορεία πού ως τώρα είχε ακολουθήσει παραθέ

τοντας πολλά δείγματα ύπερ της μετρημένης χρήσης και έλλο-

γης ερμηνείας του φαινομένου του αφορισμού. Ή παραδοχή δτι ή 

ύπαρξη των άδιάλυτων πτωμάτων μπορεί να οφείλεται οχι σε 

μεγάλο αφορισμό άλλα ακόμη και σε απλή απειλή ή κατάρα του 

πλέον ταπεινού ιερέα καΐ για ασήμαντο παράπτωμα του χρι

στιανού, προκειμένου να παταχθεί ή «προπέτεια των κακών χρι

στιανών», εκφράζει τήν ανεπιφύλακτη παραδοχή του άλογου 

στοιχείου πού παρακολουθεί το φαινόμενο της άδιαλυσίας. 

'Άλλωστε ή προσφυγή του σε παραδείγματα άπο τήν Παλαιά 

Διαθήκη τα όποια παρουσιάζουν έναν θεο-τιμωρο να ενσπείρει 

στους ανθρώπους τον θάνατο προκειμένου να εμπνεύσει φόβο και 

σύνεση στους υπόλοιπους, αποτελεί σύμφυτο δείγμα της απο

δοχής του θαύματος-παραδείγματος προς αποφυγήν. 
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Έξαλλου, αναδεικνύεται με τΙς απόψεις αυτές του Χρύσανθου 

ή τάση του, πού φθάνει ως τα δρια της έμμονης προσπάθειας, να 

διαφυλάξει το κύρος των απλών ιερέων πού συγχρωτίζονται κα

θημερινά με τους ανθρώπους καί είναι ενδεχόμενο για πολλούς 

λόγους να βρεθούν σέ θέση αδυναμίας να επιβληθούν στο ποίμνιο 

τους. Γι' αυτό μεριμνεί ώστε οι άδιάλυτοι να ενισχύσουν το κύ

ρος των ιερέων αφού θεωρεί οτι καθένας πού δεν υπακούει σ' 

αυτούς καί δέχεται τίς κατάρες τους μπορεί να καταντήσει μετά 

θάνατο οικτρό άλιωτο κουφάρι πού θα διαλαλεί τίς αμαρτίες καί 

τήν απώλεια της ψυχής του. 

Ε'ίπαμε οτι ή κατάσταση του άλιωτου καί τυμπανιαίου πτώ

ματος ανάγεται συστηματικά στή σφαίρα του θαύματος καί υπό 

τήν εκδοχή αυτή θεωρείται καί δογματικό δπλο. Ή αντίληψη 

αυτή πού διατρέχει άνά τους αιώνες τήν Ανατολική εκκλησία βρί

σκει καί στην περίπτωση του Χρύσανθου έναν ακόμη απολογητή. 

Οί Καθολικοί δεν έχουν λόγους να υποστηρίζουν Οτι δεν θαυμα

τουργεί πλέον ό θεός «ε'ις τήν άνατολικήν έκκλησίαν... επειδή καί 

τούτο το θαύμα των τυμπανιαίων τους άποστομίζει»22. 

22. *Ας σημειωθεί εδώ οτι το θαΰμα των τυμπανιαίων χρησιμοποιείται 

άπο τον Χρύσανθο προκειμένου να ασκηθεί δριμύτατη κριτική εναντίον του 

((αναίσχυντου» Άρκούδιου και των δσων αυτός υποστηρίζει. Ή επίθεση ενα

ντίον του προσήλυτου Κερκυραίου στην υπηρεσία της Καθολικής εκκλησίας 

δεν εϊναι χωρίς σημασία, άφοΰ αυτός στα έργα του υποστηρίζει παρόμοιες 

απόψεις οί όποιες μπορεί να προσλάβουν σημαίνον δογματικό βάρος καθώς 

προέρχονται άπο πρόσωπο τό όποιο γνωρίζει καλά το σύστημα της Ανατο

λικής εκκλησίας. 'Άλλωστε, είναι ενδεικτικό οτι για να τόν αντικρούσει επι

στρατεύει καί απόψεις προσώπων πού προέρχονται ακριβώς άπό τόν ϊδιο 

χώρο: πρόκειται για τον κυπριακής καταγωγής Βουστρώνιο άλλα καί τόν 

Γόαρ (Goar) του οποίου ή αυθεντία λόγω του σπουδαίου έργου του εϊταν δε

δομένη· γι' αυτούς βλ. περισσότερα στις σημ. 23, 24, 25. 
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Θαΰμα λοιπόν ή άδιαλυσία καΐ μεγαλύτερο θαΰμα, δπως ξέ

ρουμε άπό άλλες πηγές, ή άρση της, δπως πραγματώνεται μέ

σω της Εκκλησίας και πάλι. Ωστόσο το θέμα των τυμπανιαίων 

δεν έχει τελειώσει ακόμα για τον Χρύσανθο. Οί άλιωτοι νεκροί 

δεν είναι ((κυρίως» αποτέλεσμα του αφορισμού άλλα είναι 

((θαύμα», θα υποστηρίξει για μιά ακόμη φορά και αποτέλεσμα 

της κατάρας των ιερέων. Είπαμε δτι ή τάση του Χρύσανθου 

είναι να υποστηρίξει τους ιερείς άναγάγοντας την άδιαλυσία ως 

αποτέλεσμα της κατάρας τους και τοΰτο, δπως είναι φυσικό, 

επειδή ανευρίσκονταν άλιωτοι οί όποιοι δεν ειταν ((επίσημα» 

αφορισμένοι. Κατά συνέπεια και δεδομένου δτι οί περισσότεροι 

ιερείς δεν είχαν το δικαίωμα να αφορίζουν προκύπτει, κατά τον 

Χρύσανθο, ως λογική κατάληξη της άδιαλυσίας ή κατάρα των 

ιερέων μέσω βεβαίως της θαυματουργικής δράσης τής βούλησης 

του θεού. 

Ή λογική, λοιπόν, σειρά πού θα ακολουθήσει είναι ή προσέγ

γιση του θαύματος «ως χάριτος θείας», αποτέλεσμα το όποιο 

πραγματοποιείται δταν «άρέσκη εις τον θεόν»· κατά συνέπεια 

δεν μπορεί ή άδιαλυσία, δηλαδή τό θαΰμα, να είναι αποτέλεσμα 

τής λεγομένης «εξωτερικής εξουσίας τής εκκλησίας». Έξαλλου 

ό Χρύσανθος έχει και Ινα άλλο επιχείρημα να προσκομίσει υπέρ 

του θαύματος, δτι δηλαδή καμιά τιμωρία τής εκκλησιαστικής 

εξουσίας δεν μπορεί να επιφέρει αποτέλεσμα μόνο μετά το θάνα

το του άφορισθέντος άφου ή δικαιοδοσία της άφορα ουσιαστικά 

μόνο τους ζωντανούς χριστιανούς και ποτέ τους νεκρούς οί όποιοι 

περνούν αποκλειστικά στην δικαιοδοσία τής θείας κρίσης. 

Το διεισδυτικό πνεύμα του Χρύσανθου αντιλαμβάνεται βέ

βαια τα κενά πού αφήνει κάθε φορά ή προσέγγιση του γι' αυτό, 

κατά τήν γνώμη μου, καταφεύγει σε υπηρεσίες νομικής χροιάς 
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ώστε να καλύψει την πιθανή απορία και τις ασάφειες. Και στο 

σημείο αυτό ή απορία μπορούσε να προέλθει άπο την παρατήρη

ση οτι ή λογική θα απαιτούσε οτι ό ζωντανός αφορισμένος πού 

δεν είχε φροντίσει να αποκαταστήσει τήν τάξη εν ζωή ή οι συγ

γενείς του μετά το θάνατο του, θα κατέληγε πεθαίνοντας στην 

κατάσταση της άδιαλυσίας· άλλωστε αύτο υποστήριζαν οι γνω

στοί νομοκάνονες23 και τα εκκλησιαστικά κείμενα- γι' αυτό και 

ό Χρύσανθος σπεύδει να υιοθετήσει και τήν άποψη αυτή. 

"Ετσι ή τελική απόφανση του Χρύσανθου ενσωματώνει δλες 

τις περιπτώσεις: είναι λοιπόν ή κατάσταση της άδιαλυσίας απο

τέλεσμα αφορισμού άλλα και κατάρας αρχιερέων και ιερέων 

άλλα είναι πάντα εκδήλωση θείας βούλησης γι' αυτό άλλοι 

εμφανίζονται τυμπανιαΐοι και άλλοι οχι, μολονότι έχουν υποστεί 

αφορισμό ή κατάρα. Αυτή ή γενική απόφανση κατά τήν οποία 

ολα μπορούν να ισχύουν συνεχίζεται καί στην τελική διαπίστω

ση του Χρύσανθου οτι μπορεί ό τυμπανιαΐος νά λυθεί άπο τήν 

κατάσταση της άδιαλυσίας άλλα δεν πρέπει να θεωρούμε βέβαιο 

καί προφανές καί τή σωτηρία της ψυχής του. 

Ή διαπίστωση αυτή του Χρύσανθου, πιθανώς εισάγεται για 

πρώτη φορά στην αφοριστική θεώρηση καί δεν επαναλαμβάνε

ται εφεξής άπο άλλον εκκλησιαστικό. Προσπάθεια διάχυσης με

γαλυτέρου φόβου μέσω της απομάκρυνσης άπο τα γενικώς απο

δεκτά; ή προσπάθεια ύπερτονισμου του θαύματος24 το όποιο 

23. Βλ. τα σχετικά στο Μιχαηλάρης, 'Αφορισμός, δ.π., σ. 153 κ.έξ. 

24. Τήν ϊδια λογική ακολουθεί ό Χρύσανθος καί δταν προσπαθεί να δώσει 

κάποια εξήγηση για το διαφορετικό χρώμα τών άδιάλυτων σωμάτων: μπορεί 

να οφείλεται «εις τήν διάφορον κρασιν τών ποιοτήτων τοϋ νεκροϋ» άλλα 

μάλλον ή αιτία είναι άγνωστη στους ανθρώπους καί γνωστή μόνο στο θεό. 
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υπερβαίνει και τή δογματική αντίληψη περί λύσεως του τυμπα-

νιαίου πτώματος μέσω των ευχών της Εκκλησίας; 

5. Λύση του αφορισμού 

Ή λύση του αφορισμού, πρακτική πού σαφώς προσδιορίζεται 

και αποτελεί άλλωστε τήν ποθητή απόληξη της όλης διαδικα

σίας καθώς επέρχεται άρση της αδικίας και σωτηρία του αφορι

σμένου, είναι γεγονός οτι δέν απασχολεί δσο θα ανέμενε κάνεις 

τον Χρύσανθο. Εκείνο πού σχεδόν αποκλειστικά τον απασχολεί 

είναι ή αποκατάσταση τών τυμπανιαίων τήν οποία για να πα

ρουσιάσει αρχίζει άπο τήν γενική απόφανση δτι κάθε αφορισμός 

πρέπει να λύεται άπο τον 'ιερωμένο πού τον επέβαλε ή άπο ανώ

τερη εκκλησιαστική αρχή. Βέβαια ή ανώτερη αρχή δέν λύνει τον 

αφορισμό άλλα αναψηλαφώντας τήν υπόθεση αποφαίνεται αν 

πρόκειται για νόμιμο ή άδικο αφορισμό και στή δεύτερη περί

πτωση καλεί τον άδικούντα ιερωμένο να προβεί σε άρση της 

αδικίας, δηλαδή σε άρση του αφορισμού. 

Αυτά ολα βέβαια πρέπει να αποκτήσουν τήν εγκυρότητα της 

θεϊκής προέλευσης και αύτο γίνεται με τήν προσφυγή στην 

ευαγγελική ρήση κατά τήν οποία όσοι επιβάλλουν ποινές μπο

ρούν -μόνο αύτο!- να τΙς λύνουν, πράγμα πού άπο πολλούς και 

κατά πολλούς τρόπους επαναλαμβάνεται συνεχώς στή μακρό

χρονη εξέλιξη της εκκλησιαστικής δογματικής και πρακτικής. 

Προκειμένου δμως περί τών τυμπανιαίων τα πράγματα γνωρί

ζουν και πάλι ανατροπές καθώς υπάρχει ή άμεση σύνδεση μέ το 

θαύμα, το όποιο αποτελεί έτσι κι αλλιώς ανατροπή τών καθιε

ρωμένων. "Ετσι, λοιπόν, ό Χρύσανθος σπεύδει να εξηγήσει το 
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γεγονός γιατί άπό ορισμένους ιερείς λύονται οι τυμπανιαΐοι και 

άπό άλλους όχι: στην κατάσταση του τυμπανιαίου μπορεί να κα

ταλήξει κάθε χριστιανός δταν εκδηλωθεί με τον τρόπο αυτό ή 

βούληση του θείου το όποιο εισακούει τις απειλές καί τις κατά

ρες κάποιων ιερέων πού έχουν φθάσει σε Ινα βαθμό αγιοσύνης ή 

και για κάποιους άλλους λόγους της θείας πρόνοιας. 

Κατά ανάλογο τρόπο καί ή λύση του τυμπανιαίου είναι αποτέ

λεσμα ορισμένων άλλων παραμέτρων μία άπο τις όποιες μπορεί 

να είναι: ή πίστη του ευχόμενου για τη λύση του τυμπανιαίου, 

μολονότι μπορεί να μην είναι άγιο πρόσωπο ή υψηλού ιερατικού 

βαθμού. Εκδηλώνεται λοιπόν καί πάλι ή θεία βούληση ή οποία 

ενεργεί εξαιτίας της βαθιάς πίστης του ευχόμενου' άλλωστε τού

το παρουσιάζεται καί σε άλλη περίπτωση όταν ταπεινοί ιερείς 

κατορθώνουν να προβούν σε εξορκισμούς καί να απομακρύνουν τα 

ακάθαρτα πνεύματα πού βασανίζουν αμαρτωλούς ανθρώπους. Βε

βαίως στή σύλληψη του Χρύσανθου ή περίπτωση αύτη καλύπτει 

καί την περίπτωση των αγίων οι όποιοι χωρίς να κατέχουν 

υψηλά ιερατικά αξιώματα ειταν δυνατόν να θαυματουργούν . 

Ή άλλη παράμετρος πάλι έχει σχέση μέ τή θεία βούληση 

καθώς δίνει τή δυνατότητα σε πρόσωπα πού δεν έχουν καμιά 

ιδιότητα αγιοσύνης, ούτε πίστη άλλα γενικά ανήκουν ((εις τους 

παντελώς άξιους» να προβαίνουν σε διάλυση των τυμπανιαίων. 

Ή ερμηνεία για τήν ανεξήγητη αυτή εκδήλωση του θείου δέν 

μπορεί παρά να είναι μια αόριστη προσφυγή σε κάποια άλλη 

ιδιότητα του θεού, σέ ((άλλον σκοπόν της θείας του προνοίας»26. 

25. Βλ. ορισμένες περιπτώσεις παρόμοιας θαυματουργίας καί λύσης αφο

ρισμού εκ μέρους αγίων (λ.χ. άγιος Διονύσιος Ζακύνθου) στο Μιχαηλάρης, 

'Αφορισμός, δ\π., σ. 383. 

26. Έδώ το παράδειγμα πού διατρέχει δλους τους νομοκάνονες έχει σχέ-



Η ΑΝΑΛΪΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑΣ 149 

Αύτη είναι σε γενικές γραμμές ή προσέγγιση του Χρύσανθου 

στο θέμα του αφορισμού. Τπάρχει φυσικά και ή ρητή και 

εντελώς πρακτική τοποθέτηση του οτι ή Εκκλησία δεν πρέπει 

να αφορίζει τους ηγεμόνες επειδή τούτο σέ τελική ανάλυση απο

βαίνει εις βάρος της Εκκλησίας27. 'Άλλες παραμέτρους τού αφο

ρισμού δεν τις αναλύει διεξοδικά, όπως λ.χ. τα σχετικά μέ τα 

αμαρτήματα πού τιμωρούνται μέ αφορισμό ή τις επιμέρους χρή

σεις τού έπιτιμίου σέ διάφορες υποθέσεις. Αυτό ανάγεται κατά 

τήν οπτική του στην αντίληψη οτι δ αφορισμός πρέπει να είναι 

«Ίατρευτικος» και οτι προτού καταφύγει ό ιερωμένος στην ποινή 

πρέπει να προσπαθήσει πολλές φορές να νουθετήσει τον αμαρ

τωλό προκειμένου να εξαντληθεί κάθε δυνατότητα αποκατάστα

σης τού δικαίου χωρίς τήν παρεμβολή της ποινής. "Ετσι, σέ τε

λική ανάλυση, ή απείθεια τού χριστιανού αιτιολογεί τον αφορισμό. 

'Όμως ή δυνατότητα της μεταμέλειας υπάρχει πάντα ανοικτή. 

ση μέ τη λύση τυμπανιαίου άπο πρώην ιερέα ό όποιος έν τώ μεταξύ είχε με

ταστραφεί στον μουσουλμανισμό. "Ολες οί προσπάθειες των ιερωμένων να 

απελευθερώσουν άπο τα δεσμά Ινα άδιάλυτο σώμα δεν καρποφόρησαν μέχρι 

πού άνευρέθηκε ό άφορίσας τον νεκρό, πρώην ορθόδοξος, πού κατόρθωσε να 

διαλύσει το άδιάλυτο πτώμα. Ή καινοτομία τού Χρύσανθου εΐναι οτι δεν 

παραπέμπει στις γνωστές πηγές πού περιέχουν τη μαρτυρία αύτη (Μαλα-

ξός, Βακτηρία Αρχιερέων) άλλα στον κύπριο 'Ιησουίτη Βουστρώνιο πού το 

αναφέρει σέ σύγγραμμα του: προσπάθεια στήριξης τών επιχειρημάτων μέ 

χρήση πηγής πού προέρχεται άπο τον ((αντίπαλο» χώρο. 'Ακόμα πρέπει νά 

σημειωθεί δτι και ό μεταστραφείς ιερέας δέν ειταν δυνατόν μετά το ((θαύ

μα» να εμμείνει στο λάθος του και επανέρχεται στον χριστιανισμό. 

27. Για το θέμα αυτό βλ. περισσότερα στο Μιχαηλάρης, ((Χρύσανθος 

Νοταράς: ή θέση του για τον αφορισμό τών αρχόντων», Νεοελληνική Παι

δεία και Κοινωνία, Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου αφιερωμένου στή μνήμη 

Κ. Θ. Δημαρά, 'Αθήνα 1995, σ. 43-50. 
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«Ποινή», λοιπόν, «και τιμωρία ίατρευτική» ό αφορισμός και 

κατά συνέπεια έχει απόλυτη συνάφεια με το βασικό δόγμα της 

ορθόδοξης πίστης που στηρίζεται στη μετάνοια και στη συγχώ

ρηση άλλα ταυτόχρονα εξυπηρετεί και τις αυξημένες ανάγκες 

της Εκκλησίας στο κατασταλτικό καΐ προληπτικό πεδίο δπως 

αναδείχτηκε αύτο κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας. 

Ή πραγματεία αυτή, δπως είχαμε την ευκαιρία να παρατη

ρήσουμε, παρουσιάζει έντονη συνάφεια με πρακτικές νομικής 

ιδιοσυστασίας οι όποιες, πιστεύω, οτι υπερβαίνουν δ,τι θα μπο

ρούσε να ανεχθεί ή εκκλησιαστική εξουσία ώστε το κείμενο 

αύτο να αποτελέσει νομικό εγχειρίδιο για τήν επιβολή ή τήν 

άρση της ποινής. Επιζητεί ό Χρύσανθος να καταστήσει κοινωνό 

των λεπτομερειών και βασικών χαρακτηριστικών της αφορι

στικής διαδικασίας τον Κωνσταντίνο Μπασαράμπα; επιδιώκει 

να δώσει στην πολιτική εξουσία ενα έγκυρο βοήθημα στις δια

μάχες της με τήν εκκλησιαστική εξουσία; 

Ίσως συμβαίνει και αυτό. 'Άλλωστε υπάρχει πάντα ή πλευρά 

τής εξουσίας πού πρέπει να μένει απρόσβλητη άπο ποινές και 

έπιτίμια. Άλλα αυτή είναι ή άποψη του Χρύσανθου και δεν συ

ναντάται ούτε πριν ούτε μετά σε νομοκανονικα κείμενα' και φυ

σικά δεν ειταν δυνατόν να δει το φώς του τύπου καΐ πολύ περισ

σότερο να καταστεί επίσημη θέση τής Εκκλησίας. Και βέβαια 

ούτε ό Χρύσανθος ειταν διατεθειμένος να δώσει ιδιαίτερο βάρος 

για τήν εκδοτική φροντίδα έργου πού περιείχε και προκλητικές 

θέσεις καΐ χρησιμοποιούσε τόσο πολύ τις νομικές διατυπώσεις. 

"Εμεινε λοιπόν ανέκδοτο και γι' αυτόν το λόγο; πολύ πιθανόν. 

Άλλωστε πολύ πρόσφορα ό Κ. Θ. Δημαράς θα χαρακτηρίσει με 

τα λόγια αύτα τον Χρύσανθο και τους ομοϊδεάτες του για τις 

πράξεις καί τις ενέργειες τους: «Αντιθέσεις, αντιφάσεις, ζυμώ-
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σεις, άλλα πάντα κάτω άπο την σκέπη της Εκκλησίας»28. 

Είναι φυσικά αυτός ένας άπο τους λόγους πού το έργο έμει

νε ως τώρα ανέκδοτο... Ωστόσο δεν πρέπει να μην επισημά

νουμε το γεγονός δτι ή αφοριστική διαδικασία ποτέ δεν απο

τέλεσε το αντικείμενο συστηματικής εκκλησιαστικής θεώρη

σης. Βέβαια υπάρχουν σε νομοκανονικά, κυρίως, κείμενα 

προσεγγίσεις του ζητήματος και διασαφήσεις ορισμένων λε

πτομερειών πού ανέκυπταν. "Ομως συστηματική αντιμετώ

πιση δεν υπήρξε ποτέ. 

Ό αφορισμός ως έννοια και πρακτική είναι διάχυτος στό 

κοινωνικό περιβάλλον, χρησιμοποιείται με συχνότητα μεγάλη 

και παρ' δλα αυτά κανένας -και πολύ περισσότερο οι πιστοι-

δέν γνωρίζει με ακρίβεια τον τρόπο επιβολής, άρσης κ.λπ. 

και γενικώς δλα δσα συνιστούν ουσιαστική γνώση μιας τόσο 

κοινής πρακτικής. 

Στην προσέγγιση του ή χαλαρότητα αυτή, ή ασάφεια και 

ή έντονη τάση για κατά περίπτωση αναγωγή δέν είναι τυ

χαία πράξη. Ή ασάφεια καΐ ό φόβος πού προέρχεται και άπο 

τήν άγνοια εξυπηρετεί καλύτερα τήν πρακτική εφαρμογή τής 

ποινής και έχει καλύτερα αποτελέσματα. 

Μέσα στή λογική αυτή δέν εϊναι λοιπόν παράξενο πού επί 

τόσους αιώνες το θέμα του αφορισμού δέν απασχόλησε καθ' 

εαυτό κάποιον εκκλησιαστικό συγγραφέα. 'Άλλωστε και ή 

πραγματεία του Χρύσανθου δέν έφθασε ποτέ στο τυπογραφείο. 

"Επρεπε να περάσουν δύο περίπου αιώνες μετά τήν ανέκδοτη 

προσπάθεια του Χρύσανθου ώστε 6 αφορισμός να καταστεί άντι-

28. Κ. Θ. Δημαράς, Ιστορία, της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, 7η εκδ. 

Αθήνα 1985, σ. 106. 



152 ΠΕΡΙ ΑΦΟΡΙΣΜΟΥ 

κείμενο μελέτης29 και εκδοτικό προϊόν και μάλιστα όταν, στα 

τέλη του 19ου αιώνα, ή αφοριστική πρακτική ουσιαστικά είχε 

εγκαταλειφθεί ή τουλάχιστον βρισκόταν σε πλήρη υποχώρηση 

καθώς ή δικαιική λογική του συγκροτημένου κράτους παγιωνό

ταν σιγά-σιγά. 

29. Βασίλειος, αρχιεπίσκοπος Σμύρνης, Υπόμνημα τζερί εκκλησιαστι
κού αφορισμού..., Κωνσταντινούπολη 1897. 
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JLtTCt. τέλη του 17ου αιώνα ό αρχιμανδρίτης -αργότερα 

πατριάρχης Ιεροσολύμων- Χρύσανθος Νοταράς με προτροπή 

του ηγεμόνα της Ούγγροβλαχίας Κωνσταντίνου Μπασαρά-

μπα συνθέτει πραγματεία για το έπιτίμιο του αφορισμού. Ή 

πραγματεία αύτη πού σώζεται ολόκληρη σε δύο χειρόγραφα 

και Ινα τμήμα της σε Ινα τρίτο, παρέμεινε ως τώρα ανέκ

δοτη, μολονότι αποτελεί τήν πρώτη συστηματική προσπά

θεια μελέτης της ποινής του αφορισμού, ποινής πού αποτέ

λεσε Ινα από τα σημαντικότερα ((εργαλεία» τής Εκκλησίας 

για τήν άσκηση τής πολιτικής της, ιδιαίτερα κατά τήν 

περίοδο τής Τουρκοκρατίας. 

Στο κείμενο αυτό πού εκδίδεται τώρα, ο Χρύσανθος α

ναλύει διεξοδικά τήν προέλευση τής ποινής, τή χρήση της, 

τα αρνητικά αποτελέσματα πού επιφέρει ή επιβολή της, τή 

θαυματουργική διάσταση των άλιωτων αφορισμένων κ.λπ. 

Με τον τρόπο αυτό ή πραγματεία αποτελεί μιά καλή και 

εμπεριστατωμένη προσέγγιση του αφορισμού και των συνε

πειών του. 
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