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’Από πολλών ήδη αιώνων 6 χριστιανικός Ελληνισμός τιμά κατ’ ετος καί 
κατά τήν 30ήν Ίανουαρίου τήν μνήμην τών τριών Ιεραρχών καί οικουμενικών 
διδασκάλων, Βασιλείου τοΰ Μεγάλου, Γρηγορίου τοΰ Θεολόγου καί Ίωάννου 
τοΰ Χρυσοστόμου. Κατά τήν ημέραν ταύτην πανηγυρίζει ή ’Ανατολική ’Ορθό
δοξος ’Εκκλησία, άλλ’ εορτάζουν καί τά ελληνικά γράμματα, διότι οί τρεις 'Ιε- 
ράρχαι ήσαν δχι μόνον εμπνευσμένοι θεολόγοι καί ποιμενάρχαι τής ’Ορθοδο
ξίας, αλλά καί βαθεΐς μύσται τής κλασσικής παιδείας καί τής ελληνικής φιλο
σοφίας. Οδτοι, μάλιστα, έπέτυχον νά συναδελφώσουν καί νά συνδυάσουν εις τοι- 
αύτην θαυμαστήν αρμονίαν τό χριστιανικόν προς τό άρχαϊον έλληνικόν πνεΰμα, 
ώστε δικαίως νά θεωροΰνται ώς θεμελιωταί καί υποδειγματικοί έκπρόσωποι τοΰ 
ελληνοχριστιανικού πολιτισμοΰ 1.

Τό εργον τών τριών "Ιεραρχών είναι τόσον έκτεταμένον καί πολυσχιδές, 
ώστε νά καθίσταται αδύνατος ή εκθεσίς του εις τά πλαίσια μιας διαλέξεως’ διά 
τον αυτόν όμως λόγον δεν δύναται νά θεωρηθή έξηντλημένον, παρά τήν επί αιώ
νας καί κατ’ ετος έκφώνησιν πανηγυρικών λόγων προς άπόδοσιν τοΰ προσήκον
τος φόρου τιμής εις τήν μνήμην αυτών.

Δεχθεΐσα τήν εις εμέ υπό τής Σχολής γενομένην τιμήν, δπως εκφωνήσω 
τον πανηγυρικόν λόγον κατά τήν έφετεινήν Ιπέτειον, κατελήφθην ύπό πραγμα
τικού δέους, κυρίως ένεκα τοΰ δγκου τοΰ έργου τών τριών Ιεραρχών καί 
τής απειρίας τών θεμάτων, μεταξύ τών οποίων ειχον νά έπιλέξω. Τελικώς, ή 
επιλογή μου κατέληξεν εις τήν ερευνάν τών απόψεων τών τριών Ιεραρχών περί 
τής θέσεως τής γυναικός εις τήν κοινωνίαν καί τόν γάμον. Κατέληξε δέ εις τού
το, άφ’ ένος μέν διότι το θέμα αυτό είναι πάντοτε φλέγον, άφ’ έτέρου δέ διότι 
αί περί αύτοΰ απόψεις τών τριών "Ιεραρχών δχι μόνον δεν έχασαν τήν έπικαι- 
ρότητά των, παρά τήν πάροδον τόσιον αίώνο)ν, άλλ’ άντιθέτως άποτελοΰν τήν 
θεωρητικήν βάσιν επί τής οποίας θεμελιοΰται ή έξαιρετικώς υψηλή θέσις τής 
συγχρόνου γυναικος εις τήν κοινωνίαν καί τόν γάμον.

"Ως γνωστόν, ή θέσις τής γυναικός εις τήν κοινωνίαν καί τόν γάμον έγνώ- 
ρισε διά μέσου τών αιώνων ποικίλας αξιολογήσεις καί, συνεπώς, πολλάς διακυ
μάνσεις. Είναι βεβαίως άληθές δτι, καί δταν κοινωνικώς ούδέν δικαίωμα άνε- 
γνωρίζετο εις τήν γυναίκα, έν τούτοις άπεδίδετο ε!ς αυτήν πάντοτε δ προσήκων 
σεβασμός, ένεκα τοΰ ύψηλοΰ κατά φύσιν προορισμοΰ αυτής νά γίνη μητέρα.

Σημ.: Λόγος πανηγυρικός, ΙκφωνηθεΙς είς τήν αίθουσαν τελετών τής 5Ανώτατης Βιομηχα
νικές Σχολής Θεσσαλονίκης έπΐ τή έορτή τδν Τριών'Ιεραρχόδν, τήν 29ην Ίανουαρίου 1972. 
Τό κείμενον τοϋ λόγου δημοσιεύεται μέ έλαφράς μεταβολάς καί τάς απαραιτήτους παρα- 
πομπάς.

1. Βλ. Μπαλανον, Διατί ή εορτή τών Τριών Ιεραρχών έΟεσπίσθη ώς εορτή της παι
δείας, Λόγος πανηγυρικός, Άθήναι 1948, σελ. 3-4.
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Ά λ λ ’ ακριβώς, έκ του προορισμού τούτου καί τής προς αυτόν συνδεδεμένης φυ
σιολογίας τής γυναικός, άνεπτύχθησαν δύο έκ διαμέτρου αντίθετοι άπόψεις σχε- 
τικώς προς αυτήν. Κατά τήν μίαν άποψιν, ή γυνή είναι ένσάρκωσις καί σύμ- 
βολον τοΰ κακοΰ, ενώ κατά τήν άλλην, είναι φορεύς θεϊκών, ύπερφυσικών δυ
νάμεων καί προσεγγίζει τά δρια τοΰ άγίου καί τοΰ ίεροΰ^.

Πάντως όμως, εις τάς μή χριστιανικά: κοινωνίας, όσονδήποτε υψηλή καί 
αν ήτο ή κοινωνική θέσις τής γυναικός, έκράτει ή ηθική άντίληψις δτι αϋτη εί
ναι φύσει κατώτερα τοΰ άνδρός. ’Από τήν άντίληψιν δέ ταύτην δέν ήδυνήθησαν 
νά απομακρυνθούν ουδέ τά πλέον φωτισμένα πνεύματα τής ελληνικής αρχαιό
τητας, ώς ο Πλάτων καί ό ’Αριστοτέλης, οι όποιοι έξεφράζοντο διά τήν γυναίκα 
ώς το πολύ πλήθος 3.

Τό σάλπισμα τής ισοτιμίας πάντων τών άνθρώπιον, αλλά καί τών δύο φύ- 
λων, είδικώτερον, έσήμανεν άναμφισβητήτως ό Χριστιανισμός. Ή  άξίωσις τής 
ίσότητος άνδρός καί γυναικός ευρίσκει τό πρώτον της ερεισμα εις τήν Βίβλον 
καί τήν οριστικήν της άναγνώρισιν εις τό Εύαγγέλιον. Τό χωρίον τής Γενέσεως 
έν τή Βίβλο) (α' 27) «Καί έποίησεν ο Θεός τόν άνθρο)πον, κατ’ εικόνα Θεοΰ 
έποίησεν αυτόν, άρσεν καί θήλυ έποίησεν αυτούς», δύναταί τις νά εί'πη δτι πε
ριέχει τό θεμέλιον τής αρχής τής ισοτιμίας τών δύο φύλων 4* ένώ ή ρήσις τοΰ 
Ευαγγελίου (Γαλάτ. γ' 28) «ούκ ενι άρσεν καί θήλυ, πάντες γάρ ύμεϊς εις έστέ έν 
Χριστώ» αποτελεί τήν πανηγυρικήν διακήρυξιν τής αρχής ταύτης. Πράγματι, έκ 
τοΰ χωρίου τής Βίβλου σαφώς συνάγεται δτι ή γυνή είναι τό θήλυ τοΰ αύτοΰ 
εί'δους, τοΰ οποίου δ άνήρ είναι τό «άρσεν», πράγμα τό οποίον σημαίνει δτι ήθι- 
κώς ούδεμία δικαιολογείται διάκρισις έν τή αξιολογήσει τής ύπάρξεως αυτών' 
ένώ έκ τής ρήσεως τοΰ Ευαγγελίου σαφώς άποδεικνύεται δτι δέν υπάρχουν καί 
δέν πρέπει νά υπάρχουν πλέον φραγμοί χωρίζοντες τούς ανθρώπους καί, είδικώ
τερον, τόν άνδρα από τήν γυναίκα. Έ ξ άλλου, καί ή δλη διδασκαλία τοΰ Χρι
στιανισμού περί τής πατρικής σχέσεως τοΰ Θεοΰ πρός τούς ανθρώπους καί τής 
αδελφότητος πάντο)ν τών ανθρώπων, κατέρριψε θεωρητικώς τήν άντίληψιν περί 
τής κατωτερότητος τής γυναικός έναντι τοΰ άνδρός. Μέ τήν θεωρητικήν δέ ταύ
την άναγνώρισιν τής ισοτιμίας τών δύο φύλο)ν, δ Χριστιανισμός ερριψε τόν σπό
ρον τής πολύ μεταγενεστέρως πραγματοποιηθείσης κοινωνικής καί νομικής έξι- 
σώσεως αυτών καί τής έντεΰθεν έξυψώσεως τής γυναικός τόσον εις τήν κοινω
νίαν οσον καί εις τον γάμον 5.

Μά> ,ιστα δέ, δύναται νά λεχθή δτι δ Χριστιανισμός δέν περιωρίσθη μόνον

2. Βλ. Λυόβαριν, εις Μεγάλην Ελληνικήν ’Εγκυκλοπαίδειαν, εις λέςιν «Γυνή».
3.  Βλ. Μτιαλάνον, 'Η  θέσις της γυναικός έν ταΐς θρησκείαις καί Ιδίως έν τω Χριστια- 

νισμω, ’Αθήναι 1910, σελ. 33.
4. Βλ. Μαρίνου - Κονχτσόγλου, εις Μεγάλην ’Αμερικανικήν ’Εγκυκλοπαίδειαν, εις 

λέξιν «Γυναίκα».
5. Περί πάντων τούτων βλ. Μπαλάνον, 'I I  θέσις τής γυναικός, σελ. 35.



εις τήν θεωρητικήν διακήρυξιν τής ισοτιμίας τής γυναικός προς τον άνδρα, 
άλλ’ άπετέλεσεν ό ίδιος μίαν συνεπή καί έμπρακτον εφαρμογήν τής διακηρύ- 
ςεο)ς ταύτης. Πράγματι, οέν είναι δυνατόν νά νοηθή μεγαλύτερα τιμή διά τήν 
γυναίκα, από τοΰ νά έπιλεγή διά νά φέρη εις τον κόσμον τόν Γιον τοΰ Θεοΰ. 
Ό  Χριστός καί οί μαθηταί Του έτίμων τάς γυναίκας, συναναστρεφόμενοι έλευθέ- 
ρως αύτάς καί άπευθύνοντες το κήρυγμά των καί προς αύτάς. Αί γυναίκες ήκο- 
λούθουν όπως καί οί άνορες τον Χριστόν' μάλιστα δέ, ήκολούθησαν Αυτόν μέ
χρι καί τοΰ Γολγοθά, όταν τινές τών άρρένων μαθητών Του έδειλίασαν καί 
άπηρνήθησαν Αυτόν. Αι γυναίκες έπεριποιήθησαν εύλαβώς τόν Χριστόν νεκρόν 
καί ένεταφίασαν Αυτόν, υπήρξαν δε οί πρώτοι μάρτυρες καί κήρυκες τής "Ανα- 
στάσεώς Του, άποκληθεΐσαι διά τοΰτο «απόστολοι τών άποστόλων»6. Εις τόν 
Χριστιανισμόν, έξ άλλου, αί γυναίκες ειχον τά αυτά δικαιώματα λατρείας προς 
τούς άνδρας, προσευχόμεναι καί ψάλλουσαι μετ’ αυτών εις τούς ναούς. Ένωρί- 
τατα μάλιστα άνέλαβον καί ενεργόν ρόλον εις τήν εκκλησίαν, ώς διακόνισσαι, 
εκτελοΰσαι εργα διά τά οποία ήσαν καταλληλότερα', τών άνδρών7. Τήν υπό τοΰ 
Χριστιανισμού δέ άναγνωρισθεΐσαν εις αύτάς ισοτιμίαν προς τόν άνδρα πολλα- 
πλώς έτίμησαν αί γυναίκες, ιδίως κατά τούς χρόνους τών διωγμών' δτε πρά
γματι έπέδειξαν τοσοΰτον σθένος, ώστε νά υπερβάλουν καί αυτήν τήν φύσιν τών 
άνδρών 8 καί νά διαψεύσουν τόν χαρακτηρισμόν τοΰ φύλου των ώς άσθενοΰς 9.

Παρ' δλα ταΰτα, όμως, τό κήρυγμα τοΰ Ευαγγελίου δέν έφερε καί ούτε 
ήδύνατο νά φέρη διά μιας τήν γυναίκα εις τήν κοινωνικήν θέσιν εις τήν όποι
αν αυτη σήμερον εύρίσκεται. Τήν έποχήν εκείνην, πράγματι, ή κοινωνική θέσις 
τής γυναικός ήτο πολύ ταπεινή, διό καί πολλάκις άπαντώνται εις τήν Καινήν 
Διαθήκην χωρία διαπνεόμενα άπό σαφώς άντιφεμινιστικόν πνεΰμα. Καί κατά 
τινας μέν !0, τά χωρία ταΰτα μόνον φαινομενικώς είναι διατυπωμένα κατά τρό
πον δυσμενή προς τήν γυναίκα' κατ’ άλλους δμω ςίΐ, ή υπαρξίς των εξηγείται 
έκ τοΰ γεγονότος, δτι τό κήρυγμα τοΰ Χριστιανισμού προηγήθη κατά πολύ τής 
εποχής του. Ό  Χριστιανισμός δέ, μή άποβλέπων εις βιαίαν άνατροπήν τοΰ ύφι- 
σταμένου τότε κοινωνικού καθεστώτος, δέν έσκόπει τήν άμεσον καί διά τής βίας 
εφαρμογήν τών ιδεών του' αλλά. πολύ περισσότερον, ώς θρησκεία ειρήνης, έπε- 
δίωκε τήν κοινωνικήν άνάπλασιν δι’ ειρηνικών μέσων.

6. Βλ. Μηαλάνον, Ή  θέσις τής γυναικός, σελ. 41-43, Θεοόώρον. Ή ρωίδες τής χρι
στιανικής άγάπης, ’Αθήναι 1949, σελ. 17.

7. Βλ. Λ/παλάνον, Ή  θέσις τής γυναικός, σελ. 45.
8. Βλ. Γρήγορων, Λόγος I I ',  εις τήν άδελφήν έαυτοΰ Γοργονίαν έπιτάφιος, ΙΔ ', 

Migne Patro log ia  Graeca (εφεξής Migne PG) 35 805.
9. Βλ. Μπαλανον, Ή  θέσις τής γυναικός, σελ. 46.

10. Θεοόώρον, ενθ’ άνο^τ., σελ. 22.
11. Βλ. Μτιαλάνον, Ή  θέσις τής γυναικός, σελ. 36-37.
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I. Οί τ ρ ε l ς Ί  ε ρ ά ρ χ  α ι, πρότυπα τοΰ χριστιανικού ιδεώδους, έξε- 
φράζοντο μέ άγάπην καί έκτίμησιν διά τήν γυναίκα 12, άνεγνώριζον δέ εις αύ- 
τήν, ώς έπί τό πλεΐστον, τήν αυτήν άξίαν, ενίοτε δέ μάλιστα καί μεγαλυτέραν 
εκείνης τοΰ άνδρός (κατωτέρω υπό II 1 - 3 ) .

Εις μίαν εποχήν, κατά τήν οποίαν ή γυνή εις τήν Δύσιν έχαρακτηρίζετο 
ώς «διανοία καί σώματι ασθενής»13, καί ώς άνθρωπος δευτέρας τάξεως 14, οί 
τρεις Τεράρχαι διεκήρυττον καί άπεδείκνυον τήν ισοτιμίαν τής γυναικός προς 
τον άνδρα. Είδικώτερον, οί τρεις Ίεράρχαι ύπεστήριζον κατ’ άρχήν καί κατά 
βάσιν τήν ι σ ο τ ι μ ί α ν  άνδρός καί γυναικός, παρεδέχοντο δμως καί τινα 
ί ε ρ ά ρ χ  η σ ι ν, άναγνωρίζοντες εις τον άνδρα το προβάδισμα. Τό προβάδι
σμα όμως τού άνδρός άνεγνώριζον μόνον εις τήν σχέσιν τοΰ γάμου καί τοΰτο 
χάριν τής αρμονικής συμβιώσεως τών συζύγων έστήριζον δέ αυτό κυρίως εις 
τήν βιολογικήν υπεροχήν τοΰ άνδρός 15. Έξ άλλου, καίτοι αί άπόψεις τών τριών 
Ιεραρχών περί τής θέσεως τής γυναικός έστηρίζοντο βασικώς εις τήν διδασκα
λίαν τού Χριστιανισμού, έν τούτοις, δέν συμπίπτουν πάντοτε μεταξύ των, άλλά 
πολλάκις παραλλάσσουν καί οή άναλόγως τής είδικωτέρας τοποθετήεως αυτών 
εις τά θεμελιώδη ζητήματα τού Χριστιανισμού, άναλόγως τών ιδιαιτέρων χα
ρακτηριστικών τής προσωπικότητάς των καί, τέλος, άναλόγως τών εμπειριών 
τάς οποίας ειχον άποκτήσει άπό πρόσωπα τού άμέσου συγγενικού ή φιλικού πε
ριβάλλοντος των 16. Ούτως, έπί παραδείγματι, ένώ ο Μέγας Βασίλειος έξαίρει 
κυρίως τήν ισοτιμίαν τών δύο φύλων, ό Χρυσόστομος τονίζει, ώς έπί τό πλεΐ
στον, τήν φυσικήν υποταγήν τής γυναικός πρός τόν άνδρα. Ά λ λ ’ άκριβώς αί

12. 'I I  άγαθή περί τη; γυναικός γνώμη τών τριών 'Ιεραρχών οφείλεται προφανώς 
και εις τό γεγονός οτι εις τό άμεσον αύτών συγγενικόν περιβάλλον περιεστοιχίζοντο από 
εκλεκτάς γυναίκας, ώς ήσαν ή Έ μμέλεια καί ή Χακρίνη, μήτηρ καί μάμμη, άντιστοίχως, 
τοΰ Μεγάλου Βασιλείου, ή Νόννα καί ή Γοργονία, μήτηρ καί αδελφή, άντιστοίχως, τοΰ 
Γρηγορίου καί ή Ανθούσα, μήτηρ τοΰ Χρυσοστόμου. Ά λλα καί ή άνάδειξις τών τριών 
'Ιεραρχών αποδίδεται έν πολλοΐς εις τήν ευσέβειαν τών μητέρων αύτών. Βλ. Μττα/Λνον, 
Ή  θέσις τής γυναικός, σελ. 48.

13. Βλ. Κύριλλον ’Αλεξάνδρειάς, Λόγος έορταστικός Κ Η ', Προθεωρία, ν ',  Migne 
PG 77 948.

14. Βλ. Μπαλάνον, Λιατί ή εορτή τών τριών 'Ιεραρχών έθεσπίσθη, σελ. 11.
15. Βλ. Χρήστου, Ή  κοινωνιολογία του Μεγάλου Βασιλείου, ’Αθήναι 1951, σελ. 

114-115.
16. Ούτως, ή άτελής ιδέα περί τής οίκογενείας τοΰ Ίωάννου Χρυσοστόμου άποδί- 

δεται εις τήν έντύπωσιν τήν όποιαν προεκάλεσεν εις αύτόν ή χηρεία τής μητρός του, ή 
περιπέτεια τοΰ φίλου του Θεοδώρου, ή κλίσις του πρός τόν ασκητισμόν καί ή άπαισιοδοξία 
του φύσει αύστηροΰ χαρακτηρος του. Βλ. Ζήσην, 'Η  περί γάμου διδασκαλία Ίωάννου 
τοΰ Χρυσοστόμου, εις ’Ορθοδοξίαν 1 (1969) σελ. 293-294 καί, αύτόθι, έν σημ. 1, καί 
τόν αύτόν, ’Άνθρωπος καί κόσμος έν τη οικονομία τοΰ Θεοΰ κατά τόν Ιερόν Χρυσόστομον, 
Θεσσαλονίκη 1971, σελ. 138 καί τάς είδικωτέρας έν σημ. 2 παραπομπάς.



διαφοραί αδται αί συναντώμεναι εις τάς απόψεις ένός έκαστου τών τριών 'Ιε
ραρχών, καθιστούν πλέον ένδιαφέρουσαν τήν κατ’ ιδίαν έξέτασιν αύτών.

I I . 1. Ό  Μ έ γ α ς Β α σ ί λ ε ι ο ς ,  ό όποιος, ώς γνωστόν, ήσχολήθη ιδιαι
τέρως μέ τα κοινωνικά θέματα17, άντεμετώπισε τό πρόβλημα τών σχέσεων τών 
δύο φύλων μέ καταπληκτικήν διά τήν εποχήν του ευρύτητα άντιλήψεων. Μέ 
έξαιρετικώς λεπτολόγον σκέψιν, διακηρύσσει τήν ισοτιμίαν τών δύο φύλων καί 
μάλιστα ύπδ τήν τελειοτέραν αυτής μορφήν. Οϋτω, τόν λόγον του «περί τής τοΰ 
ανθρώπου κατασκευής» 18 απευθύνει έξ Γ σου πρός τούς ανδρας καί τάς γυναίκας" 
ακριβώς, διότι, ώς λέγει, άμφότεροι είναι δμοιοι έσωτερικώς (ήτοι ψυχικώς καί 
πνευματικώς). Εις τόν λόγον τοΰτον, 6 Μέγας Βασίλειος, διά λογικών επιχειρη
μάτων, έρμηνεύει τό χωρίον τής Γενέσεως «Καί έποίησεν ό Θεός άνθρωπον, 
κατ’ εικόνα Θεοΰ έποίησεν αυτόν»” καί, άποκρούων τήν έκ τοΰ γράμματος τοΰ 
κειμένου δυναμένην νά συναχθή αντίθετον έρμηνείαν, άποδεικνύει δτι τό κατ’ 
εικόνα καί καθ’ όμοίωσιν χάρισμα έδόθη δχι μόνον εις τόν άνδρα άλλά καί εις 
τήν γυναίκα. Τοιουτοτρόπως, δεχόμενος δτι ό Θεός κατ’ εικόνα καί καθ’ όμοίω- 
σιν Αύτοΰ επλασε τόσον τον άνδρα οσον καί τήν γυναίκα, θέτει τήν βάσιν τής 
πνευματικής καί ψυχικής κυρίως ισοτιμίας τών δύο φύλων 19. Μή άρκούμενος 
δέ εις λογικά επιχειρήματα, προσθέτει εις αυτά καί πολλάς εύνοϊκάς υπέρ τής 
γυναικός διαπιστώσεις. Συγκεκριμένως, λέγει δτι ή γυναικεία φύσις υπερβάλλει 
τήν ανδρικήν «περί τό ένστατικόν τοΰ καλοΰ καί καρτερικόν' ... περί τήν τής νη
στείας καί τής άλλης άρετής άσκησιν, ή τό έν δάκρυσι δαψιλές, ή τό έν προσευ- 
χαΐς φιλόπονον, ή το έν εύποίαις άφθονον» 20. Καί καταλήγει, δτι «πολλαί γυ
ναίκες ήρίστευσαν άνδρών ούκ ελαττον' είσί δέ αί' καί μειζόνως ηύδοκίμησαν» 2Κ

2. Καί ό Γ ρ η γ ό ρ ι ο ς  ό Θ ε ο λ ό γ ο ς  φαίνεται νά άσπάζεται τήν 
άποψιν οτι το κατ’ εικόνα καί καθ’ όμοίωσιν άφορα καί εις τήν γυναίκα, εστω
καί αν τάς σκέψεις του δέν έκφράζη μέ τήν αυτήν εμφασιν καί λεπτότητα μέ

17. Βλ. Χρήστου, ενθ’ άνωτ., σελ. ιδίως 125.
18. "Ον βλ. εις Migne PG  30 33 έπ. Πρέπει νά παρατηρηθή πάντως οτι ή γνησιό-

της τοΰ λόγου τούτου τοΰ Βασιλείου δέν είναι αναμφισβήτητος" βλ. Παπαδοπούλον - Ί'σα
νανά Ολυμπίας, Ή  άνθρωπολογία τοΰ Μεγάλου Βασιλείου, Θεσσαλονίκη 1970, Εισα
γωγή, σελ. 14, Π . Χρήστου, Πατέρες καί Θεολόγοι τοΰ Χριστιανισμοΰ, τ. Λ ', 1971 (πο- 
λυγρ. παραδόσεις), σελ. 189.

19. Βλ. Παπαδοπούλον - Τσανανά, ενθ’ άνωτ., σελ. 48.
20. Βλ. Βασίλειον, Λόγος Α ' περί της τοΰ άνθρώπου κατασκευής, 22, Migne PG  

30 35. Ούτος γράφει χαρακτηριστικώς έν συνεχεία τοΰ έν τώ κειμένω άποσπάσματος: 
«Είδον έγώ γυναίκα λάθρα τοΰ άνδρός ύφαιρουμένην τά τής οικίας χρειώδη, κλοπήν έπαι- 
νετήν καί σωτηρίαν, καί πένησιν αύτά έν τω λεληθότι διανέμουσαν, καί άκοντα καί άγνο- 
ουντα τόν άνδρα καί τούς οικείους εύεργετοΰσαν · υπέρ γάρ έκείνου καί τής τοΰ οϊκου αύξή- 
σεως, καί τής τών τέκνων διαμονής Ιδρα τήν εύποιίαν».

21. Βλ. Βασίλειον, ’Ασκητική προδιατύπωσις 3, Migne PG  31 624 1) 625 Α, 11α- 
παδοπούλ.ον - Τσανανά, ενθ’ άνωτ., σελ. 49.
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τήν οποίαν ό Μέγας Βασίλειος πράττει τοΰτο. Οΰτως, εις τήν παραίνεσιν τήν 
οποίαν απευθύνει πρός τήν ’Ολυμπιάδα22, άναφερόμενος εις τό πρόσωπον τής 
γυναικός, άποκαλεΐ τοΰτο θείαν εικόνα' στρεφόμενος δέ «κατά γυναικών καλλω- 
πιζομένων», χαρακτηρίζει τήν δψιν τών γυναικών «μορφήν Θεοΰ», τήν οποίαν 
προτρέπει τάς γυναίκας νά μή αλείφουν μέ αισχρά χρώματα23. Πάντως, ώς ό 
Βασίλειος, ούτω καί ό Γρηγόριος δεικνύει τήν έκτίμησίν του πρός τήν γυναίκα, 
άναγν(ορίζων οτι κατά τήν δοκιμασίαν τής Εκκλησίας αί γυναίκες εδειξαν 
ίσχύν καί ανδρείαν 24.

3. 'Ο Ι ω ά ν ν η ς  6 Χ ρ υ σ ό σ τ ο μ ο ς ,  φύσις ασκητική, αποκλίνει θεω- 
ρητικώς τών απόψεων τών Ετέρων δύο 'Ιεραρχών. Επηρεασμένος έκ τής διδα
σκαλίας τοΰ ’Αποστόλου Παύλου —  καθ’ δν ο άνήρ είναι «είκών καί δόξα Θε
οΰ» ένώ ή γυνή είναι «δόξα άνδρός» (Α' Κορ. 1 1 , 7 ) ,  άφοΰ δ άνήρ έπλάσθη 
πρώτος καί ή γυνή δευτέρα (Α' Τιμ. 2, 1 2 - 1 4 ,  Α' Κορ. 11, 8 - 9 )  —■ δέν 
δέχεται δτι ή γυνή άποτελεΐ εικόνα τοΰ Θεοΰ 25· θεωρεί πάντως αυτήν όμότιμον 
πρός τόν άνδρα 2(>, μέ φυσικήν δμως καί νομικήν υποταγήν πρός αύτόν 27. Κατά 
τήν διδασκαλίαν τοΰ Ίωάννου, ή άπό τής δημιουργίας τών πρωτοπλάστων 
ύπάρχουσα φυσική υποταγή τής γυναικός προς τόν άνδρα —  υποταγή όφειλομέ- 
νη εις τό δτι πρώτος έπλάσθη δ άνήρ καί έξ αύτοΰ ή γυνή 28 —  έπετάθη μετά 
τήν έκ τοΰ άμαρτήματος πτώσιν τών πρωτοπλάστων. Δι’ αύτοΰ, ή Εύα, δδηγή- 
σασα εις πειρασμόν τόν ’Λδάμ, προσεπάθησε νά κατεξουσιάση αύτοΰ, καί ώς

22. Βλ. στίχον 5 αύτής, εις Migne PG  37 1542. Βλ. έπίσης Στύμην, Παραίνεσις εις 
’Ολυμπιάδα, ΆΟήναι 1960, σελ. 21, σημ. 2, άποδίδοντα εις τήν νεοελληνικήν τό κείμενον 
τής παραινέσεοις.

23. Βλ. ’Έ πη ήθικά Κ Θ ', «Κατά γυναικών καλλωπιζομένων», στίχ. 3, Migne PG 
37 884.

24. Βλ. Γρηγόριον, Λόγος ΤΤ' , εις τήν άδελφήν έαυτοΰ Γοργονίαν, επιτάφιος ΙΑ ', 
Migne PG  35 805.

25. Βλ. Χρυσόστομον, εις Γένεσιν Λόγος Β ', β ', Migne PG  54 589. Βλ. καί Ζήσην, 
Άνθρωπος καί κόσμος, σελ. 79. Πρέπει δμως νά παρατηρήση τις δτι ή άποψις κατά τήν 
οποίαν ό Χρυσόστομος δέν δέχεται τήν «κατ’ εικόνα» Θεοΰ δημιουργίαν καί τής γυναικός 
δέν φαίνεται άναμφισβήτητος, δεδομένου, δτι αύτη άντίκειται τρόπον τινά εις τήν διδασκα
λίαν τοΰ Χριστιανισμού καί παραβιάζει τό κείμενον τής Γενέσεως. Βλ. σχετικήν παρατή- 
ρησιν εις /. Καραβιδόπουλον, «Είκών Θεοΰ» καί «κατ’ εικόνα» Θεοΰ παρά τώ Ά ποστόλω 
Παύλω (διατριβή έπί διδακτορία, Θεσσαλονίκη 1964, σελ. 44), διά τόν Απόστολον ΙΙαΰ- 
λον, τοΰ οποίου τήν διδασκαλίαν φαίνεται νά άποδίδη εις τό σημεϊον τοΰτο ό Χρυσόστομος, 
κατά τά έν τώ κειμένω έκτιθέμενα.

26. Βλ. Χρυσόστομον, 'Υπόμνημα εις τήν πρός Έφεσίους Επιστολήν, 'Ομιλία Κ ', 
στ' (151), Migne PG  142.

27. Βλ. Χρυσόστομον, 'Τπόμνημα εις τήν πρός Κορινθίους Επιστολήν, 'Ομιλία 
Κ Σ Τ ', β ', Migne PG, 61 214-215. Βλ. καί Ζήσην, ενθ’ άνωτ., σελ. 79-80.

28. Βλ. Χρυσόστομον, 'Τπόμνημα εις τήν ποός Έφεσίους Επιστολήν, 'Ομιλία Κ ', 
α ', Migne PG  62 135.
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έκ τούτου, κατεδικάσθη καί εις νομικήν υποταγήν, κατ’ άκολουθίαν τής οποίας,
6 άνήρ κατέστη δεσπότης καί κύριος τής γ υ ν α ι κ ό ς  2 9 .

Πάντως δμως, ή αποψις αυτη τοΰ Χρυσοστόμου περί τής γυναικός δέν ση
μαίνει ύποτίμησιν αύτής. Καί τοΰτο. διότι άναφέρεται μόνον εις τάς σχέσεις τών 
δύο φύλων έν τψ γάμω καί ύποδηλοΐ τήν ανάγκην ίεραρχήσεως εις αυτόν' ίε- 
ραρχήσεως, ή οποία επιβάλλεται καί έκ λόγων πρακτικών, ήτοι διά νά διατη- 
ρήται ή ειρήνη καί ή ένότης έν τή κοινωνία τοΰ γάμου, «ινα μή... έκ τής ισο
τιμίας μάχη τις γένηται καί φιλονεικία», ώς γράφει χαρακτηριστικώς ο Χρυσό
στομος 30. Τοιουτοτρόπως, ό Χρυσόστομος θεωρεί τόν άνδρα κεφαλήν καί τήν 
γυναίκα σώμα, άποδίδων καί πάλιν τήν ρήσιν τοΰ ’Αποστόλου Παύλου, δτι «κε
φαλή γυναικός ό άνήρ» (Α' Κορ. 11, 3) 31.

’Αλλά, πέραν τής άνάγκης ιεραρχίας έν τφ γάμψ, τήν οποίαν άλλωστε καί 
οί άλλοι δύο Ίεράρχαι δέν άρνοΰνται, ο Χρυσόστομος έκφράζεται μέ πολλήν 
άγάπην διά τήν γυναίκα. Τήν δεσποτείαν τοΰ άνδρός, κατ’ αύτόν, μετριάζει ή 
άγάπη, ή όποία «συνδέει τόν γ ά μ ο ν »  32 καί τήν οποίαν 6 άνήρ πρέπει νά δει- 
κνύη πρός τήν γυναίκα, ώς ή κεφαλή δέν περιφρονεΐ άλλ’ άγαπά τό σώμα 33. 
Σχολιάζων δέ περικοπήν τοΰ κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, λέγει: «’Έχεις γυναί
κα, εχεις παιδία' τί ταύτης τής ήοονής ίσον;... τί γάρ παίδο)ν γλυκύτερον; τί 
δέ γυναικός; τώ σωφρονεΐν βουλομένιρ;» 34. ’Αλλά καί άνεξαρτήτως τών έν τω 
γάμω σχέσεων τών δύο φύλων, ο Χρυσόστομος έκφράζεται πολλάκις μέ πολλήν 
έκτίμησιν καί θαυμασμόν διά τήν γυναίκα. Τοιουτοτρόπως, λέγει οτι αί γυναί
κες δύνανται νά είναι στρατιώται τοΰ Χριστοΰ 35 καί εκτιμά ιδιαιτέρως τούς 
άγώνας τών γυναικών λόγω τοΰ άσθενεστέρου τής φύσεως αυτών36. Διαπιστώ
νει, μάλιστα, ότι ή γυνή πλεονεκτεί τών άνδρών κατά «τήν σεμνότητα..., τήν 
θερμότητα, τήν εύλάβειαν, τήν περί τόν Χριστόν άγάπην...»37. Δι’ αύτό, παρα

29. Βλ. Χρυσόστομον, Λόγος παραινετικός εις τήν είσοδον της 'Αγίας Τεσσαρακοστής, 
'Ομιλία ΤΖ', η ', Migne PG 53 144-145, τόν αυτόν, 'Τπόμνημα εις τήν πρός Έφεσίους 
Επιστολήν, 'Ομιλία Κ ', δ ', Migne PG 62 141. Βλ. και Ζήσην, ενθ’ άνωτ., σελ. 80.

30. Βλ. Χρυσόστομον, Έ γκώ μιον εις Μάξιμον και περί του ποίας δή άγεσθαι γυναί
κας, δ ', Migne PG  51 231, Κορνιτσέσκου, Ό  άνθρωπος κατά τόν ιερόν Χρυσόστομον, 
Θεσσαλονίκη 1971, σελ. 79 καί, αυτόθι, σημ. 4.

31. Βλ. Ζήσην, ενθ’ άνωτ., σελ. 80.
32. Βλ. Χρυσόστομον, 'Τπόμνημα εις τήν πρός Έφεσίους Επιστολήν, 'Ομιλία Κ ', 

δ ', Migne PG 62 140-141.
33. Βλ. Κορνιτσέσκου, ενθ’ άνωτ., σελ. 80.
34. Βλ. Χρυσόστομον, 'Τπόμνημα εις τόν 'Άγιον Ματθαίον τόν Εύαγγελιστήν. ‘Ο μι

λία Λ Ζ ', ζ ', Migne PG 57 428.
35. Βλ. Χρυσόστομον, Έ γκώ μιον ~ΐς τόν "Αγιον μάρτυρα Βαρλαάμ, δ ', Migne PG 

50 681.
36. Βλ. Χρυσόστομον, Έγκώμιον εις τήν Α γίαν μεγαλομάρτυρα Δροσίδα..., γ ',  

Migne PG 50 687.
37. Βλ. Χρυσόστομον, Τπόμνημα εις τήν πρός Έφεσίους Επιστολήν, Ό μι> ία  ΙΓ ',
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δέχεται, οτι υπάρχουν γυναίκες άξιαι μεγάλης έ κ τ ι μ ή σ ε ω ς  3 8 ,  ώ ς  είναι ιδιαιτέ
ρως ή διάκονος ’Ολυμπίάς, προς τήν οποίαν καί άπηύθυνε τάς περίφημους δέκα 
επτά έπιστολάς του. Αί έπιστολαί αδται, υπερχειλίζουν επαίνων προς τήν άρε- 
τήν και τούς θησαυρούς τής ψυχής τής Όλυμπιάδος καί αποτελούν αδιάψευστα 
δείγματα τής στοργής καί τοΰ θαυμασμού, τον οποίον δ Χρυσόστομος ετρεφε 
προς τήν γυναίκα εκείνην. Το γεγονός δέ δτι διετύπωσε σοφάς σκέψεις καί ύψη- 
λά φιλοσοφικά νοήματα καί οτι ένεπιστεύθη τά συναισθήματά του εις έπιστολάς 
άπευθυνομένας προς γ υ ν α ί κ α  39 ,  άποδεικνύει δτι ετρεφεν άπεριόριστον έκτίμη- 
σιν πρός τήν γυναίκα, όταν αύτη ήτο ενάρετος.

4. Είναι βεβαίως αληθές, δτι οί τρεις Τεράρχαι έκφράζονται ένίοτε καί 
κατά τρόπον υποτιμητικόν διά τήν γυναίκα, καυτηριάζοντες, μέ σκληράν μάλι
στα γλώσσαν, πολλάς αδυναμίας αύτής, ώς τήν ματαιοδοξίαν, τήν τάσιν πρός 
έπίδειΕιν40 καί καλλωπισμόν41, τήν έλαφρότητα μέ τήν δποίαν προσήρχοντο 
εις τά δημόσια θεάματα 42, τήν έπίδοσιν αύτών εις φαρμακείας καί μαγγανεί
α ς43, τήν μοχθηρίαν, τήν λοιδορίαν καί τήν φλυαρίαν44. ’Αλλά τοΰτο δέν ση
μαίνει οτι οί τρεις Τεράρχαι θεο)ροΰν τάς γυναίκας ύπολειπομένας ηθικώς τών 
άνδρών. ΙΙολύ περισσότερον, είναι τοΰτο συνέπεια τής τάσεως αύτών νά στηλι
τεύουν τήν ελλειψιν αρετής καθ’ έαυτήν, ήτοι όχι μόνον εις τάς γυναίκας άλλά 
καί εις τούς άνδρας. Πράγματι, καί αύτός δ άσκητικής φύσεως Χρυσόστομος, 
δ δποΐος χαρακτηρίζει τήν γυναίκα «κουφοτέραν καί άλογωτέραν» τοΰ άνδρός 45 
καί έξαπολύει ένίοτε μύδρους κατά τών γυναικών46, διευκρινίζει ταυτοχρόνως: 
«’Ά ς  μή καταβοα εναντίον μου τό γένος τών γυναικών' έγώ δέν δμιλώ διά τάς

δ ', Migne PG  62 100.
38. Βλ. Χρυσόστομον, εις Γένεσιν, Λόγος Γ ' εις τήν άρχήν τής 'Αγίας Τεσσαρακοστής, 

ε , Migne PG  56 536 καί, τόν αύτόν, 'Τπόμνημα εις τήν πρός Έφεσίους Επιστολήν, 
'Ομιλία ΙΓ ',  δ ', Migne PG 62 100.

39. Βλ. Θεοδώρου, ενθ’ άνωτ., σελ. 66 καί 70.
40. Βλ. Βασίλειον, Ερμηνεία εις τόν Προφήτην Ή σαίαν, Κεφ. Γ ' (127-128), Migne 

L’G 30 324-325, Χρυσόστομον, εις Γένεσιν, Λόγος Γ ' εις τήν αρχήν τής 'Αγίας Τεσσαρα
κοστής, ε ', Migne PG 56 535, τόν αύτόν, Πρός ’Ολυμπιάδα, Ε πιστολή β ', στ ', Migne 
PG  52 562.

41. Βλ. Βασίλειον, loc. ult.. cit. (126) 321, Χρυσόστομον, loc, u lt. c it., Γρηγόριον, 
Επη ήΟικά Κ Ο', κατά γυναικών καλλωπιζομένων, Migne PG  37 884-908.

42. Βλ. Βασίλειον, εις Γόρδιον μάρτυρα 3, Migne PG  31 497.
43. Βλ. Βασίλειον, Επιστολή Ρ Ι ΙΗ ' (188), Κανονική Α ', Ά μφιλοχίω  περί κανόνων 

Η ', Migne PG  32 677.
44. Βλ. Χρυσόστομον, Περί παρθενίας Μ ', Migne PG 48 562, Μηαλάνον, Πατρο

λογία, ’Αθήναι 1930, σελ. 361, σ η μ .2.
45. Βλ. Χρυσόστομον, Ερμηνεία εις τόν Προφήτην Ή σαίαν, Κεφ. Γ ', η ’, Migne 

PG  56 50.
46. Βλ. Χρυσόστομον, εις Γένεσιν, Λόγος Ρ ' εις τήν άρχήν τής Α γία ς Τεσσαρακο

στής, ε ', Migne PG  56 535.
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φρονίμους γυναίκας, άλλα διά τάς πονηράς, άσυνέτους καί άφρονας» 47. Καί οί 
τρεις Ίεράρχαι δέ, δέν διστάζουν νά επικρίνουν έξ ίσου καυστικώς καί τούς κα
κούς ά ν δ ρ α ς 4 8 ,  ένώ έξ άλλου, ώς εϊδομεν, τονίζουν έπαινετικώς τά χαρίσματα 
τών γυναικών καί ένίοτε θεωρούν αύτάς ύπερτερούσας κατά τήν άρετήν τών άν
δρών.

III. Έξ δσων μέχρι τοΰδε είπομεν, συνάγεται δτι οί τρεις Ίεράρχαι παρα
δέχονται καί κηρύσσουν τήν φ υ σ ι κ ή ν  καί ψ υ χ ι κ ή ν  δ μ ο ι ό τ η τ α  άν
δρός καί γ υ ν α ι κ ό ς  4 9 .  Έπί τής όμοιότητος δέ ταύτης οίκοδομοΰν τήν ηθικήν καί 
νομικήν ισοτιμίαν τών δύο φύλων, τήν οποίαν καί αντιλαμβάνονται, ώς καί 
ημείς άντιλαμβανόμεθα αυτήν σήμερον. ’Ήτοι, υπό τήν έννοιαν δτι τόσον 6 άνήρ 
οσον καί ή γυνή είναι έξ ίσου προικισμένοι μέ ελευθερίαν καί δύναμιν βουλή- 
σεο>ς, ώστε μέ τάς αύτάς δυνατότητας νά επιλέγουν καί νά πράττουν τό καλόν 
ή τό κακόν.

1. Πράγματι, ώς συμβαίνει καί σήμερον, οί τρεις Ίεράρχαι δέν περιορί
ζουν τήν άξίωσιν ισοτιμίας εις τήν άποκατάστασιν τών άνηκόντων εις τήν γυ
ναίκα δικαιωμάτων, τών Οποίων αΰτη έστερεΐτο κατά τήν έποχήν εκείνην. Ά ν-  
τιθέτως, εκτείνουν τήν άξίωσιν αύτήν καί εις τάς υποχρεώσεις, εις τρόπον ώστε 
εις τά ϊ σ α δ ι κ α ι ώ μ α τ α  νά άντιστοιχοΰν καί ι σ α ι  ύ π ο  χ ρ ε ώ σ ε ι ς .  
Συγκεκριμένους, 6 Μέγας Βασίλειος άναγνωρίζει εις τόν άνδρα καί εις τήν γυ
ναίκα ίσας πράξεις, ίσα έπαθλα, ϊσην καί τήν καταδίκην 50, b δέ Γρηγόριος δια
κηρύσσει δτι «Εις ποιητής άνδρός καί γυναικός, εις χοΰς άμφότεροι, είκών μία, 
νόμος εις, θάνατος εις. άνάστασις μία» 51. Καί οί τρεις δέ Ίεράρχαι προσδοκούν 
από άμφότερα τά φύλα τήν αύτήν ήθικήν συμπεριφοράν, δεδομένου δτι κατά 
μέν τόν Μέγαν Βασίλειον «άρετής δεκτικόν τό θήλυ όμοτίμως τφ άρρενι παρά 
τοΰ κτίστου γέγονε» 52, κατά δέ τον Χρυσόστομον «ούδέν έχει πλέον τής γυναικός

47. Βλ. Χρυσόστομον, εις Γένεσιν, Λόγος Γ ' εις τήν άρχήν τής Α γία ς Τεσσαρακο
στής, ε ', Migne PG  56 536. Ή  έν τω κειμένω μετάφρασις τοΰ ό)ς άνω χωρίου τοΰ Χρυ
σοστόμου παρατίθεται υπό τοΰ Μηαλάνον, Διατί ή έορτή τών τριών 'Ιεραρχών έθεσπίσθη, 
σελ. 11.

48. Βλ. Χρυσόστομον, 'Τπόμνημα είς τήν πρός Έφεσίους Επιστολήν, 'Ομιλία ΙΓ ',  
8 ', Migne PG 62 100, Βασίλειον, Ερμηνεία είς τόν Προφήτην Ή σαίαν, Κεφ. Γ ' (113), 
Migne PG 30 300 έπ.

49. Βλ. διά τόν Βασίλειον, Παπαδοπούλον - Τσανανά, ενθ’ άνωτ., σελ. 48, Βασίλειον, 
Λόγος Λ ' περί τής τοΰ άνθρώπου κατασκευής, 23, Migne PG  30 36■ διά τόν Χρυσόστο
μον, Κορνιτσέσκου, ενθ’ άνωτ., σελ. 79. Βλ. δέ καί Γρηγόριον, είς τό ρητόν τοΰ Εύαγγελίου 
«"Οτε ετέλεσεν ό Ίησοΰς τούς λόγους τούτους», Λόγος Λ Ζ ', Σ Ι” καί 7 /, Migne PG  36 
289.

50. Βλ. Βασίλειον, ενθ’ άνωτ., 22, Migne PG  30 33.
51. Βλ. Γρηγόριον, ένθ’ άνωτ., Σ Τ ', Migne PG  36 289.
52. Βλ. Βασίλειον, Ό μ ι/ ία  είς τήν μάρτυρα Ίουλίτταν, 2, Migne PG  31 241.
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ό άνήρ»53* 54. Διά τοΰτο, έξ άλλου, δέν έπιτρέπουν είς τήν γυναίκα νά προβά- 
λη τήν φυσικήν της άδυναμίαν, προκειμένου νά άπαλλαγή άπό το καθήκον τής 
αρετής. Τοΰτο σαφώς εκφράζει 6 Χρυσόστομος λέγων: «Γυναιξί τήν φύσιν μη
δέν είναι κώλυμα πρός τούς τής άρετής δρόμους»55. ’Έτι δέ σαφέστερον καί 
οιεξοδικώτερον εκφράζει τοΰτο ο Μέγας Βασίλειος είς τούς λόγους τούς οποίους 
θέτει είς τό στόμα τής μάρτυρος Ίουλίττας, τήν στιγμήν κατά τήν οποίαν δδη- 
γεΐται είς τήν πυράν. Αυτη πράγματι, άπευθυνομένη προς τάς παρισταμένας γυ
ναίκας, λέγει κατά τον Μέγαν Βασίλειον: «μηδέ τής φύσεως ασθένειαν προφα- 
σίζεσθαι. Έκ τοΰ αύτοΰ φυράματος τοΐς άνδράσιν έσμέν. Κατ5 εικόνα τοΰ θεοΰ 
γεγόναμεν, ώς καί ούτοι. Άρετής δεκτικόν τό θήλυ όμοτίμως τώ άρρενι παρά 
τοΰ κτίστου γέγονε. Καί τί γάρ ή συγγενείς τοΐς άνδράσι διά πάντων έσμέν; Ου 
γάρ σάρξ μόνον έλήφθη προς γυναικός κατασκευήν, άλλά καί όστοΰν έκ τών 
όστέων. "ί2στε το στερρόν, καί εύτονον, καί υπομονητικόν, έξ ισου τοΐς άνδράσι 
καί παρ’ ήμών οφείλεται τώ Δεσπότη»56.

2. Έ φ’ οσον δμως οί τρεις Ίεράρχαι άξιοΰν τήν αύτήν συμπεριφοράν έκ 
μέρους τών δύο φύλων, άπαιτοΰν καί τήν α ύ τ ή ν  μ ε τ α χ ε ί ρ ι σ ι ν  αύτών, 
τόσον από ηθικής άπόψεως οσον καί άπό νομικής. 'Αρκεί χαρακτηριστικώς νά 
μνημονεύσωμεν τάς ζωηράς έπικρίσεις, τάς οποίας ούτοι άδιακόπως διετύπωνον 
έναντίον τής κατά τήν έποχήν έκείνην προνομιακής μεταχειρίσεως τοΰ άνδρός 
είς τήν περίπτωσιν τής μοιχείας. Πράγματι, τήν έποχήν έκείνην ή μοιχεία εί
χε'/ εύρυτέραν έννοιαν διά τήν γυναίκα άπό δ,τι διά τόν άνδρα, ούτως ώστε ή 
γυνή έθεωρεΐτο ένοχος καί ύφίστατο τάς συνεπείας τής μοιχείας είς περιπτώ
σεις κατά τάς οποίας ό άνήρ ούτε έθεωρεΐτο ούτε έτιμωρεΐτο ώς μοιχός57. Οί 
τρεις Ίεράρχαι, δμως, έπικαλούμενοι τόν νόμον τοΰ θεοΰ, κατά τόν όποιον τά 
δύο φΰλα είς τά θέματα τής ήθικής συμπεριφοράς είναι άπολύτως ισότιμα, έπέ- 
κριναν δριμύτατα τάς άπόψεις τής τότε χριστιανικής ήθικής καί τοΰ δικαίου 58.

53. Βλ. Χρυσόστομον, είς τό «Λιά τάς πορνείας έκαστος τήν έαυτοΰ γυναίκα έχέτω», 
δ ', Migne PG  51 214.

54. Ό  Γρηγόριος, ενθ’ άνωτ., Λόγος Λ Ζ ', Ζ ', Migne PG 36 289, άντιμετωπίζων 
τό θέμα άντιστρόφως, άξιώνει άπό τόν άνδρα νά μή άπαιτή παρά της γυναικός σωφροσύνην 
την οποίαν ό ίδιος δέν εισφέρει, ώς καί νά μή άπαιτή έν γένει αύτό τό όποιον ό ίδιο: δέν 
δίδει.

55. Βλ. Χρυσόστομον, «...περί τοΰ μηδέν είναι κώλυμα γυναιξί τήν φύσιν πρός 
τούς της άρετής δρόμους», Ό μιλ ία  Ε ', α ', Migne PG  63 485 έπ.

56. Βλ. Βασίλειον, Ό μιλ ία  εις τήν μάρτυρα Ίουλίτταν, 2, Migne PG 31 241.
57. Βλ. Ζήσην, Ή  περί γάμου διδασκαλία Ίωάννου τοΰ Χρυσοστόμου, είς ’Ορθο

δοξίαν 1 (1969) σελ. 287, διεξοδικώς δέ, άπό νομικής άπόψεως, Κουσουλ.άκον, Ή  μοιχεία 
ώς κώλυμα τοΰ γάμου, ’Αθήναι 1939, σελ. 3 έπ.

58. Βλ. Βασίλειον, ’Επιστολή Ρ11Η ', Κανονική Α ', ’Αμφιλοχίω περί κανόνων Θ ', 
Migne PG  32 677, Χρυσόστομον, εις τό άποστολικόν ρητόν «Λιά δέ τάς πορνείας...», 
δ ', Migne PG 51 213-214, Γρηγόριον, Λόγος Λ Ζ ', Σ Τ ', Migne PG  36 289.
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Συγκεκριμένος, έθεώρουν άπαράδεκτον, ώς άνισον καί ανώμαλον, τόν νόμον, ο 
οποίος έτιμώρει τήν γυναίκα διά πράξιν, τήν οποίαν έπέτρεπεν είς τόν άν- 
ορα καί τήν έξήγησιν τής ύπάρξεως ένος τοιοότου άνίσου καί ανωμάλου νό
μου, ό Γρηγόριος είδικώτερον, ευρισκεν είς τό γεγονός δτι «άνδρες ήσαν οί νο- 
μ ο θ ε τ ο ΰ ν τ ε ς »  6 0 .  Μέ τόσον δέ σθένος κατεπολέμησαν τήν άνισον ταύτην εις βά
ρος τών γυναικών μεταχείρισιν, ώστε καί αυτός δ κοσμικός νομοθέτης τής έπο- 
χής έκείνης, δ όποιος δέν διεκρίνετο διά τό φεμινιστικόν του πνεΰμα, ήναγκά- 
σθη νά διευρύνη τήν έννοιαν τής μοιχείας καί νά ύπαγάγη είς αύτήν καί τον 
άνδρα61, ώς ακριβώς συμβαίνει καί είς τήν έποχήν μ α ς  62 .

Β'

"Ολως ιδιαίτερον ένδιαφέρον παρουσιάζει ή έξέτασις τών απόψεων τών 
τριών Ιεραρχών περί τής θέσεως τής γυναικός είς τόν γάμον. Αί άπόψεις των 
αύται, βεβαίως, εύρίσκονται είς αρμονίαν πρός τάς βασικάς περί τής γυναικός 
αντιλήψεις των' συγχρόνως όμως συμπληρώνουν αύτάς είς πολλά σημεία καί 
έπιτρέπουν είς ήμάς νά σχηματίσωμεν μίαν ώλοκληρωμένην εικόνα περί τής 
σχετικής διδασκαλίας το)ν. ’Αλλά, πρός καλυτέραν κατανόησιν τών άπόψεων 
τών τριών 'Ιεραρχών περί τής θέσεως τής γυναικός είς τόν γάμον, είναι απα
ραίτητον νά έκτεθοΰν προηγουμένως ολίγα τινά περί τών σκέψεων αύτών έπί 
τοΰ γ ά μ ο  υ.

I. 1. Είς τά πλαίσια τής χριστιανικής διδασκαλίας άπαντώνται δύο αντί
θετοι τάσεις σχετικώς πρός τον θεσμόν τοΰ γάμου. Κατά τήν πρώτην, δ γάμος, 
ώς πράςις ιδρυτική τής οίκογενείας, προωρισμένης νά διατηρήση τό ανθρώπι
νον γένος καί νά συνέχιση το δημιουργικόν έργον τοΰ Θεοΰ, κηρύσσεται μυστή
ριον, παριστών τήν σύζευξιν τοΰ νυμφίου Χριστοΰ μετά τής νύμφης Εκκλη
σίας 63. Ή  παρουσία τοΰ Χριστοΰ είς τόν έν Κανά γάμον, συγκεκριμένως, ύπο- 
δηλώνει τήν έκ τής θελήσεως τοΰ Θεοΰ προέλευσιν τοΰ γάμου καί άνυψώνει αύ-

59. Βλ. Γοηγόριον, ενθ’ άνωτ., Σ Τ ', Migne PG 36 289, Χρυσόστομον, ενθ’ άνωτ., 
Migne PG  51 213-214.

60. Βλ. Γρηγόριον, ένθ’ άνωτ., Σ Τ ', Migne PG  36 289.
61. Βλ. καί Ζήσην, ενθ’ άνωτ., είς ’Ορθοδοξίαν 1, σελ. 288, ενθα καί περαιτέρω παρα- 

πομπαί ιδίως είς τάς σημειώσεις 4, 5 καί 6. Πλείονα, άπό νομικής άπόψεως καί ιδίως περί 
της μοιχείας ώς κωλύματος του γάμου, βλ. είς Κρασσά (Π ράτσικα), Σύστημα Αστικού Δ ι
καίου, τ. Δ ', Άθηναι 1927, § 44, σελ. 74 έπ.

62. Κατά τόν Κουσουλακον, ενθ’ άνωτ., σελ. 5-6, ή έπέκτασις της έννοιας της μοιχείας 
καί έπί τοΰ άνδρός έγένετο κατά τήν σύγχρονον έποχήν καί δή τό πρώτον διά τοΰ άρθρου 286 
τοΰ προϊσχύσαντος ΙΙοινικοΰ Κώδικος.

63. Βλ. Ζήσην, ’Άνθρωπος καί κόσμος, σελ. 144.



τόν είς εύλογημένον, ιερόν δεσμόν64. Κατά τήν άλλην θέσιν, άντιθέτως, δ γά
μος θεωρείται ώς προσκρούων είς τήν ευαγγελικήν προτροπήν προς αποκοπήν 
τών γηίνων δεσμών, μεταξύ τών όποιων είναι κυρίως οί δεσμοί πρός τήν γυ
ναίκα, τά τέκνα καί τούς γονείς, καί τοΰτο χάριν τοΰ αγαθού τής Βασιλείας 
τών Ούρανών 65. Συνέπεια δέ τής Οέσεως ταύτης είναι ή τόνωσις τοΰ άσκητικοΰ 
ζήλου καί ή έξαρσις τής παρθενίας ώς τοΰ ίδανικωτέρου τρόπου ζωής, τοΰ άνοί- 
γοντος άσφαλέστερον τόν δρόμον πρός τήν τ ε λ ε ι ό τ η τ α 6 6 .

Ή  τελευταία αύτη θέσις, αν καί φαινομενικώς αντίθετος πρός τήν πρώ
τη ν, δύναται κατ’ ούσίαν νά συμβιβασθή καί νά συνυπάρξη μέ έκείνην είς τά 
πλαίσια τής χριστιανικής διδασκαλίας. Πράγματι, καί ύπό τήν θέσιν ταύτην, δ 
γάμος καθ’ εαυτόν, ιδίως δ σεμνός καί τίμιος γάμος, δέν θεωρείται κακόν, ούτε 
αμάρτημα: «τίμιος δ γάμος καί ή κοίτη αμίαντος», λέγουν δ Γρηγόριος καί δ 
Χρυσόστομος6". Απλώς, επειδή δ άνθρωπος είς τόν έγγαμον βίον εχει πολλάς 
ασχολίας, δέν δύναται νά άφοσιωθή δλοκληρωτικώς είς τήν ’Εκκλησίαν, είς έρ
γα αγάπης καί είς τήν επιδίωξιν ύψηλών ιδανικών. Διά τοΰτο, ακριβώς, κατά 
τήν άποψιν ταύτην, ή άγαμία θεωρείται άπλώς καί μόνον ώς ίδανικώτερος τρό
πος ζωής, ώς τρόπος ζωής δδηγών άσφαλέστερον είς τήν τελειότητα τής Βασι
λείας τών Ούρανών68.

2. Είς τούς τρεις Ίεράρχας, άπαντώνται άμφότεραι αί θέσεις αδται, μέ 
διαφοράς μόνον κατά τήν είδικωτέραν άξιολόγησιν τοΰ γάμου άφ’ ένός καί 
τής άγαμίας άφ’ έτέρου. Ούτως:

Ό  Μέγας Βασίλειος, κοινωνικώτερος τών δύο άλλων 'Ιεραρχών, θεωρεί 
τον γάμον εύλογημένον ζυγόν69, ίσης άξίας πρός τήν παρθενίαν: «Ό γάμος 
καί ή παρθενία τό διπλοΰν συνίστησιν είδος ζωής» 70.

Ό  Γρηγόριος ό Θεολόγος καί δ Ίο:>άννης δ Χρυσόστομος, άντιθέτως, έκ- 
θέτουν μέν άμφοτέρας τάς θέσεις, έν τή άξιολογήσει δμως τοΰ γάμου καί τής 
παρθενίας, θεωρούν τήν δευτέραν ώς ύψηλότερον άγαθόν 71, ώς έχουσαν αίωνίαν

64. Βλ. Ζήσην, ένθ’ άνωτ., σελ. 145 καί τόν αυτόν, είς ’Ορθοδοξίαν 1, σελ. 285.
65. Βλ. Ζήσην, είς ’Ορθοδοξίαν 1, σελ. 285, καί, αύτόθι, είς σημείωσιν 5 παραπομπάς 

είς τάς πηγάς.
66. Βλ. Κορνιτσέσκου, ενθ’ άνωτ., σελ. 81, Στάμον, Γάμος καί συζυγία, ’Αθήναι 1963, 

σελ. 57, σημ. 2.
67. Βλ. Γρηγόριον, Λόγος Λ Ζ ', I ',  Migne PG 36 293, Χρυσόστομον, Περί παρθε

νίας, 7 / καί I I ',  Migne PG  48 538.
68. Βλ. τούς έν τη προηγουμένη σημειώσει παραπεμπομένους.
69. Βλ. Βασίλειον, Είς τήν Έξαήμερον, Ό μιλία  Ζ ' περί έρπετών, 5, Migne PG  29

160.
70. Βλ. Σχολάριον ΛαιροΟέον, Ταμεΐον Πατρολογίας, ’Αθήναι 1883, τ. 1-2, είς λέξιν

«γάμος», σελ. 8, Βασίλειον, Λόγος άσκητικός I Β G, Migne PG  31 628. ’Αληθή ύμνον 
τοΰ γάμου καί έξαρσιν τής ισοτιμίας αύτοΰ πρός τήν παρθενίαν, βλ. είς Άμψιλόχιον ’Επίσκο
πον Ίκονίου, Λόγος Β ', A ', Migne PG 39 45.

71. Βλ. Γρηγόριον, ενθ’ άνο^τ., Λόγος Λ Ζ ', I ',  Migne PG 36 293.
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ίσχύν, έν άντιθέσει προς τον γάμον, ό όποιος έχει αξίαν διά τήν παρούσαν μό
νον ζωήν καί είναι συνδεδεμένος μέ τήν φθοράν καί τον θάνατον 72. Άμφότεροι, 
μάλιστα τονίζουν, κατά τρόπον γλαφυρόν, ό Γρηγόριος τα επακόλουθα (εννοείται 
τά δυσμενή) "3 καί ό Χρυσόστομος τά δεινά τοΰ γάμου"4.

Ό  Χρυσόστομος, είδικώτερον, φύσις άσκητική, ανέχεται απλώς τον γά 
μον, ώς διέξοδον από τήν πορνείαν 75 καί, συνεπώς, ούτε καταδικάζει άλλ’ ουτε 
καί επαινεί αυτόν 76. Άσχολεΐται όμως διά μακρών με τον γάμον καί πολλάκις 
εκφράζεται μέ σεβασμόν δι’ αυτόν, πάντοτε δμο)ς μέ αύστηράς άξιώσεις έναντι 
τών συζύγων. Πάντως, ή αληθής σημασία, τήν οποίαν 6 Χρυσόστομος άπο- 
δίδει εις τον γάμον, οφείλεται πολύ περισσότερον είς τό γεγονός, δτι θεωρεί 
αυτόν ώς θεμέλιον τής τεκνοποιίας καί τής οίκογενείας, περί τών οποίων, ώς 
γνωστόν, τρέφει Ιξόχως υψηλήν έκτίμησιν, καταλιπών έμπνευσμένας σκέψεις 
καί ανεκτίμητους ύποθήκας77.

3. Έν πάση δμως περιπτώσει, οί τρεις Ίεράρχαι, έκφράζοντες καί είς τό 
σημεΐον τοΰτο τήν χριστιανικήν διδασκαλίαν, παραδέχονται καί κηρύσσουν τον 
μυστηριακόν χαρακτήρα τοΰ γάμου Τοΰτο δέ μαρτυρεί σαφώς τήν έκτίμησιν 
καί τον σεβασμόν αυτών προς τήν γυναίκα, άφοΰ καί αυτη μετέχει είς τό μυ
στήριον τοΰτο.

IT. Τοιαΰται είναι αί αντιλήψεις τών τριών Ιεραρχών περί τοΰ γάμου έν 
γένει. "Ας ελθωμεν ομοκ τώρα καί είς τάς άντιλήψεις αύτών περί τών σχέσεων 
τών δύο συζύγων καί, συνεπώς, περί τ ή ς  θ έ σ ε ω ς  τ ή ς  γ υ ν α ι κ ό ς  ε ί ς  
τ ο ν  γ ά μ ο ν .

1. Κατά τούς τρεις 'Ιεράρχας, ο γάμος εχει ισχυρόν θεμέλιον τήν ά γ  ά- 
π η ν, ή οποία εξυψώνει αυτόν είς μυστήριον 79> 80 καί δημιουργεί ισχυρόν δε

72. Βλ. Χρυσόστομον, Περί παρθενίας ΙΔ ', Migne PG  48 543-544, Ζήσην, είς ’Ορθο
δοξίαν 1, σελ. 307.

73. Βλ. Γρηγόοιον, ενθ’ άν<οτ., Λόγος Λ Ζ ', Θ ', Migne PG 36 293.
74. Βλ. Χρυσόστομον, Παραινετικός είς Θεόδωρον έκπεσόντα, Λόγος Β ”, ε ', Migne 

PG 47 314.
75. Βλ. Χρυσόστομον, Έγκώμιον εις Μάξιμον κλπ., ε ', Migne PG  51 232.
76. Βλ. /Ιωρόθεον Σχολάριον, Ταμεΐον της Πατρολογίας, τ. 1-2, είς λέξιν «Γάμος», 

σελ. 13.
/ / .  Βλ. Στάμον, Γάμος καί συζυγία, ΆΟήναι 1963 καί αυτόν, Ό μιλ ία ι περί της 

ανατροφής τών τέκνων, ’ΛΟήναι 1962, συλλογαί τών σχετικών ομιλιών τοΰ Ίωάννου Χρυσο
στόμου, άποδιδομένων είς την νεοελληνικήν.

78. Βλ. Χρυσόστομον, Έγκώμιον είς Μάξιμον, γ ',  Migne PG 51 230 καί τόν αυτόν, 
'Γπόμνημα είς τήν προς Κολοσσαεΐς Επιστολήν, Ό μιλ ία  IB ', ε ', Migne PG 62 387.

79. Βλ. Ζήσην, είς ’Ορθοδοξίαν 1, σελ. 304.
80. Ό  μυστηριακός χαρακτήρ του γάμου πρέπει, κατά τόν Χρυσόστομον, να βαρύνη 

καί κατά τήν επιλογήν τής συζύγου έκ μέρους τοΰ άνδρός. Τοιουτοτρόπως, ό άνήρ, άπο βλέπω ν 
κατά τήν σύναψιν τοΰ γάμου ώς είς συμμετοχήν είς μυστήριον, πρέπει νά λαμβάνη γυναίκα



16

σμόν μεταξύ τών συζύγων. Μάλιστα, ό γάμος χαρακτηρίζεται ύπ’ αύτών, ώς ζυ
γός 81 καί τ υ ρ α ν ν ί α  8 2 5 άφοΰ υποχρεώνει τούς συζύγους νά ύποτάσσωνται άλλή- 
λοις καί νά υπομένουν δ εις τον άλλον. Μετά τον γάμον, πράγματι, δ άνήρ καί 
ή γυνή δέν είναι κύριοι εαυτών ούδ’ ελεύθεροι, άλλ’ δ εις έξουσιάζει τοΰ άλλου, 
κατά τήν διδασκαλίαν τοΰ Χρυσοστόμου 8 3 .

Ή  ύποχρέωσις άγάπης άνήκει, άκριβώς είπεΐν, εις τον άνδρα, δ δποΐος 
οφείλει νά άγαπά τήν γυναίκα αύτοΰ, ένώ είς τήν γυναίκα προσήκει ή ύποχρέ- 
ωσις ύποταγής είς τον ά ν δ ρ α  8 4 .  Αί δύο δμως αύται ύποχρεώσεις τών συζύγων 
δέν είναι άντίθετοι, αλλά δένονται κατά τρόπον άρμονικδν μεταξύ των είς 
τήν χριστιανικήν διδασκαλίαν. ΓΩς γνωστόν, πράγματι ή χριστιανική άγάπη 
περιέχει καί το στοιχεΐον τής ύποταγής, ένώ ή χριστιανική ύποταγή περιέχει 
καί πολλήν ά γ ά π η ν  85 .  Τοιουτοτρόπως, ή μία ύποχρέωσις συμπληρώνει τήν άλ
λην, δι5 αύτών δέ έπιτυγχάνεται ή αρμονική συμβίωσις έν τή κοινωνία τοΰ γά
μου.

Ή  ύποχρέωσις τοΰ άνδρός δπως άγαπά τήν γυναίκα αύτοΰ, βασίζεται είς 
τήν θεϊκήν έπιταγήν τήν περιεχομένην έν τή Γενέσει (β' 24) : «ενεκα τούτου 
καταλείψει άνθρωπος τον πατέρα αύτοΰ καί τήν μητέρα καί προσκολληθήσεται 
πρός τήν γυναίκα αύτοΰ καί εσονται οί δύο εις σάρκα μίαν» 86. Ά λ λ ’ ή άγάπη 
τοΰ άνδρός οφείλεται καί είς άλλον λόγον' καί δή είς τό γεγονός δτι ή γυνή θεω
ρείται μέλος τοΰ σώματος αύτοΰ, σάρξ έκ τής σαρκός του, τήν δποίαν ούτος έκ-

χρηστήνκαί ένάρετον (βλ. Έ γκώμιον είς Μάξιμον, δ '-ε ', Migne PG  51 230-233). Άντιθέτως, 
δέν -ρέπει νά έπιδιώκη νά λάβη πλουσίαν γυναίκα, θεωρών τόν γάμον ώς μέσον πλουτισμού, 
δεδομένου οτι ό γάμος ώς μυστήριον δέν εΐναι έμπορική έπι/είρησις, άλλά κοινωνία τοΰ βίου 
(βλ. Έγκώμιον είς Μάξιμον, δ '-ε ', Migne PG  51 230-233 καί'Τπόμνημα είς τόν "Αγιον Ματ
θαίον τόν Ευαγγελιστήν, 'Ομιλία Ο Γ ', γ ',  Migne PG  58 678). Τό λαμβάνειν εύπορωτέραν 
γυναίκα βλάπτει τήν αυθεντίαν καί τήν ελευθερίαν τοΰ άνδρός, λέγει ό Χρυσόστομος, ό όποιος 
μέ δηκτικήν γλώσσαν καυτηριάζει τούς προσβλέποντας είς τόν γάμον ώς είς μέσον πλουτι
σμού (βλ. Εις Θεόδωρον έκπεσόντα Αόγος Β ', ε ', Migne PG 47 314, 'Τπόμνημα είς τόν 
'Άγιον Ματθαίον τόν Ευαγγελιστήν, Ό μιλ ία  Ο Γ ', γ ',  Migne PG 58 678, Έγκώμιον είς 
Μάξιμον, δ ', Migne PG 51 230-232).

81. Βλ. Βασίλειον, Είς τήν Έξαήμερον, 'Ομιλία Ζ ' περί ερπετών, 5, Β, C, Migne 
PG 29 160, Γρηγόριον, Αόγος Λ Ζ ', ΤΙ', Migne PG  36 292.

82. Βλ. Χρυσόστομον, Περί παρθενίας, Κ Η ', Migne PG  48 552' πρβλ. καί τόν αυ
τόν, 'Τπόμνημα είς τήν πρός Έφεσίους Επιστολήν, Ό μιλ ία  Κ ', «Αί γυναίκες τοΐς ΐδίοις 
άνδράσιν ύποτάσσεσθε...», Migne PG  62 136 έπ.

83. Βλ. Χρυσόστομον, Περί παρθενίας, Κ Η ', Κ Θ ', Migne PG  48 552-553.
84. Βλ. Βασίλειον, ’Ηθικά, 'Όρος Ο Γ ', Κεφ. γ ',  Migne PG  31 852, Χρυσόστομον, 

'Τπόμνημα είς τήν πρός Κολοσσαεις Επιστολήν, Ό μιλία  Γ , ιδίως α ', Migne PG  62 365 
έπ. καί τόν αυτόν, 'Τπόμνημα είς τήν πρός Έφεσίους Επιστολήν, Ό μιλ ία  Κ ', Migne PG 
62 136 έπ.

85. Βλ. Χρήστου, Ή  κοινωνιολογία τοΰ Μεγάλου Βασιλείου, σελ. 115-116, Χρυσόστο
μον, 'Τπόμνημα είς τήν πρός Έφεσίους ’Επιστολήν, Κ ', δ ', Migne PG 62 141.

86. Βλ. Χρυσόστομον, ένθ’ άνίοτ., Migne PG  62 139.
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τρέφε' καί θάλπει' διά τον αυτόν δέ λόγον, ή αγάπη τοΰ άνδρός προς τήν γυ
ναίκα αύτοΰ πρέπει νά φθάνη μέχρις αυτοθυσίας. Τό μέτρον τοΰτο της αγάπης 
τοΰ άνδρός στηρίζει ό Χρυσόστομος είς τήν θεϊκήν επιταγήν «άνδρες άγαπάτε 
τάς γυναίκας υμών, ώς ό Χριστός ήγάπησε τήν Εκκλησίαν»* τήν όποιαν μάλι
στα ούτος τόσον πολύ ήγάπησεν, «ώστε παρέδωκεν εαυτόν υπέρ αυτής» 87.

2. Μέ βάσιν τήν ανωτέρω σχέσιν τών δύο συζύγων είς τήν κοινωνίαν τοΰ 
γάμου, άλλα καί τήν βιολογικήν καί ψυχικήν συγκρότησιν έκατέρου τών συζύ
γων, οί τρεις Ίεράρχαι προβαίνουν καί είς κ α τ α μ ε ρ ι σ μ ό ν  τ ώ ν  έ ρ- 
γ ω ν αύτών έν τή οίκογενεία.

Έξ αύτών, ό Χρυσόστομος γράφει, χαρακτηριστικώς, δτι, διά νά μή ύπο- 
τιμάται ούοέν γένος, ό Θεός κατένειμε τά έργα είς τά δύο φΰλα 88 καί δή τόν 
μέν άνδρα καθιέρωσεν ώς πρώτην αρχήν, τήν δέ γυναίκα ώς δευτέραν, άλλά μέ 
πολλήν Ισοτιμίαν πρός τόν άνδρα 89. Τοιουτοτρόπως, είς τόν άνδρα, ώς τήν κε
φαλήν τής οίκογενείας καί σωματικώς ίσχυρότερον, ανήκουν πάσαι αί δημόσιαι 
υποθέσεις, δηλαδή αί έ ξ ω  τ ο ΰ  ο ϊ κ ο υ, ώς είναι ή πολιτική ζωή, τά δικα
στήρια, τό έμπόριον, ή ύπεράσπισις τής π α τ ρ ί δ ο ς 9 0 .  Είς τήν γυναίκα, έξ άλ
λου, ώς το σώμα τής οίκογενείας (τής οποίας κεφαλή είναι ό άνήρ) καί ώς 
άσθενεστέραν μέν σωματικώς, άλλά διαθέτουσαν λεπτόν καί πλούσιον ψυχικόν 
κόσμον, άνήκει ή δ ι α κ ο ν ί α  τ ο ΰ  ο ϊ' κ ο υ καί, κυρίως, ή ά ν α τ ρ ο φ ή  
τ ώ ν τ έ κ ν ο) ν 91.

Έ  γυνή, είδικώτερον, έπειδή, παραμένουσα είς τόν οίκον, διάγει βίον γα- 
λήνιον, δύναται νά φιλοσοφή καί νά φέρη ηρεμίαν είς τον άνδρα, δταν έπιστρέ- 
φη είς τήν οικίαν τεταραγμένος από τάς έξωτερικάς άσχολίας 92. Έ ξ άλλου, 
έπειδή έχει μεγάλην ούναμιν έπιρροής έπί τοΰ άνδρός —  τόσον ώς πρός τήν 
αρετήν, όσον καί ώς πρός τήν κακίαν —  ένεκα τής μετ’ αύτοΰ συμβιώσεως 93, 
ή συμβολή τής γυναικός είς τον συζυγικόν βίον αύξάνει σημαντικώς. ’Ιδίως, αν 
αύτη είναι ευλαβής καί σεμνή, δύναται νά έπηρεάζη εύεργετικώς τόν άνδρα είς

87. Βλ. Χρυσόστομον, Έγκώμιον είς Μάξιμον, β ', Migne PG 51 227.
88. Βλ. Χρυσόστομον, ενθ’ άνωτ., 8', Migne PG  51 231.
89. Βλ. Χρυσόστομον, Υπόμνημα είς τήν πρός Έφεσίους Επιστολήν, Κ ', στ', Migne 

PG 62 142 επ.
90. Βλ. Κορνιτσέσκου, ενθ’ άνωτ., σελ. 79, Χρυσόστομον, Έγκώμιον είς Μάξιμον, 

δ ', Migne PG 51 231.
91. Βλ. Χρυσόστομον, Έγκώμιον είς Μάξιμον, δ ', Migne PG 51 231, τόν αυτόν, 

'Υπόμνημα είς τόν "Αγιον Ίωάννην τόν ’Απόστολον καί Ευαγγελιστήν, ‘Ομιλία Ξ Α ', γ ',  
Migne PG  59 340. 'Υπό τό αύτό πνεϋμα προβαίνει είς καταμερισμόν τών έργων καί ο Γρη- 
γόριος, είς Παραινετικόν πρός ’Ολυμπιάδα, στίχ. 45-46, Migne PG  37 1545.

92. Τάς αύτάς σκέψεις έκφράζει καί ό Γρηγόριος, είς Παραινετικόν πρός ’Ολυμπιάδα. 
στίχ. 44, Migne PG 37 1545.

93. Βλ. Χρυσόστομον, 'Υπόμνημα είς τόν "Αγιον Ίωάννην..., 'Ομιλία Ξ Α ', γ ',  Migne 
PG 59 340.
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τοιοΰτον βαθμόν, ώστε νά πλάθη τήν ψυχήν αύτοΰ ώς αύτη έπιθυμεΐ9̂ .
’Αλλά, τό λεπτότερον καί σπουδαιότερον τών έργων αύτής, κατά τούς τρεις 

Ίεράρχας, είναι ή ανατροφή τών τέκνων. Ή  γυνή, παραμένουσα περισσότερον 
εις τόν οίκον καί έχουσα όλιγωτέρας ασχολίας, δύναται νά άφιερώνη περισσό
τερον χρόνον είς τά τέκνα 95’ ένώ έξ άλλου, καί τά τέκνα κεΐνται φυσιολογικώς 
πλησιέστερον πρός τήν μητέρα, τήν δποίαν, καί ρακένδυτον ετι, προτιμοΰν κεκο- 
σμημένης βασιλίδος96. Αι’ δλους αύτούς τούς λόγους, ή γυνή δύναται νά έπη- 
ρεάζη παιδαγωγικώς τά τέκνα περισσότερον παρ’ οσον ό άνήρ. Τοΰτο έχων ύπ’ 
δψιν ό Χρυσόστομος, έπισημαίνει δεόντως τήν μεγάλην παιδαγωγικήν εύθύνην 
τής γυναικός. Τά τέκνα, λέγει, είναι δώρον Θεοΰ καί ή ανατροφή αύτών είναι 
ύψηλότερον λειτούργημα καί αύτής τής τεκνογονίας' διότι, ή τεκνογονία είναι 
αποτέλεσμα τής φύσεως, ένώ ή αγωγή τών τέκνων είναι άποτέλεσμα τής θελή- 
σεως τής γυναικός 97.

III. 1. Έκ τών έκτεθέντων συνάγεται δτι, κατά τούς τρεις 'Ιεράρχας, είς 
τον γάμον υπάρχει μία ίεράρχησις, ή δέ κατανομή τών έργων δέν είναι απολύ
τως ίση. Ό  άνήρ άποτελεϊ τήν πρώτην άρχήν καί ή γυνή τήν δευτέραν: είς τόν 
άνδρα ό Θεός έδο)σε το άναγκαιότερον καί χρησιμώτερον καί είς τήν γυναίκα 
τό μικρότερον καί κατώτερον98. Ά λ λ ’ ή τοιαύτη ίεράρχησις καί άνισος κατα
νομή τών εργο>ν δέν είναι τυχαία κατά τούς τρεις 'Ιεράρχας" . Άντιθέτως, γ ί
νεται πρός ώρισμένον σκοπόν' ό σκοπός δέ αύτός είναι ή δ ι α τ ή ρ η σ ι ς  τ ή ς  
ε ί ρ ή V η ς καί ε ύ τ α ξ ί α ς έν τψ οίκω. Καί, πράγματι, αν άνεγνωρίζετο είς 
τά δύο φΰλα πλήρης ισοτιμία έν τώ γάμο.), θά έρρίπτετο ό σπόρος τής διαμάχης 
καί τής φιλονεικίας' διότι, ώς ήδη είπομεν, έκ τής ισοτιμίας μάχη τις προκαλεΐ- 
ται καί φιλονεικία (άνωτέρω A' II 3 ) . Έ ξ άλλου, ώς αντιστάθμισμα πρός τήν 
ίεράρχησιν ταύτην, οί τρεις Ίεράρχαι, ώς εί'πομεν έπίσης, έτόνιζον τό καθήκον 
αμοιβαίας άγάπης τών συζύγων καί ιδίως τό καθήκον τοΰ άνδρός πρός τήν γυ
ναίκα. Διά τοΰ καθήκοντος άγάπης, πράγματι, ή ύπεροχή τοΰ άνδρός μετριάζε
ται, ή υποταγή τής γυναικός καθίσταται καλώς ανεκτή καί ή συμβίωσις απο
βαίνει ετι μάλλον άρμονική. Ό  Χρυσόστομος, Ιδίως καθορίζων τήν πρέπουσαν 
συμπεριφοράν τοΰ άνδρός πρός τήν γυναίκα, λέγει δτι δ άνήρ πρέπει νά συμ- 
περιφέρεται πρός τήν γυναίκα μέ άγάπην' δχι ώς πρός δούλην άλλ’ ώς πρός 
έλευθέραν' διότι, δέν ύπάρχει συζυγία καί εύχαρίστησις διά τόν άνδρα, δταν ή

94. Βλ. Χρυσόστομον, ενθ’ άνωτ., Migne PG 59 340.
95. Βλ. Χρυσόστομον, Περί ’Άννης, Αόγος A ', δ ', Migne PG 54 638.
96. Βλ. Κορνιτσέσκου, ενθ’ άνωτ., σελ. 85, Χρυσόστομον, 'Τπόμνημα είς τόν "Αγιον 

Ματθαίον τόν Εύαγγελιστήν, 'Ομιλία Ξ Β ', δ ', Migne PG  58 601.
97. Βλ. Χρυσόστομον, Περί ’Άννης, Λόγος Α ', δ ', Migne PG 54 637.
98. Βλ. Χρυσόστομον, Έγκώμιον είς Μάξιμον, δ ', Migne PG 51 231.
99. Βλ. Χρυσόστομον, ενθ’ άνωτ., Migne PG 51 231.
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γυνή τρέμη αύτόν 10°. Τήν κακήν δέ καί βάναυσον συμπεριφοράν αύτοΰ χαρα
κτηρίζει ώς δνειδος καί έσχάτην ύβριν οι’ αύτόν.

Ά λ λ ’ δ γάμος, στηριζόμενος είς τήν άγάπην τών συζύγων, δημιουργεί στε- 
νότατον δεσμόν μεταξύ αύτών, άληθή ζυγόν καί τυραννίαν, ώς ήδη εϊπομεν 
(άνωτέρω Β' II 1 ). Τοιοΰτον δέ δεσμόν δημιουργών δ γάμος, είναι απόλυτος, 

ήτοι αποκλειστική ενωσις δύο μόνον προσώπου, ενός άνδρός καί μιας γυναι- 
κός* είναι δεσμός κατά βάσιν αδιάλυτος καί άνεπανάληπτος.

2. Τοιουτοτρόπως, διά τής διδασκαλίας τών τριών Ιεραρχών, κηρύσσονται, 
καί μάλιστα μετ’ έπιτάσεως, αί άρχαί τής μονογαμίας καί τοΰ άδιαλύτου τοΰ 
γάμου101. Αι άρχαί δέ αΰται, άνευ άμφιβολίας, άποτελοΰν, κατά τήν έποχήν 
έκείνην τής κατ’ εξοχήν πατριαρχικής οίκογενείας, σημαντικώτατον βήμα πρός 
τήν κατεύθυνσιν τής προαγωγής τής έν τφ γάμψ θέσεως τής γυναικός.

Πράγματι, ή μ ο ν ο γ  α μ ί α έξασφαλίζει είς τήν γυναίκα άξιοπρεπή θέ
σιν είς τήν οικογένειαν καί διατηρεί τόν άληθή δεσμόν μεταξύ τών συζύγων" 
ένώ ή πολυγαμία, <ί)ς κτηνώδης καί «παντελώς άλλοτρία τοΰ γένους τών ανθρώ
πων» κατά τον Μέγαν Βασίλειον 102, εξευτελίζει τήν γυναίκα καί καθιστά τόν 
άνδρα τύραννον, προκαλοΰντα πέριξ αύτοΰ έριδας ναι ζηλοτυπίας 103. Τό άδιά- 
λυτον τοΰ γάμου, έξ άλλου, έδραιώνει τήν είς τήν οικογένειαν θέσιν τής γυναί
κας, ή δποία πρότερον ήτο έξόχως επισφαλής, άφοΰ δ άνήρ είχε δικαίιομα, άνά 
πάσαν στιγμήν, νά άποπέμψη αύτήν έκ τοΰ οϊκου.

Ά λ λ ’ ένώ ώς πρός τήν άρχήν τής μονογαμίας αί άντιλήψεις τών τριών 
Ιεραρχών είναι ταυτόσημοι, ώς πρός τήν άρχήν τοΰ ά δ ι α λ ύ τ ο υ  τοΰ γάμου 
δέν συμπίπτουν άπολύτως. Ό  Χρυσόστομος, έχόμενος τής αύστηροτέρας άπόψε
ως, δέν άνέχεται τό διαζύγιον, δέχεται δέ ώς δυνατήν τήν λύσιν τοΰ γάμου μό
νον διά τοΰ θανάτου 104. Άντιθέτως, δ Γρηγόριος καί δ Βασίλειος δέχονται τήν 
δυνατότητα λύσεως τοΰ γάμου καί ένεκα μοιχείας καί πορνείας καί δή έπί Γσοις 
οροις δι' άμφοτέρους τούς συζύγους 105, 106. Άμφότεροι, πράγματι, επικρίνουν

100. Βλ. Χρυσόστομον, 'Τπόμνημα είς τήν προς Έφεσίους Επιστολήν, 'Ομιλία Κ ', 
β ', Migne PG  62 137.

101. Βλ. Χρυσόστομον, είς τό «Γυνή δέδεται νόμω», β ', Migne PG 51 220, Βασί
λειον, ’Ηθικά, Ό ρος Ο Γ ', Migne PG 31 849 επ., 852, τόν αύτόν, Επιστολή Ρ ΙΓ Η ', Κα
νονική Α ', Άμφιλοχίω περί κανόνων, Θ ', Migne PG  32 677, τόν αύτόν, Επιστολή Σ ΙΖ ', 
Άμφιλοχίω περί κανόνων, I I ',  Migne PG 32 805.

102. Βλ. Βασίλειον, ενθ’ άνωτ., Επιστολή Σ ΙΖ ', ’Αμφιλοχίω περί κανόνων, ΙΓ , Migne 
PG 32 805.

103. Βλ. Μηαλανον, Ή  θέσις της γυναικός, σελ. 35, βλ. καί Κρασσάν (Πράτσικαν), 
ένθ’ άνωτ., § 5, σελ. 9-10.

104. Βλ. Χρυσόστομον, είς τό «Γυνή δέδεται νόμω..», β ', Migne PG  51 219.
105. Βλ. Γρηγόριον, είς τό « Ό τε  έτέλεσε ό ’Ιησούς...», Λόγος Λ Ζ ', Σ Τ ', Migne PG 36

289.
106. Βλ. Βασίλειον, Επιστολή Ρ Π Η ', Κανονική Α ', Άμφιλοχίω περί κανόνων, Θ ', 

Migne PG 32 677.



τήν συνήθειαν τής εποχής εκείνης, καθ' ήν μόνον ο άνήρ είχε δικαίωμα νά άπο- 
πέμψη τήν γυναίκα είς περίπτωσιν παραβάσεως τής συζυγικής πίστεως, δχι δέ 
καί ή γυνή τον άνδρα 107.

Εξ άλλου, κατά τούς τρεις Ίεράρχας, ό γάμος είναι δχι μόνον άδιάλυτος, 
άλλά καί α ν ε π α ν ά λ η π τ ο ς .  Συγκεκριμένως, τόν δεύτερον γάμον δέχονται 
61 τρεις Ίεράρχαι μόνον έν περιπτώσει χηρείας τοΰ ένός τών συζύγων108' ένώ 
είς πάσαν άλλην περίπτωσιν —  ήτοι, είς περίπτωσιν λύσεως τοΰ πρώτου γάμου 
κατ’ άλλον πλήν τοΰ θανάτου, τρόπον —  χαρακτηρίζουν τόν δεύτερον γάμον ώς 
μοιχείαν109. Ά λλά καί έν περιπτώσει χηρείας τόν δεύτερον γάμον θεωροΰν 
άπλώς ώς συγχώρησιν 11Π, ήτοι ανέχονται αύτδν μόνον. Περαιτέρω, τόν τρίτον 
γάμον ανέχεται μόνον 6 Μέγας Βασίλειος, εύρίσκων αύτόν προτιμότερον τής 
άνειμένης πορνείας» 111, αν καί, καί αυτός, ώς καί οί δύο άλλοι 'Ιεράρχαι, δέ

χονται αύτόν ώς παράνομον 112. Ό  Γρηγόριος, τέλος, τόν, πέραν τοΰ τρίτου, γά 
μον. ρητώς χαρακτηρίζει ώς χοιρώδη βίον 113.

Γ'

I. Έν συνόψει, αί απόψεις τών τριών 'Ιεραρχών περί τής θέσεως τής γυ- 
ναικός, δύνανται νά διατυπωθούν εις τάς έξής δύο άρχάς: ’Ισοτιμία, κατ’ άρ- 
χήν, τής γυναικός πρός τόν άνδρα, είς τάς σχέσεις δμως τοΰ γάμου ίεράρχησις 
υπέρ τοΰ άνδρός.

Αί άπόψεις αύται τών τριών Ιεραρχών, άποτελοΰσαι εκφρασιν τοΰ ύψηλοΰ 
χριστιανικού πνεύματος, έχουν όλην τήν αξίαν καί τήν διάρκειαν αύτοΰ. Δι’ 
αυτό, διατηροΰν τό κΰρος καί τήν έπικαιρότητά των, ετι καί σήμερον, παρά τήν 
πάροδον τόσων αιώνων καί παρ’ δλας τάς έν τώ μεταξύ σημειωθείσας κοινωνι- 
κάς έςελίξεις. Ένώ δέ, παρά τών τριών 'Ιεραρχών διετυπώθησαν ώς καθαρώς

107. Βλ. Βασίλειον, Επιστολή Ρ Ι Ι ΙΓ , Κανονική Α ', ’Αμφιλοχίω περί κανόνων, Θ ', 
.Migne PG 32 677, τόν αυτόν, ’Επιστολή ΡΘ ', Κανονική Β ', ’Αμφιλοχίω — ερί κανόνων, Κ Α ', 
Migne PG 32 721, Γρηγόριον, ενθ’ άνωτ., Αόγος Λ Ζ ', Σ Τ ', Migne PG 36 289.

108. Βλ. Χρυσόστομον, είς νεωτέραν χηρεύσασαν, «(περί μονανδρίας», α ', Migne PG 
48 610, 611, τόν αύτόν, είς τό «/ήρα καταλεγέσθω μή έλάττων ετών έξήκοντα γεγονυΐα- 
καί περί παίδων άνατροφής», Migne PG  51 325-326, τόν αύτόν, είς τό «Γυνή δέδεται νόμω», 
α', Migne PG 51 219.

109. Βλ. Χρυσόστομον, ενθ’ άνωτ., α ', Migne PG  51 219.
110. Βλ. Χρυσόστομον, είς νεωτέραν χηρεύσασαν, «περί μονανδρίας», Migne PG 

48 612, Γρήγορων, Αόγος Λ Ζ ', Η ', Migne PG 36 292.
1 11. Βλ. Βασίλειον, ’Επιστολή Ρ Π Η ', Κανονική Α ', ’Αμφιλοχίω περί κανόνων, Δ ', 

Migne PG 32 673, τόν αύτόν, ’Επιστολή ΡΘ ', Κανονική Β ', ’Αμφιλοχίωπερί κανόνων, Ν ', 
Migne PG 32 732.

112. Βλ. Βασίλειον, ενθ’ άνωτ., Migne PG 32 673 καί 732, Γρηγόριον, είς τό «'Ότε 
έτέλεσεν ό Ίησοϋς...», Λόγος Λ Ζ ', Π ', Migne PG  36 292.

113. Βλ. Γρηγόριον, ενθ’ άνωτ., Η ', Migne PG 36 292.
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ηθικόν κήρυγμα καί μάλιστα ώς κήρυγμα πόρρω άπέχον άπό τήν τότε κοινω
νικήν πραγματικότητα, σήμερον αΰται αποτελούν τό θεωρητικόν θεμέλιον τό
σον τών συγχρόνων κοινωνικών άντιλήψεων, οσον και τής νομοθετικής ρυθμίσε- 
ως τών κοινωνικών καί οικογενειακών σχέσεων.

1. Πράγματι, ώς ήδη ειπομεν, ή ισοτιμία τής γυναικός πρός τόν άνδρα διε- 
κηρύχθη υπό τών τριών 'Ιεραρχών υπό τήν πλέον έξειλιγμένην έννοιαν αύτής, 
ήτοι ώς ίση μεταχείρισις όχι μόνον έξ άπόψεως δικαιωμάτων, άλλα καί έξ άπό- 
ψεως υποχρεώσεων. ’Αξία ιδιαιτέρας έξάρσεως είναι ή παρατήρησις τοΰ Μεγά
λου Βασιλείου καί τοΰ Ίωάννου τοΰ Χρυσοστόμου, δτι δέν έπιτρέπεται είς τήν 
γυναίκα, κατά τόν δύσκολον δρόμον τής άρετής, νά προφασίζεται τήν φυσικήν 
άδυναμίαν τοΰ φύλου της. Ή  παρατήρησις αύτη, πράγματι, προϋποθέτει τόσον 
προηγμένην σκέψιν ώστε μόνον είς τήν σύγχρονον έποχήν τής πλήρους χειραφε- 
τήσεως τής γυναικός θά ήδύνατο νά διακηρυχθή καί νά έπιβληθή.

2. Έξ άλλου, ή ίεράρχησις τήν οποίαν παραδέχονται οί τρεις Ίεράρχαι 
εις τάς σχέσεις τών συζύγων καί ό μεταξύ αύτών καταμερισμός τών έργων είς 
τήν κοινωνίαν τοΰ γάμου, διατηρείται καί είς τήν έποχήν μας, τόσον είς τό ήμέ- 
τερον οσον καί είς άλλα σύγχρονα δίκαια 114. Κατά τό ήμέτερον δίκαιον, είδι- 
κώτερον, τό όποιον άποδίδει τάς παρ’ ήμΐν κρατούσας ήθικάς άντιλήψεις, δ άνήρ 
μέν είναι άρχηγός τής οίκογενείας, ή δέ γυνή ήγεμονίς τοΰ οίκου, εχουσα τήν 
διεύθυνσιν αύτοΰ (ΑΚ 1389) .

II. Ά λ λ ’ άς σταματήσωμεν, είδικώτερον είς τήν ίεράρχησιν ταύτην τών 
συζύγων, διά νά ίδωμεν πόσον αύτη ευρίσκει ακόμη καί σήμερον είς τήν διδα
σκαλίαν τών τριών Ιεραρχών τήν δικαίωσιν άλλά καί τό άληθές νόημά της.

1. Τό άρθρονχΐ387 τοΰ ήμετέρου Άστικοΰ Κώδικος δρίζει δτι: «Ό  άνήρ 
είναι ή κεφαλή τής οίκογενείας καί άποφασίζει περί παντός δ,τι άφορά τόν 
συζυγικόν βίον...». Διά τής πρώτης φράσεως, τό άρθρον τοΰτο προβαίνει είς πα
νηγυρικήν νομοθετικήν άναγνώρισιν τής γνωστής βιβλικής έκφράσεως, ή δποία 
ούτως άποκτά, έκτος τής ήθικής καί νομικήν σημασίαν. Δι’ όλοκλήρου δέ τοΰ 
κειμένου του, τό άρθρον τοΰτο καθιερώνει γενικώς τήν προέχουσαν θέσιν τοΰ 
άνδρός είς τήν οικογένειαν" μίαν θέσιν, τής οποίας είδικαί εκφράσεις άπαντών- 
ται καί είς άλλας διατάξεις τής ήμετέρας νομοθεσίας 115.

114. Βλ. Δεληγιάννην, Οικογενειακόν Δίκαιον, τεύχος Α ', Θεσσαλονίκη-’Αθήναι 1970, 
§ 42 σελ. 74.

115. Ουτω, διά νά άναφέρωμεν ένδεικτικώς τινάς έξ αύτών, ή γυνή λαμβάνει τό έπώνυ- 
μον (ΑΚ 1388), τήν ιθαγένειαν (άρθρον 4 Κώδικος τής Ελληνικής Ίθαγενείας τοΰ έτους 1955) 
καί τήν κατοικίαν του άνδρός (ΑΚ 55). Ό  άνήρ, έξ άλλ ου, έχει τήν πατρικήν έξουσίαν τών άνη- 
λίκων τέκνων (ΑΚ 1500), τά όποια λαμβάνουν τό έπώνυμον καί τήν κατοικίαν τοΰ πατρός 
(ΑΚ 1493 καί 56). Πάντως όμως, ό άνήρ φέρει καί τά βάρη τοΰ γάμου (ΑΚ 1398). Καί άλ
λα θέματα έπί τών οποίων ισχύει τό δικαίωμα τοΰ άνδρός πρός άπόφασιν βλ., άντί άλλων, είς 
Μτια/.ήν, Οικογενειακόν Δίκαιον, έκδ. 2α, ’Αθήναι 1961, § 39, 2, σελ. 73.
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Ή  προέχουσα αυτη θέσις τοΰ άνδρός έν τψ γάμψ άποτελεΐ βεβαίως ύπό- 
λειμμα τής παλαιάς πατριαρχικής οίκογενείας H6’ υπόλειμμα δμως τοΰ όποιου 
ή διατήρησις οφείλεται είς ούσιώδη πρακτικήν ανάγκην. Πράγματι, είς τά πλαί
σια τής συγχρόνου κοινωνικής τάσεως πρός απόλυτον έξίσωσιν τών δύο φύλων, 
ή νομική υπεροχή τοΰ άνδρός έν τή οίκογενεία θεμελιοΰται είς τήν άνάγκην 
προστασίας τοΰ γάμου καί τής οίκογενείας. “Υποστηρίζεται, συγκεκριμένως, δτι 
είς τήν κοινωνίαν τοΰ γάμου, ώς έκ τοΰ άριθμοΰ τών μελών της, δεν είναι δυνα
τόν νά λειτουργήση ή αρχή τής πλειοψηφίας κατά τήν λήψιν τών άποφάσε- 
tov 117. 'Ως έκ τούτου, λοιπόν, διά νά μή διαιωνίζεται ένδεχομένη διχογνωμία 
τών συζύγων, πρέπει νά ύπάρχη μία άποφασιστική εξουσία, ή δποία νά τέμνη 
αύτήν, είς τρόπον ώστε νά καθίσταται έν τέλει δυνατή ή πραγμάτωσις τών «κοι
νών ήθικών επιδιώξεων τής εγγάμου συμβιώσεως» 118. Ή  αποφασιστική δέ αυτη 
έξουσία παρέχεται έκ τοΰ νόμου είς τόν άνδρα τόσον δι5 ιστορικούς, δσον καί 
διά φυσικούς λόγους. Τοιουτοτρόπως, ώς γράφει ό Μπαλής: ή έξουσία αυτη τοΰ 
άνδρός «άποτελεΐ λογικήν άνάγκην τής κοινωνίας τοΰ βίου» 119 καί δεν διατα- 
ράσσει τήν ισοτιμίαν τών δύο συζύγων, ή δποία ισοτιμία έν τή άπολύτψ αύτής 
μορφή, μόνον ώς ουτοπία διά τόν πρακτικόν βίον τής οίκογενείας δύναται νά 
νοηθή 120. το σημεΐον δέ τοΰτο όφείλομεν νά παρατηρήσωμεν δτι πάντα τά 
επιχειρήματα ταΰτα, μέ τά όποια δικαιολογείται ή κατά τήν ίσχύουσαν νομοθε
σίαν προέχουσα θέσις τοΰ άνδρός είς τόν γάμον, ούδέν προσθέτουν είς τήν διδα
σκαλίαν τοΰ Χρυσοστόμου’ κατά τόν όποιον, ώς είπομεν ήδη, ή υπέρ τοΰ άνδρός 
ίεράρχησις έπιβάλλεται διά νά έξασφαλίζεται ή ειρήνη έν τή οίκογενεία, δοθέν- 
τος δτι ή απόλυτος ισοτιμία προκαλεΐ διαμάχην καί φιλονεικίας (ανωτέρω Α' 
II 3 ) .

2. Είναι αληθές, έξ άλλου, δτι ή ήμετέρα νομοθεσία συμβιβάζει πως τήν 
υπεροχήν τοΰ άνδρός προς τάς συγχρόνους άντιλήψεις τής ισοτιμίας τών δύο 
φύλων, ώστε αυτη νά μή άποτελή πλέον δεσποτείαν τοΰ άνδρός καί δουλείαν 
τής γυναικός. Οΰτω, το προαναφερθέν άρθρον 1387 τοΰ Άστικοΰ Κώδικος έπι- 
τρέπει μέν είς τόν άνδρα, ώς ήδη έλέχθη, νά άποφασίζη περί παντός δ,τι άφο- 
ρά τον συζυγικόν βίον. υπό τόν περιορισμόν δμως δτι «ή άπόφασις αύτοΰ δέν 
παρίσταται ώς κατάχρησις δικαιώματος». Ό  περιορισμός αυτός προάγει άναμ- 
φιβόλως τήν ιδέαν τής ισοτιμίας, διότι, άφ’ ενός μέν άποτρέπει τόν άνδρα άπό

116. Βλ. Μιχαηλίδην - Νονάοον, Οικογενειακόν Δίκαιον (Πανεπιστημιακά μαθήματα), 
1952, § 81, σελ. 173, Δεληγιάννην, ενθ’ άνωτ., § 42, σελ. 74.

117. Βλ. Λαδάν, Τό δικαίωμα άποφάσεως του άνδρός είς τόν συζυγικόν βίον, διατριβή 
έπί διδακτορία, Άνάτυπον έκ τής Επιστημονικής Επετηρίδας τής Σχολής Ν .Ο .Ε ., τ. Τ, 
εις μνήμην Κ. Καραβά, σελ. 51 (άνατύπου), Μπαλην, ενθ’ άνωτ., § 39, σελ. 72.

118. Βλ. Κααιμάτην, Έγχειρίδιον Οικογενειακού Δικαίου, τεύχος Α ', ’Αθήναι 1932, 
σελ. 27.

119. Βλ. Μπαλην, ενθ’ άνίυτ., σελ. 72.
120. Βλ. Μπαλην, loc. u lt. cit.
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τοΰ νά άποφασίζη αύθαιρέτως έναντίον της γνώμης της γυναικός, άφ5 έτέρου δέ 
παρέχει είς τήν γυναίκα τό δικαίωμα νά ζητή δικαστικήν προστασίαν κατά τών 
αυθαιρέτων αποφάσεων τοΰ άνδρός. Πρέπει όμως νά άναγνωρίσωμεν, ότι τό δι
καίωμα προσφυγής είς τά δικαστήρια, οσον καί αν προστατεύη τήν γυναίκα, 
δέν είναι τό ίδεωδέστερον καί άποτελεσματικώτερον μέσον διατηρήσεως τής 
ένότητος τής οίκογενείας καί τοΰ γάμου. Διότι, ή προσφυγή εις τό δικαστήριον 
τοΰ ενός τών συζύγων, πρός προστασίαν του κατά τοΰ έτέρου, μαρτυρεί τήν 
ύπαρξιν είς τον γάμον άνεπανορθώτου ρή γμ α τος 121. Διά τοΰτο, διά νά είναι τό 
οικοδόμημα τοΰ γάμου άσάλευτον, πρέπει νά άναζητήσωμεν τό θεμέλιον αύτοΰ 
έκτος τοΰ δικαίου. Άκολουθοΰντες δέ τήν διδασκαλίαν τοΰ Χριστιανισμού, ιδίως 
ώς αύτη έκφράζεται είς τό κήρυγμα τών τριών Ιεραρχών, θά άνεύρωμεν τό θε
μέλιον αύτό είς τήν άγάπην. Διότι, μόνον ή άγάπη στηρίζει σταθερώς τόν γά
μον, προλαμβάνουσα τάς διαφοράς ή αί'ρουσα αύτάς όταν άναφυοΰν. Μόνον ή 
άγάπη οδηγεί άσφαλώς είς τήν έν τώ γάμω έξίσωσιν τών δύο φύλων, έξαλεί- 
φουσα τάς φυσικάς καί άλλ ας άνισότητας. Καί, τέλος, μόνον ή άγάπη καθιστα 
τόν γάμον αύτό, τό όποιον πρέπει νά είναι τόσον κατά τό δίκαιον όσον καί κατά 
τήν θρησκείαν: δηλαδή «άνδρός καί γυναικός συνάφεια, καί συγκλήρωσις τοΰ 
βίου παντός, θείου τε καί άνθρωπίνου δικαίου κ ο ι ν ω ν ί α »  122.

121. Βλ. Μπαλήν, ενθ’ άνωτ., § 39, 3, σελ. 74-75.
122.Κατά τόν ορισμόν τοΰ Έρρενίου Μοδεστίνου «N uptiae  su n t conjectio maris 

et fem inae, et consortium  omnis v itae , divini e t lium ani juris com m unicatio» ' 
βλ. τούτον είς Μπαλήν, ενθ’ άνωτ., § 11, σελ. 20.
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