
 
 

Ἀπό τά "᾿Αµφιλόχια" τοῦ ἁγίου Φωτίου, Πατριάρχου 
Κων/πόλεως τοῦ Μεγάλου (P.G. 101, στ. 445-452) 

µετάφραση ὑπό πρεσβυτέρας Παναγιώτας Τρικαλιώτη 

᾿Ερώτησις οβ. (72) 
῞Οταν ὁ θεσπέσιος Παῦλος λέει· "ὁ ᾿Αδάµ δέν ἐξαπατήθηκε, ἐνῷ ἡ γυναῖκα ἀφοῦ 

ἐξαπατήθηκε παρέβη τήν ἐντολή, θά σωθεῖ διά τῆς τεκνογονίας" κ.τ.λ. πῶς πρέπει νά 
ἐννοήσουµε τό,  "ἡ γυναῖκα θά σωθεῖ διά τῆς τεκνογονίας". 

Ὁ ᾿Αδάµ δέν ἐξαπατήθηκε 
(Α) Τή διδασκαλία του περί τοῦ ὅτι ἡ γυναῖκα ὀφείλει νά ὑποτάσσεται στόν ἄνδρα καί 

νά µαθαίνει µᾶλλον παρά νά ἐπιχειρεῖ νά διδάσκει, ἐκεῖνος πού ἔγινε τά πάντα γιά ὅλους, 
δηλαδή ὁ Παῦλος, καί ἀπό ἄλλα πολλά ἀπέδειξε δίκαιη καί συµφέρουσα· καί γιατί, λέει, "πρίν 
ἀπό τή γυναῖκα πλάσθηκε ὁ ἄνδρας". Στή συνέχεια ἀναφέρει καί τή σπουδαιότερη αἰτία· "Καί 
ὁ ᾿Αδάµ δέν ἐξαπατήθηκε, παρά ἡ γυναῖκα" (Α᾿  Τιµ. β, 13-14),  ἀφοῦ ἄνοιξε διάπλατα τήν 
ψυχή της στό δέλεαρ καί περιπλέχθηκε στά δίκτυα τῆς ἀπάτης, διεβίβασε τήν πληγή καί 
βλάβη ἀπό αὐτήν της τήν πράξη καί στόν ἄνδρα· γι᾿ αὐτό ἀκριβῶς εἶναι ἀταίριαστο στή γυναῖκα 
νά διδάσκει· ἐπειδή, ὅταν ἔβαλε τόν ἑαυτό της στήν τάξη τοῦ διδασκάλου, ὁδήγησε ἔξω ἀπό τόν 
παράδεισο τόν ἀρχηγό τοῦ γένους µας. 

Γι᾿ αὐτό ἔχει λεχθεῖ πώς ὁ ᾿Αδάµ δέν ἐξαπατήθηκε, γιατί ὄχι αὐτός ἀλλά ἡ Εὔα, µέ τό 
νά χρηµατίσει ὄργανο τοῦ ἐχθροῦ µετά τή δαιµονική προσβολή, ἔγινε ὁδηγός στήν ἀπάτη· 
δεύτερον, γιατί αὐτός (ὁ ᾿Αδάµ) δέν συγκατατέθηκε στούς ἀπατηλούς καί κολακευτικούς 
λόγους τοῦ ὄφεως· καί οὔτε βέβαια µπόρεσε νά πιστέψει ὅτι ὁ φιλάνθρωπος ∆εσπότης καί 
Προνοητής τούς φθονοῦσε καί γιά ὅσα καλά ἀπελάµβαναν καί γιά τή θέωση· ἀλλά αὐτήν τήν 
παράνοµη συµβουλή ἐναντίον τοῦ Πλάστη ἡ Εὔα τήν ἅρπαξε καί µέ τήν ἀκοή ἀλλά καί µέ ὅλη 
τή δύναµη τῆς ψυχῆς της, ἔφαγε ἀπό τό ἀπαγορευµένο δένδρο, καί προσκαλοῦσε καί τόν ἄνδρα 
νά δοκιµάσει. 

᾿Εκεῖνος, τροφή πού ἡ γυναῖκα τοῦ ἐπιβεβαίωνε ὅτι διέφερε ὡς πρός τή γλυκύτητα καί 
τήν ἡδονή, ὅπως ἦταν φυσικό, δοκίµασε κι ἔπεσε στά δίκτυα τῆς παραβάσεως· πίστεψε 
µάλιστα, ὅτι ἡ βοηθός προέτρεπε σέ πρᾶγµα συµφέρον καί ὠφέλιµο· γι᾿  αὐτό θά µπορούσαµε, 
ὄχι ἄστοχα, νά ποῦµε ὅτι δέν ἐξαπατήθηκε ὁ ᾿Αδάµ. 

Γιατί πολλοί ἄνθρωποι διαφέρουν µεταξύ τους, ὅταν κάνουν τήν ἴδια ἀποτρόπαιη πράξη, 
ὄχι ὅµως µέ τό ἴδιο κι ὅµοιο φρόνηµα καί τή νοοτροπία. Αὐτός πού πρῶτα µελέτησε καί 
διέκρινε, ὕστερα ἀπέρριψε τό καλύτερο καί στράφηκε στό χειρότερο διαλέγοντας ἔτσι τό φαῦλο, 
κάνει τό παράπτωµά του ἀσυγχώρητο· ἐκεῖνος ὅµως, πού τίποτε ἀπό αὐτά δέν ἔκανε, ἀλλά ἀπό 
συµµετοχή καί µόνο ὀλίσθησε, µπορεῖ ἀπό πολλές  πλευρές νά προσελκύσει τό ἔλεος καί τήν 
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ἄφεση· ἔτσι συνέβη κι ἐδῶ. ῾Η µέν Εὔα, ἀφοῦ µελέτησε ὅλα αὐτά καί ἀκόνισε τούς λογισµούς 
της στή διαβολή κατά τοῦ Θεοῦ, προχώρησε ἀµέσως στήν ἀθέτηση τῆς ἐντολῆς· ἐνῶ ὁ ᾿Αδάµ 
δέν ἀτίµασε καθόλου προηγουµένως τό νόµο πού τοῦ δόθηκε, παρά µόνο παρασύρθηκε ὕπουλα 
στήν παράβαση· γι᾿ αὐτό θά µποροῦσε νά εἰπωθεῖ ὅτι ὁ ᾿Αδάµ δέν ἐξαπατήθηκε. 

Καί θά µποροῦσε νά ὑποστηριχθεῖ αὐτό πολύ περισσότερο καί γιατί αὐτός ὑπάκουσε σέ 
γλῶσσα ὁµόφυλη καί οἰκεία, καί πού σέ πολλές περιστάσεις δέν εἶχε ἀποδειχθεῖ σφαλερή· ἐνῷ 
αὐτή (ἡ Εὔα) αἰχµαλωτίσθηκε σέ φωνή ἀλλόφυλη καί µάλιστα ἀσυνήθιστη νά ὁµιλεῖ, κι ἔτσι 
παγιδεύτηκε στή µοχθηρία. 

Λοιπόν καί γι᾿ αὐτήν τήν αἰτία ἐπιπλέον ἰσχυριζόµαστε ὅτιδέν ἐξαπατήθηκε ὁ ᾿Αδάµ· 
ἐνῷ ἡ γυναῖκα ἐξαπατήθηκε καί ἔπεσε στήν παράβαση· καί οἱ δυό ὑπῆρξαν παραβάτες· ἀλλ᾿  
ὅµως προηγήθηκε ἡ παράβαση τῆς γυναίκας. Καί ἀποδείχθηκε µάλιστα αὐτή ἔνοχη διπλῆς 
παραβάσεως, καί τῆς δικῆς της καί ἐκείνης στήν ὁποία ὤθησε ἐπίµονα τόν ἄνδρα της.  

Τί, λοιπόν, θά µποροῦσε νά µοῦ πεῖ κάποιος ὑπερασπιζόµενος τή γυναικεία φύση, ἡ 
ἀπάτη καί παράβαση τῆς Εὔας ἀκύρωσε τό γεγονός ὅτι ὁ ἄνδρας καί ἡ γυναῖκα µετέχουν 
ἰσότιµα στή µιά φύση; Κι ἐφ᾿  ὅσον αὐτό εἶναι ἀναντίρρητο, πῶς κατακριθήκαµε νά εἴµαστε 
δεύτερες καί νά βρισκόµαστε πάντοτε σέ θέση µαθητῶν, ἐνῷ ἔχουµε στερηθεῖ ἐντελῶς τό 
δικαίωµα τῆς διδασκαλίας;  

Σ᾿ αὐτόν ὁ ἀκόλουθος λόγος θά ἀπαντοῦσε: ὅπως ἀκριβῶς ἀπό τή στιγµή πού ὁ ᾿Αδάµ 
καταδικάστηκε στή θνητότητα, σέ ὅλους τούς ἀπογόνους του κληροδοτήθηκε ὁ θάνατος, ἔτσι 
καί κατά τόν ἴδιο τρόπο: ἀπό τότε πού ἡ γυναῖκα ὄχι µόνο ἐξαπατήθηκε, ἀλλά καί ἔπεσε στήν 
παράβαση καί στήν ἀκόµη βαρύτερη ἐνοχή σέ σχέση µέ αὐτές τίς δύο, ὥστε νά παρασύρει στήν 
ἁµαρτία καί τόν ἄνδρα της, τό ἀνθρώπινο γένος πού ἀκολούθησε δέν εἶναι τελείως ἐλεύθερο 
ἀπό τήν κατηγορία, καί οὔτε φαίνεται νά ὁδηγεῖται ἀπό µεταβολή πρός µία καλύτερη διάθεση. 

Τό ὅτι δέν ἐξαπατήθηκε ὁ ᾿Αδάµ νοµίζω, λοιπόν, ὅτι διευκρινίστηκε ἐπαρκέστατα µέ 
ὅλα αὐτά πού εἰπώθηκαν. Μερικοί ὅµως, ἀλλάζοντας τό νόηµα τῆς φράσης πρός τό ἀντίθετο, 
ὑποστηρίζουν ὅτι ὁ ᾿Αδάµ δέν ἐξαπατήθηκε, ὄχι γιατί ἁµάρτησε λιγότερο ἀπό τή γυναῖκα, 
ἀλλά περισσότερο κι ὅτι µ᾿ αὐτήν τήν ἔννοια συνέταξε τή φράση καί ὁ ᾿Απόστολος· γιατί µέν 
αὐτή ὁδηγήθηκε στήν ἀθέτηση τῆς ἐντολῆς ἀφοῦ δελεάσθηκε ἀπό λόγους ἀπατηλούς καί 
εὐχάριστους, ἐνῷ ἐκεῖνος ἀσπάσθηκε τήν  παράβαση µέ ὅλο του τό φρόνηµα καί τή θέληση 
(βούληση)· καί οὔτε φαίνεται νά τόν ἐξαπατᾶ ἡ γυναῖκα µέ κάποιον λόγο, ὅπως ἀκριβῶς  αὐτή 
ἐξαπατήθηκε· αὐτή µάλιστα σηκώθηκε νά φέρει ἀντίρρηση στόν ὄφι καί ὀλίσθησε πρός τήν 
ἀπάτη, ἐπειδή τήν συνεπῆρε τό µέγεθος τῆς ὑποσχέσεως. Σχετικά, ὅµως, µέ τόν ᾿Αδάµ τίποτε 
ἀπό αὐτά δέν συνέβη· γιατί οὔτε ἔφερε ἀντίρρηση στή γυναῖκα, οὔτε τό µέγεθος τῆς ὑποσχέσεως 
τόν παρέσυρε· ἀλλά µέ µεγαλύτερη προθυµία ἀπ᾿  ὅσο ἐκείνη τοῦ µετέδωσε τόν καρπό, αὐτός 
τόν γεύθηκε· γι᾿ αὐτό ἀκριβῶς θά µποροῦσε εὔλογα νά ἐννοηθεῖ ὅτι ἔπεσε στήν παράβαση ὄχι 
ἀπό ἐξαπάτηση, ἀλλά ἀπό σφοδρή ἐπιθυµία τοῦ καρποῦ· ἀλλ᾿  αὐτός ὁ λόγος, ἄν σέ ἄλλα 
θέµατα µπορεῖ νά ἔχει ἰσχύ, ἄς ἔχει· ἐδῶ, ὅµως, δέν χωρεῖ· γιατί ὁ κήρυκας τῆς ἀληθείας 
τοποθετεῖ τόν ἄνδρα ὑπεράνω τῆς γυναικός καί τοῦ ἀποδίδει τήν πρώτη τιµή, ἐνῷ συγχρόνως 
διδάσκει τή γυναῖκα νά ὑποτάσσεται, γιατί ὁ ᾿Αδάµ δέν ἐξαπατήθηκε. Καί γι᾿ αὐτήν τήν αἰτία, 
ὅπως ἀκριβῶς καί µέ τίς ἄλλες σκέψεις, κατέδειξε (ὁ Παῦλος)  τήν παραίνεσή του 
ἀκαταµάχητα ἰσχυρή· ἀλλά  νοµίζω πώς µέ αὐτά πού εἴπαµε, διευκρινίστηκε τό πῶς ὁ ᾿Αδάµ  
δέν ἐξαπατήθηκε. 
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῾Η γυναῖκα θά σωθεῖ διά τῆς τεκνογονίας 
(Β) Καί λέει, "῾Η γυναῖκα θά σωθεῖ διά τής τεκνογονίας", δηλαδή ἡ γυναικεία φύση· καί 

βέβαια γι᾿ αὐτό τό ρητό τοῦ ᾿Αποστόλου στή θέση τῆς Εὔας ἔβαλε τή γυναῖκα.  

Λένε µερικοί ὅτι ὁ ᾿Απόστολος λέγοντας τεκνογονία ἐννοεῖ τήν ἐπιµελῆ φροντίδα καί 
πρόνοια γιά τά τέκνα, µέσῳ τῆς ὁποίας καί οἱ σύζυγοι ἀλληλοστηριζόµενοι µέ τήν ἀµοιβαία 
πίστη καί ἀγάπη, θά ἐπιτύχουν ἀπό κοινοῦ τόν ἁγιασµό καί τή σωφροσύνη. Καί οἱ µητέρες πού 
παιδαγωγοῦν τά παιδιά πρός τίς ἀρετές, ἐξυπακούεται ὅτι καί οἱ ἴδιες µελετοῦν καί ἐξασκοῦν 
ἐπιµελῶς ὅσα διδάσκουν, καί µέ ὅλα αὐτά διαλύουν τήν κατηγορία τῆς παραβάσεως. Γιατί αὐτό 
εἶπε ὁ διδάσκαλος τῆς οἰκουµένης· "θά σωθεῖ διά τῆς τεκνογονίας", ἐπειδή ἡ παιδαγωγία τῶν 
τέκνων καί ἡ θεάρεστη πρόνοια καί φροντίδα γι᾿  αὐτά ἀποτελοῦν σηµαντικό δίκαιο λόγο, ὥστε 
νά ἀνακληθεῖ ἡ σφαλερή διδασκαλία τῆς Εὔας πρός τόν ᾿Αδάµ. ∆ίδαξα λαθεµένα τόν ἄνδρα; 
᾿Αλλά παιδαγωγῶ καί ἀνατρέφω τά τέκνα ὀρθά. Καταδικάζει (ὁ Παῦλος) ἐκεῖνο; (=τό 
προγονικό λάθος;) Αὐτό πῶς δέν θά προσείλκυε ἀναντίρρητα τή συγγνώµη τοῦ δικαίου καί 
φιλανθρώπου κριτῆ καί τήν ἀπαλλαγή ἀπό τήν τιµωρία µέ γειτονικό πρός τό πταῖσµα 
κατόρθωµα;  

Γι᾿ αὐτό ἡ γυναικεία φύση γαντζωµένη γερά  ἀπό αὐτή τή βεβαία ἐλπίδα πού προσφέρει 
ἡ τεκνογονία καί προσπαθώντας µέ ὅλες της τίς δυνάµεις γιά νά ἐπιτύχει, διαλύει καί 
ἀνενοχοποιεῖται ἀπό τήν κατηγορία καί τιµωρία πού προῆλθαν ἀπό τήν ἀπάτη· ὅτι βέβαια, ὁ 
᾿Απόστολος συνηθίζει νά ὀνοµάζει τεκνογονία καί µάλιστα τεκνοτροφία τήν σωτήριο ἐπιµέλεια 
γύρω ἀπό τήν ἀνατροφή τῶν παιδιῶν, φαίνεται καί ἀπό ἐδῶ. Θέλοντας, δηλαδή, νά ἀνεβάσει 
στήν τάξη τῶν χηρῶν καί στήν τιµή καί πρόνοια αὐτῶν ἐκεῖνες πού ὑστερήθηκαν τόν σύζυγο, 
λέει·  "χήρα ἄς θεωρηθεῖ γυναῖκα ὄχι λιγότερο τῶν ἑξῆντα ἐτῶν"· ἔπειτα ἀναφέρει καί τίς 
πνευµατικές προϋποθέσεις πού ἀπαιτοῦνται γι᾿  αὐτήν τήν θέση· "ἐάν ἐτεκνοτρόφησε, ἐάν 
ἔνιψε πόδας ἁγίων, ἐάν στάθηκε βοηθός σέ θλιβοµένους".( Α Τιµ. 5, 9-10)· καί πρόσεχε πῶς 
συνέζευξε καί συναρίθµησε τήν σπουδή γιά τήν κατά Χριστόν ἀγωγή τῶν παιδιῶν µέ τή 
διακονία καί φιλοξενία τῶν ἁγίων ἀνθρώπων καί µαζί µέ τό λαµπρό κατόρθωµα τῆς 
ἐλεηµοσύνης· ἀλλά αὐτοί ἔτσι ἐκλαµβάνουν τήν τεκνοτροφία  καί τεκνογονία.  

∆έν θά ἦταν ἀπρεπές, ἴσως, νά ἐννοήσουµε τεκνογονία ἐκείνην κατά τήν ὁποίαν ἡ 
ἀγαθή-εὐσεβής ἐπιθυµία γιά τά σπουδαῖα ἔργα καί κατορθώµατα, ἀφοῦ συλλάβει πνευµατικά 
(τήν ὀρθή πίστη) τόν λόγο τῆς ἀληθείας, γεννᾷ µέ καθαρές καί ἀµόλυντες πνευµατικές ὠδῖνες 
καί πληθαίνει τό ἀληθινά εὐγενέστατο ἀποκύηµα: µέσῳ αὐτῆς τῆς τεκνογονίας ἐπανορθώνεται 
ὅλο τό προγενέστερο ἐλάττωµα. 

Πράγµατι, αὐτές πού περνοῦν τέτοιες πνευµατικές ὠδῖνες γιά νά γεννήσουν, ἀπέκτησαν 
πολλούς υἱούς καί θυγατέρες· σύµφωνα µέ αὐτή τήν υἱοθεσία βλέπουµε καί τήν στεῖρα νά 
τίκτει ἑπτά καί νά ξεπερνᾶ σέ δόξα καί τήν πολύτεκνη· αὐτές µεταφέροντας στόν ἑαυτό τους τό 
"πληθύνεσθαι καί αὐξάνεσθαι" κατά τρόπο θεοπρεπέστερο, καταδεικνύουν τόν ἄφθονο πλοῦτο 
τῆς ∆εσποτικῆς εὐλογίας µέσα στίς ψυχές τους· αὐτοῦ τοῦ εἴδους ἡ τεκνογονία δέν  περιορίζει 
τήν διάλυση τῆς ἀπάτης µόνο στίς γυναῖκες ἐκεῖνες πού τεκνοποιοῦν µετά ἀπό ἐρωτική 
ἀναστροφή, ἀλλά διαβιβάζει τή διόρθωση τοῦ σφάλµατος καί στίς ἄλλες γυναῖκες καί µάλιστα 
στίς παρθένους· γιατί σώζονται ὅλες ὅσες ἐπιβαρύνονταν ἀπό τό προγονικό ἐλάττωµα διά µέσου 
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αὐτῆς τῆς τεκνογονίας, καθώς ξεφορτώνονται τό αἴσχος τῆς ἀπάτης καί ἀφόρητο βάρος της µέ 
λαµπρούς δικαίους, καθώς πληθαίνουν µέ τό δικό τους τοκετό τά τέκνα τῆς ᾿Εκκλησίας· καί 
λάµπρυνόµενες µέ τήν πίστη, τήν ἀγάπη καί τόν ἁγιασµό -πού ἐπιτυγχάνεται διά τῆς 
σωφροσύνης- συντείνουν ὥστε νά δοξάζεται ὁ οὐράνιος Πατέρας ἀπ᾿  ὅσους προσβλέπουν σ᾿  
αὐτές καί ἐξετάζουν προσεκτικά τό πνευµατικό κάλλος τῶν ἔργων τους· καί µοῦ φαίνεται ὅτι 
αὐτοί ἐκλαµβάνουν ὄχι ἀνάξια τό γράµµα τοῦ ᾿Αποστόλου  κατά τρόπο θεωρητικώτερο. 

῎Αλλοι δέ ἐννοοῦν τεκνογονία κατά τρόπο ἱερώτερο καί θεοπρεπέστερο τή γέννηση τοῦ 
Σωτῆρα µας ἀπό τήν Παρθένο· δι᾿ αὐτῆς τῆς τεκνογονίας δέν δοξάστηκε µόνο ἡ φύση τῶν 
γυναικῶν καί ἀπαλλάχθηκε ἀπό τήν ὕβρη καί κατάκριση πού προερχόταν ἀπό τήν ἀπάτη, 
ζώντας µέ πίστη καί ἀγάπη καί ἁγιασµό (τόν) καρπό τῆς σωφροσύνης· ἀλλά καί ὁλόκληρο τό 
γένος διά τῶν ἑκουσίων παθηµάτων τοῦ Υἱοῦ της ἀνεκλήθη ἀπό τήν ἁµαρτία καί ἀξιώθηκε νά 
ζεῖ καί νά ἀπολαµβάνει πολύ ἀνώτερα ἀπ᾿ ὅτι προπτωτικά.  

Καί µήπως θέλεις νά µάθεις τόν τρόπο µέ τόν ὁποῖο ἡ γυναῖκα διέφυγε τήν τιµωρία τῆς 
ἀπάτης δι᾿ αὐτῆς τῆς τεκνογονίας, καί ἔλαβε τό δῶρο τῆς ἀφέσεως; ᾿Εκεῖνες πού προηγουµένως 
νικήθηκαν άπό τή ραθυµία καί ἄνοιξαν τά ὦτα τῆς ψυχῆς τους στούς ψιθυρισµούς τοῦ ὄφεως, 
ὅταν αὐτή ἡ ἱερή καί παράδοξη στ᾿  ἀλήθεια τεκνογονία φανερώθηκε σ᾿ ὁλόκληρη τήν 
οἰκουµένη, ἀντιστρατεύθηκαν στίς γλῶσσες τῶν τυράννων πού ρητόρευαν τήν ἀσέβεια· κι ἀφοῦ 
δοκίµασαν ποινές φρικωδέστατες, ὄχι µόνο στήν ὄψη καί στήν πεῖρα, ἀλλά καί στά λόγια 
ἀκόµη, σέ πολλές περιπτώσεις ἔφεραν εἰς πέρας ἀθλήµατα καί πνευµατικούς ἀγῶνες καθόλου 
µικρότερους ἀπ᾿ ὅτι ἄνδρες· καί ἀναδείχθηκαν διδάσκαλοι τῆς εὐσεβείας ὄχι µόνο σέ γυναῖκες 
ἀλλά καί σέ ἄνδρες, καί τίς πικρές τιµωρίες γιά χάρη τοῦ Χριστοῦ καί τούς θανάτους καί τίς 
σφαγές  ὑπέµειναν µέ γενναία ψυχή, ἄφοβη καί γεµάτη ἀπό ἔνθεη εὐφροσύνη. 

 


