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Δαιμονιζμένερ και αγίερ: γςναίκερ ζε ανηιπαπάθεζη με κοινωνικέρ 

ζςμβάζειρ ηον 4ο και 5ο αι. μ.Χ.٭ 

 
ηέθαλνο Παξαζθεπαΐδεο 

Γξ. Αξραίαο Ιζηνξίαο 

 

Πεπίληψη: Η ρξηζηηαληθή αγηνγξαθία ησλ πξψησλ ρξηζηηαληθψλ αηψλσλ πξνβάιιεη ηδηαίηεξα δχν 

θαηεγνξίεο γπλαηθψλ, ηηο δαηκνληζκέλεο θαη ηηο αγίεο, νη νπνίεο ηνπνζεηνχληαη ζε δχν αληίζεηα 

άθξα. Μηα πην πξνζεθηηθή αλάγλσζε νξηζκέλσλ παξαδεηγκάησλ φκσο κπνξεί λα απνθαιχςεη φηη 

θάπνηεο θνξέο ηα θίλεηξα ζπκπεξηθνξάο θαη ησλ δχν είραλ έλαλ θνηλφ παξνλνκαζηή: ηελ θνηλσληθή 

ζέζε θαη ηνλ θνηλσληθφ ξφιν ησλ γπλαηθψλ. Η απνθιίλνπζα ζπκπεξηθνξά νξηζκέλσλ 

δαηκνληζκέλσλ θαη ε ζζελαξή άξλεζε ζπκβηβαζκνχ πνιιψλ αγίσλ θαίλεηαη λα ζπλδένληαη κε 

αλάγθεο, θφβνπο θαη ειπίδεο ησλ γπλαηθψλ ηεο επνρήο ηνπο. πλδεηηθφο θξίθνο αλάκεζα ζηηο δχν 

θαηεγνξίεο γπλαηθψλ απνηειεί ην παξάδεηγκα ηεο Θέθιαο, κηαο αγίαο γηα ηνπο πηζηνχο, κάιινλ 

δαηκνληζκέλεο γηα ηνπο νηθείνπο ηεο, ε νπνία γηα ηηο επφκελεο γεληέο ρξηζηηαλψλ γπλαηθψλ 

ελζάξθσλε καδί κε ην ηδεψδεο ηεο αγηφηεηαο έλα πξφηππν γπλαηθείαο αληίζηαζεο.  

 

Summary: Christian hagiography of the early Christian ages exhibits especially two categories of 

women, the possessed and the saints, which are placed at two opposite ends. A closer examination of 

some examples may, however, reveal that sometimes the motivations of both of them had a common 

point of reference: the social status and role of women. The deviant behavior of certain possessed 

and the strong refusal of many saints to compromise seem to be related to the needs, fears and hopes 

of women of their time. A kind of connection between the two categories of women is the example 

of Thecla, considered saint by the believers and possessed by her relatives, who represented for the 

next generations of Christian women, apart from the ideal of sanctity, a pattern of female resistance.  

 

Λέξειρ Κλειδιά: Γαηκνληζκέλεο, αγίεο, Θέθια, θνηλσληθφο ξφινο γπλαηθψλ 

 

Key Words: possessed, saints, Thecla, social role of women 
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Απξηιίνπ 2018 ζηνλ Βφιν. 
 

 

Η ρξηζηηαληθή αγηνγξαθία ησλ πξψησλ 

ρξηζηηαληθψλ αηψλσλ, παξφηη ζε κεγάιν βαζκφ 

αλδξνθξαηνχκελε, πξνβάιιεη αξθεηά 

παξαδείγκαηα γπλαηθψλ πνπ μερψξηζαλ δηφηη 

αθηέξσζαλ ηε δσή ηνπο ζηνλ Υξηζηφ 

ζπζηάδνληαο ηηο απνιαχζεηο ηνπ επίγεηνπ βίνπ, 

ηελ θνηλσληθή ηνπο ηαπηφηεηα αθφκα θαη ηε 

δσή ηνπο.
1
 Γίπια ζε απηέο εκθαλίδεηαη κηα 

άιιε θαηεγνξία γπλαηθψλ, ε νπνία ηνπνζεηείην 

                                                           
1
 Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη νη πιεξνθνξίεο πνπ 

έρνπκε γηα ηηο γπλαίθεο αγίεο πξνέξρνληαη ζρεδφλ 

εμνινθιήξνπ απφ άλδξεο εθθιεζηαζηηθνχο ζπγγξαθείο, 

θάηη πνπ ζέηεη πνιινχο πεξηνξηζκνχο ζηελ αλαδήηεζε 

ηεο γπλαηθείαο νπηηθήο: Cloke, This Female Man of God, 

ζ. 8 – 9. 
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ζηνλ αληίπνδα ηεο αγηφηεηαο, νη 

δαηκνληζκέλεο. πλήζσο πξφθεηηαη γηα λεαξέο 

γπλαίθεο πνπ εμαηηίαο θάπνηνπ πξνζσπηθνχ 

ηνπο ακαξηήκαηνο θαηαιακβάλνληαλ απφ ην 

δαηκνληθφ ζηνηρείν θαη παξνπζίαδαλ κηα 

αιιφθνηε θαη αλεμέιεγθηε ζπκπεξηθνξά. ηελ 

αγηνγξαθία νη δχν απηέο θαηεγνξίεο γπλαηθψλ 

βξίζθνληαλ ζε δχν αληίζεηα άθξα. Μηα πην 

πξνζεθηηθή αλάγλσζε φκσο κπνξεί λα 

απνθαιχςεη φηη ηα θίλεηξα ζπκπεξηθνξάο θαη 

ησλ δχν είραλ έλαλ θνηλφ παξνλνκαζηή: ηελ 

θνηλσληθή ζέζε θαη ηνλ θνηλσληθφ ξφιν ησλ 

γπλαηθψλ. Μαο επηηξέπεη δειαδή λα δνχκε 

πίζσ απφ ηηο αγίεο θαη ηηο δαηκνληζκέλεο, ηηο 

γπλαίθεο. Πην ζπγθεθξηκέλα ηηο γπλαίθεο ησλ 

αλψηεξσλ ηάμεσλ, ζηηο νπνίεο ζπλήζσο 

αλήθαλ ηφζν νη δαηκνληζκέλεο φζν θαη νη 

αγίεο.
2
 

Η εηθφλα ησλ λεαξψλ δαηκνληζκέλσλ 

γπλαηθψλ ήηαλ γλσζηή απηή ηελ επνρή. Ο 

Θενδψξεηνο ζηε Φιλόθεο Ιστοπία ηνπ 

αλαθέξεη έλα ελδηαθέξνλ πεξηζηαηηθφ, ζην 

νπνίν θάπνηεο ππεξέηξηεο αζηεηεπφκελεο κε 

έλαλ δνχιν παξίζηαλαλ ηηο δαηκνληζκέλεο θαη 

καληαζκέλεο, ελψ εθείλνο ηνλ κνλαρφ πνπ ηηο 

εμφξθηδε.
3
 ηα αγηνινγηθά θείκελα ηνπ 4

νπ
 – 5

νπ
 

αηψλα βιέπνπκε αξθεηνχο παηεξάδεο λα 

θέξλνπλ ηηο δαηκνληζκέλεο θφξεο ηνπο γηα 

ζεξαπεία ζηνπο αζθεηέο. Μηα ηέηνηα 

πεξίπησζε είρε αληηκεησπίζεη ν Παρψκηνο, ν 

ηδξπηήο ηνπ θνηλνβηαθνχ κνλαρηζκνχ ζηελ 

Αίγππην.
4
 Αθνχ εμέηαζε ηελ θφξε αλαθνίλσζε 

ζηνλ παηέξα φηη ε θνπέια είρε δαηκνληζηεί 

επεηδή δελ είρε ηεξήζεη ηελ αγλφηεηά ηεο, θαη 

φηη πξνυπφζεζε γηα ηε ζεξαπεία ηεο ήηαλ λα 

νκνινγήζεη ηελ πξάμε ηεο θαη λα δεζκεπηεί φηη 

ζα δηέθνπηε ηελ παξάλνκε ζρέζε. Με άιια 

ιφγηα ε εθδίσμε ηνπ δαίκνλα δελ ζα κπνξνχζε 

λα επέιζεη αλ δελ πξνεγείην κηα δηαδηθαζία 

                                                           
2
 ηελ αγηνγξαθηθή γξακκαηεία ηνπ 4

νπ
 θαη 5

νπ
 αη. 

δίλεηαη έκθαζε ζηνλ εθρξηζηηαληζκφ ηεο ξσκατθήο 

αξηζηνθξαηίαο: Coon, Sacred Fictions, ζ. 96. 
3
 Θενδψξεηνο, Φιλόθεορ Ιστοπία, 9.9. 

4
 Βίορ Πασυμίος (Vita Prima), 43. 

επαλαδηαπξαγκάηεπζεο ησλ ζρέζεσλ ηεο 

θφξεο κε ηνλ παηέξα, πνπ πεξηιάκβαλε ηελ 

απνθάιπςε θαη απάξλεζε ηεο ακαξησιήο 

παξεθηξνπήο εθ κέξνπο ηεο θφξεο. Πξάγκαηη ν 

παηέξαο κε ιχπε θαη ζπκφ ηελ αλέθξηλε, εθείλε 

αληαπνθξίζεθε ζεηηθά θαη ζεξαπεχηεθε 

απνβάιινληαο ην δαηκνληθφ ζηνηρείν θαη 

επηζηξέθνληαο ππφ ηελ ζθέπε ηεο παηξηθήο 

εμνπζίαο.  

Μηα αλάινγε πεξίπησζε καο αθεγείηαη ν 

Θενδψξεηνο ζηε Φιλόθεο Ιστοπία.
5
 Ο παηέξαο 

ζε θαηάζηαζε απφγλσζεο έθεξε ζηνλ αζθεηή 

Μαθεδφλην ηελ θφξε ηνπ, ε νπνία ήηαλ 

«άβγαιηε» αθφκα θαη παξνπζίαδε έλα είδνο 

καλίαο πνπ θαηά ηα θαηλφκελα νθεηιφηαλ ζε 

δαηκνληθή επηξξνή. Ο αζθεηήο θαη πάιη 

εμέηαζε ηελ αζζελή θαη απνθάλζεθε φηη ε 

θξπθή αηηία πνπ έθεξε ηνλ δαίκνλα ήηαλ ν 

έξσηαο. Πην ζπγθεθξηκέλα ν έξσηαο ελφο 

λεαξνχ άλδξα πνπ ρξεζηκνπνίεζε κάγηα γηα λα 

πξνζειθχζεη ην ελδηαθέξνλ ηεο θνπέιαο, κε ηε 

βνήζεηα κάιηζηα κηαο ππεξέηξηαο ηεο νηθίαο 

ηεο. Ο παηέξαο, πνπ κέρξη εθείλε ηε ζηηγκή 

θαίλεηαη φηη δελ είρε ππνςηαζηεί ηίπνηα, 

αληέδξαζε νξγηζκέλα νδεγψληαο ηνλ άλδξα 

ζην δηθαζηήξην κε ηελ θαηεγνξία ηεο καγείαο. 

Καη ζε απηήλ ηε πεξίπησζε ε απνθαηάζηαζε 

ηεο δαηκνληθήο ζπκπεξηθνξάο ήιζε κεηά ηελ 

αλάθξηζε θαη ηελ νκνινγία ηνπ δαίκνλα θαηά 

ηνλ Θενδψξεην, ή ηεο θφξεο ζα ιέγακε εκείο, 

θαζψο θαη ηελ ηειηθή επηβνιή ηεο βνχιεζεο 

ηνπ παηέξα.  

Καη ζηα δχν παξαδείγκαηα έρνπκε 

πεξηπηψζεηο λεαξψλ θνξηηζηψλ πνπ είραλ 

«πξνζβιεζεί» απφ έλαλ έξσηα, ν νπνίνο δελ 

ήηαλ εηο γλψζε θαη δελ είρε ηελ έγθξηζε ηνπ 

παηέξα. ε κηα επνρή φπνπ ν γάκνο ήηαλ 

ζρεδφλ ππνρξεσηηθφο θαη ε επηινγή ζπδχγνπ 

ζηα ρέξηα ησλ γνλέσλ, νη δαηκνληζκέλεο, 

θαζφινπ ηπραία, ακθηζβεηνχζαλ κε ηελ 

αλεμέιεγθηε ζπκπεξηθνξά ηνπο απηφλ αθξηβψο 

                                                           
5
 Θενδψξεηνο, Φιλόθεορ Ιστοπία, 13.10-12. 
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ηνλ θαλφλα.
6
 Η πξνζπάζεηα απνδέζκεπζεο απφ 

απηφλ νδεγνχζε ζε θαηαζηάζεηο θαη 

ζπκπεξηθνξέο απνθιίλνπζεο, κε θπζηνινγηθέο, 

πνπ έξρνληαλ ζε αληηπαξάζεζε κε ηελ παηξηθή 

εμνπζία. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ζεξαπεία 

ζήκαηλε επαλαθνξά ηεο θφξεο ζηελ 

θαλνληθφηεηα, δειαδή απνθαηάζηαζε ηεο 

εμνπζίαο ηνπ παηέξα.  

Η παξαπάλσ απνθιίλνπζα ζπκπεξηθνξά 

δελ ήηαλ ραξαθηεξηζηηθφ κφλν ησλ 

δαηκνληζκέλσλ θνξηηζηψλ. Σελ ίδηα αθξηβψο 

καξηπξείηαη πσο είρε εκθαλίζεη κία απφ ηηο 

δεκνθηιέζηεξεο αγίεο, ε Θέθια. Η Θέθια ήηαλ 

λεαξή θνπέια ηελ επνρή πνπ ν απφζηνινο 

Παχινο έθαλε ηηο πεξηνδείεο ηνπ. χκθσλα κε 

ηνλ άγλσζην βηνγξάθν ηεο, ππήξμε γφλνο 

πινχζηαο νηθνγέλεηαο εζληθψλ ζην Ιθφλην ηεο 

Μηθξάο Αζίαο θαη ήηαλ αξξαβσληαζκέλε 

ζχκθσλα κε ηηο επηζπκίεο ηεο νηθνγέλεηαο, 

φηαλ μαθληθά άθνπζε ην θήξπγκα ηνπ Παχινπ 

γηα ηελ παξζελία. Η επίδξαζε πνπ είρε ν ιφγνο 

ηνπ Παχινπ επάλσ ηεο ήηαλ θαηαιπηηθή θαη 

πεξηγξάθεηαη κε φξνπο δχλακεο ε νπνία 

επηβάιιεηαη ζηε βνχιεζή ηεο, πεξίπνπ φπσο ε 

καγεία. Η ζηάζε ηεο είρε ηα γλσξίζκαηα ηεο 

ζπκπεξηθνξάο κηαο καγεκέλεο ή 

δαηκνληζκέλεο ή εξσηεπκέλεο:
7
 ε Θέθια δελ 

έηξσγε, δελ έπηλε, ήηαλ ζπλερψο 

πξνζθνιιεκέλε ζην παξάζπξν απ’ φπνπ 

άθνπγε ην θήξπγκα ηνπ Παχινπ, έκνηαδε λα ηα 

έρεη ρακέλα θαη δελ απνθξηλφηαλ θαζφινπ ζηηο 

πξνζπάζεηεο ηεο νηθνγέλεηάο ηεο λα 

επηθνηλσλήζεη καδί ηεο. Η ζπκπεξηθνξά ηεο 

έθαλε ηε κεηέξα λα πηζηεχεη φηη ε θφξε ηεο 

είρε θπξηεπηεί απφ αιιφηξηεο δπλάκεηο θαη λα 

                                                           
6
 Ο Ακβξφζηνο ζην έξγν ηνπ Πεπί Παπθενίαρ, 

παξνκνηάδεη ηνλ γάκν κε δεκνπξαζία θαη παξαηεξεί φηη 

ε επηινγή ζπδχγνπ απφ ηελ λέα θξηλφηαλ σο 

ληξνπηαζηηθή παξεθηξνπή: Ακβξφζηνο, De Virginitate, 

1.25.  
7
 Η εηθφλα ηεο Θέθιαο ζπκίδεη αξθεηά ηνλ ηξφπν πνπ 

παξνπζηάδνληαη εξσηεπκέλεο λέεο ζηα ειιεληζηηθά 

κπζηζηνξήκαηα: Cooper, The Virgin and the Bride, ζ. 

50-51. 

ζεσξεί φηη ε δσή ηεο βξηζθφηαλ ζε θίλδπλν.
8
 

Οη νκνηφηεηεο ηεο Θέθιαο κε ηηο δαηκνληζκέλεο 

απφ έξσηα πνπ είδακε παξαπάλσ είλαη ζαθείο, 

φκσο ε εμέιημε ηεο ηζηνξίαο δηαθνξεηηθή. Η 

Θέθια δελ ζεξαπεχηεθε, απέξξηςε ηνλ γάκν κε 

ηνλ αξξαβσληαζηηθφ ηεο θαη ήιζε ζε απφιπηε 

ξήμε κε ηελ νηθνγέλεηά ηεο. Σν απνηέιεζκα 

ήηαλ λα δηθαζηεί γηα ηε ζηάζε ηεο απηή θαη λα 

θαηαδηθαζηεί ζε ζάλαην ζηελ ππξά, απφ ηελ 

νπνία ηειηθά ζψζεθε κε ζετθή παξέκβαζε.  

Γηα ηνλ ζπγγξαθέα ηνπ βίνπ βέβαηα θαη 

ηνπο ρξηζηηαλνχο αλαγλψζηεο ηνπ, ε 

ζπκπεξηθνξά ηεο Θέθιαο ήηαλ απνιχησο 

δηθαησκέλε. Η Θέθια δελ πξνβάιιεηαη σο 

δηαλνεηηθά αζζελήο ή δαηκνληζκέλε, αιιά σο 

αγία. Σν θχξην γλψξηζκα πνπ ηελ θάλεη λα 

δηαθέξεη βξίζθεηαη ζηα θίλεηξά ηεο. Σν 

θίλεηξν ηεο ζχγθξνπζήο ηεο κε ηνπο γνλείο ηεο 

δελ ήηαλ ν αλζξψπηλνο αιιά ν ζείνο έξσηαο. 

Ήηαλ πξφζπκε λα ζπζηαζηεί γηα ηε ρξηζηηαληθή 

πίζηε αξλνχκελε λα ππαθνχζεη ζηνπο εζληθνχο 

γνλείο ηεο. Η ηζηνξία ηεο παξαπέκπεη ζην 

ρξηζηηαληθφ καξηχξην θαη ε βηνγξαθία ηεο 

γξάθηεθε ζε κηα επνρή θαηά ηελ νπνία νη 

κάξηπξεο ήηαλ νη κεγάινη ήξσεο ηνπ 

ρξηζηηαληζκνχ. 

Ωζηφζν, αλ δηαβάζνπκε πξνζεθηηθά ηνλ 

βίν ηεο Θέθιαο ζα δηαπηζηψζνπκε φηη ε 

έκθαζε ηεο αθήγεζεο πέθηεη ιηγφηεξν ζηελ 

έλλνηα ηνπ καξηπξίνπ γηα ηε ρξηζηηαληθή πίζηε 

θαη πεξηζζφηεξν ζε δεηήκαηα πνπ είδακε θαη 

ζηηο δαηκνληζκέλεο. Η βαζηθή αληίζεζε ζηελ 

αθήγεζε δελ είλαη αλάκεζα ζηε ρξηζηηαληθή 

πίζηε θαη ηελ εηδσινιαηξία. Η Θέθια δελ ζίγεη 

κε ηελ επηινγή ηεο ηε ζξεζθεπηηθή ηαπηφηεηα 

ησλ γνληψλ ηεο. πγθξνχεηαη κε ηελ εμνπζία 

                                                           
8
 Ππάξειρ Παύλος και Θέκληρ, 8-10. Δίλαη κηα εηθφλα 

πνπ βξίζθεηαη πνιχ θνληά ζε εηθφλα αζζελνχο αιιά 

ηαπηφρξνλα θαη εηθφλα εξσηεπκέλνπ, κηα θαηάζηαζε 

φπσο απηή πνπ βξίζθνπκε ζηα έξγα πνηεηψλ φηαλ 

πεξηγξάθνπλ ηνλ βαζεηά εξσηεπκέλν άλζξσπν άιια θαη 

ζηνπο θαηαδέζκνπο, ηα καγηθά πιαθίδηα πνπ δεηνχλ απφ 

ηα πλεχκαηα λα δέζνπλ απηνπο πνπ αγαπνχλ: Ισζήθ – 

Σξηαληαθχιινπ, Απόκπςυερ Ππάξειρ Παύλος και 

Θέκλαρ, ζ. 129-30. 
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ηνπο γηαηί αξλείηαη ηνλ γάκν ακθηζβεηψληαο 

ηηο δεζκεχζεηο ηνπ θνηλσληθνχ ηεο πιαηζίνπ.
9
 

Αληίζηνηρα νη γνλείο ηεο, ηδηαίηεξα ε κεηέξα 

ηεο, ηελ αληηκεησπίδνπλ κε ζθιεξφηεηα φρη 

ηφζν ιφγσ ηεο αιιαγήο ζηε ζξεζθεπηηθή ηεο 

ηαπηφηεηα φζν γηα ηελ άξλεζε ηνπ γάκνπ κε 

ηνλ αξξαβσληαζηηθφ πνπ είραλ νξίζεη νη ίδηνη. 

ην δηθαζηήξην απηή είλαη ε θχξηα θαηεγνξία 

ελαληίνλ ηεο θαη εθεί βαζίδεηαη ε θαηαδη-

θαζηηθή απφθαζε εηο βάξνο ηεο: γηα λα κελ 

αθνινπζήζνπλ θαη άιιεο γπλαίθεο ην 

παξάδεηγκά ηεο ψζηε λα αξλνχληαη ηνλ γάκν 

θαη λα απνξξίπηνπλ ηηο θνηλσληθέο ηνπο 

ππνρξεψζεηο αςεθψληαο ηε βνχιεζε ησλ 

γνληψλ ηνπο.
10

  

Απηή αθξηβψο ε έκθαζε ηεο αθήγεζεο 

κνηάδεη λα θέξλεη ηε Θέθια πην θνληά ζηηο 

δαηκνληζκέλεο. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ε 

ζπκπεξηθνξά ηεο θφξεο ακθηζβεηεί ηελ 

εμνπζία ησλ γνλέσλ θαη ζπγθεθξηκέλα ην 

δηθαίσκά ηνπο λα απνθαζίδνπλ γηα ην ζέκα ηνπ 

γάκνπ. Βέβαηα νη δαηκνληζκέλεο ζπλήζσο 

νδεγνχληαλ ζε θάπνηνλ άξξελα άγην πνπ ηηο 

ζεξάπεπε θαη ηηο επαλέθεξε ζηελ θαλν-

ληθφηεηα. ηελ πεξίπησζε ηεο Θέθιαο 

αληίζεηα ηα πξάγκαηα νδεγήζεθαλ ζε ξήμε: ε 

ιχπε θαη ε νξγή ηνπ παηέξα πνπ είδακε ζηηο 

δαηκνληζκέλεο θφξεο, ζηε Θέθια εμειίρζεθαλ 

ζε σκή ζθιεξφηεηα. Η πξνζθπγή ζην 

δηθαζηήξην θαηά ηνπ εξσηεπκέλνπ λένπ πνπ 

είδακε ζηνλ Θενδψξεην ζηξέθεηαη θαηά ηεο 

ίδηαο ηεο Θέθιαο, κε ηελ θαηεγνξία ηεο 

άξλεζεο ηνπ γάκνπ, ελψ ε ίδηα ε κεηέξα 

εκθαλίδεηαη λα απαηηεί ηελ παξαδεηγκαηηθή 

ηηκσξία ηεο θφξεο ηεο.
11

 Η δηαθνξεηηθή 

αληίδξαζε ησλ γνλέσλ θαη ε δηαθνξεηηθή 

εμέιημε ηεο ηζηνξίαο ζηελ θάζε πεξίπησζε 

ίζσο κπνξεί λα εμεγεζεί απφ ην γεγνλφο φηη ε 
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 Davis, The Cult of Saint Thecla, ζ. 20-21. 

10
 Η ζχγθξνπζε ηεο Θέθιαο, φπσο θαη άιισλ εξσίδσλ 

απφθξπθσλ πξάμεσλ, κε ηνπο ζπδχγνπο θαη ηνπο γνλείο 

ηνπο απνηειεί θαη έλαλ ηξφπν ακθηζβήηεζεο ηεο 

παγαληζηηθήο θνηλσληθήο ηάμεο ζπλνιηθά: Cooper, The 

Virgin and the Bride, ζ. 52-56. 
11

 Ππάξειρ Παύλος και Θέκληρ, 20. 

Θέθια αξλήζεθε ζπλεηδεηά λα επηζηξέςεη 

ζηελ θαλνληθφηεηα. Η κεγάιε δηαθνξά ηεο 

Θέθιαο είλαη φηη θάλεη κηα νηθεηνζειή επηινγή 

απνξξίπηνληαο ηα ελδερφκελα ηεο καγείαο ή 

ηεο δαηκνλνιεςίαο. Φαίλεηαη ινηπφλ φηη ζηνλ 

βαζκφ πνπ ε ζπκπεξηθνξά ηεο θφξεο 

κπνξνχζε λα απνδνζεί ζε κάγηα ή δαίκνλεο ε 

γνλετθή εμνπζία αθνινπζνχζε ηηο νδνχο ηεο 

ζεξαπείαο. ηνλ βαζκφ φκσο πνπ ε θφξε 

επέκελε ζπλεηδεηά ζηελ απνθιίλνπζα ζπκπε-

ξηθνξά ηεο κπνξνχζε λα επηβιεζεί κε 

ηδηαίηεξε βηαηφηεηα. 

Καηά ηνπο αηψλεο πνπ αθνινχζεζαλ ηε 

ζπγγξαθή ηνπ βίνπ ηεο ε Θέθια εμειίρζεθε ζε 

πςειφ πξφηππν θαη ίλδαικα γηα πνιιέο 

γπλαίθεο. Ο Γξεγφξηνο Νχζζεο καο ιέεη φηη 

ηνλ 4
ν
 αηψλα ν βίνο ηεο ήηαλ πνιχ δεκνθηιήο, 

ηδίσο κεηαμχ ησλ γπλαηθψλ πνπ ζέιγνληαλ απφ 

ην αζθεηηθφ ηδεψδεο.
12

 ηα αγηνγξαθηθά 

θείκελα ε Θέθια αλαθέξεηαη ξεηά σο πξφηππν 

ζπνπδαίσλ κνξθψλ ηνπ γπλαηθείνπ αζθεηη-

ζκνχ, φπσο ήηαλ ε αδειθή ηνπ Γξεγνξίνπ 

Μαθξίλα θαη ε πγθιεηηθή. Αλεμάξηεηα απφ 

ην αλ ηα ζηνηρεία γηα ηνλ βίν ηεο είλαη ηζηνξηθά 

αιεζή ή φρη, θαίλεηαη φηη ην παξάδεηγκά ηεο 

ελέπλεε γπλαίθεο κεηαγελέζηεξσλ επνρψλ. 

Βέβαηα ε Θέθια αλήθε ζε κηα άιιε γεληά 

εξσίδσλ ηνπ Υξηζηηαληζκνχ, ηε γεληά ησλ 

καξηχξσλ θαη νκνινγεηψλ, πνπ αληηκεηψπηδε 

πξνβιήκαηα δηαθνξεηηθά απφ ηηο ρξηζηηαλέο 

γπλαίθεο ηνπ 4
νπ

 αη. Σν εξψηεκα πνπ ζα πξέπεη 

λα καο απαζρνιήζεη ινηπφλ είλαη γηαηί ν βίνο 

ηεο Θέθιαο εμέθξαδε αξθεηέο γπλαίθεο ηνπ 4
νπ

 

θαη 5
νπ

 αηψλα., ηη θνηλφ αληηιακβάλνληαλ απηέο 

φηη έρνπλ καδί ηεο πνπ έθαλε ην παξάδεηγκά 

ηεο ηφζν επίθαηξν. 

Σνλ 4
ν
 αηψλα κηα άιιε Θέθια ήιζε 

αληηκέησπε κε ηε βνχιεζε ηνπ παηέξα ηεο. 

Πξφθεηηαη γηα ηε Μαθξίλα, αδειθή ηνπ Μ. 

Βαζηιείνπ θαη ηνπ Γξεγνξίνπ Νχζζεο θαη κηα 

απφ ηηο ζεκαληηθέο κνξθέο ηνπ πξψηκνπ 
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 Γξεγφξηνο Νχζζεο, Βίορ Μακπίναρ, ΔΠΔ 336. Davis, 

The Cult of Saint Thecla, ζ. 4-5. Cooper, The Virgin and 
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γπλαηθείνπ κνλαρηζκνχ. χκθσλα κε ηε 

καξηπξία ηνπ βηνγξάθνπ θαη αδειθνχ ηεο 

Γξεγνξίνπ, ν παηέξαο ηνπο είρε επηιέμεη 

ζχδπγν γηα ηελ Μαθξίλα έλαλ λεαξφ 

ζπλάδειθν θαη ζπλεξγάηε ηνπ λνκηθφ. Δθείλε 

ήηαλ ελήκεξε αιιά δελ ηφικεζε λα εθθξάζεη 

ηε δηαθσλία ηεο. Δληειψο ζπκπησκαηηθά 

απηφο πέζαλε πξηλ ηνλ γάκν θαη ηφηε ε 

Μαθξίλα άδξαμε ηελ επθαηξία λα πξνβάιεη 

ζζελαξά ηελ επηζπκία ηεο λα δήζεη κφλε. Σα 

επηρεηξήκαηα πνπ πξνέβαιε έρνπλ ελδηαθέξνλ: 

παξά ηηο ηζρπξέο πηέζεηο ησλ γνληψλ ηεο 

ππνζηήξημε φηη ζα ήηαλ άηνπν θαη παξάλνκν 

λα δηαιέμεη ζχδπγν δηαθνξεηηθφ απφ απηφλ πνπ 

δηάιεμε ν παηέξαο, φηη απηφο κε ηνλ νπνίν είρε 

δεζκεπζεί θαηά ηελ θξίζε θαη απφθαζε ησλ 

γνληψλ δελ είρε πεζάλεη αιιά δνχζε θνληά 

ζηνλ Θεφ θαη φθεηιε λα ηνπ κείλεη πηζηή. Με 

άιια ιφγηα ε Μαθξίλα αλακεηξήζεθε κε ηελ 

παηξηθή εμνπζία ηζρπξηδφκελε φηη ππνηάζζεηαη 

ζε απηήλ πεξηζζφηεξν απφ φζν ζα ήζειε ν 

ίδηνο ν παηέξαο.
13

 

Σν επηρείξεκα ζην νπνίν ζεκειηψλεη ε 

Μαθξίλα ηελ πξνζσπηθή ηεο επηινγή 

επηβεβαηψλεη ηα ζαθή φξηα κέζα ζηα νπνία 

ελεξγνχζαλ νη γπλαίθεο. Δλψ ε επηζπκία ηεο 

ήηαλ λα αθνζησζεί ζηελ αζθεηηθή δσή, δελ 

ηελ αμηνπνίεζε θαζφινπ ζηελ επηρεηξε-

καηνινγία ηεο, παξά ην γεγνλφο φηη νη γνλείο 

ήηαλ επζεβείο ρξηζηηαλνί. Μπνξεί ηνλ 4
ν
 αηψλα 

ν ζείνο έξσηαο θαη ε παξζελία λα πξνβάι-

ινληαλ πιένλ σο χςηζηα ηδαληθά, κπνξεί ν 

κνλαρηζκφο λα ήηαλ δηαδεδνκέλνο θαη 

απνδεθηφο, κπνξεί αθφκα θαη ε λνκνζεζία απφ 

ηνλ Μ. Κσλζηαληίλν θαη κεηά λα αλαγλψξηδε 

πιένλ δηθαηψκαηα ζηνπο άγακνπο.
14

 Ωζηφζν ν 

γάκνο παξέκελε κηα αλαγθαηφηεηα, κηα 

θνηλσληθή απαίηεζε, θαη ε άξλεζή ηνπ απφ 

λεαξέο γπλαίθεο δελ κπνξνχζε λα γίλεη εχθνια 
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 Γξεγφξηνο Νχζζεο, Βίορ Μακπίναρ, ΔΠΔ 340. Βι. θαη 

Elm, Virgins of God, ζ. 44-47. 
14

 Ισζήθ – Σξηαληαθχιινπ, Απόκπςυερ Ππάξειρ Παύλος 

και Θέκλαρ, ζ. 20-21, 131. 

απνδεθηή.
15

 Απφ ηελ επνρή ηεο Θέθιαο κέρξη 

ηελ επνρή ηεο Μαθξίλαο ε ζχγθξνπζε κηαο 

λεαξήο γπλαίθαο κε ηε βνχιεζε ησλ γνλέσλ 

γηα ην ζέκα ηνπ γάκνπ εμαθνινπζνχζε λα είλαη 

κηα δχζθνιε ππφζεζε.  

Σν ίδην ζπκπέξαζκα πξνθχπηεη απφ ηα 

βηνγξαθηθά ζηνηρεία θαη άιισλ αζθεηξηψλ ηεο 

πεξηφδνπ. Γηθαίσο έρεη παξαηεξεζεί φηη ε 

πξνζρψξεζε πνιιψλ γπλαηθψλ ζηνλ κνλα-

ρηζκφ ζήκαηλε ηελ απειεπζέξσζή ηνπο απφ ηηο 

πνηθίιεο δεζκεχζεηο πνπ ζπλεπαγφηαλ ε ζέζε 

ηνπο ζηελ ξσκατθή θνηλσλία.
16

 Tν αζθεηηθφ 

ηδεψδεο πεξηιάκβαλε ζηνλ ππξήλα ηνπ ηελ 

απνδέζκεπζε ηνπ αηφκνπ απφ ηηο ζπλήζεηο 

θνηλσληθέο ηαπηφηεηεο θαη ξφινπο, θάηη πνπ 

ζηελ πεξίπησζε ησλ γπλαηθψλ έδηλε κηα 

ζπάληα επθαηξία δηαθπγήο απφ νιφθιεξν ηνλ 

θχθιν ηεο θνηλσληθά απνδεθηήο δσήο, πνπ 

πεξηιάκβαλε ηνλ γάκν, ηελ εγθπκνζχλε, ηε 

γέλλεζε θαη ηελ αλαηξνθή ησλ παηδηψλ.
17

 

Ωζηφζν απηή ε ηάζε απνδέζκεπζεο, παξά ηελ 

έλζεξκε ππνζηήξημή ηεο απφ εθθιεζηαζηηθνχο 

άλδξεο, δελ έγηλε εχθνια απνδεθηή, ηδίσο απφ 

ηηο αλψηεξεο θνηλσληθέο ηάμεηο.
18

 Η επηζπκία 

πνιιψλ γπλαηθψλ λα εγθαηαιείςνπλ ηα 

εγθφζκηα ζπλαληνχζε πνιχ ζπρλά ηζρπξφηαηεο 

αληηζέζεηο εθ κέξνπο ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο.
19

 

Οη αγίεο ηνπ 4
νπ

 θαη 5
νπ

 αη. ζπαληφηαηα 
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 Η πξαγκαηηθφηεηα απηή πηζαλφηαηα ζπλδεφηαλ κε ην 

πςειφ πνζνζηφ ζλεζηκφηεηαο: Brown, The Body and 

Society, ζ. 5-7. 
16

 Salisbury, Church Fathers, Independent Virgins, ζ. 60 

– 73. Cooper, The Virgin and the Bride, ζ. 73-4. πρλά 

κάιηζηα ε επηινγή απηή έδηλε ζηηο γπλαίθεο ηελ 

δπλαηφηεηα λα αλαβαζκίζνπλ ηε ζέζε ηνπο 

αλαιακβάλνληαο ξφινπο πνπ ζπλήζσο ε θνηλσλία 

αξλείην ζε γπλαίθεο: Elm, Virgins of God, ζ. 91. 
17

 Παξαδείγκαηα λεαξψλ γπλαηθψλ πνπ αληηδξνχζαλ ζε 

έλαλ αλεπηζχκεην γάκν θαη ζηελ πίεζε ηεο νηθνγέλεηάο 

ηνπο επηιέγνληαο ηελ αζθεηηθή δσή κπνξνχλ λα βξεζνχλ 

θαη ζε πνιχ κεηαγελέζηεξεο επνρέο. Υαξαθηεξηζηηθφ 

είλαη ην παξάδεηγκα ηεο Μαηξψλαο ηεο Υίνπ ηνπ 14
νπ

 

αη., ε νπνία επέιεμε λα θχγεη θξπθά απφ ην ζπίηη ηεο 

πξνθεηκέλνπ λα ππεξαζπηζηεί ηελ επηινγή ηεο: Melichar, 

«Adolescent Behavior in Byzantine Sources?», ζ. 106-

107. 
18

 Cooper, The Virgin and the Bride, ζ. 74-83. 
19

 Cloke, This Female Man of God, ζ. 21-22. 
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επέιεγαλ ηνλ δξφκν πνπ ηηο νδεγνχζε ζηελ 

αγηφηεηα εξήκελ ησλ γνλέσλ ηνπο ή ζε 

ζχγθξνπζε κε απηνχο. πρλά θαηέθεπγαλ ζηελ 

αζθεηηθή δσή κεηά ηνλ ζάλαην ησλ γνληψλ 

ηνπο, φπσο έθαλε ε πγθιεηηθή.
20

 Άιιεο 

ζηξέθνληαλ ζηνλ κνλαρηζκφ ρήξεο, κεηά ηνλ 

ζάλαην ηνπ ζπδχγνπ ηνπο, δειαδή αθνχ πξψηα 

είραλ εθπιεξψζεη ηε βαζηθή θνηλσληθή ηνπο 

ππνρξέσζε. Η Μειάλε ε Πξεζβχηεξε, πνπ 

αλήθε ζηελ αλψηαηε ξσκατθή ηάμε, μεθίλεζε 

ηνλ κνλαρηθφ βίν κεηά ηνλ ζάλαην ηνπ ζπδχγνπ 

ηεο.
21

 πρλά δηαβάδνπκε ζηηο βηνγξαθίεο ηνπο 

φηη παληξεχνληαλ ρσξίο λα ην επηζπκνχλ ή φηη 

ηηο πάληξεπαλ ζε πνιχ κηθξή ειηθία, φπσο 

ζπλέβε κε ηε Μειάλε ηε Νεφηεξε πνπ 

νδεγήζεθε ζε γάκν ζηα δεθαηξία ηεο ρξφληα.
22

 

Δλδεηθηηθή ηνπ θιίκαηνο πνπ επηθξαηνχζε ζηηο 

ζρέζεηο αλάκεζα ζηνπο γνλείο θαη ηηο 

αζθεηηθψλ ηάζεσλ θφξεο ηνπο είλαη ε 

πξνηξνπή ελφο έξγνπ Πεπί παπθενίαρ. Ο 

άγλσζηνο ζπγγξαθέαο, παξφηη απεπζχλεηαη 

γεληθά ζηνπο γνλείο ησλ παξζέλσλ, φηαλ 

αληηκεησπίδεη ην δήηεκα ηεο αληίδξαζεο ηεο 

κεηέξαο ζηελ επηινγή ηεο θφξεο, απεπζχλεηαη 

ζηελ θφξε κε ηελ πξνηξνπή λα κελ ππνθχςεη 

ζηηο πηέζεηο ηεο κεηέξαο ηεο, ηελ νπνία 

κάιηζηα παξνκνηάδεη κε ηε κεηέξα ηεο 

Θέθιαο.
23

 Πνιιά είραλ αιιάμεη απφ ηελ επνρή 

ηεο Θέθιαο, φκσο ζηελ πξάμε νη απαηηήζεηο 

ηεο θνηλσλίαο απέλαληη ζηηο γπλαίθεο δελ 

θαίλεηαη λα ζεκείσζαλ ζεακαηηθή κεηαβνιή.
24

 

Με απηά ηα δεδνκέλα κπνξνχκε λα 

θαηαλνήζνπκε ηε γνεηεία πνπ αζθνχζε ν βίνο 

ηεο Θέθιαο ζε απηέο ηηο γπλαίθεο. Η δχλακε 
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 Βίορ Σςγκλητικήρ, 11. 
21

 Παιιάδηνο, Λαςσαφκόν, 46. 
22

 Η λφκηκε ειηθία γάκνπ γηα ηα θνξίηζηα ήηαλ ηα 

δψδεθα έηε, ρσξίο φκσο λα απνθιείεηαη ν γάκνο ζε 

αθφκε κηθξφηεξε ειηθία: Cloke, This Female Man of 

God, ζ. 28-29. 
23

 [Μ. Βαζίιεηνο], Ομιλία πεπί παπθενίαρ, 99-101. Βι. 

θαη Cooper, The Virgin and the Bride, ζ. 70-71. 
24

 Παξά ηελ αζθεηηθή ξεηνξηθή ε ηδέα ηεο αμίαο ηνπ 

γάκνπ γηα ην αηνκηθφ θαη ην θνηλσληθφ θαιφ παξέκελε 

θπξίαξρε ηφζν κεηαμχ εζληθψλ φζν θαη ρξηζηηαλψλ: 

Cooper, The Virgin and the Bride, ζ. 94-96. 

θαη ε αλεμαξηεζία ηεο απέλαληη ζηνπο γνλείο, 

ηνλ αξξαβσληαζηηθφ, ηηο θνηλσληθέο ζπκβάζεηο 

ηελ αλήγαγαλ ζε κηα εξσίδα ηνπ θχινπ ηεο. 

Ο βαζηθφο θνξέαο άζθεζεο πίεζεο ζην 

γπλαηθείν θχιν εθ κέξνπο ηεο θνηλσλίαο ήηαλ 

βέβαηα ε νηθνγέλεηα. Ωζηφζν αλ απηή 

απνπζίαδε, θαη ηδίσο νη γνλείο, ηφηε κπνξνχζε 

λα εκθαληζηεί ν θίλδπλνο κηαο πην αθξαίαο 

βίαο. Η κεηέξα ηεο Μαθξίλαο Δκκειία, είρε 

νδεγεζεί αθνχζηα ζηα δεζκά ηνπ γάκνπ παξφηη 

νη γνλείο ηεο είραλ πεζάλεη. Με ηελ απψιεηα 

ησλ γνλέσλ είρε ζηεξεζεί ηελ πξνζηαζία πνπ 

παξείρε ε νηθνγέλεηα θη έηζη έπξεπε λα 

αληηκεησπίζεη κφλε ηελ πνιηνξθία ηεο απφ 

ηνπο επίδνμνπο ζπδχγνπο. Οξηζκέλνη απφ 

απηνχο, ζχκθσλα κε ηνλ Γξεγφξην, ήηαλ 

απνθαζηζκέλνη θαη έηνηκνη γηα φια, ψζηε λα 

θηλδπλεχεη λα πάζεη δεηλά, αθφκε θαη αζέιεηα, 

αλ επέκελε λα αξλείηαη ηνλ γάκν καδί ηνπο. 

Τπφ ηελ απεηιή ηνπ βηαζκνχ, πξνηίκεζε λα 

επηιέμεη θάπνηνλ ζχδπγν.
25

 

Σν πεξηζηαηηθφ απηφ δελ είλαη 

κεκνλσκέλν. Ο θίλδπλνο βηαζκνχ γηα γπλαίθεο 

πνπ ζηεξνχληαλ πξνζηαζίαο απφ ηελ νηθν-

γέλεηα ήηαλ ππαξθηφο.
26

 Μηα ελαιιαθηηθή 

απνηεινχζε ν εγθιεηζκφο ζε κνλαζηήξη. Ο 

Θενδψξεηνο αθεγείηαη ηελ ηζηνξία κηαο 

λεαξήο θνπέιαο πνπ ήηαλ ζηελ ππεξεζία ελφο 

αθφιαζηνπ ζηξαηεγνχ θαη γηα λα μεθχγεη απφ 

ηηο νξέμεηο ηνπ θαηέθπγε ζε θάπνην κνλαζηήξη. 

Απέλαληη βέβαηα ζε έλαλ ηζρπξφ άλδξα κπνξεί 

λα κελ αξθνχζε ε πξνζηαζία πνπ παξείρε ε 

νηθνγέλεηα ή ε κνλή. ην ίδην παξάδεηγκα, ν 

ζηξαηεγφο θαηάθεξε λα εληνπίζεη θαη λα 

επαλαθέξεη θνληά ηνπ ηελ θνπέια, κεηά απφ 

απεηιέο θαη βαζαληζκνχο ελαληίνλ ηεο κεηέξαο 

ηεο. Γηα ηε ζσηεξία ηεο απφ ηνλ βηαζκφ 

ρξεηάζηεθε ηειηθά ε ζετθή παξέκβαζε.
27

 

Πξέπεη λα ήηαλ αξθεηέο νη γπλαίθεο πνπ ππφ 

ηνλ θφβν απηήο ηεο βίαηεο επηβνιήο ηεο 

αλδξηθήο δχλακεο ζην γπλαηθείν θχιν 
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επέιεγαλ ηνλ δξφκν ηνπ ζπκβηβαζκνχ κε ηηο 

απαηηήζεηο πνπ είρε απφ απηέο ε θνηλσλία. 

 Έλα πξφηππν αληίζηαζεο ζε απηφλ ηνλ 

θαηαλαγθαζκφ έδηλε θαη πάιη ην παξάδεηγκα 

ηεο Θέθιαο. Αθνχ εγθαηέιεηςε ηελ νηθνγέλεηά 

ηεο αθνινπζψληαο ηνλ Παχιν, δελ άξγεζε λα 

αληηκεησπίζεη κηα απφπεηξα βηαζκνχ. Όηαλ 

ήιζε ζηελ Αληηφρεηα έλαο απφ ηνπο ηζρπξνχο 

άληξεο ηεο πφιεο, ν Αιέμαλδξνο, ηελ 

εξσηεχηεθε. Βιέπνληαο φηη αλήθε ζηε 

ζπλνδεία ηνπ Παχινπ ππέζεζε φηη ε γπλαίθα 

ηπγράλεη αλδξηθήο πξνζηαζίαο θαη επηρείξεζε 

λα ηνλ δσξνδνθήζεη. Ο Παχινο φκσο 

αξλήζεθε θάζε θπξηφηεηα ή επζχλε πξνζηα-

ζίαο ηεο Θέθιαο θαη έηζη ν Αιέμαλδξνο 

θαηάιαβε φηη δελ ππήξρε ηίπνηα πνπ λα 

ζηέθεηαη εκπφδην ζηνλ ζθνπφ ηνπ. ηε κέζε 

ηνπ δξφκνπ, ιέεη ν αθεγεηήο, ηελ έζθημε ζηελ 

αγθαιηά ηνπ, ελψ εθείλε κάηαηα θαινχζε ζε 

βνήζεηα ηνλ Παχιν θαη επηθαιείην ηελ πςειή 

ηεο θαηαγσγή. πλεηδεηνπνηψληαο ηφηε φηη 

ήηαλ απνιχησο κφλε αληεπηηέζεθε κε φζε 

δχλακε είρε: απψζεζε ηνλ Αιέμαλδξν, ηνπ 

έζρηζε ηε ριακχδα θαη αθαίξεζε απφ ην θεθάιη 

ηνπ ην ζηεθάλη πνπ θνξνχζε κε πεξεθάλεηα.
28

 

Η εμέιημε απηή ληξφπηαζε βαζχηαηα ηνλ 

Αιέμαλδξν. Η απνηπρία ζηε βίαηε επηβνιή ηεο 

αλδξηθήο δχλακεο δελ ήηαλ αλακελφκελε θαη 

νδεγνχζε ηνλ άλδξα ζηε γεινηνπνίεζε. Έηζη ν 

Αιέμαλδξνο ληξάπεθε πνπ δελ θαηάθεξε λα 

βηάζεη ηε Θέθια, δελ ληξάπεθε φκσο θαζφινπ, 

νχηε θνβήζεθε, λα ηελ νδεγήζεη ζηνλ εγεκφλα 

γηα λα δηθαζηεί γηα ηε βία πνπ άζθεζε εθείλε 

επάλσ ηνπ. Υξεζηκνπνηψληαο ίζσο θαη ηελ 

επηξξνή πνπ είρε, πέηπρε λα θαηαδηθαζηεί ε 

Θέθια ζε ζεξηνκαρία.
29

 Σειηθά εθείλε ζψζεθε 

πάιη ζαπκαηνπξγηθά θαη απφ ηε δεχηεξε 

θαηαδίθε ηεο. Σν ελδηαθέξνλ φκσο ζε απηφ ην 

ηκήκα ηεο αθήγεζεο είλαη φηη ε Θέθια δελ 

είλαη πιένλ κφλε. Η ππνζηήξημε βέβαηα δελ 

ήιζε απφ ηνλ θφζκν ησλ αλδξψλ: νχηε απφ 
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 Ππάξειρ Παύλος και Θέκληρ, 27. 

λφκνπο, νχηε απφ άξρνληεο νχηε θαλ απφ ηνλ 

Παχιν. Η θαηαθαλψο άδηθε θαηαδίθε ηεο 

μεζήθσζε πιένλ ηνλ θφζκν ησλ γπλαηθψλ, πνπ 

άθεζε ηε ζησπή ηνπ θαη βγήθε ζην πξνζθήλην. 

Μηα εχπνξε θαη ηζρπξή γπλαίθα ηεο πεξηνρήο, 

ε Σξχθαηλα, ηε θξνληίδεη, ελψ κηα δπλακηθή 

νκάδα γπλαηθψλ εκθαλίδεηαη επαλεηιεκκέλα 

ζηνλ βίν λα ηελ ππνζηεξίδεη αλνηρηά, λα 

απνδνθηκάδεη ζαξξαιέα ηηο απνθάζεηο ησλ 

αξρφλησλ, λα απεηιεί φηη ε πφιε ζα 

θαηαζηξαθεί απφ ηελ αλφζηα θαηαδίθε, λα 

θαιεί ηνλ αλζχπαην λα ηηο εθηειέζεη φιεο καδί 

κε ηε Θέθια.
30

 Με απηφλ ηνλ ηξφπν ν 

ζπγγξαθέαο ηνπ βίνπ δίλεη ζηε ζηάζε ηεο 

Θέθιαο κηα ζαθή θνηλσληθή δηάζηαζε. Η 

Θέθια δελ είλαη κηα κνλαρηθή αγία. Δίλαη κηα 

εξσίδα ηνπ γπλαηθείνπ θχινπ πνπ 

αληηζηέθεηαη θαη αληηδξά ζε φιεο ηηο δπλάκεηο 

πνπ νξίδνπλ ηηο ηχρεο ησλ γπλαηθψλ: γνλείο, 

αξξαβσληαζηηθνχο, επίδνμνπο βηαζηέο, άξρν-

ληεο, λφκνπο.  

Η κεηέξα ηεο Μαθξίλαο ηνλ 4
ν
 αηψλα δελ 

δηέζεηε ηε δχλακε ηεο Θέθιαο. Παξφηη δελ 

επηζπκνχζε λα παληξεπηεί, φηαλ ήιζε 

αληηκέησπε κε ηελ απεηιή βίαο αλαδήηεζε 

θαηαθχγην ζε έλαλ θαζφια ζπκβαηηθφ γάκν. 

χληνκα έκεηλε έγθπνο θαη επξφθεηην λα 

γελλήζεη ην πξψην ηεο παηδί, ηε Μαθξίλα. 

Καηά ηνλ Γξεγφξην, ιίγν πξηλ ηε γέλλα έιαβε 

ζε φλεηξν ηελ εληνιή λα νλνκάζεη ην βξέθνο 

πνπ ζα γελληφηαλ Θέθια. Καη πξάγκαηη δίπια 

ζην φλνκα Μαθξίλα έδσζε ζηελ πξσηφηνθε 

θφξε ηεο θαη έλα δεχηεξν, θξπθφ φλνκα, 

εθείλν ηεο Θέθιαο. Η επηινγή απηνχ ηνπ 

νλφκαηνο δελ ήηαλ ηπραία. Σν πξφζσπν ηεο 

Θέθιαο ζπκβφιηδε ηελ αλεμαξηεζία απφ ηηο 

θνηλσληθέο ζπκβάζεηο, πξνέβαιιε ηε δχλακε 

ηεο γπλαίθαο λα πάξεη ηε δσή ηεο ζηα ρέξηα 

ηεο. Έηζη ζην φλνκα Θέθια ζπκππθλψλνληαλ 

ηα φλεηξα θαη νη επηζπκίεο ηεο κεηέξαο, αιιά 

θαη ε απνηπρία ηεο, ε αδπλακία ηεο λα ηα 
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πξαγκαηνπνηήζεη. Η απφθαζή ηεο λα δψζεη 

απηφ ην φλνκα ζηελ πξσηφηνθε θφξε ηεο ήηαλ 

νπζηαζηηθά κηα θίλεζε κεηαβίβαζεο ζε απηήλ 

ησλ δηθψλ ηεο αλεθπιήξσησλ επηζπκηψλ καδί 

κε ηελ επρή εθείλε λα πεηχρεη ζε φ,ηη απέηπρε ε 

ίδηα.
31

 

Όηαλ ε Μαθξίλα, θνπβαιψληαο ζηνπο 

ψκνπο ηεο ηε βαξηά απηή θιεξνλνκηά, έθζαζε 

ζε ειηθία γάκνπ, ήηαλ ε ζεηξά ηεο λα δηεθδη-

θήζεη ηελ ειεπζεξία ηεο. ηελ αληηπαξάζεζή 

ηεο κε ηε βνχιεζε ηνπ παηέξα φκσο δελ ήηαλ 

κφλε. Μπνξνχκε βάζηκα λα ππνζέζνπκε φηη ε 

κεηέξα ηεο, πνπ ζθξάγηζε απφ πνιχ λσξίο ηελ 

πνξεία ηεο θφξεο κέζσ ηεο θξπθήο νλνκα-

ηνδνζίαο, ηε ζηήξημε ζησπειά ζηελ αλακέ-

ηξεζή ηεο κε ηελ εμνπζία ηνπ παηέξα. Η ίδηα ε 

Μαθξίλα, εθηφο απφ ηα ξεηνξηθά ηερλάζκαηα, 

ηα νπνία εμεηάζακε, πξνέβαιιε έληνλα θαη ηε 

βαζηά ηεο δέζκεπζε λα κελ αθήζεη κφλε ηε 

κεηέξα ηεο νχηε γηα έλα ιεπηφ. Σα 

ζπλαηζζήκαηα ηεο κεηέξαο ήηαλ αληίζηνηρα: 

ζχκθσλα κε ηνλ Γξεγφξην, ε κεηέξα, θαηά 

έλαλ παξάδνμν ηξφπν, έλησζε πσο ελψ ηα άιια 

παηδηά ηεο ηα θπνθφξεζε θαη ηα γέλλεζε ζηνλ 

νξηζκέλν απφ ηε θχζε ρξφλν, ηε Μαθξίλα 

εμαθνινπζνχζε λα ηελ θπνθνξεί θαη λα ηελ 

θξαηάεη ζηα ζπιάρλα ηεο γηα πάληα. Φαίλεηαη 

ινηπφλ φηη απηή ε ηδηαίηεξα ζηελή ζρέζε ηεο 

κεηέξαο κε ηελ θφξε έπαημε ξφιν ζηε ζζελαξή 

ζηάζε πνπ θξάηεζε ε δεχηεξε έλαληη ηνπ 

παηέξα. Δίλαη πνιχ πηζαλφ φηη ε Μαθξίλα 

άληιεζε απφ ηε κεηέξα ηεο ηε δχλακε γηα λα 

αληηπαξαηεζεί κε ηελ παηξηθή εμνπζία. 

Άιισζηε θαη ε ίδηα ε κεηέξα, φηαλ 

απειεπζεξψζεθε απφ ηελ εμνπζία ηνπ ζπδχγνπ 

ηεο, κεηά ηνλ ζάλαηφ ηνπ, αθνινχζεζε ηε 

Μαθξίλα ζηνλ δξφκν ηνπ κνλαρηζκνχ.  

Απηή ε άηππε ή ζησπειή ππνζηήξημε 

λεαξψλ γπλαηθψλ απφ γεξαηφηεξεο γπλαίθεο 

ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο κπνξεί λα αληρλεπηεί θαη 

ζε άιια παξαδείγκαηα θαη κάιινλ δελ ήηαλ 
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ζπάληα.
32

 Αλάινγε είλαη ε πεξίπησζε ηεο 

Μειάλεο ηεο Νεφηεξεο. Οη γνλείο ηεο ηελ 

πάληξεςαλ ππνρξεσηηθά κε έλαλ επηθαλή 

Ρσκαίν πνιίηε ζηα δεθαηξία ηεο ρξφληα. ε 

απηή ηελ ειηθία δελ είρε πνιιέο επηινγέο, 

σζηφζν θαίλεηαη πσο γηα πνιχ θαηξφ ηξεθφηαλ 

απφ ηηο δηεγήζεηο θαη ην παξάδεηγκα ηεο 

γηαγηάο ηεο, ηεο Μειάλεο ηεο πξεζβπηέξαο, 

πνπ είρε ήδε αθνινπζήζεη ηνλ αζθεηηθφ βίν 

θαη πξνπαγάλδηδε ηνλ κνλαρηζκφ ζηελ νηθν-

γέλεηά ηεο. Σν γεγνλφο φηη έθεξε ην φλνκα ηεο 

γηαγηάο ηεο δελ ήηαλ άλεπ ζεκαζίαο αιιά 

ιεηηνπξγνχζε σο θίλεηξν λα αθνινπζήζεη ην 

παξάδεηγκα εθείλεο. Απηφ εκθαλίδεηαη λα ην 

παξαδέρεηαη ε ίδηα, φηαλ επηά ρξφληα αξγφηεξα 

θαη κεηά ηελ απψιεηα ησλ δχν γησλ ηεο, 

αλαδήηεζε ηελ απειεπζέξσζή ηεο απφ ηα 

δεζκά ηνπ γάκνπ. Σν φλνκα έρεη θαη ζε απηήλ 

ηελ πεξίπησζε βαξχλνπζα ζεκαζία. ηελ 

αληηπαξάζεζε κε ηνλ ζχδπγφ ηεο, πνπ θξάηεζε 

θαηξφ, θαίλεηαη πσο είρε ηε ζηήξημε ηεο 

γηαγηάο ηεο. Καη φηαλ ηειηθά απνδεζκεχηεθε 

απφ ηνλ ζχδπγν, αθνινχζεζε ηελ αζθεηηθή 

δσή καδί κε ηε κεηέξα ηεο.
33

 Σν κνηίβν ηεο 

θφξεο πνπ θαηαθεχγεη ζηελ αζθεηηθή δσή 

ζπλνδεπφκελε απφ ηε κεηέξα ηεο δελ είλαη 

ζπάλην ζηελ αγηνγξαθία.
34

 ε φια απηά ηα 

παξαδείγκαηα κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε έλα 

είδνο ελδννηθνγελεηαθήο αιιειεγγχεο κεηαμχ 

γπλαηθψλ, έλα είδνο ελίζρπζεο, ππνζηήξημεο 

αθφκα θαη πξνηξνπήο ησλ λεαξψλ γπλαηθψλ 

ζηελ επηζπκία ηνπο γηα αλεμαξηεζία θαη ζηελ 

αληίδξαζή ηνπο απέλαληη ζηελ παηξηθή ή 

γεληθφηεξα αλδξηθή εμνπζία. Φαίλεηαη κάιηζηα 

πσο ε ηάζε απηή ήηαλ αθφκε εληνλφηεξε ζηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ νη γεξαηφηεξεο γπλαίθεο είραλ 

απνηχρεη, φπσο ε Δκκειία, λα εθπιεξψζνπλ 

ηελ επηζπκία ηνπο γηα απάξλεζε ηνπ έγγακνπ 

βίνπ.
35
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Απφ ηελ άιιε κεξηά ηα ίδηα παξαδείγκαηα 

δείρλνπλ φηη ηα πεξηζψξηα αληίζηαζεο ήηαλ 

ζηελά. Η Δκκειία απέηπρε, ε Μειάλε ε 

Νεφηεξε θαη ε πξεζβχηεξε γλψξηζαλ ηα δεζκά 

ηνπ γάκνπ, ε Μαθξίλα ζα αθνινπζνχζε 

πηζαλφηαηα ηνλ ίδην δξφκν αλ δελ πέζαηλε 

πξφσξα ν αξξαβσληαζηηθφο ηεο. Τπάξρνπλ 

σζηφζν θαη παξαδείγκαηα πνπ αθήλνπλ λα 

θαλεί φηη ν γάκνο δελ ζεκαηνδνηνχζε πάληα 

ηνλ απφιπην ζπκβηβαζκφ ησλ γπλαηθψλ. 

Αθφκα θαη εληφο ηνπ γάκνπ ππήξραλ θάπνηα 

πεξηζψξηα αληίζηαζεο. Ο Παιιάδηνο, γηα 

παξάδεηγκα, δελ ήηαλ ζίγνπξνο αλ έπξεπε λα 

απνθαιέζεη ηε κνλαρή Μάγλα παξζέλα ή ρήξα, 

δηφηη παξφηη παληξεχηεθε ιεγφηαλ φηη είρε 

δηαηεξήζεη ηελ παξζελία ηεο. Δμαλαγθαζκέλε 

απφ ηε κεηέξα ηεο ζε γάκν απέθεπγε ηε 

ζπλεχξεζε κε ηνλ ζχδπγφ ηεο πξνθαζηδφκελε 

δηάθνξεο ζσκαηηθέο αζζέλεηεο.
36

 Καη ππάξ-

ρνπλ θαη άιια παξαδείγκαηα γπλαηθψλ πνπ 

κεηά απφ έλαλ ζχληνκν γάκν απνθηνχζαλ ηε 

θήκε φηη δηαηήξεζαλ ηελ παξζελία ηνπο.
37

 

Μάιινλ έρνπκε λα θάλνπκε κε κηα κνξθή 

παζεηηθήο αληίζηαζεο ησλ γπλαηθψλ ζηελ 

απαίηεζε γηα ζεμνπαιηθή ζπλεχξεζε. ηφρνο 

ησλ γπλαηθψλ ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, 

ζχκθσλα κε ηα θείκελα, ήηαλ ε δηαηήξεζε ηεο 

παξζελίαο. Γίπια ζε απηφλ ηνλ ζηφρν φκσο 

νξηζκέλεο θνξέο θάλεη ηελ εκθάληζή ηνπ θαη ε 

αληίζεζε πνιιψλ γπλαηθψλ ζην ελδερφκελν ηεο 

εγθπκνζχλεο θαη ηελ ηεθλνπνίεζεο. 

Έλα παξάδεηγκα κπνξνχκε λα δνχκε ζηελ 

αθήγεζε ηνπ Θενδψξεηνπ γηα ηε ζεξαπεία ηεο 

ζηεηξφηεηαο ηεο κεηέξαο ηνπ. Η κεηέξα ηνπ 

Θενδψξεηνπ αλήθε ζηελ θαηεγνξία ησλ 

γπλαηθψλ πνπ είραλ έληνλεο αζθεηηθέο ηάζεηο. 

Ο ζπγγξαθέαο αλαθέξεηαη αξθεηά ζηελ 

αζθεηηθή θιίζε ηεο κεηέξαο ηνπ θαη ζηηο 

ζπρλέο επηζθέςεηο ηεο ζε εξεκίηεο. Σνλ γάκν 

δελ ηνλ απέθπγε, γηα πνιχ θαηξφ φκσο δελ 
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 Παιιάδηνο, Λαςσαφκόν, 67. Απηή ε πξαθηηθή δελ 

πξέπεη λα θξάηεζε πνιχ γηαηί θαηά ηνλ Παιιάδην ν 

ζχδπγνο ζχληνκα πέζαλε. 
37

 Παιιάδηνο, Λαςσαφκόν, 56. 

θαηάθεξε λα απνθηήζεη παηδί. Η επζχλε ήηαλ 

δηθή ηεο θαη ε δηάγλσζε ζαθήο: ήηαλ ζηείξα. 

Απηή ηε θνξά φκσο δελ ήηαλ ε ίδηα πνπ 

αλαδήηεζε ζεξαπεία απφ θάπνηνλ άγην αιιά ν 

ζχδπγφο ηεο. Δθείλνο δήηεζε ηε βνήζεηα ηνπ 

Μαθεδφληνπ, ηνπ ραξηζκαηηθνχ αζθεηή πνπ 

είρε εκπλεχζεη γηα πξψηε θνξά ζηε γπλαίθα 

ηνπ ην αζθεηηθφ ηδεψδεο. Ο Μαθεδφληνο 

δήηεζε λα κηιήζεη ζηε γπλαίθα θαη ζηε 

ζπλάληεζε πνπ είρε καδί ηεο εθείλε 

μεθαζάξηζε φηη δελ ήζειε λα απνθηήζεη παηδηά 

θαη φηη ην κφλν πνπ δεηνχζε ήηαλ ε ζσηεξία 

ηεο ςπρήο ηεο. Ο Μαθεδφληνο δηαβεβαίσζε ηε 

γπλαίθα φηη ν Θεφο ζα έζσδε ηελ ςπρή ηεο 

αιιά επηπιένλ ήζειε λα ηεο ραξίζεη θαη έλα 

παηδί, γηα λα ην αθηεξψζεη ζηνλ ίδην. Δθείλε, 

κεηά απφ ιίγν θαηξφ, έκεηλε έγθπνο.
38

 Ο 

Θενδψξεηνο εξκελεχεη ην πεξηζηαηηθφ σο 

ζαπκαηνπξγηθή ζεξαπεία ηεο ζηεηξφηεηαο, 

εκείο φκσο δελ κπνξνχκε απνθχγνπκε ηε 

ζθέςε φηη ε ζηεηξφηεηα ηεο γπλαίθαο ήηαλ 

εζεινχζηα, έλα είδνο παζεηηθήο αληίζηαζεο 

πνπ πξνεξρφηαλ απφ ηελ αληίζεζή ηεο ζηελ 

εγθπκνζχλε θαη ηελ ηεθλνπνίεζε.
39

 

Οη ιφγνη ηεο αξλεηηθήο ζηάζεο πνιιψλ 

γπλαηθψλ απέλαληη ζηελ ηεθλνπνίεζε ήηαλ ζε 

έλα πξψην επίπεδν ζξεζθεπηηθνί. Η απφθηεζε 

παηδηψλ δελ ήηαλ ζπκβαηή κε ην αζθεηηθφ 

ηδεψδεο. Σν ζξεζθεπηηθφ θίλεηξν ήηαλ απφ 

κφλν ηνπ αξθεηά ηζρπξφ. Γίπια φπσο ζε απηφ 

πηζαλφηαηα ζπλππήξραλ αγσλίεο θαη θφβνη ησλ 

γπλαηθψλ. Κάπνηνπο απφ απηνχο βιέπνπκε λα 

εθθξάδνληαη απφ κηα άιιε αγία ηνπ αζθεηηθνχ 

θφζκνπ, ηε πγθιεηηθή. Μηιψληαο ζε έλα 

απνθιεηζηηθά γπλαηθείν θνηλφ εκθαλίδεηαη λα 

δηεθηξαγσδεί ηα βάζαλα ησλ θνζκηθψλ 

γπλαηθψλ: φηαλ απηέο γελλνχλ ιηψλνπλ απφ 

ηνπο πφλνπο, θη φηαλ δελ γελλνχλ ιηψλνπλ απφ 

ηνπο εμεπηειηζκνχο σο ζηείξεο θαη άγνλνη.
40
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39

 Μέζνδνη αληηζχιιεςεο ππήξραλ θαη θάπνηεο απφ 

απηέο ζψδνληαη ζε ηαηξηθά ζπγγξάκκαηα: Rousselle, 

Porneia, ζ. 45. 
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Καη ηα δχν δεηήκαηα πνπ έζηγε ε 

πγθιεηηθή είραλ λα θάλνπλ κε ην ζέκα ηεο 

ηεθλνπνίεζεο. Σν πξψην πξφβιεκα πνπ 

κπνξνχζε λα αληηκεησπίζεη κηα γπλαίθα ήηαλ ε 

αδπλακία ηεθλνπνίεζεο. Όπσο είδακε θαη ζηελ 

πεξίπησζε ηεο κεηέξαο ηνπ Θενδψξεηνπ, 

ζχκθσλα κε ηηο αληηιήςεηο ηεο επνρήο αλ κηα 

γπλαίθα δελ κπνξνχζε λα κείλεη έγθπνο ε 

επζχλε ήηαλ κφλν δηθή ηεο.
41

 Σα αγηνγξαθηθά 

θείκελα αλαθέξνπλ πνιιέο ζεξαπείεο ζηείξσλ 

γπλαηθψλ, ηφζεο ψζηε λα είλαη βέβαην φηη δελ 

επξφθεηην γηα αιεζηλέο ζηεηξφηεηεο.
42

 Πάλησο 

νη θνηλσληθέο επηπηψζεηο ηεο «ζηεηξφηεηαο» 

θαίλεηαη πσο ήηαλ ζνβαξέο θαη βάξαηλαλ 

απνθιεηζηηθά ηελ γπλαίθα. 

Αλ νη γπλαίθεο μέθεπγαλ απφ απηφλ ηνλ 

θίλδπλν είραλ λα αληηκεησπίζνπλ ηνπο θφβνπο 

πνπ ζπλφδεπαλ ηελ εγθπκνζχλε θαη ηε γέλλα. 

Σα πξνβιήκαηα πνπ εκθαλίδνληαλ θαηά ηελ 

εγθπκνζχλε ήηαλ ζπρλά θαη νη θίλδπλνη, πνπ 

αθνξνχζαλ εμίζνπ ηε κεηέξα θαη ην παηδί, 

αιεζηλνί. Η αγηνγξαθία δίλεη αξθεηά 

παξαδείγκαηα ζεξαπεηψλ εγθχσλ γπλαηθψλ 

πνπ αληηκεηψπηδαλ επηπινθέο.
43

 Δπηπιένλ, νη 

απψιεηεο παηδηψλ κεηά ηε γέλλεζή ηνπο δελ 

ήηαλ ζπάληεο θαη απηφο ήηαλ έλαο άιινο 

θίλδπλνο ηνλ νπνίν ζα πξέπεη λα 

ζπλππνινγίζνπκε. Σν πςειφηεξν πνζνζηφ 

παηδηθήο ζλεζηκφηεηαο δελ ζπλεπάγεηαη 

απαξαίηεηα κεγαιχηεξε ζπκθηιίσζε κε ην 

γεγνλφο ηεο απψιεηαο. Σν θφζηνο γηα ηε 

κεηέξα κπνξεί λα ήηαλ δπζβάζηαρην. Ο 

Γξεγφξηνο Νχζζεο κπνξεί λα επαηλεί ηε 

κεηέξα ηνπ γηα ην φηη κεηά ην ζάλαην ηνπ γηνπ 

ηεο δελ δηνιίζζεζε ζηηο αληηδξάζεηο πνπ 

ζπλήζσο εθδειψλνπλ νη γπλαίθεο ζε απηέο ηηο 

πεξηπηψζεηο, κε ην λα ζθίδνπλ ηα ξνχρα ηνπο 

θαη λα παξαδίδνληαη ζε ζξήλνπο θαη θξαπγέο. 
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 Η ίδηα αληίιεςε εληνπίδεηαη θαη ζε ηαηξηθά έξγα: 

Rousselle, Porneia, ζ. 39-40. 
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 Βι. π.ρ. Θενδψξεηνο, Φιλόθεορ Ιστοπία, 11.4, 26.11, 

21. 
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 Παιιάδηνο, Λαςσαφκόν, 36, 68, 70, Ιστοπία τυν 

μονασών, 1.10. 

Ο ίδηνο φκσο παξαηεξεί φηη ε βαζηά ιχπε ηελ 

λίθεζε θαη θιφληζε ηε ινγηθή ηεο.
44

 

ην κπαιφ ησλ γπλαηθψλ απηνί νη θφβνη 

πξέπεη λα ήηαλ ζηελά ζπλπθαζκέλνη κε ηελ 

έλλνηα ηνπ γάκνπ. Η Μειάλε ε λεφηεξε πήξε 

ηελ νξηζηηθή ηεο απφθαζε λα ζηξαθεί ζηνλ 

κνλαρηζκφ δηαιχνληαο ηνλ γάκν ηεο φηαλ 

έραζε θαη ηα δχν παηδηά ηεο. Η απψιεηά ηεο 

ιέγεηαη φηη ηελ έθαλε λα κηζήζεη ηνλ γάκν. 

Παξφηη πίζηεπε φηη ηα παηδηά ηεο ηα πήξε ν 

Θεφο δελ εκθαλίδεηαη λα δηακαξηχξεηαη 

απέλαληη ζε Δθείλνλ, αιιά λα ζεσξεί ην 

γεγνλφο σο ζεκάδη φηη απηφο ν γάκνο ήηαλ έλα 

ιάζνο.
45

 Σέηνηεο νδπλεξέο εκπεηξίεο έζηξεθαλ 

νξηζκέλεο γπλαίθεο ζπλνιηθά ελάληηα ζηνλ 

γάκν.  

Γελ γλσξίδνπκε πνηνο απφ απηνχο ηνπο 

θφβνπο κπνξεί λα έθαλε ηε κεηέξα ηνπ 

Θενδψξεηνπ λα κελ ζέιεη λα θάλεη παηδηά. Η 

ίδηα, φπσο είδακε, πξνέβαιιε ηε ζσηεξία ηεο 

ςπρήο ηεο σο αηηία θαη δελ έρνπκε ιφγνπο λα 

ακθηβάιινπκε γη’ απηφ.  Σν ελδηαθέξνλ ζηελ 

πεξίπησζή ηεο είλαη φηη ε αληηκεηψπηζή ηεο 

απφ ηνλ Μαθεδφλην ηε θέξλεη θνληά ζηηο 

δαηκνληζκέλεο απφ κηα άιιε ζθνπηά. Δίδακε 

φηη ηα θνξίηζηα πνπ πξνζβάιινληαλ απφ ηε 

καλία ηνπ έξσηα ζεσξνχληαλ άξξσζηα, 

δαηκνληζκέλα, θαη νδεγνχληαλ απφ ηνπο γνλείο, 

ηδίσο παηεξάδεο, ζε άξξελεο αγίνπο, νη νπνίνη 

βνεζνχζαλ ψζηε απηά λα επαλέιζνπλ ππφ ηνλ 

έιεγρν θαη ηελ εμνπζία ηνπο. Δίδακε επίζεο φηη 

ε κεγάιε δηαθνξά ηεο Θέθιαο απφ ηηο 

δαηκνληζκέλεο βξηζθφηαλ ζην γεγνλφο φηη 

θίλεηξν ηεο ζπκπεξηθνξάο ηεο ήηαλ ν ζείνο θαη 

φρη ν αλζξψπηλνο έξσηαο. Η κεηέξα ηνπ 

Θενδψξεηνπ σζηφζν, παξφηη είρε ην ίδην 

θίλεηξν κε ηε Θέθια αληηκεησπίζηεθε φρη 

πνιχ δηαθνξεηηθά απφ ηηο δαηκνληζκέλεο. Γηα 

ηνλ άληξα ηεο θαη ηνλ ζεξαπεπηή ηεο ήηαλ 

άξξσζηε, ζηείξα, θαη έπξεπε λα ζεξαπεπηεί. Η 

επίθιεζε ηνπ αλψηεξνπ ζθνπνχ ηεο δελ 
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θαίλεηαη λα άιιαμε ηελ αληηκεηψπηζε πνπ είρε 

απφ ηνλ Μαθεδφλην. Απηφο ηελ είδε 

πεξηζζφηεξν ζαλ κηα γπλαίθα πνπ αλήθε ζηνλ 

θφζκν, αλήθε ζηνλ άληξα ηεο θαη έπξεπε λα 

αθνινπζήζεη ηηο επηηαγέο ηεο θνηλσλίαο. Σν 

παξάδεηγκα απηφ δείρλεη φηη ζε αληίζεζε κε ηε 

ξεηνξηθή ηεο αγηνγξαθίαο αθφκα θαη γηα ηνπο 

άληξεο αγίνπο ν θνηλσληθφο ξφινο ηεο 

γπλαίθαο κπνξεί λα ήηαλ ζεκαληηθφηεξνο απφ 

ηα ζξεζθεπηηθά θίλεηξά ηεο. Καη ζε απηέο ηηο 

πεξηπηψζεηο ν άγηνο κπνξεί λα ελεξγνχζε 

πεξηζζφηεξν κε ηελ ηδηφηεηα θαη ην ζθεπηηθφ 

ελφο άλδξα. Γελ ζα έπξεπε λα πεξηκέλνπκε 

πξάγκαηη απφ ηνλ Μαθεδφλην λα δεη ζηελ 

πεξίπησζε ηεο κεηέξαο ηνπ Θενδψξεηνπ ηα 

δεηήκαηα πνπ έζηγε ε πγθιεηηθή. Καη ίζσο λα 

κελ είλαη ηπραίν φηη νη ζεξαπείεο ησλ 

δαηκνληζκέλσλ θνξηηζηψλ γίλνληαλ θπξίσο, αλ 

φρη απνθιεηζηηθά, απφ άληξεο αγίνπο. 
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