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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

Σε μια προσπάθεια ανάδειξης της σπουδαιότητας της γυναικείας 

παρουσίας εντός της πρώτης χριστιανικής κοινότητας το πρόσωπο της 

Μαρίας της Μαγδαληνής και η σημασία που έχει η αξιολόγηση της για τη 

μετέπειτα θέση των γυναικών στη διακονία και τη ζωή της Εκκλησίας 

γενικότερα,  αποτελούν υποχρέωση της επιστημονικής κοινότητας. 

Άλλωστε, εδώ και καιρό ο ρόλος των γυναικών είναι ένα θέμα που 

απασχολεί τη σύγχρονη θεολογική έρευνα. Η παρούσα διατριβή επιχειρεί να 

παρουσιάσει μια ολοκληρωμένη εικόνα της Μαγδαληνής, πράγμα αρκετά 

δύσκολο, αφού ο ερευνητής/η ερευνήτρια οφείλει να καλύψει ένα μεγάλο 

φάσμα θεματικών ενοτήτων, όπου η Μαγδαληνή πρωταγωνιστεί, 

παράλληλα με την ανάγκη να αξιολογήσει την ανάλογη, σε ορισμένες 

φυσικά περιπτώσεις, υποθετική ερμηνεία. 

Μέσα σε μια παραδοσιακά ανδροκεντρική κοινωνία η Μαρία η 

Μαγδαληνή προβάλλεται ως πρότυπο γυναικείας παρουσίας. Στο πρόσωπό 

της έχουν αποτυπωθεί η πιστή μαθήτρια, η ομορφιά, η αμαρτία. Εκ πρώτης 

όψεως η βιβλική της εικόνα συνοψίζεται σε μια πρώην δαιμονισμένη, 

μαθήτρια και απόστολο. Με βάση άλλες πηγές χαρακτηρίστηκε ως 

αμαρτωλή, πόρνη και σύντροφος του Ιησού. 

Εξετάζοντας την παραπάνω πολυδιάστατη εικόνα της Μαρίας της 

Μαγδαληνής, όπως μας παραδόθηκε ανά τους αιώνες, επιχειρείται η εκ νέου  

ανακάλυψη του πραγματικού προσώπου της Μαρίας της Μαγδαληνής και 

της συμβολής της στην χριστιανική πίστη. 

Η αναγκαιότητα, όμως, μιας διεξοδικής κριτικής προσέγγισης του 

προσώπου της Μαρίας της Μαγδαληνής, κρίνεται επιβεβλημένη και για 

έναν άλλον, βαθύτατα θεολογικό λόγο. Και αυτός δεν είναι άλλος από την 

αναγνώριση της αναγκαιότητας στροφής της θεολογικής έρευνας κατά τον 

21ο αι. στην ανθρωπολογία. 

Αν κατά τον 20ο αιώνα, η προσοχή της Ορθόδοξης θεολογίας, εστράφη 

στην «εκκλησιολογία», σε μια προσπάθεια να θεραπευθεί το γνωστό ως 

«ιεραποστολικό έλλειμμα» της διάσπασης της ορατής ενότητας της 

Εκκλησίας, η Ορθόδοξη θεολογία κατά τον 21ο αι. οφείλει να στρέψει την 

προσοχή της στην «ανθρωπολογία».  Είναι χαρακτηριστική η εκτίμηση του 

μητροπολίτη Διοκλείας και πανεπιστημιακού ερευνητή Κάλλιστου (Ware): 

«Αναμφισβήτητα στον 21ο αιώνα η εκκλησιολογία θα συνεχίσει να μας 

απασχολεί. Αποτελεί πεποίθησή μου όμως, ότι θα υπάρξει μια στροφή στην 

κεντρική εστίαση της θεολογικής έρευνας από την εκκλησιολογία στην 

ανθρωπολογία. Το ερώτημα-κλειδί δεν θα είναι μόνο: ‘τι είναι η Εκκλησία;’, 
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αλλά επίσης και πιο θεμελιακά: ‘τι είναι ο άνθρωπος;’» (Η Ορθόδοξη 

θεολογία στον 21ο αιώνα, εκδ. Ίνδικτος, Αθήνα 2005, σ. 25).  

Και επειδή η αξιοπιστία της Ορθόδοξης μαρτυρίας στον κόσμο σε μεγάλο 

βαθμό βασίζεται στην θεολογική αποτίμηση του ρόλου και του έργου των 

γυναικών εντός της εκκλησιαστικής κοινότητας, η έρευνα περί την Μαρία 

την Μαγδαληνή, του πλέον προβεβλημένου στην ευαγγελική παράδοση 

γυναικείου προσώπου (μετά την μητέρα του Κυρίου φυσικά) αποτελεί 

αίτημα εξόχως επείγον. 

Στην έρευνά μας αυτήν, πέραν των κλασσικών επιστημονικών 

εργαλείων, αλλά και της ευρέως αποδεκτής διακρίσεως μεταξύ 

(Αποστολικής) «Π»αραδόσεως και των λοιπών σχετικών (τοπικών) 

«π»αραδόσεων, θα κάνουμε χρήση μιας εξίσου σημαντικής διάκρισης, που 

είναι σήμερα ευρέως αποδεκτή – αν και όχι πολύ διαδεδομένη – στη 

θεολογική επιστήμη: εκείνην της αυθεντικής (πλην όμως) λανθάνουσας 

(authentic but latent tradition), και εκείνης της ιστορικά διαμορφωμένης ως 

έθος. Κατά τον Μητροπολίτη Διοκλείας πολλοί Πατέρες της Εκκλησίας 

έχουν μία άποψη περί της φύσεως του ανθρώπου, και επομένως και της 

γυναίκας, υπάρχουν όμως και άλλοι Πατέρες της Εκκλησίας, οι οποίοι 

υιοθετούν μιαν άλλη, περισσότερο ολιστική, προσέγγιση. Με τον τρόπο 

αυτό συμφωνούν με τη στάση, η οποία εκφράστηκε στην Ε΄ Οικουμενική 

Σύνοδο και στο Σύμβολο της Πίστεως και απηχείται στο Κατά Αιρέσεων 

(5:6:1) του Ειρηναίου της Λυών: «Ἡ δέ ψυχή καί τό πνεύμα μέρος τοῦ 

ἀνθρώπου δύνανται εἶναι, ἄνθρωπος δέ οὐδαμώς· ὁ δέ τέλειος ἄνθρωπος 

σύγκρασις και ἔνωσις ἐστί ψυχής τῆς ἐπιδεξαμένης τό πνεύμα τοῦ Πατρός 

και συγκραθείσης τῇ κατ' εἰκόνα Θεοῦ πεπλασμένη σαρκί». 

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω τα μέλη της τριμελούς 

επιτροπής, καθηγητές πρωτοπρεσβύτερο Ιωάννη Σκιαδαρέση και κ. 

Χαράλαμπο Ατματζίδη για την πολύτιμη βοήθειά τους σε όλη τη διάρκεια 

των μεταπτυχιακών μου σπουδών. Ιδιαίτερα θα ήθελα να ευχαριστήσω και 

να εκφράσω την βαθειά μου ευγνωμοσύνη στον σύμβουλο καθηγητή μου κ. 

Πέτρο Βασιλειάδη για την εξαιρετικά πολύτιμη  ηθική και επιστημονική του 

συμπαράσταση και την αμέριστη υποστήριξή του κατά τη διάρκεια 

εκπόνησης της διατριβής. 

Επιπλέον, θα ήθελα να ευχαριστήσω το σύζυγό μου Κωνσταντίνο, τις 

κόρες μου Βασιλική και Λαμπρινή και τη μητέρα μου Βασιλική για την 

αγάπη τους και την υπομονή τους κατά τη διάρκεια της έρευνας και της 

συγγραφής. 

Αικατερίνη Δροσιά 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

1.1 Η Μαρία η Μαγδαληνή και η πρόσφατη αναβίωση του 

ενδιαφέροντος για το πρόσωπό της 

 

Η Μαρία η Μαγδαληνή ανήκει στις πιο σημαντικές γυναικείες μορφές 

της Καινής Διαθήκης. Αν και οι αναφορές στο όνομά της είναι 

περιορισμένες, η βαρύτητα της παρουσίας και της συμβολής της στην 

ιστορία του χριστιανισμού, κυρίως ως ευαγγελίστρια του μηνύματος της 

αναστάσεως, είναι εξαιρετικά σημαντική. Τα ελάχιστα βιογραφικά 

δεδομένα για την «ιστορική Μαγδαληνή» και οι αποσπασματικές 

πληροφορίες των αρχαίων χριστιανικών κειμένων, υπήρξαν η αφορμή να 

να συνδεθεί με μια σειρά μυθοπλασιών και η αλήθεια του ιστορικού της 

προσώπου να παραμείνει γρίφος μέχρι και τις μέρες μας. 

Η εικόνα της Μαρίας της Μαγδαληνής όπως έχει αποκρυσταλλωθεί 

σήμερα στη συνείδηση των πιστών διαφέρει σε μεγάλο βαθμό από τα όσα 

γνωρίζουμε γι  αυτή με τη βοήθεια της αρχαίας χριστιανικής παράδοσης.  

Τα κείμενα των ευαγγελίων της Καινής Διαθήκης, τα απόκρυφα κείμενα 

καθώς και οι ερμηνείες των Πατέρων της Εκκλησίας, επιφύλαξαν για την 

Μαγδαληνή ιδιαίτερη θέση αναφορικά με τον ιστορικό Ιησού. Τα 

παραπάνω δεδομένα τη σκιαγραφούν ως πιστή μαθήτρια του Ιησού, 

παρούσα στη σταύρωση, την ταφή και πρώτη μάρτυρα της ανάστασής του. 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις διηγήσεις των τεσσάρων ευαγγελιστών 

η Μαρία η Μαγδαληνή είναι ίσως η σημαντικότερη μάρτυρας της 

θεμελίωσης του πρώιμου χριστιανισμού. Είναι εκείνη που ήταν παρούσα 

στη δράση του Ιησού στη Γαλιλαία, τον ακολούθησε στην Ιερουσαλήμ και 

παρέμεινε στο πλευρό του κατά το Πάθος. Επισκέφθηκε το κενό μνημείο 

και ανήκει στους πρώτους που έλαβαν το μήνυμα της Ανάστασης. Δύο 

κείμενα της Καινής Διαθήκης μνημονεύουν τη θεραπεία της από τα επτά 

δαιμόνια (Λκ. 8:2 και Μκ. 16:91), σύμφωνα με τους τρεις από τους τέσσερις 

ευαγγελιστές η Μαγδαληνή ήταν εκείνη που έσπευσε να ενημερώσει τους 

μαθητές σχετικά με το κενό μνημείο (Μκ. 16:7, Μθ. 28:7, Ιω. 20:17) και 

τέλος σύμφωνα με τρεις περιγραφες ήταν η πρώτη που είδε τον 

αναστημένο Ιησού (Μθ. 28:9-10, Ιω. 20:14-18, Μκ. 16:9).2 

                                                           
1Η συγκεκριμένη αναφορά ανήκει στον επίλογο του Κατά Μάρκον ευαγγελίου, και 

θεωρείται ότι δεν συντάχθηκε από τον Μάρκο αλλά αποτελεί μεταγενέστερη προσθήκη, 

για περισσότερα βλ. Ιω. Καραβιδόπουλου, Το Κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, εκδόσεις 

Πουρναρά, Θεσσαλονίκη, 1997, σελ. 509 κ.ε. 
2Jane Schaberg, Resurrection of Mary Magdalene, legends, apocrypha and the Christian 

Testament, Continuum International Group, 2004, σελ.66 
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Στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης θα εξεταστούν και θα 

αξιολογηθούν οι πηγές σχετικά με το ιστορικό πρόσωπο της Μαρίας της  

Μαγδαληνής, ώστε να ριχθεί φως στο θεολογικό, κοινωνικό και ιστορικό 

υπόβαθρο της προσωπικότητάς της, αλλά και των απαρχών του 

χριστιανισμού. 

Το ιστορικό πρόσωπο της Μαρίας της Μαγδαληνής  συγκέντρωσε το 

διαχρονικό ενδιαφέρον των μελετητών, κυρίως λόγω του λανθασμένα 

αρνητικού χαρακτηρισμού της ως αμαρτωλής,  πόρνης και συντρόφου του 

Ιησού. Στο γεγονός αυτό συνέβαλε τα μέγιστα η ταύτιση της Μαγδαληνής 

με δύο άλλα γυναικεία πρόσωπα των ευαγγελίων, τη Μαρία από τη 

Βηθανία, την αδερφή του Λαζάρου (Ιω 12,1-8) και την αμαρτωλή γυναίκα, 

η οποία στο σπίτι του Σίμωνα έχρισε τον Ιησού (Λκ 7, 36-50). Επίσης στα 

πλαίσια της λογοτεχνίας και του μύθου επικράτησε ως σύμβολο της 

θηλυκότητας και ενέπνευσε βιβλία, άρθρα και ταινίες, κυρίως μέσω της 

παρεξηγημένης σχέσης της με τον Ιησού. 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ένα διαρκώς αυξανόμενο 

ενδιαφέρον μεταξύ επιστημόνων, διανοουμένων, αλλά και του απλού 

κόσμου, γύρω από το πρόσωπο της Μαρίας της Μαγδαληνής. Σ’ αυτό 

συνέβαλαν οι σημαντικές ανακαλύψεις πρωτοχριστιανικών κειμένων 

κατά τη διάρκεια του περασμένου αιώνα, καθώς ήρθαν στο φως 

πρωτοχριστιανικά κείμενα μετά από εκατονταετίες. 

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η τυχαία ανακάλυψη το 1945 δεκατριών 

κωδίκων από τον Muhammad Ali, έναν αγρότη στην πόλη Nag Hammadi 

της Άνω Αιγύπτου. Η βιβλιοθήκη του Nag Hammadi συνίσταται από 12 

βιβλία τα οποία περιέχουν 52 πραγματείες. Τα κείμενα που 

ανακαλύφθηκαν για πρώτη φορά στο Nag Hammadi είναι 42, έντεκα 

κείμενα έχουν αντίγραφά τους και αλλού, τριάντα από αυτά είναι πλήρη, 

ενώ από τα άλλα μας σώζονται μόνο  αποσπάσματα.3 

Η ανακάλυψη αυτή μας έδωσε σημαντικές πληροφορίες για την 

προσπάθεια ανασυγκρότησης του προσώπου της Μαγδαληνής. 

Συγκεκριμένα, πέντε από τα κείμενα της βιβλιοθήκης του Nag Hammadi 

αποδίδουν στην Μαγδαληνή έναν εντυπωσιακά διακεκριμένο ρόλο, 

διαφορετικό από αυτόν που μας είναι γνωστός από τα κείμενα της Καινής 

Διαθήκης και τους μεταγενέστερους μύθους. Τα κείμενα αυτά της 

πρώιμης χριστιανικής περιόδου, πέραν του ότι εμπλουτίζουν τις γνώσεις 

μας σχετικά με την κατανόηση και τη διαμόρφωση του αρχικού 

χριστιανισμού, έρχονται να προστεθούν σε κάποια άλλα αρχαία κείμενα 

που είχαν ήδη ανακαλυφθεί πριν το Nag Hammadi, το δέκατο όγδοο, το 

δέκατο ένατο αλλά και στις αρχές του εικοστού αιώνα, και αναφέρονταν 

στην Μαρία την Μαγδαληνή.  

                                                           
3 Σάββα Αγουρίδη, Τα Κοπτικά Κείμενα του Nag Hammadi στην Αίγυπτο, μετάφραση 

Ιωάννη Καραβιδόπουλου, Άρτος Ζωής, Αθήνα 20042, σελ. 14 
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 Τα κείμενα αυτά της απόκρυφης γραμματείας ανέσυραν στην  

επιφάνεια άγνωστες πληροφορίες, και όπως ήταν αναμενόμενο, 

προκάλεσαν το έντονο ενδιαφέρον των επιστημόνων, τόσο για την Μαρία 

την Μαγδαληνή, όσο και για τις συζητήσεις γύρω από το πιο 

παρεξηγημένο αυτό πρόσωπο της Καινής Διαθήκης. Κάποια απόκρυφα 

κείμενα αφήνουν υπαινιγμούς για «αγαπητικές σχέσεις» μεταξύ της 

Μαρίας και του Ιησού. Με αφορμή τέτοια υπονοούμενα, κυρίως από τα 

ΜΜΕ, η παγκόσμια επιστημονική κοινότητα μελέτησε κριτικά το θέμα και 

παρήγαγε πραγματείες που αποκαθιστούν το ιστορικό πρόσωπο της 

Μαγδαληνής και αναδεικνύουν τον σημαίνοντα ρόλο της στην 

πρωτοχριστιανική κοινότητα, και κυρίως τη συμβολή της στη διάδοση του 

χριστιανικού μηνύματος.  

Οι επιστήμονες ύστερα από τη μελέτη των κειμένων της απόκρυφης 

χριστιανικής γραμματείας, βασιζόμενοι σε σύγχρονες ερμηνευτικές 

μεθόδους, συνδύασαν στη συνέχεια τα πορίσματά τους με το ρόλο που τα 

κανονικά κείμενα της Καινής Διαθήκης επιφυλάσσουν για την Μαρία την 

Μαγδαληνή, με αποτέλεσμα τα τελικά συμπεράσματά τους να είναι πολύ 

ενδιαφέροντα. Αυτήν ακριβώς την εξέλιξη θα επιχειρήσει κριτικά να 

αναλύσει και αξιολογήσει και η παρούσα εργασία. Άλλωστε στη 

συνείδηση πολλών πιστών είχε μείνει η πλάνη που για πολλούς αιώνες 

περιπλανιόταν στη δυτική εκκλησιαστική παράδοση και παρουσίαζε την 

Μαγδαληνή ως μετανοημένη πόρνη και εκφράστηκε επανειλημμένα 

ακόμη και στη δική μας λογοτεχνική παραγωγή, παρότι η Ορθόδοξη 

εκκλησία επιφύλαξε για την Μαγδαληνή τον τίτλο όχι μόνο της αγίας, 

αλλά και της ισαποστόλου.  

Ωστόσο, η ερμηνεία ενός τόσο σημαντικού προσώπου της Καινής 

Διαθήκης δεν φαίνεται να απασχόλησε ενδελεχώς την εγχώρια  

επιστημονική κοινότητα με σύγχρονα κριτικά επιστημονικά εργαλεία. 

Ελάχιστα άρθρα και μελέτες είδαν το φως της δημοσιότητας, και αυτά 

ακροθιγώς άπτονται του θέματος. Αντίθετα, το θέμα αυτό απασχόλησε 

έντονα τη δυτική θεολογία, αλλά και τη δυτική κοινωνία. Πέρα από 

μελέτες παρήχθησαν και ντοκιμαντέρ που ανέλαβαν να πληροφορήσουν 

το κοινό για το ιστορικό πρόσωπο και το ρόλο της Μαρίας της 

Μαγδαληνής. Τα τελευταία χρόνια την έντονη αναβίωση του 

ενδιαφέροντος προκάλεσε το μυθιστόρημα, αλλά και η ταινία του Dan 

Brown  Κώδικας ντα Βίντσι, καθώς επίσης και η ανακάλυψη του 

απόκρυφου Ευαγγελίου του Ιούδα. Αξίζει να αναφερθεί επίσης η δήθεν 

ανακάλυψη του οικογενειακού τάφου του ιστορικού Ιησού και στη 

συνέχεια η πολυδιαφημισμένη έρευνα του Discovery Chanel4. 

                                                           
4 Βασιλειάδης Πέτρος, «Προλογικό Σημείωμα», ΔΒΜ 24 (Ιούλιος-Δεκέμβριος) 2006, 

σελ. 151. 
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Πρόσφατα επανήλθε και πάλι στο προσκήνιο το όνομα της 

Μαγδαληνής, αυτήν τη φορά μέσω ενός μικρού σπαράγματος παπύρου,  

το οποίο παρουσιάστηκε στο 10ο διεθνές συνέδριο κοπτικών σπουδών ως 

τμήμα ενός εσφαλμένως τιτλοφορηθέντος «ευαγγελίου της συζύγου του 

Ιησού».5 Το συγκεκριμένο μικροσκοπικό σπάραγμα παπύρου σε σαχιδική 

κοπτική γραφή άγνωστης προέλευσης έρχεται να προστεθεί στις ήδη 

γνωστές παλαιότερες ανακαλύψεις απόκρυφων κειμένων που 

πιστοποιούν τη θέση για τον ηγετικό ρόλο των γυναικών.6 Έτσι επανήλθε 

και πάλι η διαμάχη σχετικά με το ποια ήταν η θέση των γυναικών στο 

περιβάλλον του Ιησού.7 

Το αμφιλεγόμενο αυτό «ευαγγέλιο της συζύγου του Ιησού», 

παράλληλα με τα άλλα ευαγγέλια που έχουν έρθει στο φως, περιέχει 

αποκλίσεις από τα επισήμως αναγνωρισμένα ευαγγέλια όπως για 

παράδειγμα το «Ευαγγέλιο του Ιούδα» και το «Ευαγγέλιο της Μαρίας», και 

υπήρξε αφορμή για να ξεκινήσει ένας νέος κύκλος θεολογικών και 

επιστημονικών συζητήσεων σχετικά με την ανθρώπινη φύση του Χριστού.  

Στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης θα εξεταστούν και θα 

αξιολογηθούν οι πηγές σχετικά με το ιστορικό πρόσωπο της Μαρίας της 

Μαγδαληνής, ώστε να ρίξουμε φως στο θεολογικό, κοινωνικό και ιστορικό 

υπόβαθρο της προσωπικότητάς της. 

 

1.2  Πορεία της έρευνας μέχρι σήμερα 

 

Η σύγχρονη έρευνα σχετικά με το πρόσωπο της Μαρίας της 

Μαγδαληνής εστιάζει κυρίως στη σημασία της αναφορικά με τον ιστορικό 

Ιησού και τη θέση της στην πρώτη χριστιανική κοινότητα.  

Παρουσιάζοντας τη σύγχρονη έρευνα θα ξεκινήσουμε με την 

ξενόγλωσση βιβλιογραφία και στη συνέχεια με τις εργασίες και τις 

μελέτες που δημοσιεύτηκαν στον ελλαδικό χώρο, αν και η έρευνα εν 

συγκρίσει με τον διεθνή χώρο είναι αρκετά περιορισμένη και το υλικό 

ελάχιστο. 

                                                           
5 Για λεπτομέρειες σχετικά βλ. Karen King, “Jesus said to them, ‘My wife… ’: A New 

Coptic Papyrus Fragment”, στο Harvard Theological Review, Volume 107, No 2, (Απρίλιος 

2014), σελ. 131-159 
6 Π. Βασιλειάδης, « Η Μαγδαληνή και ο πάπυρος» ΤΟ ΒΗΜΑ, 19/4/2014 
7 Το περιεχόμενο του αποσπάσματος μετά τη παρουσίασή του στο διεθνές συνέδριο 

κοπτικών σπουδών στη Ρώμη απασχόλησε ιδιαίτερα τη ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, όμως 

παρά τα αιτήματα για αλλαγή το Βατικανό επανέλαβε τη θέση του πως το ιερατείο δεν 

μπορεί να είναι ανοιχτό ούτε σε γυναίκες, ούτε σε παντρεμένους άνδρες, αλλά πρέπει να 

ακολουθείται το μοντέλο που υπέδειξε ο ίδιος ο Ιησούς στο Laurie Goodstein, “A Fadel 

Piece of Papyrus Refers to Jesus’ wife” New York Times, A1, 19/9/2012. 
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α. Σχετικά με την τεράστια ξενόγλωσση βιβλιογραφία θα 

αναφερθούμε σε μια επιλογή των σημαντικότερων έργων που 

παρουσιάστηκαν σχετικά με την Μαρία την Μαγδαληνή, με βάση τα 

κείμενα της Καινής Διαθήκης, την απόκρυφη γραμματεία και τα 

εξωβιβλικά κείμενα. 

Ο Thomas Robinson στο ποίημά του Life and Death of Mary Magdalene μας 

παρουσιάζει μια βιογραφία της Μαρίας της Μαγδαληνής, η οποία σε 

γενικές γραμμές βασίζεται στα δεδομένα που έχουμε από την Καινή 

Διαθήκη. Η εικόνα  που μας παραθέτει ο Robinson για την Μαγδαληνή 

είναι αυτή της μετανοημένης αμαρτωλής που ακολουθεί τον Ιησού κατά 

το Πάθος. Η Μαγδαληνή είναι εκείνη που επιλέγει ο Ιησούς να 

ανακοινώσει τα νέα της ανάστασής του.8 

Ο Martin Hengel στο άρθρο του «Η Μαρία Μαγδαληνή και οι γυναίκες 

μάρτυρες» που δημοσιεύτηκε το 1963, εξυψώνει τη σημασία της 

Μαγδαληνής ως μάρτυρος και υπερασπίζεται τη θέση πως η σειρά στους 

καταλόγους γυναικείων ονομάτων της Καινής Διαθήκης δεν είναι τυχαία, 

αλλά φανερώνει κάποια ιεραρχία, τονίζοντας δηλαδή την προτεραιότητα 

της Μαγδαληνής έναντι των άλλων γυναικών.9 

Η έρευνα του Raymon Brown αποτελεί σημαντική προσέγγιση σχετικά 

με το ρόλο των γυναικών στην εκκλησία, όπου επιλέγει να προσεγγίσει τη 

θέση της γυναίκας μέσα από το κείμενο του τετάρτου Ευαγγελίου  Η 

οπτική του τετάρτου ευαγγελιστή και τα εκκλησιολογικά χαρακτηριστικά 

της ιωάννειας κοινότητας δίνουν στον Brown πρόσφορο έδαφος για να 

μιλήσει για το ρόλο των γυναικών στην Εκκλησία. Επικεντρώνεται στο 

θέμα της μαθητείας των γυναικών στο πλευρό του Ιησού και αναφορικά 

με την Μαγδαληνή, τονίζει ιδιαίτερα την πρώτη εμφάνιση του 

αναστημένου Ιησού σ   αυτή. 10 

Το έργο της Marjorie Marvern, Venus in Sackcloth: The Magdalen’s Origins 

and Metamorphoses καθίσταται ιδιαίτερα σημαντικό για την έρευνα αφού 

αυτή ανήκει στους πρώτους μελετητές που ασχολήθηκαν και μελέτησαν 

την παρουσία της Μαγδαληνής στα γνωστικά κείμενα του 2ου αιώνα. Η 

Marvern προσπαθεί να κατανοήσει το μύθο και τις εσφαλμένες αντιλήψεις 

γύρω από το πρόσωπο της Μαρίας της Μαγδαληνής. Στη μελέτη της στο 

πλαίσιο των φεμινιστικών ερευνών εξετάζει το πρόσωπο της Μαρίας της 

Μαγδαληνής μέσα από τις σελίδες των κανονικών και αποκρύφων 

                                                           
8 Robinson Thomas, The Life and Death of Mary Magdalene, early englisch text society. 

London: Kegan, Paul, Trench, Trübner & Co, 1899.   
9 Hengel Martin, ”Maria Magdalena und die Frauen als Zeugen,“ in Otto Betz, Martin 

Hengel and Peter Schmidt (eds) Abraham Unser Vater.Festschrift Otto Michel (Leiden E.J. Brill 

1963). 
10 R. Brown, “Roles of Women in the Fourth Gospel”, in The Community of the Beloved 

Disciple: The Life, Loves and Hates of an Individual Church in New Testament, New York: Paulist 

Press (1975). 
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κειμένων, την εικονογραφία και τη λογοτεχνία, να παίρνει τη μορφή της 

αγίας, της πόρνης, αλλά και της μετανοημένης αμαρτωλής.11 

Σημαντική είναι η συμβολή στη βιβλική έρευνα της Susan Haskins, η 

οποία μας παρουσιάζει το πορτραίτο της Μαρίας της Μαγδαληνής. Σε μια 

πορεία σχεδόν δύο χιλιάδων ετών σκιαγραφεί το πρόσωπο της μέσα από 

τα ιστορικά κείμενα, τη λογοτεχνία και την τέχνη.12  Η Haskins εξετάζει 

την Μαγδαληνή όπως αυτή παρουσιάζεται στα κανονικά, αλλά και σε 

άλλα χριστιανικά κείμενα, ενώ παράλληλα η έρευνά της εστιάζει στο πώς 

προβάλλεται η Μαρία η Μαγδαληνή μέσα από τους θρύλους, μύθους και 

την τέχνη.  

Με αναφορές στα ευαγγέλια της Μαρίας και του Φιλίππου 

επισημαίνει πως η Μαγδαληνή δεν υπήρξε ποτέ αμαρτωλή και πόρνη.13 

Επίσης κάνει λόγο για τη διαμάχη μεταξύ του Πέτρου και της 

Μαγδαληνής καθώς η τελευταία λαμβάνει ιδιαίτερη μεταχείριση από τον 

Ιησού στα παραπάνω ευαγγέλια. Αξίζει να τονίσουμε τη στάση της 

Haskins σχετικά με το χαρακτηρισμό της Μαγδαληνής ως «η σύντροφος 

του Σωτήρα». Για τη ερευνήτρια η πνευματική ένωση του Ιησού με την 

Μαγδαληνή άπτεται σε θέματα ανθρώπινης σεξουαλικότητας και 

εμπεριέχει το ερωτικό στοιχείο.14 

Ένα ακόμη ενδιαφέρον στοιχείο στη μελέτη της Haskins είναι η 

κατανόηση του γυναικείου φύλου στο γνωστικισμό. Συγκεκριμένα, η 

Μαρία η Μαγδαληνή ως γυναικείος χαρακτήρας αποτελεί σύμβολο 

γυναικείας δύναμης. Η Haskins υποστηρίζει πως η εικόνα της 

Μαγδαληνής όπως αυτή αποκρυσταλλώνεται στα γνωστικά κείμενα  

εμπεριέχει πτυχές της ιστορικής Μαγδαληνής.15 Γενικά το έργο της 

Haskins αν και επικεντρώνεται κυρίως στην παράδοση της δυτικής 

Εκκλησίας για την Μαγδαληνή μας παραδίδει ένα από τα πιο 

ολοκληρωμένα πορτραίτα της και πως αυτό άπτεται με τον ρόλο των 

γυναικών στην πρώτη χριστιανική κοινότητα. 

Μεταξύ των πρώτων που ασχολήθηκαν με την έρευνα του προσώπου 

της Μαρίας της Μαγδαληνής ήταν η Carl Schmidt στα τέλη του 19ου αιώνα. 

Συγκεκριμένα η  Schmidt εργάστηκε σχετικά με την παρουσία της 

Μαγδαληνής στο Πίστις Σοφία και στο Ευαγγέλιο της Μαρίας. Τονίζει 

ιδιαίτερα τον ηγετικό ρόλο της Μαγδαληνής μεταξύ των μαθητών του 

                                                           
11  M. Marvern, Venus in Sackcloth. The Magdalen’s Origins and Metamorphoses, Carbondale/ 

Edwardsville: Southern Illinois University Press 1992. 
12 Haskins Susan, Myth and Metaphor, New York 1996. 
13 Στο ίδιο,  σελ. 38 
14 Στο ίδιο,  σελ. 40 
15 Στο ίδιο,  σελ. 53-55 
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Ιησού καθώς και το γεγονός ότι αυτή παρέλαβε και ανέλαβε να διαδώσει 

το μήνυμα της ανάστασης του Ιησού.16 

Η συμβολή της E. Schlüssler Fiorenza  όσον αφορά το ρόλο της Μαρίας 

της Μαγδαληνής στις σελίδες των ευαγγελίων είναι σημαντική. Ως 

διακεκριμένη φεμινίστρια θεολόγος ερευνά το ρόλο των γυναικών στις 

πρώτες χριστιανικές κοινότητες, όπως προκύπτει από τη μελέτη της 

Βίβλου. Εστιάζει στην ιστορική θέση των γυναικών στην πρώιμη 

Εκκλησία. Το έργο της επηρέασε σημαντικά τις βιβλικές σπουδές και τη 

φεμινιστική θεολογία. Για τη Schlüssler Fiorenza η ιστορία των γυναικών 

της πρώτης Εκκλησίας παρέμεινε χαμένη και ξεχασμένη ως αποτέλεσμα 

του ανδροκεντρισμού εκείνης της εποχής.17 

Η Meltzer-Keller στην έρευνά της για την σχέση του Ιησού με τα 

γυναικεία πρόσωπα των συνοπτικών ευαγγελίων, εξετάζει τη στάση του 

Ιησού απέναντι στις γυναίκες, την κοινωνική θέση των γυναικών αλλά και 

τη γενικότερη θέση των γυναικών στα συνοπτικά ευαγγέλια. Το θέμα 

άπτεται της παραδοσιακής αλλά και της φεμινιστικής ερμηνευτικής. 

Τίθεται το ζήτημα , αν ο Ιησούς εξυψώνει με τη στάση του τη θέση της 

γυναίκας στην πατριαρχική κοινωνία της εποχής του ή απελευθερώνει τη 

γυναίκα από τις δομές της τότε κοινωνίας εφαρμόζοντας ένα νέο μοντέλο 

μαθητείας των γυναικών.18 Το έργο του Annti Marjanen The Woman Jesus 

loved19 αφορά σε μία από τις πιο περιεκτικές έρευνες για το πρόσωπο της 

Μαγδαληνής με βάση τα γνωστικά κείμενα του 2ου και 3ου αιώνα, κείμενα 

στα οποία η Μαγδαληνή κατέχει διακεκριμένο ρόλο.  Στην έρευνά του ο 

Marjanen επικεντρώνεται στην παρουσία της Μαγδαληνής στο Ευαγγέλιο 

της Μαρίας, το Ευαγγέλιο του Φιλίππου και το Ευαγγέλιο του Θωμά. 

Έμφαση δίνεται στη σχέση της Μαγδαληνής με τους άλλους μαθητές. 

Ωστόσο, η προσέγγιση του Marjanen εστιάζει μόνο σε μη κανονικά κείμενα 

που αναφέρονται στην Μαγδαληνή.  

Επίσης, στο άρθρο του “Mary Magdalene, a Beloved Disciple” αναφέρει 

τις ομοιότητες και διαφορές του Ευαγγελίου της Μαρίας και του Φιλίππου 

αναφορικά με την Μαγδαληνή και επικεντρώνεται κυρίως στον 

χαρακτηρισμό της  Μαρίας της Μαγδαληνής ως «αγαπημένη μαθήτρια». 

Ερμηνεύει τον παραπάνω χαρακτηρισμό αρχικά ως προς την ηγετική 

φυσιογνωμία της Μαγδαληνής στην πρώτη χριστιανική κοινότητα, ως 

προς την «αγαπημένη μαθήτρια» που καταλαβαίνει τα πάντα, ως φορέας 

                                                           
16 Marjanen Annti, The Woman Jesus Loved, Mary Magdalene in the Nag Hammadi Library and 

Related Documents, E.J. Brill, Leiden- New York- Köln 1996, 6-7 
17 Schlüssler Fiorenza E., In Memory of her: A feminist Theological Reconstruction of Christian 

Origins, N.Y. 1994  
18 Meltzer- Keller, H. , „Jesus und die Frauen. Ein Verlhältnisbestimmung nach den 

synoptischen Überlieferungen“, HBS 14, Freiburg, Basel, Wien, (1997) 
19  Marjanen Annti, The Woman Jesus Loved, Mary Magdalene in the Nag Hammadi Library 

and Related Documents, E.J. Brill, Leiden- New York- Köln 1996. 
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μιας ειδικής αποκάλυψης, ως σύντροφος του Ιησού και ως διακεκριμένη 

μαθήτρια20. 

Η Esther De Boer είναι άλλη μια ερευνήτρια που εξετάζει το πρόσωπο 

της Μαρίας της Μαγδαληνής. Το έργο της The Mary Magdalene Cover - Up21 

αποτελεί το πρώτο βιβλίο, το οποίο παραθέτει αυθεντικά αποσπάσματα 

πηγών. Πρόκειται για μια ανθολογία κειμένων που προέρχονται από τον 

πρώτο αιώνα, στη διάρκεια του οποίου ζει η Μαγδαληνή, όμως 

επικεντρώνεται και στον έκτο αιώνα, όπου επινοήθηκε και διαδόθηκε η 

εικόνα της ως πόρνη και αμαρτωλή. Τα αποσπάσματα αυτά των 

ευαγγελίων, των αποκρύφων κειμένων, αλλά και των κειμένων των 

Πατέρων παρουσιάζουν την Μαγδαληνή ως μαθήτρια, μάρτυρα της 

ανάστασης, απόστολο, αλλά και ως επιχείρημα σχετικά με τη γενικότερη 

θέση και τα δικαιώματα των γυναικών. Η De Boer συνοψίζει στο έργο της 

τη σημασία της προσωπικότητας της Μαγδαληνής για την πρώτη 

χριστιανική κοινότητα. Σύμφωνα με την Esther De Boer η Μαγδαληνή 

κατανοείται ως σύμβολο της θηλυκότητας.22 

Η  M. R. D’ Angelo άπτεται της φεμινιστικής θεολογίας και με την 

έρευνά της συνέβαλε σημαντικά στην κατανόηση του ρόλου των γυναικών 

κατά τα πρώτα χρόνια του χριστιανισμού. Χρησιμοποιώντας την 

ιστορικοκριτική μέθοδο εστιάζει στην ιστορικότητα σημαντικών 

γυναικείων προσώπων του πρώιμου χριστιανισμού. Σε άρθρο της23 τονίζει 

ιδιαίτερα τη σημαντική συμβολή των γυναικών στην εξάπλωση  του 

χριστιανισμού κατά τις απαρχές του. Οι γυναίκες συνεργάζονται με τον 

Ιησού και η διάδοση του μηνύματος του χριστιανισμού δε βασίζεται μόνο 

στη δική του διδασκαλία. Όσον αφορά την Μαρία την Μαγδαληνή 

προσπαθεί να φέρει στο φως ίχνη της ιστορικής Μαγδαληνής, ερευνώντας  

το πως αυτή παρουσιάζεται μέσα στα ευαγγέλια και τι μπορεί να κρύβεται 

πίσω από αυτό. Αξίζει να σημειωθεί ότι η D’ Angelo υποστηρίζει το 

χαρακτηρισμό της Μαρίας της Μαγδαληνής ως αποστόλου και τονίζει 

ιδιαίτερα τον χαρακτηρισμό της στο Κατά Ιωάννη ως «απόστολος των 

αποστόλων» Ιω. 20:18.24 

Επιπλέον μια συνολική παρουσίαση των πρώιμων χριστιανικών έργων 

του 1ου – 3ου αιώνα παραθέτει στη διδακτορική της διατριβή η Erika Mohri25. 

                                                           
20 Marjanen Annti, “Mary Magdalene, a Beloved Disciple”. Pages 49-61 in Miriam, the 

Magdalene and the Mother. Edited by D. Good. Bloomington: Indiana University Press, 2003 
21 De Boer Esther, The Mary Magdalene, Cover-Up, The Sources Behind the Myth 
22 Στο ίδιο, σελ. 3 
23 D’ Angelo, M. R. ,”Reconstructing Real Women in the Gospel Literature: The Case of 

Mary Magdalene” in Women and Christian Origins, eds R.S. Kraemer and M.R.D’ Angelo, New 

York, Oxford University Press, (1999) 
24 Στο ίδιο, 111 
25 Mohri, E., Maria Magdalena, Frauenbilder in Evangelientexten des 1-3 Jahrhunderts, (MTS 

63), Marburg, 2000 
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Στην έρευνά της εξετάζει την παρουσία της Μαρίας της Μαγδαληνής στα 

κανονικά ευαγγέλια αλλά και στη γνωστική παράδοση. Συγκεκριμένα 

αναφέρεται στα εξής κείμενα: στο Ευαγγέλιο του Πέτρου, την επιστολή 

των αποστόλων, το Ευαγγέλιο του Θωμά, το Ευαγγέλιο του Φιλίππου, το 

Ευαγγέλιο της Μαρίας, τη Σοφία Ιησού Χριστού, το Πιστις Σοφία και το 

Διάλογο του Σωτήρα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνει στη θέση που έχει η 

Μαγδαληνή στα γνωστικά κείμενα, γεγονός που συνδέεται με το θέμα της 

γενικότερης θέσης των γυναικών στις πρωτοχριστιανικές κοινότητες.  Το 

εργό της Mohri ανήκεί σ΄εκείνα όπου παρούσιάζεται μια συνόλική 

θεώρηση του προσώπου της Μαγδαληνής. 

Στο έργο της Το Ευαγγέλιο της Μαρίας26 η Karen King μέσα από τις 

ελάχιστες σελίδες του Ευαγγελίου που διασώζονται, παρουσιάζει μια 

διαφορετική από εκείνη των κανονικών ευαγγελίων εικόνα της Μαρίας 

της Μαγδαληνής. Στο έργο της περιλαμβάνει τμήματα από τρία 

αντίγραφα του Ευαγγελίου της Μαρίας: δύο ελληνικά χειρόγραφα των 

αρχών του 3ου αι. (Π. Rylands 463 και Π. του Οξυρύγχου) και ένα στην 

κοπτική γλώσσα του 5ου αιώνα (Κώδικας του Βερολίνου 8525).27 Στις 

σελίδες του Ευαγγελίου συναντάμε μια εικόνα της Μαρίας της 

Μαγδαληνής που μας είναι άγνωστη μέσα από τα κανονικά ευαγγέλια. 

Μέσα από τις διαμάχες και τις διενέξεις κατά την περίοδο της 

συγκρότησης του πρώιμου Χριστιανισμού, η Μαγδαληνή παρουσιάζεται 

να κατέχει πρωταγωνιστικό ρόλο και τονίζεται  συγχρόνως η 

ιδιαιτερότητα του χαρακτήρα της.  Κατέχει ηγετική θέση και προβάλλεται 

να διδάσκει τους υπόλοιπους μαθητές, οι οποίοι την αμφισβητούν. Η King 

σχολιάζει ιδιαίτερα τη διαμάχη της Μαρίας με τον Πέτρο.28 

Παράλληλα, αναλύονται και άλλα κείμενα του δευτέρου αιώνα όπως 

το Ευαγγέλιο του Θωμά, η Πρώτη Αποκάλυψη του Ιακώβου, ο Διάλογος του 

Σωτήρα, η Σοφία Ιησού Χριστού και το Ευαγγέλιο του Φιλίππου και η εικόνα 

της Μαγδαληνής σε αυτά.29 Ενδιαφέρον στοιχείο στην έρευνα της King 

είναι το θέμα της σχέσης του Ευαγγελίου της Μαρίας με τα κανονικά 

ευαγγέλια. Σύμφωνα με την ερευνήτρια, η ιστορική σημασία του 

Ευαγγελίου της Μαρίας είναι ότι μας επιτρέπει να δούμε το πλαίσιο των 

διαφωνιών αναφορικά με τη δικαιοδοσία της αποστολικής παράδοσης, της 

προφητικής εμπειρίας και της ηγεσίας των γυναικών.30 

                                                           
26Karen L. King, Ο Ιησούς και η Πρώτη Γυναίκα Απόστολος, Το Ευαγγέλιο της 

Μαγδαληνής, μετάφραση Π. Τριαδά, εκδόσεις Ενάλιος Αθήνα, 2003 
27Στο ίδιο, σελ. 30 
28Στο ίδιο, σελ. 270 κ.ε. 
29Στο ίδιο, σελ. 222 κ.ε. 
30Στο ίδιο, σελ. 299 
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Στην έρευνα της σχετικά με την Μαρία την Μαγδαληνή και 

συγκεκριμένα στο έργο The Resurrection of Mary Magdalene,31 η Jane Schaberg 

μας παρουσιάζει μια ερμηνευτική προσέγγιση μύθων, θρύλων και 

κειμένων που αφορούν το πρόσωπο της Μαγδαληνής. Αρχικά ιδιαίτερη 

αναφορά γίνεται στον τόπο καταγωγής της Μαγδαληνής.32  Στη συνέχεια 

εξετάζει τα πρόσφατα γνωστικά και απόκρυφα κείμενα στα οποία η 

Μαγδαληνή έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Η Schaberg αναζητεί την ιστορική 

Μαγδαληνή και προσπαθεί να την κατανοήσει μέσα από θεματικές της 

Καινής Διαθήκης όπου πρωταγωνιστεί, το κίνημα του Ιησού, τη σταύρωση 

και ταφή, το κενό μνημείο, τις εμφανίσεις του αναστημένου Ιησού 

παραθέτωντας στη συνέχεια τις θέσεις σύγχρονων ερμηνευτών.33 

Η Schaberg καταλήγει στη μελέτη της, πως η Μαγδαληνή ήταν 

διάδοχος του Ιησού.34 Όπως προκύπτει από την έρευνά της, θεωρεί την 

Μαγδαληνή ως μία από τις πιο σημαντικές γυναικείες μορφές. 

Σημαντική είναι επίσης η έρευνα της Elaine Pagels στα γνωστικά 

κείμενα. Η Pagels στο έργο της The Gnostic Gospels35 εστιάζει στο θέμα 

γνωστικισμός και πρώιμος χριστιανισμός σε μια προσπάθεια να αποδείξει  

την αλληλεπίδραση γνωστικών μορφών του Χριστιανισμόυ με την 

Ορθοδοξία.36 Επισημαίνει ιδιαίτερα τη σημασία κατανόησης του 

γυναικείου φύλου μέσα από τα γνωστικά κείμενα. Χρησιμοποιεί το 

παράδειγμα της Μαρίας της Μαγδαληνής και του  Ευαγγελίου της 

Μαρίας, όπου ο Ιησούς της παραδίδει μια διδασκαλία μέσω ενός οράματος, 

για να απαντήσει στο ερώτημα: πως βιώνεται η εμπερία του Χριστού.37 

Μέσα στις σελίδες των γνωστικών ευαγγελίων η Μαγδαληνή είναι η μόνη 

που ευνοείται με οράματα και εκθειάζεται ως απόστολος που ξεπερνά 

τους άλλους. Είναι η πιο στενή σύντροφος του Ιησού, σύμβολο της θείας 

Σοφίας.38 

Την παράδοση των πρώτων χριστιανικών χρόνων για την Μαρία τη  

Μαγδαληνή πραγματεύεται η Büllesbach υπό την οπτική της ιστορίας και 

της ερμηνείας. Στο έργο της η Büllesbach προσπαθεί να ερμηνεύσει την 

παρουσία της τόσο σημαντικής αλλά συγχρόνως αμφισβητούμενης 

προσωπικότητας της Μαγδαληνής μέσα από τα πιο σημαντικά 

πρωτοχριστιανικά κείμενα ξεκινώντας από τα καινοδιαθηκικά και τα 

                                                           
31 Schaberg Jane, The Resurrection of Mary Magdalene, legends, apocrypha, and the Christian 

testament, Continuum International Publishing Group, 2004. 
32 Στο ίδιο, σελ. 47 κ.ε 
33 Στο ίδιο, σελ. 207 κ.ε. 
34 Στο ίδιο, σελ. 300-356 
35 Pagels Elaine, The Gnostic Gospels. New York: Random House, 1979, Ελληνική έκδοση, 

Ενάλιος, 2005. 
36 Στο ίδιο, σελ.42 
37 Στο ίδιο, σελ. 60 
38 Στο ίδιο, σελ. 74.127 



 
 

44 
 

γνωστικά και φθάνοντας μέχρι τα πατερικά κείμενα που παρέχουν 

μαρτυρίες για το πρόσωπο της Μαγδαληνής. Παράλληλα με την 

προσπάθεια να ερμηνευτεί το ιστορικό πρόσωπο της Μαγδαληνής ως μια 

από τις πιο σημαντικές ακολούθους του Ιησού, γινέται αναφορά σχετικά 

με τη διαμάχη για τον ηγετικό ρόλο των γυναικών την εποχή του πρώιμου 

χριστιανισμού.39 

Στην έρευνά του για το Ευαγγέλιο της Μαρίας ο Christopher Tuckett 

παραθέτει μια μετάφραση από τα ελληνικά και κοπτικά χειρόγραφα.40 Ο 

Tuckett εξετάζει τον κάθε χαρακτήρα του Ευαγγελίου της Μαρίας 

ξεχωριστά : τον Ιησού, την Μαρία, τον Πέτρο τον Αντρέα και τον Λεβί. 

Επίσης προσεγγίζει το θέμα, πόσο γνωστικό θεωρείται το Ευαγγέλιο της 

Μαρίας, σε μια προσπάθεια να αναδείξει τον γνωστικό χαρακτήρα του 

Ευαγγελίου.41 Στη συνέχεια το αντιπαραβάλλει με το κείμενο της Καινής 

Διαθήκης.42 Μέσα από το έργο του ο Tuckett προσπαθεί τεκμηριωμένα να 

αναδείξει το γνωστικό χαρακτήρα του Ευαγγελίου της Μαρίας.  

Από τις πιο πρόσφατες εκδόσεις σχετικά με την Μαρία την 

Μαγδαληνή αποτελεί το έργο της Silke Petersen43. H Petersen παρουσιάζει 

την καινοδιαθηκική εικόνα για την Μαρία την Μαγδαληνή και τις 

αλλαγές που αυτή υπέστει στο διάβα των αιώνων. Ερευνά επίσης το 

ιστορικό πρόσωπο της αναφορικά με τον τόπο καταγωγής της, αλλά και το 

ρόλο της κατά τη δράση του ιστορικού Ιησού. 

Και στη διδακτορική της διατριβή44 η Petersen εξετάζει την Μαγδαληνή 

μέσα από τα γνωστικά κείμενα. Δεν αναφέρεται μόνο στην Μαρία την 

Μαγδαληνή αλλά σε όλα τα γυναικεία πρόσωπα που μνημονεύονται στα 

γνωστικά κείμενα: την Μαρία την Μαγδαληνή, τη Σαλώμη, τη Μάρθα, την 

Αρσινόη, τις γυναίκες που αναφέρονται ανώνυμα και τη Μαρία τη μητέρα 

του Ιησού. Δίνει έμφαση στο σημαντικό ρόλο των παραπάνω γυναικών και 

εξετάζει κάθε πρόσωπο ξεχωριστά. 

β. Στην ελληνική βιβλιογραφία, τηρώντας χρονολογική σειρά στις 

αναφορές μας, θα ξεκινήσουμε με τη μεταπτυχιακή εργασία του 

Ευάγγελου Καραδήμου με τίτλο «Μαρία η Μαγδαληνή στα ευαγγέλια και 

στην ορθόδοξη εκκλησιαστική υμνογραφία». Η εξέταση των θεμάτων 

                                                           
39 Claudia Büllesbach, Maria Magdalena in der frühchristlichen Überlieferung, Hamburg, 2006       
40  Tuckett Christopher, The Gospel of Mary, New York 2007 
41  Στο ίδιο, σελ. 42 κ.ε 
42  Στο ίδιο, σελ.55 κ.ε 
43 Silke Petersen, Maria aus Magdala. Die Jüngerin die Jesus liebte. Evangelische 

Verlagsanstalt GmbH – Leipzig, 20152  
44 Silke Petersen, Zerstört die Werke der Weiblichkeit! Maria Magdalena, Salome und andere 

Jüngerinnen Jesu in christlich – gnostischen Schriften, NHMS 48, Leiden / Boston / Köln 1999 
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γίνεται υπό το φως των ευαγγελικών πληροφοριών, όπως αυτές 

ερμηνεύτηκαν από την εκκλησιαστική παράδοση και υμνογραφία.45 

Σημαντική συμβολή στη βιβλική έρευνα όσον αφορά το γυναικείο 

πρόσωπο προσφέρει η εργογραφία της Ευανθίας Αδαμτζίλογλου. Η 

διδακτορική της διατριβή Η γυναίκα στη θεολογία του Αποστόλου Παύλου 

εξετάζει αναφορές του αποστόλου Παύλου σε γυναικεία πρόσωπα, 

φωτίζοντας με τον τρόπο αυτό την παύλεια θεολογία για τη γυναίκα.46 

Στο έργο της Ήσαν δε εκεί Γυναίκες Πολλαί, αρχικά παρουσιάζει τη 

γυναίκα στη βιβλική δημιουργία. Στόχος είναι η απελευθέρωση των 

βιβλικών μηνυμάτων από τις προκαταλήψεις του παρελθόντος. Στη 

συνέχεια ενδιαφέρον παρουσιάζει η μελέτη της παύλειας θεολογίας απ΄ 

όπου προκύπτει η εικόνα του αποστόλου Παύλου για τη γυναίκα. Οι 

προβληματισμοί του έργου σχετικά με τη θέση της γυναίκας βοήθησαν 

σημαντικά την έρευνά μας.47 Τέλος το έργο της Αδαμτζίλογλου Ουκ ένι 

άρσεν και θήλυ, εστιάζει στο μήνυμα της δυνατότητας για ισότητα και 

ενότητα όλων των ανθρώπων εν Χριστώ χωρίς διακρίσεις φύλου, έθνους 

και κοινωνικής κατάστασης. Παρουσιάζεται η σημασία της υπέρβασης 

των διακρίσεων ειδικότερα για τις γυναίκες και η δυναμική της ισότητας 

μέσα στο σώμα του Χριστού.48 

Αξίζει να αναφερθούμε και στο έργο του Γεωργίου Πατρώνος Η 

ιστορική πορεία του Ιησού49. Τα περιεχόμενα  του βιβλίου συνοψίζονται α)  

στην ιστορική έκθεση, και β) στη θεολογική επεξεργασία των γεγονότων 

της ιστορικής πορείας του Ιησού Χριστού, θέματα που άπτονται της 

θεματικής μας και παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες. Σχολιάζοντας το 

θέμα της ύπαρξης ή μη γυναικών μαθητριών μεταξύ των ακολούθων  του  

Ιησού κατά τη δημόσια δράση του, αναφέρει πως η Μαρία η Μαγδαληνή 

είναι από τις γυναίκες που από την αρχή σχεδόν τη συναντάμε να 

ακολουθεί τον Ιησού. Σημαντική επίσης είναι και η αναφορά του σχετικά 

με τις εμφανίσεις του αναστημένου Ιησού. Ενώ ο αρχαιότερος κατάλογος 

εμφανίσεων ο οποίος διασώζεται από τον απόστολο Παύλο (Α΄ Κορ 15:3 

κ.ε.) αναφέρεται πρώτα στον Πέτρο και έπειτα στο σύνολο των Δώδεκα, ο 

Πατρώνος τονίζει πως για το Δ΄ Ευαγγέλιο τα πρόσωπα που είδαν και 

αναγνώρισαν πρώτα τον αναστημένο Ιησού ήταν οι Μυροφόρες γυναίκες 

και ιδιαίτερα πρώτη απ’ όλες η Μαρία η Μαγδαληνή και όχι ο Πέτρος, ούτε 

ο ίδιος ο Ιωάννης. 

                                                           
45 Καραδήμου Ευάγγελου, Μαρία η Μαγδαληνή εις τα ευαγγέλια και εις την ορθοδοξον 

εκκλησιαστικήν υμνογραφίαν, Θεσσαλονίκη, 1976 
46Αδαμτζίλογλου Ευανθία, Η γυναίκα στη θεολογία του αποστόλου Παύλου, (διδ. 

διατριβή), Θεσσαλονίκη, 1989 
47Αδαμτζίλογλου Ευανθία, Ήσαν δε εκεί γυναίκες πολλαί..., εκδόσεις Simbo, 

Θεσσαλονίκη, 1997 
48 Αδαμτζίλογλου Ευανθία, Ουκ ένι άρσεν και θήλυ..., Θεσσαλονίκη 1998 
49 Πατρώνος Π. Γεωργίου, Η ιστορική πορεία του Ιησού, Δόμος, 1997 
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Ο  Χρήστος Καρακόλης στις Ερμηνευτικές Προσεγγίσεις θεωρεί την 

φράση του Ιησού «μή μου ἅπτου· οὔπω γὰρ ἀναβέβηκα πρὸς τόν πατέρα 

μου (Ιω 20:17)» ως μία από τις πλέον αμφιλεγόμενες και δυσερμήνευτες 

φράσεις της Καινής Διαθήκης. Ο Ιησούς με το «μή μου ἄπτου» που 

απευθύνει στην Μαγδαληνή δημιουργεί απόσταση και δεν επιτρέπει 

κάποια εκδήλωση οικειότητας, γεγονός που ο Καρακόλης ερμηνεύει ως μη 

συμβατό με τις διηγήσεις της Καινής Διαθήκης όπου είναι έκδηλη η 

σωματική διάσταση κατά την επικοινωνία του αναστημένου Ιησού με τους 

μαθητές του. Ο Ιησούς αντιδρά με τέτοιο τρόπο, όχι γιατί αμφισβητεί την 

αγάπη και αφοσίωση της Μαγδαληνής, αλλά θέλει να της κάνει γνωστό 

ότι δεν είναι πλέον ο «ραββουνί», όπως η ίδια τον αποκάλεσε, αλλά ο 

σαρκωθείς και αναστάς Υιός και Λόγος του Θεού. Η στάση του Ιησού 

επόμένως απέναντι στην Μαγδαληνή αλλάζει. Η Μαγδαληνή δεν έχει 

λάβει ακόμα το άγιο Πνεύμα που θα την κάνει να κατανοήσει το πρόσωπο 

και τη διδασκαλία του Ιησού. Δεν αρκεί μόνο η αφοσίωσή της, χρειάζεται 

και ο φωτισμός του αγίου Πνεύματος.50 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η μελέτη της Κίρκης Κεφαλέα, Μη μου άπτου-

Η εικόνα της Μαγδαληνής στη Νεοελληνική ποίηση, καθώς βλέπει την 

Μαγδαληνή από μια διαφορετική οπτική γωνία. Αντικείμενό της είναι η 

απεικόνιση από τους Έλληνες ποιητές ως μεταμεληθείσα αμαρτωλή, 

απεικόνιση που οφείλεται σε σημαντικό βαθμό στην επίδραση των 

δυτικών λογοτεχνικών απεικονίσεων της Μαγδαληνής. Το πνεύμα αυτών 

των απεικονίσεων απορρέει και από το γεγονός, ότι το θέμα της 

επανελθούσας στην οδό της αρετής γυναίκας είναι ποιητικά 

ελκυστικότερο από το θέμα της γυναίκας που ασπάστηκε το 

χριστιανισμό.51 

Πολλά οφείλει η βιβλική έρευνα στον Σάββα Αγουρίδη, ο οποίος 

γράφει σχετικά με την Μαρία την Μαγδαληνή στην μελέτη του Το Κατά 

Ιωάννη Ευαγγέλιο, Β’ κεφ. 13-21, πως στο Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 

διασώζεται ο διάλογος του αναστημένου Ιησού με την Μαρία την 

Μαγδαληνή, την οποία ο Ιησούς σταματάει όταν εκείνη επιχειρεί να τον 

αγγίξει με τα λόγια «μη μου άπτου», δηλαδή μη με αγγίζεις, γιατί όλοι 

από δω και πέρα θα πρέπει να συνηθίσουν να τον νοιώθουν κοντά τους με 

την πίστη στη θεότητά του, αφού μετά την ανάληψή του δεν θα τον έχουν 

σωματικά μαζί τους. Ο Αγουρίδης υποστηρίζει την εξέχουσα θέση της 

Μαγδαληνής μεταξύ των μαθητών.52 

                                                           
50 Καρακόλης Χρ., Ερμηνευτικές Προσεγγίσεις. Απαντήσεις σε απορίες από την Καινή 

Διαθήκη. Αθήνα. Αποστολική Διακονία, 2002, σελ. 85-95 
51 Κεφαλέα Κίρκη, Μη μου άπτου - Η εικόνα της Μαγδαληνής στη Νεοελληνική ποίηση. 

Ίνδικτος, 2004. Βλ. και «Η μορφή της Μαγδαληνής» στο λήμμα «Μαρία Μαγδαληνή», 

Μεγάλη Ορθόδοξη Εγκυκλοπαίδεια, τομ. 11, 2014, σελ. 255-256 
52 Αγουρίδης Σ., Το Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, Β’ κεφ. 13-21, Θεσσαλονίκη 2005. 



 
 

47 
 

Ο Κωνσταντίνος Γαρίτσης στο έργο του Μαρία Μαγδαληνή σκιαγραφεί 

το πρόσωπο της Μαγδαληνής, όπως αυτή παρουσιάζεται μέσα στα 

κανονικά και στα απόκρυφα κείμενα της Καινής Διαθήκης. Σημαντική 

είναι η αναφορά του στη θέση της Μαγδαληνής στα ομιλητικά κείμενα 

των Πατέρων της Εκκλησίας, καθώς μας δίνει μια συγκεντρωτική εικόνα 

των Πατέρων της Εκκλησίας. Επίσης μας δίνει την εικόνα της Μαρίας 

Μαγδαληνής στην Υμνολογία και τα Συναξάρια.53 

Η Ε. Κασσελούρη– Χατζηβασιλειάδη, στη Διήγηση της μυράλειψης του 

Ιησού στα Ευαγγέλια, αναφέρεται στο γεγονός της μυράλειψης του Ιησού 

όπως μας παραδίδεται από τους συνοπτικούς και τον Ιωάννη, περιστατικό 

ιδιαίτερο για τα ήθη και τα έθιμα της εποχής. Το γεγονός της μυράλειψης 

του Ιησού άπτεται της έρευνάς μας, όσον αφορά τη διαστρέβλωση του 

προσώπου της Μαρίας της Μαγδαληνής, καθώς θεωρήθηκε πως η 

Μαγδαληνή ήταν το ίδιο πρόσωπο με τη Μαρία από τη Βηθανία (αδερφή 

της Μάρθας και του Λαζάρου) και την αμαρτωλή του Ευαγγελίου του 

Λουκά που έχρισε τον Ιησού.54 

Αξίζει να αναφερθεί η διοργάνωση διεπιστημονικής ημερίδας το 2012 

με θέμα «Έρωτας και σεξουαλικότητα».55 Μεταξύ άλλων ο Πέτρος 

Βασιλειάδης παρουσίασε το θέμα: «Μαρία η Μαγδαληνή. Από 

προβεβλημένη απόστολος σε σύμβολο έρωτα και σεξουαλικότητας». Στην 

εισήγησή του τόνισε πως με βάση τα αυστηρά ιστορικοκριτικά δεδομένα, 

παρά τις κατά καιρούς διατυπωθείσες μυθοπλαστικές απόψεις, δεν 

υπάρχει καμία ένδειξη ή έστω υποψία ότι η Μαγδαληνή ήταν 

μετανοημένη πόρνη, ερωμένη ή και σύντροφος του Ιησού. Ήταν μια 

προβεβλημένη ηγετική φυσιογνωμία «απόστολος των αποστόλων», 

στοιχεία τα οποία έχουν στο διάβα της ιστορίας περιθωριοποιηθεί. Πολύ 

σημαντική είναι και η συμβολή του άρθρου του Βασιλειάδη: «Η 

Πανορθόδοξος Σύνοδος και η παρακαταθήκη του αποστόλου Παύλου για 

το ρόλο των γυναικών»,56 αναφορικά με την αυθεντική διδασκαλία του 

αποστόλου Παύλου και την παρακαταθήκη του στην Εκκλησία και την 

κοινωνία αναφορικά με τη θέση και το ρόλο των γυναικών, καθώς και το 

άρθρο του ιδίου: «Ο ιερός Αυγουστίνος ως ερμηνευτής του αποστόλου 

Παύλου και το πρόβλημα της ανθρώπινης σεξουαλικότητας»57. 

                                                           
53 Γαρίτσης Κων., Μαρία Μαγδαληνή, Ιερά Μονή Προφήτη Ηλίου, Θήρα, 2005 
54Κασσελούρη Χατζηβασιλειάδη Ε., Η διήγηση της μυράλειψης του Ιησού στα 

Ευαγγέλια, Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη, 2006. 
55 Θεσσαλονίκη, 16 Μαΐου 2012.  
56www.academia.edu/26833053/Η_Πανορθοδοξος_Συνοδος_Και_Η_Παρακαταθηκη_Τ

ου_Αποστολου_Παυλου_Για_Τον_Ρολο_Των_Γυναικων (πρόσβαση στις 12/10/2017) 
57www.academia.edu/1992336/Ο_ιερός_Αυγουστίνος_ως_ερμηνευτής_του_Αποστόλου_Π

αύλου_και_το_πρόβλημα_της_ανθρώπινης_σεξουαλικότητας (πρόσβαση στις 12/10/2017) 
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Ενδιαφέρουσα τέλος υπήρξε η Β΄συνάντηση της Ανάφης με τίτλο 

«Αγία Μαρία Μαγδαληνή: Βίος και Παράδοση» που διεξήχθηκε στις 10 – 12 

Ιουλίου 2012 και διοργανώθηκε από το τμήμα θεολογίας της θεολογικής 

σχολής του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στην ιερά μονή 

Παναγίας Καλαμιώτισσας (μονή της Ζωοδόχου Πηγής)58. 

γ. Όσον αφορά τη θέση της γυναίκας στην Εκκλησία θα αναφερθούμε 

σε ορισμένα έργα Ορθοδόξων ερευνητών, που βοήθησαν την έρευνα μας 

υπό αυτήν την οπτική. 

Σημαντική είναι η συμβολή του Ευάγγελου Θεοδώρου, ο οποίος με τη 

διδακτορική του διατριβή  «Η χειροτονία» ή «χειροθεσία» των Διακονισσών 

εμβαθύνει σχετικά με τη χειροτονία των διακονισσών και τα λειτουργικά 

καθήκοντα των γυναικών στην Εκκλησία. Η χειροτονία των διακονισσών 

ήταν η μοναδική μορφή χειροτονίας γυναικών στους κόλπους της 

Εκκλησίας και ο μοναδικός βαθμός γυναικείου κλήρου. Αν και υπάρχουν 

ομοιότητες με τη μορφή της χειροτονίας των διακόνων, η διαφορά ήταν ότι 

οι διακόνισσες δεν μπορούσαν να ανέλθουν στο βαθμό του πρεσβυτέρου 

και του επισκόπου. Συμμετείχαν μόνο σε πτυχές του έργου του διακόνου. 

Ο Θεοδώρου στην έρευνά του τονίζει, πως ο θεσμός συνδέεται με την 

αρχαία και βυζαντινή εκκλησία και παράλληλα, πως η προσπάθεια προς 

μία αναβίωση του θεσμού συνδέεται άμεσα με το έργο της γυναικείας 

μοναστικής ζωής και κυρίως με την αναδιοργάνωση του ιεραποστολικού, 

ποιμαντικού και ενοριακού έργου.59 

Σχετικά με το λειτούργημα της γυναίκας στην Εκκλησία, η Elisabeth 

Behr Sigel στο ομώνυμο έργο της προσεγγίζει το πρόβλημα της χειροτονίας 

των γυναικών στο πλαίσιο του οικουμενικού διαλόγου. 60 Εξετάζοντας τη 

θέση και τα λειτουργήματα της γυναίκας στην Εκκλησία αρχικά εστιάζει 

στην ετερότητα άνδρα - γυναίκας στις παραδοσιακές κοινωνίες. Καθένας 

έχει το ρόλο του στην οικογενειακή, κοινωνική και θρησκευτική ιεραρχία, 

αλλά σχεδόν πάντα η γυναίκα εξαρτάται από τον άνδρα.  

Αν και ο χριστιανικός λόγος αναφορικά με τις σχέσεις μεταξύ άνδρα 

και γυναίκας κατηγορείται σήμερα για μισογυνισμό, στην 

πραγματικότητα η εκκλησία υπήρξε πάντοτε φορέας του  Θείου λόγου 

που κηρύττει τη ισότητα του άνδρα και της γυναίκας ενώπιον του Θεού. 

Επίσης, κάνει λόγο για την θεμελιακή ισότητα άνδρα και γυναίκας και την 

κοινή τους κλίση στη θέωση, παραπέμποντας στα  λόγια του Γρηγορίου 

Ναζιανζηνού: «Ένας κι ο ίδιος Δημιουργός για τον άνδρα και για τη 

γυναίκα, και για τους δύο ο ίδιος πηλός, η ίδια εικόνα, ο ίδιος νόμος, ο ίδιος 

                                                           
58 http://www.academia.edu/1762169Β_Συνάντηση_της_Ανάφης_πρόγραμμα 
59 Ευ. Θεοδώρου, Η «χειροτονία» ή «χειροθεσία» των Διακονισσών, Αθήνα, 1954 
60 Elisabeth Behr Sigel, Το λειτούργημα της γυναίκας στην Εκκλησία, Γραφείον Καλού 

Τύπου, Αθήνα, 1987 
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θάνατος, η ίδια ανάσταση»61 Όμως, παρά την πεποίθηση των Πατέρων για 

ίση αξία ανδρών γυναικών δεν κατέληξαν στο συμπέρασμα πως πρέπει να 

κατέχουν ταυτόσημες θέσεις στην εκκλησία. Κάνοντας λόγο για τη θέση 

των γυναικών στον 20ο αιωνα αναφέρει πως οδήγησε σε μια νέα 

συνειδητοποίηση για τη γυναίκα, ο ρόλος της μπορεί να θεωρηθεί 

ηγεμονικός, όμως η εξαίρεση μέσα σε μια θρησκευτική κοινότητα 

παραμένει. Το βιβλίο τελειώνει με ένα στοχασμό για τη Θεοτόκο Μαρία, 

αν μπορεί  δηλαδή αυτή να φωτίσει τις σύγχρονές έρευνες ως εκπρόσωπος 

όλης της ανθρωπότητας και ως μέσο πραγματοποίησης του σχεδίου του 

Θεού. 

Σχετικά με την ιερωσύνη των γυναικών ξεχωρίζει η διατριβή του 

Κωνσταντίνου Γιοκαρίνη Η Ιερωσύνη των γυναικών στο πλαίσιο της 

οικουμενικής κίνησης.62 Ο Γιοκαρίνης στην έρευνά του φωτίζει το 

πρόβλημα της ιερωσύνης των γυναικών από ιστορική, κοινωνική και 

θεολογική οπτική. Το θέμα εξετάζεται με βάση την ανθρωπολογική, την 

τριαδολογική και την χριστολογική θεώρηση, αποκαλύπτοντας έτσι τον 

πολυδιάστατο χαρακτήρα του. 

 Η ιουδαϊκή υποδομή της χριστιανικής Εκκλησίας και η 

ελληνορωμαϊκή πραγματικότητα αποτέλεσαν εμπόδιο για τη γυναίκα να 

αναλάβει καίριες ηγετικές θέσεις. Η Εκκλησία βρίσκεται εγκλωβισμένη 

στα κοινωνικά δεδομένα παρά τον εσχατολογικό της χαρακτήρα όσον 

αφορά το θέμα της μυστηριακής ιερωσύνης των γυναικών. Ο συγγραφέας 

καταλήγει στο συμπέρασμα πως θεολογικά η ιερωσύνη των γυναικών δεν 

αλλοιώνει τη φύση του μυστηρίου. Άλλωστε ο Χριστός προσέλαβε 

ολόκληρη την ανθρώπινη φύση για να αποκαταστήσει την ενότητά της 

στο πλαίσιο της υποστατικής ένωσης του κατ   εικόνα Θεού ανθρώπου με 

την «εικόνα» του. 63 

Ιδιαίτερα στο έργο του Το έμφυλο ή άφυλο του σαρκωθέντος Χριστού 64 

ασχολείται με το πλέον σύγχρονο θέμα της διάκρισης των φύλων, των 

κοινωνικών στερεοτύπων και των διαφυλικών σχέσεων μεταξύ του άνδρα 

και της γυναίκας. Ειδική αναφορά γίνεται στις αντιλήψεις για τη διαφορά 

του φύλου στην αρχαία ελληνική κοινωνία. Στη συνέχεια εξετάζεται η 

έννοια του φύλου στη θεολογική ανθρωπολογία με αναφορά στις σχέσεις 

των φύλων στην παλαιοδιαθηκική και καινοδιαθηκική παράδοση 

αντίστοιχα. Επιπλέον επισημαίνονται τα θεολογικά αδιέξοδα της 

διαφοράς των ανθρώπων με κριτήριο το φύλο.  

                                                           
61 Γρηγορίου Ναζιανζηνού, Λόγος 37,6 στο Elisabeth Behr Sigel, Το λειτούργημα της 

γυναίκας στην Εκκλησία 
62 Γιοκαρίνης Ν. Κωνσταντίνος, Η Ιερωσύνη των Γυναικών, Στο πλαίσιο της 

Οικουμενικής Κίνησης, εκδόσεις Επέκταση, Κατερίνη, 1995 
63 Στο ίδιο, σελ 560 κ.ε 
64 Γιοκαρίνη Ν. Κωνσταντίνου, Το έμφυλο και το άφυλο του σαρκωθέντος Χριστού, 

εκδόσεις Αρμός, Θεσσαλονίκη, 2011 



 
 

50 
 

Σημαντικό είναι το δεύτερο μέρος με θέμα, το φύλο στη θεία 

ενανθρώπηση. Στο σημείο αυτό εξετάζεται η ενσάρκωση του Θεού Λόγου 

στο πλαίσιο της θεολογικής ανθρωπολογίας καθώς και η σημασία του 

φύλου του ενανθρωπήσαντος Θεού Λόγου ως κριτήριο επιλογής του 

φορέα της μυστηριακής ιερωσύνης. Τέλος, παρουσιάζεται ο οικουμενικός 

χαρακτήρας του προβλήματος με την προβολή των θέσεων των 

Εκκλησιών για το φύλο του φορέα της ιερωσύνης. 

Συμπερασματικά, η μέχρι σήμερα επιστημονική έρευνα είναι 

περιορισμένη και ελλιπής. Η παράδοση γύρω από το πρόσωπο της Μαρίας 

της Μαγδαληνής παραμένει προβληματική γεγονός που δυσκολεύει 

σημαντικά την έρευνα. Μας παρέχονται  κατά κύριο λόγο αποσπασματικά 

στοιχεία και ημιτελή έργα, τα οποία με τη σειρά τους βασίζονται στην 

προφορική παράδοση, με αποτέλεσμα η ιστορική Μαγδαληνή να 

παραμένει κρυμμένη και τις περισσότερες φορές τα συμπεράσματα να 

βασίζονται σε εικασίες.     

 

1.3 Μέθοδος και  Διάταξη της παρούσης  εργασίας 

 

Στη επιστημονική μας έρευνα θα εξετάσουμε με τα εργαλεία της 

κριτικής θεολογίας κατά πρώτον το ιστορικό πρόσωπο της Μαρίας της 

Μαγδαληνής, απαντώντας σε ερωτήματα όπως: Ποια ήταν αυτή η 

γυναίκα; Ποια ήταν η καταγωγή της; κλπ. Επίσης τη θέση της 

Μαγδαληνής στην πρωτοχριστιανική κοινότητα σε σχέση κυρίως με την 

παρουσία της δίπλα στον ιστορικό Ιησού και την ιστορικότητα της 

παρουσίας της κατά τη Σταύρωση, την Ταφή και κυρίως την Ανάσταση του 

Ιησού.  

Τα ευαγγέλια του Μάρκου, Ματθαίου, Λουκά και Ιωάννη αποτέλεσαν 

τις βασικές πηγές της μελέτης, αφού σ’ αυτά αντικατοπτρίζεται ο 

πρωταγωνιστικός ρόλος της Μαγδαληνής στο πλάι του Ιησού. Η Καινή 

Διαθήκη, με τις ελάχιστες έστω αναφορές της, εξυψώνει τη θέση της 

Μαγδαληνής στην πρωτοχριστιανική παράδοση.  

Τα ευαγγέλια μαρτυρούν την ύπαρξη μιας ζωντανής παράδοσης 

σχετικά με το πρόσωπο της Μαγδαληνής, όμως λόγω των περιορισμένων 

σχετικά αναφορών στο πρόσωπό της, είναι αναγκαία και η λελογισμένη 

χρήση της «ερμηνευτικής της υποψίας».65 Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει 

η Schlüssler  Fiorenza, η ιστορία των γυναικών πρέπει να ανασυνταχθεί και 

από άλλες θαμμένες παραδόσεις λόγω του ανδροκεντρικού status της 

εποχής.66 

                                                           
65 Περισσότερα για το θέμα  στο Ε. Κασσελούρη Χατζηβασιλειάδη, Φεμινιστική 

Ερμηνευτική, ο παράγοντας «Φύλο» στη σύγχρονη βιβλική ερμηνευτική, εκδόσεις Π. 

Πουρναρά, Θεσσαλονίκη, 2003, σελ.61 κ.ε. 
66 Schlüssler Fiorenza E., In Memory of her: A feminist Theological Reconstruction of Christian 

Origins, N.Y. 19942 
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Παρόλο που στους καταλόγους που απαριθμούν τους μαθητές του 

κύκλου του Ιησού αναφέρονται αποκλειστικά άνδρες μαθητές (Μτ 10:2κε, 

Μκ 3:16κε, Λκ 6:14κε), παράλληλα γίνονται γνωστά και ονόματα γυναικών 

με προεξέχον τις περισσότερες φορές αυτό της Μαρίας της Μαγδαληνής 

(Μκ 15:40 κε, Μτ 27:55 κε, Λκ 8:1-3). 

Τα κανονικά ευαγγέλια απαριθμούν οχτώ ιστορίες εμφανίσεων του 

αναστημένου Ιησού. Σε έξι από τις παραπάνω ο Ιησούς εμφανίζεται σε 

έναν ή περισσότερους άνδρες μαθητές67, σε μία μόνο στην Μαρία την 

Μαγδαληνή (Ιω 20:1-18) και σε μία στην Μαγδαληνή μαζί με την άλλη 

Μαρία (Μτ 28:9-10). Οι εμφανίσεις του αναστημένου Ιησού στην 

Μαγδαληνή αποτελούν απόδειξη του ιστορικού προσώπου της και του 

σημαντικού ρόλου της ως μάρτυρα της ανάστασης και δίνεται ιδιαίτερο 

βάρος σ   αυτές στην έρευνά μας. 

Η μελέτη των αφηγήσεων των ευαγγελίων συμβάλλει αφενός στην 

κατανόηση της ζωής των πρωτοχριστιανικών κοινοτήτων και αφετέρου 

στην κατανόηση του ιστορικού προσώπου της Μαγδαληνής ως μέλους του 

πρωτοχριστιανικού κόσμου. 

Παράλληλα με το θέμα της ιστορικής Μαγδαληνής τίθεται το θέμα 

της ερμηνείας της προσωπικότητάς της. Σε μια προσπάθεια 

αντιπαραβολής της ιστορίας με το μύθο αναζητείται η αλήθεια. Γεγονός 

είναι πως η πρωτοχριστιανική παράδοση περιορίζεται σε ελάχιστα 

βιογραφικά στοιχεία. Η εικόνα που μας δίνουν οι καινοδιαθηκικοί 

συγγραφείς είναι αυτή της μαθήτριας του Ιησού, την οποία ακολουθούν η 

απόκρυφη γραμματεία αλλά και τα κείμενα των Πατέρων της Εκκλησίας. 

Η έρευνά μας εστιάζει σημαντικά και στις πληροφορίες που μας 

παρέχουν τα εξωκανονικά και απόκρυφα κείμενα. Η γνωστική παράδοση 

συγκεκριμένα μας βοηθάει να διευρύνουμε τη γνώση μας σχετικά με τον 

Ιστορικό Ιησού, αλλά παράλληλα περιέχει και σημαντικές μαρτυρίες της 

πρωτοχριστιανικής πίστης, θεολογίας και παράδοσης. Τα απόκρυφα 

κείμενα της Καινής Διαθήκης με τις μαρτυρίες τους σχετικά με τον πρώιμο 

χριστιανισμό προσφέρουν πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με τη 

συγκρότηση του προσώπου της Μαρίας της Μαγδαληνής. Η μη 

αναγνώριση των κειμένων αυτών από τον κανόνα της Εκκλησίας δεν μας 

εμποδίζει να συλλέξουμε και να αξιοποιήσουμε τις πληροφορίες που μας 

δίνονται σχετικά με τη θέση της Μαγδαληνής στην πρώιμη χριστιανική 

κοινότητα. 

Με βάση την παραπάνω προβληματική η εργασία ακολουθεί την 

ακόλουθη διάταξη: 

Στο πρώτο κεφάλαιο εστιάζουμε στα ιστορικά δεδομένα και τη θέση 

των γυναικών μέχρι τον τρίτο αιώνα. Εξετάζουμε τη θέση της γυναίκας 

                                                           
67 Σε κάποιες αφηγήσεις είναι ξεκάθαρο πως οι μαθητές είναι άνδρες ( Μτ 28:9-10, Ιω 

21:1-23) 
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στο βιβλικό περιβάλλον και το ρόλο της στις πρώτες χριστιανικές 

κοινότητες. Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στα γυναικεία πρόσωπα που 

αναφέρονται στο κείμενο της Καινής Διαθήκης και τη στάση του Ιησού 

απέναντί τους. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στις γυναίκες – μαθήτριες του 

Ιησού. Επίσης γίνεται αναφορά στα γυναικεία πρόσωπα των Πράξεων των 

Αποστόλων και των επιστολών του αποστόλου Παυλου, όπου τα δεδομένα 

είναι σημαντικά για την ερμηνεία της θέσης της γυναίκας εκείνης της 

εποχής. 

Έπειτα, αναφερόμαστε στις ιστορικές μαρτυρίες για την Μαρία την 

Μαγδαληνή. Οι ελάχιστές μαρτυρίες που έχουμε γι   αυτή βρίσκονται στα 

κανονικά ευαγγέλια και σε κάποια απόκρυφα και γνωστικά κείμενα. Τα 

δεδομένα που έχουμε στη διάθεσή μας είναι αποσπασματικά, ωστόσο μας 

παρέχουν ιστορικά δεδομένα στην προσπάθειά συγκρότησης του 

ιστορικού προσώπου της Μαγδαληνής. 

Παράλληλα με το σημαντικό ρόλο που εξυμνούν για την Μαρία την 

Μαγδαληνή τα κείμενα της Καινής Διαθήκης, τα απόκρυφα κείμενα και οι 

Πατέρες της Εκκλησίας, η ατυχής ταύτιση της Μαγδαληνής με άλλα 

γυναικεία πρόσωπα είχε ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση του προσώπου 

της. Για το λόγο αυτό γίνεται αναφορά στη δυτική παράδοση και την 

εικόνα που διαδόθηκε για την Μαρία την Μαγδαληνή, καθώς και στο 

περιστατικό της μυράλειψης, όπου οι γυναίκες που άλειψαν με μύρο τον 

Ιησού ταυτίστηκαν με την Μαγδαληνή. Γίνεται επίσης λόγος για τη στάση 

της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας και της Ανατολικής αντίστοιχα. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο εξετάζουμε αναλυτικά την παρουσία της 

Μαγδαληνής στα κείμενα των ευαγγελίων. Παραθέτουμε πως περιγράφει 

ο κάθε ευαγγελιστής την παρουσία της Μαρίας της Μαγδαληνής και το 

ρόλο που αυτή διαδραμάτισε κατά το Πάθος, τη σταύρωση , την ταφή και 

ανάσταση του Ιησού. Επισημαίνουμε επιπλέον τις ομοιότητες και τις 

διαφορές μεταξύ των ευαγγελίων και την εμφάνιση του αναστημένου 

Ιησού στην Μαρία την Μαγδαληνή. Γίνεται προσπάθεια να οριστεί ο 

ακριβής ρόλος της σε σχέση με τις υπόλοιπες γυναίκες που ανήκουν στην 

ομάδα των γυναικών που ακολουθούν τον Ιησού.  

Στο τρίτο κεφάλαιο η έρευνά μας εστιάζει στα εξωκανονικά – 

απόκρυφα εκείνα κείμενα που μας παρέχουν πληροφοριακό υλικό σχετικά 

με το πρόσωπο της Μαρίας της Μαγδαληνής. Η πρώιμη αυτή 

βιβλιογραφία του 2ου και 3ου αιώνα μας δίνει μια νέα οπτική και 

εμπλουτίζει τις γνώσεις μας σχετικά με την κατανόηση του αργέγονου 

χριστιανισμού. 

Τα κείμενα τα οποία προσεγγίζουμε είναι: το Ευαγγέλιο της Μαρίας, 

το απόκρυφο Ευαγγέλιο του Φιλίππου, το κατά Θωμά Ευαγγέλιο, το 

Πίστις Σοφία, τη Σοφία Ιησού Χριστού, την Πρώτη Αποκάλυψη του 

Ιακώβου, το Διάλογο του Σωτήρα, το Ευαγγέλιο του Πέτρού και την 

επιστολή των Αποστόλων. Στη συνέχεια επιχειρούμε την ερμηνεία του 
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προσώπου της Μαγδαληνής ως Αποστόλου των Αποστόλων. Μέσα από τα 

παραπάνω κείμενα και το ρόλο της αποστόλου που της αναγνωρίζουν, 

προκύπτει μια έντονη αντιπαράθεση μεταξύ της Μαγδαληνής και του 

Πέτρου, την οποία και εξετάζουμε διεξοδικότερα καθώς πίσω από αυτόν 

τον ανταγωνισμό ίσως κρύβεται η ιστορική διαμάχη σχετικά με τη 

συμμετοχή των γυναικών στην Εκκλησία. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο εξετάζουμε την Μαρία την Μαγδαληνή στην 

μεταγενέστερη εκκλησιαστική παράδοση. Γίνεται προσπάθεια 

προσέγγισης της παρούσίας της Μαρίας της Μαγδαληνής στα κείμενα των 

Πατέρων, στην υμνογραφία, και τα συναξάρια της Ορθόδοξης Εκκλησίας. 

Το κεφάλαιο πραγματεύεται τη θέση της Μαγδαληνής στα Πατερικά 

κείμενα, στα οποία αν και σκοπός της συγγραφής τους είναι η 

ανοικοδόμηση  των πιστών, εξάγονται σημαντικά συμπεράσματα σχετικά 

με την αποδοχή του προσώπου της εντός της Εκκλησίας. Τηρώντας 

χρονολογική σειρά εξετάζουμε τις θέσεις των: Ιππόλυτου Ρώμης, 

Γρηγορίου Ναζιανζηνού, Γρηγορίου Νύσσης, Ιωάννου Χρυσοστόμου, 

Κυρίλλου Αλεξανδρείας, Λέοντιος Κωνσταντινουπόλεως, Γρηγορίου 

Αντιοχείας, Μοδέστου Ιεροσολύμων, Θεοφύλακτου Βουγαρίας,  

Νικηφόρου Κάλλιστου Ξανθόπουλου και Γρηγορίου Παλαμά. 

Προβάλλεται ιδιαίτερα το γεγονός πως οι Πατέρες της Εκκλησίας 

επιλέγουν το παράδειγμα της Μαγδαληνής και εμμένουν στη βιβλική της 

εικόνα ως υπόδειγμα πίστης. Στη συνέχεια εξετάζουμε τη θέση που αυτή 

κατέχει στα ορθόδοξα συναξάρια. 

Το πέμπτο κεφάλαιο πραγματεύεται την εικόνα της Μαγδαληνής στην 

τέχνη. Η εικόνα της Μαγδαληνής όπως αντικατοπτρίζεται στην Καινή 

Διαθήκη και τα απόκρυφα κείμενα, η μυθολογική διάσταση και η 

παρερμηνεία που ακολούθησε, υπήρξαν πηγή έμπνευσης για τους 

καλλιτέχνες, οι οποίοι αποτύπωσαν την εικόνα της στα λογοτεχνικά τους 

έργα, ποίηση και πεζογραφία. Στο κεφάλαιο εξετάζονται 

αντιπροσωπευτικά έργα του ελληνικού χώρου. Το πρώτο χρονολογικά 

είναι ο Τελευταίος Πειρασμός του Νίκου Καζαντζάκη και το Μν  του Μίμη 

Ανδρουλάκη. Στη συνέχεια αναφερόμαστε στο έργο της παγκόσμιας 

λογοτεχνίας  Κώδικας Da Vinci του Νταν Μπράουν. 

Έπειτα, μεταφερόμαστε στο χώρο της ποίησης και τον τρόπο που 

αποτυπώνεται  σ   αυτήν η Μαγδαληνή. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο 

θεατρικό δράμα του Βέλγου συγγραφέα Maurice Maeterlinck Μαρία η 

Μαγδαληνή: Δράμα σε τρεις Πράξεις. Αναφερόμαστε στο πως 

παρουσιάζεται η Μαγδαληνή στην ποίηση των Ναπολέοντα Λαπαθιώτη, 

Κώστα Καρυωτάκη, Κώστα Βάρναλη και Άγγελου Σικελιανού. Στο δεύτερο 

μέρος του κεφαλαίου πραγματευόμαστε την απόδοση του χαρακτήρα της 

Μαγδαληνής στην κινηματογραφική οθόνη. Γίνεται αναφορά στις ταινίες 

με θέμα το Πάθος του Ιησού στις οποίες χαρακτηριστικό ρόλο κατέχει και 

η Μαρία η Μαγδαληνή. Οι ταινίες που εξετάζονται είναι σύμφωνα με τη 
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χρονολογική σειρά που προβλήθηκαν οι: Jesus Christ Super Star, The Last 

Temptation, Jesus of Nazaret, The Passion of Christ, Κώδικας Da Vinci και 

Mary Magdalene. Στις παραπάνω ταινίες, αν και υπάρχει ως βάση η 

ιστορική Μαγδαληνή των ευαγγελίων, επικρατεί και η μυθική εικόνα της 

και τελικά η φαντασία έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. 

Και στο τρίτο μέρος του κεφαλαίου αναφερόμαστε στην εικαστική 

τέχνη. Αρχικά, στη γενικότερη θέση και προβολή της γυναίκας σ ᾿ αυτήν 

και στη συνέχεια στις ποικιλόμορφες απεικονίσεις της Μαρίας της 

Μαγδαληνής ανά τους αιώνες με αφετηρία τον τρίτο αιώνα. Εξετάζουμε 

αντιπροσωπευτικά την απεικόνιση της Μαγδαληνής στα εικαστικά έργα: 

ως «ερημίτισσα», τη «μεταστροφή της Μαγδαληνής» του Caravaggio, τη 

«Μαγδαληνή» του Τιτσιάνο, τις παραλλαγές της «Μετανοούσας 

Μαγδαληνής» στο έργο του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου και από τη 

σύγχρονη εποχή την «Pre – Penitent Μαγδαληνή» του Chris Gollon. Τέλος, 

πραγματευόμαστε την απεικόνιση της σκηνή του «μη μου άπτου», μιας 

από τις σημαντικότερες σκηνές των ευαγγελίων και τη θέση που πήρε 

στην τέχνη. 

Στο έκτο κεφάλαιο αναφερόμαστε στις θεολογικές επιπτώσεις της 

Ορθόδοξης εκκλησιαστικής παράδοσης και της σύγχρονης επιστημονικής 

έρευνας για τη θέση της γυναίκας στην Εκκλησία. Αρχικά ξεκινάμε με την 

αντίληψη για το γυναικείο γένος από τη στιγμή της δημιουργίας του 

ανθρώπου και στη συνέχεια εστιάζουμε σε συγκεκριμένα παύλεια κείμενα 

που συνέβαλλαν θετικά αλλά και αρνητικά στη θέση της γυναίκας. Όσον 

αφορά την Μαρία την Μαγδαληνή, εξετάζουμε τη θέση της στα κείμενα 

της «Διδασκαλίας των Αποστόλων» και τους «Εκκλησιαστικούς κανόνες 

των Αγίων Αποστόλων», ως επιχείρημα που αποδεικνύει την 

κατωτερότητα της γυναίκας. Έπειτα γίνεται μνεία στο θεσμό των 

διακονισσών και το ζήτημα της αναβίωσής του. Τέλος, αναφέρουμε το 

παράδειγμα της ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας σχετικά με τη διακονία των 

γυναικών εντός της Εκκλησίας και τη στάση που κράτησαν οι 

προκαθήμενοί της μέχρι σήμερα, όπου το πρότυπο της Μαρίας της 

Μαγδαληνής διατηρείται στο κήρυγμά τους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

ΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 
 

1.1  Τα ιστορικά δεδομένα για την εν γένει θέση των γυναικών μέχρι 

και τον 3ο αιώνα μ.Χ. 

Ο Ιησούς και οι πρώτοι μαθητές του και συνεχιστές της χριστιανικής 

πίστης έζησαν τον πρώτο αιώνα. Το Σύμβολο της Πίστεως όμως και ο 

Κανόνας, το σύνολο των βιβλίων της Καινής Διαθήκης και οι ομολογίες 

πίστεως διαμορφώθηκαν από τον 2ο μέχρι τον 4ο αιώνα. Σ΄αυτήν την 

περίοδο άρχισαν να χρησιμοποιούνται τα παραπάνω ως κριτήρια της 

ορθής πίστης και έχουμε τη μορφή του χριστιανισμού όπως τον 

γνωρίζουμε σήμερα. Οι χριστιανοί του 1ου αιώνα δεν είχαν Καινή Διαθήκη 

ή Σύμβολο Πίστεως της Νικαίας. Τα κείμενα της Καινής Διαθήκης που 

έγραψαν οι πρώτοι Χριστιανοί και οι πρώτες ιδεολογίες τους, μας 

παρέχουν τις πιο σημαντικές πρωταρχικές πηγές σε μια προσπάθεια 

αναδιάρθρωσης της ιστορίας του πρώιμου χριστιανισμού.68 

Με γνώμονα αυτά τα κείμενα θα προσεγγίσουμε τη θέση και τη δράση 

των ιουδαίων γυναικών στη Γαλιλαία.  

Τη θέση της γυναίκας στο βιβλικό περιβάλλον προσδιόριζαν οι τότε σε 

ισχύ  κοινωνικοπολιτιστικοί κανόνες αλλά και τα δεδομένα της εποχής. 

Οι πρώτες χριστιανικές κοινότητες αναπτύχθηκαν μέσα σ΄ένα εθνικό 

περιβάλλον που στην πραγματικότητα αποτελεί ένα φιλοσοφικό μωσαïκό, 

όπου δεσπόζουσα θέση κατέχει η ρωμαική νοοτροπία, όπου και η ίδια 

επηρεάζεται άμεσα από τις καινούριες κοινωνικές και πολιτικές 

καταστάσεις.69 Η θέση των γυναικών προσδιοριζόταν από πολλά 

προνόμια, όπως το δικαίωμα να έχουν στην κατοχή τους προσωπική 

περιουσία, να εργάζονται και να έχουν λόγο στις δικαστικές διαδικασίες. 

Οι γυναίκες, αν και δεν τις αναγνωρίζονταν το πολιτικό δικαίωμα του 

λόγου, τις βλέπουμε να συνεργάζονται δίπλα στον άνδρα και να 

συμβάλλουν και εκείνες τελικά στην πολιτική.70 

Όμως η χειραφέτηση της γυναίκας στο ρωμαïκό κράτος κατά την 

εποχή του Χριστού είχε  αρνητική χροιά. Παντού κυκλοφορούσαν εταίρες, 

ακόμη και σ΄αυτές τις βασιλικές αυλές. Εκεί συναντάμε και το παράδοξο, 

ακόμα και οι ίδιες οι μητέρες να εξωθούν τις κόρες τους στην ανηθικότητα 

τέτοιου είδους. Την παραπάνω προβληματική τη βλέπουμε να 

προβάλλεται ως θέμα λογοτεχνικών έργων, έργων ζωγραφικής, αλλά και 

                                                           
68 Karen King, Ο Ιησούς και η Πρώτη Γυναίκα Απόστολος, Το Ευαγγέλιο της 

Μαγδαληνής, σελ. 243 
69 Ευ. Αδαμτζίλογλου, Η γυναίκα στη θεολογία του αποστόλου Παύλου, Θεσσαλονίκη, 

1989, σελ. 114 
70 Στο ίδιο, σελ. 116 
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οι θεατρικές παραστάσεις της εποχής επέλεγαν ως θέμα τους υποθέσεις  

αναφορικά με εταίρες, έρωτες, συζυγικές απιστίες κ.λ.π.71 

Στο κείμενο όμως της Καινής Διαθήκης η γυναίκα προβάλλεται στη 

θέση που της πρέπει, τόσο απέναντι στον άνδρα όσο και κυρίως απέναντι 

στην κοινωνία. Αντιστρέφεται εδώ η αρνητική εικόνα και το γυναικείο 

πρόσωπο επανέρχεται από τη χαμηλή κοινωνική θέση, στην οποία την 

είχαν τοποθετήσει οι τότε κοινωνικές αντιλήψεις στη θέση που της αξίζει  

και γίνεται ισότιμη με τον άνδρα. Είναι γνωστή η θέση του Απ. Παύλου, 

την οποία διατυπώνει στην προς Γαλάτας επιστολή του «οὐκ ἔνι Ἰουδαῖος 

οὐδέ Ἒλλην, οὐκ ἔνι δοῦλος οῦδέ ἐλεύθερος, οὐκ ἔνι ἄρσεν καί θῆλυ, 

πάντες γάρ ὑμεῖς εἷς ἐστε ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ» Γαλ 3:28).72 

Σύμφωνα με τα όσα γνωρίζουμε από τις πηγές, οι γυναίκες που 

ανήκαν στα ανώτερα κοινωνικά στρώμματα είχαν συνήθως μια περίοπτη 

κοινωνική θέση. Ως κάτοχοι προσωπικής περιουσίας είχαν τη δυνατότητα 

να τη διαχειρίζονται, απολαμβάνοντας έτσι ένα σχετικά μεγάλο βαθμό 

ελευθερίας στην οικονομική σφαίρα. Μελετώντας το βιβλίο των 

Παροιμιών (Πρμ 31:10-31) διαπιστώνουμε ότι μια γυναίκα μπορεί να 

δραστηριοποιείται  και στις τέχνες και στο εμπόριο και ότι μπορεί να 

αγοράζει γη και αμπελώνες με δικά της χρήματα. Οι γυναίκες από τη 

Γαλιλαία που μνημονεύει ο Λουκάς (Λκ 8:2-3) εμφανίζονται επίσης ως 

ανεξάρτητες, διαχειριζόμενες δικούς τους οικονομικούς πόρους.73 

Η ιδιαίτερα ενεργή δράση των γυναικών στο πλαίσιο της θρησκευτικής 

ζωής, εντοπίζεται όχι μόνο μόνο στο πλαίσιο της οικίας τους αλλά και στο 

χώρο της δημόσιας λατρείας. Η ανάγνωση της Γραφής στη συναγωγή 

αποτελούσε σημαντικό προνόμιο για τις γυναίκες από τη Γαλιλαία αφού 

προφανώς οι ίδιες δεν ταξίδευαν στην Ιερουσαλήμ για τις τρεις 

προσκυνηματικές γιορτές. Μία ισότιμη μεταχείριση μεταξύ ανδρών και 

γυναικών διακρίνουμε και εντός της συναγωγής. Αρχικά δεν υπήρχε 

διαχωρισμός των θέσεων ανδρών γυναικών και τα αξιώματα και οι 

αρμοδιότητες των γυναίκες ήταν ανάλογα με αυτά των ανδρών: 

καλούνταν να αναγνώσουν από την Torah74 και έκαναν δωρεές στη 

συναγωγή. Σύμφωνα με τη μαρτυρία αρχαίων επιγραφών οι γυναίκες 

ήταν κάτοχοι αξιωμάτων στη συναγωγή, όπως ακριβώς και οι άνδρες. 

                                                           
71 Ιω. Γαλάνη, Το Ιστορικό πλαίσιο της Καινής Διαθήκης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης, εκδοση: Υπηρεσία Δημοσιευμάτων, Θεσσαλονίκη, 1991, σελ. 179 
72 Στο ίδιο, σελ. 179 
73 Ingrid Maisch, Mary Magdalene, The Image of a Woman Through the Centuries, σελ. 6- 7 
74 Αρχικά επιτρεπόταν στη Συναγωγή η γυναίκα να αναγιγνώσκει την Τορά. Από την 

τανναïτική περίοδο, που αρχίζει με τον Hillel (10μ,Χ.), αυτό το δικαίωμα αφαιρείται από 

τις γυναίκες. Το βαβυλωνιακό Ταλμούδ υποστηρίζει ότι «η γυναίκα απαγορεύεται να 

διαβάζει την Τορά δια την δόξαν της κοινότητας». Η ιουδαία γυναίκα ήταν ιερέας του 

σπιτιού, συνέβαλε στην εφαρμογή του Νόμου και στη διατήρηση της αμιγούς ιουδαïκής 

φυλής.  Fr. Heiler, Die Frau in der Religionen der Menschheit, Berlin-New York, 1977, σελ. 75-77 

στο: Ευ. Αδαμτζίλογλου,  Η γυναίκα στη θεολογία του αποστόλου Παύλου, σελ. 119 
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Έχοντας μια Ιουδαία την οικονομική δυνατότητα να εξασφαλίσει το 

αντικείμενο μιας θυσίας (π.χ κάποιο ζώο), τότε πήγαινε στην Ιερουσαλήμ 

και μπορούσε να θυσιάζει στο ναό όπως ακριβώς και ένας άνδρας.75 

Ο πρωταγωνιστικός ρόλος των γυναικών, οι οποίες όχι μόνο 

συμμετέχουν στα γεγονότα αλλά κατέχουν ιδιαίτερη θέση, μας είναι 

γνωστός μέσα από τις σελίδες των ιστορικών βιβλίων της Καινής 

Διαθήκης, που η τελική συγγραφή τους τοποθέτείται το 2ο μισό του 1ου 

αιώνα μ.Χ.. Σημαντικές πληροφορίες για την εικόνα των γυναικών εκείνην 

την εποχή αντλούμε από την πηγή των Λογίων, τις διηγήσεις των 

τεσσάρων ευαγγελίων και τις Πράξεις των Αποστόλων. Τα κείμενα της  

Καινής Διαθήκης αναφέρουν ονομαστικά σαράντα γυναικεία πρόσωπα 

από τα οποία τα τρία δεν ανήκουν στο κίνημα του Ιησού. Αυτές είναι: η 

Βερενίκη (Πραξ 25:13), η Δρουσίλλα (Πραξ 24:24) και η Ηρωδιάς (Λκ 3:19). 

Πρόκειται για ιστορικά πρόσωπα που μας είναι κυρίως γνωστά από τον 

Ιώσηππο. 76 

Αξιολογώντας τις γυναικείες μορφές των ευαγγελικών κειμένων στην 

πρώτη θεση τοποθέτείται η εξαίρετη μορφή της Θεοτόκου Μαρίας, της 

μητέρας του Ιησού. Η Μαρία αποτελεί πρότυπο πίστης αφου αυτή 

επιλέγεται για να φέρει στη ζωή τον Υιό του Θεού. Στο πρόσωπό της η 

Θεοτόκος συμπαρασύρει και εξυψώνει όλο το γυναικείο φύλο. Κατέχει το 

υπέρτατο αξίωμα να γίνει μητέρα όλων των ανθρώπων και σκιαγραφείται 

ως το πρότυπο της ιδανικής γυναίκας. 

Η στάση του ίδιου του Ιησού απέναντι στις γυναίκες ξεπερνάει τα 

δεδομένα της εποχής του, καθώς υπερβαίνει τις κοινωνικές διακρίσεις 

μεταξύ ανδρών και γυναικών. Στην επιτέλεση των θαυμάτων του Ιησού 

δεν εντοπίζεται κάποια διάκριση εις βάρος των γυναικών. Αντίθετα, σε 

όλη τη διάρκεια της δράσης του ο Ιησούς κάνει θαύματα είτε απευθείας σε 

γυναίκες, είτε χάρη γυναικών: η ανάσταση της θυγατέρας του Ιαείρου (Λκ 

8:41-56), η ανάσταση του γιού της χήρας στη Ναΐν (Λκ 7:11-17), η θεραπεία 

της αιμορροούσας γυναίκας (Λκ 8:43-48) και η θεραπεία της συγκύπτουσας 

γυναίκας (Λκ 13:10-17), όπου ο Ιησούς παραβαίνει την εντολή του 

μωσαϊκού νόμου για την τήρηση της αργίας του Σαββάτου.77 Στο κατά 

Ιωάννην Ευαγγέλιο ο Ιησούς συγχωρεί μια γυναίκα «ἐπ᾿ αὐτοφώρῳ 

μοιχευομένη» και στο κατά Λουκά (Λκ 7:36-50) παρέχει άφεση αμαρτιών 

στην αμαρτωλή γυναίκα. Ο Ιησούς, στα πλαίσια ενός ευρύτερου κύκλου 

μαθητών  δέχεται και γυναίκες, ωστόσο, η ομάδα των δώδεκα μαθητών 

αποτελείται αποκλειστικά από άνδρες, γεγονός που αντικατοπτρίζει την 

ανδροκρατούμενη κοινωνία της εποχής. Ο όρος «μαθήτρια», που απαντά 

                                                           
75 Ingrid Maisch, Mary Magdalene, The Image of a Woman Through the Centuries, σελ 7 
76 Ross Shepard Kraemer & Mary Rose D’ Angelo, Women & Christian Origins, New York, 

1999 σελ. 42 
77 Η περίπτωση της θεραπείας της Μαρίας της Μαγδαληνής από τα επτά δαιμόνια 

(Λκ 8:1-  3) είναι ιδιαίτερη και θα την εξετάσουμε μεμονωμένα. 
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μόνο μία φορά στις Πράξεις 9:36 78 παράλληλα με το γνωστό και συχνά 

χρησιμοποιούμενο όρο «μαθητής», αφορά τις διάφορες ομάδες γυναικών 

που συγκροτούνταν με σκοπό τη παροχή βοήθειας και τη συνεργασία με 

τον Ιησού και τους αποστόλους.79 

Από την αρχή της δράσης του Ιησού, σύμφωνα με τις πηγές, στο 

πλευρό του βρίσκονται οι Ιουδαίες γυναίκες μαθήτριες που τον 

συνοδεύουν στις διδασκαλίες του και μάλιστα τον στηρίζουν με δικούς 

τους πόρους. Ανάμεσά τους διακρίνεται η Μαρία η Μαγδαληνή, η Ιωάννα 

και η Σουζάννα. Ο Ιησούς διδάσκει τις γυναίκες και τις απευθύνει το λόγο, 

τόσο ιδιωτικά όσο και δημόσια. Σύμφωνα με την ιστορία της ανώνυμης 

γυναίκας δίδαξε πως η Βασιλεία του Θεού δεν περιορίζεται σε 

συγκεκριμένες ομάδες ή πρόσωπα αλλά ανήκει σε όσους πιστεύουν (Μκ 

7:24-30, Μτ 15:21-28),  αποδεικνύοντας πως η διδασκαλία του απευθύνεται 

σε όλους χωρίς εξαιρέσεις. 

Συνήθης τόπος φιλοξενίας και διδασκαλίας του Ιησού ήταν το σπίτι 

της Μάρθας και της Μαρίας, των αδερφών του Λαζάρου στη Βηθανία. Εκεί 

ο Ιησούς συνήθιζε να διδάσκει στους παρευρισκόμενους κατά τη διάρκεια 

των γευμάτων χωρίς να εξαιρούνται οι γυναίκες. Μετά τη σύλληψη του 

Ιησού και κατά την πορεία στο Πάθος που ακολούθησε παραμένουν στο 

πλευρό του και τον στηρίζουν μόνο οι γυναίκες μαθήτριές του, σε 

αντίθεση με τους άνδρες μαθητές που τον εγκαταλείπουν. Συγκρίνοντας 

επομένως κανείς τη στάση των ανδρών μαθητών του Ιησού κατά την 

ιστορία του Πάθους με αυτή των γυναικών, η πρώτη παρουσιάζει πολλά 

αρνητικά στοιχεία, όπως προδοσία, άρνηση, φόβο μπροστά σε απλές 

γυναίκες,  φυγή και διάλυση. Στις κρίσιμες ώρες του Πάθους, της στιγμής 

της σταύρωσης και σε όσα ακολούθησαν οι γυναίκες δείχνουν 

απαράμιλλο θάρρος και δύναμη μη έχοντας τίποτα να φοβηθούν από τη 

δημόσια παρουσία τους δίπλα στο δάσκαλό τους. Εδω πρέπει να 

σημειώσουμε, πως από τους άνδρες μαθητές κατά το σταυρικό θάνατο του 

Ιησού, μάρτυρας είναι και ο Ιωάννης.80 Μάρτυρες της ταφής επίσης 

αναφέρονται μόνο δύο γυναικεία πρόσωπα «῏Ην δὲ ἐκεῖ Μαρία ἡ 

Μαγδαληνὴ καὶ ἡ ἄλλη Μαρία, καθήμεναι ἀπέναντι τοῦ τάφου» (Μτ 

27:61).81 

                                                           
78 «Εν ᾿Ιόππῃ δέ τις ἦν μαθήτρια ὀνόματι Ταβιθά, ἣ διερμηνευομένη λέγεται Δορκάς· 

αὕτη ἦν πλήρης ἀγαθῶν ἔργων καὶ ἐλεημοσυνῶν ὧν ἐποίει» (Πραξ 9:36) 
79 Νικολακόπουλου Κ., Μαρτυρίες της Καινής Διαθήκης για τη θέση της γυναίκας, 

Εισήγηση στο 32ο Ιερατικό Συνέδριο της Ι.Μ. Γερμανίας, Μόναχο, 30/10 - 2/11/2001 
80 «Εἱστήκεισαν δὲ παρὰ τῷ σταυρῷ τοῦ ᾿Ιησοῦ ἡ μήτηρ αὐτοῦ καὶ ἡ ἀδελφὴ τῆς 

μητρὸς αὐτοῦ, Μαρία ἡ τοῦ Κλωπᾶ καὶ Μαρία ἡ Μαγδαληνή. ᾿Ιησοῦς οὖν ἰδὼν τὴν 

μητέρα καὶ τὸν μαθητὴν παρεστῶτα ὃν ἠγάπα, λέγει τῇ μητρί αὐτοῦ· γύναι, ἴδε ὁ υἱός 

σου. εἶτα λέγει τῷ μαθητῇ· ἰδοὺ ἡ μήτηρ σου. καὶ ἀπ᾿ ἐκείνης τῆς ὥρας ἔλαβεν ὁ μαθητὴς 

αὐτὴν εἰς τὰ ἴδια.» (Ιω 19:25-27). 
81 Ευ. Αδαμτζίλογλου , Ήσαν δε εκεί γυναίκες πολλαί...,Θεσσαλονίκη, 1997, σελ. 145 
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Η Susan Haskins αναφέρει χαρακτηριστικά, πως πουθενά στα κείμενα 

της Καινής Διαθήκης δεν υπάρχει κάποια ένδειξη ότι ο Χριστός θεωρούσε 

τη συμβολή των γυναικών ως κατώτερη ή επικουρική σε σχέση με αυτήν 

των ανδρών μαθητών του. Δεν μπορούμε όμως, βασιζόμενοι στην από 

φόβο φυγή των ανδρών μαθητών, να υποστηρίξουμε την ύπαρξη ελλιπούς 

και αδύναμης πίστης τους, έναντι αυτής των γυναικών. Αναμφίβολα, θα 

μπορούσε να υποστηριχθεί ότι οι γυναίκες, τόσο κατά τη σταύρωση όσο 

και σε όσα επακολούθησαν, έδειξαν τη μεγαλύτερη αντοχή και θάρρος, 

όμως σε καμία περίπτωση αυτό δεν αποδεικνύει πως η πίστη τους ήταν 

μεγαλύτερη από εκείνη των ανδρών. Σε αντίθεση με τους έντεκα μαθητές 

οι οποίοι ένιωσαν φόβο για τη ζωή τους, οι γυναίκες μαθήτριες 

ακολούθησαν τον Ιησού, ήταν παρούσες κατά τη σταύρωση, 

παρακολούθησαν την ταφή, ανακάλυψαν το κενό μνημείο και δέχτηκαν 

πρώτες την είδηση της ανάστασης.82 

Σε γενικές γραμμές μέσα στις σελίδες των ευαγγελικών διηγήσεων 

μαρτυρείται ο σημαντικός ρόλος των γυναικών κατά την επίγεια 

παρουσία του Ιησού ως μαθήτριές του. Η δράση άλλωστε αυτή των 

γυναικών δεν τερματίζεται μετά το θάνατο του, αλλά οι γυναίκες 

συνεχίζουν να κατέχουν εξέχοντα ρόλο. Δικαιολογημένα, κάποιοι 

ερευνητές στηρίζουν την άποψη πως το μεγαλύτερο ποσοστό των 

χριστιανών του πρώτου αιώνα ίσως να ήταν γυναίκες. 

Σημαντικές πληροφορίες σχετικά με πολλές εβραίες και εθνικές 

γυναίκες μας παρέχουν οι επιστολές του αποστόλου Παύλου, που 

χρονολογούνται στα μέσα του πρώτου αιώνα μ.Χ..83  Ο απόστολος Παύλος 

μέσα από όσα αναφέρει ή απλά υπαινίσσεται στις επιστολές του, καθώς 

και στις αναφορές του βιβλίου των Πράξεων παρουσιάζεται όχι μονο να 

επιτρέπει στις γυναίκες να συμμετέχουν ενεργά στον αγώνα της 

Εκκλησίας, αλλά και συνεργάζεται μαζί τους. Ο ίδιος στην προς Ρωμαίους 

επιστολή και συγκεκριμένα στο 16ο κεφάλαιο, παραθέτει έναν 

χαιρετιστήριο κατάλογο προβάλλοντας μια σειρά γυναικείων ονομάτων 

και τη δράση τους στην Εκκλησία. Τα γυναικεία αυτά πρόσωπα είναι τα 

εξής: Η Φοίβη (στιχ. 1) «τὴν ἀδελφὴν ἡμῶν και διάκονον τῆς ἐκκλησίας τῆς 

ἐν Κεγχρεαῖς», η Πρίσκιλλα, η Μαρία (στιχ. 6) «ἥτις πολλὰ ἐκοπίασεν εἰς 

ἡμᾶς», με την Τρύφαινα, την Τρυφώσα και την αγαπητή Περσίδα (στιχ. 12), 

το ζεύγος Ανδρόνικος και Ιουλία (κατά τον P46) ή Ιουνία84 (κατά το 

                                                           
82 Susan Haskins, Myth and Metaphor, , σελ.11 
83 Karen King, Women in Ancient Christianity! The New discoveries, Website copyright 1995-

2008 WGBH, 20/2/2008 
84 Ο Καραβιδόπουλος στο άρθρο του «Ιουνιάς ή Ιουνία», εξετάζει το πρόβλημα του 

γένους του ονόματος Ιουνία για το οποίο οι κριτικές εκδόσεις του κειμένου της Κ.Δ., οι 

μεταφράσεις στις νεότερες γλώσσες και οι υπομνηματιστές διχάζονται ανάμεσα στη 

γραφή «Ιουνιάς» (ως αρσενικό όνομα) και «Ιουνία» (ως θηλυκό). Το άρθρο στηρίζει τη 

γραφή του θηλυκού γένους «Ιουνία» για τους εξής λόγους: α) οι κριτικές εκδόσεις της Κ.Δ. 
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εκκλησιαστικό κείμενο), που κατατάσσονται μεταξύ των αποστόλων, 

όπως επίσης και η Ιουλία, η μητέρα του Ρούφου (στιχ. 13) και η αδερφή του 

Νηρέα (στιχ. 15).85 

Η επιστολή προς Φιλιππησίους επίσης μαρτυρεί τη δράση σημαντικών 

γυναικείων προσώπων, όπως ήταν η Ευοδία και η Συντύχη, οι οποίες 

έδρασαν στους Φιλίππους και παρόλο που διαφωνούν μεταξύ τους, ο 

Παύλος τις χαρακτηρίζει συναθλήτριές του (Φιλ. 4:2-3). Επίσης η Απφία 

από την προς Φιλήμονα επιστολή (Φλμ. 1:2), η Νύμφα με την κατ΄οίκον 

εκκλησία της (Κολ. 4:15) και η Κλαυδία (Β΄ Τιμ. 4:21) αποτελούν ένδειξη της 

μαρτυρίας επωνύμων γυναικών σχετικά με τη ζωή και τη δράση του 

γυναικείου φύλου στην πρώτη εκκλησία. 86 

Και στο βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων εξέχουσες είναι οι 

γυναικείες προσωπικότητες που αναφέρονται: η Δάμαρις, η οποία πίστεψε 

ακούγοντας το κήρυγμα του αποστόλου Παύλου στην Αθήνα «τινὲς δὲ 

ἄνδρες κολληθέντες αὐτῷ ἐπίστευσαν, ἐν οἷς καὶ Διονύσιος ὁ 

᾿Αρεοπαγίτης καὶ γυνὴ ὀνόματι Δάμαρις καὶ ἕτεροι σὺν αὐτοῖς» (Πραξ 

17:34). Οι τέσσερις θυγατέρες του Φιλίππου, ενός από τους επτά 

διακόνους, οι οποίες είναι παρθένες και έχουν το χάρισμα να 

προφητεύουν «τῇ δὲ ἐπαύριον ἐξελθόντες ἤλθομεν εἰς Καισάρειαν, καὶ 

εἰσελθόντες εἰς τὸν οἶκον Φιλίππου τοῦ εὐαγγελιστοῦ, ὄντος ἐκ τῶν ἑπτά, 

ἐμείναμεν παρ᾿ αὐτῷ. τούτῳ δὲ ἦσαν θυγατέρες παρθένοι τέσσαρες 

προφητεύουσαι» (Πραξ 21:8-9) . Η Ταβιθά, η οποία επιτελεί εκτεταμένο 

κοινωνικό έργο «᾿Εν ᾿Ιόππῃ δέ τις ἦν μαθήτρια ὀνόματι Ταβιθά, ἣ 

διερμηνευομένη λέγεται Δορκάς· αὕτη ἦν πλήρης ἀγαθῶν ἔργων καὶ 

ἐλεημοσυνῶν ὧν ἐποίει» (Πραξ. 9:36). Στα Ιεροσόλυμα, η μητέρα του 

Μάρκου είναι εκείνη που προσφέρει το σπίτι της για να συγκεντρώνονται 

εκεί οι μαθητές και επιπλέον εκεί καταφεύγει ο Πέτρος μετά την 

αποφυλάκισή του «συνιδών τε ἦλθεν ἐπὶ τὴν οἰκίαν Μαρίας τῆς μητρὸς 

᾿Ιωάννου τοῦ ἐπικαλουμένου Μάρκου, οὗ ἦσαν ἱκανοὶ συνηθροισμένοι καὶ 

προσευχόμενοι» (Πραξ. 12:12). Επιπλέον, στη Θεσσαλονίκη και στη Βέροια 

η διδασκαλία του αποστόλου Παύλου αποτέλεσε πόλο έλξης πολλών 

γυναικών. Οι γυναίκες αυτές κατείχαν σημαντική θέση και φαίνεται πως 

ασκούσαν σημαντική επιρροή στο κοινωνικό τους περιβάλλον. 

«Διοδεύσαντες δὲ τὴν ᾿Αμφίπολιν καὶ ᾿Απολλωνίαν ἦλθον εἰς 

                                                                                                                                                                      
από τη 13η του Ε. Nestle και εξής υιοθετούν τη γραφή «Ιουνιάν», β) η αρχαία εκκλησία, 

όπως απηχείται η άποψή της στις ερμηνείες των Πατέρων και στο εορτολόγιο, δέχεται 

την Ιουνία ως γυναικεία μορφή συνεργάτιδας του αποστόλου Παύλου και σε ορισμένες 

μάλιστα περιπτώσεις τη θεωρεί σύζυγο του Ανδρόνικου. Για περισσότερα βλ. Ιω. 

Καραβιδόπουλος Βιβλικές Μελέτες Δ΄, εκδόσεις Π. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη, 2007, σελ. 

229-246. 
85 Ευ. Αδαμτζίλογλου, Η Γυναίκα στη Θεολογία του αποστόλου Παύλου. Ερμηνευτική 

ανάλυση του Α΄Κορ. 11:2’16, Θεσσαλονίκη, 1989, σελ. 59-60 
86 Στο ίδιο, σελ. 59-60 
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Θεσσαλονίκην, ὅπου ἦν ἡ συναγωγὴ τῶν ᾿Ιουδαίων. κατὰ δὲ τὸ εἰωθὸς τῷ 

Παύλῳ εἰσῆλθε πρὸς αὐτούς, καὶ ἐπὶ σάββατα τρία διελέγετο αὐτοῖς ἀπὸ 

τῶν γραφῶν, διανοίγων καὶ παρατιθέμενος ὅτι τὸν Χριστὸν ἔδει παθεῖν 

καὶ ἀναστῆναι ἐκ νεκρῶν, καὶ ὅτι οὗτός ἐστιν ὁ Χριστός, ᾿Ιησοῦς ὃν ἐγὼ 

καταγγέλλω ὑμῖν. καί τινες ἐξ αὐτῶν ἐπείσθησαν καὶ προσεκληρώθησαν 

τῷ Παύλῳ καὶ τῷ Σίλᾳ, τῶν τε σεβομένων ῾Ελλήνων πολὺ πλῆθος 

γυναικῶν τε τῶν πρώτων οὐκ ὀλίγαι» (Πραξ. 17:1-4) και «Οἱ δὲ ἀδελφοὶ 

εὐθέως διὰ τῆς νυκτὸς ἐξέπεμψαν τόν τε Παῦλον καὶ τὸν Σίλαν εἰς 

Βέροιαν, οἵτινες παραγενόμενοι εἰς τὴν συναγωγὴν ἀπῄεσαν τῶν 

᾿Ιουδαίων. οὗτοι δὲ ἦσαν εὐγενέστεροι τῶν ἐν Θεσσαλονίκῃ, οἵτινες 

ἐδέξαντο τὸν λόγον μετὰ πάσης προθυμίας, τὸ καθ᾿ ἡμέραν ἀνακρίνοντες 

τὰς γραφὰς εἰ ἔχοι ταῦτα οὕτως. πολλοὶ μὲν οὖν ἐξ αὐτῶν ἐπίστευσαν, καὶ 

τῶν ῾Ελληνίδων γυναικῶν τῶν εὐσχημόνων καὶ ἀνδρῶν οὐκ ὀλίγοι»(Πραξ 

17:10-12).87 

Μέσα από τις βιβλικές μαρτυρίες του κειμένου των Πράξεων και των 

επιστολών του αποστόλου Παύλου (Πραξ 16:13-15, 17:4.12.34 18:3.18.26 

Πραξ 13:50 Α΄ Κορ. 1:11.26-28 Ρωμ 16:1-2) μπορούμε να διακρίνουμε τις 

κοινωνικές ελευθερίες των γυναικών αυτής της εποχής. Παρακάτω θα 

αναφερθούμε σε ορισμένες μαρτυρίες που επιτρέπουν να φανούν αυτές οι 

κοινωνικές ελευθερίες, όπως το παράδειγμα της Λυδίας, της Πρίσκιλλας, 

της Χλόης και της Φοίβης. Στο κείμενο των Πράξεων πρώτη χριστιανή 

στον ευρωπαικό χώρο μαρτυρείται η Λυδία88, η οποία φιλοξενεί τον Παύλο 

στο σπίτι της. Η Λυδία, που κατάγεται από τα Θυάτειρα, πουλάει 

πορφύρα. Εξασκεί δηλαδή ένα προσοδοφόρο επάγγελμα μέσα σε μια 

αμιγή ρωμαϊκή κοινωνία. Το κείμενο αφήνει να εννοηθεί ότι με την 

εργασία της συντηρεί και άλλα πρόσωπα. Χαρακτηρίζεται ως «σεβομένη 

τον Θεόν» και δεν δυσκολεύεται μαζί με άλλες γυναίκες να είναι «παρά 

τον ποταμόν» για την τακτή προσευχή.89 

Τις περισσότερες επώνυμες μαρτυρίες διαθέτει η εκκλησία της 

Κορίνθου. Η Πρίσκιλλα μαζί με το σύζυγό της Ακύλα, οι οποίοι ήταν 

σκηνοποιοί,90 γνωρίζουν τον Παύλο από τη συνεργασία μαζί του. Η 

Πρίσκιλλα φαίνεται ότι συνεργαζόταν με τον Παύλο αρχικά στην τέχνη 

της σκηνοποιΐας και μετά στη διάδοση του Ευαγγελίου. Η ιεραποστολική 

της δράση γίνεται περισσότερο φανερή στην Έφεσο, όπου διατηρεί 

κατ΄οίκον εκκλησία και φέρεται να κατηχεί με τον Ακύλα τον Αιγύπτιο 

Απολλώ.91 

                                                           
87 Μαρία Λαρίου-Δρεττάκη, Η Γυναίκα στην Καινή Διαθήκη, Αθήνα, 2005, σελ. 45-46 
88 Πραξ 16:13-15 
89 Ευ. Αδαμτζίλογλου Η Γυναίκα στη Θεολογία του αποστόλου Παύλου. Ερμηνευτική 

ανάλυση του Α΄ Κορ. 11:2-16, σελ. 116 
90 Πραξ 18-3 
91 Ευ. Αδαμτζίλογλου Η Γυναίκα στη Θεολογία του αποστόλου Παύλου. Ερμηνευτική 

ανάλυση του Α΄Κορ. 11:2-16, σελ.117 
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Και η Χλόη92 πρέπει να κατέχει σημαντική κοινωνική θέση και να 

ασκεί επιρροή και δύναμη, γιατί δικοί της άνθρωποι συναντούν στην 

Έφεσο τον απόστολο Παύλο και του αναφέρουν προβλήματα της 

κοινότητας. Δε φαίνεται όμως καθαρά από το κείμενο αν είναι δούλοι ή 

επαγγελματικοί συνεργάτες της ή ακόμα συγγενικά της πρόσωπα. 

Αδερφή και διάκονος της Εκκλησίας «της εν Κεγχρεαίς», του λιμανιού 

δηλαδή προς το Σαρωνικό κόλπο, συστήνει ο απόστολος Παύλος τη 

Φοίβη93, για την οποία αναφέρει ότι προστάτευσε και αυτόν τον ίδιο. Η 

ελευθερία που είχαν οι γυναίκες στην κίνησή τους μέσα στο εθνικό 

περιβάλλον, επηρεάζει αποφασιστικά τη θέση των ιουδαίων γυναικών 

στις κοινότητες της διασποράς και γίνεται σημαντικός μοχλός για τη 

διάδοση του Ευαγγελίου.94 

Αξίζει στο σημείο αυτό να αναφερθεί το παράδειγμα της Θέκλας ως 

πρότυπο ένθερμης πίστης. Το όνομα της Θέκλας δεν μνημονεύεται 

πουθενά στα κανονικά κείμενα της Καινής Διαθήκης, ωστόσο 

πρωτοχριστιανικές ομάδες επικαλούνται το πρόσωπό της για να 

δικαιολογήσουν το δικαίωμα των γυναικών να βαπτίζουν και να 

κηρύττουν, ενισχύοντας  τη διαμάχη για το κήρυγμα και τη διδασκαλία 

από μέρους των γυναικών. Η Θέκλα στις «Πράξεις Παύλου και Θέκλας» 

χαρακτηρίζεται στο πλάι του Παύλου ως ιεραπόστολος και απόστολος.95 

Αναφορά στο πρόσωπο της Θέκλας συναντάμε στον Γρηγόριο το 

Ναζιανζηνο και το Γρηγόριο Νύσση. Ο Γρηγόριος Ναζιανζηνός γράφει 

πως η Θέκλα κατάφερε να σωθεί και από τον τύραννο μνηστήρα της, 

αλλά και από την επίσης τυραννική συμπεριφορά της μητέρας της.96 

Επίσης ο Γρηγόριος Νύσσης περιγράφει την Θέκλα ως παρθένο και καλή 

στην ψυχή μαθήτρια του αποστόλου Παύλου, διακρίνοντάς την μεταξύ 

των χριστιανών γυναικών.97  

Παρά τον έκδηλο μυθιστορηματικό χαρακτήρα του αποκρύφου βιβλίου 

«Πράξεις Παύλου και Θέκλας», η ορθόδοξη Εκκλησία δέχεται την ύπαρξη 

ιστορικού πυρήνα και τιμά τη Θέκλα ως πρωτομάρτυρα στις 24 

Σεπτεμβρίου.98 

                                                           
92  Α΄Κορ.1:11 
93  Ρωμ. 16:1-2 
94 Αδαμτζίλογλου Ευ., Η Γυναίκα στη Θεολογία του αποστόλου Παύλου. Ερμηνευτική 

ανάλυση του Α΄Κορ. 11:2’16, , σελ. 116-119  
95 Απόκρυφα Χριστιανικά Κείμενα, Απόκρυφες Πράξεις, Επιστολές και Αποκαλύψεις, 

Τόμος Β΄,(επιμ. Ιωάννης Καραβιδόπουλος) εκδ. Π. Πουρναράς, Θεσσαλονίκη 2004 
96 Γρηγορίου του Θεολόγου, Εἰς τόν ἅγιον ἱερομάρτυρα Κυπριανόν, ἐξ ἀγροῦ μετά μίαν 

τῆς μνεῖας ἡμέραν ἐπανήκοντος, Λόγος ΚΔ΄, PG 35, 1180D – 1181A 
97 Γρηγορίου Νύσσης, Εξήγησις ακριβής, εις τα άσματα των ασμάτων, Ομιλία ΙΔ΄, PG 

44, 1068A 
98 Ευ. Θεοδώρου Ηρωίδες της χριστιανικής αγάπης, Αθήνα, 1949, σελ. 25  
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Αν τώρα αντιπαραβάλλουμε την Μαρία την Μαγδαληνή με το 

θρησκευτικό και κοινωνικό υπόβαθρο της Γαλιλαίας, διαπιστώνουμε 

πολλές επιρροές στις αφηγήσεις των ευαγγελίων.  

 

1.2 Οι ιστορικές μαρτυρίες για την Μαρία την Μαγδαληνή 

 

Στο κείμενο των τεσσάρων κανονικών ευαγγελίων και των πιο 

πρόσφατα ανακαλυφθέντων γνωστικών κειμένων βλέπουμε πως μεταξύ 

των ακολούθων του Ιησού υπήρχαν και πολλές γυναίκες. Ανάμεσά τους 

μια από τις πιο σημαντικές γυναικείες μορφές με ιδιαίτερη συμβολή στην 

πρώτη χριστιανική κοινότητα, η Μαρία η Μαγδαληνή. 

Ο όρος «ιστορική Μαγδαληνή» δημιουργεί αμφιβολία στους μελετητές 

σχετικά με το αν μπορούν να τον αποδώσουν στην Μαρία την 

Μαγδαληνή, γιατί στην πραγματικότητα τα δεδομένα και οι πληροφορίες 

που έχουμε γι’ αυτή βασίζονται αποκλειστικά σε αποσπάσματα κειμένων, 

η πλειοψηφία των οποίων ανήκει στη γνωστική και απόκρυφη 

γραμματεία. Εντούτοις, βασιζόμενοι και μόνο σε αυτά τα δεδομένα δεν 

μπορούμε να αγνοήσουμε τον πρωταγωνιστικό  ρόλο της «ιστορικής 

Μαγδαληνής» εντός της πρώιμης χριστιανικής κοινότητας. Το όνομά της, 

ως μαθήτρια του Ιησού αναφέρεται εννέα φορές στα κανονικά ευαγγέλια. 

Βασιζόμενοι όμως μόνο σ   αυτά τα κείμενα, είναι δύσκολο να έχουμε μια 

ξεκάθαρη εικόνα της ιστορικότητας του προσώπου της Μαγδαληνής.  

Αφετηρία της ιστορίας της Μαγδαληνής όπως αυτή μας παραδίδεται 

στις διηγήσεις των ευαγγελίων, αποτελεί η διήγηση του Πάθους. Η πρώτη 

μνεία του ονόματός της συναντάται για πρώτη φορά στο Κατά Μάρκον 

Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο του Μάρκου γραμμένο γύρω στο 66-68 μ.Χ είναι 

κατά γενική ομολογία των μελετητών η πηγή απ’ όπου αντλούν τις 

πληροφορίες τους οι Ματθαίος και Λουκάς.  

Από την άλλη μεριά την αρχαιότερη αναφορά στη σταύρωση και 

ανάσταση του Ιησού τη συναντάμε στην Α΄ προς Κορινθίους επιστολή του 

αποστόλου Παύλου, η οποία γράφτηκε γύρω στο 53 μ.Χ.. Σε αντίθεση με 

την μετέπειτα εκκλησιαστική παράδοση ο Παύλος δεν μνημονεύει σε 

κανένα σημείο την Μαγδαληνή ως πρώτη μάρτυρα της ανάστασης του 

Ιησού, αλλά τον Κηφά (Α΄ Κορ 15:5). Κηφάς είναι η αραμαϊκή  απόδοση του 

ονόματος Πέτρος. Αυτή είναι και η αρχαιότερη παράδοση που μας 

διασώζεται. Ο ίδιος ο Παύλος αναφέρει σχετικά πως δεν πρόκειται για 

προσωπική του μαρτυρία αλλά την παρέλαβε από τρίτους.99 

Μεταξύ των παραδόσεων της πρώιμης χριστιανικής εποχής 

συναντάμε την υπόθεση πως η επίσκεψη των γυναικών στον κενό  τάφο 

                                                           
99 Esther De Boer, The Mary Magdalene, Cover Up, The Sources behind the Myth,T&T Clark, 

1997, σελ. 30 βλ. σχετικά Dennis Mc Donald, «Υπήρξε η Μαρία Μαγδαληνή πριν την 

επινοήσει ο Μάρκος», ΔΒΜ 23, (Ιανουάριος-Ιούνιος 2005) σελ. 98 
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δεν συνέβει πραγματικά, αλλά πρόκειται για ένα περιστατικό που 

επινόησε ο ίδιος ο Μάρκος. Σύμφωνα με αυτήν την υπόθεση ο Μάρκος 

μνημονεύει την παρουσία των γυναικών στη σταύρωση του Ιησού με 

σκοπό να τις αναφέρει στη μετέπειτα αφήγησή του (Μκ 15:40-41). Άλλωστε 

δεν υπάρχει κάποια αναφορά στην Μαρία την Μαγδαληνή και τις άλλες 

γυναίκες ως μάρτυρες της ανάστασης πουθενά πριν το Μάρκο. Επομένως,  

αν λάβουμε υπόψη πως όλες οι μετέπειτα παραδόσεις σχετικά με το ρόλο 

της Μαγδαληνής κατά τη σταύρωση και ανάσταση του Ιησού βασίζονται 

στη μεμονωμένη μαρτυρία του Κατά Μάρκον Ευαγγελίου, καταλήγουμε 

στο ακραίο επιχείρημα της παραπάνω υπόθεσης, πως η Μαρία η 

Μαγδαληνή στην πραγματικότητα δεν υπήρξε ποτέ και ήταν απλά μια 

επινόηση του Μάρκου.100 

Στις διηγήσεις των ευαγγελίων περιλαμβάνονται τέσσερα θαύματα 

στα οποία γυναίκες θεραπεύονται από τον Ιησού. Επιπλέον, ο Ιησούς 

απευθύνει δημόσια το λόγο σε γυναίκες, τις διδάσκει και ιδιαίτερα εκείνες 

που ανήκαν στα κατώτερα στρώματα.101 Για να κατανοήσουμε το ρόλο και 

τη δράση της Μαγδαληνής στο πλαίσιο του έργου του Ιησού θα πρέπει 

πρώτα να εξετάσουμε τις αναφορές σε σχέση με το πρόσωπό της. 

Οι τέσσερις πηγές, τα τέσσερα ευαγγέλια, από τις οποίες αντλούμε 

πληροφορίες για την Μαρία την Μαγδαληνή, προέρχονται από τον πρώτο 

αιώνα, τον αιώνα κατά τον οποίο έζησε. Εντούτοις, οι πηγές του πρώτου 

αιώνα δε μας ενημερώνουν για λεπτομέρειες της ζωή της  σχετικά με τη 

χρονική περίοδο πριν γνωρίσει το Χριστό.102 Άλλωστε δεν υπήρχε κάποιος 

λόγος να αναφέρουν τα κείμενα της Καινής Διαθήκης λεπτομερή 

βιογραφικά στοιχεία της Μαγδαληνής, αφού η παρουσία της εμφανίζεται 

πάντα συνδεδεμένη με την ιστορική πορεία του Ιησού. 

Αν και τα δεδομένα της παράδοσης όσον αφορά στο πρόσωπο της 

Μαγδαληνής είναι αποσπασματικά, ωστόσο τα ιστορικά δεδομένα που 

μας παραδίδουν τα βιβλικά κείμενα θεωρούνται αξιόπιστα για την Μαρία 

από τα Μάγδαλα, και μας βοηθάνε να ρίξουμε φως στο ιστορικό πλαίσιο 

του σημαντικού αυτού γυναικείου προσώπου του χριστιανισμού. 

Στο κείμενο της Αγίας Γραφής αναφέρονται πολλές γυναίκες με το 

όνομα Μαρία. Έτσι και η Μαγδαληνή ονομαζόταν Μαριάμ και όχι 

Μαρία103, όπως και η μητέρα του Ιησού, γεγονός που σημαίνει πως το 

                                                           
100 Esther De Boer, The Mary Magdalene, Cover Up, The Sources behind the Myth, σελ. 31 
101 Stegemann Ekkehard W. and Wolfgang Stegemann, The Jesus Movement: A Social 

History of Its First Century. New York: Fortress Press, 1999, σελ. 382-384 
102 Esther De Boer, The Mary Magdalene, Cover Up, The Sources behind the Myth, σελ. 11 
103 Μια έρευνα αναφέρει πως από τα καταγεγραμμένα ιουδαϊκά γυναικεία ονόματα 

στην Παλαιστίνη από το 330 π.Χ μέχρι το 200 μ.Χ  το 47,7 τοις εκατό φέρουν το όνομα είτε 

Σαλώμη είτε Μαρία (ή Μαριάμμη). Το όνομα Μαρία ανήκει στο 23,4 τοις εκατό, αφορά 

επομένως σχεδόν μία στις τέσσερις γυναίκες που κατονομάζονται. Συγκεκριμένα στο 

κείμενο της Καινής Διαθήκης το ποσοστό διπλασσιάζεται, 42,5 τοις εκατό των γυναικών 
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όνομά  της προέρχεται από τις προφήτισσες της Παλαιάς Διαθήκης (Εξ 

15:20-21) και ήταν προφανώς Ιουδαία. Όπως ο προσδιορισμός του Ιησού ως 

Ναζωραίος, έτσι και η ονομασία Μαγδαληνή δηλώνει την καταγωγή της 

από τα Μάγδαλα, ένα ψαροχώρι104 στην νοτιοδυτική πλευρά της θάλασσας 

της Γαλιλαίας.105 Υπήρχε η συνήθεια στην Εγγύς Ανατολή μία γυναίκα 

δίπλα στο όνομα της να φέρει και αυτό του συζύγου της. Η Μαρία δεν 

αναφέρεται όμως πουθενά σε σχέση με κάποιο όνομα συζύγου, όπως 

συμβαίνει για παράδειγμα με τη Μαρία τη γυναίκα του Κλωπά (Ιω 19:25) 

και την Ιωάννα τη γυναίκα του Χουζά επιτρόπου του Ηρώδη (Λκ 8:3). Άρα, 

εύλογα μπορούμε να καταλήξουμε στο συμπέρασμα, ότι η Μαγδαληνή 

ήταν ανύπανδρη, για το λόγο ότι φέρει ως προσδιοριστικό του ονόματός 

της όχι το όνομα κάποιου άνδρα αλλά το όνομα του τόπου καταγωγής της.  

Ίσως η λύση σχετικά με το όνομα της Μαγδαληνής να είναι ακόμα πιο 

απλή. Αν λάβουμε υπόψη μας πως το όνομα Μαρία ανήκει στα πιο 

εύχρηστα και πιο συχνά χρησιμοποιούμενα ονόματα του 1ου αιώνα στην 

Παλαιστίνη, τότε για μια γυναίκα που ερχόταν από μια άλλη πόλη, για να 

τη διακρίνουν συνόδευαν το όνομά της με τον τόπο καταγωγής της.106 

Ο Richard Bauckham σημειώνει σχετικά, πως  γενικά οι περισσότερες 

από τις γυναίκες οπαδούς του Ιησού πρέπει να ήταν ελεύθερες 

(ανύπανδρες, χήρες, διαζευγμένες, ίσως στο παρελθόν πόρνες),  μόνο οι 

ελεύθερες  γυναίκες απολάμβαναν κάποια προσωπική και οικονομική 

ανεξαρτησία. Εκείνες που ήταν παντρεμένες107 αδιαφορούσαν για τη 

δημόσια  κατάκριση και εγκατέλειπαν τους συζύγους τους, ακολουθώντας 

τον Ιησού. Αυτές οι ανύπανδρες γυναίκες, με εξαίρεση φυσικά τις νέες 

γυναίκες που εξακολουθούσαν να ζουν στο σπίτι της οικογένειάς τους υπό 

την προστασία  του πατέρα τους, είχαν την ελευθερία να φύγουν από το 

σπίτι τους και να ταξιδέψουν με τον Ιησού, κάτι που οι περισσότερες 

παντρεμένες γυναίκες δεν είχαν τη δυνατότητα να κάνουν. Είναι δύσκολο 

να φανταστεί κανείς ότι ακόμη και ένας άνδρας που μοιράζεται τον 

ενθουσιασμό της συζύγου του για τον Ιησού δύσκολα θα επιτρέψει τη 

σύζυγό του να ταξιδέψει μακριά από το σπίτι με την ομάδα των μαθητών 

                                                                                                                                                                      
έχουν το όνομα Μαρία, στο Jane Schaberg, The Resurrection of Mary Magdalene, Legends, 

Apocrypha, and the Christian Testament, Continuum International Publishing Group, New York, 

2004, σελ. 66-67 
104 Σύμφωνα με κάποιους ερευνητές πρόκειται για μια ακμάζουσα πόλη στη δυτική 

όχθη της λίμνης Γεννησαρέτ με εβραϊκές και ελληνιστικές επιρροές. Σήμερα τα Μάγδαλα 

βρίσκονται στη σκιά των γειτονικών πόλεων Καπερναούμ και Τιβεριάδα. Τα Μάγδαλα 

είναι γνωστά τόσο με την σημιτική ονομασία Migdal Nunaya= ο πύργος των ψαριών 

(σύμφωνα με τη ραββινική λογοτεχνία) όσο και με το ελληνικό όνομα Ταριχέα, στο 

Christian Gebulj, “Aus dem Schatten des “Fischturms“ in die Nachfolge des 

Menschenfischers“, WUB2/2008, Nr 48, σελ. 10-11 
105 Ben Witherington, The Gospel Code, Intervarsity Press, 2004, σελ. 70   
106 WUB 2/2008, Nr 48, σελ. 18 
107 η Ιωάννα φαίνεται να είναι η μόνη που ανήκει σ’ αυτή την περίπτωση. 
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του Ιησού. Οι μητέρες ή σύζυγοι των ανδρών αποστόλων του Ιησού θα 

πρέπει να αποτελούν εξαίρεση σε αυτό.108  Στο ότι ήταν ανύπαντρη η 

Μαγδαληνή συνηγορεί επίσης και η ευκολία με την οποία εγκατέλειψε τα 

Μάγδαλα μετά τη θεραπεία της, για να ακολουθήσει τον Ιησού στις 

περιοδείες του. 

Σε μια προσπάθεια ερμηνείας του ονόματος της Μαγδαληνής, εκτός 

από τη γραμματολογική – κατά λέξη ερμηνεία, υπάρχει επίσης και μία 

μεταφορική. Ακριβώς όπως ο Ιησούς έδωσε στο Σίμωνα το ψευδώνυμο 

Πέτρος (πέτρα), έτσι λέγεται ότι έδωσε στην Μαρία το ψευδώνυμο «η 

Μαγδαληνή». «Μιγκντάλ» στα αραμαϊκά σημαίνει πύργος, επομένως το 

ψευδώνυμο «Μαγδαληνή» της Μαρίας σημαίνει αυτή που «είναι ισχυρή 

σαν πύργος». Λέγεται ότι η Μαγδαληνή έλαβε αυτό το όνομα  λόγω της 

σοβαρότητάς του χαρακτήρα της και της δύναμης της πίστης της. Αυτή η 

έννοια έχει χαθεί σχεδόν τελείως και όπως η  Esther De Boer παρατηρεί, αν 

ψάξουμε την ερμηνεία του όρου «Μαγδαληνή» σε ένα σύγχρονο αγγλικό 

λεξικό, θα βρούμε μια αρκετά διαφορετική ερμηνεία. «Μαγδαληνή» 

σημαίνει πόρνη. Στο πέρασμα των αιώνων αυτή η εικόνα της Μαρίας της 

Μαγδαληνής έχει αποκρυσταλλωθεί στη σκέψη μας, έτσι ώστε να είναι 

σχεδόν αδύνατο να μην την συνδέουμε με τον παραπάνω χαρακτηρισμό.109 

Στους καταλόγους γυναικείων ονομάτων των ευαγγελίων το όνομα 

της Μαγδαληνής τοποθετείται πάντα πρώτο, ενώ δεν ακολουθείται 

κάποια συγκεκριμένη σειρά παράθεσης των υπολοίπων γυναικείων 

προσώπων και η θέση στην οποία μνημονεύονται ποικίλει από ευαγγέλιο 

σε ευαγγέλιο. Η προτεραιότητα  βέβαια της Μαγδαληνής δεν θεωρείται 

τυχαίο γεγονός, αλλά αποτελεί ένδειξη του ιδιαίτερα σημαντικού ρόλου 

της μεταξύ των μυροφόρων και των γυναικών οι οποίες διακονούν τον 

Ιησού.110 Αν ανατρέξουμε τωρα στους άνδρες μαθητές που συνοδεύουν τον 

Ιησού, πρώτος τοποθετείται πάντα ο Πέτρος (ή Σίμων) και τελευταίος ο 

Ιούδας (Μκ 3:16-19, Μτ 10:2-4, Λκ 6:14-16). Ακόμα και στις περιπτώσεις που 

αναφέρεται ομάδα τριών ή τεσσάρων ατόμων ο Πέτρος είναι πάντα 

πρώτος (Μκ 1:16-20, 5:37, 9:2, 13:3).111 

                                                           
108 Richard Bauckham, Gospel Women, Studies of the Named Women in the Gospels, U.K. 2002 

σελ. 17 

109 Esther De Boer, The Mary Magdalene, Cover-Up, The Sources Behind the Myth, , σελ.12 
110 το όνομα της Μαγδαληνής προτάσσεται των άλλων γυναικών ανάλογα με την 

περίπτωση του Πέτρου, όπου πάντα το όνομά του μνημονεύεται πρώτο όταν αναφέρεται 

μαζί με του Ιάκωβο και Ιωάννη στα συνοπτικά Ευαγγέλια. Bauckhacm Richard, Gospel 

Women, Studies of the Named Women in the Gospels, T&T Clark International, UK, 2002, σελ. 301 
111 Ingrid Maisch, Mary Magdalene, The Image of a Woman Through the Centuries, σελ. 10,  
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Ο ευαγγελιστής Ματθαίος112 μνημονεύει την Μαγδαληνή σε τρία 

σημεία του Ευαγγελίου του:  

1) «῏Ησαν δὲ ἐκεῖ καὶ γυναῖκες πολλαὶ ἀπὸ μακρόθεν θεωροῦσαι, 

αἵτινες ἠκολούθησαν τῷ ᾿Ιησοῦ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας διακονοῦσαι αὐτῷ· ἐν 

αἷς ἦν Μαρία ἡ Μαγδαληνή, καὶ Μαρία ἡ τοῦ ᾿Ιακώβου καὶ ᾿Ιωσῆ μήτηρ, 

καὶ ἡ μήτηρ τῶν υἱῶν Ζεβεδαίου».(Μτ 27:55-56), 

 2) «῏Ην δὲ ἐκεῖ Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ καὶ ἡ ἄλλη Μαρία, καθήμεναι 

ἀπέναντι τοῦ τάφου» (Μτ 27:61) και  

3)« Οψὲ δὲ σαββάτων, τῇ ἐπιφωσκούσῃ εἰς μίαν σαββάτων, ἦλθε 

Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ καὶ ἡ ἄλλη Μαρία θεωρῆσαι τὸν τάφον» (Μτ. 28:1). 

Ο Μάρκος, επίσης σε τρία σημεία του Ευαγγελίου του προτάσσει την 

Μαγδαληνή: 1) «῏Ησαν δὲ καὶ γυναῖκες ἀπὸ μακρόθεν θεωροῦσαι, ἐν αἷς 

ἦν καὶ Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ καὶ Μαρία ἡ τοῦ ᾿Ιακώβου τοῦ μικροῦ καὶ 

᾿Ιωσῆ μήτηρ, καὶ Σαλώμη» ( Μκ 15:40), 

  2) «ἡ δὲ Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ καὶ Μαρία ᾿Ιωσῆ ἐθεώρουν ποῦ τίθεται» 

(Μκ 15:47), και 

 3) «Καὶ διαγενομένου τοῦ σαββάτου Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ καὶ Μαρία ἡ 

τοῦ ᾿Ιακώβου καὶ Σαλώμη ἠγόρασαν ἀρώματα ἵνα ἐλθοῦσαι ἀλείψωσιν 

αὐτόν»(Μκ 16:1). 

Ο Λουκάς τέλος, σε δύο σημεία του Ευαγγελίου του προτάσσει την 

Μαρία την Μαγδαληνή έναντι των άλλων γυναικών: 

 1) «καὶ γυναῖκες τινες αἳ ἦσαν τεθεραπευμέναι ἀπὸ νόσων καὶ 

μαστίγων καὶ πνευμάτων πονηρῶν καὶ ἀσθενειῶν, Μαρία ἡ καλουμένη 

Μαγδαληνή, ἀφ᾿ ἧς δαιμόνια ἑπτὰ ἐξεληλύθει» (Λκ 8:2) και 

2)«ἦσαν δὲ ἡ Μαγδαληνὴ Μαρία καὶ ᾿Ιωάννα καὶ Μαρία ᾿Ιακώβου καὶ 

αἱ λοιπαὶ σὺν αὐταῖς, αἳ ἔλεγον πρὸς τοὺς ἀποστόλους ταῦτα» (Λκ 24:10). 

Από τις παραπάνω αναφορές των Συνοπτικών εύλογα συμπεραίνουμε 

πως δεν είναι τυχαία η θέση που δίνουν όλοι στο πρόσωπο της 

Μαγδαληνής. Η ιδιαίτερη προσωπικότητά της έκανε τους ευαγγελιστές να 

την ξεχωρίζουν και να της δίνουν την πρώτη θέση ανάμεσα στα υπόλοιπα 

γυναικεία πρόσωπα.      

Τη μοναδική εξαίρεση στα παραπάνω αποτελεί το Ευαγγέλιο του 

Ιωάννη (Ιω 19:25) στο οποίο η Μαγδαληνή δε μνημονεύεται πλέον πρώτη 

αλλά τρίτη, γεγονός που δεν μειώνει ωστόσο την αξία της, αφού τα δύο 

γυναικεία πρόσωπα που προπορεύονται στο τέταρτο Ευαγγέλιο είναι η 

μητέρα του Ιησού και η αδερφή της, η Μαρία του Κλωπά. Οπότε, η θέση 

που καταλαμβάνει η Μαγδαληνή είναι απόλυτα δικαιολογημένη, 

οφειλόμενη ασφαλώς και στην γενικότερη θεολογική επιλογή του 

συγγραφέα. 

                                                           
112  Στην πρώιμη αυτή φάση της έρευνας και της παρουσίασής της επιλέγουμε την 

σειρά των ευαγγελικών κειμένων, όπως απαντούν στις καθιερωμένες εκδόσεις, κριτικές 

και παραδοσιακές της Καινής Διαθήκης 
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Η συμβολή της Μαγδαληνής στη συγκρότηση της πρώτης χριστιανικής 

κοινότητας υπήρξε πολύ σημαντική και η ίδια διαδραμάτισε σημαντικό 

ρόλο κατά την πορεία του Πάθους του Ιησού, σταύρωση, ταφή και 

ανάσταση. Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει τη σημαντική συμβολή 

της, αφού άλλωστε η Μαγδαληνή είναι η μόνη που αναφέρεται 

ονομαστικά στους καταλόγους των γυναικείων ονομάτων και στα τέσσερα 

ευαγγέλια.  

Οι γνώσεις μας για την Μαρία την Μαγδαληνή εμπλουτίστηκαν 

σημαντικά με την ανακάλυψη της βιβλιοθήκης Nag Hammadi. Ορισμένα 

γνωστικά κείμενα, μεταξύ των οποίων το Ευαγγέλιο της Μαρίας, 

προσφέρουν πλούσιο υλικό για την αθέατη πλευρά της Μαγδαληνής, η 

οποία δεν μας είναι γνωστή από τις περιγραφές των κανονικών 

ευαγγελίων. Τα κείμενα αυτά έδωσαν τη βάση στους ερμηνευτές να 

αναγνωρίσουν στο πρόσωπο της Μαγδαληνής την αγαπημένη μαθήτρια 

του Ιησού, την Απόστολο των Αποστόλων ή ακόμα και μία ηγέτη των 

πρώτων χριστιανικών χρόνων. Τα παραπάνω βρίσκονται σε έντονη 

αντίθεση με τον παραδοσιακό ρόλο που της αποδίδεται, αυτόν της 

μετανοημένης αμαρτωλής, ρόλος που διαδόθηκε κυρίως στη δυτική 

εκκλησία και η ορθόδοξη ανατολική εκκλησία δεν τον αναγνώρισε ποτέ. 

Επομένως, από το 18ο αι και έπειτα, εξετάζοντας τις σελίδες των 

γνωστικών κειμένων του 2ου και 3ου αιώνα μας δίνεται η δυνατότητα να 

σκιαγραφήσουμε το πορτραίτο της Μαρίας της Μαγδαληνής καθώς η 

γνωστική σκέψη δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο πρόσωπό της ξεδιπλώνοντας 

άγνωστες πτυχές του χαρακτήρα της και συμπληρώνοντας τα λιγοστά 

στοιχεία που μας παρέχουν τα κανονικά ευαγγέλια. 

Η εικόνα που σχηματίζουμε για την Μαρία την Μαγδαληνή από τα 

πρώτα χριστιανικά κείμενα διαφέρει σημαντικά από τους μετέπειτα 

μύθους και παραδόσεις. 

Τα κείμενα της Καινής Διαθήκης, τα απόκρυφα, καθώς και τα κείμενα 

των Πατέρων της Εκκλησίας, μαρτυρούν για την Μαγδαληνή ένα 

σημαντικό ρόλο στο πλαίσιο της δράσης του Ιησού κατά τον πρώιμο 

χριστιανισμό. 

Η προσωπικότητα ωστόσο της Μαγδαληνής παρέμεινε για πολλούς 

αιώνες παρεξηγημένη κυρίως εξαιτίας της ατυχούς ταύτισής της με άλλα 

γυναικεία προσωπα, την ανώνυμη αμαρτωλή του Λουκά και τη Μαρία την 

αδερφή του Λαζάρου από τη Βηθανία113 και είχε ως αποτέλεσμα την 

υποβάθμισή της. 

Στο διάβα των αιώνων στη δυτική Παράδοση ταυτίστηκαν συνολικά 

πέντε γυναικείες μορφές με την Μαρία την Μαγδαληνή και οδήγησαν 

                                                           
113 Η Μαρία Μαγδαληνή, σε μικρότερο βαθμό, συσχετίστηκε επίσης με την 

Σαμαρείτισσα (Ιω 4:6-42), με τη μοιχαλίδα (Ιω 8:3-11), με τη Μαρία την Αιγυπτία και την 

Νύμφη του Άσμα Ασμάτων. 
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σταδιακά στη διαμόρφωση της παρεξηγημένης προσωπικότητάς της. Στα 

πρόσωπα αυτά περιλαμβάνονται: η ανώνυμη αμαρτωλή του κατά Λουκά 

Ευαγγελίου που άλειψε με μύρο τα πόδια του Ιησού και τα στέγνωσε με τα 

μαλλιά της (Λκ 7:36-50). Τη σύνδεση με την Μαρία την Μαγδαληνή 

διευκόλυνε το γεγονός ότι η γυναίκα είναι ανώνυμη και ότι ο Λουκάς την 

αναφέρει ακριβώς πριν αναφερθεί στις γυναίκες που ακολουθούσαν τον 

Ιησού, καθώς και στη θεραπεία της Μαγδαληνής από τα επτά δαιμόνια. Ο 

πάπας Γρηγόριος Ά σε ομιλία του το 591μ.Χ.  όπως θα δούμε παρακάτω, 

συνέβαλε στη διάδοση αυτής της ταύτισης. Επίσης ταύτισε την 

Μαγδαληνή και με τη Μαρία από τη Βηθανία, αδερφή του Λαζάρου (Λκ 

10:39), η οποία άλειψε και αυτή με μύρο τα πόδια του Ιησού (Ιω 12:1-11). 

Στην ταύτιση αυτή συνέβαλλε επιπλέον ότι και αυτή ονομάζεται Μαρία 

και επίσης το γεγονός της Μυράλειψης που την ταυτίζει και με την 

ανώνυμη αμαρτωλή του Λουκά (Λκ 7:36-50). Επίσης, η Μαρία η 

Μαγδαληνή ταυτίστηκε  με την ανώνυμη μοιχαλίδα114 του κατά Ιωάννη 

Ευαγγελίου, αφενός λόγω της ανωνυμίας της και αφετέρου γιατί το 

συγκεκριμένο πρόσωπο, ως ανώνυμη και αμαρτωλή ταυτίζεται και με την 

αμαρτωλή του Λουκά. Επιπλέον, η Μαρία η Μαγδαληνή ταυτίστηκε με 

την αγία Μαρία την Αιγυπτία115, ερημίτισσα της συριακής ερήμου του 5ου 

αιώνα. Η ταύτιση, η οποία επικράτησε από τον 9ο – 10ο αι., οφείλεται στο 

γεγονός των σεξουαλικών αμαρτιών της Μαρίας της Αιγυπτίας, αφού 

υπήρξε πρώην πόρνη που μετανόησε και έζησε την υπόλοιπη ζωή της 

μεταμελημένη στην έρημο.116 Τέλος, η Μαγδαληνή ταυτίστηκε από τον 

Ιππόλυτο Ρώμης117 με τη Νύμφη του Άσματος Ασμάτων της Παλαιάς 

Διαθήκης, ο οποίος συνέδεσε τη Νύμφη που αναζητά τον Νυμφίο με την 

Μαρία την Μαγδαληνή που αναζητά τον αναστημένο Ιησού. 

Παρακάτω θα αναφερθούμε στο γεγονός της μυράλειψης του Ιησού, 

όπως αυτό μας παραδίδεται από τους τέσσερις συνοπτικούς και τον 

Ιωάννη118, περιστατικό ιδιαίτερο για τα ήθη και τα έθιμα της εποχής της 

Καινής Διαθήκης στο οποίο και στηρίχτηκε σε μεγάλο βαθμό η 

διαστρέβλωση, πως η Μαρία η Μαγδαληνή ήταν το ίδιο πρόσωπο με τη 

Μαρία από τη Βηθανία αδερφή της Μάρθας και του Λαζάρου και την 

αμαρτωλή γυναίκα του Ευαγγελίου του Λουκά που έχρισε τον Ιησού.   

Το περιστατικό όπως μας παραδίδεται από τους τέσσερις ευαγγελιστές 

αφορά τη συμμετοχή του Ιησού σε ένα δείπνο κατά τη διάρκεια του οποίου 

                                                           
114 Σχετικά με την ανώνυμη μοιχαλίδα βλ. π. Ιωάννη Σκιαδαρέση, Ο Αναμάρτητος και 

η μοιχαλίδα, Βιβλική βιβλιοθήκη 19, εκδόσεις Πουρναρά, Θεσσαλονίκη, 2001 
115 για περισσότερα σχετικά με τη Μαρία την Αιγυπτία βλ. Longo Pia, Βίος και 

Πολιτεία Μαρίας Αιγυπτίας: κατά τον Βατικανόν ελληνικόν κώδικα 2556, Αθήνα, 1962 
116  Susanne Ruschmann, “Geheilte, Jüngerin, Osterzeugin“WUB, Nr 48 – 2/2008, σελ. 25 
117 Σχετικά με τον Ιππόλυτο Ρώμης και την ερμηνεία του στο Ασμα Ασμάτων αναλύω 

διεξοδικότερα στο τέταρτο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας. 
118 Μτ 26:6-13, Μκ 14:3-9, Λκ 7:36-50, Ιω 12:1-8 
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μια γυναίκα αλείφει με μύρο το κεφάλι / τα πόδια του Ιησού και τα 

σκουπίζει με τα μαλλιά της. Ο Ιησούς  επαινεί τη γυναίκα για την πράξη 

της και δίνει προφητική σημασία στο περιστατικό, όχι μόνο για τον ίδιο 

προσωπικά, αλλά και για ολόκληρη την κοινότητα. Δεν δείχνουν όμως την 

ίδια αντίδραση και οι μαθητές που παρευρίσκονται στο γεγονός. Κρατούν 

αρνητική στάση, αφορμώμενοι είτε από την σπατάλη της γυναίκας, είτε 

από την ίδια της την πράξη. Οι τέσσερις διηγήσεις των ευαγγελίων 

παρουσιάζουν ομοιότητες ως προς την περιγραφή του περιστατικού, αλλά 

και στοιχεία  αντιφατικά.119 

Σύμφωνα με την περιγραφή του κατά Μάρκον Ευαγγέλιου, το 

περιστατικό (Μκ 14:3-9) τοποθετείται χρονικά κατά τη διάρκεια της 

επίγειας δράσης του Ιησού, λίγο πριν το Πάθος και ενώ πλησιάζει η 

στιγμή της σύλληψής του, καθώς ο Ιούδας βρίσκεται σε συνεννοήσεις με 

τους Αρχιερείς για να τον παραδώσει. Κατά τη διάρκεια γεύματος 

εισέρχεται στο σπίτι του Σίμωνα του λεπρού μια γυναίκα, κρατώντας ένα 

ειδικό δοχείο με μύρο, «ἀλάβαστρον μύρου νάρδου πιστικῆς πολυτελοῦς». 

Στη συνέχεια η γυναίκα προχωράει στην πράξη της μυράλειψης του Ιησού, 

αφού πρώτα σπάει το δοχείο. Το γεγονός προκαλεί την αντίδραση των 

παρευρισκομένων, γιατί θεώρησαν σπατάλη τη χρήση ενός τόσο ακριβού 

μύρου και υποστήριξαν πως αν η γυναίκα το είχε πουλήσει θα μπορούσε 

να βοηθήσει με τα χρήματα τους φτωχούς. Η αντίδραση όμως του Ιησού 

στο περιστατικό είναι τελείως διαφορετική. Ο Ιησούς αντί να επιπλήξει τη 

γυναίκα, την υπερασπίζεται και συνδέει την πράξη της με το θάνατό 

του.120 

Και ο Ματθαίος, όπως και ο Μάρκος ορίζει ως χρονικό σημείο του 

περιστατικού τη στιγμή λίγο πριν τα γεγονότα του Πάθους και πριν από 

την προδοσία του Ιούδα (Μτ 26:6-13). Μία ανώνυμη γυναίκα εισέρχεται 

στην οικία του Σίμωνα του λεπρού στη Βηθανία και αλείφει με μύρο την 

κεφαλή του Ιησού. Όμως δε γίνεται κάποια αναφορά από το Ματθαίο στο 

είδος του μύρου, ούτε την τιμή του όπως βλέπουμε στο  Μάρκο.121 

Στην περιγραφή του Λουκά, το περιστατικό τοποθετείται ανεξάρτητα 

από το πλαίσιο του Πάθους (Λκ 7:36-50). Μια αμαρτωλή γυναίκα  αλείφει 

με μύρο τα πόδια του Ιησού, τα φιλά κλαίγοντας και με τα μαλλιά της 

σκουπίζει τα δάκρυα της. Το γεγονός λαμβάνει χώρα στο σπίτι του Σίμωνα 

του Φαρισαίου και η περιγραφή διαφέρει σημαντικά από αυτήν των 

Μάρκου και Ματθαίου, σαν να πρόκειται για διαφορετικό γεγονός. Ο 

Ιησούς συνδέει την πράξη με τις συνήθειες φιλοξενίας που δεν έλαβε από 

το Σίμωνα. Η διήγηση τελειώνει με την οικεία για το Λουκά φράση του 

                                                           
119 Ε. Κασσελούρη Χατζηβασιλειάδη, Η διήγηση της μυράλειψης του Ιησού στα 

Ευαγγέλια, Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη, 2006, σελ.15 
120  Στο ίδιο, σελ. 15-16 
121  Στο ίδιο, σελ. 16 
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Ιησού: «ἡ πίστη σου σέσωκέν σε πορεύου εἰς εἰρήνην» (Λκ 7:50), με την 

οποία συγχωρεί τη γυναίκα για τις αμαρτίες της .122 

Ο Ιωάννης τέλος στην περιγραφή του, τοποθετεί το περιστατικό έξι 

μέρες πριν το Πάθος, στη Βηθανία, στο σπίτι των αδερφών του Λαζάρου, 

της  Μαρίας και της Μάρθας. Η Μαρία αλείφει τα πόδια του Ιησού με μύρο 

και τα σκουπίζει με τα μαλλιά της, δείχνοντας μ   αυτόν τον τρόπο την  

αφοσίωσή της στον Ιησού. Και στην περιγραφή του Ιωάννη ο Ιησούς 

συνδέει την πράξη με τον θάνατό του.123 

Επομένως τα κείμενα των ευαγγελίων της Καινής Διαθήκης 

καταδεικνύουν ξεκάθαρα πως ουδεμία ταύτιση υφίσταται μεταξύ του 

προσώπου της Μαρίας της Μαγδαληνής, της ανώνυμης αμαρτωλής του 

Λουκά και της Μαρίας της αδερφής του Λαζάρου από τη Βηθανία.  

Εξετάζοντας τα ιστορικά στοιχεία της συγχύσεως και της ταύτισης των 

γυναικών οι οποίες άλειψαν με μύρο τον Ιησού, ο Καραδήμου επισημαίνει 

σχετικά ότι αυτή ανάγεται στο Β΄ μ.Χ. αιώνα. Κάποιοι πίστευαν πως ο 

Κλήμης Αλεξανδρεύς ήταν ο πρώτος που ταύτισε τις παραπάνω γυναίκες 

(Παιδαγωγός ΙΙ PG 8, 465B)124. Όμως δεν φαίνεται να είναι ξεκάθαρη 

κάποια ταύτιση στην αναφορά του Κλήμη κατά περιγραφή της 

μυράλειψης από το Λουκά (7:36-50). Και στην υπόθεση ότι ο Τερτυλλιανός 

θα μπορούσε να είναι αυτός που ταύτισε πρώτος τις γυναίκες (De Puditicia 

XIPL 2 1001), συναντάται το αντεπιχείρημα πως και η ταύτιση του 

Τερτυλλιανού περιορίζεται μόνο στα πρόσωπα της ανώνυμης αμαρτωλής 

του Λουκά και της Μαρίας της αδερφής του Λαζάρου και δεν ταυτίζει με 

αυτές και την Μαρία την Μαγδαληνή. Αξίζει στο σημείο αυτό να 

αναφέρουμε πως ούτε ο Ωριγένης απέφυγε την παραπάνω πλάνη, όπως 

φαίνεται στο απόσπασμά του για το Ιω. 11:2 στο οποίο εσφαλμένα ταυτίζει 

την αμαρτωλή του Λουκά με τη Μαρία την αδερφή του Λαζάρου.125 

 Κατά τον Δ΄ αιώνα το παραπάνω ζήτημα συνέχισε να απασχολεί 

αρκετους συγγραφείς. Σ ΄εκείνους που ταύτισαν την αμαρτωλή γυναίκα 

της αφήγησης του Λουκά με τη Μαρία την αδερφή του Λαζάρου και της 

Μάρθας περιλαμβάνονται οι: 1) Απολλινάριος Λαοδικείας, 2) Αμφιλόχιος 

Ικονίου και 3) Θεόδωρος Μομψουεστίας. Στην ανατολική εκκλησία εκείνοι 

που πιστέυουν πως το περιστατικό δεν αφορά μία μόνο γυναίκα είναι οι:  

1) Μακάριος ο Αιγύπτιος, 2) Εφραίμ ο Σύρος, 3) Ιωάννης ο Χρυσόστομος,    

4) Τίτος Βόστρων, 5) Σεβήρος ο Μονοφυσίτης και 6) Βίκτωρ ο Αντιοχεύς. 

                                                           
122 Ε. Κασσελούρη Χατζηβασιλειάδη, Η διήγηση της μυράλειψης του Ιησού στα 

Ευαγγέλια,. 16 
123 Στο ίδιο, σελ.16 
124 Κλήμης Αλεξανδρείας, Παιδαγωγός ΙΙ,  PG 8, 377Α - 553Α 

125  Ωριγένης, Εις το Κατά Ιωάννην Εξηγητικόν, τόμος 12ος, ΒΕΠΕΣ, σελ. 381-382  



 
 

72 
 

Στη δυτική εκκλησία είναι οι: 1) Ιλάριος Πικταβίου, 2) Αμβρόσιος 

Μεδιολάνων, 3) Ιερώνυμος και 4) Αυγουστίνος.126 

Μετά τον Ε΄ αιώνα, αυτοί που δεν αποδέχονται την ταύτιση πολλών 

γυναικών στο πρόσωπο μίας γυναίκας είναι οι: 1) Ρωμανός ο Μελωδός,     

2) Μοδέστος Ιεροσολύμων, 3) Φώτιος ο Μέγας, 4) Κοσμάς ο Μελωδός,        

5) Θεοφύλακτος Βουλγαρίας, 5) Ευθύμιος Ζιγαβινός και 6) Νικηφόρος 

Κάλλιστος Ξανθόπουλος. Επομένως και μόνο από τις παραπάνω 

αναφορές προκύπτει πως είναι πολλοί περισσότεροι όσοι δέχονται την 

διάκριση των γυναικείων προσώπων από όσους δέχονται την ταύτιση.127 

Τη μεγαλύτερη συμβολή στην ταύτιση της Μαρίας της Μαγδαληνής με 

τις άλλες γυναίκες που αναφέρθηκαν παραπάνω είχε ο πάπας της Ρώμης 

Γρηγόριος Α΄128, ο οποίος τον Στ΄ αιώνα ταύτισε την αμαρτωλή του Λουκά 

με τη  Μαρία την αδερφή του Λαζάρου και την Μαρία την Μαγδαληνή. 

Από τότε η δυτική Εκκλησία υιοθέτησε τη θέση αυτή του πάπα Γρηγορίου 

Α΄, όπως θα αναφερθούμε αναλυτικότερα παρακάτω και από εκεί 

μεταφέρθηκε και στην ανατολική Εκκλησία, όπου όμως ελάχιστοι την 

ασπάστηκαν. Η πλειονότητα των αρχαίων και νεώτερων ερμηνευτών 

προχώρησαν στη διάκριση των προσώπων και επισήμαναν πως δεν 

πρόκειται για ένα γυναικείο πρόσωπο, αλλά πως άλλη ήταν η αμαρτωλή 

του Λουκά που άλειψε τα πόδια του Ιησού (Λκ 7:36-50) και άλλη αυτή που 

άλειψε με μύρο τον Ιησού κατά τον Ιωάννη (Ιω 12:1-11), τον Ματθαίο (Μτ 

26:6-13) και τον Μάρκο (Μκ 14:3-9). 

Πιο αναλυτικά, το  591 μ.Χ. σε ένα κήρυγμά του ο πάπας Γρηγόριος Α΄ο 

Μέγας (540-604 μ.Χ.), ταύτισε την Μαρία την Μαγδαληνή με τη Μαρία από 

τη Βηθανία και την αμαρτωλή του Λουκά. Στην τριακοστή τρίτη ομιλία 

του, στην οποία αναφέρθηκε στην ιστορία της γυναίκας που αλείφει με 

μύρο τον Ιησού (Λκ 7:36-50), αναφέρει τα ακόλουθα: «Εκείνη την οποία ο 

Λουκάς αποκαλεί αμαρτωλή γυναίκα και ο Ιωάννης ονομάζει Μαρία, 

πιστεύουμε πως είναι η Μαρία που από μέσα της εκδιώχθηκαν επτά 

δαιμόνια σύμφωνα με το Μάρκο. Και τι άλλο μπορεί να σημαίνουν αυτά τα 

επτά δαιμόνια αν όχι τα επτά θανάσιμα αμαρτήματα; [...]Είναι ολοφάνερο 

αδερφοί μου πως αυτή η γυναίκα πρηγουμένως χρησιμοποιούσε τα μύρα για 

να αρωματίσει τη σάρκα της και να την προετοιμάσει για ακόλαστες 

πράξεις. Ότι λοιπόν προηγουμένως επιδείκνυε με τόσο σκανδαλώδη τρόπο, 

τώρα τη βλέπουμε να το προσφέρει στο Θεό με αρετή. Τα γήινα μάτια της 

                                                           
126 Καραδήμου Ευ., Μαρία η Μαγδαληνή στα ευαγγέλια και στην ορθόδοξη 

εκκλησιαστική υμνογραφία, σελ. 37-38 
127  Στο ίδιο, σελ. 36-38  
128 Σχετικά με το Γρηγόριο Α΄ βλ. Robert Godding, Bibliografia di Gregorio Magno 1890 – 

1989, Citta Nuova, 1990 και στα Πρακτικά του Συμποσίου προς τιμήν του, Gregorio Magno e 

il suo tempo, XIX, Incontro di studiosi dell  antichita Cristiana in collaborazione con l  Ècole 

française de Rome, Roma 9 – 11 maggio 1990, Roma, 1991 
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που ορέγονταν την αμαρτία, τώρα εξαγνίζονται μέσα από τα δάκρυα της 

μετάνοιας».129 

Η άποψη αυτή του πάπα Γρηγορίου και ο τρόπος που εκφέρει την 

επιχειρηματολογία του στο κείμενο της ομιλίας του οδηγούν στη σκέψη,  

ότι αυτή είναι δική του άποψη και δεν προέρχεται ούτε από τα κείμενα της 

Καινής Διαθήκης, ούτε από την αρχαιότερη πατερική παράδοση. Όπως 

σημειώνει η Κασσελούρη, η ερμηνεία του Γρηγορίου σκοπό έχει την 

οικοδομή του ποιμνίου του και δεν έχει βέβαια επιστημονικό χαρακτήρα. 

Σκοπός του Γρηγορίου ήταν να βρει κάποιο παράδειγμα για να τονίσει το 

στοιχείο της μετάνοιας του Ευαγγελίου του Λουκά, για το λόγο αυτό 

χρησιμοποίησε το όνομα της Μαρίας της Μαγδαληνής βάζοντάς την στη 

θέση της αμαρτωλής του Λουκά, η οποία με την πράξη της μετάνοιας 

δικαιώθηκε. Ίσως ο Γρηγόριος να οδηγήθηκε στη διατύπωση αυτή 

επηρεασμένος από το γεγονός ότι ο Λουκάς αναφέρει το περιστατικό της 

μυράλειψης του Ιησού από την αμαρτωλή πολύ πριν το πάθος και αμέσως 

μετά αναφέρεται στις γυναίκες που ακολουθούσαν τον Ιησού, μεταξύ των 

οποίων «Μαρία ἡ καλουμένη Μαγδαληνή, ἀφ' ἧς δαιμόνια ἑπτά 

ἐξεληλύθει» (Λκ 8:2). Ωστόσο, σε κανένα σημείο της αφήγησης του τρίτου 

ευαγγελιστή δεν υπάρχει κάποια ένδειξη από την οποία να προκύπτει ότι 

η Μαρία η Μαγδαληνή είναι η ανώνυμη αμαρτωλή, στην οποία 

αναφέρθηκε στην προηγούμενη ενότητα.130 

Σύμφωνα με μια άλλη άποψη, ίσως ο ίδιος ο τόπος καταγωγής της 

Μαγδαληνής να αποτέλεσε τη βάση για την υπόθεση του πάπα Γρηγόριου 

πως η ανώνυμη αμαρτωλή του Λουκά (Λκ 7:36κε) είναι το ίδιο πρόσωπο με 

την Μαγδαληνή του Λκ 8:1-3. Η βιβλική πόλη Μάγδαλα131 είχε αποκτήσει 

τη φήμη της διαφθοράς και της ασέβειας. Επιπλέον, η περιγραφή του Ιω 

11:2 παραπέμπει στην αμαρτωλή του Λουκά και οδηγεί τον Γρηγόριο να 

υποστηρίζει πως πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο ταυτίζοντας την Μαρία 

την Μαγδαληνή και με τη Μαρία την αδερφή του Λαζάρου από τη 

Βηθανία. Τέλος, από τον Γρηγόριο προκρίνεται στην προσπάθειά του να 

ερμηνεύσει το γεγονός, κυρίως η ηθική του διάσταση και ταυτίζει τα επτά 

δαιμόνια με τα επτά θανάσιμα αμαρτήματα αποδεικνύοντας με τον τρόπο 

αυτό την αμαρτωλή ζωή της μετανοημένης Μαγδαληνής.132 

                                                           
129 Για την Ομιλία του πάπα Γρηγόριου βλ. Γρηγόριος ο Μέγας Α΄, XL, Homiliarum in 

Evangelia, Lib. II, Homilia XXXIII, PL 76, 1238D-1246A , το απόσπασμα σε μετάφραση είναι 

από: Karen L. King, Ο Ιησούς και η Πρώτη Γυναίκα Απόστολος, Το Ευαγγέλιο της 

Μαγδαληνής, σελ. 235 
130 Κασσελούρη-Χατζηβασιλειάδη Ε., Η διήγηση της μυράλειψης του Ιησού στα 

Ευαγγέλια, σελ.30 
131 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Μάγδαλα βλ. Christian Gebulj, “Aus 

dem Schatten des ”Fischturms„ in die Nachfolge des Menschenfischers. Archäologische 

Notizen zur Heimatstdt der Maria Magdalena” στο WUB, 2/2008, σελ. 10-15 
132 Jansen, Ludwig Katherine, The Making of the Magdalen, Preaching and Popular Devotion in 

the Later Middle Ages, Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 2001, σελ.33-34 
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Αν και στη δυτική εκκλησία η Μαγδαληνή επικράτησε ως πρότυπο 

μετανοίας για τους αμαρτωλούς, ερμηνεία που ποτέ δεν υιοθέτησε η 

ορθόδοξη ανατολική εκκλησία, η ρωμαιοκαθολική εκκλησία το 1969 

απέσυρε όλες τις αναφορές για το πρόσωπο της Μαγδαλήνης ως 

μετανοημένη αμαρτωλή, αναγνωρίζοντάς την πλέον ως απόστολο. 

Ωστόσο, ύστερα από τόσα χρόνια διδασκαλίας η φήμη της Μαγδαληνής 

ως μετανοημένης εταίρας παρέμεινε στην σκέψη πολλών απλών πιστών, 

οι οποίοι δεν λαμβάνουν υπόψη τους το επίσημο πιστεύω της Εκκλησίας 

τους. Η Μαρία η Μαγδαληνή έγινε σημαντικό μοντέλο προσηλυτισμού και 

η ένθερμη ελπίδα όλων των αμαρτωλών που την ασπάζονται. Έγινε 

επίσης ένα σπουδαίο στοχαστικό μοντέλο της μοναστικής ζωής, με 

προσανατολισμό στην προσευχή και το διαλογισμό. Άκουσε με προσοχή 

τον Κύριο και με τον τρόπο της έκανε την καλύτερη επιλογή από την 

δραστήρια αδερφή της (Λκ 10:38-42). Όμως, παρότι η Ρωμαιοκαθολική 

εκκλησία αποφάσισε επίσημα να αναθέωρήσει για την Μαγδαληνή την 

εικόνα της μετανοημένης πόρνης, εντούτοις στον ιδιαίτερο τόπο του 

προσκηνύματός της στο Vezelay της Γαλλίας, η Μαρία η Μαγδαληνή 

εξακολουθεί να τιμάται ακόμα ως μετανοημένη αμαρτωλή και 

μεταμελημένη πόρνη. Ακόμα και σήμερα στη σκέψη του απλού κόσμου η 

Μαρία η Μαγδαληνή είναι η πόρνη που ακολούθησε τον Ιησού.133 

Από την άλλη μεριά η ανατολική εκκλησία δεν επέλεξε αυτήν την 

ερμηνεία. Στο ημερολόγιο των αγίων της η Μαρία η Μαγδαληνή δεν είναι 

η ίδια γυναίκα με την ανώνυμη αμαρτωλή του Λουκά. Επιπλέον, η Μαρία 

από τα Μάγδαλα και η Μαρία από τη Βηθανία έχουν κάθε μία τη δική της 

ημέρα μνήμης. 

Επομένως, μόνο στη δυτική εκκλησιαστική παράδοση θα 

συναντήσουμε το μύθο γύρω από το πρόσωπο της Μαγδαληνής ως 

μετανόημένης πόρνης. Στην ορθόδοξη ανατολική εκκλησία συνεχίζει να 

τιμάται γι΄ αυτό που πραγματικά ήταν: ισαπόστολος, προβεβλημένη 

δηλαδή απόστολος, απόστολος των αποστόλων, αγία, μάρτυρας της 

αναστάσεως. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί μάλιστα μια ομιλία, 

προερχόμενη επίσης από τον 6ο αιώνα, του Γρηγορίου του Πατριάρχη 

Αντιοχείας, στην οποία ο αναστημένος Ιησούς απευθύνεται στις γυναίκες 

συμπεριλαμβανομένης και της Μαγδαληνής, οι οποίες «έδραμον προς το 

μνήμα» με τα ακόλουθα λόγια: «Εἴπατε τοῖς εμοῖς ἀποστόλοις τα 

μυστήρια α είδατε. Έσεσθαι πρώτοι απόστολοι των αποστόλων. 

Μανθανέτω δε Πέτρος, ο αρνησάμενος με, ότι δύναμαι και γυναίκας 

αποστόλους εγείραι».134 Ο Πατριάρχης αυτός και άγιος της ορθόδοξης 

Εκκλησίας προφανώς προεκτείνει τον ιστορικό ρόλο της Μαγδαληνής ως 

                                                           
133 Esther De Boer, The Mary Magdalene, Cover-Up, The Sources Behind the Myth, σελ. 13  
134 Για περισσότερα βλ. J.N.Birdsall “Gregory of Antioch: Homilia in S. Theophania, CPG 

7385 Cleanings of Text and Theme” JTS 60 τ. 2, 2009, σελ. 531-537  
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αποστόλου, που βρίσκεται αναλυτικότερα στο Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, 

και σχετίζεται με την εμπειρία της Μαγδαληνής κατά την πρώτη 

εμφάνιση του αναστημένου Χριστού (Ιω 20:1,11-19).135 

Αυτοί που προσκολλώνται στην εικόνα της Μαρίας της Μαγδαληνής 

ως πόρνη, συχνά το κάνουν γιατί αυτό τη φέρνει πιο κοντά στη ανθρώπινη 

ύπαρξη. Το παράδειγμα της μεταστροφής της Μαγδαληνής κρατάει 

ζωντανή την ελπίδα της μεταστροφής για όλους τους αμαρτωλούς. Άλλοι 

βλέπουν το ρόλο της ως πόρνη μέσα από μια θρησκευτική λάμψη. Η 

Μαρία η Μαγδαληνή πιστεύεται ότι ήταν μια ιέρεια της θεότητας και ως 

τέτοια πραγματοποιούσε σεξουαλικές τελετές γονιμότητας. Λέγεται 

επίσης, ότι η εικόνα της Μαγδαληνής ως πόρνη κυκλοφόρησε από την 

παράδοση της Εκκλησίας για να υπονομεύσει την παράδοση του 

προσώπου της, της γνώσης και των ιδεών της Μαρίας της Μαγδαληνής.136 

Ο Annti Marjanen αναφέρει πως με βάση την ιστορικοκριτική μέθοδο, 

αναπτύχθηκε μεγάλη διακύμανση στη δυτική παράδοση όσον αφορά την 

ερμηνεία σε σχέση με το παραπάνω ζήτημα. Οι προτεστάντες ερμηνευτές 

υιοθέτησαν την «ανατολική» ερμηνευτική γραμμή, ενώ οι 

ρωμαιοκαθολικοί μελετητές συνέχισαν να εμμένουν στην παραδοσιακή 

τους αντίληψη. Μόνο στον αιώνα μας οι καθολικοί άρχισαν να διερευνούν 

ευρύτερα την ταυτοποίηση της Μαρίας της Μαγδαληνής με τις 

περιγραφές των περιστατικών της μυράλειψης. Η μακρά αυτή ιστορία της 

ερμηνείας κατά την οποία το πρόσωπο της Μαρίας της Μαγδαληνής έχει 

εξεταστεί υπό το φως των διηγήσεων της μυράλειψης, ιδίως της 

αμαρτωλής του Λουκά, έχει αφήσει τα ίχνη της στην εικόνα που της έχει 

αποδοθεί, ακόμη και στη σύγχρονη εποχή. 

Ακόμη και αν οι μελετητές σήμερα πολύ σπάνια βλέπουν την εικόνα 

της Μαρίας της Μαγδαληνής, όπως αυτή παρουσιάζεται στο Λουκά, ως 

την πιο δημοφιλή – τόσο σε θρησκευτικό όσο και σε κοσμικό επίπεδο – στις 

ερμηνείες των κειμένων της Καινής Διαθήκης αυτή θεωρείται συχνά ως 

μετανοούσα γυναίκα με ένα περίφημο παρελθόν. Μερικές φορές η έννοια 

αυτή έχει παρεισφρήσει στο μυαλό και των σύγχρονων μελετητών της 

Καινής Διαθήκης. Η τυπική εικόνα του πορτρέτου της Μαρίας της 

Μαγδαληνής δια μέσου των αιώνων και ο χαρακτηριστικός ρόλος της 

συντετριμμένης γυναίκας, έχουν επισκιάσει τον ιδιαίτερο ρόλο που αυτή 

έπαιξε στις διηγήσεις του Πάθους και της ανάστασης. Σε διάφορους 

                                                           
135 Βασιλειάδης Πέτρος, «Μαρία η Μαγδαληνή. Από προβεβλημένη απόστολος σε 

σύμβολο του Έρωτα και της σεξουαλικότητας» στο:  Έρωτας και Σεξουαλικότητα, 

Αφήγηση διεπιστημονική, Από την αρχαιότητα στο σήμερα, Από τους μικροοργανισμούς 

στον άνθρωπο, επιμέλεια Χρ. Σταμούλης, εκδόσεις Αρμός, 2014, σελ.113-126 
136 Esther De Boer, The Mary Magdalene, Cover-Up, The Sources Behind the Myth, σελ. 9 
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θρύλους και κηρύγματα είναι πολύ περισσότερο γνωστή ως η μετανοούσα 

αμαρτωλή του Λουκά, παρά ως η «Απόστολος των Αποστόλων».137 

Τα νέα δεδομένα όμως στη έρευνα μέσα από τη μελέτη των γνωστικών 

κειμένων αφήνουν να διαφανεί ένας εντυπωσιακός και σπουδαίος ρόλος 

για την Μαγδαληνή που έρχεται σε αντίθεση με την για πολλούς αιώνες 

παρεξηγημένη προσωπικότητά της.  

Στο πλαίσιο της έρευνάς μας θα αναφερθούμε αναλυτικά σ΄ εκείνες 

τις πρωτοχριστιανικές πηγές όπου πρωταγωνιστεί η Μαγδαληνή με βάση 

τις οποίες προέκυψε η πολύπλευρη κατά την παράδοση προσωπικότητά 

της. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
137 Marjanen Annti, The Woman Jesus Loved, Mary Magdalene in the Nag Hammadi Library 

and Related Dokuments 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

Η ΜΑΡΙΑ H ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΣΤΗΝ  ΚΑΝΟΝΙΚΗ 

ΒΙΒΛΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

 
2.1 Tα ιστορικο-κριτικά δεδομένα για την Μαρία την Μαγδαληνή  

 

Η Μαρία η Μαγδαληνή εμφανίζεται μόνο στις αφηγήσεις των 

ευαγγελίων. Δεν αναφέρεται πουθενά στον Παύλο,138 στην Πηγή των 

Λογίων (Q), στους αποκαλούμενους αποστολικούς Πατέρες, εκτός των 

απόκρυφων ευαγγελίων. 

Η φαινομενική αυτή διχογνωμία στις αρχαιότερες πηγές αναζήτησης 

της «ιστορικής» Μαγδαληνής μας αναγκάζει να χρησιμοποιήσουμε και 

την «ερμηνευτική της υποψίας». Ιδιαίτερα αναφορικά με την απουσία στα 

αρχαιότερα στρώματα της καινοδιαθηκικής παράδοσης (Παύλος-Πηγή 

των Λογίων) της μνείας της Μαρίας της Μαγδαληνής. Κυρίως στην 

αρχαιότερη υπάρχουσα ομολογία, την οποία διασώζει ο Παύλος στο Α΄Κορ 

15:3-8,139 όπου ως μάρτυρας της αναστάσεως εμφανίζεται ο Πέτρος και 

αγνοούνται άλλα πρόσωπα της ευαγγελικής παράδοσης (όπως ο Ιάκωβος, 

ο ηγαπημένος μαθητής και κυρίως η Μαρία η Μαγδαληνή, η οποία όπως 

θα διαπιστώσουμε πιο κάτω επανειλλημένα εμφανίζεται τόσο ως η πρώτη 

μάρτυρας του κενού μνημείου, όσο και του αναστάντος Χριστού), έχουν 

υποστηριχθεί διάφορες απόψεις. Ορισμένοι ερευνητές υποθέτουν ότι ο 

απόστολος των εθνών παρότι γνώριζε την παράδοση των ευαγγελιστών 

με την Μαγδαληνή κυρίαρχη μάρτυρα της αναστάσεως, εσκεμμένα την 

αποσιώπησε, επειδή θεώρησε (ο ίδιος ή οι αναγνώστες του), ότι λόγω των 

παραδοσιακών πολιτιστικών στερεοτύπων οι γυναικείες μαρτυρίες ήταν 

αναξιόπιστες. Άλλοι πάλι υποστηρίζουν – και η άποψη αυτή φαίνεται πιο 

πειστική –από την πρώτη στιγμή κυκλοφορούσαν δύο ανεξάρτητες 

                                                           
138 Ορισμένοι μελετητές υποστηρίζουν ότι μπορεί ακόμα και να συμπεριλαμβάνεται 

μεταξύ των θηλέων ηγετικών προσωπικοτήτων, στους οποίους ο απόστολος Παύλος 

απευθύνει θερμό χαιρετισμό στο περίφημο 16ο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολής 

του (ἀσπάσασθε Μαριάμ ἥτις πολλά ἐκοπίασεν εἰς ἡμᾶς). Περισσότερα στο Βασιλειάδης 

Πέτρος, «Μαρία η Μαγδαληνή. Από προβεβλημένη απόστολος σε σύμβολο του Έρωτα 

και της σεξουαλικότητας» στο:  Έρωτας και Σεξουαλικότητα, Αφήγηση διεπιστημονική,Από 

την αρχαιότητα στο σήμερα, Από τους μικροοργανισμούς στον άνθρωπο, επιμέλεια Χρ. 

Σταμούλης, εκδόσεις Αρμός, 2014, σελ.113-126 
139 «παρέδωκα γὰρ ὑμῖν ἐν πρώτοις ὃ καὶ παρέλαβον, ὅτι Χριστὸς ἀπέθανεν ὑπὲρ 

τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν κατὰ τὰς γραφάς, καὶ ὅτι ἐτάφη, καὶ ὅτι ἐγήγερται τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ 

κατὰ τὰς γραφάς, καὶ ὅτι ὤφθη Κηφᾷ, εἶτα τοῖς δώδεκα· ἔπειτα ὤφθη ἐπάνω πεντακοσίοι 

ςἀδελφοῖς ἐφάπαξ, ἐξὧν οἱ πλείους μένουσιν ἕως ἄρτι, τινὲς δὲ καὶ ἐκοιμήθησαν· 

ἔπειταὤφθη᾿Ιακώβῳ, εἶτα τοῖς  ἀποστόλοις πᾶσιν· ἔσχατον δὲ πάντων ὡσπερ εὶ τῷ 

ἐκτρώματι ὤφθη κἀμοί» (Α΄Κορ 15:3-8). 



 
 

78 
 

παραδόσεις: αυτή του Παύλου και του Λουκά, όπου ο Πέτρος ήταν ο 

πρώτος μάρτυρας της αναστάσεως, και εκείνη των Μάρκου - Ματθαίου-

Ιωάννη, με την Μαγδαληνή σε αυτόν τον ευλογημένο ρόλο.140 Προς αυτήν 

την κατεύθυνση συνήγορούν και οι απόκρυφες διηγήσεις περί διαμάχης 

μεταξύ Πέτρου και Μαγδαληνής, για τις οποίες θα κάνουμε λόγο στη 

συνέχεια. 

Τα χωρία στα οποία αναφέρεται το όνομα της Μαγδαληνής είναι τα 

εξής: 

Κατά Μάρκον: 15:40-41, 15:47, σταύρωση και ταφή του Ιησού, 16:1, 

16:9-11 πρωί της ανάστασης. 

Κατά Ματθαίον: 27:55-56, 27:61 σταύρωση και ταφή του Ιησού, 28:1 

πρωί της ανάστασης. 

Κατά Λουκά: 8:2 γυναίκες μαθήτριες από τη Γαλιλαία, 24:10 πρωί της 

ανάστασης. 

Κατά Ιωάννη: 19:25 σταύρωση του Ιησού, 20:1-2, 20:11-18 πρωί της 

ανάστασης. 

Υπάρχουν και κάποια άλλα χωρία, όπου η Μαγδαληνή δεν 

αναφέρεται ονομαστικά αλλά η παρουσία της προϋποτίθεται. Και αυτά 

είναι τα έξης: 

Κατά Λουκά: 23:49, 55:56 οι γυναίκες από τη Γαλιλαία στη σταύρωση 

και ταφή του Ιησού. 

Κατά Ματθαίον: η εμφάνιση του Ιησού στις γυναίκες.141 

Παρακάτω αναφέρουμε επιγραμματικά τα θέματα που 

πραγματεύονται τα παραπάνω χωρία και τα παραθέτουμε με βάση την 

χρονική ακολουθία που μας παραδίδονται και την ιστορική τους 

αξιοπιστία. Η σειρά που ακολουθείται δεν αποτελεί κριτήριο αξιολόγησής 

τους. Αν λάβουμε υπόψη μας πως το σημαντικότερο γεγονός όσον αφορά 

το πρόσωπο της Μαγδαληνής είναι ότι υπήρξε η πρώτη μάρτυρας της 

ανάστασης τότε, με κριτήριο τη σπουδαιότητα της παρουσίας της 

Μαγδαληνής στην Καινή Διαθήκη η αρίθμησή μας θα ξεκινούσε 

αντίστροφα. 

Τα θέματα αυτά είναι τα εξής: 

1 η θεραπεία της Μαγδαληνής από τα επτά δαιμόνια 

2 βοήθησε το έργο του Ιησού με δικούς της οικονομικούς πόρους 

3 ήταν παρούσα στη σταύρωση του Ιησού 

4 ήταν παρούσα στην ταφή του Ιησού 

5 επισκέφθηκε στον τάφο του Ιησού με σκοπό τη μυράλειψη 

6 συνάντησε αγγέλους στο κενό μνημείο  

                                                           
140 Αναλυτική παρουσίαση στo πρώτο κεφάλαιο του πρόσφατα εκδοθέντος έργου του 

Α. Edward Siecienski, The Papacy and the Orthodox. Sources and History of a Debate, Oxford 

Studies in Historical Theology, OUP: Oxford 2017. 
141 Ingrid Maisch, The Image of a Woman through the Centuries, σελ. 1 
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7 ήταν η πρώτη μάρτυρας της ανάστασης του Ιησού 

8 η ανάθεση στην Μαγδαληνή της αναγγελίας στους υπόλοιπους 

μαθητές του γεγονότος της ανάστασης. 

9 η ανακοίνωση του νέου της ανάστασης στους μαθητές, όμως εκείνοι 

δεν την πιστεύουν.  

 

2.2 Η Πηγή των Λογίων Q 

 

Σχετικά με τη συγγραφή των ευαγγελίων και το πως συντάχθηκαν η 

θεωρία των Δύο Πηγών θέτει δύο κριτήρια: 

Σύμφωνα με το πρώτο, το Κατά Μάρκον Ευαγγέλιο διατηρεί χρονική 

προτεραιότητα έναντι των άλλων δύο συνοπτικών ευαγγελίων και οι 

Ματθαίος και Λουκάς βασίστηκαν σε αυτό για τη συγγραφή των 

ευαγγελίων τους. Το δεύτερο κριτήριο συνίσταται στο ότι οι Ματθαίος και 

Λουκάς χρησιμοποίησαν εκτός από το Μάρκο και μία άλλη πηγή, την 

Πηγή των Λογίων.142 

Η διεθνής ονομασία Q της Πηγής των Λογίων προέρχεται από τη 

γερμανική λέξη Quelle που σημαίνει πηγή και δηλώνει κάποιο γραπτό 

κείμενο ή πήγή όχι όμως απαραίτητα προφορική, τουλάχιστον την περίοδο 

που χρησιμοποιήθηκε.143 

Σχετικά με τη φιλολογική μορφή, τη γένεση και την έκταση της Πηγής 

των Λογίων χρήσιμα είναι τα ακόλουθα: Αρχικά η Πηγή των Λογίων 

πρέπει να κυκλοφόρησε σε γραπτή μορφή, να γράφτηκε στην ελληνική 

γλώσσα και να κυκλοφορούσε σε ενιαία μορφή, την οποία 

χρησιμοποίησαν οι Ματθαίος και Λουκάς. Ο τελευταίος διατήρησε 

ακριβέστερα την αρχική γλωσσική μορφή της Πηγής των Λογίων, ωστόσο 

έχει επικρατήσει η άποψη ότι οι Συνοπτικοί δεν χρησιμοποίησαν τις πηγές 

τους κατα λέξη με αποτέλεσμα σε ορισμένες περιπτώσεις η 

αποκατάσταση του αρχικού κειμένου, εξαιτίας των παρεμβάσεων να 

θεωρείται αδύνατη.144 

Η Πηγή των Λογίων Q διαφέρει σημαντικά από τη μορφή των 

κανονικών ευαγγελίων. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της είναι ότι 

                                                           
142 Πέτρου Βασιλειάδη, Η περί της Πηγής των Λογίων θεωρία. Κριτική θεώρηση των 

σύγχρονων φιλολογικών και θεολογικών προβλημάτων της Πηγής των Λογίων, διδακτορική 

διατριβή, Αθήνα, 1977, σελ 13 
143 Παράλληλα χρησιμοποιούνται και οι όροι Q - Document για εκείνους που δέχονται 

την Q ως γραπτή πηγή  και  Q – Source για εκείνους που δέχονται την Q ως προφορική 

πηγή ή σε απροσδιόριστή μορφή. Για περισσότερα βλ. τη διδακτορική διατριβή Πέτρου 

Βασιλειάδη, Η περί της Πηγής των Λογίων θεωρία, και James M. Robinson, Paul Hoffmann, 

John S. Kloppelborg, The Critical Edition of Q.  A Synopsis, including the Gospels of Matthew and 

Luke, Mark and Thomas with englisch, german and french Translations of Q and Thomas, 

Minneapolis/ USA, Fortresss, Leuven/Belgien, Peeters 2000 
144 Πέτρος Βασιλειάδης, Τα Λογια του Ιησού. Το αρχαιότερο ευαγγέλιο. Άρτος Ζωής, 

Αθήνα, 2005, σελ. 94-95 
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αποτελείται σχεδόν αποκλειστικά από λόγια και η απουσία από αυτή της 

ιστορίας του Πάθους. Επιπλέον την Πηγή των Λογίων χαρακτηρίζει η 

απουσία ηθικών παραινέσεων, αλλά έμφαση δίνεται στην εσχατολογική 

της διάσταση και την ανακάλυψη σε αυτήν χριστολογικών στοιχείων. 

Επίσης αξίζει να σημειωθεί πως σημαντικό στοιχείο για την κατανόηση 

της Q υπήρξαν τα ιεραποστολικά κίνητρα, τα οποία έπαιξαν σημαντικό 

ρόλο στη συλλογή των λογίων της. Η Πηγή των Λογίων τονίζοντας τον 

οικουμενικό χαρακτήρα του χριστιανικού κηρύγματος αποτέλεσε 

σημαντικό στήριγμα της ιεραποστολής.145 

Σχετικά με το ακροατήριο της Q ο J. A. Baird εγκαινίασε την «κριτική 

του ακροατηρίου» (audience criticism) και υποστηρίζει ότι «παραμένει 

ερωτηματικό γιατί η Πηγή των Λογιών έχει τόσο χαμηλό ποσοστό 

συμφωνίας ως προς το ακριβές ακροατήριο απ    ότι ο Μάρκος». Στην Πηγή 

των Λογίων δεν έχουμε καμία αναφορά ούτε στους «δώδεκα», ούτε στους 

«μαθητές» όπως και στο κατά Μάρκον, όπου «οι δώδεκα μαθηταί» 

διαδραμάτισαν ένα σημαντικό ρόλο στην ιστορία της Θείας Οικονομίας 

κατά τα πρώτα χρόνια της Εκκλησίας.146 

Το υλικό της Πηγής των Λογίων αποτελεί σημαντική πηγή για τις 

γνώσεις μας σχετικά με το θέμα της μαθητείας των γυναικών στο πλευρό 

του Ιησού.  

Στο κείμενο της Καινής Διαθήκης χρησιμοποιείται συχνά ο όρος 

«μαθητές», δεν είναι όμως ξεκάθαρο αν αυτή η ομάδα αποτελείται μόνο 

από άνδρες, γεγονός που φανερώνει πως πιθανώς υπήρχαν και γυναίκες 

μαθήτριες. Στην εκδοχή του Ματθαίου 10:37κ.ε147 και του Λουκά 14:26κ.ε 148, 

χωρία τα οποία συγκροτούν τα Λόγια του Ιησού σχετικά με τις απαιτήσεις 

της μαθητείας, εντοπίζουμε κάποιες διαφόρές. Στο Ευαγγέλιο του 

Ματθαίου γίνεται λόγος για την εγκατάλειψη του πατέρα, της μητέρας, 

του γιου και της κόρης προκειμένου κάποιος να ακολουθήσει τον Ιησού. 

Στο Ευαγγέλιο του Λουκά γίνεται αναφορά στον πατέρα, τη μητέρα, τα 

παιδιά, τα αδέρφια, όμως ο Λουκάς προσθέτει και τη σύζυγο για την οποία 

ο Ματθαίος δεν κάνει λόγο.149 

Οι δύο ευαγγελιστές διαφοροποιούνται στον κατάλογο με τα 

συγγενικά πρόσωπα. Για τον Ματθαίο εγκαταλείπονται γονείς και παιδιά, 

ενώ προσθέτοντας ο Λουκάς τη σύζυγο, υπονοεί πως κάποιος άνδρας 

εγκαταλείπει τα μέλη μιας οικογένειας. Στην περίπτωση του Ματθαίου, το 

                                                           
145 Στο ίδιο,  σελ. 98 κ.ε 
146 Στο ίδιο,  σελ 148 
147 «Ὁ φιλῶν πατέρα ἢ μητέρα ὑπέρ ἐμέ οὐκ ἔστιν μου ἂξιος, και ὁ φιλῶν υἱόν ἢ 

θυγατέρα ὑπέρ ἐμέ οὐκ ἔστιν μου ἂξιος» (Μτ 10:37) 
148 «εἴ τις ἔρχεται προς με καί οὐ μισεῖ τόν πατέρα ἐαυτοῦ καί τήν μητέρα και τήν 

γυναῖκα καί τά τέκνα καί τούς ἀδελφούς καί τάς ἂδελφάς ἔτι τε καί τή ψυχήν ἑαυτοῦ οὐ 

δύναται ἐῖναί μου μαθητής» (Λκ 14:26) 
149  Silke Petersen, Maria aus Magdala. Die Jüngerin die Jesus liebte, σελ 29 
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πρόσωπο που εγκαταλείπει την οικογένειά του για να ακολουθήσει τον 

Ιησού μπορεί να είναι είτε άνδρας είτε γυναίκα, αφού δεν υπάρχει κάποιο 

στοιχείο που να προσδιορίζει το φύλο του.150 

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει ο κάθε ευαγγελιστής στο χωρίο του 

χρησιμοποιώντας ο καθένας διαφορετικό ρήμα. Ο Ματθαίος αναφέρει το 

ρήμα «φιλώ» ενώ αντίθετα ο Λουκάς χρησιμοποιεί το ρήμα «μισώ». 

Σχετικά με τη συγκεκριμένη περίπτωση η έρευνα έχει καταλήξει πως η 

εκδοχή του Λουκά είναι η αρχική και απλά ο Ματθαίος θέλησε να 

απαλύνει την έννοια του ρήματος και επέλεξε το «φιλώ».151 

Στη συνέχεια θα αναφέρουμε άλλο ένα παράδειγμα από τη Πηγή των 

Λογίων σχετικά με το θέμα της μαθητείας των γυναικών στο πλευρό του 

Ιησού. Το παράδειγμα αφορά το Μκ 10:29κ.ε.152 και τα ανάλογης θεματικής 

χωρία:  Μθ 19:29153 και Λκ 18:29κ.ε..154 Στα παραπάνω χωρία οι Ματθαίος 

και Λουκάς αναφέρονται συνοπτικά στο περιεχόμενο του Μάρκου. Αρχικά 

εντοπίζουμε μία διαφορά στο γεγονός πως στο σπίτι που εγκαταλείπεται 

προστίθεται και ο αγρός.155 

 Μία σημαντική διαφορά εντοπίζουμε και σε αυτή την περίπτωση στην 

εκδοχή του Λουκά ο οποίος διαφοροποιείται αρχικά στο ότι η αναφορά για 

τους «πατέρα και μητέρα» γίνεται «γονείς». Επιπλέον ο Λουκάς στη λίστα 

των προσώπων που αναφέρονται προσθέτει τη «γυναίκα». Έτσι προκύπτει 

το συμπέρασμα πως η σύζυγος που εγκαταλείπεται είναι αποκλειστικα 

προσθήκη του Λουκά, όπως ακριβώς είδαμε και παραπάνω στο Λκ 14:26 

και επομένως δεν ισχύει πως η γυναίκα απορρίπτεται από την μαθητεία 

στο πλευρό του Ιησού, αφού τα παλαιότερα σωζόμενα κείμενα μαρτυρούν 

την ενεργό συμμετοχή των γυναικών στη δράση του Ιησού.156 

 

 

 

                                                           
150 Στο ίδιο, σελ. 30 στο σημείο αυτό παραμένει ανοιχτό το ερώτημα αν ο Λουκάς 

συμπλήρωσε στο χωρίο τον όρο «σύζυγος» ή ο Ματθαίος τον αφαίρεσε. 
151  Silke Petersen, Maria aus Magdala. Die Jüngerin die Jesus liebte, σελ  30 
152 « ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐδείς ἐστιν ὃς ἀφῆκεν οἰκίαν ἢ ἀδελφοὺς ἢ ἀδελφὰς ἢ μητέρα 

ἢ πατέρα ἢ τέκνα ἢ ἀγροὺς ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ ἕνεκεν τοῦ εὐαγγελίου, ἐὰν μὴ λάβῃ 

ἑκατονταπλασίονα νῦν ἐν τῷ καιρῷ τούτῳ οἰκίας καὶ ἀδελφοὺς καὶ ἀδελφὰς καὶ μητέρας 

καὶ τέκνα καὶ ἀγροὺς μετὰ διωγμῶν, καὶ ἐν τῷ αἰῶνι τῷ ἐρχομένῳ ζωὴν αἰώνιον. » (Μκ 

10:29-30) 
153 «καὶ πᾶς ὃς ἀφῆκεν οἰκίας ἢ ἀδελφοὺς ἢ ἀδελφὰς ἢ πατέρα ἢ μητέρα ἢ τέκνα ἢ 

ἀγροὺς ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός μου, ἑκατονταπλασίονα λήψεται καὶ ζωὴν αἰώνιον 

κληρονομήσει» (Μτ 19:29) 
154 «ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς· ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι οὐδείς ἐστιν ὃς ἀφῆκεν οἰκίαν ἢ γυναῖκα ἢ 

ἀδελφοὺς ἢ γονεῖς ἢ τέκνα ἕνεκεν τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ» (Λκ 18:29) 
155  Silke Petersen, Maria aus Magdala. Die Jüngerin die Jesus liebte, σελ. 31 
156 Στο ίδιο, σελ. 33 βλ. και Schlüssel Fiorenza In Memory of her η οποία αναφέρει τον 

όρο «μαθητεία χωρίς διακρίσεις», σελ. 203 
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2.3 Το Κατά Μάρκον Ευαγγέλιο 

 

Το Ευαγγέλιο του Μάρκου157 γραμμένο γύρω  στο 70 μ.Χ , σαράντα 

χρόνια μετά τη σταύρωση του Ιησού είναι η αρχαιότερη γραπτή μαρτυρία 

που διασώζεται στην οποία και συναντάμε το πρόσωπο της Μαγδαληνής. 

Τα ευαγγέλια του Ματθαίου (80 μ.Χ) και του Λουκά (80-90 μ.Χ) 

επαναλαμβάνουν τη διήγηση του Μάρκου αλλά το κάθε ένα με τον τρόπο 

του. 

Όσον αφορά γενικά το γυναικείο πρόσωπο στο Ευαγγέλιο του 

Μάρκου, ο ευαγγελιστής δεν παρουσιάζει κάποιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον για 

τις γυναίκες και το ρόλο τους στην πρώτη χριστιανική κοινότητα. 

Χαρακτηριστικό είναι επίσης πως ο Μάρκος προβάλλει μία αρνητική 

εικόνα για τη μητέρα και τα αδέρφια του Ιησού (Μκ 3:21. 31-5, 6:1-6), 

γεγονός που εντάσσεται στο γενικότερο πνεύμα του Ευαγγελίου όπου 

διακρίνει τη φυσική οικογένεια από την οικογένεια της πίστης στην οποία 

και δίνει προτεραιότητα.158 

 

      2.3.1 Η Μαρία η Μαγδαληνή στη σταύρωση του Ιησού 

 

«῏Ησαν δὲ καὶ γυναῖκες ἀπὸ μακρόθεν θεωροῦσαι, ἐν αἷς ἦν καὶ Μαρία 

ἡ Μαγδαληνὴ καὶ Μαρία ἡ τοῦ ᾿Ιακώβου τοῦ μικροῦ καὶ ᾿Ιωσῆ μήτηρ, καὶ 

Σαλώμη»( (Μκ 15:40) 

Ο Μάρκός μας ενημερώνει για πρώτη φορά για την Μαρία τη  

Μαγδαληνή στο ευαγγέλιό του αναφέροντας την παρουσία της στη 

σταύρωση του Ιησού. 

Κατά την περιγραφή της σταύρωσης η Μαρία η Μαγδαληνή 

παρακολουθεί από μακριά τον Ιησού μαζί με την άλλη Μαρία  τη μητέρα 

του Ιακώβου159 και τη Σαλώμη. Ο Μάρκος περιγράφει τη φρικτή σκηνή της 

σταύρωσης μαζί με τους δύο ληστές, ενώ οι μαθητές του τον έχουν ήδη 

εγκαταλείψει (Μκ 14:50). Το σώμα του Ιησού παραλαμβάνει από τον 

Πιλάτο ο Ιωσήφ από την Αριμαθαία, ένα αξιοσέβαστο μέλος του 

συνεδρίου και αφού πρώτα το τυλίγει με ένα σεντόνι, το τοποθετεί σε ένα 

μνήμα λαξευμένο σε βράχο.160 

Ο Καραβιδόπουλος σημειώνει πως αυτή η πληροφορία προετοιμάζει 

την επόμενη διήγηση της επίσκεψης των γυναικών στον κενό τάφο. Με τη 

                                                           
157 Βλ. σχετικά με την ερμηνεία του Κατά Μάρκον ευαγγελίου :Ι. Καραβιδόπουλος, Το 

Κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, εκδόσεις Π. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη, 1997 
158 Ben Witherington, Women and the genesis of Christianity III, Cambridge University Press, 

1990, σελ. 225 
159 Η Μαρία που αναφέρεται εδώ είναι ή μητέρα του Ιησού, αν ο Ιάκωβος είναι ο 

αδερφός του, ή η μητέρα του άλλου Ιακώβου του αδερφού του Ιωάννη. Από το κείμενο δεν 

είναι ξεκάθαρη η ταυτότητά της. 
160 Susan Haskins, , Myth and Metaphor, σελ 5-6 
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λιτή αυτή αφήγηση αφήνει προφανώς ο ευαγγελιστής να εννοηθεί το 

θάρρος και η πίστη των γυναικών που δε θέλησαν να παραλείψουν τα 

σχετικά καθήκοντα προς το διδάσκαλο που θεωρούν νεκρό.161 

Στο Μκ 15:40κ.ε. γίνεται αναφορά στους δύο σημαντικούς 

γεωγραφικούς τόπους της δράσης του Ιησού, τη Γαλιλαία και την 

Ιερουσαλήμ. Ενώ η Ιερουσαλήμ είναι ο τόπος του Πάθους, της σταύρωσης 

και του θανάτου του Ιησού, η Γαλιλαία είναι η πατρίδα του Ιησού και η 

αφετηρία της δράσης του. Έτσι σκιαγραφείται με την αναφορά των δύο 

περιοχών, Γαλιλαία – Ιερουσαλήμ, η πορεία του Ιησού στο Πάθος και τη 

σταύρωση. Αξίζει στο σημείο αυτό να αναφέρουμε πως μέχρι το σημείο 

της περιγραφής της σταύρωσης του Ιησού, η Μαρία η Μαγδαληνή και οι 

γυναίκες που παρευρίσκονται δεν είναι γνωστές στους αναγνώστες του 

Κατά Μάρκον Ευαγγελίου. Μέχρι το σημείο της σύλληψης του Ιησού οι 

δώδεκα έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο και συνοδεύουν τον Ιησού. Κατά τη 

διήγηση όμως του Πάθους πρωταγωνιστούν οι γυναίκες.162 

Αν αναρωτηθεί τώρα κανείς, για ποιο λόγο στο σημείο αυτό γίνεται 

αναφορά στην παρουσία των συγκεκριμένων γυναικών, η απάντηση ίσως 

βρίσκεται στο γεγονός ότι οι άνδρες μαθητές είναι απόντες. Ο Πέτρος 

απαρνήθηκε τον Ιησού, ο Ιούδας τον πρόδωσε και οι μαθητές μετά τη 

σύλληψή του τράπηκαν σε φυγή.163 

Κάποιοι ερμηνευτές συνδέουν την παρουσία των γυναικών – 

μαθητριών κατά τη σταύρωση με τα λόγια του ίδιου του Ιησού: «Καὶ 

προσκαλεσάμενος τὸν ὄχλον σὺν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ εἶπεν αὐτοῖς· ὅστις 

θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν 

σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι» (Μκ 8:34). Άλλοι πάλι δεν 

ερμηνεύουν την παρουσία των γυναικών στο σταυρό σαν μία πράξη 

μαθητείας, αλλά αναγνωρίζουν τις γυναίκες ως αξιόπιστους μάρτυρες 

των γεγονότων που ακολούθησαν το θάνατο του Ιησού, των οποίων η 

μαρτυρία θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο.164 

Κριτήρια  γνήσιας μαθητείας θέτει ο Μάρκος εκτός από το  Μκ 8:34 και 

στο Μκ 9:35: «καὶ καθίσας ἐφώνησε τοὺς δώδεκα καὶ λέγει αὐτοῖς· εἴ τις 

θέλει πρῶτος εἶναι, ἔσται πάντων ἔσχατος καὶ πάντων διάκονος», αλλά 

και στο Μκ 10:42-45  «ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς προσκαλεσάμενος αὐτοὺς λέγει αὐτοῖς· 

οἴδατε ὅτι οἱ δοκοῦντες ἄρχειν τῶν ἐθνῶν κατακυριεύουσιν αὐτῶν καὶ οἱ 

μεγάλοι αὐτῶν κατεξουσιάζουσιν αὐτῶν· οὐχ οὕτω δὲ ἔσται ἐν ὑμῖν, ἀλλ᾿ 

ὃς ἐὰν θέλῃ γενέσθαι μέγας ἐν ὑμῖν, ἔσται ὑμῶν διάκονος, καὶ ὃς ἐὰν θέλῃ 

                                                           
161  Ιω. Καραβιδόπουλος, Το Κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, Θεσσαλονίκη, 1997, σελ. 503 
162 Büllesbach Claudia, Maria Magdalena in der frühchristlichen Überlieferung, Historie und 

Deutung, σελ. 41-42 
163  Silke Petersen, Maria aus Magdala. Die Jüngerin die Jesus liebte, σελ. 40 
164 Victoria Phillips, Full Disclosure: Towards a Complete Characterization of the Women 

who followed Jesus in the Gospel according to Mark, στο Ingrid Rosa Kitzberger, 

Transformative Encounters Jesus & Women Re-viewed ,Brill 2000, σελ 18 
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ὑμῶν γενέσθαι πρῶτος, ἔσται πάντων δοῦλος· καὶ γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ 

ἀνθρώπου οὐκ ἦλθε διακονηθῆναι, ἀλλὰ διακονῆσαι, καὶ δοῦναι τὴν 

ψυχὴν αὐτοῦ λύτρον ἀντὶ πολλῶν». Με τα παραπάνω ο ευαγγελιστής δίνει 

το πραγματικό πλαίσιο της διακονίας των μαθητών. Τα ρήματα 

«ακολουθώ» και «διακονώ» παίρνουν άλλο νόημα όταν περιγράφουν την 

αφοσίωση των μαθητών στον Ιησού πάνω και από την ίδια τους τη ζωή, 

αφού εγκαταλείπουν το σπίτι τους, την οικογένεια και την ασφάλειά τους, 

εναποθέτωντας όλες τις ελπίδες τους στη Βασιλεία του Θεού.165 

Ο Μάρκος στην περιγραφή των γεγονότων της σταύρωσης 

παρουσιάζει τις γυναίκες ως πρότυπο διακονίας. Ιδιαίτερη βαρύτητα έχουν 

τα ρήματα «ακολουθείν», «διακονείν», «συναναβαίνειν» (Μκ 15:41).166 Με 

τον τρόπο αυτό φαίνεται ο Μάρκος να επαινεί τις γυναίκες για τη στάση 

τους σε αντίθεση με τους άνδρες μαθητές που έχουν φύγει (Μκ 14:50). 

Επιπλέον η χρήση των ρημάτων «διηκόνουν» και «ἡκολούθουν» σε χρόνο 

παρατατικό φανερώνει τη διάρκεια που είχε η δράση αυτή των γυναικών 

ήδη από τη Γαλιλαία και αφορά μόνο τα γυναικεία πρόσωπα που 

αναφέρονται ονομαστικά.167 

 

2.3.2 Η Μαρία η Μαγδαληνή στην ταφή του Ιησού 

 

«ἡ δὲ Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ καὶ Μαρία ᾿Ιωσῆ ἐθεώρουν ποῦ τίθεται» 

(Μκ 15:47) 

«Καὶ διαγενομένου τοῦ σαββάτου Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ καὶ Μαρία ἡ 

τοῦ ᾿Ιακώβου καὶ Σαλώμη ἠγόρασαν ἀρώματα ἵνα ἐλθοῦσαι ἀλείψωσιν 

αὐτόν. καὶ λίαν πρωῒ τῆς μιᾶς σαββάτων ἔρχονται ἐπὶ τὸ μνημεῖον, 

ἀνατείλαντος τοῦ ἡλίου.καὶ ἔλεγον πρὸς ἑαυτάς· τίς ἀποκυλίσει ἡμῖν τὸν 

λίθον ἐκ τῆς θύρας τοῦ μνημείου; » (Μκ 16: 1-3) 

 

Το περιεχόμενο του στίχου 15:47 αποτυπώνει τη μαρτυρία των 

γυναικών σχετικά με τον τόπο ταφής του Ιησού και με αυτόν τον τρόπο 

συνδέεται η αφήγηση της ταφής του Ιησού με αυτήν της ανάστασης. Ο 

Μάρκος κατονομάζει στο 15:47 και στη συνέχεια στο 16:1 συνολικά τρία 

γυναικεία πρόσωπα. Μέσω των γυναικείων προσώπων και με συνδετικό 

αυτό της Μαρίας της Μαγδαληνής παρουσιάζεται η σύνδεση μεταξύ των 

γεγονότων της σταύρωσης, της ταφής και της ανάστασης.168 Συγκεκριμένα 

το πρόσωπο της  Μαγδαληνής πρέπει να έχαιρε ιδιαίτερης εκτίμησης στην 

                                                           
165 Ingrid Maisch, The Image of a Woman through the Centuries, σελ. 8 
166 Στο ίδιο, σελ. 8 
167 Silke Petersen, Maria aus Magdala. Die Jüngerin die Jesus liebte, σελ. 39 
168 Büllesbach Claudia, Maria Magdalena in der frühchristlichen Überlieferung, Historie und 

Deutung, σελ. 48, για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Μκ. 15:47 βλέπε επίσης H. 

Melzer-Keller, Jesus und die Frauen, Eine Verhältnisbestimmung nach den synoptischen 

Überlieferungen ( HBS 14), Freiburg, Basel, Wien, 1997,  σελ. 60 
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κοινότητα στην οποία γράφει ο Μάρκος, αφού όχι μόνο αναφέρει πάντα 

πρώτο το όνομά της μεταξύ των γυναικών, αλλά και είναι η μόνη που 

αναφέρεται ονομαστικά και στα γεγονότα της σταύρωσης, της ταφής και 

στην περιγραφή του κενού μνημείου (Μκ 15:47, 16:1)169. 

Στο τμήμα αυτό του Ευαγγελίου αναφέρονται ονομαστικά τρεις από 

τις γυναίκες μαθήτριες του Ιησού, λόγω του ιδιαίτερου ρόλου που έχουν 

αυτές διαδραματίσει και συγκεκριμένα η Μαρία η Μαγδαληνή, η οποία 

έχει πρωταγωνιστική θέση ανάμεσά τους, η Μαρία του Ιακώβου και η 

Σαλώμη. Σε αντίθεση με τους δώδεκα, τα πρόσωπα που πρωταγωνιστούν 

στην αφήγηση μέχρι το σημείο αυτό, μεταξύ των οποίων ο Πέτρος, ο 

οποίος αρνήθηκε τον Ιησού και ο Ιούδας, ο οποίος τον πρόδωσε, οι 

παραπάνω γυναίκες συνεχίζουν να ακολουθούν και να υπηρετούν τον 

Ιησού 

Στον επίλογο αυτό του Κατά Μάρκον Ευαγγελίου οι παραπάνω 

μαθήτριες λειτουργούν κατ’ αντιστοιχία ως προς τους τέσσερις από τους 

δώδεκα που συναντάμε στην αρχή του Ευαγγελίου του Μάρκου, και 

συγκεκριμένα τον Πέτρο, τον Αντρέα, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη. Αρχικά, 

οι τέσσερις αυτοί μαθητές χωρίς δισταγμό ακολουθούν τον Ιησού με 

σκοπό να διδαχθούν απ’ αυτόν και να γίνουν «ἁλιεῖς ἀνθρώπων» (Μκ 1:16-

20). Επιπλέον, λαμβάνουν μια ειδική διδασκαλία από τον Ιησού για τα 

δεινά πριν το τέλος του κόσμου. Οι τέσσερις αυτοί μαθητές καλούνται να 

είναι προσεκτικοί και να ξαγρυπνούν στο έργο τους, αλλά αποδείχθηκαν 

τελικά ανίκανοι σ’ αυτό: οι τρεις απ’ αυτούς αποκοιμιούνται (Μκ 13:35-37) 

και (Μκ 14:32-40). Όλοι οι μαθητές εγκαταλείπουν τον Ιησού όταν αυτός 

συλλαμβάνεται (Μκ 15:40). Ο Πέτρος επιστρέφει στον Ιησού, αλλά όταν 

αυτός κινδυνεύει να αναγνωριστεί ως μαθητής του, τον αρνείται. 

Αντίθετα, η Μαρία η Μαγδαληνή, η Μαρία του Ιακώβου και η Σαλώμη 

ακολουθούν και υπηρετούν τον Ιησού τόσο κατά τη σταύρωση, όσο και 

κατά την ταφή του, παρόλο που είναι επικίνδυνο γι’ αυτές.170 

 

2.3.3 Ο ρόλος των γυναικών στη διήγηση της ανάστασης (Μκ 16, 1-8) 

 

«καὶ ἀναβλέψασαι θεωροῦσιν ὅτι ἀποκεκύλισται ὁ λίθος· ἦν γὰρ μέγας 

σφόδρα. καὶ εἰσελθοῦσαι εἰς τὸ μνημεῖον εἶδον νεανίσκον καθήμενον ἐν 

τοῖς δεξιοῖς, περιβεβλημένον στολὴν λευκήν, καὶ ἐξεθαμβήθησαν. ὁ δὲ 

λέγει αὐταῖς· μὴ ἐκθαμβεῖσθε· ᾿Ιησοῦν ζητεῖτε τὸν Ναζαρηνὸν τὸν 

ἐσταυρωμένον· ἠγέρθη, οὐκ ἔστιν ὧδε· ἴδε ὁ τόπος ὅπου ἔθηκαν αὐτόν.  

ἀλλ᾿ ὑπάγετε  εἴπατε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ καὶ τῷ Πέτρῳ ὅτι προάγει ὑμᾶς 

εἰς τὴν Γαλιλαίαν· ἐκεῖ αὐτὸν ὄψεσθε, καθὼς εἶπεν ὑμῖν. καὶ ἐξελθοῦσαι 

                                                           
169 Esther De Boer, The Mary Magdalene, Cover-Up, The Sources Behind the Myth, σελ. 32 
170 Στο ίδιο, σελ. 33 
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ἔφυγον ἀπὸ τοῦ μνημείου· εἶχε δὲ αὐτὰς τρόμος καὶ ἔκστασις, καὶ οὐδενὶ 

οὐδὲν εἶπον· ἐφοβοῦντο γάρ» Μκ(16:4-8)  

 

Στο 16ο κεφάλαιο του Κατά Μάρκον Ευαγγελίου περιγράφεται η 

επίσκεψη των γυναικών στον τάφο του Ιησού και η ανακοίνωση σ’ αυτές 

από έναν άγγελο του γεγονότος της ανάστασης. Ο ρόλος της Μαγδαληνής 

ως πρώτη μάρτυρας του εξαιρετικής σημασίας αυτού γεγονότος του 

χριστιανισμού είναι ιδιαίτερα σημαντικός, όμως συχνά παραβλέπεται 

όταν αυτή αντιμετωπίζεται υπό το πρίσμα των μετέπειτα μυθοπλασιών.  

Νωρίς το πρωί του Σαββάτου η Μαγδαληνή, η Μαρία η μητέρα του 

Ιακώβου και η Σαλώμη πηγαίνουν στον τάφο με αρώματα για να 

αλείψουν το σώμα του Ιησού. Όταν φθάνουν στο μνήμα βλέπουν πως η 

πέτρα με την οποία είχαν κλείσει την είσοδο του μνήματος είχε 

μετακινηθεί. Μπαίνοντας στον τάφο βλέπουν έναν νέο άνδρα με λευκή 

στολή ( πρβ Μκ 9:3, Απ. 7:13 κε), ο οποίος τις ανακοινώνει τα νέα της 

ανάστασης και τις προτρέπει να τα διαδώσουν στους μαθητές του Ιησού. 

Αν και ο άνδρας αυτός δεν χαρακτηρίζεται με σαφήνεια ως άγγελος, 

πρόκειται για ουράνια παρουσία171. 

Σύμφωνα όμως με τη διήγηση του Μάρκου οι γυναίκες έφυγαν από το 

μνήμα με τρόμο και δέος και δεν είπαν τίποτα σε κανένα. Η φυγή αυτή 

των γυναικών μπορεί να παραλληλιστεί με την φυγή των ανδρών 

μαθητών στο Μκ 14:50. Το Ευαγγέλιο επομένως τελειώνει με την 

ανυπακοή των γυναικών να διαδώσουν τα νέα της ανάστασης (φυγή, 

τρόμος, σιωπή, φόβος). Το απότομο τέλος του Ευαγγελίου καθώς και ο 

φόβος που κυρίεψε τις γυναίκες ίσως αποτελεί ένα μάρκειο θεολογούμενο 

υπό το πρίσμα της μάρκειας θεολογίας. Η σιωπή τους αναλογεί τόσο στην 

συμπεριφορά των μαθητών ( πρβ  4:41, 9:6.32 , 10:32 ) όσο και της εντολής 

για σιωπή (1:34.44 , 5:43 , 7:36 , 8:30 , 9:9 ) ούτως ώστε η ανακάλυψη του 

κενού μνημείου να βρίσκεται υπό την τήρηση του Μεσσιανικού 

μυστικού.172 

Σχετικά με το θέμα της σιωπής των γυναικών μπορούμε να 

υποθέσουμε τα εξής: την εποχή της συγγραφής του Κατά Μάρκον 

Ευαγγελίου γράφονται επίσης και οι ποιμαντικές επιστολές, οι οποίες και 

ενισχύουν την απαγόρευση της διδασκαλίας από μέρους των γυναικών 

(Α΄Τιμ. 2, 8-15). Ωστόσο η φυγή των γυναικών ήταν αποτέλεσμα του φόβου 

τους και όχι της απαγόρευσης διδασκαλίας. Παρά το μήνυμα του αγγέλου, 

                                                           
171 Αναφορά σε νέο άνδρα ως άγγελο συναντάμε επίσης στα Β’ Μακ 3:26.33 , Ευ. 

Πέτρου 9:36, Τωβ. 5:14 
172 Büllesbach Claudia, Maria Magdalena in der frühchristlichen Überlieferung, Historie und 

Deutung, σελ. 54, Schottroff L, Maria Magdalena und die Frauen am Grabe Jesu, in EvTh 42 

(1982) 3-25 
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κυριαρχεί ο φόβος και η απιστία των μαθητών και μαθητριών του Ιησού 

(πρβ 4:41, 9:6β.32 , 10:32).173 

Στην έρευνα, όσον αφορά την παράδοση για το πρόσωπο της 

Μαγδαληνής,  τίθεται το θέμα αν το Μκ 15:40 - 16:1-8 σχετίζεται με κάποια 

προ – μάρκεια παράδοση και κατά συνέπεια σε δύο διαφορετικές ιστορικές 

μαρτυρίες. Έτσι, από τη μια μεριά υποβαθμίζεται στη σύγχρονη έρευνα το 

γεγονός ότι η Μαγδαληνή υπήρξε πρώτη μάρτυρας της ανάστασης του 

Ιησού και από την άλλη μεριά υποστηρίζεται πως ο Μάρκος είχε υπόψη 

του μια ανάλογη πηγή, όπως ο Ιωάννης στο Ιω 20:1-18. Επίσης 

υποστηρίζεται ότι ο τέταρτος ευαγγελιστής λαμβάνει υπόψη του τους 

συνοπτικούς και η πρώτη μαρτυρία της ανάστασης όπως περιγράφεται 

από τον Ιωάννη στηρίζεται στο Μτ 28:9 κε.174 

Η Schottroff υποστηρίζει πως η παράδοση σχετικά με τη διήγηση του 

Πάθους και την παρουσία και συμμετοχή των γυναικών σ΄αυτήν, 

προέρχεται από κάποια αρχαία παράδοση η οποία περιγράφει τη δράση 

των γυναικών αμέσως μετά το θάνατο του Ιησού. Αναφέρει πως η 

μαρτυρίες του Μκ 15:40 - 16:8 προέρχονται από μία προ – μάρκεια πηγή.175 

Ωστόσο, τίθεται το θέμα αν τα Μκ 15:40, 15:47 και 16:1-8 αποτελούν 

αλληλένδετα τμήματα της προ – μάρκειας παράδοσης.176 

Είναι πιθανό η διήγηση του «κενού μνημείου» Μκ 16:1-8 να μην ανήκει 

στην προ – μάρκεια διήγηση του Πάθους, αλλά να αποτελούσε αρχικά ένα 

ανεξάρτητο τμήμα. Αυτή η υπόθεση τεκμηριώνεται αρχικά από τη 

διαφορά στους καταλόγους των γυναικείων ονομάτων στο Μκ 15:47 και 

Μκ 16:1 και επιπλέον στην αναφορά του Μκ 16:1 στην παρουσία των 

γυναικών, αφού είχε ήδη αναφερθεί σ’ αυτές στο Μκ 15:47. 

Συνεπώς, η αναφορά στις γυναίκες δεν αποτελεί απόδειξη της 

ενότητας των Μκ 15:42-47 και Μκ 16:1-8, αλλά εξαιτίας των διαφορετικών 

ονομάτων που αναφέρονται αποτελεί ένδειξη ύπαρξης ανεξάρτητης 

παράδοσης σχετικά με την ταφή του Ιησού από τη στιγμή που οι 

κατάλογοι των γυναικείων ονομάτων διαδέχονται ο ένας τον άλλο.177 

 

 

 

 

                                                           
173 Στο ίδιο, σελ. 61 
174 F. Neyrinck, John and the Synoptics, The Empty Tomb Stories, στο: NTS 30 (1984), 

σελ. 161-187 
175 Schottroff  L .Maria Magdalena und die Frauen am Grabe Jesu, στο EvTh 42 (1982), 

σελ. 3-25 
176 Büllesbach Claudia, Maria Magdalena in der frühchristlichen Überlieferung, Historie und 

Deutung, σελ. 37 
177 Lüdemann G., Die Auferstehung Jesu, Historie, Erfahrung, Theologie, Göttingen, 1994, σελ. 

147 
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2.3.4 Ο επίλογος του Κατά Μάρκον Ευαγγελίου 

 

Ο επίλογος του Κατά Μάρκον Ευαγγελίου απασχόλησε τους 

μελετητές καθώς τα χειρόγραφα που μας έχουν διασωθεί ορίζουν 

διαφορετικές ερμηνείες. Σε κάποια χειρόγραφα συναντάμε την εκδοχή του 

κειμένου της Καινής Διαθήκης με το Ευαγγέλιο του Μάρκου να τελειώνει 

στο 16:9-14, άλλες πηγές όμως θέτουν ως τέλος του Ευαγγελίου το 16:8.  

Σύμφωνα με τον Καραβιδόπουλο, ήδη από του πρώτους αιώνες ο 

επίλογος του κατά Μάρκον Ευαγγελίου έχει γίνει αντικείμενο έρευνας και 

ερευνάται το ερώτημα , σε ποιο σημείο τελείωνε αρχικά το Ευαγγέλιο. 

Χαρακτηριστικά αναφέρει πως στους στίχους 9-20 συναντάμε διαφορετικό 

λεξιλόγιο από το υπόλοιπο Ευαγγέλιο, οι άλλοι Συνοπτικοί ακολουθούν το 

Μάρκο στις διηγήσεις τους μέχρι το 16:8 και επιπλέον, οι στίχοι αυτοί 

αποτελούν σύνοψη όλων των ευαγγελικών διηγήσεων σχετικά με τις 

εμφανίσεις του αναστημένου Ιησού. Η κανονικότητα ωστόσο των στίχων 

Μκ 16:9-20, το γεγονός δηλαδή ότι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του 

Ευαγγελίου και συνεπώς του κανόνα της Κ.Δ., δεν έχει αμφισβητηθεί από 

κανένα αφού μαρτυρούνται ήδη από τον 2ο αιώνα στους Ιουστίνο, Τατιανό, 

Ειρηναίο. Και αν ακόμα προέρχονται οι στίχοι αυτοί από κάποιον άλλο 

συγγραφέα και όχι τον Μάρκο, αποτελούν θεόπνευστο κείμενο της 

Εκκλησίας που περιέχει το μήνυμα της ανάστασης, όπως το έζησαν και το 

μετέδωσαν αυτοί στους οποίους εμφανίστηκε ο αναστημένος Ιησούς.178 

Στον επίλογο του Ευαγγελίου του ο Μάρκος μας περιγράφει τις 

εμφανίσεις του αναστημένου Ιησού με τη Μαρία την Μαγδαληνή να έχει 

πρωταγωνιστικό ρόλο αφού εμφανίζεται πρώτα σ’ αυτήν. Στο σημείο αυτό 

μας παραδίδεται η πληροφορία της θεραπείας της Μαγδαληνής από τα 

επτά δαιμόνια, πληροφορία που έδωσε το έναυσμα για τη μετέπειτα 

διάπλαση του μυθικού χαρακτήρα της. Η Μαρία η Μαγδαληνή στέκεται 

ολομόναχη και αντί για κάποιον άγγελο εμφανίζεται σ΄αυτήν ο ίδιος ο 

Ιησούς. Διαπιστώνουμε στο σημείο αυτό τον συσχετισμό του Μκ 16:9-20 με 

την περιγραφή των άλλων ευαγγελιστών, την εμφάνιση του Ιησού στην 

Μαγδαληνή στο Ιω 20, την εκβολή των επτά δαιμονίων στο Λκ 8:2 καθώς 

και την απιστία των μαθητών στο Λκ 24:11 (Μκ 16:11).179 

Ο επίλογος του Κατά Μάρκον Ευαγγελίου είναι το αρχαιότερο κείμενο 

στο οποίο η Μαγδαληνή μνημονεύεται ως η πρώτη μάρτυρας της 

ανάστασης «᾿Αναστὰς δὲ πρωῒ πρώτῃ σαββάτου ἐφάνη πρῶτον Μαρίᾳ τῇ 

Μαγδαληνῇ, ἀφ᾿ ἧς ἐκβεβλήκει ἑπτὰ δαιμόνια»( Μκ 16:9). Παράλληλα 

                                                           
178 Καραβιδόπουλος Ιω., Το Κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, σελ. 512 - 514 
179 Petersen, Silke, ‘Zerstört die Werke der Weiblichkeit’-Maria Magdalena,Salome & andere 

Jüngerinnen Jesu in christlich gnostishen Schriften, Brill, 1999, σελ. 98 
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αποτελεί ζωντανή απόδειξη της δύναμης του Ιησού να θεραπεύει και να 

εκβάλλει δαιμόνια.180 

Η αναφορά στο σημείο αυτό στο γεγονός ότι ο Ιησούς εμφανίστηκε 

πρώτα στη Μαρία την Μαγδαληνή έχει ιδιαίτερο ιστορικό και λογοτεχνικό 

ενδιαφέρον για τους ερμηνευτές, αφού έρχεται σε αντίθεση με την 

παράδοση της πρώτης εμφάνισης του Ιησού στον Πέτρο (Α΄Κορ 15:5 και Λκ 

24:34).181 

 

2.4 Το Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 

 

2.4.1 Η Μαρία η Μαγδαληνή και οι γυναίκες στη σταύρωση του 

Ιησού (Μτ 27:55 κε) 

 

«῏Ησαν δὲ ἐκεῖ καὶ γυναῖκες πολλαὶ ἀπὸ μακρόθεν θεωροῦσαι, αἵτινες 

ἠκολούθησαν τῷ ᾿Ιησοῦ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας διακονοῦσαι αὐτῷ·27-56 ἐν αἷς 

ἦν Μαρία ἡ Μαγδαληνή, καὶ Μαρία ἡ τοῦ ᾿Ιακώβου καὶ ᾿Ιωσῆ μήτηρ, καὶ ἡ 

μήτηρ τῶν υἱῶν Ζεβεδαίου» ( Μτ 27:55-56). 

 

Ο ευαγγελιστής Ματθαίος, όπως και ο Μάρκος, αναφέρει ονομαστικά 

τη Μαρία την Μαγδαληνή μεταξύ των γυναικών που παρακολουθούν από 

μακριά τα γεγονότα της σταύρωσης και ακολουθεί την ίδια περιγραφή.  Τη 

σταύρωση παρακολουθούν από μακριά πολλές γυναίκες, εκείνες που 

ακολουθούσαν τον Ιησού από τη Γαλιλαία και τον υπηρετούσαν. Ανάμεσά 

τους η Μαρία η Μαγδαληνή, η Μαρία η μητέρα του Ιακώβου και του Ιωσή 

και η μητέρα των γιών του Ζεβεδαίου. Το σώμα του Ιησού 

παραλαμβάνεται από τον Ιωσήφ από την Αριμαθαία, ο οποίος αυτή τη 

φορά περιγράφεται ως κάποιος άνθρωπος πλούσιος αλλά και ένας από 

τους μαθητές του Ιησού (Μτ 27:57-60). 

Το γεγονός ότι και στην περιγραφή του Ματθαίου το όνομα της 

Μαγδαληνής αναφέρεται πρώτο αποδεικνύει και πάλι τη σημασία που 

είχε το πρόσωπο της στην  πρωτοχριστιανική παράδοση. Αντίθετα, τα 

υπόλοιπα γυναικεία ονόματα και η σειρά με την οποία αναφέρονται 

διαφέρει στις διηγήσεις του εκάστοτε ευαγγελιστή. 

 

2.4.2  Η Μαρία η Μαγδαληνή και οι γυναίκες στην ταφή του Ιησού 

και ο ρόλος της Μαγδαληνής στη διήγηση της ανάστασης (Μτ 28: 1-

10) 

 

«᾿Οψὲ δὲ σαββάτων, τῇ ἐπιφωσκούσῃ εἰς μίαν σαββάτων, ἦλθε Μαρία 

ἡ Μαγδαληνὴ καὶ ἡ ἄλλη Μαρία θεωρῆσαι τὸν τάφον καὶ ἰδοὺ σεισμὸς 

                                                           
180 Esther De Boer, The Mary Magdalene Cover up, The Sources behind the Myth, σελ. 40 
181 Ingrid Maisch, Mary Magdalene, The Image of a Woman through the Centuries, σελ. 14 
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ἐγένετο μέγας· ἄγγελος γὰρ Κυρίου καταβὰς ἐξ οὐρανοῦ προσελθὼν 

ἀπεκύλισε τὸν λίθον ἀπὸ τῆς θύρας καὶ ἐκάθητο ἐπάνω αὐτοῦ, ἦν δὲ ἡ 

ἰδέα αὐτοῦ ὡς ἀστραπὴ καὶ τὸ ἔνδυμα αὐτοῦ λευκὸν ὡσεὶ χιών. ἀπὸ δὲ τοῦ 

φόβου αὐτοῦ ἐσείσθησαν οἱ τηροῦντες καὶ ἐγένοντο ὡσεὶ νεκροί. 

ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ἄγγελος εἶπε ταῖς γυναιξί· μὴ φοβεῖσθε ὑμεῖς· οἶδα γὰρ ὅτι 

᾿Ιησοῦν τὸν ἐσταυρωμένον ζητεῖτε·οὐκ ἔστιν ὧδε· ἠγέρθη γὰρ καθὼς εἶπε. 

δεῦτε ἴδετε τὸν τόπον ὅπου ἔκειτο ὁ Κύριος, καὶ ταχὺ πορευθεῖσαι εἴπατε 

τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ὅτι ἠγέρθη ἀπὸ τῶν νεκρῶν, καὶ ἰδοὺ προάγει ὑμᾶς 

εἰς τὴν Γαλιλαίαν· ἐκεῖ αὐτὸν ὄψεσθε· ἰδοὺ εἶπον ὑμῖν. καὶ ἐξελθοῦσαι 

ταχὺ ἀπὸ τοῦ μνημείου μετὰ φόβου καὶ χαρᾶς μεγάλης ἔδραμον 

ἀπαγγεῖλαι τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ.ὡς δὲ ἐπορεύοντο ἀπαγγεῖλαι τοῖς 

μαθηταῖς αὐτοῦ, καὶ ἰδοὺ ᾿Ιησοῦς ἀπήντησεν αὐταῖς λέγων· χαίρετε. αἱ δὲ 

προσελθοῦσαι ἐκράτησαν αὐτοῦ τοὺς πόδας καὶ προσεκύνησαν αὐτῷ. τότε 

λέγει αὐταῖς ὁ ᾿Ιησοῦς· μὴ φοβεῖσθε· ὑπάγετε ἀπαγγείλατε τοῖς ἀδελφοῖς 

μου ἵνα ἀπέλθωσιν εἰς τὴν Γαλιλαίαν. κἀκεῖ με ὄψονται» ( Μτ 28:1-10) 

 

Οι δύο Μαρίες σύμφωνα με τον ευαγγελιστή Ματθαίο παρουσιάζονται 

να πηγαίνουν στον τάφο του Ιησού και εκεί συναντούν έναν άγγελο 

Κυρίου, ο οποίος τις ανακοινώνει το χαρμόσυνο νέο της ανάστασης του 

Ιησού. Εκείνες με φόβο και χαρά μεγάλη και ενώ τρέχουν να αναγγείλουν 

στους μαθητές ότι ο Κύριος τους είχε αναστηθεί, συναντούν τον ίδιο τον 

Ιησού. 

Από τη διήγηση του Ματθαίου απουσιάζει το γεγονός της μυράλειψης, 

το οποίο αποτελούσε και το κίνητρο της επίσκεψης των γυναικών στον 

τάφο του Ιησού στα ευαγγέλια του Μάρκου και του Λουκά. Ο λόγος που 

επισκέπτονται οι γυναίκες το σημείο ταφής του Ιησού είναι για τον 

Ματθαίο «θεωρῆσαι τόν τάφον». 

Ο Ματθαίος στο σημείο αυτό παρουσιάζει τις γυναίκες να γνωρίζουν 

εκ των προτέρων το γεγονός της ανάστασης του Ιησού αφού ο ίδιος ο 

Ιησούς το είχε υποδηλώσει προηγουμένως με τις αναγγελίες του (12:40, 

16:21, 17:9.23, 20:19, 26:32, 28:6 ). Επομένως, ο ευαγγελιστής Ματθαίος δεν 

προϋποθέτει απλά την παρουσία των γυναικών όταν ο Ιησούς 

προαναγγέλλει την ανάστασή του, αλλά τις καθιστά μάρτυρες της 

ανάστασής του Ιησού, αφού το κενό μνημείο αποτελεί σαφή μαρτυρία γι’ 

αυτό.182 

Οι γυναίκες στην διήγηση του Ματθαίου είναι όχι μόνο οι πρώτοι 

αποδέκτες του μηνύματος της ανάστασης, αλλά επιπλέον η μαρτυρία τους 

βασίζεται στη θεϊκή αποκάλυψη. Επίσης, σύμφωνα με το Ματθαίο, οι 

γυναίκες αναλαμβάνουν το καθήκον της ανασυγκρότησης του κύκλου του 

                                                           
182 Büllesbach Claudia, Maria Magdalena in der frühchristlichen Überlieferung, Historie und 

Deutung, σελ. 67 



 
 

91 
 

Ιησού, ανακοινώνοντας αυτές πρώτες το χαρμόσυνο νέο στους 

υπόλοιπους μαθητές. 

Κατά την Ευ. Αδαμτζίλογλου, η συμμετοχή των γυναικών μέσα στις 

αντιθέσεις πιστών και απίστων στην πάλη εναντίον της ανάστασης του 

Ιησού που χαρακτηρίζουν τη διήγηση του ευαγγελιστή Ματθαίου είναι 

αποφασιστική σε αντίθεση με τους άλλους συνοπτικούς. Ενώ οι Μάρκος 

και Λουκάς διστάζουν φανερά να αναφερθούν στην αναστάσιμη μαρτυρία 

των γυναικών, ο ευαγγελιστής Ματθαίος τολμά και μάλιστα με διπλή 

διατύπωση. Αρχικά αναφέρει τη διήγηση του κενού μνημείου και στη 

συνέχεια μας πληροφορεί επιπλέον για την εμφάνιση του αναστημένου 

Ιησού μπροστά στις μαθήτριές του, τις οποίες αποστέλλει ο ίδιος στους 

μαθητές.183 

Αξίζει στο σημείο αυτό να επισημάνουμε πως οι γυναίκες δεν 

τρέπονται σε φυγή μετά τα λόγια του αγγέλου, όπως συμβαίνει στο Μκ 

16:8. Αυτή τη φορά το γεγονός τις προξενεί χαρά και πιστεύουν αμέσως. 

Συνεπώς, στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου ο ρόλος των γυναικών  έχει 

ιδιαίτερη βαρύτητα  αφού αυτές είναι οι πρώτες που δέχονται το μήνυμα 

της ανάστασης, οι πρώτες που πιστεύουν και οι πρώτες που ανακοινώνουν 

το χαρμόσυνο νέο.  

 

2.5 Το Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο 

 

2.5.1 Η Μαρία η Μαγδαληνή και οι γυναίκες κατά τη δράση του 

Ιησού 

 

«καὶ γυναῖκες τινες αἳ ἦσαν τεθεραπευμέναι ἀπὸ νόσων καὶ μαστίγων 

καὶ πνευμάτων πονηρῶν καὶ ἀσθενειῶν, Μαρία ἡ καλουμένη Μαγδαληνή, 

ἀφ᾿ ἧς δαιμόνια ἑπτὰ ἐξεληλύθει, 8-3 καὶ ᾿Ιωάννα γυνὴ Χουζᾶ ἐπιτρόπου 

῾Ηρῴδου, καὶ Σουσάννα καὶ ἕτεραι πολλαί, αἵτινες διηκόνουν αὐτῷ ἀπὸ 

τῶν ὑπαρχόντων αὐταῖς» (Λκ 8:2-3) 

 

Το συγκεκριμένο χωρίο αποτελεί σημαντική πηγή σχετικά με τις 

γνώσεις που μας προσφέρουν οι διηγήσεις των ευαγγελίων για τη Μαρία 

την Μαγδαληνή. Ενώ οι Μάρκος και Ματθαίος περιορίζουν τη δράση των 

γυναικών σε προχωρημένο σημείο της διήγησής τους και συγκεκριμένα 

κατά τη σταύρωση του Ιησού, η πρώτη μνεία των γυναικών στο Ευαγγέλιο 

του Λουκά τοποθετείται πολύ νωρίτερα από το Πάθος και συγκεκριμένα 

κατά τη δράση του Ιησού. Εδώ αναφέρεται η θεραπεία της Μαγδαληνής 

από τα επτά δαιμόνια, την οποία θα αναλύσουμε διεξοδικά σε επόμενο 

κεφάλαιο. 

                                                           
183 Για περισσότερα βλ. Ευ. Αδαμτζίλογλου, Ήσαν δε εκεί γυναίκες πολλαί… σελ. 146 
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Στο σημείο αυτό αξίζει να υπογραμμίσουμε το γεγονός, πως οι 

γυναίκες που ακολουθούν τον Ιησού τον στηρίζουν με δικούς τους πόρους. 

Υπάρχει η απόψη, ότι η παράθεση αυτή του Λουκά δεν προέρχεται από 

παραδόσεις σχετικές με τη δράση του Ιησού, αλλά από μεταγενέστερες 

εμπειρίες της νεοϊδρυθήσας Εκκλησίας στις πόλεις της Ρωμαϊκής 

Αυτοκρατορίας πέρα από την Παλαιστίνη, τις οποίες ο Λουκάς αναγάγει 

πίσω στην εποχή του Ιησού. Τέτοιες αναφορές συναντάμε στο κείμενο των 

Πράξεων (Πραξ 16:14-15, 17:4).184 Την άποψη αυτή ενισχύει και το γεγονός 

ότι το Λκ 8:1-3 βρίσκεται σε αντίθεση με το ιστορικό πλαίσιο στο οποίο 

εντάσσεται, αφού στον πρώιμο ιουδαϊσμό οι γυναίκες επιτρεπόταν να 

παρευρίσκονται ως ακροάτριες στη συναγωγή, αλλά δεν ήταν ποτέ 

μαθήτριες κάποιου ραβίνου, μόνο σε περίπτωση που εκείνος ήταν σύζυγός 

τους και ήθελε να τις διδάξει. Ο Ιησούς στο σημείο αυτό σπάει την 

ιουδαϊκή παράδοση και έχει κοντά του γυναίκες μαθήτριες.185 

Ωστόσο, υπάρχει η υπόθεση πως δεν πρόκειται για πραγματικά 

ιστορικό γεγονός αλλά για φανταστική αφήγηση. Επίσης, αμφισβητείται 

το γεγονός, αν ο Λουκάς με τη συγκεκριμένη αναφορά θέλει να μειώσει 

την αφοσίωση των μαθητριών του Ιησού περιορίζοντας το ρόλο τους μόνο 

όσον αφορά την οικονομική στήριξη και βοήθεια μέσω των προσωπικών 

τους πόρων «διηκόνουν αὐτῷ ἀπὸ τῶν ὑπαρχόντων αὐταῖς».186 Θα 

μπορούσαμε ίσως να υποστηρίξουμε  ότι «τα υπάρχοντά τους», δεν 

αναφέρονται αποκλειστικά σε κάποια οικονομική βοήθεια αλλά στον 

οποιοδήποτε τρόπο μπορούσαν οι γυναίκες, αυτές ανάλογα με τις 

δυνάμεις τους και τις δυνατότητές τους να βοηθήσουν. 

 

2.5.2 Η Μαρία η Μαγδαληνή και οι γυναίκες στη σταύρωση του 

Ιησού (Λκ 23:49, 24:10). 

 

«εἱστήκεισαν δὲ πάντες οἱ γνωστοὶ αὐτοῦ ἀπὸ μακρόθεν, καὶ γυναῖκες 

αἱ συνακολουθήσασαι αὐτῷ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας, ὁρῶσαι ταῦτα» (Λκ 23:49) 

« ἦσαν δὲ ἡ Μαγδαληνὴ Μαρία καὶ ᾿Ιωάννα καὶ Μαρία ᾿Ιακώβου καὶ αἱ 

λοιπαὶ σὺν αὐταῖς, αἳ ἔλεγον πρὸς τοὺς ἀποστόλους ταῦτα »(Λκ 24:10) 

 

Σύμφωνα με την περιγραφή του Λουκά, τη σταύρωση του Ιησού 

παρακολουθούσε πολύς κόσμος και πολλές γυναίκες που θρηνούσαν (Λκ 

23:27). Όλοι οι «γνωστοί» του Ιησού παρακολουθούσαν από μακριά. Η 

χρήση του επιθέτου «γνωστοί» ίσως να αφορά μόνο τους άνδρες μαθητές ή 

                                                           
184 Jane Schaberg, Resurrection of Mary Magdalene, legends, apocrypha, and the Christian 

testament, Continuum International Publishing Group, 2004, σελ. 265 
185 Ben Witherington III, Women and the Genesis of Christianity, Cambridge University 

Press, Cambridge, 1990, σελ. 111 
186 Büllesbach Claudia, Maria Magdalena in der frühchristlichen Überlieferung, Historie und 

Deutung,σελ. 76 



 
 

93 
 

μια μικτή ομάδα μαθητών και όχι αποκλειστικά γυναικών, που όπως 

είδαμε παρευρίσκονται κατά τη σταύρωση στα ευαγγέλια του Μάρκού και 

του Ματθαίου (Μκ 15:40, Λκ 7:55). Άλλωστε ο Λουκάς δεν κάνει λόγο για 

φυγή των μαθητών κατά τη σύλληψη του Ιησού.187 Στο Λκ 23:49 

συμπληρώνει πως μαζί τους βρισκόταν και οι γυναίκες που τον είχαν 

ακολουθήσει από τη Γαλιλαία Το σώμα του Ιησού παραλαμβάνει και εδώ ο 

Ιησούς από την Αριμαθαία «ἀνὴρ ἀγαθὸς καὶ δίκαιος» κατά το Λουκά. 

Ο Λουκάς παρόλο που δεν αναφέρει ονομαστικά την Μαγδαληνή κατά 

τη σταύρωση του Ιησού, εννοεί την παρουσία της μαζί με τις άλλες 

γυναίκες οι οποίες παρακολουθούν από μακριά. Το γεγονός ότι πράγματι 

ο Λουκάς αναφέρεται στη Μαρία την Μαγδαληνή μεταξύ των άλλων 

γυναικών αποκαλύπτεται στο Λκ 24:10, όπου την αναφέρει ονομαστικά. Ο 

Λουκάς παραθέτει κάποιες λεπτομέρειες απ’ τις οποίες προκύπτει η στενή 

σχέση της Μαγδαληνής με τον Ιησού: 1) η θεραπεία από τον Ιησού στη 

Γαλιλαία, για την οποία αισθάνεται βαθιά ευγνωμοσύνη και εμπιστοσύνη 

σ’ αυτόν, 2) η αναφορά του ονόματός της μαζί με τους δώδεκα μαθητές οι 

οποίοι βρισκόταν πάντα μαζί του και 3) η διακονία της η οποία 

περιλάμβανε προσωπική εργασία αλλά και προσφορά δικών της πόρων. Η 

τελευταία αυτή λεπτομέρεια μας επιτρέπει να υποθέσουμε πως η 

Μαγδαληνή ήταν εύπορη.188 

 

2.5.3 Η Μαρία η Μαγδαληνή και οι γυναίκες  στην ταφή του Ιησού 

και στη διήγηση της ανάστασης (Λκ 23:55 κε , Λκ 24:1-12) 

 

«Κατακολουθήσασαι δὲ αἱ γυναῖκες, αἵτινες ἦσαν συνεληλυθυῖαι αὐτῷ 

ἐκ τῆς Γαλιλαίας, ἐθεάσαντο τὸ μνημεῖον καὶ ὡς ἐτέθη τὸ σῶμα αὐτοῦ»(Λκ 

23:55) 

 

«Τῇ δὲ μιᾷ τῶν σαββάτων ὄρθρου βαθέος ἦλθον ἐπὶ τὸ μνῆμα 

φέρουσαι ἃ ἡτοίμασαν ἀρώματα, καί τινες σὺν αὐταῖς. εὗρον δὲ τὸν λίθον 

ἀποκεκυλισμένον ἀπὸ τοῦ μνημείου, καὶ εἰσελθοῦσαι οὐχ εὗρον τὸ σῶμα 

τοῦ Κυρίου ᾿Ιησοῦ. καὶ ἐγένετο ἐν τῷ διαπορεῖσθαι αὐτὰς περὶ τούτου καὶ 

ἰδοὺ ἄνδρες δύο ἐπέστησαν αὐταῖς ἐν ἐσθήσεσιν ἀστραπτούσαις. ἐμφόβων 

δὲ γενομένων αὐτῶν καὶ κλινουσῶν τὸ πρόσωπον εἰς τὴν γῆν εἶπον πρὸς 

αὐτάς· τί ζητεῖτε τὸν ζῶντα μετὰ τῶν νεκρῶν;  οὐκ ἔστιν ὧδε, ἀλλ᾿ ἠγέρθη· 

μνήσθητε ὡς ἐλάλησεν ὑμῖν ἔτι ὦν ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ, λέγων ὅτι δεῖ τὸν υἱὸν 

τοῦ ἀνθρώπου παραδοθῆναι εἰς χεῖρας ἀνθρώπων ἁμαρτωλῶν καὶ 

σταυρωθῆναι, καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἀναστῆναι. καὶ ἐμνήσθησαν τῶν 

ῥημάτων αὐτοῦ, καὶ ὑποστρέψασαι ἀπὸ τοῦ μνημείου ἀπήγγειλαν ταῦτα 

                                                           
187   Silke Petersen, Maria aus Magdala. Die Jüngerin die Jesus liebte, σελ. 42 
188 Ευ. Καραδήμου, Μαρία η Μαγδαληνή στα ευαγγέλια και στην ορθόδοξη 

εκκλησιαστική υμνογραφία, σελ. 25 
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πάντα τοῖς ἕνδεκα καὶ πᾶσι τοῖς λοιποῖς. ἦσαν δὲ ἡ Μαγδαληνὴ Μαρία καὶ 

᾿Ιωάννα καὶ Μαρία ᾿Ιακώβου καὶ αἱ λοιπαὶ σὺν αὐταῖς, αἳ ἔλεγον πρὸς τοὺς 

ἀποστόλους ταῦτα. καὶ ἐφάνησαν ἐνώπιον αὐτῶν ὡσεὶ λῆρος τὰ ῥήματα 

αὐτῶν, καὶ ἠπίστουν αὐταῖς. ὁ δὲ Πέτρος ἀναστὰς ἔδραμεν ἐπὶ τὸ 

μνημεῖον, καὶ παρακύψας βλέπει τὰ ὀθόνια κείμενα μόνα, καὶ ἀπῆλθε 

πρὸς ἑαυτόν, θαυμάζων τὸ γεγονός»(Λκ 24:1-12). 

Ο ρόλος της Μαρίας της Μαγδαληνής και των άλλων γυναικών είναι 

ιδιαίτερα σημαντικός στη διήγηση της ταφής και της ανάστασης του Ιησού. 

Ο Λουκάς ωστόσο στην περιγραφή της ταφής  δεν αναφέρεται ονομαστικά 

σε κάποιο γυναικείο πρόσωπο και στην παρουσία του εκεί, αλλά κάνει 

λόγο γενικά για τις γυναίκες που ακολουθούσαν τον Ιησού από τη 

Γαλιλαία. 

Οι γυναίκες βρίσκονται κοντά στον τάφο του Ιησού και 

παρακολουθούν την ταφή του. Η μυράλειψη του σώματος του νεκρού ήταν 

ένα έθιμο που πραγματοποιούνταν συνήθως από συγγενικά πρόσωπα. 

Στην προκειμένη περίπτωση η μυράλειψη του Ιησού από τις γυναίκες από 

τη Γαλιλαία φανερώνει την δυνατή πίστη αυτών των γυναικών που 

ακολουθούν τον Ιησού ακόμη και μετά το θάνατό του. Παράλληλα 

τονίζεται η συνέχεια μεταξύ της δράσης του Ιησού στην Γαλιλαία και στην 

ταφή στην Ιερουσαλήμ, όπου και η συμμετοχή των γυναικών είναι πιο 

ενεργή απ’ ότι στο Μκ 15:47.189 

Η Esther De Boer σημειώνει τις ομοιότητες και τις διαφορές που 

διακρίνονται μεταξύ του 16ου κεφαλαίου του κατά Μάρκον Ευαγγελίου και 

του Ευαγγελίου του Λουκά. Το συμπέρασμα που αργότερα προστέθηκε 

από το Μάρκο έχει ομοιότητες με τον τρόπο που ο Λουκάς αφηγείται το  

γεγονός της ανάστασης. 

Η αναφορά για τα επτά δαιμόνια που εκδιώχθηκαν από την 

Μαγδαληνή εντοπίζεται και στο Ευαγγέλιο του Λουκά, όπως και στον 

επίλογο του κατά Μάρκον Ευαγγελίου. Όπως στο Μάρκο, έτσι και στο 

Λουκά, το μήνυμα της ανάστασης δε γίνεται πιστευτό και ο Ιησούς 

εμφανίζεται επίσης σε δύο μαθητές έξω από την πόλη οι οποίοι όμως δεν 

τον αναγνωρίζουν. Παράλληλα, μεταξύ των δύο ευαγγελίων υπάρχουν 

και σημαντικές διαφορές. Σε αντίθεση με το Λουκά, στην αφήγηση του 

Μάρκου η Μαρία η Μαγδαληνή είναι μόνη της και δεν υπάρχει κάποιος 

άγγελος, αλλά ο ίδιος ο Ιησούς. Ο  επίλογος του κατά Μάρκον Ευαγγελίου 

είναι το αρχαιότερο κείμενο στο οποίο η Μαρία η Μαγδαληνή 

παρουσιάζεται ως η πρώτη μάρτυρας της ανάστασης:  «᾿Αναστὰς δὲ πρωῒ 

πρώτῃ σαββάτου ἐφάνη πρῶτον Μαρίᾳ τῇ Μαγδαληνῇ, ἀφ᾿ ἧς ἐκβεβλήκει 

ἑπτὰ δαιμόνια» (Μρκ 16:9). Στο σημείο αυτό τα επτά δαιμόνια έχουν έναν 

συγκεκριμένο ρόλο. Η Μαρία η Μαγδαληνή είναι κάτι παραπάνω από την 
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πρώτη μάρτυρα που είδε τον αναστημένο Ιησού και ανακοίνωσε το 

χαρμόσυνο γεγονός. Η ίδια αποτελεί τη ζωντανή απόδειξη και ανάμνηση 

της εξουσίας του Ιησού να αποβάλλει δαιμόνια. Η δύναμη αυτή θα 

παραμείνει ζωντανή σε όσους πιστεύουν, όπως ο αναστημένος Ιησούς 

ανακοίνωσε στους έντεκα: «σημεῖα δὲ τοῖς πιστεύσασι ταῦτα 

παρακολουθήσει· ἐν τῷ ὀνόματί μου δαιμόνια ἐκβαλοῦσι· γλώσσαις 

λαλήσουσι καιναῖς» (Μκ 16:17)190. 

Μια ακόμη διαφορά είναι πως η Μαρία η Μαγδαληνή παραδίδει το 

μήνυμά της προς όλους εκείνους που ήταν μαζί με τον Ιησού και τώρα 

πενθούν και θρηνούν, στους οποίους, όπως μετέπειτα αποδεικνύεται, 

ανήκουν και οι έντεκα μαθητές. Όταν οι πενθούντες δεν πιστεύουν τη 

μαρτυρία της, ο Ιησούς πηγαίνει στους έντεκα και επικρίνει την απιστία 

τους: «κἀκεῖνοι ἀπελθόντες ἀπήγγειλαν τοῖς λοιποῖς· οὐδὲ ἐκείνοις 

ἐπίστευσαν» (Μκ 16:13). Η παραπάνω περιγραφή διαφέρει κατά πολύ από 

εκείνη του Λουκά. Ο ίδιος ο Ιησούς εμφανίζεται να επικυρώνει την 

αξιοπιστία της Μαρίας της Μαγδαληνής και των δύο άλλων γυναικών. Οι 

έντεκα θα έπρεπε να τους είχαν πιστέψει. Με τον ίδιο τρόπο θα έπρεπε να 

είχαν πιστέψει τη μαρτυρία της Μαγδαληνής, όμως στο Λουκά η μαρτυρία 

των γυναικών δεν φαίνεται να έχει κάποιο αποτέλεσμα και προκαλεί μόνο 

αμηχανία.191 Αντίθετα, στη διήγηση της ανάστασης ο Λουκάς αναβαθμίζει 

το ρόλο του Πέτρου έναντι της Μαγδαληνής , προβάλλοντας εκείνον ως 

πρώτο μάρτυρα της ανάστασης (Λκ 24:12). 

 

2.6 Το Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο 

 

2.6.1 Η Μαρία η Μαγδαληνή και οι γυναίκες στη σταύρωση του 

Ιησού 

«εἱστήκεισαν δὲ παρὰ τῷ σταυρῷ τοῦ ᾿Ιησοῦ ἡ μήτηρ αὐτοῦ καὶ ἡ 

ἀδελφὴ τῆς μητρὸς αὐτοῦ, Μαρία ἡ τοῦ Κλωπᾶ καὶ Μαρία ἡ Μαγδαληνή» 

(Ιω 19:25). 

Το Ευαγγέλιο του Ιωάννη μας δίνει ιδιαίτερα σημαντικές πληροφορίες 

για να κατανοήσουμε καλύτερα την προσωπικότητα της Μαρίας της 

Μαγδαληνής.192 Είδαμε πως οι Μάρκος και Ματθαίος εισάγουν για πρώτη 

                                                           
190 Esther De Boer, The Mary Magdalene Cover –Up, The Sources behind the Myth, σελ. 40 
191 Στο ίδιο, σελ. 40 
192 Αν λάβουμε υπόψη μας το ιστορικό υπόβαθρο του 1ου αιώνα μ.Χ. σχετικά με την 

παρουσία και τον ρόλο των γυναικών, είναι ιδιαίτερα σημαντική η αναφορά στο πρόσωπο 

της Μαγδαληνής από τον Ιωάννη. Αξίζει να αναφέρουμε συνοπτικά τις αφηγήσεις του 

Ιωάννη όπου πρωταγωνιστούν γυναικεία πρόσωπα, όπως η Σαμαρείτισσα και ο ρόλος 

της ως κήρυκας και απόστολος ( Ιω 4:28-29, 39) και η Μαρθα από τη Βηθανία, η οποία, σε 

αντίθεση με τον Πέτρο στο Μτ 16:16, είναι η πρώτη που αναγνωρίζει τον Ιησού ως Υιό του 

Θεού (Ιω 11:27). Γενικά η δράση των γυναικών στο τέταρτο ευαγγέλιο διαφέρει από αυτή 

στις μη ιωάννειες κοινότητες, όπου διακρίνουμε μια διαφορετική ιεραρχική δομή χωρίς 

διαθέσιμο χώρο για γυναίκες. Αντίθετα στο Ιωάννη έχουμε ονομαστική αναφορά των 
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φορά την εμφάνιση της Μαγδαληνής στις αφηγήσεις τους κατά την 

περιγραφή της σταύρωσης. Την ίδια γραμμή ακολουθεί και ο Ιωάννης, 

όμως η περιγραφή του αποκλίνει από εκείνη των συνοπτικών. Μια 

διαφορά που θα μπορούσε να αναφερθεί σε σύγκριση με την περιγραφή 

των συνοπτικών και του Ιωάννη είναι ότι, ενώ στον Ιωάννη οι γυναίκες 

βρίσκονται πολύ κοντά στο σταυρό του Ιησού , στους συνοπτικούς οι 

γυναίκες παρακολουθούν τα γεγονότα από μακριά.193 Το όνομα της 

Μαγδαληνής, όπως και στις διηγήσεις των συνοπτικών, αναφέρεται και 

από τον Ιωάννη έκτος από τη σταύρωση, κατά την ταφή και κατά την 

εμφάνιση σ’ αυτήν του αναστημένου Ιησού. Τέλος, ο Ιωάννης δίνει 

ιδιαίτερη έμφαση στο ρόλο της Μαγδαληνής ως μάρτυρα της ανάστασης. 

Και στο Μκ 15:40 αλλά και στον Ιωάννη περιγράφεται μια ομάδα 

γυναικών οι οποίες είναι παρούσες στη σταύρωση. Σε αντίθεση όμως με το 

Μάρκο, αναφέρονται αρχικά τα πρόσωπα που ανήκουν στην οικογένεια 

του Ιησού. Η αναφορά του ονόματος της Μαγδαληνής μεταξύ των 

συγγενικών προσώπων του Ιησού από τον Ιωάννη, καθιστά ιστορικά 

αναμφισβήτητη την παρουσία της κατά την σταύρωση του Ιησού.194 Όσον 

αφορά τον κατάλογο των γυναικείων προσώπων (Ιω 19:25) , δεν είναι 

απόλυτα ακριβές αν πρόκειται για τρία ή τέσσερα πρόσωπα. Υπάρχει η 

αμφιβολία, αν η «αδερφή της μητέρας του Ιησού» και «η Μαρία του 

Κλωπά» είναι το ίδιο ή δύο διαφορετικά πρόσωπα. Πιο πιθανή φαίνεται η 

εκδοχή του ένός προσώπου, αφού δεν παρεμβάλλεται ανάμεσα κάποιο 

«και» όπως συμβαίνει στην αναφορά των άλλων γυναικών.195 

Εντύπωση επίσης προκαλεί το γεγονός, πως στον Ιωάννη η 

Μαγδαληνή δεν αναφέρεται πρώτη μεταξύ των γυναικών, αλλά 

τελευταία, εξαιτίας του γεγονότος ότι βρίσκεται μεταξύ συγγενικών 

προσώπων του Ιησού. 

Ο Ιωάννης στην αφήγησή του μαρτυρεί την παρουσία της Μαρίας της 

Μαγδαληνής δίπλα στο σταυρό μαζί με τη Θεοτόκο και την αδερφή της, 

Μαρία του Κλωπά. Η Μαγδαληνή παρευρίσκεται και αυτή μαζί με τους 

συγγενείς του Ιησού, γιατί προφανώς είχε στενή σχέση και με αυτούς και 

με τον Ιησού, σχέση που μπορούσε να συγκριθεί σε αγάπη και οικειότητα 

με τη συγγένεια. Άλλωστε, το γεγονός ότι την πληροφορία αυτή δε μας 

την παρέχουν οι συνοπτικοί αλλά ο ίδιος ο Ιωάννης, ο αγαπημένος 

μαθητής του Ιησού, φανερώνει ότι η Μαγδαληνή ανήκε στα πρόσωπα 

                                                                                                                                                                      
μαθητών (ανδρών ή γυναικών) και δεν συναντάμε πουθενά τη φράση « οι δώδεκα», βλ. 

Ingrid Maisch, The Image of a Woman through the Centuries, σελ. 13 
193 Μτ 27:55-56, Μκ 15:40-41 και Λκ 23:49 
194 Büllesbach Claudia, Maria Magdalena in der frühchristlichen Überlieferung, Historie und 

Deutung, σελ. 112, βλέπε επίσης: Schenkel L., Johanneskommentar, Düsseldorf, 1998, σελ. 360 
195  Silke Petersen, Maria aus Magdala. Die Jüngerin die Jesus liebte, σελ. 42 
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εκείνα τα οποία διατηρούσαν στενές σχέσεις με τον Ιησού, είτε με 

συγγενικούς, είτε με πνευματικούς δεσμούς.196 

Τέλος, το σώμα του Ιησού στην περιγραφή του Ιωάννη 

παραλαμβάνεται από τον Ιωσήφ τον Αριμαθαία, αυτή τη φορά μαζί με τον 

Νικόδημο, ο οποίος έφερε σμύρνα και αλόη και το πρόσωπο του οποίου δεν 

εμφανίζεται σε καμία άλλη αφήγηση. Αφού τυλίγουν το σώμα με λινό 

πανί το τοποθετούν στον τάφο (Ιω 19:39-40).197 

 

2.6.2 Η Μαρία η Μαγδαληνή στη διήγηση της ανάστασης (Ιω 20:1-18) 

 

«Τῇ δὲ μιᾷ τῶν σαββάτων Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ ἔρχεται πρωῒ σκοτίας 

ἔτι οὔσης εἰς τὸ μνημεῖον, καὶ βλέπει τὸν λίθον ἠρμένον ἐκ τοῦ μνημείου. 

20-2 τρέχει οὖν καὶ ἔρχεται πρὸς Σίμωνα Πέτρον καὶ πρὸς τὸν ἄλλον 

μαθητὴν ὃν ἐφίλει ὁ ᾿Ιησοῦς, καὶ λέγει αὐτοῖς· ἦραν τὸν Κύριον ἐκ τοῦ 

μνημείου, καὶ οὐκ οἴδαμεν ποῦ ἔθηκαν αὐτόν. 20-3 ἐξῆλθεν οὖν ὁ Πέτρος 

καὶ ὁ ἄλλος μαθητὴς καὶ ἤρχοντο εἰς τὸ μνημεῖον. 20-4 ἔτρεχον δὲ οἱ δύο 

ὁμοῦ· καὶ ὁ ἄλλος μαθητὴς προέδραμε τάχιον τοῦ Πέτρου καὶ ἦλθε πρῶτος 

εἰς τὸ μνημεῖον, 20-5 καὶ παρακύψας βλέπει κείμενα τὰ ὀθόνια, οὐ μέντοι 

εἰσῆλθεν 20-6 ἔρχεται οὖν Σίμων Πέτρος ἀκολουθῶν αὐτῷ, καὶ εἰσῆλθεν 

εἰς τὸ μνημεῖον καὶ θεωρεῖ τὰ ὀθόνια κείμενα, 20-7 καὶ τὸ σουδάριον, ὃ ἦν 

ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ, οὐ μετὰ τῶν ὀθονίων κείμενον, ἀλλὰ 

ἐντετυλιγμένον εἰς ἕνα τόπον. 20-8 τότε οὖν εἰσῆλθε καὶ ὁ ἄλλος μαθητὴς 

ὁ ἐλθὼν πρῶτος εἰς τὸ μνημεῖον, καὶ εἶδε καὶ ἐπίστευσεν· 20-9 οὐδέπω γὰρ 

ᾔδεισαν τὴν γραφὴν ὅτι δεῖ αὐτὸν ἐκ νεκρῶν ἀναστῆναι. 20-10 ἀπῆλθον 

οὖν πάλιν πρὸς ἑαυτοὺς οἱ μαθηταί. 20-11 Μαρία δὲ εἱστήκει πρὸς τῷ 

μνημείῳ κλαίουσα ἔξω. 20-12 ὡς οὖν ἔκλαιε, παρέκυψεν εἰς τὸ μνημεῖον 

καὶ θεωρεῖ δύο ἀγγέλους ἐν λευκοῖς καθεζομένους, ἕνα πρὸς τῇ κεφαλῇ 

καὶ ἕνα πρὸς τοῖς ποσίν, ὅπου ἔκειτο τὸ σῶμα τοῦ ᾿Ιησοῦ. 20-13 καὶ 

λέγουσιν αὐτῇ ἐκεῖνοι· γύναι, τί κλαίεις; λέγει αὐτοῖς· ὅτι ἦραν τὸν Κύριόν 

μου, καὶ οὐκ οἶδα ποῦ ἔθηκαν αὐτόν. 20-14 καὶ ταῦτα εἰποῦσα ἐστράφη εἰς 

τὰ ὀπίσω, καὶ θεωρεῖ τὸν ᾿Ιησοῦν ἑστῶτα, καὶ οὐκ ᾔδει ὅτι ᾿Ιησοῦς ἐστι. 2   

0-15 λέγει αὐτῇ ὁ ᾿Ιησοῦς· γύναι, τί κλαίεις; τίνα ζητεῖς; ἐκείνη δοκοῦσα ὅτι 

ὁ κηπουρός ἐστι, λέγει αὐτῷ· κύριε, εἰ σὺ ἐβάστασας αὐτόν, εἰπέ μοι ποῦ 

ἔθηκας αὐτόν, κἀγὼ αὐτὸν ἀρῶ. 20-16 λέγει αὐτῇ ὁ ᾿Ιησοῦς· Μαρία. 

στραφεῖσα ἐκείνη λέγει αὐτῷ· ῥαββουνί, ὃ λέγεται, διδάσκαλε. 20-17 λέγει 

αὐτῇ ὁ ᾿Ιησοῦς· μή μου ἅπτου· οὔπω γὰρ ἀναβέβηκα πρὸς τὸν πατέρα μου· 

πορεύου δὲ πρὸς τοὺς ἀδελφούς μου καὶ εἰπὲ αὐτοῖς· ἀναβαίνω πρὸς τὸν 

πατέρα μου καὶ πατέρα ὑμῶν, καὶ Θεόν μου καὶ Θεὸν ὑμῶν. 20-18 ἔρχεται 

                                                           
196 Ευ. Καραδήμου, Μαρία η Μαγδαληνή στα ευαγγέλια και στην ορθόδοξη 

εκκλησιαστική υμνογραφία, σελ. 27 
197  Susan Haskins,, Myth and Metaphor, , σελ. 7 
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Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ ἀπαγγέλλουσα τοῖς μαθηταῖς ὅτι ἑώρακε τὸν 

Κύριον, καὶ ταῦτα εἶπεν αὐτῇ» (Ιω 20:1-18). 

Η επίσκεψη της Μαγδαληνής στον τάφο περιγράφεται με κάθε 

λεπτομέρεια από τον Ιωάννη, αν και παρουσιάζεται κάπως διαφορετική 

από τους συνοπτικούς ευαγγελιστές. Ο Ιωάννης περιγράφει τη Μαρία την 

Μαγδαληνή να πηγαίνει στον τάφο την πρώτη μέρα μετά το Σάββατο και 

ενώ ακόμα ήταν σκοτάδι. Όταν εκείνη ανακαλύπτει ότι η πέτρα έχει 

μετακινηθεί και ο τάφος είναι άδειος φοβάται πως το σώμα του Ιησού είτε 

έχει κλαπεί, είτε το έχουν πάρει οι Ιουδαίοι. 

Στο Ευαγγέλιο ωστόσο του Ιωάννη, ο ρόλος των γυναικών στην 

ανάσταση επικεντρώνεται στο πρόσωπο της Μαρίας της Μαγδαληνής και 

μάλιστα στην εμφάνιση σ’ αυτήν του αναστημένου Ιησού.198 Αξίζει επίσης 

να αναφέρουμε πως το πρόσωπο της Μαρίας της Μαγδαληνής δεν 

απουσιάζει από καμία αφήγηση των τεσσάρων ευαγγελίων, 

αποδεικνύοντας γι’ ακόμη μια φορά τον σημαίνοντα ρόλο που αυτή 

διαδραμάτισε.   

Σύμφωνα λοιπόν με την περιγραφή του Ιωάννη, όταν η Μαγδαληνή 

ανακαλύπτει ότι ο τάφος ήταν άδειος, πηγαίνει στον Πέτρο και στον άλλο 

μαθητή που αγαπούσε ο Ιησούς για να τους πει τι έχει συμβεί. Οι δύο 

άνδρες τρέχουν στον τάφο, και ο «άλλος μαθητής» φτάνει πρώτος και 

βλέπει τα πανιά με τα οποία είχαν τυλίξει το σώμα του Ιησού, αλλά δεν 

μπαίνει μέσα στο μνημείο. Ο Πέτρος ωστόσο μπαίνει, βλέπει τα πανιά και 

το σουδάριο, ακολουθεί και ο «άλλος μαθητής», οποίος σύμφωνα με τα 

λόγια του Ιωάννη «είδε και πίστεψε». Σύμφωνα με μεταγενέστερους 

ερμηνευτές, η έμφαση του Ιωάννη στη λέξη «πίστεψε», ανέδειξε την πίστη 

του άλλου μαθητή στην ανάσταση από τις αμφιβολίες των άλλων 

μαθητών.199 

Η παρουσία επομένως του Πέτρου και ιδιαίτερα του αγαπημένου 

μαθητή σχετικοποιεί  κατά κάποιο τρόπο το ρόλο της Μαγδαληνής  κατά 

την επίσκεψή τους στο κενό μνημείο, ως πρώτη μάρτυρας της ανάστασης 

του Ιησού. Με την παρουσία των δύο ανδρών μαθητών υποβιβάζεται ο 

ρόλος της ως αποστόλου, με τον περιορισμό της ανακοίνωσης του 

μηνύματος της ανάστασης μόνο στους μαθητές. Δεν είναι πλέον η μόνη 

παρούσα στον κενό μνημείο, αλλά εκεί βρίσκονται ο Πέτρος και ο 

αγαπημένος μαθητής. Στο σημείο αυτό βρίσκεται ένα επιπλέον σημείο 

διαμάχης μεταξύ των δύο παραπάνω μαθητών. Ο Πέτρος εισέρχεται 

πρώτος  στον τάφο, ωστόσο ο Ιωάννης, αν και εισέρχεται δεύτερος, είναι 

αυτός που πρώτος πιστεύει στην ανάσταση του Ιησού.200 

                                                           
198 Bauckham Richard, Gospel Women, Studies of the Named Women in the Gospels,T & T 

Clark, UK, 2002, σελ.283 
199  Susan Haskins, Myth and Metaphor, σελ 9 
200 Büllesbach Claudia, Maria Magdalena in der frühchristlichen Überlieferung, Historie und 

Deutung, σελ. 134 
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Στη συνέχεια, οι μαθητές επιστρέφουν στα σπίτια τους, αφήνοντας τη 

Μαρία την Μαγδαληνή έξω από τον τάφο να κλαίει. Και ενώ εκείνη 

στέκεται εκεί, βλέπει δύο αγγέλους ντυμένους με άσπρη στολή να 

κάθονται εκεί που βρισκόταν πριν το σώμα του Ιησού, ο ένας στο μέρος 

του κεφαλιού και ο άλλος στο μέρος των ποδιών. Όταν τη ρώτησαν γιατί 

κλαίει, εκείνη απάντησε, γιατί πήραν τον Κύριό της και δεν ξέρει που  τον 

έβαλαν (Ιω 20:11-13). Ακολουθεί η  δραματική σκηνή του «μή μου ἅπτου» 

και της αναγνώρισης του Ιησού που απεικονίζεται συχνά σε έργα 

ζωγραφικής και γλυπτά από τις αρχές του Μεσαίωνα και εξής, 201 όπως θα 

δούμε σε επόμενο κεφάλαιο. 

 Κάποια στιγμή η Μαρία η Μαγδαληνή είδε τον Ιησού να στέκεται 

όρθιος, όμως δεν τον αναγνώρισε. Στην ερώτηση του Ιησού γιατί κλαίει, 

εκείνη του απαντά, γιατί πήραν τον Κύριό της και δεν ξέρει που τον 

έβαλαν. Εκείνη νόμιζε πως ήταν ο κηπουρός202 και του είπε αν τον πήρε 

αυτός να της πει που τον έβαλε για να τον πάρει από κει. Τότε ο Ιησούς 

την αποκάλεσε «Μαρία». Εκείνη τότε γυρίζει και τον αποκαλεί «Ραββουνί» 

που σημαίνει «Διδάσκαλε» (Ιω 20:14-16). Η Susan Haskins επισημαίνει πως 

η Μαρία η Μαγδαληνή κατά την αναγνώριση του Ιησού, τον αποκαλεί 

Ραββουνί, όρος που στα εβραϊκά σημαίνει δάσκαλος, ίσως γιατί είχε μια 

πιο σοβαρή απήχηση από τον συνηθισμένο όρο ραβίνος και 

χρησιμοποιούνταν, κυρίως για την προσφώνηση του Θεού. Ο Ιωάννης 

τονίζει με αυτό τον τρόπο ότι η Μαρία η Μαγδαληνή αναγνώρισε για τον 

Ιησού το νέο ρόλο του στην ιστορία του Χριστιανισμού.203 

Ο Richard Bauckham παρομοιάζει την Μαρία την Μαγδαληνή ως ένα 

από τα πρόβατα της παραβολής του καλού ποιμένα στο Ιω 10:1-5. Ο καλός 

ποιμένας γνωρίζει τα πρόβατά του και αυτά γνωρίζουν αυτόν. Κάθε φορά 

που καλεί κάποιο με το όνομά του, αυτό αναγνωρίζει τη φωνή του και τον 

ακολουθεί. Το αντίθετο συμβαίνει όταν πρόκειται για μια άγνωστη φωνή 

(Ιω 10:3-5. 14. 27). 

Με την εμφάνιση του Ιησού στη Μαρία την Μαγδαληνή, ο Ιησούς 

αρχίζει σιγά σιγά να εκπληρώνει την υπόσχεσή του πως θα εμφανιστεί, 

                                                           
201 Susan Haskins, Myth and Metaphor, σελ 9 
202 Το μοτίβο του κήπου το συναντάμε και στο Ιω 19:41, όπου ο τόπος ταφής του Ιησού 

αναφέρεται ως κήπος. Μια ενδιαφέρουσα ερμηνεία του Ιω 20:15 παρουσιάζει ο N. Wyatt  

”Supposing Him to Be the Gagdener” (John 20:15), A Study of the Paradise Motiv in John, in 

ZNW 81(1990) 21-38. Η σκηνή όπου η Μαγδαληνή αποκαλεί τον Ιησού κηπουρό μπορεί να 

συνδεθεί με την σκηνή του Παραδείσου, όπου ο Θεός είναι ο κηπουρός και ο θάνατος του 

Ιησού πάνω στον σταυρό τον μετατρέπει σε νέο Αδάμ. Αν με το Ιω 20:15 οδηγούμαστε σε  

έναν συσχετισμό με τον κήπο της Εδέμ, τότε εύλογα οδηγούμαστε στον παραλληλισμό 

της Μαρίας της Μαγδαληνής με τη νέα Εύα, όπως άλλωστε μαρτυρείται και από τους 

Πατέρες της εκκλησίας (βλ. τέταρτο κεφάλαιο) και τα γνωστικά κείμενα. Βλ. Büllesbach 

Claudia, Maria Magdalena in der frühchristlichen Überlieferung, Historie und Deutung,σελ. 118 
203 Susan Haskins, Myth and Metaphor, New York, 1996,  σελ. 9-10 
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όχι όμως σε όλο τον κόσμο, αλλά μόνο στους μαθητές του και μάλιστα 

προσωπικά στον καθένα ο οποίος τον αγαπάει και υπακούει σ’ αυτόν.204 

Σύμφωνα με τον Ιωάννη, η Μαρία η Μαγδαληνή είναι η πρώτη η 

οποία βλέπει τον Ιησού μετά τον θάνατό του. Όπως όμως προκύπτει από 

την μέχρι τώρα έρευνα δεν μπορούμε να αποδείξουμε με βεβαιότητα πως 

η εμφάνιση του αναστημένου Ιησού στην Μαγδαληνή στηρίζεται μόνο στο 

Μτ 28:9 ή αν στο σημείο αυτό ο Ιωάννης μας παραδίδει μια ανεξάρτητη 

παράδοση.205 

Στη συνέχεια της σκηνής, σύμφωνα με την περιγραφή του Αγουρίδη, η 

Μαγδαληνή κινείται προς τον Ιησού για να τον ακουμπήσει, αποκτώντας 

τη βεβαιότητα πως είναι Αυτός. Τότε ο Ιησούς της λέει «μή μου ἅπτου», 

δηλαδή «μη με ακουμπήσεις, γιατί ακόμα δεν ανέβηκα στον Πατέρα». Τα 

λόγια αυτά φανερώνουν ακριβώς την επώδυνη αλλά και ριζική αλλαγή 

των σχέσεων μεταξύ μαθητών και Διδασκάλου. Αυτό ήταν προφανώς κάτι 

που πρέπει να γνώριζαν οι μαθητές από την Αρχιερατική Προσευχή, 

άσχετα αν το είχαν καταλάβει επαρκώς. Αντίθετα, η περιγραφή του 

Ματθαίου, όσον αφορά τη συγκεκριμένη σκηνή, είναι εντελώς 

διαφορετική. Η αλλαγή αυτή των σχέσεων μεταξύ των μαθητών και του 

αναστημένου Ιησού, για τον Ματθαίο, είναι ανεπαίσθητη (Μτ 28:9-10). Ο 

Ιησούς σύμφωνα με τον Ματθαίο, χαιρετά τις γυναίκες, αυτές τον 

πλησιάζουν, τον αγγίζουν και στη συνέχεια εκείνος τις προτρέπει να μη 

φοβούνται και να πάνε να αναγγείλουν ότι θα τους συναντήσει στη 

Γαλιλαία.206 

Στον Ιωάννη η περιγραφή είναι σαφώς διαφορετική. Οι σχέσεις μεταξύ 

του Ιησού και των μαθητών αλλάζουν σημαντικά μετά την ανάσταση. Ενώ 

πρωτύτερα είχε πει «οὔπω γὰρ ἀναβέβηκα», τώρα χρησιμοποιεί ενεστώτα 

«ἀναβαίνω», που σημαίνει ότι αυτό θα γίνει πολύ σύντομα. Η έκφραση 

μάλιστα «ἀναβαίνω πρὸς τὸν πατέρα μου καὶ πατέρα ὑμῶν, καὶ Θεόν μου 

καὶ Θεὸν ὑμῶν» (Ιω 20:17), τονίζει ακριβώς τη νέα σχέση που δημιουργεί η 

άνοδος του Ιησού στον Πατέρα για τους μαθητές και την εκκλησία. 

Πρόκειται λοιπόν για μια νέα σχέση, από την οποία τονίζεται η οικειότητα 

και η τρυφερότητα.207 

 

2.7 Η θεραπεία της Μαγδαληνής από τα επτά δαιμόνια 

 

Το θέμα της θεραπείας της Μαγδαληνής από τα επτά δαιμόνια δεν 

μας παραδίδεται και από τους τέσσερις ευαγγελιστές. Το Ευαγγέλιο του 

                                                           
204 Bauckhacm Richard, Gospel Women, Studies of the Named Women in the Gospels, σελ. 284 
205 Büllesbach Claudia, Maria Magdalena in der frühchristlichen Überlieferung, Historie und 

Deutung, σελ. 120 
206 Σάββα Αγουρίδη, Το Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, Β’ κεφ. 13-21, Θεσσαλονίκη, 2005, σελ. 

272 κ.ε 
207 Στο ίδιο, σελ. 275 
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Λουκά (Λκ 8:1-3) είναι η μόνη πηγή του πρώτου αιώνα που αναφέρει την 

πληροφορία πως από τη Μαρία Μαγδαληνή εκδιώχθηκαν επτά δαιμόνια. 

Εκτός από τη σύντομη αυτή αναφορά του Λουκά, δε συναντάμε καμία 

παρόμοια μνεία του γεγονότος σε καμία άλλη πηγή. Μόνο ο επίλογος του 

Κατά Μάρκον Ευαγγελίου, ο οποίος και αποτελεί μεταγενέστερη 

προσθήκη και προέρχεται από τον 2ο αιώνα μνημονεύει τα επτά δαιμόνια 

(Μκ 16:9).208 

Αρχικά, δε φαίνεται πως στο σημείο αυτό ο Λουκάς ενδιαφέρεται να 

μας δώσει βιογραφικά στοιχεία για τη Μαρία την Μαγδαληνή και τη 

θεραπεία της από τα δαιμόνια, αλλά εισάγει τη συγκεκριμένη 

λεπτομέρεια εξαιτίας πιθανώς της σοβαρότητας της κατάστασης της 

Μαγδαληνής λόγω της κατοχής της από τα επτά δαιμόνια.209 

Μαζί με το όνομα της Μαγδαληνής ο Λουκάς προσθέτει και τα 

ονόματα της Ιωάννας και της Σουσάννας. Αυτό το έκανε, είτε γιατί 

γνώριζε κάτι προσωπικά για το θέμα, είτε γιατί είχε υπόψη του μια καλά 

ενημερωμένη παλαιστινιακή πηγή. Υπάρχει κάποια λογική στο θέμα της 

αυθεντικότητας της πληροφορίας, πως οι γυναίκες ταξίδευαν με τον Ιησού 

και τον υπηρετούσαν, γιατί οι απόστολοι ήταν θορυβημένοι, αφού το 

γεγονός έμοιαζε σκανδαλώδες για τους ιουδαϊκούς κύκλους. Όσον αφορά 

τη σειρά που μνημονεύονται τα γυναικεία πρόσωπα, η πρώτη γυναίκα που 

εμφανίζεται είναι η Μαρία η Μαγδαληνή, της οποίας η θεραπείας από τα 

επτά δαιμόνια φαίνεται πως την καθιστά πιο σημαντικό πρόσωπό 

ανάμεσα στις άλλες γυναίκες.210 

Παρόμοια και η Ιωάννα υπήρξε για πολύ καιρό μαθήτρια του Ιησού 

και ήταν παρούσα μαζί με την Μαγδαληνή στον τάφο του. Η Ιωάννα ήταν 

σύζυγος του Χουζά, διοικητή του Ηρώδη, επομένως πρόκειται για μια 

επιφανή και διακεκριμένη  γυναίκα. Αυτό που είναι αξιοσημείωτο σχετικά 

με την παρουσία της ανάμεσα στους μαθητές του Ιησού, είναι ότι 

εγκατέλειψε το σπίτι της και την οικογένειά της για να ακολουθήσει τον 

Ιησού. Στο σημείο αυτό, μέσα από τη σύνθεση της ομάδας των γυναικών ο 

Λουκάς κάνει φανερό το γεγονός πως το Ευαγγέλιο τίθεται πάνω από 

οικονομικές τάξεις, διαιρέσεις και κοινωνικούς φραγμούς και συνενώνει σε 

μία κοινότητα άνδρες και γυναίκες σε όποια κοινωνική τάξη και αν 

ανήκουν και απ   όπου και αν προέρχονται. Τέλος, η τρίτη γυναίκα που 

αναφέρεται είναι η Σουσάννα, η οποία πιθανώς να ανήκε στους ακροατές 

                                                           
208 Esther De Boer, The Mary Magdalene, Cover-Up, The Sources Behind the Myth, σελ. 23 
209 Claudia Büllesbach, Maria Magdalena in der frühchristlichen Überlieferung, , σελ. 85 
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του Λουκά, γιατί μας είναι άγνωστη και δε μνημονεύεται σε κανένα άλλο 

σημείο του Ευαγγελίου.211 

Ο Λουκάς θέλει να κάνει κατανοητό πως οι τρεις παραπάνω γυναίκες 

ήταν οι πιο διακεκριμένες ανάμεσα σε πολλές άλλες που ακολουθούσαν 

τον Ιησού. Επιπλέον, αποκαλύπτει πως οι γυναίκες αυτές υπηρετούσαν 

τους αποστόλους και τον Ιησού με δικούς τους πόρους. Εκείνο που ήταν 

μοναδικό σχετικά με τις πράξεις των γυναικών που ακολουθούσαν τον 

Ιησού, ήταν πως οι παραδοσιακοί ρόλοι της φιλοξενίας και της υπηρεσίας 

ήταν γι   αυτές ένας τρόπος να υπηρετούν όχι μόνο τη φυσική τους 

οικογένεια, αλλά και την οικογένεια της πίστης. Οι γυναίκες αυτές 

επομένως διατηρούσαν εναν πολυδιάστατο ρόλο. Με το να είναι 

μαθήτριες του Ιησού δεν φαίνεται να εγκαταλείπουν τον παραδοσιακό 

τους ρόλο (π.χ. της προετοιμασίας του φαγητού), αντίθετα ο ρόλος αυτός 

αποκτά νέα σημασία, αφού χρησιμοποιούνται για να υπηρετούν τον Κύριο 

και την πίστη τους. Η μεταμόρφωση αυτών των γυναικών συνεπάγεται 

όχι μόνο την ανάληψη νέων αποστολικών καθηκόντων, αλλά κυρίως τη 

συνέχεια του παραδοσιακού τους ρόλου σε νέα προοπτική.212 

Στο σημείο αυτό θα επικεντρωθούμε στη θεραπεία των παραπάνω 

γυναικών από τα επτά δαιμόνια, εστιάζοντας ιδιαίτερα στη θεραπεία της 

Μαρίας της Μαγδαληνής. 

Οι γυναίκες που μνημονεύονται στο Λκ 8:1-3 εμφανίζονται 

θεραπευμένες από τον Ιησού. Ανήκουν και αυτές στον κατάλογο των 

γυναικών του Κατά Λουκά Ευαγγελίου που έχουν την εμπειρία θεραπείας 

από τον Ιησού. Τα υπόλοιπα περιστατικά θεραπείας γυναικών ή χάριν 

γυναικών που αναφέρει ο Λουκάς είναι τα εξής: α) η θεραπεία της 

πεθεράς του Πέτρου (Λκ. 4:38-39), της χήρας από τη Ναΐν (Λκ. 7:1-11), της 

αιμορροούσας γυναίκας (Λκ. 8:43-48) και της κόρης του Ιαείρου (Λκ. 8:40-

56). Ο Λουκάς αναφέρει πως οι γυναίκες που ακολουθούσαν τον Ιησού 

είχαν θεραπευθεί από δαιμόνια που κάποιες φορές τα ονομάζει 

«ακάθαρτα πνεύματα» (Λκ 8:29·9:42), γεγονός που αποδεικνύει πως οι 

προσβεβλημένες γυναίκες είχαν συμπτώματα και συμπεριφορά που δεν 

αρμόζουν σε γυναίκες, θεωρούνται ανάρμοστα και παρεκκλίνουν από 

τους αποδεκτούς κανόνες της κοινωνίας.213 
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Το γεγονός της θεραπείας της Μαρίας της Μαγδαληνής από τα επτά 

δαιμόνια έχει αναμφίβολα ιστορικό πυρήνα. Γνωρίζουμε ήδη και από άλλα 

σημεία των κείμενων των ευαγγελίων τη δύναμη του Ιησού να εκβάλλει 

δαιμόνια (Μκ 3:22 και Λκ 11:15).214 

Το τι σημαίνει όμως για μια γυναίκα να είναι δαιμονισμένη, γίνεται 

κατανοητό αν αναλογιστούμε ποια μπορεί να είναι η σημασία τους. Στην 

αρχαιότητα για παράδειγμα πίστευαν πως τα δαιμόνια φέρνουν πόνο και 

δυστυχία και κατά συνέπεια βλάπτουν και το σώμα και την ψυχή. Τα 

δαιμόνια είχαν διπλή λειτουργία: η κατοχή από δαιμόνια δε σήμαινε μόνο 

κοινωνικό στιγματισμό αλλά αποτελούσε και σημάδι κατάρας και 

τιμωρίας από το Θεό. Η κατοχή λοιπόν της Μαρίας της Μαγδαληνής από 

τα επτά δαιμόνια έκανε τους ερμηνευτές να ασχοληθούν με την ανάλυσή 

τους. 215 

Στη δυτική εκκλησία έχει επικρατήσει τα επτά δαιμόνια που 

εκδιώχθηκαν από τη Μαρία την Μαγδαληνή να ερμηνεύονται ως τα επτά 

θανάσιμα αμαρτήματα: υπερηφάνεια, φιλαργυρία, λαιμαργία, λαγνεία, 

νωθρότητα, ζήλια και θυμό. Η Esther De Boer μνημονεύει μια απόκρυφη 

ερμηνεία, ότι ο Λουκάς είχε ακούσει πως η Μαρία η Μαγδαληνή είχε 

υποβληθεί σε ένα τετραπλό τρόπο μύησης. Οι τρόποι αυτοί της μύησης 

προέρχονται από τον ανατολικό πολιτισμό και ήταν γνωστοί την εποχή 

του Ιησού. Τέτοιες αναφορές συναντώνται επίσης στη λατρεία του Μίθρα 

ή στο σύστημα της Βεδάντα της γιόγκα. Υπάρχουν επίσης ανάλογες 

αναφορές σε γνωστικά και ιουδαϊκά κείμενα, που περιγράφουν ένα 

ουράνιο ταξίδι της ψυχής, όπου η ψυχή πληρώνει ένα φόρο ή προσφέρει το 

σύνθημα προκειμένου να είναι σε θέση να περάσει τους επτά ουράνιους 

φύλακες. Σύμφωνα με την παραπάνω άποψη η αποβολή των επτά 

δαιμονίων σημαίνει πως η Μαρία η Μαγδαληνή πέρασε όλο το κάρμα της, 

μετασχημάτισε τις αστρικές της δυνατότητες και υπερνίκησε τα εσωτερικά 

της εμπόδια.216 

Σύμφωνα με μια άλλη ερμηνεία, ίσως τα επτά δαιμόνια που έβγαλε ο 

Ιησούς από τη Μαρία την Μαγδαληνή να αναφέρονται σε κάποιο ιατρικό 

πρόβλημα, για το οποίο είχε γίνει και στο παρελθόν προσπάθεια 

θεραπείας, χωρίς όμως το αναμενόμενο αποτέλεσμα. Ο αριθμός των 

δαιμονίων αναφέρεται στην περίπτωση που μετά από μια αρχικά φανερή 
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βελτίωση του ασθενή, τα συμπτώματα εμφανίζονται με πιο επικίνδυνη 

μορφή. Αυτό περιγράφεται στο Λκ 11:24-26. Το δαιμόνιο που αρχικά 

προκαλεί το πρόβλημα δεν υποχωρεί και για το λόγο αυτό η αιτία που 

προξένησε το πρόβλημα δεν εξαφανίζεται. Ενώ δηλαδή οι αιτίες αυτές 

κρύβονται, στην πραγματικότητα δεν αποκόπτονται από τη ρίζα τους. 

Επομένως και η ζωή της Μαγδαληνής συνεχίζει να περιβάλλεται από 

παράξενες δυνάμεις που τάσσονται ενάντια στο θέλημα του Θεού και 

είναι αχαλίνωτες και καταστρεπτικές για τη ζωή.217 

Η παραπάνω ερμηνεία μπορεί να συσχετιστεί με τη σύγχρονη 

ανθρωπολογία και ιατρική. Αν οι αιτίες που αναπαράγουν τις 

μεταβαλλόμενες καταστάσεις της συναίσθησης δεν έχουν θεραπευθεί 

ολοκληρωτικά, τα συμπτώματα όχι μόνο δεν υποχωρούν, αλλά 

εμφανίζονται επανειλημμένα με μεγαλύτερη ένταση. Οι ψυχίατροι 

τονίζουν πως η μέθοδος της συνιστώμενης θεραπείας είναι απαραίτητη. 

Στο ίδιο του το περιβάλλον θα πρέπει το άρρωστο άτομο να βρει τις 

συνθήκες εκείνες και την υποστήριξη που θα του επιτρέψουν να ζει ως μια 

ολοκληρωμένη προσωπικότητα. Πρέπει να δει κατά πρόσωπο τι είναι αυτό 

που διαχωρίζει το πρόσωπό του ή το καταβάλλει (φόβους, επιθυμίες, 

αισθήματα, τραύματα κ.τ.λ.), να το αναγνωρίσει, να το κάνει κτήμα και 

τέλος να το αλλάξει. Διαφορετικά ο διαχωρισμός ως μηχανισμός άμυνας, 

μπορεί να επιστρέψει με μια πιο σοβαρή μορφή. Απ   όσα ειπώθηκαν 

παραπάνω, συσχετίζοντάς τα με την περίπτωση της Μαγδαληνής, 

μπορούμε να συμπεράνουμε πως υπέφερε από μια σοβαρή υποτροπή μιας 

παλιάς ασθενείας της και πιθανώς παρουσίαζε τα συμπτώματα μιας 

μεταβαλλόμενης κατάστασης της συναίσθησης με χαρακτηριστικά 

διαταραγμένης προσωπικότητας. Η αναφορά στα πολλαπλά δαιμόνια 

δικαιολογεί την παραπάνω θέση.218 

Μια άλλη ερμηνεία εστιάζει στο γεγονός, ότι αρχικά ο Λουκάς 

αναφέρει το γεγονός της θεραπείας της  Μαρίας της Μαγδαληνής από τα 

επτά δαιμόνια και αμέσως μετά χρησιμοποιεί για πρώτη φορά την 

ονομασία «δώδεκα», με σκοπό ίσως να τη διαχωρίσει από τους άνδρες 

μαθητές. Διακρίνεται επομένως στο σημείο αυτό ένας σκόπιμος 

κοινωνικός διαχωρισμός που θεμελιώνει την άνοδο και την πτώση. Παρά 

το γεγονός ότι η Μαρία η Μαγδαληνή ελευθερώθηκε από τα επτά 
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δαιμόνια, ο όρος «επτά δαιμόνια» εικονίζει την Μαγδαληνή ως κάποια που 

ξεκίνησε από χαμηλά ή από κάποια ασαφή κατάσταση, ενώ ο 

προσδιορισμός «οι δώδεκα» προσδίδει μια εκλεκτή αύρα στους άνδρες. 

Αφού όμως η Μαγδαληνή ελευθερώνεται από ένα απροσδιόριστο 

παρελθόν, ξεκινά την άνοδό της στο Βασίλειο του Θεού.219 

Παράλληλα και η χρήση του συγκεκριμένου αριθμού «επτά» μπορεί 

να μας δώσει κάποια ερμηνεία. Πρόκειται για έναν συμβολικό αριθμό που 

δηλώνει την πληρότητα. Οι αρχαίοι δεν είχαν σύγχρονα μέσα ιατρικής και 

για το λόγο αυτό απέδιδαν πολλές ασθένειες στην κατοχή δαιμονίων. 

Σύμφωνα με αυτήν την οπτική, ο Λουκάς αναφέρει πως η Μαγδαληνή είχε 

μια σοβαρή ασθένεια από την οποία και θεραπεύθηκε. Υπογραμμίζοντας 

ο Λουκάς τη σοβαρότητα της ασθένειας της Μαγδαληνής, τονίζει 

αντίστοιχα το μεγαλείο της εξουσίας του Ιησού.220 

Από τον τρόπο με τον οποίο εμφανίζεται η Μαρία η Μαγδαληνή στο 

χωρίο δεν μας είναι ξεκάθαρη η οικογενειακή της κατάσταση, αν είχε 

δηλαδή σχέση με κάποιον άνδρα ή όχι. Ίσως να ήταν μια νέα σε ηλικία 

χήρα ή  να την είχε χωρίσει ο σύζυγός της και να την είχε στείλει πίσω στο 

σπίτι του πατέρα της ή ίσως να ήταν επιβαρυμένη με κάποιο στίγμα και τα 

τυπικά επακόλουθα μιας κοινωνίας στην οποία οι γυναίκες πρέπει να 

ασχολούνται μόνο με όσα αφορούν το ρόλο τους ως σύζυγοι και μητέρες.221 

Ο Ιησούς αντιλήφθηκε εξαρχής την έκκλιση των γυναικών να 

θεραπευθούν, έκκλιση που γινόταν εμφανής με όλο τους το σώμα. Και όχι 

μόνο ανταποκρίθηκε άμεσα θεραπεύοντας την Μαγδαληνή και τις άλλες 

γυναίκες,  αλλά ένιωσε απόλυτα την απεγνωσμένη ανάγκη τους για 

βοήθεια. Η ζωή και η προσωπικότητά της Μαγδαληνής μετά από τη 

θεραπεία της ασθενείας της αποκτούν νέο νόημα και νέα αξία. Όλα όσα 

την βασάνιζαν τόσο καιρό, όπως το ίδιο της το σώμα που αποτελούσε       

γι   αυτήν ένα δυσβάσταχτο βάρος, άρχισαν να μεταβάλλονται. Στη ζωή 

της για πολύ καιρό κυριαρχούσαν παράξενες δυνάμεις που τάσσονταν 

ενάντια στο θέλημα του Θεού. Ο Θεό άρχισε να ενεργεί αλλάζοντας τα 

όρια που διαμορφώνουν την κοινωνία, αλλά και τα κριτήρια που ίσχυαν 

και επέβαλλαν αυτά τα όρια. Η θεραπευτική δύναμη του Ιησού με την 

παράλληλη ένταξη της Μαγδαληνής στον κόσμο του, την έκανε να 
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αισθάνεται πως ό,τι της φαινόταν ανεπαρκές δεν εξαρτιόταν από κείνη, 

τις φιλοδοξίες της και την επαναστατικότητά της αλλά από τους 

πολιτικούς και θρησκευτικούς ρόλους που καθορίζουν τον τρόπο ζωής και 

τις διαπροσωπικές σχέσεις.222 

Αναφορά στη θεραπεία της Μαρίας της Μαγδαληνής από τα επτά 

δαιμόνια κάνει και ο Μέγας Συναξαριστής. Σημειώνει χαρακτηριστικά 

«δια τῆς Χριστοῦ χάριτος λυτροῦται και ἀπαλλάττεται αὐτῶν καί 

ἰατρεύεται»223. Ερμηνεύοντας τα επτά δαιμόνια θεωρεί πως τα επτά 

πνεύματα βρίσκονται σε αντιδιαστολή προς τις επτά αρετές. Πρόκειται 

δηλαδή για τα πνεύματα της αφοβίας, της ασυνεσίας, της αγνωσίας, του 

ψεύδους, της κενοδοξίας, της επάρσεως και του κάλλους. Όλα τα 

παραπάνω είναι αντίπαλα και ενάντια όλων των αρετών. Αυτό συμβαίνει 

γιατί κάθε αμαρτία έχει το δαίμονά της, που ενεργεί ως πνεύμα. Από αυτά 

λοιπόν τα πνεύματα λύτρωσε ο Ιησούς την Μαγδαληνή.224 

Όπως ήδη αναφέραμε, ο Λουκάς είναι η μοναδική πηγή που μας δίνει 

την πληροφορία της θεραπείας της Μαρίας της Μαγδαληνής από τα επτά 

δαιμόνια, αν εξαιρέσουμε την αναφορά του Μάρκου η οποία αποτελεί 

μεταγενέστερη προσθήκη. Ο Λουκάς με την ιδιαίτερη αυτή αναφορά του 

συμπληρώνει τα όσα γνωρίζουμε από το κείμενο της Καινής Διαθήκης για 

το ιστορικό πρόσωπο της Μαρίας της Μαγδαληνής, εμπλουτίζοντας τις 

γνώσεις μας. 

Όλες οι παραπάνω προσπάθειες ερμηνείας της θεραπείας της 

Μαγδαληνής και της φύσης των δαιμονίων της, φανερώνουν την 

προβληματική ερμηνεία του συγκεκριμένου χωρίου. Η γενικότερη στάση 

του Λουκά απέναντι στο γυναικείο φύλο καθώς και η αναζήτηση λύσεων 

στο χώρο της ψυχιατρικής και της φαντασίας δεν μας προσφέρουν μια 

ικανοποιητική ερμηνεία. Ίσως μια ερμηνεία θα μπορούσε να δοθεί 

αναφορικά με το χαρακτήρα της Μαγδαληνής και τον αντίκτυπο που είχε 

αυτός στον κοινωνικό της περίγυρο. 

Σύμφωνα με τα ιουδαϊκά πρότυπα, αλλά και τα πρότυπα όλης της 

Μέσης Ανατολής, ο ρόλος της γυναίκας περιορίζεται σ   αυτόν της συζύγου 

και της μητέρας. Ο δυναμισμός και το τολμηρό του χαρακτήρα της 

Μαγδαληνής, όπως προκύπτει από τις διηγήσεις των ευαγγελίων για το 
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Πάθος και την ανάσταση, η οποία και ήταν πάντα δίπλα στο Ιησού χωρίς 

να φοβηθεί, είναι συμπεριφορά ξένη προς αυτό που άρμοζε σε μια 

γυναίκα. Το διαφορετικό σε κάθε πρώιμη κοινωνία είναι ακατανόητο και 

γι   αυτό σε πολλές των περιπτώσεων ερμηνεύεται ως απόρροια 

δαιμονοκρατίας. Θα μπορούσε κάποιος να υποθέσει πως η Μαγδαληνή 

ήταν στιγματισμένη στο περιβάλλον της λόγω του διαφορετικού του 

χαρακτήρα της. 

Επομένως, η θεραπεία της εστιάζεται στο θεϊκό και αυθεντικό 

κήρυγμα του Ιησού. Η διδασκαλία του Ιησού για ισότητα όλων των 

ανθρώπων και το κήρυγμα για τη σωτηρία του κόσμου δίνουν νόημα στη 

ζωή της, απαντούν στις αναζητήσεις της και ικανοποιούν το ανήσυχο 

πνεύμα της. Στην περίπτωση αυτή η έννοια του δαιμονισμού της παίρνει 

τη διάσταση του συμβολισμού παρά της πραγματικότητας. Και σ   αυτήν 

την ερμηνεία συντείνει και ο συμβολικός αριθμός επτά, ο αριθμός δηλαδή 

των δαιμόνων που κατά το Λουκά είχε προσβάλλει την Μαγδαληνή. 

 

2.8 Συμπεράσματα 

 

Οι παραπάνω διηγήσεις των ευαγγελίων μας παρέχουν τις μοναδικές 

πληροφορίες της Καινής Διαθήκης για την Μαρία την Μαγδαληνή. Είναι 

ξεκάθαρη η προσπάθεια των ευαγγελιστών να προσδιορίσουν με ακρίβεια 

το πρόσωπο της Μαρίας της Μαγδαληνής διακρίνοντας την από τις άλλες 

Μαρίες των ευαγγελικών διηγήσεων και δίνοντάς της την πρώτη θέση 

μεταξύ των γυναικών - οπαδών του Ιησού, με εξαίρεση όπως έχουμε ήδη 

αναφέρει τον κατάλογο του κατά Ιωάννη, όπου προτάσσεται η Θεοτόκος. 

Αυτή η εξέχουσα θέση προκάλεσε μετέπειτα πολλές εικασίες σχετικά 

με τον ακριβή ρόλο της Μαγδαληνής εντός της ομάδας των γυναικών που 

ακολουθούσαν τον Ιησού, αλλά και ενέτεινε το μυστήριο της ιδιαίτερης 

σχέσης της με τον ίδιο τον Ιησού. Τα ίδια τα κείμενα όμως μας προσφέρουν 

ελάχιστες πληροφορίες ως προς αυτήν την κατεύθυνση. Κάθε ερμηνεία 

αντικατοπτρίζει μόνο τη φαντασία των  μεταγενέστερων συγγραφέων 

εντός του δικού τους ιστορικού πλαισίου. 

Από τις διηγήσεις ωστόσο των ευαγγελίων μπορούμε να συνάγουμε 

την ιδιαίτερη σημασία που είχε το πρόσωπο της Μαγδαληνής για τους 

ίδιους τους ευαγγελιστές, αλλά και για την πρώτη χριστιανική κοινότητα, 

τόσο κατά την περίοδο της δράσης του Ιησού, όσο και μετά το θάνατο του. 

Μετά τη θεραπεία της από τα επτά δαιμονια και την απελευθέρωση από 

την «ασθένειά» της, γίνεται γνωστή και ιδιαίτερα αισθητή η παρουσία της 

μεταξύ των ακολούθων του Ιησού. 
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Η Μαρία η Μαγδαληνή κατέχει μια εξέχουσα θέση που οφείλεται 

αφενός στον σημαντικό ρόλο που διαδραμάτισε κατά τα γεγονότα της 

σταύρωσης και της ανάστασης ως αφοσιωμένη μαθήτρια του Ιησού και 

πρώτη μάρτυρας της ανάστασης και αφετέρου από την ανιδιοτελή 

προσφορά της στον Ιησού κατά την επίγεια δράση του στα πλαίσια της 

ομάδας των γυναικών οπαδών του. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

Η ΜΑΡΙΑ Η ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΡΥΦΗ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
 

3.1 Η Μαρία η Μαγδαληνή στα εξωκανονικά και λοιπά απόκρυφα 

κείμενα 

 

Η νεώτερη βιβλική επιστήμη τα τελευταία χρόνια έχει αναθεωρήσει 

τις απόψεις της αναφορικά με την απόκρυφη χριστιανική γραμματεία. 

Έτσι δέχεται πως σκοπός της συγγραφής των κείμενων της απόκρυφης 

γραμματείας δεν είναι μόνο να νοηματοδοτούν τη φαντασία άγνωστων 

συγγραφέων για τις μυθώδεις και φανταστικές διηγήσεις σχετικά με 

περιόδους της ζωής του Ιησού για τις οποίες τα κείμενα της Καινής 

Διαθήκης δεν μας ενημερώνουν σχετικά, ούτε και η διάδοση αιρετικών 

διδασκαλίων, χωρίς όμως να αποκλείεται κάτι τέτοιο. Στις μέρες μας 

θεωρείται εξαιρετικά σημαντική η σημασία των αποκρύφων κειμένων 

καθώς επιβεβαιώνουν τον πλούτο και συνάμα την πολυπλοκότητα της 

αρχέγονης χριστιανικής φιλολογίας, αλλά και μας παρέχουν βοήθεια για 

την κατανόηση των απαρχών του χριστιανισμού και την ερμηνεία της 

πρώιμης χριστιανικής παράδοσης.225 

Τα εξωκανονικά και απόκρυφα κείμενα του 2ου και 3ου αιώνα 

συνέβαλαν σημαντικά στην ανάδειξη του ιδιαίτερου χαρακτήρα της 

Μαγδαληνής, φέρνοντας στο φως άγνωστες πτυχές της προσωπικότητάς 

της. Με αυτόν τον τρόπο συμπληρώνουμε και αξιολογούμε τα λιγοστά 

στοιχεία που μας παρέχουν τα κανονικά ευαγγέλια. 

Η πρόσφατη ανακάλυψη των πρώιμων χριστιανικών κειμένων 

καθίσταται πολύ σημαντική. Η σημασία των κειμένων αυτών είναι 

ανεκτίμητη, γιατί ξεσκεπάζουν τη ζωντάνια και διαφορετικότητα της 

πρώιμης χριστιανικής ζωής και σκέψης. Τα κείμενα που ανακαλύφθηκαν 

μέσα στην ξηρή άμμο της Αιγύπτου δίνουν στους μελετητές τη 

δυνατότητα να σχηματίσουν μια πληρέστερη εικόνα των χριστιανικών 

απαρχών και να προσεγγίσουν τις γνωστές ιστορίες και τα διδάγματα υπό 

το φως μιας νέας οπτικής.226 

Δεν μας είναι γνωστός ο λόγος για τον οποίο τα κείμενα αυτά 

παρέμειναν άγνωστα για σχεδόν 2000 χρόνια και ίσως η ταφή τους στο 

λόφο του Nag Hammadi να αποτελούσε μέρος της διαμάχης σχετικά με το 

σχηματισμό του πρώιμου χριστιανισμού. Άλλωστε τα κείμενα του Nag 

Hammadi που κυκλοφορούσαν στις αρχές του Χριστιανισμού 

                                                           
225 Βασιλειάδης Πέτρος, «Προλογικό Σημείωμα» , ΔΒΜ 24 (Ιούλιος-Δεκέμβριος) 2006, 

σελ. 152 
226 Karen King, Ο Ιησούς και η Πρώτη Γυναίκα Απόστολος, Το Ευαγγέλιο της 

Μαγδαληνής, σελ. 244 
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αποκηρύχθηκαν ως αιρετικά από τους ορθοδόξους χριστιανούς γύρω στα 

μέσα του δευτέρου αιώνα.227 

Αξίζει στο σημείο αυτό να κάνουμε κάποιες παρατηρήσεις όσον αφορά 

το γενικό πλαίσιο της εποχής της συγγραφής των γνωστικών κειμένων 

πριν προχωρήσουμε στα όσα αφορούν συγκεκριμένα στη Μαρία την 

Μαγδαληνή. 

Σύμφωνα με τα όσα γνωρίζουμε για τις συνθήκες συγγραφής αυτών 

των κειμένων, αυτά γράφτηκαν όταν ο χριστιανισμός, βρισκόμενος τότε 

στα πρώτα του στάδια, αποτελούνταν από κοινότητες οι οποίες ήταν 

διασκορπισμένες στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι κοινότητες αυτές συχνά 

ήταν σχετικά απομακρυσμένες η μία από την άλλη και πολύ πιθανόν 

καθεμιά από αυτές να ήταν αρκετά μικρή, ώστε τα μέλη της να 

μπορούσαν να συγκεντρώνονται στο σπίτι κάποιου χωρίς να τραβούν την 

προσοχή. 228 

Η Karen King προσεγγίζοντας το συγκεκριμένο θέμα επισημαίνει, πως 

στη ζωή των πρώτων χριστιανικών κοινοτήτων κυριαρχούσε κυρίως το 

είδος των προφορικών παραδόσεων, παράλληλα με την  εμφάνιση των 

γνωστικών κειμένων. Χαρακτηριστικό δείγμα αυτών αποτελούν κάποιες 

επιστολές, οι οποίες εξέφραζαν τις ανησυχίες των τοπικών  εκκλησιών, 

καθώς και συλλογές κειμένων που με βάση κάποια ρητά του Ιησού και 

αφηγήσεις, προσπαθούσαν να εξηγήσουν το θάνατο και την ανάστασή 

του. Ο πυρήνας της χριστιανικής εμπειρίας είχε επομένως προφορική 

βάση και αποτελούνταν από το κήρυγμα, τη διδασκαλία, τις τελετουργίες 

των δείπνων μετάξύ των πιστών (αγάπες) και τη βάπτιση. Τα γραπτά 

κείμενα που είχαν στη διάθεσή τους, απλά χρησίμευαν ως 

συμπληρωματικοί οδηγοί για το κήρυγμα και την πρακτική. Επιπλέον 

πρέπει να σημειωθεί πως δεν ήταν δυνατό οι διάφορες εκκλησίες να 

διαθέτουν όλες τα ίδια κείμενα, άλλωστε αυτοί είναι οι άνθρωποι που 

έγραψαν την πρώτη χριστιανική βιβλιογραφία.229 

Πολύ σωστά η Karen King υπογραμμίζει, πως πρέπει να είμαστε 

προσεκτικοί και να μην πιστεύουμε πως είναι δυνατό να 

αναδημιουργήσουμε την πρώιμη χριστιανική ιστορία μέσα από τα 

ελάχιστα κείμενα που έχουν διασωθεί. Η εικόνα που θα μπορούσαμε να 

συνθέσουμε  γι’ αυτήν θα είναι πάντα ατελής και εξαιτίας του γεγονότος 

πως πολλά από αυτά τα κείμενα δεν σώζονται πια και πολύ περισσότερο 

επειδή ελάχιστες από τις πρώτες χριστιανικές πρακτικές είναι 

                                                           
227  Elaine Pagels, Τα Γνωστικά Ευαγγέλια, εκδόσεις Ενάλιος,  σελ. 21 
228 Karen King, Ο Ιησούς και η πρώτη γυναίκα απόστολος. Το Ευαγγέλιο της 

Μαγδαληνής, σελ. 21 
229 Στο ίδιο, σελ. 21-22 
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καταχωρημένες σε γραπτά αρχεία που θα μπορούσαν να διατηρηθούν στο 

πέρασμα του χρόνου.230 

Είναι επίσης σημαντικό να θυμόμαστε, ότι αυτοί οι πρώτοι χριστιανοί 

δεν κατανοούσαν τον Ιησού και τον χριστιανισμό με τον ίδιο τρόπο 

Άλλωστε δεν είχαν Καινή Διαθήκη ούτε Σύμβολο της Πίστεως και δεν 

είχαν ένα κοινό καθιερωμένο εκκλησιαστικό καθεστώς ή μια κοινή 

ιεραρχία. Όλα εκείνα τα στοιχεία που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν 

ζωτικά για τον καθορισμό του χριστιανισμού δεν υπήρχαν τότε. Το 

Σύμβολο της Πίστεως της Νικαίας και η Καινή Διαθήκη όχι μόνο δεν 

δημιουργήθηκαν εξαρχής, αλλά ήταν τα τελικά προιόντα αυτών των 

αντιπαραθέσεων και των διαφωνιών, αντιπροσωπεύοντας το απόσταγμα 

της εμπειρίας και του προβληματισμού και όχι ένα μικρό δείγμα διαμάχης 

και αντιπαράθεσης.231 

Οι παραπάνω αντιπαραθέσεις έχουν αποτυπωθεί σε όλη την πρώιμη 

χριστιανική βιβλιογραφία, η οποία και φέρει στοιχεία των παραπάνω 

διαφωνιών. Τα παλαιότερα χριστιανικά έγγραφα που σώζονται, οι 

επιστολές του αποστόλου Παύλου, μαρτυρούν ότι υπήρχε σημαντική 

διάσταση απόψεων αναφορικά με θέματα όπως η περιτομή και οι εβραϊκοί 

νόμοι για τη διατροφή ή για τη συγκριτική αξία των πνευματικών 

χαρισμάτων. Αυτά και άλλα τέτοια επίμαχα θέματα, όπως το αν η 

ανάσταση ήταν φυσική ή πνευματική, υποκινούσαν θεολογικές 

συζητήσεις και ήταν η αιτία δημιουργίας ρηγμάτων μέσα και ανάμεσα 

στις χριστιανικές ομάδες.232 

Τελικό συμπέρασμα όλων των παραπάνω αποτελεί το γεγονός ότι τα 

έργα της πρώτης χριστιανικής περιόδου που έχουν ανακαλυφθεί 

πρόσφατα εμπλουτίζουν τη γνώση μας για την τεράστια ποικιλομορφία 

και των δυναμικό χαρακτήρα των διαδικασιών μέσω των οποίων 

διαμορφώθηκε ο χριστιανισμός, εντείνοντας έτσι τη σπουδαιότητά τους 

για την επιστήμη και την κατανόηση του αρχικού χριστιανισμού. 

 

3.2 Τα κείμενα και οι ερμηνευτικές παρατηρήσεις 

 

Μετά τις παραπάνως εισαγωγικές παρατηρήσεις θα αναφερθούμε στο 

ποιά συγκεκριμένα είναι αυτά τα κείμενα που μας βοηθούν στο να 

ρίξουμε φως στο πρόσωπο της Μαρίας της Μαγδαληνής και στη συνέχεια 

θα εξετάσουμε με λεπτομέρεια το κάθε κείμενο ξεχωριστά, δίνοντας 

βαρύτητα στα σημεία εκείνα όπου η Μαγδαληνή πρωταγωνιστεί. 

                                                           
230 Karen King, Ο Ιησούς και η πρώτη γυναίκα απόστολος. Το Ευαγγέλιο της 

Μαγδαληνής, σελ. 22 
231 Στο ίδιο, σελ. 21κ.ε. 
232 Στο ίδιο, σελ. 23  



 
 

112 
 

Η βιβλιοθήκη του Nag Hammadi233 αποτελεί σημαντική πηγή για τη 

διερεύνηση του προσώπου της Μαρίας της Μαγδαληνής, αφόυ πέντε από 

τα κείμενα της που μας έχουν διασωθεί αποδίδουν στην Μαγδαληνή έναν 

εντυπωσιακά διακεκριμένο ρόλο, διαφορετικό από αυτόν που γνωρίζουμε 

από τους θρύλους και την Καινή Διαθήκη. Τα κείμενα αυτά είναι το 

Ευαγγέλιο του Θωμά, ο Διάλογος του Σωτήρα, η πρώτη Αποκάλυψη του 

Ιακώβου, το Ευαγγέλιο του Φιλίππου και η Σοφία του Ιησού Χριστού.234 

Και πριν το Nag Hammadi μαρτυρείται η ύπαρξη κάποιων άλλων 

αρχαίων κειμένων τα οποία ήρθαν στο φως τον δέκατο όγδοο, τον δέκατο 

ένατο, αλλά και στις αρχές του εικοστού αιώνα και αναφέρονται στη 

Μαρία την Μαγδαληνή. Πρόκειται για το Πίστις Σοφία, το Ευαγγέλιο του 

Πέτρου, το Ευαγγέλιο της Μαρίας, τους Ψαλμούς του Ηρακλείδη, την 

επιστολή των Αποστόλων, την Τάξη της Αποστολικής Εκκλησίας και τις 

Πράξεις του Φιλίππου.235 

Το όνομα της Μαρίας της Μαγδαληνής το συναντάμε με διαφορετική 

μορφή ακόμα και μέσα στο ίδιο κείμενο. Συνήθως αποκαλείται Μαρία ή 

Μαριάμ. Μόνο όμως στο Ευαγγέλιο του Φιλίππου, στο Πίστις Σοφία, στο 

Ευαγγέλιο του Πέτρου και στις Πράξεις του Φιλίππου VIII η Μαρία που 

αναφέρεται είναι η Μαρία η Μαγδαληνή, η Μαρία από τα Μάγδαλα. Οι 

περισσότεροι ερμηνευτές συγκλίνουν στην άποψη πως η Μαρία που 

αναφέρεται στις περισσότερες περιπτώσεις είναι η Μαρία η Μαγδαληνή.236 

Παρακάτω θα εξετάσουμε τα κείμενα από όπου αντλούμε σημαντικές 

πληροφορίες και μας βοηθούν να καταλήξουμε σε μια όσο το δυνατόν 

ξεκάθαρη εικόνα της Μαγδαληνής. 

 

3.2.1 Η Μαρία η Μαγδαληνή στο Ευαγγέλιο της Μαρίας 

 

Το Ευαγγέλιο της Μαρίας είναι το μοναδικό που φέρει όνομα γυναίκας 

και η συγγραφή του τοποθετείται γύρω στο 2ο αιώνα μ.Χ., όμως παρέμεινε 

εξαφανισμένο για περισσότερα από χίλια πεντακόσια χρόνια, μέχρι τη 

στιγμή που στα τέλη του 19ου αιώνα ήρθε στο φως ένα ατελές απόσπασμα 

σε κοπτική μετάφραση. Κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα έχουν έρθει στο 

φως άλλα δύο αποσπάσματα γραμμένα στα ελληνικά, ωστόσο δεν 

                                                           
233 Η βιβλιοθήκη του Nag Hammadi συνίσταται από 12 βιβλία, τα οποία περιέχουν 52 

πραγματείες. Τα κείμενα τα οποία ανακαλύφθηκαν για πρώτη φορά στο Nag Hammadi 

είναι 42, εντεκα από αυτά έχουν αντίγραφά τους και αλλού, τριάντα από αυτά είναι 

πλήρη ενώ από άλλα έχουν σωθεί αποσπάσματα βλ. στο Σάββα Αγουρίδη, Τα Κοπτικά 

Κείμενα του Nag Hammadi στην Αίγυπτο, μετάφραση Ιωάννη Καραβιδόπουλου, Άρτος 

Ζωής, Αθήνα, 20042 , σελ. 14 
234 Jane Schaberg, Resurrection of Mary Magdalene, legends, apocrypha and the Christian 

testament, σελ. 122 
235 Στο ίδιο, σελ. 125 
236 Στο ίδιο, σελ. 127 
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γνωρίζουμε αν σώζεται κάποιο ολοκληρωμένο αντίγραφο. Έχουν 

διασωθεί λιγότερες από οχτώ σελίδες του παπύρου στον οποίο είχε 

γραφτεί το αρχαίο κείμενο, κάτι που σημαίνει ότι περίπου το μισό 

Ευαγγέλιο έχει χαθεί, ίσως για πάντα. 

Οι ελάχιστες σελίδες του Ευαγγελίου της Μαρίας που μας διασώζονται 

φέρνουν στο φως και μας δίνουν τη δυνατότητα να γνωρίσουμε ένα είδος 

χριστιανισμού που παρέμεινε εξαφανισμένο για σχεδόν χίλια πεντακόσια 

χρόνια. Αυτή η σύντομη αφήγηση παρουσιάζει μια ριζοσπαστική ερμηνεία 

των διδασκαλιών του Ιησού ως ένα μονοπάτι που οδηγεί στην εσωτερική 

πνευματική γνώση και απορρίπτει την άποψη πως οι δοκιμασίες και ο 

θάνατος αποτελούν ένα μονοπάτι προς την αιώνια ζωή. Επίσης, διαψεύδει 

την εσφαλμένη θεωρία ότι η Μαρία η Μαγδαληνή ήταν εταίρα και 

προβάλλει μέσα από τη στάση και την προσωπικότητα της Μαγδαληνής 

το πιο ξεκάθαρο και πειστικό επχείρημα που μπορεί να βρει κανείς σε 

κάποιο πρωτοχριστιανικό κείμενο για τη νομιμοποίηση της ηγετικής 

θέσης της γυναίκας.237 

Ο συγγραφέας του Ευαγγελίου της Μαρίας κατά την Elaine Pagels,  

ερμηνεύει τις εμφανίσεις της ανάστασης ως ονειρικά ή εκστατικά 

οράματα. Το γνωστικό αυτό Ευαγγέλιο θυμίζει κειμενικές παραδόσεις 

καταγεγραμμένες στα Κατά Μάρκον ή Κατά Ματθαίον, λέγοντας πως η 

Μαρία η Μαγδαληνή ήταν η πρώτη που είδε τον αναστημένο Ιησού.238 

Παρότι το έργο τιτλοφορείται με το όνομα της Μαγδαληνής, αν 

λάβουμε υπόψη μας την χρονολόγηση του κειμένου, είναι αδύνατο 

συντάκτης του να είναι η Μαρία η Μαγδαληνή. Πιθανώς ο συντάκτης να 

είναι ένας από τους μαθητές της και το Ευαγγέλιο της Μαρίας να 

παρουσιάζει τη διδασκαλία για τον Ιησού, όπως παραδόθηκε από την 

Μαρία την Μαγδαληνή και στη συνέχεια διαδόθηκε στον κύκλο του 

συντάκτη του.239 

Το κείμενο του Ευαγγελίου χωρίζεται σε τρία μέρη. Οι έξι πρώτες 

σελίδες δεν μας σώζονται και έτσι το πρώτο μέρος ξεκινά με μια σκηνή η 

οποία λαμβάνει χώρα μετά την ανάσταση και περιγράφει μια συζήτηση 

ανάμεσα στον Ιησού και τους μαθητές του. Τα ερωτήματα που θέτουν οι 

μαθητές αφορούν το τέλος του υλικού κόσμου και τη φύση της αμαρτίας. 

Ο Ιησούς τους διδάσκει ότι προς το παρόν όλα τα πράγματα, είτε είναι 

υλικά είται πνευματικά, συνδέονται μεταξύ τους. Στο τέλος όμως τα 

πράγματα θα αλλάξουν και κάθε φύση θα επιστρέψει στις ρίζες της, στην 

αρχική της κατάσταση. Εν τω μεταξύ, σ΄αυτόν τον κόσμο η φύση της 

αμαρτίας είναι δεμένη με τη φύση της ζωής που αποτελείται από ποικιλία 

                                                           
237Karen King, Ο Ιησούς και η πρώτη γυναίκα απόστολος. Το Ευαγγέλιο της 

Μαγδαληνής, σελ. 18 
238 Elaine Pagels,  Τα γνωστικά ευαγγέλια, σελ. 60 
239 Esther de Boer, The Mary Magdalene Cover up. The Sources Behind the Myth, σελ. 65 
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στοιχείων. Οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν την ίδια τους την πνευματική φύση 

και για το λόγο αυτό προβαίνουν στην αμαρτία. Χαρακτηριστικό τους 

είναι να αγαπούν την κατώτερή τους φύση, εξαιτίας όμως της οποίας 

οδηγούνται στην αρρώστια και στο θάνατο. Κάποιος μπορεί να πετύχει τη 

σωτηρία μόνο όταν ανακαλύψει μέσα του την αληθινή πνευματική φύση 

της ανθρωπότητας και υπερνικήσει τις απατηλές παγίδες που κρύβουν οι 

σωματικές αδυναμίες. Ο Ιησούς προειδοποιεί τέλος με τη διδασκαλία του 

όλους εκείνους που θα ξεγελάσουν τους μαθητές για να ακολουθήσουν 

κάποιον άλλον ηγέτη ή μια σειρά κανόνων και νόμων.240 

Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζονται οι μαθητές, οι οποίοι δεν ξεκινούν 

χαρούμενοι για να διδάξουν το ευαγγέλιο, αλλά μεταξύ τους ξεσπούν 

διαμάχες. Η αιτία είναι πως όλοι οι μαθητές, εκτός από τη Μαρία, δεν 

κατόρθωσαν να κατανοήσουν το νόημα της διδασκαλίας του Ιησού και 

πιστεύουν πως αν ακολουθήσουν την εντολή να κηρύξουν το ευαγγέλιο 

θα  έχουν την ίδια φρικτή μοίρα με τον Ιησού. Η σκέψη αυτή τους γεμίζει 

φόβο, γι ᾿ αυτό και η Μαρία επεμβαίνει, και αφού τους καθυσυχάζει, τους 

αφηγείται μια άγνωστη σ΄εκείνους διδασκαλία που είχε λάβει από τον 

Ιησού μέσω ενός οράματος. Ο Ιησούς της είχε εξηγήσει τη φύση της 

προφητείας και την άνοδο της ψυχής στον τελευταίο τόπο ανάπαυσής της 

και περιέγραψε τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να κερδίσει τη μάχη 

εναντίον των μοχθηρών δυνάμεων που προσπαθούν να κρατούν την ψυχή 

παγιδευμένη στον κόσμο.241 

Στο τρίτο μέρος η Μαρία τελειώνει την αφήγησή της, όμως δύο 

μαθητές, ο Ανδρέας και ο Πέτρος την αμφισβητούν. Ο Ανδρέας 

υποστηρίζει, ότι η διδασκαλία της είναι παράξενη και δεν προέρχεται απο 

τον Ιησού και ο Πέτρος αρνείται να δεχθεί πως ο ίδιος ο Ιησούς προτίμησε 

εκείνη από αυτούς και πως ο Ιησούς θα πρόσφερε αυτού του είδους την 

ανώτερη διδασκαλία σε μια γυναίκα. Αμφισβητεί το ήθος της Μαρίας, 

υπονοώντας πως σκοπός της ήταν να ενισχύσει τη θέση μεταξύ των 

μαθητών. Ο Λεβί παρεμβαίνει και την υπερασπίζεται προτρέποντας τους 

μαθητές να κηρύξουν το ευαγγέλιο σύμφωνα με την προτροπή του Ιησού. 

Το Ευαγγέλιο τελειώνει χωρίς να υπάρξει κάποιος συμβιβασμός μεταξύ 

των μαθητών και κάποια  λύση στη διαφωνία τους.242 

Στο σημείο αυτό θα δώσουμε κάποια σχόλια για τη διαμάχη αυτή 

μεταξύ των μαθητών, η οποία και αποτελεί ένα από τα κεντρικά σημεία 

του Ευαγγελίου. Σύμφωνα λοιπόν με όσα ο Annti Marjanen επισημαίνει, η 

συγκεκριμένη διαμάχη που περιγράφεται από τον συγγραφέα του 

Ευαγγελίου της Μαρίας μας κάνει να υποθέσουμε, ότι πρόκειται για μια 

                                                           
240 Karen King, Ο Ιησούς και η πρώτη γυναίκα απόστολος. Το Ευαγγέλιο της 

Μαγδαληνής,σελ. 19 
241 Στο ίδιο, σελ. 19 
242 Στο ίδιο, σελ. 1720 
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συζήτηση στην οποία εμπλέκονται κάποιοι χριστιανοί και αυτή λαμβάνει 

χώρα το δεύτερο αιώνα. Η συζήτηση επικεντρώνεται γύρω από την 

εγκυρότητα της παράδοσης, την οποία διεκδικεί η Μαρία η Μαγδαληνή. 

Επίσης, αναφέρεται το θέμα της νομιμότητας της πνευματικής ηγεσίας 

των γυναικών και του ρόλου των μυστικών οραμάτων μετά την ανάσταση 

ως αξιόπιστη πηγή της αποκάλυψης. Ο συγγραφέας επιλέγει να μην 

επιχειρηματολογήσει προσωπικά για τα παραπάνω θέματα, αλλά 

αντίθετα παρουσιάζει τις πεποιθήσεις του μέσω των εντάσεων μεταξύ 

των μαθητών. Η αποκάλυψη που έλαβε η Μαρία η Μαγδαληνή με τη 

μορφή ενός οράματος είναι από μόνη της ένδειξη ότι το Ευαγγέλιο της 

Μαρίας επιβεβαιώνει τη νομιμότητα των οραμάτων μετά την ανάσταση 

ως πηγή έγκυρης διδασκαλίας. Είναι πράγματι πιθανό, η γραφή αυτή να 

ασκεί πολεμική εναντίων εκείνων των χριστιανών που διεκδικούσαν τη 

σφραγίδα της εγκυρότητας μόνο στα λόγια του Ιησού που 

απομνημονεύθηκαν και μεταδίδονται μέσω των αποστόλων.243 

Ο τρόπος με τον οποίο ο συντάκτης του Ευαγγελίου παρουσιάζει τη 

στάση της Μαρίας και του Λεβί από τη μία πλευρά και του Πέτρου και του 

Ανδρέα από την άλλη, φανερώνει ξεκάθαρα  την άποψή του σχετικά με το 

θέμα της θέσης της Μαρίας της Μαγδαληνής ως πνευματικής αυθεντίας, 

το θέμα της νομιμότητας της πνευματικής διδασκαλίας από μέρους των 

γυναικών καθώς και της ηγετικής θέσης των γυναικών. Η εγκυρότητα της 

διδασκαλίας της Μαρίας και η προνομιακή θέση απέναντι στις κατηγορίες 

του Πέτρου, ότι ο Σωτήρας δε θα αποκάλυπτε μια τέτοιου είδους 

αποκάλυψη σε μια γυναίκα, επιβεβαιώνει την εγκυρότητα της 

πνευματικής εξουσίας των γυναικών. Για τον συγγραφέα του Ευαγγελίου 

της Μαρίας, η στάση του Πέτρου και του Ανδρέα είναι χαρακτηριστική 

εκείνων των χριστιανών που περιορίζουν την αυθεντική διδασκαλία μόνο 

σε όσα μεταδίδονται από άνδρες. Η Μαρία η Μαγδαληνή και ο Λεβί, 

αντιπροσωπεύουν τους χριστιανούς οι οποίοι αμφισβητούν την 

εγκυρότητα της κάθε αποστολικής αρχής, η οποία με τη σειρά της 

αμφισβητεί την αλήθεια της δικής τους εμπειρίας του ζώντος Κυρίου. 

Εντός μιας τέτοιας κοινωνίας το Ευαγγέλιο της Μαρίας δίνει άλλη 

προοπτική στην ανάληψη ηγετικών καθηκόντων από μέρους των 

γυναικών.244 

 

 

 

 

                                                           
243Annti Marjanen, The Woman Jesus Loved, Mary Magdalene in the Nag Hammadi Library and 

Related Dokuments, E., J. Brill, Leiden New York Köln 1996, σελ. 21κ.ε 
244 Στο ίδιο, σελ. 22 
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3.2.2 Η Μαρία η Μαγδαληνή στο απόκρυφο Ευαγγέλιο του 

Φιλίππου 

 

Το Ευαγγέλιο του Φιλίππου αποδίδεται στο μαθητή του Ιησού Φίλιππο 

και πρόκειται για ένα ψευδεπίγραφο γνωστικό κείμενο. Συγκεκριμένα, 

αφορά μια χωρίς σχεδιασμό ή συγκεκριμένη τάξη συλλογή 

αποφθεγμάτων και σκέψεων που αναφέρονται στα μυστήρια της 

Εκκλησίας και σε θέματα πνευματικής ζωής. Πρόκειται πιθανώς για μια 

συλλογή με αποσπάσματα προερχόμενα κατά το μεγαλύτερο μέρος τους 

από μια χριστιανική γνωστική μυστηριακή κατήχηση.245 

Αφετηρία του Ευαγγελίου του Φιλίππου αποτελεί η παραδοχή, ότι 

υπάρχουν άνδρες και γυναίκες δαίμονες που εκδηλώνονται για 

παράδειγμα με το φόβο, την επιθυμία και τον φθόνο. Κανείς δεν μπορεί 

να ξεφύγει από την εξουσία τους, εκτός από μια αρσενική ή θηλυκή 

δύναμη η οποία έχει ληφθεί στο «νυφικό δωμάτιο». Η διαδικασία που 

αναφέρεται παραπάνω δεν περιγράφεται με σαφήνεια. Πιθανώς 

πρόκειται για ένα μυστήριο ή μια μύηση στην οποία οι άνδρες και οι 

γυναίκες ενώνονται με τους αγγέλους τους, είτε ανήκουν στο θηλυκό 

γένος είτε στο αρσενικό.246 

Έπειτα, σύμφωνα με την περιγραφή του κειμένου δίνεται η εντύπωση 

ότι αυτή η νυφική αίθουσα είναι η στιγμή που κάποιος γίνεται κοινωνός 

του Αγίου Πνεύματος. Στο Ευαγγέλιο το Άγιο Πνεύμα χαρακτηρίζεται με 

δύο ονόματα - ιδιότητες, Άγιο Πνεύμα και Σοφία. Το όνομα Σοφία 

σημαίνει γνώση (φρόνηση) και σύμφωνα με το Ευαγγέλιο του Φιλίππου 

είναι η μητέρα των αγγέλων. Έτσι, η Μαρία η Μαγδαληνή που στο 

Ευαγγέλιο φαίνεται πως είναι η σύντροφος του Κυρίου, είναι και ο 

θηλυκός άγγελός του: ίσως η σοφία, η γνώση η ίδια, η μητέρα των 

αγγέλων. 247 

Στο Κατά Φίλιππον Ευαγγέλιο η Μαρία η Μαγδαληνή έχει βασικό 

ρόλο και ο τρόπος με τον οποίο ερμηνεύεται η παρουσία της στο 

συγκεκριμένο κείμενο, στάθηκε η αιτία ενός από τους πιο επίμαχους 

ισχυρισμούς σχετικά μ΄αυτή και την παρεξηγημένη σχέση της με τον 

Ιησού. Όμως στο συγκεκριμένο κείμενο λείπουν κάποια σημεία που 

ταλανίζουν τους μελετητές. 

Στις σελίδες του Ευαγγελίου βλέπουμε να σκιαγραφείται μια ιδιαίτερα 

ξεχωριστή σχέση μεταξύ του Ιησού και της Μαρίας. Η Μαρία ήταν η 

αγαπημένη σύντροφός του. Παρουσιάζεται ως η σύντροφος  σύζυγος του 

Ιησού που την αγαπάει και τη φιλάει συχνά στο στόμα. Τρεις γυναίκες 

                                                           
245 Σάββα Αγουρίδη, Τα κοπτικά κείμενα του Nag Hammadi στην Αίγυπτο, μετάφραση 

Ιωάννη Καραβιδόπουλου, Άρτος Ζωής, Αθήνα, 20042, σελ. 99 
246 Esther de Boer, The Mary Magdalene Cover up. The Sources behind the Myth, σελ. 20 
247 Στο ίδιο, σελ. 20 
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φαίνεται από το κείμενο να βρίσκονται συνεχώς στο πλευρό του Ιησού, 

αυτές είναι: η μητέρα του, η αδερφή της και η Μαρία η Μαγδαληνή, η 

οποία και κατονομάζεται ως η «σύντροφός» του, (59) «τρεις περπατούσαν 

πάντοτε με τον Κύριο: η Μαρία, η μητέρα του και η αδερφή της, η 

Μαγδαληνή, αυτή που ονομάσθηκε σύντροφός του. Η αδερφή και η μητέρα 

και η σύντροφός του ήταν οι τρεις Μαρίες».248 

Σε κανένα άλλο κείμενο, εκτός από το Ευαγγέλιο του Φιλίππου, δεν 

συνοδεύει το όνομα της Μαγδαληνής ο χαρακτηρισμός σύντροφος του 

Ιησού. Επιπλέον, στο συγκεκριμένο κείμενο δεν φαίνεται να υπάρχει 

κάποιος ιδιαίτερος λόγος για να χαρακτηρίζεται η Μαρία η Μαγδαληνή 

σύντροφος του Κυρίου. Επίσης, στα σωζόμενα παλαιοχριστιανικά 

συγγράμματα το επίθετο αυτό δεν χρησιμοποιείται για να χαρακτηρίσει 

κάποιον άλλο μαθητή. Το γεγονός ότι η ελληνική λέξη σύντροφος – 

κοινωνός μπορεί να προσλάβει ένα ευρύ φάσμα εννοιών, δημιουργεί 

δυσκολία σε μια προσπάθεια ερμηνείας του όρου. Κυρίως έχει την έννοια 

ενός προσώπου δεσμευμένου με κάποιον ή κάτι. Το τι μπορεί κάποιος να 

μοιράζεται με το σύντροφό του μπορεί να πάρει πολλές μορφές, όπως μια 

κοινή επιχείρηση ή εμπειρία σε κοινή εργασία. Για παράδειγμα, στην Αγία 

Γραφή η λέξη κοινωνός ανάλογα με τα συμφραζόμενα μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για να υποδηλώσει το σύζυγο στο γάμο, έναν σύντροφο 

στην πίστη, επίσης έναν σύντροφο στη διάδοση του Ευαγγελίου (Β΄Κορ 

8:23) 249 ή τον συνεργάτη σε μια εργασία250 (Λκ 5:10)251. 

Η Ingrid Maisch αναφέρει πως η λέξη «σύντροφος», η οποία 

επαναλαμβάνεται και στον επόμενο στίχο: «η μητέρα του, η αδερφή της 

και η σύντροφός του είχαν το ίδιο όνομα, Μαρία» δηλώνει ή τη γυναίκα  

σύντροφο (υπονοώντας σεξουαλικές σχέσεις) ή τη σύντροφο του Ιησού 

όπως προκύπτει από το μύθο. Αυτή η έννοια των συζύγων που 

παρουσιάζεται στους Γνωστικούς, είναι η αρχική αιτία της συντριβής της   

( δηλαδή της έκπτωσής της εξαιτίας της αντιπαράθεσης που δημιουργείται 

μεταξύ των δύο φύλων) και της αποκατάστασής της. Γι΄αυτήν την 

τελευταία ενέργεια κάθε πνευματικό ων θα αποτελεί ένα ζευγάρι (σαν 

σύζυγοι) με τον άγγελό του. Αυτή η ουράνια εικόνα της ενότητας είναι ο 

μύθος της ένωσης (ζεύγους) του Χριστού και της Σοφίας, οι οποίοι πάνω 

στη γη συμβολίζονται με τις παρουσίες του Ιησού και της Μαρίας της 

Μαγδαληνής. Με μια τέτοια ένωση συμβολικά αποκαθίσταται η έννοια 

                                                           
248  Σάββα Αγουρίδη, Τα κοπτικά κείμενα του Nag Hammadi στην Αίγυπτο, , σελ. 106  
249 «εἴτε ὑπὲρ Τίτου, κοινωνὸς ἐμὸς καὶ εἰς ὑμᾶς συνεργός· εἴτε ἀδελφοὶ ἡμῶν, 

ἀπόστολοι ἐκκλησιῶν, δόξα Χριστοῦ» (Β΄ Κορ 8:23) 
250 Annti Marjanen, The Woman Jesus Loved, Mary Magdalene in the Nag Hammadi Library 

and Related Dokuments, σελ. 151 
251 «ὁμοίως δὲ καὶ᾿Ιάκωβον καὶ᾿Ιωάννην, υἱοὺς Ζεβεδαίου, οἳ ἦσαν κοινωνοὶ τῷ 

Σίμωνι. καὶ εἶπε πρὸς τὸν Σίμωνα ὁ᾿Ιησοῦς· μὴ φοβοῦ· ἀπὸ τοῦ νῦν ἀνθρώπους ἔσῃ 

ζωγρῶν» (Λκ 5:10) 
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του ενός. Και όπως προκύπτει από τα κείμενα των γνωστικών, μέσω αυτής 

της ένωσης το ζευγάρι, με ένα φιλί, αποβλέπει στην ενότητα: (59) Γιατί οι 

Τέλειοι (οι Γνωστικοί) συλλαμβάνουν και γεννούν με ένα φίλημα. Γι΄αυτό και 

εμείς φιλάμε (κατά την Ευχαριστία) ο ένας τον άλλο. Συλλαμβάνουμε από 

τη χάρη που υπάρχει και σε μένα και σε σένα.252 

Το πρόσωπο της Μαγδαληνής είναι ιδιαίτερα σημαντικό, αφού ο 

σύντροφός της δεν είναι ένας άγγελος, αλλά ο ίδιος ο Ιησούς (63) Όσο για 

τη Σοφία, που ονομάζεται «στείρα», είναι η μητέρα των αγγέλων. Και η 

σύντροφος [του Σωτήρα είναι η ] Μαρία Μαγδαληνή. [Και ο Χριστός την 

αγαπούσε] περισσότερο από [όλους] τους μαθητές [και συνήθιζε] να τη φιλά 

[συχνά] στο [στόμα της]. Οι υπόλοιποι [μαθητές (64) αισθάνονταν απ΄ αυτό 

δυσαρέσκεια] και εκδήλωναν αποδοκιμασία]. Του είπαν: "γιατί την αγαπάς 

πιο πολύ απ΄ όλους μας"; Ο Σωτήρας απάντησε και τους είπε: "Γιατί δε σας 

αγαπώ όπως αυτή; Όταν ένας τυφλός κι ένας που βλέπει βρίσκονται και οι 

δύο στο σκοτάδι δεν διαφέρουν μεταξύ τους. Όταν έρθει το φως, τότε αυτός 

που βλέπει, βλέπει το φως, ενώ ο τυφλός θα παραμείνει στο σκοτάδι".253 Ο 

καθένας ο οποίος, όπως ακριβώς η Μαρία η Μαγδαληνή που λαμβάνει 

αυτό το φιλί, ελευθερώνεται από τις δυνάμεις του κακού στη γη. Υπάρχει 

και μία άλλη ερμηνεία σύμφωνα με την οποία, η Μαρία η Μαγδαληνή 

ταυτίζεται με την ίδια τη Σοφία και ο ρόλος της κατανοείται ως σύντροφος 

με τον Ιησού, δηλαδή ως μέρος του ουράνιου κόσμου του φωτός.254 

Η Susan Haskins βλέπει το κείμενο του Ευαγγελίου του Φιλίππου να 

κυμαίνεται σε δύο διαφορετικά επίπεδα. Στο ένα το πρόσωπο της Μαρίας 

της Μαγδαληνής συμβολίζει την αγάπη του Ιησού για την Εκκλησία  και 

στο άλλο αντιπροσωπεύεται μια ιστορική κατάσταση στην οποία 

συμβολίζεται το θηλυκό στοιχείο εντός της Εκκλησίας. Αν λάβουμε υπόψη 

την προνομιακή μεταχείρηση που λαμβάνει η Μαρία η Μαγδαληνή από το 

Χριστό, όπως ήδη έχουμε διαπιστώσει στα ευαγγέλια της Μαρίας και του 

Φιλίππου, αυτή δίνει αφορμή για τη ζηλοτυπία μεταξύ των άλλων 

αποστόλων και ειδικότερα του Πέτρου.255 

Η αντιπαλότητα ανάμεσα στην Μαγδαληνή και τους άνδρες 

αποστόλους προβάλλεται ιδιαίτερα έντονη στο Ευαγγέλιο του Φιλίππου. 

Οι απόστολοι είχαν δυσαρεστηθεί και ρωτούσαν τον Ιησού γιατί να 

αγαπάει την Μαγδαληνή περισσότερο από αυτούς. Εκείνος τους 

απαντούσε, γιατί να μην αγαπάει αυτούς όπως την Μαγδαληνή. 

Αυτή η εικόνα του Ιησού, ο οποίος αγαπάει τη Μαρία και τη φιλάει 

συχνά στο στόμα φαίνεται πολύ ερωτική στο σύγχρονο αναγνώστη. Όμως 

δεν είναι απαραίτητο να κρύβει κάποιο σεξουαλικό υπονοούμενο. Πολύ 

                                                           
252 Σάββα Αγουρίδη, Τα κοπτικά κείμενα του Nag Hammadi στην Αίγυπτο, σελ. 106 
253 Στο ίδιο, σελ. 109 
254 Ingrid Maisch, Mary Magdalene, The Image of a Woman through the Centuries, σελ. 22 
255 Susan Haskins, Myth and Metaphor,  σελ. 39 
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απλά ίσως να δηλώνει μόνο τη μετάδοση θείας γνώσης. Το φιλί 

συμβολίζει την αποδοχή της θείας διδασκαλίας, την αποδοχή του Λόγου 

του Θεού. Η Μαγδαληνή είναι πιθανό να είχε μάθει πράγματα που δεν 

έμαθαν άλλοι μαθητές. Η Μαγδαληνή ίσως ήταν εκείνη που καταλάβαινε 

το μήνυμα του Ιησού περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο και γι ᾿ αυτό 

εκείνος είχε ιδιαίτερες συζητήσεις μαζί της. Αυτή ακριβώς η απεικόνιση 

της Μαγδαληνής ως συντρόφου του Ιησού ενέπνευσε τον Dan Brown, 

συγγραφέα του Κώδικα Ντα Βιντσι, ο οποίος στο βιβλίο του 

αντιλαμβάνεται τα όσα αναφέρει το Ευαγγέλιο του Φιλίππου 

κυριολεκτικά, πιθανώς ίσως και σκόπιμα για εμπορικούς κυρίως λόγους. 

Αν όμως είχε προσέξει το τέλος του Ευαγγελίου θα διέκρινε, πως ο 

συγγραφέας του βλέπει την Μαγδαληνή ως μια ισχυρή πνευματική 

παρουσία, ως κάποια που ενσαρκώνει το θείο με γυναικεία μορφή, ως τη 

θεία Σοφία.256 

Σύμφωνα με την παράδοση, υπήρχε η εβραϊκή θρησκευτική 

υποχρέωση της δημιουργίας απογόνων και σ ᾿ αυτό ακριβώς το γεγονός 

βασίζεται η υπόθεση ότι ο Ιησούς και η Μαρία η Μαγδαληνή ήταν 

παντρεμένοι, επειδή ως ιουδαίος ο Ιησούς δε θα μπορούσε να το έχει 

αποφύγει. Όμως τίθεται το ερώτημα, γιατί όλες οι υποθέσεις καταλήγουν 

πως η σύζυγός του ήταν η Μαρία η Μαγδαληνή. Θα μπορούσε να είναι 

σύζυγός του μια γυναίκα για την οποία δε γνωρίζουμε τίποτα. Επιπλέον, 

υπάρχουν παραδείγματα ιουδαίων ανδρών εκείνης της περιόδου που 

παρέμειναν ανύπανδροι για θρησκευτικούς λόγους, για παράδειγμα οι 

προφήτες ή τα άτομα που αφιέρωσαν εξολοκλήρου τη ζωή τους στη 

μελέτη της Γραφής.257 

 

3.2.3 Η Μαρία η Μαγδαληνή στο Κατά Θωμάν Ευαγγέλιο 

 

Το γνωστικό Κατά Θωμάν Ευαγγέλιο258 ανήκει στα κείμενα που 

ανακαλύφθηκαν στο Nag Hammadi και αποτελείται (σύμφωνα με την 

επικρατέστερη διαίρεση του κειμένου) από 114 Λόγια που αποδίδονται 

στον Ιησού. Το Κατά Θωμάν Ευαγγέλιο δεν παρουσιάζει κάποια ομοιότητα 

στη δομή και το περιεχόμενό του με τα κανονικά ευαγγέλια.  Από αυτό 

απουσιάζουν τελείως τα αφηγηματικά στοιχεία, οι διηγήσεις θαυμάτων, 

του Πάθους και της ανάστασης του Ιησού και αποτελείται μόνο από Λόγια 

τα οποία θυμίζουν τις μυστικές αποκαλύψεις διδασκαλιών που συναντάμε 

σε διάφορες αιρετικές ομάδες. Επίσης, δεν υπάρχει σύνδεση των Λόγιων 

                                                           
256 Dan Burstein, Secrets of Mary Magdalene, (Introduction by Elaine Pagels) 
257 Esther de Boer, The Mary Magdalene Cover up. The Sources Behind the Myth, σελ. 20 
258 Σχετικά με την ερμηνεία του Κατά Θωμάν ευαγγελίου βλ. Αδάμος Ε. - Γκιργκένης 

Στ., Το Κατά Θωμάν απόκρυφο Ευαγγέλιο, Θεσσαλονίκη 2006, S. L. Davies, The Gospel of 

Thomas: Annotated and Explained, Woodstock, Vermont, 2002 
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αυτών με ορισμένο τόπο και χρόνο και παρουσιάζουν τη Βασιλεία των 

ουρανών ή του Πατέρα ως παρούσα ήδη πραγματικότητα.259 

Χαρακτηριστικό της δομής του Ευαγγελίου είναι ότι κάθε Λόγιο έχει 

δύο τρόπους εκφοράς, είτε με την έκφραση «είπεν ο Ιησούς», είτε με το να 

θέτει κάποιος μαθητής ή μαθήτρια ένα ερώτημα. Ελάχιστοι ωστόσο είναι 

οι μαθητές που αναφέρονται ονομαστικά να συνομιλούν με τον Ιησού. Στο 

Λόγιο 13 και 14 ο Σίμων Πέτρος, στο Λόγιο 21 η Μαρία, στο Λόγιο 61 η 

Σαλώμη και στο Λόγιο 13 οι Ματθαίος και Θωμάς.260 

Σε δύο Λόγια του Ευαγγελίου του Θωμά συμμετέχει ένα γυναικείο 

πρόσωπο στο οποίο αποδίδεται το όνομα Μαριάμ: στο Λόγιο 21 και στο 

Λόγιο 114. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι και στις δύο περιπτώσεις 

γίνεται λόγος για το ίδιο πρόσωπο. Ειδικότερα η περιγραφή του Λογίου 114 

μας οδηγεί στο συμπέρασμα πως πολύ πιθανό η γυναίκα αυτή να είναι η 

Μαρία η Μαγδαληνή. 

Η Μαρία του Ευαγγελίου του Θωμά είναι μία από τους έξι μαθητές 

που κατονομάζονται και μία από τους πέντε οι οποίοι μιλάνε. Στο κείμενο 

αυτό η Μαρία αρχικά εμφανίζεται στο Λόγιο 21, όπου ρωτάει τον Ιησού σε 

ποιόν μοιάζουν οι μαθητές του: «Είπε η Μαριάμ στον Ιησού – Με ποίον είναι 

όμοιοι οι μαθητές σου; Εκείνος απάντησε- Είναι όμοιοι με τα παιδιά που 

βρίσκονται σε χωράφι που δεν είναι δικό τους. Όταν έρθουν οι κύριοι του 

χωραφιού θα πουν – Επιστρέψτε μας το χωράφι μας. Ξεντύνονται λοιπόν 

μπροστά τους για να αφήσουν το χωράφι και να τους το επιστρέψουν. Γι΄ 

αυτό σας λέγω – Αν ήξερε ο οικοδεσπότης ότι έρχεται ο κλέφτης, θα 

αγρυπνούσε πριν έρθει ο κλέφτης και δε θα τον άφηνε να μπει στον οίκο της 

Βασιλείας του για να του πάρει τα σκεύη του. Και σεις να είσθε άγρυπνοι 

έναντι του κόσμου, ζώστε τη μέση σας με μεγάλη δύναμη, για να μην βρουν οι 

κλέφτες δρόμο να έρθουν σε σας, γιατί θα βρούν αυτό το πράγμα στο οποίο 

αποβλέπετε. Είθε να υπάρχει ανάμεσά σας ένας συνετός άνθρωπος – Όταν ο 

καρπός ωρίμασε, ήλθε γρήγορα με το δρεπένι στο χέρι του (και) τον θέρισε. 

Όποιος έχει αυτιά για να ακούει ας ακούει!».261  

Ο Ιησούς απαντά στην ερώτηση της Μαρίας: σε ποιόν μοιάζουν οι 

μαθητές του, με μια παραβολή και παραπέμπει στο Μτ 24:40 κ.ε. και στο 

Λκ 12:39. Για τους γνωστικούς το ξεγύμνωμα του σώματος μπορεί να έχει 

τη σημασία της αποβολής των σαρκικών απολαύσεων και την κατάκτηση 

της πνευματικής Βασιλείας. Επίσης στο Λόγιο συμβολίζεται και η 

επιστροφή στην αρχική κατάσταση του ανδρογύνου. Γενικά οι μαθητές 

προτρέπονται σε συνεχή εγρήγορση και διατήρηση των πνευματικών 

αξιών τους.262 

                                                           
259 Σάββα Αγουρίδη, Τα κοπτικά κείμενα του Nag Hammadi στην Αίγυπτο, σελ. 83 
260 Büllesbach Claudia, Maria Magdalena in der frühchristlichen Überlieferung, Historie und 

Deutung, σελ. 157 
261 Σάββα Αγουρίδη, Τα κοπτικά κείμενα του Nag Hammadi στην Αίγυπτο, σελ. 87 
262 Αδάμος Ε. & Στ. Γκιργκένης, Το Κατά Θωμάν απόκρυφο ευαγγέλιο, σελ. 394 κ.ε 
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Κάποιοι ερευνητές υποστηρίζουν πως το Λόγιο 21 ίσως να αποτελεί 

κριτική προς την ίδια τη Μαρία, η οποία δεν είχε αντιληφθεί το νόημα της 

μαθητείας.263 

Στη συνέχεια η Μαρία εμφανίζεται στο Λόγιο 114: «Ο Σίμων ο Πέτρος 

είπε σ΄ αυτούς. Ας φύγει από μας η Μαριάμ γιατί οι γυναίκες δεν είναι άξιες 

της ζωής. Ο Ιησούς είπε – Να, θα την ελκύσω ώστε να την κάνω άνδρα, για 

να γίνει και αυτή πνεύμα ζωντανό όμοιο με εσάς τους άνδρες – γιατί κάθε 

γυναίκα που θα γίνει άνδρας θα εισέλθει στη Βασιλεία των ουρανών».264 Ο 

Πέτρος εμφανίζεται να απαιτεί την απομάκρυνση της Μαρίας και ζητά να 

μην της επιτραπεί να ακολουθήσει τους μαθητές και τον Ιησού, γιατί ως 

γυναίκα δεν είναι άξια ζωής, η απάντηση του Ιησού είναι πως θα την 

καθοδηγήσει ο ίδιος, ώστε να την κάνει άνδρα, γιατί κάθε γυναίκα που θα 

κάνει τον εαυτό της άνδρα θα μπορέσει να γίνει μέλος της Βασιλείας των 

Ουρανών. 

Ορισμένοι σχολιαστές υποστηρίζουν, πως τα παραπάνω έρχονται σε 

αντίθεση με την ιδέα της έλλειψης διάκρισης του φύλου για όσους 

επιθυμούν την είσοδό τους στη Βασιλεία του Θεού. Ίσως όμως ο Ιησούς να 

μη μιλάει υποτιμητικά για τις γυναίκες, αλλά να χρησιμοποιεί συμβολική 

ορολογία μιλώντας για την άνοδο του γήινου και υλικού, που 

συμβολίζεται με το θηλυκό, στο πνευματικό, που συμβολίζεται με το 

αρσενικό. Επιπλέον η κοπτική λέξη δε σημαίνει απλώς «κάνω άνδρα», 

αλλά αναδεικνύω, δοξάζω, εξυψώνω. Αν θεωρήσουμε πως το Λόγιο αυτό 

είναι αυθεντικό, τότε ο Ιησούς μοιάζει να ενθαρρύνει τις γυναίκες να 

απαλλαχθούν από κάθε σύνδρομο κατωτερότητας σε σχέση με τους 

άνδρες και να αντιμετωπίσουν το φύλο τους ως ισότιμο με αυτούς.265 

Η εχθρική στάση του Πέτρου απέναντι στις γυναίκες, συνδέεται 

γενικότερα με το μισογυνισμό ο οποίος τον χαρακτηρίζει και τη 

συναντάμε συχνά στα κείμενα των πρωτοχριστιανικών χρόνων.266 

Παράλληλες αναφορές έντασης μεταξύ του Πέτρου και τη Μαρίας 

όπως αυτήν του Κατά Θωμάν Ευαγγελίου, συναντάμε στο Ευαγγέλιο της 

Μαρίας και στο Πίστις Σοφία, όπου δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη διαμάχη 

μεταξύ των δύο προσώπων και θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε πως 

είναι το κεντρικό θέμα των κειμένων.267 

 Στο Ευαγγέλιο της Μαρίας οι γυναίκες και οι άνδρες 

αντιμετωπίζονται ως ισότιμοι και προσπαθούν να ξεπεράσουν τις 

                                                           
263 Büllesbach Claudia, Maria Magdalena in der frühchristlichen Überlieferung, Historie und 

Deutung,σελ. 159 
264 Σάββα Αγουρίδη, Τα κοπτικά κείμενα του Nag Hammadi στην Αίγυπτο, σελ. 98 
265 Αδάμος Ε. & Στ. Γκιργκένης, Το Κατά Θωμάν απόκρυφο ευαγγέλιο, σελ. 538 κ.ε 
266 Büllesbach Claudia, Maria Magdalena in der frühchristlichen Überlieferung, Historie und 

Deutung,σελ. 160 
267 Annti Marjanen, The Woman Jesus Loved, Mary Magdalene in the Nag Hammadi Library 

and Related Dokuments, σελ. 39 
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διαφορές τους γένους τους και να γίνουν τέλειοι άνθρωποι. Η προοοπτική 

στο Ευαγγέλιο του Θωμά δεν απευθύνεται και στα δύο φύλα, αλλά μόνο 

στις γυναίκες. Η ιδιαίτερη μεταχείρηση της Μαγδαληνής στο Ευαγγέλιο 

του Θωμά έγκειται στο γεγονός, ότι ο ίδιος ο Ιησούς την προσκαλεί, ώστε 

να την καθοδηγήσει  ο ίδιος.268 

Το περιεχόμενο του όρου άνδρας είναι διαφορετικό από την έννοια του 

όρου στην αρχαία Εκκλησία. Αφορά στην επιστροφή στην πρωτόγονη 

κατάσταση, με την έννοια του ανδρόγυνου και όχι του ανδρικού, 

αποβάλλοντας τη σάρκα , η οποία διακρίνει στη φύση τον άνδρα από τη 

γυναίκα.269 

Ο Annti Marjanen υποστηρίζει την παραπάνω ερμηνεία σε σχέση με τη 

σημασία του όρου άνδρας και παραθέτει τρεις συνολικά ερμηνείες της 

φράσης: «κάνω κάποιον άνδρα». Αρχικά, το γεγονός ότι καθιστά κάποιος 

τον εαυτό του αρσενικό ερμηνεύεται ως απτή μίμηση (προσωποποίηση) 

ενός άνδρα από μια γυναίκα η οποία πραγματοποιείται για παράδειγμα 

μέσω της αλλαγής εμφάνισης, με την κοπή των μαλλιών και την υιοθεσία 

αντρικής ενδυμασίας. Στην πράξη αυτό σημαίνει μια υπερβολικά ριζική 

ασκητική επιλογή. Μια γυναίκα επιλέγει να μεταμορφώσει τον εαυτό της 

σε άνδρα, κλείνεται στον εαυτό της και απέχει από ότι παραδοσιακά 

χαρακτηρίζεται θηλυκός τρόπος ζωής, όπως ο γάμος και η τεκνογονία. 

Κατά συνέπεια αυτό σημαίνει και την άρνηση κάθε σεξουαλικού τρόπου 

ζωής. Τα απόκρυφα κείμενα μας δίνουν αρκετά παραδείγματα τέτοιου 

είδους συμπεριφοράς, όπως για παράδειγμα η Θέκλα (Πράξεις Παύλου και 

Θέκλας 25,40), η Μυγδονία (Πράξεις του Θωμά 114), η Χαριτίνη (Πράξεις 

του Φιλίππου 44) και η Μαξιμίλλα (Πράξεις του Ανδρέα 9). 270 

Ο δεύτερος τρόπος που προτείνει ο Annti Marjanen για την προσέγγιση 

του Λογίου 114, είναι αν αυτό ερμηνευτεί υπό το φως του πλατωνικού 

μύθου του ανδρογύνου (Πλάτων, Συμπόσιον, 189de271), όπως αυτό 

αντανακλάται στις ερμηνείες των διηγήσεων της δημιουργίας της Γένεσης. 

Το να γίνει κάποιος άνδρας, όπως αυτό εννοείται στο Λόγιο 114 σημαίνει 

την αποκατάσταση του ανδρογύνου προπτωτικού ανθρώπου. Εφόσον η 

Εύα δημιουργήθηκε από την πλευρά του Αδαμ, πρέπει να γίνει «άνδρας» 

προκειμένου να επιστρέψουν στην πρόπτωτική κατάσταση του Αδάμ, πριν 

δηλαδή από το διαχωρισμό των δύο φύλων.272 

                                                           
268 Ingrid Maisch, Mary Magdalene, The Image of a Woman through the Centuries, σελ.28 
269 Francois Bovon, New Testaments Traditions And Apocryphal Narratives, σελ.151 
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271 Πλάτων,  Συμπόσιο, κείμενο, μετάφραση, ερμηνεία, Ι. Συκουτρής, Εστία, Αθήνα, 

1949 
272 Annti Marjanen, The Woman Jesus Loved, Mary Magdalene in the Nag Hammadi Library 

and Related Dokuments, σελ. 48 - 55 
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Η τρίτη λύση που προτείνεται, είναι η προσπάθεια να δούμε το Λόγιο 

114 στα πλαίσια του εννοιολογικού πλαισίου του σύγχρονου πολιτισμού, 

όπου το «θηλυκό» αντιπροσωπεύει το γήινο, το σαρκικό, το ατελές και 

παθητικό, ενώ το αρσενικό συμβολίζει το πνευματικό και ουράνιο το οποίο 

είναι η υπεροχή, το απέριττο, το τέλειο και το ενεργό. Η μετατροπή του 

«θηλυκού» σε «αρσενικό» κατά συνέπεια γίνεται κατανοητή ως μια 

μετακίνηση από κάτι το φυσικό και γήινο σε κάτι το πνευματικό και 

ουράνιο.273 

Συμπερασματικά, το Λόγιο 114 φαίνεται πως προτείνει για τη Μαρία, 

αλλά και γενικότερα για το γυναικείο φύλο ισοδύναμη δυνατότητα στη 

σωτηρία, ανάλογη με αυτήν που προσφέρεται στους άνδρες.274 

 

3.2.4 Η Μαρία η Μαγδαληνή στο Πίστις Σοφία 

 

Το Πίστις Σοφία είναι ένα συλλογικό έργο που αποτελείται από 

τέσσερα βιβλία και προέρχεται από τους γνωστικούς κύκλους. Τα τρία 

πρώτα βιβλία τοποθετούνται χρονολογικά γύρω στα μέσα του 3ου αιώνα, 

ενώ το τέταρτο είναι πιο πρώιμο και χρονολογείται στις αρχές του 3ου 

αιώνα. Ανήκει στους αποκαλυπτικούς διαλόγους μεταξύ του Ιησού και 

των μαθητών του και λαμβάνει χώρα μετά την ανάσταση.275 

Ο Ιησούς εξηγεί με μια σειρά αποκαλύψεων προς τους μαθητές του για 

τον υλικό κόσμο και την ανάγκη δραπέτευσης απ΄αυτόν μέσω της σωστής 

αντίληψης των πραγμάτων. Η Μαγδαληνή διακρίνεται μεταξύ των άλλων 

μαθητών. Ενώ στα κείμενα της Καινής Διαθήκης, στους Πατέρες της 

Εκκλησίας και ακόμα σε κάποια γνωστικά κείμενα η αναφορά στους 

«δώδεκα» περιλαμβάνει μόνο άνδρες μαθητές, στο Πίστις Σοφία η 

σύνθεση της ομάδας των δώδεκα αποτελείται από τέσσερις γυναίκες και 

οχτώ άνδρες. Αυτοί είναι: η Μαρία η Μαγδαληνή, η Μάρθα, η Σαλώμη, η 

Μαρία η μητέρα του Ιησού και οι: Φίλιππος, Πέτρος, Ιωάννης, Ανδρέας, 

Θωμάς, Ματθαίος, Ιάκωβος και Βαρθολομαίος. Η Μαγδαληνή είναι εκείνη 

που διατυπώνει τις περισσότερες ερωτήσεις από τους υπόλοιπους 

μαθητές.276 Η Μαρία η Μαγδαληνή συμμετέχει δυναμικά και είναι αυτή 

που επεμβαίνει και μεσολαβεί στο Σωτήρα για τους άλλους μαθητές όταν 

αυτοί απελπίζονται.277 Στο σημείο αυτό είναι φανερή η κυριαρχία ενός 

γυναικείου προσώπου εντός μιας καθαρά ανδροκεντρικής κοινωνίας. 
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 Ο Ιησούς θαυμάζει τη Μαρία και την επαινεί αποκαλώντας την «αγνή 

και πνευματική» (Πίστις Σοφία 87), αφού διαπιστώνει πως είχε γίνει ένα 

τέλειο αγνό πνεύμα. Αν και υπήρξε φυλακισμένη στον επίγειο κόσμο και 

στο σκοτάδι, είχε ήδη μεταβεί σε μια νέα πραγματικότητα, στο βασίλειο 

του φωτός. Αυτό επιβεβαιώνεται και από τα λόγια του Ιησού στη Μαρία 

«Μπράβο Μαρία ευλογημένη, εσύ θα κληρονομήσεις το Βασίλειο του 

Φωτός» (Πίστις Σοφία 61). Τα αντιθετικά ζευγάρια: η ύλη και το πνεύμα, 

το φως και το σκοτάδι, ο άνδρας και η γυναίκα περιγράφουν την ένταση 

που επικρατούσε στον Γνωστικό κόσμο. Η Μαρία η Μαγδαληνή βρίσκεται 

στην πλευρά της αγνότητας του πνεύματος και του φωτός. Για το λόγο 

αυτό, αν και η ίδια ανήκει στο γυναικείο φύλο, κατέχει υψηλή θέση στην 

τάξη των γνωστικών.278 

Και στο Πίστις Σοφία συναντάμε σε δύο σημεία τη διαμάχη μεταξύ του 

Πέτρου και της Μαρίας ( Πίστις Σοφία 36,36,6-9 και 72,104,13-28). Ο Πέτρος 

ενοχλείται από το γεγονός ότι η Μαρία μιλάει πολύ και επαινείται για την 

πνευματικότητά της από τον ίδιο τον Ιησού. Πίσω από την πολεμική αυτή 

του Πέτρου έναντι της Μαρίας της Μαγδαληνής κρύβεται η γνωστή 

αντιπαράθεση εντός του κόλπου των γνωστικών σχετικά με το ρόλο των 

γυναικών και η Μαρία η Μαγδαληνή δίνει την αφορμή. Στην κοινότητα 

του Πίστις Σοφία υπήρχαν προφανώς μορφωμένες γυναίκες οι οποίες 

αναγνώριζαν στο πρόσωπο της Μαγδαληνής το πνευματικό τους πρότυπο 

και τη νομιμοποίηση διακεκριμένων θέσεων από μέρους των γυναικών.279 

 

 

3.2.5 Η Μαρία η Μαγδαληνή στη Σοφία Ιησού Χριστού 

 

Η Σοφία Ιησού Χριστού είναι ένα κείμενο που προέρχεται από τον 2ο 

αιώνα και αποδίδει στην Μαγδαληνή έναν εξέχοντα ρόλο, αφού ανήκει 

στις επτά γυναίκες παρευρίσκονται με τον Σωτήρα και ακούν το λόγο του. 

Το κείμενο χρονικά τοποθετείται μετά την ανάσταση και πριν την άνοδο 

του Ιησού στα ουράνια.280 Στη Σοφία Ιησού Χριστού γίνεται λόγος για την 

παρουσία των δώδεκα μαθητών και επτά γυναικών, οι οποίοι υποβάλλουν 

ερωτήσεις στον Ιησού. Η Μαρία η Μαγδαληνή που στο συγκεκριμένο 

κείμενο ονομάζεται Μαριάμμη, είναι η μόνη που αναφέρεται 

ονομαστικά.281 

Το κείμενο της Σοφίας Ιησού Χριστού αρχίζει ως επιστολή του 

Ευγνώστου προς κάποιον μαθητή του, στην πορεία όμως αλλάζει και 
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γίνεται αποκαλυπτική ομιλία κατά την οποία ο αναστημένος Ιησούς 

απαντάει σε ερωτήσεις των μαθητών του.282 

Γενικά, το περιεχόμενο του κειμένου έχει ως εξής: αναφέρει ότι ο 

Ιησούς προέρχεται απο την υπερουράνια περιοχή (ΙΙΙ  93, 8-10). Γίνεται 

λόγος για την πτώση σταγόνων φωτός από ον υπερουράνιο στον ορατό 

χώρο (ΙΙΙ 107, 16-17). Μέσα από το κείμενο προκύπτει η ύπαρξη ενός Θεού, 

ο οποίος έχει υπό την εξουσία του δυνάμεις και με τη σύμπραξή τους 

κυβερνά τον κόσμο. (ΙΙΙ 107, 3-11). Τελικά, ο Ιησούς καταφέρνει και σπάει 

τα δεσμά των «δυνάμεων» και μεταφέρει και σε άλλους τη γνώση πως να 

το καταφέρουν  (ΙΙΙ 107, 15-108, 4 · β 121, 13-122, 3 · ΙΙΙ 118, 3-25). Αυτοί που 

θα σωθούν διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: είναι εκείνοι που γνωρίζουν 

τον Πατέρα με καθαρή γνώση και θα καταφέρουν να ανέβουν σ ᾿ αυτόν 

και εκείνοι που τον γνωρίζουν ελαττωμάτικά και θα πάνε στον όγδοο 

ουρανό (ΙΙΙ 117,8 – 118,2). Στο συγκεκριμένο έργο οι μαθητές που 

αναφέρονται ονομαστικά είναι οι: Φίλιππος, Ματθαίος, Θωμάς, 

Βαρθολομαίος και μόνο μία γυναίκα, η Μαρία.283 

Ο Ιησούς στη Σοφία Ιησού Χριστού διδάσκει στον κύκλο των μαθητών 

του την απαραίτητη γνώση για να μπορέσουν να κατανοήσουν την έννοια 

του κόσμου και τη δομή του. Το μοτίβο που προβάλλεται στο σημείο αυτό 

θυμίζει το Μτ 28:16-20, όπου με την εμφάνιση του Ιησού στη Γαλιλαια 

εκφράζεται η αμφιβολία και η απορία των μαθητών και ο Ιησούς τους 

δίνει την εντολή: «πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη, βαπτίζοντες 

αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ ῾Αγίου Πνεύματος, 

διδάσκοντες αὐτοὺς τηρεῖν πάντα ὅσα ἐνετειλάμην ὑμῖν· καὶ ἰδοὺ ἐγὼ 

μεθ᾿ ὑμῶν εἰμι πάσας τὰς ἡμέρας ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος. ἀμήν»   

(Μτ 28:19-20). 284 

Η ιστορία που περιγράφεται στη Σοφία Ιησού Χριστού είναι ανάλογη. 

Η σκηνή διαδραματίζεται σε ένα όρος στη Γαλιλαία, όπου βρίσκονται 

συγκεντρωμένοι οι μαθητές μετά το θάνατο του Ιησού. Η εμφάνιση του 

Ιησού ξαφνιάζει τους μαθητές, αφού αυτός εμφανίζεται ως αόρατο 

πνεύμα και όχι με τη μορφή που τον γνώριζαν. Ως άγγελος του φωτός ο 

Ιησούς προκάλεσε έκπληξη και σάστισμα στους μαθητές. Στη συνέχεια 

επιδιώκει να τους διδάξει τα μυστήρια του «αγίου σχεδίου».285 

Σε αντίθεση με το κείμενο της Καινής Διαθήκης όπου ο Ιησούς 

απευθύνεται μόνο στους άνδρες μαθητές, στη Σοφία Ιησού Χριστού ο 

Ιησούς απευθύνεται στην ομάδα των δώδεκα μαθητών, καθώς και σε μια 
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ομάδα επτά γυναικών. Σε μια προσπάθεια ερμηνείας της Σοφίας Ιησού 

Χριστού διαπιστώνουμε πως, όπως προκύπτει από το κείμενο, εξυψώνεται 

η θέση της γυναίκας σε αντίθεση με το Μτ 28:16-20 και το γυναικείο φύλο 

καθίσταται υπεύθυνο για την ιεραποστολή και το κήρυγμα. Το εν λόγω 

χωρίο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου ερμηνεύεται ως απαγόρευση της 

διδασκαλίας από μέρους των γυναικών, αφού η εντολή δίνεται 

αποκλειστικά στους άνδρες μαθητές.286 

Η Μαρία εμφανίζεται να ρωτάει τον Κύριο (74)...η Μαρία είπε προς 

αυτόν: « Κύριε πώς τότε εμείς θα ξέρουμε αυτό;» (παραπάνω ο Κύριος είχε 

πει: «Ότι έρχεται από το φθαρτό θα χαθεί αφού ήλθε από το φθαρτό. Ότι 

όμως ήλθε από την αφθαρσία δε χάνεται αλλά γίνεται άφθαρτο»).287 

Στο σημείο αυτό θα επιμείνουμε στον αριθμό των γυναικείων 

προσώπων, γιατί στα καινοδιαθηκικά κείμενα είθισται να συναντάμε 

καταλόγους που περιλαμβάνουν τρία ή το πολύ τέσσερα γυναικεία 

ονόματα. Στο κείμενο της Σοφίας Ιησού Χριστού αριθμούνται επτά 

γυναικεία πρόσωπα. Ο αριθμός των γυναικών επομένως, όχι μόνο 

αυξάνεται, αλλά κρύβει μέσα του έναν συμβολισμό, όπως ακριβώς και ο 

αριθμός δώδεκα. Στην περίπτωση της Σοφίας Ιησού Χριστού οι επτά 

γυναίκες δεν αποτελούν μια ξεχωριστή ομάδα, αλλά προβάλλονται ως 

ισότιμες με τους άνδρες μαθητές και με αυτόν τον τρόπο δεν υφίσταται 

κάποια διάκριση μεταξύ τους.288 

Οι μαθητές που πρωταγωνιστούν στη Σοφία Ιησού Χριστού, 

χαρακτηρίζονται ως ιδιαίτερα «γνωστικοί» και είναι αυτοί που κανονικά 

αντιπαραβάλλονται με πολλούς τρόπους προς τους «ορθοδόξους» ή τους 

μαθητές, όπως π.χ ο Πέτρος και ο Ιωάννης που από ορθόδοξοι έγιναν 

γνωστικοί .289 

 

3.2.6 Η Μαρία η Μαγδαληνή στην Πρώτη Αποκάλυψη του 

Ιακώβου 

 

Η Πρώτη Αποκάλυψη του Ιακώβου περιγράφει μια μυστική 

διδασκαλία του Κυρίου. Αποδέκτης είναι ο Ιάκωβος ο Δίκαιος, ο οποίος 

εμφανίζεται ως πνευματικός αδερφός του Κυρίου. Το θέμα της Πρώτης 

Αποκάλυψης του Ιακώβου, η οποία συνιστά ένα εξαίρετο δείγμα 

«αποκαλυπτικού διαλόγου», είναι τα παθήματα και ιδιαίτερα ο θάνατος 

του Κυρίου και η άνοδος της ψυχής μετά το θάνατο. Το Πάθος και η 

σταύρωση του Κυρίου λειτουργούν στο κείμενο συμβολικά και 
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χρησιμοποιούνται για να εκφράσουν το συμβολικό πόνο που υπομένει 

κάποιος πεθαίνοντας. Η ψυχή επιστρέφει ασφαλής στον Πατέρα, αφού 

άλλωστε η λύτρωση είναι εξασφαλισμένη. Η Πρώτη Αποκάλυψη του 

Ιακώβου πραγματεύεται μεταξύ άλλων το θέμα σχετικά με την αξία των 

γυναικών ως μαθητριών. 290 

Τα γυναικεία πρόσωπα που αναφέρονται στην Πρώτη Αποκάλυψη του 

Ιακώβου είναι τέσσερα και συγκεκριμένα η Μαρία η Μαγδαληνή και μαζί 

της άλλες τρεις γυναίκες: η Σαλώμη, η Μάρθα και η Αρσινόη. Ο Ιάκωβος 

συνολικά απευθύνεται σε επτά291 γυναίκες και ρωτά ποιές είναι αυτές οι 

γυναίκες που έγιναν μαθήτριές του Ιησού και προβλέπει πως όλες οι 

γυναίκες θα τον δοξάσουν. Σ ᾿αυτές ανήκουν πιθανώς και οι τέσσερις 

αυτές γυναίκες που μνημονεύονται ονομαστικά μαζί με την Μαγδαληνή: 

(38) Ο Ιάκωβος είπε, «[είμαι] ικανοποιημένος [....] και αυτοί είναι [....] την 

ψυχή μου. Όμως [ένα άλλο πράγμα] σου ζητάω: ποιες είναι οι [επτά] 

γυναίκες που είναι μαθήτριές σου; Και, δες, όλες οι γυναίκες σε ευλογούν. 

Εκπλήσσομαι επίσης πως [αδύναμα] δοχεία (όπως οι γυναίκες;) έχουν γίνει 

δυνατά από μια έννοια που υπάρχει μέσα τους».292 

(40) Ο Ιάκωβος [είπε], «Διδάσκαλε, [....] Εγώ [....] όλα μαζί [....] μέσα σ᾿ 

αυτούς ιδιαίτερα [....]». Ο Κύριος είπε, «[Ιάκωβε], σε επαινώ [....] περπάτησε 

επάνω στη γη [....] τις λέξεις ενώ αυτός [....] επάνω στο [....]. Γι αυτό πέτα 

μακριά από [σένα το] κύπελο, που είναι η πικρία [....]. Γιατί μερικοί από [....] 

στρέφονται εναντίον σου. Γιατί [μέσω] σου <πρόκειται> να καταλάβουν τη 

[ρίζα τους] από την αρχή ως το τέλος. Πετάξετε μακριά από σας κάθε 

ανομία. Και φυλάξου να μη σε φθονήσουν. Όταν λες αυτά τα λόγια της 

[αντίληψης], ενθάρρυνε αυτές [τις τέσσερις]: Την Σαλώμη και τη Μαρία, 

[και τη Μάρθα και την Αρσινόη...]293 

Σύμφωνα με τον Annti Marjanen στην Πρώτη Αποκάλυψη του Ιακώβου 

(38,22-23) γίνεται μια προσπάθεια εξίσωσης της αντίληψης με τη γνώση 

και οι άνθρωποι είναι κάτοχοι μιας δύναμης που τους καθιστά ιδιαίτερα 

ικανούς. Από τα παραπάνω προκύπτει πως η Μαρία η Μαγδαληνή μαζί με 

τις άλλες τρεις γυναίκες, εφόσον είναι κάτοχοι της ιδιαίτερης αυτής 

ικανότητας, θεωρούνται κατά κάποιο τρόπο πνευματικές αυθεντίες και θα 

ήταν σε θέση να εκτελέσουν την εντολή του Κυρίου και να καθοδηγήσουν 

τον Ιάκωβο.294 

Αυτή η αντίληψη που υπάρχει μέσα στα αναφερόμενα στο κείμενο 

επτά γυναικεία πρόσωπα, τα οποία αρχικά περιγράφονται από τον 
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Ιάκωβο ως «αδύναμα δοχεία», κρύβει τη δύναμη που τα έχει καταστήσει 

ιδιαίτερα δυνατά (38,22-23). Δεν μπορεί να θεωρηθεί τυχαίο το γεγονός ότι 

και οι επτά γυναίκες στο σύνολό τους περιγράφονται ως κάτοχοι της 

αντίληψης και ότι ο Ιάκωβος παρουσιάζεται να ζητά καθοδήγηση από 

τέσσερις γυναίκες. Όταν μιλάει λέει τα λόγια της αντίληψης (40, 23-24). 

Είναι πολύ πιθανό, με βάση τα όσα αναφέρονται στο κείμενο, πως και οι 

επτά γυναίκες μαθήτριες του Κυρίου είναι ιδιαίτερα πνευματικά 

εξοπλισμένες, ανάμεσά τους διακρίνονται συγκεκριμένα η Σαλώμη, η 

Μαρία η Μαγδαληνή, η Μάρθα και η Αρσινόη και συστήνονται ως 

πρόσωπα με ιδιαίτερες ικανότητες , γυναίκες από τις οποίες ακόμα και ο 

Ιάκωβος μπορεί να διδαχθεί.295 

 

3.2.7 Η Μαρία η Μαγδαληνή στο Διάλογο του Σωτήρα 

 

Ο Διάλογος του Σωτήρα αποτελεί ένα ακόμα παράδειγμα της 

ιδιαίτερης θέσης της Μαγδαληνής εντός των γνωστικών κειμένων και της 

κατανόησης της με βάση τη γνωστική διδασκαλία. Η συγγραφή του 

τοποθετείται στο 2ο αι. μ.Χ. 296  

Το συγκεκριμένο κείμενο είναι ένας γνωστικός αποκαλυπτικός 

διάλογος που διεξάγεται μεταξύ του Κυρίου και των μαθητών του. Στο 

κείμενο του Διαλόγου του Σωτήρα αναφέρονται ονομαστικά οι εξής 

μαθητές: ο Ματθαίος, ο Ιούδας και η Μαρία. Η Μαρία η Μαγδαληνή, αν 

και δεν κατέχει πρωταγωνιστικό ρόλο, όπως την είχαμε συνηθίσει για 

παράδειγμα στο Ευαγγέλιο της Μαρίας και στο Πίστις Σοφία, ωστόσο η 

στάση του Ιησού είναι ιδιαίτερα ευνοϊκή για το πρόσωπό της και δείχνει να 

την εκτιμάει ιδιαίτερα. Και οι μαθητές που αναφέρονται δε φαίνεται να 

έχουν επιλεγεί τυχαία, αλλά είναι τα ίδια πρόσωπα που πρωταγωνιστούν 

και σε άλλα γνωστικά κείμενα, όπως για παράδειγμα στο Ευαγγέλιο του 

Θωμά, στη Σοφία Ιησού Χριστού και στο Πίστις Σοφία. Η Μαρία η 

Μαγδαληνή, ο Ματθαίος και ο Ιούδας διακρίνονται ιδιαίτερα στις σελίδες 

των γνωστικών κειμένων και προβάλλονται ως πρότυπα μαθητών.297 

Στο Διάλογο του Σωτήρα ο Ιησούς επιλέγει την Μαγδαληνή με 

συγκεκριμένο σκοπό. Την ξεχωρίζει γιατί την κρίνει ως κατάλληλη για να 

της μεταδόσει μια ειδική διδασκαλία. Η Μαρία, αντιπαραβαλλόμενη με 

τους άλλους δύο άνδρες μαθητές του κειμένου Ματθαίο και Ιούδα, κατέχει 
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ξεχωριστή θέση για το λόγο ότι «μιλάει σαν μια γυναίκα που 

καταλαβαίνει τα πάντα». 298 

Οι μελετητές υποστηρίζουν, πως η Μαρία που αναφέρεται στο 

Διάλογο του Σωτήρα είναι η Μαρία η Μαγδαληνή, παρότι το όνομα Μαρία 

συναντάται στο κείμενο με διάφορες παραλλαγές. Όμως η μορφή του 

ονόματος καθιστά αυτόν τον προσδιορισμό πολύ πιθανό.  Έξι φορές το 

συναντάμε ως Μαριάμμη και τουλάχιστον τέσσερις φορές ως Μαριάμ, 

γεγονός που οδηγεί στη σκέψη πως η κάθε αναφορά προέρχεται από 

διαφορετική πηγή. Παρ᾿ όλα αυτά, όπως σημειώθηκε και παραπάνω το 

όνομα Μαριάμμη πιθανώς είναι αυτό που ευρύτερα χρησιμοποιείται για 

να δηλώσει το πρόσωπο της Μαγδαληνής στη γνωστική γραμματεία, ενώ 

το όνομα Μαρία χρησιμοποιείται για τη μητέρα του Ιησού. Στο Διάλογο 

του Σωτήρα δεν εντοπίζουμε κάποια ευρύτερη ομάδα γυναικών της οποίας 

να ηγείται η Μαγδαληνή, όπως συμβαίνει σε κάποια άλλα γνωστικά 

κείμενα. Επίσης, δεν υπάρχει κάποια νύξη σε κάποιο άλλο γυναικείο 

πρόσωπο. Η Μαγδαληνή εντάσσεται σε μια ομάδα μαζί με τους Ιούδα και 

Ματθαίο, την οποία συναντάμε εννέα φορές και εκπροσωπούν ως ομάδα 

τους αποστόλους και μόνο μία φορά μνημονεύονται ως «οι δώδεκα 

απόστολοι» (142,24-25).299 

Ο Διάλογος του Σωτήρα εξυμνεί την Μαγδαληνή, όχι μόνο ως 

οραματίστρια, αλλά και ως τη «Γυναίκα που τα γνωρίζει Όλα» (139,12-13). 

Στο κείμενο του Διάλογου του Σωτήρα η Μαρία παρουσιάζεται ικανή να 

ερμηνεύει τη Γραφή και να κατανοεί τα λόγια του Ιησού. Αξιοσημείωτο 

είναι, πως σχολιάζοντας τα λόγια του Ιησού χρησιμοποιεί τρία χωρία από 

το Ευαγγέλιο του Ματθαίου: Η Μαρία μίλησε: «σχετικά με τις έγνοιες της 

κάθε μέρας (Μτ 6:34), τον εργάτη που του δίνεται η τροφή που του αξίζει 

(Μτ 10:10) και τον μαθητή που γίνεται όπως ο δάσκαλός του» (Μτ 10:25). 

Έτσι, αποδεικνύεται πως είναι μια γυναίκα που γνωρίζει καλά τις Γραφές 

και πως «όλα αυτά τα είπε σαν μια γυναίκα που καταλαβαίνει τα πάντα» 

(139,8-13). Τα χωρία του Ματθαίου ενισχύουν την αντίληψη της γνωστικής 

κοινότητας του Διαλόγου του Σωτήρα και νομιμοποιούν τη διδασκαλία της 

γνωστικής θεολογίας. Το γεγονός ότι μια γυναίκα διαθέτει τις κατάλληλες 

γνώσεις για να μπορεί να ερμηνεύει, μπορεί να εξηγηθεί από το γεγονός 

ότι στην κοινότητα του Διαλόγου του Σωτήρα υπήρχαν γυναίκες με 

ανώτερη μόρφωση. Ο έπαινος προς τη Μαρία που «μιλάει σαν μια γυναίκα 

που καταλαβαίνει τα πάντα», έχει μια επιπλέον σαφή λειτουργία πέρα 
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από την υπόδειξη των ιδιαιτέρων ικανοτήτων της, λειτουργεί και ως 

πρότυπο για τις υπόλοιπες γυναίκες.300 

Σε όλη την έκταση του κειμένου ξεχωρίζουν οι ικανότητες της Μαρίας. 

Ιδιαίτερα προς το τέλος του κειμένου δείχνει ιδιαίτερη προσήλωση αφού οι 

ερωτήσεις της πολλαπλασιάζονται (140-144). Στην ερώτηση αν έχει έρθει 

για να κερδίσει ή να χάσει, ο Ιησούς απαντά πως «έχει έρθει για να κάνει 

κατανοητό το νόημα της Αποκάλυψης».301 

 

3.2.8 Η Μαρία η Μαγδαληνή στο Ευαγγέλιο του Πέτρου 

 

Το Ευαγγέλιο του Πέτρου προέρχεται από τον 2ο ή 3ο αιώνα και μας 

σώζονται μόνο αποσπάσματα. Τα αποσπάσματα που έχουμε στην κατοχή 

μας βρέθηκαν το 1886 - 1887 στο Akhmim (την αρχαία Πανόπολη) της Άνω 

Αιγύπτου. Συγκεκριμένα, πρόκειται για έναν κώδικα από περγαμηνή που 

περιείχε τρία κείμενα σε ελληνική γλώσσα. Το πρώτο κείμενο αφορούσε 

σε μία αφήγηση του Πάθους και της ανάστασης του Χριστού και 

υποστηρίζεται πως πρόκειται για το Ευαγγέλιο του Πέτρου.302 

Σε όλο το κείμενο ο Πέτρος σκιαγραφείται ως ιδιαίτερη αυθεντία . Ως  

ο πρώτος μαθητής του Ιησού, παρουσιάζεται ως αξιόπιστη πηγή 

πληροφοριών καθώς εμφανίζεται ο ίδιος να αφηγείται την ιστορία του 

Ιησού. Αν λάβουμε υπόψη μας πως την εποχή που συντάχθηκε το 

Ευαγγέλιο του Πέτρου κυκλοφορούσαν ήδη κάποια γνωστικά 

αποκαλυπτικά κείμενα με οράματα και συζητήσεις μεταξύ του 

αναστημένου Ιησού και των μαθητών του, το Ευαγγέλιο του Πέτρου 

καθίσταται ιδιαίτερο γιατί βασίζεται στις ιστορικές γνώσεις του ίδιου του 

Πέτρου. Ο Πέτρος προβάλλεται ως σημαντικός μάρτυρας της ζωής και του 

Πάθους του Ιησού.303 

Σύμφωνα με κάποιους μελετητές, το κείμενο του Ευαγγελίου του 

Πέτρου θεωρήθηκε πηγή των κανονικών ευαγγελίων, γι’ αυτό και το 

χρονολόγησαν πριν από αυτά. Η παραπάνω όμως θέση αναιρέθηκε και 

επικράτησε η άποψη πως το Ευαγγέλιο του Πέτρου προϋποθέτει τη γνώση 

των ευαγγελίων χωρίς να παραθέτει ακριβή χωρία από αυτά, καθώς 

παρατηρούμε πως αποδίδει λόγους συγκεκριμένων προσώπων σε άλλα 
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πρόσωπα ή μεταβάλλει τις σχέσεις των προσώπων (από σκοπιμότητα ή 

άγνοια).304 

Για παράδειγμα, στο κείμενο περιγράφεται η σκηνή της σταύρωσης, 

όπου όμως δεν μνημονεύεται η παρουσία κάποιας γυναίκας, όπως στις 

διηγήσεις των ευαγγελίων. Παρουσία γυναικών αναφέρεται μόνο στην 

περιγραφή της ανακάλυψης του κενού μνημείου (ΕυΠετρ 12:50-52). Η 

συνέχεια της διήγησης στο σημείο αυτό θυμίζει το Μκ 16:1-8, όπου οι 

γυναίκες τρέπονται σε φυγή από φόβο.305 

Η Μαρία η Μαγδαληνή στο Ευαγγέλιο του Πέτρου αναφέρεται ως 

«μαθήτρια του Κυρίου» και είναι ξεκάθαρα επικεφαλής της ομάδας των 

γυναικών. Η Μαγδαληνή φτάνει με κάποιες ανώνυμες γυναίκες στον 

τάφο και τον βρίσκει ανοιχτό. Αυτές τρομάζουν όταν ένας νέος άνδρας με 

αστραφτερά ρούχα τις λέει ότι ο εσταυρωμένος αναστήθηκε.306 

Σύμφωνα με μια άλλη άποψη ο ρόλος της Μαρίας της Μαγδαληνής 

υποβαθμίζεται  όσον αφορά τη διήγηση του Πάθους και της ανάστασης 

του Ιησού, αφού δεν αναφέρεται η παρουσία ούτε της ίδιας, ούτε κάποιου 

άλλου γυναικείου προσώπου, ούτε κατά την σταύρωση, ούτε κατά την 

ταφή του Ιησού. Αντίθετα, τη θέση αυτή παίρνουν οι άνδρες μαθητές και 

συγκεκριμένα: ο Πέτρος, ο αδερφός του Αντρέας και ο Λεβί. Από το 

κείμενο φαίνεται ο Πέτρος να γνωρίζει την αφήγηση σχετικά με τη 

μαρτυρία της Μαρίας της Μαγδαληνής και των άλλων γυναικών στο κενό 

μνημείο, ωστόσο ο ίδιος στην αφήγησή του τις παρουσιάζει να αποχωρούν 

γεμάτες φόβο χωρίς να διαδραματίζουν κάποιο σημαντικό ρόλο στην όλη 

εξέλιξη.307 Η περιγραφή βασίζεται αποκλειστικά στην οπτική του Πέτρου 

και ίσως η από μέρους του σιωπή όσον αφορά τη Μαρία την Μαγδαληνή 

και γενικότερα το γυναικέιο πρόσωπο να εντάσσεται στο ευρύτερο 

πλαίσιο της διαμάχης σχετικά με τη διεκδίκηση της ηγεσίας εντός της 

πρώτης χριστιανικής κοινότητας και της ενίσχυσης του κύρους του.308 

 

3.2.9 Η Μαρία η Μαγδαληνή στην Επιστολή των Αποστόλων 

 

Το κείμενο της Επιστολής των Αποστόλων συντάχθηκε πιθανώς γύρω 

στο  2ο αι. μ.Χ. στην Αίγυπτο, όμως σχετικά με το συγκεκριμένο κείμενο 

δεν υπάρχει κάποια μαρτυρία στην πρωτοχριστιανική παράδοση και 

γίνεται γνωστό μόλις το 1895, μετά την ανακάλυψη από τον Carl Schmidt 

                                                           
304 Ιω. Καραβιδόπουλος, Απόκρυφα Χριστιανικά Κείμενα Α΄ Απόκρυφα Ευαγγέλια, σελ. 

120 
305 Silke Petersen, Maria aus Magdala. Die Jüngerin, die Jesus liebte, σελ 103 
306 Jane Schaberg, Resurrection of Mary Magdalene, legends, apocrypha and the Christian 

testament, σελ.137 
307 Esther de Boer, The Mary Magdalene Cover up. The Sources Behind the Myth, σελ.42 
308 Παρακάτω θα αναφερθούμε με ξεχωριστή ενότητα στη συγκεκριμένη διαμάχη 

μεταξύ Πέτρου και Μαρίας 



 
 

132 
 

κοπτικών αποσπασμάτων του 4ου και 5ου αιώνα. Από τη μορφή και το 

περιεχόμενό του κειμένου μπορούμε να συμπεράνουμε πως αποτελεί ένα 

ιδιαίτερο πρωτοχριστιανικό κείμενο. Μεταξύ κάποιων κοπτικών και 

λατινικών αποσπασμάτων διασώζεται και μια πλήρης αιθιοπική εκδοχή 

και με βάση αιθιοπικά χειρόγραφα γίνεται φανερό πως η Επιστολή είχε 

ιδιαίτερη απήχηση στην αιθιοπική εκκλησία.309 

Οι πρώτες παράγραφοι του κειμένου θυμίζουν κείμενο επιστολής, 

αφού εκεί υπάρχει αναφορά στον αποστολέα καθώς και χαιρετισμός στις 

Εκκλησίες, όμως μετά το δωδέκατο κεφάλαιο το κείμενο παίρνει τη μορφή 

διαλόγου, θυμίζοντας έτσι τη μορφή των αποκρύφων με μορφή 

ερωταποκρίσεων.310 

Στην αρχή της Επιστολής των Αποστόλων υπάρχει μια ομολογία 

πίστης των μαθητών, που είναι ο νόμος και ο Λόγος του Θεού. Στη 

συνέχεια το κείμενο επικεντρώνεται στις σημαντικές στιγμές της ζωής 

Ιησού για παράδειγμα στη γέννηση, σταύρωση, ανάσταση και εμφάνιση 

στις μυροφόρες και γίνεται επίσης αναφορά σε κάποια θαύματα. Στο 

κείμενο ο Ιησούς απαντά σε ερωτήσεις μαθητών, δίνοντας έμφαση κυρίως 

σε θέματα που αφορούν την τελική κρίση, την ανάσταση του σώματος, την 

κρίση των αμαρτωλών και την ιεραποστολική δράση των αποστόλων.311 

Η Μαρία η Μαγδαληνή στην Επιστολή των Αποστόλων παρουσιάζεται 

υποβαθμισμένη στους εκεί υπάρχοντες καταλόγους γυναικείων 

προσώπων. Σε σύγκριση με το κείμενο της Καινής Διαθήκης, στο 

αιθιοπικό κείμενο κατα την επισκεψη των γυναικών στον τάφο του Ιησού, 

η Μαγδαληνή εμφανίζεται τρίτη μετά τη Σάρα και τη Μάρθα, ενώ στο 

κοπτικό κείμενο αναφέρονται ονομαστικά η Μαρία (η αδερφή της 

Μάρθας), η Μάρθα και η Μαρία η Μαγδαληνή που βρίσκεται πάλι στην 

τρίτη θέση. 312 

Η Μαγδαληνή παύει επομένως στο συγκεκριμένο κείμενο να έχει 

πρωταγωνιστικό ρόλο μεταξύ των γυναικών. Η τρίτη θεση που της δίνεται 

είναι ασυνήθιστη για τα κείμενα της πρωτοχριστιανικής παράδοσης. Ίσως 

η Επιστολή των Αποστόλων να αποτέλεσε ένα μέσο των γνωστικών για 

να μειώσουν το κύρος του προσώπου της Μαγδαληνής ως μάρτυρα της 

ανάστασης και να εξυψώσουν άλλα γυναικεία πρόσωπα. Ωστόσο, σε 

σχέση με τα κείμενα της Καινής Διαθήκης, στην Επιστολή των Αποστόλων 

ο ρόλος των γυναικείων προσώπων γενικά υποβαθμίζεται και κατά τη 

δράση του Ιησού πρωταγωνιστούν οι άνδρες μαθητές. Επίσης 
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αποσιωπάται ο ρόλος των γυναικών κατά το Πάθος του Ιησού.313 Η Μαρία 

η Μαγδαληνή παρουσιάζεται να έχει ένα διαμεσολαβητικό ρόλο ανάμεσα 

στον αναστημένο Ιησού και τους μαθητές του και τίθεται έναντι της 

απιστίας των τελευταίων.314 

Η στάση των ανδρών μαθητών απέναντι στις γυναίκες μαθήτριες ενώ 

εκείνες τους ανακοινώνουν τα νέα της ανάστασης, παρουσιάζει στο 

κείμενο της Επιστολής των Αποστόλων αρκετές ομοιότητες με το τρόπο 

που το Ευαγγέλιο του Λουκά εκθέτει το γεγονός. Για παράδειγμα, οι 

γυναίκες πηγαίνουν στον τάφο του Ιησού με σκοπό τη μυράλειψη, όπως 

συμβαίνει και στο Λκ. 24:1 (9,6). Σε αντίθεση όμως με το Λκ 24:1-11, ο ίδιος 

ο Ιησούς εμφανίζεται στις γυναίκες δίνοντας τους την εντολή να 

ανακοινώσουν τα νέα της ανάστασης στους υπόλοιπους μαθητές. 

Σημαντική ομοιότητα με το Ευαγγέλιο του Λουκά αποτελεί η άρνηση των 

ανδρών μαθητών να πιστέψουν το μήνυμα των γυναικών. Συνεπώς, οι 

γυναίκες είναι εκείνες που πρώτες βλέπουν τον αναστημένο Ιησού, 

ωστόσο η μαρτυρία τους υποβιβάζεται από τους άνδρες μαθητές και 

θεωρείται αναξιόπιστη. Η Επιστολή των Αποστόλων αποτελεί επομένως 

χαρακτηριστικό δείγμα του θέματος της αξιοπιστίας του μηνύματος της 

ανάστασης εκ στόματος γυναικών και της διαμάχης σχετικά με το αν ήταν 

οι γυναίκες μαθήτριες εκείνες που δέχθηκάν πρώτες το μήνυμα της 

ανάστασης και οι άνδρες μαθητές το πληροφορήθηκαν από κείνες.315 

 

3.3 Η Απόστολος Μαρία η Μαγδαληνή 

 

Την έρευνα έχει απασχολήσει έντονα το ζήτημα της αναγνώρισης ή 

μη του τίτλου της αποστόλου στο πρόσωπο της Μαρίας της Μαγδαληνής. 

Ορισμό σχετικά με το ποιός μπορεί να θεωρείται απόστολος 

βρίσκουμε στο βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, γραμμένο γύρω στο 

80-90 μ.Χ., σύμφωνα με το οποίο ως απόστολος ορίζεται: «ἀρξάμενος ἀπό 

τοῦ βαπτίσματος Ἰωάννου ἓως τῆς ἡμέρας ἦς ἀνελήμφθη ἀφ  ἡμῶν, μάρτυρα 

τῆς ἀναστάσεως αὐτοῦ σύν ἡμῖν γενέσθαι ἓνα τούτων» (Πραξ 1:22). 

Επομένως,  απόστολος θεωρείται εκείνος που ήταν με τους δώδεκα από τη 

χρονική στιγμή της βάπτισης του Ιησού από τον Ιωάννη, μέχρι τη στιγμή 

της ανάληψής του. Επιπλέον, ένας απόστολος πρέπει να είναι μάρτυρας 

της ανάστασης του Ιησού. 

Σύμφωνα όμως με τα παραπάνω κριτήρια σε κανέναν από τους 

δώδεκα δεν μπορεί να ανήκει ο τίτλος του αποστόλου, αφού κανείς δεν 

απαριθμείται στους μαθητές του Ιησού τη στιγμή της βάπτισής του από 
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τον Ιωάννη. Οι αφηγήσεις των ευαγγελίων, συμπεριλαμβανομένης και 

του Λουκά τοποθετούν την κλήση των μαθητών σε μεταγενέστερη 

χρονική στιγμή. Επομένως, τα κριτήρια του Λουκά δεν είναι ισχυρά, αλλά 

και δεν προσάπτουν κάτι έναντι του ρόλου της Μαγδαληνής ως 

αποστόλου.316 

Ο απόστολος Παύλος διαφοροποιείται από τις Πράξεις στη 

διατύπωση των κριτηρίων της αποστολικότητας.317 Απόστολος για τον  

Παύλο είναι κάποιος που είδε τον Ιησού και πίστεψε σ   αυτόν (Α΄Κορ 9:1)318 

και εκείνος που δέχθηκε κλήση από το Θεό και στάλθηκε από Εκείνον ή 

τον Ιησού (πρβ Α΄Κορ 1:1, Β΄Κορ 1:1, Γαλ 1:1, Ρωμ 1:1) για τη διάδοση του 

Ευαγγελίου (πρβ Β΄Κορ 10:14, Ρωμ 1:1). Τα παραπάνω κριτήρια μπορούν 

να αποδωθούν στον Πέτρο (Α΄ Κορ 15:5)319, στον ίδιο τον Παύλο (Α΄Κορ 9:1) 

και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία σύμφωνα με τα παραπάνω, πως και στο 

πρόσωπο της Μαρίας της Μαγδαληνής μπορεί να αναγνωριστεί ο τίτλος 

της αποστόλου.320 Αν λάβουμε υπόψη μας πως η Μαγδαληνή είδε τον 

αναστημένο Ιησού και στάλθηκε από κείνον για να ανακοινώσει στους 

υπόλοιπους τα νέα της ανάστασης (Ιω 20:17), δικαιωματικά της ανήκει ο 

τίτλος της αποστόλου.321 

Προς την κατεύθυνση αυτή συνηγορεί και η σύγχρονη έρευνα γύρω από 

την σημασία του 16ου κεφαλαίου της προς Ρωμαίους επιστολής του 

αποστόλου Παύλου, και συγκεκριμένα ο σαφέστερος χαρακτηρισμός της 

Ιουνίας (και όχι του Ιουνία) ως «αποστόλου». Ο Καραβιδόπουλος σε άρθρο 

του εξετάζει το πρόσωπο «την Ιουνία:» του Ρωμ 16:7 και την έννοια του 
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317 Για το Λουκά στις Πράξεις ο κύκλος των αποστόλων είναι περιορισμένος και 

επομένως ο Παύλος δεν μπορεί να ανήκει σ   αυτούς, γιατί δεν συνάντησε ποτέ τον Ιησού 

κατά την επίγεια δράση του (Πραξ 1:21-26). Ο Παύλος αντίθετα θεωρεί τον εαυτό του 

απόστολο, κάτι που τονίζει επανειλημμένα στις επιστολές του (Ρωμ 1:1, Α΄Κορ 1:1, Β΄Κορ 

1:1) και επίσης χρησιμοποιεί τον τίτλο και για κάποιους που δεν ανήκουν στον κύκλο των 

δώδεκα π.χ. τον Ανδρόνικο και την Ιουνία (Ρωμ 16:7), στο Silke Petersen, Maria aus Magdala. 

Die Jüngerin die Jesus liebte, Evangelische Verlangsanstalt, Leipzig, 2015, σελ. 70 
318 «Οὐκ εἰμὶ ἀπόστολος; οὐκ εἰμὶ ἐλεύθερος; οὐχὶ ᾿Ιησοῦν Χριστὸν τὸν Κύριον ἡμῶν 

ἑώρακα; οὐ τὸν ἔργον μου ὑμεῖς ἐστε ἐν Κυρίῳ; (Α΄Κορ. 9:1) 
319 Ο Παύλος και στην Α΄ προς Κορινθίους επιστολή του 15:3 κ.ε. αναφέρει πως 

παραδίδει αυτά που ο ίδιος παρέλαβε «παρέδωκα γὰρ ὑμῖν ἐν πρώτοις ὃ καὶ παρέλαβον, 

ὅτι Χριστὸς ἀπέθανεν ὑπὲρ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν κατὰ τὰς γραφάς, καὶ ὅτι ἐτάφη, καὶ ὅτι 

ἐγήγερται τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ κατὰ τὰς γραφάς, καὶ ὅτι ὤφθη Κηφᾷ, εἶτα τοῖς δώδεκα» (Α΄Κορ 

15:3-5). Βλέπουμε πως περιλαμβάνει στους πρώτους μάρτυρες της ανάστασης τον Πέτρο 

και τους δώδεκα, δεν αναφέρει όμως πουθενά την Μαρία την Μαγδαληνή. 
320 Ingrid Maisch, Mary Magdalene, The Image of a Woman Through the Centuries, σελ. 13 
321 Επειδή η Μαγδαληνή δεν μνημονεύεται στον κατάλογο των μαρτύρων της 

ανάστασης στο Α΄Κορ 15:5κ.ε., κάποιοι ερμηνευτές υποστηρίζουν ότι η παράδοση της 

πρώτης εμφάνισης του Ιησού σ  αυτήν (Ιω 20:11-18, Μτ 28:1.9-10, Μκ 16:9-11) είναι 

μεταγενέστερη και ιστορικά ανακριβής, στο Jane Schaberg, Resurrection of Mary Magdalene, 

legends, apocrypha and the Christian testament, Continuum International Publishing Group, 2004, 

σελ. 223 
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χαρακτηρισμού «ἐπίσημοι ἐν τοῖς ἀποστόλοις». Στο άρθρο του ερευνά 

αρχικά το γένος του ονόματος «Ιουνία», το οποίο διχάζει τις κριτικές 

εκδόσεις του κειμένου της Κ.Δ και τους ερμηνευτές και υποστηρίζει τη 

γραφή του θηλυκού γένους «Ιουνία». Λαμβάνοντας υπόψη πως ο όρος 

«απόστολος» έχει ευρύτερη έννοια στις παύλειες επιστολές και δεν 

αναφέρεται αποκλειστικά στους δώδεκα, καταλήγει πως αν ο Παύλος 

ανέθετε επιστολές σε γυναίκες σε εκκλησίες που ίδρυε, τότε είναι πιθανό 

να θεωρεί την Ιουνία μαζί με τον Ανδρόνικο ««ἐπισήμους ἐν τοῖς 

ἀποστόλοις».322 

Συμπερασματικά: αν η Ιουνία προσδιορίζεται ως απόστολος από τον 

Παύλο, και στην προβεβλημένη στα ευαγγέλια μορφή της Μαρίας της 

Μαγδαληνης δικαιωματικά ανήκει ο «αποστολικος» προσδιορισμός. 

Όταν η Μαγδαληνή αναγνωρίζει τον Ιησού, λαμβάνει από εκείνον μια 

εντολή να μεταφέρει και στους άλλους μαθητές το νέο της ανάστασης και 

όχι να κρατήσει κρυφή τη συνάντηση με τον Ιησού. Στο Ευαγγέλιο του 

Ιωάννη η Μαγδαληνή περιγράφεται με τέτοιο τρόπο ώστε να 

αναγνωρίζεται ο ρόλος της ως απόστολος. Το Ευαγγέλιο του Ιωάννη 

αποδεικνύει πως η εμφάνιση του Ιησού έχει κάποιες συνέπειες για τη 

σημασία και την αυθεντία του προσώπου της Μαγδαληνής, την 

ανακηρύσσει απόστολο.323 

Η αναγνώριση του ρόλου του αποστόλου συνοψίζεται στη χρήση του 

ρήματος «βλέπω». Η επιλογή του ρήματος «βλέπω» λειτουργεί συγχρόνως 

και ως μεταφορά, η οποία περιγράφει την προσωπική αυτή εμπειρία της 

συνάντησης της Μαγδαληνής με τον αναστημένο Ιησού. Πρόκειται για μια 

πραγματική  εμπειρία που είναι δύσκολο να συνοψιστεί σε απλές λέξεις.324 

Ο τέταρτος ευαγγελιστής παρουσιάζει την Μαγδαληνή μετά τη 

συνάντηση με τον Ιησού να χρησιμοποιεί τη φράση «ἑώρακα τόν κύριον» 

(Ιω 20:18), όπως και ο ίδιος ο Παύλος στο Α΄Κορ 9:1 αναφέρει ανάλογα: 

«τόν κύριον ἡμῶν ἑόρακα» για να επικυρώσει το αποστολικό του 

αξίωμα.325 

Όσον αφορά την εκλογή του αποστόλου για την αντικατάσταση του 

Ιούδα που αναφέρεται στο βιβλίο των Πράξεων, υπάρχει ο ακόλουθος 

προβληματισμός. Οι Πράξεις των Αποστόλων είναι η συνέχεια του 

Ευαγγελίου του Λουκά. Ο Λουκάς αναφέρεται σε γυναικεία πρόσωπα 

που ακολουθούν τον Ιησού από την αρχή μέχρι το τέλος της δράσης του 

                                                           
322 Για περισσότερα βλ. Ιωάννης Καραβιδόπουλος, «Ιουνιάς ή Ιουνίαν; Κριτική του 

κειμένου και ερμηνευτική προσέγγιση του Ρωμ 16:7», στο Βιβλικές Μελέτες Δ΄, Βιβλική 

Βιβλιοθήκη 40, Πουρναράς, Θεσσαλονίκη, 2007, σελ. 229 - 246 
323 Judith Hartenstein, “Mary Magdalene the Apostle: A Re–Interpretation of Literary 

Traditions” στο lectio difficilior 1/2007  http://www.lectio.unibe.ch 
324 Andrea Taschl - Erber, „Die Apostolin Maria Magdalena. Eine Frau mit Autorität”, 

WUB, 2/2008, σελ. 34 
325 Silke Petersen, Maria aus Magdala. Die Jüngerin die Jesus liebte, σελ. 69 



 
 

136 
 

και η Μαρία η Μαγδαληνή μνημονεύεται ως πρώτη ανάμεσά τους (Λκ 

8:2, 24:10). Ο Λουκάς μνημονεύει επίσης την Ιωάννα στην αρχή και το 

τέλος του Ευαγγελίου του. Ωστόσο η Μαρία η Μαγδαληνή και η Ιωάννα 

δεν είναι υποψήφιες για την αποστολική διαδοχή, αλλά υποψήφιοι είναι 

δύο άνδρες, ο Βαρσαββάς και ο Ματθίας που δεν έχουν αναφερθεί κάπου 

προηγουμένως και χωρίς ο Λουκάς να αιτιολογεί την επιλογή τους. Απλά 

ο ορισμός του Πέτρου σχετικά με το ποιός μπορεί να θεωρείται 

απόστολος αποκλείει τις γυναίκες «δεῖ οὖν τῶν συνελθόντων ἡμῖν 

ἀνδρῶν ἐν παντὶ χρόνῳ ἐν ᾧ εἰσῆλθε καὶ ἐξῆλθεν ἐφ᾿ ἡμᾶς ὁ Κύριος 

᾿Ιησοῦς» (Πραξ 1:21).326 Η πρωτοχριστιανική κοινότητα πέρα από τη 

συνάντηση με τον αναστημένο Ιησού, εγείρει ακόμα μία αξίωση ως 

κριτήριο για την αποστολική διαδοχή, ο αντικαταστάτης του Ιούδα 

πρέπει να είναι άνδρας. Η συμμετοχή στην εκλογή αποτρέπει την 

υποψηφιότητα των γυναικών αφού προσδιορίζεται το γένος λέγοντας 

«άνδρας» και όχι «άνθρωπος».327 

Η αποστολή της Μαγδαληνής να ανακοινώσει τα νέα της 

ανάστασης του Ιησού, τοποθετείται σε δύο επίπεδα. Ως πρώτο μπορεί να 

θεωρηθεί το γεγονός πως η Μαγδαληνή είχε αναλάβει μια «τοπική» 

αποστολή, να ανακοινώσει τα νέα της ανάστασης μόνο στους μαθητές 

του Ιησού και όχι σε όλους. Στη συνέχεια, οι μαθητές είχαν καθήκον να 

διαδώσουν τα νέα σε όλα τα έθνη. 

Ο Ματθαίος στο ευαγγέλιό του κάνει ξεκάθαρη την παραπάνω 

διάκριση. Οι γυναίκες αναλαμβάνουν την περιορισμένη εντολή να 

διαδώσουν τα νέα μόνο στους μαθητές. Εντύπωση κάνει η διατύπωση 

από τον Ιησού, ο οποίος κάνει λόγο για τους αδερφούς «ἀπαγγείλατε τοῖς 

ἀδελφοῖς μου» (Μτ 28:10) ενώ ο άγγελος προηγουμένως μιλώντας στις 

γυναίκες χρησιμοποιεί τον όρο «μαθητές»: «εἴπατε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ». 

Η Μαγδαληνή είναι επομένως απόστολος, αλλά η αποστολή της 

περιορίζεται μόνο στο στενό κύκλο των μαθητών (Μτ 28:10). Οι έντεκα 

μαθητές όμως παίρνουν την εντολή από τον Ιησού να διαδώσουν τα νέα 

της ανάστασης σε όλο τον κόσμο. Η ιεραποστολική επιταγή του 

αναστημένου Ιησού (Μτ 28:19) 328 όπως διαβάζουμε στον Ματθαίο δίνεται 

μόνο στους άνδρες μαθητές , δίνοντας την εντύπωση ενός διαχωρισμού 

των ρόλων ανδρών και γυναικών και οι τελευταίες φαίνεται να 

αποκλείονται από ηγετικούς ρόλους.329 

                                                           
326 Esther De Boer, The Mary Magdalene, Cover-Up, The Sources Behind the Myth, σελ. 87 
327 Rachel D. Owen, Mary of Magdala! The Evolution of an Image, Georgia State University, 

2007, σελ. 22 
328 Για την ερμηνευτική προσέγγιση του Μτ 28:19 βλ. Ερμηνευτική Προσσέγγιση στο 

Μτ 28:19 (Η ορθόδοξη θεώρηση της Χριστιανικής Ιεραποστολής) στο Π. Βασιλειάδης, 

Ερμηνεία των Ευαγγελίων, εκδόσεις Πουρναρά, Θεσσαλονίκη, 1995, σελ. 286 κ.ε. 
329 Büllesbach Claudia , Maria Magdalena in der frühchristlichen Überlieferung,σελ. 74-75 
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Μόνο όμως στην παραπάνω περίπτωση ο Ματθαίος περιορίζει τη 

δράση της Μαγδαληνής. Γενικά, η εικόνα που προκύπτει από το σύνολο 

του Ευαγγελίου του την παρουσιάζει ως πρότυπο πίστης και η παράδοση 

που μας παραδίδει για το πρόσωπο της είναι πιο κοντά από τους άλλους 

ευαγγελιστές στα κριτήρια για το χαρακτηρισμό ενός αποστόλου 

σύμφωνα με το Α΄ Κορ 15:3 κ.ε.330 

Κατά το 2ο αιώνα η εικόνα της Μαρίας της Μαγδαληνής ως 

αποστόλου ενισχύθηκε πολύ. Αρχικά θα αναφερθούμε στον επίλογο του 

Κατά Μάρκον Ευαγγελίου, ο οποίος αποτελεί μεταγενέστερη προσθήκη 

και αναγνωρίζει το ρόλο της Μαγδαληνής ως πρώτη μάρτυρα της 

ανάστασης (Μκ 16:9-10).331 Οταν η Μαγδαληνή κατά την αφήγηση του 

Ευαγγελίου ανακοινώνει τα νέα της ανάστασης δεν γίνεται πιστευτή (Μκ 

16:11). Στην περίπτωση αυτή βλέπουμε πως η Μαγδαληνή δεν έχει την 

αρμόζουσα αναγνώριση της αποστόλου.  

Οι παραδόσεις των ευαγγελίων μας παρέχουν για την Μαγδαληνή 

μια ιδιαίτερη και εξέχουσα θέση μεταξύ των ακολούθων του Ιησού, 

προσδίδοντάς της τα χαρακτηριστικά της αποστόλου. Σε άλλα όμως 

κείμενα του δευτέρου αιώνα ο ρόλος της Μαγδαληνής είναι πιο 

σημαντικός, καθώς της αναγνωρίζεται ιδιαίτερη αυθεντία και θεωρείται 

απόστολος. Τα έργα αυτά αφορούν στα γεγονότα μετά την ανάσταση του 

Ιησού.  

Όλα αυτά τα έργα περιλαμβάνουν συζητήσεις μεταξύ του Ιησού και 

των μαθητών του στις οποίες η Μαγδαληνή συμμετέχει ενεργά και 

προβάλλεται συχνά ως μαθήτρια με εξέχουσα θέση. Από τον τρόπο που 

παρουσιάζεται επομένως στα κείμενα αυτά της αρμόζει ο τίτλος της 

αποστόλου. Για παράδειγμα 332 το Ευαγγέλιο της Μαρίας προβάλλει την 

Μαγδαληνή ως ηγέτιδα μεταξύ των γυναικών. Η Μαρία διδάσκει και 

ίσως γι   αυτό το κείμενο αυτό είναι το πιο χαρακτηριστικό δείγμα της 

αποστολικής αυθεντίας της Μαγδαληνής. 

 Στο Ευαγγέλιο του Θωμά η Μαρία θέτει ερωτήσεις στον Ιησού και 

στην Πρώτη Αποκάλυψη του Ιακώβου είναι φορέας μιας ειδικής 

αντίληψης. Στη Σοφία Ιησού Χριστού ο Ιησούς εμπιστεύεται στους 

ξεχωριστούς μαθητές, μεταξύ των οποίων και στη Μαρία, την ανώτερη 

διδασκαλία του και τους δίνει την εντολή να κηρύξουν το ευαγγέλιο.333 

Τέλος, στο Διάλογο του Σωτήρα εξυμνεί την Μαγδαληνή ως 

                                                           
330 Στο ίδιο, σελ. 75 
331 Sabine Bieberstein „Maria von Magdala und die Bibel pastoral“ στο http://edoc.ku-

eichstaett.de/5369/1/Bieberstein-Maria_von_Magdala.pdf11-9-2017 σελ 8 
332 Τα κείμενα που αναφέρονται εδώ εξετάζονται αναλυτικά στο τρίτο κεφάλαιο της 

παρούσας εργασίας. 
333 Karen King, Ο Ιησούς και η Πρώτη Γυναίκα Απόστολος, Το Ευαγγέλιο της 

Μαγδαληνής, σελ. 222 κ.ε. 
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οραματίστρια, αλλά και ως την απόστολο που ξεπερνά όλους τους 

άλλους. Χαρακτηρίζεται ως «η γυναίκα που τα ξέρει όλα».334 

Μεταξύ της Ορθόδοξης και της Ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας 

επικράτησαν στο διάβα των αιώνων διαφορετικές αντιλήψεις σχετικά με 

το πρόσωπο της Μαρίας της  Μαγδαληνής. Η Ορθόδοξη εκκλησία τιμά 

την Μαρία την Μαγδαληνή ως ισαπόστολο. Στη Ρωμαιοκαθολική 

εκκλησία, όπως είδαμε αναλυτικά στο πρώτο κεφάλαιο, ο πάπας 

Γρηγόριος Α΄ το 591 μ.Χ. ταύτισε την Μαρία την Μαγδαληνή με την 

ανώνυμη αμαρτωλή Λουκά  και την Μαρία την αδερφή του Λαζάρου από 

τη Βηθανία και δημιουργήθηκε η εικόνα της αμαρτωλής Μαγδαληνής. 

Παρότι η Ρωμαιοκαθολική εκκλησία απέσυρε το 1969 τον χαρακτηρισμό 

για τη Μαρία την Μαγδαληνή ως μετανοημένη αμαρτωλη, η φήμη αυτή 

της Μαγδαληνής παρέμεινε ανεξίτηλη στη μνήμη των πιστών της 

δυτικής Εκκλησίας.  

Μόλις πρόσφατα, στις 3-6-2016 ο πάπας Φραγκίσκος εξέδωσε ένα 

διάταγμα με το οποίο αναβαθμίζει τη θέση της Μαρίας της Μαγδαληνής 

στη λειτουργία και την εξυψώνει ως ίση με τους αποστόλους335 

Το θέμα της πρώτης εμφάνισης του Ιησού στην Μαρία την 

Μαγδαληνή και η θεώρηση της ως Απόστολος, όπως ήταν φυσικό 

συνάντησε αντιδράσεις. Η σκέψη να θεμελιωθεί η χριστιανική πίστη στη 

μαρτυρία μιας γυναίκας δεν έγινε γενικά αποδεκτή από την 

παραδοσιακή ανδροκεντρική κοινωνία. Συνοψίζοντας τις αντιδράσεις 

σχετικά με το ρόλο της Μαγδαληνής ως Αποστόλου έχουν επισημανθεί 

τρεις διαφορετικοί χαρακτηρισμοί: α) Έμφαση, κυρίως από τους 

αποστολικούς Πατέρες οι οποίοι την αποκαλούν «ισαπόστολο», αλλά και 

από τους γνωστικούς,  στους οποίους απεικονίζεται ως η φέρουσα την 

αποκάλυψη, β) Σχετικοποίηση, κυρίως στη συριακή διδασκαλία, όπου 

υποστηρίζεται πως ο ρόλος της ως πρώτη μάρτυρας της ανάστασης είναι 

κοινός με τις άλλες γυναίκες και γ) Γελοιοποίηση, κυρίως στον Κέλσο, ο 

οποίος μάλιστα κατηγορεί τους χριστιανούς πως η πίστη τους βασίζεται 

στη μαρτυρία ψυχοπαθών γυναικών.336 

 

3.4 Η διαμάχη μεταξύ Μαρίας και Πέτρου 

 

Στο περιεχόμενο των γνωστικών κειμένων ξετυλίγεται μία διαμάχη 

μετάξύ δύο διακεκριμένων μαθητών του Ιησού, της Μαρίας της 

Μαγδαληνής και του Πέτρου, την οποία θα εξετάσουμε στο σημείο αυτό 

και θα προσπαθήσουμε να ερμηνεύσουμε. 

                                                           
334 Pagels Elaine, The Gnostic Gospels, σελ. 74 
335 http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccdds/documents/articolo-roche-

maddalena_ge.pdf 
336  Ingrid Maisch Mary Magdalene, The Image of a Woman Through the Centuries,σελ 15 
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Στην παράδοση σχετικά με τη σχέση Μαγδαληνής και Πέτρου είναι 

εμφανής ένας ανταγωνισμός και μια διαμάχη, η οποία φαίνεται πως έχει 

βαθιά κρυμμένες τις ρίζες της στα πρώιμα χριστιανικά κείμενα. Ερευνητές 

παρατηρούν πως η Μαρία και ο Πέτρος ανήκουν στους ακολούθους 

εκείνους του Ιησού που έχου βιώσει προσωπικά κάποια εμφάνιση του 

αναστημένου Ιησού. Οι υπόλοιποι μαθητές είχαν την εμπειρία μιας 

ομαδικής εμφάνισης του Ιησού και όχι κατ  άτομο. Το παραπάνω γεγονός 

σηματοδοτεί έναν ιδιαίτερο ανταγωνισμό σχετικά με την 

αποκλειστικότητα της εμπειρίας μιας θείας εμφάνισης. Γενικά 

παρατηρείται ότι τα κείμενα στα οποία ενισχύεται το κύρος του Πέτρου 

τείνουν να υποβαθμίζουν το ρόλο της Μαγδαληνής, ενώ αντίθετα, εκεί 

όπου διακρίνεται η Μαγδαληνή, κυρίως ως μάρτυρας της ανάστασης, ο 

ρόλος του Πέτρου υποβαθμίζεται σημαντικά.337 

Έχει επικρατήσει στη σύγχρονη έρευνα η πρώτη εμφάνιση του 

αναστημένου Ιησού να έγινε αποκλειστικά στην Μαρία την Μαγδαληνή 

(Ιω 20:11-18) όπου και της ανατίθεται η αποστολή να ανακοινώσει τα νέα 

της ανάστασης, παρότι στα Μκ 16:7, Λκ 24:34 και Α΄Κορ 15:3 κ.ε το 

προνόμιο αυτό φαίνεται να έχει ο Πέτρος.338 

Ίσως ο ανταγωνισμός αυτός μεταξύ Πέτρου και Μαρίας να 

αντικατοπτρίζει την ιστορική διαμάχη για την ηγεσία στην ορθόδοξη 

κοινότητα, σχετικά με τη συμμετοχή των γυναικών στην εκκλησία.339 

Συχνά ο Πέτρος και η Μαρία προβάλλονται ως εκπρόσωποι των 

ορθοδόξων και γνωστικών αντίστοιχα. Ο Πέτρος θεωρήθηκε κύριος 

εκπρόσωπος της ορθόδοξης πίστης και η διαμάχη μεταξύ εκείνου και της 

Μαρίας θεωρήθηκε ως μία διαμάχη μεταξύ των αιρετικών και ορθοδόξων 

πτυχών του χριστιανισμού.340 

Οι ορθόδοξες εκκλησίες που θεωρούν ιδρυτή τους τον Πέτρο 

καλλιέργησαν την παράδοση, που διατηρείται μέχρι τις μέρες μας από 

                                                           
337 Karen King, Ο Ιησούς και η πρώτη γυναίκα απόστολος. Το Ευαγγέλιο της 

Μαγδαληνής, σελ. 90 για περισσότερα σχετικά με το θέμα βλ. Ann Graham Brock, Mary 

Magdalene. The First Apostle: The Struggle of Authority. Harvard Theological Studies 51. 

Cambridge: Harvard University Press, 2002 
338 Büllesbach Claudia, Maria Magdalena in der frühchristlichen Überlieferung, Historie und 

Deutung, σελ. 120. Υπάρχει η άποψη συγκεκριμένα για το Α΄Κορ 15:5 πως ο Παύλος 

εσκεμμένα δεν αναφέρει την Μαρία την Μαγδαληνή, γιατί οι γυναίκες σύμφωνα με την 

ιουδαϊκή αρχή δεν είχαν το δικαίωμα να είναι μάρτυρες. Επίσης ο Παύλος με τον τρόπο 

αυτό υπενθυμίζει για μία ακόμα φορά την απαγόρευση της διδασκαλίας από μέρους των 

γυναικών βλ. Α΄Κορ 14:33-36. Ωστόσο η λίστα των μαρτύρων δεν φαίνεται να συντάχθηκε 

από τον ίδιο τον Παύλο, αλλά βασίζεται σε μια παλαιότερη παράδοση όπως άλλωστε 

δηλώνει και ο ίδιος: «παρέδωκα γάρ ὑμῖν ἐν πρώτοις, ὅ και παρέλαβον, ὅτι...» (Α΄ Κορ 15:1) 

στο ίδιο. 
339  Susan Haskins, Myth and Metaphor,  σελ. 42 
340 Karen King, Ο Ιησούς και η πρώτη γυναίκα απόστολος. Το Ευαγγέλιο της 

Μαγδαληνής, σελ. 271 
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καθολικές και ορισμένες προτεσταντικές εκκλησίες, ότι δηλαδή ο Πέτρος 

ήταν «ο πρώτος μάρτυρας της ανάστασης» και επομένως ο δικαιωματικός 

αρχηγός της Εκκλησίας. Ήδη από τον 2ο αιώνα οι χριστιανοί 

συνειδητοποιούν τις πιθανές πολιτικές συνέπειες του να έχει δει κάποιος 

τον αναστημένο Ιησού: στα Ιεροσόλυμα, όπου ο Ιάκωβος, ο αδερφός του 

Ιησού συναγωνίστηκε επιτυχώς την εξουσία του Πέτρου μια παράδοση 

υποστήριζε πως ο Ιάκωβος και όχι ο Πέτρος και σίγουρα όχι η Μαρία η 

Μαγδαληνή, ήταν ο «πρώτος μάρτυρας της ανάστασης».341 

Παρακάτω θα εξετάσουμε τα σημεία εκείνα των κειμένων όπου είναι 

έκδηλη η αντιπαράθεση των δύο αποστόλων και η μεταξύ τους διαμάχη. 

Συγκεκριμένα, το Ευαγγέλιο της Μαρίας παρουσιάζει την Μαγδαληνή 

με το κύρος της αποστόλου, αφού αυτή λαμβάνει από το Σωτήρα την 

εντολή να κηρύξει το ευαγγέλιο. Αρχικά ο Πέτρος ζητά από τη Μαρία να 

του αναφέρει τα λόγια του Ιησού που γνωρίζει και οι άλλοι μαθητές δεν τα 

έχουν ακούσει και το αιτιολογεί, αφού πρώτα της αναφέρει πως γνωρίζει 

ότι ο Ιησούς την αγαπούσε περισσότερο από τις άλλες γυναίκες. Οταν η 

Μαρία τελειώνει τη διδασκαλία η αντίδραση του Πέτρου είναι έντονη 

απέναντι της, αφού ο ίδιος αρνείται να δεχτεί ότι ο Ιησούς θα πρόσφερε 

μια τέτοια διδασκαλία σε μία γυναίκα, τονίζοντας επιπλέον «πώς είναι 

δυνατον να τη θεωρούσε πιο άξια από αυτούς;» 342 

Η προφανής απάντηση στην παραπάνω ερώτηση όσον αφορά το 

πνεύμα του Ευαγγελίου της Μαρίας θα μπορούσε να είναι θετική. Ο 

Πέτρος έχει θιχτεί προσωπικά και δείχνει ζήλια απέναντι στην 

προσφερόμενη από τον Ιησού γνώση στη Μαρία, της οποίας την υπεροχή 

αρνείται να αποδεχθεί. Μετά ωστόσο από την αμφιβολία του Πέτρου, αν ο 

Ιησούς διάλεξε τη Μαρία και όχι αυτούς, η ίδια η Μαρία κλαίγοντας 

εξακολουθεί να τον αποκαλεί «αδερφέ μου».343 

Από το κείμενο προκύπτουν και ορισμένα στοιχεία σχετικά με το 

χαρακτήρα του Πέτρου. Ο Λεβί συγκεκριμένα χαρακτηρίζει τον Πέτρο 

«ευέξαπτο», δίνοντας μας το στοιχείο ενός ιδιαίτερα νευρικού ανθρώπου. 

Επιπλέον, ο Λεβί ασκεί ιδιαίτερη κριτική στον Πέτρο και τη λανθασμένη 

στάση του απέναντι στη Μαρία λέγοντάς του: «αφού ο Ιησούς έδωσε 

τέτοια αξία στη Μαρία, ποιός είσαι εσύ που θα την απορρίψεις;»344 

Και στο Πίστις Σοφία, γνωστικό κείμενο του 2ου μισού του τετάρτου 

αιώνα μας παραδίδεται η πνευματική υπεροχή της Μαρίας και η εχθρική 

συμπεριφορά του Πέτρου απέναντί της. Η Μαρία κατέχει έναν ιδιαίτερο 

ρόλο στο κείμενο καθώς είναι αυτή που μιλάει περισσότερο από όλους. 

Αυτό που φαίνεται να ενοχλεί περισσότερο τον Πέτρο είναι πως όχι μόνο 

                                                           
341 Elaine Pagels,  Τα Γνωστικά Ευαγγέλια, σελ. 56 
342 Στο ίδιο, σελ. 35-36 
343 Petersen Silke, Maria aus Magdala. Die Jüngerin, die Jesus liebte, σελ. 146 
344 Karen King, Ο Ιησούς και η πρώτη γυναίκα απόστολος. Το Ευαγγέλιο της 

Μαγδαληνής, σελ. 39 
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αυτά που λέει η Μαρία είναι περισσότερα από τους άλλους, αλλά είναι και 

πιο σημαντικά καθώς αυτή επαινείται συνεχώς από τον Ιησού. Αντίθετα ο 

Πέτρος, παίρνει ελάχιστες φορές το λόγο και είναι προβληματισμένος 

σχετικά με τη θέση των γυναικών, με αποτέλεσμα να αντιδρά έντονα στην 

ανωτερότητα της Μαγδαληνής .345 

Και στο δεύτερο βιβλίο του Πίστις Σοφία η Μαγδαληνή θέτει το θέμα 

της εχθρικότητας του Πέτρου απέναντι στις γυναίκες και παραπονιέται 

στον Ιησού. Ο Ιησούς στην απάντησή του σχετικά με την επισήμανση της 

Μαρίας για το μίσος του Πέτρου απέναντι στο γυναικείο φύλο, 

υπογραμμίζει πως σημασία έχει το πνεύμα και όχι σε πιο φύλο ανήκει 

κανείς.346 Το γεγονός ωστόσο ότι η Μαρία κυριαρχεί στα δύο από τα 

τέσσερα βιβλία  του Πίστις Σοφία και διατυπώνει τις τριανταεννέα από τις 

σαράντα έξι ερωτήσεις που περιλαμβάνονται σε αυτά, προκαλεί ακόμα 

περισσότερο το έντονο ξέσπασμα του Πέτρου.347 

Αξίζει να σημειωθεί πως σε αντίθεση με τους Μάρκο, Ματθαίο και 

Λουκά στους οποίους η Μαρία η Μαγδαληνή φαίνεται πως είναι 

επικεφαλής μιας ομάδας γυναικών, στο Πίστις Σοφία η Μαγδαληνή είναι 

το μόνο πρόσωπο από τους δώδεκα μαθητές που μιλάει, ένας ρόλος που 

συνήθως αναλαμβάνει ο Πέτρος. Για παράδειγμα η Μαγδαληνή λέει στο 

Σωτήρα: «Είμαστε όλοι μαθητές σου» (Πίστις Σοφία 45) και μιλάει εκ 

μέρους όλων των μαθητών.348 

Ο Πέτρος φαίνεται να αμφισβητεί την υπεροχή της Μαγδαληνής και 

στο Ευαγγέλιο του Θωμά, όπου επιπλέον ζητά την απομάκρυνσή της από 

την ομάδα των μαθητών. Στα λόγια του Πέτρου ο Ιησούς υπερασπίζεται 

τη Μαρία. Η επανάληψη της θέσης του Ιησού στη δεύτερη πρόταση 

φαίνεται πως ισχύει για όλες τις γυναίκες. Ό,τι αναφέρει για την Μαρία τη  

Μαγδαληνή, ισχύει κατ  επέκταση για όλες τις γυναίκες. Η Μαγδαληνή 

προβάλλεται ως πρότυπο για το γυναικείο φύλο,349 «Ο Σίμων ο Πέτρος είπε 

σ΄ αυτούς. Ας φύγει από μας η Μαριάμ γιατί οι γυναίκες δεν είναι άξιες της 

ζωής. Ο Ιησούς είπε – Να, θα την ελκύσω ώστε να την κάνω άνδρα, για να 

γίνει και αυτή πνεύμα ζωντανό όμοιο με εσάς τους άνδρες – γιατί κάθε 

γυναίκα που θα γίνει άνδρας θα εισέλθει στη Βασιλεία των ουρανών»350 

Σύμφωνα με τα παραπάνω μπορούμε να συμπεράνουμε πως η 

διαμάχη του Πέτρου με τη Μαρία μπορεί να τοποθετηθεί την εποχή μετά 

την ανάσταση του Ιησού και επικαιροποιείται κάθε φορά που προκύπτουν 

ζητήματα που αφορούν τις διαφορές των δύο φύλων. Σύμφωνα με μια 

άλλη άποψη σκηνές της διαμάχης μεταξύ Πέτρου και Μαρίας δεν 

                                                           
345 Petersen Silke, Maria aus Magdala. Die Jüngerin, die Jesus liebte, σελ. 150-152 
346 Στο ίδιο , σελ. 153 
347 Susan Haskins,  Myth and Metaphor, New York, 1996, σελ. 50 
348 Esther de Boer, The Mary Magdalene Cover up. The Sources Behind the Myth, σελ. 52 
349 Petersen Silke, Maria aus Magdala. Die Jüngerin, die Jesus liebte, σελ 155-157 
350 Σάββα Αγουρίδη, Τα κοπτικά κείμενα του Nag Hammadi στην Αίγυπτο, σελ. 98 
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βασίζονται στην ιστορική παράδοση, αλλά στην ερμηνεία των κειμένων, 

κυρίως αυτών της Καινής Διαθήκης, όπου αρχηγός των ανδρών μαθητών 

είναι ο Πέτρος, ενώ των γυναικών η Μαρία. Αν αντιπαραβάλλουμε τα 

κείμενα, και οι δύο διεκδικούν την πρώτη μαρτυρία της ανάστασης του 

Ιησού. Η δεύτερη βέβαια αυτή υπόθεση προυποθέτει να ήταν ήδη γνωστά 

τα κείμενα της Καινής Διαθήκης στους παραπάνω συγγγραφείς, γεγονός 

που γενικά θεωρείται αμφίβολο.351 

Σε όλες τις παραπάνω αναφορές το σημείο τομής βρίσκεται στην 

εναντίωση του Πέτρου έναντι της Μαρίας. Βάση επομένως όλων φαίνεται 

πως είναι το γυναικείο φύλο. Η Μαρία η Μαγδαληνή ως γυναίκα γίνεται 

εκπρόσωπος όλων των γυναικών τις οποίες υπερασπίζεται με τη στάση 

της. 

Παρά την αντίσταση του Πέτρου γίνεται μια προσπάθεια να 

προστατευθεί το δικαίωμα των γυναικών να κηρύττουν και να διδάσκουν. 

Οι προβληματισμοί σχετικά με το αν υπήρχαν γυναίκες μεταξύ των 

αποστόλων συνδέονται άμεσα με τα σύγχρονα επιχειρήματα υπέρ ή κατά 

της χειροτονίας των γυναικών αλλά δεν αποτελούσαν θέμα στην τότε 

κοινωνία.352 Για τη συριακή διδασκαλία το θέμα της θέσης των γυναικών 

στην εκκλησία είναι ευρύ και χρησιμοποιείται συχνά το πρόσωπο της 

Μαγδαληνής ως σημείο αναφοράς για όλες τις γυναίκες.353 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
351 Petersen Silke, Maria aus Magdala. Die Jüngerin, die Jesus liebte,σελ. 162 
352 Karen King, Ο Ιησούς και η πρώτη γυναίκα απόστολος. Το Ευαγγέλιο της 

Μαγδαληνής, σελ. 275-276 
353 Petersen Silke, Maria aus Magdala. Die Jüngerin, die Jesus liebte , σελ. 158 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 

Η ΜΑΡΙΑ Η ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΣΤΗ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗ 

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ 
 

4.1 Η Μαρία η Μαγδαληνή στα κείμενα των Πατέρων της 

Εκκλησίας  

 

Σημαντική είναι η θέση της Μαρίας της Μαγδαληνής στα κείμενα των 

Πατέρων της Εκκλησίας. Σε αντίθεση με τη δυτική εκκλησιαστική 

παράδοση, όπου η Μαγδαληνή ταυτίζεται με τη Μαρία την αδερφή του 

Λαζάρου και την ανώνυμη αμαρτωλή που αλείφει με μύρο τον Ιησού (Λκ 

7:36-50), διατηρώντας τη φήμη της μετανόημένης αμαρτωλής και 

μεταμελημένης πόρνης, στην Ορθόδοξη ανατολική εκκλησία δε γίνεται 

λόγος περί αμαρτωλότητας της Μαγδαληνής, αλλά διατηρείται η βιβλική 

της εικόνα και παραμένει υπόδειγμα πίστης. 

Ωστόσο, το πρόσωπο της Μαγδαληνής παρουσιάζεται κάπως 

διφορούμενο, αν λάβουμε υπόψιν μας πως κάποιες φορές η θέση της 

υποβαθμίζεται έναντι εκείνης των ανδρών μαθητών, ενώ άλλες φορές 

προβάλλεται ως παράδειγμα μαθητείας, αφού σε αντίθεση με τους άνδρες 

μαθητές παραμένει στο πλευρό του Ιησού μέχρι το θάνατό του. 

Παρόλο που τα κείμενα των Πατέρων εντάσσονται σε διαφορετικό 

χρονικό πλαίσιο και ο καθένας γράφει για την ανοικοδόμηση του ποιμνίου 

του με συγκεκριμένη ιστορική συνάφεια και με ποικίλους 

προβληματισμούς, ωστόσο οι αναφορές τους είναι σημαντικές για να 

μπορέσουμε να συντάξουμε τον απόηχο της εικόνας της Μαγδαληνής ανά 

τους αιώνες. 

Παρακάτω θα αναφερθούμε στα σημαντικότερα κατά τη γνώμη μας 

πατερικά κείμενα στην προσπάθειά μας να συγκροτήσουμε την ιστορική 

εξέλιξη του προσώπου της Μαγδαληνής και το βαθμό αποδοχής της εντός 

της Εκκλησίας. 

Ακολουθώντας χρονολογική σειρά θα εξετάσουμε τις θέσεις των: 

Ιππόλυτου Ρώμης, Γρηγορίου Ναζιανζηνού, Γρηγορίου Νύσσης, Ιωάννου 

Χρυσοστόμου, Κυρίλλου Αλεξανδρείας, Λεόντιου Κωνσταντινουπόλεως, 

Γρηγορίου Αντιοχείας, Μοδέστου Ιεροσολύμων, Θεοφύλακτου Βουλγαρίας, 

Νικηφόρου Κάλλιστου Ξανθόπουλου και Γρηγορίου Παλαμά. 
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4.1.1 Ιππόλυτος Ρώμης (2ος αιώνας) 

 

Η ερμηνεία του Ιππόλυτου Ρώμης354 στο Άσμα Ασμάτων355, η οποία 

τοποθετείται στις αρχές του τρίτου αιώνα αποτελεί την αρχαιότερη 

πατερική γραπτή πηγή στην οποία η Μαρία η Μαγδαληνή προβάλλεται 

ως απόστολος.356 

Ο Μακράκης στην ερμηνεία του στο Άσμα Ασμάτων το χαρακτηρίζει 

«πάντερπνον καί μελισταγές νάμα τῆς ψυχῆς, διότι ἔχει ἐν ἑαυτῷ τήν τοῦ 

θείου καί ἀληθοῦς ἔρωτος δύναμιν».357 

Στο σημείο αυτό θα αναφερθούμε σε μία κάπως διαφορετική ερμηνεία 

αναφορικά με το πρόσωπο της Μαρίας της Μαγδαληνής, όπως μας την 

παρέδωσε ο Ιππόλυτος στο παραπάνω υπόμνημα, ο οποίος συνέδεσε τη 

συνάντηση της Μαρίας της Μαγδαληνής με τον αναστημένο Ιησού με το 

κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης Άσμα Ασμάτων. Τα κείμενα που εξετάζει 

παράλληλα είναι το Άσμα Ασμάτων 3:1-4358 και το Ιω 20:11. 13-15. 

Η περιγραφή στο Άσμα Ασμάτων για έρωτες, γάμους και πνευματικές 

απολαύσεις, υπερβαίνει κάθε ανθρώπινη συγγραφή, γιατί περιγράφει την 

άπειρη αγάπη του Θεού για τον άνθρωπο για την οποία ο Θεός προσφέρει 

τον ίδιο του τον Υιό ως Νυμφίο για κάθε ανθρώπινη ψυχή.359 

Για τον Ιππόλυτο η Νύμφη360 του Άσμα Ασμάτων είναι η Μαρία η 

Μαγδαληνή, η οποία ως μυροφόρος αναζητά τον Ιησού με σκοπό τη 

μυράλειψη. Η διαφορά έγκειται στο γεγονός ότι ο Ιππόλυτος αναφέρει τα 

                                                           
354 Για τον Ιππόλυτο και το έργο του βλ. Cerrato J. A., Hippolitus between East and West. 

The Commentaries and the Provenance of the Corpus, Oxford University Press, Oxford – New 

York, 2002, A. Brent, Hippolytus  and the Roman Church in the third Century στο VChr 31, Leiden 

– New York – Köln, 1995 
355 Το Υπόμνημα στο Άσμα Ασμάτων, λόγω κάποιων φιλολογικών ατελειών που 

παρατηρούνται, θεωρείται πως ίσως πρόκειται για το πρώτο έργο του Ιππόλυτου. 

Γράφτηκε γύρω στο 200 μ.Χ. και σώζεται ακέραιο μόνο σε γεωργιανή μετάφραση. Στα 

ελληνικά σώζονται μόνο αποσπάσματα και ελληνική περίληψη, στο Παναγιώτης 

Χρήστου, Ελληνική Πατρολογία, Τόμος Β΄, σελ. 375 
356 Esther De Boer, The Mary Magdalene, Cover-Up, The Sources Behind the Myth, σελ. 108 
357 Α. Μακράκη, Ερμηνεία εις το Άσμα Ασμάτων, Αθήνα, 1902, σελ. 3 
358 «1. ἐπί  κοίτην μου ἐν νυξίν ἐζήτησα ὃν ἠγάπησεν ἡ ψυχή μου ἐζήτησα αὐτόν καί 

οὐχ εὖρον αὐτόν ἐκάλεσα αὐτόν και οὐχ ὑπήκουσέν μου 2.  ἀναστήσομαι δή καί κυκλώσω 

ἐν τῆ πόλει ἐν ταῖς ἀγοραῖς καί ἐν ταῖς πλατείαις καί ζητήσω ὃν ἠγάπησεν ἡ ψυχή μου 

ἐζήτησα αὐτόν καί οὐχ εὖρον αὐτόν 3. εὕροσαν με οἱ τηροῦντες οἱ κυκλοῦντες ἐν τῆ πόλει 

μή ὃν ἠγάπησεν ἡ ψυχή μου εἴδετε 4.  ὡς μικρόν ὅτε παρῆλθον ἀπ' αὐτῶν ἕως οὖ εὖρον ὃν 

ἠγάπησεν ἡ ψυχή μου ἐκράτησα αὐτόν καί οὐκ ἀφήσω αὐτόν ἑως οὖ εἰσήγαγον αὐτόν εἰς 

οἶκον μητρός μου καί εἰς ταμίειον τῆς συλλαβούσης με» (Άσμα Ασμάτων 3:1-4) 
359 Α. Μακράκη, Ερμηνεία εις το Άσμα Ασμάτων, σελ. 4 
360 Το  όνομα «Νύμφη» δίνεται και στο σύνολο των αγίων, θεωρούμενων ένα σώμα, 

σε κάθε αγιασμένη ψυχή. Στο Άσμα Ασμάτων γίνεται επίσης αναφορά και στην 

πνευματική του ουρανίου Πατρός Νύμφη, την Παναγία Μαριάμ, η οποία γέννησε τον Υιό 

του Θεού ως άνθρωπο. ό.π. σελ. 6 
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ονόματα Μάρθα και Μαρία361, τις παρουσιάζει όμως με τέτοιο τρόπο σαν 

να πρόκειται για ένα άτομο, όμως από τα συμφραζόμενα είναι ξεκάθαρο 

πως πρόκειται για την Μαγδαληνή. Στην αγάπη της Νύμφης ο Ιππόλυτος 

βλέπει τις γυναίκες μαθήτριες του Ιησού, οι οποίες ως μυροφόρες 

πηγαίνουν στον τάφο του, αλλά ανακαλύπτουν το κενό μνημείο. Όπως οι 

μυροφόρες βρίσκουν στον τάφο τους αγγέλους, έτσι και η Νύμφη βλέπει 

τους φρουρούς «τη νύχτα βλέπω εκείνον τον οποίο η ψυχή μου αγαπά, δες 

πως αυτό εκπληρώνεται με τη Μάρθα και τη Μαρία»362. Δεν είναι 

ξεκάθαρο γιατί ο Ιππόλυτος αναφέρεται στο πρόσωπο της Μάρθας, όμως 

μπορούμε να υποστηρίξουμε, ότι η Μάρθα και η Μαρία αντιπροσωπεύουν 

τη συναγωγή, την εκκλησία των Ιουδαίων και ότι ήταν οι πρώτοι μάρτυρες 

της Εκκλησίας του Χριστού. Ο Ιππόλυτος ωστόσο φαίνεται να συγχέει τη 

συνάντηση του Ιησού με τις δύο Μαρίες, με τη συνάντηση του Ιησού με την 

Μαρία την Μαγδαληνή, όπως μας την παραδίδει ο Ιωάννης363 : «Ο 

Σωτήρας εμφανίστηκε σ   αυτές ...και τις είπε: "Μάρθα, Μαρία" και εκείνες 

απάντησαν: "Ραβουνί"» .364 

Στην ερμηνεία του Ιππολύτου, η Μαγδαληνή συνεχίζει να αγγίζει τα 

πόδια του Ιησού για το λόγο ότι θέλει και αυτή να πάει μαζί του στον 

Πατέρα. Επομένως όχι μόνο ο Ιησούς θυσιάζεται για τον Πατέρα του αλλά 

πρέπει να πάρει μαζί του και τη Μαρία ως θυσία. Ο Ιησούς ως νέος Αδάμ 

και η Μαγδαληνή ως νέα Ευα πρέπει να προσφέρουν τα δώρα τους στον 

Πατέρα – Θεό. Ο νέος Αδάμ - Ιησούς δεν είναι γυμνός αλλά ντυμένος με το 

ένδυμα της αφθαρσίας, το ίδιο ισχύει και για την νέα Εύα - Μαγδαληνή. Η 

πτώση δεν υφίσταται πια και η νέα Εύα δεν τον εγκαταλείπει, αλλά τον 

έχει μέσα στην καρδιά της365 

Στο ερμηνευτικό του σύγγραμμα Εις το Άσμα Ασμάτων ο Νυμφίος είναι 

ο Ιησούς, ενώ η Νύμφη η συναγωγή. Η επίπονη και αγωνιώδης αναζήτηση 

της Μαρίας της Μαγδαληνής για τον Ιησού, συμβολίζει την αναζήτηση 

μιας αμαρτωλής για το σωτήρα της, αλλά και την αναζήτηση μιας 

γυναίκας για έναν άνδρα με τον οποίο τους συνδέει μια ερωτική σχέση ή 

σχέση αγάπης. Το Άσμα Ασμάτων είναι ένας ύμνος για την αγάπη ενός 

άνδρα και μιας γυναίκας. Ο ιουδαϊσμός κατανοούσε αυτόν τον ύμνο 

αλληγορικά και θεωρούσε πως συμβόλιζε την αγάπη του Γιαχβέ για το 

λαό του. Η χριστιανική παράδοση υιοθετεί την παραπάνω αλληγορία και 

τη μεταβιβάζει στο επίπεδο της σχέσης του Ιησού με την εκκλησία.366 

                                                           
361 Ιππόλυτος, Υπόμνημα στο Άσμα Ασμάτων, 24:3 στο G.N. Bonwetsch (γερμανική 

μετάφραση) 
362 Στο ίδιο ,  24:2-3 
363 Haskins Susan, Myth and Metaphor, σελ. 63  κ.ε.  
364 Ιππόλυτος, Υπόμνημα στο Άσμα Ασμάτων, 25:2 
365 Esther De Boer, The Mary Magdalene, Cover-Up, The Sources Behind the Myth, σελ. 107 
366 Kathrin Gies, “Eine liebende Frau auf der Suche. Maria Magdalena und das 

alttestamentliche Hohelied der Liebe“ στο WUB 2/2008,σελ. 48 
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Αξίζει να σημειώσουμε πως η έννοια που δίνει ο Ιππόλυτος στο 

πρόσωπο της Μαρίας της Μαγδαληνής βλέποντάς την ως Νύμφη του 

Χριστού και σύμβολο της Εκκλησίας, παραπέμπουν σε χαρακτηρισμούς 

που κατά παράδοση ανήκουν στο πρόσωπο της Θεοτόκου.367 

Αναμφισβήτητα η περιγραφή του Ιππόλυτου περιλαμβάνει το ερωτικό 

στοιχείο με το οποίο έχει ταυτιστεί η σχέση της Μαρίας της Μαγδαληνής 

με τον Ιησού, αλλά συγχρόνως και το σημαντικό ρόλο της ως πρώτη 

μάρτυρας της ανάστασης που την ανέδειξε σε Απόστολο των Αποστόλων.  

 

4.1.2  Γρηγόριος Ναζιανζηνός  Χριστός Πάσχων  (4ος  αιώνας) 

  

Το Χριστός Πάσχων είναι το μοναδικό έργο βυζαντινής λογοτεχνίας 

που έχει τη μορφή αρχαίας τραγωδίας και σώζεται ολόκληρο. Στο 

χειρόγραφο, το έργο έχει τον τίτλο «Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου τραγῳδία εἰς 

τό σωτήριον πάθος τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ» και ο τίτλος Χριστός 

Πάσχων, οφείλεται στον πρώτο εκδότη του. Η νεότερη κριτική αρνείται να 

αποδώσει το έργο στον Γρηγόριο τον Ναζιανζηνό, όχι μονο για την 

ποιότητά του, αλλά κυρίως γιατί δεν συναντάται σε κανένα από τα 

παλαιότερα χειρόγραφα που περιέχουν έργα του Γρηγορίου.368  

Το θέμα του έργου είναι η σταύρωση και η ανάσταση του Ιησού, το 

οποίο και ήδη από τον πρόλογο ο ποιητής δηλώνει, ότι προτίθεται να 

μιμηθεί τον Ευριπίδη «νῦν τε κατ΄ Εὐριπίδην τό κοσμοσωτήριον ἐξερῶ 

πάθος» (στιχ. 3).369 

Πηγές της τραγωδίας αποτελούν τα κανονικά ευαγγέλια, αλλά και τα 

απόκρυφα, κυρίως το Ευαγγέλιο του Νικοδήμου και το Πρωτοευαγγέλιο 

του Ιακώβου. Ο ποιητής παρουσιάζει στην τραγωδία του το θείο Πάθος με 

αφετηρία την πορεία στον Γολγοθά, φθάνοντας μέχρι το γεγονός της 

ανάστασης και την επίσκεψη του Ιησού στην οικία της μητέρας του 

Μάρκου.370 

Η Μαρία η Μαγδαληνή έχει σημαντικό ρόλο στο Χριστός Πάσχων, 

όμως αξίζει να σημειωθεί, πως κεντρικό πρόσωπο της τραγωδίας δεν είναι 

ο Πάσχων Χριστός, αλλά η μητέρα του η οποία και αποδίδει στην 

ανθρώπινη διάσταση το δράμα του θείου Πάθους. 

                                                           
367 Haskins Susan, Myth and Metaphor, σελ 67 
368 Θεοχάρης Δετοράκης, Βυζαντινή  Φιλολογία. Τα πρόσωπα και τα κείμενα, τόμος 

Α΄, Ηράκλειο Κρήτης, 1995 
369 Gregoire de Nazianze (Ψ), La Passion du Christ Tragèdie, Introduction, Texte Critique 

Traduction, Notes et Index de Andrè Tuilier, SC 149, Paris, 1969, σελ. 124 
370 Θεοχάρης Δετοράκης, Βυζαντινή Φιλολογία. Τα πρόσωπα και τα κείμενα, σελ. 318 
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Στον πρόλογο η Μαγδαληνή δε μνημονεύεται ονομαστικά μεταξύ των 

προσώπων που πρωταγωνιστούν, αν και κατέχει εξέχουσα θέση μεταξύ 

των Μυροφόρων, αλλά περιλαμβάνεται στις «κόραι αἱ συμπαροῦσαι μητρί 

τῇ τοῦ Δεσπότου» (στιχ. 30).371 

Η Μαγδαληνή είναι η μόνη από τις γυναίκες που μετά από ερώτηση 

της Θεοτόκου, ποια από τις φίλες που εδώ στέκουν τολμά να πάει στον 

τάφο τη νύχτα «Τίς δῆτα φίλων, αἵ πάρεισιν ενθάδε, τολμᾷ κατοπτις 

ἔννυχος τύμβῳ μολεῖν»(στιχ. 1933-34),372 ανταποκρίνεται  θετικά λέγοντας: 

«Ἐγώ πρός ὑμῶν τόνδε κίνδυνον θέλω ῥίψασα κατόπτις σοροῦ θείου 

μολεῖν» (στιχ. 1941-42)373. 

Ο χορός επαινεί την Μαγδαληνή για το θάρρος της. Η Μαγδαληνή 

προσμένει  ως ανταμοιβή του κόπου της να δει αυτή πρώτη την ανάσταση 

του Ιησού. Όμως τελικά, η  Θεοτόκος συνοδεύει την Μαγδαληνή, γιατί δεν 

θα άντεχε να έχει την έγνοια της374. 

Η Μαρία η Μαγδαληνή είναι αυτή που αντικρίζει πρώτη το κενό 

μνημείο και η περιγραφή του ποιητή περιέχει στοιχεία κυρίως από τις 

διηγήσεις των Ματθαίου και Ιωάννη. Στην Μαγδαληνή εμφανίζεται ο 

ίδιος ο αναστημένος Ιησούς. Εκείνη ακούει τη φωνή του και γυρνώντας 

αντικρίζει τον ίδιο με νέα μορφή «ἐν καινῇ θέᾳ» (στιχ. 2451).375 Στο σημείο 

αυτό, σε αντίθεση με το Ευαγγέλιο του Ιωάννη όπου ο Ιησούς λέει στην 

Μαγδαληνή το «μη μου ἅπτου» (Ιω 20:17), στο Χριστός Πάσχων, παρότι της 

λέει πως δεν ανέβηκε ακόμα στον Πατέρα, της επιτρέπει να τον αγγίξει. 

Τέλος, μετά την αφήγηση της Μαγδαληνής, η Θεοτόκος πηγαίνει με τις 

άλλες Μαρίες στο μνημείο και εκεί βλέπει «πάντα και σον Υἱόν» (στιχ. 

2470)376. 

 Στο συγκεκριμένο κείμενο δεν έχουμε κάποια παραποίηση του 

προσώπου της Μαγδαληνής. Αντίθετα τονίζεται η προεξέχουσα θέση της 

μεταξύ των γυναικών δρώντας στο πλάι της Θεοτόκου. 

 

 

 

 

                                                           
371 Gregoire de Nazianze, La Passion du Christ Tragèdie, SC 149, σελ. 126 
372 Στο ίδιο, σελ. 284 
373 Στο ίδιο, σελ. 284 
374 Στο ίδιο, σελ. 288  
375 Στο ίδιο, σελ. 328 
376 Στο ίδιο, σελ. 328 
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4.1.3 Γρηγόριος Νύσσης  (4ος αιώνας) 

 

Ο Γρηγόριος Νύσσης στο δεύτερο λόγο του «εις το άγιον Πάσχα»377 

αναφορικά με το πρόσωπο της Μαρίας της Μαγδαληνής την παρουσιάζει 

ως πρώτη μάρτυρα του κενού μνημείου και φορέα του αναστάσιμου 

μηνύματος. Συγκεκριμένα αναφέρεται στις διηγήσεις της ανάστασης, 

όπως αυτές περιγράφονται από τους ευαγγελιστές. Η Μαρία η 

Μαγδαληνή διακρίνεται μεταξύ των γυναικών και ο Γρηγόριος 

αντιπαραβάλλει τη στάση της αλλά και των άλλων μυροφόρων έναντι 

αυτής των ανδρών μαθητών. 

Ο Γρηγόριος Νύσσης ερμηνεύει την προτεραιότητα των γυναικών ως 

φορέων του μηνύματος της, ως αποκατάσταση της αμαρτίας της Εύας και 

του προπατορικού αμαρτήματος (PG 46,632D). Όπως στη διήγηση του 

βιβλίου της Γένεσης «γυνή πρώτη τῆς ἀπάτης τοῦ ὂφεος ἢκουσε και εἶδε 

παρανόμως τόν τοῡ ἀπηγορευμένου ξύλου καρπόν, και λύπῃ 

κατεδικάζετο», έτσι τώρα σύμφωνα με το θέλημα του Ιησού «πρῶτον τό 

γυναικῶν γένος καί τήν ἀνάστασιν εὐαγγελισθῆναι παρά τοῦ ἀγγέλου καί 

τόν Κύριον ἱδεῑν».378 

Βλέποντας ο Γρηγόριος Νύσσης την Μαγδαληνή ως τη «νέα Εύα» δίνει 

μια νέα οπτική στην μονόπλευρη ερμηνεία της Γενέσεως της Α΄ προς 

Τιμόθεον επιστολής379. Σχετικά με ζητήματα λατρείας, στην επιστολή 

δηλώνεται σχετικά με τη σχέση άνδρα και γυναίκας: «Γυνὴ ἐν ἡσυχίᾳ 

μανθανέτω ἐν πάσῃ ὑποταγῇ· γυναικὶ δὲ διδάσκειν οὐκ ἐπιτρέπω, οὐδὲ 

αὐθεντεῖν ἀνδρός, ἀλλ᾿ εἶναι ἐν ἡσυχίᾳ. ᾿Αδὰμ γὰρ πρῶτος ἐπλάσθη, εἶτα 

Εὔα· καὶ ᾿Αδὰμ οὐκ ἠπατήθη, ἡ δὲ γυνὴ ἀπατηθεῖσα ἐν παραβάσει γέγονε» 

(Α΄Τιμ. 2:11-14). Ο Γρηγόριος αξιολογεί θετικά την Μαρία την Μαγδαληνή 

ως «νέα Εύα», αφήνοντας πίσω την πολεμική απέναντι στην Εύα της 

Γενέσεως. Η αντιπαραβολή μεταξύ της «παλιάς και νέας Εύας» βασίζεται 

στον απόηχο της διήγησης της δημιουργίας, όπου το γυναικείο φύλο φέρει 

την ευθύνη της αμαρτίας στο ανθρώπινο γένος.380 

 

 

 

 

 

                                                           
377 Γρηγόριος Νύσσης, Εἰς τό ἅγιον Πάσχα, Περί τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου ὑμῶν 

Ἰησοῦ Χριστοῦ και ὅτι κατά μηδέν ἀλλήλοις ἐναντιοθέντες οἰ εὐαγγελισταί, διαφόρως τά 

συμβεβηκότα τῇ ἀναστάσει τοῦ Ἐμμανουήλ ἱστόρησαν, Λόγος Β΄, PG 46, 627C-652D 
378 Στο ίδιο, PG 46,632D 
379 Γαρίτσης, Κων/νος, Μαρία Μαγδαληνή, εκδ. Θεσβίτης, Ιερά Μονή Προφήτη Ηλίου, 

Θήρα, 2005, σελ. 25 
380 Büllesbach Claudia, Maria Magdalena in der frühchristlichen Überlieferung, Historie und 

Deutung, σελ.334 
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4.1.4 Ιωάννης Χρυσόστομος  (4ος αιώνας) 

 

Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος στο έργο και σε αρκετά σημεία των Ομιλιών 

του, ήδη από το αξίωμα του διακόνου, στη συνέχεια ως πρεσβύτερος 

Αντιοχείας και αργότερα ως Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως κάνει 

αναφορές στο γυναικείο φύλο. Συγκεκριμένα στους Λόγους του για το 

Ευαγγέλιο του Ματθαίου και του Ιωάννη ερμηνεύοντας βιβλικά χωρία 

κάνει λόγο για την παρουσία της Μαρίας της Μαγδαληνής και των άλλων 

γυναικών κατά το Πάθος και την ανάσταση του Ιησού. 

Στην 85η Ομιλία του – ερμηνεία του Κατά Ιωάννην Ευαγγελίου 

παρουσιάζει την Μαρία την Μαγδαληνή να πηγαίνει μόνη της νωρίς στον 

τάφο του Ιησού, να αντικρίζει το κενό μνημείο και τον λίθο 

αποκεκυλισμένο.381 

Στην 86η Ομιλία του περιγράφει τη μεγάλη αγάπη και αφοσίωση της 

Μαγδαληνής στον Ιησού, η οποία «πικρῶς ἐθρήνει» σε αντίθεση με τον 

Πέτρο που δεν αντιδρά μ᾿ αυτόν τον τρόπο. Ο Χρυσόστομος, δικαιολογεί 

τη στάση της λέγοντας: «περιπαθές πώς τό γυναικεῖον γένος, καί πρός 

οἷκτον ἐπιρρεπέστερον». Αποδίδει δηλαδή την αγγελοφάνεια και την 

πρώτη εμφάνιση του αναστημένου Ιησού ως ανταπόκριση στην ανάγκη 

του γυναικείου φύλου για παρηγοριά.382 Επίσης, το γεγονός ότι η 

Μαγδαληνή δεν αντιλαμβάνεται αμέσως το γεγονός της αναστάσεως του 

Ιησού, ούτε τον αναγνωρίζει άμεσα, αποδίδεται από τον Χρυσόστομο σε 

χαρακτηριστικό της γυναικείας φύσης «οὐκ ἧν ὑψηλή τῆς γυναικός ἡ 

διανοία»383 

Στη συνέχεια της Ομιλίας του ο Χρυσόστομος αναφέρει πως η 

ανακοίνωση των λόγων και της εμφάνισης του Ιησού από την Μαγδαληνή 

απέβει προς παραμυθία των μαθητών «ἀπείγγειλε δε καί τήν ὂψιν καί τά 

ῥήματα, ἃπερ ἱκανά ἧν αὐτούς παραμυθήσασθαι». Στο σημείο αυτό είναι 

εμφανής ο παραλληλισμός μεταξύ της επαγγελίας του Πνεύματος ως 

Παρακλήτου και της Μαγδαληνής ως παραμυθίας των μαθητών.384 Στο 

σημείο αυτό ο Χρυσόστομος ίσως να αναγνωρίζει στην Μαγδαληνή το 

ρόλο της διακόνισσας, παραλληλίζοντας την με παραδείγματα 

διακονισσών της εποχής της, όπως η Ολυμπιάδα και η Παλλάδια. Εκείνη 

                                                           
381 Ιωάννης Χρυσόστομος, Ὑπόμνημα εἰς τόν Ἃγιον Ἰωάννην Ἀπόστολον καί 

Εὐαγγελιστήν, Ὁμιλία 85, PG59, 464 
382 Ιωάννης Χρυσόστομος, Ὑπόμνημα εἰς τόν Ἃγιον Ἰωάννην Ἀπόστολον καί 

Εὐαγγελιστήν, Ὁμιλία 86, PG 59, 467 
383 Στο ίδιο, PG 59, 467.  Και ο Αμμώνιος σχετικά με τη μη αναγνώριση του Ιησού από 

την Μαγδαληνή αναφέρει, πως ίσως φταίει το γεγονός ότι ήταν σκοτάδι και επιπλέον 

γιατί ο Ιησούς εμφανίστηκε με θεοπρεπή εμφάνιση «Ορά τον Κύριον και ουκ επέγνω ή 

δια την σκοτίαν ή ότι θεοπρεπεί δυνάμει εκάλυπτεν εαυτόν» Αμμώνιος, Ερμηνεία στο 

Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, PG 85, 1517Α 
384 Γαρίτσης, Κων/νος, Μαρία Μαγδαληνη, σελ. 27 
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την εποχή ο θεσμός των διακονισσων ήταν επίσημο ιερατικό αξίωμα των 

γυναικών εντός της Εκκλησίας. Επομένως ο Χρυσόστομος αναγνωρίζει 

στο πρόσωπο της Μαγδαληνής το πρότυπο των διακονισσών.385 

Η Μαρία η Μαγδαληνή είχε το προνόμιο να συναντήσει πρώτη τον 

αναστημένο Ιησού και στη συνέχεια να γίνει Απόστολος των Αποστόλων, 

να ανακοινώσει δηλαδή πρώτη αυτή στους μαθητές τα νέα της ανάστασης 

του Ιησού. Για τον Χρυσόστομο δεν αποτελεί πρόβλημα η προτεραιότητα 

αυτή των γυναικών. Στην 38η Ομιλία του διευκρινίζει, πως ο αναστημένος 

Ιησούς εμφανίστηκε πρώτα στον Πέτρο, όσον αφορά τους άνδρες μαθητές 

και δηλώνοντας: «και γυναιξίν ἐφάνη πρῶτα», υπογραμμίζει πως το 

γυναικείο φύλο έλαβε τη θεία χάρη να αντικρίσει πρώτο τον Ιησού και στο 

γεγονός της γεννήσεως και της αναστάσεως.386 

Στην ερμηνεία του Κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, ο Χρυσόστομος 

τονίζει ιδιαίτερα το θάρρος των γυναικών κατά το Πάθος του Ιησού και το 

αναφέρει ως παράδειγμα προς ανοικοδόμηση των ανδρών ακροατών του 

ποιμνίου του, τονίζει συγκεκριμένα: «εἶδες γυναικών ἀνδρείαν, εἶδες 

φιλοστοργίαν, εἶδες μεγαλοψυχίαν, τήν ἐν τοῖς χρήμασι, τήν μέχρι 

θανάτου. Μιμησιώμεθα τάς γυναίκας οἱ ἄνδρες μη καταλήψωμεν ἐν 

πειρασμοίς τον Ἰησούν».387 Σε άλλο σημείο της Ομιλίας του χαρακτηρίζει 

τις γυναίκες ως «συμπαθεστέραι». Επανειλημμένα αναφέρει το θάρρος 

των γυναικών , οι οποίες αψήφισαν όλους τους κινδύνους διακονώντας τον 

Ιησού μέχρι το τέλος και είχαν την αξίωση να δουν πρώτες τον 

αναστημένο Ιησού, «καί τό μάλιστα γένος κατακριθέν, τοῡτο πρῶτον 

ἀπολαύει τῆς τῶν ἀγαθῶν θεωρίας· τοῡτο μάλιστα ἐπιδείκνυται την 

ἀνδρείαν»388 

Η εικόνα της Μαγδαληνής, όπως προκύπτει από τις Ομιλίες του 

Ιωάννη Χρυσοστόμου, προβάλλεται ως πρότυπο γυναικείας δράσης και 

τονίζεται παράλληλα το θάρρος των γυναικών, αλλά και οι αδυναμίες της 

γυναικείας φύσης. Χρησιμοποιεί την εικόνα των γυναικών της Βίβλου ως 

πρότυπο για την ανοικοδόμηση των γυναικών της κοινότητάς του, αφού το 

παράδειγμα αυτών των γυναικών και ιδιαίτερα ο ρόλος τους κατά το 

Πάθος και την ανάσταση του Ιησού, εξυψώνει τη θέση της γυναίκας η 

οποία ήταν κοινωνικά υποβαθμισμένη. 

 

 

 

                                                           
385 Büllesbach Claudia, Maria Magdalena in der frühchristlichen Überlieferung, Historie und 

Deutung, σελ. 332 
386 Ιωάννης Χρυσόστομος, Ὑπόθεσις τῆς προς Κορινθίους Πρώτης Ἐπιστολῆς, PG 61, 

327 
387 Ιωάννης Χρυσόστομος, Ὑπόμνημα εἰς τόν Ἃγιον Ματθαῖον τόν Εὐαγγελιστήν, 

Ομιλία 88, PG 58, 778 
388 Στο ίδιο, PG 58, 777 
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4.1.5 Κύριλλος Αλεξανδρείας (5ος αιώνας) 

 

Ο Κύριλλος Αλεξανδρείας στην ερμηνεία του στο κατά Ιωάννην 

Ευαγγέλιο αναφέρεται στην Μαρία την Μαγδαληνή, τη δράση της κατά το 

Πάθος του Ιησού και την επίσκεψή της στο κενό μνημείο. Ο Κύριλλος 

αναφερόμενος στο απόσπασμα του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου περιγράφει 

τη  Μαγδαληνή να πηγαίνει «τῇ δέ μιᾷ τῶν σαββάτων» (Ιω 20:1) πρώτη 

στον τάφο του Ιησού και αφού βρίσκει τον λίθον αποκεκυλισμένο από το 

μνημείο να τρέχει στον Πέτρο και στον άλλο μαθητή και την αποκαλεί στη 

συνέχεια «σπουδαιοτάτη και φιλόσοφος αὒτη γυνή»389. Ίσως το κάνει αυτό 

αφήνοντας κάποια ειρωνική χρειά στα λόγια του, αφού σχολιάζει το 

γεγονός πως η Μαγδαληνή, θέλοντας να εφαρμόσει το αρχαίο έθιμο ως 

Μυροφόρος και να μυρώσει το σώμα του Ιησού, έσπευσε να πάει το βράδυ 

του Σαββάτου, ενώ ξημέρωνε Κυριακή για να περάσει η μέρα της αργίας 

σύμφωνα με το μωσαϊκό νόμο. 

Ο Κύριλλος στο Λόγο του φαίνεται να προσπαθεί να δικαιολογήσει τη 

στάση των ανδρών μαθητών, λέγοντας πως η φυγή τους δεν οφείλεται σε 

δειλία. Οι μαθητές, αναφέρει ο Κύριλλος, θέλησαν να τηρήσουν τα λόγια 

του Κυρίου τους, ο οποίος στα Ιεροσόλυμα τους είχε αναγγείλει «μη 

χωρίζεσθαι, καθά γέγραπται, περιμένειν δέ τήν ἐπαγγελίαν τοῦ 

Πατρός»390 

Η στασή της Μαγδαληνής περιγράφεται σχεδόν πάντα από τον 

Κύριλλο σε αντιπαραβολή με αυτή των ανδρών μαθητών, τηρώντας ένα 

απολογητικό ύφος για τους τελευταίους. Οι μαθητές χαρακτηρίζονται ως 

σοφώτατοι: «οἱ μεν οὖν σοφώτατοι μαθηταί κατεκρύπτοντο χρησίμος» ενώ 

η Μαγδαληνή χαρακτηρίζεται ως φιλόχριστος: «ἡ τήν τῶν Ἰουδαίων ὀργήν 

οὐκ ἔχουσα λίαν ἐν ὑποψίας». 391 

Το γεγονός ότι η Μαγδαληνή δεν αναγνωρίζει απευθείας τον Ιησού, 

αναφέρεται από τον Κύριλλο ως μέρος της γυναικείας συμπεριφοράς 

«βραδεία μεν πως εις σύνεσιν η γυνή, μάλλον δε σύμπαν το θηλειών 

γένος».392 Επίσης, αναφέρει το σκοτάδι ως παράγοντα δυσκολίας στην 

αναγνώριση του Ιησού από την Μαρία την Μαγδαληνή «σκοτίας μέν 

οὔσης έτι, και λελυμένης ούπω παντελώς τῆς νυκτός»393 

Η σπουδαιότητα ωστόσο του ρόλου της Μαγδαληνής, όσον αφορά το 

γεγονός ότι αυτή ανακοινώνει πρώτη τα νέα της ανάστασης, 

υποβαθμίζεται από την ταυτισή της με την Εύα. Η μαρτυρία της 

Μαγδαληνής στο κείμενό του Κυρίλλου αντιπαραβάλλεται με την 

                                                           
389 Κύριλλος Αλεξανδρείας,  Ὑπόμνημα εἰς τό κατά  Ἰωάννην Εὐαγγέλιον, PG 74, 684Β 
390 Στο ίδιο, PG 74, 685D 
391 Στο ίδιο, PG 74, 688A 
392 Στο ίδιο,  PG  74, 689B 
393 Στο ίδιο, PG  74, 689C 
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ερμηνεία του βιβλίου της Γενέσεως και την αμαρτία της πρωτόπλαστης 

Εύας. Αναφέρει συγκεκριμένα: «ὡς ἐν τάξη ποινῆς ἐπεκρεμᾶτο τῇ 

γυναικί»,394 φορτώνοντας στο γυναικείο φύλο το βάρος της αμαρτίας. Η 

Μαγδαληνή ωστόσο έρχεται να επανορθώσει τη θέση της γυναίκας, αφού 

το γυναικείο φύλο αξιώνεται στο πρόσωπο της να είναι αυτό που θα λάβει 

πρώτο μήνυμα της ανάστασης του Ιησού.395 

 

4.1.6 Λεόντιος Κωνσταντινουπόλεως (6ος αιώνας) 

 

Ο Λεόντιος Κωνσταντινουπόλεως στην Ομιλία του «εἰς τό ἅγιον 

Πάσχα» παραπέμπει με τα λόγια του στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου «᾿Οψὲ 

δὲ σαββάτων, τῇ ἐπιφωσκούσῃ εἰς μίαν σαββάτων, ἦλθε Μαρία ἡ 

Μαγδαληνὴ καὶ ἡ ἄλλη Μαρία θεωρῆσαι τὸν τάφον» (Μτ 28:1). Μιλώντας 

ο Λεόντιος για την ημέρα της αναστάσεως,  αναφέρει την πρώτη εμφάνιση 

του Χριστού στην Μαρία την Μαγδαληνή: «πρό πάντων Μαρίᾳ τῇ 

Μαγδαληνῇ και τῇ ἄλλῃ Μαρίᾳ ἐφάνη καί πρός αὐτάς ἔφησεν  Χαίρετε, 

καί δι   ὑμῶν ἅπαν τό γένος»396 και με τα λόγια αυτά απαντά σε 

ενδεχόμενη αντίδραση των ακροατών του: «καί διά τί ὁ Κύριος ἐγερθείς ἐκ 

νεκρῶν τοῖς ἀποστόλοις πρῶτον οὐκ ὤφθη ἀλλά ταῖς γυναιξί» 

επικαλούμενος, όπως και ο Γρηγόριος Νύσσης, την τυπολογία Εύας - 

Μαγδαληνής και λέγοντας πως, όπως η λύπη «διά γυναικός ἤνθησεν» 

υπονοώντας την Εύα, στο πρόσωπο της Μαγδαληνής «η χαρά 

ἐβλάστησεν»397. Με τον τρόπο αυτό εκπληρώθηκε το ρητό της προς 

Ρωμαίους επιστολής: «οὗ δὲ ἐπλεόνασεν ἡ ἁμαρτία, ὑπερεπερίσσευσεν ἡ 

χάρις,» (Ρωμ 5:20). 

Ο Λεόντιος τονίζει ιδιαίτερα στην Ομιλία του το θάρρος των γυναικών, 

οι οποίες παρά τον φόβο τους, δεν εγκαταλείπουν τον Ιησού, σε αντίθεση 

με τη στάση των ανδρών μαθητών, οι οποίοι «φυγῇ τήν σωτηρίαν 

πορισάμενοι διεσκορπίσθησαν ὡς πρόβατα μή ἔχοντα ποιμένα».398 Στη 

συνέχεια επαναλαμβάνει το «χαίρετε» προς τις γυναίκες από το στόμα του 

Κυρίου.  

Ο Λεόντιος, συνδέει τα παραπάνω με την εποχή του και τις γυναίκες 

του ποιμνίου του. Μας βεβαιώνει πως το γυναικείο γένος μέχρι σήμερα 

                                                           
394 Στο ίδιο, PG 74, 692A 
395 Και ο ιερός Αυγουστίνος στην ομιλία του για το Πάσχα σχολιάζει την αντίθεση 

της παρουσίας των γυναικών στο κενό μνημείο και της Εύας στον παράδεισο. 

Συγκεκριμένα, αναφέρει πως ο Αδάμ πίστεψε τα λόγια της Εύας, οι άνδρες – μαθητές 

όμως δεν πιστεύουν τα λόγια των μυροφόρων και της Μαγδαληνής, Αυγουστίνος 

Ιππώνος, Sermons pour la Pâque, SC 116, Paris, 1966  
396 Λεόντιος Κωνσταντινουπόλεως, Τοῦ ἐν ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Λεοντίου πρεσβυτέρου 

Κωνσταντινουπόλεως εἰς ἅγιον Πάσχα, Homélie Pascale I, SC 187 , 370 
397 Στο ίδιο,  372 
398 Στο ίδιο,  372 
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αγαπάει την αγρυπνία: «ὃθεν μέχρι σήμερον φιλοπαννύχιον τό τῶν 

γυναικῶν ὑπάρχει γένος». Όπως ακριβώς οι γυναίκες μαθήτριες του Ιησού 

συμπεριφέρθηκαν ως πρότυπα, σε αντίθεση με τους άνδρες αποστόλους, 

έτσι και οι γυναίκες του 6ου αιώνα, σύμφωνα με τις εμπειρίες του Λεόντιου, 

παραμένουν πιστές και αναμένουν τη σωτηρία από τον Ιησού.399 

 

4.1.7  Γρηγόριος Αντιοχείας ( 6ος αιώνας) 

 

Ο Γρηγόριος Πατριάρχης Αντιοχείας (571 – 594), στο Λόγο του «Εἰς τάς  

Μυροφόρους» μνημονεύει την Μαρία την Μαγδαληνή και την άλλη Μαρία 

κατά την επίσκεψή τους ως Μυροφόρες στον τάφο του Ιησού. Ο Γρηγόριος 

ονομάζει τις δύο γυναίκες «ἀσθενεστάται καί δειλαί»,400 χαρακτηριστικά 

της γυναικείας φύσης, τα οποία όμως και υπερβαίνουν βρίσκοντας το 

θάρρος να επισκεφτούν τον τάφο του δασκάλου τους, σε αντίθεση με τη 

δειλία που έδειξαν οι άνδρες μαθητές.  

Ο Γρηγόριος επισημαίνει στο Λόγο του πως οι μυροφόρες «οὐδέπω γαρ 

ἀκριβῶς ἐπίστευον τῷ λόγῷ τῆς ἀναστάσεως», δεν επισκέφτηκαν τον 

τάφο για το μήνυμα της ανάστασης, αλλά για να παρηγορηθούν.401 

Στο κείμενο αντιπαραβάλλεται η στάση του Πέτρου με αυτή των 

μυροφόρων. Ο Γρηγόριος χαρακτηρίζει το γεγονός «ξένο καί παράδοξο» 

και σημειώνει χαρακτηριστικά: «Πέτρος ὁ πρῶτος στρατηγός τοῦ Χριστοῦ, 

φοβηθείς γλῶτταν παιδίσκης ἠρνήσατο ζῶντα τόν ἑαυτοῦ Δεσπότην, και 

γυναῖκες ἀσθενέσταται καί δειλαί, μετ΄αὑτῆς παρεγένοντο τιμῆσαι τόν 

οἰκεῖον διδάσκαλον»402 Ο πρώτος στρατηγός του Χριστού και δυνατός σαν 

την πέτρα Πέτρος, εμφανίζεται αδύναμος, φοβισμένος και αρνείται το 

δάσκαλό του. Αντίθετα, οι γυναίκες ξεπερνούν την αδύναμη πίστη τους, 

προτάσσοντας την πίστη τους στο Χριστό.  

Ο ίδιος ο Ιησούς, αποστέλλει έναν άγγελο στις μυροφόρες τις οποίες 

ονομάζει «ἀνδρείας καί πιστάς»403 και του δίνει εντολή να μεταφέρει 

σ΄εκείνες το μήνυμα της ανάστασης, μεταβάλλοντας έτσι και τη διάθεσή 

τους «εκ σκυθρωπότητος προς φαιδρότητα».404 Οι γυναίκες φεύγοντας από 

το μνημείο για να αναγγείλουν τα χαρμόσυνα νέα στους μαθητές, 

συναντούν τον ίδιο τον Ιησού. Εκείνος αρχικά επιβεβαιώνει τα λόγια του 

αγγέλου και στη συνέχεια τις παρεχει διδασκαλία σχετικά με το νόημα της 

ανάστασης και τη νίκη επί του θανάτου.  

                                                           
399 Γαρίτσης, Κων/νος, Μαρία Μαγδαληνή, σελ. 31 
400 Γρηγορίου Αντιοχείας, Λόγος εἰς τάς Μυροφόρους, καί εἰς τήν θεόσωμον ταφήν τοῦ 

Κυρίου ἡμῶν Ἰησού Χριστοῦ καί εἰς τόν Ἰωσήφ τόν ἀπ  Ἀριμαθαίας, καί εἰς τήν τριήμερον 

ἀνάστασιν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησού Χριστοῦ, PG 88, 1853D 
401 Στο ίδιο, PG 88, 1856A 
402 Στο ίδιο, PG 88, 1853D 
403 Στο ίδιο, PG 88, 1856C 
404 Στο ίδιο, PG 88, 1856C 
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Στο Λόγο του Γρηγορίου δεν υπάρχει κάποια απήχηση των 

δευτεροπαύλειων κειμένων σχετικά με την απαγόρευση της διδασκαλίας 

από μέρους των γυναικών. Αντίθετα, ο ρόλος τους καθίσταται ιδιαίτερα 

σημαντικός αφού παίρνουν την εντολή από τον Ιησού: «ὑπάγετε 

ἀπαγγείλατε τοῖς ἀδελφοῖς μου ἵνα ἀπέλθωσιν εἰς τὴν Γαλιλαίαν. κἀκεῖ 

με ὄψονται. Ἀπαγγείλατε τοῖς ἐμοῖς μαθηταῖς ἄπερ ὑμεῖς ἐθεάσασθε 

μυστήρια. Πρῶτοι γίνεσθε τῶν διδασκάλων διδάσκαλοι. Μαθέτω Πέτρος ὁ 

ἀρνησάμενός με ὅτι δύναμαι καί γυναῖκας ἀποστόλους χειροτονεῖν».405 Οι 

γυναίκες καλούνται όχι απλά να ανακοινώσουν τα νέα της ανάστασης 

στους μαθητές αλλά να αναφέρουν τα μυστήρια που είχαν δει.406 

Δεν μπορεί να υποστηριχθεί με βεβαιότητα γιατί ο Γρηγόριος 

Αντιοχείας βάζει τον Ιησού να λέει τα παραπάνω λόγια. Υπάρχει η 

υπόθεση , πως ίσως σκόπευε να χειροτονήσει γυναίκες και να εντάξει το 

γεγονός στην αποστολική παράδοση, ασκώντας με αυτόν τον τρόπο 

κριτική στην αποκλειστική ιεραρχία των ανδρών.407 Στο όνομα του Πέτρου 

κάνει γνωστή την ανακήρυξη αυτή των γυναικών σε «δασκάλους τῶν 

δασκάλων» και «αποστόλους» σε όλους τους άνδρες μαθητές. 

Συγκεκριμένα για την Μαγδαληνή ο Πατριάρχης αυτός της 

Ορθόδοξης Εκκλησίας φαίνεται στο σημείο αυτό πως προεκτείνει τον 

ιστορικό της ρόλο ως αποστόλου, σχετικά με την εμπειρία της ως πρώτη 

μάρτυρα της ανάστασης, όπως περιγράφεται αναλυτικά στο κατά 

Ιωάννην Ευαγγέλιο (Ιω 20:11-19) και την παρουσιάζει ξεκάθαρα ως πρώτη 

μάρτυρα της ανάστασης, του κορυφαίου αυτού γεγονότος της θείας 

Οικονομίας.408 

 

4.1.8 Μόδεστος Ιεροσολύμων (7ος αιώνας) 

 

Στην Ομιλία του με τίτλο «Εἰς τάς Μυροφόρους» ο Μόδεστος 

Ιεροσολύμων αναφέρεται στην επιλογή της Μαγδαληνής από τον Ιησού.409 

Ο Μόδεστος μιλάει αποκλειστικά για την Μαρία την Μαγδαληνή και όχι 

γενικά για τις Μυροφόρες, όπως θα περίμενε κανείς βασιζόμενος στον 

τίτλο της Ομιλίας του. 

Ο Μόδεστος ταυτίζει την Μαγδαληνή με τη γυναίκα την οποία ο 

Ιησούς θεράπευσε από τα επτά δαιμόνια. Η Μαγδαληνή ακολουθεί τον 

Ιησού από τη στιγμή της θεραπείας της και το όνομά της συνδέεται με τα 

γεγονότα του Πάθους και της Ανάστασης. 

                                                           
405 Στο ίδιο, PG 88, 1864Β 
406 Esther De Boer, The Mary Magdalene, Cover-Up, The Sources Behind the Myth, σελ. 170 
407 Στο ίδιο, σελ. 171 
408 Πέτρος Βασιλειάδης, «Μαρία η Μαγδαληνή: Από προβεβλημένη απόστολος σε 

συμβολο του έρωτα και της σεξουαλικότητας», σελ. 5 - 6 στο  https://www.academia.edu/ 
409 Μοδέστου Ιεροσολύμων, Εἰς τας Μυροφόρους, PG 86, 3273-3276 
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Σε αντίθεση με τα κείμενα των ευαγγελίων που δεν μας προσφέρουν 

καμία επιπλέον πληροφορία για τη ζωή της Μαρίας της Μαγδαληνής, ο 

Μόδεστος μας πληροφορεί πως η Μαγδαληνή ήταν παρθένος: «διά βίου 

παρθένον» τονίζοντας «τήν ἄκραν αὐτῆς παρθενίαν» καθώς και το 

μαρτύριό της στην Έφεσο. Επιπλέον μας παραδίδεται από τον Μόδεστο η 

λεπτομέρεια πως η Μαγδαληνή μετά την κοίμηση της Θεοτόκου κατέφυγε 

στην Έφεσο όπου και μαρτύρησε, παραμένοντας μέχρι το τέλος μαζί με 

τον ευαγγελιστή Ιωάννη.410 

Η προεξέχουσα θέση της Μαγδαληνής μεταξύ των γυναικών 

παρουσιάζεται κατ   αναλογία με τη θέση του Πέτρου. Όπως ο Πέτρος ήταν 

κεφαλή του Ιησού μεταξύ των ανδρών μαθητών, έτσι και η Μαγδαληνή 

«διά τήν καθαρότητα αὐτῆς» είναι η κεφαλή μεταξύ των γυναικών. Παρότι 

όμως η Μαγδαληνή είναι ένα σημαντικό πρόσωπο μεταξύ των γυναικών, 

αυτή που προῒσταται είναι η Θεοτόκος, της οποίας το όνομα είχε την τιμή 

να φέρει και η Μαρία η Μαγδαληνή.411 

Στο κείμενό του ο Μόδεστος δημιουργεί μια αναλογία μεταξύ του 

Πέτρου και της Θεοτόκου και αντίστοιχα της Μαρίας της Μαγδαληνής. Η 

αποστολικότητα της μητέρας του Ιησού μεταξύ των γυναικών τονίζεται 

ιδιαίτερα από τον Μόδεστο. Σκιαγραφείται ένα περιβάλλον με ισχυρές 

πατριαρχικές δομές, όπου ο Ιησούς δε θα μπορούσε να μιλήσει στις 

γυναίκες, για αυτόν το λόγο το ρόλο αυτό αναλαμβάνει η μητέρα του. 

Επομένως, με βάση τα παραπάνω, δε φαίνεται να αναγνωρίζεται από τον 

Μόδεστο το γεγονός ότι ο Ιησούς μίλησε προσωπικά στην Μαρία την 

Μαγδαληνή.412 

Το πρόσωπο της Μαρίας της Μαγδαληνής, όπως μας παραδίδεται από 

τον Μόδεστο, δεν έχει καμία σχέση με την αμαρτωλή Μαγδαληνή του 

πάπα Γρηγόριου και την εικόνα που επικράτησε στη δύση. Στο λόγο του 

σκιαγραφεί την Μαγδαληνή ως μάρτυρα και παρθένο, εικόνα που 

επικράτησε στη ανατολική παράδοση χωρίς κάποια επιρροή από τη δύση. 

 

4.1.9 Θεοφύλακτος Βουλγαρίας  (11ος αιώνας) 

 

Ο Θεοφύλακτος Βουλγαρίας κάνει λόγο για την Μαρία την 

Μαγδαληνή και την επίσκεψή της στο κενό μνημείο, στην ερμηνεία του 

στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο.413  

                                                           
410  Στο ίδιο, PG 86, 3276Α 
411  Στο ίδιο, PG 86, 3276Α 
412  Γαρίτσης, Κων/νος, Μαρία Μαγδαληνή, σελ. 33 
413 Θεοφύλακτος Βουλγαρίας, Ἑρμηνεία εις το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, Περί τῆς 

ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ. Περί τῆς φανερώσεως τοῦ Χριστοῦ, πρῶτον μέν τῇ Μαρίᾳ τῇ 

Μαγδαληνῇ, ἔπειτα τοῖς μαθηταῖς συνηγμένοις, κεφ. κ΄, PG 124, 287B-304B 



 
 

156 
 

Ο Θεοφύλακτος προσπαθεί να σκιαγραφήσει το χαρακτήρα της 

Μαγδαληνής. Η αντίδρασή της όταν βρίσκεται στο μνημείο και κλαίει (Ιω 

20:11), αποδίδεται από τον Θεοφύλακτο σε χαρακτηριστικό του γυναικείου 

γένους: «τό γάρ γυναικεῖον γένος περιπαθές καί φιλόδακρυ).414 Σε 

αντίθεση λοιπόν με την Μαγδαληνή, η οποία φαίνεται πως εξουσιάζεται 

από τα συναισθήματά της, ο Πέτρος χαρακτηρίζεται «πρακτικός και 

θερμός» και ο Ιωάννης «θεωρητικός και εὐφυής περί την τῶν θείων 

γνῶσιν».415 Ο Θεοφύλακτος αναγνωρίζει πως η ψυχή της Μαγδαληνής που 

είχε κυριευθεί από τα πάθη, έχει καθαρθεί «διά τῆς ἀπαθείας».416 

Στη συνέχεια ο Θεοφύλακτος κάνει λόγο και πάλι για την αδυναμία 

του γυναικείου γένους. Γι΄ αυτό, όταν η Μαγδαληνή μιλάει στον Ιησού 

νομίζοντας πως είναι ο κηπουρός και δηλώνει πως θέλει να μεταφέρει το 

σώμα του Ιησού σε άλλο μέρος, την υπόθεσή της, ότι ίσως οι Ιουδαίοι 

κάνουν κακό στο σώμα, την αποδίδει και πάλι στο γυναικείο γένος 

λέγοντας: «φιλόστοργος μέν οὖν ἡ γνώμη τῆς γυναικός, οὐ μήν ὑψηλόν τι 

φαντασθῆναι δυναμένη»417. Παράλληλα όμως, εξυμνεί την «προσεδρεία 

και καρτερία» της, που την αξίωσαν να γίνει απόστολος των αποστόλων. 

Αν και σε πολλά σημεία τονίζεται η γυναικεία φύση της Μαγδαληνής  

προβάλλεται ως παράδειγμα. Ιδιαίτερα σημαντικός είναι και ο 

χαρακτηρισμός της Μαγδαληνής από το Θεοφύλακτο ως «διδάσκαλος».418 

 

4.1.10 Νικηφόρος Κάλλιστος Ξανθόπουλος (13ος -14ος αιώνας) 

 

Ο Νικηφόρος Κάλλιστος Ξανθόπουλος στο Λόγο του «εἰς τήν ἁγίαν 

καί ἰσαπόστολο Μαρία Μαγδαληνή» αναφέρεται σε πτυχές του βίου της 

αγίας που δεν μας παρέχουν τα κανονικά κείμενα της Καινής Διαθήκης, 

αφού αυτά αναφέρονται στην Μαγδαληνή μόνο σε ότι σχετίζεται με τις 

διηγήσεις του Πάθους και της ανάστασης.  

Ο Νικηφόρος ξεπερνά τη βιβλική παράδοση και αναφέρεται σε 

λεπτομέρειες της παιδικής ηλικίας της Μαγδαληνής, τους γονείς της και 

την άρτια διαπαιδαγώγηση που αυτοί της πρόσφεραν και συνέβαλαν στην 

διαμόρφωση του χαρακτήρα της και τη μετέπειτα αναγνώρισή της ως 

αγία. Μ   αυτόν τον τρόπο διευρύνεται  το γνωστικό μας πεδίο όσον αφορά  

τη συμβολή και τη σημασία του προσώπου της Μαγδαληνής στη διάδοση 

της χριστιανικής πίστης. 

Ήδη από την αρχή του Λόγου του ο Νικηφόρος και πριν αναφερθεί σε 

άλλες λεπτομέρειες του βίου της αγίας, τονίζει το γεγονός ότι η 

Μαγδαληνή υπήρξε πρώτη μάρτυρας της ανάστασης «ταύτῃ δ   ὑπῆρξε 

                                                           
414 Στο ίδιο, PG 124, 292Β   
415 Στο ίδιο, PG 124, 292C  
416 Στο ίδιο, PG 124, 292D 
417 Στο ίδιο, PG 124, 293C 
418 Στο ίδιο, PG 124, 296C 
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πρώτῃ ἀναστάντα κατιδεῖν τόν Χριστόν»419 και ότι αυτή ανήγγειλε το 

γεγονός στους αποστόλους «καί τήν ἀνάστασιν τοῖς ἀποστόλοις 

εὐαγγελίσασθαι»420 

Σύμφωνα με το Νικηφόρο η Μαγδαληνή γεννήθηκε γύρω στα μέσα 

της μοναρχίας του Καίσαρα Οκταβίου.421  Οι γονείς της υπήρξαν πρότυπο 

και η αγιότητά τους παράδειγμα προς μίμησιν στη ζωή της. Από μικρή δεν 

ασχολήθηκε με γυναικείες και οικιακές εργασίες, αλλά ασκήθηκε με τη 

Γραφή και όσα γράφτηκαν για το Μωυσή, τους προφήτες, τους ψαλμούς 

και τα κείμενα που πρόβαλλαν τον Ιησού ως Μεσσία.422 

Ο Νικηφόρος επισημαίνει την από νηστεία και προσευχή διαπνεόμενη 

ζωή της, πάντα με προσανατολισμό στο θείο και με την παράλληλα 

αδιάκοπη μελέτη των Γραφών. Επαινεί επίσης την Μαγδαληνή για την 

παρθενία της «τό τῆς παρθενίας καλόν», όπως χαρακτηριστικά 

σημειώνει.423 Προσανατολισμένη πάντα προς το Θεό η Μαγδαληνή: 

«ἡσυχία ἐντρυφῶσα συνῆν ἀεῖ τῷ Θεῷ, ναός καθαρότητι συγγενομένη, καί 

τῇ συνεχεῖ τῶν Γραφῶν αναγνώσει, καί τοῖς ἄλλοις, καί πρό γέ πάντων τῆ 

καί μέχρις αὐτῆς παροράσεως παρθενίᾳ καί καθαρότητι».424 

Ο Νικήφόρος, σχετικά με την κατοχή της Μαγδαληνής από τα επτά 

δαιμόνια γράφει πως αυτό οφείλεται στο φθόνο του σατανά «τόν τοῦ 

φθόνου πατέρα», τον οποίο ονομάζει «ἀρχέκακο καί ἀεί τοῖς καλοῖς 

ἐφεδρεύων», ο οποίος επιτίθεται στην Μαγδαληνή μέσω κακών 

πνευμάτων «καί τόν πύργον κατασείει τῆς παρθενίας».425 

Ο Νικηφόρος στη συνέχεια, εμφανίζει την Μαρία την Μαγδαληνή να 

διακονεί πιστά τον ιστορικό Ιησού κατά τη δράση του και να τον ακολουθεί 

στις διδασκαλίες του. Η Μαγδαληνή προβάλλεται ως αγαπητό και φιλικά 

προσκείμενο πρόσωπο στον οικογενειακό αλλά και στον κύκλο των 

μαθητών του Ιησού. Για τη σχέση με τη μητέρα του αναφέρει σχετικά: 

«γνώριμον ἑαυτήν» και «ἐς φιλίαν συνδεῖται τά μάλιστα».426 

Η Μαγδαληνή είναι παρούσα κατά τα γεγονότα του Πάθους και της 

σταύρωσης του Ιησού και περιγράφεται με κάθε λεπτομέρεια η αφοσίωσή 

της στον εσταυρωμένο. Κατά τη σκηνή της σταύρωσης ο Νικηφόρος μας 

πληροφορεί πως αυτή παροτρύνει τον Ιησού «εἰπέ ῥῆμα τῷ μαθητῇ καί τῇ 

μητρί ἐσόμενον παραμύθιον».427 Αλλά και τα γεγονότα μετά το θάνατο 

                                                           
419Νικηφόρου Κάλλιστου Ξανθόπουλου, Λόγος εἰς τήν ἀγίαν καί ἰσαπόστολον 

μυροφόρον Μαρίαν τήν Μαγδαληνήν PG 147, 541C 
420 Στο ίδιο, PG 147, 541C 
421 Στο ίδιο, PG 147 ,545B 
422 Στο ίδιο, PG 147 ,545C 
423 Στο ίδιο, PG 147, 548A 
424 Στο ίδιο, PG 147, 548B 
425 Στο ίδιο, PG 147, 548C 
426 Στο ίδιο, PG 147, 552C 
427 Στο ίδιο, PG 147, 556D 
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του Ιησού περιγράφονται λεπτομερώς, με την Μαγδαληνή να είναι εκείνη 

που μεσολαβεί στον Ιωσήφ τον απ   Αριμαθαίας για να παραλάβει το 

σώμα του Ιησού.428 

Σχετικά με την επίσκεψη της Μαγδαληνής στον τάφο του Ιησού ο 

Νικηφόρος αναφέρει «τετράκις παρά τόν τάφον ἐλθοῦσα». Την πρώτη 

φορά μόνη της, τη δεύτερη με την άλλη Μαρία, την οποία ο Μάρκος και ο 

Ματθαίος αναφέρουν πως είναι μητέρα του Ιωσή και του Ιακώβου, την 

τρίτη φορά μαζί με τον Πέτρο και τον Ιωάννη και την τέταρτη μαζί με την 

Σαλώμη και την άλλη Μαρία, σύμφωνα με το Μάρκο.429 

Ο Νικηφόρος περιγράφει τις επισκέψεις της Μαγδαληνής στον τάφο 

ακολουθώντας τις διηγήσεις των τεσσάρων ευαγγελιστών. Η Μαρία η 

Μαγδαληνή γίνεται απόστολος των αποστόλων καθώς παίρνει την εντολή 

από τον Ιησού «τοῖς ἀποστόλοις δοῦναι τά τῆς ἀναστάσεως εὐαγγέλια».430 

Στη συνέχεια περιγράφει τη συνάντηση της Μαγδαληνής με τον 

Ιησού, όπως αυτή μας παραδίδεται από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, όπου η 

Μαγδαληνή παίρνει την εντολή από τον Ιησού «πορεύου δέ πρός τούς 

ἀδελφούς μου, καί εἰπέ αὐτοῖς ὃσα δή καί μεμάθηκας».431 

Και ο Νικηφόρος επικαλείται στο Λόγο του το μοτίβο Εύα – 

Μαγδαληνή προσπαθώντας να αιτιολογήσει την αποστολικότητα των 

γυναικών: «ἄλλ   οὔτω μέν ἡ Μαγδαληνή πρώτη τήν ἀνάστασιν κατιδοῦσα, 

πρώτη καί τοῖς ἀποστόλοῖς εὐαγγελίζεται, καί τῇ Εὔα βοηθεί τά 

προσήκοντα, χαρά τῷ κόσμῳ μηνύσασα»432 

Η Μαρία η Μαγδαληνή κατά το Νικηφόρο έχει την τιμή να λάβει μαζί 

με τη Θεοτόκο και τους αποστόλους τα δώρα του Αγίου Πνεύματος κατά 

την Πεντηκοστή «τῆς τοῦ Παρακλήτου τεύξασθαι δωρεᾶς, καί μή πυρίνῃ 

γλώσσῃ, ἀλλα τοῖς γε χαρίσμασι»433 

Στη συνέχεια ο Νικηφόρος αναφέρεται στον αγώνα της Μαγδαληνής 

για τη διάδοση του Ευαγγελίου. Μας πληροφορεί πως η ίδια ταξιδεύει στη 

Ρώμη, στη Γαλατία, στην Παμφιλία, στην Παλαιστίνη και καταλήγει στην 

Έφεσο όπου και ξαναβρίσκει τη Θεοτόκο και τον Ιωάννη. Εκεί τη βρίσκει ο 

θάνατος μετά από μικρή ασθένεια.434 

 

 

 

 

 

                                                           
428 Στο ίδιο, PG 147, 557C 
429 Στο ίδιο, PG 147, 560D 
430 Στο ίδιο, PG 147, 561B  
431 Στο ίδιο, PG 147, 565A  
432 Στο ίδιο, PG 147, 568A  
433 Στο ίδιο, PG 147, 568D 
434 Στο ίδιο, PG 147, 572A 
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4.1.11 Γρηγόριος Παλαμάς (14ος αιώνας) 

 

Ο Γρηγόριος Παλαμάς στην ΙΗ΄ Ομιλία του «Τῇ Κυριακῇ τῶν 

Μυροφόρων ἐν ᾗ και ὅτι, πρώτη τόν Κύριον εἶδεν ἐκ νεκρῶν ἀναστάντα»435 

και κατά την ερμηνεία του στα ευαγγέλια, υποστηρίζει πως η Θεοτόκος 

ήταν εκείνη που δέχθηκε πρώτη το μήνυμα της ανάστασης. Στο ίδιο 

κείμενο κάνει λόγο για τις διαφορές μεταξύ των ευαγγελικών διηγήσεων, 

όσον αφορά το γεγονός της ανάστασης σχετικά με τον αριθμό των 

γυναικείων προσώπων, την ταυτότητά τους και τη χρονική στιγμή των 

γεγονότων. 

Ο Γρηγόριος στην αρχή της Ομιλίας του αναφέρεται στην ανάσταση 

του Ιησού, την οποία και θεωρεί ανανέωση της ανθρώπινης φύσεως: «τῆς 

ἀνθρωπίνης φύσεως ἐστιν ἀνανέωσις και...ἀναζώωσις καί ἀνάπλασις καί 

προς ἀθάνατον ἐπανέλευσις».436 Όπως τον Αδάμ τον είδε πρώτη μια 

γυναίκα – η Εύα, αφού άλλωστε εκείνη ήταν ο πρώτος άνθρωπος που 

δημιουργήθηκε μετά τον Αδάμ, έτσι και το δεύτερο Αδάμ, δηλαδή τον 

Ιησού, πρώτη τον είδε μια γυναίκα – η Μαρία η Μαγδαληνή σύμφωνα με 

την περιγραφή του Μαρκου (Μκ 16:9). 

Ο Γρηγόριος Παλαμάς όμως, βασιζόμενος στο σημείο αυτό και στις 

περιγραφές των άλλων ευαγγελιστών, αναφέρει πως πριν παρουσιαστεί ο 

Ιησούς στην Μαγδαληνή, εκείνη είχε πάει νωρίτερα στον τάφο και αφού 

τον βρήκε άδειο έφυγε (Ιω 20:1). Αυτό του επιτρέπει να υποθέτει  πως ο 

Ιησούς είχε αναστηθεί πολύ νωρίτερα από το πρωί που τον είδε η 

Μαγδαληνή.  

Για τον Παλαμά υπάρχει ένα σκοτεινό σημείο στους ευαγγελιστές, 

όσον αφορά την πρώτη μαρτυρία της ανάστασης, το οποίο και προσπαθεί 

να φωτίσει. Θεωρεί λοιπόν, πως το «εὐαγγέλιο τῆς ἀναστάσεως» το 

δέχθηκε πρώτη η Θεοτόκος, συμπληρώνοντας πως αυτό ήταν «σωστό και 

δίκαιο». Συγκεκριμένα δηλώνει, πως η Θεοτόκος ειδε πρώτη τον 

αναστημένο Ιησού, άκουσε τη θεία ομιλία του και  τον άγγιξε: «οὐκ εἶδεν 

ὀφθαλμοῖς μόνον αὐτον καί αὐτήκοος αὐτοῦ γέγονεν, ἀλλά καί χερσίν 

ἥψατο πρώτη καί μόνη τῶν ἀχραντων ἐκείνου ποδῶν».437 Όσον αφορά τη 

στάση των ευαγγελιστών ο Γρηγόριος υποστηρίζει, πως αυτοί σκόπιμα δεν 

αποκαλύπτουν την πρώτη εμφάνιση του Ιησού στη Θεοτόκο «ἵνα μή τοῖς 

ἀπίστοις ὑποψίας ἀφορμήν δῶσιν»438. Σχετικά με την περιγραφή του 

Μάρκου σημειώνει επιπλέον, πως η άλλη Μαρία που αναφέρεται εκεί 

                                                           
435 Γρηγορίου Παλαμά, Τῇ Κυριακῇ τῶν Μυροφόρων ἐν ᾗ και ὅτι, πρώτη τόν Κύριον 

εἶδεν ἐκ νεκρῶν ἀναστάντα  PG 151, 235D – 248C 
436 Στο ίδιο, PG 151, 235D 
437 Στο ίδιο, PG 151, 237D 
438 Στο ίδιο, PG 151, 237D 
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είναι η Θεοτόκος, γιατί αυτή θεωρούνταν πως ήταν η μητέρα του Ιακώβου 

και του Ιωσή, τα παιδιά του Ιωσήφ.439  

Όπως ο ίδιος συμπεραίνει από τις διηγήσεις των ευαγγελιστών και 

κυρίως από το Μτ 28:1-10, πρώτη από όλες πήγε στον τάφο του Ιησού η 

Θεοτόκος έχοντας μαζί της την Μαρία την Μαγδαληνή. Η Θεοτόκος κατά 

το Γρηγόριο Παλαμά, έφθανε στον τάφο την ώρα που έγινε ο μεγάλος 

σεισμός, όπου αποκυλίστηκε η πέτρα και άνοιγε ο τάφος και «ἡ δέ 

Θεομήτωρ ἀδεέστερον ἐνετρύφα τῇ θέᾳ». Επισημαίνει επίσης, πως ο 

άγγελος που αναγγέλει την ανάσταση του Ιησού ειναι ο αρχάγγελος 

Γαβριήλ, ο οποίος είχε και παλαιότερα πει στη Θεοτόκο «μη φοβοῦ, 

Μαριάμ, εὗρες γάρ χάριν παρά τῷ Θεῷ» (Λκ 1:30) και τώρα ο ίδιος της λέει 

το χαρμόσυνο νέο. Για το λόγο αυτό, ενώ οι γυναίκες εξέρχονται με φόβο 

και χαρά μεγάλη, ο Γρηγόριος διευκρινίζει πως ο φόβος αναφέρεται στην 

Μαγδαληνή και στις γυναίκες που ήταν μαζί της, γιατί δεν είχαν 

κατανοήσει τα λόγια του αγγέλου. Αντίθετα, η Θεοτόκος είχε μεγάλη 

χαρά, γιατί ήταν παρούσα στα γεγονότα, κατανόησε τα λόγια του 

αγγέλου και πίστεψε. 

Την ίδια θέση με τον Γρηγόριο τον Παλαμά ακολουθεί και ο Γεωργιος 

Νικομηδείας, ο οποίος σημειώνει πως η Θεοτόκος βρισκόταν στον τάφο 

την ώρα του μεγάλου σεισμού και ήταν αυτή η πρώτη μάρτυρας της 

ανάστασης. Αναφέρει χαρακτηριστικά: «τῆς θείας ἐξαναστάσεως αὐτῇ 

πρώτῃ δεδόσθαι τά εὐαγγέλια καί ὡς ἐνῆν τῆς ἀρρήτου οἰκονομίας 

κατατρυφῆσαι καί θέας καί λαμπρότητος του  Υἱοῦ».440 

Στην ομιλία του ο Γρηγόριος Παλαμάς υποστηρίζει επιπλέον, πως η 

Θεοτόκος ήταν εκείνη που συνάντησε και άγγιξε πρώτη τον Ιησού. Τη 

σκέψη του αυτή βασίζει στο γεγονός ότι, η Μαγδαληνή επιστρέφοντας 

από τον τάφο, σύμφωνα με την περιγραφή του ευαγγελιστή Ιωάννη, είπε 

στους Πέτρο και Ιωάννη ότι πήραν τον Κύριο από τον τάφο και δεν ξέρει 

που τον έχουν βάλει. Άρα ο Γρηγόριος καταλήγει στο συμπέρασμα, πως 

δεν ήταν αυτή που τον είχε δει και αγγίξει, αλλά η Θεοτόκος. Στο Κατά 

Ιωάννην Ευαγγέλιο, καθώς η Μαγδαληνή προσπαθεί να αγγίξει το Ιησού, 

εκείνος της απευθύνει το «μή μου ἅπτου» (Ιω 20:17). Ο Ματθαίος αντίθετα 

περιγράφει τις γυναίκες να αγγίζουν τον Ιησού, γιατί σύμφωνα με τον 

Γρηγόριο δεν θέλει να προβάλλει ξεχωριστά τη μητέρα του Ιησού. 

 

 

 

 

 

                                                           
439 Στο ίδιο, PG 151, 240Α 
440 Γεώργιος Νικομηδείας, Εἰς τήν τῆς ἀχράντου Θεοτόκου ἐν τῷ τάφῳ παρεδρείαν και 

εὐχαριστήριος τῆς ὑπερλάμπρου ἀναστάσεως, Λόγος Θ΄, PG 100, 1496D 
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4.2 Η Μαρία η Μαγδαληνή στη Λειτουργική Παράδοση 

Υμνογραφία 

Η συμβολή της λειτουργικής παράδοσης της Εκκλησίας είναι ιδιαίτερα 

σημαντική για την εξερεύνηση και αξιολόγηση του προσώπου της Μαρίας 

της Μαγδαληνής. Η λειτουργική παράδοση της ορθοδόξου Εκκλησίας τιμά 

την Μαρία την Μαγδαληνή ως αγία και την ονομάζει ισαπόστολο 

αναγνωρίζοντας την μεγάλη προσφορά της στην διάδοση της χριστιανικής 

πίστης. 

 Στην υμνογραφία της Ορθόδοξης Εκκλησίας πουθενά δεν 

χαρακτηρίζεται η Μαρία η Μαγδαληνή ως αμαρτωλή και δεν ταυτίζεται 

με την ανώνυμη αμαρτωλή του Λουκά που άλειψε με μύρο τον Ιησού. 

Η ορθόδοξη υμνογραφία μέσα από τους ύμνους της όσον αφορά την 

ερμηνεία του προσώπου της Μαρίας της Μαγδαληνής: 1) δέχεται την 

Μαγδαληνή ως δαιμονισμένη κυριολεκτικά και όχι με την αλληγορική 

σημασία, ψάλλοντας στην ακολουθία της τα εξής: «Ποία μύρα κομίσω, τῷ 

ἀπαλλάξαντί με δυσωδίας τῶν δαιμόνων;»441 και «ἡγίασέ σε Λόγος ὁ τοῦ 

Πατρός, πνευμάτων κακίας λυτρωσάμενος ἐμφανώς»442. 2) Διακρίνει το 

πρόσωπο της Μαγδαληνής από την αμαρτωλή του Λουκά, σύμφωνα και 

με τους ύμνους του Ρωμανού του Μελωδού και 3) υπογραμμιζει τη 

σωφροσύνη της Μαγδαληνής με τα ανάλογα επίθετα και εκφράσεις: 

«θεόφρων», «τιμία», σοφή», «θεοφόρος», «ευσεβής», «λαμπροφανής τόν 

βίον ἐκ τῶν ἐναρέτων πράξεων» και «συναριθμουμένην Ἀποστόλων 

τάγμασι».443 

Ο ρόλος της Μαρίας της Μαγδαληνής ως μυροφόρου μας δίνει πολλά 

στοιχεία για τη θέση που της αποδίδει η υμνολογία της Εκκλησίας, καθώς 

αναφορά στις μυροφόρες δε γίνεται μόνο στον αναστάσιμο λειτουργικό 

κύκλο του εκκλησιαστικού έτους, αλλά και στον εβδομαδιαίο. Δεν υπάρχει 

Κυριακή του εκκλησιαστικού έτους που να μην αφιερώνεται κάποιος 

ύμνος στις μυροφόρες και στην Μαρία την Μαγδαληνή, αφού άλλωστε 

κάθε Κυριακή είναι για τη χριστιανική πίστη μια αναστάσιμη γιορτή. 

                                                           
441 Μηναίον Ιουλίου, εκδόσεις Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, 

Αθήνα, 1967, σελ. 284 
442 Στο ίδιο, σελ. 117 
443 Καραδήμου, Ευ., Μαρία η Μαγδαληνή, εις τα Ευαγγέλια και εις την Ορθόδοξον 

Εκκλησιαστικήν Υμνογραφίαν, σελ. 72 
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Επιπλέον, συγκεκριμένα η δεύτερη Κυριακή από του Πάσχα444 αναφέρεται 

κατ᾿ επανάληψη στην Μαρία την Μαγδαληνή.445 

Σύμφωνα με το έθιμο της Εκκλησίας μας, την επόμενη μέρα των 

μεγάλων εορτών τελείται η «σύναξις», η πανηγυρική δηλαδή συνάθροιση 

των πιστών προς τιμή των προσώπων εκείνων που διαδραμάτισαν 

σημαντικό ρόλο στο εορτασθέν γεγονός. Επειδή όμως όλη η εβδομάδα της 

Διακαινισίμου έχει το θέμα της ανάστασης και θεωρείται ως μία 

πασχάλιος ημέρα και κατά την Κυριακή μετά το Πάσχα εορτάζεται το 

περιστατικό της εμφάνισης του αναστημένου Ιησού στο Θωμά, έμεινε η 

δεύτερη από του Πάσχα Κυριακή για τον ορισμό της συνάξεως προς τιμήν 

των Μυροφόρων και των υπολοίπων προσώπων που συνδέθηκαν άμεσα 

με το γεγονός της ανάστασης του Ιησού.446 

Έτσι κατά τον Ι΄ αιώνα βλέπουμε πως στο εορτολόγιο της Εκκλησίας 

της Κωνσταντινουπόλεως να αναγράφεται στην Κυριακή αυτή: «η μνήμη 

των δικαίων Ιωσήφ του από Αριμαθαίας και Μαρίας της Μαγδαληνής και 

των λοιπών μαθητριών του Κυρίου», όπου αργότερα προστέθηκε και η 

μνήμη του Νικοδήμου.447 

 Η Εκκλησία τίμησε ιδιαίτερα την Μαγδαληνή στο εορτολόγιό της 

δίνοντας της τον τίτλο της ισαποστόλου και αφιερώνοντας την 22α  Ιουλίου 

στην μνήμη της448. Επίσης, μνημονεύεται και σε κάποιες άλλες ημέρες του 

ημερολογιακού έτους, γεγονός που καθιστά φανερή την ιδιαίτερη θέση 

της στο λειτουργικό κύκλο της Εκκλησίας μεταξύ των αγίων γυναικών. 

Στις 4ης Μαΐου, στις 30 Ιουνίου, εορτή των αγίων Αποστόλων, το συναξάριο 

της Κωνσταντινουπόλεως τη μνημονεύει μαζί με τις Μυροφόρες και τέλος 

το ίδιο Συναξάριο την κατονομάζει και στις 4ης Αυγούστου. 

                                                           
444 Μνήμη τῶν δικαίων Ἰωσήφ τοῦ ἀπό Ἀριμαθαίας και Μαρίας τῆς Μαγδαληνῆς καί 

τῶν λοιπῶν μαθητριῶν τοῦ Κυρίου. Τελεῖται δέ ἡ τοιαύτη σύναξις ἐν τῇ Μεγάλῃ 

Ἐκκλησίᾳ, στο Juan, Mateos S.I., Le Typicon de la Grande Ѐglise, Tome II, Le Cycle des Fetês 

Mobiles. Pont. Institutum Orientalium Studiorum, Roma, 1963, σελ. 114 
445 Γαρίτσης Κων/νος, Μαρία Μαγδαληνή, εκδ. Θεσβίτης, Ιερά Μονή Προφήτη Ηλίου, 

Θήρα, 2005, σελ.43 
446 Ιωάννου, Φουντούλη, Λογική Λατρεία, εκδόσεις Αποστολικής Διακονίας  της 

Εκκλησίας της Ελλάδος, 19842, σελ. 95-96  
447 Στο ίδιο, σελ. 96 
448 Το Τυπικό της Εκκλησίας αναφέρει την 22α Ιουλίου: «μνήμη τῆς ἀγίας Μαρίας τῆς 

Μαγδαληνῆς τῆς μυροφόρου. Ὑστερον δέ ἐπί Λέοντος τοῦ ἐν μακαρίᾳ τῇ λήξει 

γενομένου βασιλέως ἡμῶν, τό ταύτης ἁγιον ἀνακομισθέν λειψάνου ἐν τῇ ὑπ΄αὐτοῦ 

συσταθείσῃ μονῇ τοῦ ἀγίου Λαζάρου κατετέθη, ἐν ᾗ ἐτησίως καί ἡ σύναξις τελεῖται 

αὐτῆς», στο Juan Mateos S. I., Le Typicon de la Grande Ѐglise, Tome I , le Cycle des Douze Mois. 

Pont. Institutum Orientalium Studiorum, Roma, 1962  
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Παρακάτω θα εξετάσουμε το πως παρουσιάζεται η Μαρία η 

Μαγδαληνή στα Λειτουργικά κείμενα της Εκκλησίας και με ποιά 

εκφραστικά μέσα την εξυμνούν οι υμνογράφοι της Εκκλησίας.449 

Οι ύμνοι της ακολουθίας της αγίας ενδόξου και πανευφήμου 

μυροφόρου και ισαποστόλου εκφράζουν την λαμπρότητα με την οποία 

περιβάλλει η Εκκλησίας μας το πρόσωπο της αγίας. Το γεγονός της 

αναστάσεως του Ιησού είναι κυρίως εκείνο που ενέπνευσε τους 

υμνογράφους της Εκκλησίας και συγκεκριμένα η περιγραφή του Ιωάννη 

με τη συνάντηση της Μαγδαληνής με τον αναστημένο Ιησού (Ιω 20:11-18). 

Στη συνέχεια θα παραθέσουμε κάποια χαρακτηριστικά αποσπάσματα, 

όπου και διακρίνεται η έκφραση και η θέση της ορθοδόξου Εκκλησίας, η 

οποία διατήρησε στους ύμνούς της ακέραιη την προσωπικότητα της 

Μαγδαληνής, αποφεύγοντας τις προσμίξεις με άλλα γυναικεία πρόσωπα 

που αποτέλεσμα θα είχαν τη δημιουργία μιας αρνητικής εικόνας.  

Οι αναφορές μας στους ύμνους της ακολουθίας της Μαρίας της 

Μαγδαληνής βασίζονται σε δύο κείμενα, α) στο κείμενο των εκδόσεων της 

Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος και β) στην 

ακολουθία της αγίας ενδόξου, μυροφόρου και ισαποστόλου Μαρίας της 

Μαγδαληνής, έκδοση της ιεράς μονής Σίμωνος Πέτρας. Τα δύο κείμενα 

υμνούν με ιδιαίτερη τιμή και ανάλογες εκφράσεις την αγία, όμως στους 

ύμνους εντοπίζουμε ορισμένες διαφορές.  

Η σημαντικότερη διαφορά έγκειται στην απόδοση του τίτλου 

«ισαπόστολος» στο πρόσωπο της Μαρίας της Μαγδαληνής. Παρατηρούμε 

ότι παρόλο που και οι δύο ακολουθίες υμνούν ιδιαίτερα την Μαγδαληνή 

ως ευαγγελίστρια του μηνύματος της αναστάσεως και πρώτη μεταξύ των 

Μυροφόρων, ωστόσο, η Μαγδαληνή χαρακτηρίζεται ως ισαπόστολος μόνο 

στην ασματική ακολουθία  της ιεράς μονής Σίμωνος Πέτρας.450 Ίσως αυτό 

να οφείλεται στο γεγονός ότι η Μαρία η Μαγδαληνή τιμάται ως δεύτερη 

κτητόρισσα της μονής και επιπλέον εκεί φυλάσσεται τμήμα των ιερών 

λειψάνων της, συγκεκριμένα το αριστερό της χέρι. Για το λόγο αυτό ίσως η 

μονή απέδωσε με τους ύμνους της στην αγία την ύψιστη τιμή.  

                                                           
449 Τα κείμενα που χρησιμοποιούνται είναι των εκδόσεων της Αποστολικής Διακονίας 

της Εκκλησίας της Ελλάδος και η Ακολουθία της Αγίας ενδόξου, μυροφόρου και 

ισαποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής, έκδοση ιεράς μονής Σίμωνος Πέτρας, Άγιο Όρος, 

1992 
450 Στο Μηναίο της ορθοδόξου εκκλησίας η Μαγδαληνή αναφέρεται ως ισαπόστολος 

μόνο στον τίτλο της ΚΒ΄Ιουλίου και πουθενά στους ύμνους της ακολουθίας, Μηναίον 

Ιουλίου, εκδόσεις Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, Αθήνα, 1967, σελ. 

282 



 
 

164 
 

Στους ύμνους του εσπερινού της ακολουθίας της ιεράς μονής Σίμωνος 

Πέτρας, η Μαγδαληνή χαρακτηρίζεται τρεις φορές  πρώτη, είναι η πρώτη 

μεταξύ των μυροφόρων «Τῶν μυροφόρων σε πρώτην πάντες γινώσκομεν», η 

πρώτη που είδε τον αναστημένο Ιησού «πρώτην θεωρόν τοῦ Σωτήρος 

ἐγέρσεως» και η πρώτη που ανακοίνωσε τα νέα της ανάστασης στους 

μαθητές και άκουσε από τον Ιησού το χαίρε «καί μαθηταῖς πρώτη 

εὐαγγελίσασαν, τόν Ἱησούν ἀναστάντα καί παρ’ αὐτού, χαίρε πρώτην 

ὑπακούσασαν»451 

Ανάλογες εκφράσεις υπάρχουν στους ύμνους του εσπερινού του 

Μηναίου της ορθόδοξης Εκκλησίας: «πρώτη προσεκύνησας, Μαρία θεοφόρε 

δακρύουσα», «πρώτη κατιδοῦσα τήν θείαν Ἀνάστασιν, Μαρία ἡ Μαγδαληνή, 

τοῦ πρῶτου τῶν ἀγαθῶν αἰτίου»,452 «πρώτη καί εὐαγγελιστρία ἐδείχθης, 

βοῶσα τοῖς Ἀποστόλοις».453 

Ο τίτλος της «ισαποστόλου» που της απένειμε η ορθόδοξη Εκκλησία 

και κοσμεί πολλά σημεία της ακολουθίας έχει ιδιαίτερη βαρύτητα αφού 

κατατάσσει την Μαγδαληνή στους Αποστόλους: «τήν σορόν τῶν λειψάνων 

σου εὐλαβώς προσκυνοῦντας ἱσαπόστολε»,454 «νούς τέ ἐννοεῖν ὅλως οὐ 

σθένει Μαγδαληνή ἱσαπόστολε»,455 «καί νῦν ἐν παρρησίᾳ τῷ θρόνῷ τῆς 

μεγαλοσύνης παρίσταται, ὡς μαθήτρια Ἱσαπόστολος»,456 «κλέος καί θαύμα, 

τῶν πιστῶν καί κραταίωμα Ἱσαπόστολε, Μαριάμ θεοδόξαστε».457 Ο 

αναστημένος Ιησούς επέλεξε αυτή για να εμφανιστεί πρώτα και να 

διαδώσει το μήνυμα της ανάστασης (Ιω 20:14-18).  

Σε όλη την ακολουθία εκφράζεται με διάφορους τρόπους το γεγονός 

ότι πρώτη η Μαγδαληνή είχε την τιμή να λάβει το μήνυμα της ανάστασης: 

 

« Πρώτη τήν ἐκ νεκρῶν αὐτοῦ Ἀνάστασιν κατεῖδε»458,  

«ἡ πρώτη Χριστόν ἐξαναστάντα, διά τῆς ἰσαγγέλλου σοῦ ζωῆς 

κατιδούσα»459, 

                                                           
451 Ακολουθία της Αγίας ενδόξου, μυροφόρου και ισαποστόλου Μαρίας της 

Μαγδαληνής, έκδοση ιεράς μονής Σίμωνος Πέτρας, Άγιο Όρος, 1992, σελ. 3 
452 Μηναίον Ιουλίου, εκδόσεις Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, 

Αθήνα, 1967, σελ. 282 
453 Στο ίδιο, σελ. 283 
454 Ακολουθία της Αγίας ενδόξου, μυροφόρου και ισαποστόλου Μαρίας της 

Μαγδαληνής, έκδοση ιεράς μονής Σίμωνος Πέτρας, σελ. 3 
455 Στο ίδιο, σελ. 6 
456 Στο ίδιο, σελ. 7 
457 Στο ίδιο, σελ. 12 
458 Στο ίδιο, σελ. 5 
459 Στο ίδιο,  σελ. 10 
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«Ἀναστάντα Ἰησοῦν πρώτη Μαρία ὡς ἐθεάσω ἔδραμες τάχυ»460, 

«Γεγηθυῖα τόν τάφον τοῦ Λυτρωτοῦ ἔφθασας, πρώτη κατιδοῦσα τήν 

θείαν, Κόρη, Ἀνάστασιν»461.  

Επανειλημμένα τονίζεται η πρωτιά της Μαγδαληνής έναντι των 

άλλων μαθητών όσον αφορά τη μαρτυρία του γεγονότος της ανάστασης 

και τη διάδοσή του: «Χαίροις Ἀποστόλων πρωταπόστολε, παρά Χριστοῦ 

ἀποσταλείσα πρός αὐτούς, μηνῦσαι τούτοις τήν ἐκ νεκρῶν αὐτού ἔγερσιν».462 

Ανάλογες εκφράσεις υπάρχουν στην ακολουθία του Μηναίου της 

Εκκλησίας τόσο για την πρώτη εμφάνιση του Χριστού σ΄ αυτήν: «τό φῶς 

τοῦ κόσμου ὁ Χριστός...πρώτῃ ἐμφανίζει ἑαυτόν σοι, ἀναστάς ἐκ τοῦ 

μνημείου»,463 όσο και για την πρωτιά της έναντι των μαθητών: «σπουδῇ 

τοῖς τούτου μαθηταῖς φάσκουσα, καί τήν κατήφειαν, ἐκ ψυχῆς ἀπώσασα, 

ἀντί κλαυθμοῦ χαράν ἀνεκλάλητον, ἀναλαμβάνεις σεμνή».464 

Η ιδιαίτερη σημασία του προσώπου και η ωραιότητα του χαρακτήρα 

της αντικατοπτρίζονται στο κείμενο με ανάλογες εκφράσεις: «ὡς ἤλιος 

λάμπεις τοῖς πέρασι, Μαγδαληνή», 465 «ἔνδοξος καί κορυφαία Μαγδαληνή, ὦ 

πανάμωμε»466, « ὡραία νύμφη Χριστοῦ, ἐδείχθης καί περιδέξιος, τῷ κάλλει 

τῶν αρετῶν»467 Παράλληλα πλήθος επιθέτων προσδιορίζουν το πρόσωπό 

της: θεοφόρε, , σεμνή, ἔνδοξε, εὐαγγελιστρία, ὑπέρλαμπρε, πάνσεμνε, κόρη, 

ἀοίδιμε, ἀληθή μαθήτριαν, ἀξιάγαστε. 

Η αρετή, ο ένθερμος ζήλος και η αγνή πίστη έδωσαν στην Μαγδαληνή 

να γευτεί πρώτη αυτή τη χαρά της ανάστασης. Ισαπόστολος, μυροφόρος, 

πρώτη μάρτυρας της ανάστασης και ευαγγελίστρια του μηνύματός της 

στους μαθητές. Η ορθόδοξη Εκκλησία επέλεξε μέσω των ύμνων της να 

μεταφέρει αυτήν την εικόνα στους πιστούς της, εικόνα που διατηρεί και η 

ίδια στη συνείδησή της, για το ποια ήταν πραγματικά η Μαρία η 

Μαγδαληνή, μένοντας ανέπαφη από τις διαδόσεις της δυτικής Εκκλησίας. 

Η ιδιαίτερη παρουσία της Μαγδαληνής στους ύμνους της ανατολικής 

Εκκλησίας και η έντονη προβολή του προσώπου της και του σημαντικού 

                                                           
460 Στο ίδιο,  σελ. 16 
461 Στο ίδιο,  σελ. 19 
462 Στο ίδιο,  σελ. 10 
463 Μηναίον Ιουλίου, εκδόσεις Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, 

Αθήνα, 1967, σελ. 118 
464 Στο ίδιο, σελ. 116 
465 Ακολουθία της Αγίας ενδόξου, μυροφόρου και ισαποστόλου Μαρίας της 

Μαγδαληνής, σελ. 11 
466 Στο ίδιο, σελ. 21 
467 Στο ίδιο, σελ. 24 
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της ρόλου στο γεγονός της ανάστασης, ίσως να επιτελούν και μία 

πρόσθετη λειτουργία. Η εικόνα αυτή της Μαγδαληνής μας επιτρέπει να 

υποθέσουμε, πως η παράδοση της δυτικής Εκκλησίας με την Μαρία 

Μαγδαληνή ως πρώην αμαρτωλή και πρότυπο μετανοίας ήταν ήδη 

γνωστή στους υμνογράφους της ορθόδοξης Εκκλησίας. Μέσω των ύμνων 

τους επομένως, θέλησαν να τονίσουν αυτό που πραγματικά ήταν η 

Μαγδαληνή, αποτυπώνοντας στην σκέψη των πιστών την αλήθεια και 

προλαμβάνοντας την περίπτωση παρερμηνείας της από τις μετέπειτα 

γενιές. 

Όπως ήδη αναφέραμε η Μαρία η Μαγδαληνή τιμάται στους ύμνους 

της ορθόδοξης Εκκλησίας ως ξεχωριστό πρόσωπο, αλλά και με τον τίτλο 

της μυροφόρου, ο οποίος περιλαμβάνει και τις άλλες γυναίκες που πήγαν 

στον τάφο του Ιησού με σκοπό τη μυράλειψη. Στο κείμενο της Οκτωήχου 

υπάρχει αναφορά στις Μυροφόρες: Μυροφόρων τήν χαράν ἐμήνυσεν, 

Γυναῖκες πρός τό μνήμα παρεγένοντο, Ἰδοῦ ταῖς Μυροφόροις ἐξαστράπτον 

ἀνεβόα  Ἄγγελος. 

Και στα Εωθινά κείμενα και συγκεκριμένα στο Β΄ Εωθινό αναφέρονται 

οι Μυροφόρες: Τόν λίθον θεωρήσασα ἀποκεκυλισμένον, αἱ Μυροφόροι 

ἔχαιρον (Εξαποστηλάριον Β΄). Στο Β΄ Εωθινό η Μαρία η Μαγδαληνή 

αναφέρεται ονομαστικά καθώς αναγιγνώσκεται το Μκ 16:1:8. 

Ιδιαίτερη μνεία στις Μυροφόρες γυναίκες γίνεται την Δεύτερη Κυριακή 

από του Πάσχα, Κυριακή των Αγίων Μυροφόρων Γυναικών, όπου 

ψάλλεται: Αἱ Μυροφόροι γυναῖκες ὄρθρου βαθέος, ἀρώματα λαβοῦσαι τοῦ 

Κυρίου τόν τάφον κατέλαβον...468 

Σημαντική είναι η παρουσία της Μαγδαληνής στον ύμνο 40 του 

Ρωμανού του Μελωδού Κοντάκιον εις την Τριήμερον Ανάστασιν,469 όπου ο 

Ρωμανός ο Μελωδός ερμηνεύει την παρουσία της Μαρίας της 

Μαγδαληνής στον τάφο του Ιησού. 

Η πλούσια χειρόγραφη παράδοση μαρτυρεί την αξία του κειμένου και 

παρά την μεγάλη διάδοση του ύμνου, αυτός δεν υπέστη καμία φθορά.470 Η 

επιγραφή του ύμνου τον αναφέρει ως αναστάσιμο Κοντάκιο και ψάλλεται 

                                                           
468 Πεντηκοστάριον, εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, 

Αθήνα, 1994, σελ. 122 
469 Ρωμανός ο Μελωδός, Κοντάκιον εἰς τήν τριήμερον καί ζωοποιόν καί ὑπέρλα(μπρον) 

ἀνάστασιν τοῦ Κυρίου και Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, Ὕμνος XL, SC 128, 378-421 
470 Ρωμανού του Μελωδού, Ύμνοι, έκδοσις κριτική, τόμος τέταρτος ΛΖ΄- ΜΘ΄, μετά 

εισαγωγών, σχολίων, μεταφράσεως και πινάκων. Αφιέρωμα Ν. Β. Τωμαδάκη, 

τυπογραφείο Μηνά Μυρτίδη, Αθήνα, 1959-1961, σελ. 377 
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την Κυριακή του Πάσχα, αν και λόγω του θέματός του θα μπορούσε να 

ψάλλεται την Β΄ Κυριακή από του Πάσχα, η οποία αναφέρεται στις 

Μυροφόρους. Όσον αφορά την εποχή της συγγραφής του ύμνου, δεν 

μαρτυρείται κάποια ακριβή ιστορική τοποθέτηση. Ανήκει στην εποχή 

ακμής του Ρωμανού. Κάποιοι ερμηνευτές τον τοποθετούν γύρω στο 552- 

553 μ.Χ. Πηγές του Ρωμανού είναι οι τέσσερις ευαγγελιστές. Επίσης 

παίρνει εικόνες και εκφράσεις από την Παλαιά Διαθήκη και το 

Πρωτοευαγγέλιο του Νικοδήμου, ενώ δεν υπάρχει καμία επιρροή των 

Πατέρων.471 

Στους οίκους α΄και β΄ οι Μυροφόρες θέλουν να επισκεφθούν τον τάφο 

του Ιησού για να αλείψουν με μύρο το σώμα του Ιησού και να θρηνήσουν: 

«ἀρώμασιν ὐπαλείψωμεν» και «κλαύσωμεν και κράξωμεν» (α΄12)472. Στο β΄ 

οίκο οι Μυροφόρες συζητούν μεταξύ τους 473 και αποφασίζουν να στείλουν 

τη Μαρία την Μαγδαληνή στο μνήμα και αυτές να ακολουθήσουν έπειτα: 

«ἀπέλθῃ Μαρία καί ἴδῃ τόν τάφον καί οἷς ἀν εἴπῃ ἀκολουθῶμεν» (β΄10-

11)474. Με την πράξη τους αυτή τονίζεται ο ιδιαίτερος ρόλος της 

Μαγδαληνής. 

Η Μαγδαληνή βρίσκει το λίθο απομακρυσμένο και εκφράζεται με 

ερωτήσεις: «Μή ἅρα ἦραν τόν Κύριον μου; Μη ἐγήγερται ὁ τοῖς πεσοῦσιν 

παρέχων ἀνάστασιν;» (γ΄,11-13)475. Ακολουθώντας ο Ρωμανός την 

περιγραφή του ευαγγελιστή Ιωάννη, παρουσιάζει τον Πέτρο και τον 

Ιωάννη να τρέχουν στο μνημείο και αφού δε βρίσκουν τον Ιησού, η 

Μαγδαληνή τους λέει πως πρόκειται για οικονομία: «ἵνα αἱ γυναῖκες ὡς 

πρῶται πεσοῦσαι ἴδωσι πρῶται τόν ἀναστάντα» (στ΄,11-12)476. Και στον 

Ρωμανό, όπως και στους Πατέρες της Εκκλησίας συναντάμε τον τύπο Εύα-

Μαγδαληνή. Το πρωπατορικό αμάρτημα και η αμαρτία της Εύας 

συνδέεται με την αποκατάσταση της αμαρτίας στο πρόσωπο της 

                                                           
471 Ρωμανού του Μελωδού, Ύμνοι, σελ. 378 - 380 
472 Ρωμανός ο Μελωδός, Κοντάκιον εἰς τήν τριήμερον καί ζωοποιόν καί ὑπέρλα(μπρον) 

ἀνάστασιν τοῦ Κυρίου και Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, Ὕμνος XL, SC 128, (α΄12, 

σελ.382) 
473 Το «συμβούλιο» των Μυροφόρων και η απόφαση να σταλεί η Μαρία η Μαγδαληνή 

για να εξακριβώσει αν ο Ιησούς βρίσκεται στον τάφο είναι δημιουργία του Ρωμανού. Ο 

ακροατής μεταφέρεται σε ανθρώπινο κλίμα και περιβάλλον, στο Ρωμανού του Μελωδού, 

Ύμνοι, σελ. 380, 383 
474 Ρωμανός ο Μελωδός, Κοντάκιον εἰς τήν τριήμερον, ό.π., Ὕμνος XL, SC 128, β΄10-11, 

σελ.384 
475 Στο ίδιο, γ΄, 11-13, σελ. 386 
476 Στο ίδιο, στ΄, 11-12, σελ. 390 
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Μαγδαληνής (των Μυροφόρων) και την πρώτη εμφάνιση σ   αυτή του 

αναστημένου Ιησού.  

Ακολουθεί η συνάντησή της με τον Ιησου και το «μή μου ἅπτου». 

Αποκορύφωμα της εμφάνισης του Ιησού στην Μαγδαληνή αποτελεί η 

αποστολή που της αναθέτει με την εξής σημαντική διατύπωση: 

«Ρητορευέτω  δέ λοιπόν ταῦτα ἡ γλῶσσα σου, γύναι, καί διερμενευέτω τοῖς 

υιοῖς τῆς βασιλείας τοῖς καραδοκοῦσι τήν ἕγερσιν μου τοῦ ζῶντος. 

Σπεῦσον, Μαρία, καί τούς μαθητάς μου συνάθροισον. Σάλπιγγι σοι 

χρῶμαι μεγαλοφώνῳ  ἤχησον εἰρήνην εἰς τάς ἐμφόβους ἀκοάς τῶν 

κεκρυμμένων φίλων μου. Ἔγειρον ἅπαντας ὥσπερ ἐξ ὕπνου, ἵν    

ἀπαντήσωσι καί δᾷδας ἄψωσιν εἶπε: Ὁ Νυμφίος ἡγέρθη τοῦ τάφου  οὐδεν 

ἀφῆκεν ἐντός τοῦ τάφου. Ἀπώσασθε, Ἀπόστολοι, τήν νέκρωσιν, ὄτι 

ἐγήγερται ὁ τοῖς πεσοῦσι παρέχων ἀνάστασιν» (ιβ΄, 1-13).477 

Στη συνέχεια η Μαγδαληνή επιστρέφει και διηγείται την εμφάνιση του 

αναστημένου Ιησού στις άλλες γυναίκες. Στο σημείο αυτό ο Ρωμανός 

χρησιμοποιεί εικόνες από την Παλαιά Διαθήκη. Χαρακτηριστικός είναι ο 

παραλληλισμός της Μαγδαληνής με το Μωυσή. Και οι δύο είχαν το 

μοναδικό προνόμιο να δούν το Θεό, ο Μωυσής «ὑπό νεφέλη» και η 

Μαγδαληνή «ὑπό σῶμα» (ιδ΄,3-5).478 Η Μαγδαληνή λειτουργεί για το «νέο 

Ισραήλ» αντίστοιχα με τη λειτουργία του Μωυσή για τον Ισραήλ της 

Παλαιάς  Διαθήκης και είναι ιδιαίτερα τιμητικός για την Μαγδαληνή 

αυτός ο συμβολισμός. Επίσης, ο Ιησούς της είχε πει να φέρει το όνομά του 

στο στόμα της «ὠς κάρφος ἐλαίας» (ιδ΄,10), ανακοινώνοντας το χαρμόσυνο 

μήνυμα στους απογόνους του Νώε (ιδ΄11).479 Τέλος αναφέρει και την 

εικόνα του Ιωνά που σώθηκε από το κήτος, ως προμήνυμα της 

αναστάσεως (ιε΄10-11). Οι Μυροφόρες πείθονται για την ανάσταση, 

επιθυμούν όμως να επισκεφτούν το μνήμα για να έχουν και αυτές 

εμπειρία του γεγονότος και να συμμεριστούν τη χαρά της Μαγδαληνής. 

Αφού εμφανίζεται στο μνήμα ένας άγγελος που επιβεβαιώνει την 

ανάσταση «ἠγέρθη γαρ ὁ Κύριος», σπεύδουν οι Μυροφόρες στους 

αποστόλους, τους αναγγέλουν τα χαρμόσυνα νέα και εκείνοι πείθονται. 

Εδώ η περιγραφή βασίζεται στην αφήγηση του ευαγγελιστή Ιωάννη. 

Ο τελευταίος οίκος του ύμνου είναι μια προσευχή του ίδιου του 

Ρωμανού, ο οποίος με έκδηλη τη δική του ψυχική ταραχή ζητάει τη 

                                                           
477 Στο ίδιο, ιβ΄, 1-13, σελ. 400 
478 Στο ίδιο, ιδ΄, 3-5, σελ. 402 
479 Στο ίδιο, ιδ΄10-11, σελ. 404 
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σωτηρία της ψυχής του και θεία βοήθεια για να συνεχίσει να συνθέτει 

ύμνους που υμνούν το Θεό και αγιάζουν και τη δική του ψυχή «Πάτερ μου 

ἅγιε και φιλοικτίρμον, ἀγιασθήτω σου ἀεί τό ὄνομα ἐν τῷ στόματί μου καί 

τοῖς χείλεσι μου, ἐν τῇ φωνῇ μου καί τῇ ᾠδῇ μου» (κδ΄, 8-13)480. 

Ο Ρωμανός ο Μελωδός στον ύμνο του τονίζει την αποστολικότητα της 

Μαρίας της Μαγδαληνής. Η Μαγδαληνή αποστέλλεται στον τάφο από τις 

μυροφόρες. Η επιλογή της τη διακρίνει από τα άλλα γυναικεία πρόσωπα, 

είναι η μόνη που αναφέρεται ονομαστικά, γεγονός που καθιστά σαφή την 

ιδιαίτερη λειτουργία της. Έχει την τιμή να είναι ευαγγελίστρια του 

μηνύματος της αναστάσεως, αφού ο ίδιος ο Ιησούς εμφανίζεται σ   αυτήν, 

της αναγγέλει το νέο της αναστάσεως και της αναθέτει την περαιτέρω 

διάδοσή του. 

Αναφορά στις Μυροφόρες κάνει ο Ρωμανός ο Μελωδός στον ύμνο 29 

Ὕμνος εἰς τήν Ἀνάστασιν τοῦ Κυρίου. Την κυριότερη πηγή του ύμνου 

αποτελούν τα κείμενα των ευαγγελίων, όμως η κεντρική ιδέα του 

εμπνέεται και από το απόκρυφο Ευαγγέλιο του Νικοδήμου, στο οποίο 

περιγράφεται η κάθοδος του Ιησού στον Άδη και η λύτρωση των νεκρών. Ο 

Ρωμανός μεταπλάθει την επίσκεψη των Μυροφόρων στον τάφο του Ιησού, 

την εμφάνιση του αγγέλου σ   αυτές, την αναγγελία του μηνύματος της 

αναστάσεως καθώς και τη σύγχυσή των φυλάκων σε μια μορφή ποιητικού 

άσματος υψηλού λόγου. 481 

Στους οίκους ιη΄ και ιθ΄περιγράφεται η εμφάνιση του αγγέλου στις 

Μυροφόρες σε αντιδιαστολή με τη στάση του απέναντι στους φύλακες. 

Στις γυναίκες εμφανίζεται γεμάτος χαρά, ενώ στους φύλακες απρόσιτος: 

«γυναιξί προσιτός ἦν, καί ἀπρόσιτος τοῖς ἀθλίοις ἡμιν γέγονεν». Στις 

γυναίκες εμφανίζεται να τις δίνει δύναμη, ενώ σ   εκείνους προκαλεί φόβο 

«Ἐκείναις συνωμίλει καί ἡμῖν ἠπείλει θάνατον», «πρός τάς γυναῖκας 

ἰλαρῶς, πρός ἡμᾶς δέ σοβαρώτερος» (ιη΄278-287).482 Και ενώ ο άγγελος 

αποδυναμώνει τους φύλακες , δίνει δύναμη στις γυναίκες λέγοντάς τες 

«μή φοβεῖσθε, ἀνέστη ὁ Κύριος» (ιη΄291-292). Τέλος, στον οίκο ιθ΄ 

περιγράφονται  οι Μυροφόρες να στέκουν έξω από το μνήμα και ο 

άγγελος τις λέει: «ἠγέρθη ὅν θέλετε» (ιθ΄296) και αν δεν πιστεύουν, να 

                                                           
480 Στο ίδιο, κδ΄8-13, σελ. 420 
481 Ρωμανού του Μελωδού, Ύμνοι, σελ. 9 
482 Στο ίδιο, σελ. 37 
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εισέλθουν μέσα στο μνήμα για να το διαπιστώσουν. Τότε εκείνες εισήλθαν 

στο κενό μνημείο.483 

Ο Ρωμανός δεν αναφέρει ονομαστικά στο συγκεκριμένο ύμνο την 

Μαρία την Μαγδαληνή, η οποία όμως περιλαμβάνεται στις Μυροφόρες. 

Είναι έκδηλη η προσπάθειά του να αναδείξει το ρόλο τους μέσα από τη 

στάση του αγγέλου, ο οποίος εμφανίζεται να τις ενισχύει και να τις 

ενθαρρύνει. Δίνεται ιδιαίτερη αξία στο πρόσωπό τους και αναδεικνύεται ο 

ρόλος τους ως μάρτυρες του γεγονότος της ανάστασης. 

 

4.3 Η Μαρία η Μαγδαληνή στα Συναξάρια484 

 

Η Μαρία η Μαγδαληνή κατέχει σημαντική θέση στα Συναξάρια της 

ορθόδοξης Εκκλησίας, αλλά και των αρχαίων ανατολικών εκκλησιών. Σε 

γενικές γραμμές συναντάται το ίδιο κείμενο  με κάποιες παραλλαγές όσον 

αφορά τις λεπτομέρειες που αναφέρονται σε σχέση με το βίο της. 

Αναμφίβολα στις σελίδες των Συναξαρίων κατέχει περίοπτη θέση 

συγκρινόμενη με τους βίους άλλων αγίων γυναικών. 

Αρχικά στο Μηνολόγιο του Βασιλείου του Πορφυρογέννητου (985) 

στις 22 Ιουλίου γράφει: «μνήμη τῆς ἁγίας Μαρίας Μαγδαληνής»485. 

Διαπιστώνουμε πως απουσιάζουν στον τίτλο οι χαρακτηρισμοί μυροφόρος 

και ισαπόστολος που συνήθως συναντάμε στα Συναξάρια όπως θα δούμε 

παρακάτω. Οι λεπτομέρειες του βίου της Μαγδαληνής που αναφέρονται 

εδώ είναι η καταγωγή της από τα Μάγδαλα, η θεραπεία της από τα επτά 

δαιμόνια και το γεγονός ότι υπήρξε μαθήτρια του Ιησού και τον 

διακονούσε μέχρι το Πάθος. Προβάλλει την Μαγδαληνή ως πρώτη 

μάρτυρα της ανάστασης του Ιησού μαζί με την άλλη Μαρία «καί πρώτη 

τήν ἀνάστασιν ἄμα τῇ ἄλλῃ Μαρία κομίζουσα»,486 χωρίς όμως να επεξηγεί 

ότι η άλλη η Μαρία αναφέρεται στο πρόσωπο της Θεοτόκου.  

                                                           
483 Στο ίδιο,  σελ  38 
484 Στα Συναξάρια περιέχεται περιληπτικά η ύλη από τα Μηνολόγια και διαβάζονται 

στις συνάξεις εξυπηρετώντας κυρίως λειτουργικούς σκοπούς. Δεν ενδιαφέρονται για την 

ιστορική ακρίβεια των όσων περιγράφουν, αλλά για την προβολή των προσώπων που 

πρωταγωνιστούν βλ. Δ. Τσάμη, Αγιολογία, Θεσσαλονίκη, σελ. 21 στο Ε. Κασσελούρη 

Χατζηβασιλειάδη, Η διήγηση της μυράλειψης του Ιησού στα Ευαγγέλια, Επίκεντρο, 

Θεσσαλονίκη, 2006, σελ. 20 
485 PG 117, 553B 
486 PG 117, 553B 
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Στο Συναξάριο της Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως 487 σε 

γενικές γραμμές αναφέρονται οι ίδιες πληροφορίες με το Μηνολόγιο του 

Βασιλείου. Αναφέρεται η καταγωγή της, η θεραπεία της από τα επτά 

δαιμόνια και η διακονία της στο πλευρό του Ιησού μέχρι το Πάθος. Αξίζει 

ωστόσο να σημειώσουμε ότι και στο συγκεκριμένο κείμενο η Μαρία η  

Μαγδαληνή προσδιορίζεται ως αγία και μυροφόρος όχι όμως ως 

ισαπόστολος όπως συμβαίνει στο κείμενο του Συναξαριστή του αγίου 

Νικοδήμου του Αγιορείτου.488 Εδώ δηλώνεται πως η άλλη Μαρία που ήταν 

μαζί της πρώτη μάρτυρας της ανάστασης είναι η Θεοτόκος «καί πρώτη τήν 

ἀνάστασίν ἅμα τῇ ἄλλῃ Μαρίᾳ τῇ Θεοτόκῳ κατεῖδεν»489 

Στο ίδιο Συναξάριο μνεία της Μαγδαληνής υπάρχει στις 4ης Μαΐου εις 

ανάμνησιν της ανακομιδής του λειψάνου της αγίας μαζί με του αγίου 

Λαζάρου που έγινε από τον αυτοκράτορα Λέων το Σοφό στη μονή του 

αγιόυ Λαζάρου που ο ίδιος ίδρυσε.490 

Στις 30 Ιουνίου εορτή των αγίων αποστόλων μνημονεύεται και η 

Μαρία η Μαγδαληνή μεταξύ των γυναικών που διακονούν τον Ιησού. 

«Εἰσί δέ καί γυναῖκες αἱ διακονοῦσαι τῷ σωτῆρι Χριστῷ καί τοῖς 

ἀποστόλοις, Αὗται, αἵ καί μυροφόροι προσαγορεύονται Μαρία ἡ 

Μαγδαληνή και Σαλώμη γυνή Χουζᾶ....και Ἰωάννα»491 

Η Μαρία η Μαγδαληνή κατονομάζεται επίσης και την 4η Αυγούστου.492  

Στο Συναξαριστή του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου493 η 

Μαγδαληνή ονομάζεται ισαπόστολος, γίνεται λόγος για την καταγωγή 

της, τη θεραπεία της από τα επτά δαιμόνια, τη διακονία της στον Ιησού, 

και το γεγονός ότι υπήρξε πρωτη μάρτυρας της ανάστασης μαζί με τη 

Θεοτόκο. Επίσης γίνεται μνεία στην παραμονή της στην Έφεσο, το θάνατό 

της και την ανακομοιδή του λειψάνου της από τον Λέοντα Στ΄το Σοφό.  

Στο Συναξαριστή του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου μνημονεύεται 

στις 4ης Μαΐου η ανάμνηση της ανακομιδής του λειψάνου της Μαρίας 

                                                           
487Propylaeum ad Acta Sanctorum Novembris, Synaxarium Ecclesiae 

Constantinopolitanae e Codice Sirmondiano, Nunc Berolinenci, Apud Socios Bollandianos, 

Bruxellis, 1902, 833-835 
488Στο ίδιο,  σελ.834 
489 Στο ίδιο, σελ. 833 
490 Στο ίδιο, σελ.  658 - 659 
491 Στο ίδιο, σελ. 789-790 
492 Στο ίδιο,  σελ. 868 
493  Νικοδήμου Αγιορείτου, Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού,  Τόμος Γ΄, 

εκδόσεις Δόμος, 2005, σελ. 359 - 360 
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Μαγδαληνής στην Κωνσταντινούπολη. Αναφέρει χαρακτηριστικά: Φάσκει 

ῥαβουνί Μαρία Χριστῷ πάλιν. Λέγει, τί; Θάψαν ἄστυ με σκέπε.494 

Τέλος στις 30 Ιουνίου εορτή των αγίων Αποστόλων ο Συναξάριστής 

μνημονεύει  μεταξύ των Δώδεκα Αποστόλων και των Εβδομήκοντα και τις 

«σεπτάς Μυροφόρους και πιστάς γυναίκας, χωρίς όμως να αναφέρεται 

ονομαστικά στη Μαρία την Μαγδαληνή. Σημειώνει ότι δεν βαπτίσθηκαν 

με το «δι  ύδατος βάπτισμα», αλλά βαπτίσθηκαν «ἐν Πνεύματι Ἀγίω» την 

ημέρα της Πεντηκοστής και δεν χρειάζονταν άλλο βάπτισμα.495 

Στον Νέο Συναξαριστή της Ορθοδόξου Εκκλησίας496 από τον 

ιερομόναχο Μακάριο Σιμωνοπετρίτη497 συναντάμε μια λεπτομερέστερη 

περιγραφή του βίου της Μαρίας Μαγδαληνής η οποία εμπεριέχει στοιχεία 

από το λόγο του Νικηφόρου Κάλλιστου Ξανθόπουλου «Εις την αγία και 

ισαπόστολο Μαρία Μαγδαληνή» καθώς και από τον βίο της που 

διασώζεται στην ιερά μονή της Μεγίστης Λαύρας.  

Ο Νέος Συναξαριστής αναφέρει την Μαγδαληνή ως αγία, μυροφόρο 

και ισαπόστολο. Αρχικά δηλώνεται ο τόπος καταγωγής της και στη 

συνέχεια αναφορικά με τη θεραπεία της από τα επτά δαιμόνια 

επισημαίνεται πως η ίδια ήταν παρούσα κατά το θαύμα του 

πολλαπλασιασμού των άρτων και των ιχθύων και εκεί παρακάλεσε τον 

Ιησού να την λυτρώσει από την ασθένειά της. Σε υποσημείωση γίνεται 

αναφορά στην ταύτιση της Μαγδαληνής με την ανώνυμη αμαρτωλή και 

τη Μαρία από τη Βηθανία, που αφετηρία είχε τη θέση του πάπα Γρηγορίου 

του Διαλόγου, τονίζοντας πως δεν υπάρχει κάποιο στήριγμα στα 

Ευαγγέλια, αλλά και τη μη απόδοχη  της από τους περισσότερους 

αποστολικούς Πατέρες.498 

                                                           
494 Νικοδήμου Αγιορείτου, Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού, σελ. 32 - 33 
495 Νικοδήμου Αγιορείτου, Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού, σελ. 284 
496 Η έκδοση από την ιερά μονή Σίμωνος Πέτρας του Συναξαριστή της Ορθοδόξου 

Εκκλησίας στη γαλλική γλώσσα, με την επιμέλεια του μοναχού Μακαρίου Σιμωνοπετρίτη 

αποτελεί αξιόλογη προσπάθεια, με σκοπό την πνευματική οικοδομή της ορθοδόξου 

διασποράς και την κάλυψη των αναγκών των ιεραποστολικών κοινοτήτων της 

γαλλόφωνης Αφρικής. Ο νέος αυτός Συναξαριστής περιέχει όχι μόνο τους αγίους που 

περιλαμβάνονται στο Συναξάριο του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου και την κριτική 

έκδοση του Συναξαρίου της Κωνσταντινούπολης, αλλά και πολλούς αγίους των 

Εκκλησιών της Ρωσίας, Σερβίας, Ρουμανίας, Βουλγαρίας και Γεωργίας, καθώς και αγίους 

της Δύσης μέχρι την εποχή του Καρλομάγνου,  στο Γεωργίου Τσέτση, Η ένταξις των 

Αγίων στο εορτολόγιο, εκδόσεις «Τέρτιος», Κατερίνη, 1991, σελ. 158 
497 Μακαρίου Σιμωνοπετρίτη, Νέος Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας, τόμος 

ενδέκατος, Ιούλιος, Ίνδικτος, Αθήνα, 2008  
498 Στο ίδιο, σελ. 239 
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Γενικά τα Συναξάρια δεν προσφέρουν πληροφορίες με ιστορική 

ακρίβεια, αλλά διευρύνουν τις γνώσεις μας με στοιχεία , των οποίων όμως 

η ιστορικότητα αμφισβητείται. 

Στο συγκεκριμένο Συναξαριστή διαβάζουμε τη λεπτομέρεια πως κατά 

τη θεραπεία από τον Ιησού του δαιμονισμένου που ήταν βουβός, η 

γυναικεία φωνή που ακούστηκε από το πλήθος να λέει: «μακαρία ἡ κοιλία 

ἡ βαστάσασά σε καὶ μαστοὶ οὓς ἐθήλασας» ήταν της Μαρίας της 

Μαγδαληνής. Επιπλέον δηλώνεται πως η Μαγδαληνή ήταν παρούσα στην 

ανάσταση του Λαζάρου. Γίνεται επίσης λεπτομερή αναφορά στην ταφή 

του Ιησού με την Μαγδαληνή και τη Θεοτόκο να πρωταγωνιστούν, οι 

οποίες λέγεται πως αμέσως μετά τον ενταφιασμό του Ιησού «ανάπεμψαν 

νεκρώσιμο ύμνο με δάκρυα στα οποία έλαμπε η ελπίδα της αναστάσεως» 

και λέγεται πως ο θρήνος αυτός είναι το θέμα του Όρθρου του Μεγάλου 

Σαββάτου. 499 

Στο Συναξάριστή περιγράφεται η επίσκεψη της Μαγδαληνής και της 

άλλης Μαρίας στο κενό μνημείο, σύμφωνα με την περιγραφή του 

Ματθαίου 28:1 κ.ε. Στο «χαίρεται» που απευθύνει ο αναστημένος Ιησούς 

στις γυναίκες (Ματθ. 28:9), ο Συναξαριστής σχολιάζει χαρακτηριστικά: 

«ήταν πράγματι ταιριαστό να αναγγείλει σε μια γυναίκα τη λύτρωση της 

φύσης μας που ξέπεσε και καταδικάστηκε στην οδύνη, συνεπεία της 

αμαρτίας της Εύας».500 Εδώ έχουμε τη τυπολογία «παλιά – νέα Εύα», όπου 

η Μαγδαληνή ως νέα Εύα αποκαθιστά το γυναικείο φύλο όντας εκείνη 

ευαγγελίστρια του μηνύματος της αναστάσεως του Ιησού, θέση που 

συναντάμε και σε κάποιους Πατέρες της Εκκλησίας. 

Ο Συναξαριστής περιγράφει τη σκηνή του «μή μου ἅπτου» και στο 

σημείο αυτό αξίζει να επισημάνουμε το σχόλιό του, πως είναι η τρίτη φορά 

που η Μαγδαληνή γίνεται απόστολος των αποστόλων, αφού είναι πιθανό 

να ήταν παρούσα στο όρος των Ελαιών κατά την Ανάληψη και στο 

Υπερώο την ημέρα της Πεντηκοστής. Εδώ διαπιστώνουμε πως η έλλειψη 

λεπτομερειών του βίου της «ιστορικής Μαγδαληνής» οδηγεί το συντάκτη 

να υποθέτει πως αφού η Μαγδαληνή ήταν πιστή μαθήτρια και διάκονος 

του Ιησού, πιθανώς να ήταν στο πλευρό του στα παραπάνω ιδιαίτερα 

σημαντικά γεγονότα της χριστιανικής πίστης με σκοπό να εξυψώσει τη 

σημασία του προσώπου της σε σχέση με τη δράση του «ιστορικού Ιησού». 

Στη συνέχεια ιστορείται η μετάβαση της Μαγδαληνής στη Ρώμη 

                                                           
499 Στο ίδιο, σελ. 240 
500 Στο ίδιο, σελ. 241 
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προκειμένου να ζητήσει από τον αυτοκράτορα Τιβέριο την τιμωρία του 

Πιλάτου. Η Μαγδαληνή εμφανίζεται στον Τιβέριο με ένα αυγό στο χέρι, το 

οποίο γίνεται κόκκινο όταν αυτή του λέει ότι μετά το Πάθος ο Ιησούς 

αναστήθηκε, ερμηνεύοντας έτσι και το έθιμο των πασχαλινών αυγών.501 

Μετά την αναφορά στο θάνατο του Πιλάτου από βέλος του ίδιου του 

Καίσαρα σε κυνήγι ελαφιού, η Μαγδαληνή μεταβαίνει στα Ιεροσόλυμα 

όπου βρίσκεται μαζί με τον άγιο Μάξιμο, έναν από τους εβδομήκοντα 

μαθητές, συλλαμβάνεται από τους εβραίους και μετά από περιπλάνηση 

στο πέλαγος σε ένα καράβι χωρίς πανιά και κουπιά καταλήγει στη 

Μασσαλία της Γαλατίας.502 

Στη συνέχεια περιγράφεται και εδώ το θαύμα της Μαγδαληνής με τον 

Ρωμαίο διοικητή της περιοχής και της συζύγου του. Επίσης μας 

παραδίδεται η περαιτέρω αποστολική περιοδεία της Μαγδαληνής στην 

Αίγυπτο, Φοινίκη, Συρία, Παμφυλία. Τέλος αναφέρονται οι λεπτομέρειες 

του θανάτου της στην Εφέσο, όπως και στα παραπάνω Συναξάρια που 

εξετάσαμε και η ανακομιδή του λειψάνου της από τον Λέων ΣΤ΄ το Σοφό. 

Προσθέτει επίσης την πληροφορία σχετικά με το αριστερό χέρι της Μαρίας 

της Μαγδαληνής το οποίο διασώθηκε και φυλάσσεται στη μονή Σίμωνος 

Πέτρας του Αγίου Όρους, όπου τιμάται η Μαγδαληνή ως δεύτερη 

κτιτόρισσα.503 

Και στο Νέο Συναξαριστή μνημονεύεται η Μαγδαληνή στις 4η Μαΐου, 

ημέρα μνήμης της ανακομιδής των λειψάνων της μαζί με του αγίου 

Λαζάρου, στην μονή του αγίου Λαζάρου στην Κωνσταντινούπολη επί 

Λέοντος Στ΄ του Σοφού (890μ.Χ.).504 

 

 

                                                           
501 Μακαρίου Σιμωνοπετρίτη, Νέος Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας, σελ. 242 
502 Η διήγηση αυτής της αποστολής της Μαγδαληνής απηχείται σε διάφορες 

παραδόσεις της Γαλλίας. Η ανακομιδή του λειψάνου της στη μονή Vèzelay στη 

Βουργουνδία είναι η αρχαιότερη και δημιουργήθηκε εκεί ένα μεγάλο προσκήνυμα. Τα 

λείψανα προήλθαν ή από την Προβηγκία ή από την Παλαιστίνη. Από το 12ο αι. τιμάται 

και ένα σπήλαιο στο Sainte-Baume, όπου λέγεται ότι ασκήτευσε για τριάντα χρόνια η 

Μαγδαληνή στο:  Μακαρίου Σιμωνοπετρίτη,  Νέος Συναξαριστής της Ορθοδόξου 

Εκκλησίας, υποσημείωση 6) σελ. 243 
503 Μακαρίου Σιμωνοπετρίτη, Νέος Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας, σελ. 244 - 

245 
504 Σημειώνεται επίσης πως το Μηνολόγιο του Βασιλείου Β΄ (11ος αι.) αναφέρει την 

ανακομιδή του Λειψάνου της Μαγδαληνής στις 22 Ιουλίου, την ημέρα της κύριας μνήμης 

της, στο Μακαρίου Σιμωνοπετρίτη, Νέος Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας, τόμος 

ένατος, Μάΐος, Ίνδικτος, Αθήνα, 2007, σελ. 55 
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4.3.1 Jakobus de Voragine- Golden Legend ή Legenda Aurea  

 

Στο σημείο αυτό, θα αναφερθούμε σε ένα αρκετά σημαντικό έργο που 

συντάχθηκε το 1260 και συνέβαλε στη διαμόρφωση του μύθου γύρω από 

το πρόσωπο της Μαγδαληνής, κυρίως κατά την περίοδο του Μεσαίωνα. 

Πρόκειται για το έργο Βιογραφίες Αγίων (Readings on the Saints), γνωστό ως 

Golden Legend  ή Legenda Aurea του λόγιου μοναχού και αρχιεπισκόπου της 

Γένοβα Jakobus de Voragine.505 

 Ο λόγος που ενσωματώνουμε στην ενότητα αυτή το έργο του Voragine 

είναι η ομοιότητά του με τα ορθόδοξα ανατολικά συναξάρια, Σχετικά με 

τα όσα γράφει για τη Μαρία την Μαγδαληνή διαπιστώνουμε πολλές 

ομοιότητες με τα ορθόδοξα ανατολικά συναξάρια, τη βιογραφία της 

Μαγδαληνής που σώζεται στη Μεγίστη Λαύρα και την περιγραφή του 

Νικηφόρου Κάλλιστου Ξανθόπουλου στο Λόγο του στην αγία και 

ισαπόστολο Μαγδαληνή. Παράλληλα εντοπίζονται και κάποιες 

σημαντικές διαφορές. Όπως ήδη αναφέραμε τα Συναξάρια δεν μας 

παρέχουν ακριβείς ιστορικές μαρτυρίες, αλλά εμπλουτίζουν τις γνώσεις 

μας σχετικά με το βίο των αγίων. Ενδιαφέρονται περισσότερο για την 

προβολή του προσώπου που πρωταγωνιστεί, γι   αυτό και είναι έντονο το 

στοιχείο της μυθοπλασίας. Αντιπαραβάλλοντας το βίο της Μαγδαληνής 

του Voragine με τα ορθόδοξα ανατολικά συναξάρια εντοπίζουμε πολλά 

κοινά στοιχεία. Η σημαντικότερη διαφορά ωστόσο είναι το γεγονός της 

ταύτισης της Μαγδαληνής με την ανώνυμη αμαρτωλή του Λουκά και τη 

Μαρία την αδερφή του Λαζάρου από τη Βηθανία. Διατηρείται επομένως η 

εικόνα της παράδοσης που καλλιέργησε η δυτική Εκκλησία. 

Το έργο του Voragine ενέπνευσε πολλούς συγγραφείς και καλλιτέχνες, 

οι οποίοι αποτύπωσαν στα έργα τους το βίο της Μαρίας της Μαγδαληνής, 

σύμφωνα με την απόδοση του. 

Το έργο περιλαμβάνει αφηγήσεις από τους βίους αγίων, οι οποίες ίσως 

αρχικά προοριζόταν ως υλικό ομιλιών και διδασκαλιών για τους 

ιεροκήρυκες και διδασκάλους του τάγματος των Δομινικανών.506 

Το κείμενο σχετικά με τη Μαρία την Μαγδαληνή ξεκινάει με την 

ετυμολογία του ονόματος Μαρία και Μαγδαληνή.507 Ο Voragine δίνει τρεις 

                                                           
505 Jakobus de Voragine, The Golden Legend: Readings on the Saints ,translated by William 

Granger Ryan, New Jersey, Princeton University Press, 2012 
506 William Granger Ryan, Εισαγωγή στο: Jakobus de Voragine, The Golden Legend: 

Readings on the Saints, Vol. 1, Princeton University Press, 2012, σελ. xvii 
507 Jakobus de Voragine, The Golden Legend: Readings on the Saints, σελ. 374 κ.ε. 
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ερμηνείες “amarummare”- πικρή θάλασσα, illuminatrix – φωτοδότρια και 

illuminata – φωτισμένη. Με τους προσδιορισμούς αυτούς θέλει να 

αποδώσει τη μετάνοια της Μαγδαληνής και την πορεία της προς την 

ουράνια δόξα. Η περιγραφή της θυμίζει τη γνωστική διδασκαλία όπου η 

Μαγδαληνή περιγραφεται ως δέκτης του φωτός ή πνευματικός φωτισμός 

και γίνεται το μέσο με το οποίο θα μεταδωθεί σε όλους το φως. Η 

παραπάνω περιγραφή αντικατοπτρίζει όχι μόνο τις αντιλήψεις της 

Εκκλησίας της μεσαιωνικής περιόδου για τη γυναίκα, την αμαρτία και τη 

λύτρωση αλλά και τις γενικότερες κοινωνικές ανησυχίες του Μεσαίωνα.508 

Επίσης δίνονται στοιχεία σχετικά με την οικογενειακή κατάσταση της 

Μαγδαληνής, η οποία λέγεται πως καταγόταν από βασιλικό γένος, οι 

γονείς της ονομάζονταν Σύρος και Εύχαρις και ζούσε μαζί με τον αδερφό 

της Λάζαρο και την αδερφή της Μάρθα. Η Μαγδαληνή είχε στην κατοχή 

της υπερβολικό πλούτο και επιδίδονταν στις απολαύσεις της σάρκας. Απο 

την οικογενειακή περιουσία της ανήκαν τα Μαγδαλα, από όπου προήλθε 

και το όνομά της. Μετά την ανάληψη του Ιησού αναφέρεται πως τα 

αδέρφια πούλησαν τα υπάρχοντά τους και έδωσαν τα έσοδα στους 

αποστόλους. Η Μαγδαληνή λόγω του τρόπου ζωής της ήταν γνωστή με 

την προσωνυμία «η αμαρτωλή».509 

Ο Voragine στην αφήγησή του συνδέει στοιχεία από το κείμενο της 

Καινής Διαθήκης και ταυτίζει την Μαρία την Μαγδαληνή με την ανώνυμη 

αμαρτωλή του Λουκά (Λκ. 7:36-50) και τη Μαρία από τη Βηθανία. 

Περιγράφει το περιστατικό της μυράλειψης που συνέβει στο σπίτι του 

Σίμωνα με πρωταγωνίστρια την Μαγδαληνή και στη συνέχεια αναφέρει 

τη θεραπεία της από τα επτά δαιμόνια.510 

Μετά την ανάληψη του Ιησού, λέγεται πως ο Πέτρος ανέθεσε τη 

φροντίδα της Μαγδαληνής στον Μαξιμίνο, έναν από τους 72 αποστόλους. 

Μετά από μια καταδίωξη των χριστιανών η Μαγδαληνή μαζί με τα 

αδέρφια της Λάζαρο και Μάρθα και τον Μαξιμίνο επιβιβάστηκαν σε ένα 

ακυβέρνητο πλοίο και με τη βοήθεια του Θεού έφτασαν στη Μασσαλία. Η 

Μαγδαληνή κήρυττε και όλοι θαύμαζαν «την ομορφιά του προσώπου της 

και τη γλυκύτητα του λόγου της». Ο ηγεμόνας της περιοχής με τη σύζυγό 

του ομολόγησαν την πίστη τους στο χριστιανισμό εντυπωσιασμένοι από 

                                                           
508 Susan Haskins, Myth and Metaphor , σελ. 226 
509 Jakobus de Voragine, The Golden Legend: Readings on the Saints, Vol. 1, Princeton 

University Press, 2012, σελ.375 
510 Στο ίδιο, σελ. 375 
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το κήρυγμα της Μαγδαληνής. Όμως όταν θέλησαν να ταξιδέψουν για να 

συναντήσουν τον απόστολο Πέτρο και να πεισθούν για την ορθότητα του 

λόγου της, η γυναίκα σκοτώθηκε μαζί με το παιδί που μόλις είχε γεννήσει. 

Ο ηγεμόνας αφού τους έθαψε σε ένα ερημικό νησί, παρέμεινε δύο χρόνια 

μαζί με τον Πέτρο και όταν επέστρεψε βρήκε τη σύζυγο του και το παιδί 

ζωντανούς. Από εκεί και έπειτα φρόντισαν για τη διάδοση του 

χριστιανισμού.511 

Ο Λάζαρος έγινε επίσκοπος Μασσαλίας και ο Μαξιμίνος επίσκοπος 

στο Αιξ. Η Μαρία η Μαγδαληνή όμως αποσύρθηκε σε ένα ερημικό μέρος 

και έζησε ως ερημίτισσα για τριάντα χρόνια σε μια σπηλιά στο βουνό. 

Σύμφωνα με το μύθο πέθανε την ημέρα του Πάσχα και θάφτηκε από τον 

επίσκοπο Μαξιμίνο τιμητικά μέσα στη σπηλιά, στους πρόποδες του 

βουνού, αφού πρώτα άλειψε με αρωματικά έλαια  το άγιο σώμα της.512 

Ο Jakobus de Voragine, όπως διαπιστώνουμε από την περιγραφή του 

για τη Μαρία την Μαγδαληνή, λαμβάνει υπόψη του το κείμενο της Καινής 

Διαθήκης υιοθετώντας κάποια από τα ελάχιστα στοιχεία που μας παρέχει 

σχετικά με το βίο της Μαγδαληνής και δημιουργεί μια δική του σύνθεση, η 

οποία φαίνεται να είναι επηρεασμένη από τον πάπα Γρηγόριου Α΄ το 591 

μ.Χ. και την ταύτιση της Μαγδαληνής με τη Μαρία από τη Βηθανία και 

την ανώνυμη αμαρτωλή του Λουκά. Προβάλλει έτσι ένα πρότυπο 

γυναίκας η οποία υπήρξε αρχικά αμαρτωλή, στη συνέχεια όμως 

μετανόησε και έζησε ως ερημίτισσα αφοσιωμενη στο θείο θέλημα. 

 

4.4 Συμπεράσματα 

 

Η μνεία των Πατέρων της Εκκλησίας στο πρόσωπο της Μαρίας της 

Μαγδαληνής καταδεικνύει τη σπουδαιότητα του χαρακτήρα της. Οι 

Πατέρες επιλέγουν σε μια προσπάθεια ανοικοδόμησης του ποιμνίου τους 

να προβάλλουν ως πρότυπο το παράδειγμα της Μαγδαληνής. 

Αν και το κάθε κείμενο εκπροσωπεί την εποχή του εκάστοτε συντάκτη 

του,  κατα κύριο λόγο αναφέρονται στο γεγονός της Ανάστασης του Ιησού 

και το ρόλο της Μαγδαληνής ως μάρτυρα και φορέα του μηνύματος της 

Αναστάσεως. 

Όπως διαπιστώσαμε προσεγγίζοντας τη διατύπωση του κάθε Πατέρα 

ξεχωριστά, σε κανένα κείμενο δεν συναντάμε την ταύτιση της Μαρίας της 

Μαγδαληνής με κάποιο άλλο γυναικείο πρόσωπο. Σε αντίθεση με τον 

πάπα Γρηγόριο, οι Πατέρες της ανατολικής Εκκλησίας εμμένουν στη 

                                                           
511 Στο ίδιο, σελ. 376-379 
512 Στο ίδιο, σελ. 380-381 
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βιβλική εικόνα της Μαγδαληνής. Γι  αυτούς η Μαρία η Μαγδαληνή δεν 

είναι αμαρτωλή, αλλά υπόδειγμα πίστης. 

Ιδιαίτερη είναι η ερμηνεία του Ιππολύτου Ρώμης για τη Μαρία 

Μαγδαληνή ως τη Νύμφη που αναζητά τον Νυμφίο Ιησού, ο οποίος είναι 

πλέον ο νέος Αδάμ και η Μαγδαληνή η νέα Εύα. Είναι χαρακτηριστικό το 

μοτίβο «παλιά – νέα Εύα» που υιοθετούν οι Πατέρες της Εκκλησίας και 

βασίζεται στον απόηχο της διήγησης της δημιουργίας. Η Μαγδαληνή στο 

ρόλο της νέας Εύας για τους Πατέρες της Εκκλησίας αντισταθμίζει την 

ευθύνη της αμαρτίας που φέρει το γυναικείο γένος. Στο πρόσωπο της 

Μαγδαληνής αποκαθίσταται το γυναικείο φύλο, αφού μία γυναίκα 

αξιώνεται πρώτη να έχει την τιμή να λάβει το μήνυμα της ανάστασης του 

Ιησού. 

Και τα Συναξάρια, παρόλο που δεν προσθέτουν κάτι με ιστορική 

ακρίβεια , ωστόσο προσφέρουν σημαντική βοήθεια στον εμπλουτισμό των 

γνώσεων μας σχετικά με τη Μαρία την Μαγδαληνή 

Αναμφισβήτητα τα κείμενα των Πατέρων και τα Συναξάρια μας 

δίνουν στοιχεία για την αποδοχή του προσώπου της Μαγδαληνής ανά 

τους αιώνες, κυρίως σχετικά με την αποστολικότητά της και τη 

σπουδαιότητα του ρόλου της στα γεγονότα του Πάθους και της ανάστασης 

του Ιησού, συμβάλλοντας έτσι σε μια όσο το δυνατό πιο συγκροτημένη 

αντίληψη της προσωπικότητά της. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 

Η ΜΑΡΙΑ H ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ: 
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ, ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ, ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ 

 

5.1 Εισαγωγή 

Κανένα άλλο πρόσωπο των κειμένων της Καινής Διαθήκης δεν 

συζητήθηκε τόσο πολύ και δεν υπέστη τόσες πολλές μεταμορφώσεις στο 

διάβα των αιώνων, όσο αυτό της Μαρίας της Μαγδαληνής. Η ζωή της 

έδωσε έμπνευση σε πολλούς καλλιτέχνες να πλάσουν ο καθένας από τη 

δική του οπτική μια Μαγδαληνή, που όμως δεν ανταποκρίνεται στο 

πρόσωπο που γνωρίζουμε ως ιστορική Μαγδαληνη, αλλά κυμαίνεται 

μεταξύ μυθοπλασίας και φαντασίας.  

Την ιστορική Μαγδαληνή τη γνωρίσαμε μέσα από τα κείμενα της 

Καινής Διαθήκης. Εκεί όμως η παρουσία της περιορίζεται κυρίως στα 

γεγονότα του Πάθους και της ανάστασης, έτσι ώστε οι πληροφορίες που 

γνωρίζουμε γι’ αυτήν να είναι αποσπασματικές και τα βιογραφικά 

στοιχεία  περιορισμένα. Στα βιβλικά κείμενα είναι η πιστή μαθήτρια του 

Ιησού, μάρτυρας της σταύρωσης, ταφής και ανάστασης του. 

Στα απόκρυφα κείμενα, η ιστορικότητα των οποίων αμφισβητείται, η 

καινοδιαθηκική εικόνα της Μαγδαληνής σε γενικές γραμμές διατηρείται. 

Στις σελίδες των γνωστικών κειμένων προβάλλεται ως η αφοσιωμένη και 

αγαπημένη μαθήτρια του Ιησού. Τα κείμενα όμως αυτά μας δίνουν 

κάποιες λεπτομέρειες που μας βοηθάνε να συμπληρώσουμε το πορτρέτο 

σχετικά με την προσωπικότητα και τον χαρακτήρα της Μαγδαληνής μέσα 

στον πρώιμο χριστιανισμό. Η παρερμηνεία ωστόσο αυτών των στοιχείων 

οδήγησε στην παρερμηνεία της προσωπικότητάς  της. 

Στη δυσφήμιση του προσώπου της Μαρίας της Μαγδαληνής 

συνέβαλαν αρχικά η ατυχής ταύτιση της Μαγδαληνής με κάποια άλλα 

γυναικεία πρόσωπα της Καινής Διαθήκης, την Μαρία την αδερφή του 

Λαζάρου και την ανώνυμη αμαρτωλή του Λουκά, κυρίως μετά τη θέση του 

πάπα Ρώμης Γρηγορίου Α΄, η οποία βρήκε μεγάλη απήχηση στην 

παράδοση του δυτικού χριστιανισμού φτάνοντας μέχρι και την Ανατολή. 

Επιπλέον, σημαντικό ρόλο έπαιξαν τα γνωστικά και απόκρυφα κείμενα, 

ορισμένα χωρία των οποίων οδήγησαν σε πλανεμένες απόψεις.  

Η λανθασμένη ερμηνεία του προσώπου της Μαγδαληνής την έκανε να 

λατρεύεται ως θεά και να θεωρείται σύζυγος του Ιησού και μητέρα των 
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παιδιών του. Επίσης, κατά το Μεσαίωνα κάποιοι την ταύτισαν με το Άγιο 

Δισκοπότηρο, ενώ κάποιοι αναζητούσαν μέσω αυτής τη γραμμή του 

αίματος του Ιησού. 

Η μυθολογική διάσταση που έχει πάρει η λανθασμένη αυτή άποψη για 

την Μαρία την Μαγδαληνή και η εικόνα της ως μετανοημένη αμαρτωλή 

έχει αποτυπωθεί στη συνείδηση των περισσότερων πιστών και είναι 

δύσκολο πλέον να εξαλειφθεί.  

Ακόμα και στη σκέψη των Ορθοδόξων χριστιανών, παρότι κανένας 

Πατέρας της Εκκλησίας δεν ασπάστηκε τις παραπάνω θέσεις, η 

Μαγδαληνή είναι μία αμαρτωλή που μετανόησε και επανήλθε στον ορθό 

βίο. 

Στο χώρο εκτός της Ορθόδοξης Εκκλησίας, καλλιτεχνικό και 

φιλοσοφικό, αλλά και στον δυτικό εκκλησιαστικό και θεολογικό κόσμο το 

όνομα της Μαρίας της Μαγδαληνής έχει ταυτιστεί με τον ευρύτερο χώρο 

του ερωτισμού. Συγγραφείς, ποιητές και ζωγράφοι στην προσπάθειά τους 

να παρουσιάσουν την ερωμένη του Ιησού καταφεύγουν στο πρόσωπο της 

Μαγδαληνής, γεγονός που δεν είναι τυχαίο, αφού η Μαγδαληνή έχει 

μείνει στην ιστορία ως η πιο σαγηνευτική και γοητευτική γυναίκα της 

Καινής Διαθήκης.513 

Τα μυθεύματα που θέλουν την Μαγδαληνή σύζυγο του Ιησού και 

μητέρα των παιδιών του αναβιώνουν μέχρι και σήμερα μέσα από 

εκδοτικές και κινηματογραφικές επιτυχίες. 

Με απαρχή τα απόκρυφα κείμενα πολλοί σύγχρονοι συγγραφείς, 

ποιητές, ζωγράφοι και δραματουργοί εμπνεύστηκαν και βάδισαν στα 

δίκτυα της ανάπλασης μιας πρώην αμαρτωλής μαθήτριας του Ιησού. 

Παρακάτω θα αναφερθούμε ενδεικτικά στα πιο σημαντικά κατά τη 

γνώμη μας έργα που είδαν το φως της δημοσιότητας, των οποίων οι 

δημιουργοί βασιζόμενοι στην παραποίηση ή και δυσφήμιση του προσώπου 

της Μαγδαληνής δίνουν τη δική τους ερμηνεία και τη σκιαγραφούν ο 

καθένας από τη δική του οπτική.  

 

 

 

 

 

                                                           
513 Πέτρος Βασιλειάδης, «Μαρία η Μαγδαληνή: Από προβεβλημένη απόστολος σε 

συμβολο του έρωτα και της σεξουαλικότητας», σελ. 1-2, στο  https://www.academia.edu/ 
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5.2 Η Μαρία η Μαγδαληνή στη Λογοτεχνία 

 

Θα ξεκινήσουμε με τη λογοτεχνία στον ελληνικό χώρο, όπου τον 

περασμένο αιώνα εκδόθηκαν δύο έργα παρουσιάζοντας μεταξύ άλλων 

μία ανάρμοστη σχέση μεταξύ του Ιησού και της Μαρίας της Μαγδαληνής. 

 

5.2.1 Ο Τελευταίος Πειρασμός - Νίκος Καζαντζάκης 

 

Το πρώτο χρονολογικά είναι Ο Τελευταίος Πειρασμός του Νίκου 

Καζαντζάκη,514 που η κινηματογραφική του διασκευή έγινε αφορμή για να 

κατηγορηθεί ο συγγραφέας από τη Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της 

Ελλάδος. Από την αρχή του βιβλίου γίνεται γνωστό ότι τα γεγονότα που 

περιγράφονται δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, αλλά είναι 

μια προσωπική οπτική γωνία του συγγραφέα με την οποία αποδίδει το 

Θείο δράμα, αλλά και την ανθρώπινη διάσταση του Ιησού.  

Ο Ιησούς παρουσιάζεται ως γιος ξυλουργού και μάλιστα ως 

κατασκευαστής των σταυρών που προορίζονταν για τις εκτελέσεις των 

Εβραίων επαναστατών από τους Ρωμαίους. Ο άνθρωπος Ιησούς 

επιθυμούσε να αγαπήσει μια γυναίκα και να δημιουργήσει οικογένεια. 

Έτσι, ζει μια διαρκή πάλη, τη σύγκρουση σάρκας και πνεύματος. 

Η αφήγηση ακολουθεί τις ευαγγελικές διηγήσεις μέχρι το σημείο της 

σταύρωσης. Όντας ο Ιησούς πάνω στο σταυρό έχει ένα όραμα: πώς θα 

ήταν η ζωή του αν δεν ακολουθούσε το θέλημα του Θεού. Ο Θεός του 

στέλνει το μήνυμα ότι αποφάσισε να τον σώσει και να τον αφήσει να ζήσει 

μια φυσιολογική ανθρώπινη ζωή. Σε προχωρημένη ηλικία ο Ιησούς 

αντιλαμβάνεται πως ο σατανάς ήταν εκείνος που του πρόσφερε τη 

λύτρωση πάνω στο σταυρό. Τότε επανέρχεται και συνειδητοποιεί ότι όλα 

ήταν ένα όνειρο και τελικά θυσιάζεται για να σωθεί το ανθρώπινο γένος. 

Ο συγγραφέας προσπαθεί να συλλάβει το νόημα της σταυρικής 

θυσίας μέσα από την περιορισμένη δική του αντίληψη. Με βάση την 

άποψη αυτή μπορούμε να εντάξουμε τη συγγραφή του έργου στα πλαίσια 

της λογοτεχνικής ελευθερίας, παρότι προκαλεί με το περιεχόμενό του τα 

θρησκευτικά πιστεύω της κοινωνίας. Στο τέλος ωστόσο του έργου έρχεται 

η αποκατάσταση του προσώπου του Ιησού, αφού εξερχόμενος από τον 

                                                           
514 Καζαντζάκης, Νίκος, Ο Τελευταίος Πειρασμός, επιμέλεια Πάτροκλος Σταύρου, 

Αθήνα, εκδόσεις Καζαντζάκη, 2008 
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πειρασμό, τον αρνείται και αναλαμβάνει με καθαρή συνείδηση τη 

σταυρική θυσία. 

Ο ίδιος ο Καζαντζάκης υποστηρίζει, πως το βιβλίο το έγραψε σε 

πνεύμα βαθιάς θρησκευτικής συγκίνησης και πως ποτέ δεν είχε νιώσει με 

τόσο ιερό δέος και το Πάθος και την ανάσταση515. Στον πρόλογο του 

βιβλίου γράφει, πως δεν πρόκειται για βιογραφία αλλά για εξομολόγηση 

του αγωνιζόμενου ανθρώπου. Αισθάνεται πως έκανε το χρέος του ως 

άνθρωπος που αγωνίστηκε και πικράθηκε πολύ στη ζωή του αλλά και 

έλπισε πολύ. Πιστεύει, πως ο κάθε ελεύθερος άνθρωπος που θα διαβάσει 

το γεμάτο αγάπη βιβλίο του θα αγαπήσει καλύτερα το Χριστό.516 

Η Μαρία η Μαγδαληνή κατέχει σημαίνοντα ρόλο για τον Ιησού και 

έγινε η αιτία πολλών αντιδράσεων κατά του βιβλίου, λόγω της ερωτικής 

διάστασης που δίνεται στη σχέση της μαζί του και τις σεξουαλικές του 

φαντασιώσεις.  

Στο έργο του Καζαντζάκη οι χαρακτήρες του Ιησού και της 

Μαγδαληνής δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα, ούτε με την 

εικόνα των ευαγγελίων, αλλά είναι προϊόντα της φαντασίας του 

συγγραφέα. Εντύπωση προκαλεί η περιγραφή της Μαρίας της 

Μαγδαληνής στο βιβλίο. Συγκεκριμένα χαρακτηρίζεται παιδί της 

αμαρτίας, αφού ο πατέρας της ζούσε αρχικά σε μοναστήρι, όμως ενέδωσε 

στον πειρασμό και παντρεύτηκε. Η Ingrid Maisch σχολιάζει σχετικά πως 

ως παιδί της αμαρτίας ήταν προορισμένη και η Μαγδαληνή για 

(σεξουαλική) αμαρτία.517 

 

5.2.2  Μν -  Μίμης Ανδρουλάκης 

 

Ένα άλλο λογοτεχνικό έργο που αφορά στην ελληνική λογοτεχνική 

παραγωγή είναι το Μν  του Μίμη Ανδρουλάκη. Το βιβλίο θέτει το ερώτημα 

σχετικά με το αν το κλειδί για την προσωπική μας ευτυχία είναι η γνώση ή 

η άγνοια. 

Στις σελίδες του βιβλίου μια γυναίκα με παρελθόν αφηγείται ν 

διαφορετικές ιστορίες σε ν διαφορετικούς ανθρώπους. Μια προσπάθεια 

μύησης στα αινίγματα της ανθρώπινης ψυχής και του σύμπαντος. Η 

                                                           
515 Πρακτικά ημερίδας, Ο Τελευταίος Πειρασμός και οι «μεταμορφώσεις» του, 

επιμέλεια: Αντώνης Λεβέντης, Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη, Ηράκλειο, 2011, σελ. 31 
516 Καζαντζάκης, Νίκος, Ο Τελευταίος Πειρασμός, σελ. 12 
517 Ingrid Maisch, Mary Magdalene. The  Image of a Woman through the Centuries, σελ. 167 
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ηδονή μιας γυναίκας αποφασίζει για τη γεωμετρική μορφή του κόσμου. 

Πρόκειται για μοντέρνες γυναίκες σε μια ιδιαίτερη ψηφιακή επικοινωνία 

με το συγγραφέα, συμφιλιώνοντας τη λογική με την απόλαυση, 

ανακαλύπτουν το μυθιστόρημα στην καρδιά των επιστημών και 

παρακολουθούν την περιπέτεια ενός άνδρα με οχτώ γάμους και μια 

αιμομιξία.518 

Για τον Ιησού ο συγγραφέας γράφει χαρακτηριστικά: «ο Ιησούς ήταν ο 

πρώτος αληθινός φίλος των γυναικών, παρότι ο χριστιανισμός υπήρξε 

μισογυνικός» και ο ίδιος ονομάζει κορυφαία στιγμή τη σχέση του με την 

«πόρνη» Μαγδαληνή.519 

Επιπλέον, αναφερόμενος στο γνωστό επεισόδιο της μυράλειψης και 

ενώ ταυτίζει την Μαρία την Μαγδαληνή με τη Μαρία την αδερφή του 

Λαζάρου από τη Βηθανία, κάνει λόγο για τη ζήλια του Ιούδα, αφού πρώτα 

αυτός διαμαρτύρεται για τη σπατάλη του αρώματος από την Μαγδαληνή,  

«για τα μάτια της πρόδωσε τον Ιησού, τρελός από ζήλια. Για μια πόρνη 

τελικά έγινε η Σταύρωση;»520 

Ο τρόπος με τον οποίο προβάλλεται η Μαρία η Μαγδαληνή στο 

συγκεκριμένο έργο προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, αφού την παρουσιάζει 

να έχει σχέση με τον Ιησού. Αποκορύφωμα όλων των αντιδράσεων κυρίως 

από χριστιανικούς κύκλους ήταν η καύση αντιτύπων του βιβλίου. 

 

5.2.3  Κώδικας ντα Βίντσι - Νταν Μπράουν 

 

Στο χώρο της παγκόσμιας λογοτεχνίας σημαντική θέση κατέχει το 

βιβλίο του Νταν Μπράουν Κώδικας ντα Βίντσι 521 

Η ιδέα ενός γάμου του Ιησού με την Μαρία την Μαγδαληνή, η οποία 

υπήρξε και η μητέρα των παιδιών του, προκάλεσε το ενδιαφέρον του 

κοινού παγκοσμίως. Η υπόθεση του βιβλίου εξελίσσεται γύρω από την 

εξιχνίαση του φόνου του εφόρου του Λούβρου. Δίπλα στο πτώμα του 

βρίσκεται ένας γρίφος. Οι ήρωες του βιβλίου, ο καθηγητής συμβολογίας 

                                                           
518 Ανδρουλακης, Μίμης Μν, Γυναικείο αντιμυθιστόρημα, εκδόσεις Καστανιώτη, 

Αθήνα, 1999 
519 Στο ίδιο, σελ. 278 
520 Στο ίδιο, σελ.283 
521 Brown, Dan, Κώδικας Da Vinci, Μετάφραση από τα αγγλικά: Χρήστος Καψάλης, 

Εκδοτικός Οργανισμός Λιβάνη, Αθήνα, 2004, στα μυθιστορήματα με αντικείμενο τη ζωή 

του Ιησού που έτυχαν παγκόσμιας αναγνώρισης περιλαμβάνονται και τα εξής: Antony 

Burgess, Man of Nazareth, Mcgraw-Hill, 1979, Jose Saramago's, The Gospel According to Jesus 

Christ, Vintage Books, London, 2008 και Ninno Ricci, Testament: A Novel, , Boston, 2003 
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του Χάρβαρντ Ρόμπερτ Λάνγκτον και η αποκρυπτογράφος Σοφί Νεβέ, 

εγγονή του δολοφονημένου εφόρου, προσπαθούν να αποκωδικοποιήσουν 

παράξενα μηνύματα. Αποκαλύπτουν την εμπλοκή μυστικών οργανώσεων 

στη δολοφονία του εφόρου, καθώς το θύμα ήταν μέλος της μυστικής 

οργάνωσης «το Κοινό της Σιών». Στην ίδια οργάνωση ανήκαν επίσης ο 

Μποτιτσέλι, ο Βίκτωρ Ουγκώ και ο Λεονάρντο ντα Βίντσι. Η διήγηση 

επικεντρώνεται ιδιαίτερα στον πίνακα του Λεονάρντο ντα Βίντσι 

«Μυστικός Δείπνος».  

Ο συγγραφέας θεωρεί πως ο πίνακας κρύβει ένα κωδικοποιημένο 

μήνυμα σχετικά με τη σχέση του Ιησού με το Άγιο Δισκοπότηρο. Ο 

καλλιτέχνης Ντα Βίντσι ήθελε να αποδείξει ότι το Άγιο Δισκοπότηρο δεν 

είναι πραγματικό σκεύος. Ο σερ Λι Τίμπινγκ, ιστορικός και πρώην μέλος 

της  Βρετανικής  Βασιλικής Ακαδημίας αναφέρει κατά την πλοκή: «Το Άγιο 

Δισκοπότηρο δεν είναι αντικείμενο. Για την ακρίβεια, είναι...άνθρωπος» και ο 

καθηγητής Λάνγκτον συμπληρώνει: «Γυναίκα, για την ακρίβεια...».522 Στη 

συνέχεια συμπληρώνει: «Το Δισκοπότηρο είναι στην κυριολεξία το αρχαίο 

σύμβολο της θηλυκότητας, συνεπώς το Άγιο Δισκοπότηρο αντιπροσωπεύει 

το ιερό θηλυκό, τη Μεγάλη Θεά, η οποία φυσικά έχει πλέον χαθεί, αφού 

ουσιαστικά εξοντώθηκε από την εκκλησία»523 Σύμφωνα με το συγγραφέα, η 

εκκλησία είναι αυτή που κράτησε κρυφό το γάμο της Μαρίας της  

Μαγδαληνής με τον Ιησού και για τον επιπλέον λόγο ότι έκανε παιδί με 

τον Ιησού. 

Στον πίνακα του Μυστικού Δείπνου του Λεονάρντο ντα Βίντσι, το 

γυναικείο πρόσωπο που απεικονίζεται και υποστηρίζεται πως είναι η 

Μαρία η Μαγδαληνή περιγράφεται: «με μακριά κόκκινα κυματιστά 

μαλλιά, ντελικάτα χέρια, σταυρωμένα μπροστά της και μια υποψία 

στήθους». Όταν ο Τίμπινγκ αποκαλύπτει στη Σοφί πως πρόκειται για την 

Μαρία την Μαγδαληνή, εκείνη αντιδρά λέγοντας : «η πόρνη;». 

Στον πίνακα του Ντα Βίντσι, αν αλλάξουν θέση τα κεντρικά πρόσωπα, 

σχηματίζεται ένα τρίγωνο στο κέντρο του πίνακα, το οποίο συμβολίζει το 

ιερό Γκράαλ. Επίσης, πάνω από τα πρόσωπα σχηματίζεται το γράμμα Μ 

που μπορεί να συμβολίζει είτε το όνομα Μαγδαληνή, είτε τη λέξη 

Matrimonium, που σημαίνει γάμος στα ιταλικά. Ο ιστορικός θεωρεί βέβαιο 

το γάμο της Μαγδαληνής με τον Ιησού και επικαλείται χωρία από το 

Ευαγγέλιο του Φιλίππου και της Μαρίας για να τεκμηριώσει την άποψή 

                                                           
522 Dan Brown, Κώδικας Da Vinci, σελ. 323 
523 Στο ίδιο, σελ. 325 
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του.524 Επίσης στα πλαίσια της διακειμενικότητας, ο Μπράουν αναφέρεται 

στην ταινία Ο Τελευταίος Πειρασμός του Μάρτιν Σκορσέζε του 1988, 

βασιζόμενη στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, επειδή 

παρουσίαζε την Μαγδαληνή να κάνει σεξ με τον Ιησού.525 

Από τον ιστορικό Τίμπινγκ αποκαλύπτεται στο βιβλίο η μεγαλύτερη 

συγκάλυψη της ανθρωπότητας, όπως χαρακτηριστικά την αποκαλεί: «Ο 

Ιησούς Χριστός δεν ήταν απλώς παντρεμένος, είχε γίνει και πατέρας. 

Αγαπητή μου, η Μαρία η Μαγδαληνή ήταν το ιερό σκεύος». Και παρακάτω 

συμπληρώνει: « Σύμφωνα με το Κοινό της Σιών, η Μαρία η Μαγδαληνή ήταν 

έγκυος όταν σταυρώθηκε ο Χριστός...Εδώ στη Γαλλία, γέννησε μια κόρη. Το 

όνομά της ήταν Σάρα».526 

Εν τω μεταξύ αποκαλύπτεται, ότι η πρωταγωνίστρια Σοφί είναι 

απευθείας απόγονος της Μαρίας της Μαγδαληνής και του Ιησού.527 Η 

Τέχνη, η Ιστορία και η Θρησκεία περιπλέκονται περίτεχνα από τον Νταν 

Μπράουν δίνοντας στην πλοκή ένταση και αγωνία.528 

 

5.2.4 Η Μαγδαληνή στην ποίηση 

 

Στο χώρο της ποίησης529 η εικόνα της Μαγδαληνής απεικονίζεται από 

τους καλλιτέχνες κυρίως στην προσπάθειά τους να αναπλάσσουν τη 

μορφή της πρώην μαθήτριας του Ιησού. Παρακάτω θα αναφερθούμε σε 

                                                           
524 Dan Brown, Κώδικας Da Vinci, σελ. 334-335 
525 Στο ίδιο, σελ. 335 
526 Στο ίδιο, σελ. 340. 346 
527 Στο ίδιο, σελ. 588 
528 Ως βοήθημα για να καταλάβει κάποιος πληρέστερα τον Κώδικά Ντα Βίντσι, 

κυκλοφόρησε το βιβλίο Σπάζοντας τον Κώδικα Ντα Βίντσι. Πρόκειται για ένα εγχειρίδιο 

που περιέχει λεπτομέρειες που ο συγγραφέας είτε δεν ήξερε, είτε δεν ήθελε να μοιραστεί 

με το κοινό του. Συγκεκριμένα για την Μαρία την Μαγδαληνή, ο συγγραφέας Simon Cox 

δίνει πληροφορίες σχετικά με το τι γνωρίζουμε για την Μαγδαληνή από την Καινή 

Διαθήκη, η οποία μας απογοητεύει όσον αφορά σε κάποια στενή σχέση του Ιησού μαζί 

της. Αναφέρεται επίσης και στα γνωστικά ευαγγέλια, απορρίπτοντας οποιοδήποτε 

υπαινιγμό περί γάμου με τον Ιησού. Επίσης γίνεται αναφορά στο τι απέγινε η 

Μαγδαληνή μετά το θάνατο του Ιησού. Ο συγγραφέας καταλήγει, πως «η ιστορία της 

Μαγδαληνής καλύπτεται από ένα πέπλο μύθου, θρύλου και συμβολισμού». Δεδομένης 

της ιστορίας, δεν μπορεί να θεωρηθεί πραγματικότητα ένας γάμος του Ιησού με την 

Μαρία την Μαγδαληνή στο: Cox Simon, Σπάζοντας τον Κώδικα Ντα Βίντσι. Ο ανεπίσημος 

οδηγός για τα πραγματικά γεγονότα πίσω από το μυθιστόρημα, μετάφραση–επιμέλεια: 

Μαρία Λυσάνδρου, Έσοπτρον, Αθήνα, 2004 σελ. 107 κ.ε. 
529 Σημαντικό βοήθημα για την ποιητική εκδοχή της Μαγδαληνής αποτελεί το έργο 

της Κίρκης Κεφαλαίας, Μη μου άπτου! Η Εικόνα της Μαγδαληνής στη Νεοελληνική Ποίηση, 

Ίνδικτος, Αθήνα, 2004. 
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ορισμένα παραδείγματα τέτοιων έργων εξετάζοντας τον τρόπο που 

αποτυπώνεται η εκάστοτε Μαγδαληνή σ ’ αυτά. 

 

5.2.4.1 Μαρία Μαγδαληνή (1910) – Ναπολέοντα Λαπαθιώτη 

 

Μια μεταφορική χρήση του ονόματος της Μαγδαληνής συναντάμε στο 

πεζοτράγουδο του Ναπολέοντα Λαπαθιώτη με τίτλο Μαρία Μαγδαληνή 

(1910). Το ποίημα μπορεί να χαρακτηριστεί αισθητικό, όχι μόνο λόγω της 

έκφρασής του, αλλά και για το λόγο ότι η Μαγδαληνή παρότι εμφανίζεται 

μεταμελημένη, «από τον κόσμο τον άνομο μακριά τραβήχτηκα», «κ’ έχυσα 

δάκρυα και μετάνιωσα πικρά», φαίνεται ωστόσο να μην απολαμβάνει μια 

ηθική λύτρωση και να παραμένει στο σκοτάδι: «εγώ ήρθα για σκοτάδι και 

το σκοτάδι θέλω». Το πρόσωπο στο οποίο απευθύνεται η Μαγδαληνή του 

ποιήματος δεν είναι ο Ιησούς, αφού βρισκόμαστε στο 1910 που γράφτηκε 

το ποίημα, αλλά πιθανώς μέσα σ’ αυτό το χρονικό πλαίσιο να λαμβάνει 

χώρα η ιστορία που αφηγείται το ποίημα.530 

Βλέπουμε πως στην περίπτωση  αυτή επιλέγεται το όνομα Μαγδαληνή 

για να ενσαρκώσει μια γυναίκα μετανοημένη που αποσύρεται σε μια 

έρημη σπηλιά. Η Μαγδαληνή του ποιήματος παραπέμπει στην εικόνα της 

Μαγδαληνής της δυτικής παράδοσης, αμαρτωλή και μεταμελημένη, με 

μακριά λιτά μαλλιά «και τα μαλλιά μου μάδησα και χάμου εγώ τα 

ξάπλωσα» και είναι αυτή που έδωσε έμπνευση στον ποιητή για να 

αποτυπώσει τη δική του Μαγδαληνή. 

 

5.2.4.2  Μπροστά σε μια Μαγδαληνή (1914-15) -  Κ.Γ. Καρυωτάκη 

 

Αξίζει επίσης να μνημονεύσουμε το ποίημα του Κ.Γ. Καρυωτάκη 

Μπροστά σε μια Μαγδαληνή 1914-1915.531 Η χρήση του ονόματος 

Μαγδαληνή  φαίνεται και εδώ πως είναι συμβολική και ίσως ο ποιητής να 

θέλει να αποτυπώσει στο ποίημά του μια προσωπική του εμπειρία: «Την 

έβλεπα στα πόδια μου μπροστά γονατισμένη». Προβάλλει την προσπάθειά 

του να αντισταθεί στην πρόκληση μιας πόρνης, που με τον τίτλο του 

ποιήματος του την αποκαλεί Μαγδαληνή, φέρνοντας στο νου μας την 

                                                           
530 Κεφαλαία, Κίρκη, Μη μου άπτου! Η Εικόνα της Μαγδαληνής στη Νεοελληνική 

Ποίηση, Ίνδικτος, Αθήνα, 2004, σελ.63 
531  Καρυωτάκης, Κ. Γ., Τα Ποιήματα (1913-1923), φιλολογική επιμέλεια Γ.Π. Σαββίδης, 

εκδόσεις Νεφέλη, Αθήνα 1992, σελ. 231 
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Μαγδαληνή του δυτικού κόσμου που τη θέλει να είναι το ίδιο πρόσωπο με 

την αμαρτωλή του Λουκά, αλλά και τη μοιχαλίδα του Κατά Ιωάννην 

Ευαγγελίου. 

Τελικά η ηθική του ποιητή, ύστερα από πάλη με τον πόθο, επικρατεί 

και αντιστέκεται στην πόρνη Μαγδαληνή. 

 

5.2.4.3  Μαρία η Μαγδαληνή (1916) –Maurice Maeterlinck 

 

Μετά το 1916 παρατηρείται στον ελλαδικό χώρο μια αύξηση των 

ποιημάτων για την Μαγδαληνή, γεγονός που πιθανώς να οφείλεται στη 

μετάφραση στα ελληνικά του θεατρικού δράματος Μαρία η Μαγδαληνή 

του Βέλγου συγγραφέα Maurice Maeterlinck532.  

Ο Maeterlinck στο έργο του παρουσιάζει την Μαγδαληνή ως μια πολύ 

όμορφη και πολύ πλούσια εταίρα. Οι Ιουδαίοι τη μισούν γιατί τη θεωρούν 

πόρνη. Η ζωή της όμως αλλάζει για πάντα, όταν τυχαία συναντά τον 

Ιησού. Απαρνιέται τον πλούτο, πουλάει την περιουσία της και μοιράζει τα 

χρήματα στους φτωχούς. Ακολουθεί τον Ιησού και όχι τον πλούσιο Ρωμαίο 

χιλίαρχο Λούκιο Βήρο που ήταν ερωτευμένος μαζί της. Ο τελευταίος 

συλλαμβάνει τον Ιησού ύστερα από εντολή του Ποντίου Πιλάτου. Η 

Μαγδαληνή έχει την επιλογή ή να σώσει τον Ιησού με τη βοήθεια του 

Βήρου ή να τον αφήσει στο σταυρικό θάνατο. Τελικά, επειδή η Μαγδαληνή 

γνωρίζει τη σημασία της σταύρωσης κρίνει ως σωστότερο να αφήσει τον 

Ιησού να πεθάνει πάνω στο σταυρό.533 

Ο λόγος που αναφερθήκαμε στο έργο του Maeterlinck είναι γιατί από 

αυτόν φαίνεται πως εμπνεύστηκαν τα ποιήματα που θα σχολιάσουμε 

παρακάτω. 

 

5.2.4.4 Μαγδαληνή (1918) -  Άγγελος Σικελιανός 

 

Η Μαγδαληνή 1918 του Σικελιανού φαίνεται πως δανείζεται στοιχεία 

από το έργο του Maeterlinck (Maeterlinck: «κλαίω τώρα και θρηνώ που θα 

γίνω ευτυχισμένη. Φέγγω και είμαι ανάλαφρη και όμως τόσο λυωμένη...» - 

                                                           
532 Maeterlinck, Maurice, A Play in Three Acts, translated by Alexander de Mattos, New 

York, Dood, Mead and Company, 1910 στο https://archive.org/ 

details/marymagdaleneap01maetgoog (πρόσβαση στις 18-7-2017). 
533 Κεφαλαία, Κίρκη, Μη μου άπτου! Η Εικόνα της Μαγδαληνής στη Νεοελληνική 

Ποίηση,  σελ. 67 
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Σικελιανός: «με των μαλλιών την άμετρη φεγγοβολή λυμένη, τα δάκρυά 

της σφουγγίζοντας κρουνό»).534 

Η εικόνα της Μαγδαληνής του Σικελιανού είναι απόλυτα 

επηρεασμένη από τη δυτική παράδοση και την ταύτιση του προσώπου της 

με άλλα γυναικεία πρόσωπα της Καινής Διαθήκης.535 Ο ποιητής 

χρησιμοποιεί τη βιβλική εικόνα της μυράλειψης του Ιησού και επιλέγει 

σκηνές των ευαγγελίων για να συνθέσει το έργο του. Αρχικά από το 

Ευαγγέλιο του Λουκά και την ανώνυμη αμαρτωλή που αλείφει με μύρο 

τον Ιησού (Λκ 7:37-50) και στη συνέχεια από το Ευαγγέλιο του Ιωάννη, 

ταυτίζοντας αυτή τη φορά την Μαγδαληνή με τη Μαρία, την αδερφή του 

Λαζάρου από τη Βηθανία (Ιω 12:4-6). 

 

5.2.4.5  Μαγδαληνή (1922) - Κώστας Βάρναλης 

 

Και η Μαγδαληνή του Βάρναλη φαίνεται πως εμπνέεται από την 

Μαγδαληνή του Maeterlinck. Παρουσιάζεται ως πόρνη που έχει ερωτικές 

σχέσεις με τους Ρωμαίους «ο έρωτάς μου νίκαγε τη Ρώμη τη νικήτρα...». 

Όταν συναντά τον Ιησού τα συναισθήματα που νιώθει αλλάζουν τη ζωή 

της «κι ως σήκωσες τα μάτια σου δε βάσταα να κοιτάζω», «κ’ ένιωσα ορμή 

ασυγκράτητη  στα πόδια σου να κυλιστώ». Επίσης, τα πλούτη της δεν έχουν 

αξία πια γι’ αυτήν και τα μοιράζει στους φτωχούς «και στους φτωχούς 

μοιράζοντας τα υπάρχοντά μου «ασημικά, διαμαντικά, μεταξωτά, μπαξέδες 

και παλάτια». Τέλος, θεωρεί πως αυτή είναι ικανή να τον αναστήσει «πόσο 

Χριστέ σουν άνθρωπος! Κ ‘ εγώ θα σ’ αναστήσω»536. 

Ο ποιητής αναιρεί και καταδικάζει τον επίσημα αναγνωρισμένο ρόλο 

του Ιησού. Γενικά, είναι δείγμα εκείνης της εποχής η αμφισβήτηση της 

θεϊκής υπόστασης του Ιησού, ενώ στη θέση της αντιπροβάλλεται η 

ανθρώπινη φύση του και κατ’ επέκταση η ανθρωπιστική αποστολή του. 

Έτσι,  τα πρόσωπα αντιμετωπίζονται από τον ποιητή όχι ως θρησκευτικά, 

αλλά ως κοινωνικά σύμβολα και αποδίδονται με ανθρώπινα μέτρα.537 

Όπως στους στίχους: «κι αν πρόσμενες το λυτρωμό σου από την άδικη 

                                                           
534 Στο ίδιο, σελ. 78 
535 όπου δίνεται ευκαιρία στον Σικελιανό προτιμάει την παράδοση των αποκρύφων 

ευαγγελίων από εκείνη των κανονικών, στο Σαββίδη, Γ. Π., Λυχνοστάτες για τον 

Σικελιανό, Ερμής, Αθήνα, 2003, σελ. 65 
536 Βάρναλης, Κώστας, Το φως που καίει, φιλολογική επιμέλεια Γιάννης Δάλλας, 

εκδόσεις Κέδρος, Αθήνα, σελ. 77 
537  Στο ίδιο, σελ. 140-142 
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θανή, εγώ μονάχα το νιωσα, που ήμουνα λάσπη και κοινή... πόσο Χριστέ 

σουν άνθρωπος» 

Η Μαγδαληνή επομένως έχει συμβολικό χαρακτήρα στο ποίημα. Ο 

Βάρναλης προχωρά στην απομυθοποίηση του ρόλου της. 

Ο τρόπος όμως που η Μαγδαληνή θα μπορέσει να αναστήσει το 

Χριστό φαντάζει ως κάτι σκοτεινό και ακατάληπτο. Η ίδια, μετά την 

εμπειρία της ακρότατης ανθρώπινης κατάπτωσης, είναι σε θέση σύμφωνα 

με το Βάρναλη να αναγνωρίσει την ανθρώπινη φύση του Ιησού. Η δήλωσή 

της όμως, ότι ο Χριστός θα αναστηθεί χάρη σ’ αυτήν, δεν αιτιολογείται στο 

ποίημα. Ίσως ο ποιητής να θέλει και το μαρτύριο και η σταύρωση να 

ισοδυναμούν με την ηθική ανάσταση του ανθρώπου, όμως και πάλι δε 

γίνεται κατανοητό γιατί αυτό να οφείλεται στην Μαγδαληνή. Ίσως η 

συλλογιστική του Βάρναλη να βασίζεται στο έργο του Maeterlinck που 

αναφέραμε παραπάνω, και αποτελεί αβλεψία του ποιητή που δεν 

παρέθεσε αναλυτικά την αιτιολόγηση της δήλωσης της Μαγδαληνής 538. 

 

5.3 Η Μαρία η Μαγδαληνή στον Κινηματογράφο 

 

Στο σημείο αυτό επιλέξαμε να αναφερθούμε στις πιο σημαντικές και 

με τη μεγαλύτερη ανταπόκριση από το κοινό ταινίες. 

Η Μαρία η Μαγδαληνή προβάλλεται σ  αυτές ως ανεξάρτητη δυναμική 

γυναίκα και σε κάποιες μητέρα των παιδιών του Ιησού. Η φαντασία έχει 

πρωταγωνιστικό ρόλο στον τρόπο που παρουσιάζεται κάθε φορά η 

Μαγδαληνή. Από αφοσιωμένη μαθήτρια του Ιησού και απόστολος των 

αποστόλων μεταμορφώνεται σε μια αμαρτωλή γυναίκα που μετανιώνει 

για τις αμαρτίες της. Ιδιαίτερα η εικόνα που επικράτησε στη σφαίρα του 

μύθου και της λογοτεχνίας, αυτή της συζύγου του Ιησού, αλλά και κάθε 

σύγχρονη αναφορά στο πρόσωπό της απέχει από αυτό που πραγματικά 

ήταν η ιστορική Μαγδαληνή, το ρόλο που διαδραμάτισε και την αξία της 

για την χριστιανική πίστη. 

 

5.3.1 Norman Jewison Rock Opera, Jesus Christ Super Star 1973539 

 

Η ταινία εγκαινιάζει μια νέα εποχή στην ιστορία των ταινιών με θέμα 

τον Ιησού, καθώς επιχειρείται η μεταφορά της πορείας του Ιησού στον 20ο 

αιώνα και μάλιστα επικεντρώνεται  μόνο στις τελευταίες επτά μέρες της 

                                                           
538 Κεφαλαία, Κίρκη, Μη μου άπτου! Η Εικόνα της Μαγδαληνής στη Νεοελληνική 

Ποίηση, σελ. 71 
539 Norman, Jewison, Jesus Christ Superstar, USA, Universal Pictures, 1973 
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ζωής του. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της ταινίας, το οποίο ακολούθησαν 

και άλλοι στην πορεία, είναι η αποϊεροποίηση του προσώπου του Ιησού. 

Όμως παρότι η ταινία αφορά μια ροκ όπερα, γυρίστηκε στον τόπο όπου 

πραγματικά εξελίχθηκαν τα γεγονότα. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι 

από την ταινία απουσιάζει η μορφή της Παναγίας και το γεγονός της 

Ανάστασης. Το γεγονός αυτό εντάσσεται στο γενικότερο πνεύμα της 

εποχής καθώς επιβεβαιώνεται το σύνθημα δεκαετίας του 60΄ God is Dead 540. 

Η Μαρία η Μαγδαληνή στην ταινία προβάλλεται ως η μεταμελημένη 

πόρνη, η οποία βρίσκεται κοντά στον Ιησού και τον φροντίζει.  

Στην ταινία ξεχωρίζει το τραγούδι “I don’ t know how to love him” 541 

ως έκφραση των συναισθημάτων της Μαγδαληνής. Το τραγούδι αφορά 

την ιδιαίτερα ξεχωριστή αγάπη που νιώθει η Μαγδαληνή για τον Ιησού 

και δεν μπορεί να περιγράψει. Ο Ιησούς άλλωστε είναι η αιτία που άλλαξε 

τη ζωή της και άφησε πίσω το αμαρτωλό παρελθόν της. Να σημειώσουμε 

στο σημείο αυτό πως στην ταινία μεταφέρεται και η σκηνή της 

μυράλειψης εμπνευσμένη από τις  διηγήσεις των ευαγγελίων. 

 

5.3.2 Martin Scorsese, The Last Temptation 1988 

 

H κινηματογραφική μεταφορά του μυθιστορήματος Ο Τελευταίος 

Πειρασμός του Ν. Καζαντζάκη στο οποίο αναφερθήκαμε παραπάνω από 

τον Martin Scorsese με τίτλο The Last Temptation, επέφερε πολύ έντονες 

αντιδράσεις. 

Στον ελλαδικό χώρο, η ταινία έγινε στόχος πρωτοφανούς 

βαρβαρότητας στις αίθουσες όπου προβλήθηκε για πρώτη φορά με 

απαραίτητη τη φρούρηση της αστυνομίας.542 

 Ο ίδιος ο Scorsese είχε δηλώσει πως όταν διάβασε το μυθιστόρημα του 

Καζαντζάκη με την υπέροχη γλώσσα και το ανήσυχα διερευνητικό του 

πνεύμα, αισθάνθηκε ότι βρήκε άλλον τρόπο να προσεγγίσει το Χριστό. 

Εκεί βρήκε τη λαχτάρα να συνδέσουμε το δικό μας παρόν με το παρόν του 

Ιησού.543 Ο Καζαντζάκης και ο Scorsese βασίζονται στις αναφορές τους στις 

αποφάσεις των συνόδων της Νικαίας (325), όπου αναφέρεται ότι ο Ιησούς 

                                                           
540 Σωτήριος Δεσπότης, «Η Εικόνα του Ιησού στον Κινηματογράφο», Δελτίο Βιβλικών 

Μελετών, Τόμος 23ος, Ιούλιος – Δεκέμβριος 2005, Έτος 33, εκδόσεις Άρτος Ζωής, σελ. 195-

196 
541 https://www.youtube.com/watch?v=lS2nX4fuzqc 
542  Πρακτικά ημερίδας, Ο Τελευταίος Πειρασμός και οι «μεταμορφώσεις» του, σελ. 100 
543 Στο ίδιο, σελ. 97-98 
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είναι «ὁμοούσιος τῷ πατρί» και έγινε άνθρωπος και στη σύνοδο της 

Χαλκηδόνας (451), η οποία επιβεβαίωσε τη δυαδική φύση του Ιησού, 

εστιάζοντας όμως και οι δύο στο έργο τους στην αντίθεση της σχέσης 

μεταξύ θείου και ανθρώπινου στο πρόσωπο του Ιησού. Άλλωστε, έμεσα 

στα ευαγγέλια «καί ὁ Λόγος σάρξ ἐγένετο» (Ιω 1:14) και άμεσα στις 

παύλειες επιστολές «ὁς ἐφανερώθη ἐν σαρκί ἐδικαιώθη ἐν πνεύματι» (Α΄ 

Τιμ 3:16) η δυαδική φύση του Χριστού παραμένει ο ακρογωνιαίος λίθος της 

χριστιανικής πίστης και λατρείας.544 

Στην ταινία προβάλλεται ο άνθρωπος Ιησούς γεμάτος πάθη, φοβίες, 

υπαρξιακές ανησυχίες και ότι μπορεί να χαρακτηρίσει τις αδυναμίες της 

ανθρώπινης φύσης. Και ο Scorsese, όπως και ο Καζαντζάκης δεν 

αμφισβητεί τη θεότητα του Ιησού και τη δυαδική του φύση, όμως στην 

ταινία επιλέγει να τονίσει την ανθρώπινη πλευρά, προκειμένου, όπως ο 

ίδιος δηλώνει, να προσελκύσει το κοινό.545 

Γενικά, επικρατεί η τάση για την προβολή της ανθρώπινης διάστασης 

του Ιησού, η οποία φαντάζει πιο αρμονική αν συμπληρώνεται από την 

παρουσία μιας γυναίκας. Η Μαρία η Μαγδαληνή ειναι αυτή που 

ενσαρκώνει αυτό το ρόλο, αφού στα κείμενα της Καινής Διαθήκης είναι 

μια γυναίκα που βρίσκεται πολύ κοντά στον Ιησού, θεραπευμένη από 

αυτόν και αφοσιωμένη μαθήτριά του.546 Επιπλέον και η Μαγδαληνή των 

αποκρύφων κειμένων συνετέλεσε σημαντικά στη διάδοση της ανθρώπινης 

διάστασης του Ιησού με το φαντασιακό στοιχείο να επικρατεί. 

Η προβολή της ταινίας λόγω του περιεχομένου της ανανέωσε το 

ενδιαφέρον για την Μαρία την Μαγδαληνή κα τις άγνωστες πτυχές του 

χαρακτήρα της. Αξίζει να σημειωθεί πως η ηθοποιός που ενσάρκωσε το 

ρόλο της Μαγδαληνής είχε δώσει στον Scorsese δεκαπέντε χρόνια πριν 

γυριστεί η ταινία ένα αντίτυπο του βιβλίου του Καζαντζάκη Ο Τελευταίος 

Πειρασμός, με την παράκληση αν κάποτε το έκανε ταινία να της 

προσέφερε το ρόλο της Μαρίας της Μαγδαληνής, όπως και έπραξε.547 

 

 

 

                                                           
544 Graham Holderness, „Half God, Half Man”: Kazantzakis, Scorsese and “The Last 

Temptation” στο The Harvard Theological Rewiew, vol. 100, No 1 (Jan 2007), pp 65-96, 

Cambridge University Press, σελ. 66 
545 Στο ίδιο,  σελ 78 
546 Petersen Silka, Maria aus Magdala. Die Jüngerin, die Jesus liebte, σελ. 255 
547 Haskins Susan, Myth and Metaphor, New York, 1996, σελ. 367 
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5.3.3 Franco Jeffirelli, Jesus of Nazareth 1977 

 

Στην ταινία του Jeffirelli παρουσιάζεται η δημόσια δράση του Ιησού 

βασιζόμενη στα συνοπτικά ευαγγέλια του Ματθαίου, του Μάρκου και του 

Λουκά. Αρχικά προβάλλεται η διδασκαλία του Ιησού, τα θαύματα που 

έλαβαν χώρα στη Γαλιλαία και στη συνέχεια τα γεγονότα του Πάθους. 

Ο ρόλος της Μαρίας Μαγδαληνής στην ταινία παραπέμπει στην 

ανώνυμη αμαρτωλή του κατά Λουκά Ευαγγελίου (Λκ. 7:36-50) που αλείφει 

με μύρο τον Ιησού.548 Στη συνέχεια όμως εμφανίζεται να στηρίζει τη 

Θεοτόκο κατά τη σταύρωση.  Επίσης, στο τέλος της ταινίας η Μαγδαληνή 

έχει πρωταγωνιστικό ρόλο αφού είναι εκείνη που πηγαίνει στους μαθητές 

για να ανακοινώσει τα νέα της ανάστασης, εκείνοι όμως δεν θεωρούν 

πραγματική τη μαρτυρία της. 

Όσον αφορά την απήχηση της ταινίας αξίζει να αναφερθεί πως η 

ταινία είχε προκαλέσει ιδιαίτερα την εντύπωση του πάπα Παύλου IV, ο 

οποίος κατά το κήρυγμά του την Κυριακή 3 Απριλίου 1977 αναφερόμενος 

σ’ αυτή με επαινετικά σχόλια, είχε προτρέψει το ποίμνιό του να 

παρακολουθήσει την ταινία που προβάλλονταν για πρώτη φορά εκείνο το 

βράδυ.549 

 

5.3.4 Mel Gibson, The Passion of Christ, 2004 

 

Η ταινία το Πάθος του Ιησού του Mel Gibson προκάλεσε κατά την 

προβολή της πλήθος αποδοκιμασιών. Ο σκηνοθέτης επιλέγει να 

αναπαραστήσει τις τελευταίες δώδεκα ώρες της ζωής του Ιησού 

ξεκινώντας από την προσευχή στον κήπο της Γεσθημανή και τελειώνει με 

την Ανάσταση, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη σκηνή της σταύρωσης και 

τα βασανιστήρια που υπέστη ο Ιησούς. 

Το αδύνατο σημείο της ταινίας έγκειται στο γεγονός, ότι η φρίκη της 

βίας την οποία βιώνει ο Ιησούς δεν «καθαίρεται» στη συνείδηση του θεατή 

από το γεγονός της ανάστασης, το οποίο περιγράφεται εξαιρετικά λιτά. Ο 

σκηνοθέτης φαίνεται να ακολουθεί μεσαιωνικά πρότυπα. Χαρακτηριστικό 

επίσης είναι το γεγονός ότι ο Gibson χρησιμοποιεί στην ταινία την 

                                                           
548 Reinhartz, Adele, Bible and Cinema: Fifty Key Films, Routledge, London and New York, 

2013, σελ. 153 
549 Στο ίδιο, σελ. 150 
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αραμαϊκή και τη λατινική γλώσσα σε μια προσπάθεια προβολής 

αληθοφάνειας στο έργο του.550 

Ο τρόπος που η Μαρία η Μαγδαληνή, την οποία ενσαρκώνει η Monica 

Belucci, παρουσιάζεται στην ταινία, παραπέμπει στην ανώνυμη μοιχαλίδα 

του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου (Ιω 8:1-11). Ο ρόλος της είναι 

πρωταγωνιστικός αφού εμφανίζεται ως μάρτυρας της σταύρωσης, της 

ταφής και του κενού μνημείου. Ιδιαίτερα στενή εμφανίζει ο σκηνοθέτης τη 

σχέση της Μαγδαληνής με την Μαρία τη μητέρα του Ιησού. 

 

5.3.5 Νταν Μπράουν, Κώδικας Da Vinci, 2006 

 

Η ταινία βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο του Νταν Μπράουν «Κώδικας 

Ντα Βίντσι» στο οποίο αναφερθήκαμε παραπάνω. Η πλόκή ακολουθεί το 

περιεχόμενο του βιβλίου μέσα από σκηνές γεμάτες ένταση και αγωνία. 

Ο έφορος του Λούβρου δολοφονείται και ο καθηγητής συμβολογίας 

από τη Αμερική Ρόμπερτ Λάνγκτον με τη βοήθεια της αποκρυπτογράφου 

Σοφί Νεβέ, η οποία όπως αποκαλύπτεται είναι εγγονή του θύματος, 

προσπαθούν να διαλευκάνουν το μυστήριο που κρύβεται πίσω από τη 

δολοφονία. Τελικά καταφέρνουν και αποκρυπτογραφούν τα αινίγματα 

που κρύβουν τα έργα του Ντα Βίντσι, φθάνοντας στην αποκάλυψη πως η 

Μαρία η Μαγδαληνή υπήρξε σύζυγος του Ιησού. 

Η ταινία προβάλλει πως η Μαγδαληνή έχει αποκτήσει με τον Ιησού 

μια κόρη και στηρίζει το γεγονός σε αποσπάσματα από τα ευαγγέλια του 

Φιλίππου και της Μαρίας. Στο τέλος αποκαλύπτεται πως η 

πρωταγωνίστρια Σοφί είναι γνήσια απόγονος της Μαρίας της 

Μαγδαληνής. 

Η γεμάτη με αγωνία και ένταση πλοκή της ταινίας, ντυμένη με 

ιδιαίτερη μουσική έλκει ιδιαίτερα το ενδιαφέρον του θεατή. Επιπλέον οι 

σκηνές που προβάλλονται από τα γυρίσματα στο Λονδίνο αλλά και μέσα 

από το μουσείο του Λούβρου είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακές. 

 

5.3.6 Garth Davis,  Μαρία Μαγδαληνή (2018) 

 

Τέλος, θα αναφερθούμε σε μία ταινία με τίτλο Μαρία Μαγδαληνή, η 

οποία δεν έχει προβληθεί ακόμα στους κινηματογράφους και η προβολή 

                                                           
550 Σωτήριος Δεσπότης, «Η Εικόνα του Ιησού στον Κινηματογράφο», Δελτίο Βιβλικών 

Μελετών, Τόμος 23ος, Ιούλιος – Δεκέμβριος 2005, Έτος 33, εκδόσεις Άρτος Ζωής, σελ. 200 
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της αναμένεται το Μάρτιο του 2018. Σκηνοθέτης της ταινίας είναι ο Garth 

Davis και τους πρωταγωνιστικούς ρόλους ενσαρκώνουν, η Rooney Mara ως 

Μαρία η Μαγδαληνή και ο Joaquin Phoenix ως Ιησούς.551 Η επιλογή της 

ταινίας αποτελεί μία ακόμα ένδειξη του διαχρονικού ενδιαφέροντος στο 

πρόσωπο της Μαρίας της Μαγδαληνής και τον ρόλο της στο πλευρό του 

Ιησού. 

Η διεθνής κινηματογραφική εταιρεία Universal παρουσιάζει την Μαρία 

την Μαγδαληνή ως ενα αυθεντικο, ανθρωπιστικό πορτρέτο μιας από τις 

πιο αινιγματικές και παρεξηγημένες μορφές της ιστορίας. Ο σκηνοθέτης 

δηλώνει πως η ζωή της Μαρίας της Μαγδαληνής δεν έχει αποδωθεί 

επαρκώς στη μεγάλη οθόνη και για το λόγο αυτό προχωρεί στη παραγωγή 

της ομώνυμης ταινίας.552 

Μπορεί η ταινία να μην έχει προβληθεί ακόμα, όμως από τις σκηνές 

των γυρισμάτων που έχουν δημοσιευθεί προμηνύεται αρκετά σκληρή. Η 

σκηνή της σταύρωσης προβάλλεται ιδιαίτερα βίαιη με σκληρές σκηνές και 

τον Ιησού να είναι εξουθενωμένος από τα σκληρά βασανιστήρια και 

βουτηγμένος στο αίμα.553 Μετά την προβολή της ταινίας θα μπορέσουμε 

να σχηματίζουμε μια ολοκληρωμένη και σαφή γνώμη. Αξίζει μόνο να 

αναφερθει πως η Μαρία η Μαγδαληνή εξακολουθεί προσελκύει το 

ενδιαφέρον και τη φαντασία όλων και να είναι από τις πιο δημοφιλείς 

μορφές της Βίβλου. 

 

5.4 Η Μαρία η Μαγδαληνή στην εικαστική τέχνη 

 

Η Μαρία η Μαγδαληνή έζησε και πέθανε τον πρώτο αιώνα μ.Χ., όμως 

η μορφή της παρέμεινέ ζωντανή μέχρι τις μέρες μας μέσα από 

αναρίθμητες αναπαραστάσεις και άπειρες καλλιτεχνικές απεικονίσεις. 

Ανά τους αιώνες η Μαγδαληνή υπήρξε πηγή έμπνευσης για πολλούς 

ζωγράφους, ποιητές, λογοτέχνες, σε μια προσπάθεια να αποτυπωθεί η 

έννοια του προσώπου της, όπως αυτό ταξίδευε στο πέρασμα δύο χιλιετιών 

μέσα κυρίως στη σφαίρα του μύθου και της φαντασίας. 

                                                           
551 http://www.imdb.com/title/tt5360996/ 
552http://www.hollywoodreporter.com/news/universal-teams-up-kings-speech-

producers-mary-magdalene-biopic-857874 
553http://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-3957754/Joaquin-Phoenix-bloody-

bruised-role-Jesus-Christ-Rooney-Mara-film-violent-crucifixon-scene-biblical-biopic-Mary-

Magdalene.html 
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Η μορφή της απεικονίζεται από τη μία μεριά ως η πιστή μαθήτρια του 

Ιησού και πρώτη μάρτυρας της ανάστασης, ενώ από την άλλη 

προβάλλεται η παρεξηγημένη προσωπικότητά της, αποτέλεσμα της 

ταύτισής της με άλλα γυναικεία πρόσωπα, κυρίως με την ανώνυμη 

αμαρτωλή του Λουκά (Λκ 7:36-50) και τη Μαρία την αδερφή του Λαζάρου 

από τη Βηθανία. Στο επίκεντρο βρίσκονται και οι μυθολογικές διηγήσεις 

σχετικά με τη βιογραφία  της μετά την ανάσταση του Ιησού. 

Σε μια προσπάθεια προσέγγισης και ερμηνείας των απεικονίσεων της 

Μαρίας της Μαγδαληνής στην τέχνη θα κάνουμε αρχικά μια εισαγωγή 

στην φεμινιστική ιστορία της τέχνης, καθώς αυτή μπορεί να συμβάλλει 

στην βαθύτερη κατανόηση της έρευνάς μας. 

Η φεμινιστική ιστορία της τέχνης αποτελεί μέρος του φεμινιστικού 

κινήματος του οποίου οι απαρχές συναντώνται στις αρχές της δεκαετίας 

του 70΄. Μέσα σ᾿ αυτό το πνεύμα η Ιστορία της Τέχνης προσπαθεί να 

δικαιώσει τη μέχρι τότε καταπιεσμένη γυναικεία τέχνη και 

δημιουργικότητα. Αυτό το καταφέρνει καθώς ερευνά και αναλύει το έργο, 

τη ζωή και τις συνθήκες δημιουργίας των γυναικών καλλιτεχνών, 

προσπαθεί να εξακριβώσει, αν οι γυναίκες προσεγγίζουν με μια 

διαφορετική αισθητική τη δημιουργική δραστηριότητα με βάση τον 

κοινωνικό τους ρόλο και τέλος εξετάζει με κριτικό πνεύμα την 

αναπαράσταση της γυναίκας στην τέχνη.554 

Η αναπαράσταση της γυναίκας ως «αιώνιο θηλυκό», αποτελεί ένα από 

τα σημαντικότερα ερευνητικά πεδία της Ιστορίας της Τέχνης. Αυτές 

στηρίζονται σε δυαδικές αρχές, ζεύγη αξιών, όπως από τη μία πλευρά η 

άσπιλη αγνότητα και η υψηλότατη αρετή και από την άλλη η ορμή και η 

αχαλίνωτη σεξουαλικότητα (παραδείγματα αποτελούν αντίστοιχα 

Μαντόνα, Παρθένος, Θεά, Αγία και Εύα, Μάγισσα, Πόρνη, Βρυκόλακας, 

καθώς και πολλά ονόματα βιβλικής και μυθολογικής παράδοσης). Η 

Ιστορία της Τέχνης αμφισβητεί και δεν αποδέχεται τις εικόνες οι οποίες 

προέρχονται από το αρσενικό φύλο με σκοπό να επιδείξουν την εξουσία 

τους πάνω στις γυναίκες, μια στάση περιχαρακωμένη ανάμεσα στους 

πόλους της λατρείας και του ευνουχισμού. Είναι σημαντικό να ερευνώνται 

                                                           
554 Ellen Spickernagel, «Ιστορία και φύλο: Η φεμινιστική προσέγγιση», στο Hans 

Belting, Heinrich Dilly, Wolfgang Kemp, Willibald Sauerländer, Martin Warnke (επιμ.), 

εκδόσεις Βανιας, Θεσσαλονίκη, 1995, σελ. 419 
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τα συμφέροντα που καθοδηγούν τις ανδρικές φαντασιώσεις και πως αυτές 

σχετίζοντα με τη θέση της γυναίκας στην ιστορία.555 

Έχει επικρατήσει γενικά πως η γυναικεία υποτέλεια συνδέεται με τον 

προσδιορισμό της θέσης της γυναίκας στην κοινωνία ως μητέρας και 

τροφού. Το φαινόμενο της ασσύμετρης σχέσης των δύο φύλων λαμβάνει 

οικουμενικές διαστάσεις και είναι ανάλογο προς την οικουμενική 

ασυμμετρία που υπάρχει στον «οικιακό» και στο «δημόσιο» χώρο, λόγω 

της διαφορετικής εμπλοκής των δύο φύλων στους χώρους αυτούς.556 

 Επιπλέον, οι παράγοντες που συμβάλλουν στη θεώρηση της 

κατωτερότητας του γυναικείου φύλου είναι ποικίλοι και συνοψίζονται 

στους εξής: α) στη γυναικεία προσωπικότητα, β) στην περιορισμένη 

δραστηριότητα των γυναικών εκτός οικογενείας, με αποτέλεσμα την 

ελλιπή κοινωνική δραστηριότητα και κατά συνέπεια κοινωνική 

αναγνώριση, γ) στον κοινωνικό προσδιορισμό της γυναίκας ανάλογα με το 

φύλο της και το ρόλο της ως σύζυγος, κόρη, μητέρα κ.τ.λ. και λιγότερο με 

τα επιτεύματά της στην κοινωνία, δ) στο γεγονός ότι οι γυναίκες 

αντιπροσωπεύουν την αταξία και κατά συνέπεια απειλούν την κοινωνική 

τάξη. Γενικά, ο κάθε πολιτισμός παράγει και διαμορφώνει τα δικά του 

συστήματα ανάλογα με τους σκοπούς της ανθρωπότητας, η οποία ελέγχει 

την ανθρώπινη φύση.557 

Περιγράφοντας και ερμηνεύοντας μια εικόνα παράλληλα με τη 

φεμινιστική ερμηνεία είναι απαραίτητη η αναλυτική περιγραφή της 

εικόνας. Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη με προσοχή, η σύνθεση της 

επιλογής των χρωμάτων, η φωτεινότητα και οι σκιές που επιλέγονται για 

να δώσουν συγκεκριμένη έμφαση. Απαραίτητη είναι ωστόσο η γνώση 

σχετικά με το ιστορικό πλαίσιο, τις πηγές και συγκεκριμένα για την 

περίπτωση της Μαγδαληνής και το βιβλικό κείμενο.558 

 

 

 

 

 

                                                           
555  Στο ίδιο,  σελ. 429 κ.ε. 
556 Αλεξάνδρα Μπακαλάκη, «Από την ανθρωπολογία των γυναικών στην 

ανθρωπολογία των φύλων» στο  Ανθρωπολογία, Γυναίκες και Φύλο, επιμέλεια 

Αλεξάνδρα Μπακαλάκη, εκδόσεις Αλεξάνδρεια, Αθήνα, 1994,  σελ.18 
557 Sherry B. Ortner, «Είναι το θηλυκό για το αρσενικό ό,τι η φύση για τον πολιτισμό; 

στο Ανθρωπολογία, Γυναίκες και Φύλο,  σελ. 82 κ.ε. 
558 Ann-Sophie Lemann, „Maria Magdalena und die fenistische Kunstgeschichte“ στο 

Rosemarie Buikema, Kathrin Thiele (Hg), Doing Gender in Medien-, Kunst- und 

Kulturwissenschaften. Eine Einführung. LIT Verlag, Berlin, 2017, σελ. 162, 167 
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5.4.1 Οι απεικονίσεις της Μαρίας της Μαγδαληνής στην εικαστική 

τέχνη 

 

 Η Μαρία η Μαγδαληνή αποτελεί την πιο πολυζωγραφισμένη 

θρησκευτική μορφή και στις παραστάσεις που την απεικονίζουν 

διακρίνουμε τρεις γενικούς τύπους:  

α) τοποθετείται δίπλα στην  Παναγία και τη συνοδεύει σε σκηνές του 

Πάθους και σε έργο με θέμα την αγία Οικογένεια, 

β) παρουσιάζεται ως μετανοούσα σε πέντε διαφορετικές παραλλαγές 

και 

γ) οι παραστάσεις στις οποίες απεικονίζεται προέρχονται από σκηνές 

των ευαγγελίων για παράδειγμα: Ο Χριστός στο σπίτι της Μάρθας και 

Μαρίας της πρώην συλλογής Galveston, το Δείπνο στο Σίμωνα της 

Συλλογής Cintas στην Αβάνα και του Ινστιτούτου Τέχνης του Σικάγο  και η 

Πεντηκοστή του Μουσείου Πράδο.559 

Στην ανατολική Εκκλησία ποτέ η Μαρία η Μαγδαληνή δεν 

απεικονίζεται ως μετανοημένη αμαρτωλη. Η ταύτισή της με άλλα 

γυναικεία πρόσωπα ανήκει μόνο στη δυτική παράδοση. Οι απεικονίσεις 

της Μαρίας της Μαγδαληνής που συναντάμε στην ανατολική Εκκλησία 

βασίζονται στο κείμενο των ευαγγελίων, όπου πρωταγωνιστεί στα 

γεγονότα του Πάθους (Μτ 27:55-56,27-61, Μκ 15:40-41, 15:47, Ιω 19:25), 

πηγαίνει στον τάφο του Ιησού ως μυροφόρα και είναι μάρτυρας της 

ανάστασης του (Μτ 28:1-10, Μκ 16:1-11, Λκ 24:1-10, Ιω 20:1-18), σε αντίθεση 

με τη Δύση, όπου η ταύτιση της Μαρίας της Μαγδαληνής με την ανώνυμη 

αμαρτωλή του Λουκά και τη Μαρία από τη Βηθανία ήδη από τον έκτο 

αιώνα την επηρέασε και αποτυπώθηκε στην εικονογραφία της.560 

Οι αναπαραστάσεις της Μαγδαληνής ήδη από τον 3ο αιώνα μέχρι και 

την εποχή μας έχουν υποστεί πολλές αλλαγές. Ανάλογα με την εποχή 

αποτυπώνεται στο πρόσωπό της η ανάλογη πολιτισμική και θρησκευτική 

χροιά του εκάστοτε πολιτισμού. Οι Μαγδαληνές που μέχρι σήμερα 

συναντάμε σε πολυάριθμες παραλλαγές αποτελούν κυρίως έκφραση της 

παρεξηγημένης προσωπικότητάς της αγίας λόγω της ταύτισής της με 

άλλα γυναικεία πρόσωπα. 

Σε καμία περίπτωση η Μαγδαληνή της Καινής Διαθήκης δεν 

αντικατοπτρίζει την εικόνα που απεικονίζεται στην τέχνη γι ᾿ αυτήν 

μετάξύ του 5ου και 7ου αιώνα. Η εικαστική τέχνη την παρουσιάζει νέα, 

όμορφη, με μακριά ξανθά ή κόκκινα μαλλιά να πρωταγωνιστεί σε σκηνές 

του Πάθους, στη σταύρωση, ταφή και ανάσταση του Ιησού. Η μορφή της 

                                                           
559 Αναστασία Χ. Μπιτσάνη, Οι Γυναίκες του Γκρέκο. Πάθος, Κάλλος, Αρετή στο έργο 

του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου, εκδόσεις Βάνιας, 2004, σελ. 347 
560 Vassiliki A. Foskolou, “ Mary Magdalene between East and  West: Cult and Image, 

Relics and Politics in the Late Thirteenth-Century, Eastern Mediteranean, Dumbarton Oaks 

Papers, vol 165/166, σελ. 267-292 
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αποτελείται από ένα συνοθύλευμα προσμίξεων: το αμαρτωλό παρελθόν 

της, τις μυθοπλασίες της πρώιμης μεσαιωνικής περιόδου και το τέλος της 

ζωής ως ερημίτισσα σε μια σπηλιά.561 

Τον 13ο αιωνα συναντάμε ένα νέο εικονογραφικό τύπο και η Μαρία η 

Μαγδαληνή σε αρκετές απεικονίσεις ταυτίζεται με την Μαρία την 

Αιγυπτία, όπου εδώ βλέπουμε την επίδραση του μύθου, πως η Μαρία η 

Μαγδαληνή εζήσε τα τελευταία χρόνια της ζωής της στην έρημο.562 Το 

σώμα της προβάλλεται γυμνό και καλύπτεται με δέρμα ζώου ή κάποιο 

κομμάτι ύφασμα, εικόνα που παραπέμπει γενικά σε χριστιανούς ερημίτες. 

Στη συνέχεια, κατά τον 15ο αιώνα συναντάμε μια σημαντική αλλαγή στον 

τύπο της απεικόνισης του σώματος. Πλέον η Μαγδαληνή παρουσιάζεται 

ως γυμνή ή ημίγυμνη μετανοούσα, όπως ακριβώς τη συναντάμε και στην 

τέχνη του Μπαρόκ. Το γυμνό στην περίπτωση αυτή μπορούμε να το 

εκλάβουμε ως την επαναποκτούμενη αθωώτητα μέσω της μετάνοιας ή 

μπορεί απλά να εκληφθεί ως συμβολισμός της ασκητικής ζωής.563 

Το γυμνό σώμα συνειρμικά μας παραπέμπει στην Παλαιά Διαθήκη 

και την δημιουργία των πρωτοπλάστων.564 Η γύμνια των πρωτοπλάστων 

πριν την πτώση φανερώνει την αρμονική σχέση μεταξύ του Θεού και των 

άλλων ανθρώπων. Δεν υπάρχει ο φόβος του άλλου, και η ανάγκη της 

περιχαράκωσης δεν είναι γνωστή. Μέσα από τη γυμνότητα των πρώτων 

ανθρώπων προβάλλεται η ισότητα μεταξύ τους. Ο άνθρωπος αναγνωρίζει 

στον συνάνθρωπό του τον ίδιο του τον εαυτό και δεν έχει να κρύψει κάτι 

από αυτόν. Μετά την παρακοή των πρωτοπλάστων η έννοια της 

γυμνότητας αλλάζει και παίρνει την έννοια του κακού. Η αρχική αρμονική 

σχέση μεταξύ των πρωτοπλάστων διαταράσσεται. Παράλληλα αυτό έχει 

επιπτώσεις και στη σχέση τους με το περιβάλλον.565 Ο Αδάμ και η Εύα 

ντρέπονται για τη γύμνια του και ήδη η αμαρτία τους συνδέεται με τη 

σεξουαλική αμαρτία. 

                                                           
561Ann-Sophie Lemann, „ Maria Magdalena und die fenistische Kunstgesichte“ στο 

Rosemarie Buikema, Kathrin Thiele (Hg), Doing Gender in Medien-, Kunst- und 

Kulturwissenschaften. Eine Einführung. LIT Verlag, Berlin, 2017, σελ. 160 
562Βλ. Το έργο Jakobus de Voragine, The Golden Legend: Readings on the Saints, Vol. 1, 

Princeton University Press, 2012. Ο Voragine με το έργο του 1260μ.Χ., αφηγούμενος τη ζωή 

της Μαρίας της Μαγδαληνής μετά την ανάσταση του Ιησού, έδωσε έμπνευση σε πλήθος 

καλλιτεχνών με τις εικόνες της αφήγησής του. Επίδραση του Voragine συναντάμε και στο 

έργο του Lukas Moser στο βωμό της Εκκλησίας της Αγίας Μαγδαληνής στο Tieferbronn 

(Baden-Württemberg). Το έργο δεν απεικονίζει θεματικές από την Μαγδαληνή της Καινής 

Διαθήκης, αλλά οι σκηνές αφορούν γυναικεία πρόσωπα που ταυτίστηκαν με την 

Μαγδαληνή: την ανώνυμη αμαρτωλή του Λουκά και τη Μαρία από τη Βηθανία. 
563 Susan Haskins,  Myth and Metaphor, New York 1996, σελ. 229-230 
564«και ἧσαν οἱ δύο γυμνοί ὃτε Αδάμ καί ἡ γυνή αὐτοῦ καί οὐκ ἠσχύνοντο» (Γεν. 2:25) 
565 Μιλτιάδη Δ. Κωνσταντίνου, Ρήμα Κυρίου κραταιόν. Αφηγηματικά κείμενα από την 

Παλαιά Διαθήκη, εκδόσεις Π. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη, 1998, σελ. 75, 103 
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Η διάδοση της ιδέας μιας «καριέρας» της Μαγδαληνής ως αμαρτωλής 

σχετίζεται άμεσα με τους προβληματισμούς των ανθρώπων του 

Μεσαίωνα σχετικά με το θέμα της δυνατότητας της σωτηρίας. Η φιγούρα 

της Μαγδαληνής ως αμαρτωλή και μετανοημένη έδινε κάποια απάντηση 

στα ερωτήματα τους για τις προϋποθέσεις της συγχώρεσης, για την αγάπη 

στο Θεό, την πίστη και τη μετάνοια.566 

Ο συσχετισμός της Μαρίας της Μαγδαληνής με την πορνεία είχε 

άμεσες κοινωνικές συνέπειες. Κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα η πορνεία 

συνδέθηκε στενά με την άνοδο της αστικής τάξης, ως μια νέα μορφή 

κοινωνικής ζωής. Επιπλέον η εκκλησία κρατούσε ανεκτική στάση 

απέναντι στις πόρνες, για το λόγο ότι η δραστηριότητά τους δε 

καταλογιζόταν μεταξύ των σεξουαλικών αμαρτιών, αντίθετα θεωρούνταν 

μια μορφή εργασίας. Σε μία περίπτωση μόνο θεωρούνταν καταδικαστέα η 

πορνεία, όταν η γυναίκα εξέδιδε το σώμα της για προσωπική της 

ευχαρίστηση. Όταν οι αστοί και οι ευγενείς θεωρούσαν τους οίκους ανοχής 

σημαντική πηγή εσόδων, παρέμεναν στο να αξιολογούν την πορνεία απλά 

ως θρησκευτικό και ηθικό πρόβλημα. Σημαντικό ήταν και το κίνημα που 

αναπτύχθηκε για την προστασία των μετανοημένων γυναικών με την 

παράλληλη ίδρυση μοναστηριών και θρησκευτικών οίκων και αφορούσαν 

στην προστασία όχι μόνο μετανοημένων αμαρτωλών αλλά και ευγενών 

κυριών. Για όλες αυτές η μετανοούσα αμαρτωλή Μαρία η Μαγδαληνή 

αποτελούσε πρότυπο και παράδειγμα προς μίμηση.567 

Ενώ οι απεικονίσεις της Μαγδαληνής που συναντάμε μέχρι τον 12ο 

αιώνα είναι πάντα σε συνάρτηση με την περιγραφή περιστατικών από τη 

ζωή του Ιησού, από τον 13ο αι. και έπειτα συναντάμε παραδείγματα που 

αναφέρονται αποκλειστικά στη ζωή της Μαγδαληνής, ανεξάρτητα από το 

πλαίσιο της ζωής του Ιησού.568 

Η Μαρία η Μαγδαληνή αποτέλεσε πηγή έμπνευσης και δημοφιλές 

θέμα για πολλούς καλλιτέχνες την εποχή της Αναγέννησης569 και του 

Μπαρόκ στη δύση, οι οποίοι γοητευμένοι από την ιστορία της 

μετανοημένης αμαρτωλής την αποτύπωσαν στα έργα τους με αρκετές 

παραλλαγές. 

                                                           
566 Ingrid Maisch, Mary Magdalene, The Image of a Woman Through the Centuries, σελ. 53 
567 Στο ίδιο, σελ. 54 
568 Hans H. Hofstätter, “Darstellungen der Maria Magdalena in der Bildenden Kunst” στο 

Dietmar Bader (Hrsg), Maria Magdalena – zu einem Bild der Frauin der christlicher Verkündigung, 

Katholische Akademie Freiburg, Zurich, 1990, σελ 72 
569 «Με τον όρο αναγέννηση (Renaissance) χαρακτηρίζεται μια περίοδος του 

ευρωπαϊκού πολιτισμού κατά την οποία συντελείται υπέρβαση μιας άλλης, του 

Μεσαίωνα», περισσότερα βλ. Peter Murray, Η Τέχνη της Αναγέννησης, Υποδομή, Αθήνα, 

1995, Άκης Χαραλαμπίδης, Η ιταλική Αναγάννηση. Αρχιτεκτονική, Γλυπτική, Ζωγραφική, 

University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2014, σελ. 13κ.ε.  
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Οι καλλιτέχνες του 17ου αιώνα και μέχρι το τέλος του 19ου  ήταν 

πεπεισμένοι πως η Μαρία η Μαγδαληνή ήταν το ίδιο πρόσωπο με την 

ανώνυμη αμαρτωλή της μυράλειψης και πως έζησε για μεγάλο χρονικό 

διάστημα μεταμελημένη στην έρημο όπου και πέθανε και ακολουθούν 

στις παραστάσεις τους απεικονίσεις της Μαρίας της Μαγδαληνής ως 

πρότυπο της συντριβής, της μετάνοιας και στοχασμού.570 

Ο 17ος αιώνας χαρακτηρίζεται από μια έντονη πολυπλοκότητα με τα 

ακόλουθα χαρακτηριστικά: οι χριστιανοί δεν μιλούν όλοι την ίδια γλώσσα, 

η πολιτική εξουσία δεν έχει παντού τα ίδια χαρακτηριστικά και η 

εκκλησιαστική δύναμη προσπαθεί να ξεπεράσει την κρίση της. Μέσα 

επομένως από πολύπλοκους πολιτικούς και οικονομικούς σχηματισμούς, 

εκκλησιαστικές και εθνικές συγκρούσεις αναπτύσσεται η τέχνη του 17ου 

αιώνα που ονομάζεται και τέχνη του Μπαρόκ. Στην τέχνη αυτή 

συνοψίζεται όλη η πολυσημαντότητα και αντιφατικότητα της περιόδου, 

όλη η ένταση των ανησυχιών και όλος ο τραγικός διχασμός μεταξύ του 

χθες και του αύριο. Υποστηρίζεται πως πρέπει καλύτερα να γίνεται λόγος 

για πρόσωπα του Μπαρόκ και όχι για τέχνη του Μπαρόκ. Κάποια έργα για 

παράδειγμα συνδυάζουν την πιο μεγάλη κινητικότητα με την πιο μεγάλη 

ακινησία, τον πιο τολμηρό ρεαλισμό με την πιο προχωρημένη 

αποπνευμάτωση, τον ωμό πραγματισμό με την αφηρημένη 

υπερβατικότητα.571 

 

5.4.2 Η Μαρία η Μαγδαληνή ως ερημίτισσα (περ. 1280) 

 

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά και αρχαιότερα παραδείγματα που 

αφορά την απεικόνιση περιστατικών από τη ζωή της Μαρίας της 

Μαγδαληνής που συναντάμε από τον 13ο αι. και εξής αποτελεί η εικόνα 

που βρίσκεται στην Γκαλερύ της Ακαδημίας της Φλωρεντίας (εικ. 2). Η 

ολόσωμη φιγούρα της Μαρίας της Μαγδαληνής βρίσκεται στο κέντρο της 

εικόνας μετωπικά και παρουσιάζεται να διδάσκει, ενώ δεξιά και αριστερά 

της υπάρχουν οχτώ μικρότερες εικόνες. Οι τρεις από αυτές περιέχουν 

σκηνές που αφορούν περιστατικά της ζωής του Ιησού, όπως π.χ. η 

ανάσταση του Λαζάρου, η μυράλειψη και η ανάσταση του Ιησού και πέντε 

σκηνές αφορούν τη ζωή της Μαγδαληνής όπως διαμορφώθηκε μέσα από 

μυθολογικές αφηγήσεις που αφορούν στο χρονικό διάστημα μετά την 

ανάσταση του Ιησού και μέχρι το θάνατό της. Το συγκεκριμένο έργο 

αποτελεί την εικονογραφική μεταφορά του έργου του Jakobus de Voragine 

                                                           
570 Odile Delenda, “Schöne und reuige Büßerin. Bilder einer Frau im 17. Jahrhundert“, 

στο WUB, 2/2008, σελ. 45 
571 Χρήστου Χρύσανθου, Η Ευρωπαϊκή ζωγραφική στο δέκατο έβδομο και δέκατο όγδοο 

αιώνα. Μέρος Ά, Θεσσαλονική, 1970, σελ. 6-7 
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Golden Legend, όπου περιλαμβάνεται βιογραφία της Μαρίας της 

Μαγδαληνής με έντονο το μυθολογικό στοιχείο.572 

Επιπλέον, η ύπαρξη παραστάσεων τέτοιου είδους, φανερώνει 

επιπλέον τη διάδοση της λατρείας της Μαρίας της Μαγδαληνής που από 

το 12 αι. και εξής γνωρίζει μεγάλη άνθιση573 και ο τρόπος με τον οποίο 

απεικονίζεται  αποτελεί ένα μέσο προτροπής για μετάνοια, δίνοντας ένα 

παράδειγμα πίστης και ελπίδας στους αμαρτωλούς.  

 

5.4.3 Η Μαγδαληνή (περ. 1531-35) – Τιτσιάνο 

 

Στο πλαίσιο της φιλοσοφίας της τέχνης του Μπαρόκ η Μαγδαληνή 

συχνά παρουσιάζεται ως κλαίουσα. Ως πηγή εμπνευσης των 

πολυάριθμών τέτοιου τύπου απεικονίσεων της με το βλέμμα της 

στραμμένο στον ουρανό αποτελεί ο πίνακας του Τιτσιάνο Η Μαγδαληνή  

(εικ. 4). Η Μαγδαληνή παρουσιάζεται με τα μακριά μαλλιά της τυλιγμένα 

γύρω από το σώμα της, ενώ το δεξί της χέρι το στηρίζει στο στήθος της. Ο 

συγκεκριμένος τρόπος απεικόνισης του χεριού φανερώνει την επιρροή 

στην παρουσίαση της Μαγδαληνής κατά τον 16ο αιώνα, από τον τρόπο 

απεικονίσεων της θεάς Αφροδίτης. Τα μακριά μαλλιά της που τυλιγονται 

γύρω από το σώμα της, κάνουν τον απλό παρατηρητή να εστιάζει στα 

χέρια της και στο ακάλυπτο στήθος της. Στα μάτια της υπάρχουν 

ευδιάκριτα δάκρυα, ενώ η ματιά της στρέφεται στο πάνω δεξιά τμήμα της 

εικόνας. Αυτή η διαγώνια ματιά, αν λάβουμε υπόψη μας το βιβλικό και 

μυθολογικό υπόβαθρο φαίνεται πως στρέφεται προς το Θεό. Ο Τιτσιάνο 

παρουσιάζοντας την Μαγδαληνή με το βλέμμα στον ουρανό και το χέρι 

στην καρδιά θέλει να αποτυπώσει τη μετάνοια της πρώην αμαρτωλής. 

Συμπληρωματικά αναφέρουμε πως στην αριστερή γωνία του πίνακα 

βρίσκεται ένα αλαβάστρινο δοχείο, χαρακτηριστικό της Μαγδαληνής.574 

Η Μαγδαληνή του Τιτσιάνο μπορεί να θεωρηθεί ως ενσαρκωση των 

θεωριών του 16ου αιώνα μεταξύ αγιότητας και βλασφημίας, προβάλλοντάς 

την ως πόρνη με τα χαρακτηριστικά της Αναγέννησης, την ομορφιά και 

την ευγένεια. Ο καλλιτέχνης δημιούργησε μια εικόνα που ενσαρκώνει το 

ερωτικό προφίλ και τη θεία αγάπη. Από την άλλη μεριά, το γυμνό σώμα 

                                                           
572 Susan Haskins, Myth and Metaphor, σελ. 226. Λεπτομέρειες για το έργο του Voragine: 

Jakobus de Voragine, The Golden Legend: Readings on the Saints, Vol. 1, Princeton University 

Press, 2012 (βλ. και τέταρτο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας). 
573 Hans H. Hofstätter, “Darstellungen der Maria Magdalena in der Bildenden Kunst”, 

σελ. 72 
574 Andrea Verena Glang – Tossing, Maria Magdalena in der Literatur um 1900, 

Weiblichkeitskonstruktion und  literarische Lebensreform, Akademie Verlg, Berlin,, 2013, σελ. 43, 

σχετικά με τη Μαρία την Μαγδαληνή στο έργο του Τισιάνο βλ. και Aikema Bernard, 

“Titians Mary Magdalen in the Palazzo Pitti: An Ambiguous Painting and its Critics“, Journal 

oft he Warbung & Courtauld Institutes, Vol. 57, 1994, σελ. 48-59 
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της Μαγδαληνής που καλύπτεται μόνο με τα μαλλιά της, συμβολίζει την 

μετάνοιά της. Φαίνεται πως ο Τιτσιάνο εμπνέεται από τα αρχαία ελληνικά 

αγάλματα, που όμως στην περίπτωση της αναπαράστασης μιας γυναίκας, 

το σώμα έπρεπε να καλύπτεται (τουλάχιστον μέχρι τον 4ο αιώνα). Το 

γυμνό στήθος της Μαγδαληνής παραπέμπει στη «γυμνή αλήθεια» ή 

αλλιώς στη μετάνοια και το ασυνείδητο πέρασμα από τη μητρική 

ασφάλεια στην αναζήτηση της ευχαρίστησης του ανδρικού πόθου.575 

Η μορφή της Μαγδαληνής προσφέρεται ως ένα πετυχημένο πρότυπο 

για την απεικόνιση της μετάνοιας. Η ενδυμασία με την οποία κάθε φορά 

παρουσιάζεται εξαρτιόταν από το αν ο πίνακας τοποθετούνταν χρονικά 

πριν ή μετά την μετάνοια. Πριν την μετάνοια εμφανίζεται με πλούσια 

ενδυμασία εταίρας, περίτεχνη κόμμωση, φορώντας σκουλαρίκια και 

γάντια, ενώ στις παραστάσεις που αφορούν σε χρόνο μετά τη μετάνοια, 

εμφανίζεται ημίγυμνη ή γυμνή να την καλύπτουν μόνο τα πλούσια 

μαλλιά της και παρά το κρανίο που βρίσκεται δίπλα της απεικονίζεται 

λιγότερο σεμνή από την περίοδο που υπήρξε αμαρτωλή. Στο τέλος της 

περιόδου της Αναγέννησης πολλοί ζωγράφοι μέσα από το γυμνό στα έργα 

τους, επανέφεραν τον αισθησιασμό που την προηγούμενη περιόδο είχε 

ατονήσει576 

 

5.4.4 Η μεταστροφή της Μαγδαληνής (περ. 1600)  - Caravaggio 

 

Παράδειγμα απεικόνισης της Μαρίας της Μαγδαληνής προερχόμενο 

από τον 16ο αιώνα αποτελεί το έργο του Caravaggio Η μεταστροφή της 

Μαγδαληνής (εικ. 3).  

Ο πίνακας αυτός δίνει έμφαση στο πρόσωπο της Μαγδαληνής ως 

μετανοημένη αμαρτωλή, ωστόσο χαρακτηριστικό είναι πως δεν 

απεικονίζεται η μετάνοιά της, αλλά η μεταστροφή της. Η εικαστική 

απόδοση της εμπειρίας της μεταστροφής της Μαγδαληνής εστιάζει στην 

αποτύπωση μιας στιγμής. Ο ζωγραφικός πίνακας έχει «παγώσει» τη 

χρονική στιγμή που συμβαίνει η μεταστροφή και παρατηρούμε να 

απεικονίζονται:  η Μαγδαληνή με πλούσια ενδυμασία, ο καθρέφτης και η 

χτένα, που αποτελούν στοιχεία ματαιοδοξίας, ενώ ταυτόχρονα το 

πρόσωπο της είναι ιδιαίτερα φωτισμένο και έχει το χέρι της στην καρδιά 

εκφράζοντας τη μεταστροφή της577. 

                                                           
575 Susan Haskins, Myth and Metaphor, σελ. 243-244 
576 Αναστασία Χ. Μπιτσάνη, Οι Γυναίκες του Γκρέκο. Πάθος, Κάλλος, Αρετή στο έργο 

του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου, σελ 241-242 
577 Ανάλογη αποτύπωση συναντάμε στο ζωγραφικό πινακα του Caravaggio Η 

μεταστροφή του Παύλου βλ. Άννα Κόλτσιου-Νικήτα, Αυτομαρτυρίες μεταστροφής στη 

γραμματεία των πρώτων χριστιανικών αιώνων, University Studio Press, Θεσσαλονίκη, 

2014, σελ. 230  
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Η τέχνη του Caravaggio σφραγίζει την πορεία της ιταλικής 

ζωγραφικής του 17ου αιώνα και ο ίδιος εγκαινιάζει δύο βασικές τάσεις από 

τις οποίες εξαρτώνται όχι μόνο η ιταλική, αλλά και ολόκληρη η ευρωπαϊκή 

καλλιτεχνική εξέλιξη του αιώνα.578 

Η ζωγραφική του Caravaggio χαρακτηρίζεται από μία ανατροπή των 

μέχρι τότε ισχύοντων καθιερωμένων τύπων. Στη θεματική δεν τον 

ενδιαφέρει πια το μυθολογικό ή το αλληγορικό στοιχείο. Στην περίπτωση 

που ασχολείται με το θρησκευτικό, το μεταφέρει στους πίνακές του με 

τέτοιο τρόπο που μπορεί να χαρακτηριστεί ως εξανθρωπισμός του θείου. 

Το ενδιαφέρον του εστιάζεται στην πραγματική ζωή, γι᾿ αυτό και 

μεταβάλλει τα θέματα της θρησκείας, όπως και της ιστορίας σε θέματα 

κοινής καθημερινής ζωής.579 

Μαζί με την Μαγδαληνή απεικονίζεται και η αδερφή της Μάρθα, η 

οποία έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη μεταστροφή της Μαγδαληνής, 

σύμφωνα με το Legenda Aurea του Voragine.580 Στον πίνακα η Μάρθα 

φαίνεται να επιπλήττει την Μαγδαληνή για τους λάθος χειρισμούς που 

ακολουθεί. Η Μαρία η Μαγδαληνή βρίσκεται απέναντι από τη Μάρθα στο 

δεξιό τμήμα, φαίνεται ικανοποιημένη, φορώντας ένα πλούσιο μοβ και 

λευκό φόρεμα με κόκκινα μανίκια. Τα μαλλιά της είναι μαζεμένα, χωρίς 

κάποιο στολίδι. Το μόνο κόσμημα που φορά είναι ένα λεπτο χρυσό 

δαχτυλίδι στο αριστερό της χέρι. Η Μαγδαληνή κοιτάζει τη Μάρθα 

κρατώντας μπροστά στο στήθος της ένα λουλούδι, ενώ τα δάχτυλα του 

αριστερού της χεριού δείχνουν σε μια αντανάκλαση του φωτός του 

καθρέφτη στον οποίο ακουμπά το χέρι της.581 

Στον πίνακα απεικονίζεται και ένα τραπέζι πάνω στο οποίο 

βρίσκονται τοποθετημένα ένα κουτάκι πούδρας με ένα σφουγγαράκι και 

μία χτένα.  Τα παραπάνω αντικείμενα έχουν συμβολικό χαρακτήρα και 

χαρακτηρίζουν τη ματαιοδοξία της Μαγδαληνής. Στην τέχνη του Μπαρόκ 

συναντάμε συχνά και τον καθρέφτη, ο οποίος συμβολίζει πάντα τη 

ματαιοδοξία, αλλά αποτελεί και σύμβολο της αλήθειας.582 

Τον Caravaggio ενδιαφέρει η δύναμη και η σωματικότητα των 

αντικειμένων, το βάρος και ο χαρακτήρας των μορφών και η 

πραγματικότητα και η αλήθεια των προσώπων που απεικονίζει. Το φως 

και η λειτουργία του παίζουν πρωταρχικό ρόλο στη ζωγραφική του. Η 

                                                           
578 Χρήστου Χρύσανθου, Η Ευρωπαϊκή ζωγραφική στο δέκατο έβδομο και δέκατο όγδοο 

αιώνα, σελ. 23 
579 Στο ίδιο, σελ. 23  κ.ε. 
580 Jakobus de Voragine, The Golden Legend: Readings on the Saints,Vol. 1, Princeton 

University Press, 2012 
581 Susan Haskins, Myth and Metaphor, σελ. 257 
582 Στο ίδιο, σελ. 258 
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ανάλογα με την περίσταση ειδική χρήση του φωτεινού και σκοτεινού 

δίνουν ένταση και δραματικό περιεχόμενο στο σύνολο.583 

Στον συγκεκριμένο πίνακα επομένως η αντανάκλαση του φωτός 

συμβολίζει την αγιότητα της Μαγδαληνής και την εξυψώνει, ενώ αντίθετα 

το πρόσωπο και το σώμα της Μάρθας βρίσκονται στο σκοτάδι. Τέλος, το 

λουλούδι που κρατάει η Μαγδαληνή στο δεξί της χέρι, όταν συναντάται 

στην εικονογραφία των αγίων αποτελεί σύμβολο ματαιοδοξίας. Η 

μετάνοια της Μαγδαληνής προβάλλεται με την τοποθέτηση του χεριού 

της πάνω στο μέρος της καρδιάς της.584 

 

5.4.5 Η Μαρία η Μαγδαληνή στο έργο του Δομίνικού Θεοτοκόπουλου 

 

Ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος – Ελ Γκρέκο585 είναι ένας σημαντικός 

καλλιτέχνης που ανέδειξε μέσα από το έργο του τη γυναικεία παρουσία. Η 

Μαρία η Μαγδαληνή πρωταγωνιστεί στα έργα του και με την παρουσία 

της αντικατοπτρίζει τη γυναικεία ομορφιά σε συνδυασμό με την 

πνευματικότητα και το πλούσιο ψυχικό κάλλος. Κυρίως μας παρέδωσε 

απεικονίσεις της Μαρίας της Μαγδαληνής με τον τύπο της μετάνοιας. 

«Ο Θεοτοκόπουλος, σε μια εποχή συνέχεια της δυτικής αναγέννησης 

όπου τονίζονται η σωματική ομορφιά και η οπτική τέρψη και ικανοποίηση 

μόνο του ανδρικού φύλου, θεμελίωσε μια νέα πνευματική αρχή έξαρσης 

του σωματικού κάλλους και της διακεκριμένης πνευματικότητας στον 

τύπο της ιδανικής γυναίκας».586 

Από τα έργα του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου επιλέγουμε να 

παρουσιάσουμε αυτά με θέμα τη μετανοούσα Μαγδαληνή 

διαπιστώνοντας τις ομοιότητες, αλλά και τις αλλαγές που σημείωσε στις 

παραλλαγές που δημιούργησε. 

 

5.4.5.1 Η Μετανοούσα Μαγδαληνή (1576-1579) μουσείο Worcester 

 

Στη Μετανοούσα Μαγδαληνή (1576-1579) του μουσείου Worcester (εικ. 

5) είναι πρόδηλη η αναζήτηση της ομορφιάς από τον τρόπο με τον οποίο ο 

Δομίνικος αποδίδει το σώμα. Οι καθαροί τόνοι καθώς και κάποια 

                                                           
583 Χρήστου Χρύσανθου, Η Ευρωπαϊκή ζωγραφική στο δέκατο έβδομο και δέκατο όγδοο 

αιώνα, σελ. 26 
584 Susan Haskins, Myth and Metaphor, σελ. 258 
585 Σχετικά με τον Δομ. Θεοτοκόπουλο βλ. : Καλοκύρης, Θεοτοκόπουλος ο Γκρέκο, 350 

χρόνια από το θάνατό του, Αθήνα, 1964, Κύρου Αχ., Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, Κρης, 

Αθήνα, 1932, Mayer, Domenico Theotokopuli, El Greco. Kritisches und Illustriertes Verzeichnis des 

Gesamtwerkes, München, 1925 - 26 
586 Κωνσταντίνος Π. Χαραλαμπίδης, Πρόλογος στο Αναστασία Χ. Μπιτσάνη, Οι 

Γυναίκες του Γκρέκο. Πάθος, Κάλλος, Αρετή στο έργο του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου, σελ. 
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απλοποίηση, κάνουν τον εσωτερικό κόσμο της αγίας να αποπνέει 

πνευματικότητα, μαζί όμως με αισθησιασμό. Είναι φανερή η πρόθεση του 

καλλιτέχνη να δημιουργήσει ένα έργο ελκυστικό σαν εικόνα. Τα μεγάλα 

μάτια της Μαγδαληνής, στοιχείο που χαρακτηρίζει τα έργα του Γκρέκο, 

προσελκύουν τον παρατηρητή. Βρίσκεται τοποθετημένη κάτω από ένα 

βράχο και υπάρχει απόλυτη ισορροπία των τόνων μεταξύ του σκοτεινού 

βράχου και των φωτοσκιάσεων του συννεφιασμένου ουρανού.587 Πάνω στο 

βράχο αναρριχάται ένας κισσός. Το πράσινο χρώμα του κισσού συμβολίζει 

στην περίπτωση αυτή τη μετάνοια. Σύμβολο της ματαιοδοξίας αποτελεί 

ένα κρυστάλλινο δοχείο με μύρο, ενώ κάτω αριστερά υπάρχει το κρανίο 

του Αδάμ. Το πάθος της Μαγδαληνής καθρεφτίζεται απόλυτα  στο 

βλέμμα και τα δακρυσμένα μάτια της. Το έργο γενικά χαρακτηρίζεται από 

πνευματικότητα με αισθησιασμό.588 

 

5.4.5.2 Η Μετανοούσα Μαγδαληνή (1579-1586) Kansas City, Missouri 

 

Στα έργα του Δομήνικου της περιόδου 1579-1586 ανήκει η Μετανοούσα 

Μαγδαληνή του Kansas City, Missouri (εικ. 6). Στο διάστημα αυτό ο Γκρέκο 

ζωγράφιζε πίνακες με θρησκευτικό κυρίως περιεχόμενο.589 Το έργο 

φαίνεται μάλλον να ανήκει περισσότερο στην τέχνη του Μπαρόκ καθώς 

διακρίνεται μεγαλύτερη δραματικότητα και κίνηση, και δημιουργείται 

λίγα χρόνια μετά την Μαγδαληνή του Worcester. Οι διαφορές που 

παρατηρούνται σχετικά με το προηγούμενο έργο εντοπίζονται αρχικά 

στην πιο γλυκιά έκφραση του προσώπου, με μεγαλύτερη όμως ένταση. 

Επίσης το πέπλο της φαίνεται πιο διαφανές και όσον αφορά τα σωματικά 

χαρακτηριστικά, τα χέρια απεικονίζονται πιο λεπτά και τα μαλλιά 

χρωματίζονται πιο χρυσά με πολλές ξανθές ανταύγειες. Και στο τοπίο ο 

ουρανός είναι πιο ταραγμένος, δημιουργώντας αντίθεση με την 

εκστασιακή μορφή της Μαγδαληνής που εχει έντονη φωτοσκίαση και 

πάνω από το κεφάλι της εμφανίζεται ένα χρυσό άνοιγμα, όμοιο με 

φωτοστέφανο. Σε σύγκριση με το προηγούμενο έργο, τα χρώματα είναι 

                                                           
587 Jose Gudiol, Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, Ελ Γκρέκο, 1541-1614, Εμπορική Τράπεζα 

της Ελλάδος, Αθήνα, 1990 
588 Αναστασία Χ. Μπιτσάνη, Οι Γυναίκες του Γκρέκο. Πάθος, Κάλλος, Αρετή στο έργο 

του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου, σελ. 244  
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από το λαμπρό προχωρεί στο εκστατικό. Η Ισπανία του ενέμπνεε εμπιστοσύνη να 

εργαστεί με τέτοιο τρόπο, σε αντίθεση με την αισθησιακή αναγεννησιακή Ιταλία. Ήταν 

μια χώρα που δεν είχε ανοίξει ακόμα τις πόρτες της στα μυθολογικά θέματα και στο 

γυμνό και όπου οι μεσαιωνικές παραδόσεις κυριαρχούσαν ακόμη, επηρεασμένες ωστόσο  

από τα τεχνολογικά επιτεύματα του 16ου αιώνα, στο Jose Gudiol, Δομήνικος 

Θεοτοκόπουλος, Ελ Γκρέκο, 1541-1614, σελ. 102 
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πιο αυστηρά και οι φωτοσκιάσεις πιο βίαιες και έτσι το τελικό αποτέλεσμα  

αποπνέει μεγαλύτερη ένταση και συναίσθημα.590 

 

5.4.5.3 Η Μετανοούσα Μαγδαληνή (1587-1596) Cau Ferrat, Sitges,    

Βαρκελώνη 

 

Μια άλλη εκδοχή της μετανοούσας Μαγδαληνής μας δίνει ο 

Θεοτοκόπουλος με το έργο του Μετανοούσα Μαγδαληνή με 

Εσταυρωμένο591 του μουσείου Cau Ferrat, Sitges, Βαρκελώνη (εικ. 7).  

Η Μαρία η Μαγδαληνή αποδίδεται με μια μορφή πιο ασκητική και 

διακριτική από τις προηγούμενες. Παρουσιάζεται να προσεύχεται σε όρθια 

στάση, στραμμένη σε μικρό εσταυρωμένο ακουμπησμένο πάνω σε βράχο, 

που βρίσκεται στην αριστερή πλευρά του πίνακα. Εντύπωση κάνουν τα 

μεγάλα και δακρυσμένα της μάτια που κοιτούν ταπεινά τον εσταυρωμένο. 

Τα χέρια της παριστάνονται τρυφερά και θεωρούνται τα πιο ωραία που 

έχει φιλοτεχνήσει ποτέ ο Ελ Γκρέκο. Το δεξί χέρι ακουμπά απαλά στο 

στήθος με χειρονομία ευλάβειας, ενώ το αριστερό δείχνει προς το κρανίο 

που βρίσκεται κάτω αριστερά, θυμίζοντας τη ματαιότητα και το εφήμερο 

του ανθρώπινου κόσμου. Τον καλλιτέχνη τον ενδιαφέρει να απεικονίσει το 

στοιχείο της μετάνοιας.592 

Η Μαγδαληνή φοράει έναν πλούσιο και χαλαρό πορτοκαλοκόκκινο 

χιτώνα, όπου κυριαρχεί το μαύρο χρώμα και όχι οι ανοιχτοί τόνοι στις 

πτυχώσεις, επάνω στις φωτεινές ζώνες του κόκκινου. Η ωραία ξανθιά 

κόμη των προηγούμενων παραλλαγών έχει αντικατασταθεί στην 

περίπτωση αυτή από καστανοκόκκινα μαλλιά με ξανθές αντάυγειες. 

Γενικά επικρατεί μια συμφωνία του κόκκινου με το φωτεινό γαλάζιο του 

ουρανού. Επίσης υπάρχει και ο κισσός στη δεξιά πλευρά του πίνακα ως το 

σύμβολο των μετανοούντων αγίων.593 

 

 

 

 

 

                                                           
590Αναστασία Χ. Μπιτσάνη, Οι Γυναίκες του Γκρέκο. Πάθος, Κάλλος, Αρετή στο έργο 

του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου, σελ. 246 
591Ο πίνακας αγοράστηκε στο Παρίσι από τον καταλανό ζωγράφο Santiago Rusiñol 

και μεταφέρθηκε επίσημα στην έπαυλη Cau Ferrat στο Sitges, στη Βαρκελώνη με πομπή 

διανοουμένων και καλλιτεχνών. Σε ανάμνηση αυτού του γεγονότος, που σηματοδοτεί την 

ανακάλυψη του Ελ Γκρέκο, στήθηκε το πρώτο μνημείο προς τιμή του κρητικού 

καλλιτέχνη, στο Jose Gudiol, Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, Ελ Γκρέκο, σελ. 161 
592Αναστασία Χ. Μπιτσάνη, Οι Γυναίκες του Γκρέκο. Πάθος, Κάλλος, Αρετή στο έργο 

του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου, σελ. 246 κ.ε. 
593 Jose Gudiol, Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, Ελ Γκρέκο, σελ. 161 
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5.4.6 The Pre-Penitent Magdalene Chris Gollon (2003) 

 

Στο σημείο αυτό θα αναφερθούμε στον Chris Gollon, ένα σύγχρονο 

βρετανό καλλιτέχνη και σ ᾿ ένα σύγχρονο παράδειγμα απεικόνισης της 

Μαρίας της Μαγδαληνής.  

Για τον Chris Gollon θέματα θεολογικού περιεχομένου αποτέλεσαν 

πηγή έμπνευσης και αξίζει στο σημείο αυτό να αναφέρουμε τη μεγάλη 

έκθεσή του με θέμα  Ενσάρκωση, η Μαρία και οι γυναίκες από τη Βίβλο που 

οργανώθηκε το 2014 . Τα συγκεκριμένα εικονογραφικά έργα άπτονται του 

θέματος της ενσάρκωσης και τα γυναικεία πρόσωπα που απεικονίζονται 

προέρχονται και απο την Παλαιά αλλά και από την Καινή Διαθήκη.594 

Η Pre-Penitent Μαγδαληνή του Gollon (εικ. 8)  δε θυμίζει σε τίποτα τις 

απεικονίσεις  της Μαγδαληνής μέχρι το 12ο αιώνα στις οποίες τη βλέπαμε 

πάντα σε σχέση με θέματα από τη ζωή του Ιησού, όμως δε θυμίζει σε 

τίποτα και την Μαγδαληνή της περιόδου της Αναγέννησης. Τα μακριά 

κόκκινα ή ξανθά μαλλία τώρα προβάλλουν μάυρα και μετρίου μήκους. Τα 

χρώματα του πίνακα είναι έντονα.  Το κόκκινο χρώμα στο ένδυμα της 

Μαγδαληνής υιοθετείται και από τον Gollon, ίσως ώς ένδειξη πάθους ή και 

αμαρτίας. Τα μάτια της είναι μεγάλα και εκφραστικά και εκπέμπουν μια 

δύναμη και αποφασιστικότητα, σε συνδυασμό με το χέρι στη μέση. Η 

Μαγδαληνή φοράει ένα μεγάλο μαύρο σταυρό που κρέμεται στο στήθος 

της ως ένδειξη της πίστης και της μετάνοιάς της, ενώ είναι στολισμένη με 

κοσμήματα, φοράει δύο δαχτυλίδια σε κάθε χέρι και βραχιόλια. Εντύπωση 

προκαλούν τα κόκκινα βέλη που σημαδεύουν την Μαγδαληνή, όμως και η 

ίδια απεικονίζεται να κρατάει ένα από αυτά. 

Στην εικόνα απεικονίζονται δύο ιχθείς διαφορετικού χρώματος. Στα 

αριστερά εικονίζεται ο λευκός ιχθύς υποδηλώνοντας την αγνή και 

αδόλευτη προσέγγιση της Μαγδαληνής στο Χριστό, ένω ο κόκκινος ιχθύς 

στα δεξιά συμβολίζει τους σαρκικούς πόθους της και την αμαρτωλή 

πλευρά της.  

 

5.4.7  Η σκηνή του Mή μου ἅπτου 

 

Προσεγγίζοντας τη συγκεκριμένη θεματική σκοπός μας δεν είναι να 

εξαντλήσουμε το θέμα εικονογραφικά, αλλά να αναδείξουμε τη 

σπουδαιότητα της συγκεκριμένης σκηνής και την απήχηση αυτής της 

μεστού θελογικού νοήματος σκηνής στην τέχνη.595 

                                                           
594 http://www.chrisgollon.com/collections/incarnation-mary-women-from-the-bible/ 
595 Αναλυτική παρουσίαση του θέματος βρίσκουμε στο άρθρο: Αιμιλία Καλλιγά 

Γερουλάνου, «Η σκηνή του «μη μου άπτου» όπως εμφανίζεται σε βυζαντινά μνημεία και 

η μορφή που παίρνει τον 16ο αιώνα», Δελτίο της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 3, 

(1962-1963), σελ. 203-230 
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Η σκηνή του «Mή μου ἅπτου» έδωσε έμπνευση στους καλλιτέχνες 

όλων των εποχών να αποτυπώσουν, ιδιαίτερα μετά τη σύνοδο του 

Τριδέντο596 (1545-1563) την αντίθεση μεταξύ του γήινου και της 

υπερφυσικής αποκάλυψης του Ιησού. Η παράσταση αφορά την πρώτη 

εμφάνιση του αναστημένου Ιησού στη Μαρία την Μαγδαληνή μετά την 

ανάστασή του και προβάλλει την Μαγδαληνή γονατισμένη στα δεξιά του 

Ιησού να προσπαθεί να τον αγγίξει, ενώ ο ίδιος την ευλογεί. Η σκηνή του 

«Mή μου ἅπτου», είναι μία από τις σημαντικότερες σκηνές που συναντάμε 

μόνο στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο (Ιω 20:11-18), στην οποία η Μαρία 

Μαγδαληνή αναγνωρίζει τον αναστημένο Ιησού.  Οι απεικονίσεις της 

Μαρίας της Μαγδαληνής μετά τα γεγονότα της σταύρωσης, της ταφής του 

Ιησού και της ανακάλυψης του κενού μνημείου επικεντρώνονται στη 

συγκεκριμένη σκηνή Η σκήνή ανά τους αιώνες έχει αποτυπωθεί σε 

διάφορες εκδοχές, ανάλογα με την αντίληψη για τη στάση του σώματος ή 

του συγκεκριμένου χωρίου του Ευαγγελίου στο οποίο δίνεται έμφαση. 

Γενικά διακρίνονται τρεις εκδοχές: α) η περίπτωση που η Μαγδαληνή δεν 

αναγνωρίζει τον αναστημένο Ιησού, αλλά βλέπει τον κηπουρό, β) όταν 

αναγνωρίζει τον Ιησού και θέλει να τον αγγίξει και γ) όταν πλέον η 

Μαγδαληνή είναι σε θέση να αναγνωρίσει τον Υιό, ο οποίος ανεβαίνει 

στον Πατέρα.597 

Στη βυζαντινή τέχνη το συγκεκριμένο θέμα δεν το συναντάμε πριν 

τον 11ο – 12ο αιώνα, όπου και το βλέπουμε σε δύο εικονογραφημένα 

χειρόγραφα, στο Τετραεύαγγελο Par. Gr. 74 και στο Ευαγγέλιο Laur. VI, 23, 

με τον Χριστό να στέκεται σε πλάγια στάση με χέρια ακίνητα ή με 

χειρονομία λόγου να συνομιλεί με την Μαγδαληνή. Αντίθετα στη Δύση η 

αναπαράσταση της σκηνής εμφανίζεται ήδη από τον 9ο αιώνα σε έργα 

όπως το Ευχολόγιο του Drogo (830) και Ευαγγελιστάριο Egbert (περ. 980).598 

Η πρώτη αποδεκτή απεικόνιση του μή μου ἅπτου που έτυχε 

καθολικής αναγνώρισης, επικράτησε πως είναι αυτή του ευαγγελιστάριου 

Egbert (εικ. 1). Πρόκειται για οθωνικό χειρόγραφο στο Reichenau του 10ου 

αι.599 Η απεικόνιση αποτελεί αναπαράσταση της ευαγγελικής αφήγησης 

του Ιω 20:11-18 και υπάρχει απόλυτη αντιστοιχία μεταξύ κειμένου και 

εικόνας. Στο λιτό μνημείο εμφανίζονται οι δύο άγγελοι. Η Μαγδαληνή 

                                                           
596 Για τη Σύνοδο του Τριδέντο βλ. Βασιλείου Κ. Στεφανίδου, Εκκλησιαστική Ιστορία. 

Εκδόσεις Παπαδημητρίου, 19986 , σελ. 606κ.ε. 
597 Michelle A. Erhardt, Amy Morris, Mary Magdalene, Iconographic Studies from the Middle 

Ages to Baroque, Brill, Leiden – Boston, 2012, σελ.195 
598 Χρυσάνθη Σακελάκου, «Η εικόνα μη μου άπτου από την αγία Κυριακή χώρας 

Μυκόνου» στο ΕΩΑ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΑ 8 (2008-2012),  σελ. 391-408 
599 Για περισσότερα βλ. Hubert Schiel, Codex Egbert der Stadtbildbibliothek Trier, Alkuin 

Verlag, Basel, 1960, Franz Ronig, „ Elräuterungen zu den Miniaturen des Egbert Codex” 

στοDer Egbert Codex. Das Leben Jesu. Ein Hohenpunkt der Buchmalerei vor 1000 Jahren, ed. Sif 

Dagmar Dornheim, Theis, Stuttgard, 2005 
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παρουσιάζεται γονατιστή, εκτείνοντας τα χέρια της προς τα πόδια του 

Ιησού και πάνω από τη μορφή της διαβάζουμε το όνομα Μαρία.600 Ο Ιησούς 

κοιτάζει προς το μέρος της Μαγδαληνής, ενώ το σώμα του είναι 

στραμμένο αντίθετα και στο αριστερό του χέρι κρατάει ένα βιβλίο. Είναι 

λαμπρά ντυμένος με ένα λευκό χιτώνα διακοσμημένο με χρυσό.  

 Χαρακτηριστική είναι η έντονη τάση κίνησης του με τάσεις φυγής. 

Τους επόμενους αιώνες διαμορφώνεται ο «ανατολικός» και ο «δυτικός» 

τύπος της παράστασης αυτής ανάλογα με το θεολογικό υπόβαθρο που 

έχουν. Τον 15ο αιώνα δημιουργείται ο βασικός εικονογραφικός τύπος. Ο 

Χριστός βρίσκεται όρθιος στα δεξιά με το δεξί χέρι προς την Μαγδαληνή 

και το αριστερό χέρι να κρατάει ένα ειλητό ή εργαλείο κηπουρικής ή 

κάποιο λάβαρο, με επιδράσεις από τη Δύση, ενώ στα αριστερά βρίσκεται 

γονατιστή η Μαγδαληνή μετα χέρια της απλωμένα προς τον Χριστό. Στις 

παραστάσεις του 15ου – 17ου αιώνα διατηρείται ο βυζαντινός χαρακτήρας 

της παράστασης.601 

Συμπερασματικά,  η σκηνή του «μή μου ἅπτου» είναι εξαιρετικής 

σημασίας για την ιστορία του χριστιανισμού αφού είναι το κομβικό σημείο 

μεταξύ της τελευταίας επίγειας εμφάνισης του Ιησού στη γη ως 

ανθρώπινη οντότητα και της ανάβασής του στην ουράνια διάσταση. Η 

Μαρία η Μαγδαληνή κατέχει έναν εξαιρετικής σημασίας ρόλο αφού είναι 

εκείνη που επιλέγεται να κάνει γνωστό το παραπάνω γεγονός , αυτήν την 

αλλαγή στον Ιησού που δεν μπορεί εύκολα να αποτυπωθεί στην τέχνη. 

Ωστόσο αποτελεί μια σκηνή μεστή συναισθημάτων και θεολογικού 

νοήματος.602 

 

 

  

                                                           
600 Michelle A. Erhardt, Amy Morris, Mary Magdalene, Iconographic Studies from the Middle 

Ages to Baroque, σελ. 197-198 
601 Χρυσάνθη Σακελάκου, «Η εικόνα μη μου άπτου από την αγία Κυριακή χώρας 

Μυκόνου» στο ΕΩΑ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΑ 8 (2008-2012),  σελ. 391-408 
602 Michelle A. Erhardt, Amy Morris, Mary Magdalene, Iconographic Studies from the Middle 

Ages to Baroque, σελ. 219  κ.ε. 



 
 

210 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ 

ΟΙ ΘΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ 

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ 

ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ. 

 

6.1 Εισαγωγή 

Η Ορθόδοξη εκκλησιαστική παράδοση έχει αναγνωρίσει τη μεγάλη 

προσφορά των γυναικών στην διακονία της Εκκλησίας και έχει αποδώσει 

στο γυναικείο πρόσωπο την αρμόζουσα τιμή. Άλλωστε η γυναικεία φύση 

και η παράδοση υπήρξαν καθοριστικοί παράγοντες για τον προσδιορισμό 

της θέσης της γυναίκας. Η γυναίκα είναι προικισμένη με πολλά 

χαρίσματα και προσφέρει απλόχερα τη βοήθειά της όταν χρειαστεί.  

Το κείμενο της Βίβλου γράφει χαρακτηριστικά: «καί ἐποίησεν ὁ 

Θεός τον ἄνθρωπον κατ   εἰκόνα Θεοῦ, ἐποίησεν αὐτόν ἄρσεν και θῆλυ, 

ἐποίησεν αὐτούς»603 τονίζοντας από τη στιγμή της δημιουργίας την 

ισοτιμία των δύο φύλων αλλά και ταυτόχρονα τη διαφορά του γένους 

τους.  

Από την αφήγηση του Γεν. 1:27 προκύπτει επομένως ότι: α) η 

γυναίκα έχει ίδια φύση με τον άνδρα και β) ότι και αυτή δημιουργήθηκε 

«κατ  εἰκόνα καί ὁμοίωσιν» του Θεού, όπως ακριβώς και ο άνδρας, δηλαδή 

άνδρας και γυναίκα είναι ίσοι ως προς τη σχέση τους με το Θεό και ως 

προς τον προορισμό τους, που ορίστηκε από το Θεό.604 Όμως η πτώση και η 

έξοδος από τον παράδεισο οδήγησαν στη σταδιακή υποβάθμιση του 

γυναικείου φύλου. Η γυναίκα υποβαθμίζεται κοινωνικά και παραμένει 

για αιώνες στη σκιά μιας ανδροκρατούμενης κοινωνίας.  

Είναι έκδηλη η επίδραση της Παλαιάς Διαθήκης και γενικότερα της 

εβραϊκής νοοτροπίας στους συγγραφείς της Καινής Διαθήκης. Η γυναίκα 

παρουσιάζεται να είναι φορέας της κατάρας που κληρονόμησε από τους 

πρωτόπλαστους. Παράλληλα όμως, εμφανίζεται και ως τύπος της θείας 

σοφίας που συνέβαλε στην ύπαρξη του κόσμου και σε κρίσιμες στιγμές 

μεταμορφώνεται σε νύμφη του Θεού. Όπως ο προφήτης Ιεζεκιήλ 

χρησιμοποίησε μεταφορικά τη γυναίκα για να περιγράψει τον Ισραήλ είτε 

ως άπιστη σύζυγο του Κυρίου, είτε ως αγαπημένη συντροφιά του, έτσι και 

οι συγγραφείς της Καινής Διαθήκης κάνουν λόγο για τη γυναίκα που 

                                                           
603  Γεν. 1:27 
604 Γιοκαρίνης Ν. Κωνσταντίνος, Η Ιερωσύνη των Γυναικών, Στο πλαίσιο της 

Οικουμενικής Κίνησης, σελ. 120 
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διατηρεί τις αρχικές ευλογίες και την τελειότητα του ανθρωπίνου γένους 

και τη γυναίκα που ταυτίζεται με την Εύα της πτώσης.605 

Αναμφίβολα, ο πολιτισμός που δέσποζε στη Μεσόγειο για δυο 

χιλιάδες χρόνια πριν τη γέννηση του Χριστιανισμού ήταν 

ανδροκρατούμενος. Η εικόνα που επικρατούσε για τη γυναίκα ήταν αυτή 

του οργάνου αναπαραγωγής και ηδονής, με κατώτερες διανοητικές 

ικανότητες και ανικανότητα για τη δημόσια ζωή. Την κατωτερότητα αυτή 

της θέσης των γυναικών που επικράτησε στον ελληνορωμαϊκό κόσμο 

ενίσχυσε η κατάρα του Μωσαϊκού Νόμου, ο οποίος ταύτισε τη γυναίκα με 

την αμαρτία και το κακό, με αποτέλεσμα να μην επιτρέπεται στη γυναίκα 

οποιοσδήποτε δημιουργικός ρόλος στην κοινωνική ζωή.606 Σ   αυτό 

συνέβαλλε σε ένα βαθμό και η απουσία γυναικείου συμβολισμού για το 

Θεό, γεγονός που διαχωρίζει το Χριστιανισμό και τον ισλαμισμό από τις 

υπόλοιπες θρησκευτικές παραδόσεις του κόσμου (όπως της Αιγύπτου, της 

Βαβυλωνίας, της Ελλάδας και της Ρώμης) και ενισχύει την κατωτερότητα 

του γυναικείου φύλου.607 

Η  διδασκαλία ωστόσο της Ορθόδοξης Εκκλησίας δεν είναι 

συστηματική και ομοιόμορφη σχετικά με το ρόλο της γυναίκας και οι 

αναφορές που γίνονται σχετίζονται συνήθως με αιρετικές προκλήσεις. 

Επιπλέον, η αμυντική στάση της Εκκλησίας έναντι του Γνωστικισμού 

επηρέασε σημαντικά τη θέση της γυναίκας στην ορθόδοξη Εκκλησία. Η 

θέση άλλωστε των Πατέρων της Εκκλησίας και των εκκλησιαστικών 

συγγραφέων για τη γυναίκα εντάσσεται στο ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο. 

Η διατύπωση συχνά αυστηρών απόψεων για το γυναικείο φύλο υπήρξε 

αποτέλεσμα της επήρειας που άσκησαν τα ιστορικά και πολιτιστικά 

δεδομένα στην παραδοσιακή διδασκαλία.608 Επηρεασμένοι επομένως και οι 

Πατέρες από τα πολιτισμικά στερεότυπα της εποχής τους κρατούν μια 

αυστηρή στάση απέναντι στη γυναίκα, η οποία αφορμάται και από την 

ανάγκη της καθοδήγησης του ποιμνίου τους.609 

Σημαντική για την Ορθόδοξη θεολογία είναι η από μέρους της 

πατερικής σκέψης διατυπωμένη θέση, ότι το φύλο ως μορφή διαίρεσης ή 

διχοτόμησης της φύσης του ανθρώπου, οφείλεται στην πρόνοια του Θεού 

για την αντιμετώπιση των μεταπτωτικών αποτελεσμάτων. Επίσης, η 

                                                           
605 Γιοκαρίνης Ν. Κωνσταντίνος, Η Ιερωσύνη των Γυναικών, Στο πλαίσιο της 

Οικουμενικής Κίνησης, , σελ. 136-137 
606 Δήμητρα Α. Κούκουρα, Η Θέση της Γυναίκας στην Ορθόδοξη Εκκλησία και άλλα 

μελετήματα οικουμενικού προβληματισμού, εκδόσεις Κορνηλία Σφακιανάκη, 2005, σελ. 71-72 
607 Elaine  Pagels, Τα Γνωστικά Ευαγγέλια, σελ. 107 
608 Κασσελούρη-Χατζηβασιλειάδη Β. Ελένη, Φεμινιστική Ερμηνευτική. Ο παράγοντας 

"φύλο" στη σύγχρονη βιβλική ερμηνευτική, εκδόσεις Π. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη, σελ. 109-

110 
609 Elisabeth Behr Sigel, Το λειτούργημα της γυναίκας στην Εκκλησία, Γραφείον Καλού 

Τύπου, Αθήνα, 1987, σελ. 132 
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παραπάνω θέση είναι συνυφασμένη με την επέμβαση του Δημιουργού για 

τη σωτηρία και την αποκατάσταση της ενότητας του ανθρώπου μέσω της 

θείας ενανθρώπησης με αποκορύφωμα τη Βασιλεία του Θεού με την 

κατάργηση της λειτουργίας των φύλων και την τελική αντιμετώπιση των 

αποτελεσμάτων της πτώσης.610 

Στα κείμενα της Καινής Διαθήκης συγκεκριμένα, ήδη από τα 

αποστολικά χρόνια, βλέπουμε την προσφορά της γυναίκας και 

αναγνωρίζουμε τον ενεργό ρόλο της εντός της Εκκλησίας. Η Καινή 

Διαθήκη προβάλλει τη σημαντική θέση της γυναίκας κυρίως μέσω της 

στάσης του ίδιου του Ιησού, ο οποίος δέχεται στον ευρύτερο κύκλο των 

μαθητών του και γυναίκες με χαρακτηριστικά παραδείγματα την 

προστασία της ανώνυμης μοιχαλίδας από το λιθοβολισμό και την 

εμφάνισή του μετά την ανάσταση σε γυναίκα.611 

Ο κύκλος των δώδεκα είναι η μόνη και αποκλειστική αντρική ομάδα 

που συνδέεται άμεσα με τον Ιησού, αλλά δεν ήταν οι μόνοι που στο 

πλαίσιο της αρχέγονης Εκκλησίας άσκησαν ηγετικούς ρόλους. Στον 

ευρύτερο κύκλο των μαθητών του Ιησού συμπεριλαμβάνονταν και 

γυναίκες (Μκ 15:40 - 41, Λκ 8:1 – 3) που άσκησαν ρόλους και λειτουργίες, οι 

οποίες αργότερα συνδέθηκαν με τη μυστηριακή ιεροσύνη, όπως του 

προϊσταμένου της τοπικής Εκκλησίας και του προεξάρχοντος στη δημόσια 

λατρεία. Οι διακονίες αυτές δεν ανατέθηκαν από τους δώδεκα σε μέλη της 

Εκκλησίας, αλλά ήταν δωρεές του Θεού, χαρίσματα του αγίου 

Πνεύματος.612 

Η στάση του Ιησού, όπως αυτή εκφράζεται στο κείμενο της Καινής 

Διαθήκης, είναι υποδειγματική για τα πλαίσια του χριστιανισμού και 

αξίζει να υπογραμμιστεί πως ο Ιησούς δεν έλαβε υπόψη του τα ήθη των 

συγχρόνων του, ούτε τις αντιλήψεις τους για το ρόλο των γυναικών αφού 

τις αφήνει να τον αγγίξουν και ψυχικά και σωματικά.613 

Η ιστορία της Εκκλησίας αποδεικνύει ότι τη χαρακτηρίζει 

δυναμισμός και δημιουργικότητα καθώς ανταποκρίνεται στις νέες 

προκλήσεις. Επιπλέον, χαρακτηριστικό παράδειγμα επ   αυτού αποτελεί η 

στάση του Ιησού απέναντι στη Σαμαρείτιδα,614 όπου ο Ιησούς της 

                                                           
610 Γιοκαρίνη Ν. Κωνσταντίνου, Το έμφυλο και το άφυλο του σαρκωθέντος Χριστού, 

σελ. 53 
611 Χριστινάκη, Π., Ελένη, Ιστορική Πορεία της Γυναίκας στη Βίβλο και Ισότητα των Δύο 

Φύλων, εκδόσεις Συμμετρία, Αθήνα, 20052 , σελ. 88-89 
612 Γιοκαρίνης Ν. Κωνσταντίνος, Η Ιερωσύνη των Γυναικών, Στο πλαίσιο της 

Οικουμενικής Κίνησης, σελ. 198 
613 Elisabeth Behr Sigel, Το λειτούργημα της γυναίκας στην Εκκλησία, σελ. 181  
614 Σύμφωνα με τον π. Ιω . Σκιαδαρέση, «ο Ιωάννης αγαπάει τις σκληρές αντιθέσεις 

και με τη συγκεκριμένη περικοπή μια πλήρως ανεπίδεκτη γυναίκα από την ημιεθνική 

Σαμάρεια φέρει σε συνάντηση με τον Χριστό έναν αιρετικό για τους συγχρόνους της 

λαό». Η όλη διήγηση εντάσσεται στο πλαίσιο: ακούειν, πιστεύειν, ομολογείν και 

αποκαλύπτει βήμα - βήμα τη μεσσιανικότητα του Ιησού, στο Ιωάννης Γ. Σκιαδαρέσης, 
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εμπιστεύεται το μυστικό της λατρείας «ἐν πνεύματι καί ἀληθείᾳ», 

υπερβαίνοντας την αντίθεση μεταξύ της παράδοσης των Ιουδαίων και 

Σαμαρειτών.615 Ο Ιησούς είναι απελευθερωμένος από τις προκαταλήψεις 

που αφορούν τις γυναίκες και τις ενθαρρύνει ο ίδιος να αναλάβουν ακόμα 

και ρόλους που την εποχή του θεωρούνταν αντρικοί.616 

Ο Ιησούς ενώπιον της Σαμαρείτιδας διακηρύττει: «πνεῦμα ὁ Θεός, 

καὶ τοὺς προσκυνοῦντας αὐτὸν ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ δεῖ προσκυνεῖν» 

(Ιω 4:24), απορρίπτοντας κάθε έμφυλη αντίληψη της θεότητας. Επίσης, για 

να παρηγορήσει τη Μάρθα για το θάνατο του Λαζάρου, αποκαλύπτει       

σ   αυτήν που είναι μια γυναίκα το σωτηριολογικό λόγο: «εἶπεν αὐτῇ ὁ 

᾿Ιησοῦς· ἐγώ εἰμι ἡ ἀνάστασις καὶ ἡ ζωή. ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ, κἂν ἀποθάνῃ, 

ζήσεται καὶ πᾶς ὁ ζῶν καὶ πιστεύων εἰς ἐμὲ οὐ μὴ ἀποθάνῃ εἰς τὸν αἰῶνα» 

(Ιω 11:25-26), που έμελλε να μεταμορφώσει τον κόσμο. Στο ίδιο πνεύμα 

εντάσσεται και η πρώτη εμφάνιση του αναστημένου Ιησού στις μυροφόρες 

και ο από μέρους του Ιησού έλεγχος στους μαθητές του για τη 

σκληροκαρδία τους έναντι του θάρρους και της μεγαλοψυχίας των 

γυναικών.617 

Διαπιστώνουμε επομένως, πως επιδίωξη του Ιησού σε όλη τη 

διάρκεια της επίγειας διδασκαλίας του ήταν ένα σημαντικό άνοιγμα προς 

τη γυναίκα. Στη Βασιλεία του Θεού εισέρχονται ανεξαιρέτως άνδρες και 

γυναίκες ως απόλυτα ισότιμες οντότητες.618 Ο Ιησούς προσφέρει τη 

σωτηρία σε όλες τις γυναίκες δείχνοντας επιείκεια στις μετανοημένες 

αμαρτωλές και καθιστώντας τες πρόσωπα σεβαστά. Αξίζει να σημειωθεί 

πως σε κανένα σημείο της Καινής Διαθήκης ο Ιησούς δεν φαίνεται να 

συγκρίνει την προσφορά των γυναικών με αυτή των ανδρών μαθητών του, 

θεωρώντας την κατώτερη και δευτερεύουσα. Ιδιαίτερα κατά τα γεγονότα 

της σταύρωσης του Ιησού, η στάση των γυναικών αποτέλεσε δείγμα 

μεγάλης γενναιότητας και αφοσίωσης.619 

Από τα κείμενα της Καινής Διαθήκης ξεχωρίζουν ιδιαίτερα οι 

επιστολές του αποστόλου Παύλου, στις οποίες ο Παύλος αναφέρεται 

αρκετές φορές στις σχέσεις μεταξύ των δύο φύλων. Ιδιαίτερα οι θέσεις του 

αποστόλου για τη γυναίκα άσκησαν σημαντική επιρροή στην αντίληψη 

σχετικά με τη θέση της εντός της Εκκλησίας. Άλλωστε το ζήτημα της 

θέσης των γυναικών εντός του σώματος της Εκκλησίας δεν συναντάται 

                                                                                                                                                                      
Ερμηνεία Περικοπών Ιωάννειας Γραμματείας, εκδόσεις Πουρναρά, Θεσσαλονίκη, 2008, 

σελ. 153 κ.ε βλ. σχετικά και Σ. Αγουρίδη, «Η συζήτηση του Ιησού και της Σαμαρείτιδας, 

(Ιω 4:5-42), ΔΒΜ, τ. 19, 2000, σελ. 5-25 
615 Elisabeth Behr Sigel, Το λειτούργημα της γυναίκας στην Εκκλησία, σελ. 25 
616 Στο ίδιο, σελ. 71 
617 Γιοκαρίνη Ν. Κωνσταντίνου, Το έμφυλο και το άφυλο του σαρκωθέντος Χριστού, 

εκδόσεις Αρμός, Θεσσαλονίκη, 2011, σελ. 87 
618 Στο ίδιο, σελ. 82 
619 Susan Haskins, Myth and Metaphor, σελ. 13 
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πουθενά διηγήσεις των ευαγγελίων, ωστόσο εκφράζεται δυναμικά στις 

παύλειες επιστολές.620 

 Ο ίδιος ο Παύλος είχε κοντά του γυναικεία πρόσωπα και 

συνεργάστηκε μαζί τους. Η θετική στάση του απέναντι στο γυναικείο 

πρόσωπο φαίνεται από το γεγονός ότι δέχθηκε να φιλοξενηθεί από 

γυναίκα και συγκεκριμένα στο σπίτι της Λυδίας (Πραξ 16:13-15) και από τα 

τιμητικά λόγια με τα οποία μιλάει γι   αυτές και για όσα εκείνες 

προσέφεραν στην πίστη. Το 16ο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολής 

μπορεί να χαρακτηριστεί ως ένας ύμνος από τον απόστολο Παύλο για την 

γυναικεία προσφορά και διακονία. 

Ωστόσο, ο Παύλος στις επιστολές του αντιμετωπίζει συγκεκριμένα 

προβλήματα και η ανάγκη για νουθεσία προς συμμόρφωση τον 

αναγκάζουν να χρησιμοποιεί συγκεκριμένους γλωσσικούς κώδικές 

ανάλογα με το πρόβλημα που έχει ανακύψει στην εκάστοτε κοινότητα. Η 

ανάγκη επομένως να απευθυνθεί στη γυναίκα με αυστηρότητα, τον έκανε 

να χαρακτηριστεί ακόμα και μισογύνης. Η στάση του αποστόλου Παύλου 

απέναντι στα δύο φύλα επηρέασε την αντίληψη σχετικά με τη θέση της 

γυναίκας στην Εκκλησία θετικά και αρνητικά. Τον αντίκτυπο και τις 

επιπτώσεις που είχε η στάση του, άλλοτε ευνοώντας και άλλοτε 

υποβαθμίζοντας το γυναικείο φύλο, θα σχολιάσουμε παρακάτω. 

Η ίδια η Μαρία η Μαγδαληνή, το πρόσωπο της οποίας εξετάζουμε 

στην έρευνά μας, αποτέλεσε επιχείρημα σχετικά με την αντίληψη για τη 

θέση της γυναίκας στην Εκκλησία. Λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα που 

έχουμε για την Μαγδαληνή από τα κείμενα της Καινής Διαθήκης και από 

τα απόκρυφα κείμενα που μας έχουν διασωθεί, συμπεραίνουμε πως αυτή 

αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα γυναικείας διακονίας. 

Τα κείμενα των πρώτων χριστιανικών χρόνων και ο ρόλος που 

κατέχει σ   αυτά η Μαγδαληνή, αποτελούν στοιχεία που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για να τεκμηριωθεί το τι επιτρέπεται να κάνει και τι όχι 

μια γυναίκα και ποιά είναι η θέση της εντός της Εκκλησίας. Παρακάτω θα 

αναφερθούμε σε συγκεκριμένα παραδείγματα κειμένων. 

Χαρακτηριστική είναι η συμβολή του προσώπου της Θεοτόκου. Στο 

πρόσωπό της αξιώθηκε όλη η ανθρωπότητα να υποδεχθεί τον Υιό του 

Θεού με σκοπό τη σωτηρία του ανθρωπίνου γένους. 

  Η Θεοτόκος – Μαρία δεν αποτελεί μόνο πρότυπο των γυναικών ή 

μια θεά – έμβλημα μιας θηλυκής έκφρασης της χριστιανικής πίστης, αλλά 

εκπροσωπεί ολόκληρη την ανθρωπότητα και συνδέεται με την 

πραγματοποίηση του σχεδίου του Θεού. Στο πρόσωπό της 

αντικατοπτρίζεται η πλήρης ανθρωπότητα, και η γυναίκα και η μητέρα.621  

Αν λοιπόν ο Χριστός είναι εκείνος που σώζει τον κόσμο, η Θεοτόκος είναι 

                                                           
620 Elisabeth Behr Sigel, Το λειτούργημα της γυναίκας στην Εκκλησία, σελ. 20 
621 Στο ίδιο, σελ. 31 
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εκείνη που τον προστατεύει και εισάγει μέσα στην «απανθρωπιά» του την 

τρυφερότητα της χάριτος. Όπως διαβάζουμε σε πολλές προσευχές, η 

Παρθένος αποκαλείται «χαρά κάθε δημιουργήματος» και προτρέπουν για 

τη χαρά, γιατί η Παναγία αντιπροσωπεύει τη μορφή της θείας Σοφίας. 

Μέσω της Παναγίας η γυναικεία πνευματικότητα φαίνεται «σοφιανική» 

και συνδέεται οργανικά με το Άγιο Πνεύμα.622 

Με τη συμμετοχή της Θεοτόκου στο μυστήριο της ενανθρώπησης 

του Λόγου του Θεού, δεν φαίνεται να τελειώνει η αποστολή της, αλλά 

συνεχίζεται εντός της Εκκλησίας στους αιώνες, είναι η «τράπεζα 

βαστάζουσα εὐθυνίαν ἱλασμῶν», ενώ παράλληλα υπάρχει ως πύρινος 

στύλος, «ὁδηγῶν τούς ἐν σκότει» και «πολλούς ἐν γνώσει φωτίζουσα» ως 

πηγή «ποτίσασα τούς διψῶντας τήν ζωήν». Ο ρόλος της πλέον 

επικεντρώνεται στην προστασία του κόσμου και γίνεται «ἰσχύς καί 

ὀχύρωμα ἀνθρώπων», φυλακτήριον πάντων, και χαράκωμα και ἱερόν 

καταφύγιον», «τεῖχος πάντων τῶν προστρεχόντων» σ   αυτήν η οποία 

υπάρχει ως «τῆς Ἐκκλησίας ὁ ἀσάλευτος πύργος καί τῆς βασιλείας τό 

ἀπόρθητον τεῖχος».623 

Ιδιαίτερα σημαντικός είναι ο ρόλος της στη λατρεία και την 

πνευματικότητα της ορθόδοξης παράδοσης. Η αποφυγή διατύπωσης μιας 

Μαριολογίας ή η στο πέρασμα των αιώνων αναλλοίωτη σημασία του 

προσώπου αλλά και της προσφοράς της στη ζωή της Εκκλησίας και των 

πιστών, διαπνέει, ως αύρα λεπτή, το μητροκεντρικό συμβολισμό.624 

Η ύπαρξη πολλών γυναικών αγίων και μαρτύρων δίνει ιδιαίτερη 

αξία στη γυναικεία παρουσία εντός του χώρου της Εκκλησίας. Τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά της γυναικείας πίστης εξυψώνουν σημαντικά τη γυναίκα. 

Η σταθερότητα της πίστης των γυναικών στην άσκηση και το μαρτύριο 

κατά τη χριστιανική αρχαιότητα, έχει αποδειχθεί κάποιες φορές ανώτερη 

από αυτήν των ανδρών. Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος συμβουλεύει το σύζυγο 

να ακολουθεί το παράδειγμα και τις υποδείξεις της συζύγου του, στην 

περίπτωση που εκείνη προηγείται πνευματικά, σύμφωνα και με τη ρήση 

του αποστόλου Παύλου πως «η χάρη ανατρέπει την τάξη του νόμου».625 

Τα τελευταία χρόνια διίστανται οι απόψεις σχετικά με τη θέση της 

γυναίκας στην κοινωνία και την Εκκλησία. Κάποιοι ακολουθούν τις 

ακραίες θέσεις της αρχαίας ελληνορωμαϊκής και ραβινικής σκέψης και 

απαξιώνουν τη γυναίκα, ενώ κάποιοι άλλοι χρησιμοποιούν συγκεκριμένα 

κείμενα του αποστόλου Παύλου και κάνουν λόγο περί ισότητας μεταξύ 

                                                           
622 Παύλου Ευδοκίμωφ, Η Γυναίκα και η Σωτηρία του Κόσμου, μετάφραση Νίκου 

Ματσούκα, εκδόσεις Πουρναρά, Θεσσαλονίκη, 1992, σελ. 223 
623 Γιοκαρίνης Ν. Κωνσταντίνος, Η Ιερωσύνη των Γυναικών, Στο πλαίσιο της 

Οικουμενικής Κίνησης, σελ. 387 
624 Σταμούλης Χ., Θεοτόκος και Ορθόδοξο Δόγμα, Θεσσαλονίκη, 1996, σελ. 44 
625 Νίκη Παπαγεωργίου, «Η θέση της γυναίκας σε νεώτερα εκκλησιαστικά κείμενα», 

Κληρονομιά, τόμος 32, Ιούνιος – Δεκέμβριος 2000, σελ. 285- 301 
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άνδρα και γυναίκας που φτάνει συχνά στην πλήρη εξίσωση και 

ισοπέδωση, ενώ κάποιοι εκπροσωπώντας πιο ακραίες θέσεις, φτάνουν στο 

σημείο να αμφισβητούν αυτή καθαυτή την κατ  εικόνα δημιουργία της 

γυναίκας.626 

Παρακάτω θα εξετάσουμε κάποια κείμενα, θέσεις και στάσεις που 

άσκησαν σημαντική επιρροή στη διαμόρφωση αντιλήψεων σχετικά με τη 

θέση και τη διακονία της γυναίκας εντός της Εκκλησίας και κατ  επέκταση 

στην κοινωνία, άλλοτε θετικά και άλλοτε αρνητικά. 

 

6.2 Παύλεια χωρία που συνέβαλαν αρνητικά στη θέση της γυναίκας 

 

Ο απόστολος Παύλος, ίσως ο πιο σημαντικός ιεραπόστολος που 

αναδείχθηκε σε απόστολο των Εθνών, μίλησε για τη γυναίκα, τη συμβολή 

της στη διάδοση του χριστιανισμού, αναγνώρισε τις ικανότητές των 

γυναικών και συνεργάστηκε μαζί τους στην εδραίωση της πίστης, 

υμνώντας την προσπάθεια και το έργο τους.627 

Τα παύλεια κείμενα μας παρέχουν σημαντικά στοιχεία σχετικά με 

τη συμβολή των γυναικών στην ιεραποστολική δράση του αποστόλου 

Παύλου για τη διάδοση του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού και 

συμβάλλουν στην αξιολόγηση της προσφοράς τους στο χριστιανισμό. 

Ωστόσο, η στάση του φαίνεται αντιφατική και συνέβαλε και στη 

διαμόρφωση της εικόνας τους σχετικά με τη θέση της γυναίκας στην 

κοινωνία. Η αντιφατική αυτή εικόνα του αποστόλου Παύλου για τη 

γυναίκα έγκειται στο ότι άλλοτε φαίνεται να τοποθετείται ρητά για την 

ισότητα και άλλοτε για την υποταγή και τη σιωπή των γυναικών, γεγονός 

που οδήγησε στη διαπίστωση πως ο Παύλος είναι ασαφής ή ακόμα και 

παράλογος.628 

Μελετώντας τις επιστολές του Παύλου, εκ πρώτης όψεως μπορεί 

κανείς να καταλήξει στο συμπέρασμα πως δεν εμφανίζουν ενιαίο 

χαρακτήρα. Οι κυριότερες διαφορές εντοπίζονται μεταξύ των επιστολών 

του προς Εφεσίους, των Ποιμαντικών επιστολών και των υπολοίπων 

κειμένων της Καινή Διαθήκης. Προβληματικά παραμένουν το ύφος 

γραφής των κειμένων αλλά και το περιεχόμενό τους, δημιουργώντας την 

εντύπωση ότι δεν προέρχονται από τον ίδιο συγγραφέα, αλλά από τον 

απόστολο Παυλό και τουλάχιστον δύο άλλους συγγραφείς. Η εξέλιξη που 

                                                           
626 Πρωτοπρ. Καλλιακμάνη Βασιλείου, «Η υπέρβαση της διακρίσεως των δύο φύλων 

στη θεολογία του αποστόλου Παύλου» στο Πρακτικά Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου, 

Η γυναίκα κατά τον απόστολο Παύλο, Βέροια, 26-28 Ιουνίου 2003, σελ. 108 
627 Βλ. περισσότερα στο Π. Βασιλειάδη, «Η Πανορθόδοξος Σύνοδος και η 

Παρακαταθήκη του Αποστόλου Παύλου για τον Ρόλο των Γυναικών», στο 

https://www.academia.edu/26833053 (πρόσβαση 11/7/2017). 
628 Αδαμτζίλογλου, Χ., Ευανθία, Η Γυναίκα στη Θεολογία του Αποστόλου Παύλου. 

Ερμηνευτική ανάλυση του Α΄Κορ. 11, 2-16, Θεσσαλονίκη, 19892, σελ. 59, 61 
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παρατηρείται στην παράδοση της Εκκλησίας αιτιολογεί ως ένα βαθμό  την 

παραπάνω διαφορά. Για παράδειγμα, οι Ποιμαντικές επιστολές 

αναθεωρούν την παύλεια διδασκαλία ενόψει της οργάνωσης της 

Εκκλησίας μετά το θάνατο του αποστόλου. Γι‘ αυτό και οι ιδέες των 

επιστολών του Παύλου εκφράζονται ως αμφίβολες, αφού από τη μία 

παρουσιάζεται ως μισογύνης, ενώ από την άλλη ως υπερασπιστής των 

γυναικών.629 

Ο απόστολος Παύλος μάλιστα, κατηγορήθηκε ότι κήρυξε την 

υποταγή της γυναίκας στον άνδρα. Η παραπάνω κατηγορία όμως 

βασίζεται σε συγκεκριμένα χωρία αποκομμένα από τη συνάφειά τους. 

Πρόκειται για τα χωρία: Εφ. 5:21-32, Α΄Κορ. 11:3-15 και το Α΄Κορ. 14:34 με 

τη διαταγή «αἰ γυναῖκες ἐν ταῖς ἐκκλησίαις σιγάτωσαν...», την οποία 

ξανασυναντάμε και στο Α΄ Τιμ. 2:11-15. Στο σημείο αυτό όμως πρέπει κατά 

την Behr Sigel να τονιστεί, πως τα συγκεκριμένα χωρία τα συναντάμε σε 

συγκεκριμένα περιβάλλοντα και χρησιμοποιούνται εκφράζοντας 

συγκεκριμένο κάθε φορά στόχο.630 

Ο Παύλος χρησιμοποιεί το γλωσσικό κώδικα των θεσμικών 

δεδομένων της εποχής του για να αποδώσει το ευαγγελικό του μήνυμα. 

Σύμφωνα επομένως με τον εβραϊκό τρόπο ζωής, η δομή της οικογένειας 

ήταν έντονα πατριαρχική και η θέση της γυναίκας προσδιοριζόταν από 

τον άνδρα, ο οποίος και ήταν η κεφαλή της οικογένειας. Για παράδειγμα, 

σε μια πόλη όπως η Κόρινθος που βρισκόταν σε ειδωλολατρική περιοχή, οι 

χριστιανοί ακολουθούσαν τα ελληνικά έθιμα και τηρούσαν τα στερεότυπα 

που επικρατούσαν στην περιοχή.631 

Οι περισσότερες δυσκολίες που προκαλούσαν αναστάτωση στην 

εκκλησία της Κορίνθου κινούνται γύρω από το δίλημμα του να ανήκει 

κανείς σε δύο κόσμους. Ο απόστολος Παύλος τοποθετείται στο ίδιο 

πλαίσιο και οι παρεμβολές του κυμαίνονται ανάμεσα στο όραμα της 

ουράνιας ταυτότητας και της γήινης πραγματικότητας. Στόχος του 

αποστόλου είναι να διατηρήσει μια ισορροπία μεταξύ της εσχατολογικής 

προοπτικής της ζωής του χριστιανού και της κοσμικής πραγματικότητας 

της ζωής των δύο φύλων.632 

Πιο συγκεκριμένα, στην περικοπή Α΄ Κορ. 11:2-16633 η φράση 

«κεφαλή δέ γυναικός ὁ ἀνήρ» μπορεί να ερμηνευτεί από την άποψη πως ο 

                                                           
629 Γιοκαρίνης Ν. Κωνσταντίνος, Η Ιερωσύνη των Γυναικών, Στο πλαίσιο της 

Οικουμενικής Κίνησης, εκδόσεις Επέκταση, Κατερίνη, σελ. 137-138  
630  Elisabeth Behr Sigel, Το λειτούργημα της γυναίκας στην Εκκλησία, σελ. 75 
631 Γιοκαρίνης Ν. Κωνσταντίνος, Η Ιερωσύνη των Γυναικών, Στο πλαίσιο της 

Οικουμενικής Κίνησης, σελ. 142 
632  Στο ίδιο, σελ. 149-150 
633 Α΄Κορ. 11:2-16 «᾿Επαινῶ δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, ὅτι πάντα μου μέμνησθε καὶ καθὼς 

παρέδωκα ὑμῖν τὰς παραδόσεις κατέχετε. θέλω δὲ ὑμᾶς εἰδέναι ὅτι παντὸς ἀνδρὸς ἡ 

κεφαλὴ ὁ Χριστός ἐστι, κεφαλὴ δὲ γυναικὸς ὁ ἀνήρ, κεφαλὴ δὲ Χριστοῦ ὁ Θεός. πᾶς ἀνὴρ 
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Παύλος δεν εντάσσει τη γυναίκα στο Χριστό αλλά μόνο στον άνδρα. Στο 

χωρίο εντοπίζεται η ανδροκεντρική παράδοση, αλλά ταυτόχρονα 

μαρτυρείται και η συμμετοχή των γυναικών στην προσευχή και την 

προφητεία.  Κατά την περικοπή αυτή δίνεται στη γυναίκα το κάλυμμα, 

που σύμφωνα με τα δεδομένα της εποχής θεωρείται επιχείρημα για την 

υποταγή της.634 

Επιπλέον, ο Παύλος στην προσπάθειά του με την παραπάνω θέση 

να δικαιολογήσει την πρακτική - συνήθεια κάλυψης της κεφαλής των 

γυναικών όταν προσεύχονται, παρουσιάζεται ως φορέας της ραβινικής 

παιδείας, εξαρτημένος από θεολογικές θέσεις της ιουδαϊκής παράδοσης. 

Παράλληλα, στην προσπάθειά του να κρατήσει τις ισορροπίες γράφει: 

«πλὴν οὔτε ἀνὴρ χωρὶς γυναικὸς οὔτε γυνὴ χωρὶς ἀνδρὸς ἐν Κυρίῳ» 

(Α΄Κορ 11:11), αποφορτίζοντας έτσι την ένταση της διαφοράς των δύο 

φύλων.635 

Στο Α΄Κορ. 14:34-35 διαβάζουμε «῾Ως ἐν πάσαις ταῖς ἐκκλησίαις τῶν 

ἁγίων, αἱ γυναῖκες ὑμῶν ἐν ταῖς ἐκκλησίαις σιγάτωσαν· οὐ γὰρ 

ἐπιτέτραπται αὐταῖς λαλεῖν, ἀλλ᾿ ὑποτάσσεσθαι, καθὼς καὶ ὁ νόμος λέγει 

εἰ δέ τι μαθεῖν θέλουσιν, ἐν οἴκῳ τοὺς ἰδίους ἄνδρας ἐπερωτάτωσαν· 

αἰσχρὸν γάρ ἐστι γυναιξὶν ἐν ἐκκλησίᾳ λαλεῖν». Με τα λόγια αυτά ο 

Παύλος απαγορεύει στις παντρεμένες γυναικές να μιλούν εντός της 

Εκκλησίας. Αν μια γυναίκα θέλει να ρωτήσει σχετικά με κάτι που δεν 

κατανόησε από αυτά ειπώθηκαν εντός της Εκκλησίας, της επιτρέπεται 

μόνο να ρωτήσει σχετικά τον άνδρα της στο σπίτι. Οι γυναίκες φαίνεται 

σαν να έχουν θέση δούλου στην οικογένεια, αφού ένας δούλος δεν 

συμμετέχει στα οικογενειακά θέματα και δηλώνει υποταγή στον κύριό 

                                                                                                                                                                      
προσευχόμενος ἢ προφητεύων κατὰ κεφαλῆς ἔχων καταισχύνει τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ. 11-5 

πᾶσα δὲ γυνὴ προσευχομένη ἢ προφητεύουσα ἀκατακαλύπτῳ τῇ κεφαλῇ καταισχύνει 

τὴν κεφαλὴν ἑαυτῆς· ἓν γάρ ἐστι καὶ τὸ αὐτὸ τῇ ἐξυρημένῃ. 11-6 εἰ γὰρ οὐ 

κατακαλύπτεται γυνή, καὶ κειράσθω· εἰ δὲ αἰσχρὸν γυναικί τὸ κείρασθαι ἢ ξυρᾶσθαι, 

κατακαλυπτέσθω. 11-7 ἀνὴρ μὲν γὰρ οὐκ ὀφείλει κατακαλύπτεσθαι τὴν κεφαλήν, εἰκὼν 

καὶ δόξα Θεοῦ ὑπάρχων· γυνὴ δὲ δόξα ἀνδρός ἐστιν. 11-8 οὐ γάρ ἐστιν ἀνὴρ ἐκ γυναικός, 

ἀλλὰ γυνὴ ἐξ ἀνδρός· 11-9 καὶ γὰρ οὐκ ἐκτίσθη ἀνὴρ διὰ τὴν γυναῖκα, ἀλλὰ γυνὴ διὰ τὸν 

ἄνδρα. 11-10 διὰ τοῦτο ὀφείλει ἡ γυνὴ ἐξουσίαν ἔχειν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς διὰ τοὺς ἀγγέλους. 

11-11 πλὴν οὔτε ἀνὴρ χωρὶς γυναικὸς οὔτε γυνὴ χωρὶς ἀνδρὸς ἐν Κυρίῳ· 11-12 ὥσπερ γὰρ 

ἡ γυνὴ ἐκ τοῦ ἀνδρός, οὕτω καὶ ὁ ἀνὴρ διὰ τῆς γυναικός, τὰ δὲ πάντα ἐκ τοῦ Θεοῦ. 11-13 

ἐν ὑμῖν αὐτοῖς κρίνατε· πρέπον ἐστὶ γυναῖκα ἀκατακάλυπτον τῷ Θεῷ προσεύχεσθαι; 11-

14 ἢ οὐδὲ αὐτὴ ἡ φύσις διδάσκει ὑμᾶς ὅτι ἀνὴρ μὲν ἐὰν κομᾷ, ἀτιμία αὐτῷ ἐστι 11-15 γυνὴ 

δὲ ἐὰν κομᾷ, δόξα αὐτῇ ἐστιν; ὅτι ἡ κόμη ἀντὶ περιβολαίου δέδοται αὐτῇ. 11-16 Εἰ δέ τις 

δοκεῖ φιλόνεικος εἶναι, ἡμεῖς τοιαύτην συνήθειαν οὐκ ἔχομεν, οὐδὲ αἱ ἐκκλησίαι τοῦ 

Θεοῦ». 
634 Αδαμτζίλογλου, Χ., Ευανθία, Η Γυναίκα στη Θεολογία του Αποστόλου Παύλου. 

Ερμηνευτική ανάλυση του Α΄Κορ. 11, 2-16, σελ. 76 
635 Γιοκαρίνη Ν. Κωνσταντίνου, Το έμφυλο και το άφυλο του σαρκωθέντος Χριστού, 

σελ. 90 
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του. Άλλωστε και το κοινό αίσθημα της εποχής θεωρούσε επαίσχυντο το 

να μιλάει μια γυναίκα δημόσια.636 

Για το χωρίο όμως αυτό, η σύγχρονη βιβλική επιστήμη έχει 

τελεσίδικα καταλήξει στο συμπέρασμα, πως το Α΄ Κορ 14:33β–35 αποτελεί 

μεταγενέστερη προσθήκη, αντιγραφική δηλαδή «γλώσσα» στο αρχικό 

κείμενο της επιστολής, που περεισέφρυσε στο κείμενο εξ επιδράσεως του 

παράλληλου χωρίου των δευτερο-παύλειων Ποιμαντικών επιστολών (Α΄ 

Τιμ 2,13).637 
Και οι Ποιμαντικές επιστολές του αποστόλου Παύλου περιέχουν 

υποδείξεις σχετικά με το γυναικείο πρόσωπο. Οι ερευνητές ωστόσο 

διχάζονται όσον αφορά την παύλεια προέλευση των κειμένων αυτών. Οι 

θέσεις που επικράτησαν είναι οι εξής: α. Η συγγραφή τους αποδίδεται σε 

έναν μαθητή του Παύλου που προσάρμοσε το κείμενό τους στη 

διδασκαλία του αποστόλου, β. μόνο κάποια αποσπάσματα των επιστολών 

αυτών ανήκουν στον Παύλο, τα οποία και επεξέτεινε κάποιος μαθητής 

του, γ. αν και οι επιστολές ανήκουν ως προς το περιεχόμενό τους στον 

απόστολο Παύλο, γράφτηκαν όμως με τη βοήθεια ενός γραμματέα, ο 

οποίος δεν επενέβη μόνο στη γλωσσική διατύπωση τους αλλά και στη 

διαμόρφωση του κειμένου και τέλος δ. σύμφωνα με την παραδοσιακή 

άποψη οι ποιμαντικές επιστολές προέρχονται από την πένα του ίδιου του 

αποστόλου Παύλου και περιλαμβάνουν τις προσωπικές του παραινέσεις 

για την αντιμετώπιση των εκάστοτε εκκλησιαστικών προβλημάτων.638 

Οι ποιμαντικές επιστολές του αποστόλου Παύλου περιορίζουν τη 

θέση της χριστιανής γυναίκας εκείνης της εποχής, η οποία δε φαίνεται να 

διαφοροποιείται σημαντικά από τη γυναίκα της εβραϊκής κοινωνίας της 

ίδιας περιόδου. Η σιγή κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας και η 

απαγόρευση συμμετοχής στο διδακτικό έργο της Εκκλησίας 

θεμελιώνονται από τον Παύλο: 1) στην ακολουθία της τάξης της 

δημιουργίας και 2) στην κατάρα που βαρύνει την Εύα.639 

                                                           
636 Αγουρίδη Σάββα, Άρα γε γινώσκεις α αναγινώσκεις; Ερμηνευτικές και Ιστορικές 

Μελέτες σε ζητήματα των αρχών του Χριστιανισμού, εκδόσεις «Αρτος Ζωής», Αθήνα, 1989, 

σελ. 186 
637 Κατά τον Βασιλειάδη (ό.π., υπ. 603), «εκτός του ότι βρίσκεται σε καταφανή 

αναντιστοιχία προς την υπάρχουσα παράδοση, όχι μόνον προσευχητικής, αλλά και 

διδακτικής παρουσίας των γυναικών στις λατρευτικές συνάξεις της Κορίνθου, στην οποία 

διεξοδικά αναφέρεται ο απόστολος στο 11ο κεφ (στίχοι 2-16), επί πλέον διασπά και την 

ενότητα της περικοπής, ο ειρμός της οποίας επανέρχεται κανονικά μετά τον στίχο 36. Επί 

πλέον υπάρχουν χειρόγραφα (D, F, G, it, Αμβροσιαστής κλπ), που τοποθετούν το χωρίο 

μετά τον στίχο 40, στο τέλος δηλαδή της περί προφητείας και γλωσσολαλίας εκτενούς 

διδασκαλίας του Παύλου». 
638 Καραβιδόπουλος Δ. Ιωάννης, Εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη, εκδόσεις Π. 

Πουρναρά, Θεσσαλονίκη, σελ. 386-388 
639 Γιοκαρίνης Ν. Κωνσταντίνος, Η Ιερωσύνη των Γυναικών, Στο πλαίσιο της 

Οικουμενικής Κίνησης, σελ. 152 
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Στην προς Τίτον επιστολή γίνεται λόγος για την υποταγή της 

γυναίκας στον άνδρα «ὑποτασσομένας τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν» Τιτ 2:5 (πρβλ. 

Εφ 5:21-22 «ὑποτασσόμενοι ἀλλήλοις........αἱ γυναῖκες τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν», 

Κολ 3:18 «αἱ γυναῖκες ὑποτασσεσθαι τοῖς ἀνδράσιν», Α΄ Πε 3:5 «αἱ ἅγιαι 

γυναῖκες αἱ ἐλπίζουσαι ἐπὶ τὸν Θεὸν ἐκόσμουν ἑαυτάς, ὑποτασσόμεναι 

τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν,» Α΄ Κορ 14:34-35 «αἱ γυναῖκες... ὑποτασσεσθωσαν... ἐν 

οἴκῳ τοὺς ἰδίους ἄνδρας ἐπερωτάτωσαν»), όπου συνεχίζεται η απαρίθμηση 

των χαρακτηρισμών των νέων γυναικών που πρέπει να νουθετηθούν από 

τις πρεσβύτιδες.  

Ο τρόπος με τον οποίο κατευθύνει την επιλογή των επισκόπων η 

επιστολή προς Τίτον, αποκλείει τελείως τη συμμετοχή των γυναικών. Ο 

επίσκοπος πρέπει να αποτελεί κυριολεκτικά και μεταφορικά πρότυπο για 

το εκκλησίασμα. Πρέπει να είναι ένας άνδρας ο οποίος έχει σύζυγο και 

παιδιά «ἐν ὑποταγῇ μετά πάσης σεμνότητος». Με τον τρόπο αυτό 

αποδεικνύεται και η ικανότητά του να φροντίζει και την Εκκλησία του 

Θεού.640 

Ο Ιερώνυμος παραλληλίζοντας την υποταγή της γυναίκας στον 

άνδρα με την υποταγή του άνδρα στο Χριστό, υπογραμμίζει ιδιαίτερα ότι, 

αφού κεφαλή της γυναίκας είναι ο άνδρας και του άνδρα ο Χριστός, στην 

περίπτωση μη υποταγής και των δύο στην κεφαλή υπόκεινται στο ίδιο 

κρίμα. Η υποταγή είναι ανεξάρτητη από το αν ο άνδρας έχει την ιδιότητα 

του χριστιανού και δεν έρχεται σε αντίθεση με το «οὐκ ἔνι ἄρσεν καί θῆλυ» 

της προς Γαλάτας (3:28), το οποίο αναφέρεται από πνευματική άποψη, ενώ 

το συγκεκριμένο χωρίο αφορά τη φυσική τάξη που δημιούργησε ο Θεός.641 

Και στην Α΄ προς Τιμόθεον επιστολή του ο Παύλος «Γυνὴ ἐν ἡσυχίᾳ 

μανθανέτω ἐν πάσῃ ὑποταγῇ· γυναικὶ δὲ διδάσκειν οὐκ ἐπιτρέπω, οὐδὲ 

αὐθεντεῖν ἀνδρός, ἀλλ᾿ εἶναι ἐν ἡσυχία»(Α΄Τιμ 2:11-12), απαγορεύει στη 

γυναίκα να διδάσκει, γιατί αυτό θα σήμαινε ότι σφετερίζεται ένα είδος 

κυριαρχίας απέναντι στον άνδρα.642 

Γενικά στις επιστολές, η εικόνα που έχουμε για τη γυναίκα είναι 

αυτή της υποταγμένης στο συζυγό της, εικόνα που χαρακτηρίζει το Α΄Κορ. 

11:2-16, όπως είδαμε και παραπάνω, όπου ο σύζυγος είναι η κεφαλή της 

γυναίκας, ο Ιησούς η κεφαλή του συζύγου και ο Θεός η κεφαλή του 

Χριστού. Οι σχέσεις αμοιβαιότητας του Υιού προς τον Πατέρα 

αντιπαραβάλλονται με τη σχέση των δύο φύλων. Τη θέση αρχής κατέχει 

το αντρικό φύλο, χωρίς αυτό να σημαίνει τον αποκλεισμό της γυναίκας. 

                                                           
640  Elaine Pagels, Τα Γνωστικά Ευαγγέλια,  σελ. 129 
641  Γαλίτη Αντ. Γεωργίου, Η προς Τίτον Επιστολή του αποστόλου Παύλου. Ο ποιμένας 

και οι αιρετικοί, εκδόσεις Πουρναρα, Θεσσαλονίκη 19953 , σελ. 244, 247-248 
642  Elisabeth Behr Sigel, Το λειτούργημα της γυναίκας στην Εκκλησία, σελ. 168 
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Αντίθετα, επιβάλλεται σύμφωνα με τον Παυλό και η συμμετοχή της 

γυναίκας σ   αυτή, σύμφωνα με το πρότυπο του Χριστού.643 

Ο Παύλος απευθυνόμενος στις γυναίκες στο Εφ. 5:22 γράφει: «αἱ 

γυναῖκες τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν ὑποτάσσεσθε ὡς τῷ κυρίῳ». Ειδικά για την 

προς Εφεσίους επιστολή, η φεμινιστική ερμηνευτική επισημαίνει την 

πατριαρχική ανδροκρατική διάσταση στο συγκεκριμένο χωρίο Εφ. 5:21-31, 

γνωστό από την ακολουθία του γάμου. Στην προς Εφεσίους επιστολή, 

αλλά και στην προς Κολοσσαείς από την οποία φαίνεται να εξαρτάται η 

Εφεσίους και συγκεκριμένα στο Κολ 3:18, οι γυναίκες προτρέπονται: «αἱ 

γυναῖκες ὑποτάσσεσθε τοῖς ἀνδράσιν, ὡς ἀνῆκεν ἐν Κυρίῳ». Σύμφωνα με 

τη φεμινιστική ερμηνευτική, με τη χρήση του ρήματος «υποτάσσω» 

αναγνωρίζεται η υπάρχουσα πατριαρχική τάξη υποταγής της γυναίκας 

στον άνδρα.644 

Στην εποχή του αποστόλου Παύλου η υποταγή των γυναικών στους 

άνδρες αποτελούσε καθιερωμένη αρχή της ελληνορωμαϊκής κοινωνίας, 

που ανάγεται ήδη στους κλασικούς χρόνους. Από τους συγγραφείς της 

ελληνικής αρχαιότητας γνωρίζουμε ότι η θέση της γυναίκας στην 

κοινωνική ζωή ήταν περιορισμένη και οι κύριες ασχολίες της ήταν η 

φροντίδα του σπιτιού, η αναπαραγωγή και η ανατροφή των παιδιών. 

Αποκορύφωμα της χαμηλής κοινωνικής θέσης της γυναίκας ήταν, πως η 

διάλυση του συζυγικού δεσμού εξαρτώταν αποκλειστικά από τον άνδρα. 

Αντίστοιχα και στον ιουδαϊκό κόσμο η κοινωνική θέση της γυναίκας ήταν 

κατώτερη από αυτήν του άνδρα. Χαρακτηριστική είναι η πρωινή προσευχή 

του Ιουδαίου που ευχαριστεί το Θεό, γιατί δεν τον έκανε εθνικό, δούλο ή 

γυναίκα.645 

Στο Εφ. 5:22  ο Παύλος τοποθετεί το θέμα της σχέσης του άνδρα 

προς τη γυναίκα σε νέα βάση. Το «ὡς τῷ κυρίῳ» προσδιορίζει τη νέα αυτή 

βάση και θεμελιώνει την υποταγή της γυναίκας, όχι στις απαιτήσεις της 

κοινωνίας της εποχής, αλλά στο θέλημα του Κυρίου. Σύμφωνα και με τον 

Ιωάννη Δαμασκηνό η υποταγή παίρνει πλέον πνευματικό νόημα.646 

Λύση στο πρόβλημα αυτό επιχείρησε να δώσει πρόσφατα ο 

καθηγητής Πέτρος Βασιλειάδης: «Τα αίτια που οδήγησαν σε μια τέτοια 

αντίληψη οφείλονται στην καταλυτική επίδραση που μέχρι πρόσφατα 

άσκησε…η μετά την μεταρρύθμιση καθιερωθείσα – με διάφορες βέβαια 

                                                           
643 Γιοκαρίνης Ν. Κωνσταντίνος, Η Ιερωσύνη των Γυναικών, Στο πλαίσιο της 

Οικουμενικής Κίνησης, σελ. 138, 141 
644 Ατματζίδης Χαράλαμπος, «Η φεμινιστική ερμηνευτική της προς Εφεσίους 

επιστολής», στο Η γυναίκα κατά τον απόστολο Παύλο, Πρακτικά Διεθνούς Επιστημονικού 

Συνεδρίου, Βέροια, 26-28 Ιουνίου 2003, σελ. 108 
645 Καραβιδόπουλος Δ. Ιωάννης, Αποστόλου Παύλου Επιστολές προς Εφεσίους, 

Φιλιππησίους, Κολοσσαείς, Φιλήμονα, εκδόσεις  Π. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη, 1992, σελ. 

203-204 
646 Στο ίδιο, σελ. 205-206 
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διαβαθμίσεις – αρχή της sola scriptura. Με βάση αυτή την ερμηνευτική 

αρχή όλα τα βιβλικά κείμενα είχαν την ίδια θεολογική νομιμοποίηση, 

ακόμη και μετά την τεράστια απήχηση που είχε η ιστορικο-κριτική 

μέθοδος ανάλυσης, ερμηνείας και ποιμαντικής εφαρμογής του βιβλικού – 

και στην συγκεκριμένη περίπτωση παύλειου – λόγου. Για μεγάλο χρονικό 

διάστημα αυτή η ισοπεδωτική αντίληψη επηρέασε και την Ορθόδοξη 

θεολογική επιστήμη, η οποία διατηρούσε επιφυλάξεις για τη σαφή 

οριοθέτηση των πρωτο-παύλειων αυθεντικών (από την άποψη του 

ιστορικού συντάκτη) επιστολών από τη δευτεροπαύλεια καινοδιαθηκική 

γραμματεία»647. 

Η πρότασή του για την φαινομενική αναντιστοιχία των περί 

γυναικών αναφορών του Αποστόλου των Εθνών είναι, ότι με βάση την 

αδιαφιλονίκητη γνησιότητα του 16ου κεφαλαίου της προς Ρωμαίους η 

διδασκαλία του «ιστορικού» Παύλου (όπως αυτή καταδεικνύεται στις 

πρωτο-παύλειες αυθεντικές επιστολές του) ήταν «πολύ διαφορετική από 

την μεταγενέστερη πρακτική του τέλους τουλάχιστον του α΄ μ.Χ. αι, όπως 

αυτή αποτυπώνεται στις (δευτερο-παύλειες) Ποιμαντικές επιστολές  (Α΄ 

Τιμ 2:11–3:13). Προφανώς, λοιπόν, στις μέρες του δεν ίσχυε το «γυναικὶ δὲ 

διδάσκειν οὐκ ἐπιτρέπω, οὐδὲ αὐθεντεῖν ἀνδρός, ἀλλ᾿ εἶναι ἐν ἡσυχίᾳ» (Α΄ 

Τιμ 2:12). Στις εκκλησιαστικές του κοινότητες κανείς  και καμιά δεν 

αποκλείονταν, και όσοι επιλέγονταν να ηγηθούν (στην ουσία να 

διακονήσουν) το σώμα της Εκκλησίας αυτοί επιλέγονταν όχι με βάση το 

βιολογικό τους φύλο, αλλά τα πνευματικά τους χαρίσματα (Α΄ Κορ 12:4–

11)».648 

Θα πρέπει, όμως, στο σημείο αυτό να αναγνωρίσουμε στον απόστολο 

των εθνών την υπέρβαση  της πατριαρχικής προκατάληψης της Παλαιάς 

Διαθήκης, που υποδηλώνεται στην διήγηση της δημιουργίας της γυναίκας 

«εκ του ανδρός» (Γέν. 2:23) με την ρητή δήλωσή του περί σαρκώσεως του 

ίδιου του Θεού «ἐκ γυναικός» στην περίφημη αναφορά της προς Γαλάτας 

επιστολής του: «ὅτε δὲ ἦλθε τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου, ἐξαπέστειλεν ὁ Θεὸς 

τὸν υἱὸν αὐτοῦ, γενόμενον ἐκ γυναικός» (4:4). «Η όχι ασήμαντη αυτή 

διευκρίνιση ακολουθεί τη σύνοψη της πολιτισμικής εξέλιξης που είναι 

τώρα εφικτή, αλλά που πρέπει να ολοκληρωθεί πλήρως, στην ανθρώπινη 

ιστορία: οὐκ ἔνι ᾿Ιουδαῖος οὐδὲ ῞Ελλην, οὐκ ἔνι δοῦλος οὐδὲ ἐλεύθερος, οὐκ 

ἔνι ἄρσεν καὶ θῆλυ· πάντες γὰρ ὑμεῖς εἷς ἐστε ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ’ (Γαλ 

3:28)»,649 χωρίο που αναμφίβολα ανήκει στη θετική του συμβολή για τη 

θέση της γυναίκας. 

                                                           
647 Π. Βασιλειάδη, «Η Πανορθόδοξος Σύνοδος και η Παρακαταθήκη του Αποστόλου 

Παύλου για τον Ρόλο των Γυναικών» (βλ. πιο πάνω υπ. 601). 
648  Στο ίδιο. 
649 Βασιλειάδης Πέτρος, «The Role of Women in the Church, the Ordination of Women 

and the Order of Deaconesses. An Orthodox Approach,” στο υπό έκδοση έργο του 
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6.3 Παύλεια χωρία που συνέβαλαν θετικά στη θέση της 

γυναίκας 

 

Ο απόστολος Παύλος στην προς Γαλάτας επιστολή εκθέτει το 

«ευαγγέλιό» του, το οποίο συνίσταται στην ελευθερία από το μωσαϊκό 

νόμο και στη δικαίωση του ανθρώπου με την πίστη.650 Με το στίχο «οὐκ ἔνι 

᾿Ιουδαῖος οὐδὲ ῞Ελλην, οὐκ ἔνι δοῦλος οὐδὲ ἐλεύθερος, οὐκ ἔνι ἄρσεν καὶ 

θῆλυ· πάντες γὰρ ὑμεῖς εἷς ἐστε ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ» (Γαλ 3:28), 

θεμελιώνεται η ισότητα των δύο φύλων. Παράλληλα ο Παύλος, 

ακολουθώντας τη διδασκαλία και πρακτική του Ιστορικού Ιησού, αλλά και 

της πρό αυτού αρχέγονης χριστιανικής κοινότητας, μας δίνει ένα μήνυμα 

ισότητας και ένότητας όλων των ανθρώπων πέρα από κάθε διάκριση και 

ανεξάρτητα από το έθνος, την κοινωνική κατάσταση και το φύλο του 

καθενός. 

Σύμφωνα με την παραπάνω αρχή της ισότητας μεταξύ ανδρός και 

γυναικός, οι χριστιανοί απολαμβάνουν την ίδια ελευθερία με βάση το 

κοινό βάπτισμα, ανεξάρτητα από την εθνική τους ταυτότητα, την 

κοινωνική τους τάξη και την ιδιαιτερότητα του φύλου τους.651 Στο 

βάπτισμα ο πιστός ενδύεται το Χριστό και γίνεται όπως εκείνος, μια νέα 

εσχατολογική οντότητα και κατηγορία ύπαρξης, η οποία δε γνωρίζει 

εθνικές, κοινωνικές και φυλετικές διαφορές, ανάλογες μ  αυτές που 

γνώριζε ο κόσμος την εποχή του αποστόλου Παύλου και φτάνουν μέχρι το 

σήμερα.652 

Σχετικά με την ερμηνεία του παραπάνω στίχου, φαίνεται να 

συνδέεται άμεσα τόσο στην ελληνική και την λατινική γραμματεία όσο 

και στους ερμηνευτές του 20ου αιώνα με την κατ   εικόνα Θεού δημιουργία 

του ανθρώπου σε δύο φύλα. Πιο συγκεκριμένα, η αναφορά του στίχου στο 

«ἄρσεν καί θῆλυ» και όχι συγκεκριμένα στον άνδρα και τη γυναίκα, 

παραπέμπει άμεσα στο «ἄρσεν καί θῆλυ» της αφήγηση της βιβλικής 

δημιουργίας  Γεν. 1:27. Με τον τρόπο αυτό το «ἄρσεν καί θῆλυ» δεν αφορά 

μόνο στις κοινωνικές διακρίσεις που σημάδεψαν  στο διάβα της ιστορίας το 

γυναικείο φύλο, αλλά σχετίζεται άμεσα και με τις βιολογικές διαφορές 

                                                                                                                                                                      
ΑΝΤΙΔΩΡΟΝ of Honour and Memory, το οποίο είχε την ευγενή καλοσύνη να θέσει υπόψη 

μου. 
650 Καραβιδόπουλος Δ. Ιωάννης, Εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη, εκδόσεις Π. 

Πουρναρά, Θεσσαλονίκη, σελ. 287 
651 Γιοκαρίνης Ν. Κωνσταντίνος, Η Ιερωσύνη των Γυναικών, Στο πλαίσιο της 

Οικουμενικής Κίνησης, σελ. 147 
652 Αγουρίδη Σάββα, «Επαγγελία και νόμος στον Παύλο» (Γαλ. 3:15-29) στο, 

Εισηγήσεις Η΄ Συνάξεως Ορθοδόξων Βιβλικών Θεολόγων, Η προς Γαλάτας επιστολή του 

αποστόλου Παύλου. Προβλήματα μεταφραστικά, φιλολογικά, ιστορικά, ερμηνευτικά, 

θεολογικά, Μεσήμβρια Βουλγαρίας, 10-14 Σεπτεμβρίου 1995, εκδόσεις Πουρναρά, 

Θεσσαλονίκη, 1995, σελ. 27 
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που δόθηκαν από το Θεό κατά τη δημιουργία, οι οποίες και αναιρούνται 

εντός της εσχατολογικής πραγματικότητας της Βασιλείας του Θεού.653 

Η σύγχρονη έρευνα και κυρίως η φεμινιστική έχει διατυπώσει δύο 

θεωρίες σχετικά με την ερμηνευτική κατανόηση των όρων «άρσεν και 

θήλυ». Η πρώτη θεωρία συνίσταται στο ότι ο Παύλος με τη χρήση των 

παραπάνω όρων όσον αφορά τις διαφορές οι οποίες αίρονται, 

περιλαμβάνει όχι μόνο τις κοινωνικές αλλά και τις βιολογικές. Στο σημείο 

αυτό ο απόστολος φαίνεται πως δέχεται γνωστικές επιδράσεις και 

αναφέρεται στην έννοια του «αρχικού ανδρογύνου» ως αυθεντική 

κατάσταση της ανθρωπότητας και κατ΄ επέκταση στον «ανδρόγυνο 

άνθρωπο», του οποίου ενσάρκωση αποτελεί ο Χριστός. Η δεύτερη θεωρία 

συνδέει τους όρους «ἄρσεν καί θῆλυ» με τη γονιμότητα και την τεκνοποιία 

και υποστηρίζει πως η γυναίκα ολοκληρώνεται και γίνεται αποδεκτή μόνο 

μέσω του θεσμού του γάμου και της γέννησης παιδιών. Με τον τρόπο αυτό 

καταργείται κάθε μορφή πατριαρχικής δομής εντός της οικογένειας και η 

γυναίκα έχει τη δυνατότητα να ενεργοποιεί τα ιδιαίτερα χαρίσματά της 

εντός της κοινότητας.654 

Σε σχέση με την εκκλησιολογική κατανόηση του Γαλ 3:28γ, φαίνεται 

να εντάσσεται στην αντίληψη σύμφωνα με την οποία η Εκκλησία 

αποτελεί μυστήριο κοινωνίας και ενότητας προσώπων, ίσων σε αξία, που 

σώζονται με τη χάρη, ενώ κάθε πρόσωπο ως μοναδικό καλείται να 

υπηρετήσει το Θεό και τους ανθρώπους ανάλογα με την κλήση του και τα 

ιδιαίτερα χαρίσματα που το φύλο του χρωματίζει αλλά δεν τα καθορίζει.655 

Ο απόστολος Παύλος διατυπώνει συνοπτικά τη νέα 

πραγματικότητα με τα λογια: «ὅσοι γὰρ εἰς Χριστὸν ἐβαπτίσθητε, Χριστὸν 

ἐνεδύσασθε» (Γαλ 3:27) γι  αυτό και «οὐκ ἔνι ἄρσεν καὶ θῆλυ», η ισότητα 

του άνδρα και της γυναίκας πηγάζει από τον ενανθρωπήσαντα Θεό Λόγο 

και αποτελεί θεμελιώδη πίστη του Χριστιανισμού.656 

Ο Παύλος τοποθετεί το θέμα της σχέσης της γυναίκας προς τον 

άνδρα σε νέα βάση. Η επαναστατική για την εποχή του θέση θα 

                                                           
653 Αδαμτζίλογλου Χ. Ευανθία, «Ουκ ένι άρσεν και θήλυ...». Τα βασιλικά χαρίσματα 

των δύο φύλων (Γαλ. 3:28γ, Γεν. 1:26-27), University Studio Press, Θεσσαλονίκη, 1998 , σελ. 

85, 143 
654 Κασσελούρη Ελένη, «Ουκ ένι άρσεν και θήλυ...Η εκκλησιολογική κατανόηση του 

Γαλ. 3:28γ» στο στο, Εισηγήσεις Η΄ Συνάξεως Ορθοδόξων Βιβλικών Θεολόγων, Η προς 

Γαλάτας επιστολή του αποστόλου Παύλου. Προβλήματα μεταφραστικά, φιλολογικα, 

ιστορικά, ερμηνευτικά, θεολογικά, Μεσήμβρια Βουλγαρίας, 10-14 Σεπτεμβρίου 1995, 

εκδόσεις Πουρναρά, Θεσσαλονίκη, 1995, σελ. 177-179 
655 Κασσελούρη Ελένη, «Ουκ ένι άρσεν και θήλυ...Η εκκλησιολογική κατανόηση του 

Γαλ. 3:28γ» σελ 181 
656 Γιοκαρίνης Ν. Κωνσταντίνος, Η Ιερωσύνη των Γυναικών, Στο πλαίσιο της 

Οικουμενικής Κίνησης, σελ. 179 
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αποτελέσει το εφαλτήριο για τη διεκδίκηση κοινωνικών δικαιωμάτων από 

μέρους των γυναικών.657 

Στο σημείο αυτό, παράλληλα με την βαπτισματική διακήρυξη του 

αποστόλου Παύλου όπου δηλώνεται η ισότητα των δύο φύλων και 

αντικατοπτρίζεται η θετικά προσκείμενη θέση του αποστόλου στη 

γυναίκα, στα συγκεκριμένα συμφραζόμενα  της θεματικής που εδώ μας 

απασχολεί, μπορούμε να εντάξουμε το Α΄ Κορ 11:5 «πᾶσα δὲ γυνὴ 

προσευχομένη ἢ προφητεύουσα», στίχο με τον οποίο ο Παύλος φαίνεται 

να εκφράζει την επαναστατική για τα δεδομένα άποψη, ότι μια γυναίκα 

μπορεί να προσεύχεται και να προφητεύει. 

Η παραπάνω δήλωση σημαίνει, ότι οι γυναίκες συμμετείχαν στην 

προσευχή και στην προφητεία εντός της Εκκλησίας. Ίσως βέβαια αυτό να 

γινόταν γιατί ακολουθούσαν στο θέμα αυτό ελληνικό έθιμο,658 δηλαδή 

όπως συμπληρώνει ο απόστολος, με το να έχουν ακάλυπτη την κεφαλή 

τους «ἀκατακαλύπτῳ τῇ κεφαλῇ».659 

Γενικά, οι ερμηνευτές συμφωνούν πως το Α΄ Κορ 11:5 παρουσιάζει 

τη χαρισματική συμμετοχή των γυναικών στην προσευχή και την 

προφητεία εντός των πρώτων χριστιανικών κοινοτήτων. Το δεδομένο αυτό 

είναι πολύ σημαντικό για τη θέση της γυναίκας στη δημόσια λατρεία της 

κοινότητας, γιατί  αυτό σημαίνει πως η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος 

εκδηλώνεται με τη χαρισματική ζωή και στη γυναίκα.660 

Με τον τρόπο αυτό δηλώνεται η χαρισματική ζωή μιας χριστιανής, 

αφού η γυναικά φαίνεται να διατηρεί μια αξιοπρεπή θέση εντός της 

Εκκλησίας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
657 Ιωάννης Δ. Καραβιδόπουλος, Αποστόλου Παύλου Επιστολές προς Εφεσίους, 

Φιλιππησίους, Κολοσσαείς, Φιλήμονα, εκδόσεις Π. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη, 1992, σελ. 205 
658  Για περισσότερα για τη συμμετοχή της γυναίκας στα λατρευτικά δρώμενα βλ. 

Άννα Κόλτσιου-Νικήτα, «Η λειτουργική παρουσία των γυναικών στην αρχαία Ελλάδα» 

στο Βασιλειάδης Πέτρος-Αμοιρίδου Ευαγγελία-Γκουτζιούδης Μόσχος (εκδ.), Διακόνισσες, 

Χειροτονία των Γυναικών και Ορθόδοξη Θεολογία. Πρακτικά Διεθνούς Επιστημονικού 

Συνεδρίου, σελ. 489-496 
659 Γιοκαρίνης Ν. Κωνσταντίνος, Η Ιερωσύνη των Γυναικών, Στο πλαίσιο της 

Οικουμενικής Κίνησης,σελ. 143 
660 Αδαμτζίλογλου, Χ., Ευανθία, Η Γυναίκα στη Θεολογία του Αποστόλου Παύλου. 

Ερμηνευτική ανάλυση του Α΄Κορ. 11, 2-16, σελ. 327 
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6.4 Η θέση της Μαρίας της Μαγδαληνής στα κείμενα της 

«Διδασκαλίας των Αποστόλων» και των «Εκκλησιαστικών κανόνων 

των Αγίων Αποστόλων» ως ένδειξη της κατωτερότητας των γυναικών 

έναντι των ανδρών.661 

 

Στο χώρο της Εκκλησίας η Μαρία η Μαγδαληνή αποτέλεσε για 

αιώνες τη Λυδία λίθο σχετικά με το επίμαχο ζήτημα του ρόλου των 

γυναικών εντός της Εκκλησίας και της διακονίας τους. Ήδη από τους 

πρώτους χριστιανικούς αιώνες η Μαγδαληνή και κατά συνέπεια το 

γυναικείο γένος που εκπροσωπείται στο πρόσωπό της αποτέλεσαν τον 

αποδιοπομπαίο τράγο του λειτουργήματος της Εκκλησίας. Η 

ανδροκρατούμενη κοινωνία είθισται να τοποθετεί τη γυναίκα στο 

περιθώριο αποδίδοντάς της λαθεμένη εκτίμηση και αξία.662 

Στα προηγούμενα κεφάλαια αναφερθήκαμε σε κείμενα που 

προβάλλουν θετικά την Μαρία την Μαγδαληνή και προτάσσουν το 

πρόσωπό της μεταξύ των μαθητών. Στο σημείο αυτό θα αναφερθούμε σε 

δύο κείμενα των πρωτοχριστιανικών χρόνων στα οποία μνημονεύεται η 

Μαγδαληνή με αρνητική όμως αυτή τη φορά χροιά, ενώ παράλληλα 

τονίζεται η κατωτερότητα των γυναικών έναντι των ανδρών εντός της 

Εκκλησίας. 

 

6.4.1 Η Μαρία η Μαγδαληνή στη Διδασκαλία των Αποστόλων 

 

Η Διδασκαλία των Αποστόλων, χειρόγραφο που συντάχθηκε στις 

αρχές του 3ου αιώνα στη Συρία, θέτει μια ιδιαίτερη μαρτυρία σχετικά με το 

ρόλο της Μαγδαληνής στη συζήτηση για τη θέση των γυναικών στη 

διακονία, τη διδασκαλία και τη λατρεία της Εκκλησίας.663 

Κύριος στόχος της Διδασκαλίας είναι από τη μία πλευρά η ενίσχυση 

της θέσης του Επισκόπου και από την άλλη ο επαναπροσδιορισμός του 

ρόλου των γυναικών στην κοινότητα, και κυρίως αυτού των χηρών και των 

διακονισσών. Ο συγγραφέας χρησιμοποιεί την αποστολικότητα των 

δώδεκα ως βάση με την οποία αιτιολογεί την αποκλειστική ηγεσία των 

ανδρών στην εκκλησιαστική ζωή.664 

                                                           
661 Την ενότητα αυτή παρουσιάσαμε για πρώτη φορά στο Διεθνές Επιστημονικό 

Συνέδριο προς τιμήν του Ομ. Καθηγητή κ. Ευάγγελου Θεοδώρου Διακόνισσες, Χειροτονία 

των Γυναικών και Ορθόδοξη Θεολογία. Οργάνωση: Θεολογική Σχολή του Α.Π.Θ., 

Θεολογική Σχολή του Τιμίου Σταυρού της Βοστώνης, Κέντρο Οικουμενικών, 

Ιεραποστολικών Μελετών «Μητροπολίτης Παντελεήμων Παπαγεωργίου», Θεσσαλονίκη, 

22-24 Ιανουαρίου 2015, Δροσιά Αικατερίνη, «Η Μαρία η Μαγδαληνή και οι Διακόνισσες», 

Πρακτικά Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου, Διακόνισσες, Χειροτονία των Γυναικών και 

Ορθόδοξη Θεολογία, CemesPublications 12, Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη, 2016 
662 Susan Haskins,  Myth and Metaphor, New York 1996, σελ. 392 
663 Margaret Dunlop Gibson, The Didascalia Apostolorum in Englisch, London 1903 
664 Claudia Büllesbach, Maria Magdalena in der frühchristlichen Überlieferung, σελ. 284-285 
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Σ   αυτήν την αντιπαράθεση σχετικά με την αυθεντία της 

διδασκαλίας των γυναικών και την ερμηνεία της Γραφής η Μαρία η 

Μαγδαληνή διαδραματίζει σημαντικό ρόλο. Η Μαγδαληνή κατονομάζεται 

μόνο ως παράδειγμα απαγόρευσης διδασκαλίας, κάτι που αιτιολογείται με 

το γεγονός ότι ο Ιησούς επέλεξε γι   αυτό μόνο τους δώδεκα και καμία 

γυναίκα. Ο Ιησούς έστειλε τους δώδεκα για να διδάξουν. Παρ   όλα αυτά 

υπήρχαν και γυναίκες μαθήτριες, όπως η Μαρία η Μαγδαληνή, η Μαρία η 

κόρη του Ιακώβου και η άλλη Μαρία, στις οποίες όμως δεν είχε αναθέσει 

κάποια διδασκαλία. Μόνο σε περίπτωση ανάγκης έδινε εντολή ο Ιησούς να 

κηρύττουν μαζί με τους δώδεκα.665 

Το κείμενο (Διδασκ. 15) αιτιολογεί την απαγόρευση της διδασκαλίας 

από μέρους των γυναικών, εξαιτίας του διαφορετικού ρόλου των 

μαθητριών του Ιησού απ   αυτών του κύκλου των δώδεκα μαθητών και 

επικαλείται την εικόνα της Μαρίας της Μαγδαληνής στην Καινή Διαθήκη. 

Αναφέρει, πως υπήρχαν μεν γυναίκες μαθήτριες, όμως ο ρόλος τους ήταν 

διαφορετικός απ   αυτόν των ανδρών μαθητών και επιπλέον δεν είχαν 

αποσταλεί από τον Ιησού, όπως προκύπτει από το Μτ. 28:16-20.666 

Ο συγγραφέας της Διδασκαλίας προσπαθεί να κατοχυρώσει την 

ιεραρχία των διακονισσών παράλληλα μ   αυτήν των επισκόπων και των 

διακόνων. Η ιεραρχία θεμελιώνεται τριαδολογικά. Ο επίσκοπος θεωρείται 

ο Πατήρ, ο διάκονος παραβάλλεται με τον Ιησού και η διακόνισσα με το 

Άγιο Πνεύμα. Η ιεραρχία των πρεσβυτέρων απορρέει από τους 

αποστόλους. Σύμφωνα με το κείμενο της Διδασκαλίας, η Μαρία η  

Μαγδαληνή και οι άλλες μαθήτριες του Ιησού παρουσιάζονται ως βιβλικό 

πρότυπο των διακονισσών, όμως δε θεωρούνται απόστολοι. 

Το κείμενο της Διδασκαλίας, όπως και άλλες πηγές, αντικατοπτρίζει 

το ρόλο των γυναικών σχετικά με τη διαμάχη στις πρωτοχριστιανικές 

κοινότητες. Ωστόσο η Διδασκαλία επιβεβαιώνει το ρόλο της Μαγδαληνής 

ως πρότυπο γυναικών. 

 

 

 

 

                                                           
665 Claudia Büllesbach, Maria Magdalena in der frühchristlichen Überlieferung,σελ. 287 
666 Μτ. 28:16-20 «Οἱ δὲ ἕνδεκα μαθηταὶ ἐπορεύθησαν εἰς τὴν Γαλιλαίαν, εἰς τὸ ὄρος οὗ 

ἐτάξατο αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς. 28-17 καὶ ἰδόντες αὐτὸν προσεκύνησαν αὐτῷ, οἱ δὲ 

ἐδίστασαν, 28-18 καὶ προσελθὼν ὁ ᾿Ιησοῦς ἐλάλησεν αὐτοῖς λέγων· ἐδόθη μοι πᾶσα 

ἐξουσία ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς. 28-19 πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη, 

βαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ ῾Αγίου Πνεύματος, 

28-20 διδάσκοντες αὐτοὺς τηρεῖν πάντα ὅσα ἐνετειλάμην ὑμῖν· καὶ ἰδοὺ ἐγὼ μεθ᾿ ὑμῶν 

εἰμι πάσας τὰς ἡμέρας ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος». 
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6.4.2 Η Μαρία η Μαγδαληνή στους Εκκλησιαστικούς Κανόνες των 

Αγίων Αποστόλων 

 

Το άλλο έργο στο οποίο θα αναφερθούμε είναι οι Εκκλησιαστικοί 

Κανόνες των Αγίων Αποστόλων667 και αποτελείται από εκκλησιαστικές 

διδασκαλίες πάνω σε θέματα σχετικά με την ηθική και την εκκλησιαστική 

ιεραρχία. 

Στο συγκεκριμένο έργο παρουσιάζεται ένας διάλογος μεταξύ του 

Ανδρέα, του Πέτρου, του Ιωάννη, του Ιακώβου, της Μάρθας και της 

Μαρίας της Μαγδαληνής σχετικά με το αν επιτρέπεται στις γυναίκες να 

κατέχουν θέση στην ιεραρχία της Εκκλησίας, καθώς και ποια είναι η θέση 

τους κατά τη θεία λειτουργία. Για παράδειγμα, στο ερώτημα αν το 

μυστήριο της θείας ευχαριστίας επιτρέπεται να τελείται από γυναίκες, ο 

Πέτρος παραπέμπει στον Ιησού, ο οποίος δεν επέτρεψε σε καμία γυναίκα 

να βρίσκεται μαζί με τους αποστόλους κατά την άσκηση του μυστηρίου 

της θείας ευχαριστίας. Και ο Ιωάννης αναφέρει ως επιχείρημα σχετικά με 

τη μη συμμετοχή των γυναικών κατά την τέλεση της θείας ευχαριστίας το 

γεγονός ότι ο Ιησούς απαγόρευσε στις γυναίκες να παρευρίσκονται με 

τους αποστόλους όταν εκείνος έλεγε τα ιδρυτικά λόγια.668 

Σύμφωνα με τους Εκκλησιαστικούς κανόνες των Αγίων Αποστόλων, ο 

αποκλεισμός των γυναικών από τις ιερατικές λειτουργίες θεμελιώνεται 

αποστολικά και τα καθήκοντά τους περιορίζονται μόνο σε ό,τι αφορά 

γυναικεία θέματα.669 

Στο αποκορύφωμα της επιχειρηματολογίας που αποκλείει τις 

γυναίκες από τα ιερατικά καθήκοντα, το κείμενο βάζει την ίδια την 

Μαγδαληνή να δικαιολογεί τον αποκλεισμό των γυναικών, λέγοντας ότι 

«οι αδύναμοι θα σωθούν από τους δυνατούς» (πρόκειται για ένα λόγιο που 

δεν γνωρίζουμε την προέλευσή του). Άλλωστε στην Α΄ Κλημ 6:2670 γίνεται 

λόγος για την αδυναμία των γυναικών, ενώ και στην Α΄ Τιμ 2:15671 η 

σωτηρία των γυναικών εξαρτάται από την τεκνογονία. Οι γυναίκες 

μπορούν να σωθούν από τους άνδρες, δεν ισχύει όμως το αντίθετο. Το 

γεγονός ότι οι ίδιες οι γυναίκες στο κείμενο αιτιολογούν τον αποκλεισμό 

των γυναικών αποδεικνύει τι είδους επιχειρήματα χρησιμοποιούνται ώστε 

να απορριφθούν την εποχή εκείνη οι απαιτήσεις των γυναικών.672 

                                                           
667 Κανόνες Εκκλησιαστικοί των Αγίων Αποστόλων 2, ΕΠΕ 2, σελ.. 80. 
668 Claudia Büllesbach, Maria Magdalena in der frühchristlichen Überlieferung,σελ. 293-294. 
669 Στο ίδιο, σελ 292. 
670 Α΄ Κλημ 6:2 «διὰ ζῆλος διωχθεῖσαι γυναῖκες Δαναΐδες καὶ Δίρκαι, αἰκίσματα δεινὰ 

καὶ ἀνόσια παθοῦσαι, ἐπὶ τὸν τῆς πίστεως βέβαιον δρόμον κατήντησαν καὶ ἔλαβον γέρας 

γενναῖον αἱ ἀσθενεῖς τῷ σώματι». 
671 Α΄ Τιμ 2:15 «σωθήσεται δὲ διὰ τῆς τεκνογονίας, ἐὰν μείνωσιν ἐν πίστει καὶ ἀγάπῃ 

καὶ ἁγιασμῷ μετὰσωφροσύνης». 
672 Claudia Büllesbach, Maria Magdalena in der frühchristlichen Überlieferung, σελ.295 
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Συμπερασματικά, η ζωή και η διδασκαλία του Ιησού αποτέλεσε 

παράδειγμα για τη ζωή και τη διδασκαλία ορισμένων μετέπειτα 

χριστιανών, συμπεριλαμβανομένου και του Παύλου. Οι συγγραφείς 

απευθύνουν επιχειρήματα για την ελευθερία και το νέο ρόλο που 

αναλαμβάνουν οι γυναίκες ἐν Χριστῷ. Στην πραγματικότητα δεν 

πρόκειται για εναντίωση στις πατριαρχικές δομές, αλλά για μια 

προσπάθεια αναμόρφωσης της οικογένειας και της κοινωνίας που 

ανάγεται ήδη στον πρώτο αιώνα. Αυτή η αναμόρφωση λαμβάνει χώρα ἐν 

Χριστῷ, διαφορετικά δε μπορεί να υφίσταται καμία κοινωνική 

αναδιάρθρωση ή ανατροπή της πατριαρχικής κοινωνίας εκτός του 

σώματος του Ιησού Χριστού. Η αλλαγή αυτή επέφερε για τη γυναίκα μια 

σημαντική σταθερότητα και ισότητα στο γάμο, αλλά και στο ρόλο που 

διαδραμάτιζαν οι γυναίκες εντός της Εκκλησίας, είτε επρόκειτο για 

έγγαμες, είτε για άγαμες.673 

Η κατανόηση της τάσης μεταξύ της οικογένειας της πίστης και της 

φυσικής οικογένειας ήταν το κλειδί για την κατανόηση του νέου ρόλου 

που αναλάμβανε η γυναίκα στην Εκκλησία. Για τους άνδρες ίσχυε 

επιπλέον, ότι αποκτούσαν μια σημαντική ελευθερία, που σήμαινε όμως 

περισσότερη υπευθυνότητα και όχι περισσότερα προνόμια. Η νέα όμως 

αυτή προοπτική, όπως ήταν φυσικό, δεν έγινε άμεσα και καθολικά 

αποδεκτή. Οι συγγραφείς της Καινής Διαθήκης έδωσαν τη βάση για μια 

νέα ιδεολογία η οποία συνεχώς επεκτείνεται. Η συζήτηση για το ρόλο των 

γυναικών συνεχίζεται και το σημείο αφετηρίας κάθε αναφοράς στο θέμα 

ανάγεται στα βιβλικά κείμενα.674 

Ιδιαίτερα για τον Απόστολο Παύλο, η λύση που πρότεινε στην 

αρχαία κοινωνία μπορεί να μην ήταν τόσο ριζοσπαστική και ιδεαλιστική 

όσο αυτή που βίωνε η παλαιστινιακή κοινότητα και μαρτυρούν η 

συνοπτική παράδοση και οι Πράξεις, ήταν όμως μια ρεαλιστική πρόταση, 

που είχε ως στόχο την «κοινωνική ενσωμάτωση» της Εκκλησίας (ως 

εσχατολογικής χαρισματικής κοινότητας και προληπτικής φανέρωσης της 

Βασιλείας του Θεού) σε μια κοινωνία που βρισκόταν σε παρακμή. Η 

ρεαλιστική αυτή πρόταση του Παύλου αναμφίβολα δεν αγωνιζόταν να 

εφαρμόσει τις κοινωνικές αξίες της πλήρους ελευθερίας, της δικαιοσύνης 

και της ισότητας με οποιοδήποτε κόστος. Αυτό για το οποίο 

χαρακτηριζόταν, ήταν η προτεραιότητα που έδινε στην πραγμάτωση της 

Βασιλείας του Θεού μέσα στην κοινωνική τάξη πραγμάτων της εποχής 

του, αγωνιζόμενος όχι για την κοινωνική αναμόρφωση καθαυτήν, «αλλά 

για την διαμόρφωση μιας εκκλησιαστικής (ευχαριστιακής) κοινότητας – 

κατ’ ουσίαν δηλαδή για την μεταμόρφωση της ευρύτερης κοινωνίας – η 

οποία αναπόφευκτα θα οδηγούσε μελλοντικά με πιο αποτελεσματικό 

                                                           
673 Witherington Ben, III, Biblical Revelation & Modern Science 
674 Στο ίδιο, 
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τρόπο και στη δημιουργία μιας νέας κοινωνικής αναμόρφωσης με τα 

ιδανικά της ελευθερίας, της δικαιοσύνης και της ισότητας».675 

 

6.5 Ο  θεσμός των διακονισσών και το ζήτημα της χειροτονίας 

των γυναικών 

 

Ο θεσμός των διακονισσών φανερώνει κατά κάποιο τρόπο ιστορικά, 

λειτουργικά και κανονικά την αναγκαία παρουσία της γυναίκας εντός της 

Εκκλησίας. Σήμερα, η προσφορά της γυναίκας στο χώρο της Εκκλησίας 

αφορά πολλούς τομείς. Στον τομέα του φιλανθρωπικού έργου, στην 

κατήχηση και διδασκαλία καθώς και στην κοινωνική διακονία, η γυναίκα 

μπορεί να προσφέρει σημαντικό λειτούργημα.  

Ο θεσμός των διακονισσών676 εμφανίστηκε αρχικά στην αρχέγονη 

εκκλησία και διατηρήθηκε στο Βυζάντιο για δέκα περίπου αιώνες. Τη 

σημερινή εποχή οι υπάρχουσες ανδροκεντρικές κοινωνίες καθιστούν ως 

και αδύνατη την αναβίωση του θεσμού και την επαναφορά του κατά 

παράβαση της Ορθόδοξης παράδοσης αιώνων.677 

Πρώτη μαρτυρία σχετικά με την τάξη των «διακόνων γυναικών» 

θεωρείται το χωρίο της προς Ρωμαίους επιστολής 16:1-2, στο οποίο υπάρχει 

αναφορά στην αγία Φοίβη,678 η οποία εορτάζεται από την Εκκλησία μας 

την 3η Σεπτεμβρίου και τα Ορθόδοξα λειτουργικά κείμενα την 

μνημονεύουν ως πρότυπο διακόνισσας.679 Σημαντική είναι και η μαρτυρία 

των Ποιμαντικών επιστολών, που αναφέρεται στα προσόντα που οφείλει 

να έχει η διακόνισσα. 

Τον όρο «διακόνισσα», αντί του «διάκονος», χρησιμοποιεί για πρώτη 

φορά η Διδασκαλία των Αποστόλων, συριακό κείμενο του 3ου αιώνα και 

παρουσιάζει τις διακόνισσες ως συγκροτημένη τάξη, η οποία 

                                                           
675 Petros Vassiliadis, “St. Paul: Apostle of Freedom in Christ,” In the Footsteps of Saint 

Paul. An Academic Symposium, HC Orthodox Press Boston 2011, 153-167, σελ. 167. 
676 Με το θέμα των διακονισσών ασχολήθηκε ο καθ. Ευάγγελος Θεοδώρου στη 

διδακτορική του διατριβή, Η Χειροτονία ή Χειροθεσία των Διακονισσών, Αθήνα, 1954. 

Κυρίως όμως το προς τιμήν του διεθνές συνέδριο με θέμα τις διακόνισσες. Βλ. 

Διακόνισσες, Χειροτονία των Γυναικών και Ορθόδοξη Θεολογία. Οργάνωση: Θεολογική 

Σχολή του Α.Π.Θ., Θεολογική Σχολή του Τιμίου Σταυρού της Βοστώνης, Κέντρο 

Οικουμενικών, Ιεραποστολικών Μελετών «Μητροπολίτης Παντελεήμων 

Παπαγεωργίου», Θεσσαλονίκη, 22-24 Ιανουαρίου 2015 
677 Γιοκαρίνη Ν. Κωνσταντίνου, Το έμφυλο και το άφυλο του σαρκωθέντος Χριστού, 

σελ. 198 
678 «Συνίστημι δὲ ὑμῖν Φοίβην τὴν ἀδελφὴν ἡμῶν, οὖσαν διάκονον τῆς ἐκκλησίας τῆς 

ἐν Κεγχρεαῖς, ἵνα αὐτὴν προσδέξησθε ἐν Κυρίῳ ἀξίως τῶν ἁγίων καὶ παραστῆτε αὐτῇ ἐν 

ᾧ ἂν ὑμῶν χρῄζῃ πράγματι· καὶ γὰρ αὕτη προστάτις πολλῶν ἐγενήθη καὶ αὐτοῦ ἐμοῦ» 

Ρωμ. 16:1 - 2 
679 Ευάγγελος Θεοδώρου, «Οι Διακόνισσες στην ιστορία της Εκκλησίας» στο Φύλο και 

θρησκεία. Η θέση της γυναίκας στην Εκκλησία, εποπτεία - συντονισμός ύλης: Παντελής 

Καλαϊτζίδης – Νίκος Ντόντος, Ίνδικτος, Αθήνα, 2004, σελ. 185 

https://www.academia.edu/2512527/St._Paul_Apostle_of_Freedom_in_Christ
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μνημονεύεται μαζί με τις τάξεις των επισκόπων, των πρεσβυτέρων και 

των ανδρών διακόνων. Σύμφωνα με τη Διδασκαλία, η γυναικεία διακονία 

ήταν αναγκαία, αφού και ο ίδιος ο Ιησούς διακονήθηκε από γυναίκες. 

Επίσης, στο κείμενο αναφέρεται πως οι διάκονοι και οι διακόνισσες έχουν 

το ίδιο λειτούργημα σαν να είναι μία ψυχή σε δύο σώματα.680 

Παράλληλα, η Διδασκαλία συνδέει το λειτούργημα των διακονισσών 

με το λειτούργημα του Αγίου Πνεύματος: «Ὁ μέν διάκονος εἰς τύπον 

Χριστοῦ, ἡ δέ διάκονος εἰς τύπον τοῦ ἁγίου Πνεύματος τετιμήσθω ὑμῖν». Ο 

19ος κανόνας της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου στη Νίκαια, αναφέρει τη 

χειροτονία των διακονισσών με επίθεση των χειρών. Κατά την πατερική 

εποχή υπήρξαν επιφανείς διακόνισσες μεταξύ των οποίων η Ολυμπιάδα, 

φίλη και συνεργάτης του Ιωάννη Χρυσοστόμου, η αγία Μακρίνα, αδερφή 

του Μεγάλου Βασιλείου και του Γρηγορίου Νύσσης και η Θεοσέβεια, 

σύζυγος του δεύτερου, η οποία αναδείχθηκε σε διακόνισσα, όταν εκείνος 

ανέβηκε στον επισκοπικό θρόνο. Οι γυναίκες αυτές χαρακτηρίζονται από 

ευσέβεια και ιδιαίτερη ικανότητα στο να κατανοούν και να συζητούν 

θεολογικά προβλήματα.681 

Σύμφωνα με τις πηγές, η τάξη των διακονισσών προέκυψε από την 

ανάγκη ποιμαντικής φροντίδας για τις πάσχουσες χριστιανές γυναίκες και 

πνευματικής καθοδήγησης για τις νεοφώτιστες ενήλικες γυναίκες. Επίσης 

οι διακόνισσες επιτελούσαν έναν επικουρικό αλλά ενεργό ρόλο κατά το 

μυστήριο του βαπτίσματος πριν καθιερωθεί ο νηπιοβαπτισμός, για τον 

επιπλέον λόγο, πως το γυμνό γυναικείο σώμα θα μπορούσε να αποτελέσει 

αιτία σκανδάλου. Επίσης στις περιπτώσεις ασθενών γυναικών καθήκον 

των διακονισσών ήταν να μεταφέρουν τη θεία κοινωνία κατ  οίκον.682 

Στα χρόνια του Βυζαντίου η γυναικεία παρουσία είναι ιδιαίτερα 

έντονη και σε κοινωνικό αλλά και σε εκκλησιαστικό επίπεδο. Ιδιαίτερη 

ανάπτυξη γνώρισε η γυναικεία διακονία.683 Η καθιέρωσή της γινόταν με 

επίθεση των χειρών και της δινόταν το οράριον, διακριτικό του βαθμού του 

διακόνου. Διακόνισσες επιλέγονταν μεταξύ των «παρθένων» και των 

«χηρών». Οι δραστηριότητές τους αφορούσαν τον λειτουργικό, κατηχητικό 

και λειτουργικό τομέα. Συγκεκριμένα στη λατρεία, κύριο μέλημά τους 

ήταν το βάπτισμα των γυναικών. Τις άλειφαν με λάδι, τις βύθιζαν στο 

νερό και έπειτα ντυμένες στα λευκά τις οδηγούσαν στον επίσκοπο. Από 

τον 9ο – 10ο ο τίτλος της διακόνισσας διατηρείται μονάχα ως τίτλος τιμής 

μέχρι και τον 12ο αιώνα όπου και εξαφανίζεται.684 

                                                           
680 Ευάγγελος Θεοδώρου, «Οι Διακόνισσες στην ιστορία της Εκκλησίας», σελ. 186 
681 Elisabeth Behr Sigel, Το λειτούργημα της γυναίκας στην Εκκλησία, σελ. 162 
682 Δήμητρα Α. Κούκουρα, Η Θέση της Γυναίκας στην Ορθόδοξη Εκκλησία και άλλα 

μελετήματα οικουμενικού προβληματισμού, εκδόσεις Κορνηλία Σφακιανάκη, 2005, σελ. 76 
683 Βλ. Περισσότερα στο Valerie A. Karras, “Female Deacons in the Byzantine Church,” 

Church History 73:2 (June 2004), σελ. 272–316. 
684 Elisabeth Behr Sigel, Το λειτούργημα της γυναίκας στην Εκκλησία, σελ. 162-163  
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Γενικά, φαίνεται στη συνείδηση της Καθολικής Εκκλησίας ότι 

απέρριψε τη μυστηριακή ιερωσύνη των γυναικών για το λόγο ότι δεν ήταν 

θεμελιωμένη στη παράδοση της Εκκλησίας και για τους κινδύνους που 

εγκυμονούσε η ανάληψη ιερατικού έργου, το οποίο από τα μέσα του 3ου 

αιώνα εθεωρείτο ότι ανήκε στους πρεσβυτέρους. Συνεπώς, η άρνηση από 

μέρους της Εκκλησίας της ανάληψης ορισμένων δραστηριοτήτων 

ενταγμένων στα πλαίσια του λειτουργήματος των διακόνων, σήμαινε 

αυτόματα την άρνησή της για την αναγνώριση ιερατικής εξουσίας του 

βαθμού του πρεσβυτέρου στις γυναίκες.685 

Αν όμως οι γυναίκες αποκλείονται από τη μυστηριακή «ιερουργική» 

ιερωσύνη, δεν συμβαίνει το ίδιο και με την μυστηριακή «διακονική» 

ιερωσύνη, η οποία και αυτή απορρέει από την αγιαστική λειτουργία της 

Εκκλησίας. Και φυσικά δε σημαίνει το ίδιο και για το εν γένει λειτούργημα 

της εν Χριστώ διακονίας, αλλά και των λοιπών πτυχών της εν γένει 

εκκλησιαστικής ζωής, που απορρέουν από το προφητικό και βασιλικό 

αξίωμα του Χριστού. Θεολογικά όχι μόνο επιτρέπεται, αλλά και 

επιβάλλεται η ευρύτερη συμμετοχή και των γυναικών στην εκκλησιαστική 

και λειτουργική διακονία. Ακολουθώντας το παράδειγμα των συνεργατών 

του αποστόλου Παύλου και των μετέπειτα διακονισσών της Εκκλησίας, οι 

γυναίκες μπορούν και πρέπει να έχουν ενεργό ρόλο στο διδακτικό, 

κατηχητικό, ιεραποστολικό, κοινωνικό, και φιλανθρωπικό έργο της 

Εκκλησίας, αλλά σύμφωνα και με τα πορίσματα του πρόσφατου 

συνεδρίου για τις Διακόνισσες686 και στο λειτουργικό της έργο, 

προσαρμοζόμενες κάθε φορά στα δεδομένα της σύγχρονης κοινωνίας. Η 

συνειδητοποίηση από μέρος της Εκκλησίας της ανάγκης της προσφοράς 

του γυναικείου φύλου στη ζωή της θα δώσει νέα ώθηση στο εκκλησιαστικό 

έργο.687 

Άλλωστε, δείγματα χειροτονίας γυναικών σώζονται ακόμα και 

σήμερα και τα συναντάμε κυρίως σε γυναικεία μοναστήρια. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο άγιος Νεκτάριος στην ιερά μονή της Αγίας 

Τριάδος Αιγίνης, ο οποίος χειροτόνησε τις μοναχές Ελισάβετ Ροκά και 

Μαγδαληνή Μουστάκα. Αλλά και ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος κυρός 

Χρυσόστομος Παπαδόπουλος καθιέρωσε στην Αίγινα πολλές διακόνισσες. 

Επίσης, ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. 

Χριστόδουλος όταν ήταν Μητροπολίτης Δημητριάδος και Αλμυρού 

                                                           
685 Γιοκαρίνης Ν. Κωνσταντίνος, Η Ιερωσύνη των Γυναικών, Στο πλαίσιο της 

Οικουμενικής Κίνησης,σελ. 285 - 286 
686 Βασιλειάδης Πέτρος - Αμοιρίδου Ευαγγελία - Γκουτζιούδης Μόσχος (εκδ.), 

Διακόνισσες, Χειροτονία των Γυναικών και Ορθόδοξη Θεολογία. Πρακτικά Διεθνούς 

Επιστημονικού Συνεδρίου, CΕΜΕSPublications 12: Θεσσαλονίκη, 2016, σελ. 497εξ. 
687 Ιωάννη Ν. Καρμίρη, Η Θέσις και η Διακονία των λαϊκών εν τη Ορθοδόξω Εκκλησία, 

Ανάτυπον εκ της «Θεολογίας», Αθήνα, 1976, σελ. 33  
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καθιέρωσε στην Ιερά Μονή Αγίου Σπυρίδωνος Προμυρίου ως διακόνισσα 

την ηγουμένη Ευθυμία, ακολουθώντας τα ίχνη του Αγίου Νεκταρίου.688 

Το αξίωμα της ιερωσύνης αποτελεί ένα ύψιστο λειτούργημα. Η 

λειτουργία των χειροτονημένων τάξεων των επισκόπων, πρεσβυτέρων και 

διακόνων, είναι απαραίτητη για να διατηρείται η εκκλησιαστική τάξη, 

σύμφωνα και με την προτροπή του αποστόλου Παύλου στην Α΄Κορ. 14:40 

«πάντα εὐσχημόνως και κατά τάξιν γινέσθω». Έτσι η Εκκλησία ανέπτυξε 

μια ποικιλία χαρισμάτων – λειτουργημάτων.689 

 Η επιλογή των φορέων της Εκκλησίας, επισκόπων, πρεσβυτέρων 

και διακόνων έχει ως βασικό κριτήριο το αρσενικό φύλο. Άλλωστε, κατά 

την αναφορά της χειροτονίας των γυναικών στην Παράδοση 

επισημαίνεται  ότι: α) η Εκκλησία από την αποστολική εποχή μέχρι 

σήμερα δεν προσήλθε στη χειροτονία γυναικών και β) η αναγνώριση της 

αποστολικής διαδοχής τελεί υπό τον όρο του φύλου του φορέα της 

ιερωσύνης, δηλαδή το αρσενικό φύλο.690 Έτσι, το ζήτημα της χειροτονίας 

των γυναικών αποτελεί κάτι ξένο ως προς την ορθόδοξη εκκλησιαστική 

παράδοση και εισάγεται στους κόλπους της μέσω των οικουμενικών 

διαλόγων.  

Γενικά η ιερωσύνη είναι του Χριστού, δεν είναι ούτε των ανδρών 

ούτε των γυναικών. Η «θεσμική» ιερωσύνη της Εκκλησίας δεν έχει 

οντότητα από μόνη της. Και αν ο φορέας, η εικόνα της μοναδικής 

ιερωσύνης είναι άνδρας και όχι γυναίκα, είναι γιατί ο Χριστός είναι άνδρας 

και όχι γυναίκα».691 

Αρχικά, το θέμα της χειροτονίας των γυναικών τέθηκε επίσημα το 

1948 στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Παγκοσμίου Συμβουλίου 

Εκκλησιών και έκτοτε έχει λάβει σημαντικές διαστάσεις. Αρκεί να λάβει 

κάποιος υπόψη του πως και η γυναίκα ως βαπτισμένο μέλος του Σώματος 

της Εκκλησίας μετέχει στην ιερωσύνη του Χριστού ως «βασίλειον 

ιεράτευμα» και φυσικά την αμέριστη προσφορά της γυναίκας στο έργο της 

Εκκλησίας.692 

Αξίζει επίσης να αναφερθεί και η διάσκεψη στη μονή Agapia στη 

Ρουμανία το 1976 με θέμα «Οι ορθόδοξες γυναίκες: Ο ρόλος και η 

                                                           
688 Ευάγγελος Θεοδώρου, «Οι Διακόνισσες στην ιστορία της Εκκλησίας», στο Φύλο και 

θρησκεία. Η θέση της γυναίκας στην Εκκλησία, Ιερά Μητρόπολις Δημητριάδος, εποπτεία-

συντονισμός ύλης: Παντελής Καλαϊτζίδης – Νίκος Ντόντος, Ίνδικτος, Αθήνα, 2004,   σελ. 

204 
689 Για περισσότερα σε σχέση με τη Ιερωσύνη στην Παλαιά Διαθήκη, στην Καινή 

Διαθήκη και την Λειτουργική παράδοση βλ. Βασιλειάδη Πέτρου, Θέματα Βιβλικής 

Θεολογίας, Θεσσαλονίκη 2012 (e – Book) 
690 Γιοκαρίνης Ν. Κωνσταντίνος, Η Ιερωσύνη των Γυναικών, Στο πλαίσιο της 

Οικουμενικής Κίνησης,σελ. 219 
691  Αλεξάνδρου Σμέμαν, «Η χειροτονία των γυναικών», Σύναξη 36, (1990), σελ. 47-52 
692  Γιοκαρίνη Ν. Κωνσταντίνου, Το έμφυλο και το άφυλο του σαρκωθέντος Χριστού, 

σελ 197 
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συμμετοχή τους στην Ορθόδοξη Εκκλησία», στη οποία συμμετείχαν 

γυναίκες από όλη την Ορθόδοξη οικουμένη, από τις Ορθόδοξες Εκκλησίες 

της Μεσογείου, της ανατολικής Ευρώπης, από τη διασπορά Ευρώπης και 

Αμερικής και από τη νέα τότε Ορθόδοξη κοινότητα της Αφρικής, όπως και 

από τις αρχαίες ανατολικές Εκκλησίες. Χαρακτηριστικό ηταν η κοινή 

πίστη και παράλληλα το διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο των χωρών. 

Για πρώτη φορά στην ιστορία της Ορθόδοξης Εκκλησίας 

πραγματοποιήθηκε ένας διάλογος μεταξύ γυναικών, επισκόπων και 

θεολόγων σχετικά με το λειτούργημά τους. Αν και δεν υπήρξε δεύτερη 

Agapia, ωστόσο η πρώτη συνάντηση επέφερε γόνιμους καρπούς για τη 

συνέχεια στο θέμα της χειροτονίας των γυναικών.693 

Είναι άξιο προσοχής, πως ενώ πριν λίγα χρόνια για την Ορθόδοξη 

Εκκλησία δεν ετίθετο θέμα ιερωσύνης των γυναικών, τις τελευταίες 

δεκαετίες η αναβίωση του θεσμού των διακονισσών γίνεται πανορθόδοξο 

αίτημα. Το αίτημα αυτό σε πρώτη φάση κορυφώθηκε το 1988 με την 

σύγκληση στη Ρόδο του Διορθόδοξου θεολογικού συνεδρίου με θέμα «Η 

θέση της γυναίκας στην ορθόδοξη Εκκλησία και τα περί χειροτονίας των 

γυναικών». Η αναβίωση του θεσμού των διακονισσών με ιδιαίτερο τρόπο 

τονίζει την αξία της γυναίκας και την αναγνώριση της προσφοράς της στο 

έργο της Εκκλησίας.694 

Στη Ρόδο, όπως και στην Agapia, ήρθαν στο φως οι ομοιότητες και οι 

διαφορές της κάθε Ορθόδοξης Εκκλησίας ως προς τη θέση της γυναίκας. 

Κοινό σημείο όλων αποτέλεσε η επιβίωση παλιών συνηθειών, που θα 

πρέπει να αναθεωρηθούν, εφόσον δεν τεκμηριώνονται θεολογικά και 

σύμφωνα με τα δεδομένα της σημερινής εποχής μπορούν να 

χαρακτηριστούν άδικες και αναξιοπρεπείς.695 

Σύμφωνα με τα τελικά συμπεράσματα του συνεδρίου της Ρόδου το 

αδύνατο της χειροτονίας των γυναικών θεμελιώθηκε σε πέντε στοιχεία, τα 

οποία και αποτελούν εκφάνσεις της ζωής και πράξης της Εκκλησίας σ΄ 

όλη την ιστορική της διαδρομή, χωρίς όμως να θεμελιώνονται σε 

αποφάσεις Οικουμενικών Συνόδων.696 Τα στοιχεία αυτά, τα οποία ωστόσο 

είναι ολοφάνερο πως στερούνται δογματικής θεμελίωσης, συνοψίζονται 

                                                           
693 Elisabeth Behr Sigel, Το λειτούργημα της γυναίκας στην Εκκλησία, σελ. 17 
694 Ευάγγελος Θεοδώρου, «Οι Διακόνισσες στην ιστορία της Εκκλησίας», στο Φύλο και 

θρησκεία. Η θέση της γυναίκας στην Εκκλησία, Ιερά Μητρόπολις Δημητριάδος, εποπτεία-

συντονισμός ύλης: Παντελής Καλαϊτζίδης – Νίκος Ντόντος, Ίνδικτος, Αθήνα, 2004,   σελ. 
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695 Δήμητρα Α. Κούκουρα, Η Θέση της Γυναίκας στην Ορθόδοξη Εκκλησία και άλλα 

μελετήματα οικουμενικού προβληματισμού, σελ. 82 
696 Βλ. επ’ αυτού Ιωάννης Λότσιος, «Το πρόβλημα της χειροτονίας των γυναικών: 

Φεμινιστική πρόκληση ή εκκλησιολογική απαίτηση; (Σχόλιο στο κείμενο της Ρόδου), στο 

Βασιλειάδης Πέτρος - Αμοιρίδου Ευαγγελία - Γκουτζιούδης Μόσχος (εκδ.), Διακόνισσες, 

Χειροτονία των Γυναικών και Ορθόδοξη Θεολογία. Πρακτικά Διεθνούς Επιστημονικού 

Συνεδρίου,σελ. 339-348. 
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στα εξής: 1. Ο Ιησούς δεν επέλεξε καμία γυναίκα ως Απόστολο. 2. Η 

Θεοτόκος δεν άσκησε ιερατικό λειτούργημα στην Εκκλησία, αν και έγινε 

μητέρα του Υιού του Θεού. 3. Οι Απόστολοι δεν χειροτόνησαν ποτέ 

γυναίκες στην Εκκλησία. 4. Οι απόψεις του αποστόλου Παύλου για τις 

γυναίκες στην Εκκλησία, (κάτι όμως που δεν συμφωνεί με τα πορίσματα 

της βιβλικής επιστήμης, όπως τονίσαμε πιο πάνω). 5. Το κριτήριο της 

αναλογίας, σύμφωνα με το οποίο, αν ήταν να επιτραπεί το ιερατικό 

λειτούργημα στις γυναίκες, η πρώτη που έπρεπε να το ασκήσει ήταν η 

Θεοτόκος.697 

Η άρνηση της χειροτονίας των γυναικών από μέρους της 

Ορθοδόξου Εκκλησίας ίσως θα μπορούσε να δικαιολογηθεί αν λάβουμε 

υπόψη μας: α) την ανάγκη αντιμετώπισης αιρετικών, όπως π.χ. των 

Μοντανιστών που αν και δεχόταν τη χειροτονία των γυναικών, 

παρέπεμπαν σε ειδωλολατρικές παραδόσεις, β) το γεγονός ότι η 

δισχιλιετής πράξη της Εκκλησίας, η οποία αν και υπαγορεύθηκε από 

κοινωνικοπολιτιστικούς λόγους, προσέλαβε θεσμικό χαρακτήρα και 

κατοχυρώθηκε νομοκανονικά, γ) την αδυναμία του ανθρώπου να δει τον 

Υιό του Θεού ως Θεό Λόγο και όχι ως σάρκα και δ) την ανδροκεντρική 

δομή των κοινωνιών, η οποία διατηρείται μέχρι σήμερα παρά τις 

προσπάθειες για επαναπροσδιορισμό των σχέσεων των δύο φύλων.698 

Δυστυχώς, η περίπτωση της Μαρίας της Μαγδαληνής δεν έτυχε την 

εποχή του Διορθοδόξου αυτού συνεδρίου της δεούσης προσοχής. 

Αξίζει να σημειωθεί πως στην διάσκεψη στην Agapia το 1976 και στο 

διορθόδοξο θεολογικό συνέδριο στη Ρόδο το 1988 προτάθηκε η ενεργότερη 

συμμετοχή της γυναίκας στη Θεία Λειτουργία. Στο σημείο αυτό πρέπει να 

τονιστεί πως παρότι κάποιες φορές η μεταχείριση της γυναίκας στη 

λατρευτική ζωή της Εκκλησίας υπήρξε υποτιμητική και ταπεινωτική, 

ωστόσο οι γυναίκες αποτελούν το υψηλότερο και μονιμότερο ποσοστό των 

εκκλησιαζομένων.699 

Πρόσφατα όμως, το θέμα της χειροτονίας των γυναικών στην 

Ορθόδοξη Εκκλησία απασχολεί ιδιαίτερα την ακαδημαϊκή θεολογία. Στο 

σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί το συνέδριο που διοργανώθηκε από το 

Κέντρο Ιεραποστολικών Μελετών «Μητροπολίτης Παντελεήμων 

Παπαγεωργίου» σε συνεργασία με το τμήμα θεολογίας του ΑΠΘ και τη 

                                                           
697 Γεννάδιος Λυμούρης (εκδ.), Ἡ θέσις τῆς γυναικὸς έν τῇ Ὀρθοδόξω Ἐκκλησία καί τά 

περί τῆς χειροτονίας τῶν γυναικῶν (Ρόδος, 30 Οκτωβρίου – 7 Νοεμβρίου 1988),  ΤΕΡΤΙΟΣ: 

Κατερίνη 1994. Επίσης Κωνσταντίνου Γιοκαρίνη, «Το ζήτημα της χειροτονίας των 

γυναικών», στο Φύλο και θρησκεία. Η θέση της γυναίκας στην Εκκλησία, Ιερά Μητρόπολις 

Δημητριάδος, εποπτεία-συντονισμός ύλης: Παντελής Καλαϊτζίδης – Νίκος Ντόντος, 

Ίνδικτος, Αθήνα, 2004, σελ. 276 
698 Κωνσταντίνου Γιοκαρίνη, «Το ζήτημα της χειροτονίας των γυναικών», σελ. 330 
699 Καίτη Χιωτέλλη, «Η συμμετοχή της γυναίκας στη ζωή και το έργο της Εκκλησίας», 

Καθ   οδόν 9, 1994, σελ. 113 - 122 
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θεολογική σχολή του Τιμίου Σταυρού της Βοστώνης με θέμα: 

«Διακόνισσες, Χειροτονία των Γυναικών και Ορθόδοξη θεολογία». Η 

δυνατότητα αναβίωσης του θεσμού των διακονισσών και η 

επαναδιατύπωση της σχετικής με τη χειροτονία των γυναικών Ορθόδοξης 

επιχειρηματολογίας ήταν το κεντρικό θέμα των εισηγήσεων. Το συνέδριο 

πραγματοποιήθηκε είκοσι χρόνια μετά το Διορθόδοξο συνέδριο της Ρόδου 

με αντικείμενο το ίδιο θέμα και ήταν αφιερώμένο στον ομότιμο καθηγητή 

κ. Ευάγγελο Θεοδώρου, ο οποίος ασχολήθηκε επιστημονικά με το θέμα 

της χειροτονίας των γυναικών στην Ορθόδοξη Εκκλησία.700 Και σε 

αντίθεση με το συνέδριο της Ρόδου η περίπτωση της Μαρίας της 

Μαγδαληνής (όπως επίσης και της Ιουνίας) υπογραμμίστηκε δεόντως, με 

εισήγηση την οποία μου έγινε η τιμή να παρουσιάσω. 

Το θέμα της συμβολής της γυναίκας στην αποστολή της Εκκλησίας 

εντάσσεται στην ορθόδοξη εκκλησιολογία της κοινωνίας, και αυτό γιατί η 

γενικότερη προβληματική γύρω από θέματα που αφορούν τη γυναίκα 

εντάσσεται κατά ένα μεγάλο ποσοστό στο θέμα της θέσης των λαϊκών 

στην Εκκλησία. Γενικά, στη θρησκευτική αγωγή που προσφέρεται είτε στη 

σχολική εκπαίδευση, είτε στις κατηχητικές συνάξεις, είτε στα κηρύγματα 

κατά τη θεία Λειτουργία, δεν υπάρχουν διευκρινίσεις ούτε επεξηγήσεις 

σχετικά μετη θέση του λαϊκού στην Εκκλησία. Δε γίνεται κάποια 

προσπάθεια ερμηνείας των χαρισμάτων που δίνονται σε κάθε χριστιανό 

με το χρίσμα και έτσι να αναπτυχθεί η σημασία τους στη σύγχρονη 

κοινωνία. Το πρόβλημα έγκειται στο να ενημερωθούν και να 

καταρτιστούν κατάλληλα οι γυναίκες για να αναλάβουν ένα δημιουργικό 

έργο μέσα στην Εκκλησία. Σκοπός  δεν είναι να αντικαταστήσει η γυναίκα 

τον άνδρα στο έργο της Εκκλησίας, αλλά να συνειδητοποιήσει τη θέση της 

ως λαϊκό μέλος της Εκκλησίας και να θέσει τα χαρίσματα και τις 

ικανότητές της στην υπηρεσία της Εκκλησίας.701 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η θρησκευτικότητα είναι σύμφυτη με τον 

άνθρωπο τότε, η συμμετοχή της γυναίκας στην πνευματική ζωή δεν 

πρέπει να γνωρίζει κάποιο περιορισμό. Οι δωρεές και οι επαγγελίες του 

Θεού είναι ισότιμες και ισόκυρες για όλους τους ανθρώπους. Ο Θεός ως 

δημιουργός και των δύο φύλων χορηγεί τις δωρεές του αδιακρίτως και 

στον άνδρα και στη γυναίκα με αποκορύφωμα την κοινή ανάσταση των 

νεκρών και δεν τον χαρακτηρίζει καμία διάκριση ή αποκλεισμός. Η όποια 

αδικία σε βάρος του γυναικείου φύλου είναι απόρροια της ανθρώπινης 

                                                           
700Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο προς τιμήν του Ομ. Καθηγητή κ. Ευάγγελου 

Θεοδώρου Διακόνισσες, Χειροτονία των Γυναικών και Ορθόδοξη Θεολογία. Οργάνωση: 

Θεολογική Σχολή του Α.Π.Θ., Θεολογική Σχολή του Τιμίου Σταυρού της Βοστώνης, 

Κέντρο Οικουμενικών, Ιεραποστολικών Μελετών «Μητροπολίτης Παντελεήμων 

Παπαγεωργίου», Θεσσαλονίκη, 22-24  
701 Καίτη Χιωτέλλη, «Η συμμετοχή της γυναίκας στη ζωή και το έργο της Εκκλησίας», 

Καθ   οδόν 9, 1994, σελ. 113 - 122 
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ανδρικής αυθαιρεσίας. Οι μακροχρόνιες πολιτιστικές συνήθειες με βάση 

την ανδροκρατούμενη πατριαρχική κοινωνία αφήνουν έντονα το 

αποτύπωμα τους στη διαχείριση της γυναικείας υπόστασης.702 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, φαίνεται πως είναι απαραίτητος από 

μέρους της Ορθόδοξης Εκκλησίας ένας επαναπροσδιορισμός του θέματος 

της συμμετοχής της γυναίκας στη ζωή και τη δράση της. Η Εκκλησία είναι 

μια κοινωνία που η ταυτότητά της προσδιορίζεται από τη σχέση της με τον 

Έναν Τριαδικό Θεό. Η κοινωνία των θείων προσώπων, που αποτελεί το 

πρότυπο της Εκκλησίας ως κοινωνίας, είναι ταυτόχρονα και το θεμέλιο 

πάνω στο οποίο στηρίζεται κάθε προσπάθεια για να κατανοηθεί ο ρόλος 

των γυναικών τόσο στην πρώτη όσο και στη σύγχρονη Εκκλησία. Η 

Εκκλησία είναι από τη φύση της κοινωνία και σχέση προσώπων. Επίσης, η 

ενσάρκωση του Θεού ἐν Χριστῷ καθαγίασε ολόκληρη τη δημιουργία 

δίνοντας τη δυνατότητα στο ανθρώπινο γένος να επανακτήσει την πλήρη 

φύση του στην εικόνα του Θεού. Αν ο Θεός είναι ένας Θεός σχέσης που 

βρίσκει την έκφρασή της στην εικόνα της Τριάδας, μπορούμε να ζούμε 

σύμφωνα με την εικόνα του Θεού, με σχέσεις ισότητας και δικαιοσύνης 

μεταξύ ανδρών και γυναικών και σε αρμονία με τη φύση.703 

Όπως συμπερασματικά καταλήγαμε και στην εισήγησή μας στο 

ανωτέρω συνέδριο της Θεσσαλονίκης για τις διακόνισσες, «η απήχηση του 

προσώπου της Μαρίας της Μαγδαληνής στον πρώιμο χριστιανισμό 

δημιουργεί ένα μεγάλο φάσμα ερμηνειών, ενώ παράλληλα τίθεται το 

ζήτημα  του γυναικείου φύλου και του ρόλου της γυναίκας γενικότερα. Η 

περίπτωση της Μαγδαληνής είναι ένα υπόδειγμα μαθήτριας που διδάσκει, 

ερμηνεύει, κηρύττει, παρηγορεί τους μαθητές, είναι απόστολος και 

παράδειγμα πίστης και διακονίας, που δεν μπορούμε να παραβλέψουμε 

τον άμεσο συσχετισμό της με το θέμα της μυστηριακής ιεροσύνης των 

διακονισσών».704 

 

 

 

 

                                                           
702 Δήμητρα Α. Κούκουρα, Η Θέση της Γυναίκας στην Ορθόδοξη Εκκλησία και άλλα 

μελετήματα οικουμενικού προβληματισμού, σελ. 104 
703 Ελένη Κασσελούρη-Χατζηβασιλειάδη, «Η Γυναίκα στην Ορθόδοξη Παράδοση και 

Λατρεία, στο Φύλο και θρησκεία. Η θέση της γυναίκας στην Εκκλησία, εποπτεία-

συντονισμός ύλης: Παντελής Καλαϊτζίδης – Νίκος Ντόντος, Ίνδικτος, Αθήνα, 2004, σελ. 

351 
704 Κατερίνα Δροσιά, «Η Μαρία η Μαγδαληνή και οι Διακόνισσες», στο Βασιλειάδης 

Πέτρος-Αμοιρίδου Ευαγγελία-Γκουτζιούδης Μόσχος (εκδ.), Διακόνισσες, Χειροτονία των 

Γυναικών και Ορθόδοξη Θεολογία. Πρακτικά Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου, 137-148, 

σελ. 147εξ. 
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6.5.1 Η πρόσφατη εξέλιξη στην Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία 

σχετικά με τη διακονία των γυναικών στην Εκκλησία 

 

Ο 21ος πρώτος αιώνας με κύριο χαρακτηριστικό του την αλματώδη 

εξέλιξη σε όλους τους τομείς έφερε πολλές αλλαγές και για τη γυναίκα, οι 

οποίες έχουν αφετηρία ήδη τον προηγούμενο αιώνα. Ο δυναμισμός του 

φεμινιστικού κινήματος ήδη από το 1970 μέσα από μια μεγάλη σειρά 

πρωτοβουλιών, κυρίως μέσω διεθνών οργανισμών, συνεχίζεται μέχρι 

σήμερα με αμείωτο ρυθμό. Οι αλλαγές τόσο στη νοοτροπία όσο και στον 

τρόπο διαβίωσης, δε θα μπορούσαν να αφήσουν ανεπηρέαστο τον 

εκκλησιαστικό χώρο και το χώρο της θεολογίας ευρύτερα. Μέσα από 

μακρές συζητήσεις στο διορθόδοξο χώρο, άρχισαν κάποιοι να κατανοούν 

ότι ίσως θα έπρεπε να επανεξεταστεί η θέση της γυναίκας εντός της 

Εκκλησίας. 

Παράδειγμα ως προς αυτό το θέμα αποτελεί η στάση των 

προκαθημένων της ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Παρακάτω θα 

αναφερθούμε αρχικά στη Β΄ Σύνοδο του Βατικανού και τη θετική 

συνεισφορά της στην αλλαγή της οπτικής για τη θέση της γυναίκας στην 

Εκκλησία και στη συνέχεια με βάση αντιπροσωπευτικά κείμενα ομιλιών 

και επιστολών των εκπροσώπων της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας θα 

δούμε την εξέλιξη στη στάση τους όσον αφορά τη χειροτονία των 

γυναικών, τα δικαιώματα τους και τη γενικότερη θέση τους εντός της 

Εκκλησίας, όπου και καταλήγουμε βλέπουμε τις εκ διαμέτρου αντίθετες 

απόψεις τους. 

Συγκεκριμένα, εξετάζοντας τα κείμενα που συντάχθηκαν κατά την 

τελευταία περίοδο της Β΄ Συνόδου του Βατικανού, στην οποία σημειωτέον 

ήταν παρούσες ως ακροάτριες και γυναίκες, προκύπτει  πως στα κείμενα 

αυτά υπογραμμίζεται η αξιοπρεπής θέση της γυναίκας σε σχέση με τον 

άνδρα, χωρίς να αποκρύπτεται βέβαια η ένταση στις σχέσεις τους. 

Σημαντικό είναι πως αναγνωρίζεται η παρουσία της γυναίκας σε όλους 

σχεδόν τους τομείς της ζωής και το δικαίωμά της να συμμετέχει σε κάθε 

δραστηριότητα ανάπτυξης του πολιτισμού των λαών. Έτσι, στην 

ποιμαντική διάταξη εκφράζεται η ευχή η γυναίκα να αποκτήσει 

μεγαλύτερη συμμετοχή στις δράσεις της χριστιανικής κοινότητας. Στο 

τέλος των εργασιών της η Β΄ Βατικανή Σύνοδος απέστειλε μήνυμα προς 

τις γυναίκες εκφράζοντας την ικανοποίησή της για τη στάση της 

Εκκλησίας όπου εξύψωσε και απελευθέρωσε τη γυναίκα και παράλληλα 

προώθησε την ισότητα με τον άνδρα. Απευθυνόμενη όχι μόνο στις 

καθολικές αλλά σε όλες τις γυναίκες τις παρακινεί: « Γυναίκες εσείς που 

ξέρετε να κάνετε την αλήθεια γλυκιά, τρυφερή, προσιτή αναλάβετε να 

μεταδώσετε το πνεύμα αυτής της Συνόδου, ώστε να διεισδύσει μέσα στους 

οργανισμούς, στα σχολεία, στις οικογένειες, στην καθημερινή ζωή. 

Γυναίκες όλου του κόσμου, χριστιανές και μη χριστιανές, στις οποίες είναι 



 
 

239 
 

εμπιστευμένη η ζωή κατά τη μεγάλη τούτη στιγμή της ιστορίας, σε σας 

πέφτει ο ρόλος να σώσετε την ειρήνη του κόσμου».705 

Από τα παραπάνω προκύπτει πως η Σύνοδος του Βατικανού έδωσε 

σημαντική ώθηση στην αναγνώριση των δικαιωμάτων των γυναικών.  

Εξετάζοντας τη στάση των προκαθημένων της Ρωμαιοκαθολικής 

Εκκλησίας θα αναφερθούμε αρχικά στη στάση του πάπα Γελάσιου Α΄(492 

– 496). Ο πάπας Γελάσιος Α΄ αποδοκιμάζει σε μια επιστολή του σε τρεις 

επισκοπές στη νότιο Ιταλία το γεγονός ότι «οι γυναίκες ενθαρρύνονται να 

διακονούν την Αγία Τράπεζα και να αναλαμβάνουν καθήκοντα που 

αρμόζουν στο ανδρικό φύλο». Αυτό μας επιτρέπει να υποθέσουμε πως η 

παράδοση της γυναικείας διακονίας παρέμεινε ζωντανή μέχρι το τέλος 

περίπου του 5ου αιώνα. Οι επαναλαμβανόμενες απαγορεύσεις στους  

Κανόνες των Συνόδων της Νικαίας (325) και  της Λαοδικείας (2ο μισό του 

4ου αιώνα), στη Nîmes της Γαλλίας (394 ή 396) και στην Πορτοκαλία, 

(τμήμα της δυτικής ρωμαϊκής αυτοκρατορίας) (441), αποδεικνύουν ότι ο 

πάπας δεν αναφερόταν απλά σε μεμονωμένες περιπτώσεις όπου είχε 

επιτραπεί απλά στις γυναίκες να ασκούν ιερατικά καθήκοντα.706 

Πολύ αργότερα ο πάπας Παύλος ΣΤ΄ έχοντας υπόψη του τα 

προβλήματα που έφερε μαζί της η γενιά του 68΄, στην εγκύκλιό του 

Ογδοηκοστή επέτειος, στη 13η παράγραφο, διακρίνει στο θέμα για την 

απελευθέρωση της γυναίκας θετικά και αρνητικά στοιχεία, τονίζοντας 

πως πρέπει να ενισχύονται τα θετικά και να αποτρέπονται τα αρνητικά. 

Σημαντική υπήρξε και η επιτροπή που συνέστησε στις 3/5/1973 με 

αντικείμενο τη μελέτη της θέσης της γυναίκας στην Εκκλησία και την 

κοινωνία.707 Επίσης απένειμε τον τίτλο «Διδάσκαλος της Εκκλησίας» στην 

αγία Θηρεσία του Βρέφους του Ιησού και στην αγία Αικατερίνη της 

Σιέννας και επιπλέον ίδρυσε το 1971 ειδική επιτροπή για τη μελέτη 

σύγχρονων προβλημάτων σχετικών με «την αποτελεσματική προαγωγή 

της αξιοπρέπειας και της ευθύνης των γυναικών». Επίσης σε μία από τις 

ομιλίες του τόνισε ότι «η γυναίκα απολαμβάνει στο χριστιανισμό ειδική 

αξιοπρέπεια απ   ότι σε οποιαδήποτε άλλη θρησκεία, γεγονός που 

πιστοποιεί σε πολλά σημεία η Καινή Διαθήκη και καλείται να 

συναποτελέσει την ενεργό και ζώσα δύναμη του Χριστιανισμού».708 

                                                           
705 Ελένη Παυλίδου, «Η αντιμετώπιση της γυναίκας στο χώρο της Καθολικής 

Εκκλησίας, από τη Β΄ Σύνοδο του Βατικανού μέχρι σήμερα», Καθ   οδόν 9, 1994, σελ. 123-128 
706 Στο ίδιο, σελ. 396  
707AAS 65 (1973) σελ. 284 (Acta Apostolicae Sedis. Commentarium officiale, Città del 

Vaticano 1909s) στο Ελένη Παυλίδου, «Η αντιμετώπιση της γυναίκας στο χώρο της 

Καθολικής Εκκλησίας, από τη Β΄ Σύνοδο του Βατικανού μέχρι σήμερα», σελ. 125 
708 Παύλος ΣΤ΄, Προς τα μέλη της Εθνικής Ολομέλειας του Centro Italiano Femminile 

(6/12/1976): Insegnamenti, XIV (1976) στο Ιωάννου-Παύλου Β΄, Η αξιοπρέπεια και η κλήση 

της γυναίκας, Γραφείον Καλού Τύπου, σελ. 8 κ.ε. 
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Ο πάπας Ιωάννης Παύλος Β΄ αναφέρθηκε στη γυναίκα και είναι ο 

πρώτος πάπας της Καθολικής Εκκλησίας που αφιέρωσε ένα ολόκληρο 

ποντιφικικό κείμενο στη θέση της γυναίκας. Πρόκειται για την 

αποστολική επιστολή της 15/8/1988 «Η αξιοπρέπεια και η κλήση της 

γυναίκας». Στο κείμενο γίνεται αναφορά στις σχέσεις μεταξύ του άνδρα 

και της γυναίκας, σχέση που αντανακλά την κοινωνία αγάπης μεταξύ των 

προσώπων της Αγίας Τριάδας, αναφέρεται επίσης στην αμοιβαιότητα των 

σχέσεων των δύο φύλων. Επίσης, ερμηνεύει θετικά το τρίτο κεφάλαιο του 

Βιβλίου της Γένεσης, παραμερίζοντας το θέμα της σχέσης της γυναίκας με 

το προπατορικό αμάρτημα. Η γυναίκα γι  αυτόν κατά το πρωταρχικό 

σχέδιο του Θεού, βρίσκεται στο κέντρο του μυστηρίου της σωτηρίας. 709 

Στο κείμενό του710 κάνει λόγο και για την κλήση της Θεοτόκου 

λέγοντας πως «από την πρώτη στιγμή της θείας μητρότητάς της, της 

ενώσεως με τον Υιό, η Μαρία παίρνει τη θέση της μέσα στη μεσσιανική 

αποστολή του Χριστού». Τονίζει πως η Θεοτόκος - Μαρία είναι η τέλεια 

έκφραση της αξιοπρέπειας και της κλήσης της γυναίκας.711 Ο πάπας 

Ιωάννης Παύλος επισημαίνει στα λόγια του, πως ο Ιησούς επικυρώνει την 

αξία του ανθρώπου μέσα από τη στάση του απέναντι στο γυναικείο φύλο. 

Η συμπεριφορά του Ιησού απέναντι στις γυναίκες που συνάντα κατά τη 

δράση του, αντανακλά το προαιώνιο σχέδιο του Θεού.712 Στα λόγια του 

πάπα τονίζεται ιδιαίτερα η εμπιστοσύνη του Θεού - Δημιουργού στη 

γυναίκα. Αναφέρει πως η Εκκλησία εκφράζει την ευγνωμοσύνη της για 

όλες τις γυναίκες και για την κάθε μία ξεχωριστά.713 

Ωστόσο είναι ξεκάθαρη η θέση του όσον αφορά την απαγόρευση 

της χειροτονίας των γυναικών στη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. 

Το Δεκέμβριο του 1988 ο πάπας Ιωάννης Παύλος Β΄ γράφει στον 

αρχιεπίσκοπο Καντερβουρίας Dr Robert Runcie σχετικά με την 

εξασφάλιση των δικαιωμάτων ισοτιμίας των γυναικών, ότι «η καθολική, η 

ορθόδοξη και η αρχαία ανατολική Εκκλησία απορρίπτουν αυτήν την 

προοπτική, γιατί θα αποτελούσε μια ρήξη με την Παράδοση, την οποία δεν 

είχαν καμία δικαιοδοσία να νομιμοποιήσουν». Όταν η Εκκλησία βασίζεται 

στην Παράδοση δεν πρέπει να αναφέρεται απευθείας στην πράξη του 

πρώιμου χριστιανισμού για την οποία γίνεται λόγος από τον απόστολο 

Παύλο, μόλις μια γενιά μετά το θάνατο του Ιησού, όπου γίνεται αναφορά 

                                                           
709 Ελένη Παυλίδου, «Η αντιμετώπιση της γυναίκας στο χώρο της Καθολικής 

Εκκλησίας, από τη Β΄ Σύνοδο του Βατικανού μέχρι σήμερα», σελ. 126-127 
710 Το κείμενο δόθηκε στη Ρώμη, στον Άγιο Πέτρο την 15η Αυγούστου, εορτή της 

μεταστάσεως της Θεοτόκου το 1988, δέκατο έτος της Αρχιερατείας του, στο Ιωάννου-

Παύλου Β΄, Η αξιοπρέπεια και η κλήση της γυναίκας, Γραφείον Καλού Τύπου, σελ.121 
711 Ιωάννου-Παύλου Β΄, Η αξιοπρέπεια και η κλήση της γυναίκας, Γραφείον 

ΚαλούΤύπου, σελ. 20-21   
712 Στο ίδιο, σελ. 59 
713 Στο ίδιο, σελ. 119-120 
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γυναικών διακονισσών, όπως π.χ η Φοίβη γεγονός που αποδεικνύει πως το 

γυναικείο φύλο διατηρούσε μια εκκλησιαστική ισχύ.714 

Ο ενεργά σημαντικός ρόλος των γυναικών μετά το θάνατο του 

Ιησού φαίνεται να ατονεί στις εγκυκλίους του πάπα Ιωάννη Παύλου Β΄, 

σαν να φαίνεται ο ίδιος να έχει ξεχάσει το σημαντικό ρόλο που αυτές 

διαδραμάτισαν κατά την επίγεια δράση του Ιησού, ο οποίος ήταν ισότιμος 

με αυτόν των ανδρών μαθητών. Η αντίδραση η οποία ξέσπασε στους 

εκκλησιαστικούς κύκλους τόσο των Ηνωμένων Πολιτειών, όσο και της 

Μεγάλης Βρετανίας μετά τη χειροτονία στην Αμερική της πρώτης 

επισκόπου Barbara Harris, έχει της ρίζες της στην κυρίαρχη 

ανδροκρατούμενη κοινωνία. Μια ενδιαφέρουσα επιστολή στις Times του 

Λονδίνου συγκρίνει την Μαρία την Μαγδαληνή με την πρώτη επίσκοπο 

Barbara Harris και θέλοντας να παρουσιάσει το ανάρμοστο μιας τέτοιας 

ιδέας γράφει: η εκλογή της Barbara Harris στην επισκοπή είναι άκρως 

σοκαριστική, όσο και η δράση της Μαγδαληνής στο στενό κύκλο των 

μαθητών.715 

Στις μέρες μας αντίθετα συναντάμε πιο ανοιχτές αντιδράσεις στο 

θέμα της διακονίας και προσφοράς των γυναικών.716 Συγκεκριμένα στο 

πρόσωπο του πάπα Φραγκίσκου, εκπροσώπου της ρωμαιοκαθολικής 

Εκκλησίας, διακρίνουμε μια στάση αναγνώρισης του γυναικείου φύλου 

και της προσφοράς του και όχι προσπάθεια αποσιώπησης και 

συγκάλυψης. 

Εξαιρετικά σημαντικό για την αναγνώριση στο πρόσωπο της 

Μαγδαληνής του τίτλου της αποστόλου από μέρους της ρωμαιοκαθολικής 

Εκκλησίας, υπήρξε το διάταγμα (dekreto)717 που εξέδωσε το συνέδριο για 

τη θεΐα λατρεία και τη μυστηριακή τάξη στις 3/6/2016. Μετά από βούληση  

του πάπα Φραγκίσκου η μέχρι τότε ημέρα μνήμης της Μαγδαληνής 

σύμφωνα με το ρωμαϊκό ημερολόγιο εξυψώθηκε. Ο πάπας Φραγκίσκος 

προχώρησε στη λήψη της παραπάνω απόφασης, στα πλαίσια του 

ιωβηλαίου της φιλεσπλαχνίας, ώστε να εξυμνήσει την αξία αυτής της 

γυναίκας η οποία έδειξε μεγάλη αφοσίωση στον Ιησού, αλλά και τιμήθηκε 

ιδιαίτερα από κείνον, αφού της έδωσε την τιμή να είναι εκείνη πρώτη 

μάρτυρας της ανάστασής του.  Αξίζει να σημειωθεί η δημοσίευση ενός 

ακόμα άρθρου, στον τίτλο του οποίου η Μαγδαληνή αναφέρεται ως 

                                                           
714 Susan Haskins,  Myth and Metaphor, σελ. 396 
715 Στο ίδιο, σελ.397 
716 Περισσότερα για τις τελευταίες εξελίξεις στην Καθολική Εκκλησία στο Δημήτριος 

Κεραμιδάς, «Τα θέμα της χειροτονίας των γυναικών στην προβληματική της Ρωμαιο-

καθολικής Εκκλησίας», στο Βασιλειάδης Πέτρος-Αμοιρίδου Ευαγγελία-Γκουτζιούδης 

Μόσχος (εκδ.), Διακόνισσες, Χειροτονία των Γυναικών και Ορθόδοξη Θεολογία. Πρακτικά 

Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου, σελ. 397-416. 
717http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccdds/documents/articolo-roche-

maddalena_ge.pdf 
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απόστολος και το κείμενο αναφέρει ξεκάθαρα πως ο ίδιος ο Ιησούς της 

απέδωσε το αξίωμα της αποστόλου.718 

Ο πάπας Φραγκίσκος σε ομιλία στο ποίμνιό του στον άγιο Πέτρο 

στις 10/5/17 και κατά τη διάρκεια της κατήχησής του με θέμα τη δύναμη 

της χριστιανικής ελπίδας, εστιάζει στην παρουσία της Μαγδαληνής στον 

τάφο του Ιησού. Παρουσιάζει την Μαρία την Μαγδαληνή ως «απόστολο 

της ελπίδας». Χρησιμοποιεί το παράδειγμα της για να δείξει πόσο 

προσωπική είναι η σχέση του Ιησού με τον άνθρωπο. Παρουσιάζει ως 

υπέροχο το γεγονός της πρώτης εμφάνισης του αναστημένου Ιησού, αφού 

λαμβάνει χώρα σε προσωπικό επίπεδο. Ο Ιησούς εμφανίζεται σε ένα 

πρόσωπο που ήδη γνώριζε αποκαλώντας το με το όνομά του. Η αντίδραση 

της Μαγδαληνής όταν συνειδητοποιεί ποιός της μιλάει, είναι να θέλει να 

αγγίξει τον Ιησού ο οποίος όμως δεν της το επιτρέπει και ακολουθεί η 

σκηνή του περίφημου «μή μου ἅπτου». Η ίδια όμως αποστέλλεται από τον 

Ιησού να ανακοινώσει τα νέα της ανάστασης στους υπόλοιπους μαθητές.  

Με τον τρόπο αυτό, τονίζει ο πάπας Φραγκίσκος, η Μαγδαληνή 

ανακηρύσσεται ως «η απόστολος της νέας, μεγάλης ελπίδας»719 

Ο Ιησούς, αναφέρει ο πάπας Φραγκίσκος στο λόγο του, εκπλήσσει 

την Μαγδαληνή με τον πιο απροσδόκητο τρόπο, τη στιγμή που εκείνη 

πιστεύει πως το σώμα του Ιησού έχει κλαπεί. Τονίζει επανειλημμένα το 

προσωπικό ενδιαφέρον του Ιησού για την ανθρωπότητα το οποίο και 

αποτυπώνεται σε πολλά σημεία του Ευαγγελίου. Με το γεγονός ότι ο 

Ιησούς απευθύνεται προσωπικά στην Μαγδαληνή και την αποκαλεί με το 

όνομά της, ο πάπας θέλει να επισημάνει, πως ο Ιησούς γνωρίζει τον 

καθένα μας προσωπικά, μας συγχωρεί, μας περιμένει και έχει υπομονή 

μαζί μας. Η Μαρία η Μαγδαληνή ως παράδειγμα ελπίδας και η εμπειρία 

της, προβάλλουν την αλλαγή από τα δάκρυα στη χαρά και την 

ανακοίνωση πως είδε τον αναστημένο Ιησού.720 

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο πάπας Φραγκίσκος χρησιμοποιεί το 

παράδειγμα της Μαρίας της Μαγδαληνής για την ανοικοδόμηση του 

ποιμνίου του, αποδεικνύοντας έτσι την έμφαση και την αξία που δίνει στη 

μαρτυρία μιας γυναίκας, την οποία και χρησιμοποιεί για να στηρίξει και 

να ενισχύσει τη χριστιανική πίστη. Η Μαρία η Μαγδαληνή λαμβάνοντας 

υπόψη τα δεδομένα που έχουμε γι  αυτήν από τα κείμενα της Καινής 

Διαθήκης και από τα απόκρυφα κείμενα που μας έχουν διασωθεί, μπορεί 

να αποτελέσει χαρακτηριστικό παράδειγμα γυναικείας διακονίας. 

  

                                                           
718http://www.kath.net/news/56067 

719http://www.catholicnewsagency.com/news/pope-points-to-mary-magdalene-as-an-

apostle-of-hope-23109/ 

720  Στο ίδιο 

http://www.catholicnewsagency.com/news/pope-points-to-mary-magdalene-as-an-apostle-of-hope-23109/
http://www.catholicnewsagency.com/news/pope-points-to-mary-magdalene-as-an-apostle-of-hope-23109/
http://www.catholicnewsagency.com/news/pope-points-to-mary-magdalene-as-an-apostle-of-hope-23109/
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ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ 

 
Η προσωπικότητα της Μαρίας της Μαγδαληνής αναδεικνύεται ιδιαίτερα 

σημαντική, λόγω του ρόλου που αυτή διαδραμάτισε στο πλευρό του ιστορικού 

Ιησού, με αποκορύφωμα το μοναδικό προνόμιο να είναι εκείνη η πρώτη μάρτυρας 

της ανάστασής του. 

Μέσα από την κριτική εξέταση των δεδομένων που είχαμε στη διάθεσή μας, 

ξεκινώντας από την περίοδο κατά την οποία έζησε η «ιστορική» Μαγδαληνή και 

φθάνοντας μέχρι τις μέρες μας, δύο χιλιετίες μετά, προσπαθήσαμε να ρίξουμε 

φως στις λεπτομέρειες και να παρουσιάσουμε μια πιο ξεκάθαρη και 

ολοκληρωμένη εικόνα σχετικά με την πορεία, την εξέλιξη και μεταμόρφωση του 

προσώπου της στο διάβα των αιώνων. 

Σε κάθε κεφάλαιο της διατριβής περιγράφεται και μια διαφορετική οπτική της 

Μαρίας της Μαγδαληνής, γεγονός που καθιστά σαφές το δυσερμήνευτο του 

χαρακτήρα και της συμβολής στο έργο της θείας οικονομίας. 

 Αρχικά, σε μία σε βάθος ερμηνεία του προσώπου της Μαγδαληνής κρίνεται 

απαραίτητη η γνώση της γενικότερης θέσης της γυναίκας στο βιβλικό περιβάλλον 

με βάση τα ιστορικά δεδομένα των πρώτων χριστιανικών χρόνων. Η θέσης της 

γυναίκας την εποχή της Καινής Διαθήκης συνδέεται άμεσα με τις ισχύουσες 

κοινωνικοπολιτιστικές αντιλήψεις. Το παράδειγμα των μαθητριών του Ιησού 

καθώς και των γυναικών του κειμένου των Πράξεων των Αποστόλων και των 

επιστολών του αποστόλου Παύλου συμβάλλει σημαντικά στην ερμηνεία του 

ρόλου της γυναίκας της πρώιμης χριστιανικής περιόδου. 

Στη συνέχεια, η έρευνά μας επικεντρώνεται στα ιστορικά δεδομένα για την 

Μαρία την Μαγδαληνή και το ρόλο της στην πρώτη χριστιανική κοινότητα. 

Τα κείμενα της Καινής Διαθήκης αποτελούν τις αρχαιότερες γραπτές πηγές 

από τις οποίες αντλούμε στοιχεία για την Μαρία την Μαγδαληνή, πάντα σε 

συνάρτηση με τη δράση και το Πάθος του Ιησού. Και στις τέσσερις ευαγγελικές 

διηγήσεις η Μαρία η Μαγδαληνή διαδραματίζει σημαντικό ρόλο ως αφοσιωμένη 

μαθήτρια στο πλευρό του Ιησού, αλλά κυρίως ως πρώτη μάρτυρας της ανάστασής 

του. Σημαντική είναι η σκηνή του «μή μου ἅπτου», που αφορά στην αναγνώριση 

του αναστημένου Ιησού από την Μαγδαληνή και στην κατανόησή του ως Υιού του 

Θεού και ως Υιού του ανθρώπου. 

Η θεραπεία της Μαγδαληνής από τα επτά δαιμόνια αποτελεί μία ακόμα 

ένδειξη της ιδιαιτερότητάς της. Εχουν διατυπωθεί πολλές εικασίες σχετικά με την 

περίπτωση της ασθένειας και θεραπείας της, αλλά και της ερμηνείας αυτής της 

αναφοράς. Μέσα από την πολυφωνία σχετικά με το είδος της ασθένειας αλλά και 

την ίασή της,  επικρατέστερη θεωρούμε τη λύση που βρίσκεται στην ιδιαιτερότητα 

του ίδιου του χαρακτήρα της Μαγδαληνής. Το απαράμιλλο θάρρος της και η 

ηγετική μορφή της μόνο ως κάτι το δαιμονικό μπορούσαν να ερμηνευτούν από 

την τότε πατριαρχική ιουδαϊκή κοινωνία. Η ένθερμη πίστη της και η δυναμικότητά 

της θεραπεύονται μόνο στο πλευρό του Ιησού. 
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Τα τελευταία χρόνια υπήρξε αυξημένο ενδιαφέρον για το πρόσωπο της 

Μαρίας της Μαγδαληνής, ύστερα από την ανακάλυψη της βιβλιοθήκης του Nag 

Hammadi αλλά και του πιο πρόσφατου τιτλοφορηθέντος «ευαγγελίου της 

συζύγου του Ιησού». Μέσα από τις σελίδες των γνωστικών κυρίως κειμένων 

εμπλουτίζεται σημαντικά η γνώση μας για την Μαγδαληνή. Σε ορισμένα από τα 

κείμενα αυτά διακρίνεται για τον εξέχοντα ρόλο της. Ειναι η πιστή ακόλουθος του  

Ιησού, λαμβάνει μια ειδική διδασκαλία από τον Ιησού, πρωταγωνιστεί στις 

συζητήσεις του Ιησού με τους μαθητές κάνοντας τις περισσότερες ερωτήσεις, και 

είναι η «σύντροφος» του Ιησού και αυτή που τα καταλαβαίνει Όλα. Η σχέση της 

Μαγδαληνής με τους άνδρες μαθητές είναι ιδιαίτερη, αν λάβουμε υπόψη μας τη 

γενικότερη θέση των γυναικών εντός της τότε διαμορφωμένης ανδροκρατούμενης 

κοινωνίας. Παρότι ανήκει στο αδύναμο φύλο, έχει το θάρρος να διαλέγεται με 

τους αποστόλους, να τους διδάσκει, ακόμα και να έρχεται σε αντιπαράθεση μαζί 

τους έχοντας ηγετικό ρόλο. 

Ειδικότερα, η διαμάχη μεταξύ της Μαρίας της Μαγδαληνής και του Πέτρου 

έχει βαθύτερο νόημα και αντικατοπτρίζει αφενός την ιστορική διαμάχη για την 

ηγεσία στην πρώτη χριστιανική κοινότητα και αφετέρου το θέμα σχετικά με τη 

συμμετοχή των γυναικών στην εκκλησία, θέμα που αποτελεί έναν από τους 

κύριους στόχους της παρούσας εργασίας. Κομβικό σημείο της παραπάνω 

διαμάχης αποτελει το γυναικείο φύλο. Η Μαγδαληνή με τη στάση της 

εκπροσωπεί και εξυψώνει τη θέση της γυναίκας και γίνεται σημείο αναφοράς του 

θηλυκού γένους. 

Η εικόνα βέβαια που έχει επικρατήσει κυρίως γι   αυτήν είναι αυτή της 

μετανοημένης αμαρτωλής, η οποία διαδόθηκε κυρίως κατά τη διάρκεια του 

Μεσαίωνα. Η ατυχής ταύτισή της με την ανώνυμη αμαρτωλή του κατά Λουκάν 

Ευαγγελίου και την Μαρία την αδερφή του Λαζάρου από τη Βηθανία είχε ως 

αποτέλεσμα τη διαστρέβλωση της προσωπικότητάς της Μαγδαληνής και τη 

διάδοση στη δυτική εκκλησία μιας λαθεμένης πλάνης, η οποία παραμένει 

ανεξίτηλη μέχρι και σήμερα. Τα μέγιστα συνέβαλλε στο γεγονός ο πάπας 

Γρηγόριος Α΄, ο οποίος σε κήρυγμά του το 591 μ.Χ ταύτισε την Μαγδαληνή με τα 

παραπάνω γυναικεία πρόσωπα. Ωστόσο, η Ορθόδοξη Εκκλησία παρέμεινε 

ανεπηρέαστη από την παραπάνω πλάνη  τιμώντας την Μαγδαληνή με τον τίτλο 

της ισαπστόλου. 

Η αναγνώριση ή μη του τίτλου της αποστόλου για την Μαγδαληνή, υπήρξε 

θέμα διαφωνιών μεταξύ των ερμηνευτών. Μόλις πρόσφατα (3/6/16) η 

Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία με τον πάπα Φραγκίσκο εξέδωσε διάταγμα με το 

οποίο εξυψώνει την Μαγδαληνή ως ίση με τους αποστόλους. Η ανακάλυψη του 

κενού μνημείου, η πρώτη εμφάνιση του αναστημένου Ιησού στη Μαρία την 

Μαγδαληνή  και η αποστολή της από τον ίδιο τον Ιησού να διαδώσει το νέο της 

ανάστασης,  αποδεικνύουν πως είναι άξια του τίτλου της αποστόλου. 

Σημαντική υπήρξε και η συμβολή της λειτουργικής παράδοσης της Εκκλησίας 

για την αξιολόγηση του προσώπου της Μαρίας της Μαγδαληνής. Η υμνογραφία 

συγκεκριμένα αναγνωρίζει το σημαντικό ρόλο της στην ανάδειξη της 
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χριστιανικής πίστης και πουθενά δεν τη χαρακτηρίζει ως αμαρτωλή. Η παρουσία 

του γυναικείου προσώπου εξαίρεται μέσα από τους ύμνους της Ορθόδοξης 

Εκκλησίας. Κάθε Κυριακή το εκκλησίασμα του εκάστοτε ναού εξυμνεί τη 

γυναικεία συμβολή στην πίστη, στο πρόσωπο των μυροφόρων. Εξετάζοντας το 

περιεχόμενο της λειτουργίας της αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής διαπιστώσαμε 

πως εκεί συνοψίζονται όλα εκείνα τα στοιχεία που δικαιωματικά της αποδίδουν 

τον τίτλο της αποστόλου. 

Και οι Πατέρες της Εκκλησίας χρησιμοποιούν την Μαρία την Μαγδαληνή ως 

επιχείρημα για τη θέση των γυναικών με σκοπό την ανοικοδόμηση του ποιμνίου 

τους. Το κάθε κείμενο εκπροσωπει τη συγκεκριμένη εποχή του συντάκτη του, 

ωστόσο συγκλίνουν στον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουν το πρόσωπό της. 

Συνήθως η Μαγδαληνή προβάλλεται θετικά ως απόστολος και παράδειγμα 

μαθητείας. Άλλωτε πάλι γίνεται προσπάθεια υποβάθμισής της. Κάποιοι Πατέρες 

προσπαθούν να αποδυναμώσουν το επιχείρημα της ανακοίνωσης του νέου της 

ανάστασης από μέρους των γυναικών μόνο στους άνδρες μαθητές, συνδέοντας το 

γεγονός με την απαγόρευση της διδασκαλίας από τις γυναίκες. Αρκετά συχνά 

επίσης προβάλλουν στους λόγους τους την αδυναμία της γυναικείας φύσης και 

τείνουν να τις μειώνουν τηρώντας απολογητικό ύφος για τους άνδρες μαθητές. 

Σημαντικός είναι ο παραλληλισμός από ορισμένους Πατέρες, μεταξύ των 

οποίων οι Γρηγόριος Νύσσης, Λεοντιος Κωνσταντινουπόλεως και Κύριλλος 

Αλεξανδρείας, της Μαγδαληνής με την Εύα. Με τον τρόπο αυτό δίνεται μια νέα 

οπτική στη διήγηση της Γένεσης, η Μαρία Μαγδαληνή προβάλλεται ως «νέα Εύα» 

και αποκαθιστά την αμαρτία της «παλιάς» Εύας. Ο ρόλος των γυναικών στο κενό 

μνημείο και η ανακοίνωση του νέου της ανάστασης συμβάλλει σημαντικά στην 

αποκατάσταση του γυναικείου φύλου από το βάρος του προπατορικού 

αμαρτήματος και την παρακοή της Εύας. Με ελάχιστες αποκλίσεις η Μαγδαληνή 

αποτέλεσε για τους Πατέρες της Εκκλησίας θετικό πρότυπο, παράδειγμα 

νουθεσίας και διαποίμανσης. 

Το ενδιαφέρον γύρω από το πρόσωπό της έδωσε έμπνευση σε πολλούς για τη 

δημιουργία μυθικών αφηγήσεων γύρω από τη ζωή της. Το παράδειγμά της 

ενέπνευσε τη δυτική σκέψη και υπήρξε πρότυπο για πολλούς αμαρτωλούς στη 

δυτική εκκλησία που ακολούθησαν τη στάση της Μαγδαληνής  στη μεταστροφή 

και μετάνοια ως μέσο σωτηρίας. 

Στο πρόσωπο της Μαγδαληνής συνδέονται αντιφατικοί χαρακτήρες που 

αποτυπώθηκαν σε μυθιστορήματα, ποιήματα, πίνακες ζωγραφικής, γλυπτα και 

κινηματογραφικές ταινίες.  

Με απαρχή τα απόκρυφα κείμενα η εικόνα της Μαγδαληνής ως η σύντροφος, 

σύζυγος του Ιησού και μητέρα των παιδιών του, εκφράστηκε μέσα από 

μυθιστορήματα τα οποία είχαν μεγάλη απήχηση στο αναγνωστικό κοινό. 

Και στον τομέα της τέχνης οι απεικονίσεις της Μαγδαληνής  ξεκινώντας από 

τον 3ο αιώνα και φθάνοντας μέχρι τις μέρες μας διαφοροποιούνται σημαντικά. 

Κάθε αναπαράστασή της αντικατοπτρίζει το θρησκευτικό και πολιτιστικό 

υπόβαθρο της εκάστοτε εποχής. Από τις πιο δημοφιλείς απεικονίσεις είναι η 
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πλούσια πριγκίπισσα Μαγδαληνή με το πολύτιμο αγγείο, φθάνοντας μέχρι το 16ο 

αιώνα και το διαδεδομένο θέμα της Μαγδαληνής ως πρότυπο μετάνοιας 

Η θέση της γυναίκας στην εκκλησία δεν έμεινε ανεπηρέαστη από την 

Ορθόδοξη εκκλησιαστική παράδοση και τη σύγχρονη επιστημονική έρευνα.  

Ασφαλώς και η Ορθόδοξη Εκκλησία έχει αναγνωρίσει την προσφορά της 

γυναίκας στους κόλπους της Εκκλησίας και της απέδωσε την ανάλογη τιμή. 

Αρχικά, στα κείμενα της Καινής Διαθήκης  συναντάμε πολλά παραδείγματα 

γυναικών με εξαιρετική προσφορά στην πίστη. Αλλά και ο απόστολος Παύλος 

συνέβαλλε σημαντικά στην προβολή και αναγνώριση της γυναίκας,  κυρίως μέσα 

από την προσωπική συνεργασία μαζί τους και ανέδειξε το ρόλο τους ως διακόνους 

της χριστιανικής πίστης. 

Συγκεκριμένα, το παράδειγμα της Μαρίας της Μαγδαληνής είναι σημαντικό 

για τη διακονία της Εκκλησίας και της μυστηριακής ιεροσύνης των διακονισσών. 

Με βάση τον τεράστιο όγκο της βιβλιογραφίας προσπαθήσαμε να 

συγκροτήσουμε μια όσο το δυνατό σφαιρική εικόνα έχοντας ως αφετηρία την 

«ιστορική» Μαγδαληνή, την πιστή και αφοσιωμένη μαθήτρια του Ιησού, η οποία 

σταδιακά μετατρέπεται σε μετανοημένη αμαρτωλή, αλλά εσφαλμένα και 

σύντροφος του Ιησού. Μέχρι και τις μέρες μας παραμένει πρότυπο πίστης και 

αναδεικνύεται σε δημοφιλή και δυναμικό χαρακτήρα, φορέα σωματικής και 

πνευματικής ομορφιάς.  

Αν και σε πολλά σημεία η «ιστορική Μαγδαληνή» εξακολουθεί να παραμένει 

στο σκοτάδι, αναδεικνύεται εντούτοις η σημασία των όσων γνωρίζουμε για το 

ιστορικό πρόσωπό της. Η ίδια υπήρξε μια αξιόλογη γυναικεία παρουσία στην 

πρώτη χριστιανική κοινότητα που συνέβαλλε στη θεμελίωση της χριστιανικής 

πίστης. Υπήρξε ηγετική μορφή της πρώτης Εκκλησίας και ως ευαγγελίστρια του 

μηνύματος της ανάστασης δικαιωματικά της ανήκει ο τίτλος «απόστολος των 

αποστόλων». 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

Εικ. 1 Μη μου άπτου (περ. 977-993), Codex Egberti 

Reichenau, Stadtbibliotek 

 
Εικ. 2. Η Μαρία Μαγδαληνή ερημίτισσα (περ. 1280) 

Πινακοθήκη της Ακαδημίας της Φλωρεντίας 
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Εικ. 3. Caravaggio   Η μεταστροφή της Μαγδαληνής (περ.1600) 

Ινστιτούτο Τεχνών, Ντετρόιτ 

 

 
 

Εικ. 4. Titiano Η Μαγδαληνή (1531-35) 

Φλωρεντία, Πινακοθήκη Παλατίνα 
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Εικ. 5. Δομήνικος Θεοτοκόπουλος Η μετανοούσα Μαγδαληνή (1577-1580) 

Μουσείο Τέχνης στο Worcester, Massachusetts 

 

 
Εικ. 6. Δομήνικος Θεοτοκόπουλος Η μετανοούσα Μαγδαληνή (1580-1585) 

Kansas City, Missouri 
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Εικ. 7. Δομήνικος Θεοτοκόπουλος Η μετανοούσα Μαγδαληνή (1587-1596) 

Μουσείο Cau Ferrat, Sitges, Βαρκελώνη 

 
 

Εικ. 8. Chris Gollon  The Pre- Penitent Magdalene (2003) 

Private Collection/ The Bridgeman Art Library 
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