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ΚΑΝΟΝΕΣ
ΚΑΝΩΝ 48 ΤΗΣ ΕΝ ΛΑΟΔΙΚΕΙΑ ΣΥΝΟΔΟΥ

Ότι τους φωτιζοµένους µετά το βάπτισµα χρίεσθαι χρίσµατι επουρανίω και µετόχους είναι της Βασιλείας 
του Χριστού.

ΚΑΝΩΝ ΞΒ , ΣΤ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΥΔΟΥ
Αλλά µη και τας των γυναικών δηµοσίας ορχήσεις και πολλήν λύµην και βλάβην εµπεσείν δυναµένας 

έτι µην και τας ονόµασι των παρ’ Έλλησι ψευδώς ονοµασθέντων θεών ή εξ ανδρών ή γυναικών γενοµένας 
ορχήσεις και τελετάς κατά τι έθος παλαιόν και αλλότριον του των χριστιανών βίου αποπεψόµεθα ορίζοντες 
µηδένα γυναικείαν στολήν ενδυδύσκεσθαι ή γυναίκα τοις ανδράσι αρµόδιον. Αλλά µήτε προσωπεία κωµικά 
ή σατηρικά ή τραγικά υποδύεσθαι… µήτε τον οίνον εν τοις πόθοις επιχέοντες γέλωντα επικινείν αγνοίας 
τρόπω ή µαταιότητος τους της δαιµονιώδους πλάνης ενεργούντας τους ούν από του νύν τι προειρηµένων 
επιτελείν εγχειρούντα εν γνώσει τούτων καθισταµένους τούτους εί µέν κληρικοί είεν καθαιρείσθω ει δε 
λαϊκός αφοριζέσθω.

ΚΑΝΩΝ ΠΘ΄. ΣΤ΄ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ
Τάς του σωτηρίου πάθους ηµέρας εν νηστεία και προσευχή και κατανύξει καρδίας επιτελούντας χρή τους 

πιστούς περί µέσας του µετά το Μέγα Σάββατον νυκτός ώρας απονηστίζεσαθι; των θείων Ευαγγελιστών 
Ματθαίου και Λουκά, του µέν διά του οψέ Σαββάτων προσρήµατος, του δε διά του όρθρου βαθέως την 
βραδύτητα της νυκτός ηµίν υπογράφοντος.

ΚΑΝΩΝ ΠΔ΄. ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
Εί τις υβρίσοι, βασιλέα, ή άρχοντα παρά το δίκαιον, τιµωρίαν ταννύτω. Και ει µέν κληρικός καθαιρείσθω 

ει δε λαϊκός αφοριζέσθω.
«Άρχοντα του λαού σου ουκ ερείς κακώς» (Έξοδος ΚΒ΄.28)

ΚΑΝΩΝ 33 ΤΗΣ ΕΝ ΛΑΟΔΙΚΕΙΑ
Ότι ου δεί µετά αιρετικών συνεύχεσθαι

Κη΄. 45 Κανών των Αγίων Αποστόλων

Κανών ΟΘ΄. Αγίων Αποστόλων
Εάν τις δαίµονα έχη κληρικός µη γενέσθω, αλλά µηδέ συνευχέσθω, καθαρισθείς δε προσδεχέσθω, και 

εάν ή άξιος γινέσθω.

ΚΑΝΩΝ ΛΕ (35) Αγίου Ιωάννου Νηστευτού
Ο µετά την θείαν εµέσας µετάληψιν µ. (40) ηµέρας της κοινωνίας της θείας αφίσταται τον ν. άδων 

ψαλµόν καθ’ εκάστην και µετανοίας ποιών ν΄. κάν οπωσδήποτε τούτο συµβή. Ει γάρ και µη τέως αφορµήν 



αυτός οίεται δούναι, αλλά γε δι’ έτερα τινά ίδια πταίσµατα τούτο πάντως παρεχωρήθη.

 64 ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΠΕΡΙ ΝΗΣΤΕΙΑΣ ΚΑΝΩΝ
Ει τις κληρικός ευρεθή Κυριακήν ηµέραν νηστεύων ή το Σάββατον πλή του ενός και µόνον (του 

Μεγάλου Σαββάτου) καθαιρείσθω. Ει δε λαϊκός αφοριζέσθω.
Ει τις Κυριακήν και Σάββατον νηστεύει πλήν ενός Σαββάτου, του Πάσχα, ούτος χριστοκτόνος εστί.
(Άγιος Ιγνάτιος ο Θοφόρος)

Κανών 9ος των Αγίων Αποστόλων

Περί συνεχούς Θείας Κοινωνίας
Πάντας τους εισιόντας πιστούς και των Γραφών ακουόντων, µη παραµένοντας δε τη προσευχή και τη 

Αγία Μεταλήψει, ω αταξίαν εµπιούντας τη Εκκλησία αφορίζεσθαι χρή.

Κανών Ζ΄ των ΑγίωνΑποστόλων

Περί απαγορεύσεως να συνεορτάζομεν το 
Άγιον Πάσχα μετά των αιρετικών

Ει τις Επίσκοπος, ή Πρεσβύτερος, ή ∆ιάκονος, την Αγίαν 
του Πάσχα ηµέραν πρό της εαρινής ισηµερίας µετά των 
Ιουδαίων επιτελέσοι καθαιρείσθω.

Κανών 42 των Αγίων Αποστόλων

Περί απαγορεύσεως της μέθης και του χαρτοπαιγνίου
Επίσκοπος, ή Πρεσβύτερος, ή ∆ιάκονος, κύβοις σχολάζων και µέθαις ή παυσάσθω, ή καθαιρείσθω.

Κανών 43 των Αγίων Αποστόλων
Υποδιάκονος, ή Αναγνώστης, ή ψάλτης, τα όµοια ποιών, ή παυσάσθω, ή αφοριζέσθω. Ωσαύτως και 

λαϊκός.

Κανών 50 Αγίων Αποστόλων
Εί τις Επίσκοπος, ή Πρεσβύτερος µη τρία βαπτίσµατα µιάς µυήσεως επιτελέσοι, αλλά Έν Βάπτισµα, εις 

τον θάνατον του Κυρίου διδόµενον καθαιρείσθω. Ου γάρ είπεν, ο Κύριος εις τον θάνατόν µου βαπτίσατε, 
αλλά πορευθέντες µαθητεύσατε πάντα τα έθνη βαπτίζοντες αυτούς εις το όνοµα του Πατρός και του Υιού 
και του Αγίου Πνεύµατος. (Ματθ. ΚΗ΄.19)

Κανών ΝΖ (57) Αγίων Αποστόλων
Ει τις κληρικός χωλόν ή κωφόν ή τας βάσεις πεπληγωµένον χλευάσει αφοριζέσθω ωσαύτως και 

λαϊκός.



Κανών 63 Αγίων Αποστόλων

ΠΕΡΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΩΣ ΒΡΩΣΕΩΣ ΑΙΜΑΤΟΣ
Ει τις επίσκοπος ή πρεσβύτερος ή διάκονος ή όλως του καταλόγου του ιερατικού φάγη κρέα εν 

αίµασι ψυχής αυτού ή θηριάλωτον ή θνησιµαίον καθαιρείσθω. Τούτο γάρ ο νόµος απ’ είπεν ει δε λαϊκός 
αφοριζέσθω. «Αίµα πάσης σαρκός ου φάγεσθε ότι, η ψυχή πάσης σαρκός το αίµα αυτού εστί. Και πας ο 
εσθίων αυτό εξολοθρευθήσεται». (Λευιτ. ΙΖ΄.15)

ΣΥΜΦΩΝΙΑ
Αλλά γάρ και εις τον νέον νόµον του Ευαγγελίου τα τοιαύτα εµποδίζονται να µη τρώγωνται. Συναχθέντες 

γάρ οι ίδιοι ούτοι Απόστολοι έγραψαν προς τους εθνικούς τους κατοικούντας εις την Αντιόχειαν, και 
Συρίαν και Κιλικίαν, ταύτα: «Έδοξε τω Αγίω Πνεύµατι και ηµίν, µηδέν πλέον επιτίθεσθαι υµίν βάρος πλήν 
των επάναγκες τούτων. Απέχεσθαι ειδωλοθύτων, και αίµατος και πορνείας» (Πράξ. ΙΕ΄.28-29) Η αιτία δε, 
δια την οποίαν εµποδίζονται τα θηριάλωτα, ή ορνεοπάτακτα ζώα, ή θνησιµαία, ή πνικτά είναι.

Κανών ΚΒ της Στ΄ Οικουμενικής
Τους επί χρήµασι χειροτονουµένους είτε Επισκόπους, ή οιουδήποτε κληρικούς και ου κατά δοκιµασίαν, 

και του βίου αίρεσιν, καθαιρείσθαι προστάσσοµεν. Αλλά και τους χειροτονήσαντας.

Κανών 50 της Στ΄ Οικουμενικής

Περί απαγορεύσεως του χαρτοπαιγνίου και κύβων
Μηδένα των απάντων είτε λαϊκών είτε κληρικών κυβεύειν από του νυν. Ει δε τις τοιούτο φωραθείη 

πράττων, ει µεν κληρικός είη καθαιρείσθω, ει δε λαϊκός αφοριζέσθω.
Όρα δε και τον θείον Χρυσόστοµον αποδεικνύοντα, ότι το να ξυβεύει τις, και να παίζη παιχνίδια, είναι 

αίτιον πολλών κακών. «Η περί το κυβεύειν σπουδή βλασφηµίας, ζηµίας, οργάς, λοιδορίας και  µύρια έτερα 
τούτων δεινότερα πολλάκις ειργάσατο» (Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστοµος, λόγος ΙΕ εις τους Ανδριάντας)

Ο δε Μέγας Βασίλειος θεραπεύων εκείνους όπου µεθούν λέγει «η νηστεία την µέθην θεραπευσάτω» ο 
ψαλµός την αισχράν µελωδίαν επί πάσιν, η ελεηµοσύνη εξαγοραζέτω σε από της αµαρτίας.

Ποιοι ιεροί κανόνες απαγορεύουσι τα κινηματογραφικά έργα και 
θεατρικά τοιαύτα γήπεδα και ορχήσεις αγιογραφικώς

Εξελεξάµην παραρριπτείσθαι εν τω οίκω του Θεού µάλλον, ή οικείν µε εν σκηνώµασι αµαρτωλών. 
(Ψαλµ. 83,12)

Ου προεθέµην πρό οφθαλµών µου πράγµα παράνοµον. (Ψαλµός 100,3)
Απόστρεψον τους οφθαλµούς µου του µη ιδείν µαταιότητα, εν τη οδώ σου ζήσον µε. (Ψαλµός 118,37)

Κανών 51 της ΣΤ΄ Οικουμενικής
Καθόλου απαγορεύει η αγία και Οικουµενική Σύνοδος τους λεγοµένους µίµους και τα τούτων θέατρα, 

είτε γεµήν και τα των κυνηγίων θεωρία και τας επισκηνής ορχήσεις επιτελείσθαι, ειδέ τις του παρόντος 
κανόνος καταφρονήσοι και προς τι εαυτόν των απηγορευµένων τούτων εκδώ εί µεν κληρικός είη 
καθαιρείσθω, ειδε λαϊκός αφοριζέσθω.



Κανών ΝΒ΄ της ΣΤ Οικουμενικής Συνόδου

Περί της λειτουργίας των προηγιασμένων
Εν πάσαις ταις αγίαις τεσσαρακοσταίς των νηστειών ηµέραις, παρεκτός Σαββάτου και Κυριακής και της 

Αγίας του Ευαγγελισµού ηµέρας γινέσθω η των προηγιασµένων ιερά Λειτουργία. 

Κανών 62 της αγίας Στ΄ Οικουμενικής Συνόδου

Περί απαγορεύσεως των καρναβαλικών εορτών
Τας ούτω λεγοµένας Καλάνδρας, και τα λεγόµενα Βοτά και τα καλούµενα Βρουµάλια, και την εν τη πρώτη 

του Μαρτίου επιτελουµένην πανήγυριν, καθάπαξ εκ της των πιστών πολιτείας περιαιρεθήναι βουλόµεθα. 
Αλλά µην και τας των γυναικών δηµοσίας ορχήσεις, και πολλήν λύµην και βλάβην εµποιείν δυναµένας. Έτι 
µην και τας ονόµατι των παρ’ Έλλησι ψευδώς ονοµασθέντων θεών, ή εξ ανδρών, ή γυναικών, γινοµένας 
ορχήσεις και τελετάς, κατά τι έθος παλαιόν και αλλότριον του των Χριστιανών βίου, αποπεµπόµεθα, 
ορίζοντες, µηδένα άνδρα γυναικείαν στολήν ενδιδύσκεσθαι, ή γυναίκα την ανδράσι αρµόδιον. Αλλά µήτε 
προσωπεία κωµικά, ή σατυρικά, ή τραγικά υποδύεσθαι. Μήτε το του βδελυκτού ∆ιονύσου όνοµα την 
σταφυλήν εκθλίβοντας, εν τοις ληνοίς επιβοάν µηδέ τον οίνον εν τοις πίθοις επιχέοντας, γέλωτα επικινείν 
αγνοίας τρόπω, ή µαταιότητος, τα της δαιµονιώδους πλάνης ενεργούντας. Τους ούν από του νυν τι των 
προειρηµένων επιτελείν εγχειρούντας, εν γνώσει τούτων καθισταµένους, τούτους, ει µεν κληρικοί είεν 
καθαιρείσθαι προστάσσοµεν, ειδέ λαϊκοί αφορίζεσθαι.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ
Καλάνδραι ονοµάζονται αι πρώται ηµέραι του κάθε µηνός εις τας οποίας οι Έλληνες εσυνείθιζον να 

εορτάζουν, δια να περνούν τάχα όλον τον µήνα µε ευθυµίαν. Και βοτά δε και βρουµάλια, ελληνικαί ήτον 
εορταί. Τα µε βοτά, ήτοι τα βοσκήµατα και πρόβατα, εις τιµήν του Θεού του πανός, ός τις ενοµίζετο από 
τους Έλληνας ότι είναι έφορος των προβάτων και των λοιπών ζώων. Τα δε βρουµάλια, εις την τιµήν 
του ∆ιονύσου. Βρόµιος γάρ ήτο του ∆ιονύσου επίθετον κοντά εις τους Έλληνας από τον βρόµον, όπου 
σηµαίνει τον ήχον και τη βροντήν, ονοµαζόµενος. Τούτο δε οι Ρωµάνοι βρουµάλιον ωνόµαζον, ήγουν 
τον βρόµον. Και την βρουµάλια πληθυντικώς. Οπού είναι το ίδιον, ωσάν τα ∆ιονύσια, καθώς τα έλεγαν 
οι Έλληνες. Προστάζει λοιπόν ο παρών Κανών, ότι τα τοιαύτα Ελληνικά, αλλά δη και η κατά την 1η 
Μαρτίου τελουµένη πανήγυρις, δια την ευκρασίαν τάχα του αέρος, να ασηκωθούν ολοτελώς από την 
πολιτείαν των Χριστιανών. Μήτε χοροί απλώς δηµόσιοι γυναικών να γίνωνται ούτε εορταί και χοροί από 
άνδρας ή γυναίκας εις όνοµα των Ελλήνων ψευδοθεών. Ορίζει δε προς τούτοις ότι µήτε άνδρας να φορή 
γυναικεία, ούτε γυναίκα ρούχα ανδρικά. Αλλά µήτε να φορούν µουτσούνας και προσωπίδας κωµικάς, ήτοι 
παραινούσας εις γέλωτας, ή τραγικάς, ήτοι παρακινούσας εις θρήνους και δάκρυα, ή Σατυρικά, ήτοι ιδίας 
των Σατύρων και Βάκχων, οίτινες εις τιµήν του ∆ιονύσου, ως εκ στακτικοί και δαιµονισµένοι, εχόρευον και 
ότι τινάς να µη επικαλήται το όνοµα του συγχαµερού ∆ιονύσου (ός τις ενοµίζετο πώς ήτο δοτήρ του οίνου 
και έφορος), όταν πατώντας τα σταφύλια εις τους ληνούς, µήτε να γελά και να καγχάζη, όταν βάλλεται ο 
νέος οίνος εις τα πιθάρια. Λοιπόν όποιος από του νυν και εις το εξής, αφ’ ού έµαθε περί τούτων, εν γνώσει 
επιχειρήσοι να κάµη κανένα από τα προρρηθέντα ταύτα δαιµονιώδη και Ελληνικά, ει µεν κληρικός, ας 
καθαίρεται, ει δε ΛΑΪΚΟΣ, ας αφορίζεται.

ΣΥΜΦΩΝΙΑ
Σηµείωσαι ότι ο Άγιος Θεός εν τω ∆ευτερονοµίω (κεφ. ΚΒ΄.5) εµποδίζει το να µη φορή η γυνή ανδρικά, 

ούτε ο ανήρ γυναικεία. «ουκ έσται σκεύη ανδρός επί γυναικί, ουδέ µη ενδύσητε ανήρ στολήν γυναικείαν, 
ότι βδέλυγµα Κυρίω τω Θεώ σου πάς ο ποιών ταύτα. Η δε εν Γάγγρα Σύνοδος ουδέ δια νοµιζοµένην 
άσκησιν συγχωρεί να φορή γυνή ανδρίκια φορέµατα. Αναθεµατίζει γάρ την τούτο ποιούσης κανόνι ΙΓ, 
ανάγνωθι και τον Κ∆ της παρούσης Συνόδου.



Κανών ΞΣΤ΄ της Στ΄ Οικουμενικής Συνόδου

Περί συνεχούς θείας Κοινωνίας
Από της Αγίας Αναστασίµου Χριστού του Θεού ηµέρας µέχρι της Καινής Κυριακής την όλην εβδοµάδα 

εν ταις Αγίαις Εκκλησίαις σχολάζειν δεί απαρείλωτως τους εν ψαλµοίς και ύµνοις, και ωδαίς πνευµατικαίς 
ευφραινοµένους εν Χριστώ και εορτάζοντας και τη των θείων Γραφών αναγνώσει προσέχοντας, και των 
αγίων µυστηρίων κατατρυφώντας. Εσόµεθα γάρ ούτω Χριστώ συνανιστάµενοί τε και συνυψούµενοι. 
Μηδαµώς ούν εν ταις προκειµέναις ηµέραις ιπποδρόµια, ή έτερα δηµώδης θέα επιτελείσθω.

Κανών ΞΖ΄ της Στ΄ Οικουμενικής Συνόδου

Περί απαγορεύσεως βρώσεως αίματος
Η Θεία Γραφή ενετείλατο «απέχεσθαι αίµατος, και πνικτού και πορνείας» (Γένεσις Θ΄.34, Λευϊτ. ΙΖ΄.  

ΙΗ΄.13, Πράξ. ΙΕ΄.28-29) τοις ούν διά την λίχνον γαστέρα αίµα οιουδήποτε ζώου τέχνη τινι κατασκευάζουσιν 
εδώδιµον, και ούτω τούτο εσθίουσι προσφόρως επιτιµώµεν. Ει τις ουν από του νυν αίµα ζώου εσθίειν 
επιχειρήσοι, οιωδήποτε τινι τρόπω ει µεν κληρικός είη καθαιρείσθω ει δε λαϊκός αφοριζέσθω.

Κανών 69 της Στ΄ Οικουμενικής Συνόδου

Περί απαγορεύσεως εισόδου εις το ιερόν εις Λαϊκούς
Μη εξέστω τινί των απάντων εν Λαϊκοίς τελούντες, ένδον ιερού εισιέναι θυσιαστηρίου µηδαµώς επί 

τούτο της Βασιλικής ειργοµένης εξουσίας και αυθεντίας, ηνίκα αν βουληθείη προσάξει δώρα τω πλάσαντι 
κατά την αρχαιοτάτην παράδοσιν. «ότι τα ένδον ώ Βασιλεύ µόνοις εστί τοις ιερεύσι βαστά» (Αµβροσίου 
Μεδιολάνων)

Κανών 73 της Στ΄ Οικουμενικής Συνόδου

Περί απαγορεύσεως να κατασκευάζωνται Σταυροί επί του εδάφους
Του ζωοποιού Σταυρού δείξαντος ηµίν το Σωτήριον, πάσαν σπουδήν ηµάς τιθέναι χρή, 

του τιµήν την αξίαν αποδιδόναι, τω δι’ ου σεσώσµεθα του παλαιού παραπτώµατος. Όθεν 
και νώ, και λόγω και αισθήσει την προσκύνησιν αυτώ απονέµοντες, τους εν τω εδάφει του 
Σταυρού τόπους υπό τινός κατασκευαζοµένους εξαφανίζεσθαι παντοίως προστάσσοµεν, ως 
αν µη τη των βαδιζόντων καταπατήσει το της νίκης ηµίν τρόπαιον εξυβρίζοιτο. Τους ουν 
από του νυν του Σταυρού τόπους επί εδάφους κατασκευάζονται ορίζωµεν αφορίζεσθαι.

Κανών ΟΖ της Στ΄. Οικουμενικής Συνόδου
Ότι ου δεί ιερατικούς ή κληρικούς ή ασκητάς εν βαλανείω µετά γυναικός απολούεσθαι µηδέ πάντα 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΝ ΛΑΪΚΟΝ, αύτη πρώτη κατάγνωσις παρά τοις έθνεσιν. Ει δε τις επί τούτω φωραθείη, ει µεν 
κληρικός είη καθαιρήσθω, ει δε λαϊκός αφοριζέσθω.

Όθεν ακολούθως ουδέ τα παιδία των χριστιανών πρέπει να συλλούωνται, µε τους πατέρας των. 
(Παράδειγµα ο Χάµ του Νώε, ο οποίος έλαβεν την αράν του πατρός του, διότι είδεν την γύµνωσίν του). 
(Επίσκοπος Φίλων).

Λέγει ο Άγιος ∆ιάδοχος ο της Φωτικής Επίσκοπος, ότι είναι ανδρείον και σωφρονέστατον πράγµα το να 
απέχη τινάς από τα λουτρά και µάλιστα εκείνοι που αγαπούν το κάλλος της σωφροσύνης.

Έξω µόνον αν λούεται τινάς δι’ ανάγκην ασθενείας.



Περί συνεχούς Εκκλησιασμού
Εν Εκκλησίαις ευλογείτε τον Θεόν. (Ψαλµός 67,27)

Κανών 80 της Στ΄. Οικουμενικής Συνόδου
Ει τις επίσκοπος, ή πρεσβύτερος, ή διάκονος ή των εν τω κλήρω 

καταλεγοµένων, ή λαϊκός µηδεµίαν ανάγκην βαρυτέραν έχει, ή πράγµα 
δυσχερές, ώστε επιπλείστον απολείπεσθαι της αυτού Εκκλησίας, αλλ’ εν 
πόλει διάγων, τρείς Κυριακάς ηµέρας εν τρισίν εβδοµάσι µη συνερχοίτο, 
ει µεν κληρικός είη, καθαιρείσθω, ει δε ΛΑΊΚΟΣ, αποκινείσθω της 
κοινωνίας.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ
Ο παρών Κανών διορίζει, όποιος Επίσκοπος, ή πρεσβύτερος ή ∆ιάκονος, ή απλός κληρικός, ή ΛΑΪΚΟΣ 

µη έχοντας ανάγκην βαρυτέραν ή δυσκολίας, αναγκάζουσαν αυτόν να λείψη από την Εκκλησίας του, αλλ’ 
ευρισκόµενος µέσα εις πόλιν τρείς Κυριακάς δεν συνέλθη µε τους άλλους πιστούς εις την Εκκλησίαν, ει µεν 
κληρικός είναι, ας καθαιρείται, ει δε ΛΑΪΚΟΣ ας αφορίζεται. ∆ιότι ένα από τα δύο, ή ο τοιούτος δεν είναι 
πιστός ή πιστός ών καταφρονεί της κοινής προς Θεόν υµνωδίας και προσευχής.

Κανών Πθ΄. Της Στ΄. Οικουμενικής Συνόδου

Περί απαγορεύσεως να καταλύωμεν πρό του μεσονυκτίου του Μεγάλου 
Σαββάτου

 Του Σωτηρίου πάθους ηµέρας εν νηστεία και προσευχή και κατανύξει καρδίας επιτελούντας χρή 
τους πιστούς περί µέσας της µετά το µέγα Σάββατον νυκτός ώρας απονηστίζεσθαι των θείων Ευαγγελιστών 
Ματθαίου και Λουκά, του µέν δια του οψέ Σάββατον προσρήµατα, του δε δια του όρθρου βαθέως, την 
βραδύτητα της νυκτός υπογράφοντος.
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Κανών 96 της Στ΄. Οικουμενικής Συνόδου
Ου φθαρείτε την όψιν του πώγωνος υµών. (Λευϊτικόν 10,27)
Εµποδίζει δε ξεχωριστά το να ξυρίζουν τα γένεια των οι ιερωµένοι, λέγων προς τον Μωυσήν να είπη εις 

τους υιούς του Ααρών, ήτοι εις του ιερείς να µην ξυρίζουν την όψιν του πώγωνος αυτών.
Και φαλάκρωµα ου ξυρησθήσετε την κεφαλήν επί νεκρού και την όψιν του πώγωνος ου ξυρήσονται… 

(Λευϊτικόν ΚΑ΄.5)
Άγιοι έσονται τω Θεώ αυτών και ου βεβηλώσουσι το όνοµα του Θεού αυτών. Αυτοί προσφέρουσι και 

έσονται άγιοι. (Λευϊτικόν ΚΑ΄.6)
Ου µόνον δε δια τον λόγον τούτον εµπόδισεν αλλά και µε γένεια εφάνη ο παλαιός των ηµερών εις τον 

∆ανιήλ. Και ο υιός του Θεού µε γένεια επολιτεύθη κατά την εν σαρκί παρουσίαν αυτού. και οι προπάτορες 
και πατριάρχαι και προφήται και Απόστολοι µετά γενείων επολιτεύθησαν, ως εκ των παλαιοτάτων εικόνων 
τούτο δηλούται, εν αίς µε γένεια ζωγραφίζονται.

Οι δε άγιοι Απόστολοι προστάζουσι εις Αποστολικάς ∆ιαταγάς Βιβλίον Α΄. κεφάλ. Γ΄. «Χρή δε ουδέ 
γενείου τρίχα διαφθείρειν και την µορφήν του ανθρώπου παρά φύσιν εξαλάσσειν». «ουκ αποµαδαρώσετε» 
γάρ φησίν ο Νόµος, «τους πώγωνας υµών», (Λευϊτ. ΙΘ΄.27) «ουδέ φθερείτε την όψιν του πώγωνος 
υµών.»

Ω! και τι αισχρότερον και συχαµερώτερον θέαµα να βλέπη τινάς τον ∆ιάδοχον του Πέτρου εν χρώ 
κουρίαν, ως λέγουσιν οι Έλληνες ωσάν ένα καλόν γαµβρόν, µε τούτην την διαφοράν ότι φορεί επιτραχήλιον 
και ωµοφόριον, και να είναι γυναικοπρόσωπος…!!!

Επειδή ο Επίσκοπος είναι εις τύπον του Κυρίου ηµών Ιησού Χριστού και οι ιερείς εις τύπον των Αγίων 
Αποστόλων πρέπει να είναι ο επίσκοπος, όπως ο Κύριος µε τα γένεια του και τα µαλλιά του καθώς και οι 
ιερείς όπως οι Άγιοι Απόστολοι.



Κανών 100 της Στ΄. Οικουμενικής Συνόδου
Περί απαγορεύσεως να βλέπωµεν ασέµνους εικόνας και να ακούωµεν άσεµνα άσµατα «Οι οφθαλµοί 

σου ορθά βλεπέτωσαν, και πάση φυλακή τήρει σήν καρδίαν» (Παρ. 4,23-25)  σοφία διακελεύεται. Τας 
ουν την όρασιν καταγοητευούσας γραφάς, είτε εν πίναξιν, είτε άλλης πως ανατεθειµένας, και τον νουν 
διαφθειρούσας, και κινούσας προς τας των αισχρών ηδονών υπεκαύσεις, ουδαµώς από του νυν οιωδήποτε 
τρόπω προστάσσοµεν εγχαράττεσθαι, ει δε τις τούτο πράττειν, αφορίζεσθαι.

Κανών 92 του Μεγάλου Βασιλείου

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ
Προς γεµήν το αµάρτυτον και άγραφον είναι την συν τω πατρί δοξολογίαν εκείνο λέγοµεν, ότι εις 

µέν µηδέν έτερον έγγραφον, µηδέ τούτω παραδεχθήτω. Ει δε τα πλείστα των µυστικών αγράφως ηµίν 
εµπολιτεύεται, µετά πολλών ετέρων και τούτο καταδεξόµεθα. ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ δε οίµαι και το της 
αγράφοις παραδόσεσι παραµένειν. «Επαινώ γάρ φησίν υµάς, ότι πάντα µου µέµνησθε και καθώς παρέδωκα 
υµίν τας παραδόσεις κατέχετε» (Α΄ Κορινθ. ΙΑ΄.2) «και το κρατείτε τας παραδόσεις ας παρελάβετε, είτε 
διά λόγον είτε δι’ επιστολής». (Β΄ Θεσσαλ. Β΄.15) ών µάλιστα µία εστί και η παρούσα αύτη, ήν εξ αρχής 
διαταξάµενοι παραδιδόντες της εφεξής συµπροϊούσης αεί τω χρόνω της χρήσεως, δια µακράς συνηθείας 
ταις εκκλησίαις εγκατερρίζωσαν. Αρ’ ούν εις τους εν δικαστηρίω της δια των εγγράφων αποδείξεως 
απορούντες µαρτύρων ηµίν πλήθος παρεστησάµεθα, ουκ αν της αφιείσης παρ’ υµών ψήφου ετύχοµεν; Εγέ 
µεν ούτως οίµαι «Επί στόµατος γάρ δύο και τριών µαρτύρων σταθήσεται πάν ρήµα». (∆ευτερ. 12,6) Ει δε 
και το πολύν χρόνον πρό ηµών όνια εναργής, υµίν επιδείκνυµεν, ουκ αν εδόξαµεν υµίν εικότα λέγειν, µη 
είναι καθ’ υµών την δίκην εισαγώγιµον ταύτην; ∆υσωποιητικά γάρ πως τα παλαιά των δογµάτων οιωνεί 
πολιά τινί τη αρχαιότητι το αιδέσιµον έχοντα.

Κανών 20 της εν Γάγγρα τοπικής Συνόδου
Εί τις αιτιώτο, υπερηφάνω διαθέσει κεχρηµένος και βδελυσσόµενος τας συνάξεις των Μαρτύρων, ή τας 

εν αυταίς γινοµέναις λειτουργίας, και τας µνήµας αυτών ανάθεµα έστω.
∆ίδαγµα: πρέπει να εκκλησιαζώµεθα συνεχώς.

Κανών 17 της εν Καρθαγένη Συνόδου
Ώστε τα τέκνα των ιερέων θεωρία κοσµικά µη εκτελείν µηδέ θεωρείν. Τούτο δε και πάσι τοις Χριστιανοίς 

αεί κενήρυκται, ώστε όπου βλασφηµίαι εισί µη προσιέναι.
∆ίδαγµα: Εκ των ανωτέρω διδασκόµεθα ότι πρέπει να έχωµεν τελεία αποχήν από κινηµατογράφους 

θέστρα και γήπεδα, καθ’ ότι είναι σκηνώµατα αµαρτωλών.

Κανών ΚΘ΄. Της εν Λαοδικεία Συνόδου

Περί αργίας της Αγίας Κυριακής
Ότι ου δει χριστιανοίς Ιουδαϊζειν και εν τω Σαββάτω 

σχολάζειν, αλλά εργάζεσθαι αυτούς εν αυτή, την δε Κυριακήν 
προτιµώντες, είγε δύναιτο, σχολάζειν ως χριστιανοί, ειδέ 
υφεθείεν Ιουδαϊστί έσωσαν ανάθεµα παρά Χριστώ.

Ο Νικηφόρος ο οµολογητής λέγει εις τον Α΄ τόµον 
της συλλογής των συνοδικών σελ. 998, ότι δεν πρέπει 
να οδοιπορή τινάς εν Κυριακή χωρίς ανάγκην και βίαν. 
(Νικηφόρος οµολογητής)



Έκαστος ηµών σαββατιζέσθω πνευµατικώς, µελέτη νόµου, χαίρων ου σώµατος ανέσει, ουκ ορχήσει και 
κρότοις, νουν ουκ έχουν». (Ιγνάτιος ο θεοφόρος, επιστολή προς Μαγνησίου)

Εορτή ουδέν έτερον εστι αλλ’ ευφροσύνη πνευµατική. (Ιωάννης Χρυσόστοµος)
Ο δε άγιος Αµβρόσιος, λέγει «ότι τας ηµέρας της αργίας δεν πρέπει να τας κάµνωµεν εορτάς 

λαγνείας».
Ουδέ εν ταις Κυριακαίς ηµέραις επιτρέποµεν υµίν άσεµνόν τι ή φθέγγεσθαι ή πράττειν λέγει γάρ η 

γραφή «∆ουλεύσατε τω Κυρίω εν φόβω και αγαλλιάσθε αυτώ εν τρόµω» και τας αγαλλιάσεις ηµών µετά 
φόβου και τρόµου γένεσθαι χρή. (Αποστολικαί ∆ιαταγαί)

Κανών 50 Ν΄ της εν Λαοδικεία Συνόδου

ΠΕΡΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΩΣ ΝΑ ΚΑΤΑΛΥΩΜΕΝ ΕΛΑΙΟΝ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ
Ότι ου δει εν Τεσσαρακοστή τη υστέρα εβδοµάδι την Πέµπτην λύειν, και όλην την τεσσαρακοστήν 

ατιµάζειν, αλλά δει πάσαν την Τεσσαρακοστήν νηστεύειν ξηροφαγούντες. (Και Κανών ΚΘ΄. Της Στ΄. 
Οικουµενικής Συνόδου)

Κανών 52 της εν Λαοδικεία Συνόδου
Ότι ου δει εν Τεσσαρακοστή γάµους ή γενέθλια επιτελείν.

Κανών ΜΕ΄ (45) του Μεγάλου Βασιλείου
Εάν τις όνοµα λαβών του χριστιανισµού ενυβρίζη τον Χριστόν, ουδέν όφελος αυτώ από της 

προσηγορίας.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ
Εάν δε κάποιος ονοµάζεται µέν Χριστιανός, παραβαίνει δε τας εντολάς του Χριστού, ούτος υβρίζει µε 

την παράβασιν ταύτην τον ίδον τον Χριστόν και κανένα όφελος οι επαγγελόµενοι Χριστού είναι ουκ εξ ών 
λέγουσι µόνον, άλλά και εξ ών πράττουσι γνωρίζονται. (Ιγνάτιος ο Θεοφόρος)

Ούτω λαµβάνω το φως υµών έµπροσθεν των ανθρώπων. (Ματθ. ΄.16)
Ότι είναι ίδιον του χριστιανού, το «καθαίρεσθαι µεν από παντός µολυσµού σαρκός και πνεύµατος εν τω 

αίµατι του Χριστού επιτελείν δε αγιωσύνην εν φόβω Θεού και αγάπη Χριστού» και χριστιανός κατά τον 
Παύλον είναι το σώµα δια Χριστόν σταυρώσας συν τοις παθήµασι και ταις επιθυµίαις.



Κανών 52 Αγίων Αποστόλων

Περί εξοµολογήσεως
Ει τις Επίσκοπος, ή πρεσβύτερος, τον επιστρέφοντα από αµαρτίας ου προσδέχεται αλλ’ αποβάλλεται 

καθαιρείσθω. Ότι λυπεί τον Χριστόν τον ειπόντα: «Χαρά γίνεται εν ουρανώ επί ενί αµαρτωλώ µετανοού-
ντι».

Κανών Α΄ των Αποστόλων

Περί χειροτονίας Επισκόπων
Επίσκοπος χειροτονείσθω υπό Επισκόπων δύο ή τριών.

Κανών Β΄ των Αποστόλων

Περί χειροτονίας πρεσβυτέρων.
Πρεσβύτερος υπό ενός Επισκόπους χειροτονείσθω, και διάκονος και οι λοιποί κληρικοί.
Χείρας ταχέως µηδενί επιτίθει µηδέ κοινώνει αµαρτίας αλλοτρίαις. (Α΄  Τιµοθ. Ε΄.22)

ΚΑΝΩΝ ΜΗ της Λαοδικεία Συνόδου
Ότι δει τους φωτιζοµένους µετά το Βάπτισµα, χρίεσθαι χρίσµατι επουρανίω και µετόχους είναι της 

Βασιλείας Χριστού.

ΚΑΝΩΝ Ζ της Λαοδικεία Συνόδου
… είτε πιστούς τους παρ’ εκείνοις, µη προσδέχεσθαι, πρίν αναθεµατίσωσι πάσαν αίρεσιν, εξαιρέτως δε 

εν ή κατείχοντο, και τότε λοιπόν τους λεγοµένους παρ’ αυτοίς πιστούς, εκµανθάνοντας τα της πίστεως 
σύµβολα, χρισθέντες τε τω αγίω Χρίσµατι, ούτω κοινωνείν των Αγίων Μυστηρίων. Κανών Ζ΄. της Β΄ 
Οικουµενικής Συνόδου.

ΚΑΝΩΝ ΛΕ’. ΙΩΑΝΝΟΥ ΝΗΣΤΕΥΤΟΥ
Ο µετά την θείαν εµέσας µετάληψιν 40 ηµέρας της κοινωνίας της θείας αφίσταται τον 50 άδων ψαλµόν 

καθ’ εκάστην και µετανοίας ποδών 50 κάν οπωσδήποτε τούτο συµβή. Εί γάρ και µη τέως αφορµήν αυτός 
οίεται δούναι, αλλαγέ δι’ ετέρα τινά ίδια πταίσµατα πάντως παρεχωρήθη.

ΚΑΝΩΝ 30 ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
Ει τις Επίσκοπος κοσµικοίς άρχουσι χρησάµενος δι’ αυτών εγκρατής Εκκλησίας γένοιτο καθαιρείσθω, 

και αφοριζέσθω. Και οι κοινωνούντες αυτώ πάντες.

ΚΑΝΩΝ 61 ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
Ει τις κατηγορία γένηται κατά πιστού, πορνείας, ή µοιχείας, ή άλλης τινός απηγορευµένης Πράξεως, και 

ελεγθείη, εις κληρικόν µη προαγέσθω.



ΠΕΡΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΩΣ ΝΑ ΣΥΝΕΟΡΤΑΖΩΜΕΝ ΜΕ ΤΑ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ
Ότι ου δει παρά των Ιουδαίων ή αιρετικών τα πεµπόµενα εορταστικοί λαµβάνειν, µηδέ συνεορτάζειν 

αυτοίς.
Ερµηνεία
∆εν πρέπει κατά τον κανόνα τούτον να λαµβάνη τινάς ορθόδοξος, τα δώρα όπου στέλλουσιν εις αυτούς 

οι Ιουδαίοι και αιρετικοί, όταν έχουν τας εορτάς των, αλλ’ ούτε να συνεορτάζουν όλως αυτοίς όρα και 45  
70 Αγίων Αποστόλων.

ΚΑΝΩΝ 72 των Αγίων Αποστόλων

Περί απαγορεύσεως να πέρνωμεν έλαιον και κηρίον από την Εκκλησίαν
Ει τις κληρικός, ή Λαϊκός από της Αγίας Εκκλησίας αφέληται κηρόν, ή έλαιον αφοριζέσθω και επίπεµτος 

προστιθέτω µεθ’ ού έλαβεν.

ΚΑΝΩΝ 69 των Αγίων Αποστόλων
Ει τις Επίσκοπος ή πρεσβύτερος, ή ∆ιάκονος, ή Υποδιάκονος, ή Αναγνώστης, ή ψάλτης την Αγίαν 

Τεσσαρακοστήν ου νηστεύει, ή Τετράδα και Παρασκευή, καθαιρείσθω. Εκτός ειµή δι’ ασθένειαν σωµατικήν 
εµποδίζοντο. Εάν δε λαϊκός ή αφοριζέσθω.

ΠΕΡΙ ΔΟΓΜΑΤΟΣ
Η λέξις δόγµα (εκ του δοκέω) σηµαίνει δοξασίαν, διδασκαλίαν, διάταξιν, απόφασιν. Εν τη εννοία της 

διδασκαλίας και της αποφάσεως γίνεται χρήσις της λέξεως δόγµα ως προς την Χριστιανικήν θρησκείαν εν 
τη Αγία Γραφή ότε λέγεται π.χ. ότι ο Χριστός τον νόµον των εντολών της Π.∆. «εν δόγµατι κατήργησεν» 
(Εφεσίου Β΄.15) ωσαύτως δε και αι αποφάσεις της εν τη Ιερουσαλήµ συγκροτηθείσης Αποστολικής 
Συνόδου καλούνται εν τω προτωτύπω δόγµατα (Πράξ. Ιστ΄.4) «∆ει γάρ και αιρέσεις εν υµίν είναι, ίνα οι 
δόκιµοι φανεροί γένωνται εν υµίν». (Α΄ Κορινθ. ΙΑ΄.19)


