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Συγγένεια ἐξ ᾿Αγχιστείας

καὶ Κωλύματα Γάμου

Δύο δεύτεροι ᾿Εξάδελφοι

ἐπιτρέπεται νὰ ἔλθουν

εἰς γάμου κοινωνίαν μὲ δύο ᾿Αδελφάς;

Α. Τὸ πρόβλημα

1. ῾Ο Ζ καὶ ὁ Η εἶναι δεύτεροι ἐξάδελφοι (δισεξάδελφοι).

῾Η Κ καὶ ἡ Λ εἶναι ✓δελφαί.

῾Ο Η ἔχει ἔλθει εἰς γάμου κοινωνίαν μὲ τὴν Κ.

2. ᾿Ερώτημα: ῾Ο Ζ δύναται νὰ ἔλθῃ εἰς γάμου κοινωνίαν μὲ τὴν Λ;

� Δηλαδή: ῾Ο δισεξάδελφος-Ζ ἐπιτρέπεται νὰ νυμφευθῇ τὴν γυναικα-

δέλφην/κουνιάδαν-Λ τοῦ δισεξαδέλφου αὐτοῦ-Η;

Β. Σύμβολα

1. Πρὸς προσδιορισμὸν τῆς συγγενειακῆς σχέσεως γίνεται χρῆσις τῶν ἑξῆς

Συμβόλων:

α. � = Γενάρχης.

β. � = ᾿Ανήρ.

γ. � = Γυνή.

δ. � = Γέννησις/Καταγωγή.

ε. = ῞Ενωσις διὰ Γάμου ᾿Ανδρὸς καὶ Γυναικός.

2. Παράδειγμα χρήσεως τῶν Συμβόλων.
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α. ῾Ο Α εἶναι κοινὸς Γενάρχης τῶν Β καὶ Γ.

β. Οἱ Β καὶ Γ εἶναι ✓δελφοί.

γ. ῾Ο Δ εἶναι υἱὸς τοῦ Β, ἐγγονὸς τοῦ Α,

✓νεψιὸς τῆς Γ, πρῶτος ἐξάδελφος τῆς Ε,

πατὴρ τοῦ Ζ καὶ μικρὸς θεῖος τοῦ Η.

δ. Οἱ Ζ καὶ Η εἶναι δεύτεροι ἐξάδελφοι,

ἐπειδὴ οἱ γονεῖς αὐτῶν Δ καὶ Ε εἶναι πρῶτοι

ἐξάδελφοι.

ε. ῾Ο Θ εἶναι κοινὸς Γενάρχης τῶν Κ καὶ Λ

(Κ καὶ Λ=✓δελφαί).

Ϛ. ῾Ο Η νυμφεύεται τὴν Κ.
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� ᾿Ερώτημα: ῾Ο Ζ δύναται νὰ νυμφευθῇ τὴν Λ;



Γ. Βαθμὸς Συγγενείας

1. Δύο εἶναι αἱ γενικαὶ κατηγορίαι συγγενείας:

α. ῾Η κατὰ φύσιν : ἡ ἐξ αἵματος.

β. ῾Η κατὰ θέσιν : 1) ἡ ἐξ ✓γχιστείας· 2) ἡ ἐκ τοῦ ῾Αγίου Βαπτίσματος·

3) ἡ ἐξ υἱοθεσίας.

2. Πρὸς προσδιορισμὸν τῶν Βαθμῶν Συγγενείας δύο προσώπων λαμβάνεται

ὑπ᾿ ὄψιν ὁ ✓ριθμὸς τῶν γεννήσεων: ἑκάστη γέννησις εἶναι ἕνας Βαθμὸς

Συγγενείας.

 «῾Εκάστη γέννησις ἕνα βαθμὸν ✓ποτελεῖ».
(Δημητρίου Χωματηνοῦ ᾿Αρχιεπισκόπου Βουλγαρίας, ΡΠΣΚ, τ. Εϝ, σελ. 422).

3. ῾Ο ✓ριθμὸς τῶν Γραμμῶν=Γεννήσεων δηλώνει τὸν Βαθμὸν Συγγενείας

μεταξὺ τῶν συγγενῶν (Βασικὸν ᾿Αξίωμα-Αϝ)*.

«῞Ωστε ὅποιος θέλει νὰ εὑρίσκῃ τοὺς Βαθμούς, δύο πράγματα

πρέπει νὰ στοχάζεται. Πρῶτον νὰ εὑρίσκῃ τὴν ῥίζαν καὶ τὴν ✓ρχὴν
τοῦ γένους. Καὶ Δεύτερον νὰ μετρᾶ τὰς γεννήσεις, καὶ ὅσαι εἶναι
αὐταί, τόσοι εἶναι καὶ οἱ Βαθμοί».
(῾Οσίου Νικοδήμου ῾Αγιορείτου,  ῾Ι. Πηδάλιον, σελ. 740, ὑποσημ. 2).

4. ῾Ο προσδιορισμὸς τοῦ Βαθμοῦ Συγγενείας μεταξὺ δύο προσώπων

γίνεται, ✓ναχωροῦντες ἐξ ἑκάστου προσώπου καὶ ✓ριθμοῦντες τὰς

Γραμμὰς=Γεννήσεις ✓νιόντως μέχρι τοῦ κοινοῦ Γενάρχου.

5. Παράδειγμα ἐπὶ τοῦ προηγουμένου Σχήματος (§ Β 2).

� Οἱ ✓δελφοὶ Β καὶ Γ εἶναι Δευτέρου Βαθμοῦ Συγγενείας (Δύο

Γραμμαὶ=Γεννήσεις).

� Οἱ πρῶτοι ἐξάδελφοι Δ καὶ Ε εἶναι Τετάρτου Βαθμοῦ Συγγενείας

(Τέσσαρες Γραμμαὶ=Γεννήσεις).

� Οἱ δεύτεροι ἐξάδελφοι Ζ καὶ Η εἶναι ̔́ Εκτου Βαθμοῦ Συγγενείας (῝Εξ

Γραμμαὶ=Γεννήσεις).

Δ. Εἰδικαὶ ᾿Αρχαὶ

1. ῞Οταν δύο οἰκογένειαι συνδέωνται δι᾿ ἑνὸς μόνου Γάμου προκύπτει ἡ

λεγομένη ✓γχιστεία ἐκ διγενείας.

«Καὶ ἔστιν ✓γχιστεία μέν, ἡ ἐξ ἐπιγαμβρίας συγγένεια· ✓γχιστεία δ᾿
ἐστὶν οἰκειότης προσώπων ἐκ γάμου ἡμῖν συνημμένων συγγενείας

ἐκτός».
(Ματθαίου Βλαστάρεως, ΡΠΣΚ, τ. ϛϝ σελ. 126).



2. Διὰ τοῦ Γάμου ἐπέρχεται ἑνότης ✓νδρὸς καὶ γυναικὸς εἰς ἕνα πρόσωπον.

«῞Εσονται δὲ οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν».
(Γενέσ. βϝ 24· Ματθ. ιθϝ 5-6· Μάρκ. ιϝ 7-8).

«Τὴν γὰρ ✓νδρὸς μετὰ γυναικὸς συνάφειαν εἰς Βαθμὸν οὐκ εἰσάγομεν,
✓λλ᾿ ἓν μὲν εἶναι ταύτην λογιζόμεθα, ὅτε καθ᾿ ἑαυτὴν ὁρᾶται».
(Ματθαίου Βλαστάρεως, ΡΠΣΚ, τ. ϛϝ σελ. 134).

3. ᾿Αδελφοὶ ὁμοπάτριοι καὶ ὁμομήτριοι, ὅσοι καὶ ἂν εἶναι, μεταξὺ αὐτῶν

εἶναι Δευτέρου Βαθμοῦ συγγενεῖς ἐξ αἵματος.

«᾿Αδελφοὶ δέ, πρὸς ✓λλήλους τὸν δεύτερον πληροῦσι Βαθμόν, κἂν
ἐπέκεινα ὦσι τῶν δέκα».
(Ματθαίου Βλαστάρεως, ΡΠΣΚ, τ. ϛϝ σελ. 126).

4. Οἱ ἐξ αἵματος συγγενεῖς τοῦ ✓νδρὸς καθίστανται συγγενεῖς τῆς γυναικὸς

αὐτοῦ (καὶ ✓ντιθέτως) εἰς τὸν αὐτὸν Βαθμόν, εἰς τὸν ὁποῖον εἶναι ἐξ

αἵματος συγγενεῖς πρὸς αὐτὸν (Βασικὸν ᾿Αξίωμα-Βϝ)*.

5. Εἰδικῶς εἰς τὴν ✓γχιστείαν ἐκ διγενείας, προκειμένου νὰ ὑπολογισθοῦν οἱ

Βαθμοὶ Συγγενείας, ἐκτὸς τῶν Βασικῶν ᾿Αξιωμάτων-Αϝ* καὶ Βϝ*,

λαμβάνονται ὑπ᾿ ὄψιν καὶ δύο Εἰδικαὶ ᾿Αρχαί*.

α. ῾Ο δισεξάδελφος Ζ τοῦ γαμβροῦ Η εἶναι πλέον δισεξάδελφος τῆς Κ

καὶ θεωρεῖται ῞Εκτου Βαθμοῦ Συγγενείας πρὸς αὐτήν, ὅπως καὶ πρὸς

τὸν δισεξάδελφον αὐτοῦ.

β. ᾿Επειδὴ ὅμως ὁ δισεξάδελφος Ζ μὲ τὴν Κ λογίζονται δισεξάδελφοι (ϛϝ

Βαθμοῦ), δὲν ἕπεται ὅτι ὁ Ζ εἶναι δισεξάδελφος καὶ μὲ τὴν Λ, ✓δελφὴν τῆς

Κ, καὶ ὡς ἐκ τούτου ἐπίσης ϛϝ Βαθμοῦ, ✓λλὰ εἶναι ᾿Ογδόου Βαθμοῦ

Συγγενείας.

(Βλ. ῾Οσ. Νικοδήμου, ῾Ι. Πηδάλιον, σελ. 743, ὑποσημ. 1).

Ε. Κωλύματα Γάμου ἐξ ✓γχιστείας

1. Εἰς τὴν ἐκ πλαγίου Γραμμὴν τῆς ✓γχιστείας κωλύεται ὁ Γάμος:

α. Μέχρι καὶ τοῦ Πέμπτου Βαθμοῦ.

«Μέχρι καὶ τοῦ πέμπτου βαθμοῦ, πάντῃ τὸ ἐξ ✓γχιστείας κεκώλυται».
(Ματθαίου Βλαστάρεως, ΡΠΚΣ, τ. ϛϝ, σελ. 130).

β. Εἰς τὸν ῞Εκτον Βαθμὸν ἐπιτρέπεται ὁ Γάμος, ἐὰν μὴ ἐπέρχηται

σύγχυσις τῶν ὀνομάτων.

(Βλ. Ματθαίου Βλαστάρεως, ΡΠΣΚ, τ. ϛϝ, σελ. 130-131).

� Σύγχυσιν γενῶν καὶ ὀνομάτων ἔχομεν, ὅταν τὸ αὐτὸ πρόσωπον



καταντήσῃ νὰ ἔχῃ δύο συγγενικὰς ἰδιότητας λόγῳ ἑνὸς Γάμου.
(Βλ. ῾Ι. Κανόνα ΠΖϝ τοῦ Μ. Βασιλείου).

γ. Καὶ εἰς τὸν ῞Εβδομον Βαθμὸν τῆς ✓γχιστείας ὁ Γάμος κωλύεται, ἐὰν

ὑπάρχῃ κίνδυνος συγχύσεως ὀνομάτων.

(Βλ. Ματθαίου Βλαστάρεως, ΡΠΣΚ, τ. ϛϝ, σελ. 131-132).

ϛ. Συμπέρασμα τελικὸν

1. ῾Ο Ζ εἶναι ᾿Ογδόου Βαθμοῦ Συγγενείας μὲ τὴν Λ, γυναικαδέλφην τοῦ

δισεξαδέλφου Η, ὡς ἑξῆς:

Α Οἱ Ζ καὶ Η εἶναι ῞Εκτου Βαθμοῦ (ὡς δισεξάδελφοι: ῝Εξ

Γραμμαὶ=Γεννήσεις)

Α Αἱ Κ καὶ Λ εἶναι Δευτέρου Βαθμοῦ (ὡς ✓δελφαί: Δύο

Γραμμαὶ=Γεννήσεις)

Α Σύνολον Γραμμῶν=Γεννήσεων : ᾿Οκτώ.

2. ᾿Εφ᾿ ὅσον κώλυμα ὑφίσταται εἰς τοὺς Γάμους τῆς ✓γχιστείας ✓πὸ Πέμπτου

ἕως ῾Εβδόμου Βαθμοῦ, ἕπεται ὅτι εἰς τὸν ῎Ογδοον Βαθμὸν οὐδὲν ✓πο-

λύτως κώλυμα ὑφίσταται.

3. Γνώμη ῾Οσίου Νικοδήμου ῾Αγιορείτου.

«Δύω δὲ ✓δελφοὶ [ἢ: δύο ✓δελφαί: Κ καὶ Λ] παίρνουσι δύω δευ-

τέρας ἐξαδέλφας [ἢ: δύο δευτέρους ἐξαδέλφους: Ζ καὶ Η] ἐξ ἄλλου

γένους».

(῾Ι. Πηδάλιον, σελ. 749/«᾿Ανεμπόδιστοι», § 1 ) . Κ

Ρ Π Σ Κ : Γ. Ράλλη-Μ. Ποτλῆ, Σύνταγμα τῶν Θείων καὶ ῾Ιερῶν Κανόνων, τόμοι Αϝ-

ϛϝ, ᾿Αθῆναι 1852-1859.
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