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Περίληψη Εισήγησης 

 

    Κι’ αν η Μαρία η Μαγδαληνή ως ηρωίδα του Καζαντζάκη αποτελεί το 

αληθινό καταφύγιο του κατατρεγμένου, από τους ανθρώπους, Χριστού, 

το γεγονός αυτό μας φανερώνει περίτρανα την πολυσήμαντη θέση της 

γυναίκας στο σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία του κόσμου. Το θέμα που 

κλήθηκα να παρουσιάσω αποτελεί πρόκληση, τουτέστιν πρόσκληση σε 

κοινωνία. Η σκέψη του Νίκου Ματσούκα, πάντα ανατρεπτική και 

ρηξικέλευθη, παραμένει επίκαιρη παρά ποτέ. Στην ίδια προοπτική, το 

φλέγον ζήτημα της ιερωσύνης των γυναικών απασχόλησε ουκ ολίγους 

θεολόγους και δεν θα μπορούσε ένας τόσο μεγάλος θεολόγος και 

δάσκαλος τόσο σημαντικών θεολόγων, να μην αφήσει το στίγμα του στο 

συγκεκριμμένο προβληματισμό. Ποια είναι, λοιπόν, η πρόταση του 

Νίκου Ματσούκα; Σίγουρα, πάντα δημιουργική και δυναμική καθώς, 

«Τέλος θα ήθελα μετριοφρόνως να κάνω μια υπόδειξη στους όποιους 

θεολόγους που προσάγουν τέτοια ή παρόμοια θεολογικά επιχειρήματα. 

Τίποτα δεν είναι πιο ισχυρό από τη μακραίωνη παράδοση και την πράξη 

της Εκκλησίας. Επομένως, Εκκλησία, ως σώμα και πλήρωμα αληθείας, 

εφόσον είναι πεπεισμένη ότι πρέπει η παράδοση αυτή να μείνει 

αναλλοίωτη, έχει όλη την άνεση να την κρατήσει, και διόλου δεν 

χρειάζεται τέτοιου είδους παραθεολογικά επιχειρήματα, που εξάπαντος 

μειώνουν τη γυναίκα ως μέλος του σώματος ή καλύτερα λυμαίνονται την 

ίδια τη χαρισματική κοινωνία αυτού του εκκλησιαστικού σώματος. Και 

τούτο συμβαίνει, επειδή σ’ αυτή τη χαρισματική κοινωνία τα μέλη 

διαφέρουν μόνο κατά την ιδιαιτερότητα και τη δεκτικότητα, 

όμως εν ουδενί κατ’ ουδένα τρόπο ουδαμώς κατά την ισοτιμία και 

την ισότητα. Άλλωστε η εξαίρεση της γυναίκας από την ιερωσύνη διόλου 

δεν μείωσε μήτε μειώνει τη χαρισματική ζωή της Εκκλησίας».
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