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Οι Ιεροί Κανόνες επικυρώνουν τη θεολογική διδασκαλία της Εκκλησίας ότι η
μοιχεία αποτελεί ένα « βαρύτατο αμάρτημα, που στρέφεται εναντίον της ουσίας
του γάμου και θέτει εν αμφιβόλω το αδιάλυτό του. Με τη μοιχεία τοποθετείται στη
θέση της αμοιβαιότητας η εγωιστική ικανοποίηση και προσβάλλεται η βάση της
ενότητας των δύο συζύγων [23]» , που απεργάζεται η μυστηριακή ένωσή τους δια
του μυστηρίου του γάμου. Οι Ιεροί Κανόνες υπερασπίζονται και αναδεικνύουν
απόλυτα το αδιάλυτο του γάμου, το οποίο εξάλλου θεμελίωσε ο ίδιος ο Χριστός[24]
. Η μυστηριακή ενότητα των συζύγων, που μεταβάλλονται « εις σάρκα μίαν »,
τονίζεται ιδιαίτερα, ενώ η πρόθεση κάποιου Χριστιανού « να διώξει τη γυναίκα του
και να πάρει άλλη γυναίκα η γυναίκα διωγμένη από άλλο σύζυγο », εκλαμβάνεται
νομοκανονικά ως επονείδιστη πράξη, που επισύρει το επιτίμιο της αποκοπής του
από το σώμα του Χριστού, δηλαδή του « αφορισμού[25] » .
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Έτσι, « η φράση του Κυρίου, σχετικά με το μη επιτρεπτο της διάλυσης του γάμου,
εκτός αν υπάρχει λόγος πορνείας, ταιριάζει εξίσου και σε άντρες και σε γυναίκες
[26] ». «Συνεπώς, αυτή που εγκατέλειψε τον άντρα της είναι μοιχαλίδα, αν πήγε σε
άλλον άνδρα….[27]». « Αλλά και ο άντρας που εγκατέλειψε τη γυναίκα του και

πήγε σε άλλη, είναι και ο ίδιος μοιχός, επειδή καθιστά τη γυναίκα του μοιχαλίδα,
και η γυναίκα που συζεί μ’ αυτόν είναι μοιχαλίδα, επειδή έστρεψε προς τον εαυτό
της ξένο άντρα[28] ». Η λήψη διαζυγίου λοιπόν, σύμφωνα με τους Ιερούς Κανόνες
που εδράζονται επί της διδασκαλίας του Χριστού, καθίσταται επιτρεπτή, πέραν
του θανάτου ενός εκ των δύο συζύγων, μόνο σε περίπτωση μοιχείας, χωρίς όμως
να επιβάλλεται ακόμα και σ’ αυτήν την περίπτωση ως άκρως δεσμευτική.
Όπως σημειώνει στο Πηδάλιο του ο άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης ερμηνεύοντας
σχετικό κανόνα, « εύλογος αιτία του χωρσιμού του ανδρογύνου άλλη καμμία δεν
είναι, ειμή η πορνεία, ή η μοιχεία του ανδρός και της γυναικός [29]». Η διάρρηξη
της συζυγικής ενότητας δια της μοιχείας νομιμοποιεί τον « παθόντα » σύζυγο να
ζητήσει δια της παροχής διαζυγίου την πνευματική λύση του γάμου του. Η
ανάδειξη της σχετικής επί του θέματος βιβλιογραφία δικαιώνει την άποψη ότι
πράγματι η αστική νομοθεσία του Βυζαντίου αναγνώριζε το δικαίωμα των
συζύγων για διαζύγιο, όταν και τα δύο ενδιαφερόμενα μέρη το επιθυμούσαν, αν και
η Εκκλησία είχε αντίθετη γνώμη πάνω στο ζήτημα αυτό[30].
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