
Έτσι ονομάζεται δημωδως  το Μεσαίωνα η επικίνδυνη απόδειξη με  φωτιά, 

βραστό νερό, το καυτό σίδερο, μονομαχία, μέσω της οποίας οποιοσδήποτε έπρεπε να αποδείξει την 
αθωότητα του. 

Σημασία

Θεοδικία
ορδαλία

Συνώνυμα

Θεοδικία έπισημαίνεται καί στήν πρώιμη άρχαία έλληνική κοινωνία.

’Απηχήσεις καί άναφορές στήν τραγωδία. Οί φύλακες στήν «’Αντιγόνη» του Σοφοκλή, ανακαλύπτοντας 
τήν κρυφή ταφική Ιεροτελεστία στό  πτώμα του Πολυνείκη καί έντρομοι γιά τήν εύθύνη καί τίς 
συνέπειες, προσφέρονται γιά θεοκρισία:  Νά πιάσουν πυρακτωμένα σίδερα - μύδρους -

νά πέσουν στή φωτιά γιά νά άποδείξουν, άφου θά μείνουν άπείραχτοι, τήν

άθωότητά τους. (ήμεν δ’ έτοιμοι καί μύδρους αίρειν χεροιν, καί πύρ διέπειν... στ. 264 - 265)

Σε άλλα κείμενα άναφέρεται «πϋρ ύπερβαίνειν», «διά πυρός βαδίζειν», «πύρ διαπορευσθαι».

Η θεοκρισία πού άναφέρεται στήν «’Αντιγόνη» έφαρμοζόταν, κατά τόν Στράβωνα, καί έπί

Ρωμαίων (Γεωγραφικά, Η \ 357). Πβλ. βάζω τό χέρι μου στή φωτιά

154.311

Στην μεσαιωνικη  ιστορία η trial by combat θεοδικια δια μονομαχιας, ήταν  μια μέθοδος αποδειξης της 
αθωότητας ενος κατηγορούμενου προσώπου ή την επίλυση μιας διαφοράς με μια μονομαχια μεταξύ 
των δύο εμπλέκομένων μερών.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, επιτρέπεται να χρησιμοποιηθουν εναλακτικα υπερασπιστες   ( champions ), 
με την παρουσία ενός δικαστή.

Εισήχθη στην Αγγλία μετά από τη νορμανδική κατάκτηση και καταργήθηκε το 1819

Εγκυκλοπαιδικά

Θεος+κρισις (δίκη)

Θεός+δικη

Ordeal (Αγγλ) / trrial by fire/ trial by combat

Στην μεσαιωνικη  ιστορία η trial by combat θεοδικια δια μονομαχιας, ήταν  μια μέθοδος αποδειξης της 
αθωότητας ενος κατηγορούμενου προσώπου .

Ordalium, (Μσν Λατ) αλλα και περιφραστικως Judicium dei, judicium divinum, purgatorio vulgaris.

Ordalia (Ιταλ) /  Giudizio di Dio

Ordalie(Γαλλ).

Urtheil (Γερ)

Ολα από τό σαξωνικό ordelia (or = μέγας, delle = κρίση) ή άπό

τό Urtheil πού στά άρχαϊα γερμανικά σημαίνει δικαιοσύνη, κριση, πορισμα, αποφαση

Ετυμολογία

θεοκρισία
Σάββατο, 8 Φεβρουαρίου 2014
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Ολα από τό σαξωνικό ordelia (or = μέγας, delle = κρίση) ή άπό

τό Urtheil πού στά άρχαϊα γερμανικά σημαίνει δικαιοσύνη, κριση, πορισμα, αποφαση

Εικόνες

Pasted from <http://en.wikipedia.org/wiki/Trial_by_combat> 
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Φράσεις
(άν λέω ψέματα)

Νά μέ βαρέσει κακή άστραπή
Νά ρίξει ο Θεός φωτιά νά μέ κάψει

Αν και παλαια ηταν επικληση του θειου Δικαιου, σημερα λεγεται για να δηλωσει μεγάλη ντροπη

Ν’ άνοίξει ή γή νά μέ καταπιεί

άποτελεϊ όλοφάνερη έπιθίωση τών άντιλήψεων περί θεοκρισίας καί υποδηλώνει ότι ή θεϊκή
δύναμη προστατεύει τόν ειλικρινή καί δικαιώνει τόν αθώο.

βάζω τό χέρι μου στή φωτιά

Αναφορές 
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