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1. Εἰσαγωγικά. 

Χαίρομαι πολύ πού ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἀποφάσισε 

νά προωθήσει καί νά συζητήσει σ' αὐτό τό Συνέδριο τό θέμα τῆς συζυγίας καί τε-

κνογονίας, γιατί – πιστεύω – εἶναι ἕνα θέμα καυτό γιά τούς ὀρθόδοξους πιστούς. 

Πρίν ἀπό ἕνα μήνα περίπου μοῦ τηλεφώνησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 

Φθιώτιδος κ. Νικόλαος καί μοῦ ζήτησε, ἄν ἤθελα, νά εἰσηγηθῶ τό θέμα «Ἐρωτήμα-

τα καί ἀπορίες ἑνός λαϊκοῦ μέλους τῆς Ἐκκλησίας». Τόν εὐχαρίστησα, ζήτησα την 

εὐχή του καί τό δέχτηκα. 

Ὅμως ἀπό κεῖ καί πέρα τί γίνεται! Τό θέμα αὐτό δέν εἶναι ὅπως τά συνήθη, ὅ-

που εἰσηγεῖσαι τό πρόβλημα συντάσσοντας μιά ἐπιστημονική πραγματεία. Ἔστυψα 

το μυαλό μου, ζήτησα τή βοήθεια τοῦ Κυρίου καί ἄρχισα νά μελετῶ, νά ρωτῶ καί 

νά συζητῶ.  

Σκέφτηκα λοιπόν ὅτι καταρχήν πρέπει νά σᾶς παρουσιάσω τό πρόβλημα τῶν 

συζυγικῶν σχέσεων - αὐτά πού βλέπω, πού ἀκούω, πού γίνονται - γιά νά μπορέσω 

στή συνέχεια νά διατυπώσω τά ἐρωτήματα καί τίς ἀπορίες πού πλανιοῦνται στό 

νοῦ καί στή ζωή ἑνός μέσου λαϊκοῦ μέλους τῆς ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας. ∆έ θέλω νά 

δῶ τό θέμα οὔτε ὡς συντηρητικός οὔτε ὡς προοδευτικός θεολόγος, ἀλλά ἁπλῶς νά 

παρουσιάσω τίς ὅποιες συνιστῶσες του, ἀποδίδοντας, ὅσο μπορῶ, ἀνάγλυφα τήν 

πραγματικότητα. 

Παρουσιάζω λοιπόν, μέ τήν εὐχή σας, τό θέμα καί στή συνέχεια θέτω τά συνα-

φή ἐρωτήματα, γιά νά τελειώσω μέ τίς προτάσεις μου. 

 

2. Ἀντιπροσωπευτικά κείμενα 

Σᾶς παρουσιάζω μέ ἀντιστοιχίες, σέ δύο κάθε φορά ἑνότητες, κάποια ἀντιπρο-
σωπευτικά κείμενα, πού μπόρεσα νά δῶ μέσα στά στενά χρονικά ὅρια πού διέθετα. 

 
2.1. Συζυγικές σχέσεις γενικά 

 

Λουκᾶ Τσιούτσικα, ἱερομονάχου, Ἐν γάμῳ τήν σωφροσύνην, Θεσ-
σαλονίκη 1999, σ. 31. 37-40. (Ἀπόδοση νοήματος ἀπό τόν εἰσηγητή): 



• Νά συναισθανόμαστε, ἐφόσον συνεχίζουμε τίς συζυγικές σχέσεις 
μετά τήν ὅποια περίοδο τῆς τεκνογονίας, ὅτι ἡ ζωή μας εἶναι ἀρ-
ρωστημένη. Ἄς ἔχουμε λοιπόν τή συναίσθηση τῆς ἁμαρτωλότητάς 
μας καί ἄς τήν ὁμολογοῦμε στήν Ἱερά Ἐξομολόγηση, γιά νά ἀχί-
σει ἡ ἀποθεραπεία.  

• Ὁ ἀπ. Παῦλος στήν Α΄ Κορ. 7,2 («διά δέ τάς πορνείας ...») κάνει 
λόγο ὄχι γιά τόν εὐλογημένο ἐν Χριστῷ γάμο, ἀλλά γιά τήν κα-
τάντια τοῦ χριστιανικοῦ γάμου καί προσπαθεῖ νά προλάβει τά 
χειρότερα. Ὅπως λέει καί ὁ Ἰω. ὁ Χρυσόστομος, ὁ ἀπ. Παῦλος 
«δέν ἀποδέχεται» αὐτή τήν κατάσταση τῆς ἀκρασίας, ἀλλά 
«σκώπτει καί καταγινώσκει» (Περί Παρθενίας, Λ∆΄, ΕΠΕ 29, 
550). 

(Ὁ Ἰω. Χρυσόστομος στήν προκειμένη ἑνότητα (Λ∆΄) κάνει λόγο γιά τίς συζυ-

γικές σχέσεις μέ ἀγάπη καί κατανόηση. Μόνο σ' αὐτό τό σημεῖο μιλάει ἀποδοκι-

μαστικά, γιατί ἀναφέρεται στήν ὑπερβολή τῆς σαρκικῆς ἐπιθυμίας, στούς «σφό-

δρα κατωφερεῖς», ἡ ὁποία εἶναι ἀξιόμεμπτη («... εἰ μή διά παντός τις ἔχοιτο τῆς 
γυναικός καί τῆς μίξεως ἀπολαύοι»). Ὁ ἱερός Χρυσόστομος πουθενά δέ μιλάει 

γιά τήν «κατάντια» γενικά τοῦ χριστιανικοῦ γάμου. Καί φυσικά ποιός θά περίμε-

νε σέ ἕνα λόγο περί Παρθενίας νά ἐξυμνήσει ὁ ἱερός Πατήρ τή συζυγική ζωή;). 

Ἀρτεμίου Ραντοσλάβιεβιτς, ἐπισκόπου Πρίζνεν (Σερβίας), Τό μυ-
στήριον τοῦ γάμου. Παράθεση ἀπό τό περιοδικό «Ὁ ζωοποιός 
Σταυρός», τ. 81-3, σ. 242: 

• Ἡ Ἐκκλησία ἀνέχεται τίς ἐξ ἀδυναμίας συζυγικές σχέσεις πού 
δέν ἔχουν ἄμεσο σκοπό τήν παιδοποιία. ∆ι' αὐτό πρέπει ὁ 
ἄνθρωπος νά ταπεινώνεται μπροστά στόν Κύριο καί νά ἐλπίζει 
ὅτι ὁ Θεός θά τόν ἐλεήσει γιά τήν ταπείνωσή του.  

 

 

 

Ἀπ. Παύλου, Α΄ Κορ. 7,1-7: 

• «Περὶ δὲ ὧν ἐγράψατέ μοι, καλὸν ἀνθρώπῳ γυναικὸς μὴ ἅπτε-
σθαι· 2 διὰ δὲ τὰς πορνείας ἕκαστος τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα ἐχέτω, 
καὶ ἑκάστη τὸν ἴδιον ἄνδρα ἐχέτω. 3 τῇ γυναικὶ ὁ ἀνὴρ τὴν ὀφει-
λομένην εὔνοιαν ἀποδιδότω, ὁμοίως δὲ καὶ ἡ γυνὴ τῷ ἀνδρί. 4 ἡ 
γυνὴ τοῦ ἰδίου σώματος οὐκ ἐξουσιάζει, ἀλλ᾿ ὁ ἀνήρ. ὁμοίως δὲ 
καὶ ὁ ἀνὴρ τοῦ ἰδίου σώματος οὐκ ἐξουσιάζει, ἀλλ᾿ ἡ γυνή. 5 μὴ ἀ-
ποστερεῖτε ἀλλήλους, εἰ μή τι ἂν ἐκ συμφώνου πρὸς καιρόν, ἵνα 
σχολάζητε τῇ νηστείᾳ καὶ τῇ προσευχῇ· καὶ πάλιν ἐπὶ τὸ αὐτὸ συ-
νέρχησθε, ἵνα μὴ πειράζῃ ὑμᾶς ὁ σατανᾶς διὰ τὴν ἀκρασίαν ὑ-
μῶν. 6 τοῦτο δὲ λέγω κατὰ συγγνώμην, οὐκ κατ᾿ ἐπιταγήν. 7 θέλω 
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γὰρ πάντας ἀνθρώπους εἶναι ὡς καὶ ἐμαυτόν· ἀλλ᾿ ἕκαστος ἴδιον 
χάρισμα ἔχει ἐκ Θεοῦ, ὃς μὲν οὕτως, ὃς δὲ οὕτως». 

Ἰω. Χρυσοστόμου, ∆ιά δέ τάς πορνείας 2, Μ. 51,210 · Περί παρθενί-
ας ΙΘ΄, Μ. 48,547 ·  Ἐγκώμιον εἰς Μάξιμον 5, Μ. 51,232 ·  Ὁμιλ. ΙΘ΄, 
2-3· εἰς Α΄ Κορ., Μ. 61,153π. 

• «Οὐ πονηρόν ὁ γάμος πρᾶγμα, ἀλλά πονηρόν ἡ μοιχεία, πονηρόν 
ἡ πορνεία· γάμος δέ πορνείας ἀναιρετικόν φάρμακον».  

• Ὁ σκοπός τῶν συζυγικῶν σχέσεων εἶναι «ἡ τῆς ἀκολασίας καί ἡ 
τῆς ἀσελγείας ἀναίρεσις», ὥστε νά «διατηρηθοῦν» οἱ σύζυγοι «ἐν 
ἁγιασμῷ καί σεμνότητι».  

• «Τίνος ἕνεκεν ἔδωκε τόν γάμον ὁ Θεός; ... ἵνα πορνείας φύγωμεν, 
ἵνα τήν (πορνικήν) ἐπιθυμίαν καταστείλωμεν, ἵνα σωφρόνως συ-
ζήσωμεν, ἵνα εὐαρεστήσωμεν Θεῷ, τῇ οἰκείᾳ ἀρκούμενοι γαμετῇ». 

• «∆εῖ δέ πάντων προτιμᾶν τήν ὁμόνοιαν , ἐπειδή καί πάντων τοῦ-
το κυριώτερον καί εἰ βούλει, καί ἐπί τῶν πραγμάτων αὐτό ἐξετά-
σωμεν. Ἔστω γάρ γυνή καί ἀνήρ καί ἐγκρατευέσθω ἡ γυνή μή 
βουλομένου τοῦ ἀνδρός· τί οὖν, ἄν ἐκεῖνος ἐντεῦθεν πορνεύῃ, ἤ 
μή πορνεύῃ μέν, ἀλγῇ δέ καί θορυβῆται καί πυρῶται καί μάχηται 
καί μυρία τῇ γυναικί πράγματα παρέχη; τί τό κέρδος τῆς νηστείας 
καί τῆς ἐγκρατείας ἀγάπης διεῤῥηγμένης; Οὐδέν. Πόσας γάρ ἔν-
θεν λοιδορίας, πόσα πράγματα, πόσον ἀνάγκη γίνεσθαι πόλε-
μον;»  

• «Ὅταν γάρ ἐν οἰκίᾳ ἀνήρ καί γυνή διεστηκότες ὦσιν, οὐδέν νηός 
χειμαζομένης ἄμεινον ἡ οἰκία διακείσεται, τοῦ κυβερνήτου πρός 
τόν πρωρέα διαστασιάζοντος. ... ἵνα μή φοβῆται ἡ γυνή, ὡς ἀκά-
θαρτος γινομένη διά τήν μίξιν, φησίν (ὁ ἀπόστολος)· Ἡγίασται 
γάρ ὁ ἀνήρ ὁ ἄπιστος ἐν τῇ γυναικί, καί ἡγίασται ἡ γυνή ἡ ἄπι-
στος ἐν τῷ ἀνδρί». 

Θεοφυλάκτου, Εἰς Α΄ Κορ. 7, Μ. 124,641: 

• «Ὡς οὖν ἄν ἡ εὐχή σπουδαιοτέρα γένηται, ἀπέχεσθε, φησίν (ὁ ἀ-
πόστολος), ἀλλήλων, ὡς τῆς μίξεως ἀσχολίαν, οὐκ ἀκαθαρσίαν 
ποιούσης». (Βλ. καί Ἑβρ. 13,4: «Τίμιος ὁ γάμος ἐν πᾶσι καὶ ἡ κοί-
τη ἀμίαντος»). 

 

 

2.2. Εὐλογημένη ἡ ἡδονή στό γάμο; 

Ἀθηναγόρου, Πρεσβεία 33, ΒΕΠ 4,308: 
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• «Τῶν ἐν τούτῳ τῷ βίῳ ἡδέων καταφρονοῦμεν μέχρι καί τῶν τῆς 
ψυχῆς ἡδέων, γυναῖκα μέν ἕκαστος ἡμῶν ἥν ἠγάγετο κατά τούς 
ὑφ' ἡμῶν τεθειμένους νόμους νομίζων, καί ταύτην μέχρι τοῦ παι-
δοποιήσασθαι». 

Κλήμεντος Ἀλεξ., Παιδαγωγός 2,10, ΒΕΠ 7,172: 

• «... ψιλή ἡδονή (χωρίς δηλ. τόν σκοπό τῆς παιδοποιίας), κἄν ἐν 
γάμῳ παραληφθῇ, παράνομός ἐστι καί ἄδικος καί ἄλογος». 

• Τά σχετικά στό 2,1, πρώτη ἑνότητα. 

(Ἄς σημειωθεῖ ἐδῶ ὅτι ὁ Ἀθηναγόρας, ἀπολογούμενος πρός τόν φιλόσοφο αὐ-

τοκράτορα Μᾶρκο Αὐρήλιο, χρησιμοποιεῖ κυρίως φιλοσοφικό ὑλικό καί παρου-

σιάζει μέρος μόνο τῆς χριστιανικῆς ἀντίληψης γιά τή συζυγία, ὥστε νά μήν προ-

καλέσει τούς ἐθνικούς φιλοσόφους, πού θεωροῦσαν τό γάμο ἐμπόδιο γιά τή φιλο-

σοφία. Βλ. ΘΗΕ, τ. 1, σ. 641 καί Χρ. Κ. Βάντσου, Ὁ γάμος καί ἡ προετοιμασία αὐ-

τοῦ, Ἀθήνα 1977, σ. 50π. Ὡς πρός τήν ἀντίληψη τοῦ Κλήμεντος Ἀλεξανδρέως κα-

λό εἶναι νά ἔχουμε ὑπόψη ὅτι εἶναι πολύ πιθανό νά πιστεύει ὅτι τό ἀνδρικό σπέρ-

μα εἶναι τέλειος ἄνθρωπος καί ἑπομένως, κάθε σπερματική ἔκκριση, πού δέν ἀπο-

βλέπει στήν τεκνογονία, μπορεῖ νά θεωρηθεῖ φόνος. Βλ. Χρ. Βάντσου, ὅ.π. Μέ βά-

ση αὐτή τήν ἀντίληψη, πού εἶναι σαφής καί στόν Ἀθηναγόρα, μποροῦν νά ἐξηγη-

θοῦν τά χωρία πού παρατίθενται παρακάτω, στήν ἑνότητα γιά τήν παιδοποιία). 

 

 

 

Τίτου Βόστρων, Κατά Μανιχαίων 2,33, Μ 18, 1197: 

• «... ἀναίτιος (extra culpam, λατιν. μετάφραση) τῶν σωμάτων ἡ ἡ-
δονή, εἴγε λογισμῷ καί νόμῳ τοῦ ποιήσαντος ἀκολουθοίῃ»13.  

Μ. Βασιλείου, Περί Παρθενίας 3, Μ 30, 676: 

• «Καί ἵνα μή, ὡς ἄν παθητικόν ἀβοήθητον καταλείποιτο τό θῆλυ, 
ἀγόμενον τῷ πρός τήν τοῦ ὁμοίου γένους διαδοχήν φίλτρῳ, ἡδο-
νῆς ὅλον φάρμακον τῷ ἄρρενι κατασκευάσας, πρός αὐτό (τό θῆ-
λυ) ἄγει (ὁ Θεός) τό ἄρρεν βιαίοις ὁλκαῖς καί ἐπί τήν καταβολήν 
τῆς γονῆς· οὐχί πρός τό ἄρρεν ἄγων τό θῆλυ, ἀλλά τῇ τοῦ θήλεος 
ἡδονῇ τό ἄρρεν πρός αὐτό αἰχμάλωτον ἄγων ... Οὕτω τῷ ἀσθενε-
στέρῳ ζώῳ (δηλ. τῇ γυναικί) τοῦ ∆ημιουργοῦ βοηθῆσαι θελήσα-
ντος, ἵνα τῇ ἐνούσῃ αὐτῷ ἡδονῇ μαγγανεῦον τό ἄρρεν, οὐ διά τήν 
παιδοποιίαν μόνον, ἀλλά καί δι' αὐτόν τόν τῆς μίξεως οἶστρον ὑ-
περμαχοῦν αὐτῷ τῷ ἀσθενεστέρῳ ζώῳ (δηλ. τῇ γυναικί) ἔχῃ τό 
ἄρρεν». 
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Ἀμφιλοχίου Ἰκονίου, Λόγος ∆΄, Μ 39, 72: 

• «Ἐπεί οὖν ἐπί συνοχῇ τοῦ γένους, καί ἐπί αὐξήσει τῆς φύσεως ὁ 
τοῦ γάμου ἐδόθη νόμος· τῷ μέν ἀνθρώπῳ ἡδονήν ἐνέσπειρε· τό δέ 
θῆλυ θωπευτικόν ἐποίησεν· οὐχ ἵνα ἑταιρικῶς πρός μίξεις ἐρεθί-
ζωνται, ἀλλ' ἵνα ἐννόμως πρός γάμον συνάπτωνται». 

Ἰω. Χρυσοστόμου, Ἐγκώμιον εἰς Μάξιμον 5, Μ. 51,232 · Λόγος Α΄ 
εἰς Ἄνναν, Μ 54,642 ·  Ὁμιλ. Κ΄ 7 εἰς Ἐφεσ., Μ. 62,145 ·  Ὁμιλ. ∆΄ 1 
εἰς Ρωμ., Μ 60,417: 

• «∆ιά τοῦτο γάμος ... ἵνα ... καί μεθ' ἡδονῆς τῇ γυναικί διαλεγώμε-
θα». 

• «... αἱ τῷ κάλει τῆς ψυχῆς καταλάμπουσαι (σύζυγοι), ὅσῳπερ ἄν ὁ 
χρόνος προΐῃ, καί πεῖραν τῆς οἰκείας εὐγενείας παρέχωσι, τοσού-
τῳ μάλιστα θερμότερον τοῖς οἰκείοις ἀνδράσιν ποιοῦσι τόν ἔρω-
τα καί τήν πρός αὐτόν (τόν ἔρωτα) ἐξάπτουσιν ἀγάπην». 

• «... καί οἱ ἔρωτες θερμότεροι, καί ἡ εὔνοια γνησιωτέρα, καί ἡ φι-
λία ἀκριβεστέρα γίνεται», (ὅταν οἱ νέοι φυλάγουν τήν πρό τοῦ 
γάμου ἁγνότητα). 

• Ὅταν ὁ νυμφευόμενος ἀπέχει ἀπό τά συνήθη στούς γάμους τρα-
γούδια καί χορούς, πού ἐξάπτουν πρός τήν ἀκολασία, τότε λοι-
πόν ἡ νύφη «μεγίστην καρπώσεται ἡδονήν, πάσης ἑαυτήν ὑποψί-
ας (γιά τόν ἄντρα της) ἀπαλλάττουσα». 

• «Ἐνταῦθα (ὁ Θεός) ... τήν κατά φύσιν τέθεικεν ἡδονήν, ἧς ἠδύνα-
ντο μετά ἀδείας πλείονος ἀπολαύοντες καί μείζονος εὐφροσύνης, 
ἀπηλλάχθαι αἰσχύνης. Ἀλλ' οὐκ ἠθέλησαν» (καί ἐκτράπηκαν σέ 
ὁμοφυλοφιλικές σχέσεις). 

Ἀκολουθία τοῦ Γάμου: 

• «καί σύ νύμφη ... εὐφραινομένη τῷ ἰδίῳ ἀνδρί». 

 

 

2.3. Παιδοποιία. 

 

Ἀθηναγόρου, ὅ.π.: 

• «Ὡς γάρ ὁ γεωργός, καταβαλών εἰς γῆν τά σπέρματα, ἄμητον πε-
ριμένει οὐκ ἐπισπείρων, καί ἡμῖν μέτρον ἐπιθυμίας ἡ παιδοποιία». 

Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητοῦ, Κεφάλαια περί ἀγάπης, ἑκατοντ. Β΄ 17, 
ΕΠΕ 14,218: 
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• «... ἡ ὀρθή κρίσις τῆς συνουσίας, ὁ σκοπός ἐστι τῆς παιδοποιίας. 
Ὁ οὖν εἰς τήν ἡδονήν (; μόνην) ἀποβλεψάμενος, ἐσφάλη περί τήν 
κρίσιν, τό μή καλόν ὡς καλόν ἡγησάμενος». 

Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, Ὁμιλία ΙΣΤ΄ 4, ΕΠΕ 72,428: 

• «... ἐν ἁμαρτίαις ἐκινήθη (ὁ ∆αβίδ) μᾶλλον δέ πᾶς ἄνθρωπος ... Ἡ 
γάρ τῆς σαρκός ἐπανάστασις ἀκούσιος οὖσα ... εἰ καί παρά τῶν 
σωφρονούντων βίᾳ δουλαγωγεῖται καί πρός παιδοποιίαν μόνον 
ἀνίεται (ἀφήνεται), ἀλλά τήν ἀπ' ἀρχῆς ἐπάγεται καταδίκην, 
φθορά οὖσα ...». 

Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ, Ἑρμηνεία εἰς τάς ιδ΄ ἐπιστολάς τοῦ ἀπ. Παύ-
λου, τ. γ΄ Θεσσαλονίκη 1990, σ. 737, σημ. 301: 

• Οἱ χριστιανοί σύζυγοι ζοῦν σωφρόνως «... ὅταν σμίγουν, ὄχι διά 
φιληδονίαν καί ἀκρασίαν, ἀλλά διά μόνην παιδοποιΐαν». 

Ἀρτεμίου Ραντοσλάβιεβιτς, ὅ.π.: 

• Οἱ σχέσεις τῶν συζύγων μέσα στό γάμο εἶναι εὐλογημένες, μόνον 
ὅταν ἐποβλέπουν στήν παιδοποιίαν». 

 

 

 

Ἰω. Χρυσοστόμου, Ὁμιλ. ΙΒ΄ 5 εἰς Κολασ., Μ 62,388· Ὁμιλ. Κ΄ 3 εἰς 
Ἐφεσ., Μ 62,138· Περί Παρθενίας ΙΘ΄, Μ 48,547·  ∆ιά δέ τάς πορνεί-
ας 3, Μ 51,213: 

• «Τί οὖν, ὅταν παιδίον μή ᾖ, οὐκ ἔσονται (εἷς οἱ) δύο καί τότε; Εὔ-
δηλον· ἡ μίξις γάρ τοῦτο ἐργάζεται, ἀναχέουσα καί ἀναμίξασα 
ἀμφοτέρων τά σώματα». 

• « Ἤ οὐχ ὁρᾶτε πόσοι γυναιξίν ὡραίαις συνοικήσαντες, ἐλεεινῶς 
τόν βίον κατέστρεψαν; πόσοι δέ οὐ σφόδρα εὐμόρφοις μετά πολ-
λῆς ἡδονῆς εἰς ἔσχατον γῆρας ἤλασαν;». 

• « Ἐδόθη μεν οὖν καί παιδοποιίας ἕνεκεν ὁ γάμος· πολλῷ δέ πλέον 
ὑπέρ τοῦ σβέσαι τήν τῆς φύσεως πύρωσιν. Καί μάρτυς ὁ Παῦλος 
λέγων ...». 

• «∆ύο γάρ ταῦτά ἐστι, δι' ἅπερ εἰσενήνεκται ὁ γάμος, ἵνα τε σω-
φρονῶμεν, καί ἵνα πατέρες γινώμεθα. τῶν δέ δύο τούτων προη-
γουμένη ἡ τῆς σωφροσύνης ἐστί πρόφασις ... καί μάλιστα νῦν, ὅτε 
ἡ οἰκουμένη πᾶσα τοῦ γένους ἡμῶν ἐμπέπλησται». 
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*  *  * 

Ἀπό τίς ἀντιπαραθέσεις τῶν παραπάνω ἐλαχίστων ἀντιπροσωπευτικῶν κειμέ-

νων - ἰδιαίτερα τῶν οἰκουμενικῶν Πατέρων Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου καί Βασι-

λείου τοῦ Μεγάλου - καταλήγω σέ κάποια, ἐπιστημονικά, ἴσως ὄχι ἀπόλυτα ἀσφα-

λή, συμπεράσματα, πού θά τά θέσω στήν κρίση σας. Κυρίως ὅμως θέλω νά τά χρησι-

μοποιήσω γιά νά διατυπώσω, κάπου στή συνέχεια, τά ἐρωτήματα καί τίς ἀπορίες 

μου. 

Ἡ συζυγική σχέση λοιπόν: 

α. συνδέεται ἀπερίφραστα μέ τήν τεκνογονία,  

β. συγκρατεῖ καί ἐνισχύει τό συζυγικό δεσμό συνεχιζόμενη καί μετά τήν 

ὁριστική λήξη τῆς γονιμότητας τῆς γυναίκας, 

γ. βοηθάει στόν ἁγιασμό. 

Εἰδικότερα ἡ ἡδονή τῆς συζυγικῆς συνεύρεσης ἐκτός ἀπό κάποιες, αἱρετικῆς ἀ-

πόχρωσης, θά ἔλεγα, ἀναφορές1, εἶναι ἀποδεκτή ὡς δύναμη ἀγάπης καί ὡς φάρμακο 

κατά τοῦ πειρασμοῦ τῆς πορνείας. Παρουσιάζεται μάλιστα ὡς φυσική λειτουργία, 

ἀπαλλαγμένη ἀπό ὁποιαδήποτε ἐνοχή ἁμαρτίας, ἀκόμη καί μετά τήν τεκνογονία. 

Αὐτή εἶναι ἡ προσωπική μου ἐκτίμηση. Αὐτή ἡ ἐκτίμηση θά μποροῦσε νά ἐνισχυθεῖ 

ἀπό ἕνα πολύ σοβαρό γεγονός τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου (325 μ.Χ.). Ἴσως θά ἔ-

χετε διαβάσει γιά τόν ἀσκητικότατο ὁμολογητή, θαυματουργό καί ἅγιο ἐπίσκοπο 

Παφνούτιο, ὁ ὁποῖος μέ πολύ σθένος ἀντιτάχθηκε, κατά τή Σύνοδο αὐτή, στήν πρό-

ταση τοῦ Ὁσίου, ἐπισκόπου Κορδούης, νά εἰσαχθεῖ στήν Ἐκκλησία ἡ ὑποχρεωτική 

ἀγαμία τοῦ κλήρου. Καί ἡ ἄποψή του ἐπικράτησε πλήρως. Μήπως λοιπόν οἱ ἅγιοι 

Πατέρες τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου ἤθελαν νά καταστρέψουν τήν ἁγία Ἐκκλησί-

α μας μέ παράνομους, ὅπως τούς θέλουν ὁρισμένοι συμπαθέστατοι πατέρες καί ἀ-

δελφοί, ἔρωτες τῶν κληρικῶν, οἱ ὁποῖοι θά ἦταν ἀναπόφευκτοι; 

Ὡστόσο στά χρόνια μας γράφονται καί ἀκούονται ἀρνητικές θέσεις γιά τίς συ-

ζυγικές σχέσεις πού, ἀντί νά ἀναπαύουν τούς ἀγωνιζόμενους πιστούς, τούς δημιουρ-

γοῦν, σύμφωνα μέ αὐτά πού ἀκούω καί βλέπω, ἐνοχές καί ψυχοσωματικά προβλή-

ματα. Ἤδη, ἀπό τίς πρῶτες ἀντιπαραθέσεις πού ἀνέφερα, πήραμε κάποια γεύση γι' 

αὐτές τίς θέσεις. Ἐδῶ θά σᾶς ἀναφέρω μερικές εἰκόνες ἀπό τό τί γίνεται σήμερα. 

 

3. Ἀρνητικές καί θετικές συμβουλές σύγχρονων πνευματικῶν ἱερέων. 

                                               

1 Εἶναι μεγάλο σφάλμα νά πιστεύουμε στό ἀλάθητο τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας, ἰδιαίτερα ὅταν οἱ 

θέσεις τους δέν εἶναι σύμφωνες μέ τήν καθολική συνείδηση τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας. 
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• Ἕνας ἱερομόναχος ἐφημέριος σέ μεγάλο ναό, εἶπε σέ ἕνα κήρυγμά του ἐνώ-

πιον 500 περίπου πιστῶν: Οἱ συζυγικές σχέσεις ἐπιτρέπονται μόνο γιά τήν 

ἀπόκτηση παιδιῶν. 

• Ἕνας ἄλλος πνευματικός πατέρας ἀναστάτωσε τήν οἰκογένεια ἑνός εὐλα-

βοῦς καθηγητῆ τοῦ Πανεπιστημίου, προκαλώντας συναισθηματικές ἐκρή-

ξεις, νεῦρα, συνεχή μοῦτρα, ἐπειδή, λέει, ἔπρεπε νά διακόψουν τίς συζυγι-

κές τους σχέσεις. 

• Μοῦ ἔλεγε ἕνας φίλος, ἀναστατωμένος ἀπό ἀνάλογες συμβουλές: Τί τούς 

φταῖμε καί πᾶνε νά χαλάσουν τήν οἰκογενειακή μας ἀτμόσφαιρα; Κανείς 

δέν ὑπάρχει νά τούς ἐλέγξει; Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ξέφραγο ἀμπέλι; Καί ὅταν 

ὁ Κύριος εἶπε «ὁ ἀπολύων τήν ἑαυτοῦ γυναῖκα παρεκτός λόγου πορνείας 
ποιεῖ αὐτήν μοιχᾶσθαι», ἐννοοῦσε, ἄν αὐτός δέν ἀπέλυε τή γυναίκα του, ἀ-

ποχή ἀπό τίς συζυγικές σχέσεις; 

• Ἄλλος, νεαρός συνάδελφός μου, μοῦ ἐξομολογήθηκε πώς ἀναγκάστηκε νά 

"καταφύγει" σέ ἄλλον πνευματικό, ὁ ὁποῖος τοῦ εἶπε σέ τόνο ἔντονης ὑπερ-

βολῆς: «Παιδί μου, ὄχι μόνο δύο φορές τήν ἑβδομάδα. Καί πέντε φορές τήν 

ἡμέρα, πού λεει ὁ λόγος, νά γίνεται, δέν εἶναι ἁμαρτία. Μέσα στό γάμο δέν 

ὑπάρχει ἀκαθαρσία. Ἀκαθαρσία εἶναι μόνο οἱ παρά φύσιν καί οἱ ἐκτός τοῦ 

γάμου σχέσεις». 

Ἐγώ, ἄς ποῦμε, δέν εἶμαι θεολόγος, πού μπορεῖ νά ἔχει μέσα του κάποιες σα-

φεῖς ἀπαντήσεις. Εἶμαι ἕνα ἁπλό λαϊκό μέλος τῆς Ἐκκλησίας μας καί δέν ἔχω μεγά-

λη ἐμπιστοσύνη στά συμπεράσματά μου, πού μπορεῖ, λόγω ἐλλιποῦς ἔρευνας, νά μήν 

ἀκτινογραφοῦν ὁλοκάθαρα τήν οὐσία τοῦ προβλήματος. Γι' αὐτό τό λόγο, καί ἐπει-

δή ἀκούω καί διαβάζω θέσεις πού ὡς χριστιανό μέ ἐμβάλλουν σέ ἀνησυχία, ἀπευθύ-

νομαι σέ ὅλους ἐσᾶς, Μακαριώτατε, Σεβασμιώτατε, πατέρες καί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί, 

πού - πιστεύω - ἐκφράζετε, σέ κάποιο βαθμό, τή συλλογική συνείδηση καί τό "καθο-

λικό" ἦθος τῆς Ὀρθοδοξίας, καί σᾶς ὑποβάλλω τά ἐρωτήματά μου, γιά νά ἔχω κά-

ποιες σίγουρες ἀπαντήσεις. 

 

4. Ἐρωτήματα. 

Ποιά εἶναι λοιπόν ἡ θέση τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μας στό θέμα τῶν συζυγι-

κῶν σχέσεων, τῆς ἡδονῆς καί τῆς τεκνογονίας; 

• Εἶναι ἡ συζυγική σχέση ἁμαρτία, τέτοια πού νά τήν ἐξομολογοῦνται οἱ συ-

νευρισκόμενοι; Τελικά, φτιάχνουμε νόμους - ποιοί ἆραγε; - γιά νά κατα-

σκευάζουμε ἐνόχους; 
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• Εἶναι ἁμαρτία, πού μέσα ἀπό τή συζυγική συνεύρεση περνάει μιά βαθιά ἑ-

νωτική σχέση, πού διώχνει τά σύννεφα, τίς ἀντιπάθειες, τή συναισθηματική 

σύγχυση, καί φέρνει ἰσορροπία ψυχική καί δύναμη καί ὄρεξη γιά ζωή καί 

ἀγάπη γιά τήν οἰκογένεια; 

• Εἶναι ἁμαρτία, πού ἡ συζυγική σχέση δημιουργεῖ ἐσωτερική ζεστασιά καί 

στοργή καί σώζει ἀπό τίς μοιχεῖες, τό πιοτό, τή διάσταση, τά ναρκωτικά 

καί ἀπό τούς ψυχικούς τραυματισμούς τῶν παιδιῶν, σέ σημεῖο πού νά ἔ-

χουν σοβαρά προβλήματα μέ τούς γονεῖς τους; 

• Εἶναι, ἤ δέν εἶναι, ὑποκρισία νά τρέχει ὁ χριστιανός μέρα καί νύχτα στίς 

ἐκκλησίες καί στίς κοινωνικές δραστηριότητες τῆς ἀγάπης, ἀλλά νά τυραν-

νάει μέ ὑποχρεωτική ἀποχή τήν, ἤ τόν, σύζυγο; 

• Ἐάν οἱ σύζυγοι δέν μποροῦν «νά τά βροῦν», εἶναι λύση ὁ χωρισμός ἤ ἡ μί-

ζερη ὑπομονή; 

• Εἶναι σωστό νά περνᾶμε ἐπάνω ἀπό τά σώματα καί ἀπό τά νεῦρα καί ἀπό 

τίς ψυχές τῶν ἀνθρώπων, ἄκαμπτους νόμους καί νά τούς διαλύουμε σάν ὁ-

δοστρωτήρας; 

• Οἱ ἄγαμοι καί οἱ μοναχοί συμμετέχουν πολύ συχνά στά μυστήρια τῆς Θ. 

Εὐχαριστίας. Οἱ ἔγγαμοι, ἐάν ἡ συζυγική σχέση δέν εἶναι ἐφάμαρτη, πότε 

καί μέ ποιές προϋποθέσεις μποροῦν νά κοινωνοῦν; 

• Ἐπιτρέπεται καί, ἄν ναί, σέ ποιές περιπτώσεις ἡ συνεύρεση τῶν συζύγων 

στήν περίοδο τῆς ἐγκυμοσύνης καί στίς διάφορες, πολύ σεβαστές καί ἅγιες, 

νηστεῖες τῆς Ἐκκλησίας μας; Ἰσχύει ἐδῶ, σέ εὐρύτερο βέβαια πλαίσιο, τό 

«κρεῖσσον γαμεῖν ἤ πυροῦσθαι» τοῦ ἀπ. Παύλου; 

• Εἶναι εὐλογημένο, ἤ κατ' οἰκονομίαν ἀνεκτό, νά προγραμματίζει τό ζεῦγος 

τή γέννηση τῶν παιδιῶν, χρησιμοποιώντας διάφορα τεχνικά μέσα ἤ παρα-

κολουθώντας τίς γόνιμες ἡμέρες τῆς γυναίκας; 

• Τί θά γίνει ὅταν λόγῳ φλογερῆς κράσης δέν μπορεῖ κάποιος - ἤ κάποια - νά 

ἐγκρατευτεῖ καί δέν μπορεῖ (τό ζεῦγος) νά ἀνταποκριθεῖ στίς ἀπαιτήσεις 

πολυμελοῦς οἰκογένειας; 

• Ἡ ὑγεία, ἄς ποῦμε τῆς συζύγου, ἀπαγορεύει τή γέννηση παιδιῶν. Τί κά-

νουν τότε οἱ σύζυγοι; 

• Ἐάν ὁ, ἤ ἡ, σύζυγος πάσχει π.χ. ἀπό AIDS ἤ ἀπό σύφιλη, θά ἐπέτρεπε ἡ 

Ἐκκλησία μας στό πνεῦμα τῆς ἁγίας οἰκονομίας τή χρήση προφυλακτικῶν 

μέσων; 

 9



• Ὅταν γιά λόγους ὑγείας, ἤ ἀπό ἀπερισκεψία γιά τήν ὁποία μετανόησε με-

τά δακρύων, ὑποβληθεῖ ἡ γυναίκα σέ στείρωση, μήπως δέν πρέπει νά συ-

νάψει γάμο ἤ, ἄν ἔχει συνάψει, ἐν γνώσει βέβαια τοῦ συζύγου, δέν πρέπει 

νά ἔχει συζυγικές σχέσεις; 

• Θά ἦταν φρόνιμο νά ἐνθαρρύνονται ἀπό τήν Ἐκκλησία οἱ ἄνθρωποι, ἄν ἔ-

χουν πρόβλημα σεξουαλικῆς πύρωσης νά συνάψουν γάμο σέ μικρή ἡλικία 

καί νά ζήσουν, ἄν εἶναι φτωχοί, ταπεινή ζωή, ὅπως στά παλιά χρόνια; 

 

5. Προτάσεις - Ἐπίλογος. 

Ὅλοι μας γνωρίζουμε ἀπό τήν καθημερινή μας ἐμπειρία ἀπό τά Μ.Μ.Ε. καί ἀ-

πό τήν πράξη - ἤ τήν ἀπραξία – τῆς Πολιτείας, ὅτι βάλθηκαν, μέ νύχια καί μέ δόν-

τια, νά διαλύσουν τήν ὀρθόδοξη οἰκογένεια. Ποιό εἶναι λοιπόν τό χρέος τῆς ποιμαί-

νουσας Ἐκκλησίας σ' αὐτό τό ἀφιλόξενο καί, πολύ συχνά, ἐχθρικό καί προκλητικό 

περιβάλλον; 

Μεταξύ τῶν ἄλλων προτάσεων πού ἀκούστηκαν ἤ θά ἀκουστοῦν, θά πρότεινα 

καί τά παρακάτω: 

α. Ἁρμόδιο συλλογικό ὄργανο τῆς Ἐκκλησίας μας νά ἀσχοληθεῖ μέ τό θέμα, μέ 

μεγάλη περίσκεψη καί σύνεση, καί νά ἐκδώσει ἕνα ἐγχειρίδιο μέ ἀνάλυση καί ὁδηγί-

ες ἐνδεικτικῆς ἀντιμετώπισης τῶν συναφῶν προβλημάτων, γιά νά μήν αὐτοσχεδιά-

ζουν ἀνεξέλεγκτα μερικοί ἀπό τούς πνευματικούς καθοδηγητές τοῦ πιστοῦ λαοῦ 

μας. 

β. Τό ἐγχειρίδιο αὐτό νά ἀποσταλεῖ σέ ὅλους τούς ἐπισκόπους, τούς ἱερεῖς καί 

τούς θεολόγους τῆς Ἐκκλησίας μας. 

γ. Νά συσταθεῖ ἀπό τή ∆.Ι.Σ. ἕνα ὄργανο πού νά ἐλέγχει, κατά κάποιο τρόπο, 

τά σχετικά δημοσιεύματα, πού ἐνδέχεται νά ἐπηρεάζουν καί νά προκαλοῦν μεγάλες 

στενοχώριες σέ συζύγους, πού καλόπιστα τά διαβάζουν. 

δ. Νά ἱδρυθεῖ μία Σχολή - ἤ ἕνα Φροντιστήριο – τριμηνιαίας, ἄς ποῦμε, διάρ-

κειας καί ὑποχρεωτικῆς φοίτησης, γιά κάποιους πνευματικούς πατέρες, ἤ γιά ὅσους 

πρόκειται νά ἀσκήσουν αὐτό τό θεῖο ἔργο. Ἐννοῶ φοίτηση μέ ἐξετάσεις. Ἐκτός καί 

ἄν τό ὕψιστο καί ἱερότατο αὐτό ἔργο θεωρεῖται ὑπόθεση ἁπλῆς τελετουργικῆς ἄ-

σκησης καί πάντως ὑποδεέστερο ἀπό τίς ἄλλες ὑπηρεσίες, γιά τίς ὁποῖες ἔχουν θε-

σπιστεῖ αὐστηρές σπουδές καί ἐξετάσεις. 

ε. Ἄν δέν εἶναι ἐφικτή ἡ προηγούμενη πρόταση, καλό εἶναι νά ὀργανωθοῦν, ὅ-

που δέν ὑπάρχουν, φροντιστήρια γιά πνευματικούς ἀπό τούς κατά τόπους ἐπισκό-

πους, οἱ ὁποῖοι θά παρευρίσκονται σ' αὐτά καί θά ἔχουν τήν εὐθύνη τῆς σωστῆς δι-

αφώτισης-καθοδήγησης. 
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στ. Νά γραφεῖ ἕνα εὐσύνοπτο τεῦχος, ἤ μιά ποιμαντική ἐπιστολή, πού νά περι-

έχει μέ σαφήνεια τίς ὑποχρεώσεις τῶν μελλονύμφων καί νά τούς χαρίζεται ὡς εὐλο-

γία ἀπό τίς οἰκεῖες Μητροπόλεις μαζί μέ τήν ἄδεια γάμου. 

ζ. Νά ὁρισθεῖ σέ κάθε Μητρόπολη ἕνας ἔμπειρος, φωτισμένος καί στοργικός 

ἔγγαμος ἱερέας γιά τήν ἀντιμετώπιση συζυγικῶν προβλημάτων. 

η. Νά ἱδρύσει ἡ Ἐκκλησία σταθμούς καί ἱδρύματα γιά τήν προστασία τῆς 

ἄγαμης μητέρας καί τοῦ παιδιοῦ της. 

 

Ἐδῶ μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ τελείωσα. 

Σᾶς εὐχαριστῶ πολύ πού μέ ἀκούσατε μέ ὑπομονή καί ἀγάπη. Θέλω νά πι-

στεύω ὅτι ἤμουν ἀληθινός καί εἰλικρινής. Καί σᾶς παρακαλῶ νά μέ συγχωρήσετε γι-

ά τίς ὅποιες ἀτέλειες αὐτῆς τῆς εἰσήγησής μου. 

Ὡστόσο θά σᾶς παρακαλέσω νά μοῦ ἐπιτρέψετε μιά τελευταία προσθήκη. Ὅ-

τι, οἱ ὅποιες δυσκολίες μεταξύ τῶν συζύγων μποροῦν νά ξεπεραστοῦν μέ τή χάρη 

τοῦ Θεοῦ. Ὅταν ὁ ἄνθρωπος αἰσθάνεται ὅτι ὑποφέρει, ὅτι εἶναι ἐγκαταλειμμένος  

καί βρίσκεται σέ ἀδιέξοδο, ἄν ἀγκαλιάσει τή θλίψη μέ τήν ἁγία ὑπομονή καί τήν 

θυσιαστική ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ μας, ὅπως λένε οἱ Ἅγιοί μας, ὁ πόνος καί ἡ θλίψη 

θά μεταβληθοῦν κάποτε, μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ, σέ μυστική χαρά καί θά γίνουν ὁ 

δρόμος τοῦ Παραδείσου. 

 

Κωνσταντῖνος Χρ. Καρακόλης, ∆. Θ. 
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