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Σεβασμιώτατε, πατέρες, κυρίες καί κύριοι. Ἡ διεπιστημονική 

σύσκεψη περί συζυγίας καί τεκνογονίας τήν ὁποία πραγματοποιοῦμε 
σήμερα ἐδῶ, μέ τήν πρόνοια καί εὐλογία τοῦ Μακαριωτάτου, ἐκφράζει 
τήν ἀγωνία ὅλων μας γιά τόν ἱερό θεσμό τοῦ γάμου καί τῆς οἰκογένειας 
πού τόσο εὐτελίζεται ἀπό μιά ὑλιστική ἰδεολογία καί εὐδαιμονιστική περί 
τῆς ζωῆς ἀντίληψη. 
  Ἡ Ἐκκλησία μας στά καταλυτικά, ὑλιστικοκρατούμενα ρεύματα, 
πού δυστυχῶς ἀρχίζουν νά προβάλουν καί στή χώρα μας καί τά ὁποῖα 
ὁμιλοῦν γιά νέα οἰκογένεια καί ἐναλλακτικά οἰκογενειακά σχήματα, 
ἀντιτάσσει τήν πίστη πού εἶναι ριζωμένη στή παράδοση, στήν ἱστορία, 
στά ἔθη καί ἔθιμα τοῦ λαοῦ, στό συναισθητισμό καί στό ψυχισμό του, ὅτι ὁ 
γάμος εἶναι μυστήριο μέγα, ὅτι εἶναι συμπόρευση «τοῦ βίου παντός εἰς 
βοήθειαν καί διαδοχήν τοῦ γένους τῶν ἀνθρώπων». 
 Σέ μιά ἐποχή, λοιπόν, πού πολλοί ὁμιλοῦν γιά τήν διεύρυνση τῆς 
ἔννοιας τῆς οἰκογένειας, καί τήν ἔξοδο ἀπό τή τυπικότητα, τήν ἀκαμψία 
καί τήν βιολογική ἀλήθεια, ἀξίζει οἱ λειτουργοί τοῦ ἀληθινοῦ Λόγου νά 
ἀνανεώσουν τό προσανατολισμό τους στήν ὀρθή πορεία τῆς ζωῆς καί 
συγκεκριμένα στίς θεμελειώδεις ἀλήθειες περί τῆς συζυγικῆς ζωῆς μέ 
βάση πάντοτε τό λόγο τῆς Ἐκκλησίας, τήν παράδοση τοῦ λαοῦ καί τίς 
ἀρχές τῆς ἐπιστήμης. 
 Ἡ Διεπιστημονική Σύσκεψη, ἡ ὁποία συνεκλήθη ἀπό τήν Εἰδική 
Συνοδική Ἐπιτροπή Γάμου, Οἰκογενείας, Προστασίας τοῦ Παιδιοῦ καί 
Δημογραφικοῦ Προβλήματος, καί τελεῖ ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ 
Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. 
Χριστοδούλου, ἐμπνευστοῦ καί ἱδρυτοῦ τῆς Ἐπιτροπῆς, ἀπαρτιζόμενη ἀπό 
ἐκλεκτούς ἐπιστήμονας, εἰσηγητάς καί ὅλους ἐσᾶς, δέν ἔχει τήν μορφή 
Συνεδρίου ἀλλά Συσκέψεως, διά τόν λόγον ὅτι διά τοῦ τρόπου αὐτοῦ θά 
ὑπάρξει ἡ δυνατότητα ἐμβρυθεστέρας μελέτης καί ἀποτελεσματικοτέρας 
ἀναλύσεως τοῦ ὅλου θέματος ἀπό ὅλες τίς πλευρές του: θεολογική, 
πολιτικο-οικονομική, δημογραφική, νομική, κοινωνική, βιοϊατρική, 
παιδαγωγική κλπ.  
 Ὡς Πρόεδρος τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς αἰσθάνομαι τήν ἀνάγκη νά 
εὐχαριστήσω∙ τόν Μακαριώτατο Προκαθήμενο τῆς Ἐκκλησίας μας γιά τίς 
ἐμπνευσμένες προτάσεις του καί τήν ὅλη συμπαράσταση εἰς τό ἔργο μας, 
τά μέλη τῆς Ἐπιτροπῆς γιά τήν πολύ καλή συνεργασία, τίς εἰσηγήτριες 
καί τούς εἰσηγητάς, τά μέλη τῆς Συσκέψεως καί τόν Γραμματέα τῆς 



Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς τόν Ἀρχιμανδρίτη π. Παῦλο Ἰωάννου, διά τόν κόπο 
τῆς προετοιμασίας τῆς παρούσης συσκέψεως. 
 Εἴθε ὁ Κύριος, «ὁ τοῦ μυστικοῦ καί ἀχράντου γάμου ἱερουργός καί 
τοῦ σωματικοῦ νομοθέτης», νά εὐλογήσει τή προσπάθεια αὐτή γιά τή 
στήριξη, ἐνδυνάμωση καί ἐνίσχυση τοῦ ἱεροῦ θεσμοῦ τῆς συζυγίας καί τοῦ 
ἱεροῦ ἔργου τῆς τεκνογονίας. 
 Μέ αὐτά τά λόγια χαιρετίζω πάντας ὑμᾶς καί παρακαλῶ τόν 
Μακαριώτατο νά κηρύξει τήν ἔναρξη τῶν ἐργασιῶν τῆς συσκέψεως.  


