
 

 

Γξάθεη ν Θενιόγνο-Εθθιεζηαζηηθόο Ιζηνξηθόο-Ννκηθόο Ιωάλλεο Ει. Σηδεξάο 

Ο Γάκνο ωο Αιιεινθελωηηθή  

Θενεηδήο Απηνζπζηαζηηθή Αγαπεηηθή   

Έλωζε Αλδξόο θαη Γπλαηθόο 

 Τν ζενδώξεην κπζηήξην ηνπ γάκνπ ππό ην πξίζκα ηωλ απνθάζεωλ ηεο Αγίαο θαη 

Μεγάιεο ελ Κξήηε Σπλόδνπ ηεο Οξζνδνμίαο 

 Σηελ ζύγρξνλε επνρή ηνπ εζηθνύ ζρεηηθηζκνύ θαη ηεο εθθνζκηθεύζεωο αθόκε 

θαη ηεο κπζηεξηαθήο δωήο ηεο Εθθιεζίαο, ε Αγία θαη Μεγάιε ελ Κξήηε 

Σύλνδνο αίξεη αλάρωκα θαη δηαηππώλεη ιόγν αιεζείαο ππέξ ηεο πξνζηαζίαο ηνπ 

ζενδώξεηνπ κπζηεξίνπ ηνπ Γάκνπ θαη ηνπ ηεξωηάηνπ ζεζκνύ ηεο νηθνγέλεηαο 

ζην πιαίζην ηεο ζωηεξηνινγηθήο θαη κπζηεξηαθήο νληνινγίαο ηεο Εθθιεζίαο 

 Η Οξζόδνμε Εθθιεζία ελ Σπλόδω θαη άλεπ ζπκπιεγκάηωλ αλαζθάιεηαο 

νξζνηνκεί ιόγνλ αιεζείαο έλαληη όζωλ λενθαλώλ κνξθώλ ζπκβηώζεωο 

αιινηώλνπλ ηνλ από Θενύ δνζέληα θαη επινγεζέληα έγγακν δεζκό αλδξόο θαη 

γπλαηθόο εληόο ηεο «θαη' νίθνλ Εθθιεζίαο» πνπ είλαη ε νηθνγέλεηα 

 Η Οξζόδνμε Εθθιεζία νξηνζεηεί ηα θωιύκαηα ηνπ γάκνπ θαη αζθεί ελ αγάπε θαη 

δηαθξίζεη ηελ «νηθνλνκία» έλαληη ηεο «αθξίβεηαο» ζηηο πεξηπηώζεηο ηωλ 

ιεγνκέλωλ κηθηώλ γάκωλ 

Γελ ρξεηάζηεθαλ πεξηζζφηεξεο απφ δχν ζειίδεο γηα λα δηαηππσζεί ην αξηζηνηερληθά 

ηεθκεξησκέλν, ζενινγηθά άξηην θαη ελλνηνινγηθά πιήξεο, πεξηεθηηθφ, ζαθέο θαη 

πνιπδηάζηαην θείκελν πεξί ηνπ ζενδψξεηνπ κπζηεξίνπ ηνπ γάκνπ θαη ηνπ ηεξσηάηνπ 

ζεζκνχ ηεο νηθνγέλεηαο, πνπ απεηέιεζε ην έλα εθ ησλ έμη ζεκάησλ κε ηα νπνία αζρνιήζεθε 

ην επηζθνπηθφ ζψκα ηεο Αγίαο θαη Μεγάιεο ελ Κξήηε Σπλφδνπ, ε νπνία νξζνηφκεζε 

αςεπδψο θαη επζηφρσο ιφγν αιεζείαο ζηε ζχγρξνλε επνρή θαηά ηελ νπνία θαη ζην φλνκα 

ηεο δήζελ «απειεπζεξψζεσο ηνπ αλζξσπίλνπ πξνζψπνπ» ηα πάληα - ελ νηο θαη ην 

ζενδψξεην κπζηήξην ηνπ γάκνπ»- ζρεηηθνπνηνχληαη απζαίξεηα, ακθηζβεηνχληαη άθξηηα, 

αλαηξέπνληαη βάλαπζα θαη απνξξίπηνληαη ηζνπεδσηηθά. 

Όηαλ ζηε ιεγνκέλε κεηακνληέξλα ή κεηαλεσηεξηθή επνρή φινη, κα φινη, ςπρνιφγνη, 

ςπρίαηξνη, θνηλσληνιφγνη, λνκηθνί, νηθνγελεηαθνί ζχκβνπινη θαη ηφζνη άιινη «σλ νπθ έζηηλ 

αξηζκφο» νκηινχλ πεξί ηνπ γάκνπ θαη ηεο νηθνγέλεηαο πξνηείλνληαο κάιηζηα κε ην 

«αδεκίσην» «επηζηεκνληθέο ιχζεηο» γηα ηελ αλεχξεζε δηεμφδνπ ζηα πνιιαπιά θαη ελίνηε 

δπζζεψξεηα αδηέμνδα ηνπ εγγάκνπ βίνπ, δελ ζα ήηαλ δπλαηφ ε Οξζφδνμε Δθθιεζία, ε 

νπνία επινγεί ην κπζηήξην ηνπ γάκνπ, λα κελ αξζξψζεη ιφγν αιεζείαο γηα ηελ «θαη' νίθνλ 

Δθθιεζία», ε νπνία  είλαη ε εληφο ηνπ ζαπκαζηνχ γακηθνχ ζπδεχγκαηνο νηθνγέλεηα, 

πξνθεηκέλνπ λα δηαθεξχμεη ηα φρη θαη ηφζν απηνλφεηα ζε κηα επνρή φπνπ θπξηαξρεί ην 

αθξαίν θνζκηθφ θξφλεκα, ε θζελή εκπνξεπκαηνπνίεζε ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ, ν 

επηειηζκφο θαη ε απαμίσζε ηεο ηεξφηεηνο θαη νληνινγηθήο αμίαο ηνπ αλζξσπίλνπ πξνζψπνπ 

θ.ά.  



Ο ιφγνο θαη ην κήλπκα ηεο Αγίαο θαη Μεγάιεο Σπλφδνπ έξρεηαη σο κέγα ακπληήξην 

θαηά ηνπ θζνξνπνηνχ πλεχκαηνο ηεο εθθνζκηθεχζεσο, ην νπνίν θαηαηξψγεη ηελ αξκνληθή 

ζπκβίσζε ησλ εγγάκσλ δεπγαξηψλ, επεηδή ζηελ έλσζε αλδξφο θαη γπλαηθφο δελ θπξηαξρεί 

πιένλ ε ελ αγάπε αιιεινθελσηηθή θαη αιιεινζπζηαζηηθή αιιεινπεξηρψξεζε ησλ 

πξνζψπσλ, αιιά δπζηπρψο ε ζενπνίεζε ηνπ ππεξηξνθηθνχ εγψ» θαη ζπλαθφινπζα ε 

ζηξεβιή ζεψξεζε ηεο πξνζσπηθήο ειεπζεξίαο πνπ θζάλεη έσο ηνπ ζεκείνπ ηεο 

κεηακνξθψζεσο θαη κεηαιιάμεψο ηεο ζε εγστζηηθψο αηνκηζηηθή επδαηκνληζηηθή θηιαπηία, 

εγσπαζή θηιαξέζθεηα, απνκνλσηηθή απηάξθεηα, απηνλνκία θαη απηαξέζθεηα ρσξίο αιεζή 

ζπδπγηθή αγάπε θαη ζηαπξηθή ζπζία ηνπ ελφο πξνζψπνπ γηα ην άιιν πξφζσπν εληφο ηεο ελ 

Χξηζηψ απνιχηνπ ελψζεσο ησλ δχν «εηο ζάξθα κίαλ». Έηζη, ην κπζηήξην ηνπ γάκνπ σο ελ 

αγάπε «εθθιεζηνηξαθέο εξγαζηήξην» δσήο θαη ελ Χξηζηψ ζπλδεκηνπξγίαο ηεο νηθνγέλεηαο, 

πνπ είλαη δσξεά πςίζηε ηνπ Θενχ, θαζίζηαηαη «εγσπαζέο εξγαζηήξην» δηρφλνηαο, 

δηρνζηαζίαο θαη δηαηξέζεσο, βίαο θαη θαηαλαγθαζκνχ ζην φλνκα δήζελ ηεο αηνκηθήο 

ειεπζεξίαο, ηεο ιεγνκέλεο ειεπζεξίαο ηνπ «εγψ». 

Ζ Οξζφδνμε Δθθιεζία ελ Σπλφδσ άλεπ ζπκπιεγκάησλ (complex) αλαζθάιεηαο ή 

θαησηεξφηεηνο ή αθφκε θαη θνβηθψλ ζπλδξφκσλ κήπσο ηπρφλ ραξαθηεξηζζεί, φπσο ζπρλά 

θαη απζαίξεηα ζπκβαίλεη, σο παιηνκνδίηηθε, παξσρεκέλε, αλαρξνληζηηθή ή ζπληεξεηηθή, 

είπε ηα πξάγκαηα κε ην φλνκά ηνπο, ελ αγάπε θαη αιεζεία, άλεπ θφβνπ θαη πάζνπο, ρσξίο 

αθξφηεηεο, θαλαηηζκνχο, επζεβηζκνχο ή εζηθηζκνχο, ξαηζηζηηθνχο ζηηγκαηηζκνχο ή πλεχκα 

«ηεξά εμεηάζεσο» ηνπ πάιαη πνηέ δπηηθνχ κεζαίσλα. Οκίιεζε θαη δηεθήξπμε ηελ ππέξ ηνπ 

ζενζδφηνπ κπζηεξίνπ ηνπ γάκνπ θαη ηνπ ηεξσηάηνπ ζεζκνχ ηεο νηθνγέλεηαο επαγγειηθή 

αιήζεηα γηα λα αθππλίζεη ζπλεηδήζεηο, λα εκπλεχζεη ςπρέο, λα απνθξνχζεη ςεχδε θαη 

πιάλεο, λα αλαηξέζεη θαηλνθαλείο  θαη επηθίλδπλεο αληηιήςεηο θαη πξαθηηθέο, λα νξηνζεηήζεη 

ηελ απνδεθηή απφ ηελ Δθθιεζία κνξθή ηεο εγγάκνπ ζπκβηψζεσο αλδξφο θαη γπλαηθφο γηα 

ηελ δεκηνπξγία ηεο νηθνγέλεηαο σο «θαη' νίθνλ Δθθιεζίαο», λα εληζρχζεη ηα λέα έγγακα 

δεπγάξηα ζηνλ φλησο δπζζεψξεην άζιν ηεο εγγάκνπ αζιήζεσο θαη θπζηθά λα θηλεηνπνηήζεη 

ηνπο επηζθφπνπο θαη ινηπνχο θιεξηθνχο πξνθεηκέλνπ απηνί σο ελψπηνλ ηνπ Θενχ ππφινγνη 

θαη ππεχζπλνη παηέξεο θαη αδειθνί, κε απφιπηε ζπλαίζζεζε ηεο πλεπκαηηθήο θαη 

πνηκαληηθήο ηνπο επζχλεο λα ζηαζνχλ, σο νθείινπλ, άγξππλνη αξσγνί θαη ζπλέθδεκνη, 

άνθλνη ζπλεπίθνπξνη θαη αιεζείο ζπγθεξπλαίνη  πιεζίνλ ησλ αλδξνγχλσλ θαη πάζεο 

δνθηκαδφκελεο νηθνγέλεηαο, φηαλ νη πεξηζηάζεηο ην απαηηνχλ. 

Σην εγθξηζέλ πεξί ηνπ κπζηεξίνπ ηνπ γάκνπ θαη ησλ θσιπκάησλ απηνχ θεηκέλν, ην 

επηζθνπηθφ ζψκα ηεο Αγίαο θαη Μεγάιεο ελ Κξήηε Σπλφδνπ θαη' αξράο δηαθεξχηηεη φηη: «ν 

ζεζκφο ηεο νηθνγελείαο επξίζθεηαη ζήκεξνλ ππφ ηελ απεηιήλ ηεο εθθνζκηθεχζεσο σο επίζεο 

θαη ηνπ εζηθνχ ζρεηηθηζκνχ. Η Οξζφδνμνο Δθθιεζία δηδάζθεη ηελ ηεξφηεηα ηνπ γάκνπ σο κίαλ 

ζεκειηψδε θαη αδηακθηζβήηεηνλ δηδαζθαιίαλ ηεο Δθθιεζίαο. Η ελ ειεπζεξία έλσζηο κεηαμχ 

αλδξφο θαη γπλαηθφο είλαη κία απαξαίηεηνο πξνυπφζεζηο». 

Δπεηδή αθξηβψο γηα ηελ Οξζφδνμε Δθθιεζία ν γάκνο δελ απνηειεί κηά επθπή επηλφεζε 

ηνπ αλζξψπνπ ή κηά θνηλσληθή αλαγθαηφηεηα, αιιά ζενδψξεην θαη ζεφζδνην ζεζκφ γηα ηελ 

δηαηψληζε ηεο αλζξψπηλεο δσήο, ν νπνίνο απνηειεί  ηεξψηαην κπζηήξην εληφο ηεο 

Δθθιεζίαο, νη Παηέξεο ηεο Αγίαο θαη Μεγάιεο ελ Κξήηε Σπλφδνπ ππνγξακκίδνπλ κεη' 

εκθάζεσο φηη ν αθαηάιπηνο έγγακνο δεζκφο αλδξφο θαη γπλαηθφο αλάγεηαη σο εηθφλα ζηελ 

έλσζε ηνπ Χξηζηνχ κεηά ηεο Δθθιεζίαο ηνπ, θαη ζενινγνχληεο επ’ απηνχ επηζεκαίλνπλ φηη: 

«ν γάκνο ζεσξείηαη εηο ηελ Οξζφδνμνλ Δθθιεζίαλ σο ν αξραηφηεξνο ζεζκφο ζείνπ δηθαίνπ, 

δηφηη εηζήρζε ζπγρξφλσο πξνο ηελ δεκηνπξγίαλ ησλ πξψησλ αλζξψπσλ, ηνπ Αδάκ θαη ηεο 

Δχαο (Γελ. β΄, 23). Η έλσζηο αχηε ζπλεδέζε απ' αξρήο φρη κφλνλ πξνο ηελ πλεπκαηηθήλ 



θνηλσλίαλ ηνπ δεχγνπο, ηνπ αλδξφο θαη ηεο γπλαηθφο, αιιά θαη πξνο ηελ δπλαηφηεηα 

εμαζθαιίζεσο ηεο ζπλερείαο ηεο δσήο ηνπ αλζξσπίλνπ γέλνπο. Οχησο, ν γάκνο αλδξφο θαη 

γπλαηθφο επινγεζείο ελ ησ παξαδείζσ θαηέζηε ελ ηεξφλ κπζηήξηνλ, ην νπνίνλ αλαθέξεηαη εηο 

ηελ Καηλήλ Γηαζήθελ, φηε ν Υξηζηφο εηέιεζε ην «πξψηνλ ζεκείνλ» δηά ηεο κεηαβνιήο ηνπ 

χδαηνο εηο νίλνλ εηο ηνλ ελ Καλά ηεο Γαιηιαίαο γάκνλ, αλαθαιχπησλ νχησ ηελ δφμαλ απηνχ 

(Ισάλ. β΄, 11). Σν κπζηήξηνλ ηνπ αθαηαιχηνπ δεζκνχ κεηαμχ αλδξφο θαη γπλαηθφο είλαη εηθψλ 

ηεο ελψζεσο Υξηζηνχ θαη Δθθιεζίαο (Δθεζ. ε΄, 32). 

Σην πιαίζην απηφ ινηπφλ ηνπ σο άλσ Σπλνδηθνχ απνζπάζκαηνο θαηαδεηθλχεηαη φηη ν 

γάκνο είλαη κελ αγαπεηηθή θαη νληνινγηθή ελ Χξηζηψ δηά ηνπ Αγίνπ Πλεχκαηνο έλσζε 

πξνζψπσλ ελ ειεπζεξία, αιιά ζπγρξφλσο θαη ππέξβαζε ηνπ δηά ηνπ ζαλάηνπ παληεινχο 

αθαληζκνχ ηνπο, επεηδή αθξηβψο ν πάλζνθνο Θεφο νηθνλνκψλ θαη πξνλνψλ πεξί ηεο 

επηβηψζεσο ηνπ αλζξσπίλνπ γέλνπο κεηά ηελ παξάβαζε θαη πηψζε ηνπο ελέζπεηξε ηελ 

θπζηθή έιμε κεηαμχ αλδξφο θαη γπλαηθφο, «θαη απμάλεζζαη θαη πιεζχλεζζαη πξνζέηαμε», 

«ηελ θαηάιιεινλ ηνηο εηο ακαξηίαλ θαηνιηζζήζαζη ηεο απμήζεσο επίλνηαλ εγθαηαζθεπάδσλ ηε 

θχζεη, αληί ηεο αγγειηθήο κεγαινθπΐαο». Δλ πξνθεηκέλσ κε πνιχ πεξηεθηηθφ θαη εχζηνρν 

ηξφπν ν ηεξφο Χξπζφζηνκνο εμαίξεη ηελ ηεξφηεηα ηνπ γάκνπ δηδάζθσλ φηη «επεηδή επήιζελ ε 

ακαξηία δηά ηεο παξαθνήο, ν επκήραλνο ζεφο θαηά ηελ εαπηνχ ζνθίαλ ηελ δηακνλήλ ηνπ ησλ 

αλζξψπσλ γέλνπο νηθνλνκψλ ζπλερψξεζε δηά ηεο ζπλνπζίαο απμεζήλαη  ην γέλνο». 

Δπεηδή ινηπφλ ηα ηεινχκελα θαη ηειεζηνπξγνχκελα εληφο ηεο Αγίαο ηνπ Χξηζηνχ 

Δθθιεζίαο επινγνχληαη θαη αγηάδνληαη, ιακβάλνληαο ηελ αλεμίηειε ζθξαγίδα ηεο αθηίζηνπ 

ελεξγείαο θαη ράξηηνο ηνπ Παλαγίνπ θαη Τειεηαξρηθνχ Πλεχκαηνο, σζαχησο θαη ην  

κπζηήξην ηνπ γάκνπ είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλν κε κηά απζηεξά θαζνξηζκέλε 

«Χξηζηνθεληξηθή Τππνινγία», ήηνη ηεξνινγία δηά ηεο νπνίαο ε Δθθιεζία επινγεί ηνλ 

έγγακν δεζκφ. Σπλεπψο, ην κπζηήξην ηνπ γάκνπ είλαη νληνινγηθά θαη νξγαληθά εληαγκέλν 

ζηελ φιε αγηαζηηθή θαη κπζηεξηαθή δσή ηεο Δθθιεζίαο νπρί σο απιψο ηππηθή θαη 

θνηλσληθή ή δηθαηνπξαθηηθή δηαδηθαζία θαη ζχκβαζε, αιιά σο φλησο «δσληαλφ κπζηήξην» 

εληφο ηνπ «δψληνο κπζηεξίνπ ηεο Δθθιεζίαο». Οη Σπλνδηθνί Παηέξεο ηεο Αγίαο θαη 

Μεγάιεο ελ Κξήηε Σπλφδνπ θαη' αθξίβεηαλ ηάμεσο θαη παξαδφζεσο απνθαίλνληαη πεξί ηεο 

εγθπξφηεηνο ηεο ηεξνινγίαο ηνπ κπζηεξίνπ ηνπ γάκνπ θαη ησλ ινηπψλ ζσκαηηθψλ θαη 

πλεπκαηηθψλ πξνυπνζέζεσλ, αξρψλ θαη θαλφλσλ ηνπ ηεξνχ (ζείνπ) θαη θπζηθνχ Γηθαίνπ, 

επηζεκαίλνληεο: «Η Υξηζηνθεληξηθή ινηπφλ ηππνινγία ηνπ κπζηεξίνπ ηνπ γάκνπ εμεγεί ηελ ππφ 

ηνπ Δπηζθφπνπ ή Πξεζβπηέξνπ επινγίαλ ηνπ ηεξνχ δεζκνχ δη' εηδηθήο επρήο (ηεξνινγίαο), δηφ 

θαη ν άγηνο Ιγλάηηνο ν Θενθφξνο, εηο ηελ πξνο ηνλ Πνιχθαξπνλ κχξλεο Δπηζηνιήλ απηνχ, 

εηφληδελ, φηη νη πξνζεξρφκελνη εηο γάκνπ θνηλσλίαλ πξέπεη «κεηά γλψκεο ηνπ επηζθφπνπ ηελ 

έλσζηλ πνηείζζαη, ίλα ν γάκνο ε θαηά Κχξηνλ θαη κε θαη' επηζπκίαλ, (= αλζξσπίλελ). Πάληα 

εηο ηηκήλ Θενχ γηλέζζσ» (V, 2). Οχησο, ηφζνλ ε ηεξφηεο ηνπ ζενζπζηάηνπ δεζκνχ, φζνλ θαη ην 

πςειφλ πλεπκαηηθφλ πεξηερφκελνλ ηεο εγγάκνπ ζπδπγίαο εμεγνχλ ηελ αμίσζηλ, ψζηε λα 

αλαδεηρζή «ηίκηνο ν γάκνο θαη ε θνίηε ακίαληνο» (Δβξ. ηγ΄, 4), δηφ θαη απεδνθηκάδεην νηαδήηηο 

πξνζβνιή ηεο θαζαξφηεηνο απηνχ (Δθεζ. ε΄, 2-5. Α΄ Θεζζ. δ΄, 4. Δβξ. ηγ΄, 4 θ.ά.)… 

Η Δθθιεζία αληηκεηψπηδε πάληνηε κεηά ηεο αλαγθαίαο απζηεξφηεηνο θαη ηεο δενχζεο 

πνηκαληηθήο επαηζζεζίαο, θαηά ην ππφδεηγκα ηεο επηεηθείαο ηνπ απνζηφινπ ησλ εζλψλ Παχινπ 

(Ρσκ. δ΄, 2-3. Α΄Κνξ. δ΄, 12-15, 39 θ.ά.), ηφζνλ ηαο ζεηηθάο πξνυπνζέζεηο (δηαθνξά θχινπ, 

λφκηκνο ειηθία θ.ά.), φζνλ θαη ηαο αξλεηηθάο πξνυπνζέζεηο (ζπγγέλεηα εμ αίκαηνο θαη εμ 

αγρηζηείαο, πλεπκαηηθή ζπγγέλεηα, ππάξρσλ γάκνο, εηεξνζξεζθεία θ.ά.) δηά ηελ ζχλαςηλ 

γάκνπ. Η πνηκαληηθή επαηζζεζία ήην αλαγθαία φρη κφλνλ δηφηη ε βηβιηθή παξάδνζηο θαζνξίδεη 

ηελ ζρέζηλ ηνπ θπζηθνχ δεζκνχ ηνπ γάκνπ κεηά ηνπ κπζηεξίνπ ηεο Δθθιεζίαο, αιιά θαη δηφηη ε 



εθθιεζηαζηηθή πξάμηο δελ απνθιείεη ηελ πξφζιεςηλ σξηζκέλσλ πεξί γάκνπ αξρψλ ηνπ 

ειιελνξσκατθνχ θπζηθνχ Γηθαίνπ, αη νπνίαη πξνβάιινπλ ηνλ δεζκφλ ηνπ γάκνπ αλδξφο θαη 

γπλαηθφο σο «ζείνπ ηε θαη αλζξσπίλνπ δηθαίνπ θνηλσλίαλ» (Μνδεζηίλνο) θαη είλαη ζπκβαηαί 

πξνο ηελ απνδηδφκελελ ππφ ηεο Δθθιεζίαο ηεξφηεηα εηο ην κπζηήξηνλ ηνπ γάκνπ». 

Ο γάκνο είλαη ελ Χξηζηψ θνηλσλία πξνζψπσλ θαη έλσζε ηεξσηάηνπ δεζκνχ, ν νπνίνο 

πςνχηαη ππεξάλσ ηνπ Παξαδείζνπ θαη ζπληζηά κία «θαη' νίθνλ Δθθιεζία». Γελ πξφθεηηαη 

γηα κηά απιή θπζηθή ζαξθηθή έλσζε αιιά ζχδεπμε θαη αγαπεηηθή νληνινγηθή θνηλσλία 

ελψζεσο, ε νπνία εηζάγεη ην δεχγνο ζηελ ηάμε ηεο Βαζηιείαο ηεο Αγίαο Τξηάδνο. Ο έγγακνο 

δεζκφο ελ ηε αγάπε θαη ελ νλφκαηη Ηεζνχ Χξηζηνχ δηά ηεο αθηίζηνπ ελεξγείαο ηνπ Παλαγίνπ 

Πλεχκαηνο θαζίζηαηαη «κπζηήξην αγάπεο» επινγεκέλν ππφ ηεο Αγίαο Δθθιεζίαο σο 

εηθφλνο ηεο Βαζηιείαο ηνπ Θενχ, ν νπνίνο σο ηειεία αγάπε ελζπείξεη ην κπζηήξην ηεο 

αγάπεο ζηηο θαξδηέο ηνπ δεχγνπο πνπ θαη απηφ σο αδηάιπην θαη αθαηάιπην ζχδεπγκα αγάπεο 

Θενχ βηψλεη θαη αληαλαθιά ηελ αγάπε ηνπ Θενχ ζηελ σο θαη' νίθνλ Δθθιεζία νηθνγέλεηά 

ηνπ. 

Ο ανίδηκνο Παλαγηψηεο Τξεκπέιαο επηθαινχκελνο ηνλ Απφζηνιν ησλ εζλψλ ζείν 

Παχιν, ν νπνίνο αλαθεξφκελνο ζηνλ κπζηεξηαθφ ραξαθηήξα ηνπ γάκνπ εληέιιεηαη φπσο 

απηφο ζπλάπηεηαη «ελ Κπξίσ», «θεξχηησλ δε ηνχηνλ δεζκφλ αδηάιπηνλ θαη ηεξφλ θαη ππέξ ηνλ 

ελ ησ παξαδείζσ πςνχκελνλ». Ο Παλαγηψηεο Τξεκπέιαο κλεκνλεχεη θαη ηελ πνιχ αμηφινγε 

ζενινγηθή πξνζέγγηζε ηνπ Scheeben γηα ηνλ ελ Χξηζηψ Ηεζνχ έγγακν δεζκφ αλδξφο θαη 

γπλαηθφο, ν νπνίνο παξαηεξεί φηη «ε ρξηζηηαληθή ζπδπγηθή έλσζηο είλαη αλσηέξα ηεο ελ ησ 

Παξαδείζσ ζπδπγηθήο ελψζεσο ησλ πξσηνπιάζησλ. Γηφηη ν Υξηζηηαλφο είλαη κέινο ηνπ 

κπζηηθνχ ζψκαηνο ηνπ Θεαλζξψπνπ, εηο ηνλ νπνίνλ αλήθεη ςπρή ηε θαη ζψκαηη.  Όηαλ ινηπφλ 

Υξηζηηαλνί ελνχληαη δηά ηνπ γάκνπ, δελ είλαη κφλν δχν αλζξψπηλαη ππάξμεηο, νπδέ κφλνλ δχν 

ςπραί πεπξνηθηζκέλαη δηά ηεο ράξηηνο, αιιά δχν κέιε θαζηεξσκέλα ηνπ κπζηηθνχ ζψκαηνο, ηα 

νπνία ζπλελνχληαη δηά λα αθηεξσζψζη εηο ηελ επέθηαζηλ ηνπ ζψκαηνο ηνχηνπ, γελλψληα ηέθλα, 

πξνσξηζκέλα λα ελζσκαησζψζηλ εηο ην ζψκα ηνπ Υξηζηνχ. Οη ζπλάπηνληεο ινηπφλ γάκνλ 

Υξηζηηαλνί δελ δχλαληαη λα ελεξγψζη παξά κφλνλ ελ Κπξίσ, ελ νλφκαηη ηεο ζείαο Κεθαιήο, εηο 

ηελ νπνίαλ αλήθνπλ, δηά ηελ νπνίαλ εξγάδνληαη σο κέιε απηήο. Γελ δχλαληαη λα δηαζέηνπλ ηα 

ζψκαηα απηψλ πξνο πνιιαπιαζηαζκφλ παξά κεηά ηεο ζπγθαηαζέζεσο θαη ελ ησ πλεχκαηη ηνπ 

Υξηζηνχ. Γηφηη ηα ζψκαηά ησλ ηαχηα δελ είλαη πιένλ ζαξμ ηδηθή ησλ, αιι' ε ζαξμ ηνπ Υξηζηνχ. 

Γελ δχλαληαη λα ελνχληαη κεη' αιιήισλ παξά επί ηε βάζεη ηεο ελψζεψο ησλ κεηά ηνπ 

Υξηζηνχ». 

Οη επφκελνη «ηνηο αγίνηο Παηξάζηλ» Δπίζθνπνη ηεο Αγίαο θαη Μεγάιεο ελ Κξήηε 

Σπλφδνπ ζενινγνχλ πεξί ηεο ελ Χξηζηψ αγαπεηηθήο θαη αιιεινθελσηηθήο δηαπξνζσπηθήο 

ελψζεσο αλδξφο θαη γπλαηθφο σο «ηχπνπ» θαη «εηθφλνο» ηεο Δθθιεζίαο ή «θαη' νίθνλ 

Δθθιεζίαο», φπνπ ζξαχνληαη ηα δεζκά ηνπ αηνκηζκνχ θαη ηνπ θίιαπηνπ εγσηζκνχ, 

δηαθεξχζζνληεο φηη: «Η ελ Υξηζηψ έλσζηο αλδξφο θαη γπλαηθφο ζπληζηά κίαλ καθξάλ 

Δθθιεζίαλ ή κίαλ εηθφλα ηεο Δθθιεζίαο. Η έλσζηο απηή δηά ηεο επινγίαο ηνπ Θενχ πςνχηαη 

εηο πςειφηεξνλ βαζκφλ, δηφηη ε θνηλσλία είλαη ππεξνρσηέξα ηεο αηνκηθήο ππάξμεσο, αθνχ 

ηνπο εηζάγεη εηο ηελ ηάμηλ ηεο Βαζηιείαο ηεο Παλαγίαο Σξηάδνο. Απαξαίηεηνο πξνυπφζεζηο δηά 

ηνλ γάκνλ είλαη ε πίζηηο εηο ηνλ Ιεζνχλ Υξηζηφλ, κία πίζηηο, ηελ νπνίαλ νθείινπλ λα 

απνδέρνληαη ν λπκθίνο θαη ε λχκθε, ν αλήξ θαη ε γπλή. Άιισζηε, ην ζεκέιηνλ ηεο ελφηεηνο ηνπ 

γάκνπ είλαη ε ελ Υξηζηψ ελφηεο, ίλα δηά ηεο ππφ ηνπ Αγίνπ Πλεχκαηνο επινγίαο ηεο ζπδπγηθήο 

αγάπεο, δπλεζή ην δεχγνο λα αληαλαθιά ηελ αγάπελ Υξηζηνχ θαη Θενχ, ηεο αησλίνπ δσήο ηνπ 

αλζξψπνπ ελ ηε αγάπε ηνπ Θενχ». 



Ζ αδηάιεηπηε θηιφζηνξγε κέξηκλα ηεο Οξζνδφμνπ Δθθιεζίαο γηα ηνλ ηεξψηαην ζεζκφ 

ηεο νηθνγέλεηαο σο δεκηνπξγήκαηνο ηνπ εγγάκνπ βίνπ θαη ηεο ζπδεχμεσο αλδξφο θαη 

γπλαηθφο απεηππψζε ππφ ηνπ επηζθνπηθνχ ζψκαηνο ηεο Αγίαο θαη Μεγάιεο ελ Κξήηε 

Σπλφδνπ ηεο Οξζνδνμίαο θαη ζην ζρεηηθφ πεξί ηνπ κπζηεξίνπ ηνπ γάκνπ θείκελν, φπνπ κε 

έκθαζε ππνγξακκίδεηαη φηη: «Η πξνζηαζία ηεο ηεξφηεηνο ηνπ κπζηεξίνπ ηνπ γάκνπ ππήξμε 

πάληνηε ηδηαδφλησο ζεκαληηθή δηά ηελ πξνζηαζίαλ ηεο νηθνγελείαο, ε νπνία αθηηλνβνιεί ηελ 

θνηλσλίαλ ησλ ζπδεπγλπκέλσλ πξνζψπσλ ηφζνλ εηο ηελ Δθθιεζίαλ, φζνλ θαη εηο ηελ φιελ 

θνηλσλίαλ. Οχησο, ε δηά ηνπ κπζηεξίνπ ηνπ γάκνπ επηηπγραλνκέλε θνηλσλία πξνζψπσλ 

ιεηηνπξγεί φρη απιψο σο κία ζπκβαηηθή θπζηθή ζρέζηο, αιιά θαη σο κία νπζηαζηηθή θαη 

δεκηνπξγηθή πλεπκαηηθή δχλακηο δηά ηνπ ηεξνχ ζεζκνχ ηεο νηθνγελείαο. Αχηε βεβαηψλεη ηελ 

πξνζηαζίαλ θαη ηελ παηδείαλ ησλ ηέθλσλ ηφζνλ εηο ηελ πλεπκαηηθήλ απνζηνιήλ ηεο 

Δθθιεζίαο, φζνλ θαη εηο ηελ ιεηηνπξγίαλ ηεο θνηλσλίαο». 

Οπδείο ακθηζβεηεί φηη ν γάκνο θαη ε νηθνγέλεηα δηέξρνληαη πεξίνδν θξίζεσο επεηδή 

παξαδεδνκέλεο αξρέο θαη αμίεο αλαηξέπνληαη θαη απνξξίπηνληαη, ν αγαζνθζφξνο εγσηζκφο 

απμάλεηαη θαη θαηαθπξηεχεη ηηο  θαξδηέο ησλ αλζξψπσλ, ε αγάπε ςχρεηαη θαη ν Χξηζηφο 

εμνξίδεηαη επηδεηθηηθά απφ ηελ νηθνγέλεηα, ε νπνία δελ γίλεηαη απνδεθηή σο «θαη' νίθνλ 

Δθθιεζία». Σηελ ιεγνκέλε κεηακνληέξλα ή κεηαλεσηεξηθή επνρή ε δνκή ηεο παξαδνζηαθήο 

νηθνγέλεηαο έρεη αλαηξαπεί θαη ξηδηθά κεηαβιεζεί ελψ νη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ησλ κειψλ 

ηεο ζπγρξφλνπ νηθνγέλεηαο είλαη ζε πιείζηεο φζεο πεξηπηψζεηο ζρεδφλ αλχπαξθηεο ή άθξσο 

ηππηθέο θαη αλνχζηεο. Καηλνθαλείο κνξθέο ζπκβηψζεσο εκθαλίδνληαη θαη δηεθδηθνχλ 

επηζεηηθά θαη θπζηθά καθξάλ ζενινγηθψλ θξηηεξίσλ, αξρψλ θαη πξνυπνζέζεσλ λα 

ζθεηεξηζηνχλ ηελ ζεκαζηνινγηθή θαη νληνινγηθή έλλνηα ηνπ γάκνπ ή ηεο νηθνγέλεηαο πνπ 

πιένλ απνθηνχλ δηαθνξεηηθφ - ελ ζρέζεη πξνο ην αλέθαζελ παξαδνκέλν - πεξηερφκελν. Όια 

ηα «παιαηά» θαίλνληαη φηη κεηακνξθψλνληαη ζε «θαηλά» ή κάιινλ θαη’ αθξηβνινγία ζε 

ηξαγηθά «θελά» θαη επηθίλδπλα απνηνικήκαηα ζε βάξνο θπξίσο ησλ κφλσλ αζψσλ ζπκάησλ, 

ηα νπνία είλαη ηα παηδηά πνπ βηψλνπλ ηα ησλ γνλέσλ δηαδχγηα, ηελ ηξαπκαηηθή απνμέλσζή 

ηνπο απφ ηνπο γνλείο, θαζψο θαη φια εθείλα ηα εσζθνξηθά «εγψ» θαη «ζέισ» ησλ κεγάισλ 

αιιά φρη πάληνηε ζπλεηψλ θαη ζνθψλ, νη νπνίνη απαηηνχλ λα ηα επηβάινπλ κέζσ θπξίσο ησλ 

λέσλ θαη δήζελ εθζπγρξνληζκέλσλ θαη κνληέξλσλ κνξθψλ  ζπκβηψζεσο κφλν θαη κφλν γηα 

λα ηθαλνπνηήζνπλ ην «ππνθεηκεληθφ αιάζεην» ησλ επηινγψλ ηνπο ζην φλνκα ηεο ηφζν 

βηαζκέλεο θαη θνπξειηαζκέλεο, φπσο ηζρπξίδνληαη, «αηνκηθήο ειεπζεξίαο ηνπο». 

Γηα φια ηα σο άλσ «ζεκεία ησλ θαηξψλ» ε Αγία θαη Μεγάιε ελ Κξήηε Σχλνδνο δελ 

παξέκεηλε απαζήο, απφκαθξε θαη αδηάθνξε, αιιά κε θηιφζηνξγε κέξηκλα έζεζε ηνλ 

«δάθηπινλ επί ηνλ ηχπνλ ησλ ήισλ» θξνχνληαο ηνλ θψδσλα ηνπ θηλδχλνπ θαη ζπλάκα ηεο 

αθππλίζεσο ησλ ζπλεηδήζεσλ δηαθεξχηηνπζα άλεπ πεξηζηξνθψλ ηα απηνλφεηα, φπσο φηη: 

«ην ηηζέκελνλ ζήκεξνλ ελ ηε θνηλσλία δήηεκα είλαη ν γάκνο, ν νπνίνο είλαη ην θέληξνλ ηεο 

νηθνγελείαο θαη ε νηθνγέλεηα δηθαηψλεη ηνλ γάκνλ. Η αζθνπκέλε εηο ηνλ ζχγρξνλνλ θφζκνλ 

πίεζηο δηά ηελ αλαγλψξηζηλ λέσλ κνξθψλ ζπκβηψζεσο απνηειεί κίαλ πξαγκαηηθήλ απεηιήλ δηά 

ηνπο Οξζνδφμνπο Υξηζηηαλνχο. Η θξίζηο ηνπ ζεζκνχ ηνπ γάκνπ θαη ηεο νηθνγελείαο εηο 

δηαθφξνπο κνξθάο αλεζπρεί βαζέσο ηελ Οξζφδνμνλ Δθθιεζίαλ φρη κφλνλ έλεθα ησλ 

αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ εηο ηελ δνκήλ ηεο θνηλσλίαο, αιιά θαη έλεθα ηεο απεηιήο δηά ηαο 

εηδηθσηέξαο ζρέζεηο εηο ηνπο θφιπνπο ηεο παξαδνζηαθήο νηθνγελείαο. Κχξηα ζχκαηα ησλ 

ηάζεσλ απηψλ είλαη ην δεχγνο θαη ηδηαηηέξσο ηα ηέθλα, δηφηη δπζηπρψο απηά πθίζηαληαη 

ζπλήζσο εθ ηεο παηδηθήο ήδε ειηθίαο απηψλ ην καξηχξην, θαίηνη νπδεκίαλ έρνπλ επζχλελ δη' 

απηφ». 



Οη Παηέξεο ηεο Αγίαο θαη Μεγάιεο Σπλφδνπ νπδφισο δηζηάδνπλ λα ηνπνζεηεζνχλ 

έλαληη ηνπ ιεγνκέλνπ «πνιηηηθνχ γάκνπ» θαη ησλ «ζπκθψλσλ ζπκβηψζεσο» νξηνζεηψληαο 

ζενινγηθψο ηα ακεηάζεηα φξηα, ηα νπνία ε Οξζφδνμε Δθθιεζία ζέηεη αλαγλσξίδνπζα σο 

γάκν κφλνλ ην ηεξνινγνχκελν θαη επεπινγνχκελν ελ Αγίσ Πλεχκαηη κπζηήξην ζε 

αληηδηαζηνιή πξνο ν,ηηδήπηνε άιιν ζπληζηά απιή «πξάμε ζπκβηψζεσο» κεηαμχ ηνπ απηνχ ή 

άιινπ θχινπ ησλ κειψλ απηήο. Σην πιαίζην απηφ ην επηζθνπηθφ ζψκα ηεο Μεγάιεο 

Σπλφδνπ απνθαίλεηαη φηη: «ν λνκίκσο θαηαγεγξακκέλνο πνιηηηθφο γάκνο κεηαμχ αλδξφο θαη 

γπλαηθφο δελ έρεη κπζηεξηαθφλ ραξαθηήξα, απνηειεί απιήλ πξάμηλ ζπκβηψζεσο θπξσζείζαλ 

ππφ ην θξάηνο, δηάθνξνλ πξνο ηνλ επινγνχκελνλ ππφ ηνπ Θενχ θαη ηεο Δθθιεζίαο γάκνλ. Σα 

ζπλάπηνληα πνιηηηθφλ γάκνλ κέιε ηεο Δθθιεζίαο πξέπεη λα αληηκεησπίδσληαη κεηά 

πνηκαληηθήο επζχλεο, ε νπνία επηβάιιεηαη δηά λα θαηαλνήζνπλ ηελ αμία ηνπ κπζηεξίνπ ηνπ 

γάκνπ θαη ησλ εμ απηψλ απνξξενπζψλ επινγηψλ δη' απηνχο. 

Η Δθθιεζία δελ απνδέρεηαη δηά ηα κέιε απηήο ζχκθσλα ζπκβηψζεσο ηνπ απηνχ ή εηέξνπ 

θχινπ θαη πάζαλ άιιελ κνξθήλ ζπκβηψζεσο δηαθφξνπ ηνπ γάκνπ. Η Δθθιεζία πξέπεη λα 

θαηαβάιιε πάζαο ηαο δπλαηάο πνηκαληηθάο πξνζπαζείαο, ψζηε ηα παξεθθιίλνληα κέιε απηήο 

εηο ηνηαχηαο κνξθάο ζπκβηψζεσο λα δπλεζνχλ λα θαηαλνήζνπλ ηελ πξαγκαηηθήλ έλλνηαλ ηεο 

κεηαλνίαο θαη ηεο επινγεκέλεο ππφ ηεο Δθθιεζίαο αγάπεο». 

Απφ ην πεξηερφκελν ησλ δχν σο άλσ απνζπαζκάησλ ηνπ ζρεηηθνχ πεξί γάκνπ 

εγθξηζέληνο θεηκέλνπ ηεο Αγίαο θαη Μεγάιεο Σπλφδνπ νη Παηέξεο απηήο επξηζθφκελνη 

αληηκέησπνη ηφζν κε ηνλ ιεγφκελν πνιηηηθφ γάκν, φζν θαη κε ην πνιπζπδεηεκέλν δήηεκα 

ηνπ ζπκθψλνπ ζπκβηψζεσο κεηαμχ νκφθπισλ ή εηεξφθπισλ πξνζψπσλ, ηα νπνία 

ακθφηεξα θαηά ηελ ζενινγηθή δηδαζθαιία ηεο Δθθιεζίαο δελ ζπληζηνχλ ην κπζηήξην ηνπ 

γάκνπ, δελ ζπζηάδνπλ ηελ αιήζεηα ζην φλνκα ηεο αγάπεο, νχηε ηελ θηιφζηνξγε πνηκαληηθή 

αγάπε ζην φλνκα κηάο ηηκσξεηηθήο εζηθήο, αιιά κε κία νπζηαζηηθή αγαπεηηθή κέξηκλα θαη 

έρνληαο απφιπηε ζπλαίζζεζε ηεο πνηκαληηθήο ηνπο επζχλεο δηαθεξχηηνπλ ηελ αιήζεηα ηεο 

Δθθιεζίαο πεξί ηνπ ζενδψξεηνπ κπζηεξίνπ ηνπ γάκνπ ρσξίο ζπκβηβαζκνχο ή δηπισκαηηθέο 

πεξηζηξνθέο γηα ηελ απνθπγή ηπρφλ αληηδξάζεσλ ή παξεξκελεηψλ, ελψ παξάιιεια 

αλαιακβάλνπλ επίκνρζν πλεπκαηηθφ έξγν λα θαηαδείμνπλ ελ αιεζεί αγάπε θαη ηδηαδνχζε 

δηάθξηζεη ιφγνπ θαη πξάμεσλ ηελ παξεθθιίλνπζα επηινγή ησλ κειψλ ηεο πξνβάιινληαο ηελ 

πλεπκαηηθή αμία θαη ζσηεξηνινγηθή  ζεκαζία ηεο ελ Χξηζηψ κεηαλνίαο θαη αιεζνχο αγάπεο 

ζηε δσή ησλ αλζξψπσλ, νη νπνίνη αλαδεηνχλ θαη επηπνζνχλ δηαξθψο ηελ επηπρία ζην φλνκα 

ηεο αγάπεο αιιά κε επηινγέο πνπ ζε πιείζηεο πεξηπηψζεηο επηειίδνπλ ην ζενεηδέο 

νληνινγηθφ λφεκα θαη πεξηερφκελφ ηεο. 

Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη ην επηζθνπηθφ ζπλνδηθφ ζψκα ησλ Παηέξσλ 

επηκέλεη θαη ππνγξακκίδεη κεηά πάζεο εκθάζεσο ζηελ επζχλε ηεο πνηκαίλνπζαο Δθθιεζίαο 

λα είλαη ν αδηαιείπησο ζπλεπίθνπξνο, ζπλνδίηεο θαη ζπγθεξπλαίνο πξνο ηα έγγακα δεπγάξηα 

θαη πξνο θάζε νηθνγέλεηα ζε κηά επνρή παλζνκνινγνχκελεο θξίζεσο γηα ηελ νπνία δελ 

λνείηαη  ε πνηκαίλνπζα Δθθιεζία λα είλαη απνχζα, θαζεχδνπζα ή επθφισο αζθνχζα αθ' 

πςεινχ θαηαγγειηηθφ - εηζαγγειηθφ ιφγν. Πξνο ηνχην νη Παηέξεο ηεο Αγίαο θαη Μεγάιεο 

Σπλφδνπ θαινχλ, πξνζθαινχλ θαη εληέιινληαη πξνο πάληεο ηνπο πνηκέλεο ηεο Δθθιεζίαο λα 

αξζνχλ ζην χςνο ησλ πεξηζηάζεσλ θαη ηεο πνηκαληηθήο δηαθνληθήο ηνπο επζχλεο, 

επηζεκαίλνληεο ηα εμήο: «ππφ ηαο ηνζνχηνλ δπζρεξείο ζπγρξφλνπο ζπλζήθαο δηά ην κπζηήξηνλ 

ηνπ γάκνπ θαη δηά ηνλ ηεξφλ ζεζκφλ ηεο νηθνγελείαο, νη επίζθνπνη θαη νη πνηκέλεο νθείινπλ λα 

αλαπηχμνπλ ζχληνλνλ εξγαζίαλ εηο ηνλ πνηκαληηθφλ ηνκέα δηά λα πξνζηαηεχζνπλ ηνπο πηζηνχο 

παηξηθψο, ζπκπαξηζηάκελνη εηο απηνχο, δηά λα εληζρχζνπλ ηελ θινληζζείζαλ ειπίδα απηψλ εθ 

ησλ πνηθίισλ δπζρεξεηψλ, ζεκειηνχληεο ηνλ ζεζκφλ ηεο νηθνγελείαο επί αθινλήησλ ζεκειίσλ, 



ηα νπνία νχηε ε βξνρή, νχηε νη πνηακνί, νχηε νη άλεκνη δχλαληαη λα θαηαζηξέςνπλ, αθνχ ηα 

ζεκέιηα ηαχηα είλαη ε πέηξα, ε δε πέηξα είλαη ν Υξηζηφο (Μαηζ. δ΄, 25)… 

Αη βαξχηαηαη ζπλαίπεηαη ηεο θξίζεσο ηαχηεο εθθξάδνληαη δηά ηεο επηθηλδχλνπ απμήζεσο 

ηνπ αξηζκνχ ησλ δηαδπγίσλ, ησλ ακβιψζεσλ θα πνιιψλ άιισλ εζσηεξηθψλ πξνβιεκάησλ εηο 

ηελ νηθνγελεηαθήλ δσήλ. Αη ζπλέπεηαη αχηαη είλαη κία κεγάιε πξφθιεζηο δηά ηελ απνζηνιήλ ηεο 

Δθθιεζίαο εηο ηνλ ζχγρξνλνλ θφζκνλ, δηφ θαη νη πνηκέλεο ηεο Δθθιεζίαο νθείινπλ λα 

θαηαβάινπλ πάζαλ δπλαηήλ πξνζπάζεηαλ δηά ηελ αληηκεηψπηζηλ ησλ πξνβιεκάησλ απηψλ. Η 

Οξζφδνμνο Δθθιεζία θαιεί ελ αγάπε ηα ηέθλα απηήο θαη φινπο ηνπο αλζξψπνπο θαιήο 

ζειήζεσο λα ππεξαζπηζζνχλ ηελ πηζηφηεηα εηο ηελ ηεξφηεηα ηεο νηθνγελείαο». 

Σηελ δεπηέξα ελφηεηα (θεθάιαην) ηνπ εγθξηζέληνο πεξί ηνπ κπζηεξίνπ ηνπ γάκνπ 

θεηκέλνπ νη Παηέξεο ηεο Αγίαο θαη Μεγάιεο ελ Κξήηε Σπλφδνπ αλαθέξνληαη ελ είδεη 

αλαθεθαιαηψζεσο ζηα πεξί ηνπ γάκνπ θσιχκαηα θαη ζηελ εθαξκνγή ηεο «νηθνλνκίαο» απφ 

ηηο θαηά ηφπνπο Οξζφδνμεο Δθθιεζίεο επί δεηεκάησλ, ηα νπνία άπηνληαη ησλ 

πξνυπνζέζεσλ εγθπξφηεηνο ηνπ κπζηεξίνπ ηνπ γάκνπ, φπσο πεξί ησλ θσιπκάησλ ηνπ 

γάκνπ ιφγσ εμ αίκαηνο, εμ αγρηζηείαο, εμ πηνζεζίαο θαη πλεπκαηηθήο ζπγγελείαο, θαζψο 

επίζεο πεξί ηνπ κε ακεηαθιήησο ιπζέληνο ή αθπξσζέληνο γάκνπ θαη ηνπ πξνυπάξμαληνο 

ηξίηνπ σο απνιχησλ θσιπκάησλ πξνο ζχλαςε γάκνπ θαη ζπλαθψο πεξί ηεο θαηαδίθεο ηεο 

δηγακίαο θαη ηνπ ηεηάξηνπ γάκνπ θαηά ηελ νξζφδνμε θαλνληθή παξάδνζε. Σπκθψλσο πξνο 

ηνπο ηεξνχο θαλφλεο θσιχεηαη θαη' αθξίβεηαλ ε ηεξνιφγεζε γάκνπ κεηά ηελ κνλαρηθή θνπξά 

θαη νξίδεηαη φηη ε ηεξσζχλε απηή θαζ' απηήλ δελ απνηειεί θψιπκα γάκνπ, αιι' φκσο, 

ζπκθψλσο πξνο ηελ ηζρχνπζα θαλνληθή παξάδνζε κεηά ηελ ρεηξνηνλία θσιχεηαη ε ζχλαςηο 

γάκνπ. 

Τν επηζθνπηθφ ζψκα ησλ Παηέξσλ ηεο Αγίαο θαη Μεγάιεο ελ Κξήηε Σπλφδνπ ζην 

πιαίζην ηφζν ηεο «θαη' αθξίβεηαλ» φζν θαη ηεο «θαη' νηθνλνκίαλ» εθαξκνγήο ησλ ζείσλ θαη 

ηεξψλ θαλφλσλ ηνπ Δθθιεζηαζηηθνχ πνιηηεχκαηνο πεξί ησλ θσιπκάησλ ηνπ γάκνπ 

δηεηχπσζαλ κε πλεπκαηηθή δηάθξηζε θαη ξεαιηζκφ πξνο ηελ ζχγρξνλε πξαγκαηηθφηεηα δχν 

βαζηθέο αξρέο, ήηνη: 

α) Η δπλαηφηεο εθαξκνγήο ηεο εθθιεζηαζηηθήο νηθνλνκίαο σο πξνο ηα θσιχκαηα γάκνπ 

δένλ φπσο λα αληηκεησπίδεηαη ππφ ηεο Ιεξάο πλφδνπ εθάζηεο απηνθεθάινπ Οξζνδφμνπ 

Δθθιεζίαο, ζπκθψλσο πξνο ηαο αξράο ησλ ηεξψλ θαλφλσλ, ελ πλεχκαηη πνηκαληηθήο 

δηαθξίζεσο, επί ησ ζθνπψ ηεο ζσηεξίαο ηνπ αλζξψπνπ, θαη β) «Η θαηά ηελ εθαξκνγήλ ηεο 

πεξί θσιπκάησλ γάκνπ εθθιεζηαζηηθήο παξαδφζεσο πξάμηο δένλ λα ιακβάλε ππ' φςηλ θαη ηαο 

δηαηάμεηο ηεο εθαζηαρνχ ζρεηηθήο θξαηηθήο λνκνζεζίαο, άλεπ ππεξβάζεσο ησλ νξίσλ ηεο 

εθθιεζηαζηηθήο Οηθνλνκίαο». 

Σην πιαίζην απηφ ε Αγία θαη Μεγάιε ελ Κξήηε Σχλνδνο «πεξί ησλ κηθηψλ γάκσλ 

Οξζνδφμσλ κεζ' εηεξνδφμσλ θαη κε Υξηζηηαλψλ ήρζε εηο ηελ απφθαζηλ, φπσο ν γάκνο 

Οξζνδφμσλ κεζ' εηεξνδφμσλ θσιχεηαη θαηά θαλνληθήλ αθξίβεηαλ (θαλψλ 72  ηεο Πελζέθηεο 

ελ Σξνχιισ πλφδνπ)… ν γάκνο Οξζνδφμσλ κεηά κε ρξηζηηαλψλ θσιχεηαη απνιχησο θαηά 

θαλνληθήλ αθξίβεηαλ». 

Ζ εθαξκνγή ηεο εθθιεζηαζηηθήο νηθνλνκίαο φκσο ζχκθσλα κε ηελ πξναλαθεξζείζα 

σο άλσ βαζηθή αξρή πεξί ησλ θσιπκάησλ ηνπ γάκνπ, φπσο επί παξαδείγκαηη κεηαμχ 

νξζνδφμσλ θαη εηεξνδφμσλ αληηκεησπίδεηαη ππφ ηεο Ηεξάο Σπλφδνπ εθάζηεο απηνθεθάινπ 

Οξζνδφμνπ Δθθιεζίαο, φπσο εμάιινπ επί πνιιέο δεθαεηίεο ζπκβαίλεη θαη ζηα φξηα 

δηθαηνδνζίαο ηεο Απηνθεθάινπ Δθθιεζίαο ηεο Διιάδνο λα επεπινγνχληαη ππ’ απηήο 

ζπκθψλσο πξνο ηηο ζεζπηζζείζεο θαλνληθέο πξνυπνζέζεηο νη ιεγφκελνη κηθηνί γάκνη θαη γη' 



απηφ είλαη παληειψο θαη εμνθζάικσο κεηέσξεο θαη άλεπ ζνβαξφηεηνο νη δηάθνξεο ιεθηηθέο 

θνξψλεο ελίσλ ππεξνξζνδφμσλ δήζελ «νκνινγεηψλ», «θαζαξψλ» θαη «ζεζσζκέλσλ», νη 

νπνίνη χςσζαλ ηα ιάβαξα ελαληίνλ ησλ ιεγνκέλσλ κηθηψλ γάκσλ παξαζεσξνχληεο θαη 

απνξξίπηνληεο ηελ ελ Αγία θαη Μεγάιε Σπλφδσ Αιάζεηε θσλή ηεο Μεηξφο Οξζνδφμνπ 

Δθθιεζίαο, ε νπνία πξνβιέπνληαο ηελ «θαη' νηθνλνκίαλ» ηεξνινγία γηα ηνπο κηθηνχο γάκνπο 

απνβιέπεη κεηά πάζεο πλεπκαηηθήο δηαθξίζεσο ζηελ ζσηεξία ησλ αλζξψπσλ. 

Ο Σεβ. Μεηξνπνιίηεο Γέξσλ Πεξγάκνπ θ. Ησάλλεο (Εειηνχιαο) ζε πεξηζπνχδαζηε 

κειέηε ηνπ πεξί ηνπ Σπλνδηθνχ Θεζκνχ, αλαθεξφκελνο ζηελ δπλαηφηεηα ησλ Σπλφδσλ λα 

αζθνχλ ηελ ιεγνκέλε Δθθιεζηαζηηθή Οηθνλνκία, νξίδεη κεηά πάζεο ζαθήλεηαο φηη: «Έλαο 

άιινο ρψξνο, ζηνλ νπνίν ν ζπλνδηθφο ζεζκφο ηείλεη λα ππνβαζκηζηεί ή αθφκα θαη λα αηνλήζεη 

πιήξσο, είλαη εθείλνο ηεο αζθήζεσο ηεο νηθνλνκίαο. Η ζχλνδνο είλαη ε κφλε αξκφδηα γηα λα 

αζθήζεη νηθνλνκίαλ, θαη κάιηζηα ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ… ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ησλ 

ζρέζεσλ ηεο Δθθιεζίαο κε ηνπο αηξεηηθνχο θαη ηνπο ζρηζκαηηθνχο ηνλ ηειεπηαίν θαη απζεληηθφ 

ιφγν έρνπλ κφλνλ ζχλνδνη επηζθφπσλ. Καλελφο απνιχησο ε γλψκε δελ έρεη θαλνληθή ηζρχ, 

αιιά κφλν νη απνθάζεηο ησλ επηζθνπηθψλ ζπλφδσλ. Όηαλ κάιηζηα νη απνθάζεηο απηέο 

πξνέξρνληαη απφ νηθνπκεληθέο ζπλφδνπο, ε απζεληία ηνπο είλαη αθφκε  πην κεγάιε». 

Με πνιχ εχζηνρν, ζαθή θαη πεξηεθηηθφ ηξφπν ν Βιάζηνο Ησ. Φεηδάο αλαθεξφκελνο ζην 

δίπνιν ηεο «θαη αθξίβεηαλ» θαη' «θαη' νηθνλνκίαλ» εθαξκνγήο ησλ ζείσλ θαη ηεξψλ 

θαλφλσλ επηζεκαίλεη φηη: «ε κελ θαλνληθή αθξίβεηα εθθξάδεη ηελ απφιπηε θχζε θαη ηελ νπζία 

ηνπ κπζηεξίνπ ηεο Δθθιεζίαο, ε δε εθθιεζηαζηηθή νηθνλνκία απνηειεί κία εηδηθή πνηκαληηθή 

εθαξκνγή ηνπ κπζηεξίνπ ηεο Δθθιεζίαο ζηηο θαζ' έθαζηνλ πεξηπηψζεηο». Ο ίδηνο ζε άιιν 

ζεκείν αλαθεξφκελνο ζηελ θαηά ην ζπλακθφηεξνλ εξκελεπηηθή ζχδεπμε ηνπ γξάκκαηνο θαη 

ηνπ πλεχκαηνο ησλ ηεξψλ θαλφλσλ ζε αλαγσγή πξνο ηα δεδνκέλα ηεο ζπγρξφλνπ 

πξαγκαηηθφηεηνο θαη δσήο θαη επί ζθνπψ ηεο ζσηεξίαο ησλ αλζξψπσλ γξάθεη 

ραξαθηεξηζηηθά: «…ε εξκελεία ησλ θαλφλσλ είλαη επηηπρήο κφλνλ εάλ, ηεξνπκέλσλ ησλ 

αλσηέξσ εξκελεπηηθψλ αξρψλ, θαηαζηή δπλαηή ε απφδνζε ηνπ πιήξνπο κελχκαηφο ηνπο ζηε 

ζχγρξνλε νξνινγία θαη γιψζζα. Απηφ είλαη έλα πνιχ δπζρεξέο θαη ζπλήζσο αλαζθαιέο έξγν, 

δηφηη ζα πθίζηαληαη πάληνηε εχινγα εξσηήκαηα ηφζν σο πξνο ηελ απζεληηθή ζρέζε θαλφλα θαη 

εξκελείαο, φζν θαη σο πξνο ηελ πιήξε ηαπηφηεηα ηνπ πλεχκαηνο ακθνηέξσλ. 

Η πηζηφηεηα φκσο ηνπ πλεχκαηνο ηεο εξκελείαο πξνο ην απζεληηθφ πλεχκα ησλ θαλφλσλ 

είλαη αθξηβψο θαη ην αίηεκα νπνηαζδήπνηε λέαο θαλνληθήο δηαηππψζεσο. Βεβαίσο, ε 

πξνζήισζε ζηελ ηζηνξηθή κνξθή ή ζηελ θαζ' χιελ ζπγθξφηεζε ησλ θαλφλσλ είλαη κία 

αλαγθαία πξνυπφζεζε, αιιά φρη θαη έλα αλαγθαίν ζηνηρείν ηεο εξκελείαο, θαίηνη θαηά ηελ 

εξκελεία πξέπεη λα αλαδεηεζή ε απζεληηθή αλαινγία φισλ ησλ ζπγρξφλσλ πξνο ηνπο θαλφλεο 

ηζηνξηθψλ δεδνκέλσλ, γηα ηα νπνία ίζρπζε ην πλεχκα θαη ην πεξηερφκελν απηψλ.  

Η αληηθεηκεληθή φκσο δπζρέξεηα αθ' ελφο κελ γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πιήξνπο ηαπηφηεηαο 

κεηαμχ ηνπ πλεχκαηνο ηνπ θαλφλα θαη ηνπ πλεχκαηνο ηεο εξκελείαο ηνπ, αθ' εηέξνπ δε γηα ηε 

δηαθχιαμε ηεο απζεληηθφηεηαο ηνπ πλεχκαηνο θαηά ηε κεηαβνιή ηνπ γξάκκαηνο εμεγνχλ ηελ 

έλαληη ησλ θαλφλσλ απζηεξή ζέζε ηεο Οξζφδνμεο Δθθιεζίαο, ε νπνία, ρσξίο βεβαίσο λα 

απνιπηνπνηή ην ηζηνξηθφ ηνπο γξάκκα, ηνπο ζεσξεί απζεληηθνχο θαη βεβαίνπο θνξείο ηνπ 

ππνθεηκεληθνχ πλεχκαηνο.  

Έηζη, δηαθπιάζζεη κε ραξαθηεξηζηηθή επαηζζεζία ηελ απζεληηθή ηζηνξηθή ζπδπγία 

πλεχκαηνο θαη γξάκκαηνο, φρη κφλν γηα λα ηεξήζε κέζα απφ απηνχο αλφζεπην ην κήλπκα ηεο 

ελ Υξηζηψ απνθαιχςεσο, αιιά θαη γηα λα ζεκειηψζε ηε λέα απζεληηθή πξνζαξκνγή ηνπο ζε 

θάζε επνρή θαη ζε νηθεία γηα ηνπο πηζηνχο ηζηνξηθά ζρήκαηα. Ο ζεβαζκφο δειαδή ηεο 



Οξζνδνμίαο ζηελ ηζηνξηθή ζπδπγία ηνπ γξάκκαηνο θαη ηνπ πλεχκαηνο ησλ θαλφλσλ πξέπεη λα 

εξκελεπζεί φρη βεβαίσο σο έλα λνζεξφ παξαδνζηαξρηθφ ζχλδξνκν ηεο ηζηνξηθήο ηεο 

εμειίμεσο, αιιά θπξίσο σο κία αδηακθηζβήηεηε πγηήο επαηζζεζία γηα ηελ πεξηθξνχξεζε ηεο 

αμηφπηζηεο πεγήο θαη ηνπ αλαλεσηηθνχ ηεο δπλακηθνχ ζε φιεο ηηο επνρέο ηεο ηζηνξίαο ηεο 

Δθθιεζίαο». 

Αλαθεθαιαηψλνληαο πάληα ηα σο άλσ παξαζέηνπκε ηελ ζρεηηθή παξάγξαθν ηεο 

επηζήκνπ Δγθπθιίνπ ηεο Αγίαο θαη Μεγάιεο ελ Κξήηε Σπλφδνπ ηεο Οξζνδφμνπ Δθθιεζίαο, 

ε νπνία επηγξάθεηαη: «Ζ νηθνγέλεηα-εηθψλ ηεο αγάπεο ηνπ Χξηζηνχ πξνο ηελ Δθθιεζίαλ», 

αθνχ δη' απηήο ην επηζθνπηθφ ζψκα ησλ ζπλνδηθψλ Παηέξσλ δηαθεξχηηεη ερεξψ κελχκαηη 

πξνο ην πιήξσκα ηεο Μίαο, Αγίαο, Καζνιηθήο θαη Απνζηνιηθήο Δθθιεζίαο ηνπ Χξηζηνχ, 

φηη: «Η Οξζφδνμνο Δθθιεζία ζεσξεί ηελ αθαηάιπηνλ αγαπεηηθήλ έλσζηλ αλδξφο θαη γπλαηθφο 

«κπζηήξηνλ κέγα… εηο Υξηζηφλ θαη εηο ηελ Δθθιεζίαλ», (Έθεζ. ε΄, 32) θαη ηελ πξνθχπηνπζαλ 

εμ απηνχ νηθνγέλεηαλ, ε νπνία απνηειεί ηελ κφλελ εγγχεζηλ ηεο γελλήζεσο θαη ηεο αλαηξνθήο 

ησλ ηέθλσλ, ζπκθψλσο πξνο ην ζρέδηνλ ηεο Θείαο Οηθνλνκίαο, «Δθθιεζίαλ κηθξάλ» 

(Ισάλλνπ Υξπζνζηφκνπ,Τπφκλεκα εηο ηελ πξνο Δθεζίνπο επηζηνιήλ, Κ΄, PG 62. 143), 

παξέρνπζα εηο ηαπηήλ ηελ θαηάιιεινλ πνηκαληηθήλ ζηήξημηλ. 

Η ζχγρξνλνο θξίζηο ηνπ γάκνπ θαη ηεο νηθνγελείαο είλαη απφηνθνο ηεο θξίζεσο ηεο 

ειεπζεξίαο σο επζχλεο, ηεο ζπξξηθλψζεσο απηήο εηο επδαηκνληζηηθήλ απηνπξαγκάησζηλ, ηεο 

ηαπηίζεψο ηεο κε αηνκηθήλ απηαξέζθεηαλ, απηάξθεηαλ θαη απηνλνκίαλ, θαη ηεο απσιείαο ηνπ 

κπζηεξηαθνχ ραξαθηήξνο ηεο ελψζεσο αλδξφο θαη γπλαηθφο, σο θαη ηεο ιήζεο ηνπ 

ζπζηαζηηθνχ ήζνπο ηεο αγάπεο. Η ζχγρξνλνο εθθνζκηθεπκέλε θνηλσλία πξνζεγγίδεη ηνλ γάκνλ 

κε ακηγψο θνηλσληνινγηθά θαη πξαγκαηηζηηθά θξηηήξηα, ζεσξνχζα απηφλ σο κίαλ απιήλ 

κνξθήλ ζρέζεσο, κεηαμχ φισλ ησλ άιισλ, αη νπνίαη δηθαηνχληαη εμ ίζνπ ζεζκηθήο 

θαηνρπξψζεσο. 

Ο γάκνο είλαη εθθιεζηνηξαθέο εξγαζηήξηνλ δσήο ελ αγάπε θαη αλππέξβιεηνο δσξεά ηεο 

ράξηηνο ηνπ Θενχ. Η «πςειή ρεηξ» ηνπ «ζπλδέηνπ Θενχ «ανξάησο πάξεζηη, ηνπο 

ζπλαπηνκέλνπο αξκφδνπζα» κεηά ηνπ Υξηζηνχ θαη κεη' αιιήισλ. Οη ζηέθαλνη, νη νπνίνη 

ηνπνζεηνχληαη επί ηεο θεθαιήο ηνπ λπκθίνπ θαη ηεο λχκθεο θαηά ηελ ηέιεζηλ ηνπ κπζηεξίνπ, 

παξαπέκπνπλ εηο ηελ δηάζηαζηλ ηεο ζπζίαο θαη ηεο πιήξνπο αθηεξψζεσο εηο ηνλ Θεφλ θαη εηο 

αιιήινπο, αλαθέξνληαη δε επίζεο θαη εηο ηελ δσήλ ηεο Βαζηιείαο ηνπ Θενχ, απνθαιχπηνληεο 

ηελ εζραηνινγηθήλ αλαθνξάλ ηνπ κπζηεξίνπ ηεο αγάπεο». 

Υ.Γ.: Το παπόν θεολογικό κείμενο αθιεπούηαι ζε όλοςρ ηοςρ εγγάμοςρ κληπικούρ και 

λαφκούρ οι οποίοι θέποςν επί ηηρ κεθαλήρ ηοςρ καθημεπινώρ και καηά σπιζηομίμηηον 

αγάπη ηοςρ ζηεθάνοςρ ηηρ εν Φπιζηώ ζςζεύξευρ και ενώζευρ, ενζαπκώνονηαρ ηην «καη’ 

οίκον Εκκληζίαρ», η οποία ςπό ηην μοπθή ηηρ οικογενείαρ αποηελεί ηην ςτίζηη μοπθή 

ζςνδημιοςπγίαρ ζηο ππόζυπο ηυν παιδιών. 


