
 
 

Άνδρας – Γυναίκα 
 

(η σχέση τους σύµφωνα µε την Καθολική Εκκλησία) 
 
 
 
 

Τι λέει η Εκκλησία για τη σχέση µεταξύ του άνδρα 
και της γυναίκας; 

Η Εκκλησία, φωτισµένη από την πίστη στον Ιησού Χρι-
στό, βεβαιώνει: 
- τον χαρακτήρα του ανθρώπου ως πρόσωπο: τόσο ο άν-
δρας όσο και η γυναίκα είναι πρόσωπα σε ίσο βαθµό, 
- την ίδια αξιοπρέπεια των προσώπων, η οποία πραγµατο-
ποιείται ως συµπληρωµατικότητα σωµατική, ψυχολογική και 
οντολογική, επιτρέποντας µια αρµονικότητα σχέσεων «µονο-
δυαδική», 
- τη σπουδαιότητα και το νόηµα της σεξουαλικής διαφορετι-
κότητας, 
- την ύπαρξη του ενός µε την άλλη και για την άλλη (και όχι 
του ενός εναντίον της άλλης), 
- τις σχέσεις τους ως πλησίασµα και όχι σχέσεις ανταγωνι-
σµού ή αντεκδίκησης, 
- την ενεργή συνεργασία, ανάµεσα στον άνδρα και τη γυ-
ναίκα, που ξεκινά από την αναγνώριση της ίδιας της διαφο-
ρετικότητας µεταξύ τους, 
- την παρουσία της αµαρτίας, η οποία προκαλεί σοβαρή 
βλάβη, αλλά δεν εκµηδενίζει αυτή τη θετική σχέση συνερ-
γασίας. 
 

Πού βασίζει η Εκκλησία αυτή την αντίληψή της; 

Τη στηρίζει στην Αγία Γραφή, πλούσια και σε ανθρώπι-
νη σοφία ακόµη, όπου αυτή η αντίληψη φανερώθηκε προο-
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δευτικά, χάρη στην παρέµβαση του Θεού υπέρ της ανθρω-
πότητας. 

 
Πώς παρουσιάζει η Παλαιά ∆ιαθήκη τη σπουδαιό-

τητα του άνδρα και της γυναίκας; 

Με διάφορους τρόπους. Για παράδειγµα η Παλαιά ∆ια-
θήκη διαµορφώνει µία ιστορία σωτηρίας, στην οποία βάζει 
ταυτόχρονα να συµµετέχουν το αρσενικό και το θηλυκό, 
υπογραµµίζοντας τη σπουδαιότητα του άνδρα και της γυναί-
κας. Χρησιµοποιεί ένα γαµήλιο λεξιλόγιο: ο Θεός καθιστά 
γνωστό τον εαυτό του ως νυµφίο, που αγαπά τον Ισραήλ, 
τη νύµφη του. Αυτό το λεξιλόγιο αγγίζει την ίδια τη φύση 
της σχέσης που καθορίζει ο Θεός µε το λαό του, παρόλο που 
αυτή η σχέση είναι πιο πλατιά από εκείνη που είναι δυνατόν 
να βιωθεί µέσα στην ανθρώπινη γαµήλια εµπειρία. Παρουσι-
άζει µια αγάπη πάρα πολύ ανθρώπινη, που εξυµνεί την ω-
ραιότητα των σωµάτων και την ευτυχία της αµοιβαίας ανα-
ζήτησης, και µέσα στην οποία εκφράζεται επίσης η αγάπη 
του Θεού για το λαό του (π.χ. το Άσµα Ασµάτων της Βί-
βλου). 
 

Και η Καινή ∆ιαθήκη πώς παρουσιάζει τη σχέση 
µεταξύ του άνδρα και της γυναίκας; 

Η Καινή ∆ιαθήκη επιβεβαιώνει και συµπληρώνει αυτό 
που ήδη είναι παρόν στην Παλαιά ∆ιαθήκη. Ο Ιησούς Χρι-
στός, Υιός του Θεού που έγινε άνθρωπος, µέσα στην αρσενι-
κότητά του δέχεται στο πρόσωπό του, όλα όσα ο συµβολι-
σµός της Π. ∆ιαθήκης είχε εφαρµόσει στην αγάπη του Θεού 
για το λαό του και περιγράφεται ως η αγάπη ενός νυµφίου 
για τη νύµφη του. 

Η Παρθένος Μαρία ως εκλεκτή κόρη της Σιών, µέσα 
στη θηλυκότητά της ανακεφαλαιώνει και µεταµορφώνει την 
κατάσταση του Ισραήλ-νύµφης, που περιµένει την ηµέρα 
της σωτηρίας του. 

Η νύµφη την οποία αγαπά ο Χριστός-νυµφίος είναι η 
Εκκλησία. Η ίδια η αποκάλυψη κλείνει µε το λόγο της νύµ-
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φης και του Αγ. Πνεύµατος, που ικετεύουν τον ερχοµό του 
Νυµφίου: «Έλα, Κύριε Ιησού» (Απ. 22,20). 

Η ολοκληρωτική και άρρηκτη αγάπη του άνδρα και της 
γυναίκας, που βιώνεται µέσα στη δύναµη της βαπτισµατικής 
ζωής, γίνεται Μυστήριο, δηλαδή πραγµατικότητα που φανε-
ρώνει και µεταδίδει την αγάπη του Χριστού και της Εκκλησί-
ας. Μέσα στη χάρη του Χριστού που ανανεώνει τις καρδιές 
τους, ο άνδρας και η γυναίκα γίνονται ικανοί να απελευθε-
ρωθούν από την αµαρτία και να γνωρίσουν τη χαρά της α-
µοιβαίας δωρεάς. 

Μέσα από τη δύναµη της Ανάστασης του Χριστού είναι 
δυνατή η νίκη της πιστότητας πάνω στις αδυναµίες, πάνω 
στους τραυµατισµούς και στις αµαρτίες του ζευγαριού. Ο α-
νταγωνισµός, η εχθρότητα και η βία που παραµορφώνουν 
τη σχέση του άνδρα και της γυναίκας, µπορούν να υπερπη-
δηθούν και υπερβαίνονται εν Χριστώ. Η διαφορά τους δεν 
γίνεται αιτία διχόνοιας που πρέπει να ξεπεραστεί µε την άρ-
νηση ή µε την ισοπέδωση, αλλά δυνατότητα συνεργασίας 
που πρέπει να καλλιεργηθεί µε τον αµοιβαίο σεβασµό της 
διαφορετικότητας. 

 
Στη χριστιανική αντίληψη ποια είναι η σπουδαιό-

τητα της σεξουαλικότητας του ατόµου; 

Η σεξουαλικότητα στην χριστιανική αντίληψη έχει µε-
γάλη σπουδαιότητα από ανθρωπολογικής και θεολογικής 
απόψεως. 

Η ανθρωπολογική διάσταση της σεξουαλικότητας – στη 
χριστιανική πίστη: η ανθρώπινη φύση η διαφοροποιηµένη σε 
φύλα είναι εκείνη που προσδιορίζεται ρητά ως «εικόνα του 
Θεού». Η σεξουαλικότητα χαρακτηρίζει τον άνδρα και τη 
γυναίκα όχι µόνο στο σωµατικό επίπεδο, αλλά και στο ψυ-
χολογικό και στο πνευµατικό, σφραγίζοντας κάθε τους έκ-
φραση. 

Η σεξουαλικότητα είναι ένα θεµελιώδες συστατικό της 
προσωπικότητάς τους, είναι ένας δικός της τρόπος µε τον 
οποίο υπάρχει, εκδηλώνεται, επικοινωνεί µε τους άλλους, 
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αισθάνεται, εκφράζεται και βιώνει την ανθρώπινη αγάπη. 
Βεβαιώνεται ο γαµήλιος χαρακτήρας του σώµατος, µέσα στο 
οποίο εγγράφεται η αρσενικότητα και η θηλυκότητα του α-
τόµου. 

Τη θεολογική διάσταση της σεξουαλικότητας, τη διά-
κριση άνδρας-γυναίκα τη θέλησε και την έπλασε ο Θεός: «Ο 
Θεός έπλασε τον άνθρωπο κατ’ εικόνα Του, κατ’ εικόνα του 
Θεού, αρσενικό και θηλυκό τους έπλασε» (Γεν.1,26-27). 

Η σχέση µεταξύ του άνδρα και της γυναίκας είναι καλή, 
αλλά τραυµατισµένη από την αµαρτία και γι’ αυτό έχει ανά-
γκη να θεραπευθεί: και ο Χριστός µπορεί και θέλει να το κά-
νει. 

 
Ποιες είναι σήµερα οι αρνητικές όψεις στη σχέση 

µεταξύ του άνδρα και της γυναίκας; 

Ιδού µερικές αρνητικές καταστάσεις οι οποίες φανερώ-
νονται σήµερα στη σχέση µεταξύ άνδρα και γυναίκας: Η υ-
παγωγή-εξάρτηση, η οποία µειώνει το σεβασµό και την α-
µοιβαία συνεργασία. Ο ανταγωνισµός µεταξύ τους. Η διάθε-
ση αµφισβήτησης. Η αντιπαλότητα, δύσπιστη και αµυντική. 
Η εξάλειψη των διαφορών µεταξύ του άνδρα και της γυναί-
κας, αρχίζοντας από την βιολογικό-σεξουαλική, οι οποίες 
θεωρούνται ως απλά αποτελέσµατα ιστορικο-πολιτισµικών 
συνθηκών. Αυτές όµως οι αρνητικές καταστάσεις δεν µπο-
ρούν να γενικευτούν και οπωσδήποτε µπορούν και πρέπει 
να ξεπεραστούν. 

 
Ποιες συνέπειες προξενεί το σκοτείνιασµα αυτής 

της διαφοράς ή της δυαδικότητας των φύλων ; 

Προκαλεί, σε διαφορετικά επίπεδα, τεράστιες συνέπειες, 
όπως π.χ. η αµφισβήτηση της οικογένειας, της οποίας η θε-
µελιώδης φύση είναι δι-γονεϊκή, δηλαδή αποτελείται από 
πατέρα και µητέρα· η εξίσωση της οµοφυλικότητας µε την 
ετεροφυλικότητα· ένα νέο πρότυπο πολύµορφης σεξουαλι-
κότητας· ελευθερία για κάθε άτοµο να διαλέξει ποιο πρότυ-
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πο του αρέσει· αδιαφορία για το γεγονός ότι ο Υιός του Θεού 
έλαβε την ανθρώπινη φύση στην αρσενική της υπόσταση. 

Ειδικότερα το να µην αναγνωρίζεται η σεξουαλική δια-
φορά µεταξύ του άνδρα και της γυναίκας, είναι δυνατόν να 
οδηγήσει ακόµα και στην άρνηση της Αγίας Γραφής, και να 
θεωρηθεί εσφαλµένα ότι µεταδίδουν µια πατριαρχική αντί-
ληψη του Θεού, η οποία τροφοδοτείται από µια κουλτούρα 
ουσιαστικά ανδροκρατούµενη. 

 
Σε τι συνίσταται η πρωτοτυπία της γυναίκας, κατά 

τη χριστιανική θεώρηση; 

Η γυναίκα διατηρεί µια βαθιά διαίσθηση ότι το σηµαντι-
κότερο στη ζωή της αποτελείται από δραστηριότητες προσα-
νατολισµένες στην αφύπνιση του άλλου, στην ανάπτυξή 
του, στην προστασία του. ∆είχνει ότι βασικά κάθε ανθρώπι-
νο ον είναι ικανό να ζει για τον άλλο και χάρη στον άλλο. Η 
προαγωγή της γυναίκας µέσα στην κοινωνία, συνεπώς, πρέ-
πει να γίνεται αντιληπτή και να επιδιώκεται ως εξανθρωπι-
σµός του ατόµου, είτε είναι άνδρας είτε γυναίκα, και της ί-
διας της κοινωνίας, εξανθρωπισµός που πραγµατοποιείται 
µέσω εκείνων των αξιών που ανακαλύπτονται και πάλι χάρη 
στις γυναίκες. 

 
Πώς εκδηλώνεται αυτή η διαίσθηση; 

Αυτή η διαίσθηση συνδέεται µε τη φυσική ικανότητα 
της γυναίκας να δίνει τη ζωή. Βιωµένη ή εν δυνάµει, αυτή η 
ικανότητα είναι µια πραγµατικότητα που διαµορφώνει σε 
βάθος την προσωπικότητα της γυναίκας. 

 
Η βιολογική ικανότητα να δίνει τη ζωή, τι δυνατό-

τητα προσφέρει στη γυναίκα; 

Της επιτρέπει να αποκτά πολύ νωρίς ωριµότητα, αίσθη-
ση της σοβαρότητας της ζωής και της υπευθυνότητας στην 
οποία η ζωή καλεί. Αναπτύσσει σ’ αυτήν η αίσθηση και το 
σεβασµό του συγκεκριµένου, που αντιτίθεται σε αφηρηµένες 
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θεωρήσεις συχνά καταστρεπτικές για τη ζωή των ατόµων και 
της κοινωνίας. Τέλος, η γυναίκα είναι εκείνη η οποία, ακόµα 
και µέσα στις πιο απελπιστικές καταστάσεις – και η ιστορία 
στο παρελθόν και τώρα είναι µάρτυρας – κατέχει µια µονα-
δική  ικανότητα να αντιστέκεται στις αντιξοότητες, να καθι-
στά τη ζωή βιώσιµη, ακόµα και µέσα σε ακραίες καταστά-
σεις, να διατηρεί µια αίσθηση αντοχής για το µέλλον και, 
σαν τελευταίο, να θυµίζει µε τα δάκρυά της την αξία κάθε 
ανθρώπινης ζωής. 

 
Η γυναίκα εκτιµάται µόνο κάτω από το πρίσµα της 

βιολογικής τεκνοποίησης; 

Όχι βεβαίως! Το ίδιο το γεγονός ότι στο χριστιανισµό 
υπάρχει η κλήση στην παρθενία, αµφισβητεί ριζικά την αξί-
ωση να περικλείοµε τις γυναίκες σ’ ένα προορισµό απλά βιο-
λογικό. 

 
Ποια σχέση υπάρχει µεταξύ φυσικής µητρότητας 

και παρθενίας; 

Υπάρχει µια σχέση συµπληρωµατική. Όπως η παρθενία 
λαβαίνει από τη φυσική µητρότητα την υπενθύµιση ότι δεν 
υπάρχει χριστιανική κλήση παρά µόνο εκεί όπου ο άνθρωπος 
δωρίζει συγκεκριµένα τον εαυτό του στον άλλο, εξίσου η 
φυσική µητρότητα λαβαίνει από την παρθενία την υπενθύµι-
ση ότι η διάσταση της µητρότητας είναι βασικά πνευµατική: 
δεν γεννά κανείς αληθινά τον άλλο περιοριζόµενος να του 
δώσει τη σωµατική ζωή. Αυτό σηµαίνει ότι η µητρότητα 
µπορεί να βρει τρόπους πλήρους πραγµατοποίησής της ακό-
µη και εκεί όπου δεν υπάρχει σωµατική τεκνοποίηση. Ο Πά-
πας Ιωάννης Παύλος Β’ µιλάει για γυναικεία ευφυΐα. 

 
Τι συνεπιφέρει αυτή η ιδιαιτερότητα, µέσα στη 

ζωή της κοινωνίας; 

Προϋποθέτει πριν απ’ όλα ότι η γυναίκα θα είναι ενεργά 
και µε αποφασιστικότητα παρούσα µέσα στην οικογένεια, 
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την πρωταρχική και κατά κάποιο τρόπο κυρίαρχη κοινωνία, 
όπου το άτοµο µαθαίνει να αγαπιέται και να αγαπάει, να γί-
νεται σεβαστό και να σέβεται, να γνωρίζει και να αγαπάει το 
Θεό. Θα είναι τελικά προς τιµήν της κοινωνίας εάν δοθεί η 
δυνατότητα στη µητέρα να αφιερωθεί στην επιµέλεια και την 
διαπαιδαγώγηση των παιδιών, ανάλογα µε τις διαφορετικές 
ανάγκες της ηλικίας τους. Και αυτό χωρίς να εµποδίζεται η 
ελευθερία της, χωρίς ψυχολογικές ή έµπρακτες διακρίσεις, 
χωρίς να αισθάνεται τιµωρηµένη σε σύγκριση µε τις συ-
ντρόφισσές της. Προϋποθέτει επίσης ότι οι γυναίκες θα είναι 
παρούσες στον κόσµο της εργασίας και της οργάνωσης της 
κοινωνίας και ότι θα έχουν πρόσβαση σε υπεύθυνες θέσεις 
που τους προσφέρουν τη δυνατότητα να εµπνέουν τις πολι-
τικές των εθνών και να προωθούν ανανεωτικές λύσεις στα 
οικονοµικά και κοινωνικά προβλήµατα. 

 
Πώς να εναρµονίσοµε την οικογένεια και την ερ-

γασία για τη γυναίκα; 

Το πρόβληµα δεν είναι µόνο νοµικό, οικονοµικό και ορ-
γανωτικό. Είναι πάνω απ’ όλα πρόβληµα νοοτροπίας, κουλ-
τούρας και σεβασµού. Αυτό προϋποθέτει µια νοµοθεσία και 
οργάνωση της εργασίας σε αρµονία µε τις απαιτήσεις της 
αποστολής της γυναίκας µέσα στην οικογένεια, µια σωστή 
αξιοποίηση της εργασίας που διεξάγει η γυναίκα µέσα στην 
οικογένεια, το σεβασµό των χαρακτηριστικών των γυναικών 
που είναι  διαφορετικά από τον άνδρα, την παρουσία της 
γυναίκας στον κόσµο της εργασίας και της κοινωνικής και 
πολιτικής οργάνωσης. 

 
Ποιος είναι ο ρόλος της γυναίκας στη ζωή της Εκ-

κλησίας; 

Οι γυναίκες καλούνται να είναι πρότυπα και µάρτυρες 
αναντικατάστατοι για όλους τους χριστιανούς για το πώς 
πρέπει η Νύµφη (η Εκκλησία) να απαντά µε αγάπη στην α-
γάπη του Νυµφίου (του Κυρίου Ιησού Χριστού). Η µορφή 
της Παρθένου Μαρίας αποτελεί µέσα στην εκκλησία τη θεµε-
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λιώδη αναφορά, ως πρότυπο µιας συµπεριφοράς, η οποία, 
παρόλο που είναι χαρακτηριστική του κάθε βαφτισµένου, 
στην πράξη είναι χαρακτηριστική συµπεριφορά της γυναί-
κας, η οποία τη ζει µε ιδιαίτερη ένταση και φυσικότητα. 

 
Ποιοι είναι οι τρόποι συµπεριφοράς, στους οποί-

ους η Παναγία είναι πρότυπο; 

Η Παναγία είναι πρότυπο: στο να ακούει κανείς και να 
δέχεται το Λόγο του Θεού· στο να δοξάζει και να ευχαριστεί 
το Θεό για όλα τα αγαθά (βλέπε: το «Μεγαλύνει»)· στο να 
αναγνωρίζει την άπειρη ταπεινοφροσύνη του Θεού, που γί-
νεται άνθρωπος στο πρόσωπο του Υιού του, και πηγαίνει να 
πεθάνει στο σταυρό για να σώσει την ανθρωπότητα. Η Πα-
ναγία όχι µόνο είναι πρότυπο, αλλά είναι επίσης εκείνη που 
µεσιτεύει στο Θεό, ώστε κάθε άνθρωπος να µπορεί να µοιά-
ζει όλο και περισσότερο, σε ό,τι αφορά την αγιότητα της ζω-
ής, στον προσφιλή Υιό της τον Ιησού. 

 
Ποιος είναι ο µεγαλύτερος εµπρός στο Θεό; 

Εκείνος που µιµείται περισσότερο τον Χριστό! Και επο-
µένως ο πιο Άγιος είναι επίσης ο µεγαλύτερος στη γη και 
στον ουρανό! Και αυτό είναι ο καλύτερος στόχος, τόσο για 
τον άνδρα όσο για τη γυναίκα, χωρίς διάκριση. 

 
Ο Πριµικήριος της Βασιλικής των Αγ. Αµβροσίου και Καρόλου στη Ρώµη 

Mons. Raffaello Martinelli 
 
 
--------------- 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να εµβαθύνει κανείς το θέµα, ας διαβάσει: «Επι-
στολή προς τους Επισκόπους της Καθολικής Εκκλησίας για τη συνεργασία 
του άνδρα και της γυναίκας µέσα στην Εκκλησία και στον κόσµο», από τη 
Ρωµαϊκή Σύνοδο για τη ∆ιδασκαλία της πίστεως, 2004. 
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