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∆ιδασκαλία της Καθολικής Εκκλησίας 

 

Πώς να ζήσοµε τη 

σεξουαλικότητα  
µε αγνότητα; 

 
 

Ποια η ανθρώπινη σπουδαιότητα της σεξουαλικότητας; 
● Ήδη στο ανθρώπινο επίπεδο είναι πολύ σπουδαία η σε-

ξουαλικότητα. Πράγµατι: 
- Η σεξουαλικότητα αναφέρεται στην ίδια την ύπαρξη του 

ανθρώπου, αποτελεί στοιχείο της δοµικής του διάπλασης, χαρα-
κτηρίζει το είναι του, και το καθιστά συγκεκριµένο µέσα από τη 
σχέση του προς τον άλλο: να είναι µαζί µε τον άλλο και για τον 
άλλο. 

- Ο άνδρας και η γυναίκα από τη δοµή τους στρέφονται ο 
ένας προς τον άλλο: η ετερότητα και η πρωτοτυπία επιτρέπουν 
την αµοιβαιότητα και την ολοκλήρωση. 

- Η διαφοροποίηση του ανθρώπινου όντος σε δύο φύλα και 
η ανθρώπινη ικανότητα τεκνοποίησης «είναι κατά θαυµαστό τρό-
πο ανώτερα από ό,τι συµβαίνει στα κατώτερα στάδια της ζωής» 
(GS, 51). 

- «Η σεξουαλικότητα επηρεάζει όλες τις πλευρές του αν-
θρώπου ως πρόσωπο, µέσα στην ενότητα του σώµατός του και 
της ψυχής του. Επηρεάζει ιδιαίτερα τα αισθήµατά του, τη δυνατό-
τητά του να αγαπά και να τεκνοποιεί και, µε πιο γενικό τρόπο, την 
τάση του να συνάπτει δεσµούς κοινωνίας µε τους άλλους». (Κατ. 
Καθ. Εκκλ. αρ.2332). 

- Το ανθρώπινο πρόσωπο, κατά την κρίση των σύγχρονων 
επιστηµόνων, επηρεάζεται τόσο βαθιά, σε κάθε έκφρασή του, 
από τη σεξουαλικότητα, ώστε αυτή πρέπει να θεωρείται ως ένας 
από τους παράγοντες που δίνουν στη ζωή του καθενός τα κύρια 
χαρακτηριστικά που τον διακρίνουν. Από το φύλο, πράγµατι, ο 
άνθρωπος αντλεί τα χαρακτηριστικά τα οποία, στο βιολογικό, ψυ-
χολογικό και πνευµατικό επίπεδο τον καθιστούν άνδρα ή γυναίκα, 
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προσδιορίζοντας έτσι σε µεγάλο βαθµό την πορεία της ανάπτυ-
ξής του προς την ωριµότητα και την ένταξή του στην κοινωνία. 

- Η σεξουαλικότητα, µε τις εκδηλώσεις της, τοποθετείται 
στη διασταύρωση µεταξύ βιολογικού και ψυχικού, µεταξύ φύσεως 
και κουλτούρας, µεταξύ προσωπικής ταυτότητας - της οποίας η 
σπουδαιότητα είναι πελώρια - και των φυσικών και πολιτισµικών 
συνθηκών. 

- Ταυτόχρονα το άτοµο υπερβαίνει τη σεξουαλικότητά του, 
εποµένως δεν µπορεί να την αφήνει να το φυλακίσει. 

 
● Η σεξουαλικότητα δεν είναι: 
- µια τυχαία ή δευτερεύουσα όψη της προσωπικότητας. 
- ένα πολιτισµικό ή κοινωνικό κατασκεύασµα. 
- ένα παροδικό στοιχείο. 
 
● Η σεξουαλικότητα διαφοροποιείται σε άνδρα (αρσενικό-

τητα) και σε γυναίκα (θηλυκότητα): 
- Η διαφορά ανάµεσα στον άνδρα και τη γυναίκα είναι ένα 

ουσιαστικό στοιχείο του προσώπου, ένα στοιχείο συστατικό της 
προσωπικής ταυτότητας. Η αρσενική ή θηλυκή σεξουαλική ταυτό-
τητα, ως ειδικός οντολογικός χαρακτήρας του ατόµου, ανήκει 
στον µοναδικό και ανεπανάληπτο χαρακτήρα του ανθρώπινου 
προσώπου και το χαρακτηρίζει στις πολλαπλές του διαστάσεις. 

- Οι σεξουαλικές διαφορές µεταξύ του άνδρα και της γυναί-
κας, παρόλο που εκδηλώνονται σίγουρα µε σωµατικά χαρακτηρι-
στικά, στην πραγµατικότητα υπερβαίνουν το καθαρά σωµατικό 
και αγγίζουν το ίδιο το µυστήριο του προσώπου. Κάθε πρόσωπο 
προσδιορίζεται µε βάση τη δική του σεξουαλική ταυτότητα. Ο άν-
θρωπος είναι αρσενικός ή θηλυκός από τη σύλληψή του µε τρόπο 
ανεπίστρεπτο, εφόσον το σύνολο των γενετικών χαρακτήρων ε-
νός ατόµου βρίσκεται στον πυρήνα όλων των κυττάρων του αν-
δρικού ή του γυναικείου σώµατος. 

 
Πώς θεωρεί η χριστιανική Πίστη τη σεξουαλικότητα; 

● Η χριστιανική Πίστη δέχεται και ολοκληρώνει όλες τις θε-
τικές όψεις που, ήδη στο ανθρώπινο επίπεδο, χαρακτηρίζουν σε-
ξουαλικά τον άνθρωπο. 

 
● Ιδιαίτερα η χριστιανική Πίστη θέτει σε στενό συσχετισµό 

τη σεξουαλικότητα µε µια κάποια αντίληψη και πραγµατοποίηση 
της αγάπης: «όχι την αγάπη της σφοδρής επιθυµίας, που βλέπει 



 3 

µόνο αντικείµενα για ικανοποίηση προσωπικών ορέξεων, αλλά 
την αγάπη της φιλίας και της προσφοράς, που είναι σε θέση να 
αναγνωρίσει και να αγαπήσει τα πρόσωπα αυτά καθαυτά. Είναι 
µια αγάπη ικανή για γενναιοδωρία, καθ’ οµοίωση της αγάπης του 
Θεού· αγαπάει κανείς τον άλλο επειδή τον αναγνωρίζει άξιο να 
αγαπηθεί. Είναι µια αγάπη που γεννά την κοινωνία µεταξύ προ-
σώπων, διότι ο καθένας θεωρεί το καλό του άλλου ως δικό του. 
Είναι µια δωρεά του εαυτού προς εκείνον που κάποιος αγαπά, 
στο πρόσωπο του οποίου ανακαλύπτει τον εαυτό του, στο πρό-
σωπο του οποίου πραγµατοποιείται η δική του καλοσύνη µέσα 
στην κοινωνία προσώπων και µαθαίνει κανείς την αξία τού να α-
γαπηθεί και να αγαπήσει» (VS, αρ.9). 

 
● Επιπλέον, στη χριστιανική θεώρηση, η σπουδαιότητα της 

σεξουαλικότητας αιτιολογείται ακόµη περισσότερο. Πράγµατι: 
- Η διαφορά µεταξύ των φύλων ανήκει στον ειδικό τρόπο 

µε τον οποίο υπάρχει η «εικόνα του Θεού»: το να είναι κανείς ει-
κόνα του Θεού φανερώνεται, από την αρχή της ανθρώπινης ιστο-
ρίας, µέσα στον σεξουαλικό χαρακτήρα του ανθρώπου: «Ο Θεός 
έπλασε τον άνθρωπο κατ’ εικόνα του· κατ’ εικόνα του Θεού τον 
έπλασε· αρσενικό και θηλυκό τους έπλασε» (Γεν.1,27). 

- Όταν ένας άνδρας και µια γυναίκα ενώνουν το σώµα τους 
και το πνεύµα τους µέσα σε µια στάση ολοκληρωτικού ανοίγµα-
τος και αυτοδωρεάς, σχηµατίζουν µια νέα εικόνα του Θεού. Η έ-
νωσή τους σε µια σάρκα δεν ανταποκρίνεται µόνο σε µια βιολογι-
κή αναγκαιότητα, αλλά στην πρόθεση του ∆ηµιουργού, ο οποίος 
τους οδηγεί να µοιραστούν την ευτυχία τού να είναι φτιαγµένοι 
κατ’ εικόνα του. 

- Ο ιδιαίτερος σεξουαλικός χαρακτήρας, στον άνθρωπο, ε-
νισχύεται από την ενσάρκωση του Λόγου. Ο Λόγος προσέλαβε 
την ανθρώπινη κατάσταση στην ολότητά της, προσλαµβάνοντας 
ένα φύλο, αλλά µε το να γίνει άνθρωπος και µε τις δύο έννοιες 
του όρου: ως µέλος της ανθρώπινης κοινωνίας, και ως άνθρωπος 
αρσενικού γένους. 

- Η Ενσάρκωση και η Ανάσταση του Χριστού προεκτείνουν 
επίσης στην αιωνιότητα την αρχική σεξουαλική ταυτότητα της ει-
κόνας του Θεού. Ο αναστηµένος Κύριος παραµένει ΑΝ∆ΡΑΣ· το 
εξαγιασµένο και δοξασµένο πρόσωπο της Μητέρας του Θεού, η 
οποία τώρα µεταστάθηκε σωµατικά στον ουρανό, συνεχίζει να 
είναι ΓΥΝΑΙΚΑ. 
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● Αυτή η ανθρωπο-χριστιανική αντίληψη της σεξουαλικότη-

τας: 
- εµποδίζει να χρησιµοποιούνται τα πρόσωπα όπως χρη-

σιµοποιούνται τα πράγµατα· 
- εµποδίζει να θεωρείται η σεξουαλικότητα ως µία διάσταση 

εντελώς έξω από τους ηθικούς κανόνες, όπου δεν εµπλέκονται 
αξίες και απαξίες, αλλά µόνο προσωπικά γούστα για τα οποία δεν 
θα επιτρεπόταν σε κανέναν να εκφράσει µια ηθική κρίση. Η αξίω-
ση να τεθεί η σεξουαλικότητα έξω και πάνω από κάθε ηθική τάξη, 
σε µια σφαίρα αναφαίρετων δικαιωµάτων, είναι καρπός µιας ρι-
ζοσπαστικής κουλτούρας, ενός ακραίου ατοµικισµού, όπου οι αξί-
ες γίνονται το αποκλειστικό προϊόν µια εσφαλµένης αντίληψης της 
ελευθερίας του ατόµου. 

 
Υπάρχει κάποια ανωτερότητα του ενός φύλου απέναντι 
στο άλλο; 

● Η Βίβλος δεν προσφέρει καµιά βάση για φυσική ανωτε-
ρότητα του αρσενικού φύλου απέναντι στο θηλυκό. Παρά τις δια-
φορές τους, τα δύο φύλα απολαµβάνουν µιας σιωπηρής ισότη-
τας, ίσης αξιοπρέπειας. 

- «∆ηµιουργώντας τον άνθρωπο "αρσενικό και θηλυκό", ο 
Θεός δωρίζει την προσωπική αξιοπρέπεια κατά τρόπο ίσο 
στον άνδρα και στη γυναίκα, εµπλουτίζοντάς τους µε τα 
απαράγραπτα δικαιώµατα και τις υπευθυνότητες που ανή-
κουν στο ανθρώπινο πρόσωπο» (Ιωάννης Παύλος Β’, 
Familiaris consortio, 22). Άνδρας και γυναίκα δηµιουργή-
θηκαν εξίσου κατ’ εικόνα του Θεού. 

- Και οι δύο είναι πρόσωπα, προικισµένα µε λογικό και 
βούληση, ικανοί να προσανατολίσουν τη ζωή τους µε την εξά-
σκηση της ελευθερίας. 

 
● Ισότητα µεταξύ των φύλων, ναι· αλλά µε διάκριση, αµοι-

βαιότητα και συµπληρωµατικότητα. 
- Ο καθένας πραγµατοποιεί µε ειδικό τρόπο τη δική του σε-

ξουαλική ταυτότητα. 
- Ο άνδρας και η γυναίκα έχουν ανάγκη ο ένας τον άλλο για 

να φθάσουν σε µια πληρότητα ζωής. 
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● Χρειάζεται να αξιοποιήσοµε την πρωτοτυπία και τον ειδι-
κό χαρακτήρα τόσο του άνδρα όσο και της γυναίκας µέσα στην 
οικογένεια, στην κοινωνία, στην Εκκλησία. 

 
● Η πρωταρχική φιλία και αρµονία µεταξύ του άνδρα και 

της γυναίκας έχει τραυµατιστεί σοβαρά από την αµαρτία, καθώς 
επίσης η πραγµατοποίηση της θετικότητας του ανθρώπινου σώ-
µατος. 

 
Ποια είναι η θετικότητα του ανθρώπινου σώµατος; 

● Η χριστιανική Πίστη έχει µια θετική αντίληψη του σώµα-
τος, που οφείλεται στο γεγονός ότι το σώµα: 

- είναι δώρο του ∆ηµιουργού Θεού, 
- το προσέλαβε ο Χριστός κατά την Ενσάρκωσή του, 
- είναι το µέσον της Λύτρωσης (σώµα του Χριστού το οποίο 

θυσιάστηκε και αναστήθηκε), 
- είναι ναός του Αγίου Πνεύµατος, 
- καλείται να αναστηθεί στο τέλος του κόσµου. 
 
● Η χριστιανική Πίστη βεβαιώνει ότι ο άνθρωπος: 
- δεν έχει και µια σωµατικότητα, αλλά είναι επίσης µια σω-

µατικότητα, 
- είναι ενότητα ψυχής και σώµατος, 
- καλείται στην αγάπη ως πνεύµα ενσαρκωµένο, δηλαδή 

ψυχή και σώµα στην ενότητα του προσώπου. 
 
Η ανθρώπινη αγάπη αγκαλιάζει επίσης το σώµα, και το 

σώµα εκφράζει επίσης την πνευµατική αγάπη. Η σεξουαλικότητα 
εποµένως δεν είναι κάτι το καθαρά βιολογικό, αλλά µάλλον αφο-
ρά τον ενδότερο πυρήνα του προσώπου. Η χρήση της σεξουαλι-
κότητας, ως σωµατική δωρεά, αντλεί την αλήθεια της και φθάνει 
στο πλήρες νόηµά της, όταν αποτελεί έκφραση της προσωπικής 
δωρεάς του άνδρα και της γυναίκας µέχρι το θάνατο. 

 
● Ταυτόχρονα ο χριστιανός συνειδητοποιεί ότι στις αρχές 

του κόσµου υπήρξε η προπατορική αµαρτια, η οποία τραυµάτισε 
τη θετικότητα του σώµατος. Γι’ αυτό από τότε η θετικότητα αυτή 
είναι για τον άνθρωπο ένα σχέδιο που καλείται να πραγµατοποι-
ήσει, ακόµη και µε κόπο και απαρνήσεις. 
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Ποιο είναι το σχέδιο για το σώµα, που πρέπει να πραγµα-
τοποιηθεί; 

Η συνείδηση ότι είναι πλασµένος από το Θεό κατ’ εικόνα 
και οµοίωσή του, οδηγεί τον άνθρωπο να συνειδητοποιήσει ότι 
αποτελεί δώρο από Κάποιον Άλλο. Από το γεγονός ότι ο ίδιος ο 
άνθρωπος αποτελεί δώρο, προέρχεται η δέσµευσή του, το σχέδιο 
ότι «οφείλει να είναι δώρο» µαζί µε τον άλλο και για τον άλλο, µέ-
σω της αυτοκυριαρχίας και της αυτοπροσφοράς. Πραγµατοποιεί-
ται έτσι η γαµήλια διάσταση του σώµατος, δηλαδή η ικανότητα να 
εκφράζει την αγάπη: εκείνη ακριβώς την αγάπη µέσα στην οποία 
ο άνθρωπος-πρόσωπο γίνεται δώρο και (µέσω αυτού του δώρου) 
πραγµατοποιεί το ίδιο του το νόηµα να είναι και να υπάρχει. 
 
Πώς αξιολογεί η Καθολική Εκκλησία τον αυνανισµό; 

● Η Καθολική Εκκλησία βεβαιώνει ότι «ο αυνανισµός είναι 
µια πράξη ενδόµυχα και βαριά άτακτη. Ο κυριότερος λόγος είναι 
ότι οποιαδήποτε και να είναι η αιτία, η θεληµατική χρήση της σε-
ξουαλικής ικανότητας, έξω από τις οµαλές συζυγικές σχέσεις, α-
ντιφάσκει ουσιαστικά προς το σκοπό της» (CDF, Ορισµένα θέµα-
τα σεξουαλικής ηθικής, αρ.9). 

● Κατά τον αυνανισµό, «η σεξουαλική ηδονή επιδιώκεται 
έξω από τη σεξουαλική σχέση που απαιτεί η ηθική τάξη, εκείνη 
που πραγµατοποιεί, µέσα σε πλαίσια αληθινής αγάπης, το ολο-
κληρωµένο νόηµα της αµοιβαίας δωρεάς και της ανθρώπινης τε-
κνοποίησης. 

● Με σκοπό να διατυπώσοµε µια ισορροπηµένη κρίση 
σχετικά µε την ηθική ευθύνη του κάθε ατόµου (στην πράξη του 
αυνανισµού) και για να προσανατολίσοµε την ποιµαντική δράση, 
πρέπει να λάβοµε υπόψη τη συναισθηµατική ανωριµότητα, τη 
δύναµη της συνήθειας που αποκτήθηκε, την κατάσταση άγχους ή 
των άλλων ψυχικών και κοινωνικών παραγόντων, οι οποίοι µπο-
ρούν να µειώσουν, αν όχι και να ελαχιστοποιήσουν την ηθική ε-
νοχή» (Κατήχ. Καθ. Εκκλ., αρ.2352). 
 
Ποιο είναι το κύριο κριτήριο ηθικότητας της σεξουαλικής 
πράξης; 

Είναι ο σεβασµός του σκοπού αυτής της πράξης, ο οποίος 
εγγυάται την ηθική του εντιµότητα. 

 
Και ποιος είναι ο σκοπός της σεξουαλικής πράξης; 
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● Η σεξουαλική πράξη έχει να πραγµατοποιήσει δύο νοή-
µατα: της ένωσης και της τεκνοποίησης. 

 
● Με το ΕΝΩΤΙΚΟ νόηµα είναι φανερό ότι κατά τη σεξου-

αλική πράξη: 
- εµπλέκονται αδιάσπαστα και οι δύο διαστάσεις του προ-

σώπου: η σωµατική και η πνευµατική. Με τη δωρεά του σώµατος 
ο άνδρας και η γυναίκα αναγνωρίζουν και δέχονται ο ένας τον 
άλλο ως δωρεά και αποδοχή, ως κοινωνία ολοκληρωµένη και ο-
ριστική. 

- ο άνδρας και η γυναίκα εκφράζουν, κατά τρόπο αποκλει-
στικό, την αµοιβαία και ανιδιοτελή προσφορά ενός τύπου αγάπης: 
εκείνης της ολοκληρωτικής, πιστής και αδιάλυτης αγάπης του ε-
νός για τον άλλο. Επειδή η σεξουαλική σχέση εµπλέκει όλες τις 
διαστάσεις του προσώπου (σωµατικές, ψυχικές, συναισθηµατι-
κές, πνευµατικές...), εµπλέκει επίσης όλα αυτά τα χαρακτηριστικά 
της αγάπης. 

 
● Ταυτόχρονα, µε το ΤΕΚΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ νόηµα, εκφράζε-

ται το άνοιγµά τους στο να δώσουν τη ζωή: το άνοιγµά τους προς 
το παιδί, που γίνεται δεκτό ως πρόσωπο, δώρο, υπόσχεση, κα-
θήκον (βλ. κεφ. 8). 

 
● Ανάµεσα στα δύο νοήµατα της σεξουαλικής πράξης, υ-

πάρχει ένας αδιάσπαστος δεσµός, που θέλησε ο Θεός και τον 
οποίο ο άνθρωπος δεν µπορεί να διαλύσει µε δική του πρωτο-
βουλία. Πράγµατι από την ενδόµυχη δοµή του, η σεξουαλική 
πράξη, ενώ ενώνει µε βαθύτατο δεσµό τους συζύγους, τους καθι-
στά ικανούς να γεννήσουν νέες ζωές, σύµφωνα µε νόµους χα-
ραγµένους στο ίδιο το είναι του άνδρα και της γυναίκας. 

 
● «∆ιασώζοντας και τις δύο αυτές ουσιαστικές όψεις, της 

ένωσης και της τεκνοποίησης, η συζυγική πράξη διατηρεί ολο-
κληρωτικά το νόηµα της αµοιβαίας και αληθινής αγάπης και τον 
προορισµό της στην ύψιστη κλήση του ανθρώπου για πατρότη-
τα» (Donum vitae, αρ.4). 

Η προσπάθεια να διαχωριστεί η άσκηση της σεξουαλικότη-
τας από το υπεύθυνο άνοιγµά της προς τη ζωή, αλλά και η άλλη 
διαµετρικά αντίθετη προσπάθεια να ξεριζωθεί η ανθρώπινη τε-
κνοποίηση από το συζυγικό πλαίσιο µεταξύ του άνδρα και της 



 8 

γυναίκας, αποτελούν βαρύτατους τραυµατισµούς προς την αλή-
θεια της αγάπης και προς την αξιοπρέπεια των προσώπων. 

 
Γιατί η χριστιανική Πίστη περιορίζει τη σεξουαλική πράξη 
µόνο µέσα στο µυστήριο του γάµου; 

● Η χριστιανική Πίστη περιορίζει τη σεξουαλική πράξη µόνο 
µέσα στο µυστήριο του γάµου, διότι µόνο µέσα στο γάµο µπο-
ρούν να πραγµατοποιηθούν πλήρως και αδιάσπαστα τα πιο πά-
νω δύο νοήµατα της σεξουαλικής πράξης. 

● Έξω από το γάµο, η σεξουαλική πράξη δεν πραγµατο-
ποιεί ή πραγµατοποιεί µόνο κατά ένα µέρος, τον πλούτο και την 
οµορφιά αυτών των νοηµάτων της. 

● Η λαµπρότητα, η πληρότητα και η αποκλειστικότητα της 
συζυγικής αγάπης προέρχονται από τα βασικά της γνωρίσµατα: 
ανθρωπιά (ευαίσθητη και πνευµατική), ελευθερία, αυτοπροσφο-
ρά, ολότητα, ενότητα, θέση µέσα στην κοινωνία και την Εκκλησία, 
πιστότητα, αδιάλυτο, γονιµότητα, µυστηριακότητα. 

● Σ’ αυτή τη συζυγική αγάπη, και µόνο σ’ αυτή, ανήκει η 
σεξουαλική αυτοπροσφορά, που πραγµατοποιείται µε τρόπο α-
ληθινά ανθρώπινο, µόνο εάν αποτελεί συστατικό µέρος της αγά-
πης µε την οποία ο άνδρας και η γυναίκα δεσµεύονται ολοκληρω-
τικά ο ένας προς τον άλλο µέχρι το θάνατο. 

● Για να πραγµατοποιήσουν αυτό το στόχο, οι σύζυγοι 
µπορούν να υπολογίζουν στη θεϊκή χάρη που ανήκει ειδικά στο 
µυστήριο του γάµου. Είναι όµως αναγκαία επίσης η προσωπική 
δέσµευση καθενός από τους συζύγους. Γι’ αυτό δεν επιτυγχάνεται 
πάντοτε ο στόχος αυτός. 

● Όταν όµως οι δύο σύζυγοι σέβονται και εξασφαλίζουν τα 
δύο νοήµατα της συζυγικής τους σχέσης, τότε: 

- δοξολογούν και ευχαριστούν το Θεό, 
- τον ευλογούν, 
- φανερώνουν και ενσαρκώνουν την ανιδιοτελή, πιστή και 

αδιάλυτη αγάπη του Θεού, 
- εξαγιάζονται αµοιβαία, 
- κάνουν να αυξάνεται η αγιοσύνη της οικογένειάς τους, της 

Εκκλησίας και της ανθρωπότητας. 
 
Ποια σπουδαιότητα έχει το να απέχει κανείς από τη σε-
ξουαλική πράξη ΕΞΩ από το γάµο, και µερικές φορές 
ΜΕΣΑ στο γάµο; 
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● Είναι σηµαντικό: όχι τόσο από την πλευρά της απάρνη-
σης, της θυσίας, όσο από την πλευρά σεβασµού προς την προ-
σωπική σεξουαλικότητα, που τη θεωρεί κανείς και τη βιώνει στις 
ανθρωπο-χριστιανικές διαστάσεις και αξίες που ήδη έχουν περι-
γραφεί. 

● Το να απέχει κανείς από τις σεξουαλικές σχέσεις (εγκρά-
τεια), εκτός από το να αποφύγει κανείς µια ανεπιθύµητη εγκυµο-
σύνη, µπορεί επίσης: 

- να είναι αυθεντικό σηµείο προσοχής, σεβασµού, αυθεντι-
κής και πλήρους αγάπης προς τον άλλο. 

- να προσφέρει θεραπευτική υπηρεσία, δηλαδή µπορεί να 
προσφέρει µια έγκυρη βοήθεια στο να ζήσει κανείς µε µεγαλύτερη 
αφοσίωση και ένταση αγάπης τη σεξουαλική πράξη µέσα στο µυ-
στήριο του γάµου. Η αναµονή µπορεί να αυξήσει, να εξαγνίσει και 
να τελειοποιήσει την επιθυµία της αµοιβαίας δωρεάς και να ανα-
πτύξει χειρονοµίες έντιµης και αγνής συζυγικής συναισθηµατικό-
τητας. 

- να παίξει ένα ρόλο διαπαιδαγώγησης: να είναι µια καλή 
προπόνηση στο σεβασµό της συζυγικής πιστότητας µέσα στο 
γάµο, κυρίως στη διάρκεια των περιόδων που λείπει προσωρινά 
ή για µακρό χρόνο ο άλλος σύζυγος, ή σε στιγµές αδιαθεσίας ή 
αρρώστιας του ενός ή του άλλου. 

- να ευνοήσει τη γνωριµία και την αυτοκυριαρχία, που πα-
ρέχουν υψηλότερη ανθρώπινη αξία στο ίδιο το άτοµο. Απαιτεί 
βέβαια µια συνεχή προσπάθεια, αλλά, χάρη στην ευεργετική επί-
δραση της εγκράτειας, ο άνθρωπος µπορεί να αναπτύξει ολοκλη-
ρωµένα την προσωπικότητά του, εµπλουτίζοντάς την µε πνευµα-
τικές αξίες. Η εγκράτεια επιφέρει καρπούς γαλήνης και ειρήνης, 
διευκολύνει τη λύση άλλων προβληµάτων, ευνοεί την προσοχή 
προς τον άλλο, βοηθά την αποµάκρυνση του εγωισµού, εχθρού 
της αληθινής αγάπης, εµβαθύνει την αίσθηση της υπευθυνότητας. 

- «Η εγκράτεια πράγµατι µας συγκεντρώνει και µας οδηγεί 
ξανά σ’ εκείνη την ενότητα, την οποία χάσαµε µε αποτέλεσµα να 
διασκορπιζόµαστε στην πολλαπλότητα» (Άγ. Αυγουστίνος, Εξο-
µολογήσεις, αρ. 10, 29, 40). 

● Εάν όµως είναι σηµαντικό να απέχει κανείς από τη σε-
ξουαλική πράξη για τους παραπάνω λόγους, είναι ακόµη πιο ση-
µαντικό να απέχει επειδή θέλει να πραγµατοποιήσει την αρετή της 
αγνότητας.  
 
Τι είναι η ΑΓΝΟΤΗΤΑ; 
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Η αγνότητα: 
● Είναι η χαρούµενη επιβεβαίωση του ανθρώπου που ξέ-

ρει να ζει την αυτοπροσφορά, ελεύθερη από κάθε εγωιστική 
σκλαβιά. Καθιστά αρµονική την προσωπικότητα, την κάνει να ω-
ριµάζει και τη γεµίζει µε εσωτερική ειρήνη. Καθιστά τον άνθρωπο 
ικανό να σέβεται τους άλλους, διότι τον κάνει να βλέπει σ’ αυτούς 
πρόσωπα άξια τιµής επειδή δηµιουργήθηκαν κατ’ εικόνα του Θε-
ού και κατά χάρη τέκνα του Θεού, αναγεννηµένα από το Χριστό, ο 
οποίος «σας κάλεσε από τα σκότη στο θαυµαστό του φως» 
(1Πέτ. 2,9). 

● Είναι η διαύγεια και ταυτόχρονα η διαφύλαξη ενός δώρου 
που ο άνθρωπος έλαβε, δώρου πολύτιµου και πλούσιου: του 
δώρου της αγάπης, ενόψει της αυτοπροσφοράς που πραγµατο-
ποιείται µέσα στην ειδική κλήση που έλαβε ο καθένας. Η αγνότη-
τα λοιπόν είναι εκείνη η πνευµατική ενέργεια, που ξέρει να υπε-
ρασπίζεται την αγάπη από τους κινδύνους του εγωισµού και της 
επιθετικότητας, και ξέρει να την προωθεί προς την πλήρη πραγ-
µατοποίησή της. 

● ∆εν είναι µόνο ηθική αρετή (που διαπλάθεται από την 
αγάπη), αλλά είναι εξίσου αρετή που συνδέεται µε τα δώρα του 
Αγίου Πνεύµατος, πάνω απ’ όλα µε το δώρο του σεβασµού προς 
οτιδήποτε προέρχεται από το Θεό (δώρο της ευσέβειας). 
 
Γιατί είναι σηµαντική η Αγνότητα; 

∆ιότι επιτρέπει να ζούµε: 
● την προσωπική µας αξιοπρέπεια ως πρόσωπα: µε πλη-

ρότητα, εµπλέκοντας τα φυσικά, ψυχικά, συναισθηµατικά προσό-
ντα, πνεύµα και σώµα, µέσα σε ένα σφαιρικό σχέδιο ζωής: δύο 
σε ένα, µια µόνο καρδιά και µια µόνο ψυχή, µια κοινωνία ζωής και 
αγάπης. 

● την προσωπική µας σεξουαλικότητα µέσα στην αγάπη, 
εννοώντας την ως χαρούµενη και αµοιβαία κοινωνία για ό,τι είµα-
στε και ό,τι έχοµε, ως δωρεά ανιδιοτελή, ολική και οριστική του 
εαυτού, δωρεά που κάνει ο ένας προς τον άλλο. 

● την αυτοκυριαρχία ως αρετή: «Η αυτοκυριαρχία είναι έρ-
γο µακράς πνοής. ∆εν µπορούµε ποτέ να θεωρήσοµε ότι την α-
ποκτήσαµε µια για πάντα. Προϋποθέτει µια δέσµευση που πρέπει 
να την ξαναρχίζοµε σε κάθε ηλικία της ζωής µας. Η προσπάθεια 
που απαιτείται µπορεί να είναι µεγαλύτερη σε κάποιες περιόδους, 
σ’ εκείνες για παράδειγµα κατά τις οποίες διαµορφώνεται η προ-
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σωπικότητα: την παιδική ηλικία και την εφηβεία». (Κατήχ. Καθολ. 
Εκκλ. αρ.2342). 

● την αναµονή: ως πολύτιµη στιγµή ανάπτυξης και πραγ-
µατοποίησης της αληθινής αγάπης. 

● τη σχέση µε το σώµα µας µέσα στο ολοκληρωµένο νόη-
µά του, ανθρώπινο και χριστιανικό. 

● την αγνή και αληθινή φιλία προς τον πλησίον ως πνευµα-
τική κοινωνία. 
 
Ποια τα χαρακτηριστικά της Αγνότητας; 

● Η αγνότητα εφαρµόζεται τόσο µέσα στο γάµο όσο και 
στην παρθενία. 

● «Γνωρίζει νόµους ανάπτυξης, η οποία περνά από διάφο-
ρους σταθµούς, σηµαδεµένους από την ατέλεια και πολύ συχνά 
από την αµαρτία. Ο ενάρετος και αγνός άνθρωπος οικοδοµείται 
µέρα µε τη µέρα, µε τις πολλές και ελεύθερες επιλογές του. Έτσι 
γνωρίζει, αγαπά και εκτελεί το ηθικό καλό ακολουθώντας σταθ-
µούς ανάπτυξης» (Κατήχ. Καθολ. Εκκλ. αρ.2343). 

● Απαιτεί µια διαπαιδαγώγηση βαθµιαία και συνολική της 
θέλησης, των αισθηµάτων, των συγκινήσεων. 

● «Καθιστά εκείνον που την εφαρµόζει, µάρτυρα, προς τον 
πλησίον, της πιστότητας και της τρυφερότητας του Θεού. ∆είχνει 
στον µαθητή µε τι τρόπο να ακολουθήσει και να µιµηθεί Εκείνον 
που µας διάλεξε για φίλους του, δώρισε ολοκληρωτικά τον εαυτό 
του σ’ εµάς και µας κατέστησε µέτοχους της θεϊκής του κατάστα-
σης. Η αγνότητα είναι υπόσχεση αθανασίας» (Κατήχ. Καθολ. 
Εκκλ. αρ.2345-2346). 

● Συµπεριλαµβάνει: 
- την ακεραιότητα του προσώπου: ο αγνός άνθρωπος δια-

τηρεί την ακεραιότητα των δυνάµεων ζωής και αγάπης που βρί-
σκονται µέσα του, διαµέσου επίσης «της βασικής αρετής της ε-
γκράτειας, η οποία στοχεύει να υποτάξει τα πάθη και τις επιθυµίες 
της αισθηµατικότητας στη λογική του ανθρώπου» (Κατήχ. Καθολ. 
Εκκλ. αρ.2341). 

- τη συνολικότητα της αυτοπροσφοράς: ο αγνός άνθρωπος 
εντάσσει τη σεξουαλικότητα µέσα στο πρόσωπο. Η αυτοκυριαρ-
χία κατευθύνεται προς την προσφορά του εαυτού, αποτελεί σχο-
λείο της δωρεάς του ανθρώπου. 

● ∆ιασώζει τη σεξουαλικότητα από κάθε παραχάραξή της, 
την προστατεύει από τη χυδαιοποίησή της και την ανακαλύπτει 



 12 

ως µυστήριο και µάλιστα θεϊκό, συνάντηση µε τον άλλο, πράγµα 
που αναγγέλλει τη συνάντηση µε το Θεό. 

● Αποφεύγει: 
- να υποβιβάσει το πρόσωπο σε  απλό εργαλείο, σε κτήµα, 

σαν να ήταν ο άνθρωπος ένα αντικείµενο 
- να πέσει σε συµφέροντα ατοµικιστικά, εγωιστικά 
- να παραγάγει πικρούς καρπούς εκµετάλλευσης και βίας. 
● Γι’ αυτό η αγνότητα δεν είναι: 
- απόρριψη της σεξουαλικότητας 
- περιφρόνηση των αξιών και των αναγκών της σεξουαλι-

κότητας. 
 
Όλοι καλούνται να ζουν την αγνότητα; 

● Κάθε άνθρωπος καλείται στην αγνότητα, σύµφωνα µε τη 
δική του κατάσταση ζωής. Οι ανάγκες αυτής της αρετής επιβάλ-
λονται σε όλους: στους νέους, στα παντρεµένα ζευγάρια, στα ά-
τοµα, στους αφιερωµένους και τις αφιερωµένες (ιερείς, µοναχούς-
ές). 

● Οι τρόποι εξάσκησης της αγνότητας διαφέρουν, βέβαια, 
ανάλογα µε την κατάσταση στην οποία ζει ο καθένας. Οι πράξεις 
που συνδέονται µε τη γενετήσια σφαίρα είναι ηθικά καλές µόνο 
µέσα στο γάµο, µέσα στον οποίο η άσκησή τους ρυθµίζεται ο-
πωσδήποτε από την ίδια την αρετή της αγνότητας. 

● «Η αγνότητα οφείλει να διακρίνει τους ανθρώπους µέσα 
στις διαφορετικές καταστάσεις της ζωής τους: άλλοι µέσα στην 
παρθενία ή την αφιερωµένη αγαµία, βιώνουν ένα εξαίρετο τρόπο 
να αφιερωθούν πιο εύκολα στο Θεό και µόνο, µε αδιαίρετη καρ-
διά· και άλλοι µε τον τρόπο που ορίζεται για όλους από τον ηθικό 
νόµο και ανάλογα µε το αν είναι παντρεµένοι ή ανύπαντροι. Οι 
παντρεµένοι καλούνται να ζουν τη συζυγική αγνότητα, οι άλλοι 
εφαρµόζουν την αγνότητα µε την εγκράτεια. 

● Οι αρραβωνιασµένοι καλούνται να ζουν την αγνότητα µε 
την εγκράτεια. Περνώντας έτσι από δοκιµασία, θα ανακαλύψουν 
τον αµοιβαίο σεβασµό, θα προπονηθούν στην πιστότητα και στην 
ελπίδα ότι θα λάβουν ο ένας τον άλλο από το Θεό. Θα διαφυλά-
ξουν για την περίοδο του γάµου τις εκδηλώσεις τρυφερότητας 
που χαρακτηρίζουν τη συζυγική αγάπη. Θα βοηθήσουν ο ένας 
τον άλλο για να αναπτυχθούν στην αγνότητα» (Κατήχ. Καθολ. 
Εκκλ. αρ.2349-50). 

● Η χριστιανική παράδοση διαβεβαίωνε πάντοτε την αξία 
της παρθενίας και της αγαµίας, οι οποίες προωθούν σχέσεις α-
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γνής φιλίας µεταξύ των προσώπων, και ταυτόχρονα αποτελούν 
σηµείο της εσχατολογικής πραγµατοποίησης όλης της κτιστής 
(δηµιουργηµένης) αγάπης µέσα στην άκτιστη (αδηµιούργητη) α-
γάπη της Παναγίας Τριάδας. 
 
Είναι εύκολο να ζήσει κανείς την αγνότητα; 

Η πιστότητα στις απαιτήσεις µιας ζωής αγνής µπορεί να εί-
ναι δύσκολη και απαιτεί θυσίες. Αλλά δύσκολη δεν σηµαίνει ακα-
τόρθωτη. Η αγνότητα είναι καρπός: 

● της χάριτος του Θεού: «Αυτή είναι επίσης ένα δώρο του 
Θεού, µια χάρη, ένας καρπός του Πνεύµατος. Το Άγιο Πνεύµα 
χορηγεί, σ’ εκείνον που αναγεννήθηκε από το νερό του Βαπτί-
σµατος, το δώρο να µιµηθεί την καθαρότητα του Χριστού» (Κα-
τήχ. Καθολ. Εκκλ. αρ.2345). 

● της προσωπικής δέσµευσης: όποιος προστρέχει µε ε-
µπιστοσύνη στην προσευχή και στα µυστήρια, µπορεί να παλέψει 
νικηφόρα εναντίον των πειρασµών, και οι νίκες που κατορθώνει 
είναι πηγή πνευµατικής χαράς. 

● της πολιτισµικής προσπάθειας, την οποία πρέπει να ε-
φαρµόσει όλη η κοινωνία. Είναι αλήθεια ότι, στη δική µας εποχή 
που χαρακτηρίζεται από έντονο ερωτισµό, πολλές σειρήνες υπο-
βάλλουν την εντύπωση ότι το να αντισταθεί κανείς σε τάσεις που 
θεωρούνται ακατανίκητες µπορεί να προκαλέσει ψυχικές ανισορ-
ροπίες. Αυτό όµως σηµαίνει ότι κάποιος δεν βλέπει πόσο µπορεί 
ένας άνθρωπος να αναπτυχθεί αναλαµβάνοντας µε θάρρος τις 
ευθύνες του και χαλιναγωγώντας τις ενστικτώδεις τάσεις του. Ήδη 
η φιλοσοφική σκέψη το αντιλαµβάνεται. Μέσα στο φως της Πί-
στεως, έπειτα, αυτός ο αγώνας της ελευθερίας παίρνει µια νέα 
διάσταση. 
 
Πώς γίνεται η διαπαιδαγώγηση στην αγνότητα; 

● Το να διαπαιδαγωγήσει κανείς στην αγνότητα προϋποθέ-
τει: 

- µια δέσµευση διαπαιδαγώγησης στη σεξουαλικότητα, που 
ξεκινά από την πιο τρυφερή ηλικία, µέσω των γονέων στην αρχή 
και των παιδαγωγών στη συνέχεια, στηρίζοντας την ανάπτυξη 
του προσώπου µε τον προσωποποιηµένο διάλογο, το παράδειγ-
µα και την προσευχή. Η σεξουαλική πληροφόρηση πρέπει πάντα 
να τοποθετείται στα πλαίσια της διαπαιδαγώγησης στην αγάπη, 
και πρέπει να είναι πάντα θετική και συνετή, σαφής και λεπτή. 
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- µια προσφορά προς τους γονείς, τους παιδαγωγούς και 
τα παιδιά: να διανύσουν µια διαπαιδαγώγηση στην αγάπη και τη 
συναισθηµατικότητα. Η Καθολική Εκκλησία υποστηρίζει ότι η σε-
ξουαλική διαπαιδαγώγηση, βασικό δικαίωµα και υποχρέωση των 
γονέων, πρέπει να πραγµατοποιείται πάντοτε κάτω από τη µέρι-
µνα και καθοδήγησή τους, τόσο στο σπίτι όσο και στα παιδαγωγι-
κά κέντρα που εκείνοι επιλέγουν και επιτηρούν. Με την έννοια 
αυτή η Εκκλησία τονίζει το νόµο της επικουρικότητας, τον οποίο 
το σχολείο οφείλει να τηρεί όταν συνεργάζεται για τη σεξουαλική 
διαπαιδαγώγηση, τοποθετώντας τον εαυτό του µέσα στο πνεύµα 
που διαποτίζει τους γονείς. 

- το σεβασµό των δικαιωµάτων του προσώπου, ιδιαίτερα 
του δικαιώµατος να λάβει κανείς µια πληροφόρηση και µια δια-
παιδαγώγηση που να σέβονται τις ηθικές και πνευµατικές δια-
στάσεις της ανθρώπινης ζωής. 

- µια σωστή διαχείριση της σεξουαλικότητας, σεβασµό 
προς τη συναισθηµατικότητα, την αγάπη, τη σεξουαλικότητα, για 
να δούµε µε ποιο τρόπο, µέσα σε µια προοπτική Πίστεως, αυτός 
ο «κόσµος των παθών» µπορεί να εναρµονιστεί και να βιωθεί κα-
τά τρόπο ώριµο από άνδρες και γυναίκες. 

- µια βοήθεια προς τους νέους, µε τρόπο που να µπορέ-
σουν να δώσουν στον εαυτό τους απαντήσεις, να ανακαλύψουν 
τους λόγους, τις αιτίες και τη χαρά να µπορούν να αναλάβουν µε 
αγνότητα ένα καθορισµένο τρόπο ζωής. 

- Μια «διαπαιδαγώγηση των αισθήσεων» που να µην είναι 
ούτε µια δίχως κριτήρια συναίνεση σ’ αυτά, ούτε συνώνυµο εξου-
θένωσης ή στέρησης, αλλά µάλλον προσπάθεια να αναδείξει κα-
νείς το καλύτερο του σώµατός του, µέσα από κάποια πειθαρχία ή 
αυτο-έλεγχο: έλεγχο κριτικό, διανοητικό, βουλητικό, φτιαγµένο 
από την κλίµακα αξιών του προσώπου. 

- την καθαρότητα σκέψης, πρόθεσης και βλέµµατος, µε την 
πειθαρχία των συναισθηµάτων και της φαντασίας, και µε την α-
πόρριψη κάθε αυταρέσκειας στις ακάθαρτες σκέψεις. 

- τη διαπαιδαγώγηση επίσης σε όλες τις άλλες ανθρώπινες 
και χριστιανικές αρετές και, µε ιδιαίτερο τρόπο, στη χριστιανική 
αγάπη που χαρακτηρίζεται από το σεβασµό, τον αλτρουισµό και 
την υπηρεσία. 

- την απόρριψη της «έξαρσης του σώµατος», τυπικό χαρα-
κτηριστικό της «λαϊκής (µη θρησκευτικής) ηθικής», την οποία συ-
ναντούν εύκολα στη ζωή τους οι έφηβοι και οι νέοι, πνιγµένοι από 
µηνύµατα και εικόνες ενός σώµατος νεανικού, ωραίου, επιθυµη-
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τού, που δεν γερνά, έτοιµου για απολαύσεις µε τους πιο διαφορε-
τικούς τρόπους, που µπορεί διαρκώς να ανανεώνεται στο γυµνα-
στήριο, στο κέντρο οµορφιάς, µε χειρουργικές επεµβάσεις αισθη-
τικής. 

- έναν εξαγνισµό του κοινωνικού περίγυρου, ελευθερώνο-
ντάς τον από τον διάχυτο ερωτισµό, από την αρρωστηµένη περι-
έργεια, από τη χαλάρωση των ηθών. 

 
● Στην Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου «για την 

υγεία και τα σεξουαλικά και αναπαραγωγικά δικαιώµατα» (εγκε-
κριµένη στις 3-7-2002) υπάρχουν (µαζί µε δηλώσεις αρνητικές ή 
αµφισβητήσιµες) δηλώσεις θετικές, όπως: η ανάγκη µιας σεξουα-
λικής διαπαιδαγώγησης η οποία να προτείνεται µε τρόπο διαφο-
ροποιηµένο (άρθρο 16), σύµφωνα µε την ηλικία και τη διαφορετι-
κή σεξουαλική δοµή των κοριτσιών και των αγοριών, και τον «ο-
λιστικό και θετικό χαρακτήρα, δίνοντας προσοχή στις ψυχο-
κοινωνικές και βιοϊατρικές όψεις και βασιζόµενοι στον αµοιβαίο 
σεβασµό και στο αµοιβαίο αίσθηµα υπευθυνότητας» (άρθρο 17). 

 
● Χρειάζεται ιδιαιτέρως να διαπαιδαγωγήσοµε στην αιδώ. 

 
Γιατί είναι αναγκαία η αιδώς; 

● «Η αγνότητα απαιτεί την αιδώ. Η αιδώς αποτελεί συστα-
τικό στοιχείο της εγκράτειας. Η αιδώς προφυλάσσει την εσωτερι-
κότητα του ανθρώπου. Συνίσταται στην άρνηση να αποκαλύψου-
µε αυτό που πρέπει να µείνει κρυφό. Η αιδώς προορίζεται για την 
αγνότητα, της οποίας µαρτυρεί τη λεπτότητα. Η αιδώς ρυθµίζει τα 
βλέµµατα και τις πράξεις σύµφωνα µε την αξιοπρέπεια των προ-
σώπων και της ένωσής τους. 

● Η αιδώς προστατεύει το µυστήριο των προσώπων και 
της αγάπης τους. Υποδείχνει την υποµονή και τη συγκράτηση 
στις ερωτικές σχέσεις· απαιτεί το σεβασµό προς τις προϋποθέ-
σεις της αµοιβαίας προσφοράς και της ολοκληρωτικής δέσµευσης 
του άνδρα και της γυναίκας. Αιδώς σηµαίνει σεµνότητα. Εµπνέει 
την επιλογή της ενδυµασίας. ∆ιατηρεί τη σιωπή ή την επιφυλακτι-
κότητα εκεί όπου εµφανίζεται ο κίνδυνος µιας νοσηρής περιέργει-
ας. Η αιδώς γίνεται διακριτικότητα. 

● Εκτός από την αιδώ των αισθηµάτων, υπάρχει επίσης η 
αιδώς των σωµάτων. Αυτή διαµαρτύρεται π.χ. κατά της έκθεσης 
του ανθρώπινου σώµατος µε σκοπό µια αρρωστηµένη περιέργεια 
σε ορισµένες διαφηµίσεις ή κατά της προτροπής από ορισµένα 
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µέσα µαζικής ενηµέρωσης για υπερβολικές αποκαλύψεις των 
στενών σχέσεων. Η αιδώς εµπνέει ένα τρόπο ζωής, ο οποίος επι-
τρέπει να αντισταθούµε στις προτροπές της µόδας και στις πιέ-
σεις των ιδεολογιών που επικρατούν. 

● Οι διάφορες µορφές της αιδούς διαφέρουν από τον ένα 
πολιτισµό στον άλλο. Παντού όµως αυτή παραµένει σαν προαί-
σθηµα της πνευµατικής αξιοπρέπειας του ανθρώπου. Γεννιέται µε 
το ξύπνηµα της συνείδησης του ανθρώπου. Το να διδάξοµε την 
αιδώ στα παιδιά και στους εφήβους, σηµαίνει να ξυπνήσοµε µέσα 
τους το σεβασµό προς την ανθρώπινη προσωπικότητα». (Κατήχ. 
Καθολ. Εκκλ. αρ. 2521-2524). 

● Η αιδώς προϋποθέτει το σεβασµό προς την εσωτερικό-
τητα: εάν ένα παιδί ή ένας νέος βλέπει ότι οι άλλοι σέβονται την 
ορθή εσωτερικότητά του, τότε θα µάθει ότι περιµένουν να δείξει 
και εκείνος την ίδια συµπεριφορά απέναντι στους άλλους. Κατ’ 
αυτό τον τρόπο µαθαίνει να καλλιεργεί το προσωπικό του αίσθη-
µα υπευθυνότητας απέναντι στο Θεό, αναπτύσσοντας την εσω-
τερική ζωή του και τη γεύση της προσωπικής ελευθερίας, που το 
καθιστούν ικανό να αγαπά καλύτερα το Θεό και τους άλλους. 
 

Raffaello Martinelli, Εφηµέριος της Βασιλικής  
των Αγ. Αµβροσίου και Καρόλου, στη Ρώµη 
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