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Σύµφωνα µε τη διδασκαλία της Καθολικής Εκκλησίας 
 

2 
Γάµος – Οικογένεια 

 
 
Τι είναι ο γάµος; 

Είναι εκείνη η ειδική κοινωνία ζωής και αγάπης ανάµεσα σε 
έναν άνδρα και µια γυναίκα, µέσα στην οποία αναπτύσσονται 
ιδιαίτερες ιδιότητες και στόχοι. 
 
Ποιες είναι οι προτεραιότητες και οι στόχοι του γάµου; 

Είναι διάφοροι και συµπληρωµατικοί: 
- Η αµοιβαία προσωπική δωρεά, ειδική και αποκλειστική, του 
συζύγου και της συζύγου. 
- Η ετεροφυλικότητα, η οποία οδηγεί στη διαπροσωπική συ-
µπληρωµατικότητα. 
- Η ενότητα. 
- Η πιστότητα. 
- Το αδιάλυτο. 
- Η γονιµότητα. 
- Η ανατροφή των τέκνων. 
- Το άνοιγµα και η δέσµευση προς την χριστιανική κοινότητα 
και προς την κοινωνία. 

Αυτές οι προτεραιότητες και σκοποί είναι αξιόλογοι ήδη στο 
ανθρώπινο επίπεδο, αλλά πολύ περισσότερο στη χριστιανική 
ζωή, όπου ο Γάµος είναι ιερό Μυστήριο. 
 
Ποια σχέση εγκαθίσταται ανάµεσα στον άνδρα και τη 
γυναίκα µέσα στο γάµο; 

Ο άνδρας και η γυναίκα είναι ίσοι ως πρόσωπα και συ-
µπληρωµατικοί ως αρσενικό και θηλυκό. Με αυτό τον τρόπο 
τελειοποιούνται αµοιβαία. 
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Η ένωσή τους περιλαµβάνει ακόµη και τη σεξουαλική διά-
σταση, όπου το σώµα και το πνεύµα ενώνονται, «έτσι ώστε 
δεν είναι πια δύο, αλλά µία µόνο σάρκα» (Μτ.19,6), και ταυτό-
χρονα συνεργάζονται µε το Θεό στην τεκνοποίηση και διαπαι-
δαγώγηση µιας νέας ανθρώπινης ζωής. Η γαµήλια ένωση, 
σύµφωνα µε το αρχικό θεϊκό σχέδιο, είναι αδιάλυτη: «Αυτό 
που ο Θεός συνέζευξε, ο άνθρωπος να µην το χωρίζει» 
(Μτ.19,6) 
 
Πού βασίζεται αυτή η αντίληψη; 

Αυτή η αντίληψη του γάµου: 
• Καθορίστηκε από το Θεό δηµιουργό, ο οποίος στην 

αρχή του κόσµου έπλασε τον άνθρωπο «άνδρα και γυ-
ναίκα» (Γεν.1,27), 

• τη δηλώνει η ορθή λογική, 
• αναγνωρίζεται από όλες τις µεγάλες θρησκείες, 
• ανυψώθηκε από τον Χριστό στην αξιοπρέπεια του µυ-

στηρίου. 
 
Ποια σχέση υπάρχει ανάµεσα στο γάµο και την οικογέ-
νεια; 

Η οικογένεια είναι η φυσική κοινωνία, βασισµένη στο γάµο 
ανάµεσα σε έναν άνδρα και µια γυναίκα. Συνεπώς ένας άν-
δρας και µία γυναίκα, ενωµένοι στο γάµο, αποτελούν µαζί µε 
τα παιδιά τους µια οικογένεια. Καθένας από αυτούς είναι πρό-
σωπο ίσο µε τα άλλα στην αξιοπρέπεια, έχοντας το καθένα 
ειδικές και συµπληρωµατικές ευθύνες. 
 
Ποιος είναι ο ρόλος της οικογένειας; 

● Στο κοινωνικό επίπεδο είναι: 
- ένας θεσµός φυσικός και αναντικατάστατος, 
- το θεµελιώδες και κεντρικό κύτταρο της κοινωνίας, θε-

µελιώδες στοιχείο του κοινού καλού της κάθε κοινωνί-
ας, αληθινός πυλώνας που υποβαστάζει το µέλλον της 
ανθρωπότητας, 
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- το πρώτο και σπουδαιότερο επίπεδο της κοινωνικής 
διάρθρωσης, 

- η πρωταρχική πηγή και πλούτος της κοινωνίας και της 
αλληλεγγύης, 

- η θεµελιώδης εµπειρία κοινωνίας και υπευθυνότητας 
µεταξύ των ανθρώπων και µέσα στην κοινωνία, 

- ο χώρος κοινωνικής προαγωγής των ατόµων, 
- ο φορέας ιστορικών, κοινωνικών και οικονοµικών αξι-

ών. 
 

● Στο προσωπικό επίπεδο η οικογένεια είναι: 
- το περιβάλλον της κοινωνίας ζωής και αγάπης του α-

τόµου, 
- ο φυσικός χώρος της µετάδοσης και συνέχισης της ζω-

ής, της ανάπτυξης και προστασίας του ατόµου, 
- το υποκείµενο πρωταρχικών δικαιωµάτων, σταθερά 

αναγνωρισµένων, εν γένει, ακόµα και στο επίπεδο της 
πολιτείας, 

- η σχολή των ανθρωπίνων και χριστιανικών αρετών, 
- η κοινότητα Πίστης, ελπίδας και αγάπης, 
- ο χώρος της πρώτης αναγγελίας της χριστιανικής πί-

στης, της ανάπτυξής της και της µαρτυρίας της, 
- η κατ’ οίκον Εκκλησία, ναός της ζωής και της χριστιανι-

κής ανάπτυξης των προσώπων. 
 
Τι σηµαίνει ότι ο γάµος είναι ιερό Μυστήριο; 

Σηµαίνει ότι ο γάµος, ο οποίος βυθίζει τις ρίζες του στην 
καρδιά του Θεού ∆ηµιουργού, είναι σηµείο αποτελεσµατικό της 
ένωσης του Χριστού και της Εκκλησίας (Εφ.5,32). Ο χριστια-
νικός γάµος, δηλαδή, φανερώνει και ενσαρκώνει την γα-
µήλια αγάπη του Χριστού για την Εκκλησία. «Οι σύζυγοι να 
αγαπάτε τις γυναίκες σας, όπως ο Χριστός αγάπησε την Εκ-
κλησία» (Εφ.5,25), δίνοντας τη ζωή του γι αυτήν.  Αυτή η 
χριστιανική έννοια δεν µειώνει, αλλά επιβεβαιώνει και ενισχύει 
την ανθρώπινη αξία του γάµου. 
 
Γιατί η συζυγική αγάπη είναι αδιάλυτη; 
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Οι λόγοι της αδιάλυτης συζυγικής αγάπης είναι: 
- η ίδια η φύση της συζυγικής αγάπης που είναι ολοκλη-

ρωτική και πιστή, 
- το αρχικό σχέδιο του Θεού, 
- το καλό των παιδιών, 
- το ότι είναι µυστηριακό σηµείο της αδιάλυτης αγάπης 

του Χριστού για την Εκκλησία. 
 
Ποιο είναι το νόηµα της συζυγικής σεξουαλικής πρά-
ξης; 

Αυτή έχει διπλό νόηµα: της ένωσης (συµπληρωµατική 
δωρεά αγάπης, ολοκληρωτική και οριστική του συζύγου και 
της συζύγου) και της τεκνοποίησης (άνοιγµα προς την γέν-
νηση µιας νέας ζωής). 
 
Είναι ηθικό να εµποδίζεται η τεκνοποίηση; 

Οποιαδήποτε συζυγική σεξουαλική σχέση πρέπει να µένει 
ανοικτή, αφ’ εαυτού της, στη µετάδοση της ζωής.  

Γι αυτό είναι ενδόµυχα κακή κάθε πράξη η οποία πριν τη 
συζυγική σχέση, στη διάρκειά της και στις συνέπειές της προ-
τίθεται να καταστήσει αδύνατη την τεκνοποίηση. 
 
Η αντισύλληψη 
- αντιτάσσεται σοβαρά στην συζυγική αγνότητα, 
- αντιτάσσεται στο καλό της µετάδοσης της ζωής (τεκνογονική 
όψη του γάµου) και στην αµοιβαία δωρεά των συζύγων (ενω-
τική όψη του γάµου), 
- τραυµατίζει την αληθινή αγάπη και αρνείται τον υπέρτατο ρό-
λο του Θεού στη µετάδοση της ανθρώπινης ζωής. 
 
Πώς µπορούν οι σύζυγοι να πραγµατοποιούν ηθικά τη 
ρύθµιση των γεννήσεων; 

Με την περιοδική εγκράτεια και την προσφυγή στις άγονες 
περιόδους της γυναίκας. Η µαρτυρία των ζευγαριών που για 
χρόνια ζουν σε αρµονία µε το σχέδιο του Θεού-∆ηµιουργού και 
χρησιµοποιούν νόµιµα, όταν υπάρχει λόγος αρκετά σοβαρός, 
τις µεθόδους που δίκαια ονοµάζονται «φυσικές», βεβαιώνουν 
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ότι οι σύζυγοι µπορούν να ζουν ανελλιπώς, µε κοινή συναίνε-
ση και µε πλήρη αυτοπροσφορά, τις απαιτήσεις της αγνότητας 
και της συζυγικής ζωής. 
 
Γιατί οι διαζευγµένοι και ξαναπαντρεµένοι δεν µπο-
ρούν να λάβουν τη Θεία Κοινωνία; 

● ∆εν µπορούν να λάβουν τη Θεία Κοινωνία, επειδή τους 
το απαγορεύει αυτή η ίδια η αντικειµενική τους κατάσταση ως 
διαζευγµένων και ξαναπαντρεµένων, επειδή είναι σοβαρά α-
ντίθετη προς τη διδασκαλία του Χριστού. ∆εν πρόκειται για δι-
άκριση εις βάρος τους, αλλά αποτελεί µόνο απόλυτη πιστότη-
τα στο θέληµα του Χριστού, που µας παρέδωσε πάλι και µας 
εµπιστεύθηκε το αδιάλυτο του γάµου ως δώρο του ∆ηµιουρ-
γού. 

● Για τους διαζευγµένους και ξαναπαντρεµένους η προσέ-
λευση στην ευχαριστιακή Θεία Κοινωνία επιτρέπεται µόνο µετά 
από τη µυστηριακή άφεση [=εξοµολόγηση µε συγχώριο], η 
οποία είναι δυνατόν να δοθεί µόνο σ’ εκείνους οι οποίοι, αφού 
µετανοήσουν που παρέβηκαν τη διδασκαλία του Χριστού, είναι 
ειλικρινά διατεθειµένοι να ζήσουν µε ένα τρόπο που δεν α-
ντιβαίνει πια στο αδιάλυτο του γάµου. Αυτό σηµαίνει συ-
γκεκριµένα ότι όταν ο άνδρας και η γυναίκα, για σοβαρούς λό-
γους – π.χ. για την ανατροφή των παιδιών – δεν µπορούν να 
ανταποκριθούν στην υποχρέωση του χωρισµού, δεσµεύονται 
να ζήσουν σε πλήρη εγκράτεια ως αδερφός µε αδερφή, απέ-
χοντας από τις σεξουαλικές συζυγικές πράξεις. Σ’ αυτή την 
περίπτωση µπορούν να προσέλθουν στην Ευχαριστιακή θεία 
Κοινωνία, έχοντας όµως την υποχρέωση να αποφεύγουν το 
σκάνδαλο (π.χ. φροντίζοντας να λαβαίνουν τη Θεία Κοινωνία 
σε µια εκκλησία όπου δεν είναι γνωστοί). 
 
Είναι εύκολο για τους συζύγους να ζήσουν τις απαιτή-
σεις της συζυγικής και οικογενειακής ζωής; 

● Εύκολο δεν είναι, αλλά όχι και αδύνατο. Ο Θεός δεν ζητά 
πράγµατα ακατόρθωτα. 

● Προπάντων σε όποιον το ζητά από το Θεό, Εκείνος δίνει 
τη χάρη του Αγίου Πνεύµατος, το οποίο, απελευθερώνοντας 
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τους συζύγους από την σκληρότητα της καρδιάς, τους καθιστά 
ικανούς να πραγµατοποιήσουν επαρκώς, αν και βαθµιαία, τις 
ιδιότητες και τους σκοπούς της συζυγικής και οικογενειακής 
ζωής. 

 ● Στην πορεία προς την αγιότητα, ο Χριστιανός διαπιστώ-
νει τόσο την ανθρώπινη αδυναµία, όσο και την καλοσύνη και 
την ευσπλαχνία του Κυρίου. Γι’ αυτό η άσκηση της χριστιανι-
κής αρετής αλλά και της συζυγικής αγνότητας στηρίζεται στην 
Πίστη, µε την οποία ο χριστιανός συνειδητοποιεί την ευσπλα-
χνία του Θεού, αλλά και στη µετάνοια, µε την οποία δέχεται 
ταπεινά τη θεία συγχώρεση. 

● Είναι συνεπώς απαραίτητη η συχνή και τακτική προσφυ-
γή στην προσευχή, στην Ευχαριστία και στο Μυστήριο της 
Συµφιλίωσης (εξοµολόγηση). 

● Το ιδιαίτερο «φορτίο» των συζύγων δεν είναι γλυκό και 
ελαφρύ, σαν να ήταν µικρό ή ασήµαντο, αλλά γίνεται ελαφρύ 
επειδή ο Κύριος, και µαζί µ’ Εκείνον ολόκληρη η Εκκλησία, το 
συµµερίζεται. 
 
Ο γάµος και η οικογένεια µπορούν να εξοµοιώνονται 
µε άλλο τύπο συµβίωσης; 

Απολύτως όχι! Λαβαίνοντας υπ’ όψη τη φύση του γάµου 
και της οικογένειας, χρειάζεται να αποφεύγεται η εξοµοίωση 
ανάµεσα στη νόµιµη οικογένεια και τις λεγόµενες «ντε φάκτο 
ενώσεις», και επίσης ανάµεσα στην οικογένεια και σε µορφές 
συµβίωσης εκτός γάµου, είτε ετεροφυλοφιλικές είτε οµοφυλο-
φιλικές.  

Εκτός αυτού, µια τέτοια εξοµοίωση δεν βρίσκει καµία βάση 
σε µια ορθή συνταγµατική οργάνωση της πολιτείας. 
 
Ποιο είναι το χρέος  της κοινωνίας και του κράτους α-
πέναντι στην οικογένεια; 

Η Κοινωνία και το Κράτος έχουν το δικαίωµα και το καθή-
κον: 

● να αναγνωρίζουν τα δικαιώµατα της οικογένειας και να 
υιοθετούν κάθε µέτρο, ικανό να ευνοήσει την εκπλήρωση των 
καθηκόντων που της ανήκουν, 
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● να εγγυώνται την πιο ευρεία άσκηση των οικογενειακών 
δικαιωµάτων και καθηκόντων, προάγοντας επίσης τη γονεϊκή 
υπευθυνότητα, 

● να ευνοούν την ίση αξιοπρέπεια των προσώπων και την 
υπέρβαση των εµποδίων που εµποδίζουν την εφαρµογή της 
στην πράξη, 

● να προστατεύουν την παιδική ηλικία και τα δικαιώµατα 
των ανηλίκων και των ηλικιωµένων µε ανάλογα µέτρα υπο-
στήριξης προς τα νέα ζευγάρια, προς τις κοινωνικά µειονε-
κτούσες οικογένειες, προς τις πολύτεκνες, 

● να υποστηρίζουν την οικογένεια στην εκπλήρωση της 
κοινωνικής και οικονοµικής λειτουργίας της, 

● να προσανατολίζουν προς αυτό το σκοπό τις κοινωνικές, 
οικονοµικές και χρηµατοδοτικές πολιτικές και τη διοργάνωση 
των δηµοσίων υπηρεσιών, 

● να σέβονται την αρχή της «επικουρικότητας», µε βάση 
την οποία το κράτος δεν πρέπει να αντικαθιστά την οικογένεια 
στην εκπλήρωση του ρόλου της και της λειτουργίας της, αλλά 
σε περίπτωση ανάγκης να τη βοηθάει και να την υποστηρίζει. 

● να δίνουν επαρκή πληροφόρηση γύρω από τις διαδικα-
σίες υιοθεσίας. 

 
Το κράτος οφείλει, ακόµα και µε την ανάλογη νοµοθεσία, 

να επιβεβαιώνει, να προστατεύει και να προάγει το γάµο και 
την οικογένεια, επιφυλάσσοντάς  τους την ουσιώδη, µοναδική 
και αποκλειστική θέση, η οποία τους ανήκει µέσα στην κοινω-
νία και να µην τα εξισώνει µε κανένα άλλο τύπο ένωσης ή 
συµβίωσης. 
 

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

Mons. Raffaello Martinelli 
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------------ 
Για να εµβαθύνει κανείς το θέµα, ιδού µερικά επίσηµα κείµενα 

της Εκκλησίας: 
- «Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας» αρ. 1601-1666, 2331-

2400. 
- Β’ Σύνοδος του Βατικανού: «Χαρά και Ελπίδα», αρ. 47-50. 
- Πάπας Παύλος Στ’: Humanae vitae (Η ανθρώπινη ζωή), 1968. 
- Πάπας Ιωάννης Παύλος Β’: Familiaris consortio (Η οικογένει-

α) 1982, και Mulieris dignitatem (Η αξιοπρέπεια της γυναίκας) 
1988. 

- Ρωµαϊκή Σύνοδος για τη ∆ιδασκαλία της Πίστεως: Donum 
vitae, 1988, και: Επιστολή προς τους Επισκόπους της Καθολικής Εκ-
κλησίας σχετικά µε τη συνεργασία του άνδρα και της γυναίκας µέσα 
στην Εκκλησία και τον κόσµο, 2004. 
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