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«Ἡ οἰκογένεια καί ἡ κρίση της» 
αίρνοντας ἀφορμή ἀπό τό μαρτύριο τῆς Ἁγίας 

Μαρίνης καί, πιό συγκεκριμένα ἀπό τήν ἀπαρά-

δεκτη στάση τοῦ πατέρα της, πού ἔγινε καί ὁ φονιάς της, 

γονέας-φονέας, θά ἀφιερώσουμε τό ἑορταστικό τεῦχος τοῦ 

περιοδικοῦ μας στόν ἱερό θεσμό τῆς οἰκογένειας καί θά 

προσπαθήσουμε νά ἀναφερθοῦμε σέ συγκεκριμένους 

λόγους πού συνθέτουν τό φαινόμενο τῆς κρίσης, ἰδιαίτερα 

στήν ἐποχή μας. 

α) Ἡ ἱερότητα τοῦ θεσμοῦ τῆς οἰκογένειας ὀφείλεται 

στό γεγονός ὅτι ὁ Θεός ἀπ’ ἀρχῆς δημιούργησε ἄνδρα καί 

γυναίκα, πού σημαίνει ὅτι εὐθύς ἐξ ἀρχῆς ἔθεσε μέσα στόν 

ἄνδρα καί τή γυναίκα τήν τάση γιά συνάντηση καί κοινω-

νία μεταξύ τους. Ἡ κοινωνία δηλαδή τοῦ ἀνδρός καί τῆς 

γυναικός ἐντάσσεται στά ὀντολογικά δεδομένα τοῦ ἀν-

θρώπου, εἶναι κάτι πού τοῦ τό ἔδωσε ὁ Θεός κατά τήν πλά-

ση του. Αὐτή τήν πρώτη ἀλήθεια τήν ἐκφράζει σαφέστατα 

ἡ Ἁγία Γραφή: «ἄρσεν καί θῆλυ ἐποίησεν αὐτούς» (Γεν. 1, 

27). Ἀκόμη ὁ Θεός, κατά τή δημιουργία τῶν πρωτο-

πλάστων, ὅρισε καί τό σκοπό τῆς δημιουργίας τοῦ πρώτου 

ζεύγους πού εἶναι ἡ πνευματική ἀλληλοβοήθεια: «οὐ καλόν 
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εἶναι τόν ἄνθρωπον μόνον∙ ποιήσωμεν αὐτῷ βοηθόν κατ’ αὐ-

τόν» (Γεν. 2, 18). Ἔτσι, ὁ ἄνθρωπος ξεκίνησε τόν βίο του 

πάνω στή γῆ μέ θεοείδεια, μοιάζοντας δηλαδή στό Θεό: 

«ποιήσωμεν ἄνθρωπον κατ’ εἰκόνα ἡμετέραν καί καθ’ ὁμοίω-

σιν» (Γεν. 1, 26), εἶχε μέσα του θεόσδοτη τήν ἐπιθυμία νά 

συναντήσει τό ταίρι του καί, ἐπίπλέον, τοῦ δόθηκε καί ὁ 

στόχος, ὁ προορισμός τοῦ ἐπίγειου βίου του, πού εἶναι ἡ 

πνευματική ἀλληλοβοήθεια τοῦ ἀνδρός καί τῆς γυναικός, 

ὥστε καί οἱ δύο μαζί νά ὁδηγηθοῦν ἀπό τό «κατ’ εἰκόνα», 

πού εἶναι ὀντολογικό δεδομένο-γνώρισμα τοῦ ἀνθρώπου, 

στό «καθ’ ὁμοίωσιν», πού εἶναι χάριτι Θεοῦ ὁ προορισμός 

καί ὁ στόχος γιά κάθε ἀνδρόγυνο καί γιά κάθε ἄνθρωπο 

γενικά. 

β) Ἡ ἀνατροπή τῶν ὀντολογικῶν αὐτῶν δεδο-

μένων, τῶν δωρεῶν τοῦ Θεοῦ, ἦλθε μέ τήν πτώση τῶν 

πρωτοπλάστων. Ἀπό τή στιγμή πού ἡ Εὔα νικήθηκε καί 

ἐνέδωσε στήν προτροπή τοῦ ὄφεως καί μάλιστα παρα-

κίνησε καί τόν Ἀδάμ στήν διάπραξη τῆς ἴδιας ἁμαρτίας, τά 

ὀντολογικά δεδομένα τῆς σχέσης τους διασαλεύτηκαν 

θεμελιωδῶς. Ἀφοῦ, σέ τελευταία ἀνάλυση, δυσπίστησαν 

ἔναντι τοῦ Θεοῦ, ἀμφέβαλαν γιά τήν πανσοφία καί τήν 

πρόνοιά Του γι’ αὐτούς καί θέλησαν νά δοκιμάσουν ἐγω-

κεντρικά καί  μακράν τοῦ Θεοῦ τίς δυνάμεις τους. Στή 

συνέχεια ἦλθαν ἀναπόφευκτα καί οἱ συνέπειες τῆς πτώ-

σεως, πού εἶναι ἡ διασάλευση τῆς σχέσης τους μέ τό Θεό 

καθώς καί ὁ βαθύτατος κλονισμός τῆς μεταξύ τους ἐμπι-

στοσύνης καί ἀγάπης. Ἔτσι, ἡ Εὔα ἐνοχοποιεῖ τόν ὄφι γιά 

τήν πτώση της: «ὁ ὄφις ἠπάτησέ με, καί ἔφαγον» (Γεν. 3, 13) 

καί ὁ Ἀδάμ «ἐνοχοποιεῖ» ἔμμεσα τό Θεό γιά τήν πτώση 

του: «ἡ γυνή, ἥν ἔδωκας μετ’ ἐμοῦ, αὕτη μοι ἔδωκεν ἀπό τοῦ 
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ξύλου, καί ἔφαγον» (Γεν. 3, 12). Αὐτή ἡ διασάλευση τῆς 

πορείας τῶν πρωτοπλάστων φάνηκε ἀκόμη καλύτερα, 

ὅταν ὁ καρπός τῆς ἀγάπης τους, τά παιδιά τους, ὁ Κάιν καί 

ὁ Ἄβελ, ὁδηγήθηκαν στήν ἀδελφοκτονία. Ἑπομένως, ὅπως 

βλέπουμε ἀπό ὅσα εἰπώθηκαν μέχρι τώρα, ἡ κρίση στήν 

οἰκογένεια ἔχει παλαιότητα, εἶναι σχεδόν συνομήλικη μέ 

τήν ἴδια τήν οἰκογένεια καί ἡ βασική αἰτία τῆς κρίσης στήν 

πρώτη οἰκογένεια, στό συζυγικό ἐπίπεδο ἀλλά καί στό 

ἐπίπεδο τῶν ἀδελφικῶν σχέσεων, ὀφείλεται στήν ἔλλειψη 

ἐμπιστοσύνης στό Θεό καί στό ὅτι ἐπέτρεψαν νά εἰσχω-

ρήσουν πάθη, ὅπως ἡ ζήλεια, μεταξύ τῶν μελῶν τῆς πρώ-

της οἰκογένειας. Τελικά ἡ βαθύτερη αἰτία τῆς κρίσης στήν 

πρώτη οἰκογένεια ἦταν πνευματική. Τά ὑπόλοιπα, συζυγι-

κή δυσαρμονία, ἀδελφοκτονία, ἦλθαν ὡς συνέπειες τῆς 

πνευματικῆς κρίσης. 

γ) Τά χρόνια καί οἱ αἰῶνες πέρασαν καί  μιλᾶμε 

σήμερα γιά κρίση στήν οἰκογένεια. Ποιά ὅμως εἶναι ἡ 

μορφή τῆς σύγχρονης οἰκογένειας; Καί ποιά, ἑπομένως, 

εἶναι ἡ κρίση τῆς σύγχρονης οἰκογένειας; 

Κατ’ ἀρχάς ἡ σημερινή οἰκογένεια ἔχει χαλαρούς δε-

σμούς. Τά σημερινά ἀνδρόγυνα μοιάζουν μέ συνεργάτες, 

ἑταῖροι σέ μία μορφή κοινωνικῆς ἐργασίας ἀπό τήν ὁποία 

αἰσθάνονται ὅτι μποροῦν ἀνά πᾶσα στιγμή νά ἀποδεσμευ-

τοῦν. Ὁ ἄνδρας δέν ἐμπνέει πιά τό σεβασμό, τήν ἱερότητα, 

ὅπως ἔχει ὁρίσει ὁ Θεός, ἔναντι τῆς γυναίκας του. Ἡ γυναί-

κα δέν αἰσθάνεται ἀφοσίωση, σεβασμό ἀπέναντι στόν 

ἄνδρα της. Γι’ αὐτό καί ἡ σχέση τους πολλές φορές κρέ-

μεται σέ μιά κλωστή. Εἶναι καλά μεταξύ τους, ὅταν καί 

ἐφόσον ἀπολαμβάνουν τά ἴσα ἀπό τόν κοινωνικό τους 

δεσμό. Δέν ἔχουν πνευματική στοχοθεσία στή σχέση τους. 
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Τά περισσότερα ἐξαντλοῦνται στό 

«τί μοῦ δίνεις, τί σοῦ δίνω, τί παίρ-

νω»  ἀπό τή μεταξύ τους σχέση καί 

μάλιστα τίς περισσότερες φορές 

στή βάση τῶν ὑλιστικῶν καί εὐδαι-

μονιστικῶν προσδοκιῶν καί ἀπο-

λαύσεων. Ὅταν αἰσθάνονται ὅτι αὐτή ἡ ὑλιστική καί εὐ-

δαιμονιστική δοσοληψία μεταξύ τους δέν εἶναι ἰσομερής, 

τότε ἀρχίζει ἡ ἔντονη προβολή καί διεκδίκηση τῶν δικαιω-

μάτων. Ὅμως αὐτό δέν ἔχει καμία πνευματική χροιά. Εἶναι 

μία ἐμπορική, ἑταιρική σχέση καί, φυσικά, μπορεῖ ἀνά 

πᾶσα στιγμή νά διαλυθεῖ. 

Ἕνα ἄλλο πρόβλημα εἶναι ὅτι οἱ σημερινοί ἄνθρωποι 

δοκιμάζουν καί πρίν τό γάμο αὐτή τή ρηχή, ὑλιστική καί 

εὐδαιμονιστική ζεύξη. Ἔτσι, πολλές φορές μέ ἐναλλασ-

σόμενο σύντροφο, συζοῦν, κάνουν πώς εἶναι ἀνδρόγυνο 

καί οἰκογένεια, μέ ἀποτέλεσμα νά μήν αἰσθάνονται ποτέ 

ἀπόλυτα δεσμευμένοι, σύζυγοι, δηλαδή ζευγμένοι κάτω 

ἀπό τόν ἴδιο ζυγό. Καί βέβαια σ’ αὐτό συνηγοροῦν καί 

ὁρισμένες σύγχρονες δυτικῆς προέλευσης νοοτροπίες  οἱ 

ὁποῖες ἐμποδίζουν ἀκόμη περισσότερο τήν ἀπόλυτη καί 

πνευματική ζεύξη τῶν συζύγων. Στίς δυτικές κοινωνίες 

εἶναι διαδεδομένη ἡ πρακτική κατά τήν ὁποία δύο ὑπο-

ψήφιοι σύζυγοι λίγο πρίν τό γάμο τους συνάπτουν ἕνα 

«συμβόλαιο γάμου», μέ τό ὁποῖο καθορίζουν τόν τρόπο 

πού θά διευθετηθοῦν τά περιουσιακά καί ἄλλα ζητήματα 

στήν περίπτωση πού θα χωρίσουν. Αὐτό καί μόνο σημαίνει 

ὅτι στό βάθος τοῦ μυαλοῦ τους αὐτοί οἱ ἄνθρωποι πιστεύ-

ουν ὅτι τό ἐνδεχόμενο νά χωρίσουν εἶναι περισσότερο 

βέβαιο ἀπό τόν ἴδιο τό γάμο τους. Γι’ αὐτό ὑπάρχουν σέ 
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ὁρισμένα κράτη στατιστικές πού δείχνουν ὅτι τά διαζύγια 

εἶναι περισσότερα ἀπό τούς γάμους. 

Ἐπίσης μία ἄλλη νοσηρή ἀσφαλῶς νοοτροπία εἶναι ἡ 

προσπάθεια νά στηθεῖ ἕνα σχῆμα οἰκογένειας χωρίς τήν 

παραδοσιακή μορφή πού γνωρίζουμε. Ἔτσι, μία γυναίκα 

πού δέν θέλει νά κάνει γάμο ἐπιδιώκει νά ἀποκτήσει παιδί,   

συμφωνημένα ἐκτός γάμου, καί καταδικάζει αὐτό τό παιδί 

ἤ τά παιδιά στήν διαρκῆ ἔλλειψη τῆς παρουσίας τοῦ πατέ-

ρα. Στή γραμμή αὐτή κινοῦνται καί ἄλλες ἐκτροπές, ὅπως 

οἱ περιπτώσεις τῶν συμβιώσεων -σέ καμία περίπτωση δέν 

πρόκειται γιά γάμο- τῶν ὁμοφυλοφίλων ἀνδρῶν ἤ γυναι-

κῶν. Εἶναι τέτοια ἡ σύγχυση πού ἐπικρατεῖ, ὥστε, ὅπως 

γνωρίζω σέ κάποιο ἀνδρόγυνο στή Γαλλία, κατά τά ἄλλα 

εὐγενικῶν ἀνθρώπων, ὁ ἄνδρας ἔχει ἕνα παιδί ἀπό μία 

προηγούμενη σχέση του, ἡ γυναίκα ἔχει ἐπίσης ἕνα παιδί 

ἀπό προηγούμενη σχέση της καί οἱ δύο μαζί συζοῦν 

ἔχοντας τά δύο ὡς ἄνω παιδιά μαζί μέ ἕνα τρίτο πού 

ἀπέκτησαν ἀπό τήν τωρινή σχέση τους. Σημειωτέον ὅτι σέ 

ὅλες αὐτές τίς τρεῖς «σχέσεις» μέ παιδιά δέν ἔχει γίνει ποτέ 

γάμος θρησκευτικός ἤ πολιτικός. Τουλάχιστον οἱ μουσουλ-

μάνοι, πού δέν φημίζονται γιά τό σεβασμό στή γυναίκα, 

ἔχουν ἕναν ἄνδρα μέ πολλές γυναίκες. Ἔχουν ἔστω ἕνα 

κοινό σημεῖο ἀναφορᾶς γιά τά παιδιά, τόν ἴδιο καί μονα-

δικό πατέρα. Προσωπικά πιστεύω ὅτι οἱ λεγόμενοι χρι-

στιανοί τῆς ἐποχῆς μας παίζουν μέ τή φωτιά στά θέματα 

τοῦ γάμου. Ἡ ἐλαφρότητα μέ τήν ὁποία «σχετίζονται», 

συμβιώνουν ἤ διαπράττουν ἀνενδοίαστα ὁτιδήποτε θά 

φέρει, καί ἐν πολλοῖς ἤδη ἔφερε, τεράστια δυστυχία, μεγά-

λα δεινά στίς σύγχρονες «οἰκογένειες», μεγαλύτερα ἀκόμη 

καί ἀπό τούς πολέμους, κατά τούς ὁποίους σέ πολλές 
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περιπτώσεις, χωρίς νά τό θέλουν οἱ ἴδιοι οἱ ἄνθρωποι, 

ἐπῆλθαν οἰκογενειακά δεινά καί ὄχι μόνο. 

δ) Ποιά ὅμως εἶναι ἡ ἀπάντηση τῆς Ἐκκλησίας ἀπένα-

ντι στίς τόσες ἐκτροπές τῆς σύγχρονης οἰκογένειας; Ἡ 

Ἐκκλησία ἐντελῶς ἤρεμα, ἐπειδή ἡ ἴδια, ὁ λόγος καί ἡ 

ἀλήθειά της ἔρχονται ἀπό μακριά, ἀπό τά βάθη τοῦ Θεοῦ 

καί τῆς κατά Θεόν ζωῆς, συνεχίζει μέ τόν ἴδιο τρόπο καί 

τούς ἴδιους κανόνες νά παντρεύει τούς ἀνθρώπους. 

Δηλαδή, ὅπως ὁ Θεός δημιούργησε  καί ἕνωσε τό πρῶτο 

ζεῦγος καί τό εὐλόγησε: «καί εὐλόγησεν αὐτούς» (Γέν. 5, 2), 

τό ἴδιο καί ἡ Ἐκκλησία μέχρι σήμερα εὐλογεῖ τά ἀνδρό-

γυνα καί εὔχεται γι’ αὐτά: «εὐλόγησον τόν γάμον τοῦτον, 

καί παράσχου τοῖς δούλοις σου τούτοις ζωήν εἰρηνικήν, 

μακροημέρευσιν, σωφροσύνην, τήν εἰς ἀλλήλους ἀγάπην ἐν 

τῷ συνδέσμῳ τῆς εἰρήνης, σπέρμα μακρόβιον, τήν ἐπί τέ-

κνοις χάριν, τόν ἀμαράντινον τῆς δόξης στέφανον. Ἀξίωσον 

αὐτούς ἰδεῖν τέκνα τέκνων∙ τήν κοίτην αὐτῶν ἀνεπιβού-

λευτον διατήρησον∙ καί δός αὐτοῖς ἀπό τῆς δρόσου τοῦ οὐρα-

νοῦ ἄνωθεν, καί ἀπό τῆς πιότητος τῆς γῆς∙ ἔμπλησον τούς 

οἴκους αὐτῶν σίτου, οἴνου καί ἐλαίου καί πάσης ἀγαθω-

σύνης, ἵνα μεταδιδῶσι καί τοῖς χρείαν ἔχουσι, δωρούμενος 

ἅμα καί τοῖς συμπαροῦσι πάντα τά πρός σωτηρίαν αἰτή-

ματα» (εὐλόγησε αὐτό τό γάμο καί χάρισε σ᾿ αὐτούς ἐδῶ 

τούς δούλους σου (τόν τάδε) καί (τήν τάδε) εἰρηνική ζωή, 

μακροημέρευση (μακροζωία), φρονιμάδα, νά ἔχουν ἀγάπη 

μεταξύ τους καί νά εἶναι μονοιασμένοι, μακροχρόνια 

γονιμότητα, τή χαρά τῆς τεκνογονίας, τό ἀμάραντο 

στεφάνι τῆς δόξας. Ἀξίωσέ τους νά ἰδοῦν τέκνα τῶν 

τέκνων τους (ἐγγόνια)· διατήρησε τή νυφική τους κλίνη (τό 

νυφικό κρεβάτι) ἀμόλυντη ἀπό κάθε ἐπιβουλή (συζυγική 
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Σᾶς γνωρίζουμε ὅτι γιά πληροφορίες σχετικά 
μέ τήν ἐνορία μας καί κείμενα πνευματικῆς οἰκοδομῆς 

μπορεῖτε νά ἐπισκεφθεῖτε τήν ἱστοσελίδα μας 

www.agiamarinailision.gr. 

ἀπάτη) · καί χάρισέ τους ἀγαθά οὐράνια, πού χορηγεῖ 

ἄφθονα ἡ δική σου χάρη καί εὐλογία, καθώς καί ἀγαθά 

πού παράγει ἄφθονα ἡ γῆ· γέμισε τούς χώρους τῆς οἰκίας 

τῶν νεονύμφων μέ σιτάρι, κρασί καί λάδι καί μέ ὅλα τά 

καλά, γιά νά δίνουν ἀπ᾿ αὐτά καί σ᾿ ὅσους ἔχουν ἀνάγκη, 

ἱκανοποιώντας ταυτόχρονα ὅλα τά αἰτήματα πού ἔχουν 

σχέση μέ τή σωτηρία, καί αὐτῶν πού εἶναι παρόντες σ᾿ 

αὐτό ἐδῶ τό γάμο - εὐχή τοῦ γάμου). 

Βέβαια, τό γεγονός ὅτι ἡ Ἐκκλησία θέτει τά πράγματα 

σέ τόσο σοβαρή θεολογική καί πνευματική βάση -οὐσια-

στικά μιμεῖται τό δημιουργό Θεό, συνεχίζει τό ἔργο τῆς 

δημιουργίας του- δέν σημαίνει ὅτι εὐλογῶντας τό γάμο δύο 

ἀνθρώπων τούς βάζει σέ τροχιά αὐτόματου πιλότου. Δεν 

σημαίνει, δηλαδή, ὅτι θά φτάσουν ὁπωσδήποτε στήν τελει-

ότητα τοῦ γάμου τους, στήν κοινωνία μέ τό Θεό καί στή 

μεταξύ τους τέλεια συμβίωση καί ἁρμονική ἀγάπη. Ἡ Ἐκ-

κλησία γνωρίζει ὅτι παντρεύει ἀνθρώπους ἀσθενεῖς πνευ-

ματικά, ἀδύναμους, θά ἤθελε, ὅμως, νά ἔχουν ἀγωνιστική 

διάθεση καί καθαρό πνευματικό προσανατολισμό, ὅπως 

περιγράφηκε πιο πάνω. Ἀκόμη καί στήν περίπτωση πού 

θά ἀσθενήσει ὁ γάμος, θά κουραστοῦν οἱ ἄνθρωποι, μπο-

ρεῖ μέ τή συμβουλευτική της νά τούς βοηθήσει νά ξανα-

βροῦν τήν ἀρχική χαρά καί τή δροσιά τῆς σχέσης τους, 

ἀρκεῖ οἱ ἴδιοι νά τό θελήσουν καί νά τό προσπαθήσουν. 

Ἐπίπλέον, θά πρέπει νά κλείσουν τά αὐτιά τους οἱ ἄνθρω-
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Διανέμεται δωρεάν - Εἰσφορές δεκτές 

ποι σέ ὅλες αὐτές τίς εὐτελεῖς «ἐκδοχές» τοῦ γάμου πού 

σερβίρουν τά διάφορα ἐκκοσμικευμένα κέντρα χειραγώ-

γησης τῶν ἀνθρώπων, ὅπως τά μέσα μαζικῆς ἐνημέρωσης 

καί οἱ συνειδητοί διαφθορεῖς τῆς ψυχικῆς καί τῆς πνευμα-

τικῆς ὑγείας τῶν ἀνθρώπων. 

Ἐπιτέλους ἄς ἀντισταθοῦμε στή διάθεση κάποιων, 

ὀργανωμένων ἤ ὄχι δέν ἔχει σημασία, νά μᾶς ταΐζουν μέ 

τά ξυλοκέρατα τῆς εὐτελοῦς διδαχῆς τους καί ἄς ἐμπιστευ-

θοῦμε τήν Ἐκκλησία πού μᾶς προτείνει τή δοκιμασμένη 

διδαχή της, πού ἔχει παράξει μέχρι σήμερα τόσα μύρια 

εὐλογημένα ζευγάρια, ἀπό τόν Ἀβραάμ καί τή Σάρρα 

μέχρι καί τά σημερινά ἁγιασμένα ζευγάρια πού ζοῦν 

ἁρμονικά, ἀγαπημένα καί δημιουργοῦν γύρω τους ἀτμό-

σφαιρα πνευματική πού λειτουργεῖ ὡς ἀντίδοτο ἐνάντια 

στά εὐτελῆ καί βαθύτατα ἀρρωστημένα μηνύματα τῆς 

σύγχρονης ἐποχῆς γιά τόν ἱερό θεσμό τοῦ γάμου. 

Γιά τήν ἐνορία μας ὁ θεσμός τοῦ γάμου παραμένει 

βαθύτατα ἱερός, γι’αὐτό καί στήν ποιμαντική στόχευσή 

μας παραμένει ἀφενός ἡ ὑποβοήθηση τῶν σύγχρονων ἀν-

δρογύνων νά κατορθώσουν νά ζοῦν χαρούμενα, εὐλογη-

μένα, ἁγιασμένα καί ἀφετέρου ἡ ὑποβοήθηση τῶν ἴδιων 

τῶν παιδιῶν μέσα ἀπό ὅλο τό ἐνο-

ριακό πνευματικό ἔργο νά συγκρο-

τηθοῦν ὡς ὑγιεῖς καί βαθύτατα 

πνευματικές προσωπικότητες, πού 

θά μπορέσουν νά ἀντισταθοῦν σέ 

ὅλο αὐτό τό ἀρρωστημένο καί με-

λαγχολικό περιβάλλον, ἀπό πλευ-

ρᾶς οἰκογένειας, στό ὁποῖο καλοῦ-

νται νά ζήσουν. 

Πρωτοπρ. Κωνσταντῖνος Καραϊσαρίδης 


