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82. Σύμ φω νο ἐ λεύ θε ρης συμ βί ω σης*

Ἀ πό και ρό ἑ τοι μα ζό ταν τό νο μο σχέ διο γιά τό Σύμ φω νο ἐ λεύ θε-
ρης συμ βί ω σης καί μά λι στα εἶ χε συν δυα σθῆ μέ τήν νο μι μο ποί η ση 
τῶν ὁ μο φυ λο φι λι κῶν σχέ σε ων. Τό νο μο σχέ διο, τό ὁ ποῖ ο πρό κει ται νά 
κα τα τε θῆ στήν Βου λή, σύμ φω να μέ δή λω ση τοῦ Ὑ πουρ γοῦ Δι καιο σύ-
νης, δέν πε ρι λαμ βά νει δια τά ξεις γιά τούς ὁ μο φυ λό φι λους, ἀλ λά ἐ πι-
λύ ει διά φο ρα ἄλ λα κοι νω νι κά ζη τή μα τα. 

Τό θέ μα αὐ τό μπο ρεῖ νά ἀν τι με τω πι σθῆ ἀ πό πλευ ρᾶς Πο λι τεί ας 
καί ἀ πό πλευ ρᾶς Ἐκ κλη σί ας, δι ό τι ἄλ λος εἶ ναι ὁ ρό λος τῆς Πο λι -
τείας καί ἄλ λος ὁ ρό λος τῆς Ἐκ κλη σί ας. 

Ἡ Πο λι τεί α, κα τά πρῶ τον, ἐν δια φέ ρε ται γιά τήν ἐ πίλυ ση κοι νω νι-
κῶν προ βλη μά των, δε δο μέ νου ὅ τι στήν κοι νω νί α μας ζοῦν καί πολ-
λοί ἄν θρω ποι, οἱ ὁ ποῖ οι δέν εἶ ναι μέ λη τῆς Ἐκ κλη σί ας. Φυ σι κά, οἱ 
νο μο θε τι κές ρυθ μί σεις τέ τοιων θε μά των πρέ πει νά γί νων ται μέ προ-
σο χή, νά μήν ἀ φί σταν ται τοῦ κοι νοῦ Δι καί ου, δι ό τι ὁ νό μος δέν εἶ ναι 
ἁ πλῶς γιά νά ἐ πι λύ η κοι νω νι κές δια φο ρές καί νά ἱ κα νο ποι ῆ τίς ἐ πι-
θυ μί ες τῶν ἀν θρώ πων, ἀλ λά καί νά τούς παι δα γω γῆ. Αὐ τό εἶ ναι πο-
λύ ση μαν τι κό ση μεῖ ο, τό ὁ ποῖ ο δυ στυ χῶς δέν ἀν τι με τω πί ζε ται σω-
στά. 

Ἕ νας ση μαν τι κός κίν δυ νος γιά τό νο μο σχέ διο αὐ τό βρί σκε ται 
στό ὅ τι εἰ σά γε ται ἤ ὑ πο νο εῖ ται κα τά κά ποιο τρό πο μιά τρί τη μορ φή 
γά μου. Μέ χρι τώ ρα στήν Πα τρί δα μας ἰ σχύ ει ὁ θρη σκευ τι κός γά μος 
καί ὁ πο λι τι κός γά μος. Τώ ρα εἰ σά γε ται καί ἕ να εἶ δος τρίτου γά μου. 
Βε βαί ως, στίς δη λώ σεις τοῦ Ὑ πουρ γοῦ δια βά ζου με ὅ τι δέν πρό κει ται 
πε ρί τρί του γά μου. Ὅ μως, τό κρί σι μο ση μεῖ ο εἶ ναι ὅ τι πρέ πει νά ξε-
κα θα ρι σθῆ σέ τί δια φέ ρει τό Σύμ φω νο ἐ λεύ θε ρης δια βί ω σης ἀ πό τόν 
πο λι τι κό γά μο. Καί τό ἐ ρώ τη μα πού τί θε ται εἶ ναι: Για τί οἱ λε γό με νες 
νέ ες δι ευ κο λύν σεις δέν τί θεν ται στίς ἤδη ὑφιστάμενες διατάξεις πε-
ρί πο λι τι κοῦ γά μου; Νο μί ζω ὅ τι δη μιουρ γεῖ ται ἡ ὑ πο ψί α ὅ τι τό Σύμ-
φω νο ἐ λεύ θε ρης δια βί ω σης πού δια χω ρί ζε ται ἀ πό τόν πο λι τι κό γά-
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μο μπο ρεῖ νά θε ω ρη θῆ ὡς γέ φυ ρα εἰ σα γω γῆς, ὕ στε ρα ἀ πό λί γο, τῆς 
ἀ να γνώ ρι σης κάθε εἴδους ἄλλων σχέσεων. 

Ἡ Ἐκ κλη σί α, ἔ πει τα, ἐν δια φέ ρε ται γιά τήν ἀ νύ ψω ση τοῦ κοι νω-
νι κοῦ βί ου καί τοῦ ἀν θρώ που, τήν θε ρα πεί α τῶν πα θῶν, τήν καλή 
λειτουργία τῆς οἰκογένειας καί γἰ  αὐ τό θά πρέ πει νά ὑ πάρ χη συ νερ-
γα σί α με τα ξύ Ἐκ κλη σί ας καί Πο λι τεί ας στήν θέ σπι ση νόμων πού θά 
ἀ να φέ ρων ται στήν οἰ κο γέ νεια. 

Αὐ τό ἄλ λω στε ἤ θε λε καί ὁ νο μο θέ της μέ τήν διά τα ξη τοῦ 3ου ἄρ-
θρου τοῦ Κα τα στα τι κοῦ Χάρ τη τῆς Ἐκ κλη σί ας τῆς Ἑλ λά δος, στό 
ὁ ποῖ ο γί νε ται λό γος ὅ τι «ἡ Ἐκ κλη σί α τῆς Ἑλ λά δος συ νερ γά ζε ται με-
τά τῆς Πο λι τεί ας, προ κει μέ νου πε ρί θε μά των κοι νοῦ ἐν δια φέ ρον τος 
ὡς … τῆς ἐ ξυ ψώ σε ως τοῦ θε σμοῦ τοῦ γά μου καί τῆς οἰ κο γε νεί ας…». 
Ἐδῶ γίνεται λόγος γιά ἐξύψωση τοῦ γάμου καί τῆς οἰκογένειας καί 
ὄχι γιά ὑπονόμευσή τους.

Πέ ραν τού του ἡ Ἐκ κλη σί α, ἐ νῶ ἐν δια φέ ρε ται γιά τά μέ λη της, 
δέν ἔ χει οὐ σια στι κό λό γο γιά τούς ἄλ λους πού δέν εἶ ναι ἐ νερ γεί ᾳ καί 
δυ νά μει μέ λη της. Ὅ μως, καί ἡ ποι μαί νου σα Ἐκ κλη σί α θά πρέ πει νά 
ἐν δια φέ ρε ται πρω τί στως γιά τήν ποι μαν τι κή τοῦ Χρι στια νι κοῦ γά-
μου καί τῆς ζω ῆς τῆς οἰ κο γέ νειας. Για τί ἡ πραγ μα τι κό τη τα δεί χνει 
ὅ τι, δυ στυ χῶς, δέν ἔ χου με ἐ μεῖς οἱ Κλη ρι κοί οὐ σια στι κή ἐ πι κοι νω νί α 
μέ τήν πλειο νό τη τα τῶν ἀν θρώ πων πού δέ χον ται τίς εὐ λο γί ες τοῦ 
Χρι στια νι κοῦ γά μου. Πό σοι ἔγ γα μοι Χρι στια νοί ζοῦν σύμφωνα μέ τήν 
πα ρά δο ση τῆς Ὀρ θο δό ξου Ἐκ κλη σί ας; Καί πό σοι Κλη ρι κοί ἐν δια φέ-
ρον ται πραγ μα τι κά γιά τήν προ ε τοι μα σί α τῶν νέ ων γιά τήν ἀ νά πτυ-
ξη Χρι στια νι κῆς οἰ κο γέ νειας καί τήν προ κο πή τῶν ἐγ γά μων πού τέ-
λεσαν ὀρ θό δο ξο γά μο; 

Τό πρό βλη μα εἶ ναι πο λύ πλο κο καί δέν ἐ ξαν τλεῖ ται σέ με ρι κές δη-
λώ σεις πού ἔ χουν ἔν το νο τό συν θη μα το λο γι κό στοι χεῖ ο.


