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1. Εισαγωγή

Η ανθρώπινη σεξουαλικότητα είναι ένα σύνθετο και πολυδιάστατο φαινόμενο,

που  καλύπτει  πολλές  πτυχές  της  ανθρώπινης  συμπεριφοράς  και  προσωπικότητας.

Σύμφωνα με τη σύγχρονη προσέγγιση, η αντίληψη που το άτομο έχει σχετικά με  το

φύλο του αποτελεί την ταυτότητα του φύλου του. Οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν

μία  φυλετική  ταυτότητα που συμφωνεί  με  τα  γεννητικά  τους  όργανα.  Ένας πολύ

μικρός  όμως αριθμός  ανθρώπων,  πιστεύουν το αντίθετο και  θεωρούν «πως έχουν

γεννηθεί  σε  ένα  σώμα που δεν  αντιστοιχεί  στο  φύλο  τους».  Αυτοί  αποκαλούνται

διεμφυλικοί. Έτσι προκύπτει μια διάσταση ανάμεσα στο βιολογικό και το κοινωνικό

φύλο.1

Η πρόσφατη απόπειρα της Ελληνικής Πολιτείας να ρυθμίσει την αναγνώριση

της  ταυτότητας  φύλου  αυτών  των  ανθρώπων  με  το  νόμο  4491/2017  («  Νομική

αναγνώριση της ταυτότητας φύλου») με 7 άρθρα, κυρίως νομικής και κανονιστικής

φύσης2,  προκάλεσε  μια  σειρά  από  συζητήσεις  μεταξύ  θεολόγων,  νομικών,

κοινωνιολόγων, ιατρών, ψυχολόγων και έτυχε ευρύτατης προβολής. Η Εκκλησία της

Ελλάδος  εξέφρασε  δια  της  Ιεράς  Συνόδου  την  αντίθεσή  της  στο  νομοσχέδιο  και

ζήτησε την καταψήφιση κάποιων διατάξεων. Έμεινε όμως περισσότερο σε νομικές

παρατηρήσεις  και στη διαπίστωση ύπαρξης αντιφάσεων και πρακτικών δυσκολιών

στην  εφαρμογή  των  υπό ψήφιση άρθρων χωρίς  να  διατυπώνει  καθαρό θεολογικό

λόγο.3

Μέσα  σε  αυτό  τον  ορυμαγδό  των  πολλαπλών  δηλώσεων,  ανακύπτουν

σημαντικά ερωτήματα για ένα σύγχρονο θεολόγο. Ποια είναι η θέση της Παράδοσης

της  Ορθόδοξης Εκκλησίας στο θέμα του καθορισμού των φύλων και της Σωτηρίας

των ανθρώπων σε σχέση με αυτά; Είναι αυτή αμετακίνητη ή έχει πολλές πλευρές υπό

1  Jaques Balthazart,  Η βιολογία της Ομοφυλοφιλίας, Μετάφραση Λύο Καλοβυρνάς, 
(Ηράκλειο, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2016) σ. 11-16.

2 Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας, Νομική αναγνώριση της 
ταυτότητας φύλου, 15, 1 (13/10/2017) σ. 2771-2772.

3 Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, Επιτροπή Βιοηθικής, «Κριτικές Παρατηρήσεις 
στο Σχέδιο Νόμου για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου», 5/6/2017.
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σε  συνάρτηση  με  ιστορικές,  κοινωνικές,  επιστημονικές  και   πολιτισμικές

προσεγγίσεις; Μπορεί ένα μέλος της Εκκλησίας να αυτοπροσδιορίζεται ως προς το

φύλο  του  και  αν  αυτό  δεν  είναι  επιτρεπτό,  μήπως  έχουμε  κλασσική  περίπτωση

καταπάτησης  των  ανθρώπινων  δικαιωμάτων  των  πιστών;  Η  Εκκλησία  μπορεί  να

διατυπώνει  δημόσιο  λόγο  για  τέτοια  ζητήματα  ή  θα  πρέπει  να  περιορίζεται  στον

ιδιωτικό της χώρο;

Σε αυτά τα πολύ δύσκολα ερωτήματα θα επιχειρηθεί  να δοθούν  κάποιες πειστικές

απαντήσεις με επίγνωση της ιδιαιτερότητας του εγχειρήματος μια που θέματα όπως

αυτό  παραμένουν  ανοικτά  για  συζήτηση  στο  πλαίσιο  του  διαλόγου  μεταξύ

Εκκλησίας, χριστιανών θεολόγων, κράτους, επιστημόνων και βέβαια της κοινωνίας.
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2. Το φύλο στην Ορθόδοξη παράδοση είναι αμετάβλητο ;

Σύμφωνα με την κυριαρχούσα αντίληψη στο χώρο της Ορθόδοξης Εκκλησίας,

η  παρουσία  του  φύλου  στον  άνθρωπο  που  περιγράφεται  στη  Γένεση,

ανακεφαλαιώνεται  στο  λόγο  του  Κυρίου  «  ποιήσας  π ρχ ς  ρσεν  και  θ λυὁ ἀ ᾽ἀ ῆ ἂ ῆ

ποίησεν  αυτούς».ἐ 4 Η  Πατερική  παράδοση  ερμηνεύει  τα  αγιογραφικά  κείμενα

αναφέροντας ότι η διαίρεση των φύλων δόθηκε στην ανθρώπινη φύση γιατί ο Θεός

προβλέποντας  την  πτώση και  θέλοντας  να διατηρήσει  τον  άνθρωπο,  του δίνει  τη

δυνατότητα να πολλαπλασιαστεί  κατά τον  τρόπο των ζώων.  Όμως  αυτή η  σχέση

εκτός από την τεκνογονία, βοηθά στην ανακάλυψη και αποδοχή  του άλλου και στο

πλαίσιο της εσχατολογικής αγάπης οδηγεί  τελικά στη νίκη και την κατάργηση του

θανάτου. Η ανθρώπινη φύση βέβαια είναι ενιαία,  όμως διακρίνεται σε προσωπικό

επίπεδο σε άνδρα και γυναίκα. Το φύλο καθορίζεται από τη γέννηση και εκφράζεται

τόσο σωματικά, με την εμφάνιση των γεννητικών οργάνων αλλά και των υπολοίπων

χαρακτηριστικών που διακρίνουν τον άνδρα από τη γυναίκα, όσο και ψυχολογικά μια

που το σώμα και η ψυχή είναι ένα αδιάσπαστο σύνολο. Η ταυτότητα της φύσης, ως

προϋπόθεση για την κατανόηση του άλλου αλλά και η ερωτική έλξη ως κινητήρια

δύναμη μεταξύ των δύο, οδηγεί στη ενότητα των προσώπων με την υπαρξιακή αγάπη

και αναφορά στο Θεό.5

Σύμφωνα με όσα γνωρίζουμε σήμερα, το φύλο καθορίζεται γενετικά από τον

πυρήνα του κυττάρου μέσω των λεγόμενων «φυλετικών χρωμοσωμάτων», ΧΧ για τη

γυναίκα και ΧΥ για τον άνδρα. Όμως πολλή συζήτηση γίνεται για τη διαμόρφωση

των γεννητικών οργάνων κατά την ενδομήτριο  ζωή,  τη  δράση των ορμονών στις

διάφορες φάσεις της οργανογένεσης και τις αποκλίσεις στον ψυχισμό που οδηγούν σε

ασυμφωνία μεταξύ βιολογικού φύλου και αυτού που το άτομο αισθάνεται ως φύλο

του.6 Αυτό το τελευταίο ορίζεται ως ταυτότητα φύλου.

Τι είναι λοιπόν η ταυτότητα του φύλου; Σύμφωνα με ένα ορισμό, ταυτότητα

φύλου είναι «η ομοιότητα, ενότητα και επιμονή της ατομικότητας κάποιου ως άνδρα

ή γυναίκας ή αμφιβόλου, σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό, κυρίως όπως βιώνεται

4 Ματθ, 19,4.

5π.Αθανασίου Γκίκα, «Ομοφυλοφιλία, Μια σύγχρονη ποιμαντική πρόκληση», (Θεσσαλονίκη, 
Μυγδονία, 2016) σ. 147-150.

6 Balthazart (2016), σ. 1-9.
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στην επίγνωση εαυτού και στη συμπεριφορά. Η ταυτότητα φύλου είναι η ιδιωτική

εμπειρία του ρόλου του φύλου και ο ρόλος του φύλου είναι η δημόσια έκφραση της

ταυτότητας φύλου».7

Σε κάποιες περιπτώσεις, ενδογενείς ή εξωγενείς παράγοντες που δρουν στη

μητέρα  κατά  την  οργανογένεση  μπορούν  να  οδηγήσουν  σε  δυσαρμονία

χρωμοσωμικού φύλου και γεννητικών οργάνων (γονότυπου και φαινότυπου) οπότε

προκαλείται μια κατάσταση δυσφορίας του ατόμου που αισθάνεται ότι το σώμα του

δεν  το  εκφράζει.  Στην  περίπτωση αυτή  η  επιστήμη με  χορήγηση φαρμακευτικών

σκευασμάτων  ή  με  τη  διενέργεια  χειρουργικών  επεμβάσεων  «αποκαθιστά»  το

γενετικό  φύλο.  Η παράδοση της  εκκλησίας  μας  αποδέχεται  αυτή  την αλλαγή και

μάλιστα στην πρόσφατη εκκλησιαστική εμπειρία έχει εισαχθεί και ευχή « Ε ς τηνἰ

νοματοθεσίαν νέαν πί αλλαγ  φύλου». Μέσα από την ευχή αυτή ο Θεός προβάλλειὀ ἐ ῆ

ως  ο  μόνος  αναλλοίωτος  που  λόγω  της  φιλανθρωπίας  Του  και  της  ανθρώπινης

αδυναμίας,  καλείται  να  ευλογήσει  την  παρέμβαση  για  τη  «διόρθωση»  μιας

βιολογικής διαταραχής.8 Εδώ δεν πρόκειται επί της ουσίας για αλλαγή φύλου αλλά

για «διόρθωση»  και αναφέρεται σε νήπιο μετά την αποκατάσταση μιας γενετήσιας

επιπλοκής  και  εφ’  όσον  αυτό  έχει  ήδη  λάβει  όνομα9.  Στην  περίπτωση  αυτή  ο

άνθρωπος  παρεμβαίνει  στο  φθαρτό  μεταπτωτικό  ανθρώπινο  σώμα  ως

«συνδημιουργός» και  διορθώνει  μια  διαταραχή,  συντελώντας  στην αποκατάσταση

της φυσικής τάξης.

Τί συμβαίνει όμως στην περίπτωση που γονότυπος και φαινότυπος βρίσκονται

σε  αρμονία  αλλά  υπάρχει  δυσαρμονία  με  το  λεγόμενο  «κοινωνικό  φύλο»;  Το

κοινωνικό φύλο  διακρίνεται  από πολλούς  ψυχολόγους  στις  μέρες  μας  γιατί  αυτοί

«αντιλαμβάνονται το σώμα τόσο ως δεδομένο, όσο και ως δομούμενο, δηλαδή το

σώμα υπάρχει  υλικά  προ του εαυτού  του αλλά έρχεται  στην ύπαρξη και  αποκτά

νόημα δια των σχέσεών του προς τους άλλους […] το κοινωνικό φύλο εντοπίζεται,

γίνεται  αντιληπτό  και  είναι  μετρήσιμο  στο  επίπεδο  της  συμπεριφοράς  και  της

7 π. Βασιλείου Θερμού, « Έλξη και Πάθος» Μια διεπιστημονική προσέγγιση της 
ομοφυλοφιλίας, (Αθήνα, Εν Πλω, 2016) σ. 35.

8 Τιμοθέου Ματθαιάκη, Μητροπολίτη Ν.Ιωνίας και Φιλαδελφείας, «Εγκόλπιον Ευχολόγιον»,
(Αθήναι, 1985).

9 π. Τιμοθέου Ηλιάκη, «Περί ‘αλλαγής φύλου’ και η ιστορία και χρήση μιας σχετικής ευχής»,
στο http://ektimotheou.blogspot.gr/2017/10/blog-post_22.html  ημερομηνία ανάκτησης 
5/3/2018.
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γλώσσας, το βιολογικό φύλο εντοπίζεται, γίνεται αντιληπτό και είναι μετρήσιμο στο

επίπεδο  του  φυσικού  σώματος»10 Επομένως  υποκειμενικά  ο  άνθρωπος

αυτοπροσδιορίζεται ως κάτι που δεν είναι σωματικά, από τη «φύση του». Σε αυτή την

περίπτωση πρέπει να δούμε πως η Ορθόδοξη |παράδοση αντιμετωπίζει  ένα τέτοιο

αυτοπροσδιορισμό.

10 Θερμός (2016), σ.522.

[7]



3. Υπάρχει  ποικιλία  στην  παράδοση  της  Ορθοδοξίας  στην

προσέγγιση ζητημάτων φύλου και σεξουαλικότητας;

Ένα ποσοστό των σύγχρονων χριστιανών σκανδαλίζεται  και αντιδρά έντονα

στην ιδέα ότι υπάρχουν διαφορετικές απόψεις και προσεγγίσεις στην Παράδοση της

Εκκλησίας μας. Και αυτό γιατί δεν έχουν κάνει τη διάκριση της Παράδοσης, δηλαδή

των  αναλλοίωτων  και  αμετακίνητων  αρχών  που  αφορούν  αιώνιες  αλήθειες  της

Σωτηρίας (τα Δόγματα) από τις παραδόσεις (τους Κανόνες) που διαμορφώνονται από

τις εποχές, τις  συγκυρίες τα ήθη και τα έθιμα και πολλούς άλλους παράγοντες στον

ιστορικό χρόνο της Εκκλησίας  και μεταβάλλονται.11

Η μελέτη των κειμένων της παράδοσης θα πρέπει να αναλύονται στο φως μιας

διεπιστημονικής ανάλυσης που αναζητά το εάν μια ερμηνεία αφορά την εμπειρία της

ομάδας ή ενός προσώπου που από θέση ισχύος μπορεί να επιβάλλεται. Θα πρέπει

επίσης η παράδοση να εξετάζεται με την ευαισθησία των όρων μιας απελευθερωτικής

θεολογίας που ικανοποιεί και απελευθερώνει εκείνους που δεν έχουν φωνή.12

Η χριστιανική θεολογία ως προφητική αυτοσυνειδησία της ευχαριστιακής και

εσχατολογικής κοινότητας των πιστών, εξετάζει τις διαφορές και τις σχέσεις των δύο

φύλων σε αναφορά με το εσχατολογικό τέλος που εγκαινίασε ο Χριστός με τη θυσία

και την Ανάστασή Του. Η Εκκλησία έτσι ανατρέπει δομές εξουσίας των κοινωνικών

σχέσεων,  προβάλλοντας  την  αγάπη,  τη  θυσία,  τη  διακονία,  την  ισότητα  και  την

καταλλαγή, παραπέμποντας τα φθαρτά στα αιώνια, το σήμερα στη Βασιλεία.13

Στο  πλαίσιο  αυτό  λοιπόν  των  παραδόσεων  των  διαφόρων  Ορθοδόξων

εκκλησιών η αντιμετώπιση της ταυτότητας του φύλου διαφέρει όχι μόνο σε επίπεδο

Οικονομίας  αλλά  και  ως  ιδιαίτερη  κατανόηση  της  Χριστιανικής  ανθρωπολογίας/

προσωπικότητας, σε επίπεδο ποιμαντικής, μέσα από τη διδασκαλία της Εκκλησίας

11Bryce E. Rich. Tradition or traditions? The Case of sex and Gender, in Misha Cherniak, Olga 
Gerassimenko, Michael Brinkschrôder, “For I Am Wonderfully Made” Texts on Eastern Orthodoxy 
and LGBT Inclusion, (Arcus Foundation, 2016) σ. 85-87.

12 Σπυριδούλας Αθανασοπούλου- Κυπρίου, «Το μάθημα των Θρησκευτικών και η έμφυλη 
στάση μας απέναντι στην Παράδοση και στις διαφορετικές θρησκευτικές πεποιθήσεις», στο 
Σπυριδούλα Αθανασοπούλου- Κυπρίου, Ελένη Κασελούρη – Χατζηβασιλειάδη, Εκεί 
Συμβαίνω, Έμφυλα Θεολογικά Δοκίμια, (Αθήνα, Αρμός, 2012) σ.121.

13 Νίκου Ντόντου, «Το φύλλο ως κοινωνική κατασκευή και η Εσχατολογική του 
υπέρβαση», στο Ιερά Μητρόπολις Δημητριάδος, Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών, Φύλο και 
Θρησκεία, Η θέση της Γυναίκας στην Εκκλησία, (Αθήναι, Ίνδικτος, 2004) σ.60-61.
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μας.14  Έτσι ο άνθρωπος συναντάται ελεύθερα με τη Βασιλεία του Θεού μέσα από την

ευχαριστιακή κοινωνία και μετοχή στην αναστημένη ανθρωπότητα του Χριστού, ως

μοναδικό και ανεπανάληπτο μέλος του Σώματός Του. Η συζήτηση για το φύλο δεν

μπορεί να γίνει ούτε στο πλαίσιο της αυτονομίας ούτε στο πλαίσιο της ετερονομίας

του  αλλά  στο  πλαίσιο  της  Χριστονομίας,  με  αναφορά  στο  «κατά  χάριν»  της

ανθρώπινης ύπαρξης και όχι στο «κατά φύσιν» της κτισότητας.15

Είδαμε ότι κατά την κρατούσα άποψη η διάκριση των φύλων, οδηγεί σε σχέση και

στη  σωτηρία.  Πως  όμως  στην  Εκκλησιαστική  παράδοση  αντιμετωπίζονται

περιπτώσεις όπως ο μοναχός, αλλά και ο ευνούχος; 

Σύμφωνα με το Μάξιμο τον Ομολογητή πρώτο στοιχείο της ζωής του πιστού

κατά την μίμηση του Χριστού, είναι η ένωση των δύο φύλων σε ένα, η υπέρβαση της

διαίρεσής του σε άρσεν και θήλυ,  αυτό στο οποίο απέτυχε ο πρώτος άνθρωπος και

έτσι έγινε αναγκαία η ενσάρκωση του Θεού Λόγου. Η Εκκλησία ως το πλαίσιο της

Καινής  κτίσης,  μιας  καινούργιας  οντολογικής  πραγματικότητας  οδηγεί,  κατά  το

πρότυπο της κοινωνίας προσώπων της Αγίας Τριάδος, τους ανθρώπους στην ενότητα

με την αναφορά και κατά χάρη ένωσή τους με το Θεό. Η θυσία του Θεανθρώπου δεν

είναι θυσία της αρσενικής μορφής της ανθρώπινης φύσης Του, αφού η πραγματική

του  μορφή  δεν  μπορούσε  να  γίνει  αισθητή  με  τα  σωματικά  μάτια  από  τους

ανθρώπους.16

Σύμφωνα  με  τον  Μ.  Βασίλειο  η  εικόνα  του  Θεού  βρίσκεται  στον  άνθρωπο,

ανεξαρτήτως του «περιβλήματος» που τον κατατάσσει σε άνδρα και γυναίκα. Κατά το

Χρυσόστομο η διάκριση σε φύλα απέκτησε σημασία μετά την πτώση εξ αιτίας της

αδυναμίας μας. Και κατά τη Βασιλεία του Θεού στα έσχατα λέει ο Αγ. Γρηγόριος

Νύσσης δε θα υπάρχει η διάκριση σε φύλα αλλά θα υπάρχει μια κοινή ζωή αυτών που

κατά τη διάρκεια της ζωής τους ευαρέστησαν το Θεό. Και ο Κλήμης Αλεξανδρείας

14 Natallia Vasilevich, “Sexual Orientation and Gender Identity in the Social Doctrine of the Russian 
Orthodox Church and the Anthropological Challenges” in Misha Cherniak, Olga Gerassimenko, 
Michael Brinkschrôder, “For I Am Wonderfully Made” Texts on Eastern Orthodoxy and LGBT 
Inclusion, (Arcus Foundation, 2016) σ. 68-69.

15 Κ. Αγόρα, «Ηθική και Βιοηθική» στο Κ. Αγόρας, Στ. Γιαγκάζογλου, π. Ν. Λουδοβίκος, Στ. Φωτίου,
Πίστη και Βίωμα της Ορθοδοξίας, Τόμος Α, Δόγμα, Πνευματικότητα και Ήθος της Ορθοδοξίας, (Πάτρα, 
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, 2002) σ.320-323.

16Κωνσταντίνου Ν. Γιοκαρίνη, « Η χειροτονία των Διακονισσών και το έμφυλο ή άφυλο του
Σαρκωθέντος Χριστού», στο, Διακόνισσες, χειροτονία των γυναικών και ορθόδοξη Θεολογία» 
(Θεσσαλονίκη, Cemes, 2016) σ. 122-123.
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αναφέρει πως στη Βασιλεία του Θεού οι άνθρωποι δεν θα είναι άνδρες και γυναίκες

αλλά απλώς άνθρωποι.17 

Έτσι ο Ορθόδοξος χριστιανισμός εισηγείται την ιδέα ότι η σεξουαλικότητα

δεν  έχει  οντολογική  σημασία.  Το  παρθενικό  σώμα  του  μοναχού  συμβολίζει  το

λυτρωμένο άφυλο ανθρώπινο σώμα, που είναι σε άμεση σχέση με τον άφυλο Θεό,

εικόνα του οποίου είναι. Τα ανθρώπινα όντα δημιουργούνται ως εικόνες του Θεού

αλλά η ανθρώπινη διαφοροποίηση σε αρσενικό και θηλυκό δεν αποτελεί καθαυτή

αντανάκλαση του ποιος και τι είναι στην ουσία του ο Θεός. Ο Χριστός στο πρόσωπό

Του γεφυρώνει αυτό το διαχωρισμό όπως και όλους τους διαχωρισμούς και συγκολλά

τη διασπασμένη ανθρώπινη φύση.18 Εδώ βρίσκει εφαρμογή ο λόγος του Αποστόλου

Παύλου: « ο κ νι ρσεν και θ λυ, πάντες γάρ με ς ε ς στέ ν Χριστ  ησο ».ὐ ἒ ἂ ῆ ὑ ῖ ἷ ἐ ἐ ῶ Ἰ ῦ 19

Μπορεί βέβαια στο πρόσωπο του μοναχού να ξεπεραστούν τα δύο φύλα ως

πρόγευση  αυτού  που  θα  συμβεί  στα  έσχατα,  όμως  η  παρθενία  είναι  ένα  σπάνιο

χάρισμα και όχι για όλες τις κατηγορίες των ανθρώπων. Η υπόλοιπη ανθρωπότητα θα

πρέπει να ζήσει και να διαχειριστεί την έμφυλη κατάστασή της. Έτσι γίνεται από τους

Πατέρες αποδεκτή η σεξουαλικότητα και  η φυσική επιθυμία που την υποστηρίζει

όμως υπάρχει  στην Πατερική διδασκαλία ποικιλία ως προς τον τρόπο λειτουργίας

τους.20

Σε  μια  ακραία  εκδοχή,  ο  επίσκοπος  Ρώμης  Κάλλιστος,  περί  το  200  μ.Χ.

προσπάθησε να απενοχοποιήσει τη σεξουαλικότητα, τονίζοντας ότι η Εκκλησία δεν

είναι  ο  χώρος  των  δήθεν  καθαρών  αλλά  των  προοδευτικά  πορευομένων.  Έτσι

αποσύνδεσε τη συμμετοχή στη Θεία Ευχαριστία από τυχόν σεξουαλικά αμαρτήματα,

και  επέτρεψε  ένα  τύπο  παλλακείας  (που  θα  συναντήσουμε  αργότερα  ξανά  στο

Βυζάντιο)  δηλαδή συμβίωσης  και  συγκατοίκησης γυναικών και  ανδρών,  χωρίς  τη

17 Valerie A. Karras, “Patristic Views on the Ontology of Gender”, in Misha Cherniak, Olga 
Gerassimenko, Michael Brinkschrôder, “For I Am Wonderfully Made” Texts on Eastern 
Orthodoxy and LGBT Inclusion, (Arcus Foundation, 2016) σ. 29-38.

18 Σπυριδούλας Αθανασοπούλου- Κυπρίου, «Η χειροτονία των γυναικών στο εσχατολογικό 
σώμα. Προς μια Ορθόδοξη ανθρωπολογία πέρα από την έμφυλη διαφορά», στο Διακόνισσες, 
χειροτονία των γυναικών και ορθόδοξη Θεολογία», (Θεσσαλονίκη, Cemes, 2016) σ. 209-216.

19 Γαλ. 3, 28.

20 Γεωργίου Σκαλτσά, «Το άφυλο του Θεού και η ανθρώπινη σεξουαλικότητα, Ιστορική 
μελέτη στη θεολογική σκέψη των πρώτων χριστιανικών αιώνων» στο Φύλο και Θρησκεία, Η 
θέση της Γυναίκας στην Εκκλησία, (Αθήναι, Ίνδικτος, 2004) σ. 119-121.
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θεσμική κάλυψη του γάμου.  Στη  συνέχεια διαπιστώνεται  μια  ποικιλότητα θέσεων

στην  πατερική  περίοδο  όπου  ο  Χρυσόστομος  αποσυνδέει  την  ηδονή  από  την

τεκνογονία,  χωρίς  όμως  να  την  αποσυνδέει  από  το  γάμο,  ο  Αμφιλόχιος  Ικονίου

συνδέει  και  τα  τρία  αυτά  στενά,  ο  Βασίλειος  Αγκύρας  δε  συνδέει  ρητά  τη

σεξουαλικότητα με  το  γάμο,  ενώ ο  Κλήμης  θεωρεί  την  ηδονή υποβοηθητική  της

τεκνοποιίας. Αυτή η ποικιλότητα ακυρώνει κάθε προσπάθεια επιβολής κάποιας από

τις απόψεις αυτές ως της δήθεν «επίσημης πρότασης ηθικής της Εκκλησίας».21

Ο ευνούχος πάλι στην κυριολεκτική του μορφή, δεν αποκλείεται από τη βασιλεία

των  ουρανών  αντιθέτως  γίνεται  δεκτός  στο  Σώμα  της  Εκκλησίας  με  μόνη

προϋπόθεση την ολόψυχη πίστη στο Χριστό22. Είναι ένα πρόσωπο που δεν μπορεί να

συμμετάσχει στον διαφυλικό δυαλισμό μια που δεν είναι ούτε άνδρας ούτε γυναίκα

σεξουαλικά, επομένως δεν μπορεί να κάνει χρήση της σεξουαλικότητάς του για να

πετύχει την ενότητα των προσώπων κι όμως μπορεί να γίνει  μέλος της Ουράνιας

Βασιλείας.23

Στα συναξάρια έχουμε περιπτώσεις που κάποιοι άγιοι λόγω ειδικών εξωτερικών

συνθηκών   ασκήθηκαν  αποκρύπτοντας  το  αληθινό  τους  φύλο  κάτω  από  την

εξωτερική  μορφή  του  αντίθετου  φύλου  επιβεβαιώνοντας  έτσι  ότι  η  ανθρώπινη

σωτηρία δεν εξαρτάται από το φύλο του αλλά από τη σχέση του με το Θεό.24

Τι συμπεραίνουμε όμως από όλα αυτά; Μήπως ότι μπορεί ο καθένας ανεξέλεγκτα να

προσδιορίζει το φύλο του αυθαίρετα και αυτό να γίνεται αναγκαστικά αποδεκτό από

το Εκκλησιαστικό Σώμα ως επιλογή; Όχι πιστεύουμε. Απλά μας υπενθυμίζουν ότι ο

άνθρωπος δεν σώζεται λόγω του φύλου του αλλά μέσω της σχέσης του με το Θεό.

Άρα η ακατάσχετη σεξουαλική δραστηριότητα που χαρακτηρίζει όσους κέντρο της

ζωής τους θέτουν την ηδονή, είτε πρόκειται για αυτοπροσδιοριζόμενους αντίθετα από

το  βιολογικό  τους  φύλο  είτε  παραμένουν  στο  βιολογικό  τους  φύλο  αλλά  και  ο

φαρισαϊσμός  όσων  τους  κατακρίνουν,  είναι  παραδείγματα  εσφαλμένου

21 Ό.π., σ.128-135.

22 Πραξ. 8, 36-37

23 Θερμός (2016), σ. 601.

24 Παναγιώτης Ανδριόπουλος «’Εμφυλες ταυτότητες: οι συνασκητές Ανδρόνικος και 
Αθανάσιος που ήσαν ανδρόγυνο, στο http://panagiotisandriopoulos.blogspot.gr/2017/11/blog-
post_1.html ημερομηνία ανάκτησης 5/3/18.
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προσανατολισμού  της  ανθρώπινης  συμπεριφοράς.25 Πρέπει  να  παραδεχθούμε  ότι

υπάρχει σχετικότητα στις «ηθικές επιταγές» της εκάστοτε εποχής που καθορίζεται

από ανθρώπινες  αντιλήψεις  και  συνήθειες.  Ο χριστιανισμός  δεν  υπήρξε  ποτέ  ένα

μονοειδές μέγεθος αλλά ένα μέγεθος συνεχώς αυτοδιαφοροποιούμενο.26

4. Η θέση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη συζήτηση θεμάτων

όπως η ταυτότητα φύλου.

Το θέμα της ταυτότητας του φύλου  κατά πολλούς είναι μια «κατασκευή» με

ανθρωποκεντρικά χαρακτηριστικά που επιδιώκει  στο πλαίσιο μιας  νεωτερικής  και

25Πέτρου Βασιλειάδη, «Έμφυλες ταυτότητες και χριστιανική μαρτυρία», στο 
https://panorthodoxcemes.blogspot.gr/2017/03/blog-post.html  ημερομηνία ανάκτησης 
5/3/18.

26 Σκαλτσάς (2004),  σ. 87-88

[12]

https://panorthodoxcemes.blogspot.gr/2017/03/blog-post.html


μετα-νεωτερικής  ηθικής  να  επιβάλλει  ένα  «περιεκτικό  ήθος»  το  οποίο

αντιστρατεύεται τις αιώνιες ή και αποκαλυμμένες αλήθειες. Έτσι κάποιες ομάδες με

τρόπο δυναμικό διαφοροποιούνται συνεχώς από το περιβάλλον τους προσπαθώντας

να  επιβάλλουν στην κοινωνία ένα νέο ήθος.27

Στην  Ορθόδοξη  θεολογία  το  πρόσωπο  δεν  ορίζεται  ως  αυτοκαθοριζόμενο

άτομο, αλλά ως ταυτότητα που πηγάζει από μια σχέση με κάποιον άλλο. Πρότυπο του

προσώπου είναι ο ίδιος ο Θεός. Το πρόσωπο επομένως δεν αυτοκαθορίζεται αλλά

ετεροκαθορίζεται. Βιώνει την ελευθερία ως ικανότητα να έρχεται σε κοινωνία με τον

άλλο. Αυτό συμβαίνει μέσα στην Εκκλησία, στο Ευχαριστιακό Σώμα του Χριστού

που  δεν  είναι  άθροισμα ατόμων αυτοβεβαιουμένων  και  αυτοκαθοριζομένων  αλλά

ενότητα που σέβεται  την  ετερότητα των προσώπων.  Είναι  αυτό που φανερώνεται

στην Τριαδικότητα του Θεού. Τα σώματά μας  ανήκουν και στους άλλους και δεν

μπορούμε να τα μεταχειριζόμαστε σαν ατομική ιδιοκτησία. Το πρόσωπο είναι ιερό

αλλά όχι αυτόνομο.28 Είναι διαφορετικό αλλά όχι διαιρεμένο. Όταν κατά το Μάξιμο

τον  ομολογητή  η  διαφορά  γίνεται  διαίρεση,  τότε  συναντούμε  την  «πεπτωκυΐα»

κατάσταση της ύπαρξης. Η ετερότητα πρέπει να οδηγεί σε κοινωνία και ενότητα. Η

απόρριψη της ενότητας στο Σώμα της Εκκλησίας συνιστά απόρριψη του κατεξοχήν

Άλλου, του Δημιουργού μας.29 

Τα ανθρώπινα δικαιώματα θα πρέπει να προστατεύουν τον κάθε άνθρωπο από

την  αυθαίρετη  εξουσία,  από  κάθε  απόπειρα  του  κράτους  και  οιασδήποτε  άλλης

ομάδας  και  κοινότητας  να  δρα  ως  φύλακας  της  συνείδησης  του,  ενθαρρύνοντας,

επιβάλλοντας ή λογοκρίνοντας οποιαδήποτε θρησκευτική του πίστη ή πεποίθηση.30 Η

Ορθόδοξη  θεολογική  θεμελίωση  και  ερμηνεία  των  δικαιωμάτων  του  ανθρώπου

ανοίγει  τον  ορίζοντα  της  κοινωνικής  διάστασης  της  ανθρώπινης  ελευθερίας.

Εντάσσοντάς  τα  σε  μια  φιλάνθρωπη και  οικουμενική  παράδοση  που  συμφιλιώνει

27Βασιλειάδης, ό.π.

28 Ιωάννη Ζηζιούλα, «Το Δίκαιον του προσώπου», Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών 
72(1977) σ. 585-602.

29 Ιωάννη Ζηζιούλα, «Κοινωνία και ετερότητα» μετάφραση Διονύσιος Γούτσος- Θανάσης 
Ν. Παπαθανασίου, Σύναξη 76( Οκτ- Δεκ 2000) σ. 5-15.

30 Ντεϊβιντ Λίτλ, «Ανθρώπινα δικαιώματα και ευθύνες σε ένα πλουραλιστικό κόσμο», στο 
Ορθόδοξες Εκκλησίες σε ένα πλουραλιστικό κόσμο, ένας οικουμενικός διάλογος επιμέλεια 
Εμμανουήλ Κλάψης, (Αθήνα, Καστανιώτης, 2006) σ. 151-158.
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ελευθερία και αγάπη, το άτομο και την κοινωνία, τιμάται το ανθρώπινο πρόσωπο.31

Η μετοχή και η κοινωνία όμως ως μέλους της Εκκλησίας στο Ευχαριστιακό Σώμα

σημαίνει ότι ο άνθρωπος αγαπά και αγαπιέται- θυσιάζεται και εκούσια προσφέρεται

χωρίς  να  απαιτεί  την  ατομική  κατοχύρωση  έναντι  των  άλλων.32 Η  λύση  του

προβλήματος  του  καθορισμού  της  ταυτότητας  φύλου  είναι  η  εκκλησιαστικότητα,

δηλαδή η ένταξη με το βάπτισμα και την ευχαριστία στο εκκλησιαστικό Σώμα σε

ενότητα με το  Θεάνθρωπο Χριστό και Σωτήρα.

5. Ο λόγος της Εκκλησίας και της θεολογίας στη δημόσια σφαίρα

σε ζητήματα φύλου και σεξουαλικότητας. 

Πολλοί  είναι  αυτοί  που  προτιμούν  στη  σύγχρονη  κοινωνία  τη  θρησκεία

απομονωμένη στον ιδιωτικό της χώρο, ενώ άλλοι υποστηρίζουν ότι θα πρέπει να βρει

τη θέση της στην κοινωνία των πολιτών, προσφέροντας το δικό της δημόσιο λόγο για

τα  σοβαρά  προβλήματα  της  κοινωνίας.  Ο  χωρισμός  εκκλησίας  και  κράτους  στις

31 Παντελή Καλαϊτζίδη, « Ο διαφωτισμός και τα δικαιώματα του ανθρώπου, η 
νεωτερικότητα και οι τάσεις φυγής στη μετανεωτερικότητα, στο Παντελής Καλαϊτζίδης 
Ορθοδοξία και Νεωτερικότητα, Προλεγόμενα,(Αθήναι, Ίνδικτος, 2007) σ. 28-30.

32 Χρήστου Γιανναρά, «Ανθρώπινα δικαιώματα και Ορθόδοξη Εκκλησία» στο Ορθόδοξες 
Εκκλησίες σε ένα πλουραλιστικό κόσμο, ένας οικουμενικός διάλογος επιμέλεια Εμμανουήλ 
Κλάψης, (Αθήνα, Καστανιώτης, 2006) σ. 160-168.
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σύγχρονες κοινωνίες οδήγησε στην παρεξήγηση ότι η θρησκεία δεν αποτελεί πλέον

κοινωνική αλλά ιδιωτική υπόθεση. Έτσι πολλοί δέχονται ότι οι κοσμικές πλειοψηφίες

μπορούν να αποφασίζουν, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τους σε πολλά  ζητήματα τις

ευαισθησίες  όσων  θρησκεύουν.  Και  αυτό  σε  κάποιο  βαθμό  το  επέβαλαν  και  το

πέτυχαν.33

Η επαναδραστηριοποίηση όμως των εκκλησιών στη μετανεωτερική κοινωνία

άλλαξε τα δεδομένα τα τελευταία χρόνια.  Οι εκκλησίες εκφράζουν συχνότερα και

εντονότερα δημόσιο λόγο και συμμετέχουν στον κοινωνικό διάλογο. Σε θέματα όπως

το  φύλο  και  η  σεξουαλικότητα  που  αποτελούν  κοινωνικά  θέματα  με  μεγάλο

ενδιαφέρον πρέπει να ακούγεται ο εκκλησιαστικός λόγος. Στον Ελλαδικό χώρο αυτό

συνοδεύεται  συχνά  από  κάποιες  υπερβολές.  Δικαιούται  βέβαια  η  Ιεραρχία  να

ενδιαφέρεται  για  τα  κοινωνικά  και  ηθικά  προβλήματα  που  απασχολούν  τους

ορθόδοξους  πιστούς  και  την  ελληνική  κοινωνία.  Δικαιούται  να  έχει  άποψη

αναπτύσσοντας θεολογικό λόγο και παίρνοντας θέσεις που να  απευθύνονται στην

κοινή  γνώμη  και  την  ευρύτερη  κοινωνία.  Δεν  θα  πρέπει  όμως  να  προσπαθεί  να

επιβάλει τις απόψεις της εξουσιαστικά. Δε θα πρέπει να διεκδικεί τη συμμετοχή της

στην άσκηση της κυβερνητικής εξουσίας.34

Η Εκκλησία θέλει να μεταμορφώσει και να σώσει τον άνθρωπο, να αλλάξει

στο  όνομα  του  Σαρκωμένου  Χριστού  την  Ιστορία,  την  πολιτική,  οικονομική  και

κοινωνική ζωή. Όμως δεν είναι κοσμική εξουσία δεν είναι εκκοσμικευμένη, αλλά δρα

μέσα  στον  κόσμο  ως  εγκόσμια.  Δεν  μπορεί  να  προδώσει  την  αποστολή  της

μεταβαλλόμενη σε εξουσία του κόσμου αυτού, ούτε με την επιβολή να παραβιάσει τη

θεόσδοτη ελευθερία του ανθρώπου. Ο δημόσιος εκκλησιαστικός λόγος οφείλει να

ενσαρκώνει  το  σταυρικό  ήθος  του  Χριστού,  να  μαρτυρεί  για  την  καινή

πραγματικότητα που βιώνει ως Ευχαριστιακή κοινότητα και να διαμαρτύρεται για το

κοινωνικό και  θεσμικό κακό,  για  την καταπάτηση της  ανθρώπινης ελευθερίας και

αξιοπρέπειας.  Ο  εκκλησιαστικός  λόγος  πρέπει  να  είναι  λόγος  ρήξης  για  την

33 Παντελή Καλαϊτζίδη, «Η Εκκλησία και η θεολογία μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού 
χώρου, στο Παντελής Καλαϊτζίδης Ορθοδοξία και Νεωτερικότητα, Προλεγόμενα,(Αθήναι, 
Ίνδικτος, 2007) σ. 128-146.

34 Όπ. σ.149-150.
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υπεράσπιση των ελαχίστων αδελφών και όχι  λόγος υπεράσπισης κεκτημένων και

συμβιβασμού με τους ισχυρούς του κόσμου τούτου.35

6. Συμπεράσματα.

Ο αυτοπροσδιορισμός του φύλου που προσπάθησε να ρυθμίσει ο πρόσφατος

νόμος 4491/2017  με τον τίτλο « Νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου» άνοιξε

μια μεγάλη συζήτηση που ξέφυγε από το στενό πλαίσιο του  πόσο καθορισμένο είναι

από  το  Θεό  το  φύλο  του  ανθρώπου.  Το  θέμα  επεκτείνεται  και  προσλαμβάνει

35 Ό.π. σ. 154-160.
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εσχατολογικά  και  σωτηριολογικά  χαρακτηριστικά.  Και  όπως  φάνηκε  από  όσα

εκτέθηκαν, η εκκλησία είναι πολύ περισσότερο ανοικτή στο διάλογο με τον κόσμο

από ότι κάποιοι πιστεύουν. Η παράδοση της είναι γεμάτη με παραδείγματα όπου το

φύλο  δεν  αποτελεί  τον  κύριο  παράγοντα  της  σωτηρίας,  αλλά  μια  δευτερεύουσα

παράμετρο. Ο άνθρωπος σώζεται ανεξάρτητα από το φύλο του όταν ενωθεί με το

Χριστό  μέσα  στην  εκκλησία.  Ο  διαχωρισμός  σε  φύλα  που  είναι  μεταπτωτικό

φαινόμενο και ανάγκη του κόσμου αυτού θα καταργηθεί στη Βασιλεία των εσχάτων. 

Πιο σημαντικό για τον άνθρωπο είναι να συνειδητοποιήσει ότι δεν μπορεί να

αυτοπροσδιορίζεται  αποκομμένος  από  τους  άλλους,  αλλά  ως  γνήσιο  πρόσωπο να

αισθάνεται  μέλος  ενός  σώματος,  όπου  η  ετερότητά  του  αποκτά  αξία  και

προστατεύεται στην ενότητα με τους αδελφούς του.

 Η εκκλησία  οφείλει  στο  δημόσιο  λόγο της  να  καλεί  τους  ανθρώπους  με

αγάπη, να ενωθούν στο ευχαριστιακό σώμα της για να λύσουν κάθε πρόβλημα που

αντιμετωπίζουν.  Σε μια  εποχή μοναξιάς,  κρίσης,  βίας  και  αδικίας,  εκμετάλλευσης

ανθρώπου από άνθρωπο,  απογοήτευσης  και  απομόνωσης,  ο  λόγος  της  Εκκλησίας

πρέπει να καταγγέλλει αλλά και να συμφιλιώνει, να αντιπαρατίθεται για να υπερβεί

κάθε διαφορά και αντιπαράθεση, να οδηγεί στην προστασία του αδύναμου και στη

συνάντηση με τον «άλλο», το διαφορετικό, και να τον φέρει στην αγκαλιά Αυτού που

στέκεται  στην  πόρτα και  χτυπά με  υπομονή  περιμένοντας  να  του  ανοίξουμε  τις

καρδιές μας. «Η συμβολή άλλωστε του χριστιανισμού συνίσταται στο να σπάει τα

στεγανά του νου, να ισχυροποιεί τη βούληση, να τροφοδοτεί τον αγώνα με προοπτική

κι ελπίδα για την υπέρβαση του εκ πρώτης όψης αδύνατου».36
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