
 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Τα δύο φύλα 
 

Διαφορά, ισοτιμία, ολοκλήρωση 
 

Διαφορά, ολοκλήρωση 
«Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσσος...»  

Ποιους εκφράζει ο στίχος του τραγουδιού; (άνδρες) 

Τι εκφράζει; (την άγνοια τους για την ψυχοσύνθεση των γυναικών) 

  

Να γίνει αναφορά στη δημιουργία της Εύας και στο πού οφείλεται η 

άγνοια του άλλου φύλου. 

 

Πιστεύετε ότι ο άνθρωπος είναι ένα ολοκληρωμένο ον, είτε είναι γυναίκα είτε 

άνδρας;Είμαστε ίδιοι μεταξύ μας άνδρες, γυναίκες; 

Το κάθε φύλο έχει δικά του ιδιαίτερα ψυχικά & σωματικά χαρακτηρστικά. 

Όλα τα ανθρωπινα χαρακτηριστικά δεν υπάρχουν μόνο στη γυναίκα ή μόνο στον 

άνδρα. 

Από μόνη της μια γυναίκα ή ένας άνδρας είναι «μισό» ον, ανολοκλήρωτο. 

Πλήρης άνθρωπος θεωρείται το ζευγάρι, το ανδρόγυνο. 

Λόγω του ανοίγματος προς τον άλλον. 

 

Να γίνει αναφορά στη δημιουργία στον τρόπο ύπαρξης του Τριαδικού 

Θεού, κοινωνία προσώπων και στο άνοιγμα του Θεού προς τον άνθρωπο 

έως αυτοθυσίας. 

 

Μπορεί κάποιος έγγαμος να είναι ον ανολοκλήρωτο; 

(ναι, εάν δεν υπάρξει συνάντηση στη βάση της αλληλοσυμπλήρωσης, ένωση με 

αγάπη, ειλικρίνεια & σεβασμό, αλλά κάνουμε εγωκεντρική χρήση του άλλου ως 

εργαλείου με υστεροβουλία) 

 

Και οι μοναχοί; 

(ολοκληρώνονται μέσα από το άνοιγμα σε όλους τους ανθρώπους) 

 

 

ισοτιμία 

 

Αποδέχεται η Εκκλησία την ισοτιμία, την ισότητα των δύο φύλων; 

  ο Χριστός γίνεται θυσία για όλο το ανθρώπινο γένος,  

 ο απ.Παύλος στην προς Γαλάτας επιστολή «ουκ ένι Ιουδαίος, ουδέ 

Έλλην...ουκ άρσεν και θήλυ..» 

 ο άγ.Γρηγόριος ο Θεολόγος καυτηριάζει το νόμο που αντιμετωπίζει 

διαφορετικά τον άνδρα από τη γυναίκα που έπεσε στο αμάρτημα της 

μοιχείας. 

 



Σεξουαλικότητα και κοινωνία προσώπων 

 
Η σεξουαλικότητα είναι μια από τις έμφυτες δυνάμεις του ανθρώπου που από 

μόνη της δεν είναι ούτε κακή ούτε αμαρτωλή. 

 

Ο άνθρωπος καλείται όμως να μην την αφήσει τυφλή αλλά να την 

προσανατολίσει προς ένα πρόσωπο, όχι προς ικανοποίηση μιας βιολογικής 

ανάγκης, αλλά για την πραγμάτωση μιας προσωπικής, ερωτικής κοινωνίας. 

 

Ο έρωτας στην εκκλ. Παράδοση σηματοδοτεί ένα τρόπο ζωής. Έχει την έννοια 

της πύρινης αγάπης, του ολόψυχου δοσίματος στον άλλον και του γεμίσματος 

από τον άλλον. 

 

Η εγωιστική ύπαρξη είναι ανέραστη ύπαρξη 
 
Πηγή του έρωτα είναι ο ίδιος ο Θεός και ο τρόπος ύπαρξής του. Ο Θεός είναι 

κοινωνία προσώπων και μια τόσο αγαπητική κοινωνία που σαρκώθηκε από τον 

πόθο της ένωσής του με τον άνθρωπο. 

 
Για την Εκκλησία η πραγμάτωση αυτής της ερωτικής κοινωνίας είναι το 

μυστήριο του γάμου. 

 

 Κακή ποιότητα δεσμού μεταξύ δυο νέων= ο ένας αντιμετωπίζει τον άλλον ως 

τυχαίο όργανο ατομικής ικανοποίησης, θα μπορούσε να΄ναι στη θέση του 

οποιοσδήποτε άλλος.  

 

Καλή ποιότητα δεσμού μεταξύ δυο νέων= ο ένας είναι για τον άλλον μια 

μοναδική προσωπικότητα και μεταξύ τους υπάρχει αφοσίωση και πιστότητα. 

 

Γιατί λοιπόν η Εκκλησία δεν εγκρίνει μιας καλής ποιότητας σχέση εκτός 

γάμου, αφού ούτε πορνικός ούτε ανήθικος είναι ένας τέτοιος δεσμός; 

 

Ό,τι μένει έξω από το σώμα της Εκκλησίας (μυστήριο) δεν είναι οπωσδήποτε 

κακό, είναι όμως φθαρτό. Επειδή λοιπόν η Εκκλησία επιθυμεί όχι την 

κατάργηση του έρωτα, αλλά την αφθαρτοποίσή του, το μπόλιασμά το με τη 

Ζωή, εισάγει τους δυο ανθρώπους όχι ως 2 αλλά ως 1 ζευγάρι μοναδικό και 

ανεπανάληπτο στο σώμα του Χριστού.  

 

Υπάρχει αντιστοιχία με το μυστήριο της Θ. Ευχαριστίας. (άρτος= φθαρτό, 

Σώμα Χριστού= άφθαρτο) 

 
 
 


