Ἡ υστοθοηλφληθὴ δσλακηθὴ ηῆς ἀγφγῆς ἁγλόηεηας ζηὴλ ὥρηκε ἡιηθία
(ζει. 200-210)
Ἂο μαλαζπκεζνῦκε ηὸ βαζηθὸ «πηζηεύσ» κὲ ηὸ ὁπνῖν μεθίλεζε αὐηὸ ηὸ βηβιίν: Ἡ
γελεηήζηα ἕλσζε πξέπεη λὰ δηαθπιάζζεηαη γηὰ ηὸλ ρῶξν ηνῦ γάκνπ, ηῆο ζπδπγίαο, ηῆο
ηεθλνγνλίαο, ηῆο νἰθνγέλεηαο. Σθνπόο ηεο εἶλαη λὰ πξνάγεη ηὴλ ἑλόηεηα ηῶλ ζπδύγσλ θαὶ λὰ
ὁδεγεῖ ζηὴ δεκηνπξγία παηδηῶλ. Θεσξνῦκε ὅηη αὐηὸ ηὸ «πηζηεύσ» ἀπνηειεῖ ηὸ βαζηθὸ
ὑπόβαζξν γηὰ λὰ ζηεξηρζεῖ ὁ ζεζκὸο ηνῦ γάκνπ θαὶ ηῆο νἰθνγέλεηαο, πνὺ ἀπνηειεῖ ηὸ
νὐζηῶδεο θύηηαξν ηῆο θνηλσλίαο καο θαὶ ηὸ ἐρέγγπν γηὰ ηὴ ζπλέρηζε θαὶ ηὴλ πξόνδό ηεο.
Ἀληηζέησο  ἀπόςε ὅηη πξσηαξρηθὸο ζθνπὸο ηνῦ ζὲμ εἶλαη  ἀπόιαπζε θαὶ ὅηη εἶλαη
«δηθαίσκα» ηῶλ ἀλζξώπσλ λὰ ἔρνπλ ἐιεύζεξεο ζρέζεηο, ρσξὶο ηὴλ ὑπνρξέσζε λὰ
παληξεύνληαη θαὶ λὰ ἀπνθηνῦλ παηδηά, ἀπνηειεῖ δπλακίηηδα ζηὰ ζεκέιηα ηνῦ ζεζκνῦ ηνῦ
γάκνπ θαὶ ηῆο νἰθνγέλεηαο.
Ὅινη γλσξίδνπκε ὅηη κέζα ζηὸλ ἄλζξσπν, ἀπὸ θάπνηα ιηθία θαὶ κεηά,
ἀλαπηύζζεηαη  γελεηήζηα ἕιμε. Παξαιιήισο  γελεηήζηα ἕλσζε ζπλνδεύεηαη ἀπὸ θάπνηα
ἀπόιαπζε. Πνηὸο ὅκσο εἶλαη ὁ ζθνπὸο ηῆο ἕιμεο θαὶ ηῆο ἀπόιαπζεο; Ἡ ἕιμε καδὶ κὲ ηὴλ
ἀπόιαπζε ἀπνηεινῦλ θίλεηρα γηὰ λὰ πξαγκαηνπνηεζεῖ  γελεηήζηα ἕλσζε. ὰλ δὲλ
ὑπῆξρε  ἕιμε θαὶ  ἀπόιαπζε, ἴζσο θαλεὶο δὲλ ζὰ ἐλδηαθεξόηαλ γηὰ γελεηήζηα ἕλσζε, κὲ
ἀπνηέιεζκα ηὸ ζβήζηκν ηνῦ ἀλζξσπίλνπ γέλνπο ζηὴ βηνινγηθή ηνπ δηάζηαζε. ὰλ πάιη 
ἕιμε θαὶ  ἀπόιαπζε ιεηηνπξγνῦζαλ ἐιεύζεξα, ρσξὶο ζηθνὺο ἠ θνηλσληθνὺο θξαγκνύο, ὁ
ἄλζξσπνο ζὰ ὑπέπηπηε ζὲ κηὰ δσώδε θαηάζηαζε. Θὰ εἶρε γελεηήζηα ἕλσζε κὲ πνιινὺο
ἀλζξώπνπο ρσξὶο δεζκεύζεηο γάκνπ, ζπδπγίαο, νἰθνγέλεηαο. Τὸ ἀπνηέιεζκα ζὰ ἦηαλ ηὸ
ζβήζηκν ηῆο ἀλζξσπόηεηαο ζηὴλ θνηλσληθνπνιηηηζκηθή ηεο δηάζηαζε. Ἡ ἀπνδέζκεπζε ηῆο
γελεηήζηαο ἕλσζεο ἀπὸ ηὸλ γάκν, ηὴ ζπδπγία, ηὴλ ηεθλνγνλία θαὶ ηὴλ νἰθνγέλεηα ζηαδηαθὰ
ζὰ ὁδεγήζεη ζηὴλ ἀπνθηήλσζε θαὶ ζηὴλ ἀπώιεηα ηῆο ἀλζξώπηλεο ςπρνθνηλσληθῆο θαὶ
πνιηηηζκηθῆο καο ηαπηόηεηαο.
Σὲ παιαηόηεξεο ἐπνρὲο ζρεδὸλ ὅινη νἱ ἄλζξσπνη παληξεύνληαλ, δηόηη ἦηαλ πνιὺ
δύζθνιν ἕσο ἀδύλαην λὰ ἔρνπλ γελεηήζηα ἕλσζε ἔμσ ἀπὸ ηὰ πιαίζηα ηνῦ γάκνπ.
Ἀζθαιῶο ζὰ ἦηαλ κεγάιν ιάζνο λὰ πνῦκε ὅηη νἱ ἄλζξσπνη ζηὸ παξειζὸλ παληξεύνληαλ
κόλν θαὶ κόλν γηὰ λὰ ἔρνπλ γελεηήζηα ἕλσζε. Κάζε ἄιιν. Ὅκσο  ἕιμε γηὰ γελεηήζηα
ἕλσζε ζίγνπξα ιεηηνπξγνῦζε ὡο θίλεηξν γηὰ ηὴ δεκηνπξγία γάκνπ, ζπδπγίαο, νἰθνγέλεηαο.
Σήκεξα κὲ ηὴλ ἀπνδέζκεπζε ηῆο γελεηήζηαο ἕλσζεο ἀπὸ ηὸλ γάκν, βιέπνπκε ὅηη ὅιν θαὶ
πεξηζζόηεξνη ἄλζξσπνη ἐκπιέθνληαη ζὲ ζεμνπαιηθὲο ζρέζεηο ἀιι’ ὅκσο ὅιν θαὶ ιηγόηεξνη
ἄλζξσπνη παληξεύνληαη. Ἀθνῦκε πνιινὺο λὰ ιέλε: «Ἀθνῦ κπνξῶ λὰ ἔρσ ζρέζεηο κὲ
ὅπνηνλ ζέισ, ὅπσο ζέισ θαὶ ὅηαλ ζέισ, γηαηὶ λὰ θνξησζῶ ηὶο ὑπνρξεώζεηο ηνῦ γάκνπ θαὶ
ηῆο νἰθνγέλεηαο;» Αὐηὴ ὅκσο  ζηάζε εἶλαη πξσηίζησο εἰο βάξνο ηνῦ ἴδηνπ ηνῦ ἀηόκνπ.
Ἕλαο ἄλζξσπνο ὁ ὁπνῖνο ἔρεη ἐιεύζεξεο ζρέζεηο θαὶ δὲλ παληξεύεηαη κνηάδεη κὲ ἕλα
θαξάβη πνὺ ζαιαζζνδέξλεηαη ζηὰ πέιαγα ρσξὶο ζθνπό, ρσξὶο πξννξηζκό, ρσξὶο ιηκάλη.
Γὲλ ἔρεη ζηόρνπο, δεῖ κὲ ηὶο ἐθήκεξεο ἀπνιαύζεηο θαὶ ζηεξεῖ ἀπὸ ηὸλ ἑαπηό ηνπ ηὴ
ζαιπσξὴ ηῆο νἰθνγέλεηαο. Τὰ ρξόληα πεξλνῦλ, αὐηὸο κεγαιώλεη, νἱ πηζαλόηεηεο λὰ θάλεη
νἰθνγέλεηα ὅιν θαὶ κεηώλνληαη. Τὰ γεξαηεηὰ δὲλ ἀξγνῦλ λὰ ἔξζνπλ. Τὸ θπλήγη ηῶλ δνλῶλ
δὲλ κπνξεῖ λὰ δηαξθέζεη ἐπ’ ἄπεηξνλ, ἄιισζηε ηὸ ἔρεη βαξεζεῖ... Ὁ ἄλζξσπνο εἶλαη
θιεηζκέλνο ζηὸλ ἑαπηό ηνπ, ρσξὶο ζθνπό, ρσξὶο νἰθνγέλεηα, ρσξὶο ζπκπαξάζηαζε...
Ἀιιὰ θαὶ ὅζνη παληξεύνληαη, κεηὰ ἀπὸ ἕλα ζσξὸ ζρέζεηο,  πνηόηεηα ηῆο ζπδπγίαο
ηνπο εἶλαη ζπρλὰ ὑπνβαζκηζκέλε. Πνιιὲο θνξὲο κάιηζηα  ζπδπγία θαζίζηαηαη εὔζξαπζηε
θαὶ ὄρη ζπάληα θαηαιήγεη ζηὸ δηαδύγην. Πνηνὶ εἶλαη νἱ ιόγνη;
(1) Ἡ γελεηήζηα ἕλσζε δὲλ εἶλαη κηὰ κεραληθὴ πξάμε ζηὴλ ὁπνία ηὸ ζπλαίζζεκα θαὶ ὁ
ςπρηθὸο θόζκνο κέλνπλ ἀκέηνρα. Ἀληηζέησο. Θὰ κπνξνύζακε λὰ ιέγακε ὅηη ὅπνηνο ἔρεη
ζρέζεηο κὲ πνιιὰ πξόζσπα, ζὲ θάζε κηὰ ηέηνηα ζρέζε θόβεη ἕλα θνκκάηη ἀπὸ ηὴλ ςπρή
ηνπ θαὶ δίλεη ζηὸ ἄιιν πξόζσπν. Σηὸ ηέινο ηί κέλεη; Τίπνηα!... Φηάλνπλ ζήκεξα νἱ
ἄλζξσπνη ζηὸλ γάκν –ὅζνη θηάζνπλ– θαὶ  ςπρή ηνπο εἶλαη ἄδεηα, μνδεπκέλε ἐδῶ θαὶ ἐθεῖ

ζηὶο δηάθνξεο θαὶ ἀιιεπάιιειεο ζρέζεηο πνὺ εἶραλ, κὲ ὅια ηὰ ςπρηθὰ ηξαύκαηα πνὺ αὐηὲο
ζπλεπάγνληαη. Γὲλ ἔρνπλ ηίπνηα λὰ δώζνπλ ζὲ αὐηὸλ πνὺ ζὰ γίλεη ὁ παηέξαο ἠ  κεηέξα
ηῶλ παηδηῶλ ηνπο, γηαηὶ ἔρνπλ ζηεξέςεη, ἔρνπλ ζπαηαιήζεη ὅιε ηὴλ ςπρηθή ηνπο δύλακε
ζηὶο πξνεγνύκελεο ζρέζεηο πνὺ εἶραλ ἀπὸ ηὴλ ἐθεβεία κέρξη ηὸλ γάκν. Καὶ δὲλ εἶλαη
κνλάρα αὐηό. Γὲλ θηάλεη πνὺ  ςπρὴ εἶλαη ἄδεηα ἀπὸ ζπλαηζζεκαηηθὰ ἀπνζέκαηα, εἶλαη
ηαπηνρξόλσο γεκάηε ἀπὸ ηὶο εἰθόλεο θαὶ ηὰ ἀπνηππώκαηα ὅισλ ἐθείλσλ πνὺ γλώξηζε θαὶ
ζρεηίζηεθε καδί ηνπο. Γη’ αὐηὸ δὲλ κπνξεῖ λὰ ἀγαπήζεη βαζηά, πξαγκαηηθὰ θαὶ
ὁινθιεξσηηθὰ ηὸ ἕλα θαὶ κνλαδηθὸ πξόζσπν ηῆο κόληκεο ζπδπγίαο. Ἔηζη  ζπδπγία ηειεῖ
ὑπὸ ζπλαηζζεκαηηθὴ ἀλαπεξία ἠ ἀλεπάξθεηα, παξὰ ηὸλ ἐπίπιαζην θαὶ ἐπηδεξκηθὸ
ἐξσηηζκό.
(2) Λόγῳ ηῆο ἔιιεηςεο ζπλαηζζεκαηηθνῦ βάζνπο  ζπδπγία ἐθηξέπεηαη ζὲ ἕλαλ
ἔληνλν ζεμνπαιηζκό. Μεηαηξέπεηαη ζὲ κηὰ ζηαζεξὴ θαὶ κόληκε ἐπηδίσμε ηῆο κέγηζηεο
δπλαηῆο ἀπόιαπζεο κέζα ἀπὸ πνηθίιεο ζεμνπαιηθὲο «ἐμεξεπλήζεηο», γηὰ λὰ
ρξεζηκνπνηήζνπκε ηὴλ ὁξνινγία ηνῦ ΟΠ. Ἡ ἀπόθηεζε παηδηῶλ –θάηη πνῦ ζὰ κπνξνῦζε
ὡο ζσζίβην λὰ ζώζεη ἔζησ θαὶ ηὴλ δσδεθάηε ὥξα ηὴ ζπλαηζζεκαηηθὰ ἀλάπεξε θαὶ
ζεμνπαιηζηηθὰ θνξηηζκέλε ζπδπγία θαὶ λὰ ηῆο δώζεη δείδσξνπο πξνζαλαηνιηζκνύο–
ζπζηεκαηηθὰ ἀπνθεύγεηαη ἠ πε-ξηνξίδεηαη ζηὸ ἐιάρηζην. Μέζα ζὲ αὐηὸ ηὸ ζπλαηζζεκαηηθὰ
ἐιιεηκαηηθὸ θαὶ ζεμνπαιηζηηθὰ ὑπεξθίαιν θιίκα πόζν ζηαζεξὴ θαὶ κόληκε κπνξεῖ λὰ
παξακείλεη  ζπδπγία; Ἀξγὰ ἠ γξήγνξα ἔξρεηαη ζηὴλ ἐπηθάλεηα ὁ πξνβιεκαηηθὸο
ραξαθηήξαο ηεο.
(3) Μηὰ ζπλερήο, ἀκνηβαία θαρππνςία θαηαηξώγεη ζὰλ ζαξάθη ηὶο ςπρὲο θαὶ ηῶλ δύν
ζπδύγσλ. Ἂλ θαὶ δὲλ ηὸ ἐθθξάδνπλ πάληα, θαηαηξύρνληαη κνλίκσο ἀπὸ ηὸλ ινγηζκό:
«Ἀθνῦ εἶρε ἄιινπο (ἠ ἄιιεο) πξὶλ ἀπὸ ἐκέλα, ἄξαγε ηώξα δὲλ ζὰ ζπκβαίλεη ηὸ ἴδην;» Αὐηὴ
 θαρππνςία δηαβξώλεη ηὸλ ζπλεθηηθὸ ἱζηὸ ηνῦ γάκνπ. Γηὰ λὰ ιέκε ηὴλ ἀιήζεηα, δὲλ εἶλαη
πάληνηε θαρππνςία. Σπρλὰ ἀληηζηνηρεῖ ζηὴλ πξαγκαηηθόηεηα. πεηδὴ νἱ ἄλζξσπνη ἔρνπλ
ζπλεζίζεη ἀπὸ ηὴλ ἐθεβηθὴ ιηθία λὰ ἔρνπλ ζρέζεηο θαὶ ἐπεηδὴ δὲλ ἔρνπλ ἀζθεζεῖ ἀπὸ
κηθξνὶ ζηὶο δεμηόηεηεο ηῆο αὐηνπεηζαξρίαο, ηνῦ αὐηνειέγρνπ θαὶ ηῆο ἐγθξάηεηαο, πνιινὶ
ἀπὸ αὐηνὺο ὄλησο ἔρνπλ ἐμσζπδπγηθὲο ζρέζεηο κεηὰ ἀπὸ ηὸλ γάκν ηνπο. Ἄιισζηε νἱ
πεηξαζκνὶ εἶλαη ηόζνη πνιινί... Κη ὅηαλ θαλεὶο δπκσζεῖ ἀπὸ ηὰ ἐθεβηθά ηνπ ρξόληα κὲ ηὴ
θηινζνθία ὅηη «ζθνπὸο ηνῦ ζὲμ εἶλαη  ἀπόιαπζε», ὅπσο ὑπνζηεξίδεη ὁ ΟΠ, δὲλ εἶλαη
εὔθνιν ζηὴλ ὥξηκε ιηθία λὰ ἀιιάμεη. Τὰ πξῶηα καῦξα ζύλλεθα ηνῦ ρσξηζκνῦ ἀξρίδνπλ
λὰ δηαθαίλνληαη ζηὸλ ὁξίδνληα...
(4) Ὅζν θη ἂλ θαίλεηαη ηξαγηθὸ ἠ θπληθό, θάηη πνὺ ζὰ κπνξνῦζε, ἔζησ θαὶ ηὴλ ἐζράηε,
θάπσο λὰ δηαηεξήζεη ηὴ ζπδπγία θαὶ λὰ ζώζεη ηὴλ νἰθνγέλεηα ζὰ ἦηαλ  δπζθνιία ἠ ἀθόκε
θαὶ ηὸ ἀδύλαηνλ ηῆο εὕξεζεο ἄιινπ πξνζώπνπ γηὰ ζύλαςε ζρέζεσλ. Ὅκσο  θνηλσλία
καο εἶλαη δπζηπρῶο δηαπνηηζκέλε ἀπὸ ηὴλ ἰδενινγία ηῶλ ἐιεύζεξσλ ζρέζεσλ. Γὲλ εἶλαη
ὅπσο ηὰ παιηὰ ρξόληα πνὺ ὑπῆξραλ αὐζηεξὲο ἀξρέο, ἰζόβηα ζπδπγία θαὶ ἀδηάιπηε
νἰθνγέλεηα. Σηὶο κέξεο καο ηόζν νἱ ἄλδξεο ὅζν θαὶ νἱ γπλαῖθεο γλσξίδνπλ ὅηη, ἂλ ρσξίζνπλ,
εὔθνια ζὰ βξνῦλ θάπνην ἄιιν πξόζσπν γηὰ λὰ ἔρνπλ ζρέζεηο. Τόζνη θαὶ ηόζεο
πεξηθέξνληαη ἐδῶ θαὶ ἐθεῖ ἀλαδεηώληαο ζεμνπαιηθνὺο «ζπληξόθνπο»... Καὶ ἐπεηδὴ 
ζπδπγία εἶλαη ςπρηθὰ θαὶ ζπλαηζζεκαηηθὰ δηάηξεηε... θαὶ ἐπεηδὴ ὁ ζεμνπαιηζκὸο ὡο πάζνο
γελλᾶ ηὴλ ἐπηζπκία γηὰ κεγαιύηεξν ζεμνπαιηζκό... ηὸ δηαδύγην δὲλ ἀξγεῖ λὰ ἔξζεη κὲ ὅιεο
ηὶο ηξαγηθὲο ζπλέπεηέο ηνπ, ηόζν γηὰ ηνὺο δηαδεπγκέλνπο ζπδύγνπο ὅζν θαὶ γηὰ ηὰ παηδηὰ
πνὺ βηώλνπλ βαζύηαην ςπρηθὸ δξάκα.
Ἄξλεζε ηνῦ γάκνπ θαὶ ηῆο νἰθνγέλεηαο, ἐιεύζεξεο ζρέζεηο ρσξὶο γάκν, γάκνη
ζπλαηζζεκαηηθὰ θαὶ ςπρηθὰ ηξαπκαηηζκέλνη, γάκνη κὲ πιεζσξηθὸ ζεμνπαιηζκὸ θαὶ ὄρη κὲ
πξαγκαηηθὴ ζπδπγηθὴ ἀγάπε, δπζιεηηνπξγηθὲο ζπδπγίεο, δηαδύγηα... Πνηὰ εἶλαη  αἰηία ὅισλ
αὐηῶλ; Πνηὰ εἶλαη  ξίδα ηνπο; Ἡ ἀπνδέζκεπζε ηῆο γελεηήζηαο ἕλσζεο ἀπὸ ηὸλ γάκν, ηὴ
ζπδπγία, ηὴλ νἰθνγέλεηα. Ἡ ἰδενινγία ηῶλ ἐιεύζεξσλ ζρέζεσλ. Ἡ θηινζνθία ὅηη «ζθνπὸο
ηνῦ ζὲμ εἶλαη  ἀπόιαπζε».

Οἱ ὑπέξκαρνη ηῶλ ἐιεύζεξσλ ζρέζεσλ ρξεζηκνπνηνῦλ ηὴ ΣΑ, γηὰ λὰ παξνηξύλνπλ ηὰ
παηδηά καο λὰ ἔρνπλ ζρέζεηο ἀπὸ ηὸ Γεκνηηθὸ Σρνιεῖν! Ἔρνπλ θαηαθέξεη κάιηζηα λὰ
πείζνπλ πνιινὺο ὅηη ηάρα «πξέπεη λὰ ἔρνπκε ζρέζεηο γηὰ λὰ κάζνπκε, λὰ ζπλεζίζνπκε, λὰ
γλσξίζνπκε πνιινύο, λὰ δνθηκάζνπκε πνιινὺο θαὶ ζηὸ ηέινο λὰ δηαιέμνπκε αὐηὸλ πνὺ
κᾶο ηαηξηάδεη θαιύηεξα. Ἔηζη ἔρνπκε πεξηζζόηεξεο πηζαλόηεηεο λὰ κὴλ ἀπνηύρνπκε ζηὸλ
γάκν καο». ζεινηπθινῦλ ὅκσο κπξνζηὰ ζὲ κηὰ παζηθαλῆ πξαγκαηηθόηεηα: Πνηὲ ἄιινηε
νἱ ἔθεβνη θαὶ νἱ λένη δὲλ εἶραλ ηόζεο πνιιὲο ζρέζεηο ὅζν ζήκεξα, ἀιιὰ θαὶ πνηὲ ἄιινηε νἱ
ζπδπγίεο δὲλ ἦηαλ ηόζν πξνβιεκαηηθὲο θαὶ ηόζν δηαιπκέλεο ὅζν ζήκεξα! Ἂο εἴκαζηε
εἰιηθξηλεῖο θαὶ ἂο ηὸ παξαδερηνῦκε: Οἱ ἐιεύζερες ζτέζεης εὐζύλοληαη γηὰ ηὴλ
θαθοδαηκολία ποὺ καζηίδεη ἀλειέεηα ηοὺς αἰφλόβηοσς ζεζκοὺς ηοῦ γάκοσ, ηῆς
ζσδσγίας θαὶ ηῆς οἰθογέλεηας θαὶ ἀπεηιεῖ κὲ ὁινθιεξσηηθὸ μεξίδσκά ηνπο, πξάγκα πνὺ
ζὰ ζεκάλεη θαὶ ηὴλ ὁινζρεξῆ ἐθζεκειίσζε ηνῦ πνιηηηζκνῦ καο.
Ἡ ἐπηζηεκνληθὴ ἔξεπλα ἔξρεηαη λὰ ζηεξίμεη ηὶο δηαπηζηώζεηο πνὺ θάλακε πηὸ πάλσ
θαὶ λὰ θαηαδείμεη πὼο ηειηθὰ νἱ ζρέζεηο θαηαζηξέθνπλ ηὴ δσὴ ηῶλ ἀλζξώπσλ. Τὸ
παλεπηζηήκην ηνῦ Σηθάγνπ, ἕλα ἀπὸ ηὰ θαιύηεξα ἐξεπλεηηθὰ θέληξα ζηὶο Η.Π.Α. ζηὸλ ηνκέα
ηῶλ θνηλσληνινγηθῶλ ἐξεπλῶλ, ἐμέδσζε ηὰ ἀπνηειέζκαηα πνιιῶλ ἐξεπλῶλ ηνπ ζρεηηθὰ κὲ
ηὰ γελεηήζηα ζέκαηα ζὲ ἕλαλ ὀγθῶδεο βηβιίν ηῶλ 750 ζειίδσλ κὲ ηίηιν The social
organization of sexuality – Sexual practices in the United States (Ἡ θνηλσληθὴ ὀξγάλσζε
ηῆο ζεμνπαιηθόηεηαο – Σεμνπαιηθὲο πξαθηηθὲο ζηὶο Ἡλσκέλεο Πνιηηεῖεο). Ἀλάκεζα ζὲ
πνιιὰ ἄιια νἱ ἔξεπλεο ἀπέδεημαλ ὅηη ὅζοη εἶταλ ζτέζεης πρὶλ ἀπὸ ηὸλ γάκο ηοσς
παροσζίαδαλ ποιὺ υειόηερο ποζοζηὸ δηαδσγίφλ ἀπ’ ὅηη αὐηνὶ πνὺ εἰζῆιζαλ ἐληειῶο
ἁγλνὶ ζηὸλ γάκν, ρσξὶο θακηὰ πξνεγνύκελε ζρέζε. Σπγθεθξηκέλα:
 νἱ ἄλδξεο πνὺ εἶραλ πξνγακηαῖεο ζρέζεηο παξνπζίαδαλ πνζνζηὸ δηαδπγίσλ θαηὰ 63%
ςειόηεξν ἀπ’ ὅηη νἱ ἄλδξεο πνὺ δὲλ εἶραλ πξνγακηαῖεο ζρέζεηο.
 Οἱ γπλαῖθεο πνὺ εἶραλ πξνγακηαῖεο ζρέζεηο παξνπζίαδαλ πνζνζηὸ δηαδπγίσλ θαηὰ
76% ςειόηεξν ἀπ’ ὅηη νἱ γπλαῖθεο πνὺ δὲλ εἶραλ πξνγακηαῖεο ζρέζεηο1.
Ἄθξσο ἀπνθαιππηηθὰ εἶλαη θαὶ ηὰ ἀπνηειέζκαηα ηῶλ ἐπηζηεκνληθῶλ ἐξεπλῶλ ζρεηηθὰ
κὲ ηὴ ζπκβίσζε. Ἡ ζπκβίσζε εἶλαη ηὸ ἀπνθνξύθσκα ηῶλ ζρέζεσλ. Πνιινὶ ἄλζξσπνη
λνκίδνπλ ὅηη εἶλαη ἀπαξαίηεην λὰ ζπκβηώζνπλ κὲ θάπνηνλ πξὶλ ηὸλ παληξεπηνῦλ, «γηὰ λὰ
ηὸλ γλσξίζνπλ θαιύηεξα», ὅπσο ἰζρπξίδνληαη, θαὶ ἔηζη λὰ ἔρεη κεγαιύηεξεο πηζαλόηεηεο λὰ
ἐπηηύρεη ὁ γάκνο ηνπο. Σὲ ἀληίζεζε ὅκσο κὲ αὐηὸλ ηὸλ εὐξύηαηα δηαδεδνκέλν κύζν, ὅιεο
ἀλεμαηξέησο νἱ ἐπηζηεκνληθὲο ἔξεπλεο ἀπνδεηθλύνπλ ὅηη ὅζοη ζσκβηώλοσλ πρὶλ ἀπὸ ηὸλ
γάκο ηοσς ἔτοσλ ηὴλ ηάζε λὰ τφρίδοσλ πνιὺ πεξηζζόηεξν ἀπὸ ὅηη αὐηνὶ πνὺ δὲλ
ζπκβηώλνπλ πξὶλ παληξεπηνῦλ. Τὸ γεγνλὸο ὅηη δὲλ ὑπῆξμε νὔηε κηὰ ἔξεπλα πνὺ λὰ
ἀπνδείμεη ηὸ ἀληίζεην ὁδήγεζε ηνὺο ἐξεπλεηὲο λὰ ηὸ ζεσξνῦλ πιένλ ὡο ἀδηακθηζβήηεην
ἀμίσκα ὅηη ζπκβίσζε πξὶλ ἀπὸ ηὸλ γάκν ζπλεπάγεηαη ὑςειὲο πηζαλόηεηεο δηαδπγίνπ κεηὰ
ἀπὸ ηὸλ γάκν. Πηὸ θάησ ἀλαθέξνπκε ἐλδεηθηηθὰ κεξηθὰ παξαδείγκαηα ἀπὸ ηὶο ἔξεπλεο
αὐηέο:
 Ἡ Καλαδηθὴ Γεληθὴ Κνηλσληθὴ Ἔξεπλα (Canadian General Social Survey) ἀπέδεημε ὅηη
ἀλάκεζα ζὲ γπλαῖθεο κεηαμὺ εἴθνζη ἕσο ηξηάληα ἐηῶλ αὐηὲο πνὺ ζπκβίσλαλ πξὶλ ἀπὸ
ηὸλ γάκν ηνπο εἶραλ πνζνζηὸ δηαδπγίσλ 63% ἐλῶ αὐηὲο πνὺ δὲλ ζπκβίσλαλ κόλν
33%2.
 ξεπλεηὲο θνηλσληνιόγνη ηῶλ παλεπηζηεκίσλ ηνῦ Σηθάγνπ θαὶ ηνῦ Μίηζηλγθαλ
κειεηώληαο ηὰ ἀπνηειέζκαηα πνιιῶλ ἐξεπλῶλ πνὺ ἔγηλαλ ζὲ δηάθνξεο ρῶξεο
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λνπλ πξὶλ ἀπὸ ηὸλ γάκν ηνπο ἔρνπλ 50 ἕσο 80% κεγαιύηεξα πνζνζηὰ δηαδπγίσλ ζὲ
ζύγθξηζε κὲ ηὰ ἄηνκα πνὺ δὲλ ζπκβηώλνπλ πξὶλ ἀπὸ ηὸλ γάκν ηνπο3.
 Ἔξεπλα πνὺ δηεμήρζε ἀπὸ ἐξεπλεηὲο ηνῦ παλεπηζηεκίνπ ηνῦ Denver κὲ δεῖγκα 1000
παληξεκέλσλ ἀηόκσλ ιηθίαο 18 ἕσο 34 ἐηῶλ ἀπέδεημε ὅηη 19% ἀπὸ αὐηνὺο πνὺ
ζπκβίσλαλ πξὶλ ἀπὸ ηὸλ γάκν ηνπο εἶραλ θηάζεη ζηὰ πξόζπξα λὰ ρσξίζνπλ, ἐλῶ ηὸ
πνζνζηὸ γη’ αὐηνὺο πνὺ δὲλ ζπκβίσλαλ πξὶλ ἀπὸ ηὸλ γάκν ηνπο ἦηαλ κόλν 10%4.
 Μηὰ κεηα-αλάιπζε εἴθνζη ἕμη δεκνζηεπκέλσλ ἐξεπλῶλ πνὺ ἔγηλε ηὸ 2010 θαηέιεμε ζηὸ
ζπκπέξαζκα ὅηη παληξεκέλα ἄηνκα πνὺ ζπκβίσλαλ πξνεγνπκέλσο εἶραλ κεγαιύηεξεο
ηάζεηο γηὰ δηαδύγην, ἐλῶ ἄηνκα πνὺ δὲλ ζπκβίσλαλ πξὶλ ἀπὸ ηὸλ γάκν ηνπο εἶραλ
κεγαιύηεξε ἐκπηζηνζύλε ζηὸ κέιινλ ηῆο ζπδπγίαο ηνπο θαὶ ἀπέξξηπηαλ ηὴλ ἰδέα ηνῦ
δηαδπγίνπ5.
 θηὸο ἀπὸ ηὰ ὑςειὰ πνζνζηὰ δηαδπγίσλ νἱ ἔξεπλεο ἀπέδεημαλ ὅηη ἄηνκα πνὺ
ζπκβίσλαλ πξὶλ ἀπὸ ηὸλ γάκν ηνπο παξνπζηάδνπλ κέζα ζηὸλ γάκν αὐμεκέλα
θαηλόκελα ἀπηζηίαο, ἀξλεηηζκνῦ, ἔιιεηςεο ἀιιεινζπκπαξάζηαζεο, ἐπηζεηηθόηεηαο θαὶ
ζπδπγηθῆο βίαο. Ἀληηζέησο ἄηνκα πνὺ δὲλ ζπκβίσλαλ πξὶλ ἀπὸ ηὸλ γάκν
παξνπζηάδνπλ ζὲ πνιὺ ρακειόηεξν βαζκὸ ηέηνηα ἀξλεηηθὰ θαηλόκελα6.
 Σηὴλ πεξίπησζε πνὺ  ζπκβίσζε ζπλερίδεηαη ἐπ’ ἀόξηζηνλ θαὶ ὑπάξρνπλ παηδηὰ ζηὸ
ζπίηη νἱ ἔξεπλεο ἔρνπλ ἀπνδείμεη ὅηη αὐηὰ ηὰ παηδηὰ ἔρνπλ ρακειόηεξε ζρνιηθὴ
ἐπίδνζε, πεξηζζόηεξα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξᾶο, θαὶ αὐμεκέλεο πηζαλόηεηεο
θαθνκεηαρείξηζεο θαὶ ζεμνπαιηθῆο παξελόριεζεο, ἰδηαηηέξσο ζηὴλ πεξίπησζε πνὺ 
κεηέξα ζπκβηώλεη κὲ ἄηνκν πνὺ δὲλ εἶλαη ὁ βηνινγηθὸο παηέξαο ηῶλ παηδηῶλ7.
Βιέπνπκε ινηπὸλ ὅηη, ἂλ ζέινπκε ηὰ παηδηά καο λὰ ἔρνπλ κηὰ ζεηηθὴ ἐμέιημε ζηὴ δσή
ηνπο, λὰ θάλνπλ θαινζηεξησκέλεο θαὶ εὐηπρηζκέλεο νἰθνγέλεηεο, εἶλαη ἀπαξαίηεην λὰ ηνὺο
πξνζθέξνπκε ζηὴλ παηδηθὴ θαὶ ἐθεβηθὴ ιηθία ἀγσγὴ ἁγλόηεηαο, κηὰ ἀγσγὴ πνὺ ζὰ ηνὺο
κάζεη ηὸλ αὐηνέιεγρν, ηὴλ αὐηνπεηζαξρία, ηὴλ ἀληίζηαζε ζηὸλ παθιάδνληα ζεμνπαιηζκὸ
ηῆο ἐπνρῆο καο, ηὸλ πξνζαλαηνιηζκὸ ὄρη πξὸο ηὶο θεπγαιέεο δνληζηηθὲο ἀπνιαύζεηο
ἀιιὰ πξὸο ηὶο ζηαζεξὲο ςπρνθνηλσληθὲο θαὶ πλεπκαηηθὲο ἀμίεο ηῆο νἰθνγέλεηαο. Ἡ ἀγσγὴ
ἁγλόηεηαο εἶλαη ὄλησο ἀγσγὴ δσῆο!
Ὅπσο ἀπνδείμακε πηὸ πάλσ  ΣΑ, κὲ ηὸ λὰ πξνσζεῖ ηὶο ἰδέεο ηῶλ «ζεμνπαιηθῶλ
δηθαησκάησλ» θαὶ ηῶλ ἐιεύζεξσλ ζρέζεσλ, πιήηηεη θπξίσο ηὸλ γπλαηθεῖν θόζκν θαὶ ηὸλ
ὁδεγεῖ ζηὶο ἀζζέλεηεο θαὶ ζηὴλ ςπρνθνηλσληθὴ δπζηπρία. Ξαλαζπκίδνπκε ὅηη:
 Τὰ ΣΜΝ θαηὰ θύξην ιόγν θηππνῦλ ηὶο γπλαῖθεο.
 Τὰ ζεμνπαιηθῶο κεηαδηδόκελα ςπρνθνηλσληθὰ λνζήκαηα
αὐηνθηνλίαο θ.ἄ.) θαηὰ θύξην ιόγν θηππνῦλ ηὶο ἔθεβεο.

(θαηάζιηςε,

ηάζεηο

Ὅκσο  πξναλαθεξζεῖζα ζληθὴ Ἔξεπλα γηὰ ηὴλ Οἰθνγελεηαθὴ Ἀλάπηπμε (National
Survey of Family Growth) ηῶλ Κέληξσλ ιέγρνπ ηῶλ Ἀζζελεηῶλ (Centers for Disease
Control) ηῶλ Η.Π.Α. ἀπέδεημε ὅηη αὐηὰ πνὺ ἐκεῖο ὀλνκάδνπκε ζεμνπαιηθῶο κεηαδηδόκελα
ςπρνθνηλσληθὰ λνζήκαηα ζπλνδεύνπλ ηὶο γπλαῖθεο θαὶ ζηὴλ ὥρηκε ἡιηθία θέξλνληαο ηὴ
δπζηπρία ζηὴ δσή ηνπο. Σπγθεθξηκέλα ἀπνδείρζεθε ὅηη ὅζν πηὸ λσξὶο κηὰ γπλαίθα
ἐκπιαθεῖ ζὲ ζεμνπαιηθὲο δξαζηεξηόηεηεο θαὶ ὅζν πεξηζζόηεξνπο ζπληξόθνπο ἔρεη, ηόζν
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αὐμάλνληαη θαὶ νἱ πηζαλόηεηέο ηεο λὰ πεξηέιζεη ζὲ θαηάζηαζε θηώρηαο, δπζηπρίαο θαὶ
θαηάζιηςεο θαὶ ηόζν κεηώλνληαη νἱ πηζαλόηεηέο ηεο λὰ ἔρεη ζηαζεξό, ἀδηά-ιπην θαὶ
θαινζηεξησκέλν γάκν8. (βι. γξαθηθὲο παξα-ζηάζεηο 15 ἕσο 19)
Μεηὰ ἀπὸ ὅια αὐηὰ ὑπάξρεη ἀκθηβνιία ὅηη, ἂλ ζέινπκε ηὰ παηδηά καο λὰ ἔρνπλ κηὰ
εὐηπρηζκέλε δσή, λὰ δεκηνπξγήζνπλ ζηαζεξὲο ζπδπγίεο θαὶ λὰ θηηάμνπλ ἀδηάιπηεο θαὶ
δεκηνπξγηθὲο νἰθνγέλεηεο  κόλε ιύζε εἶλαη  ἀγσγὴ ἁγλόηεηαο; Ἡ ἀγσγὴ πνὺ ζὰ ηνὺο
θαιιηεξγήζεη ηὶο πνιύηηκεο δεμηόηεηεο ηῆο ἐγθξάηεηαο, ηνῦ αὐηνειέγρνπ, ηῆο
ἀγσληζηηθόηεηαο, ηῆο ἐπηκνλῆο ζηὴλ ἐπίηεπμε δύζθνισλ ζηόρσλ. Ἡ ἀγσγὴ πνὺ ζὰ ηνὺο
ἐκπλεύζεη ηὸλ ζεβαζκὸ ζηὶο ἀμίεο ηῆο παξαδνζηαθῆο νἰθνγέλεηαο. Ἡ ἀγσγὴ πνὺ ζὰ ηνὺο
κάζεη λὰ ἀληηκεησπίδνπλ ηὸλ θάζε ζπλάλζξσπό ηνπο –ἀγόξη ἠ θνξίηζη, ἄλδξα ἠ γπλαίθα–
ὄρη ὡο ζθεῦνο δνλῆο θαὶ ζαξθηθῆο ἀπόιαπζεο (ἔζησ θαὶ ἐὰλ αὐηὴ  δνλὴ θαὶ 
ἀπόιαπζε εἶλαη «ζπλαηλεηηθή», ὅπσο δηαηείλεηαη ὁ ΟΠ) ἀιιὰ ὡο πνιύηηκε θαὶ
ἀλεπαλάιεπηε πλεπκαηηθὴ πξνζσπηθόηεηα πνὺ ἀμίδεη ηὸλ ἀκέξηζην ζεβαζκό καο.
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