
«... Καμιά άλλη συμβίωση δεν δημιουργεί
τέτοια ενότητα όπως ο Έρωτας, όταν

αναλαμβάνει υπό την προστασία του το
παντρεμένο ζευγάρι». 

(“Ερωτικός” του Πλουτάρχου)  

«Δεν υπάρχουν ούτε ηδονές, μεγαλύτερες,
ούτε φροντίδες για άλλους, ούτε η ομορφιά
άλλου είδους αγάπης μπορεί να είναι τόσο

δοξασμένη και αξιοζήλευτη όσο του άνδρα
και της γυναίκας, όταν κρατούν τον οίκο με

ομόνοια». 
(“Ερωτικός” του Πλουτάρχου.)  

«Η αγάπη αρχίζει την στιγμή που θα
σταματήσει η κριτική». 

(Louise Hay)  

«Δεν είναι χαρακτηριστικό του μεγαλόψυχου
να ανακαλεί στην μνήμη του τις πράξεις

των άλλων και μάλιστα τις κακές πράξεις,
αλλά μάλλον να τις παραβλέπει». 

(Αριστοτέλης, “Ηθικά Νικομάχεια”)
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Η συζυγία είναι η πιο μικρή κοινότητα που απαρτίζεται από ένανάνδρα και μια γυναίκα σε μια αποκλειστική βιολογική και δια-προσωπική σχέση και συμβίωση στην ίδια στέγη.—καθηγητhς a. kακαβοyλης—Μια ευτυχισμένη συζυγία βασίζεται στον έρωτα, του ενός για τον άλλον,στα τρία επίπεδα: σώμα, ψυχή και πνεύμα. και ο έρωτας σ’αυτή την πληρό-τητα  περιλαμβάνει την φυσική έλξη, την ανιδιοτελή αγάπη, και την εκτίμηση,κατανόηση, θαυμασμό και σειρά ολόκληρη αρετών που τις συνοδεύουν. αν ο έρωτας είναι μια κατάσταση ιερή, η πιο ιερή που υπάρχει είναι επειδήστην ερωτική ένωση του Άνδρα και της γυναίκας δόθηκε, από τη φύση καιαπό τον ίδιο τον Δημιουργό το μεγάλο έργο της Δημιουργίας της Ζωής. και η  Ζωή του ανθρώπου δεν  είναι το πιο ιερό που υπάρχει;  η Ζωή πουδημιουργείται με την αγάπη και Ένωση του Άνδρα και της γυναίκας; 
Το φαινόμενο  του έρωτα και της αναπαραγωγής είναι στ' αλήθεια θαυ-

ματουργό, επειδή επαναλαμβάνεται στο επίπεδο του μικρόκοσμου, η δημι-
ουργία της ανθρώπινης ζωής που σε μακροκοσμικό επίπεδο έλαβε χώρα,
εκατομμύρια χρόνια πριν, με την δημιουργία του κόσμου.

Η ερωτική ένωση για την αναπαραγωγή δίνει στον άνθρωπο εξαιρετικές
χαρές, διότι τίποτε σ’αυτόν τον κόσμο δεν γίνεται χωρίς να συμμετέχουν η
ηδονή, δηλαδή η ευχαρίστηση και η χαρά,  Η σοφία του Δημιουργού έτσι πράγ-
ματι έχει οργανώσει τα πράγματα. Αυτή η έκρηξη δυνάμεων που ο έρωτας
σηματοδοτεί αποτελεί την βάση της άνθισης και ευτυχίας του ζευγαριού και
της καρποφορίας του, δηλαδή της δημιουργίας υγιών και ωραίων απογόνων.
Μέσα από την χαρά του έρωτα το ζευγάρι μπορεί να οδηγηθεί σε μεγάλη ψυ-
χική και πνευματική δική του ανάπτυξη. Είναι εξ άλλου σκοπός του γάμου, οι
σύζυγοι προσφέροντας ο ένας στον άλλον την ανιδιοτελή αγάπη τους να προ-
χωρούν στην ανάπτυξη των αρετών τους και στην τελείωσή τους. 

Τέλεια, ολοκληρωμένη συζυγία από την αρχή του γάμου είναι ίσως παρά
πολύ σπάνια, ίσως ανύπαρκτη. Κατά την διάρκεια του γάμου όμως, αν το ζευ-
γάρι ζει αγαπημένα και συνειδητά αν ο καθένας ασκείται στην αγάπη για τον
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Ο έρωτας, φυσικός, ψυχικός 
και πνευματικός, βάση μιας

αρμονικής συζυγίας

«Χωρίς αέρα το
πουλί, χωρίς νερό

το ψάρι,
Χωρίς αγάπη δεν

βαστούν κόρη
και παλληκάρι.» 

«Αγάπη και
ευγνωμοσύνη

μας συνδέουν με
το θείο» 

(Wayne Dyer) 

«Για να βιώσουμε
την

ευγνωμοσύνη, ας
εστιάσουμε την
προσοχή μας σε

ό,τι έχουμε κι
όχι σε ό,τι δεν

έχουμε» 
(Wayne Dyer)



άλλον, τότε η αγάπη του ενός για τον άλλον εξελίσσεται, η
αποδοχή, η κατανόηση, η ευφροσύνη, ο θαυμασμός, η αμοι-
βαία θυσία διευρύνονται, τα συναισθήματα  εκλεπτύνονται,
η αγάπη τους βαθαίνει και μπορούν να φθάσουν σε αληθινή
ευδαιμονία.

Αυτή η αγάπη υμνήθηκε στα αρχαία κείμενα από τον
Πυθαγόρα, τον Πλάτωνα, τον Αριστοτέλη. Απαθανατί-
σθηκε στην παγκόσμια Τέχνη! από την αρχαία εποχή τααγαπημένα ζευγάρια έμειναν στην ιστορία, όπως ο ορφέαςκαι η Ευρυδίκη - οδυσσέας και Πηνελόπη - Έκτωρ και αν-δρομάχη και μας άφησαν παραδείγματα συζυγικής αφοσίω-σης, και ευγενούς αγάπης.
Κατά Πλάτωνα: ο έρωτας έπρεπε να συνδέει ζευγάριαόμοιας αγωγής και ανάπτυξης.                                                 ςτην «Πολιτεία» εξέθεσε ολόκληρο πρόγραμμα ταιριαστούγάμου. Προέβλεπε τη διοργάνωση εορτών όπου θα εκα-λούντο νέοι και νέες ταιριαστοί στη αγωγή και στις αρετέςώστε  σε ατμόσφαιρα ευχάριστη με μουσική θα αναπτυσσό-ταν ο έρωτας, θεμέλιο του γάμου που θα  ακολουθούσε καιτης απόκτησης χαριτωμένων παιδιών. ο ίδιος επεξηγούσεότι θεωρούσε ως ταιριαστούς τους πεπαιδευμένους με μου-σική και γυμναστική. Μόνο τότε θα επιτυγχανόταν η γέν-νηση σωστών παιδιών, πολιτών άξιων.
Κατά Πυθαγόρα: το ταίριασμα των ζευγαριών είναιανάγκη να βασίζεται στον έρωτα, το ταίριασμα των ψυχών. κατά την Πυθαγόρεια σκέψη ο γάμος και η τεκνογονία συν-δέονται  με την αρμονία, ευνομία και ειρηνική διαβίωση, ηοποία ευνοεί την πόλη και η οποία πρέπει να επαναλαμβάνειτην αρμονία του ςύμπαντος κόσμου. ο Πυθαγόρειος Όκελ-λος ο λευκανός («Περί της του παντός φύσεως»), περιγρά-φοντας πρώτα την γένεση και αρμονική διάταξη του κόσμου,συνεχίζει περί της γενέσεως των ανθρώπων:«ς’ όλα τα έργα σημασία έχει πώς γίνεται η αρχή… ςτηνοικοδομική τέχνη, σημασία έχει η θέση των θεμελίων, στηνναυπηγική, η κατασκευή της καρίνας… και στην τεκνογονία,
το ταίριασμα των ζευγαριών… η σύζυγος πρέπει να επι-λέγεται όχι με βάση το οικονομικό συμφέρον  ή την δόξα τηςοικογένειας, αλλά το ταίριασμα των ψυχών ». Όσο περισσότερο η αγάπη βασίζεται στον θαυμασμό,στην ποιητική έξαρση, αλλά και στην αλληλοεκτίμηση καιαφοσίωση, τόσο ευγενέστερα, αξιότερα, ζωτικότερα και δυ-ναμικότερα θα είναι τα δημιουργήματα του ζεύγους,  τα παι-διά που θα γεννηθούν από την ένωσή τους.Άλλωστε, ανέκαθεν οι Έλληνες μιλώντας για Έρωτα εν-νοούσαμε Έρωτα στα τρία επίπεδα της ανθρώπινης ύπαρ-ξης: ςώμα, Ψυχή και Πνεύμα... και θεωρούσαμε ότι ήτανκατάσταση ιερή, γι’ αυτό και ο έρωτας ήταν, για την αρχαίαΕλλάδα, ένας θεός! και ο γάμος, για την θρησκεία μας, έναΜυστήριο!
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Το ανδρόγυνο, Πλάτωνος Συμπόσιο

«Ο γάμος είναι ένωση για την ζωή» 
«Χωρίς την συνεργασία των δύο συζύγων 
δεν μπορεί να κυβερνηθεί σωστά ένας οίκος»
«Η αρμονική συνεργασία ανδρός και γυναικός, 
θεμέλιο της οικογενειακής ευτυχίας»   
(«Στοιχεία Βιονομίας», Πλάτων Δρακούλης)

κατά τον ελληνικό μύθο στην αρχή υπήρχε ένας άνθρωπος: το ανδρόγυνο,στον οποίο ήταν συνενωμένα και τα δύο φύλα. το ανδρόγυνο είχε μεγάληδύναμη, πολλές ικανότητες... και κατέληξε να αποκτήσει μεγάλη έπαρση!Έτσι ο Δίας αποφάσισε να το χωρίσει στα δύο κι έτσι δημιουργήθηκαν οάνδρας και η γυναίκα, που έκτοτε αναζητούν ο ένας τον άλλον, ώστε τοκάθε φύλο να ενωθεί με το άλλο μισό του - την αδελφή-ψυχή του - ώστενα αλληλοσυμπληρωθούν και μαζί, μεσ’ απ’ αυτήν την αλληλοσυμπλή-ρωση να οδηγηθούν προς την ολοκλήρωση, την τελειότητα. ο έρωταςείναι αυτή η επιθυμία του κάθε φύλου προς την ολοκλήρωση: εξ ίσου σω-ματική, ψυχική και πνευματική.και οι δύο, άνδρας και γυναίκα, είναι συγχρόνως πομποί και δέκτες,ενεργητικοί και παθητικοί, κι έχουν γραμμένη μέσα τους την αρσενικήπλευρά, της αναλυτικής νόησης και της δράσης και την θηλυκή πλευράτης διαίσθησης και του συναισθήματος. αλλά ο άνδρας, συνήθως, είναιπιο δυναμικός στις αρσενικές ιδιότητες κι έχει κρυμμένες μέσα του τις θη-λυκές και η γυναίκα, συνήθως, (διότι πάντα υπάρχουν εξαιρέσεις) έχει πιοεκδηλωμένες  τις θηλυκές ιδιότητες και κρυμμένες μέσα της τις αρσενικές. αυτή η ενότητα του αρσενικού και θηλυκού μέσα σε κάθε άνθρωποαλλά και η αναζήτηση από το κάθε φύλο του αντίθετου πόλου που τουλείπει, δημιουργεί τον έρωτα και την επιθυμία για την ένωση με την εκλε-κτή ψυχή. η ίδια η φύση, ή μάλλον η θεϊκή σοφία εξηγεί ο Πλάτων στο ςυμπόσιο(μεσ’ από το στόμα της ιέρειας Διοτίμας) ενέγραψε μέσα στον άνθρωπο
την ερωτική επιθυμία για το Ωραίο και το Αγαθό, στο άλλο φύλο,επειδή στόχος της είναι, μεσ’ από την επιθυμία για έναν ωραίο άνδρα, ήμια ωραία γυναίκα, να αφυπνίσει στον άνθρωπο την επιθυμία για τηνομορφιά, το αγαθό, την ςοφία, την αλήθεια! δηλ. την ολοκλήρωση, τελικόσκοπό του ανθρώπου.αλλά ο έρωτας, πηγή έλξης, έμπνευσης, θαυμασμού, ποιητικής έξαρσης,που οδηγεί στην ένωση των δύο φύλων και είναι βαθιά εγγεγραμμένοςστην ανθρώπινη ψυχή, υπηρετεί κι ένα άλλο μεγαλειώδες κοσμικό σχέδιο,συναφές προς το έργο της τελείωσης: το σχέδιο της δημιουργίας της ζωής,ένα σχέδιο επίσης στενά συνυφασμένο με την έμφυτη επιθυμία του αν-θρώπου για δημιουργία.Έτσι οι έμφυτες και στα δύο φύλα επιθυμίες γιατελείωση και δημιουργία οδηγούν στην ένωσή τους.

Στο έργο της δημιουργίας της ζωής, ο άνδρας εκπροσωπεί το σχέ-
διο του νέου ανθρώπου, συμβολικά, γιατί εκείνος δίνει το σπέρμα
και η γυναίκα την υλοποίηση του σχεδίου, την μορφοποίηση της
νέας ζωής, την μεταμόρφωση του σπέρματος σε άνθρωπο με σάρκα
και οστά, ακόμη όμως με χαρακτήρα και εκφρασμένες ιδιότητες.
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