«Amoris Laetitia»: ζεξ, έπωηαρ και δεζμόρ, ηο δικαίωμα και η χαπά ηηρ αγάπηρ
Παναγιώηης Κορδούηης
Πάνηειο Πανεπιζηήμιο Κοινωνικών και Πολιηικών Επιζηημών
Η αγάπε είλαη αζαθήο, πνιπζύλζεηε θαη θεπγαιέα έλλνηα. Απνηειεί όκσο, κέζα ζηε
ζηελή δηαπξνζσπηθή ζρέζε, ζηηβαξό πξνζσπηθό βίσκα θη αο ιακβάλεη από επνρή ζε
επνρή, από ηόπν ζε ηόπν, πνηθίια πεξηερόκελα. Παξά ηελ αζάθεηα, ε δηεπηζηεκνληθή
θνηλόηεηα πνπ ηελ κειεηά ζπγθιίλεη ζηε ζέζε όηη ζηνλ ππξήλα ηεο βξίζθεηαη έλα
ζηαζεξό θαη θαζνιηθό γηα ην αλζξώπηλν είδνο ζύζηεκα γηα ην ζρεηίδεζζαη.
Επηρεηξώληαο ηε ζύλζεζε ησλ ζρεηηθώλ πξνζεγγίζεσλ, θαίλεηαη όηη ην ζύζηεκα απηό
θηλεηνπνηεί ηα άηνκα, κε ηξεηο κεραληζκνύο: α) ηελ αλίρλεπζε, επηινγή εξσηηθώλ
ζπληξόθσλ, κέζσ ηεο ζεμνπαιηθήο έθθξαζεο, β) ηελ εζηίαζε ζε έλαλ ζύληξνθν,
κέζσ ηνπ εξσηηθνύ πάζνπο θαη γ) ηε δεκηνπξγία δεζκνύ κέζσ ηεο αζθάιεηαο πνπ
πξνζδίδεη ε ζηαζεξόηεηα θαη πξνβιεςηκόηεηα ησλ εθαηέξσζελ ζπκπεξηθνξώλ. Ο
πξώηνο αξρηθά αξθείηαη ζηελ δηαζεζηκόηεηα πξνο εξσηνηξνπία ή ζηελ πξόθιεζή ηεο,
ελώ ζηελ πιήξε εθδίπισζή ηνπ επηηξέπεη ελαιιαγή ζεμνπαιηθώλ ζπληξόθσλ θαη
ζπλεπξέζεσλ πνπ ηθαλνπνηνύλ θαζαπηέο. Ο δεύηεξνο παξάγεη ηελ εθνύζηα-αθνύζηα
εκκνλή ζε έλαλ ζύληξνθν, απμάλνληαο ηελ ςπρνινγηθή εγγύηεηα, ππνδαπιίδνληαο
θαληαζηαθέο πξνζδνθίεο ελόηεηαο θαη εγθισβίδνληαο ηνπο ζπληξόθνπο ζηε
ζπλύπαξμε, γύξσ από ηελ ζαξθηθή ζπλεύξεζε, γηα ρξόλν βξαρύ κελ αιιά επαξθή
ώζηε άκεζα ή έκκεζα λα ππνζηεξίδεηαη ε αλαπαξαγσγή. Ο ηξίηνο κεραληζκόο
εγθαζηζηά ζηαζεξή ζρέζε, ρξνληθά ηθαλή γηα ηελ άκεζε θαη έκκεζε ππνζηήξημε ηεο
επηβίσζεο θαη επδσίαο ησλ παηδηώλ, πνπ κπνξεί λα πξνθύςνπλ, ώζηε λα θηάζνπλ ζε
αλαπαξαγσγηθή ειηθία. Δηαζθαιίδεη ηελ θαηά πξνηεξαηόηεηα θξνληίδα ησλ κειώλ
ηεο ζρέζεο θαη ηελ αγαπεηηθή ζπληξνθηθόηεηά ηνπο. Επηπιένλ, παξέρεη επξύηεξε
ππνζηεξηθηηθή θνηλσληθή δηθηύσζε. Οη ηξεηο κεραληζκνί ιεηηνπξγνύλ αλεμάξηεηα.
Μπνξνύλ λα δηαδέρνληαη ν έλαο ηνλ άιινλ, λα ιεηηνπξγνύλ ηαπηόρξνλα, λα
ππνιεηηνπξγεί ν έλαο ή λα ππεξιεηηνπξγεί ν άιινο. Οη παξαγόκελεο από ηνλ ηξόπν
ιεηηνπξγίαο ηνπο ζρέζεηο ππόθεηληαη ζε θνηλσληθό έιεγρν, είηε πξνάγνληαη θνηλσληθά
είηε θαηαζηέιινληαη. Είλαη επνκέλσο, ε έθθξαζε ηνπ ζεμ, ηνπ έξσηα θαη ηεο
αλάγθεο γηα δεζκό πνπ πνηθίιεη, αγόκελε από ηα θνηλσληθά ήζε θαη όρη ν ππξήλαο
ηεο. είλαη ε νξγάλσζε ηνπ πξνζσπηθνύ βίνπ πνπ επεξεάδεηαη ζηηο εθάζηνηε
θνηλσλίεο, ε ζεζκνζεηεκέλε θαη επηηξεπηή έθθξαζε ηνπ θηλήηξνπ πεξί ην ζρεηίδεζζαη
(γάκνο, ζπκβίσζε, ζηαζεξή, επθαηξηαθή ζρέζε, θ.α.), είλαη ε απηό-αληίιεςε γηα ην
θίλεηξν, ε ληξνπή, ε ελνρή, ε αίζζεζε δηθαηώκαηνο ζην ζεμ, ηνλ έξσηα θαη ηνλ
δεζκό θαη ε αληηιακβαλόκελε ειεπζεξία εμσηεξίθεπζεο ηνπο θαη όρη ην ίδην ην
θίλεηξν. Η ζεσξεηηθή απηή ζπδήηεζε απνθηά ηδηαίηεξν λόεκα ζηε κεηακνληέξλα
επνρή καο, θαηά ηελ νπνία θαηαγξάθεηαη απνξξύζκηζε ξεηώλ θαη άξξεησλ
θνηλσληθώλ θαλόλσλ γηα ηηο ζρέζεηο, όπσο ηνπιάρηζηνλ δειώλνπλ ε αλαβιεηηθόηεηα
ζηελ απόθαζε γηα γάκν, ηα απμεκέλα δηαδύγηα, νη παξάιιειεο ζρέζεηο, ε επίζεκε
θαη αλεπίζεκε ζπκβίσζε, νη θηιηθέο ζρέζεηο κε εξσηηθά νθέιε, ε κνλαρηθή δσή θ.α.
Οη ζρέζεηο όκσο, είλαη πεγή επδσίαο, πξνζσπηθνύ λνήκαηνο, ηαπηόηεηαο θαη

θνηλσληθήο ζπλνρήο. Ίζσο ινηπόλ ε απνξξύζκηζε λα πξναλαγγέιιεη επαλαξξύζκηζε.
Χσξίο ζαθείο θαλόλεο, ηα άηνκα αλαγθάδνληαη λα θαιιηεξγήζνπλ πξνζσπηθή
θνπιηνύξα ζρέζεσλ, λα πξνζδώζνπλ λέν λόεκα ζηηο ζρέζεηο ηνπο, αληί λα
πηνζεηήζνπλ δνζκέλα λνήκαηα, λα ραξνύλ λέεο ραξέο θαη λα βηώζνπλ λέεο
ηθαλνπνηήζεηο. Οη θνηλσλίεο, επίζεο, ζηαδηαθά, ππνρξεώλνληαη λα επηλνήζνπλ λέα
εζηθή ζρέζεσλ. Σε θάζε πεξίπησζε, άηνκα θαη θνηλσλίεο νθείινπλ λα ιάβνπλ ππόςε
ηνπο ηελ αλζξσπνλνκηθή αιήζεηα όηη γηα ην είδνο καο ε αγάπε έρεη αμία επηβίσζεο
θαη επδσίαο. Τελ αζάθεηα δε ηεο αγάπεο πάληα ζα ζπλζέηνπλ κε ηνλ έλα ή ηνλ άιιν
ηξόπν ην ζεμ, ν έξσηαο θαη ν δεζκόο, δεκηνπξγώληαο πνιππνίθηιεο ζρέζεηο κε
μερσξηζηή ηειενινγηθή αμία γηα ηελ πξνζσπηθή πνξεία δσήο ησλ αλζξώπσλ. Από
όιεο ηηο ζρέζεηο ηα άηνκα κπνξνύλ λα αληιήζνπλ ραξά θαη λόεκα δσήο θαη ε
θνηλσλία ηνπο απξόβιεπην πινύην.

