
Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία: Δεν συνάδει με τον χριστιανισμό η νομιμοποίηση του 
γάμου των ομοφυλόφιλων από τις ΗΠΑ. 

Η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία απευθύνθηκε σε όλους του οπαδούς του αμερικανικού 
σχήματος της κρατικής διαμόρφωσης, με παράκληση να σκεφτούν για τις συνέπειες της 
απόφασης περί νομιμοποίησης των «γάμων» των ομοφυλόφιλων που ψηφίστηκε στις ΗΠΑ. 

«Οι άνθρωποι οι οποίοι ενθουσιάζονται με «τη δημοκρατία αλά Αμερική» και 
προσπαθούν να την συμφιλιώσουν με παραδοσιακές αξίες, πρέπει μετά από την απόφαση 
αυτή να σκεφτούν πολύ καλά», είπε στο πρακτορείο INTERFAX την Κυριακή ο επικεφαλής του 
Συνοδικού Τμήματος σε θέματα σχέσεων της Εκκλησίας και της κοινωνίας, πρωθιερέας 
Βσέβολοντ Τσάπλιν. 

Κάλεσε να επιστηθεί η προσοχή στο τι αξίες «προσπαθούν να μας προσφέρουν μαζί 
με το αμερικανικό σχήμα της κοινωνικής και κρατικής διαμόρφωσης». 

«Μπορούν να μην σας λένε να αποδεχτείτε ένα τόσο άθεο και αμαρτωλό πράγμα, όπως 
είναι οι «γάμοι» των ομοφυλόφιλων», είπε ο ιερέας. «Να θυμάστε ότι στην ουσία 
προσπαθούν να σας στερήσουν το δικαίωμα να ζείτε με την πίστη σας, να σας πάρουν τη 
ψυχή, να πάρουν τη δυνατότητα να διαμορφώνετε τη ζωή της κοινωνίας σας και του 
κράτους σας με αιώνιους και σταθερούς ηθικού κανόνες που μας δόθηκαν από το Θεό». 

Ο Τσάπλιν πρώτα από όλα ανησυχεί με το γεγονός ότι η σημερινή αμερικανική ηγεσία 
προσπαθεί «να επιβάλει την δική της αντιφυσική και μετανθρώπινη άποψη για το γάμο 
σε άλλες χώρες». 

Ο εκπρόσωπος της Ρωσικής Εκκλησίας υπενθύμισε όπως τις προάλλες ο δικαστής του 
Ανώτατου ∆ικαστηρίου των ΗΠΑ Άντονι Κέννεντυ ο οποίος εκπροσωπούσε τους 
περισσότερους δικαστές που ψήφισαν τις αποφάσεις αυτές, είπε ότι τα ομοφυλόφιλα ζευγάρια 
τείνουν να έχουν την ίδια νομική αντιμετώπιση της σχέσης τους, όπως και τα ετερόφυλα 
ζευγάρια. Ο δικαστής επίσης ισχυριζόταν ότι η φύση του γάμου έγκειται στο ότι δύο άνθρωποι 
μπορούν να αποκτήσουν ελευθερίες, ειδικότερα, την ελευθερία της έκφρασης, της προσωπικής 
ζωής και της πνευματικότητας ανεξαρτήτως από τον σεξουαλικό τους προσανατολισμό. 

«Μια (τέτοια) αντιμετώπιση του γάμου είναι πολύ περίεργη», παρατήρησε ο ιερέας. 
«Ο γάμος δεν είναι μόνο ένα νομικό μόρφωμα, δεν είναι μόνο χώρος όπου υλοποιούνται 
νομικά δικαιώματα». 

Επισήμανε ότι «ο γάμος έχει μια συγκεκριμένη φύση, δημιουργήθηκε από το Θεό 
πρωτίστως όχι ως νομικό περιβάλλον για την υλοποίηση του δικαιώματος, αλλά ως 
χώρος στον οποίο ένας άνδρας και μια γυναίκα σε μια ένωση αγάπης δίνουν ζωή σε παιδιά και 
τα μεγαλώνουν». 

«Ο γάμος είναι μια σταθερή έννοια που δημιουργήθηκε από το Θεό και έγκειται στη 
φύση του ανθρώπου», κατέληξε ο Τσάπλιν. «Και όπως πολύ εύστοχα παρατήρησε ο 
Ορθόδοξος δημοσιογράφος Σεργκέι Χουντίγιεφ, το να προσπαθεί κανείς να τον αλλάξει 
με μια νομική απόφαση είναι σαν να προσπαθεί με την απόφαση αυτή να αλλάξει τους 
νόμους της φύσης». 

Στις 26 Ιουνίου (2015) το Ανώτατο ∆ικαστήριο των ΗΠΑ νομιμοποίησε τους γάμους των 
ομοφυλόφιλων σε όλες τις πολιτείες. Ο Αμερικάνος πρόεδρος Μπάρακ ΟΜπάμα στήριξε την 
απόφαση του δικαστηρίου. 
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