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Στὸ διαδίκτυο ἐδημοσιεύθη πρὸ 
καιροῦ μιὰ συγκλονιστικὴ ἐπιστολὴ 
μιᾶς νέας γυναίκας γιὰ τὸ θέμα τῆς δι
αδικτυακῆς πορνογραφίας. Ἡ ἐπιστολὴ 
περιγράφει τὰ συναισθήματα μιᾶς πρώ
ην ἐφήβου καὶ σήμερα νεαρᾶς κοπέλ
λας πρὸς τὸν πατέρα της, τὸν ὁποῖο 
συνέλαβε (ἐν ἀγνοίᾳ του) νὰ ἐπισκέπτε
ται ἱστοσελίδες μὲ ἄσεμνο περιεχόμενο. 
Ἡ κοπέλλα αὐτὴ ἐβασανίζετο ἐπὶ χρό
νια νὰ ξεπεράσῃ τὸ τραυματικὸ αὐτὸ 
βίωμα καὶ ἐδυσκολεύετο νὰ συνάψῃ 
ἐρωτικὲς σχέσεις, φοβουμένη μήπως 
καὶ ὁ μέλλων σύζυγός της εἶναι ἐθισμέ
νος στὸ διαδικτυακὸ σέξ. Ἀντιγράφομε 
κάποια ἀποσπάσματα τῆς ἐπιστολῆς: 

«Ὅταν ἔφερνα φίλες μου στὸ σπίτι, 
ἀναρωτιόμουν πῶς τὶς κοίταζες. Ἔβλε
πες τὰ νεαρὰ κορίτσια ποὺ κάναμε πα
ρέα ἢ μερικὰ ὄμορφα πρόσωπα ποὺ θὰ 
μποροῦσαν νὰ πρωταγωνιστήσουν στὶς 
ἑπόμενες φαντασιώσεις σου; Κανένα 
κορίτσι δὲν πρέπει νὰ ἀναρωτηθεῖ ποτὲ 
κάτι τέτοιο γιὰ τὸν ἄνθρωπο ποὺ ὑπο
τίθεται ὅτι τὴν προστατεύει. Κάποτε 
λοιπὸν γνώρισα κάποιον ἄντρα. Ἕνα 
ἀπὸ τὰ πρῶτα πράγματα ποὺ τὸν ρώ
τησα ἦταν νὰ μοῦ πεῖ τὴ γνώμη του γιὰ 
τὴν πορνογραφία. Εὐγνωμονῶ τὸ Θεό, 
γιατὶ δὲν ἦταν ποτὲ μιὰ ἀπὸ τὶς προ
τεραιότητές του. Ναί, εἴχαμε ἀρκετὲς 
προστριβὲς λόγῳ τῆς βαθιὰ ριζωμένης 
δυσπιστίας στὴν καρδιά μου γιὰ τοὺς 
ἄνδρες. Ναί, ἡ ἐπιλογή σου νὰ βλέπεις 
πορνὸ ἐπηρέασε τὴ σχέση μου μὲ τὸν 
ἄντρα μου, χρόνια ἀργότερα. Ἂν θὰ 
μποροῦσα νὰ σοῦ πῶ ἕνα πρᾶγμα, θὰ 
ἦταν αὐτό: Τὸ πορνὸ δὲν ἐπηρέασε μό
νο τὴν δική σου ζωή. Ἐπηρέασε τοὺς 
πάντες γύρω σου μὲ τρόπους ποὺ δὲν 
νομίζω ὅτι θὰ μπορέσεις νὰ καταλάβεις 
ποτέ. Μὲ ἐπηρεάζει ἀκόμη καὶ σήμερα, 
καθὼς συνειδητοποιῶ τὸν ἀντίκτυπο 

ποὺ ἔχει στὴν κοινωνία μας». (Βλ. http://
www.pathfinder.gr/stories/4299296/h
epistolhmiaskorhsstonpateraths
giatoporno καὶ τὸ πρωτότυπο http://
thinktheology.org/2014/11/03/openletter
dadporn/).

Τὸ περιστατικὸ αὐτὸ πιστοποιεῖ 
ἕνα νέο ἐθισμὸ, ὁ ὁποῖος ἐξαπλώνεται 
ταχέως μὲ τὴν βοήθεια τῆς τεχνολογίας 
στὶς ἡμέρες μας: τὸν σεξουαλικό. Γιὰ 
πρώτη φορὰ τὸ 1983 οἱ εἰδικοὶ ψυχολό
γοι περιέγραψαν τὸν νέο αὐτὸ ἐθισμό, 
τὸν σεξουαλικό. Γιὰ πολλὰ χρόνια οἱ 
ἄνθρωποι ἠρνοῦντο νὰ τὸν δεχθοῦν ὡς 
ἐθισμὸ καὶ ἐξάρτησι, λόγῳ τῶν ἀντιλή
ψεων γιὰ δῆθεν σεξουαλικὴ ἀπελευθέ
ρωσι κ.λπ. Τελικῶς, ὅμως, ὅπως ἐπιση
μαίνουν οἱ εἰδικοὶ ψυχολόγοι, ὁ σεξου
αλικὸς ἐθισμὸς λειτουργεῖ ὅπως καὶ οἱ 
ὑπόλοιποι ἐθισμοὶ καὶ ἐξαρτήσεις καὶ 
καθίσταται μιά «ἀόρατη φυλακή» γιὰ 
ὅσους ἐγκλωβίζονται σὲ αὐτόν. Ἔχουν, 
μάλιστα, ἱδρυθεῖ καὶ ὁμάδες ἀπεξαρτή
σεως ἀπὸ αὐτὸν τὸν ἐθισμό, ὅπως οἱ 
Sexaholics Anonymous. «Ὁ ἐθισμὸς στὸ 
σὲξ ἔχει πολλὰ κοινὰ χαρακτηριστικὰ 
μὲ ἄλλες ἐξαρτήσεις, ὅπως τὰ ναρκω
τικά, τὸ ἀλκοόλ, ὁ τζόγος κ.λπ. Ὅπως 
καὶ στὶς ἄλλες ἐξαρτήσεις, οἱ σεξουα
λικὲς πρακτικὲς χρησιμοποιοῦνται γιὰ 
τὴν ἀποφυγὴ τοῦ ἐσωτερικοῦ πόνου, 
γιὰ τὴν ἀνακούφιση τῆς μοναξιᾶς, γιὰ 
τὴν ἀπόδραση ἀπὸ τὸ ἐπώδυνο συναί
σθημα ἀναξιότητας καὶ γιὰ τὴ γρήγορη 
ἀλλαγὴ τῆς διάθεσης ... Μακροπρόθε
σμα ὅμως δὲν δουλεύουν, καθὼς τὰ 
συναισθήματα μοναξιᾶς, ντροπῆς κι 
ἀναξιότητας χειροτερεύουν μετὰ ἀπὸ 
κάθε ἐπεισόδιο ... Δυστυχῶς, πολλὲς 
φορὲς σήμερα, ἡ ἐπικρατοῦσα κουλτού
ρα τῶν ΜΜΕ προωθεῖ, διαφημίζει τὸν 
σεξουαλικὸ ἐθισμό, σὲ ἄνδρες καὶ γυ
ναῖκες, ὡς “cool”, ὡς “συναρπαστικό”, 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΟΡΝΟΓΡΑΦΙΑ



160

ΑΠ
Ο

  Τ
Ο

Ν
  Κ

Ο
ΣΜ

Ο
  Τ

ΗΣ
  Ε

Π
ΙΚ

Ο
ΙΝ

Ω
Ν

ΙΑ
Σ

ὡς “μαγκιά”. Δὲν προειδοποιεῖ γιὰ τὶς 
ἀρνητικὲς ἐπιπτώσεις ποὺ ἔχουν μα
κροπρόθεσμα οἱ συμπεριφορὲς αὐτές». 
(Βλ. «Σεξουαλικὸς ἐθισμός: ἡ ἀόρατη 
φυλακή», Ἐλευθεροτυπία 12.10.2010).

Ἡ διαδικτυακὴ πορνογραφία εἶναι 
τὸ τρίτο ἐπικερδέστερο ἐμπόριο μετὰ 
τὸ ἐμπόριο ὅπλων καὶ τὸ ἐμπόριο 
ναρκωτικῶν. Μὲ κάθε κλὶκ στὸν ἠλε
κτρονικὸ ὑπολογιστή, συντηρεῖται καὶ 
αὐξάνεται (μὲ γεωμετρικὴ πρόοδο) ἕνα 
τεράστιο κύκλωμα «ἐργαζομένων» καὶ 
ἐκμεταλλευομένων ἀνθρώπων: ἀπὸ 
ἀνυποψίαστα παιδιὰ καὶ βρέφη, μέχρι 
προαγόμενα στὴν πορνεία ἄτομα, ἐπ’ 
ἀμοιβῇ ἢ ἐνίοτε καὶ διὰ τῆς βίας. Αὐτὸ 
πρέπει νὰ τὸ γνωρίζωμε ὅλοι μας, γιὰ 
νὰ μὴν ἐπικαλούμαστε τὴ δῆθεν πε
ριέργεια καὶ τὴ δῆθεν ἀσφάλεια τῆς 
ἀνωνυμίας μας, γιὰ νὰ συντηροῦμε καὶ 
νὰ αὐξάνωμε αὐτὸ τὸ δίκτυο τῆς ἐκμε
ταλλεύσεως τῆς ἀξιοπρεπείας καὶ τῆς 
τιμῆς τῶν συνανθρώπων μας.

Ἡ μεγαλυτέρα ἐπίπτωσις τῆς δια
δικτυακῆς πορνογραφίας εἶναι ἡ ἀλλοί
ωσις τῶν σεξουαλικῶν μας ἠθῶν καὶ 
ἀντιλήψεων. Ὅπως ἔχει ἐπισημανθῆ, 
ὁδηγεῖ τοὺς ἀνθρώπους σὲ μιά «ἐρω
τικὴ ἀναπηρία». Ἀντιγράφομε κάποια 
ἀποσπάσματα ἀπὸ ἕνα σχετικὸ ἄρθρο 
σχετικὰ μὲ τὴ διαδικτυακὴ πορνογρα
φία: «Γιὰ ὅποιον παίρνει στὰ σοβαρὰ 
τὴ χριστιανική του ἰδιότητα, πρόκειται 
γιὰ κάτι πραγματικὰ κακό, μὲ διόλου 
ἀμελητέες πνευματικὲς συνέπειες τόσο 
στὴν προσωπικὴ ὅσο καὶ στὴ συζυγικὴ 
ζωή: στὴν τελευταία, ἡ πορνογραφία 
ὑπονομεύει τὸν γάμο κατὰ τρόπο ποὺ 
δυνητικὰ μπορεῖ νὰ ἀποβεῖ μοιραῖος – 
ἐμβάλλει στὴ συζυγικὴ ζωὴ τὸ μικρόβιο 
τῆς ἡδονοβλεψίας ... καὶ διαβρώνει τὴν 
ἐσωτερικὴ ζωὴ τῶν συζύγων. Ἡ σεξου
αλικὴ ἕνωση εἶναι πρᾶγμα ἱερό, ἀφοῦ 
σὲ αὐτὴ συναντῶνται καὶ συντελοῦνται 
μὲ τὸν πλέον ἁπτὸ τρόπο δύο “μυστή

ρια” – αὐτὸ τῆς ἀγάπης καὶ αὐτὸ τῆς 
ζωῆς. Ἡ σωματικὴ ἕνωση τῶν συζύγων 
συνιστᾷ γι’ αὐτοὺς μιὰ πραγματικότη
τα μυστική, μοναδική, δική τους. Τὸν 
μυστικὸ καὶ ἱερὸ χαρακτῆρα αὐτῆς τῆς 
ἕνωσης ἔρχεται νὰ μαγαρίσει ἡ ἔκθεση 
σὲ πορνογραφικὸ ὑλικό, ἀφοῦ αὐτὸ 
ἐμφανίζει τὴν πράξη ἀπογυμνωμένη 
ἀπὸ κάθε ἔνδυμα ἀγάπης, προοπτικὴ 
ζωῆς· ὑποκαθιστᾷ τὸ αἴτημα γιὰ γνησι
ότητα καὶ ἀλήθεια μὲ τὴν ἐπιβολὴ ἑνὸς 
ψευδεπίγραφου ρεαλισμοῦ· ἀποσυνδέει 
τὴν ἐρωτικὴ συνεύρεση ἀπὸ τὴ ζεστα
σιὰ καὶ τὸ χάδι τῆς ἀληθινῆς τρυφε
ρότητας· δικαιώνει καὶ κολακεύει μιὰ 
ἡδονιστικὴ ἀντίληψη τῶν πραγμάτων ἡ 
ὁποία ἀρνεῖται στὴν καρδιὰ κάθε κίνη
ση ἀνοίγματος ἢ δοτικότητας, τὴ στε
ρεῖ ἀπὸ τὴν εὐάλωτη ἀλλὰ λυτρωτικὴ 
παράδοση μὲ ἐμπιστοσύνη στὸν ἄλλο. 
Ἡ ὄντως ἐρωτικὴ ἕνωση προϋποθέτει 
μιὰ ἄλλης πραγματικότητας γυμνότητα 
... Πέραν αὐτοῦ, ἡ ἔκθεση σὲ τέτοιες 
εἰκόνες φαίνεται πὼς ἀλλοιώνει καὶ 
τραυματίζει τήν “ἱκανότητα” τῆς ψυχῆς 
νὰ ἀγαπᾷ γνήσια καὶ μὲ καθαρότητα. 
Συντελεῖ στὴν ἐμφάνιση ἢ τὴν ἔξαψη 
παθῶν ὅπως ἡ λαγνεία καὶ ὁ θυμός. 
Ἀφήνει, τέλος, στίγματα ρύπου σὲ μιὰ 
ψυχὴ ποὺ ἀγωνιζόμαστε νὰ κρατήσουμε 
καθαρή – ὅπως τὴ θέλει ὁ Θεός» (Βλ. 
«Διαδικτυακὴ πορνογραφία», Χριστια-
νικὴ ζωὴ καὶ σεξουαλικὲς σχέσεις, Ἀθή
να: Ἐν πλῷ, 2015, σσ. 196197).

Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος αἰῶνες τώρα 
μᾶς συμβουλεύει: «ὅσα ἐστὶν ἀληθῆ, 
ὅσα σεμνά, ὅσα δίκαια, ὅσα ἁγνά, ὅσα 
προσφιλῆ, ὅσα εὔφημα, εἴ τις ἀρετὴ 
καὶ εἴ τις ἔπαινος, ταῦτα λογίζεσθε» 
(Φιλ. 4: 8). Γιὰ νὰ διατηροῦμε ἔτσι 
τὴν καρδιά μας ἁγνὴ καὶ καθαρὰ ἀπὸ 
παντὸς μολυσμοῦ σαρκὸς καὶ πνεύ
ματος.

Ι. Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ


