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•

Τα τελευταία τριάντα περίπου χρόνια ο κλήρος και το 
πλήρωμα της ελλαδικής Εκκλησίας εξοικειώθηκαν με την 
παρουσία του ψυχολογικού λόγου και την αρωγή του στο 
ποιμαντικό έργο . Βιβλία, περιοδικά, συνέδρια, επιμορφώ-
σεις, εκπομπές κ .π .ά . κατέστησαν σαφές πόσο έχουν να 
ωφεληθούν η εκκλησιαστική ζωή και η διαποίμανση από 
τις κατακτήσεις της ψυχολογικής επιστήμης και από τα 
εννοιολογικά εργαλεία τα οποία αυτές δημιούργησαν . Οι 
ελάχιστοι που δεν τό συνειδητοποιούν και επιμένουν να 
τό αρνούνται, ή και να τό πολεμούν, απλά έχουν τεθή στο 
περιθώριο από την ίδια την πραγματικότητα η οποία εί-
ναι αμείλικτη και αδιαφορεί για τις εμμονές μας . 

Συζητώντας τόσα χρόνια με κληρικούς που μού έκα-
ναν την τιμή να μοιράζονται τους προβληματισμούς και 
τις αγωνίες τους, άκουγα σταθερά την διαπίστωση ότι 
τούς ενδιαφέρει η ψυχολογική γνώση, γι’ αυτό και έσπευ-
δαν στην ιερατική επιμόρφωση, άκουγαν ομιλίες, συμ-
μετείχαν σε εκδηλώσεις, μελετούσαν, ενώ κάποιοι λίγοι 
προχώρησαν στο γενναίο βήμα να λάβουν συστηματική 
ψυχολογική εκπαίδευση σε ειδικά κέντρα . Παρ’ όλα αυ-
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τά, μόνιμη ήταν η επωδός: «Δύσκολα μπορούμε να συν-
θέσουμε την γνώση με την πράξη» . Πώς γεφυρώνονται 
όσα ψυχολογικά στοιχεία μαθαίνει κανείς με τις προκλή-
σεις τις οποίες συναντά στην καθημερινή πράξη;

Όντως υπάρχει θέμα εδώ και έχουν δίκιο όσοι δυσκο-
λεύονται . Και τούτο διότι η ψυχολογική γνώση αναπό-
φευκτα κινείται με αφαιρέσεις και ταξινομήσεις, όπως κά-
θε επιστήμη . Η ζωή των πραγματικών ανθρώπων, όμως, 
παρουσιάζει αφάνταστη περιπλοκότητα: οι χαρακτήρες 
ποτέ δεν είναι αμιγείς τύποι, οι συνθήκες και περιστά-
σεις του βίου μας διακρίνονται από απίστευτη ποικιλία, 
η αλληλεπίδραση βιολογικών, ψυχολογικών, κοινωνικών, 
και πνευματικών παραγόντων γεννά μοναδικές και ανε-
πανάληπτες εικόνες . Επιπλέον στην ποιμαντική επαφή 
δεν έχουμε έναν ‘αντικειμενικό’ άλλο πάνω στον οποίο 
εφαρμόζουμε μια θεωρία ή μια τεχνική· ο ποιμαινόμενος 
αλληλεπιδρά με τον κληρικό, ο οποίος με την σειρά του 
έχει τη δική του ιστορία και έτσι αποτελεί μιαν άλλη ξε-
χωριστή μοναδικότητα . 

Λοιπόν, είμαστε όλοι καταδικασμένοι να περιφέρουμε 
τη μοναδικότητά μας και να μην συναντιόμαστε; Αν ήταν 
έτσι, θα περίττευαν και η πλούσια μακραίωνη ποιμαντική 
εμπειρία της Εκκλησίας και η συσσωρευμένη ψυχολογική 
γνώση . Αμφότερες σχηματίσθηκαν μέσα από την πράξη 
με πραγματικούς ανθρώπους . Η διαφορά είναι (και αυτό 
κάνει όντως τα πράγματα δυσκολότερα στην εποχή μας) 
ότι σήμερα και η ζωή και εμείς έχουμε γίνει πιο πολύπλο-
κοι . Επίσης μια άλλη διαφορά είναι ότι για πρώτη φορά 
στην ιστορία της Εκκλησίας η ψυχολογική επιστήμη χρη-
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σιμοποιείται επισήμως στην ποιμαντική δραστηριότητα 
και στην Εξομολόγηση· λέγω ‘επισήμως’ επειδή ολόκλη-
ρη η πατερική ποιμαντική εμπεριείχε πρακτική ψυχολο-
γία, μόνο που τότε δεν ήταν αναγνωρίσιμη ως επιστήμη . 

Εάν όπως έχει επανειλημμένα και σωστά λεχθή, η Εξο-
μολόγηση αποτελεί ιατρική και όχι νομική πράξη, τότε η 
εξατομίκευση συνιστά απόλυτη προτεραιότητα και ζήτη-
μα αρχών . Πώς θα μάς φαινόταν αν, κατά την επίσκεψή 
μας σε κάποιο γιατρό, αυτός μάς χορηγούσε το ίδιο πά-
ντοτε φάρμακο αντίστοιχα για τον πυρετό ή τον πονό-
κοιλο; Θα απορρίπταμε αμέσως αυτό τον γιατρό και θα 
αναζητούσαμε άλλον . 

Δεν φαίνεται να συμβαίνει, όμως, αυτή η πρακτική με 
την άσκηση του μυστηρίου της Μετάνοιας και Εξομολό-
γησης . Ούτε οι αμαρτίες των ανθρώπων αντιμετωπίζονται 
πάντοτε εξατομικευμένα, ούτε αυτοί αναζητούν άλλον 
πνευματικό όλες τις φορές κατά τις οποίες απογοητεύο-
νται (άλλοτε αποχωρούν εντελώς από την Εξομολόγηση 
ενώ άλλοτε παραμένουν και βασανίζονται για χρόνια) . 
Πού χάνεται το ενδιαφέρον για την ίαση και από τις δύο 
πλευρές;

Εν τω μεταξύ μια ιδιαιτερότητα της Εξομολόγησης δεν 
φαίνεται να έχει τύχει της προσοχής μας . Σε αντίθεση με 
άλλες μορφές διαπροσωπικής αλληλεπίδρασης, απουσιά-
ζει από την ποιμαντική επαφή κάποιος μάρτυρας, μια τρί-
τη ματιά . Ο εκπαιδευτικός έχει (θεωρητικά, τουλάχιστον) 
τον σχολικό σύμβουλο, καθώς και εποπτικές προσομοι-
ώσεις διδασκαλίας . O ψυχοθεραπευτής ακούει σε συνέ-
δρια περιγραφή κλινικών συνεδριών, ενώ επίσης φέρνει 
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στον επόπτη του όσες από τις δικές του περιπτώσεις τόν 
δυσκολεύουν . O γονέας εξωτερικεύει τις αγωνίες και τα 
διλήμματά του σε άλλους γονείς ή σε σχολές γονέων . 

Ως προς την Εξομολόγηση και ποιμαντική καθοδή-
γηση, όμως, ο πνευματικός παραμένει «μονώτατος»: ού-
τε θεσμικές ευκαιρίες έχουν αναπτυχθή στην Εκκλησία 
μας, ούτε η κουλτούρα που έχει διαμορφωθή απέναντι 
στο μυστήριο προάγει το μοίρασμα και την συμβουλή . Το 
απόρρητο από τη μια, και η φιλολογία περί αποκλειστι-
κής δράσης της Xάριτος από την άλλη, έχουν οδηγήσει 
σε μια ανεξέλεγκτη κατάσταση, σε ένα άβατο όπου ου-
δείς έχει πρόσβαση . Ελάχιστοι πνευματικοί συνηθίζουν 
να συμβουλεύονται άλλους και σχεδόν κανείς επίσκοπος 
δεν καλλιεργεί συμπροβληματισμό των πνευματικών· 
άπαξ και αναθέσουν σε κάποιον κληρικό να εξομολογεί 
μοιάζει σαν να μην τούς ενδιαφέρει πλέον το τι γίνεται 
μεταξύ των δύο εκείνων προσώπων . 

Η αυστηρή ιδιωτικότητα της Εξομολόγησης συμβάλ-
λει στο μεγαλείο της, αλλά κυοφορεί και τους κινδύνους 
της . Εντύπωσή μου είναι ότι τα μέχρι τώρα κυκλοφορού-
ντα εγχειρίδια Εξομολογητικής δεν ανταποκρίνονται στο 
εύλογο αίτημα και δεν καλύπτουν το κενό, φυσική συνέ-
πεια του γεγονότος ότι επικεντρώνονται κυρίως στη Θεο-
λογία περί Μετάνοιας (και αυτή όχι πάντοτε σωστή) και 
στο Κανονικό Δίκαιο . Παραδόξως έχουν αφήσει απέξω τα 
ανθρωπολογικά ζητήματα, δηλαδή την μελέτη του προ-
σερχομένου στο ‘εδώ και τώρα’, ως παιδιού της εποχής του . 

Ένα άλλο χαρακτηριστικό των βοηθητικών για τους 
πνευματικούς βιβλίων (ίσως και ένας από τους λόγους 
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για τους οποίους ουδέποτε μέ ικανοποίησαν) έγκειται 
στο ότι γράφονται «από την κορυφή προς τη βάση». Ξε-
κινούν δηλαδή από τις θεωρητικές αρχές της Μετάνοιας 
και άφεσης, τις οποίες αποπειρώνται κατόπιν να εφαρμό-
σουν στην πρακτική της Εξομολόγησης . Κατά τη γνώμη 
μου μια τέτοια μέθοδος απαιτεί, σε υπερβολικό βαθμό, 
μόχθο, εμπειρία, οξυδέρκεια, και εντιμότητα ώστε να μην 
αποτύχει . Οι δυσκολίες της είναι εγγενείς και πηγάζουν 
από το γεγονός ότι, παρά τις καλές προθέσεις τους, οι 
συγγραφείς αυτοί καταλήγουν να προσαρμόζουν (τρό-
πος του λέγειν) τον συγκεκριμένο εξομολογούμενο στην 
Προκρούστεια κλίνη της θεωρίας . Δεν είναι η δική του 
πραγματικότητα το σημείο αφετηρίας τους, συνεπώς κιν-
δυνεύουν να τούς διαφύγει και η θεμελιώδης θεολογική 
προϋπόθεση ότι ο Χριστός συναντά τον καθένα μας στο 
ψυχολογικό και πολιτισμικό σημείο όπου βρίσκεται . Δεν 
ξέρω πόσο καλά ανταποκρίθηκα σε αυτή την ανάγκη για 
«αποκέντρωση», όμως έχω επίγνωση ότι το αίτημα για 
συγγραφή «από κάτω προς τα επάνω» υπήρξε το κίνητρο 
και ο οδοδείκτης μου .

Για τους λόγους αυτούς κατέληξα στην απόφαση να 
φιλοπονήσω ετούτο το εγχειρίδιο που προσπαθεί να γε-
φυρώσει τη θεωρία με την πράξη αρχίζοντας από την «πε-
ριφέρεια» των διαπροσωπικών συναντήσεων . Το θεώρησα 
επιβεβλημένο καθήκον προς τους αδελφούς μου συμπρε-
σβυτέρους, οι οποίοι καταδαπανώνται στην Εξομολόγηση 
και στην Συμβουλευτική ενώπιον προβλημάτων που τούς 
φέρνουν συχνά σε αμηχανία ή και αγωνία, ενώ ενίοτε τούς 
κρατούν ξάγρυπνους . Έχω κατ’ επανάληψη ακούσει από 
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το στόμα τους φράσεις όπως «έχει αλλάξει ο κόσμος, πώς 
να αντιμετωπίσουμε όσα μάς λένε οι άνθρωποι, σχεδόν κά-
θε δεύτερος άνθρωπος που βλέπουμε στην Εξομολόγηση 
χρειάζεται ειδικό, τι θα κάνουμε; πού πάμε;» .

Αλλά ακριβώς λόγω της μοναδικότητας των ανθρώπι-
νων χαρακτήρων και συμπεριφορών η χρήση του εγχειρι-
δίου αυτού απαιτεί προσοχή . Όποιος θεωρήσει ότι μπορεί 
να τό εφαρμόσει κατά λέξη, εκλαμβάνοντάς το σαν οδηγό 
ή ‘λυσάρι’, θα υποτιμήσει τον εαυτό του και θα αποτύχει 
στον στόχο του . Η φιλοσοφία αυτού του βιβλίου (που 
εξαιτίας της θα μπορούσε να έχει εντελώς διαφορετικές 
μορφές, όσες και οι δυνητικοί συγγραφείς του) είναι να 
λειτουργήσει ως μὐηση σε ένα τρόπο του σκέπτεσθαι (χω-
ρίς να ισχυρίζεται, πάλι, πως αυτός ο τρόπος σκέψης είναι 
ο μοναδικός ενδεδειγμένος) . 

Οι διάλογοι και οι πραγματικές περιπτώσεις που τό 
συνοδεύουν (με πλάγια γράμματα) προέρχονται από τα 
άφθονα ακούσματα τα οποία κατά καιρούς εξέφραζαν την 
εμπειρία γνωστών μου πνευματικών, αλλά και από την 
προσωπική μου πείρα . Να σημειώσω ξεκάθαρα ότι δεν 
βγαίνω να συναντήσω τους συλλειτουργούς μου πνευμα-
τικούς σαν επιτυχημένος . Θεωρώ περισσότερα τα λάθη 
μου κατά τη διακονία της Εξομολόγησης από τα σωστά . 
Στερούμαι της ευλογημένης ταπείνωσης να τά ομολογή-
σω εδώ, τά αξιοποιώ όμως για την ωφέλεια άλλων κατά 
τους περίπλοκους αυτούς καιρούς που ήδη άρχισαν .

Με αυτή την ταπεινή προσδοκία τό παραδίδω στην 
αγάπη και στην διάκριση των αδελφών μου, ευχόμενος 
πλούσιο τον φωτισμό του Παρακλήτου στο έργο τους .


