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Ἡ ἐ ξ ο μ ο λ ό γ η σ η ὡ ς θ ε ρ α π ε υ τι κ ή ὁ δ ό ς
κ αί οἱ κο σμικές «ψυχοθεραπεῖες»

(συ νέχει α ἀπό τό π ρ οηγ ούμ ενο)

«Ὁ Θεὸς φῶς ἐστι καὶ σκοτία ἐν
αὐτῷ οὐκ ἔστιν οὐδεμία» (Ἰω. Α΄, 1, 5).
Τὰ λόγια αὐτὰ βρίσκουν κατ᾿ ἀναλογία ἐφαρμογὴ στὸν
ἄνθρωπο, ὁ ὁποῖος,
ὡς εἰκόνα τοῦ Θεοῦ,
εἶναι (μπορεῖ νὰ εἶναι)
φῶς ἐν ᾧ σκοτία οὐκ
ἔστιν οὐδεμία.
Μὲ ἀφετηρία τὴν
ἐκκλησιαστικὴ-πατερικὴ ἀνθρωπολογία
(βλ. προηγ. τεῦχος) ὁ
ἄνθρωπος θεώνεται
περνώντας διαδοχικὰ
τὰ στάδια τῆς καθάρσεως καὶ τοῦ θείου
φωτισμοῦ. Φωτίζεται
ὁ νοῦς, ἡ καρδία, τὸ νοερὸ κέντρο τῆς
ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος τοῦ ἀνθρώπου, ὄχι ὁ ἐγκέφαλος μόνο, καὶ θεώνεται ὁλόκληρος ὁ ἄνθρωπος. Ἡ γνώση ποὺ ἀποκτᾶ ὁ ἄνθρωπος γιὰ τὸν
ἑαυτό του δὲν εἶναι ἀνθρώπινη ἀλλὰ
θεϊκή, χάρισμα τοῦ Πνεύματος τοῦ

Θεοῦ ποὺ ἐνεργεῖ μέσα του καθαρίζοντας τὴν ψυχὴ ἀπὸ τὰ πάθη ποὺ
σκοτίζουν τὸ νοῦ καὶ τὸν βυθίζουν στὸ
σκοτάδι τῆς ἄγνοιας καὶ τῆς ἀρρώστιας.
Στὸν θεωμένο (καὶ σ᾿
αὐτὸν ποὺ ὁδεύει πρὸς
τὴ θέωση) βρίσκει, νομίζω, ἐφαρμογὴ ὁ λόγος τοῦ ποιητῆ: «σὲ
τοῦτα ᾿δῶ τὰ μάρμαρα
κακιὰ σκουριὰ δὲν πιάνει, μῆδε ἁλυσίδα στοῦ
Ρωμιοῦ καὶ στ᾿ ἀγεριοῦ
τὸ πόδι» (Γ. Ρίτσος, 18
λινοτράγουδα τῆς πικρῆς
πατρίδας). Ἡ κακιὰ
σκουριὰ εἶναι στὴν περίπτωσή μας τὰ «πονηρὰ πάθη» ποὺ κρατοῦν δέσμιο τὸν ἄνθρωπο, ἄρρωστο,
μακριὰ ἀπ᾿ τὴ φυσική του κατάσταση.
Μέσα ἀπὸ τὴν κάθαρση τῆς καρδιᾶς
καὶ τὸν θεῖο φωτισμὸ ὁ ἄνθρωπος
φτάνει στὴν πιὸ ὑγιὴ πνευματικὰ
κατάσταση, στὴν πιὸ τέλεια θεραπεία, τὴ θέωση. Τὸ ἐρώτημα εἶναι πῶς

μπορεῖ ἕνας ποὺ ταυτίζει τὴ φύση τῆς
ψυχῆς μὲ τὶς ἐγκεφαλικὲς κ. ἄ. φανερώσεις της νὰ κατανοήσει ἀπὸ τί
πάσχει καὶ νὰ τὴ θεραπεύσει;
Ἡ ἀνθρώπινη ἐμπειρία καὶ γνώση
εἶναι καλὴ ὅταν ἀναγνωρίζει τὰ ὅριά
της καὶ μένει σ᾿ αὐτά. Ἡ ὑπέρβαση τῶν
ὁρίων δὲν προσφέρει τὶς καλύτερες
ὑπηρεσίες στὸν ἄνθρωπο παρὰ τὶς
καλές, ἐνδεχομένως, προθέσεις. Ἡ
εἴσοδος στὸν «πνευματικὸ» κόσμο
τοῦ ἀνθρώπου ποὺ ἐπαγγέλλονται οἱ
διάφορες ψυχοθεραπευτικὲς σχολὲς
εἶναι ἡ γνώση τοῦ «ἔξω» ἀνθρώπου,
τοῦ ψυχικοῦ ποὺ διακρίνεται ἀπὸ
τὸν «ἔσω» ἄνθρωπο, τὸν Πνευματικό.
Ἡ γνώση τοῦ «ἔξω»
ἀνθρώπου, ποὺ δὲν ἔχει
ἀκόμα θεραπεύσει τὰ
πάθη, εἶναι, λέει ὁ ἀπόστολος Ἰάκωβος ὁ
Ἀδελφόθεος «ἐπίγειος,
ψυχική, δαιμονιώδης»
(Ἰακ. 3, 16). Ὁ ἀπόστολος Παῦλος διακρίνει
ἐπίσης τὸν ψυχικὸ ἄνθρωπο ἀπὸ τὸν
πνευματικό, τὴν ψυχικὴ ἀπὸ τὴν
πνευματικὴ γνώση.
«Τὶς γὰρ οἶδεν ἀνθρώπων τὰ τοῦ
ἀνθρώπου εἰ μὴ τὸ πνεῦμα τοῦ ἀνθρώπου τὸ ἐν αὐτῷ; Οὕτω καὶ τὰ τοῦ
Θεοῦ οὐδεὶς οἶδεν εἰ μὴ τὸ Πνεῦμα τοῦ
Θεοῦ. Ἡμεῖς δὲ οὐ τὸ πνεῦμα τοῦ κόσμου ἐλάβομεν, ἀλλὰ τὸ Πνεῦμα τὸ ἐκ
τοῦ Θεοῦ, ἵνα εἰδῶμεν τὰ ὑπὸ τοῦ Θεοῦ
χαρισθέντα ἡμῖν, ἅ καὶ λαλοῦμεν οὐκ
ἐν διδακτοῖς ἀνθρωπίνης σοφίας λόγοις, ἀλλ᾿ ἐν διδακτοῖς Πνεύματος
Ἁγίου, πνευματικοῖς πνευματικὰ συγκρίνοντες. Ψυχικὸς δὲ ἄνθρωπος οὐ
δέχεται τὰ τοῦ Πνεύματος τοῦ Θεοῦ,
μωρία γὰρ αὐτῷ ἐστί, καὶ οὐ δύναται
γνῶναι, ὅτι πνευματικῶς ἀνακρίνεται.

Ὁ δὲ πνευματικὸς ἀνακρίνει μὲν πάντα, αὐτὸς δὲ ὑπ᾿ οὐδενὸς ἀνακρίνεται.
Τίς γὰρ ἔγνω νοῦν Κυρίου, ὅς συμβιβάσει αὐτόν; Ἡμεῖς δὲ νοῦν Χριστοῦ
ἔχομεν»
(Ποιός ἀπ᾿ τοὺς ἀνθρώπους ξέρει τί
εἶναι ἄνθρωπος ἐκτὸς ἀπὸ τὸ πνεῦμα
τοῦ ἀνθρώπου ποὺ εἶναι μέσα του;
Ἔτσι, κανεὶς δὲν ξέρει τί εἶναι Θεὸς
ἐκτὸς ἀπὸ τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ. Ἐμεῖς
δὲν πήραμε τὸ πνεῦμα τοῦ κόσμου
ἀλλὰ τὸ Πνεῦμα ποὺ προέρχεται ἀπ᾿
τὸ Θεό γιὰ νὰ μάθομε ὅσα μᾶς ἔχουν
χαριστεῖ ἀπ᾿ τὸ Θεό. Μιλᾶμε γι᾿ αὐτά,
ὄχι μὲ τὴ γλώσσα ποὺ μᾶς δίδαξε ἡ
ἀνθρώπινη λογικὴ, ἀλλὰ μὲ τὴ γλώσσα ποὺ δίδαξε τὸ Ἅγιο
Πνεῦμα, ἑρμηνεύοντες
πνευματικὰ πράγματα
σὲ
πνευματικοὺς
ἀνθρώπους. Ὁ ψυχικὸς
ἄνθρωπος δὲν δέχεται
ὅσα προέρχονται ἀπὸ
τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ
γιατὶ εἶναι ἀνοησία γι᾿
αὐτόν καὶ δὲν μπορεῖ νὰ τὰ καταλάβει γιατὶ πρέπει νὰ ἐξετασθοῦν πνευματικά. Ὁ πνευματικὸς ἄνθρωπος
μπορεῖ νὰ κρίνει τὰ πάντα ἐκεῖνος
ὅμως δὲν κρίνεται ἀπὸ κανένα. Γιατὶ
ποιός γνωρίζει τὴ σκέψη τοῦ Κυρίου
ὥστε νὰ τὸν διδάξει; Ἐμεῖς ὅμως ἔχομε νοῦ Χριστοῦ) (Α΄ Κορ. 2, 11-16).
Ἡ ἐπιστήμη, ἡ φιλοσοφία, καὶ οἱ
θρησκεῖες ποὺ φτιάχτηκαν ἀπὸ
ἀνθρώπους κινοῦνται στὰ ὅρια τῆς
ψυχικῆς γνώσης τοῦ «ἔξω» ἀνθρώπου. Τὴν οὐσία τοῦ ἀνθρώπου τὴν
ἀγνοοῦν. Ἡ μὲν ψυχιατρικὴ ἐπιστήμη ἀδυνατεῖ ἀπὸ τὴ φύση της νὰ
προχωρήσει πέρα ἀπὸ τὸ νευρικὸ σύστημα καὶ τὸν ἐγκέφαλο στὴν οὐσία
τῆς ψυχῆς, οἱ δὲ ψυχοθεραπευτικὲς

σχολὲς ποὺ στηρίζονται στὶς ποικίλες
φιλοσοφίες καὶ θρησκεῖες δὲν ἔχουν
νὰ ἐπιδείξουν οὐσιαστικὰ θεραπευτικὰ ἀποτελέσματα. Ἄν μία καὶ μόνη
εἶχε θεραπευτικὸ ἀποτέλεσμα θὰ καταργoῦσε ὅλες τὶς ἄλλες (βλ. προηγούμενο τεῦχος τὴ δήλωση τοῦ Jean
Claude Larcher).
Οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας στὰ ἀσκητικά, κυρίως, συγγράμματά τους δείχνουν νὰ ξέρουν πολὺ καλὰ τί εἶναι
ψυχή, τί εἶναι καρδιά καὶ πῶς εἰσερχόμαστε σ᾿ αὐτὴν γιὰ νὰ διώξομε τὰ
πάθη καὶ νὰ ἔλθει τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιο
μέσα μας ἀποκαλύπτοντάς μας τὸν
Χριστό. ∆ὲ θέλομε ἁπλᾶ νὰ διώξομε
τὰ πάθη ἀλλὰ νὰ ἐνδυθοῦμε τὸν Χρι-

στό. «Οὐ θέλομεν ἐκδύσασθαι, ἀλλ᾿
ἐπενδύσασθαι, ἵνα καταποθῇ τὸ
θνητὸν ὑπὸ τῆς ζωῆς» (Β΄ Κορ. 5, 4).
Γι᾿ αὐτὸ καὶ προσευχόμαστε μ᾿ αὐτὰ τὰ
λόγια: «Χριστέ, τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν,
τὸ φωτίζον καὶ ἁγιάζον πάντα ἄνθρωπον ἐρχόμενον εἰς τὸν κόσμον, σημειωθείτω ἐφ᾿ ἡμᾶς τὸ φῶς τοῦ προσώπου σου, ἵνα ἐν αὐτῷ ὀψώμεθα
φῶς τὸ ἀπρόσιτον, καὶ κατεύθυνον τὰ
διαβήματα ἡμῶν πρὸς ἐργασίαν τῶν
ἐντολῶν σου…» (Εὐχή τῆς Α΄ Ὥρας).
Ἔργο τῆς ἐξομολόγησης εἶναι αὐτό
ποὺ δὲ μπορεῖ καμιὰ ψυχοθεραπεία νὰ
κάνει: νὰ θεραπεύσει τὴν καρδιὰ γιὰ
νὰ κατοικήσει ὁ Χριστός.
παπα-Νικόλας Ἀλεξάκης

ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ
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«Αὔριο ἔχω ραντεβού μέ τόν ψυχολόγο…, ὅλα θά πᾶνε καλά, εἶμαι πολύ
χαρούμενη…». Ἀκούγεται μιά φωνή
στό διάλειμμα καί τήν ἑπόμενη μέρα
στό ἀπουσιολόγιο τῆς συγκεκριμένης
τάξης τοῦ σχολείου, ἦταν γραμμένο τό
ὀνοματεπώνυμο τῆς 15χρονης Ε. πού
ἀπουσίαζε δικαιολογημένα ἀπ᾿ τό
σχολειό. Εἶχε ραντεβού μέ τό γιατρό,
μέ τόν ψυχολόγο σέ κάποιο νοσοκομεῖο τῆς Κρήτης… Ἐπιτέλους θά εὕρισκε λύση στό πρόβλημα πού ἀντιμετωπίζει καιρό, στίς συχνές ἐνοχλήσεις
καί στούς πόνους στήν καρδιά, οἱ
ὁποῖοι δέν ὀφείλονται σέ παθολογικά αἴτια.
Τό παραπάνω περιστατικό λαμβάνει
χώρα πρίν λίγο καιρό σ’ ἕνα σχολεῖο
τῆς ὑπαίθρου, κάπου στήν Κρήτη.
Ἀποτελεῖ γιά μένα ἀφορμή βασανιστικοῦ προβληματισμοῦ. Ἡ χαρά τῆς

15χρονης μαθήτριας καί ὁ πόθος της
νά βρεθεῖ λύση στό πρόβλημά της.
«Αὔριο ἔχω ραντεβού μέ τόν ψυχολόγο...»˙ τά λόγια της αὐτά στριφογυρίζουν στό μυαλό μου. Ἄραγε τό
πρόβλημα θά λυθεῖ μέ μία ἐπίσκεψη
σέ ψυχολόγο; Ἐνδεχομένως καί σέ
ψυχίατρο; Θά εἶναι τό ξεκίνημα γιά
συχνές καί ἐπαναλαμβανόμενες ἐπισκέψεις, παρακολουθήσεις καί ραντεβού τέτοιου εἴδους; Ἄραγε ἔτσι ἤ
κάπως ἔτσι ξεκινοῦν καί ὅσοι καταλήγουν σέ ἐξάρτηση ἀπό τούς ἐπιστήμονες αὐτούς; Ὑπάρχει πραγματική ἀνάγκη; Καί ἄν ὑπάρχει βεβαίως
ἐπιβάλλεται, ἄν ὅμως ὄχι; Ἄν εἶναι
ἁπλά κοινωνική ἀνάγκη; Συνήθεια ἤ
κοινωνικό πρεστίζ; Στίς μέρες μας
εἶναι μόδα νά ἔχει ὁ καθένας τόν
προσωπικό του ψυχολόγο. Καί ὁ ρόλος τοῦ πνευματικοῦ; Ἡ θεραπευτική

τῆς Ἐκκλησίας;
Ἀναλογίζομαι τήν εὐθύνη ὅλων.
Τήν προσωπική ὡς δασκάλου, καί
ὅλων τῶν δασκάλων-θεολόγων, κληρικῶν καί λαϊκῶν, ὑπεύθυνων γιά τήν
Ὀρθόδοξη διδασκαλία στά παιδιά
μας, στά σχολεῖα τοῦ σήμερα. Τήν ποιμαντική εὐθύνη τῶν Ἱερέων, τῶν
Ἐπισκόπων, τῶν Κληρικῶν σέ κάθε
πόλη καί χωριό, σέ κάθε γωνιά Ὀρθόδοξης κοινότητας. Τήν εὐθύνη ἀνατροφῆς καί διαπαιδαγώγησης τῶν
γονέων, τήν εὐθύνη τῆς κοινωνίας
ὁλόκληρης ὅλων μας, πού ὁδηγοῦμε
τούς συνανθρώπους μας καί ὁδηγούμαστε καί μεῖς οἱ ἴδιοι σέ ἄγνοια τῆς
παράδοσής μας.
Θέλησα μέ ἀφορμή τό περιστατικό
αὐτό καί μέ τό βάρος τῆς εὐθύνης γιά
τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν στό
συγκεκριμένο σχολεῖο, νά ἀφουγκραστῶ μέ διάκριση τόν προβληματισμό τῶν παιδιῶν μας, στήν κρίσιμη
καί δύσκολη αὐτή ἡλικία τῶν 15, 16,
καί 17 ἴσως χρονῶν. Ζήτησα ἀνώνυμα, τελείως ἐλεύθερα καί χωρίς καμία
δέσμευση, τήν ἄποψή τους γύρω ἀπό
τό δύσκολο καί εὐαίσθητο αὐτό θέμα:
τή θεραπεία τῆς ψυχῆς τοῦ ἀνθρώπου
ἀπό τίς ἐπιστῆμες τῆς ψυχολογίας καί
ψυχιατρικῆς καί ἀπό τό Μυστήριο τῆς
Ἐκκλησίας μας, τήν Ἐξομολόγηση.
Τά κείμενα τῶν μαθητῶν ἦταν
εὔστοχα καί ὁμολογῶ μέ ἐξέπληξαν.
Φανερώνουν σχεδόν στό σύνολό τους
τήν ἀνάγκη καί τόν πόθο τοῦ ἀνθρώπου γιά συζήτηση, ἔκθεση προβλημάτων συνομιλία καί ἐπικοινωνία.
Μιά ἄποψη πού καταγράφεται εἶναι
ὅτι ἡ Ἐκκλησία καί ἄρα ἡ Ἐξομολόγηση ἀνήκει στό παρελθόν, τίθεται
στό περιθώριο ὡς κάτι τό ξεπερασμένο, εἶναι γιά τούς λίγους γιά τούς

μεγάλους, γινόταν παλιά ὄχι σήμερα,
δέν εἶναι γιά μᾶς.
Μιά ἄλλη ἄποψη προτιμᾶ ἕνα συνδυασμό ψυχολόγου-ψυχιάτρου καί
ἐξομολόγου-πνευματικοῦ.
Καί τέλος ὑπάρχει καί ἡ αἴσθηση τῆς
ἀνάγκης καί τῆς ἀναγκαιότητας τοῦ
Μυστηρίου τῆς Ἐξομολόγησης ὡς
μέσου θεραπείας καί σωτηρίας τοῦ
ἀνθρώπου.
Ἄς δοῦμε ὅμως κάποια ἀποσπάσματα τῶν κειμένων τῶν ἴδιων τῶν
μαθητῶν γιά νά διαπιστώσουμε τόν
προβληματισμό τους καί τήν ἄποψή
τους γιά τό θέμα.
«Κατά τήν ἄποψή μου θά πρέπει πάντα ὁ ἄνθρωπος νά ἐκφράζει τά συναισθήματά του καί νά λέει τήν ἄποψή του
ὁποιαδήποτε κι ἄν εἶναι αὐτή. Ὁ,τιδήποτε
μένει βάρος στήν ψυχή, αὐτό λειτουργεῖ
ψυχοπλακωτικά καί ἐξουθενώνει τό
ἄτομο εἴτε σωματικά εἴτε ψυχικά».


«Πιστεύω πώς ὅταν σέ κάποια φάση τῆς
ζωῆς του ἕνας ἄνθρωπος πάθει μία ψυχολογική ἤ ψυχιατρική ἀσθένεια ὁ
πρῶτος πού μπορεῖ νά τόν βοηθήσει
εἶναι ὁ ψυχολόγος ἤ ὁ ψυχίατρος. ∆έ νομίζω ὅτι μέ τά δεδομένα τοῦ σήμερα ἕνας
ἄνθρωπος ὅταν δεῖ τή γυναίκα του, τό
παιδί του, τήν ἀδερφή του, νά πάσχει θά
τόν τρέξει στήν Ἐκκλησία νά τόν ἐξομολογήσουν ἤ θά τόν πάει σέ ἕνα πνευματικό. Αὐτό γινόταν πιό παλιά ὅπου ὅταν
ὑπῆρχε ἕνα πρόβλημα σέ κάποιον τόν πήγαιναν νά τόν διαβάσει παπάς, νά κάνουν εὐχέλαιο, νά τόν ἐξομολογήσουν,
ἔκαναν ἕνα τάμα ἤ ὁ ἄνθρωπος κλεινόταν σέ μοναστήρι, κάτι πού σήμερα δέν
τό συναντᾶμε».


«Σήμερα οἱ ἄνθρωποι πᾶνε στόν ψυχολόγο γιατί εἶναι πλέον καί τῆς μόδας

χωρίς αὐτό νά σημαίνει ὅτι ἔχουν κάποιο
πρόβλημα».


«Πολλές φορές ἡ ψυχή ὅπως καί τό
σῶμα ἀρρωσταίνει. Γιά νά γίνουμε καλά
πᾶμε σέ εἰδικούς. Ἡ μιά ὁμάδα αὐτῶν
τῶν εἰδικῶν εἶναι οἱ ψυχίατροι οἱ ὁποῖοι
μᾶς βοηθοῦν νά κατανοήσουμε τό πρόβλημά μας καί νά τό λύσουμε. Πολλοί
τούς ἐμπιστεύονται. Ἄλλοι πάλι ἐμπιστεύονται τήν ἄλλη ὁμάδα τῶν εἰδικῶν
πού εἶναι οἱ ἐξομολόγοι. Ἐκεῖνοι ἀκούγοντας τό πρόβλημά σου σέ συμβουλεύουν καί μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ σέ
συγχωροῦν γιά τυχόν ἁμαρτίες ἤ
παραπτώματα πού σέ βασανίζουν. Καί οἱ δυό σέ βοηθοῦν οἱ μέν μέ τή βοήθεια
τῆς ἐπιστήμης, οἱ δέ μέ τή
βοήθεια τοῦ Θεοῦ».


«Ὁ συνδυασμός τῆς ψυχιατρικῆς καί τῆς ἐξομολόγησης θεωρεῖται ὅτι εἶναι
ὁ καλύτερος τρόπος γιά νά
ἀποκτήσει κανείς ψυχική ἠρεμία.
Ὁ κάθε ἄνθρωπος μέσα ἀπό τήν ψυχανάλυση μπορεῖ νά πεῖ ὅλα τά πράγματα
πού τόν βαραίνουν ἐνῶ ἡ ἐξομολόγηση
θά τόν βοηθήσει ὄχι ἁπλᾶ στήν ἔκφραση τῶν ἁμαρτημάτων του, ἀλλά καί
στήν πραγματική μετάνοια τοῦ ἀνθρώπου μέσα ἀπό τήν ταπείνωση καί τήν καταπάτηση τοῦ ἐγωισμοῦ του».


«Ἡ ψυχή τοῦ ἀνθρώπου εἶναι σάν ἕνα
λευκό πανί, ὅπου τό πινέλο μέ τά χρώματα θυμίζει τή ζωή του καί ὁ ζωγράφος
τόν ἴδιο τόν ἄνθρωπο ἀφοῦ μπορεῖ ὁ ἴδιος
νά κανονίσει μόνος του τή ζωή του καί
στόχος εἶναι νά φτιάξει ἕναν ὑπέροχο πίνακα. Εἶναι στό χέρι του ἀφοῦ ὁ Θεός τοῦ

ἔδωσε ἐλευθερία. Στό πανί ὅμως μπορεῖ
συχνά νά πέσει μαῦρο χρῶμα πού συμβολίζει τούς πόνους ἀκόμα καί τίς δυστυχίες πού μπορεῖ νά τοῦ συμβοῦν, μέ
ἀποτέλεσμα νά χαλάσει αὐτό τό ὄμορφο.
Ἡ ἐξομολόγηση εἶναι λοιπόν ἀπ’ τό Θεό
δῶρο πού δίνει τή δυνατότητα στόν
ἄνθρωπο νά ἀναιρέσει τά σφάλματα
καί νά καθαρίσει πάλι τό πανί δηλαδή
τήν ψυχή του».


«Ἡ ψυχολογία καί ἡ ψυχιατρική εἶναι
ἐπιστῆμες πού βοηθοῦν στήν ψυχική θεραπεία τῶν ἀτόμων καί αὐτό μποροῦν νά
τό καταφέρουν μέ ψυχανάλυση
ἀλλά καί χορηγώντας φάρμακα στούς ἀσθενεῖς. Ἀντίθετα ἡ Ἐξομολόγηση εἶναι
ἕνα Μυστήριο πού βοηθᾶ
στό νά μετανοήσουμε γιά
κάτι πού ἔχουμε διαπράξει, στό νά ἀνοίξουμε τήν
ψυχή μας, νά σπάσουμε τά
δεσμά τοῦ ἐγωισμοῦ καί νά
φτάσουμε στά ὅρια τῆς ταπείνωσης γιά νά μπορέσουμε νά
φτάσουμε στήν κάθαρση τῆς ψυχῆς καί
τήν ἐσωτερική ἀγαλλίαση».


«Στήν ἐξομολόγηση νιώθεις πιό οἰκεῖα
μέ τόν πνευματικό διότι δέ σέ ἀντιμετωπίζει σάν ἕνα ἀκόμα πελάτη, ἀλλά σάν
ἄνθρωπο σέ ἀντίθεση μέ τόν ψυχολόγο
ὁ ὁποῖος σοῦ συμπεριφέρεται πιό ψυχρά
καί ἀπόμακρα. Προσωπικά θεωρῶ ὅτι ἡ
ψυχοθεραπεία σέ ὠφελεῖ πολύ ἐλάχιστα
διότι ὁ ψυχολόγος δέ σέ γνωρίζει πολύ
καιρό, ὅσο ὁ πνευματικός σου…. ἡ ἐξομολόγηση εἶναι Μυστήριo τῆς Ἐκκλησίας
ἐνῶ ἡ ψυχολογία ἁπλά μιά ἐπιστήμη. Τέλος πιστεύω ὅτι κανείς ἄλλος ἐκτός ἀπ’
τό Θεό δέ μπορεῖ νά κρίνει ποιός ἔχει

“σώας τάς φρένας”, πράγμα πού κάνουν
οἱ ψυχολόγοι θεωρώντας ὅτι εἶναι ἀρκετά ἱκανοί γιά νά στείλουν ἕνα ἄνθρωπο
σέ ψυχιατρική κλινική καί νά καταστρέψουν τή ζωή του, ἐνῶ ὑπάρχει περίπτωση νά κάνουν λάθος….»


«Μέσω τῆς ἐξομολόγησης αἰσθανόμαστε πνευματική κάθαρση καί βοηθούμαστε νά ξαναμποῦμε στό δρόμο
τοῦ Θεοῦ, τό δρόμο τῆς ἀλήθειας καί τῆς
ἀγάπης… Στήν ἐξομολόγηση δέν χρειάζονται φάρμακα.
Τό φάρμακο εἶναι
ἡ συγχώρεση πού
μας δίνει ὁ Θεός.
Ἀντίθετα στήν ψυχιατρική γίνεται καί
χρήση ψυχοφαρμάκων, ὅταν αὐτό
εἶναι ἀπαραίτητο…
Ὁ ψυχίατρος δίνει
συμβουλές ὀρθολογιστικές ἐνῶ ὁ ἱερέας
συμβουλές πού ἔχουν νά κάνουν μέ τή
θρησκεία καί τό πνεῦμα».


«Ὅταν κάποιος πάει σέ ψυχολόγο μπορεῖ νά βοηθηθεῖ, μπορεῖ καί ὄχι. Κι ἄν
βοηθηθεῖ, αὐτή ἡ βοήθεια δέ θά εἰσχωρήσει στήν ψυχή του. Ὅταν ὅμως κάποιος ἐξομολογηθεῖ στόν πνευματικό
του, ἡ ψυχή του γεμίζει φῶς, τό μυαλό
του ξεφεύγει ἀπ’ τά λάθη του, νιώθει
ὄμορφα γιατί ἔχει ταπεινωθεῖ ἀπό τά
λάθη του καί ἔχει μετανοήσει».


«Οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι στίς μέρες
μας ὅταν ἔχουν κάποια ψυχική ἀρρώστια
ἀπευθύνονται μόνο στούς εἰδικούς καί
ξεχνᾶνε τή δύναμη τοῦ Θεοῦ».


«…τό ἕνα εἶναι τῆς Ἐκκλησίας καί τό
ἄλλο εἶναι ἰατρικό. Πιστεύω ὅτι καί τά

δυό μας βοηθᾶνε νά ξεχνᾶμε κάτι πού
μας πονάει στήν ψυχή μας».


«Πολλοί ἄνθρωποι στίς μέρες μας
ἔχουν ψυχολογικά προβλήματα… κάτι
μᾶς βασανίζει μέσα μας, μποροῦμε νά τό
βγάλουμε πρός τά ἔξω, μιλώντας σέ
ἕνα ἱερέα. Κατά τή γνώμη μου ὅμως δέν
εἶναι σωστό αὐτό. Ἐγώ δέ θά τό ἔκανα
ποτέ. Θά πήγαινα ἴσως στόν καλύτερό
μου φίλο γιά νά μέ βοηθήσει».


«Ἡ ἐξομολόγηση
εἶναι ἕνα πραγματικό ἄνοιγμα τῆς
καρδιᾶς σου γιά νά
ἐξωτερικεύσεις τά
λάθη πού ἔχεις κάνει ἐνῶ ἡ μετάνοια
εἶναι πολύ δύσκολο
γιά νά τό κάνεις
πραγματικά».



«Στίς μέρες μας πιστεύω ὅτι σχεδόν ὅλοι
οἱ ἄνθρωποι ἔχουν ψυχολογικά προβλήματα καί ὑπάρχουν τρόποι γιά τήν
ἐπίλυσή τους. Ὁ ἕνας εἶναι νά ἀπευθυνόμαστε στούς εἰδικούς ἄν καί δέν πιστεύω ὅτι μποροῦν νά βοηθήσουν ἄν
ἐμεῖς δέν τά ἔχουμε καλά μέ τόν ἑαυτό
μας. Ἄν, ἄς ποῦμε, ἔχουμε διαπράξει ἕνα
ἀδίκημα καί ἡ ἐνοχή δέ μᾶς ἀφήνει νά
ἠρεμήσουμε τότε δέν μπορεῖ νά βοηθήσει οὔτε ὁ ψυχολόγος οὔτε ὁ ψυχίατρος.
Σέ αὐτή τήν περίπτωση ἀπευθυνόμαστε
στό Θεό καί τοῦ ζητᾶμε νά μᾶς βοηθήσει
ἀφοῦ ἔχουμε μετανιώσει βέβαια. Προσοχή! Στό Θεό, ὄχι στόν ἐξομολόγο!! Ἐγώ
προσωπικά δέν ἐμπιστεύομαι τούς ἐξομολόγους καί δέν πιστεύω ὅτι θά ἐξομολογηθῶ ποτέ! Προτιμῶ νά τά γράφω
κάπου ἤ νά τά πῶ στή μαμά μου (πού λέει

ὁ λόγος), παρά νά τά πῶ σέ ἕνα ἄγνωστο
πού πρέπει νά τόν ἐμπιστευτῶ κιόλας.
Πολλές φορές τά προβλήματά μας βασίζονται στόν ἐγωισμό μας. Προσοχή! Ὁ
ἐγωϊσμός μπορεῖ νά καταστρέψει τά
πάντα. Ἀπό προσωπική μου ἐμπειρία
ἔχω καταλάβει ὅτι πρέπει νά εἴμαστε λίγο
πιό χαλαροί μέ ὅλους καί μέ ὅλα…».
Θά ἀρκεστῶ σέ αὐτή τήν ἁπλή παράθεση τῶν ὅσων ἔγραψαν οἱ ἀγα-

πητοί μας μαθητές. Τά συμπεράσματα τά ἀφήνω στήν κρίση τοῦ κάθε
ἀναγνώστη. Τοῦτο μόνο ἐπιτρέψτε
μου: Ἄς προσπαθήσει ὁ καθένας μας
ἀπ᾿ τή δική του διακονία νά μήν ἀποτελεῖ ἀφορμή, ὥστε νά ἀλλοιώνεται
καί νά μειώνεται ἡ ἀξία τοῦ Μυστηρίου τῆς Ἐξομολόγησης, ἡ μετάδοση
τῆς Θείας Χάρης ἀπ᾿ αὐτήν.
Σταῦρος Μαζωνάκης

Β . Μ έ τ ή ν ἐ μ π ε ι ρ ί α τ ο ῦ ἀ ε ί θ ε ρ α π ε υ όμ ε ν ο υ

Ἔχουμε μπροστά μας ἕνα πολύ μεγάλο θέμα: Θεραπεία μέσα στό χῶρο
τῆς ψυχανάλυσης ἀπ᾿ τή μία καί ἀπ᾿
τήν ἄλλη θεραπεία τῆς ψυχῆς ὡς
ἀποτέλεσμα τῆς μετάνοιας στήν
Ὀρθόδοξη ἐκκλησιαστική παράδοση. Μέ σοβαρότητα καί σεβασμό θά
μποροῦσε κανείς νά ἀγγίξει αὐτό τό
θέμα, ὄχι ὅμως καί νά τό ἐξαντλήσει.
Μέ τήν ἐμπειρία τοῦ ἀεί θεραπευομένου τολμοῦμε νά μιλήσουμε γιά τόν
τρόπο τῆς θεραπείας τῆς ψυχῆς, καί
νά καταθέσουμε τούς προβληματισμούς μας γιά τό ἐπίκαιρο αὐτό θέμα.
Ξεκινᾶμε μέ κάποιους βασικούς
ὅρους:
Τί εἶναι ψυχή; Τί εἶναι μετάνοια;
Σύμφωνα μέ τούς Πατέρες τῆς
Ἐκκλησίας ψυχή εἶναι ἡ εἰκόνα τοῦ
Θεοῦ. Μετάνοια εἶναι ἡ ἀλλαγή τοῦ
νοῦ.
Ἡ ψυχή ὅπως καί τό σῶμα εἶναι δημιουργήματα τοῦ Θεοῦ καί ὅπως
ἀρρωσταίνει τό σῶμα, ἔτσι δεχόμαστε
ὅτι ἔχουμε καί ἀρρώστιες τῆς ψυχῆς.
Καί ὅταν κάτι νοσεῖ, τότε χρήζει θεραπείας. Κι ἔτσι ἔρχεται ἐδῶ ἡ ἐπιστήμη τῆς ψυχολογίας, τῆς ψυχιατρικῆς μέ τίς διάφορες τεχνικές καί

μεθόδους τῆς ψυχανάλυσης νά θεραπεύσουν. Θεραπεύουν; Προσπαθοῦν, καί σίγουρα κατά τή γνώμη μας
ὑπάρχει καλή πρόθεση καί διάθεση νά
βοηθήσουν, καί στό βαθμό φυσικά πού
ἀποτρέπουν καί ἀναστέλλουν ἀκραῖες
κινήσεις καταστροφῆς, λόγου χάρη
αὐτοκτονίες, προσφέρουν ἔργο. Ὅταν
τά αἴτια τῶν ψυχικῶν παθήσεων,
μάλιστα, εἶναι γενετικῶς καθορισμένα ἤ ὀφείλονται σέ βιοχημικό ὑπόβαθρο, τότε ἡ φαρμακευτική ὑποστήριξη τοῦ ἀναλυόμενου ἔχει πρωταρχική θέση. Ὅταν ὅμως ὀφείλονται
σέ τραυματικές ἐμπειρίες, τότε δέν
εἶναι τόσο ἀποτελεσματική.
Παράλληλα ὑπάρχουν οἱ ψυχοθεραπευτικές τεχνικές πού ἔχουν σκοπό νά ἀλλάξουν τόν ἄνθρωπο. Οἱ
θεραπεῖες στό χῶρο αὐτό εἶναι μακροχρόνιες μέ σκοπό τή βελτίωση
τοῦ ἀσθενῆ. Αὐτό τό πετυχαίνουν μέ
τήν ἀποδοχή, τή γνώση τοῦ ἑαυτοῦ
του καί τήν ἱκανότητα νά κάνουν τόν
ἄνθρωπο νά ἀνοιχτεῖ. Ἡ ψυχιατρική
δέ μιλάει γιά μετάνοια, μιλάει γιά
αὐτογνωσία. Συγκεκριμένη θεραπεία
δέν ὑπάρχει στό χῶρο αὐτό. Σέ κάποιες περιπτώσεις δέν ὑπάρχει πα-

ρουσία προσώπου ἀλλά ὁ ἀναλυτής
εἶναι ἀθέατος καί δέν παρεμβαίνει, δηλαδή δέν ὑπάρχει διάλογος.
Ἡ Ἐκκλησία, ἀπό τήν ἄλλη, διδάσκει
ὅτι ὁ Χριστός εἶναι ὁ ἰατρός ψυχῶν καί
σωμάτων. Νά τό ἀγνοήσουμε; Ὑπάρχει ἐλευθερία. Ἄν θελήσουμε νά γευτοῦμε τή γιατρειά μέ πίστη τότε εἴμαστε μπροστά σ᾿ ἕνα Μυστήριο. Τό Μυστήριo τῆς Ἐξομολόγησης. ∆έν μποροῦμε
οὔτε νά τό καταλάβουμε οὔτε νά τό
ἀναλύσουμε. Ὑπάρχει σχέση προσωπική,
ἀνθρώπινη. Σχέση
πατέρα πού ἀκούει
ἀγαπητικά χωρίς νά
κρίνει, καί ἡ ἐνέργεια τοῦ Θεοῦ καθαρίζει καί γιατρεύει
τόν ἄρρωστο. Ἀρκεῖ
νά ὑπάρχει θέληση
καί τά ὑπόλοιπα τά
κανονίζει ὁ Θεός. Ὁ πνευματικός ἔχει
λόγο, τό λόγο τῶν πατέρων γιά νά
βοηθήσει καί νά καθοδηγήσει τόν
ἄνθρωπο. ∆ημιουργεῖται μία σχέση, τίποτα τό ἀπρόσωπο, τό ἀκαθόριστο. Χαρακτηριστικά ἀναφέρει ὁ γέροντας
Πορφύριος στό βιβλίο τοῦ Βίος καί Λόγοι: «∆έν ὑπάρχει ἀνώτερο πράγμα ἀπ᾿
αὐτό πού λέγεται μετάνοια καί ἐξομολόγηση. Αὐτό τό μυστήριο εἶναι ἡ προσφορά τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ στόν ἄνθρωπο. Μ᾿ αὐτό τόν τέλειο τρόπο ἀπαλλάσσεται ὁ ἄνθρωπος ἀπ᾿ τό κακό. Πηγαίνουμε, ἐξομολογούμαστε, αἰσθανόμαστε τή συνδιαλλαγή μετά τοῦ Θεοῦ,
ἔρχεται ἡ χαρά μέσα μας, φεύγει ἡ ἐνοχή. Στήν Ὀρθοδοξία δέν ὑπάρχει ἀδιέξοδο,
γιατί ὑπάρχει ὁ ἐξομολόγος, πού ἔχει
τήν χάρι νά συγχωρεῖ. Μεγάλο πράγμα

ὁ πνευματικός!... Ἡ μετάνοια εἶναι πολύ
μεγάλο πράγμα. Ἡ μετάνοια ἡ ἀληθινή
θά φέρει τόν ἁγιασμό. Ἡ μετάνοια μᾶς
ἁγιάζει». Καί συνεχίζει παρακάτω:
«Συμβαίνει πολλές φορές σήμερα ὁ
ἄνθρωπος νά αἰσθάνεται θλίψη, ἀπελπισία, νωθρότητα, τεμπελιά, ἀκηδία κι
ὅλα τά σατανικά. Νά εἶναι θλιμμένος, νά
κλαίει, νά μελαγχολεῖ, νά μή δίνει σημασία στήν οἰκογένειά
του, νά ξοδεύει ἕνα σωρό
χρήματα στούς ψυχαναλυτές, γιά νά πάρει φάρμακα. Αὐτά οἱ ἄνθρωποι
τά λένε “ἀνασφάλεια”.
Ἡ θρησκεία μας πιστεύει
ὅτι αὐτά εἶναι πειρασμικά
πράγματα… Ἡ κατάσταση
αὐτή θεραπεύεται μέ τήν
χάρι. Πρέπει ἡ ψυχή νά
στραφεῖ στήν ἀγάπη τοῦ
Θεοῦ. Ἡ θεραπεία θά γίνει
μέ τό ν᾿ ἀγαπήσει τόν Θεό
μέ λαχτάρα. Πολλοί ἅγιοί
μας μετέτρεψαν τήν κατάθλιψη σέ χαρά
μέ τήν ἀγάπη πρός τόν Χριστό….Αὐτό
εἶναι τό μυστικό τῆς θεραπείας. Αὐτά δέχεται ἡ Ἐκκλησία μας»1.
Ἡ θέληση τοῦ ἀνθρώπου νά γιατρευτεῖ, νά μετανοήσει, ἕλκει τό Ἅγιο
Πνεῦμα, πού εἶναι θεραπεία τῶν νευρώσεων, τῶν καταθλίψεων καί τῶν
ἐμπαθῶν καταστάσεων. Εἶναι κατάσταση πού βιώνεται ἀρκεῖ νά ὑπάρχουν προϋποθέσεις. Ἄν δουλεύουμε
τήν ψυχή μας κατ᾿ αὐτό τόν τρόπο θά
ζήσουμε καί τήν Ἀνάσταση.
Χριστός Ἀνέστη !
Εὐάννα Κεφαλογιάννη-Μαζωνάκη
1. Γέροντος Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου, Βίος καί Λόγοι, Ἱερά Μονή Χρυσοπηγῆς Χανιά 2003, σελ. 366,
367, 375, 378.

