
1 
 

Αναβαθμοί τησ ελευθερίασ ςτην ποιμαντική ςχέςη 
 
Yπό κανονικζσ ςυνκικεσ δεν κα ζπρεπε να αναρωτιόμαςτε για τθ 

κζςθ τθσ ελευκερίασ ςτθν ποιμαντικι ςχζςθ. Λίγο επειδι ο Χριςτόσ μασ 
προειδοποίθςε πωσ θ αλικεια κα μασ ελευκερϊςει (Ιω. 8: 32), λίγο 
επειδι ο ποιμζνασ (ωσ κάποιοσ που υποτίκεται ότι ελευκερϊκθκε μζςω 
του Χριςτοφ) εφλογα κα αιςκανόταν ωσ αποςτολι του να ελευκερϊνει 
άλλουσ. 

Αλλά ο Ντοςτογιζφςκυ μασ ζδειξε πωσ οι ςυνκικεσ δεν είναι ποτζ 
ομαλζσ και πωσ τίποτε δεν είναι αυτονόθτο. Ο μονόλογοσ του Μεγάλου 
Ιεροεξεταςτι παραμζνει ςτουσ αιϊνεσ αξεπζραςτο δείγμα του πϊσ μια 
οξυδερκισ διάνοια κατάφερε να ςυλλάβει το κατ’ εξοχιν παράλογο: ο 
χϊροσ τθσ υπεςχθμενθσ ελευκερίασ να μετατρζπεται ςε μθχανιςμό 
ςκλαβιάσ. Και μάλιςτα ενίοτε με τθν πρόκυμθ ςυναίνεςθ των ίδιων των 
πιςτϊν! 

Ο Χριςτιανιςμόσ του ψυχιςμοφ δεν είναι ο Χριςτιανιςμόσ των 
δογμάτων. Ο τρόποσ με τον οποίο βιϊνεται το μινυμα του Χριςτοφ ςτθν 
περιοχι των ψυχικϊν αναγκϊν κάποιου δεν ςυμπίπτει κατ’ ανάγκθ με 
τθν λεκτικι κεολογικι διακιρυξθ για τθν οποία ο ίδιοσ άνκρωποσ 
καμαρϊνει. Για τον λόγο αυτό θ ανελευκερία ςτθν ποιμαντικι ςχζςθ 
δεν αφορά ςε κάποιουσ άλλουσ μακρινοφσ, αλλά ςε αυτι κακεαυτι τθν 
εγχϊρια ορκόδοξθ εκκλθςιαςτικι κακθμερινότθτά μασ.  

Θα προςπακιςω να διακρίνω τζςςαρεσ αναβακμοφσ ςτθν κλίμακα 
τθσ ελευκερίασ, κλίμακα τθν οποία το ποιμαινόμενο υποκείμενο 
παςχίηει να ανζβει, ι τουλάχιςτον προορίηεται να ανζβει προκειμζνου 
να εκπλθρϊςει θ ποιμαντικι τον ςκοπό τθσ. Η ςειρά απαρίκμθςισ τουσ 
αντιςτοιχεί ςε μια ςχετικι νομοτζλεια: όπωσ κα διαπιςτϊςουμε, είναι 
αδφνατο να κατακτθκι κάποιοσ από αυτοφσ αν δεν εμπεδωκι 
προθγουμζνωσ ο προθγοφμενοσ. 

 
Α) Ελευκερία από εξωτερικοφσ ποιμαντικοφσ καταναγκαςμοφσ. 
Θα ζπρεπε να είναι ςτοιχειϊδεσ, αλλά δεν είναι. Ο Ραφλοσ ιταν 

πάντα φιλακόλουκοσ και υπάκουοσ ςτθν εξομολόγθςθ. Η μόνθ 
περίπτωςθ που αντζδραςε για λίγο ιταν όταν για πρϊτθ φορά ο 
πνευματικόσ του του υπζβαλε τθν ιδζα πωσ κάνει για μοναχόσ. Κακϊσ 
δεν επζμεινε ςτθν αντίδραςθ του ζγινε τελικά μοναχόσ κοντά ςτον ίδιο 
αυτόν πνευματικό και λίγα χρόνια αργότερα χρειαηόταν να παίρνει 
θρεμιςτικά. Ο εκνευριςμόσ του και θ κατιφειά του ζβριςκαν πάντοτε 
τισ αναμενόμενεσ απαντιςεισ: ‘πειραςμόσ’, ‘πόλεμοσ του πονθροφ’. 
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Το φάςμα των εξωτερικϊν καταναγκαςμϊν ςτθν ποιμαντικι ςχζςθ 
είναι ευρφτατο. Καλφπτει τον βαςικό προςανατολιςμό ηωισ (γάμοσ ι 
μοναχιςμόσ), το πρόςωπο του/τθσ ςυηφγου, τον αρικμό των παιδιϊν, 
τον τόπο κατοικίασ, ςυμπεριφορζσ προσ τρίτουσ (ποιουσ κα πρζπει να 
ζχουν φίλουσ και ποιουσ όχι), τθν προτίμθςθ προσ οριςμζνα πολιτικά 
κόμματα κ.π.ά. Ιδιαιτερθ μνεία κα ικελα να κάνω εδϊ των 
περιπτϊςεων άμεςου εκβιαςμοφ προσ τεκνογονίαν μζςω τθσ απειλισ 
ςτεριςεωσ τθσ Θεία Κοινωνίασ. Συναντά κανείσ ιδθ πολφτεκνουσ 
γονείσ, ςχετικά νζουσ, ευλαβζςτατουσ, εξουκενωμζνουσ ςωματικά και 
ψυχικά, οι οποίοι δθλϊνουν αδιανόθτο να ςταματιςουν να κάνουν 
παιδιά, αν και κα το ικελαν, επειδι δεν αντζχουν τον αποκλειςμό από 
τθ Θεία Κοινωνία ο οποίοσ αναπόφευκτα κα ακολουκιςει… 

«Είναι ανάγκθ ο ίδιοσ ο άνκρωποσ να διατεκι ελεφκερα ςτθν 
αιωνιότθτα», μάσ κυμίηει ο γζροντασ Σωφρόνιοσ.1 Πταν ο πνευματικόσ 
δεν μπορεί ι δεν κζλει να το ςεβαςτι αυτό, είναι ςθμάδι πωσ αυτόσ ο 
πνευματικόσ αδυνατεί ο ίδιοσ να διατεκι ελεφκερα ςτθν αιωνιότθτα, 
ςφμπτωμα ότι δεν αντζχει τθ δικι του ελευκερία. Με το να καταπιζηει 
τουσ πιςτοφσ πζτυχε να προβάλει τον εςωτερικό ‘εχκρό’ κάπου ζξω και 
να ανακουφιςτι από το άγχοσ, με τίμθμα τον (ενίοτε μόνιμο) 
αποκλειςμό του από τθν αυτογνωςία. Επίςθσ ο καταπιεςτικόσ 
πνευματικόσ ςυνθκίηει και άλλεσ προβολζσ, όταν για παράδειγμα 
προςπακεί να φτιάξει τον εξομολογοφμενο όπωσ κα ικελε να ζχει γίνει 
ο ίδιοσ. Και αντί λοιπόν ςε αυτόν τον αφάνταςτα μπλεγμζνο άνκρωπο, 
που προχωρεί ςτα τυφλά, να του παραςχεκι μια εντατικι ψυχολογικι 
και πνευματικι φροντίδα, ζγινε δεκτόσ ςτθν ιερωςφνθ και τζκθκε ‘επί 
τθν λυχνίαν’…  

 
Β) Ελευκερία από ενδοψυχικοφσ αςυνείδθτουσ καταναγκαςμοφσ 
Εμπειρία που μου εξωτερίκευςε πνευματικόσ: θ Πλγα ζρχεται για 

εξομολόγθςθ από τα 15. Ξαφνικά, ςτα 23 τθσ, ξεκινά λζγοντασ: ‘Ράτερ, 
δεν μπορϊ πια να ςασ κάνω υπακοι’! 

Εφλογα ακολοφκθςε θ απορία του: ‘Ρότε ςου ηιτθςα να μου 
κάνεισ υπακοι;’ Ρράγματι αυτόσ ο πνευματικόσ πιςτεφει ςτθν 
ελευκερία των ανκρϊπων. Χρειάςτθκαν αρκετζσ ςυηθτιςεισ και 
κάποιοσ χρόνοσ για να καταλάβει θ ’Ολγα ότι το ξζςπαςμά τθσ είχε να 
κάνει με το πϊσ αντιλαμβανόταν αυτι τόςα χρόνια το δικεν ‘κακικον’ 
τθσ και τισ δικεν προκζςεισ του πνευματικοφ τθσ. Ρρϊτο παιδί τθσ 
οικογζνειασ, εξοπλιςμζνθ με αυςτθρό υπερεγϊ, δυςκολεφκθκε να 
διακρίνει πότε και πϊσ πίεηε τον εαυτό τθσ και ζπνιγε τισ επικυμίεσ τθσ 

                                                           
1
 Οψόμεκα τον Θεόν κακϊσ εςτι, ς. 185. 
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ςτο όνομα τθσ καλισ εντφπωςθσ και τθσ απροκυμίασ να αναλάβει τθν 
ευκφνθ τθσ ιδιοπροςωπίασ τθσ. Στα ελλείμματα του πνευματικοφ 
καταγράφεται θ αδυναμία του να αντιλθφκι αυτι τθν αυτόβουλθ 
καταςτολι μιασ ψυχισ που προκυμοποιείται να γίνεται ‘βαςιλικϊτερθ 
του βαςιλζωσ’. 

Ο γζροντασ Σωφρόνιοσ διζκρινε αυτι τθν διαβάκμιςθ: «Το πρϊτο 
γνϊριςμα τθσ ελευκερίασ είναι θ απροκυμία μασ να εξουςιάηουμε 
οποιονδιποτε. Η επόμενθ βακμίδα είναι θ εςωτερικι μασ χειραφζτθςθ 
από τθν εξουςία των άλλων πάνω μασ»2. Αν θ περίπτωςθ αυτι ανικει 
ςτισ εφκολα ιάςιμεσ και χωρίσ ςοβαρζσ επιπτϊςεισ, αξίηει να ςτακοφμε 
ςε εκείνουσ που είναι τόςο βαριά αλλοτριωμζνοι, ϊςτε αναηθτοφν 
ςκόπιμα ι πνευματικό που καλλιεργεί τθν ανελευκερία ι οποιονδιποτε 
άλλον πνευματικό τον οποίο όμωσ εξωκοφν διαρκϊσ ςε πιεςτικζσ 
ςτάςεισ και ςυμπεριφορζσ απζναντί τουσ, μζςα από μια μαηοχιςτικι 
υποδομι. Εδϊ δεν καταπιζηει ο πνευματικόσ αλλά οι ανάγκεσ του 
ψυχιςμοφ οι οποίεσ δεν ζχουν ςε καμία υπόλθψθ το αυτεξοφςιό τουσ. Ο 
εχκρόσ βρίςκεται μζςα από τα τείχθ, γι’ αυτό και είναι δυςκολϊτερα 
αντιμετωπίςιμοσ.  

To τρομακτικό άγχοσ μπροςτά ςτθν ελευκερία (και ςτθ 
ςυνακόλουκθ ευκφνθ) γίνεται πολυμιχανο και εφευρετικό. Ο 
άνκρωποσ τότε πρόκυμα υποδουλϊνεται ςτισ άμυνζσ του, αρκεί να 
γευτι τθν αςφάλεια τθσ παλινδρόμθςθσ προσ τουσ πρϊιμουσ και  
γνϊριμουσ ‘παραδείςουσ’ όπου κάποιοσ άλλοσ ςκζφτεται και 
αποφαςίηει αντί γι’ αυτόν. Άλλοτε θ ψυχοπακολογία αυτι αποτελεί 
ςυνζχεια τθσ οικογενειακισ δομισ. Άλλοτε ςτθρίηεται εξ ολοκλιρου ςτθ 
ενοχι. Άλλοτε πθγάηει από φόβο προσ τισ επικυμίεσ και τα 
ςυναιςκιματα, δθλαδι προσ το ‘πακθτικόν’ μζροσ τθσ ψυχισ. Πποια 
και να είναι θ ςυγκεκριμζνθ αιτία, ςθμαςία ζχει πωσ ο ψυχιςμόσ δεν 
αντζχει το κεόςδοτο δϊρο τθσ ελευκερίασ, οφτε ςτον εαυτό του οφτε 
και ςτουσ άλλουσ. Αυτό το δεφτερο ζχει ωσ αποτζλεςμα να εξανίςταται 
ο ψυχιςμόσ εναντίον εκείνων που δείχνουν να απολαμβάνουν τθ 
ελευκερία τουσ, είτε εντόσ είτε εκτόσ Εκκλθςίασ. Ο πειραςμόσ του 
φκόνου είναι προφανισ. 

Εννοείται ότι ςτα πλαίςια αυτισ τθσ αςυνείδθτθσ ανελευκερίασ 
δεν μπορεί να γίνει λογοσ για γνιςια πνευματικι ηωι που κα αποδϊςει 
καρποφσ κατά Θεόν. Μόνο ςε ςυμμόρφωςθ μποροφμε να ελπίηουμε. 
Ανικει ςτθν αποςτολι του πνευματικοφ να αντιλθφκι τθ διαφορά 
μεταξφ ςυμμόρφωςθσ και εκοφςιασ αυτοπαράδοςθσ ςτον Χριςτό με 
αγάπθ και εμπιςτοςφνθ. Ζτςι κακίςταται αναγκαία και πάντοτε 

                                                           
2
 ό.π, ς. 184. 
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επίκαιρθ θ ςυηιτθςθ για το κατά πόςο ο ίδιοσ ο πνευματικόσ ζχει 
κατακτιςει ςτθν πράξθ αυτι τθ διάκριςθ και ςυνεπϊσ για το τι είδουσ 
εςωτερικευμζνο αντικείμενο αποτελεί γι’ αυτόν ο Θεόσ. 

 
Γ) Ελευκερία από τα πάκθ. 
Οι προθγοφμενοι δφο αναβακμοί ανικουν ςτο ψυχολογικό 

επίπεδο, κακορίηονται δθλαδι από τισ ενδοψυχικζσ αναπαραςτάςεισ 
και ςτοχεφουν ςε μεγαλφτερθ ωριμότθτα και ψυχικι υγεία. Με τουσ 
δφο που ακολουκοφν ειςερχόμαςτε ςτθν οντολογικι ςφαίρα ςτθν 
οποία θ ελευκερία παράγει πνευματικά αποτελζςματα.  

 Ο Θεόφιλοσ είναι πια ςτα 67 του. Ανζκακεν κυμϊδθσ, τραχφσ και 
ανυπόμονοσ, τϊρα δεν αναγνωρίηει τον εαυτό του. Ζχει αποκτιςει 
θρεμία και υπομονι, κακϊσ ζχει από πολλά χρόνια μπει ςε εντατικι 
πνευματικι προςπάκεια. Με τθ ςυςτθματικι μελζτθ και τθ διαρκι 
προςευχι ζχει επιτφχει αςυνικιςτθ μετάνοια. Η κεραπεία από τθν 
δουλεία των πακϊν φαίνεται τϊρα να είναι αξιόπιςτθ, κακϊσ δεν 
εκριγνυται οφτε εςωτερικά όταν δίνονται αφορμζσ, κάτι που όπωσ 
γνωρίηουμε ςυμβαίνει ςτθν επιφανειακι ςυγκάλυψθ των πακϊν. Ο 
Θεόφιλοσ ποκοφςε να κεραπευκι από τα πάκθ του αλλά ωσ νζοσ δεν 
ιξερε πϊσ να το επιτφχει. 

Υπάρχει ςτθν εποχι μασ πλοφςια βιβλιογραφία γφρω από τα πάκθ 
και τθν κεραπεία τουσ, αλλά ίςωσ είναι καιρόσ να δοφμε ςυγκεκριμζνα 
πϊσ αυτι εφαρμόηεται ςτθν πράξθ. Αν και πλικοσ ανκρϊπων γφρω μασ 
εξομολογοφνται και κοινωνοφν, δε νοιϊκω πωσ θ ελευκερία από τα 
πάκθ αποτελεί ςυςτθματικό ποιμαντικό ςτόχο. Ακόμθ χειρότερα, όταν 
το ηιτθμα ζρχεται ςτουσ υποψθφίουσ και ςτουσ κλθρικοφσ, βλζπει 
κανείσ ενζργειεσ που τον κάνουν να αναρωτιζται αν θ Εκκλθςία 
επικυμεί πράγματι τθν ελευκερία των ανκρϊπων από τα πάκθ τουσ, ι 
μιπωσ αντίκετα τουσ εξωκεί ςε αυτά. Ρολλζσ πράξεισ του 
εκκλθςιαςτικοφ οργανιςμοφ φαίνονται να υποδαυλίηουν τα πάκθ τθσ 
φιλαργυρίασ, τθσ φιλοδοξίασ, τθσ αρχομανίασ, και τθσ ευμάρειασ. 
Μοιάηει ςαν να υπάρχουν δφο Εκκλθςίεσ, θ ποιμαντικι και θ διοικθτικι, 
που κινοφνται παράλλθλα και αςφμβατα μεταξφ τουσ, χωρίσ να 
ςυμμερίηονται θ μία τουσ ςτόχουσ τθσ άλλθσ. 

Ασ ςθμειϊςουμε εδϊ ότι, ακόμθ και πνευματικοί που εργάηονται 
φιλότιμα για τθν ελευκερία του πιςτοφ από τα πάκθ του, είναι πικανό 
να αποτφχουν ςτο βακμό που ζχουν γοθτευκι από ζναν ςυγκεκριμζνο 
εξομολογοφμενο και επομζνωσ ζχουν ψυχολογικά εξαρτθκι από αυτόν. 
Αν ελζγχονται και κυβερνϊνται από αυτόν, είναι ανζφικτο να τον 
βοθκιςουν να κεραπευκι. Στθν περίπτωςθ αυτι θ ψυχολογικι 



5 
 

ανελευκερία του πνευματικοφ εκβάλλει ςε πνευματικι ανελευκερία 
του πιςτοφ, δειγμα και αυτό τθσ ςτενισ ςφνδεςθσ πνευματικοφ και 
ψυχολογικοφ ςτον άνκρωπο. 

 
Δ) Ελευκερία από τον ίδιο τον εαυτό. 
Ο αναβακμόσ αυτόσ κα ζλεγα ότι αποτελεί το υπζρτατο ςκαλί τθσ 

ελευκερίασ εκείνθσ θ οποία απαιτείται από ποιμζνα και ποιμαινόμενο. 
Ενϊ ο προθγοφμενοσ ελευκερϊνει από διαβλθτζσ πραγματικότθτεσ, 
ετοφτοσ υπερβαίνει ακόμθ και τισ φυςιολογικζσ και αδιάβλθτεσ 
μζριμνεσ του ανκρϊπου, όπωσ θ αυτοςυντιρθςι του. Και το επίτευγμα 
αυτό δεν περιορίηεται μόνο ςτθν υλικι ςφαίρα, αλλά μπορεί να 
εκτείνεται και ςτα πνευματικά αγακά, όπωσ θ ςωτθρία. Θα προςκομίςω 
μόνο τθ φράςθ που διάβαςα και τθσ οποίασ δεν κυμάμαι τθν 
πατρότθτα: ‘Ο πνευματικόσ πρζπει να είναι αποφαςιςμζνοσ να πάει και 
ςτθν κόλαςθ ακόμθ για χατιρι του εξομολογουμζνου’. 

Αντιλαμβανόμαςτε λοιπόν ότι ο αναβακμόσ ετοφτοσ δεν ειςθγείται 
τθν μθδενιςτικι αυτοεξαφάνιςθ αλλά εμπεριζχει τθν αυταπάρνθςθ, ςε 
όςεσ πτυχζσ και παραλλαγζσ είναι ανκρωπίνωσ αυτι δυνατό να 
κλιμακωκι. Είναι ςυνϊνυμοσ τθσ αγάπθσ εκείνθσ τθσ οποίασ δεν ζχει 
κανείσ μεγαλφτερθ για να δϊςει τθ ηωι του υπζρ των φίλων του (Ιω. 15: 
13). Για τθν ακρίβεια, είναι θ κατάςταςθ εκείνθ ςτθν οποία ο ποιμζνασ 
και ο χριςτιανόσ τουσ βλζπουν όλουσ ωσ φίλουσ.  

Κατά τον γζροντα Σωφρόνιο, «θ αγία αυτι ελευκερία είναι 
δυςτυχϊσ άγνωςτθ ςτθν πλειονότθτα των ανκρϊπων... Ραντοφ 
διεξάγεται αγϊνασ για ελευκερία και ανεξαρτθςία, αλλά μετά βίασ 
βρίςκεται άνκρωποσ ςτον οποίο αποκαλφφκθκε το μυςτιριο τθσ 
ελευκερίασ των τζκνων του Επουράνιου Ρατζρα». 3  Ρράγματι, 
απαιτοφνται απίςτευτα ποςά οντολογικισ ελευκερίασ για να δεισ όλουσ 
τουσ ανκρϊπουσ ωσ φίλουσ, ι ζςτω ωσ κάποιουσ για τουσ οποίουσ 
αξίηει να απαρνθκισ τθ δικι ςου ελευκερία ι να κυςιάςεισ τθν 
αυταρζςκειά ςου. Ρόςο αςκείται μια τζτοια ποιμαντικι αγωγι; Και 
όταν αςκειται, πόςο επιτυγχάνει να λάβει υπόψθ το προαπαιτοφμενο 
των ψυχολογικϊν ορίων; Εντφπωςι μου είναι πωσ θ αυταπάρνθςθ 
ςυνικωσ ευνοείται πρωκφςτερα, πριν δθλαδι διαμορφωκι ζνασ 
ςτζρεοσ και αςφαλισ ψυχιςμόσ. Αλλά μόνο ζνασ ψυχιςμόσ που ζχει 
όρια είναι ςε κζςθ να δίνεται χωρίσ όρια. 

                                                        * 

                                                           
3
 ό.π., ς. 185. 
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Πλα όςα προθγικθκαν μασ φζρνουν αντιμζτωπουσ με καίρια και 
επιτακτικά ερωτιματα για τα οποία δεν ζχω απαντιςεισ αλλά προτιμϊ 
να τα εκκζςω ςτθν κοινι αγωνία και μζριμνα: 

Α)  Τι είδουσ ποιμζνεσ προετοιμάηουμε –και πϊσ- ϊςτε να είναι ςε 
κζςθ να προαγάγουν αυτοφσ τουσ βακμοφσ ελευκερίασ; Υπάρχει κάποια 
υποτυπϊδθσ μζριμνα να ‘καταςκευάςουμε’ πνευματικοφσ τζτοιουσ που 
κα ‘γεννοφν’ μζςα από τθν καρδιά τουσ ψυχολογικι και οντολογικι 
ελευκερία, ςτθν οποία κα καλοφν τουσ πιςτοφσ να μεταλάβουν; Τι 
φαντάηεται ο υποψιφιοσ κλθρικόσ ωσ ποιμαντικό και εξομολογθτικό 
ζργο και ποιαν αποςτολι ζχει ο επίςκοπόσ του και ποιά οι κεολογικζσ 
και εκκλθςιαςτικζσ ςχολζσ, ωσ προσ τον χειριςμό αυτϊν των 
προςδοκιϊν; Υφίςταται, άραγε, κάποια ςφνδεςθ αυτισ τθσ 
προετοιμαςίασ με τθν ψυχολογία (και τθν ψυχοπακολογία) του 
εκκλθςιαςτικοφ οργανιςμοφ και τον τρόπο με τον οποίο αυτόσ 
λειτουργεί; 

Β) Τι γίνεται με τισ περιπτϊςεισ εκείνεσ που ο Θεόσ ζφερε ςτον 
πνευματικό κάποιον ο οποίοσ είναι πιο ελεφκεροσ από εκείνον; Ή που 
ζχει τισ ψυχολογικζσ προχποκζςεισ να είναι πιο ελεφκεροσ; Με άλλα 
λόγια, τι ςθμαίνει πρακτικά ότι ενίοτε ο εξομολογοφμενοσ είναι 
ωριμότεροσ από τον εξομολόγο; Θα τον αξιοποιιςει ο πνευματικόσ 
ϊςτε να ανζβει και αυτόσ ι κα τον αναγκάςει να ςυμβιβαςτι και να 
υποχωριςει ςτο δικό του επίπεδο; 

Ρόςεσ άραγε από τισ περιπτϊςεισ ανκρϊπων που αποχϊρθςαν 
από τον ςυγκεκριμζνο πνευματικό μετά τθν πρϊτθ φορά(ι τθν δζκατθ) 
εμπίπτουν ςε αυτι τθν κατθγορία; Ρόςοι αποφάςιςαν να κυςιάςουν τθ  
ςχζςθ αυτι (και πικανόν μαηί και τθ ςχζςθ με τον Χριςτό) προκειμζνου 
να διαφυλάξουν τθν ελευκερία τουσ; Θα μπορζςουμε ποτζ να βροφμε 
ζναν μθχανιςμό ανατροφοδότθςθσ ϊςτε να αντλιςουμε πλθροφορίεσ 
ςχετικά με τθν διαρροι πιςτϊν από τθν ποιμαντικι ςχζςθ; Ππωσ ζχουν 
ςιμερα τα πράγματα, θ εξομολόγθςθ και θ ποιμαντικι ςυμβουλευτικι 
ςυνιςτοφν χϊρουσ απαραβίαςτουσ ςε οποιονδιποτε τρίτον, κάτι που 
φζρνει μαηί του πολλά κετικά αλλά που ςυνοδεφεται και από τα δεινά, 
αφ’ ενόσ τθσ ανεξζλεγκτθσ αςυδοςίασ και αφ’ ετζρου του απόλυτου 
ςκότουσ που τισ καλφπτει.  

Γ) Είτε το αποτζλεςμα τθσ ποιμαντικισ ςχζςθσ είναι θ ελευκερία 
είτε θ ανελευκερία, κεντρικόσ μθχανιςμόσ παραμζνει ο λόγοσ. Και για 
να ελευκερωκι και για να υποδουλωκι ο άνκρωποσ χρθςιμοποιοφνται 
λόγια, ανκρϊπινα και κεïκά. Μερικζσ φορζσ μάλιςτα τα ίδια λόγια 
μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν αμφίςτομα! Ποιεσ ερμθνευτικζσ 
προςεγγίςεισ λοιπόν κα μεταχειριςτοφμε προκειμζνου να αποτρζψουμε 
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τθ βεβιλωςθ του λόγου; Ρϊσ κα κατανοοφμε και κυρίωσ πϊσ κα 
κοινωνοφμε ςτον λόγο ϊςτε και να προλάβουμε και να κεραπεφςουμε 
τθ ςτρζβλωςι του; 

Εδϊ τα πράγματα δεν είναι απρόςιτα και κρυμμζνα όπωσ ςτθν 
εξομολόγθςθ. Ο εκκλθςιαςτικόσ λόγοσ εκφζρεται και δθμόςια, είτε ωσ 
κιρυγμα είτε ωσ γραπτό. Τό κιρυγμα επίςθσ ελευκερϊνει και 
υποδουλϊνει. Ρϊσ περιμζνουμε λοιπόν από κάποιον που ιδθ ζχει 
δϊςει δείγματα αλλοτριωμζνου λόγου να είναι ελευκερωτικόσ ςτθν 
κατ’ ιδίαν ποιμαντικι; Αντιλαμβάνεςκε πωσ υπαινίςςομαι τθν ανάγκθ 
για πιο υπεφκυνθ αντιμετϊπιςθ του εκκλθςιαςτικοφ λόγου, αυτοφ που 
ςυνιςτά ςυνάμα ευλογία και κατάρα. 

Δ) Τελευταίο και κακοριςτικό ερϊτθμα, το πϊσ κα χειριςτοφμε τα 
μεταβιβαςτικά και αντιμεταβιβαςτικά προβλιματα τθσ ποιμαντικισ 
ςχζςθσ. Φάνθκε νομίηω πωσ θ άγνοιά τουσ, θ αδιαφορία γι’ αυτά, και οι 
λάκοσ χειριςμοί, όλα καταλιγουν ςε περιοριςμό τθσ ελευκερίασ. Η 
ανελευκερία γίνεται πάντα θ εφκολθ λφςθ θ οποία ςτεγάηει ποικίλα 
κίνθτρα, ο ‘τόποσ’ όπου ςτραγγίηουν ελλείμματα, ςτρεβλϊςεισ, άμυνεσ, 
άγχθ, φοβίεσ, περιοχζσ που δεν αντζχονται. Η ανελευκερία 
προςφζρεται ωσ θ χωματερι όταν αποτυγχάνει το δφςκολο άκλθμα τθσ 
ςχζςθσ, προςφζρεται ωσ θ ψευδολφςθ τθσ αμθχανίασ, ωσ θ αναβολι 
τθσ αυτογνωςίασ. Η ανελευκερία, ωσ πράξθ ςτρεφόμενθ είτε κατά του 
άλλου είτε κατά του εαυτοφ, αποτελεί μια μθ ειδικι απάντθςθ ςτισ 
εξειδικευμζνεσ ποικιλόμορφεσ αγωνίεσ και των δφο μερϊν, ποιμζνα και 
ποιμαινόμενου, αγωνίεσ που διςτάηουν να δουν το φωσ, δθλαδι που 
διςτάηουν να προςλθφκοφν και από τον Θεό και από τθν εκκλθςιαςτικι 
κοινότθτα. Αλλά το απρόςλθπτο μζνει και ακεράπευτον, όπωσ 
διδαχκικαμε από τουσ Ρατζρεσ μασ. 

 
 
 

  
 


