
 
 
 
 

 
'Αρθρα 

Ανθρωποκεντρική θεώρηση και ψυχολογική ερµηνεία των προβληµάτων του ανθρώπου 
(Απάντησις εις επιστολήν Ψυχιάτρου) 

του Σεβασµιωτάτου Μητροπολίτου Καρπενησίου κ. Νικολάου 
 

υστυχώς σήµερα είµαστε µάρτυρες ενός θλιβερού γεγονότος. Όχι, χωρίς λόγο και 
σκοπιµότητα, όλος ο βίος του ανθρώπου διοργανώνεται πάνω σε ανθρωποκεντρικές 
βάσεις. «Μέτρον πάντων" τίθεται ο µεταπτωτικός άνθρωπος. Είναι και αυτό µια 

προσπάθεια αυτοθεοποιήσεως, που είναι δεινή "ύβρις", κατά τούς προγόνους µας και συνιστά 
τεράστια και επικίνδυνη και καταστρεπτική άγνοια για τον Χριστιανό. 
 
Είναι γνωστό πόσο στην εποχή µας έχουν διάδοση οι ψυχολογικές ερµηνείες. Κυριαρχεί και στο 
σηµείο αυτό ο άνθρωπος. Γιατί διάφοροι και µάλιστα Ψυχίατροι, αγνοούντες την δια µέσου των 
αιώνων πλούσια πνευµατική παράδοση της Εκκλησίας µας, παρουσιάζονται ως "αλάθητοι" 
διδάσκαλοι και "σωτήρες" των σηµερινών απελπισµένων ανθρώπων. Αυτό όµως είναι µια 
ανθρωποκεντρική θεώρηση των προβληµάτων της ζωής µας και µέχρις ενός σηµείου 
παρέκκλιση από τη γνήσια παράδοση της Ορθόδοξης Εκκλησίας. 
 
Χωρίς να υποτιµούµε την επιστήµη της Ψυχολογίας και τη συµβολή της στην αντιµετώπιση των 
ανθρωπίνων προβληµάτων, που τα περισσότερα προέρχονται από έλλειψη σωστής αγωγής, 
επιµένοµε στο δυσάρεστο γεγονός, ότι σήµερα επικρατεί µια γενική σχεδόν νοοτροπία να 
βλέπωµε τα προβλήµατα του ανθρώπου απλώς ψυχολογικά. Στο σηµείο αυτό παραθέτοµε µια 
αξιόλογη παρατήρηση του π. Μιχαήλ Καρδαµάκη, γιατί πιστεύοµε ότι εκφράζει τη συνείδηση της 
Εκκλησίας: " Η εποχή µας έχει την τάση να θεωρεί τα προβλήµατα του ανθρώπου ψυχολογικά, 
δηλαδή µερικά η ατοµικά και ν' απαιτεί για την αντιµετώπιση τους τη στροφή προς την 
ψυχανάλυση και την ψυχιατρική, που εξασφαλίζουν την ατοµική θεραπεία, την υπέρβαση της 
ατοµικής κρίσεως και ενοχής. Η χριστιανική - ορθόδοξη πνευµατικότητα καλείται να µαρτυρήσει 
ότι τα πραγµατικά προβλήµατα του ανθρώπου, πάντοτε και τώρα, είναι πνευµατικά, δηλαδή 
καθολικά η προσωπικά, προβλήµατα σχέσεων και καθολικής ευθύνης και να ζητήσει για τη 
θεραπεία τους την επιστροφή στην καθολική διάσταση της υπάρξεως, στην καθολικότητα και 
κοινωνικότητα του ανθρώπου, µε µια λέξη, στην αγάπη, όπου ολοκληρώνουν το νόηµά τους η 
προσωπικότητα και η πνευµατικότητα. Πρόκειται, στο βάθος, για επιστροφή του ανθρώπου στη 
µεταφυσική και µεταψυχική διάσταση του, στην υπαρξιακή και εσχατολογική εµπειρία του 
Χριστιανού, που προϋποθέτει µια αποφασιστική πράξη: την απελευθέρωση του από το αδιέξοδο 
κάθε είδους ψυχολογισµού η την υπέρβαση του ατοµισµού των κρίσεων και των απογοητεύσεών 
του" (Πρωτοπρ. Μιχαήλ Καρδαµάκη, Ορθόδοξη πνευµατικότητα", Εκδ. "Ακρίτας", σελ. 31-32). 
 
Κατά την ορθόδοξη διδασκαλία οι Άγγελοι ανήκουν σε τάγµατα, ενώ οι άνθρωποι σε γένος. Αυτό 
σηµαίνει πως δεν µπορεί ο άνθρωπος να αποµονωθή από τούς άλλους, για να απαλλαγή από τη 
θλίψη και το άγχος. Όπως ο Χριστός έζησε την τραγωδία όλου του κόσµου, χωρίς όµως να έχη 
µέσα του καµιά τραγωδία - αφού µάλιστα λίγο πριν από το πάθος είπε στους µαθητάς του: 
"ειρήνην αφίηµι υµίν, ειρήνην την εµήν δίδωµι υµίν· ου καθώς ο κόσµος δίδωσιν, εγώ δίδωµι 
υµίν" (Ιω. ιδ' 27) - το ίδιο συµβαίνει και µε τούς θεουµένους, µε τούς φίλους του Χριστού. 
Αναλαµβάνουν την ευθύνην όλων των δεινών, που υπάρχουν στον κόσµο Σηκώνουν τον σταυρό 
και ζουν την τραγωδία όλων των αµαρτωλών αδελφών τους, χωρίς να έχουν µέσα τους τραγωδία 
και αυτό συνιστά τη σωτηρία. Έτσι ένας σωστός Μοναχός η Ασκητής είναι ο πιο δραστήριος 
κοινωνικός άνθρωπος, που διακονεί και θεραπεύει µε τα πνευµατικά φάρµακα και µέσα της 
Εκκλησίας τον πόνον των άλλων. Όπως ο Κύριος πήρε επάνω του το θάνατο και προσέφερε 



στον "παγγενή Αδάµ" τη ζωή, έτσι και οι χριστοποιηµένοι λαµβάνουν επάνω τους το θάνατο και 
προσφέρουν τη ζωή. 
 
Η σύγχρονη ψυχολογία, θεωρώντας τον άνθρωπο αυτόνοµα, δηλαδή αποκοµµένο από τον Θεό 
και τον άνθρωπο και προσπαθώντας να θεραπεύση ατοµικά, αποτυγχάνει κυριολεκτικά. Επί 
πλέον ο τρόπος και η µέθοδος εργασίας της συγχρόνου ψυχολογίας δείχνει ότι είναι εντελώς 
ανθρωποκεντρική και άρα µη λυτρωτική. Και τούτο, γιατί είναι δηµιούργηµα εµπαθών και 
αµεταµορφώτων ανθρώπων, που α) αγνοούν την πορεία της Θ. Χάριτος, β) αγνοούν το βάθος 
της πτώσεως, όπως και το ύψος της θεώσεως και γ) αρνούνται την ύπαρξη και το δολιοφθόρο 
έργο του σατανά. Έτσι αγνοώντας τη δεινή κατάσταση του ανθρώπου µετά την πτώση, την 
ύπαρξη και τη δράση του πονηρού και την αποτελεσµατική και σωτήρια ενέργεια της Θ. Χάριτος, 
που ζωοποιεί τον νεκρό από την αµαρτία άνθρωπο, είναι αδύνατο να βοηθήση αποτελεσµατικά 
τούς απελπισµένους συγχρόνους ανθρώπους. 
 
Το λυπηρό είναι ότι πολλοί από τούς Πνευµατικούς πατέρας (Εξοµολόγους) µελετούν 
επισταµένως τις σύγχρονες ψυχιατρικές ερµηνείες και, επί τη βάσει αυτών και µόνον, 
καθοδηγούν τον αµαρτωλό άνθρωπο, ενώ αγνοούν συγχρόνως τη διδασκαλία της Εκκλησίας, 
όπως εκφράζεται στα θεοφώτιστα συγγράµµατα των θεωµένων Αγίων Πατέρων και στούς ιερούς 
Κανόνες. Οι σύγχρονες ψυχολογικές ανακαλύψεις µπορούν να θεωρηθούν επαναστατικές στο 
χώρο της ∆ύσεως, όχι όµως και στο χώρο της Ορθοδοξίας. Γιατί εδώ έχοµε τούς αγίους Πατέρες 
µας, που φωτιζόµενοι από το Άγιο Πνεύµα, ασχολήθηκαν αιώνες πριν από µας µε τα θέµατα 
αυτά και έδωκαν ολοκληρωµένες απαντήσεις. Μίλησαν για την καρδιά η τον νου, για τα πάθη, για 
την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο αµαρτωλός, για την απαλλαγή από τα πάθη, για τη νίκη 
εναντίον των δαιµονικών ταγµάτων κ.α. Ο,τι είπαν και έγραψαν δεν είναι απαύγασµα των ιδικών 
τους σκέψεων και στοχασµών, αλλά εµπειρία της "εν Χριστώ" ζωής. Με τη Χάρη του Θεού 
επάλευσαν εναντίον όλων των δαιµονικών προσβολών, εγνώρισαν καλά τις µεθοδείες του 
διαβόλου, πέρασαν στον χώρο της θεώσεως, έγιναν δοχεία του παναγίου Πνεύµατος. Συνεπώς 
είναι απλανείς διδάσκαλοι της Εκκλησίας, κάνοντας προπαντός διάκριση κτιστών και ακτίστων 
ενεργειών. Γνωρίζουν σαφώς αν κάτι προέρχεται από σωµατική αδυναµία η από ψυχική 
ασθένεια η από σατανική επίδραση η είναι δωρεά της Χάριτος του Χριστού, πράγµα που είναι 
αδύνατο και να φαντασθούν οι ψυχίατροι που διακρίνονται έτσι για τη µονοµέρεια τους. 
 
Οι άγιοι Πατέρες δεν επιδιώκουν µια αυτοανάλυση, όπως κάνει η σύγχρονη ψυχολογία, γιατί 
ξέρουν καλά ότι η αυτοανάλυση οδηγεί γρήγορα τον άνθρωπο στη σχιζοφρένεια· αλλά βοηθούν, 
όντες δοχεία της Θ. Χάριτος, στη σύνθεση (ενοποίηση) του εσωτερικού κόσµου. Είναι πολύ 
χαρακτηριστική στην προκειµένη περίπτωση η ακόλουθη παρατήρηση: "Σε ασκητικά κείµενα, 
όπως η Κλίµακα του Ιωάννη, Το Γεροντικό, ο περίφηµος διάλογος Βαρσανουφίου και Ιωάννη, 
βρίσκουµε αιώνες πριν από τον µια θαυµαστή "ψυχολογία του βάθους", την ιαµατική διερεύνηση 
των αδύτων της ανθρώπινης ύπαρξης, που δεν καθιερώνει µια µέθοδο ψυχοανάλυοης, για να 
υποτάξη τον άνθρωπο στην τεχνική της µεθόδου, αλλά προχωράει δυναµικά στη "σύνθεση" της 
προσωπικής µοναδικότητας, σύνθεση θεµελιωµένη στην ελευθερία από το εγώ και στην 
αγαπητική σχέση µε τον προσωπικό Θεό" (Χρήστου Γιανναρά, Το προνόµιο της απελπισίας. 
Ι973, σελ. 70). 
 
Όλη την πείρα της η Εκκλησία αποθησαύρισε στα συγγράµµατα των αγίων Πατέρων και στούς 
ιερούς Κανόνες και επί τη βάσει αυτών πρέπει να γίνεται η σωστή, αποτελεσµατική και σωστική 
καθοδήγηση των µετανοούντων ανθρώπων. Και δεν µας είναι άγνωστες σήµερα στο θέµα αυτό 
µερικές αντιρρήσεις. Η συχνά διατυπουµένη άποψη είναι ότι οι ιεροί Κανόνες δεν ισχύουν στην 
εποχή µας, ∆ηµιουργηµένοι για άλλες εποχές, είναι αδύνατον να καλύψουν τις περιπτώσεις που 
σήµερα αντιµετωπίζοµε. Όσοι ισχυρίζονται αυτά φανερώνουν πως έχουν µεγάλη άγνοια τις 
Εκκλησίας. Αγνοούν ότι η Εκκλησία δεν είναι ανθρώπινη οργάνωση, αλλά Θεανθρώπινος 
Οργανισµός, που ζωοποιείται και καθοδηγείται από το άγιο Πνεύµα· Ακόµη φανερώνουν πως δεν 
θέλουν να ζήσουν σύµφωνα µε το πνεύµα των ιερών Κανόνων, που είναι το καθαρό πνεύµα της 



Ορθοδοξίας. Γιατί όποιος ζη τη µετάνοια και την άσκηση, που είναι απαραίτητη προϋπόθεση 
ορθοδόξου ήθους, εισδύει στο πνεύµα των ιερών Κανόνων και αντιλαµβάνεται ότι ισχύουν για 
κάθε εποχή. 
 
Μερικοί άλλοι ισχυρίζονται, ότι οι ιεροί Κανόνες είναι αντιφατικοί η ότι σκοτώνουν τον άνθρωπο, 
αφού τον περιορίζουν. Προτείνουν µάλιστα να τεθούν κάτω από ψυχολογική ανάλυση, για να 
αποδειχθή η αντιφατικότητα τους και η ανικανότητα τους να βοηθήσουν τον σηµερινό άνθρωπο. 
Αυτή η αντίρρηση είναι το ολιγότερο βλάσφηµη. Γιατί οι ιεροί Κανόνες διασφαλίζουν την 
ελευθερία του ανθρώπου, ενδιαφέρονται για την απελευθέρωση του από τη µεγαλύτερη 
τυραννία, που είναι η αµαρτία και επιδιώκουν την αποδέσµευση από τον µεγαλύτερο τύραννο, 
που είναι ο διάβολος. Στο σηµείο αυτό δεν παραλείποµε να τονίσωµε, ότι οι ίδιοι οι ιεροί Κανόνες 
διαθέτουν τεράστια διάκριση, ώστε ενίοτε για λόγους καθαρά σωτηριολογικούς να δικαιολογήται η 
περέκκλιση απ' αυτούς. 
 
Όσον αφορά στην πρόταση να τεθούν οι ιεροί Κανόνες κάτω από ψυχιατρική ανάλυση, 
µπορούµε να πούµε ότι οι ισχυριζόµενοι αυτά έχουν προσωπική άγνοια της ενεργείας της Θ. 
Χάριτος. Γιατί εκεί που ενεργεί η Χάρις του Θεού είναι παντελώς αδύνατον να εισδύση και 
ενεργήση η Ψυχολογία. Ο Άγιος και τα έργα του δεν µπορούν να τεθούν κάτω από ψυχολογικές 
αναλύσεις και ψυχιατρικές έρευνες. Ο λόγος του αποστόλου Παύλου είναι σαφής και 
κατηγορηµατικός: "Ψυχικός δε άνθρωπος ου δέχεται τα του Πνεύµατος του Θεού· µωρία γαρ 
αυτώ εστί, και ου δύναται γνώναι, ότι πνευµατικώς ανακρίνεται. Ο δε πνευµατικός ανακρίνει µεν 
πάντα, αυτός δε υπ' ουδενός ανακρίνεται. (Α'Κορ. β'14-Ι5). Ο άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος, 
ερµηνεύοντας τον λόγο αυτόν του Αποστόλου, λέγει: "ο τοιούτος (δηλ. ο άγιος) πάντας 
ανθρώπους ανακρίνει, κατά το γεγραµµένον, γινώσκει έκαστον πόθεν λαλεί και που έστηκε και εν 
ποίοις µέτροις εστίν. Αυτόν δε ουδείς ανθρώπων των εχόντων το πνεύµα του κόσµου γινώσκειν η 
ανακρίνειν δύναται, ει µη µόνον ο το όµοιον έχων επουράνιον της θεότητος Πνεύµα γινώσκει τον 
όµοιον" (Οµιλίαι πνευµατικαί εκδ. Σχοινά, 1964, σελ. 51). Άλλωστε επί τη βάση ποίας 
ψυχολογικής Σχολής θα κρίνωµε τούς ιερούς Κανόνας; 
 
Είναι γεγονός αναµφισβήτητον, ότι όταν η Εκκλησία γράφη και ερµηνεύη αγία Γραφή δεν 
φιλολογεί· όταν συνθέτη όρους δεν φιλοσοφεί· και όταν διατυπώνη Κανόνες δεν ηθικολογεί, αλλ' 
εξυπηρετεί το έργο της σωτηρίας, θεµέλιο των ιερών Κανόνων είναι η Θεολογία, που στο βάθος 
της είναι ασκητική. Άλλωστε αυτή είναι, η διαφορά µεταξύ Ορθοδοξίας και αιρέσεως. Η 
Ορθοδοξία είναι ασκητική, ενώ η αίρεση είναι στοχαστική. ∆ια των ιερών Κανόνων αποφεύγεται ο 
στοχασµός και ο φορµαλισµός και επιδιώκεται η θεραπεία και η άσκηση, που οδηγεί τον 
άνθρωπο στη θέωση, στη βίωση δηλαδή της "εν αγίω Πνεύµατι" ζωής του Χριστού. Είναι σαφής 
η δήλωση της Πενθέκτης Οικουµένης Συνόδου, ότι οι υπό των αγίων και µακαρίων Πατέρων 
κυρωθέντες ιεροί Κανόνες παραµένουν "βέβαιοι και ασφαλείς, προς ψυχών θεραπείαν και 
ιατρείαν παθών" (β' Κανών). 
 
Οι ιεροί Κανόνες εκφράζοντες την εµπειρία της Ορθοδόξου Εκκλησίας "συνοδικώς και 
αγιοπατερικώς βεβαιωθείσαν", έχουν καθαρά εκκλησιολογική βάση. Οι ιεροί Κανόνες δεν είναι 
νοµικά κείµενα, που επιδιώκουν την κατοχύρωση µερικών ανθρωπίνων δεσµών, αλλά κείµενα 
εκκλησιαστικά, δηλαδή προϊόντα του παναγίου Πνεύµατος, που αποβλέπουν στη διασφάλιση της 
πίστεως και της ευταξίας του σώµατος της Εκκλησίας, στη διατήρηση "εν τη Εκκλησία" της 
κοινωνίας µε τον Θεό και τούς ανθρώπους, ώστε να επιτευχθή, η σωτηρία. Βοηθούν τούς 
πιστούς να παραµένουν στην ενότητα και την τάξη αυτή και να επιστρέφουν κάθε φορά που µε 
την αµαρτία αποµακρύνονται, ώστε να οικειοποιηθούν τούς καρπούς της ενανθρωπήσεως του 
Χριστού. Αν θέλετε να πληροφορηθήτε περισσότερα για το οικουµενικό, απόλυτο και αιώνιο 
κύρος των ιερών Κανόνων των Οικουµενικών Συνόδων, που αποτελούν το στόµα και το όργανο 
εκφράσεως της "µιας, αγίας και καθολικής Εκκλησίας", σας παραπέµπω κυρίως εις: 
Ι)Κωνσταντίνου Μουρατίδου, Το αιώνιον κύρος των ιερών Κανόνων. Αθήναι 1972, 2)του ιδίου, Οι 
ιεροί Κανόνες "στύλος και εδραίωµα" της Ορθοδοξίας. Αθήναι 1972, 3)Βλασίου Φειδά, 



Ιστορικοκανονικαί και εκκλησιολογικαί προϋποθέσεις ερµηνείας των ιερών Κανόνων. Αθήναι 
1972 και 4)ΙΙαναγιωτου Μπούµη, Το κύρος και η ισχύς των ιερών Κανόνων. Αθήναι 1982. 
 
∆υστυχώς δεν έλειψε ποτέ ο πειρασµός της εκζητήσεως της σωτηρίας όχι δια του Θεανθρώπου 
Χριστού, αλλά δια του ανθρώπου, όχι δια της Εκκλησίας, αλλά δια της Ανθρωπίνης ενεργείας 
(επιοτήµης κ.α.), που είναι η µεγαλύτερη πλάνη ανάµεσα στους ανθρώπους και ταυτίζεται µε τον 
σατανισµό!! Σήµερα υπάρχουν δύο φοβεροί και επικίνδυνοι πειρασµοί, που αναφέρονται στη 
σωτηρία. Ο πρώτος είναι ο αντινοµισµός, που εκφράζει τον Προτεσταντισµό και ο δεύτερος η 
εκνοµίκευση του πνεύµατος της Εκκλησίας, που εκφράζει τον Παπισµό. Και οι δυό αφήνουν τον 
άνθρωπο άσωτο, αλύτρωτο. 
 
Ο αντινοµισµός καταργεί την ισχύ των ιερών Κανόνων και εξασκεί µια ποιµαντική µε ανθρώπινα 
κριτήρια και ανθρώπινη µέθοδο. Αλλά ψυχή η οποία διψά τον Θεόν και την ένωσιν µετ' Αυτού", 
δεν αναπαύεται εις ωρισµένας καθηκοντολογικάς συµβουλάς η ψυχολογικάς αναλύσεις κατά την 
α' η β 'ψυχολογικήν Σχολήν. ∆εν αναπαύεται ακόµη εις την ανθρωπίνην µόνον συµπαράστασιν, η 
οποία προσφέρεται κατά την µέθοδον της ψυχιατρικής ακροάσεως και συνοµιλίας" (Αρχιµ. 
Γεωργίου Καψάνη, Η ποιµαντική διακονία κατά τούς ιερούς Κανόνας", σελ.13). Επίσης η 
εκνοµίκευση του πνεύµατος των ιερών Κανόνων, στην οποία έφθασε η Ρωµαιοκαθολική 
Εκκλησία, αποτελεί µια άλλη παρέκκλιση και εκκεντρικότητα. Βρίσκεται στον ίδιο πειρασµό της 
δια των ανθρωπίνων µεθόδων ερµηνείας των ιερών Κανόνων και της ανθρωποκεντρικής 
ποιµαντικής καθοδηγήσεως του µετανοούντος Χριστιανού. 
 
Χρυσή τοµή είναι η ορθόδοξη αντιµετώπιση, που γίνεται από ανθρώπους που βιώνουν το 
πνεύµα και την πείρα της Εκκλησίας. Γι' αυτό η αναφορά στούς αγίους Πατέρας, είναι ενέγγυο 
γνησιότητος. Μόνο τότε η ποιµαντική µας διακονία θα είναι θεανθρώπινη και εποµένως 
λυτρωτική. Όσο εµείς εξασκούµε ανθρωποκεντρική ποιµαντική διακονία - όσο έξυπνοι, κι αν 
είµαστε - τόσο αφήνοµε τον πλανεµένο και κουρασµένο της εποχής µας άνθρωπο αβοήθητο και 
αλύτρωτο.  
 
Αυτή είναι η πείρα της Εκκλησίας, που προχωρεί στην ιστορία µε τα βήµατα των θεωµένων 
Αγίων. Η κοινώς παραδεκτή αγιοπατερική θεραπευτική µέθοδος της καθάρσεως της καρδίας, του 
φωτισµού του νου και της θεώσεως αποτελεί τη βάση της ορθοδόξου ευσέβειας, της 
εκκλησιαστικής ζωής, τα στάδια της πνευµατικής τελειώσεως, της σωτηρίας... 
 
+ O Καρπενησίου Νικόλαος 
 
 Για πληρέστερη ενηµέρωση επί του θέµατος παραπέµπω στο δόκιµο βιβλίο του αρχιµ π. 
Ιερόθεου Βλάχου (νυν Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου) θεραπευτική αγωγή" (1987) 

Παρασκευή 6 Αυγούστου 2004 
∆ικτυακός Τόπος : Ορθόδοξος Λόγος 
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