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Ποιμαντικὴ Θεολογία καὶ Κατάθλιψις 

Οἱ ἀρνητικὲς ἐπιπτώσεις τῆς στερεοτύπου 
καὶ ἁπλουστευτικῆς ἀντιμετωπίσεως 

τῆς Καταθλίψεως στὴν ποιμαντικὴ πρᾶξι 
καὶ ἡ θεραπευτικὴ προοπτικὴ 
τῆς Ἀπροϋποθέτου Ἀγάπης*

Α΄
Θλῖψις καὶ Κατάθλιψις

Στὴν Εἰσήγησί μας σκοπεύουμε νὰ δείξουμε ἀναλυτικὰ τὶς ἀρνη-
τικὲς συνέπειες, οἱ ὁποῖες συνήθως προκύπτουν μέσα ἀπὸ τὴν 
ἁπλουστευτικὴ Ποιμαντικὴ ἀντιμετώπισι τῆς Καταθλίψεως καὶ 
νὰ ὑποστηρίξουμε, ὅτι ὁ ἀπροϋπόθετος σεβασμὸς τῆς ἐλευθερίας 
τοῦ προσώπου σὲ συνύφανσι μὲ τὴν ἐν Χριστῷ Ἀγάπη εἶναι τὸ 
θεμέλιο τῆς σωστῆς, ὑποστηρικτικῆς, Ποιμαντικῆς παρεμβάσεως.

* * * 
Στὴν ψυχιατρικὴ καὶ τὴν κλινικὴ 

Ψυχολογία ἡ θλῖψις θεωρεῖται ὡς φυ-
σιολογικὴ καὶ δημιουργικὴ ἀντίδρασις 
τοῦ ἀτόμου ἀπέναντι σὲ ἔκτακτα τραυ-
ματικὰ γεγονότα, τὰ ὁποῖα ἀμφισβητοῦν 
τὴν ἀσφάλεια καὶ τὴν ἀξία του ἢ ἀνα-
τρέπουν τὶς ὑπαρξιακές του ἰσορροπίες. 

Ὅταν ὅμως ἡ θλῖψις γίνεται ὅλο καὶ 
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πιὸ ἔντονη μὲ τὸ πέρασμα τοῦ χρόνου καὶ 
ἐμποδίζει φυσιολογικὲς δραστηριότητες, 
ὅπως τὴν ἐργασία, τὴν διατροφή, τὸν 
ὕπνο καὶ τὶς διαπροσωπικὲς σχέσεις, 
μποροῦμε νὰ διαγνώσουμε Κατάθλιψι.
Πιὸ συγκεκριμένα, τὰ κλινικὰ συμπτώ-

ματα τῆς Καταθλίψεως εἶναι τὰ ἑξῆς:
● Συνεχομένη θλῖψις, ἀπώλεια ἐνέργειας καὶ ἐξάντλησις.
● Περισσότερη ἢ λιγότερη ὄρεξις γιὰ φαγητό.
● Τάσεις ἀπομονώσεως, κοινωνικὴ ἀπόσυρσις.
● Ἄγχος, ἀνησυχία γιὰ ὅλα τὰ θέματα.
● Ἀναποφασιστικότης, δυσκολία λήψεως ἀποφάσεων.
● Ἀπώλεια τοῦ ἐνδιαφέροντος γιὰ τὴν ἀναζήτησι ἐρωτικοῦ συν-

τρόφου ἢ γιὰ τὴν ἐρωτικὴ ἐπαφή.
● Αἰσθήματα ἐνοχῆς, αὐτομεμψίας καὶ ἀναξιότητος.
● Περισσότερος ἢ λιγότερος ὕπνος.
● Κακὴ διάθεσις, κατὰ τὸ μεγαλύτερο μέρος τῆς ἡμέρας σχεδὸν 

κάθε ἡμέρα.
● Μείωσις τοῦ ἐνδιαφέροντος ἢ τῆς εὐχαριστήσεως σὲ ὅλες ἢ 

σχεδὸν σὲ ὅλες τὶς δραστηριότητες.
● Ἀνησυχία καὶ ἀπαισιοδοξία γιὰ τὸ μέλλον. Καμμία ἐλπίδα σὲ 

κανέναν τομέα.

Β΄
Τὰ στερεότυπα 

τῆς ἁπλουστευτικῆς ἀντιμετωπίσεως 
τῆς Καταθλίψεως

Τὸ ἀφετηριακὸ σφάλμα τοῦ «θεολογικοῦ ἀναγωγισμοῦ»

Τὰ στερεότυπα, τὰ ὁποῖα θὰ ἀναλύσουμε, ὀφείλονται σὲ μεγά-
λο ἢ μικρὸ βαθμό, στὸ ἀξονικὸ σφάλμα τῆς ἀναγωγῆς τῆς κατα-
θλιπτικῆς ἐμπειρίας στὴν ἐρμηνευτικὴ διάστασι τῆς Ποιμαντικῆς 
Θεολογίας.

Τὰ προσωπικὰ βιώματα, οἱ γνώσεις καὶ οἱ ἐμπειρίες τοῦ κάθε 
ἀνθρώπου διαμορφώνουν τὸν ὑπαρξιακό του ὁρίζοντα καὶ τὴν κο-
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σμοθεωρία του. 
Ὅσο πιὸ ἐγκλωβισμένος εἶναι κανεὶς στὸν ὁρίζοντα αὐτό, δη-

λαδή, ὅσο πιὸ ἀπόλυτο καὶ μοναδικὸ θεωρεῖ τὸν ἰδικό του τρόπο 
βιώσεως καὶ θεάσεως τῆς πραγματικότητος, τόσο πιὸ δύσκολο 
εἶναι νὰ ἔλθη στὴν θέσι τοῦ ἄλλου, νὰ νιώση αὐτὸ ποὺ ὁ ἄλλος 
νιώθει (ἐνσυναίσθησι), καὶ νὰ ἰδῆ τὴν πραγματικότητα μὲ τὰ ἰδικά 
του μάτια: 

«Δὲν μποροῦμε ποτὲ νὰ υἱοθετήσουμε τὴν προσωπικότητα, τὴν ζωὴ 
καὶ τὸν ἑαυτό του, ὥστε νὰ ζήσουμε τὴν ἐμπειρία του ἀκριβῶς ὅπως 
ἐκεῖνος τὴν ζῆ» 1.

Ὁ Πνευματικός, ὅπως καὶ κάθε ἄλλος ἄνθρωπος, δυσκολεύεται 
νὰ ἀντιληφθῆ καὶ νὰ κατανοήση τὸν ὑπαρξιακὸ ὁρίζοντα τοῦ ἀτό-
μου, τὸ ὁποῖο πάσχει ἀπὸ Κατάθλιψι. 

Ἀντιλαμβάνεται καὶ ἑρμηνεύει τὴν ἐμπειρία καὶ τὴν ὑπαρξιακὴ 
κατάστασι τοῦ ἀσθενοῦς 2 μέσα ἀπὸ τὸν ἰδικό του ἑαυτὸ καὶ τὶς 
ἰδικές του ἐμπειρίες θλίψεως. 

Γι᾿ αὐτό, πολλὲς φορὲς ἀρνεῖται νὰ ἀποδεχθῆ τὴν βαρύτητα τῶν 
συμπτωμάτων τῆς Καταθλίψεως καὶ πιστεύει, ὅτι ὁ ἀσθενὴς θὰ 
μποροῦσε νὰ θεραπευθῆ ἂν προσπαθοῦσε περισσότερο νὰ ἐφαρμό-
ση στὴν ζωή του τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ. 

Ὅμως εἶναι προφανές, πὼς δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ κατανοήση 
καὶ νὰ βοηθήση τὸν πάσχοντα, ἂν ἑρμηνεύη τὸ βίωμα καὶ τὴν συμ-
περιφορά του μέσα ἀπὸ τὰ ἰδικά του ἐρμηνευτικὰ φίλτρα καὶ τοὺς 
ἠθικο-θρησκευτικούς του κανόνες. 

Ἐπίσης, δὲν εἶναι δίκαιο νὰ τὸν ἐνοχοποιῆ ἐκ τῶν ὑστέρων, ἐ-
πειδὴ ἡ ποιμαντικὴ παρέμβασις δὲν λειτούργησε θεραπευτικὰ στὴν 
περίπτωσί του.

Ἑρμηνεύοντας τὴν καταθλιπτικὴ ἐμ-
πειρία μέσα ἀπὸ τὸ πρῖσμα τοῦ Ἁγιο-
γραφικοῦ ἢ Ἁγιοπατερικοῦ λόγου, ὁ 
Πνευματικὸς ἀπομακρύνεται ἀπὸ τὸν 
κοσμοθεωρητικο-βιωματικὸ ὁρίζοντα 
τοῦ πιστοῦ καὶ ὑποπίπτει στὸ σφάλμα 
τοῦ θεολογικοῦ ἀναγωγισμοῦ. 

Δηλαδή, τὴν ἀναγωγὴ τοῦ βιο-ψυχο-
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λογικοῦ φαινομένου τῆς Καταθλίψεως στὸ ἐπίπεδο τῆς Θεολογίας.
Ἡ Κατάθλιψις εἶναι ψυχοπαθολογικὸ φαινόμενο καὶ δὲν εἶναι σωστὸ 

νὰ παραβλέψουμε τὴν διάστασι τῆς ψυχοπαθολογίας καὶ νὰ τὴν 
ἐρμηνεύσουμε μὲ τὶς ἀρχὲς καὶ τὰ ἀξιώματα τῆς Θεολογίας. 

Διαπράττοντας αὐτὸ τὸ σφάλμα θεωροῦμε τὴν παθολογικὴ Κα-
τάθλιψι ὡς ἐμπειρία θλίψεως, τὰ αἴτια τῆς ὁποίας ὀφείλονται στὴν 
φιλαυτία καὶ τὴν ἀπομάκρυνσι ἀπὸ τὸν Θεό.

Μὲ αὐτὴ τὴν ἀλλοτριωτικὴ θεολογικὴ ἑρμηνεία, ὡς καὶ τὴν Ποι-
μαντικὴ καθοδήγησι, ποὺ αὐτὴ συνεπάγεται, ὁ πιστός, ὁ ὁποῖος 
βασανίζεται ἀπὸ Κατάθλιψι, ἀντὶ νὰ ἀναπαύεται, αἰσθάνεται ὅτι ὁ 
Πνευματικὸς δὲν τὸν καταλαβαίνει, δὲν τὸν ἀποδέχεται, ἀλλὰ τὸν 
ἀπορρίπτει.

* * *
Τὸ σφάλμα τοῦ θεολογικοῦ ἀναγωγισμοῦ συμβάλλει στὴν δημι-

ουργία κάποιων στερεοτύπων. 
Θὰ ἀναλύσουμε ἑπτὰ ἀπὸ αὐτὰ τὰ στερεότυπα καὶ θὰ διαπιστώ-

σουμε ποιὲς εἶναι οἱ συνέπειές τους στὴν ποιμαντικὴ πρᾶξι.

1. «Ἡ Κατάθλιψις εἶναι ἐπιλογή. 
Αὐτὸς ποὺ βασανίζεται ἀπὸ Κατάθλιψι ἐπιλέγει νὰ βασανίζεται»

Αὐτὸ τὸ στερεότυπο θεμελιώνεται στὴν ἑξῆς εὐρέως διαδεδομένη 
ἀντίληψι: 

Ὁ καθένας εἶναι ὑπεύθυνος γιὰ τὶς πράξεις καὶ τὰ 
βιώματά του· συνεπῶς, γιὰ νὰ ὑποφέρη, σημαίνει ὅτι 
ἡ ὀδύνη εἶναι ἐπιλογή του. 

«Σὲ ὁρισμένους ἀνθρώπους, μὴν σᾶς φανεῖ παρά-
ξενο, τοὺς ἀρέσει νὰ προβληματίζονται συνεχῶς, 

νὰ ἀγχώνονται, νὰ 
βαρυθυμοῦν, νὰ ὑ-
ποπτεύονται, νὰ ζη-
λεύουν καὶ νὰ κα-
κιώνουν»3.

Σύμφωνα μὲ τὴν
Θεολογία τῆς Ἐκ-
κλησίας, ἡ πτῶσις 
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τοῦ ἀνθρώπου στὴν φθορά, 
τὴν ἀσθένεια καὶ τὸν θάνα-
το συνέβη μὲ παραίνεσι τοῦ 
διαβόλου, ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν 
ἐλεύθερη συγκατάθεσι τοῦ 
ἀνθρώπου.

Ὅπως ὁ πρῶτος ἄνθρω-
πος ἐπέλεξε ἐλεύθερα νὰ πέ-
ση, ἔτσι καὶ κάθε ἄνθρωπος ἐπιλέγει ἐλεύθερα τὴν 
ἀπομάκρυνσί του ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ τὴν πτῶσι στὴν 
ἁμαρτία. 

Ἐφ᾿ ὅσον ἡ φθορά, ἡ ἀσθένεια καὶ ὁ θάνατος εἶναι 
ἁμαρτία, συνεπάγεται ὅτι τὸ ἄτομο, τὸ ὁποῖο πάσχει 
ἀπὸ Κατάθλιψι ἐπιλέγει νὰ πέφτη στὴν ἁμαρτία τῆς 
Καταθλίψεως.

* * *
Προσωπικά, πιστεύω ὅτι ἡ πτῶσις, στὴν ὁποία πέφτουν οἱ Πρω-

τόπλαστοι, δὲν ἔχει παρὰ ἐλάχιστη σχέσι μὲ τὴν πτῶσι στὴν Κα-
τάθλιψη. 

Θεωρῶ, ὅτι ἐπιλογὴ δὲν εἶναι ἡ Κατάθλιψις, ἀλλὰ ὁ τρόπος μὲ 
τὸν ὁποῖο μπορεῖ κανεὶς νὰ τὴν διαχειρισθῆ· κανεὶς δὲν θὰ ἐπέλεγε 
συνειδητὰ νὰ βασανίζεται καὶ νὰ ὑποφέρη. 

Ὁ ἀσθενὴς δὲν μπορεῖ νὰ ἐπιλέξη νὰ ἁπαλλαγῆ ἀπὸ τὴν Κατά-
θλιψι· εἶναι ὅμως δυνατὸν νὰ μάθη νὰ διαχειρίζεται ὅσο καλύτερα 
μπορεῖ τὰ ἀρνητικά του αἰσθήματα. 

Ἀκόμη καὶ στὴν περίπτωσι, κατὰ τὴν ὁποία κάποιος ἔχει συν-
ηθίσει νὰ ἐκφράζεται καταθλιπτικά, ὥστε νὰ ἀποκομίζη ὀφέλη 
ἀπὸ τὴν Κατάθλιψί του, ὅπως τὴν συμπάθεια καὶ τὴν φροντίδα 
τῶν ἄλλων, στὴν πραγματικότητα πρόκειται γιὰ ἀσυνείδητη ἐπι-
λογὴ ἢ γιὰ νευρωσικὸ σύμπτωμα.

Ἡ φράσις: «δὲν θέλεις νὰ ἀλλάξης», ἢ «ἂν ἤθελες θὰ μπο-
ροῦσες», ἐκφράζει ἔλλειψι σεβασμοῦ στὴν ἰδιαιτερότητα καὶ τὴν 
ἀδυναμία τοῦ ἀσθενοῦς.

Πρόκειται γιὰ ἄσκησι βίας στὴν προσωπικότητά του, ἡ ὁποία συν-
επάγεται αἰσθήματα ἀπογοητεύσεως καὶ ἐγκαταλείψεως. 
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Ὅταν ὁ Πνευματικός, στὸν ὁποῖο 
ἀπευθύνεται ὁ ἀσθενὴς γιὰ νὰ πάρη 
βοήθεια, τὸν θεωρῆ ὑπεύθυνο γιὰ τὶς
δυσκολίες του καὶ τὸν ἐνοχοποιεῖ, 
ἀναπόφευκτα αἰσθάνεται προδόμενος 
καὶ ἀπελπιστικὰ μόνος.

2. «Τὸ ἄτομο, τὸ ὁποῖο ἔχει Κατάθλιψι 
δὲν πάσχει ἀπὸ κάτι παθολογικό. 

Εἶναι ὑγιές, ἀλλὰ δὲν προσπαθεῖ ἀρκετὰ 
νὰ βοηθήση τὸν ἑαυτό του» 

Αὐτὸ τὸ στερεότυπο συνδέεται μὲ τὸ προηγούμενο. 
Ἐφ᾿ ὅσον ἐπιλέγει κανεὶς νὰ πέφτη στὴν Κατά-

θλιψι, δὲν εἶναι ἀσθενής, ἀλλὰ ταλαίπωρος ἁμαρ-
τωλός. 

Ἐπίσης, ἂν προσπαθοῦσε ἀρκετά, θὰ μποροῦσε 
νὰ τὸ ξεπεράση μὲ τὶς ἰδικές του δυνάμεις ἐπικα-
λούμενος τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ. 

Σὲ κάθε περίπτωσι ὅμως, εἶναι ὁ ἴδιος ἀποκλει-
στικὰ ὑπεύθυνος γιὰ τὴν παθολογική του κατάστα-
σι, διότι ἀκόμη κι ἂν ὁ Θεὸς δὲν τὸν βοηθᾶ, αὐτὸ 
συμβαίνει, εἴτε διότι δὲν Τὸν ἐπικαλεῖται μὲ τὸν 
σωστὸ τρόπο, ἢ διότι δὲν πληροῖ τὶς προϋποθέσεις 
γιὰ νὰ λάβη τὴν βοήθειά Του.

* * *
Στὴν πραγματικότητα ὅμως, στὴν Κατάθλιψι τραυματίζεται 

ἀκριβῶς ἡ δυνατότητα γιὰ συνειδητὴ προσπάθεια. 
Ὁ ἀσθενὴς δυσκολεύεται νὰ ἐπιδιώξη ἔμπρακτα στόχους· γνω-

ρίζει τοὺς τρόπους, μὲ τοὺς ὁποίους θὰ μποροῦσε νὰ βοηθήση τὸν 
ἑαυτό του, ἀλλὰ αἰσθάνεται ὅτι δὲν διαθέτει τὴν δύναμι, ὥστε νὰ 
ἐφαρμόση στὴν πρᾶξι ὅσα θὰ μποροῦσαν νὰ τὸν βοηθήσουν· δὲν 
χρειάζεται πληροφορίες, ἀλλὰ δύναμι καὶ ἐνέργεια· δὲν τοῦ λείπουν 
συμβουλές, ἀλλὰ οἱ ὑπαρξιακὲς προϋποθέσεις, οἱ ὁποῖες θὰ τοῦ ἐπι-
τρέψουν νὰ ἀξιοποιήση τὶς δυνατότητές του, ὥστε νὰ θεραπευθῆ.

Ὁ Πνευματικὸς ζητᾶ ἀπὸ τὸν ἀσθενῆ νὰ ἀγωνισθῆ ἐνάντια στὸ 
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ἁμαρτωλὸ πάθος τῆς Καταθλίψεως, γιὰ νὰ τὸ θεραπεύση. 
Τὸ νὰ προσπαθῆ ὅμως μὲ τὴν δύναμι τῆς θελήσεώς του νὰ ξεπε-

ράση τὴν Κατάθλιψι, εἶναι σὰν νὰ προσπαθῆ νὰ ἀνοίξη τὸ κινητό 
του ἐνῶ ἔχει τελειώσει ἡ μπαταρία, ἢ σὰν νὰ προσπαθῆ νὰ σηκωθῆ 
στὸν ἀέρα τραβώντας τὰ κορδόνιά του. 

Ὁ πιστὸς αἰσθάνεται, ὅτι τοῦ ζητοῦν κάτι ποὺ εἶναι ἀδύνατον 
νὰ καταφέρη. 

Συνεπῶς, νιώθει νὰ ἐντείνωνται μέσα του τὰ ἀρνητικὰ αἰσθή-
ματα ἐνοχῆς, ἐντροπῆς, ἀναξιότητος καὶ φόβου, τὰ ὁποῖα ἤδη 
προϋπῆρχαν μέσα του ὡς συμπτώματα τῆς Καταθλίψεως.

3. «Δὲν εἶναι ἀπαραίτητη ἡ ψυχοθεραπευτικὴ 
   ἢ φαρμακευτικὴ ὑποστήριξις»

Οἱ περισσότεροι Πνευματικοί, ἰδίως ὅσοι ἔχουν ἐντρυφήσει 
μόνο σὲ θεολογικὰ ἀναγνώσματα καὶ δὲν ἔχουν ἐμπειρίες ἢ μελέ-
τες Ψυχοπαθολογίας, ἀμφισβητοῦν τὴν ἐγκυρότητα καὶ τὴν χρη-
σιμότητα τῆς Ψυχιατρικῆς καὶ τῆς Ψυχοθεραπείας. 

«Ἔχουνε γίνει τόσοι γιατροὶ ψυχίατροι, ψυχανα-
λυταί, ψυχολόγοι καὶ δέχονται ἀσθενεῖς… Ποιούς 
ἀσθενεῖς, βρέ, ποιός εἶσαι ἐσὺ ποῦ θὰ δεχθῆς ἀσθε-
νεῖς;»4.

* * *
Οἱ περισσότερες ἐπιστημονικὲς στατιστικὲς ἔρευνες ἀποδει-

κνύουν ὅτι τὰ ἀντικαταθλιπτικὰ καὶ τὰ ἀγχολυτικά, σὲ συνδυ-
ασμὸ μὲ τὴν ψυχοθεραπευτικὴ ὑποστή-
ριξι, στὶς περισσότερες περιπτώσεις 
βοηθοῦν οὐσιαστικὰ στὴν ἀντιμετώπι-
σι τῆς Καταθλίψεως. 

Στὶς βαριὲς μορφὲς Καταθλίψεως ἡ 
φαρμακευτικὴ ἀγωγὴ εἶναι ἀπολύτως 
ἀπαραίτητη.

Ἡ Ψυχοθεραπεία βοηθᾶ τὸν θεραπευ-
όμενο νὰ γνωρίση τὸν ἑαυτό του, νὰ κα-
τανοήση καὶ νὰ ἀποδεχθῆ τὶς ἀδυναμίες 
του καὶ νὰ τὶς παραδώση μὲ νηφάλια 
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αἴσθησι ταπεινώσεως στὴν δύναμι καὶ τὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ.

* * *
Πιὸ συγκεκριμένα, ἡ Ψυχοθεραπεία μπορεῖ νὰ βοηθήση, ὥστε τὸ 

ἄτομο, τὸ ὁποῖο ὑποφέρει ἀπὸ Κατάθλιψι:
● Νὰ ἀναγνωρίση καὶ νὰ ἀναθεωρήση σκέψεις καὶ συμπεριφο-

ρές, οἱ ὁποῖες συμβάλλουν στὴν δημιουργία αἰσθημάτων ἀπογο-
ητεύσεως, μειονεκτικότητος καὶ ἐνοχῆς, τὰ ὁποῖα συνοδεύουν ἢ 
εὑρίσκονται στὴν ρίζα τῆς Καταθλίψεως.

● Νὰ κατανοήση ποιὰ ἀπὸ τὰ προβλήματα ποὺ τὸν ἀπασχολοῦν 
μπορεῖ νὰ ἐπιλύση καὶ μὲ ποιὸ τρόπο· καὶ ποιὰ δὲν μπορεῖ νὰ ἐπι-
λύση, ἀλλὰ ὀφείλει νὰ συμβιώση ἁρμονικὰ μαζί τους.

● Νὰ βελτιώση τὶς σχέσεις του μὲ ἀγαπημένα πρόσωπα.
● Νὰ ξαναβάλη σταδιακὰ στὴν ζωή του εὐχάριστες δραστηριότη-

τες, οἱ ὁποῖες μποροῦν νὰ ξυπνήσουν μέσα του τὴν χαρὰ τῆς ζωῆς. 
● Νὰ διεκδικῆ τὰ δικαιώματά του καὶ νὰ μὴν ὑποχωρῆ ἀπὸ φόβο 

στὶς ἀπόψεις τῶν ἄλλων.
● Νὰ στηρίζη τὶς ἐπιλογές του στὶς ἰδικές του ἀξίες καὶ τὶς ἰδι-

κές του ἐπιθυμίες.
● Νὰ ἀνακτήση τὸν ἔλεγχο τῆς ζωῆς του.
● Νὰ ἀξιοποιήση τὶς δυνατότητές του, βάζοντας ρεαλιστικοὺς 

στόχους γιὰ τὸ μέλλον καὶ νὰ ἀναλαμβάνη τὸ ρίσκο καὶ τὴν εὐθύ-
νη αὐτῶν τῶν ἐπιλογῶν.

* * *
Ἡ ἀπαξίωσις τοῦ Πνευματικοῦ πρὸς τὴν ψυχιατρικὴ καὶ τὴν 

Ψυχοθεραπεία ἀποστερεῖ ἀπὸ τὸν πιστὸ τὴν δυνατότητα νὰ δεχ-
θῆ τὴν συμβολὴ τῆς ἐπιστήμης, ὥστε νὰ βοηθηθῆ.
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4. «Ἡ Κατάθλιψις εἶναι τὸ ἀποτέλεσμα τῶν ἁμαρτωλῶν ἐμπειριῶν. 
Ἡ συσσώρευσις ἁμαρτίας καὶ σφαλμάτων 

ἀπομακρύνει τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ τὸν ὑγιῆ δρόμο τοῦ Θεοῦ 
καὶ τὸν ὁδηγεῖ στὴν Κατάθλιψι»

«Ἡ νόσος, ἡ κάθε μορφῆς νόσος, ἀποτελεῖ συν-
έπεια τῆς πτώσεως τοῦ ἀνθρώπου. Αὐτὸ σημαίνει 
ὅτι ἡ ἀρρώστια συνδέεται μὲ τὴν ἁμαρτία, καὶ ὄχι μὲ 
τὴν ἀνθρώπινη φύσι. Δὲν εἶναι “φυσικό”, συνεπῶς, 
νὰ ἀρρωσταίνει ὁ ἄνθρωπος, ἀλλὰ ἀφύσικο, “παρὰ 
φύσιν”»5. 

* * *
Στὴν πραγματικότητα, ἡ Κατάθλιψις 

εἶναι ἕνα ψυχοπαθολογικὸ φαινόμενο, τὸ 
ὁποῖο ἔχει τόση σχέσι μὲ τὴν ἁμαρτία ἢ 
τὴν ἀρετὴ ὅση ἕνα κάταγμα ἢ ὁ σακχα-
ρώδης διαβήτης. 

Παρ᾿ ὅλα αὐτά, οἱ περισσότεροι Πνευ-
ματικοὶ ἔχουν τὴν βεβαιότητα, ὅτι ἐφ᾿ 
ὅσον ἡ Κατάθλιψις ἐκδηλώνεται στὴν 
βιωματικη-ψυχολογικὴ σφαῖρα, τότε ἡ
ἐρμηνευτικὴ καὶ ἡ θεραπευτική της 
ἀντιμετώπισις ἀνήκει στὴν δικαιοδο-

σία τῆς Ποιμαντικῆς Θεολογίας.
Μὲ τὴν πεποίθησι, ὅτι ἡ κλινικὴ Κατάθλιψις εἶναι πνευματικὸ 

νόσημα καὶ κατὰ συνέπειαν ὀφείλεται στὴν ἀπομάκρυνσι ἀπὸ 
τὸν Θεό, τὴν φιλαυτία καὶ τὸν ἐγωϊσμό, ὁ Πνευματικὸς ἀντιμε-
τωπίζει τὸν ἀσθενῆ ὡς ἁμαρτωλό.

Κατὰ συνέπειαν, ὁ Πνευματικὸς συμβουλεύει, παραινεῖ καὶ προ-
τρέπει τὸν πάσχοντα νὰ ἀλλάξη τρόπο ζωῆς καὶ νὰ συντονίση 
τὴν ζωή του μὲ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ. 

Στὸ ἐγχείρημά του αὐτὸ ὅμως, συνήθως δὲν λαμβάνει ὑπ᾿ ὄψιν 
του τὴν ψυχολογικὴ διάστασι τῆς καταθλιπτικῆς ἐμπειρίας. 

Καὶ ὅταν ἀγνοήσουμε τὴν ψυχολογία τοῦ ἀσθενοῦς, δηλαδὴ τὰ 
χαρακτηριστικὰ τῆς προσωπικότητος, τὶς ἀνάγκες, τὶς ἐπιθυμί-
ες, τὶς διαπροσωπικὲς σχέσεις, τὶς τραυματικὲς ἐμπειρίες, τοὺς 
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φόβους, τὶς ἀνασφάλειες καὶ τὶς ἀν-
εδαφικές του προσδοκίες δὲν εἶναι 
δυνατὸν νὰ τὸν βοηθήσουμε.

5. «Ἡ Κατάθλιψις 
εἶναι ἀποτέλεσμα φιλαυτίας 
καὶ ὑπέρμετρου ἐγωϊσμοῦ» 

«Κύριον αἴτιον εἰς τὴν κατάθλιψι καὶ σὲ ὅλα αὐτὰ 
ποὺ τὰ λένε πειρασμικά, σατανικὰ (...) εἶναι ὅτι 
ἔχεις μεγάλον ἐγωϊσμὸ μέσα σου»6. 

* * *
Τὸ ἄτομο, τὸ ὁποῖο βασανίζεται ἀπὸ Κατάθλιψι, παρουσιάζει 

συμπεριφορές, οἱ ὁποῖες εὔκολα ἐκλαμβάνονται ὡς ἐγωϊστικές, 
ὅπως παράπονα, ἀπαιτήσεις, κοινωνικὴ ἀπόσυρσις, πολλὲς ὧρες ὕπνου 
καὶ ἔλλειψις διαθέσεως γιὰ ἐργασία ἢ συνεργασία μὲ ἄλλους. 

Ἡ ἐμπειρία τῆς Καταθλίψεως ἀπορροφᾶ ὅλο τὸ ἐνεργειακὸ δυ-
ναμικὸ τοῦ ἀτόμου καὶ δὲν τοῦ ἐπιτρέπει νὰ ἀσχοληθῆ μὲ τίποτε 
ἄλλο, ἐκτὸς ἀπὸ τὸ πρόβλημά του. 

Ὁ ἀσθενὴς εἶναι ἐγκλωβισμένος στὴν ὀδύνη του καὶ συνεχῶς 
ἀσχολεῖται μὲ αὐτὸ ποὺ σκέπτεται καὶ αὐτὸ ποὺ αἰσθάνεται. 

Αὐτὴ ἡ ἐπώδυνη, καταναγκαστικὴ ἐνασχόλησι τοῦ ἀτόμου μὲ τὸν 
ἑαυτό του ἑρμηνεύεται ἐσφαλμένα ἀπὸ πολλοὺς Πνευματικοὺς ὡς 
ἐγωκεντρισμός. 

«Ὁ καταθλιπτικὸς ἄνθρωπος βιώνει ἀκριβῶς τὴν 
λύπη, τὸ φαρμάκι, τὸν πόνο, διότι δὲν “κάμπτει”, 
δὲν ταπεινώνεται, δὲν μετανοεῖ, ἀλλὰ στενοχωριέται 
ἀπὸ πληγωμένο ἐγωϊσμὸ καὶ ἀνθρωπαρέσκεια»7.

* * *
Στὴν πραγματικότητα, τὸ ἄτομο, τὸ ὁποῖο πάσχει ἀπὸ Κατάθλι-

ψι δὲν εἶναι φίλαυτο, διότι δὲν ἔχει φιλία πρὸς τὸν ἑαυτό του· 
δὲν ἔχει ἐσωτερικὴ ἰσορροπία καὶ ἁρμονία, νιώθει ὑπερβολικὲς 
ἐνοχὲς καὶ αἰσθήματα μειονεκτικότητος γιὰ τὰ σφάλματα καὶ τὶς 
ἀδυναμίες του καὶ ἰδιαίτερα γιὰ τὴν Κατάθλιψί του· δὲν χαίρεται, 
δὲν ἀπολαμβάνει, δὲν φροντίζει τὸν ἑαυτό του, δὲν ἰκανοποιεῖ τὶς 
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βασικὲς ἀνάγκες καὶ τὶς παρορμήσεις του. 
Στὴν Κατάθλιψι τὸ ἄτομο δὲν πάσχει ἀπὸ ὑπέρμετρο ἐγωϊσμό, 

ἀλλὰ ἀπὸ παθολογικὸ ἐγωκεντρισμό, ἐφ᾿ ὅσον ἡ ὀδύνη τὸν ἀναγκά-
ζει νὰ στρέφεται συνεχῶς γύρω ἀπὸ τὶς ἀνάγκες του καὶ νὰ ἐστι-
άζη ἐπίμονα στὰ ἀρνητικὰ αἰσθήματα καὶ τὶς ἀδυναμίες του.

6. «Ἡ Κατάθλιψις ὀφείλεται στὴν ἔλλειψι πίστεως, 
προσευχῆς, ἀγάπης καὶ ἐμπιστοσύνης στὸν Θεό. 

   Ἂν βρεῖς ἕναν καλὸ Γέροντα 
καὶ συμμετέχεις στὰ Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας 

θὰ τὸ ξεπεράσης»

«Μεγάλως προσβάλλουμε τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, 
ὅταν λόγῳ τῶν θλίψεων καὶ τῶν στενοχωριῶν ποὺ 
μᾶς ἔρχονται, πέφτουμε στὴν κατήφεια, στὸν γογ-
γυσμό, στὴν ἀπελπισία, στὴν ἄμετρη λύπη καὶ στὴν 
σκληρὴ ἀναισθησία»8.

* * *
Σίγουρα, ἡ καλλιέργεια τῶν πνευματικῶν ἀρετῶν καὶ ἡ συμ-

μετοχὴ στὰ Μυστήρια βοηθοῦν στὴν ἀντιμετώπισι τῆς θλίψεως, 
ἀλλὰ συνήθως τὸ ἄτομο, τὸ ὁποῖο πάσχει ἀπὸ Κατάθλιψι δὲν ἔχει 
καμμία διάθεσι νὰ παρευρεθῆ στὶς Ἀκολουθίες ἢ νὰ κάνη πνευμα-
τικὸ ἀγῶνα.

Ὁ πιστός, ὁ ὁποῖος βιώνει τὰ συμπτώματα τῆς παθολογικῆς κατα-
θλίψεως δὲν ἔχει ὄρεξι καὶ διάθεσι ὄχι μόνο νὰ ἀνταποκριθῆ στὶς 
προσδοκίες τοῦ Πνευματικοῦ καὶ τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλὰ οὔτε καὶ 
νὰ ἀνταπεξέλθη στὶς βασικὲς ὑποχρεώσεις τῆς καθημερινότητος.

Ἐφ᾿ ὅσον δυσκολεύεται νὰ πλυθῆ, νὰ φάη ἢ νὰ κοιμηθῆ, εἶναι 
φυσικὸ νὰ ἀντιμετωπίζη ἀκόμη 
μεγαλύτερη δυσκολία, προκειμέ-
νου νὰ προσευχηθῆ, νὰ συμμετά-
σχη στὶς Ἀκολουθίες, νὰ νηστέ-
ψη ἢ νὰ δείξη ἀγάπη καὶ ἀνοχὴ 
στὰ πρόσωπα τοῦ οἰκογενειακοῦ 
του περιβάλλοντος.

Ἡ Κατάθλιψις, ὅπως καὶ οἱ ἄλ-
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λες ψυχοπαθολογικὲς διαταραχές, δὲν ὀφείλεται καὶ δὲν ἐνισχύε-
ται ἀπὸ τὴν ἔλλειψι πίστεως, ὑπακοῆς, ἀγάπης καὶ ἐμπιστοσύνης 
στὸν Θεό. 

Ἀντίθετα ἡ Κατάθλιψις ἐμποδίζει τὴν συνειδητὴ ἐμβίωσι πίστε-
ως, ὑπακοῆς, ἀγάπης καὶ ἐμπιστοσύνης στὸν Θεό.

Τὸ ἄτομο, τὸ ὁποῖο πάσχει ἀπὸ Κατάθλιψι αἰσθάνεται, ὅτι ἡ ζωή 
του εἶναι ἄδεια, χωρὶς κανένα νόημα· κατὰ συνέπεια εἶναι πολὺ δύσ-
κολο νὰ αἰσθανθῆ σὲ συνειδητὸ ἐπίπεδο, ὅτι ἐμπιστεύεται τὸν Θεό. 

Νιώθει ὅτι ἔχουν παραλύσει ὅλες του οἱ δυνατότητες καὶ ἀνα-
ζητᾶ πανικόβλητο τρόπους βελτιώσεως τῆς καταστάσεώς του· 
ὁ,τιδήποτε εὑρίσκεται πέρα ἀπὸ τὴν ἀνάγκη του νὰ ἐπιβιώση ἢ νὰ 
ἁπαλύνη τὴν ὀδύνη του θεωρεῖται ἀνεδαφικὴ πολυτέλεια.

* * *
Πολλοὶ χαρισματικοὶ πνευματικοὶ Πατέρες πιστεύουν, ὅτι ἡ 

προσευχὴ καὶ ἡ λατρεία τοῦ Θεοῦ μὲ τὴν βοήθεια τῆς Χάριτος 
μεταβάλλει τὴν Κατάθλιψι σὲ χαρά. 

«Ἡ προσευχή, ἡ λατρεία τοῦ Θεοῦ μεταβάλλει 
σιγὰ σιγὰ τὴν Κατάθλιψη καὶ τὴν γυρίζει σὲ χαρά, 
διότι ἐπιδρᾶ ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ. Ἔδω χρειάζεται νὰ 
ἔχεις τὴν δύναμι, ὥστε ν᾿ ἀποσπάσης τὴν Χάρι τοῦ 
Θεοῦ, ποὺ θὰ σὲ βοηθάη νὰ ἐνωθῆς μαζί Του»9. 

Δὲν ἐξηγοῦν ὅμως μὲ ποιὸ τρόπο θὰ μποροῦσε ὁ ἀδύναμος ἀσθενής, 
ὁ ὁποῖος ἀκριβῶς δὲν ἔχει σθένος, δύναμι, νὰ ἀποσπάση τὴν Χάρι. 

Ἐκτὸς καὶ ἂν ὡς δύναμι ἐννοήσουμε τὴν παραδοχὴ τῆς ἀδυναμί-
ας μας καὶ τὴν ἀνάθεσί της στὸν Θεό: 

«Ἀνάθεσε στὸν Κύριον τὴν ἀ-
σθένεια τῆς φύσεώς σου, ἀναγνω-
ρίζοντας πλήρως τὴν ἰδική σου ἀ-
δυναμία, καὶ τότε θὰ λάβης τὸ χά-
ρισμα τῆς σωφροσύνης, χωρὶς νὰ 
τὸ καταλάβῃς»10.

Ἐκεῖ στὸν πυθμένα τῆς ὀδύνης ὁ Θεὸς εἶναι παρὼν καὶ εἶναι δυ-
νατὸν νὰ βιωθῆ μία σχέσις σιωπηλῆς προσευχῆς μαζί Του: 

Ὁ πληγωμένος μὲ τὸν Πληγωμένο, ὁ ἐσταυρωμένος μὲ τὸν 
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Ἐσταυρωμένο, ὁ μόνος μὲ τὸν Μόνο 
σὲ μία μυστική, προσωπικὴ σχέσι 
κοινωνίας.

7. «Ἡ Κατάθλιψις 
εἶναι πειρασμική-σατανικὴ 

κατάστασις» 

«Αὐτὸς (ὁ διάβολος) κατορ-
θώνει καὶ µᾶς παίρνει αὐτὴ τὴν 
ἐνέργεια καὶ τὴν κάνει θλῖψι, 
Κατάθλιψη, καὶ δὲν ξέρω πὼς τὰ λένε οἱ λεγόµε-
νοι ψυχίατροι. Ἐµεῖς δὲν τὰ λέµε ἔτσι, τὰ λέµε: 
σατανικὴ ἐνέργεια· λέµε: ἀκηδία· λέµε: λογισµοί· 
καὶ λέµε: ὁ διάβολος τῆς ἀκηδίας, ὁ διάβολος τῆς 
πορνείας, ὁ διάβολος, ὁ διάβολος, ὁ διάβολος. Διά-
φοροι διάβολοι, γιὰ κάθε σατανικὴ ἐνέργεια ποὺ 
µᾶς δηµιουργοῦν»11... 

 «Δηλαδή, αὐτὸ τὸ ὁποῖο τὴν εἶχε καταλάβει ἤτανε 
μία ψυχικὴ δύναμις καὶ ἀντὶ νὰ γίνη κάτι καλό, ὁ 
διάβολος τὴν δύναμι αὐτὴ τὴν ψυχική, τὴν ἔκανε 
Κατάθλιψι καὶ βασάνιζε τὸν ἄνθρωπο»11α.

* * *
Δὲν μποροῦμε νὰ ἀποδείξουμε, ὅτι ἡ Κατάθλιψις ὀφείλεται σὲ 

σατανικὴ ἐνέργεια οὔτε καὶ τὸ ἀντίθετο. 
Στὶς περισσότερες περιπτώσεις ὅμως δὲν εἶναι ἀπαραίτητη ἡ 

ὑπόθεσις τῆς σατανικῆς παρεμβάσεως, διότι τὸ φαινόμενο τῆς Κα-
ταθλίψεως ἑρμηνεύεται πιὸ εὔκολα καὶ πιὸ ἁπλᾶ μὲ βάσι τὴν βιο-
χημεία τοῦ ἐγκεφάλου, τὸ βιωματικὸ παρελθόν, τὶς ἀρνητικὲς 
ἐμπειρίες, τὶς σκέψεις καὶ συμπεριφορὲς τοῦ ἀσθενοῦς.

Παλαιότερα, στὸν χῶρο τῆς Ἐκκλησίας, ὅλες οἱ ἀσθένειες ἐθε-
ωροῦντο ἀποτέλεσμα σατανικῆς ἐνεργείας, ἀκόμη καὶ οἱ σωμα-
τικές· συχνὰ μάλιστα ἀκοῦμε ἀδελφούς μας νὰ ἀνάγουν ὁ,τιδή-
ποτε δυσάρεστο ἢ ἀρνητικὸ σὲ σατανικὴ ἐνέργεια: ἐνοχοποιοῦν 
τὸν δαίμονα γιὰ ὅλα τὰ σφάλματα, τὰ ἀτυχήματα καὶ τὶς ἀδυνα-
μίες τους. 
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Νομίζω πώς, ἂν κάτι ἀρνητικὸ 
ἑρμηνεύεται ἁπλᾶ καὶ εὔκολα μὲ 
βάσι τὰ ἀντικειμενικὰ δεδομένα, 
δὲν χρειάζεται νὰ ἐπιρρίπτουμε 
τὴν εὐθύνη στὰ πονηρὰ πνεύματα.

Συνεπῶς, εἶναι προτιμότερο νὰ 
περιορίσουμε τὸ φαινόμενο τῆς 
σατανικῆς ἐπιδράσεως σὲ ἄλλα 
σπάνια περιστατικὰ διαταραχῶν 
καὶ ὄχι στὶς περιπτώσεις τῆς Κα-
ταθλίψεως.

Γ΄

Ἡ Ποιμαντικὴ τῆς Ἀγάπης

α. Ἡ Ὀδύνη-Κατάθλιψις ὡς προνόμιο

Ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἔμπρακτη στήριξι γιὰ τὴν ἀντιμετώπισι τῶν κα-
θημερινῶν προβλημάτων, τὰ ὁποῖα προκύπτουν ὡς παρενέργειες
τῆς Καταθλίψεως, ὁ Πνευματικὸς θὰ μποροῦσε νὰ βοηθήση τὸν ἀσθε-
νῆ μὲ τὴν Ἀγάπη, τὴν Ταπείνωσι καὶ τὴν Προσευχή. 

Ἰδιαίτερα, ἡ Ἀγάπη τοῦ Πνευματικοῦ εἶναι ἀπαραίτητη προϋπό-
θεσι, ὥστε νὰ καρποφορήση σωτηριολογικὰ ἡ ποιμαντικὴ πρᾶξις.

Ἡ Κατάθλιψις δὲν εἶναι μία ἄνευ σημασίας καὶ νοήματος ἐπώ-
δυνη ἐμπειρία. 

Ὡς κατ᾿ ἐξοχὴν ἔκφρασις τῆς ἀνθρωπίνης ἀδυναμίας, ἡ Κατά-
θλιψις κρύβει μέσα της θεραπευτικὴ καὶ σωτηριολογικὴ δύναμι.

Στὴν Ἐκκλησία, ἡ ὀδύνη μεταποιεῖται σὲ προνόμιο· ἡ ἀσθένεια 
μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ προετοιμάζει μυστικὰ τὸ ἔδαφος τῆς ψυχῆς, 
ὥστε νὰ φανερωθῆ ὁ Θεός. 

Ὁ ἄνθρωπος γίνεται δυνατὸς σὲ πνευματικὸ ἐπίπεδο, στὸν 
βαθμὸ ποὺ ἀναγνωρίζει τὴν ἀδυναμία του καὶ τὴν ἐγκαταλείπει 
στὴν Ἀγάπη τοῦ Θεοῦ.

Ἡ ὑπαρξιακὴ στροφὴ πρὸς τὸν Θεό, δηλαδὴ ἡ Μετάνοια, συντε-

«Δέσποτα, ἢ συνεισένεγκέ μοι τὰ τέκνα 
μου, εἰς τὴν Βασιλείαν Σου, ἢ κἀμὲ 
ἐξάλειψον ἐκ τῆς Βίβλου Σου»12
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λεῖται στὸ μέτρο ποὺ ἡ ἀνθρώπινη ἀδυναμία βαπτίζεται στὴν Χάρι 
τοῦ Θεοῦ. 

Ὁ ρόλος τοῦ χαριτωμένου Πνευματικοῦ εἶναι νὰ φανερώση στὸν 
πιστὸ τὴν Χάρι μέσα ἀπὸ τὴν Ἀπροϋπόθετη Ἀγάπη· χωρὶς τὴν 
Ἀγάπη αὐτὴ ὁ Πνευματικὸς δὲν μπορεῖ νὰ ἐπιτελέση τὸ ἔργο του. 

«Ὁ χαριτωμένος Πευματικὸς ἀγαπάει καὶ πονάει τὴν ψυχὴ (...). 
Ἕνας Πνευματικός, ποὺ δὲν εἶναι ἀποφασισμένος νὰ πάη ἀκόμη καὶ 
στὴν κόλασι γιὰ τὴν ἀγάπη τῶν πνευματικῶν παιδιῶν του, δὲν εἶναι 
Πνευματικός»13.

* * *
Στὴν ἑπόμενη παράγραφο, θὰ ἑστιάσουμε ἰδιαίτερα στὴν Ἀγά-

πη, προϋποθέτοντας ὅτι αὐτὴ εἶναι συνυφασμένη καὶ ἀναπόσπα-
στη μὲ τὴν Ταπείνωσι καὶ τὴν Προσευχή.

Πρῶτα ὅμως θὰ ἀναφερθοῦμε ἐκτενῶς στὴν θεραπευτικὴ δύνα-
μι τῆς ἰδίας τῆς Καταθλίψεως · διότι, θεωροῦμε ὅτι ἡ Κατάθλιψις 
ἐμπεριέχει τὴν δυνατότητα νὰ γίνη ἁγία Ταπείνωσις.

β. Ἡ θεραπευτικὴ δύναμις τῆς ἀδυναμίας

Στὴν Ἐκκλησία, οἱ ἐξωτερικὲς ἀντιξοότητες, οἱ πειρασμοὶ καὶ 
οἱ ἀσθένειες θεωροῦνται βασικὲς προϋποθέσεις γιὰ τὴν σωτηρία 
τοῦ ἀνθρώπου. 

«Οὐδεὶς ἀπείραστος δυνήσεται εἰσελθεῖν εἰς τὴν Βασιλείαν τῶν 
Οὐρανῶν. Ἔπαρον γάρ, φησί, τοὺς πειρασμούς, καὶ οὐδεὶς ὁ σω-
ζόμενος»14.

Ἡ ἀνθρώπινη ἀδυναμία ἀναδεικνύεται πλή-
ρως στὴν ἐμπειρία τῆς Καταθλίψεως. 

Αὐτὴν τὴν ἀδυναμία καλεῖται νὰ ἀναθέ-
ση ὁ πιστὸς στὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, ὥστε 
νὰ γίνη τέλεια δύναμις: «ἡ γὰρ δύναμίς 
μου ἐν ἀσθενείᾳ τελειούται»15.

Ἂν καὶ στὴν φάσι τῆς Καταθλίψεως ὁ 
ἀσθενὴς δυσκολεύεται νὰ προσευχηθῆ 
μὲ ἐγρήγορσι, νὰ συμμετάσχη στὶς Ἀκο-
λουθίες τῆς Ἐκκλησίας ἢ νὰ βοηθήση τὸν 
ἑαυτὸ του μὲ ὁποιοδήποτε τρόπο, εἶναι δυ-
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νατὸν ἡ σχέσις του μὲ τὸν Θεὸ νὰ λειτουργηθῆ σὲ ἕνα βαθύτερο, 
ἐσωτερικὸ ἐπίπεδο. 

Διότι, ὅταν ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἀσθενὴς καὶ δὲν μπορεῖ νὰ βοηθή-
ση τὸν ἑαυτό του, τότε ὁ Θεὸς ἀξιοποιεῖ τὸ Μυστήριο τῆς Ὀδύνης 
στὴν καρδιά του γιὰ νὰ τὸν σώση. 

«Ὁ ἄνθρωπος συνεργεῖ στὴν σωτηρία του, ἀλλὰ ἡ δυνατότητα συν-
εργίας εἶναι δῶρο τῆς Χάριτος (...). Ὁ ἄνθρωπος δὲν εἶναι παθητικός, 
ἀλλὰ ἐνεργητικὸς δέκτης τῆς Χάριτος. Μόνο ποὺ ἀκόμη καὶ αὐτὴ ἡ 
ἐνεργητικὴ δεκτικότης εἶναι Θεῖο δῶρο»16.

Στὴν Ἐκκλησία, ἡ ἀσθένεια θεωρεῖται προϋπόθεσις πνευματι-
κῆς ὑγείας καὶ δυνάμεως: «ὅταν γὰρ ἀσθενῶ, τότε δυνατός εἰμι» 17.

Ἡ ἀδιέξοδη ὀδύνη τοῦ ἀτόμου, τὸ ὁποῖο πάσχει ἀπὸ Κατάθλιψι, 
ἔχει ὑπαρξιακὸ καὶ πνευματικὸ νόημα· διότι, ὁ Θεὸς ἐργάζεται τὴν 
καρδιὰ τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὰ ὑλικὰ τῆς ἀσθενείας καὶ τῆς θλίψεως: 
«καθοδηγεῖ τὰς ψυχὰς αὐτῶν δι᾿ ἀκουσίων θλίψεων εἰς τὴν ἀρετήν» 18.

Ἡ Κατάθλιψις εἶναι δυνατὸν νὰ συμβάλλη στὴν ἐν μετανοίᾳ 
γνῶσι τοῦ Θεοῦ περισσότερο ἀπὸ ὅ,τι οἱ ἑκούσιες καὶ ἐλεγχόμενες 
ἀσκητικὲς πρακτικές.

Ἡ συντριβὴ τῆς ψυχῆς κινητοποιεῖ τὴν παρηγορία τῆς Χάριτος · ὁ 
πόνος λειτουργεῖται ὡς θεραπευτικὸ μέσον καθάρσεως, ὥστε νὰ 
ἀκολουθήση ἡ μετοχὴ στὴν χαρὰ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. 

«Καὶ ἀφοῦ μὲ τὴν συντριβὴ αὐτὴ ἡ ψυχὴ ἐλευθερωθῆ ἀπὸ τὴν κακία 
καὶ τὴν πικρία, παίρνει τὴν θέσι τους ἡ πνευματικὴ χαρὰ»19.

Ἡ Πρόνοια τοῦ Θεοῦ ἀξιοποιεῖ τὰ ἀνθρώπινα σφάλματα καὶ τὴν 
ὀδύνη καὶ ὁδηγεῖ τὸν καλοπροαίρετο ἄνθρωπο στὸ εὐλογημένο 

στάδιο τῆς ταπεινωμένης Αὐτογνωσίας. 
Στὴν Ὀρθόδοξη Πνευματικὴ Παράδοσι ἡ 

Αὐτογνωσία εἶναι Ταπείνωσις καὶ ἡ Ταπεί-
νωσις Αὐτογνωσία. 

«Αὐτὸς ποὺ γνωρίζει σωστὰ τὸν ἑαυτό του, 
ἔχει ταπείνωσι. Καὶ ὅταν ὁ ἄνθρωπος ταπει-
νωθῆ, θὰ ἔλθη ὁπωσδήποτε ἡ Χάρις τοῦ Θε-
οῦ»19α.

Ἡ πίεσις τῆς ἀπογνώσεως αὐξάνει τὶς πι-
θανότητες, ὥστε νὰ ἐνεργοποιηθῆ στὴν καρ-
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διὰ τοῦ πάσχοντος τὸ Μυστήριο 
τῆς Μετανοίας. 

Τὸ μηδὲν συνορεύει μὲ τὸν Ὁρί-
ζοντα τοῦ Θεοῦ· τὸ ὑπαρξιακὸ κε-
νὸ ἐν δυνάμει πυροδοτεῖ τὴν με-
ταστροφή-παράδοσι τῆς ὑπάρξε-
ώς του στὸν Θεό. 

«Ἐβόησα ἐν ὅλῃ καρδίᾳ μου πρὸς 
τὸν οἰκτίρμονα Θεόν, καὶ ἑπήκουσέ μου ἐξ ᾋδου κατωτάτου, καὶ ἀνή-
γαγεν ἐκ φθορᾶς τὴν ζωήν μου»20.

Αὐτὴ ἡ μετατόπισις τοῦ κέντρου βάρους τῆς ὑπάρξεως ἀπὸ 
τὸν ἀδύναμο ἑαυτὸ στὸν παντοδύναμο Θεὸ ξεκλειδώνει τὴν προ-
οπτικὴ τῆς σωτηρίας. 

Τὸ πῶς μπορεῖ νὰ συντελεσθῆ αὐτὴ ἡ μετάθεσις -μεταστροφὴ τῆς 
ὑπάρξεως εἶναι Μυστήριο, τὸ ὁποῖο δὲν ἑρμηνεύεται μὲ βάσι τὴν 
λογικὴ καὶ δὲν κατανοεῖται μέσα ἀπὸ τὴν ἀνάλυσι τῶν παραγόν-
των, οἱ ὁποῖοι προσδιορίζουν τὴν ζωὴ τοῦ ἀτόμου. 

«Χάριτι δὲ Θεοῦ εἰμι ὅ εἰμι (...), ἐκοπίασα οὐκ ἐγὼ δέ, ἀλλὰ ἡ Χάρις 
τοῦ Θεοῦ ἡ σὺν ἑμοί»21.

Ἡ Ἀγάπη τοῦ χαριτωμένου Πνευματικοῦ συνεργεῖ οὐσιαστικὰ 
στὴν λειτουργία τοῦ Μυστηρίου τῆς Μετανοίας, ὥστε να παραδοθῆ 
ἡ Κατάθλιψις τοῦ ἀδύναμου πιστοῦ στὴν θεραπευτικὴ παντοδυνα-
μία τοῦ Θεοῦ.

Θεραπευτικὴ τῆς Θείας Ἀγάπης δὲν σημαίνει ὁπωσδήποτε 
ἀπαλλαγὴ συμπτωμάτων, ἀλλὰ κυρίως φωτισμὸ τῆς ψυχῆς μὲ 
τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ. 

«Γιὰ τὴν Ἐκκλησία καὶ τὴν Θεολογία ἡ θεραπεία δὲν εἶναι ὑπόθε-
σις ψυχολογικὴ ἢ ἠθική, ἀλλὰ ὀντολογική. Σκοπὸς τῆς θεραπείας δὲν 
εἶναι νὰ ἀνακουφίση τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ τὰ συμπτώματα τῆς νόσου, 
ἀλλὰ νὰ τὸν ἀναγεννήση»5.

Καὶ ὅταν ὁ ἄνθρωπος ἐνωθῆ μὲ τὸν Θεό, ἡ ὀδύνη τῶν συμπτω-
μάτων ἁπαλύνεται στὸ μέτρο, κατὰ τὸ ὁποῖο νοηματοδοτεῖται 
ἐσχατολογικὰ ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ. 

Τότε τὰ συμπτώματα βιώνονται ὡς σημεῖα σταυρικὰ καὶ ἀπο-
κτοῦν ἀναστάσιμο νόημα.

19



γ. Ἡ Ἀπροϋπόθετη 
ἐν Χριστῷ Ἀγάπη

Ὁ Πνευματικός, ὁ ὁποῖ-
ος ἀδυνατεῖ νὰ καταλάβη 
τὸ βάθος καὶ τὶς πολύπλο-
κες λειτουργίες τῆς ἀν-
θρώπινης ὑπάρξεως, ἐπεί-
γεται νὰ προσφέρη στὸν 
πιστὸ συγκεκριμένες συμ-
βουλὲς καὶ ὁδηγίες. 

Ἐπιθυμεῖ ἄμεσα νὰ λύση τὰ προβλήματα τοῦ πάσχοντος καὶ νὰ 
τὸν βάλη στὸν σωστὸ δρόμο, γι᾿ αὐτὸ υἱοθετεῖ μία ποιμαντικὴ 
προσσέγγισι γνώσεως, λόγου καὶ δυνάμεως καὶ δὲν ἀξιοποιεῖ τὴν θε-
ραπευτικὴ λειτουργικότητα τῆς Ἀγνωσίας, τῆς Σιωπῆς, τῆς Τα-
πεινώσεως καὶ τῆς Ἀγάπης.

Ὁ Πνευματικὸς καλεῖται νὰ ἀγαπήση καὶ ὄχι νὰ ἑστιάση στὶς 
ὑπαρξιακὲς καὶ πνευματικὲς ἀδυναμίες τοῦ πιστοῦ ἢ νὰ τὸν νου-
θετήση μὲ ἠθικὰ αὐτονόητα. 

«Πολλὲς φορὲς βλέπω στὸν ἀγῶνα τοῦ ἄλλου κάτι, καταλαβαίνω ἢ 
ξέρω τὶ ἔχει κάνει, ὅμως ἀπὸ σεβασμὸ δὲν τοῦ λέω τίποτε, ἂν δὲν μοῦ 
τὸ πῆ ὁ ἴδιος (...). Δὲν βοηθάει ὅμως νὰ κάνης στὸν ἄλλον τὸν δάσκα-
λο καὶ νὰ τὸν ἐλέγχης γιὰ τὶς συνήθειές του, ἂν ἐκεῖνος δὲν σοῦ δώση 
τὸ δικαίωμα»13.

Ὁ χαρισματικὸς Γέροντας, ἰδιαίτερα στὴν Ἐξομολόγησι, υἱοθε-
τεῖ μὲ διάκρισι μία ποιμαντικὴ προσέγγισι, ἡ ὁποία θεμελιώνεται 
στὴν Ταπείνωσι καὶ τὴν Ἀπροϋπόθετη Ἀγάπη. 

Δὲν βοηθᾶ τὸν πιστὸ τόσο μὲ τὶς ἰδικές του γνώσεις καὶ ἐπικοι-
νωνιακὲς δυνατότητες, ὅσο μὲ τὴν φανέρωσι τῆς Ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. 

«Εἶναι μεγάλη πλάνη νὰ νομίζης ὅτι μὲ τὴν προσπάθειά σου μπορεῖς 
νὰ ἀλλάξης ἕναν ἄνθρωπο (...). Ὅταν προσεύχεται κανεὶς γιὰ ἕναν 
ἄνθρωπο, αὐτὸ εἶναι ἐντάξει. Ἀλλά, ὅταν προσπαθεῖ νὰ τὸν ἀλλάξη, 
ὄχι. Αὐτὸ εἶναι μόνο στὸ Χέρι τοῦ Θεοῦ»22.

Ἀντὶ νὰ ἐπιμένη, προτείνοντας λύσεις μὲ σωστὲς θρησκευτικὲς 
συμβουλές, εἶναι προτιμότερο νὰ σέβεται τὴν ὑπαρξιακὴ πραγμα-
τικότητα τοῦ πιστοῦ καὶ νὰ ἀγκαλιάζη στοργικὰ τὴν ὀδύνη, τὶς 
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ἀδυναμίες καὶ τὴν ἐλευθερία του. 
Μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο, ἡ συνάντησις Πνευματικοῦ-πιστοῦ μεταρσιώ-

νεται σὲ χαριτωμένη ἐμπειρία ἀναπαύσεως, ἡ ὁποία ἐμπνέεται ἀπὸ 
τὴν θεραπευτικὴ ἐνέργεια τῆς Θείας Ἀγάπης.

Ἡ Ἀγάπη τοῦ Πνευματικοῦ πρὸς τὸν πιστὸ εἶναι ὁ καταλύτης, 
ὥστε νὰ λειτουργηθῆ ἁγιαστικὰ ἡ Ὀδύνη τῆς Καταθλίψεως.

Στὴν ποιμαντικὴ ἐπικοινωνία, ὁ Πνευματικὸς ποὺ ἀγαπᾶ ἐπικοι-
νωνεῖ μὲ τὸν πιστὸ γεμᾶτος ἀπὸ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ καὶ ἄδειος ἀπὸ 
τὸν ἑαυτό του. 

Υἱοθετεῖ τὸν τρόπο θεάσεως καὶ βιώσεως τοῦ πιστοῦ, χωρὶς νὰ 
δεσμεύεται ἀπὸ τὰ προσωπικά του κοσμοθεωρητικὰ σχήματα καὶ 
τὰ συστήματα τῶν ἀτομικῶν του πεποιθήσεων. 

Στὸν Ὁρίζοντα τῆς Χαριτωμένης, ἀπροϋπόθετης, διακριτικῆς 
Ἀγάπης ὁ πιστὸς μπορεῖ νὰ εἶναι ἀπόλυτα καὶ ἐλεύθερα ὁ ἑαυτός 
του, χωρὶς νὰ αἰσθάνεται ὅτι ὁ Πνευματικὸς τὸν κρίνει, τὸν περιο-
ρίζει ἢ δὲν τὸν καταλαβαίνει.

δ. Ὁ Ὁρίζοντας τοῦ Θεοῦ

Ἡ Ἀγάπη εἶναι ὁ Ὁρίζοντας τοῦ Θεοῦ. Ὁ Πνευματικὸς φανερώ-
νει ζωντανὴ τὴν Ἀγάπη αὐτὴ στὸν βαθμὸ ποὺ μετέχει σὲ Αὐτήν.

Ἡ χαριτωμένη, προσευχόμενη, ταπεινὴ Ἀγάπη εἶναι θεραπευτική. 
«Ἂν θέλεις νὰ διορθώσεις κάποιον ἀπὸ τὰ σφάλματά του, μὴν νομί-

σεις ὅτι τὸν διορθώνεις μὲ τὴν ἰδική σου δύναμη. Προσευχήσου στὸν 
Θεό, τὸν “ἐτάζοντα καρδίας καὶ νεφροὺς” μὲ ὅλη σου τὴν ψυχή, νὰ 
φωτίσει ὁ Ἴδιος τὴν καρδιὰ ἐκείνου τοῦ ἀνθρώπου»23.

Στὴν καθημερινὴ ἐπι-
κοινωνία, διαπιστώνου-
με ὅτι ἡ βιωματικὴ κα-
τάστασις τοῦ ἑνὸς ἐπη-
ρεάζει τὴν βιωματικὴ κα-
τάστασι τοῦ ἄλλου· συν-
αισθήματα, ὅπως χαρά, 
λύπη, ἄγχος, φόβος ἢ ἐν-
θουσιασμός, μεταφέρον-
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ται ἀπὸ τὸν ἕναν στὸν ἄλλον, ὅπως τὰ ὑγρὰ στοιχεῖα σὲ συγκοι-
νωνοῦντα δοχεῖα. 

Τὴν κοινωνία αὐτὴ τῶν βιωμάτων καὶ ἰδιαίτερα τὴν ἐπίδρασι, 
τὴν ὁποία ἀσκεῖ ἡ Ἀγάπη τοῦ Πνευματικοῦ στὸν πιστό, μποροῦμε 
νὰ τὴν καταλάβουμε καλύτερα μὲ τὸ ἑξῆς παράδειγμα.

Ἂν τοποθετήσουμε δύο κιθάρες τὴν μία ἀπέναντι ἀπὸ τὴν ἄλλη καὶ 
κτυπήσουμε μία χορδὴ τῆς πρώτης κιθάρας, θὰ παρατηρήσουμε ὅτι ἡ 
ἀντίστοιχη χορδὴ τῆς ἄλλης κιθάρας ἀρχίζει νὰ πάλλεται. 

Μὲ ἀνάλογο τρόπο, στὴν σχέσι Πνευματικοῦ-πιστοῦ, ὅταν ὁ Πνευ-
ματικὸς αἰσθάνεται χαριτωμένη, καρδιακὴ Ἀγάπη, αὐτὴ ἡ Ἀγάπη 
ἀφυπνίζει τὴν Θεία θεραπευτικὴ δύναμι ποὺ κρύβεται στὴν καρ-
διὰ τοῦ πιστοῦ. 

«Ἐπικοινωνεῖ ψυχὴ μὲ ψυχὴ καὶ αἰσθάνεται ἡ μία ψυχὴ τὴν ἄλλη»24. 
Ἡ Ἀγάπη καλεῖ τὴν Ἀγάπη, ἡ Χάρις τὴν Χάρι, ὁ Θεὸς τὸν Θεό.

* * *
Ὁ χαριτωμένος Πνευματικὸς βλέπει στὸ πρόσωπο τοῦ πιστοῦ 

ἕναν ἐν δυνάμει Ἅγιο· βλέπει τὸν ἴδιο τὸν Χριστό. 
Μὲ τὰ πνευματικὰ αἰσθητήρια τῆς Ἀγάπης καὶ τῆς Ταπεινώσε-

ως, αἰσθάνεται ὅτι ὁ πιστὸς εἶναι ἕνα μὲ αὐτὸν μέσα στὸ Σῶμα τοῦ 
Χριστοῦ, τὴν Ἐκκλησία.

Ὁ Μόνος Ἐλεήμων καὶ Φιλάνθρωπος
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(*) Εἰσήγησις τοῦ Ψυχολόγου Νικήτα Καυκιοῦ, στὸ 5ο Διεθνὲς Συν-
έδριο Ὀρθοδόξων Ψυχοθεραπευτῶν (29.9.2012). Ἐπιμέλ. ἡμετ.
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ἐκπαιδευθῆ σὲ θεωρητικὰ καὶ βιωματικὰ σεμινάρια στὴν Ἑλλάδα, Ἰταλία, 
Ἑλβετία καὶ Ἀγγλία. Ἔχει δημοσιεύσει ἑκατοντάδες κείμενα. Ἀπὸ τὸ 1993 
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ἀπὸ Κατάθλιψι δὲν φταίει γι’ αὐτὸ ποὺ τοῦ συμβαίνει καὶ δὲν μπορεῖ νὰ 
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