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Σεβασμιώτατε, άγιοι πατέρες και αδελφοί.  

Με πολύ χαρά δέχθηκα την πρόσκληση του Σεβασμιοτάτου, νιώθοντας 

τιμή συνάμα και ευθύνη, για την εμπιστοσύνη που δείχνει στο πρόσωπό μου, 

καλώντας με να βρεθώ εδώ, ενώπιον όλων των ιερέων της Μητροπόλεως,  για 

να απευθύνω λόγο αγάπης στην αγάπη όλων, μιλώντας για την αρετή της 

υπακοής, την αδιάκριτη, την δίχως όρια υπακοή σε σχέση με τα όριά της στην 

ζωή του χριστιανού. Θα  προσπαθήσουμε να αναδείξουμε μέσα από το μυστήριο 

της εξομολογήσεως, πώς μπορεί ο ιερέας να εμπνεύσει τον άνθρωπο σήμερα, σε 

μια εποχή ισοπέδωσης, κατάρρευσης αξιών, θεοποίησης του εγωισμού,  να 

κάνει υπακοή, αποδεχόμενος το θέλημα του Θεού ως κατευθυντήριο δύναμη 

στην ζωή του.  

Ακούγεται σαν λογοπαίγνιο η αντίφαση της αδιάκριτης υπακοής σε σχέση 

με τα όριά της. Τι είναι η υπακοή τελικά; Από που πηγάζει και σε ποιόν 

απευθύνεται; Ποιο είναι το όφελος της υπακοής; Αφού λέγεται αδιάκριτη, 

υπάρχουν τελικά όρια; Αυτά είναι κάποια ερωτήματα, απλά μεν, καίρια δε, των 

οποίων οι απαντήσεις καθοδηγούν τον χριστιανό.  

Μεγαλύτερη βαρύτητα όμως, έχει η κατανόηση της έννοιας της υπακοής 

από το ιερατείο, στου οποίου τα χέρια και την διάκριση αφήνεται ο χριστιανός 

για να τον καθοδηγήσει στα δύσβατα πνευματικά μονοπάτια, με μόνο σκοπό 

την σωτηρία της ψυχής του. Η χρήση της υπακοής ως " πνευματικό εργαλείο", 

έχει πολλές φορές παρεξηγηθεί και παρερμηνευθεί από όλες τις πλευρές. Γι 

αυτό θα κάνουμε μια μικρή προσπάθεια προσεγγίσεως του νοήματος της 

υπακοής, στον βαθμό που μπορούμε, καταδεικνύοντας την αρετή της υπακοής 

ως πύλη που οδηγεί στην ελευθερία και όχι στην δέσμευση. 
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Ήρθα λοιπόν σαν ταπεινός συλλειτουργός σας και όχι ως διδάσκαλος, 

χωρίς να είμαι θεολόγος, αλλά ένας απλός Αγιορείτης, να μοιραστώ μαζί σας, 

σκέψεις και προβληματισμούς από την διακονία μου στον χώρο της Εκκλησίας, 

στο Περιβόλι της Παναγίας, κοντά σε αγίους Πατέρες, οι οποίοι μετέφεραν 

αυτήν την αύρα και την χάρη του Θεού μέσα από την απλή ζωή τους, εμπειρικά 

σε εμάς τους νεότερους, έχοντας σαν γνώμονα στην ζωή τους την υπακοή στο 

θέλημα του Θεού. 

Η ετυμολογία της λέξης υπακοή προέρχεται από τις λέξεις “υπό” και 

“ακούω”. Σημαίνει δηλαδή να ακούω τους άλλους ανθρώπους με τρόπο 

ταπεινό. Το αντίθετο της υπακοής - όπου ακούμε τους άλλους ταπεινά δηλαδή, 

είναι η υπεροψία – όπου βλέπουμε τους άλλους αφ’ υψηλού. Η υπακοή λοιπόν, 

δεν είναι μια απλή συμπεριφορά την οποία μας επιβάλλουν αλλά είναι ένας 

τρόπος ζωής, ένας τρόπος για να προσεγγίζουμε τον συνάνθρωπό μας, 

θέτοντας τον εαυτό μας στην διακονία του πλησίον χωρίς εξαναγκασμό και 

επιβολή αλλά με ταπείνωση, ελεύθερα και εκούσια. 

Η αρετή της υπακοής είναι γνώρισμα του χριστιανού. Η υπακοή 

γαληνεύει, αφού εμπνέεται από την εμπιστοσύνη στον Θεό. Αυτή η 

εμπιστοσύνη είναι κοινή για όλους τους χριστιανούς ανεξάρτητα της θέσεως 

που κατέχουν. Η υπακοή ελευθερώνει, αφού υποτάσσει ο χριστιανός το εγώ του, 

μένοντας ελεύθερος να προσφέρει, χωρίς εμπόδια, όπου κληθεί.  

Σε όλες τις φάσεις της ζωής του ο χριστιανός καλείται να κάνει υπακοή, 

ώστε να καταστεί διάκονος προς τον πλησίον, υπηρετώντας το κοινό καλό, 

μέσω του οποίου υπηρετεί ταυτόχρονα και το προσωπικό του. Για να γίνει 

εκούσια διάκονος προς τον πλησίον οφείλει να υπακούσει πρώτα στην εντολή 

του Χριστού, αγαπάτε αλλήλους. 

Καλείται λοιπόν σαν χριστιανός να κάνει υπακοή στην εκκλησία, στους 

νόμους και τους κανόνες της, τους οποίους θέσπισαν οι θεοφόροι Πατέρες με 

γνώμονα την αγάπη του Θεού για τον άνθρωπο ως εγγύηση και βεβαιότητα, 

ώστε η ζωή του να αποκτά νόημα για αγώνα και προσπάθεια να κατακτήσει ο 

ίδιος την σωτηρία του.  

  Ο αρχιερέας καλείται να υπακούει στους Ιερούς Κανόνες, στον αρχιερέα οι 

ιερείς, στον πνευματικό ο πιστός λαός, και κατ’ επέκταση, στον ηγούμενο οι 

μοναχοί, στον πατέρα και την μητέρα τα παιδιά, στον δάσκαλο ο μαθητής, 

στους νόμους του κράτους όλοι οι πολίτες. Με την υπακοή μπαίνει μια σειρά και 

μια τάξη στην ζωή του ανθρώπου. Ο καθένας γνωρίζει την θέση του και τα όριά 
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του, και σεβόμενος τον εαυτό του σέβεται και τον άλλο. Η υπακοή γίνεται 

τελικά το μέσον επικοινωνίας του ανθρώπου, σε όλες τις βαθμίδες και τις 

φάσεις της ζωής του, για να καταφέρει να συμβιώσει αρμονικά, και 

απευθύνεται προς όλους. 

Θα επικεντρώσω τον λόγο όμως στην υπακοή μέσα από το μυστήριο της 

εξομολογήσεως, χωρίς να παραβλέπω και τις υπόλοιπες κατηγορίες που 

μπορούμε να αναφερθούμε, στις οποίες η άσκηση της υπακοής έχει πρωταρχικό 

ρόλο. 

Η εξομολόγηση ως κατεξοχήν μυστήριο, το οποίο χτυπά το κακό στην ρίζα 

του, αφού το αποκαλύπτει πρώτα, οδηγεί τον άνθρωπο με ασφάλεια, αφού έχει 

βάλει σε τάξη τον πνευματικό του κόσμο, βοηθώντας τον αποτελεσματικά να 

πορεύεται σωστά και να αντιμετωπίζει με σύνεση κάθε δυσκολία που θα του 

παρουσιασθεί. 

Η υπακοή δεν ξεχωρίζει, όσον αφορά την έννοια και την χρήση της. Δεν 

υπάρχει δηλαδή άλλη υπακοή για τον μοναχό και άλλη για τον λαϊκό. Οι 

εντολές του Θεού δεν κάνουν διάκριση στους ανθρώπους, αλλά απευθύνονται 

σε όλους και για τον ίδιο σκοπό. Το Ευαγγέλιο είναι ένα και απευθύνεται προς 

όλους. Η διαφοροποίηση γίνεται στον τρόπο που ασκείται είτε από τους 

μοναχούς, είτε από τους λαϊκούς, για τον ίδιο πάντα σκοπό. 

Η υπακοή ασκείται με έντονο και δυναμικό τρόπο από τους μοναχούς 

ιδίως, αλλά και οι υπόλοιποι χριστιανοί ασκούνται στην υπακοή σύμφωνα με 

τον προσωπικό τους πνευματικό αγώνα. Αποτελεί λοιπόν προϋπόθεση η 

άσκηση της υπακοής για τον πνευματικό αγώνα του χριστιανού. 

Η υπακοή για πρώτη φορά δόθηκε ως αφορμή και ευκαιρία να την 

εξασκήσει ο άνθρωπος μέσα στον παράδεισο. Ήταν η εντολή του Θεού στους 

πρωτοπλάστους να μην δοκιμάσουν από το δένδρο της γνώσεως του καλού και 

του κακού. Το αποτέλεσμα όμως, η ανυπακοή δηλαδή, δείχνει την δυσκολία του 

ανθρώπου στην άσκηση της υπακοής, ακόμη και αν η εντολή έχει δοθεί από τον 

Θεό και όχι από άνθρωπο. Ο συνεχής και ανελέητος πόλεμος του διαβόλου, 

καθώς και η ροπή του ανθρώπου προς την αμαρτία, έχουν ως αποτέλεσμα η 

υπακοή να του φαντάζει δύσκολη, ακόμη και όταν πρόκειται για την σωτηρία 

του. 

Την υπακοή μάς την έδειξε πάλι ο ίδιος ο Χριστός, ο Οποίος έκανε υπακοή 

στον Πατέρα μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού, για την σωτηρία του 

ανθρώπου. Η υπακοή του Χριστού στο θέλημα του Πατέρα αποδεικνύει την 
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απόλυτη αγάπη Του για τον άνθρωπο. Η αγάπη αυτή καλεί τον άνθρωπο να 

κάνει την υπέρβαση του εγωισμού του, και να υπακούσει στο θέλημα του Θεού, 

που είναι η σωτηρία του, εντείνοντας την προσπάθειά του και τον πνευματικό 

του αγώνα. 

Ο πνευματικός αγώνας, όμως, χρειάζεται και πνευματική καθοδήγηση 

από κάποιον έμπειρο πνευματικά, τον πνευματικό δηλαδή, ο οποίος ως 

πνευματικός πατέρας και καθοδηγητής του ανθρώπου, θα είναι ο μεσάζων του 

με τον Θεό.  Αυτό καθιστά την εσωτερική καθαρότητα του ανθρώπου, μέσα από 

το μυστήριο της εξομολόγησης, πρωταρχικό σκοπό. Ο πνευματικός 

αναλαμβάνει την πνευματική ευθύνη ενώπιον του Θεού για τον 

εξομολογούμενο που τον εμπιστεύθηκε. 

Η επιλογή του πνευματικού είναι καθαρά προσωπική υπόθεση. Η επιλογή 

γίνεται  με οδηγό την καρδιά. Αυτός θα τον «αγγίξει» κατευθείαν στην καρδιά 

του, εμπνέοντάς του εμπιστοσύνη, η οποία είναι το θεμέλιο σ᾿ αυτήν την 

πνευματική σχέση. Σκοπός είναι η πνευματική ανάπαυση, γι᾿ αυτό είναι 

μυστήριο. 

Κατά την επιλογή έχει το δικαίωμα και την άνεση να «γνωρίσει» τον 

πνευματικό, ώστε να τον εμπιστευθεί πραγματικά. Η εμπιστοσύνη σημαίνει ότι 

ο εξομολογούμενος θα υπακούσει σε ό,τι του πει ο πνευματικός, γιατί ξέρει ότι 

τον κατευθύνει στην σωτηρία του, και το βασικό... τον έχει επιλέξει ο ίδιος 

ελεύθερα! Υπακοή, όμως, σημαίνει όχι μόνο στα εύκολα, αλλά και στα δύσκολα, 

σε ό,τι δηλαδή του λέει ο πνευματικός, το οποίο είναι αντίθετο με τον λογισμό 

του.   Πώς ταιριάζει η εμπιστοσύνη στο θέλημα και την γνώμη του πνευματικού 

μόνο σε ό,τι δεν τον «ζορίζει», ενώ αντιτάσσει την γνώμη του όταν  «πονάει» 

αυτό που θα του πει; Υπακοή κατ’ επιλογήν δεν υπάρχει! 

          Η υπακοή φανερώνει το μέγεθος της πίστης στον Θεό που περνά μέσα 

από την εμπιστοσύνη στον πνευματικό σε σύγκριση με την εμπιστοσύνη στον 

εαυτό του. Όταν λογοκρίνει την γνώμη του πνευματικού, επιλέγοντας το πότε 

θα κάνει υπακοή και πότε όχι, δείχνει ότι τελικά έχει περισσότερη εμπιστοσύνη 

στον εαυτό του. Το ερώτημα όμως είναι... γιατί πηγαίνει σε πνευματικό, αφού 

εμπιστεύεται μόνο τον εαυτό του; Και, αφού εμπιστεύεται τον εαυτό του, γιατί 

δεν μπορεί μόνος του να καταφέρει τίποτα; Τελικά που υπάρχει ο Θεός στην 

σχέση αυτή; 

     Είναι αταίριαστο και μάλιστα αγγίζει ακόμη και τα όρια της ψυχικής 

διαταραχής, να επιλέγει κάποιος έναν πνευματικό ως καθοδηγητή στα δύσβατα 

πνευματικά μονοπάτια  με σκοπό και στόχο την σωτηρία, και ταυτόχρονα να 
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αμφισβητεί κάθε του λόγο. Φθάνει στο σημείο να απορεί κανείς βλέποντας να 

περνά ο καιρός και ο χρόνος, και να εξαντλείται όλη η προσπάθεια στο αν 

υπάρχει ή όχι εμπιστοσύνη, αν υπάρχει διάθεση για το καλό, διάθεση για 

σωτηρία. 

          Εύκολα ο άνθρωπος δεν κάνει υπακοή, γιατί είναι κυριευμένος από τον 

εγωισμό του. Μόνος του όμως, χωρίς την βοήθεια του πνευματικού, δεν μπορεί 

να πολεμήσει κανένα πάθος του, γιατί ο εγωισμός δεν τον αφήνει να δει το δικό 

του λάθος. Βασικό λάθος είναι ότι ο κάθε άνθρωπος κρίνει, σκέφτεται και 

αποφασίζει μόνο για αυτά που βλέπει. Η ανθρώπινη αδυναμία και ο 

εγκλωβισμός του στο φθαρτό σώμα, τού περιορίζουν την όραση μέσα στο δικό 

του συγκεκριμένο οπτικό πεδίο, δημιουργώντας του την ψευδαίσθηση ότι αυτός 

είναι ο κόσμος και η αλήθεια είναι μόνο αυτή που βλέπει μπροστά του. Αυτά 

όμως που αδυνατεί να δει και να συλλάβει είναι περισσότερα. Η παρουσία του 

πνευματικού στην ζωή του αυτό το νόημα έχει, να του φωτίζει τα σημεία που 

δεν βλέπει, ώστε να ξεφεύγει τις παγίδες που του έχει στήσει ο διάβολος. 

          Ο εγωισμός λοιπόν, είναι η αιτία που ο άνθρωπος δυσκολεύεται να κάνει 

υπακοή σ᾿ αυτά που «πονούν». Ο πόνος που προκαλείται εκείνη την στιγμή 

είναι από την «χειρουργική επέμβαση» που κάνει ο πνευματικός στην 

προσπάθεια να του ξεριζώσει τον εγωισμό. Η αντίδραση, όμως, στον λόγο του 

πνευματικού, σταματά την επέμβαση, αφήνοντας ανοικτό το τραύμα, 

εκτεθειμένο σε μολύνσεις.  

Πρέπει να ξεδιαλύνουμε,  όμως, μια σύγχυση που υπάρχει στην ερμηνεία 

της έννοιας του Πνευματικού και του Γέροντα, η διαφορά των οποίων, ενώ είναι 

σαφής, έχει καταστεί δυσδιάκριτη, με απρόβλεπτες συνέπειες πολλές φορές. 

Άλλο είναι ο πνευματικός στον κόσμο και άλλο ο γέροντας και ηγούμενος σε 

ένα μοναστήρι. Στην πρώτη περίπτωση έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους που 

ζουν στον κόσμο, που έχουν οικογένειες, υποχρεώσεις κοινωνικές και τόσες 

άλλες, τις οποίες δεν πρέπει να τις παραβλέπει κανείς, αντιθέτως οφείλει να τις 

εντάξει μέσα στον πνευματικό αγώνα ως αναπόσπαστο στοιχείο στην ζωή του 

κάθε ανθρώπου. 

          Στο μοναστήρι έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους οι οποίοι ελεύθερα 

έχουν υποταχθεί στο θέλημα του Θεού διά του γέροντός τους, έχουν εξαλείψει, 

ή μάλλον πιο σωστά, προσπαθούν να εξαλείψουν το θέλημά τους. Να 

νεκρώσουν τον εαυτό τους, αφήνοντας στα χέρια του γέροντα την ίδια τους την 

ζωή, εμπιστευόμενοι τον λόγο και την κρίση του, ο οποίος σύμφωνα και με τους 

κανόνες της μοναχικής πολιτείας, ως ο πνευματικός Πατέρας της αδελφότητας, 
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έχει απόλυτη πνευματική εξουσία σε όλη την αδελφότητα να κατευθύνει,  να 

συμβουλεύει, να παρηγορεί, να επιτιμά, με γνώμονα την σωτηρία των αδελφών 

μέσα από την υπακοή και την εμπιστοσύνη που του δείχνουν όχι σαν άβουλα 

όντα, αλλά με επίγνωση και ελευθερία. 

Κατά τον άγιο Ιωάννη της Κλίμακος, «υπακοή για τον μοναχό σημαίνει 

αποκοπή του ιδίου θελήματος, παραγκωνισμός και διαγραφή του δικαιώματος 

από την πλευρά του υποτακτικού, συμπόρευση με το θέλημα του Θεού διά 

στόματος του γέροντα πνευματικού! Οι πατέρες ονόμασαν την ψαλμωδία όπλο, 

την προσευχή τείχος, τα καθαρά δάκρυα λουτρό, ενώ την μακαρία υπακοή την 

εχαρακτήρισαν ως μαρτύριο. Χωρίς αυτήν, κανείς από τους εμπαθείς δεν θα 

κατορθώση να ιδή τον Κύριον».  

          Άλλο είναι λοιπόν η εξομολόγηση και η πνευματική καθοδήγηση στον 

κόσμο και άλλο η υπακοή ενός μοναχού στο μοναστήρι. Η εμπιστοσύνη και η 

υπακοή είναι κοινές προϋποθέσεις και στις δύο περιπτώσεις· αλλάζει μόνο ο 

τρόπος καθοδηγήσεως του κοσμικού και του  μοναχού. Ο κοσμικός «καταθέτει 

στο πετραχείλι» του πνευματικού τους λογισμούς και τα αμαρτήματά του και 

επιστρέφει στην οικογένειά του και τις υποχρεώσεις του και κάνει προσπάθεια 

εφαρμογής των συμβουλών του πνευματικού του στην προσωπική του ζωή, 

έχοντας ο ίδιος την επιλογή και την απόφαση δική του αποκλειστικά.  

Στο μοναστήρι ο Γέροντας ζει καθημερινά μαζί στον ίδιο χώρο με τους 

υποτακτικούς του, οι οποίοι έχουν ελεύθερα με ατομική τους επιλογή και 

απόφαση την υπακοή και μόνο στον Γέροντα, και κάθε κίνηση και ενέργεια του 

μοναχικού τους βίου πραγματοποιείται μέσα από την υπακοή τους σ᾿ αυτόν. 

Δεν υπάρχει εξαναγκασμός αλλά εκούσια υποταγή. Μέσα από την υποταγή και 

την υπακοή στον ηγούμενο κατακτά την πραγματική ελευθερία, χωρίς μέριμνες 

και περισπασμούς.  

Είναι επιτακτική η ανάγκη να τονιστεί σ᾿ αυτό το σημείο και με έντονο 

τρόπο, ώστε να φανεί η διαφορά και το λεπτό σημείο της υπακοής στον 

πνευματικό σε σχέση με το φαινόμενο του «Γεροντισμού», που δυστυχώς, 

υπάρχει έντονα στην εποχή μας. Πολλοί πατέρες προσπαθούν να εντοπίσουν 

και να αποκαλύψουν αυτό το φαινόμενο, για να προστατεύσουν τα πνευματικά 

τους παιδιά, γιατί έχει εισβάλει ύπουλα στον χώρο της Εκκλησίας, 

δηλητηριάζοντας ψυχές και συνειδήσεις, μετατρέποντας την αλήθεια σε ψεύδος. 

Μετατρέποντας την αρετή της υπακοής σε κόλαση που δυναστεύει ψυχές. 
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          Ο γεροντισμός κρύβεται πίσω από έναν εφάμαρτο ευσεβισμό και μια 

αληθοφάνεια, η οποία, χρησιμοποιώντας κατά κόρον και τα μέσα της εποχής, 

«κερδίζει» έδαφος στις συνειδήσεις των ανθρώπων, οι οποίοι μέσα στην άγνοια, 

αλλά, δυστυχώς (!!!), και την αδιαφορία πολλές φορές, να μάθουν, πιάνονται 

στα δίχτυα και γίνονται έρμαια στις ορέξεις αυτών που προκαλούν το 

φαινόμενο. 

Ο απόστολος των εθνών Παύλος  στην προς Τιμόθεον β´ επιστολή του στο 

τέταρτο κεφάλαιο, προτρέπει προφητικά τον Τιμόθεο  λέγοντας ότι «θα υπάρξει 

καιρός που δεν θα ανέχονται την υγιή διδασκαλία, αλλά κατά τις δικές τους 

επιθυμίες θα μαζέψουν για τους εαυτούς τους σωρό από δασκάλους, επειδή θα 

τους χαϊδεύουν τα αυτιά, και αφενός θα αποστρέψουν την ακοή τους από την 

αλήθεια, αφετέρου θα εκτραπούν προς τους μύθους. Εσύ όμως πρόσεχε σε όλα, 

κακοπάθησε, κάνε έργο ευαγγελιστή, εκτέλεσε πλήρως τη διακονία σου».  

          Ως «Γεροντισμό» εννοούμε την τάση του πνευματικού να πατρονάρει τους 

χριστιανούς που εξομολογεί, επεμβαίνοντας σε όλο το φάσμα της προσωπικής, 

οικογενειακής, επαγγελματικής και κοινωνικής τους ζωής, και μάλιστα με 

ιδιοτελή τρόπο. Δεν πρόκειται για το θυσιαστικό ανιδιοτελές ενδιαφέρον του 

πνευματικού για τις ψυχές που ο Θεός του εμπιστεύθηκε, και που φυσικά θα 

εκτείνεται σ᾿ όλο το εύρος της ζωής, αφού η πνευματική ζωή δεν είναι τίποτε 

άλλο παρά η καθημερινή ζωή. Στον «Γεροντισμό» το ενδιαφέρον είναι 

προσχηματικό, αφού ζητούμενο είναι η ανάπαυση του πνευματικού και όχι η 

σωτηρία των πιστών.  

Δυστυχώς μέσα στην Εκκλησία μας υπάρχουν «μικροκλίματα», όπου 

δημιουργούν οπαδούς και όχι πιστούς χριστιανούς. Ο οπαδός κρύβει μέσα του 

έναν φανατισμό, ο οποίος μετατρέπεται εύκολα σε βία μόλις θιχθεί το πιστεύω 

του, πράγμα ξένο προς την πίστη και την διδασκαλία του Χριστού. Αυτά τα 

«μικροκλίματα» δεν διαφέρουν σε τίποτα στον τρόπο που λειτουργούν πολλοί 

παλαιοημερολογίτες, ιδίως οι αυτοαποκαλούμενοι στο Άγιον Όρος δήθεν 

«ζηλωτές», οι οποίοι σε κάθε τους λόγο και ενέργεια, εκπέμπουν μια ταραχή και 

έναν φανατισμό. Δεν έχουν διάθεση να ακούσουν, να διαλεχθούν, παρά μόνο 

να πουν με έντονο τρόπο αυτά που θέλουν οι ίδιοι να πουν. 

Αυτό το φαινόμενο το ζούμε κι εμείς προσωπικά, με την συνεχιζόμενη 

κατάληψη την οποία υφίσταται το μοναστήρι μας από ομάδα φανατικών – 

σχισματικών ρασοφόρων, οι οποίοι με το πρόσχημα του δήθεν ζηλωτή της 

πίστεως, εκμεταλλεύονται την επιρροή που ασκεί η θέση τους ως ρασοφόροι. 

Φανατίζουν τους οπαδούς τους, μεταφέροντας στις ψυχές τους την ταραχή τους 
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και όχι την γαλήνη του Χριστού, απρόθυμοι πάντα για διάλογο, μονίμως έναν 

ταραγμένο και βίαιο μονόλογο. 

          Είναι σαφής ο Χριστός για το πώς πρέπει να είναι ο χριστιανός, λέγοντας 

ξεκάθαρα: «Μάθετε απ᾿ εμού, ότι πράος είμι και ταπεινός τη καρδία, και 

ευρήσετε ανάπαυσιν ταις ψυχαίς υμών» (Ματθ. ια´ 29). Κοντά στον Χριστό μόνο 

γαλήνη και ηρεμία υπάρχει· ταραχή, οργή και βία είναι ξένα προς Αυτόν! 

          Ο «Γεροντισμός» αποτελεί διαστρέβλωση της πνευματικής πατρότητος, η 

οποία έχει δοθεί ως δώρο του Θεού στον άνθρωπο, να νιώσει και να είναι 

Πατέρας! Η ευθύνη του πνευματικού είναι ένας σταυρός, στον «Γεροντισμό» 

όμως ο σταυρός μετατρέπεται σε «αναπαυτική πολυθρόνα», αφού χαρίζει στον 

πνευματικό άνεση, τιμή και δόξα. Ψυχολογικά ο «Γεροντισμός» μπορεί να 

νοηθεί ως μια εναγώνια προσπάθεια του πνευματικού να είναι 

αναντικατάστατος και απαραίτητος στα πνευματικά τέκνα του, ώστε να 

αισθάνεται ο ίδιος χρήσιμος και να αποκτά ταυτότητα, οντότητα και 

αυτοεκτίμηση μέσα από την πνευματική σχέση. 

          Αυτή η αρρωστημένη κατάσταση δημιουργεί και την «γεροντολατρεία». Οι 

άνθρωποι, στην προσπάθειά τους να βρουν κάποιον διορατικό πνευματικό, 

πέφτουν στο λάθος να δημιουργούν κάποιον, ώστε με την φαντασία και με 

ελαφρά τη καρδία να αποδίδουν χαρίσματα σε άτομα όχι απλώς μη έχοντα 

τέτοιες δωρεές, αλλά αγγίζοντας ενίοτε και τα όρια της ψυχοπάθειας και της 

πλάνης. Ψάχνουν στην ουσία για κάποιον «μάγο – μάντη», ο οποίος θα τους πει 

το μέλλον!  

          Αντικαθιστούν τον Θεό με το πρόσωπο του Γέροντα, αλλοιώνοντας το 

νόημα της ύψιστης πνευματικής σχέσης που πρέπει να υπάρχει με αυτόν και 

φθάνοντας ακόμη και στα όρια της βλασφημίας! Αυτό, φυσικά, σε καμία 

περίπτωση δεν μειώνει την γνήσια σχέση, η οποία είναι αναντικατάστατη. 

Μειώνουν την έννοια του μυστηρίου της εξομολόγησης, ψάχνοντας εναγωνίως 

να βρουν πνευματικό με «όνομα», προϊόν διαφήμισης, αγνοώντας  ότι ο 

πνευματικός είναι προϊόν καρδιακής επικοινωνίας και όχι διαφήμισης. 

          Δυστυχώς, στον χώρο της Εκκλησίας πάντα υπήρχε αυτή η «σχοινοβασία» 

στα όρια της αλήθειας και του ψεύδους, και αρκετές φορές η αλήθεια 

χρησιμοποιήθηκε ως πρόσχημα για να καλυφθεί το ψεύδος. Η αλήθεια όμως δεν 

χρησιμοποιείται, όσο και να το θέλουν κάποιοι, γιατί είναι ο Χριστός και πάντα 

λάμπει! Το μόνο που καταφέρνουν είναι να δημιουργούν κάποια σύννεφα, τα 
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οποία όμως είναι παροδικά, αλλά προκαλούν όμως σύγχυση και ταραχή στον 

αγώνα του χριστιανού. 

 Συμπερασματικά καταλήγω ότι η υπακοή πρέπει να είναι αδιάκριτη, 

χωρίς εμπόδια, περιορισμούς και δεύτερες σκέψεις. Η υπακοή δεν έχει όρια, 

γιατί είναι τρόπος ζωής, είναι ελευθερία. Προϋπόθεση, όμως, της υπακοής είναι 

η υγιής πνευματική σχέση του πνευματικού με το πνευματικό του παιδί. Το 

παράδειγμα του πνευματικού είναι η αποκάλυψη της αλήθειας στα μάτια του 

πνευματικού παιδιού. Η καρδιά του πνευματικού εκπέμπει αγάπη, γαλήνη, 

σιγουριά τα οποία τα προσλαμβάνει το πνευματικό παιδί άμεσα στην καρδιά 

του και του γίνονται βίωμα. Αυτό λέγεται καρδιακή σχέση. 

Ο πνευματικός όπως μεριμνά για την καθαρότητα της καρδιάς του άλλου, 

οφείλει να μεριμνά και για την καθαρότητα της δικής του καρδιάς. 

Παρατηρείται πολλές φορές μια λανθασμένη συνήθεια από ορισμένους ιερείς 

να μη θεωρούν απαραίτητη την εξομολόγηση για τον εαυτό τους. 

 Μη γένοιτο αδελφοί μου! 

Ο ιερέας δεν παύει να είναι άνθρωπος, με τα βέλη του πειρασμού να είναι 

στραμμένα επάνω του περισσότερο, έτοιμα να του πληγώσουν την καρδιά, ώστε 

να μη μπορεί να μιλάει καρδιακά και να αποτύχει του σκοπού του. Επιτακτική η 

ανάγκη της εξομολόγησης για τον ιερέα. Η πατρική του καρδιά πρέπει να είναι 

πεντακάθαρη, να λάμπει από την ουράνια χάρη που έχει δεχθεί. Τότε μόνο 

μπορεί να μεταδώσει την αγάπη και την γαλήνη που κρύβει μέσα η καρδιά του, 

την οποία και ο ίδιος βιωματικά την έχει διδαχθεί.  

Πώς μπορείς να μιλήσεις για αγάπη όταν δεν έχεις βιώσει την αγάπη; 

Πώς μπορείς να ειρηνεύσεις αν δεν είσαι ειρηνικός; 

Πώς μπορείς να μιλήσεις στην καρδιά του άλλου όταν υποφέρει η καρδιά σου; 

Όλη η σχέση του ιερέα με τον κόσμο είναι καρδιακή, στηρίζεται στην 

αγάπη και η αγάπη φωλιάζει σε καθαρή καρδιά.  

Η σημερινή εποχή χαρακτηρίζεται από άγχος, πανικό, ταραχή. Αυτά 

οδηγούν τον άνθρωπο στην απομάκρυνση από τον Θεό, απομάκρυνση από το 

λιμάνι του. Η επιστροφή του φαντάζει αδύνατη. Ο μόνος που μπορεί να 

αντισταθεί στην κατάσταση που επικρατεί και να επαναφέρει τον άνθρωπο στο 

λιμάνι του, στην πρώτη του κατάσταση, είναι ο ιερέας. 
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Η ευθύνη του ιερέα στην σημερινή εποχή, όπως όλοι γνωρίζουμε, είναι 

πολύ μεγάλη. Καλείται  να γίνει το θεμέλιο της πίστης τώρα που κλονίζεται η 

πίστη των ανθρώπων. Καλείται μέσα στην φουρτουνιασμένη θάλασσα που ζει ο 

άνθρωπος να γίνει ο σίγουρος καπετάνιος που με ασφάλεια θα οδηγήσει το 

πλοίο σε λιμάνι. Καλείται να γίνει το ηρεμιστικό φάρμακο που θα ηρεμήσει τον 

πανικόβλητο και ταραγμένο άνθρωπο. Καλείται να γίνει η όαση μέσα στην 

έρημο που δημιούργησε ο ίδιος ο άνθρωπος στην ζωή του. Καλείται να γίνει ο 

συνομιλητής του γιατί δεν έχει άνθρωπο να μιλήσει. Καλείται να γίνει πλησίον 

για να εξαφανίσει την μοναξιά που τον έχει κυριεύσει. Καλείται να γίνει άλλος 

Κυρηναίος να του σηκώσει τον σταυρό που δεν έχει την δύναμη να τον σηκώσει. 

Καλείται να γίνει το ορατό παράδειγμα που θα του δίνει αφορμή για 

επανεκκίνηση στην ζωή του. Καλείται να του φέρει τον Χριστό πάλι στην 

ορφανή χωρίς Χριστό ζωή του.  

Από τα παραπάνω καταλαβαίνουμε την λεπτή θέση του ιερέα στην ζωή 

του ταλαιπωρημένου ανθρώπου και πόσο διακριτικά οφείλει να κινείται για να 

μη μεγαλώσει περισσότερο τις υπάρχουσες πληγές. Κάθε άνθρωπος είναι και 

ένας διαφορετικός κόσμος και χρειάζεται την δική του ιδιαίτερη μεταχείριση. 

Είναι λάθος μέγα να χρησιμοποιείται η ιερωσύνη ως μέσο για να επιβληθούμε 

δυναστικά στον άνθρωπο, νιώθοντας πολλές φορές ο ιερέας σαν ένας μικρός 

διοικητής που εξουσιάζει τους υπηκόους του. Η ιερωσύνη είναι μυστήριο και όχι 

κοσμικό αξίωμα. Είναι θυσιαστική πορεία και όχι δυναστική εξουσία.  

Η «τρέλα» του να είσαι χριστιανός είναι τελικά η μόνη απάντηση στον 

«λογικό» κόσμο, που έχει χάσει τα λογικά του. 

Η υπακοή είναι μονόδρομος σωτηρίας για τον χριστιανό. Υπακούει 

εκούσια για να απαλλαγεί από έννοιες και ευθύνες, κερδίζοντας την ελευθερία. 

Θυσιάζεται εκούσια για να ζήσει! 

Καταργεί εν τέλει την ανθρώπινη λογική για να επικρατήσει η αγάπη του 

Θεού. Αυτή η αγάπη που κατασκεύασε τα πάντα και που μπορεί να διορθώσει 

τα πάντα. 

 

 


