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ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 Μὲ μεγάλη χαρά παραδίδουμε, εἰς χείρας τῶν εὐλαβεστάτων 
Ἐφημερίων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τὸ δεύτερο μέρος τῶν Πρακτικῶν 
Ἡμερίδος ἀφιερωμένης στὸ «Ἐνοριακὸ Ποιμαντικὸ Ἔργο στὴ σύγχρονη 
κοινωνία», ποὺ σκοπὸ εἶχε τὴν παρουσίαση σχετικοῦ Ἐγχειριδίου 
ὀργάνωσης καὶ δράσης. Τὸ πρῶτο μέρος δημοσιεύθηκε ὡς τόμος 13 τῆς 
Σειρᾶς «Ποιμαντικὴ Βιβλιοθήκη» τοῦ Κλάδου Ἐκδόσεων τῆς 
Ἐπικοινωνιακῆς καὶ Μορφωτικῆς Ὑπηρεσίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. 
Τὸ δεύτερο μέρος ἐκδίδεται ὡς τόμος 13Α τῆς ἴδιας σειρᾶς καὶ 
περιλαμβάνει Μήνυμα τοῦ Μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ 
Πάσης Ἑλλάδος κυροῦ Χριστοδούλου, Ἐγκύκλιον Σημείωμα τῆς Ἱ. Συνόδου 
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τὸ Ἱστορικὸ διαμόρφωσης τοῦ Ἐγχειριδίου 
ὀργάνωσης καὶ δράσης τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου Σεραφεὶμ 
Καλογεροπούλου καθὼς καὶ τὶς εἰσηγήσεις ἐκεῖνες ποὺ εἶχαν ὡς 
ἀντικείμενο τὴ συμβολὴ τῶν ἐμπειρικῶν ἐρευνῶν στὸ Ἔργο αὐτό. 

 Οἱ Σύνεδροι παρακολούθησαν μὲ πολὺ ἐνδιαφέρον τὴν παρουσίαση 
τῶν δεδομένων καὶ εὐχήθηκαν σὲ σύντομο χρονικὸ διάστημα νὰ ἔχουν καὶ 
γραπτῶς τὰ κείμενα αὐτά, καὶ εἰ δυνατὸν μὲ προσθήκη καὶ ἄλλων ποὺ θὰ 
συμπλήρωναν τὴν πληροφόρησή τους καὶ θὰ τοὺς ὠθοῦσαν σὲ περαιτέρω 
δράσεις. Ἔτσι ἡ Ἐπιτροπή μας ἀποφάσισε ὡς Παράρτημα τῆς παρούσης 
ἐκδόσεως νὰ θέσει στὴ διάθεση ὄχι μόνο τῶν Συνέδρων ἀλλὰ ὅλων τῶν 
Ἐφημερίων τὸ Ἐρωτηματολόγιο Ποιμαντικοῦ Προβληματισμοῦ ποὺ 
συμπλήρωσαν πρὶν ἀπὸ τὴν Ἡμερίδα οἱ Σύνεδροι. Συμπεριλάβαμε ἐπίσης 
τὸ Ἐρωτηματολόγιο γιὰ τὴν Ἐνοριακὴ ὀργάνωση καὶ ζωή. Δεδομένα ποὺ 
προῆλθαν ἀπὸ σχετικὴ ἔρευνα μέσῳ αὐτοῦ βρίσκονται στὶς «Ἀθηναϊκὲς 
ποιμαντικὲς περιαγωγές» τοῦ Τριαντάφυλλου Κ. Μπολτέτσου, ὅπου 
παρουσιάζει καὶ ἀξιολογεῖ τὶς δραστηριότητες 142 Ἐνοριῶν τῆς Ἱ. 
Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν. Τὸ Παιχνίδι τῆς Ἐνορίας παρατίθεται κι’ αὐτὸ μὲ 
ἀνάλογες ἐπεξηγήσεις ὡς μία διαφορετικὴ πρόσβαση στὴ ζωὴ τῆς Ἐνορίας 
ἐκ μέρους τῶν πιστῶν. 

 Χρήσιμο κρίναμε ἐπίσης νὰ δώσουμε περιληπτικὰ τὰ ἀποτελέσματα 
μιᾶς ἔρευνας ἐπὶ τοῦ πεδίου τῶν Στέφανου Χρ. Κουμαρόπουλου καὶ 
Ἀλεξάνδρου Μ. Σταυροπούλου, ἀναφορικὰ μὲ «τὸ ἔργο τοῦ Θεολόγου 
Καθηγητοῦ καὶ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν στὴ Μέση Ἐκπαίδευση». 



 Τέλος, ἐθεωρήσαμε χρήσιμη τὴ συμπερίληψη καὶ τοῦ «Ποιμαντικοῦ 
Ἐγχειριδίου», τοῦ ὁμ. Καθηγητοῦ Ἀλεξάνδρου Μ. Σταυροπούλου, μία 
θεματικὴ καὶ χρονολογικὴ καταγραφὴ τῆς εἰκοσιπενταετοῦς ἀνελλιποῦς 
ἀρθρογραφίας του (1983-2007) στὸν «Ἐφημέριο», ποὺ ἐνέπνευσε καὶ 
ἐμπνέει πληθώρα ποιμαντικῶν πρωτοβουλιῶν στοὺς Ἐφημερίους μας. 

 Εὔχομαι ἡ Χάρις τοῦ Κυρίου νὰ ἐνδυναμώνει τοὺς ποιμένες τῆς 
Ἐκκλησίας μας ποὺ στέκουν πάντοτε στὸ ὕψος τῆς ἀποστολῆς τους 
ἀγραυλοῦντες καὶ ποιμαίνοντες τὰ λογικὰ πρόβατα τῆς Ποίμνης τοῦ 
Χριστοῦ 
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