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 Στὴν Α΄ Συνεδρία τῆς σημερινῆς ἡμερίδος εἴδαμε μὲ ἀναλυτικὸ 
τρόπο νὰ παρουσιάζεται ὑπεύθυνα τὸ ἐγχειρίδιο ὀργάνωσης καὶ δράσης 
τὸ ἀναφερόμενο στὸ Ἐνοριακὸ Ποιμαντικὸ Ἔργο στὴ σύγχρονη κοινωνία. 
Τὸ «Ἐγχειρίδιο» κυκλοφορεῖ ὡς ἀριθμὸς 13 τῆς Σειρᾶς «Ποιμαντικὴ 
Βιβλιοθήκη», Ἀθήνα 2007, 295 σ.  Οἱ ὁμάδες ἐργασίας καὶ οἱ συντάκτες τῶν 
ἐπιμέρους ἑνοτήτων ἔδωσαν ὅ,τι καλύτερο γιὰ τὶς διάφορες πτυχὲς αὐτοῦ 
τοῦ Ἔργου. Τὰ στοιχεῖα ποὺ δόθηκαν μᾶς βοηθοῦν νὰ ἀντιμετωπίσουμε 
τὸ πολυδιάστατο καὶ πολυμερὲς οἰκοδόμημα ποὺ ὀνομάζεται σύγχρονη 
ἐνορία. Κάποιες εἰσηγήσεις προσέφεραν καὶ ἀποτελέσματα ἐρευνητικῆς 
προσεγγίσεως τῶν δεδομένων τους. 

 Στὴ Β΄ Συνεδρία θὰ ἀσχοληθοῦμε σ’ ἕνα πρῶτο μέρος μὲ τὸν τρόπο 
ποὺ ἔρευνες ποὺ δὲν ἔχουν ὡς φορέα τους ἢ ἐντολέα τὴν Ἐκκλησία 
μποροῦν νὰ μᾶς προσανατολίσουν στὸ σχεδιασμὸ ποιμαντικῶν 
προγραμμάτων. Σ’ αὐτὸ θὰ μᾶς βοηθήσει ὁ δρ. τοῦ Τμήματος Κοινωνικῆς 
Θεολογίας καὶ ὑπεύθυνος ἑνὸς Συμβουλευτικοῦ Σταθμοῦ Νέων της 
Δ/βάθμιας Ἐκπαίδευσης κ. Στέφανος Κουμαρόπουλος, στενὸς καὶ 
πολύτιμος συνεργάτης μας, ὁ ὁποῖος ἔχει μελετήσει τὸ ζήτημα αὐτὸ καὶ 
ἔχει ὃ ἴδιος κάνει ἔρευνες ἐπὶ τοῦ πεδίου. Πολλοὶ ἀπὸ ἐσᾶς θὰ ἔχετε 
διαβάσει ἄρθρα του στὸν «Ἐφημέριο» ἀλλὰ καὶ στὴν «Κοινωνία».  

 Μὴ θέλοντας νὰ σᾶς κουράσω μὲ ἔρευνες ποὺ ἔχουν ἀναλάβει 
ποιμαντικοὶ θεολόγοι καὶ παράγοντες τῆς Ἐκκλησίας μὲ υἱοθέτηση 
ἐρωτηματολογίων καὶ συνεντεύξεων βάθους πρὸς διερεύνηση διαφόρων 
μεταβλητῶν ὅπως στάσεων, ρόλων, κοινωνικῶν ὁμάδων καὶ θεσμῶν 
ἀρκοῦμαι νὰ σᾶς παραπέμψω στὶς εἰδικὲς σελίδες τοῦ συγγράμματός μου 
Ἐπιστήμη καὶ Τέχνη τῆς Ποιμαντικῆς (Ἐκδ. Ἁρμός, Ἀθήνα 1997, σ. 72-74). 
Πρὸς διευκόλυνση ἐπισυνάπτουμε στὴν παροῦσα ἔκδοση βιβλιογραφικὰ 
στοιχεῖα αὐτῶν καθώς καὶ νεωτέρων ἐρευνῶν.   

 Θὰ ἐπιμείνουμε στὴν παρουσίαση τῶν ἀποτελεσμάτων τῆς ἔρευνας 
ποὺ οἱ περισσότεροι ἀπὸ ἐσᾶς συμμετείχατε συμπληρώνοντας τὸ 
Ἐρωτηματολόγιο Ποιμαντικοῦ Προβληματισμοῦ. Αὐτὸ θὰ τὸ κάνει ὁ 
νεώτερος τὴν ἡλικίαν συνεργάτης μας καὶ ὑποψήφιος διδάκτωρ κ. 
Τριαντάφυλλος Μπολτέτσος. Πολλοὶ τὸν γνωρίζετε ὡς ὑπεύθυνο τοῦ 
Κέντρου Ποιμαντικῆς Γάμου καὶ Οἰκογενείας τῆς Ἱ. Μ. Φθιώτιδος. 
Ἐξέδωσε τελευταῖα καὶ εἰδικὸ βιβλίο «Γιὰ νὰ ζήσει ὁ γάμος». Θὰ μᾶς 
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βοηθήσει μὲ τὶς κριτικές του παρατηρήσεις καὶ τὶς ὑποδείξεις ἐφαρμογῆς 
γιὰ μία σὲ βάθος συνεργασία ὑμῶν τῶν ποιμαντικῶν ὑπευθύνων καὶ 
ἐντεταλμένων τῶν Ἱ. Μητροπόλεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μέ τὴ 
Συνοδική Ἐπιτροπή Θείας Λατρείας καὶ Ποιμαντικοῦ Ἔργου γιὰ τὴν 
καλύτερη ἀξιοποίηση τοῦ Ἐγχειριδίου ὀργάνωσης καὶ δράσης.  
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Patriarch Athenagoras Orthodox Institute, Parish Life Project: The Parish Needs 
Survey. Γιὰ τὰ ἀποτελέσματα τῆς ἔρευνας ἐπισκεφθεῖτε τὸν ἰστότοπο 
τοῦ Ἰνστιτούτου: www.orthodoxinstitute.org καὶ συγκεκριμένα στὶς 
ἀκόλουθες διευθύνσεις: Parish Needs Overview 

Parish Needs Part 1  
Parish Needs Part 2 
Parish Needs Part 3 
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ἱεροσπουδαστὲς μπροστὰ στὴν ἱερωσύνη (Στοιχεῖα ἀπὸ μία ἔρευνα), 
περ. «Ὁ Ἐφημέριος» 1ης Ἀπριλίου 1983, σ. 95-97. 
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Stavropoulos Alexandre M., L’Eglise de Grèce face aux problèmes de la 
procréation. Modes d’approche des 50 dernières années. Louvain, Institut 
Interfacultaire des Sciences Familiales et Sexologiques, 1973, 410 σ. (δ.δ). 

Σταυροπούλου Ἀλεξάνδρου Μ. – Κουμαρόπουλου Στέφανου Χρ., Τὸ ἔργο 
τοῦ Θεολόγου Καθηγητῆ καὶ τὸ Μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, Ἐκδ. 
Ἐρευνητικὰ Προγράμματα Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Ἀθήνα 1998, 64 
σ.  

Σταυρόπουλου Ἀλέξανδρου Μ. – Κουμαρόπουλου Στέφανου Χρ, Ὁ 
ἐξομολόγος καὶ ἡ ἀντιμετώπιση προβλημάτων ψυχικῆς ὑγείας. (Ἡ 
ἔρευνα πραγματοποιήθηκε μεταξὺ ἱερέων ποὺ στὴν πλειοψηφία τους 
εἶναι πνευματικοὶ καὶ συμμετεῖχαν στὸ ἐκπαιδευτικὸ πρόγραμμα 
«Ποιμαντικὴ πράξη καὶ ψυχικὴ ὑγεία».) Δημοσιεύτηκε στὸ Α. Μ. 
Σταυρόπουλου, Ὁ ἐξομολόγος καὶ ἡ ἀντιμετώπιση προβλημάτων 
ψυχικῆς ὑγείας, Ἀθήνα 2000, σ. 13-15. 

 
 Ποιμαντικά Ἐρευνητικά Προγράμματα μὲ πρωτοβουλία μου 
ἔχουν κατά καιρούς ἀναληφθεῖ στὸ πλαίσιο τῶν πανεπιστημιακῶν 
μαθημάτων, τῶν ὁποίων τά ἀποτελέσματα ἔχουν δημοσιευτεῖ καὶ στὸ 
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περιοδικὸ «Ἐφημέριος». Γιά τίς δημοσιεύσεις αὐτές βλ. στὴ θεματική 
ἑνότητα 6. Ἐρευνητικά Προγράμματα ποὺ φιλοξενείται στὴν ἰστοσελίδα: 
 
ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
http://www.ecclesia.gr/greek/holysynod/commitees/worship/worship.htm
 

ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ: 
 
«ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ» 
του Αλεξάνδρου Μ. Σταυροπούλου, 
Ομ. Καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών 
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