
Ἀνάπτυξη βάσης δεδομένων ποιμαντικῆς στήριξης 
Εἰσηγητής: Πρωτοπρεσβύτερος Γρηγόριος-Τηλέμαχος Σταμκόπουλος, MSc, 
PhD, Ἐπίκουρος καθηγητής Ἐφαρμογῶν τῆς Πληροφορικῆς στήν Ἀνωτάτη 
Ἐκκλησιαστική Ἀκαδημία Θεσσαλονίκης 
 
 
ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 

Οἱ βάσεις δεδομένων σέ περιβάλλοντα πληροφορικῆς ἀποτελοῦν στή 
σημερινή ἐποχή ἕνα σημαντικό ἐργαλεῖο για τή διαχείριση τῶν 
προβλημάτων ποιμαντικῆς ὅπως γιά παράδειγμα ἐπισημαίνεται:  

• Ἡ διαχείριση τῶν μελῶν τῆς Ἐκκλησίας (δηλαδή ἡ καταγραφή καί 
ἀναζήτηση στοιχείων τῶν ἐνοριτῶν πού ἅπτονται τῆς σχέσεώς τους μέ 
τήν ἐνορία ή μέ τίς ἄλλες δομές τῆς Ἐκκλησίας) καί ἡ σχέση τοῦ 
ἐνορίτη μέ τόν ποιμένα. 

• Ἡ διαχείριση φιλοπτώχων ταμείων (δηλαδή ὀργάνωση μέ ἐργαλεῖα 
πληροφορικῆς τοῦ ἔργου προνοίας καί προσφορᾶς). 

• Ἡ ἀπογραφή καί ταξινόμηση τοῦ ἔργου ἐθελοντικῆς προσφορᾶς. 
• Ἡ διαχείριση ἐνοριακῆς βιβλιοθήκης (προγράμματα βιβλιοθηκονομίας) 
• Ἡ ἀνάπτυξη καί διαχείριση εἰδήσεων καί θεμάτων τῆς ἐνοριακῆς ζωῆς 
• Ἡ ὁργάνωση καί ἀνάπτυξη τῶν κατηχητικῶν καί τῶν νεανικῶν 
συντροφιῶν ὡς πρός τόν τρόπο ἐπικοινωνίας καί ἐνημέρωσής τους. 

• Ἡ διασύνδεση τῶν ἐνοριῶν μεταξύ τους καί μέ τή Μητρόπολη γιά 
ἀνταλλαγή πληροφοριῶν σέ ἑνοποιημένες βάσεις. 

 
 Ἡ ἔννοια τῆς καταγραφῆς, ἡ ὁποία παραπέμπει συνειρμικά σέ ἔλεγχο 
τῆς προσωπικῆς ζωῆς καί στόν «μεγάλο ἀδελφό», ἐνδεχομένως νά 
ἀποδειχθεῖ ἐπικίνδυνη, ἀλλά γιά τά μέλη τῆς Ἐκκλησίας μας, στή σημερινή 
ἐποχή τῆς πολυπολιτισμικότητας ἀρχίζει καί γίνεται ἐπιτακτικά ἀναγκαία. 
Ἀπό τήν πρώτη στιγμή τῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας, ἄλλωστε, προέκυψε ἡ 
ἀνάγκη καταγραφῆς τῶν μελῶν της, ὥστε νά δημιουργηθοῦν τά Δίπτυχα.  

Ἡ ἀνάπτυξη καί ἡ λειτουργικότητα τῶν βάσεων αὐτῶν συμβάλλει 
μόνο ἄν χρησιμοποιηθοῦν κατάλληλα ἀπό τούς ἐφημερίους καί δέν θά 
πρέπει νά δημιουργηθεῖ ἡ ἐντύπωση ὅτι προσφέρει μία μηχανιστική λύση 
στά προβλήματα διαχείρισης τοῦ μεγάλου πληθυσμοῦ. Κατά συνέπεια ἡ 
ἀποτελεσματικότητα ἐξαρτᾶται ἀπό τό μεράκι καί τή θέληση τοῦ ὑπεύθυνου 
κληρικοῦ.  

Ἡ μεθοδολογία ἀναζήτησης τῶν στοιχείων τῶν ἐνοριτῶν ἀποτελεῖ 
πρώτη προτεραιότητα. Στή σύγχρονη ἐνορία ὑπάρχει ἕνα ἐνδογενές ἐρώτημα 
γιά τό ποιός βρίσκεται στήν ἐνορία. Γιά τό λόγο αὐτό ὁ καταλληλότερος 



τρόπος δημιουργίας ἀρχείου ἐνοριτῶν εἶναι μέ βάση τή μετοχή τοῦ ἐνορίτη 
καί τῆς οἰκογένειάς του σέ κάποιο ποιμαντικό γεγονός.  

Πρόβλημα ὑφίσταται στή χρήση καί στήν ἀσφάλεια τῶν 
προσωπικῶν δεδομένων. Ἡ ἀσφάλεια τῆς πληροφορίας στή σημερινή 
ἐποχή εἶναι πολύ σημαντική λόγω τῆς ποσότητας τῆς πληροφορίας πού 
διακινεῖται καί ἀποθηκεύεται. Ὑπάρχει γενικότερα ὁ κίνδυνος διαρροῆς τῶν 
πληροφοριῶν καί γιά τό λόγο αὐτό πρέπει νά λαμβάνεται ἰδιαίτερη μέριμνα 
εἴτε μέ τήν κρυπτογράφηση τῶν πληροφοριῶν, εἴτε μέ τήν ἀποφυγή 
πρόσβασης τῶν πληροφοριῶν ἀπό τό διαδίκτυο. 

Λόγος γίνεται γιά τήν προτυποποίηση τῶν βάσεων δεδομένων. 
Τοῦτο ἀναφέρεται στό ἄν οἱ βάσεις δεδομένων ἀναπτύσσονται μέ ἑνιαία 
μεθοδολογία καί σχεδιασμό ἤ αὐτόνομα χωριστά γιά κάθε Ἐκκλησιαστικό 
φορέα. Ἡ ὁμοιομορφία εἶναι ἀπαραίτητη στόν περιορισμό τοῦ κόστους 
ἀνάπτυξης καί ὑλοποίησης καί γιά τή συμβατότητα τῶν δεδομένων. 
Χρειάζεται ὅμως νά ληφθεῖ ὑπόψη ἡ παραμετροποίηση τῶν στοιχείων τῆς 
βάσης (δηλαδή ἡ δυνατότητα τροποποίησης κάποιων παραμέτρων γιά τήν 
καταχώρηση τῶν δεδομένων ἑνός φορέα) μέ ὁδηγό τίς κατά τόπους συνθῆκες 
καί τούς χρῆστες τῆς βάσης δεδομένων.  

Ἐρώτημα σημαντικό προβάλλεται ἄν ὁ σχεδιασμός καί ἡ ἀνάπτυξη 
αὐτή θά γίνει κεντρικά, μέ γνώμονα τήν Μητρόπολη, ἤ περιφερειακά μέ 
κέντρο τήν ἐνορία.  

Ἐπισημαίνεται ὁ κίνδυνος τῆς μετατροπῆς τοῦ ποιμνίου σέ ἀπρόσωπη 
μάζα μέ τήν αὐτοματοποίηση τῆς ἐπικοινωνίας. Ὁ κίνδυνος αὐτός 
ἀποφεύγεται μέ τήν προσωπική φροντίδα τοῦ χρήστη τῆς βάσης δεδομένων 
πού εἶναι οἱ κληρικοί τῆς Ἐκκλησίας. Ὁ ἐφημέριος ἔχει τόν πρῶτο ρόλο στή 
λειτουργικότητα τῶν ἐργαλείων τῆς πληροφορικῆς καί εἶναι ἐκεῖνος πού θά 
συντονίσει τό χορό τῶν ἐργαλείων αὐτῶν πρός ὄφελος τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ μέ 
τίς μεγάλες ἀνάγκες καί τίς πολλές ἀπαιτήσεις. 
 



ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΤΟΥ 
1. Ἐνδείκνυται νά δημιουργηθεῖ Ὑποεπιτροπή Πληροφορικῆς 
Ὑποστήριξης Ποιμαντικῶν Θεμάτων, παρά τῇ Συνοδικῇ Ἐπιτροπῇ 
Θείας Λατρείας καί Ποιμαντικοῦ Ἔργου, καθώς τοῦτο προβλέπεται ὡς 
δυνατότητα ἀπό τή νομοθεσία, ἡ ὁποία διέπει τίς Συνοδικές Ἐπιτροπές, 
μέ ἐπιλεγμένους κληρικούς καί ἐπιστήμονες πληροφορικῆς, ὑπό τήν 
εὐθύνη τοῦ Προέδρου ἤ τοῦ ἀναπληρωτῆ Προέδρου τῆς Ἐπιτροπῆς καί 
τοῦ Γραμματέως αὐτῆς γιά τήν καταγραφή, ἀνάλυση καί ὑλοποίηση 
μεθόδων τῆς πληροφορικῆς ὅπως καί γιά τό σχεδιασμό καί τήν 
παραμετροποίηση τῶν ἀπαιτήσεων καταγραφῆς τῆς πληροφορίας. 
Τοῦτο θά ἔχει ὡς φυσική συνέπεια τήν ὑποστήριξη τῶν ποιμαντικῶν 
ἀναγκῶν τῶν φορέων τῆς Ἐκκλησίας 

2. Ἐπιβάλλεται ἡ πιλοτική ἐφαρμογή τῶν βάσεων δεδομένων, πού θά 
ἀναπτυχθοῦν μέ βάση τά Πορίσματα τῆς Ἐπιτροπῆς σέ μεγάλες 
ἐνορίες ἤ Μητροπόλεις καί τελικά ἡ καταγραφή τῶν ἀποτελεσμάτων, 
τά ὁποῖα θά προκύψουν ὅσον ἀφορᾶ τήν ἀποδοχή τῶν ἐργαλείων 
αὐτῶν ἀπό τούς κληρικούς καί τό λαό. 

3. Προτείνεται νά μελετηθεῖ ἡ δυνατότητα διασύνδεσης τῶν ἐνοριῶν 
μιᾶς Μητρόπολης ἤ Μητροπόλεων μεταξύ τους γιά τήν ἀνταλλαγή 
ἐμπειριῶν καί δεδομένων, τά ὁποῖα ἀναφέρονται στήν ἐμπειρία ἀπό 
τήν λειτουργία αὐτῶν τῶν ἐργαλείων πληροφορικῆς. 

4. Εἶναι ἀναγκαῖο νά διερευνηθεῖ ἀπό τήν συσταθησομένη Ὑποεπιτροπή, 
ἡ δυνατότητα χρηματοδότησης τῆς ἀνάπτυξης προτύπων σέ βάσεις 
δεδομένων ποιμαντικῆς ὑποστήριξης καί τῆς διασύνδεσης τῶν 
ἐνοριῶν καί τῶν Μητροπόλεων μεταξύ τους ἀπό Εὐρωπαϊκούς ἤ 
ἄλλους πόρους. 

 
 


