
 1

 
 

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 

ΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

 

∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

 

Οι επιµορφωτικές ανάγκες των κληρικών της Εκκλησίας της Ελλάδος: Μια 

εµπειρική διερεύνηση στους  κληρικούς της Ιεράς Μητροπόλεως Νεαπόλεως και 

Σταυρουπόλεως Θεσσαλονίκης βασισµένη στις αντιλήψεις των ιδίων. 

 

ΜΟΣΧΟΣ ∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 

 

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

 ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΒΑΛΚΑΝΟΣ 

 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010 

 

 



 2

Ευχαριστίες 
    
             

Ολοκληρώνοντας τις µεταπτυχιακές µου σπουδές στο Πανεπιστήµιο Μακεδονίας 

Θεσσαλονίκης, αισθάνοµαι την ανάγκη να ευχαριστήσω: 

Τον σεβασµιώτατο Μητροπολίτη Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως κ.κ. Βαρνάβα, 

τόσο για την αδειοδότηση διεξαγωγής της έρευνας εντός της Μητροπόλεως που 

επισκοπεί, όσο και για την ευγενική του υποστήριξη και συµπαράσταση στο εγχείρηµα 

αυτό. 

Τους οµότιµους καθηγητές και πρωτοπρεσβύτερους π. Γεώργιο Μεταλληνό και π. 

Θεόδωρο Ζήση, για την επεξεργασία και  τις σηµαντικές υποδείξεις και διορθώσεις τους 

επί του ερωτηµατολογίου που τελικώς δόθηκε στους κληρικούς. 

 Τον καθηγητή µου – στην Θεολογική Σχολή- πρωτοπρεσβύτερο π. Αθανάσιο 

Γκίκα, για την πρόθυµη ανταπόκρισή και βοήθεια του, στην επεξεργασία, βελτίωση και 

τον εµπλουτισµό του ερωτηµατολογίου, καθώς και τον καθηγητή του Πανεπιστηµίου 

Αιγαίου κ. Γιαβρίµη Παναγιώτη για τον αυτό λόγο. 

Όλους τους κληρικούς, που συµµετείχαν πρόθυµα στην έρευνα  και συνέβαλαν 

στην επιτυχή ολοκλήρωσή της. 

Τον Επιβλέποντα -Σύµβουλο  της  εργασίας κ. Ευθύµιο Βαλκάνο, για τη 

συνεργασία και συµπαράστασή του. 

Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένεια µου για την αµέριστη 

συµπαράσταση της  όλο το διάστηµα συγγραφής της εργασίας. 

 

 

  

                                                                               ∆ηµοσθένης Μόσχος 

                                                                                   Φεβρουάριος 2010 

 

 

 

 

 



 3

                                    ΠΕΡΙΛΗΨΗ   
 

         Η εργασία αυτή προσπαθεί-αρχικά- να χαρτογραφήσει   τις γνώσεις και τις 

δεξιότητες των κληρικών , οι οποίες σχετίζονται µε την ποιµαντική διακονία τους και 

αποσκοπούν στην πληρέστερη ανταπόκριση της, στις ανάγκες του ανθρώπου-ενορίτη 

που συνιστά το «λογικό ποίµνιο». Επίσης, διερευνά τις επιµορφωτικές ανάγκες των 

κληρικών,  όπως τις καθορίζουν οι ίδιοι, για να είναι πιο αποτελεσµατικοί στην παροχή 

υπηρεσιών προς τον πολίτη και εξετάζει αν οι παράγοντες µορφωτικό επίπεδο έτη 

διακονίας και τοµέας διακονίας έχουν στατιστικά σηµαντική επίδραση σε αυτές. Εκτός 

αυτών, παρεµπιπτόντως διερευνήθηκαν και άλλα συναφή γενικότερα ζητήµατα (π.χ 

γνώση των κληρικών περί του Θεσµού της ∆ια βίου µάθησης).  Στην έρευνα 

συµµετείχαν 53 συνολικά κληρικοί (ιεροδιάκονοι και πρεσβύτεροι) που υπηρετούν σε 

ενοριακούς ναούς της Ιεράς Μητροπόλεως Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως. Η έρευνα 

πραγµατοποιήθηκε τον ∆εκέµβριο του 2010. Οι συµµετέχοντες συµπλήρωσαν ένα 

ερωτηµατολόγιο, το οποίο κατασκευάστηκε από τον ερευνητή µε βάση τα δεδοµένα που 

προέκυψαν από  την σχετικά συναφή βιβλιογραφική επισκόπηση, και στηριζόµενος στην 

επεξεργασία, τις διορθώσεις αλλά και τις προσθήκες, οι οποίες έγιναν από ειδικούς (του 

θέµατος) ακαδηµαϊκούς καθηγητές  (experts). 

      Η έρευνα φανέρωσε, ότι οι κληρικοί της Ιεράς Μητροπόλεως Νεαπόλεως και 

Σταυρουπόλεως έχουν υψηλό µορφωτικό επίπεδο και είναι ως επί το πλείστον γνώστες 

και χρήστες των Νέων Τεχνολογιών. Επίσης η έρευνα κατέδειξε ότι η µεγάλη 

πλειοψηφία των κληρικών όχι µόνο γνωρίζει περί της ∆ια βίου µάθησης, αλλά επιθυµεί 

κιόλας να συµµετέχει και σε επιµορφωτικά προγράµµατα. 

 Κατέγραψε επίσης και αξιολόγησε τις επιλογές των κληρικών ως προς  τα 

θέµατα για τα οποία ενδιαφέρονται να επιµορφωθούν. Τα ευρήµατα ακόµα έδειξαν, ότι 
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µόνο ο παράγοντας τοµέας/ θέση διακονίας επηρεάζει σηµαντικά τις επιµορφωτικές 

ανάγκες των υπαλλήλων.  

 

ABSTRACT 
 
         This paper aims – at first- to write down the knowledge and the skills of the priests, 

relevant to their pastoral service and intends to the more complete services in relation to 

the specific needs of the people. It also investigates personnel training needs, as defined 

by the priests themselves, so that they may become more efficient in offering services to 

the people, and examines whether factors such as level of education ,number of years of 

service and the position of service have a statistically significant effect thereon. The 

survey involved a total of 53 pastors, servicing churches belonging to the Holy 

Metropolis of Neapoleos and Stavroupoleos, Thessaloniki. The survey was conducted in 

December 2010. Participants filled in a questionnaire, which had been formulated by the 

researcher on the basis of data gleaned from reviewing the literature and on the 

elaboration, correction, adding and advising of academic proffesors, experts on this issue. 

     The survey showed that pastors of this specific Holy Metropolis, have a high 

education level, and most of them know and use the new technology systems. Also, 

another finding –from this research- was that not only the majority of the participant 

pastors have knowledge about lifelong learnign but they also desire to participate at 

training programms. 

 In addition, the pastor’s choices as regards the areas in which they would like to 

be trained were recorded and evaluated. Findings pointed out that the only factor 

significantly affecting training needs was posititon of service. 
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Εισαγωγή 

Με την παρούσα εργασία επιχειρείται η διερεύνηση των αναγκών επιµόρφωσης 

των κληρικών, οι οποίοι υπηρετούν στην Ιερά Μητρόπολη Νεαπόλεως και 

Σταυρουπόλεως. 

Η έρευνα επιχειρεί να εντοπίσει   τις  επιµορφωτικές  ανάγκες  αυτών  των 

κληρικών όπως τις καθορίζουν οι ίδιοι και να ανιχνεύσει την επίδραση κάποιων 

παραγόντων στη διαµόρφωση αυτών των αναγκών. 

Το πρώτο µέρος περιλαµβάνει τη θεωρητική προσέγγιση στην οποία στηρίχθηκε 

η έρευνα. Στην ενότητα Α περιγράφεται ο Θεοσύστατος οργανισµός που καλείται 

εκκλησία καθώς και η Εκκλησία της Ελλάδος σαν µέρος του σώµατος της Εκκλησίας 

.Γίνεται αναφορά για την διοικητική διαίρεση της Εκκλησίας της Ελλάδος µέχρι και τον 

πιο µικρό «κύτταρο» της, τον ενοριακό ναό. Εν συνεχεία περιγράφεται το σύγχρονο 

ενοριακό έργο, και προκύπτουν τα απαιτούµενα προσόντα που οφείλει ένας κληρικός να 

έχει. Στην ενότητα Β προσδιορίζεται και σκιαγραφείται τόσο «η τυπική» όσο και η «µη 

τυπική» σύγχρονη εκκλησιαστική εκπαίδευση, όπως προκύπτει από την ανασκόπηση της 

σχετικής βιβλιογραφίας. Η ενότητα Γ είναι αφιερωµένη στη διαδικασία διερεύνησης 

εκπαιδευτικών αναγκών. Ειδικότερα επιχειρείται η αποσαφήνιση βασικών εννοιών και 

περιγράφονται οι φάσεις που ακολουθούνται στη διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών. 

Επίσης, παρουσιάζεται µια προτεινόµενη µεθοδολογία διερεύνησης εκπαιδευτικών 

αναγκών.  

Το  δεύτερο µέρος της µελέτης (Ενότητα ∆), περιλαµβάνει την εµπειρική 

προσέγγιση. Εντός της ενότητας αυτής, προσδιορίζεται ο σκοπός και η µεθοδολογία της 

έρευνας. Πιο συγκεκριµένα, αναφέρονται ο σκοπός οι στόχοι της έρευνας, 

προσδιορίζεται το δείγµα,  τα µέσα συλλογής, όπως και η διαδικασία συλλογής των 

ερευνητικών δεδοµένων.  



 14

Εν συνεχεία επιχειρείται  η παρουσίαση και η ανάλυση των δεδοµένων της 

έρευνας. Καταρχάς παρουσιάζονται αναλυτικά τα αποτελέσµατα της έρευνας. Στη 

συνέχεια επιχειρείται η κριτική αξιολόγηση των ευρηµάτων και η επισήµανση των 

θεωρητικών και πρακτικών επιπτώσεων τους. Επίσης, πραγµατοποιείται αναφορά στους 

περιορισµούς της έρευνας, όπως και διατυπώνονται προτάσεις για µελλοντικές 

ερευνητικές δραστηριότητες. 

Τέλος, στο παράρτηµα που ακολουθεί µετά την παράθεση της βιβλιογραφίας, 

περιλαµβάνονται το ερευνητικό εργαλείο της έρευνας , η επιστολή-αίτηση διεξαγωγής 

της έρευνας καθώς και η απαντητική επιστολή του Σεβασµιωτάτου Μητροπολίτου κ.κ 

Βαρνάβα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 15

ΕΝΟΤΗΤΑ Α' : Η Εκκλησία ως  Θεοσύστατος Οργανισµός και η Εκκλησία 

της Ελλάδος 

1. Εισαγωγή 

Το ενδιαφέρον και η φροντίδα του Θεού Πατρός για την σωτηρία του ανθρώπου 

που ο ίδιος δηµιούργησε καθίστανται φανερά ευθύς εξ’ αρχής από το ίδιο το γεγονός της 

δηµιουργίας. Λαµβάνει ιδιαίτερη µέριµνα για την δηµιουργία του ανθρώπου η οποία 

διαφοροποιείται ριζικά από την δηµιουργία όλων των άλλων κτισµάτων. Φροντίζει ώστε 

ο άνθρωπος από την πρώτη στιγµή να είναι εφοδιασµένος µε όλα τα απαραίτητα εφόδια 

που θα του χαρίσουν την µακαριότητα, απολαµβάνοντας όλη την κτίση -στην οποία 

καθίσταται κυρίαρχος- και ταυτόχρονα τον ίδιο τον ∆ηµιουργό µέσω της κοινωνίας του 

µ’ αυτόν. 

 Ένα στοιχείο το οποίο διαφοροποιεί τον άνθρωπο από όλα τα άλλα πλάσµατα, 

και συντελούσε στην κοινωνία του µε τον Θεό ήταν το αυτεξούσιο του, η ελευθερία του. 

Έτσι ενώ εκ φύσεως έρεπε προς το αγαθό εν τούτοις, αφέθηκε ελεύθερος να επιλέξει την 

δυνατότητα που του είχε δοθεί προς το καθ’ οµοίωσιν, ο οποίος ήταν και ο πρωταρχικός 

σκοπός της δηµιουργίας του. Όµως ο άνθρωπος επέλεξε την αποστασία, τον σφετερισµό 

της θεότητας και συνεργεία του «όφεως» εξορίστηκε  από την  αρχέγονη µακαριότητα 

της κοινωνίας του µε τον Θεό στον παράδεισο. 

 Η αγάπη όµως του Θεού, δεν άφησε τον άνθρωπο σ’ αυτήν την οικτρή 

κατάσταση. Ο Θεός εφάρµοσε ένα απολυτρωτικό σχέδιο για τον άνθρωπο δια του οποίου 

θα αποκαθίσταντο οι διαταραγµένες εκ της πτώσεως σχέσεις Θεού και ανθρώπου. ∆ια 

µέσω του εκλεκτού λαού του Ισραήλ στην Παλαιά ∆ιαθήκη, οι άνθρωποι 

προετοιµάζονταν να υποδεχθούν τον Θεό Λόγο ο οποίος ενηνθρώπησε ίνα ηµείς 

θεοποιηθώµεν»1. 
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Η συνέχεια αυτού του σχεδίου συντελείται µε την εν Χριστώ απολύτρωση του 

ανθρώπου δια της σταυρώσεως και αναστάσεως του Υιού του Θεού και την ίδρυση της 

εν Χριστώ καινής κτίσεως επί γης µε φορέα την Εκκλησία του. Η συνέχεια αυτού του 

απολυτρωτικού σχεδίου συντελείται µέχρι και τις µέρες µας µέσα στην Μια και 

Αδιαίρετο Εκκλησία, µέσω της οποίας υφίσταται η ζωντανή παρουσία του Τριαδικού 

Θεού στον κόσµο. 

 Η εν Χριστώ αποκάλυψη νοείται αφενός ως έκφραση αγωνίας του ανθρώπου να 

συναντήσει τον Θεό αφετέρου δε αποτελεί και το περιεχόµενο της απόλυτης αγάπης του 

Θεού προς τον άνθρωπο. 

 Στα πλαίσια αυτής της αγάπης ο Θεός καθίσταται «Ποιµένας» λαµβάνοντας 

µέριµνα και φροντίδα για τα «λογικά του πρόβατα» ώστε αυτά να προκόψουν στην 

πνευµατική ζωή. Αυτή η φροντίδα δεν τελειώνει µε το τέλος της επίγειας παρουσίας του 

Υιού του Θεού στην γη, αλλά συνεχίζεται από του Αποστόλους µέχρι και σήµερα στα 

πρόσωπα των σύγχρονων «ποιµένων» δηλαδή των κληρικών που διακονούν την 

Εκκλησία.2 

 Η Εκκλησία ως αποκλειστικός φορέας ασκήσεως του ποιµαντικού έργο – το 

οποίο αποτελεί την συνέχεια του απολυτρωτικού έργου του Θεού- είναι µια και 

Αδιαίρετος, έχουσα κεφαλή της τον Ιησού Χριστό. Μέσα στον διάβα τον αιώνων στους 

οποίους υφίσταται ο θεσµός της Εκκλησίας, αυτή εξελίχθηκε, οργανώθηκε, αναπτύχθηκε 

χάριν του συνεχώς αυξανοµένου ποιµνίου της, και εν τέλει θεσµοθετήθηκε από τα 

όργανα κάθε κοινωνίας, ως αναγνωρισµένος θρησκευτικός φορέας. Ως ζωντανός 

οργανισµός, θεσµοθέτησε όργανα διοίκησης ώστε να λειτουργεί εύρυθµα και να µπορεί 

να πορεύεται ακάθεκτη στον µείζον έργο που έχει αναλάβει. Σήµερα ως σηµείο 

αναφοράς και υπακοής, η Ορθόδοξος Εκκλησία έχει το Οικουµενικό Πατριαρχείο 

Κωνσταντινουπόλεως. Κάθε ένα κράτος έχει και την δική του οργανωµένη Εκκλησία η 

οποία έχει διοικητική και πνευµατική αυτοτέλεια, εκτός των ζητηµάτων που άπτονται 
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της πίστεως και του δόγµατος, τα οποία τίθενται και επιλύονται µόνο ενώπιον των 

Οικουµενικών Μειζόνων Συνόδων των Ορθοδόξων Εκκλησιών. Η Ελλάδα λόγω των 

ιστορικών και εθνικών δεσµών της µε την Κωνσταντινούπολη και το Οικουµενικό 

Πατριαρχείο
3 4, καθυστέρησε να αυτονοµηθεί και τελικώς αυτονοµήθηκε εν µέρει, 

ανακηρυσσόµενη ως Αυτοκέφαλη Εκκλησία µε τον Πατριαρχικό και Συνοδικό Τόµο της 

29ης Ιουνίου 18505. 

 

2. Η Εκκλησία της Ελλάδος: ∆οµή και ∆ιοίκηση 

 

50 µχ. Ίδρυση της χριστιανικής Εκκλησίας στην Ελλάδα από τον Απόστολο 

Παύλο. 

1850 µχ. Έκδοση του Πατριαρχικού Τόµου περί Αυτοκεφάλου της Εκκλησίας 

της Ελλάδος. 

1928 µχ. Πατριαρχική και Συνοδική Πράξη περί της διοίκησης των Ιερών 

Μητροπόλεων του Οικουµενικού Πατριαρχικού Θρόνου (Νέων 

Χωρών) στην Ελλάδα. 

1977 µχ. Νέος Καταστατικός Χάρτης της Εκκλησίας της Ελλάδος (Ν.590/77 

Φ.Ε.Κ. 146 Τεύχος Α’ 31-5-77). 

 

Πίνακας/ Σχήµα 1:ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ  

 

Με τον Πατριαρχικό τόµο του 1850 αναγνωρίσθηκε η de facto (από τον Όθωνα το 1833) 

αυτονοµία της Ελλαδικής Εκκλησίας, η οποία περιλάµβανε τις περιοχές εκείνες του 

ελληνικού χώρου οι οποίες είχαν απελευθερωθεί (Πελοπόννησος, Στερεά Ελλάδα, 

Θεσσαλία κλπ). Οι λοιπές περιοχές της Ελλάδος που δεν περιλαµβάνονταν (πχ 

Μακεδονία, Θράκη κλπ) σχετικά σύντοµα (τέλη 19ου -αρχές 20ου αιώνα) µε διαδοχικές 
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Συνοδικές Πράξεις (1866,1882,1928)συµπεριλήφθηκαν στην Εκκλησία της Ελλάδος µε 

εξαίρεση την Κρήτη (η οποία τελεί σε καθεστώς ηµι-αυτονοµίας), των ∆ωδεκανήσων 

που υπάγονται απευθείας στο Οικουµενικό Πατριαρχείο και του Αγίου Όρους το οποίο 

επίσης υπάγεται άµεσα στον Οικουµενικό θρόνο. 

 Σήµερα η Εκκλησία της Ελλάδος είναι αναγνωρισµένη από το ελληνικό κράτος 

ως νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου (ΝΠ∆∆)6 και διέπεται από τον Νόµο 590/1977, 

γνωστό ως Καταστατικό Χάρτη της Εκκλησίας της Ελλάδος, ο οποίος αποτελεί την 

κορωνίδα όλων των νοµοθετηµάτων που αφορούν την Ελληνική Εκκλησία. Αποτελείται 

από 75 άρθρα τα οποία ρυθµίζουν σχεδόν όλο τον δηµόσιο εκκλησιαστικό βίο υπό το 

πρίσµα της διοίκησης ενός δηµοσίου οργανισµού.  

Χωρίζεται σε ογδόντα (80) εκκλησιαστικές περιφέρειες (µητροπόλεις) οι οποίες 

καλύπτουν όλο τον ελλαδικό χώρο πλην της Κρήτης, των ∆ωδεκανήσων και του Αγίου 

Όρους
7. 

Στο άρθρο 2 του ν.590/1977 (Καταστατικός Χάρτης Εκκλησίας της Ελλάδος) 

επιχειρείται µια οριοθέτηση -εκ µέρους της πολιτείας- της δράσης της Εκκλησίας εκτός 

των αµιγώς εκκλησιαστικών-θεολογικών της σκοπών, σε θέµατα που τους αφορούν από 

κοινού (π.χ χριστιανική αγωγή των νέων, θρησκευτική υπηρεσία στο στρατό, φροντίδα 

και περίθαλψη των πασχόντων κλπ). Συνεπώς παρατηρούµε κατ΄ αρχάς ότι η ίδια η 

πολιτεία αναγνωρίζει στην Εκκλησία ένα ευρύτερο κοινωνικό ρόλο, Αποµένει να 

µελετήσουµε παρακάτω πως η ίδια η Εκκλησία προσδιορίζει τον ρόλο της µέσα στην 

κοινωνία. 

Κατ’ εξοχήν και εκ της εκκλησιαστικής παραδόσεως σύστηµα διοίκησης είναι το 

Συνοδικό σύστηµα, εκ του οποίου προκύπτει η αναγκαιότητα λήψης αποφάσεων µέσα σε 

δηµοκρατικά πλαίσια, έπειτα από διάλογο, έκθεση απόψεων, προβολή επιχειρηµάτων και 

εν γένει µέσα σε κλίµα αγάπης και σύµπνοιας. Η εκκλησία της Ελλάδος διοικείται από 

δύο συλλογικά όργανα : α)την Ιερά Σύνοδο της Ιεραρχίας (Ι.Σ.Ι) που συνιστά την 
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ανώτατη Εκκλησιαστική Αρχή, συγκροτείται από το σύνολο των µητροπολιτών και 

επιλύει θέµατα µείζονος σηµασίας και  

β) την ∆ιαρκή Ιερά Σύνοδο (∆.Ι.Σ) η οποία είναι διαρκές όργανο διοικήσεως 

συγκροτούµενο από δώδεκα (12) µητροπολίτες εναλλασσόµενους, µε ετήσια θητεία, και 

επιλύει τρέχοντα θέµατα που αναφύονται8. 

 Παράλληλα και επικουρικά προς τα ανωτέρω όργανα λειτουργούν και οι 

συνοδικές επιτροπές, οι οποίες έχουν καθαρά γνωµοδοτικό και επικουρικό χαρακτήρα9, 

όπως και τα υπηρεσιακά συµβούλια τα οποία επιλύουν προβλήµατα σχετιζόµενα µε την 

υπηρεσία των Εκκλησιαστικών υπαλλήλων. 

 Άλλα εκκλησιαστικά όργανα που υφίστανται στην Εκκλησία της Ελλάδος και 

κατέχουν ξεχωριστές αρµοδιότητες είναι α) η Εκκλησιαστική Κεντρική Υπηρεσία 

Οικονοµικών (Ε.Κ.Υ.Ο) και β) η Ανώτατη Ελεγκτική Επιτροπή της Εκκλησίας της 

Ελλάδος (Α.Ε.Ε.Ε.Ε)10 

 Τέλος από τα αµιγώς όργανα διοίκησης, διακρίνονται τα εκκλησιαστικά όργανα 

απονοµής δικαιοσύνης τα οποία καλούνται «Εκκλησιαστικά Συνοδικά ∆ικαστήρια» και 

που έχουν ως έργο τους την απαρασάλευτη τήρηση των Ιερών Κανόνων της Εκκλησίας 

και την επιβολή των προβλεποµένων –στους Ι. Κανόνες-  ποινών και κυρώσεων στους 

παραβάτες. 

  

3.Οι Ιερές Μητροπόλεις και οι ανήκοντες σ’ αυτές ενοριακοί Ι. Ναοί 

Η Εκκλησιά της Ελλάδος για να µπορέσει να ασκήσει πληρέστερα τόσο τα 

ποιµαντικά της όσο και τα διοικητικά της καθήκοντα, χωρίσθηκε σε ογδόντα (80) 

εκκλησιαστικές περιφέρειες οι οποίες ονοµάζονται µητροπόλεις. Σε κάθε µητρόπολη την 

δεσπόζουσα εκκλησιαστική προσωπικότητα αποτελεί ο Επίσκοπός της (Μητροπολίτης) ο 

οποίος κατέχει τον τρίτο βαθµό της Ιεροσύνης (είναι δηλαδή Αρχιερέας), και το αµιγώς 

πνευµατικά ποιµαντικό του έργο προσδιορίζεται ευθύς εξ αρχής από την ίδια την 
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ονοµασία που του προσδίδεται, δηλαδή αυτή του Επισκόπου --->  επί + σκοπέω-ω  που 

σηµαίνει την επί τόπου φροντίδα και παρακολούθηση της πνευµατικής πορείας και 

τελειώσεως του ποιµνίου ενός συγκεκριµένου γεωγραφικού χώρου-περιοχής 

(Μητρόπολης εν προκειµένω). 

 Στο ποιµαντικό αυτό έργο ο µητροπολίτης έχει υπεύθυνους συνεργάτες τους 

κληρικούς της Μητροπόλεως, οι οποίοι δρουν σε µικρότερες -τόσο εδαφικά όσο και 

πληθυσµιακά- µονάδες ασκήσεως ποιµαντικού έργου τους «Ενοριακούς Ναούς» έτσι 

ώστε η παρουσία της Εκκλησίας και του λόγου του Θεού να υφίσταται σ’ όλα τα µήκη 

και πλάτη της µητροπόλεως, χωρίς η τελευταία να καταντά συγκεντρωτική και 

δύσκαµπτη. Κύρια διαφοροποίηση του Μητροπολίτη από τους συνεργάτες του 

κληρικούς της µητροπόλεως, είναι ο ανώτερος βαθµός Ιεροσύνης που κατέχει έναντι των 

λοιπών κληρικών, και η επακόλουθη εξ’ αυτού του γεγονότος υπακοή που οφείλουν να 

επιδεικνύουν οι κληρικοί στον Μητροπολίτη. Έτσι ,ως ειπώθη, ο Μητροπολίτης φέρει 

τον τρίτο βαθµό της Ιεροσύνης (Αρχιεροσύνη) ενώ οι λοιποί κληρικοί φέρουν τον πρώτο 

βαθµό (του Ιεροδιακόνου) ή τον δεύτερο βαθµό (του Πρεσβυτέρου) της Ιεροσύνης. 

 Εκτός των ποιµαντικών καθηκόντων κάθε µητροπόλεως, προκύπτουν αφενός από 

την ίδια την ιεραρχική δοµή της Εκκλησίας της Ελλάδος αφετέρου δε από τον θεσµικό  

προσδιορισµό των Μητροπόλεων αλλά και των Ενοριακών Ναών ως Νοµικά Πρόσωπα 

∆ηµοσίου ∆ικαίου (Ν.Π.∆.∆), σηµαντικά και ιδιάζοντα καθήκοντα διοίκησης της Ι. 

Μητροπόλεως.  

 Κατ΄ αρχάς πρέπει στο σηµείο αυτό να επισηµανθεί η διοικητική εξάρτηση των 

ενοριακών ναών από την Μητρόπολη στην οποία ανήκουν. Ουδεµία πράξη των 

κληρικών που υπηρετούν στους ενοριακούς ναούς δεν τελείται χωρίς την προηγούµενη 

άδεια της Μητροπόλεως. Συνεπώς η Μητρόπολη είναι η  προϊσταµένη αρχή όλων των 

ενοριακών ναών που ανήκουν σ’ αυτήν.  
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Σε κάθε µητρόπολη λειτουργούν διοικητικές υπηρεσίες όπως π.χ γραφείο γάµων 

και διαζευκτηρίων, γραφείο βαπτίσεων, γραφείο θανάτων κλπ. Όλες αυτές οι υπηρεσίες 

δεν είναι αυτόνοµες αλλά ελέγχονται από την ανωτάτη διοικητική αρχή κάθε 

Μητροπόλεως το «Μητροπολιτικό Συµβούλιο». 

Στο άρθρο 35 του Καταστατικού Χάρτη της Εκκλησίας της Ελλάδος (ΚΧΕ) 

προβλέπεται και επιβάλλεται η σύσταση σε κάθε Μητρόπολη αυτού του εννεαµελούς 

Μητροπολιτικού Συµβουλίου το οποίο είναι αρµόδιο για την χρηστή και εύρυθµη 

διοίκηση της Μητροπόλεως. Αποτελείται από εννέα µέλη και ιδιαίτερα σηµαντική είναι 

η συγκρότησή του. Συγκροτείται λοιπόν από τρεις κληρικούς (ο Αρχιερέας ως πρόεδρος 

και δυο κληρικοί ως µέλη) και από έξι µη κληρικούς, ανάµεσα στους οποίους εξέχουσες 

προσωπικότητες του κοσµικού βίου της περιοχής (πρωτοδίκης, δηµόσιος ταµίας)11.  

Αυτή η θεσµική ρύθµιση καταδεικνύει το ενδιαφέρον της πολιτείας για την Εκκλησία 

αφενός ως θεσµό συνεκτικό και ειρηνοποιό του λαού, αφετέρου δε ως διοικητικού 

οργάνου που συνεπικουρεί το κράτος και ασκεί ως ένα βαθµό δηµόσια εξουσία. Πλην 

αυτού του συµβουλίου λειτουργεί και το Τοπικό Συµβούλιο Ταµείου Προνοίας 

Κληρικών Ορθοδόξου Εφηµεριακού Κλήρου Ελλάδος (Τ.Π.Ο.Κ.Ε.Ε) το οποίο 

συγκροτείται ως επί το πλείστον αµιγώς από κληρικούς διαφόρων βαθµίδων, και 

ασχολείται µε υπηρεσιακά ζητήµατα των κληρικών της οικείας Μητρόπολης. 

 

4.Η Ενορία και το σύγχρονο επιτελούµενο έργο στα πλαίσια της λειτουργίας της.  

4.1 Εισαγωγή 

Η Ενορία αποτελεί την µοριακή υπόσταση της Εκκλησίας. Οριοθετείται σε µια 

συγκεκριµένη γεωγραφική περιοχή της µητροπόλεως στην οποία υπάγεται και 

συγκροτείται από τα άτοµα που διαβιούν στον τόπο αυτό και συνιστούν το ποίµνιο το 

οποίο συνδέεται µυστικά, ευχαριστιακά στα πλαίσια προσφοράς κοινής λατρείας στον 

Θεό. Συνεπώς  η ενορία προσδιορίζεται ευχαριστιακά  και γεωγραφικά, διότι ενορία 
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συνιστούν οι πιστοί που ζουν εν τοις ορίοις (ενορία = εν + όριο), έχοντας ως κοινό 

σηµείο αναφοράς τον ενοριακό ναό µέσα στον οποίο αναπτύσσεται η κοινωνία των 

προσώπων εν Χριστώ, συγκροτώντας ένα σώµα, µια αδελφότητα, µια οικογένεια12. 

 Η ενορία ως έκφραση της καθολικής Εκκλησίας λειτουργεί βάσει των κανόνων 

και των θεσµών της Εκκλησίας µε τους οποίους διασφαλίζεται η εκκλησιαστική ενότητα. 

Οι ιεροί κανόνες καίτοι περιβεβληµένοι τον νοµικό µανδύα, συνιστούν πρωτίστως 

ποιµαντικά µέτρα για την Εκκλησία και δευτερευόντως νοµικές διατάξεις. Πλην αυτών, 

η ενορία υπόκειται και στους νόµους του κράτους, ιδιαίτερα αυτών που αφορούν την 

διοίκηση και διαχείριση των Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου (Ν.Π.∆.∆), αφού 

ως γνωστόν οι Ι. Ναοί θεσµικά έχουν αναγνωρισθεί ως Ν.Π.∆.∆13. Ιδιαίτερη µνεία πρέπει 

να γίνει στο οριζόµενο καθεστώς ιδρύσεως ενοριακών ναών , αφού σύµφωνα µε τον 

Καταστατικό Χάρτη της Εκκλησίας της Ελλάδος, για την ίδρυση πρέπει να συµπράξουν 

πλειάδα θεσµικών προσώπων (Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας, Υπουργός Εθνικής Παιδείας 

και Θρησκευµάτων, το Μητροπολιτικό Συµβούλιο και το οικείο ∆ηµοτικό Συµβούλιο)14 

γεγονός που φανερώνει την σπουδαιότητα που προσδίδει ο νοµοθέτης στην ίδρυση και 

λειτουργία µιας Ενορίας. 

 Η ∆ιοίκηση της Ενορίας δεν θα µπορούσε να διαφέρει από το γενικότερο και 

παραδοσιακά παραδεδεγµένο συνοδικό σύστηµα. Έτσι κύριο όργανο διοίκησης της 

ενορίας είναι το Εκκλησιαστικό Συµβούλιο, το οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρο και 

τέσσερα µέλη, και συντίθεται τόσο από κληρικούς όσο και από λαϊκούς. Πλην αυτού του 

συµβουλίου, δύνανται να λειτουργούν –πάντα υπό την επίβλεψη του Εκκλησιαστικού 

Συµβουλίου- επιτροπές (όπως π.χ ερανική επιτροπή) ή φιλόπτωχα ενοριακά συµβούλια 

κ.α. 

 Η Ενορία λοιπόν, συνιστά ένα ζωντανό κύτταρο µέσα στην εκάστοτε κοινωνία, 

που το ίδιο το κράτος, αλλά και η λαϊκή συνείδηση έχει τοποθετήσει σε περίοπτη 
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κοινωνικά θέση, αναµένοντας από αυτήν βοήθεια και στήριξη της κοινωνίας και του 

λαού.  

Η σύγχρονη ενορία και οι κληρικοί της, έχουν να επιδείξουν ένα πολυσχιδές έργο 

εν πολλοίς άγνωστο στον περισσότερο κόσµο, γνωστό όµως σε όσους συµπαραστέκονται 

ηθικά και υλικά και διακονούν µέσα στον χώρο της Εκκλησίας και της Ενορίας. Μια 

πρώτη διάκριση του έργου που επιτελείται στον χώρο της Ενορίας είναι αυτή που 

διαχωρίζει κάθε πράξη σε ενέργεια και την αναγάγει σε : α)ποιµαντικό έργο και 

β)διοικητικό έργο. Ποιµαντικό έργο της Ενορίας καλείται κάθε πράξη και ενέργεια που 

ως στόχο της έχει την σωτηρία και την τελείωση κάθε πιστού, έχει δε ως αναφορά της 

τον ίδιο τον Ιησού Χριστό (Χριστοκεντρικότητα) και ως στόχο της τον ίδιο τον άνθρωπο 

(ανθρωποκεντρικότητα). ∆ιοικητικό έργο καλείται κάθε νόµιµη πράξη και ενέργεια στην 

οποία προβαίνει η Ενορία λειτουργώντας ως Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου, στα 

πλαίσια που τίθενται από την ελληνική έννοµη τάξη, ιδιαίτερα δε στα πλαίσια που 

ορίζουν τα ισχύοντα διοικητικά νοµοθετήµατα. 

 

4.2 Το Ποιµαντικό έργο της Ενορίας 

Το ποιµαντικό έργο της ενορίας τοποθετείται πρώτο στην προτεραιότητα κάθε 

κληρικού, τόσο λόγω της συνάφειας του µε τον εκκλησιαστικό χώρο, όσο και λόγω της 

σπουδαιότητας του στην ζωή των πιστών. Μια ενδεικτική χαρτογράφηση του ενοριακού 

ποιµαντικού έργου περιλαµβάνει α)τις Τελετουργίες β)την Κατήχηση γ)την 

Συµβουλευτική δ)την Φιλανθρωπία και ε)την Νεανική ∆ράση.   

Πρώτο και βασικότερο ποιµαντικό έργο σε κάθε ενορία αποτελεί το τελετουργικό 

ή αγιαστικό έργο. Αυτό περιλαµβάνει αφενός τις καθηµερινές ακολουθίες του 

Νυχθηµέρου (Εσπερινό, Όρθρο κυρίως) οι οποίες τελούνται καθηµερινά σε κάθε ενορία, 

αφετέρου δε τις ακολουθίες των ιερών µυστηρίων της Εκκλησίας οι οποίες συνδέονται 

συνήθως και µε µια ιδιαίτερη στιγµή του κάθε ανθρώπου στην ζωή του (π.χ βαφτίσια, 
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γάµος, ιεροσύνη-χειροτονία). Τέλος περιλαµβάνει και ιδιαίτερες ακολουθίες οι οποίες 

δεν εντάσσονται σ’ αυτές του νυχθηµέρου ή των µυστηρίων αλλά είναι άρρηκτα δεµένες 

µε την ζωή του χριστιανού (π.χ, σαραντισµός, αγιασµός, κηδεία κ.α).  

Η Κατήχηση αποτελεί ένα εξίσου σηµαντικό και επίπονο έργο στα πλαίσια µιας 

ενορίας. Έχει ως σκοπό την γνώση εκ µέρους των πιστών όχι µόνο των δογµάτων της 

Εκκλησίας µας όπως αυτά εκφράσθηκαν από τους πατέρες της Εκκλησίας στις 

Οικουµενικές Συνόδους, αλλά και της γενικότερης διδασκαλίας της όπως αυτή 

αποτυπώνεται στην Παλαιά και κυρίως στην Καινή ∆ιαθήκη από τον ίδιο τον Ιησού 

Χριστό, και ερµηνεύεται εναργώς στα συγγράµµατα των ιερών πατέρων της Εκκλησίας, 

παλαιών και συγχρόνων. Η κατήχηση έχει ως οµάδα στόχο όλο τον πληθυσµό της 

ενορίας , από τα παιδία που φοιτούν στο δηµοτικό σχολείο µέχρι και τους µεγαλύτερους 

στην ηλικία. Λόγω της ηλικιακής απόκλισης των κατηχουµένων, η κατήχηση 

διασπάστηκε σε τρία –κυρίως- µέρη. Το πρώτο είναι το γνωστό σε όλους µας 

Κατηχητικό και αφορά τα παιδιά ηλικίας τεσσάρων µε δεκαοχτώ χρονών (4-18), το 

οποίο παρουσιάζεται διδακτικά και υλικά οργανωµένο και χρησιµοποιεί αρκετές από τις 

παιδαγωγικές µεθόδους διδασκαλίας. Κάθε ηλικιακή οµάδα διαχωρίζεται στην κατήχηση 

από την άλλη. Συνεπώς ο µαθητής της Ε΄ ∆ηµοτικού δεν θα κατηχηθεί µε τον µαθητή Β’ 

Γυµνασίου διότι νοητικά και ψυχικά διανύουν δυο εντελώς διαφορετικά στάδια 

ανάπτυξης. Συνεπώς η κατηχητική τάξη περιλαµβάνει άτοµα του ιδίου νοητικού και 

συναισθηµατικού  επιπέδου. Το δεύτερο επίπεδο κατήχησης, αφορά νέους και νέες σε 

ηλικίες περί τα δεκαοχτώ µέχρι τριάντα (18-30). Εδώ η οργάνωση είναι πιο χαλαρή, µε 

λιγότερες χρησιµοποιούµενες παιδαγωγικές µεθόδους και ως θεµατολογία έχει συνήθως 

θέµατα που άπτονται και απασχολούν τις συγκεκριµένες ηλικίες. Ένα τρίτο επίπεδο  

είναι αυτό που αναφέρεται σε µεγαλύτερους ανθρώπους εργαζόµενους και 

συνταξιούχους, συνήθως οικογενειάρχες, και στο οποίο εφαρµόζονται µέθοδοι 

εκπαίδευσης ενηλίκων. Τέλος µια εντελώς ξεχωριστή κατηγορία κατήχησης είναι αυτή 
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που αναφέρεται σε άτοµα αλλόθρησκα ή αλλόδοξα τα οποία επιθυµούν να µάθουν για 

την Ορθόδοξο πίστη. Αυτά τα άτοµα, λόγω της µικρής τους εµπειρίας µε τον Ορθόδοξο 

χώρο και πίστη, κατηχούνται αυτόνοµα και ιδιαίτερα, µε εντατικούς ρυθµούς και µε 

ιδιαίτερη προσοχή. 

Ένα τρίτο έργο είναι αυτό της συµβουλευτικής. Μιµούµενοι τον Ιησού Χριστό ο 

οποίος «επί της γής, ουχ το εαυτού, αλλά του πέµψαντος αυτόν Πατρός το θέληµα 

πεποίηκε», οι χριστιανοί «ενταφιάζουν» το θέληµά τους και επιδεικνύουν υπακοή, 

συµβουλευόµενοι τους «εις τύπον Χριστού επί γής όντας» δηλαδή τους κληρικούς-

πνευµατικούς καθοδηγητές τους, οι οποίοι είναι επιφορτισµένοι µε το συγκεκριµένο έργο 

της πνευµατικής καθοδηγήσεως και σωτηρίας των πιστών. 

Από τα σηµαντικότερα έργα που επιτελούνται στον χώρο της Ενορίας είναι αυτό 

της φιλανθρωπικής διακονίας. Σε κάθε ενορία υφίσταται το λεγόµενο «φιλόπτωχο 

ταµείο», το οποίο είναι ένα συµβούλιο στο οποίο µετέχουν κληρικοί και λαϊκοί, έχει δε 

ως στόχο την υλική ανακούφιση και παροχή υλικής και ηθικής βοήθειας προς τους 

«κακώς πάσχοντας» αδελφούς της ενορίας. Οι τρόποι δράσης του ποικίλουν και µπορεί 

να παίρνουν την µορφή παροχής συσσιτίου στους χώρους της ενορίας, παροχής υλικών 

αγαθών, φαρµάκων, χρηµάτων, ενδυµάτων, υποδηµάτων κ.α. 

Τέλος ένα από τα σπουδαιότερα και µε αυξηµένη βαρύτητα έργα της Ενορίας 

είναι αυτό που σχετίζεται µε την νεότητα. Η διαπαιδαγώγηση, η ψυχαγωγία, η 

καλλιέργεια των ταλέντων των νέων αλλά και της δηµιουργικότητάς τους είναι άξονες 

γύρω από τους οποίους περιστρέφεται η ενασχόληση της Ενορίας µε τους νέους. Κέντρο 

δράσης αποτελεί το νεανικό πνευµατικό κέντρο κάθε ενορίας, το οποίο µαζεύει νέα 

παιδία τα οποία απασχολεί δηµιουργικά. Τοµείς δράσης είναι οι θεατρικές οµάδες, 

χορωδίες, επιτραπέζια παιχνίδια, οµαδικά παιχνίδια, εκδροµές, κατασκηνώσεις, ενοριακή 

νεανική εφηµερίδα κλπ. 
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4.3 Το ∆ιοικητικό έργο της Ενορίας 

Ευθύς εξ αρχής ο νοµοθέτης στον ν. 590/1977 (Καταστατικός Χάρτης Εκκλησίας 

της Ελλάδος) στο άρθρο το οποίο περιγράφει τις υποχρεώσεις του εφηµερίου του 

ενοριακού ναού, ορίζει ότι ο εφηµέριος οφείλει να µεριµνά και να ενεργεί τόσο προς το 

πνευµατικό συµφέρον της ενορίας του, όσο και για την υλική πρόοδό της
15. 

∆ιαπιστώνουµε και από αυτό το κείµενο αφενός την διάκριση ποιµαντικού-διοικητικού 

έργου, αφετέρου δε την βούληση του νοµοθέτου η οποία όχι µόνο δεν απαγορεύει αλλά 

αντιθέτως παροτρύνει τις ενορίες στην ενέργεια πράξεων επικερδών, προφανώς µέσα σ’ 

ένα ηθικό όριο κερδοφορίας που δεν θα αλλοτριώνει τον σκοπό και την διακονία τους,  

Στο διοικητικό έργο κάθε ενορίας περιλαµβάνονται και οι ακόλουθες πράξεις : α) 

έκδοση ατοµικών διοικητικών πράξεων β) διοικητική και δικαστική εκπροσώπηση του Ι. 

Ναού και γ) πράξεις διοικήσεως και διαχειρίσεως του Ι. Ναού. Μια πρώτη διοικητική 

αρµοδιότητα που έχει µια ενορία, είναι η έκδοση διοικητικών πράξεων. Επί παραδείγµατι 

ο Αστικός Κώδικας στα κεφάλαια περί οικογενειακού δικαίου, ορίζει ως συστατικό τύπο 

του γάµου (µε την νοµική του σηµασία) είτε την ιερολογία από την ενορία 

(θρησκευτικός γάµος) είτε την τελετή που γίνεται ενώπιον του οικείου δηµάρχου 

(πολιτικός γάµος)16. Στο συγκεκριµένο παράδειγµα η ιερολογία (η ακολουθία 

εκκλησιαστικώς) και η συνακόλουθη βεβαίωση τελέσεως του γάµου είναι έγγραφο το 

οποίο είναι δηµοσίας χρήσης (δηµόσιο έγγραφο) και από αυτό τεκµαίρεται η σύναψη του 

γάµου και η πολιτεία εγγράφει το γεγονός αυτό στα αρµόδια βιβλία της. Άλλα τέτοια 

έγγραφα σχετίζονται µε την ονοµατοδοσία κατά την βάπτιση, πιστοποιητικό αγαµίας προ 

γάµου για την τέλεσή του, πιστοποιητικό κηδεύσεως κλπ. 

Μια ακόµα υποχρέωση που έχει ο εφηµέριος αλλά και όλο το εκκλησιαστικό 

συµβούλιο, είναι η εκπροσώπηση του ενοριακού ναού τόσο ενώπιον των διοικητικών 

οργάνων (διοικητική εκπροσώπηση) όσο και ενώπιον των ελληνικών δικαστηρίων 

(δικαστική εκπροσώπηση). Η εκπροσώπηση αυτή σχετίζεται τόσο µε λάθη και 
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παραλείψεις του Ι. Ναού προς τρίτους, όσο και για παράνοµες πράξεις και παραλείψεις 

τρίτων προς τον Ι. Ναό. 

Τρίτη και τελευταία πράξη που σχετίζεται µε τον διοικητικό έργο µιας ενορίας 

είναι αυτή της διαχείρισης του Ναού. Στην έννοια της διαχείρισης περιλαµβάνονται οι 

πράξεις διαχείρισης των χρηµάτων και των αξιών που κατέχει η ενορία, συντήρησης των 

υφισταµένων κτισµάτων, πιθανής ανάγκης επεκτάσεως τους, ανακαίνισης τους, 

κατασκευής έργων υποδοµής κ.α.  

Κλείνοντας αυτήν την συνοπτική παρουσίαση του διοικητικού έργου που 

διεκπεραιώνεται από ένα ενοριακό ναό, αξίζει να σηµειωθεί πως το σύνολο αυτού του 

περιγραφέντος έργου βαρύνει και επιτελείται κατά το µεγαλύτερο µέρος του 

αποκλειστικά από τον/ τους εφηµέριους ιερείς της εκάστης ενορίας, µε την όσο δυνατή 

µεγαλύτερη συµπαράσταση από τα λοιπά µέλη του εκκλησιαστικού συµβουλίου της 

Ενορίας. 

 

Ε Ν Ο Ρ Ι Α /  Ε Ν Ο Ρ Ι Α Κ Ο Σ  Ν Α Ο Σ  

  

 

 

Π Ο Ι Μ Α Ν Τ Ι Κ Ο  Ε Ρ Γ Ο                    

 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ  ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΝΕΑΝΙΚΟ 
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∆ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο  Ε Ρ Γ Ο  

 

 

έκδοση ατοµικών                διοικητική και δικαστική                     πράξεις διοικήσεως  

διοικητικών πράξεων         εκπροσώπηση του Ι. Ναού                    και διαχειρίσεως 

 

Πίνακας /Σχήµα 2: Το σύγχρονο ενοριακό έργο 

 

ΕΚΚΛΗΣΙΑ 

 

 

 

 

 

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 

 

 

 

 

 

ΙΕΡΕΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΙΣ 
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ΕΝΟΡΙΕΣ/ ΕΝΟΡΙΑΚΟΙ ΝΑΟΙ 

 

                                          

 

 

ΚΛΗΡΟΣ   +  ΛΑΟΣ 

 

Πίνακας/ Σχήµα 3:Εκκλησιαστική Ιεραρχική ∆ιάρθρωση 
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ΕΝΟΤΗΤΑ Β’: Η ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ 

ΟΡΘΟ∆ΟΞΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ 

1.Εισαγωγικά 

Η Εκπαίδευση στον ελλαδικό χώρο είναι ένας πολύ σπουδαίος και σηµαντικός 

θεσµός, στον οποίο δικαίως προσδίδεται η πρέπουσα σηµασία και προσοχή εκ µέρους 

του κράτους. Η σηµαντικότητα του θεσµού της εκπαίδευσης έγκειται κυρίως στο γεγονός 

της βαριάς πολιτιστικής κληρονοµιάς που συνέχει τον κάθε Έλληνα και σχετίζεται µε 

την άνθηση των γραµµάτων, των τεχνών και εντέλει την προαγωγή της ίδιας της ζωής 

του ανθρώπου -το «εύ ζην»- τα οποία συντελέσθηκαν κατά τους αρχαιότερους χρόνους, 

και µε τα οποία ο κάθε νέος εκπαιδευόµενος έρχεται σε επαφή µέσω της ελληνικής 

εκπαιδεύσεως. Η σπουδαιότητα που προσδίδει το κράτος στην εκπαίδευση, καθίσταται 

φανερή και από την θέσπιση της εννεαετούς υποχρεωτικής εκπαιδεύσεως, αλλά και από 

την διαχρονική ύπαρξη ξεχωριστού και αυτόνοµου υπουργείου «Παιδείας και 

Θρησκευµάτων», το οποίο αποκλειστικώς ασχολείται µε τα της εκπαιδεύσεως στην 

ελληνική επικράτεια και στο εξωτερικό όπου διαβιούν οµογενείς Έλληνες. 

Η Εκπαίδευση διαχωρίζεται σε δυο δοµές: α) την «τυπική εκπαίδευση» και β) την 

«µη τυπική εκπαίδευση». 

Ως τυπική εκπαίδευση (formal education) ορίζεται το ιεραρχηµένο, δοµηµένο 

και οργανωµένο χρονικά σε βαθµίδες εκπαιδευτικό σύστηµα, από τη πρωτοβάθµια 

εκπαίδευση έως το πανεπιστήµιο, που περιλαµβάνει τόσο τις γενικές ακαδηµαϊκές 

σπουδές όσο και τα εξειδικευµένα προγράµµατα και θεσµούς ολοκληρωµένης 

επαγγελµατικής και τεχνικής εκπαίδευσης
17. Στη χώρα µας έχουµε  τις ακόλουθες 

βαθµίδες εκπαίδευσης: νηπιαγωγείο, δηµοτικό, γυµνάσιο, λύκειο, ΤΕΕ, ΙΕΚ, ΤΕΙ, ΑΕΙ. 

Ως µη τυπική εκπαίδευση (non formal education) ορίζεται οποιαδήποτε 

οργανωµένη εκπαιδευτική δραστηριότητα εκτός του τυπικού εκπαιδευτικού συστήµατος, 
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που απευθύνεται σε συγκεκριµένους εκπαιδευόµενους και έχει συγκεκριµένους 

εκπαιδευτικούς στόχους18. Ένα παράδειγµα µη τυπικής µάθησης είναι η Περιβαλλοντική 

Εκπαίδευση που είναι η διαδικασία η οποία στοχεύει στην ανάπτυξη, σε διάφορους 

τοµείς της κοινωνίας, περιβαλλοντικών εννοιών, δεξιοτήτων, στάσεων και 

περιβαλλοντικού ήθους, η οποία πραγµατοποιείται από διάφορα Ιδρύµατα και στα οποία 

µπορεί να συµπεριλαµβάνονται τα σχολεία και τα Πανεπιστήµια
19 (Φραγκούλης & 

Καραγιάννης, 1997). Μια από τις πιο σηµαντικές δράσεις µη-τυπικής εκπαίδευσης είναι 

η δηµιουργία των “Κέντρων Επαγγελµατικής Κατάρτισης” (ΚΕΚ). Τα ΚΕΚ υπάγονται 

από το 1995 στο Ινστιτούτο ∆ιαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι∆ΕΚΕ) και προσφέρουν 

σηµαντικό αριθµό προγραµµάτων
20. 

Μέσα σ’ αυτές τις υφιστάµενες εκπαιδευτικές δοµές στην Ελλάδα, η 

εκκλησιαστική εκπαίδευση, έχοντας έρεισµα το άρθρο 43 παράγραφοι 1 και 2 του νόµου 

590/1977 (Καταστατικός Χάρτης της Εκκλησίας της Ελλάδος), λειτουργεί σ’ όλες τις 

βαθµίδες της τυπικής και της µη τυπικής εκπαιδεύσεως. Το άρθρο 43 παρ.1 του Νόµου 

590/1977 ανάµεσα στα άλλα ορίζει ότι «. Η Εκκλησία της Ελλάδος προς ειδικήν 

κατάρτισιν και εκπαίδευσιν των κληρικών και υποψηφίων κληρικών δύναται να ιδρύει 

ειδικές επιµορφωτικές σχολές και φροντιστήρια».  Κατ’ επιταγή της ανωτέρω διατάξεως 

του νόµου λειτουργούν σήµερα: i)εκπαιδευτικές δοµές ενταγµένες στην ελληνική 

«τυπική εκπαίδευση» α)δέκα (10) Εκκλησιαστικά Γυµνάσια, β) τρία (3) Ιερατικά 

Σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας (Ι.Σ.∆.Ε), γ) δέκα επτά (17) Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια 

και δ) τέσσερις (4) Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδηµίες
21, και ii) πλείστες 

εκκλησιαστικές δοµές ενταγµένες στην «µη τυπική εκπαίδευση» (π.χ στην Αρχιεπισκοπή 

Αθηνών Σεµινάριο Κληρικών µε δύο προγράµµατα: 1.«Εις το αναζωπυρείν το 

χάρισµα»για τους Πρεσβύτερους και 2.«Καταρτίζεσθε για τους νέους διακόνους), τις 

οποίες και θα αναπτύξουµε στο επόµενο κεφάλαιο της παρούσης ενότητας. 
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Ε Κ Π Α Ι ∆ Ε Υ Σ Η   

 

 

 

                           ΤΥΠΙΚΗ                                                    ΑΤΥΠΗ 

 

 

 

 

           Α’θµια: Νηπιαγωγείο, δηµοτικό,              π.χ Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 

        Β’θµια: γυµνάσιο, λύκειο, ΤΕΕ, ΙΕΚ,       π.χ Κέντρα Επαγγελµατικής 

        Γ’θµια:  ΤΕΙ, ΑΕΙ                                            Κατάρτισης κλπ. 

 

                                    

                         Πίνακας/ Σχήµα 4: ∆ιάκριση των Ελληνικών Εκπαιδευτικών ∆οµών 

 

 

2.Η Θεσµοποιηµένη Εκκλησιαστική Εκπαίδευση στην Ελλάδα 

Η θεσµοποιηµένη Εκκλησιαστική εκπαίδευση (τυπική εκπαίδευση) συναντάται 

στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα µόνο στις δύο από τους τρεις εκπαιδευτικές 

βαθµίδες, ήτοι στην δευτεροβάθµια και στην τριτοβάθµια, ενώ υπάρχει παντελής 

απουσία της στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση (νηπιαγωγεία, δηµοτικά σχολεία). Συνεπώς 

µε κριτήριο την βαθµίδα εκπαίδευσης στην οποία υπάγονται και κατά αύξουσα 
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εκπαιδευτική βαθµίδα, η θεσµοποιηµένη «τυπική» Εκκλησιαστική εκπαίδευση στην 

Ελλάδα, παρέχεται από τους εξής φορείς: 

i)Εκκλησιαστικά Γυµνάσια. 

Σε εφαρµογή της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του Καταστατικού Χάρτη της 

Εκκλησίας της Ελλάδας ιδρύθηκαν και λειτουργούν σε διάφορα µέρη της 

χώρας δέκα Εκκλησιαστικά Γυµνάσια- Φροντιστήρια µε τριετή διάρκεια 

σπουδών, ισότιµα µε τα τριετή Γυµνάσια που λειτουργούν σε όλη τη χώρα. 

Επίσης, σε εφαρµογή άλλου νόµου, λειτουργούν στη Θράκη τα τριετή 

ιεροσπουδαστήρια για τους µουσουλµάνους, τα οποία είναι κι αυτά ισότιµα µε 

τα προηγούµενα. Τα Εκκλησιαστικά Γυµνάσια-Φροντιστήρια έχουν έδρες τις εξής 

πόλεις: 

Αθήνα, Νεάπολη Θεσσαλονίκης, Χανιά, Κιλκίς, Ξάνθη, Καρδίτσα, Φλώρινα, Πάτµο, 

Τήνο και στο Άγιον Όρος στις Καρυές (Αθωνιάδα). Βλέπουµε δηλαδή ότι διατηρούνται 

κοντά σε περιοχές µε αγροτικό-ηµιαστικό πληθυσµό που κατά κανόνα δεν έχει επαρκές 

επίπεδο εκπαίδευσης. Σ’ αυτά µπορούν να εισαχθούν απόφοιτοι ∆ηµοτικού Σχολείου. 

Αυτά τα σχολεία έχουν συγκεκριµένο, εξειδικευµένο πρόγραµµα σπουδών, που διαφέρει 

από το συνηθισµένο22. Σύµφωνα µ’ αυτό, µαθαίνουµε ότι εκτός από τα µαθήµατα που 

είναι 

κοινά µε τα υπόλοιπα Γυµνάσια και στις τρεις τάξεις, υπάρχουν και µερικά 

επιπλέον µαθήµατα που διδάσκονται µόνο στα Εκκλησιαστικά Γυµνάσια. Αυτά 

είναι: 1) Μορφές της Εκκλησίας (Άγιοι Μάρτυρες-Ασκητές): 1 ώρα στη Α’ Γυµνασίου 

2) Θέµατα Λειτουργικής ζωής: 1 ώρα στη Α’ Γυµνασίου. 3) Βυζαντινή Μουσική: 3 ώρες 

στην Α’ Γυµνασίου, 2 ώρες στην Β’ Γυµνασίου, 2 ώρες στην Γ’ Γυµνασίου  4) Ερµηνεία 

Ευαγγελικών Περικοπών Κυριακών: 2 

ώρες στη Β’ τάξη 5)Θέµατα Εισαγωγής στην Αγία Γραφή: 1 ώρα στη Β’τάξη 6) 

Τελετουργική: 2 ώρες στη Γ’ τάξη και 7) Ενορία-Ενοριακή ζωή: 1 ώρα στη Γ’ τάξη. 
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Αρκετοί επίσκοποι παροτρύνουν τους ιερείς που έχουν λάβει την στοιχειώδη 

µόνο µόρφωση , να φοιτήσουν σ’ αυτά τα Γυµνάσια ώστε να καλύψουν τα εκπαιδευτικά 

τους κενά. Όµως, αυτή η τακτική φέρνει µικρά αποτελέσµατα. Πρώτα γιατί το ωράριο 

αυτών των σχολείων, εκτός απ’ αυτό της Αθήνας είναι πρωινό µε αποτέλεσµα να µη 

µπορούν να τα παρακολουθήσουν γιατί οι περισσότεροι, εκτός απ’ τις πρωινές 

ακολουθίες, έχουν και αγροτικές εργασίες που τους κρατούν δεµένους µε τον τόπο τους. 

Έπειτα, γιατί αρκετοί, ακόµα κι όταν το αποφασίσουν, εγκαταλείπουν πριν τελειώσουν 

γιατί ντρέπονται να έχουν συµµαθητές τους εφήβους που έχουν άλλα ενδιαφέροντα και 

ανησυχίες. Αλλά το κυριότερο είναι ότι ακόµα κι αν καταφέρουν να ολοκληρώσουν τις 

σπουδές τους, τα εφτά παραπάνω µαθήµατα δεν είναι αρκετά ώστε να έχουν σφαιρική 

γνώση περί του πολυσχιδούς ενοριακού έργου που εκλήθησαν να επιτελέσουν. 

Πρώτα γιατί, είναι τόσο λίγες οι ώρες συνολικά και στις τρεις τάξεις που αν συνδεθούν 

µε τυχαία γεγονότα όπως είναι οι πολλές αργίες, οι εκδροµές, οι καταλήψεις ή οι 

ασθένειες διδασκόντων και διδασκοµένων, το αποτέλεσµα για έναν απόφοιτο είναι 

σχεδόν µηδαµινό. Τέλος, είναι τόσο λίγα σε αριθµό αυτά τα Εκκλησιαστικά Γυµνάσια 

που η εµβέλειά τους είναι στενά τοπική και πέρα απ’ το νοµό στην πρωτεύουσα του 

οποίου εδρεύουν, δε µπορούν να προσελκύσουν εύκολα µαθητές. Αυτό εξηγεί, ως ένα 

βαθµό και το γεγονός ότι οι κληρικοί Γ’ κατηγορίας23 είναι οι λιγότεροι σε ποσοστιαία 

αναλογία επί του συνολικού αριθµού των κληρικών όλων των βαθµίδων. 

ii) Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια 

Σε εφαρµογή της παραγράφου του ίδιου άρθρου του Καταστατικού Χάρτη 

που αναφέραµε πιο πάνω, ιδρύθηκαν και λειτουργούν σε διάφορα µέρη της 

χώρας δεκαεπτά(17)Ενιαία Εκκλησιαστικά Λύκεια. Η διάρκεια φοίτησης σ’ 

αυτά είναι τριετής και δέχονται απόφοιτους τριταξίων Γυµνασίων ανεξάρτητα 

τύπου. Είναι ισότιµα µε όλων των τύπων τα Λύκεια της χώρας και έχουν έδρες 

τις εξής πόλεις: 1. Αθήνα, 2.Νεάπολη- Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης, 3. Πά- 
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τρα, 4. Αθήνα- Ριζάρειος, 5. Βόλος, 6. Ιωάννινα, 7. Καβάλα, 8. Χανιά, 9. Λαµία, 

10. Ξάνθη, 11. Φλώρινα, 12. Κιλκίς, 13.Πάτµος, 14.Κατουνίτσα Λουτρακίου Κορίνθου, 

16. Θυµιανά Χίου, 17.Τήνος και 18. Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδηµία, Καρυές Άγιον 

Όρος
24. 

Αντλώντας στοιχεία απ’ τον ηλεκτρονικό τόπο του Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευµάτων, µαθαίνουµε λεπτοµέρειες για το πρόγραµµα σπουδών αυτών των 

σχολείων. Έτσι για την Α’ Λυκείου διατίθενται από 1 ώρα στο α’ τετράµηνο και από 1 

ώρα στο β’ τετράµηνο για τα υποχρεωτικά µαθήµατα ειδικότητας 1.Εισαγωγή στην 

Παλαιά ∆ιαθήκη και 2.Εισαγωγή στην Καινή ∆ιαθήκη αντίστοιχα. Επιπρόσθετα άλλη 

µια ώρα διατίθεται και στα δύο τετράµηνα της Α’ τάξης του Λυκείου για το µάθηµα της 

Αγιολογίας καθώς και δυο διδακτικές ώρες για το µάθηµα της Βυζαντινής Μουσικής. 

Στη Β’ Λυκείου διατίθενται 1 ώρα για το υποχρεωτικό µάθηµα ειδικότητας Ερµηνεία 

Καινής ∆ιαΘήκης και στα δυο τετράµηνα, 1 ώρα για το υποχρεωτικό µάθηµα 

ειδικότητας Ερµηνεία Πατερικών Κειµένων στο πρώτο τετράµηνο µόνο , µια (1) ώρα για 

το υποχρεωτικό µάθηµα ειδικότητας Λειτουργικής κατά το δεύτερο εξάµηνο και δυο (2) 

ώρες σε αµφότερα τα τετράµηνα διατίθενται για την διδασκαλία του µαθήµατος της 

Βυζαντινής Μουσικής. Στη Γ’ Λυκείου διατίθενται για υποχρεωτικά µαθήµατα 

ειδικότητας από µια (1) ώρα για το µάθηµα της Ερµηνείας Καινής ∆ιαθήκης, µια (1) ώρα 

για το µάθηµα ΕρµηνείαΠατερικών Κειµένων , µια (1) ώρα για το µάθηµα της 

Τελετουργικής και τέλος δυο ώρες για το µάθηµα της Βυζαντινής Μουσικής. Αυτά τα 

µαθήµατα µαζί µε άλλα επιλεγόµενα όπως είναι η Ποιµαντική και η Οργάνωση- 

Λογιστική Ενοριών αποτελούν τα στοιχεία της διαφορετικότητας των µαθηµάτων αυτών 

των Εκκλησιαστικών Γενικών Λυκείων σε σχέση µε τα υπόλοιπα Ενιαία Λύκεια. 

Αν οι επίσκοποι παροτρύνουν άλλους ή τους ίδιους ιερείς να φοιτήσουν σ’ 

αυτά τα σχολεία, είναι βέβαιο ότι τα αποτελέσµατα θα είναι το ίδιο φτωχά. Κι 

εδώ µπορούν να χρησιµοποιηθούν τα περισσότερα από τα προηγούµενα 
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επιχειρήµατα µε εξαίρεση τη σπανιότητα των σχολείων. Βέβαια το οικονοµικό 

κίνητρο είναι ιδιαίτερα υψηλό και επιβραβεύει αυτούς που ολοκληρώνουν 

αυτές τις σπουδές. Σ’ αυτή την περίπτωση, υπάρχουν κάποια παραδείγµατα 

ιερέων που από τη ∆ κατηγορία ανέβηκαν στη Γ και από τη Γ µισθολογική 

κατηγορία ανέβηκαν στη Β2.Όµως ισχύουν όλοι οι αρνητικοί παράγοντες για 

τους κληρικούς Γ και ∆ κατηγορίας να φοιτήσουν σ’ αυτά και µάλιστα µε το 

παραπάνω αφού ούτε και η προσθήκη αυτών των λίγων ωρών στο ωρολόγιο 

πρόγραµµα εξασφαλίζουν την εκπαίδευσή τους για να γίνουν ικανοί ώστε ν’ 

ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της εγκυκλίου του 2004. 

 Εκτός των παραπάνω δυσκολιών που περιγράφονται όµως, είναι ανάγκη να 

τονιστεί στο σηµείο αυτό και η δυνατότητα περαιτέρω µορφωτικής εξέλιξης που δίνεται 

σε κάθε απόφοιτο Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου, και έχει δυο όψεις. Η πρώτη όψη 

είναι η ευρύτερα γνωστή στον κόσµο, αφορά κάθε ένα απόφοιτο Λυκείου και σχετίζεται 

µε την δυνατότητα εισαγωγής στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση (στα ΑΕΙ και ΤΕΙ) µέσω 

του συστήµατος αξιολόγησης των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Μια δεύτερη προοπτική, η 

οποία ισχύει αποκλειστικώς και µόνο για τους αποφοίτους των Γενικών Εκκλησιαστικών 

Σχολείων, είναι αυτή της εισόδου τους σε Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδηµίες. Οι 

απόφοιτοι λοιπόν των Εκκλησιαστικών Λυκείων, εισέρχονται σε ποσοστό δέκα τοις 

εκατό (10%) επιπλέον του αριθµού των εισακτέων στις ανωτέρων αναφερόµενες 

Ακαδηµίες
25. Συνεπώς σχετικά εύκολα µπορεί κάποιος που επιθυµεί να λάβει ανώτατη 

εκκλησιαστική µόρφωση να εισέλθει σε κάποια Εκκλησιαστική Ακαδηµία µέσω αυτής 

της ειδικής ρύθµισης.  

iii) Ιερατικά Σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας (Ι.Σ.∆.Ε) 

Σε εφαρµογή της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του Καταστατικού Χάρτη της 

Εκκλησίας της Ελλάδας ιδρύθηκαν και λειτουργούν τρία Ιερατικά Σχολεία ∆εύτερης 

Ευκαιρίας (Ι.Σ.∆.Ε) στις εξής περιοχές:1) Καρδίτσα 2) Καλαµάτα και 3) Κατερίνη. 
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 Πρόκειται για ένα νεοσύστατο θεσµό – για τα Ελληνικά δεδοµένα- και ευθύς εξ’ 

αρχής η πολιτεία προσδίδει σ’ αυτό περιφερειακό-αποκεντρωτικό χαρακτήρα , καθώς 

παρατηρούµε ότι κανένα εκ των τριών αυτών σχολικών µονάδων δεν έχει ως έδρα του 

κάποιο από τα παραδοσιακά µεγάλα αστικά κέντρα (πχ. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα 

κλπ), αλλά αντιθέτως έχει παρουσία σε πόλεις της περιφέρειας. Στα Ιερατικά Σχολεία 

∆εύτερης Ευκαιρίας λειτουργούν δύο κύκλοι σπουδών, διαρκείας 18 µηνών ο καθένας. 

Στον Α΄ κύκλο των ΙΣ∆Ε δύνανται να εγγραφούν όσοι κληρικοί ή λαϊκοί έχουν υπερβεί 

το 18ο έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν ολοκληρώσει την εννεάχρονη εκπαίδευση. 

Στον Β΄ κύκλο των ΙΣ∆Ε δύνανται να εγγραφούν όσοι κληρικοί ή λαϊκοί έχουν υπερβεί 

το 18ο έτος της ηλικίας τους και είναι απόφοιτοι της εννεάχρονης υποχρεωτικής 

εκπαίδευσης ή είναι απόφοιτοι του Α΄ κύκλου των ΙΣ∆Ε.  Ο απόφοιτος του Α΄ κύκλου, 

χειροτονούµενος κατατάσσεται στη Γ΄ µισθολογική κατηγορία. Ο απόφοιτος του Β΄ 

κύκλου, αφού παρακολουθήσει το πρόγραµµα των Εκκλησιαστικών ΙΕΚ ( 2 εξαµήνων) 

κατατάσσεται στη Β΄ µισθολογική κατηγορία ιερέων. 

Τα ΙΣ∆Ε αποτελούν έναν νεόφυτο εκπαιδευτικό πυλώνα στην Εκκλησιαστική 

Εκπαίδευση, αφού µόλις το 2006 στον νόµο 3432/200626, στα άρθρα 22 και 23 γίνεται 

λόγος γι’ αυτά και τα δικαιώµατα που αποκτούν οι σπουδαστές τους. Συνεπώς είναι 

άσκοπο και άκαιρο να κρίνουµε τρία χρόνια µόλις µετά την πρώτη λειτουργία τους, το 

εκπαιδευτικό αποτέλεσµα που αυτά παράγουν.  Σηµειωτέον ότι τα ΙΣ∆Ε αποτελούν κατά 

τον νόµο
27 φορείς δια βίου εκπαίδευσης και δεν υπάγονται στην δευτεροβάθµια 

εκπαίδευση. 

iv)Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδηµίες  

Οι ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδηµίες (ΑΕΑ) συνιστούν παραγωγικές σχολές 

της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Ελλάδα και εποπτεύονται από το Υπουργείο Εθνικής 

Παιδείας και θρησκευµάτων. Αποτελούν κατά τον νόµο (όπως και τα ΙΣ∆Ε) φορείς δια 

βίου εκπαίδευσης, και εσχάτως µετονοµάστηκαν από Ανώτερες Εκκλησιαστικές Σχολές 
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σε Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδηµίες και έχουν συµπεριληφθεί στο σύστηµα 

εισαγωγής την τριτοβάθµια εκπαίδευση µαζί µε τα άλλα τµήµατα των ελληνικών ΑΕΙ και 

ΤΕΙ. Σήµερα λειτουργούν τέσσερις τέτοιες Ακαδηµίες και είναι οι εξής: 1) των Αθηνών 

2) της Θεσσαλονίκης 3) της Βέλλας Ιωαννίνων και 4) του Ηρακλείου. Οι Ανώτατες 

Εκκλησιαστικές Ακαδηµίες καταρτίζουν στελέχη της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην 

Ελλάδα, παρέχουν εκπαίδευση και χορηγούν πτυχία ισότιµα µε εκείνα των Ιδρυµάτων 

της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Πρόσβαση σ’ αυτά έχουν οι κάτοχοι απολυτηρίου Ενιαίου 

Λυκείου ή άλλου ισότιµου σχολείου δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης σύµφωνα µε τις 

προϋποθέσεις και τους όρους του συστήµατος εισαγωγής στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση, 

εφόσον είναι Χριστιανοί Ορθόδοξοι, ειδικά δε για τα Προγράµµατα Ιερατικών Σπουδών 

γίνονται δεκτοί µόνο άρρενες υποψήφιοι. Ακόµα ένα δέκα τοις εκατό (10%) πέραν του 

αριθµού των εισακτέων, προέρχεται από τους αποφοίτους των Γενικών Εκκλησιαστικών 

Λυκείων. Η αποστολή των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδηµιών περιγράφεται εν 

πολλοίς – χωρίς φυσικά να εξαντλείται- στο άρθρο 3 του Ν. 3432/2006 όπου 

χαρακτηριστικά ορίζει: «Στα πλαίσια του σκοπού που αναφέρεται στο άρθρο 2 του νόµου 

αυτού, οι Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδηµίες έχουν ως αποστολή: 

α) να καταστήσουν τους φοιτητές τους κοινωνούς των αξιών της Ορθόδοξης Πίστης και 

του Χριστιανισµού, 

β) να παράσχουν στους φοιτητές τους την κατάλληλη αγωγή και τις αναγκαίες γνώσεις, 

µέσω θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης, σε ανώτατο µορφωτικό και πνευµατικό 

επίπεδο, 

γ) να προβάλλουν και να αξιοποιούν τις ιστορικές πηγές της Ορθόδοξης Πίστης και 

Παράδοσης, τα µνηµεία και κειµήλια της Ορθοδοξίας και γενικά τους θησαυρούς της 

πνευµατικής δηµιουργίας και πολιτιστικής κληρονοµιάς της Εκκλησίας της Ελλάδος και 

της απανταχού Ορθοδοξίας, µε σκοπό να υπηρετήσουν την Ορθόδοξη Εκκλησία, 
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δ) να αναπτύξουν στους φοιτητές τους πνεύµα ενότητας, αγάπης, συνεργασίας, το οποίο 

αυτοί µε τη σειρά τους θα µεταλαµπαδεύσουν στους πιστούς της Ορθοδοξίας και σε κάθε 

άτοµο στον κοινωνικό περίγυρο της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Ελλάδα, µε βασικό 

στόχο την ειρηνική και αρµονική συµβίωση τόσο σε εθνικό όσο και οικουµενικό 

επίπεδο.» 

 Όσον αφορά το πρόγραµµα σπουδών τους, αυτό είναι διάρκειας οκτώ 

ακαδηµαϊκών εξαµήνων και η φοίτηση σε αυτά είναι υποχρεωτική. Σε κάθε Ανώτατη 

Εκκλησιαστική Ακαδηµία µπορούν να οργανώνονται και να λειτουργούν περισσότερα 

του ενός Προγράµµατα Σπουδών και σ’ αυτά καλλιεργούν επιστήµες που έχουν σχέση µε 

την Ορθοδοξία. Σε κάθε Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδηµία ιδρύεται, οργανώνεται και 

λειτουργεί Πρόγραµµα Ιερατικών Σπουδών, οι απόφοιτοι του οποίου εντάσσονται σε 

µισθολογική βαθµίδα πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης. Για τις ανάγκες των Ανωτάτων 

Εκκλησιαστικών Ακαδηµιών ιδρύθηκαν τα ακόλουθα επιπλέον προγράµµατα σπουδών: 

∆ιοίκησης και Οργάνωσης Εκκλησιαστικών Ιδρυµάτων, Παλαιογραφίας, ∆ιοικητικής 

Υποστήριξης Ιερών Μητροπόλεων και Ενοριών, Εκκλησιαστικής Μουσικής και 

Ψαλτικής, ∆ιαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειµηλίων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

v )Τα Εκκλησιαστικά Ινστιτούτα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ε.ΙΕΚ) 

Έναν ακόµη νεοσύστατο θεσµό Εκκλησιαστικής Κατάρτισης αποτελούν τα 

Εκκλησιαστικά ΙΕΚ τα οποία δεν υπάγονται στην δευτεροβάθµια εκπαίδευση, αλλά 

συνιστούν φορείς δια βίου εκπαίδευσης, εποπτευόµενοι από τον Οργανισµό 

Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΕΕΚ). Σήµερα λειτουργούν 

δεκατέσσερα (14) Εκκλησιαστικά ΙΕΚ στις εξής πόλεις: 1) Αθήνα, 2) Θεσσαλονίκη, 3) 

Ιωάννινα, 4) Κιλκίς, 5) Καβάλα, 6) Ξάνθη, 7)Φλώρινα, 8) Βόλο, 9) Λαµία, 10) Πάτρα, 

11) Κόρινθο, 12) Χανιά, 13) Χίος και 14) Τήνου και Πάτµου
28. Η διάρκεια σπουδών 

είναι δυο (2) εξάµηνα τα οποία περιλαµβάνουν περίπου 800 διδακτικές ώρες. 

Απευθύνεται σε άνδρες και γυναίκες, αποφοίτους δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, που 
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επιθυµούν να γνωρίσουν της ρίζες της ορθόδοξης εκκλησιαστικής παράδοσης και να 

αναδειχθούν είτε ως κληρικοί (οι άνδρες), είτε ως λαϊκοί (άνδρες και γυναίκες), σε 

στελέχη της Ορθοδόξου Εκκλησίας, σε θέσεις ιερατικές, διοικητικές και οικονοµικές, σε 

ιερές Μητροπόλεις, ιερούς ναούς, εκκλησιαστικά Ιδρύµατα και Οργανισµούς πρόνοιας, 

κατασκηνώσεις, κλπ. Οι σπουδαστές διδάσκονται µαθήµατα θεολογικού περιεχοµένου, 

όπως Εισαγωγή στην Αγία Γραφή, ∆ογµατική Θεολογία, Πατερική Γραµµατεία, 

Αγιολογία, κ.α.), Εκκλησιαστικό ∆ίκαιο, ∆ιαχριστιανικό και ∆ιαθρησκειακό ∆ιάλογο, 

Οµιλητική, Εικονογραφία – Αγιογραφία, και, φυσικά, Λειτουργική, εν είδει 

εργαστηριακής άσκησης στο ναό. Επίσης διδάσκονται και πρακτικά µαθήµατα, όπως 

Οργάνωση και Οικονοµική ∆ιαχείριση Μητροπόλεων και Ενοριών, Ποιµαντική 

Επικοινωνία και ∆ιαπροσωπικές Σχέσεις, κ.α. Οι απόφοιτοι του εκκλησιαστικού ΙΕΚ 

χειροτονούµενοι θα κατατάσσονται στη Β’ µισθολογική κατηγορία, ενώ αν είναι ήδη 

ιερείς κατώτερης κατηγορίας θα προάγονται σ’ αυτή. 

 Και αυτό το εκπαιδευτικό µόρφωµα παροχής Εκκλησιαστικής Επαγγελµατικής 

κατάρτισης, είναι νεοφανές στην Ελληνικό Εκπαιδευτικό γίγνεσθαι (πρώτη λειτουργία 

Εκκλησιαστικού ΙΕΚ το ακαδηµαϊκό έτος 2006-2007), και ως εκ τούτου οι προσδοκίες 

και οι στόχοι που έχουν τεθεί και συνδεθεί µε την λειτουργία του µέλλει να φανεί σε πιο 

βαθµό µπορούν να επιτευχθούν. 

Ελληνική Θεσµοθετηµένη Εκκλησιαστική Εκπαίδευση 

� Α’ΘΜΙΑ :    ----      

� Β’ΘΜΙΑ : Εκκλ. Γυµνάσια, Εκκλ.Λύκεια, Ιερατικά Σχολεία ∆εύτερης 

Ευκαιρίας (ΙΣ∆Ε) 

� Εκκλησιαστικά Ινστιτούτα Επαγγελµατικής Κατάρτισης: Ε. ΙΕΚ 

� Γ΄ΘΜΙΑ : Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδηµίες 

               Πίνακας/ Σχήµα 5: Ελληνική Θεσµοθετηµένη Εκκλησιαστική Εκπαίδευσ 
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3. Μη Τυπική Εκκλησιαστική Εκπαίδευση. Η Επιµόρφωση των Κληρικών στον χώρο 

της Εκκλησίας της Ελλάδος. 

Ως µη τυπική εκπαίδευση ορίσαµε, την οποιαδήποτε οργανωµένη εκπαιδευτική 

δραστηριότητα εκτός του τυπικού εκπαιδευτικού συστήµατος, που απευθύνεται σε 

συγκεκριµένους εκπαιδευόµενους και έχει συγκεκριµένους εκπαιδευτικούς στόχους. Εν 

προκειµένω στον Εκκλησιαστικό χώρο ένας ορισµός της µη τυπικής εκκλησιαστικής 

εκπαίδευσης είναι ο εξής: Μη τυπική Εκκλησιαστική Εκπαίδευση είναι κάθε 

οργανωµένη εκπαιδευτική δραστηριότητα εκτός του τυπικού συστήµατος 

εκκλησιαστικής εκπαιδεύσεως, που απευθύνεται στους φορείς ασκήσεως του 

ποιµαντικού και διοικητικού έργου της Εκκλησίας (κατά κύριο λόγο στους κληρικούς 

και στους υποψήφιους κληρικούς), και έχει ως στόχο την βελτίωση και ανάπτυξη των 

υφισταµένων γνώσεων τους αλλά και στην επαύξηση αυτών, ώστε να ανταποκριθούν 

επάξια στο ενοριακό τους έργο. 

 Φορείς παροχής και οργάνωσης τέτοιων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων – µη 

εντασσοµένων στο τυπική εκπαίδευση- (π.χ επιµορφωτικά σεµινάρια) είναι κατά κύριο 

λόγο γενικώς µεν η Εκκλησία της Ελλάδος σαν συγκεντρωτικός-οργανωτικός 

Εκκλησιαστικός Οργανισµός (υπό την έννοια του συντονισµού των τοπικών Εκκλησιών) 

µε εκτελεστικό της όργανο την Συνοδική Επιτροπή επί της Εκκλησιαστικής 

Εκπαιδεύσεως και Επιµορφώσεως του Εφηµεριακού Κλήρου, ειδικώς δε ξεχωριστά κάθε 

Ιερά Μητρόπολη η οποία έχει σαφώς πιο σαφή αντίληψη περί των δυσκολιών και 

ιδιαιτεροτήτων που καθεµία έχει και ως εκ τούτου µπορεί να ρυθµίσει ξεχωριστά το 

εκπαιδευτικό αντικείµενο το οποίο θα παρέχει στους κληρικούς της και τα λοιπά στελέχη 

ασκήσεως του ποιµαντικού και διοικητικού έργου της. Ας θέσουµε δυο διαφωτιστικά 

παραδείγµατα: α) Η Ιερά Μητρόπολις Άρτας  έχει σύνολο ενενηντατρείς (93) κληρικούς. 

Αν τους κατατάξουµε σε µισθολογικές κατηγορίες που υποδηλώνουν την εκπαιδευτική 

βαθµίδα µορφώσεως τους έχουµε κατηγορίες: Α:1729, Β:2230, Γ:2231 και ∆:3232. 
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∆ιαπιστώνουµε λοιπόν ότι το 60% των κληρικών δεν έχουν ανώτατη µόρφωση. Εν 

αντιθέσει µε την Ι.Μ Άρτας, η Ι.Μ Αττικής επί συνόλου 177 κληρικών φέρει στις τάξεις 

της : Α΄:105, Β:56, Γ:21 και ∆:5. Ως εκ τούτου διαπιστώνουµε ότι η συντριπτική 

πλειοψηφία των κληρικών της µητροπόλεως αυτής (90%) είναι πτυχιούχοι ανωτέρων και 

ανωτάτων σχολών. Συνεπώς οι κληρικοί των δυο αυτών µητροπόλεων έχουν προφανώς 

τελείως διαφορετικές ανάγκες καταρτίσεως και επιµορφώσεως, λόγω του διαφορετικού 

µορφωτικού υποβάθρου που υπάρχει στην πλειοψηφία των κληρικών αυτών των 

µητροπόλεων. 

 β) Η Ιερά Μητρόπολις Νέας Κρήνης και Καλαµαριάς στην Θεσσαλονίκη 

περιλαµβάνει γεωγραφικές περιοχές µε πληθυσµούς που στην συντριπτική τους 

πλειοψηφία είναι Έλληνες. Από την άλλη µεριά της Θεσσαλονίκης, η Ιερά Μητρόπολις 

Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως, περιλαµβάνει περιοχές µε έντονο το προσφυγικό και 

µεταναστευτικό στοιχείο στους πληθυσµούς της, οι οποίοι είναι πολυσυλλεκτικοί 

(Έλληνες, Ελληνοπόντιοι, Γεωργιανοί, Αλβανοί κλπ). Όπως καθίσταται αντιληπτό, οι 

προκλήσεις που έχουν να αντιµετωπίσουν οι κληρικοί αυτών των δυο µητροπόλεων είναι 

αν όχι εκ διαµέτρου αντίθετες, σίγουρα πάντως ριζικά διαφορετικές.  

 Από αυτά τα δυο παραδείγµατα µπορούµε να κατανοήσουµε την πρακτική αυτή 

της Εκκλησίας της Ελλάδος, να είναι απλά σε θέση συντονιστή των ενεργειών των 

Μητροπόλεων πάνω στο θέµα της επιµορφώσεως των στελεχών τους χαράσσοντας µια 

ενιαία γραµµή, και να αφήνει καθεµία στην διακριτική της ευχέρεια τον τρόπο και το 

αντικείµενο της επιµορφώσεως των στελεχών της. 

Ξεκινώντας λοιπόν από την Εκκλησία της Ελλάδος, τις ανάγκες επιµόρφωσης του 

εφηµεριακού κλήρου, είχε επισηµάνει ήδη απ’ τον ενθρονιστήριο λόγο του πριν από 

έντεκα χρόνια ο πρώην αρχιεπίσκοπος Αθηνών κυρός Χριστόδουλος Παρασκευαϊδης, 

όπου αναφέρει ότι:         «Στηριζόµενοι στη δύναµη του λαού πρέπει να ανοιχθούµε σε 
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νέους ορίζοντες, να µεθοδεύσουµε τη συνεχή επιµόρφωση του Κλήρου, και να τον 

στηρίξουµε ποικιλότροπα, εισηγούµενοι υπέρ αυτού όπου πρέπει, ό,τι πρέπει». 

Κατά το 2005, ο Μακαριστός Αρχιεπίσκοπος κυρός Χριστόδουλος ενηµέρωσε τα 

µέλη της ∆.Ι. Σ. για τα πεπραγµένα της κατά τη Συνοδική περίοδο που έληξε. Μεταξύ 

των άλλων µίλησε« για τη διαρκή επιµόρφωση κληρικών και λαϊκών στελεχών της 

Εκκλησίας, που πρέπει να σχεδιαστεί µε βάση τις σύγχρονες ανάγκες της Εκκλησίας και 

στόχο την επιτυχή αντιµετώπιση των προκλήσεων των καιρών. Προς τούτο 

αποφασίστηκε η ίδρυση Σχολής Επιµόρφωσης Εκκλησιαστικών Στελεχών και, σε 

συνεννόηση µε την Εθνική Σχολή ∆ιοικήσεως, προγραµµατίστηκε στις εγκαταστάσεις 

της στην Αθήνα η πρώτη σειρά µαθηµάτων επιµόρφωσης µε αντικείµενο την απονοµή 

της Εκκλησιαστικής ∆ικαιοσύνης, που µάλιστα πρόκειται να επαναληφθεί στη 

Θεσσαλονίκη και την Πάτρα προς διευκόλυνση των κληρικών. Απώτερος στόχος είναι η 

λειτουργία της Σχολής στο κατάλληλο οίκηµα της Εκκλησίας. Προς αυτή την 

κατεύθυνση η Εκκλησία κινείται για την αγορά παραθαλάσσιου ξενοδοχείου, το οποίο 

θα χρησιµοποιείται κατά τους µεν θερινούς µήνες ως ξενοδοχείο, µε δυνατότητα 

φιλοξενίας Αρχιερέων, κληρικών και ξένων επισκεπτών , κατά δε τους χειµερινούς ως 

Κέντρο Επιµόρφωσης»33. 

Το πηδάλιο της Εκκλησίας της Ελλάδος – µετά την εκδηµία του µακαριστού 

Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου- ανετέθη στον νυν Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης 

Ελλάδος κ.κ Ιερώνυµο τον Β΄, ο οποίος στην πρώτη κιόλας συνεδρία της  ∆ιαρκούς 

Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, υπό την Προεδρία του έθεσε τα ακόλουθα 

ζητήµατα τα οποία και επικύρωσε και ενέκρινε η ∆ιαρκής Ιερά Σύνοδος (∆ΙΣ): 

- Την πρόταση της Συνοδικής Επιτροπής επί της Χριστιανικής Αγωγής της Νεότητος 

περί της ηµεροµηνίας λήξεως των µαθηµάτων των Κατηχητικών Σχολείων, την Κυριακή 

10 Μαΐου 2009. 
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- Τον Κανονισµό λειτουργίας του Κλάδου Ηλεκτρονικής Τεχνολογίας της 

Επικοινωνιακής και Μορφωτικής Υπηρεσίας της Εκκλησίας της Ελλάδος (Ε.Μ.Υ.Ε.Ε.)  

- Τον Κανονισµό για την σύσταση και λειτουργία Ιδρύµατος της Ιεράς 

Αρχιεπισκοπής Αθηνών, µε την επωνυµία «Ίδρυµα Ποιµαντικής Επιµορφώσεως 

Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών», µε σκοπό την επιµόρφωση των Κληρικών και 

των υποψηφίων Κληρικών για θέµατα ποιµαντικής, φιλανθρωπικής και 

διοικητικής διακονίας. Ακόµα ο νυν Αρχιεπίσκοπος σε σύναξη κληρικών που 

πραγµατοποιήθηκε στις 25-11-2008 στην Θεολογική Σχολή Αθηνών επεσήµανε 

µεταξύ άλλων και τα εξής: «Η ανάγκη επιµόρφωσης και αλλαγής στάσης σε 

µερικούς τοµείς της ποιµαντικής µας ευθύνης είναι επιτακτική και απολύτως 

απαραίτητη. Για παράδειγµα, τα κοιµητήρια δεν είναι δυνατόν να θεωρούνται 

χώρος εξοικονοµήσεως χρηµάτων, αλλά περιοχή όπου πρέπει να φανερώνεται 

αποφασιστικά και πασιφανώς η παραµυθητική παρέµβαση της Εκκλησίας στον 

ανθρώπινο πόνο.» 

Αλλά και σε τοπικό εκκλησιαστικό επίπεδο Μητροπόλεως, έχει δοθεί βαρύτητα -από 

τους οικείους Μητροπολίτες- στον θεσµό της επιµορφώσεως τόσο των κληρικών όσο και 

των στελεχών που διακονούν στις ενορίες. Σε κάθε Μητρόπολη -κατά καιρούς- 

πραγµατοποιούνται επιµορφωτικά σεµινάρια σε διάφορα αντικείµενα, συνηθέστερα 

όµως σε αµιγώς θεολογικά-ποιµαντικά αντικείµενα, όπως π.χ : α) Στην Αρχιεπισκοπή 

Αθηνών α) Σεµινάριο Κληρικών µε δύο προγράµµατα: 1.«Εις το αναζωπυρείν το 

χάρισµα»για τους Πρεσβύτερους και 2.«Καταρτίζεσθε για τους νέους διακόνους, β) 

Φροντιστήριο κηρύγµατος για νέους πρεσβύτερους, πτυχιούχους Θεολογικής Σχολής και 

γ) Φροντιστήριο Πνευµατικών.  β) η Ιερά Μητρόπολη ∆ηµητριάδος πραγµατοποίησε µια 

σειρά από Ιερατικά  Επιµορφωτικά Συνέδρια . Πρόκειται για Σεµινάρια µε εξειδικευµένο 

αντικείµενο, που λειτούργησαν σε ολιγοµελείς οµάδες νέων κληρικών, µε σκοπό την 
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επιµόρφωσή τους στον σηµαντικό Τοµέα της σωστής τελέσεως της Θείας Λατρείας, την 

εκµάθηση της Αγγλικής Γλώσσας, τη συµπλήρωση των γνώσεών τους στα Αρχαία 

Ελληνικά και την χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, εφόδια απαραίτητα για τη 

διακονία του Κληρικού µέσα στον σύγχρονο κόσµo. γ) στην Ι.Μ Πατρών (19/10/2007) 

το πενθήµερο Επιµορφωτικό Σεµινάριο για Κληρικούς και λαϊκά στελέχη της 

Εκκλησίας, µε θέµα «Παραδοσιακές και ψηφιακές µέθοδοι διαχείρισης της πολιτιστικής 

κληρονοµιάς στις Ιερές Μητροπόλεις», Στόχος της όλης σειράς των Σεµιναρίων ήταν η 

συνεχής επιµόρφωση των Κληρικών και λαϊκών στελεχών των Μητροπόλεων, 

αξιοποιώντας όλα τα σύγχρονα τεχνολογικά µέσα34, δ)η Ιερά Μητρόπολις Λαρίσης και 

Τυρνάβου διοργάνωσε στη Λάρισα την ΙΒ΄ Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη για θέµατα 

Αιρέσεων και Παραθρησκείας, καθώς και σχετική εκδήλωση για το φαινόµενο Χάρρυ 

Πότερ. Το επιµορφωτικό αυτό συνέδριο στόχευε στην επιµόρφωση Κληρικών και 

Λαϊκών, σχετικά µε την πλάνη των Αιρέσεων
35, ε) Ι.Μ. Κερκύρας: Πρόκειται για το 

Σεµινάριο Καταρτίσεως των κληρικών και το Φροντιστήριο Επιµορφώσεως Στελεχών 

Νεανικού έργου. Αυτοί οι θεσµοί, οι οποίοι συνεχίζουν να λειτουργούν µε 

εµπλουτισµένο πρόγραµµα και µε την βοήθεια ιδιαιτέρως καταρτισµένων εισηγητών,  

βοηθούν τόσο τους κληρικούς όσο και τα λαϊκά στελέχη να καταρτιστούν και να 

προσεγγίσουν καλύτερα το λαό36.  

Φυσικά τα αναφερθέντα παραδείγµατα είναι ενδεικτικά της τάσεως που επικρατεί 

στην Ελλαδική Εκκλησία περί της επιµορφώσεως των κληρικών. Παρεµφερείς 

επιµορφωτικές δράσεις πραγµατοποιούνται σχεδόν σε κάθε µητρόπολη της Εκκλησίας 

της Ελλάδος. 
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4. Η Θέση του Ιερού Συνδέσµου Κληρικών Ελλάδος σχετικά µε την επιµόρφωση των 

κληρικών 

 Ο Ιερός Σύνδεσµος Κληρικών Ελλάδος (Ι.Σ.Κ.Ε), αποτελεί το αντιπροσωπευτικό 

όργανο του εφηµεριακού κλήρου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Επισήµως είχε 

τοποθετηθεί µέσω του πρώην προέδρου του π. Ευσταθίου Κολλά, ο οποίος σε ένα 

σχετικό άρθρο του επισηµαίνει τα εξής: «…7. Η θεσµοθέτηση σεµιναρίων που θα 

αποσκοπούν στη µετεκπαίδευση των εφηµερίων σε θέµατα λατρευτικής οργάνωσης και 

αναβάθµισης του θείου λόγου. 8. Η ίδρυση άτυπων ιερατικών σχολών, στις οποίες 

απαραιτήτως θα διδάσκονται οι εφηµέριοι µεθόδους και πρακτικές που θα αποβλέπουν 

στην ποιµαντική αναβάθµιση του χριστεπώνυµου ποιµνίου. 9. Η καθιέρωση 

φροντιστηριακών Συνάξεων των πνευµατικών εφηµερίων µε αποκλειστικό αντικείµενο 

την ενίσχυση και αναβάθµιση του µυστηρίου της Θείας Εξοµολογήσεως µέσω της 

διαφώτισής τους σε πορίσµατα της σύγχρονης Ψυχολογίας αλλά και της Πατερικής 

Σοφίας...»37 . Εκ των ανωτέρω προκύπτει µια θετική στάση του Ι.Σ.Κ.Ε έναντι της 

αναγκαιότητας  επιµόρφωσης των κληρικών. Ένα αξιοσηµείωτο στοιχείο στην ανωτέρω 

τοποθέτηση είναι το «άνοιγµα» που προτείνεται στην επιµόρφωση των κληρικών και σε 

άλλα αντικείµενα εκτός του αµιγώς θεολογικού (π.χ ψυχολογία). 

 

5. Αξιολόγηση της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και Επιµόρφωσης 

Η αξιολόγηση κάθε εκπαιδευτικού θεσµού, είναι ένα εγχείρηµα µείζονος 

σηµασίας για την πρόοδο και την εξέλιξη του ιδίου του αξιολογούµενου θεσµού το 

οποίο προϋποθέτει αφενός νηφαλιότητα, αφετέρου δε κατά τα µέτρα του δυνατού 

αντικειµενικότητα.  

Ξεκινώντας από την θεσµοθετηµένη Εκκλησιαστική Εκπαίδευση, κρίνεται 

απαραίτητο να εξετάσουµε ο ίδιος ο νοµοθέτης – η ελληνική πολιτεία δηλαδή- τι 

σκοπούς θέτει στην λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης. Το άρθρο δυο 
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(2) του νόµου 3432/2006 «περι ∆οµής και λειτουργίας της Εκκλησιαστικής 

Εκπαίδευσης» ορίζει τα εξής: «Σκοπός της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης είναι η 

ανάδειξη και κατάρτιση Κληρικών και Λαϊκών Στελεχών της Ορθόδοξης 

Εκκλησίας στην Ελλάδα, υψηλού µορφωτικού επιπέδου και χριστιανικού ήθους. 

38». Αναλύοντας την διατύπωση του άρθρου αυτού, εύστοχα ο νοµοθέτης ευθύς εξ’ 

αρχής οριοθετεί τον κύριο προορισµό των αποφοίτων αυτών των εκπαιδευτικών 

δοµών, ο οποίος είναι η στελέχωση της Ορθοδόξου Εκκλησίας στην Ελλάδα είτε 

ως λαϊκά στελέχη είτε ως κληρικοί. Εποµένως πρωταρχικός σκοπός της 

Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης είναι κατ΄ αρχάς η ανάδειξη στελεχών της 

Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ελλάδος. Παράλληλα µε τα ανάδειξη στελεχών, ως 

σκοπός τίθεται και η κατάρτιση των υφισταµένων στελεχών της Ορθοδόξου 

Εκκλησίας της Ελλάδος, τα οποία προφανώς δεν έχουν τις κατάλληλες ή επαρκείς 

γνώσεις ώστε να αντεπεξέλθουν στη διακονία τους. Εκτός αυτών ο νόµος θέτει σαν 

σκοπό την παροχή και την απόκτηση εκ µέρους των εκπαιδευοµένων υψηλού 

µορφωτικού επιπέδου και χριστιανικού ήθους. Εποµένως ο νοµοθέτης δεν δείχνει 

µονόπλευρο ενδιαφέρον στο γνωστικό µέρος της Εκκλησιαστικής εκπαίδευσης 

αλλά δίνει βαρύτητα και στην καλλιέργεια του χριστιανικού ήθους. Η όλη 

προβληµατική του συγκεκριµένου άρθρου έγκειται στην εξής διατύπωση: «… 

υψηλού µορφωτικού επιπέδου….». Το ζήτηµα λοιπόν είναι  το υψηλό µορφωτικό 

επίπεδο σχετίζεται µε την βαθιά θεολογική και εκκλησιαστική γνώση ή µε την 

πολύπλευρη και σφαιρική γνώση που επιδιώκεται ο σπουδαστής να αποκοµίσει; 

∆ιότι στην µεν πρώτη περίπτωση έχουµε απόφοιτους µε υψηλή θεολογική 

κατάρτιση και µόρφωση αλλά µοιραία φτωχότερη πολύπλευρη-σφαιρική µόρφωση, 

στην δε δεύτερη περίπτωση ναι µεν υφίσταται µια πιο ποιοτική και υψηλότερου 

επιπέδου σφαιρική γνώση, η οποία όµως λειτουργεί εις βάρος της βαθύτερης 

θεολογικής και εν γένει εκκλησιαστικής γνώσεως και καταρτίσεως. Βάσει των 
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αναλυτικών προγραµµάτων τόσο των Εκκλησιαστικών Γυµνασίων όσο και των 

Λυκείων, παρατηρούµε ότι η πολιτεία τηρεί µια ενδιάµεση στάση σ’ αυτές τις δυο 

προοπτικές. Αφενός δίδεται αυξηµένη βαρύτητα σε µαθήµατα Θρησκευτικών, 

Θεολογικά και Εκκλησιαστικά τα οποία κατέχουν περισσότερες ώρες στο 

ωρολόγιο πρόγραµµα των σχολείων αυτών εν συγκρίσει µε τις ώρες που κατέχουν 

στα άλλα οµοιόβαθµα σχολεία του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος. 

Αφετέρου δε διδάσκονται και σχεδόν όλα τα υπόλοιπα µαθήµατα που διδάσκονται 

και στα ηµερήσια Γυµνάσια- Λύκεια, ώστε να µην υστερούν σε γνώσεις. Όσον 

αφορά τα Ιερατικά Σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας (ΙΣ∆Ε) και τις Ανώτατες 

Εκκλησιαστικές Ακαδηµίες, τα προγράµµατα σπουδών τους παρουσιάζουν 

αυξηµένη (αν όχι µονόπλευρη) βαρύτητα σε µαθήµατα µε αντικείµενο θεολογικό 

και εκκλησιαστικό. Βέβαια δεν πρέπει να λησµονούµε ότι εκ του νόµου αυτοί οι 

δυο φορείς Εκκλησιαστικής Εκπαιδεύσεως αποτελούν φορείς δια βίου 

εκπαίδευσης, οπότε είναι θεµιτό το πρόγραµµα σπουδών τους να είναι 

προσανατολισµένο σε µια γνωστική κατεύθυνση.  

 Από την άλλη πλευρά η µη τυπική δοµή της εκκλησιαστικής εκπαιδεύσεως, 

υπό τον τύπο των επιµορφωτικών σεµιναρίων-ως επί το πλείστον- διαφοροποιείται 

ως προς την σκοποθεσία, το ποιος ορίζει αυτήν αλλά κινείται στα ίδια πλαίσια ως 

προς τον γενικότερο σκοπό που θεραπεύει η λειτουργία της. Κατ’ αρχάς η µη 

τυπική εκκλησιαστική εκπαίδευση διαθέτει αυτονοµία, ελευθερία έναντι των 

τυπικών δοµών της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης. Στην τυπική εκκλησιαστική 

εκπαίδευση οι σκοποί, οι στόχοι καθώς και το µαθησιακό αντικείµενο ορίζονται 

από την κεντρική υπηρεσία του αρµοδίου υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων 

και όπως είναι φυσικό έχει οµοιόµορφη εκτέλεση σ΄ όλα τα εκκλησιαστικά σχολεία 

και σχολές. Αντίθετα στην µη τυπική εκπαίδευση το αντικείµενο, οι στόχοι και οι 

σκοποί τίθενται από τους ίδιους τους φορείς που επιµορφώνουν το ανθρώπινο 
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δυναµικό τους, και το προσαρµόζουν καταλλήλως προς τις µαθησιακές ανάγκες 

της υπηρεσίας τους αλλά και των επιµορφουµένων. Επιπρόσθετα ενώ η τυπική 

εκκλησιαστική εκπαίδευση σκοπεύει στην ανάδειξη νέων στελεχών της Ορθοδόξου 

Εκκλησίας της Ελλάδας, αντιθέτως η µη τυπική εκπαίδευση δεν ενδιαφέρεται να 

αναδείξει αλλά να καταρτίσει τα υφιστάµενα στελέχη. Βέβαια κοινή βάση – στα 

πλαίσια της γενικής σκοποθεσίας- τόσο της τυπικής όσο και της µη τυπικής 

εκπαίδευσης είναι η διακονία τους στην Εκκλησία της Ελλάδος, ως προς την 

παροχή γνώσεων, στάσεων και δεξιοτήτων τόσο στα υφιστάµενα στελέχη όσο και 

στα εκκολαπτόµενα. 

Ο θεσµός της επιµόρφωσης στην Ελλάδα είναι αρκετά νέος και εν πολλοίς 

καθόλου σχεδόν συνειδησιακά ριζωµένος στην ψυχοσύνθεση του Έλληνα. 

Ακριβώς κατά τον ίδιο τρόπο βρίσκεται σε εµβρυώδη µορφή και στον ελλαδικό 

εκκλησιαστικό χώρο ο θεσµός της επιµόρφωσης, ο οποίος έχει µόλις λίγα χρόνια 

που λειτουργεί στους κόλπους της Ελληνικής Ορθοδόξου Εκκλησίας πιο µεθοδικά 

και συστηµατικά. Η αφετηρία του ανάγεται στα χρόνια της αρχιερατείας του 

µακαριστού αρχιεπισκόπου κυρού Χριστοδούλου στον θρόνο των Αθηνών, ο 

οποίος λόγω της πληθωρικούς προσωπικότητάς του αλλά και της αυξηµένης 

µορφώσεως του, προώθησε τον θεσµό αυτό στους κόλπους της Εκκλησίας της 

Ελλάδος. Μέλλει να οργανωθεί πιο συστηµατικά, και να περιλάβει (όπως ήδη 

συµβαίνει σε αρκετές περιπτώσεις) και άλλες γνωστικές θεµατικές ενότητες –εκτός 

της θεολογικής- χρήσιµες στον σύγχρονο κληρικό. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ Γ΄:Η διαδικασία διερεύνησης αναγκών, ως προϋπόθεση 

αποτελεσµατικότητας της επιµόρφωσης των κληρικών της Εκκλησίας 

της Ελλάδος. 

1.Εισαγωγικά 

Η διαδικασία διερεύνησης των επιµορφωτικών αναγκών κατέχει κεντρικό ρόλο 

στην αποτελεσµατική οργάνωση προγραµµάτων ενδουπηρεσιακής επιµόρφωσης των 

κληρικών, καθώς θέτει τις βάσεις για το σχεδιασµό και την υλοποίησή τους. ∆ιερεύνηση 

αναγκών και οργάνωση συνθέτουν ένα αδιάσπαστο σύνολο στο πλαίσιο της ανάπτυξης 

της διακονίας του εφηµεριακού κλήρου στους ενοριακούς ναούς. Η προσέγγιση της 

διαδικασίας της διερεύνησης αναγκών στο κεφάλαιο αυτό κινείται στο αµιγώς θεωρητικό 

πλαίσιο της, και σχετίζεται αφενός µε την αποσαφήνιση των όρων «ανάγκη» και 

«διερεύνηση αναγκών», αφετέρου δε µε την παρουσίαση των φάσεων διερεύνησης των 

αναγκών αυτών. 

 

2. Αποσαφήνιση των όρων ανάγκη και διερεύνηση αναγκών 

Η «αvάγκη» στην καθηµερινή επικοινωνία νοείται ως έvα αίσθηµα υστέρησης ή 

έλλειψης, το οποίο ωθεί τους ανθρώπους σε ενέργειες οι οποίες αποσκοπούν στην 

ικανοποίησή του39. Η υστέρηση αυτή αποδεικνύεται από τη διάσταση πoυ υπάρχει 

ανάµεσα στην τρέχουσα και στην επιθυµητή κατάσταση. Η ανάγκη δηµιουργεί την τάση/ 

ορµή για ικανοποίησή της, δηλαδή είναι το κίνητρο πoυ ωθεί το άτοµο να δράσει και να 

υλοποιήσει το στόχο του. Η ορµή αυτή µπορεί να πάρει υποχρεωτικό χαρακτήρα, ο 

οποίος εξαρτάται από τις επιπτώσεις της κατάστασης έλλειψης
40. Η διαδικασία 

ικανοποίησης των αναγκών, εφόσον εµφανίζεται ως µεθοδευµένη δραστηριότητα, 
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αποτελεί πηγή ενεργητικότητας και ώθησης του ατόµου για δράση41. Η ανάγκη αποτελεί 

συνεπώς, ένα είδος κινήτρου µέσω του οποίου διαφοροποιείται η ανθρώπινη 

συµπεριφορά. 

 Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η θεωρία του Abraham H.Maslow για τις 

ανάγκες των ανθρώπων στην οποία επιχείρησε να ταξινοµήσει τις ανάγκες του ατόµου 

.Σύµφωνα µε την θεωρία αυτή οι ανθρώπινες ανάγκες κατατάσσονται σε οµάδες µε βάση 

την ισχύ τους, τη σειρά ανάπτυξή τους κατά τη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου, τη 

θέση τους στην εξελικτική κλίµακα και το βαθµό που η ικανοποίηση τους είναι κρίσιµη 

για την επιβίωση του ατόµου. Η ιεράρχηση σχηµατοποιείται µέσω µιας πυραµίδας42, από 

τη βάση της οποίας ξεκινούν οι πιο ισχυρές και καταλήγει στις λιγότερο ισχυρές. Οι 

πέντε οµάδες, λοιπόν, «θεµελιωδών αναγκών» είναι οι βιολογικές, οι ανάγκες για 

ασφάλεια και ακεραιότητα, οι ανάγκες για αγάπη και κατοχή, οι ανάγκες για εκτίµηση 

και, τέλος, οι ανάγκες για αυτοπραγµάτωση. Οι «δευτερεύουσες»  ανάγκες χωρίζονται σε 

δυο κατηγορίες: α)τις γνωστικές (επιθυµία για γνώση και κατανόηση) και τις αισθητικές 

ανάγκες (επιδίωξη του ωραίου και του αρµονικού)43. Η µη ικανοποίηση µιας βασικής 

ανάγκης οδηγεί σε δυσλειτουργία βιοσωµατική ή Ψυχολογική
44. 
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Πίνακας 6: Η πυραµίδα αναγκών του Maslow 

 

Εξειδικεύοντας την έννοια της ανάγκης στο πεδίο της επιµόρφωσης των 

κληρικών, µπορούµε να διακρίνουµε διάφορα είδη αναγκών πoυ έχει ο κληρικός ως 

λειτουργός-επαγγελµατίας. Ο κληρικός έχει γνωστικές ανάγκες, δηλαδή ανάγκες που 

σχετίζονται µε το καθηµερινό ποιµαντικό του έργο, οι οποίες µπορεί να αφορούν άµεσα 

στο λειτούργηµά του ή απλώς να σχετίζονται µε αυτό, καθώς και επαγγελµατικές 

ανάγκες, οι οποίες σχετίζονται µε την επαγγελµατική ανάπτυξή του ή αλλιώς µε την 

καριέρα του. Οι «επαγγελµατικές45»ανάγκες αναφέρονται στην απόκτηση κάποιας 

δεξιότητας, τη βελτίωση µιας ικανότητας, την προετοιµασία για την ανάληψη ενός νέου 

ρόλου ή την ιεραρχική αναβάθµιση του. Μια άλλη µορφή αναγκών των κληρικών είναι 

οι προσωπικές, οι οποίες αφορούν στην προσωπική ανάπτυξή του µέσω της 

ικανοποίησης ατοµικών ενδιαφερόντων σχετικών µε το λειτούργηµά του ή όχι. 

Η διερεύνηση αναγκών είναι µια µεθοδική και συστηµατική ανάλυση, η οποία 

καταδεικνύει τα κενά ανάµεσα στα τρέχοντα και στα επιθυµητά αποτελέσµατα και τα 

συµπληρώνει ή µε αλλά λόγια κατατάσσει τις ανάγκες κατά σειρά προτεραιότητας και 

επιλέγει αυτές πoυ απαιτείται να ικανοποιηθούν46. 
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Η σηµασία της διερεύνηση αναγκών έγκειται στο γεγονός ότι κάθε εκπαιδευτικό 

πρόγραµµα ξεκινά βασιζόµενο στη σύλληψη της έννοιας της «ανάγκης», όποτε και 

αποβλέπει στην προσπάθεια ικανοποίησής της47. Η επιταγή να διερευνηθούν οι ανάγκες 

τις περισσότερες φορές πηγάζει από την απογοήτευση για την τρέχουσα κατάσταση και 

την επιθυµία για βελτίωση
48. Η διερεύνηση µπορεί να αναζητά ανάγκες που δεν είναι 

εκφρασµένες, αλλά λανθάνουν καθώς επίσης και ανάγκες που ενδέχεται να µην είναι 

συνειδητές από το άτοµο49. Επιδίωξη της διερεύνησης αναγκών είναι η αποκάλυψη τόσο 

των εµφανών όσο και των λανθανουσών αναγκών
50.  

Η διερεύνηση αναγκών επιδιώκει να εντοπίσει περιοχές, όπου υπάρχουν 

αδυναµίες ή όπου η επιθυµητή απόδοση δεν έχει επιτευχθεί ή αναµένονται πιθανά 

προβλήµατα στο µέλλον και γενικά να συλλέξει πληροφορίες για το σχεδιασµό 

εκπαιδευτικών προγραµµάτων
51. Σε αυτήν την περίπτωση αναγνωρίζει τους στόχους, 

καθορίζει ποτέ αυτοί θα έχουν επιτευχθεί και διακρίνει περιοχές, στις οποίες θα πρέπει 

να επικεντρωθούν οι προσπάθειες. 

Τα αποτελέσµατα της καταγραφής αναγκών χρησιµοποιούνται για τη βελτίωση 

της κατάστασης µε την υλοποίηση του αντίστοιχου επιµορφωτικού προγράµµατος52. 

Είναι, εποµένως, κατανοητό ότι η διερεύνηση δεν πραγµατοποιείται απλώς για να 

συγκεντρωθούν κάποιες πληροφορίες για τις ανάγκες µιας οµάδας, αλλά, επιπλέον, 

προκειµένου να οδηγήσει σε συγκεκριµένες ενέργειες, που θα ικανοποιήσουν τις ανάγκες 

αυτές
53.  

Ειδικότερα, η διερεύνηση αναγκών των κληρικών στοχεύει να αναγνωρίσει 

αδυναµίες και ελλείψεις στην απόδοσή τους, προβλήµατα που αντιµετωπίζουν 

καθηµερινά, καθώς και τοµείς στους οποίους επιθυµούν να βελτιωθούν. Η διερεύνηση 

αναγκών θα πρέπει να αποτελεί µέρος µιας συνεχούς διαδικασίας και καθηµερινής 

δραστηριότητας µε απαραίτητη την ενεργό συµµετοχή των κληρικών. Οι ανάγκες 

αποτελούν την κινητήρια δύναµη κάθε επιµορφωτικής δραστηριότητας και πρέπει να 
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διερευνώνται σε τρία επίπεδα: α) το οργανωτικό επίπεδο, που περιλαµβάνει τις ανάγκες 

της Εκκλησίας ως οργανισµού γενικά, τους δε ενοριακούς ναούς ως φορείς ασκήσεως 

του ποιµαντικού έργου της Εκκλησίας ειδικότερα, β) το επαγγελµατικό επίπεδο, το οποίο 

αναφέρεται στις ανάγκες των κληρικών ως µελών µιας «επαγγελµατικής» οµάδας, και γ) 

το προσωπικό επίπεδο, δηλαδή τις ανάγκες κάθε κληρικού χωριστά. Οι ανάγκες αυτών 

των τριών επιπέδων δεν είναι δυνατόν πάντα να διαχωρίζονται απόλυτα, ορισµένες 

φορές αλληλοκαλύπτονται54. 

Η αποτελεσµατικότητα της διερεύνησης αναγκών στον εφηµεριακό κλήρο 

εξαρτάται από κάποιους παράγοντες, όπως η ενεργητική συµµετοχή όλων των κληρικών 

µιας ευρύτερης εκκλησιαστικής κοινότητας (π.χ µιας Μητροπόλεως), καθώς και η 

διάθεση τους για µάθηση και αλλαγή55.  

Συνεπώς η διαδικασία διερεύνησης αναγκών δεν είναι µια παθητική διαδικασία 

που έχει την αναφορά της σε µια οµάδα ατόµων (εν προκειµένω τον εφηµεριακό κλήρο), 

αλλά µια συµµετοχική διαδικασία, της οποίας η επιτυχής έκβαση έγκειται κυρίως στην 

συµµετοχή των ίδιων των ατόµων περί ων η διερεύνηση56. 

 

3. Το Οργανωτικό µοντέλο και οι φάσεις διερεύνησης αναγκών  

Η διερεύνηση αναγκών αποτελεί το πρώτο και σηµαντικότερο βήµα στην 

οργάνωση και υλοποίηση των επιµορφωτικών προγραµµάτων. Η δυσκολία εντοπίζεται 

στο γεγονός ότι πλείστες φορές οι επιµορφούµενοι δε συνειδητοποιούν τις γνωστικές 

ελλείψεις τους, δηλαδή δεν αντιλαµβάνονται τις γνωστικές ανάγκες τους. Άλλες φορές 

πάλι δεν µπορούν να διακρίνουν τις ανάγκες από τις επιθυµίες. Αυτά, δηλαδή, που 

επιθυµούν να εντρυφήσουν δεν είναι υποχρεωτικά αυτά που έχουν ανάγκη57.  

 Μολονότι στην βιβλιογραφία είναι καταγεγραµµένα αρκετά οργανωτικά µοντέλα 

διερεύνησης επιµορφωτικών αναγκών, εν τούτοις κανένα εξ αυτών δεν είναι διεθνώς 

ανεγνωρισµένο. Στην παρούσα εργασία θα παρουσιάσουµε ένα εξ’ αυτών των 
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οργανωτικών µοντέλων, το οποίο ανέπτυξαν οι Β. R. Witkin και W. Altschuld το 199558 

και εµπεριέχει ερευνητικά στοιχεία και πορίσµατα και άλλων επιστηµόνων σχετικών µε 

το θέµα της διερεύνησης αναγκών. 

Οι Witkin και Altschuld αντιµετωπίζουν την διαδικασία διερεύνησης αναγκών 

ευρύτερα από µια απλή καταγραφή αναγκών µιας οµάδας. Συµπεριλαµβάνουν και  ό,τι 

έχει σχέση µε τις ανάγκες, δηλαδή τον εντοπισµό, την ανάλυση, αλλά και την 

ικανοποίηση τους µέσω κάποιου επιµορφωτικού προγράµµατος 59. 

Το µοντέλο που ανέπτυξαν οι Witkin και Altschuld περιλαµβάνει τρεις φάσεις:   

i) την «πρo-διερευνητική» φάση (preassessment), όπου καταστρώνεται ο σχεδιασµός της 

διερευνητικής διαδικασίας των αναγκών ii) την «κύρια φάση» της διερεύνησης αναγκών, 

όπου διερευνώνται οι ανάγκες (assessment) και iii) την τη «µετά-διερευνητική φάση» 

(postassessment), κατά τη διάρκεια της οποίας εφαρµόζεται το πρόγραµµα το οποίο 

ανταποκρίνεται και  ικανοποιεί τις ανάγκες, το οποίο φυσικά µετά αξιολογείται60.  

i)Η Πρo-διερευνητική φάση της διερεύνησης αναγκών (preassessment) 

Η «προ-διερευνητική φάση» της διερεύνησης αναγκών (preassessment) έχει 

κυρίως οργανωτικό ρόλο. Τίθενται ως στόχοι η συγκεκριµενοποίηση της οµάδας 

αναφοράς, η ανάλυση των υπαρχουσών πληροφοριών για τις ανάγκες της συγκεκριµένης 

οµάδας στόχου (target group), καθώς και η διεξαγωγή µιας προκαταρκτικής έρευνας πριν 

από το σχεδιασµό της «κύριας φάσης διερεύνησης αναγκών 61. 

Αναζητούνται πληροφορίες, που συγκεκριµενοποιούν τις ανάγκες της «οµάδας-στόχου» 

(target group), είτε από παλιότερες πηγές (έρευνες, µελέτες κλπ), είτε από νεώτερες 

πηγές που προκύπτουν µέσα από αυτήν την διαδικασία . Από τον καθορισµό των πηγών, 

από τις οποίες θα αναζητηθούν αυτές οι πληροφορίες, προκύπτουν και οι µέθοδοι για τη 

συλλογή τους. Βέβαια, η αναζήτηση των πληροφοριών δε γίνεται στο κενό, αλλά 

λαµβάνονται υπόψη προηγούµενες εµπειρίες, όπως αν τυχόν είχε πραγµατοποιηθεί στο 

παρελθόν διερεύνηση αναγκών. Στη συνέχεια, διατυπώνονται, συγκεκριµενοποιούνται 
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και ιεραρχούνται οι στόχοι της διερεύνησης αναγκών. Γίνεται ένας προκαταρκτικός 

σχεδιασµός και των δυο επόµενων φάσεων µε περιθώρια για πιθανές τροποποιήσεις στην 

πορεία
62. Έπεται η δηµιουργία χρονοδιαγράµµατος που θα αναφέρεται στην χρονική 

εκτέλεση και περάτωση ενεργειών και δράσεων του προγράµµατος καθώς και 

απαραίτητα διενεργείται και η κοστολόγηση του προγράµµατος µε βάση τα 

προϋπολογιζόµενα έξοδα υλοποίησής του. 

Τέλος, οργανώνεται το σχέδιo αξιολόγησης (evaluation plan) της όλης διαδικασίας, το 

οποίο ενηµερώνει για το κατά πόσο εκπληρώθηκαν οι στόχοι που είχαν τεθεί εξ αρχής 

και παρέχει πληροφορίες για µελλοντικές διερευνήσεις αναγκών. Το σχέδιο αξιολόγησης 

αποτελείται από τρία διαδοχικά στάδια: α) το στάδιο του ελέγχου και της συλλογής 

πληροφοριών (monitoring), β) το στάδιο της ανάλυσης, εκτίµησης και της µέτρησής τους 

(evaluation) και το στάδιο της κριτικής αποτίµησης και αναθεώρησης σχεδίων 

(review)63.  

 Η αξία του ρόλου που διαδραµατίζει η  προ-διερευνητική φάση έγκειται στο 

χαρακτήρα της ως προαπαιτούµενου προσταδίου της διερεύνησης αναγκών µετά το 

πέρας τ ου οποίου θα ακολουθήσει συγκεκριµένο σχέδιο δράσης για την ικανοποίηση 

τους στα πλαίσια της «κυρίας φάσης» διερεύνησης αναγκών (assessment). 

ii) Η «κύρια φάση» διερεύνησης αναγκών (assessment) 

Στην  «κύρια φάση» διερεύνησης αναγκών (assessment), αναλύεται και 

συγκρίνεται η τρέχουσα κατάσταση µε την επιθυµητή, δηλαδή το τι ισχύει µε το τι θα 

έπρεπε να ισχύει, καθορίζεται η σπουδαιότητα των αναγκών και τα αίτια που τις 

προκάλεσαν. Κάποιες πληροφορίες, βέβαια, που απαιτούνται, είναι πιθανό να έχουν ήδη 

συγκεντρωθεί στην προηγούµενη φάση της διερεύνησης αναγκών
64.  

Η «οµάδα-στόχος», οι ανάγκες της οποίας θα αναλυθούν, έχει προσδιοριστεί 

κατά την «προ-διερευνητική φάση». Στην φάση αυτή αναζητούνται πληροφορίες 
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δηµογραφικές, καθώς και οι περιοχές ενδιαφέροντός τους. Τα δεδοµένα που 

αναζητούνται είναι δυο τύπων: γεγονότα (facts) και απόψεις (opinions). 

α)Τα γεγονότα είναι καταστάσεις αντικειµενικές, µετρήσιµες και επαληθεύσιµες 

όπως π.χ χαρακτηριστικά της οµάδας, όπως η ηλικία, το φύλο, οι σπουδές, η 

οικογενειακή κατάσταση, η βαθµίδα εκπαίδευσης.  

β)Οι απόψεις  αφορούν στους τοµείς που τους ενδιαφέρουν και θεωρούν ότι θα 

τους βοηθήσουν στην επαγγελµατική και προσωπική τους ανάπτυξη. Η οριοθέτηση και ο 

διαχωρισµός των δυο αυτών εννοιών (γεγονότα-απόψεις) δεν είναι πολλές φορές 

ξεκάθαρη, καθώς τα άτοµα που συµµετέχουν σε µια διερεύνηση αναγκών έχουν τόσο 

ακλόνητες απόψεις που τις συγχέουν µε τα γεγονότα. Όµως, χρειάζεται να διακρίνονται, 

ώστε να αποφεύγονται οι παρανοήσεις65.  

Στο επόµενο στάδιο της «κύριας φάσης» διερεύνησης αναγκών αποκρυσταλλώ-

νεται ο επιδιωκόµενος γενικός σκοπός του προγράµµατος. Αυτό επιτυγχάνεται µε τον 

καθορισµό της πραγµατικής κατάστασης και την αντιπαράστασή της µε την 

επιδιωκόµενη, ώστε να φανεί που υφίσταται ασυµφωνία ή κενό. Απαραίτητο είναι να 

είναι σαφής η επιθυµητή κατάσταση, ώστε να µπορούν οι αξιολογητές να κρίνουν κατά 

πόσο τα άτοµα έφτασαν στο επιθυµητό επίπεδο66. Επειδή συνήθως υπάρχει διάσταση 

ανάµεσα στην πραγµατικότητα και στην επιθυµία – διάσταση η οποία είναι δυσδιάκριτη 

στην οµάδα στόχο- κρίνεται σκόπιµη η κοινή συζήτηση και αποσαφήνιση της 

πραγµατικότητας από τα ίδια τα µέλη της οµάδας στόχου µε την βοήθεια πιθανά ενός 

απλού ερωτηµατολογίου στο οποίο να αποτυπώνεται το ενδιαφέρον τους για κάποιο/α 

θέµατα. 

  Κατόπιν, διερευνώνται οι ανάγκες της «οµάδα στόχου». Τα δεδοµένα 

συλλεγονται µε τη βοήθεια κάποιας ή κάποιων µεθόδων. Η επιλογή της κατάλληλης 

µεθόδου εξαρτάται από κάποια κριτήρια.. Κατ’ αρχάς απαιτείται να λάβουµε υπόψη µας 

τα χαρακτηριστικά της «οµάδας στόχου» (target group) και της «οµάδας ανταπόκρισης 
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(respondent group). Η «οµάδα στόχος» είναι αυτή της οποίας οι ανάγκες διερευνώνται 

και η «οµάδα ανταπόκρισης» είναι αυτή που δίνει τις πληροφορίες για τις ανάγκες της 

άλλης οµάδας. Μερικές φορές οι δυο οµάδες ταυτίζονται, άλλοτε είναι διαφορετικές. 

Βέβαια στην περίπτωση που εξετάζεται στην παρούσα εργασία οι κληρικοί αποτελούν 

ταυτόχρονα την «οµάδα στόχο» και την «οµάδα ανταπόκρισης»67.  

 Ο χρόνος και το κόστος εφαρµογής µιας µεθόδου αποτελούν στοιχεία, που 

συνυπολογίζονται κατά την επιλογή, καθώς και η έκταση, στην οποία πραγµατοποιείται 

η διερεύνηση αναγκών. Αν, δηλαδή, η οµάδα στόχος, είναι διασκορπισµένη σε ευρεία 

γεωγραφική περιοχή, π. χ. σε όλη την Ελλάδα, θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο να 

χρησιµοποιηθεί η µέθοδος της συνέντευξης68. 

Ένα άλλο κριτήριο, είναι ο επιδιωκόµενος βαθµός αλληλεπίδρασης. Οι µέθοδοι 

µε αλληλεπίδραση συνιστώνται στη φάση της «προ-διερεύνησης», για να εντοπιστούν τα 

προβλήµατα και να αναγνωριστούν οι περιοχές ενδιαφέροντος, ενώ οι µέθοδοι χωρίς 

αλληλεπίδραση στην «κύρια φάση» της διερεύνησης αναγκών, για να επιβεβαιωθεί η 

ύπαρξη των αναγκών και οι αιτίες τους µε τη χρήση αντιπροσωπευτικών δειγµάτων του 

ερευνητικού πληθυσµού.  

Ακόµη, τα είδη των πληροφοριών που απαιτούνται, καθορίζουν και την 

κατάλληλη µέθοδο συλλογής τους69.Υπάρχουν τρία είδη πηγών άντλησης πληροφοριών 

στις οποίες τυγχάνουν εφαρµογής αντιστοίχως τρία είδη διαφορετικών µεθόδων  

i) Η  µέθοδος  έρευνας  αρχειακού  υλικού ανατρέχει για παροχή 

πληροφοριακών δεδοµένων σε υλικό το οποίο συλλέχθηκε κατά το 

παρελθόν για διαφορετικό σκοπό, όπως κοινωνικοί δείκτες70, 

δηµογραφικά στοιχεία, στοιχεία που προκύπτουν από τις τακτές 

απογραφές, εκθέσεις αξιολόγησης προγραµµάτων κ.α. Όλες αυτές οι 

πληροφορίες που συλλέγονται χρησιµοποιώντας αυτήν την µέθοδο 

πρέπει απαραίτητα να ενταχθούν και να προσαρµοστούν καταλλήλως 
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στο συγκεκριµένο πλαίσιο διερεύνησης αναγκών, ώστε να είναι 

χρήσιµες. 

ii) Οι  επικοινωνιακές  µέθοδοι είναι µέθοδοι συλλογής πληροφοριών 

απευθείας από τα άτοµα, δίχως την παρεµβολή τρίτων προσώπων ή την 

χρησιµοποίηση αρχείων. Οι επικοινωνιακές µέθοδοι διακρίνονται σε α) 

επικοινωνιακές  µεθόδους  µε  αλληλεπίδραση  όπως είναι η 

συνέντευξη, ο καταιγισµός ιδεών (brainstorming) και οι οµαδικές 

συζητήσεις
71. Βασικό πλεονέκτηµα των επικοινωνιακών µεθόδων µε 

αλληλεπίδραση είναι η αίσθηση συµµετοχής που αποκοµίζουν τα µέλη 

της οµάδας στόχου, αφού αφενός τους παρέχεται η δυνατότητα να 

σκεφτούν και να εκφραστούν σε θέµατα που σχετίζονται  µε τις 

ανάγκες, αφετέρου δε µε την συµµετοχή τους αυτή νιώθουν ότι 

συµβάλλουν ουσιαστικά στην διερεύνηση των αναγκών τους και ότι η 

γνώµη τους µετράει72 και β) επικοινωνιακές  µεθόδους  χωρίς  

αλληλεπίδραση  όπως π.χ το ερωτηµατολόγιο, η παρατήρηση και η 

µέθοδος Delphi73. Το βασικό πλεονέκτηµα αυτής της µεθόδου είναι η 

δυνατότητα συλλογής πολλών δεδοµένων σε µικρό χρονικό διάστηµα 

από ένα µεγάλο αριθµό ατόµων σε µια µεγάλη γεωγραφική περιοχή. 

iii) Οι  αναλυτικές  µέθοδοι  συλλογής  δεδοµένων είναι µέθοδοι οι 

οποίες στηρίζονται στην ανάλυση γεγονότων και στοιχείων και στην 

εξαγωγή συµπερασµάτων από αυτά όπως. Ενδεικτικά αναλυτικές 

µεθόδους συλλογής δεδοµένων συνιστούν: η «ανάλυση πρόβλεψης 

επιδράσεων» (cross-impact analysis), η «ανάλυση αιτίων» (causal 

analysis), η «ανάλυση δυνάµεων» (force field analysis) κ.α. Οι 

αναλυτικές µέθοδοι συλλογής δεδοµένων είναι απαραίτητο να 
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συνδυάζονται µε κάποια άλλη επικοινωνιακή µέθοδο, για να παρέχουν 

λεπτοµερέστερες πληροφορίες74. 

 

Μετά την καταγραφή των αναγκών της οµάδας στόχου µε τη βοήθεια κάποιας η 

κάποιων από τις παραπάνω µεθόδους, τα δεδοµένα που συλλέγονται, αναλύονται, 

συγκρίνονται και ερµηνεύονται, µε στόχο να διαµορφωθεί το προφίλ της οµάδας στόχου, 

βάσει του οποίου θα σχεδιασθούν οι κατάλληλες επιµορφωτικές δραστηριότητες. 

 

iii)Η «µετα-διερευνητική φάση» (postassessment) 

 Η µετα-διερευνητική φάση (postassessment) αποτελεί την γέφυρα ανάµεσα στην 

θεωρία  οποία µετουσιώνεται πλέον σε πράξη. Όλα τα δεδοµένα που συνελέχθησαν στις 

προηγούµενες φάσεις της διερευνητική προσέγγισης, αξιοποιούνται στην παρούσα φάση 

ως πληροφορίες για την επιλογή των κατάλληλων επιµορφωτικών δραστηριοτήτων. Η 

παρούσα φάση αναλύεται περαιτέρω στα επόµενα εξής τρία στάδια επεξεργασίας: 

α) Η ιεράρχηση των προτεραιοτήτων:  Στο στάδιο αυτό διαχωρίζονται οι επιµορφωτικές 

ανάγκες των ατόµων (εν προκειµένω των κληρικών) σ’ αυτές που χρήζουν άµεσης 

δράσης ώστε να ικανοποιηθούν και σε εκείνες οι οποίες µακροπρόθεσµα θα 

ικανοποιηθούν. Η ιεράρχηση αυτή των αναγκών και η συνακόλουθη προτεραιότητα 

δίδεται βάσει των εξής παραγόντων: α) το µέγεθος της διάστασης ανάµεσα στην 

τρέχουσα και στην επιθυµητή κατάσταση, β) οι αιτίες των αναγκών, γ) ο βαθµός 

δυσκολίας αντιµετώπισης των αναγκών, δ) η «εκτίµηση της επικινδυνότητας» (risk 

assessment), δηλαδή η αποτίµηση των συνεπειών αν αγνοηθούν κάποιες ανάγκες, ε) το 

κόστος των λύσεων πoυ θα εφαρµοστούν, στ) πολιτικοί ή κοινωνικοί παράγοντες, που 

µπορεί να ασκήσουν επίδραση σης προσπάθειες επίλυσης των αναγκών, όπως κοινωνικές 

αξίες, τοπικές ή εθνικές προτεραιότητες75. 
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β) Επιλογή στρατηγικών ικανοποίησης των αναγκών:  Στο στάδιο αυτό επιδιώκεται η 

επιλογή των στρατηγικών ικανοποίησης των αναγκών των ατόµων, µε την οργάνωση 

συγκεκριµένων επιµορφωτικών προγραµµάτων για αυτά τα άτοµα. Οι στρατηγικές αυτές 

πρέπει να ικανοποιούν κατ’ αρχάς το κριτήριο της «αποδοχής», δηλαδή να είναι 

αποδεκτές και συµβατές µε τους στόχους και  την ιδιοσυγκρασία των ατόµων αυτών 

στους οποίους αναφέρονται. Ακόµη πρέπει να πληρούν το κριτήριο της 

«επιτευξιµότητας», δηλαδή να είναι εφικτή και λειτουργική η πραγµατοποίησή τους, 

καθώς να καθίσταται δυνατή και η εύρεση των σχετικών πόρων που χρειάζονται, όπως 

και το κριτήριο της επίδρασης στις αιτίες που προκαλούν τις ανάγκες. Επιλέγονται, 

εποµένως, µια ή περισσότερες στρατηγικές επίλυσης για καθεµία από τις ανάγκες και 

προτείνεται ένα πιθανό σχέδιο εφαρµογής τους, το οποίο περιλαµβάνει την περιγραφή 

των λύσεων, το προτεινόµενο χρονοδιάγραµµα, τους πόρους, ανθρώπινους και φυσικούς, 

και, τέλος, την εκτίµηση του κόστους76. 

γ) Η αξιολόγηση της ποιότητας της διαδικασίας διερεύνησης αναγκών. Είναι το 

τελευταίο στάδιο στην τρίτη φάση διερεύνησης αναγκών, το οποίο όµως έχει αναφορά σ’ 

όλη την περιγραφείσα διαδικασία διερεύνησης αναγκών, αφού η αξιολόγηση αποτελεί 

αναπόσπαστο µέρος όλης της διαδικασίας και απαραίτητη προϋπόθεση για την 

οργάνωση νέων επιµορφωτικών προγραµµάτων
77. Η αξιολόγηση περεχεί πληροφορίες 

ανατροφοδότησης στους εξής τοµείς α) στην αποτελεσµατικότητα του προγράµµατος, β) 

στην επίτευξη των στόχων του και γ) στην ικανοποίηση των αναγκών
78. Η αξιολόγηση 

στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας της διερεύνησης αναγκών και στον εντοπισµό 

προβληµάτων τα οποία είναι πιθανό να µείωσαν την αποτελεσµατικότητα της79. Τέλος τα 

εργαλεία αξιολόγησης θα πρέπει να πληρούν τα κριτήρια της αξιοπιστίας, της 

εγκυρότητας και της αντικειµενικότητας.  
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ΕΝΟΤΗΤΑ ∆΄: Η έρευνα 

1.Σκοπός  της έρευνας 

Στις ανωτέρω ενότητες (Α,Β,Γ) οι οποίες συνιστούν το θεωρητικό πλαίσιο της 

εργασίας επισηµάνθηκε ο σύγχρονος ρόλος της Εκκλησίας της Ελλάδος ως οργανισµού 

συνολικά. Ιδιαίτερη έµφαση δόθηκε στην περιγραφή του  επιτελούµενου έργου από τους 

µικρότερους πυρήνες ποιµαντικής δράσης της Εκκλησίας, τους ενοριακούς ναούς, το 

οποίο επικεντρώνεται στην βελτίωση ποιότητας ζωής του κάθε ανθρώπου τόσο από 

υλική αλλά πρωτίστως από πνευµατική-ψυχική σκοπιά. 

Επίσης, παρουσιάστηκαν οι αρµοδιότητες των κληρικών, όπως και οι γνώσεις, 

δεξιότητες και στάσεις που παρέχονται από τα ιδρύµατα παροχής εκκλησιαστικής 

εκπαίδευσης στους µελλοντικούς κληρικούς. 

Επισηµάνθηκε ακόµα, ότι η διερεύνηση  των εκπαιδευτικών αναγκών των 

κληρικών επιτυγχάνεται µε την άµεση  και ενεργή συµµετοχή τους στη διαδικασία αυτή, 

ώστε : 

• να προσδιορίζονται τα προσόντα που απαιτούνται για την σωστή και επιτυχή 

εκτέλεση της διακονίας τους, 

• να διαπιστώνονται  οι συγκεκριµένες ελλείψεις στην επιµόρφωση τους, και 

• να καταγράφονται οι προσωπικές τους απόψεις ως προς τις ανάγκες επιµόρφωσης 

τους.  

Με βάση τα παραπάνω, βασικός σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να εντοπίσει τις 

επιµορφωτικές ανάγκες των κληρικών, όπως τις καθορίζουν οι ίδιοι και να ανιχνεύσει 

την επίδραση των παραγόντων ηλικία, µορφωτικό επίπεδο, χρόνια υπηρεσίας των 

κληρικών και θέση/διακονία τους µέσα στον ενοριακό ναό  στη διαµόρφωση αυτών των 

αναγκών. Πρόκειται για την ατοµική προσέγγιση (bottom-up), η οποία δίνει έµφαση στις 

εκπαιδευτικές ανάγκες όπως αυτές εκφράζονται από τους ίδιους τους κληρικούς 
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.  Ο βασικός αυτός σκοπός της έρευνας επιµερίζεται σε δυό στόχους, οι οποίοι είναι 

οι παρακάτω: 

- Να εξετάσει, ποιες είναι οι επιµορφωτικές ανάγκες των κληρικών (τα 

γνωστικά αντικείµενα στα οποία θέλουν να επιµορφωθούν), σύµφωνα µε τις 

αντιλήψεις των ιδίων 

- Να εντοπίσει τον συσχετισµό των απαντήσεων των ερωτώµενων –σχετικά µε 

τις εκπαιδευτικές επιµορφωτικές τους ανάγκες- ως προς α) τα έτη διακονίας 

τους στον ιερό κλήρο β) το µορφωτικό τους επίπεδο και γ) την θέση/ διακονία 

που εκτελούν µέσα στην Μητρόπολη / Ενορία  

Ως δευτερεύον παρεπίµπτων σκοπός της παρούσας έρευνας είναι ο εντοπισµός 

γενικότερων γνώσεων, στάσεων και απόψεων της συγκεκριµένης κοινωνικής οµάδας των 

κληρικών σχετικά µε τα εξής δύο ερωτήµατα: 

- Πόσοι εκ των κληρικών γνωρίζουν τον θεσµό της δια βίου µάθησης και 

εκπαίδευσης; 

- Ποιά η στάση τους έναντι αυτού του θεσµού; 

 

2 Περιγραφή και τεκµηρίωση της µεθοδολογίας της έρευνας 

2.1 Ο πληθυσµός και το δείγµα της έρευνας 

 Ο πληθυσµός στον οποίο αναφέρεται η έρευνα αυτή είναι οι κληρικοί που 

κατέχουν κάποιον από τους δυο πρώτους βαθµούς της ιεροσύνης- ήτοι οι διάκονοι και οι 

ιερείς-, της ιεράς µητροπόλεως Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως του Νοµού 

Θεσσαλονίκης. Ο συνολικός αριθµός των υπηρετούντων στην εν λόγω µητρόπολη 

διακόνων και ιερέων είναι εκατόν πενήντα (150) κληρικοί80.  

∆ιακρίνονται µεταξύ τους –πλην του βαθµού της ιεροσύνης που φέρουν- βάσει 

των µορφωτικών τους προσόντων σε τρία κλιµάκια. Στους κληρικούς της βαθµίδος Γ΄ 
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στην οποία υπάγονται οι κληρικοί οι οποίοι έχουν απολυτήριο λυκείου, στους κληρικούς 

της βαθµίδος Β΄ στην οποία υπάγονται οι κληρικοί οι οποίοι είναι πτυχιούχοι των 

παλαιών ανωτέρων εκκλησιαστικών σχολών καθώς και οι πτυχιούχοι των 

Εκκλησιαστικών Ινστιτούτων Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ε.ΙΕΚ). Τέλος οι κληρικοί 

της βαθµίδος Α΄ στην οποία ανήκουν όσοι είναι πτυχιούχοι πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων 

τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (και οι πτυχιούχοι των νυν ανωτάτων εκκλησιαστικών 

σχολών).Πιο συγκεκριµένα οι κατανοµή του πληθυσµού παρουσιάζεται στον παρακάτω 

πίνακα.. 

 

Α/Α Βαθµός Ιεροσύνης Κληρικοί 

1 Ιεροδιάκονοι   8 

2 Ιερείς  142 

 

Α/Α Μισθολογικές Κλίµακες Κληρικοί 

1 Α΄ Κατηγορία  120 

2 Β΄ Κατηγορία  26 

3 Γ΄ Κατηγορία  4 

 

                                                                   Πίνακες 7,8: Κατανοµή Κληρικών                                             

βάσει βαθµού Ιεροσύνης και  

Μισθολογικού Κλιµακίου 

2.2 Σχεδιασµός της έρευνας 

 

     Ο σχεδιασµός της έρευνας στηρίχθηκε στην επισκόπηση των θεωριών που 

αφορούν στις διαδικασίες διερεύνησης εκπαιδευτικών αναγκών σε οργανισµούς και 

επιχειρήσεις.  

   Η µεθοδολογική προσέγγιση που θεωρήθηκε η καταλληλότερη για την επίτευξη των 

στόχων της έρευνας αυτής, είναι η επισκόπηση. Αυτή αφορά στη συγκέντρωση 
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πληροφοριών από ένα συγκεκριµένο πληθυσµό σε µια συγκεκριµένη χρονική περίοδο 

και έχει ως σκοπό: 

• να καταγράψει τις τάσεις και τις απόψεις του πληθυσµού αυτού, 

• να περιγράψει τη φύση των  υφιστάµενων συνθηκών και  

• να εντοπίσει σταθερές, µε βάση τις οποίες µπορούν να συγκριθούν οι υπάρχουσες 

συνθήκες ή να προσδιορισθούν οι σχέσεις που υπάρχουν ανάµεσα σε 

συγκεκριµένα γεγονότα81 . 

 

 

Ειδικότερα τα δεδοµένα που αποσκοπούσε να συγκεντρώσει η έρευνα  αυτή ήταν:  

• προσωπικά στοιχεία των ίδιων των συµµετεχόντων στην έρευνα (ηλικία, 

οικογενειακή κατάσταση, µορφωτικό επίπεδο, τοµέα σπουδών, χρόνια διακονίας, 

τοµέας/ θέση διακονίας) και  

• τις υποκειµενικές κρίσεις των συµµετεχόντων, οι οποίες ήταν οι άµεσες 

εκτιµήσεις τους για τον βαθµό που πληρούν τις απαιτήσεις της διακονίας τους, 

όπως και  οι απόψεις τους για τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες82.  

Η τεχνική συλλογής των δεδοµένων της έρευνας που επιλέχθηκε είναι το 

ερωτηµατολόγιο, γιατί αποτελεί ένα ευρέως χρησιµοποιούµενο ερευνητικό εργαλείο, το 

οποίο παρέχει τη δυνατότητα συγκέντρωσης δεδοµένων από µεγάλες οµάδες πληθυσµού 

σε σχετικά µικρό χρονικό διάστηµα.83. Το ερωτηµατολόγιο επιλέχθηκε επίσης, επειδή 

µπορεί να παράσχει χρήσιµες  πληροφορίες για τις απόψεις και τα αιτήµατα των 

κληρικών, όπως και για τα χαρακτηριστικά του πληθυσµού –στόχου, στοιχεία τα οποία  

είναι απαραίτητα για την έρευνα αυτή 84.Εξάλλου το ερωτηµατολόγιο, αποτελεί ίσως την 

περισσότερο διαδεδοµένη ερευνητική τεχνική στη διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών
85. 
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2.3. Το ερωτηµατολόγιο ως ερευνητικό εργαλείο 

Ι. Ο σχεδιασµός και οι άξονες του ερωτηµατολογίου 

 Οι επιµέρους στόχοι της έρευνας αποτέλεσαν και τους κεντρικούς άξονες βάσει 

των οποίων σχεδιάστηκε το ερωτηµατολόγιο. Οι άξονες στους οποίους βασίστηκε η 

κατασκευή του ερωτηµατολογίου ήταν : 

• Η αναζήτηση των δηµογραφικών  και κοινωνικών χαρακτηριστικών των 

κληρικών.  

• Η διερεύνηση του κατά πόσο οι κληρικοί διαθέτουν τις αναγκαίες γνώσεις, 

δεξιότητες και στάσεις για να επιτελούν µε πληρότητα το λειτούργηµά τους. 

• Ο εντοπισµός των επιµορφωτικών αναγκών των κληρικών. 

• Η συλλογή των υποκειµενικών κρίσεων των κληρικών σχετικά µε την δια βίου 

µάθηση και τα επιµορφωτικά προγράµµατα. 

Ο σχεδιασµός του ερωτηµατολογίου βασίστηκε  σε βιβλιογραφικές αναφορές 

παρεµφερείς και σχετικές –υπό την ευρεία έννοια- µε το θέµα  και αυτό λόγω της 

παντελούς ελλείψεως σχετικής βιβλιογραφίας και ιδιαίτερα στο νοµοθετικό πλαίσιο που 

διέπει την Εκκλησία της Ελλάδος και τον εφηµεριακό κλήρο όπου αναφέρεται ο τρόπος 

µε τον οποίο πρέπει να ασκεί τα καθήκοντα του ο εφηµέριος κληρικός ενοριακού ναού. 

Συνεπώς το ερωτηµατολόγιο συντάχθηκε εξ’ ολοκλήρου από τον ερευνητή, έχοντας 

ως βιβλιογραφική βάση του, ερωτηµατολόγια από παρεµφερείς έρευνες που διεξήχθησαν 

τόσο στον ελλαδικό όσο και στον διεθνή χώρο. Ενδεικτικά  χρησιµοποιήθηκαν το 

ερωτηµατολόγιο που εµπεριέχεται στην ∆ιπλωµατική Εργασία του Βαλµά Θεοφάνη 

(2006) µε θέµα: «∆ιερεύνηση των επιµορφωτικών αναγκών των νεοδιόριστων 

δασκάλων», του Πανεπιστήµιο Πατρών, όπως και το ερωτηµατολόγιο που εµφανίζεται 

στην ιστοσελίδα του College de Europe και τιτλοφορείται ως: «Questionnaire on 

Training Needs in EU Affairs». Επιπρόσθετα λόγω της προαναφερθείσης παντελούς 
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έλλειψης σχετικής βιβλιογραφίας όσον αφορά την σύνταξη και κατασκευή του 

ερωτηµατολογίου, το ερωτηµατολόγιο που συνέθεσε ο ερευνητής δόθηκε για 

επεξεργασία και σχολιασµό σε τρεις ακαδηµαϊκούς καθηγητές εγνωσµένης αξίας, 

σχετιζόµενους µε τα συγκεκριµένα ερευνητικά ερωτήµατα, οι οποίοι τυγχάνουν να είναι 

και κληρικοί της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ελλάδος. Πρόκειται για τους: 1) π. Γεώργιο 

Μεταλληνό, Οµότιµου Καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών, 

2) π. Θεόδωρο Ζήση, Οµότιµου Καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου 

Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης και 3) π. Αθανάσιο Γκίκα, καθηγητή στην Θεολογική 

Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης στο τµήµα Κοινωνικής και 

Ποιµαντικής Θεολογίας, στον τοµέα ∆ικαίου, Ζωής, Οργάνωσης και ∆ιακονίας της 

Εκκλησίας. 

Προτιµήθηκε οι ερωτήσεις να είναι  κλειστού τύπου, ώστε η συλλογή των 

πληροφοριών είναι ενιαία και οµοιόµορφη από όλους τους συµµετέχοντες και έτσι οι 

πληροφορίες  να είναι συγκρίσιµες και να εκφράζουν τις πραγµατικές διαφορές των 

ερωτώµενων στο υπό εξέταση φαινόµενο86. Με τις ερωτήσεις ακόµα κλειστού τύπου 

αυξάνονται οι πιθανότητες να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις δεδοµένου ότι απαιτούν 

λιγότερη προσπάθεια, όπως και έχουν λιγότερες δυσκολίες ταξινόµησης σε σχέση µε τις 

απαντήσεις ανοιχτών ερωτήσεων
87. 

Βέβαια, η κλειστή ερώτηση έχει το µειονέκτηµα ότι ο ερωτώµενος µπορεί να επιλέξει 

βεβιασµένα µια δοσµένη απάντηση που δεν είχε σκεφτεί ποτέ και να εµφανίσει έτσι 

γνώσεις και απόψεις που δεν υπάρχουν, όπως και να έχει επιφανειακό χαρακτήρα 88. 

Επίσης ένα ακόµη βασικό µειονέκτηµα του κλειστού τύπου ερωτήσεων σε 

ερωτηµατολόγιο είναι οι εν πολλοίς ανελευθερία του ερωτώµενου να αναπτύξει τις 

προσωπικές του θέσεις αφού δεν οι απαντήσεις που µπορεί να δώσει είναι a priori 

προδιατυπωµένες  και συνεπώς δεν έχει την δυνατότητα έκφρασης της δικής του γνήσιας 

ιδεολογικής φωνής. 
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Για τον λόγο αυτό προβλέφθηκε κατά τη διατύπωση των ερωτήσεων µε την επιλογή 

άλλο να δίνεται στους ερωτώµενους η δυνατότητα να αναφέρουν άλλη απάντηση από τις 

προκαθορισµένες του ερωτηµατολογίου.  

Πριν από την τελική εφαρµογή του ερευνητικού οργάνου, πραγµατοποιήθηκε η 

πιλοτική έρευνα σε ένα µικρό αριθµό ερωτώµενων, η οποία συνετέλεσε στη διαµόρφωση 

του τελικού ερωτηµατολογίου. Αναλυτικότερα, έγινε δοκιµή του ερωτηµατολογίου, πριν 

από την κύρια έρευνα, δηλαδή ελέγχθηκε αν όλες οι ερωτήσεις είναι κατανοητές και 

σαφείς, αν πρέπει να προστεθεί ή αν αφαιρεθεί κάτι, όπως και η χρονική διάρκεια 

συµπλήρωσης του ερωτηµατολογίου
89. Στην πιλοτική αυτή έρευνα συµµετείχαν 5 

κληρικοί. Η διερεύνηση αυτή είχε ως αποτέλεσµα την αλλαγή της διατύπωσης 

ορισµένων ερωτήσεων, ώστε να είναι πιο κατανοητές, όπως και την συµπλήρωση 

ορισµένων απαντήσεων, ώστε το ερωτηµατολόγιο να γίνει πιο περιεκτικό. 

    Με τις διαφοροποιήσεις και τις συµπληρώσεις που έγιναν µε βάση την πιλοτική 

έρευνα, διαµορφώθηκε το τελικό ερωτηµατολόγιο, το οποίο απαρτίζεται συνολικά από 

24 ερωτήσεις, χωρισµένες σε τέσσερις ενότητες. 

 

ΙΙ. Οι ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου 

Το ερωτηµατολόγιο όπως ειπώθηκε αποτελείται από τέσσερις ενότητες ερωτήσεων :    

Α΄ Ενότητα−> Προσωπικές Πληροφορίες/ Μορφωτικό-Εργασιακό Υπόβαθρο 

Β΄ Ενότητα−> Περί της ∆ια βίου Μάθησης 

Γ΄ Ενότητα−> Επιµορφωτικές Ανάγκες/ Σεµινάριο 

∆΄ Ενότητα−> Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 

 Στην Α΄ Ενότητα ζητούνταν πληροφορίες σχετιζόµενες µε τον ερωτώµενο και 

την προσωπικότητά του. Στην πρώτη ερώτηση ζητούνταν η ηλικία του υπό την µορφή 

τριών ηλικιακών φασµάτων που δίνονταν στο ερωτηµατολόγιο (18-30, 31-45, 45 και 
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άνω). Κρίθηκε προτιµητέα αυτή η επιλογή διότι το συγκεκριµένο δείγµα των κληρικών 

είναι σχετικά µικρό, οι δε ηλικίες ως απόλυτοι αριθµοί θα εµφανίζονται µε πάρα πολύ 

µικρή συχνότητα, οπότε κατ’ ουσίαν θα καταλύονταν η ανωνυµία των ερωτώµενων που 

πρέπει να διασφαλισθεί ώστε να αποκλεισθεί το ενδεχόµενο ψευδούς δήλωσης ηλικίας ή 

συµπλήρωσης του ερωτηµατολογίου υπό καθεστώς φόβου ή αισθήµατος ντροπής κλπ. 

Στην ερώτηση 2 ζητούνταν η οικογενειακή κατάστασή τους, συνεπώς και το εύρος των 

οικογενειακών υποχρεώσεων που αυτοί υφίτανται. Στην ερώτηση τρία ζητούνταν το 

µορφωτικό επίπεδο τόσο του ιδίου του  κληρικού όσο και του οικογενειακού του 

περιβάλλοντος, ενώ στην επόµενη ερώτηση ζητούσαµε και τον τοµέα σπουδών του 

κληρικού. Οι δυο τελευταίες ερωτήσεις της Α’ Ενότητας σχετίζονταν µε τα χρόνια και 

τον τοµέα όπου διακονεί ο ερωτώµενος. 

 Στην Ενότητα Β΄ οι συλλεγόµενες πληροφορίες σχετίζονταν µε την γνώση και 

την στάση των κληρικών σχετικά µε τον θεσµό της δια βίου µάθησης. Πιο συγκεκριµένα 

στις τρείς πρώτες ερωτήσεις καλούνταν να απαντήσουν σχετικά µε την δική τους γνώση 

περί της δια βίου µάθησης και των επιµορφωτικών σεµιναρίων, ενώ παράλληλα τους 

ζητούνταν να εκφράσουν µια πρώτη αξιολογική προσέγγιση του θεσµού αυτού µόνο 

όµως εφόσον στην προηγούµενη ερώτηση δήλωσαν ότι γνωρίζουν περί της δια βίου 

µάθησης. Στο τέλος της Β΄ Ενότητας τοποθετήθηκε µια ερώτηση-κλίµακα αντιλήψεων 

των κληρικών σχετικά µε κάποιες συγκεκριµένες προτάσεις σχετικές µε την 

«επαγγελµατική» τους υπόσταση και την δια βίου µάθηση.. Η ερώτηση ήταν µε κλίµακα 

προκαθορισµένων εναλλακτικών διαβαθµίσεων τύπου Likert σε πέντε διαβαθµίσεις: 

συµφωνώ απόλυτα, συµφωνώ, ουδέτερος, διαφωνώ, διαφωνώ απόλυτα. 

 Η Γ΄ Ενότητα εξετάζει το κύριο ερευνητικό ερώτηµα, δηλαδή τις επιµορφωτικές 

ανάγκες των κληρικών όπως οι ίδιοι τις προσδιορίζουν. Στις ερωτήσεις 1 και 2 αφενός 

στην 1η  τοποθετούνται περί της ανάγκης ή µη επιµορφώσεως τους µε έµµεσο τρόπο και 

στην 2η προσδιορίζουν τους γνωστικούς κλάδους και τα αντίστοιχα αντικείµενα στα 
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οποία θεωρούν ότι πρέπει να επιµορφωθούν. Οι υπόλοιπες ερωτήσεις (3-7) αφορούν 

απόψεις των κληρικών περί αµιγώς διαδικαστικών ζητηµάτων υλοποίησης 

επιµορφωτικών σεµιναρίων. Πιο συγκεκριµένα ερωτούνται περί της ώρας, µέρας και 

τόπου διεξαγωγής τυχόν επιµορφωτικών σεµιναρίων καθώς καλούνται να προτείνουν και 

τον τρόπο εισήγησης των επιµορφωτικών αυτών συνάξεων. 

 Στην ∆΄ Ενότητα του ερωτηµατολογίου η έρευνα επικεντρώνεται στην χρήση των 

ηλεκτρονικών υπολογιστών και του διαδικτύου από τους κληρικούς. Στις ερωτήσεις 

αυτής της ενότητας οι κληρικοί καλούνται να απαντήσουν αν έχουν ηλεκτρονικό 

υπολογιστή ,που και πως τον χρησιµοποιούν90, ποιες από τις βασικές εφαρµογές του 

γνωρίζουν
91, πώς οι ίδιοι αξιολογούν τις γνώσεις τους πάνω στους ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές καθώς και αν σκοπεύουν να αγοράσουν Η/Υ σε περίπτωση που δεν έχουν92. 

Όσον αφορά το διαδίκτυο οι κληρικοί ερωτώνται σχετικά µε τον τρόπο που 

χρησιµοποιούν το διαδίκτυο, την αυτοαξιολόγηση των γνώσεων τους σχετικά µε την 

χρήση του διαδικτύου καθώς και για την πρόθεση τους να αποκτήσουν σύνδεση στο 

ιντερνετ σε περίπτωση που δεν έχουν ήδη93. 

 

2.4 Η διαδικασία συλλογής των ερευνητικών δεδοµένων 

Το ερωτηµατολόγιο στην τελική του µορφή  επιδόθηκε από τον ερευνητή, στον 

Μητροπολίτη της Ιεράς Μητροπόλεως Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως του Ν. 

Θεσσαλονίκης στα µέσα Νοεµβρίου του έτους 2009, ο οποίος ανέλαβαν την διακίνηση 

του στα υποκείµενα της έρευνας µέσω διοικητικών διαδικασιών.  

Το ερωτηµατολόγιο προτιµήθηκε να διακινηθεί µε αυτό τον τρόπο, επειδή οι 

ενοριακοί ναοί είναι αρκετοί και γεωγραφικά διασκορπισµένοι. Η προσωπική εποµένως 

επίδοση του ερωτηµατολογίου στους υπαλλήλους από τον ερευνητή θα ήταν εξαιρετικά 

χρονοβόρα  διαδικασία. Επίσης ένας ακόµα λόγος επιλογής της συγκεκριµένης 

διαδικασίας ήταν το γεγονός ότι κατά την ηµέρα επιδόσεως των ερωτηµατολογίων από 
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τον ίδιο τον µητροπολίτη το δείγµα εµφάνιζε τα µεγαλύτερα δυνατά ποσοστά παρουσίας, 

γεγονός θετικό για την εξέλιξη της έρευνας.  

Στο ερωτηµατολόγιο ακόµα της κύριας έρευνας υπήρχε ένας µικρός πρόλογος-

επιστολή προς τους κληρικούς η οποία τους ενηµέρωνε για το σκοπό της έρευνας, τα 

άτοµα στα οποία απευθυνόταν, όπως και για τη σηµασία που έχει η συµµετοχή τους στη 

διεκπεραίωση της έρευνας. Επίσης δίνονταν διαβεβαιώσεις για  το απόρρητο των 

απαντήσεών τους94.  

Η έρευνα ολοκληρώθηκε στις 15 ∆εκεµβρίου 2009. Το αριθµητικό σύνολο των 

επιστραφέντων ερωτηµατολογίων ανέρχεται σε πενήντα τρία (53) επί συνόλου εκατόν 

πενήντα (150) εγγεγραµµένων στην Μητρόπολη Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως, ενώ η 

συµµετοχή σε ποσοστιαίες µονάδες ανέρχεται σε 35,3 %, ποσοστό που κρίνεται 

ικανοποιητικό και ικανό προς περαιτέρω επεξεργασία και εξαγωγή συµπερασµάτων.  

 Κατά την εκτίµηση του ερευνητή οι λόγοι που δεν οδήγησαν τους κληρικούς σε 

µαζική συµµετοχή στην παρούσα έρευνα είναι οι εξής: α)Αφενός είναι η χρονική 

συγκυρία. Ενόψει της εορτής των Χριστουγέννων οι κληρικοί είχαν βεβαρηµένο 

λειτουργικό πρόγραµµα, πολλές ποιµαντικές δραστηριότητες σχετιζόµενες µε την εορτή 

(π.χ εξοµολόγηση, εορταστικές εκδηλώσεις των κατηχητικών σχολείων κλπ). β) 

Αφετέρου δε η µη εξοικείωση των κληρικών µε την συµπλήρωση ερωτηµατολογίων που 

έχουν άµεση αναφορά στα θέµατα επιµόρφωσής τους. Στο σηµείο αυτό κρίνεται σκόπιµο 

να τονισθεί ξανά το γεγονός της µη υπάρξεως άλλης προγενέστερης έρευνας σε 

κληρικούς της Εκκλησίας της Ελλάδος ως προς τις επιµορφωτικές τους ανάγκες. 

 

2.5.  Αξιοπιστία- εγκυρότητα 

Η ποιότητα της έρευνας εξαρτάται όχι µόνο από τη καταλληλότητα του σχεδίου 

έρευνας, αλλά και από την αποδοτικότητα των µεθόδων συλλογής στοιχείων που 

χρησιµοποιεί. Ο σκοπός των διαφόρων µεθόδων και τεχνικών συλλογής στοιχείων είναι 
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η επίτευξη ακριβών και αξιόπιστων πληροφοριών που να είναι συναφείς µε τα 

ερωτήµατα της έρευνας (Φίλιας, 2003).  

Για την διεξαγωγή της έρευνας, ο ερευνητής φρόντισε ώστε  τα ερευνητικά 

αποτελέσµατα να είναι έγκυρα95
και αξιόπιστα.96. 

Η συλλογή των πληροφοριών έγινε µε οµοιόµορφο και ενιαίο τρόπο από όλους 

τους συµµετέχοντες, ώστε οι µετρήσεις της έρευνας να µπορούν να θεωρηθούν 

συγκρίσιµες. Στο ερωτηµατολόγιο ακόµα, χρησιµοποιήθηκαν εναλλακτικές απαντήσεις, 

ώστε να υπάρχει οµοιοµορφία στις µετρήσεις και  εποµένως µεγαλύτερη αξιοπιστία 

(Παρασκευόπουλος, 1993).  

Η κατασκευή του ερωτηµατολογίου επίσης, έγινε µε τέτοιο τρόπο, ώστε µην 

υπάρχουν διαφορές που µπορεί να οφειλόταν σε έλλειψη σαφήνειας του οργάνου 

µέτρησης (Φίλιας, 2003). Ειδικότερα, οι ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου ήταν απλές και 

κατανοητές, µε σαφείς οδηγίες συµπλήρωσης. Επιπλέον, για τον σχεδιασµό των 

ερωτήσεων ο ερευνητής έλαβε υπόψη και τις πληροφορίες που συνέλεξε από την 

πιλοτική έρευνα. 

  Ο ερευνητής ακόµα, έλαβε υπόψη όλες τις παραµέτρους για την εξασφάλιση της 

«αντιπροσωπευτικού περιεχοµένου εγκυρότητας» της έρευνας (Παρασκευόπουλος, 

1993). Η επεξεργασία του ερωτηµατολογίου από τους προαναφερθέντες ακαδηµαϊκούς 

«ειδικούς» (experts), όπως και η πιλοτική έρευνα συνέβαλαν, ώστε οι ερωτήσεις της 

ερωτηµατολογίου να συµπεριλάβουν όλο το φάσµα των πιθανών απαντήσεων. Επιπλέον, 

σε πολλές περιπτώσεις δόθηκε η δυνατότητα στους συµµετέχοντες να εκφράσουν και 

άλλη άποψη  πέρα από τις προκαθορισµένες εναλλακτικές απαντήσεις του 

ερωτηµατολογίου (Cohen & Manion, 1994). 

 

2.6.  Μέθοδος ανάλυσης των ερευνητικών δεδοµένων 

   Τα ερευνητικά δεδοµένα µετά την συλλογή τους, κωδικοποιήθηκαν και  αναλύθηκαν 

µε βάση το πρόγραµµα Στατιστικής Επεξεργασίας ∆εδοµένων S.P.S.S.           

 

3. Τα αποτελέσµατα της Έρευνας 

3.1 Το δείγµα της Έρευνας 

Όπως ήδη αναφέρθηκε, το δείγµα της έρευνας αυτής αναφέρεται στους κληρικούς -

οποιασδήποτε ιερατικής και µορφωτικής βαθµίδας- που υπηρετούν στην Ιερά 
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Μητρόπολη Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως του Νοµού Θεσσαλονίκης. Ειδικότερα, το 

ερωτηµατολόγιο επιδόθηκε συνολικά σε 150 κληρικούς που αποτελούν και το σύνολο 

των υπηρετούντων κληρικών στην µητρόπολη αυτή το χρονικό διάστηµα διεξαγωγής της 

έρευνας. Με βάση τον αριθµό των συµπληρωµένων ερωτηµατολογίων που 

επιστράφηκαν, ο τελικός αριθµός των συµµετεχόντων στην έρευνα ήταν 53 κληρικοί. Το 

ποσοστό δηλαδή συµµετοχής των υπαλλήλων στην έρευνα ήταν 35,3%. Τα 

αποτελέσµατα εποµένως  της έρευνας, µε βάση το προαναφερόµενο ποσοστό 

συµµετοχής, µπορούν να θεωρηθούν αντιπροσωπευτικά για τον πληθυσµό που 

αποτέλεσε και το πεδίο του ενδιαφέροντος της έρευνας αυτής.  

 

3.2. Τα χαρακτηριστικά του δείγµατος 

 Τα χαρακτηριστικά του δείγµατος περιγράφονται χωριστά µε βάση τις 

µεταβλητές ηλικία, οικογενειακή κατάσταση, µορφωτικό επίπεδο, τοµέας σπουδών, 

τοµέας και έτη διακονίας.  

 

3.2.1 Η Ηλικία των συµµετεχόντων 

 Οι περισσότεροι συµµετέχοντες στην έρευνα σε ποσοστό 50,9 % είναι 31-45 

ετών, ακολουθούν οι κληρικοί 46+ ετών µε ποσοστό 37,8 % και στη συνέχεια µε 

ποσοστό 11,3% οι κληρικοί 18-30 χρόνων.  
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Γράφηµα 1: Ηλικία Συµµετεχόντων 
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3.2.2 Η οικογενειακή κατάσταση των συµµετεχόντων 

 Σε ό,τι αφορά την οικογενειακή κατάσταση το δείγµα περιελάµβανε στην 

συντριπτική του πλειοψηφία εγγάµους (παντρεµένους) κληρικούς σε ποσοστό 81,1%, 

ενώ οι άγαµοι κληρικοί αντιπροσωπεύουν το 18,9 % του δείγµατος. 
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Γράφηµα 2: Οικογενειακή Κατάσταση Συµµετεχόντων 

 

3.2.3 Το µορφωτικό επίπεδο των συµµετεχόντων 

 Σχετικά µε το µορφωτικό επίπεδο των συµµετεχόντων διαπιστώνουµε ότι οι 

κάτοχοι πτυχίων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης αποτελούν το 88,7 % του δείγµατος, εκ των 

οποίων το 18,9 % είναι και κάτοχοι µεταπτυχιακού τίτλου (master, phd). Οι απόφοιτοι 

των ΙΕΚ αντιπροσωπεύουν το 3,8 %, ενώ οι απόφοιτοι λυκείου το 5,6% του δείγµατος. 

Απόφοιτοι γυµνασίου δεν υπάρχουν στο δείγµα ενώ µόλις 1 στους 53 ερωτηθέντες είναι 

απόφοιτος δηµοτικού σχολείου (1,9%). 

 

Μορφωτικό Επίπεδο

Α' θµια
2%

Β' θµια
6%

Γ'θµια
69%

Master/Phd
19%

IEK
4%

Α' θµια

Β' θµια

Γ'θµια

Master/Phd

IEK

 

Γράφηµα 3: Μορφωτικό Επίπεδο Συµµετεχόντων 
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3.2.4 Ο Τοµέας Σπουδών των συµµετεχόντων 

 Το 86,8 % του δείγµατος των κληρικών είναι απόφοιτοι σχολών (Ε.ΙΕΚ, ΑΕΣ, 

ΑΕΙ) µε θεολογικό προσανατολισµό ενώ το υπόλοιπο 13,2 %  του δείγµατος είναι 

απόφοιτοι διαφόρων σχολών (π.χ χηµικού, κτηνιατρικής, παιδαγωγικού κλπ). 
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Γράφηµα 4: Τοµέας Σπουδών Συµµετεχόντων 

 

3.2.5 Τα έτη διακονίας των συµµετεχόντων 

 Στην συγκεκριµένη µεταβλητή το δείγµα παρουσιάζει ελάχιστες ποσοστιαίες 

αποκλίσεις. Κληρικοί µε 0-5 έτη, και 6-20 έτη αντιπροσωπεύονται στο δείγµα µε το ίδιο 

ακριβώς ποσοστό, δηλαδή 34,6%, ενώ κληρικοί µε άνω των 20 ετών διακονία αποτελούν 

το υπόλοιπο 30,8 % του δείγµατος. 
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Γράφηµα 5: Έτη διακονίας Συµµετεχόντων 
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3.2.6 Τοµέας/ Θέση διακονίας των συµµετεχόντων 

 Στην συγκεκριµένη µεταβλητή, οι κληρικοί είχαν την δυνατότητα µαρκαρίσµατος 

παραπάνω της µιας επιλογής, χωρίς αριθµητικό περιορισµό. 

Οι περισσότεροι από τους κληρικούς που συνιστούν το δείγµα, είναι υπεύθυνοι 

κατηχητικών σχολείων (45,3%). Αρκετοί είναι επίσης και οι προϊστάµενοι των 

ενοριακών ναών µε 41,5%. Οι  κληρικοί που είναι εξοµολόγοι καταλαµβάνουν το 37,7 

%, ενώ οι υπεύθυνοι του φιλοπτώχου ταµείου των ενοριών 35,8%. Κληρικοί οι οποίοι 

δεν έχουν αναλάβει κάποια συγκεκριµένη θέση αντιπροσωπεύουν το 18.9 % του 

δείγµατος, ενώ το λοιπό ποσοστό καταλαµβάνουν µε πολύ µικρά ποσοστά διάφορες 

θέσεις διακονίας όπως οι διοικητικοι (9,4 %) και οι υπεύθυνοι του αντιαιρετικού αγώνα 

µε 1,9 %. 
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Γράφηµα 6: Τοµέας διακονίας Συµµετεχόντων 

 

3.3 Οι απόψεις  των συµµετεχόντων για την δια  βίου µάθηση  

  

 Η Β’ ενότητα του ερωτηµατολογίου ήταν επικεντρωµένη στην συλλογή των 

απόψεων των ιδίων των κληρικών, σχετικά µε τον θεσµό της δια βίου µάθησης, την 

γνώση ή µη εκ µέρους των σχετικά µε τον θεσµό αυτό και την υποκειµενική αξιολόγηση 

του από αυτούς. 
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3.3.1 Γνώση περί του θεσµού της ∆ια βίου Μάθησης 

 Στο συγκεκριµένο ερώτηµα το ζητούµενο ήταν αν οι κληρικοί γνωρίζουν για την 

δια βίου µάθηση ή όχι. Εποµένως οι απαντήσεις ήταν πολύ συγκεκριµένες και 

περιορίζονταν σε ένα ναι ή όχι.  Το  79,2 %  των ερωτηθέντων κληρικών γνωρίζει για 

τον θεσµό της ∆ια βίου µάθησης ενώ µόλις το 20,8 % δεν γνωρίζει. 
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Γράφηµα 7: Γνώση ∆ια Βίου Μάθησης Συµµετεχόντων 

 

3.3.2. Η σηµασία της ∆ια Βίου Μάθησης κατά τους συµµετέχοντες 

 Στο ερώτηµα αυτό υπήρχαν τέσσερεις απαντήσεις: α)µηδενική β)µικρή 

γ)ικανοποιητική και δ)µεγάλη. Κανένας από τους ερωτηθέντες δεν επέλεξε την πρώτη 

επιλογή. Το 4,8 % θεωρεί µικρή την σηµασία του θεσµού αυτού. Το 33,3% την κρίνει 

ικανοποιητική, ενώ το 61,9 ως µεγάλη. 
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Γράφηµα 8: Σηµασία ∆ια Βίου Μάθησης κατά τους Ερωτηθέντες 
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3.3.3 Η γνώση περί των επιµορφωτικών προγραµµάτων από τους συµµετέχοντες 

 Στο ερώτηµα αυτό ζητούνταν η γνώση ή µη εκ µέρους των ερωτηθέντων περί των 

επιµορφωτικών προγραµµάτων, τα οποία -ως γνωστόν- αποτελούν την κύρια έκφανση 

του θεσµού της ∆ια βίου Μάθησης. Το 58,4 % των ερωτηθέντων γνωρίζει ενώ αντιθέτως 

το 41,6 % δεν γνωρίζει περί των επιµορφωτικών προγραµµάτων. 
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Γράφηµα 9: Γνώση Επιµορφωτικών Προγραµµάτων από τους Ερωτηθέντες 

 

3.3.4. Η κλίµακα αντιλήψεων περί των επιµορφωτικών προγραµµάτων 

 Τελευταίο ερώτηµα στην Β΄ Ενότητα του ερωτηµατολογίου ήταν µια κλίµακα 

αντιλήψεων περί των επιµορφωτικών προγραµµάτων, στην οποία καλούνταν να 

αξιολογήσουν µόνο όσοι είχαν δηλώσει στο προηγούµενο ερώτηµα ότι είχαν γνώση περί 

των επιµορφωτικών προγραµµάτων. Ο ερωτώµενος είχε πέντε επιλογές διαβαθµισµένες 

από την δήλωση «∆ιαφωνώ Απόλυτα» µέχρι το «Συµφωνώ Απόλυτα». 

 Με την πρώτη αντίληψη ότι «τα επιµορφωτικά προγράµµατα προάγουν τις 

γνώσεις µου» συµφωνεί το 54,8 % των ερωτηθέντων, συµφωνεί απόλυτα το 45,2% ενώ 

οι άλλες απαντήσεις δεν επιλέχθηκαν καθόλου. 

 Με την δεύτερη αντίληψη ότι « µε τα επιµορφωτικά προγράµµατα αποκτώ νέες 

γνώσεις» συµφωνεί το 54,8 % των ερωτηθέντων, συµφωνεί απόλυτα το 45,2% ενώ οι 

άλλες απαντήσεις δεν επιλέχθηκαν καθόλου. 

 Με την τρίτη αντίληψη ότι « µε τα επιµορφωτικά προγράµµατα βελτιώνοµαι στην 

δουλεία /υπηρεσία/ διακονία µου» συµφωνεί το 48,4 % των ερωτηθέντων, συµφωνεί 

απόλυτα το 48,4%, ουδέτερη στάση κρατάει το 3,2% ενώ οι άλλες απαντήσεις δεν 

επιλέχθηκαν καθόλου. 
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Με την τέταρτη αντίληψη ότι «τα επιµορφωτικά προγράµµατα είναι χάσιµο 

χρόνου λόγω έλλειψης κινήτρων… »διαφωνεί απόλυτα το 33,3 %, διαφωνεί το 56,7 % , 

ουδέτερη στάση κρατάει το 6,7%, συµφωνεί το 3,3 % των ερωτηθέντων, ενώ κανείς  δεν 

συµφωνεί απόλυτα. 

Με την Πέµπτη δήλωση ότι « Θα ήθελα να συµµετέχω σε επιµορφωτικό 

πρόγραµµα στο εγγύς µέλλον», διαφωνεί το 6,7 %, ουδέτερη στάση κρατάει το 16,7% , 

το 50 % συµφωνεί, ενώ το 26,7 % συµφωνεί απόλυτα. 
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Γράφηµα 10: Κλίµακα Αντιλήψεων 

 

3.4 Οι επιµορφωτικές ανάγκες σύµφωνα µε τις απόψεις των ερωτώµενων 

 Στην τρίτη ενότητα του ερωτηµατολογίου, καταγράφηκαν οι απόψεις των ιδίων 

των κληρικών σχετικά µε το αν έχουν και πώς προσδιορίζουν τις δικές τους 

επιµορφωτικές ανάγκες, τόσο εξ’ απόψεως γνωστικού αντικειµένου, όσο και εξ απόψεως 

ωραρίων, αιθουσών και µεθόδου εισηγήσεων. 

 

3.4.1. Οι απόψεις των συµµετεχόντων περί επάρκειας ή µη των γνώσεών τους 

 Στην ερώτηση αυτή οι κληρικοί έπρεπε να απαντήσουν αν θεωρούν ότι οι 

γνώσεις τους είναι επαρκείς ώστε να ανταπεξέλθουν µε επιτυχία στην διακονία τους. Ένα 
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ποσοστό 28% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι έχει επαρκείς γνώσεις, ενώ το 72% κρίνει τις 

γνώσεις του ως µη επαρκείς. 

Επάρκεια Γνώσεων
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Γράφηµα 11: Επάρκεια Γνώσεων 

 

3.4.2.Οι γνωστικοί κλάδοι και τα αντικείµενα, ως εκπεφρασµένες επιµορφωτικές 

ανάγκες 

 Στο ερώτηµα αυτό κλήθηκαν οι κληρικοί να προσδιορίσουν σε ποιο ή σε ποια 

γνωστικά αντικείµενα θα ήθελαν να επιµορφωθούν. Σηµειωτέον ότι είχαν την 

δυνατότητα µαρκαρίσµατος παραπάνω από µια επιλογή, όπως επίσης είχαν την 

δυνατότητα καταγραφής στην θέση «άλλο»  γνωστικού αντικειµένου διαφορετικού από 

αυτά που δίδονταν τυποποιηµένα στο ερωτηµατολόγιο ως επιλογές. 

 Κατά φθίνουσα σειρά το 69,4 % των ερωτηθέντων θέλει να επιµορφωθεί στον 

κλάδο της ψυχολογίας στο αντικείµενο της συµβουλευτικής. Το 67,3 επιθυµεί να 

επιµορφωθεί στον Θεολογικό κλάδο σε ποιµαντικό αντικείµενο. Στους ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές επιθυµούν να επιµορφωθούν το 46,9 % των ερωτηθέντων κληρικών ενώ ένα 

32,7 %  επιθυµεί επιµόρφωση στις ξένες γλώσσες. Από 20,4 % είναι τα ποσοστά των 

ερωτηθέντων οι οποίοι επιθυµούν να επιµορφωθούν στον νοµικό και τον φιλολογικό 

κλάδο αντίστοιχα ενώ ένα 12,2 % στον οικονοµολογικό κλάδο. Τέλος ένα ποσοστό      

4.1 % επιθυµεί να επιµορφωθεί σε θέµατα βυζαντινής αρχιτεκτονικής. 
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ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ 
Κλάδος/Αντικείµενο 
 
 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 
    (Ν) 

%  
σε σχέση µε τον αριθµό των 
ερωτηθέντων κληρικών * 
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 10 
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6 

 
12,2 

Φιλολογικό/ Αρχαία, Νέα 
Ελληνική Γλώσσα  

  
10 

 
20,4 

Εκµάθηση Η/Υ 23 
 

46,9 

Εκµάθηση ξένων γλωσσών 16 
 

32,7 

Βυζαντινή Αρχιτεκτονική 2 
 

4,1 

• 0 αριθµός  των  κληρικών  είναι 49. 
Πίνακας 9: Γνωστικοί Κλάδοι Επιθυµητής επιµόρφωσης 

 

3.4.3.Η επιθυµητή διάρκεια των επιµορφωτικών προγραµµάτων καθώς και το επιθυµητό 

εβδοµαδιαίο ωρολόγιο πρόγραµµα 

 Οι επόµενες τρείς ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου, αφορούν την επιθυµητή 

διάρκεια καθώς και τις επιθυµητές µέρες και ώρες διεξαγωγής των επιµορφωτικών 

προγραµµάτων, µε άλλα λόγια το ωρολόγιο πρόγραµµα. 

 Ως προς την επιθυµητή διάρκεια το 37,2 % επιθυµεί η διάρκεια να µην ξεπερνά 

τις 30 διδακτικές ώρες, το 23,3% προτείνει διάρκεια 31- 75 ώρες, το 18,6 % προτιµά 

επιµορφωτικά προγράµµατα 76-150 ωρών, ενώ ένα 20,9 % κρίνει απαραίτητο η διάρκεια 

να ξεπερνά τις 151 ώρες. 

 Σχετικά µε τις µέρες διεξαγωγής των επιµορφωτικών προγραµµάτων οι πιο 

δηµοφιλείς µέρες είναι η ∆ευτέρα (70 %) και η Τετάρτη (47 %), ενώ αντίθετα το  



 82

Σάββατο (4%) και η Κυριακή (0%)δεν προτείνονται σχεδόν από κανέναν, πιθανόν λόγω 

του φόρτου εργασίας που στους ενοριακούς ναούς εµφανίζεται στα σαββατοκύριακα. 

 Αναφορικά µε τις επιθυµητές ώρες διεξαγωγής, οι περισσότεροι προτιµούν είτε 

το πρωί 09-12 (37 %), είτε το βράδυ 18-21 (37 %). Λιγότεροι προτιµούν νωρίς το 

µεσηµέρι 12-15 (21,7 %), ενώ ελάχιστοι µέσα στο µεσηµέρι 15-18 (4,3 %). 
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Πίνακας 10: Επιθυµητή ∆ιάρκεια 

δευτέρα 70 % 
τρίτη 45 % 
τετάρτη 47 % 
πέµπτη 39 % 
παρασκευή 22 % 
σάββατο 4 % 
 κυριακή 0 % 

Πίνακας 11: Επιθυµητή Ηµέρα 
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Πίνακας 12: Επιθυµητή Ώρα 

3.4.4 Η επιθυµητός τόπος και τρόπος διεξαγωγής των επιµορφωτικών προγραµµάτων  

 Στα επόµενα δύο και τελευταία ερωτήµατα του ερωτηµατολογίου, οι ερωτώµενοι 

καλούνταν να εκφράσουν τις επιθυµίες τους σχετικά µε τον τόπο διεξαγωγής των 

προγραµµάτων αυτών και το είδος των εισηγήσεων που αυτοί προκρίνουν. 
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 Πιο συγκεκριµένα το 47,9 % προτιµά ως τόπο διεξαγωγής µια αίθουσα της  

µητροπόλεως ενώ το 25 % ένα συνεδριακό κέντρο. Το 16,7 % προκρίνει τα αµφιθέατρα 

των ΑΕΙ/ΤΕΙ ως κατάλληλους χώρους διεξαγωγής των επιµορφωτικών προγραµµάτων 

ενώ ένα ποσοστό 10,4 % των ερωτώµενων θέλει άλλον χώρο διαφορετικό από τους 

προαναφερθέντες. 

 Ως προς το είδος των εισηγήσεων η πλειοψηφία επιθυµεί εναλλασσόµενους 

εισηγητές (57,4 %), σταθερό εισηγητή προτείνει το 10,6 %, µια µικτή µορφή εισηγήσεων 

µε ένα σταθερό εισηγητή και κάποιους επισκέπτες καθηγητές προκρίνει το 29,8 % ενώ 

ένα 2,1% δεν απαντά στην ερώτηση. 
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Εναλασσόµενοι

Μικτή Μορφή

∆εν Απαντώ

 

Γράφηµα 12: Είδος Εισηγήσεων 

3.5 Η γνώση και η χρήση των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών από τους κληρικούς 

 Στο τελευταίο µέρος του ερωτηµατολογίου υπήρχαν ερωτήσεις σχετικές µε την 

χρήση ή µη των ηλεκτρονικών υπολογιστών από τους κληρικούς, καθώς και ερωτήσεις 

καταγραφής του επιπέδου γνώσεων χειρισµού των Η/Υ εκ µέρους των κληρικών, 

βασισµένο στις απόψεις των ιδίων. 

 

3.5.1 Η χρήση των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών από τους κληρικούς 

Στο ερώτηµα αν γενικώς χρησιµοποιούν υπολογιστή  το 73% απαντά ναι ενώ το 

27 % δεν χρησιµοποιεί, ενώ το 87% αυτών που απάντησαν ότι ναι στην προηγούµενη 

ερώτηση, δηλώνει ότι χρησιµοποιεί Η/Υ στην δουλειά του. Εποµένως 63,5 % των 
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κληρικών (που συµµετείχαν στην έρευνα) χρησιµοποιεί Η/Υ στον ενοριακό ναό ή όπου 

αλλού διακονεί. 

Χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή
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όχι

 

Γράφηµα 13: Χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 

 

 

3.5.2 Η γνώση χρήσης των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και του διαδικτύου από τους 

κληρικούς 

 Στα επόµενα δυο ερωτήµατα οι κληρικοί έπρεπε να αξιολογήσουν τις γνώσεις 

τους πάνω στη χρήση Η/Υ και του διαδικτύου. 

  Ως προς την χρήση Η/Υ: το 13,6 % δηλώνει πολύ λίγη γνώση, το 25% λίγη 

γνώση, το 38,6 αρκετά καλή γνώση, το 20,5% καλή και το υπόλοιπο 2,3 % άριστη 

γνώση. 

 Ως προς την χρήση του διαδικτύου: το 15 % δηλώνει πολύ λίγη γνώση, το 27,5% 

λίγη γνώση, το 30 αρκετά καλή γνώση, το 22,5% καλή και το υπόλοιπο 5 % άριστη 

γνώση. 
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Γράφηµα 14: Χρήση ∆ιαδικτύου 

 

3.6 ∆ιερεύνηση της συσχέτισης των παραγόντων ηλικία, µορφωτικό επίπεδο, έτη 

διακονίας και οικογενειακή κατάσταση µε την βούληση συµµετοχής του σε 

επιµορφωτικά προγράµµατα 

 Ένα εκ των αρχικώς τεθέντων ερευνητικών ερωτηµάτων ήταν η συσχέτιση των 

παραγόντων  ηλικία, µορφωτικό επίπεδο, έτη διακονίας και οικογενειακή κατάσταση µε 

την βούληση συµµετοχής των κληρικών σε επιµορφωτικά προγράµµατα. 

3.6.1 ∆ιερεύνηση της συσχέτισης των παραγόντων ηλικία µε την βούληση συµµετοχής 

του σε επιµορφωτικά προγράµµατα 

 Ξεκινώντας από τον παράγοντα ηλικία, οι κληρικοί ηλικίας 18-30 στην θέση «θα 

ήθελα να συµµετέχω σε επιµορφωτικό πρόγραµµα στο εγγύς µέλλον απαντούν όλοι ότι 

τους βρίσκει σύµφωνους. Οι κληρικοί ηλικίας 31-45 στην ίδια θέση απαντούν : διαφωνώ 

5,8%, ουδέτερος 17,6 %, συµφωνώ 47 % και συµφωνώ απόλυτα  29,4 %. Οι κληρικοί 

ηλικίας 45 και άνω απαντούν ως εξής: διαφωνώ 10 %, ουδέτερος 20 %, συµφωνώ 40% 

και συµφωνώ απόλυτα 30 %. 
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 ∆ιαφωνώ Ουδέτερος Συµφωνώ 
Συµφωνώ 
Απόλυτα Σύνολο 

18-
30 

    3   3 

31-
45 

1 3 8 5 17 

46-
... 1 2 4 3 10 

Πίνακας 13:συσχέτιση ηλικίας / συµµετοχής 

 3.6.2 ∆ιερεύνηση της συσχέτισης των παραγόντων µορφωτικό επίπεδο µε την 
βούληση συµµετοχής του σε επιµορφωτικά προγράµµατα 

 
Συσχετίζοντας τους παράγοντες µορφωτικό επίπεδο µε την προαναφερθείσα θέση περί 

συµµετοχής σε επιµορφωτικά προγράµµατα βρέθηκαν τα εξής :αµφότεροι οι µοναδικοί 

απόφοιτοι δηµοτικού και λυκείου συµφωνούν απόλυτα. Οι απόφοιτοι ΙΕΚ κατά ίσα 

ποσοστά (50%) δηλώνουν αφενός ότι είναι ουδέτεροι, αφετέρου δε ότι συµφωνούν. Οι 

πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ :5% διαφωνούν, 15% είναι ουδέτεροι, 55% συµφωνούν και 25% 

συµφωνούν απόλυτα. Τέλος οι κάτοχοι master/Phd : 16,6 % διαφωνούν, 16,6 % είναι 

ουδέτεροι, 50 % συµφωνούν και 50% συµφωνούν απόλυτα. 

 diafono oudeteros simfono 
simfono 
apolita 

Count       1 ∆ηµοτικό 

Table %       100% 
Count       1 Λύκειο 

Table %       100% 
Count 1 3 11 5 ΑΕΙ/ΤΕΙ 

Table % 5% 15% 55% 25% 
Count   1 1   ΙΕΚ 

Table %   50% 50%   
Count 1 1 3 1 Master/Phd 

Table % 16,6% 16,6% 50,0% 16,6% 

Πίνακας14:συσχέτιση µορφωτικού επιπέδου / συµµετοχής 
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3.6.3 ∆ιερεύνηση της συσχέτισης των παραγόντων έτη διακονίας µε την βούληση 

συµµετοχής του σε επιµορφωτικά προγράµµατα 

Ως προς τον συσχετιζόµενο παράγοντα «έτη διακονίας» βρέθηκαν τα εξής:  

α)Κληρικοί µε διακονία µέχρι 5 έτη: 10% είναι ουδέτεροι, 60 % συµφωνούν, 30 % 

συµφωνούν απόλυτα 

β) Κληρικοί µε διακονίας 6-20 ετών: 8,2 % διαφωνούν, 25% είναι ουδέτεροι, 50 % 

συµφωνούν και 16,3 % συµφωνούν απόλυτα 

γ)Κληρικοί µε έτη διακονίας 21 και άνω: 14,2 % διαφωνούν, 14,2 % είναι ουδέτεροι, 

42,7 5 συµφωνούν και 28,4 % συµφωνούν απόλυτα. 

 διαφωνώ ουδέτερος συµφωνώ 
Συµφωνώ 
απόλυτα 

Count   1 6 3 0-5 

Table %   10% 60% 30% 
Count 1 3 6 2 6-20 

Table % 8,2% 25% 50% 16,3% 
Count 1 1 3 2 21-... 

Table % 14,2% 14,2% 42,8% 28,4% 

Πίνακας 15: συσχέτιση έτη διακονίας / συµµετοχής 

 3.6.4 ∆ιερεύνηση της συσχέτισης των παραγόντων οικογενειακή κατάσταση µε 

την βούληση συµµετοχής του σε επιµορφωτικά προγράµµατα 

Τελευταίος συσχετισµός είναι αυτός της οικογενειακής κατάστασης σε σχέση µε 

την συγκεκριµένη πρόταση περί συµµετοχής στο εγγύς µέλλον σε επιµορφωτικά 

προγράµµατα. Οι έγγαµοι κληρικοί δηλώνουν: διαφωνώ 7,7 %, είµαι ουδέτερος 19,2 %, 

συµφωνώ 50 % και συµφωνώ απόλυτα 23,1 %. Οι µισοί άγαµοι κληρικοί συµφωνούν και 

οι άλλοι µισοί συµφωνούν απόλυτα. 

 διαφωνώ ουδέτερος συµφωνώ Συµφωνώ απόλυτα 

  Count Table % Count Table % Count Table % Count 
Table 

% 
έγγαµοι 2 7,7% 5 19,2% 13 50 % 6 23,1% 
άγαµοι         2 50 % 2 50 % 

Πίνακας 16: συσχέτιση οικογενειακής κατάστασης / συµµετοχής 
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3.7 ∆ιερεύνηση της συσχέτισης των παραγόντων τοµέας/ θέση διακονίας, έτη διακονίας 

και µορφωτικό επίπεδο µε τον επιθυµητό γνωστικό κλάδο και αντικείµενο επιµόρφωσης. 

3.7.1 ∆ιερεύνηση της συσχέτισης των παραγόντων τοµέας/ θέση διακονίας µε τον 
επιθυµητό γνωστικό κλάδο και αντικείµενο επιµόρφωσης. 
 
 Ένα εκ των κυρίων ερευνητικών ερωτηµάτων ήταν η τρόπος που συσχετίζονται ο 

παράγοντας θέση/τοµέας διακονίας ενός κληρικού µε το. επιθυµητό γνωστικό 

αντικείµενο. Η έρευνα έδειξε τα εξής: 

1) Κληρικοί που κατέχουν θέση προϊσταµένου σε ενοριακό ναό, επιθυµούν σε 

ποσοστά να επιµορφωθούν : α)76,2 % στον τοµέα της θεολογίας β) 80,9 % στον κλάδο 

της ψυχολογίας γ) 9,5 % σε νοµικό τοµέα δ) 14,3 % σε οικονοµικό κλάδο ε) 14,3 % στο 

φιλολογικό γνωστικό πεδίο στ) 52,3 % στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές ζ) 33,3 % στις 

ξένες γλώσσες και η) 9,5 % στην βυζαντινή αρχιτεκτονική. 

 
 θεολογικα ψυχολογια νοµικα οικονοµικα 
nai Count 16 17 2 3 
  Table % 76,2 % 80,9% 9,5 % 14,3 % 

     
nai Count 

φιλολογικα Η/Υ 
Ξένες 

γλώσσες 
Βυζ. 

Αρχιτεκτον 
  Table % 3 11 7 2 
  14,3 % 52,3% 33,3% 9,5% 

 
Πίνακας 17: Προϊστάµενοι κληρικοί και επιθυµητό γνωστικό  πεδίο επιµόρφωσης 

2)Κληρικοί που είναι πνευµατικοί/ εξοµολόγοι, επιθυµούν σε ποσοστά να επιµορφωθούν 

: α)53 % στον τοµέα της θεολογίας β) 64,7 % στον κλάδο της ψυχολογίας γ) 5,9 % σε 

νοµικό τοµέα δ) 11,8 % σε οικονοµικό κλάδο ε) 17,7 % στο φιλολογικό γνωστικό πεδίο 

στ) 53 % στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές ζ) 23,5 % στις ξένες γλώσσες και η) 11,8 % 

στην βυζαντινή αρχιτεκτονική. 

 θεολογικα ψυχολογια νοµικα οικονοµικα 
nai Count 9 11 1 2 
  Table % 53 % 64,7% 5,9% 11,8 % 

 φιλολογικα Η/Υ 
Ξένες 

γλώσσες 
Βυζ. 

Αρχιτεκτον 
nai  3 9 4 2 
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   17,7 % 53 % 23,5 % 11,8 % 

Πίνακας 18: εξοµολόγοι και επιθυµητό γνωστικό  πεδίο επιµόρφωσης 

 

3) Κληρικοί που κατέχουν θέση διοικητικού (στην µητρόπολη ή σε άλλα ιδρύµατα), 

επιθυµούν σε ποσοστά να επιµορφωθούν : α)80 % στον τοµέα της θεολογίας β) 80 % 

στον κλάδο της ψυχολογίας γ) 40 % σε νοµικό τοµέα δ) 20 % σε οικονοµικό κλάδο        

ε) 20 % στο φιλολογικό γνωστικό πεδίο στ) 60 % στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές και 

ζ) 60 % στις ξένες γλώσσες. 

 θεολογικα ψυχολογια νοµικα οικονοµικα 
nai Count 4 4 2 1 
  Table % 80% 80 % 40% 20% 

 φιλολογικα Η/Υ 
Ξένες 

γλώσσες 
Βυζ. 

Αρχιτεκτον 
nai  1 3 3  0 
   20% 60% 60 %  0% 

Πίνακας19:διοικητικοί και επιθυµητό γνωστικό  πεδίο επιµόρφωσης 

 

4) Κληρικοί που είναι υπεύθυνοι κατηχητικού έργου, επιθυµούν σε ποσοστά να 

επιµορφωθούν : α) 70 % στον τοµέα της θεολογίας β) 91,3 % στον κλάδο της 

ψυχολογίας γ) 21,7 % σε νοµικό τοµέα δ) 13 % σε οικονοµικό κλάδο ε) 26 % στο 

φιλολογικό γνωστικό πεδίο στ) 47,7 % στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές ζ) 21,5 % στις 

ξένες γλώσσες και η) 4,3 % στην βυζαντινή αρχιτεκτονική 

 θεολογικα ψυχολογια νοµικα οικονοµικα 
nai Count 16 21 5 3 
  Table % 70 % 91,3 % 21,7% 13 % 

 φιλολογικα Η/Υ 
Ξένες 

γλώσσες 
Βυζ. 

Αρχιτεκτον 
nai Count 6 11 5 1 
  Table % 26 % 47,7 % 21,7 % 4,3% 

Πίνακας 20: υπεύθυνοι κατηχητικών και επιθυµητό γνωστικό  πεδίο επιµόρφωσης 

 

5)Κληρικοί που είναι υπεύθυνοι του φιλόπτωχου ταµείου, επιθυµούν σε ποσοστά να 

επιµορφωθούν : α) 77,7 % στον τοµέα της θεολογίας β) 88,8 % στον κλάδο της 
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ψυχολογίας γ) 16,7 %% σε νοµικό τοµέα δ) 22,2 % σε οικονοµικό κλάδο ε) 27,8 % στο 

φιλολογικό γνωστικό πεδίο στ) 61,1 % στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές ζ) 38,9 % στις 

ξένες γλώσσες και η) 11,1 % στην βυζαντινή αρχιτεκτονική 

 

Υπεύθυνοι 
Φιλοπτώχου θεολογικα ψυχολογια νοµικα οικονοµικα 
 Count 14 16 3 4 
 Table % 77,7 % 88,8 % 16,7% 22,2 % 

Υπεύθυνοι 
Φιλοπτώχου φιλολογικα Η/Υ 

Ξένες 
γλώσσες 

Βυζ. 
Αρχιτεκτον 

 Count 5 11 7 2 
 Table % 27.8 % 61,1 % 38,9 % 11,1% 

Πίνακας 21: υπεύθυνοι φιλοπτώχου και επιθυµητό γνωστικό  πεδίο επιµόρφωσης 

 

3.7.2 ∆ιερεύνηση της συσχέτισης του παράγοντα έτη διακονίας µε τον επιθυµητό 

γνωστικό κλάδο και αντικείµενο επιµόρφωσης. 

 Στην συσχέτιση των δύο αυτών παραγόντων η έρευνα έδειξε τα εξής: 

Οι νέοι κληρικοί (µέχρι 5 έτη διακονίας) προτιµούν τους εξής γνωστικούς 

κλάδους σε ποσοστά : 72% θεολογικό, 83% ψυχολογίας,  44% νοµικό, 17% 

Οικονοµολογικό,   28 % φιλολογικό, 44% κλάδο Η/Υ και 28% κλάδο ξένων 

γλωσσών. 

Οι κληρικοί µε διακονία από 6-20 χρόνια: 61% θεολογικό, 72% ψυχολογίας, 6% 

νοµικό ,11% Οικονοµολογικό, 11% φιλολογικό,56% κλάδο Η/Υ, 39 % κλάδο ξένων 

γλωσσών και 6 % βυζαντινή αρχιτεκτονική. 

Τέλος οι κληρικοί µε διακονία πάνω από 21 χρόνια: 67% θεολογικό, 42% 

ψυχολογίας, 9% φιλολογικό,36% κλάδο Η/Υ, 27 % κλάδο ξένων γλωσσών και 9 % 

βυζαντινή αρχιτεκτονική. 
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Γράφηµα 15: συσχέτιση του παράγοντα έτη διακονίας µε τον επιθυµητό γνωστικό 

κλάδο και αντικείµενο επιµόρφωσης. 

 

 

3.7.3 ∆ιερεύνηση της συσχέτισης του παράγοντα µορφωτικό επίπεδο µε τον επιθυµητό 

γνωστικό κλάδο και αντικείµενο επιµόρφωσης. 

 Τελευταία συσχέτιση είναι αυτή του παράγοντα µορφωτικό επίπεδο σε σχέση µε 

το επιθυµητό αντικείµενο επιµόρφωσης. Τα αποτελέσµατα έχουν ως εξής: 

Από τους δυο απόφοιτους λυκείου αµφότεροι θέλουν να επιµορφωθούν στον 

θεολογικό κλάδο. Στους κλάδους ψυχολογίας, φιλολογίας, Η/Υ και ξένων γλωσσών ο 

ένας από τους δυο επιθυµεί να επιµορφωθεί. 

Από τους δυο απόφοιτους Ιεκ ο ένας εκ των δυο επιθυµεί να επιµορφωθεί στους 

κλάδους θεολογίας, ψυχολογίας, νοµικής και ξένων γλωσσών. 

Οι πτυχιούχοι σχολών ΑΕΙ/ΤΕΙ –οι οποίοι αποτελούν και τον κύριο όγκο του 

δείγµατος- δήλωσαν ότι επιθυµούν να επιµορφωθούν στους εξής γνωστικούς τοµείς 

κατά τα εξής ποσοστά: 68% θεολογικό, 74% ψυχολογίας, 20% νοµικό ,15% 

Οικονοµολογικό, 20% φιλολογικό,53% κλάδο Η/Υ, 30 % κλάδο ξένων γλωσσών και 

6 % βυζαντινή αρχιτεκτονική. 

Αντιστοίχως οι πτυχιούχοι σχολών ΑΕΙ/ΤΕΙ που κατέχουν κάποιον µεταπτυχιακό 

τίτλο σπουδών δήλωσαν τα εξής: 60% θεολογικό, 70% ψυχολογίας, 20% νοµικό, 
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10% Οικονοµολογικό, 10% φιλολογικό, 40 % κλάδο Η/Υ και 40 % κλάδο ξένων 

γλωσσών. 
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Γράφηµα 16: συσχέτιση του παράγοντα µορφωτικό επίπεδο µε τον επιθυµητό γνωστικό 

κλάδο και αντικείµενο επιµόρφωσης. 

 

 

3.8 ∆ιερεύνηση της συσχέτισης των παραγόντων ηλικία και µορφωτικό επίπεδο ως προς 

την γνώση περί του θεσµού της ∆ια βίου µάθησης. 

Ένα εκ των παρεπιµπτόντων ερευνητικών ζητηµάτων είναι η εύρεση του 

ποσοστού των κληρικών που γνωρίζουν σχετικά µε την ∆ια βίου µάθηση και αυτό σε 

συσχέτιση µε την ηλικία και το µορφωτικό τους επίπεδο. 

 

3.8.1 ∆ιερεύνηση της συσχέτισης της ηλικία ως προς την γνώση περί του θεσµού της ∆ια 

βίου µάθησης. 

Κληρικοί ηλικίας 18-30 ετών δηλώνουν ότι γνωρίζουν σε ποσοστά 83,3 % περί 

της ∆ια Βίου µάθησης, ενώ αντίστοιχα αυτοί που δεν γνωρίζουν συνιστούν το 16,7 %.   

Κληρικοί ηλικίας 31-45 ετών δηλώνουν ότι γνωρίζουν σε ποσοστά 85,2 % περί της ∆ια 

Βίου µάθησης, ενώ αντίστοιχα αυτοί που δεν γνωρίζουν συνιστούν το 14,8 %. Τέλος το 
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70 % των κληρικών άνω των 46 ετών δηλώνει ότι γνωρίζει περί του θεσµού αυτού ενώ 

το άλλο 30 % δεν γνωρίζει. 

Γνώση ∆ια Βίου Ναι Όχι 
18-30 83,3% 16,7% 
31-45 85,2 % 14,8% 
46-... 70% 30% 

Πίνακας 22: συσχέτιση ηλικίας - γνώσης ∆ια βίου µάθησης 

 3.8.2 ∆ιερεύνηση της συσχέτισης του µορφωτικού επιπέδου ως προς την γνώση 

περί του θεσµού της ∆ια βίου µάθησης. 

 Στο δείγµα υπήρχε µόλις ένας κληρικός απόφοιτος δηµοτικού σχολείου, ο οποίος 

δήλωσε ότι δεν γνωρίζει περί της ∆ια βίου µάθησης. Στους τρεις (3) αποφοίτους λυκείου 

ο ένας (33,3%) γνώριζε για τον θεσµό αυτόν και οι άλλοι δυο όχι (66,6%). Ο κύριος 

όγκος του δείγµατος, δηλαδή οι πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΤΕΙ, δήλωσε κατά 86,5 % ότι 

γνωρίζει για την ∆ια βίου µάθηση και κατά 13,5 % ότι δεν γνωρίζει. Οι δύο απόφοιτοι 

ΙΕΚ του δείγµατος δήλωσαν ότι γνωρίζουν αµφότεροι τον θεσµό αυτό. Τέλος το 70% 

των κατόχων µεταπτυχιακού τίτλου δηλώνουν ότι γνωρίζουν περί της ∆ια βίου µάθησης 

ενώ το υπόλοιπο 30% δεν γνωρίζει. 

 

Μορφωτικό Επίπεδο Ναι Όχι 
∆ηµοτικό 0 % 100% 
Λύκειο 33,4% 66,6% 
ΑΕΙ/ΤΕΙ 86,5% 13,5% 
ΙΕΚ 100% 0 % 

Master/Phd 70% 30% 
Πίνακας 23 συσχέτιση µορφωτικού επιπέδου - γνώσης ∆ια βίου µάθησης 
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3.9 ∆ιερεύνηση της συσχέτισης των παραγόντων ηλικία και µορφωτικό επίπεδο ως προς 

την σηµασία που προσδίδουν στον θεσµό της ∆ια βίου µάθησης. 

 Ένα ακόµα εκ των παρεπιµπτόντων ερευνητικών ζητηµάτων είναι η 

εύρεση της συσχέτισης ηλικίας και µορφωτικού  επιπέδου των κληρικών σε σχέση µε την 

σηµασία που προσδίδουν στον θεσµό της ∆ια βίου µάθησης. 

 

3.9.1 ∆ιερεύνηση της συσχέτισης της ηλικίας ως προς την σηµασία που προσδίδεται 

στον θεσµό της ∆ια βίου µάθησης 

Από τους κληρικούς ηλικίας 18-30 ετών, ένα 20% προσδίδει µικρή σηµασία, ένα 

40 % ικανοποιητική ενώ το 40 % µεγάλη. Αντίστοιχα από τους κληρικούς ηλικίας 31-45 

µόλις το 4,3 % προσδίδει µικρή σηµασία, ένα 34,8 % ικανοποιητική ενώ το 60,9 % 

µεγάλη. Τέλος το 28,5% των κληρικών άνω των 46 ετών προσδίδει ικανοποιητική 

σηµασία στην ∆ια Βίου µάθηση ενώ το 71,5 % µεγάλη. 

 Μικρή Ικανοποιητική Μεγάλη 
18-30 20% 40% 40% 
31-45 4,3% 34,8% 60,9% 
46-... 0 % 28,5% 71,5% 

Πίνακας 24: συσχέτιση ηλικίας - σηµασίας ∆ια βίου µάθησης 

3.9.2 ∆ιερεύνηση της συσχέτισης του µορφωτικού επιπέδου ως προς την σηµασία που 

προσδίδεται στον θεσµό της ∆ια βίου µάθησης. 

 Ο µοναδικός κληρικός απόφοιτος Λυκείου που απάντησε απέδωσε µεγάλη 

σηµασία στον θεσµό της ∆ια βίου µάθησης. Το 6,2 % των κληρικών που είναι πτυχιούχοι 

ΑΕΙ/ΤΕΙ  αποδίδει µικρή σηµασία, το 34,3 % ικανοποιητική και το 59,5 % µεγάλη. Οι 

δυο απόφοιτοι ΙΕΚ σε ίσα ποσοστά προσδίδουν ικανοποιητική και µεγάλη αντίστοιχα 

σηµασία στην ∆ια βίου µάθηση. Τέλος το 28,6 % των κατόχων µεταπτυχιακού τίτλου 

σπουδών προσδίδουν ικανοποιητική σηµασία στον θεσµό της ∆ια βίου µάθησης ενώ το 

71,4 %  θεωρεί µεγάλη την σηµασία του συγκεκριµένου θεσµού. 
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 Μικρή Ικανοποιητική Μεγάλη 
∆ηµοτικό    
Λύκειο   1 (100%) 
ΑΕΙ/ΤΕΙ 2 (6,2%) 11(34,3%) 19 (59,5%) 
ΙΕΚ  1 (50%) 1(50%) 
Master/ Phd  2(28,6%) 5(71,4%) 

Πίνακας 25: συσχέτιση µορφωτικού επιπέδου - σηµασίας ∆ια βίου µάθησης 

 

3.10 ∆ιερεύνηση της συσχέτισης των παραγόντων ηλικία και έτη διακονίας ως προς την 

επάρκεια ή µη των γνώσεων τους. 

 Τελευταίοι παράγοντες συσχέτισης είναι η ηλικία και τα έτη διακονίας µε την 

πεποίθηση της επάρκειας ή µη των γνώσεων ώστε να αντεπεξέλθουν µε επιτυχία στην 

διακονία τους. 

3.10.1 ∆ιερεύνηση της συσχέτισης του παράγοντα ηλικία ως προς την επάρκεια ή µη των 

γνώσεων τους. 

 Όλοι οι κληρικοί ηλικίας 18-30 θεωρούν ανεπαρκείς τις γνώσεις τους. Το 19 % 

των κληρικών ηλικίας 31-45 θεωρεί επαρκείς τις γνώσεις του ενώ το 71 % τις θεωρεί 

ανεπαρκείς. Το 47 % των κληρικών άνω των 46 ετών θεωρεί επαρκείς τις γνώσεις του, 

ενώ το  υπόλοιπο 53 % δηλώνει το αντίθετο. 

Ηλικίες 
 Ναι Όχι 

18-30  0% 100% 
31-45  19% 71% 
46-...  47% 53% 

Πίνακας 26: συσχέτιση ηλικίας – επάρκειας γνώσεων 

 

3.10.2 ∆ιερεύνηση της συσχέτισης του παράγοντα έτη διακονίας ως προς την επάρκεια ή 

µη των γνώσεων τους. 

 Το 16,7 % των κληρικών µε διακονία µέχρι 5 ετών θεωρεί επαρκείς τις γνώσεις 

του ενώ το 83,3 % τις θεωρεί ανεπαρκείς. Το 31,2 % των κληρικών µε διακονία από 6 

µέχρι 20 έτη θεωρεί επαρκείς τις γνώσεις του ενώ το 68,8 % τις θεωρεί ανεπαρκείς. 
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Τέλος το 40 % των κληρικών µε διακονία άνω των 21 ετών θεωρεί επαρκείς τις γνώσεις 

του, ενώ το  υπόλοιπο 60 % δηλώνει το αντίθετο. 

 Ναι Όχι 
0-5 Count 3 15 
  Table % 16,7% 83,3 % 
6-20 Count 5 11 
  Table % 31,2% 68,8% 
21-... Count 6 9 
  Table % 40 % 60 % 

Πίνακας 27: συσχέτιση έτη διακονίας – επάρκειας γνώσεων 

 

 

4. Τα συµπεράσµατα της έρευνας 
 

4.1.    Η ερµηνεία των ευρηµάτων 

4.1.1. Το υφιστάµενο επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων των κληρικών 
 
Ένας από τους στόχους της έρευνας ήταν να διερευνήσει σε ποιο βαθµό οι 

κληρικοί. διαθέτουν τις αναγκαίες γνώσεις και δεξιότητες για να εξυπηρετούν 

αποτελεσµατικά τον πολίτη/ πιστό. Ο στόχος αυτός τέθηκε µε σκοπό τον εντοπισµό των 

πραγµατικών επιµορφωτικών αναγκών των κληρικών. Όπως επισηµάνθηκε στο πρώτο 

µέρος της εργασίας, εκπαιδευτική ανάγκη αποτελεί κάθε γνώση, δεξιότητα ή στάση που 

είναι αναγκαία αλλά όχι διαθέσιµη από τον κληρικό  για την άρτια εκτέλεση των 

καθηκόντων του. Εποµένως, ο εντοπισµός του υφιστάµενου επιπέδου των γνώσεων, 

δεξιοτήτων και στάσεων των κληρικών, µπορεί να προσδιορίσει τα κενά και τις ελλείψεις 

που χρήζουν εκπαιδευτικής παρέµβασης97.  

 Από την έρευνα πρόεκυψε  ότι η µεγάλη πλειοψηφία των κληρικών (69,8 %) 

είναι πτυχιούχοι Ανωτάτων και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (ΑΕΙ, ΤΕΙ). 

Ακόµη ένα ποσοστό της τάξης του 18,9 % είναι κάτοχοι µεταπτυχιακού ή διδακτορικού 

διπλώµατος, όπερ σηµαίνει ότι και αυτοί ασφαλώς είναι πτυχιούχοι Ανωτάτων 
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εκπαιδευτικών ιδρυµάτων. Συνεπώς το 87, 7% των κληρικών είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ και 

ΤΕΙ εκ των οποίων το 18,9 % κατέχει και µεταπτυχιακό τουλάχιστον τίτλο. Οι απόφοιτοι 

κληρικοί των ΙΕΚ καταλαµβάνουν το 3,8 %., οι απόφοιτοι λυκείου το 5,6 % και οι 

απόφοιτοι δηµοτικού µόλις το 1,9 %. Εκ των ανωτέρω προκύπτει ένα υψηλότατο 

εκπαιδευτικό επίπεδο των συµµετεχόντων κληρικών.  

Όµως ένα ακόµα σηµείο το οποίο πρέπει να φωτισθεί είναι ο τοµέας σπουδών 

στον οποίο αναφέρεται ο τίτλος σπουδών που κατέχουν οι πτυχιούχοι κληρικοί. Εκ της 

έρευνας προκύπτει ότι το 86,8 % των πτυχιούχων κληρικών είναι πτυχιούχοι είτε της 

Θεολογικής Σχολής, είτε πτυχιούχοι των πάλαι ποτέ Ανώτερων (και νυν Ανωτάτων) 

Εκκλησιαστικών Σχολών, είτε διπλωµατούχοι Εκκλησιαστικών ΙΕΚ, είτε απόφοιτοι 

Εκκλησιαστικών Λυκείων. Το υπόλοιπο 13,2 % των κληρικών σχετίζονται µε άλλους 

τοµείς σπουδών όπως π.χ χηµεία, κτηνιατρική, νοµική κλπ. Το εύρηµα αυτό είναι 

σηµαντικό –κατά την άποψη του ερευνητή- διότι καταδεικνύει την γνωστική µορφωτική 

µονοµέρεια που διακατέχει το σώµα των κληρικών. Με άλλα λόγια η συντριπτική 

πλειοψηφία των κληρικών είναι Θεολόγοι, συνεπώς έχουν ένα κοινό µονοµερές πεδίο 

αντίληψης, διεκπεραίωσης και ερµηνείας των γεγονότων και των καταστάσεων που 

προκύπτουν στην καθηµερινή ενοριακή ζωή. 

Η χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών είναι µια δεξιότητα απαραίτητη και χρήσιµη 

σε κάθε άνθρωπο, πολλώ δε µάλλον σε κάθε κληρικό που είναι επιφορτισµένος µε την 

διοίκηση και οργάνωση του εκκλησιαστικού πυρήνα του ενοριακού ναού. Ως προς την 

χρήση Η/Υ, το 73% των κληρικών δηλώνει ότι χρησιµοποιεί τον ηλεκτρονικό 

υπολογιστή γενικά στην ζωή του. Εξ αυτών το 87 % δηλώνει ότι χρησιµοποιεί τον Η/Υ 

στην δουλεία του, δηλαδή στην ενορία του. Ακόµα το 61,4 % των κληρικών αξιολογεί 

τις γνώσεις του στον χειρισµό Η/Υ ως τουλάχιστον αρκετά καλή, ενώ αντιστοίχως το 

ποσοστό για την γνώση χρήσης του διαδικτύου είναι στο 57,5 %. 
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Εκ των ανωτέρω προκύπτει το συµπέρασµα ότι η πλειοψηφία των κληρικών 

αξιολογεί τις γνώσεις του περί των Η/Υ ως τουλάχιστον αρκετά καλές, έχει βάλει τον 

Η/Υ στην καθηµερινή του ζωή αλλά και στον χώροι εργασίας του, δηλαδή είτε τον 

ενοριακό ναό (µεγάλη πλειοψηφία) είτε σε όποιο άλλο µέρος διακονεί (π.χ γραφεία 

µητροπόλεως). 

 

4.1.2 Η στάση και η γνώση των κληρικών έναντι του Θεσµού της ∆ια Βίου 

µάθησης  

Ιδιαίτερα ενθαρρυντικά ήταν τα αποτελέσµατα της έρευνας σχετικά µε την γνώση 

και την στάση των κληρικών έναντι του θεσµού της ∆ια βίου µάθησης. Η συντριπτική 

πλειοψηφία των κληρικών (79,2%) γνωρίζει σχετικά µε την ∆ια βίου µάθηση, ενώ επίσης 

αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι τα ποσοστά των κληρικών που γνωρίζουν για την δια 

βίου µάθηση, σε σχέση µε την ηλικία τους κυµαίνονται χωρίς ιδιαίτερα µεγάλες 

αποκλίσεις ( από 70 % εως 90 % ) γύρω από το γενικό ποσοστό. Σε σχέση µε το 

µορφωτικό τους επίπεδο παρατηρούµε ότι καθώς ανεβαίνει το µορφωτικό επίπεδο, 

ανεβαίνουν και το ποσοστό των κληρικών που γνωρίζει περί της ∆ια βίου µάθησης. 

Ως προς την στάση των κληρικών περί του θεσµού αυτού, είναι φανερή η 

σπουδαιότητα που προσδίδουν στον θεσµό αυτό οι κληρικοί, όπως επίσης βάσει της 

κλίµακας αντιλήψεων που συµπλήρωσαν στο ερωτηµατολόγιο, καταδεικνύεται και 

επιβεβαιώνεται η θετική τοποθέτηση τους έναντι της ∆ια βίου µάθησης, της 

σπουδαιότητας και της χρησιµότητάς του. 

Τελευταία µελετώµενη µεταβλητή είναι αυτή της βούλησης συµµετοχής σε 

επιµορφωτικά προγράµµατα. Τα αποτελέσµατα και εδώ είναι ιδιαιτέρως ενθαρρυντικά. 

Το 76,7 % των ερωτώµενων κληρικών δηλώνει ότι επιθυµεί να συµµετάσχει στο εγγύς 

µέλλον σε επιµορφωτικά προγράµµατα, το 16,7 % κρατά ουδέτερη στάση-πιθανώς 

πρόκειται για µια µερίδα κληρικών που είναι αναποφάσιστοι σχετικά µε την συµµετοχή 
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τους ή µη σε επιµορφωτικά προγράµµατα- ενώ µόλις το 6,6 % δεν επιθυµεί να 

συµµετέχει καθόλου.  

Συσχετίζοντας την παραπάνω µεταβλητή µε τις µεταβλητές ηλικία και µορφωτικό 

επίπεδο, αυτό που διαπιστώνουµε είναι µια αντιστρόφως ανάλογη πορεία των 

δευτερευουσών µεταβλητών µε την κύρια. Κατ΄ αρχάς καθώς ανεβαίνουν οι ηλικιακές 

οµάδες τα ποσοστά βούλησης συµµετοχής, χαµηλώνουν. Οµοίως καθώς ανεβαίνει η 

κλίµακα του µορφωτικού επιπέδου των κληρικών, αντιστοίχως χαµηλώνουν και εδώ τα 

ποσοστά των κληρικών που δηλώνουν ότι επιθυµούν να συµµετέχουν σε επιµορφωτικά 

προγράµµατα. Το φαινόµενο αυτό -κατά τον ερευνητή- εξηγείται ως εξής: Αναφορικά µε 

την συσχέτιση της ηλικίας κρίνεται απολύτως λογικό το φαινόµενο οι µικρότεροι στην 

ηλικία κληρικοί να επιθυµούν περισσότερο να συµµετέχουν σε επιµορφωτικά 

προγράµµατα παρά οι µεγαλύτεροι – σε ηλικία- κληρικοί. Οι νέοι κληρικοί προφανώς 

αισθάνονται την ανασφάλεια που νιώθει ο κάθε νέος άνθρωπος λόγω της απειρίας τόσο 

στον κοινωνικό όσο και στον εργασιακό στίβο, εν αντιθέσει µε τους µεγαλύτερους στην 

ηλικία, οι οποίοι µε την πλούσια – κατά βάση- εµπειρία που διαθέτουν, υποσυνείδητα 

αισθάνονται ασφαλείς και πλήρεις, οπότε τα επιµορφωτικά προγράµµατα περισσότερο 

αντιµετωπίζονται ως µια εκ του περισσού δραστηριότητα. Οµοίως συµβαίνει και στους 

κληρικούς σε συνάρτηση µε το µορφωτικό τους επίπεδο. Σ΄ αυτήν την περίπτωση, το 

στοιχείο εκ του οποίου πηγάζει η αυτοπεποίθηση δεν είναι η εµπειρία αλλά 

διαφοροποιείται και είναι η µόρφωση. Συνεπώς κληρικοί µε χαµηλό µορφωτικό επίπεδο, 

βιώνουν την ανασφάλεια της πληρότητας των γνώσεων και δεξιοτήτων που αυτοί 

κατέχουν σε σχέση µε την άρτια εκπλήρωση της διακονίας τους, οπότε επιθυµούν µε 

κάποιον τρόπο να καλύψουν αυτά τα “ γνωστικά ” κενά. Καθώς ανεβαίνει η κλίµακα του 

µορφωτικού επιπέδου, συναντάµε περισσότερους κληρικούς οι οποίοι δεν επιθυµούν να 

επιµορφωθούν, πιθανώς στηριζόµενοι και νιώθοντας “ασφαλείς” στις υφιστάµενες 
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γνώσεις τους µε τις οποίες θεωρούν ότι µπορούν να ανταπεξέλθουν µε πληρότητα στην 

ποιµαντική τους διακονία. 

Τελευταίος ερευνώµενος συσχετισµός είναι αυτός της οικογενειακής κατάστασης 

σε σχέση µε την βούληση συµµετοχής σε επιµορφωτικά προγράµµατα. Μ΄ αυτόν τον 

συσχετισµό προσπαθούµε να διαπιστώσουµε αν η οικογενειακή κατάσταση παίζει 

κάποιο ρόλο στην διαµόρφωση της βούλησης συµµετοχής. Βάσει των αποτελεσµάτων 

από τα ερωτηµατολόγια οι άγαµοι κληρικοί είναι όλοι θετικοί στην συµµετοχή τους σε 

επιµορφωτικά προγράµµατα.. Από την άλλη µεριά η πλειοψηφία των εγγάµων κληρικών 

είναι και αυτή θετική στην συµµετοχή στα αυτά προγράµµατα. Πάρα ταύτα όµως 

υπάρχει και ένα µικρό ποσοστό (7,7 %) – αµελητέο για να βγουν συµπεράσµατα- το 

οποίο δηλώνει ότι δεν επιθυµεί να συµµετέχει σε επιµορφωτικά προγράµµατα. Συνεπώς 

εκ του συσχετισµού αυτού δεν προκύπτει κάποια αξιόλογη διαφοροποίηση στις 

απαντήσεις των κληρικών βάσει της οικογενειακής τους κατάστασης. 

Όλα αυτά τα δεδοµένα πρέπει να τα αξιολογήσουµε, έχοντας υπόψη τις 

κοινωνικο-πολιτισµικές συνθήκες που επικρατούν στην χώρα µας, και διαµορφώνουν µια 

εκπαιδευτική κουλτούρα η οποία δεν εγκολπώνει δράσεις στα πλαίσια του Θεσµού της 

∆ια βίου µάθησης. Άλλωστε τα ίδια τα ποσοστά συµµετοχής στην ∆ια βίου µάθηση στην 

Ελλάδα µαρτυρούν του λόγου το αληθές. Μόλις το 2,9 %98 των Ελλήνων συµµετέχουν 

σε δράσεις στα πλαίσια της ∆ια βίου µάθησης99. Ακόµα πρέπει να λάβουµε υπόψη µας 

και το κλίµα που διαµορφώνεται µέσα στην ίδια της Εκκλησίας της Ελλάδος σε σχέση µε 

την ∆ια Βίου Μάθηση, το οποίο ενώ µεν θεωρητικά είναι θετικό, εν τούτοις στην πράξη 

–όπως διαπιστώσαµε στο θεωρητικό µέρος του παρόντος πονήµατος- δεν καταγράφονται 

αρκετές αξιόλογες προσπάθειες παροχής επιµορφωτικών σεµιναρίων είτε από την 

Εκκλησία της Ελλάδος – ως οργανισµού- είτε από τις Ιερές Μητροπόλεις. 
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4.1.3. Οι επιµορφωτικές ανάγκες των κληρικών σύµφωνα µε τις απόψεις των ιδίων 

4.1.3.1.Το γνωστικό αντικείµενο επιµόρφωσης 

 Ερωτώµενοι οι κληρικοί- που συµµετείχαν στην έρευνα- σχετικά µε τα γνωστικά 

αντικείµενα στα οποία θα επιθυµούσαν να επιµορφωθούν, τους δόθηκε η ευκαιρία να 

εκφράσουν και να εξωτερικεύσουν τις επιµορφωτικές τους ανάγκες όπως αυτοί τις έχουν 

προσδιορίσει.  

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός, ότι στην δεύτερη θέση προτίµησης (από τα 

γνωστικά αντικείµενα που δήλωσαν οι κληρικοί) ήταν το γνωστικό αντικείµενο που 

σχετίζεται µε τον Θεολογικό επιστηµονικό κλάδο. Το 67,3 % των κληρικών λοιπόν 

επιθυµεί να επιµορφωθεί στον θεολογικό κλάδο. Ασφαλώς αυτό το µεγάλο ποσοστό 

είναι απόρροια της συνάφειας του θεολογικού κλάδου µε την ιερατική διακονία, συνεπώς 

κρίνεται απολύτως λογικό αυτό το ποσοστό. Από την άλλη πλευρά  όµως κρίνεται 

σκόπιµο να υποµνήσω, ότι το 86,8 % των κληρικών δήλωσαν πτυχιούχοι σχολών µε 

θεολογικό προσανατολισµό. Ποια είναι άραγε τα αίτια που σχετίζονται µε την επιθυµία 

αυτή να επιµορφωθούν στο ίδιο αντικείµενο µ’ αυτό των βασικών σπουδών τους;  

Αφενός µπορεί να υποστηριχθεί, ότι λόγω καθηµερινής αντιµετώπισης καταστάσεων που 

χρήζουν θεολογικής προσέγγισης, αναφύονται νέα προβλήµατα και καινούριοι 

προβληµατισµοί, οπότε αυτή η επιµόρφωση λειτουργεί ως επικαιροποίηση (update) των 

θεολογικών τους γνώσεων. Ακόµα µε την επανάληψη οι γνώσεις επανέρχονται στην 

µνήµη, βελτιώνονται και κωδικοποιούνται καλύτερα (επανάληψις µήτηρ πάσης 

µαθήσεως –κατά το αρχαίο ρητό- ). Από την άλλη πλευρά, η επιθυµία τους αυτή µπορεί 

να ερµηνευθεί είτε ως έλλειψη γνώσεων, είτε ως ανασφάλεια σχετιζόµενη µε την 

υφιστάµενη γνώση που οι ίδιοι κατέχουν. 

Την πρώτη θέση προτίµησης κατέχει ο κλάδος της ψυχολογίας και ειδικότερα το 

αντικείµενο της Συµβουλευτικής Ψυχολογίας µε ποσοστό 69,4 % . Το υψηλό αυτό 

ποσοστό είναι απολύτως φυσιολογικό, αν λάβει κανείς υπ’ όψη την κύρια αποστολή της 
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ιερατικής διακονίας. Η ιερατική διακονία είναι πρωτίστως χριστοκεντρική (θέτει δηλαδή 

στο επίκεντρο όλων των ποιµαντικών ενεργειών της τον Ιησού Χριστό) αλλά είναι 

επίσης και ανθρωποκεντρική, δηλαδή η διακονία αυτή σχετίζεται, αφορά και ενεργείτε 

προς χάρη και όφελος του ανθρώπου. Συνεπώς στην καθηµερινή ποιµαντική πράξη, ο 

κληρικός συναναστρέφεται µε ανθρώπους, ακούει και προσπαθεί να συµβουλεύσει πάνω 

στα προβλήµατα που απασχολούν τον άνθρωπο τα οποία µπορεί να είναι υπαρξιακά, 

ψυχολογικά, κοινωνικά, οικονοµικά κ.α. Εποµένως αντιλαµβάνεται (ο κληρικός) την 

ανάγκη να επιµορφωθεί και να ακούσει τα σύγχρονα πορίσµατα της ψυχολογίας πάνω 

στην συµβουλευτική προσέγγιση. 

Ένας ακόµη κλάδος µε υψηλά ποσοστά επιθυµητής επιµόρφωσης, είναι αυτός 

των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών µε ποσοστό 46,9 %. Η γενικότερη τάση χρήσης των 

νέων τεχνολογιών που προωθείται µε δράσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση (π.χ 

Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα Ψηφιακής Σύγκλισης κ.α),καθώς και η γενικότερη στροφή και 

της ελληνικής κοινωνίας στην χρήση των νέων τεχνολογιών και δη των ηλεκτρονικών 

υπολογιστών και του διαδικτύου100, είναι παράγοντες που επηρεάζουν και εν τέλει 

διαµορφώνουν τέτοια ποσοστά επιθυµίας επιµόρφωσης και ενασχόλησης µε τους 

ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Εκτός αυτού, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές έχουν µπει µέσα 

στην καθηµερινότητά µας, και χρησιµοποιούνται καθολικά από όλες τις δηµόσιες και 

ιδιωτικές υπηρεσίες. Συνεπώς η ηλεκτρονική µηχανοργάνωση στον ενοριακό ναό 

καθίσταται επιτακτική. Εποµένως οι κληρικοί έχουν ανάγκη γνώσης χειρισµού των 

ηλεκτρονικών υπολογιστών και γι αυτό ζητούν να επιµορφωθούν σ’ αυτό το αντικείµενο. 

 Οι ξένες γλώσσες αποτελούν το τέταρτο σε σειρά προτίµησης επιθυµητό 

γνωστικό αντικείµενο επιµόρφωσης µε ποσοστό 32,7 %.  Αν εντρυφήσουµε στα 

πληθυσµιακά στοιχεία, την ανθρωπογεωγραφία του «λογικού ποιµνίου» της Ιεράς 

Μητροπόλεως Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως του Ν. Θεσσαλονίκης, θα ανακαλύψουµε 

ανθρώπους από διαφορετικές εθνικότητες και πολιτισµούς. Μαζί µε τους Έλληνες, 
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συµβιώνουν και άνθρωποι άλλων εθνικοτήτων όπως Αλβανοί, Γεωργιανοί, Μολδαβοί 

κ.α. Προφανώς λοιπόν πρόκειται για µια µητρόπολη µε «ποίµνιο» πολυγλωσσικό και 

πολυπολιτισµικό. Ίσως αυτός να είναι και ο λόγος για τον οποίο οι κληρικοί επέλεξαν 

την επιµόρφωσή τους στις ξένες γλώσσες σε ένα τέτοια ικανό ποσοστό, χωρίς βέβαια να 

παραγκωνίζουµε και τον παράγοντα εγγενούς έφεσης των κληρικών αυτών στις ξένες 

γλώσσες. 

 Τέλος µικρά ποσοστά (4,1 % – 20,4 % )λαµβάνουν οι λοιποί κλάδοι 

επιµόρφωσης (Νοµικός, Οικονοµολογικός κλπ) ποσοστά που µάλλον αποδίδονται στα 

προσωπικά ενδιαφέροντα των κληρικών. 

 

4.1.3.2.Το γνωστικό αντικείµενο επιµόρφωσης σε σχέση µε την θέση διακονίας των 

κληρικών 

 Στους κληρικούς που δηλώνουν προϊστάµενοι ενοριακών ναών παρατηρούµε µια 

κατανοµή ποσοστών, ανάλογη µε την συνολική κατανοµή των ποσοστών, οπότε 

προφανώς τα ανωτέρω λεχθέντα τους αφορούν. 

 Στους κληρικούς που δηλώνουν πνευµατικοί και εξοµολόγοι παρατηρούµε µια 

κατανοµή ποσοστών, ανάλογη µε την συνολική κατανοµή των ποσοστών εκτός του 

γνωστικού αντικειµένου της συµβουλευτικής ψυχολογίας. Θα περίµενε κανείς τα 

ποσοστά επιθυµίας επιµόρφωσης σ’ αυτόν τον κλάδο να είναι υψηλότερα του µέσου 

όρου (µ.ο), λόγω ακριβώς της άµεσης και απολύτου συνάφειας του αντικειµένου αυτού 

µε την συγκεκριµένη ποιµαντική τους δραστηριότητα (δηλ. την εξοµολόγηση). Πάρα 

ταύτα το ποσοστό παραµένει υψηλό ( 64,7 %) αλλά υπολείπεται το γενικού  µ.ο (69,4 

%). Αυτό ίσως δικαιολογείται από την απόλυτη εµπιστοσύνη που έχουν κάποιοι κληρικοί 

(πιθανόν µέσης και µεγάλης ηλικίας) στην πολυετή συµβουλευτική  και εξοµολογητική 

πείρα που κατέχουν. 
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 Στους κληρικούς που δηλώνουν ότι έχουν διοικητική απασχόληση παρατηρούµε 

µια κατανοµή ποσοστών, ανάλογη µε την συνολική κατανοµή των ποσοστών, οπότε 

προφανώς τα ανωτέρω λεχθέντα τους αφορούν. 

 Αντιθέτως το κύριο χαρακτηριστικό στο δείγµα των κληρικών που δηλώνουν 

υπεύθυνοι κατηχητικού έργου, είναι η σχεδόν καθολική τους επιθυµία για επιµόρφωση 

σε θέµατα συµβουλευτικής ψυχολογίας (91,3 %). Η ερµηνεία αυτού του αποτελέσµατος 

σχετίζεται µε το ίδιο το κατηχητικό έργο, το οποίο είναι κατά βάση έργο συµβουλευτικό 

τόσο προς τους κατηχούµενους, όσο και προς τους συνεργάτες του κατηχητικού έργου. 

 Τέλος επίσης στους κληρικούς που δηλώνουν υπεύθυνοι του φιλοπτώχου έργου 

ενοριακού ναού, το ποσοστό επιθυµίας επιµόρφωσης σε θέµατα συµβουλευτικής 

ψυχολογίας είναι ιδιαιτέρως υψηλό (88,8 %) . Κατά βάση άνθρωποι οι οποίοι 

βοηθούνται από την δράση του φιλοπτώχου συµβουλίου µιας ενορίας, είναι άνθρωποι µε 

σοβαρά κοινωνικά (π.χ ανεργία) και κυρίως οικονοµικά προβλήµατα. Μ’ αυτούς τους 

ανθρώπους έρχεται σε επαφή ο υπεύθυνος κληρικός, και γι’ αυτούς πολλές φορές 

χρειάζεται µια καλή συµβουλευτική προσέγγιση του προβλήµατος τους. 

 

4.1.3.3.Το Επιθυµητό Ωρολόγιο Πρόγραµµα, Χώρος και Τρόπος ∆ιεξαγωγής των 

επιµορφωτικών σεµιναρίων. 

 i) ∆ιάρκεια Επιµορφωτικών σεµιναρίων 

 Ως προς την διάρκεια των επιµορφωτικών σεµιναρίων παρατηρούµε – των 

αποτελεσµάτων της έρευνας –  ότι οι περισσότεροι εκ των κληρικών προτιµούν 

σεµινάρια σύντοµης διάρκειας (1-30 ωρών). Πάντως οι ποσοστιαίες διαφοροποιήσεις 

των άλλων επιλογών (διάρκειας των προγραµµάτων) είναι πολύ µικρές και εδώ 

διαφαίνεται η πολυµορφία και η ετερότητα των χαρακτήρων που συνθέτουν το δείγµα. 
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ii) Ωρολόγιο Πρόγραµµα των σεµιναρίων 

Ως προς τις επιθυµητές ηµέρες πραγµατοποίησης επικρατεί οµοφωνία. Κανείς δεν 

επιθυµεί να διεξαχθούν τα σεµινάρια µέσα στο Σαββατοκύριακο, ενώ για τις ηµέρες 

µέσα στην βδοµάδα υπάρχει σχετική ισοκατανοµή. Αυτή η επιθυµία τους να µην 

διεξάγονται µέσα στο σαββατοκύριακο σεµινάρια, σχετίζεται προφανώς µε τις 

λειτουργικές και ποιµαντικές πράξεις των ενοριακών ναών, οι οποίες κορυφώνονται 

αυτές τις συγκεκριµένες ηµέρες (Θ. Λειτουργίες, κατηχητικά, µυστήρια κλπ). 

Ως προς τα προτεινόµενα ωράρια τα δυο επικρατέστερα είναι αυτά των 09-12 το 

πρωί και 18-21 το βράδυ. Προφανώς πρόκειται για δυο χρονικά τµήµατα της ηµέρας 

άσχετα µεταξύ τους. Αλλά επίσης πρόκειται για δυο χρονικά µέρη στα οποία σχεδόν 

κανείς δεν αναπαύεται (όπως π.χ το µεσηµέρι). Κινδυνολογώντας, θα µπορούσε κανείς 

να ισχυριστεί, ότι αυτό δείχνει µια στάση των κληρικών έναντι των επιµορφωτικών 

προγραµµάτων, κατά την οποία δηλώνουν ότι θέλουν να συµµετέχουν σ΄ αυτά αλλά δεν 

είναι πρόθυµοι να διαθέσουν κάποιες από τις ώρες ξεκούρασης τους. 

iii) Τρόπος ∆ιεξαγωγής των σεµιναρίων 

 Ως προς τον τρόπο διεξαγωγής των σεµιναρίων και πιο ειδικά τον τρόπο 

εισηγήσεων η πλειοψηφία των κληρικών (57,4%) τάσσεται υπέρ των εναλλασσόµενων 

εισηγητών και το 29,8 % υπέρ ενός µικτού τρόπου εισηγήσεων µ΄ ένα σταθερό εισηγητή 

και µε διαφόρους εναλλασσόµενους επισκέπτες εισηγητές. Αυτό είναι απολύτως 

κατανοητό (η επιθυµία εναλλαγής εισηγητών) διότι κατά αυτόν τον τρόπο αυξάνεται το 

ενδιαφέρον των επιµορφωµένων, καταπολεµείτε η άνοια και η πλήξη, κάθε εισηγητής 

δίνει ένα διαφορετικό τόνο και χρώµα στην διαδικασία των σεµιναρίων κλπ. 

iv) Χώρος ∆ιεξαγωγής των σεµιναρίων 

 Ως προς τον προτεινόµενο –εκ των κληρικών-  χώρο διεξαγωγής των 

επιµορφωτικών σεµιναρίων προκρίνεται  -κοντά στα όρια της απόλυτης πλειοψηφίας         

( 47,9 %)- ένας χώρος, µια αίθουσα εκδηλώσεων της Ιεράς Μητροπόλεως. Η επόµενη 
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επιλογή είναι αυτή του συνεδριακού κέντρου µε 25 %, ενώ η επιλογη Αµφιθέατρο 

ΑΕΙ/ΤΕΙ καταλαµβάνει το 16,7 % των απαντήσεων. 

Η επιλογή -ως χώρου διεξαγωγής των σεµιναρίων – µιας αίθουσας της 

Μητροπόλεως αξιολογείται ως αναµενόµενη. Πρόκειται για έναν χώρο οικείο για τους 

επιµορφούµενους κληρικούς, µέσα στον οποίο συχνά δραστηριοποιούνται – στα πλαίσια 

άλλων εκδηλώσεων- µε άλλα λόγια έναν χώρο µε το κατάλληλο µαθησιακό κλίµα. 

Το συνεδριακό κέντρο ως χώρος, αποτελεί µάλλον  µια επιλογή που προσδίδει 

µια µεγαλοπρέπεια και µια επισηµότητα στην όλη επιµορφωτική δράση, και προφανώς 

γι’ αυτόν τον λόγο αποτελεί την δεύτερη επιλογή των κληρικών. 

 

4.2 Οι Περιορισµοί της έρευνας 

   Στην έρευνα αυτή, τα υπό διερεύνηση ζητήµατα, εκφράσθηκαν µε ερωτήσεις οι 

οποίες -ως επί το πλείστον – ήταν δεκτικές απαντήσεων αντικειµενικών και µετρήσιµων. 

Εξαιρουµένων των ερωτήσεων του ερωτηµατολογίου που στηρίζονταν αµιγώς στις 

υποκειµενικές απόψεις των κληρικών, όλες οι λοιπές ερωτήσεις (που σχετίζονταν άµεσα 

µε τα ερευνητικά ζητήµατα) δεν χωρούσαν την υποκειµενική κρίση των ερωτωµένων. 

Εποµένως δεν µπορεί να εκφρασθεί από τον ερευνητή ουδεµία επιφύλαξη ως 

προς την αξιοπιστία των αποτελεσµάτων των ερευνητικών ζητουµένων. 

 

4.3.    Κατευθύνσεις για το µέλλον  

4.3.1. Προτάσεις για νέες ερευνητικές προσεγγίσεις 

    Από τα αποτελέσµατα της έρευνας, εντοπίσθηκαν ορισµένα ζητήµατα τα οποία 

θα µπορούσαν να µελετηθούν περαιτέρω και να αποτελέσουν πεδίο ενδιαφέροντος 

µελλοντικών ερευνητικών προσεγγίσεων. Τα θέµατα αυτά είναι τα εξής: 
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• Οι επιµορφωτικές εµπειρίες των κληρικών στα πλαίσια επιµορφωτικών 

δράσεων υπό την αιγίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος ή οποιουδήποτε άλλου 

εκκλησιαστικού φορέα. 

• Οι  επιµορφωτικές εµπειρίες των κληρικών στα πλαίσια επιµορφωτικών 

δράσεων από άλλους φορείς πέραν της Εκκλησίας. 

• Περαιτέρω αναλυτική διερεύνηση των κινήτρων που οδηγούν τους κληρικούς 

σε προγράµµατα επιµόρφωσης.  

 

4.3.2. Γενικές προτάσεις – διαπιστώσεις 

 Με βάση τα αποτελέσµατα της έρευνας, µπορούν να διατυπωθούν ενδεικτικά 

ορισµένες προτάσεις για την διοργάνωση αποτελεσµατικών και µε ευρεία συµµετοχή 

επιµορφωτικών προγραµµάτων για τους κληρικούς της Εκκλησίας της Ελλάδος: 

 

 

I. Συστηµατική διερεύνηση των επιµορφωτικών αναγκών. 

      Όπως έδειξε και η έρευνα, οι κληρικοί -όπως όλοι οι ενήλικοι εκπαιδευόµενοι-  

δεν έχουν τις ίδιες ανάγκες επιµόρφωσης
101. Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες όπως το 

µορφωτικό επίπεδο, τα ιδιαίτερα εργασιακά αντικείµενα και τα έτη διακονίας που τις 

διαφοροποιούν σε µεγάλο βαθµό.  

 Μια επιµόρφωση που πραγµατοποιείται µε προκαθορισµένους στόχους και περιεχόµενο, 

ερήµην των χαρακτηριστικών των συµµετεχόντων κληρικών και των συγκεκριµένων 

επιµορφωτικών αναγκών τους είναι πολύ πιθανό να έχει περιορισµένη 

αποτελεσµατικότητα
102. 

 Είναι εποµένως πολύ σηµαντική η συνεχής διερεύνηση των επιµορφωτικών αναγκών 

των κληρικών, βάσει ενός ολοκληρωµένου µοντέλου, το οποίο θα εφαρµόζεται 

συστηµατικά και σχεδιασµένα από τις υπεύθυνες- για θέµατα επιµορφώσεως-υπηρεσίες 

της Εκκλησίας της Ελλάδος και των οικείων Ιερών Μητροπόλεων. 
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ΙΙ. Παροχή κινήτρων  στους υπαλλήλους 

    Σηµαντική θα ήταν η αναζήτηση των κατάλληλων κινήτρων (µισθολογική 

εξέλιξη, σύνδεση της επιµόρφωσης µε τα εργασιακά καθήκοντα, κ.ά) τα οποία θα 

µπορούσαν να συντελέσουν στην αύξηση της συµµετοχής των κληρικών σε 

προγράµµατα επιµόρφωσης.  
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Παράρτηµα Ι: Η επιστολή  προς τον Σεβασµιώτατο 

Μητροπολίτη Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως κ.κ Βαρνάβα. 

Θεσσαλονίκη 10-11-09 
ΠΡΟΣ:τον Σεβασµιώτατο Μητροπολίτη  

Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως, κ.κ. Βαρνάβα 
Σεβασµιώτατε, 

∆ια του παρούσης επιστολής, αιτούµαι την δική σας άδεια και ευλογία, προς 

διενέργεια επιστηµονικής έρευνας εντός της Ιεράς Μητροπόλεως στην οποία 

επισκοπείτε, και πιο συγκεκριµένα στους κληρικούς που διακονούν στους Ιερούς Ναούς 

της Ιεράς Μητροπόλεως Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως. 

 Η έρευνα αυτή διεξάγεται στα πλαίσια της διπλωµατικής µου εργασίας -στο 

Μεταπτυχιακό Τµήµα Σπουδών του τµήµατος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής 

του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας- η οποία τιτλοφορείται ως: «∆ιερεύνηση των 

επιµορφωτικών Αναγκών των κληρικών της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εµπειρική 

διερεύνηση στους κληρικούς της Ι. Μητροπόλεως Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως 

βασισµένη στις απόψεις των ιδίων». 

 Στόχος της έρευνας αυτής είναι αφενός να εντοπίσει τις επιµορφωτικές ανάγκες 

των κληρικών σύµφωνα µε τις αντιλήψεις των ιδίων, αφετέρου δε να συσχετίσει τις 

απαντήσεις των ερωτώµενων –σχετικά µε τις εκπαιδευτικές επιµορφωτικές τους 

ανάγκες- ως προς α) την ηλικία τους β)τα έτη διακονίας τους στον ιερό κλήρο γ) το 

µορφωτικό τους επίπεδο δ) την θέση/ διακονία που εκτελούν µέσα στην Μητρόπολη / 

Ενορία. 

Με την έρευνα αυτή ευελπιστώ να συµβάλλω θετικά και εποικοδοµητικά  στην 

ανάπτυξη του θεσµού της δια βίου µάθησης µέσα στους κόλπους της Εκκλησίας της 

Ελλάδος, ιδίως δε στον χώρο της Μητροπόλεως σας στην οποία προτίθεµαι –δι’ ευχών 

σας- να διεξάγω την έρευνα. 

Όθεν και αιτούµαι την υµετέραν άδειαν γνωρίζοντας το προσωπικό σας 

ενδιαφέρον για την εξάπλωση και ανάπτυξη του θεσµού της δια βίου µάθησης στον 

εκκλησιαστικό χώρο. 

Μετά βαθυτάτου Σεβασµού, 

                                                                    Ασπάζοµαι την δεξιά σας, 

Μόσχος Κ. ∆ηµοσθένης 

                                                                               ∆ικηγόρος- Φοιτ. Θεολογικής Σχολής 
                                                                    Μεταπτυχιακός Φοιτητής ΕΚΠ 
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Παράρτηµα ΙΙ: Η επιστολή και το ερωτηµατολόγιο της  
                         συνέντευξης   
 

 
 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΛΗΡΙΚΩΝ Ι.Μ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ & ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 
  

Σεβαστοί Πατέρες, 
Στο πλαίσιο διεξαγωγής της έρευνας αυτής, που έχει ως πρωταρχικό σκοπό την 
προαγωγή των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων σας στα πλαίσια της ποιµαντικής σας 
διακονίας, υπάρχει η πεποίθηση ότι η συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου εκ µέρους σας, 
θα συµβάλει σηµαντικά και ουσιαστικά στην εκπλήρωση του στόχου της παρούσης 
έρευνας. Γι’ αυτό παρακαλείσθε να διαθέσετε ένα µικρό κοµµάτι του χρόνου σας, ώστε 
να το συµπληρώσετε µε προσοχή και ειλικρίνεια. Το παρόν ερωτηµατολόγιο είναι 
ανώνυµο. Ως εκ τούτου οι απαντήσεις σας θα παραµείνουν ανώνυµες. Να εύχεσθε. 
 

Με τιµή και σεβασµό, 
Μόσχος Κ. ∆ηµοσθένης 

∆ικηγόρος- Φοιτ. Θεολογικής Σχολής 
Μεταπτυχιακός Φοιτητής ΕΚΠ 

 
Α΄ Ενότητα 

Προσωπικές Πληροφορίες/ Μορφωτικό-Εργασιακό Υπόβαθρο 
 

1. Ηλικία             18-30            31-45        46- και άνω  
 

2. Οικογενειακή Κατάσταση         Έγγαµος             Άγαµος  
 
 

3. Μορφωτικό  Επίπεδο (Προσωπικό- Οικογενειακό) 
 
∆ηµοτικό � 
Γυµνάσιο  � 
Εξατάξιο Γυµνάσιο - Λύκειο � 
ΑΕΙ/ΤΕΙ � 
ΙΕΚ � 
 
Μεταπτυχιακό-∆ιδακτορικό……………………………..� 
 
Άλλο………………………….. 
 
Ο πατέρας σας έχει τελειώσει: Η µητέρα σας έχει τελειώσει: 
∆ηµοτικό � ∆ηµοτικό � 
Γυµνάσιο  � Γυµνάσιο � 
Εξατάξιο Γυµνάσιο - Λύκειο � Εξατάξιο Γυµνάσιο - Λύκειο � 
ΑΕΙ/ΤΕΙ � ΑΕΙ/ΤΕΙ � 
 

4. Τοµέας Σπουδών (ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ, ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ, ΕΠΑΛ κλπ)  
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Θεολογικός  

Ψυχολογίας  

Νοµικής  

∆ιοίκησης  

Ηλεκτρονικών Υπολογιστών   

Ξένες Γλώσσες  

Άλλο (Αναφέρατε)  

 
5. Έτη διακονίας στον ιερό κλήρο                                                               

0-5                          6-20                    21- και άνω  
 
 
 

6. Τοµέας/ Θέση ∆ιακονίας (δυνατότητα µαρκαρίσµατος περισσοτέρων της µιας 
επιλογής)   

  
Προϊστάµενος Ι. Ναού  

∆ιοικητική Απασχόληση 
 (πχ γραφεία µητροπόλεως, 
εκκλησιαστικό ίδρυµα κλπ) 

 

Πνευµατικός/ Εξοµολόγος  

Υπεύθυνος Φιλοπτώχου Ταµείου  

Υπεύθυνος Κατηχητικού Έργου  

Τίποτα από τα παραπάνω  

Άλλο(αναφέρατε) 
……………………………………. 

 

 
                              

B΄ Ενότητα 
Περί της ∆ια βίου Μάθησης 

 
1. Γνωρίζετε για τον Θεσµό της ∆ια βίου Μάθησης;                                                                                              

ΝΑΙ      ΟΧΙ  
 

2. Αν ΝΑΙ ---> Τι σηµασία /χρησιµότητα προσδίδετε σ’ αυτήν; 
 

Μηδενική    Μικρή       Ικανοποιητική       Μεγάλη   
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3.  Γνωρίζετε για τα επιµορφωτικά προγράµµατα στα πλαίσια της ∆ια βίου 
µάθησης;    ΝΑΙ  ΟΧΙ  

 
4. Αν ΝΑΙ ---> Κλίµακα αντιλήψεων περί Επιµορφωτικών προγραµµάτων 

 
Ερωτήσεις ∆ιαφωνώ 

Απόλυτα 
∆ιαφωνώ Ουδέτερος Συµφωνώ Συµφωνώ 

Απόλυτα 
Τα επιµορφωτικά 
προγράµµατα προάγουν τις 
υπάρχουσες γνώσεις µου 

     
 

Με τα επιµορφωτικά 
προγράµµατα αποκτώ νέες 
γνώσεις 

     

Ερωτήσεις ∆ιαφωνώ 
Απόλυτα 

∆ιαφωνώ Ουδέτερος Συµφωνώ Συµφωνώ 
Απόλυτα 

Με τα επιµορφωτικά 
προγράµµατα βελτιώνοµαι 
στην δουλεία/ υπηρεσία/ 
διακονία µου 

     

Τα επιµορφωτικά 
προγράµµατα είναι χάσιµο 
χρόνου λόγω έλλειψης 
κινήτρων (π.χ επίδοµα 
επιµόρφωσης, άδεια 
επιµόρφωσης, ιεραρχική 
ανέλιξη κλπ) 

     

Θα ήθελα να συµµετέχω σε 
επιµορφωτικό πρόγραµµα στο 
εγγύς µέλλον 

     

 
 

Γ΄ Ενότητα 
Επιµορφωτικές Ανάγκες/ Σεµινάριο 

 
 

1. Θεωρείται τις υφιστάµενες γνώσεις σας επαρκείς ώστε να αντεπεξέλθετε µε 
επιτυχία στην διακονία σας;   ΝΑΙ  ΟΧΙ  

 
2. Σε ποιον/ούς γνωστικό/ούς κλάδους και  αντικείµενο/α θα επιθυµούσατε να 

επιµορφωθείτε;(δυνατότητα επιλογής περισσοτέρων του ενός αντικειµένου) 
 
 

Θεολογικό/ Ποιµαντικό  

Ψυχολογίας/ Συµβουλευτική  

Νοµικό /∆ιοικητικό και 
Εκκλησιαστικό ∆ίκαιο 

 

Οικονοµολογικό /∆ιοίκηση 
Οργανισµών 
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Φιλολογικό / Αρχαία και Νέα 
Ελληνική Γλώσσα 

 

Ηλεκτρονικών Υπολογιστών  

Ξένων Γλωσσών  

Άλλο (αναφέρατε)……………... 
…………………………… 

 

Άλλο (αναφέρατε)……………… 
…………………………… 

 

 
 

3. Πόση διάρκεια θα επιθυµούσατε να έχουν τυχόν επιµορφωτικά σεµινάρια που θα 
απευθύνονταν σε εσάς; 

 
          1-30 ώρες        31-75 ώρες       76-150 ώρες       151+ ώρες  
 

 
4. Ποίες µέρες της εβδοµάδος θα επιθυµούσατε να πραγµατοποιούνταν τα 

επιµορφωτικά σεµινάρια;( δυνατότητα επιλογής περισσοτέρων της µιας ηµέρας) 
 
          ∆ΕΥ        ΤΡ        ΤΕ        ΠΕ        ΠΑ        ΣΑ       ΚΥ  
 

 
5. Ποίες ώρες της ηµέρας θα επιθυµούσατε να λαµβάνουν χώρα τα επιµορφωτικά 

σεµινάρια; 
 

09-12 ώρα       12-15 ώρα       15-18 ώρα       18-21 ώρα  
 

 
6. Ποίο είδος εισηγήσεων θα προτιµούσατε για τα επιµορφωτικά σεµινάρια; 
 

Σταθερό Εισηγητή       Εναλλασσόµενους Εισηγητές   
Και τα δύο                                              ∆εν απαντώ  

 
7. Ποιόν χώρο προκρίνετε για την διεξαγωγή των σεµιναρίων; 

Αµφιθέατρο ΑΕΙ/ΤΕΙ        Αίθουσα Μητροπόλεως                                 
Συνεδριακό Κέντρο          Άλλο ……………………….  
 

 
∆΄ Ενότητα 

                                    Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 

 
 

1. Χρησιµοποιείτε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή              ΝΑΙ      ΟΧΙ  
 
Αν ναι που τον χρησιµοποιείτε; 
στο σπίτι ΝΑΙ      ΟΧΙ        στη δουλειά ΝΑΙ      ΟΧΙ  
 
αλλού………………………………. 
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2. Ξέρω να χρησιµοποιώ:  

 ΝΑΙ ΟΧΙ 
Word   
Excel   
Access   
Powerpoint   
Άλλο (αναφέρατε) ………………….   
 
 

3. Κάνω χρήση  του υπολογιστή για: 
 

 ΝΑΙ ΟΧΙ 
Να αποθηκεύω χρήσιµες πληροφορίες για τη δουλειά µου   
Να βελτιώνω τις εκκλησιαστικές διαδικασίες   
Να αποθηκεύω ερµηνείες Ιερών Κειµένων   
Προσωπικές οµιλίες και εισηγήσεις   

 
4. Γενικά, πώς θα βαθµολογούσατε τη γνώση σας χρήσης του υπολογιστή; 

(Σηµειώστε µε Χ). 
 

Πολύ λίγη γνώση Λίγη γνώση Αρκετά καλή γνώση Καλή γνώση Άριστη γνώση 
     

 
 

5. Αν δεν έχετε υπολογιστή  θα αγοράσετε στο προσεχές µέλλον έναν; 
ΝΑΙ      ΟΧΙ  
 
Χρησιµοποιείτε  το διαδίκτυο                    ΝΑΙ      ΟΧΙ  
 
Αν ναι χρησιµοποιείτε το διαδίκτυο για: (Σηµειώστε µε Χ όσα ισχύουν). 
 

 Χ 
Αποστολή/λήψη µηνυµάτων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (email)  
Ενηµέρωση για τα καθηµερινά νέα  
Τραπεζικές συναλλαγές (e-banking)  
Κατέβασµα υλικού (µουσικής, ταινιών. Προγραµµάτων κτλ.)  
Ηλεκτρονικές αγορές  
Κράτηση αεροπορικών ή άλλων εισιτηρίων  
∆ιαδικτυακά Ηλεκτρονικά παιχνίδια  
Παρακολούθηση βίντεο (youtube κτλ.)  
Ακρόαση ραδιοφωνικών σταθµών  
Κοινωνική δικτύωση (facebook, hi-five, myspace κτλ.)  
∆ιαδικτυακή συζήτηση (chatting)  
Συµµετοχή σε φόρουµ συζητήσεων  
Εγγραφή σε blogs  
Εξόφληση λογαριασµών (τηλεφώνου, ηλεκτρικού ρεύµατος κτλ.)  

 
6. Γενικά, πώς θα βαθµολογούσατε τη γνώση σας χρήσης του διαδικτύου; 

(Σηµειώστε µε Χ). 
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Πολύ λίγη 
γνώση 

Λίγη 
γνώση 

Αρκετά καλή 
γνώση 

Καλή 
γνώση 

Άριστη 
γνώση 

     
 

7. Αν δεν έχετε σύνδεση στο διαδίκτυο θα θέλατε να αποκτήσετε µια στο 
προσεχές µέλλον; 
ΝΑΙ      ΟΧΙ  
 

 
Σας ευχαριστώ για τον χρόνο που διαθέσατε!!! 
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Παράρτηµα ΙII: Η επιστολή  του Σεβασµιωτάτου 

Μητροπολίτου Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως κ.κ Βαρνάβα, 

προς τους κληρικούς της Μητροπόλεως 
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