
 



 

 

 

 

 

 

 

«Είναι καθήκον του Επισκόπου να μεριμνά 

για το ποίμνιο που ο Θεός του εμπιστεύθηκε. 

Είναι όμως εξίσου βασική υποχρέωση να μεριμνά 

και για τους ποιμένες που εξ ονόματός του 

διακονούν αυτό το ποίμνιο. 

Έχουμε χρέος λοιπόν να σταθούμε έμπρακτα στο 

πλευρό των ποιμένων και των συνεργατών μας. 

Να τους προσφέρουμε δυνατότητες συνεχούς 

κατάρτισης, ενίσχυσης και υποστήριξης στο 

δύσκολο έργο τους. Να φροντίσουμε ώστε όσα 

έμαθαν θεωρητικά στις σπουδές τους, να τα εμπλουτίσουν 

εκμεταλλευόμενοι τη γνώση και την εμπειρία άλλων κληρικών ή λαϊκών 

που έχουν εξειδικευθεί σε συγκεκριμένους τομείς διακονίας. 

Και ακόμη, πρέπει να προσφέρουμε στήριξη στην ιερατική οικογένεια, στα λαϊκά 

στελέχη μας, στους υποψηφίους αλλά και στους «απόμαχους» κληρικούς μας. 

Κύριο έργο του Ιδρύματος η «ποιμαντική των ποιμένων» και εργάτες του ένα 

πλήθος κυρίως κληρικών, αλλά και λαϊκών, που πρόθυμα θέλησαν να διακονήσουν 

τους αδελφούς τους εξ ονόματος του Επισκόπου τους με τρόπο οργανωμένο 

και ανταποκρινόμενο στις επιταγές της σύγχρονης πραγματικότητας». 

 

 

Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος 

Ιερώνυμος Β΄ 
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ΙΔΡΥΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΩΣ 

ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 

 

Το «Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών» 

(Ι.Π.Ε.) είναι ένα αυτόνομο επιμορφωτικό και ερευνητικό εκκλησιαστικό ίδρυμα της 

Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, το οποίο συστάθηκε με απόφαση της Διαρκούς Ιεράς  

Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος και λειτουργεί σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 

22/Διεκπ.128/14-1-2015 (ΦΕΚ Β΄ 269) απόφασή της, και την τροποποίηση του 

Κανονισμού λειτουργίας, όπως ορίζεται στο Φ.Ε.Κ. τ. Β' 5152/31-12-2019 ως προς το 

άρθρο 1 παράγρ. 1., ενώ αποτελεί Κέντρο Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) σύμφωνα με 

τον Ν. 4763/2020, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 216 του Ν. 4823/2021. 

Ως εκπαιδευτικό και ερευνητικό κέντρο έχει σκοπό την εν γένει θεολογική και 

ποιμαντική επιμόρφωση των κληρικών, των λαϊκών μελών και εθελοντών της 

Εκκλησίας και τη συνεχή ενημέρωσή τους για τις κοινωνικές, πολιτισμικές, 

τεχνολογικές και πνευματικές εξελίξεις. Παράλληλα διοργανώνει μία σειρά από 

επιστημονικές – ερευνητικές δράσεις και μελέτες έχοντας ως στόχο τη διάσωση και 

ανάδειξη του πλούτου της Ορθοδόξου παραδόσεως και του Ελληνο-χριστιανικού 

πολιτισμού χρησιμοποιώντας όλα τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. 

Κατά την περίοδο 2013-2015 το Ι.Π.Ε. υλοποίησε την Πράξη «Προγράμματα Δια 

Βίου Εκπαίδευσης για την Ανάπτυξη των Κοινωνικών Δεξιοτήτων των Κληρικών και 

των Λαϊκών Στελεχών της Εκκλησίας», κατά την οποία επιμορφώθηκαν 1.000 

κληρικοί και λαϊκά στελέχη της Εκκλησίας, ενώ κατά την περίοδο 2017-2021 στο 

πλαίσιο της Πράξης «Ανάπτυξη Ικανοτήτων Ανθρώπινου Δυναμικού σε Υπηρεσίες 

Κοινωνικής Πρόνοιας με Έμφαση στις Δομές της Εκκλησίας» υλοποιήθηκαν 241 

τμήματα (64 εξ αποστάσεως) σε όλη την Ελλάδα, στα οποία συμμετείχαν 4.300 

κληρικοί και 1.700 λαϊκοί. 

Σήμερα το Ι.Π.Ε. υλοποιεί την Πράξη «Προγράμματα Διά Βίου Μάθησης του 

Ανθρώπινου Δυναμικού της Εκκλησίας – Ανάπτυξη Ανοιχτών Διαδικτυακών 

Μαθημάτων» με Κωδικό ΟΠΣ 5073422 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020». Η Πράξη 

αυτή έχει ως αντικείμενο την υλοποίηση 140 επιμορφωτικών προγραμμάτων που 

απευθύνονται σε κληρικούς, λαϊκά στελέχη, συνεργάτες και εθελοντές της Εκκλησίας 
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και των φορέων της, αλλά και στο ανθρώπινο δυναμικό μη εκκλησιαστικών φορέων 

και υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας (3.000 συμμετοχές) σε 20 θεματικές ενότητες, οι 

οποίες σχεδιάστηκαν με βάση έρευνα ανίχνευσης επιμορφωτικών αναγκών κατά την 

οποία συγκεντρώθηκαν περισσότερα από 4.500 φύλλα αξιολόγησης προγραμμάτων 

(ανώνυμα ερωτηματολόγια) μέσω των οποίων αποτυπώθηκαν στατιστικά και 

αναδείχτηκαν πλήρως οι ποιμαντικές και επιμορφωτικές ανάγκες και οι σχετικές 

προτάσεις των κληρικών και των λαϊκών στελεχών της Εκκλησίας, αλλά και του 

ανθρώπινου δυναμικού άλλων φορέων.  

Οι 20 θεματικές επιμορφωτικές ενότητες είναι:  

1. Λατρεία και πολιτισμός στη σύγχρονη ζωή (Λειτουργική – Τελετουργική) 

2. Συμβουλευτική σε σύγχρονα ζητήματα (Εξομολογητική) 

3. Κανονικό – εκκλησιαστικό δίκαιο: προεκτάσεις και εφαρμογή στον σύγχρονο 

τρόπο ζωής 

4. Οικουμενικές Σύνοδοι και σύγχρονη πραγματικότητα 

5. Η αισθητική της λατρείας 

6. Παιδαγωγική αξιοποίηση βιβλικών κειμένων 

7. Σύγχρονα προβλήματα και ζητήματα αιχμής υπό την οπτική των πατέρων της 

Εκκλησίας 

8. Οργάνωση και διοίκηση της ενορίας – προσφορά προς τον άνθρωπο 

9. Επιμόρφωση νέων στελεχών και εθελοντών εκκλησίας σε ζητήματα αιχμής 

(Υποψηφίων- νέων κληρικών και λαϊκών στελεχών) 

10. Θεωρία οργάνωσης και ανάπτυξης της εκκλησιαστικής αποστολής 

11. Οι άγιοι των Αθηνών. Πρόσωπα και πολιτιστικά μνημεία της εκκλησιαστικής 

ιστορίας της Αθήνας και τα μηνύματα τους στη σύγχρονη κοινωνία 

12. Ο άνθρωπος και το περιβάλλον στην προοπτική μιας πράσινης οικουμένης 

13. Ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και Εκκλησία 

14. Η επίδραση και οι επιπτώσεις της τεχνολογίας στον σύγχρονο άνθρωπο 

15. Πτυχές της ελληνικής επανάστασης του 1821 

16. Ισλαμικό πανόραμα: Κόσμος, Ευρώπη, Ελλάδα από τις απαρχές έως σήμερα 

17. Ολοκαυτώματα και αντισημιτισμός 

18. Επιμόρφωση εμπειροτεχνών ψαλτών και παραδοσιακών μουσικών 

19. Εμβάθυνση στη βυζαντινή και παραδοσιακή μουσική 
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20. Ελληνικός και ευρωπαϊκός μουσικός πολιτισμός με έμφαση στην 

εκκλησιαστική μουσική 

Τα προγράμματα υλοποιούνται με τη μέθοδο της δια ζώσης και της εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης, ενώ για την υποστήριξη των εξ αποστάσεως προγραμμάτων 

δημιουργείται ένα σύστημα σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, μία 

ηλεκτρονική πλατφόρμα moodle, αποκλειστικά για τις ανάγκες του Ι.Π.Ε., στην οποία 

φιλοξενείται το σύνολο των θεματικών ενοτήτων και πλούσιο πρωτότυπο πολυμεσικό 

εκπαιδευτικό υλικό σε ένα προηγμένο εκπαιδευτικό περιβάλλον. 

Για την επιτυχή ολοκλήρωση των προγραμμάτων ως επιμορφούμενοι θα πρέπει να 

επιλέξετε ένα θέμα από τα προτεινόμενα που υπάρχουν σε κάθε υποενότητα του 

εκπαιδευτικού υλικού και να εκπονήσετε μία γραπτή ερευνητική εργασία, 

συμβουλευόμενοι και τη σχετική βιβλιογραφία που παρατίθεται. Ως όριο απουσιών 

ορίζεται το 10% των συνολικών ωρών του προγράμματος, όσον αφορά τα διά ζώσης 

και τα εξ αποστάσεως με σύγχρονη μορφή εκπαίδευσης προγράμματα. 

Στη λήξη του προγράμματος καλείστε να διαθέσετε λίγα λεπτά και να 

συμπληρώσετε ένα ερωτηματολόγιο αξιολόγησης. Οι απόψεις σας για την 

αποτελεσματικότητα της επιμορφωτικής διαδικασίας, οι πιθανές δυσκολίες που 

αντιμετωπίσατε, όπως και οι προτάσεις σας είναι πολύ σημαντικές για την 

ανατροφοδότηση και βελτίωση του προγράμματος, αλλά και τον μελλοντικό 

σχεδιασμό νέων θεματικών ενοτήτων. 

Η παρούσα Θεματική Ενότητα έχει τίτλο  ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ 

ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΣΕ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΙΧΜΗΣ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

– ΝΕΩΝ  ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΑΪΚΩΝ ) και διαρκεί 49 ώρες. Στόχος της είναι να 

γνωρίσουν οι επιμορφούμενοι τον ιδιαίτερο ρόλο και την ποιμαντική διακονία του 

κληρικού, να συνειδητοποιήσουν τη σημασία και το μεγαλείο της ιεροσύνης και τις 

δυνατότητες του κατηχητικού έργου στη σύγχρονη πραγματικότητα. Επίσης να 

εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους για τις δράσεις των κατασκηνώσεων των Ιερών 

Μητροπόλεων, οι οποίες συνεισφέρουν σημαντικά στο σπουδαίο ποιμαντικό και 

φιλάνθρωπο έργο της Εκκλησίας. 

Αποτελείται από τις εξής επιμέρους θεματικές ενότητες:  

Α/Α Τίτλος Επιμέρους Θεματικής Ενότητας Ώρες 
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1.1.  
Έναρξη – περιεχόμενο και στόχοι προγράμματος – Εισαγωγή στο 

πρόγραμμα 
1 

1.2.  
Η ιεροσύνη στην Παλαιά και την Καινή Διαθήκη – Εξέλιξη και διαμόρφωση 

του μυστηρίου της ιεροσύνης 
4 

2. Οι βαθμοί της ιεροσύνης – Λειτουργικό τυπικό του μυστηρίου της ιεροσύνης 4 

3. 
Θεολογική προσέγγιση του μυστηρίου της ιεροσύνης κατά τους πατέρες της 

Εκκλησίας 
4 

4. 

Νομοθεσία περί κλήρου: Μισθοδοσία, ασφάλιση, δικαιώματα και λοιπές 

διατάξεις – Ο κληρικός σήμερα: δημόσιος υπάλληλος ή πνευματικός 

λειτουργός 

4 

5. Υμνολογία – τυπικό ιερών ακολουθιών 4 

6. 
Το ποιμαντικό έργο του κληρικού σήμερα: προκλήσεις, προβλήματα, 

υποχρεώσεις 
4 

7. 
Καινοτόμες δράσεις πρόσκλησης και κοινωνικής δικτύωσης με την 

ενοριακή ζωή και δράση 
4 

8. 
Αειφόρος ανάπτυξη και πιστοποιημένη ασφάλεια στην καθημερινή 

ενοριακή ζωή και πράξη 
4 

9. 
Μεθοδολογική προσέγγιση κατήχησης μέσα από βιωματικές, 

καλλιτεχνικές, περιβαλλοντικές και διαθεματικές δράσεις 
4 

10. 
Το παραδοσιακό παιχνίδι στην κατηχητική πράξη και η ανάπτυξη 

ψυχοκινητικών δεξιοτήτων 
4 

11. 
Διαδραστική Κατήχηση : Η χρήση εφαρμογών Web 2. 0 στη κατηχητική και 

Ενοριακή ζωή - Ασφαλής χρήση διαδικτύου 
4 

12.1. Οργάνωση και Διοίκηση Κατασκηνώσεων 2 

12.2 
Αξιολόγηση εκπαιδευομένων – Παρουσίαση εργασιών – Ανατροφοδότηση 

στόχων 
2 

 

Για την υλοποίηση των επιμορφωτικών προγραμμάτων του Ι.Π.Ε. θα θέλαμε 

να εκφράσουμε θερμές ευχαριστίες προς τον Πρόεδρό του, Μακαριώτατο 

Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο Β΄, για την πατρική αγάπη και 
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το άοκνο ενδιαφέρον με το οποίο περιβάλλει το έργο του Ι.Π.Ε. Εγκάρδιες ευχαριστίες 

αρμόζουν και προς τα Μέλη του Δ.Σ. του Ι.Π.Ε., τους εργαζομένους και τους 

συνεργάτες του, τους κ. Καθηγητές και τους Εκπαιδευτές που διδάσκουν στα 

προγράμματά του και κυρίως προς τον Αιδεσ. Πρωτ. Χριστόφορο Χρόνη, Δρ 

Θεολογίας, για τη σύνταξη του παρόντος πρωτότυπου εκπαιδευτικού υλικού. Επίσης, 

ευχαριστούμε θερμά τον Σεβ. Μητροπολίτη Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς, κ. 

Ιουστίνο, για την εξειδίκευση του συγκεκριμένου προγράμματος σε ζητήματα 

κατήχησης και κατασκηνωτικών δράσεων, καθώς και τον Αιδεσ. Πρωτ. Θεόδωρο 

Τσαμπατζίδη, Υπ. Δρ Μουσικολογίας, για τη συμβολή του στην εκπόνηση του εν λόγω 

προγράμματος. Τέλος, ευχαριστούμε πολύ και όλους εσάς για τη συμμετοχή σας στο 

παρόν πρόγραμμα, καθώς η παρουσία σας μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε τη 

διακονία μας. 

  Αρχιμ. Θεολόγος Αλεξανδράκης 

Αν. Διευθυντής Ι.Π.Ε. 
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1.1 Έναρξη – Περιεχόμενο και στόχοι προγράμματος – Εισαγωγή στο 

Πρόγραμμα 

  

 Στην εποχή μας που οι προκλήσεις και τα κοινωνικά προβλήματα 

εξακολουθούν να είναι μεγάλα παρά την πρόοδο του ανθρώπου, που η πληροφόρηση 

και η γνώση είναι ανοιχτή και παρέχεται απλόχερα σε όλους ανεξαιρέτως και που η 

αμφισβήτηση δύναται να γίνει πιο έντονη από ποτέ, καλείται η Εκκλησία να επιτελέσει 

το πολύπλευρο κοινωνικοπρονοιακό και ανθρωπιστικό έργο της. Για να το επιτελέσει 

όμως θα πρέπει κατ’ αρχάς ο κλήρος να είναι κατάλληλα καταρτισμένος 

συνειδητοποιώντας τι σημαίνει να είναι κάποιος κληρικός της ορθοδόξου Εκκλησίας, 

γνωρίζοντας ποιο είναι το ισχύον νομικό πλαίσιο, ποιες είναι οι ευθύνες, οι 

υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτήν την ιδιότητα ως προς τον 

ίδιο, αλλά και ως προς τον άνθρωπο και την κοινωνία την οποία καλείται να 

υπηρετήσει. Ομοίως τα στελέχη και οι εθελοντές των ενοριών και των εκκλησιαστικών 

φορέων οφείλουν να γνωρίζουν επίσης το ισχύον νομικό πλαίσιο που καθορίζει τις 

δράσεις της Εκκλησίας, την σημασία και σοβαρότητα του ανθρωπιστικού έργου και 

των σκοπών που καλούνται να υπηρετήσουν, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά τους, 

ώστε με γνώση, συνέπεια και ακεραιότητα να ανταποκριθούν στα καθήκοντα που τους 

ανατίθενται. Επίσης θα πρέπει να γνωρίζουν πώς να οργανώνουν σύγχρονες δράσεις, 

όπως είναι οι κατασκηνώσεις, οι οποίες θα συμβάλλουν στην καλλιέργεια των παιδιών 

και των νέων και στην ανακούφιση- υποστήριξη των οικογενειών γενικότερα. 

 Το επιμορφωτικό πρόγραμμα ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ 

ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΣΕ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΙΧΜΗΣ έχει στόχο:  

 να εισαγάγει τους σπουδαστές στις βασικές αρχές της Ποιμαντικής Θεολογίας 

της Εκκλησίας. Στοχεύει στο να βελτιώσει και να εμπλουτίσει τις γνώσεις και 

τις δεξιότητες κληρικών και υποψηφίων κληρικών αναφορικά με λειτουργικά 

και τελετουργικά ζητήματα. 

 να επιμορφώσει κληρικούς, υποψηφίους κληρικούς και λαϊκά στελέχη στη 

διαχείριση και την αντιμετώπιση των ποικίλων ποιμαντικών προκλήσεων, στην 

οργάνωση και σχεδιασμό των ποιμαντικών δράσεων με την αξιοποίηση 

ποιμαντικών, πνευματικών, τελετουργικών, κοινωνικών,  τεχνολογικών και 

λοιπών παραμέτρων. 



Έναρξη – Περιεχόμενο και στόχοι προγράμματος – Εισαγωγή στο Πρόγραμμα 
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 στην κατάρτιση κληρικών, υποψηφίων κληρικών και λαϊκών στελεχών στον 

τρόπο και τις δυνατότητες οργάνωσης και δραστηριοποίησης του ενοριακού 

έργου, εντός της μητροπολιτικής και ενοριακής διοικητικής δομής. Βασικός 

σκοπός είναι η εκπαίδευση στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει 

η ενοριακή οργάνωση του εκκλησιαστικού βίου, ώστε να ενισχυθεί η 

δυνατότητα να σχεδιάζουν και να υλοποιούν δράσεις σε ενοριακό, διενοριακό, 

μητροπολιτικό και διαμητροπολιτικό επίπεδο. 
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1.2 Η ιερωσύνη στην Παλαιά και την Καινή Διαθήκη – Εξέλιξη και διαμόρφωση 

του μυστηρίου της ιερωσύνης 

 

Λέξεις κλειδιά: Ααρών, Ιερωσύνη, Ιερωσύνη Χριστού, Μελχισεδέκ, Μέγας 
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1.2.1 Η ιερωσύνη στην Παλαιά Διαθήκη 

Η έννοια της ιερωσύνης υπάρχει στην Παλαιά Διαθήκη, έχει όμως διαφορετική 

σημασία και χαρακτήρα από αυτήν που λαμβάνει στην Καινή Διαθήκη.  Κατ’ αρχάς 

όσον αφορά την ιερωσύνη θα πρέπει να κάνουμε την διάκριση ανάμεσα σε γενική 

ιερωσύνη,1 την ιερωσύνη δηλαδή που φέρει όλος ο Ισραήλ, ως εκλεκτός λαός του 

Θεούκαι στην ειδική ιερωσύνη, την οποία φέρουν ορισμένα πρόσωπα που 

αναλαμβάνουν συγκεκριμένα λειτουργικά καθήκοντα. Στην ενότητα αυτή θα 

αναφερθούμε στην ειδική ιερωσύνηκατά την περίοδο της Παλαιάς και της Καινής 

Διαθήκης, ακολούθως θα γίνει αναφορά στην έννοια της γενικής ιερωσύνης και θα 

δούμε πως το Μυστήριο της Ιερωσύνης εξελίχθηκε και διαμορφώθηκε. 

Στην Παλαιά Διαθήκη, κατά την περίοδο των χρόνων του Μωυσή, μπορούσε να 

προσφέρει θυσίες στο Θεό κάθε οικογενειάρχης, καθώς δεν είναι λίγα και τα 

παραδείγματα με πρόσωπα που τελούν θυσίες, όπως ο Νώε μετά τον κατακλυσμό για 

να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του προς τον Θεό για την σωτήρια του.2 Βέβαια, ιερείς 

υπήρχαν, όμως το έργο τους κατά την περίοδο εκείνη, ήταν λιγότερο η τέλεση θυσιών 

και περισσότερο η διδασκαλία των νομικών διατάξεων, η απαγγελία τελετουργικών 

ευλογιών και η υπηρεσία στην κιβωτό της διαθήκης που χαρακτηριζόταν ως 

«φύλαξη».3 

Ο θεσμός του ιερατείου στην ουσία καθιερώνεται στα χρόνια του Μωυσή, ο οποίος 

ορίζει την φυλή του Λευί ως υπεύθυνη για την σωστή τήρηση των θρησκευτικών 

                                                 
1Εξ. 19, 6 «ὑμεῖς δὲ ἔσεσθέ μοι βασίλειον ἱεράτευμα καὶ ἔθνος ἅγιον». 
2Γεν. 8, 20 «καὶ ᾠκοδόμησε Νῶε θυσιαστήριον τῷ Κυρίῳ, καὶ ἔλαβεν ἀπὸ πάντων τῶν κτηνῶν τῶν 

καθαρῶν καὶ ἀπὸ πάντων τῶν πετεινῶν τῶν καθαρῶν καὶ ἀνήνεγκεν εἰς ὁλοκάρπωσιν ἐπὶ τὸ 

θυσιαστήριον», (και ο Nώε έκτισε ένα θυσιαστήριο στον Kύριο· και πήρε από κάθε καθαρό κτήνος, και 

από κάθε καθαρό πτηνό, και πρόσφερε ολοκαυτώματα επάνω στο θυσιαστήριο). 
3Μ. Κωνσταντίνου, «Ο θεσμός της ιερωσύνης στην Παλαιά Διαθήκη» στο Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας 

της Ελλάδος, Ειδική Συνοδική Επιτροπή Λειτουργικής Αναγεννήσεως, Το Μυστήριον της Ιερωσύνης, 

Πρακτικά Ζ΄ Πανελληνίου Λειτουργικού Συμποσίου Στελεχών Ιερών Μητροπόλεων, εκδ. Κλάδος 

Εκδόσεων της Επικοινωνιακής και Μορφωτικής Υπηρεσίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, Αθήνα 2006, 

σελ. 60. 
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καθηκόντων του λαού, ενώ η οικογένεια του Ααρών και οι απόγονοί του επιλέγονται 

από τον ίδιο τον Θεό, για την τέλεση του ιερατικού λειτουργήματος. Στο 17οκεφάλαιο 

του βιβλίου των Αριθμών περιγράφεται η διαδικασία κατά την οποία ο Θεός επέλεξε 

τον Ααρών για αρχιερέα, αφού άνθισε,με θαυμαστό τρόπο, η ράβδος του ως αρχηγού 

της φυλής του Λευί. Ως εκ τούτου όλοι οι ιερείς προέρχονταν στην συνέχεια από την 

γενιά του Ααρών καθιστώντας έτσι την ιερωσύνη κληρονομική ιδιότητα και την γενιά 

του Ααρών ιεραρχικά ανώτερη, αφού εκτός των άλλων απέκτησε δικαιώματα στις 

θυσίες και στα ειδωλόθυτα.4 

Οι ιερείς της Παλαιάς Διαθήκης ήταν αυτοί που πλησίαζαν τον Θεό, οι 

διαμεσολαβητές μεταξύ Θεού και ανθρώπου, οι οποίοι προσεύχονταν, προσέφεραν, 

θυσίαζαν και εξάγνιζαν όλο τον λαό. Σε αυτούς, και μέσω αυτών σε όλο τον Ισραήλ, 

διαβιβάζεται η θεία εντολή, ενώ οι ίδιοι πρέπει να είναι αγνοί και καθαροί. Λάμβαναν 

την ιερωσύνη με επίχριση από τον Μωυσή, ο οποίος ενεργούσε στο όνομα του Θεού. 

Η τελετή αυτή γινόταν μπροστά από την αγία σκηνή, παρουσία του λαού. Τόσο ο 

Ααρών όσο και οι απόγονοί του, πρώτα καθαρίζονταν συμβολικά με νερό, κατόπιν 

έβγαζαν τα ενδύματά τους και φορούσαν ειδικά άμφια, τα όποια έκτοτε 

χρησιμοποιούσαν κατά την τέλεση των ιερατικών καθηκόντων τους. Ο ίδιος ο Μωυσής 

έχριε τους υποψηφίους με λάδι, με το όποιο και αγίαζε την αγία σκηνή του Μαρτυρίου 

και όλα τα έργα αυτού.5 Οι ιερείς δεν έπρεπε να πίνουν οινοπνευματώδη ποτά πριν την 

είσοδο στην αγία σκηνή, ενώ είχαν καθήκον να ξεχωρίζουν τα καθαρά ζώα και 

πράγματα, από τα ακάθαρτα. Επίσης, όφειλαν να προσεύχονται για την συγχώρηση 

των αμαρτιών των ανθρώπων, να διδάσκουν στα παιδιά του Ισραήλ τις εντολές που 

έδωσε ο Θεός στον Μωυσή6 και να ενδιαφέρονται για την υγεία του λαού.7 

Αξιοσημείωτη στην Παλαιά Διαθήκη είναι η αναφορά στον βασιλιά και ιερέα 

Μελχισεδέκ. Πρόκειται για τον βασιλιά ο οποίος υποδέχθηκε τον Αβραάμ μετά την 

νίκη του επί του βασιλιά Ελάμ, τον ευλόγησε και προσέφερε στο Θεό 

«ἄρτουςκαὶοἶνον».8 Το πρόσωπο του Μελχισεδέκ έχει ιδιαίτερη σημασία για την Καινή 

Διαθήκη, καθώς αποτελεί την προτύπωση της ιερωσύνης του Χριστού, η οποία 

συνδυάζει το βασιλικό και το ιερατικό μεγαλείο και η οποία θεωρείται ανώτερη από 

                                                 
4Ι. Καλογήρου, «Κλήρος», Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαίδεια, τ. 7, εκδ. Μαρτίνος, Αθήνα 1963, 

σελ. 653. 
5 Βλ. Λευιτ. 8ο κεφ. 
6Βλ. Λευιτ. 10ο κεφ. 
7 Βλ. Λευιτ. 13ο κεφ. 
8Γεν. 14, 18-19.  
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την ιερωσύνη του Ααρών, καθώς ο Μελχισεδέκ φέρει τύπο της ιερατικής ιδιότητας του 

Μεσσία (σύμφωνα με το «σὺ ἱερεὺς εἰς τὸν αἰῶνα κατὰ τὴν τάξιν Μελχισεδέκ» Ψλ. 

109, 4) και είναι ένα πρόσωπο που εμφανίζεται ξαφνικά στην Παλαιά Διαθήκη χωρίς, 

δηλαδή, την συνήθη γενεαλογία.9 Αυτό δεν σημαίνει ότι ο Μελχισεδέκ ήταν πράγματι 

απάτωρ, αμήτωρ,αγενεαλόγητος και άχρονος, αλλά πρόκειται για μια εικόνα του 

Χριστού που έμελλε να έρθει και ο οποίος είχε τα χαρακτηριστικά που αποδίδονται 

στον Μελχισεδέκ.10 Ο άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής υποστηρίζει ότι ο κάθε άνθρωπος 

μπορεί να γίνει εικόνα του Μελχισεδέκ, όταν νεκρώσει το σαρκικό φρόνημα και 

αφιερώσει όλη του την αγάπη στον Θεό.11 

 

1.2 Η ιερωσύνη στην Καινή Διαθήκη 

Η ιερωσύνη στην Καινή Διαθήκη αποκτά διαφορετικό χαρακτήρα. Εκεί δεσπόζει ο 

θεάνθρωπος Ιησούς, ο οποίος είναι ο Μέγας Αρχιερέας και η πηγή της ιερωσύνης. 

Είναι ο μοναδικός ιερέας στην Καινή Διαθήκη, τελεί και παραδίδει θεία μυστήρια, ενώ 

παράλληλα συστήνει και την Εκκλησία της Καινής Διαθήκης, αν και δεν αποδίδει ποτέ 

στον εαυτό του τον όρο «ιερέας».12 

Στην προς Εβραίους επιστολή του αποστόλου Παύλου γίνεται εκτενής αναφορά στο 

πρόσωπο του Ιησού, στο λυτρωτικό έργο Του και την ιερωσύνη Του. Ο Χριστός, όπως 

και οι ιερείς της Παλαιάς Διαθήκης, γίνεται αρχιερέας για χάρη των ανθρώπων, για να 

προσφέρει δώρα και θυσίες για τις αμαρτίες μας.13 Όμως, η ιερωσύνη της Παλαιάς 

                                                 
9 Π. Μπρατσιώτης, Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαίδεια τ. 8ος, λήμμα «Μελχισεδέκ», εκδ. Μαρτίνος 

Αθ., Αθήνα 1963, σελ. 990. 
10 Σωφρόνιος Σαχάρωφ αρχιμανδρίτης, Άσκηση και Θεωρία, εκδ. Ι. Μ. Τιμίου Προδρόμου Έσσεξ 

Αγγλίας, Έσσεξ 20193, σ. 137. 
11 Μάξιμος Ομολογητής, Κεφάλαια διάφορα Θεολογικά τε καὶ Οἰκονομικὰ καὶ περὶ ἀρετῆς καὶ κακίας, Ε´ 

Ἑκατοντάς οε´, PG 90, 1380B, «Πᾶς τοιγαροῦν τά μέλη νεκρώσας τά ἐπί τῆς γῆς, καί ὅλον ἑαυτοῦ τῆς 

σαρκός ἀποσβέσας τό φρόνημα, καί τήν πρός αὐτήν δι᾿ ὅλου σχέσιν ἀποσεισάμενος, δι᾿ ἧς ἡ τῷ Θεῷ 

μόνῳ χρεωστουμένη παρ᾿ ἡμῶν ἀγάπη μερίζεται, καί ἀρνησάμενος πάντα τά τῆς σαρκός καί τοῦ κόσμου 

γνωρίσματα, τῆς θείας ἕνεκεν χάριτος, ὥστε καί λέγειν δύνασθαι μετά τοῦ μακαρίου Παύλου τοῦ 

ἀποστόλου, Τίς ἡμᾶς χωρίσει ἀπό τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ; καί τά ἑξῆς, ὁ τοιοῦτος ἀπάτωρ καί ἀμήτωρ 

καί ἀγενεαλόγητος κατά τόν μέγα Μελχισεδέκ γέγονεν, οὐκ ἔχων ὅπως ὑπό σαρκός κρατηθῇ καί φύσεως, 

διά τήν γεγενημένην πρός τό πνεῦμα συνάφειαν», (καθένας που νέκρωσε τα επίγεια μέλη του και 

καταμάρανε όλο το φρόνημα της σάρκας και αποτίναξε τελείως τη σχέση του προς αυτή, που με αυτήν 

μοιράζεται η αγάπη μας που τη χρωστάμε στον Θεό μόνο και μαζί αρνήθηκε όλα τα γνωρίσματα της 

σάρκας και του κόσμου για χάρη της θείας χάριτος, ώστε να μπορεί να λέει μαζί με τον μακάριο Παύλο 

τον απόστολο, Ποιος θα μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού; και τα παρακάτω, αυτός κατέστη 

δίχως πατέρα και δίχως μητέρα και δίχως γενεά, σύμφωνα με τον μεγάλο Μελχισεδέκ, και δεν υπάρχει 

με τι να κρατηθεί από τη σάρκα και τη φύση, εξαιτίας της συνάφειάς του με το Πνεύμα). 
12Δ. Βακάρος, Η ιερωσύνη στην εκκλησιαστική γραμματεία των πέντε πρώτων αιώνων, χ.ε.,  Θεσσαλονίκη 

1986, σελ. 64. 
13Εβρ. 5, 1 «Πᾶς γὰρ ἀρχιερεὺς ἐξ ἀνθρώπων λαμβανόμενος ὑπὲρ ἀνθρώπων καθίσταται τὰ πρὸς τὸν 

Θεόν, ἵνα προσφέρῃ δῶρά τε καὶ θυσίας ὑπὲρ ἁμαρτιῶν», (διότι κάθε αρχιερέας, που λαμβάνεται και 



Η ιερωσύνη στην Παλαιά και την Καινή Διαθήκη – 

Εξέλιξη και διαμόρφωση του μυστηρίου της ιερωσύνης 

© Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών 

 12  

Διαθήκης δεν είναι ίδια με αυτήν του Χριστού, καθώς η μία προετοίμασε και 

προεικόνισε την άλλη.14 

Σύμφωνα με τον Απόστολο Παύλο, ο Χριστός έλαβε την ιερωσύνη του από τον ίδιο 

τον Θεό και δεν συγκρίνεται με τον Ααρών, όντας φυσικά ανώτερός του, αφού τον 

κατέστησε αρχιερέα ο ίδιος ο Θεός και Πατέρας Του και είναι αιώνιος, έχει διηνεκή 

και αμεταβίβαστη ιερωσύνη. Ο Ιησούς είναι αρχιερέας «κατά την τάξιν Μελχισεδέκ», 

η οποία υπερέχει της ιερωσύνης του Ααρών, καθώς ο Μελχισεδέκ δεν έχει ούτε πατέρα 

ούτε μητέρα ούτε γενεαλογία – σε αντίθεση με τους άλλους βασιλείς – είναι αιώνιος 

ιερέας και το πλήρες σύμβολο του αιώνιου αρχιερέα Χριστού.15  Παράλληλα, η 

παραχώρηση του ενός δεκάτου των λαφύρων που πρόσφερε ο Αβραάμ στον βασιλιά-

ιερέα Μελχισεδέκ16, υπογραμμίζει την κατωτερότητα της ιερωσύνης του Λευίτη 

Ααρών (ως απογόνου του Αβραάμ) απέναντι στην ιερωσύνη του Μελχισεδέκ και κατ’ 

επέκταση του Ιησού.  

Ο Χριστός είναι αρχιερέας άγιος, άκακος, αμόλυντος, χωρισμένος από τους 

αμαρτωλούς και υψωμένος πάνω από τους ουρανούς, ο οποίος δεν έχει ανάγκη να 

προσφέρει θυσίες κάθε μέρα για τις αμαρτίες Του και τις αμαρτίες του λαού, όπως 

κάνουν οι αρχιερείς, καθώς αυτό το έκανε μία φορά, όταν πρόσφερε τον εαυτό του.17 

Έτσιο Χριστός ως Μέγας Αρχιερέας, φέρει την πλήρη εκ Θεού ιερωσύνη, της οποίας 

γίνονται μέτοχοι όλοι οι χριστιανοί (γενική ιερωσύνη) και οι λειτουργοί του Υψίστου 

(ειδική ιερωσύνη). 

Η ιερωσύνη του Χριστού έχει τρία αξιώματα: ιερατικό, βασιλικό, προφητικό. Ο 

Χριστός έχει το ιερατικό αξίωμα και ως ιερέας τέλεσε άπαξ την υπέρτατη θυσία, η 

οποία είναι σαφώς ανώτερη από τις θυσίες της Παλαιάς Διαθήκης. Είναι «ο προσφέρων 

και προσφερόμενος», Αυτός ο οποίος θυσιάστηκε για την σωτηρία των ανθρώπων, 

                                                 
ξεχωρίζεται από τους ανθρώπους, γίνεται και καθίσταται αρχιερέας υπέρ των ανθρώπων, για να 

προσφέρει δώρα και θυσίες προς συγχώρηση των αμαρτιών του λαού). 
14Δ. Βακάρος, ό.π., σελ. 61. 
15Εβρ. 7, 3: «…ἀπάτωρ, ἀμήτωρ, ἀγενεαλόγητος, μήτε ἀρχὴν ἡμερῶν μήτε ζωῆς τέλος ἔχων, 

ἀφωμοιωμένος δὲ τῷ υἱῷ τοῦ Θεοῦ, μένει ἱερεὺς εἰς τὸ διηνεκές», (χωρίς πατέρα, χωρίς μητέρα, χωρίς 

γενεαλογία· μη έχοντας ούτε αρχή ημερών ούτε τέλος ζωής· αλλά, αφομοιωμένος με τον Yιό τού Θεού· 

μένει ιερέας πάντοτε). 
16Βλ. Γεν. 14,20. 
17Εβρ.7, 26-27: «Τοιοῦτος γὰρ ἡμῖν ἔπρεπεν ἀρχιερεύς, ὅσιος, ἄκακος, ἀμίαντος, κεχωρισμένος ἀπὸ τῶν 

ἁμαρτωλῶν καὶ ὑψηλότερος τῶν οὐρανῶν γενόμενος, 27 ὃς οὐκ ἔχει καθ' ἡμέραν ἀνάγκην, ὥσπερ οἱ 

ἀρχιερεῖς, πρότερον ὑπὲρ τῶν ἰδίων ἁμαρτιῶν θυσίας ἀναφέρειν, ἔπειτα τῶν τοῦ λαοῦ· τοῦτο γὰρ 

ἐποίησεν ἐφάπαξ ἑαυτὸν ἀνενέγκας», (επειδή, τέτοιου είδους αρχιερέας έπρεπε σε μας: Όσιος, άκακος, 

αμόλυντος, ξεχωρισμένος από τους αμαρτωλούς, και ο οποίος έχει ανυψωθεί πάνω από τους ουρανούς· 

αυτός δεν έχει ανάγκη καθημερινά, όπως οι αρχιερείς, να προσφέρει πρωτύτερα θυσίες για χάρη των 

δικών του αμαρτιών, και έπειτα για χάρη τού λαού· επειδή, το έκανε αυτό μία φορά για πάντα, όταν 

πρόσφερε τον εαυτό του). 
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πήρε πάνω του τις αμαρτίες των ανθρώπων και τους κατέστησε τέλειους.18  Έχει επίσης 

το βασιλικό αξίωμα, καθώς «καὶ ἱερεὺς καὶ βασιλεὺς ὁ Χριστὸς ἐτύγχανεν· ἱερεύς μὲν 

ὡς ἑαυτὸν προσαγαγὼν θυσίαν ὑπὲρ ἡμῶν, βασιλεὺς δὲ ὡς κατὰ τῆς ἁμαρτίας καὶ τοῦ 

θανάτου βασιλεύσας»,19 ενώ δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι η κεφαλή της Εκκλησίας20 

και ο αρχηγός της σωτηρίας μας.21 Έχει, επιπλέον το προφητικό αξίωμα, καθώς 

διδάσκει και νομοθετεί, εξαγγέλλει την αλήθεια του Θεού, φωτίζει το νου των 

ανθρώπων και αυτό το πράττει σε συνδυασμό με το βασιλικό αξίωμα, αφού πλέον με 

ύψιστη εξουσία και κύρος λέει χαρακτηριστικά «ἐγὼ λέγω ὑμῖν». 

Αυτή την ιερωσύνη έλαβαν οι απόστολοι του Χριστού από τον Ίδιο μετά την 

ανάστασή Του κατά την περίοδο της τεσσαρακονθήμερης επιγείου παρουσίας Του. 

Τότε ο Χριστός, εκτός από το ότι δίδασκε τους μαθητές «τὰ περὶ τῆς βασιλείας τοῦ 

Θεοῦ»,22 τους μετέδωσε το Άγιο Πνεύμα και ταυτόχρονα την εξουσία συγχώρησης ή 

μη των αμαρτιών.23 Τους μετέδωσε επίσης και τα αξιώματα που συνοδεύουν την 

ιερωσύνη Του, το ιερατικό, την τέλεση, δηλαδή, των μυστηρίων, το βασιλικό, την 

εξουσία να ποιμαίνουν την Εκκλησία και το προφητικό, την εξουσία να κηρύττουν το 

Ευαγγέλιο.24 

Οι Απόστολοι, λοιπόν έλαβαν την ιερωσύνη και την εντολή να συνεχίσουν το έργο 

του Χριστού σε όλον τον κόσμο «ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος»25και ως εκ τούτου θα 

έπρεπε να αφήσουν διαδόχους και συνεχιστές της ιερωσύνης και του έργου τους. Έτσι, 

προχώρησαν στην μετάδοση της ιερατικής χάριτος μέσω της χειροτονίας διακόνων και 

πρεσβυτέρων,26 όπως έκαναν για παράδειγμα με τον Τίτο και τον Τιμόθεο, ώστε αυτοί 

να διοικούν και να διακονούν τις Εκκλησίες με το ποίμνιό τους, ενώ παρήγγειλαν στους 

ίδιους να χειροτονήσουν και εκείνοι με τη σειρά τους νέους διαδόχους για να 

συνεχίζονται το έργο του Χριστού στο διηνεκές. 

                                                 
18 Βλ. Εβρ. 10, 12-14 
19 Μ. Αθανάσιος, Τεμάχια ἐκ τῶν εἰς τὸ κατὰ Ματθαῖον, PG 27, 1364A. 
20 Βλ. Εφεσ. 5,23. 
21 Βλ. Εβρ. 2, 10. 
22Πραξ. 1,3. 
23Ιωαν. 20, 22-23. 
24

Ματθ. 28, 19-20 «πορευθέντες οὖν μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη, βαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ 

πατρὸς καὶ τοῦ υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου πνεύματος, διδάσκοντες αὐτοὺς τηρεῖν πάντα ὅσα ἐνετειλάμην ὑμῖν· 

καὶ ἰδοὺ ἐγὼ μεθ᾽ ὑμῶν εἰμι πάσας τὰς ἡμέρας ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος», (λοιπόν, πορευτείτε, να 

κάνετε μαθητές όλα τα έθνη, βαπτίζοντάς τους στο όνομα του Πατέρα και του Yιού και του Aγίου 

Πνεύματος, διδάσκοντάς τους να τηρούν όλα όσα παρήγγειλα σε σας· και προσέξτε, εγώ θα είμαι μαζί 

σας όλες τις ημέρες, μέχρι τη συντέλεια του αιώνα. Aμήν). 
25Ματθ. 28, 20. 
26Πραξ. 6, 6 «καὶ προσευξάμενοι ἐπέθηκαν αὐτοῖς τὰς χεῖρας», και Πραξ. 14, 23. «χειροτονήσαντες δὲ 

αὐτοῖς πρεσβυτέρους κατ’ ἐκκλησίαν». 
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Ο Χριστός, ως Μέγας Αρχιερέας, μετέδωσε την ιερωσύνη Του στους ανθρώπους. 

Πρόκειται για την ιερωσύνη της οποίας κοινωνοί έγιναν οι απόστολοι, όταν ήρθαν σε 

επαφή με τον αναστάντα Κύριοκαι την οποία μετέδωσαν στη συνέχεια στους δικούς 

τους μαθητές και εκείνοι με τη σειρά τους στους διαδόχους τους και οι διάδοχοι αυτοί 

σε άλλους διαδόχους και ούτω καθεξής, ώστε αυτή η ιερατική χάρη να φτάνει στις 

μέρες μας, μέσω όλης αυτής της διαδοχικής μετάδοσης, η οποία ονομάζεται 

αποστολική διαδοχή. 

Ιερωσύνη, όμως, δεν έλαβαν μόνο οι απόστολοι, οι μαθητές τους, οι διάδοχοί τους 

και οι διάδοχοι των διαδόχων και με λίγα λόγια ο κλήρος της Εκκλησίας. Ιερωσύνη 

έλαβαν και λαμβάνουν όλοι οι χριστιανοί, οι οποίοι με το βάπτισμα και το χρίσμα 

γίνονται αυτομάτως κοινωνοί της ιερωσύνης του Χριστού. Ιερωσύνη, δηλαδή, δεν 

φέρει μόνο το ιερατείο, αλλά κάθε χριστιανός. Η μία είναι η ειδική ή μυστηριακή 

ιερωσύνη και αφορά τους κληρικούς που την έχουν λάβει με χειροτονία. Η άλλη είναι 

η γενική και αφορά όλους τους βαπτισμένους χριστιανούς, που την έχουν λάβει μέσω 

του βαπτίσματος και του χρίσματος. 

Στις μέρες μας η έννοια της γενικής ιερωσύνης φαίνεται να έχει ατονίσει σε κάποιο 

βαθμό στη συνείδηση του σώματος της Εκκλησίας, καθώς ο κλήρος είχε και έχει πιο 

ισχυρή παρουσία στη ζωή της Εκκλησίας, εφ’ όσον προΐσταται, όμως, το γεγονός αυτό 

δεν μειώνει καθόλου την αξία και την ουσιώδη παρουσία της στο γενικότερο μυστήριο 

της Εκκλησίας. Είναι χαρακτηριστικά τα χωρία της Καινής Διαθήκης όπου τονίζεται η 

αξία της γενικής ιερωσύνης: «καὶ αὐτοὶ ὡς λίθοι ζῶντες οἰκοδομεῖσθε οἶκος 

πνευματικός, ἱεράτευμα ἅγιον, ἀνενέγκαι πνευματικὰς θυσίας εὐπροσδέκτους τῷ Θεῷ 

διὰ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ» (και εσείς να οικοδομείσθε ώστε να είστε πνευματικός οίκος, 

ιερατείο άγιο για να προσφέρετε θυσίες πνευματικές ευπρόσδεκτες στο Θεό μέσω του 

Ιησού Χριστού) και «ὑμεῖς δὲ γένος ἐκλεκτόν, βασίλειον ἱεράτευμα, ἔθνος ἅγιον, λαὸς 

εἰς περιποίησιν, ὅπως τὰς ἀρετὰς ἐξαγγείλητε τοῦ ἐκ σκότους ὑμᾶς καλέσαντος εἰς τὸ 

θαυμαστὸν αὐτοῦ φῶς»27 (Εσείς όμως είστε η εκλεκτή γενιά, το βασιλικό ιερατείο, το 

άγιο έθνος, ο λαός τον όποιο διάλεξε ο Θεός, ώστε να διακηρύξετε τα μεγαλεία εκείνου 

που σας οδήγησε από το σκοτάδι στο θαυμαστό του φως). 

Βλέπουμε, λοιπόν, ότι οι χριστιανοί ονομάζονται «ἱεράτευμα ἅγιον» και «βασίλειον 

ἱεράτευμα», ως σώμα της Εκκλησίας που φέρει την γενική ιερωσύνη. Όλοι οι 

χριστιανοί που μετέχουν στην ιερωσύνη του Χριστού είναι ταυτόχρονα υποχρεωμένοι 

                                                 
27 Ά Πε. 2, 5, 9. 
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να συμμετέχουν και στη θυσία Του.Πρόκειται, δηλαδή, για λατρεία η οποία μεταφέρει 

και διαδίδει την θυσιαστική αγάπη του Θεού μέσα στον κόσμο.28 Είναι χαρακτηριστικά 

τα λόγια του ιερού Χρυσοστόμου: «Καὶ πῶς ἂν γένοιτο τὸ σῶμα, φησὶ, θυσία; Μηδὲν 

ὀφθαλμὸς πονηρὸν βλεπέτω, καὶ γέγονε θυσία· μηδὲν ἡ γλῶσσα λαλείτω αἰσχρὸν, καὶ 

γέγονε προσφορά· μηδὲν ἡ χεὶρ πραττέτω παράνομον, καὶ γέγονεν ὁλοκαύτωμα. Μᾶλλον 

δὲ οὐκ ἀρκεῖ ταῦτα, ἀλλὰ καὶ τῆς τῶν ἀγαθῶν ἡμῖν ἐργασίας δεῖ (χρειάζεται και τις 

αγαθές πράξεις μας), ἵνα ἡ μὲν χεὶρ ἐλεημοσύνην ποιῇ, τὸ δὲ στόμα εὐλογῇ τοὺς 

ἐπηρεάζοντας, ἡ δὲ ἀκοὴ θείαις σχολάζῃ διηνεκῶς ἀκροάσεσιν. Ἡ γὰρ θυσία οὐδὲν ἔχει 

ἀκάθαρτον, ἡ θυσία ἀπαρχὴ τῶν ἄλλων ἐστί. Καὶ ἡμεῖς τοίνυν καὶ χειρῶν καὶ ποδῶν καὶ 

στόματος καὶ τῶν ἄλλων ἁπάντων ἀπαρχώμεθα τῷ Θεῷ (και τα χέρια και τα πόδια και 

το στόμα και όλα τα άλλα τα προσφέρουμε θυσία στο Θεό)·ἡ τοιαύτη θυσία εὐάρεστος». 

Και συνεχίζει ο ιερός πατήρ λέγοντας: «οὕτω καὶ ἡμᾶς τὸν ἅπαντα βίον διακεῖσθαι χρὴ 

(έτσι πρέπει να είναι όλη η ζωή μας), ὡς λατρεύοντας καὶ ἱερωμένους. Ἔσται δὲ τοῦτο 

(αυτό θα γίνει), ἐὰν καθ' ἑκάστην ἡμέραν προσφέρῃς αὐτῷ θύματα, καὶ ἱερεὺς τοῦ οἰκείου 

σώματος γίνῃ, καὶ τῆς κατὰ ψυχὴν ἀρετῆς· οἷον, ὅταν σωφροσύνην προσενέγκῃς 

(προσφέρεις), ὅταν ἐλεημοσύνην, ὅταν ἐπιείκειαν καὶ ἀνεξικακίαν. Ταῦτα γὰρ ποιῶν, 

ἀναφέρεις λογικὴν λατρείαν, τουτέστιν, οὐδὲν ἔχουσαν σωματικὸν, οὐδὲν παχὺ (λιπαρό 

μέρος ζώου), οὐδὲν αἰσθητόν»29. 

Η γενική ιερωσύνη των χριστιανών φέρει, επίσης, τα τρία αξιώματα της ιερωσύνης 

του Χριστού: ιερατικό, βασιλικό, προφητικό. Οι χριστιανοί φέρουν το ιερατικό αξίωμα, 

αφού, όπως προαναφέραμε, όλη η ζωή τους θα πρέπει είναι μία αναίμακτη θυσία 

ευάρεστη στο Θεό. Ταυτόχρονα, δεν πρέπει να παραβλέψουμε και την ουσιώδη 

παρουσία του «βασιλείου ἱερατεύματος» στη χριστιανική λατρεία και κυρίως στο 

μυστήριο της θείας ευχαριστίας. Αυτό συμπεραίνεται εύκολα από το γεγονός ότι 

σχεδόν όλες οι λειτουργικές προσευχές της χριστιανικής λατρείας είναι σταθερά 

διατυπωμένες σε πληθυντικό αριθμό30. Σύνολη δηλαδή η εκκλησιαστική κοινότητα, 

κλήρος και λαός, εκτελεί τα ιερατικά της καθήκοντα, αναπέμποντας προσευχές και 

                                                 
28Π. Βασιλειάδης, «Ιησούς Χριστός, ο Μέγας Αρχιερεύς» στο: Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, 

Ειδική Συνοδική Επιτροπή Λειτουργικής Αναγεννήσεως, Το Μυστήριον της Ιερωσύνης, Πρακτικά Ζ΄ 

Πανελληνίου Λειτουργικού Συμποσίου Στελεχών Ιερών Μητροπόλεων, Κλάδος Εκδόσεων της 

Επικοινωνιακής και Μορφωτικής Υπηρεσίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, Αθήνα 2006, σ.σ. 42-43. 
29Ιωάννης ο Χρυσόστομος, Ἑρμηνεία εἰς τὴν πρὸς Ρωμαίους ἐπιστολήν, Ὁμιλία Κ´, PG 60, 595-597. 
30Βλ. Ιερατικόν, «τὰ σὰ ἐκ τῶν σῶν σοὶ προσφέροντες κατὰ πάντα καὶ διὰ πάντα», «σὲ ὑμνοῦμεν, σὲ 

εὐλογοῦμεν, σοὶ εὐχαριστοῦμεν, Κύριε, καὶ δεόμεθά σου, ὁ Θεὸς ἡμῶν»,«Ἔτι προσφέρομέν σοι τὴν 

λογικὴν ταύτην καὶ ἀναίμακτον λατρείαν, καὶ παρακαλοῦμέν σε καὶ δεόμεθα καὶ ἱκετεύομεν· 

κατάπεμψον τὸ Πνεῦμά σου τὸἍγιον ἐφ᾿ ἡμᾶς καὶ ἐπὶ τὰ προκείμενα δῶρα ταῦτα». 
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δεήσεις για όλο τον κόσμο.31 Επιπλέον, είναι αυτονόητο ότι λαός και κλήρος τελούν 

την λατρεία και αποτελούν το σώμα της Εκκλησίας, καθώς δεν νοείται λατρευτική 

πράξη μόνο με τον κλήρο, χωρίς την παρουσία και την συμμετοχή του λαού, ο οποίος 

είναι ο μόνος που μπορεί να αναφωνήσει το«ἀμήν». 

Οι χριστιανοί φέρουν, επίσης, το βασιλικό και το προφητικό αξίωμα του Κυρίου, ως 

κοινωνοί της ιερωσύνης του. Το Άγιο Πνεύμα τους κατέστησε με το βάπτισμα και το 

χρίσμα «ὁμοῦ (ταυτόχρονα) προφήτας καὶ ἱερεῖς καὶ βασιλέας», όπως λέει 

χαρακτηριστικά ο ιερός Χρυσόστομος. Και συνεχίζει ο ιερός πατήρ λέγοντας: «Ἀλλ' 

ἡμεῖς οὐχ ἓν, ἀλλὰ τὰ τρία μεθ' ὑπεροχῆς ἔχομεν ἀξιώματα νῦν· καὶ γὰρ βασιλείας 

μέλλομεν ἀπολαύειν (πράγματι την βασιλεία πρόκειται να απολαύσουμε), καὶ ἱερεῖς 

γινόμεθα προσφέροντες θυσίαν τὰ σώματα ἡμῶν. Παραστήσατε (να προσφέρετε) γὰρ τὰ 

μέλη ὑμῶν, θυσίαν ζῶσαν, εὐάρεστον τῷ Θεῷ, φησί (λέει ο απόστολος Παύλος)· καὶ μετὰ 

τούτων καὶ προφῆται καθιστάμεθα... Οὕτω καὶ σὺ γίνῃ βασιλεὺς, καὶ ἱερεὺς, καὶ 

προφήτης ἐν τῷ λουτρῷ (με το βάπτισμα)· βασιλεὺς μὲν, πάσας χαμαὶ ῥίψας τὰς πονηρὰς 

πράξεις, καὶ τὰ ἁμαρτήματα κατασφάξας· ἱερεὺς δὲ, ἑαυτὸν προσενεγκὼν 

(προσφέροντας) τῷ Θεῷ, καὶ καταθύσας τὸ σῶμα, καὶ σφαγεὶς καὶ αὐτός· Εἰ γὰρ 

συναπεθάνομεν αὐτῷ, φησὶ, καὶ συζήσομεν αὐτῷ· προφήτης δὲ, τὰ μέλλοντα μανθάνων, 

καὶ ἔνθους (ένθεος) γινόμενος καὶ σφραγισάμενος».32 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να γίνει μια διευκρίνιση για αποφυγή συγχύσεων. Οι 

χριστιανοί στο σύνολό τους φέρουν την ιερωσύνη του Χριστού με τα αξιώματά της, 

όπως τα προαναφέραμε, όμως, αυτή δεν είναι ίδια με την ειδική ή μυστηριακή 

ιερωσύνη ούτε την αντικαθιστά. Ο ιερός κλήρος, μέσω της αποστολικής διαδοχής, 

φέρει την ειδική ιερωσύνη, η οποία έχει διαφορετικό ρόλο, καθήκοντα και θέση στο 

σώμα της Εκκλησίας. Ο ιερός Χρυσόστομος διευκρινίζει: «Σὺ γὰρ, φησὶν, ἱερεύς εἰς τόν 

αἰῶνα κατὰ τὴν τάξιν Μελχισεδέκ. Ἀλλὰ τέως τὸ παρὸν ἀναπτύξωμεν. Καὶ γὰρ καὶ ἕτερά 

τινα λέγουσι τούτων ἑωλότερα (πιο αβάσιμα από αυτά), περὶ τοῦ λαοῦ λέγοντες ταῦτα 

εἰρῆσθαι (έχουν ειπωθεί). Ἀλλ’ οὔτε ἱερεὺς ὁ λαὸς γέγονεν, οὔτε τὰ ἕτερα τὰ εἰρημένα (τα 

άλλα που έχουν ειπωθεί) δυνηθείη ποτὲ αὐτῷ ἁρμόσαι».33 

Με λίγα λόγια ο ιερός πατέρας της Εκκλησίας τονίζει ότι οι χριστιανοί, επειδή 

φέρουν την ειδική ιερωσύνη, δεν έχουν γίνει όλοι ιερείς, ώστε να δύνανται να 

βρίσκονται στο μέσο της λατρευτικής σύναξης και να τελούν τα ιερά μυστήρια. Είναι 

                                                 
31Π. Βασιλειάδης, ό.π., σελ. 47. 
32Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ‘Ομιλία Δ´ εἰς τὴν πρὸς Κορινθἰους Β´ ἐπιστολὴν,PG 61, 417-418. 
33Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ’Εξήγησις εἰς τοὺς Ψαλμούς ΡΘ´, PG 55, 265. 
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έωλος, αβάσιμος, αυτός ο ισχυρισμός γι’ αυτό και ο ιερός Χρυσόστομος δεν κάνει 

περαιτέρω αναφορά σε αυτόν. Αυτό, φυσικά, δεν σημαίνει ότι η ειδική αντίκειται στην 

γενική ιερωσύνη ούτε το αντίστροφο. Οι δύο εκφάνσεις της ιερωσύνης του Χριστού 

είναι σε απόλυτη αρμονία και συνύπαρξη μεταξύ τους και ιερουργούν τα θεία και 

σωτηριώδη μυστήρια της Εκκλησίας. 

 Ο κλήρος έχει ως βασικό λειτούργημα να προΐσταται στη θεία λατρεία, ώστε 

να τηρείται το αποστολικό «πάντα εὐσχημόνως καὶ κατὰ τάξιν γινέσθω».34 Κύριο 

καθήκον του επισκόπου (και ενδεχομένως των πρεσβυτέρων) αρχικά ήταν να 

προΐσταται της ευχαριστιακής συνάξεως. Άλλωστε, ένας από τους αρχαιότερους 

τίτλους του επισκόπου είναι «προεστώς», δηλαδή, αυτός που προΐσταται.35 Ο κλήρος 

προΐσταται και με την παρουσία και συμμετοχή του λαού συναπαρτίζουν το σώμα της 

Εκκλησίας και τελούν τα ιερά μυστήρια. 

 Η ειδική ή μυστηριακή ιερωσύνη είναι διαφορετική από την γενική και έχει 

ιδιαίτερη βαρύτητα για την Εκκλησία. Ο πρωτοπρεσβύτερος Κωνσταντίνος 

Καλλίνικος ορίζει και περιγράφει εύγλωττα την ιερωσύνη: «ἱερωσύνη εἶναι ἡ τάξις καὶ 

κατάστασις, ἡ τὰ  θεῖα ἐπὶ γῆς διακονοῦσα καὶ τῷ Θεῷ τὰ τῶν ἀνθρώπων ἀναφέρουσα. 

Μέσος μεταξὺ οὐρανοῦ καὶ γῆς ἵσταται ὁ ἱερεὺς. Καὶ ἔνθεν μὲν ἀντιπροσωπεύει πρὸ τῶν 

ὁμοίων του τὸν Θεόν, ἑτέρωθεν δ’ ἐκπροσωπεῖ πρὸ τοῦ Θεοῦ τοὺς ἀνθρώπους. Καὶ καθὸ 

μὲν ἀντιπρόσωπος τοῦ Θεοῦ, ἐξαγγέλλει καὶ ἀναπτύσσει τὸ ἐν Γραφαῖς θεῖον θέλημα, 

ἀνακαινίζει τὴν παλαιὰν φύσιν διὰ τοῦ λουτροῦ τῆς παλιγγενεσίας, παρέχει εἰς τοὺς 

πεπτωκότας τὴν ἄφεσιν, μετοχετεύει ἐν τοῖς πιστοῖς τὴν διὰ τῆς μεταλήψεως θείαν ζωὴν, 

πρεσβεύει ὑπὲρ Χριστοῦ ὡς τοῦ Θεοῦ παρακαλοῦντος δι’ αυτοῦ. Καθὸ δὲ ἀντιπρόσωπος 

τῶν ἀνθρώπων, ἀνακεφαλαιοῖ, οὕτως εἰπεῖν, ἐν ἑαυτῷ τὴν ἧς προΐσταται ποίμνην – 

χωρὶς ὅμως καὶ νὰ τὴν ἐξαφανίζῃ – ὑπὲρ ἧς καὶ ἐπικαλεῖται τὰς οὐρανίους εὐλογίας. Τὴν 

τελευταίαν ἄποψιν εἶχε πρὸ ὀφθαλμῶν, ὡς φαίνεται, Γαβριὴλ ὁ Φιλαδελφείας, ὅτε 

ἠτυμολόγει τὴν λέξιν «παρὰ τὸ ἵημι, τὸ πέμπω· οἱ γὰρ ἱερεῖς τὰς θυσίας ἀναπέμπουσι τῷ 

Θεῷ».36 Με λίγα λόγια ιερωσύνη ονομάζεται η μετάδοση της θείας χάριτος από τον 

επίσκοπο στον υποψήφιο με επίθεση (τοποθέτηση) των χειρών του, ώστε αυτός να γίνει 

φορέας της θείας εξουσίας και δυνάμεως για να επιτελεί τις αναγκαίες ιερουργίες και 

να συνεχίζει την πραγμάτωση του απολυτρωτικού έργου του Χριστού στον κόσμο 

                                                 
34Α' Κορ. 14,40. 
35Π. Βασιλειάδης, ό.π., 46. 
36Κ. Καλλίνικος (πρωτοπρεσβύτερος), Ο χριστιανικός ναός και τα τελούμενα εν αυτώ, εκδ. Γρηγόρη, 

Αθήνα 19694, σελ. 441. 
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μέσω της Εκκλησίας.37 Πρόκειται στην ουσία για «εξουσιαστική χαρισματική δύναμη 

που συντρίβει τις αλλοτριωτικές δυνάμεις της φθοράς και ανακαινίζει τον άνθρωπο. 

Αυτή η εξουσιαστική δύναμη είναι που θέτει  σε λειτουργική έκφραση όλα τα άλλα 

μυστήρια για να συντελεστεί η αναγέννηση, η κίνηση, η τροφή και η ολοένα και 

περισσότερο ολοκληρωμένη προκοπή στην τελείωση».38 

Είναι χαρακτηριστικά τα λόγια του αγίου Νικολάου Καβάσιλα: «Ὁ δὲ ἱερεὺς 

ὑπηρέτης ἐστὶ μόνον, οὐδ αὐτὸ τὸ ὑπηρετεῖν οἴκοθεν ἔχων (δεν προέρχεται από αυτόν 

ούτε καν η ιδιότητα να υπηρετεί)· καὶ τοῦτο γὰρ παρὰ τῆς χάριτος αὐτῷ (και αυτό ακόμη 

προέρχεται από τη χάρη). Τοῦτο γὰρ ἐστιν ἡ ἱερωσύνη, δύναμις ὑπηρετική τις τῶν 

ἱερῶν».39 Είναι, λοιπόν, μία δύναμη η ιερωσύνη, η οποία έρχεται να υπηρετήσει ιερά 

μυστήρια.  

Ο κλήρος σαφώς έχει λάβει τα τρία αξιώματα της ιερωσύνης του Χριστού. Οι 

κληρικοί είναι οι κατεξοχήν φορείς του ιερατικού αξιώματος, καθώς προΐστανται στα 

ιερά μυστήρια και στις εν γένει λατρευτικές συνάξεις της Εκκλησίας παρευρισκόμενοι 

στο ιερό θυσιαστήριο. Παράλληλα, φέρουν το βασιλικό αξίωμα, αφού έχουν την 

εξουσία να ποιμαίνουν την Εκκλησία, σε συνδυασμό με το προφητικό, καθώς 

διδάσκουν και κηρύττουν τον λόγο του Θεού. Η ύπαρξη, βέβαια, των τριών αξιωμάτων 

στην ιερωσύνη δεν θα πρέπει να συγχέεται με κοσμικά αξιώματα και εξουσίες ούτε με 

τις τιμές και τα πλεονεκτήματα που απορρέουν από αυτά, αλλά καθαρά με την ευταξία 

και εύρυθμη λειτουργία του σώματος της Εκκλησίας. 

Η πρώτη τελετουργία χειροτονίας που συναντάμε στην Καινή Διαθήκη είναι η 

χειροτονία των επτά διακόνων από τους αποστόλους. Εκεί αναφέρεται χαρακτηριστικά 

ότι οι απόστολοι «προσευξάμενοι ἐπέθηκαν αὐτοῖς τὰς χεῖρας»40 και η αναφορά αυτή 

μας οδηγεί στην παρατήρηση ότι εξ αρχής η τάξη της χειροτονίας περιελάμβανε 

προσευχή και επίθεση (= τοποθέτηση) χεριών, η οποία συνεχίστηκε και στα μετέπειτα 

χρόνια φτάνοντας ως τις μέρες μας. Στις  Αποστολικές Διαταγές (έργο του 3ου ή 4ου 

αιώνα μ.Χ.) έχουμε σημαντικές μαρτυρίες για την τάξη της χειροτονίας, καθώς εκτός 

από το ότι αναφέρεται ρητά η επίθεση χεριών ως διαδικασία χειροτονίας,41 παρατίθεται 

                                                 
37Ν. Ιωαννίδης, «Η ιερωσύνη κατά την πατερική παράδοση» στο Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της 

Ελλάδος, Ειδική Συνοδική Επιτροπή Λειτουργικής Αναγεννήσεως, Το Μυστήριον της Ιερωσύνης, 

Πρακτικά Ζ΄ Πανελληνίου Λειτουργικού Συμποσίου Στελεχών Ιερών Μητροπόλεων, Κλάδος Εκδόσεων 

της Επικοινωνιακής και Μορφωτικής Υπηρεσίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, Αθήνα 2006, σελ. 134. 
38Ν. Ματσούκας, Δογματική και συμβολική θεολογία Β΄, εκδ. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 2010, σελ. 490. 
39Νικόλαος Καβάσιλας, Εἰς τὴν Θεὶαν Λειτουργίαν, Φιλοκαλία τ. 22ος, ΕΠΕ, σ.σ. 220-222. 
40Πραξ. 6, 6.  
41Διαταγαί Ἀποστόλων, «διὰ γὰρ τῆς ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν τοῦ ἐπισκόπου δίδοται ἡ τοιαύτη ἀξία», PG 

1, 788B., (με την τοποθέτηση των χεριών του επισκόπου δίδεται η αξία της χειροτονίας). 
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το ακριβές κείμενο των ευχών χειροτονίας του επισκόπου, του πρεσβυτέρου και του 

διακόνου.42 Παράλληλα, συναντάμε τη μαρτυρία ότι ο επίσκοπος χειροτονείται, αφού 

έχει εκλεγεί από όλο τον λαό43 σε ημέρα πριν από την Κυριακή κατά την οποία γίνεται 

η χειροτονία του.44 Η δε χειροτονία του πραγματοποιείται με επίθεση χεριών όλων των 

παρόντων επισκόπων, ενώ οι πρεσβύτεροι και ο λαός προσεύχονται.45 

Τον 6ο αιώνα χρονολογείται το έργο Περί Εκκλησιαστικής Ιεραρχίας, το οποίο 

αποδίδεται στον Διονύσιο Αρεοπαγίτη. Στο έργο αυτό μαρτυρείται η ύπαρξη 

«επικλήσεων» του επισκόπου κατά την χειροτονία του πρεσβυτέρου, η κλίση των 

γονάτων, η σταυροειδής σφράγιση και ο ασπασμός του χειροτονούμενου.46 Από τον 8ο 

αιώνα, πλέον, ο τρόπος χειροτονίας που μαρτυρείται στα χειρόγραφα ευχολόγια και 

είναι περίπου στην ίδια μορφή με αυτήν που έχουμε σήμερα. 

  

                                                 
42ό.π., PG 1, 1116B «Δὸς αὐτῷ, δέσποτα παντοκράτορ, διὰ τοῦ Χριστοῦ σου τὴν μετουσίαν τοῦ ἁγίου 

Πνεύματος, ὥστε ἔχειν ἐξουσίαν ἀφιέναι ἁμαρτίας κατὰ τὴν ἐντολήν σου…», (Δώσε σ’ αυτόν, Δέσποτα 

Παντοκράτορα, μέσω του Χριστού σου τη συμμετοχή του αγίου Πνεύματος, για να έχει εξουσία ο 

χειροτονούμενος να συγχωρεί αμαρτίες, σύμφωνα με την εντολή σου), ό.π., PG 1, 1073C, «Πρεσβύτερον 

χειροτονῶν, ὦ ἐπίσκοπε, τὴν χεῖρα ἐπὶ τῆς κεφαλῆς ἐπιτίθει αὐτὸς, τοῦ πρεσβυτερίου παρεστῶτός σοι 

καὶ τῶν διακόνων· καὶ εὐχόμενος λέγε· Κύριε παντοκράτορ, ...» ό.π., PG 1, 1113B, «Διάκονον 

καταστήσεις, ὦ ἐπίσκοπε, ἐπιθεὶς αὐτῶ τὰς χεῖρας, παρεστῶτός σοι παντὸςτοῦ πρεσβυτερίου καὶ τῶν 

διακόνων, καὶ ἐπευξάμενος ἐρεῖς· Ὁ Θεὸς, ὁ παντοκράτωρ...». 
43ό.π., PG 1, 1069C «ἐπίσκοπον χειροτονεῖσθαι, ὡς ἐν τοῖς προλαβοῦσιν ἅμα πάντες διεταξάμεθα, ἐν 

πᾶσιν ἄμεμπτον, ἀριστίνδην ὑπὸ παντὸς τοῦ λαοῦ ἐκλελεγμένον». 
44ό.π., PG 1, 1072A «συνελθὼν λαὸς ἅμα τῷ πρεσβυτερίῳ καὶ τοῖς παροῦσιν ἐπισκόποις ἐν ἡμέρᾳ 

Κυριακῇ». 
45ό.π., PG 1, 1076A «Καὶ ταῦτα ἐπευξαμένου οἱ λοιποὶ ἱερεῖς ἐπιλεγέτωσαν· Ἀμήν, καὶ σὺν αὐτοῖς ἅπας 

ὁ λαός». 
46Διονύσιος Αρεοπαγίτης, Περὶ τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἱεραρχίας Ε´, PG 3, 509 ABC κ.ε,. 
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2. Οι βαθμοί της ιερωσύνης – Λειτουργικό τυπικό του μυστηρίου 

της ιερωσύνης 

 

Λέξεις κλειδιά: Διάκονος, Επίσκοπος, ηθικά προσόντα, Ιεροί Κανόνες, Ιερωσύνη, 

πνευματικά προσόντα, Πρεσβύτερος, υποψήφιος κληρικός, χειροτονία. 

 

Η μακραίωνη παράδοση της Εκκλησίας καθιέρωσε την ύπαρξη τριών βαθμών στο 

μυστήριο της ιερωσύνης: διάκονος, πρεσβύτερος, επίσκοπος. Οι τρεις αυτοί βαθμοί δεν 

συστήθηκαν τυχαία, αλλά με βάση τις ανάγκες του σώματος της Εκκλησίας και για να 

διανέμονται τα ανάλογα χαρίσματα – λειτουργήματα σε κάθε πρόσωπο που γίνεται 

μέλος του ιερατείου, ώστε να γίνονται όλα «εὐσχημόνως καὶ κατὰ τάξιν».47 Η ύπαρξη 

τριών βαθμών δεν σημαίνει ότι υπάρχουν τρεις ιερωσύνες. Η ιερωσύνη είναι μία και, 

επίσης, μία είναι η δύναμή της. Αυτό είναι σαφές στην Εκκλησία. Διάκριση υπάρχει 

μόνο στο βαθμό της δύναμης του έργου που χορηγείται στους κληρικούς (αγιαστικό, 

διδακτικό, κυβερνητικό).48 

Για τους τρεις βαθμούς της ιερωσύνης οι Αποστολικές Διαταγές αναφέρουν 

σχετικά: «Eἰ μὲν γὰρ μὴ θεσμός τις ἦν καὶ τάξεων διαφορά, ἤρκει ἂν δι' ἑνὸς ὀνόματος 

τὰ ὅλα τελεῖσθαι (Αν δεν υπήρχε κάποιος θεσμός και διαφορά τάξεων, θα αρκούσε να 

τελούνται όλα από ένα όνομα)· ἀλλ' ὑπὸ τοῦ Κυρίου διδαχθέντες ἀκολουθίαν πραγμάτων, 

τοῖς μὲν ἐπισκόποις τὰ τῆς ἀρχιερωσύνης ἐνείμαμεν (απενείμαμε), τοῖς δὲ πρεσβυτέροις 

τὰ τῆς ἱερωσύνης, τοῖς δὲ διακόνοις τὰ τῆς πρὸς ἀμφοτέρους διακονίας, ἵν' ᾖ καθαρῶς 

τὰ τῆς θρησκείας ἐπιτελούμενα. Oὔτε γὰρ διάκονον προσφέρειν θυσίαν θεμιτὸν ἢ 

βαπτίζειν ἢ εὐλογίαν μικρὰν ἢ μεγάλην ποιεῖσθαι, οὔτε πρεσβύτερον χειροτονίας 

ἐπιτελεῖν· οὐ γὰρ ὅσιον ἀνεστράφθαι τὴν τάξιν».49 Σε αυτά μπορούμε να παρατηρήσουμε 

ότι η ιερωσύνη διακρίνεται σε βαθμούς χάριν της τάξεως που πρέπει να τηρείται στο 

σώμα της Εκκλησίας γεγονός που δείχνει και τον ενιαίο χαρακτήρα του μυστηρίου. 

Πρόκειται, δηλαδή, για διάκριση στο είδος του χαρίσματος που έχει σχέση με την 

άσκηση του λειτουργήματος, διάκριση η οποία είναι ποσοτική και όχι ποιοτική50. 

 

                                                 
47 Α΄ Κορ. 14, 40. 
48 Ν. Ιωαννίδης, ό.π., σελ. 147-148. 
49 Διαταγαί Ἀποστόλων, PG 1, 1153A. 
50 Ν. Ιωαννίδης Ν., σελ. 149. 
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2.1 Ο βαθμός του Διακόνου 

Οι όροι «διάκονος», «πρεσβύτερος» και «επίσκοπος» εμφανίζονται με κάποια 

νοηματική ασάφεια στα κείμενα της Καινής Διαθήκης – και κυρίως οι δύο τελευταίοι 

που μάλλον ταυτίζονται–, καθώς εκεί δεν είναι τόσο διακριτοί οι ρόλοι τους. 

«Διάκονος» στην Καινή Διαθήκη αποκαλείται κυρίως ο υπηρέτης, πρεσβύτερος 

ονομάζεται ο απόστολος, ο επίσκοπος και ο ιερέας, «επίσκοπος» ονομάζεται ο Ιησούς, 

ο απόστολος, ο πρεσβύτερος και ο αρχιερέας, ενώ μας είναι άγνωστο το πότε ακριβώς 

αποκρυσταλλώθηκε η σημασία του κάθε όρου, ώστε να ταυτίζεται με τη σημερινή.51 

Πρώτη αναφορά για τους τρεις βαθμούς με σαφή διάκριση μεταξύ τους συναντάμε 

στον άγιο Ιγνάτιο Αντιοχείας (β΄ μισό 1ου αι. μ.Χ.), ο οποίος μεταξύ άλλων αναφέρει: 

«τί γάρ ἐστιν ἐπίσκοπος ἀλλ' ἢ (εκτός από) πάσης ἀρχῆς καὶ ἐξουσίας ἐπέκεινα πάντων 

κρατῶν, ὡς οἷόν τε ἄνθρωπον κρατεῖν (αφού είναι δυνατόν να έχει εξουσία στον 

άνθρωπο) μιμητὴν γινόμενον κατὰ δύναμιν Χριστοῦ τοῦ θεοῦ; τί δὲ πρεσβυτέριον ἀλλ' ἢ 

σύστημα ἱερόν, σύμβουλοι καὶ συνεδρευταὶ τοῦ ἐπισκόπου; τί δὲ διάκονοι ἀλλ' ἢ μιμηταὶ 

Χριστοῦ, διακονοῦντες τῷ ἐπισκόπῳ ὡς Χριστὸς τῷ πατρὶ καὶ λειτουργοῦντες αὐτῷ 

λειτουργίαν καθαρὰν καὶ ἄμωμον, ὡς Στέφανος ὁ ἅγιος Ἰακώβῳ τῷ Μακαρίῳ καὶ 

Tιμόθεος καὶ Λῖνος Παύλῳ καὶ Ἀνέγκλητος καὶ Kλήμης Πέτρῳ;»52 

Ο βαθμός του διακόνου έχει την αρχή του στην εκλογή των επτά διακόνων στο 6ο 

κεφ. του βιβλίου των Πράξεων των Αποστόλων. Βέβαια, εκεί οι επτά διάκονοι 

εξελέγησαν και χειροτονήθηκαν με βασικό έργο το «διακονεῖν τραπέζαις»,53 το οποίο 

μας γεννά την απορία για το εάν η χειροτονία τους σήμαινε ιερατικό βαθμό ή ένα 

εκκλησιαστικό αξίωμα που δημιουργήθηκε για καθαρά πρακτικούς λόγους. Αρχικά, 

φαίνεται ότι οι επτά διάκονοι είχαν μόνο το διακόνημα της διανομής της τροφής, όμως, 

στη συνέχεια, οι Πράξεις των Αποστόλων μας πληροφορούν ότι η διακονία τους 

επεκτάθηκε και σε έργα πνευματικής διακονίας. Βλέπουμε για παράδειγμα τον διάκονο 

Στέφανο να κάνει «τέρατα καὶ σημεῖα», δηλαδή θαυμαστά πράγματα και να είναι 

ένθερμος κήρυκας του θείου λόγου. 

Βλέπουμε επίσης και τον άλλο διάκονο, τον Φίλιππο, να κηρύττει  και να βαπτίζει.54 

Συμπεραίνουμε, λοιπόν, ότι οι διάκονοι είχαν ήδη από τα αποστολικά χρόνια κάποια 

ιερατικά καθήκοντα και αυτό το επιβεβαιώνει ο Ιγνάτιος Αντιοχείας λέγοντας: «οὐ γὰρ 

                                                 
51 ό.π., σελ. 150. 
52 Ιγνάτιος Αντιοχείας, Πρὸς Τραλλησίους,PG 5, 785B-788A. 
53 Πραξ. 6, 2. 
54 ό.π., 6,8 και 7, 1-53 και 8,12,38. 
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βρωμάτων καὶ ποτῶν εἰσὶ διάκονοι, ἀλλ’ ἐκκλησίας Θεοῦ ὑπηρέται».55 Έτσι, λοιπόν, 

καθιερώθηκε σταδιακά ο βαθμός του διακόνου, έργο του οποίου ήταν να διακονεί τους 

επισκόπους και τους πρεσβυτέρους κατά την τέλεση των ιερών μυστηρίων και γενικώς 

να  βοηθά στο ποιμαντικό έργο της Εκκλησίας.56  

 

2.2 Ο βαθμός του Πρεσβυτέρου 

 Ο βαθμός του πρεσβυτέρου γεννήθηκε στα αποστολικά χρόνια από την ανάγκη 

διαποίμανσης των νέων Εκκλησιών. Οι απόστολοι καθώς μετέβαιναν σε ένα μεγάλο 

αριθμό περιοχών του τότε γνωστού κόσμου για να κηρύξουν τον θείο λόγο, σύμφωνα 

με την εντολή του Κυρίου,57 διαπίστωσαν ότι δεν επαρκούσαν οι ίδιοι προκειμένου να 

καλυφθούν οι κηρυκτικές, μυστηριακές και άλλες ανάγκες του ποιμνίου τους και, έτσι, 

φρόντισαν να χειροτονήσουν πρεσβυτέρους, οι οποίοι ανέλαβαν την διαποίμανση των 

νέων Εκκλησιών.58 

Στα κείμενα της Καινής Διαθήκης υπάρχει νοηματική ασάφεια σχετικά με τον όρο 

«πρεσβύτερος», καθώς αρκετά συχνά χρησιμοποιείται αντί του όρου «επίσκοπος» ή το 

αντίστροφο. Χαρακτηριστική είναι η προαναφερθείσα φράση του αποστόλου Παύλου 

«πᾶσι τοῖς ἁγίοις ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ τοῖς οὖσιν ἐν Φιλίπποις σὺν ἐπισκόποις καὶ 

διακόνοις»59 η οποία δεν κάνει λόγο καθόλου για πρεσβυτέρους. Ερμηνεία για το 

συγκεκριμένο χωρίο μας δίνει ο ιερός Χρυσόστομος λέγοντας «Τί τοῦτο; μιᾶς πόλεως 

πολλοὶ ἐπίσκοποι ἦσαν; Οὐδαμῶς· ἀλλὰ τοὺς πρεσβυτέρους οὕτως ἐκάλεσε. Τότε γὰρ 

τέως ἐκοινώνουν τοῖς ὀνόμασι (είχαν κοινά ονόματα), καὶ διάκονος ὁ ἐπίσκοπος ἐλέγετο. 

∆ιὰ τοῦτο γράφων καὶ Τιμοθέῳ ἔλεγε· Τὴν διακονίαν σου πληροφόρησον· ἐπισκόπῳ ὄντι. 

Ὅτι γὰρ ἐπίσκοπος ἦν, φησὶ πρὸς αὐτὸν, Χεῖρας ταχέως μηδενὶ ἐπιτίθει· καὶ πάλιν· Ὃ 

ἐδόθη σοι μετὰ ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν τοῦ πρεσβυτερίου· οὐκ ἂν δὲ πρεσβύτεροι 

ἐπίσκοπον ἐχειροτόνησαν» και συνεχίζει αναφέροντας «καὶ οἱ πρεσβύτεροι τὸ παλαιὸν 

ἐκαλοῦντο ἐπίσκοποι καὶ διάκονοι τοῦ Χριστοῦ, καὶ οἱ ἐπίσκοποι πρεσβύτεροι».60 

Βλέπουμε, δηλαδή, ότι οι όροι διακρίνονται από μία ασάφεια, όμως, οι βαθμοί είναι 

διακριτοί. Ο πρεσβύτερος για παράδειγμα δεν έχει τη δυνατότητα να χειροτονεί ούτε 

και να εγκαινιάζει ναό και να προΐσταται της Εκκλησίας, καθώς αυτά είναι 

                                                 
55 Ιγνάτιος Αντιοχείας, ό.π., PG 5, 676C. 
56 Ν. Ιωαννίδης, ό.π., σελ. 152. 
57 Ματθ. 28, 19-20 «πορευθέντες οὖν μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη, βαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ 

πατρὸς καὶ τοῦ υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου πνεύματος, διδάσκοντες αὐτοὺς τηρεῖν πάντα ὅσα ἐνετειλάμην ὑμῖν».  
58 Πραξ. 14, 23 «χειροτονήσαντες δὲ αὐτοῖς πρεσβυτέρους κατ’ ἐκκλησίαν». 
59 Φιλ. 1,1. 
60 Ιωάννης Χρυσόστομος, Ὑπόμνημα εἰς τὴν πρὸς Φιλιππησίους ἐπιστολήν, Ὁμιλία Α´,PG 62, 183B.  
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λειτουργήματα του επισκόπου. Μπορεί, όμως, να τελεσιουργεί όλα τα υπόλοιπα 

μυστήρια και να προσφέρει σύνολο το αγιαστικό και κηρυκτικό έργο που έχει ανάγκη 

η τοπική Εκκλησία. 

 

2.3 Ο βαθμός του Επισκόπου 

Η λέξη «επίσκοπος» σημαίνει τον επόπτη, τον επιβλέποντα, τον επιτηρητή. Την 

εποχή της Καινής Διαθήκης ο επίσκοπος ταυτίζεται με τον πρεσβύτερο. Οι 

πρεσβύτεροι των αποστολικών χρόνων, οι επίσκοποι, ήταν οι τακτικοί διδάσκαλοι και 

ποιμένες, ιεροκήρυκες και οδηγοί του λαού.61 Οι απόστολοι χειροτόνησαν επισκόπους 

στις κατά τόπους Εκκλησίες, ώστε αυτοί να προΐστανται και να επικρατεί τάξη σε 

αυτές. Βέβαια, οι επίσκοποι δεν έχουν την ίδια εξουσία με τους αποστόλους, οι οποίοι 

είχαν εξουσία σε όλη την καθολική Εκκλησία του Χριστού, υπερβαίνοντας τα όρια 

μίας τοπικής Εκκλησίας. Οι επίσκοποι χειροτονούνταν και τοποθετούνταν για να 

διαποιμάνουν μία συγκεκριμένη πόλη – περιοχή χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι δεν 

είναι και επίσκοποι ολόκληρης της Εκκλησίας, αφού μετέχουν στις συνόδους 

εκπροσωπώντας την τοπική Εκκλησία τους.62 

Πρώτος επίσκοπος που χειροτονήθηκε από τους αποστόλους είναι ο Ιάκωβος ο 

αδελφόθεος, ο οποίος ορίστηκε να διαποιμάνει την Εκκλησία των Ιεροσολύμων, με το 

γεγονός αυτό να σηματοδοτεί την εμφάνιση της πρώτης οργανωμένης τοπικής 

Εκκλησίας.63 Αργότερα χειροτονήθηκαν ο Τιμόθεος ως επίσκοπος στην Έφεσο και ο 

Τίτος ως επίσκοπος στην Κρήτη. 

Ο άγιος Ιγνάτιος Αντιοχείας ο Θεοφόρος αναφέρει χαρακτηριστικά για τον βαθμό 

του επισκόπου: «τὸν οὖν ἐπίσκοπον δῆλον ὅτι ὡς αὐτὸν τὸν κύριον δεῖ προσβλέπειν 

(είναι φανερό ότι τον επίσκοπο πρέπει να τον προσβλέπουμε σαν τον ίδιο τον Κύριο)»64 

και «ὡς καὶ ὁ ἐπίσκοπος τοῦ πατρὸς τῶν ὅλων τύπος ὑπάρχει, οἱ δὲ πρεσβύτεροι ὡς 

συνέδριον θεοῦ καὶ σύνδεσμος ἀποστόλων Χριστοῦ»65 και «ὅπου ἂν φανῇ ὁ ἐπίσκοπος, 

ἐκεῖ τὸ πλῆθος ἔστω· ὥσπερ ὅπου ὁ Χριστός, πᾶσα ἡ οὐράνιος στρατιὰ παρέστηκεν, ὡς 

ἀρχιστρατήγῳ τῆς δυνάμεως Κυρίου, καὶ διανομεῖ (διαμοιραστής) πάσης νοητῆς φύσεως. 

Οὐκ ἐξόν ἐστιν (δεν είναι δυνατόν) χωρὶς τοῦ ἐπισκόπου οὔτε βαπτίζειν, οὔτε προσφέρειν, 

οὔτε θυσίαν προσκομίζειν, οὔτε δοχὴν (υποδοχή) ἐπιτελεῖν, ἀλλ' ὃ ἂν ἐκείνῳ δοκῇ κατ' 

                                                 
61 Γ. Κωσταντίνου, «Επίσκοπος», Λεξικόν των Αγίων Γραφών, εκδ. Γρηγόρη, χ.χ., σ. 337. 
62 Ν. Ιωαννίδης, ό.π., σελ. 159. 
63 ό.π,. 
64 Ιγνάτιος Αντιοχείας, Πρὸς Ἐφεσίους, PG 5, 649C. 
65 του ιδίου, Πρὸς Τραλλιανούς, PG 5, 677Α. 
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εὐαρέστησιν θεοῦ (αλλά αυτό που φαίνεται σε εκείνον ότι είναι ευάρεστο στο Θεό)· ἵνα 

ἀσφαλὲς ᾖ καὶ βέβαιον πᾶν, ὃ πράσσητε».66  

Η καθιέρωση τριών βαθμών στην ιερωσύνη εκτός από την πρακτική εφαρμογή έχει 

και πνευματική χροιά, καθώς οι βαθμοί συνδέονται στενότατα με τους τρεις βασικούς 

βαθμούς της πνευματικής ζωής δείχνοντας ότι οι κληρικοί όσο θεραπεύονται, τόσο 

ανέρχονται στην κλίμακα της ιερατικής χάριτος και ευλογίας. Αναλογικά θα λέγαμε 

ότι ο διάκονος βρίσκεται στο στάδιο της κάθαρσης, ο πρεσβύτερος στο στάδιο του 

φωτισμού και ο επίσκοπος στο στάδιο της θέωσης.67  

Οι τρεις βαθμοί της ιερωσύνης δεν είναι απλώς ανθρώπινες επινοήσεις, αλλά είναι 

χαρίσματα – λειτουργήματα τα οποία συνυπήρξαν στο πρόσωπο του Μεγάλου 

Αρχιερέως Ιησού Χριστού. Ο άγιος Συμεών Θεσσαλονίκης μας αναφέρει πολύ 

εύγλωττα: «Ταύτας δὲ τὰς χειροτονίας καὶ ὁ Σωτὴρ... ἔδειξεν ἐν ἑαυτῷ· καὶ τὰ ἑκάστου 

βαθμοῦ δι’ ἑαυτοῦ ἐνήργησε· καὶ θεμέλιος οὗτος γέγονε καὶ ἀρχέτυπον ἀγαθοῦ παντὸς τῇ 

ἑαυτοῦ Ἐκκλησία· ὅτι καὶ ἀρχηγὸς τῆς ζωῆς καὶ τῆς σωτηρίας ἡμῖν, καὶ τελετάρχης καὶ 

τελεσιουργὸς, καὶ τελῶν καὶ τελούμενος, καὶ αὐτοτελειότης μόνος ἐστίν (από μόνος του 

είναι τέλειος και πλήρης)· ὥσπερ οὗν τό τε βάπτισμα καὶ μύρον ἐδέξατο δι’ ἡμᾶς ἐν τῷ 

βαπτισθῆναι τὸ Πνεῦμα δεξάμενος ἄνωθεν, καὶ τὰ τῆς ἱερωσύνης κατὰ βαθμὸν ἐνήργησε, 

πρὸ τοῦ βαπτίσματος καὶ μετὰ τὸ βάπτισμα τὰ τοῦ ἀναγνώστου ποιῶν, καθήμενος ἐν 

μέσῳ τῶν διδασκάλων δωδεκαέτης που (περίπου) ὢν, καὶ ἀκούων αὐτῶν καὶ ἐπερωτῶν 

αὐτούς· ἔτι δὲ καὶ ἐν μέσῳ συναγωγῆς ἀναγινώσκων τῷ λαῷ, ὡς ἐν τῷ Λουκᾷ γέγραπται, 

ὅτι «Καὶ ἀνέστη ἀναγνῶσαι, καὶ ἐπεδόθη αὐτῷ βιβλίον Ἡσαΐου τοῦ προφήτου», καὶ τὰ 

ἐξῆς. Τὰ τοῦ ὑποδιακόνου τε καὶ διακόνου ἐνήργησεν, ὑποτασσόμενος τοῖς γονεῦσι καὶ 

ἐξυπηρετοῦμενος αὐτοῖς, καὶ κατὰ τὴν ἑορτὴν εἰς τὸ ἱερὸν ἀνερχόμενος σὺν αὐτοῖς· ἀλλὰ 

καὶ τοὺς θεοκαπήλους ἐκβάλλων τοῦ ἱεροῦ, ὅ τῶν ὑποδιακόνων ἐστὶ, καὶ κωλύων ἵνα τι 

σκεῦος διὰ τοῦ ἱεροῦ εἰσενέγκῃ, καὶ προτιθεὶς τράπεζαν καὶ νίπτων τοὺς πόδας τῶν 

μαθητῶν, καὶ διάκονον ἑαυτὸν καλῶν· τὸ τοῦ πρεσβυτέρου δὲ καὶ διδασκάλου, εὐθὺς 

μετὰ τὸ βάπτισμα ἄνωθεν λαμβάνων τὸ Πνεῦμα, καὶ ὑπὸ τοῦ Πατρὸς Υἱὸς ἀγαπητὸς 

μαρτυρούμενος· ὅτι καὶ τέλειος ἦν τὸν τοῦ σώματος χρόνον τριάκοντα ὣν ἐτῶν 

ἀρχόμενος, ὡς γέγραπται, ὅτε καὶ εὐθὺς πρὸς τὸν ἀγῶνα ὑπέδυ (ανέλαβε), καὶ νηστείαις 

καὶ προσευχαῖς ἐσχόλαζε (ασχολούνταν), καὶ πειρασμόν τρὶς ὑπενεγκὼν ὑπὸ τοῦ 

ἀντικειμένου διαβόλου, νενίκηκεν εἰς τέλος ὑπὲρ ἡμῶν, καὶ αὐτὸν καταβέβληκε, καὶ 

                                                 
66 του ιδίου, Πρὸς Σμυρναίους, PG 5, 852A. 
67 Ιερόθεος Βλάχος, Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, Ορθόδοξη ψυχοθεραπεία, εκδ. 

Ιεράς Μονής Γενεθλίου της Θεοτόκου (Πελαγίας) 19893, σελ. 65. 
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τρόπαιον ἔστησε· καὶ μαθητὰς ἐκλεξάμενος προσελάβετο, καὶ μετάνοιαν ἐκήρυξε, καὶ 

πρὸς ταύτην ἐκάλεσε, καὶ σημεῖα πολλὰ κατειργάσατο καὶ ᾠκονόμησε (κατεύθυνε) ψυχὰς, 

καὶ ἀμαρτάνοντας ἐπιστρέψας, πρὸς ἑαυτὸν συνηγάγετο. Ἅ (αυτά) τῆς ἱερωσύνης ἐστὶν.68 

 

2.4 Απαραίτητες προϋποθέσεις του υποψηφίου  

Η Εκκλησία αντιμετώπισε με ιδιαίτερη προσοχή και σοβαρότητα το λειτούργημα 

της ιερωσύνης ήδη από τα πρώτα χρόνια της και ως εκ τούτου έθεσε κάποιες 

προϋποθέσεις τόσο ως προ την επιλογή των προσώπων που θα λάβουν την ιερωσύνη 

όσο και ως προς τον τρόπο τέλεσης του μυστηρίου. Υπάρχει μία σειρά ιερών κανόνων 

που ορίζουν τα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να διαθέτει ο υποψήφιος προς 

χειροτονία, ώστε ο εισερχόμενος στις τάξεις του κλήρου να είναι ικανός να τελέσει τα 

υψηλά ιερατικά του καθήκοντα. 

Ο Απόστολος Παύλος στην Α΄ προς Τιμόθεον επιστολή, παρουσιάζει τα 

χαρακτηριστικά που θα πρέπει να διακρίνουν τον επίσκοπο: «δεῖ οὖν τὸν ἐπίσκοπον 

ἀνεπίληπτον εἶναι, μιᾶς γυναικὸς ἄνδρα, νηφάλιον, σώφρονα, κόσμιον, φιλόξενον, 

διδακτικόν, μὴ πάροινον, μὴ πλήκτην, μὴ αἰσχροκερδῆ, ἀλλ᾿ ἐπιεικῆ, ἄμαχον, 

ἀφιλάργυρον, τοῦ ἰδίου οἴκου καλῶς προῑστάμενον, τέκνα ἔχοντα ἐν ὑποταγῇ μετὰ πάσης 

σεμνότητος· εἰ δέ τις τοῦ ἰδίου οἴκου προστῆναι οὐκ οἶδε, πῶς ἐκκλησίας Θεοῦ 

ἐπιμελήσεται; μὴ νεόφυτον, ἵνα μὴ τυφωθεὶς εἰς κρίμα ἐμπέσῃ τοῦ διαβόλου. δεῖ δὲ αὐτὸν 

καὶ μαρτυρίαν καλὴν ἔχειν ἀπὸ τῶν ἔξωθεν, ἵνα μὴ εἰς ὀνειδισμὸν ἐμπέσῃ καὶ παγίδα τοῦ 

διαβόλου», ενώ επισημαίνει για τους διακόνους: «ὡσαύτως σεμνούς, μὴ διλόγους, μὴ 

οἴνῳ πολλῷ προσέχοντας, μὴ αἰσχροκερδεῖς, ἔχοντας τὸ μυστήριον τῆς πίστεως ἐν 

καθαρᾷ συνειδήσει. Καὶ οὗτοι δὲ δοκιμαζέσθωσαν πρῶτον, εἶτα διακονείτωσαν 

ἀνέγκλητοι ὄντες (ας δοκιμάζονται πρώτα και έπειτα ας υπηρετούν, εάν αποδειχθούν ότι 

είναι άμεμπτοι)».69  

Στις θεμελιώδεις προϋποθέσεις για την είσοδο στην ιερωσύνη συγκαταλέγονται 

εκείνες χωρίς τις οποίες είναι αδύνατη η λήψη της μυστηριακής χειροτονίας: 

1. Το φύλο. Σύμφωνα με την παράδοση της Εκκλησίας στις τάξεις και των τριών 

βαθμών της ιερωσύνης προσέρχονται μόνο άνδρες και δεν επιτρέπεται η χειροτονία 

γυναικών. Ο αρχαίος θεσμός των διακονισσών, αν και μορφολογικά ομοιάζει με αυτόν 

                                                 
68 Συμεών Θεσσαλονίκης, Περὶ τῶν ἱερῶν χειροτονιῶν, PG 155, 456-457. 
69 Α΄ Τιμ. 3, 2-10. 
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του διακόνου, εντούτοις δεν ταυτίζεται με τον διάκονο, αφού δεν προϋποθέτει τον 

μυστηριακό χαρακτήρα της ιερωσύνης δια της χειροτονίας.70 

2. Το βάπτισμα. Ο υποψήφιος πρέπει να έχει αποκτήσει την ιδιότητα του μέλους 

της Εκκλησίας με έγκυρο βάπτισμα. Χωρίς έγκυρο βάπτισμα είναι αδύνατη η λήψη της 

ιερωσύνης Επίσης, πρέπει να προηγείται ένα εύλογο διάστημα μεταξύ βαπτίσματος και 

χειροτονίας (ο Β΄ Καν. της Α΄ Οικ. Συν. δεν δέχεται στην ιερωσύνη τους 

νεοεισελθέντες στην Εκκλησία). Σήμερα δεν αναγνωρίζεται η χειροτονία διαφόρων 

χριστιανικών ομολογιών των οποίων το βάπτισμα η Εκκλησία το θεωρεί άκυρο. Αυτό 

δέχεται και η πρακτική της αρχαίας Εκκλησίας. Πολλοί κατηχούμενοι διακονούσαν 

στο ναό, αλλά δεν μπορούσαν να χειροτονηθούν, εάν δεν ελάμβαναν το βάπτισμα (π.χ.  

Άγ. Αμβρόσιος, Νεκτάριος, Ευχάριος, Ευσέβιος Καισαρείας κ.ά.). 

Εκτός από τις παραπάνω θεμελιώδεις θεολογικές προϋποθέσεις ο υποψήφιος 

κληρικός θα πρέπει να διαθέτει ορισμένα προσόντα τα οποία κατά τους ιερούς κανόνες 

τον καθιστούν ικανό να ενταχθεί στις τάξεις του κλήρου. Τα προσόντα αυτά θα 

μπορούσαν να διακριθούν: α) στα φυσικά, β) στα πνευματικά ή ηθικά γ) στη μόρφωση 

και την ικανότητα της διδασκαλίας.  

α) Φυσικά προσόντα. Στα φυσικά προσόντα συγκαταλέγονται κυρίως:  

1. Η υγιής σωματική και ψυχική κατάσταση. Ο υποψήφιος κληρικός πρέπει να είναι 

αρτιμελής, να μην έχει δηλαδή σωματικά ελαττώματα, τα οποία εμποδίζουν την 

εξάσκηση των ιερατικών του καθηκόντων (ΟΗ΄ καν. Αγ. Αποστόλων). Πρέπει επίσης 

ο υποψήφιος προς χειροτονία να είναι ψυχικά και διανοητικά υγιής. Ειδικότερα σήμερα 

για την κατάληψη εφημεριακής θέσης απαιτείται πιστοποιητικό υγείας και αρτιμελείας, 

όπως και για το διορισμό στη δημόσια υπηρεσία (άρθρ. 36 παρ. 1, εδ. η΄ Κανονισμού 

2/1970 "Περί Ιερών Ναών, Ενοριών και Εφημερίων"). 

2. Η κανονική ηλικία. Ως κανονική ηλικία για την είσοδο στην ιερωσύνη οι ιεροί 

κανόνες αναγνωρίζουν το 25ο έτος για τους διακόνους (ΙΖ΄ Καρθαγένης και ΙΔ΄ της 

Πενθέκτης), το 30ο για τους πρεσβυτέρους (ΙΑ΄ Νεοκαισαρείας, ΙΔ΄ Πενθέκτης), ενώ 

για τους επισκόπους διέφερε η θέσπιση του ορίου ηλικίας ανά περιόδους. Έτσι, οι 

Αποστολικές Διαταγές όριζαν ως κατώτερο όριο εισόδου στην Αρχιερωσύνη το 50ο 

έτος, ενώ αργότερα η Ιουστινιάνειος Νομοθεσία με την ρκγ΄ (123) νεαρά ελάττωσε 

καταρχάς το όριο στο 35ο έτος και αργότερα με την ρλζ΄ (137) νεαρά το θέσπισε στο 

                                                 
70 Ε. Θεοδώρου, «Οι διακόνισσες στην ιστορία της Εκκλησίας», στο Φύλο και θρησκεία: Η θέση της 

γυναίκας στην Εκκλησία, Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών- Ι. Μητρόπολη Δημητριάδος, Αθήνα 2004, σ. 

185-208. 
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30 έτος συμπληρωμένο. Για τον κατώτερο κλήρο οι ιεροί κανόνες ορίζουν  μόνο για 

τον υποδιάκονο ως κατώτερο ηλικιακό όριο το εικοστό έτος (ΙΕ΄ Πενθέκτης), ενώ η 

ρκγ΄ (123) νεαρά του Ιουστινιανού ορίζει το 18ο έτος της ηλικίας για τους αναγνώστες.  

Εξαιρέσεις υπήρξαν πάντα και στην ανατολή και στη δύση (π.χ ο Μ. Αθανάσιος 

χειροτονήθηκε διάκονος 23 ετών κ.α). Σκοπός των κανόνων ήταν και η αποδοκιμασία 

γενικά της αθρόου χειροτονίας και ιδιαίτερα στους πρώτους αιώνες, όπου το βάπτισμα 

λαμβανόταν σε μεγάλη ηλικία (π.χ. ο Άγιος Αμβρόσιος χειροτονήθηκε Επίσκοπος 8 

ημέρες μετά το βάπτισμά του. Ο Άγιος Γρηγόριος Νύσσης βρισκόταν στο βαθμό του 

Αναγνώστου όταν εξελέγη Επίσκοπος Νύσσης από τον αδελφό του τον Μ. Βασίλειο). 

Οι εξαιρέσεις ελάμβαναν χώρα μόνο κατ' οικονομία λόγω δύσκολων περιστάσεων 

(διωγμοί, αγώνας κατά αιρετικών κλπ). 

β) Πνευματικά ή ηθικά προσόντα. 

1. Η πίστη. Ο υποψήφιος κληρικός πρέπει να είναι σταθερός στην ορθόδοξη πίστη 

και να έχει καλή γνώση της δογματικής διδασκαλίας της Εκκλησίας. Οι νεόφυτοι, αυτοί 

δηλαδή που βαπτίσθηκαν πρόσφατα, αποκλείονται κατά τους από την ιερωσύνη, μέχρι 

να ωριμάσει η πίστη τους. Ο κάθε χειροτονούμενος πρέπει να έχει τον απαιτούμενο 

χρόνο σε κάθε βαθμό της ιερωσύνης, προκειμένου να προβιβασθεί στον επόμενο 

βαθμό, σύμφωνα με τον Ι΄ κανόνα της Σαρδικής. Δεν έχει καθορισθεί επίσημα ο 

απαιτούμενος αυτός χρόνος. Αν η χειροτονία σε επίσκοπο γίνει χωρίς την απαιτούμενη 

παραμονή στους προηγούμενους βαθμούς, τότε έχουμε την «αθρόον» χειροτονία.71 

2. Ο ανεπίληπτος βίος. Οι υποψήφιοι κληρικοί, αλλά και όσοι είναι ήδη κληρικοί, 

πρέπει κατά τους ιερούς κανόνες να παρέχουν υπόδειγμα αγίας ζωής να είναι 

παραδείγματα πίστεως και αγιότητας σύμφωνα με τον ΙΒ΄ κανόνα της Λαοδικείας 

«ὄντες ἐκ πολλοῦ δεδοκιμασμένοι ἔν τε τῷ λόγῳ τῆς πίστεως καί τῇ εὐθέως βίου 

πολιτείᾳ». Κατά τον Δ΄ κανόνα της Καρθαγένης «Οἱ τῷ θυσιαστηρίῳ προσεδρεύοντες» 

οφείλουν να τηρούν σωφροσύνη και εγκράτεια ώστε να έχουν παρρησία προς τον Θεόν 

«ἵνα ὅ παρά τοῦ Θεοῦ ἁπλῶς αἰτοῦσιν, ἐπιτυχεῖν», ενώ κατά τον Γ΄ κανόνα της 

Πενθέκτης είναι ανακόλουθο να ευλογεί ο κληρικός τους λαϊκούς, όταν ο ίδιος δεν έχει 

θεραπεύσει τα δικά του τραύματα, γι' αυτό απαιτείται καθαρότητα από τους κληρικούς. 

Οι επίσκοποι θα πρέπει κατά συνέπεια σύμφωνα με τον παραπάνω κανόνα να 

εξετάζουν ακριβώς τη ζωή των υποψηφίων αλλά και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες 

εισέρχονται στον κλήρο. 

                                                 
71 Π. Μπούμης, Κανονικόν Δίκαιον Α΄, χ.ε., Αθήνα 1991, σ. 184. 
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Η τακτική που ακολουθείται σήμερα είναι ότι ο χειροτονών Επίσκοπος οφείλει να 

ελέγξει με προσωπική του ευθύνη τα αναγκαία στοιχεία για την προσωπικότητα του 

υποψηφίου. Ιδιαίτερη σημασία έχει η γνώμη του Μητροπολίτου της κατοικίας του 

χειροτονουμένου, αν πρόκειται για λαϊκό υποψήφιο που δεν έχει την κατοικία του στην 

επαρχία του χειροτονούντος. Σύμφωνα με Εγκύκλιο της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας 

της Ελλάδος (793/15.2.1955, τ. Β΄, σ. 760 εξ.) η συγκατάθεση του οικείου 

Μητροπολίτου δεν έχει την  έννοια της συναινέσεως για τη χειροτονία, αλλά της 

πιστοποιήσεως για την έλλειψη κωλυμάτων. Μάλιστα ο χειροτονών δεν δεσμεύεται 

ούτε από απόφαση της Ιεράς Συνόδου η οποία τυχόν του επιβάλει τη χειροτονία 

υποψηφίου, ακατάλληλου κατά την κρίση του.72 

Ο έλεγχος των προσόντων του υποψηφίου Επισκόπου – Μητροπολίτου σήμερα 

γίνεται κατά τη διαδικασία της εγγραφής του στον κατάλογο των εκλογίμων σύμφωνα 

με τα όσα προβλέπει ο Καταστατικός Χάρτης της Εκκλησίας της Ελλάδος. 

Γενικά οι ιεροί κανόνες απαιτούν προσωπικό και οικογενειακό ανεπίληπτο βίο, γι' 

αυτό απαγορεύουν την είσοδο στον κλήρο α) σε όσους έχουν αρνηθεί τη χριστιανική 

πίστη ή την αληθινή Εκκλησία, β) σε όσους ασχολούνται με φαρμακείες, γητέματα ή 

μαντείες, γ) στους σιμωνιακούς, σε όσους, δηλαδή, πληρώνουν για να λάβουν τη 

χειροτονία, δ) στους επί σκηνής, δηλ. ηθοποιούς, (ΙΕ΄, ΜΕ΄ και ΞΓ΄ Καν. 

Καρθαγένης)73, ε) στους εκουσίως ή ακουσίως φονεύσαντες (5ος Καν. Γρηγορίου 

Νύσσης), στ) σε όσους σφετερίζονται ξένη ιδιοκτησία ή είναι αποδεδειγμένα κλέπτες 

(ΚΕ΄ Αποστολικός και ΞΑ΄ του Μ. Βασιλείου), ζ) σε όσους δανείζουν με τόκο ή 

αισχροκερδούν (ΜΔ΄ Αποστολικός, ΙΖ΄ Α΄ Οικ. Συν., Ι΄ της Πενθέκτης, Δ΄ Λαοδικείας, 

Ε΄ και ΙΣΤ΄ Καρθαγένης, η) στους επίορκους (ΞΔ΄ και ΝΒ΄ Μ. Βασιλείου, ΚΒ΄ 

Αποστολικός), θ) σε όσους ακρωτηρίασαν τους εαυτούς τους (ΚΒ΄ και ΚΓ΄ 

Αποστολικοί), ι) στους πόρνους, τους μοιχούς και γενικά σε όσους μολύνουν τους 

εαυτούς τους με οποιαδήποτε σωματική αμαρτία (ΞΑ΄ Αποστολικός, Β΄ και Θ΄ της Α΄ 

Οικ. Συν., Α΄ και Θ΄ Νεοκαισαρείας). 

                                                 
72 Σ. Τρωιάνος, Παραδόσεις εκκλησιαστικού δικαίου, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα 1984, σ. 162-3. 
73 Η ηθοποιία θεωρείται επιλήψιμη μόνο όταν μέσω αυτής διακωμωδούνται τα ιερά της χριστιανικής 

πίστεως. Ο άγιος Πορφύριος ο μίμος (15 Σεπτεμβρίου), ηθοποιός και γελωτοποιός την εποχή του 

Ιουλιανού του Παραβάτου, κατ’ εντολή του αυτοκράτορα διακωμώδησε το χριστιανικό μυστήριο του 

ιερού βαπτίσματος. Τότε όμως τον επεσκίασε η θεία χάρη, πίστεψε στον Χριστό και Τον ομολόγησε 

(Βλ. Νέος Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας, τ.1ος Σεπτέμβριος, υπό Ιερομονάχου Μακαρίου 

Σιμωνοπετρίτου, εκδ. Ορμύλια, Ι. Μ. Σίμωνος Πέτρας, Άγιον Όρος 2001, σ.σ. 154-155). Παρόμοιες 

διηγήσεις βρίσκουμε και στους βίους δύο άλλων αγίων, που ασκούσαν το επάγγελμα του ηθοποιού, του 

αγίου Γελασίου (27 Φεβρουαρίου) και αγίου Αρδαλίωνος (14 Απριλίου).   
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Οι ολοκληρωμένες προγαμιαίες σχέσεις, σύμφωνα με τους Θ΄ και Κ΄ κανόνες της 

Νεοκαισαρείας, αποτελούν κώλυμα. Κώλυμα ιερωσύνης αποτελούν και οι 

ολοκληρωμένες προγαμιαίες σχέσεις του υποψηφίου κληρικού με τη μνηστή του, 

σύμφωνα με τον ΞΘ΄κανόνα του Μ. Βασιλείου. Ο γάμος αποτελεί κώλυμα ιερωσύνης 

αν είναι δεύτερος για οποιονδήποτε από τους συζύγους (Γ΄ Καν. Πενθέκτης). Σύμφωνα 

με το λόγο του Απ. Παύλου αλλά και κατά τον ΙΖ΄ Αποστολικό Κανόνα, ο κληρικός 

θα πρέπει να είναι «μιᾶς γυναικός ἀνήρ».74 Παρόμοια εμποδίζεται η είσοδος στην 

ιερωσύνη όσων έχουν συνάψει γάμο με χήρα, διαζευγμένη, εταίρα, δούλη ή γενικά αν 

το επάγγελμα ή η γενικότερη συμπεριφορά της γυναίκας του υποψηφίου προκαλεί 

ηθική αποδοκιμασία π.χ. ηθοποιός (βλ. Κανόνες ΙΗ΄ Αποστολικόσ, Γ΄ και ΚΣΤ΄ 

Πενθέκτης).  

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι το απαιτούμενο από τους ιερούς κανόνες ήθος για την 

είσοδο στην ιερωσύνη δεν είναι η εξωτερική συμμόρφωση σε ένα αντικειμενικό ηθικό 

νόμο, αλλά το ήθος που πηγάζει από την ελεύθερη και εξ’ αγάπης υπακοή στο θέλημα 

του Θεού. Το ιερατικό ήθος έχει χριστολογική και εκκλησιολογική βάση, δηλαδή, ο 

κληρικός ή ο υποψήφιος κληρικός κινούμενος από αγάπη προς τον Θεό και τον 

συνάνθρωπο προσέχει την εσωτερική του ζωή καθώς και την εξωτερική του διαγωγή 

ώστε να μην παρέχει αφορμές σκανδάλου και έτσι να πολιτεύεται με τη συνείδηση ότι 

αποτελεί μέλος του Σώματος του Χριστού. 

γ) Μόρφωση και ικανότητα της διδασκαλίας. Οι υποψήφιοι ποιμένες πρέπει να 

διαθέτουν ικανή μόρφωση, να γνωρίζουν πολύ καλά τη διδασκαλία της Εκκλησίας, 

αλλά και να είναι κάτοχοι γενικότερης παιδείας. Ο Απ. Παύλος παραγγέλλει στον Τίτο 

να επιλέγει ως υποψήφιο πρεσβύτερο τον «...ἀντεχόμενον τοῦ κατά τήν διδαχήν πιστοῦ 

λόγου ἵνα δυνατός ᾖ καί παρακαλεῖν ἐν τῆ διδασκαλίᾳ τῇ ὑγιαινούσῃ καί τούς 

ἀντιλέγοντας ἐλέγχει».75 Οι υποψήφιοι κληρικοί οφείλουν να γνωρίζουν πολύ καλά την 

Αγία Γραφή όχι μόνο κατά το γράμμα, αλλά και κατά το πνεύμα της. Επιπλέον, ορθό 

είναι να γνωρίζουν όλους τους εκκλησιαστικούς νόμους (κανόνες) και ό,τι προβλέπει 

η διοίκηση και η ζωή της Εκκλησίας. Αναγκαίο είναι ο κάθε ποιμένας να συνδυάζει 

την εκκλησιαστική με την επιστημονική κατάρτιση. Κρίνεται απαραίτητη η σφαιρική 

εγκυκλοπαιδική μόρφωση του, ιδίως του επισκόπου, για να μπορεί να ορθώνει λόγο σε 

κάθε περίσταση που αντιμετωπίζει. Ο άγιος Νεκτάριος τονίζει την αλήθεια αυτή 

                                                 
74 Α΄ Τιμ. 3,2 και Τίτ. 1,6. 
75 Τίτ. 1, 9. 
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υποστηρίζοντας ότι ο επίσκοπος και ο ποιμένας οφείλουν πρώτα να είναι άριστοι 

θεολόγοι και ακολούθως ευφυέστατοι και πολυμαθέστατοι.76 

Τέλος, σύμφωνα με το άρθρ. 5 του Κανονισμού 305/2018 «Περί Εφημερίων και 

Διακόνων» για την κατάληψη εφημεριακής θέσεως ο υποψήφιος οφείλει να υποβάλει 

στην οικεία εκκλησιαστική αρχή μαζί με την έγγραφη αίτησή του τα παρακάτω 

δικαιολογητικά. 

1. Απολυτήριο Στρατού ή πιστοποιητικό νόμιμης απαλλαγής από κάθε 

στρατιωτική υποχρέωση, στο οποίο να αναφέρονται οι λόγοι της νόμιμης 

απαλλαγής. 

2. Επικυρωμένο Τίτλο Σπουδών. 

3. Πιστοποιητικό του οικείου Δήμου ή από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό 

Σύστημα Εθνικού Δημοτολογίου (Ο.Π.Σ.Ε.Δ.) περί της ιθαγένειας και του 

έτους της γεννήσεώς του. 

4. Βεβαίωση της αρμόδιας Εκκλησιαστικής Αρχής, ότι τόσο ο υποψήφιος όσο καί 

η σύζυγός του έχουν τελέσει πρώτο γάμο. 

5. Κανονική συμμαρτυρία πνευματικού κατά τον παραδεδομένο τύπο. 

6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

7. Έγγραφη και ενυπόγραφη δήλωση - συγκατάθεση της συζύγου του. 

8. Πιστοποιητικό της αρμόδιας Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Ἐπιτροπής (165 του 

Ν. 3528/2007, όπως ισχύει), για την υγεία και αρτιμέλεια του υποψηφίου 

εφημερίου. 

9. Υπεύθυνη δήλωση με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής του υποψηφίου 

εφημερίου, ότι ούτε διώκεται για αξιόποινη πράξη, ούτε εκκρεμεί εναντίον του 

κατηγορία για οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη. 

10. Λευκό ποινικό μητρώο (ως προς αδικήματα κωλυτικά της ιερωσύνης). Η οικεία 

Μητρόπολη λαμβάνει με δικές της ενέργειες απόσπασμα Ποινικού Μητρώου 

από την αρμόδια υπηρεσία. 

 

2.5 Λειτουργικό Τυπικό εκάστου βαθμού 

Η τέλεση του μυστηρίου της ιερωσύνης είναι απολύτως συνδεδεμένη με την θεία 

ευχαριστία, καθώς η ιερωσύνη χορηγείται μόνο κατά τη διάρκεια της λατρευτικής 

                                                 
76 Νεκτάριος (άγιος) Κεφαλάς, Επίσκοπος Πενταπόλεως, Περί Ιερωσύνης, Άπαντα τ. Β΄, εκδ. Ι. Μ. Αγίας 

Τριάδος (Αγίου Νεκταρίου) Αιγίνης, Αθήνα 2006, σ. 71. 
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ευχαριστιακής συνάξεως – και αυτό ισχύει και για τους τρεις βαθμούς –, 

καταδεικνύοντας έτσι ότι η ιερωσύνη δεν νοείται ασύνδετη από τη θεία ευχαριστία και 

ότι κατ’ εξοχήν έργο του ιερέα είναι να υπηρετεί το ιερό θυσιαστήριο. 

Η χειροτονία του διακόνου τελείται αφού ο αρχιερέας εκφωνήσει: «Καὶ ἔσται τὰ 

ἐλέη τοῦ μεγάλου Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ μετὰ πάντων ὑμῶν». 

Πρόκεται, δηλαδή, για το σημείο της θείας ευχαριστίας κατά το οποίο μόλις έχει 

συντελεστεί ο καθαγιασμός των τιμίων δώρων, η λεγόμενη «Αγία Αναφορά». Η 

επιλογή αυτού του σημείου τέλεσης της χειροτονίας του διακόνου δεν είναι καθόλου 

τυχαία, καθώς ο διάκονος δεν ιερουργεί, αλλά διακονεί, δηλαδή, δεν τελεί μόνος του 

κανένα μυστήριο, ούτε, φυσικά, και τον καθαγιασμό των τιμίων δώρων, αλλά βοηθάει 

τον ιερέα στην τέλεσή τους.  

Μετά, λοιπόν, από την εκφώνηση του αρχιερέα, δύο διάκονοι εξέρχονται από το 

άγιο βήμα και παραλαμβάνουν τον χειροτονούμενο, ο οποίος βρίσκεται στον σολέα 

ενώπιον της εικόνας της Παναγίας, τον οδηγούν εντός του ιερού βήματος και τον 

περιφέρουν τρεις φορές γύρω από την αγία τράπεζα, ενώ ψάλλονται τα τροπάρια 

«Ἅγιοι Μάρτυρες, οἱ καλῶς ἀθλήσαντες καὶ στεφανωθέντες, πρεσβεύσατε πρὸς 

Κύριον, ἐλεηθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν», «Δόξα σοι Χριστὲ ὁ Θεός, Ἀποστόλων καύχημα, 

Μαρτύρων ἀγαλλίαμα, ὦν τὸ κήρυγμα,  Τριὰς ἡ ὁμοούσιος» και «Ἡσαΐα χόρευε, ἡ 

Παρθένος ἔσχεν ἐν γαστρί, καὶ ἔτεκεν Υἱὸν τὸν Ἐμμανουήλ, Θεόν τε καὶ 

ἄνθρωπον. Ἀνατολὴ ὄνομα αὐτῷ, ὅν μεγαλύνοντες, τὴν Παρθένον μακαρίζομεν». 

Αμέσως μετά, ο επίσκοπος σφραγίζει τρεις φορές στο κεφάλι τον χειροτονούμενο, 

τοποθετεί το χέρι του πάνω του και, ενώ εκείνος κλίνει το δεξιό γόνατο, προτρέπει όλο 

τον λαό να προσευχηθεί και αναπέμπει δύο ευχές χειροτονίας,77 ανάμεσα στις οποίες 

παρεμβάλλονται διακονικές αιτήσεις υπέρ του χειροτονούμενου. Στη συνέχεια, 

περιβάλλει τον χειροτονούμενο με τα διακονικά άμφια, ενώ κλήρος και λαός 

επευφημούν με το «άξιος». Από το σημείο εκείνο ο νέος διάκονος συμμετέχει πλέον 

στην τέλεση της θείας ευχαριστίας και μεταλαμβάνει πρώτος από όλους τους 

διακόνους. Αξίζει να προσέξουμε ότι κατά την τάξη της χειροτονίας αυτής ο διάκονος 

κλίνει το ένα γόνατο διότι λαμβάνει την ιερωσύνη, αλλά όχι πλήρη καθήκοντα. 

                                                 
77 «... καὶ τοῦτον, ὃν εὐδόκησας προχειρισθῆναι παρ’ ἑμοῦ εἰς τὴν τῆς Διακονίας λειτουργίαν, ἐν πάσῃ 

σεμνότητι διατήρησον, ἔχοντα τὸ μυστήριον τῆς πίστεως ἐν καθαρᾷ συνειδήσει. Δώρησαι δὲ αὐτῷ τὴν 

χάριν, ἣν ἐδωρήσω Στεφάνω τῷ Πρωτομάρτυρί σου, ὃν καὶ ἐκάλεσας πρῶτον εἰς τὸ ἔργον τῆς διακονίας 

σου· καὶ καταξίωσον αὐτόν, κατὰ τὸ σοὶ εὐάρεστον, οἰκονομῆσαι τὸν παρὰ τῆς σῆς ἀγαθότητος 

δεδωρημένον αὐτῷ βαθμόν...» (1η ευχή). 
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Η χειροτονία του πρεσβυτέρου τελείται αμέσως μετά τον χερουβικό ύμνο, δηλαδή, 

πριν τον καθαγιασμό των τιμίων δώρων, καθώς ο πρεσβύτερος είναι ιερουργός των 

μυστηρίων. Τον χειροτονούμενο οδηγούν δύο διάκονοι έως την ωραία πύλη, απ’ όπου 

τον παραλαμβάνουν δύο πρεσβύτεροι, οι οποίοι στη συνέχεια τον φέρουν στο ιερό 

βήμα και ακολουθείται η ίδια ακριβώς διαδικασία με την χειροτονία του διακόνου, 

όμως, οι ευχές διαφέρουν, καθώς είναι άλλο το έργο του πρεσβυτέρου78 και, βέβαια, 

είναι διαφορετικά τα άμφια που ενδύεται. Ακολούθως, ο νεοχειροτονηθείς ιερέας 

συμμετέχει στον καθαγιασμό των τιμίων δώρων, μεταλαμβάνει πρώτος από τους 

πρεσβυτέρους και εκφωνεί στην οπισθάμβωνο ευχή. Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο 

χειροτονούμενος πρεσβύτερος κλίνει και τα δύο γόνατα δηλώνοντας με αυτό τον τρόπο 

την πληρότητα του χαρίσματός του. 

Η χειροτονία του επισκόπου είναι πιο πολύπλοκη από τις άλλες δύο. Στο τέλος του 

όρθρου ο εψηφισμένος επίσκοπος στέκεται στην ωραία πύλη με το ευαγγέλιο ανοικτό 

ενώπιόν του, απ’ όπου απαγγέλλει το σύμβολο της πίστεως και διακηρύσσει την 

υπακοή του στα δόγματα της Εκκλησίας, ενώ βρίσκονται απέναντί του παραταγμένοι 

οι λειτουργούντες επίσκοποι. Έπειτα ο αρχιεπίσκοπος ευλογεί τον χειροτονούμενο και 

αρχίζει η θεία λειτουργία. Μετά τον τρισάγιο ύμνο δύο αρχιερείς περιφέρουν τον 

εψηφισμένο επίσκοπο γύρω από την αγία τράπεζα, ενώ ψάλλονται τα προαναφερθέντα 

τροπάρια, και, αφού κλίνει και τα δύο γόνατα, χειροτονείται από τον αρχιεπίσκοπο 

παρισταμένων των υπολοίπων αρχιερέων, έχοντας πάνω στο κεφάλι του όχι μόνο το 

χέρι του αρχιεπισκόπου, αλλά και το ευαγγέλιο ανοικτό. Όπως και στις προηγούμενες 

χειροτονίες, αναπέμπονται δύο ευχές με το αντίστοιχο του βαθμού του επισκόπου 

περιεχόμενο79 μεταξύ των οποίων παρεμβάλλονται διακονικές αιτήσεις. Ακολουθεί η 

ένδυση του νέου επισκόπου με τα επισφραγιστικά «άξιος» του λαού, ενώ ο 

νεοχειροτονηθείς μεταλαμβάνει πρώτος κατά την ώρα της θείας μετάληψης. 

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η χειροτονία του επισκόπου πραγματοποιείται πριν 

τα αναγνώσματα και, φυσικά, πριν την αγία αναφορά, για να δηλωθεί ότι έργο του 

επισκόπου δεν είναι μόνο να τελεί το μυστήριο της θείας ευχαριστίας, αλλά να διδάσκει 

                                                 
78 «... καὶ τοῦτον, ὅν εὐδόκησας τὸν τοῦ Πρεσβυτέρου ὑπεισελθεῖν βαθμόν, πλήρωσον τῆς τοῦ Ἁγίου 

σου Πνεύματος δωρεᾶς· ἵνα γένηται ἄξιος παρεστάναι ἀμέμπτως τῷ Θυσιαστηρίῷ σου, κηρύσσειν τὸ 

Εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας σου, ἱερουργεῖν τὸν λόγον τῆς ἀληθείας σου, προσεφέρειν σοι δῶρα καὶ 

θυσίας πνευματικάς, ἀνακαινίζειν τὸν Λαόν σου δία τῆς τοῦ λουτροῦ παλιγγενεσίας...» (2η ευχή). 
79 «... καὶ τοῦτον τὸν ἀναδειχθέντα οἰκονόμον τῆς ἀρχιερατικῆς χάριτος, ποίησον μιμητὴν σοῦ τοῦ 

ἀληθινοῦ Ποιμένος, τιθέντα τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ὑπὲρ τῶν προβάτων σου, ὁδηγὸν εἶναι τυφλῶν, φῶς τῶν 

ἐν σκότει, παιδευτὴν ἀφρόνων, διδάσκαλον νηπίων, φωστῆρα ἐν κόσμω ἵνα, καταρτίσας τὰς ψυχὰς τὰς 

ἐμπιστευθείσας αὐτῶ ἐπὶ τῆς παρούσης ζωῆς, παραστῆ τῶ Βήματί σου ἀκαταισχύντως, καὶ τὸν μέγαν 

μισθὸν λάβη, ὅν ἡτοίμασας τοῖς ἀθλήσασιν ὑπὲρ τοῦ κηρύγματος τοῦ Εὐαγγελίου σου...» (2η ευχή) 
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και να ερμηνεύει τον λόγο του Θεού. Επίσης, η τοποθέτηση του ανοικτού ευαγγελίου 

στο κεφάλι του χειροτονούμενου είναι δηλωτική όχι μόνο της πληρότητας του έργου 

του επισκόπου, αλλά και του γεγονότος ότι θα βρίσκεται πλέον κάτω από τον ζυγό του 

ευαγγελίου.  
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ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

1. Ο βαθμός του διακόνου, σύμφωνα με το περιεχόμενο των βιβλίων της Καινής 

Διαθήκης. 

2. Η χρήση των όρων «πρεσβύτερος» και «επίσκοπος», τον πρώτο χριστιανικό αιώνα. 

3. Τα χαρακτηριστικά του Επισκόπου, σύμφωνα με τον άγιο Ιγνάτιο Αντιοχείας. 

4. Τα προσόντα του ποιμένα σύμφωνα με την Α΄ Τιμόθεον, ποιμαντική επιστολή του 

Αποστόλου Παύλου. 

5. Ποια είναι τα πνευματικά προσόντα του υποψήφιου κληρικού; 

6. Απαραίτητες προϋποθέσεις προσέλευσης στην Ιερωσύνη, σύμφωνα με τους Ιερούς 

Κανόνες. 

7. Να περιγράψετε το λειτουργικό τυπικό της χειροτονίας του Διακόνου. 

8. Να περιγράψετε το λειτουργικό τυπικό της χειροτονίας του Πρεσβυτέρου. 

9. Να περιγράψετε το λειτουργικό τυπικό της χειροτονίας του Επισκόπου. 
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3. Θεολογική προσέγγιση του μυστηρίου της ιερωσύνης 

κατα τους πατέρες της Εκκλησίας 

 

Λέξεις κλειδιά: άγιος Νεκτάριος, Γρηγόριος ο Θεολόγος, διαποίμανση, Ιεροί Πατέρες, 

ιερός Χρυσόστομος, Ιερωσύνη, Μυστήριο, ποιμένας, Ποιμαντική. 

 

Πολλά έχουν γραφτεί και ειπωθεί για το μεγαλείο της ιερωσύνης και για το 

πνευματικό ύψος του ιερατικού και του αρχιερατικού αξιώματος. Φτάνει μόνο να 

μελετήσει κάποιος τα δύο ανεπανάληπτα έργα των γιγάντων της Ορθοδόξου 

Εκκλησίας, του αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου και του αγίου Ιωάννου του 

Χρυσοστόμου, Ἀπολογητικός τῆς εἰς τόν Πόντον φυγῆς80 και Περί Ἱερωσύνης λόγοι 

ΣΤ΄,81 για να αντιληφθεί την αλήθεια του πράγματος. Μάλιστα οι έξι περί ιερωσύνης 

λόγοι του Χρυσοστόμου, αποτελούν το πρώτο και τελειότερο εγχειρίδιο συστηματικής 

Ποιμαντικής. Η διάδοση και η επίδραση του Χρυσοστομικού αυτού συγγράμματος 

συνετέλεσαν ώστε κανένας άλλος μεταγενέστερος πατέρας δεν τόλμησε να ασχοληθεί 

συστηματικά με την επιστήμη της Ποιμαντικής. Μέχρι σήμερα εξακολουθεί να έχει 

ενδιαφέρον για τον καθένα που αναζητά σοβαρά το ιδανικό ιερατικό πρότυπο. Με 

βαθιά ψυχολογική ενορατικότητα περιγράφει τον υψηλό πνευματικό σκοπό του 

χειροτονημένου ιερέα, προσφέροντας ένα διαχρονικό μοντέλο του χαρακτήρα και των 

δραστηριοτήτων του.82 

 Οι πατέρες της Εκκλησίας στο σύνολό τους αντιμετωπίζουν την ιερωσύνη με 

ιδιαίτερη σοβαρότητα, με βαθύ σεβασμό και με αίσθημα δέους, ενώ τονίζουν σε κάθε 

περίπτωση το μεγαλείο της και τον υψηλό σκοπό και το έργο της. Ο αναλυτικός, 

περιγραφικός και συνάμα εύστοχος και ακριβής λόγος των πατέρων, με τον 

απαράμιλλο γλωσσικό πλούτο που τον διακρίνει μας, έχει δώσει σπουδαία κείμενα, τα 

οποία εξυμνούν την ιερωσύνη, αποδίδοντας αριστοτεχνικά την μεγαλοπρέπεια που την 

περιβάλλει, ενώ αναδεικνύουν τον άκρως μυσταγωγικό και μυστηριακό χαρακτήρα 

της, ως φορέα τέλεσης θεουργικών μυστηρίων. Παράλληλα, δεν είναι λίγες οι φορές 

που οι πατέρες εστιάζουν στις ευθύνες που απορρέουν από ένα τέτοιο μυστήριο και 

                                                 
80 Γρηγόριος ο Θεολόγος, Λόγος Β΄ Ἀπολογητικός τῆς εἰς τόν Πόντον φυγῆς, PG 35, 408-516 και ΕΠΕ τ. 

1ος.  
81 Ιωάννης ο Χρυσόστομος, Περί Ἱερωσύνης λόγοι ΣΤ´, PG 48, 623-692 και ΕΠΕ τ. 28ος. 
82 Αιμιλιανός Τιμιάδης, Μητροπολίτης Σηλυβρίας, Ιερεύς, Ενορία και Ανανέωση-Σύγχρονες Ποιμαντικές 

Προκλήσεις, εκδ. Ι. Μ. Καλαβρύτων και Αιγιαλείας, Αίγιο 2006, σ. 63. 
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στον αγώνα που θα πρέπει να καταβάλλει συνεχώς η φθαρτή ανθρώπινη φύση, για να 

ανταποκριθεί στο μεγαλείο και στις απαιτήσεις του. Εκτός από τους προαναφερθέντες 

αγίους πατέρες, σημαντικές αναφορές (με συστηματικό τρόπο) για το μεγαλείο της 

ιερωσύνης, αντλούμε από τα έργα του Ισιδώρου του Πηλουσιώτου, Συμεών 

Θεσσαλονίκης και αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως.  

 

3.1 Ο ιερός Χρυσόστομος για την Ιερωσύνη 

Η πατερική παράδοση περί Ιερωσύνης συνοψίσθηκε με τον καλύτερο τρόπο στο 

γνωστό χωρίο του λόγου του «Περί Ἱερωσύνης» του ιερού Χρυσόστομου, όπου 

αποκαλεί το μυστήριο της ιερωσύνης μέγα και υψηλό, όπου επιτελείται στη γη, αλλά 

ανήκει στα έργα των ουρανίων δυνάμεων: «Ἡ γὰρ ἱερωσύνη τελεῖται μὲν ἐπὶ τῆς γῆς, 

τάξιν δὲ ἔχει ἐπουρανίων ταγμάτων· καὶ μάλα γε εἰκότως. Οὐ γὰρ ἄνθρωπος, οὐκ 

ἄγγελος, οὐκ ἀρχάγγελος, οὐκ ἄλλη τις κτιστὴ δύναμις, ἀλλ’ αὐτὸς ὁ Παράκλητος ταύτην 

διετάξατο τὴν ἀκολουθίαν, καὶ ἔτι μένοντας ἐν σαρκὶ τὴν τῶν ἀγγέλων ἔπεισε 

φαντάζεσθαι διακονίαν».  

Ο ιερός Χρυσόστομος συνεχίζει να εξυμνεί την ιερωσύνη λέγοντας: «Ὦ θαῦμα 

παράδοξον! ὦ δύναμις ἄῤῥητος (ανέκφραστη)! ὦ φρικτὸν μυστήριον τὸ τῆς ἱερωσύνης· 

νοερὰ καὶ ἁγία, σεμνὴ καὶ ἀμώμητος, ἣν Χριστὸς τοῖς ἀξίοις ἐλθὼν ἐδωρήσατο (την 

οποία ο Χριστός δώρησε στους άξιους ερχόμενος στον κόσμο). Προσπίπτω καὶ δέομαι 

δάκρυσι καὶ στεναγμοῖς, ἵνα ἐσοπτρίσωμαι (για να καθρεπτιστώ) εἰς τοῦτον τὸν θησαυρὸν 

τῆς ἱερωσύνης, τοῖς αὐτὸν φυλάττουσιν ἀξίως καὶ ὁσίως (για αυτούς που τον φυλάνε άξια 

και οσιακά). Θυρεὸς (ασπίδα) γάρ ἐστι λαμπρὸς καὶ ἀνείκαστος (απερίγραπτη), καὶ 

πύργος ἀσάλευτος, τεῖχος ἀδιαίρετον· θεμέλιος γάρ ἐστιν ἑδραῖος ἀπὸ γῆς μέχρι τῆς 

οὐρανίου ἁψίδος ἐγγίζουσα. Καὶ τί λέγω, ἀδελφοί; Ὅτι τὰ τῶν ὑψίστων ἁψίδων 

καθάπτεται (αγγίζει), εἰς αὐτοὺς τοὺς οὐρανοὺς τῶν οὐρανῶν ἔρχεται ἀκωλύτως, ἐν μέσῳ 

τῶν ἀγγέλων ἅμα (ταυτόχρονα) τῶν ἀσωμάτων λαμπρῶς καὶ ῥᾳδίως ἰχνοβατεῖ ( 

ακολουθεί τα ίχνη τους εύκολα). Καὶ τί λέγω ἐν μέσῳ τῶν ἄνω δυνάμεων; Αὐτοῦ τοῦ 

Δεσπότου (του ίδιου του Δεσπότου) τῶν ἀγγέλων καὶ κτίστου καὶ φωτοδότου συνόμιλος 

(συνομιλητής) γίνεται, καὶ καθ' ὅσον βούλεται παραυτίκα (αμέσως) λαμβάνει τὰ αὐτοῦ 

αἰτήματα ἐν πολλῇ παῤῥησίᾳ (με πολύ θάρρος). Οὐ παύομαι, ἀδελφοὶ, ὑμνῶν καὶ 

δοξάζων τὸν τοῦ ἀξιώματος βαθμὸν, ὃν ἡ Τριὰς δέδωκε τοῖς υἱοῖς τοῦ Ἀδὰμ, δι' οὗ ὁ 

κόσμος σέσωσται, καὶ ἡ κτίσις πεφώτισται... δι' οὗ καὶ ἀνομία ἐκ τῆς γῆς ἀφῄρηται, δι' 

οὗ καὶ σωφροσύνη ἐν τῇ γῇ αὐλίζεται, δι' οὗ ὁ διάβολος πεσὼν κατήργηται, οἱ ἀσελγεῖς 
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γεγόνασι σκεύη ἡγιασμένα, οἱ πόρνοι ἁγνοὶ καὶ ἀμίαντοι, οἱ ἄφρονες γεγόνασιν ὁδηγοὶ 

δικαιοσύνης· δι' οὗ καὶ τὸ τοῦ θανάτου κράτος κατήργηται, καὶ ὁ ᾅδης τὴν ἰσχὺν 

ἀπώλεσε, καὶ ἡ κατάρα τοῦ Ἀδὰμ λέλυται, καὶ ὁ νυμφὼν ὁ οὐράνιος ηὐτρέπισται· δι' οὗ 

τῶν ἀνθρώπων ἡ φύσις πρὸς τὴν τῶν ἀσωμάτων μεταβάλλεται δύναμιν. Τί εἴπω, ἢ τί 

ἐπαινέσω; ὑπερβαίνει γὰρ καὶ λόγον καὶ ἔννοιαν ἡ δωρεὰ τοῦ βαθμοῦ τῆς ἱερωσύνης... 

Ὑψιπέτης ὑπάρχει (πετάει στα ύψη) ἀπὸ γῆς εἰς οὐρανὸν, ὀξυτάτως (εντονότατα) 

προσφέρουσα τῷ Θεῷ τὰ αἰτήματα ἡμῶν· πρεσβεύει τῷ Δεσπότῃ ὑπὲρ τῶν δούλων... ἡ 

δὲ ἱερωσύνη εὐπαῤῥησιάστως ὑψηλοπετεῖ ἀπὸ γῆς εἰς οὐρανὸν, ἄχρις ἂν θεωρήσῃ αὐτὸν 

τὸν ἀόρατον (Θεόν), καὶ προσκυνήσασα ἔμπροσθεν τοῦ ὑψηλοῦ θρόνου, ἱσταμένη δέηται 

ὑπὲρ τῶν δούλων πρὸς τὸν Δεσπότην, βαστάζουσα δάκρυα καὶ στεναγμοὺς τῶν 

συνδούλων καὶ προσφέρουσα τῷ Δεσπότῃ· ὁμοίως παράκλησιν ἅμα καὶ μετάνοιαν 

αἰτοῦσα, συγχώρησιν καὶ ἔλεον τῷ εὐσπλάγχνῳ βασιλεῖ, ὅπως τὸ παράκλητον Πνεῦμα 

συνέλθῃ, καὶ ἁγιάσῃ τὰ δῶρα ἐν γῇ προσκείμενα. Καὶ ὅταν προσκομισθῇ μυστήρια 

φοβερὰ, πλήρη ἀθανασίας διὰ τοῦ προεστῶτος ἱερέως πρεσβείαν ποιοῦντος ὑπὲρ 

πάντων, τότε δὴ προσέρχονται ψυχαὶ διὰ τῶν μυστηρίων καθαρμὸν λαμβάνουσαι τῶν 

σπίλων... Εὐλογεῖται ὁ Σωτὴρ ὁ δράσας ἐπὶ τῆς γῆς τοῦτο τὸ ὑπέρλαμπρον καὶ ῥυπτικὸν 

δώρημα, φωτίσας χάριτι τοὺς ἱερεῖς, τοῦ λάμπειν ὡς φωστῆρας ἐν κόσμῳ. Ὦ δύναμις 

ἄῤῥητος ἡ καταπαύσασα οἰκῆσαι ἐν ἡμῖν δι' ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν τῶν ἱερέων! ὦ τί 

μέγαν βαθμὸν ἔχει ἡ φρικτὴ ἱερωσύνη! Μακάριος ὑπάρχει ὅστις πολιτεύεται ἐν αὐτῇ 

ἁγνῶς καὶ ἀμώμως. Πέτρος ὁ κληθεὶς Κηφᾶς, ὁ σαγηνευθεὶς παρὰ τὸ χεῖλος τῆς 

θαλάσσης, ὁ μαρτυρηθεὶς ὑπὸ τοῦ μεγάλου ποιμένος ὅτι Ἐπὶ ταύτῃ τῇ πέτρᾳ οἰκοδομήσω 

μου τὴν Ἐκκλησίαν, διὰ ἱερωσύνης καὶ τὰς κλεῖς τῶν οὐρανῶν εἴληφεν... Μάθωμεν οὖν, 

ἀδελφοὶ, ὅτι μέγα ἐστὶ καὶ ὑπέρογκον τὸ τῆς ἱερωσύνης ἀξίωμα. Δόξα τῷ Μονογενεῖ καὶ 

μόνῳ ἀγαθῷ, τῷ παρασχόντι αὐτὴν τοῖς ἑαυτοῦ ἀποστόλοις, διὰ τῆς αὐτοῦ καινῆς καὶ 

ἁγίας διαθήκης, ἵνα καὶ αὐτοὶ ἡμῖν ὑπόδειγμα δείξωσιν ἐν τῇ θέσει τῶν χειρῶν αὐτῶν 

πρὸς τοὺς ἀξίους. Πάντες οὖν εἰλικρινῶς τιμήσωμεν τοὺς τὸν βαθμὸν ἔχοντας τῆς 

ἱερωσύνης, γινώσκοντες ὅτι εἴ τις τῶν φίλων τοῦ βασιλέως φιλεῖ, τοῦτον πολλῷ πλέον 

ἀγαπᾷ ὁ βασιλεύς. Ἀγαπήσωμεν οὖν τοὺς ἱερεῖς τοῦ Θεοῦ, ἐπειδὴ φίλοι εἰσὶ τοῦ Θεοῦ, 

καὶ πρεσβεύουσιν ὑπὲρ ἡμῶν πάντοτε».83 

Για το θέμα της αναξιότητας των ιερέων αναφέρει χαρακτηριστικά: «Ὥσπερ γὰρ οὐ 

βλάπτεται χρυσὸς τῷ πηλῷ συμπεφυρμένος (όταν ανακατευτεί με λάσπη), οὐδὲ φαιδρὸς 

μαργαρίτης (λαμπερό μαργαριτάρι) ἀλλοιοῦται, ὅταν τισὶ συναφθῇ εἴδεσιν ἀκαθάρτοις 

                                                 
83 Ιωάννης Χρυσόστομος, Περὶ ἱερωσύνης λόγος ἕβδομος, PG 48, 1067-1069. 
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(= όταν ενωθεί με ακάθαρτα υλικά)· τὸν αὐτὸν οὖν τρόπον οὐδὲ ἡ ἱερωσύνη κηλιδοῦται 

ἔκ τινος, κἂν ἀνάξιος ᾖ ὁ ταύτην δεχόμενος (δεν ρυπαίνεται από κάποιον ακόμη κι αν 

είναι ανάξιος αυτός που την έχει δεχτεί). Ἐὰν μέν τις ἀξιωθῇ εἰς ταύτην τὴν ἀξίαν ἐλθεῖν, 

καὶ πορευθῇ ἐν αὐτῇ ἀξίως καὶ ἀμέμπτως, ζωὴν αὐτῷ προξενεῖ καὶ στέφανον ἄφθαρτον· 

ἐὰν δέ τις ἀναξίως εἰς ταύτην ἐλθεῖν τολμήσῃ, προξενεῖ ἑαυτῷ σκότος τὸ ἐξώτερον καὶ 

κρίσιν ἀνίλεων (κρίση άσπλαγχνη)... ἐπειδὴ οὐκ εὐδοκεῖ ὁ Θεὸς ἐν τοῖς ἀλαζονικῶς 

κεχειροτονημένοις... Ταύτην (τὴν ἱερωσύνην) ἔχων ὁ Μωσῆς, ἥπλωσε τὰς χεῖρας πρὸς 

τὸν Θεὸν, καὶ ἔτρωσε τὸν Ἀμαλὴκ πληγὴν ἀνίατον· ταύτην Ἀβραὰμ ζωσάμενος, τοὺς 

βασιλεῖς ἐτροπώσατο· ταύτην ὁ Μελχισεδὲκ ἀναλαβὼν, εὐλόγησε τὸν Ἀβραὰμ εὐλογίαν 

ἐξαίρετον. Ἠξιώθης οὖν, ἀδελφὲ, κομίσασθαι (να φέρεις) βαθμὸν ἱερωσύνης; σπουδὴν 

ἔχε εὐαρεστεῖν τῷ στρατολογήσαντί σε (φρόντισε να ευαρεστείς Αυτόν που σε 

στρατολόγησε), ἐν ἁγνείᾳ (με καθαρότητα) καὶ ἐν δικαιοσύνῃ καὶ σοφίᾳ πνευματικῇ καὶ 

ἐν λαμπρᾷ παρθενίᾳ. Γενοῦ θερμὸς ζηλωτὴς ὡς Ἠλίας, κηδεμὼν ὡς Ἱερεμίας, σώφρων 

ὡς ὁ Ἰωσὴφ, καὶ ἁγνὸς ὡς Ἰησοῦς, φιλόξενος ὡς Ἀβραὰμ, φιλόστοργος ὡς Δαυῒδ, καὶ 

πρᾶος ὡς Μωσῆς· τὸν πλανηθέντα σύναξον, τὸν χωλὸν ἐπίδησον (τον κουτσό στήριξε), 

τὸν πεσόντα ἀνάστησον, ἀσθενοῦντας ἀντιλαβοῦ (βοήθησε), καὶ ὅσα ὅμοια. Ἐγὼ δὲ 

ἐκπλήττομαι, ἀγαπητοὶ, ὁποῖα εἰώθασί τινες ( συνηθίζουν κάποιοι) ἐκ τῶν ἀφρόνων 

τολμᾷν, καὶ ἐπιχειροῦσιν ἀναιδῶς καὶ προπετῶς (με αυθάδεια) ἱερωσύνην λαβεῖν, μὴ 

κληθέντες ὑπὸ τῆς χάριτος τοῦ Χριστοῦ, ἀγνοοῦντες ὅτι πῦρ καὶ θάνατον ἑαυτοῖς 

σωρεύουσιν οἱ ἄθλιοι».84  

Και συνεχίζει λέγοντας για το θείο έργο των ιερέων, το οποίο θεωρείται ανώτερο 

από των βασιλέων: «Οἱ γὰρ (ἱερεῖς) τὴν γῆν οἰκοῦντες, καὶ ἐν ταύτῃ ποιούμενοι τὴν 

διατριβήν, τὰ ἐν οὐρανοῖς διοικεῖν ἐπετράπησαν (ενώ κατοικούν και ζουν στη γη, τους 

επετράπη να διοικούν ουράνια πράγματα), καὶ ἐξουσίαν ἔλαβον ἥν οὔτε ἀγγέλοις οὔτε 

ἀρχαγγέλοις ἔδωκεν ὁ Θεός. Οὐ γὰρ πρὸς ἐκείνους εἴρηται (δεν ειπώθηκε προς αυτούς)· 

«Ὅσα ἂν δήσητε ἐπὶ τῆς γῆς, ἔσται δεδεμένα καὶ ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ ὅσα ἂν λύσητε ἐπὶ 

τῆς γῆς, ἔσται λελυμένα ἐν τῶν οὐρανῷ». Ἔχουσι μὲν γὰρ καὶ οἱ κρατοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς 

(οι επίγειοι άρχοντες) τὴν τοῦ δεσμεῖν ἐξουσίαν, ἀλλὰ σωμάτων μόνον· οὗτος δὲ ὁ δεσμὸς 

αὐτῆς ἅπτεται τῆς ψυχῆς (ο δεσμός όμως των ιερέων αγγίζει την ίδια την ψυχή), καὶ 

διαβαίνει τοὺς οὐρανούς · καὶ ἅπερ ἂν ἐργάσωνται κάτω οἱ ἱερεῖς, ταῦτα ὁ Θεὸς ἄνω 

κυροῖ (τα επικυρώνει), καὶ τὴν τῶν δούλων γνώμην ὁ Δεσπότης βεβαιοῖ ( επιβεβαιώνει 

την απόφαση των δούλων). Καὶ τὶ γὰρ ἀλλ’ ἢ πᾶσαν αὐτοῖς τὴν οὐράνιον ἔδωκεν 

                                                 
84 ό.π., PG 48, 1069-1070. 
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ἐξουσίαν (μήπως δεν τους έδωσε ολόκληρη την ουράνια εξουσία); «Ὧν γὰρ ἄν, φησίν, 

ἀφῆτε τὰς ἁμαρτίας, ἀφέωνται, καὶ ὧν γὰρ ἂν κρατῆτε, κεκράτηνται». Τὶς ἂν γένοιτο 

ταύτης ἐξουσία μείζων (ποια μεγαλύτερη εξουσία από αυτή); «Πᾶσαν τὴν κρίσην ἔδωκεν 

ὁ Πατὴρ τῷ Υἱῷ»· ὁρῶ δὲ πᾶσαν αὐτὴν τούτους ἐγχειρισθέντας ὑπὸ τοῦ Υἱοῦ ( ο Υιός 

τους την παραχώρησε). Ὥσπερ γὰρ εἰς οὐρανοὺς ἤδη μετατεθέντες, καὶ τὴν ἀνθρωπείαν 

ὑπερβάντες φύσιν, καὶ τῶν ἡμετέρων ἀπαλλαγέντες παθῶν, οὕτως εἰς ταύτην ἤχθησαν 

τὴν ἀρχήν (σαν να μεταφέρθηκαν ήδη στους ουρανούς και υπερέβησαν την ανθρώπινη 

φύση και απαλλάχθηκαν από τα πάθη μας, έτσι έφτασαν σε αυτή την υψηλή θέση)... Οὗτοι 

γὰρ ἡμῖν εἰσιν, οὗτοι οἱ τὰς πνευματικὰς πιστευθέντες ὠδῖνας, καὶ τὸν διὰ τοῦ 

βαπτίσματος ἐπιτραπέντες τόκον (αυτοί είναι που ανέλαβαν την πνευματική φροντίδα μας 

και την αναγέννησή μας μέσω του βαπτίσματος)· διὰ τούτων ἐνδυόμεθα τὸν Χριστόν, καὶ 

συνθαπτόμεθα τῷ Υἱῷ τοῦ Θεοῦ, μέλη γινόμεθα τῆς μακαρίας ἐκείνης κεφαλῆς. Ὥστε 

ἡμῖν οὐκ ἀρχόντων μόνον, οὐδὲ βασιλέων φοβερώτεροι, ἀλλὰ καὶ πατέρων τιμιώτεροι 

δικαίως ἐν εἶεν (για μας δεν είναι μόνο ισχυρώτεροι από άρχοντες και βασιλείς, αλλά και 

πολυτιμότεροι από τους πατέρες μας). Οἱ μὲν γὰρ ἐξ αἱμάτων καὶ ἐκ θελήματος σαρκὸς 

ἐγέννησαν, οἱ δὲ τῆς ἐκ τοῦ Θεοῦ γεννήσεως ἡμῖν εἰσιν αἴτιοι (οι μεν μας γέννησαν με 

σάρκα και αίμα, οι δε είναι αιτία της γέννησής μας από το Θεό), τῆς μακαρίας 

παλιγγενεσίας (αναγεννήσεως) ἐκείνης, τῆς ἐλευθερίας τῆς ἀληθοῦς καὶ τῆς κατὰ χάριν 

υἱοθεσίας».85 

 

3.2 Ο άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος για την Ιερωσύνη 

Ο άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος στο προαναφερθέν έργο του, συνεχίζει στο ίδιο 

περίπου μοτίβο με τον ιερό Χρυσόστομο. Εξυμνεί την ιερωσύνη και μάλιστα 

επικεντρώνεται στο σημαντικότερο στοιχείο της: αυτό της διαποιμάνσεως της 

ανθρώπινης ψυχής. Ο Γρηγόριος υποστηρίζει ότι είναι φοβερά δύσκολο να ποιμάνει 

κανείς ανθρώπους, διότι το μεν καλό δύσκολα αφομοιώνεται το δε κακό διαδίδεται 

ταχύτατα. Ο ιερέας έχει καθήκον όχι μόνο να εξαλείψει από την ψυχή του τα κακά 

στοιχεία αλλά να τα αντικαταστήσει με αρετές. Οφείλει να καθοδηγεί τον καθένα όχι 

με τη βία αλλά με την πειθώ. Στον μεγάλο αυτό πατέρα της Εκκλησίας οφείλουμε και 

τον πιο περιεκτικό και ουσιαστικό ορισμό της ιερωσύνης και της ποιμαντικής 

επιστήμης γενικότερα. Σύμφωνα με τον Γρηγόριο σκοπός της ιερωσύνης είναι να 

αναπτερώσει την ψυχή, να την σώσει από το κοσμικό φρόνημα, να την συνδέσει με το 

                                                 
85 ό.π., PG 48, 643-644. 
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Θεό ώστε να γίνει ένα με τον Χριστό, μέσω του Αγίου Πνεύματος: «πτερῶσαι ψυχὴν, 

ἁρπάσαι κόσμου, καὶ δοῦναι Θεῷ…  εἰσοικίσαι τε τὸν Χριστὸν ἐν ταῖς καρδίαις διὰ τοῦ 

Πνεύματος».86 Μέσα σε μία τόσο περιεκτική πρόταση ο Γρηγόριος τονίζει ότι η 

ποιμαντική στοχεύει στην αναγωγή του ανθρώπου προς τον Θεό, μέσω και των τριών 

προσώπων της Αγίας Τριάδος.  

Στη συνέχεια ο ιερός πατήρ προβαίνει σε μια σύγκριση της ιερωσύνης, της τέχνης 

τεχνών και επιστήμης επιστημών, όπως τη χαρακτηρίζει, με την ιατρική. Αποδεικνύει 

την ανωτερότητα της ιερωσύνης αφού η ιατρική των ψυχών υπερβαίνει την σωματική 

ιατρική. Σκοπός της ιερωσύνης είναι η θεοποίηση του ανθρώπου, ο οποίος είναι 

πολύπλευρος και ευμετάβολος: «Ἀλλ᾿ ἔστω τις μήτε κακὸς, καὶ ἀρετῆς ἥκων εἰς τὸ 

ἀκρότατον· οὐχ ὁρῶ, τίνα λαβὼν ἐπιστήμην, ἢ ποίᾳ δυνάμει πιστεύσας, ταύτην ἂν 

θαῤῥοίη τὴν προστασίαν· τῷ ὄντι γὰρ αὕτη μοι φαίνεται τέχνη τις εἶναι τεχνῶν, καὶ 

ἐπιστήμη ἐπιστημῶν, ἄνθρωπον ἄγειν, τὸ πολυτροπώτατον ζῶον καὶ ποικιλώτατον».87  

Ο Γρηγόριος αναφέρεται στο επίπονο και βαρύ έργο της καθοδήγησης και 

διαπαιδαγώγησης του σώματος της Εκκλησίας, του οποίου οι ανάγκες είναι 

ποικιλόμορφες. Στο σημείο αυτό παρουσιάζει ως άριστο παράδειγμα ποιμένος, τον 

απόστολο Παύλο.88 Ο Γρηγόριος δεν διστάζει να ομολογήσει το φόβο και τη δειλία 

ενώπιον του ιερού μυστηρίου της ιερωσύνης. Η ιερωσύνη προκαλεί πολλές φορές 

αφόρητη ψυχική κούραση και ο ιερός πατήρ το γνωρίζει: «Ἄρ᾿ οὖν τὸ μὲν ἔργον 

τοσοῦτον, καὶ οὕτως ἐπίπονον τῇ αἰσθητικῇ καρδίᾳ καὶ λυπηρᾷ, καὶ ὄντως σὴς ὀστέων 

τῷ γε νοῦν ἔχοντι».89 Ο Γρηγόριος διακατέχεται από φόβο και ο φόβος του ενισχύεται 

από τους ελεγκτικούς λόγους των προφητών της Παλαιάς Διαθήκης, εναντίον των 

αναξίων ιερέων, αλλά και από τις προσωπικές του διαπιστώσεις περί ποιμένων 

χειροτέρων από τους Γραμματείς και τους Φαρισαίους.90 Ως γνήσιος όμως ποιμένας ο 

Γρηγόριος, έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στον Αρχιποίμενα Χριστό και εύχεται όλοι μαζί, 

ποιμένες και ποιμαινόμενοι να τον δοξάζουν αιωνίως: «καὶ παραστήσειεν αὐτὸς ἑαυτῷ 

λαμπρὰν τὴν ποίμνην καὶ ἄσπιλον, καὶ τῆς ἄνω μάνδρας ἀξίαν, ἐν τῇ κατοικίᾳ τῶν 

                                                 
86 Γρηγόριος ο Θεολόγος, Ἀπολογητικός τῆς εἰς τόν Πόντον φυγῆς, ΕΠΕ τ. 1ος, σ. 102. 
87 ό.π., σ. 94, (Αλλά έστω ότι κάποιος ούτε κακός είναι, ούτε έχει φτάσει στο ψηλότερο σημείο της 

αρετής. Δεν βλέπω ποια μέθοδο θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει ή σε ποια δύναμη να πιστέψει για να 

λάβει το θάρρος να αναλάβει την αποστολή αυτή του ποιμένα. Διότι πράγματι η αποστολή αυτή μου 

φαίνεται ότι είναι τέχνη τεχνών και επιστήμη επιστημών, το να οδηγεί κανείς τον άνθρωπο, το 

πολύπλευρο αυτό και ευμετάβολο ζώο). 
88 ό.π., σ.σ. 139-147. 
89 ό.π., σ. 148, (Πραγματικά λοιπόν το υπούργημα αυτό είναι τόσο μεγάλο και τόσο ψυχικά κουραστικό, 

ώστε η καρδιά λυπάται, είναι πραγματικό σαράκι των οστών, για εκείνον βέβαια που έχει νου).  
90 ό.π., σ. 162. 
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εὐφραινομένων, ἐν τῇ τῶν ἁγίων λαμπρότητι· ὡς ἂν ἐν τῷ ναῷ αὐτοῦ πάντες λέγωμεν 

δόξαν, ποίμνη τε ὁμοῦ καὶ ποιμένες, ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν· ᾧ πᾶσα δόξα εἰς 

τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν».91 

 

3.3 Οι άγιοι Πατέρες ομιλούν για την Ιερωσύνη 

Ανάλογες διατυπώσεις συναντάμε και στις Αποστολικές Διαταγές: «Ὅσῳ τοίνυν 

ψυχὴ σώματος κρείττων, τοσούτῳ ἱερωσύνη βασιλείας (όσο καλύτερη είναι η ψυχή από 

το σώμα τόσο είναι η ιερωσύνη από τη βασιλεία)· δεσμεύει γὰρ αὐτὴ καὶ λύει τοὺς 

τιμωρίας ἤ ἀφέσεως ἀξίους (γιατί αυτή δεσμεύει και λύνει αυτούς που είνα άξιοι για 

τιμωρία ή άφεση)».92 

 Για τον σεβασμό και την τιμή προς τον κλήρο αναφέρει: «Εἰ γὰρ περὶ τῶν κατὰ 

σάρκα γονέων φησί τὸ θεῖον λόγιον· «Τίμα τὸν πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα σου, ἵνα εὖ 

σοι γένηται», καί «Ὁ κακολογῶν πατέρα ἢ μητέρα θανάτῳ τελευτάτω», πόσῳ μᾶλλον 

περὶ τῶν πνευματικῶν γονέων ὑμῖν ὁ λόγος παραινέσει τιμᾶν αὐτοὺς καὶ στέργειν, ὡς 

εὐεργέτας καὶ πρεσβευτὰς πρὸς Θεόν, τοὺς δι' ὕδατος ὑμᾶς ἀναγεννήσαντας, τοὺς τῷ 

ἁγίῳ Πνεύματι πληρώσαντας, τοὺς τῷ λόγῳ γαλακτοτροφήσαντας, τοὺς ἐν τῇ διδασκαλίᾳ 

ἀναθρεψαμένους, τοὺς ἐν ταῖς νουθεσίαις στηρίξαντας, τοὺς τοῦ σωτηρίου σώματος καὶ 

τοῦ τιμίου αἵματος ἀξιώσαντας ὑμᾶς, τοὺς τῶν ἁμαρτιῶν λύσαντας καὶ τῆς ἁγίας καὶ 

ἱερᾶς εὐχαριστίας μετόχους ποιήσαντας καὶ τῆς ἐπαγγελίας τοῦ Θεοῦ κοινωνοὺς καὶ 

συγκληρονόμους θεμένους ὑμᾶς; Τούτους εὐλαβούμενοι τιμᾶτε παντοίαις τιμαῖς· οὗτοι 

γὰρ παρὰ Θεοῦ ζωῆς καὶ θανάτου ἐξουσίαν εἰλήφασιν (έχουν λάβει) ἐν τῷ δικάζειν τοὺς 

ἡμαρτηκότας καὶ καταδικάζειν εἰς θάνατον πυρὸς αἰωνίου, καὶ λύειν ἁμαρτιῶν τοὺς 

ἐπιστρέφοντας καὶ ζωογονεῖν αὐτούς».93  

Ο άγιος Ισίδωρος ο Πηλουσιώτης δεν έγραψε κάποια μελέτη αποκλειστικά για το 

ζήτημα της ιερωσύνης, αλλά μέσα από το πλήθος των επιστολών του μπορούμε να 

ανακαλύψουμε τις πνευματικές σκέψεις του για τον ύψιστο ρόλο που διαδραματίζει η 

ιερωσύνη στη σωτηρία του ανθρώπου. Αναφέρει συγκεκριμένα ο ιερός πατήρ: «Θεῖον 

μὲν τι χρῆμα ἡ ἱερωσύνη, καὶ τῶν ὄντων ἁπάντων τιμιώτατον (θεϊκό πράγμα η ιερωσύνη, 

και το πιο τίμιο από όλα τα όντα)... Δι’ αὐτῆς γὰρ καὶ ἀναγεννώμεθα, καὶ τῶν θείων 

                                                 
91 ό.π., σ. 214, (Αυτός- Ο Χριστός- ας παρουσιάσει στον εαυτό Του λαμπρά και αμόλυντη την ποίμνη 

Του και άξια να εισέλθει στην ουράνια μάνδρα, στην κατοικία εκείνων οι οποίοι ευφραίνονται, στη 

λαμπρότητα των αγίων, ώστε να δοξολογούμε όλοι στο ναό Του, ποιμένες και ποιμαινόμενοι, μαζί τον 

Κύριό μας Ιησού Χριστό, στον οποίο ανήκει κάθε δόξα σε όλους τους αιώνες. Αμήν).  
92 Διαταγαὶ ’Αποστόλων, PG 1, 681C. 
93 ό.π., PG 1, 680C-681A. 
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μετέχομεν μυστηρίων, ὧν ἄνευ, τῶν οὐρανίων μετασχεῖν οὺχ οἷόν τε γερῶν (χωρίς τα 

οποία δεν είναι δυνατόν να μετέχουμε στα ουράνια βραβεία), κατὰ τοὺς ἀψευδεῖς τῆς 

ἀληθείας χρησμοὺς (λόγους), ποτὲ (άλλοτε) μὲν λεγούσης, «Ἐὰν μή τις γεννηθῇ ἐξ ὑδατος 

καὶ πνεύματος, οὐ μὴ εἰσέλθῃ εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν·» ποτὲ (άλλοτε) δὲ, «Ἐὰν 

μή τις φάγῃ μου τὴν σάρκα, καὶ πίῃ μου τὸ αἷμα, οὐκ ἔχει μέρος μετ’ ἐμοῦ». Εἰ τοίνυν 

ἄνευ τούτων οὐχ οἷόν τε τῆς θείας ἀξιωθῆναι λήξεως, ταῦτα δὲ δι’ οὐδενὸς ἑτέρου ἢ τῆς 

ἱερωσύνης ἐπιτελεῖται (Εάν, λοιπόν, χωρίς αυτά δεν είναι δυνατόν να φτάσουμε σε ένα 

θείο τέλος, τότε αυτά μόνο με την ιερωσύνη μπορούν να γίνουν».94 

Ο άγιος Συμεών Θεσσαλονίκης στο θαυμάσιο κείμενό του «Περὶ Ἱερωσύνης» 

αναφέρει σε ένα μοναχό που αξιώθηκε να γίνει κληρικός: «Ἰδοὺ τοίνυν ἠξιώθης, 

ἀγαπητὲ, λειτουργὸς γενέσθαι Χριστοῦ, καὶ διάκονος αὐτοῦ καὶ παραστάτης εἶναι καὶ 

θεωρὸς τῶν μυστηρίων, καὶ ἐγγίζων, καὶ κοινωνὸς, καὶ τῶν Εὐαγγελίων κῆρυξ, καὶ οὐκ 

ἔτι παραπετάσμασί τισι κωλυόμενος (δεν θα  σε εμποδίζουν πλέον παραπετάσματα), ἀλλ’ 

ἀπερικαλύπτως ὁρῶν, οὐδὲ διὰ Σεραφεὶμ, ἱερέως δηλαδὴ, τῇ λαβίδι μετέχων, ἀλλ’ αὐτὸς 

τυγχάνων ὁ Σεραφεὶμ, ἱερωσύνης ἠξιωμένος. Καὶ καλῶν πρὸς προσευχὰς, οὐ 

καλούμενος, καὶ ἐγγίζειν ἄλλους ἐνάγων πρὸς Θεὸν (να οδηγείς άλλους να προσεγγίζουν 

τον Θεό), αὐτὸς ὁ κατέχων τελῶν τὰ θεῖα (ο ίδιος να έχεις την εξουσία να τελείς τα θεία), 

καὶ προσφωνῶν τοῖς πιστοῖς, καὶ προσέχειν παρεγγυῶν (να προσέχεις να μεταδώσεις), 

καὶ παρατιθεὶς τῷ Χριστῷ (να έχεις τοποθετηθεί μπροστά από τον Χριστό), καὶ ὅλος 

ἑτέρων ὢν (και να είσαι όλος για τους άλλους) ὁδός τε καὶ πρὸς τὸ φῶς ὁδηγός. Καὶ τί 

ἕτερον ἢ Χερουβεὶμ, ὁρῶν ὅλος διὰ τῶν μυστηρίων τὸν ὁρῶντα τὰ πάντα, καὶ Σεραφεὶμ 

πυρφόρος, τὸν ζῶντα κατέχων ἄνθρακα, καὶ θρόνος, ὡς ἀναπαυόμενον ἔχων ἐν σοὶ τὸν 

πανταχοῦ τῇ τελετῇ καὶ τῇ κοινωνίᾳ (έχοντας πάνω σου να αναπαύεται Αυτόν που 

βρίσκεται σε όλες τις τελετές και τις κοινωνίες)· καὶ ἄγγελος ὡς ὑπηρέτης αὐτοῦ καὶ 

λειτουργὸς· καὶ ταῦτα οὐκ εἰκόνι τινὶ, οὐδὲ γὰρ τύπῳ διακονῶν ὑπάρχεις, ἀλλ’ αὐτῷ τῷ 

ὑπὸ τῶν ἀύλων ἄνω δορυφορουμένῳ Δεσπότῃ. Καὶ ὅπερ οὗτοι γε ἄνω, αὐτὸς κάτω 

διατελεῖς· οὕτω γὰρ ἠθέλησεν ὁ πάντων τεχνίτης τὴν αὐτὴν λειτουργίαν ἄνω τε καὶ κάτω 

τελεῖσθαι... Καὶ (ὁ Χριστὸς) ἑαυτὸν δέδωκεν ἡμῖν, καὶ ὑπὲρ ἡμῶν καὶ τανῦν αὖθις (τώρα 

πάλι) δίδωσι. Καὶ τῶν τοιούτων ἔργων, ὢ πολλῆς ἀγαθότητος, ἡμεῖς λειτουργοι τε καὶ 

ὑπηρέται καὶ μύσται. Τί τούτου μεῖζον, κατὰ τὸ ἐνεργεῖν τὰ μυστήρια, ὑπὲρ ἀγγέλους τὴς 

ἀξίαν εἰλήφαμεν (έχουμε λάβει αξία μεγαλύτερη από τους αγγέλους)... Τί καινότερον τῶν 

τοιούτων; τί μεῖζον ἀγαθὸν πρὸς ἀνθρώπους; τίς δύναμις ὑπερτέρα; τίς ἐξουσία μείζους 

                                                 
94 Ισίδωρος ο Πηλουσιώτης, Θεοδοσίῳ Ἐπισκόπῳ ΝΒ´, ΕΠΕ τ. 2ος ,Θεσσαλονίκη 2000, σ.σ. 70-72. 
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πλουτοῦσα χάριτας; Ἰδοὺ ὁ χοῦς ἡμεῖς καὶ πηλός τε καὶ σκώληξ; ἐξουσίαι καὶ δυνάμεις 

ὁρώμεθα· μᾶλλον δὲ καὶ πλείω τούτων δυνάμενοι τῇ τῆς ἱερωσύνης δυνάμει. Καὶ πλάσται 

γὰρ τῆς κρείττονος πλάσεως τῷ βαπτίσματι καῖ τοῖς λοιποῖς μυστηρίοις· καὶ Θεοῦ υἱῶν 

πατέρες, καὶ θέσει θεῶν ἐνεργοὶ (αυτοί που τοποθετηθήκαμε να πράττουμε θεϊκά 

πράγματα), καὶ ἁμαρτίας ἀναιρέται, καὶ ἐλευθερωταὶ ψυχῶν, καὶ λύται δεσμῶν αἰωνίων, 

καὶ παραδείσου κλειδοῦχοι, καὶ τὰ Θεοῦ δυνάμενοι· καὶ αὐτοῦ δεικνύμεθα συνεργοὶ πρὸς 

σωτηρίαν ἀνθρώποις... Αἱ πρῶται τῶν ἄνω τάξεις τρέμουσι, συστέλλονται, φρίττουσιν, 

αυτὰ τὰ δι’ ἡμῶν ἐνεργούμενα καθορῶσαι».95 

Ο μεγάλος διδάχος του γένους μας, ο άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, μέσα στις διδαχές 

του αφήνει να φανεί το μεγαλείο της ιερωσύνης αλλά και η προσωπική ευθύνη του 

κάθε ποιμένα για την διακονία του. Ο άγιος τονίζει ότι κάθε ιερέας είναι ανώτερος από 

βασιλείς και αγγέλους, γιατί μόνο αυτός αξιώνεται να δανείζει τα χέρια του στον Θεό 

για να τελεστεί το φρικτό μυστήριο της Θείας Λειτουργίας. Συμβουλεύει τους ιερείς, 

στη διάρκεια των περιοδειών του, να αγρυπνούν για το ποίμνιό τους διότι θα δώσουν 

φοβερό λόγο γι’ αυτό, την ημέρα της κρίσεως.96 Δε διστάζει ο άγιος να υποστηρίξει ότι 

για την πνευματική ραθυμία του ποιμνίου υπεύθυνοι είναι οι ποιμένες, που δεν 

προσέχουν τον εαυτό τους. Όταν ένας ιερέας αγωνίζεται να αγιασθεί τότε τον σέβεται 

και τον τιμάει το ποίμνιό του, που και αυτό αγιάζεται δίπλα στον αγιασμένο ποιμένα 

του.97 

Με πολύ πόνο ο άγιος Κοσμάς μας άφησε, ως ιερή παρακαταθήκη, δύο 

συγκλονιστικές προφητείες, που αναφέρονται στους αναξίους ιερωμένους: «Θα έρθει 

καιρός που θα χαθεί η αρμονία μεταξύ κλήρου και λαού»  και «οι κληρικοί θα γίνουν οι 

χειρότεροι και οι ασεβέστεροι όλων», προφήτευσε ο μεγάλος αυτός ιεραπόστολος.98  

Θα κλείσουμε την ενότητα με μια αναφορά στον μεγάλο άγιο των τελευταίων 

χρόνων, που ασχολήθηκε επισταμένως με το μυστήριο της ιερωσύνης, τον άγιο 

Νεκτάριο, Μητροπολίτη Πενταπόλεως. Σύμφωνα με τον άγιο η ιερωσύνη είναι ιερή 

διακονία, μέγα και υψηλό υπούργημα με αρχή της τον Κύριο Ιησού Χριστό. Ο Χριστός, 

ως ο Μέγας Αρχιερέας, παρέδωσε στους αποστόλους το μυστήριο της ιερωσύνης για 

                                                 
95 Συμεών Θεσσαλονίκης, Περὶ ἱερωσύνης προς τινα τῶν εὐλαβῶν μοναχῶν, PG 155, 956A-957C. 
96 Ι. Μενούνος, Κοσμά του Αιτωλού Διδαχές και Βιογραφία, εκδ. Ακρίτας, Αθήνα 20047, σ. 82. 
97 ό.π., σ.σ. 102-104. 
98 Μιχαήλ Γ. Τρίτος, Κοσμάς ο Αιτωλός-Ο Φωτιστής του Γένους, ο Προφήτης, εκδ. Αποστολική 

Διακονία, Αθήνα 20092, σ. 73.  
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να μείνει στον αιώνα. Σκοπός της ιερωσύνης είναι ο αγιασμός του σύμπαντος κόσμου, 

μέσω της θυσίας του Σωτήρος.99  

Η ιερωσύνη είναι μυστήριο διότι μέσω αυτής η γη ανεβαίνει στον ουρανό και ο 

ουρανός κατεβαίνει στη γη. Σύμφωνα με τον άγιο, η ιερωσύνη αποτελεί το ύψιστο των 

θείων δωρημάτων, από όσα ο Θεός χάρισε στον άνθρωπο. Η ιερωσύνη είναι η πηγή 

όλων των θεϊκών δωρεών. Ο άγιος Νεκτάριος αποκαλεί τους ιερείς «θεούς επί της 

γης»100 αφού δια της επιθέσεως των ιερατικών χεριών κατέρχεται το Άγιο Πνεύμα, 

θεραπεύονται ασθένειες, φεύγουν δαιμόνια, συγχωρούνται αμαρτίες, μεταδίδεται το 

σώμα και το αίμα του Χριστού, δίδονται όλες οι ευλογίες. Οι ιερείς είναι οι άγρυπνοι 

μεσίτες μεταξύ Θεού και ανθρώπων, οι οποίοι νυχθημερόν προσεύχονται στο ιερό 

θυσιαστήριο για τη σωτηρία του ανθρώπου και του κόσμου.101 

Αναλυτική παρουσίαση του μυστηρίου της ιερωσύνης καθώς και των προσόντων 

και των καθηκόντων του ιερέα και του αρχιερέα, παρέχονται στο πόνημα του αγίου 

Μάθημα Ποιμαντικής.102 Θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε το Μάθημα Ποιμαντικής 

ως ένα εγχειρίδιο αυτογνωσίας του επισκόπου και του πρεσβυτέρου, όπου κυριαρχεί 

μία θεμελιώδης ποιμαντική αρχή: η προσωπικότητα του ποιμένα, με θετικό ή 

αρνητικό αντίκτυπο. Η αρχή αυτή είναι διαχρονική διότι στηρίζεται στο βίωμα και στη 

διάκριση. Ο ποιμένας που βιώνει τον προσωπικό του αγώνα για αγιασμό, οδηγείται 

στην ποιμαντική διάκριση και έτσι, με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, γνωρίζει τι 

και πως να ενεργήσει σε κάθε περίσταση.103 

 

 

 

  

                                                 
99 Νεκτάριος Κεφαλάς, Μητροπολίτης Πενταπόλεως, Περί Ιερωσύνης-Άπαντα Τόμος Β΄, εκδ. Ι. Μ. Αγίας 

Τριάδος (Αγίου Νεκταρίου) Αιγίνης, Αθήνα 2006, σ.σ. 27-28. 
100 ό.π., σ. 30. 
101 ό.π., σ. 31. 
102 Βλ. Άγιος Νεκτάριος, Ποιμαντική, εκδ. Παναγόπουλος, χ.χ. 
103 Ι. Κορναράκης, «Σχόλιο στην Ποιμαντική του αγίου Νεκταρίου», στο Άγιος Νεκτάριος ο 

Πνευματικός, ο Μοναστικός, ο Εκκλησιαστικός Ηγέτης, Πρακτικά Διορθόδοξου Επιστημονικού 

Συνεδρίου επί τη Εκατονπεντηκονταετηρίδι (1846-1996) από της γεννήσεως του αγίου, εκδ. Ι. Μ. Αγίας 

Τριάδος (Αγίου Νεκταρίου) Αιγίνης, Αθήνα 2000, σ. 239.  
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ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

1. Το πρόσωπο του ποιμένα σύμφωνα με το έργο Ἀπολογητικός τῆς εἰς τόν 

Πόντον φυγῆς, του αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου. 

2. Η σπουδαιότητα των έξι λόγων περί Ιερωσύνης, του αγίου Ιωάννου του 

Χρυσοστόμου. 

3. Το μυστήριο της Ιερωσύνης, σύμφωνα με τον άγιο Συμεών Θεσσαλονίκης. 

4. Τα προσόντα του ποιμένα, σύμφωνα με τον ιερό Χρυσόστομο. 

5. Η προσωπικότητα του ποιμένα, μέσα από τα κείμενα του αγίου Νεκταρίου. 

6. Το ύψος και η ευθύνη της Ιερωσύνης, σύμφωνα με τον άγιο Κοσμά τον Αιτωλό. 

7. Το μεγαλείο της Ιερωσύνης, μέσα από τις επιστολές του αγίου Ισιδώρου του 

Πηλουσιώτου.  

8. Το πνευματικό βάρος της Ιερωσύνης, σύμφωνα με τον άγιο Γρηγόριο το Θεολόγο. 

 



 

© Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών 

51 

 

4. Νομοθεσία περί κλήρου: μισθοδοσία, ασφάλιση, δικαιώματα και λοιπές 

διατάξεις - Ο κληρικός σήμερα: δημόσιος υπάλληλος ή πνευματικός λειτουργός; 

 

Λέξεις κλειδιά: ασφάλεια, δημόσιος υπάλληλος, δικαιώματα, ενορία, εφημέριος, 

καθήκοντα, Καταστατικός Χάρτης, μισθοδοσία, πνευματικός λειτουργός.  

 

 

 4.1 Ο Καταστατικός Χάρτης της Εκκλησίας της Ελλάδος 

Η Εκκλησία της Ελλάδος διοικείται και πορεύεται με βάση τον νόμο 590/1977 

«Περί του Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος» (ΦΕΚ Α΄ 

146/31.5.1977). Παραθέτουμε κάποια βασικά για τον κληρικό άρθρα: 

 

Άρθρο 1 

1. Η Εκκλησία της Ελλάδος, ούσα θείον καθίδρυμα και έχουσα κεφαλήν τον 

Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν, είναι αναποσπάστως ηνωμένη δογματικώς μετά της εν 

Κωνσταντινουπόλει Μεγάλης και πάσης άλλης Ορθοδόξου του Χριστού Εκκλησίας, 

στοιχούσα τη διδασκαλία της Αγίας Γραφής και τηρούσα απαρασαλεύτως, ως και 

πάσαι αι λοιπαί Ορθόδοξοι Εκκλησίαι, τα δόγματα, τους Ιερούς αποστολικούς και 

συνοδικούς κανόνας και τας ιεράς παραδόσεις.  

2. Η Εκκλησία της Ελλάδος είναι αυτοκέφαλος, αυτοδιοικείται δε, εν τω 

πλαισίω των περί θρησκείας άρθρων του Συντάγματος, διά των εν ενεργεία 

Μητροπολιτών αυτής.  

 3. Η Εκκλησία της Ελλάδος περιλαμβάνει τας Μητροπόλεις της Αυτοκεφάλου 

Εκκλησίας της Ελλάδος, συμφώνως προς τον από 29ης Ιουνίου 1850 Πατριαρχικόν και 

Συνοδικόν Τόμον και τας από Ιουλίου 1866 και Μαΐου 1882 Πατριαρχικάς Συνοδικάς 

Πράξεις και τας Μητροπόλεις των Νέων Χωρών, συμφώνως προς την από 4ης 

Σεπτεμβρίου 1928 Πατριαρχικήν και Συνοδικήν Πράξιν του Οικουμενικού 

Πατριαρχείου και έχει ως μέλη πάντας τους κατοικούντας εν τη περιοχή αυτών 

Ορθοδόξους Χριστιανούς.  

 4. Κατά τας νομικάς αυτών σχέσεις η Εκκλησία της Ελλάδος, αι Μητροπόλεις, 

αι Ενορίαι μετά των Ενοριακών αυτών Ναών, αι Μοναί, η Αποστολική διακονία, ο 

ΟΔΕΠ, το Τ.Α.Κ.Ε., το Διορθόδοξον Κέντρον της Εκκλησίας της Ελλάδος, είναι 

Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου. Το Εκκλησιαστικόν Ορφανοστροφείον 

Βουλιαγμένης, ως και τα λοιπά Εκκλησιαστικά Καθιδρύματα της Αρχιεπισκοπής 

Αθηνών και των Μητροπόλεων, τα λειτουργούντα μέχρι της ισχύος του παρόντος και 

κεκτημένα νομικήν προσωπικότητα, είναι Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, «όπως 

και τα Ιερά Προσκυνήματα τα εκκλησιαστικά Ιδρύματα, "τα εκκλησιαστικά Μουσεία 

και τα Ιερά Ησυχαστήρια"» λειτουργούν δε επί τη βάσει των υφισταμένων μέχρι 

σήμερον οργανισμών αυτών, οίτινες δύνανται να συμπληρώνται και να τροποποιώνται 

εφ' εξής διά κανονιστικών αποφάσεων, εκδιδομένων υπό «της Ι.Σ.Ι ή της Δ.Ι.Σ κατόπιν 

προτάσεως» του οικείου Αρχιερέως, δι' ων θα ρυθμίζωνται τα της διοικήσεως, 

διαχειρίσεως, ελέγχου και εν γένει λειτουργίας αυτών, ως και τα της υπηρεσιακής εν 

γένει καταστάσεως του προσωπικού αυτών.  
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 5. Η εις Κρήτην, Δωδεκάνησον και Άγιον Όρος κρατούσα Εκκλησιαστική 

κατάστασις, διεπομένη υπό του ισχύοντος εν αυτοίς πατριαρχικού καθεστώτος, δεν 

θίγεται διά του παρόντος. 

 

Άρθρο 2 

Η Εκκλησία της Ελλάδος συνεργάζεται μετά της Πολιτείας, προκειμένου περί θεμάτων 

κοινού ενδιαφέροντος, ως τα της χριστιανικής αγωγής της νεότητος, της εν τω 

στρατεύματι θρησκευτικής υπηρεσίας, της εξυψώσεως του θεσμού του γάμου και της 

οικογενείας, της φροντίδος διά την περίθαλψιν των δεομένων εν γένει προστασίας, της 

διαφυλάξεως των ιερών κειμηλίων και εκκλησιαστικών και χριστιανικών μνημείων, 

της καθιερώσεως νέων Θρησκευτικών εορτών, ζητεί δε την προστασίαν της Πολιτείας 

οσάκις προσβάλλεται η θρησκεία. 

 

Άρθρο 3 

1. Η Ανωτάτη Εκκλησιαστική Αρχή της Εκκλησίας της Ελλάδος είναι η Ιερά 

Σύνοδος της Ιεραρχίας (Ι.Σ.Ι.), συγκροτουμένη εκ του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και 

πάσης Ελλάδος, ως Προέδρου, και εκ πάντων των διαπομαινόντων Μητροπόλεις 

Αρχιερέων, διαρκές δε διοικητικόν όργανον αυτής είναι η Διαρκής Ιερά Σύνοδος 

(Δ.Ι.Σ.), συγκροτουμένη κατά τα εν άρθρω 7 του παρόντος οριζόμενα. Αμφότεραι 

εδρεύουν εν Αθήναις. 

2. Η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας και η Διαρκής Ιερά Σύνοδος έχουν ιδίαν 

σφραγίδα, φέρουσαν εν τω μέσω αυτής και επί σταυρού δικέφαλου αετόν, κύκλω δε 

τας λέξεις «ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ». 

......................................................................................................................................... 

Άρθρο 36 

1. Η Ενορία μετά του ενοριακού ναού ως βασική μονάς οργανώσεως του 

εκκλησιαστικού βίου λογίζεται κατά τα εις το άρθρον 1 παρ. 4 του παρόντος 

ειδικώτερον οριζόμενα ως Νομικόν Πρόσωπον Δημοσίου Δικαίου. 

 2. Η ενορία ιδρύεται διά Προεδρικού Διατάγματος εκδιδομένου τη προτάσει 

του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, τη αιτήσει του ημίσεος 

τουλάχιστον του κατά τας κειμένας διατάξεις προβλεπομένου δι' ίδρυσιν ενορίας 

αριθμού οικογενειών, μετά σύμφωνον γνώμην του οικείου Μητροπολιτικού 

Συμβουλίου και γνωμοδότησιν του οικείου Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου, 

παρεχομένην εντός μηνός από της διαβιβάσεως της σχετικής αιτήσεως, μη κωλυομένης 

της εκδόσεως του διατάγματος εκ της απράκτου παρόδου της προθεσμίας ταύτης. 

 3. Τα όρια εκάστης ενορίας καθορίζονται υπό του οικείου Μητροπολιτικού 

Συμβουλίου. 

 4. Κέντρον της εν γένει εκκλησιαστικής ζωής της ενορίας είναι ο ενοριακός 

ναός καθοριζόμενος δι' αποφάσεως του οικείου Μητροπολιτικού Συμβουλίου. 

 5. Η Ενορία καταργείται ή συγχωνεύεται μετ' άλλης ομόρου διά Προεδρικού 

Διατάγματος, εκδιδομένου τη προτάσει του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και 

Θρησκευμάτων, μετά σύμφωνον γνώμην του οικείου Μητροπολιτικού Συμβουλίου, 

μόνον εάν υπολείπεται του διά την υποβολήν της προς ίδρυσιν αυτής αιτήσεως 

απαιτουμένου αριθμού οικογενειών, εξαιρέσει των παραμεθορίων χωρίων, εις τα οποία 

δεν επιτρέπεται η κατάργησις ή συγχώνευσις ενοριών. 

 6. Τα της ιδρύσεως, των πόρων, της διοικήσεως, της διαχειρίσεως και της εν 

γένει λειτουργίας των ιερών ναών (ενοριακών και μη), τα της εκτελέσεως 

εκκλησιαστικών έργων, τα της ανεγέρσεως ιερών ναών και των κτισμάτων αυτών, ως 

και τα της συστάσεως, συγκροτήσεως, αρμοδιοτήτων και εν γένει λειτουργίας των 

ερανικών επιτροπών καθορισθήσονται διά κανονιστικών αποφάσεων της Δ.Ι.Σ., 
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εγκρινομένων υπό της Ι.Σ.Ι. και δημοσιευομένων διά της Εφημερίδος της 

Κυβερνήσεως, καθ' ο μέρος δεν ρυθμίζονται διά του παρόντος. Δι' ομοίων αποφάσεων 

καθορισθήσονται και τα της λειτουργίας εν γένει των ενοριών. 

  

Άρθρο 37 

1. Ο εφημέριος μεριμνά διά την λατρευτικήν και πνευματικήν ζωήν των 

ενοριτών και διά παν ζήτημα αφορών εις την πνευματικήν και υλικήν πρόοδον της 

Ενορίας. 

 2. Αι κεναί οργανικαί εφημεριακαί θέσεις πληρούνται μονίμως μεν δι' εγγάμων 

πρεσβυτέρων, προσωρινώς δε και δι' αγάμων, κατά τα ειδικώτερον οριζόμενα, διά 

κανονιστικών αποφάσεων διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. 

 3. Εγγαμοι εφημέριοι υπηρετούντες πέρα της πενταετίας προσωρινώς εις την 

αυτήν οργανικήν εφημεριακήν θέσιν καθίστανται αυτοδικαίως τακτικοί. 

 4. Απόσπασις τακτικού εφημερίου εις άλλην κενήν οργανικήν θέσιν δεν 

δύναται να παραταθή πέρα των τριών μηνών συνεχώς ή διακεκομμένως εντός του 

αυτού έτους, ει μη μόνον τη αιτήσει ή τη συγκαταθέσει τούτου. 

 5. Εφημέριοι δύνανται να αποχωρούν της υπηρεσίας τη αιτήσει των μετά την 

συμπλήρωσιν του 70ού έτους της ηλικίας των, προ δε αυτού διά λόγους ανικανότητος 

προς εκτέλεσιν των εφημεριακών των καθηκόντων ένεκα νόσου πνευματικής ή 

σωματικής, πιστοποιουμένης κατά τας οικείας περί δημοσίων υπαλλήλων διατάξεις, 

της περί τούτου γνωμοδοτήσεως προκαλουμένης της αιτήσει των ή υπό του οικείου 

Αρχιερέως. 

6. Ο εφημέριος δικαιούται μηνιαίας κατ' έτος κανονικής αδείας μετ' αποδοχών, 

εξαντλουμένης εν πάση περιπτώσει εντός του αυτού ημερολογιακού έτους, η 

χορήγησις της οποίας είναι υποχρεωτική. 

7. Τακτικός εφημέριος μετατίθεται: τη αιτήσει του, β) αποφάσει της Δ.Ι.Σ. μετά 

ητιολογημένην πρότασιν του οικείου Αρχιερέως, του συνολικού αριθμού των ουτωσί 

μετατιθεμένων εν εκάστη Μητροπόλει μη δυναμένου να υπερβή τους τρεις κατ' έτος, 

διά δε την Ιεράν Αρχιεπισκοπήν Αθηνών του δέκα και γ) λόγω ποινής επιβαλλομένης 

τελεσιδίκως υπό του Συνοδικού Δικαστηρίου κατά τα ειδικώτερον εν τω νόμω περί 

Εκκλησιαστικών Δικαστηρίων οριζόμενα. 

 8. Του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου προεδρεύει κατά προτίμησιν εις των 

εχόντων πλείονα προσόντα τακτικών εφημερίων της ενορίας διοριζόμενος υπό του 

οικείου Μητροπολίτου. 

9. Πρεσβύτερος ή διάκονος επιθυμών να ακολουθήση σπουδάς εις τινα των 

Θεολογικών Σχολών των Πανεπιστημίων της ημεδαπής, οφείλει να ζητήση 

προηγουμένως άδειαν παρά του οικείου Αρχιερέως υποχρεωτικώς χορηγουμένην δι' 

όσον χρόνον διαρκούν αι σπουδαί και εν πάση περιπτώσει ουχί πέραν της τετραετίας, 

εξυπηρετών κατά το μέτρον του δυνατού τας ανάγκας της ενορίας του, μη δυνάμενος 

να διορισθή εις ετέραν Μητρόπολιν καθ' ον χρόνον διαρκούν αι σπουδαί αυτού. 

  

Άρθρο 44 

 

1. Τα παραπτώματα των κληρικών και μοναχών τα σχετικά προς τα καθήκοντα 

και τας επαγγελίας της ομολογίας αυτών, τα συνεπαγόμενα κανονικάς κυρώσεις, 

εκδικάζονται υπό των εκκλησιαστικών δικαστηρίων. Ειδικός νόμος ρυθμίζει τα της 

ιδρύσεως, συγκροτήσεως, αρμοδιότητος και λειτουργίας των δικαστηρίων τούτων, 

μέχρι της εκδόσεως του οποίου εξακολουθεί ισχύων ο Ν. 5383/1932 «περί 

εκκλησιαστικών δικαστηρίων και της προ αυτών διαδικασίας». 
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 2. Το δικαίωμα εκκλήτου ενώπιον του Οικουμενικού Πατριάρχου κατά 

τελεσιδίκων αποφάσεων επιβαλλουσών ποινήν αργίας, εκπτώσεως από του θρόνου ή 

καθαιρέσεως, το οποίον παρέχεται διά του ΣΤ' όρου της από 4.9.1928 Πατριαρχικής 

και Συνοδικής Πράξεως εις τους Μητροπολίτας των Νέων Χωρών, έχουν και οι 

Μητροπολίται της Αυτοκεφάλου Εκκλησίας της Ελλάδος. Το έκκλητον ασκείται εντός 

προθεσμίας 30 ημερών από της επιδόσεως της καταδικαστικής αποφάσεως της 

καταθέσεως δικογράφου εις τον Γραμματέα του εκδόντος την απόφασιν δικαστηρίου, 

όστις ανακοινοί αυθημερόν τούτο εις τον Πρόεδρον της Δ.Ι.Σ., υποχρεούμενον όπως 

εντός 30 ημερών διαβιβάση το κατατεθέν δικόγραφον μετά της δικογραφίας προς το 

Οικουμενικόν Πατριαρχείον. Η προθεσμία προς άσκησιν του εκκλήτου και η άσκησις 

αυτού δεν έχουν ανασταλτικόν αποτέλεσμα, μη επιτρεπομένης όμως της ενάρξεως 

διαδικασίας πληρώσεως του θρόνου προς της παρελεύσεως έτους αφ' ης διεβιβάσθη η 

δικογραφία. 

 

Άρθρο 45 

 

1. Οι ιεροί ναοί, τα εν λατρευτική χρήσει ιερά σκεύη, άμφια, λειτουργικά βιβλία 

και εικόνες αποτελούν πράγματα ιερά, καθιερωμένα ή ηγιασμένα, και ισχύουν επ' 

αυτών αι διατάξεις των άρθρων 966 και 971 του Αστικού Κώδικος. 

 2. Ο πωλών ή αγοράζων ιερόν, κατά την προηγουμένην παράγραφον, πράγμα 

ή δωρούμενος ή συνιστών επ' αυτού εμπράγματον ασφάλειαν τιμωρείται διά 

φυλακίσεως τουλάχιστον ενός έτους. 

 3. Η μεταφορά εις Μουσείον ιερού πράγματος, άνευ κανονικής αδείας του 

οικείου Αρχιερέως, τιμωρείται διά ποινής φυλακίσεως δύο έως εξ μηνών, η δε 

εκκλησιαστική αρχή υποχρεούται να απαιτήση την απόδοσιν αυτού. 

 4. Τα του τρόπου εκποιήσεως των τιμαλφών αναθημάτων ορίζονται δι' 

αποφάσεων της Δ.Ι.Σ., εγκρινομένων υπό της Ι.Σ.Ι. και δημοσιευομένων διά της 

Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. 

 5. Δι' αποφάσεων της Δ.Ι.Σ., εγκρινομένων υπό της Ι.Σ.Ι. και δημοσιευομένων 

διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, δύναται να συνιστώνται εις τας Ιεράς 

Μητροπόλεις, τη προτάσει του οικείου Μητροπολίτου, εκκλησιαστικά μουσεία προς 

καταγραφήν, φύλαξιν και συντήρησιν κειμηλίων, ιερών εικόνων και λοιπών έργων 

εκκλησιαστικής τέχνης. 

......................................................................................................................................... 

Άρθρο 54 

1. Οι μη έχοντες ή οι απολέσαντες την ιδιότητα του κληρικού της Ανατολικής 

Ορθοδόξου Εκκλησίας δεν δύναται να φέρουν την περιβολήν ή αμφίεσιν του κληρικού 

της Εκκλησίας ταύτης, ως αύτη ωρίσθη διά του από 21 Ιανουαρίου 1931 Διατάγματος 

«περί κανονικής περιβολής του Ελληνικού Ορθοδόξου Κλήρου», ως και τα διά του από 

1ης Ιουνίου 1856 Διατάγματος καθορισθέντα διακριτικά διάσημα. 

 2. Οι μη όντες ορθόδοξοι μοναχοί δεν δύνανται να φέρουν την αμφίεσιν των 

ανηκόντων εις την Ανατολικήν Ορθόδοξον Εκκλησίαν μοναχών. 

 3. Οι παραβάται των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων διώκονται και 

τιμωρούνται κατά το άρθρον 176 του Ποινικού Κώδικος, εν τη εννοία του οποίου 

θρησκευτικός λειτουργός θεωρείται και μοναχός. 

  

Άρθρο 55 

1. Πας κληρικός έχων παράπονον κατά του οικείου Αρχιερέως δύναται να 

απευθύνηται δι' αναφοράς του προς την Δ.Ι.Σ. Η αναφορά επιδίδεται εις τον οικείον 
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Αρχιερέα, ούτος δε οφείλει εντός δέκα πέντε ημερών να διαβιβάση ταύτην εις την 

Δ.Ι.Σ. μετά σχετικής εκθέσεως. 

 2. Εις περίπτωσιν καθ' ην ο οικείος Αρχιερεύς δεν διαβιβάση εις την Δ.Ι.Σ. την 

υποβληθείσαν αυτώ ως άνω αναφοράν, εντός της κατά τα άνω οριζομένης προθεσμίας, 

δικαιούται ο υποβαλών την αναφοράν κληρικός όπως υποβάλη αντίγραφον ταύτης απ' 

ευθείας προς την Δ.Ι.Σ. 

 3. Πας λαϊκός έχων εύλογον κατά της εκκλησιαστικής αρχής παράπονον 

δικαιούται να αναφέρηται προς την Δ.Ι.Σ., ήτις προ πάσης ενεργείας ζητεί παρά του 

οικείου Αρχιερέως να γνωρίση εντός μηνός προς αυτήν σχετικώς. Εάν η αναφορά 

στρέφηται κατά κληρικού, διαπέμπεται αύτη υπό της Δ.Ι.Σ. προς τον οικείον Αρχιερέα, 

υποχρεούμενον όπως ενεργήση τα δέοντα.104 

......................................................................................................................................... 

 

 4.2 Η διοίκηση των ιερών ναών 

 

 Η διοίκηση των ιερών ναών καθορίζεται από τον Κανονισμό της Εκκλησίας της 

Ελλάδος 8/1979 «Περί Ιερών Ναών και Ενοριών» (ΦΕΚ Α΄ 1/5.1.1980): 

 

Άρθρο 1: Ιεροί Ναοί. 

Οι Ναοί της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ελλάδος διακρίνονται εις: α) Ενοριακούς, εις 

ους υπάγονται τα Παρεκκλήσια και Εξωκκλήσια τούτων. 

β) Προσκυνηματικούς ή επικουρούντας κοινωφελείς σκοπούς και Ιδρύματα της 

Εκκλησίας. 

γ) Ιδιοκτήτους και 

δ) Ναούς Κοιμητηρίων. 

Άρθρο 2: Ενοριακοί Ι. Ναοί  

1. Οι Ενοριακοί Ι. Ναοί λογίζονται νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου κατά τα εις το 

άρθρ. 1 παρ. 4 του Νομ. 590/77 οριζόμενα. 

Ιδρύονται δια Π.Δ./τος εκδιδομένου τη προτάσει του Υπουργού Εθνικής παιδείας και 

Θρησκευμάτων, τη αιτήσει του ημίσεος τουλάχιστον του κατά τας κειμένας διατάξεις 

προβλεπομένου δι ίδρυσιν ενορίας αριθμού οικογενειών, μετά σύμφωνον γνώμην του 

οικείου Μητροπολιτικού Συμβουλίου και γνωμοδότησιν του οικείου Δημοτικού ή 

Κοινοτικού Συμβουλίου, παρεχομένην εντός μηνός από της διαβιβάσεως της σχετικής 

αιτήσεως, μη κωλυομένης της εκδόσεως του δ/τος εκ της απράκτου παρόδου της 

προθεσμίας ταύτης. 

2. Το Νομικόν Πρόσωπον του Ενοριακού Ι. Ναού εκπροσωπείται ενώπιον πάσης 

Αρχής ή Δικαστηρίου υπό του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου, αντιπροσωπευομένου 

ενώπιον πάσης Αρχής ημεδαπής ή αλλοδαπής και παντός Δικαστηρίου υπό του 

Προέδρου ή μέλους του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου, οριζομένου δι αποφάσεως 

αυτού είτε επί ωρισμένη περιόδω, είτε ως προς εκάστην παρουσιαζομένην περίπτωσιν, 

όρκος δε δίδεται, εάν επιβάλλεται, υπό του Προέδρου ή μέλους του εκκλησιαστικού 

Συμβουλίου, οριζομένου υπό τούτου, κατά το άρθρ. 51 παρ. 2 εδαφ. δ του Νομ. 590/77. 

3. Επιτρέπεται η απαλλοτρίωσις λόγω δημοσίας ωφελείας παντός ακινήτου 

απαραιτήτου προς ανέγερσιν ή επέκτασιν Ιερού Ναού ή και προαυλίου αυτού. Η 

απαλλοτρίωσις ενεργείται μετά γνώμην του οικείου Μητροπολιτικού Συμβουλίου και 

                                                 
104 Το πλήρες περιεχόμενο της σχετικής νομοθεσίας μπορεί να το μελετήσει κάποιος στην ιστοσελίδα 

https://www.kodiko.gr/nomothesia/document/321431/nomos-590-1977.  

https://www.kodiko.gr/nomothesia/document/321431/nomos-590-1977
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έγκρισιν της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, κατά τας εκάστοτε ισχυούσας περί 

απαλλοτριώσεως διατάξεις και εφόσον ορίζεται εν τη σχετική πράξει το 

Εκκλησιαστικόν νομικόν πρόσωπον, όπερ θέλει αναλάβει το βάρος της καταβολής της 

εκ της απαλλοτριώσεως αποζημιώσεως. 

4. Οι Ι. Ναοί συμμορφούνται επακριβώς προς τας υπό των οικείων Μητροπολιτών 

γενικάς και ειδικάς οδηγίας τελούντες υπό την πνευματικήν και διοικητικήν 

δικαιοδοσίαν αυτών ως και την άμεσον επίβλεψιν και καθοδήγησιν των ιερατικών 

αυτών προϊσταμένων δια την επιτέλεσιν της θείας λατρείας και την εξυπηρέτησιν των 

θρησκευτικών αναγκών του Χριστεπωνύμου πληρώματος. 

Άρθρο 3: Ενορίαι.  

1. Η Ενορία μετά του Ενοριακού Ναού, ως βασική μονάς οργανώσεως του 

Εκκλησιαστικού βίου, έχει ωρισμένην τοπικήν περιφέρειαν, περιλαμβάνουσαν τους 

κατοικούντας εν αυτή Ορθοδόξους Χριστιανούς. Ενορίαν αποτελούσιν εν μεν ταις 

πόλεσι ταις εχούσαις άνω των 100.000 κατοίκων, τουλάχιστον 600 οικογένειαι, άνω 

των 10.000 και μέχρις 100.000 κατοίκων τουλάχιστον 500 οικογένειαι και εν ταις 

πόλεσι ταις αριθμούσαις κάτω των 10.000 κατοίκων 300 τουλάχιστον οικογένειαι. 

Τα όρια εκάστης ενορίας ορίζονται υπό του οικείου Μητροπολιτικού Συμβουλίου 

(άρθρ. 36 παρ. 3 του Νομ. 590/77). 

Μερίμνη των Εφημερίων του Ιερού Ναού συντάσσεται και διατηρείται ο κατάλογος 

των Ενοριτών. 

2. Αι ήδη νομίμως υφιστάμεναι ενορίαι διατηρούνται. 

3. Η απόσπασις αριθμού ενοριτών, μειούντος την προς ύπαρξιν ενορίας οριζομένην εν 

τω παρόντι εις αριθμόν οικογενειών βάσιν, επί σκοπώ συστάσεως ενορίας ή 

ενισχύσεως άλλης τοιαύτης, απαγορεύεται. 

4. Ο αριθμός των οικογενειών, όστις αποσπάται εκ τινος ενορίας προς ενίσχυσιν άλλης 

ήδη υφισταμένης επ ουδενί δύναται να μειώση τας οικογενείας, αίτινες αντιστοιχούσι 

κατά τον παρόντα Κανονισμόν, εις τους υπηρετούντας ήδη εφημερίους εν τη ενορία, 

αφ ης αποσπώνται οικογένειαι. 

5. Προκειμένου όμως περί ιδρύσεως νέας ενορίας, επιτρέπεται η απόσπασις αναλόγου 

αριθμού οικογενειών, υπό την προϋπόθεσιν ότι ως εφημέριος της νέας ενορίας θα 

τοποθετηθή εις των εφημερίων της ενορίας, αφ ης αποσπώνται αι οικογένειαι. 

6. Ο αριθμός των οικογενειών υπολογίζεται διαιρουμένου δια του 4 του αριθμού των 

Ορθοδόξων Χριστιανών της Ενορίας. 

7. Ιδρυομένης νέας Ενορίας εντός της περιοχής παλαιάς Ενορίας, τμήμα ανάλογον της 

ακινήτου περιουσίας του ενοριακού Ναού, εξ ου απεσπάσθη αύτη μεταβιβάζεται εις 

τον Ενοριακόν Ναόν της ιδρυθείσης νέας ενορίας μετά γνώμην του οικείου 

Εκκλησιαστικού Συμβουλίου και απόφασιν του Μητροπολιτικού Συμβουλίου. Η 

σχετική πράξις μεταβιβάσεως μεταγράφεται ατελώς εις τα οικεία βιβλία μεταγραφών. 

8. Χωρία ή Συνοικισμοί έχοντες αριθμόν οικογενειών ελάσσονα μεν των 300 μείζονα 

δε των 50 αποτελούσιν ιδίαν ενορίαν. 

9. Χωρία, Συνοικισμοί ή παραθεριστικά Κέντρα εξ ελασσόνων των 50 οικογενειών 

δύνανται να αποτελέσωσιν ενορίαν, εάν απέχωσιν πλέον της ημισείας ώρας του 

πλησιεστέρου ενοριακού ναού, ή δυσχεραίνεται η μετ αυτών επικοινωνία δι ύπαρξιν 

χαράδρας ή ποταμού ή άλλων δυσυπερβλήτων εμποδίων ή εάν ευρίσκωνται επί 

νησίδος ή εις παραμεθόριον περιοχήν. 

10. Πολλοί συνοικισμοί απέχοντες αλλήλων έλαττον της ώρας και μη δυνάμενοι να 

αποτελέσωσιν ιδίαν έκαστος ενορίαν, συναποτελούσι μίαν ενορίαν του ενοριακού Ι. 

Ναού καθοριζομένου υπό του ιδρυτικού Δ/τος. 

Τα της λειτουργίας των Ι. Ναών της κοινής ενορίας καθορίζονται δι αποφάσεως του 

οικείου Μητροπολίτου. 
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11. Συνοικισμός απέχων της Ενορίας, υφ ην υπάγεται, κατ απόσπασιν κωλύουσαν την 

κανονικήν εξυπηρέτησιν των θρησκευτικών αναγκών των κατοίκων αυτού δύναται να 

υπαχθή εις άλλον πλησιέστερον Ενοριακόν Ναόν δι αποφάσεως του οικείου 

Μητροπολιτικού Συμβουλίου, εγκρινομένης υπό της Δ.Ι.Σ. και δημοσιευομένης εις το 

περιοδικόν «ΕΚΚΛΗΣΙΑ». 

12. Χωρίον ή συνοικισμός μεταφερόμενος δι οιονδήποτε λόγον από της αρχικής των 

τοποθεσίας εις νέαν τοιαύτην δι αποφάσεως της Πολιτείας, έχουν έδραν του νέου 

ενοριακού ναού και της ενορίας την νέαν τοποθέτησιν, υπαγομένην δια πάσαν 

συνέπειαν εις την Ιεράν Μητρόπολιν, εντός των ορίων της οποίας ευρίσκεται η νέα 

τοποθεσία. Η περιουσία του Ιερού Ναού ακολουθεί ωσαύτως τον νέον οικισμόν. 

13. Δια χωρίον διαλυόμενον ένεκεν απαλλοτριώσεων του δημοσίου ή άλλων 

Οργανισμών Κοινής ωφελείας, και εγκαθιστάμενον δι αποφάσεως της Πολιτείας εις 

ετέραν τοποθεσίαν εφαρμόζονται τα εν τη ανωτέρω παρ. του παρόντος άρθρου. 

Άρθρο 4: Τηρούμενα βιβλία.  

Εις εκάστην ενορίαν δέον να τηρώνται υπευθύνην του Προέδρου του Εκκλ. 

Συμβουλίου τα κάτωθι βιβλία: 

α) Πρωτόκολλον. 

β) Διαχειριστικά βιβλία. 

γ) Βιβλίον Βαπτίσεων. 

δ) Βιβλίον Πρακτικών Εκκλησιαστικού συμβουλίου. 

ε) Βιβλίον Πιστοποιητικών αγαμίας και αδειών γάμου. 

στ) Κτηματολόγιον (ήτοι βιβλίον κινητών και ακινήτων πραγμάτων). 

Άρθρο 5: Πόροι Ενοριακών Ιερών Ναών. 

1. Πόροι των Ενοριακών Ι. Ναών είναι οι εξής: 

α) Αι εκ κηροπωλησίας εισπράξεις. 

β) Τα δια τας Ιεροπραξίας προσφερόμενα. 

γ) Αι εκ τυχόν δίσκων και κυτίων εισπράξεις. 

δ) Αι εξ εράνων εισπράξεις. 

ε) Δωρεαί, κληρονομίαι και κληροδοσίαι. 

στ) Αι πρόσοδοι εκ κινητής και ακινήτου περιουσίας αυτών. 

ζ) Προϊόν εκποιήσεως αφιερωμάτων. 

2.α) Τα δια τας Ιεροπραξίας προσφερόμενα αποτελούν προαιρετικάς των πιστών 

εισφοράς. Προκειμένου περί απόρων ενοριτών αι Ιεροπραξίαι τελούνται δωρεάν. 

β) Το Μητροπολιτικόν συμβούλιον δύναται δι αποφάσεως αυτού να καθορίζη τας 

προϋποθέσεις καταβολής και εισπράξεως των προσφορών των πιστών δια την τέλεσιν 

Ιεροπραξιών εις έτερον Ιερόν Ναόν εντός ή εκτός της Μητροπολιτικής Περιφερείας. 

γ) Αι εκ της τελέσεως Ιεροπραξιών συνεισφοραί των πιστών εισπράττονται υπό του 

Ιερού Ναού δια διπλοτύπου Γραμματίου εισπράξεως εκ στελέχους θεωρουμένου υπό 

της Ιεράς Μητροπόλεως. 

3. Το εξ εκποιήσεως τιμαλφών προϊόν, αι δωρεαί, Κληρονομίαι, Κληροδοσίαι και 

ειδικαί εισφοραί απαλλάσσονται πάσης κρατήσεως. 

Άρθρο 6: Διάθεσις Πόρων Ενοριακών Ιερών Ναών. 

1. Οι κατά το προηγούμενον άρθρον του παρόντος προβλεπόμενοι πόροι των 

Ενοριακών Ναών διατίθενται προς καταβολήν των υπό των Κανονισμών και Νόμων 

προβλεπομένων εισφορών, βάσει των ετησίων ακαθαρίστων εισπράξεων των Ναών, 

πλην των εδαφ. γ και δ, υπέρ των οποίων αι καταβολαί πραγματοποιούνται βάσει των 

εγκεκριμένων ετησίων προϋπολογισμών τούτων, ήτοι: 

α) Υπέρ δημοσίου προς κάλυψιν της δαπάνης μισθοδοσίας των εφημερίων. 

β) Υπέρ Τ.Α.Κ.Ε. ως υπό Νόμων ορίζεται. 
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γ) Υπέρ Μητροπολιτικού Γραφείου και της μισθοδοσίας του προσωπικού αυτού, ως 

υπό Νόμων ορίζεται. 

δ) Υπέρ ανοικοδομήσεως, αποσβέσεως βαρών ή συντηρήσεως Μητροπολιτικού 

Οικήματος και μισθοδοσίας του υπηρετικού προσωπικού αυτού μέχρι 2%. 

ε) Υπέρ Αποστολικής Διακονίας ως υπό Νόμων ορίζεται. 

στ) Υπέρ Συνοδικού Μεγάρου 0,5%. 

ζ) Υπέρ μισθοδοσίας του τακτικού και εκτάκτου προσωπικού του Ιερού ναού. 

η) Υπέρ συντηρήσεως και λοιπών δαπανών του Ναού. 

θ) Υπέρ συντηρήσεως ευαγών ή άλλων φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων της Μητροπόλεως, 

Εκκλησιαστικών εν γένει ή φιλανθρωπικών και εθνικών σκοπών μετά σύμφωνον 

γνώμην του οικείου Μητροπολίτου. 

ι) Υπέρ προμηθείας, συντηρήσεως και εξόδων κινήσεως Μητροπολιτικού 

αυτοκινήτου. 

ια) Υπέρ του Ραδιοφωνικού Σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος ποσοστόν 0,5% δι 

όσους εκ των ιερών Ενοριακών Ναών έχουσι ετήσιον προϋπολογισμόν μικρότερων 

των 500.000 δρχ. και ποσοστόν 1% δι όσους εκ των ιερών Ενοριακών ναών έχουσι 

ετήσιον προϋπολογισμόν μείζονα των 500.000 δραχμών». 

ιβ) Υπέρ των εν γένει πνευματικών και ιεραποστολικών σκοπών της Ιεράς 

Μητροπόλεως. 

2. Πάσαι αι αναγραφόμεναι εις τους Προϋπολογισμούς των Ιερών Ναών υποχρεωτικαί 

και υπέρ τρίτων εισφοραί καταβάλλονται υποχρεωτικώς ανά τριμηνίαν, εισπράττονται 

δε εν περιπτώσει καθυστερήσεως, κατά τας διατάξεις περί εισπράξεως δημοσίων 

εσόδων, επί τη βάσει καταστάσεων συντασσομένων υπό του Μητροπολιτικού 

Συμβουλίου και θεωρουμένων υπό του Δημοσίου Ταμείου. 

Εκκλησιαστικός Σύμβουλος ή Εκκλησιαστικόν Συμβούλιον, αρνούμενοι την 

καταβολήν των εισφορών τούτων, απολύονται υπό του Μητροπολιτικού Συμβουλίου, 

δι ανεκκλήτου αποφάσεως αυτού μετ έγγραφον απολογίαν, εφόσον αύτη δεν ήθελε 

κριθή επαρκής. Εν περιπτώσει αρνήσεως του Εφημερίου Προέδρου, ούτος υπέχει 

κανονικήν ευθύνην λόγω απειθείας και τιμωρείται δια ποινής αργίας μέχρι δύο μηνών, 

επιβαλλομένης υπό του αρμοδίου Επισκοπικού Δικαστηρίου. 

3. Αποθέματα απομένοντα εις το ταμείον του Ιερού Ναού, πέραν ποσού οριζομένου 

εκάστοτε δι αποφάσεως του Μητροπολιτικού Συμβουλίου ή εν ελλείψει τοιαύτης 

πέραν ποσού δρχ. 10.000, κατατίθενται αμελλητί επί τόκω εν όψει ή επί προθεσμία επ 

ονόματι του Ναού και εις ειδικόν λογαριασμόν παρ ανεγνωρισμένη Τραπέζη ή τω 

Ταχυδρομικώ Ταμιευτηρίω. 

Άρθρο 7: Περί Εκκλησιαστικών Συμβουλίων. 

1. Την διαχείρισιν, διοίκησιν και την εν γένει αξιοποίησιν της περιουσίας του Ιερού 

Ναού έχει το Εκκλησιαστικόν Συμβούλιον, αποτελούμενον: 

α) Εκ του Εφημερίου, ως Προέδρου, οριζομένου κατά τας διατάξεις της παρ. 8 του 

άρθρ. 37 του Νομ. 590/77. 

β) Εκ τεσσάρων λαϊκών μελών, εκλεγομένων και διοριζομένων εκ του Καταλόγου των 

ενοριτών υπό του Μητροπολιτικού Συμβουλίου τη προτάσει του οικείου 

Μητροπολίτου. Το Μητροπολιτικόν συμβούλιον δύναται, προκειμένου περί Ναών 

χωρίων μέχρις εκατόν οικογενειών, να εκλέγη και διορίζη δύο μέλη. 

2. Ινα εκλεγή τις και διατελέση μέλος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου δέον: 

α) Να μη έχη καταδικασθεί επί κακουργήματι ή πλημμελήματι κατά τα εν άρθρ. 11 του 

υπ' αριθμ. 5/78 Κανονισμού διαλαμβανόμενα. 

β) Να είναι σχετικώς εγγράμματος. 

γ) Να μη τελή εν αντιδικία κατά του Ναού. 
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δ) Να μη έχει καταλογισθή εις βάρος αυτού ως Εκκλησιαστικού Συμβούλου ποσόν τι 

δι οριστικής δικαστικής ή καταλογιστικής επί του απολογισμού αποφάσεως. 

ε) Να μη οφείλει εις τον Ναόν και 

στ) Να είναι αφοσιωμένον τέκνον της Εκκλησίας. 

3. Απαγορεύεται η εκλογή συμβούλων συγγενών προς αλλήλους και προς τον 

Εφημέριον πρόεδρον μέχρι και του τετάρτου βαθμού εξ αίματος ή και του τρίτου εξ 

αγχιστείας. Εις δε συνοικισμούς κάτω των εκατόν οικογενειών απαγορεύεται η εκλογή 

Συμβούλων συγγενών μέχρι τρίτου βαθμού εξ αίματος και επιτρέπεται η εκλογή 

αδιακρίτως των εξ αγχιστείας. 

4. Εις ας περιπτώσεις υφίστανται διαφοραί μεταξύ Ναού και δήμου ή Κοινότητος 

απαγορεύεται η ανάδειξις ως Εκκλησιαστικών συμβούλων μελών του Δήμου ή του 

Κοινοτικού Συμβουλίου, εάν δε γεννηθή η διαφορά διαρκούσης της θητείας των 

Συμβούλων, οι εκ των μελών του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου 

Εκκλησιαστικοί Σύμβουλοι αντικαθίστανται δι αποφάσεως του Μητροπολιτικού 

συμβουλίου. 

5. Το αξίωμα του λαϊκού Εκκλησιαστικού Συμβουλίου είναι τιμητικόν, άμισθον και 

ασυμβίβαστον προς το έργον εμμίσθου υπαλλήλου του Ι. Ναού. 

6. Η θητεία των Εκκλ. Συμβουλίων ορίζεται τριετής, της τριετίας αρχομένης εκάστοτε 

από της 1ης Ιανουαρίου του καθ ο διωρίσθησαν έτους και ληγούσης την 31ην 

Δεκεμβρίου του τρίτου από του διορισμού των έτους, η δε εγκατάστασις αυτών γίνεται 

εκάστοτε την 1ην Ιανουαρίου. 

7. Η παραίτησις του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου υποβάλλεται εγγράφως απευθείας ή 

δια του Προέδρου του Εκκλ. Συμβουλίου εις τον οικείον Μητροπολίτην, αποφασίζει 

δε επί της παραιτήσεως το Μητροπολιτικόν Συμβούλιον. 

8. Εκκλησιαστικός Σύμβουλος αποδημήσας ή μετοικήσας εις άλλην ενορίαν, 

απαλλάσσεται των καθηκόντων του μετ απόφασιν του Μητροπολιτικού Συμβουλίου, 

εκλέγεται δε εις αντικατάστασιν αυτού έτερος ενορίτης εκ του οικείου ενοριακού 

καταλόγου. 

9. Εκκλησιαστικός Σύμβουλος απουσιάσας αδικαιολογήτως κατά την κρίσιν του 

Μητροπολιτικού Συμβουλίου, επί τρεις συνεχείς συνεδριάσεις κηρύσσεται υπ αυτού 

έκπτωτος του αξιώματος του Εκκλησιαστικού Συμβούλου. 

10. Ωσαύτως δι ανεκκλήτου αποφάσεως του Μητροπολιτικού Συμβουλίου απολύεται 

μετ απολογίαν του μη κριθείσαν επαρκή, Εκκλησιαστικός Σύμβουλος, εκ συστήματος 

μη συμμορφούμενος προς πάσας εν γένει τας υποχρεώσεις του, ως και δι ολιγωρίαν 

περί την εκτέλεσιν των ανατεθειμένων αυτώ καθηκόντων και δια πάσαν τυχόν 

δυστροπίαν περί την καταβολήν των οφειλών προς το προσωπικόν του Ναού. 

11. Οι Εκκλησιαστικοί Σύμβουλοι ωσαύτως απολύονται: 

α) Αν αποδεικνύωνται παραβάται των αποφάσεων και των προς αυτούς οδηγιών του 

οικείου Μητροπολίτου εν σχέσει προς τα εκ των Κανονισμών και των Νόμων 

καθήκοντα και δικαιώματα αυτών. 

β) Αν δεν υπέβαλον εμπροθέσμως προϋπολογισμόν και απολογισμόν της διαχειρίσεως 

αυτών και δεν συμμορφούνται προς την επί του προϋπολογισμού απόφασιν της 

αρμοδίας Αρχής. 

γ) Εάν παραμελώσιν ή αρνώνται την διεξαγωγήν δικών προς προστασίαν των 

συμφερόντων του Ναού ή γενικώς ολιγωρώσι περί την προαγωγήν αυτών. 

δ) Εάν καθ υποτροπήν αναμειγνύωνται εις τα τελετουργικά καθήκοντα του Εφημερίου 

και τας αρμοδιότητας και καθήκοντα των ιεροψαλτών και νεωκόρων επί των οποίων 

εποπτείαν έχει ο εφημέριος ή ασεβώσι προς τον εφημέριον. 
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12. Τους Εκκλησιαστικούς Συμβούλους, ιδρυομένης νέας ενορίας, διορίζει διαρκούσης 

της τριετούς θητείας και δια το υπόλοιπον αυτής, το Μητροπολιτικόν Συμβούλιον εκ 

του εγκεκριμένου καταλόγου των ενοριτών, προτάσει του οικείου Μητροπολίτου. 

………………………………………………………………………………………… 

Άρθρο 9: Αρμοδιότητες Εκκλησιαστικών Συμβουλίων. 

1. Το Εκκλησιαστικόν Συμβούλιον έχει την υπεύθυνον διαχείρισιν του Ι. Ναού, 

συντάσσει τον Προϋπολογισμόν και Απολογισμόν των εσόδων και εξόδων αυτού, τον 

μεν πρώτον εντός του Νοεμβρίου του προηγουμένου έτους, τον δε δεύτερον εντός του 

Φεβρουαρίου εκάστου έτους. 

2. Πάσα πληρωμή δαπάνης του Ναού ενεργείται υπό του Ταμίου, επί τη βάσει 

εντάλματος πληρωμής εκ στελέχους ηριθμημένου και τεθεωρημένου υπό της Ι. 

Μητροπόλεως, υπογεγραμμένου υπό του Προέδρου του εκκλησιαστικού Συμβουλίου. 

Εν ουδεμία περιπτώσει ο Εφημέριος εκτελεί χρέη ταμίου. Εν εναντία περιπτώσει 

τιμωρείται δι αργίας μέχρι δύο μηνών μετά ή άνευ της στερήσεως των αποδοχών αυτού. 

Εις το ένταλμα τούτο πρέπει να προσαρτώνται πάντα τα παραστατικά έγγραφα της 

δαπάνης. Δια την νομιμότητα των διατασσομένων πληρωμών ευθύνεται ο υπογράφων 

το ένταλμα Πρόεδρος, ο δε Ταμίας ευθύνεται και δια την νομιμότητα και το ακριβές 

της πληρωμής εφαρμοζομένων εν αναλογία των σχετικών διατάξεων του νόμου περί 

δημοσίου λογιστικού. Ο Ταμίας υποχρεούται να αρνηθή την πληρωμήν δαπάνης, 

διατασσομένης παρά τας διατάξεις του παρόντος ή άνευ των νομίμων δικαιολογητικών. 

Εν πάση άλλη περιπτώσει αρνούμενος αδικαιολογήτως την πληρωμήν απαλλάσσεται 

των καθηκόντων αυτού, ως Συμβούλου, αποφάσει του οικείου Μητροπολιτικού 

Συμβουλίου. 

3. Το Εκκλησιαστικόν Συμβούλιον αποφασίζει: 

α) Περί ανεγέρσεως Ναού ή επισκευής, διακοσμήσεως και συντηρήσεως του 

υπάρχοντος Ενοριακού και των παρεκκλησίων και Εξωκκλησίων αυτού. 

β) περί αγοράς, πωλήσεως, δωρεάς, ανταλλαγής και μισθώσεως ακινήτων κατά τας 

κειμένας διατάξεις, και της αξιοποιήσεως της αστικής και αγροτικής περιουσίας του 

Ναού. 

γ) Περί συνομολογήσεως δανείου, εγέρσεως αγωγών, ασκήσεως ενδίκων μέσων, 

παραιτήσεων επ αυτών, καταργήσεως δίκης, συμβιβασμών εξωδίκων και δικαστικών, 

διορισμού πληρεξουσίου και αποδοχής δωρεάς, κληρονομίας και κληροδοσίας κατά 

τας κειμένας διατάξεις. 

δ) περί βοηθημάτων δια σκοπούς Εκκλησιαστικούς και Φιλανθρωπικούς και δι 

Εκκλησιαστικά Ιδρύματα και συντήρησιν αυτών. 

ε) Περί πάσης δαπάνης, εκτάκτου, αφορώσης εις τας εκκλησιαστικάς τελετάς. Απασαι 

αι ως άνω αποφάσεις χρήζουν εγκρίσεως εκ μέρους του Μητροπολιτικού Συμβουλίου 

εφαρμοζομένων των διατάξεων του άρθρ. 12 του παρόντος. 

Άρθρο 10: Περί Προϋπολογισμού. 

1. Τον Προϋπολογισμόν του Ενοριακού Ναού συντάσσει το Εκκλησιαστικόν 

Συμβούλιον και υποβάλλει αυτόν εις το οικείον Μητροπολιτικόν Συμβούλιον το 

βραδύτερον μέχρι τέλους Νοεμβρίου του προηγουμένου έτους, εις το οποίον αφορά ο 

προϋπολογισμός, όπερ εγκρίνει και τροποποιεί ή μη τούτον, δυνάμενον εντός των 

ορίων του παρόντος να αναγράψη και κονδύλια μη αναγραφόμενα εν αυτώ. 

2. Κατά της επί του Προϋπολογισμού αποφάσεως του οικείου Μητροπολιτικού 

Συμβουλίου χωρεί εντός 15θημέρου από της κοινοποιήσεως αυτού μόνον δια λόγους 

νομιμότητος προσφυγή ενώπιον της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, υποβαλλομένη δια του 

οικείου Μητροπολίτου. 

3. Οι Προϋπολογισμοί εγκρίνονται το βραδύτερον εντός διμήνου από της υποβολής 

των. 
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4. Ο Μητροπολίτης ασκεί έλεγχον νομιμότητος της διαχειρίσεως και διοικήσεως του 

Ιερού Ναού. 

Άρθρο 11: Περί Απολογισμού. 

1. Τον απολογισμόν συντάσσει το Εκκλησιαστικόν Συμβούλιον επί τη βάσει της περί 

διαχειρίσεως Εκθέσεως του Ταμίου του Ναού, υποβάλλει δε τούτον, εις το οικείον 

Μητροπολιτικόν συμβούλιον, το βραδύτερον μέχρι τέλους Φεβρουαρίου του επομένου 

έτους, εις το οποίον αφορά ο απολογισμός μετ εκθέσεως του και των δικαιολογητικών 

των κατά την διάρκειαν της χρήσεως γενομένων εισπράξεων και πληρωμών και 

πίνακος των κατά την λήξιν αυτής καθυστερουμένων εσόδων, αναφέρον και τους 

λόγους της καθυστερήσεως. 

2. Τα μέλη του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου ευθύνονται ατομικώς και αλληλεγγύως 

δια πάσαν απόκρυψιν εσόδου του Ναού παρ οιουδήποτε, ως και οιουδήποτε χρέους, 

υπέχοντα και πάσαν εντεύθεν ποινικήν ευθύνη κατά τους κειμένους Ναούς. 

3. Η εισαγωγή προς έγκρισιν εις το οικείον Μητροπολιτικόν Συμβούλιον του 

Απολογισμού, δέον να συνοδεύηται απαραιτήτως δι υπευθύνου εγγράφου εκθέσεως 

του εκτελούντος χρέη Γραμματέως του Μητροπολιτικού Συμβουλίου και του Λογιστού 

της Ιεράς Μητροπόλεως, όπου υπάρχει, ότι ετηρήθησαν αι νόμιμοι διατυπώσεις ως 

προς την κανονικήν επικόλλησιν επί των αποδείξεων των πληρωμών των Ναών του τε 

χαρτοσήμου και πάντων των υπό των Κανονισμών προβλεπομένων Εκκλησιαστικών 

ενσήμων. 

4. Το οικείον Μητροπολιτικόν Συμβούλιον αποφαίνεται ητιολογημένως επί του 

Απολογισμού το βραδύτερον εντός εξαμήνου από της υποβολής αυτού. 

5. κατ αποφάσεως καταλογιστικής του οικείου Μητροπολιτικού Συμβουλίου 

επιτρέπεται προσφυγή εντός μηνός από της κοινοποιήσεως αυτής ενώπιον της 

Διαρκούς Ιεράς Συνόδου δια του οικείου Μητροπολίτου. 

6. Ο Απολογισμός ανακοινούται εις την ενορίαν δια θυροκολλήσεως έξωθι του Ναού, 

κατ αυτού δεν δύναται, εντός οκτώ ημερών οιοσδήποτε ενορίτης να υποβάλη ένστασιν 

εις το οικείον Μητροπολιτικόν Συμβούλιον, εφ ης τούτο αποφαίνεται ανεκκλήτως. 

7. Η μη υποβολή των Προϋπολογισμών και Απολογισμών υπό των Εκκλησιαστικών 

Συμβουλίων εντός των δια του παρόντος τασσομένων προθεσμιών τιμωρείται ως 

παράβασις καθήκοντος κατά τον Ποινικόν Νόμον και χωρίς να προηγηθή πειθαρχική 

τιμωρία, οι δε υπεύθυνοι απολύονται άνευ άλλης διατυπώσεως υπό του οικείου 

Μητροπολιτικού Συμβουλίου δι αποφάσεως αυτού ανεκκλήτως. 

8. το οικονομικόν έτος άρχεται από την 1ην Ιανουαρίου και λήγει την 31ην 

Δεκεμβρίου, η δε χρήσις αρχομένη αφ ης και το οικονομικόν έτος παρατείνεται μέχρι 

τέλους Ιανουαρίου του επομένου οικονομικού έτους. 

………………………………………………………………………………………… 

Άρθρο 15: Περί ανεγέρσεως Ναών και εκτελέσεως Εκκλησιαστικών Έργων. 

1. Δια την ανέγερσιν παντός Ναού απαιτείται άδεια του αρμοδίου κατά περιφέρειαν 

Μητροπολίτου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Πάσα κατά παράβασιν της ανωτέρω 

διατάξεως επιχειρουμένη ανέγερσις εμποδίζεται υπό της Αστυνομικής Αρχής, ο δε 

τυχόν ανεγειρόμενος ούτω Ι. Ναός κατεδαφίζεται παρά της Αστυνομικής Αρχής 

συμφώνως τω Νόμω (άρθρ. 24 του Α.Ν. 2200/40, ως ετροποποιήθη. 

2. Οι Ιεροί Ναοί απαλλάσσονται οιουδήποτε τέλους και παντός φόρου κατά την 

σύνταξιν συμβολαιογραφικής πράξεως δια την εις αυτούς μεταβίβασιν του οικοπέδου, 

εφ ου ούτοι ανεγείρονται και της περιοχής αυτών, ως ορίζεται δια της παρ. 2 του άρθρ. 

3 του από 19-23 Φεβρ. 1949 Β.Δ./τος. 

3. Η εκτέλεσις έργων εν τοις Ναοίς πέραν της αναγραφής της δαπάνης εν τω 

Προϋπολογισμώ δέον να εγκρίνεται και ιδιαιτέρως υπό του οικείου Μητροπολίτου 

εφαρμοζομένων των εις την παρ. 2 του άρθρ. 47 του Νόμου 590/77 διαλαμβανομένων, 
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δια την εκκλησιαστικήν κανονικήν όψιν του έργου, ως και υπό του Μητροπολιτικού 

Συμβουλίου δια την ασφάλειαν και το συμφέρον αυτού, συμφώνως προς τας διατάξεις 

περί Εκκλησιαστικών, μοναστηριακών και καλλιτεχνικών έργων αρμοδιότητος ΟΔΕΠ. 

4. Προς ανέγερσιν, επισκευήν, και καλλωπισμόν των ιερών Ναών ή ανέγερσιν και 

επισκευήν ενοριακών πνευματικών κέντρων, ως και άλλων συναφών προς τους υπό 

των Ιερών Ναών επιδιωκομένους ιεραποστολικούς σκοπούς κτισμάτων, επιτρέπεται 

εις αυτούς η σύναψις δανείου παρά πιστωτικών Ιδρυμάτων ή ιδιωτών. 

Προς εξόφλησιν του δανείου τούτου καταρτίζεται υπό του οικείου Εκκλ. Συμβουλίου 

κατάλογος ενοριτών, αναλαμβανόντων εκουσίως, όπως καταβάλλωσιν ετησίως, 

αναλόγως προς την προαίρεσιν αυτών, ειδικήν προσφοράν. 

Προς τούτο απαιτούνται: 

α) Ψήφισμα του οικείου Εκκλ Συμβουλίου αναγράφον το δανεισθησόμενον 

χρηματικόν ποσόν, τον τρόπον εξυπηρετήσεως του δανείου, ως και πάσαν συναφή 

λεπτομέρειαν. 

β) Έγκρισις του οικείου Μητροπολιτικού Συμβουλίου. 

γ) Σύστασις Ερανικής Επιτροπής, εφόσον τούτο κρίνεται αναγκαίον. 

5. Προκειμένης ανεγέρσεως ή ριζικής επισκευής του Καθεδρικού Ναού της έδρας της 

Μητροπόλεως, η κατά τα εν τη παρ. 1 του παρόντος άρθρου εισφορά δύναται να 

περιλάβη τους ενορίτας πασών των ενοριών της Έδρας. 

Άρθρον 16: Περί εκμισθώσεων και εκποιήσεων. 

1. Πάσα εκμίσθωσις ακινήτου του Ι. Ναού γίνεται δια διαγωνισμού μετά δημοσίευσιν 

της περί τούτου διακηρύξεως βάσει όρων συντεταγμένων υπό του οικείου 

Εκκλησιαστικού Συμβουλίου και εγκεκριμένων υπό του οικείου Μητροπολιτικού 

Συμβουλίου. Εις την διακήρυξιν τίθενται όροι καθ ους το εκμισθούμενον ακίνητον δεν 

δύναται να χρησιμοποιηθή δια σκοπούς αντικειμένους προς το έργον της Εκκλησίας. 

Ο τρόπος δημοσιεύσεως διακηρύξεως ορίζεται κατά περίπτωσιν υπό του Οικείου 

Μητροπολ. Συμβουλίου, η διεξαγωγή δε του διαγωνισμού ενεργείται ενώπιον του 

Εκκλησιαστικού Συμβουλίου, των πρακτικών τούτου εγκρινομένων υπό του οικείου 

Μητροπολιτικού Συμβουλίου. 

2. Του διαγωνισμού κρινομένου αγόνου ή ασυμφόρου επαναλαμβάνεται ούτος την 

επομένην Κυριακή άνευ νέας προκηρύξεως και δι απλής ανακοινώσεως του 

εκκλησιαστικού Συμβουλίου, αναφερομένης εις την αρχικήν διακήρυξιν και 

τοιχοκολλουμένης εις την θύραν του ναού, προ πέντε τουλάχιστον ημερών. Εάν 

αποτύχη ο διαγωνισμός το οικείον Μητροπολιτικόν συμβούλιον δύναται να εγκρίνη 

την εκμίσθωσιν δι ιδιαιτέρας συμφωνίας αλλά μόνον δι έν έτος εφόσον πρόκειται περί 

εκμισθώσεως διαμερίσματος δια τέσσαρα έτη εφόσον πρόκειται περί αγροτικού 

κτήματος και προκειμένου περί καταστήματος δια δύο το πολύ έτη. 

3. Προκειμένης μισθώσεως ακινήτου, ούτινος το ετήσιον μίσθωμα, κατά την γνώμην 

του Εκκλ. Συμβουλίου, δεν δύναται να υπερβή ετησίως τας δώδεκα χιλιάδας δραχμών, 

δύναται τούτο να προβή εις την δι ιδιαιτέρας συμφωνίας εκμίσθωσιν αυτού κατά τα 

ανωτέρω ελάχιστα χρονικά όρια. Τα καθυστερούμενα προς τους ενοριακούς Ναούς 

μισθώματα εισπράττονται κατά τας περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων των Ν.Π.Δ.Δ. 

διατάξεις. 

4. Πάσα εκποίησις ακινήτου ή κινητού του Ι. Ναού, ως και η σύστασις δικαιώματος 

επί του ακινήτου αυτού, γίνεται δια δημοπρασίας μετά προηγουμένην εκτίμησιν της 

αξίας αυτών, μη απέχουσαν εξαμήνου από της ημέρας της δημοπρασίας. Αρχουμένης 

ή αδυνατούσης της Οικονομικής Εφορίας να ορίση εκτιμητήν, το Μητροπολιτικόν 

Συμβούλιον ορίζει τριμελή επιτροπήν κατά την κρίσιν του, η οποία προβαίνει εις την 

σχετικήν εκτίμησιν. Τα πρακτικά της δημοπρασίας υπογραφόμενα υπό του 
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ενεργήσαντος ταύτην εκκλησιαστικού συμβουλίου ως και υπό του τελευταίου 

πλειοδότου, υπόκεινται εις την έγκρισιν του Μητροπολιτικού Συμβουλίου. 

5. Ινα γίνη τις δεκτός εις δημοπρασίαν μισθώσεως ή εκποιήσεως ακινήτων ή κινητού 

του Ναού, απαιτείται να καταθέση ως εγγύησιν εις το ενεργούν την δημοπρασίαν 

Εκκλησιαστικόν Συμβούλιον ποσόν ίσον προς το 1/10 του ποσού της οριζομένης εν τη 

διακηρύξει ως πρώτης προσφοράς εις χρήμα ή εις χρεώγραφα, υπολογιζόμενα εις την 

τρέχουσαν αξίαν αυτών ή να παραδώση γραμμάτια του δημοσίου Ταμείου περί 

καταθέσεως εις αυτό του ποσού τούτου επ ονόματι του Ναού. Η εγγύησις αύτη του 

τελευταίου πλειοδότου συμψηφίζεται προκειμένου μεν περί εκποιήσεως εις το τίμημα, 

προκειμένου δε περί εκμισθώσεως εις το μίσθωμα του τελευταίου μισθωτικού έτους. 

6. Μετά την προς τον τελευταίον πλειοδότην κοινοποίησιν της εγκριτικής αποφάσεως, 

το Εκκλ. Συμβούλιον προβαίνει εις την υπογραφήν του σχετικού συμβολαίου, ούτινος 

τα τέλη και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας εν γένει βαρύνουσι τον τελευταίον 

πλειοδότην, και εντός αποκλειστικής προθεσμίας 20ημέρου από της σχετικής 

προσκλήσεως τούτου δια την υπογραφήν του συμβολαίου. 

7. Εάν ο τελευταίος πλειοδότης μετά την κατά την προηγουμένην παρ. κοινοποίησιν, 

αρνήται να προσέλθη προς σύνταξιν του συμβολαίου, ενεργείται αναπλειστηριασμός 

εις βάρος αυτού, καταπίπτει δε η εγγύησις αυτού υπέρ του Ι. Ναού. 

8. Αίτησις προς αναπλειστηριασμόν ή επανάληψιν του διαγωνισμού περιλαμβάνουσα 

αντιπροσφοράν ύψους τουλάχιστον 10% πλέον του επιτευχθέντος δια της δημοπρασίας 

ποσού, υποβαλλομένη εις το Εκκλησιαστικόν συμβούλιον ή και εις το Μητροπολιτικόν 

Συμβούλιον γίνεται κατά παρέκκλισιν αντιθέτου τυχόν διατάξεως δεκτή εφόσον περί 

τούτου ορίζεται εις την διακήρυξιν και συνοδεύεται δια γραμματίου καταθέσεως ποσού 

ίσου προς την νέαν προσφοράν ή δια καταθέσεως ίσου προς τούτο χρηματικού ποσού 

και εφόσον υπεβλήθη εντός τριών ημερών από της διεξαγωγής το διαγωνισμού. Εν 

περιπτώσει υποβολής αιτήσεως αντιπροσφοράς κατά τ ανωτέρω επαναλαμβάνεται ο 

διαγωνισμός. πάσα τυχόν ένστασις υπό έχοντος έννομον συμφέρον δια παράβασιν των 

όρων ή όρου της διακηρύξεως κατατίθεται εις το Εκκλ. Συμβούλιον εντός 

ανατρεπτικής προθεσμίας 5 ημερών από της δημοπρασίας. Επί της ενστάσεως 

αποφαίνεται τελεσιδίκως το Μητροπολιτικόν Συμβούλιον. 

9. Ως προς τους όρους δημοπρασιών του τρόπου διεξαγωγής αυτών κλπ. περί 

εκτελέσεως έργων ισχύουσιν αι διατάξεις του υπ' αριθμ. 55/74 Κανονισμού ως ούτος 

ετροποποιήθη δια των υπ' αριθμ. 57/74 και 68/76 Κανονισμών. 

10. Η αθέτησις οιουδήποτε των όρων των υπέρ Ενοριακών Ναών διατασσομένων ως 

τηρητέων εν ταις συμβάσεσι και ταις δικαιοπραξίαις εν γένει συνεπάγεται την 

ακυρότητα αυτών, την ακυρότητα δε ταύτην μόνον οι ενοριακοί Ναοί δύνανται να 

επικαλεσθώσι. 

Κηρυχθεισών ακύρων των ως άνω συμβάσεων και δικαιοπραξιών εν γένει ουδεμία 

αγωγή χωρεί περί αποζημιώσεως κατά των Ενοριακών Ναών. 

………………………………………………………………………………………… 

Άρθρο 19: πάσα γενική ή ειδική διάταξις Κανονισμού αντικειμένη εις τον παρόντα 

Κανονισμόν καταργείται. 

Άρθρο 20: Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού άρχεται από της ημέρας της 

δημοσιεύσεως του δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και του Περιοδικού 

«ΕΚΚΛΗΣΙΑ».105 

 

 

                                                 
105 Το πλήρες κείμενο μπορεί να αναζητηθεί εδώ: https://www.imchiou.gr/index.php/dioikitika-

poimantika-themata/pnevmatiki-zoi-3/nomoi-kanonismoi-fek/8548-.  

https://www.imchiou.gr/index.php/dioikitika-poimantika-themata/pnevmatiki-zoi-3/nomoi-kanonismoi-fek/8548-
https://www.imchiou.gr/index.php/dioikitika-poimantika-themata/pnevmatiki-zoi-3/nomoi-kanonismoi-fek/8548-
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 4.3 Περί εφημερίων και ιεροδιακόνων 

 

 Τα ζητήματα των εφημερίων και των διακόνων καθορίζονται από τον 

Κανονισμό 305/2018 «Περί Εφημερίων και Διακόνων» (ΦΕΚ Α΄ 153/22.8.2018): 

 

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

 Ἔχουσα ὑπ’ ὄψιν: 1. Τίς διατάξεις τῶν ἄρθρων 36 παρ. 6, 37 παρ. 2 και 38 παρ. 2 τοῦ 

Νόμου 590/1977 «Περί Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος» (ΦΕΚ 

Α΄ 146/31.5.1977), 2. Τίς ἀπό 7.12.2016 καί 6.6.2017 ἀποφάσεις τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς 

Συνόδου, 3. Τήν ἀπό 8.2.2018 ἀπόφασιν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας, 4. Τό 

γεγονός ὅτι ἐκ τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ δέν προκαλεῖται δαπάνη, ψηφίζει τόν ὑπ’ 

ἀριθμ. 305/2018 Κανονισμό ἔχοντα οὕτω: 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 305/2018 Περί Ἐφημερίων καί Διακόνων 

Ἄρθρο 1. Γενικές ἔννοιες 

1.α΄. Ἐφημέριος καλεῖται κληρικός τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, κατέχων 

τόν δεύτερο βαθμό τῆς Ἱερωσύνης (Πρεσβυτέρου), κανονικῶς χειροτονημένος καί 

ἐξαρτημένος κανονικῶς ὑπό τοῦ ἐπιχωρίου Μητροπολίτου, ὁ ὁποῖος καλύπτει τίς 

λατρευτικές, τίς ποιμαντικές καί τίς προνοιακές ανάγκες τῆς Ἐνορίας (ἄρθρα 1 παρ. α 

καί 3 Κανονισμοῦ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος 8/1979, ΦΕΚ Α΄ 1/5.1.1980). β΄. 

Διάκονος καλεῖται κληρικός τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, κατέχων τόν 

πρῶτο βαθμό τῆς Ἱερωσύνης, κανονικῶς χειροτονημένος καί ἐξαρτημένος κανονικῶς 

ἐκ τοῦ ἐπιχωρίου Μητροπολίτου, ὁ ὁποῖος διακονεῖ τόν Ἐπίσκοπο ἤ Πρεσβύτερο κατά 

τήν τέλεση τῆς Θείας Λειτουργίας καί τῶν ἄλλων Ἱερῶν Μυστηρίων, τῶν Ἀκολουθιῶν 

τοῦ ἑορταστικοῦ κύκλου τῆς Ἐκκλησίας καί κάθε ἄλλης ἱεροπραξίας. Συνεπικουρεῖ 

στά ποιμαντικά καί προνοιακά ἔργα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ἤ τῆς Ἐνορίας. 

2. Ἡ Ἐνορία, ὡς βασική μονάδα κανονικῆς ὀργανώσεως τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ βίου, 

ἀποτελεῖ, ὡς πρός τίς νομικές σχέσεις της, Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, 

ἱδρύεται δέ ὅπως ὁρίζει τό ἄρθρο 36 παρ. 2 τοῦ Ν. 590/1977 (Α΄ 146). Ἡ Ἐνορία 

διοικεῖται ἀπό τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο, πού συγκροτεῖται κατά τό ἄρθρο 7 τοῦ 

Κανονισμοῦ 8/1979 (Α΄1/5.1.1980), ὅπως ἰσχύει. 

3. Κέντρο τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς τῆς Ἐνορίας ἀποτελεῖ ὁ ἐνοριακός Ἱερός Ναός, 

ὁριζόμενος μέ απόφαση τοῦ οἰκείου Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου (ἄρθρο 36 παρ. 4 

τοῦ Ν. 590/1977). 

4. Ἡ Ἐνορία ἔχει σαφῶς καθορισμένη ἐδαφική περιφέρεια, τά ὅρια τῆς ὁποίας 

καθορίζονται ἀπό τό οἰκεῖο Μητροπολιτικό Συμβούλιο (ἄρθρο 36 παρ. 3 τοῦ Ν. 

590/1977) τηρουμένων, ὡς πρός τόν ἀριθμό τῶν ἐνοριτῶν, γιά τήν ἵδρυση νέας 

Ἐνορίας ἤ τή συγχώνευση ὑφισταμένων ὅμορων Ἐνοριῶν, τῶν διατάξεων τοῦ ἄρθρου 

3 τοῦ Κανονισμοῦ 8/1979 (Α΄1/5.1.1980). 

5. Σέ κάθε Ἐνορία τηρεῖται μέ μέριμνα τοῦ Ἐφημερίου ἤ τῶν Ἐφημερίων κατάλογος 

τῶν ἐνοριτῶν. 

6. Οἱ Ἐφημέριοι εἶναι πνευματικοί-θρησκευτικοί λειτουργοί καί, ἀκόμη καί ὅταν 

ἀσκοῦν καθήκοντα διοικήσεως τῶν Ἐνοριῶν (Ν.Π.Δ.Δ.), δέν εἶναι διοικητικοί 

ὑπάλληλοι τοῦ Δημοσίου ἤ Ν.Π.Δ.Δ. κατά τήν ἔννοια τοῦ ἄρθρου 103 τοῦ 

Συντάγματος. 

Ἄρθρο 2. Ἐφημέριοι ἐνοριακῶν Ἱερῶν Ναῶν 

1. Οἱ Ἐφημέριοι τῶν ἐνοριακῶν Ἱερῶν Ναῶν μεριμνούν για τή λατρευτική καί τήν 

πνευματική ζωή τῶν ἐνοριτῶν καί για ὅλα τά ζητήματα, τά ὁποῖα ἀφοροῦν τήν 

πνευματική, τήν προνοιακή καί τήν ὑλική ζωή τῆς Ἐνορίας. 
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2. α΄. Τά τοῦ βαθμολογίου, τῆς μισθοδοσίας καί τῆς συνταξιοδοτήσεως τῶν 

Ἐφημερίων διέπονται ἀπό τίς ἑκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις (ἄρθρο 38 παρ. 1 

τοῦ Ν. 590/1977) καί τόν παρόντα Κανονισμό. β΄. Ἡ αναγνώριση καί λήψῃ σύνταξης 

ἀπό τούς Ἐφημερίους δεν ἀναιρεῖ τήν κανονική τούς ὑπαγωγή ὡς κληρικῶν στήν Ἱερά 

Μητρόπολη, ἀπό τήν ὁποία συνταξιοδοτήθηκαν. 

3. Οἱ κενές οργανικές ἐφημεριακές θέσεις πληροῦνται μέ ἐγγάμους καί μέ ἀγάμους 

Πρεσβυτέρους, κατά τά εἰδικώτερον ὁριζόμενα στόν παρόντα Κανονισμό. Ἡ 

ἀνάκληση τοῦ διορισμοῦ τῶν ἀγάμων κληρικῶν ἀπό θέση Ἐφημερίου ἤ Διακόνου καί, 

σέ περίπτωση πού ἔχουν καί τήν μοναχική ἰδιότητα (ἱερομόναχοι ἤ ἱεροδιάκονοι), ἡ 

ἔκδοση ἐντολῆς ἐπιστροφῆς τους στήν Ἱερά Μονή τῆς μετανοίας τους ἀπόκειται στή 

διακριτική εὐχέρεια καί πνευματική κρίση τοῦ οἰκείου Μητροπολίτου. 

4. Ἐπιτρέπεται στόν Μητροπολίτη ὁ διορισμός σέ κενή ἐφημεριακή θέση, καί μέχρι 

πληρώσεώς της, «τοποτηρητῆ Ἐφημερίου» ἤ, ἐάν στήν Ἐνορία δέν ὑφίσταται 

Ἐφημέριος μέ τά νόμιμα προσόντα, ὥστε νά ἀσκήσει τήν προεδρία Ἐκκλησιαστικοῦ 

Συμβουλίου (π.χ. εἶναι ἀλλοδαπός) ἤ ὁ ὑπάρχων Ἐφημέριος κωλύεται, ἔχει παραιτηθεῖ 

ἤ παυθεῖ ἀπό τήν προεδρία, ὁ διορισμός «προεδρεύοντος Ἐφημερίου» μέ καθήκοντα 

προεδρίας τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου, ὁ ὁποῖος σέ ἅπασες τίς ἀνωτέρω 

περιπτώσεις ὑπηρετεῖ παράλληλα σέ ἄλλη Ἐνορία μέ πλήρη ἐφημεριακά καθήκοντα. 

5. Χειροτονίες Ἐφημερίων ἄνευ ἀναφορᾶς σέ συγκεκριμένη Ἐνορία, ἀπαγορεύονται 

ἀπολύτως κατά τούς ὅρους τῶν Ἱερῶν Κανόνων ὡς ἀπολελυμένες. Διορισμός 

ἐφημερίου, πού δέν πληροῖ τίς ἀνωτέρω προϋποθέσεις εἶναι ἄκυρος. Ἀπαγορεύεται ἡ 

χειροτονία μοναχοῦ γιά τίς λειτουργικές ανάγκες Ἱερᾶς Μονῆς ἤ Ἡσυχαστηρίου, ἐάν 

δεν εἶναι ἐγγεγραμμένος στό μοναχολόγιό τους. 

6. Ἐάν ὁ πρός χειροτονίαν ὑποψήφιος προέρχεται ἀπό ἄλλη Ἱερά Μητρόπολη, τότε ὁ 

Μητροπολίτης, πού πρόκειται νά τόν χειροτονήσει, ὀφείλει νά ζητήσει γραπτῶς 

πληροφορίες ἀναγκαῖες καί συναφεῖς πρός τήν καταλληλότητα τοῦ ὑποψηφίου γιά τά 

καθήκοντα τοῦ κληρικοῦ ἀπό τόν Μητροπολίτη τῆς περιφερείας, ἀπό τήν ὁποίαν ὁ 

ὑποψήφιος προέρχεται. 

Ἄρθρο 3. Οργανικές θέσεις Ἐφημερίων 

1. Οἱ υφιστάμενες καί λειτουργοῦσες ἐνορίες διατηροῦνται. Σέ κάθε ἐνορία ὑφίσταται 

μία τουλάχιστον ὀργανική θέση Ἐφημερίου. 

2. Σέ πόλεις μέ πληθυσμό ἄνω τῶν 200.000 κατοίκων, σέ κάθε ἐνορία ὑφίσταται μία 

ὀργανική θέση Ἐφημερίου ἀνά δύο χιλιάδες οἰκογένειες καί δέν ὑπερβαίνουν τούς 

πέντε τακτικούς Ἐφημερίους ἀνά ἐνορία. 

3. Σέ πόλεις μέ πληθυσμό ἄνω τῶν 100.000 κατοίκων, σέ κάθε ἐνορία ὑφίσταται μία 

ὀργανική θέση Ἐφημερίου ἀνά χίλιες οικογένειες. 

4. Σέ πόλεις μέ πληθυσμό ἕως 100.000 κατοίκους, σέ κάθε ἐνορία ὑφίσταται μία 

ὀργανική θέση Ἐφημερίου ἀνά πεντακόσιες οικογένειες. 

5. Σέ πόλεις μέ πληθυσμό ἕως 100.000 κατοίκους καί σέ νησιά, ὅπου τό ἕνα τρίτο 

τουλάχιστον τοῦ πληθυσμοῦ εἶναι ἀλλοδαποί ἤ ἀλλόθρησκοι ἤ ἑτερόδοξοι, μέ 

ἀπόφαση τῆς Δ.Ι.Σ., μετά ἀπό σχετική γνωμοδότηση τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τῶν 

Δογματικῶν καί Νομοκανονικών Ζητημάτων, σέ ἐνορία ἄνω τῶν τετρακοσίων 

οἰκογενειῶν μπορεί νά διορισθεῖ καί δεύτερος Ἐφημέριος. 

6. Σέ Ο.Τ.Α. πού ἀποτελοῦν κοινῶς γνωστά κέντρα παραθερισμοῦ καί ἔχουν 

τουλάχιστον τετρακόσιες μόνιμες οἰκογένειες, μέ ἀπόφαση τῆς Δ.Ι.Σ., μετά ἀπό 

σχετική γνωμοδότηση τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τῶν Δογματικῶν καί 

Νομοκανονικῶν Ζητημάτων, μπορεῖ νά διορισθεῖ καί δεύτερος Ἐφημέριος. 

7. Γιά τήν ἐφαρμογή τῶν παραγράφων 2-5 τοῦ παρόντος ἄρθρου ὁ ἀριθμός τῶν 

οἰκογενειῶν ὁρίζεται, ἀφοῦ διαιρεθεῖ διά τοῦ 4 ὁ ἀριθμός τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν 

τῆς συγκεκριμένης κάθε φορά ἐνορίας. 
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8. Μία ὀργανική θέση ἐφημερίου ὑφίσταται καί σέ κάθε Ἱερό Προσκυνηματικό Ναό, 

ἡ ὁποία καλύπτεται μέ προκήρυξη ἤ απόσπαση ἤ μετάθεση ἐφημερίου κατά τή 

διακριτική εὐχέρεια τοῦ ἐπιχωρίου Μητροπολίτου, ὁ δέ Κανονισμός λειτουργίας 

ἑκάστου Ἱεροῦ Προσκυνήματος δύναται νά προβλέπει ἤ νά συνιστᾶ περισσότερες 

ὀργανικές θέσεις ἐφημερίων. 

Ἄρθρο 4. Προκήρυξη καί κάλυψη ὀργανικῶν ἐφημεριακῶν θέσεων 

1. Οἱ Ἐφημέριοι διορίζονται μέ ἀπόφαση τοῦ οἰκείου Μητροπολίτου κατά τή 

διαδικασία πού περιγράφεται κατωτέρω. Ἐξαιροῦνται ἀπό τή διαδικασία αὐτή οἱ 

εφημεριακές θέσεις στούς Μητροπολιτικούς Ἱερούς Ναούς, στίς ὁποῖες διορίζονται οἱ 

Ἐφημέριοι ἀπό τούς οἰκείους Μητροπολῖτες χωρίς προηγουμένη προκήρυξη. 

2. Σέ κενή ὀργανική θέση Ἐνορίας ὁ οἰκεῖος Μητροπολίτης δύναται, κατόπιν 

προκηρύξεως ἤ καί χωρίς προκήρυξη, νά διορίσει ὡς ἐφημέριο ἱερομόναχο ἤ έγγαμο, 

ἤδη ὑπηρετοῦντα σέ ἄλλη Ἐνορία ἤ μή, κληρικό. 

3. Ἐφ’ ὅσον, κατόπιν χηρείας τῆς ἐφημεριακῆς θέσεως, ὁ οἰκεῖος Μητροπολίτης 

ἀποφασίσει τήν κάλυψή της μέ προκήρυξη, αὐτή ἀναγιγνώσκεται στόν ἐνοριακό Ιερό 

Ναό, ὅπου ὑφίσταται ἡ θέση αὐτή, καί δημοσιεύεται διά τοῦ Δελτίου «ΕΚΚΛΗΣΙΑ» ἤ 

καί διά τοῦ τοπικοῦ τύπου μέ δαπάνη τῆς Ἐνορίας ἤ διά τῆς ἐπίσημης ιστοσελίδας τῆς 

Ἱερᾶς Μητροπόλεως, καλεῖ τούς βουλομένους καί ἔχοντες τά ἀπαιτούμενα κανονικά 

καί νόμιμα προσόντα νά ὑποβάλουν τά δικαιολογητικά τους στοιχεῖα, μέσα σέ ἕνα 

μῆνα ἀπό τή δημοσίευση τῆς προκηρύξεως, προκειμένου νά καταλάβουν τήν κενή 

ὀργανική θέση Ἐφημερίου. 

4. Ἐάν παρέλθει ἄπρακτη ἡ ὡς ἄνω προθεσμία, ἐξακολουθεῖ νά ἰσχύει ἡ δημοσιευθεῖσα 

προκήρυξη γιά δύο ἀκόμη μῆνες. 

5. Ἀποκλείεται ἀπό τή θέση ὑποψηφιότητας καθῃρημένος κληρικός τῆς Ἐκκλησίας τῆς 

Ἑλλάδος ἤ ἄλλου ἐκκλησιαστικοῦ κλίματος. 

Ἄρθρο 5 Δικαιολογητικά για τήν κατάληψη ἐφημεριακῆς θέσεως 

Ὁ ὑποψήφιος Ἐφημέριος ὀφείλει νά ὑποβάλει στόν οἰκεῖο Μητροπολίτη, μέσα στή 

ρητῶς ἀναφερομένη στήν προκήρυξη τῆς ἐφημεριακῆς θέσεως προθεσμία, ἔγγραφη 

αἴτησή του συνοδευόμενη ἀπό: 

α) Ἀπολυτήριο Στρατοῦ ἤ Πιστοποιητικό νόμιμης ἀπαλλαγῆς ἀπό κάθε στρατιωτική 

ὑποχρέωση, ἐμφαῖνον καί τούς λόγους τῆς νόμιμης ἀπαλλαγῆς. 

β) Ἐπικυρωμένο Τίτλο τῶν σπουδῶν του. 

γ) Πιστοποιητικό τοῦ οἰκείου Δήμου ἤ ἀπό τό Ὁλοκληρωμένο Πληροφοριακό 

Σύστημα Ἐθνικοῦ Δημοτολογίου (Ο.Π.Σ.Ε.Δ.) περί τῆς ἰθαγένειας καί τοῦ ἔτους τῆς 

γεννήσεώς του. 

δ) Βεβαίωση τῆς αρμόδιας Ἐκκλησιαστικῆς Ἀρχῆς, ὅτι τόσο ὁ ὑποψήφιος ὅσο καί ἡ 

σύζυγός του ἔχουν τελέσει πρῶτο γάμο. 

ε) Κανονική συμμαρτυρία Πνευματικοῦ κατά τόν παραδεδομένο τύπο. 

στ) Πιστοποιητικό οἰκογενειακῆς κατάστασης. 

ζ) Ἔγγραφη καί ἐνυπόγραφη δήλωση - συγκατάθεση τῆς συζύγου του. 

η) Πιστοποιητικό τῆς αρμόδιας Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Ἐπιτροπῆς (165 τοῦ Ν. 

3528/2007, ὅπως ἰσχύει), γιά τήν ὑγεία καί ἀρτιμέλεια τοῦ ὑποψηφίου Ἐφημερίου. 

θ) Ὑπεύθυνη δήλωση μέ βεβαιωμένο τό γνήσιο τῆς ὑπογραφῆς τοῦ ὑποψηφίου 

Ἐφημερίου, ὅτι οὔτε διώκεται γιά αξιόποινη πράξη, οὔτε ἐκκρεμεῖ ἐναντίον του 

κατηγορία γιά ὁποιαδήποτε ἀξιόποινη πράξη. 

ι) Λευκό ποινικό μητρῶο (ὡς πρός ἀδικήματα κωλυτικά τῆς Ἱερωσύνης). Ἡ οἰκεία 

Ἱερά Μητρόπολη ζητεῖ μέ δικές της ἐνέργειες ἀπόσπασμα Ποινικοῦ Μητρώου ἀπό τήν 

ἁρμόδια ὑπηρεσία. 

Ἄρθρο 6. Μορφωτικά προσόντα Ἐφημερίων 

1. Τά μορφωτικά προσόντα τῶν Ἐφημερίων καθορίζουν τόν διορισμό τους σέ ἐνορίες: 
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α) Σέ πόλεις μέ πληθυσμό ἄνω τῶν 40.000 κατοίκων, οἱ κάτοχοι πτυχίου ἡμεδαπῆς 

Πανεπιστημιακῆς Σχολῆς ἤ νομίμως ἀναγνωρισμένου πτυχίου ἀλλοδαπῆς 

Πανεπιστημιακῆς Σχολῆς καί οἱ πτυχιοῦχοι τῶν Ἀνωτάτων Ἐκκλησιαστικῶν 

Ἀκαδημιῶν. 

β) Σέ πόλεις μέ πληθυσμό ἕως 40.000 κατοίκους, ὅσοι ἔχουν ἐξετασθεῖ ἐπιτυχῶς στά 

μισά τοὐλάχιστον ὑποχρεωτικά μαθήματα, τά ὁποῖα ἀπαιτοῦνται γιά τή λήψη πτυχίου 

ἡμεδαπῆς ἤ ὁμοταγοῦς ἀλλοδαπῆς Πανεπιστημιακῆς Σχολῆς, οἱ πτυχιοῦχοι τῶν 

Ἀνωτάτων Ἐκκλησιαστικῶν Ἀκαδημιῶν, οἱ πτυχιοῦχοι Ἀνωτέρας Ἐκκλησιαστικῆς 

Σχολῆς τριετοῦς φοιτήσεως, οἱ πτυχιοῦχοι ὁποιουδήποτε Τ.Ε.Ι. καί οἱ ἀπόφοιτοι τῶν 

Κέντρων Ἱερατικῆς Μαθητείας (Κ.Ι.Μ.) ἤ μεταλυκειακῆς ἐκκλησιαστικῆς 

ἐκπαιδεύσεως (παλαιά Δ΄ τάξη Ἐκκλησιαστικοῦ Λυκείου, Ἐκκλησιαστικό Ι.Ε.Κ. 

κ.λπ.). 

γ) Σέ κωμοπόλεις μέ πληθυσμό ἕως 5.000 κατοίκους, καί οἱ ἀπόφοιτοι Μέσης 

Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς ἤ, γενικῶς Δευτεροβάθμιας Ἐκπαιδεύσεως. 

δ) Σέ χωριά μέ πληθυσμό ἕως 2.000 κατοίκους, καί οἱ ἀπόφοιτοι Ὑποχρεωτικῆς 

Ἐκπαιδεύσεως. Διευκρινίζεται ὅτι ἡ ἔννοια τῆς πόλεως δέν ταυτίζεται πρός ἐκείνη τοῦ 

Δήμου. 

2. Μέ τήν ἐπιφύλαξη τῶν λοιπῶν διατάξεων τοῦ παρόντος, ἐπιτρέπεται ὁ διορισμός 

Ἐφημερίων τῆς ἀμέσως κατώτερης κατηγορίας σέ ἐφημεριακές θέσεις τῆς ἀμέσως 

ανώτερης, ἐφ’ ὅσον μετά ἀπό τή δημοσίευση τῆς σχετικῆς προκηρύξεως καί τήν 

παρέλευση ἀπράκτων τῶν τασσομένων προθεσμιῶν, δέν ἐμφανίσθηκαν ὑποψήφιοι τῆς 

ανωτέρας αὐτῆς κατηγορίας. 

Ἄρθρο 7 Ἀνακήρυξη ὑποψηφίων Ἐφημερίων καί ἐκδίκαση ἐνστάσεων 

1. Ὁ οἰκεῖος Μητροπολίτης, ἐντός δεκαπέντε ἡμερῶν μετά ἀπό τήν παρέλευση τῆς 

προθεσμίας πού ὁρίζεται μέ τό ἄρθρο 4 παρ. 3 τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ, ἀφοῦ 

διενεργήσει ἔλεγχο τῶν ὑποβληθέντων δικαιολογητικῶν, ἀνακηρύσσει τούς 

ὑποψηφίους Ἐφημέριους μέ πράξη του, ἡ ὁποία κοινοποιεῖται νομίμως πρός τό 

Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο. Ἡ πράξη ἀναγιγνώσκεται στόν ἐνοριακό Ἱερό Ναό, 

ἀναρτᾶται στόν πίνακα ἀνακοινώσεων αὐτοῦ, καθώς καί στήν ἱστοσελίδα, ἐάν ὑπάρχει, 

τῆς Ἐνορίας. Στόν οἰκεῖο Μητροπολίτη ἐπιστρέφεται ἀποδεικτικό ἀπό τό 

Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο, τό ὁποῖο πιστοποιεῖ ὅτι ἔγιναν οἱ ἀνωτέρω ἐνέργειες τῆς 

Ἐνορίας καί ἐάν ὑπεβλήθησαν στήν Ἐνορία ἐνστάσεις. 

2. Ἐντός δεκαπέντε ἡμερῶν, μετά ἀπό τήν πρώτη ἡμέρα τῆς κατά τήν προηγουμένη 

παράγραφο ἀναρτήσεως, δικαιοῦνται τόσον οἱ Ἐκκλησιαστικοί Σύμβουλοι, ὅσο καί 

ὁποιοσδήποτε ἐνορίτης νά ὑποβάλουν στόν οἰκεῖο Μητροπολίτη ἀπ’ εὐθείας ἤ μέσῳ 

τῆς Ἐνορίας ἐγγράφως καί ἐνυπoγράφως αἰτιολογημένη ἔνσταση γιά κάποιον ἀπό τούς 

ὑποψηφίους. Μετά ἀπό τήν παρέλευση τῆς προθεσμίας αὐτῆς, ὁ οἰκεῖος Μητροπολίτης 

ἀποφαίνεται ἐπί τῶν ὑποψηφίων, ἐπιλέγει τόν κατάλληλο καί κοινοποιεῖ τήν απόφασή 

του στό οἰκεῖο Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο, τό ὁποῖο ὑποχρεοῦται νὰ προβεῖ παραχρῆμα 

στήν ἀνάρτηση τῆς ἀποφάσεως ἐπί δεκαπέντε ἡμέρες στόν πίνακα ἀνακοινώσεων τοῦ 

ἐνοριακοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, καθώς, ἐάν ὑπάρχει, και στήν ιστοσελίδα τῆς Ἐνορίας. 

3. Κατά τῆς ἀποφάσεως τοῦ οἰκείου Μητροπολίτου μπορεῖ νά ἀσκηθεῖ προσφυγή 

ἐνώπιον τῆς Διαρκοῦς Ἱεράς Συνόδου (Δ.Ι.Σ.) ἐντός δεκαημέρου ἀπό τῆς τελευταίας 

ἡμέρας τῆς ἀναρτήσεως τῆς ἀποφάσεως σύμφωνα μέ τή διάταξη τῆς προηγουμένης 

παραγράφου. Ἡ πρoσφυγή ἀσκεῖται ἀπό ὁποιονδήποτε ἀπό τούς συνυποψηφίoυς ἤ 

τούς ἐνορῖτες, μέ ἔγγραφο ἀπευθυνόμενο πρός τόν οἰκεῖο Μητροπολίτη, ὁ ὁποῖος 

ὑποχρεοῦται ἐντός μιᾶς ἑβδομάδος νά τό διαβιβάσει μέ ὅλον τόν σχηματισθέντα ἀπό 

τήν ἀρχή τῆς διαδικασίας φάκελο στή Δ.Ι.Σ., προκειμένου νά κρίνει τήν προσφυγή, 

κατόπιν σχετικῆς γνωμοδοτήσεως τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τῶν Δογματικῶν καί 

Νομοκανονικῶν Ζητημάτων. 
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4. Πρίν ἀπό τήν ὁλοκλήρωση τῆς ἀνωτέρω διαδικασίας καί τήν ἐκπνοή τῶν συναφῶν 

προθεσμιῶν ἀπαγορεύεται ἡ χειροτονία τοῦ ὑποψηφίου. 

5. Ἐάν ὁ ἐπιλεγείς ὡς Ἐφημέριος ἀπό τόν οἰκεῖο Μητροπολίτη δέν προσέλθει 

ἀδικαιολογήτως κατά τήν ὁρισθεῖσα ἡμέρα γιά νά χειροτονηθεῖ, θεωρεῖται ὅτι δέν 

ἀποδέχεται τήν ἐκλογή. Ἄν δέ δέν παράσχει ἱκανοποιητικές ἐξηγήσεις, εἶναι 

ἀπαράδεκτη ἡ ὑποψηφιότητά του καί γιά ὁποιαδήποτε ἄλλη προκήρυξη ἐφημεριακῆς 

θέσεως. 

6. Ὁ μετά ἀπό τήν ὁλοκλήρωση τῆς κατά τά ἀνωτέρω διαδικασίας χειροτονούμενος, 

διορίζεται ὑπό τοῦ οἰκείου Μητροπολίτου στήν προκηρυχθεῖσα ὀργανική θέση. 

Ἄρθρο 8. Καθήκοντα Ἐφημερίου 

1. Ὁ Ἐφημέριος καθίσταται στήν Ἐνορία του καί ἐνεργεῖ πάντοτε κατ’ ἀναφορά πρός 

τόν οἰκεῖο Μητροπολίτη στήν ἄσκηση τῆς λειτουργικῆς, τῆς πνευματικῆς καί τῆς 

γενικώτερης ποιμαντικῆς διακονίας σέ ὅλους τούς τομεῖς τοῦ ἐφημεριακοῦ ἔργου, 

συμφώνως πρός τούς Ἱερούς Κανόνες καί τίς οδηγίες τοῦ Μητροπολίτου. 

2. Ὁ Ἐφημέριος λειτουργεῖ μέσα στά ὅρια τῆς ἐνορίας του, κατά τούς Ἱερούς Κανόνες, 

ὡς ἐξαίρετο ὑπόδειγμα γιά τήν πνευματική ζωή τῶν πιστῶν καί ὀφείλει νά ἀποφεύγει 

ἐνέργεια ἤ παράλειψη, ἡ ὁποία θά μποροῦσε νά προκαλέσει τόν σκανδαλισμό τῶν 

πιστῶν καί διδάσκει μέ τόν λόγο καί τά ἔργα ὅλους τούς πιστούς. Εἰδικώτερα: 

α. Τελεῖ ἀπαρεγκλίτως καί κατά τήν καθιερωμένη ἐκκλησιαστική τάξη τή Θεία 

Λειτουργία καί ὅλα τά ἄλλα Ἱερά Μυστήρια, τίς παραδεδομένες ἤ άλλες τεταγμένες 

Ἀκολουθίες τοῦ ἑορταστικοῦ κύκλου τῆς Ἐκκλησίας καί κάθε ἄλλη ἱεροπραξία γιά τόν 

ἁγιασμό τῶν πιστῶν, ἀσκεῖ δέ τήν πνευματική πατρότητα μόνο μετά ἀπό ἀνάθεση μέ 

Ἐνταλτήριο Γράμμα τοῦ οἰκείου Μητροπολίτου. 

β. Μεριμνᾶ γιά τίς γενικώτερες πνευματικές ἤ ὑλικές ἀνάγκες τῆς ἐνορίας, γιά τήν 

ὑποστήριξη τῶν ἀναξιοπαθούντων μελῶν της μέ ὀργανωμένες πρωτοβουλίες 

φιλανθρωπίας καί κοινωνικῆς πρόνοιας καί συνεργάζεται μέ τά ἄλλα εὐαγῆ Ἱδρύματα 

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. 

γ. Ὀργανώνει τό γραφεῖο τῆς ἐνορίας, φροντίζει γιά τίς ποικίλες ὑποθέσεις της, 

συντάσσει καί συμπληρώνει τόν κατάλογο τῶν ἐνοριτῶν, τηρεῖ μέ συνέπεια τά Βιβλία 

Πρωτοκόλλου, Πράξεων τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου, Βαπτίσεων, Γάμων, 

Πιστοποιητικῶν ἀγαμίας καί Κτηματολογίου, ἐνημερώνει ὅλους τούς φακέλους τοῦ 

ἀρχείου καί μεριμνᾶ γιά τά ἱερά κειμήλια καί γιά τά ἄλλα κινητά καί ἀκίνητα πράγματα 

τῆς ἐνορίας. 

3. Ὁ Ἐφημέριος ὀφείλει νά φέρει τήν καθιερωμένη γιά τούς Ὀρθοδόξους κληρικούς 

περιβολή καί ἀμφίεση, νά ἀποφεύγει δέ κάθε αὐθαίρετη μεταβολή ἤ τήν ἀποβολή της, 

νά κατοικεῖ μονίμως μέσα στά ὅρια τῆς ἐνορίας του καί δύναται, μετά ἀπό ἔγκριση τοῦ 

οἰκείου Μητροπολίτου, νά κατοικεῖ ἔξω ἀπό αὐτά. Ἐπιπροσθέτως, δύναται νά 

ἀπουσιάζει ἐκτός ὁρίων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως γιά περισσότερες τῆς μιᾶς ἡμέρες 

κατόπιν ἀδείας τοῦ οἰκείου Μητροπολίτου, ὀφείλει νά ἀσκεῖ τά ἐφημεριακά 

καθήκοντα, ὡς αὐτά ἐπιμερίζονται μεταξύ τῶν Ἐφημερίων, ἐφ’ ὅσον ὑπάρχουν 

πλείονες τοῦ ἑνός, συμφώνως πρός τίς ὁδηγίες τοῦ οἰκείου Μητροπολίτου, τόσο στή 

λειτουργική ζωή καί στή διοίκηση τῆς Ἐνορίας, όσο καί στήν ἐξυπηρέτηση τῶν 

λειτουργικῶν ἀναγκῶν ἐνοριακῶν ἤ ἄλλων Ναῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί τέλος 

νά μή συμμετέχει σέ ξένες πρός τήν ἀποστολή τῆς Ἐκκλησίας ὀργανώσεις, νά μήν 

ἀναλαμβάνει κοσμικές φροντίδες, οἱ ὁποῖες θά μποροῦσαν νά διαταράξουν τήν ἑνότητα 

τῶν ἐνοριτῶν στήν κοινωνία τῆς πίστεως καί στόν σύνδεσμο τῆς ἀγάπης. 

4. Οἱ ἐφημέριοι τηροῦν τό ὡράριο παρουσίας στόν Ιερό Ναό, πού καθορίζεται ἀπό τήν 

προϊσταμένη τους ἀρχή. 

5.Τέλεση ἱεροπραξίας στό ἔδαφος ἄλλης Ἱερᾶς Μητροπόλεως χρήζει προηγούμενης 

ἀδείας τοῦ Μητροπολίτου τοῦ ἐφημερίου, ὅσο καί τοῦ Μητροπολίτου τῆς ἐπαρχίας 
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ὑποδοχῆς. Τό αὐτό ἰσχύει καί γιά θρησκευτικές δραστηριότητες ἤ θεολογικές ὁμιλίες 

τοῦ ἐφημερίου στό ἔδαφος ἄλλης Ἱερᾶς Μητροπόλεως ἀκόμη καί ἐάν γίνονται μετά 

ἀπό πρόσκληση τρίτων, σέ σχέση μέ τήν οἰκεία Μητρόπολη, νομικῶν ἤ φυσικῶν 

προσώπων ἤ ἑνώσεων προσώπων κ.ο.κ. 

6. Τά πάσης φύσεως καθήκοντα τοῦ ἐφημερίου, περιλαμβανομένης καί τῆς προεδρίας 

τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου, ἐγκύρως ἀνατίθενται στόν κληρικό, ἀκόμη καί ἐάν 

δέν μισθοδοτεῖται ἀπό ὁποιαδήποτε πηγή, ἐφ’ ὅσον αὐτός συγκατατίθεται στόν 

διορισμό του (συνταξιοῦχος ἤ ἄμισθος κληρικός). 

Ἄρθρο 9. Δικαιώματα Ἐφημερίου 

1. Ὁ Ἐφημέριος ἔχει ὅλα τά ἀπορρέοντα ἀπό τό λειτούργημά του καί τήν ἐνοριακή του 

θέση δικαιώματα, τά ὁποῖα ὁρίζονται ἀπό τούς Ἱερούς Κανόνες καί τόν Καταστατικό 

Χάρτη τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (Ν. 590/1977) καί ἀναφέρονται εἰδικώτερα: 

α. Στήν ἰσοβιότητα τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ του λειτουργήματος. 

β. Στή μονιμότητα τῆς ἐνοριακῆς του θέσεως, ἐκτός ἀπό τίς ρητῶς προβλεπόμενες 

νόμιμες ἤ κανονικές ἐξαιρέσεις. 

γ. Στή μισθοδοσία, τήν κοινωνική ἀσφάλιση καί τή συνταξιοδότηση γιά τήν ἄσκηση 

τοῦ λειτουργήματος. 

δ. Στή χορήγηση τῶν νομίμων μηνιαίων ἀδειῶν, συνεκτιμωμένων τῶν εἰδικῶν 

ἀναγκῶν τῶν ἑορταστικῶν κύκλων καί τῶν ἐφημεριακῶν κενῶν, τῶν ἀναρρωτικῶν 

ἀδειῶν καί τῶν ἀδειῶν λόγῳ σπουδῶν, ὅπως προβλέπεται στό ἄρθρο 37 παρ. 9 τοῦ Ν. 

590/1977, ἤ μεταπτυχιακῶν, διδακτορικῶν ἤ μεταδιδακτορικῶν σπουδῶν, οἱ ὁποῖες 

ἄδειες σπουδῶν δύνανται νά χορηγοῦνται ἤ νά ἀνανεώνονται κατά τή διακριτική 

εὐχέρεια καί πνευματική κρίση τοῦ οἰκείου Μητροπολίτου, καθώς καί τῶν λοιπῶν 

ἀδειῶν (γονικῶν, ἄνευ ἀποδοχῶν γιά σοβαρούς ἰδιωτικούς λόγους κ.λπ.), οἱ ὁποῖες 

προβλέπονται γιά τούς πολιτικούς διοικητικούς ὑπαλλήλους τοῦ Δημοσίου (Ν. 

3528/2007), ὅπως ἑκάστοτε ἰσχύουν. 

ε. Στὴ δωσιδικία συμφώνως πρός τούς Ἱερούς Κανόνες καί τήν σχετική νομοθεσία. 

2. Τά δικαιώματα τῶν Ἐφημερίων ὡς πρός τή βαθμολογική καί μισθολογική κατάταξη, 

τή μισθοδοσία, τήν ἀσφάλιση καθορίζονται ἀπό τίς σχετικές διατάξεις τῆς ἰσχύουσας 

νομοθεσίας, ἐφ’ ὅσον δέν ρυθμίζονται διαφορετικά ἀπό τίς διατάξεις τοῦ παρόντος. 

Ἄρθρο 10. Ποιμαντική ἐπιμόρφωση καί ἐκκλησιαστικές τιμές 

1. Ἡ μόρφωση καί ἡ ἐπιμόρφωση τῶν Ἐφημερίων καλύπτεται κατά τά ἑκάστοτε 

ἰσχύοντα. 

2. Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, ἡ Ἀρχιεπισκοπή Ἀθηνῶν καί οἱ Ἱερές Μητροπόλεις 

δύνανται νά ἱδρύουν Ἐπιμορφωτικές Σχολές ἤ Φροντιστήρια γιά τήν κατάρτιση καί 

τήν ποιμαντική ἐπιμόρφωση τῶν Κληρικῶν. Ἡ ἵδρυση τῶν Ἐπιμορφωτικῶν Σχολῶν 

ἀποφασίζεται ἀπό τήν Δ.Ι.Σ. πρός κάλυψη τῶν ἀναγκῶν τῶν Κληρικῶν μιᾶς Ἱερᾶς 

Μητροπόλεως ἤ ὁμάδας ὁμόρων Ἱερῶν Μητροπόλεων, τά δέ ἐπιμορφωτικά 

προγράμματα προσαρμόζονται στίς εἰδικώτερες ἀνάγκες κάθε κατηγορίας Κληρικῶν 

καί ὀργανώνονται σέ διαφορετικούς κύκλους κατόπιν σχετικῆς γνωμοδοτήσεως τῆς 

Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐκπαιδεύσεως καί Ἐπιμορφώσεως τοῦ 

Ἐφημεριακοῦ Κλήρου. Ἡ φοίτηση εἶναι ὑποχρεωτική καί τό Πιστοποιητικό 

Ποιμαντικῆς Ἐπιμορφώσεως συνεκτιμᾶται στήν ἀξιολόγηση τῶν Ἐφημερίων καί στήν 

προαγωγή τους, ἐντάσσεται δέ στόν Κύκλο τῆς Διά Βίου Μαθήσεως. 

3. Οἱ διακρινόμενοι γιά τήν προσφορά τους ἐφημέριοι στή λειτουργική ζωή, τήν 

ποιμαντική διακονία, τήν πνευματική πρόοδο καί τή φιλανθρωπική δράση τῆς ἐνορίας 

τιμῶνται ἀπό τόν οἰκεῖο Μητροπολίτη μέ τίς καθιερωμένες ἐκκλησιαστικές ἤ τιμητικές 

διακρίσεις, συμφώνως πρός τούς ὅρους καί τίς προϋποθέσεις τοῦ Κανονισμοῦ τῆς 

Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος 142/1999 (ΦΕΚ Α΄ 300/30.12.1999). 

Ἄρθρο 11 Ἀξιολόγηση Ἐφημερίων 
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1. Ἐντός τοῦ πρώτου τριμήνου κάθε ἔτους συντάσσεται ἔκθεση ἀξιολογήσεως τοῦ 

Ἐφημερίου. Στό πρῶτο μέρος αὐτῆς, ὁ Ἐφημέριος περιγράφει τήν ἐφημεριακή του 

διακονία. Στό δεύτερο μέρος ἀξιολογεῖται ἀπό τόν Ἀρχιερατικό Ἐπίτροπο τῆς 

περιφερείας του καί στό τρίτο ἀπό τόν Πρωτοσύγκελλο ἤ τόν Γενικό Ἀρχιερατικό 

Ἐπίτροπο τῆς οἰκείας Ἱερᾶς Μητροπόλεως, τῆς κρίσεως τῶν ἀνωτέρω θεωρούμενης 

ὑπό τοῦ οἰκείου Μητροπολίτου. Ἡ κατά τά ἀνωτέρω ἀξιολόγηση τοῦ Ἐφημερίου 

ἐνεργεῖται κατά τά κριτήρια τῆς παραγράφου 3 τοῦ παρόντος ἄρθρου. 

2. Ὅταν ὁ Ἐφημέριος συμπληρώσει τόν νόμιμο χρόνο γιά νά κριθεῖ καί να προαχθεῖ 

βαθμολογικῶς, τό Μητροπολιτικό Συμβούλιο τῆς οἰκείας Ἱερᾶς Μητροπόλεως, 

ἐνεργώντας ὡς Υπηρεσιακό Συμβούλιο γιά τούς Ἑφημερίους, διενεργεῖ τήν κρίση 

βάσει ὅλων τῶν ἐκθέσεων ἀξιολογήσεως τοῦ κρινομένου, οἱ ὁποῖες συνετάγησαν κατά 

τά ἔτη μετά τήν τελευταία του κρίση. 

3. Κατά τήν κρίση προαγωγῆς τοῦ Ἐφημερίου, τό οἰκεῖο Μητροπολιτικό Συμβούλιο 

ὀφείλει νά λάβει ὑπ’ ὄψιν τοῦ τά ἐξῆς κριτήρια: α) Ἀπόδοση στά γενικά ἐφημεριακά 

καθήκοντα, ὅπως αὐτά ὁρίζονται ἀπό τούς Ἱερούς Κανόνες, τούς Κανονισμούς, τίς 

Ἀποφάσεις καί τίς Ἐγκυκλίους τῆς Ἱεράς Συνόδου καί τοῦ οἰκείου Μητροπολίτου. β) 

Ἀπόδοση στά εἰδικά ἐφημεριακά καθήκοντα, τά ὁποῖα τοῦ ἀναθέτει ὁ οἰκεῖος 

Μητροπολίτης, ὅπως τοῦ Προέδρου τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου, τοῦ ὑπευθύνου 

νεότητος, τοῦ ὑπευθύνου φιλανθρωπικοῦ ἔργου κ.ἄ. Στὴν περίπτωση αὐτή 

ἀξιολογεῖται ἐπιπλέον στήν Ἔκθεση Ἀξιολογήσεως (τέταρτο μέρος) καί ἀπό τόν 

Γενικό Ὑπεύθυνο τῆς ἀντίστοιχης Εἰδικῆς Ποιμαντικῆς Δραστηριότητας, ἄν ὑπάρχει. 

γ) Τυχόν πειθαρχικές ποινές. δ) Ἐπιμόρφωση ἀπό πιστοποιημένους φορεῖς. 

4. Κατά τῆς ἀποφάσεως τοῦ οἰκείου Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου γιά τήν περί 

βαθμολογικῆς προαγωγῆς ἤ μή τοῦ Ἐφημερίου κρίση του, δικαιοῦται ὁ Ἐφημέ-ριος νά 

ἀσκήσει προσφυγή ἐνώπιον τῆς Δ.Ι.Σ., ἡ ὁποία κρίνεται κατόπιν σχετικῆς 

γνωμοδοτήσεως τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τῶν Δογματικῶν καί Νομοκανονικῶν 

Ζητημάτων. 

5. Ἔκθεση Ἀξιολογήσεως τοῦ παρόντος συντάσσεται καί για τούς Διακόνους. Ἐπίσης 

ἡ ἔκθεση τοῦ παρόντος συντάσσεται καί για τούς Ἱεροκήρυκες τοῦ Ν. 817/1978 καί 

τούς Ἱεροκήρυκες τοῦ Ν. 1811/1988, οἱ ὁποῖοι ἀξιολογοῦνται κατά τίς διατάξεις τῆς 

παρούσης, ἕνεκα τῆς λειτουργικῆς, διδακτικῆς καί ποιμαντικῆς φύσεως τῆς Ἱερωσύνης 

καί τῆς εἰδικῆς αὐτῶν διακονίας καί ἡ ἔκθεση ὑποβάλλεται στή Δ.Ι.Σ. διά τά κατ’ 

αὐτήν. 

6. Ὁ τύπος τῆς Ἐκθέσεως Ἀξιολογήσεως τῶν κληρικῶν περιέχεται στό Παράρτημα τοῦ 

παρόντος, τοῦ ὁποίου ἀποτελεῖ αναπόσπαστο τμῆμα. 

7. Σέ περίπτωση πού δέν εἶναι δυνατός ὁ ὁρισμός τοῦ πρώτου ἤ τοῦ δεύτερου 

ἀξιολογητῆ, ἤ καί τῶν δύο, εἴτε ἐπειδή δέν ὑφίστανται Ἀρχιερατικοί Ἐπίτροποι, εἴτε 

ἐπειδή ὁ οἰκεῖος Μητροπολίτης δέν ἔχει διορίσει Πρωτοσύγκελλο ἤ Γενικό 

Ἀρχιερατικό Ἐπίτροπο, εἴτε ἐπειδή ὁ κρινόμενος εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Πρωτοσύγκελλος ἤ ὁ 

Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος ἤ κάποιος ἀπό τούς Ἀρχιερατικούς Ἐπιτρόπους, εἴτε 

ἐπειδή ὑφίστανται βάσιμες ὑπόνοιες μεροληψίας ἐκ μέρους κάποιου ἀξιολογητῆ καί 

αὐτός δηλώνει ὅτι ἀπέχει ἤ πρέπει νά ἐξαιρεθεῖ, ἤ γιά ὁποιονδήποτε ἄλλο λόγο, τότε 

ὁρίζεται μέ πράξη τοῦ Μητροπολίτου ὡς ἀξιολογητής ἕτερος κληρικός. 

8. Τό πρῶτο μέρος τῆς Ἐκθέσεως Ἀξιολογήσεως συντάσσεται ἀπό τόν ἴδιο τόν 

ἀξιολογούμενο κληρικό. Ὁ ἀξιολογούμενος κληρικός δέν ἀποτελεῖ μόνον τό 

ἀντικείμενο τῆς ἀξιολογήσεως, ἀλλά συμμετέχει σ’ αὐτήν ἐκφέροντας τόν δικό του 

λόγο καί καταθέτοντας τή δική του ἄποψη. Πρός τοῦτο δηλώνονται τά στοιχεῖα του 

προσώπου καί ἡ ὑφισταμένη ὑπηρεσιακή κατάσταση, καθώς καί οἱ βασικοί τίτλοι 

σπουδῶν, πού λαμβάνονται ὑπ’ ὄψιν γιά τήν κατάταξη τοῦ κληρικοῦ σέ μισθολογική 

κατηγορία (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ). 
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9. Κατόπιν ὁ κληρικός περιγράφει: α) τά καθήκοντά του κατά τόν χρόνο τῆς 

ἀξιολογήσεως (δηλαδή κατά τό παρελθόν ἔτος), καθώς καί τήν ἀνταπόκρισή του σέ 

αὐτά, β) τίς δυσκολίες τίς ὁποῖες ἀντιμετώπισε κατά τήν ἐνάσκηση τῶν καθηκόντων 

του, καί γ) τήν τυχόν ἐπιμόρφωσή του, ἡ ὁποία πραγματοποιήθηκε κατά τήν ὑπό 

ἀξιολόγηση περίοδο, ἀπό πιστοποιημένους φορεῖς εἴτε ἀπό συνέδρια, ἐπιμορφωτικά 

προγράμματα κ.λπ. 

10. Τό πρῶτο μέρος κατακλείεται μέ τήν αὐτοβαθμολόγηση τοῦ ἀξιολογουμένου 

κληρικοῦ στά ἐπί μέρους κριτήρια, τά ὁποῖα ἐν συνεχείᾳ θά βαθμολογήσουν οἱ 

αξιολογητές. Ἡ βαθμολογία τοῦ κληρικοῦ ἀπό τόν ίδιο δέν λαμβάνεται ὑπ’ ὄψιν ἀπό 

τούς βαθμολογητές καί δέν συνυπολογίζεται κατά τόν προσδιορισμό τοῦ μέσου ὅρου 

τῆς βαθμολογίας, ἡ ὁποία λαμβάνεται ὑπ’ ὄψιν γιά τόν σχηματισμό κρίσεως τοῦ 

Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου. 

11. Ἡ συμπλήρωση τοῦ ἐντύπου πρῶτα ἀπό τόν ἀξιολογούμενο καί ἔπειτα ἀπό τούς 

ἀξιολογητές γίνεται σύμφωνα μέ ὅσα διαλαμβάνονται στήν παροῦσα καί μέ σημείωση 

πραγματικῶν γεγονότων καί στοιχείων. Προσωπικοί χαρακτηρισμοί ἤ ὑποθέσεις δέον 

ὅπως ἀποφεύγονται. Ἡ βαθμολογία πρέπει νά εἶναι ἀντικειμενική, προσεκτική καί μέ 

μεγάλη διάκριση ἐκ μέρους τῶν ἀξιολογητῶν. Δέν εἶναι δυνατόν νά βαθμολογοῦνται 

ὅλοι μέ τήν ἴδια βαθμολογία, διότι μέ τόν τρόπο αὐτόν ἀδικοῦνται οἱ ἐργατικοί καί 

ἐπαναπαύονται οἱ ράθυμοι. 

12. Τό δεύτερο μέρος τῆς Ἐκθέσεως Ἀξιολογήσεως συντάσσεται ἀπό τόν πρῶτο 

ἀξιολογητή. 

13. Ὁ βαθμολογητής λαμβάνει ὑπ’ ὄψιν του ὅτι ἡ ἀξιολόγηση κληρικοῦ εἶναι ἐξ 

ὁρισμοῦ δυσχερής, ὅτι ὑφίστανται τμήματα τῆς ποιμαντικῆς διακονίας ἐξ ἀρχῆς 

ἀπόρρητα ἤ καλυπτόμενα ἀπό τήν ἀναγκαία διάκριση, ὥστε νά μήν καθίστανται 

ἐμφανῆ (π.χ. τό ἀπόρρητο τῆς Ἐξομολογήσεως, ἡ προστασία προσωπικῶν δεδομένων 

τῶν βοηθουμένων ἀπό τίς προνοιακές δραστηριότητες τῆς Ἐκκλησίας) καί ὅτι, ἐν ὄψει 

τῶν ἀνωτέρω, ἡ αξιολόγηση ἀπαιτεῖ διάκριση, ἀντικειμενικότητα καί σφαιρικότητα. Ἡ 

αξιολόγηση διατυπώνεται σέ βαθμολογική κλίμακα 0 ἕως 10 καί ἀπαιτεῖται σαφής καί 

συγκεκριμένη αἰτιολογία της μέ πραγματικά στοιχεῖα, χωρίς ἀόριστες ἐκτιμήσεις ἤ 

γενικόλογους χαρακτηρισμούς. 

14. Πρῶτο βαθμολογούμενο κριτήριο εἶναι ἡ ἀπόδοση τοῦ κληρικοῦ στά γενικά 

ἐφημεριακά καθήκοντα, συνδεομένη ἄμεσα μέ τήν κατάρτιση αὐτοῦ, νοουμένη ὄχι 

μόνον ὡς ἀπόκτηση τίτλων σπουδῶν, ἀλλά κυρίως ὡς γνώση καί βίωση τῆς 

ἐκκλησιαστικῆς ἐμπειρίας. Στίς τρεῖς ὑποομάδες ἐλέγχεται: α) ἡ διαρκής κατάρτιση καί 

ἐνημέρωση τοῦ κληρικοῦ, β) ἡ δυνατότητα ἐξωτερικεύσεως καί μεταλαμπαδεύσεως 

τῶν θεολογικῶν γνώσεων καί τῶν πνευματικῶν ἐμπειριῶν, ἀλλά καί γ) ἡ συνέπεια κατά 

τήν ἄσκηση τῶν ἐφημεριακῶν καθηκόντων (φυσική παρουσία τοῦ κληρικοῦ στόν Ιερό 

Ναό, συνέπεια στήν τέλεση τῶν Ἀκολουθιῶν καί τῶν ποιμαντικῶν δραστηριοτήτων, 

ἀνταπόκριση στίς ἀπαιτήσεις τῆς Ἐνορίας κ.λπ.). 

15. Δεύτερο βαθμολογούμενο κριτήριο εἶναι ἡ ποιμαντική διακονία, ὅπως αὐτή 

διαπιστώνεται στήν πράξη (εἰδικά ἐφημεριακά καθήκοντα). Στίς τρεῖς ὑποομάδες 

βαθμολογεῖται: α) ἡ διακονία στό παγιωμένο ποιμαντικό, κοινωνικό καί φιλανθρωπικό 

ἔργο, ὅπως αὐτό προσδιορίζεται ἀπό τούς Ἱερούς Κανόνες καί τό Τυπικό τῆς 

Ἐκκλησίας, τίς Ἐγκυκλίους τῆς Ἱεράς Συνόδου καί τοῦ ἐπιχωρίου Μητροπολίτου, 

ἀλλά καί τήν ἐντόπια συνήθεια καί πρακτική, β) ἡ ἱκανότητα ἀνταποκρίσεως σέ ειδικές 

συνθῆκες καί ἔκτακτες ποιμαντικές καταστάσεις, ἐφ’ ὅσον ὑπάρξουν, ὁπότε καί 

ἀποτυπώνεται ὁ ζῆλος καί ἡ πιστότητα στό ἱερατικό καθῆκον, καί γ) βαθμολογεῖται 

ὅ,τι ἐξωτερικεύει τήν ἱεραποστολική διάθεση καί ἐπιθυμία μέ τήν ἀνάληψη 

πρωτοβουλιῶν, τήν ἐφαρμογή καινοτόμων ποιμαντικῶν μεθόδων, ἀλλά καί τήν 
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ἐφευρετικότητα μέ τήν ὑποβολή καί ὑλοποίηση προτάσεων γιά στοχευμένη ποιμαντική 

δράση. 

16. Σημαντικό στοιχείο τοῦ ἀξιολογουμένου εἶναι ἡ προσεγμένη, φιλάδελφη καί 

πνευματική συμπεριφορά ἀξιολογούμενη κατά σειρά προτεραιότητας ὡς ἑξῆς: α) 

πρωτίστως βαθμολογεῖται ἡ συμπεριφορά καί συνεργασία μέ τόν ἐπιχώριο 

Μητροπολίτη, ἀλλά καί τά διοικητικά ὄργανα τῆς οἰκείας Ἱερᾶς Μητροπόλεως, β) 

πέραν τῆς ἁρμόζουσας συμπεριφορᾶς καί συνεργασίας μέ τήν οἰκεία ἐκκλησιαστική 

ἀρχή, ὡς ἀπαραίτητη ἀξιολογεῖται καί ἡ δέουσα συμπεριφορά πρός τό Χριστεπώνυμο 

πλήρωμα, ὥστε νά προσωποποιεῖ τόν Ἱερέα ὡς πατέρα του, γ) ὁμοίως, βαθμολογεῖται 

καί ἡ συμπεριφορά καί ἡ συνεργασία μέ συνεφημερίους καί τοπικές ἀρχές. 

17. Στοιχεῖο, τό ὁποῖο βαθμολογεῖ ὁ πρῶτος βαθμολογητής εἶναι καί ἡ ἐπιμόρφωση, 

ἀξιολογούμενη κατά σειρά προτεραιότητας ὡς ἑξῆς: α) πρωτίστως ἐπιβάλλεται νά 

λαμβάνεται ὑπ’ ὄψιν ἡ επιμόρφωση, ἡ ὁποία πραγματοποιεῖται ἀπό πιστοποιημένους 

πρός τοῦτο φορεῖς. Οἱ βεβαιώσεις τέτοιων φορέων λαμβάνονται ὑπ’ ὄψιν καί 

αὐτοτελῶς κατά τίς βαθμολογικές προαγωγές τῶν κληρικῶν, ἰδίως σέ περιπτώσεις 

ἰσοβαθμίας, β) ὡς ἐξαιρετική ἐπίδοση λογίζεται ἡ συμμετοχή τοῦ κληρικοῦ ὡς ὁμιλητῆ 

σέ συνέδριο, τό συγγραφικό ἔργο (π.χ. ἀρθρογραφία, ἔκδοση βιβλίων), ἡ ἐνεργός 

συμμετοχή σέ ἐπιμορφωτικά προγράμματα τῆς Μητροπόλεως (π.χ. καθηγητής Σχολῆς 

Βυζαντινῆς Μουσικῆς, Σχολῆς Γονέων κ.λπ.), γ) ἡ συμμετοχή στά κατά τόπους 

ἐπιμορφωτικά σεμινάρια, ἡμερίδες καί Ἱερατικές Συνάξεις ἤ συνέδρια τῶν Ἱερῶν 

Μητροπόλεων λαμβάνονται ὑπ’ ὄψιν κατά τήν ἀξιολόγηση τοῦ Κληρικοῦ, ἀσχέτως ἐάν 

χορηγεῖται βεβαίωση ἀπό πιστοποιημένο φορέα ἐπιμορφώσεως, καί χαρακτηρίζεται ὡς 

ἐξαιρετική επίδοση καί βαθμολογεῖται ἀναλόγως. 

18. Τέλος, ὁ πρῶτος αξιολογητής δύναται νά καταθέσει τίς κατά τήν κρίση του 

προτάσεις ἤ παρατηρήσεις γιά τή βελτίωση τῆς ἀποδόσεως τοῦ ἀξιολογουμένου. Αὐτό 

τό τμῆμα δέν βαθμολογεῖται, οὔτε λαμβάνεται ὑπ’ ὄψιν κατά τήν κρίση προαγωγῆς τοῦ 

ἐφημερίου ἀπό τό Μητροπολιτικό Συμβούλιο. Οἱ προτάσεις καί παρατηρήσεις 

παρίστανται ὡς ἀφορμή προτροπῆς πρός τόν ἀξιολογούμενο, ἀπό κάποιον, κατά 

τεκμήριο ἐμπειρότερό του, κληρικό καί διατυπώνονται μετά προσοχῆς. 

19. Τό τρίτο μέρος τῆς Ἐκθέσεως Ἀξιολογήσεως συντάσσεται ἀπό τόν δεύτερο 

ἀξιολογητή. Τά ἀνωτέρω γιά τόν τρόπο βαθμολογήσεως ἀπό τόν πρῶτο βαθμολογητή, 

ἰσχύουν ἀναλόγως καί γιά τόν δεύτερο. Σέ περίπτωση ἀποκλίσεως τῆς βαθμολογίας 

τοῦ δευτέρου ἀπό τόν πρῶτο ἀξιολογητή, ἡ ὁποία ὑπερβαίνει τίς δύο μονάδες, ὁ 

δεύτερος αξιολογητής ὀφείλει νά αἰτιολογήσει εἰδικῶς τήν απόκλισή του. Ἡ εἰδική 

αἰτιολογία τῆς απόκλισης πρέπει νά στηρίζεται σέ πραγματικά στοιχεῖα. 

20. Ἐάν στόν Ἐφημέριο ἔχει ἀνατεθεῖ θέση εὐθύνης (π.χ. Προεδρία Ἐκκλησιαστικοῦ 

Συμβουλίου, εὐθύνη Φιλοπτώχου Ταμείου, εὐθύνη Νεότητος, εὐθύνη κάποιου 

Ἱδρύματος, κ.λπ.) ἡ απόδοση σέ αὐτήν ἀξιολογείται εἰδικῶς ἀπό τόν γενικῶς ἁρμόδιο 

τῆς οἰκείας Ἱερᾶς Μητροπόλεως για τή συγκεκριμένη διακονία (γιά τά ἀνωτέρω 

παραδείγματα ἀντιστοίχως, ἀπό τόν Πρωτοσύγκελλο ἤ Γενικό Ἀρχιερατικό Ἐπίτροπο, 

ἀπό τόν ὑπεύθυνο τοῦ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου, ἀπό τόν ὑπεύθυνο τοῦ Γραφείου 

Νεότητος κ.λπ.). Σέ περίπτωση κατά τήν ὁποία σέ ἕναν Ἐφημέριο ἔχουν ἀνατεθεῖ 

περισσότερα τοῦ ἑνός εἰδικά ἐφημεριακά καθήκοντα, τότε ἀξιολογεῖται 

βαθμολογούμενος διαδοχικῶς ἀπό τούς ἀντιστοίχους ἁρμοδίους καί ἐξάγεται ὁ μέσος 

ὄρος. 

21. Στό τέλος τῆς Ἐκθέσεως Ἀξιολογήσεως καί πρό τῆς θεωρήσεώς της ἀπό τόν οἰκεῖο 

Μητροπολίτη, ἀναγράφονται οἱ ποινές, οἱ ὁποῖες κατεγνώσθησαν σέ βάρος τοῦ 

ἀξιολογούμενου Κληρικοῦ κατά τό παρελθόν ἔτος. Οἱ ποινές δέν ὑπόκεινται σέ 

(ἀρνητική) βαθμολόγηση. Καταχωρίζονται καί λαμβάνονται ὑπ’ όψιν ἀπό τό 

Μητροπολιτικό Συμβούλιο. 
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22. Ἡ Ἔκθεση Ἀξιολογήσεως τοῦ Ἐφημερίου ὁλοκληρώνεται μέ τήν θεώρησή της ἀπό 

τόν οἰκεῖο Μητροπολίτη. 

23. Ὁ ἀξιολογούμενος ἔχει δικαίωμα μελέτης τῆς συμπληρωμένης Ἐκθέσεως 

Ἀξιολογήσεώς του ἤ λήψεως ἀντιγράφου αὐτῆς μέ ἔξοδά του, ἐάν τό ζητήσει. 

Ἄρθρο 12. Μεταθέσεις Ἐφημερίων 

1. Ἐφημέριος μετατίθεται: 

α) Ὑστερα ἀπό αἴτησή του. 

β) Μέ ἀπόφαση τῆς Δ.Ι.Σ., ὕστερα ἀπό αἰτιολογημένη πρόταση τοῦ οἰκείου 

Μητροπολίτου, ἐφ’ ὅσον ἡ περαιτέρω παραμονή τοῦ Ἐφημερίου στήν ἐνορία 

ἀποβαίνει ἀσύμφορος για τήν πνευματική της ζωή. Ἡ Δ.Ι.Σ. προσκαλεῖ σέ ἀκρόαση 

τόν Εφημέριο πρίν ἀπό τή λήψη τῆς ἀποφάσεώς της. Ὁ συνολικός ἀριθμός τῶν μέ 

αὐτήν τή διαδικασία μετατιθεμένων δέν μπορεῖ νά ὑπερβαίνει κατ’ ἔτος τούς τρεῖς κατά 

Ἱερά Μητρόπολη, στή δέ Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή Ἀθηνῶν τούς δέκα. 

γ) Λόγῳ ποινῆς ἐπιβαλλομένης τελεσιδίκως ὑπό τοῦ Συνοδικοῦ Δικαστηρίου κατά τά 

εἰδικώτερον ὁριζόμενα στόν Νόμο περί Ἐκκλησιαστικῶν Δικαστηρίων (ἄρθρο 37 παρ. 

7 τοῦ Ν. 590/1977). 

2. Ἀμοιβαία μετάθεση Ἐφημερίων πού ἔχουν τά ἴδια προσόντα μεταξύ δύο ἐνοριῶν 

τῆς αὐτῆς Μητροπόλεως συντελεῖται μέ τή συγκατάθεση τῶν μετατιθεμένων καί 

Πράξη τοῦ οἰκείου Μητροπολίτου. 

Ἄρθρο 13 Ἀπόσπαση Ἐφημερίων 

Ἀπόσπαση Ἐφημερίου σέ ἄλλη κενή ὀργανική θέση δέν μπορεῖ νά παραταθεῖ πέραν 

τῶν τριῶν μηνῶν συνεχῶς ἤ διακεκομμένως μέσα στό ἴδιο ἔτος, ἐκτός ἄν ἡ ἀπόσπαση 

γίνεται ὕστερα ἀπό αἴτησή τοῦ ἤ μέ τή συγκατάθεσή του (ἄρθρο 37 παρ. 4 τοῦ Ν. 

590/1977). Ἐπιτρέπεται ὑπό τούς ὅρους τοῦ προηγούμενου ἐδαφίου ἀπόσπαση 

ἐφημερίων καί σέ Ιερό Προσκύνημα γιά κάλυψη τῶν πνευματικῶν καί διοικητικῶν 

ἀναγκῶν του ἤ καί σέ ἄλλη Ἱερά Μητρόπολη, ἐφ’ ὅσον ὑφίσταται προηγουμένη 

σύμφωνη γνώμη τοῦ οἰκείου Μητροπολίτου, γιά ὁρισμένο διάστημα, δυνάμενο νά 

ἀνανεωθεῖ. 

Ἄρθρο 14. Ἀφυπηρέτηση Ἐφημερίων 

1. Οἱ Ἐφημέριοι μποροῦν νά ἀποχωροῦν τῆς ὑπηρεσίας ὕστερα ἀπό αἴτησή τους μετά 

ἀπό τή συμπλήρωση τοῦ 70οῦ ἔτους τῆς ἡλικίας τους, ὡς καί 35 ἔτη πλήρους 

ἐφημεριακῆς ὑπηρεσίας, ἤ καί σέ προγενέστερο χρόνο, ἐφ’ ὅσον ὑφίσταται 

ἀνικανότητα πρός ἐκτέλεση τῶν ἐφημεριακῶν τους καθηκόντων λόγῳ νόσου 

πνευματικῆς ἤ σωματικῆς, ἡ ὁποία πιστοποιεῖται ἁρμοδίως σύμφωνα μέ τίς διατάξεις 

πού ἐφαρμόζονται ἀναλογικῶς ἐπί τῶν πολιτικῶν δημοσίων διοικητικῶν ὑπαλλήλων. 

Ἡ πιστοποίηση αὐτή προκαλεῖται εἴτε μέ αἴτηση τοῦ Ἐφημερίου, εἴτε μέ ἐνέργεια τοῦ 

οἰκείου Μητροπολίτου, πρός τήν ἁρμόδια Ὑγειονομική Ἐπιτροπή τοῦ ἄρθρου 165 τοῦ 

Ν. 3528/2007, ὅπως ἰσχύει. 

2. Μετά ἀπό τήν κατά τά ἀνωτέρω διαπίστωση τῆς ἀνικανότητας, ὁ οἰκεῖος 

Μητροπολίτης διορίζει προσωρινό Ἐφημέριο μέχρι τήν πλήρωση τῆς θέσεως κατά τίς 

διατάξεις τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ. Ὡς πρός τήν ἀφυπηρέτηση τῶν Ἐφημερίων τῶν 

Κοιμητηρίων ἐφαρμόζεται εἰδικώτερα τό ἄρθρο 14 παρ. 9 τοῦ Κανονισμοῦ 8/1979, 

ὅπως ἰσχύει. 

3. Ἡ ἰδιότητα τοῦ θρησκευτικοῦ λειτουργοῦ, ἡ πνευματική σχέση καί ἡ κανονική 

ἐξάρτηση τοῦ Κληρικοῦ ἀπό τόν οἰκεῖο Μητροπολίτη δέν παύει, λόγῳ τῆς 

ἀφυπηρετήσεώς του ὡς ἐφημερίου.  

Ἄρθρο 15 Παύση Ἐφημερίων 

Ὁ Ἐφημέριος, πλήν τῶν περιπτώσεων ἀφυπηρετήσεως πού προβλέπονται στό 

προηγούμενο ἄρθρο, παύεται ἀπό τῆς θέσεώς του: 

α) Λόγῳ ποινῆς, σύμφωνα μέ τόν Νόμο περί Ἐκκλησιαστικῶν Δικαστηρίων. 
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β) Ἐάν ἐπιδείξει συμπεριφορά ἀντίθετη πρός τίς ὑπηρεσιακές του ὑποχρεώσεις, ὅπως 

ἐάν ἐγκαταλείψει τή θέση του χωρίς ἄδεια πέραν τῶν 30 ἡμερῶν ἀδικαιολογήτως, ἤ 

ἐάν δέν συμμορφωθεῖ πρός νομίμως γενομένη ἀπόσπαση. Οὐσιώδη τύπο τῆς σχετικῆς 

Πράξεως τοῦ Μητροπολίτου ἀποτελεῖ στίς περιπτώσεις αὐτές ἡ προηγουμένη κλήση 

τοῦ Ἐφημερίου νά ἀπολογηθεῖ ἤ νά παράσχει ἐξηγήσεις. 

γ) Ἐάν Ἐφημέριος, ὁ ὁποῖος κατέχει θέση δημοσίου ὑπαλλήλου καί μετατεθεῖ, 

ἀποσπασθεῖ ἤ μεταταχθεῖ ὡς ὑπάλληλος σέ ἄλλη περιφέρεια, μέ συνέπεια νά 

καθίσταται ἀδύνατη ἡ ἐκτέλεση τῶν ἐφημεριακῶν του καθηκόντων καί ἐφ’ ὅσον δέν 

ἔχει δοθεῖ συγκατάθεση ὥστε νά ἐκδοθεῖ Ἀπολυτήριο Γράμμα γιά τήν ἔνταξή του στή 

Μητρόπολη τοῦ τόπου μεταθέσεως, ἀποσπάσεως ἤ μετατάξεώς του. 

Ἄρθρο 16. Ἀπόλυση Ἐφημερίων 

1. Ὁ οἰκεῖος Μητροπολίτης δὲν δύναται νὰ χορηγήσει Ἀπολυτήριο Γράμμα πρός τόν 

Ἐφημέριο, προκειμένου αὐτός νὰ ἐνταχθεῖ στή δικαιοδοσία ἄλλης Ἱερᾶς 

Μητροπόλεως, ἐάν προηγουμένως δέν ἔχει τήν ἔγγραφη συγκατάθεση τοῦ 

Μητροπολίτου τοῦ τόπου τῆς νέας ἐγκαταστάσεως τοῦ Κληρικοῦ (ἄρθρο 56 παρ. 6 τοῦ 

Ν. 590/1977). 

2. Τυχόν Ἀπολυτήριο Γράμμα χωρίς ἀναφορά τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως προορισμοῦ 

τοῦ Ἐφημερίου ἤ χωρίς τήν συγκατάθεση τοῦ Ἀρχιερέως τοῦ τόπου, στόν ὁποῖο ὁ 

Κληρικός θά ἐγκατασταθεῖ, εἶναι ἄκυρο. 

3. Προκειμένου περί Ἐφημερίου ἱερομονάχου ἀπαιτεῖται πρό τῆς ἐκδόσεως τοῦ 

Ἀπολυτηρίου Γράμματος καί ἡ βεβαίωση περί τῆς ἀποδοχῆς του ὑπό τῆς Ἱερᾶς Μονῆς 

καί ἀποδοχῆς τῆς ἐγγραφῆς του στό Μοναχολόγιο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, στήν ὁποία 

πρόκειται νά ἐγγραφεῖ. 

Ἄρθρο 17 Χειροτονία ὡς Ἐφημερίων ἐν ἐνεργείᾳ ἤ συνταξιούχων (δημοσίων ἤ 

ἰδιωτικῶν) ὑπαλλήλων 

1. Συνταξιοῦχοι πρώην δημόσιοι ἤ ἰδιωτικοί κ.λπ. ὑπάλληλοι, οἱ ὁποῖοι ἔχουν τά 

κανονικά καί νόμιμα προσόντα καί δέν ὑπερέβησαν τό 70ό ἔτος τῆς ἡλικίας τους, ἐφ’ 

ὅσον εἶναι ἀπόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Ἐκπαιδεύσεως, μποροῦν νά χειροτονηθοῦν καί 

νά τοποθετηθοῦν σέ κενές ἐφημεριακές θέσεις, κωμοπόλεων ἤ χωρίων, μέ πληθυσμό 

κάτω τῶν 5.000 κατοίκων, κατά τήν τελευταία ἀπογραφή. Ὡς πρός τή μισθοδοσία τῶν 

ἀνωτέρω ἐφαρμόζονται οἱ ἑκάστοτε ἰσχύου-σες διατάξεις τῆς συνταξιοδοτικῆς 

νομοθεσίας. Πρό τῆς χειροτονίας τους ὑποχρεοῦνται αὐτοί νά παρακολουθήσουν 

ταχύρρυθμη ἐκκλησιαστική ἐπιμόρφωση σέ πιστοποιημένο φορέα. 

2. Ἀπασχολούμενοι ὡς εργατοτεχνικό προσωπικό ἤ ὑπάλληλοι στόν ἰδιωτικό ἤ 

δημόσιο τομέα ἤ σέ ἐλευθέρια ἐπαγγέλματα, ἐφ’ ὅσον ἡ φύση τῆς ἀπασχολήσεώς τους 

δέν ἀντίκειται στήν ἰδιότητα τοῦ ὀρθοδόξου Κληρικοῦ, κατά τίς προβλέψεις τῆς ὑπ’ 

ἀριθμ. 2812/2005 σχετικῆς Ἐγκυκλίου τῆς Ἱεράς Συνόδου, καί ἔχουν τά ἀπαιτούμενα 

κανονικά καί νόμιμα προσόντα, μποροῦν νά χειροτονηθοῦν καί νά τοποθετηθοῦν ὡς 

Ἐφημέριοι σέ κενές ἐφημεριακές θέσεις, διατηρώντας τήν ἀπασχόλησή τούς. Κατά τήν 

ἀνωτέρω Ἐγκύκλιο τῆς Ἱερᾶς Συνόδου συμβατές μέ τήν ἰδιότητα τοῦ Κληρικοῦ 

ἀπασχολήσεις, οἱ οποίες δύνανται νά ἐξασκοῦνται ἐκ παραλλήλου μέ τήν ἐφημεριακή 

ἰδιότητα, εἶναι: οἱ χειρωνακτικές καί τεχνικές ἐργασίες (α. παραδοσιακά ἐπαγγέλματα: 

ἀγροτικά π.χ. ἀγρότου, ἁλιέως, κτηνοτρόφου, πτηνοτρόφου, μελισσοκόμου, ἤ 

κηροπλάστου κ.λπ.· β. τά τεχνικά ἐπαγγέλματα: π.χ. τοῦ ξυλουργοῦ, ἐπιπλοποιοῦ, 

ὑποδηματοποιοῦ κ.λπ.., τοῦ τεχνικοῦ ἠλεκτρικῶν, ἠλεκτρονικῶν, ὑπολογιστικῶν ἤ 

ὑδραυλικῶν δικτύων κ.λπ.), οἱ υπαλληλικές ἐργασίες (ὑπαλληλικές θέσεις μέ σχέση 

ἐργασίας ἤ δημοσίου δικαίου στόν ιδιωτικό τομέα ἤ καί στόν δημόσιο τομέα ὡς 

πολιτικό προσωπικό)· γ. τά ἐπιστημονικά ἐπαγγέλματα (α. ἐκπαιδευτικά: διδάσκαλοι, 

καθηγητές σέ ὅλες τίς εκπαιδευτικές βαθμίδες, β. ἐρευνητικά: φυσικοί, χημικοί, 

βιολόγοι, μεταλλειολόγοι, γεωλόγοι, σεισμολόγοι, γεωχημικοί, μετεωρολόγοι, 
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ἀστροφυσικοί κ.ἄ., γ. ἰατρικά ἐπαγγέλματα: ἅπαντα ἐπιτρέπονται, πλήν τοῦ 

γυναικολόγου καί τοῦ ἰατροδικαστοῦ, δ. ἐπαγγέλματα κοινωνικῆς καί ἀνθρωπιστικῆς 

φύσεως: ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, νοσηλευτές κ.λπ., ε. τά νομικά 

ἐπαγγέλματα δέν ἐπιτρέπονται, ἐκτός τῆς σχετικῆς μέ τήν νομική ἐπιστήμη διδακτικῆς 

ἤ καί ἐρευνητικῆς δραστηριότητας), ἐνῶ δέν συμβιβάζονται δραστηριότητες πού 

ἀπαγορεύονται σέ κληρικό κατά τό κανονικό δίκαιο τῆς Ὀρθοδόξου Ἀνατολικῆς 

Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ: (α) κανόνες ΜΔ΄ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, ΙΖ΄ τῆς Α΄ 

Οἰκουμενικῆς Συνόδου, Ι΄ τῆς Πενθέκτης, Δ΄ τῆς ἐν Λαοδικείᾳ καί Ε΄ τῆς ἐν 

Καρθαγένῃ Συνόδου, β) κανόνες Θ΄ καί ΟΣΤ΄ τῆς Πενθέκτης Οἰκουμενικῆς Συνόδου, 

ΚΔ’ τῆς ἐν Λαοδικείᾳ καί ΜΖ΄ τῆς ἐν Καρθαγένῃ Συνόδου, γ) κανόνες ΜΒ΄ τῶν Ἁγίων 

Ἀποστόλων, ΚΔ΄ καί Ν΄ τῆς Πενθέκτης Οἰκουμενικῆς Συνόδου, δ) κανόνες ΝΑ΄ τῆς 

Πενθέκτης Οἰκουμενικῆς Συνόδου καί ΝΓ΄ τῆς ἐν Καρθαγένῃ Συνόδου, ε) κανόνες 

ΞΑ΄ τῆς Πενθέκτης Οἰκουμενικῆς Συνόδου, ΚΔ΄ τῆς ἐν Ἀγκύρᾳ καί ΛΣΤ΄ τῆς ἐν 

Λαοδικείᾳ Συνόδου, ΠΓ’ τοῦ Μ. Βασιλείου, στ) κανόνες ΣΤ΄ καί ΠΓ΄ τῶν Ἁγίων 

Ἀποστόλων, Γ’ καί Ζ΄ τῆς Δ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, Ι΄ τῆς Ζ΄ Οἰκουμενικῆς 

Συνόδου). 

…………………………………………………………………………………………

………………….. 

Ἄρθρο 20. Διορισμός Διακόνων 

1. Ὀργανικές θέσεις Διακόνων σέ ἐνοριακούς Ἱερούς Ναούς ὑφίστανται σύμφωνα μέ 

τά προβλεπόμενα ἀπό τό Ν.Δ. 1398/1973 (ΦΕΚ Α΄ 112/23.5.1973), ὅπως ἰσχύει. 

2. Ἐπιτρέπεται χειροτονία ἐγγάμου ὡς Διακόνου γιά τήν κάλυψη κενῆς ὀργανικῆς 

θέσεως. Μοναχοί χειροτονοῦνται Διάκονοι γιά τήν κάλυψη τελετουργικῶν ἀναγκῶν 

τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, στό μοναχολόγιο τῆς ὁποίας εἶναι ἐγγεγραμμένοι ὡς μοναχοί ἤ 

εὐρύτερα τῆς Ἱ. Μητροπόλεως. Ἡ κατά παράβαση τῆς παρούσας διατάξεως τελουμένη 

χειροτονία εἶναι ἀντικανονική ὡς ἀπολελυμένη. 

3. Ὁ διορισμός τῶν Διακόνων διενεργεῖται μέ ἀπόφαση τοῦ οἰκείου Μητροπολίτου, 

κατά τίς προβλέψεις τοῦ Ν.Δ 1398/1973, ἐφαρμοζομένων σέ αὐτούς κατ’ ἀναλογίαν 

τῶν διατάξεων τῶν ἄρθρων 4, 5 καί 7 ἕως καί 17 τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ. 

4. Τά τοῦ βαθμολογίου, τῆς μισθοδοσίας, τῆς ἀσφαλίσεως καί τῆς συνταξιοδοτήσεως 

τῶν Διακόνων τῶν ἐνοριακῶν Ἱερῶν Ναῶν διέπονται ἀπό τίς ἑκάστοτε ἱσχύουσες 

διατάξεις. 

5. Τά πάσης φύσεως καθήκοντα τοῦ διακόνου ἐγκύρως ἀνατίθενται σέ αὐτόν ακόμη 

καί ἐάν δέν μισθοδοτεῖται ἀπό ὁποιαδήποτε πηγή, ἐφ’ ὅσον αὐτός συγκατατίθεται στόν 

διορισμό του. 

 

 

 4.4 Περί Ενιαίας Αρχής Πληρωμών 

 

 Το 2013 ο νόμος 4111/2013 (Φ.Ε.Κ. 18/25-1-2013) ενέταξε την μισθοδοσία 

των κληρικών στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών: 

 

Άρθρο 13. 5.α. Οι πάσης φύσεως αποδοχές του εφημεριακού κλήρου και του λοιπού 

προσωπικού των Ιερών Μητροπόλεων που καταβάλλονται από τον εκτός 

προϋπολογισμού λογαριασμό με τίτλο «Κεφάλαιο προς πληρωμή μισθού εφημεριακού 

κλήρου» βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, 

Πολιτισμού και Αθλητισμού, στον οποίο γράφονται ειδικές προς τούτο πιστώσεις. Ως 
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πάσης φύσεως αποδοχές νοούνται ο βασικός μισθός ή ημερομίσθιο και ο,τιδήποτε 

συνεντέλλεται με αυτόν και καταβάλλεται με μισθοδοτική κατάσταση. 

β. Ο τηρούμενος στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες λογαριασμός με τίτλο 

«Κεφάλαιο προς πληρωμή μισθού εφημεριακού κλήρου» καταργείται την 30ή 

Απριλίου 2013. 

γ. Οι Ιερές Μητροπόλεις υποχρεούνται να εντάξουν την καταβολή των πάσης φύσεως 

αποδοχών της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου στο σύστημα της Ενιαίας Αρχής 

Πληρωμής, το αργότερο έως τις 30 Απριλίου 2013. Έως την ημερομηνία αυτή, είναι 

δυνατή η καταβολή των ως άνω αποδοχών μέσω του εκτός προϋπολογισμού 

λογαριασμού με τίτλο «Κεφάλαιο προς πληρωμή μισθού εφημεριακού κλήρου. 
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 4.5 Ιερέας: Δημόσιος Υπάλληλος ή Πνευματικός Λειτουργός; 

 

Στις μέρες μας είναι ίσως πιο έντονος από ποτέ ο διάλογος για το ζήτημα των 

εργασιακών ζητημάτων του κλήρου και της φύσης του «επαγγέλματός» τους. Οι 

κληρικοί, ως εργαζόμενοι, είναι διορισμένοι σε οργανικές θέσεις σε Ν.Π.Δ.Δ. 

(μητροπόλεις, ενορίες), μισθοδοτούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό, είναι 

ενταγμένοι στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών, έχουν την μονιμότητα και απολαμβάνουν τα 

δικαιώματα των υπαλλήλων του δημοσίου ως προς τις άδειες, την βαθμολογική και 

μισθολογική κατάταξη και την ασφάλιση. Με βάση αυτά δεν είναι άτοπο να διατυπωθεί 

η άποψη ότι η ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου δεν είναι ασύμβατη με τον χαρακτήρα 

της εργασίας του κληρικού.  Με άλλα λόγια, αφού ο κληρικός διαθέτει τα δικαιώματα 

του δημοσίου υπαλλήλου, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και ο ίδιος δημόσιος 

υπάλληλος. Η άποψη, όμως, αυτή θα πρέπει να διερευνηθεί. 

Ο δημόσιος υπάλληλος, όπως και ο κάθε υπάλληλος, εργάζεται κατά κύριο λόγο για 

να προσφέρει μία υπηρεσία και να αμειφθεί. Ο φορέας στον οποίο ανήκει δεν 

ενδιαφέρεται για την ποιότητα και την ακεραιότητα του προσώπου του, πολύ δε 

περισσότερο για τις δραστηριότητές του και την συμπεριφορά του στον ελεύθερό του 

χρόνο. Αρκεί μόνο η όποια επαγγελματική ή προσωπική δραστηριότητά του να είναι 

σύμφωνη με τα όσα ορίζει το σύνταγμα και τα όσα προβλέπει ο νόμος. 

Χαρακτηριστικό, επίσης, της εργασίας του δημοσίου υπαλλήλου είναι ότι η άσκηση 

του επαγγέλματός του εξαντλείται, στις περισσότερες των περιπτώσεων, στα όρια του 

προβλεπόμενου οκταώρου και, συνήθως, αφήνει ανεπηρέαστη την υπόλοιπη ζωή του, 

ενώ το αντικείμενο της εργασίας του έχει να κάνει κυρίως με την διεκπεραίωση 

υποθέσεων και την εξυπηρέτηση του πολίτη. Όλα όμως αυτά τα χαρακτηριστικά της 

εργασίας του δημοσίου υπαλλήλου, που επιγραμματικά αναφέρθηκαν, μοιάζουν να 

μην είναι τόσο συμβατά με την φύση του «επαγγέλματος» του κληρικού. 

Κατ’ αρχάς ο κληρικός δεν ασκεί επάγγελμα, αλλά σύμφωνα με την διδασκαλία της 

Εκκλησίας μας επιτελεί διακονία. Ο κληρικός διακονεί, προσφέρει τον εαυτό του, 

θυσιάζεται, δίνει το είναι του για την Εκκλησία και όχι απλώς για μία υπηρεσία. «Σὺ 

δὲ νῆφε ἐν πᾶσι, κακοπάθησον, ἔργον ποίησον εὐαγγελιστοῦ, τὴν διακονίαν σου 

πληροφόρησον»,106 γράφει ο απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο. Μιλάει για έργο 

                                                 
106 Β΄ Τιμ. 4, 5. 



Νομοθεσία περί κλήρου: μισθοδοσία, ασφάλιση, δικαιώματα και λοιπές διατάξεις 

- Ο κληρικός σήμερα: δημόσιος υπάλληλος ή πνευματικός λειτουργός; 

© Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών 

78 

 

ευαγγελιστού και για διακονία. Δεν μιλάει για εργασία με την έννοια της άσκησης 

κάποιου έργου και της αμοιβής ούτε για εξυπηρέτηση ανθρώπων – πολιτών.  Αυτό, 

βέβαια, δε σημαίνει ότι ο κληρικός δεν πρέπει να εξασφαλίζει τον βιοπορισμό του, να 

ζει αξιοπρεπώς και να καλύπτει ως άνθρωπος τις προσωπικές και, αν διαθέτει 

οικογένεια, τις οικογενειακές του ανάγκες. Εξάλλου, μέριμνα για τον βιοπορισμό 

συναντάμε ήδη από την πρώτη χριστιανική κοινότητα των δώδεκα αποστόλων με την 

ύπαρξη ταμείου με υπεύθυνο τον Ιούδα, στο οποίο φυλάσσονταν οι εισφορές που 

δίνονταν για την συντήρηση του Χριστού, των αποστόλων, αλλά και των πενήτων.107 

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Λουκάς μαρτυρεί ότι ορισμένες πιστές γυναίκες, ανάμεσά τους η 

Μαρία η Μαγδαληνή, η Ιωάννα η του Χουζά κ.ά., μεριμνούν για την συντήρηση του 

Χριστού και των αποστόλων διαθέτοντας μέρος των υπαρχόντων τους.108 Ο απόστολος 

Παύλος τονίζει στον μαθητή του Τιμόθεο, ότι οι πρεσβύτεροι οφείλουν να ζουν από τις 

προσφορές των πιστών και μάλιστα αυτοί που αναλώνονται στη διδασκαλία, να 

λαμβάνουν μεγαλύτερη αμοιβή.109 Ο κληρικός, λοιπόν, φυσικά και εργάζεται και ως 

εργαζόμενος πρέπει να εξασφαλίζει τα προς το ζην. Διαφέρει, όμως, η φύση της 

εργασίας του, δηλαδή η διακονία του, από την φύση της εργασίας του εργαζόμενου 

στον δημόσιο τομέα. 

Ο κανονισμός 305/2018 «Περί Εφημερίων και Διακόνων» στο άρθρο 1, παρ. 6 

αναφέρει χαρακτηριστικά: «Οἱ Ἐφημέριοι εἶναι πνευματικοί-θρησκευτικοί λειτουργοί 

καί, ἀκόμη καί ὅταν ἀσκοῦν καθήκοντα διοικήσεως τῶν Ἐνοριῶν (Ν.Π.Δ.Δ.), δέν εἶναι 

διοικητικοί ὑπάλληλοι τοῦ Δημοσίου ἤ Ν.Π.Δ.Δ. κατά τήν ἔννοια τοῦ ἄρθρου 103 τοῦ 

Συντάγματος». Με άλλα λόγια, ο κληρικός δεν μπορεί να θεωρηθεί δημόσιος 

υπάλληλος και κατ’ επέκταση να συγκαταλεγεί στους υπαλλήλους του δημοσίου ή των 

Ν.Π.Δ.Δ. (εξαιρουμένης της Εκκλησίας), καθώς είναι πνευματικός – θρησκευτικός 

λειτουργός. Βέβαια, παρά τον μυστηριακό, θρησκευτικό και πνευματικό χαρακτήρα 

της ιδιότητάς του, το Ελληνικό Κράτος τού αναγνωρίζει το καθεστώς και τα 

δικαιώματα του δημοσίου υπαλλήλου, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι αλλοιώνεται η 

φύση της διακονίας του ή παύει να ασκεί θρησκευτικό, λειτουργικό και ποιμαντικό 

έργο. Είναι διάκονος του Ευαγγελίου, λειτουργός των μυστηρίων, οικονόμος της 

                                                 
107 Ιω. 13, 29 «τινὲς γὰρ ἐδόκουν, ἐπεὶ τὸ γλωσσόκομον εἶχεν ὁ ᾿Ιούδας, ὅτι λέγει αὐτῷ ὁ Ιησοῦς, 

ἀγόρασον ὧν χρείαν ἔχομεν εἰς τὴν ἑορτήν, ἢ τοῖς πτωχοῖς ἵνα τι δῷ». 
108 Λκ. 8, 3 «καὶ ᾽Ιωάννα γυνὴ Χουζᾶ ἐπιτρόπου῾Ηρῴδου καὶ Σουσάννα καὶ ἕτεραι πολλαί, αἵτινες 

διηκόνουν αὐτοῖς ἐκ τῶν ὑπαρχόντωναὐταῖς». 
109 Ά Τιμ. 5, 17 «Οἱ καλῶς προεστῶτες πρεσβύτεροι διπλῆς τιμῆς ἀξιούσθωσαν, μάλιστα οἱ κοπιῶντες 

ἐν λόγῳ καὶ διδασκαλίᾳ». 
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χάριτος, ποιμήν αθανάτων ψυχών και αυτές οι ιδιότητες ούτε χάνονται ούτε 

αλλοιώνονται. Εξάλλου, το έργο του κληρικού από άποψη πνευματική και θεολογική 

είναι ασυγκρίτως ανώτερο από αυτό του δημοσίου υπαλλήλου, καθώς έχει να κάνει με 

ουράνια και θεία πράγματα, υπερβαίνει τα κτιστά όρια και συμβάλλει τα μέγιστα στον 

αγιασμό και την κατά χάρη θέωση του ανθρώπου. 

Ο κληρικός δεν είναι δημόσιος υπάλληλος με την έννοια του υπαλλήλου ο οποίος 

έχει το ωράριό του και, όταν αυτό παρέλθει, εκείνος επιστρέφει στο σπίτι του. Το έργο 

του κληρικού δεν σταματάει ποτέ. Ακόμη κι όταν επιστρέψει στο σπίτι του ή στο κελί 

του, ο πνευματικός αγώνας, η προσευχή και η πατρική μέριμνα συνεχίζονται για τον 

ίδιο και τα πνευματικά και φυσικά παιδιά του. Δεν τηρεί τις αργίες του δημοσίου τομέα, 

καθώς σε όλες σχεδόν τις εορταστικές αργίες του έτους έχει να τελέσει ευχαριστιακή 

σύναξη, αλλά και άλλα μυστήρια, όπως γάμο και βάπτιση, για τον καθαγιασμό και την 

σωτηρία του ποιμνίου του. Δεν γνωρίζει ωράριο, καθώς μπορεί οποιαδήποτε στιγμή 

του 24ώρου να κληθεί να μεταδώσει την θεία κοινωνία σε έναν ετοιμοθάνατο ή μπορεί 

μέχρι αργά την νύχτα να εξομολογεί τα πνευματικά παιδιά του και να ανακουφίζει από 

τα βάρη της αμαρτίας ή ακόμη και να τελεί αγρυπνίες. Βρίσκεται πάντα στη διάθεση 

του ποιμνίου του, καθώς πολύ συχνά καλείται να δώσει την πατρική συμβουλή του ή 

να ακούσει τον πόνο και την θλίψη του ανθρώπου και να αποτελέσει το στήριγμα, την 

παρηγοριά και την ελπίδα τους. Όλα αυτά, λοιπόν, που ενδεικτικά αναφέρθηκαν για 

την διακονία του κληρικού, είναι στοιχεία που δεν υπάρχουν καν στο εργασιακό 

ωράριο και στην υπηρεσία του δημοσίου υπαλλήλου. Στο σημείο αυτό χρειάζεται 

μεγάλη ποιμαντική προσοχή, από την πλευρά του ποιμένα. Ο ποιμένας είναι ποιμένας, 

με συγκεκριμένο στόχο και όραμα και όχι ένας ταμίας ή τραγουδιστής ή λογιστής ή 

διοικητής ή πολιτικός μηχανικός, που σκοπό έχει την επίδειξη των διοικητικών και των 

φωνητικών του ικανοτήτων.110  

Ο κληρικός διακονεί και λαμβάνει κυρίως πνευματικές απολαβές. «Ασκώντας το 

ιερατικό χάρισμά του ωφελείται και ευεργετείται πρώτα ο ίδιος. Πρώτα ο ίδιος 

μεταλαμβάνει και απολαμβάνει τα όσα δι’ αυτού προσφέρει ο Θεός στους ανθρώπους... 

Με την άσκηση και κατά την άσκηση του ιερατικού χαρίσματος θησαυρίζει πολύτιμους 

πνευματικούς θησαυρούς».111 Η διακονία του είναι λειτούργημα που καλύπτει τις 

                                                 
110 π. Βασίλειος Θερμός, Οδύνη σώματος Χριστού-Κεφάλαια εκκλησιαστικής αυτογνωσίας, εκδ. Ακρίτας 

2009, σ. 170. 
111 Ευθ. Στύλιος, (Μητροπολίτης Αχελώου), Ιερεύς: το αναντικατάστατο λειτούργημα, εισήγηση στο 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Επιμόρφωση – Υποστήριξη Υποψηφίων Κληρικών», που διοργάνωσε το 

Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011. 
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πνευματικές και παντοτινές ανάγκες της ύπαρξης και της ζωής του ανθρώπου. Επίσης, 

είναι εντυπωσιακό ότι η διακονία του κληρικού ταυτίζεται με μία ορισμένη κοινότητα 

ανθρώπων. Όταν και όπου εγκαθίσταται ιερεύς, αυτόματα συγκροτείται και μία 

εκκλησιαστική κοινότητα ανθρώπων, μία ενορία. Χωρίς την ύπαρξη ιερέα, κοινότητα 

δεν συγκροτείται. Όλα αυτά, λοιπόν, τα χαρακτηριστικά της ιερατικής διακονίας δεν 

μπορούν να έχουν καμία σχέση με την εργασία ενός δημοσίου υπαλλήλου σε μία 

υπηρεσία. 

Συνεπώς, οι κληρικοί είναι πνευματικοί και θρησκευτικοί λειτουργοί οι οποίοι 

υπόκεινται πρωτίστως στους κανόνες της Εκκλησίας και δεν θα πρέπει να 

συγκαταλέγονται στους δημοσίους υπαλλήλους λόγω της μισθοδοσίας τους ή λόγω 

άλλων νομικών διατάξεων που αφορούν σε δημοσίους υπαλλήλους και εφαρμόζονται 

και στους ίδιους ως εργαζομένους στα Ν.Π.Δ.Δ. της Εκκλησίας.  
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ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

1. Δικαιώματα και υποχρεώσεις του εφημερίου, σύμφωνα με τον Καταστατικό Χάρτη 

της Εκκλησίας της Ελλάδος.  

2. Πως διοικείται ένας ιερός ναός; 

3. Τα σημαντικότερα ζητήματα των εφημερίων και των διακόνων σύμφωνα με τον 

Κανονισμό 305/2018 «Περί Εφημερίων και Διακόνων». 

4. Είναι ο ιερέας Δημόσιος Υπάλληλος ή Πνευματικός Λειτουργός; 

5. Γιατί δεν πρέπει να θεωρείται ο ιερέας δημόσιος υπάλληλος; 

6. Ο συνδυασμός πνευματικών και διοικητικών χαρισμάτων στην ποιμαντική διακονία 

του κληρικού. 

7. Οι λαϊκοί συνεργάτες του κληρικού στο ενοριακό έργο. Καθήκοντα, υποχρεώσεις 

και πνευματικά προσόντα αυτών. 
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5. Υμνολογία – Τυπικό ιερών ακολουθιών 

 

Λέξεις κλειδιά: Θεία Λειτουργία, ιερές ακολουθίες, λειτουργική κατήχηση, 

ποιμαντική αξιοποίηση, Τυπικό, υμνολογικά βιβλία, Υμνολογία, υμνογραφικοί όροι. 

  

Στην ενότητα αυτή θα επικεντρωθούμε σε ζητήματα που σχετίζονται με  πρακτικά 

υμνολογικά και τυπικά στοιχεία των ιερών ακολουθιών. Θα εξετάσουμε το τί είναι η 

Υμνολογία, θα δούμε ποιοι είναι οι κυριότεροι υμνογραφικοί όροι και ποια είναι τα 

υμνολογικά βιβλία που χρησιμοποιούνται για την τέλεση των Ιερών Ακολουθιών, θα 

μας απασχολήσει η τυπική διάταξη των Θείων Λειτουργιών και τέλος θα γίνει μια 

ποιμαντική προσέγγιση του τρόπου τελέσεως των ιερών ακολουθιών. 

 

5.1 Περί Υμνολογίας-Υμνογραφικοί όροι 

Εξέχουσα θέση στη λειτουργική ζωή της εκκλησιαστικής ζωής κατέχει η υμνολογία. 

Η λέξη «υμνολογία» παράγεται από το ρήμα «υμνολογώ» που σημαίνει «λέγω τα 

σχετικά με έναν ύμνο». Ορίζοντας το επιστημονικό πλαίσιο, Υμνολογία είναι η 

επιστήμη που ερευνά συστηματικά τη γένεση και εξέλιξη των ελληνικών 

εκκλησιαστικών ύμνων της ορθόδοξης Εκκλησίας (ιστορική, φιλολογική και 

θεολογική διάσταση).  

Τέσσερις είναι οι χρονικοί περίοδοι ανάπτυξης της Υμνολογίας:  

• Η πρώτη (1ος -4ος αι.): δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της 

υμνογραφίας (η εκκλησιαστική υμνογραφία ανακαλύπτει την ταυτότητά της). 

• Η δεύτερη (5ος -7ος αι.): ακμή της εκκλησιαστικής υμνογραφίας (εμφάνιση του 

«Κοντακίου» με το Ρωμανό τον Μελωδό). 

• Η τρίτη (8ος -11ος αι.): συνέχιση της ακμής με την εμφάνιση των «Κανόνων». 

• Η τέταρτη (12ος αι.-έως σήμερα): μίμηση προτύπων του παρελθόντος/ παρακμή της 

υμνογραφίας.112 

Όσον αφορά τους κυριότερους υμνογραφικούς όρους, τους οποίους συναντάμε 

συνέχεια στο εκκλησιαστικό υμνολογικό και λειτουργικό πλαίσιο, αυτοί είναι: 

                                                 
112 Φίλιας Γεώργιος, Ιστορία και Θεολογία των Εκκλησιαστικών ύμνων, στην ιστοσελίδα 

https://opencourses.uoa.gr/courses/SOCTHEOL104/, πρόσβαση 10/3/2021. 
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• «Ακολουθία»: η τακτική ή έκτακτη τελετουργία, που περιέχει ύμνους, ευχές και 

αναγνώσματα/ Η «Φυλλάδα»: το βιβλίο που περιέχει την υμνογραφία και το Συναξάρι 

ενός Αγίου ή μιας εορτής και που δεν συμπεριλαμβάνεται στα εν χρήσει λειτουργικά 

βιβλία. 

• «Αναβαθμοί»: εβδομήντα πέντε μικρά τροπάρια (αποδίδονται στον άγιο Θεόδωρο 

Στουδίτη). Ψάλλονται κατ ̓ αντιφωνία στον Όρθρο της Κυριακής, σύμφωνα με τον ήχο 

της εβδομάδας. 

 • «Αντίφωνα»: τα σύντομα τροπάρια κατά τη Θ. Λειτουργία. 

• «Απολυτίκιο»: το κεντρικό τροπάριο της ημέρας, εξιστορεί και εγκωμιάζει το 

τιμώμενο πρόσωπο ή το θέμα μιας εορτής και ψάλλεται στο τέλος του Εσπερινού, στην 

αρχή του Όρθρου και κατά τη Θ. Λειτουργία. 

• «Απόστιχα»: τροπάρια που ψάλλονται στο τέλος του Εσπερινού (πάντοτε) και στο 

τέλος του Όρθρου (μερικές φορές). Το πρώτο τροπάριο ψάλλεται χωρίς να προηγείται 

ψαλμικός στίχος (εξ ου και η λέξη «Απόστιχο»), ενώ στα υπόλοιπα προηγείται 

ψαλμικός στίχος. 

• «Αυτόμελο»: το τροπάριο που έχει δική του μελωδία, την οποία μιμούνται άλλα 

τροπάρια. 

• «Δοξαστικό»: το τροπάριο που εξυμνεί είτε τα Πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, είτε την 

Θεοτόκο, είτε έναν άγιο ή μια εορτή και το οποίο αρχίζει με τη δοξολογική φράση 

«Δόξα Πατρί και Υιώ...». 

• «Ειρμός»: από το ρήμα «είρω» («συνδέω»). Είναι η πρωτότυπη πρώτη στροφή μιας 

ωδής του κανόνα, τα υπόλοιπα τροπάρια της ωδής ακολουθούν τις συλλαβές και την 

μελωδία του «Ειρμού». 

• «Εξαποστειλάριο»: τροπάριο που ψάλλεται στο τέλος του Όρθρου (πριν από τους 

Αίνους. 

• Επιλύχνιος (ψαλμός ή ύμνος): ονομάζεται ο «Προοιμιακός» Ψαλμός του Δαβίδ 

(103ος, «επιλύχνιος Ψαλμός»), επίσης, «επιλύχνιος ύμνος» ονομάζεται ο ύμνος «Φως 

Ιλαρόν» (αποδίδεται στον μάρτυρα Αθηνογένη). 

• «Καταβασία»: ο Ειρμός που επαναλαμβάνεται στο τέλος κάθε Ωδής του Κανόνα. 

• «Κεκραγάριον»: ο εσπερινός ύμνος «Κύριε εκέκραξα...» (140ος Ψαλμός). Ψάλλεται 

στην αρχή του Εσπερινού σε οκτώ διαφορετικούς ήχους. 

• «Κοινωνικό»: σύντομος ύμνος που ψάλλεται αργά και κατανυκτικά προς το τέλος 

της Θ. Λειτουργίας. Έλαβε το όνομά του διότι ψάλλεται κατά την ώρα προετοιμασίας 

για την Θεία Κοινωνία. 
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• «Μακαρισμοί»: οι στίχοι του Ευαγγελίου που προέρχονται από την αντίστοιχη 

διδασκαλία του Κυρίου. Ψάλλονται ως τρίτο αντίφωνο στην Θεία Λειτουργία. 

• «Μαρτυρικό»: τροπάριο προς τιμή του Μάρτυρα. 

• «Μεγαλυνάριο»: σύντομοι ύμνοι που λέγονται πριν από τα τροπάρια της ενάτης 

Ωδής του Κανόνα (έλαβαν το όνομά τους από τις αρχικές λέξεις: «Μεγάλυνον ψυχή 

μου...»). Ονομάζονται επίσης οι εγκωμιαστικοί ύμνοι στο τέλος των Παρακλητικών 

Κανόνων. 

• «Οίκος»: ύμνος που διαβάζεται στον Όρθρο, ανάμεσα στην έκτη και στην έβδομη 

Ωδή, πριν από το Συναξάριο. 

• «Όρθρος»: η καθημερινή ακολουθία πριν από την Θεία Λειτουργία (αρχίζει με τον 

Εξάψαλμο και τελειώνει με τη Μεγάλη Δοξολογία). 

• «Ευλογητάρια»: τροπάρια που ακολουθούν μετά από τον στίχο «ευλογητός ει Κύριε, 

δίδαξόν με τα δικαιώματά σου». Χωρίζονται σε δύο ομάδες: τα αναστάσιμα 

(ψάλλονται στον Όρθρο της Κυριακής και αναφέρονται στην Ανάσταση του Κυρίου) 

και τα νεκρώσιμα (ψάλλονται στις κηδείες και στα μνημόσυνα). 

• «Εωθινά»: τα έντεκα Δοξαστικά στο τέλος του Όρθρου των Κυριακών (αντιστοιχούν 

στα έντεκα εωθινά Ευαγγέλια του Όρθρου. 

• «Θεοτοκίον»: τροπάριο που αναφέρεται στη Θεοτόκο (περιέχει, όμως, δογματικές 

εκφράσεις σχετικώς με την ενανθρώπηση του Κυρίου).  Σταυροθεοτοκία: τα Θεοτοκία 

της Παρασκευής (εκτός από την Θεοτόκο εξυμνείται και ο Σταυρός). 

• «Ιδιόμελον»: τροπάριο που ψάλλεται με δική του μελωδία («ίδιον μέλος»). 

• «Κάθισμα»: υποδιαίρεση του Ψαλτηρίου (οι 150 Ψαλμοί διαιρούνται σε είκοσι 

Καθίσματα). Στην αρχαία Εκκλησία οι πιστοί «κάθονταν» στα μεσοδιαστήματα των 

Ψαλμών. Oνομάζονται «Καθίσματα» και τα τροπάρια μεταξύ των Καθισμάτων των 

Ψαλμών του Όρθρου. 

• «Κανόνας»: εννέα ομάδες τροπαρίων, κάθε ομάδα ονομάζεται «Ωδή» και 

περιλαμβάνει δύο ή και περισσότερα τροπάρια. Ειρμός: το πρώτο τροπάριο κάθε Ωδής, 

σύμφωνα με το οποίο ψάλλονται τα υπόλοιπα («κανών»: «πρότυπο ποιήσεως και 

μελωδίας). Είδη Κανόνων (ανάλογα με το περιεχόμενο): αναστάσιμος, παρακλητικός, 

ικετήριος, σταυροαναστάσιμος. 

• «Πασαπνοάρια» (ή «Αίνοι»): τροπάρια που ψάλλονται στο τέλος του Όρθρου, μετά 

από τον στίχο «Πάσα πνοή αινεσάτω τον Κύριο» (από την λέξη «πάσα» έλαβαν το 

όνομά τους). 
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• «Προκείμενον»: μικρός ψαλμικός στίχος που ψάλλεται πριν από το αποστολικό 

ανάγνωσμα της Θ. Λειτουργίας και πριν από τα βιβλικά αναγνώσματα του Εσπερινού. 

Στους Εσπερινούς των Δεσποτικών εορτών ονομάζεται «Μέγα Προκείμενον». 

• «Προσόμοιον»: τροπάριο που ψάλλεται κατά τα μέτρα (ισοσυλλαβία) και τη μελωδία 

(ομοτονία) ενός άλλου τροπαρίου. 

• «Στιχηρό»: τροπάριο που ψάλλεται στον Εσπερινό (μετά το «Κύριε εκέκραξα») και 

στον Όρθρο (μετά από το «Πάσα πνοή») και του οποίου προηγείται κάποιος ψαλμικός 

στίχος. 

• «Τριαδικόν»: τροπάριο που απευθύνεται στην Αγία Τριάδα. 

• «Τριώδιον»: ο Κανόνας που περιέχει μόνο τρεις Ωδές. 

• «Τροπάριο»: κάθε ύμνος που ψάλλεται με στίχο ή χωρίς, σύμφωνα με δικό του 

«τρόπο» (ήχο) ή σύμφωνα με τον «τρόπο» άλλου ύμνου. 

• «Υπακοή»: το τροπάριο που λέγεται (κατά την ακολουθία του Όρθρου) μετά από τα 

Ευλογητάρια και πριν από τους Αναβαθμούς. 

• «Χερουβικό»: ο ύμνος που ψάλλεται στη Θ. Λειτουργία κατά τη Μεγάλη Είσοδο. 

Έλαβε την ονομασία του από τις πρώτες λέξεις του («Οι τα Χερουβίμ μυστικώς 

εικονίζοντες...»). 

• «Ωδές»: λέγονται τα βιβλικά αναγνώσματα (8 της Π. Διαθήκης και 1 της Κ. 

Διαθήκης) εννέα στο σύνολο, που χρησιμοποιούνται στη θεία λατρεία. Επειδή όμως 

τους στίχους των Ωδών αυτών ακολουθούσαν διάφορα τροπάρια των Κανόνων, 

ονομάστηκαν Ωδές και οι εννέα ενότητες αυτών των τροπαρίων, που το σύνολό τους 

απαρτίζει τον Κανόνα. 113 

 

5.2 Εκκλησιαστικά Υμνολογικά βιβλία 

Στους ιερούς ενοριακούς ναούς και στις ιερές μονές χρησιμοποιούνται υμνολογικά 

και λειτουργικά βιβλία. Τα υμνολογικά βιβλία είναι τα ακόλουθα:  

• «Παρακλητική»: περιλαμβάνει τις ακολουθίες Εσπερινού και Όρθρου από τον 

Εσπερινό του Σαββάτου μέχρι τον Όρθρο του Σαββάτου της επόμενης εβδομάδας. 

Διακρίνεται σε οκτώ διαφορετικές εβδομάδες, αντίστοιχα με τους οκτώ ήχους της 

εκκλησιαστικής μουσικής. Το όνομα του βιβλίου προέρχεται από τον «παρακλητικό» 

χαρακτήρα των ύμνων.  

                                                 
113 Σκαλτσής Παναγιώτης, Λειτουργική Ορολογία, http://users.auth.gr/pskaltsi/leitourgiki_orologia.pdf, 

ανάκτηση 12/3/2021. 
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• «Μηναίο»: το λειτουργικό βιβλίο στο οποίο καταχωρίζονται οι ακολουθίες 

Εσπερινού και Όρθρου για κάθε ημέρα του κάθε μήνα του έτους. Υπάρχουν δώδεκα 

Μηναία (αντίστοιχα των δώδεκα μηνών του έτους). 

• «Τριώδιο»: περιλαμβάνει ακολουθίες Εσπερινών και Όρθρων, στους οποίους οι 

Κανόνες περιέχουν μόνο τρεις Ωδές. Αρχίζει από την Κυριακή του Τελώνου και 

Φαρισαίου και τελειώνει το βράδυ του Μ. Σαββάτου. 

• «Πεντηκοστάριο»: περιλαμβάνει τις ακολουθίες των κινητών εορτών, από τη 

Κυριακή του Πάσχα μέχρι την Κυριακή των Αγίων Πάντων. 

• «Ψαλτήριο»: περιέχει τους 150 Ψαλμούς (από το ομώνυμο βιβλίο της Π.Δ.). 

• «Θεοτοκάριο»: περιέχει Κανόνες διαφόρων υμνογράφων σε όλους τους ήχους προς 

τιμή της Θεοτόκου. 

Αναφέρθηκαν τα εκκλησιαστικά βιβλία που περιέχουν ύμνους ολοκλήρου του 

εκκλησιαστικού έτους. Υπάρχουν όμως και τα λειτουργικά βιβλία που 

χρησιμοποιούνται για την τέλεση των ιερών ακολουθιών. Είναι τα εξής: 

• «Το Ωρολόγιο»: Πήρε το όνομά του από τις ακολουθίες των Ωρών. Περιέχει τα 

σταθερά μέρη των καθημερινών ακολουθιών, τα απολυτίκια όλων των ημερών του 

έτους, τον Ακάθιστο Ύμνο, τους Παρακλητικούς Κανόνες, την ακολουθία της Θείας 

Μετάληψης κ.α. 

• «Το Ιερατικό»: Περιέχει εκείνα τα σημεία των ακολουθιών που λέγονται από τον 

ιερέα ή τον διάκονο. 

• «Το Μέγα Ευχολόγιο»: Περιέχει τις ακολουθίες των Ιερών Μυστηρίων, όλες τις 

Θείες Λειτουργίες και όλες γενικά τις ακολουθίες και ευχές που διαβάζονται σε 

διάφορες περιστάσεις. 

• «Το Ιερό Ευαγγέλιο»: Περιέχει τις ευαγγελικές περικοπές που διαβάζονται όλο τον 

χρόνο, αρχίζοντας από την Κυριακή του Πάσχα. 

•  «Ο Απόστολος»:  Περιέχει τις αποστολικές περικοπές όλου του χρόνου. 

•  «Το Τυπικό»:  Είναι το βιβλίο που καθορίζει την τάξη των ακολουθιών, δηλαδή πώς 

ακριβώς τελούνται όλες οι ακολουθίες κατά τις διάφορες περιπτώσεις. 

•  «Το Εγκόλπιο αναγνώστου-ιεροψάλτου»: Είναι το βιβλίο που βοηθά τον 

ιεροψάλτη και τον αναγνώστη στην τέλεση του Εσπερινού, του Όρθρου και της Θείας 
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Λειτουργίας. Περιέχει τα σταθερά μέρη αυτών των ακολουθιών, που λέγονται από τους 

ιεροψάλτες.114 

 

5.3 Η σημασία και η χρήση του Τυπικού 

Τυπικό ή τυπική διάταξη είναι το εκκλησιαστικό βιβλίο, που περιέχει την περιγραφή 

της τάξεως σύμφωνα με την οποία πρέπει να τελούνται οι ιερές ακολουθίες. 

Πιο συγκεκριμένα, ο όρος «Τυπικό» παράγεται από το ουσιαστικό «τύπος», το 

οποίο σήμαινε αρχικώς τον κτύπον (ρήμα τύπτω = κτυπώ). Εν συνεχεία, ο όρος έλαβε 

ως σημασία την έννοια του κανόνος.115 Επομένως, λέγοντας «Τυπικό» εννοούμε τον 

σύνολο των κανόνων, μέσω των οποίων τελούνται οι ιερές Ακολουθίες της Λατρείας 

με ευταξία. Όλα στην Εκκλησία πρέπει να γίνονται με τάξη, μακριά από προχειρότητες 

και αυτοσχεδιασμούς. Η τυπική διάταξη είναι η έμπρακτη εφαρμογή της παύλειας 

προτροπής «πάντα εὐσχημόνως καὶ κατὰ τάξιν γινέσθω».116 

Με την πάροδο των αιώνων διαμορφώθηκαν δύο κύριες παραδόσεις 

εκκλησιαστικού τυπικού, το Τυπικό της Κωνσταντινουπόλεως (ενοριακός τύπος) και το 

Τυπικό των Ιεροσολύμων (μοναστικός τύπος). Άλλες τοπικές παραδόσεις 

(Αλεξανδρείας, Αντιοχείας, Σινά, Ανατολικών Εκκλησιών κ.λπ.) συγχωνεύτηκαν ή 

απορροφήθηκαν σ' αυτά τα δύο Τυπικά ή και παρήκμασαν. Από τον 9ο-10ο περίπου 

αιώνα έχουμε μία σύνθεση του Κωνσταντινουπολίτικου και του Ιεροσολυμίτικου 

Τυπικού, από την οποία προήλθε γύρω στον 11ο-12ο αιώνα το Τυπικό της Λαύρας του 

Αγίου Σάββα Ιεροσολύμων. Αυτό θεωρείται η βάση του σημερινού εκκλησιαστικού 

Τυπικού. Επικράτησε και εφαρμόστηκε σε όλη την Ορθόδοξη Εκκλησία. Οι διάφορες 

τοπικές παραλλαγές του, έδωσαν τα σημερινά Τυπικά (Αγίου Όρους, Σλαυικών 

Εκκλησιών, Πάτμου κ.λπ.). 

Τον 19ο αιώνα το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως δημοσίευσε 

τρεις εκδόσεις του Τυπικού. Βασίζεται κυρίως στο Ιεροσολυμιτικό Τυπικό της Λαύρας 

του Αγίου Σάββα, αλλά έχει και πολλά στοιχεία από το Κωνσταντινουπολίτικο Τυπικό. 

Το τυπικό αυτό ονομάζεται «Τυπικόν της Μεγάλης Εκκλησίας», είναι 

προσαρμοσμένο περισσότερο στις ανάγκες και την πράξη των ενοριών και συντομεύει 

κάποιες ακολουθίες. Η τρίτη έκδοσή του έγινε, κατόπιν πατριαρχικής συνοδικής 

                                                 
114 Γεώργιος Κουγιουμτζόγλου, πρεσβύτερος, Λατρευτικό Εγχειρίδιο-Στοιχεία Αγωγής για την τάξη και 

τη Λατρεία της Εκκλησίας, εκδ. Συναξάρι, Θεσσαλονίκη 19992, σ.σ. 70-73. 
115 Κ. Παπαγιάννης, Σύστημα Τυπικού2, εκδ. Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος, Αθήνα 

2012, σ. 15. 
116 Ά Κορ. 14,40. 
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απόφασης του Πατριάρχου Διονυσίου του Ε΄. Καταρτίστηκε επιτροπή την οποία 

αποτελούσαν τρεις Μητροπολίτες και ο πρωτοψάλτης της Μεγάλης του Χριστού 

Εκκλησίας Γεώργιος Βιολάκης (1888). Η επιτροπή επεξεργάσθηκε όλες τις 

προηγούμενες εκδόσεις του Τυπικού και παρουσίασε μια νέα έκδοση. Πρόκειται για το 

λεγόμενο «Τυπικόν Βιολάκη». Είναι μέχρι σήμερα το επίσημο Τυπικό όλων σχεδόν 

των Ελληνόφωνων Εκκλησιών (Οικουμενικού Πατριαρχείου, Αλεξανδρείας, Ελλάδος, 

Κύπρου, ομογενών σε Ευρώπη, Αμερική, Αυστραλία).117 

Μετά το 1924, με την διόρθωση του ημερολογίου δημιουργήθηκαν περιπτώσεις 

Τυπικού που δεν προβλέπονταν από το Τυπικό του Βιολάκη. Γι' αυτό πρώτη η 

Εκκλησία της Ελλάδος άρχισε να εκδίδει ετήσιο τυπικό, ανεπίσημα περίπου από το 

1930, επίσημα από το 1954, με σκοπό την πρακτική διευκόλυνση ιερέων και ψαλτών 

επάνω στο Τυπικό. Σήμερα ετήσιο Τυπικό δημοσιεύουν και άλλες Εκκλησίες 

(Οικουμενικό Πατριαρχείο, Κύπρος) και ιδιώτες, η βάση όμως είναι πάντοτε το 

«Τυπικόν της Μεγάλης Εκκλησίας» (Βιολάκη, 1888) και η προγενέστερη τυπική 

παράδοση. Στον εικοστό αιώνα, μελέτες γύρω από τις διατάξεις του Τυπικού έγιναν 

κυρίως από τον Οικονόμο π. Γεώργιο Ρήγα118 και τον Πρωτοπρεσβύτερο π. 

Κωνσταντίνο Παπαγιάννη.119 

 

5.4 Ακολουθίες του νυχθημέρου 

Κατά το ιουδαϊκό σύστημα καταμετρήσεως του χρόνου, «νυχθήμερο» ονομάζεται ο 

κύκλος του εικοσιτετραώρου, επειδή πρώτη θεωρείται η νύχτα (νύχτα – ημέρα). Έτσι 

πρώτη ακολουθία του νυχθημέρου θεωρείται ο Εσπερινός ή Λυχνικόν. 

Στην Ορθόδοξη Εκκλησία διαμορφώθηκαν δύο είδη ακολουθιών του νυχθημέρου. 

Ο λεγόμενος «ασματικός» τύπος ή «ασματικό» τυπικό για τις ενορίες στις πόλεις και 

τα χωριά και ο λεγόμενος «μοναχικός» τύπος ή «μοναχικό» τυπικό για τις ανάγκες των 

μοναχών στα μοναστήρια. Σήμερα μιλούμε ουσιαστικά για ένα μικτό τυπικό, κατά 

βάση μοναχικό επηρεασμένο όμως σημαντικά από το ασματικό. 

ΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ: Ασματικές ήταν οι ακολουθίες των ενοριών, γιατί 

επικρατούσε το άσμα, η ψαλμωδία δηλαδή των ψαλμών κατ’ αντιφωνία. Έτσι έχουμε 

                                                 
117 Γεώργιος Στέφας, αρχιμανδρίτης, Θέματα Λειτουργικής και Τυπικού, εκδ. Ι. Μ. Σταγών και 

Μετεώρων, Καλαμπάκα 1993, σ.σ. 71-72. 
118 Γ. Φίλιας, Παράδοση και εξέλιξη στη Λατρεία της Εκκλησίας, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα 2006, σ.σ. 227-

229. 
119 Βλ. Α. Βουρλής, «Το Τυπικό της Κωνσταντινουπόλεως (19ος αι.) και η περαιτέρω πορεία του», στο 

Πρόσωπα και σταθμοί ορόσημα στη διαμόρφωση της Θείας Λατρείας, ΙΒ  ́ Πανελλήνιο Λειτουργικό 

Συμπόσιο, εκδ. Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος, Αθήνα 2014, σσ., 614-620. 
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12 αντίφωνα στον όρθρο και 8 αντίφωνα στον εσπερινό. Όλες οι ασματικές ακολουθίες 

άρχιζαν με το «Ευλογημένη η βασιλεία...», οι δε ακολουθίες ήταν 4 : ο ασματικός 

εσπερινός, ο ασματικός όρθρος, η τριθέκτη και η παννυχίδα. Ο εσπερινός και ο όρθρος 

ήταν καθημερινές ακολουθίες ενώ η τριθέκτη και η παννυχίς τελούνταν κατά την 

περίοδο της Μ. Τεσσαρακοστής. 

Όλες οι ασματικές ακολουθίες είχαν διάρκεια περίπου μιας ώρας. 

ΜΟΝΑΧΙΚΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ: Οι μοναχικές ακολουθίες χαρακτηρίζονται από 

την ανάγνωση του ψαλτηρίου και τη μεγάλη χρονική τους διάρκεια. Έτσι για το ιερό 

του αριθμού γίνονται 7, ενώ είναι 8 στον αριθμό και είναι οι εξής: 

1. Ο Εσπερινός (στη δύση του ηλίου) 

2. Το Απόδειπνο (μετά το δείπνο) 

3. Το Μεσονυκτικό (την έκτη ώρα της νύχτας) 

4. Ο Όρθρος (μαζί με το μεσονυκτικό) 

5. Η Α ́ ώρα (μαζί με τον όρθρο - περίπου 7π.μ.) 

6. Η Γ ́ ώρα (περίπου 9π.μ.) 

7. Η ΣΤ ́ ώρα (περίπου 12 το μεσημέρι) 

8. Η Θ ́ ώρα (περίπου 3 μ.μ.) 

 

5.5 Συνοπτικό τυπικό σχεδιάγραμμα των Θείων Λειτουργιών Ιωάννου του 

Χρυσοστόμου, Μ. Βασιλείου και Προηγιασμένης 

 

Α. Θείες Λειτουργίες Ιερού Χρυσοστόμου-Μ. Βασιλείου   

 

1. Έναρξη - Ευλογημένη η βασιλεία... 

2. Η μεγάλη συναπτή ("ειρηνικά") 

3. Ευχή α΄ αντιφώνου - εκφώνηση 

4. Το α΄ αντίφωνο ή ο ρβ' ψαλμός 

5. Μικρά συναπτή 

6. Ευχή β' αντιφώνου - εκφώνηση 

7. «Ο μονογενής...». Τό β' αντίφωνο - ή 

ο ρμε' ψαλμός 

8. Μικρά συναπτή 

9. Ευχή γ' αντιφώνου - εκφώνηση. 

10. Το γ' αντίφωνο - ή oι μακαρισμοί 

11. Η είσοδος μετά του Ευαγγελίου 

("μικρά είσοδος") 

Ευχή της εισόδου 

12. Το εισοδικό 

13. Τα απολυτίκια 

14. Το κοντάκιο 

15. Ευχή του τρισαγίου - εκφώνηση 

16. Το τρισάγιο 

17. Προκείμενο του Άποστόλου. 

18. Αποστολικό ανάγνωσμα 
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19. Ευχή προ του Ευαγγελίου. 

Αλληλουάριο. 

20. Ευαγγελικό ανάγνωσμα 

21. Ομιλία 

22. Η εκτενής 

23. Η ευχή της εκτενούς - εκφώνηση 

24. Οι δεήσεις υπέρ των κατηχουμένων 

25. Η ευχή υπέρ των κατηχουμένων -

εκφώνηση 

26. Μικρά συναπτή -"Σοφία" 

27. Ευχή πιστων α΄ - εκφώνηση 

28. Μικρά συναπτή -"Σοφία" 

29. Ευχή πιστών β'- εκφώνηση 

30. Ο χερουβικός ύμνος 

31. Είσοδος των τιμίων δώρων 

("μεγάλη είσοδος") 

32. Πληρωτικά 

33. Ευχή της προσκομιδης - εκφώνηση 

34. Ασπασμός της ειρήνης 

35. Το σύμβολο της πίστεως 

36. Αποστολική ευλογία («Η χάρις...") 

37. Ο εισαγωγικός διάλογος 

• " Άνω σχώμεν τας καρδίας" 

• " Έχομεν προς τον Κύριον" 

• "Ευχαριστήσωμεν τω Κυρίῳ" • " 

Άξιον και δίκαιον" 

38. Η ευχή της Άναφορας 

• Πρόλογος 

• Επινίκιος ύμνος 

• Ανάμνησις 

• Επίκλησις 

• Δίπτυχα 

• Τελική ευλογία ("Και έσται τα 

ελέη...") 

39. Συναπτή («Πάντων των αγίων 

μνημονεύσαντες...») 

40. (Τα δεύτερα πληρωτικά) 

41. Ευχή προ του «Πάτερ ημών» -

εκφώνηση 

42. Η Κυριακή προσευχή - εκφώνηση 

43. Ευχή κεφαλοκλισίας - εκφώνηση 

44. Ύψωσις του αγίου άρτου 

• Ευχή υψώσεως 

• «Τα άγια τοις αγίοις» 

45. Κοινωνικόν 

• Μελισμός 

• Πλήρωμα ποτηρίου 

• Ζέον 

• Κοινωνία κλήρου 

• «Μετά φόβου Θεού...» 

• Κοινωνία λαού 

• Ευλογία («Σώσον ο Θεός...») 

46. «Πληρωθήτω...» 

47. «Ορθοί . Μεταλαβόντες...» 

48. Ευχή ευχαριστίας - εκφώνηση 

49. Ευχή οπισθάμβωνος 

50. "Είη το όνομα..." 

51. Ευλογία («Ευλογία Κυρίου...») 

52. Απόλυση. 
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Β. Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία 

 

• Έναρξη με «ευλόγησον Δέσποτα» Προοιμιακός (ΨΡΓ ́) 

• Μεγ. Συναπτή, α΄ ευχή Λυχνικού Στιχολογία ψαλτηρίου: «Προς Κύριον» σέ τρεις 

στάσεις 

• Ψαλμοί Λυχνικού (ρμ ́ κ.τ. λ.) Στιχηρά 

• Είσοδος 

• Φως Ίλαρόν, Άναγνώσματα (2) 

• Κατευθυνθήτω, Έκτενής Μεγάλη, Ευχή, Κατηχούμενα 

• Δεήσεις των πιστών 

• Είσοδος των Προηγιασμένων 

• «Νυν αι δυνάμεις...» 

• Πληρωτικά, αιτήσεις, Κυριακή προσευχή (ευχή μετά το ἀποτεθήναι τα άγια) 

• Κεφαλοκλισία 

• Μελισμός, Ένωσις, κοινωνία, Κοινωνικό: 

•  «Γεύσασθε...» 

•  «Ευλογήσω τον Κύριον....» 

•  «Πληρωθήτω το στόμα ημών....» Ευχαριστία: «Ορθοί∙ Μεταλαβόντες...», κ.τ.λ.  

•   Απόλυση, δύο ψαλμοί λγ’, ρμδ. 120  

 

5.6 Ποιμαντική αξιοποίηση ιερών ακολουθιών 

Σκοπός των ιερών ακολουθιών είναι ο αγιασμός του ποιμένα αλλά του πληρώματος 

της Εκκλησίας, των πιστών. Όλες οι ακολουθίες οφείλουν να αξιοποιούνται ποιμαντικά 

από τον ιερέα-εφημέριο. Το σημαντικότερο απαιτούμενο για την ποιμαντική 

αξιοποίηση των ιερών ακολουθιών είναι η ανυπόκριτη ευλάβεια του λειτουργού ιερέα. 

Μόνο ο ταπεινός μπορεί να έχει πραγματική και όχι υποκριτική ευλάβεια.  Ο ευλαβής 

ιερέας τελεί τις ακολουθίες με ακρίβεια, τάξη και ευσχημοσύνη και εμπνέει και το 

ποίμνιό του, με το ευλογημένο του παράδειγμα.121 Οι πιστοί, ακολουθώντας το 

παράδειγμα του ευλαβούς ποιμένα τους, θα προσεύχονται και θα μετέχουν ενεργά στη 

λατρεία και δεν θα είναι παθητικοί ακροατές και απλοί παρατηρητές ακαταλαβίστικων 

λόγων και πράξεων.  

                                                 
120 Σκαλτσής Παναγιώτης, ό.π.  
121 Νικόδημος Σκρέττας αρχιμανδρίτης, «Οι ακολουθίες του νυχθημέρου και η ποιμαντική τους 

αξιοποίηση», στο Οι Ακολουθίες του Νυχθημέρου, εκδ. Ι. Μ. Δράμας, Δράμα 1994, σ. 102. 
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Είναι σημαντικό να αγωνισθεί ποιμαντικά ο ποιμένας με σκοπό να καλλιεργήσει 

στο ποίμνιό του την λειτουργική αγωγή. Σκοπός αυτής της διακονίας είναι οι πιστοί να 

μετέχουν συνειδητά στη θεία λειτουργία, στα Ιερά Μυστήρια, στις Ιερές Ακολουθίες. 

Δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Χρειάζεται έντονη ποιμαντική προσπάθεια και αγωνία. 

Όλα πρέπει να τα διδαχθούμε και να τα διδάξουμε. Αυτό θα γίνει : α) Με την εύτακτη 

τέλεση των Ιερών Ακολουθιών. 

Ο ιερέας πρώτα από όλα τελεί ανελλιπώς την Θεία Λειτουργία, τα ιερά Μυστήρια 

και όλες τις ιερές Ακολουθίες προς αγιασμό των πιστών. Η θεία Λειτουργία, κατά την 

ορθόδοξη εκκλησιολογία, είναι το κέντρο της θείας λατρείας και η βάση της 

πνευματικής ζωής των πιστών. Κάθε ιερέας οφείλει να λειτουργεί και να τελεί την 

αναίμακτη ιερουργία για τον εξιλασμό των αμαρτιών των πιστών. Επομένως ο 

λειτουργός ιερέας οφείλει να λαμβάνει ιδιαίτερη μέριμνα για να διευκολύνει τους 

πιστούς να συμμετέχουν στην θεία λατρεία. 

β) Με την λειτουργική εκπαίδευση των συνεργατών του. 

Ο ιερέας στο πλαίσιο της διακονίας του οφείλει να φροντίζει για να εξασφαλίσει και 

να εκπαιδεύσει τον ψάλτη, τον αναγνώστη, τον νεωκόρο, τους επιτρόπους, για να 

τελείται η θεία λατρεία ευτάκτως. Όλοι αυτοί είναι συντελεστές της θείας λατρείας, θα 

λέγαμε ότι συνιερουργούν και πρέπει να εκπαιδευθούν για τα καθήκοντά τους. Όλοι 

πρέπει να συνεργάζονται με αμοιβαίο σεβασμό και με το πνεύμα ότι όλοι μαζί 

υπηρετούν τον Θεό, γνωρίζοντας ο καθένας τα όρια της αρμοδιότητας και της 

υπευθυνότητάς του.  

γ) με τη λειτουργική κατήχηση των πιστών.   

Για να κατηχήσουμε λειτουργικά τους πιστούς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε 

πατερικά κείμενα, που σχολιάζουν τη Θεία Λειτουργία, τα άγια Μυστήρια και τις 

λοιπές τελούμενες ιερές τελετές. Με εσπερινά κηρύγματα, κύκλους αγίας Γραφής και 

με άλλες πρωτοβουλίες ο λειτουργός μυεί τούς πιστούς στον λειτουργικό πλούτο της 

Εκκλησίας. Οι πιστοί μαθαίνουν να συμμετέχουν συνειδητά στη θεία λατρεία, 

μαθαίνουν τι είναι η Θεία Λειτουργία, γιατί και πως κοινωνούμε, πως 

προετοιμαζόμαστε για το γάμο και το ιερό βάπτισμα και ποιο είναι το θεολογικό 

περιεχόμενο των μυστηρίων αυτών και πολλά άλλα.122 

                                                 
122 Δανιήλ, Μητροπολίτης Καισαριανής, Βύρωνος και Υμηττού, Ανάγκες και προβλήματα στην θεία 

Λατρεία κατά τους παρόντες καιρούς, στο http://www.apostoliki-

diakonia.gr/gr_main/catehism/theologia_zoi/category_lib/poimantiki/texts/1.pdf, πρόσβαση 10/3/2021. 
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Με την λειτουργική κατήχηση των πιστών θα ζωντανέψει η συμμετοχή των 

χριστιανών στις ιερές ακολουθίες και οι ίδιοι με τη σειρά τους θα προετοιμάσουν 

ποιμαντικά το έδαφος, για τις επερχόμενες γενιές. 

Πολλά μπορεί να επιτύχει ένας φωτισμένος και ευλογημένος ποιμένας. Ασφαλώς 

στην ποιμαντική του αυτή προσπάθεια θα συναντήσει προβλήματα και δυσκολίες. Δεν 

χρειάζεται απογοήτευση. Οι Ισραηλίτες για να φτάσουν στη γη της Επαγγελίας βίωσαν 

πρώτα τη σκληρότητα και την αγωνία της ερήμου. Το μόνο που χρειάζεται να πράξει 

ο ποιμένας είναι ο προσωπικός του αγώνας για αγιασμό, να έχει θερμή πίστη στον 

Αρχιποίμενα και ζήλο κατ’ επίγνωση. Τα υπόλοιπα θα τα αναλάβει ο Κύριος της 

Δόξης.  
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6. Το ποιμαντικό έργο του κληρικού σήμερα: 

προκλήσεις, προβλήματα, υποχρεώσεις 

 

 

Λέξεις κλειδιά: Αυτοαξιολόγηση, πνευματικά προσόντα, Ποιμαντική, ποιμένας, 

ποιμαντικό έργο, συμβουλευτική, ψυχικό βάρος. 

 

 

6.1 Η επιστήμη και η τέχνη της Ποιμαντικής 

Σήμερα, ζούμε στην εποχή της μετανεωτερικότητας η οποία χαρακτηρίζεται από 

την κατάρρευση των μεγάλων ιδεολογιών, την γιγάντωση οικονομικών 

δραστηριοτήτων και τεχνοκρατικών πρακτικών, την επικράτηση ιλιγγιωδών 

ταχυτήτων, την διάχυση της πληροφορίας και την άμεση πρόσβαση σε αυτήν, τον 

καταιγισμό από εικόνες, πρόσωπα και παραστάσεις. Χαρακτηριστικό του κόσμου μας 

πλέον είναι η άνοδος του μορφωτικού επιπέδου του σύγχρονου ανθρώπου, και κατ’ 

επέκταση του κοινωνικού και πολιτισμικού επιπέδου, η αναβάθμιση του με κάθε τρόπο 

και μέσο διαλόγου, η ευκολία στην επικοινωνία, η υπέρβαση των συνόρων, η επαφή 

με τον εθνικά, πολιτισμικά, θρησκευτικά διαφορετικό από εμάς άνθρωπο και η 

αμφισβήτηση προσώπων, θεσμών και πραγμάτων. Αυτά είναι εν ολίγοις τα στοιχεία 

που συναντάμε στον σύγχρονο κόσμο και μέσα σε αυτόν καλείται σήμερα ο κληρικός 

να ακολουθήσει και να κάνει πράξη την θεία εντολή «ποίμαινε τὰ πρόβατά μου».123 

Ο κληρικός με την χειροτονία του καλείται να αναλάβει την διαποίμανση του 

χριστεπώνυμου ποιμνίου, των λογικών προβάτων. Πρόκειται για πιστούς που έχουν 

ζωντανή και ουσιαστική σχέση με την Εκκλησία μέσω της ενεργούς συμμετοχής τους 

στα δρώμενα της ενορίας τους. Θα κληθεί όμως ο κληρικός να αντιμετωπίσει 

ποιμαντικά και άλλα υποσύνολα χριστιανών, όπως αυτών που έχουν χαλαρή και τυπική 

σχέση με την Εκκλησία καθώς και αυτών που τη θεωρούν υπόλειμμα του πολιτιστικού 

παρελθόντος, χωρίς να προσφέρει κάτι σημαντικό σήμερα. Να μην παραλείψουμε και 

τη μερίδα των, εκ πεποιθήσεως αντιπάλων της Εκκλησίας. Πρόκειται για ανθρώπους 

                                                 
123 Ιω. 21, 16 
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που τοποθετούνται αρνητικά απέναντι στη χριστιανική πίστη, με φανατικό δογματισμό, 

είτε γιατί ανήκουν σε αιρέσεις και σέκτες είτε για ιδεολογικούς λόγους.124 

Ο κάθε ποιμένας, για την επιτέλεση του υψηλού του έργου, θα καθοδηγείται από 

την επιστήμη και την τέχνη της Ποιμαντικής. Η Ποιμαντική δεν επιμελείται απλώς τις 

ψυχές των ανθρώπων, αλλά προχωρά και πιο ψηλά, αφού ενδιαφέρεται να δώσει νόημα 

στη ζωή τους, να θεραπεύει την κτιστή φύση τους και να τους σώσει από τη φθορά, το 

θάνατο και την αμαρτία.125 Αν θελήσουμε με ελάχιστα λόγια να οριοθετήσουμε την 

έννοια της Ποιμαντικής, αυτά τα λόγια θα τα πάρουμε από το στόμα του αγίου 

Γρηγορίου του Θεολόγου: σκοπός της Ποιμαντικής είναι «…πτερῶσαι ψυχὴν, ἁρπάσαι 

κόσμου, καὶ δοῦναι Θεῷ…  εἰσοικίσαι τε τὸν Χριστὸν ἐν ταῖς καρδίαις διὰ τοῦ 

Πνεύματος…».126 Μέσα σε μία τόσο περιεκτική πρόταση ο άγιος Γρηγόριος τονίζει ότι 

η ποιμαντική στοχεύει στην αναγωγή του ανθρώπου προς τον Θεό, μέσω και των τριών 

προσώπων της Αγίας Τριάδος. 

 

6.2 Απαραίτητα προσόντα του ιερέα-Αυτοαξιολόγηση 

Για να έχει αποτέλεσμα η ποιμαντική του ιερέα είναι απαραίτητος ο προσωπικός 

του πνευματικός αγώνας για αγιασμό. Ο λόγος του αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου θα 

είναι πάντα διαχρονικός. Για να φωτίσουμε, πρέπει να φωτισθούμε. Για να αγιάσουμε, 

πρέπει να αγιασθούμε.127 Αλλιώς, κι’ εμείς θα αποτύχουμε στην ποιμαντική μας 

προσπάθεια και συγχρόνως θα βλάψουμε τον ποιμαινόμενο.128 Τότε θα ακούσουμε την 

αυστηρή αλλά δίκαιη φωνή του Αρχιποίμενος Χριστού «ζῶ ἐγώ, λέγει Κύριος Κύριος, 

εἰ μὴν ἀντὶ τοῦ γενέσθαι τὰ πρόβατά μου εἰς προνομὴν καὶ γενέσθαι τὰ πρόβατά μου εἰς 

κατάβρωμα πᾶσι τοῖς θηρίοις τοῦ πεδίου, παρὰ τὸ μὴ εἶναι ποιμένας, καὶ οὐκ ἐξεζήτησαν 

οἱ ποιμένες τὰ πρόβατά μου, καὶ ἐβόσκησαν οἱ ποιμένες ἑαυτούς, τὰ δὲ πρόβατά μου οὐκ 

ἐβόσκησαν, ἀντὶ τούτου, ποιμένες, τάδε λέγει Κύριος Κύριος· ἰδοὺ ἐγὼ ἐπὶ τοὺς ποιμένας 

καὶ ἐκζητήσω τὰ πρόβατά μου ἐκ τῶν χειρῶν αὐτῶν καὶ ἀποστρέψω αὐτοὺς τοῦ μὴ 

ποιμαίνειν τὰ πρόβατά μου, καὶ οὐ βοσκήσουσιν ἔτι οἱ ποιμένες αὐτά· καὶ ἐξελοῦμαι τὰ 

πρόβατά μου ἐκ τοῦ στόματος αὐτῶν. καὶ οὐκ ἔσονται αὐτοῖς ἔτι εἰς κατάβρωμα.»129 

                                                 
124 π. Αδαμάντιος Αυγουστίδης, Ποιμένας και Θεραπευτής, εκδ. Ακρίτας, Αθήνα 20113, σ. 42. 
125 π. Βασίλειος Καλλιακμάνης, Μεθοδολογικά πρότερα της Ποιμαντικής-Λεντίω ζωννύμενοι, εκδ. 

Μυγδονία, Θεσσαλονίκη 2000, σ. 23. 
126 Γρηγόριος ο Θεολόγος, Ἀπολογητικός τῆς εἰς τόν Πόντον φυγῆς, Λόγος Β΄, PG 35, 432. 
127 Γρηγόριος ο Θεολόγος, ό.π., PG 35, 480 «Καθαρθῆναι δεῖ πρῶτον, εἶτα καθᾶραι· σοφισθῆναι, καὶ 

οὕτω σοφίσαι· γενέσθαι φῶς, καὶ φωτίσαι· ἐγγίσαι Θεῷ, καὶ προσαγαγεῖν ἄλλους· ἁγιασθῆναι, καὶ 

ἁγιάσαι». 
128 Ματθ. 15,14 «…τυφλὸς δὲ τυφλὸν ἐὰν ὁδηγῇ, ἀμφότεροι εἰς βόθυνον πεσοῦνται». 
129 Ιεζεκ. 34, 8-10.  



Το ποιμαντικό έργο του κληρικού σήμερα: προκλήσεις, προβλήματα, υποχρεώσεις 

© Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών 

99 

 

Ο κάθε κληρικός, πριν την έναρξη της διακονίας του, οπωσδήποτε θα προσευχηθεί 

θερμά. Δεν νοείται ποιμένας που δεν προσεύχεται για το ποίμνιό του και για τον εαυτό 

του. Το ποιμαντικό έργο έχει ειδικό βάρος, αλλά με την προσευχή, ο Αρχιποίμην 

Χριστός θα το ελαφρώσει130 και ο ποιμαίνων θα δει άμεσα αποτελέσματα.131  

Για την πραγματοποίηση του ποιμαντικού έργου, είναι απαραίτητο να υπάρχουν 

ορισμένα πνευματικά εφόδια από τον ποιμένα τα οποία είναι εξόχως βοηθητικά στην 

ποιμαντική του διακονία. Μία λίστα αυτών των εφοδίων παρατίθεται, χωρίς αυτό να 

σημαίνει ότι είναι ολοκληρωμένη. Ο ποιμένας οφείλει να έχει:  

α) Ολοκληρωτική αγάπη στον Θεό.132 

β) Αγάπη για τον συνάνθρωπο.133 

γ) Να τηρεί τις εντολές του Χριστού.134 

δ) Να χρησιμοποιεί πάντα το λόγο της Γραφής στην ποιμαντική του διακονία.135  

ε) Να  προσεύχεται για όλους.136  

στ) Να έχει υπομονή.137  

ζ) Να είναι ώριμος στην πίστη και να διακρίνει το καλό από το κακό.138  

η) Να έχει υπακοή.139  

θ) Να είναι αφιλάργυρος και να κυβερνά σωστά την οικογένειά του.140 

ι) Να έχει γευτεί τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος.141  

ια) Να είναι γνώστης της ορθής διδασκαλίας142 και να είναι πάντα έτοιμος να την 

υπερασπιστεί.143 

                                                 
130 Ματθ. 11,30 «ὁ γὰρ ζυγός μου χρηστὸς καὶ τὸ φορτίον μου ἐλαφρόν ἐστιν». 
131 ό.π., 21,22 «…πάντα ὅσα ἐὰν αἰτήσητε ἐν τῇ προσευχῇ πιστεύοντες, λήψεσθε» 
132 ό.π., 22,37 «Ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐν ὅλῃ τῇ καρδίᾳ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου καὶ ἐν 

ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σου». 
133 ό.π., 22,39 «ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν». 
134 Ιωάν. 14,21 «ὁ ἔχων τὰς ἐντολάς μου καὶ τηρῶν αὐτὰς, ἐκεῖνός ἐστιν ὁ ἀγαπῶν με…». 
135 Εβρ. 4,12 «Ζῶν γὰρ ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ καὶ ἐνεργὴς καὶ τομώτερος ὑπὲρ πᾶσαν μάχαιραν δίστομον…». 
136 Εφεσ. 6,18 «διὰ πάσης προσευχῆς καὶ δεήσεως, προσευχόμενοι ἐν παντὶ καιρῷ ἐν Πνεύματι, καὶ εἰς 

αὐτὸ τοῦτο ἀγρυπνοῦντες ἐν πάσῃ προσκαρτερήσει καὶ δεήσει περὶ πάντων τῶν ἁγίων…». 
137 Ιάκ. 1,4 «ἡ δὲ ὑπομονὴ ἔργον τέλειον ἐχέτω, ἵνα ἦτε τέλειοι καὶ ὁλόκληροι, ἐν μηδενὶ λειπόμενοι». 
138 Εβρ. 5, 14 «τελείων δέ ἐστιν ἡ στερεὰ τροφή, τῶν διὰ τὴν ἕξιν τὰ αἰσθητήρια γεγυμνασμένα ἐχόντων 

πρὸς διάκρισιν καλοῦ τε καὶ κακοῦ». 
139 ό.π., 13,17 «Πείθεσθε τοῖς ἡγουμένοις ὑμῶν καὶ ὑπείκετε· αὐτοὶ γὰρ ἀγρυπνοῦσιν ὑπὲρ τῶν ψυχῶν 

ὑμῶν ὡς λόγον ἀποδώσοντες· ἵνα μετὰ χαρᾶς τοῦτο ποιῶσι καὶ μὴ στενάζοντες». 
140 Α΄Τιμ. 3,3-5 «ἀφιλάργυρον, τοῦ ἰδίου οἴκου καλῶς προϊστάμενον, τέκνα ἔχοντα ἐν ὑποταγῇ μετὰ 

πάσης σεμνότητος· εἰ δέ τις τοῦ ἰδίου οἴκου προστῆναι οὐκ οἶδε, πῶς ἐκκλησίας Θεοῦ ἐπιμελήσεται;». 
141 Γαλ. 5, 22-23 «ὁ δὲ καρπὸς τοῦ Πνεύματός ἐστιν ἀγάπη, χαρά, εἰρήνη, μακροθυμία, χρηστότης, 

ἀγαθωσύνη, πίστις, πρᾳότης, ἐγκράτεια· κατὰ τῶν τοιούτων οὐκ ἔστι νόμος». 
142 Τίτ. 2, 1 «Σὺ δὲ λάλει ἃ πρέπει τῇ ὑγιαινούσῃ διδασκαλίᾳ» 
143 ό. π., 1, 9 «ἀντεχόμενον τοῦ κατὰ τὴν διδαχὴν πιστοῦ λόγου, ἵνα δυνατὸς ᾖ καὶ παρακαλεῖν ἐν τῇ 

διδασκαλίᾳ τῇ ὑγιαινούσῃ καὶ τοὺς ἀντιλέγοντας ἐλέγχειν». 
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ιβ) Τα λόγια και τα έργα του να γίνονται πάντα προς δόξα του Θεού.144 

ιγ) Να διακατέχεται από πνεύμα χαράς.145 

ιδ) Να μην απογοητεύεται και να είναι βέβαιος ότι ο Θεός δεν θα τον ξεχάσει 

ποτέ.146 

ιε) Να είναι πάντα ειρηνικός και όχι αναστατωμένος.147 

     Ο  κάθε ιερέας οφείλει οπωσδήποτε να κάνει την αυτοκριτική του καθώς και μια 

προσωπική αξιολόγηση του έργου του. Αυτό θα τον προφυλάξει από απρόσεκτες 

ενέργειες και από αστοχίες. Συγχρόνως θα τον καταστήσει περισσότερο υπεύθυνο και 

δεκτικό σε περαιτέρω πρόοδο. Προσωπικά ερωτήματα που μπορεί να απευθύνει ο 

ποιμένας στον εαυτό του και βοηθούν στην αυτοαξιολόγηση του ποιμαντικού έργου, 

μπορεί να είναι τα εξής: 

α) Μήπως κατηγορώ εύκολα τον άλλον ή τον συγχωρώ με δυσκολία; 

β) Μήπως αμνηστεύω την αμαρτία; 

γ) Μήπως μιλάω υπερβολικά ή δεν ακούω προσεκτικά; 

δ) Μήπως εμπιστεύομαι περισσότερο τις ιδέες μου ή τη μόρφωσή μου, παρά το 

Λόγο του Θεού; 

ε) Βοηθώ τον άλλον να γίνει ακόλουθος του Χριστού ή δικός μου; 

στ) Ποιμαίνω με ταπεινό φρόνημα ή αισθάνομαι ανώτερος από τον ποιμαινόμενο; 

ζ) Προσεύχομαι για τον ποιμαινόμενο; 

η) Μήπως απογοητεύομαι, όταν δεν υπάρχει το αναμενόμενο αποτέλεσμα στην 

ποιμαντική μου διακονία; 

θ) Μήπως συγχαίρω τον εαυτό μου αντί να δοξάζω τον Θεό, σε μια επιτυχία; 

ι) Αγαπώ τον συνάνθρωπό μου, όπως με αγαπάει ο Χριστός ή τον χρησιμοποιώ ως 

μέσο για την επίτευξη δικών μου σκοπών;  

ια) Μήπως επηρεάζομαι αρνητικά από την άρνηση και την ειρωνεία148 που 

αντιμετωπίζω στο έργο μου;  

 

 

                                                 
144 Κολ. 3,17 «καὶ πᾶν ὅ τι ἐὰν ποιῆτε ἐν λόγῳ ἢ ἐν ἔργῳ, πάντα ἐν ὀνόματι κυρίου ᾽Ιησοῦ, 

εὐχαριστοῦντες τῷ θεῷ πατρὶ δι᾽ αὐτοῦ». 
145 Α΄Θεσ. 5,16 «Πάντοτε χαίρετε...». 
146 Ησ. 49, 15-16 «μὴ ἐπιλήσεται γυνὴ τοῦ παιδίου αὐτῆς τοῦ μὴ ἐλεῆσαι τὰ ἔκγονα τῆς κοιλίας αὐτῆς; 

εἰ δὲ καὶ ταῦτα ἐπιλάθοιτο γυνή, ἀλλ᾿ ἐγὼ οὐκ ἐπιλήσομαί σου, εἶπε Κύριος. 16 ἰδοὺ ἐπὶ τῶν χειρῶν μου 

ἐζωγράφηκά σου τὰ τείχη, καὶ ἐνώπιόν μου εἶ διαπαντός». 
147 Α΄Κορ. 14, 33 «οὐ γάρ ἐστιν ἀκαταστασίας ὁ Θεὸς, ἀλλὰ εἰρήνης». 
148 Β΄Πετρ. 3, 3 «ἐλεύσονται ἐπ' ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν ἐμπαῖκται, κατὰ τὰς ἰδίας ἐπιθυμίας αὐτῶν 

πορευόμενοι» και Παροιμ. 9, 8 «μὴ ἔλεγχε κακούς, ἵνα μὴ μισήσωσί σε». 
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6.3 Το ψυχικό βάρος του ποιμαντικού έργου 

Το ποιμαντικό έργο έχει μεγάλο ψυχικό βάρος. Οπωσδήποτε υπάρχει κάποιο κόστος 

ψυχικό και σωματικό. Δεν είναι εύκολη υπόθεση η διαποίμανση ψυχών. Μπορεί να 

έχει χρονική, συναισθηματική, οικονομική και σωματική επίπτωση στον ποιμένα. Το 

κόστος του ποιμαντικού έργου φαίνεται στην παραβολή του καλού Σαμαρείτη. Ο 

Σαμαρείτης θυσιάζει τον προσωπικό του χρόνο, αφού παρεκκλίνει από το δρόμο του,149 

φορτίζεται συναισθηματικά,150 κουράζεται σωματικά151 και επιβαρύνεται 

οικονομικά152 για χάρη του συνανθρώπου του. 

 Όλα αυτά μπορεί να τα βιώσει όποιος ποιμαίνει. Ο ποιμένας είναι επιρρεπής στο 

φαινόμενο της εξουθένωσης (burnout), εξαιτίας των απαιτήσεων του ποιμαντικού 

έργου. Ως εξουθένωση ή ψυχική εξάντληση, ορίζεται η κατάσταση κόπωσης ή 

αναστάτωσης που βιώνει κάποιος, εξαιτίας της προσκόλλησής του σε ένα ιδανικό ή 

έναν συγκεκριμένο τρόπο ζωής ή μια σχέση, που όλα αυτά απέτυχαν να φέρουν στον 

ενδιαφερόμενο, το αναμενόμενο αποτέλεσμα.153 Ο πιο ολοκληρωμένος ορισμός του 

φαινομένου της εξουθένωσης αποδίδεται στην ψυχολόγο Christine Maslach (1982), 

σύμφωνα με τον οποίο εξουθένωση είναι «η απώλεια ενδιαφέροντος για τους 

ανθρώπους, με τους οποίους κάποιος εργάζεται, συμπεριλαμβανομένης της σωματικής 

εξάντλησης, και χαρακτηρίζεται από συναισθηματική εξάντληση, όπου ο 

επαγγελματίας δεν έχει πλέον καθόλου θετικά αισθήματα συμπάθειας ή σεβασμού για 

τους πελάτες ή τους ασθενείς».154  

  Το φαινόμενο της εξουθένωσης μελετήθηκε συστηματικά μόλις τα τελευταία 

χρόνια. Άλλωστε ο όρος burnout χρησιμοποιήθηκε πρώτη φορά το 1974 και μέχρι 

σήμερα είναι αντικείμενο μελέτης πολλών επιστημόνων διαφόρων επιστημών.  

  Η εξουθένωση είναι αποτέλεσμα πολλών αιτίων. Προέρχεται από τις υπερβολικές 

προσδοκίες, που μπορεί να έχει ο ποιμένας και οι οποίες δεν εκπληρώνονται, από το 

                                                 
149 Λκ. 10, 33, «Σαμαρείτης δέ τις ὁδεύων ἦλθε κατ' αὐτὸν…». 
150  ό.π., «…ἰδὼν αὐτὸν ἐσπλαγχνίσθη…» 
151 ό.π., 34, «προσελθὼν κατέδησε τὰ τραύματα αὐτοῦ ἐπιχέων ἔλαιον καὶ οἶνον, ἐπιβιβάσας δὲ αὐτὸν 

ἐπὶ τὸ ἴδιον κτῆνος ἤγαγεν αὐτὸν εἰς πανδοχεῖον καὶ ἐπεμελήθη αὐτοῦ…». 
152 ό.π., «καὶ ἐπὶ τὴν αὔριον ἐξελθὼν, ἐκβαλὼν δύο δηνάρια ἔδωκε τῷ πανδοχεῖ καὶ εἶπεν αὐτῷ· 

ἐπιμελήθητι αὐτοῦ, καὶ ὅ,τι ἂν προσδαπανήσῃς, ἐγὼ ἐν τῷ ἐπανέρχεσθαί με ἀποδώσω σοι». 
153 Σεβ. Μητροπολίτης Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ. Αθηναγόρας, «Το φαινόμενο της 

επαγγελματικής εξουθένωσης στους Λειτουργούς στον χώρο της Υγείας-Μια πνευματική διάσταση» 

στο Θεραπείαν Προσάγοντες-Εισαγωγή στην Ποιμαντική διακονία στον χώρο της Υγείας, εκδ. Αρμός, 

Αθήνα 2011, σ.σ. 249-266, εδώ σ. 251. 
154 Αγγελίνα Φούρναρη, «Το σύνδρομο της επαγγελματικής εξουθένωσης (burnout)», Ενατενίσεις, 

(2009), 9: 62-64, εδώ 62.  
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αίσθημα της ανεπάρκειας, που μπορεί να τον διακατέχει, από τον φόβο της αποτυχίας 

και από την πνευματική νωθρότητα.155  

 Η εξουθένωση έχει σημαντικές επιπτώσεις, αρνητικές βεβαίως, τόσο στον ίδιο τον 

ποιμένα όσο και στην οικογένειά του. Είναι βέβαιη η διατάραξη της οικογενειακής 

ισορροπίας και η εμφάνιση πνευματικής ξηρασίας και στεγνότητας. Ο εξουθενωμένος 

βιώνει γκρίνια, ένταση, φωνές, επιθετικότητα και δεν δέχεται τις απόψεις των άλλων. 

Αισθάνεται έλλειψη φυσικής και συναισθηματικής ενέργειας, έχει δυσκολία στο 

πρωινό ξύπνημα και φοβάται να πάει στον χώρο εργασίας του. Παρουσιάζει 

κατακόρυφη μείωση της παραγωγικότητας και της απόδοσής του. Αισθάνεται έλλειψη 

δημιουργικότητας, έχει συνεχώς αρνητική στάση προς τον εαυτό του και μπορεί να 

εκδηλώσει κατάθλιψη. Σημαντική είναι και η επιβάρυνση της σωματικής υγείας αφού 

μπορούν να παρατηρηθούν πονοκέφαλοι, κρυολογήματα, υψηλή πίεση, σύνδρομο 

χρόνιας κούρασης.156  

 Η εξουθένωση αντιμετωπίζεται με ηθελημένη, εποικοδομητική μοναχικότητα και 

όχι μοναξιά, και με απομόνωση. Γι’ αυτό παρατηρούμε ότι, μεγάλοι γέροντες και 

ασκητές, επιδιώκουν την απομόνωση. Η απομόνωση αυτή δεν έχει σχέση με την 

αποστροφή από τον κόσμο, αλλά προέρχεται από την αγάπη για τον κόσμο. Όταν 

κάποιος δίνει συνέχεια από τις πνευματικές του δυνάμεις, αυτές κάποια στιγμή θα 

στερέψουν. Η θεληματική απομόνωση, ανανεώνει τον ποιμένα, σωματικά και 

πνευματικά, και αυτή την ανανέωση την αντιπροσφέρει στο ποίμνιό του. Η υπερβολική 

πίεση δεν φέρνει κανένα αποτέλεσμα. Χρειάζεται ευελιξία.  

 Είναι διδακτική η περίπτωση του Μ. Αντωνίου: «Κάποιος που κυνηγούσε στην 

έρημο άγρια ζώα, είδε τον αββά Αντώνιο να αστειεύεται με τους αδελφούς και 

σκανδαλίστηκε. Θέλοντας δε ο γέροντας να τον διδάξει ότι είναι ανάγκη πού και πού να 

συγκαταβαίνει κανείς στους αδελφούς, του λέγει: «Βάλε μια σαΐτα στο τόξο σου και 

τέντωσέ το». Το έκαμε εκείνος. Του λέγει: «Τέντωσέ το πιο πολύ». Και το τέντωσε. Και 

πάλι τού λέγει: «Ακόμη πιο πολύ». Του απαντά τότε ο κυνηγός: "Αν το τεντώσω 

υπερβολικά, θα σπάσει το τόξο». Και ο γέροντας τού λέει: «Έτσι και στο έργο του Θεού. 

Αν τεντώσουμε υπερβολικά τη συμπεριφορά μας απέναντι στους αδελφούς, θα σπάσουν 

και αυτοί. Πρέπει λοιπόν πού και πού να συγκαταβαίνουμε στους αδελφούς». Και έφυγε 

                                                 
155 Diane J. Chandler, “Pastoral Burnout and the Impact of Personal Spiritual Renewal, Rest-taking, and 

Support System Practices”, Pastoral Psychology, (2009) 58:273–287, εδώ 274-275. 
156 Αγγελίνα Φούρναρη, ό.π., σ. 63. 
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πολύ ωφελημένος από τον γέροντα. Οι δε αδελφοί, στηριγμένοι, έφυγαν και πήγαν στον 

τόπο τους.»157 

 Η εξουθένωση τέλος αντιμετωπίζεται με πνευματική ανανέωση, με αναζωπύρωση 

των χαρισμάτων158 που έχουμε λάβει με το άγιο βάπτισμα. Τίποτα δε βοηθάει 

περισσότερο όσο η θερμή προσευχή, η μυστηριακή ζωή και η ανάγνωση του Λόγου 

του Θεού.   

 

6.4. Οι τομείς του ποιμαντικού έργου 

Ο κληρικός με την χειροτονία του, και κυρίως στο δεύτερο και τρίτο βαθμό της 

ιερωσύνης, αποκτά το προνόμιο να προΐσταται στην τοπική Εκκλησία (επίσκοπος) ή 

στην ενορία (πρεσβύτερος). Το γεγονός αυτό συνεπάγεται αμέσως την ανάληψη 

μεγάλων ευθυνών, καθώς είναι πνευματικός ηγέτης μιας κοινότητος ανθρώπων, τους 

οποίους και καθοδηγεί στην  αλήθεια και την σωτηρία. Το ότι ο ποιμένας είναι ηγέτης 

όμως δεν σημαίνει ότι γνωρίζει αυτοδικαίως οτιδήποτε αναφέρεται στο έργο του και 

στην αντιμετώπιση των διαφόρων προβλημάτων της ποιμαντικής του διακονίας. Για το 

λόγο αυτό κρίνεται απαραίτητη η συνεχής και αδιάκοπη επιμόρφωσή του, για να είναι 

σε θέση να αντιμετωπίζει τα πολυποίκιλα και δαιδαλώδη προβλήματα του σύγχρονου 

ανθρώπου. 

Το ποιμαντικό έργο περιλαμβάνει πολλούς τομείς δράσεις οι οποίοι είναι δύσκολο 

να παρουσιαστούν και να αναλυθούν σε μία μόνο ενότητα. Ενδεικτικά μπορούν να 

κατηγοριοποιηθούν ως εξής: 

1. Λειτουργική ζωή της ενορίας 

2. Ομιλητικό – κηρυγματικό – διδακτικό έργο 

3. Συμβουλευτική ποιμαντική και καθοδήγηση στην εξομολόγηση και τον διάλογο 

4. Κοινωνικό, φιλανθρωπικό και πολιτισμικό έργο 

5. Ποιμαντική προς τα παιδιά και τους νέους 

6. Ποιμαντική ανθρώπων μέσης και τρίτης ηλικίας 

7. Ποιμαντική ασθενών και πενθούντων 

Η λειτουργική ζωή της ενορίας είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για την ύπαρξη της 

Εκκλησίας, καθώς χωρίς λατρεία δεν νοείται Εκκλησία, και βέβαια λατρεία στο κέντρο 

της οποίας βρίσκεται η θεία ευχαριστία. Ισχύει για πολλούς ανθρώπους ότι: Εκκλησία 

                                                 
157 Φιλοκαλία των Νηπτικών και Ασκητικών Πατέρων, Αποφθέγματα Γερόντων, ΕΠΕ, Θεσσαλονίκη 

1978, σ. 48. 
158 Β΄ Τιμ. 1,6 «…ἀναμιμνήσκω σε ἀναζωπυρεῖν τὸ χάρισμα τοῦ Θεοῦ…». 
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= λατρευτική ευχαριστιακή σύναξη. Σε αυτό, λοιπόν, το βασικότατο συστατικό της 

Εκκλησίας, τις λατρευτικές συνάξεις, καλείται ο κληρικός, ως προϊστάμενος, να 

συνάγει το ποίμνιό του και να τελεί τα «πάντα εὐσχημόνως καὶ κατὰ τάξιν»,159 ώστε 

να αναδεικνύεται ο αγιαστικός χαρακτήρας της λατρείας.  

Για τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή του ποιμνίου στη λατρεία ο κληρικός οφείλει 

να τελεί τα ιερά μυστήρια και τις ιερές ακολουθίες με σεμνότητα, ιεροπρέπεια και 

συνέπεια ακολουθώντας πιστά την ιερά παράδοση, τους ιερούς κανόνες και το τυπικό 

της Εκκλησίας, γεγονός το οποίο σημαίνει κατάρτιση, μελέτη και προετοιμασία. 

Οφείλει, επίσης, να τονίζει την σημασία της συνιερουργίας κλήρου και λαού στην 

λατρεία, αυξάνοντας τη συμμετοχή του λαού στην ψαλμωδία, ώστε οι πιστοί να μην 

παρίστανται άπραγοι, κλεισμένοι στην ατομικότητά τους, αλλά συμμετέχοντες ενεργά 

στην λατρεύουσα κοινότητα.  

Αντιστοίχως, θα πρέπει να δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα και σε μία ποιμαντική των 

μυστηρίων και των ακολουθιών, κατά την οποία θα επισημαίνεται πάντοτε ότι τα 

μυστήρια και οι ακολουθίες δεν είναι κοινωνικές τελετές ούτε ευκαιρία συνάντησης 

ανθρώπων για εκπλήρωση κοινωνικών ή οικογενειακών σκοπών. Είναι οδός κοινωνίας 

με τον Θεό και τρόπος πραγμάτωσης της εν Χριστώ σωτηρίας. 

Σημαντικό μέρος στο ποιμαντικό έργο του κληρικού καταλαμβάνει το ιερό 

κήρυγμα, η μετάδοση του λόγου του Θεού στο ποίμνιο. Το ιερό κήρυγμα αποτελεί κατά 

κάποιο τρόπο την συνέχιση της ενανθρώπισης του Κυρίου, καθώς με τον τρόπο αυτό 

φτάνει στους ανθρώπους ο θείος λόγος εκφρασμένος μέσα από το λόγο του ανθρώπου, 

όπως, δηλαδή, έπραξε ο θεάνθρωπος Ιησούς, και έτσι δεν μπορεί να θεωρηθεί απλώς 

μία τυπική διαδικασία, αλλά μία ενεργητική παρέμβαση του Θεού στα πράγματα.  

Ιερό κήρυγμα ή ομιλίες μπορούν να γίνονται και σε εσπερινές συνάξεις, όπως για 

παράδειγμα σε παρακλήσεις, κατανυκτικούς εσπερινούς, εκδηλώσεις κ.α. Για να είναι 

εύληπτος και να βρίσκει αποδοχή στο ποίμνιο ο λόγος του κληρικού, θα πρέπει να είναι 

καλά προετοιμασμένος, να είναι γραμμένος σε γλώσσα προσεγμένη, να διαθέτει άρτια 

δομή, συγκεκριμένο περιεχόμενο, να έχει ελεγχθεί ως προς την χρονική διάρκειά του, 

να είναι σε άμεση σύνδεση με τις βιοτικές και πνευματικές ανάγκες και αναζητήσεις 

του ποιμνίου, αλλά και με το πνευματικό υπόβαθρό του. 

Ένας δύσκολος τομέας του ποιμαντικού έργου από τον οποίο απορρέουν μεγάλες 

ευθύνες για τον κληρικό και ο οποίος χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και διάκριση είναι 

                                                 
159 Α΄ Κορ. 14, 40. 
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η συμβουλευτική ποιμαντική και η καθοδήγηση στην εξομολόγηση και τον διάλογο. Ο 

κληρικός κατά την ποιμαντική διακονία του έρχεται σχεδόν καθημερινά σε επαφή με 

ανθρώπους οι οποίοι είτε έχουν ανάγκη να εναποθέσουν στο επιτραχήλιό του τα 

δυσβάστακτα βάρη της αμαρτίας και τα δυσεπίλυτα προβλήματα της σύγχρονης ζωής 

με τα οποία αναμετρώνται καθημερινά είτε επιθυμούν να λάβουν μία πνευματική 

καθοδήγηση μέσα από την παροχή συμβουλών είτε και τα δύο μαζί. Πολύ συχνό, όμως, 

είναι και το φαινόμενο άνθρωποι να συνδιαλέγονται με τον κληρικό για να πάρουν 

συμβουλές από πολύ απλά καθημερινά πρακτικά ζητήματα, όπως π.χ. η νηστεία του 

Σαββάτου, μέχρι πολύ δυσκολότερα και σύνθετα, όπως οι σχέσεις των μελών μίας 

οικογένειας. Είναι χρέος του κάθε ποιμένα να αναπαύει τις ψυχές των ανθρώπων. Είναι 

ιερό καθήκον του ιερέως να παρηγορεί το ποίμνιό του, να του μεταδίδει παρακλητικό 

λόγο.160 Είναι όμως αδύνατο να μεταδώσει λόγο παρηγοριάς, αν προηγουμένως ο ίδιος 

δεν έχει παρηγορηθεί αληθινά από τον Κύριο.161 Επειδή, λοιπόν, όλα αυτά τα θέματα 

είναι λεπτά και θέλουν επιδέξιους χειρισμούς για να μην προκληθούν σοβαρές 

συνέπειες από τις εύκολες και χωρίς διάκριση και μελέτη των ιδιαιτέρων περιπτώσεων 

«συνταγές», ο κληρικός θα πρέπει να επιδείξει μεγάλη προσοχή.  

Οφείλει να βάζει τον εαυτό του στη θέση του ποιμαινομένου που χρήζει βοήθειας, 

να κατανοεί τα προβλήματά του, να μην εκφράζει αποκλειστικά την ατομικότητά του, 

τις ατομικές εμπειρίες και πεποιθήσεις του, να μην αντλεί μόνο από τον γέροντά του, 

αλλά να συνεργάζεται και με ειδικούς, όταν αυτό απαιτείται. Γι’ αυτό είναι απαραίτητη 

η γνώση και η εκπαίδευση για να μπορεί ο κληρικός να είναι κατάλληλα 

προετοιμασμένος. Άκρως σημαντική είναι και η αντιμετώπιση της κάθε περιπτώσεως, 

ως ξεχωριστής, δείχνοντας ο κληρικός την ανάλογη διάκριση. Για την ανάγκη της 

αντιμετώπισης όλων των αναφυομένων ζητημάτων με πνεύμα διάκρισης, ομιλεί ο 

άγιος Γρηγόριος Θεολόγος: «Οὐ γὰρ τῶν αὐτῶν οὔτε λόγων οὔτε ὁρμῶν, οὔτε τὸ θῆλυ 

τῷ ἄῤῥενι, οὔτε γήρᾳ νεότης, οὔτε πενίᾳ πλοῦτος, οὔτε εὐθυμῶν ἀθυμοῦντι, οὔτε ὁ 

κάμνων τῷ ὑγιαίνοντι, ἄρχοντές τε καὶ ἀρχό μενοι, σοφοί τε καὶ ἀμαθεῖς, δειλοί τε καὶ 

θρασεῖς, ὀργίλοι καὶ πρᾶοι, κατορθοῦντες καὶ πίπτοντες. Κἂν ἔτι ἀκριβῶς ἐξετάσῃς, ὅσον 

τὸ μέσον τῶν ἐν συζυγίαις πρὸς τοὺς ἀγάμους, κἂν τούτοις πάλιν τῶν τῆς ἐρημίας πρὸς 

τοὺς κοινωνικοὺς καὶ μιγάδας· τῶν ἐξητασμένων καὶ διαβεβηκό των ἐν θεωρίᾳ πρὸς 

                                                 
160 Ησ. 40, 1-2 «παρακαλεῖτε παρακαλεῖτε τὸν λαόν μου, λέγει ὁ Θεός.  ἱερεῖς, λαλήσατε εἰς τὴν καρδίαν 

῾Ιερουσαλήμ, παρακαλέσατε αὐτήν». 
161 Ζαχαρίας Ζαχάρου (αρχιμανδρίτης), Πιστοί στη Διαθήκη της Αγάπης, εκδ. Ι. Μ. Τιμίου Προδρόμου 

Έσσεξ Αγγλίας, Έσσεξ 2017, σ. 291. 
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τοὺς ἁπλῶς κατευθύνοντας, ἀστικῶν τε αὖ καὶ τῶν ἐκ τῆς ἀγροικίας, ἀκεραιοτέ ρων τε 

καὶ πανουργοτέρων, τῶν ἐν πράγμασι πρὸς τοὺς ἡσυχάζοντας, τῶν μεταβολῇ πληγέντων 

πρὸς τοὺς εὐδρομοῦντας καὶ ἀμαθεῖς τοῦ χείρονος· τούτων γὰρ ἕκαστοι πλεῖον ἀλλήλων 

ἔστιν ὅτε ταῖς ἐπιθυμίαις καὶ ταῖς ὁρμαῖς ἢ κατὰ τὰς τῶν σωμάτων ἰδέας διαφέροντες· εἰ 

δὲ βούλει, τὰς τῶν στοιχείων μίξεις καὶ κράσεις, ἐξ ὧν συνεστήκαμεν, οὐ ῥᾴστην ἔχουσι 

τὴν οἰκονομίαν. Ἀλλ' ὥσπερ τοῖς σώμασιν οὐ τὴν αὐτὴν φαρμακείαν τε καὶ τροφὴν 

προσφέρονται, ἄλλοι δὲ ἄλλην, ἢ εὐεκτοῦντες ἢ κάμνοντες, οὕτω καὶ τὰς ψυχὰς διαφόρῳ 

λόγῳ καὶ ἀγωγῇ θεραπεύονται»162 (δεν ταιριάζουν τα ίδια σε όλους, δεν έχουν ούτε τις 

ίδιες σκέψεις ούτε τις ίδιες επιθυμίες η γυναίκα με τον άνδρα, ο γέρος με τον νέο, ο 

φτωχός με τον πλούσιο, ο χαρούμενος με τον λυπημένο, ο άρρωστος με τον γέρο, οι 

άρχοντες και οι πολίτες, οι σοφοί και οι αμόρφωτοι, οι δειλοί και οι θρασείς, οι οργίλοι 

και οι πράοι, όσοι προοδεύουν σε κάτι και όσοι αποτυγχάνουν. Κι αν εξετάσεις 

λεπτομερέστερα δεν ζουν το ίδιο οι περισσότεροι παντρεμένοι με τους αγάμους· ούτε 

πάλι οι ερημίτες όμοια με τους κοινωνικούς κι όσους έχουν μικτή ζωή (ερημική και 

κοινοβιακή)· ούτε όσοι έχουν δοκιμασθεί και ζουν στην θεωρία προς όσους 

αγωνίζονται να φτάσουν· οι αστοί πάλι με τους αγρότες· οι ηθικότεροι με τους 

πονηρότερους· οι έχοντες υποθέσεις με όσους έχουν παραιτηθεί· ούτε όσοι χτυπήθηκαν 

από συμφορές με εκείνους που προχωρούν στη ζωή τους χωρίς εμπόδια και δεν 

γνώρισαν το χειρότερο· ο καθένας τους διαφέρει από τον άλλο στις επιθυμίες και τις 

ορμές συχνά περισσότερο απ’ όσο σωματικά φαίνεται· αν θέλεις, πρόσθεσε ακόμη και 

την ιδιαίτερη του καθενός μας ιδιοσυγκρασία. Δεν είναι εύκολο να κυβερνηθούν αυτά 

όλα. Καθώς, λοιπόν, δεν προσφέρουν την ίδια θεραπεία και τροφή σε όλα τα σώματα, 

αλλά χρειάζονται διαφορετική οι γέροι και διαφορετικοί οι άρρωστοι, έτσι και τις 

ψυχές τις θεραπεύουν με διαφορετική διδασκαλία και αγωγή). 

Η ποιμαντική διακονία περιλαμβάνει, επίσης, κοινωνικό, φιλανθρωπικό και 

πολιτισμικό έργο. Η πηγή αυτής της τάσης της Εκκλησίας για προσφορά προς το 

κοινωνικό σύνολο έχει αφετηρία της την εκούσια θυσία του Χριστού για την σωτηρία 

του κόσμου. Ο Χριστός ήταν ο πρώτος εθελοντής163 που πρόσφερε τον εαυτό του για 

τους άλλους και το παράδειγμά του αυτό ακολούθησαν οι απόστολοι, οι πατέρες και οι 

άγιοι της Εκκλησίας. Σήμερα, στις ανεπτυγμένες κοινωνίες του 21ου αιώνα, που 

                                                 
162 Γρηγόριος ο Θεολόγος, Ἀπολογητικός τῆς εἰς τόν Πόντον φυγῆς, Λόγος Β΄, ΕΠΕ, τ. 1ος , σ.σ. 108-

110. 
163 Κύριλλος Αλεξανδρείας, Γλαφυρῶν εἰς τήν Πεντάτευχον, PG 69, 580, «...αὐτὸς δὲ τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν 

αἴρει, καὶ περὶ ἡμῶν ὀδυνᾶται. Τέθεικε γὰρ τὴν ἰδίαν ψυχὴν ἐθελοντὴς ὑπὲρ ἡμῶν· πλὴν ἀνεβίω...». 
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υπάρχουν τόσα πολλά και μεγάλα προβλήματα, ο κληρικός δεν θα πρέπει να μένει 

αδρανής και απαθής, αλλά να μετατρέπει την ενορία του σε έναν σημαντικό οργανισμό 

διακονίας και άσκησης κοινωνικής πρόνοιας σε τοπικό επίπεδο, με τη βοήθεια 

εθελοντών – λαϊκών συνεργατών.  

Η ενορία μπορεί να αποτελέσει κέντρο κοινωνικής προσφοράς προς τον άνθρωπο, 

συμβάλλοντας στην ανακούφισή του μέσω του φιλανθρωπικού της έργου, μπορεί να 

γίνει εστία ανάπτυξης του εθελοντισμού και κέντρο συνεργασίας με την τοπική 

αυτοδιοίκηση, τους πολιτιστικούς συλλόγους και άλλους επιχώριους φορείς, να γίνει 

σημείο αναφοράς της τοπικής κοινωνίας με σκοπό την προαγωγή του πολιτισμού, της 

παιδείας, της τέχνης, της αλληλεγγύης, της συνεργασίας και της προσωπικής επαφής 

και γνωριμίας των ανθρώπων μεταξύ τους και της εν γένει προβολής ανθρωπιστικών 

αξιών. Γι’ αυτό και ο κληρικός θα πρέπει να δείχνει πνεύμα αγάπης και συνεργασίας, 

όντας ανοιχτός στην υλοποίηση προτάσεων και ιδεών, που συμβάλλουν στο κοινό καλό 

και την πρόοδο και να αποτελεί πηγή έμπνευσης για ανιδιοτελή αγάπη και προσφορά 

προς τον πλησίον. 

Πολύ σπουδαία, επίσης, για την διακονία ενός κληρικού είναι η ποιμαντική προς τα 

παιδιά και τους νέους. Η διάπλαση και καλλιέργεια των παιδιών και των νέων ήταν 

ανέκαθεν στόχος των περισσοτέρων κοινωνιών, αφού είναι αυτοί που, αν 

προετοιμαστούν και εκπαιδευτούν κατάλληλα, μπορούν να θέσουν τις βάσεις για ένα 

ευοίωνο μέλλον και εν τέλει έναν καλύτερο κόσμο. Η προσέγγιση του κληρικού προς 

του νέους δεν είναι εύκολη υπόθεση και θα πρέπει να διέπεται από βασικές 

παιδαγωγικές αρχές. Για να πλησιάσει ο κληρικός τους νέους και τα παιδιά θα πρέπει 

να λάβει υπόψη του ότι αυτά μεγαλώνουν σε έναν κόσμο αλλιώτικο από αυτόν που 

μεγάλωσε εκείνος και ότι είναι διαφορετικά τα δεδομένα του σήμερα, καθώς είναι 

ισχυρή η παρουσία και η επίδραση της τεχνολογίας, τα παιδιά βιώνουν πλέον πιεστικά 

και άκρως απαιτητικά εκπαιδευτικά προγράμματα, καλούνται να ζήσουν και να 

μεγαλώσουν σε πολυπολιτισμικές κοινωνίες και έρχονται αντιμέτωπα με μία σειρά 

προκλήσεων ως απόρροια της ευρύτερης αποξένωσης και ατομικότητας που είναι 

έντονη στις μέρες μας.  

Πρακτικές κατήχησης παλαιού τύπου είναι αναμφίβολα αναποτελεσματικές 

σήμερα, γι’ αυτό ο κληρικός θα πρέπει να ενημερωθεί για τις μεθόδους, τα μέσα και 

τις αρχές της σύγχρονης θρησκευτικής διαπαιδαγώγησης και με υπομονή και αγάπη να 

σταθεί δίπλα στη νεότητα. Βασικό είναι να γνωρίζει την μαθησιακή ετοιμότητα και το 

επίπεδο γνωστικής ανάπτυξης του κάθε νέου, ώστε όσα ο κληρικός προσπαθεί να 
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μεταλαμπαδεύσει να είναι ανάλογα της μαθησιακής ικανότητας του νέου, δηλαδή, 

αντίστοιχα με το τι είναι ικανός να μάθει. Όλα αυτά σε συνδυασμό με ένα σύγχρονο 

τρόπο αντίληψης των πραγμάτων γύρω του, την ανεκτικότητα προς νεωτερικές 

απόψεις, προερχόμενες από τους νέους και την καλλιέργεια διαπροσωπικών σχέσεων, 

στο πλαίσιο της αγαπητικής σχέσης με το Θεό και τον συνάνθρωπο, μπορούν να 

βοηθήσουν τους νέους και τα παιδιά να αποκτήσουν μία στενή σχέση με την Εκκλησία. 

Κλείνοντας, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι το ζητούμενο της εποχής μας είναι ένα 

μοντέλο μιας ενορίας ανοικτής στις προκλήσεις και απαιτήσεις της σύγχρονης 

κοινωνίας και ενός κληρικού εξίσου ανοικτού στην τοπική κοινωνία. Ο κληρικός   δεν 

μπορεί να είναι κλεισμένος σε ένα απρόσωπο γραφείο, παγιδευμένος στην αξιοθρήνητη 

εγωιστική απομόνωση που απαιτεί «όσοι με θέλουν ας έρθουν να με βρουν».164  Ο 

κληρικός οφείλει να βγει εκτός των τειχών τους ναού που διακονεί και να πορευθεί 

προς αναζήτηση τους πλανηθέντος προβάτου, της πλειοψηφίας, δηλαδή, των 

ανθρώπων που βρίσκονται μακριά από την Εκκλησία και να μην περιοριστεί  στους 

λίγους που αποτελούν το τμήμα των εκκλησιαζομένων χριστιανών. Μόνο έτσι η ενορία 

θα μπορέσει να είναι μία κοινότητα προσώπων και κέντρο αναφοράς της τοπικής 

κοινωνίας. 

 

  

 

 

  

                                                 
164 Αιμιλιανός Τιμιάδης, Μητροπολίτης. Σηλυβρίας, Ιερεύς, Ενορία και Ανανέωση-Σύγχρονες 

Ποιμαντικές Προκλήσεις, εκδ. Ι .Μ. Καλαβρύτων και Αιγιαλείας, Αίγιο 2006, σ. 221. 
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7. Καινοτόμες δράσεις πρόσκλησης και κοινωνικής δικτύωσης 

με την ενοριακή ζωή και δράση 

 

Λέξεις κλειδιά: Καινοτόμες δράσεις, κοινωνική δικτύωση, ποιμαντική στοχοθεσία, 

δομές κατήχησης, φιλανθρωπικές δράσεις, κοινωνικοπρονοιακό έργο, ενορία και 

σχολική μονάδα, ενορία και φορείς,  εθελοντισμός 

 

  

7.1 Εισαγωγή  

O θεσμός της δια βίου μαθήσεως, αλλά και της εντάξεως των κληρικών στους νέους 

τρόπους επικοινωνίας και διαδόσεως του λόγου του Θεού στη σύγχρονη   ηλεκτρονική 

εποχή αποτελεί μια βασική προτεραιότητα προκειμένου να αξιοποιηθούν νέες 

προσεγγίσεις στο ποίμνιο της εκκλησίας και να αναπτυχθούν τρόποι καλλιέργειας και 

επικοινωνίας μέσα στις ενορίες, χρησιμοποιώντας πρόσφορα μέσα και υλικό και τα 

που προσφέρει η σύγχρονη εποχή. 

Τα επιμορφωτικά προγράμματα που εστιάζουν στην ανάπτυξη της κοινωνικής 

δικτύωσης σε σχέση την ενορία είναι ζωτικής σημασίας και μπορούν να  βοηθήσουν 

πολύπλευρα  το ποιμαντικό έργο των κληρικών, όπως τη σύνδεση με την ορθόδοξη  

πνευματική ζωή αλλά και στην μεταξύ τους επικοινωνία και αλληλεπίδραση. 

Είναι πολύ βασικό να κατανοήσουν όλοι ιερείς μέσα στις ενορίες ότι δεν πρέπει να 

αισθάνονται αυτάρκεις, αλλά να επιζητούν την επιμόρφωση και ότι πρέπει να 

χρησιμοποιούν δημιουργικά όλα αυτά τα μέσα και τις πηγές, τις οποίες μας προσφέρει 

η επιστήμη και η τεχνολογία, τα οποία μπορούν να αποτελέσουν ευλογία του Θεού 

προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για την σπορά του λόγου του Θεού, την πνευματική 

κατάρτιση και την γεώργιση της σωτηρίας των πιστών που εμπιστεύεται η εκκλησία 

στους κληρικούς και που είναι υπόλογοι ενώπιον του Θεού εν ημέρα κρίσεως. 

 Η αμεσότητα που προσφέρουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι αισθητά 

ορατή αναλογιζόμενοι την ευκολία της επικοινωνίας και παροχής πληροφοριών από 

τον επίσκοπο προς στους κληρικούς. Παλαιότερα, για να ενημερωθούν κληρικοί  

έπρεπε να σταλούν έντυπες επιστολές, οι οποίες πολλές φορές καθυστερούσαν. Δεν 

υπήρχε η δυνατότητα άμεσης πληροφόρησης. Σήμερα, υπάρχει δυνατότητα ομαλής και 

ταχείας  επικοινωνίας με τον επίσκοπο και τους κληρικούς, αλλά και οι ιερείς μεταξύ 

τους μπορούν ευκολότερα να μοιραστούν εμπειρίες, να ενημερωθούν έγκαιρα και να 
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αντιμετωπίσουν άμεσα προβλήματα, να ενημερωθούν έγκαιρα και να διορθώσουν 

προβλήματα ευκολότερα και να παράσχουν πολύπλευρη ενημέρωση στο ποίμνιο της 

εκκλησίας χρησιμοποιώντας όλα αυτά τα μέσα της κοινωνικής δικτύωσης.  

Όπως είναι φυσικό, και το μήνυμα που θέλει η ενορία να προσφέρει στο ποίμνιο 

της, μπορεί μέσω της κοινωνικής δικτύωσης να φτάσει εύκολα, γρήγορα και άμεσα 

στους αποδέκτες, στο ποίμνιο δηλαδή, και έτσι να μπορεί το ποίμνιο να βρίσκεται σε 

συνεχή σχέση με την ενορία και να δέχεται από την ενορία τα μηνύματα που αυτή θα 

τους προσφέρει. Πρέπει να επισημανθεί και να τονισθεί  ότι μέσα σε αυτό το πλαίσιο,  

δεν μπορεί να αντικατασταθεί η μοναδικότητα της δια ζώσης ενεργής συμμετοχής στα 

ιερά μυστήρια της εκκλησίας και της επικοινωνίας με τη χρήση των ψηφιακών μέσων. 

Η προσωπική συμμετοχή στη λατρεία δεν μπορεί να υποκατασταθεί από την οθόνη 

ενός υπολογιστή ή την τηλεοπτική προβολή.  Ούτε ακόμη και αυτή η κατήχηση. Καλό 

θα είναι να κατανοήσουμε ότι η κατήχηση απευθύνεται σε ένα συγκεκριμένο ενόριο 

χώρο, ή σε ένα συγκεκριμένο επισκοπικό χώρο και όχι σε όλο τον κόσμο. Ο λόγος μας 

απευθύνεται κυρίως στο ποίμνιο και στην εκκλησιαστική κοινότητα που ο Θεός μας 

ανέθεσε την διακονία τους και όχι σε όλο τον κόσμο. 

Αν δεν χρησιμοποιήσουμε και δεν στοχεύσουμε σωστά στην χρήση όλων αυτών των 

ψηφιακών μέσων, ενδεχομένως να δημιουργηθούν προβλήματα αξεπέραστα. 

Εγκυμονούν ποικίλοι κίνδυνοι, όπως το να θέσει ένας κληρικός ως βασικό στόχο και 

καθημερινή ποιμαντική προτεραιότητα την αυτοπροβολή στα κοινωνικά δίκτυα και να 

επιζητά την κολακεία (likes) πιστεύοντας ότι είναι οικουμενικός διδάσκαλος για όλο 

τον κόσμο, χάνοντας την ευαρέσκεια (το ένα like) του Θεού. Το γεγονός αυτό αποτελεί 

μεγάλο κίνδυνο, εκκλησιολογικό κίνδυνος και σοβαρό θέμα που πρέπει έγκαιρα να 

προληφθεί. Να μην μπούμε σε δρόμους που μετά δεν θα μπορούμε να γυρίσουμε.  

Η εκκλησία μας στάθηκε όρθια 2000 χρόνια γιατί πίστεψε και καλλιέργησε το 

ενόριο. Η λέξη ενόριος σημαίνει ότι όλα γίνονται μέσα σε ένα όριο και ότι  υπάρχει  ως 

κεντρικό πρόσωπο ευθύνης ένας επίσκοπος. Αυτός ο επίσκοπος δεν κάνει εισπήδηση 

στην επισκοπή του άλλου Επισκόπου. Η εισπήδηση και ανάμειξη του οιουδήποτε 

επισκόπου σε οποιαδήποτε άλλη κατά τόπους Εκκλησία έξω από τα όρια της δικής του 

διοικητικής δικαιοδοσίας είναι πρόδηλο εκ πολλών ιερών κανόνων.165 Εισπήδηση δεν 

είναι μόνο το να ιερουργήσει ένας Επίσκοπος μιας περιοχής σε άλλη Μητρόπολη 

κηρύσσοντας λέγοντας χωρία αλλότρια από αυτά που λέει ο οικείος Επίσκοπος. Μια 

                                                 
165 Βλ. σχετικά β´ κανόνα της Β´ Οικουμενικής Συνόδου.  
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μορφή εισπήδησης  ενδεχομένως είναι και αυτό που γίνεται με το διαδίκτυο. Πρέπει 

λοιπόν να βρούμε τη χρυσή τομή σε αυτό, είναι κάτι που πρέπει να μας βάλει σε πολλή 

σκέψη. Αυτό όμως δεν ακυρώνει και την προσφορά, την συνολική προσφορά των 

μέσων αυτών που πρέπει η εκκλησία να ακολουθήσει, να υιοθετήσει και να 

πραγματώσει μέσα στην ποιμαντική της. 

 

7.2 Ο τρόπος οργάνωσης της Ενοριακής Διοίκησης 

Σε κάθε ενορία ορίζεται από τον οικείο Μητροπολίτη ο υπεύθυνος ιερέας, Πρόεδρος 

του Ενοριακού Εκκλησιαστικού Συμβουλίου. Παράλληλα, μπορούν να ανατεθούν και 

άλλες αρμοδιότητες σε κληρικούς της ενορίας, εφόσον υπάρχουν περισσότεροι από 

έναν κληρικούς, όπως Πρόεδρος Ενοριακού Φιλοπτώχου Ταμείου, Υπεύθυνος 

Κατηχητικών Σχολείων κ.ά.  Παράλληλα, είναι σημαντικό  να επιλεχθούν και λαϊκά 

στελέχη που έχουν τα απαραίτητα προσόντα και πνευματικά χαρίσματα διακονίας με 

συγκεκριμένες αρμοδιότητες και σε  άμεση συνεργασία με τον εντεταλμένο από την 

Ιερά Μητρόπολη κληρικό της Ενορίας.  

Η επιλογή των στελεχών με θέση ευθύνης γίνεται σε συνεργασία με την Ιερά 

Μητρόπολη. Για την επιλογή στελεχών πρέπει να ληφθούν υπόψιν μια σειρά 

παραμέτρων, όπως:  

 Ποιος διαθέτει ανάλογα χαρίσματα και τα κατάλληλα προσόντα για τη θέση 

διακονίας; 

 Ποια είναι τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των υποψηφίων συνεργατών, όπως η 

ενεργή συμμετοχή στα μυστήρια της εκκλησίας, η πνευματική καθοδήγηση, δεξιότητες 

επικοινωνίας ή άλλες δεξιότητες στις οποία πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα; 

 Αν μπορεί να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της διακονίας (πχ αν διαθέτει τον 

απαιτούμενο χρόνο προκειμένου να διεκπεραιώνει τις  ανατεθείσες εργασίες-

καθήκοντα, οι οικογενειακές και επαγγελματικές υποχρεώσεις κ.ά.) 

Απαραίτητο επίσης είναι η σύνταξη οργανοδιαγράμματος με συγκεκριμένες 

αρμοδιότητες και υποχρεώσεις για κάθε επιμέρους πρόσωπο που εμπλέκεται. 

Επιπρόσθετα, σημαντικό είναι ο τακτικός έλεγχος, η διακριτική εποπτεία και η  

θεσμοθέτηση τακτικών συναντήσεων από με τον υπεύθυνο εντεταλμένο κληρικό κάθε 

τομέα, ο οποίος πρέπει να αποτελεί πηγή έμπνευσης και ενίσχυσης για όλους τους 

συνεργάτες. 
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 Τέλος, πρέπει να τονισθεί η σημασία της συνεργασίας των κληρικών, τόσο σε 

επίπεδο ενορίας, όσο και σε επίπεδο μητροπόλεως με τον οικείο Επίσκοπο, που 

αποτελούν απαρχή, ώστε κάθε δράση να αποτελεί διακονία Χριστού και όχι τρόπο και 

μέσο αυτοπροβολής ή αφορμή διχασμού και διαίρεσης των πιστών σε ομάδες 

προσωπολατρίας.166 

 

7.3 Η σημασία της στοχοθεσίας στη Ποιμαντική διακονία 

Απαραίτητο στοιχεία για τον προγραμματισμό και  εφαρμογή ποιμαντικών δράσεων 

είναι το να τίθενται συγκεκριμένοι στόχοι μαζί με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 

επιμέρους  στόχων.  Προκειμένου να αναπτυχθεί η στοχοθεσία είναι θεμελιώδης το να 

τεθούν και να αναπτυχθούν βασικά ερωτήματα, όπως: 

 Ποιο είναι το όραμα και οι προτεραιότητες του Ποιμενάρχου; Για παράδειγμα 

για τα επόμενα πέντε χρόνια υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες προτεραιότητες;  

 Ποια πρέπει να είναι τα προσόντα των κληρικών και λαϊκών στελεχών που θα 

εμπλακούν; (επιστημονικό, πνευματικό, πολιτιστικό επίπεδο).  

 Ποια τα κριτήρια επιλογής συνεργατών και ποιος θα συντονίζει κάθε δράση και 

πώς θα εξασφαλισθούν οι κατάλληλοι εθελοντές; 

 Ποια πρόσωπα θα υλοποιήσουν τις δράσεις; 

 Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης επιμέρους στόχων;  

 Ποιος είναι ο προϋπολογισμός κάθε δράσης-σχεδίου; 

Οποιαδήποτε ποιμαντική δράση γίνεται μέσα με μία μητρόπολη πρέπει να είναι ένα 

μέρος αυτού του οράματος του οικείου Ποιμενάρχου που θα λειτουργεί σαν  ένα 

όμορφο παζλ, το οποίο αναπτύσσεται ανάλογα με τις προκλήσεις, τις συνθήκες και τα 

γεγονότα. Σε μακροεπίπεδο σχεδιασμό, οι επιμέρους δράσεις πρέπει αρμονικά να 

συνδεθούν ως ένα μέρος ενός προσχεδιασμένου προγράμματος. 

Στο ορθόδοξο πλαίσιο οργάνωσης και ανάπτυξης στοχευμένων δράσεων είναι 

πρωτευούσης σημασίας  να υπάρχει ένα συγκεκριμένο όριο. Το όριο είναι να 

προβάλλεται και να αναδεικνύεται η μοναδικότητα της ορθόδοξης εκκλησίας και ο 

σωτηριολογικός σκοπός. Αν αφομοιωθεί η εκκλησία γίνεται ένας κοσμικός 

οργανισμός. Είναι σημαντικό να τεθούν και να απαντηθούν θεμελιώδους σημασίας 

ερωτήματα, όπως  η Ορθόδοξη Εκκλησία σε τι διαφέρει από άλλους φορείς; Ποια είναι 

η  ποιμαντική μετά-αξία της Ορθόδοξης Εκκλησίας πάνω σε διάφορες  δράσεις;  

                                                 
166 Α΄ Κορ. 1,10-17. 
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Για παράδειγμα, μια οργάνωση ή Μ.Κ.Ο θα μπορούσε ενδεχομένως να επιτελέσει 

καλύτερα μια δράση περιβαλλοντικής αφύπνισης της συνείδησης  των παιδιών. Στο 

ορθόδοξο πλαίσιο οργάνωσης μια δράσης ποιο πρέπει να είναι το κυρίαρχο στοιχείο; 

Όταν η ενορία διοργανώνει εκδρομή ή εξόρμηση,  όπως κάνουν οι διάφοροι σύλλογοι 

πρέπει να περιλαμβάνεται ένας στόχο. Όλα πρέπει να είναι σχεδιασμένα, να 

επικεντρώνεται, να προβάλλεται και να αναδεικνύεται η μοναδικότητα της ορθόδοξης 

εκκλησίας.  

Η ενορία είναι ένας πνευματικός οργανισμός. Διακονία δεν είναι η κοινωνική 

μέριμνα. Αυτό μπορεί να υλοποιηθεί από την τοπική αυτοδιοίκηση. Η διακονία, η 

ορθοδοξία έχουν σωτηριολογικό χαρακτήρα, έχουν στόχο την σωτηρία του ανθρώπου. 

Η υλική διακονία μπορεί και πρέπει στοχευμένα να  μετατραπεί σε πνευματική 

διακονία, πνευματική στήριξη, πνευματική βοήθεια. Εάν δεν επιτευχθεί αυτό δεν 

διαφέρει η εκκλησία από έναν κοινωνικό οργανισμό. Δεν πρέπει να θεωρείται  ότι αυτά 

που κάνουν οι κρατικές οργανώσεις, είναι κατόρθωμα εάν το υλοποιήσει η εκκλησία. 

Το θέμα της εκκλησίας πρέπει να είναι η οικοδόμηση και ο προσανατολισμός προς 

σωτηρία των ανθρώπων. Αυτός είναι ο βασικός στόχος και δεν πρέπει να χαθεί. 

Απαραίτητα, επίσης, στοιχεία είναι ο καθορισμένος χρονικού πλαισίου- 

χρονοδιαγράμματος κάθε δράσης. Κάθε κληρικός πρέπει να είναι υπεύθυνος σε 

συγκεκριμένο τομέα και εφόσον ασχολείται με ένα κομμάτι στρατηγικής σημασίας και 

σπουδαιότητας για την Ιερά Μητρόπολη να έχει απαλλαγή από καθημερινά 

εφημεριακά καθήκοντα, ώστε να μην αποτελεί η συγκεκριμένη ποιμαντική δράση του 

ιερέα πάρεργο ή συμπληρωματική ενέργεια μέσα σε τόσες άλλες.  

Τέλος, πρέπει να επισημανθεί ότι η επιλογή προσώπων σε θέσεις ευθύνης πρέπει να 

γίνεται με προσεκτικό σχεδιασμό, έπειτα από καταγραφή και έλεγχο των προσόντων 

με βάση τα ποιοτικά και πρακτικά χαρακτηριστικά, καθώς και με πρόσκληση υποβολής 

δήλωσης ενδιαφέροντος, εφόσον κριθεί απαραίτητο.   

 

7.4 Τομείς ανάπτυξης στοχευμένων δράσεων σε ενοριακό, διενορικό και 

μητροπολιτικό επίπεδο 

Σε συνδυασμό με την στοχοθεσία, είναι απαραίτητο να τεθούν τα πεδία-τομείς 

ανάπτυξης και εστίασης πάνω σε ποιμαντικές δράσεις. Τα πεδία-τομείς ανάπτυξης και 

σχεδιασμού ποιμαντικών δράσεων μπορεί να είναι ποικίλα. Η εκκλησία μπορεί και 

πρέπει να αγκαλιάσει όλες τις σύγχρονες μεθόδους και πεδία δράσης, την δομή, την 

οργάνωση και τον τρόπο διοίκησής τους, αλλά αυτός δεν πρέπει να είναι ο στόχος. 
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Βασική  προυπόθεση αποτελεί το να υπάρχει πολύ συγκεκριμένη ποιοτική διάσταση 

στις δράσεις, ο χριστοκεντρικός χαρακτήρας, ορθή παρακολούθηση και εποπτεία. 

Ακόμα, πρέπει να καθορίζονται επιμέρους ποιμαντικοί στόχοι  σε κάθε τομέα, όπως 

στον τομέα κατήχησης, στη νεότητα, ποιμαντική συμβουλευτική, επιμόρφωση κλπ  και 

οι δράσεις να γίνονται από κατάλληλα εκπαιδευμένα πρόσωπα με προσόντα ποιοτικά 

και πρακτικά.   

Μέσω της κατάρτισης κληρικών, υποψηφίων κληρικών και λαϊκών στελεχών στον 

τρόπο και τις δυνατότητες οργάνωσης και δραστηριοποίησης του ενοριακού έργου, 

εντός της μητροπολιτικής και ενοριακής διοικητικής δομής μπορούν να   σχεδιαστούν 

και να υλοποιηθούν ποικίλες δράσεις σε ενοριακό, διενοριακό, μητροπολιτικό και 

διαμητροπολιτικό επίπεδο, όπως:  

 Λατρευτικές συνάξεις σε τακτική βάση 

 Ιερατικά Συνέδρια/Συναντήσεις  

 Επιμορφωτικές δράσεις 

 Κατηχητικές δράσεις  

 Δράσεις πολιτισμού/ Φεστιβάλ μουσικής/Θεατρικές παραστάσεις 

 Δράσεις αθλητισμού/Διενορικά πρωταθλήματα 

 Ραδιοφωνικές και Διαδικτυακές εκπομπές 

 Συνάξεις οικογενειών των κληρικών 

 Συνάξεις με τις πρεσβυτέρες των κληρικών 

 Συνάξεις ιεροπαίδων. 

 Συνάξεις εκκλησιαστικών συμβουλίων, ενοριακών φιλοπτώχων, εθελοντών 

 Συνάξεις κατηχητών και  εκπαιδευτών των ποιμαντικών προγραμμάτων της 

μητρόπολης 

 Εκπαιδευτικές δράσεις  

 Αντιαιρετικές δράσεις 

 Δράσεις για πρόσωπα με ειδικές ανάγκες/αναπηρίες 

 Φιλανθρωπικές και κοινωνικοπρονοιακές δράσεις 

7.5  Η μεθοδολογία κοινωνικής δικτύωσης στο πλαίσιο της Ενορίας 

Η μεθολογική προσέγγιση της κοινωνικής δικτύωσης στο πλαίσιο της ενορίας, 

μπορεί να περιλαμβάνει σειρά στοχευμένων ποιμαντικών δράσεων με σκοπό την  

εξασφάλιση των κατάλληλων συνεργατών και εθελοντών,  την κοινωνική πλαισίωση 
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και γενικότερη ενημέρωση. Πρωταρχικής σημασία αποτελεί η δημιουργία ενός 

κεντρικού πυρήνα στενών συνεργατών σε κάθε τομέα/πεδίο δράσης. 

Εκτός από τις λατρευτικές ευκαιρίες μέσω της προσευχής, των κηρυγμάτων και 

γενικότερο το καρδιακό  προσκλητήριο σάλπισμα από τους κληρικούς της ενορίας, 

ευκαίρως και ακαίρως,167 μπορούν, με κέντρο την ενορία ή την Ιερά Μητρόπολη, να 

προγραμματιστούν ποικίλες δράσεις με σκοπό την πρόσκληση συμμετοχής και 

συνεργασίας με την ενοριακή ζωή και δράση, όπως: 

 Αγιογραφική μελέτη και συζήτηση σε σύγχρονα ποιμαντικά θέματα  

 Κατηχητικές και εκπαιδευτικές δράσεις  για όλες τις βαθμίδες  

 Συνάξεις φοιτητών και νέων επιστημόνων 

 Σχολές Γονέων/Μελλονύμφων/Νεονύμφων  

 Ποιμαντικές δράσεις για ανέργους, ασθενείς, πενθούντες   

 Δράσεις εθελοντισμού 

 Δράσεις κοινωνικοπρονοιακής μέριμνας και φροντίδας (Τράπεζες 

Αγάπης/Κέντρα Διανομής Ιματισμού, παροχή γευμάτων και δεμάτων σε απόρους, 

αστέγους  και εμπεριστάτους) 

 Κοινωνικά φροντιστήρια 

 Εκστρατείες ενημέρωσης  

 Γιορτές Νεολαίας  

 Γιορτές Έναρξης/Λήξης κατηχητικών   

 Εθνικές Γιορτές  

 Καλλιτεχνικές, πολιτιστικές και περιβαλλοντικές δράσεις (χορωδίες, σχολές 

βυζαντινής μουσικής, σχολή αγιογραφίας, σχολή ψηφιδωτού, μουσικά σύνολα, 

θεατρικές ομάδες, προβολή και σχολιασμός κινηματογραφικών ταινιών)  

 Διοργάνωση Φεστιβάλ  

 Κατασκηνωτικές δράσεις 

 Διαδικτυακές εκπομπές 

 Μαθητικοί Διαγωνισμοί/ Βραβεύσεις 

 Παροχή υποτροφιών για σπουδές στη βυζαντινή μουσική 

 Βραβεύσεις πρωτοετών φοιτητών 

 Εκθέσεις βιβλίου και βιβλιοπαρουσιάσεις 

                                                 
167 Τιμ. 4,2. 
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 Εξορμήσεις και προσκυνηματικές εκδρομές 

 Δεξιώσεις/Συνεστιάσεις/Συναντήσεις σε συνδυασμό με  κάποια ακολουθία ή 

σχετική ομιλία 

 Κτητορικά μνημόσυνα 

 Δράσεις και Εκδηλώσεις με την ευκαιρία της πανηγύρεως  του Ιερού Ναού  

 Ημέρες με ειδικά αφιερώματα, όπως Γιορτή Μητέρας (2 Φεβρουαρίου, ημέρες 

ευαισθητοποίησης για τα πρόσωπα με ειδικές ανάγκες (πχ Κυριακή Τυφλού), Ημέρες 

για τους συνεργάτες (π.χ. Τριών Ιεραρχών ή Κυριακή Μυροφόρων)   

Σημαντικό στοιχείο και κεντρικός στόχος για όλες αυτές τις δράσεις πρέπει να είναι 

το να αποτελέσουν πηγή έμπνευσης και ανοιχτή ένθερμη πρόσκληση ενεργούς 

συμμετοχής και σύνδεσης με τη ζωή της Εκκλησίας. Για να έχει κανείς την πειθώ και 

την έμπνευση πρέπει να έχει και το βίωμα. Είναι γενικότερα αποδεκτό ότι «για να 

πείσεις, πρέπει να ζήσεις».    

Για το λόγο αυτό είναι πολύ σημαντικό το κεντρικό πρόσωπο, κληρικός ή λαϊκός,   

που συντονίζει μία κεντρική ή επιμέρους δράσεις να έχει, πρώτα από όλα, την 

απαραίτητη και υψίστης σημασίας πρώτου επιπέδου κοινωνική δικτύωση  που είναι η 

προσωπική σύνδεση με τα ιερά μυστήρια και τη λατρευτική ζωή της εκκλησίας,168 η 

επίγνωση, η αίσθηση της ευθύνης, η αυτογνωσία της υψηλής αποστολής-διακονίας169 

και σε δεύτερο επίπεδο η αξιοποίηση των χαρισμάτων διακονίας, όπως επικοινωνιακές 

δεξιότητες, τεχνογνωσία κ.ά.  

 

7.6  Οι πρακτικές διαμόρφωσης κατάλληλων δομών κατήχησης 

 Στη σύγχρονη κοινωνία οι ενοριακές και μητροπολιτικές ποιμαντικές δράσεις 

αποτελούν  αναγκαιότητα και προτεραιότητα στη ζωή των ανθρώπων, διότι μέσα από 

αυτές διαμορφώνονται τα θεμέλια της οικοδόμησης και διαμόρφωσης μιας ζωής με 

νόημα, ουσία και αλήθεια. 

Όσο σημαντικό είναι το όμορφο προσκλητήριο κάλεσμα για συμμετοχή στις 

ενοριακές δράσεις, τόσο σημαντικό είναι και ο χώρος υποδοχής. Ο κατάλληλος 

σχεδιασμός  και υλοποίηση κατηχητικών δράσεων, εκτός από τα καταρτισμένα 

πρόσωπα απαιτεί και την ύπαρξη κατάλληλων δομών στις οποίες αυτές θα 

                                                 
168 Σύμφωνα με τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο «καθαρθῆναι δεῖ πρῶτον καὶ εἶτα καθᾶραι, 

φωτισθῆναι καὶ εἶτα φωτίσαι», Απολογητικός της εις Πόντον φυγής, PG 35,480. 
169 Βλ. π. Ιουστίνου Μπαρδάκα (Σεβασμιωτάτου Νέας Κρήνης & Καλαμαριάς),  Θέματα Ιερατικής 

Αυτογνωσίας, εκδ. Ι.Μ. Κοιμήσεως Θεοτόκου Κλαδορράχης, Φλώρινα 2011.  
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πραγματώνονται. Οι δομές κατήχησης πρέπει να χαρακτηρίζονται από 

λειτουργικότητα, ευταξία, ύπαρξη σύγχρονων εποπτικών μέσων και ασφάλεια.  Στις 

σύγχρονες ποιμαντικές δράσεις σε ενοριακό επίπεδο μπορούν να συμπεριληφθούν  

πολλές παράλληλες δράσεις, όπως το παιχνίδι, η ζωγραφική, οι μουσικές 

δραστηριότητες, εργαστήρια κατασκευών. Μαθήματα αγιογραφίας. Βυζαντινής 

μουσικής κ.ά.  

Για τους παραπάνω λόγους, είναι απαραίτητο να υπάρχουν σύγχρονοι, κατάλληλα 

διαμορφωμένοι και εξοπλισμένοι χώροι δράσεων. Εφόσον είναι δυνατόν μπορεί να 

υλοποιείται μια κεντρική ποιμαντική δράση, όπως σχολή γονέων και παράλληλα να 

υπάρχουν αίθουσες και δράσεις για τα παιδιά, ανάλογα με την ηλικιακή τους ομάδα. 

 Είναι σημαντικό να υπάρχει μέριμνα για προληπτικά μέτρα ασφαλείας 

εγκαταστάσεων (έξοδοι κινδύνου, πυρασφάλεια, προστασία στις παροχές ρεύματος 

κλπ). Επίσης, διακοσμητής μπορεί να επιμεληθεί την επιλογή χρωμάτων, επιτοίχιων 

σχεδίων, την οργάνωση και διευθέτηση του χώρου. Είναι σημαντικό τα παιδιά, οι νέοι, 

οι γονείς να αισθάνονται τον χώρο οικείο, να συμμετέχουν στη διαμόρφωση και 

προστασία του και γενικότερα να χρησιμοποιούνται αξιοπρεπείς, καθαροί και 

καλαίσθητοι χώροι για όλες τις ποιμαντικές δράσεις. 

 

7.7 Οι φιλανθρωπικές δράσεις και το κοινωνικοπρονοιακό έργο της Εκκλησίας 

Η ενορία αποτελεί  κύτταρο της τοπικής ανάπτυξης και κοινωνικοπρονοιακής 

στήριξης. Ο λόγος  του Θεού περίτρανα τονίζει την έννοια του πλησίον ως εικόνα 

Θεού, ότι είμαστε όλοι μέλη σώματος Χριστού  και οφείλουμε «χαίρειν μετά χαιρόντων 

και κλαίειν μετά κλαιόντων»170. Δεν μπορούμε να αδιαφορούμε για τις ανάγκες του 

συνανθρώπου μας που πεινά, διψά και πονά. Η  άπειρη φιλευσπλαχνία και κενωτική 

φιλανθρωπία του Κυρίου αποτελεί πηγή έμπνευσης και πρόσκληση μετοχής στην εν 

Χριστώ ζωή.  Δεν μπορούμε να ατενίζουμε και να συγκινούμαστε από τη θέαση του 

Τιμίου Σταυρού του Κυρίου μας και αδιαφορούμε για τους ποικίλους σταυρούς των 

συνανθρώπων μας ζητούν στηριγμό, παρηγοριά και ένα χαμόγελο ελπίδας.  

Στο πλαίσιο της έμπρακτης αγάπης μπορούν να προγραμματιστούν και να 

υλοποιηθούν σειρά δράσεων σε ενοριακό και μητροπολιτικό επίπεδο. Οι δράσεις αυτές 

συντονίζονται από τα Ενοριακά Φιλόπτωχα Ταμεία, σε συνεργασία με το Κεντρικό 

Φιλόπτωχο Ταμείο κάθε Ιεράς Μητροπόλεως και με τη ενεργή στήριξη εθελοντών.  

                                                 
170 Ρωμ. 12,15 
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Οι δράσεις αυτές έχουν πολλαπλά οφέλη, τόσο για τους αποδέκτες της βοήθειας, 

όσο και για τους συμμετέχοντες συνεργάτες και εθελοντές που αναλαμβάνουν το ρόλο 

του καλού Σαμαρείτη και επαινούνται από τα αψευδή χείλη του Κυρίου.171 

Τέτοιες δράσεις αποτελούν: 

 Παροχή συσσιτίου 

 Τράπεζες Αγάπης με παροχή δεμάτων 

 Καθημερινή διανομή άρτου και προϊόντων αρτοποιίας   

 Κέντρα Διανομής Ιματισμού και Υποδημάτων 

 Κοινωνικά Ιατρεία και Φαρμακεία 

 Ψυχολογική, Πνευματική και Νομική στήριξη 

 Παροχές οικονομικών βοηθημάτων για ποικίλες ανάγκες 

 Ενισχυτική διδασκαλία από εθελοντές εκπαιδευτικούς 

 Δωρεάν εκπαιδευτικές και καλλιτεχνικές δράσεις  

 Επισκέψεις σε Νοσοκομεία 

 Επισκέψεις σε Φυλακές 

 Συνεργασία με Ιεραποστολικά Κέντρα  

 Οικονομική στήριξη/Παροχή Υποτροφιών σε άπορους φοιτητές 

 Δισκοφορία για ειδικές περιπτώσεις  (όπως σοβαρά χειρουργεία)  

 Στήριξη αστέγων 

 Εφαρμογή προγραμμάτων όπως: «Κανένα παιδί χωρίς |σχολικά είδη», «Κανένα 

παιδί χωρίς πρωινό και φαγητό στο ολοήμερο σχολείο» κ.ά.  

  

7.8 Η κοινωνική δικτύωσης της Ενορίας με τις Σχολικές Μονάδες και 

διάφορους φορείς 

Είναι γεγονός ότι σε κάθε κοινωνία κύριος φορέας του παιδευτικού έργου θεωρείται 

το σχολείο. Ειδικότερα, το σχολείο διευκολύνει, προάγει και σε κάποιο βαθμό 

συμβάλλει σε μορφές κοινωνικής και περισσότερο πνευματικής αλλαγής. Παράλληλα, 

είναι σε θέση να επηρεάσει τοποθετήσεις, στάσεις, έθιμα, ανθρώπινες σχέσεις και 

συντελεί στην πρόοδο και στην προαγωγή του πολιτισμού.172 Ωστόσο, η αγωγή δεν 

λαμβάνει χώρα στο κενό, αλλά πρέπει να σχετίζεται άμεσα και με το περιβάλλον του 

                                                 
171 Λουκ. 10,25-37 
172  Βλ. Ι. Κογκούλη, Το παιδί και ο έφηβος στη λατρευτική ζωή της Ορθόδοξης Καθολικής Εκκλησίας – 

Συμβολή στη λατρευτική αγωγή, εκδ. Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη, 2017 . 
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τόπου μέσα στο οποίο αναπτύσσονται τα παιδιά και οι νέοι, καθώς και με τις 

παραδόσεις του τόπου.173 Σε αυτό ακριβώς το σημείο έρχεται η συνάντηση σχολείου 

και ενορίας. Η ενορία, ως κύτταρο της Εκκλησίας στις επιμέρους τοπικές κοινωνίες, 

αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της ελληνορθόδοξης παράδοσης και σχετίζεται άμεσα 

με το κοινωνικό συγκείμενο στο οποίο βιώνουν οι μαθητές. Εκκλησία και Σχολείο, 

αποτελούν τον βασικό άξονα και σημείο αναφοράς της ελληνορθόδοξης παράδοσης. 

Ενορία και  το σχολείο μπορούν να συνεργάζονται αρμονικά για την επίτευξη των 

παιδευτικών τους στόχων, αναπτύσσοντας σειρά αξιόλογες δράσεις.   Ενδεικτικά, 

αναφέρονται κάποιος από τις οι ενέργειες που δύνανται να πραγματοποιηθούν από την 

έναρξη του σχολικού έτους και καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς:  

 α) Στην αρχή της σχολικής χρονιάς και πριν από την προσέλευση των μαθητών στο 

σχολείο υπεύθυνος για θέματα νεότητας της ενορίας μπορεί να πραγματοποιεί 

διερευνητική επίσκεψη γνωριμίας στο σχολείο, αναπτύσσοντας διαπροσωπικές σχέσεις 

με το διευθυντή/διευθύντρια της σχολικής μονάδας και το διδακτικό προσωπικό.   

β) Ο κληρικός της ενορίας πραγματοποιεί την πρώτη του επικοινωνία με τους 

μαθητές του σχολείου και τους γονείς  κατά τον αγιασμό για την έναρξη του νέου 

σχολικού έτους. Κατά την τελετή του Αγιασμού, ο κάθε κληρικός έχει τη δυνατότητα 

και την μοναδική ίσως ευκαιρία να μεταφέρει ένα σύντομο προσκλητήριο γνωριμίας 

και συνεργασίας με την ενορία, η οποία μπορεί να σταθεί δίπλα στις πραγματικές 

ανάγκες των μαθητών. Μια σύντομη ποιμαντορική εγκύκλιος με λίγες όμορφες 

σκέψεις που μιλούν στις καρδιές των μαθητών μπορεί να λειτουργήσει υποστηρικτικά.  

γ)Κατά την τελετή του Αγιασμού ή κατά τη διάρκεια εκκλησιασμού ο κληρικός 

μπορεί να ενημερώσει για τη λειτουργία ενοριακών δράσεων,  όπως κατηχητικές 

συνάξεις, εκπαιδευτικές και καλλιτεχνικές δράσεις (όπως ρομποτική, εργαστήρια και 

εξορμήσεις), δωρεάν παροχή σχολικών ειδών και ενισχυτική διδασκαλία. 

Επιπρόσθετα, μπορούν να προγραμματιστούν ενημερωτικές συναντήσεις με τους 

διευθυντές των σχολικών μονάδων, τους προέδρους/μέλη των Συλλόγων Γονέων,  τους 

θεολόγους εκπαιδευτικούς στο χώρο της ενορίας.  

δ) Στο πλαίσιο του εκκλησιασμού, κάποιες τάξεις του σχολείου ή ολόκληρη η 

σχολική μονάδα επισκέπτονται τον Ιερό Ναό. Είναι προτιμότερο ο εκκλησιασμός να 

γίνεται σε επίπεδο τάξης, ώστε ο ιερέας να έχει τη δυνατότητα ξενάγησης στους χώρους 

της Εκκλησίας. Η επίσκεψη αυτή μπορεί να συνδεθεί και με σχετικό μάθημα στο 

                                                 
173  Βλ. Ι. Κογκούλη, Εισαγωγή στην Παιδαγωγική, εκδ. Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2016. 
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πλαίσιο του μαθήματος των θρησκευτικών (όπως η δομή ενός ναού, φιλανθρωπικές 

δράσεις κ.ά.) και να ακολουθήσει κέρασμα/δεξίωση  για εκπαιδευτικούς και μαθητές. 

ε) Ο κληρικός, κατόπιν σχετικής άδειας, μπορεί να μεταβεί το σχολείο, όπου 

προετοιμάζει τους μαθητές, σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς, για τον επικείμενο 

σχολικό εκκλησιασμό, εξηγώντας τη δομή της Θείας Λειτουργίας ή με την ευκαιρία 

κάποιας άλλης θεματικής ενότητας. 

στ) Κατά τη διάρκεια του σχολικού εκκλησιασμού, ο ιερέας μπορεί να περιγράφει 

και αναλύει κεντρικά σημεία της ακολουθίας. Παράλληλα, επιδιώκεται και η ενεργή 

συμμετοχή των μαθητών με την από συμμετοχή με εμμελή απαγγελία του «Κύριε, 

ελέησον» του Συμβόλου της Πίστεως ή της Κυριακής προσευχής ή με τη χορωδιακή 

ψαλμώδηση ορισμένων ύμνων.174 Είναι απαραίτητο να προηγηθεί προετοιμασία και 

συγκεκριμένες οδηγίες προ της ενάρξεως της ιερής ακολουθίας.  

ζ) Οι μαθητές μπορούν να  κληθούν να συγκεντρώσουν τρόφιμα και είδη πρώτης 

ανάγκης, τα οποία προσφέρουν στο φιλόπτωχο ταμείο της ενορίας με σκοπό την 

ανακούφιση των εμπεριστάτων σε τακτικές περιόδους (Χριστούγεννα, Πάσχα).  

η) Οι μαθητές με την καθοδήγηση εκπαιδευτικού μπορούν να συμμετάσχουν 

εθελοντικά και ενεργά στην παρασκευή συσσιτίου της ενορίας.  

θ) Σχολείο και ενορία μπορούν να συνεργαστούν συντονισμένα στο πλαίσιο  κοινού 

εορτασμού της ημέρας των Τριών Ιεραρχών. Κάθε ενορία μπορεί να βραβεύσει όλους 

τους πρωτοετείς φοιτητές. Επίσης, μπορεί να προγραμματισθεί συνάντηση με 

εορταστικό γεύμα όλων των εκπαιδευτικών.  

ια) Μέσα από έντυπα, ψηφιακά φυλλάδια και ενημερωτικά δελτία, μαθητές, 

εκπαιδευτικοί και γονείς μπορούν να ενημερωθούν για ποικίλες ενοριακές δράσεις, 

όπως μαθητικούς διαγωνισμούς, σχολές γονέων, καλλιτεχνικές και αθλητικές 

δραστηριότητες, κατασκηνώσεις κ.ά.  

Επιπρόσθετα, ο κληρικός της Ενορίας στο πλαίσιο της κοινωνικής δικτύωσης είναι 

απαραίτητο μπορεί να έρθει σε επαφή και με διάφορους συλλόγους που 

δραστηριοποιούνται εντός της ενορίας, όπως πολιτιστικοί σύλλογοι, φορείς 

πολιτισμού, αθλητικοί σύλλογοι, αναπτύσσοντας αγαστή συνεργασία σε ποικίλους 

τομείς και πολλαπλά οφέλη.  

 

                                                 
174 Σχετικά με μια πιο αναλυτική επισκόπηση του ζητήματος του σχολικού εκκλησιασμού, βλ. Ι. 

Κογκούλη, Ο εκκλησιασμός των μαθητών – Συμβολή στη λατρευτική αγωγή, εκδ Κυριακίδη, 

Θεσσαλονίκη 2005.  
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 7.9 Η αξία και σημασία του εθελοντισμού στην Εκκλησία 

 Ο εθελοντισμός  για την Εκκλησία αποτελεί έργο θεμελιώδους σημασίας και 

συνάμα έργο πολύ ευλογημένο. Η Εκκλησία με όλες  τις δυνάμεις  και κυρίως μέσα 

από τον εθελοντισμό βρίσκεται στο πλευρό των συνανθρώπων, αγωνίζεται να 

ανταποκριθεί στις αυξανόμενες και ποικίλες ανάγκες των εμπεριστάτων αδελφών 

χωρίς διακρίσεις. Όλες οι εκκλησιαστικές δράσεις  βασίζονται στην εθελοντική 

προσφορά.  Ο εθελοντισμός στην Εκκλησία έχει την μορφή διακονίας, της έμπρακτης, 

δηλαδή, αγάπης, θυσιαστικής για τον συνάνθρωπο. Πρώτος εθελοντής είναι ο ίδιος ο 

Χριστός και κάθε πιστός μπορεί να είναι εν δυνάμει εθελοντής σε κάποια από τις 

πολυσχιδείς δράσεις της Εκκλησίας, αξιοποιώντας τα χαρίσματα που  έχει. Πρέπει να 

επισημάνουμε ότι η  Εκκλησία περιλαμβάνει τον εθελοντισμό στις δράσεις της, τον 

σχετίζει όμως με την πνευματική πορεία του ανθρώπων που μετέχουν προσδίδοντας 

σωτηριολογική διάσταση.  

Είναι, επίσης. σημαντικό, οι ίδιοι, οι εθελοντές να αισθάνονται ότι ανήκουν στην 

οικογένεια της ενορίας και της Ιεράς Μητροπόλεως, να έχουν διοριστήριο από τον 

οικείο Μητροπολίτη. Ο Μητροπολίτης και οι κληρικοί αποτελούν πηγή έμπνευσης για 

τους εθελοντές.   Οι υπεύθυνοι και εθελοντές που συμμετάσχουν  πρέπει να νιώθουν 

πως ανήκουν σε μία αγκαλιά, σε μία κοινότητα, σε μια οικογένεια, που είναι η ενορία 

και η μητρόπολη και ο πατέρας είναι ο μητροπολίτης. Αυτός πρέπει να είναι ο στόχος. 

Το πνευματικό μέρος στις δράσεις εθελοντισμού ενδεχομένως στην αρχή να αποτελεί  

ένα μικρό ποσοστό της τάξης περίπου 30% με 70%. Σταδιακά, μέσω της συστηματικής 

καθοδήγησης και πνευματικής  καλλιέργειας των εθελοντών μπορούν να τεθούν στόχοι 

διαρκούς βελτίωσης με σημαντική πρόοδο σε επίπεδο επικοινωνιακό και πολλές φορές 

μη λεκτικό.  

Επιπρόσθετα, είναι σημαντικό να ληφθούν υπόψη ως κριτήρια επιλογής τα κίνητρα 

των εθελοντών. Παράλληλα, πρέπει να καλλιεργηθεί μέσα από τακτικές συναντήσεις 

εθελοντών η ορθόδοξη πνευματικότητα. Πρέπει να υπάρχει διάχυτο, ότι  εθελοντές 

είναι μέλη της Εκκλησίας, είναι άνθρωποι πνευματικοί, είναι άνθρωποι που 

οικοδομούν, εμπνέουν και εμπνέονται.   

 Τέλος, είναι θεμιτό η απόδοση μιας  μορφής επιβράβευσης σε όλους τους  

εθελοντές με θεσμοθέτηση ειδικών εκδηλώσεων, παροχή αναμνηστικών τίτλων και 

επαίνων, δεξιώσεις, εξορμήσεις κ.ά. 
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ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

1. Η σημασία της στοχοθεσίας στην Ποιμαντική διακονία 

2. Τομείς ανάπτυξης στοχευμένων δράσεων σε ενοριακό επίπεδο. 

3. Τομείς ανάπτυξης στοχευμένων δράσεων σε διενοριακό επίπεδο. 

4. Τομείς ανάπτυξης στοχευμένων δράσεων σε επίπεδο μητροπόλεων.  

5. Η σημασία διαμόρφωσης κατάλληλων δομών κατήχησης 

6. Μορφές σχεδιασμού και ανάπτυξης φιλανθρωπικών δράσεων σε επίπεδο 

ενορίας ή Ιεράς Μητροπόλεως.  

7. Η κοινωνική δικτύωσης της Ενορίας με τις Σχολικές Μονάδες 

8. Η κοινωνική δικτύωσης της Ενορίας με διάφορους φορείς και τα οφέλη της 

9. Η αξία και  η σημασία του εθελοντισμού στην Εκκλησία 
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8. Αειφόρος ανάπτυξη και πιστοποιημένη ασφάλεια 

στην καθημερινή ενοριακή ζωή και πράξη 

 

 

Λέξεις κλειδιά: Ασφάλεια εγκαταστάσεων, πιστοποιημένη ασφάλεια, πρότυπα ISO, 

προσωπικά δεδομένα, αειφορία, βιώσιμη ανάπτυξη, προσβασιμότητα   

 

8.1. Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασίας Εμπλεκομένων   

8.1.1 Υποχρεώσεις εργοδοτών -Παροχή Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης 

του Επαγγελματικού Κινδύνου   

Σε   όλoυς τους οργανισμούς και  επιχειρήσεις  του   ιδιωτικού  και   του   δημόσιου  

τομέα   ανεξαρτήτως  κλάδου   οικονομικής δραστηριότητας και αριθμού εργαζομένων 

ο εργοδότης έχει υποχρέωση να παρέχει στους εργαζομένους υπηρεσίες προστασίας και 

πρόληψης. Ειδικότερα, ο εργοδότης έχει την υποχρέωση:  

 Να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας  

 Να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες γιατρού εργασίας175   

Ο εργοδότης, προκειμένου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του για παροχή 

υπηρεσιών προστασίας και πρόληψης, δύναται να επιλέξει μεταξύ των περιπτώσεων 

ανάθεσης των καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας σε εργαζόμενους 

στην επιχείρηση, σε άτομα εκτός της επιχείρησης, σε Εξωτερικές Υπηρεσίες 

Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞΥΠΠ) ή συνδυασμό αυτών των δυνατοτήτων.176 

 

8.1.2 Ανάθεση Καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας και Γιατρού Εργασίας  

Ο εργοδότης, πριν από την επιλογή ανάθεσης καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας ή/και 

γιατρού εργασίας σε εργαζόμενους στην επιχείρηση ή σε άτομα εκτός της 

επιχείρησης, έχει υποχρέωση να γνωστοποιεί στη αρμόδια επιθεώρηση εργασίας: 

 Τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τους  

 Το χρόνο απασχόλησής τους με τα καθήκοντα αυτά  

 Τα στοιχεία για το είδος και την οργάνωση της επιχείρησης  

 Τον αριθμό των εργαζομένων  

                                                 
175 π.δ.17/96, κεφ. Β’, άρθρο 4, παρ.1  
176 π.δ.17/96, κεφ. Β΄, άρθρο 4, παρ.4 
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 Τον ελάχιστο προβλεπόμενο χρόνο απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας ή/και 

γιατρού εργασίας   

 Λοιπές συναφείς πληροφορίες.177  

Σε περίπτωση ανάθεσης των καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας ή/και γιατρού 

εργασίας σε ΕΞΥΠΠ, πριν από την επιλογή,  ο  εργοδότης  έχει  υποχρέωση  να  

γνωστοποιεί  στην  αρμόδια  επιθεώρηση  εργασίας  τη  γραπτή σύμβαση με τη 

ΕΞΥΠΠ178, στην οποία πρέπει να αναγράφονται:  

 Το νομικό καθεστώς της ΕΞΥΠΠ. 

 Ο νόμιμος εκπρόσωπός της. 

 Η έδρα της. 

 Το είδος των προσφερόμενων υπηρεσιών. 

 Τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των αρμόδιων ατόμων που έχουν 

ορισθεί για την συγκεκριμένη επιχείρηση. 

 Ο χρόνος απασχόλησης των ατόμων αυτών στην επιχείρηση. 

 Τα στοιχεία για το είδος και την οργάνωση της επιχείρησης. 

 Ο αριθμός των εργαζομένων στην επιχείρηση και λοιπές συναφείς πληροφορίες. 

 Ο ελάχιστος προβλεπόμενος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας ή/και 

γιατρού εργασίας για την επιχείρηση. 

Ο τεχνικός ασφαλείας παρέχει στον εργοδότη υποδείξεις και συμβουλές, γραπτά ή 

προφορικά, σε θέματα σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας και την 

πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων. Ειδικότερα, ο τεχνικός ασφαλείας  συμβουλεύει 

σε θέματα σχεδιασμού, προγραμματισμού, κατασκευής και συντήρησης των 

εγκαταστάσεων, προμήθειας μέσων και εξοπλισμού, επιλογής και ελέγχου της 

αποτελεσματικότητας των ατομικών μέσων προστασίας. Επιπρόσθετα, ελέγχει την 

ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των τεχνικών μέσων, πριν από τη λειτουργία τους, 

επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και πρόληψης 

των ατυχημάτων, εποπτεύει την εκτέλεση ασκήσεων πυρασφάλειας και συναγερμού για 

τη διαπίστωση ετοιμότητας προς αντιμετώπιση ατυχημάτων. Τέλος, ο τεχνικός 

ασφαλείας έχει υποχρέωση να τηρεί το επιχειρησιακό απόρρητο.179 

 

                                                 
177 π.δ.17/96, κεφ. Β΄, άρθρο 4, παρ.7 
178 π.δ.17/96, κεφ. Β΄, άρθρο 4, παρ.8 
179 Ν.1568/85, κεφ. Α',  άρθρα 6,7   
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8.1.3  Γραπτή Εκτίμηση των Κινδύνων  

Ο εργοδότης έχει υποχρέωση να εκτιμά τους κινδύνους για την ασφάλεια και την 

υγεία των εργαζομένων, αλλά και εμπλεκομένων.  Η εκτίμηση αυτή είναι γραπτή και 

πραγματοποιείται από τον τεχνικό ασφαλείας και τον γιατρό εργασίας  σύμφωνα με 

τις κείμενες διατάξεις. Στους ανωτέρω ο εργοδότης οφείλει να παρέχει κάθε βοήθεια 

σε μέσα και προσωπικό για την εκπλήρωση του σκοπού αυτού. Η εκτίμηση αυτή μεταξύ 

άλλων αφορά: 

 Στην επιλογή των εξοπλισμών εργασίας 

 Στην επιλογή των χημικών και βιολογικών παραγόντων ή παρασκευασμάτων 

 Στη διαρρύθμιση των χώρων εργασίας  

Μετά την εκτίμηση αυτή, οι δραστηριότητες πρόληψης και οι μέθοδοι εργασίας 

και παραγωγής που χρησιμοποιούνται από τον εργοδότη πρέπει: 

α) να εξασφαλίζουν τη βελτίωση του επιπέδου προστασίας και της ασφάλειας 

και της υγείας των εργαζομένων   

β) να ενσωματώνονται στο σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης και σε 

όλα τα επίπεδα της ιεραρχίας.  

 

8.1.4. Υποχρέωση για Λήψη Μέτρων  

Ο εργοδότης υποχρεούται να εξασφαλίζει την ασφάλεια και την υγεία των 

εργαζομένων ως προς όλες τις πτυχές της εργασίας, και να λαμβάνει μέτρα που να 

εξασφαλίζουν την υγεία και ασφάλεια των τρίτων. Για το σκοπό  αυτό  καταρτίζει  

πρόγραμμα  προληπτικής  δράσης  και  βελτίωσης  των  συνθηκών  εργασίας  στην 

επιχείρηση180. Ο εργοδότης στο πλαίσιο των ευθυνών του για την ασφάλεια και την 

υγεία των εργαζομένων στην επιχείρησή του λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα: 

 Για την προστασία της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων 

 Για την πρόληψη των επαγγελματικών κινδύνων 

 Για την ενημέρωση και την κατάρτιση των εργαζομένων 

 Για την δημιουργία της απαραίτητης οργάνωσης   

 Για την παροχή των αναγκαίων μέσων   

Τα παραπάνω μέτρα λαμβάνονται με βάση τις ακόλουθες αρχές πρόληψης: 

 Να αποφεύγονται οι κίνδυνοι 

                                                 
180 π.δ.17/96, κεφ. Γ΄, άρθρο 7, παρ.1 



Αειφόρος ανάπτυξη και πιστοποιημένη ασφάλεια 

στην καθημερινή ενοριακή ζωή και πράξη 

© Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών 

130 

 Να εκτιμούνται οι κίνδυνοι που δεν μπορούν να αποφευχθούν 

 Να γίνεται προγραμματισμός της πρόληψης με στόχο ένα συνεκτικό σύνολο 

που να ενσωματώνει στην πρόληψη, την τεχνική, την οργάνωση της εργασίας, τις 

συνθήκες εργασίας, τις σχέσεις μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων και την επίδραση 

των παραγόντων του περιβάλλοντος στην εργασία. 

 Να καταπολεμούνται οι κίνδυνοι στην πηγή τους 

 Να  δίνεται  προτεραιότητα στη  λήψη  μέτρων  ομαδικής  προστασίας  σε  

σχέση  με  τα  μέτρα  ατομικής προστασίας 

 Να γίνεται προσαρμογή στις τεχνικές εξελίξεις και στην πρόοδο 

 Να παρέχονται οι κατάλληλες οδηγίες στους εργαζόμενους.181   

Μετά τη λήψη των αναγκαίων μέτρων ο εργοδότης έχει υποχρέωση : 

 Να   εξασφαλίζει  τη   συντήρηση   και   την   παρακολούθηση  της   ασφαλούς   

λειτουργίας   μέσων   και εγκαταστάσεων. 

 Να επιβλέπει την ορθή εφαρμογή των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας της 

εργασίας. 

 Να γνωστοποιεί στους εργαζόμενους τον επαγγελματικό κίνδυνο από την 

εργασία τους.  

Τα μέτρα για την ασφάλεια, την υγιεινή και την υγεία κατά την εργασία σε καμία 

περίπτωση δεν συνεπάγονται την οικονομική επιβάρυνση των εργαζομένων.182   

 

8.1.5. Εκπαίδευση των Εργαζομένων  

Ο εργοδότης πρέπει να εξασφαλίζει σε κάθε εργαζόμενο κατάλληλη και επαρκή 

εκπαίδευση στον τομέα της ασφάλειας και της υγείας, ιδίως υπό μορφή πληροφοριών 

και οδηγιών επ'  ευκαιρία: 

 Της πρόσληψής του. 

 Τυχόν μετάθεσης ή αλλαγής καθηκόντων. 

 Εισαγωγής ή αλλαγής εξοπλισμού εργασίας. 

 Εισαγωγή μιας νέας τεχνολογίας που αφορά ειδικά τη θέση εργασίας- καθήκοντά 

του. 

Η εκπαίδευση αυτή πρέπει να  προσαρμόζεται στην εξέλιξη των κινδύνων και στην 

εμφάνιση νέων κινδύνων. Εάν χρειάζεται, να επαναλαμβάνεται σε τακτά χρονικά 

                                                 
181 π.δ.17/96, κεφ. Γ΄, άρ.7, παρ.7 
182 π.δ.17/96, κεφ. Γ΄, άρθρο 7, παρ.10 
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διαστήματα. Ο εργοδότης πρέπει να εξασφαλίζει ότι οι εργαζόμενοι σε άλλες 

επιχειρήσεις που εκτελούν εργασίες στην επιχείρησή του έχουν λάβει τις κατάλληλες 

οδηγίες, όσον αφορά τους κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία κατά τις 

δραστηριότητές τους στην επιχείρησή του. Η προβλεπόμενη εκπαίδευση δεν βαρύνει 

τους εργαζόμενους και τους εκπροσώπους τους και πρέπει να παρέχεται κατά την ώρα 

εργασίας.183  

 

8.1.6. Πρώτες Βοήθειες, Πυρασφάλεια, Εκκένωση Χώρων  

Ο εργοδότης οφείλει: 

α) Να λαμβάνει, όσον αφορά τις πρώτες βοήθειες, την πυρασφάλεια και την 

εκκένωση των χώρων από εργαζόμενους, τα αναγκαία μέτρα τα οποία θα είναι 

προσαρμοσμένα στο μέγεθος και στη φύση της επιχείρησης και θα λαμβάνουν υπόψη 

τα άλλα πρόσωπα που είναι παρόντα. 

  β) Να  οργανώνει την  κατάλληλη υποδομή και  να  εξασφαλίζει τις  κατάλληλες 

διασυνδέσεις με  αρμόδιες εξωτερικές υπηρεσίες προκειμένου να αντιμετωπισθούν   

άμεσα θέματα πρώτων βοηθειών, επείγουσας ιατρικής περίθαλψης, διάσωσης και 

πυρασφάλειας. 

γ) Να ελέγχει τις εγκαταστάσεις και τα μέσα παροχής πρώτων βοηθειών τακτικά, 

όσον αφορά την πληρότητα και την ικανότητα χρησιμοποίησής τους. 

δ) Να ορίζει τους εργαζόμενους που είναι υπεύθυνοι για την εφαρμογή των μέτρων 

που αφορούν τις πρώτες βοήθειες, την πυρασφάλεια και την εκκένωση των χώρων από 

τους εργαζόμενους. Αυτοί οι εργαζόμενοι πρέπει να έχουν λάβει κατάλληλη 

επιμόρφωση, να είναι επαρκείς σε αριθμό και να τίθεται στη διάθεσή τους το κατάλληλο 

υλικό, ανάλογα με το μέγεθος και τους ειδικούς κινδύνους της επιχείρησης και της 

εγκατάστασης.184   

 

1.7. Ενέργειες σε περίπτωση άμεσου και σοβαρού κινδύνου  

Ο εργοδότης οφείλει να συντηρεί τους τόπους εργασίας, τα μηχανολογικά μέσα 

και τον εξοπλισμό και να μεριμνά για την κατά το δυνατό άμεση αποκατάσταση των 

ελλείψεων, που έχουν σχέση με την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων. Αν  από  

τις  ελλείψεις  αυτές  προκαλείται άμεσος  και  σοβαρός  κίνδυνος  για  την  υγεία  και  

                                                 
183 π.δ.17/96, κεφ. Γ΄, άρθρο 12 
184 π.δ.17/96, κεφ. Γ΄, άρθρο 9, παρ.1,2 
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ασφάλεια  των εργαζομένων πρέπει να διακόπτεται αμέσως η εργασία στο σημείο που 

εμφανίζονται οι ελλείψεις, μέχρι την αποκατάστασή τους. Ο εργοδότης επίσης οφείλει : 

α) Να ενημερώνει το συντομότερο δυνατό τους εργαζόμενους που εκτίθενται ή 

ενδέχεται να εκτεθούν σε σοβαρό και άμεσο κίνδυνο, σχετικά με τα μέτρα που έχουν 

ληφθεί ή πρόκειται να ληφθούν. 

β) Να λαμβάνει μέτρα και να δίνει οδηγίες στους εργαζόμενους, ώστε να μπορούν 

σε περίπτωση σοβαρού, άμεσου και αναπόφευκτου κινδύνου να διακόπτουν την 

εργασία ή/και να εγκαταλείπουν αμέσως τον χώρο εργασίας και να μεταβαίνουν σε 

ασφαλή χώρο. 

γ) Να μη ζητά από τους εργαζόμενους, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις 

δεόντως αιτιολογημένες, να αναλάβουν πάλι  την  εργασιακή δραστηριότητά τους,  

εφόσον εξακολουθεί να  υφίσταται σοβαρός και άμεσος κίνδυνος. 

 Ο εργοδότης εξασφαλίζει, ώστε όλοι οι εργαζόμενοι να είναι σε θέση, σε περίπτωση 

σοβαρού και άμεσου κινδύνου για την ίδια τους την ασφάλεια ή για την ασφάλεια 

άλλων προσώπων και όπου υπάρχει αδυναμία να επικοινωνήσουν με τον αρμόδιο 

ιεραρχικά προϊστάμενο, να λαμβάνουν οι ίδιοι τα κατάλληλα μέτρα, λαμβάνοντας 

υπόψη τις γνώσεις τους και τα διαθέσιμα τεχνικά μέσα, ώστε να αποφευχθούν οι 

συνέπειες του κινδύνου αυτού. 

  

8.1.7 Υποχρεώσεις των Εργαζομένων  

 Κάθε εργαζόμενος έχει υποχρέωση να εφαρμόζει τους κανόνες υγιεινής και 

ασφάλειας και να φροντίζει, ανάλογα με τις δυνατότητές του, για την ασφάλεια και 

την υγεία του, καθώς και τις κατάλληλες οδηγίες του εργοδότη του. Για  την  

πραγματοποίηση  αυτών  των  στόχων,  οι  εργαζόμενοι  οφείλουν  ειδικότερα,  

σύμφωνα  με  την εκπαίδευσή τους και τις κατάλληλες οδηγίες του εργοδότη τους, να 

παρακολουθούν τα σχετικά σεμινάρια ή άλλα επιμορφωτικά προγράμματα σε θέματα 

υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας.185   

 

 8.2. Η έννοια των πιστοποιήσεων, νομοθετικά απαιτητών, αλλά και ως καλών 

πρακτικών   

8.2.1 Ο ρόλος των προτύπων 

                                                 
185 π.δ.17/96, κεφ. Δ’, άρθρο 13 
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Τα πρότυπα διασφαλίζουν επιθυμητά χαρακτηριστικά προϊόντων και υπηρεσιών, 

όπως η ποιότητα, η φιλικότητα προς το περιβάλλον, η ασφάλεια, η αποδοτικότητα και 

τα προσιτά κόστη. Όταν τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που παράγονται πληρούν τις 

προσδοκίες μας, αγνοούμε τον ρόλο των προτύπων στην συνεισφορά του προϊόντος 

αυτού. Όμως, όταν τα πρότυπα απουσιάζουν το παρατηρούμε σύντομα, αφού τα 

προϊόντα είναι κακής ποιότητας, δεν ταιριάζουν, είναι ασύμβατα με τον εξοπλισμό που 

ήδη υπάρχει, είναι αναξιόπιστα ή ακόμα και επικίνδυνα. Αντίθετα, όταν τα προϊόντα, 

τα μηχανήματα, οι συσκευές κτλ. λειτουργούν ομαλά και με ασφάλεια, είναι συνήθως 

επειδή πληρούν κάποιες προδιαγραφές. 

Ουσιαστικά ο ρόλος των προτύπων είναι να: 

 Κάνουν την ανάπτυξη, παραγωγή και διανομή των προϊόντων και υπηρεσιών πιο 

αποδοτικά, ασφαλή και φιλικά προς το περιβάλλον. 

 Προωθούν τις συναλλαγές και συνεργασίες μεταξύ των χωρών και να τις κάνουν 

πιο δίκαιες. 

 Παρέχουν στις κυβερνήσεις μια τεχνική βάση για τη θέσπιση νομοθεσίας γύρω     

από την υγεία, την ασφάλεια και το περιβάλλον. 

 Προωθούν την πρωτοπορία και την ευρηματικότητα. 

 Παρέχουν λύσεις σε κοινά προβλήματα 

 

8.2.2 Γενικά Συστήματα Διαχείρισης – Διοίκησης 

Η πλειοψηφία των προτύπων του ISO είναι αρκετά συγκεκριμένη σε κάποιο προϊόν, 

υλικό ή διαδικασία. Όμως πρότυπα όπως το ISO 9001 (ποιότητα) και ISO 14001 

(περιβάλλον) είναι γενικά πρότυπα που μπορούν να έχουν εφαρμογή σε κάθε τύπου 

οργανισμούς. Η μεγάλη απήχησή τους στις οργανωτικές πρακτικές και συναλλαγές 

έδωσε ώθηση στην ανάπτυξη και άλλων προτύπων που υιοθετούν τα συστήματα γενικής 

διαχείρισης σε συγκεκριμένους τομείς, όπως:  

 Την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία (OHSAS 18001 και CSA Z1000). 

 Την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (SA 8000 και ΑΑ 1000). 

 Την Ασφάλεια των Πληροφοριών (ISO 27001). 

 Την ασφάλεια της εφοδιαστικής αλυσίδας (ISO 28000). 

Η μεγάλη πλειοψηφία των ερευνών επικεντρώνεται σε τρία γενικά πρότυπα, τα 

οποία είναι: 

  Ποιότητα (QMS) 
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 Περιβάλλον (EMS) 

 Εργασιακή υγεία και ασφάλεια (OH&SMS) 

 

8.2.3.  Γενικά χαρακτηριστικά προτύπων  

Γενικό πρότυπο σημαίνει πως το ίδιο πρότυπο μπορεί να εφαρμοστεί σε κάθε 

οργανισμό, ανεξάρτητα από το μέγεθός του (μικρό ή μεγάλο), το αν παράγει προϊόντα 

ή υπηρεσίες και το αν πρόκειται για κρατική επιχείρηση, ιδιωτική ή δημόσιο φορέα. Ο 

όρος σύστημα διαχείρισης – διοίκησης αναφέρεται στις ενέργειες που κάνει η 

επιχείρηση για να διαχειριστεί τις διαδικασίες ή δραστηριότητές της, έτσι ώστε τα 

προϊόντα ή οι υπηρεσίες της, να εκπληρώνουν τους στόχους που έχουν τεθεί όπως:   

 Ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών  

 Τήρηση κανονιστικών και ρυθμιστικών διατάξεων 

 Εκπλήρωση περιβαλλοντικών στόχων  

Τα γενικά συστήματα διαχείρισης έχουν πολλές ομοιότητες και μοιράζονται πολλά  

κοινά χαρακτηριστικά σε διαδικασίες, όπως   

 Δέσμευση της ανώτατης διοίκησης  

 Πολιτική  

 Αντικειμενικοί στόχοι και σκοποί  

 Εκπαίδευση εργαζομένων  

 Επικοινωνία  

 Έλεγχοι  

 Έγγραφα και αρχεία  

 Προληπτικές και διορθωτικές ενέργειες  

 Ανασκόπηση της διοίκησης  

 

8.2.4. Τί είναι η πιστοποίηση (certification) και γιατί είναι σημαντική: 

Πιστοποίηση είναι η επιβεβαίωση από έναν τρίτο ανεξάρτητο φορέα (διαπιστευμένη 

επιχείρηση πιστοποίησης) ότι προϊόντα, διεργασίες, συστήματα ή πρόσωπα 

συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις συγκεκριμένων τυποποιητικών εγγράφων τα 

οποία ονομάζονται πρότυπα ή προδιαγραφές, και εγγυώνται την ποιότητα. Η 

πιστοποίηση αποτελεί προϋπόθεση για την ασφαλή και ποιοτική διακίνηση πληθώρας 

προϊόντων και υπηρεσιών βιομηχανικής ή καταναλωτικής χρήσης. Ενδεικτικά 

αναφέρονται: τρόφιμα, δομικά υλικά, καλλυντικά, μηχανήματα και βιομηχανικός 
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εξοπλισμός, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, κατασκευές, παιχνίδια, ιατρικός εξοπλισμός, 

ξενοδοχειακά καταλύματα κ.ά.)  

Στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται σήμερα 100 επιχειρήσεις περίπου, τόσο 

ελληνικές, όσο θυγατρικές διεθνών φορέων πιστοποίησης, οι οποίες απασχολούν 

περισσότερους από 2.000 εργαζομένους, εκ των οποίων οι μισοί είναι μηχανικοί ενώ οι 

υπόλοιποι επιστήμονες άλλων ειδικοτήτων (π.χ. γεωπόνοι, χημικοί). 

Η Ελληνική Ένωση των Διαπιστευμένων Φορέων Επιθεώρησης και Πιστοποίησης 

(HellasCert)186 αποτελεί το φορέα εκπροσώπησης των επιχειρήσεων του κλάδου και 

σκοπούς έχει α) τη διάδοση των εννοιών «ποιότητα», «επιθεώρηση», «πιστοποίηση», 

β) τη βελτίωση της ποιότητας και της ασφάλειας προϊόντων και υπηρεσιών μέσα από 

τις διαδικασίες επιθεώρησης-πιστοποίησης, γ) την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 

των ελληνικών επιχειρήσεων με την παροχή πιστοποιητικών με διεθνή αναγνώριση και 

προστιθέμενη αξία και δ) τη διασφάλιση της διαφάνειας στη λειτουργία των φορέων 

πιστοποίησης. 

 

8.2.5 Τι είναι η διαπίστευση (accreditation) και γιατί είναι σημαντική;  

Η διαπίστευση είναι η επίσημη αναγνώριση από έναν αρμόδιο αναγνωρισμένο 

φορέα, ο οποίος ονομάζεται οργανισμός διαπίστευσης (accreditation body), ότι ένας 

άλλος οργανισμός (π.χ. φορέας/εταιρεία πιστοποίησης, ελέγχου, επαλήθευσης, ή 

εργαστήριο μετρήσεων και δοκιμών) είναι ικανός να παρέχει συγκεκριμένες υπηρεσίες 

ή λειτουργίες (π.χ. έκδοση πιστοποιητικών συμμόρφωσης, έκδοση εκθέσεων ελέγχου 

ή/και δοκιμών, έκδοση εκθέσεων επαλήθευσης κ.λπ.). 

Η διαπίστευση είναι σημαντική καθώς βεβαιώνει την τεχνική επάρκεια, αξιοπιστία 

και καταλληλόλητα των οργανισμών που διαπιστεύει προκειμένου αυτοί (δηλαδή οι 

επιχειρήσεις πιστοποίησης) να εξασκούν με αξιοπιστία για λογαριασμό τους τις 

δραστηριότητες πιστοποίησης, τεχνικών ελέγχων και δοκιμών. 

 

8.2.6  Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης 

Το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ)187 αποτελεί το μοναδικό, εθνικό, 

οργανισμό διαπίστευσης της Ελλάδας. Ο ρόλος του έγκειται στην παροχή υπηρεσιών 

διαπίστευσης στους φορείς/επιχειρήσεις πιστοποίησης, οι οποίοι στη συνέχεια θα 

                                                 
186 Βλ. σχετικά https://www.hellascert.gr/  
187 Βλ. σχετικά https://esyd.gr/main/  

https://www.hellascert.gr/
https://esyd.gr/main/
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πιστοποιήσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες παραγωγών/εμπόρων, καθώς και στα 

Εργαστήρια. Το ΕΣΥΔ ιδρύθηκε με το Ν.3066/2002, με σκοπό την υλοποίηση, 

εφαρμογή και διαχείριση του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης. Το 2013, στο πλαίσιο 

συγχωνεύσεων δημοσίων οργανισμών και φορέων, δημιουργήθηκε το Εθνικό Σύστημα 

Υποδομών Ποιότητας (ΕΣΥΠ), στο οποίο εντάχθηκαν το ΕΣΥΔ, ο Ελληνικός 

Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) και το Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας (ΕΙΜ). 

Η Ευρωπαϊκή Συνεργασία για τη Διαπίστευση (European co-operation for 

Accreditation– EA)188  αποτελεί το φορέα που εποπτεύει όλα τα εθνικά συστήματα 

διαπίστευσης στην Ευρώπη, έχοντας 36 τακτικά και 13 συνδεδεμένα μέλη. Ο ρόλος της 

ΕΑ είναι να προστατεύει την αξιοπιστία των υπηρεσιών αξιολόγησης της συμμόρφωσης 

που παρέχουν οι εθνικοί, οργανισμοί διαπίστευσης, όπως το ΕΣΥΔ για την Ελλάδα. 

 

8.3. Προσωπικά δεδομένα και Διασφάλιση -GDPR 

8.3.1  Τι είναι προσωπικά δεδομένα 

 Προσωπικά δεδομένα είναι  κάθε  πληροφορία  που  αναφέρεται  σε  και  

περιγράφει  ένα  άτομο,  όπως: στοιχεία αναγνώρισης (ονοματεπώνυμο, ηλικία, 

κατοικία, επάγγελμα, οικογενειακή κατάσταση κλπ.), φυσικά χαρακτηριστικά, 

εκπαίδευση, εργασία (προϋπηρεσία, εργασιακή συμπεριφορά κλπ.), οικονομική 

κατάσταση (έσοδα, περιουσιακά στοιχεία, οικονομική συμπεριφορά), ενδιαφέροντα, 

δραστηριότητες, συνήθειες.189    

Νομοθεσίες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων υπάρχουν εδώ και 

αρκετά χρόνια, αρκεί να σκεφτούμε την προστασία των ιατρικών δεδομένων, ή το 

τραπεζικό απόρρητο. Ακόμα και η συμφωνία εμπιστευτικότητας μεταξύ ενός δικηγόρου 

και του πελάτη του, αποτελεί ένα τέτοιο παράδειγμα. Επειδή όμως η τεχνολογία 

προχώρησε και από το χαρτί μεταβήκαμε στην ψηφιακή πληροφορία,   έγινε   φανερό   

ότι   πλέον   με   τους   υπολογιστές   μπορούμε   να   έχουμε επεξεργασία προσωπικών 

δεδομένων σε μεγάλη κλίμακα. Παρόλο, λοιπόν, που τώρα οι εταιρείες έχουν τα 

εργαλεία και την ευκολία να επεξεργάζονται τα  προσωπικά  δεδομένα  για  καλύτερη  

λήψη  αποφάσεων  ή  marketing  σκοπούς,  έγινε φανερό ότι η ψηφιακή ταυτότητα ενός 

ατόμου μπορεί να κλαπεί πολύ πιο εύκολα και να χρησιμοποιηθεί σε κάποια 

εγκληματική δραστηριότητα. 

                                                 
188 Βλ. σχετικά  https://european-accreditation.org/  
189 Αρχή Προστασίας ∆εδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Βλ. σχετικά https://www.dpa.gr/  

https://european-accreditation.org/
https://www.dpa.gr/
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Όλες οι προηγούμενες νομοθεσίες σχετικά με την προστασία των προσωπικών 

δεδομένων οδήγησαν τελικά στη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Νόμου για την Προστασία 

των Προσωπικών Δεδομένων, το λεγόμενο General Data Protection Regulation 

(GDPR)190. Αξίζει να αναφέρουμε ότι ο νέος νόμος έχει την μορφή του Κανονισμού, 

δηλαδή εφαρμόζεται απευθείας σε όλες τις χώρες της Ε. Ε., χωρίς την ανάγκη ψήφισής 

του από τα κοινοβούλια των χωρών μελών, σε αντίθεση με τις προηγούμενες νομοθεσίες 

ως τώρα, οι οποίες είχαν την μορφή του Directive (Οδηγία). Οι προηγούμενες 

νομοθεσίες, επίσης, δεν ήταν επαρκείς, εξαιτίας του όγκου των πληροφοριών που 

συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε καθημερινά σε ένα εταιρικό περιβάλλον.  Έγινε,  

επίσης,  σαφές  ότι  οι  προηγούμενες  οδηγίες  εφαρμοζόταν  σε  κάθε κράτος-μέλος 

της Ε.Ε. με διαφορετικές ερμηνείες και ίσως ακόμα και με μερική εφαρμογή των  

άρθρων  τους. Πρακτικά  η  κάθε  χώρα  εφάρμοζε  την  νομοθεσία  με  διάφορες 

παραλλαγές, με αποτέλεσμα η εφαρμογή των διατάξεων  να είναι  διαφορετική σε 

κάθε χώρα. Ο  Ευρωπαϊκός  Κανονισμός  (GDPR)  υιοθετήθηκε  από  το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο τον Απρίλιο του 2016 με άμεση εφαρμογή του σε όλα τα κράτη- μέλη στις 

25 Μαΐου του 2018. 

 

8.3.2   Τι γίνεται αν υπάρξει διαρροή προσωπικών δεδομένων;         

Σύμφωνα με το GDPR, από την στιγμή που μια εταιρεία αντιληφθεί ότι υπάρχει 

κάποιου είδους διαρροή προσωπικών δεδομένων, πρέπει να ενημερώσει την εποπτική 

αρχή της χώρας, και σε κάποιες περιπτώσεις και το υποκείμενο των δεδομένων (το 

φυσικό πρόσωπο του οποίου τα δεδομένα διέρρευσαν), εντός 72 ωρών. Εκτός από την 

ζημιά που μπορεί να προκληθεί στη φήμη της εταιρείας, το υποκείμενο των δεδομένων 

μπορεί να κινηθεί νομικά και η εταιρεία να έχει πρόστιμο μέχρι και 20 εκατομμυρίων 

ευρώ ή 4% στον ετήσιο τζίρο, όποιο από τα δύο είναι μεγαλύτερο. Σύμφωνα με τον 

κανονισμό, όλες οι εμπλεκόμενες εταιρείες στην συλλογή και επεξεργασία προσωπικών 

δεδομένων είναι υπόλογες και μπορούν να τιμωρηθούν με το πρόστιμο που αναφέρθηκε 

πιο πάνω. 

 

8.3.3 Οι διαφορετικοί ρόλοι στο GDPR                                                

Ο προσδιορισμός της ιδιότητας του προσώπου που επεξεργάζεται δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα ως υπευθύνου επεξεργασίας ή εκτελούντα την επεξεργασία, 

                                                 
190 Βλ. σχετικά  https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-protection-eu_el  

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-protection-eu_el
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είναι απαραίτητος για τον καθορισμό των υποχρεώσεών του. Η υποχρέωση 

συμμόρφωσης με τις αρχές νόμιμης επεξεργασίας και η υποχρέωση τήρησης των 

διαδικασιών γνωστοποίησης στην τοπική εποπτική αρχή βαρύνουν πρωτίστως τον 

υπεύθυνο επεξεργασίας και όχι τον εκτελούντα την επεξεργασία. 

"Υπεύθυνος επεξεργασίας" είναι οποιοσδήποτε καθορίζει τον σκοπό και τον τρόπο 

επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως φυσικό ή νομικό πρόσωπο, 

δημόσια αρχή ή υπηρεσία ή οποιοσδήποτε άλλος οργανισμός. 

"Εκτελών την επεξεργασία" είναι οποιοσδήποτε επεξεργάζεται δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό υπεύθυνου επεξεργασίας, όπως φυσικό ή 

νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή ή υπηρεσία ή οποιοσδήποτε άλλος οργανισμός. 

“Υποκείμενο των δεδομένων” ορίζεται το φυσικό πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται 

τα δεδομένα, και του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να  εξακριβωθεί, 

δηλαδή, μπορεί να προσδιορισθεί αμέσως ή εμμέσως, ιδίως βάσει αριθμού ταυτότητας 

ή βάσει ενός η  περισσότερων  συγκεκριμένων  στοιχείων  που  χαρακτηρίζουν  την  

υπόστασή  του  από άποψη φυσική, βιολογική, ψυχική, οικονομική, πολιτιστική, 

πολιτική ή κοινωνική. 

“Υπεύθυνος  Προστασίας  Δεδομένων”(Data  Protection  Officer)¨: Ο 

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είναι υπεύθυνος για την 

παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τον Κανονισμό και όλες τις σχετικές 

κανονιστικές απαιτήσεις και αποτελεί το σημείο επίσημης επικοινωνίας του 

οργανισμού με την εποπτική αρχή (ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ 

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΔΠΧ), καθώς και με κάθε υποκείμενο που υπόκεινται σε 

επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από τον οργανισμό. Επίσης, είναι αρμόδιος για 

την ενημέρωση και εκπαίδευση της επιχείρησης στις απαιτήσεις του Κανονισμού, για 

την παροχή συμβουλών, για την εκτίμηση αντικτύπου (Data Protection Impact 

Assesment), καθώς και για την τήρηση των αρχείων καταγραφής. 

“Τρίτο πρόσωπο” είναι οποιοσδήποτε φορέας αποκτά πρόσβαση στα προσωπικά 

δεδομένα, χωρίς απαραίτητα να πραγματοποιήσει κάποιου είδους επεξεργασία. 

 

8.3.4 GDPR  και Πεδίο Εφαρμογής                                                                           

Ο κανονισμός εφαρμόζεται στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μέσα στην Ε. 

Ε. ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας του υποκειμένου των δεδομένων. Επίσης, θα 

πρέπει να εφαρμόζεται και από τις εταιρείες εκτός Ε. Ε., εφόσον αυτές επεξεργάζονται 

δεδομένα πολιτών των χωρών της Ε. Ε. Θα πρέπει λοιπόν να εξετάσουμε α)  εάν τα 
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δεδομένα τα οποία επεξεργαζόμαστε είναι όντως προσωπικά, β) εάν η συλλογή και η 

επεξεργασία των δεδομένων γίνεται εντός Ε. Ε. και γ) εάν η συλλογή των δεδομένων 

απαιτείται για υπηρεσίες και αγαθά που παρέχονται εντός της Ε. Ε. 

Οποιαδήποτε    πληροφορία   μπορεί   να   χρησιμοποιηθεί,   ώστε   να   είναι    

δυνατό   να ταυτοποιήσει, άμεσα ή έμμεσα, ένα φυσικό πρόσωπο. Αφορά τόσο τα 

ψηφιακά δεδομένα, αλλά και τα χειρόγραφα. Όνομα, επώνυμο, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, όλα 

αυτά  είναι παραδείγματα προσωπικών δεδομένων. Επιπλέον, κάποια προσωπικά 

δεδομένα είναι ευαίσθητα. Σε κάθε περίπτωση συλλογής ευαίσθητων προσωπικών 

δεδομένων πρέπει να έχουμε τη συγκατάθεση του φυσικού προσώπου. Ιατρικά 

δεδομένα, δεδομένα γεωγραφικής θέσης, πολιτικές πεποιθήσεις είναι μερικά 

παραδείγματα ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. 

Τα  ευαίσθητα  προσωπικά  δεδομένα  έχουν  ιδιαίτερη  μεταχείριση  σύμφωνα  

με  τον Κανονισμό. 

 

8.3.5.  Βασικές Αρχές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων         

Με βάση το GDPR, έχουν καθοριστεί οι 6 βασικές αρχές προστασίας των 

προσωπικών δεδομένων. Τα δεδομένα θα πρέπει: 

 Να υποβάλλονται σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία με διαφανή τρόπο σε 

σχέση με το υποκείμενο των δεδομένων («νομιμότητα, αντικειμενικότητα και 

διαφάνεια») 

 Να συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν 

υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς 

αυτούς 

 Να είναι κατάλληλα, συναφή και να περιορίζονται στο αναγκαίο για τους 

σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία («ελαχιστοποίηση των 

δεδομένων») 

 Να είναι ακριβή και, όταν είναι αναγκαίο, να επικαιροποιούνται 

 Να διατηρούνται υπό μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση των υποκειμένων 

των δεδομένων μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας 

των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

 Να υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη 

ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων την προστασία τους 

από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή 
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φθορά, με τη χρησιμοποίηση κατάλληλων τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων 

(«ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα»). 

Επιπρόσθετα, πρέπει να σημειώσουμε ότι ο υπεύθυνος επεξεργασίας φέρει την 

ευθύνη και είναι σε θέση να αποδείξει τη συμμόρφωση με όλες τις παραπάνω βασικές 

αρχές. Αυτό είναι το λεγόμενο “Accountability” ή στα ελληνικά “Λογοδοσία”. 

 

8.4.  Αειφορία, Βιώσιμη ανάπτυξη, Παράμετροι και Χαρακτηριστικά   

Η βιώσιμη ανάπτυξη αναφέρεται στην οικονομική ανάπτυξη που σχεδιάζεται και 

υλοποιείται λαμβάνοντας υπόψη την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιωσιμότητα, 

ενώ  γνώμονας της αειφορίας είναι η μέγιστη δυνατή απολαβή αγαθών από το 

περιβάλλον, χωρίς όμως να διακόπτεται η φυσική παραγωγή αυτών των προϊόντων σε 

ικανοποιητική ποσότητα και στο μέλλον.191 

Η κλιματική αλλαγή, η ρύπανση του περιβάλλοντος και η απειλή των 

οικοσυστημάτων επηρεάζουν την παγκόσμια ευημερία και ασφάλεια, θέτοντας σε 

κίνδυνο τη διατροφική ασφάλεια, περιορίζοντας την πρόσβαση σε καθαρό πόσιμο νερό 

και ευνοώντας την εμφάνιση ακραίων φυσικών φαινομένων όπως ξηρασίες και 

πλημμύρες και την εξάπλωση των μεταδοτικών ασθενειών. Τα ανωτέρω παγκόσμια 

προβλήματα απαιτούν αντιμετώπιση μέσω της ανάληψης παγκόσμιας, ολιστικής και 

συντονισμένης δράσης.  

Η βιώσιμη ανάπτυξη, αφορά στην εξισορρόπηση διαφορετικών και συχνά 

ανταγωνιζόμενων αναγκών σε περιβαλλοντικό, κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο. 

Ανταποκρίνεται στην ικανοποίηση των αναγκών του παρόντος, χωρίς να διακυβεύονται 

οι δυνατότητες των μελλοντικών γενεών ως προς την ικανοποίηση των δικών τους 

αναγκών. Απαιτούνται, συνεπώς, συντονισμένες δράσεις για την οικοδόμηση ενός 

βιώσιμου μέλλοντος για τους ανθρώπους και τον πλανήτη, με πρωταρχικούς στόχους 

την εξάλειψη της φτώχειας, την αλλαγή μη βιώσιμων προτύπων παραγωγής και 

κατανάλωσης και την προστασία και διαχείριση των φυσικών πόρων για την οικονομική 

και κοινωνική ανάπτυξη. 

 

8.4.1 Ατζέντα 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη  

 Η Ατζέντα 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, οι 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης 

και οι 169 υποστόχοι υιοθετήθηκαν στο πλαίσιο της 70ής Γενικής Συνέλευσης των 

                                                 
191 Βλ. σχετικά  https://en.wikipedia.org/wiki/Sustainable_development   

https://en.wikipedia.org/wiki/Sustainable_development
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Ηνωμένων Εθνών, στις 25 Σεπτεμβρίου 2015, με την Απόφαση «Μετασχηματίζοντας 

τον Κόσμο μας: Η Ατζέντα 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη»(Α/RES/70/1)192. Η 

Ατζέντα 2030 αποτελεί την πλέον φιλόδοξη παγκόσμια συμφωνία που έχει επιτύχει ποτέ 

ο ΟΗΕ, καθώς είναι ένα σχέδιο δράσης για τους Ανθρώπους, τον Πλανήτη και την 

Ευημερία. 

Η Ατζέντα 2030 προωθεί την ενσωμάτωση και των τριών διαστάσεων της βιώσιμης 

ανάπτυξης:  

 κοινωνική,  

 περιβαλλοντική και 

 οικονομική  

σε όλες τις τομεακές πολιτικές, ενώ παράλληλα προάγει τη διασύνδεση και τη συνοχή 

των σχετικών με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ),πολιτικών και νομοθετικών 

πλαισίων. 

Η βιώσιμη ανάπτυξη μπορεί να γίνει αντιληπτή μέσω της αντιμετώπισης 

προκλήσεων που αφορούν τους κατωτέρω πέντε άξονες (5P):  

 Άνθρωποι (People),  

 Πλανήτης (Planet),  

 Ευημερία (Prosperity),  

 Ειρήνη (Peace),  

 Εταιρική Σχέση (Partnership). 

Οι ΣΒΑ είναι οικουμενικοί με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης έως το 2030. Για την 

υλοποίησή τους έχουν αναλάβει δεσμεύσεις όλες οι χώρες, ανεπτυγμένες και 

αναπτυσσόμενες, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές εθνικές πραγματικότητες, τα 

επίπεδα ανάπτυξης και τις εθνικές πολιτικές και προτεραιότητες. Η Ατζέντα 2030 

αναδεικνύει ως τη μεγαλύτερη πρόκληση για την βιώσιμη ανάπτυξη, την εξάλειψη της 

φτώχειας, σε όλες τις μορφές και τις διαστάσεις της, συμπεριλαμβανομένης της ακραίας 

φτώχειας. 

 

8.5. Προσβασιμότητα ΑμΕΑ στην Ενορία   

Είναι πολύ σημαντικό η Ενορία και γενικότερα η Εκκλησία να αποτελεί μια μεγάλη 

αγκαλιά που ανοίγει απλόχερα να δεχθεί κάθε πρόσωπο και ιδιαίτερα τα πρόσωπα με 

                                                 
192 Βλ. σχετικά 

https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_

RES_70_1_E.pdf    

https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_RES_70_1_E.pdf
https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_RES_70_1_E.pdf
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αναπηρίες. Η Εκκλησία, ως φιλόστοργη μάνα, οφείλει να στρέψει το ποιμαντικό της 

ενδιαφέρον στους συνανθρώπους μας που αντιμετωπίζουν κάθε λογής αναπηρία193. 

Κάθε ανάπηρος είναι ένας ολοκληρωμένος άνθρωπος με απόλυτη αξία και  και η 

αναπηρία του δεν τον εμποδίζει από το να φτάσει μέχρι την αγιότητα. Επίσης,  πρέπει 

να συνειδητοποιήσουμε ότι κάθε άνθρωπος μπορεί να αποκτήσει οποιαδήποτε στιγμή 

πρόσκαιρη ή μόνιμη αναπηρία. 

 Σύμφωνα με τα ερευνητικά δεδομένα, ογδόντα εκατομμύρια πρόσωπα στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή το ένα έκτο του συνολικού πληθυσμού, παρουσιάζουν 

κάποια μορφή αναπηρίες που μπορεί να είναι από ήπια έως πολύ σοβαρή.194  Τα 

πρόσωπα με μειωμένη κινητικότητα αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 40% του 

πληθυσμού, με περισσότερο από 30% άνω των 75 ετών να  περιορίζονται σε κάποιο 

βαθμό και άνω του 20% εξαιρετικά πολύ. Το 97% των Ευρωπαίων πιστεύουν ότι πρέπει 

να γίνει κάτι για την καλύτερη ενσωμάτωση των ΑμεΑ στην κοινωνία και 93% 

δηλώνουν ότι θα ήθελαν να δουν περισσότερα χρήματα να επενδύονται στην αφαίρεση 

φυσικών εμποδίων, τα οποία δυσχεραίνουν τη ζωή των ΑμεΑ.  

Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες προσώπων με ειδικές ανάγκες, όπως: 

 Πρόσωπα με κινητικά προβλήματα   

 Πρόσωπα με βαρηκοΐα ή κώφωση 

 Πρόσωπα με προβλήματα όρασης 

 Πρόσωπα με νοητική στέρηση και μαθησιακές δυσκολίες   

 Πρόσωπα με ψυχολογικές νόσους   

 Πρόσωπα με μακροχρόνιες ασθένειες 

Η προσβασιμότητα είναι ζωτικής σημασίας για τα ΑμεΑ, ώστε να είναι σε θέση να 

ασκήσουν τα δικαιώματά τους και να συμμετέχουν πλήρως στην κοινωνία. Στην 

πραγματικότητα, σε πολλές χώρες οποιαδήποτε έλλειψη πρόσβασης σε δομημένο 

περιβάλλον θεωρείται ως μία μορφή διάκρισης και πολλές έχουν ήδη θεσπίσει 

νομοθεσίες περί αναπηρίας οι οποίες απαιτούν εύλογη πρόσβαση σε δημόσιους χώρους 

και υπηρεσίες.   

Ο όρος  προσβασιμότητα, με βάση τη σύγχρονη  έρευνα, δεν πρέπει να περιορίζεται 

και να αναφέρεται μόνο στη φυσική πρόσβαση σε έναν χώρο, αλλά και στη  γενικότερη 

                                                 
193 π. Χριστόφορος Χρόνης, Η ποιμαντική μέριμνα της Εκκλησίας για τους ΑμεΑ 

https://www.romfea.gr/katigories/10-apopseis/33498-i-poimantiki-merimna-tis-ekklisias-gia-tous-amea, 

08-04-21 
194 Φ. Ζάχαρης, Νέα ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δικαιώματα των ΑμεΑ,  https://www.iatronet.gr/eidiseis-

nea/epistimi-zwi/news/61143/nea-evrwpaiki-stratigiki-gia-ta-dikaiwmata-twn-amea.html, 08-04-21 

https://www.romfea.gr/katigories/10-apopseis/33498-i-poimantiki-merimna-tis-ekklisias-gia-tous-amea
https://www.iatronet.gr/eidiseis-nea/epistimi-zwi/news/61143/nea-evrwpaiki-stratigiki-gia-ta-dikaiwmata-twn-amea.html
https://www.iatronet.gr/eidiseis-nea/epistimi-zwi/news/61143/nea-evrwpaiki-stratigiki-gia-ta-dikaiwmata-twn-amea.html
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ευχρηστία και λειτουργικότητα  των υποδομών, των υπηρεσιών, των προϊόντων και των 

αγαθών, στοιχεία απαραίτητο για την ασφάλεια, την αυτονομία, αλλά και την ίδια τη 

συμμετοχή των προσώπων  σε διαφορετικούς κοινωνικούς τομείς και μέσα από 

διάφορες οπτικές. Στη διεθνή βιβλιογραφία και με βάση τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, γίνεται χρήση του όρου «καθολική πρόσβαση». Χρησιμοποιείται για να 

υποδηλώσει τις αρχές του Καθολικού Σχεδιασμού (Universal Design195) για τη 

δημιουργία ενός περιβάλλοντος που   επιτρέπει τη  διακίνηση, την επικοινωνία και την 

πληροφόρηση σε όλους, την ανάπτυξη και παροχή υπηρεσιών και προϊόντων 

προσβάσιμων και εύχρηστων από όλους, με βασική αρχή τον  μη διαχωρισμό των 

ανθρώπων σε ανάπηρους και μη ανάπηρους,  και γενικότερα στη δημιουργία ενός   

περιβάλλοντος εύχρηστου, ασφαλούς και ευχάριστου σε όλους, συμπεριλαμβανομένων 

και των ατόμων με αναπηρίες.196  

  Εξετάζοντας την ανάγκη δημιουργίας προσβάσιμου περιβάλλοντος στους 

διαθέσιμους χώρους της Εκκλησίας, με βάση την ενταξιακή πρακτική, αλλά και τη 

σύγχρονη ποιμαντική μέριμνα  είναι πολύ σημαντικό να ληφθούν μια σειρά παραμέτρων 

που συμβάλλουν στην εξάλειψη κάθε είδους αποκλεισμού, όπως: 

 Ειδική ράμπα για τα αναπηρικά αμαξίδια και καροτσάκια 

 Λειτουργία ανελκυστήρα σε περίπτωση που η είσοδος ή σε βοηθητικούς χώρους 

όπως το πνευματικό κέντρο απαιτεί σκαλοπάτια.  

 Μέριμνα για  διαδρομές πρόσβασης που δεν θα είναι μπλοκαρισμένες από 

φυσικά εμπόδια ή κινδύνους παραπατήματος. 

 Διαμόρφωση χώρων μόνιμης στάθμευσης αυτοκινήτων για πρόσωπα με ειδικές 

ανάγκες.   

 Μέριμνα για δημιουργία προσβάσιμων σημείων αποβίβασης και παραλαβής 

αναπηρικών αμαξιδίων που πρέπει, επίσης, να παρέχονται σε απόσταση όχι πάνω από 

50 μέτρα από οποιαδήποτε είσοδο των εγκαταστάσεων.  Όπου είναι εφικτό αυτά τα 

σημεία αποβίβασης και παραλαβής πρέπει επίσης να είναι σκεπασμένα και να διατίθεται 

επαρκής χώρος, ώστε τα ΑμεΑ να μπορούν να εξέλθουν από το όχημά τους, μίνι 

λεωφορεία ή πούλμαν με ασφάλεια και χωρίς να προκαλούν συμφόρηση στην 

κυκλοφορία και στην κίνηση των εισερχόμενων.  

                                                 
195 Βλ. σχετικά http://universaldesign.ie/What-is-Universal-Design/  
196 European Concept for Accessibility (EuCAn)  Technical Assistance Manual 

http://www.eca.lu/index.php/documents/eucan-documents/13-2003-european-concept-for-accessibility-

2003/file , 04-04-21 

http://universaldesign.ie/What-is-Universal-Design/
http://www.eca.lu/index.php/documents/eucan-documents/13-2003-european-concept-for-accessibility-2003/file
http://www.eca.lu/index.php/documents/eucan-documents/13-2003-european-concept-for-accessibility-2003/file
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Τέλος, πρέπει να επισημάνουμε ότι η προσβασιμότητα δεν πρέπει να περιορισθεί 

μόνο στην προσβασιμότητα και ασφάλεια κτηριακών εγκαταστάσεων και δομών. Στο 

πλαίσιο της καθολικής προσβασιμότητας, μπορούν να ληφθούν μια σειρά άλλων 

παραμέτρων και δράσεων που συμβάλλουν καταλυτικά στην ενοριακή ζωή και πράξη, 

όπως: 

 Θεσμοθέτηση ιερών ακολουθιών ειδικά για κατηγορίες ΑμεΑ και τους συνοδούς 

τους 

 Συνάξεις και κατηχητικές δράσεις για ΑμεΑ 

 Παροχή προσβασιμότητας σε πληροφορίες, όπως ενημερωτικά φυλλάδια, 

λειτουργικά και υμνολογικά κείμενα, για τα πρόσωπα με μειωμένη όραση, όπως χρήση 

μεγαλογράμματων χαρακτήρων ή εγχειριδίων σε γραφή Braille 

 Εφαρμογή μεθόδων διδασκαλίας βυζαντινής μουσικής στο σύστημα Braille για 

πρόσωπα με προβλήματα όρασης.197 

 Χρήση διερμηνέα νοηματικής γλώσσας σε κεντρικούς ιερούς ναούς, όπου 

υπάρχουν ποιμαντικές ανάγκες  

 Εφαρμογή ειδικών προτύπων τεχνικής προσβασιμότητας για πρόσωπα με 

αναπηρίες στις εκκλησιαστικές ενημερωτικές ιστοσελίδες198  

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Α. Δαΐκου, Δ. Πινότση,  Η Υγεία και η ασφάλεια της εργασίας στην εκπαίδευση,   

https://www.elinyae.gr/ekdoseis/biblia/i-ygeia-kai-i-asfaleia-tis-ergasias-stin-

ekpaideysi , 07.04.21 

ΕΛΙΝΥΑΕ για την Υγεία και Ασφάλεια της Εργασίας (ΥΑΕ) στην Ελλάδα, 

https://www.elinyae.gr/  

Aρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, 

https://www.dpa.gr/enimerwtiko/thematikes_enotites/asfaleia 

Α. Δαΐκου, Νομοθετικοί Ορισμοί Εννοιών και Όρων σχετικών με την Υ.Α.Ε., Ελληνικό 

Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας,  Αθήνα 2016. 

                                                 
197 π. Θεόδωρος Τσαμπατζίδης, «Οι δυνατότητες μεταφοράς της βυζαντινής παρασημαντικής στο 

σύστημα γραφής μπράιγ»,  Γρηγόριος Παλαμάς 817 (2007) σσ. 253-271.   
198 Βλ σχετικά την στις Οδηγία  2016/2102 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία ισχύει από τις 22 
Δεκεμβρίου 2016 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L2102   

https://www.elinyae.gr/ekdoseis/biblia/i-ygeia-kai-i-asfaleia-tis-ergasias-stin-ekpaideysi
https://www.elinyae.gr/ekdoseis/biblia/i-ygeia-kai-i-asfaleia-tis-ergasias-stin-ekpaideysi
https://www.elinyae.gr/ekdoseis/biblia/i-ygeia-kai-i-asfaleia-tis-ergasias-stin-ekpaideysi
https://www.elinyae.gr/
https://www.dpa.gr/enimerwtiko/thematikes_enotites/asfaleia
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L2102
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 Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (ΓΚΠΔ),                  

Ν.  2472/1997 

 ΕΛΟΤ 1439:2013 «Οργανισμός φιλικός σε πολίτες με αναπηρία – Απαιτήσεις και 

συστάσεις»,. http://www.elot.gr/1166_ELL_HTML.aspx 

Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών (ΗΕ) για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, 

Ν. 4074/2012, 

Ν.4488/2017, Κατευθυντήριες και οργανωτικές διατάξεις υλοποίησης της Σύμβασης 

Οδηγίες (EE) 2019/882 -Απαιτήσεις προσβασιμότητας προϊόντων και υπηρεσιών 

Ν.1568/1985, (177/Α) «Υγιεινή και Ασφάλεια των Εργαζομένων» 

Π.Δ. 294/88, (138/Α) «Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφάλειας και γιατρού 

εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα τεχνικού ασφάλειας για τις επιχειρήσεις, 

εκμεταλλεύσεις και εργασίες του άρθρου 1, παρ. 1 του Ν. 1568/85» 

 Π.Δ. 17/96, (11/Α) «Μέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των 

εργαζομένων κατά την εργασία» 

 Π.Δ. 95/99, (102/Α) «Όροι ίδρυσης και λειτουργίας υπηρεσιών προστασίας και 

πρόληψης» 

 Ν.3144/03, (111/Α) «Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και την 

κοινωνική προστασία και άλλες διατάξεις» 

International Organization for Standardization,  www.iso.org 

Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης , www.elot.gr 

European Disability Forum, www.edf-feph.org 

Οδηγός για την υλοποίηση της προσβασιμότητας στο δομημένο περιβάλλον μέσω 

Δημοσίων Συμβάσεων, www.build-for-all.net  

Χριστοφή Μ., Προσβασιμότητα και αναπηρία, Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με 

Αναπηρία,  Aθήνα, 2013,  https://www.openbook.gr/prosvasimotita-kai-anapiria/  

 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

1. Οι υποχρεώσεις των εργοδοτών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών προστασίας και 

πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου  

2. Τα καθήκοντα Τεχνικού Ασφαλείας 

3. Γιατί είναι απαραίτητη η εκπαίδευση των εργαζομένων; 

4. Οι κίνδυνοι στην ενοριακή καθημερινότητα - η ιεράρχηση τους. Τρόποι με τους 

οποίους μπορούν να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις τους  

https://www.dpa.gr/sites/default/files/2019-10/GDPR%20%CE%9C%CE%95%20%CE%94%CE%99%CE%9F%CE%A1%CE%98%CE%A9%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%8C2-converted.pdf
https://www.dpa.gr/sites/default/files/2019-10/2472_97%20%28SEPT2019%29.pdf
http://www.elot.gr/1166_ELL_HTML.aspx
http://www.iso.org/
http://www.elot.gr/
http://www.edf-feph.org/
http://www.build-for-all.net/
https://www.openbook.gr/prosvasimotita-kai-anapiria/
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5. Οι απαραίτητες ενέργειες του εργοδότη σε περίπτωση άμεσου και σοβαρού κινδύνου 

6. Τα πρότυπα ISO και ο ρόλος τους  

7. Η πιστοποίηση (certification) και η σημασία της. Υπηρεσίες η προιόντα που 

διαχειριζόμαστε την ενοριακή καθημερινότητα που έχουν πιστοποίηση.  

8. Τι μας εξασφαλίζει η πιστοποίηση, αν δεν είναι απαιτητή νομοθετικά; 

9. Η διαπίστευση (accreditation) και η σημασία της 

10. Τα προσωπικά δεδομένα και οι βασικές αρχές προστασίας τους- Που κατά την γνώμη 

σας εμπλέκονται τα προσωπικά δεδομένα στην ενοριακή καθημερινότητα;  

11. Η ασφάλεια προσωπικών δεδομένων πρακτικά σε δράσεις νεότητας  μέσα σε μια  

Μητρόπολη  

12. Καθημερινές δράσεις αειφορίας στην ενορία.- Η διαχείριση ενέργειας στον ναό πόσο 

αφορά την αειφορία της ενορίας; 

13. Η σημασία της προσβασιμότητας ΑμΕΑ στην Ενορία και πώς μπορεί να 

εξασφαλιστεί. 
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9. Μεθοδολογική προσέγγιση κατήχησης μέσα από βιωματικές, 

καλλιτεχνικές, περιβαλλοντικές και διαθεματικές δράσεις   

 

Λέξεις κλειδιά: Κατήχηση, βιωματική μάθηση, καλλιτεχνικές δράσεις, βυζαντινή 

μουσική, περιβαλλοντικές δράσεις, διαθεματικότητα, εθελοντισμός, σχολές γονέων, 

σχολές κατηχητών 

 

9.1. Βιωματικότητα και κατήχηση  

Η διδασκαλία είναι συνδυασμός επιστημοσύνης και τέχνης. Μόνο ένα καλλιτεχνικό 

ένστικτο μπορεί να βρει τα μονοπάτια του και όπως κάθε τέχνη δεν μπορεί να  μάθει 

κανείς τέλεια.199 Ο παιδαγωγός καλλιτέχνης δεν τρέφει τα παιδιά του με ύλη. Η 

μόρφωση δυνάμεων είναι το παν. Θέλει να φανερώσει στα παιδιά τη ζωή και να τους 

διαμορφώσει τη ζωή τους. Η λειτουργία του κατηχητικού σχολείου στηρίζεται στο 

βάθος της καρδιάς των παιδιών. Επομένως η δουλειά του  κατηχητή  είναι πρωτίστως 

τέχνη, τέχνη σωτηριολογική. Η τέχνη της διδασκαλίας είναι η τέχνη να βοηθάς την 

ανακάλυψη και να ανοίγεις νέους δρόμους.  

Η διδασκαλία δεν μοιάζει καθόλου με μια χημική αντίδραση. Μοιάζει περισσότερο 

με την κατασκευή ενός ζωγραφικού πίνακα ή με τη σύνθεση ενός μουσικού κομματιού 

ή σε μικρότερο βαθμό, με το φύτεμα ενός κήπου ή το γράψιμο μιας επιστολής σε ένα 

φίλο. Στη διδασκαλία πρέπει να βάλεις όλη την καρδιά σου, να καταλάβεις ότι τίποτε 

δεν γίνεται με συνταγές και μονάχα χαραμίζεις την προσπάθειά σου, τους μαθητές και 

τον εαυτό σου.200 Η διδασκαλία έχει σχέση με συγκινήσεις που δεν μπορούν να 

υπολογισθούν και χρησιμοποιηθούν συστηματικά, και έχει να κάνει με ανθρώπινες 

αξίες που βρίσκονται πολύ μακριά από τα επιστημονικά πεδία. Ο  άνθρωπος είναι η 

μέθοδος. 

Ο άνθρωπος αποτελεί ενιαία ψυχοσωματική ενότητα. Αυτό ισχύει για όλους τους 

ανθρώπους ανεξαιρέτως και επομένως και για το παιδί και για τον έφηβο. Σε κάθε 

περίσταση σε κάθε προβληματική κατάσταση, ολόκληρη η προσωπικότητα του παιδιού 

και του εφήβου αφουγκράζεται, δονείται και πάλλεται. Επιπροσθέτως, το κάθε παιδί 

είναι μοναδικό. Προσλαμβάνει και επεξεργάζεται τα ερεθίσματα με έναν ιδιαίτερο 

                                                 
199Paul Georg Münch, Τέχνη του διδάσκειν, εκδ. Δημητράκου, Αθήνα 1933, σ. 8. 
200Gilbert Highet, Η Τέχνη να διδάσκεις, εκδ. Ίκαρος, Αθήνα 1954, σ. 8. 
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τρόπο, ο οποίος συνεξαρτάται από τον γενετικό του κώδικα, το οικογενειακό και το 

ευρύτερο κοινωνικό του περιβάλλον και τη θεία Χάρη. Ο άνθρωπος πλάσθηκε κατ’ 

εικόνα του Δημιουργού του και επομένως διακατέχεται και αυτός από δημιουργικό 

πνεύμα. Είναι κι αυτός «ποιητής». Προβάλλεται επομένως αδήριτη η ανάγκη της από 

πρώτο χέρι μάθησης, της προσωπικής πείρας, για σκοπούς που ενδιαφέρουν άμεσα τον 

παιδαγωγούμενο μέσα από ποικίλες και δυναμικές ευκαιρίες συμμετοχής και 

έκφρασης.  

Οι ηθικές και αισθητικές αξίες της ορθοδοξίας προβάλλονται αρκετά ικανοποιητικά,  

αλλά η μεθοδολογία της διδασκαλίας στερεί τη δυνατότητα πρόσκτησης των στοιχείων 

αυτών. Οι περισσότεροι διδάσκαλοι και  κατηχητές  χρησιμοποιούν τον πεπατημένο 

δρόμο, επειδή είναι πιο εύκολος. Διδάσκουν, όπως διδάχθηκαν. Ίσως να φταίει σε αυτό 

και η δομή του περιεχομένου, δηλαδή του υλικού μάθησης που είναι οργανωμένο κατά 

τέτοιον τρόπο, ώστε να θεραπεύει αποκλειστικά την αίσθηση της ακοής, ως ένα 

βιβλιοσχολείο «όπου όλα είναι ρυθμισμένα για να ακούς».201 Ο εγκέφαλος όμως είναι 

«πραξιακός». Ο Pestalozzi  μιλά «για την κατάρα των γνώσεων που παρέχονται μόνο 

με λόγια»,202 και ο Timothy Leary203 χαρακτηρίζει τις λέξεις ως κατάψυξη της 

πραγματικότητας.   

Θεωρίες όπως και μέθοδοι διδασκαλίας υπάρχουν πολλές. Κάθε θεωρία όμως μόνο 

στην εμπειρία ζωογονείται. Ένεκα τούτου η αγωγή οφείλει να είναι συστηματική 

ανοικοδόμηση της εμπειρίας και όχι αναμασημένη τροφή.204 Το παιδί έχει ανάγκη από 

άμεση εποπτεία205, από την αυτενεργό δράση206, από την πηγαία έκφραση της 

δημιουργικότητάς του, την αβίαστη εκδήλωση των συναισθημάτων του και από τη 

βίωση συναισθημάτων χαράς και αποδοχής. Ο Θορώ (Henry David Thoreau) 

σημειώνει ότι τα πουλιά δεν τραγουδούν σε σπηλιές, ούτε και οι μαθητές εμπεδώνουν 

καθηλωμένοι σε καρέκλες. Ο Münch207 διατείνεται ότι εάν στην διδασκαλία σου 

ξεχάσεις ότι οι μαθητές σου έχουν και σώμα τότε έχεις αποτύχει. Η μονοτονία στη 

                                                 
201J. Dewey, Το σχολείο που μ’ αρέσει, Αθήνα 1982, σ. 29. 
202 Γ. Παλαιολόγος, Ιωάννης Ερρίκος Πεσταλότσι. Η ζωή και το έργο του, Αθήνα, 1953, σ. 60. 
203 Ψυχογλωσσολόγος στο Harvard 
204J. Dewey, Εμπειρία και Εκπαίδευση, Αθήνα 1980, σ. 34. 
205J. Piaget, Ψυχολογία και Παιδαγωγική, Εκδ. Λιβάνης, Αθήνα 1979, σ. 49 και Χ. Βασιλόπουλος, 

Διδακτική του Θρησκευτικού Μαθήματος στη μέση εκπαίδευση, Αφοί Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 1989, 

σ. 53. 
206 Κ. Δεληκωνσταντής, Η παιδαγωγική του Καντ, Κυριακίδης, Θεσσαλονίκη 1990, σ. 75: «μαθαίνει όχι 

παθητικά, αλλά ενεργοποιώντας τις εσωτερικές του δυνάμεις» και Σ. Δερβίσης, Σύγχρονη Μεθοδολογία 

της Διδασκαλίας-Μάθησης, Θεσσαλονίκη 1999, σ. 156-157. 
207 Eric Jensen, Teaching with the brain in mind, ASCD, USA 2005, σ. 60-67. Gilbert Highet, όπ.π., σ. 

57. 
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διδασκαλία είναι σφάλμα.208  Η καλή εκπαίδευση μεταχειρίζεται όλες τις μεθόδους. Η 

κάθε μία έχει τις δυσκολίες και τα τρωτά της· η κάθε μια περιέχει  και  μοναδικά 

πλεονεκτήματα. Ο δάσκαλος, που μόνο μία μέθοδο μεταχειρίζεται, διατρέχει τον 

κίνδυνο να αναπτύξει στο μυαλό των μαθητών του μια μόνο ομάδα δεξιοτήτων και 

στον εαυτό ένα μέρος των δυνάμεών του ως παιδαγωγού.209 Η βιωματική- 

επικοινωνιακή προσέγγιση και η σύνδεση με τη ζωή210 είναι αυτή που δένει αρμονικά 

με τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες της παιδική και εφηβικής ηλικίας. Να μάθει το 

παιδί με τη ζωή για τη ζωή.211 

 

Η βίωση απαιτεί ένα διαφορετικό τρόπο οργάνωσης  και παρουσίασης της ύλης 

αλλά κυρίως διαφορετικές σχέσεις κατηχητή μαθητή και διαφορετική μεθοδολογία. 

Μαθαίνουμε ό,τι εφαρμόζουμε.212 Αυτό σημαίνει σύνδεση των μηνυμάτων του 

Ευαγγελίου με καταστάσεις που προβληματίζουν τον μαθητή της κάθε ηλικίας. Το 

κατηχητικό σχολείο λειτουργεί «ως εμβρυϊκή κοινωνική ζωή»213, εγγύηση για 

αρμονική κοινωνία για σωτηρία. Μετατρέπεται σε σπέρμα για την κοινωνική ζωή και 

χαρακτηρίζεται από δραστηριότητες που αντικατοπτρίζουν τη ζωή στη μεγαλύτερη 

κοινωνία.214 

Επιδιώκουμε και ξαφνιάζουμε ευχάριστα τα παιδιά ώστε να παραμείνουν 

ενεργητικά καθ’ όλη τη διάρκεια της κατηχητικής διαδικασίας. Ζητούμε να ενεργούν 

και όχι να υφίστανται την ενέργεια.  Μια δράση που δεν γίνεται ψυχικά αποδεκτή από 

εκείνον που την εκτελεί, μια δράση που εκτελείται δίχως καρδιά δεν φέρει 

                                                 
208Gilbert Highet, όπ.π. σ. 80 
209Gilbert Highet, όπ.π. σ. 87. 
210 Κ. Χρυσαφίδης, Βιωματική-Επικοινωνιακή Διδασκαλία, Gutenberg, Αθήνα 1998, σ. 17. 
211Βλ. G. Reinert & G. Arnhardt & P. Cornelius, J. H. Pestalozzi, Anthropologisches Denken und 

Handeln, Auer Verlag 1996, σσ. 11-43 και 62-65. 
212W. Kilpatrick, Howwelearn, Calcuta 1929, σ.6 και Κ. Μπαλάσκας, Κοινωνική Θεώρησης της 

Παιδείας, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα 1984, σ. 113-137. 
213H. Roehrs, Το κίνημα της προοδευτικής εκπαίδευσης, Αφοί Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 1984, σ. 49. 
214 Αλ. Κόπτσης, Οι Θρησκευτικές έννοιες και η βιωματική τους διδασκαλία, εκδ. Βάνιας, Θεσσαλονίκη 

2008, σ. 105. 
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παιδαγωγικούς καρπούς. Αντλούμε παραδείγματα μέσα από την κοινωνική 

πραγματικότητα στην οποία ζει, συναναστρέφεται και κινείται,215 τόσο για τη 

δημιουργία της προβληματικής κατάστασης όσο και για την επεξεργασία και για την 

εφαρμογή της γνώσης- εμπειρίας. Με τις βιωματικές ασκήσεις ο μαθητής αφενός 

συνειδητοποιεί βιώνοντας τις θρησκευτικές έννοιες και αφετέρου επικοινωνεί με τον 

εαυτό του, με τους συμμαθητές του,  τον κατηχητή του.  

Μεγάλο ρόλο στην αγωγή του παιδιού διαδραματίζει επίσης η αλληλεπίδρασή του 

με άλλα πρόσωπα.216 Η συνεργατικότητα, η ομαδική εκτέλεση δραστηριοτήτων  

παρέχουν ευκαιρίες για την ανάπτυξη της κοινωνικότητας, τη διαμόρφωση ευνοϊκού 

συναισθηματικού κλίματος, την ανάληψη ευθυνών και πρωτοβουλιών217 και την 

ανάπτυξη χριστιανικού ήθους. Το παιχνίδι, χαρακτηριστικό της παιδικής ηλικίας,218  

αποτελεί την υψηλότερη βαθμίδα ανάπτυξής τους. Ιδιαίτερα το θεατρικό παιχνίδι, η 

μουσικοδραματική πράξη ως ύψιστες ενέργειες δημιουργικής έκφρασης που για να 

υποστασιοποιηθούν απαιτούν  ελευθερία κινήσεως, χαρούμενη περιρρέουσα 

ατμόσφαιρα, φαντασία και παιχνίδι.219 Οι συναισθηματικές αυτές δεξιότητες 

καθιστούν το άτομο ικανό να παίρνει αμυντικές θέσεις σε κοινωνικά θέματα, να 

εφαρμόζει ηθικά πρότυπα και κανόνες όταν κρίνει την ατομική ή ομαδική 

συμπεριφορά και να αναπτύσσει προδιαθέσεις και προσανατολισμούς απέναντι στο 

κοινωνικό σύνολο μέσα από ένα  θετικό κι αισιόδοξο πλαίσιο αυτογνωσίας.220 Η 

ικανότητα συναισθηματικής μετάστασης, διαμορφώνει στάσεις αντικειμενικότητας, 

διαπολιτισμική συνείδηση, κοινωνική ολοκλήρωση, δικαιοσύνη, δεξιότητες για την 

κανονιστική συμπεριφορά. Η προσέγγιση αυτή είναι μέθοδος αποσαφήνισης αξιών.221 

Παραδείγματα: 

Α. Διάδρομος συνείδησης 

Ιστορία Ιωσήφ 

Μία ομάδα πέντε έξι μαθητών/τριων ονομάζει το κάθε ένα, ένα διαφορετικό 

επιχείρημα που να προτρέπει τον Ιωσήφ να συγχωρήσει τα αδέλφια του. Η άλλη ομάδα 

να μην συγχωρήσει. Ένας μαθητής που υποδύεται τον Ιωσήφ (μπορεί να ενδυθεί 

                                                 
215J. Dewey, Το σχολείο και η κοινωνία, Γλάρος, Αθήνα 1982, σ. 35-51. 
216J. Dewey, όπ.π. σ. 31. 
217 Σ. Δερβίσης, Οι μαθητές μιας  τάξης ως κοινωνική ομάδα και η ομαδοκεντρική διδασκαλία, Gutenberg, 

Αθήνα 1998, σ. 80-81. 
218F. Froebel, Menschenerziehung, hrsg. Von E. Hoffman, Duesseldorf, σ. 30. 
219A. Flitner, Spielen-Lernen, Praxis und Deutung des Kinderspiels, Muenchen 1972, σ. 44-45 
220 Β. Μασσιάλας, Το σχολείο εργαστήριο ζωής, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα1984, σ. 157 
221M. Hunt & L. Metcalf, Teaching High School Social Studies, New York: Harper and Row, 1955  
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σχετικά με ένα κομμάτι ύφασμα) κάθεται σε μια καρέκλα. Η κάθε ομάδα παρατάσσεται 

εις φάλαγγα κατ’ άνδρα αντίθετα  και απέναντι από αυτόν που κάθεται στην καρέκλα, 

δεξιά και αριστερά. Το πρώτο μέλος της μιας ομάδας αντικρύζει το πρόσωπο του 

«Ιωσήφ» και το πρώτο μέλος της άλλης ομάδας το πίσω μέρος του κεφαλιού του 

«Ιωσήφ». Οι δύο ομάδες κινούνται ταυτόχρονα προς τον Ιωσήφ με αργό βήμα. Όταν 

φθάνουν συγχρόνως στο ύψος του Ιωσήφ φωνάζουν κάπως έντονα ο ένας στο δεξί αυτί 

και ο άλλος στο αριστερό , μπορεί να εκφέρονται και συγχρόνως οι δύο φωνές, το δικό 

του επιχείρημα. Επαναλαμβάνεται η διαδικασία δύο φορές.  

Ύστερα κάθονται και επακολουθεί συζήτηση, ρωτώντας πώς αισθάνθηκαν τα μέλη 

της ομάδας, τι αισθάνθηκε ο Ιωσήφ και τι θα αποφάσιζε και ποια επιχειρήματα τον 

επηρέασαν στην απόφασή του αυτή και γιατί. 

Β. Ανακριτική καρέκλα 

Η παραβολή του καλού Σαμαρείτη 

Το ίδιο μπορεί να γίνει και στην παραβολή του καλού Σαμαρείτη. Η μία ομάδα 

εκφέρει επιχειρήματα υπέρ του να βοηθήσει ο Σαμαρείτης τον Ιουδαίο και η άλλη να 

μην τον βοηθήσει. Στην παραβολή αυτή μετά τις ερωτήσεις: πώς αισθάνθηκαν τα μέλη 

της ομάδας, ο Σαμαρείτης, τι θα αποφάσιζε και ποια επιχειρήματα τον επηρέασαν στην 

απόφασή του γίνεται και επέκταση σε μία άλλη βιωματική δραστηριότητα την 

ανακριτική καρέκλα: Ο Ιουδαίος επιστρέφει στο χωριό του και μετά από ένα μήνα και 

πλέον απουσίας τον επισκέπτονται οι συγχωριανοί του και τον ρωτούν να μάθουν τι 

έγινε και πώς εξελίχθηκαν τα γεγονότα. Του υποβάλλουν ερωτήσεις όπως: 

Τι συνέβη; Πώς κατάλαβε, αν κατάλαβε ότι ήταν Ιουδαίος, Σαμαρείτης, Ιερέας κλπ; 

Γιατί καταδέχτηκε ένας Ιουδαίος να τον βοηθήσει ένας Σαμαρείτης κ.ά. 

Γ. Μουσικοδραματική πράξη 

Η παραβολή του Άσωτου Υιού ή Σπλαχνικού πατέρα 

Ομαδική Χαρτογράφηση των συναισθημάτων των προσώπων που συμμετέχουν 

στην παραβολή με μαρκαδόρους σε λευκό χαρτί του μέτρου ως καιρικά φαινόμενα. 

Αποτύπωση-απόδοση των συναισθημάτων αυτών από την κάθε ομάδα με κρουστά και 

πνευστά όργανα: ξυλάκια, ξύστρα, τύμπανα, κουδουνίστρες, πιάτα, φλογέρα, 

φυσαρμόνικα.222 

 

                                                 
222 Βλ. Στυλιανός Τσιπούρας & Μάγνη Ευαγγελία, Το παλτό της κυρίας Προέδρου, περιοδικό Ανοικτό 

Σχολειό, τ. 45, 2006. 
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9.2. Διαφοροποίηση της διδασκαλίας 

Ο κάθε εγκέφαλος είναι μοναδικός. Δεν προσλαμβάνουμε τα ερεθίσματα ούτε τα 

επεξεργαζόμαστε ούτε αντιδρούμε κατά τον ίδιο τρόπο σε αυτά. Οι μαθητές των 

κατηχητικών σχολείων διαφέρουν στη χρονική ηλικία, στη νοητική ηλικία, 

συναισθηματική νοημοσύνη, στο φύλο, στον ρυθμό μάθησης, στο στυλ μάθησης, στα 

κίνητρα, στα ενδιαφέροντα, στα ταλέντα, στην προσπάθεια, στην πιθανή αναπηρία. Η 

πιο άνιση εκπαίδευση είναι η ίση εκπαίδευση.  

Ας περιγράψουμε την ιστορία ενός σχολείου ζώων, μια συναρπαστική ιστορία που 

λένε οι παιδαγωγοί επί χρόνια.  Ένας λαγός, ένα πουλί, ένα ψάρι, ένας σκίουρος, μια 

πάπια και διάφορα άλλα ζώα αποφάσισαν να ανοίξουν ένα σχολείο. Κάθισαν όλοι κάτω 

να οργανώσουν το πρόγραμμα. Ο λαγός επέμεινε ότι στο πρόγραμμα έπρεπε να 

συμπεριληφθεί το τρέξιμο. Το πουλί επέμεινε για το πέταγμα. Τα ψάρι επέμεινε για το 

κολύμπι. Ο σκίουρος επέμεινε για το  κάθετο σκαρφάλωμα στα δέντρα. Κι όλα τα άλλα 

ζώα ήθελαν να συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα η ειδικότητά τους, κι έτσι έβαλαν τα 

πάντα και μετά έκαναν το ανεπανόρθωτο σφάλμα να επιμένουν να παρακολουθήσουν 

όλα τα ζώα όλα τα μαθήματα. Ο λαγός έτρεχε υπέροχα, κανείς δεν έτρεχε τόσο γρήγορα 

σαν το λαγό. Οι άλλοι όμως επέμειναν ότι ήταν απαραίτητα για τη διανοητική και 

συγκινησιακή πειθαρχία να μάθουν στο λαγό να πετάει. Επέμειναν λοιπόν να μάθει να 

πετάει και τον ανέβασαν σε ένα κλαδί και του είπαν: «Πέτα λαγέ!» το κακόμοιρο το 

ζωάκι πήδησε κι έσπασε το πόδι του και το κεφάλι του. Έπαθε ζημιά ο εγκέφαλός του 

και μετά ούτε να τρέξει καλά δεν μπορούσε. Έτσι αντί για Α στο τρέξιμο πήρε Γ. Πήρε 

κι ένα Δ στο πέταγμα για την καλή του προσπάθεια κι όλοι στην επιτροπή του 

προγράμματος ήταν ευχαριστημένοι. Το ίδιο έγινε και με το πουλί – πέταγε σαν τον 

άνεμο εδώ κι εκεί, έκανε τούμπες και κόλπα και έπαιρνε Α στο πέταγμα. Οι άλλοι όμως 

επέμειναν ότι έπρεπε να μάθει να σκάβει τρύπες σαν τυφλοπόντικας. Βέβαια το πουλί 

έσπασε τελικά τα φτερά του και το ράμφος του και πολλά άλλα και δεν  μπορούσε πια 

ούτε να πετάει. Όλοι όμως ευχαριστήθηκαν που το έβαλαν ένα Γ στο πέταγμα, και 

ούτω καθεξής. Και ξέρετε ποιος ήταν ο αριστούχος αυτού του σχολείου; Ένα 

διανοητικά καθυστερημένο χέλι, γιατί μπορούσε να κάνει τα πάντα σχεδόν αρκετά 

καλά. Η κουκουβάγια αποσύρθηκε και τώρα ψηφίζει «όχι» σε όλα τα ψηφίσματα που 

έχουν να κάνουν με τα κονδύλια της παιδείας.223 

                                                 
223 Λ. Μπουσκάλια, Να ζεις ν’ αγαπάς και να μαθαίνεις, εκδ. Γλάρος 1982, σ. 29. 
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Η διαφοροποίηση της σχολικής-κατηχητικής εργασίας είναι πολυπαραγοντική 

έννοια224 με πολυεπίπεδο και πολυσύνθετο χαρακτήρα που αναφέρεται στο 

περιεχόμενο, στην επεξεργασία και στο τελικό προϊόν. Για να συμβεί αυτό προϋπόθεση 

είναι οι ενεργητικές μέθοδοι διδασκαλίας. Η μάθηση δεν ευοδώνεται όταν ο δάσκαλος 

μιλά πολύ, δεν ανοίγει δρόμους για ανακάλυψη και δεν προσφέρει ευκαιρίες για σκέψη. 

Η διαφοροποίηση της διδασκαλίας λαμβάνει υπόψη τα ατομικά χαρακτηριστικά 

(ενδιαφέροντα, ταλέντα, ετοιμότητα για μάθηση) κάθε μαθητή.225 Βοηθά στην 

ανάπτυξη της αυτονομίας του παιδιού. Αυτονομία είναι «η ικανότητα που αποκτά το 

παιδί να σκέφτεται και να ενεργεί με τρόπο που δεν του επιβάλλεται από εξωτερικές 

καταστάσεις, αλλά που διαμορφώνει το ίδιο, στηριζόμενο στις προσωπικές του αξίες, 

πεποιθήσεις και εκτιμήσεις»,226 ακολουθώντας τον δικό του ρυθμό μάθησης και 

προόδου.227 

Παράδειγμα διαφοροποίησης ως προς την επεξεργασία ή τελικό προϊόν: 

Στην περίπτωση της ιστορίας του Ιωσήφ και της παραβολής του καλού Σαμαρείτη  

που προαναφέρθηκε εφαρμόζουμε την τριγωνοποίηση της σκέψης: Πώς το βλέπει η 

μια πλευρά, πώς η άλλη και πώς το βλέπω εγώ. 

 

9.3. Η ανάπτυξη καλλιτεχνικών και πολιτιστικών δράσεων στην Εκκλησία  

Πολιτιστική επικοινωνία αποτελεί κάθε ενέργεια, διαδικασία, μέσο που υιοθετείται 

για την προώθηση του πολιτισμού μιας χώρας, η παραγωγή και προώθηση κάθε 

πολιτιστικού αγαθού, όπως είναι ένας πίνακας ζωγραφικής, ένα βιβλίο, μια ιστοσελίδα, 

ένα φιλμ από τον δημιουργό του.228 Η Εκκλησία παράγει από την πλευρά της έναν 

τεράστιο πολιτισμό, μέσα από τη μουσική, την ποίηση, τη ζωγραφική, την 

αρχιτεκτονική, το τραγούδι, το θέατρο, τα κτίσματα. Επίσης, η ναοδομία, η 

αγιογραφία, η μικροτεχνία, η ξυλογλυπτική, το κέντημα είναι μορφές τέχνης που 

υπηρετούν το θείο και την πίστη. Η γλώσσα της θεολογίας και της λατρείας, η θεολογία 

και η τέχνη της εικόνας, όπως και κάθε μορφή εκκλησιαστικής τέχνης, η βυζαντινή 

                                                 
224 Σουζάνα Παντελιάδου & Διαμάντω Φιλιππάτου, (Επιμ.). Διαφοροποιημένη Διδασκαλία, Εκδ. Πεδίο, 

Αθήνα 2013, σ. 28. 
225 Κ. Μάνος, Γενική Διδακτική, Γρηγόρης, Αθήνα 1989, σ. 149. 
226 Χ. Βασιλόπουλος, Θρησκευτική Αγωγή και αυτονομία του παιδιού, Αφοί Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 

1996, σ. 50. 
227 Π. Γεωργούσης, Η ψυχολογία των μέσων Διδασκαλίας, Αθήνα 1989, σ. 372-373. 
228 Σ. Γιαγκάζογλου, Στο μεταίχμιο της θεολογίας, Δοκίμια για τον διάλογο θεολογίας και πολιτισμού, εκδ. 

Δόμος,  Αθήνα  2018, σ. 15-28. 
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εκκλησιαστική μουσική, η αρχιτεκτονική εκκλησιαστικών κτηρίων, είναι μορφές 

εκκλησιαστικής τέχνης που υπηρετούν το μυστήριο της πίστεως, όμως είναι σαφέστατα 

και μορφές πολιτισμού.229   

 Η Εκκλησία μέσα από ποιοτικές δράσεις πολιτισμού στην σύγχρονη εποχή  

καταθέτει μια δυναμική μαρτυρία συνεισφέροντας  ευρύτερα  στη  διαπαιδαγώγηση 

και  ολόπλευρη καλλιέργεια στερεωμένη πάνω στις αναλλοίωτες αξίες. Στη κατηχητική 

πράξη  μπορούν να  ενσωματωθούν  ποικίλες δράσεις που εστιάζουν στο διαθεματικό 

άξονα του πολιτισμού. Επιπρόσθετα, μπορούν να τεθούν  γνωσιοκεντρικοί στόχοι 

μάθησης μέσα από καλλιτεχνικές δράσεις, και με αξιοποίηση της  βιωματικής και 

πολυαισθητηριακής μάθησης. Στο πλαίσιο αυτό μπορούν να προγραμματιστούν 

δραστηριότητες για παιδιά και νέους, όπως  διδασκαλία βυζαντινής μουσικής, 

εργαστήρια εικαστικών και ψηφιδωτού, έκθεση ζωγραφικής και φωτογραφίας, 

προβολή ταινιών, ραδιοφωνικές εκπομπές, μαθήματα μουσικής και παραδοσιακών 

χορών, προγράμματα φιλαναγνωσίας, βιβλιοπαρουσιάσεις, μουσικές εκδηλώσεις και 

αφιερώματα, χορωδιακά και οργανικά μουσικά σύνολα, θεατρικές ομάδες, εργαστήρια 

κατασκευών, εξορμήσεις, κατασκηνώσεις κ.ά.  

 

9.4  Η αξία διδασκαλίας της βυζαντινής μουσικής  

Η βυζαντινή εκκλησιαστική μουσική και ψαλτική τέχνη  έχει ως σκοπό την 

ανύψωση της ανθρώπινης ψυχής από τον γήινο κόσμο εις τον ουράνιο καλλιεργώντας 

το πνεύμα της γαλήνης, της απάθειας, της ηρεμίας, της αποτελεσματικής 

ενδοσκόπησης, της πραγματικής ενόρασης και αυτογνωσίας.230 Η βυζαντινή μουσική 

σε μια αρμονική συνύφανση με την βυζαντινή εικονογραφία αποτελεί πάντερπνη 

ηχητική έκφραση της αδιάκοπης δισχιλιετούς ορθόδοξης λατρείας,  πολύτιμο 

πατρογονικό κληρονόμημα και μνημείο τέχνης.231 

 Στο πλαίσιο των ενοριακών και μητροπολιτικών δράσεων μπορούν να 

προγραμματισθούν σειρά δράσεων που παρέχουν τη δυνατότητα γνωριμίας με τον 

                                                 
229 π. Βασίλειος Καραμάνης, Η συμβολική γλώσσα της Εκκλησίας, 

http://www.ecclesia.gr/greek/holysynod/commitees/liturgical/liturgical.htm , 11-03-21 
230 Στ. Μπαλογιάννης, Η ψυχοθεραπευτική αξία της Βυζαντινής Εκκλησιαστικής μουσικής, 

https://www.pemptousia.gr/2020/05/i-psichotherapeftiki-axia-tis-vizantinis-ekklisiastikis-mousikis/ , 

 08-04-21.   
231 Βλ. Γρ. Στάθης, Αλφαβητάρι Βυζαντινής Ψαλτικής 

 http://www.myriobiblos.gr/texts/greek/stathis_alfavitari.html , 12.04.21 

 https://ront-ekklisiastikis-ymnodias.webnode.gr/ereyna-kai-ereynites-tis-vyzantinis-

moysikis/vyzantini-meloyrgia-toy-grigorioy-stathi/ ,08-04-21. 

 

http://www.ecclesia.gr/greek/holysynod/commitees/liturgical/liturgical.htm
https://www.pemptousia.gr/2020/05/i-psichotherapeftiki-axia-tis-vizantinis-ekklisiastikis-mousikis/
http://www.myriobiblos.gr/texts/greek/stathis_alfavitari.html
https://ront-ekklisiastikis-ymnodias.webnode.gr/ereyna-kai-ereynites-tis-vyzantinis-moysikis/vyzantini-meloyrgia-toy-grigorioy-stathi/
https://ront-ekklisiastikis-ymnodias.webnode.gr/ereyna-kai-ereynites-tis-vyzantinis-moysikis/vyzantini-meloyrgia-toy-grigorioy-stathi/
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πλούτο της βυζαντινής και μεταβυζαντινής μελουργίας με πολύπλευρα οφέλη. Τέτοιου 

είδους δράσεις αποτελούν:  

 Λειτουργία Σχολής Βυζαντινής μουσικής 

 Μαθήματα ψαλτικής από τους ιεροψάλτες του ναού και στελέχωση των 

αναλογίων με νέους της ενορίας  

 Από κοινού ψαλμώδηση και ενεργή συμμετοχή του εκκλησιάσματος σε ιερές  

ακολουθίες, όπως Παράκληση στην Υπεραγία Θεοτόκο, Μεγάλο Απόδειπνο κ.ά   

 Θεσμοθέτηση και συγκρότηση χορωδίας σε ενοριακό επίπεδο 

 Συμμετοχή σε Βυζαντινό χορό της Ιεράς Μητροπόλεως 

 Συγκρότηση Χορωδίας με την ευκαιρία εκκλησιαστικών και λατρευτικών 

εκδηλώσεων, όπως Εγκώμια, Βυζαντινά κάλαντα, κ.α. 

 Διοργάνωση Φεστιβάλ Βυζαντινής Μουσικής  

 Συμμετοχή σε Φεστιβάλ Ορθόδοξης παράδοσης στο Εξωτερικό 

 Λειτουργία κύκλου ομιλιών με υμνολογική ανάλυση κειμένων 

 Ψαλμώδηση τροπαρίων στο πλαίσιο έναρξης κάθε μαθήματος στα  κατηχητικά 

σχολεία. 

 Διοργάνωση ημερίδων και συμμετοχή σε επιμορφωτικά προγράμματα πάνω 

στην ψαλτική τέχνη 

 

9.5. Κατήχηση και περιβαλλοντικές δράσεις 

Το Πάνσεπτο Οικουμενικό μας Πατριαρχείο έχει καθιερώσει από το 1990 την 1 

Σεπτεμβρίου κάθε έτους, όπου είναι η Αρχή της Ινδίκτου, δηλαδή η έναρξη του 

εκκλησιαστικού έτους, να είναι ημέρα προσευχής και ικεσίας προς τον Θεό υπέρ της 

προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.232 Η Εκκλησία μας, εύχεται  καθημερινά για 

την κτίση ολόκληρη, κυρίως στη Θεία Λειτουργία, η οποία προσφέρεται «υπέρ του 

σύμπαντος κόσμου».  

Πολλές Ιερές Μητροπόλεις και οι ενορίες στο πλαίσιο της ποιμαντικής μέριμνας και 

φροντίδας σχεδιάζουν και υλοποιούν δράσεις που αφορούν στην  καλλιέργεια της 

οικολογικής συνείδησης. Κανείς δεν πρέπει  να μένει αμέτοχος σε ότι αφορά στην 

προστασία του περιβάλλοντος. Γενικότερα, σε ενοριακό και μητροπολιτικό  επίπεδο 

μπορούν να λάβουν χώρα αξιόλογες δράσεις και πρωτοβουλίες ως καλές πρακτικές σε 

                                                 
232 Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου, Μηνύματα και ομιλίαι δια το περιβάλλον, εκδ. Φανάριον, 

Αθήνα 2002, σελ 19. 
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ότι αφορά στο περιβάλλον. Μέσω των κατηχητικών δράσεων, αγιογραφικών 

συνάξεων, εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, εκδρομικών εξορμήσεων και 

κατασκηνωτικών δράσεων μπορεί να συμπεριληφθεί ως στοχοθεσία  η   καλλιέργεια 

περιβαλλοντικής συνείδησης και η διεξαγωγή σχετικών δράσεων με ονησιφόρα 

αποτελέσματα. 

  Στο πλαίσιο αυτό, κάθε ενορία μπορεί να εκπέμψει μηνύματα οικολογικής 

ευαισθησίας  μέσω της λατρευτικής ζωής, του φιλανθρωπικού της έργου και των 

κατηχητικών-ενοριακών δράσεων της. Η κατήχηση μπορεί να ξεφύγει από τα όρια τις 

διδασκαλίας σε εσωτερικό χώρο και να πραγματοποιείται και σε εξωτερικό χώρο, όταν 

οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν. Ειδικά, σε περιπτώσεις όπου η Ενορία δεν 

βρίσκεται σε αστικό κέντρο υπάρχουν πολλά όμορφα μέρη, όπως σε ένα μικρό δάσος,  

δίπλα σε μια λίμνη ή ένα ποτάμι, ακόμα και στον προαύλιο χώρο του Ναού, για να 

πραγματοποιείται η κατήχηση, όπου «οι ουρανοί διηγούνται δόξαν Θεού».233 Πόσο 

όμορφο είναι το να διδάσκει και να ερμηνεύει μέσα στο φυσικό περιβάλλον ο κληρικός 

τους μακαρισμούς σε οικογένειες και παιδιά  κατά το πρότυπο και παράδειγμα του 

Χριστού στο Όρος των Ελαιών.234 Παράδειγμα και πρότυπο μιας τέτοιας μορφής 

κατήχησης αποτελεί ο  Όσιος  Παΐσιος ο Αγιορείτης, ο οποίος δεχόταν καθημερινά  

δεκάδες προσκυνητές στο κελί στην Παναγούδα στον αύλειο χώρο, οι οποίοι κάθονταν  

σε κορμούς από δέντρα και άκουγαν τον Άγιο στο ευλογημένο φυσικό περιβάλλον,  

Γενικότερα, μέσα στις ενοριακές δράσεις να συμπεριληφθούν δράσεις με  

πολιτιστικό, ψυχαγωγικό, αθλητικό και περιβαλλοντικό χαρακτήρα, οι οποίες να  είναι 

αλληλένδετες με τον σεβασμό και την προστασία του περιβάλλοντος. Όσον αφορά στις 

δράσεις πολιτισμού, είναι γνωστό ότι πραγματοποιούνται θεατρικές παραστάσεις με 

τις ευκαιρία διαφόρων εθνικών επετείων και εορτών όπως κατά τη  λήξης της 

κατηχητικής χρονιάς. Ένα θεατρικό έργο χρειάζεται κουστούμια και σκηνικά και τι 

καλύτερο από το να τα φτιάξουν τα ίδια τα παιδιά. Μια τέτοια προσπάθεια θα είχε 

περισσότερη ικανοποίηση αν χρησιμοποιηθούν ανακυκλώσιμα υλικά.  Με τον τρόπο 

αυτό τα παιδιά γίνονται δημιουργικά και μαθαίνουν για την αξία της  ανακύκλωσης. 

Παράλληλα,  μια τέτοια προσπάθεια συμβάλλει και στη μείωση δαπανών με  οικονομία 

σε υλικά και χρήματα και καλλιεργείται έμμεσα η οικολογική συνείδηση.  

                                                 
233 Ψαλ. 17, 2. 
234 Ματθ. 5, 1-12.  
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Μια όμορφη προσπάθεια μπορεί να επιτευχθεί με διάφορες εκπαιδευτικές  

επισκέψεις σε διάφορες μονάδες του πρωτογενούς τομέα, ώστε τα παιδιά να γνωρίσουν 

την αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή και διαδικασία.  Επίσης, μια ωραία εμπειρία 

προσφέρεται από μια επίσκεψη σε ένα αγρόκτημα ή αμπελώνα όπου τα παιδιά μπορούν 

να συμμετάσχουν ενεργά στην καλλιέργεια οπωρολαχανικών και στην συγκομιδή 

αυτών. Επιπρόσθετα μπορούν να ενημερωθούν σε ένα οινοποιό για την παραγωγή 

σταφυλιών, αλλά και για την τεχνική επεξεργασία που χρειάζονται έτσι ώστε να γίνουν 

κρασί το όποιο μπορεί να προσφερθεί στην Ενορία όπου ο Ιερέας κατά την Θεία 

Λειτουργία θα το μετατρέψει σε Αίμα Χριστού. 

 Τέλος, λόγω της σύγχρονης επιδημιολογικής κρίσης και της ενεργοποίησης 

διαδικτυακής κατήχησης, μπορούν  επιστρατευτούν  τα σύγχρονα ψηφιακά   μέσα  

τηλεκατήχησης με δημιουργία διαδικτυακών εκπομπών με θέμα το περιβάλλον. Μέσα 

από την εκπομπή αυτή τα παιδιά μπορούν να γνωρίσουν τους Αγίους που ταυτίστηκαν 

και ασχολήθηκαν με την Γη, όπως ο Άγιος Τρύφων, ο Άγιος Μόδεστος, ο Άγιος 

Χρήστος ο Κηπουρός κ.ά. Ακόμα μπορούν να δημιουργήσουν έναν μικρό κήπο στο 

μπαλκόνι τους υπό την καθοδήγηση του κατηχητή, αλλά και να ταξιδέψουν και να 

γνωρίσουν πολλά μέρη της γης μέσα από ενεργητική προβολή και δημιουργία  

ψηφιακού βίντεο και ντοκυμαντέρ.  

Άλλες παράλληλες και οργανωμένες δράσεις από κατηχητές και στελέχη της 

Εκκλησίας που μπορούν να υλοποιηθούν είναι  η συλλογική αποκομιδή  απορριμμάτων 

χώρους γύρω από την  Ενορία, η ανάρτηση οικολογικών μηνυμάτων, δενδροφυτεύσεις, 

φύτευση οπωροφόρων δένδρα ή δημιουργία λαχανόκηπου στον αύλειο χώρο του Ιερού 

Ναού ή σε άλλο χώρο, όπου οι καρποί μπορούν να μοιράζονται σε φιλανθρωπικές 

δράσεις. 

Συμπερασματικά, η Εκκλησία μέσα από τις περιβαλλοντολογικές δράσεις 

εκδηλώνει έμπρακτα το ενδιαφέρον και την αγωνία για το περιβάλλον, αφουγκράζεται 

την ανθρώπινη ανησυχία, και δίνει μια δυναμική παρουσία και προοπτική. 

 

9.6. Διαθεματικότητα - διεπιστημονικότητα και κατήχηση 

 Διαθεματικότητα είναι η οριζόντια διερεύνηση σε βάθος μιας έννοιας-θέματος, 

εντός του πλαισίου μιας επιστήμης. Διεπιστημονικότητα είναι η κατακόρυφη 

διερεύνηση σε βάθος μιας έννοιας-θέματος σε διαφορετικά επιστημονικά πεδία. Η 

συνύπαρξη και των δύο  «συνεπάγεται την ολότητα και ενότητα των περιεχομένων 

διδασκαλίας, την αλλαγή στη μέθοδο διδασκαλίας που γίνεται ερευνητική και 
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ενεργητική και την αναγνώριση του οντολογικού προβλήματος και της ψυχοσωματικής 

υπόστασης του μαθητή ως κεντρικού στόχου της παιδείας».235 Η διαθεματική–

διεπιστημονική προσέγγιση προσδίδει στον μαθητή τη δυνατότητα να «συγκροτήσει 

ένα ενιαίο σύνολο γνώσεων και δεξιοτήτων, ένα πλέγμα στάσεων και αξιών, που θα 

του επιτρέπει να αναπτύσσει προσωπική άποψη για θέματα που σχετίζονται μεταξύ 

τους καθώς και με ζητήματα ης καθημερινής ζωής».236 Συμβάλλει στην προσωπική 

νοηματοδότηση των καταστάσεων στη ζωή, στη διερεύνηση των διαπροσωπικών 

σχέσεων και την κοινωνική ενσωμάτωση.237 

Στο πλαίσιο της διαθεματικότητας στο χώρο της κατήχησης μπορούν να 

σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν ποικίλες δράσεις με πολύπλευρα οφέλη. Ενδεικτικά, 

αναφέρουμε κάποιες προτάσεις: 

 Διοργάνωση μουσικοθεατρικών εκδηλώσεων  

 Σχεδιασμός δράσεων αναπαράστασης σπουδαίων ιστορικών γεγονότων     

 Διοργάνωση διαγωνισμών και τηλεδιαγωνισμών  

 Στοχευμένο θεατρικό παιχνίδι με εναλλαγή ρόλων 

 Διδακτικές ηχοϊστορίες 

 Σύνθεση ύμνων και χριστιανικών τραγουδιών  

 Δημιουργία ψηφιακού βίντεο με βίους Αγίων ή Ιστορίες από το Γεροντικό κ.ά 

 Σχεδιασμός Πράσινων Πολιτιστικών Διαδρομών και Εκδηλώσεων με σκοπό 

την ανάδειξη μνημείων, την προαγωγή της βιώσιμης ανάπτυξης και την 

ευαισθητοποίηση πάνω σε θέματα προστασίας και ανάδειξης του πολιτιστικού 

πλούτου και του φυσικού περιβάλλοντος. 

 

9.7. Η αξία και σημασία του εθελοντισμού  

Η έννοια της διακονίας αποτελεί πράξη  ανιδιοτελούς αγάπης και θυσίας και κατέχει 

κεντρική θέση στην χριστιανική ζωή και διδασκαλία με πρότυπο τον ίδιο  τον Χριστό, 

που ήρθε στον κόσμο για να διακονήσει και να δώσει την ζωή του για να λυτρώσει 

πολλούς.238 Η έννοια του εθελοντισμού είναι σύμφυτη με τη διδασκαλία της 

                                                 
235 Δ. Γαβαλάς, Το πλαίσιο αναφοράς της διαθεματικότητας, στο: Κ. Αγγελάκος (Επιμ.), Διαθεματικές 

προσεγγίσεις της γνώσης στο ελληνικό σχολείο, εκδ. Μεταίχμιο, Αθήνα 2003. 
236 Η. Ματσαγγούρας, Η διαθεματικότητα στη σχολική γνώση, εκδ. Γρηγόρης, Αθήνα 2003, σ. 10. 
237 Βλ. Μαρία Νικολακάκη, Διαθεματικότητα και Συνεκπαίδευση στο Δημοτικό Σχολείο, εκδ. Ατραπός, 

Αθήνα 2004, σ. 13. 
238 Μαρκ. 10,45 
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Ορθόδοξης Εκκλησίας μας.  «Τί τὸ ὄφελος, ἀδελφοί μου, ἐὰν πίστιν λέγῃ τις ἔχειν, 

ἔργα δὲ μὴ ἔχῃ;», τονίζει ο Άγιος Ιάκωβος ο Αδελφόθεος.239  

  Η Εκκλησία αποτελεί τον μεγαλύτερο και σπουδαιότερο θεσμό  ενεργοποίησης 

εθελοντών. Η κατήχηση αποτελεί κατ΄εξοχήν πράξη εθελοντικής διακονίας. Στον 

Χριστιανισμό ο εθελοντισμός τοποθετείται σε εκκλησιολογική βάση και προσλαμβάνει 

θεολογικές διαστάσεις, δεν εκλαμβάνεται ως μια απλή πράξη ευποιίας, αλλά έργο 

διακονίας.240 Η διακονία έχει πάντοτε κενωτικό χαρακτήρα και εκκλησιολογική βάση, 

ενώ ο εθελοντισμός έχει συνήθως ανθρωπιστικό χαρακτήρα, περιορίζεται στο 

κοινωνικό επίπεδο και προβάλλεται συχνά ως ακτιβισμός.  

Ο εθελοντισμός δεν επιβάλλεται, αλλά εμπνέεται από εκείνους που 

δραστηριοποιούνται και θυσιάζονται για τους άλλους.241  Η εθελοντική εργασία έχει 

θετικές συνέπειες τόσο για τους ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη όσο και για τους 

ίδιους τους εθελοντές. Ο εθελοντής  στο χώρο της Εκκλησίας, με τα χαρίσματα που 

έχει λάβει, προσφέρει χωρίς να περιμένει κάποια ανταπόδοση, ενισχύοντας το 

πολυσχιδές έργο της Εκκλησίας.  Η Εκκλησία μέσα στους αιώνες διατήρησε αυτό το 

εθελοντικό πνεύμα, δίνοντας μαρτυρία μέσα από πράξεις αγάπης, προσφοράς στον 

συνάνθρωπο και βοήθειας των αδυνάτων. Υπάρχουν διάφορες μορφές εθελοντικής 

προσφοράς που μπορούν να διακριθούν σε διάφορες κατηγορίες, όπως η ενεργητική 

προσφορά, που εκδηλώνεται μέσω παροχής εθελοντικής εργασίας, η υλική προσφορά, 

που εκδηλώνεται μέσω της προσφοράς χρημάτων στο πλαίσιο δωρεών ή χορηγιών.242 

Μέσα από τις κατηχητικές δράσεις μπορεί να ενισχυθεί σημαντικά η αξία του 

εθελοντισμού  Ενδεικτικά αναφέρονται ορισμένοι τομείς εθελοντικής δράσεις στην 

Εκκλησία:  

 Φιλόπτωχα Ταμεία/ Παρασκευή και διανομή Συσσιτίου 

 Κοινωνικά Παντοπωλεία και Τράπεζες Αγάπης 

 Ερανικές επιτροπές 

 Μέριμνα για τους αστέγους 

 Κέντρα Συγκέντρωσης και Διανομής ενδυμάτων   

                                                 
239 Ιακ. 2,14 
240 Γ. Μαντζαρίδης, Διακονία και εθελοντισμός, https://www.pemptousia.gr/2018/08/diakonia-ke-

ethelontismos/ , 12.04.21.  
241 Βλ. Πρωτοπρ. Βασιλείου Καλλιακμάνη, Εθελοντισμός και κοινωνική ευθύνη, εκδ. Μυγδονία, 

Θεσσαλονίκη 2002, σ. 33. 
242 Σχετικά με χαρακτηριστικά  του εθελοντή και μορφές εθελοντισμού μπορεί να αντλήσει στοιχεία από 

τον εκπαιδευτικό οδηγό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, http://iaathethelontismos.gr:8001/    

https://www.pemptousia.gr/2018/08/diakonia-ke-ethelontismos/
https://www.pemptousia.gr/2018/08/diakonia-ke-ethelontismos/
http://iaathethelontismos.gr:8001/
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 Κατασκηνωτικές δράσεις 

 Διακονία και επισκέψεις σε ασθενείς 

 Υποστήριξη γερόντων 

 Παροχή βοήθειας σε πρόσωπα με ειδικές ανάγκες 

 Κοινωνικά Φροντιστήρια  

 Κοινωνικά Φαρμακεία/ Κοινωνικά Ιατρεία 

 Παροχή ιατρικών και υποστηρικτικών υπηρεσίων 

 Παροχή δωρεάν νομικής βοήθειας 

 Γραμματειακή υποστήριξη  

 Σχολές Γονέων 

 Στήριξη πολυτέκνων  

 Διακονία φυλακισμένων  

 Υποστήριξη κατηχητικών, καλλιτεχνικών και εκπαιδευτικών δράσεων 

Οι αρετές της ταπείνωσης, της υπομονής και της προσφοράς, είναι αναγκαίες και 

είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσει κανείς την ανιδιοτέλεια από την οποία πρέπει να 

διακατέχεται ο εθελοντής, καθώς μοναδικό μέλημα, είναι η προσφορά, δίχως 

ανταπόδοση. Ο εθελοντισμός είναι στάση ζωής που προϋποθέτει ευαισθησία, 

κοινωνική δικαιοσύνη και κοινωνική συμμετοχή. Ο εθελοντής με ελεύθερη βούληση 

ορθώνει το ανάστημά του απέναντι στο βόλεμα, στην αδιαφορία και κάθε είδους 

αδρανοποίηση.243  

  

9.8. Η λειτουργία Σχολών Γονέων, Μελλονύμφων, Κατηχητών και Στελεχών  

Η Ορθόδοξη Eκκλησία στη σύγχρονη εποχή με τις ραγδαίες εξελίξεις του 21ου αιώνα 

την εποχή των Νέων Τεχνολογιών 5G, εμπνεόμενη από το παράδειγμα των Αγίων 

οφείλει και συνεχίζει να δίνει μαρτυρία Χριστού. Διακόσια χρόνια συμπληρώθηκαν 

από την έναρξη της ηρωικής επανάστασης του 1821. Ο μέγας διδάσκαλος και 

εθνεγέρτης του γένους μας,  Άγιος Πατροκοσμάς ο Αιτωλός, γυρνούσε πόλεις και 

χωριά μέσα σε δύσκολες από πολλές πλευρές συνθήκες, διατρανώνοντας το μήνυμα: 

«Χτίστε σχολειά και εκκλησίες», «Ψυχή και Χριστός σας χρειάζεται». Γνώριζε καλά 

και πίστευε ακράδαντα ότι η ορθόδοξη πίστη και η αλήθεια μπορεί να κρατηθεί 

ζωντανή μέσα από την εκπαίδευση και την ορθή διδασκαλία. 

                                                 
243 Βλ σχετικά  www.ecclesia.gr/greek/holysynod/holysynod.asp?id=1293&what_sub=d_typou   

http://www.ecclesia.gr/greek/holysynod/holysynod.asp?id=1293&what_sub=d_typou
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Το μήνυμα του Πατροκοσμά αποτελεί επιτακτική ανάγκη όσο ποτέ άλλοτε. Στη 

σύγχρονη εποχή που χαρακτηρίζεται από πολυεπίπεδη κρίση, η Εκκλησία μέσα από τη 

λειτουργία Σχολών Γονέων-Μελλονύμφων-Νεονύμφων  και γενικότερα μέσα από 

τις ποιμαντικές και  κατηχητικές δράσεις έρχεται να δώσει το ηχηρό και ζωντανό 

μήνυμα της αλήθειας, της αγάπης, της παρουσίας Χριστού, το μήνυμα της αιώνιας 

ζωής. Εμπνεόμενοι από το φρόνημα του Πατροκοσμά, καλούμαστε να 

μεταλαμπαδεύσουμε όλες αυτές τις αξίες μέσα από ποικίλες δράσεις και 

δραστηριότητες που μπορούν να υλοποιηθούν στο πλαίσιο λειτουργίας Σχολών 

Γονέων, Σχολών Μελλονύμφων και Νεονύμφων, Κατηχητικά Σχολεία, Σχολές 

Στελεχών Κατήχησης, Κατασκηνωτικές Δράσεις και εξορμήσεις. Όλες αυτές οι 

δράσεις μπορούν να διεξαχθούν σε ενοριακό, διενοριακό, μητροπολιτικό, 

διαμητροπολιτικό επίπεδο.  Επιπρόσθετα, μπορεί μέσω της υποστηρικτική χρήση  

σύγχρονων ψηφιακών μέσων, όλες αυτές οι δράσεις να γίνουν εύκολα προσβάσιμες 

και να αποτελέσουν ευκαιρίες πρόσκλησης και γνωριμίας με την ενοριακή ζωή και 

πράξη. 

 

9.8.1 Σχολές  Γονέων-Μελλονύμφων-Νεονύμφων  

Πολλά είναι τα οφέλη και οι ευεργετικές επιδράσεις λειτουργίας Σχολών Γονέων-

Μελλονύμφων - Νεονύμφων σε ενοριακό ή μητροπολιτικό επίπεδο. Αποτελούν  

πνευματικές ευκαιρίες σύνδεσης των υποψηφίων συζύγων και γονέων με την 

Εκκλησία, καθώς δυο νέοι έρχονται πολλές φορές σε μια πρώτη επαφή  με την 

Εκκλησία για να εκδόσουν Πιστοποιητικό Αγαμίας ή Άδεια Γάμου.  Η επαφή των 

μελλοντικών συζύγων με τον κληρικό και τα κατάλληλα εκπαιδευμένα στελέχη 

αποτελεί ευκαιρία σύνδεσης με τον Χριστό μέσα από ένα χαμόγελο,  την προσφορά 

ενός κατάλληλου ποιμαντικού εγχειριδίου με πατερικές συμβουλές, ευχές  και σκέψεις 

του οικείου Ποιμενάρχου, καθώς και η πρώτη πρόσκληση συμμετοχής στη Σχολή 

Μελλονύμφων-Νεονύμφων. Εκεί, κατά την πρώτη συνάντηση, μπορεί να δοθεί δώρο 

η Καινή Διαθήκη και να ξεκινήσει μια γόνιμη και καρποφόρα πνευματική πορεία και 

σύνδεση με την τοπική Εκκλησία. 

Παράλληλα, μέσω των σύγχρονων ψηφιακών μέσων και του διαδικτύου μπορεί να 

αξιοποιηθεί στην ποιμαντική πράξη πλήθος αξιόλογο υλικό, όπως ενδεικτικά 

παρέχεται μέσα από τον ιστότοπο του Εκκλησιαστικού Ιδρύματος Νεότητος και 
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Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής244, τα ψηφιακά μέσα Ιερών Μητροπόλεων και 

Ενοριών με δράσεις πάνω το χώρο της νεολαίας και της οικογένειας.   

 

9.8.2 Σχολές  Στελεχών και Κατηχητών  

Με τη λειτουργία Σχολών Στελεχών και Κατηχητών επιτυγχάνονται πολύπλευρα 

οφέλη, όπως η προετοιμασία δράσεων σε ενοριακό ή μητροπολιτικό επίπεδο, η διακρής 

επιμόρφωση πάνω σε ζητήματα ποιμαντικής, παιδαγωγικής και ασφάλειας,  η γνωριμία 

μεταξύ των στελεχών, η  σύνδεση των στελεχών με τους κληρικούς της ενορίας και τον 

Οικείο Επίσκοπο που είναι ο κατεξοχήν Πνευματικός Πατέρας, η αντιμετώπιση  

διαφόρων προβλημάτων που ανακύπτουν και η συνειδητοποίηση ύπαρξης κοινής 

στοχοθεσίας και ο καταμερισμός αρμοδιοτήτων.  

Είναι σημαντικό να υπογραμμισθεί η απαραίτητη σύνδεση των Στελεχών με τον 

Οικείο Μητροπολίτη. Στο πλαίσιο αυτό μπορεί να προγραμματισθεί, κατά την έναρξη 

της κατηχητικής χρονιάς,  μια ειδική εκδήλωση απονομής διοριστηρίων που θα 

συνδυαστεί με ιερολόγηση ειδικής ευχής χειροθεσίας για όλους τους κατηχητές και τα 

στελέχη.  

Επιπρόσθετα, μέσα από τη λειτουργία των   Σχολών επιτυγχάνεται  η σύνδεση των 

πιστών με τους Ιερείς, την Ενορία. Η Εκκλησία νοηματοδοτεί, συνδέει με το πρόσωπο 

του Χριστού, στηρίζει ποιμαντικά, ανατροφοδοτεί πνευματικά, προφυλάσσει 

προληπτικά, εμπνέει μέσα από μελέτη και ανάλυση πατερικών θέσεων, οικοδομεί τον 

πολύπλευρα σήμερα βαλλόμενο άνθρωπο.  

Τέλος,  στο πλαίσιο ανάπτυξης στρατηγικών λειτουργίας Σχολών Γονέων-

Μελλονύμφων-Νεονύμφων Κατηχητών και Στελεχών αποτελεί καθοριστικό 

παράγοντα η αξιολόγηση του τρόπου λειτουργίας από τους συμμετέχοντες. Μέσα από 

τον τρόπο αυτό μπορούν να αντληθούν πολύτιμα στοιχεία, όπως τα ενδιαφέροντα και 

οι ανάγκες των συμμετεχόντων, η θεματολογία και προτάσεις νέας θεματολογίας, 

αλλαγή στοχοθεσίας, νέες παράπλευρες δράσεις με ενεργή συμμετοχή νέων μελών και 

εθελοντών.    

  

 

 

 

                                                 
244 Βλ. https://neotita.gr/  

https://neotita.gr/
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10. Το παραδοσιακό παιχνίδι στην κατηχητική πράξη και η ανάπτυξη 

ψυχοκινητικών δεξιοτήτων 

 

Λέξεις κλειδιά: Κατήχηση, παραδοσιακό παιχνίδι, ομαδοσυνεργατικό περιβάλλον, 

ψυχοκινητικές δεξιότητες, μουσικές δράσεις, παραδοσιακοί χοροί, κίνδυνοι διαδικτύου   

 

 

10.1. Η διαχρονική αξία του παραδοσιακού παιχνιδιού 

 Κύριο στοιχείο και αιτία της ενασχόλησης με το παιχνίδι, είναι η χαρά που αυτό 

παράγει.245 Παιχνίδι σημαίνει για το παιδί μία δραστηριότητα αυθόρμητη, 

απαλλαγμένη από τις πολλές υποχρεώσεις, μία δραστηριότητα που το ψυχαγωγεί, το 

χαροποιεί και το ξεκουράζει. Ταυτόχρονα, αυξάνει την ικανότητά του να ξεπερνάει 

εμπόδια και δυσκολίες της ζωής και να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες. Στο παιχνίδι, 

προβάλλει το παιδί τις επιθυμίες του, εκτονώνει τους φόβους και το άγχος του. Δεν 

απειλείται σε αυτό, ενώ το διευκολύνει συναισθηματικά.246 Το παιχνίδι είναι μία 

μικρογραφία της ζωής. Επομένως, αποτελεί μία έμφυτη τάση του ανθρώπου σε όλες 

τις ηλικίες, η οποία μπορεί να εκφραστεί με διαφόρους τρόπους. Ένας από αυτούς είναι 

το παραδοσιακό παιχνίδι. 

 Παραδοσιακά παιχνίδια ονομάζονται τα παιχνίδια που έπαιζαν οι παλιότεροι και 

μεταφέρονται από γενιά σε γενιά με προφορική περιγραφή ή επίδειξη των μεγαλυτέρων 

προς τους μικρότερους. Κάθε παραδοσιακό παιχνίδι αντιπροσωπεύει τη χρονική 

περίοδο και το κοινωνικό σύνολο που το δημιούργησε (κοινωνικές σχέσεις, οικονομική 

κατάσταση, πολιτιστικές αξίες, τεχνολογία, αντιλήψεις για την πολιτική, τον 

πολιτισμό, το φύλο και τις σχέσεις με άλλους λαούς). 

O σύγχρονος τρόπος ζωής έχει ως αποτέλεσμα να μειωθεί σημαντικά ο  ελεύθερος 

χρόνος των παιδιών για παιχνίδι και έχει αλλάξει την έννοια του παιχνιδιού. Η ραγδαία 

εξάπλωση διαδικτυακών μέσων και φορητών συσκευών με εντυπωσιακά διαδικτυακά 

παιχνίδια, ο περιορισμένος  ελεύθερος  χρόνου για παιδιά και γονείς,  η  έλλειψη  

                                                 
245 Ι. Μπάτζου, Η αξία του παιχνιδιού στην ανάπτυξη του παιδιού, https://psychopedia.gr/axia-toy-

paichnidioy-stin-anaptyxi-toy-paidioy/ , 14.04.21.  
246 Ε. Κασσωτάκη, Το παιχνίδι στη διαχρονία. εκδ. Διεύθυνσης Παιδείας Πολιτισμού Αθλητισμού & 

Νέας Γενιάς Δήμου Αχαρνών, Αθήνα 2015.  
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ανοικτών χώρων, κυρίως στις μεγαλουπόλεις,   έχουν  οδηγήσει τη χώρα μας να 

διεκδικεί τις πρώτες θέσεις στην παιδική παχυσαρκία στην Ευρώπη.247 Παράλληλα, 

αυτό έχει ως συνέπεια  την εμφάνιση  ποικίλων διαταραχών  της ψυχικής υγείας , κατά 

την παιδική και εφηβική ηλικία. Για τους λόγους αυτούς, το παραδοσιακό παιχνίδι για 

τα παιδιά είναι σήμερα πιο αναγκαίο από ποτέ.  

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τους παραπάνω λόγους, κατηχητικά, δράσεις ενοριών, 

Μητροπόλεων και κατασκηνώσεις αποτελούν ιδανικές ευκαιρίες προώθησης του 

παραδοσιακού παιχνιδιού και άλλων αθλητικών δραστηριοτήτων. Καθώς το παιχνίδι 

αποτελεί το «επάγγελμα του παιδιού» είναι καλό να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 

κατηχητικής διαδικασίας. Λόγω της χαράς, της συναναστροφής και των πολλών 

συναισθημάτων που αυτό προσφέρει, το παραδοσιακό παιχνίδι μπορεί να αποτελέσει 

σημαντικό κίνητρο για την ακόμη ενεργητικότερη συμμετοχή παιδιών σε δράσεις της 

Εκκλησίας, αλλά και σημαντικό «εργαλείο» των στελεχών/κατηχητών/ιερέων, το 

οποίο μπορεί να δώσει χρώμα και ποικιλία στο κατηχητικό έργο. 

Τέλος, ας μη ξεχνάμε πως, όταν το παιδί χαίρεται, μαθαίνει και καλύτερα! 

 

10.2. Το ομαδοσυνεργατικό περιβάλλον 

  Το ομαδοσυνεργατικό περιβάλλον μάθησης αποτελεί μία από τις σημαντικότερες 

σύγχρονες διδακτικές μεθόδους. Η σύγχρονη ψυχολογία συνιστά και στηρίζει για 

πολλούς λόγους την ομαδοσυνεργατική οργάνωση και διδασκαλία, για πολλούς 

λόγους, οι    σπουδαιότεροι από τους οποίους αφορούν στη συμβολή της στη μάθηση 

και στην ψυχοκοινωνική ανάπτυξη.248 Επιπρόσθετα,  καθιστά ικανούς τους μαθητές να 

διαχειρίζονται και να ανταλλάσσουν γνώση,  να ενεργούν και να συνυπάρχουν 

δημιουργικά.   Το παραδοσιακό σχολικό μοντέλο μάθησης κατά κανόνα θεωρεί τη 

μάθηση ατομική υπόθεση και αγνοεί την κοινωνική της διάστασης, εφαρμόζοντας 

κυρίως πρακτικές ανταγωνισμού.  

Μέσα από τις κατηχητικές δραστηριότητες, παρέχεται η δυνατότητα ανάπτυξης και 

καλλιέργειας ομαδοσυνεργατικών δράσεων με εξαιρετικά αποτελέσματα και οφέλη, 

όπως η συνεργασία, η φιλία, η ανάπτυξη πρωτοβουλιών κ.ά. Μέσα στο πλαίσιο της 

                                                 
247 Βλ σχετικά J. Brug, M. Stralen, S. Velde, M. Chinapaw, I.  Bourdeaudhuij, N. Lien, E. Bere, V. 

Maskini, A. Singh, L. Maes, L. Moreno, N. Jan, E. Kovacs, T. Lobstein & Y.  Manios, “Differences in 

weight status and energy-balance related behaviors among schoolchildren across Europe: the ENERGY-

project” PLoS One, 7(2012), σ. 34742.  
248 Ηλ. Ματσαγγούρας, Η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία:  «Γιατί»,  «Πώς», «Πότε» και «για Ποιους», 

http://users.sch.gr/kliapis/matsF.pdf , 12.04.21. 
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κατηχητικής πράξης, οι αθλητικές δραστηριότητες και τα οργανωμένα παιχνίδια, 

μπορούν να αποτελέσουν μέσο καλλιέργειας αξιών και ιδανικών. 

Σύμφωνα με τον Άγιο Νεκτάριο, ο οποίος είναι προστάτης των γυμναστών249 και 

των Ολυμπιακών Αγώνων, οι αθλητικές δραστηριότητες μπορούν να αποτελέσουν 

σημαντικό παράγοντα προώθησης αξιών. Πιο συγκεκριμένα, στο λόγο  του «Περί 

Γυμναστικής» που εκφώνησε το 1893, στα εγκαίνια του νεοσύστατου Γυμναστικού 

Συλλόγου Κύμης, όπου διετέλεσε Ιεροκήρυκας, μία περίοδο που η Ελλάδα 

ετοιμαζόταν για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1896, ο Άγιος Νεκτάριος πλέκει τα 

εγκώμια για τη «λελογισμένη σωματική γυμνασία», η οποία, όταν γίνεται παράλληλα 

με την καλλιέργεια της ψυχής, μπορεί να αποδώσει πολύ ωφέλιμα αποτελέσματα.250   

Για τον Άγιο Νεκτάριο, η ψυχή και το σώμα είναι στοιχεία αλληλένδετα και 

αλληλοσυμπληρούμενα. Όταν το ένα είναι σε καλή κατάσταση, επηρεάζει και το 

αντίστροφο. Επίσης, αναφέρει πως «λελογισμένη σωματική γυμνασία», χωρίς την 

μονόπλευρη καλλιέργεια του σώματος, είναι σύντροφος κάθε ελεύθερου και 

καλοαναθρεμένου πολίτη. Ιδιαίτερα, τονίζει  την αριστοτελική «μεσότητα» ως 

αναγκαίο στοιχείο που πρέπει να τηρείται και ότι οι υπερβολές μπορούν να φθείρουν 

ψυχή και σώμα. Επιπρόσθετα, όταν ψυχή και σώμα καλλιεργούνται αρμονικά, τότε 

οδηγούμαστε στην «τέλεια μόρφωση». 

Επίσης, ο Άγιος Νεκτάριος τονίζει τα πολλά ομαδοσυνεργατικά οφέλη που μπορούν 

να προκύψουν μέσω του παιχνιδιού και της άθλησης, όπως η σύσφιξη της φιλίας, η 

αδελφοποίηση της νεολαίας, η ευγενής άμιλλα, το φιλότιμο κ.ά. Ακόμη, προτείνει τη 

δημιουργία νέων συλλόγων, οι οποίοι, παράλληλα με την εκγύμναση του σώματος, θα 

προωθούν και θα καλλιεργούν την αρετή, αναπτύσσοντας καλούς και αγαθούς πολίτες, 

ωφέλιμους για την πόλη, την κοινωνία και την πατρίδα. 

Με αφορμή τους παραπάνω λόγους του Αγίου Νεκταρίου και παρατηρώντας συχνά 

φαινόμενα διαφθοράς στον Ελληνικό αθλητισμό, μπορούμε να συμπεράνουμε πως ο 

αθλητισμός από μόνος του δε συνεπάγεται ότι θα οδηγήσει στα επιθυμητά 

αποτελέσματα.  Επομένως, αναφύεται το εξής ερώτημα: Πώς θα μπορούσαμε να 

χρησιμοποιήσουμε το παιχνίδι έτσι, ώστε να προωθούμε αρετές, σύμφωνα με τις 

προτάσεις του Αγίου Νεκταρίου; 

                                                 
249 Βλ σχετικά https://agiosnektarios.eu/agios-nektarios/prostates-agios-suggraphiko-tou-ergo.html  
250 Βλ σχετικά Σ. Δημητρακόπουλος, Ο Άγιος Νεκτάριος Πενταπόλεως, Ιστορική Βιογραφία βασισμένη 

σε αυθεντικές πηγές, εκδ. Παρρησία, Αθήνα 2014.  

https://agiosnektarios.eu/agios-nektarios/prostates-agios-suggraphiko-tou-ergo.html
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Κατά το στάδιο προετοιμασίας αθλητικών δραστηριοτήτων και διαγωνισμών, είναι 

σημαντικό να τονισθεί η σημασία και αξία της χαράς της συμμετοχής, ως παιχνίδι, 

χωρίς  να είναι αυτοσκοπός η διεκδίκηση του βραβείου/επάθλου. Βασικός κανόνας, σε 

κάθε ομαδικό αγώνα, αποτελεί το να δώσουν όλοι τα χέρια πριν και μετά το τέλος της 

δράσης.  

Σύμφωνα με επιστημονικές έρευνες από τον χώρο της παιδαγωγικής, ένας 

αποτελεσματικός τρόπος για να προωθούμε ηθικές συμπεριφορές, μέσα από το παιχνίδι 

είναι να επιβραβεύουμε το παιδί, το οποίο παρουσιάζει μια επιθυμητή συμπεριφορά. 

Για παράδειγμα, σε ένα αγώνα μπάσκετ μπορούμε να πούμε: «Μπράβο που έδωσες το 

χέρι στον αντίπαλο» ή «πολύ ωραία συνεργασία!». Με αυτό τον τρόπο μπορεί να 

προβληθεί και υπερτονισθεί η ηθική συμπεριφορά, όπως σεβασμός και συνεργασία, με 

σκοπό να γίνουν αφορμή μίμησης ως καλές πρακτικές. Επίσης, μετά από έναν αγώνα 

ή ομαδικό παιχνίδι μπορεί να ακολουθήσει στοχευμένη ομαδική συζήτηση. Η δράση 

αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί και σε μεταγενέστερο χρόνο, στην επόμενη 

συνάντηση  ή στο πλαίσιο ώρας ομάδας, στις εκκλησιαστικές κατασκηνώσεις  

Ένας ακόμη προτεινόμενος τρόπος για να ενισχύσουμε την  καλλιέργεια ηθικών 

συμπεριφορών είναι να διαμορφώνουμε το παιχνίδι με τέτοιο τρόπο, ώστε να 

διευκολύνεται η εμφάνιση του στόχου μας. Για παράδειγμα, σε έναν αγώνα 

ποδοσφαίρου, αν θέλαμε να προωθήσουμε τη συνεργασία, θα μπορούσαμε να βάλουμε 

περιορισμό ότι για να μετρήσει ένα γκολ πρέπει πρώτα να προηγηθούν πέντε  πάσες. 

Επομένως, μπορούμε να θέτουμε τους δικούς μας κανόνες και περιορισμούς στο 

παιχνίδι έτσι, ώστε τα παιδιά να οδηγούνται από μόνα τους σε επιθυμητές 

συμπεριφορές, χωρίς να απαιτούνται οι δικές μας κατευθύνσεις.  

Τέλος, σημαντικότερος παράγοντας για την καλλιέργεια ηθικών συμπεριφορών 

είναι η όλη στάση του υπευθύνου συντονιστή. Ο κατηχητής/ιερέας/στέλεχος αποτελεί 

πρότυπο και παράδειγμα για τα παιδιά. Επομένως, αυτό που ζητάμε δεν θα πρέπει να 

αντιτίθεται με τη δική μας συμπεριφορά. Αν επιθυμούμε από το παιδί π.χ. να μην 

εκφράζεται άσχημα κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, το ίδιο πρέπει  να κάνουμε και 

εμείς. Σε περίπτωση διενορικών ή διαμητροπολιτικών πρωταθλημάτων, ο υπεύθυνος 

κατηχητής/στέλεχος της ομάδας, όταν χάσει η ομάδα του, πρέπει να είναι ο πρώτος που 

θα δώσει το χέρι στους αντιπάλους και θα τους συγχαρεί. Με τον τρόπο αυτό  και 

γενικότερα με την ευγένεια της ψυχής θα εμπνεύσει τα παιδιά να κάνουν το ίδιο.  

Συμπερασματικά, το παιχνίδι και οι αθλητικές δραστηριότητες μπορούν να 

αξιοποιηθούν με πολύπλευρα οφέλη στην κατηχητική πράξη. Καθοριστικό παράγοντα 
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αποτελεί η ανάπτυξη και διαμόρφωσης του κατάλληλου πλαισίου και της ορθής 

στάσης του υπευθύνου συντονιστή-κατηχητή που  λειτουργεί ως καθοριστικό πρότυπο 

και πηγή έμπνευσης. Μέσα από το παραδοσιακό παιχνίδι, στο πλαίσιο των 

κατηχητικών και κατασκηνωτικών δράσεων,  μπορούμε να δημιουργήσουμε τις 

απαραίτητες προϋποθέσεις και συνθήκες έτσι ώστε το παιδί να εμπεδώσει  βιωματικά 

αξίες  και ιδανικά  μέσα από το παιχνίδι, σε ένα περιβάλλον ασφάλειας και χαράς. 

 

10.3. Παραδείγματα ψυχοκινητικών παιχνιδιών 

Ο χαρακτήρας της διδασκαλίας μάθησης πρέπει να είναι χαρούμενος και 

παιχνιώδης. Το παιχνίδι βοηθά στην ανάπτυξη της ικανότητας (ένταση και 

σταθερότητα)  της προσοχής στο παιδί.251 Αν ο εκπαιδευτικός/κατηχητής λησμονήσει 

στη διδασκαλία του ότι το παιδί έχει και σώμα, τότε έχει αποτύχει. Η τάξη πρέπει να 

μεταμορφωθεί από στατική σε κινητική, από παθητική σε ενεργητική, από νωθρή σε 

δυναμική, από καταναλωτική σε ερευνητική, από μονότονη σε δημιουργική,  από 

ζοφώδη σε φεγγώδη. 

Παρακάτω, παρουσιάζονται ενδεικτικά διάφορα παιχνίδια που μπορούν να 

αξιοποιηθούν στο πλαίσιο της κατηχητικής πράξης στην ενορία και στις 

κατασκηνωτικές δράσεις.  

 

 Α.  Όνομα παιχνιδιού: Παιχνίδι γνωριμίας  

Στόχος: Γνωριμία, Κοινωνικοποίηση, Αποδοχή 

Περιγραφή 

Το συγκεκριμένο παιχνίδι παίζεται συνήθως την πρώτη μέρα, με σκοπό να 

γνωριστούν τα μέλη της ομάδας μεταξύ τους. Τα παιδιά βρίσκονται σε κύκλο όρθια ή 

καθιστά. Πετάμε μία μπάλα ή άλλο αντικείμενο μεταξύ μας. Όποιος πιάνει την μπάλα, 

πρέπει να πει το όνομά του και επιλέγει σε ποιον θέλει να την πετάξει.  

Παραλλαγή 1: Όταν πιάνουμε τη μπάλα λέμε κάτι που μας αρέσει.  

Παραλλαγή 2: Όταν πιάνουμε τη μπάλα λέμε κάτι που δεν μας αρέσει. 

 

Β.  Όνομα παιχνιδιού: Συνεντεύξεις 

Στόχος: Γνωριμία, Κοινωνικοποίηση, Πρωτοβουλία 

                                                 
251 Καραπέτσας, Αργύρης. (1988). Νευροψυχολογία του αναπτυσσόμενου ανθρώπου. Εκδ. Αθήνα: 

Σμυρνιωτάκης, Αθήνα 1988. 
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Περιγραφή 

Το παρόν παιχνίδι συνηθίζεται και αυτό να παίζεται την πρώτη μέρα. Τα παιδιά 

χωρίζονται σε ζευγάρια με τον διπλανό τους και  παίρνουν συνέντευξη ο ένας από τον 

άλλο. Στο τέλος, παρουσιάζουν μπροστά σε όλους τον διπλανό τους. 

 

Γ. Τίτλος παιχνιδιού: Το κουβάρι   

Στόχος: Γνωριμία, Κοινωνικοποίηση 

Περιγραφή 

Τα παιδιά κάθονται σε κύκλο. Κρατάµε την άκρη και δίνουµε ένα κουβάρι σε 

κάποιον παίκτη. Αυτός το δίνει σε κάποιον άλλο, φωνάζοντας κάτι που του αρέσει 

πολύ. Όλοι οι παίκτες κρατούν το σχοινί. Ξαναµαζεύουµε το κουβάρι και 

κάθε παίκτης πρέπει να θυµηθεί τι είπε αυτός που του το πέταξε. 

 

Δ. Τίτλος παιχνιδιού: Ποδόσφαιρο σε ανοιχτό χώρο  

Στόχος: Καλλιέργεια σεβασμού   

Περιγραφή 

Στην περίπτωση που δεν υπάρχει γήπεδο ποδοσφαίρου με γραμμές, βάζουμε για δύο 

εστίες ασφαλή αντικείμενα, όπως κώνους, και οριοθετούμε τον χώρο του γηπέδου. Στη 

συνέχεια, τα παιδιά χωρίζονται σε δύο ισάριθμες ομάδες. Πριν την έναρξη του 

παιχνιδιού ρωτάμε τα παιδιά να μας δώσουν παραδείγματα πώς μπορούμε να δείξουμε 

σεβασμό κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού και αποφασίζουμε όλοι μαζί τους κανόνες: 

i)  Πριν και μετά το παιχνίδι, οι δύο ομάδες κάνουν δύο σειρές και δίνουν τα χέρια 

η μία στην άλλη (σεβασμός στον αντίπαλο). 

ii)  Δεν μετράει το γκολ την ομάδας μας, αν υπάρχει πεσμένος αντίπαλος και δεν 

του έχουμε δώσει το χέρι (σεβασμός στον αντίπαλο). 

iii) Μόλις τελειώσει το παιχνίδι και έχουμε δώσει τα χέρια, τακτοποιούμε το υλικό, 

όπως το βρήκαμε στην αρχή, όπως μπάλες, φανελάκια ή άλλα αντικείμενα που 

χρησιμοποιήσαμε (σεβασμός στον χώρο).  

Τέλος, μπορούμε να επιβραβεύσουμε τα παιδιά που έδειξαν τις περισσότερες και τις 

σημαντικότερες συμπεριφορές σεβασμού με ένα συνολικό χειροκρότημα ή όπως 

αλλιώς πιστεύουμε ότι θα τους ενισχύσουμε να τις ξαναδείξουν. 

Σημείωση: Παρόμοιοι κανόνες μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε άλλα ομαδικά 

παιχνίδια όπως μπάσκετ, βόλεϊ ή χάντμπολ. 
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Ε. Όνομα παιχνιδιού: Τυφλοπόντικες 

Στόχοι:  Συνεργασία, επικοινωνία, κοινωνική ενσωμάτωση, σεβασμός, φιλία, 

συγκέντρωση 

Υλικό: Μαντιλάκια και αντικείμενα οριοθέτησης (πχ κώνοι ή οτιδήποτε είναι 

εύκαιρο) 

Περιγραφή 

Τα παιδιά είναι χωρισμένα σε δύο ή παραπάνω ομάδες, ανάλογα με τον αριθμό των 

ατόμων. Σε κάθε ομάδα, τα παιδιά κάνουν μία σειρά σε δυάδες. Στο πρώτο ζευγάρι 

κάθε ομάδας, το ένα παιδί είναι ο «τυφλός» και φοράει ένα μαντίλι στα μάτια του και 

ο άλλος είναι ο οδηγός του. Ο οδηγός βρίσκεται πίσω από τον «τυφλό» και τον 

κατευθύνει με λεκτικές οδηγίες, ώστε να φτάσει στον προορισμό του (15-20 μέτρα 

μπροστά), χωρίς να χτυπήσει στα εμπόδια που υπάρχουν. Μόλις φτάσει ο «τυφλός», 

λύνει το μαντίλι και το δίνει στον οδηγό που θα επιστρέψει πίσω στην ομάδα του με 

τον ίδιο τρόπο για να ξεκινήσει το επόμενο ζευγάρι. Αν επιθυμούμε, το παιχνίδι μπορεί 

να γίνει πιο ανταγωνιστικό με την ομάδα που θα τελειώσει πρώτη να παίρνει τον πόντο. 

Τέλος, εμείς παραμένουμε σε χώρο που να επιβλέπουμε όλα τα παιδιά, βοηθάμε, όπου 

χρειάζεται και επιβραβεύουμε την προσπάθεια. Το παιχνίδι τελειώνει μόλις ένα ζευγάρι 

φτάσει τους 4 πόντους ή όταν τελειώσει ο καθορισμένος χρόνος του παιχνιδιού (π.χ. 

10-15’). 

  

ΣΤ. Όνομα δραστηριότητας: Κυνήγι Χαμένου Θησαυρού  

Στόχοι: Ομαδικότητα, συνεργασία, συντονισμός  

Υλικό: Υλικό που μπορεί να αποτελεί μικρό «θησαυρό», όπως μικρό κουτί, 

φάκελος με ένα σημείωμα δώρου ή ρητό από την Καινή Διαθήκη.    

Περιγραφή  

Συµµετέχουν δύο ή περισσότερες ισάριθµες οµάδες παιδιών ή ενηλίκων. Σε κάποιο  

σηµείο του χώρου  κρύβουµε τον «θησαυρό», ο οποίος συνήθως είναι ένα αντικείμενο 

(σε κατασκήνωση μπορεί να είναι και μικρό μπαούλο). Κάθε οµάδα έχει ένα χρώµα. 

Γράφουµε τον ίδιο αριθµό γρίφων για κάθε οµάδα σε χαρτιά µε το χρώµα κάθε οµάδας 

και τα κρύβουµε. Κάθε γρίφος παραπέµπει σε κάποιο χαρακτηριστικό χώρο, π.χ. 

δωμάτιο, αίθουσα, δέντρο  κ.ά. Σε κάθε οµάδα δίνουµε τον πρώτο γρίφο που πρέπει να 

λύσει, δηλαδή να την οδηγήσει σε ένα άλλο µέρος, όπου θα βρει τον επόµενο γρίφο 

και θα συνεχίσει το ψάξιµο των υπόλοιπων γρίφων. Καλό είναι κάθε οµάδα να ξεκινά 

από διαφορετικό σηµείο. Ο προτελευταίος γρίφος είναι ίδιος για όλες τις οµάδες και 
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παραπέµπει στον θησαυρό. Η οµάδα, που λύνει πρώτη όλους τους γρίφους και βρίσκει 

τον θησαυρό, κερδίζει. Το παραδοσιακό αυτό παιχνίδι παίζεται µε πολλές παραλλαγές, 

π.χ. αναφέρεται σε κάποιο συγκεκριµένο θέµα από την ελληνική ιστορία ή κάποιο άλλο 

σενάριο, οι γρίφοι δίνονται µε σήµατα µορς, µε τη σύνθεση µιας πρότασης κ.ά.   

 

Ζ. Όνομα δραστηριότητας: Τα μπαλόνια    

Στόχοι: Ομαδικότητα, συνεργασία, βιωματική μάθηση   

Υλικό: Μπαλόνια, μικρά χαρτάκια     

Περιγραφή 

Συµµετέχουν δύο ή περισσότερες ισάριθµες οµάδες παιδιών ή ενηλίκων. Γράφουµε 

διάφορες ερωτήσεις γνώσεων, σύµφωνα µε την ηλικία των παικτών, π.χ. θρησκευτικά, 

ιστορία, γεωγραφία, κ.ά. σε µικρά κοµµάτια χαρτιού και τα βάζουµε µέσα σε µπαλόνια 

που φουσκώνουµε. Πριν αρχίσει το παιχνίδι, κρύβουµε τα µπαλόνια σε διάφορα 

σηµεία στον χώρο. Κάθε οµάδα ψάχνει µπαλόνια και στο τέλος όσα βρει τα παραδίδει 

στον υπεύθυνο εµψυχωτή. Στη συνέχεια, κάθε οµάδα σπάει µε διάφορους τρόπους τα 

µπαλόνια που βρήκε και απαντά στις ερωτήσεις. Για κάθε σωστή απάντηση παίρνει 

έναν βαθµό. Κερδίζει η οµάδα που συγκέντρωσε τους περισσότερους βαθµούς.  

 

Η. Όνομα παιχνιδιού: Κλώσσα, κλωσόπουλα και αλεπού 

Στόχοι: Ομαδικότητα, προσπάθεια, κοινωνική ενσωμάτωση 

Περιγραφή 

Τα παιδιά σχηματίζουν μια σειρά το ένα πίσω από το άλλο και πιάνονται το καθένα 

από τη μέση του μπροστινού. Το πρώτο είναι η κλώσσα και τα υπόλοιπα είναι τα 

κλωσόπουλα. Απέναντί τους στέκεται ένα παιδί που παριστάνει την αλεπού και 

προσπαθεί να πιάσει και να φάει το τελευταίο κλωσόπουλο της σειράς. Τα παιδιά της 

ομάδας προσπαθούν να προστατεύσουν το μικρότερο και πιο εκτεθειμένο τρέχοντας 

όλα μαζί, ώστε να αποφύγουν την αλεπού. Πρέπει να είναι συντονισμένα και να 

κινούνται σαν ένα σώμα, γιατί η αλυσίδα που σχηματίζουν δεν πρέπει να σπάσει σε 

καμία περίπτωση. Αν σπάσει, δεν κολλάει ξανά, οπότε περισσότερα κλωσόπουλα είναι 

εκτεθειμένα στην αλεπού που τρέχει να τα πιάσει. Το παιχνίδι τελειώνει, όταν η αλεπού 

πιάσει το κλωσόπουλο μέσα σε καθορισμένο χρόνο (περίπου 5’) και αλλάζουμε το 

παιδί που ήταν αλεπού, βάζοντας ένα άλλο στη θέση του. Ανάλογα με τον αριθμό των 

παιδιών που έχουμε, προσθέτουμε κλώσσες, κλωσόπουλα ή αλεπούδες. Όσο 

μεγαλύτερη είναι η ουρά, τόσο πιο δύσκολο για τα κλωσόπουλα να προστατεύσουν το 
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τελευταίο. Τα παιδιά μαθαίνουν να αποδέχονται, να συνεργάζονται και να 

προστατεύουν ακόμα και το πιο μικρό κι αδύναμο μέλος της ομάδας τους, αφού 

βλέπουν ότι είναι κι αυτό σημαντικό και αξίζει την προσοχή τους. Ακόμη, 

συνεργάζονται και κινούνται όλα μαζί ως μία ενωμένη ομάδα. 

 

10.4. Άλλες Όμαδοσυνεργατικές Δράσεις  

Στο πλαίσιο δημιουργίας ομαδοσυνεργατικού περιβάλλοντος, στις κατηχητικές 

δραστηριότητες μπορούν να συμπεριληφθούν στοχευμένες δράσεις με εξαιρετικά 

αποτελέσματα και πολυεπίπεδα οφέλη  

4.1 Παραδοσιακοί Χοροί 

Απαραίτητο υλικό αποτελεί μια συσκευή αναπαραγωγής ήχου,  μαντηλάκια.  

Χωρίζουμε τα παιδιά σε ομάδες των δέκα ατόμων, έτσι ώστε να είναι πιο εύκολη η 

εκμάθηση των βημάτων:  

•Τα παιδιά πρέπει να είναι γυρισμένα, έτσι ώστε να βλέπουν καθαρά τον  

διδάσκοντα  και τα βήματά του.  

•Στη συνέχεια, μπαίνουν το ένα δίπλα στο άλλο με βάση το ύψος τους.  

•Πιάνονται από το χέρι όλα τα παιδιά της ομάδας δημιουργώντας ένα ημικύκλιο, 

στο οποίο ο πρώτος και ο τελευταίος πρέπει να βρίσκονται απέναντι.  

•Παρατηρούν και ακούνε τα παραγγέλματα του διδάσκοντα. 

Μέσα από την εκμάθηση των παραδοσιακών χορών να δώσουμε στο παιδί νέα 

κίνητρα, να ενεργοποιηθεί, να ενταχθεί σε μια ομάδα, να νιώσει αποδεκτό  μέσα σε 

αυτήν  και να αλληλοεπιδράσει με τα υπόλοιπα μέλη. Επίσης, είναι σημαντικό ο 

υπεύθυνος διδασκαλίας  να δημιουργήσει ένα  περιβάλλον άνετο και φιλικό μεταξύ  

παιδιών, να τα βοηθήσει να νιώσουν οικεία, αλλά και για να θέσει από την αρχή 

ξεκάθαρους στόχους και τις προσδοκίες που έχει για την ομάδα. Μέσα από τους 

παραδοσιακούς χορούς, τα παιδιά καλλιεργούν την αξία της ομαδικότητας, της 

ισότητας και της αποδοχής. Παράλληλα έρχονται σε επαφή με το πλούτο της ελληνικής 

παράδοσης.  

4.2 Μουσικές Δράσεις  

Στο πλαίσιο της κατηχητικής πράξης, μπορούν να ενταχθούν μια σειρά  δράσεων με 

άξονα τη μουσική. Η μουσική και το παιχνίδι είναι δύο έννοιες απόλυτα δεμένες.   Η 

μουσική αποτελεί ένα από τα βασικότερα μέσα επικοινωνίας και έκφρασης και η 

ενασχόληση με τη μουσική από πολύ μικρή ηλικία θέτει σημαντικά θεμέλια για τη 
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συναισθηματική, γνωστική και νοητική ανάπτυξη του παιδιού. Μπορούν εύκολα να 

ενταχθούν δράσεις για διάφορες ηλικιακές ομάδες, όπως 

 Χριστιανικά τραγούδια με συντονισμένες κινήσεις   

 Παιχνιδοτράγουδα κανόνων 

 Τραγούδι καλωσορίσματος για νέα μέλη στο κατηχητικό 

 Ηχοϊστορίες  πάνω σε μια παραβολή ή διήγηση  

 Μουσικά Σύνολα/Ορχήστρα κρουστών με αυτοσχέδια  όργανα που 

κατασκευάζουν τα παιδιά  

 Ενεργητική ακρόαση και συζήτηση πάνω σε γνωστά τραγούδια252 

 Μουσικά παιχνίδια (μουσικές καρέκλες, αντιστοίχιση ήχων με κινήσεις)253    

 Παιχνίδια εκμάθησης βυζαντινής μουσικής (π.χ. επιτραπέζιο φιδάκι με 

ερωτήσεις και με ζάρι που, αντί για νούμερα, τοποθετούμε σημαδόφωνα  ανάβασης)  

5. Κίνδυνοι από το διαδικτυακό παιχνίδι 

Τα τελευταία χρόνια, λόγω της έλλειψης ελεύθερων χώρων για ομαδικό παιχνίδι 

στις μεγαλουπόλεις, του γρήγορου ρυθμού ζωής, του περιορισμένου ελεύθερου 

χρόνου, αλλά και της εξάπλωσης των διαδικτυακών παιχνιδιών,, πολλά παιδιά περνούν 

τον περισσότερο χρόνο μέσα στο σπίτι.  Σε αυτό το γεγονός συνέβαλε καταλυτικά η 

σύγχρονη επιδημιολογική  κρίση που είχε ως συνέπεια  τη ραγδαία  αύξηση  χρήσης 

των ψηφιακών μέσων και του διαδικτύου. 

 Μία από τις σημαντικότερες επιπτώσεις από την υπερβολική χρήση του διαδικτύου 

είναι η υποκινητικότητα, η έλλειψη, δηλαδή,  φυσικής δραστηριότητας. Επιπλέον, 

ακόμη ένας κίνδυνος από την υπέρμετρη χρήση του διαδικτύου είναι η αποξένωση του 

παιδιού από το κοινωνικό σύνολο και η έλλειψη αλληλεπίδρασης με άλλα πρόσωπα. 

Όλα τα παραπάνω έχουν ως συνέπεια το παιδί να στερείται κοινωνικών δεξιοτήτων, με 

αποτέλεσμα να κλείνεται περισσότερο στον εαυτό του και να συναντά δυσκολίες στην 

ανάπτυξη κοινωνικών δεσμών. 

Επιπρόσθετα, η χωρίς μέτρο χρήση διαδικτυακών παιχνιδιών ελλοχεύει κινδύνους, 

όπως: 

 Εθισμός  

 Επιθετική συμπεριφορά  

                                                 
252 Βλ σχετικά π. Θεμιστοκλής Μουρτζανός, Σύγχρονα τραγούδια: Αφορμή για συζήτηση με τους 

νέους μας,  https://imcorfu.gr/katixitika-voithimata/ 12.03.21    
253 G. Storms, 100 Μουσικά Παιχνίδια, εκδ. Οrpheus, Αθήνα 1996 

https://imcorfu.gr/katixitika-voithimata/
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 Παρενόχληση  

 Επικίνδυνη συμπεριφορά 

Επιπρόσθετα, η αλόγιστη και παρατεταμένη έκθεση σε διαδικτυακό περιβάλλον, με 

την ευρεία χρήση φορητών συσκευών, μπορεί να επιφέρει σειρά  αρνητικών 

συνεπειών, όπως η δημιουργία προβλημάτων στην όρασης, όπως το σύνδρομο 

υπολογιστή και όρασης (Computer Vision Syndrome)254 , η καταστροφή εγκεφαλικών 

κυττάρων που οδηγεί στη μείωση της δημιουργικότητας, 255  η έλλειψη «καθαρού 

μυαλού», η ακηδία, ακόμη και  η κατάθλιψη.256   

Αντίθετα, η άσκηση του σώματος μπορεί να οδηγήσει στο φαινόμενο της 

«νευρογέννεσης»  και στα αντιστρόφως ανάλογα θετικά αποτελέσματα.257 Τέλος, η 

εκτενής χρήση του διαδικτύου, κυρίως στα παιδιά κάτω των δεκατριών ετών, αν δεν 

υπάρχει εκπαίδευση για ασφαλή χρήση, μπορεί να οδηγήσει το παιδί σε επικίνδυνες 

ιστοσελίδες, ακόμη και σε κίνδυνο αποπλάνησης. Επομένως, η ελεγχόμενη χρήση του 

διαδικτύου και η εκπαίδευση για ασφαλή χρήση από τα παιδιά, αποτελούν παράγοντες 

υψίστης σημασίας.  

Έχοντας υπ’ όψιν τις παραπάνω αρνητικές επιπτώσεις, οι οποίες είναι μόνο κάποιες 

από τις κυριότερες, γίνεται κατανοητή η αυξημένη ανάγκη που έχουν τα παιδιά για 

κινητικά ερεθίσματα. Οι ενοριακές, κατηχητικές ή κατασκηνωτικές δράσεις μπορούν 

να αποτελέσουν σπουδαίες ευκαιρίες πνευματικής και σωματικής καλλιέργειας, σε ένα 

περιβάλλον ασφαλές κάτω από τη σκέπη της Εκκλησίας που θα προωθείται η χαρά και 

η ποιοτική ψυχαγωγία. 
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254 S. A. Randolph, “Computer Vision Syndrome”, Workplace Health & Safety, 65(2017), σσ. 328–
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255 L. Salford, A. Brun, J. Eberhardt, L. Malmgren, & B. Persson, B, “Nerve cell damage in mammalian 

brain after exposure to microwaves from GSM mobile phones”, Environmental health 

perspectives, 111(2003), σ. 881. 
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and symptoms of depression among young adults-a prospective cohort study», BMC public 
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exercise and/or bright light promote neurogenesis in adult rat brain». Neural regeneration 
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ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

1. Ποια είναι η αξία του παραδοσιακού παιχνιδιού; 

2. Ποια είναι τα οφέλη ανάπτυξης ομαδοσυνεργατικού περιβάλλοντος μάθησης 

στην ενορία; 

3. Αποτυπώστε τις θέσεις του Αγίου Νεκταρίου για τον αθλητισμό 

4. Περιγράψτε παραδείγματα σχεδιασμού και εφαρμογής παιχνιδιών στην 

κατηχητική πράξη 

https://bit.ly/3v1tOiu
https://bit.ly/32m67Fk
https://bit.ly/32B9RDn
https://saferinternet4kids.gr/
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5. Ποια η σημασία διδασκαλίας παραδοσιακών χορών στο πλαίσιο των 

κατηχητικών δράσεων 

6. Πώς μπορεί να αξιοποιηθούν μουσικές δραστηριότητες στην  κατηχητική 

πράξη;  

7. Ποια είδη κινδύνων και επιπλοκών ελλοχεύουν στο διαδικτυακό παιχνίδι και 

πώς μπορούν να αντιμετωπισθούν;  
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11. Διαδραστική κατήχηση: η χρήση εφαρμογών  web 2.0 

στην κατηχητική και ενοριακή ζωή 

 

Λέξεις κλειδιά: Κατήχηση, τηλεκατήχηση, διαδραστική κατήχηση, ψηφιακά εργαλεία 

στην κατήχηση, κοινωνικά δίκτυα, ασφαλής πλοήγηση 

 

11.1. Ψηφιακά Μέσα και Διαδραστική Κατήχηση  

11.1.1 Εισαγωγή  

Το διαδίκτυο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας, με ποικίλες 

χρήσεις, ένα δίχως αμφιβολία χρήσιμο εργαλείο για όλους και για την σύγχρονη 

ποιμαντική πράξη. Η χρήση και ραγδαία εξάπλωσή του  στις μέρες μας είναι όχι απλώς 

δεδομένη, αλλά μια πραγματικότητα που καλεί όλους μας σε προβληματισμό και 

αφύπνιση.258 Η αναγκαία και καταλυτική χρήση του φάνηκε ιδιαίτερα κατά την 

περίοδο της σύγχρονης πανδημίας σε πολλούς τομείς, όπως στη δυνατότητα ζωντανής 

αναμετάδοσης ιερών ακολουθιών, στη σύγχρονη τηλεκπαίδευση και τηλεκατήχηση, 

στη διοργάνωση διαδικτυακών συνεδρίων, εορταστικών εκδηλώσεων, επετειακών 

εορτών, εκπομπών  κ.ά. Το διαδίκτυο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως άμβωνας της 

εκκλησίας, αλλά και της πληροφόρησης, σύμφωνα με τον λόγο του Αποστόλου 

Παύλου προς τον μαθητή του Τιμόθεο «την διακονίαν σου πληροφόρησον»259, με 

σκοπό τη μετάδοση του σωτηριώδους λόγου του Ευαγγελίου.   

 Πολλές ενορίες και Ιερές Μητροπόλεις έχουν αναπτύξει πλήθος διαδικτυακών 

δράσεων και εφαρμογών, παρουσιάζουν ενεργή δράση στα κοινωνικά δίκτυα 

αξιοποιώντας πολυσχιδώς και σε μέγιστο βαθμό τη χρήση των σύγχρονων ψηφιακών  

μέσων. Μέσω διαδικτύου παρέχεται συστηματική πληροφόρηση με χρηστικές 

πληροφορίες, ολοκληρωμένα συστήματα μηχανογράφησης και έκδοσης 

πιστοποιητικών, προβολή διαδικτυακών εκπομπών, λειτουργία ομάδων επικοινωνίας 

και τηλεκατηχητικών,  παρουσίαση και προβολή του φιλανθρωπικού έργου της 

Εκκλησίας ως μαρτυρία αγάπης, με πολυεπίπεδα και σημαντικά οφέλη. 

                                                 
258Αρχιμ. Συμεών Βενετσιάνου, Το Διαδίκτυο στην υπηρετική υποστολή της Εκκλησίας: Από τον ζήλο της 

ιεραποστολής μέχρι και την ευθύνη της ισορροπίας, 

http://www.ecclesia.gr/greek/holysynod/commitees/press/venetsianos.htm, 08.04.21  
259 Τιμ. Β΄ δ,5 

http://www.ecclesia.gr/greek/holysynod/commitees/press/venetsianos.htm
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Γενικότερα, το διαδίκτυο δεν αποτελεί απλά ένα μέσο επικοινωνίας που μπορεί 

κανείς να χρησιμοποιήσει ή όχι, αλλά πολύ περισσότερο είναι σύγχρονο πολιτισμικό 

περιβάλλον που καθορίζει ένα ύφος σκέψης και δημιουργεί νέες προοπτικές και νέες 

μορφές εκπαίδευσης, συμβάλλοντας έτσι και στον καθορισμό ενός καινούριου τρόπου 

ανάπτυξης κοινωνικών δεσμών.260 Ο λόγος του Οσίου Ισαάκ του Σύρου ότι «Μείζων 

πασών αρετών η διάκρισις» θα πρέπει να μας διακατέχει όλους και κατά τη χρήση του 

διαδικτύου. Η χρήση του διαδικτύου μπορεί να είναι ψυχωφέλιμη μέσω της προβολής 

και μελέτης  των Θείων Γραφών, αγιοπατερικών κειμένων, πνευματικών 

συγγραμμάτων και των ποιοτικών εκκλησιαστικών ειδήσεων, μπορεί, όμως, να είναι 

και καταστροφική ιδιαίτερα για έναν νέο άνθρωπο, ο οποίος προσκολλάται παθητικά 

σε μονοπάτια του διαδικτύου μέσα από επιβλαβείς ιστοσελίδες πάσης φύσεως που 

προσανατολίζουν ή καλλιεργούν τον ναρκισσισμό, την αυτοπροβολή και τη 

φιλαυτία.261  

Για τον παραπάνω λόγο αποτελεί καθοριστικό παράγοντα, στην ποιμαντική πράξη 

αντιμετώπισης των προκλήσεων του ψηφιακού οικοσυστήματος, η σωστή 

πληροφόρηση για τη ορθή χρήση του, η σπουδαιότητα σύνδεσης με ορθόδοξες 

διαδικτυακές πηγές και η ενημέρωση για τους κινδύνους  παραπληροφόρησης 

(fakenews) που ελλοχεύουν και μπορούν να λάβουν μεγάλη έκταση   μέσα σε ελάχιστο 

χρόνο, διδάσκοντας τα πλήρωμα της εκκλησίας πώς θα ξεχωρίζουν την αλήθεια από 

το ψέμα, το φως από το σκοτάδι, την αρετή από την αμαρτία, το πνευματικό κέρδος 

από την ψυχική φθορά,  ώστε να προάγεται ο Χριστός και ο λόγος Του μέσα σε αυτόν 

τον συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο. 

Επομένως, το διαδίκτυο αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο-μέσο που απαιτεί 

κατάλληλους χειρισμούς και εκπαίδευση. Είναι σημαντικό να μείνει κανείς  μακριά 

από οπαδισμούς (followers) και προσπάθεια επίδειξης και επίτευξης διασημότητας. Ο 

ποιμαντικός σκοπός  χρήσης του διαδικτύου είναι η λειτουργία ενός αγωγού που 

λειτουργεί ως νυμφαγωγός σύνδεσης του άνθρωπο με το σωτηριολογικό έργο του 

Χριστού. Δεν αποζητούμε τα likes του κόσμου, αλλά αποζητούμε τη Χάρη του Θεού 

και τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, που μπορούν να μεταφερθούν  και με τα 

σύγχρονα ψηφιακά μέσα.  

                                                 
260 Ε. Halabi, Η χρήση του διαδικτύου στην ποιμαντική πράξη της εκκλησίας, Διδακτορική Διατριβή, 

Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη, 2012 https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/28982 , 10-04-21 
261 Ιερομόναχος Αλέξιος Γιαννιός, Εμπειρίες από ένα Συνέδριο: Το διαδίκτυο στη ποιμαντική διάθεση 

της Εκκλησίας, https://www.pemptousia.gr/2018/07/empiries-apo-ena-sinedrio-to-diadiktio-sti-

pimantiki-diathesi-tis-ekklisias/ , 10-04-21  

https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/28982
https://www.pemptousia.gr/2018/07/empiries-apo-ena-sinedrio-to-diadiktio-sti-pimantiki-diathesi-tis-ekklisias/
https://www.pemptousia.gr/2018/07/empiries-apo-ena-sinedrio-to-diadiktio-sti-pimantiki-diathesi-tis-ekklisias/
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Τέλος, πρέπει να επισημάνουμε ότι ο λόγος του Θεού είναι ουσιαστικά κατεξοχήν 

παγκόσμιος και οικουμενικός που αφορά σε όλους τους ανθρώπους, αλλά η χρήση 

ψηφιακών μέσων πρέπει να γίνεται με σωστή εποπτεία και στο πλαίσιο των ορίων των  

πνευματικών  αναγκών του ενοριακού ή μητροπολιτικού  ποιμνίου. Είναι σημαντικό,  

κατά την ανάπτυξη στοχοθεσίας ποιμαντικών δράσεων, να τεθεί η κατάλληλη 

οριοθέτηση κανόνων τρόπου λειτουργίας στο πλαίσιο των ιερών εκκλησιαστικών 

θεσμών, για να αποφύγει κανείς τον κίνδυνο ενός υποθαλπόμενου και φαλκιδευμένου 

«ψηφιακού σωτήρα». Η Ενορία, η κατήχηση έχουν όρια που πρέπει να γίνονται 

απόλυτα σεβαστά. 

Σε αυτήν την ενότητα περιγράφονται προτάσεις και τρόποι χρήσης των ψηφιακών 

εργαλείων και μέσων που προσφέρει το διαδίκτυο και μπορούν να αξιοποιηθούν για 

τις κατηχητικές ανάγκες στην ποιμαντική πράξη. Αναπτύσσονται ορισμένες πτυχές 

διαδραστικής κατήχησης ως καλές πρακτικές,  καλύπτοντας θέματα που αφορούν στον 

κόσμο του διαδικτύου και της κατήχησης. Επιπρόσθετα, παρουσιάζονται εν συντομία 

εφαρμογές ψηφιακών μέσων  ενημέρωσης και κανόνες ασφαλούς πλοήγησης που 

μπορούν να βοηθήσουν στη σύγχρονη κατηχητική πράξη, με σκοπό να αποτελέσουν 

πηγή συζήτησης και αφορμή ανάπτυξης στρατηγικών σχεδιασμού και υλοποίησης 

καινοτόμων ποιμαντικών δράσεων στον τομέα της κατήχησης. 

 

11.1.2 Κατήχηση στον 21ο αιώνα  

Κάθετι στον κόσμο υπόκειται στον νόμο της διαρκούς κίνησης, της συνεχούς 

μεταβολής. Όλα αλλάζουν και μεταβάλλονται και, όσο περνάνε τα χρόνια, τόσο 

ταχύτερη είναι και αυτή η εξέλιξη. Η Εκκλησία, ως ένας ζωντανός οργανισμός, δεν 

μπορεί να μένει αμέτοχη σε αυτές τις αλλαγές. Η Εκκλησία ως ζωντανός οργανισμός 

αξιοποιεί  τα νέα ψηφιακά δεδομένα, προβάλλοντας και διαφυλάττοντας την ιδιαίτερη 

ταυτότητά της και τον σωτηριολογικό χαρακτήρα της, καθώς Ένας είναι ο Χριστός, 

αναλλοίωτος, χθες και σήμερα, ο Αυτός και εις τους αιώνας. 

Η κατήχηση αποτελεί χαρακτηριστικό της χριστιανικής διδασκαλίας από την 

γέννηση της Εκκλησίας. Ετυμολογικά, ο όρος κατήχηση προσεγγίζεται ως κατ’ ήχον 

διδασκαλία και εμπέδωση των αληθειών της ορθοδόξου πίστεως. Ο πρώτος κατεξοχήν 

κατηχητής ήταν ο Χριστός με τη διδασκαλία Του προς τον άνθρωπο.  Η χριστιανική 

πίστη  βασίστηκε σε αυτή την προφορική παράδοση του Λόγου, έχοντας ως κατεξοχήν 

όπλο την προφορική διδασκαλία για την εξάπλωση του μηνύματος του ευαγγελίου. 

Ωστόσο, σύντομα παρουσιάστηκε η ανάγκη του γραπτού λόγου, τόσο στο τομέα της 



Διαδραστική κατήχηση: η χρήση εφαρμογών web 2.0 

στην κατηχητική και ενοριακή ζωή 

© Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών 

182 

ιεραποστολής, όσο και στον τομέα της κατήχησης. Στο πέρασμα των αιώνων η 

Εκκλησία χρησιμοποίησε όλα τα «μέσα επικοινωνίας» της εποχής, όπως την 

ψαλμώδηση ύμνων, την ποίηση, την  εικονογραφία προσπαθώντας να προσεγγίσει τους 

πιστούς και να διδάξει. «Τοῖς πᾶσι γέγονα τὰ πάντα, ἵνα πάντως τινὰς σώσω», τονίζει 

ο Απόστολος Παύλος.262 

Ο 21ος αιώνας, ο αιώνας της τεχνολογίας έχει βάλει βαθιά τις ρίζες του μέσα στη 

ζωή των ανθρώπων. Κάθε στέλεχος της Εκκλησίας, από τον ιερέα, μέχρι τον κατηχητή, 

αναλαμβάνει πλέον μια πολυδιάστατη διακονία, καθώς δεν αρκεί μόνο η  θεολογική 

γνώση και κατάρτιση των ευαγγελικών διδαχών. Απαιτείται πολυεπίπεδη επιμόρφωση 

και διαρκής κατάρτιση. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί  το ορθόδοξο βίωμα και  η 

ενεργή συμμετοχή στα μυστήρια της Εκκλησίας.  

Το σύγχρονα ψηφιακά μέσα μπορούν να αξιοποιηθούν και να προσαρμοστούν 

κατάλληλα στην κατηχητική πράξη, ανάλογα με την ηλικιακή ομάδα που 

απευθύνονται, δίνοντας τη δυνατότητα παρουσίασης θεμάτων που ενδιαφέρουν τους 

νέους,  ενισχύοντας «πολυμερώς και πολυτρόπως» τον ευαγγελισμό και την 

αποκάλυψη της αλήθειας του Θεού για τον άνθρωπο και τη δημιουργία.263 

 

11.2.  Κατήχηση και Ψηφιακά Μέσα Ενημέρωσης  

 11.2.1 Ψηφιακές Αφίσες  

Οι ψηφιακές αφίσες αποτελούν έναν πολύ απλό, έξυπνο και ταυτόχρονα ελκυστικό 

και σύντομο τρόπο πληροφόρησης για τις κατηχητικές δράσεις. Αν και πολλές φορές 

η δημιουργία έντυπης, εκτυπωμένης αφίσας αποτελεί  μια σχετικά χρονοβόρα 

διαδικασία, με σημαντικό κόστος, η δημιουργία μιας ηλεκτρονικής αφίσας είναι 

ακριβώς το αντίθετο. Μπορεί να γίνει αρκετά γρήγορα από τον καθένα με στοιχειώδη 

γνώση χρήσης ψηφιακών μέσων και με ελάχιστο ή τις περισσότερες φορές μηδενικό 

κόστος. 

 

Α) Canva 

Μια τέτοια εφαρμογή είναι το Canva, που παρέχεται δωρεάν (υπάρχουν και επί 

πληρωμή εκδόσεις για όσους επιθυμούν επιπρόσθετα εργαλεία από την δωρεάν 

                                                 
262Α΄Κορ. 9,22 
263Αρχιμ. Συμεών Βενετσιάνου, Το Διαδίκτυο στην υπηρετική υποστολή της Εκκλησίας:Από τον ζήλο 

της ιεραποστολής μέχρι και την ευθύνη της ισορροπίας, 

http://www.ecclesia.gr/greek/holysynod/commitees/press/venetsianos.htm 08.04.21  

 

http://www.ecclesia.gr/greek/holysynod/commitees/press/venetsianos.htm
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έκδοση). Στο περιβάλλον χρήσης υπάρχουν ενσωματωμένα πρότυπα-φόρμες, από ήδη 

έτοιμα παραδείγματα αφισών προς επεξεργασία. Παρέχεται η δυνατότητα επιλογής και 

προσθήκης χρωμάτων, γραμματοσειρών, εικόνων. Είναι εύκολη στη χρήση (μέθοδος 

«κάντε κλικ και σύρετε») και προσβάσιμη στον καθένα, καθώς δεν απαιτεί να 

κατεβάσει κανείς κάποια εφαρμογή, αλλά μπορεί να δημιουργήσει την δική του αφίσα 

online. 

Παράλληλα, μπορούν μέσω της εφαρμογής να δημιουργηθούν λογότυπα, 

παρουσιάσεις, φυλλάδια, κάρτες, προσκλήσεις, αναμνηστικά, κινούμενες εικόνες, 

ψηφιακά βίντεο,κάρτες, πανό (banner), γραφήματα απεικόνισης δεδομένων και 

πληροφοριών (infographics), φύλλα εργασίας κ.ά. 

Ιστότοπος Αναφοράς: https://www.canva.com/el_gr/ 

  

Β) PosterMyWall 

Άλλο ένα χρήσιμο ψηφιακό εργαλείο είναι το PosterMyWall, με το οποίο  μπορεί 

κανείς να δημιουργήσει πολύ εύκολα ψηφιακές αφίσες, λογότυπα, ενημερωτικά δελτία, 

φυλλάδια και διάφορα γραφικά, χωρίς να είναι απαραίτητο  να εγκαταστήσει κάποιο 

πρόγραμμα στον υπολογιστή. Παρέχονται έτοιμα πρότυπα μέσα από μια τεράστια 

συλλογή.   

Ιστότοπος Αναφοράς: https://www.postermywall.com/  

 

11.2.2 Blog και Ιστοσελίδες 

Τα blogs αποτελούν τύπους ιστοσελίδας, ως ψηφιακό ημερολόγιο, όπου κανείς  

μπορεί να δημοσιεύει κάποια άρθρα, σαν να έγραφε στο ημερολόγιό του. Η ετυμολογία 

της λέξης ή προέρχεται από τις λέξεις WEB+LOG, δηλαδή καταγραφή και χρονική 

αποτύπωση στιγμιότυπων στο διαδίκτυο. 

Η δημιουργία ενός blog για τμήμα ή το σύνολο  των κατηχητικών σχολείων  

αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για τον κατηχητή, αλλά και για τον κατηχούμενο. Ο 

κατηχητής μπορεί εύκολα να καταγράψει και να ετοιμάσει κατηχητικό υλικό  για την 

επόμενη κατηχητική διδασκαλία. Για τον κατηχούμενο είναι μια βιβλιοθήκη γνώσης, 

η οποία και τον προετοιμάζει, αλλά και, έπειτα από τη διδασκαλία, μπορεί ανά πάσα 

στιγμή να ανατρέξει στο blog και να αναζητήσει απαντήσεις σε ερωτήματά του. 

Τα blog παρέχουν και τη δυνατότητα ανάρτησης σχολίων από τους αναγνώστες, 

γεγονός που τα αναδεικνύουν πιο διαδραστικά, αλλά απαιτούν έλεγχο από τον 

δημιουργό.  Στον τομέα της κατήχησης, η κριτική ενός κειμένου, αλλά και η ανάγκη 

https://www.canva.com/el_gr/
https://www.postermywall.com/
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των κατηχούμενων παιδιών να λάβουν απαντήσεις στα ερωτήματά τους είναι πάντοτε 

χρήσιμα εργαλεία για να ενεργοποιηθεί γόνιμος διάλογος και αλληλεπίδραση.  

Η δημιουργία ενός blog είναι δωρεάν. Παρέχονται ποικίλες δυνατότητες 

δημιουργίας με αρκετά φιλικό περιβάλλον χρήσης. 

Τέλος, πρέπει να επισημάνουμε ότι, σε περίπτωση ανάρτησης υλικού ή 

φωτογραφιών, πρέπει να ληφθούν  υπόψη τυχόν πνευματικά δικαιώματα ή περιορισμοί 

χρήσης, όπως ανάρτηση φωτογραφιών παιδιών.264 

Ιστότοποι αναφοράς και δημιουργίας blog: 

Blogger, https://support.google.com/blogger/answer/1623800?hl=el 

WordPress, https://wordpress.com/el/ 

Tumblr, https://www.tumblr.com/ 

 

Η Ιστοσελίδα (webpage) δεν είναι το ίδιο με ένα blog. Αποτελεί κυρίως ένα είδος 

εγγράφου μέσου ενημέρωσης του παγκόσμιου ιστού (World Wide Web–WWW)που 

περιλαμβάνει πληροφορίες σε διάφορες μορφές κειμένων, εικόνων, βίντεο και ήχου. 

Πολλές ιστοσελίδες μαζί συνθέτουν έναν ιστότοπο.  Μέσα από έναν ιστότοπο μπορεί 

εύκολα να προβληθεί το έργο και οι δράσεις ενός φορέα, όπως η ενορία, η μητρόπολη, 

και οι ποιμαντικές δράσεις. Οι ιστοσελίδες  εμπεριέχουν ποικίλες πληροφορίες, 

πολυμέσα και παραπομπές - υπερσυνδέσμους για κοινωνικά δίκτυα ή άλλα μέσα. 

 Υπάρχουν αρκετές εφαρμογές για την κατασκευή ιστοσελίδων. Μπορεί κανείς να 

δημιουργήσει εύκολα ιστοσελίδες μέσα από μια σειρά αξιόλογων προγραμμάτων που 

παρέχουν οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο. Παράλληλα, υπάρχει η δυνατότητα 

ανάθεσης σε εταιρεία για πιο επαγγελματική χρήση.  

Εφαρμογές για δημιουργία ιστοσελίδων: 

GoogleMyBusiness, https://www.google.com/intl/el_gr/business/website-builder/ 

Wix, https://www.wix.com/ 

Weebly, https://www.weebly.com/ 

Jimdo, https://www.jimdo.com/ 

 

11.2.3 Κοινωνικά Δίκτυα 

Τα κοινωνικά δίκτυα αποτελούν και αυτά ψηφιακές εικονικές κοινότητες  με  

δυναμικό παρόν στον σύγχρονο ψηφιακό κόσμο. Αποτελούν ηλεκτρονικές πλατφόρμες 

                                                 
264 Βλ. στο https://creativecommons.ellak.gr/fylladio/ 

https://support.google.com/blogger/answer/1623800?hl=el
https://wordpress.com/el/
https://www.tumblr.com/
https://www.google.com/intl/el_gr/business/website-builder/
https://www.wix.com/
https://www.weebly.com/
https://www.jimdo.com/
https://creativecommons.ellak.gr/fylladio/
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που συντηρούνται και αναπτύσσονται, με σκοπό να παρέχουν στα μέλη τους 

δυνατότητες διασύνδεσης και αλληλεπίδρασης.265 Οι συμμετέχοντες χρήστες 

δημιουργούν εικονικά προφίλ και αναπτύσσουν ένα δίκτυο επαφών με άλλους χρήστες, 

με τους οποίους επικοινωνούν μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.  

Τα δημοφιλή κοινωνικά δίκτυα, όπως το Facebook και το Instagram μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν και στη σύγχρονη  ποιμαντική-κατηχητική πράξη, παρέχοντας 

δυνατότητες αλληλεπίδρασης και πληροφόρησης. Η επισκεψιμότητα των κοινωνικών 

δικτύων και η συμμετοχή σε αυτά, τόσο σε παγκόσμιο, όσο και σε ελληνικό επίπεδο 

είναι ιδιαίτερα υψηλή και μπορούν να αξιοποιούν ενισχύοντας την αλληλεπίδραση, την 

ενημέρωση, τη  συνεργασία και την ενεργό συμμετοχή. Είναι σημαντικό ωστόσο, να 

τεθούν κανόνες χρήσης, οι οποίοι  προφυλάσσουν από κινδύνους που μπορούν να 

ελλοχεύουν. Είναι απαραίτητος ο συνεχής έλεγχος για να αποφευχθεί η ανταγωνιστική 

χρήση  ή εγωκεντρική προβολή και η μανιακή αναζήτηση  οπαδών και ακολούθων 

(followers). 

Δημοφιλή Κοινωνικά Δίκτυα: 

Facebook, https://www.facebook.com 

Youtube, https://www.youtube.com/ 

Instagram, https://www.instagram.com/ 

Τwitter, https://twitter.com/ 

 

11.3. Παρουσίαση Ψηφιακών Εργαλείων Web 2.0 στην Κατήχηση  

Η σύγχρονη τεχνολογία προσφέρει ποικίλους τρόπους, εφαρμογές και μέσα που 

μπορούν να αξιοποιηθούν υποστηρικτικά στην κατηχητική πράξη είτε σε κανονικές 

συνθήκες είτε σε περιβάλλον εξ αποστάσεως διδασκαλίας.Η απλή ανάκτηση  

πληροφοριών της πρώτης φάσης του διαδικτύου (Web 1.0) έδωσε τη θέση  της  στη 

σημερινή ανοιχτή  πλατφόρμα  κοινωνικής διάδρασης  (Web 2.0), με βασικό 

χαρακτηριστικό τη δυνατότητα αλληλεπίδρασης, εύκολης επικοινωνίας, δημιουργίας 

και διαμοιρασμού περιεχομένου εφαρμογής διαφόρων πρακτικών που, μεταξύ των 

άλλων, προωθούν την ομαδική συνεργασία.266 Παράλληλα, προετοιμάζεται το έδαφος 

                                                 
265 Βλ. σχετικά http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2714/Pliroforiki_A-Lykeiou_html-

empl/index4_15.html 
266Βλ .σχετικά  https://el.wikipedia.org/wiki/Web_2.0 

https://www.facebook.com/
https://www.youtube.com/
https://www.instagram.com/
https://twitter.com/
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2714/Pliroforiki_A-Lykeiou_html-empl/index4_15.html
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2714/Pliroforiki_A-Lykeiou_html-empl/index4_15.html
https://el.wikipedia.org/wiki/Web_2.0
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για τη Web 3.0, με στόχο ακόμα περισσότερους χρήστες, έξυπνες συσκευές και πιο 

στοχευμένες πληροφορίες.267 

Υπάρχει πλήθος ψηφιακών εργαλείων μέσω διαδικτύου που μπορούμε να 

χρησιμοποιήσουμε για  παραγωγή ψηφιακού υλικού που μπορούν να αξιοποιηθούν 

παιδαγωγικά στην κατηχητική πράξη και να προσαρμοσθούν ανάλογα με την ηλικιακή 

ομάδα, ώστε να δημιουργηθεί ένα συμπληρωματικό, διαδραστικό και ελκυστικό  

περιβάλλον κατήχησης.   

 

11.3.1 Ψηφιακά Ερωτηματολόγια (Quiz) και Σταυρόλεξα 

Τα ψηφιακά ερωτηματολόγια και σταυρόλεξα αποτελούσαν αναπόσπαστο κομμάτι 

της τηλεκατήχησης. Με τις εφαρμογές που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, παρέχεται η 

δυνατότητα στους κατηχητές να δημιουργήσουν εύκολα ένα περιβάλλον μάθησης και 

εμπέδωσης εννοιών και όρων. Γενικότερα, τα ερωτηματολόγια-quiz γνώσεων και  

σταυρόλεξα  προσελκύουν το ενδιαφέρον των παιδιών που συμμετέχουν, ενισχύουν τη 

μάθηση και προσφέρουν ένα σύστημα αξιολόγησης. Επιπρόσθετα, πρέπει να 

επισημανθεί ότι ο παιδαγωγικός σκοπός χρήσης πρέπει να παραμείνει η διδαχή και όχι 

ο  ανταγωνισμός. 

Κάποιες προτάσεις για εφαρμογές δημιουργίας ερωτηματολογίων-quiz είναι οι 

παρακάτω: 

Α) Kahoot 

To Kahoot είναι από τις πιο ενδιαφέρουσες εφαρμογές δημιουργίας quiz στο 

διαδίκτυο. Είναι ιδιαίτερα εύκολο στη χρήση και διαθέτει πολλά εργαλεία για τη 

δημιουργία κουίζ, τα οποία είναι και καλαίσθητα και δίνουν έναν χαρακτήρα 

παιχνιδιού. Παρέχεται η δυνατότητα δημιουργίας ερωτήσεων: Σωστό – Λάθος, ή 

πολλαπλής επιλογής. Επιπρόσθετα, μπορούν να προστεθούν  εικόνες που συνοδεύουν 

τις ερωτήσεις. Γενικά το Kahoot, δίνοντας ανάλογα εργαλεία στον τύπο λογαριασμού 

που θέλει να έχει κανείς (Teacher, Student, Home, Business), προσφέρει μια νέα 

εμπειρία στη δημιουργία quiz, τόσο στον δημιουργό, όσο και προς αυτόν που καλείται 

να  λύσει. 

Τα quiz που δημιουργούνται, αποθηκεύονται στο προφίλ του χρήστη και δεν 

εμφανίζονται, παρά μόνον αν ο χρήστης αποφασίσει να το ανοίξει προς το κοινό, με 

την δυνατότητα να το κλείσει ξανά. 

                                                 
267 Βλ. σχετικά https://bitelite.gr/web-3-0/ 
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Το Kahoot, διατίθεται δωρεάν και προσφέρει μια αρκετά ολοκληρωμένη σειρά 

εργαλείων αξιολόγησης σε πραγματικό χρόνο (online). Σε πολλές εφαρμογές παρέχεται 

η δυνατότητα επιλογής επιπρόσθετων παροχών επί πληρωμή συνδρομής. Ωστόσο, και 

η δωρεάν έκδοση αρκεί για να δημιουργήσει κανείς αξιόλογο υλικό για την κατηχητική 

συνάντηση.  

Ιστότοπος Αναφοράς:  https://create.kahoot.it/ 

 

Β) Quizizz 

Το Quiz αποτελεί μία παρόμοια εφαρμογή όπως το  Kahoot, έχοντας σκοπό να 

διδάξει με ένα ψυχαγωγικό και έξυπνο τρόπο.  Λειτουργεί ως πλατφόρμα πολλαπλών 

επιλογών επιτρέποντας μόνο ερωτήσεις ενός τύπου. Παρέχεται και η δυνατότητα 

ενεργοποίησης μουσικής κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας 

Ιστότοπος Αναφοράς:  https://quizizz.com/ 

 

Γ) Quizlet 

To Quizlet είναι μια web 2.0 εφαρμογή που χρησιμοποιεί την τεχνική της 

δημιουργίας καρτελών με ερωτήσεις και απαντήσεις για την εκμάθηση διαφόρων 

εννοιών ή λεξιλογίου. Αποτελεί ένα μαθησιακό εργαλείο, με το οποίο μπορούμε να 

δημιουργήσουμε εύκολα και ταχύτατα δραστηριότητες με παιγνιώδη τρόπο με σκοπό 

την εξάσκηση και εμπέδωση της γνώσης με εύκολο τρόπο. Αποτελεί  κορυφαία 

εκπαιδευτική εφαρμογή η δημιουργία καρτών μάθησης που καθιστά τη μελέτη απλή 

και αποτελεσματική με τη μορφή παιγνιδιού. Η ενσωμάτωση παιχνιδιών στην 

κατηχητική διαδικασία προσφέρει τη δυνατότητα εφαρμογής εναλλακτικών μεθόδων 

διδασκαλίας, προάγει την ενεργητική μάθηση και ζωντανεύει τη διδασκαλία. 

Ιστότοπος Αναφοράς: https://quizlet.com/ 

 

Δ) WordMint 

Το WordMint είναι μια έξυπνη εφαρμογή και εύκολη στη χρήση για να μπορεί 

κάποιος να δημιουργήσει διαδικτυακά σταυρόλεξα, κρυπτόλεξα, ασκήσεις 

αντιστοίχισης, παιχνίδια αναγραμματισμού λέξεων κ.ά. Παράλληλα, μέσα από τον 

ιστότοπο της εφαρμογής  προσφέρονται βοηθητικά εκπαιδευτικά βίντεο για τον τρόπο 

χρήσης.  

Ιστότοπος Αναφοράς: https://wordmint.com/ 

 

https://create.kahoot.it/
https://quizizz.com/
https://quizlet.com/
https://wordmint.com/


Διαδραστική κατήχηση: η χρήση εφαρμογών web 2.0 

στην κατηχητική και ενοριακή ζωή 

© Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών 

188 

Ε) CrosswordLabs 

Το CrosswordLabs είναι μία απλή και λειτουργική εφαρμογή που επιτρέπει την 

πολύ εύκολη δημιουργία σταυρολέξων, χωρίς να απαιτείται εγκατάσταση κάποιου 

προγράμματος στον υπολογιστή μας ή έστω να δημιουργήσουμε λογαριασμό σε 

κάποια ιστοσελίδα. Για τη δημιουργία ενός σταυρόλεξου αρκεί να επισκεφτεί κανείς  

την ιστοσελίδα, να πληκτρολογήσει τον τίτλο που θέλει να δώσει στο σταυρόλεξο και 

να προσθέσει τις λέξεις με την παρακάτω σειρά:  

i) Γράφουμε τη λέξη με κεφαλαία (ή πεζά ελληνικά χωρίς τόνο)  

ii) Αφήνουμε ένα κενό 

iii) Γράφουμε την περιγραφή της λέξης 

iv) Πατάμε enter για την επόμενη λέξη 

Ιστότοπος Αναφοράς: https://wordmint.com/ 

 

11.3.2. Δημιουργία Ψηφιακού Βίντεο 

Η δημιουργία βίντεο είναι από τους πιο διαδεδομένους τρόπους να μεταφέρει κανείς 

γνώση και αποτελεί αξιόλογο μέσο στην κατηχητική πράξη.  Τα βίντεο έχουν το θετικό 

της οπτικοακουστικότητας, γεγονός το οποίο προσελκύει  περισσότερο την προσοχή 

των παιδιών, δίχως να κουράζει, αλλά και με δύναμη εύκολης εντύπωσης στη μνήμη. 

Οι εφαρμογές δημιουργίας βίντεο έχουν απλοποιηθεί αρκετά, ο συνδυασμός 

αφήγησης, εικόνας και μουσικού ήχου είναι αρκετά εύκολος για να δημιουργήσει 

κανείς εύκολα εκπαιδευτικό υλικό ή αναμνηστικό λεύκωμα από κατηχητικές δράσεις. 

 Ένα ψηφιακό βίντεο μπορεί να διαμοιραστεί και αναρτηθεί σε διαδικτυακούς 

χώρους φιλοξενίας, όπου παρέχεται η δυνατότητα δημόσιας προβολής. Η δημιουργία 

ενός καναλιού στο YouTube, μπορεί να αναδειχθεί ένα χρήσιμο εργαλείο στην 

ποιμαντική πράξη. Το παραγόμενο οπτικοακουστικό υλικό μπορεί να αξιοποιηθεί 

πολυεπίπεδα, όπως με τη δημιουργία, καταγραφή, άντληση και ανάκληση χρήσιμων 

πληροφοριών πάνω στην κατηχητική πράξη, με την προβολή κατηχητικού έργου, και 

με μηνύματα πρόσκλησης για ποιμαντικές εκδηλώσεις και δράσεις.  Πάντοτε, όμως, 

πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψιν  τα πνευματικά δικαιώματα και τα προσωπικά 

δεδομένα σε κάθε δημόσια ανάρτηση οπτικοακουστικού υλικού.  

Κάποιες από τις εφαρμογές παραγωγής βίντεο είναι οι παρακάτω: 

Α) Openshot 

Το Openshot είναι ένα δωρεάν διαθέσιμο εργαλείο δημιουργίας και επεξεργασίας 

ψηφιακού βίντεο. Χρησιμοποιεί την μεθοδολογία click and drag, όπου απλά επιλέγει 

https://wordmint.com/
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κανείς  τα αρχεία (εικόνας, ήχου, βίντεο) από τους φακέλους του υπολογιστή και στη 

συνέχεια τα ενσωματώνει μέσα στην εφαρμογή.   

Ιστότοπος Αναφοράς: https://www.openshot.org/  

 

Β) Shotcut 

Το Shotcut είναι ένα δωρεάν λογισμικό επεξεργασίας διαθέσιμο για Linux, Mac και 

Windows.  Είναι απλό και φιλικό προς τον χρήστη. Παράλληλα,  διαθέτει πολλές 

λειτουργίες και για απαιτητικούς χρήστες.  

Ιστότοπος Αναφοράς: https://shotcut.org/   

 

Άλλες χρήσιμες εφαρμογές για δημιουργία ψηφιακών βίντεο και εικόνων:  

 Filmora (https://filmora.wondershare.com/) 

 Adobe Premiere Pro (https://www.adobe.com/)  

 Movavi (https://www.movavi.com/)  

 

11.3.3 Χρήσιμες εφαρμογές και ψηφιακά εργαλεία   

Άλλες χρήσιμες εφαρμογές και ψηφιακά εργαλεία που μπορούν να αξιοποιηθούν 

στην κατηχητική πράξη είναι:  

 Coggle: Δημιουργία Εννοιολογικών Χαρτών ( https://coggle.it/) 

 Wordart: Δημιουργία συννεφόλεξων (https://wordart.com/)  

 Pixton: Δημιουργία comics. Δεν απαιτεί ιδιαίτερες γνώσεις γραφιστικής, ενώ 

επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργήσουν εξαιρετικά εύκολα και γρήγορα τις δικές 

τους ιστορίες, με τους δικούς τους πρωταγωνιστές (https://www.pixton.com) 

 StoryJumper: Εξαιρετικό web 2.0 εργαλείο εύκολης δημιουργίας 

εικονογραφημένων ηλεκτρονικών βιβλίων και σε γρήγορο χρόνο 

(https://www.storyjumper.com/) 

  Animaker: Εφαρμογή δημιουργίας σύντομων βίντεο με κίνηση (animation) 

μέσα από μια ποικιλία στυλ και μορφών (αφήγηση ιστοριών, βίντεο infographics)  

μέσα σε ένα φιλικό περιβάλλον και μια πλούσια βιβλιοθήκη πολυμέσων 

(https://www.animaker.com)   

 PowToon: Δημιουργία κινούμενων παρουσιάσεων (animated presentations   

(https://www.powtoon.com ) 

https://www.openshot.org/
https://shotcut.org/
https://filmora.wondershare.com/
https://www.adobe.com/
https://www.movavi.com/
https://coggle.it/
https://wordart.com/
https://www.pixton.com/
https://www.storyjumper.com/
https://www.animaker.com/
https://www.powtoon.com)/
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 Prezi: Εύκολη δημιουργία εντυπωσιακών παρουσιάσεων σε ενιαίο καμβά  

(https://prezi.com/)  

 Easelly: Δημιουργία infographics  - οπτικών  αναπαραστάσεων με  σύνθετες 

πληροφορίες και στατιστικά στοιχεία που παρέχονται με απλό και κατανοητό τρόπο 

(https://www.easel.ly/) 

 Slack: Εύκολη δημιουργία καναλιών επικοινωνίας, συνδυάζει ομαδικές 

συζητήσεις, μεταφόρτωση αρχείων, κατηγοριοποίηση θεμάτων και ειδοποιήσεις που 

συγχρονίζονται σε όλες τις συσκευές (https://slack.com)  

 Padlet: Δημιουργία ψηφιακού πίνακα με έγγραφα, πολυμέσα και ιστοσελίδες 

που διαβάζονται εύκολα με παράλληλα δυνατότητα ανάπτυξης ομαδοσυνεργατικού 

διαδραστικού περιβάλλοντος (https://el.padlet.com)   

 

11.4. Εφαρμογές για Τηλεκατήχηση 

 

Στην περίπτωση χρήσης τηλεκατήχησης λόγω ειδικών συνθηκών, μπορούν να 

αξιοποιηθούν αρκετές εφαρμογές που παρέχουν τη δυνατότητα λειτουργίας μιας 

σύγχρονης ή ασύγχρονης πλατφόρμας επικοινωνίας. Μέσα από τηλεδιασκέψεις 

μπορούν να πραγματοποιούνται συναντήσεις στελεχών για την προετοιμασία του 

κατηχητικού έργου και εκδηλώσεων. Ενδεικτικά αναφέρουμε ορισμένες βασικές 

εφαρμογές:   

Α. Zoom 

Η πλατφόρμα Zoom είναι αρκετά διαδεδομένη μεταξύ των χρηστών του διαδικτύου 

ικανοποιώντας με μεγάλο βαθμό τις σύγχρονες απαιτήσεις.  Είναι μια εφαρμογή 

εύχρηστη και φιλική  με πολλές δυνατότητες, όπως δημιουργία επιμέρους δωματίων 

επικοινωνίας και πολλές άλλες  παραμέτρους και ρυθμίσεις. Υπάρχει ένας περιορισμός 

χρήσης κάθε φορά στη δωρεάν έκδοση για κάθε συνεδρία  (συνήθως  45 λεπτών). 

Μπορεί κανείς να αναβαθμίσει την έκδοση του Zoom με μηνιαία συνδρομή και πολλές 

επιπρόσθετες παροχές.  

Ιστότοπος  Αναφοράς:  https://zoom.us/pricing 

Β. Cisco Webex Meetings 

H πλατφόρμα Webex παρέχει δωρεάν σύστημα τηλεδιάσκεψης με ευρεία χρήση 

στην εκ αποστάσεως εκπαίδευση, Παράλληλα, προσφέρεται η δυνατότητα 

πραγματοποίησης  φωνητικών κλήσεων και βιντεοκλήσεων. Δεν απατείται να έχει 

https://prezi.com/
https://www.easel.ly/
https://slack.com/
https://el.padlet.com)/
https://zoom.us/pricing
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κανείς  δικό του λογαριασμό, αρκεί αυτός που διοργανώνει την τηλεδιάσκεψη να  

στείλει τον σύνδεσμο που θα επιτρέψει στην πρόσβαση συμμετοχής.  

Ιστότοπος Αναφοράς:  https://www.webex.com  

Γ. Skype 

Το Skype είναι από τις πιο παλιές και πιο διαδεδομένες εφαρμογές που έχει 

δημιουργήσει η Microsoft. Είναι η πιο απλή και βασική εφαρμογή, με αρχεία επαφών, 

δυνατότητα κλήσεων και βιντεοκλήσεων με πολλά πρόσωπα κ.ά.   

Ιστότοπος Αναφοράς: https://www.skype.com/el/ 

Δ. Viber  

Το Viber είναι μία πολύ δημοφιλής και εύχρηστη εφαρμογή επικοινωνίας για 

υπολογιστές και κινητές συσκευές. Επιτρέπει στους χρήστες να ανταλλάσσουν γραπτά 

μηνύματα, εικόνες, βίντεο και να πραγματοποιούν φωνητικές κλήσεις και βίντεο μέσω 

διαδικτύου. Μπορεί κανείς εύκολα να δημιουργήσει κοινότητες και ομάδες 

επικοινωνίας με πολύπλευρη εφαρμογή στην κατηχητική πράξη (ενημέρωση για 

πρόγραμμα ναού, κατηχητικές δράσεις, φιλανθρωπικές δράσεις κ.ά.)  

Ιστότοπος Αναφοράς:  https://www.viber.com/en/  

Ε. Google meet  

To Google meet αποτελεί εφαρμογή βιντεοδιασκέψεων. Σχεδιάστηκε από την   

Google για βοηθήσει την εξ αποστάσεως τηλεπικοινωνία.  

Ιστότοπος Αναφοράς: https://meet.google.com/   

ΣΤ. Discord 

Αποτελεί δημοφιλή εφαρμογή μεταξύ των νέων.  Είναι μια δωρεάν εφαρμογή, η 

οποία επιτρέπει τη δημιουργία προσωπικού διακομιστή, φωνητικές κλήσεις αρκετών 

συμμετεχόντων, διαμοιρασμό αρχείων, διαμοιρασμό οθόνης κ.ά.   

Ιστότοπος Αναφοράς:  https://discord.com/ 

 

11.5. Ασφαλής Χρήση Διαδικτύου  

Η χρήση και ραγδαία εξάπλωση του διαδικτύου,  η σύγχρονη πανδημία, η χρήση 

των φορητών συσκευών, τα ψηφιακά μέσα και οι έξυπνες συσκευές έχουν  

δημιουργήσει ένα νέο περιβάλλον προκλήσεων για όλους μας. Τώρα που όλοι μας 

έχουμε κληθεί να χρησιμοποιούμε περισσότερο από ποτέ την ψηφιακή τεχνολογία, 

αναδείχθηκε πόσο σημαντικός είναι ο ψηφιακός αλφαβητισμός, αλλά και η 

αναγκαιότητα της εκπαίδευσης για την ορθή και υπεύθυνη χρήση. 

https://www.webex.com/
https://www.skype.com/el/
https://www.viber.com/en/
https://meet.google.com/
https://discord.com/
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Στο πλαίσιο λειτουργίας Σχολών γονέων και των κατηχητικών Σχολείων μπορούν 

να  ενταχθούν δράσεις ενημέρωσης και καθοδήγησης για την ασφαλή πλοήγηση στο 

διαδίκτυο και τους κινδύνους που ελλοχεύουν, πάνω σε ποικιλία θεμάτων όπως:   

 Κανόνες Ασφαλούς Πλοήγησης  

 Η σημασία της έγκαιρης ενημέρωσης και πρόληψης της εξάρτησης από το 

διαδίκτυο 

 Εθισμός και μορφές εξάρτησης από το διαδίκτυο 

 Θεραπεία και τρόποι απεξάρτησης από το διαδίκτυο 

 Διαδικτυακός εκφοβισμός 

 Το εικονικό περιβάλλον   

 Διασπορά ψευδών πληροφοριών μέσω διαδικτύου (fakenews) 

 Απάτες μέσω διαδικτύου 

 Παραθρησκευτικές ομάδες και κοινότητες στο διαδίκτυο 

 Οικογένεια και Νέες τεχνολογίες   

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ασφαλούς Πλοήγησης στο Διαδίκτυο (Safer 

Internet Day), η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας του Υπουργείου Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης παρέχει χρήσιμες οδηγίες για την ενίσχυση της ασφάλειας και της 

ιδιωτικότητας χρηστών κατά την περιήγηση στο Διαδίκτυο.268 

Υπάρχουν αρκετοί ιστότοποι με πολύ αξιόλογο υλικό, οδηγίες, εκπαιδευτικά 

εγχειρίδια για την ασφαλή πλοήγηση, εκπαιδευτικά βίντεο και άλλες χρήσιμες 

πληροφορίες για την πρόληψη και αντιμετώπιση του διαδικτυακού εκφοβισμού (Cyber 

Bullying). Ενδεικτικά, αναφέρονται οι παρακάτω:  

 Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου,  https://saferinternet4kids.gr/  

 Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, https://www.cyberkid.gov.gr/ 

και https://cyberalert.gr/  

 https://saferinternet.gr/index.php 

 https://saferinternet4kids.gr/ 

 http://www.help-line.gr/   

 Για τα μικρότερα παιδιά, μπορεί  να χρησιμοποιηθεί ως βοήθημα το πανευρωπαϊκά 

το διακεκριμένο παιδικό βιβλίο «Η Φάρμα του Διαδικτύου», δίνοντας τη δυνατότητα 

στους μαθητές να αφυπνιστούν μέσα από μια αγαπημένη σε όλους μας ενασχόληση, 

                                                 
268 Βλ. σχετικά https://mindigital.gr/archives/2113  

https://saferinternet4kids.gr/
https://www.cyberkid.gov.gr/
https://cyberalert.gr/
https://saferinternet.gr/index.php
https://saferinternet4kids.gr/
http://www.help-line.gr/
https://mindigital.gr/archives/2113
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αυτή του παραμυθιού. Το βιβλίο υλοποιήθηκε πρόσφατα και ως εφαρμογή (app) στην 

Αγγλική και την Ελληνική γλώσσα με τίτλο "The Internet Farm", περιλαμβάνοντας 

διασκεδαστικές δραστηριότητες για τα παιδιά, όπως συγχρονισμένη αφήγηση με τα 

κείμενα των ιστοριών, διάδραση με κινούμενες εικόνες, παζλ, ζωγραφική, κουίζ.  

Ιστότοπος Αναφοράς: 

 https://saferinternet.gr/index.php?objId=Category359&parentobjId=Page15  

 

Χρησιμοποιώντας την εφαρμογή PosterMyWall δημιουργείστε μια ψηφιακή αφίσα 

πρόσκλησης για μια εκδήλωση στην ενορία, καταγράψτε τον τρόπο-βήματα   

δημιουργίας και περιγράψτε τον τρόπο αξιοποίησης. 

 Χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Kahoot ή Quizizz   δημιουργείστε ένα ψηφιακό 

κουΐζ ερωτήσεων για τα κατηχητικά σχολεία, καταγράψτε τον τρόπο-βήματα   

δημιουργίας και περιγράψτε τον τρόπο αξιοποίησης. 

Χρησιμοποιώντας την εφαρμογή WordMint  ή CrosswordLabs Kahoot 

δημιουργείστε ένα σταυρόλεξο γνώσεων για τα κατηχητικά σχολεία, καταγράψτε τον 

τρόπο-βήματα   δημιουργίας και περιγράψτε τον τρόπο αξιοποίησης. 

 Χρησιμοποιώντας την εφαρμογή StoryJumper  δημιουργείστε ένα 

εικονογραφημένο ηλεκτρονικό βιβλίο πάνω σε μια θεματική ενότητα  για κατηχητική 

χρήση, καταγράψτε τον τρόπο-βήματα   δημιουργίας και περιγράψτε τον τρόπο 

αξιοποίησης. 

Δημιουργήστε ένα μικρό εγχειρίδιο  ενημέρωσης  πάνω στην ασφαλή πλοήγηση και 

τους κινδύνους του διαδικτύου που θα χρησιμοποιηθεί σε  μαθητές εφηβικής ηλικίας 

που συμμετέχουν στα κατηχητικά της ενορίας.  

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

International Association of Digital Media and Orthodox Pastoral Care, 

http://dmopc.org/ 

1ο Διεθνές Συνέδριο για τα Ψηφιακά Μέσα και την Ορθόδοξη Ποιμαντική,   

http://www.dmopc15.com/el/  

2ο Διεθνές Συνέδριο για τα Ψηφιακά Μέσα και την Ορθόδοξη Ποιμαντική,    

http://www.dmopc18.com/el/   

Κόϊος Ν., Πορίσματα 2ου Διεθνούς Συνεδρίου Ψηφιακών Μέσων και Ορθόδοξης 

https://saferinternet.gr/index.php?objId=Category359&parentobjId=Page15
http://dmopc.org/
http://www.dmopc15.com/el/
http://www.dmopc18.com/el/
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Ποιμαντικής,  https://www.pemptousia.gr/2018/07/porismata-2ou-diethnous-

sinedriou-psifiakon-meson-ke-orthodoxis-pimantikis/ , 12.04.21 

Αρχιμ. Συμεών Βενετσιάνου, Το Διαδίκτυο στην υπηρετική υποστολή της Εκκλησίας: 

Από τον ζήλο της ιεραποστολής μέχρι και την ευθύνη της ισορροπίας,  

http://www.ecclesia.gr/greek/holysynod/commitees/press/venetsianos.htm,  08.04.21 

Γαϊτάνης Βασίλειος, Από την Επικοινωνία στην Κοινωνία. Σύγχρονες θεωρίες 

επικοινωνίας και Ορθόδοξος Επικοινωνιακή Θεολογία, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα 2008  

Αρχιμ Ιάκωβος Κανάκης, Λόγος Θεού στο Διαδίκτυο, Εκδ. Ιάκωβος Κανάκης 

Αρχιμανδρίτης, 2015 

Δημήτριος  Γκορίλας, Οι κίνδυνοι του Διαδικτύου, εκδ. Επιστροφή, 2017  

How to Promote Your Blog for Free: 101 Ways to Increase Traffic,  

https://startbloggingonline.com/how-to-promote-your-blog-and-get-visitors/  

Ψηφιακά εργαλεία για εκπαιδευτικούς – Ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό – Εκπαιδευτικό 

λογισμικό,  https://www.learn4change.gr/archives/5672   

Εκπαιδευτική Τεχνολογία & Ψηφιακά Εργαλεία Μάθησης,                                   

https://edtech.gr/ 

Εκπαιδευτική Τεχνολογία & Ψηφιακά Εργαλεία Μάθησης,    

https://gr.pinterest.com/edtechgr/_saved/    

Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων, ΚΕΘΕΑ  

https://www.kethea.gr/chreiazesai-voitheia/diadiktyo/ 

Χριστιάνα  Ευσταθίου, Cyberbullying: Θυματοποίηση στο Διαδίκτυο,   

https://www.csii.gr/cyberbullying-thymatopoiisi-sto-diadiktyo/ , 13.03.21 

Χρήσιμα Ψηφιακά Εργαλεία,    

https://www.canva.com/design/DAENgU0MOmQ/9xTxncx_c6K-

rCVNqFkZdA/view?utm_content=DAENgU0MOmQ&utm_campaign=designshare&

utm_medium=link&utm_source=publishsharelink&fbclid=IwAR0fkiGG_E9daGpqg

wpSqF2UeHSYPOFMFeXRs5xDFDvQp4oLdSh-KnCnB_E#1  

Ψηφιακά μέσα για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση,        

https://www.canva.com/design/DAD6g2CQdps/eEAtC_DpIaMK1PpZ_WPTWQ/vie

w?utm_content=DAD6g2CQdps&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&

utm_source=publishsharelink&fbclid=IwAR1-

XWll1ezpepWYOcL3lCG4nWg0vdb2KTE5p3KgjO3UWhQuNHzOFPLfyU4#7  

 

 

https://www.pemptousia.gr/2018/07/porismata-2ou-diethnous-sinedriou-psifiakon-meson-ke-orthodoxis-pimantikis/
https://www.pemptousia.gr/2018/07/porismata-2ou-diethnous-sinedriou-psifiakon-meson-ke-orthodoxis-pimantikis/
http://www.ecclesia.gr/greek/holysynod/commitees/press/venetsianos.htm
https://startbloggingonline.com/how-to-promote-your-blog-and-get-visitors/
https://www.learn4change.gr/archives/5672
https://edtech.gr/
https://gr.pinterest.com/edtechgr/_saved/
https://www.kethea.gr/chreiazesai-voitheia/diadiktyo/
https://www.csii.gr/cyberbullying-thymatopoiisi-sto-diadiktyo/
https://www.canva.com/design/DAENgU0MOmQ/9xTxncx_c6K-rCVNqFkZdA/view?utm_content=DAENgU0MOmQ&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink&fbclid=IwAR0fkiGG_E9daGpqgwpSqF2UeHSYPOFMFeXRs5xDFDvQp4oLdSh-KnCnB_E#1
https://www.canva.com/design/DAENgU0MOmQ/9xTxncx_c6K-rCVNqFkZdA/view?utm_content=DAENgU0MOmQ&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink&fbclid=IwAR0fkiGG_E9daGpqgwpSqF2UeHSYPOFMFeXRs5xDFDvQp4oLdSh-KnCnB_E#1
https://www.canva.com/design/DAENgU0MOmQ/9xTxncx_c6K-rCVNqFkZdA/view?utm_content=DAENgU0MOmQ&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink&fbclid=IwAR0fkiGG_E9daGpqgwpSqF2UeHSYPOFMFeXRs5xDFDvQp4oLdSh-KnCnB_E#1
https://www.canva.com/design/DAENgU0MOmQ/9xTxncx_c6K-rCVNqFkZdA/view?utm_content=DAENgU0MOmQ&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink&fbclid=IwAR0fkiGG_E9daGpqgwpSqF2UeHSYPOFMFeXRs5xDFDvQp4oLdSh-KnCnB_E#1
https://www.canva.com/design/DAD6g2CQdps/eEAtC_DpIaMK1PpZ_WPTWQ/view?utm_content=DAD6g2CQdps&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink&fbclid=IwAR1-XWll1ezpepWYOcL3lCG4nWg0vdb2KTE5p3KgjO3UWhQuNHzOFPLfyU4#7
https://www.canva.com/design/DAD6g2CQdps/eEAtC_DpIaMK1PpZ_WPTWQ/view?utm_content=DAD6g2CQdps&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink&fbclid=IwAR1-XWll1ezpepWYOcL3lCG4nWg0vdb2KTE5p3KgjO3UWhQuNHzOFPLfyU4#7
https://www.canva.com/design/DAD6g2CQdps/eEAtC_DpIaMK1PpZ_WPTWQ/view?utm_content=DAD6g2CQdps&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink&fbclid=IwAR1-XWll1ezpepWYOcL3lCG4nWg0vdb2KTE5p3KgjO3UWhQuNHzOFPLfyU4#7
https://www.canva.com/design/DAD6g2CQdps/eEAtC_DpIaMK1PpZ_WPTWQ/view?utm_content=DAD6g2CQdps&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink&fbclid=IwAR1-XWll1ezpepWYOcL3lCG4nWg0vdb2KTE5p3KgjO3UWhQuNHzOFPLfyU4#7
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ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

1. Η αξιοποίηση του διαδικτύου στη σύγχρονη ποιμαντική πράξη 

2. Οι κίνδυνοι  που ελλοχεύουν στο διαδίκτυο και τρόποι προφύλαξης από αυτούς 

3. Χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Canva δημιουργείστε μια ψηφιακή αφίσα 

πρόσκλησης για τα κατηχητικά σχολεία, καταγράψτε τον τρόπο-βήματα   

δημιουργίας και περιγράψτε τον τρόπο αξιοποίησης. 
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12. Οργάνωση και διοίκηση κατασκηνώσεων    

 

Λέξεις κλειδιά: Εκκλησιαστική κατασκήνωση, ασφάλεια κατασκηνωτικών 

εγκαταστάσεων, σχολή κατασκηνώσεων, εθελοντισμός, μετακατασκηνωτικές δράσεις,   

 

12.1 Εκκλησιαστικές Κατασκηνώσεις 

Οι εκκλησιαστικές κατασκηνώσεις αποτελούν πνευματικό έργο εξαιρετικής 

σημασίας με πολύπλευρα οφέλη. Συμπληρώνουν και ολοκληρώνουν το ποιμαντικό -

κατηχητικό έργο της εκκλησίας που επιτελείται στον τομέα της νεότητας. Παρέχουν τη 

δυνατότητα στα παιδιά και τους νέους να αποκτήσουν πολύτιμες εμπειρίες και 

μοναδικά βιώματα. Οι εκκλησιαστικές κατασκηνωτικές δραστηριότητες,  αποτελούν 

τη σημαντικότερη μορφή 24ωρης βιωματικής κατήχησης συνδέοντας τα παιδιά με το 

Χριστό και την ορθόδοξη πνευματική ζωή και παράδοση. Παρέχουν απαράμιλλες 

ευκαιρίες ώστε το Πανάγιο Πνεύμα να κατασκηνώσει  στις καρδίες των παιδιών, των 

στελεχών, των εθελοντών και όλων των συμμετεχόντων.269  Γενικότερα, είναι 

αποδεκτό ότι μια κατασκηνωτική περίοδος στις εκκλησιαστικές κατασκηνώσεις  

ισοδυναμεί με δύο, ίσως και τρία περίπου χρόνια εβδομαδιαίων κατηχητικών 

μαθημάτων και δράσεων270.   

Οι κατασκηνωτικές δράσεις παρέχουν τη δυνατότητα εξασφάλισης δημιουργικών, 

ψυχαγωγικών και εκπαιδευτικών ευκαιριών μέσω της  ομαδικής διαβίωσης, 

συμβάλλοντας  στην ψυχοσυναισθηματική, σωματική, κοινωνική και πνευματική 

ανάπτυξη του κάθε κατασκηνωτή.271   

Οι εκκλησιαστικές κατασκηνωτικές δράσεις μπορούν να διεξαχθούν σε ενοριακό ή 

μητροπολιτικό επίπεδο. Αποτελούν χώρους προσφοράς και διακονίας. Έχουν τη μορφή 

ενός κοινοβιακού τρόπου ζωής, μιας ευλογημένης κοινωνίας-σύναξης προσώπων, 

μικρό επίγειο παράδεισο. Η ομαδική ζωή, η ψυχαγωγία, οι εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες, οι αθλοπαιδιές, τα τραγούδια, τα συνθήματα, ο εθελοντισμός, η 

ανιδιοτελή  αγάπη, οι γεμάτες ενδιαφέρον συζητήσεις, οι λατρευτικές συνάξεις με 

                                                 
269Βλ. ευχή Μεσονυκτικού, «Βασιλευ Ουράνιε…»,  Ωρολόγιον το Μέγα, εκδ. Αποστολική Διακονία, 

Αθήνα 2018.  
270 A. Γκούνη & Ι. Ζαμπέλη, Ομαδική ψυχαγωγία, Λευκάδα 2007. 
271 American Camp Association, National Research Forum, https://bit.ly/2QrELeE, 14.04.21.  

https://bit.ly/2QrELeE
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ενεργή συμμετοχή των παιδιών, η κοινή προσευχή κάτω από τον έναστρο ουρανό,  

αποτελούν μόνο λίγους από τα πολλαπλούς καρπούς της κατασκήνωσης. 

Πολλές Ιερές Μητροπόλεις διαθέτουν τις δικές τους κατασκηνωτικές 

εγκαταστάσεις. Παράλληλα, διοργανώνονται Πανελλήνια  Συνέδρια Στελεχών  

Κατασκηνώσεων με συμμετοχή συνέδρων από Ιερές Μητροπόλεις της Εκκλησίας της 

Ελλάδας  Κατασκηνώσεων, που οργανώνει η Συνοδική Επιτροπή Χριστιανικής 

Αγωγής της Νεότητος της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος με εξαιρετικά 

και πολυεπίπεδα οφέλη.     

 

12.2 Υπεύθυνος Εκκλησιαστικών Κατασκηνώσεων, Στελέχη και Προσωπικό  

 Απαραίτητο για τη λειτουργία των εκκλησιαστικών κατασκηνώσεων ο 

συντονιστικός και διοικητικός ρόλος του Υπευθύνου Κληρικού. Σε περίπτωση που οι 

κατασκηνώσεις λειτουργούν σε μητροπολιτικό επίπεδο,  ορίζεται από την οικείο 

Μητροπολίτη ο υπεύθυνος Κληρικός των Κατασκηνώσεων, ο οποίος αναλαμβάνει την 

ευθύνη προετοιμασίας και υλοποίησης των κατασκηνωτικών δράσεων σε όλα τα 

στάδια, όπως: 

 Στάδιο προετοιμασίας  (στελέχωση, επιμόρφωση στελεχών, καθορισμός 

χώρου, προετοιμασία εγκαταστάσεων, καθορισμός ημερομηνιών περιόδων, κ.ά)  

 Στάδιο υλοποίησης κατασκηνωτικών δράσεων/περιόδων 

 Αξιολόγηση και ποιοτική ανάλυση   

 Μετακατασκηνωτικές δράσεις 

Παράλληλα, μπορούν να ορισθούν και άλλοι κληρικοί που αναλαμβάνουν 

επιμέρους αρμοδιότητες, όπως υπεύθυνος κληρικός μιας κατασκηνωτικής περιόδου,  

κληρικός που αναλαμβάνει επιμέρους ποιμαντικές ανάγκες όπως, η εξομολόγηση και 

η τέλεση ιερέων ακολουθιών,  υπεύθυνος οικονομικής διαχείρισης κ.ά. 

Για να λειτουργήσει και να οργανωθεί σωστά μια κατασκηνωτική περίοδος,  πρέπει 

να υπάρχει ικανός αριθμός από εκπαιδευμένα στελέχη και βοηθητικό προσωπικό, που 

θα προετοιμαστούν, θα επιμορφωθούν κατάλληλα και θα αξιολογηθούν, ώστε να 

αναλάβουν ένα κατασκηνωτικό διακόνημα. 

Κατά το σχεδιασμό υλοποίησης μιας κατασκηνωτικής περιόδου στην 

εκκλησιαστική κατασκήνωση, πρέπει συνήθως να υπάρχουν τα παρακάτω στελέχη: 

 Πνευματικά Υπεύθυνος Κληρικός 

 Αρχηγός 
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 Υπαρχηγός 

 Ομαδάρχες 

 Υπεύθυνος Ψυχαγωγίας/Υλικού 

 Βοηθητικά Στελέχη Ψυχαγωγίας/Δραστηριοτήτων 

 Ιατρός ή Νοσηλευτής 

 Διαχειριστής-Υπεύθυνος Τροφίμων  

 Μάγειρας/Μαγείρισσα 

 Προσωπικό κουζίνας 

 Καθαρίστρια 

 Ναυαγοσώστης (σε περίπτωση που εντάσσονται δραστηριότητες σε νερό και 

κολύμπι)  

 Φύλακες (ημέρας και νυκτός) 

 Ανάλογα με τον αριθμό των κατασκηνωτών καλό είναι να υπάρχει και δεύτερος 

κληρικός-πνευματικός, διότι η προσέλευση στην εξομολόγηση έχει να κάνει και με την 

φυσική παρουσία και προσωπικότητα του ιερέα. 

Συμπληρωματικά, για την ορθή τη λειτουργία και ασφάλεια των κατασκηνώσεων 

είναι να υπάρχει να υπάρχει επιπρόσθετο βοηθητικό τεχνικό προσωπικό ή εξωτερικοί 

συνεργάτες, όπως ηλεκτρολόγος, υδραυλικός κ.ά.  

 

12.3 Επιλογή στελεχών και συντονιστική ομάδα 

Σε ενοριακό επίπεδο οι κατηχητές συνήθως αποτελούν τα βασικά στελέχη και τους 

ομαδάρχες της κατασκήνωσης. Η επιλογή των προσώπων που θα στελεχώσουν τις 

κατασκηνώσεις σε μητροπολιτικό επίπεδο γίνεται μετά από πρόσκληση προς τους 

κληρικούς όλων των ενοριών, οι οποίοι προτείνουν  νέους και νέες με εμπειρία στην 

κατήχηση και τη λειτουργία των κατασκηνώσεων να συμμετάσχουν. Παράλληλα, 

μπορεί να προτείνουν εθελοντές και βοηθητικό προσωπικό που είναι απαραίτητο για 

τη λειτουργία των κατασκηνώσεων. Τα προτεινόμενοι στελέχη πρέπει να πληρούν 

προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως η ενεργή συμμετοχή σε ποιμαντικές δράσεις της 

ενορίας και η ενεργή συμμετοχή στα μυστήρια της εκκλησίας. Η προηγούμενη 

συμμετοχή των προτεινόμενων στελεχών σε εκκλησιαστικές κατασκηνώσεις και η 

εμπειρία της κατασκηνωτής ζωής κατέχουν εξαιρετική σημασία για την επιτυχή 

έκβαση  λειτουργίας των κατασκηνώσεων.Η ίδια η κατασκήνωση λειτουργεί 
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παράλληλα και ως φυτώριο- εκκολαπτήριο νέων στελεχών που αποκτούν πολύτιμα 

εφόδια.  

Τέλος, πρέπει να επισημάνουμε ότι απαραίτητο για την προετομασία των 

κατασκηνώσεων αποτελεί η ύπαρξη συντονιστικής ομάδας, η οποία αποτελείται  από  

στελέχη-στενούς συνεργάτες του υπεύθυνου κληρικού. Η συντονιστική αυτή ομάδα, 

με τις ευλογίες του οικείου Μητροπολίτη, αναλαμβάνει μαζί με τον υπεύθυνο ιερέα την 

οργάνωση και το συντονισμό όλων των δράσεων που αφορούν διάφορα στάδια της 

κατασκήνωσης. 

 

12.4  Σχολή Στελεχών Κατασκηνώσεων  

Στο πλαίσιο ανάπτυξης στρατηγικών κατάλληλης προετοιμασίας για τη λειτουργία 

εκκλησιαστικών κατασκηνώσεων καθοριστικό παράγοντα αποτελεί η σύσταση 

επιμορφωτικής Σχολής Στελεχών Κατασκηνώσεων που θα λειτουργεί σε τακτική βάση.  

εγχείρημα.  Στόχοι της Σχολής αποτελούν: 

 Η όσο το δυνατόν πιο άρτια προετοιμασία των στελεχών της κατασκήνωσης 

σχετικά με την καθημερινότητα που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν 

 Παιδαγωγική και θεολογική επιμόρφωσης των στελεχών, εφόσον τα 

περισσότερα στελέχη είναι φοιτητές άλλων ειδικοτήτων ή και μαθητές λυκείου 

 Εκπαίδευση των στελεχών πάνω σε θέματα που αφορούν την υγεία και την 

ασφάλεια 

 Προετοιμασία  σχεδίων δράσεων για κάθε κατασκηνωτική περίοδο με βάση την 

ηλικιακή ομάδα 

  Γνωριμία των στελεχών μεταξύ τους και η ανάπτυξη ενός φιλικού κλίματος 

συνεργασίας, εμπιστοσύνης, αλληλεγγύης και προσφοράς που θα περιβάλλει καθόλη 

τη διάρκεια της διακονίας τους  στις κατασκηνώσεις, αλλά και στην μετέπειτα ζωή 

τους, η συνειδητοποίηση δηλαδή ότι όλοι είναι μια ομάδα, μια παρέα με έναν κοινό 

στόχο. 

Οι δράσεις στα πλαίσια της σχολής είναι πολύπλευρες και προσπαθούν να 

καλύψουν όλο το φάσμα δραστηριοτήτων μιας κατασκήνωσης, που στην 

πραγματικότητα αποτελεί μια μικρογραφία της κοινωνίας. Διοργανώνονται ημερίδες 

που περιλαμβάνουν ομιλίες και παρουσιάσεις από καταξιωμένους θεολόγους, ιερείς, 

δασκάλους, καθηγητές, ψυχολόγους και γυμναστές με πολυετή εμπειρία σε όσα 

αφορούν την αλληλεπίδραση με τα παιδιά τόσο στο χώρο των σχολείων όσο και στο 
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χώρο μιας κατασκήνωσης. Έτσι τα στελέχη έχουν την ευκαιρία να επιμορφώνονται και 

να αποκτούν πολύτιμα εφόδια για τη διακονία τους στην κατασκήνωση, καθώς και να 

συνομιλούν με τους εισηγητές και να λύνουν πολλές απορίες τους. Ακόμη με τη 

βοήθεια θεατρολόγων και μουσικών μπορούν να παραδίδονται μαθήματα θεατρικού 

παιχνιδιού και μουσικοκινητικών δραστηριοτήτων που είναι πολύ χρήσιμα και 

ευχάριστα σε μία κατασκήνωση.  

Επιπρόσθετα, δημιουργούνται ομάδες εργασίες και να πραγματοποιούνται παιχνίδια 

προσομοίωσης καταστάσεων που είναι πιθανό να συμβούν σε μια κατασκήνωση αλλά 

και να δοκιμάζονται νέα παιχνίδια από τα στελέχη πριν ενταχτούν στο πρόγραμμα. 

Επίσης, είναι σημαντικό τα στελέχη να εκπαιδεύονται στην αντιμετώπιση 

καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και για αυτόν το λόγο κάθε χρόνο καλούνται 

διασώστες που εκπαιδεύουν στις πρώτες βοήθειες και γιατροί που εξηγούν πως 

αντιμετωπίζουν μικροτραυματισμούς και τέλος τα στελέχη ενημερώνονται από 

ειδικούς για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να δράσουν σε πιθανές φυσικές 

καταστροφές ώστε να εξασφαλίσουν την ασφάλεια όλων. Τέλος είναι καλό μετά το 

πέρας των δράσεων να συμπληρώνεται ένα ερωτηματολόγιο αξιολόγησης τόσο των 

εκπαιδευόμενων όσο και των εκπαιδευτών, ώστε να λαμβάνεται η αναγκαία 

ανατροφοδότηση.  

Στο πλαίσιο της Σχολής Στελεχών Κατασκηνώσεων μπορούν να ενταχθούν και  

δράσεις πιστοποιημένης επιμόρφωσης, όπως πιστοποίηση EXEDRAmark 1911-

Πρωτόκολλο αξιολόγησης της υπεύθυνης  διαχείρισης  υπαίθριων δραστηριοτήτων & 

κατασκήνωσης που υλοποιείται από τη Σχολή Στελεχών Κατασκηνώσεων της Ιεράς 

Μητροπόλεως Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς και άλλες Ιερές Μητροπόλεις.272  

 

12.5 Τρόπος λειτουργίας και μέσα επικοινωνίας Σχολής Στελεχών  

Οι επιμορφωτικές συναντήσεις των στελεχών ορίζονται σε τακτική βάση.  Στο 

πλαίσιο ενημέρωσης των στελεχών και λειτουργίας της Σχολής  μπορούν να 

αξιοποιηθούν ψηφιακά μέσα επικοινωνίας και πλατφόρμες διάδρασης και ανάρτησης 

                                                 
272 Τo πρωτόκολλο EXEDRAMark 1911  καλύπτει ένα κενό σε κάθε οργάνωση που προσφέρει  και 

διαχειρίζεται δραστηριότητες αναψυχής και κατασκηνωτικών δράσεων. Αφορά στην ολοκληρωμένη  

προσέγγιση-διαχείριση στη διοίκηση, οργάνωση, αξιολόγηση μηχανισμό ελέγχου κινδύνων και  

βελτίωση λειτουργιών σε έναν οργανισμό με ένα τυποποιημένο πρωτόκολλο-πρότυπο, με λιτό, 

μετρήσιμο, διαβαθμισμένο τρόπο και εφικτό  στην υλοποίησή του σε κάθε μορφής οργανισμό μέσα από  

100 συνολικά σημεία διαφορετικής  βαρύτητας.  Οι βασικές ενότητες θεμάτων του πρωτοκόλλου 

EXEDRAMark  1911 που αξιολογούνται είναι ασφάλεια, υγεία, υγιεινή, προσβασιμότητα, αειφορία και 

αριστεία της υπηρεσίας κατασκήνωσης. Βλ. σχετικά  http://nklabs.gr/   

http://nklabs.gr/
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υλικού, όπως slack,discord,  ομάδα viber κ.ά. Η Σχολή Στελεχών Κατασκηνώσεων και 

οι δράσεις της μπορούν να διεξαχθούν σε  πνευματικό κέντρο της Μητροπόλεως ή στο 

πνευματικό κέντρο μιας ενορίας. Απαραίτητα είναι ο κατάλληλος υλικοτεχνικός 

εξοπλισμός και ύπαρξης   ευρύχωρων αιθουσών, όπου μπορούν να γίνονται παράλληλα 

επιμορφωτικές δράσεις ανά κατασκηνωτική περίοδο και συναντήσεις της ολομέλειας. 

Ο χώρος εκπαίδευσης γίνεται ένα οικείο σημείο συνάντησης για τα στελέχη και συνάμα 

υπενθυμίζει πως τα όσα διεξάγονται  γίνονται κάτω από τη σκέπη της Εκκλησίας και 

με τις ευχές και ευλογίες του Οικείου Μητροπολίτη. 

Εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν υπάρχει η δυνατότητα δια ζώσης επιμόρφωσης,  

μπορούν να αξιοποιηθούν επιτυχώς όλες τις δυνατότητες που προσφέρονται από τις 

σύγχρονα   ψηφιακά μέσα,  όπως τηλεδιασκέψεις.   

Από την ύπαρξη της Σχολής Στελεχών προκύπτουν πολλαπλά οφέλη που αφορούν 

τόσο στην οργάνωση και τη λειτουργία της κατασκήνωσης, όσο και τα στελέχη 

προσωπικά. Ειδικότερα, μέσω της σχολής, ένα μεγάλο κομμάτι της απαραίτητης 

οργανωτικής δραστηριότητας γίνεται μέσα στη χρονιά και έτσι μένει λιγότερος φόρτος 

εργασίας για το καλοκαίρι. Παράλληλα, επιτυγχάνεται καλύτερη προετοιμασία για την 

κατασκήνωση με λιγότερο άγχος. Επίσης μέσα από τα μαθήματα, τα στελέχη 

βελτιώνονται και εξελίσσονται ατομικά αλλά και σαν σύνολο και βρίσκουν την 

ευκαιρία να αξιοποιήσουν τα χαρίσματά τους και να αποκτήσουν νέες γνώσεις και 

δεξιότητες, που ίσως να μην είχαν την ευκαιρία να το κάνουν υπό άλλες συνθήκες. 

Τέλος η γνωριμία και η τριβή των στελεχών μεταξύ τους μπορεί να οδηγήσει τελικά σε 

δυνατές και στέρεες φιλίες.  

 

12.6 Εθελοντισμός και κατασκήνωση 

Η διακονία στις εκκλησιαστικές κατασκηνώσεις αποτελεί ένα έργο πολύ 

ευλογημένο αλλά συνάμα πολυεύθυνο. Οι εκκλησιαστικές κατασκηνώσεις βασίζονται 

στην εθελοντική προσφορά.  Ο εθελοντισμός στην Εκκλησία έχει την μορφή διακονίας, 

της έμπρακτης, δηλαδή, αγάπης, θυσιαστικής για τον συνάνθρωπο με ένα χριστιανικά 

πνευματικό υπόβαθρο ομαδικής κοινοβιακής ζωής. Η Εκκλησία περιλαμβάνει τον 

εθελοντισμό στις δράσεις της, τον σχετίζει όμως με την πνευματική πορεία του 

ανθρώπου που μετέχει του σώματός της. Προχωράει σε μία κοινωνία προσώπων μέσω 

της θυσιαστικής αγάπης και μία προσπάθεια αληθινής γνωριμίας τους, τόσο μεταξύ 

τους όσο και εσωτερικά. 
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Η κατασκήνωση ως θεσμός απαιτεί την συνεχή συμμετοχή των στελεχών  στο 

πρόγραμμα καθώς αυτό είναι εικοσιτετράωρο και σε καθημερινή βάση. Αυτό σημαίνει 

ότι η διακονία είναι συνεχής και δεν περιορίζεται στο  χρονικό πλαίσιο που είναι 

επιθυμητή από τον εθελοντή. Δηλαδή, επιζητείται μία κατάσταση προσφοράς σε όλες 

τις εκφάνσεις (χαρά, λύπη, κούραση, αγάπη, ενέργεια).  Η διάθεση προσφοράς είναι 

από τα πρώτα ιδανικά στην κατασκήνωση. Το γεγονός ότι εκλείπει ο παράγοντας της 

οικονομικής εξάρτησης βοηθάει σε ένα μεγάλο βαθμό στο να αποσαφηνιστούν  τα 

κίνητρα των εθελοντών και στην αποφυγή μίας οικονομικά εξαρτώμενης σχέσης, η 

οποία θα άλλαζε τελείως τον θεσμό.  

Το αίσθημα του ανήκειν, η αξία του ομαδάρχη, η συνέχεια της παρέας με τα 

συνομαδόπουλα που μεγάλωσαν, ο πειραματισμός στο ζήτημα της συναναστροφής με 

τα παιδιά, η καλλιέργεια της πίστης μέσα από μία μικρή κοινωνία Χριστού, αποτελούν 

εσωτερικές κινητήριες δυνάμεις που ο καθένας τις ιεραρχεί διαφορετικά και μετέχει 

τελικά στην κατασκήνωση. 

Η ποιμαντική οργάνωση και διαχείριση των μετακατασκηνωτικών δράσεων παίζει 

μεγάλο ρόλο, τόσο για την προσωπική πνευματική πορεία των κατασκηνωτών, όσο και 

την πιθανή εξεύρεση μελλοντικών στελεχών για το ποιμαντικό έργο της Μητροπόλεως 

που θα εμπνέονται από το πνεύμα και το όραμα του οικείου Μητροπολίτη. 

Από την πλευρά  του στελέχους είναι σημαντικό να έχει τη διάθεση συνεργασίας να 

βοηθήσει από όποια θέση κρίνεται απαραίτητο κι όχι πάντα από αυτή που είναι 

επιθυμητή για τον ίδιο. Γενικότερα, όταν κάποιος είναι εθελοντής δεν σημαίνει ότι 

δικαιωματικά αφού βοηθάει, αυτό θα γίνεται πάντα με τον τρόπο που το επιθυμεί ο 

ίδιος, σαν μία μορφή χάρης ως ανταπόδοση για την «ανιδιοτελή» βοήθεια. Από 

πλευράς διοικήσεως, πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν τα κίνητρα των εθελοντών, τα 

ιδιαίτερα  χαρίσματα και η τυχόν δυσκολίες που μπορεί να προκύψουν κατά το στάδιο 

της εθελοντικής προσφοράς. Επίσης, είναι σημαντική η συνεργασία των στελεχών και 

εθελοντών με τον πνευματικό υπεύθυνο κληρικό της Κατασκήνωσης και συμμετοχή 

τους σε πρόγραμμα επιμόρφωσης και κατάλληλης προετοιμασίας, ώστε να 

προετοιμαστούν κατάλληλα και να γίνει η οριοθέτηση του εθελοντικού ρόλου.273  

Τέλος, είναι γόνιμο να ενισχύονται οι εθελοντές  που συμμετέχουν σε μία κοινή 

προσπάθεια μέσω μιας μορφής επιβράβευσης του σημαντικού και άξιου ρόλου τους, 

                                                 
273 Βλ. π. Βασιλείου Καλλιακμάνη, Εθελοντισμός και Κοινωνική Ευθύνη, εκδ. Μυγδονία, Θεσσαλονίκη 

2002. 
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όπως η λεκτική επιβράβευση, το χειροκρότημα και ειδικά συνθήματα από τα παιδιά, 

επίδοση τιμητικών τίτλων, εκδρομική εξόρμηση, σε συμμετοχή σε κάποιο γεύμα, 

προσφορά ενός μικρού αναμνηστικού δώρου κ.ά. 

 

12.7 Ασφάλεια κατασκηνωτικών εγκαταστάσεων 

Η ασφαλής λειτουργία των κατασκηνωτικών εγκαταστάσεων αποτελεί εξαιρετικής 

σημασίας γεγονός και αφορά στην ομαλή και ασφαλής λειτουργία και στην 

ελαχιστοποίηση πιθανών κινδύνων (φυσικοί, χημικοί, βιολογικοί κίνδυνοι). Πριν από 

την έναρξη λειτουργίας και κατά τη διάρκεια λειτουργίας κατασκηνωτικών δράσεων 

πρέπει να ληφθούν υπόψη όλα τα προβλεπόμενα μέτρα και κανόνες ασφαλείας και να 

αναπτυχθούν στρατηγικές λήψεις αποφάσεων και σχεδιασμού ασφαλείας, ώστε να 

αξιολογηθούν πιθανοί κίνδυνοι.  

Παράλληλα, πρέπει να εκπαιδευτούν και τα στελέχη κατασκήνωσης πάνω στα 

θέματα ασφαλείας, ώστε να είναι κατάλληλα καταρτισμένοι και να έχουν αναλάβουν 

επιπρόσθετους ρόλους, όταν αυτό χρειαστεί. 

Θέματα ασφαλείας αποτελούν:  

 Έλεγχος εγκαταστάσεων  

 Πυρασφάλεια 

 Ανάπτυξη Πλάνων Διαχείρισης Κινδύνων-Σχέδιο εκκένωσης 

 Πρώτες βοήθειες  

 Πρόληψη και  Διαχείριση Κινδύνων στην υπαίθρια αναψυχή  

 Έλεγχος ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων- Ασφάλειες στις μπρίζες   

 Προληπτική προστασία από τρωκτικά και ερπετά  

 Ομαδικό Συμβόλαιο Ασφάλεια Ζωής   

Στο πλαίσιο προετοιμασίας κάθε περιόδου, μπορεί να γίνει ιεράρχηση κινδύνων- 

μια μεθοδική και συστηματικά καταγραφή από τα πιο σημαντικά στα λιγότερα θέματα 

ασφαλείας, ως παρατηρητήριο κινδύνων με οργανωμένη εμπλοκή προσωπικού με 

ειδικές οδηγίες. Παράλληλα, πρέπει να ληφθούν υπόψη τυχόν κίνδυνοι από την 

υλοποίηση του Προγράμματος, όπως πιθανοί κίνδυνοι σε συγκεκριμένα παιχνίδια και 

δρώμενα. 

Τέλος, σημαντικό βήμα για την ασφάλεια των κατασκηνωτικών δράσεων αποτελεί 

η πιστοποίηση και εφαρμογή προτύπων παρέχοντας ποιοτική εκπαίδευση,  διαρκή 
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αναβάθμιση του επιπέδου ασφαλείας και ενίσχυσης του  συμπεριληπτικού μοντέλου 

για μια κατασκήνωση ανοιχτή, ασφαλή και προσβάσιμη για όλους.274 

 

12.8 Μεθοδολογία και μέσα διάχυσης πληροφοριών για κατασκηνωτικές 

δράσεις 

Ως μέσα πληροφόρησης και ενημέρωσης για τη λειτουργία των κατασκηνώσεων 

μπορούν να αξιοποιηθούν μια σειρά δράσεων , όπως:  

 Αφίσα κατασκήνωσης 

 Σύντομο διαφημιστικό βίντεο (trailer)  

 Eγκύκλιο σημείωμα στους Ιερούς Ναούς 

 Ενημερωτικές συναντήσεις στις ενορίες μετά από κάποια τη θεία λειτουργία 

 Διανομή διαφημιστικών εντύπων (flyer) 

 Ενημέρωση των σχολικών μονάδων 

 Ανάρτηση σε ψηφιακά μέσα ενημέρωσης 

 Κεντρική ενημερωτική συνάντηση με απαραίτητη παρουσία γονέων 

κατασκηνωτών που συμμετέχουν πρώτη φορά  

 

12.9 Οργάνωση καθημερινού Προγράμματος Κατασκηνώσεων 

Προκειμένου να διαμορφωθεί  το Πρόγραμμα μιας εκκλησιαστικής περιόδου, είναι 

απαραίτητο να ληφθούν υπόψιν μια σειρά παραμέτρων,  η ηλικιακή ομάδα και το 

πλήθος των κατασκηνωτών, οι εγκαταστάσεις, ο αριθμός των στελεχών, η θεματολογία 

της κατασκήνωσης, η διάρκεια κάθε περιόδου, η δυνατότητα ενσωμάτωσης 

παράπλευρων δραστηριοτήτων, όπως εξορμήσεις, πεζοπορία, οι  ιδιαίτερες τοπικές 

συνθήκες, κ.ά. Το πρόγραμμα καταρτίζεται από τον αρχηγό της κατασκήνωσης σε 

συνεργασία με τα στελέχη και τον υπεύθυνο κληρικό της κατασκήνωσης.  

Στο παρακάτω πίνακα καταγράφεται ενδεικτικά σχέδιο προγράμματος 

κατασκήνωσης που διαμορφώνεται ανάλογα:  

Ώρες Πρόγραμμα Παρατηρήσεις 

7:20 Εγερτήριο Ομαδαρχών  

7:45 Εγερτήριο Κατασκήνωσης Ατομική καθαριότητα 

8:10 Πρωινή Γυμναστική  

8:25 
Πρωινή Προσευχή & 

Έπαρση Σημαίας 
 

                                                 
274 Βλ. σχετικά Νoriaki Kano Laboratories, http://nklabs.gr/ , 12.04.21. 

http://nklabs.gr/
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8:45                                                       Ώρα ομάδας   Ομάδα Αγάπης ετοιμάζει την τραπεζαρία  

9:00 Πρωϊνό Ανακοινώσεις για Πρόγραμμα ημέρας 

9:30 Καθαριότητες - Εργασίες   

10:15 Επιθεώρηση    

11:00 Δεκατιανό κέρασμα  

11:15 
Πρωινή ζώνη με οργανωμένα 

παιχνίδια/δράσεις ή μπάνιο   
 

12:30 Ελεύθερος Χρόνος  Ατομικά πρωταθλήματα ή άλλες δράσεις 

13:15 
Στρώσιμο Τραπεζαρίας από 

ομάδα Αγάπης 
    

13:45 Μεσημεριανό 

Παιχνίδια τραπεζαρίας 

Τραγούδια  

Ανακοινώσεις για πρωταθλήματα,  

διαγωνισμούς  και άλλες δράσεις 

15:30 Σιωπητήριο Δυνατότητα για εξομολόγηση 

16:30 Λήξη Σιωπητηρίου    

16:40 Απογευματινό κέρασμα  

17:00 Αγιογραφικό  

17:30 
Ζώνη Πρωταθλημάτων & 

Ομαδικών παιχνιδιών 
 

19:45 Λήξη Δραστηριοτήτων Ατομική καθαριότητα 

20:15 Υποστολή Σημαίας  

20:30 Ώρα Ομάδος   

21:00 Δείπνο  Βραδινή ψυχαγωγία 

22:00 Βραδινή Προσευχή   

22:30 Σιωπητήριο   

23:00 Συνάντηση Ομαδαρχών  

 

Κάθε ημέρα μπορεί να έχει ένα ιδιαίτερο αφιέρωμα. Στο πρόγραμμα μπορούν να 

ενσωματωθούν ποικιλία δράσεων, εκκλησιασμός και άλλες ιερές ακολουθίες, 

εξομολόγηση, βραδινά παιχνίδια, πρωινό εγερτήριο μία ώρα νωρίτερα σε συνδυασμό 

με δραστηριότητα μικρής πορείας, μεσημεριανή ζώνη με επιτραπέζια, εργαστήρια 

κατασκευών, ομιλίες από ειδικούς προσκεκλημένους, διαγωνισμοί ημέρας, προβολή 

ταινίας και συζήτηση. Επιπρόσθετα, πρέπει να προετοιμαστούν εναλλακτικές δράσεις 

σε περίπτωση μη καλών καιρικών συνθηκών. 

 

12.10 Κατασκήνωση στην πόλη 

Kατασκηνωτικές δράσεις μπορούν να προγραμματισθούν και να υλοποιηθούν στο 

πλαίσιο δράσης «Κατασκήνωση στη Πόλη». Το πρόγραμμα υλοποιείται σε αστικά 
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κέντρα και σε περιόδους σχολικών αργιών, όπως Χριστούγεννα και Πάσχα. Αποτελούν 

οργανωμένες ημερήσιες ομαδικές κατασκηνωτικές δράσεις με συγκεκριμένη 

θεματολογία. Η διαφορά είναι ότι συνήθως η διανυκτέρευση πραγματοποιείται στα 

σπίτια των παιδιών και όχι σε κοινό κατάλυμα. 

Η θεματολογία συνήθως εστιάζει σε ποικιλία θεμάτων, όπως γνωριμία με τους 

Ιερούς Ναούς, με ιστορικά μνημεία της περιοχής, αγιογραφική  μελέτη και υμνολογικά 

κείμενα της εκκλησιαστικής περιόδου,  περιβαλλοντικές δράσεις, δράσεις πολιτισμού 

κ.ά. Στο πρόγραμμα «Κατασκήνωση στην Πόλη» μπορούν να συμμετέχουν και 

μικρότερα παιδιά πρώτης σχολικής ηλικίας και επιπρόσθετα μπορούν να 

συμπεριληφθούν δράσεις για γονείς και παιδιά.  

 

12.11 Μετακατασκηνωτικές Δράσεις 

Οι μετακατασκηνωτικές δράσεις υλοποιούνται μετά τη λήξη μιας κατασκηνωτικής 

περιόδου μέχρι την έναρξη της επόμενης.  

Σε αυτό το διάστημα μπορούν να πραγματοποιηθούν δραστηριότητες και κινήσεις 

που μπορούν να διευρύνουν την έννοια της κατασκήνωσης. Στο πλαίσιο αυτό μπορούν 

να  υλοποιηθούν δράσεις, όπως: 

 Αξιολόγηση κάθε κατασκηνωτικής περιόδου (θετικά και αδύναμα σημεία, 

προτάσεις βελτίωσης κ.ά.) 

 Τακτοποίηση και οργάνωση υλικού που χρησιμοποιήθηκε 

 Δημιουργία ψηφιακού αποθετηρίου και φωτογραφίες και βίντεο 

 Μετακατασκηνωτική εκδρομή κατασκηνωτών 

 Μετακατασκηνωτική εξόρμηση στελεχών 

 Συνάντηση Κατασκηνωτών σε Γιορτή Έναρξης Κατηχητικών/Γιορτή 

Νεολαίας, όπου θα προβληθεί ή θα παρουσιαστεί υλικό από την κατασκήνωση  

 Συνάντηση Εθελοντών/Στελεχών σε συνδυασμό με άλλη δράση  

 Προγραμματισμός συνάντησης της ομάδας με την ευκαιρία ενός γεγονότος που 

σχετίζεται  με το όνομα της ομάδας   
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ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

1. Η αξία των εκκλησιαστικών κατασκηνώσεων 

2. Τα απαραίτητα στελέχη μιας κατασκηνωτικής περιόδου στην Εκκλησιαστική 

κατασκήνωση  

3. Τα οφέλη από τη λειτουργία Σχολής Στελεχών Κατασκηνώσεων 

4. Η μεθοδολογία που ακολουθείται πάνω στη διάχυση και προβολή πληροφοριών 

που αφορούν σε μια εκκλησιαστική κατασκήνωση 

5. Καταγράψτε σε Πίνακα και περιγράψτε αναλυτικά το Πρόγραμμα μιας ημέρας 

για κατασκηνωτική περίοδο Αγοριών Δημοτικού ή Γυμνασίου 

6. Καταγράψτε σε Πίνακα και περιγράψτε αναλυτικά το Πρόγραμμα μιας ημέρας 

για κατασκηνωτική περίοδο Κοριτσιών Γυμνασίου ή Λυκείου. 

7. Καταγράψτε σε Πίνακα και περιγράψτε αναλυτικά το Πρόγραμμα 5νθήμερης 

κατασκήνωσης 

8. Κατασκήνωση στην Πόλη σε περίοδο σχολικών διακοπών Πάσχα ή  

Χριστουγέννων. 

9. Περιγράψτε μετακατασκηνωτικές δράσεις που μπορούν να υλοποιηθούν στο 

πλαίσιο μιας  εκκλησιαστικής κατασκήνωσης 
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