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Στό πλαίσιο τῶν πρακτικῶν ἀσκήσεων τοῦ μαθήματος «Ποιμαντική Ἐπικοινωνία» 

τοῦ B’ ἑξαμήνου του μεταπτυχιακοῦ προγράμματος «Ποιμαντική Θεολογία καί Ἀγωγή» 

τοῦ Τομέα Χριστιανικῆς Λατρείας, Ἀγωγῆς καί Διαποιμάνσεως τοῦ Τμήματος 

Κοινωνικῆς Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, οἱ 

μεταπτυχιακοί φοιτητές Ἀγαθή Παππά, Ἀνδρομάχη Γεωργιάδη, Γεώργιος Σκλίας, Εἰρήνη 

Τερέζη, Ἐλευθερία Καλέργη, Ἐμμανουήλ Τζάλας, Κωνσταντῖνος Τσαμουρᾶς καί 

Νεκτάριος Παπαδόπουλος παρήγαγαν μία ἐφαρμογή παρουσίασης (powerpoint) πού 

συνοδεύεται ἀπό μουσική, διάρκειας 35 λεπτῶν, μέ γενικό τίτλο «Τά ἕξι εἴδη τῆς ἀγάπης 

τοῦ Εὐαγγελίου τῆς Κρίσεως». Ἡ παρουσίαση βασίζεται στήν Εὐαγγελική περικοπῆ τοῦ 

«Εὐαγγελίου τῆς Κρίσεως» (Ματθαίου κέφ. 25, στίχ. 31-46), ἀνάγνωσμα τῆς Κυριακή τῶν 

Ἀπόκρεω. Ἡ ἀνάλυση τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς καί ἡ μέθοδος ἔρευνας καί 

καταγραφῆς βασίστηκε στό κείμενο τοῦ καθηγητῆ κ. Ἀλέξανδρου Μ. Σταυρόπουλου «Τά 

ἕξι εἴδη τῆς ἀγάπης τοῦ Εὐαγγελίου τῆς Κρίσεως» (Ἐπιστημονική Ἐπετηρίδα τῆς 

Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, τόμος ΛΕ’). 

 

Σκεπτικό της ἀσκήσεως:  

Στή διάρκεια τῶν προπτυχιακῶν ἀλλά καί κατά τίς μεταπτυχιακές σπουδές τους, 

οἱ μεταπτυχιακοί φοιτητές, διδάσκονται τρόπους καί μεθόδους ἔρευνας καί ἀναζήτησης 

ἐπιστημονικῶν στοιχείων σχετικῶν σέ ἕνα θέμα. Στό μάθημα Ποιμαντική Ἐπικοινωνία, 

οἱ φοιτητές ἀσχολήθηκαν μέ θεμελιώδεις ἀρχές τῆς ἐπιστήμης τῆς Ἐπικοινωνίας σέ 

συνδυασμό μέ ἐπικοινωνιακές πρακτικές της Θεολογίας. H μελέτη τοῦ προφορικοῦ, 

γραπτοῦ καί ἠλεκτρονικοῦ λόγου, ἡ ἀναζήτηση πολυμεσικού ὑλικοῦ καί ἡ ἀποτύπωσή 

του σέ ἠλεκτρονική μορφή, ἀποτέλεσε ἰδιαίτερο χῶρο ἐνασχόλησής τους στή διάρκεια 

τοῦ ἑξαμήνου. Ἄν γιά κάθε ἐπιστημονικό πεδίο ἡ θεωρία χωρίς πράξη εἶναι ἔλλειψη, 

πόσο μᾶλλον γιά τήν Ἐπικοινωνία. Γι’ αὐτό ἀποφασίστηκε ἀντί ἄλλης ἀσκήσεως στό 

παραπάνω μάθημα, οἱ φοιτητές νά ἐργασθοῦν ἀτομικά καί ὁμαδικά μέ σκοπό νά 



παράγουν μία φροντιστηριακή ἐργασία πιλοτικῆς μορφῆς. Νά παρουσιάσουν μία 

εὐαγγελική περικοπῆ, χρησιμοποιώντας τίς δυνατότητες πού παρέχουν τά σύγχρονα 

ἠλεκτρονικά μέσα στή μεταφορά τοῦ γραπτοῦ καί προφορικοῦ λόγου μέ τή χρήση ἤχων 

καί εἰκόνων. 

 

Σκοπός 

 ἡ παρουσίαση μίας εὐαγγελικῆς περικοπῆς μέ σύγχρονα μέσα παρουσίασης, 

 ἡ ἀνάδειξη τῆς ἐπικαιρότητας τοῦ εὐαγγελικοῦ λόγου, 

 ἡ μεταφορά τοῦ εὐαγγελικοῦ μηνύματος στό σύγχρονο κόσμο, 

 ἡ πρόκληση συζητήσεων καί ἀναζητήσεων γιά τά θέματα πού θίγει ἡ εὐαγγελική 

περικοπή. 

 

Ὁμάδα στήν ὁποία ἀπευθύνεται:  

Μαθητές Λυκείου καί φοιτητές. 

O ἐρευνητικός χαρακτήρας καί τό περιεχόμενο τῆς ἀσκήσεως 

H ἄσκηση ἔγινε σέ διαφορετικά ἐπίπεδα. 

 

α. Ἀναζήτηση στοιχείων. 

Οἱ φοιτητές ἀνέλυσαν τήν εὐαγγελική περικοπῆ, ἀκολουθώντας τήν πορεία τοῦ 

κειμένου «τά ἕξι εἴδη τῆς ἀγάπης τοῦ εὐαγγελίου τῆς κρίσεως», ὅπου γίνεται μελέτη καί 

παρουσίαση τόσο τῶν διαφορετικῶν τρόπων μέ τούς ὁποίους ἐκφράζεται ἡ ἀγάπη τοῦ 

ἀνθρώπου πρός τόν ἄνθρωπο, ἀλλά καί τῶν ἰδεῶν, σκέψεων καί πιθανῶν ἐφαρμογῶν 

τῆς ἀγάπης αὐτῆς διαχρονικά καί σέ συγκεκριμένους τομεῖς. Τά εἴδη τῆς ἀγάπης, ἡ 

ἔκφραση, δηλαδή, τῆς ἀγάπης μέ διαφορετικά κριτήρια καί διαφορετικούς τρόπους, 

κατηγοριοποιήθηκαν καί οἱ φοιτητές ἐπέλεξαν τόν τρόπο πού θεώρησαν κατάλληλο γιά 

τήν παρουσίαση τοῦ θέματος. Σέ ὁλομέλεια κατέληξαν σέ ἕνα σενάριο. 

Ἐπειδή ἡ ἐπαφή τῶν μελῶν τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μέ τό κείμενο 

τῆς Καινῆς Διαθήκης γίνεται κυρίως μέσω τῶν Εὐαγγελικῶν περικοπῶν τῆς Θείας 

Λειτουργίας, τό Ἁγιογραφικό κείμενο πού ἀποτελεῖ τήν ὑπόθεση ἐργασίας, κρίθηκε ὅτι 

θά πρέπει νά παρουσιαστεῖ στή λειτουργική του μορφή, ὡς εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα. (καί 

ὑπέρ τοῦ καταξιωθῆναι ἠμᾶς τῆς ἀκροάσεως.....) 

 



β. Ἔρευνα ὀπτικοακουστικοῦ ὑλικοῦ. 

Στή συνέχεια, οἱ φοιτητές χωρίστηκαν σέ ὁμάδες εἰκόνας, ἤχου, λόγου καί 

κειμένων, ἀλλά καί εἰδῶν ἔκφρασης τῆς ἀγάπης (πείνα, δίψα, φυλακή). Κάθε ὁμάδα 

ἐπιφορτίστηκε νά ἐρευνήσει καί νά ἐπιλέξει τίς κατάλληλες εἰκόνες ἀπό βιβλία καί 

ἔντυπα, ἀπό τό διαδίκτυο καί ἀπό τόν ἡμερήσιο τύπο, ἤχους ἀπό δίσκους, κασσέτες, 

ὀπτικούς δίσκους καί ἀπό τό διαδίκτυο. Τέθηκαν δυό κανόνες στήν ὡς ἄνω διαδικασία: Οἱ 

εἰκόνες καί ἡ ἦχοι πού θά συλλέγονταν νά μήν ἦταν προφανεῖς, ἀλλά νά ἀναφέρονται 

καί μέ ἔμμεσο τρόπο στό θέμα καί ὅτι οἱ «ἐκκλησιαστικοί» ἦχοι καί εἰκόνες θά 

ἀποτελέσουν μικρό ποσοστό τοῦ συνόλου.  

 

γ. Καταγραφή τοῦ ὑλικοῦ. 

Ἀπό τό ὑλικό πού συνελέγη, κάθε ὁμάδα καί στή συνέχεια ἡ ὁλομέλεια ἐπέλεξε τό 

προσφορότερο, λαμβάνοντας ὑπ’ ὄψιν τό σενάριο καί τόν χρόνο πού ἀπαιτοῦσε κάθε 

μέρος τῆς ἀσκήσεως. Ὁ καταιγισμός τῶν αἰσθήσεων τοῦ σύγχρονου ἀνθρώπου μέ 

εἰκόνες, δημιουργεῖ συχνά ἐξοικείωση καί ἄρα ἀμβλύνει τήν εὐαισθησία τοῦ ἀπέναντι 

στά ἀνθρώπινα προβλήματα καί τίς ἀνάγκες. Ὁ σύγχρονος νέος ἀντιμετωπίζει τήν 

ἔνδεια μέ τήν ἀσφάλεια τοῦ παρατηρητῆ. Οἱ εἰκόνες πού χρησιμοποιοῦνται στήν 

παρουσίαση δέν εἶναι αὐτοσκοπός, ἀλλά μέσα. Ὁ συνδυασμός τῶν ἐναλλασσόμενων 

εἰκόνων δέν ἐπιδιώκει νά βομβαρδίσει τίς αἰσθήσεις τοῦ θεατῆ μέ περισσότερες εἰκόνες, 

ἀλλά νά τόν προβληματίσει, νά προκαλέσει συζητήσεις γιά τίς βαθύτερες αἰτίες πού 

προκαλοῦν, ἀλλά καί ἀντιμετωπίζουν τήν πείνα, τή δίψα κ.λπ. 

Ἰδιαίτερη ἔμφαση δόθηκε ὥστε νά ξεπεραστεῖ ἡ παρουσίαση τοῦ προφανοῦς. Ἡ 

πείνα γιά μάθηση, ἡ δίψα γιά ζωή, ἡ φυλακή τῆς ὡραιοπάθειας, ἀποτελοῦν σύγχρονο 

πεδίο μέριμνας τοῦ χριστιανοῦ 

Τό σύνολο τοῦ ὑλικοῦ πού συγκεντρώθηκε, μεταφέρθηκε σέ ψηφιακή μορφή, ὥστε 

νά χρησιμοποιηθεῖ ἀπό τό πρόγραμμα παρουσίασης. Μέ τόν τρόπο αὐτό, οἱ φοιτητές 

ἀσκήθηκαν στήν πράξη στή χρήση τῶν μηχανημάτων ἤχου καί εἰκόνας. 

Ἡ ὁλομέλεια ἀποφάσισε νά χρησιμοποιηθεῖ ἑλληνική μουσική, χωρίς λόγια, ὥστε 

νά συνοδεύει τήν εἰκόνα, ἀλλά παράλληλα, ἐπελέγησαν γνωστά τραγούδια σέ ὀργανική 

ἐκτέλεση, μέ στίχους σχετικούς πρός τό θέμα, ὥστε νά παραπέμπουν συνειρμικά τόν 

θεατή στό περιεχόμενό τους. 

Ἐκτός ἀπό τά λειτουργικά κείμενα, ἡ ὁμάδα συγκέντρωσε κείμενα ὕμνων, 

πατερικά καί λογοτεχνικά κείμενα, πού συνοδεύουν τά μέρη τῆς παρουσίασης. 

 



δ. Σύνθεση τῆς τελικῆς παραγωγῆς.  

H τελική σύνθεση τοῦ βίντεο ἔγινε ἀπό τόν διδάσκοντα. Ἡ ἐπιλογή τῆς μουσικῆς 

ἔγινε σέ ὁλομέλεια. 

Οἱ ὁμάδες δέν ἦταν στεγανές ἤ ἀποκλειστικές. Στήν πράξη, κάθε ἕνας ἀπό τούς 

μεταπτυχιακούς φοιτητές πού συμμετεῖχαν ἀσχολήθηκε μέ τό σύνολο κάθε φάσης τοῦ 

προγράμματος. 

Τό μήνυμα πού ἐπιδιώκεται νά δοθεῖ ἐν τέλει, εἶναι φωτεινό καί ἐλπιδοφόρο. Στό 

τέλος κάθε κεφαλαίου (πείνα, δίψα κλπ) παρουσιάζεται τό ξεπέρασμα κάθε ἄρνησης, τό 

ἀναστάσιμο μήνυμα τῆς ἐκκλησίας. 

Ἡ Ἐκκλησία γνωρίζει δυό τρόπους γιά νά ἀντιμετωπίσει τήν πραγματικότητα. Νά 

δοξολογεῖ γιά κάθε καλό καί νά παρακαλεῖ γιά τό ξεπέρασμα τῆς ἁμαρτίας. Ἡ 

παρουσίαση τελειώνει μέ τήν παράκληση γιά τούς ἀδελφούς σέ ἀνάγκη καί τήν 

ἐπίκληση στήν Μητέρα τοῦ Θεοῦ γιά βοήθεια. 

Ἡ παρουσίαση «τά ἕξι εἴδη τῆς ἀγάπης τοῦ εὐαγγελίου τῆς κρίσεως» μέ συνοδεία 

μουσικῆς, ἀποτελεῖ μία καταγραφή τῶν δυνατοτήτων πού παρέχει ἡ χρήση τῆς 

σύγχρονης τεχνολογίας στήν ποιμαντική καί τήν ἐκπαιδευτική διαδικασία. Οἱ 

μεταπτυχιακοί φοιτητές δοκίμασαν καί δοκιμάστηκαν στήν ἔρευνα, τήν ἀναζήτηση, τήν 

καταγραφή καί τήν παρουσίαση ἑνός θέματος μέ διαφορετικούς τρόπους. H ἀξιολόγηση 

τῆς ἀσκήσεως ἦταν θετική καί ἡ συμμετοχή τῶν ἀσκούμενων ἐναργέστερη ὅσο 

προχωροῦσε ἡ ἄσκηση. 

 

 

Ἄγγελος Βαλλιανάτος 

  

 

 


