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Σκοπός της έρευνας 
 

Η παρούσα εργασία αποτελεί μελέτη περίπτωσης. Εξετάζει την εικόνα που 
έχουν σχηματίσει οι νέοι για την Εκκλησία και κατά πόσο αυτή είναι 
αντικειμενική, τη σχέση που έχουν με την Εκκλησία και το πώς θα ήθελαν ή τι 
θα ήθελαν από την Εκκλησία. Οπωσδήποτε αυτή η μελέτη   δεν είναι αρκετή 
για εξαγωγή συμπερασμάτων ωστόσο νομίζω ότι αποτελεί ένα δείγμα και 
εκφράζει ως ένα βαθμό την κυριαρχούσα τοποθέτηση των νέων πάνω στα 
προβαλλόμενα ερωτήματα.  
Στο σχεδιασμό αυτής της εργασίας προβλεπόταν  μια συνέντευξη –συζήτηση  
με τον μητροπολίτη Πατρών και η ενσωμάτωση των απαντήσεών του στην 
έρευνα. Ήθελα να ερευνήσω την απάντηση της Εκκλησίας και τον όποιο 
προβληματισμό έχει για τη σχέση της με τους νέους. Δυστυχώς αυτό το 
δεύτερο μέρος δεν κατάφερα να το ολοκληρώσω για λόγους πρακτικούς.  
Έτσι παρουσιάζω μόνο το κομμάτι της ποσοτικής έρευνας της εργασίας μου 
πιστεύοντας ότι η θεολογία στην προσπάθειά της να αναπτύξει διάλογο με 
τους νέους πρέπει προηγουμένως να έχει διερευνήσει την υφιστάμενη στάση 
των νέων απέναντί της ώστε να γνωρίσει τον «συνομιλητή της» και ο διάλογος 
να έχει σωστή αφετηρία. 



Ταυτότητα της έρευνας 

Η έρευνα: 

•  είναι ποσοτική 

• διενεργήθηκε με τη χρήση ερωτηματολογίων  

• Τα ερωτηματολόγια απαντήθηκαν από 163 μαθητές των τριών τάξεων του 
Πειραματικού Λυκείου Πανεπιστημίου Πατρών 

• Τα ερωτηματολόγια απαντήθηκαν εντός των σχολικών αιθουσών με την 
εποπτεία  των υπεύθυνων καθηγητών των τμημάτων.  

• Χρόνος διεξαγωγής της έρευνας είναι ο Δεκέμβριος 2015 

• Σκοπός της έρευνας είναι η παρουσίαση των ευρημάτων σε μαθητικό 
συνέδριο. 

 



ερωτηματολόγιο 

• 1.Τι είναι Εκκλησία; 
• Κοινωνικός οργανισμός 
• Σύνολο πιστών 
• Φορέας εξουσίας 
•   
• 2. Ποιος είναι ο σκοπός της ; 
• Ποιμαντικός    
• Φιλανθρωπικός 
• Εξουσιαστικός 
•   
• 3. Η Εκκλησία σήμερα είναι: 
• Διακονική 
• Εξουσιαστική 
•   
• 4. Ο ρόλος της στα κοινωνικά προβλήματα είναι: 
• Ενεργητικός 
• Παθητικός  
• Αδιάφορος 
•   
• 5. Το πρόβλημα της Εκκλησίας σήμερα είναι: 
• Η ορθοδοξία της  
• Η ορθοπραξία της 
•   
• 6. Έχεις σχέση με την Εκκλησία; 
• ΝΑΙ                              ΟΧΙ 
•   
• 7. Για την υφιστάμενη απόσταση ευθύνεται η Εκκλησία ή και εσύ; 
• Η Εκκλησία                         εγώ                                    και οι δύο 
•   
• 8. Η στάση σου απέναντί της προσδιορίζεται από: 
• Το περιεχόμενο της διδασκαλίας της 
• Τη συμπεριφορά των εκπροσώπων της 
•   
• 9. Η Εκκλησία κομίζει: 
• Μια πρόταση ζωής με απελευθερωτικό περιεχόμενο 
• Μια συντηρητική συμπεριφορά και κατεύθυνση 
•   
• 10. Προσδιόρισε με δύο παραδείγματα την επιλογή σου 
• Α.  
• Β. 

 

• 11. Παρακολουθείς ενέργειες –δράσεις και γενικότερα εκκλησιαστικἐς 
ειδήσεις; 

•  ΝΑΙ                             ΟΧΙ                
•   
• 12. Γνωρίζεις την πρόταση της Εκκλησίας για το οικολογικό πρόβλημα ; 
• ΝΑΙ                             ΟΧΙ  
•   
• 13. Γνωρίζεις την πρόταση της Εκκλησίας για την κοινωνική δικαιοσύνη; 
• ΝΑΙ                                 ΟΧΙ 
•   
• 14. Γνωρίζεις το κοινωνικό και το ιεραποστολικό έργο της Εκκλησίας ;  
• ΝΑΙ                                  ΟΧΙ 
•   
• 15. Η Εκκλησία αρνείται την καύση των νεκρών. Γνωρίζεις γιατί; 
• ΝΑΙ                             ΟΧΙ 
•   
• 16. Η Εκκλησία αρνείται το σύμφωνο συμβίωσης. Γνωρίζεις γιατί; 
• ΝΑΙ                                       ΟΧΙ 
•   
• 17. Η Εκκλησία στέκεται κοντά στα προβλήματα των νέων; 
• ΝΑΙ                                  ΟΧΙ 
•   
• 18. Προσδιόρισε με δύο παραδείγματα την επιλογή σου 
• Α.  
• Β.   
•   
• 19. Ποια αλλαγή θεωρείς αναγκαία ώστε η Εκκλησία να γίνει πιο 

ελκυστική;   
•   
• Να αλλάξει την εξωτερική της εικόνα 
• Να προβεί σε λειτουργικές αλλαγές 
• Να διορθώσει τον τρόπο επικοινωνίας της με τον κόσμο 
• Να βελτιώσει τον τρόπο μετάδοσης του μηνύματός της 
•   
• 20. Η στάση και η δράση της Εκκλησίας σε κάνει να παίρνεις αρνητική 

θέση γενικότερα στον τομέα της πίστης ; 
• ΝΑΙ                                     ΟΧΙ  
•   
• 21. Τι θα ζητούσες από την εκκλησία στην εποχή της οικονομικής κρίσης; 
•   
•   
•   
•   

 



Τι είναι Εκκλησία; 
Στο ερώτημα αυτό οι μαθητές απάντησαν πως βλέπουν οι ίδιοι την Εκκλησία και όχι τι 
έχουν διδαχτεί. Φαίνεται όμως ότι κυριαρχεί η απάντηση που ορίζουν τα σχολικά 
εγχειρίδια. 



Ποιος είναι ο σκοπός της; 
και σε αυτό το ερώτημα οι μαθητές καταθέτουν τη δική τους εκτίμηση. Δυστυχώς όμως  
δεν  διασαφηνίζεται  πως εννοούν τη  διαφορά μεταξύ  φιλανθρωπικού και ποιμαντικού 
χαρακτήρα . 



Η Εκκλησία σήμερα είναι: 
εδώ υπάρχει αναντιστοιχία με το εύρημα του προηγούμενου ερωτήματος.  Βλέπουν την 
Εκκλησία εξουσιαστική ενώ στο προηγούμενο ερώτημα το σκοπό της δεν τον έβλεπαν 
υπό το ίδιο πρίσμα. Νομίζω ότι είναι σημαντικό εύρημα που αφορά την εικόνα της 
Εκκλησίας και θα πρέπει να εξετάσει σοβαρά. 



Ο ρόλος στα κοινωνικά προβλήματα είναι: 
εδώ τα ποσοστά θετικής στάσης είναι σχεδόν ισοδύναμα με της αρνητικής.  
Πρόκειται για εύρημα το οποίο νομίζω ότι δεν είναι αντικειμενικό με βάση πάντα τις απαντήσεις 
που έλαβα σε άλλα ερωτήματα σχετικά με αυτό. 



Το πρόβλημα της Εκκλησίας σήμερα είναι: 
Φυσικά τη μεγάλη κριτική  σήμερα τη δέχεται η ορθότητα  των πράξεων  της Εκκλησίας 



Έχεις σχέση με την Εκκλησία; 
υπερισχύει η θετική στάση πράγμα το οποίο επαληθεύεται και πιο κάτω 



Για την υφιστάμενη απόσταση ευθύνεται: 
το μικρό ποσοστό που αποδίδεται στην Εκκλησία δηλώνει ότι οι μαθητές απάντησαν 
με ωριμότητα και όχι με επικριτική διάθεση. 



Η στάση σου απέναντι της  Εκκλησίας  προσδιορίζεται από: 
αν συνδυάσουμε το εύρημα αυτό με το αντίστοιχο της ορθοπραξίας της Εκκλησίας 
καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει συμφωνία και ότι το ζητούμενο για τους μαθητές δεν είναι 
οι θεωρίες αλλά οι πράξεις. 



Η Εκκλησία κομίζει: 
εδώ οι μαθητές εκφράζουν μια άποψη την οποία στηρίζουν σε θέματα που αναδεικνύει η επόμενη 
ερώτηση. Επίσης είναι αξιοσημείωτο ότι ο συντηρητισμός της Εκκλησίας σημειώνεται και σε 
ερωτηματολόγια όπου οι μαθητές δηλώνουν ότι έχουν σχέση με την Εκκλησία. 



Προσδιόρισε με δύο παραδείγματα την επιλογή σου 

Σχετικά με το συντηρητικό πνεύμα της Εκκλησίας τα επιχειρήματα που 
καταθέτουν οι μαθητές είναι:  

• Άρνηση του συμφώνου συμβίωσης 

• Μη αποδοχή των προγαμιαίων σχέσεων 

• Απόρριψη της ομοφυλοφυλίας 

 

Δευτερευόντως η «επιβολή»  

• της νηστείας 

• του αυστηρού ντυσίματος  

• και σε μια περίπτωση η χρήση της αρχαίας ελληνικής γλώσσας. 



Παρακολουθείς τις δράσεις και γενικότερα τις εκκλησιαστικές ειδήσεις; 
Ενώ το 60% δήλωσε πως έχει σχέση με την Εκκλησία εδώ μόνο το 1/3 περίπου αυτών 
παρακολουθεί τις δράσεις της Εκκλησίας. Ίσως το φορτωμένο πρόγραμμα  και τα  εφηβικά 
ενδιαφέροντα να δίνουν μια απάντηση στο πρόβλημα . 
 



Γνωρίζεις την πρόταση της Εκκλησίας για το οικολογικό πρόβλημα; 
Το μικρό ποσοστό ίσως οφείλεται στο ότι το  οικολογικό πρόβλημα  δεν απασχολεί την 
τρέχουσα επικαιρότητα ή η Εκκλησία δεν έχει προβάλλει το λόγο της. 
 
 



Γνωρίζεις την πρόταση της Εκκλησίας για την κοινωνική δικαιοσύνη; 
Και εδώ το ποσοστό της άγνοιας είναι μεγάλο αν και το θέμα αυτό είναι από 
εκείνα που περιλαμβάνονται στη σχολική ύλη. 



Γνωρίζεις το κοινωνικό –ιεραποστολικό έργο της εκκλησίας; 
Εδώ αναγνωρίζεται το κοινωνικό έργο της Εκκλησίας. Το εύρημα αυτό επαληθεύεται και 
από την απάντηση που δίνουν  σε επόμενο  ερώτημα «τι άλλο να κάνει η Εκκλησία στην 
εποχή της κρίσης» 



Γνωρίζεις γιατί η Εκκλησία αρνείται την καύση των νεκρών; 
Οι απαντήσεις είναι ισοδύναμες , αλλά δυστυχώς δεν προβλέψαμε στο ερωτηματολόγιο 
να  διευκρινιστούν οι  πηγές από τις οποίες έχουν ενημερωθεί σχετικά με το θέμα. 



Γνωρίζεις γιατί η Εκκλησία αρνείται το σύμφωνο συμβίωσης; 
Το αρνητικό ποσοστό είναι μεγάλο αν και το θέμα απασχολεί την τρέχουσα 
επικαιρότητα. Και σε αυτό το εύρημα  όμως λείπει η διευκρίνιση των πηγών 
πληροφόρησης. 



Η Εκκλησία σήμερα στέκεται κοντά στους νέους; 
Τα 2/3 δίνουν αρνητική απάντηση  αλλά δεν έδωσαν τα δύο παραδείγματα που τους 
ζητούσε η επόμενη ερώτηση. Η απάντηση θα μπορούσε να εξηγηθεί από τη συντηρητική 
στάση που αποδίδουν στην Εκκλησία σε θέματα όπως οι προγαμιαίες σχέσεις. 



Ποια αλλαγή θεωρείς αναγκαία ώστε η Εκκλησία να γίνει πιο ελκυστική; 
Προξενεί ενδιαφέρον ότι οι μαθητές στέκονται στον τρόπο επικοινωνίας και μετάδοσης 
του μηνύματος και όχι στις λειτουργικές αλλαγές ή την εξωτερική εικόνα. 



Η στάση και η δράση της Εκκλησίας  σε επηρεάζει αρνητικά στον τομέα της πίστης; 
 
Έχει ενδιαφέρον το ποσοστό της αρνητικής απάντησης διότι πιο πάνω δήλωναν  σε 
μεγάλο ποσοστό ότι τους ενοχλεί  το έλλειμα  ορθοπραξίας της Εκκλησίας και η 
συμπεριφορά των εκπροσώπων της.  



Τι θα ζητούσες από την Εκκλησία σήμερα; 

Οι μαθητές φαίνεται να αναγνωρίζουν την προσφορά της Εκκλησίας στους 
απόρους αλλά όλοι ζητούν: 

• Ακόμα περισσότερη οικονομική προσφορά στους απόρους. 

• και Ψυχολογική στήριξη 

 

  

σε τρεις περιπτώσεις ζητείται: 

•  οικονομική στήριξη του κράτους για ελάφρυνση του χρέους 

• φορολόγηση της Εκκλησίας  

 



Συμπεράσματα 

Η Εκκλησία φαίνεται να δέχεται μια κριτική ορθοπραξίας και εξουσιαστικής 
συμπεριφοράς. 

Αναγνωρίζεται το κοινωνικό της έργο αλλά αναμένεται ακόμα μεγαλύτερη 
προσφορά.  

Οι μαθητές εμφανίζονται να κρίνουν την Εκκλησία ως συντηρητική αλλά δεν 
γνωρίζουν τις θέσεις της πάνω σε ζωτικά θέματα πράγμα που δείχνει 
έλλειμμα επικοινωνίας και προβολής.  

 Η Εκκλησία στην προσπάθεια συνάντησής της με τους νέους απαιτείται να 
κάνει αλλαγές κυρίως στον τρόπο που θα τους προσεγγίσει.  

Τέλος είναι εμφανής η απουσία της προβολής του θεολογικού λόγου για 
θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας  από τα ΜΜΕ τα οποία παίζουν τον 
πλέον  καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση των στάσεων και των εντυπώσεων.  


