
   

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΕΩ: ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΙΚΗ 

Ι. Μ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2015 -2016 

Η εξομολόγθςθ παραμζνει ζνα από τα μυςτιρια τθσ ορκόδοξθσ Εκκλθςίασ, ςτο οποίο 

προςζρχεται ςυςτθματικά ι παροδικά ζνασ πολφ μεγάλοσ αρικμόσ ανκρϊπων, αναηθτϊντασ 

ςυμβουλι, κακοδιγθςθ ι απαντιςεισ ςε διλλιματα που αντιμετωπίηει ςτον κακθμερινό βίο.  

Ωςτόςο το μυςτιριο τθσ εξομολόγθςθσ ςυχνά αλλοιϊνεται και αλλοτριϊνεται από τθν 

παρείςφρθςθ νοοτροπιϊν και αντιλιψεων ξζνων προσ τθν γνιςια παράδοςθ τθσ Εκκλθςίασ και 

του Πατερικοφ πνεφματοσ.  

Νοοτροπίεσ όπωσ ο δικανιςμόσ, θ αποϊεροποίθςθ του μυςτθρίου, θ χρθςιμοποίθςι του προσ 

δθμιουργία ελεγχόμενων μικρϊν ομάδων, θ ψυχολογικοποίθςθ τθσ ςθμαςίασ του και άλλεσ 

μορφζσ αλλοιϊςεων, απειλοφν ςυνεχϊσ τθν αυκεντικι λειτουργία του μυςτθρίου. Είναι, 

επομζνωσ, ςθμαντικό όλα αυτά να διερευνϊνται, να διευκρινίηονται και να διορκϊνονται 

ζγκαιρα, πριν δθμιουργιςουν πλθγζσ ςτο ςϊμα τθσ Εκκλθςίασ ι ςτισ ψυχζσ των ανκρϊπων. Οι 

ιερείσ που διακονοφν το μυςτιριο τθσ εξομολογιςεωσ χρειάηεται να εμβακφνουν ςτθν ουςία και 

το περιεχόμενο του μυςτθρίου γνωρίηοντασ τισ κεολογικζσ και εκκλθςιολογικζσ προχποκζςεισ 

του και να ευαιςκθτοποιθκοφν ςτθν ανάγκθ προςαρμογισ αυτισ τθσ διακονίασ ςτισ ανάγκεσ του 

ςφγχρονου ανκρϊπου.  

Η ευαιςκθτοποίθςθ και θ γνϊςθ των ςθμείων όπου ο τρόποσ άςκθςθσ του μυςτθρίου αποκλίνει 

από τθν αυκεντικότθτα, λόγω παρειςφριςεωσ αλλότριων παραδόςεων που οδθγοφν ςε 

θκικιςτικζσ ι νομικιςτικζσ αλλοιϊςεισ,  ςυνεπάγεται λανκαςμζνθ ςυμβουλευτικι και πνευματικι 

κακοδιγθςθ, θ οποία αντί να λειτουργεί υποςτθρικτικά και κακαρτικά ειςάγει ενοχοποιιςεισ και 

επιπλζον ψυχολογικό και ςυναιςκθματικό φορτίο. Η κατάρτιςθ, επομζνωσ, που οδθγεί ςε 

ορκότερθ και ουςιαςτικότερθ προςφορά υποςτιριξθσ, πνευματικισ κακοδιγθςθσ, 

ςυμβουλευτικϊν παρεμβάςεων και υγιοφσ απενοχοποίθςθσ είναι καίριασ ςθμαςίασ και αυτόσ 

είναι ζνασ από τουσ κφριουσ ςτόχουσ αυτοφ του επιμορφωτικοφ προγράμματοσ. 

Το πρόγραμμα απευκφνεται ςε κλθρικοφσ τθσ Ορκοδόξου Εκκλθςίασ που αςκοφν ποιμαντικό 

ζργο ςτισ Ιερζσ Μθτροπόλεισ όπου υπθρετοφν. 

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα ςτοχεφει να: 

Ι. ενιςχφςει και βελτιώςει τον τρόπο προςζγγιςησ και υποςτηρικτικήσ παρζμβαςησ εκ μζρουσ των 

κληρικών κατά τη διαχείριςη, ςτο πλαίςιο τησ εξομολόγηςησ, ςφγχρονων προβλημάτων των 

πιςτών 

ΙΙ. ευαιςθητοποιήςει τουσ εξομολόγουσ ςτην διάκριςη μεταξφ δικανικήσ και θεραπευτικήσ χρήςησ 

των ιερών Κανόνων τησ εκκληςίασ ςτο πλαίςιο τησ εξομολογήςεωσ 

ΙΙΙ. εμβαθφνει ςτην κατανόηςη των εννοιών «ακρίβεια» και «οικονομία» κατά τη διαχείριςη 

προβλημάτων των πιςτών 

IV. υποδείξει τρόπουσ εφαρμογών τησ ςοφίασ των Πατζρων τησ Εκκληςίασ ςτη ςφγχρονη 

ποιμαντική πράξη 
 

ΗΜΕΙΩΗ: Το Πρόγραμμα απευκφνεται κυρίωσ ςε κλθρικοφσ που είναι Πνευματικοί ι 

Υποψιφιοι Πνευματικοί, οι οποίοι βρίςκονται ςε όλα τα επίπεδα τθσ ιεραρχίασ ανεξαρτιτωσ 

κζςθσ ευκφνθσ. 



 
 

Οι ςυμμετζχοντεσ ςτα Εκπαιδευτικά Προγράμματα μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ των 

Προγραμμάτων κα λάβουν Βεβαίωςθ Πιςτοποίθςθσ και μοριοδότθςθ με βάςθ το κακεςτϊσ 

μοριοδότθςθσ των Δθμοςίων Υπαλλιλων. 

ΤΝΑΝΣΗΗ ΘΕΜΑΣΙΚΕ 
ΕΝΟΣΗΣΕ 

 (Σίτλοι) 

 ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
(σε ώρες) 

1θ 
 
29/10/2015 

1. Ζναρξθ – 
Περιεχόμενο και 
ςτόχοι 
προγράμματοσ. 
Ειςαγωγι ςτο 
Πρόγραμμα 

2. Η κζςθ του 
μυςτθρίου τθσ 
εξομολογιςεωσ 
ςτθ ςφγχρονθ 
πραγματικότθτα 

Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 

Θερμοπυλών κ. Ιωάννης 

 

 

 

Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 

Κεφαλληνίας κ. Δημήτριος 

 

4 

2θ 
 
19/11/2015 

Η κζςθ του 
μυςτθρίου τθσ 
εξομολογιςεωσ 
ςτθ ςφγχρονθ 
πραγματικότθτα 

Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 

Καστορίας κ. Σεραφείμ 

3 

3θ 
 
17/12/2015 

Η εφαρμογι των 
Ιερϊν Κανόνων ςτο 
μυςτιριο τθσ 
εξομολόγθςθσ 

 

1. Αιδεσιμολογιώτατος 

Πρωτοπρεσβύτερος π. Σέργιος 

Μαρνέλλος, Εφημέριος Ιερού 

Μητροπολιτικού Ναού Αγίου 

Αθανασίου Ιωαννίνων 

4 

4θ 

 

28/1/2016 
 
 

Η εφαρμογι των 
Ιερϊν Κανόνων ςτο 
μυςτιριο τθσ 
εξομολόγθςθσ 
 

Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 

Ιωαννίνων κ. Μάξιμος 

          3 

5θ  
 
18/2/2016 
 

Οι ποιμαντικζσ 
διαςτάςεισ του 
μυςτθρίου τθσ 
εξομολόγθςθσ  
 

2. Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 

Εδέσσης κ. Ιωήλ 

 

4 

6θ  
 
17/3/2106 
 
 

Οι ποιμαντικζσ 
διαςτάςεισ του 
μυςτθρίου τθσ 
εξομολόγθςθσ  
 

Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 

Πρεβέζης κ. Χρυσόστομος 

3.  

3 

7θ  
 
21/4/2016 

Το πρόςωπο του 
Πνευματικοφ 
Πατζρα 

 

Πανοσιολογιώτατος 

Αρχιμανδρίτης π. Συμεών 

Βολιώτης, Πρωτοσύγκελλος της  

Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών 

4 



 
 

8θ  
 
19/5/2016 

Ανακεφαλαίωςθ 
όςων 
αναπτφχκθκαν ςτισ 
προθγοφμενεσ 
ενότθτεσ με 
ζμφαςθ ςε 
πρακτικζσ 
εφαρμογζσ 

 
Παρουςίαςθ και 
ςυηιτθςθ ςτθν 
ολομζλεια των 
εργαςιϊν των 
εκπαιδευομζνων 
Αξιολόγθςθ 
εκπαιδευομζνων 
 

Αιδεσιμολογιώτατος 

Πρωτοπρεσβύτερος π. Λάμπρος 

Τσιάρας, Γενικός Αρχιερατικός 

Επίτροπος Ι.Μ. Ιωαννίνων 

 

Αιδεσιμολογιώτατος 

Πρωτοπρεσβύτερος π. Αδαμάντιος 

Αυγουστίδης, Γενικός 

Διευθυντής  του Ιδρύματος 

Ποιμαντικής Επιμορφώσεως της 

Ι.Α.Α.,  Καθηγητής Πανεπιστημίου 

Αθηνών   

 

3 

ΤΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 
 

 

 28 

 


