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 Το Συνέδριο αυτό, που έγινε στην Αθήνα 3-6 Οκτωβρίου 2002, οργανώθηκε από τον 

Τομέα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και το Κέντρο για τη μελέτη  της Οικογένειας. 

Τη θεολογική μας οικογένεια εκπροσώπησε ο Καθηγητής Πανεπιστημίου κ. Αλέξανδρος 

Σταυρόπουλος με συνεργάτες του και μεταπτυχιακούς φοιτητές. Συγκεκριμένα το απόγευμα 

της 5ης Οκτωβρίου, συντόνισε στρογγυλό τραπέζι με τον τίτλο «Κέντρο Προετοιμασίας 

Γάμου, Μια μορφή στήριξης της ελληνικής οικογένειας». Ο ίδιος ο κ. Καθηγητής στην αρχή 

της εκδήλωσης ανέπτυξε το θέμα «Προετοιμασία γάμου: Σκοπιμότητα και χρησιμότητα». 

Ακολούθησαν οι παρουσιάσεις του κ. Στέφανου Κουμαρόπουλου, Θεολόγου Καθηγητή 

(Δρ.Θ.), «Ψυχολογική και κοινωνική θεμελίωση μιας προετοιμασίας γάμου» και του κ. 

Τριαντάφυλλου Μπολτέτσου, Θεολόγου-Γραμματέα της Ι.Μ.Φθιώτιδος (κατόχου Master), 

«Το Κέντρο Προετοιμασίας Γάμου της Ι.Μητρόπολης Φθιώτιδος (Λαμίας)».1 

 Στη συνέχεια οι Θεολόγοι Μεταπτυχιακοί φοιτητές (του Προγράμματος 

«Ποιμαντικής Θεολογίας και Αγωγής» του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας του 

Πανεπιστημίου Αθηνών) παρουσίασαν το θέμα: «Η Κατάρτιση των υπευθύνων ενός Κέντρου 

Προετοιμασίας Γάμου, Μια πρόταση για ένα εγχειρίδιο». Το ζήτημα αυτό αποτέλεσε σχέδιο 

έρευνας ενεργού δράσεως (action research) κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2000-2001 και 2001-

2002. Συγκεκριμένα ο κ. Σταμάτης Ζούλας ανέπτυξε τη «θεολογική-ηθική (θρησκευτική) 

διάσταση του γάμου» και ο κ. Κωνσταντίνος Πρέντος ανέλυσε την «ιερολογία του μυστηρίου 

του γάμου». Ακολούθησαν η κ. Βασιλική Λυμπεροπούλου που εισηγήθηκε «ψυχολογική 

διάσταση στην ποιμαντική προετοιμασία των μελλονύμφων», η κ. Σταυρούλα Ορφανάκου 

που ερεύνησε την «κοινωνιολογία του γάμου» και η κ. Αιμιλία Παύλου, που μελέτησε τη 

«νομική διάσταση του γάμου». Τέλος ο κ. Γεώργιος Τσαγκάρης μίλησε για τα «ιατρικά και 

βιολογικά θέματα, προϋποθέσεις καλλιτεκνίας – έλεγχος» και η κ. Μαριάννα Δρέ για το θέμα 

«προετοιμασία μελλονύμφων: η παιδαγωγική διάσταση του γάμου». Η εισήγηση για την 

οικονομική διάσταση, προγραμματισμένη να παρουσιαστεί από τον κ. Θεόδωρο Καλογρίδη, 

δεν έγινε λόγω κωλύματος του εισηγητή. 

 Οι εισηγητές διαπίστωσαν αρχικά ότι η ελληνική οικογένεια, όπως δείχνουν 

πρόσφατες κοινωνικές έρευνες, αναζητάει την ταυτότητά της μεταξύ παραδόσεως και 

εκσυγχρονισμού. Οι σύγχρονες δυτικές αξίες αντιδιαστέλλονται και συνυπάρχουν με το 

όραμα ζωής και τις αξίες της ελληνορθόδοξης παράδοσης και ζωής. Ο θεσμός της οικογένειας 

όπως και ο θεσμός της Εκκλησίας φαίνεται να είναι από τους πιο ανθεκτικούς σύμφωνα με 

τις έρευνες. Ως εκ τούτου η συμβολή ενός Κέντρου Προετοιμασίας Γάμου, στα πλαίσια της 

Εκκλησίας –όπου τελούνται η συντριπτική πλειοψηφία των γάμων στην Ελλάδα σήμερα- 

μπορεί να προσφέρει στους μελλονύμφους μια ρεαλιστική πρόταση ζωής. 

 Η συμβουλευτική πρόταση της Ορθοδόξου Θεολογικής Παραδόσεως απέναντι στα 

προβλήματα (διαζύγια, υπογεννητικότητα, βία, ναρκωτικά, μονογονεϊκές οικογένειες κ.ά) 

αλλά και τις μεταλλαγές, που αντιμετωπίζει η σύγχρονη ελληνική οικογένεια φαίνεται να 

                                                           
1 Για περισσότερα βλ. σχετικά στην ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος www.imfth.gr 



είναι πολύ σημαντική. Ένα τέτοιο Κέντρο Προετοιμασίας Γάμου άρχισε πιλοτικά τη 

λειτουργία του στη Λαμία την Άνοιξη του 2001. Η λειτουργία και η οργάνωση του στηρίζεται 

στη συνεργασία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Ποιμαντικής Θεολογίας και Αγωγής (στα 

πλαίσια του μαθήματος «Ειδικά Θέματα Ποιμαντικής Γάμου και Οικογενείας»), του 

Τμήματος Κοινωνικής  Θεολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και της Ιεράς Μητροπόλεως 

Φθιώτιδος (στη Λαμία), υπό την αιγίδα της οποίας πραγματοποιείται. Το πιλοτικό αυτό  

πρόγραμμα γίνεται στο πλαίσιο της «Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής Γάμου, Οικογενείας, 

Προστασίας Παιδιού και Δημογραφικού Προβλήματος» με έγκριση της Ιεράς Συνόδου της 

Εκκλησίας της Ελλάδος. Της Επιτροπής αυτής Πρόεδρος είναι ο Σεβασμιώτατος 

Μητροπολίτης  Φθιώτιδος κ. Νικόλαος. 

 Στο στρογγυλό τραπέζι, μεταξύ άλλων, έγινε αναφορά σε προηγούμενες 

προσπάθειες του παρελθόντος και αναπτύχθηκε ένα μικρό ιστορικό για το ξεκίνημα του 

Κέντρου Προετοιμασίας Γάμου. Αναπτύχθηκαν οι σκοποί και οι στόχοι του Κέντρου καθώς 

και ο ρόλος του. Δόθηκαν λεπτομέρειες για την Οργάνωση και τα πρώτα βήματα που έχουν 

γίνει για τη λειτουργία του. Παρουσιάσθηκαν οι αρχές και οι μέθοδοι υλοποιήσεως του 

Προγράμματος. Έγινε λόγος για την κατάρτιση των υπευθύνων του Κέντρου. Αξιολογήθηκαν 

τα πρώτα αποτελέσματα του Κέντρου Προετοιμασίας Γάμου της Ι. Μητροπόλεως Φθιώτιδος 

και συζητήθηκαν οι προοπτικές ενός τέτοιου προγράμματος και γενικότερα η αποδοχή και η 

υποστήριξη του από την ελληνική κοινωνία.  

 Η εκδήλωση έκλεισε με ερωτήσεις του κοινού, που είχε κατακλείσει το Αμφιθέατρο 

18 της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών, όπου διεξήχθη και το οποίο εξεδήλωσε τα 

συγχαρητήριά του γι’ αυτή την προσπάθεια συνεργασίας της Διοικούσας Εκκλησίας και της 

Ακαδημαϊκής Θεολογίας, σε ένα τόσο καίριο ζήτημα όπως η ποιμαντική προετοιμασία του 

γάμου.  

 Η όλη εκδήλωση καταγράφηκε σε βίντεο και μεταγραμμένη σε dvd έχει αναρτηθεί 

στην ιστοσελίδα της Διαποίμανσης.  Οι  επιμέρους εισηγήσεις θα αναρτώνται μόλις καταστεί 

δυνατή η  ψηφιακή τους μορφή. Να ληφθεί υπόψη ότι η συγγραφή  έχει γίνει  στις αρχές  του 

2000 προ των πυλών του  21ου αιώνα! 

 

Αφιερωμένο στην Ορθόδοξη Ελληνική Οικογένεια. 
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