
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 

 

Τη σχολική χρονιά 2013-2014, 20 μαθητές του ΕΠΑΛ Ιεράπετρας με τη 

βοήθεια των καθηγητών Χοϊλού Δημητρίου Θεολόγου (ΠΕ01) και Ξομπλαράκη 

Δέσποινας Νομικού (ΠΕ13) πραγματοποίησαν το πολιτιστικό πρόγραμμα με θέμα «Ο 

γέρων Παΐσιος ο αγιορείτης και οι νέοι».  

Οι μαθητές στο πλαίσιο του προγράμματος είχαν την ευκαιρία να εξετάσουν, 

να ενημερωθούν και να ερευνήσουν στοιχεία γύρω από το βίο και την πολιτεία ενός 

σύγχρονου αγιορείτου μοναχού που έζησε την περίοδο του 20
ου

 αιώνα, συγκεκριμένα 

του γέροντα Παϊσίου, ο οποίος θεωρείται από τους πλέον λαοφιλείς γέροντες του 

περασμένου αιώνα.  

Κατά τη διάρκεια του πολιτιστικού προγράμματος, οι μαθητές πήραν 

συνεντεύξεις από ανθρώπους που γνώρισαν το γέροντα Παΐσιο καταγράφοντας τις 

συγκεκριμένες μαρτυρίες, παρακολούθησαν μαγνητοσκοπημένα ντοκιμαντέρ με θέμα 

το βίο του γέροντα, επισκέφτηκαν τον τόπο ταφής του στην Ιερά Μονή Αγίου 

Θεολόγου Σουρωτής όπου είχαν την ευκαιρία να μιλήσουν με τις αδερφές της Ιεράς 

Μονής οι οποίες και έζησαν από κοντά το γέροντα και τέλος έκαναν στατιστική 

έρευνα στην κοινωνία της Ιεράπετρας συντάσσοντας ερωτηματολόγιο το οποίο και 

διένειμαν στην πόλη της Ιεράπετρας και στους συμμαθητές τους. 

Σκοπός του ερωτηματολογίου, που συντάχθηκε εξ ολοκλήρου από τις ομάδες 

εργασίας των παιδιών, ήταν να διαπιστώσουν κατά πόσο η κοινωνία της Ιεράπετρας 

αλλά και οι συμμαθητές τους είναι ενημερωμένοι γύρω από την προσωπικότητα του 

γέροντα Παϊσίου του αγιορείτου.  

Ιδιαίτερη εντύπωση προξενεί το γεγονός ότι το 97% των ερωτηθέντων γνώριζαν 

την προσωπικότητα του γέροντα Παϊσίου ενώ το 88% στην ερώτηση αν θα πρέπει ο 

γέροντας Παϊσιος να αναγνωριστεί ως άγιος απάντησαν θετικά  

Παρακάτω καταγράφονται τα αποτελέσματα της έρευνας όπως αυτά προέκυψαν 

μετά τη διανομή των ερωτηματολογίων από τα παιδιά σε συμμαθητές και κατοίκους 

της Ιεράπετρας.  

1) Ποιόν από τους παρακάτω σύγχρονους αγίους γέροντες 

γνωρίζετε; 

 

 

 

Γέροντας Ιάκωβος Τσαλίκης 12 14% 

Γέροντας Πορφύριος Μπαϊρακτάρης 43 49% 

Γέροντας Εφραίμ Κατουνακιώτης 17 19% 

Κανένα 16 18% 



2) Γνωρίζετε ποιος ήταν ο Γέροντας Παΐσιος; 

  

 

3) Έχετε επισκεφτεί τον τάφο του Γέροντα Παϊσίου; 

 

 

  

 

 

 

4) Θεωρείτε ότι ο Γέροντας Παΐσιος θα πρέπει να αναγνωριστεί ως 

άγιος; 

 

 

 

 

 

5) Μάθατε για το Γέροντα Παΐσιο μέσα από 

 

 

 

 

 

 

 

Ναι  86 97% 

Οχι 3 3% 

Ναι 41 47% 

Όχι 47 53% 

Ναι 77 88% 

Όχι 11 13% 



κάποιο γνωστό σας 36 40% 

Κάποια τηλεοπτική εκπομπή 5 6% 

το INTERNET 12 13% 

προσωπική αναζήτηση 36 40% 

 

6) Έχετε διαβάσει κάποιο από τα βιβλία που αναφέρονται στο βίο 

του Γέροντα Παϊσίου; 

 

 

 

 

 

7) Αν ναι, ποιό από τα παρακάτω; 

 

 

 

Σκεύος εκλογής 17 33% 

ΛΟΓΟΙ Α (Με πόνο και αγάπη για το σύγχρονο άνθρωπο) 9 17% 

ΛΟΓΟΙ Β' (Πνευματική αφύπνιση) 3 6% 

ΛΟΓΟΙ Γ' (Πνευματικός αγώνας) 2 4% 

ΛΟΓΟΙ Δ' (Οικογενειακή ζωή) 9 17% 

ΛΟΓΟΙ Ε (Πάθη και Αρετές) 2 4% 

ΛΟΓΟΙ Ε' (Περι προσευχής) 0 0% 

Άλλο 10 19% 

 

Ναι 50 56% 

Όχι 39 44% 



8) Για ποιόν από τους παρακάτω λόγους θεωρείτε ότι είναι γνωστός 

ο Γέροντας Παΐσιος; 

 

 

 

την αγιότητα του βίου του 38 44% 

τις προφητείες του 15 17% 

τα θαύματά του 19 22% 

τις διδαχές του 15 17% 

 

9) Γνωρίζετε κάποιο θαύμα του Γέροντα Παϊσιου? 

 

 

 

 

 

10) Πιστεύετε ότι η προσωπικότητα του Γέροντα Παϊσίου επηρέασε 

πολλούς ανθρώπους;  

 

 

Ναι  42 48% 

Όχι 45 52% 

Ναι 68 77% 

Όχι 2 2% 

Δεν ξέρω 18 20% 


