Δίκτυο
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου
γιά τήν Ποιμαντική Διακονία
στόν Χῶρο τῆς Ὑγείας
Network
of the Ecumenical Patriarchate
for Pastoral Health Care
1

Φώτο: Νίκος Μαγγίνας / Photo: Nikos Manginas

«Ἡ φροντίδα τῶν ἀσθενῶν δέν γνωρίζει γεω
γραφικά ὅρια καί δέν διακρίνει φυλάς, λαούς
καί γλώσσας, ἀλλά ἀπευθύνεται ἀδιακρίτως καί
ἀνεξαιρέτως πρός πάντα κατ᾽ εἰκόνα Θεοῦ πλα
σμένον ἄνθρωπον, ὡς ὁ Ἴδιος ὁ Θεός, ὁ Ἰατρός
ψυχῶν τε καί σωμάτων, ἔπραξε καί πράττει.»
Οἰκουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαῖος

“Caring for the sick knows no geographic
boundaries. It does not distinguish between
race, people or language, but is directed without
discrimination and without exception toward
all human beings who are created in God’s
image, as God Himself, the Physician of souls
and bodies, did and does.”
Ecumenical Patriarch Bartholomew

Τί εἶναι τό Πατριαρχικό Δίκτυο

Ἡ

φροντίδα τῶν ἀσθενῶν ἀποτελοῦσε ἀνέκαθεν ἕνα
σημαντικό μέρος τῆς ἀποστολῆς τῆς Ἐκκλησίας
ἀπό τήν ἐποχή τῶν Ἀποστόλων. Σέ ὅλη τήν ἱστορία τῆς
Ἐκκλησίας, ἀφοσιωμένοι κληρικοί, ἰατροί καί ἄλλοι ἐπαγ
γελματίες Ὑγείας συνεργάσθηκαν στενά, ὥστε νά παρέ
χουν τήν ἀπαραίτητη ἰατρική καί πνευματική φροντίδα,
μέ σκοπό τήν ἐξασφάλιση τῆς σωματικῆς καί τῆς ψυχικῆς
ὑγείας ὅλων τῶν νοσούντων.
Γιά νά συνεχισθεῖ καί νά ἀναπτυχθεῖ περαιτέρω αὐτή ἡ
μακρόχρονη διακονία, μέ ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί τήν εὐλογία τοῦ
Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθο
λομαίου, δημιουργήθηκε τό Δίκτυο τοῦ Οἰκουμενικοῦ
Πατριαρχείου γιά τήν Ποιμαντική Διακονία στόν Χῶρο
τῆς Ὑγείας.
Τό Πατριαρχικό Δίκτυο συνδέει Χριστιανούς Ὀρθοδό
ξους κληρικούς καί ποικίλους ἐπιστήμονες καί ἐπαγγελ
ματίες στόν χῶρο τῆς Ὑγείας παγκοσμίως. Ἀποτελεῖται
ἀπό ἐκπροσώπους τῶν Μητροπόλεων πού ἀνήκουν
πνευματικά καί διοικητικά στό Οἰκουμενικό Πατριαρ
χεῖο, τούς ἀντιπροσώπους τῶν ἄλλων Πατριαρχείων καί
τῶν Αὐτοκεφάλων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, ὅσους προσ
φέρουν ποιμαντική ἐκπαίδευση στίς Θεολογικές Σχολές
καί τίς Ἐκκλησιαστικές Ἀκαδημίες, ἰατρικούς ἐπιστήμο
νες καί ἐκπαιδευτικούς, καθώς καί ἄλλους οἱ ὁποῖοι μέ
ὁποιον
δήποτε τρόπο διακονοῦν τόν εὐαίσθητο τομέα
τῆς Ὑγείας.
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What is the Patriarchal Network

C

aring for the sick has been a major part of the Church’s
mission since Apostolic times. Throughout the
history of the Church, dedicated clergymen and medical
and health care professionals have worked together to
provide for the physical and spiritual health of all those
who are ill.
To continue and further cultivate this long history of
ministry, in 2008 the Holy Synod of the Ecumenical
Patriarchate, with the blessings of His All-Holiness
Ecumenical Patriarch Bartholomew, formed the Network
of the Ecumenical Patriarchate for Pastoral Health Care.
The Patriarchal Network brings together Orthodox
Christian clergymen and a variety of professionals in
health, worldwide. It consists of representatives from all
the Metropolises that belong spiritually and admini
stratively to the Ecumenical Patriarchate, representatives
of the other Patriarchates, and the Autocephalous Ortho
dox Churches, those who offer pastoral education in
theological schools and ecclesiastical academies, medical
professionals and educators and others who serve in the
sensitive area of health.

The Patriarchal Network liaises with other Christian
denominations and others associated with health care. It
is a founding member of the European Network for Health
Care Chaplaincy and has established close relations with
the Pontifical Council for Health Care Workers.
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Ἐπίσης, τό Πατριαρχικό Δίκτυο ἔχει ἐπαφές μέ ἄλλες
χριστιανικές Ὁμολογίες καί τούς φορεῖς πού σχετίζονται
μέ τήν Ὑγεία. Ἀκόμη, εἶναι ἱδρυτικό μέλος τοῦ Εὐρωπα
ϊκοῦ Δικτύου γιά τήν Ποιμαντική στόν Χῶρο τῆς Ὑγείας
(The European Network of Health Care Chaplaincy) καί
ἔχει στενή συνεργασία μέ τό Συμβούλιο τοῦ Ποντίφικα γιά
τούς Λειτουργούς στόν Χῶρο τῆς Ὑγείας (The Pontifical
Council for Health Care Workers).

Σκοπός τοῦ Πατριαρχικοῦ Δικτύου

Τ

ό Πατριαρχικό Δίκτυο ἔχει ἐπιμορφωτικό καί
ἰατροκοινωνικό χαρακτήρα. Σκοπός του εἶναι:

νά προσφέρει πνευματική ὑποστήριξη καί κα
θοδήγηση σέ ἐκείνους πού νοσοῦν καθώς καί στά
μέλη τῶν οἰκογενειῶν τους.
●

Aim of the Patriarchal Network

T

he Patriarchal Network has an edu
cational and socio-medical chara
cter.
Its objective is:

To offer spiritual support and guidance
to those who are ill, and to their families.
●

νά προωθήσει μιά ὑψηλοῦ ἐπιπέδου μέριμνα στόν
τομέα τῆς Ὑγείας, ἡ ὁποία νά διακονεῖ τόν ὅλο ἄν
θρωπο.

To promote a high-quality standard of
health care which encompasses all levels
of human existence.

νά βοηθήσει καί νά ὑποστηρίξει ὅσους διακονοῦν
τόν ἄρρωστο, θεμελιώνοντας μέ τόν τρόπο αὐτό
ἕναν δεσμό πνευματικῆς ἀδελφοσύνης, ὥστε νά
ἐπωφελοῦνται ὅλοι ἀπό τήν ἀμοιβαία ἀνταλλαγή
γνώσης καί ἐμπειρίας.

To assist and support those who minister
to the sick, establishing in this way a
spiritual bond of fellowship to conjointly
benefit from each other’s knowledge and
experience.

νά συμβάλει στή συνεχῆ ἐκπαίδευση στόν τομέα
τῆς διακονίας πρός τόν ἄρρωστο.

To contribute to on-going education in
ministering to the sick.
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●

Ὀργάνωση τοῦ Πατριαρχικοῦ Δικτύου

Ὑ

πεύθυνος τοῦ Δικτύου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρ
χείου γιά τήν Ποιμαντική Διακονία στόν Χῶρο τῆς
Ὑγείας εἶναι ὁ «Συντονιστής», ὁ ὁποῖος διορίζεται ἀπό
τόν Παναγιώτατο. Ὁ Συντονιστής πλαισιώνεται ἀπό τήν
Κεντρική Ἐπιτροπή καί ἀπό ἐκλεκτούς ἐπιστημονικούς
συνεργάτες. Τά μέλη πού διορίζονται στήν Κεντρική Ἐπι
τροπή ἐκπροσωποῦν περιοχές πού ἀνήκουν στόν Οἰκου
μενικό Θρόνο. Τά μέλη τῆς Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς θά
διορισθοῦν, μετά ἀπό σύσταση τοῦ Συντονιστοῦ, ἀπό τόν
Παναγιώτατο.

Διεθνῆ Συνέδρια

Organization of the Patriarchal Network

T

he person responsible for the Network of the
Ecumenical Patriarchate for Pastoral Health Care
is the “Coordinator”. Assigned by His All-Holiness, he
is assisted by a Central Committee and by specialist
professional co-workers. Members appointed to the
Central Committee represent regions belonging to
the Ecumenical Throne. The members of the Central
Committee are appointed by His All-Holiness upon the
recommendation of the Coordinator.

International Conferences

●

Ρόδος 2008

« Ὀρθόδοξη Ποιμαντική Μέρι
μνα στόν Χῶρο τῆς Ὑγείας»

●

Rhodes 2008 	
“Orthodox Pastoral Health
Care”

●

Ρόδος 2011

« Πρό τῶν θυρῶν τοῦ θανάτου
μέριμνα»

●

Rhodes 2011

“ Caring before the gates of
death”

●

Ρόδος 2014

«Τό Τραῦμα»

●

Rhodes 2014

“The Wound”

●

Ρ
 όδος 2017

«Ἀναθερμαίνοντας τήν Ἐλπίδα»

●

Rhodes 2017

“Revitalizing Hope”

Ὅλες οἱ ὁμιλίες τῶν περασμένων συνεδρίων καί ἄλ
λων ἐκδηλώσεων εἶναι ἀναρτημένες στό YouTube
Channel τοῦ Πατριαρχικοῦ Δικτύου.

All the presentations given at past conferences and
events can be found on the Patriarchal Network’s
YouTube Channel.
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Δραστηριότητες καί Ὑπηρεσίες

Μ

έ τούς ἐμπείρους κληρικούς καί ἐπιστήμονες πού
πλαισιώνουν τό ἔργο του, τό Πατριαρχικό Δίκτυο
βοηθᾶ ἀσθενεῖς καί τά μέλη τῶν οἰκογενειῶν τους νά
βροῦν τήν κατάλληλη πνευματική φροντίδα πού χρειά
ζονται, παγκοσμίως.
Ἐπίσης, τό Πατριαρχικό Δίκτυο στηρίζεται ἀπό ὁμάδα
εἰδικευμένων ἐπιστημόνων πού βοηθᾶ κληρικούς, ἐπι
στήμονες καί λειτουργούς τῆς Ὑγείας στήν ἀντιμετώπιση
δυσκολιῶν πού προκύπτουν κατά τήν ἄσκηση τῆς διακο
νίας τους.

Σεμινάρια καί εἰδικά προγράμματα

Activities & Services

W

ith the wide circle of experienced clergy and
professionals that it affords, the Patriarchal Net
work helps patients and their families to globally find
the proper spiritual care needed.
It also has a “task force” which can assist clergy, medical
professionals and health care workers to manage
difficulties that may arise in their ministry.

Seminars & Programs

ό Πατριαρχικό Δίκτυο ὀργανώνει σεμινάρια καί προ
γράμματα, ὥστε νά ἐνημερώνονται καί νά ἐπιμορφώ
νονται ὅσοι διακονοῦν τόν πάσχοντα ἄνθρωπο.

Τ

T

Ἐπίσης, συνεργάζεται μέ Μητροπόλεις, πανεπιστήμια,
νοσηλευτικά ἱδρύματα καί ἄλλους φορεῖς στή διοργάνω
ση προγραμμάτων καί εἰδικῶν ἐκδηλώσεων σχετικῶν μέ
τήν ποιμαντική μέριμνα.

It also works together with Metropolises, universities,
health care institutions and other agencies in organizing
programs and special events that are related to pastoral
care.

Ἐκδόσεις

Publications

Θεραπείαν προσάγοντες: Εἰσαγωγή στήν ποιμαντική
διακονία στόν χῶρο τῆς Ὑγείας

Books: “Let us come to be healed: an introduction to
Orthodox Pastoral Health Care” (in Greek)

(Διανέμεται ἀπό τίς ἐκδόσεις Ἁρμός)

(Distributed by Armos Publications)
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he Patriarchal Network organizes seminars and
programs that inform and further educate those who
minister to the suffering.
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Ποιμαντική Σκέψη τῆς Ἑβδομάδος

Κ

άθε ἑβδομάδα, μία Ποιμαντική Σκέψη ἀποστέλλεται
ἠλεκτρονικά σέ χιλιάδες ἀναγνῶστες, ὥστε νά στηρι
χθεῖ καί νά παρηγορηθεῖ κάθε ἄνθρωπος πού ἔχει πνευ
ματικές ἀναζητήσεις μέ ἀφορμή δυσκολίες πού ἀντιμετω
πίζει στή ζωή του.

Weekly Pastoral Thought

E

ach week a Pastoral Thought is electronically sent
το thousands of readers so to offer support and to
comfort those that have spiritual concerns regarding the
difficulties that they encounter in life situations.

Ἐγγραφεῖτε τώρα!

Sign up now!

http://www.pastoralhealth-ep.com/news/listservform

http://www.pastoralhealth-ep.com/news/listservform

Διάκονοι τοῦ Πατριαρχικοῦ Δικτύου τῆς Ὑγείας

Ο

ἱ Διάκονοι τοῦ Πατριαρχικοῦ Δικτύου τῆς Ὑγείας στη
ρίζουν τό Δίκτυο μέ τήν οἰκονομική τους προσφορά.
Γιά πληροφορίες, ἐπικοινωνῆστε μέ τόν Συντονιστή τοῦ
Δικτύου.

The Stewards of the Patriarchal Network for Health

T

he Stewards of the Patriarchal Network for Health
support to the Patriarchal Network financially.
For more information, contact the Coordinator of the
Network.

Ἐπικοινωνία

Contact information

Δίκτυο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου γιά
τήν Ποιμαντική Διακονία στόν Χῶρο τῆς Ὑγείας

Network of the Ecumenical Patriarchate
for Pastoral Health Care

Συντονιστής
Πρωτοπρεσβύτερος Σταῦρος Κοφινᾶς
Τηλέφωνο: (+30) 6986732505
Φαξ: (+30) 210 9374217
Email: pastoralhealth.ep@gmail.com
www.pastoralhealth-ep.com

Coordinator
Protopresbyter Stavros Kofinas
Telephone: (+30) 6986732505
Fax: (+30) 210 9374217
Email: pastoralhealth.ep@gmail.com
www.pastoralhealth-ep.com
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«Ὥσπερ πελεκὰν τετρωμένος τὴν πλευράν Σου,
Λόγε, σοὺς θανόντας παῖδας ἐζώωσας,
ἐπιστάξας ζωτικοὺς αὐτοῖς κρουνούς.»

Ἕ

νας κατάλευκος πελεκάνος, ἀρχοντικό πτηνό, ἔχει
φτιάξει μιά ἀσφαλῆ καί εὐχάριστη φωλιά. Μέσα σ’
αὐτήν γεννᾶ καί τοποθετεῖ τούς νεοσσούς, τά μικρά του.
Ἐκεῖ αὐτά ἀπολαμβάνουν τή φροντίδα του. Κάποια στι
γμή ἕνα φίδι πλησιάζει τή ζεστή φωλιά καί πληγώνει καί
φαρμακώνει μέ τό δηλητηριασμένο δάγκωμά του τά μι
κρά. Ἐκεῖνα, καθώς δέχονται τό δηλητήριο τοῦ φιδιοῦ,
χάνουν τήν ὑγεία τους καί ὁδηγοῦνται πρός τόν θάνατο.
Τήν κρίσιμη καί ἐπικίνδυνη ἐκείνη ὥρα, ὁ πελεκάνος προ
βαίνει σέ μιά ἐνέργεια μέ ἀνυπολόγιστη σημασία: Τρυπᾶ
μέ τό ἴδιο του τό ράμφος τήν πλευρά του καί στάζει στή
συνέχεια μέσα στό στόμα τῶν σχεδόν νεκρῶν νεοσσῶν
του τό δικό του αἷμα, πού κύλησε ἀπό τήν τρυπημένη
πλευρά του. Τό αἷμα αὐτό, γονικό αἷμα, προσφέρεται
ἀπό τόν πληγωμένο γονιό στά φαρμακωμένα παιδιά του
ὡς ἀντίδοτο στό δηλητήριο τοῦ φιδιοῦ. Ἀμέσως ἐκεῖνα
ἀποκτοῦν καί πάλι τήν ὑγεία καί τή ζωή καί ἀπολαμβά
νουν τή χαρά καί τή θαλπωρή, τή φωλιά τους.
Ὁ πελεκάνος συμβολίζει τόν Χριστό ἐπάνω στόν Σταυρό,
ὁ Ὁποῖος χύνει τό αἷμα Του γιά τή ζωή τοῦ κόσμου.
Μέ τόν ἴδιο τρόπο, ἐμεῖς, ὡς μαθητές Του, καλούμαστε
νά εἴμαστε δοῦλοι Κυρίου διά τῆς φιλανθρωπίας καί νά
μεριμνήσουμε γιά τή ζωή καί τή σωτηρία τοῦ συνανθρώ
που μας.
Εἰκόνα «Ὥσπερ πελεκάν»:
Γεώργιος Χατζής, http://hatzis-art.blogspot.gr/
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“Like the pelican, You gave life to Your children
who were in death, O Word.
Your wounded side let flow the blood of life,
streaming its life-giving droplets upon all.”

A

starkly white pelican, the stateliest of all birds, has
made a safe and comforting nest. Giving birth, the
pelican places its new born chicks within it where, the
new chicks enjoy its care. Suddenly, a snake approaches
the warm nest and bites the small chicks wounding
and poisoning them with its venom. Poisoned, their
health begins to fail and they are led toward death. At
this critical moment of danger and death, the pelican
acts in a significant and extraordinary way. It pricks a
hole in its side, by its beak; the blood, flowing from the
wounded side of the pelican drips into the mouths of
its fatally bitten chicks. This parental blood is offered by
the wounded parent as medicine for its children, as an
antidote to the snake’s venom. Immediately the chicks
regain their health. Now they have life and delight in
the joy and warmth of their nest.
The pelican is a symbol of Christ on the Cross, who from
His side shed His blood for the life of the world.
In like manner, we as His followers, are called to be
servants of our Lord that by our love for humanity we
may provide for the life and salvation of our fellow-man.   

The icon “Like a pelican”:
Giorgios Xatzis, http://hatzis-art.blogspot.gr/
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BALOUKLI HOSPITAL

ΕΠΤΑΛΟΦΟΣ Α.Β.Ε.Ε. - w.w.w.eptalofos.gr

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΠΑΛΟΥΚΛΙ
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