Δελτίο Τύπου
Συνδιάσκεψη του Οικουµενικού Πατριαρχείου για την
Πανδηµία
«Η Ποιµαντική της Εκκλησίας εν ηµέραις Πανδηµίας».
Αναγνωρίζοντας τις πρωτοφανείς καταστάσεις και περίπλοκες
δυσκολίες που έχει δηµιουργήσει η Πανδηµία COVID-19, ο
Παναγιώτατος Οικουµενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολοµαίος
ανέθεσε στο Δίκτυο του Οικουµενικού Πατριαρχείου για την
Ποιµαντική Διακονία στον Χώρο της Υγείας να οργανώσει
διαδικτυακή Συνδιάσκεψη µε θέµα: «Η Ποιµαντική της
Εκκλησίας εν ηµέραις Πανδηµίας».
Η Συνδιάσκεψη θα δώσει την ευκαιρία στις τοπικές Εκκλησίες
και τους επιστήµονες και επαγγελµατίες Υγείας διεθνώς να
ανταλλάξουν τις εµπειρίες τους και να συζητήσουν τις
δυσκολίες που αντιµετωπίζουν κατά την περίοδο που διανύουµε.
Οι Συµµετέχοντες θα προβληµατισθούν γύρω από το πως η
ποιµαίνουσα Εκκλησία µπορεί να ενισχύσει τους ανθρώπους
που έχουν προσβληθεί από τον ιό και να συµπαρασταθεί σε
εκείνους που θρηνούν όσους υπέκυψαν σε αυτόν˙ πως µπορεί να
στηρίξει και να συνεργασθεί µε τους επιστήµονες Υγείας, το
ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, καθώς και τους
εργαζοµένους στα νοσοκοµεία που παλεύουν να σώσουν
ανθρώπινες ζωές˙ πως µπορεί να µεριµνήσει για εκείνους που
ζουν µόνοι η αποµονωµένοι, όπως και τους ανθρώπους των
οποίων η οικογενειακή και βιοτική ισορροπία έχει διαταραχθεί˙

πως µπορεί να στηρίξει τον κλήρο, που έρχεται καθηµερινά
αντιµέτωπος µε διάφορες επιθέσεις,

αντιθέσεις και αντιπαραθέσεις λόγω της Πανδηµίας˙ πως
µπορεί να συµβάλει στην αντιµετώπιση των επιπτώσεων της
Πανδηµίας στο µέλλον.
Το κυριότερο απ’ όλα, η Συνδιάσκεψη θα ασχοληθεί µε το πως
βιώνουµε την Πίστη µας και το γεγονός της Εκκλησίας «εν
ηµέραις δοκιµασιών».
Η έναρξη της Συνδιασκέψεως θα γίνει την Τετάρτη 16
Δεκεµβρίου στις 7:00 µ.µ. Εκεί, θα προσπαθήσουµε να
απαντήσουµε στο ερώτηµα: «Τι σηµαίνει “Εκκλησία” κατά τη
διάρκεια “απαγόρευσης” λόγω πανδηµίας;». Κύριος οµιλητής θα
είναι ο εκλεκτός και αξιότιµος κ. Δηµήτριος Μαυρόπουλος
(Θεολόγος, Συγγραφέας και Εκδότης).
Στη συνέχεια, και περίπου κάθε δύο εβδοµάδες, θα
παρουσιάζονται διάφορα θέµατα που σχετίζονται µε την
Ποιµαντική στην πανδηµία και θα ακολουθεί συζήτηση. Για όλα
θα υπάρχει αγγλική µετάφραση. Προβλέπεται ότι η προσπάθεια
αυτή θα έχει εκτεταµένη διάρκεια, καθώς θα κρατήσει αρκετές
εβδοµάδες.
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