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Αυτός ο τόμος είναι ο πρώτος μιας
σειράς που θα ασχοληθεί με την ποιμαντική
διακονία στον χώρο της Υγείας. Αφορμή για
την έκδοση του τόμου, η δημιουργία του
«Δικτύου του Οικουμενικού Πατριαρχείου για
την Ποιμαντική Διακονία στον Χώρο της
Υγείας, που έχει αναλάβει και την έκδοσή
του. Σκοπός του Πατριαρχικού Δικτύου και
της έκδοσης του βιβλίου, είναι να συνεισφέρει
στο διάλογο και ενημέρωση όσων υπηρετούν
στο χώρο της Υγείας, προσφέροντας έτσι μία
αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχονται
στον ασθενή, μία αρτιότερη και υψηλότερη
ποιότητα στον χώρο της ποιμαντικής. Μέσα
από το συντονιστικό ρόλο που χαρακτηρίζει
τον Οικουμενικό Θρόνο, το Δίκτυο αυτό
προσφέρει την δυνατότητα να συνεργασθούν
και να αλληλοβοηθηθούν οι τοπικές
Εκκλησίες μεταξύ τους στον τομέα της
ποιμαντικής τής Υγείας.
Τα κείμενα που συμπεριλαμβάνονται στο βιβλίο αποτελούνται κυρίως από
τις εισηγήσεις που εκφωνήθηκαν στο 1ο Διεθνές Συνέδριο Ποιμαντικής Διακονίας του
Οικουμενικού Πατριαρχείου στον Χώρο της Υγείας, που πραγματοποιήθηκε στην
Ρόδο το 2008. Περιέχεται επίσης παράρτημα με πατερικά κείμενα που αναφέρονται
στην φιλανθρωπία και στην διακονιά του ασθενούς, καθώς και μια κατάσταση των
φιλανθρωπικών καταστημάτων (ιδρύματα) που υπήρχαν στην Κωνσταντινούπολη
στο Βυζάντιο.
Ο τόμος αυτός έρχεται αρωγός και βοηθός σε όσους προσφέρουν αγάπη και
φροντίδα στον συνάνθρωπο, κληρικοί, ιατροί, νοσηλευτές, κοινωνικού λειτουργοί
και άλλοι που διακονούν τον ευαίσθητο τομέα της Υγείας. Αποτελεί ένα βασικό
εγχειρίδιο για όσους επιθυμούν να επιμορφωθούν στους τομείς της ποιμαντικής και
της Υγείας. Εκφράζει το βαθύ πιστεύω και την πεποίθηση του Οικουμενικού Θρόνου

ότι η Εκκλησία «είτε πάσχει εν μέλος, συμπάσχει πάντα τα μέλη, είτε δοξάζεται εν
μέλος συγχαίρει πάντα τα μέλη»
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«Ἡ διακονία εἰς τὸν χῶρον τῆς ὑγείας δὲν γνωρίζει
γεωγραφικὰ ὅρια καὶ δὲν διακρίνει φυλάς+ λαοὺς καὶ
γλώσσας+ ἀλλὰ ἀπευθύνεται ἀδιακρίτως καὶ ἀνεξ,
αιρέτως πρὸς πάντα κατ᾽ εἰκόνα Θεοῦ πλασμένον
ἄνθρωπον+ ὡς ὁ Ἴδιος ὁ Θεός+ ὁ Ἰατρὸς ψυχῶν τε καὶ
σωμάτων+ ἔπραξε καὶ πράττει-»
Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης
κ.κ. Βαρθολομαῖος
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Αἰδεσιμολογιώτατε Πρωτοπρεσβύτερε κ- Σταῦρε
Κοφινᾶ+ Συντονιστὰ τοῦ Δικτύου τοῦ καθ’ ἡμᾶς Οἰ,
κουμενικοῦ Θρόνου γιὰ τὴν Ποιμαντικὴν Διακονίαν
εἰς τὸν χῶρον τῆς ὑγείας+ τέκνον τῆς ἡμῶν Μετριό,
τητος ἐν Κυρίῳ ἀγαπητόν+ χάρις εἴη ὑμῖν καὶ εἰρήνη
παρὰ τοῦ Σωτῆρος ΧριστοῦΜετὰ πολλῆς χαρᾶς ἐλάβομεν τὸ ἀπὸ η΄ Νοεμβρί,
ου ἐ-ἔ- γράμμα τῆς ὑμετέρας ἀγαπητῆς Αἰδεσιμολο,
γιότητος+ δι’ οὗ γνωρίζετε ἡμῖν τὴν δημοσίευσιν συλ,
λογικοῦ καὶ ἐπιστημονικοῦ τόμου ὑπὸ τὸν τίτλον Θε,
ραπείαν προσάγοντες – Εἰσαγωγὴ εἰς τὴν ποιμαντι,
κὴν διακονίαν εἰς τὸν χῶρον τῆς ὑγείας+ ὅστις συμ,
περιλαμβάνει ἐν πολλοῖς τὰς ὁμιλίας τοῦ πρώτου ἐν
Ρόδῳ Διεθνοῦς Συνεδρίου διὰ τὴν ποιμαντικὴν διακο,
νίαν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου εἰς τὸν χῶρον
αὐτόνἩ Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Μεγάλη Ἐκκλησία τῆς Κων,
σταντινουπόλεως κατὰ τὴν μακραίωνα ἱστορικήν της
πορείαν ἔδωκε μεγάλην βαρύτητα εἰς τὴν ποιμαντι,
κὴν μέριμναν τῶν ἀσθενῶν+ ἱδρύουσα νοσοκομεῖα καὶ
εὐκτηρίους οἴκους+ ἁπαλύνουσα πᾶσαν νόσον σωμα,
τικήν τε καὶ ψυχικήν+ διδοῦσα ἐλπίδα εἰς τὸν θλιβό,
μενον ἐκ τῆς ἀσθενείας ἀδελφόν+ ἐμπνέουσα τὴν ἀ,
γάπην πρὸς τὸν πάσχοντα καὶ βεβαίως καθοδηγοῦσα
ἐπισταμένως+ ἐντὸς τῶν πλαισίων τῆς ποιμαντικῆς
της μερίμνης+ τόσον τοὺς ποιμένας+ ὅσον καὶ τοὺς
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ΟΙΚ- ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ κ-κ- ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ

διακονητὰς τῶν ἀσθενῶν διὰ τὴν καλυτέραν προσφορὰν καὶ
φροντίδα εἰς αὐτούςΕἰς τὸ πλαίσιον+ ἑπομένως+ τῆς ἀπὸ αἰώνων παραδόσεως
προσφορᾶς τῆς πρωτοθρόνου Ἐκκλησίας εἰς τὸν πάσχοντα
ἀδελφόν+ ἱδρύθη καὶ τὸ Δίκτυον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρ,
χείου διὰ τὴν Ποιμαντικὴν Διακονίαν εἰς τὸν χῶρον τῆς ὑ,
γείας+ ἀποσκοποῦν πρῶτον μὲν εἰς τὴν ἐνίσχυσιν τῶν κλη,
ρικῶν καὶ ποιμένων τῆς Ἐκκλησίας+ δεικνῦον εἰς αὐτοὺς
μεθόδους ἐκκλησιολογικάς+ θεολογικάς τε καὶ ποιμαντικάς+
ὅπως βιώσωσι τὴν τέχνην τοῦ προσφέρειν καὶ προσφέρεσθαι
εἰς τὸν ἀσθενῆ καὶ ἐμπερίστατον ἀδελφὸν μετ’ ἐπιγνώσεως
καὶ σωφροσύνης+ δεύτερον δὲ εἰς τὸ νὰ διδάξῃ εἰς αὐτοὺς
τρόπους+ διὰ νὰ ἐπιστηρίξουν πνευματικῶς καὶ ἠθικῶς τοὺς
ἰατρούς+ τοὺς νοσηλευτάς+ τοὺς ψυχολόγους καὶ κοινωνικοὺς
λειτουργούς+ ὅλους ἐν γένει ὅσοι ἐργάζονται εἰς τὸν χῶρον
τῆς ὑγείας+ καὶ ἀκολούθως νὰ ἐμπνεύσῃ εἰς αὐτοὺς τὴν συν,
εργασίαν μὲ τὴν θεραπευτικὴν ὁμάδα καὶ τὴν ἔνταξιν εἰς
αὐτὴν τῶν οἱωνδήποτε ἐκκλησιαστικῶν λειτουργῶνΑἱ εἰσηγήσεις διαπρεπῶν ἐπιστημόνων καὶ εἰδημόνων
εἰς τὸν χῶρον τῆς ὑγείας+ αἱ ὁποῖαι περιλαμβάνονται εἰς τὸν
παρόντα τόμον+ καθὼς καὶ οἱ θεόσοφοι λόγοι Πατέρων τι,
νῶν τῆς Ἐκκλησίας+ οἱ ὁποῖοι κατατίθενται ἐν εἰδικῷ πα,
ραρτήματι εἰς τὸ τέλος αὐτοῦ+ καταδεικνύουν ἀρκούντως
τὴν προσπάθειαν καὶ μέριμναν ταύτην τῆς Μητρὸς Ἐκκλη,
σίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως+ ὅπως καταδείξῃ τὴν μεγί,
στην ἡμῶν εὐθύνην εἰς τὸν τομέα τῆς ὑγείας καὶ προτρέψῃ
πάντας διὰ τὸ κοινὸν καλόν+ καθ’ ὅτι ἡ ὠφέλεια ἐκ τῆς δια,
κονίας ταύτης εἶναι ἀμφίδρομος9 δὲν ἐνισχύει μόνον ὁ ποι,
μὴν ἢ ὁ θεράπων ἰατρὸς τὸν ἀσθενῆ ἀλλὰ καὶ ὁ ἀσθενὴς εὐ,
εργετεῖ τὸν διακονοῦντα αὐτὸν ποιμένα ἢ ἰατρὸν μὲ τρόπον
θεάρεστον καὶ πνευματικόν-
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Ὅθεν+ ἐπιδαψιλεύοντες ὁλόθυμον τὴν Πατριαρχικὴν ἡμῶν
εὐλογίαν ἐπὶ πάντας τοὺς ἐν οἱαδήτινι ἰδιότητι συμμετέχον,
τας εἰς τὴν ἔκδοσιν τοῦ ἀνὰ χεῖρας τόμου+ συγχαίροντες δὲ
ὁλοκαρδίως τῇ ὑμετέρᾳ Αἰδεσιμολογιότητι καὶ πᾶσιν ὑμῖν
τοῖς συγκροτοῦσι τὸ Δίκτυον Ποιμαντικῆς Διακονίας εἰς τὸν
χῶρον τῆς ὑγείας+ τοῦ ὁποίου τὴν πορείαν τὸ Οἰκουμενικὸν
Πατριαρχεῖον μετ’ ἰδιαιτέρου ἐνδιαφέροντος καὶ στοργῆς πα,
ρακολουθεῖ+ εὐχόμεθα ὅπως ἡ χάρις καὶ τὸ ἄπειρον ἔλεος
τοῦ ἰατροῦ τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σωμάτων ἡμῶν Ἰησοῦ Χρι,
στοῦ ὦσι μετὰ πάντων ὑμῶν-
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ὑπὸ Γρηγορίου Δ- Σκαλκέα
Καθηγητοῦ , Ἁκαδημαϊκοῦ+ Ἄρχοντος Μεγάλου Ρεφερενδαρίου
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου

Ὁ Ἥλιος τῆς Οἰκουμενικῆς Ὀρθοδοξίας+ ἡ Αὐτοῦ Θει,
οτάτη Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Κωνσταν,
τινουπόλεως κ-κ- Βαρθολομαῖος+ συνεχίζοντας ἀπαρέγκλι,
τα τὴν διδαχὴν τοῦ Χριστοῦ+ ἡ ὁποία ὡς στόχον εἶχε τὴν
φροντίδα ψυχῆς τε καὶ σώματος+ ηὐδόκησε εἰς τὸ νὰ ὀργα,
νώσει τὸ Α΄ Διεθνὲς Συνέδριο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρ,
χείου «γιὰ τὴν Ποιμαντικὴ Διακονία στὸν Χῶρο τῆς Ὑγεί,
ας» στὴ Ρόδο τὸ 1//7- Εἶχα τὴν ἰδιαίτερη τιμὴ νὰ λάβω μέ,
ρος σ’ αὐτὸ τὸ λαμπρὸ γεγονὸς καὶ νὰ χαιρετήσω τοὺς συν,
έδρους- Μετὰ τὸ πέρας τοῦ Συνεδρίου+ ἡ Μητέρα Ἐκκλη,
σία εἶχε τὴν πρόνοια νὰ δημιουργήσει τὸ «Δίκτυο τοῦ Οἰ,
κουμενικοῦ Πατριαρχείου γιὰ τὴν Ποιμαντικὴ Διακονία
στὸν Χῶρο τῆς Ὑγείας»+ ποὺ ἐκδίδει τὸ ἀνὰ χεῖρας βιβλίοἩ προχριστιανικὴ φιλοσοφία+ κατὰ πολλούς+ θεωροῦσε
τὸ σῶμα ὡς τὸν οἶκο ἢ ἀκόμη καὶ τὸ δεσμωτήριο τῆς ψυ,
χῆς+ μέχρι τὴν ἔλευση τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ+ ὁ ὁποῖος ἐθε,
ώρησε τὸ σῶμα ὡς τὸν ναὸ τῆς ψυχῆς καὶ ἔστρεψε τὴν ποι,
μαντικὴ φροντίδα Του πρὸς τὴν σωτηρία τῆς ψυχῆς ἀλλὰ
καὶ τὴν διατήρηση τῆς ὑγείας τοῦ σώματος-
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Διὰ τοῦτο+ τὸ σωτηριῶδες ἔργο Του συνέπλευσε μὲ τὸ
ἐπίσης σωτηριῶδες ἔργο τῆς Ἰατρικῆς ἐπιστήμης+ ποὺ σκο,
πὸ ἔχει τὴν διατήρηση τῆς ὑγείας τοῦ ἀνθρωπίνου σώμα,
τος+ ὅπου ἐνοικεῖ ἡ ψυχή τουἜτσι+ ἐπικεντρώνεται ὁλοκληρωτικὰ στὴν ἀγάπη πρὸς
τὸν ἄνθρωπο ὡς πλάσμα τοῦ Θεοῦ ποὺ δικαιοῦται νὰ ζήσει
στὸν κόσμο αὐτὸ μὲ ἁγνὴ ψυχὴ καὶ ὑγιὲς σῶμα- Γι’ αὐτὸ
καὶ ἡ Ἐκκλησία μας πιστεύει πώς+ ὅταν ἀσθενεῖ τὸ σῶμα+
δοκιμάζεται καὶ ἡ ψυχὴ τοῦ ἀνθρώπου+ συνεπῶς ἡ συνερ,
γασία Ἐκκλησίας καὶ Ἰατρικῆς ἐπιστήμης εἶναι ἐπιβε,
βλημένηΤὸ παράδειγμα τοῦ Θεανθρώπου γιὰ τὴν βοήθεια τῶν
ἀσθενῶν καὶ τῶν ἀδυνάτων ἀκολούθησε ἡ Ὀρθόδοξος Χρι,
στιανικὴ πρακτικὴ ἀπὸ τὰ πρῶτα της βήματαἩ Βυζαντινὴ Αὐτοκρατορία+ ἐκεῖ ὅπου ἑδραιώθηκε καὶ
καρποφόρησε ἡ Ὀρθόδοξος Χριστιανικὴ Πίστις+ ἀποτελεῖ
παράδειγμα γιὰ τὴν προάσπιση τῆς ὑγείας καὶ γιὰ τὴν πα,
ροχὴ τῆς κοινωνικῆς προνοίας+ ἀγαθὰ τὰ ὁποῖα+ ὅπως ἡ
Ἱστορία μαρτυρεῖ+ παρέχονταν σὲ τέτοιο βαθμὸ τελειότητος
ὥστε θὰ τὰ ζήλευαν+ καὶ σήμερα ἀκόμη+ τὰ πιὸ προηγμένα
κράτη προνοίαςὉ βραχὺς πρόλογός μου σ’ αὐτὸν τὸν ἀξιόλογο τόμο δὲν
μοῦ ἐπιτρέπει νὰ μακρηγορήσω+ θὰ ἤθελα ὅμως νὰ ὑπενθυ,
μίσω ὅτι τὸ πρῶτο νοσοκομεῖο ποὺ ἐδημιουργήθηκε ἦταν ἡ
«Βασιλειάδα»+ τὸν 3ον μ-Χ- αἰώνα+ στὴν Καππαδοκία+ ἔρ,
γο τοῦ Μ- Βασιλείου+ καθὼς καὶ ὅτι τὰ περισσότερα ὀργα,
νωμένα νοσοκομεῖα ποὺ ἱδρύθηκαν καὶ συνέχισαν τὴν πρό,
οδο τῆς Ἰατρικῆς ἦταν ἐνσωματωμένα σὲ μοναστηριακὲς
πτέρυγες+ μὲ κλινικὲς πλήρεις ἀπὸ ἰατρικὸ προσωπικὸ ἀν,
δρῶν καὶ γυναικῶν ἰατρῶν+ καθὼς καὶ ἀδελφῶν νοσοκόμωνἘκπληκτικὴ ἦταν ἐπίσης καὶ ἡ κοινωνικὴ πρόνοια κατὰ
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τὴ διάρκεια τῆς Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας+ ὅπου ὑπῆρχε
πλήρης συνεργασία Ἐκκλησίας+ Κράτους καὶ ἰδιωτικῆς
πρωτοβουλίας- Παρεχόταν ἀπὸ εὐαγῆ ἱδρύματα φιλοξενία ἢ
καὶ νοσηλεία πρὸς τοὺς πάσχοντες καὶ ἀναξιοπαθοῦντες+
τοὺς ἀπόρους ἀλλὰ καὶ τοὺς ταξιδιῶτεςὙπῆρχαν γηροκομεῖα+ ὀρφανοτροφεῖα+ πτωχοκομεῖα+
παρθενῶνες γιὰ ἄπορες κορασίδες+ λοχοκομεῖα γιὰ τὶς ἄπο,
ρες λεχῶνες+ οἶκοι προστασίας γιὰ τὶς γυναῖκες ποὺ εἶχαν
χηρεύσει+ καὶ πολλὰ ἄλλαἩ παράδοσις αὐτὴ συνεχίστηκε+ ὅσο ἦταν δυνατόν+ κα,
τὰ τὴν διάρκεια τῶν 3 αἰώνων τῆς βαρβαρικῆς κατοχῆς καὶ
συνεχίζεται μέχρι σήμερα ἀπὸ Ἱεράρχες ποὺ ἀγωνίζονται
γιὰ τὴν δημιουργία εὐαγῶν Ἱδρυμάτων πρὸς προστασία
ἀσθενῶν καὶ ἀδυνάτωνΕὔχομαι ἡ ἐμπνευσμένη προσπάθεια τῆς Αὐτοῦ Θειοτά,
της Παναγιότητος νὰ συνεχισθεῖ μὲ ἐπιτυχία εἰς τὸ διηνε,
κές- Ὡς ἰατρός+ ποὺ ἀσχολήθηκα κατὰ τὴν νεότητά μου μὲ
τὴν μεταμόσχευση ὀργάνων+ θέλω νὰ ἐκφράσω τὸν σεβα,
σμὸ καὶ τὶς εὐχαριστίες μου πρὸς τὴν Ἐκκλησία μας+ ἡ ὁ,
ποία+ παραγκωνίζοντας προλήψεις καὶ προκαταλήψεις –
ὅπως ἄλλωστε ἔκανε κατὰ τὴν ὑπερδισχιλιετῆ πορεία της–
συνέδραμε τὴν προσπάθειά μας- Εἶμαι σίγουρος ὅτι αὐτὸς
ὁ τόμος+ ὁ πρῶτος τῆς σειρᾶς ποὺ ξεκινάει τὸ Πατριαρχικὸ
Δίκτυο γιὰ τὴν Ποιμαντικὴ στὸν Χῶρο τῆς Ὑγείας+ θὰ προσ,
φέρει πολλὰ στὴν ἐπιμόρφωση τῶν κληρικῶν+ τῶν ἰατρῶν
καὶ τῶν ὑπολοίπων λειτουργῶν ποὺ ὑπηρετοῦν τὸν ἄρρωστοἘλπίζω νὰ συνεχιστεῖ ἡ μεγάλη αὐτὴ συμπαράσταση πρὸς
τὴν ἀποκατάσταση τῆς ὑγείας πολλῶν συνανθρώπων μας
οἱ ὁποῖοι εὑρίσκονται μεταξὺ ζωῆς καὶ θανάτου-
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Εἰσαγωγή
ΠΟΙΜΕΝΕΣ
ΣΕ ΕΝΑ ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΟΫΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Πρωτοπρεσβύτερος Σταῦρος Κοφινᾶς
Συντονιστὴς τοῦ Δικτύου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου
γιὰ τὴν Ποιμαντικὴ Διακονία στὸν Χῶρο τῆς Ὑγείας+
Πρώην Συντονιστὴς τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Δικτύου Ποιμαντικῆς Διακονίας
στὸν Χῶρο τῆς Ὑγείας '1///,1/0/(+
Ψυχοθεραπευτής

Αὐτὸς ὁ τόμος εἶναι ὁ πρῶτος μιᾶς σειρᾶς ποὺ θὰ ἀσχο,
ληθεῖ μὲ τὴν ποιμαντικὴ διακονία στὸν χῶρο τῆς ὙγείαςΣὲ ἕνα μεγάλο ποσοστό+ συμπεριλαμβάνει τὶς ὁμιλίες ποὺ
ἐκφωνήθηκαν στὸ πρῶτο Διεθνὲς Συνέδριο γιὰ τὴν Ποιμαν,
τικὴ Διακονία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου στὸν Χῶρο
τῆς Ὑγείας+ ποὺ πραγματοποιήθηκε στὴ Ρόδο μεταξὺ 7ης
καὶ 01ης Ὀκτωβρίου 1//7- Πρόεδρος τοῦ Συνεδρίου ἦταν ὁ
Σεβ- Μητροπολίτης Ρόδου κ-κ- Κύριλλος- Οἱ σύνεδροι φιλο,
ξενήθηκαν ἀβραμιαῖα στὸ Συνεδριακὸ Κέντρο τοῦ ξενοδο,
χείου «Ρόδος Παλλάς»- Σὲ αὐτὸ ἔλαβαν μέρος 06/ ἀντι,
πρόσωποι τῶν Μητροπόλεων ποὺ ἀνήκουν πνευματικὰ καὶ
διοικητικὰ στὸ Πατριαρχεῖο ἀπὸ ὅλον τὸν κόσμο 'κληρικοί+
ἰατροὶ καὶ ἄλλοι ποὺ διακονοῦν τὸν εὐαίσθητο τομέα τῆς Ὑ,
γείας(+ καθὼς καὶ ἀντιπρόσωποι τῶν Ἐκκλησιῶν τῆς Κύ,
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πρου+ τῆς Ἑλλάδας+ τῆς Ἁλβανίας+ καὶ ἄλλων φορέων ποὺ
σχετίζονται μὲ τὴν ποιμαντικὴ διακονία τοῦ ἀσθενοῦς+ ἀλ,
λὰ καὶ μὲ τὴν ἰατρικὴ καὶ νοσηλευτική του φροντίδα+ καθὼς
καὶ οἱ κοσμήτορες τῶν Θεολογικῶν Σχολῶν Ἁθηνῶν+ Θεσ,
σαλονίκης+ καὶ Βοστώνης+ ἀντιπρόσωποι τῶν Ἐκκλησια,
στικῶν Ἁκαδημιῶν καὶ τῆς Ὀρθόδοξης Θεολογικῆς Σχο,
λῆς τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Μονάχου- Ἐπίσης+ παρακο,
λούθησαν τὸ Συνέδριο ἀντιπρόσωποι τῆς Ἐπιτροπῆς γιὰ τὴν
Ποιμαντικὴ τῆς Ὑγείας τοῦ Ποντίφικα+ τῆς Ἐκκλησίας
τῆς Ἁγγλίας+ καὶ τῆς Ἐπιτροπῆς γιὰ τὴν Ποιμαντικὴ τῶν
Νοσοκομείων τῶν Ἐκκλησιῶν τῆς ΣκωτίαςἉναμφίβολα+ ἡ ποιμαντικὴ μέριμνα τῶν ἀσθενῶν ἦταν
σημαντικὴ σὲ ὅλη τὴ διάρκεια τῆς ἱστορίας τῆς Ἐκκλησίας
μέχρι σήμερα- Ἡ Μητέρα Ἐκκλησία εἶναι μία Ζωοδόχος
Πηγή· ρέει ἀγάπη καὶ φιλανθρωπία σὲ ὅλη τὴ Βασιλεύου,
σα+ διακλαδώνεται+ καὶ τὸ ὕδωρ της διαρρέει ὅλη τὴν οἰκου,
μένη+ θεραπεύοντας κάθε νόσο+ δίδοντας ἐλπίδα στὸν θλιμ,
μένο+ φανερώνοντας τὴ λύτρωση τῆς Σταύρωσης+ τὸ φῶς
τῆς Ἁναστάσεως καὶ τὴν καθέδρα τοῦ Βασιλέως- Ἔτσι+ τὸ
Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο ἔχει παίξει ἕναν συντονιστικὸ ρό,
λο στὸν χῶρο τῆς Ὑγείας+ προσφέροντας ποιμαντικὴ καθο,
δήγηση καὶ ἀνακούφιση τόσο στοὺς ἀσθενεῖς ὅσο καὶ σὲ αὐ,
τοὺς ποὺ τοὺς διακονοῦνὉ σκοπὸς τοῦ Συνεδρίου τῆς Ρόδου δὲν ἦταν νὰ προβά,
λει τὸ λεγόμενο φιλανθρωπικὸ ἔργο τῆς Ἐκκλησίας+ σὲ μιὰ
προσπάθεια ἐπιβεβαίωσης τῆς ἀξίας της καὶ τῆς χρησιμό,
τητάς μας ὡς ποιμένων στὸν ἑαυτό μας καὶ στὸν κόσμοὉ σκοπὸς τῆς συνάξεώς μας ἦταν νὰ δημιουργήσουμε μαζὶ
ἕνα δίκτυο συνεργασίας καὶ ἀλληλοβοήθειας μεταξὺ τῶν
τοπικῶν μας Ἐκκλησιῶν στὸν τομέα τῆς ποιμαντικῆς τῆς
ὑγείας-
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Τὸ Συνέδριο τῆς Ρόδου ἦταν τὸ ἀποτέλεσμα μιᾶς πορεί,
ας καὶ ὡρίμανσης δέκα ἐτῶν- Ἁπὸ τὸ 0887+ τὸ Οἰκουμενικὸ
Πατριαρχεῖο δέχθηκε τὴν πρόσκληση νὰ διοργανώσει τὴν
Ἕκτη Εὐρωπαϊκὴ Συνδιάσκεψη γιὰ τὴν ποιμαντικὴ διακο,
νία στὰ νοσοκομεῖα+ ἀπὸ ἐκπροσώπους τῶν Ρωμαιοκαθο,
λικῶν καὶ Προτεσταντικῶν Ἐκκλησιῶν- Μετὰ ἀπὸ δύο ἔτη
προετοιμασίας+ ἡ Συνδιάσκεψη πραγματοποιήθηκε στὴν
Ὀρθόδοξη Ἁκαδημία Κρήτης καὶ εἶχε ἕνα καθοριστικὸ ἀ,
ποτέλεσμα9 τὴν ἵδρυση τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Δικτύου Ποιμαντι,
κῆς Διακονίας στὸν Χῶρο τῆς Ὑγείας- Ἡ οἰκουμενικὴ
στάση ποὺ κράτησε ἡ ἀντιπροσωπεία τῆς Μητέρας Ἐκ,
κλησίας+ ἀλλὰ καὶ ἡ ξεκάθαρη ὁμολογία τῆς Πίστεώς μας
ἀπέναντι στὰ διάφορα ρεύματα ποὺ ὑπῆρξαν τότε μεταξὺ
τῶν χριστιανο,ευρωπαίων ἑταίρων μας+ κέρδισε τὴν ἐμπι,
στοσύνη ὅλων+ ὥστε νὰ ἐκλεγεῖ παμψηφεὶ ὁ ἀντιπρόσωπος
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου ὡς συντονιστὴς τοῦ Δικτύου+ ἀπὸ
τότε μέχρι καὶ σήμερα+ τρεῖς φορές- Μὲ τὶς εὐλογίες τοῦ
Παναγιωτάτου μας καὶ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου+ μέσα
στὰ δέκα χρόνια συντονισμοῦ τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Δικτύου ἔ,
χουμε ἀναπτύξει συνεργασία μὲ πολλοὺς ἐκκλησιαστικούς+
κρατικούς+ ἐπιστημονικοὺς καὶ κοινωνικοὺς φορεῖς ποὺ με,
ριμνοῦν γιὰ τὴ φροντίδα τοῦ ἀρρώστου- Ἐπίσης+ ἔχουμε ἀ,
ποκτήσει καὶ ἀρκετὴ πείρα στὴν ὀργάνωση καὶ διαχείριση
ἑνὸς ὀργανισμοῦ ὁ ὁποῖος ἔχει ἀναγνωρισθεῖ παγκοσμίως
γιὰ τὴν προσφορά του στὸν διάλογο ποὺ σχετίζεται μὲ θέ,
ματα ἰατρικῆς περίθαλψης καὶ ποιμαντικῆς φροντίδαςΟἱ ραγδαῖες ἐξελίξεις στὴν ἰατρικὴ ἐπιστήμη+ οἱ διαχρο,
νικὲς μεταβολὲς στὸ περιβάλλον καὶ στὴ φιλοσοφία τῆς ὑ,
γείας+ ἀλλὰ καὶ οἱ ἀλλαγὲς τῶν σημερινῶν κοινωνικῶν συν,
θηκῶν ποὺ διαμορφώνουν τὸ πῶς κατανοοῦμε τὸν ἄνθρωπο
καὶ τὴ φροντίδα του σὲ δύσκολες περιστάσεις+ μᾶς ὑποχρε,
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ώνουν νὰ ἐξετάσουμε –καὶ ἴσως νὰ ἀναθεωρήσουμε– τὴν
ποιμαντική μας μέριμνα- Στὴν ἐναρκτήρια ὁμιλία τοῦ Συν,
εδρίου+ «Τάσεις τῆς ἰατρικῆς φροντίδας στὶς μέρες μας –
Σκέψεις γιὰ τὸ μέλλον της»+ ἡ Δρ- Ἁθηνᾶ Λινοῦ ἀνέφερε
ὅτι στὶς ἀνεπτυγμένες δυτικὲς κοινωνίες παρατηρεῖται μιὰ
αὔξηση τῆς παχυσαρκίας+ τοῦ σακχαρώδη διαβήτη+ τῶν
καρδιαγγειακῶν+ νευρολογικῶν+ αὐτοάνοσων καὶ ψυχιατρι,
κῶν νοσημάτων+ ἐνῶ στὶς ἀναπτυσσόμενες κοινωνίες πα,
ρατηρεῖται μιὰ αὔξηση τῆς ὑποθρεψίας+ τῆς ἀναιμίας καὶ
τῶν λοιμωδῶν νοσημάτων+ ὅπως ἡ ἑλονοσία+ ἡ φυματίωση
καὶ ἡ ἡπατίτιδα- Οἱ μετακινούμενοι πληθυσμοὶ 'οἱ πρόσφυ,
γες καὶ οἱ μετανάστες( περιπλέκουν καὶ δυσκολεύουν τὴν
ἀντιμετώπιση ὅλων αὐτῶν τῶν νοσημάτων- Ἐπιπλέον+ ἡ
σύγχρονη ἰατρικὴ καλεῖται νὰ ἀντιμετωπίσει τὰ θύματα
τῶν φυσικῶν καταστροφῶν καὶ ἐπιδημιῶν ποὺ πάσχουν ἀπὸ
μετατραυματικὸ σύνδρομο ἢ λοιμώδη προκλητὰ νοσήματα+
λοιμώδη «φυσικὰ» νοσήματα+ νοσήματα ποὺ προκλήθηκαν
ἀπὸ ἔκθεση σὲ χημικοὺς παράγοντες ἢ σὲ ἀκτινοβολίες+
καὶ τὶς διάφορες πανδημίες- Πέρα ἀπὸ αὐτά+ οἱ ἀπαιτήσεις+
ἀλλὰ καὶ οἱ πιέσεις ποὺ ἀσκοῦνται πρὸς τοὺς θεραπευτὲς
'ἰδιαίτερα στοὺς ἰατροὺς καὶ στοὺς νοσηλευτὲς( ἀπὸ τὰ διά,
φορα συστήματα ὑγείας+ καὶ ἡ ἀνάγκη τους γιὰ ἐπαγγελ,
ματικὴ κατοχύρωση δημιουργοῦν φαινόμενα ὅπως τὸ ἄγ,
χος καὶ ἡ ἀνασφάλεια+ ὁ ἀλκοολισμός+ ἡ κατάχρηση οὐσι,
ῶν+ καὶ τὸ σύνδρομο τῆς ἐπαγγελματικῆς ἐξουθένωσης- Αὐ,
τὲς οἱ ἐξελίξεις ἀποκαλύπτουν ἔντονους προβληματισμούς+
πολλαπλὲς δυσκολίες+ ἀλλὰ καὶ ἀμέτρητες δυνατότητεςὉ πρῶτος προβληματισμὸς ἑστιάζεται στὴν «ταυτότη,
τα» τῆς ποιμαντικῆς μας διακονίας- Σήμερα+ ἐπικρατεῖ μιὰ
σύγχυση σὲ ἐμᾶς τοὺς Ὀρθοδόξους σχετικὰ μὲ τὸν τρόπο
ποὺ ἐκφράζουμε τὴ θεολογική μας σκέψη+ πῶς αὐτὴ ἡ σκέ,
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ψη μπορεῖ νὰ ταυτιστεῖ ἢ ὄχι μὲ τὸ Ὀρθόδοξο ἦθος+ καὶ πῶς
τὰ δύο αὐτὰ ἐκδηλώνονται στὴν ποιμαντικὴ πράξη- Τὸ βαθὺ
ρῆγμα μεταξὺ θεολογίας καὶ ἤθους 'θεωρίας καὶ πράξης(
ἔχει περιορίσει τὸν θεολογικό μας λόγο σὲ ἕνα σεβαστὸ λεί,
ψανο+ σὲ μιὰ ἀκαδημαϊκὴ ἀπασχόληση ἀποξενωμένη ἀπὸ
τὴ ζωὴ τῆς ἀνθρωπότητας καὶ τὴν πραγματικὴ ἔννοια τῆς
Ἐκκλησίας- Ἔτσι+ οἱ προσπάθειες νὰ προσεγγίσουμε τὸν
σύγχρονο ἄνθρωπο ποιμαντικά+ συνήθως βασίζονται καὶ
καταλήγουν σὲ μιὰ «ἀγαθοποιὸ κοινωνιολογία»0+ ποὺ ἀ,
γνοεῖ τὶς οὐσιαστικὲς ὑπαρξιακὲς ἀναζητήσεις καὶ ὀντολο,
γικὲς διαστάσεις τοῦ «ἐν περιστάσεσιν καὶ θλίψεσιν» πά,
σχοντα ἀνθρώπουὍταν μιὰ τέτοια σύγχυση ἐντάσσεται στὴ γενικότερη
σύγχυση ἰδεῶν καὶ ἀπόψεων τῆς σημερινῆς ἐποχῆς+ ἡ κρί,
ση τῆς ταυτότητάς μας ὡς Ὀρθόδοξων Χριστιανῶν μεγα,
λώνει καί+ τότε+ χάνουμε τὴ δυνατότητα νὰ προσφέρουμε τὴ
σωτήρια θεραπεία ποὺ ὑπάρχει μέσα ἀπὸ τὴ ζωὴ τῆς Θεί,
ας Χάριτος καὶ ποὺ ἐκφράζεται μέσα ἀπὸ τὸ χαρμόσυνο
μήνυμα τῆς Ἁναστάσεως καὶ τῆς αἰωνιότητας- Ἔτσι+ μέ,
σα σ’ αὐτὴ τὴ σύγχυση+ ἔχουμε χάσει τὸ πραγματικὸ νόη,
μα τῶν λέξεων «ἴαση»+ «ζωή»+ «ἀνθρώπινη ἀξιοπρέπεια»+
καὶ τὴ σημασία ποὺ ἔχει ὁ πόνος καὶ ὁ θάνατος γιὰ τὴ σω,
τηρία τοῦ ἀνθρωπίνου γένους- Τὸ χειρότερο ἀπ’ ὅλα εἶναι
ὅτι+ παρόλο ποὺ βρισκόμαστε σὲ μιὰ τέτοια θεολογικὴ σύγ,
χυση+ προσπαθοῦμε νὰ θεραπεύσουμε τὸν ἄλλο σὰν νὰ εἶναι
αὐτὸ κάτι ποὺ γίνεται ἐξ ὁλοκλήρου ἀπὸ ἐμᾶς+ δημιουρ,
γώντας καὶ εἰσάγοντας στὴν Ἐκκλησία «πνευματικότη,
τες» καὶ ἔννοιες ποὺ ἐκλείπουν ἀπὸ κάθε ἀληθινὴ ἐκκλη,
σιαστικὴ ἔκφραση- Ἐπιπλέον+ ἐφαρμόζουμε ἀνορθόδοξες
ψυχολογικὲς μεθόδους ποὺ δὲν εἶναι ἐπιστημονικὰ καὶ κλι,
νικὰ ἀποδεκτές- Ἔτσι+ καλλιεργοῦμε μιὰ μεγαλύτερη καὶ
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βαρύτατη νοσηρότητα+ ἡ ὁποία στὸ τέλος παίρνει θανατη,
φόρες διαστάσειςΓιὰ τὸν λόγο αὐτό+ τὸ πρῶτο μέρος αὐτοῦ τοῦ τόμου θὰ
ἀσχοληθεῖ μὲ τὴ θεολογική μας ταυτότητα σὲ σχέση μὲ τὴν
ποιμαντικὴ ποὺ ἀσκοῦμε- Εὐελπιστοῦμε ὅτι+ μέσα ἀπὸ τὰ
κείμενα+ θὰ ἀρχίσουμε νὰ γεφυρώνουμε τὸ χάσμα μεταξὺ
θεωρίας καὶ πράξεως+ καὶ νὰ ξεκαθαρίζουμε τὴ σύγχυση
ποὺ μᾶς περιβάλλειὉ πρῶτος προβληματισμὸς ἀγγίζει ἕναν ἄλλο προβλη,
ματισμό9 αὐτὸν τῆς ἐκπαίδευσης καὶ ἐπιμόρφωσης τῶν ἱε,
ρέων ποὺ διακονοῦν τὸν ἄρρωστο- Ἐπειδὴ ἡ θεολογία πα,
ραπέμπει σὲ μιὰ ἐμπειρικὴ πραγματικότητα καὶ δὲν περιο,
ρίζεται σὲ μιὰ θεωρητικὴ ὀντολογία+ χρειάζεται νὰ ἀναρω,
τηθοῦμε πῶς γεφυρώνεται ἡ σημερινὴ θεολογικὴ ἐκπαίδευ,
ση μὲ τὴν πρακτική της ἄσκηση- Χρειάζεται νὰ ἐξετάσου,
με πῶς στηρίζουμε τὸν κληρικὸ μὲ τὶς ἀπαραίτητες ἐμπει,
ρικὲς γνώσεις+ ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν ἀπαραίτητη πνευματικὴ
καὶ ψυχολογικὴ ὑποστήριξη+ ὥστε νὰ μπορεῖ νὰ προσφέρει
στὸν δύσκολο χῶρο τῆς Ὑγείας- Ἐπιπλέον+ χρειάζεται νὰ
προβληματισθοῦμε γιὰ τὸ πῶς ἐμεῖς ὡς ποιμένες στηρί,
ζουμε πνευματικὰ τοὺς ἰατρούς+ τοὺς νοσηλευτές+ τοὺς κοι,
νωνικοὺς λειτουργούς+ καὶ ὅλους ἐκείνους ποὺ διακονοῦν σ’
αὐτὸν τὸν χῶρο· πόσο τοὺς βοηθᾶμε νὰ ἀναπτύξουν μιὰ εἰ,
δικὰ καλλιεργημένη εὐαισθησία ὡς πρὸς τὶς ψυχολογικὲς καὶ
πνευματικὲς ἀνάγκες τῶν ἰδίων+ καὶ αὐτὲς τῶν ἀσθενῶνἝνα εἶναι σίγουρο9 Ἐὰν δὲν ὑπάρξει ἡ κατάλληλη πρα,
κτικὴ ἐκπαίδευση καὶ ἐπιμόρφωση+ ἐὰν δὲν ὑπάρξει ἡ ἀπα,
ραίτητη ὑποστήριξη σὲ ὅλους ἐμᾶς ποὺ διακονοῦμε στὸν
χῶρο τῆς Ὑγείας+ τότε+ στὸ τέλος+ θὰ μείνει ὁ καθένας μας
μόνος του+ μὲ τὴν πιθανότητα νὰ λειτουργοῦμε αὐθαίρετα
καὶ ἀνεύθυνα ἀπέναντι σ’ αὐτὸν ποὺ περιθάλπουμε καὶ ἀπέ,
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ναντι στὸν ἑαυτό μας- Τὸ ἀποτέλεσμα θὰ εἶναι ὅτι θὰ ἐξαν,
τληθοῦμε μέσα στὴ μοναξιά μας+ ἀφήνοντας τὸν ἄρρωστο
μόνο του+ χωρὶς οὐσιαστικὴ –πνευματικὰ καὶ ψυχολογικὰ–
συμπαράσταση- Εἶναι σημαντικὸ ὅτι αὐτοὶ οἱ προβληματι,
σμοὶ ποὺ σχετίζονται μὲ τὴν ποιμαντικὴ ἐκπαίδευση καὶ τὴν
πνευματικὴ ὑποστήριξη καὶ ἐπιμόρφωση τῶν στελεχῶν θὰ
συζητηθοῦν σ’ αὐτὸ τὸ βιβλίοὉ τρίτος προβληματισμὸς ποὺ θὰ μᾶς ἀπασχολήσει σχε,
τίζεται μὲ τὸν τρόπο ποὺ τὰ μέλη τῆς θεραπευτικῆς ὁμά,
δας συνεργάζονται μεταξύ τους+ καὶ πῶς ἐντάσσεται ὁ κλη,
ρικὸς σ’ αὐτὴ τὴν ὁμάδα- Τὰ θέματα ὑγείας καὶ περίθαλψης
εἶναι τόσο μεγάλα+ περίπλοκα καὶ πολυσύνθετα+ ποὺ δὲν
μποροῦν νὰ ἀντιμετωπισθοῦν ἀποκλειστικὰ ἀπὸ ἕναν μόνο
φορέα- Ὅταν κάποιος τολμᾶ νὰ ἀναλάβει μιὰ τέτοια εὐθύ,
νη+ ἀγνοεῖ τὴν καθολικὴ διάσταση τῆς ἀνθρώπινης ὕπαρ,
ξης καί+ οὐσιαστικά+ θεοποιεῖ τὸν ἑαυτό του+ εἴτε αὐτὸς λέ,
γεται κράτος ἢ ἰατρικὴ ἐπιστήμη+ εἴτε κλῆρος ἢ θρησκείαἊν θέλουμε νὰ εἴμαστε πραγματικοὶ θεραπευτές+ δὲν μπο,
ροῦμε νὰ μείνουμε κλεισμένοι σὲ ἕνα ἐπαγγελματικὸ ἢ ἐπι,
στημονικὸ γκέτο- Χρειάζεται νὰ ὑπερβεῖ ὁ καθένας μας τὸν
ἑαυτό τουΣήμερα+ εἶναι ξεκάθαρο πὼς ἡ οὐσιαστικὴ θεραπεία ἐπι,
τυγχάνει+ μόνο ἂν δοῦμε τὸν ἄρρωστο ὡς ὁλότητα+ μέσα ἀ,
πὸ μιὰ ὁμαδικὴ πολυεπιστημονικὴ προσπάθεια- Μιὰ τέτοια
προσπάθεια ἀπαιτεῖ ἀπὸ τὸν καθένα μας+ ἀπὸ τὸν ἰατρὸ μέ,
χρι καὶ τὸν ἴδιο τὸν ἄρρωστο+ νὰ ἀναγνωρίσει τὶς δυνατότη,
τες –τὰ χαρίσματα– τοῦ ἄλλου- Αὐτὸ ὅμως μπορεῖ νὰ γίνει
ἐφόσον ὑπάρχει ταπείνωση- Ταπείνωση δὲν σημαίνει νὰ εἴ,
μαστε ἀδύναμοι καὶ ἀνήμποροι+ ἀλλὰ ἀπαιτεῖ νὰ ἀναγνω,
ρίζουμε τὰ θαύματα τοῦ Θεοῦ καὶ τὰ χαρίσματα τοῦ κάθε
ἀνθρώπου- Ἁπαιτεῖ ἀπὸ τὸν καθένα μας νὰ ἀναλάβει τὴν
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εὐθύνη νὰ καλλιεργήσει τὶς δικές του δυνατότητες μὲ ἀπό,
λυτη ἁρμονία καὶ ἀγάπη- Ἔτσι+ ἡ θεραπεία καὶ ἡ ἴαση βρί,
σκονται μέσα ἀπὸ τὴν ἀγάπη+ τὴν ἑνότητα καὶ τὴν καθο,
λικότητα- Χωρὶς αὐτὴ τὴν ἑνότητα καὶ τὴν καθολικότητα+
δὲν μπορεῖ νὰ ἐνεργήσει τὸ Ἅγιο Πνεῦμα+ ποὺ εἶναι ὁ οὐσια,
στικὸς φορέας τῆς θεραπείας+ τῆς ἴασης+ καὶ τῆς σωτήριας
καὶ λυτρωτικῆς ἀγάπηςΔὲν φθάνει νὰ κηρύττουμε μὲ λόγια καὶ νὰ ὑπερτονίζου,
με ὅτι εἴμαστε Μία+ Ἁγία+ Καθολικὴ καὶ Ἁποστολικὴ Ἐκ,
κλησία- Θὰ πρέπει νὰ ἐξαντλήσουμε ὅλους τοὺς τρόπους ποὺ
ἔχουμε στὴ διάθεσή μας ὥστε ὅλοι νὰ εἰσέλθουν καὶ νὰ συμ,
μετάσχουν σὲ μιὰ σχέση ἑνότητας+ μέσα ἀπὸ τὴ Χάρη τοῦ
Ἁγίου Πνεύματος- Ὅλες οἱ ὑγιεῖς ὑπαρξιακὲς διαστάσεις
τοῦ κάθε ἀνθρώπου καὶ ὅλου τοῦ κόσμου βρίσκονται σ’ αὐτὴ
τὴν ἕνωσηΣχολιάζοντας τὴν ἐντολὴ ποὺ δίνει ὁ ἀπόστολος Παῦλος
πρὸς τοὺς Ἐφεσίους νὰ τηρήσουμε «τὴν ἑνότητα τοῦ πνεύ,
ματος ἐν τῷ συνδέσμω τῆς εἰρήνης» 'Ἐφεσ- 392(+ ὁ ἅγιος
Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος λέει ὅτι δὲν εἶναι δυνατὸν ἡ ἀν,
θρώπινη ὕπαρξη νὰ συνυπάρξει ἐκεῖ ὅπου δεσπόζει ἡ διχό,
νοια- Ἐδῶ+ ἡ ἔννοια τῆς διχόνοιας ἔχει βαθιές+ προσωπικὲς
καὶ κοινωνικές+ ὑπαρξιακὲς διαστάσεις- Μᾶς λέει ὅτι αὐτὸ
ποὺ καλλιεργεῖ τὴ διχόνοια+ καὶ συνεπῶς τὴ διάσπαση τῆς
ἀνθρώπινης ὕπαρξης+ εἶναι ἡ ψυχρότητα+ ποὺ συνεπάγεται
τὴν ἀδιαφορία+ ἐνῶ αὐτὸ ποὺ ἐπιτυγχάνει τὴν ἑνότητα εἶναι
ἡ «θερμότης τῆς ἀγάπης»+ μέσα ἀπὸ τὸν σύνδεσμο τῆς
εἰρήνης – τὸν σύνδεσμο ποὺ ὑπάρχει μεταξύ μας+ μὲ τὸν Θεὸ
καὶ μὲ τοὺς ἑαυτούς μας- Αὐτὸς ὁ σύνδεσμος δὲν θλίβει+
οὔτε πιέζει+ ἀλλὰ μᾶς ἐλευθερώνει καὶ μᾶς ὁδηγεῖ σὲ εὐρυ,
χωρία- Καὶ συνεχίζει9 «Ὅταν ὁ ἰσχυρὸς εἶναι δεμένος μὲ τὸν
ἀσθενῆ+ στηρίζει καὶ ἐκεῖνον καὶ δὲν τὸν ἀφήνει νὰ χαθεῖ-
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Καὶ ἂν συνδεθεῖ μὲ τὸν ὀκνηρό+ διεγείρει αὐτὸν εἰς τὸ νὰ εἶ,
ναι πρόθυμος- Διότι ‘‘ὅταν ὁ ἕνας ἀδελφὸς βοηθῆται ὑπὸ ἄλ,
λου ἀδελφοῦ+ εἶναι καὶ οἱ δύο ὡς ἡ ὀχυρωμένη πόλις’’»- Τί,
ποτα δὲν μπορεῖ νὰ ἐμποδίσει αὐτὸν τὸν σύνδεσμο+ αὐτὴ τὴν
ἁλυσίδα –ἀκόμη καὶ ὁ θάνατος–+ ἀλλὰ εἶναι ἰσχυρότερος
καὶ δυνατότερος ἀπὸ ὅλα 'Παρ- 07908(1Σὲ σχέση μὲ τὸν ἄρρωστο καὶ τὴ διακονία μας+ τὰ λό,
για τοῦ Χρυσοστόμου θέτουν τὰ βασικὰ θεμέλια γιὰ τὴν
ποιμαντικὴ ποὺ χρειάζεται νὰ ἀσκήσουμε- Ἂν κάτι τυραννᾶ
τὸν ἄρρωστο+ αὐτὸ εἶναι ἡ ἀπειλὴ ἑνὸς ὑπαρξιακοῦ διχα,
σμοῦ+ ὅτι θὰ διασπασθεῖ καὶ θὰ ἀποκοπεῖ ἀπὸ τὸν ἑαυτό του+
τοὺς δικούς του καὶ ἀπὸ τὸν κόσμο ἐν γένει- Αὐτὴ ἡ ἀπειλὴ
ἑστιάζεται9 0( στὸν φόβο ὅτι θὰ χάσει τὴν ταυτότητά του
ὡς πρόσωπο+ ἐπειδὴ θὰ ταυτισθεῖ ἀπόλυτα μὲ τὴν ἀρρώστια
του+ 1( στὸν φόβο ὅτι οἱ ἄλλοι θὰ τὸν ἀπορρίψουν+ καὶ 2(
στὸν φόβο μπροστὰ στὴν πιθανότητα τοῦ θανάτου- Οὐσια,
στικά+ αὐτοὶ οἱ τρεῖς φόβοι ἀποτελοῦν τὸν φόβο τῆς ἀποξέ,
νωσης καὶ τῆς μοναξιᾶς- Οἱ ἴδιοι φόβοι βιώνονται ἀπὸ τὴν
ἄμεση οἰκογένεια τοῦ ἀσθενοῦς- Ἁκόμη+ οἱ θεραπευτὲς τοῦ
ἀρρώστου βιώνουν τὶς ἴδιες ἀνησυχίες γιὰ τὸν ἑαυτό τους
ἀπὸ μιὰ ἄλλη σκοπιά+ παρόλο ποὺ αὐτὲς οἱ ἀνησυχίες δύσ,
κολα παρατηροῦνται καὶ ἐκφράζονταιἊν ἀποδεχθοῦμε ὅτι ἡ ἀρρώστια καλλιεργεῖται μέσα ἀπὸ
τὴν ψυχρότητα καὶ τὴν ἀδιαφορία+ τότε πρέπει νὰ ὁμολο,
γήσουμε ὅτι ὁ τρόπος ποὺ λειτουργοῦμε ὡς ποιμένες εἶναι+
τὸ ἐλάχιστο+ πολλὲς φορὲς τυπικός+ ἂν ὄχι ψυχρός- Αὐτὸς ὁ
τυπικὸς καὶ ψυχρὸς τρόπος+ δομημένος σὲ μιὰ νομικὴ ἢ κο,
σμικὴ 'νὰ μὴν πῶ ἐμπορικὴ( ἀντίληψη+ εἶναι αὐτὸ ποὺ καλ,
λιεργεῖ μιὰ λανθασμένη ἐκκλησιολογία- Δημιουργεῖ μιὰ
θρησκευτικότητα ποὺ πιέζει καὶ δεσμεύει τὸν ἄνθρωπο μέ,
σα σὲ ἐνοχὲς καὶ ὑποχρεώσεις+ καὶ πού+ στὴ συνέχεια+ βα,
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θαίνει τὴν ὑπαρξιακή του μοναξιά- Τοῦ ἀφαιρεῖ κάθε ἐλπί,
δα καὶ ἐμποδίζει τὴ Χάρη τοῦ Θεοῦ νὰ λειτουργήσει θερα,
πευτικά- Τὸ χειρότερο εἶναι ὅτι μιὰ τέτοια ἀντίληψη+ συμ,
περιφορὰ καὶ ἔλλειψη εὐθύνης δὲν μᾶς ἀφήνει νὰ ἑνώσουμε
τὶς δυνάμεις μας+ ἐπιτρέποντας τὴν ὀκνηρία καὶ τὴ μεταξύ
μας μεμψιμοιρία νὰ ἀφαιρεῖ κάθε εἶδος ἀνθρώπινης ἀξιο,
πρέπειαςΓι’ αὐτό+ ἡ ἀνάγκη νὰ ξεμπλέξουμε+ νὰ ξετυλίξουμε καὶ
νὰ ἐνισχύσουμε τὰ δίχτυα μας+ νὰ ἑνώσουμε τὸν σύνδεσμο
μεταξύ μας+ εἶναι ἀπαραίτητη ὥστε νὰ παραμείνουμε ἁλιεῖς
ἀνθρώπωνἩ σύγκληση τοῦ πρώτου διεθνοῦς Συνεδρίου στὴ Ρόδο
ἔφερε ὡς ἀποτέλεσμα τὴ δημιουργία ἑνὸς Δικτύου τοῦ Οἰ,
κουμενικοῦ Πατριαρχείου γιὰ τὴν Ποιμαντικὴ Διακονία
στὸν Χῶρο τῆς Ὑγείας 2 ἀπὸ τὸν Πατέρα μας καὶ Οἰκου,
μενικὸ Πατριάρχη- Ὁ σκοπὸς τοῦ Πατριαρχικοῦ Δικτύου
εἶναι νὰ συσπειρώσει σὲ ἕνα δίκτυο συνεργασίας καὶ ἀλλη,
λοϋποστήριξης ὅλες τὶς μητροπόλεις ποὺ ἀνήκουν πνευμα,
τικὰ καὶ διοικητικὰ στὸ Πατριαρχεῖο+ τοὺς ἀντιπροσώπους
τῶν ἄλλων Αὐτοκέφαλων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν+ αὐτοὺς
ποὺ ἀσχολοῦνται μὲ τὴν ποιμαντικὴ ἐκπαίδευση+ καθὼς καὶ
ἄλλους ποὺ διακονοῦν καὶ σχετίζονται μὲ τὴν ποιμαντικὴ
διακονία τοῦ ἀσθενοῦς+ ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν ἰατρικὴ καὶ νοση,
λευτική του φροντίδα- Ἐπίσης+ τὸ Πατριαρχικὸ Δίκτυο θὰ
ἀναπτύξει ἐπαφὲς μὲ τὶς ἄλλες Ὁμολογίες+ καὶ τοὺς φορεῖς
ποὺ σχετίζονται μὲ τὴν ὙγείαἩ δημιουργία τοῦ Πατριαρχικοῦ Δικτύου ἐκφράζει τὸ
βαθὺ πιστεύω καὶ τὴν πεποίθηση τοῦ Παναγιωτάτου γιὰ
ἑνότητα+ συνεργασία καὶ διάλογο- Ὡς καλὸς ποιμένας+ βι,
ώνει μὲ κάθε τρόπο ὅτι στὴν Ἐκκλησία+ «εἴτε πάσχει ἓν μέ,
λος+ συμπάσχει πάντα τὰ μέλη+ εἴτε δοξάζεται ἓν μέλος+
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συγχαίρει πάντα τὰ μέλη»- Μᾶς δίνει τὴν ἐλπίδα ὅτι ἡ ποι,
μαντική μας ἀνησυχία δὲν θὰ ἀναπτύξει μιὰ «ἀγαθοποιὸ
κοινωνιολογία»+ ἀλλὰ θὰ μᾶς δοθοῦν οἱ δυνατότητες νὰ
ἀνακαλύψουμε ἀποτελεσματικοὺς τρόπους γιὰ νὰ ἑνώσου,
με τὶς προσπάθειές μας μέσα ἀπὸ τὴ συνεργασία καὶ τὸν
διάλογο+ ὥστε νὰ ἐπιβεβαιώσουμε ἔμπρακτα στὸν κάθε ἄν,
θρωπο τὰ λόγια τοῦ Ἐπουράνιου Πατέρα μας+ ὅτι9 «μετ’
αὐτοῦ εἰμι ἐν θλίψει· ἐξελοῦμαι αὐτὸν καὶ δοξάσω αὐτόν»
'Ψαλμ- 8/904(-

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
0- Μητροπολίτου Γέροντος Χαλκηδόνος Μελίτωνος Χατζῆ+ Χαλ,
κηδόνια- Μνήμη Μελίτωνος Χατζῆ+ Μητροπολίτου Γέροντος Χαλκη,
δόνος 0802,0878+ Σύνδεσμος τῶν ἐν Ἁθήναις Μεγαλοσχολιτῶν+ Ἁθή,
να 0888+ σ- 2841- Ἰω- Χρυσόστομος+ Εἰς τὴν πρὸς Ἐφεσίους+ Λόγος Θ΄+ ΕΠΕ+ 1/9
546,548- «Ἁδελφὸς ὑπὸ ἀδελφοῦ βοηθούμενος ὡς πόλις ὀχυρὰ καὶ ὑψη,
λή+ ἰσχύει δὲ ὥσπερ τεθεμελιωμένον βασίλειον»2- Βλέπε vvv-o`rsnq`kgd`ksg-do-bnl

