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Σήμερα, βιώνοντας το τρομακτικό γεγονός της πανδημίας που ενέσκηψε,
καλούμαστε να ανταποκριθούμε στο διαρκές κάλεσμα της Εκκλησίας για την
αποδοχή και περίθαλψη του πάσχοντος αδερφού, καλούμαστε να αγαπήσουμε και
να διακονήσουμε τον συνάνθρωπο. Ιδιαίτερα οι ιατροί και οι λοιποί λειτουργοί
Υγείας, εμπνεόμενοι από τη χριστιανική αλληλεγγύη καλούνται να άρουν το βαρύ
φορτίο και να φέρουν εις πέρας την ανθρώπινη προσπάθεια για την προστασία και
την περίθαλψη των ανθρώπων ανά τον κόσμο. Αξίζει θερμά συγχαρητήρια σε
όλους και όλες εσάς τους λειτουργούς του χώρου Υγείας, οι οποίοι δεν εργάζεσθε
απλώς αλλά διακονείτε τον συνάνθρωπο με υψηλό αίσθημα αυταπάρνησης.
Η πανδημία αυτή του κορωνοϊού που δοκίμασε και συνεχίζει να δοκιμάζει τις
αντοχές του ανθρωπίνου γένους σε κάθε γωνιά του πλανήτη βρήκε τον άνθρωπο,
παρά την προχωρημένη επιστημονική του γνώση απροετοίμαστο. Η ικανότητα
επιλύσεως διαφόρων προβλημάτων που αναφύονται στην κοινωνία καθώς και, η
συνεχής διαδικασία προόδου των ανθρωπίνων γνώσεων, η επιστήμη και η
τεχνολογία που αναπτύσσονται ανάλογα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της
εκάστοτε εποχής, η τέχνη που διακονεί το ωραίο και οι κοινωνικοί και πολιτικοί
θεσμοί που οργανώνονται για την επίτευξη μεγαλύτερης συνεργασίας, είναι ο
δυναμικός άξονας πάνω στον οποίο δημιουργούνται οι πολιτισμοί. Η ύπαρξη του

σύμπαντος, τα φυσικά φαινόμενα, όλη η δημιουργία ώθησαν τον άνθρωπο να
αναζητά τον Δημιουργό.
Η Εκκλησία, σε αντίθεση με τις θρησκείες, δεν ήταν κίνηση του ανθρωπίνου
πνεύματος προς τον Θεό, αλλά η αποκάλυψη του αληθινού Θεού προς τον
άνθρωπο. Βασική αρχή της Ορθοδοξίας είναι η αρχή του προσώπου – υποστάσεως
στον Θεό και τον άνθρωπο. Ο Θεός είναι Τριάδα προσώπων – υποστάσεων με κοινή
ουσία, αλλά και ξεχωριστά και μοναδικά χαρακτηριστικά. Ο άνθρωπος ο οποίος
είναι εικόνα Θεού είναι ξεχωριστός και μοναδικός ως πρόσωπο. Έτσι η Ορθοδοξία
δεν περιθωριοποίησε τον άνθρωπο. Προσδοκεί και μπορεί να προσφέρει στο
ανθρώπινο γένος την αληθινή ενότητα και παγκοσμιότητα.
Η Ορθόδοξη Εκκλησία ευνόησε την ανάπτυξη των επιστημών και δεν ήλθε ποτέ σε
διάσταση με την επιστήμη, καθώς οι επιστήμες έχουν ως έργο τους την γνώση της
ουσίας και της λειτουργίας των όντων, ενώ η ορθόδοξη θεολογία προσφέρει στον
άνθρωπο την εμπειρική γνώση του ακτίστου Θεού και την κοινωνία με τις θείες
ενέργειες.
Το Ινστιτούτο «Άγιος Μάξιμος ο Γραικός» καλείται αυτή την περίοδο να συνδράμει
και να βοηθήσει με όποιο τρόπο και μέσο διαθέτει προς την ενίσχυση του έργου
των λειτουργών Υγείας από ιατρικής πλευράς, αλλά και των ποιμένων της
Εκκλησίας,
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ενισχύσουν

πνευματικά τον λαό του Θεού που δοκιμάζεται κάτω από την απειλή και τον φόβο
της πανδημίας.
Επιδίωξη του Ινστιτούτου μέσα από τις δράσεις του είναι η συμβολή στην
καλύτερη νοηματοδότηση της ζωής του ανθρώπου, καθώς σήμερα τα κοινωνικά
πρότυπα έχουν εκφυλισθεί, βάλλονται οι θεσμοί και παρατηρείται μία αναντίρρητη
υποβάθμιση στην ποιότητα ζωής, την ίδια στιγμή που ο σύγχρονος άνθρωπος
προσπαθεί απεγνωσμένα να βρει την ταυτότητά του και τη θέση του μέσα στον
κόσμο.
Στο πλαίσιο αυτό και σε συνέχεια των διαδικτυακών ιατρικών συνάξεων από τον
Άθωνα με τον Γέροντα Εφραίμ Βατοπαιδινό, που διοργανώνει η Πεμπτουσία, αλλά
και ανταποκρινόμενοι και στην προτροπή των συμμετεχόντων, αποφασίστηκε η
δημιουργία ενός Διεθνούς Δικτύου Ορθοδόξων Χριστιανών Λειτουργών Υγείας και
μίας Επιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής, η οποία θα προκύψει από τα μέλη
του. Το Δίκτυο, αποτελούμενο από Ιατρούς, νοσηλευτές κ.ά., οι οποίοι συγχρόνως
αποτελούν και ενεργά μέλη της Εκκλησίας, μέσω της Ειδικής Επιτροπής θα κληθεί
να συμβάλει με την δράση του στην αντιμετώπιση των ζητημάτων που προκύπτουν
κατά καιρούς. Συγκεκριμένα σκοπός του Διεθνούς Δικτύου και της Επιστημονικής
Συμβουλευτικής Επιτροπής θα είναι η από ορθοδόξου χριστιανικής πλευράς

διερεύνηση, θεώρηση και γνωμάτευση επί θεμάτων και προβλημάτων που
αναφύονται μέσω της Ιατρικής Επιστημονικής Έρευνας και της αντιμετώπισης
ασθενειών
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ψυχοσωματικής οντότητας του ανθρώπου και της υπάρξεως του ως εικόνας του
Θεού.
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