ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΗΒΩΝ ΚΑΙ ΛΕΒΑ∆ΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 14/2 στη Λιβαδειά και την
Τετάρτη 15/2/2012 στη Θήβα υπό την αιγίδα του
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Θηβών και Λεβαδείας κ.
Γεωργίου η Ιερατική Σύναξη όλων των κληρικών της τοπικής
Εκκλησίας της Βοιωτίας με σκοπό τον καλύτερο
προγραμματισμό για την ποιμαντική τους διακονία, την
μεταξύ τους επικοινωνία και με τον Επίσκοπό τους και τέλος
την ενίσχυσή τους, και τον προβληματισμό τους πάνω σε
καίρια προβλήματα, που απασχολούν σήμερα την κοινωνία και
την Εκκλησία.
Πραγματοποιήθηκε εισήγηση από τον Πανοσιολογιώτατο
Αρχιμανδρίτη κ. Σιλουανό Πεπονάκη, Ιεροκήρυκα της Ιεράς
Μητροπόλεως και Ηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου
Μαυρομματίου Αλιάρτου
με θέμα: «Η προσευχή ως
Αποκάλυψη». Ακολούθησε ενδιαφέρον διάλογος.
Την σύναξη απασχόλησε ιδιαίτερα το πρόβλημα της
οικονομικής κρίσης, που ταλανίζει την κοινωνία μας και οι
νέες οδυνηρές συνθήκες διαβίωσης των συνανθρώπων μας.
Η Εκκλησία, σε ενοριακό και κεντρικό επίπεδο δεν υπηρετεί
κόμματα και παρατάξεις. Υπηρετεί το Λαό με το πνευματικό,
κοινωνικό και φιλανθρωπικό Της έργο.
Η Βοιωτική Εκκλησία από την πρώτη κιόλας στιγμή με τους
κληρικούς, τα Εκκλησιαστικά Συμβούλια, τα Φιλόπτωχα
ταμεία και τα ευαγή της Ιδρύματα στέκεται με αγάπη στο
πλευρό όλων ανεξαιρέτως των συνανθρώπων μας που
δοκιμάζονται
ποικιλοτρόπως
ενισχύοντας
ηθικά
και
ψυχολογικά αλλά και πρακτικά προσφέροντας τρόφιμα,
φάρμακα, θέρμανση κ.α καλύπτοντας όσο είναι δυνατόν τις
επιτακτικές τους ανάγκες. Δυστυχώς η νέα κατάσταση οδηγεί
το κράτος κοινωνικής πρόνοιας σε υποχώρηση.

Επειδή οι ανάγκες των συμπατριωτών μας αυξάνουν
καθημερινά θεσμοθετήθηκε ήδη από το Νοέμβριο του 2011 με
απόφαση του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Γεωργίου ο
νέος Οργανισμός Κοινωνικών Δομών με την επωνυμία «Η
ΑΡΩΓΗ», σκοπός του οποίου είναι η προσφορά αγάπης και
εξυπηρέτησης στον πάσχοντα συνάνθρωπο μας, και πιο
συγκεκριμένα
η παροχή φαρμακευτικής περίθαλψης,
τροφίμων, ενδυμάτων και υποδημάτων καθώς και η ενίσχυση
απόρων
μαθητών
και
φοιτητών
ολόκληρης
της
Μητροπολιτικής μας Περιφερείας.
Ο Επίσκοπος και το σώμα των Ιερέων παρακολουθούν με
αγωνία τις εξελίξεις που συντελούνται στον οικονομικό τομέα
σε πανεθνική κλίμακα και οι οποίες καταπονούν τόσο τον
Ελληνικό Λαό όσο και τις ιερατικές οικογένειες.
Ο Θεός μας καλεί να αγωνιστούμε για το κοινό καλό
διατηρώντας την αισιοδοξία για ένα καλύτερο αύριο,
εκφράζοντας προς κάθε κατεύθυνση την αποδοχή, την
αλληλεγγύη, την στήριξη, την ελπίδα. Το ζητούμενο είναι οι
σχέσεις μας να γίνουν πιο ουσιαστικές, πιο γνήσιες για να
υπάρχει η ζεστασιά και η βοήθεια μεταξύ μας.
Ευχόμαστε πολύ σύντομα να παρέλθει το σύννεφο της
δοκιμασίας.
Εκ της Ιεράς Μητρόπολεως

