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Ο θεσμός της Οικογένειας στο επίκεντρο στην
Κέρκυρα
Μητροπολιτικό Έργο / Ι.Μ. Κερκύρας, Παξών και Διαποντίων Νήσων

Με επιτυχία έγινε από την Δευτέρα 10 Ιουνίου έως και την Παρασκευή 15 Ιουνίου
2019 σεμινάριο για τους κληρικούς της Ιεράς Μητροπόλεως Κερκύρας, στα
πλαίσια των προγραμμάτων του Ιδρύματος Ποιμαντικής Επιμόρφωσης της Ιεράς
Αρχιεπισκοπής Αθηνών σε συνεργασία με την τοπική Εκκλησία. Το σεμινάριο είχε
ως θέμα την διαχείριση των προβλημάτων του οικογενειακού βίου.
Στο σεμινάριο δίδαξαν κατηρτισμένοι εισηγητές με θέματα τις νέες μορφές
οικογένειας σήμερα, την οικογένεια ως σύστημα, τον ρόλο του πατέρα και της
μητέρας στην διαχείριση των κρίσεων της οικογενειακής ζωής, την ισορροπία
ανάμεσα στην οικογενειακή και την επαγγελματική ζωή, καθώς και το διαζύγιο και
τις συνέπειές του. Όλα τα θέματα συσχετίστηκαν με τις ποιμαντικές προτάσεις

και αγωνίες της Εκκλησίας και την ανάγκη για διάλογο με την σύγχρονη
πραγματικότητα.
Το σεμινάριο επισκέφθηκε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κερκύρας, Παξών και
Διαποντίων Νήσων κ. Νεκτάριος, συνοδευόμενος από τον εν Κερκύρα ευρισκόμενο
καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Βατοπαιδίου Αρχιμ. Εφραίμ. Ο Ποιμενάρχης
επεσήμανε την αγωνία του για την κατάσταση της οικογένειας στους καιρούς μας,
την εμπιστοσύνη του στους κληρικούς της τοπικής Εκκλησίας, οι οποίοι
αγωνίζονται να δώσουν μαρτυρία ζωής, αγάπης και φωτισμού, συμπαραστεκόμενοι
τόσο στους γονείς όσο και στα παιδιά και τους εφήβους, την λειτουργία της
Ενορίας ως οικογένειας και τις ευχαριστίες του προς τον Μακαριώτατο
Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο για την δημιουργία του
Ιδρύματος το οποίο οργανώνει αυτές τις ευκαιρίες επιμόρφωσης. Ο γέροντας
Εφραίμ από την πλευρά του ζήτησε οι κληρικοί με την πνευματικότητα και την
λειτουργική τους ζωή να γίνονται φορείς του μηνύματος της αγιότητας, το οποίο
αλλάζει

την

κοινωνία

δίνοντάς

της

ελπίδα

και

φως,

ευχαριστώντας

τον

Μητροπολίτη Κερκύρας για την φιλοξενία και την αγάπη.
Τις εργασίες του σεμιναρίου έκλεισε από την πλευρά του Ιδρύματος Ποιμαντικής
Επιμόρφωσης ο αναπληρωτής διευθυντής του Αρχιμ. Θεολόγος Αλεξανδράκης.

