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Αθήνα: Τις δύο τελευταίες δεκαετίες η ανθρωπότητα έχει γίνει μάρτυρας μιας 

πρωτόγνωρης έκρηξης στον τομέα της ανάπτυξης των ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης και 
επικοινωνίας. Στο καινοφανές αυτό σκηνικό δεν υστέρησαν οι κατά τόπους Ορθόδοξες Εκκλησίες 
και οι ανά την Οικουμένη ορθόδοξοι πιστοί, αξιοποιώντας κατά το δυνατόν τα μέσα αυτά για να 
διαδώσουν το θείο λόγο, την Πατερική παράδοση και την ορθόδοξη θεολογία. 

Το Ινστιτούτο Έρευνας Διάσωσης και Προβολής Πνευματικών και Πολιτιστικών 
Παραδόσεων «Άγιος Μάξιμος ο Γραικός», το οποίο δραστηριοποιείται επί σειρά ετών στο χώρο 
αυτόν, κυρίως με την πολυγλωσσική ιστοσελίδα πνευματικού περιεχομένου Πεμπτουσία 
(www.pemptousia.gr), αποφάσισε τη σύγκληση Διεθνούς Συνεδρίου, σε συνεργασία με τις 
ορθόδοξες διαδικτυακές πύλες Orthodox Christian Network (www.myocn.net, Όργανο της 
Συνόδου των Κανονικών Επισκόπων των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής) και Bogoslov 
(www.bogoslov.ru, του τμήματος Θεολογικής Μόρφωσης του Πατριαρχείου της Μόσχας), στο 
οποίο θα αποτιμηθεί το συντελεσθέν έργο των Ορθοδόξων στον τομέα της Ποιμαντικής των 
Ψηφιακών Μέσων, θα τεθούν οι προβληματισμοί για τη δυναμική της Ορθόδοξης Παρουσίας στο 
συγκεκριμένο χώρο και θα συζητηθούν οι προοπτικές για την περαιτέρω ανάπτυξη του ορθόδοξου 
χριστιανικού λόγου στον κυβερνοχώρο. 

Το Συνέδριο είναι το πρώτο που πραγματοποιείται στο συγκεκριμένο τομέα και μέλλει να 
συγκληθεί στις 7‐8‐9 Μαίου 2015 στο ξενοδοχείο Divani Apollon Palace στην Βουλιαγμένη. 

Απώτερος σκοπός της Συνάντησης, εκτός της αλληλογνωριμίας των υπευθύνων των 
Ορθόδοξων Ψηφιακών Μέσων, είναι ο συντονισμός των προσπαθειών τους προς μία 
αποτελεσματικότερη και προς δόξαν Θεού εκφορά του λόγου του Ευαγγελίου στους χρήστες των 
μέσων αυτών, καθώς και η απαρχή μιας συγκροτημένης και από κοινού προσπάθειας για τη 
σπορά των αξιών της ορθοδόξου χριστιανικής παραδόσεως προς πάντα άνθρωπον καλής 
θελήσεως. 

Στο Συνέδριο πρόκειται να παραστούν ως ομιλητές 75 ειδικοί επί του θέματος Ορθόδοξοι 
κληρικοί και λαϊκοί από 21 χώρες, που εκπροσωπούν όλες τις δικαιοδοσίες της Ορθόδοξης 
Εκκλησίας. 

Το πρώτο διεθνές συνέδριο Ψηφιακών Μέσων και Ορθόδοξης Ποιμαντικής διοργανώνεται 
υπό την Υψηλή Αιγίδα του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου. 
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