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Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πισιδίας π. Σωτήριος μὲ Σλαβόφωνους
πιστοὺς μετὰ τὴν θ. Λειτουργία στὴν Ἱ. Μ. Μεταμορφώσεως
τοῦ Σωτῆρος Kapyeong Κορέας.

Πασχαλινό Μήνυμα 2019

Ἀγαπητοὶ Ἀδελφοὶ καὶ Ἀδελφές μου,
Ἡ λαμπροφόρος Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ, ποὺ

Χριστοῦ, ἀλλὰ νὰ ζοῦμε στὴν ζωή μας ὡς ἀναστημένοι

ἀξιωθήκαμε νὰ γιορτάζουμε καὶ φέτος, εἶναι τὸ

ἄνθρωποι. Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ, μ᾽ ἄλλα λόγια δὲν

μεγαλύτερο δῶρο τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸν πεπτωκότα

εἶναι μιὰ ἰδεολογία, ἀλλὰ ἕνας συγκεκριμένος τρόπος

ἄνθρωπο.

ζωῆς, βασισμένος στὴν Ζωὴ τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου

Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ ἔγινε γιὰ νὰ ἀναστηθεῖ

μας.

κάθε ἄνθρωπος· γιὰ νὰ ξαναγίνει ἀθάνατος ὅπως τὸν

Αὐτὸ σημαίνει στὴν πράξη ὅτι:

ἔπλασε ὁ Δημιουργός του, νὰ νικήσει τὸν θάνατο

Ὁ ἀναστημένος ἄνθρωπος μετανοεῖ γιὰ τὶς ἁμαρτίες

ἑνωμένος μὲ τὴν πηγὴ τῆς Ζωῆς.
«Ἀνάστησον ἡμᾶς πεσόντας τῇ ἁμαρτίᾳ»,
Δ´ Ἤχου)

του καὶ ἀγωνίζεται νὰ μὴν τὶς ἐπαναλάβει, γιατὶ γνωρίζει
(Αἶνοι

ψάλλουμε κατὰ τὴν λατρεία τῆς Ἐκκλησίας

ὅτι ἡ ἁμαρτία εἶναι αἰώνιος θάνατος.
Ὁ ἀναστημένος ἄνθρωπος ἀγαπᾶ ὅλους καὶ

μας, ἱκετεύοντας τὸν Κύριο νὰ μᾶς ἐγείρει ἀπὸ τὸν

«συγχωρεῖ πάντας τῇ ἀναστάσει». (Δοξαστικὸ

ψυχοκτόνο ὕπνο τῆς ἁμαρτίας, νὰ μᾶς ἀνορθώσει ἀπὸ

Ἀναστάσεως)

τὶς πτώσεις μας, γιὰ νὰ «συμμετάσχουμε πραγματικὰ καὶ
στὴν ἀνάστασή Του».(Ρωμ. 6:5)
Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ δὲν μᾶς ἀφορᾶ μόνον
στὴν μετὰ θάνατον ζωή, στὴν ὁποία «προσδοκοῦμε

Ὄρθρου

Ὁ ἀναστημένος ἄνθρωπος ζεῖ μὲ δοξολογία τὴν κάθε
στιγμὴ τῆς ζωῆς του. Δηλαδὴ «εἴτε τρώει, εἴτε πίνει, εἴτε
ὁ,τιδήποτε ἄλλο κάνει, τὰ κάνει ὅλα γιὰ τὴν δόξα τοῦ
Θεοῦ».(πρβλ. 1 Κορ. 10:31)

ἀνάστασιν νεκρῶν καὶ ζωὴν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος».

Ὁ ἀναστημένος ἄνθρωπος ἔχει «τὴν χαρὰ τοῦ

Ἐὰν δὲν ἀναστηθοῦμε πνευματικὰ σ᾽ αὐτὴ τὴν ζωὴ οὔτε

Χριστοῦ μέσα του σὲ ὅλη τὴν πληρότητά της»(πρβλ. Ἰω.

καὶ στὴν ἄλλη θὰ ἀναστηθοῦμε.

17:13)

Ἀλήθεια, τί σημαίνει πνευματικὴ ἀνάσταση;

καὶ αὐτὴ τὴν θεϊκὴ χαρὰ τὴν μεταφέρει πηγαία καὶ

ἀπροσποίητα σὲ ὅποιον συναναστρέφεται.

Σημαίνει κατ᾽ ἀρχὴν ὅτι «ἔχουμε πεθάνει γιὰ τὴν

Ὁ ἀναστημένος ἄνθρωπος εἶναι φῶς μὲ τὶς

ἁμαρτία» (Ρωμ. 6:2) καὶ «περπατᾶμε, δηλαδὴ ζοῦμε, μιὰ

πράξεις του γιατὶ μετὰ τὴν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ

καινούργια ζωή». (Ρωμ. 6:4)

«πάντα πεπλήρωται φωτός, οὐρανός τε καὶ γῆ καὶ τὰ

Σημαίνει ἐπίσης ὅτι «ὁ παλιὸς ἁμαρτωλὸς ἑαυτός μας

καταχθόνια».(Κανών Ἀναστάσεως, ᾽Ωδή Γ´)

πέθανε στὸν σταυρὸ μαζὶ μὲ τὸν Χριστό. Ἔτσι, ἔπαψε

Λίαν ἀγαπητοὶ καὶ προσφιλεῖς Ἀδελφοί μου, μαζὶ μὲ

νὰ ζεῖ ὁ ἁμαρτωλὸς ἄνθρωπος καὶ δὲν εἴμαστε πιὰ

τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πισιδίας π. Σωτήριο,

ὑπόδουλοι στὸν ζυγὸ τῆς ἁμαρτίας. Γιατὶ σὲ ἕναν ποὺ

τοὺς Κληρικούς μας καὶ τοὺς Συνεργούς μας ἐν Κυρίῳ,

πέθανε, ἡ ἁμαρτία δὲν ἔχει πιὰ καμία ἐξουσία». (Ρωμ. 6:6-7)

σᾶς ἀπευθύνουμε μὲ πνευματικὴ εὐφροσύνη τὸν

Αὐτὴ τὴν μεγάλη Ἀλήθεια τῆς Ἐκκλησίας μας ἔχει

γλυκύφθογγο χαιρετισμὸ Χριστὸς Ἀνέστη!

ὑπόψη του ὁ ἱερὸς ὑμνογράφος ὅταν γράφει μὲ ἀπόλυτη

Εἴθε ἡ ζωὴ ὅλων μας νὰ εἶναι ἀναστημένη ὥστε

πεποίθηση ὅτι «Χθὲς συνεθαπτόμην σοι, Χριστέ,

στὸν καθένα μας νὰ γίνει πραγματικότητα ὁ λόγος

συνεγείρομαι σήμερον ἀναστάντι σοι· συνεσταυρούμην

τῆς Ἐκκλησίας ποὺ λέει γιὰ κάθε Ἅγιο: «καὶ πράττων

σοι χθές· αὐτός με συνδόξασον, Σωτήρ, ἐν τῇ βασιλείᾳ

ἐδίδασκες». Ἔτσι θὰ γίνουμε ἀδιάψευστοι μάρτυρες καὶ

σου».(Κανών Ἀναστάσεως, ᾽Ωδή Γ´)

ἀγγελιαφόροι τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ.

Ὅλα ὅσα ἀναφέραμε πιὸ πάνω σημαίνουν ὅτι γιὰ νὰ
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εἶναι ἡ ζωή μας ἀναστημένη «νῦν καὶ ἀεί», δὲν ἀρκεῖ

Μετὰ πολλῆς ἀγάπης ἐν Κυρίῳ ἀναστάντι,

νὰ πιστεύουμε μόνον θεωρητικὰ στὴν Ἀνάσταση τοῦ

+ ὁ Κορέας Ἀμβρόσιος

Το Πάσχα ως «πέρασμα» σε λαούς
προχριστιανικούς

Ο αείμνηστος π. Αλέξανδρος Σμέμαν σημειώνει ότι

συνιστά μία Βίβλο)

όσο και με την ανθρώπινη αναζήτηση

ο Χριστιανισμός δεν έφερε καινούργια πράγματα αλλά

του Θεού. Είναι κατόπιν εορτές της αναμνήσεως, της

κάνει τα πάντα καινούργια. Κι αυτό συμβαίνει διότι

σκέψεως και της αναβιώσεως των αγιαστικών πράξεων

πυρήνας του είναι το μόνο καινό υπό τον ήλιο Πρόσωπο,

του προσωπικού Θεού που συμπάσχει με το πλάσμα

ο Αναστάς Ι. Χριστός. Μόνος αυτός δια της σταυρικής

Του και επεμβαίνει απελευθερωτικά-λυτρωτικά στην

αγάπης εἰς τέλος

νίκησε πραγματικά διά του

Ιστορία. Τέλος η ανάμνηση εξελίσσεται ολοένα και

θανάτου τον θάνατο που δηλητηριάζει διαχρονικά την

περισσότερο σε ελπίδα της ερχόμενης τέλειας αγιαστικής

ανθρώπινη ύπαρξη έχοντας ως κεντρί του την αμαρτία

επεμβάσεως, η οποία ακόμη δεν έχει συμβεί (Ράτσινγκερ).

(Ιω. 13,1)

και ιδίως την αλαζονεία και την αυτάρκεια (Α’ Κορ. 15,
55-56).

Η λέξη Πάσχα (pesàch) συνήθως ετυμολογικά συνδέεται

Η παρουσία του Αναστάντος στην ανθρώπινη

με το πέρασμα, τη διάβαση, αλλά έχει και τη σημασία

καθημερινότητα μεταγγίζει κατεξοχήν διά της

του προστατεύω (Ησ. 31, 5). Είναι μια πανάρχαια ποιμενική

Ευχαριστίας και του Βαπτίσματος στον άνθρωπο που

γιορτή. Κάθε άνοιξη οι νομάδες ποιμένες έσφαζαν-

βιώνει τραγικά το εδώ και το τώρα, ελπίδα, φως, ζωή,

θυσίαζαν ένα χρονιάρικο αρνί για να προστατευθεί

λόγο ύπαρξης ή μάλλον συν-ύπαρξης.

το κοπάδι τους από τη δαιμονική κακοτυχία και να

Και οι δύο σημαντικότερες χριστιανικές εορτές, τα

αποκρυπτογραφήσουν το άγνωστο μέλλον από την

Χριστούγεννα και η Ανάσταση έχουν τις ρίζες τους σε

ωμοπλάτη του (ωμοπλατοσκόλια). Η ποιμενική εορτή του

χρόνια αρχαιότερα. Ιδίως οι ιουδαϊκές εορτές, όπως

Πάσχα συνδυαζόταν με τη γεωργική ανοιξιάτικη εορτή

το Πάσχα, έχουν μία τριπλή θεμελίωση: Καταρχάς

των Αζύμων. Οι Χαναναίοι καλλιεργητές ταυτόχρονα

συνδέονται μέσω της Δημιουργίας τόσο με τη φύση (που

με τη συγκομιδή κριθαριού έτρωγαν ψωμί χωρίς
3

προζύμι για να αποτρέψουν κάθε αρνητικό στη σοδειά.

την επόμενη ημέρα, η σελήνη η οποία μετά από τρεις

Κατόπιν το Πάσχα συνδέθηκε με το κορυφαίο γεγονός

μέρες απόλυτης σιωπής παρουσιάζεται ολόκληρη στον

της απελευθέρωσης των σκλάβων Εβραίων από την

έναστρο ουρανό, η λάμψη της φωτιάς που προέρχεται

Υπερδύναμη της τυραννίας και της ύβρης, το πέρασμα

από τη τριβή δύο ξερών λίθων, η μάνα γη που ερημώνει

από την Θάλασσα την Ερυθρά και την περιπετειώδη

και βλαστάνει, αλλά και η γυναίκα η οποία τεκνοποιεί

πορεία τους προς τη Γη όπου έρεε μέλι και γάλα όχι

με ωδίνες που συνοδεύονται από αγαλλίαση μετά από

όμως διά της παράκτιας λεωφόρου αλλά διαμέσου της

εννέα μήνες από ένα σπέρμα έναν ολόκληρο άνθρωπο

σκληρής και άνυδρης ερήμου εκεί όπου η ανθρώπινη

που σκέφτεται και αγαπά, μιλούσαν και δίδασκαν όλους

ύπαρξη συνειδητοποιεί ότι δεν ζει από τον άρτο και

τους λαούς που στέκονταν τρομαγμένοι μπροστά στη

το θέαμα της εικονικής πραγματικότητας και των

σαρωτική και αδιάκριτη αδηφαγία του θανάτου, ότι η

αναλώσιμων όντων, αλλά από τον Θεό της ελευθερίας

Ανάσταση είναι εφικτή. Ο άνθρωπος γίνεται σκωλήκων

από κάθε εξάρτηση και της αγάπης, τον μόνον Κύριο

βρώμα και χώμα. Θα αναστηθεί όμως ομορφότερος,

της ιστορίας και της φύσης. Συγκεκριμένα το Πάσχα

καινότερος και λαμπρότερος.

δεν συνδέεται με τη διάβαση της «Θάλασσας των

Αυτό που προανήγγειλαν οι προφήτες και διαλαλούσε

Καλαμιών» αλλά με το πέρασμα του ολοθρευτή αγγέλου

η φύση συνέβη στην Ιστορία. Πρώτος ο Ιωάννης ο

από τα σπίτια και το θάνατο των πρωτοτόκων εκείνη τη

Βαπτιστής είδε στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού τον

«μεγάλη» νύχτα πριν την Έξοδο. Οι Ισραηλίτες έπρεπε

Αμνό, ο οποίος αν και άμωμος, χωρίς δηλ. τον μώμο και

να σφάξουν και όρθιοι να καταναλώσουν οικογενειακά

την κηλίδα της αμαρτίας, με την εκούσια κι επώδυνη

ένα αρσενικό χρονιάρικο αρνί χωρίς μώμο (ψεγάδι) με

σφαγή Του πάνω στον Σταυρό αίρει (σηκώνει πάνω του και

το αίμα του οποίου σφράγισαν τις θύρες των καλυβών

ταυτόχρονα εξαλείφει)

τους έτσι ώστε να διασωθούν τα παιδιά τους. Αυτή τη

όλης της ανθρωπότητας. Το Πάσχα βιώνεται μέχρι

γιορτή του Πάσχα γιόρταζαν και γιορτάζουν λαμπρά οι

σήμερα στην Εκκλησία (ιδιαίτερα από τους ενήλικες νεοφώτιστους

Ισραηλίτες στις 14 Νισάν (Μαρτίου-Απριλίου) ενθυμούμενοι

στις ιεραποστολικές λεγόμενες χώρες)

εκτός από την λευτεριά τους, τη δημιουργία του

αλλά γίνονται Χριστιανοί ως η προσωπική έξοδος από

κόσμου και αναμένοντας με λαχτάρα έναν νέο Μωυσή

τη δουλεία του κάθε λογής «Φαραώ» και η παραίτηση

που θα τους ελευθερώσει από τους ξένους δυνάστες.

από τη συνεχή ενασχόληση με το πηλό και τα άχυρα, τη

Ο Ησαΐας (κεφ. 24-27), ο Ιεζεκιήλ (κεφ. 37) και ο Δανιήλ

μέριμνα για τη σάρκα και τους «δείκτες» της ευημερίας.

σε μια εποχή που η πολιτική και θρησκευτική

Σηματοδοτεί γκρέμισμα των «ειδώλων», έξοδο από

εξουσία που έδρευε στη Σιών υπέστη διασυρμό αλλά

τον «καναπέ» και πορεία μαζί με τους «πενθούντες»

και ο τρόμος από τις ενοχές, τον πόνο και τον θάνατο -

τους «πεινώντες και διψώντες για δικαιοσύνη» μέσα

Άδη «καταπλάκωνε» τον κόσμο, ευαγγελίσθηκαν την

από τη Νεκρά Θάλασσα και την έρημο αυτής της ζωής

ανακαίνιση τούτου του κόσμου της φθοράς και του

και αυτού του κόσμου προς τη Βασιλεία. Αυτός ο νέος

στεναγμού.

κόσμος του Θεού

(κεφ. 12)

από όσους δεν γεννιούνται

(η Βασιλεία)

δε συνιστά μια Ουτοπία

Το καταπληκτικό είναι ότι και για τα έθνη υπήρξε

αλλά διά της συμμετοχής στο αναστημένο Σώμα του

ένας μεγάλος προφήτης της ανάστασης: είναι η ίδια η

Χριστού που συνεπάγεται καθημερινή θυσία χάριν

φύση που συνιστά μία Βίβλο. Η άνοιξη, η εποχή της

του άλλου, της εικόνας Του, ανατέλλει ως αναστάσιμο

βλάστησης, της ανθοφορίας, της αναζωογόνησης της

φως μέσα από τους «τάφους» της απόγνωσης, της

φύσης μετά από το χειμώνα της ερημιάς κηρύττει το

απογοήτευσης από τις ανθρώπινες ιδεολογίες και της

δικό της ευαγγέλιο. Ο σπόρος, που πρέπει να θαφτεί

κρίσης των αξιών της κατανάλωσης. Ἰδοὺ γὰρ ἦλθε διὰ

βαθιά στη γη για να μη μείνει μόνος αλλά να βλαστήσει

τοῡ Σταυροῡ Χαρὰ ἐν ὅλω τῷ κόσμωι! Χριστός Ανέστη!

και να αναδειχθεί σε ένα υψηλό καρποφόρο και
ευσκιόφυλλο δέντρο (Ιω. 12, 23-25), ο ήλιος που χάνεται στα
βάθη του ορίζοντα για να ανατείλει ξανά λαμπρότερος
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τις αμαρτίες και τις ενοχές και μάλιστα

Σωτήρης Δεσπότης
Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

Προσλαλιὰ Μητροπολίτου Κορέας Ἀμβροσίου
στὴν ἐκδήλωση γιὰ τὴν Ὀρθόδοξη Μαρτυρία
στὴν Κορέα
(Αἴθουσα Ἑταιρείας Φίλων τοῦ Λαοῦ, 17.2.2019)

᾽Ερχόμενος ἀπὸ τὴν Κωνσταντινούπολη, λόγῳ τῆς
συμμετοχῆς μου στὴν Ἁγία καὶ Ἱερὰ Σύνοδο τοῦ πανσέπτου
Οἰκουμενικοῦ μας Πατριαρχείου, ἔχω τὴν ἐξαιρετικὴ τιμὴ
καὶ τὸ ἰδιαίτερο προνόμιο νὰ μεταφέρω πρὸς ὅλους σας τὶς
σεπτὲς εὐχὲς καὶ εὐλογίες τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ
μας Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου γιὰ ὑγεία καὶ κάθε
πνευματικὴ καρποφορία στὸ στάδιο τῶν ἀρετῶν, ποὺ ἀπὸ
σήμερα ξεκινάει μὲ τὴν κατανυκτικὴ περίοδο τοῦ Τριωδίου.
Ἐπίσης ἔχω τὴν ἰδιαίτερη χαρὰ νὰ μεταφέρω πρὸς
τὴν ἐκλεκτὴ ὁμήγυρη πατρικὲς εὐχὲς ἀπὸ τὸν πολιὸ καὶ
πολυσέβαστο γέροντα Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πισιδίας
π. Σωτήριο, καθὼς καὶ θερμοὺς χαιρετισμοὺς καὶ εὐχαριστίες
ἀπὸ ὅλους τοὺς ἐν Κορέᾳ Ἀδελφοὺς καὶ Ἀδελφές, γιὰ τὴν
συμπαράστασή σας στὸ ἔργο τῆς διαδόσεως τῆς ὀρθόδοξης
μαρτυρίας στὴν Κορέα.
Στὴν πολὺ σύντομη προσλαλιά μου, λόγῳ τοῦ ὅτι θὰ
ἀκολουθήσει ἡ κύρια ὁμιλία ἀπὸ τὸν ἀξιότιμο Πρόεδρο τοῦ
Πατριαρχικοῦ Ἱδρύματος, ἐλλογιμώτατο καθηγητή κ. Σωτήριο
Δεσπότη, σᾶς παρακαλῶ νὰ μοῦ ἐπιτρέψετε νὰ ἀναφερθῶ
σὲ τρεῖς σημαντικὲς ἐπετείους τῆς ἐν Κορέᾳ Ἐκκλησίας μας:
Ἡ πρώτη ἐπέτειος, ποὺ λάμπρυνε μὲ τὴν σεπτὴ
παρουσία Του ὁ Παναγιώτατος Οἰκουμενικός μας Πατριάρχης
κατὰ τὴν 4η Ἐπίσημη Ἐπίσκεψή Του στὴν Κορέα ἀπὸ 3
ἕως 8 Δεκεμβρίου 2018, εἶναι ἡ 50ὴ ἐπέτειος ἀνεγέρσεως
καὶ λειτουργίας τοῦ Καθεδρικοῦ μας Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου
Νικολάου Σεούλ (1968-2018). Ὁ Ἱερὸς αὐτὸς ναός, ἦταν καὶ εἶναι
τὸ σύμβολο τῆς Ὀρθοδοξίας στὴν Κορέα. Γιατὶ ὁ ναὸς αὐτὸς
ὑπῆρξε γιὰ πολλὲς δεκαετίες, πρὶν νὰ κτιστοῦν ὑπὸ τοῦ Σεβ.
Μητροπολίτου πρώην Κορέας καὶ νῦν Πισιδίας π. Σωτηρίου,
καὶ τὴν οἰκονομικὴ καὶ ἠθικὴ ἐνίσχυση πολλῶν ἐξ Ἑλλάδος,
οἱ ἄλλοι δώδεκα ναοί, ὁ μόνος ἐν λειτουργίᾳ ὀρθόδοξος ναὸς
ὄχι μόνον στὴν κορεατικὴ χερσόνησο, ἀλλὰ καὶ σ᾽ ὁλόκληρη
τὴν Νότιο-Ἀνατολικὴ ἠπειρωτικὴ Ἀσία. Στὸ φυλλάδιο ποὺ σᾶς
δόθηκε μπορεῖτε νὰ δεῖτε σὲ εἰκόνες τοὺς ναοὺς καὶ τὰ ἄλλα
κτήρια τῆς Ὀρθόδοξης Μητρόπολης Κορέας. Ὁ Καθεδρικὸς
Ἱερὸς Ναὸς τοῦ Ἁγίου Νικολάου ἔχει χαρακτηριστεῖ ἀπὸ
τὸν Δῆμο τῆς Σεοὺλ ὡς διατηρητέο μνημεῖο Seoul Future
Heritage καὶ ἔχει καταστεῖ τουριστικὸς προορισμὸς γιὰ
τοὺς ντόπιους καὶ ξένους ἐπισκέπτες τῆς Σεούλ. Εἴμαστε
εὐγνώμονες στὸν Παναγιώτατο Πατριάρχη μας γιὰ τὸν κόπο
στὸν ὁποῖο ὑποβλήθηκε γιὰ τέταρτη φορὰ νὰ ἔρθει ἀπὸ

τόσο μακρυὰ στὴν Κορέα καὶ νὰ προστεῖ τῶν ἑορταστικῶν
ἐκδηλώσεων ἐξ ἀφορμῆς τῆς ἐν λόγῳ ἐπετείου. Εἴμαστε
εὐγνώμονες ἐπίσης στὸ πάνεσπτο Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο
γιὰ τὴν συμπαράσταση μὲ τὴν ὁποία μᾶς περιβάλλει ἐδῶ καὶ
ἑπτὰ περίπου δεκαετίες.
Ἡ δεύτερη ἐπέτειος ἀφορᾶ στὴν ἵδρυση καὶ λειτουργία
τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἱδρύματος Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολῆς Ἄπω
Ἀνατολῆς. Φέτος συμπληρώθηκαν τὰ 30 χρόνια καρποφόρου
λειτουργίας του (1989-2019) . Τὸ 1989 ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης Πισιδίας π. Σωτήριος πρότεινε στὸ
Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο τὴν Ἵδρυση τοῦ προαναφερομένου
Ἱδρύματος γιὰ τὴν βοήθεια καὶ ἀρωγὴ τῶν ἱεραποστολικῶν
κλιμακίων τῆς Ἄπω Ἀνατολῆς. Τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο
ἐνήργησε τὰ δέοντα πρὸς τὴν Ἑλληνικὴ Κυβέρνηση καὶ ἔτσι
μὲ Προεδρικὸ Διάταγμα, τὸ ὁποῖο δημοσιεύθηκε στὶς 12
Ἰουνίου τοῦ 1989 στὴν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως τῆς
Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας, ἱδρύθηκε τὸ Πατριαρχικὸ Ἵδρυμα
Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολῆς Ἄπω Ἀνατολῆς. Στὸ ὑπ᾽ ἀριθμ.
457 Φύλλο τῆς Ἐφημερίδας τῆς Κυβερνήσεως ἀναγράφονται
οἱ σκοποὶ λειτουργίας τοῦ Ἱδρύματος ποὺ εἶναι: «α) Η
ενίσχυση του πολυμερούς πνευματικού, πολιτιστικού,
εκπαιδευτικού και φιλανθρωπικού έργου του Οικουμενικού
Πατριαρχείου, που ασκεί στην Άπω Ανατολή… καὶ β) Η
ενίσχυση των Ορθοδόξων Εκκλησιαστικών Κοινοτήτων των
χωρών της Άπω Ανατολής, που υπάγονται στη δικαιοδοσία
του Οικουμενικού Πατριάρχη». Πρῶτος πρόεδρος τοῦ
Πατριαρχικοῦ Ἱδρύματος χρημάτισε (1989-2002) ὁ ἀείμνηστος
δραστήριος καὶ ἀκούραστος Δημήτριος Ἀθανασιάδης χημικὸς
ἐπιστήμων. Ἄς εἶναι αἰωνία ἡ μνήμη του. Δεύτερος Πρόεδρος
ἀπὸ τὸ ἔτος 2002 ἕως τὸ 2014, ὁ ὁποῖος διακόνησε στὶς
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ἀνάγκες τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἱδρύματος μὲ ἀπαράμιλλο ζῆλο
καθ᾽ ὅλη τὴν διάρκεια τῆς θητείας του, ἦταν ὁ διδάκτωρ
Θεολογίας κ. Ἰωάννης Λάππας. Τρίτος Πρόεδρος ἦταν ὁ κ.
Νικόλαος Ἡλιόπουλος (2014-2019), Πολιτικὸς Μηχανικὸς τοῦ
ΕΜΠ, ὁ ὁποῖος παρετήθη πρόσφατα γιὰ οἰκογενειακοὺς
λόγους καὶ στὴν θέση τοῦ ὁποίου, τὸ Οἰκουμενικὸ
Πατριαρχεῖο διόρισε τὸν σημερινὸ Πρόεδρο, τὸν καθηγητὴ
τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, κ.
Σωτήριο Δεσπότη. Πρὸς τοὺς Προέδρους καὶ τὰ μέλη τῶν
Διοικητικῶν Συμβουλίων, ποὺ κοπίασαν καὶ κοπιάζουν
γιὰ τὴν βοήθεια ἐκ τῶν μετόπισθεν ὅσων ἐργάστηκαν καὶ
ἐργάζονται στὴν πρώτη γραμμὴ τοῦ ἀγώνα ἐκφράζουμε
ὀφειλετικῶς καὶ ἐκ μέρους ὅλων τῶν Κορεατῶν ᾽Αδελφῶν
μας τὶς πολλὲς καὶ θερμὲς εὐχαριστίες μας.
Ἡ Τρίτη καὶ τελευταία ἐπέτειος εἶναι ἡ 120η Ἐπέτειος
τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας στὴν Κορέα. Τὸ 2020
συμπληρώνονται 120 χρόνια τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας
στὴν Κορέα (1900-2020). Σὰν σήμερα, στὶς 17 Φεβρουαρίου
τοῦ 1900, τελέστηκε σὲ αἴθουσα τῆς Ρωσικῆς Πρεσβείας
στὴν Σεούλ, ἡ πρώτη θεία Λειτουργία ἀπὸ τὸν π. Χρύσανθο
Σετκόφσκυ, τὸν πρῶτο Ρῶσο ἱεραπόστολο ποὺ ἦρθε στὴν
Κορέα ἀπεσταλμένος ἀπὸ τὴν Έκκλησία τῆς Ρωσίας. Γι᾽
αὐτὸ καὶ ἡ 17η Φεβρουαρίου ἑορτάζεται κάθε χρόνο ὡς ἡ
γενέθλια ἡμέρα τῆς Ὀρθοδόξου Έκκλησίας τῆς παροικούσης
ἐν Κορέᾳ. Τὸ 2020, λοιπόν, θὰ εἶναι ἀφιερώμενο σ᾽ αὐτὴ τὴν
ἱστορικὴ Ἐπέτειο τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ προγραμματίζουμε,
σὺν Θεῷ, τὴν πραγματοποίηση διαφόρων ἐκδηλώσεων.
Βεβαίως, ὅ,τι δήποτε ὀργανώσουμε θὰ ἔχει ὡς στόχο τὴν
περαιτέρω ἐξάπλωση τῆς ὀρθόδοξης μαρτυρίας στὴν
κορεατικὴ κοινωνία. Στὸ σημεῖο αὐτὸ ἐπιτρέψτε μου νὰ σᾶς
ἀναφέρω αὐτὰ ποὺ εἴπαμε στὴν εἰσαγωγική μας ὁμιλία
πρὸς τὰ μέλη τῆς 15ης Κληρικολαϊκῆς Συνέλευσης τῆς
Ὀρθόδοξης Μητρόπολης Κορέας, ποὺ πραγματοποιήθηκε
στὶς 20 Ἰανουαρίου 2019 στὴν Σεούλ: «Ἡ μεγάλη αὐτὴ
ἱστορικὴ ἐπέτειος θὰ πρέπει νὰ εὐαισθητοποιήσει ὅλους
στὸ διπλὸ καθῆκον μας πρὸς τοὺς «ἔσωθεν» καὶ «ἔξωθεν»
τῆς παρεμβολῆς. Δηλαδή, πρῶτα ἀπ᾽ ὅλα θὰ πρέπει
νὰ ἐντείνουμε τὶς προσπάθειες γιὰ τὴν πνευματική μας
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καλλιέργεια. Αὐτὸ σημαίνει πρακτικὰ ὅτι ὁ καθένας μας
πρέπει νὰ ἀσχοληθεῖ μὲ τὸν «ἔσω» ἄνθρωπο, ὥστε νὰ ζεῖ
«ἐν Χριστῷ» στὴν καθημερινή του βιοτή. Καὶ δεύτερον, ὁ
καθένας μας θὰ πρέπει νὰ ἐνδιαφερθεῖ γιὰ τὴν διάδοση τοῦ
ὀρθόδοξου χριστιανικοῦ μηνύματος πρὸς τοὺς «ἔξωθεν»·
πρὸς τὸν κάθε «πλησίον» του, ὁ ὁποῖος δὲν ἔχει γνωρίσει
ἀκόμη τὸν θησαυρὸ τῆς ὀρθοδόξου πίστεως».
Ἀγαπητοί μου, σᾶς εὐχαριστοῦμε ἐκ βαθέων γιὰ τὴν
παρουσία σας στὴν ἀποψινὴ ἐκδήλωση, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν
μέχρι τοῦδε συμπαράστασή σας στὸ ἔργο τῆς διαδόσεως τῆς
ὀρθόδοξης μαρτυρίας στὴν Κορέα. Εἰλικρινῶς σᾶς εἴμεθα
εὐγνώμονες. Σᾶς παρακαλοῦμε θερμῶς νὰ προσεύχεσθε
νὰ στείλει ὁ Κύριος περισσότερους ἐργάτες στὸν Ἀμπελώνα
Του, ὥστε ἡ ὀρθόδοξη μαρτυρία νὰ φθάσει σὲ περισσότερες
ψυχὲς «ζητούντων τὸν Κύριον, ζητούντων τὸ πρόσωπον τοῦ
Θεοῦ Ἰακώβ». (Ψαλ.23:6) Σᾶς εὐχαριστοῦμε θερμότατα.

Ἐπιστολὴ τοῦ πρώην
Προέδρου του
Π.I.O.I.A.A.
κ. Νικολάου Ἠλιοπούλου

Ἀξιότιμα Μέλη τοῦ Δ/Σ
Μετὰ μεγάλης μου λύπης, σήμερον 2α Ὀκτωβρίου
ἐ.ἔ., διά ἐπιστολῆς μου πρὸς τὸν Ἀρχιεπίσκοπον
Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης καί Οἰκουμενικὸν
Πατριάρχην Κον Κον Βαρθολομαῖον, προέβην εἰς
τὴν παραί-τησίν μου ὡς μέλους τοῦ Διοικητικοῦ
Συμβουλίου, ὡς ἐκ τούτου καί ὡς Προέδρου, τοῦ κατ΄
Αὐτόν Πατριαρχικοῦ Ἱδρύματος Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολῆς Ἂπω Ἀνατολῆς, διὰ λόγους προσωπικούς.
Διά τῆς παρούσης μου ἐπιθυμῶ νὰ ἐκφράσω εἰς
τὸ πρόσωπόν Σας, τὸ ὁποῖον μεγάλως ἐκτιμῶ, τὰς
ἐκ βαθέων εὐχαριστίας μου διὰ τὴν μετά μεγάλου
ζήλου , πολλάκις δέ καί ὑπερβαλλόντως, στήριξίν
σας εἰς τὴν δημιουργικὴν λειτουργίαν τοῦ ἐν λόγῳ
Ἱδρύματος καί τήν ἀμέριστον συμπαράστασίν σας εἰς
τήν ἐκτέλεσιν τῶν καθηκόντων μου.
Ὡσαύτως, εἰς ὅτι ἤθελε φανεῖ χρήσιμον διὰ τὴν
λειτουργίαν τοῦ Ἱδρύματος εἶμαι πρόθυμος, κατά τό
δυνατόν, νά συντρέξω εἰς τοῦτο.
Μετὰ ἰδιαιτέρας ἐκτιμήσεως καὶ ἐν Χριστῷ ἀγάπης
Νικόλαος Κ. Ἠλιόπουλος

Μια ματιά … από
καρδιάς
Στις 17 Φεβρουαρίου 2019 το Πατριαρχικό Ίδρυμα
Ορθοδόξου Ιεραποστολής Άπω Ανατολής πραγματοποιήσετε
την ετήσια εκδήλωσή του στην Αίθουσα Φίλων του Λαού
με κύριο ομιλητή τον καθηγητή και πρόεδρο του τμήματος
Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας της Θεολογικής
Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Σωτήρη Δεσπότη με
θέμα: «Το Φως Ιλαρόν στη Χώρα της Πρωινής Γαλήνης».
Θα εκφράσω προσωπικά συναισθήματα και σκέψεις
περιγράφοντας, όσο γίνεται πιο περιεκτικά, τα δρώμενα
αυτής της εκδήλωσης, με την ελπίδα ότι άγγιξαν τις καρδιές
όλων όσοι ήταν παρόντες σ᾽ αυτήν, αλλά και με σκοπό να
μοιραστούμε τον παλμό της με όσους δεν μπόρεσαν να
έρθουν.
Μετά την προσλαλιά του ο Μητροπολίτης Κορέας π.
Αμβρόσιος έδωσε το λόγο στον κ. Σωτήριο Δεσπότη, αφού
πρώτα τον καλωσόρισε ως νέο Πρόεδρο του Δ. Σ. του
Πατριαρχικού Ιδρύματος, με τον οποίο ξεκινήσαμε μαζί του
ένα μεγάλο ταξίδι που άρχισε δυο χιλιάδες χρόνια πριν για
να καταλήξει στο παρόν.
Με τον τόσο καθαρό, ζεστό, διεισδυτικό λόγο του, ο
πανεπιστημιακός δάσκαλος μας μετέφερε στην εποχή όπου
ο Ιησούς Χριστός είπε στους Αποστόλους το «Πορευθέντες
μαθητεύσατε πάντα τα Έθνη» και τους ανέθεσε αυτή την
αποστολή. Μας έβαλε νοερά μέσα σε αυτήν την Ιερή Πορεία
και συνταξιδέψαμε με τον Απόστολο των Εθνών Παύλο, τον
πρώην μεγαλύτερο διώκτη των Χριστιανών, που όμως ο
Παντοδύναμος Θεός του έδωσε πλούσια την Χάρη Του να
κηρύξει σε όλα τα Έθνη.
Περνάει και από την Αθήνα ο μεγάλος Απόστολος. Μέσα
από την αφήγηση του κ. Δεσπότη γνωρίσαμε τον Παύλο
σαν άνθρωπο, τον χαρακτήρα του, τις συνήθειές του, τον
τρόπο συμπεριφοράς του. Τον τρόπο που πλησίασε τους
Αθηναίους. Σε μια Αθήνα γεμάτη είδωλα και ψεύτικους θεούς.
Περπατούσε μαζί τους, τους γνώριζε, συζητούσε στην αγορά
με φιλόσοφους, με Εθνικούς, δεν κήρυττε. Μέχρι που του
ζήτησαν να τους μιλήσει στον Άρειο Πάγο και με την Χάρη
του Αναστάντος Κυρίου οδήγησε λίγους στο Φως του Κυρίου,
στο Φως της Αλήθειας, στο Φως το Ιλαρόν. Ένιωσα ανάταση
ψυχής όταν ο ομιλητής μας ζήτησε να κλείσουμε την ομιλία
του ψάλλοντας όλοι μαζί το «Φως Ιλαρόν Αγίας Δόξης…»!
Σιγά σιγά νιώθω να επιστρέφω από αυτό το ιερό ταξίδι
χωρίς όμως να τελειώνει. Απλά μεταφέρομαι στο τώρα,
στο σήμερα και ο νους μου τρέχει, σκέφτεται ότι κάποιοι
ευλογημένοι άνθρωποι χάρισαν και χαρίζουν τη ζωή τους
ταπεινά, θυσιαστικά, υπηρετώντας και ομολογώντας τον

Κύριο Ιησού Χριστό και την Ορθόδοξη Πίστη, σε χώρες
μακρινές όπως η Κορέα. Και νιώθω ευλογία να βρίσκομαι
ανάμεσα σε αυτούς τους ανθρώπους που με διδάσκουν
αγάπη, πίστη, υπομονή, χαρά, ειρήνη.
Ένα υπέροχο αισθητικό, τρυφερό ντοκιμαντέρ προβλήθηκε
αμέσως μετά, που μου δημιούργησε την τεράστια επιθυμία
να βρισκόμουν ανάμεσα σε όλους αυτούς που ήταν εκεί
κατά την ευλογημένη επίσκεψη του Οικουμενικού μας
Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου για τέταρτη φορά στην
Κορέα, με την ευκαιρία του εορτασμού των 50 χρόνων
από την ανέγερση του Καθεδρικού Ι. Ναού Αγίου Νικολάου
στη Σεούλ. Η Παρουσία του εκεί έφερε μεγάλη ευλογία και
έδωσε μεγάλη χαρά στους Ορθόδοξους Χριστιανούς της
Κορέας. Συγκινητική η απλότητα και η απαλότητα που τον
διέκρινε, ιδιαίτερα όταν ευλογούσε τα νήπια. Η πατρική ματιά
του αισθάνθηκα να μας φέρνει πιο κοντά και να μας κάνει
συνοδοιπόρους.
Η Βυζαντινή Χορωδία υπό τη διεύθυνση του πρωτοψάλτη
ιατρού κ. Κωνσταντίνου Σπερδούλη, πήρε τη θέση της στη
σκηνή, ψάλλοντας ύμνους του Τρωδίου προς δόξαν Θεού.
Οι μελωδικές φωνές τους ανέβαιναν ψηλά στα ουράνια και
ένωσαν τον Ουρανό με τη Γη, έτσι όπως ο Κύριος ενώνει
αυτούς που με την καρδιά τους τον αναζητούν. Εξαφανίζει
τις αποστάσεις, διώχνει τα εμπόδια, δημιουργεί ισχυρούς
δεσμούς ανεξαρτήτως χρώματος, κουλτούρας, γλώσσας,
αξιωμάτων· μπαίνουμε όλοι κάτω από την πατρική στέγη
και αγκαλιά και έτσι ενωμένοι πορευόμαστε για να δούμε και
να μπούμε μέσα στο Ανέσπερο Φως. Μέσα από αυτήν την
πορεία, δοξάζεται το όνομα Του Πατρός και Του Υιού και Του
Αγίου Πνεύματος τώρα και πάντοτε και στους Αιώνες των
Αιώνων.
Μαρία Φύτρου
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«Θαυμάσαμε τὶς ἐκδηλώσεις ἀνθρωπιᾶς καὶ
ἀλληλεγγύης ἀπὸ τοὺς κατοίκους τοῦ Ch-Ch
καὶ ὅλης τῆς Ν. Ζηλανδίας»
Τὴν Παρασκευὴ 15 Μαρτίου 2019 καὶ ὥρα 1.40 μ.μ.,
ὥρα προσευχῆς γιὰ τοὺς μουσουλμάνους, στὴν πόλη
Christchurch τῆς νοτίας νήσου τῆς Νέας Ζηλανδίας
ἔλαβε χώρα ἀπρόκλητη καὶ παρανοϊκὴ δολοφονικὴ
ἐπίθεση σὲ δύο τζαμιὰ τῆς πόλεως, Al Noor καὶ
Linwood, ἀπὸ ἕναν ἄνδρα ὀνόματι Branton Tarrant, 28
ἐτῶν γεννημένο μὲν στὴν Αὐστραλία κατοικοῦντα δὲ
στὴν πόλη Dunedin, γειτονική του ChristChurch, κατὰ
τὰ τελευταία ἔτη.
Μὲ μεγάλη ψυχραιμία, μὲ τὴ χρήση 4 - 5
ἡμιαυτόματων ὅπλων πολλαπλῶν βολῶν καὶ μὲ
σύγχρονη ἀπ’ εὐθείας μετάδοση στὸ διαδίκτυο μέσω
κατάλληλου ἐξοπλισμοῦ (εἰκόνες ὅπως ἀκριβῶς τῶν
βιντεοπαιχνιδιῶν ποὺ εἶναι εὐρύτατα διαδεδομένα
στὴ νεολαία μέσω διαδικτύου) ἐκτέλεσε ἐν ψυχρῶ 41
ἄτομα στὸ τζαμὶ Al Noor καὶ 7 στὸ τζαμὶ Linwood καὶ
τραυμάτισε ἄλλους 47 ἐκ τῶν ὁποίων κατέληξαν οἱ
τρεῖς.
Ὁ δράστης συνελήφθη λίγη ὥρα μετὰ τὸ δεύτερο
χτύπημα, ἀπὸ τὴν ἀστυνομία τῆς πόλεως καὶ ἔκτοτε
κρατεῖται. Πρὸ τῶν ἐπιθέσεων ὁ δράστης εἶχε ἀναρτήσει
στὸ διαδίκτυο, προκήρυξη - μανιφέστο 29 σελίδων ὅπου
ἀναπτύσσει τὶς ἀντιλήψεις του γιὰ τοὺς μουσουλμάνους,
τὴν Εὐρώπη, τὴν Τουρκία, τὶς σχέσεις μεταξὺ χριστιανῶν
καὶ μουσουλμάνων μὲ μία σαφῆ ἀντιμουσουλμανικὴ
διάθεση.
Ἡ δημοσίευση τῆς ἐν λόγω διακηρύξεως καὶ ἡ
προβολὴ τοῦ βίντεο τῶν ἐπιθέσεων ἔχουν ἀπαγορευτεῖ
ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τῆς Νέας Ζηλανδίας. Περιορισμοὶ στὸν
νόμο περὶ ὁπλοκατοχῆς ἔχουν ἐξαγγελθεῖ καὶ ἔχουν
πραγματοποιηθεῖ. Οἱ ἀστυνομικοὶ πλέον φέρουν
ὅπλο. Λαμβάνονται σταδιακὰ περισσότερα μέτρα
ἀσφαλείας. Τὰ ἀεροδρόμια καὶ τὰ δημόσια κτίρια πλέον
φυλάσσονται. Οἱ ἔλεγχοι στὰ ἀεροδρόμια ἔχουν ἐνταθεῖ
χωρὶς ὡστόσο νὰ συγκρίνονται μὲ τοὺς ἀντίστοιχους
στὰ εὐρωπαϊκά. Τὰ δελτία εἰδήσεων καὶ τὰ ἔντυπα καὶ
ἠλεκτρονικὰ μέσα ἐνημερώσεως ἀφιερώνουν μεγάλο
μέρος στὰ γεγονότα καὶ στὶς προεκτάσεις τους.
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Ἡ φιλήσυχη καὶ φιλειρηνικὴ χώρα τῆς Νέας
Ζηλανδίας μαθαίνει νὰ ζεῖ ὅπως καὶ ὁ ὑπόλοιπος
κόσμος.
Σύσσωμη ἡ νεοζηλανδικὴ κοινωνία, οἱ ἀρχὲς τῆς
χώρας, οἱ θρησκευτικοὶ φορεῖς, οἱ ἐκκλησιαστικές,
οἱ πολιτικὲς καὶ οἱ οἰκονομικὲς ἀρχές, οἱ πολιτιστικοὶ
φορεῖς καὶ ὅλοι οἱ φιλήσυχοι καὶ φιλειρηνικοὶ κάτοικοι
τῆς χώρας καταδίκασαν τὴν ἀποτρόπαια αὐτὴ πράξη καὶ
στάθηκαν ἀλληλέγγυοι, ἐκφράζοντας τὴ θλίψη τους μὲ
κάθε πρόσφορο μέσο καὶ παρέχοντας τὴν ὑποστήριξή
τους, στοὺς τραυματίες καὶ στὶς οἰκογένειες τῶν
θυμάτων.
Ἐκδηλώσεις συμπαράστασης, ὁμιλίες, προσευχές,
συναντήσεις κ.α. ἔλαβαν καὶ λαμβάνουν καὶ σήμερα
χώρα, σὲ ὅλη τὴ Νέα Ζηλανδία καὶ ἰδιαιτέρως στὸ
Ch-Ch τὸ ὁποῖο συνεχίζει νὰ ζεῖ στοὺς ρυθμοὺς τῶν
γεγονότων. Καμία διαφορὰ ἢ διάκριση δὲν κατέστη

ἱκανὴ νὰ ἐμποδίσει τὴν ἔνδειξη ἀλληλεγγύης κάθε
μέλους τῆς Νεοζηλανδέζικης κοινωνίας. Τὰ θύματα
καὶ οἰκογένειές τους ἀντιμετωπίζονται ὡς οἱ φίλοι, οἱ
γείτονες, οἱ συνάδελφοι, οἱ συγγενεῖς τους. Διενεργεῖται
δημόσιος ἔρανος καὶ ἔχει συγκεντρωθεῖ ποσὸ ἄνω
τῶν $10 ἑκ. Παρέχεται ἐπίσης ἀπὸ τὸ κράτος κάθε
διευκόλυνση σὲ θέματα ὑγείας, παιδείας, φιλοξενίας,
προστασίας, κ.τ.λ. στὰ θύματα καὶ στὶς οἰκογένειές τους.
Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρὰ οἱ φιγοῦρες τῶν
μουσουλμάνων εἶναι πλέον οἰκείες στὶς καρδιὲς τῶν
ἀνθρώπων. Ἡ πρωθυπουργὸς τῆς χώρας φορώντας τὴ
χαρακτηριστικὴ μαντήλα συλλυπήθηκε, ὁμίλησε καὶ
συμπαραστάθηκε. Ἐκδηλώσεις συμπαραστάσεως καὶ
ἐκφράσεως τῆς λύπης καὶ τῆς ἀλληλεγγύης τους εἶναι
πλέον κοινὲς στοὺς δρόμους τοῦ Ch-Ch.
Μὲ τὴν πρώτη διαθέσιμη πτήση μεταβήκαμε ἀπὸ
τὸ Wellington στὸ Ch-Ch τὴν ἑπόμενη μέρα Σάββατο
16/03/2019 στὶς 16:00 γιὰ νὰ βρεθοῦμε κοντὰ καὶ
νὰ συμπαρασταθοῦμε στὰ μέλη τῆς ὀλιγάριθμης
Ἑλληνορθοδόξου κοινότητος καὶ ἐνορίας. Τελέσαμε
τὸν Ἑσπερινὸ καὶ τὴ Θεία Λειτουργία τὴν Κυριακή
τῆς Ὀρθοδοξίας, κατὰ τὶς ὁποῖες ἀπευθύναμε λόγους

ἀγάπης, καταλλαγῆς, εὐαισθητοποίησης καὶ ἐκφράσαμε
εὐχὲς γιὰ τὴν ἐκ Θεοῦ ἐνίσχυση τῶν θυμάτων καὶ τῶν
οἰκογενειῶν τους. Μεταβήκαμε στὰ τζαμιὰ ὅπου δὲν μᾶς
ἐπετράπη ἡ εἴσοδος, καθὼς ἦταν ἀποκλεισμένα καὶ καλὰ
φυλασσόμενα. Ἐπισκεφτήκαμε τὸ κεντρικὸ νοσοκομεῖο
στὸ ὁποῖο νοσηλεύονταν τὰ θύματα καὶ ἐκφράσαμε τὴ
λύπη μας καὶ τὴ συμπαράστασή μας. Λάβαμε μέρος στὴ
συνάντηση ὅλων τῶν ἐμπλεκόμενων φορέων πολιτικῶν,
δημοτικῶν, ἰατρικῶν, ἐκπαιδευτικῶν, φιλανθρωπικῶν
καὶ ἀσφαλείας, γιὰ τὸν συντονισμὸ τῶν προσπαθειῶν
ὑποστηρίξεως τῆς μουσουλμανικῆς κοινότητας.
Ὅλοι μας θαυμάσαμε τὶς ἐκδηλώσεις ἀνθρωπιᾶς
καὶ ἀλληλεγγύης ἀπὸ τοὺς κατοίκους τοῦ Ch-Ch καὶ
ὅλης της Νέας Ζηλανδίας. Τὰ ἀποτελέσματα τῶν
ἐνεργειῶν τοῦ δράστη ἦταν τὰ ἀκριβῶς ἀντίθετα ἀπὸ
τὰ ἐπιδιωκόμενα. Ἀντὶ τοῦ φόβου καὶ τῆς διχόνοιας
ἀναδείχθηκαν στὶς καρδιὲς τῶν ἀνθρώπων τὰ καλύτερα
αἰσθήματα τοῦ ἀνθρωπισμοῦ, τῆς συμπόνιας,
τῆς εὐαισθητοποίησης, τῆς κατανοήσεως καὶ τῆς
ἀλληλεγγύης. Οἱ ἐκπρόσωποι τῆς μουσουλμανικῆς
κοινότητας ἐκφράζουν ποικιλοτρόπως τὶς εὐχαριστίες
τους. Δηλώνουν ὅτι δὲ φοβοῦνται καὶ ὅτι αἰσθάνονται
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Οδοιπορικό στο
Βασίλειο της Τόγκα

ἀναπόσπαστο καὶ ἀγαπητὸ μέλος τῆς τοπικῆς κοινωνίας
Ὡς προσωπικὴ ἐμπειρία καταγράφω τὴν ἔκφραση
τῆς λύπης καὶ τῆς ἀλληλεγγύης δύο ἀγνώστων
ἀνθρώπων, σὲ διαφορετικὲς χρονικὲς στιγμὲς στὸ
κέντρο τῆς πόλεως πρὸς τὸ πρόσωπό μου θεωρώντας
ὅτι ἤμουν μουσουλμάνος. Τὰ ἀνθοπωλεῖα ἔμειναν
χωρὶς ἐμπόρευμα. Τὰ παιδιὰ τῶν σχολείων καὶ τῶν
κολεγίων διοργάνωναν κάθε ἀπόγευμα διαφορετικὴ
ἐκδήλωση. Οἱ ἄνθρωποι θεώρησαν τὰ γεγονότα ὡς
δική τους προσωπικὴ τραγωδία.
Συμπερασματικὰ, σὲ μία πολυπολιτισμικὴ κοινωνία
ὅπως τῆς Νέα Ζηλανδίας ποὺ οἱ μισοὶ περίπου
κάτοικοι δηλώνουν ἐπισήμως ἄθεοι, ὁ σεβασμὸς στὴν
ἀνθρώπινη ἀξία χωρὶς προσδιορισμοὺς καὶ ἡ ἀνοχὴ
στὸ διαφορετικὸ ἀποτελοῦν τὰ θεμέλια της εἰρηνικῆς
συνύπαρξης τῶν κατοίκων της.
Εἴθε ὁ Πανάγαθος Θεός, νὰ ἀναπαύσει τὶς ψυχὲς τῶν
δολοφονηθέντων συνανθρώπων μας, νὰ δώσει ταχεία
καὶ τελεία ἴαση στοὺς τραυματίες καὶ νὰ ἐπουλώσει
τὰ τραύματα στὶς ψυχὲς τῶν οἰκείων τους καὶ ὅσων
πόνεσαν ψυχικὰ γι’ αὐτούς.
+ ὁ Νέας Ζηλανδίας Μύρων
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Από τις 4 Απριλίου έως και τις 10 Απριλίου
βρεθήκαμε με τον π. Μελέτιο και τον π. Παύλο στο
Βασίλειο της Τόγκα, για πρώτη φορά από την ανάληψη
της αρχιερατικής μας διακονίας, για να διευθετηθούν
τα της νομίμου παρουσίας μας και εκπροσωπήσεως
της Ορθοδόξου Εκκλησίας στο Βασίλειο. Έγιναν
οι αλλαγές στο Συμβούλιο, ανοίχθηκαν τραπεζικοί
λογαριασμοί για να μπορούν να δέχονται απ΄ ευθείας
δωρεές απ’ όλον τον κόσμο, είδαμε από κοντά την
παρούσα κατάσταση του παρεκκλησίου των Αγίων
Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, της κατοικίας του
Ιερέως και του νεοανεγειρομένου Ναού του Αγίου
Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου, συναντηθήκαμε με σχεδόν
όλους τους βαπτισμένους και τους κατηχουμένους
Ο ρ θ ο δ ό ξο υ ς Χ ρ ι σ τ ι α ν ο ύ ς , τ ε λ έ σ α μ ε τ ο υ Δ ΄
Χαιρετισμούς της Παναγίας και την Θεία Λειτουργία
της Δ΄ Κυριακής της Μεγάλης Τεσσαρακοστής.
Κατά την παραμονή μας στο μεγαλύτερο νησί
του Βασιλείου, Τονγκατάπου και στην πρωτεύουσά
του Νουκου’αλόφα, συναντηθήκαμε με πολλούς
ντόπιους κατοίκους. Συνήθως ο σωματότυπός τους
είναι μάλλον ευτραφής, με μελαμψό δέρμα, ένα
μεγάλο χαμόγελο στα χείλη τους και αγαθή καρδιά.
Καλοσυνάτοι και θετικοί. Από κανέναν δεν ακούσαμε
κάτι αρνητικό ή κάποια έκφραση αντιρρήσεως. Πάντα
με καλή διάθεση, έτοιμοι να βοηθήσουν. Τις οικίες
και τα καταστήματά τους τα διατηρούν καθαρά και

περιποιημένα. Όπως και την προσωπική τους εμφάνιση.
Δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον για την πνευματική ζωή,
ικανοί να αντιληφθούν υψηλά νοήματα και έτοιμοι να
απευθύνουν ζωτικής πνευματικής σημασίας ερωτήματα.
Φωτογραφία της Βασιλικής Οικογενείας έχει ως φόντο
βυζαντινές εικόνες του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και
της Υπεραγίας Θεοτόκου, και ένα ξύλινο Σταυρό.
Η μόνη παράκληση που εξέφρασαν ήταν η ανάγκη για
μόνιμο Ιερέα - έως και σήμερα επισκέπτεται περιοδικώς
την Τόγκα Ιερέας από τα γειτονικά Fiji και από την
Νέα Ζηλανδία. Ιερέα που να τελεί τις ακολουθίες της
Εκκλησίας μας τουλάχιστον σε εβδομαδιαία βάση.
Ιδιαιτέρως η ημέρα της Κυριακής, σ’ όλο το Βασίλειο,
είναι αφιερωμένη στον Θεό. Κανένα κατάστημα δεν
είναι ανοικτό και καμία δραστηριότητα δεν λαμβάνει
χώρα κατά την ημέρα της Κυριακής. Ακόμη και το
μπάνιο στη θάλασσα δεν επιτρέπεται!
Η Θεία Λειτουργία της Κυριακής και η μετάληψη
του Σώματος και του Αίματος του Κυρίου μας βιώνεται
ως πνευματική ανάγκη και ως απαραίτητη ευλογία στη
ζωή τους. Από την στιγμή που πήγαμε ως Ορθόδοξη
Εκκλησία και κτίστηκε Ναός, κατηχήθηκαν Ορθοδόξως
και βαπτίσθηκαν στο όνομα της Αγίας Τριάδος, δεν
έχουμε δικαιολογία καμία να τους αφήσουμε μόνους
τους. Είμαστε πια μία οικογένεια, αποτελούν τα αδέλφια
μας, τα παιδιά μας. Έχουν την αγάπη μας και την
φροντίδα μας. Δεν έχουμε άλλο λόγο υπάρξεως εκεί
παρά να διακονούμε τους νεοφώτιστους αδελφούς μας.
Το εκλαμβάνουμε όχι μόνον ως πνευματική ευθύνη και
υποχρέωση, αλλά και ως εσωτερική πνευματική ανάγκη.
Να βρίσκεται ο Κύριος μας εν τω μέσω ημών. Είθε ο
Θεός να δείξει δρόμο και να φανερώσει ντόπιο αδελφό
ικανό και πρόθυμο να σηκώσει το σταυροαναστάσιμο
φορτίο της Ιερωσύνης προς Δόξαν Του. Είθε!
Υποδεχθήκαμε τον κ. Sahini, από το Wellington,
γεννημένο στην Τόγκα, και πρόθυμο να μας βοηθήσει
στις ηλεκτρολογικές εργασίες του Ναού, καθώς και τον
κ. Michael, από την ορθόδοξη ενορία της Αλάσκας της
Αμερικής, κομίζοντάς μας την πρόθεσή της ενορίας τους
να συμβάλουν στην κατασκευή και την τοποθέτηση
των κουφωμάτων της Εκκλησίας και του πνευματικού
κέντρου (πόρτες και παράθυρα). Πήραν τα μέτρα των
αντικειμένων της εργασίας τους και προγραμματίζουμε
να έλθουν τον Οκτώβριο του 2019 για την τοποθέτηση.
Παράλληλα επικοινωνήσαμε και με τον κ. Ηλία εξ

Ελλάδος, ο οποίος είχε την μέριμνα των έως τώρα
εργασιών του Ναού, ο οποίος εδήλωσε και αυτός
πρόθυμος να έλθει κατά τον Οκτώβριο του 2019 για την
συνέχεια των εργασιών και με την Χάριν του Θεού την
αποπεράτωσή τους.
Θα χρειαστεί να γίνουν :
• οι σοβάδες του τρούλου και της οροφής,
• οι ψιλοί σοβάδες εσωτερικής και εξωτερικής
τοιχοποιίας,
• η κάλυψη τους με μονωτικό και αδιάβροχο υλικό και
με χρώμα,
• οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις της Εκκλησίας και του
πνευματικού κέντρου,
• οι υδραυλικές εγκαταστάσεις της Εκκλησίας και του
πνευματικού κέντρου,
• η τοποθέτηση δαπέδων εσωτερικών, εξωτερικών
χώρων και κλιμακοστασίου,
• η κατασκευή και τοποθέτηση των κουφωμάτων της
Εκκλησίας και του πνευματικού κέντρου (πόρτες και
παράθυρα),
• η κατασκευή προστατευτικού μπαλκονιού πέριξ του
Ναού και του κλιμακοστασίου,
• η επιδιόρθωση των καμαρών του περιστυλίου,
• η ανύψωση του εδάφους και η επίστρωσή του με
τσιμέντο πέριξ του πνευματικού κέντρου,
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• η κατασκευή και τοποθέτηση δικτύου συλλογής και
αποθήκευσης βρόχινου νερού,
• η επίστρωση του δρόμου 50μ. που οδηγεί στο Ναό με
τσιμέντο.
Οι παραπάνω εργασίες αναφέρονται σε αδρές
γραμμές προκειμένου να ολοκληρωθεί το κτήριο. Ο
εξοπλισμός, η επίπλωση και η διακόσμησή τους θα
αποτελέσουν εργασίες σε δεύτερο στάδιο. Το συνολικό
ποσό που εκτιμάται ότι θα χρειαστεί για τις παραπάνω
εργασίες υπολογίζεται σε Τ$200.000 δηλ. περίπου
100.000 ευρώ.
Προσπαθούμε να καταρτίσουμε έναν αναλυτικό
και αξιόπιστο προϋπολογισμό, ώστε να μπορούμε να
κατανείμουμε τα απαιτούμενα ανά εργασία.
Το αξιοσημείωτο είναι ότι όταν κλείναμε τα
εισιτήρια για την μετάβασή μας στην Τόνγκα, πρόθεσή
μας ήταν μόνο να πάμε για να γνωρίσουμε τους
ανθρώπους και να ενημερωθούμε για το τι έπρεπε να
κάνουμε. Στο μεσοδιάστημα μέχρι την αναχώρησή
μας παρουσιάστηκαν με θαυμαστό τρόπο ο κ. Sahini
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και ο κ. Michael, που διαδραμάτισαν καταλυτικό ρόλο
στην εξέλιξη των εργασιών και στο αποτέλεσμα της
παρουσίας μας εκεί. Δόξα τω Θεώ. Την Κυριακή, μετά
την Θεία Λειτουργία, κατά την διάρκεια του καφέ
συνειδητοποιήσαμε ότι η παρέα μας αποτελείτο από
πιστούς με καταγωγή από την Τόνγκα, την Ελλάδα, την
Σερβία, τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, την Βραζιλία,
την Κίνα και την Λευκορωσσία. Όλοι βαπτισμένοι
Ορθόδοξοι, όλοι στην Τόνγκα, όλοι μαζί την Δ΄ Κυριακή
της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Δόξα τω Θεώ πάντων
ένεκεν!
Εμείς είμαστε μικροί και αδύναμοι. Ο Πανάγαθος
Θεός στέλνει τους Αγγέλους του και φωτίζει στο μυαλό
και στην καρδιά μας το θέλημά του. Ευχόμαστε να μας
καταστήσει ικανούς να το αντιλαμβανόμαστε, να το
αποδεχόμαστε και να το διακονούμε. Προς Δόξαν Του
Παναγάθου Τριαδικού Θεού.
+ ο Νέας Ζηλανδίας Μύρων

Νέος Ιερέας στην Ενορία
του Αγίου Διονυσίου
Ulsan Κορέας
Στις 31 Ιανουαρίου έφθασε εξ Αμερικής

(OCMC)

στην Κορέα ο πρεσβύτερος π. Χριστοφόρος Moore με
την πρεσβυτέρα του Φωτεινή και τα δυο τους παιδιά
Ανδρέα (7 ετών) και Γεδεών (5 ετών), για να διακονήσουν
στην Ενορία του Αγίου Διονυσίου Αιγίνης Ulsan, της
Ορθόδοξης Μητρόπολης Κορέας.
Μετά την σύντομη παραμονή τους στο Ιεραποστολικό
Κέντρο της Σεούλ για να συνέλθουν από το μεγάλο
ταξίδι και την ταλαιπωρία που υπέστησαν εξ αιτίας των
ακραίων καιρικών συνθηκών (χιονοθύελλα) στο Σικάγο,
έφθασαν στο Ulsan την Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου.
Το Σάββατο μετέβη στο Ulsan και ο Μητροπολίτης
Κορέας Αμβρόσιος για την παρουσίαση της οικογενείας
του π. Χριστοφόρου στους πιστούς της Ενορίας του
Αγίου Διονυσίου.
Στον δείπνο που ακολούθησε μετά τον Μεγάλο
Εσπερινό του Σαββάτου και στο τέλος της θείας
Λειτουργίας της Κυριακής, ο Σεβασμιώτατος
παρουσίασε την οικογένεια του π. Χριστοφόρου στους
Ενορίτες, οι οποίοι τους υποδέχθηκαν με εγκαρδιότητα
και εκδηλώσεις μεγάλης χαράς. Τον νέο ιερέα
καλοσώρισε εκ μέρους των Πιστών και ο προϊστάμενος
του Ι. Ναού π. Αντώνιος Woo.

Πριν από την Απόλυση της θ. Λειτουργίας ο
Μητροπολίτης επίσης χειροθέτησε οκτώ νέους
Αναγνώστες, οι οποίοι μετά την σχετική Ακολουθία
διάβασαν εκ περιτροπής ο καθένας δύο στίχους από την
αποστολική περικοπή της α´ προς Κορινθίους Επιστολής
του Αποστόλου Παύλου με τον υπέροχο Ύμνο της
Αγάπης. Ο Μητροπολίτης ευχήθηκε στους Ιερόπαιδες
να αξιωθούν να διακονούν ως επίγειοι άγγελοι στο Άγιο
Θυσιαστήριο και να ζουν σε όλη τους την ζωή με αγάπη
προς τον Θεό και τον πλησίον.
Μετά το πέρας του κοινού γεύματος της αγάπης
ακολούθησε η παραδοσιακή τελετή της κορεατικής
πρωτοχρονιάς 새배, δηλαδὴ οι εδαφιαίες μετάνοιες
των μικροτέρων πρὸς τοὺς μεγαλυτέρους σε ένδειξη
σεβασμού και αγάπης, και ο Μητροπολίτης, κατά το
κορεατικό έθιμο, μοίρασε δώρα σε όλους.
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Η 15η Κληρικολαϊκή Συνέλευση
της Ορθόδοξης Μητρόπολης Κορέας

Την Δευτέρα 21 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε στην
Σεούλ η 15η Κληρικολαϊκή Συνέλευση της Ορθόδοξης
Μητρόπολης Κορέας, κατά την οποία, σύμφωνα με
το Καταστατικό λειτουργίας της Μητρόπολης έγινε
ο πνευματικός και οικονομικός απολογισμός του
παρελθόντος έτους και ο προϋπολογισμός του νέου
έτους αντιστοίχως.
Το κεντρικό θέμα της φετεινής Κληρικολαϊκής
Συνέλευσης ήταν: «Καὶ πράττων ἐδίδασκες». Κατά την
ανάλυση του θέματος τονίστηκε «ότι το μεγαλύτερο
επιχείρημα για την μετάδοση της ορθόδοξης μαρτυρίας
στην κορεατική κοινωνία είναι το παράδειγμα ημών
των Ορθοδόξων. Ας μη προσπαθούμε με λόγια να
πείσουμε περί της υπάρξεως του αληθινού Θεού
και την ορθότητα της διδασκαλίας της Ορθόδοξης
Εκκλησίας, αλλά με το χριστιανικό μας παράδειγμα.

Πρός τούς Ἀποδέκτες
τοῦ Ὁδοιπορικοῦ

Πρός καλυτέρα καί ταχυτέρα ἐπικοινωνία,
παρακαλοῦμε ἐνημερώσατέ μας ἄν
διαθέτετε: e-mail, Fax, Τηλέφωνα
μέσα ἐπικοινωνίας δικά μας:
Fax: 210-7780541, Τηλ.: 210-7710732
e-mail: patriarch_idryma@otenet.gr)
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Μόνο με την άγια ζωή μας θα πείσουμε τους «έξωθεν»
ότι ο Χριστός είναι «τὸ Φῶς τοῦ κόσμου», που μπορεί
να μας ελευθερώσει από το πνευματικό σκοτάδι και
να μας λυτρώσει από την τυραννία της αμαρτίας και
του θανάτου». Όλοι ευχήθηκαν «το θέμα της 15ης
Κληρικολαϊκής Συνέλευσης να μας υπενθυμίζει ότι το
εφαρμοσμένο Ευαγγέλιο στην καθημερινότητά μας, δια
του προσωπικού αγώνα της έμπρακτης μετάνοιας είναι ο
μονόδρομος για να γίνουμε το «φῶς» και το «ἅλας» του
κόσμου».
Στην παρουσίαση των πεπραγμένων του έτους 2018
κύρια θέση κατείχε το σπουδαιότερο γεγονός, που
σημάδεψε, αλλά και θα εξακολουθεί να σημαδεύει και
να επηρεάζει την ζωή της εν Κορέα Εκκλησίας. Και
αυτό είναι η 4η Επίσημη Επίσκεψη του Παναγιωτάτου
Οικουμενικού Πατριάρχου μας κ.κ. Βαρθολομαίου
στην Κορέα από 3 έως 8 Δεκεμβρίου 2018, εξ αφορμής
της 50ής Επετείου ανεγέρσεως και λειτουργίας του
Καθεδρικού Ιερού Ναού του Αγίου Νικολάου.
Ο Μητροπολίτης Κορέας Αμβρόσιος στην εισηγητική
του ομιλία αναφέρθηκε εκτενώς στο θέμα αυτό και
μετέφερε προς τους συμμετέχοντες τις πατρικές ευχές
και ευλογίες της ΑΘΠ για την επιτυχία των εργασιών
της 15ης Κληρικολαϊκής Συνελεύσεως.
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ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ

E¶I™TPOºE™: °Ô˘Ó·ÚÔÔ‡ÏÔ˘ 3
157 71, ZˆÁÚ¿ÊÔ˘

Για το τρέχον έτος το ενδιαφέρον των μελών της
15ης Κληρικολαϊκής Συνελεύσεως εστιάστηκε στα εξής
σημεία:
1. Στην Επέτειο των 120 χρόνων ορθόδοξης μαρτυρίας
στην Κορέα κατά το έτος 2020.
2. Στην διοργάνωση για πρώτη φορά τριημέρων
ηλικιωμένων και νέων γονέων.
3. Στην ανέγερση του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της
Θεοτόκο στο Jeonju.
4.Στην αγορά του οικοπέδου που εφάπτεται με τον
Καθεδρικό Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου για
την ανέγερση του Ορθόδοξου Εκπαιδευτικού
Πολιτιστικού Κέντρου.
5. Στην ανέγερση της νέας πτέρυγας της Ιεράς Μονής
Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο Gapyeong.

Πατριαρχικό Ἵδρυμα Ὀρθοδόξου
Ἱεραποστολῆς Ἄπω Ἀνατολῆς
Γουναροπούλου 3, 157 71, Ζωγράφου
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΣΤΗΝ ΚΟΡΕΑ
Tηλ:
2107710732, Fax: 2107780541
Τό ἱστορικό ἀνεγέρσεως τῆς Ἱερᾶς Μονῆς,
εὐλογία τοῦ Γέροντα-Ἁγίου Πορφυρίου
e-mail: ἡpatriarch_idryma@otenet.gr
internet site: www.patriarchikoidryma.gr

Οἱ μοναχοί, ὅπως διδάσκει ὁ ὅσιος Θεόδωρος ὁ Στουδίτης, εἶναι «τὰ νεῦρα καὶ τὰ ἑδραιώματα τῆς
Ἐκκλησίας». Αὐτὸς εἶναι ὁ λόγος, ποὺ ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πισιδίας π. Σωτήριος, γιὰ τὴν
ἐνίσχυση τῆς ἐν Κορέᾳ νεόφυτης Ἐκκλησίας, ξεκίνησε τὸ 1986 τὴν ἀνέγερση τῆς πρώτης Ἱερᾶς Μονῆς
τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος στὴν περιοχὴ Καπιόνγκ.
Γιὰ τὴν ὑλοποίηση τοῦ τολμηροῦ αὐτοῦ πράγματι σχεδίου ὁ Σεβασμιώτατος ζήτησε, σὲ μιὰ ἀπὸ τὶς ἐπισκέψεις του στὴν Ἑλλάδα, τὴν γνώμη τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου:
- Γέροντα, σκεπτόμαστε να κτίσουμε Μοναστήρι στην Κορέα, στον ιδιόκτητο χώρο που χρησιμοποιούμε για τις
θερινές Κατασκηνώσεις, σε μιά καταπράσινη βουνοπλαγιά. Τί μας συμβουλεύετε;
(Ὁ Γέροντας, μετά ἀπό λίγο ἀπάντησε)
Συνέχεια στή σελ. 4

ΕΚΔΟΤΗΣ - Δ/ΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ
Γεώργιος Δημόπουλος

Φιλελλήνων 4, 105 57 Ἀθήνα

Χειμερινό Διήμερο της
Ορθόδοξης Νεολαίας Korean
Syndesmos
Στις 26 και 27 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε το
χειμερινό Retreat της Ορθόδοξης Νεολαίας Syndesmos
της Ενορίας του Καθεδρικού Ιερού Ναού Νικολάου
Σεούλ στο Chuncheon υπό την ευθύνη του πατρός
Αντωνίου Lim.
Οι συζητήσεις του διημέρου περιεστράφησαν γύρω
από το γενικό θέμα, που είναι για το 2019 «… και
πράττων εδίδασκες» και δόθηκε έμφαση στην πρακτική
εφαρμογή, σε καθημερινή βάση, της χριστιανικής
διδασκαλίας.
Οι 17 συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να
συμμετάσχουν στο Μυστήριο της θείας Ευχαριστίας
και να ζήσουν όλοι μαζί στιγμές χαράς και αληθινής
πνευματικής επικοινωνίας.

ΗΛ/ΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ & ΕΚΤΥΠΩΣΙΣ
ADSTOCK - ΚΑΠΠΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Ι.Κ.Ε Tηλ: 2106647066

Διοικητικό Συμβούλιο
Πρόεδρος:

Σωτήρης Δεσπότης- Καθ. Παν/μίου Ἀθηνῶν

Α' Ἀντιπρόεδρος:

Λουκᾶς Καρρᾶς – Νομικός Σύμβουλος

Β' Ἀντιπρόεδρος:

Γεώργιος Ἀντωνάκης – Ἰατρός

Γεν. Γραμματεύς:

Λιάνα Μητράκου – Δικηγόρος

Ταμίας:

Μαρία Μαρσέλου – Συντ/χος Ἰδιωτ. Ὑπάλληλος

Μέλη:

Χρυσάνθη Χαλκιοπούλου – Συντ/χος Δημοσίου
Νεκτάριος Λαβούτας – Συντ/χος
Δημήτριος Κάρμας – Λυκειάρχης,
Καθ. Μαθηματικῶν
Γεώργιος Δημόπουλος – Οἰκονομολόγος
Χαρίκλεια Ρωξάνη – Οἰκονομολόγος
Μαρία Φύτρου – Τεχνικός Ἒργων
Σιβιτανιδείου Σχολῆς

Ἐξελεγκτική

Παναγιώτα Δρογκάρη - Δημόσ. Ὕπάλληλος

Ἐπιτροπή:

Ἀλέξιος Πλιᾶκος - Καθηγ. Τ.Ε.Ι.

ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ-ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΔΩΡΕΩΝ:

Ἐθνικὴ Τράπεζα: 040/296124-56
Alpha Bank: 473-002101-099272
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Τελετή Αγιασμού των Υδάτων στην Ι.Μ.
Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Kapyeong
Την Κυριακή 20 Ιανουαρίου 2019 ο π. Ρωμανός Kavchak με τους Σλαβόφωνους ενορίτες της Σεούλ
πραγματοποίησαν προσκυνηματική εκδρομή στην Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Kapyeong.
Οι πιστοί συμμετείχαν στον Όρθρο και στην θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Πισιδίας π. Σωτηρίου και στο τέλος μετέβησαν στο πλησιόχωρο ποτάμι και πραγματοποίησαν την τελετή
αγιασμού των υδάτων και της ρίψεως του Τιμίου Σταυρού.
Κατόπιν όλοι μαζί παρακάθησαν σε μοναστηριακή τράπεζα, άκουσαν πνευματική διδαχή από τον Σεβασμιώτατο
και το απόγευμα αναχώρησαν από την Ιερά Μονή με αισθήματα βαθειάς χαράς και αγαλλιάσεως.
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