Ἁγίασον, Κύριε,
τοὺς ἀγαπῶντας τὴν
εὐπρέπειαν τοῦ Οἴκου σου

Ἔκδοση
Πατριαρχικοῦ Ἱδρύματος Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολῆς Ἄπω Ἀνατολῆς
Ἀθήνα 2019

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Εὐχαριστοῦμε θερμῶς τὸν Πρόεδρο καὶ τὰ
Μέλη τοῦ Δ.Σ. τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἱδρύματος
Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολῆς Ἄπω Ἀνατολῆς,
γιὰ τὴν ἀνὰ χεῖρας ἔκδοση, ἀφιερωμένη
στοὺς ναοὺς καὶ στὰ μοναστήρια τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κορέας, καὶ μὲ δέος
χαράσσουμε τὶς κάτωθι γραμμές.
Ὅταν τὸ 1975 ἔφθασε στὴν Κορέα, μὲ τὴν
εὐλογία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, γιὰ
νὰ ἐργασθεῖ ἱεραποστολικά, ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης Πισιδίας π. Σωτήριος (τότε
ὡς Ἀρχιμανδρίτης, ἀργότερα ὡς βοηθὸς
Ἐπίσκοπος Ζήλων καὶ μετέπειτα πρῶτος
Μητροπολίτης Κορέας), στὴν Κορέα ὑπῆρχε
ἕνας καὶ μοναδικὸς ναός. Ὁ ἱερὸς ναὸς τοῦ
Ἁγίου Νικολάου στὴν Σεούλ, στὸν ὁποῖο ὁ
Σεβασμιώτατος πρόσθεσε τὸν νάρθηκα καὶ
τὸ καμπαναριὸ καὶ φρόντισε νὰ τὸν ἐξοπλίσει
ἐσωτερικὰ μὲ ὅλα τὰ ἀπαραίτητα (:τέμπλο,
ἄμβωνα, βαπτιστήριο, δεσποτικὸ θρόνο,
πολυέλαιο, κ.ἄ), ὥστε νὰ τελεσθοῦν καὶ τὰ
ἐγκαίνιά του. Τὰ ἐγκαίνια τελέστηκαν μὲ κάθε
λαμπρότητα τὸ 1978 ὑπὸ τοῦ μακαριστοῦ
Μητροπολίτου Ν. Ζηλανδίας καὶ Ἐξάρχου
Κορέας κυροῦ Διονυσίου (Ψαχᾶ), ὁ ὁποῖος
τέλεσε τὰ ἐγκαίνια καὶ τῶν ὑπολοίπων
ὀρθοδόξων ναῶν τῆς Κορέας, μὲ ἐξαίρεση
τὸν ναὸ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου
στὸ Μπουσὰν καὶ τοῦ Ἁγίου Διονυσίου στὸ
Οὐλσάν, τὰ ἐγκαίνια τῶν ὁποίων τέλεσε ὁ
Παναγιώτατος Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης
μας κ.κ. Βαρθολομαῖος κατὰ τὴν δεύτερη τὸ
2000 καὶ τὴν τρίτη τὸ 2005 ἐπίσημη ἐπίσκεψή
Του στὴν Κορέα. Τὸ 2018 ὁ Παναγιώτατος
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ἐπισκέφθηκε γιὰ τέταρτη φορὰ τὴν Κορέα μὲ
τὴν εὐκαιρία συμπληρώσεως πενῆντα χρόνων
(1968-2018) λειτουργίας τοῦ Καθεδρικοῦ
Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Νικολάου, ὁ ὁποῖος
τὸ 2013 χαρακτηρίστηκε ἐπισήμως ἀπὸ τὸν
Δῆμο τῆς Σεοὺλ ὡς διατηρητέο μνημεῖο (Seoul
Future Heritage) καὶ ἔκτοτε ἔχει καταστεῖ
τουριστικὸς προορισμὸς γιὰ τοὺς ντόπιους
καὶ ξένους ἐπισκέπτες τῆς Σεούλ. Εἴμαστε
βαθύτατα εὐγνώμονες στὸν Παναγιώτατο
Πατριάρχη μας γιὰ τὶς τέσσερις Ἐπίσημες
Ἐπισκέψεις Του στὴν Κορέα, κατὰ τὶς ὁποῖες
μὲ τὸν σοφὸ λόγο Του καὶ τὴν σεπτὴ παρουσία
Του ἐνίσχυσε τὰ μέγιστα τοὺς πιστοὺς καὶ
προώθησε τὸ ἔργο τοῦ εὐαγγελισμοῦ στὴν
χώρα τῆς «Πρωϊνῆς Γαλήνης».
Ὁ ἱ ε ρ ὸ ς ν α ὸ ς τ ο ῦ Ἁ γ ί ο υ Ν ι κο λ ά ο υ
στὴν Σεοὺλ ἦταν, ὅπως ἤδη σημειώσαμε,
μοναδικὸς τότε, ὄχι μόνον σὲ ὁλόκληρη
τὴν Κορέα ἐκείνης τῆς ἐποχῆς τῶν σαράντα
ἑκατομμυρίων, ἀλλὰ καὶ σ᾽ ὁλόκληρη τὴν
Νότιο-Ἀνατολικὴ ἠπειρωτικὴ Ἀσία.
Σήμερα χάρις στὶς ἄοκνες νυχθήμερες
προσπάθειες καὶ θυσίες τοῦ Σεβασμιωτάτου
Σωτηρίου ὑπάρχουν στὴν Κορέα, ὅπως θὰ δοῦν
οἱ ἀγαπητοὶ ἀναγνῶστες στὸ φωτογραφικὸ
ὑλικὸ ποὺ ἀκολουθεῖ, ὅλοι αὐτοὶ οἱ ἱεροὶ ναοὶ
καὶ τὰ δύο μοναστήρια, στὰ θυσιαστήρια τῶν
ὁποίων τελεῖται ἀδιάκοπα ἡ ἀναίμακτη θυσία
τῆς θείας Εὐχαριστίας καὶ οἱ λοιπὲς ἁγιαστικὲς
πράξεις τῆς Ἐκκλησίας μας, μέσω τῶν ὁποίων
ἁγιάζονται οἱ ἄνθρωποι καὶ ἡ κτίση ὁλόκληρη.
Οἱ ἀγῶνες, καὶ ὁ ἱδρώτας ποὺ ἔχυσε ὁ

Σεβασμιώτατος Σωτήριος, προκειμένου
νὰ στηθοῦν τόσα ἐπίγεια θυσιαστήρια τοῦ
Θεοῦ, ὄχι μόνον στὴν Κορέα, ἀλλὰ καὶ σὲ
ἄλλες χῶρες τῆς Ἀνατολικῆς Ἀσίας, εἶναι
ἀδύνατον νὰ καταγραφοῦν. Ἐπίσης εἶναι
πολὺ δύσκολο σὲ ὅποιον δὲν ἔχει ζήσει στὶς
ἰδιαίτερες συνθῆκες μιᾶς μὴ χριστιανικῆς
χώρας, νὰ καταλάβει τὸ βαθμὸ καὶ τὸ εἶδος
τῶν προβλημάτων ποὺ ἔχει νὰ ἀντιμετωπίσει
ἕνας διάκονος τῆς Ἐκκλησίας προκειμένου νὰ
φέρει σὲ πέρας ἕνα τόσο ἀπαιτητικὸ ἔργο.

καὶ ἐν τῷ νῦν αἰῶνι καὶ ἐν τῷ μέλλοντι.

Ὁ Σεβασμιώτατος Σωτήριος κατώρθωσε τὸ
ἀκατόρθωτο γιὰ πολλούς, ἐπειδὴ εἶχε στηρίξει
τὴν ἐλπίδα του ἐπὶ τὸν Κύριον. Ἀντλοῦσε
δύναμη ἀπὸ Ἐκεῖνον νὰ συνεχίζει τὸ κτίσιμο
ὄχι μόνον τῶν ναῶν, ἀλλὰ καὶ ὅλων τῶν ἄλλων
παρακείμενων κτισμάτων σὲ κάθε ἐνορία (:
ἱεραποστολικοῦ κέντρου, αἰθουσῶν, κατοικιῶν
ἱερέων, παιδικοῦ σταθμοῦ, κατασκηνώσεως,
κ.λπ.), κι ὅταν δὲν εἶχε καθόλου χρήματα,
κι ὅταν χίλιες δυὸ δυσκολίες ὀρθώνονταν
μπροστά του.

Ἀρκετοὶ ἀπὸ τοὺς δωρητὲς ζοῦν πλέον στὴν
ἐπουράνια Ἐκκλησία καὶ δέχονται ὡς θυμίαμα
εὐωδιαστὸ τὶς προσευχὲς τῶν Κορεατῶν
πιστῶν σὲ κάθε θεία Λειτουργία, οἱ ὁποῖοι
εὔχονται «ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῶν μακαρίων
κτητόρων καὶ ἀνακαινιστῶν τῶν ἐν Κορέᾳ
ἁγίων τοῦ Θεοῦ ἐκκλησιῶν».

Προσωπικὰ τοῦ εἶμαι εὐγνώμων γιὰ ὅλα ὅσα
μᾶς προσέφερε καὶ ἐξακολουθεῖ νὰ προσφέρει
στὴν ᾽Εκκλησία τοῦ Χριστοῦ τὴν παροικοῦσα
ἐν Κορέᾳ. Διερμηνεύοντας τὰ αἰσθήματα τῶν
Ἀδελφῶν μας Κορεατῶν τοῦ ἐκφράζουμε,
μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ἐκδόσεως τοῦ παρόντος
φυλλαδίου, τὶς εὐγνώμονες εὐχαριστίες μας
καὶ τὸν ἄπειρο σεβασμό μας, γιὰ τὸ ἔργο τὸ
ὁποῖο μᾶς κληροδότησε. Εἴθε ὁ Κύριος τοῦ
Ἀμπελῶνος νὰ τοῦ ἀνταποδώσει τοὺς κόπους
τῆς θυσιαστικῆς ἀγάπης του ὑπὲρ τῆς ἐν
Κορέᾳ Ἐκκλησίας Του «ἑκατονταπλασίονα»

Οἱ εὐχαριστίες μας ἐπεκτείνονται καὶ
πρὸς ὅλους τοὺς ἐπώνυμους καὶ ἀνώνυμους
δωρητὲς ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα, μεταξὺ τῶν
ὁποίων τὴν πρώτη θέση, ἀσφαλῶς, κατέχουν
ἡ Ἀποστολικὴ Διακονία τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος καὶ οἱ ἐν Ἑλλάδι Ἱεραποστολικοὶ
Σύλλογοι, ποὺ μὲ τὸν ὀβολό τους βοήθησαν νὰ
γίνει πραγματικότητα τὸ τεράστιο αὐτὸ ἔργο
πρὸς δόξαν Θεοῦ καὶ τὴν περαιτέρω ἐπέκταση
τῆς Ὀρθόδοξης Μαρτυρίας στὴν Κορέα.

Ὁ κάθε ναὸς καὶ τὸ κάθε κτήριο στὸ ἀνὰ
χεῖρας φυλλάδιο ἔχει τὴν δική του ἱστορία,
γεμάτη ἀγωνίες, δάκρυα, προσευχές, χαρὲς
ἀλλὰ καὶ θαυμαστὲς παρεμβάσεις καὶ
ἐκπλήξεις. Ἡ ἐξιστόρησή τους, ἀσφαλῶς, θὰ
ἀπαιτοῦσε πολλὲς σελίδες. Γι᾽ αὐτὸ τὴν θέση
τοῦ λόγου παίρνει ἡ εἰκόνα, ἡ ὁποία, καίτοι
σιωπῶσα, διηγεῖται εὔγλωτα τὰ μεγαλεῖα τοῦ
Θεοῦ προκαλώντας στὴν κάθε φιλόθεη ψυχὴ
τὴν ἐπιθυμία νὰ ἀναφωνήσει δοξολογικά:
«Μέγας εἶ, Κύριε, καὶ θαυμαστὰ τὰ ἔργα
σου, καὶ οὐδεὶς λόγος ἐξαρκέσει πρὸς ὕμνον
τῶν θαυμασίων σου»!
+ ὁ Κορέας Ἀμβρόσιος
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Seoul

Ὁ Καθεδρικὸς Ἱερὸς Ναὸς τοῦ Ἁγίου Νικολάου

１

２
１ Ὁ Καθεδρικὸς Ἱερὸς Ναὸς τοῦ Ἁγίου Νικολάου Seoul.
２ Ἡ ΑΘΠ ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος, στὸν προαύλιο χῶρο τοῦ Καθεδρικοῦ Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου Seoul (4.12.2018).

4

3

5

4

6

3 Τὸ ἐσωτερικὸ τοῦ Καθεδρικοῦ Ἱ. Ν. Ἁγίου Νικολάου Seoul. 4 Βάπτιση στὸν Καθεδρικὸ Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου Seoul.
5 Ἅγιο Χρῖσμα στὸν Καθεδρικὸ Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου Seoul. 6 Μυροφόρες τὴν Μ. Παρασκευὴ στὸν Καθεδρικὸ Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου Seoul.
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Busan

Ὁ Ἱερός Ναός «Εὐαγγελισμός τῆς Θεοτόκου»

１

２

3

１ Ὁ Ἱερὸς Ναὸς «Εὐαγγελισμὸς τῆς Θεοτόκου» στὸ Busan. ２ Τὸ ἐσωτερικὸ τοῦ Ἱ. Ν. «Εὐαγγελισμὸς τῆς Θεοτόκου» στὸ Busan.
3 Βάπτιση στὸν Ἱ. Ν. «Εὐαγγελισμὸς τῆς Θεοτόκου» στὸ Busan.
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4

6

5

7

4 Τὸ ἐσωτερικὸ τοῦ Ἱ. Ν. «Εὐαγγελισμὸς τῆς Θεοτόκου» στὸ Busan. 6 Γάμος στὸν Ἱ. Ν. «Εὐαγγελισμὸς τῆς Θεοτόκου» στὸ Busan.
5 7 Ὁ Παιδικὸς Σταθμὸς τοῦ Ἱ. Ν. «Εὐαγγελισμὸς τῆς Θεοτόκου» στὸ Busan.
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Incheon

Ὁ Ἱερός Ναός τοῦ Ἀποστόλου Παύλου

１

２
１ Ὁ Ἱερὸς Ναὸς καὶ τὸ Πνευματικὸ Κέντρο τοῦ Ἀποστόλου Παύλου στὸ Incheon.
２ Μετὰ τὴν θεία Λειτουργία στὸν Ἱ. Ν. τοῦ Ἀποστόλου Παύλου στὸ Incheon.
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3

4
3 Ὁ Ἱερὸς Ναὸς τοῦ Ἀποστόλου Παύλου στὸ Incheon.
4 Τὸ ἐσωτερικὸ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἀποστόλου Παύλου στὸ Incheon.
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Gapyeong

Ἡ Ἱερὰ Μονὴ Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος

１

２
１ Ἡ γυναικεία Ἱερὰ Μονὴ τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Κυρίου στὸ Gapyeong.
２ Τὸ ἐσωτερικὸ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Κυρίου στὸ Gapyeong.
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3

Yanggu

Ἡ Ἱερὰ Μονὴ τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέα

5

4
3 Ἀπὸ τὴν ἐπίσκεψη προσκυνητῶν στὴν Ἱερὰ Μονὴ τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Κυρίου στὸ Gapyeong.
4 5 Ἡ ἀνδρῶα Ἱερὰ Μονὴ τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου στὸ Yanggu.
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Jeonju

Ὁ Ἱερός Ναός «Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου»

１

3

２

4

１ Ὁ Ἱερὸς Ναὸς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου στὸ Jeonju.
２ 3 4 Τὸ ἐσωτερικὸ τοῦ Ἱ. Ν. τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου στὸ Jeonju.
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5

Jeonju

Ὁ Ἱερός Ναός τῆς Ἁγίας Ἄννας

6
5 Οἱ ἱερόπαιδες τοῦ Ἱ. Ν. τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου στὸ Jeonju.
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Ulsan

Ὁ Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Διονυσίου Αἰγίνης

１

２
１ Ὁ Ἱερὸς Ναὸς τοῦ Ἁγίου Διονυσίου στὸ Ulsan.
２ Ἀπὸ τὴν Λιτανεία τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Διονυσίου στὸ Ulsan.
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3

5

4

6

3 4 5 Τὸ ἐσωτερικὸ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Διονυσίου στὸ Ulsan.
6 Ὁμαδικὴ βάπτιση στὸν Ἱ. Ν. τοῦ Ἁγίου Διονυσίου στὸ Ulsan.
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Chuncheon

Ὁ Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Βόριδος

１

3

２

4

１ Ὁ Ἱερὸς Ναὸς τοῦ Ἁγίου Βόριδος καὶ τὸ κτήριο λειτουργίας τῶν Κατασκηνώσεων στὸ Chuncheon.
２ Κατασκηνωτὲς μπροστὰ ἀπὸ τὸν Ἱ.Ν. τοῦ Ἁγίου Βόριδος στὸ Chuncheon.
3 Τὸ ἐσωτερικὸ τοῦ Ἁγίου Βόριδος στὸ Chuncheon.
4 Μάθημα μελέτης Ἁγίας Γραφῆς σὲ Κατασκηνωτὲς στὸν Ἱ.Ν. τοῦ Ἁγίου Βόριδος στὸ Chuncheon.
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5

Pallang-ri

Ὁ Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέα

7

6

８

5 Πρόγραμμα English Summer Camp στὸ Chuncheon.
6 7 ８ Ἐξωτερικὴ καὶ ἐσωτερικὴ ἄποψη τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέα στὸ Pallang-ri.
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Seoul

Ὁ Ἱερὸς Ναὸς τοῦ Ἁγίου Μαξίμου τοῦ Γραικοῦ

１

3

２
１ ２ 3 4 Ὁ Ἱερὸς Ναὸς τοῦ Ἁγίου Μαξίμου τοῦ Γραικοῦ Seoul.
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4

5

Seoul

Τό παρεκκλήσιο τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου

5 Σλαβόφωνοι Πιστοὶ στὸν Ἱ.Ν. τοῦ Ἁγ. Μαξίμου τοῦ Γραικοῦ κατὰ τὴν θεία Λειτουργία ποὺ τελεῖται στὰ σλαβονικά.
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Paju

Ὁ Ἱερός Ναός τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου

１

２
１ ２ Ἐξωτερικὴ καὶ ἐσωτερικὴ ἄποψη τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου στὸ Ὀρθόδοξο Κοιμητήριο Paju.
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Τό ἱστορικό ἀνεγέρσεως τῆς Ἱερᾶς
Μονῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Kapyeong
καὶ ἡ εὐλογία τοῦ ἁγίου Πορφυρίου
- Καλὰ εἶναι ἐκεῖ νὰ γίνει Μοναστήρι. Κι' ἔχει
Οἱ µοναχοί, ὅπως διδάσκει ὁ ὅσιος
τρία νερὰ ἐκεῖ!
Θεόδωρος ὁ Στουδίτης, εἶναι «τὰ νεῦρα καὶ
Ἀφοῦ ξεπέραστηκαν οἱ πολλὲς δυσκολίες,
τὰ ἑδραιώµατα τῆς Ἐκκλησίας». Αὐτὸς εἶναι
ὅπως πιστεύουµε, µὲ τὶς εὐχὲς τοῦ ἁγίου
ὁ λόγος, ποὺ ὁ Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης
Γέροντα, δύο χρόνια ἀργότερα, τὸ ἔτος
Πισιδίας π. Σωτήριος ξεκίνησε τὸ 1986
1988, σὲ νέα ἐπίσκεψη τοῦ Σεβασµιωτάτου
τὴν ἀνέγερση τῆς πρώτης Ἱερᾶς Μονῆς τῆς
Σωτηρίου στὸ Μήλεσι, εἶπε στὸν ἅγιο
Μεταµορφώσεως τοῦ Σωτῆρος στὴν περιοχὴ
Πορφύριο:
Καπιόνγκ, γιὰ τὴν ἐνίσχυση τῆς ἐν Κορέᾳ
- Γέροντα, µὲ τὶς εὐχές σας κτίστηκε τὸ
νεόφυτης Ἐκκλησίας. Γιὰ τὴν ὑλοποίηση
Μοναστήρι µας στὴν Κορέα!
τοῦ τολµηροῦ αὐτοῦ πράγµατι σχεδίου
(Μετὰ ἀπὸ µικρὴ σιωπή)
ὁ Σεβασµιώτατος ζήτησε, σὲ µιὰ ἀπὸ τὶς
- Ἔ! Ὅπως ἔγινε ἔτσι ἀπ' ἐδῶ (καί ἅπλωσε τὸ
ἐπισκέψεις του στὴν Ἑλλάδα, τὴν γνώµη τοῦ
ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ - ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ l Ὀκτώβριος 2018
δεξί του χέρι δεξιά, ἁπλώνοντας τὸ ἀριστερό
ἁγίου Πορφυρίου:
του χέρι ἐµπρός, συνέχισε) νὰ κάνετε καὶ
- Γέροντα, σκεπτόµαστε νὰ κτίσουµε
ἀπό ἐδῶ µιὰ πτέρυγα, νὰ γίνει ἕνα Γ.
Μοναστήρι στὴν Κορέα, στὸν ἰδιόκτητο
- Γέροντα, ποῦ νὰ βροῦµε τόσα χρήµατα!
χῶρο ποὺ χρησιµοποιοῦµε γιὰ τὶς θερινὲς
Τροµάξαµε νὰ τελειώσουµε καὶ αὐτό!
Κατασκηνώσεις, σὲ µιὰ καταπράσινη
- Ἔ! Νὰ ρίξετε πρῶτα τὰ τσιµέντα γιὰ τὸν
βουνοπλαγιά. Τί µᾶς συµβουλεύετε;
σκελετὸ καὶ µετὰ σιγὰ-σιγὰ προχωρᾶτε.
( Ὁ Γέροντας, µετὰ ἀπὸ λίγο ἀπάντησε)

Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολῆς στήν Ἀνατολή
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Ἀφιέρωμα στούς Ὀρθόδοξους
Ναούς τῆς Κορέας

Μακέτα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Gapyeong μὲ τὴν πρὸς ἀνέγερση προγραμματιζόμενη νέα πτέρυγα.

Ὅταν ὁ π. Σωτήριος Τράμπας τό 1972 πῆγε γιά πρώτη φορά στήν Κορέα, ὑπῆρχε
μόνο ὁ ναός τοῦ Ἁγίου Νικολάου στήν Σεούλ, πού ἑφέτος ἑορτάζουμε τά πενῆντα χρόνια
ἀπό τήν ἀνεγέρσή του.
Τώρα ὑπάρχουν ἑπτά ναοί ἑν λειτουργία μέ μόνιμο ἱερέα, ἁγιογραφημένοι, πλήρως
ἐξοπλισμένοι μέ αρχονταρίκι, κατοικία ἱερέων κ.λ.π., ὅπως δείχνει τό κατωτέρω ἀφιέρωμα, καθώς ἑπίσης καί 4 παρεκκλήσια καί δύο μοναστήρια, δύο παιδικοῖ σταθμοῖ, ἔνα
γηροκομεῖο και νεκροταφεῖο γιά τούς ὀρθοδόξους τής χώρας αὐτῆς.
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Ἐνέργειες
Ὅταν τελειώσαµε τὴν ἀνέγερση καὶ
τοῦ ἕβδοµου ἐνοριακοῦ ναοῦ στήν Κορέα,
ἀποφασίσαµε νὰ προχωρήσουµε στὴν
ἀνέγερση τῆς νέας πτέρυγας τῆς Μονῆς,
ὅπως µᾶς εἶχε συµβουλεύσει ὁ ἅγιος
Πορφύριος. Ἑτοιµάστηκαν τὰ ἀρχιτεκτονικά
σχέδια, οἱ στατικὲς µελέτες καὶ ἐξεδόθη
ἡ ἄδεια ἀνεγέρσεως. Τὸ 2008 κατετέθη ὁ
θεµέλιος λίθος ὑπὸ τοῦ Σεβασµιωτάτου
Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Εἰρηναίου, ὡς ἐκ
προσώπου τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουµενικοῦ
µας Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολοµαίου, καὶ
ἀρχίσαµε τὴν προσπάθεια ἐξοικονοµήσεως
τῶν ἀπαιτουµένων κονδυλίων. Δυστυχῶς
µὲ τὴν ἔναρξη τῆς οἰκονοµικῆς κρίσεως, ἡ
προσπάθεια ἀνεστάλη.
Ἐπειδὴ οὔτε κἄν ἄρχισε ἡ οἰκοδοµὴ κατὰ
τὴν πρώτη διετία, ὅπως ὅριζε ἡ ἄδεια, κάθε
ἔτος, ἔκτοτε, καταβάλλουµε στὸν Δῆµο
ἀκριβὸ πρόστιµο. Τὸ 2018, ὅταν κάναµε τὴν
ἀνανέωση τῆς ἀδείας, µᾶς εἰπώθηκε ἁρµοδίως
ὅτι εἶναι ἡ τελευταία προθεσµία ποὺ µᾶς
δίνουν καὶ γι᾽ αὐτὸ θὰ πρέπει νὰ ἀρχίσουµε τὸ
ἔργο, εἰδάλλως θὰ ἔχουµε δύο πολὺ ἄσχηµες
ἐπιπτώσεις:
Πρῶτον ἐὰν χάσουµε τὴν ὑπάρχουσα ἄδεια
δὲν θὰ µᾶς δοθεῖ ποτὲ ἄλλη σχετικὴ ἄδεια,
διότι ἡ περιοχὴ εἶναι χαρακτηρισµένη ὡς
δασικὴ περιοχή. Πρὶν ἀπὸ δεκατέσσερα χρόνια
ἡ ἄδεια µᾶς δόθηκε χαριστικῶς λόγω τοῦ
µνηµείου τῶν 186 Ἑλλήνων πεσόντων κατὰ
τὸν Κορεατικὸ πόλεµο ποὺ ἔχουµε ἀνεγείρει
στὸν προαύλιο χῶρο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς.
Ἐπειδὴ ἔχει ἀλλάξει ὁ Νόµος γιὰ ἀνέγερση
κτιρίων στὴν δασικὴ περιοχὴ Καπυόνγκ,
µπορεῖ νὰ ἀπαιτηθοῦν νέες προϋποθέσεις,
πού δὲν εἴµαστε βέβαιοι ὅτι θὰ µποροῦµε
νὰ ἀνταποκριθοῦµε. Καὶ, δεύτερον, εἴµαστε
ὑποχρεωµένοι νὰ ἀποκαταστήσουµε στὸ
ἀκέραιον τὰ δένδρα τὰ ὁποῖα κόψαµε γιὰ νὰ

22

γίνει ἡ οἰκοδοµή. Αὐτὸ πρακτικὰ σηµαίνει
ὅτι θὰ πρέπει νὰ δαπανήσουµε µεγάλο ποσὸ
προκειµένου νὰ φυτέψουµε ἐκ νέου τὰ δένδρα
ὅπως ἦσαν στὴν ἀρχική τους µορφή.
ΘΕΡΜΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ
Παρόλον ὅτι κατανοοῦµε τίς οἰκονοµικές
δυσχέρειες, ποὺ ὅλοι βιώνουµε, ὅµως µὲ τὴν
πίστη ὅτι ὁ ἅγιος Πορφύριος θὰ µεσιτεύσει
στὸν Κύριο νὰ πραγµατοποιηθεῖ ἡ ἀνέγερση
τῆς ἀπαραίτητης νέας πτέρυγας τῆς Ἱερᾶς
Μονῆς, τολµοῦµε νά ξεκινήσουµε τὴν
νέα αὐτὴ ἱερὴ προσπάθεια. Πρὸς τοῦτο,
ἀπευθύνουµε θερµὴ ἔκκληση πρὸς ὅλους τοὺς
ἐν Χριστῷ ἀδελφοὺς καὶ ἀδελφές µας, ποὺ
µᾶς ἔχουν βοηθήσει κατὰ τὰ τελευταῖα 40
καὶ πλέον χρόνια νὰ ἀνεγείρουµε ναοὺς καὶ
ἄλλα οἰκοδοµήµατα γιὰ τὶς ἱεραποστολικὲς
ἀνάγκες στήν Κορέα καὶ στὶς ἄλλες χῶρες
τῆς Ἄπω Ἀνατολῆς. Γνωρίζουµε πὼς τὰ ὅσα
ἔχετε προσφέρει οἱ περισσότεροι, ἦταν ἀπὸ
τὸ ὑστέρηµά σας. Ὁ Θεὸς εὐλόγησε τὸ λίγο
ἀλεύρι καὶ λάδι, ποὺ διέθεσε ἡ πτωχὴ ἐκείνη
χήρα στὰ Σαρεπτά, γιὰ νὰ θρέψει τὸν Προφήτη
Ἠλία σὲ καιρὸ ξηρασίας καὶ πείνας, καὶ
ἔκτοτε "ἡ ὑδρία τοῦ ἀλεύρου οὐκ ἐξέλιπε καὶ ὁ
καψάκης τοῦ ἐλαίου οὐκ ἠλατονήθη" (3 Βασ.
17:16). Δὲν τῆς ἔλλειψαν τὰ ἀναγκαῖα τρόφιµα
µέχρι τέλους τῆς σκληρῆς ἐκείνης δοκιµασίας.
Ἔτσι πιστεύουµε ὅτι, καὶ στὶς ἡµέρες µας, θὰ
εὐλογήσει ὁ Πανάγαθος Θεὸς καὶ τὴν πλέον
µικρὴ προσφορά, γιὰ τὸν ἱερὸ αὐτὸ σκοπό,
καὶ θὰ τὴν ἀνταποδώσει πολλαπλάσια σὲ κάθε
εὐλαβῆ δωρητή.
Ἡ ἀναγκαιότητα τῆς οἰκοδοµῆς
Εἶναι γνωστὴ ἡ ψυχική ἀνάγκη τοῦ
κουρασµένου ἀνθρώπου νά ἀναζητεῖ, κατὰ
καιρούς, ἕνα χῶρο γαλήνης, πνευµατικῆς
ἀνασυγκροτήσεως καὶ συναντήσεως Ἐκείνου

Ἡ ΑΘΠ ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος μὲ μέλη τῆς Ὀρθόδοξης Νεολαίας Syndesmos κατὰ τὴν βιβλιοπαρουσίαση τοῦ
βιβλίου τοῦ Παναγιωτάτου «Συνάντηση μὲ τὸ Μυστήριο» (7.12.2018).

ποὺ εἶπε: "Δεῦτε πρός µε πάντες οἱ κοπιῶντες
καί πεφορτισµένοι κἀγώ ἀναπαύσω ὑµᾶς"
(Μτ.11,28). Στίς Ὀρθόδοξες χῶρες γι᾽ αὐτή
τὴν ἀνάγκη τῶν πιστῶν προσφέρονται τὰ
Μοναστήρια. Στὴν Κορέα ὅµως, αὐτὴ ἡ
δυνατότητα δὲν ὑπάρχει. Ἡ νέα οἰκοδοµή
-ἐκτός ἄλλων ἀναγκῶν τῆς Μονῆς- στὸν
Ξενῶνα της θὰ καλύπτει ἀκριβῶς αὐτὴ τὴν
ἀνάγκη τῶν εὐλαβῶν προσκυνητῶν. Μὲ τὴν
θεία Λατρεία, τὴν Ἱερὰ Ἐξοµολόγηση, τὴν
κοινὴ µελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς καὶ πατερικῶν
κειµένων, τὴν παρακολούθηση Σεµιναρίων
µὲ θέµατα ὀρθοδόξου πνευµατικότητος κ.ἄ.
θὰ ἐπιδιώκεται ἡ πνευµατική ἐνίσχυση τῶν
προσερχοµένων πιστῶν.
Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κορέας

Δωρεὲς γιὰ τὴν νέα οἰκοδοµὴ τῆς Μονῆς
δύνανται νὰ ἀποστέλλονται στοὺς κάτωθι
Τραπεζικοὺς Λογαριασµούς:
Στὴν Κορέα:
SWIFT CODE: HVBKKRSEXXX
BANK NAME: WOORI BANK
BANK ADDRESS: 17, World Cup buk-ro 60-gil,
Mapo-gu, Seoul, Korea
Account Number: 077-043247-13-601
BENEFICIARY: Orthodox Metropolis of Korea
METROPOLIS ADDRESS: 43, Mapo-daero 18-gil,
Mapo-gu, Seoul, Korea
▪ Tel: +82 2 362 6371
Στὴν Ἑλλάδα:
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΔΩΡΕΩΝ
▪ Ἐθνικὴ Τράπεζα: 040/296124-56
▪ Alpha Bank: 473-002101-099272
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