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ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΣΤΗΝ ΚΟΡΕΑ

Τό ἱστορικό ἀνεγέρσεως τῆς Ἱερᾶς Μονῆς,
ἡ εὐλογία τοῦ Γέροντα-Ἁγίου Πορφυρίου

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 ἐπι-

σκέψεις 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

Ὀρθόδοξης Ἱεραποστολῆς στὴν Ἀνατολὴ
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ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ 
ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗΣ Τεῦχος 79 Ἀπρίλιος-Ἰούνιος 2022

Δεν φοβάμαι τον θάνατο.
«τὴν ἐπιθυμίαν ἔχων εἰς τὸ ἀναλῦσαι καὶ σὺν Χριστῷ εἶναι· 
πολλῷ γὰρ μᾶλλον κρεῖσσον». (Φιλ. 1:23) 
(Γιατί επιθυμώ να φύγω απ᾽ αυτόν τον κόσμο και να είμαι μαζί 
με τον Χριστό, που είναι καλύτερο απ᾽ όλα.)
Αυτό που φοβάμαι και σκέφτομαι καθημερινά είναι η απολογία 
μου ενώπιον του αδεκάστου Κριτού την ημέρα της κρίσεώς μου.

                                                        † o Πισιδίας Σωτήριος
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Το ανά χείρας τεύχος του Οδοιπορικού είναι αφιερωμένο στον πολιό 
Γέροντα, Μητροπολίτη Πισιδίας, τον από Κορέας, κυρό Σωτήριο 
(Τράμπα), ο οποίος εξεδήμησε προς Κύριον την Παρασκευή 10 

Ιουνίου 2022 και ώρα 4:15 π.μ. Το εν λόγω σύντομο αφιέρωμα είναι ένας 
ελάχιστος φόρος τιμής για όλα όσα επί πολλές δεκαετίες πρόσφερε για 
τον ευαγγελισμό των εγγύς και των μακράν. Η διάδοση της Ορθόδοξης 
μαρτυρίας ήταν για τον αείμνηστο μέγα Ιεραπόστολο η ζωή και η αναπνοή 
Του. Τα λόγια του αποστόλου Παύλου, που ήταν το πρότυπο και ο οδηγός 
Του, «Αν κηρύττω το Ευαγγέλιο, αυτό δεν αποτελεί για μένα αιτία για 
καύχηση, αλλά μου επιβάλλεται ως ανάγκη. Αλίμονό μου αν δεν κηρύττω 
το ευαγγέλιο!» (1 Κορ. 9:16), είχαν γίνει το δυναμικό σύνθημά Του. Γι᾽ 
αυτό από τα νεανικά Του χρόνια μέχρι την τελευταία Του αναπνοή ποτέ δεν 
σταμάτησε να κηρύσσει, ευκαίρως ακαίρως, τον λόγο της Αληθείας.

Με το παρόν αφιέρωμα δεν εξαντλείται, ασφαλώς, το χρέος μας προς 
τον μακαριστό π. Σωτήριο. Θα συνεχίσουμε και σε επόμενα τεύχη 
του Οδοιπορικού, την έκδοση του οποίου εμπνεύστηκε και συνέδραμε 
ποικιλοτρόπως, αναφορές στον βίο και τους λόγους Του, προς οικοδομή και 
παράκληση του πληρώματος της Εκκλησίας. 
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Το ανακοινωθέν της κοιμήσεως 
του πατρός Σωτηρίου

Εκοιμήθη εν Κυρίω ο Μητροπολί-
της Πισιδίας Σωτήριος (Τράμπας), 
ο από Κορέας, την 10η Ιουνίου και 
ώρα 4:15 π.μ., σε ηλικία 93 ετών, 
στην Σεούλ.

Αναχώρησε για τους Ουρανούς ο 
σοφός Ιεράρχης του Οικουμενικού 
Θρόνου με το γνήσιο οικουμενικό 
και εκκλησιαστικό φρόνημα, την 
αίσθηση του μέτρου και της ευτα-
ξίας στην ζωή και στο πολυδιάστα-
το έργο του.

Ανεπαύθη εκ των κόπων αυτού ο 
πρύτανης των εν ζωή Ιεραποστό-
λων, ο χαλκέντερος εργάτης του 
Αμπελώνος του Κυρίου, ο οποίος 
αναλώθηκε στο έργο του ευαγγελι-
σμού των ανθρώπων εκ νεότητος 
αυτού και μέχρι της τελευταίας 
αναπνοής του στην Ελλάδα, στην 
Κορέα και στην Μ. Ασία.

Ο αείμνηστος Ιεράρχης ήταν ανε-
ξίκακος, αφιλοχρήματος, πράος, 
ειρηνοποιός, τολμηρός και θαρρα-
λέος σε ιεραποστολικά «ανοίγμα-
τα», χωρίς να υπολογίζει ποτέ το 
προσωπικό του κόστος.

Λόγω της αγάπης και της συγκα-
τάβασης, της προσαρμοστικότητας 
και της ταπεινοφροσύνης του έγινε 
ο πνευματικός Πατέρας αμέτρητων 

Ελλήνων, Κορεατών, Ρώσων, Ου-
κρανών, Λευκορώσων και λοιπών 
σλαβοφώνων.

Ένας νέος άγιος από σήμερα βρί-
σκεται στην Ουράνια Πατρίδα για 
να μεσιτεύει εκτενώς για όλους 
μας.

Ατενίζοντας πρόσωπο προς πρό-
σωπο τον Σωτήρα Χριστό και ζώ-
ντας αντάμα με το πρότυπό του τον 
Απόστολο των Εθνών μπορεί να 
επαναλάβει την παύλεια ομολογία: 
«τον αγώνα τον καλόν ηγώνισμαι, 
τον δρόμον τετέλεκα, την πίστιν 
τετήρηκα· λοιπόν απόκειταί μοι ο 
της δικαιοσύνης στέφανος…» (2 
Τιμ. 4:7-8)

Αιωνία Σου η μνήμη αξιομακάρι-
στε και αοίδιμε Πατέρα και στοργι-
κέ Ποιμένα των ψυχών μας.

Μνήσθητι εις το επουράνιον Θυ-
σιαστήριον του Ποιμνίου σου στην 
Ελλάδα, στην Κορέα και στην Μ. 
Ασία.

«Ευ, δούλε αγαθέ και πιστέ… 
Συ που βάρος και καύσωνα πάντα 
της ημέρας καρτερώς εβάστασας… 
Είσελθε εις την χαράν του Κυρίου 
σου». (Μτ. 25: 21) Αμήν.
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Η εξόδιος Ακολουθία 
του πατρός Σωτηρίου

Μετά την οσιακή κοίμηση του 
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 
Πισιδίας, του από Κορέας, κυρού 
Σωτηρίου, την Παρασκευή 10 Ιου-
νίου 2022 και ώρα 4:15 π.μ. στην 
Σεούλ, η σορός του κεκοιμημένου 
μεταφέρθηκε, κατά την επιθυμία 
Του, στην Ιερά Μονή Μεταμορφώ-
σεως του Σωτήρος στο Gapyeong.

Στο ταπεινό κελί του Σεβασμι-
ωτάτου, ο Μητροπολίτης Κορέας 
Αμβρόσιος με τους Κορεάτες ιερείς 
π. Αντώνιο Woo και π. Ιερεμία Cho 
τακτοποίησαν το σώμα, σύμφωνα 
με το μοναχικό τυπικό, και το ενέ-
δυσαν με το αντερί και το εξώρα-
σο. Ο αείμνηστος στην γραπτή δια-
θήκη Του είχε ορίσει να φέρει κατά 
την εξόδιο Ακολουθία Του μόνον 
επιτραχήλιο και ωμόφορο, τα οποία 
φορούσε στις καθημερινές Ακο-
λουθίες της Ιεράς Μονής, κατά τις 
οποίες εκτελούσε χρέη εφημερίου, 
και το ξύλινο εγκόλπιό Του.

Μετά την ολοκλήρωση της προε-
τοιμασίας η σορός του κεκοιμημέ-
νου πνευματικού Πατέρα μας μετα-
φέρθηκε στον Ιερό Ναό της Μονής 
και τελέστηκε το πρώτο Τρισάγιο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής Του. 
Αμέσως μετά άρχισε η ανάγνω-
ση των ιερών ευαγγελίων υπό των 
ιερέων και των λαϊκών, όλη την 

ημέρα και όλη την νύχτα μέχρι την 
επομένη το πρωί, όταν άρχισε η 
Ακολουθία του Όρθρου του Ψυχο-
σάββατου. Πολύ συγκινητική ήταν 
η προθυμία των Κορεατών πιστών 
να διαβάζουν εκ περιτροπής τα ευ-
αγγελικά αναγνώσματα συγκινημέ-
νοι μέχρι δακρύων.

Το πρωί του ψυχοσάββατου, μετά 
την τέλεση του Όρθρου και της θεί-
ας Λειτουργίας, τελέστηκε η Εξό-
διος Ακολουθία του πολύκαυστου 
Σεβασμιωτάτου κυρού Σωτηρίου 
με την συμμετοχή όλων των κληρι-
κών της Ορθόδοξης Μητρόπολης 
Κορέας και διακοσίων περίπου 
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πιστών σε ατμόσφαιρα έντονης χαρ-
μολύπης. Ομιλίες δεν έγιναν γιατί ο 
αοίδιμος ρητώς είχε δηλώσει στην 
διαθήκη Του να μην εκφωνηθούν. 
Αντί ομιλιών ο Μητροπολίτης Κο-
ρέας διάβασε το κάτωθι γράμμα του 
Σεβασμιωτάτου, με τις πνευματικές 
συμβουλές Του προς τις μοναχές, 
γραμμένο ήδη από το έτος 2009:

Πρὸς τὶς ἀγαπητὲς Ἀδελφὲς
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μεταμορφώσεως 

Καπυόνγκ.
Κατὰ τὴν ἡμέραν τῆς ἁγίας Πεντη-

κοστῆς ὅταν γονατιστοὶ ἀναπέμπομε 
τὶς θεόπνευστες Εὐχές, μεταξὺ ἄλλων, 
λέμε πρὸς τὸν μέγαν καὶ αἰώνιον, ἅγιον 
καὶ φιλάνθρωπον Θεόν: «Συνέγειρον 
καὶ τὰ σώματα ἡμῶν ἐν ἡμέρᾳ, ᾗ ὥρι-
σας, κατὰ τὰς ἁγίας σου καὶ ἀψευδεῖς 
ἐπαγγελίας. Οὐκ ἔστιν οὖν, Κύριε, τοῖς 
δούλοις Σου θάνατος, ἐκδημούντων 
ἡμῶν ἀπὸ τοῦ σώματος, καὶ πρὸ Σὲ τὸν 
Θεὸν ἐνδημούντων, ἀλλὰ μετάστασις 
ἀπὸ τῶν λυπηροτέρων ἐπὶ τὰ χρηστό-
τερα καὶ θυμηδέστερα, καὶ ἀνάπαυσις 
καὶ χαρά».

Σᾶς παρακαλῶ καλές μου ἀδελφὲς 
μὲ αὐτὴν τὴν πίστιν καὶ μὲ αὐτὰ τὰ 
αἰσθήματα νὰ ἀντιμετωπίσετε τὸν 
φαινομενικὸν χωρισμόν μας ἀφοῦ μὲ 
τὶς ἀμοιβαῖες προσευχές μας δὲν θὰ 
παύσουμε ὡς μέλη τῆς ἁγίας μας Ἐκ-
κλησίας νὰ διατηροῦμε τὴν πνευματι-
κὴν κοινωνίαν μεταξύ μας. Ἔτσι θὰ 
ἀποδείξετε καὶ στοὺς ἄλλους ὅτι αὐτὰ 
ποὺ διαβάζετε στὴν ἁγία Γραφὴ καὶ 
στὰ λειτουργικὰ βιβλία τῆς Ἐκκλη-
σίας τὰ πιστεύετε καὶ τὰ τηρεῖτε στὴ 
ζωή σας.

Γιὰ μία ἀκόμη φορὰ δεχθῆτε τὴν ἐξ 
ὅλης καρδίας εὐγνωμοσύνη μου γιὰ 
τὴν πολλή σας ἀγάπη, τοὺς κόπους 
καὶ πόνους σας καὶ ὅλα ὅσα κάνατε, 
κάνετε καὶ θὰ κάνετε μέχρι τέλους 
πρὸς χάριν μου.

Νὰ ἔχετε πάντοτε πλούσια τὴν εὐλο-
γία τοῦ Κυρίου μας.

† π. Σωτήριος
Δευτέρα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, 

8 Ἰουνίου 2009.
Η ταφή του αλήστου μνήμης Σε-

βασμιωτάτου πατρός Σωτηρίου 
έγινε στον τάφο, τον οποίο ο ίδιος 
είχε προετοιμάσει από ετών στον 
προαύλιο χώρο της Μονής, μέσα σε 
διάχυτη αναστάσιμη ατμόσφαιρα, 
ψάλλοντας όλος ο λαός αδιάκοπα το 
«Χριστός Ανέστη» στα κορεατικά. 
Μετά την ταφή προσφέρθηκε η μα-
καρία προς όλους τους συμμετέχο-
ντες. Αιωνία Αυτού η μνήμη και ας 
έχουμε όλοι την ευχή Του.
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΙΣΙΔΙΑΣ 
(τοῦ ἀπό Κορέας) ΣΩΤΗΡΙΟΥ Ε. ΤΡΑΜΠΑ

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πισιδίας, Ὑπέρτι-
μος καί Ἔξαρχος Σίδης καί Ἀτταλείας, π. 
Σωτήριος (Τράμπας) γεννήθηκε στήν Ἄρτα 
τό ἔτος 1929 καί ἐξεδήμησε πρός Κύριον 
στήν Σεούλ τήν Παρασκευή 10 Ἰουνίου 
2022 καί ὥρα 4:15 π.μ. Τήν ἐγκύκλιο καί 
μέση ἐκπαίδευση ἔλαβε στήν γενέτειρά του. 
Κατόπιν ἐφοίτησε στή Θεολογική Σχολή τοῦ 
Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καί ἔλαβε τό πτυχίο 
τῆς Θεολογίας τό 1951.

Τήν τελευταία περίοδο τῆς στρατιωτικῆς 
του θητείας (1953-1954) ὡς ἀξιωματικός 
- θεολόγος, ὑπηρέτησε στήν Θρησκευτική 
Ὑπηρεσία τοῦ Γ´ Σώματος Στρατοῦ. Ἀπό 
τή θέση αὐτή, ὡς κύριο ἔργο εἶχε νά ἐπι-
σκέπτεται ὅλες τίς στρατιωτικές Μονάδες 
τῆς Θεσσαλονίκης καί νά ὁμιλεῖ, καθώς 
ἐπίσης καί ἄλλες Μονάδες τῆς Ἀνατολι-
κῆς Μακεδονίας καί Θράκης, μέχρι καί τά 
ἀκριτικά Φυλάκια τοῦ Ἕβρου. Εἶχε ἐπίσης 
ἀναλάβει καί τήν ἐκπομπή τῆς Θρησκευτι-
κῆς Ὑπηρεσίας τοῦ Γ´ Σώματος Στρατοῦ 
τοῦ Στρατιωτικοῦ Ραδιοφωνικοῦ Στρατοῦ 
Θεσσαλονίκης.

Μετά τήν ἐκπλήρωση τῶν στρατιωτικῶν 
του ὑποχρεώσεων ἐργάσθηκε στήν Ἀθήνα 
ὡς Ἱεροκήρυκας καί Κατηχητής. Τόν Ἰού-
νιο τοῦ 1956 ἐκάρη Μοναχός στήν Ἱερά 
Μονή Λειμῶνος Λέσβου, χειροτονήθηκε 

Διάκονος ἀπό τόν Μητροπολίτη Μηθύμνης 
Κωνσταντῖνο (Καρδαμένη) καί διορίστη-
κε Ἱεροκήρυκας καί Γενικός Ἀρχιερατικός 
Ἐπίτροπος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μηθύ-
μνης. Τό 1960 χειροτονήθηκε Πρεσβύτερος 
καί προχειρίστηκε σέ Ἀρχιμανδρίτη ἀπό τόν 
Μητροπολίτη Τρίκκης καί Σταγῶν Διονύσιο 
(Χαραλάμπους). Ἀνασύστησε τά Κατηχητι-
κά Σχολεῖα τῆς Ἱ. Μητροπόλεως. Μερίμνη-
σε γιά τήν ἀνέγερση Πνευματικοῦ Κέντρου, 
παραπλεύρως τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ 
Καλλονῆς, ὅπου γίνονταν οἱ συναντήσεις 
τῆς "Πνευματικῆς Συντροφιᾶς" (τῶν μορ-
φωμένων τοῦ τόπου), τῶν ἐργαζομένων 
νέων, τῶν κυριῶν καί δεσποινίδων, ὁμιλίες 
ἀνδρῶν καί γυναικῶν, καλλιτεχνικές Ἐκ-
θέσεις καί ἑορταστικές ἐκδηλώσεις. Κάθε 
ἑβδομάδα μετέβαινε σέ δύο ἄλλες κωμοπό-
λεις τῆς Ἱ. Μητροπόλεως (Ἁγία Παρασκευή 
καί Μήθυμνα) γιά Κατηχητικά Σχολεία καί 
Κηρύγματα. Περιόδευε, δέ, γιά τό κήρυγμα 
τοῦ θείου λόγου καί Ἱερά Ἐξομολόγηση, 
δύο φορές τό χρόνο όλες τίς Ἐνορίες τῆς 
Ἐπαρχίας. Στήν Ἱερά Μητρόπολη Μηθύ-
μνης ὑπηρέτησε μέχρι τέλους τοῦ 1964.

Κατά τά ἔτη 1965-1968 ὑπηρέτησε ὡς 
στρατιωτικός Ἱεροκήρυκας στή Μεραρχία 
Ἕβρου. Μερίμνησε γιά τήν ὀργάνωση τοῦ 
Γραφείου τῆς Θρησκευτικής Ὑπηρεσίας, τῆς 
ὑπό ὀργάνωση 99 ΣΔΙ. Ἕβρου, ἡ ὁποία ἐξε-
λίχθηκε σέ Μεραρχία. Ἐπισκεπτόταν κάθε 
μήνα ὅλες τίς στρατιωτικές Μονάδες καί τά 
ἀκριτικά Φυλάκια γιά ὁμιλίες, Ἐξομολόγηση, 
θ. Λειτουργίες καί ἄλλες Ἱ. Ἀκολουθίες. Γιά 
τά μέλη τῶν οἰκογενειῶν τῶν ἀξιωματικῶν 
τῆς Μεραρχίας γίνονταν ἑβδομαδιαῖες συνά-
ξεις στή Λέσχη Ἀξιωματικῶν Διδυμοτείχου, 
μέ ὁμιλίες, προβολές διαφανειῶν, συζητήσεις 
ἐπί διαφόρων θεμάτων, ἀλλά καί ὁμαδικές 
ἐπισκέψεις σέ προσκυνήματα καί στά ἀκρι-

  Ιερά Μονή Λειμώνος Λέσβου
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τικά Φυλάκια μέ δῶρα, γιά τήν ψυχική 
ἐνίσχυση τῶν φρουρῶν τῆς πατρίδας μας. 
Ἀκόμη, εἶχε τήν εὐθύνη πέντε ἑβδομαδιαί-
ων ἐκπομπῶν στόν Στρατιωτικό Ραδιοφω-
νικό Σταθμό Ὀρεστιάδας. Μερίμνησε γιά 
τήν ἀνέγερση -ἐντός τοῦ στρατοπέδου τοῦ 
Πυροβολικοῦ στήν Ὀρεστιάδα- τοῦ βυζα-
ντινοῦ Ἱ.Ν. Παναγίας Ὁδηγητρίας καί Ἁγί-
ας Βαρβάρας, τόν ἐξοπλισμό του, τήν ἁγι-
ογράφησή του καί τήν τακτική λειτουργία 
του, γιά τίς ἀνάγκες τοῦ στρατοῦ. (Σήμερα, 
μετά τήν κατάργηση τοῦ στρατοπέδου, λει-
τουργεῖ ὡς Ἐνοριακός Ναός). Ἐπίσης μερί-
μνησε γιά τήν ἀνέγερση Προσκυνηταρίων 
σέ ὅλα τά ἀκριτικά Φυλάκια τῶν ἑλλη-
νο-βουλγαρικῶν καί τουρκικῶν συνόρων.

Τόν Μάρτιο τοῦ 1968 διορίστηκε Πρωτο-
σύγκελλος τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν 
καί Ἱερατικῶς Προϊστάμενος τοῦ Μητρο-
πολιτικοῦ Ναοῦ Ἀθηνῶν. Ἀναδιάρθρωσε 
τίς Ὑπηρεσίες τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς, βάσει 
Ἐσωτερικοῦ Κανονισμοῦ. Εἰσηγήθηκε τήν 
κατάτμηση τῆς Ἀρχιεπισκοπής Ἀθηνῶν 
σέ πέντε Ἀρχιεπισκοπικές Περιφέρειες, οἱ 
ὁποῖες ἀργότερα ἐξελίχθηκαν σέ Μητροπό-
λεις. Εἰσηγήθηκε τήν ἵδρυση τοῦ "Κέντρου 
Συμπαραστάσεως Οἰκογενείας", τοῦ ὁποίου 
διετέλεσε συντονιστής. Μερίμνησε γιά τήν 
γενική ἀνακαίνιση τοῦ Μητροπολιτικοῦ 
Ναοῦ Ἀθηνῶν, τήν ἐγκατάσταση κεντρι-
κῆς θερμάνσεως, τήν 
δ ιαμόρφωση τῶν 
ὑπογείων χώρων τοῦ 
ναοῦ σέ δύο Παρεκ-
κλήσια, στά ὁποία 
γίνονταν θεῖες Λει-
τουργίες πολύ ἐνωρίς 
τήν Κυριακή τό πρωί, 
γιά τή διευκόλυνση 
ὅσων θά ταξίδευαν 
ἤ θά έφευγαν σέ ἐκ-
δρομές κ.ἄ.

Μετά τήν οἰκειο-
θελῆ παραίτησή του 

ἀπό τή θέση τοῦ Πρωτοσυγκέλλου, τόν Δε-
κέμβριο τοῦ 1973, μέ αἴτησή του, διορίστηκε 
Ἱερατικῶς Προϊστάμενος καί Ἱεροκῆρυξ τοῦ 
Ἱ. Ν. Ἁγίας Σκέπης Παπάγου. Κατά τήν διε-
τία τῆς ἐκεῖ ἱερατικῆς διακονίας του, ἐξέδιδε 
τό μηνιαῖο Ἐνοριακό φυλλάδιο "Η ΣΚΕΠΗ 
ΜΑΣ", μερίμνησε γιά τή συστηματική λει-
τουργία τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων, καί τῆς 
"Νεανικῆς Συντροφιᾶς", γιά τήν ποιμαντική 
τῶν φυλακισμένων τῆς περιοχῆς, τήν ὀργά-
νωση σειρᾶς διαλέξεων μέ ἐκλεκτούς ὁμιλη-
τές, τήν ἀποστολή ρουχισμοῦ στήν ἐμπερί-
στατη, τότε, Κύπρο κ.ἄ.

Τόν Νοέμβριο τοῦ 1975 -μέ αἴτησή του- ἀπo-
σπάστηκε στήν Νότια Κορέα καί διορίστηκε 
Ἱερατικῶς Προϊστάμενος τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου 
Νικολάου Σεούλ καί Γενικός Ἀρχιερατικός 
Ἐπίτροπος Ἄπω Ἀνατολῆς. Ἡ ἄφιξή του στήν 
Σεούλ χαιρετίστηκε μέ μεγάλο ενθουσιασμό 
από τα μέλη της μικρής κοινότητας του Αγίου 
Νικολάου. Ἐργάσθηκε γιά τήν ἀναδιοργά-
νωση τῆς ἐκεῖ Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολῆς καί 
τῆς (μοναδικῆς τότε στήν Κορέα) Ὀρθοδόξου 
Κοινότητας Ἁγ. Νικολάου Σεούλ, τόν ἐξοπλι-
σμό τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Νικολάου καί 
τά ἐγκαίνιά του (24.9.1978), καί μερίμνησε γιά 
τήν ἐπέκταση τῆς ἱεραποστολικῆς προσπάθει-
ας καί σέ ἄλλες περιοχές τῆς Κορέας. Συνεχής 
μέριμνά του ήταν ἡ μετάφραση τοῦ λειτουργι-
κοῦ πλούτου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας στήν 

  Από την υποδοχή του π. Σωτηρίου κατά την άφιξή του στην Σεούλ 
(1.12.1975)
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Κορεατική γλώσσα. Σέ συνεργασία μέ 
ἐπιτελεῖο ἑλληνομαθῶν Κορεατῶν ἔγινε ἡ 
μετάφραση ὅλων τῶν βασικῶν Ἱερῶν Ἀκο-
λουθιῶν τοῦ ἐνιαυτοῦ, καί μελοποίηση τῶν 
κυριωτέρων ὕμνων. Ἔτσι, σήμερα, ὅλες οἱ 
Ἱ. Ἀκολουθίες στούς ναούς τῆς Κορέας τε-
λοῦνται στήν κορεατική.

Τό 1982 διορίστηκε Διευθυντής τοῦ Θε-
ολογικοῦ Σεμιναρίου «Ἅγιος Νικόλαος» 
Σεούλ, ἀπόφοιτοι τοῦ ὁποίου χειροτονήθη-
καν Ἱερεῖς καί ὑπηρετοῦν ἕως σήμερα στήν 
Κορέα, Φιλιππίνες, Ἰνδονησία καί Ἰνδία.

Γιά τήν καλύτερη ὀργάνωση διαδόσεως 
της Ορθόδοξης μαρτυρίας στήν Ἄπω Ἀνα-
τολή τό ἔτος 1986 εἰσηγήθη στόν Οἰκου-
μενικοῦ Πατριαρχείου : 

1. Ἡ Συνοδική Ἐπιτροπή ἐπί τῶν ἐν τῷ 
Ἐξωτερικῷ Ἐπαρχιῶν τοῦ Θρόνου νά δι-
ευρυνθῆ "καί ἐπί τῆς Ἐξωτερικῆς Ἱεραπο-
στολῆς".

2. Νά ἱδρυθῆ "Πατριαρχικό Ἵδρυμα 
Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολῆς Ἄπω Ἀνα-
τολῆς" μέ ἕδρα τήν Ἀθήνα, ὡς Νομικό 
Πρόσωπο καί

3. Νά ἱδρυθεῖ Ὀρθόδοξος Ἱεραποστο-
λικός Ὀργανισμός μέ ἕδρα τήν Σεούλ 
Κορέας, γιά τόν συντονισμό καί τήν ἐπέ-

κταση τῆς Ὀρθόδοξης 
μαρτυρίας στίς χῶρες τῆς 
Ἄπω Ανατολῆς. Μετά 
τήν ἀποδοχή τῶν  ἀνω-
τέρω καί τήν πραγματο-
ποίησή τους, διορίστηκε 
Πρόεδρος τοῦ ὑπό τοῦ 
Οἰκουμενικοῦ Πατριαρ-
χείου συσταθέντος ἱερα-
ποστολικοῦ Ὀργανισμοῦ, 
ἀναγνωρισμένου καί ἀπό 
τίς Κορεατικές Ἀρχές, μέ 
τήν ἐπωνυμία «Orthodox 
Eas t e rn  Mis s ion» ,  ὁ 

ὁποῖος δραστηριοποιήθηκε καί ἐκτός Κορέ-
ας, σέ ἄλλες χῶρες τῆς Ν.Α Ἀσίας, Χόνγκ 
Κόνγκ, Φιλιππίνες, Σινγκαπούρη, Ἰνδονη-
σία καί Ἰνδία, ὅπου ἱδρύθηκαν Ὀρθόδοξες 
Κοινότητες, ἀναγέρθηκαν ἱεροί ναοί, χειρο-
τονήθηκαν ἱερεῖς καί μεταφράσθηκαν λει-
τουργικά βιβλία στίς τοπικές γλῶσσες.Τίς 
χῶρες αὐτές ἐπισκεπτόταν συχνά, γιά τή δι-
οργάνωση Θεολογικῶν Σεμιναρίων, τέλεση 
Ἱερῶν Μυστηρίων καί τόν συντονισμό τοῦ 
Ἱεραποστολικοῦ ἔργου.

 Η εις Επίσκοπον χειροτονία του Ζήλων 
Σωτηρίου (3-21-1993)

Από την τελετή των εγκαινίων του 
Ι. Ναού του Αγίου Νικολάου Σεούλ 

(24.9.1978)
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Τό ἔτος 1993 ἐξελέγη ἀπό 
τήν Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδο 
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατρι-
αρχείου Βοηθός Ἐπίσκοπος 
τοῦ Μητροπολίτου Νέας 
Ζηλανδίας Διονυσίου, μέ 
τόν τίτλο τῆς Ἐπισκοπῆς 
Ζήλων. Τό 1995 διορίστη-
κε Προϊστάμενος τοῦ νεο-
σύστατου ἱεραποστολικοῦ 
ἱδρύματος «Ἐξαρχία τοῦ 
Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχεί-
ου στήν Κορέα».

Μερίμνησε γιά τήν ἀνέ-
γερση στήν Κορέα ἱερῶν ναῶν, παρεκκλη-
σίων, Ναοῦ Κοιμητηρίου, (τόν ἐξοπλισμό 
τους, μέ ξυλόγλυπτα τέμπλα, εἰκονοστάσια 
κ.ἄ. καθώς καί γιά τήν ἁγιογράφησή τους, 
μέ ἐθελοντές ἁγιογράφους ἐξ Ἑλλάδος, μέ 
τήν καθοδήγηση τοῦ Καθηγητοῦ τῆς Ἀνω-
τάτης Σχολῆς Καλῶν Τεχνῶν Ἀθηνῶν κ. 
Σώζου Γιαννούδη) καθώς καί ἱεραποστολι-
κῶν Κέντρων σέ ἑπτά πόλεις τῆς Κορέας, 
ὅπου δημιουργήθηκαν Ὀρθόδοξες ἐνορίες. 
Μερίμνησε ἐπίσης γιά τήν λειτουργία τῶν 
νεανικών κατασκηνώσεων, τήν ἀνέγερση 
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μεταμορφώσεως τοῦ 
Σωτῆρος βορειοανατολι-
κά τῆς Σεούλ, τό Κέντρο 
Μερίμνης Ὑπερηλίκων 
στήν πόλη Τσούντσον καί 
τοῦ Παιδικοῦ Σταθμοῦ στό 
Μπουσάν.

Τό 1999 ἀνακηρύχθηκε 
Ἐπίτιμος Δημότης Σεούλ, 
γιά τήν 25ετῆ ὑπηρεσία 
του στήν Κορέα, τό 2000 
Ἐπίτιμος Δημότης Πα-
πάγου, Ἀθηνῶν καί Ἐπί-
τιμος Δημότης Ἀρταίων.
Ἔλαβε τό βραβεῖο Ἱερέως 
τοῦ Ἱδρύματος «Γεώργη 
καί Κατίγκω Λαιμοῦ», 
τό χάλκινο μετάλλιο τῆς 

Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν καί τό βραβεῖο τοῦ 
Μουσικοφιλολογικοῦ Συλλόγου Ἄρτης "Ο 
ΣΚΟΥΦΑΣ". Στις 21 Μαΐου 2016 ἀνακηρύ-
χθηκε Ἐπίτιμος Διδάκτωρ τῆς Θεολογικῆς 
Σχολῆς Τιμίου Σταυροῦ Βοστώνης.

Τήν 20ή Ἀπριλίου 2004 ἐξελέγη πρῶτος 
Μητροπολίτης τῆς ἀρτισυστάτου Ἱερᾶς 
Μητροπόλεως Κορέας. Μερίμνησε γιά τήν 
ἀποστολή ὑλικῶν καί μηχανημάτων γιά τήν 
ἀνέγερση τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος 
στήν πρωτεύουσα τῆς Βορείου Κορέας 
Πυόνγκ-νιαγκ, ὅπου καί λειτούργησε, μετά 

  Ο Σεβ. Σωτήριος έγινε το 2000 επίτιμος δημότης Σεούλ

Από την τελετή Ενθρονίσεως 
του Σεβ. Σωτηρίου σε Μητροπολίτη Κορέας
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τήν ὁλοκλήρωση τῶν ἔργων. Τήν Βόρειο 
Κορέα ἐπισκέφθηκε καί ἄλλες δύο φορές 
καί συνεργάσθηκε μέ τήν ἐκεῖ Ὀρθόδοξη 
Ἐκκλησιαστική Ἐπιτροπή.

Ἀπό τόν Σεπτέμβριο ἕως τόν Νοέμβριο 
τοῦ ἔτους 2005 ὁρίσθηκε, ἀπό τήν Ἁγία καί 
Ἱερά Σύνοδο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρ-
χείου, Πατριαρχικός Ἐπίτροπος τῆς χηρεύ-
ουσας Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νέας Ζηλανδί-
ας. Κατά τό δίμηνο τῆς ἐκεῖ διακονίας του 
περιώδευσε ὅλες τίς Ἐνορίες, λειτούργησε 
στούς ἱερούς ναούς καί προετοίμασε τήν 
ὑποδοχή καί ἐνθρόνιση τοῦ νέου Μητρο-
πολίτου, κατά τήν ὁποία ἐκπροσώπησε τόν 
Παναγιώτατο Οἰκουμενικό Πατριάρχη κ.κ. 
Βαρθολομαῖο.

Ἀπό τόν Μάρτιο τοῦ 2006 μέχρι τόν Φε-
βρουάριο τοῦ 2007 ὁρίσθηκε μέλος τῆς 
Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενι-
κοῦ Πατριαρχείου. Εἰσηγήθη τήν ὑπαγωγή 
τῶν νήσων τοῦ Εἰρηνικοῦ Fiji, Tonga and 
Samoa στήν Ἱερά Μητρόπολη Νέας Ζηλαν-
δίας καί τήν ἐπέκταση τοῦ ἱεραποστολικοῦ 
ἔργου στό σύμπλεγμα τῶν νήσων αὐτῶν. 

Συνόδευσε τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη 
κ.κ. Βαρθολομαῖο κατά τίς ἐπίσημες ἐπι-
σκέψεις του στά Πατριαρχεῖα Ρωσσίας καί 
Ρουμανίας καί στήν Ἱ. Μητρόπολη Χίου. 
Ἐκπροσώπησε τό Οἰκουμενικό Πατριαρ-
χεῖο σέ διεθνῆ Ἱεραποστολικά Συνέδρια 
Μελβούρνης, Νέας Ὑόρκης, Θεσσαλονί-
κης καί Σεούλ. Προσεκλήθη ἀπό τόν Σεβ. 
Ἀρχιεπίσκοπο Βορείου καί Νοτίου Ἀμερι-

κής κυρόν Ἰάκωβο καί ἐπισκέφθηκε, κατά 
τούς μῆνες Ὀκτώβριο καί Νοέμβριο τοῦ 
1991, πλεῖστες Ὀρθόδοξες Κοινότητες τῶν 
Η.Π.Α. καί Καναδᾶ, καθώς καί τίς Θεολο-
γικές Σχολές Τιμίου Σταυροῦ Βοστώνης καί 
Ἁγίου Βλαδιμήρου Ν.Υ., ὅπου καί ὁμίλησε 
γιά τό ἐπιτελούμενο Ἱεραποστολικό ἔργο 
στήν Ἀσία. Ἐπίσης, κατόπιν προσκλήσεως 
τῶν Ἀρχιεπισκόπων Κύπρου καί Κρήτης, 
περιόδευσε στίς Ἱερές Μητροπόλεις τους 
καί ὁμίλησε σέ διάφορα ἀκροατήρια γιά τήν 
Ὀρθόδοξη Ἱεραποστολή. Τό ἴδιο συνέβη καί 
σέ διάφορες Μητροπόλεις τῆς Ἑλλάδος.

Μετά από 20 χρόνια ευδοκίμου διακονίας 
στην Εκκλησία τῆς Ἑλλάδος και 33 χρόνια 
θυσιαστικής προσφοράς στην Εκκλησία 
της Κορέας, ο μακαριστός Μητροπολίτης 
Σωτήριος Τράμπας, παρεκάλεσε τον Οικου-
μενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο, να 
τον απαλλάξει από το βάρος των ευθυνών 
του και να περιοριστεί στα καθήκοντα του 
Λειτουργού και Πνευματικού της εν Κα-
πυόνγκ Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως τοῦ 
Σωτῆρος, προκειμένου να ασχοληθεί με τη 
μετάφραση ύμνων στην κορεατική γλώσσα, 
για τον εμπλουτισμό των ιερών Ακολουθιών 
Εσπερινού και Όρθρου, ολοκλήρου του εκ-
κλησιαστικού έτους.

Ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρ-
χης ἔκανε δεκτό τό αἴτημά του καί τήν 27η 
Μαΐου 2008 ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος τοῦ 
Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου τόν ἐξέλεξε 

Ο Ιερός Ναός της Παναγίας Πισιδιωτίσσης Αλάνυας

Ο Ιερός Ναός του Αποστόλου Παύλου Σίδης
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Μητροπολίτη τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πι-
σιδίας, Έξαρχο Σίδης και Ατταλείας (τῆς 
Ν.Δ. Μικρᾶς Ἀσίας, ἡ ὁποία ἀπό τόν διωγ-
μό τοῦ 1922 καί μετά παρέμενε ὡς "πάλαι 
ποτέ διαλάμψασα", ὅπως καί ὅλες οἱ ἄλλες 
Ἱ. Μητροπόλεις τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, ἐκτός 
τῆς περιοχῆς Κωνσταντινουπόλεως καί τῶν 
νησιῶν Ἴμβρου καί Τενέδου).

Ο Σεβασμιώτατος Σωτήριος μετά την 
παραίτησή του ἀπό τήν θέση τοῦ Μητρο-
πολίτη Κορέας καί τήν ἐκλογή του σε Μη-
τροπολίτη Πισιδίας παρέμεινε στήν Κορέα 
διαμένοντας στην Ιερά Μονή Μεταμορφώ-
σεως τοῦ Σωτῆρος καί συνέχισε να αγκα-
λιάζει με απέραντη αγάπη και ενδιαφέρον 
το ορθόδοξο ποίμνιο της Κορέας μέχρι την 
εκδημία του.

Μετά την εκλογή του ως Μητροπολί-
του Πισιδίας με μία ομάδα Μικρασιατών 
πραγματοποίησε περιοδεία στην νέα Μη-
τρόπολή του, ακολουθώντας τα βήματα 
του Αποστόλου Παύλου από την Παμφυ-
λική Αττάλεια και την Πέργη μέχρι την 
Πισιδική Αντιόχεια, το Νησί της λίμνης 
Εγίρντιρ και την Σπάρτη. Κατά την περιο-
δεία του ἔνδακρυς ἀνέπεμψε δεήσεις υπέρ 
των αδίκως τελειωθέντων Μικρασιατών 
στους εγκαταλελειμμένους, ή ερειπωμέ-
νους ρωμέικους Ναούς.

 Ἀπό τήν πρώτη ἐπίσκεψή του στήν περι-
οχή διεπίστωσε ὅτι στά ὅρια τῆς Ἐπαρχί-

ας του ἔχουν ἐγκατασταθεῖ τά τελευταῖα 
χρόνια χιλιάδες Ὀρθόδοξοι, προερχόμενοι 
κυρίως ἀπό τήν Ρωσσία καί ἄλλες σλαβό-
φωνες Ὀρθόδοξες χῶρες, οἱ ὁποῖοι παρέ-
μεναν ἐπί δύο δεκαετίες, χωρίς Ὀρθόδοξο 
ναό καί ἱερέα. Η συνάντηση με πολλούς 
από τους χιλιάδες αποίμαντους και αλει-
τούργητους Ρωσόφωνους οικονομικούς 
μετανάστες τόν συγκίνησε βαθύτατα και 
ἔγινεη ἀφορμή γιά τήν ἔναρξη του νέου 
ιεραποστολικού του έργου.

Μετά ἀπό ἕνα μεγάλο χρονικό διάστη-
μα προσευχῆς καί περισυλλογῆς στήν 
Ἱ. Μ. Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος 
στήν Κορέα μερίμνησε γιά τήν ἀγορά 
τοῦ μοναδικοῦ Ὀρθοδόξου ναοῦ, πού 
εἶχε παραμείνει στήν κυριότητα τούρκου 
ἰδιώτη, στήν πόλη Ἀττάλεια, γιά τή ριζι-
κή ἀναστήλωσή του, τόν ἐξοπλισμό του 
καί τήν τακτική λειτουργία του μέ μόνι-
μο ἱερέα. Τά Θυρανοίξια τοῦ Ναοῦ, ἐπ᾽ 
ὀνόματι τοῦ Ἁγίου Ἀλυπίου τοῦ Κιονίτου 
ἐτέλεσε ὁ ἴδιος τόν Σεπτέμβριο τοῦ 2011, 
μέ τήν συμμετοχή ἱερέων ἐξ Ἑλλάδος καί 
πλήθους πιστῶν, σέ ἀτμόσφαιρα βαθειᾶς 
συγκίνησης καί ἀνέκφραστης χαρᾶς.

Ἐπειδή καί στήν Ἀλάνυα, (130 χιλιόμ. 
Ν.Α. τῆς Ἀττάλειας) ἔχουν ἐπίσης ἐγκατα-
σταθεῖ χιλιάδες Ὀρθόδοξοι, ἐνήργησε γιά 
τήν ἀνακαίνιση καί τοῦ ἐκεῖ Ὀρθοδόξου 
Ναοῦ Ἁγ. Γεωργίου, τοῦ βουνοῦ, στόν 

Το Επισκοπείο στην Αττάλεια
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ὁποῖο -ἀπό τά Χρι -
στούγεννα τοῦ 2012- 
ἄρχισαν να τελοῦνται 
μηνιαῖες θ. Λειτουργίες, 
πρός μεγάλη ἱκανοποί-
ηση τῶν ἐκεῖ πιστῶν. 
Προσπάθειες κατέβα-
λε γιά τήν ἀνακαίνιση 
καί ἄλλων Ὀρθοδόξων 
ναῶν τῆς Ἐπαρχίας του.

Τό ἔτος 2015 μερί-
μνησε γιά τήν ἀνέγερση τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ 
Παναγίας Πισιδιωτίσσης στήν Ἀλάνυα 
καί κάτωθεν αὐτοῦ αἰθουσῶν πολλαπλῆς 
χρήσεως, φιλοξενίας καί βοηθητικούς 
χώρους. Ο ναός εξοπλίστηκε πλήρως και 
από τήν Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2015, 
που τελέστηκαν τα θυρανοίξια από τον 
Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολο-
μαίο, λειτουργεί σαν ενορία με μόνιμο 
ιερέα. 

Τό ἔτος 2017 μερίμνησε γιά τήν ἀγορά 
μιᾶς παλαιᾶς οἰκίας, πλησίον τοῦ Ἱ. Ν. 
Ἁγίου Ἀλυπίου Ἀτταλείας, γιὰ νὰ χρησι-
μοποιηθεῖ ὡς Ἐπισκοπεῖο καὶ Πνευματικὸ 
Κέντρο. 

Το 2020 ὁ μακαριστός Μητροπολίτης 
Πισιδίας Σωτήριος μερίμνησε γιά τήν 
ἀγορά οἰκοπέδου στή Σίδη, μέ προοπτική 
νά ἀνεγερθεῖ Ναός πρός τιμήν τοῦ Ἀ-
ποστόλου Παύλου, αἴθουσα πολλαπλῆς 
χρήσεως καί κατοικία οικογενείας ἱερέως. 
Στις 5 Αυγούστου 2020 ὑπογράφτηκαν 
τά συμβόλαια γιά τήν ἀγορά τοῦ οἰκοπέ-

δου καί ὁ θεμέλιος 
λίθος τέθηκε στίς 5 
Ἰουλίου 2021. Μετά 
τήν ὁσιακή κοίμησή 
του, τα ἐγκαίνια του 
ναού ἐτέλεσε στίς 4 
Ἰουλίου τοῦ 2022 ὁ 
θεοφιλέστατος Ἐπί-
σκοπος Εὐδοκιάδος 
Ἀμβρόσιος.

Ἀπό τήν Ἱερά Μονή 
Μεταμορφώσεως Κα-
πυόνγκ Κορέας, (ὅπου 
διέμενε, ἀπό τῆς πα-
ραιτήσεώς του, ἐκ τῆς 
θέσεως τοῦ Μητροπο-
λίτου Κορέας, καί ἐκτε-
λοῦσε καθήκοντα Πνευ-
ματικοῦ, καί ἐφημερίου 
τῆς Μονῆς,) ἐπισκεπτό-
ταν κατά διαστήματα τήν Μητρόπολή του 
στήν Πισιδία καί στήν Ἀττάλεια.

Ο μακαριστός μητροπολίτης δεν έπαυσε 
μέχρι τέλους της ζωής του να μεριμνά για 
την διαποίμανση των πιστών με την έκδο-
ση βιβλίων (13 τόν ἀριθμό) και αποστολή 
ομιλιών και κηρυγμάτων μεταφρασμένων 
στήν Ἀγγλική, Ρωσσική, Τουρκική, Γε-
ωργιανή, Περσική (Farsi), Ρουμανική καί 
μερικές στήν Ἀραβική.

Ο έμφορτος αγαθών έργων, ο προση-
νής, καταδεκτικός, προσφιλής, αφιλο-
χρήματος, ἀνεξίκακος, ὁ αφοσιωμένος 
και ταπεινός εργάτης του αμπελώνος του 
Χριστού, ο μέγας ιεραπόστολος Ιεράρ-
χης, που για μισό περίπου αιώνα ταξίδευε 
μεταξύ ηπείρων και θαλασσών για να 
λειτουργεί τα επίγεια θυσιαστήρια, πολλά 
ἀπό τά ὁποῖα ὁ ἴδιος ἵδρυσε, να αγιάζο-
νται οι άνθρωποι και να δοξάζεται το όνο-
μα του Κυρίου στην οικουμένη, αναχώ-
ρησε για τούς Οὐρανούς τήν Παρασκευή 
10 Ἰουνίου 2022, όπου θα συναντήσει τον 
Κύριο της Δόξης στο άγιο και υπερουρά-
νιο και νοερό θυσιαστήριο 
και θα απολαύσει τους κό-
πους της θυσιαστικής αγά-
πης του υπέρ της Εκκλησί-
ας του Χριστού.

Ο Κύριος ας τον αναπαύ-
σει εν Χώρα Ζώντων και 
εν σκηναίς Δικαίων και 
Αγίων και να έχουμε ὅλοι 
την ευχή του.
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Ὁδοιπορικό
Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολῆς στὴν Ἀνατολὴ

Τριμηνιαῖο Ἐνημερωτικὸ Δελτίο
Τεῦχος 79 Ἀπρίλιος-Ἰούνιος 2022 

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ
Πατριαρχικὸ Ἵδρυμα Ὀρθοδόξου

Ἱεραποστολῆς Ἄπω Ἀνατολῆς
Γουναροπούλου 3, 157 71, Ζωγράφου

Τηλ.: +30 210 771 0732
e-mail: patriarchidryma@gmail.com

internet site: www.patriarchikoidryma.gr
ΕΚΔΟΤΗΣ-Δ/ΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ

Γεώργιος Δημόπουλος
Φιλελλήνων 4, 105 57 Ἀθήνα

ΗΛ/ΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ & ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Λυχνία Α.Ε.

www.lyhnia.com

Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος:

Α'  Ἀντιπρόεδρος:

Β'  Ἀντιπρόεδρος:

Γενικὸς Γραμματέας:

Ταμίας:

Μέλη:

Ἐξελεγκτικὴ Ἐπιτροπή: 

Σ ω τ ή ρ η ς  Δ ε σ π ό τ η ς -  Κα θ η γ η τ ή ς 

Θεολογικῆς Σχολῆς ΕΚΠΑ

Λουκᾶς Καρρᾶς – Δικηγόρος –Νομικὸς 

Σύμβουλος

Γεώργιος Δημόπουλος   Οἰκονομολόγος- 

Ἐπιχειρηματίας

Βασίλειος Μπίρτσας – Ὑπάλληλος 

ΝΠΔΔ

Παναγιώτα Δρογκάρη – Συντ/χος ΔΥ

Παρασκευᾶς Κουτσοβίτης – Ἰατρὸς 

Νεκτάριος Λαβούτας – Συντ/χος ΟΤΕ

Ἀπόστολος Μπάρλος   Θεολόγος

Ἐμμανουὴλ Μουστάκας – Θεολόγος

Θεόδωρος Πιτταρᾶς – Ἐπ. Καθηγητὴς 

Ἰατρικῆς Σχολῆς ΕΚΠΑ

Μαρία Φύτρου – Τεχνικὸς Ἔργων

Χαρίκλεια Ρωξάνη – Οἰκονομολόγος

Ἀλέξιος Πλιᾶκος – Μαθηματικὸς – 

Συγγραφέας

ΕΛΤΑ-ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ

Παρακαλούμε ενημερώστε μας τηλεφωνικώς
ή στο e-mail του Ιδρύματος για την κατάθεσή σας,

γιατί στην κίνηση λογαριασμού, που μας δίνει η Τράπεζα
δεν αναγράφεται το όνομά σας, ειδικά μέσω e-banking,
και θα σας σταλεί η απόδειξη. Εάν δεν έχετε λάβει απόδειξη

για την κατάθεσή σας τηλεφωνείστε στο 210 7710732

ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ – ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΔΩΡΕΩΝ:

Ἐθνικὴ Τράπεζα: Αρ. Λογ/σμού: 040-296124-56

IBAN:  GR6001100400000004029612456

Alpha Bank: Αρ. Λογ/σμού: 473-002101-099272

IBAN: GR8901404730473002101099272

Προς τους παραλήπτες του Περιοδικού
Σας παρακαλούμε να μας ενημερώσετε

στο τηλέφωνο 210 7710732
ή στο e-mail: patriarchidryma@gmail.com
αν θέλετε να συνεχίσετε να λαμβάνετε το 

Περιοδικό μας  
σε έντυπη μορφή με το ταχυδρομείο ή στο e-mail 

σας.




