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Ὀρθόδοξοι παρακολουθοῦν τήν θ. Λειτουργία τῆς Ἀναστάσεως στόν Ἱ. Ναό Ἁγ. Τριάδος, Ταϊπέϊ.
Orthodox Christians attending the Easter Divine Liturgy at the Holy Trinity Church in Taipei, Taiwan.

ΜΗΝΥΜΑ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ
Ἡ ἱεραποστολή ἔχει τήν ἀρχή της στήν ἐντολή πού ἔδωσε ὁ Χριστός πρός τούς Ἀποστόλους
λίγο πρίν τήν Ἀνάληψή Του: «Πορευθέντες εἰς
τόν κόσμον ἅπαντα κηρύξατε τό εὐαγγέλιον πάσῃ τῇ κτίσει» (Μαρκ. 16:16). Ἔχοντας ὁλοκληρώσει διά τῆς Ἀναστάσεως τό ἐπί τῆς γῆς σωτηριῶδες ἔργο Του, ὁ Κύριος ἀποστέλλει τούς μαθητές Του νά φέρουν τό μήνυμα τῆς σωτηρίας
σέ ὅλο τόν κόσμο, πού ἦταν βυθισμένος στό
σκότος τῆς εἰδωλολατρίας. Παντοῦ κυριαρχοῦσε
πνευματική σύγχυση, ἐνῶ πολλοί ἄνθρωποι πού
ἀγωνιωδῶς ἀναζητοῦσαν διεξόδους στά ποικίλα προβλήματα πού ἀντιμετώπιζαν, κυρίως δέ
τά πνευματικά, εἶχαν στραφῆ πρός τίς διάφορες
μυστηριακές λατρεῖες τῆς ἐποχῆς μέ τήν ἐλπίδα
νά βροῦν τήν λύτρωση πού ἐπιθυμοῦσαν.
Ἡ διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ περιεῖχε τό μήνυμα ἐκεῖνο πού μποροῦσε νά βοηθήση τόν
ἄνθρωπο, προσφέροντάς του ὄχι μόνο τήν
ἐλπίδα, ἀλλά καί τήν σωτηρία. Οἱ Ἀπόστολοι
ἐπωμίσθηκαν νά μεταφέρουν στά πέρατα τῆς
γῆς τήν διδασκαλία, στήν ὁποία στηρίζεται καί
ἡ μετέπειτα ἱεραποστολική προσπάθεια τῆς
Ἐκκλησίας μας, ὥστε τό μήνυμα τοῦ Εὐαγγελίου
νά φθάση σέ κάθε ἄνθρωπο γιά νά μπορέση,
γνωρίζοντας τόν Χριστό, νά μετάσχη τῆς «καινῆς
κτίσεως» (Β’ Κορ. 5: 17).
Τό μήνυμα πού καί σήμερα καλοῦνται ὄχι
μόνο οἱ ἱεραπόστολοι, ἀλλά ὅλα τά μέλη τῆς
Ἐκκλησίας μας, νά μεταδώσουν σέ ὅσους δέν
γνωρίζουν τόν Χριστό εἶναι κατ’ ἐξοχήν μήνυμα
ἀγάπης· ὁ Θεός ἀπό ἀγάπη πρός τόν ἄνθρωπο
ἔστειλε τόν Υἱό του στόν κόσμο γιά νά τόν σώση. Αὐτή τήν ἀγάπη πρέπει ὁ ἄνθρωπος νά ἀνταποδώση δείχνοντας τήν ἀγάπη του πρός τόν
Θεό, ἀλλά καί στόν πλησίον. Ἐπί πλέον, εἶναι
μήνυμα ἐλπίδας καί σωτηρίας διά τοῦ Ἰησοῦ
Χριστοῦ, κάτι πού ἔγινε ἐφικτό μέ τήν Ἀνάστασή
Του.
Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ ἀποτελεῖ τήν βάση
τοῦ ἱεραποστολικοῦ κηρύγματος. Ὅπως λέγει ὁ
Ἀπόστολος Παῦλος, «εἰ Χριστός οὐκ ἐγήγερται,
κενόν ἄρα τό κήρυγμα ἡμῶν», «ματαία δέ ἡ
πίστις ὑμῶν» (Α’ Κορ. 15: 14, 17). Μέ τήν Ἀνάστασή Του ὁ Χριστός νίκησε τόν θάνατο καί
ἔδωσε τήν δυνατότητα στόν πεσόντα ἄνθρωπο
νά λυτρωθῆ ἀπό τήν ἁμαρτία, νά ἀναστηθῆ καί
αὐτός καί νά ξαναβρῆ τήν θέση του στόν Παράδεισο.
Γι’ αὐτό, τό μήνυμα τῆς χριστιανικῆς ἱεραποστολῆς εἶναι κατ’ ἐξοχήν μήνυμα σωτηρίας
καί χαρᾶς, πραγματικά μήνυμα Ἀναστάσεως.
Ἀνδρέας Χελιώτης
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Ἰωάννης Λάππας, Δρ. Θ.
Βασίλειος Ἀναγνωστόπουλος, (Ὁμοτ.
Καθηγ. Θεολ. Σχολῆς Χάλκης)
Λουκᾶς Καρρᾶς, Νομικός Σύμβουλος
Ἀνδρέας Χελιώτης, Δρ. Θ.
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Γεώργιος Ἀντωνάκης (Ἰατρός), Διονύσιος 		
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Γεώργιος Πατρῶνος (Ὁμότ. Καθηγητής Πανεπ.
Ἀθηνῶν), Νεκτάριος Λαβούτας, Μαρία
Μαρσέλου, Χρυσάνθη Χαλκιοπούλου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σᾶς γνωρίζουμε ὅτι τό Γραφεῖο τοῦ Ἱδρύματος
(Γουναροπούλου 3, Ἄνω Ἰλίσια) λειτουργεῖ κάθε
Τρίτη, Τετάρτη καί Πέμπτη (ἐκτός ἑορτῶν) κατά τίς
ὧρες 10:00-12:30 καί 17:00-19:00. Τηλέφωνο
Γραφείου: 210-7710.732.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΟΝΓΚ-ΚΟΝΓΚ
Ἡ Ὀρθόδοξη Μονή στήν Σουμάτρα
Συνεχίζονται οἱ ἐργασίες ἀποπερατώσεως
τῆς πρώτης Ὀρθόδοξης Μονῆς τῆς Κοιμήσεως
τῆς Θεοτόκου στό Medan τῆς Σουμάτρας. Μετά
τόν καθαρισμό τοῦ χώρου, στόν ὁποῖο βοήθησαν μέ μεγάλο ἐνθουσιασμό ὁ π. Χρυσόστομος
Manalu, ἡ πρεσβυτέρα του Ἐλισάβετ, τά παιδιά
τοῦ οἰκοτροφείου καί ἐθελοντές σπουδαστές τῆς
Θεολογικῆς Σχολῆς «Ἀπόστολος Παῦλος», τελείωσαν καί οἱ οἰκοδομικές ἐργασίες στό Καθολικό
τῆς Μονῆς.

Ἐσωτερικά τό Καθολικό εἶναι τελείως ἄδειο,
καθώς γιά τόν ἐξοπλισμό του ἀπαιτοῦνται ὄχι
μόνο εἰκονοστάσι, θρόνος, καρέκλες, ἀλλά καί
ὅλα τά ἀπαραίτητα ἱερά σκεύη, βιβλία, κ.λ.π.
Ὁλοκληρώθηκε ἡ κατασκευή καί τοῦ πρώτου
κελλιοῦ στό ὁποῖο θά διαμένει ἡ ἀδελφή Ἁγνή,
ἡ πρώτη Ἰνδονήσια Ὀρθόδοξη μοναχή. Ὁ π. Χρυσόστομος Manalu τέλεσε τόν ἁγιασμό τοῦ κελλιοῦ
καί ἡ άδελφή Ἁγνή ἐγκαταστάθηκε σ’ αὐτό, ὅπου
καί ἀσκεῖ τά μοναστικά της καθήκοντα.
Τήν 1η Ἰανουαρίου 2010, μέ τήν συμμετοχή
ἀρκετῶν κατοίκων τῆς περιοχῆς, ἐτελέσθη ἀπό
τόν π. Χρυσόστομο ἡ θ. Λειτουργία τοῦ Μεγάλου
Βασιλείου στό Καθολικό τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, πού
εἶχε προετοιμασθῆ κατάλληλα γιά τήν περίσταση
μέ τήν τοποθέτηση μερικῶν εἰκόνων.

Μετά τήν θ. Λειτουργία ἔγινε ἡ κοπή τῆς βασιλόπιττας. Ἀκολούθησε γεῦμα ἔξω ἀπό τό κελλί
τῆς ἀδελφῆς Ἁγνῆς, ἀφοῦ ἡ Μονή δέν διαθέτει
ἀκόμα ἀρχονταρίκι. Στό γεῦμα παρακάθησαν ὅλοι
ὅσοι παρακολούθησαν τήν θεία Λειτουργία.
***
Στίς 6 Ἰανουαρίου 2010, στό Ἱ. Ναό Ἁγίου
Δημητρίου Medan, μετά τήν θ. Λειτουργία καί τόν
Μέγα Ἁγιασμό, ἔγινε ἡ ὁμαδική Βάπτιση τῶν 7
Κατηχουμένων, ἀπό τούς ὁποίους οἱ τέσερες εἶναι
φοιτητές τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς «Ἀπόστολος
Παῦλος». Ἔτσι ἀποδεικνύεται γιά μιά ἀκόμη φορά
ὅτι ἡ Θεολογική Σχολή ἀποτελεῖ γιά τήν περιοχή
μιά δυνατή φωνή τῆς Ὀρθοδοξίας, «τό μυστικό
ἄροτρο πού καλλεργεῖ ψυχές» γιά τήν Ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία.

Οἱ τέσσερες φοιτητές τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς
«Ἀπόστολος Παῦλος», Medan,
κατά τό Μυστήριο τοῦ Βαπτίσματός τους.

Ἡ Ἱεραποστολή στήν Ἰάβα
Ἄρχισε στό Boyolali της Κεντρικής Ιάβας ἡ λειτουργία ἐκεῖ τοῦ πρώτου Ὀρθόδοξου νηπιαγωγείου. Τό κτήριο τοῦ νηπιαγωγείου ἀνῆκε σέ Προτεστάντη ἱερέα τῆς αἱρέσεως τῶν Πεντηκοστιανῶν
καί ἐπωλεῖτο, ἐπειδή ὁ ἰδιοκτήτης του εἶχε ἀσθενήσει βαρειά καί ἐχρειάζετο χρήματα γιά τήν
ἀγορά τῶν ἀναγκαίων φαρμάκων.
Οἱ ἱερεῖς τῆς Κεντρικῆς Ἰάβας θεώρησαν ὅτι
ἦταν εὐκαιρία νά ἀποκτήση ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία
νηπιαγωγεῖο στήν περιοχή. Ἐνημέρωσαν τόν Σεβ.
Μητροπολίτη Χόνγκ-Κόνγκ κ. Νεκτάριο ὁ ὁποῖος
καί διέθεσε τὀ ἀπαραίτητο ποσό γιά τήν ἀγορά
τοῦ κτηρίου τοῦ νηπιαγωγείου.
Ἄλλη μία εὐχάριστη εἴδηση ἀπό τό Ἱεραποστολικό κλιμάκιο Ἰάβας εἶναι ὅτι τέλος Ίουνίου
2009 ἔγινε στό Boyolali ἡ βάπτιση τῶν μελῶν


μιᾶς οἰκογένειας πρώην Βουδδιστῶν, πού εἶχαν
ἐκδηλώσει τήν ἐπιθυμία νά προσχωρήσουν στήν
Ὀρθόδοξη Έκκλησία.
Τήν Κατήχηση τῶν μελῶν τῆς οἰκογένειας
αὐτῆς ἀνέλαβε ὁ π. Μεθόδιος Sri Gunarjo. Ἡ
βάπτισή τους τελέσθηκε στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου
Φανουρίου στό Boyolali ἀπό τόν π. Τιμόθεο Joko
Umbarwibowo.

Ἀπό τήν ἄλλη πλευρά, οἱ γονεῖς καί τά
ἀδέλφια τοῦ Κωνσταντίνου εἶναι Προτεστάντες. Σέ μιά συζήτηση πού εἶχα μέ τόν πατέρα
του, μοῦ ἀποκάλυψε ὅτι ὁ γιός του τούς παρότρυνε νά γίνουν καί αὐτοί Ὀρθόδοξοι. Καταλαβαίνετε τή συγκίνησή μου ὅταν ἄκουσα ἀπό τόν
ἴδιο τόν πατέρα τά λόγια αὐτά. Ἔτσι, τούς κάλεσα
νά ἔλθουν κοντά μας καί, ὅταν μέ τό καλό νοιώσουν ἕτοιμοι, θά ἀρχίσουμε τίς κατηχήσεις. Παρακαλοῦμε νά εὔχεστε πάντοτε γιά τό μικρό μας ποίμνιο ἐδῶ στήν Ἀνατολική Ιάβα».

Κατασκευή Ὀρθόδοξου ἱεροῦ ναοῦ
καί κατοικιῶν στό Mojekerto

Ὁ π. Τιμόθεος Joko βαπτίζει τόν πατέρα
τῆς οἰκογένειας τῶν Βουδδιστῶν.
Ὁ π. Τιμόθεος Joko σέ ἐπιστολή του γράφει:
«Ὅταν πρίν 4 χρόνια πρωτοπῆγα στό Τζέμπερ,
μιά πόλη μέ ἕνα ἑκατομμύριο κατοίκους, βρῆκα
μόνο τρεῖς οἰκογένειες Χριστιανῶν, καθώς τό 95%
εἶναι Μουσουλμάνοι, τό 3% Ρωμαιοκαθολικοί καί
τό 2% Προτεστάντες. Ὁ χρόνος πέρασε καί δειλάδειλά ἀρχίσαμε μιά ἱεραποστολική προσπάθεια
πού βεβαίως εἶναι δύσκολη, ἀλλά προπάντων
ἐπικίνδυνη, διότι ἀντιλαμβάνεστε σέ τί περιβάλλον ἀνθρώπων προσπαθοῦμε νά ἐργαστοῦμε.
Παρά τίς δυσκολίες, ὅμως, ὑπάρχουν στιγμές
πού ὁ Χριστός μᾶς γλυκαίνει. Παίρνουμε θάρρος
καί προχωροῦμε. Μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ βαπτίσαμε μιά κοπέλα κατηχούμενη, ἡ ὁποία προερχόταν ἀπό τόν Κομφουκιανισμό. Ἐδῶ καί δύο
χρόνια ἔδειξε ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον γιά τήν Ὀρθοδοξία μας, ἔτσι ὥστε νά ἀρχίσουμε τήν κατήχησή της. Στίς 9 Δεκεμβρίου 2009 ἔγινε Χριστιανή Ὀρθόδοξη, βαπτίστηκε καί ἔλαβε τό ὄνομα
Εὐγενία.
Μετά τήν βάπτισή της, πού ἔγινε στό σπίτι
της, τελέσαμε καί τόν γάμο της μέ ἕναν παλιό
μας ἐνορίτη, τόν Κωνσταντῖνο. Τό μυστήριο τῆς
Βαπτίσεως μᾶς συγκίνησε ἰδιαίτερα, καθώς ἡ
Εὐγενία ἀντιμετώπισε ἀρχικά τήν ἀντίδραση τῶν
γονέων της, πού παρέμειναν Κομφουκιανοί, ἀλλά
ἡ μεγάλη της ὑπομονή καί ἡ εὐγενική της ψυχή
κατάφεραν νά τους πείσουν. Ἔτσι ἔδωσαν τήν
ἄδεια καί μάλιστα παρευρέθηκαν καί στό μυστήριο.


Δύο σημαντικά ἔργα βρίσκονται σέ ἐξέλιξη
στήν περιοχή Gunung Gedagan τοῦ Mojekerto
στήν Ἀνατολική Ἰάβα μέ τήν φροντίδα τοῦ π. Τιμοθέου Joko. Τό ἕνα εἶναι ἡ κατασκευή τοῦ ναοῦ τῆς
Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου καί τό δεύτερο ἡ κατασκευή μικρῶν διαμερισμάτων, ὅπου θά κατοικήσουν φτωχές οἰκογένειες τῶν ὁποίων τά σπίτια
καταστράφηκαν ἀπό τίς πολύ δυνατές βροχές, τίς
πλημμύρες καί ἀπό ἄλλα ἔντονα καιρικά φαινόμενα πού πλήττουν συχνά τήν περιοχή. Τά διαμερίσματα θά κτισθοῦν σέ οἰκόπεδο κοντά στόν ναό
τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου.
Ἤδη, μέ τήν εὐλογία τοῦ Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτη Χόνγκ-Κόνγκ κ. Νεκταρίου, ἄρχισε
ἡ κατασκευή τῶν διαμερισμάτων αὐτῶν, παρόλον
ὅτι τίς ἡμέρες αὐτές ἔπεφταν στήν περιοχή πολύ
δυνατές βροχές.
Συνεχίζεται, ἐπίσης, ἡ ἀνέγερση τοῦ ἱεροῦ
ναοῦ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου χωρίς προβλήματα. Ὁ π. Τιμόθεος Joko γράφει ὅτι: «Παρόλο
πού οἱ γείτονές μας εἶναι Μουσουλμάνοι, δέν μᾶς
ἔχουν δημιουργήσει κανένα πρόβλημα. Τό ἔργο
μας γίνεται μέ ἀδιάλειπτη προσευχή καί μεγάλη
προσοχή...»
            (http://ierapostoliko.blogspot.com)    

Ὁ ἀνεγειρόμενος ναός τῆς Κοιμήσεως στήν περιοχή
Gunung Gedagan τοῦ Mojekerto τῆς Ἀνατολικῆς Ἰάβας.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΟΡΕΑΣ
Χειροτονία νέου Κορεάτου ἱερέως
Ἡ Κυριακή 27 Δεκεμβρίου 2009 ἦταν γιά τήν
Όρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Κορέας ἡμέρα Πεντηκοστῆς. Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κορέας π.
Ἀμβρόσιος προέστη τῆς θ. Λειτουργίας στόν Ἱ. Ναό
τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς πόλεως Τσοντζού, μέ συλλειτουργούς τούς Οἰκονόμους π. Στέφανο Χουάνγκ, ἐφημέριο τοῦ Παρεκκλησίου Ἁγίας
Ἄννης τῶν ἐκπαιδευτηρίων «Ὀρθόδοξος Πίστις»
καί π. Παῦλο Κουόν, ἐφημέριο τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγ.
Διονυσίου, Οὐλσάν, καί τέλεσε τήν χειροτονία σέ
πρεσβύτερο τοῦ Διακόνου π. Ἰλαρίωνος Τζόνγκ.

στά μέ ἀκράδαντη πίστη, μέ θερμή ἀγάπη καί μέ
εἰλικρινῆ ταπείνωση. Ἀπαρνήσου τόν ἑαυτό σου,
σήκωσε τόν σταυρό σου καί ἀκολούθησε τόν Χριστό στόν δρόμο τῆς θυσίας καί τῆς σταύρωσης.
Μόνον ἔτσι θά ἀπολαύσεις στήν διακονία σου τήν
χαρά τῆς Ἀνάστασης. Ἔτσι θά διαφυλάξεις τήν παρακαταθήκη τῆς ἱερωσύνης ἕως τῆς δευτέρας παρουσίας τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἀμήν».
Στήν χειροτονία συμμετεῖχαν μεταξύ πολλῶν
ἄλλων καί ἀρκετοί νέοι ἀπό διάφορες ἐνορίες, διότι
τό διήμερο 26 καί 27 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε στήν πόλη Τζοντζού τό πρῶτο συνέδριο τῆς
Ὀρθόδοξης Νεολαίας Κορέας (πού μετέχει στόν
«Σύνδεσμο» Ὀρθοδόξων Νεολαιῶν) μέ γενικό
τίτλο: «Ἡ Ἐκκλησία μου κι ἐγώ» καί ἐπί μέρους
θέματα: α) «Τί ξέρω γιά τήν Ἐκκλησία μου» καί
β) «Τί κάνω γιά τήν Ἐκκλησία μου».
             Ἀθανασία Κοντογιαννακοπούλου
Στόν νεοχειροτονηθέντα πρεσβύτερο π. Ἰλαρίωνα εὐχόμεθα ὁ Θεός νά τόν ἐνισχύη στήν
ὑπεύθυνη διακονία πού ἀναλαμβάνει καί νά τόν
καθοδηγῆ στήν ἐπιτέλεση τῶν ποιμαντικῶν του
καθηκόντων γιά τό καλό τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Κορέας.

Συνάντηση τοῦ «Συνδέσμου» Κορέας
     

Ὁ π. Ἱλαρίων στήν προσλαλιά του μέ συγκίνηση
ἀναφέρθηκε στό πρόσωπο τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου
Πισιδίας π. Σωτηρίου ἀπό τά χέρια τοῦ ὁποίου ἔλαβε
πρό διετίας τόν πρῶτο βαθμό τῆς ἱερωσύνης. Στήν
συνέχεια ἐξέφρασε τήν χαρά του γιατί ἀξιώνεται
νά χειροτονηθεῖ, ἀλλά καί νά διακονήσει ὡς Πρεσβύτερος στήν ἐνορία πού κατηχήθηκε καί ἔλαβε
πρό ὀκταετίας τό θεῖο Βάπτισμα, βεβαιώνοντας τούς
πιστούς ὅτι θά ἐργασθεῖ μέ ὅλες του τίς δυνάμεις
γιά τήν πνευματική πρόοδο τῆς ἐνορίας.
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κορέας π. Ἀμβρόσιος
στήν σύντομη ἀντιφώνησή του εἶπε μεταξύ ἄλλων:
«…Διάκονε Ἱλαρίων, θἄθελα νά σοῦ ὑπενθυμίσω
τήν γνωστή ἱστορία μέ τόν Μωυσῆ, ὅταν “Ἐκάλεσεν
αὐτόν Κύριος ἐκ τοῦ βάτου λέγων: Μωυσῆ, Μωυσῆ… μή ἐγγίσῃς ὧδε. Λῦσαι τό ὑπόδημα ἐκ τῶν
ποδῶν σου. Ὁ γάρ τόπος, ἐν ᾧ σύ ἔστηκας, γῆ ἁγία
ἐστίν”. (Ἔξ. 3: 4-5) Καί σύ ἀγαπητέ διάκονε “λῦσαι
τό ὑπόδημα ἐκ τῶν ποδῶν σου”. Δηλαδή, πρίν
μπῆς στό Ἅγιο Βῆμα γιά νά χειροτονηθῆς Πρεσβύτερος πέταξε ἀπό πάνω σου κάθε ἁμαρτωλό πάθος
καί κάθε ἐμπαθῆ λογισμό. Ἄφησε μακρυά ἀπό τό
ἅγιο Θυσιαστήριο κάθε τι πού μπορεῖ νά σοῦ μαράνει τόν ἱεραποστολικὸ ζῆλο καί τήν ἀφιέρωσή σου
στόν Χριστό καί στήν Ἐκκλησία Του… Βάδισε μπρο-

Στίς 2 Φεβρουαρίου 2010, ἑορτή τῆς Ὑπαπαντῆς, ἔλαβε χώρα στήν Ἱ. Μονή τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος, Καπυόνγκ, συνάντηση τῶν
Ὀρθοδόξων νέων τοῦ τοπικοῦ «Συνδέσμου»
Ὀρθόδοξης Νεολαίας Κορέας. Στήν συνάντηση
συμμετεῖχαν νέοι ἀπό τίς Ὀρθόδοξες ἐνορίες Πουσάν, Ἰντσόν καί Τσουντσόν.
Στήν θεία Λειτουργία προεξῆρχε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πισιδίας π. Σωτήριος καί συλλειτούργησαν οἱ ἐφημέριοι στήν Ἰντσόν πρωτοπρεσβύτερος π.
Δανιήλ Νά, στό Πουσάν Οἰκονόμος π. Ἀλέξανδρος
Χάν καί στό Τσουντσόν π. Ἱερεμίας Τζό.
Στήν συνέχεια πραγματοποιήθηκε ἡμερίδα τήν
ὁποία διηύθυνε ὁ Σεβ. π. Σωτήριος.



110 χρόνια Ὀρθόδοξης παρουσίας στήν Κορέα

Τ

ό 2010 εἶναι τό ἔτος κατά τό ὁποῖο συμπληρώνονται 110 χρόνια ἀπό τήν τέλεση τῆς
πρώτης Ὀρθόδοξης θείας Λειτουργίας στήν
Κορέα (17η Φεβρουαρίου 1900). Γιά τόν ἑορτασμό
τῆς ἐπετείου αὐτῆς, μέ πρωτοβουλία τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Κορέας, σέ συνεργασία μέ τίς οἰκεῖες
Μητροπόλεις, πραγματοποιήθησαν ἀπό 19-25 Ἰανουαρίου 2010 μουσικές ἐκδηλώσεις στό Ἄργος,
Ἄρτα, Ἀγρίνιο, Παλλήνη Ἀττικῆς, Ἀθήνα καί Αἴγινα.
Ἡ ἐκδήλωση στήν Ἀθήνα, τήν Κυριακή 24
Ἰανουαρίου 2010, ἄρχισε μέ τήν τέλεση στόν Ἱ.
Ναό Ἁγίας Σκέπης, Παπάγου θείας Λειτουργίας
στήν ὁποία προέστη ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κορέας
π. Ἀμβρόσιος.
Τό ἀπόγευμα τῆς ἴδιας ἡμέρας, σέ συνεργασία μέ τό «Πατριαρχικόν Ἵδρυμα Ὀρθοδόξου
Ἱεραποστολῆς Ἄπω Ἀνατολῆς» καί τόν Φιλολογικό Σύλλογο «Παρνασσός», διοργανώθηκε στήν
μεγάλη αἴθουσα τοῦ «Παρνασσοῦ» μουσική ἐκδήλωση μέ ἐκκλησιαστικούς ὕμνους καί παραδοσιακά Κορεατικά τραγούδια πού παρουσίασαν ἡ ἐκκλησιαστική χορωδία τοῦ Καθεδρικοῦ
Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου Σεούλ καί συγκρότημα
παραδοσιακῆς Κορεατικῆς μουσικῆς ὑπό τήν διεύθυνση τῆς χοράρχου κας Γαβριέλας Κίμ.
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κορέας π. Ἀμβρόσιος
στήν εἰσήγησή του εἶπε, μεταξύ τῶν ἄλλων:
«Ἤλθαμε ἀπό τήν μακρινή Κορέα γιά νά σᾶς
μεταφέρουμε μέσῳ τῆς μουσικῆς μιά γεύση τῆς
Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τῆς παροικούσης ἐν Κορέᾳ, ἀλλά καί μιά γεύση τῆς πολιτιστικῆς μουσικῆς παράδοσης τῆς ὄμορφης χώρας τῆς “πρωινῆς γαλήνης”. Σᾶς μεταφέρουμε, ἐπίσης, τίς θερμές εὐχές τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πισιδίας π.
Σωτηρίου, καθώς καί τῶν Κορεατῶν κληρικῶν καί
λαϊκῶν τῆς Ἐκκλησίας μας.
Γιά νά μείνω πιστός στήν τήρηση τοῦ προγράμματος, θά πρέπει νά σᾶς πῶ λίγα λόγια, παρ’ ὅλο
πού θεωρῶ τά λόγια μου ἐντελῶς περιττά, ἀφοῦ
τόν λόγο ἀπόψε ἔχει ἡ μουσική· ἡ μουσική πού
ξέρει μέ μοναδικό τρόπο νά γεφυρώνη γεωγραφικές, πολιτιστικές καί γλωσσικές ἀποστάσεις.
Καί τοῦτο γιατί ἡ μουσική διατηρεῖ κάτι ἀπό τό
“πρωτόκτιστον κάλλος” τῆς δημιουργίας τοῦ
Θεοῦ καί τίς θαυμαστές δωρεές τῆς Πεντηκοστῆς.
Γι’ αὐτό ἀπόψε Κορεάτες καί Ἕλληνες μποροῦμε
νά ἐπικοινωνήσουμε ἄνετα καί νά καταλάβουμε ὁ
ἕνας τόν ἄλλο μέσῳ τῆς μουσικῆς γλωσσολαλιᾶς.
Οἱ Κορεάτες ἀδελφοί μας, πού εἶναι ἀπόψε μαζί μας, ἦλθαν μέ πολλή χαρά γιά νά σᾶς γνωρίσουν καί νά σᾶς ποῦν μέ τήν γλῶσσα τῆς μουσικῆς
καί τῆς καρδιᾶς τους ὅτι σᾶς ἀγαποῦν. Ἦλθαν γιά
νά σᾶς ἐκφράσουν, ἐπίσης, ἕνα μεγάλο εὐχαριστῶ
γιά ὅλα ὅσα ἔχετε προσφέρει μέχρι σήμερα μέ
τήν προσευχή σας, ἀλλά καί μέ τήν ὑλική καί


ὁποιαδήποτε ἄλλη συμπαράστασή σας στό ἔργο
τῆς διαδόσεως τῆς Ὀρθόδοξης μαρτυρίας στήν
Κορέα».

Ἡ χορωδία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου Σεούλ
καί τό συγκρότημα παραδοσιακῆς κορεατικῆς
μουσικῆς κατά τήν συναυλία στόν «Παρνασσό».
Στήν συνέχεια, ἀναφέρθηκε συνοπτικά στό
ἱστορικό τῆς Ὀρθόδοξης παρουσίας στήν Κορέα,
στήν χορωδία τοῦ ναοῦ Ἁγ. Νικολάου τῆς Σεούλ,
ἡ ὁποία ὑπάρχει ἀπό τό 1900 ὑπό διάφορες μορφές, καί στό συγκρότημα παραδοσιακῆς μουσικῆς, πού τό ἀποτελοῦν ἐπαγγελματίες μουσικοί.
Κατόπιν, ὁ Κορεάτης Μιχαήλ Πάκ μίλησε γιά τά
παραδοσιακά κορεατικά μουσικά ὄργανα, πού
μέχρι σήμερα κατασκευάζονται κατά τόν ἴδιο παραδοσιακό τρόπο.
Μετά τό μουσικό πρόγραμμα καί κλείνοντας τήν ἐκδήλωση ὁ Πρόεδρος τοῦ Δ. Σ. τοῦ
«Πατριαρχικοῦ Ἱδρύματος Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολῆς Ἄπω Ἀνατολῆς» κ. Ἰω. Λάππας εἶπε, μεταξύ τῶν ἄλλων: «Ἡ μουσική μᾶς γεμίζει, μᾶς
συγκινεῖ καί διεισδύει μέσα μας. Κάποτε μᾶς προσεγγίζει βαθύτερα καί μᾶς ἀποκαλύπτει τό ἄπιαστο.
Συγχρόνως ὅμως μέ τήν μουσική συγχωνευόμαστε σέ μία ὁμάδα, ὅπου ὁ καθένας μοιράζεται καί
τά αἰσθήματα τοῦ ἄλλου. Ἴσως ἡ μουσική εἶναι τό
καλύτερο μέσο πού διαθέτουμε γιά νά κατανοήσουμε ἕνα ξένο λαό.
Κατά τούς πρώτους αἰῶνες, ὅσο ἀκόμη ἡ
Ἐκκλησία ἦταν ἑνωμένη, χρησιμοποιοῦσε περίπου σαράντα διαφορετικές λειτουργίες καί ἑβδομῆντα λειτουργικές γλῶσσες. Ἡ μετάφραση τῆς
Ἁγίας Γραφῆς καί τῆς Θείας Λειτουργίας στή
γλῶσσα τοῦ κάθε λαοῦ ὑπῆρξε ἡ ἀδιάλειπτη
παράδοση τῆς Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας. Κυριολεκτικά εἶναι ἡ βάση τῆς ἱεραποστολικῆς τακτικῆς.
Κατά τοῦτο ἡ Ἐκκλησία ἀκολουθεῖ, ὅπως ἄλλωστε
εἶναι φυσικό, τό γεγονός τῆς Πεντηκοστῆς, ὅπου
τό πλῆθος “ἤκουον εἷς ἕκαστος τῇ ἰδίᾳ διαλέκτῳ
τά μεγαλεῖα τοῦ Θεοῦ” (Πράξ. 2, 6-11). Ἡ σάρ-

κωση τοῦ “Λόγου” τοῦ Θεοῦ στή γλῶσσα καί στίς
παραδόσεις μιᾶς χώρας εἶναι τό πρῶτο ἔργο κάθε
Ὀρθόδοξου ἱεραποστόλου. Τό ζητούμενο εἶναι
πῶς ἡ ποικιλία τῶν φωνῶν θά καταστῆ ἁρμονική
δοξολογία τοῦ Θεοῦ. Πρέπει νά ἐξετάζουμε καί νά
διακρίνουμε προσεκτικά τό αἰώνιο, πού ἀποτελεῖ
μέρος τῆς παραδόσεως τῆς “μιᾶς, ἁγίας καί καθολικῆς Ἐκκλησίας”, ἀπό τό πρόσκαιρο, πού ἀποτελεῖ μέρος τῶν παραδόσεων μιᾶς τοπικῆς Ἐκκλησίας κι ἑνός συγκεκριμένου λαοῦ. Ἔργο τῆς
ἱεραποστολῆς δέν εἶναι ἡ ἵδρυση παραρτήματος ἤ ἀποικίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς πατρίδας τοῦ
ἱεραποστόλου. Ἔργο της εἶναι ἡ θεμελίωση μιᾶς
νέας ζώσας τοπικῆς Ἐκκλησίας, ριζωμένης στήν
ψυχή, στή ζωή καί στήν παράδοση τοῦ κάθε
λαοῦ. Κατά τόν Ἀπόστολο Παῦλο ὁ Θεός “οὐκ
ἀμάρτυρον ἑαυτόν ἀφῆκε” (Πραξ.14,16) στά διάφορα ἔθνη, ποτέ δέν ἔπαψε νά δηλώνη τήν παρουσία του στούς εἰδωλολατρικούς λαούς. Εἶναι λοιπόν δικό μας καθῆκον καί ἐντολή τοῦ Θεοῦ νά
μελετοῦμε τήν μαρτυρία πού ἔχει δώσει Ἐκεῖνος
γιά τόν ἑαυτό Του στή χώρα τῆς διακονίας μας. Τό
τέρμα τοῦ δρόμου μιᾶς Ὀρθόδοξης ἱεραποστολῆς
εἶναι νά ἐξαγιάση ὅλα τά ἰδιαίτερα καθαρά χαρακτηριστικά στοιχεῖα τῶν τοπικῶν παραδόσεων πού
καθορίζουν καί στηρίζουν τήν προσωπικότητα τοῦ
λαοῦ στή χώρα ὅπου αὐτή ἀσκεῖται. Στόν κῆπο
τοῦ Θεοῦ ὑπάρχει θέση γιά κάθε λουλούδι.
Ὁ Κύριος χαρακτηρίζει τούς μαθητές Του καί
τότε καί τώρα καί σέ ὅλα τά πλάτη τῆς γῆς “φῶς”,
“ἅλας”, “ζύμη”. Καί τά τρία ἔχουν νόημα σέ συνάρτηση μέ ἕνα σύνολο στό ὁποῖο ἀνήκουν, τό
ὁποῖο ὑπηρετοῦν καί γιά τό ὁποῖο ἐκδαπανῶνται.
Στή μυστική ζωή τῆς Ἐκκλησίας μας τό σύμπαν
ξαναβρίσκει τή φύση του, ὁ σταυρός ἁγιάζει τά
πάντα. Γιά τόν κανόνα τῆς Ἀναστάσεως: “νῦν πάντα
πεπλήρωται φωτός, οὐρανός τε καί γῆ καί τά καταχθόνια”. Ἡ μεταφορά τῆς Βασιλείας σέ νέα σύνορα
δέν εἶναι μιά ἀνθρώπινη δραστηριότητα. Τό Ἅγιο
Πνεῦμα εἶναι ἐκεῖνο πού συνεχίζει τήν ἀποστολή
τοῦ Χριστοῦ στόν χρόνο καί τόν χῶρο. Ὄργανο
δικό Του εἶναι κάθε ἱεραπόστολος, ὁ ὁποῖος “κατά
τό μέτρο τῆς δωρεάς τοῦ Χριστοῦ” καλεῖ τά ἔθνη
νά εἶναι “συγκληρονόμα καί σύσσωμα καί συμμέτοχα τῆς ἐπαγγελίας αὐτοῦ” (Εφεσ. 3,6).
Εὐχαριστοῦμε ἀπό καρδίας γιατί τιμήσατε μέ
τήν παρουσία σας τήν ἐκδήλωσή μας καί, ἐπίσης,
ὅσους μᾶς συμπαρίστανται μέ ποικίλους τρόπους
γιά νά συντελεῖται τό ἔργο αὐτό».
Στήν ἐκδήλωση παρέστησαν οἱ Σεβ. Μητροπολίτες Ἀχελώου κ. Εὐθύμιος, ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ
Μακ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν, καί Νέας Σμύρνης
κ. Συμεών, ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Μαδαγασκάρης κ.
Ἰγνάτιος (πού εἶχε διακονήσει γιά πέντε χρόνια τήν
Ὀρθόδοξη Ἱεραποστολή στήν Κορέα), κληρικοί
καί πολλοί συνεργάτες καί φίλοι τοῦ ἱεραποστολικοῦ ἔργου, ἀλλά καί φιλόμουσοι πού ὑπερπλήρωσαν τήν αἴθουσα τοῦ «Παρνασσοῦ» καί
ἀπόλαυσαν τήν μελωδικότητα καί τήν ὑψηλή ποιότητα τῶν ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων καί τῶν παρα-

δοσιακῶν Κορεατικῶν τραγουδιῶν πού παρουσιάσθηκαν.
Ἀνάλογη ἐκδήλωση ἔγινε, μέ ἐξαιρετική
ἐπιτυχία, τήν Δευτέρα 25 Ίανουαρίου 2010 στήν
Αἴγινα, σέ κατάμεστη αἴθουσα κινηματοθεάτρου,
πού διοργάνωσε ὁ «Σύλλογος Φίλων Ἱεραποστολῆς τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας Κορέας». Στήν
ἐκδήλωση παρέστησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης
Ὕδρας, Σπετσῶν καί Αἰγίνης κ. Ἐφραίμ, οἱ ἀρχές
τοῦ νησιοῦ καί τήν παρακολούθησε πλῆθος φίλων
τῆς Ἱεραποστολῆς.

Οἱ Σεβ. Μητροπολίτες Ὕδρας καί Κορέας μέ τά μέλη
τῆς χορωδίας καί τούς μουσικούς ἀπό τήν Κορέα
μετά τήν συναυλία στήν Αἴγινα.

Στήν ὁμιλία του ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κορέας
π. Ἀμβρόσιος, μεταξύ τῶν ἄλλων, μέ συγκίνηση
παρουσίασε τό βιβλίο τοῦ βίου τοῦ Ἁγ. Νεκταρίου
πού κυκλοφόρησε στά κορεάτικα πρίν λίγες ἡμέρες
στήν Κορέα καί εὐχαρίστησε τήν ἡγουμένη τῆς Ἱ.
Μονῆς Ἁγίας Τριάδος - Ἁγίου Νεκταρίου γιά τήν
χρηματοδότηση τῆς ἐκδόσεώς του. Ἀναφέρθηκε,
ἐπίσης, στήν χειροτονία ἑνός ἀκόμη Κορεάτη
ἱερέα, τοῦ π. Ἰλαρίωνα, γιά τίς προσπάθειες τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κορέας νά φέρη κοντά στήν
Ὀρθοδοξία τούς νέους Κορεάτες καί γιά τήν δημιουργία στό Ἱεραποστολικό Κέντρο Σεούλ τοῦ Book
Cafe «Φιλοκαλία», χώρου μελέτης Ὀρθοδόξων
βιβλίων καί ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων μεταξύ νέων.

Ἀπό τήν συναυλία στήν Παλλήνη, Ἀττικῆς.


Ἡ ἱστορία ἑνός «Κορεατο»-Ἁγιοταφίτη

Σ

τό περσινό ταξίδι μας στούς Ἁγίους Τόπους, πού ἀναφέρθηκε σέ προηγούμενο
τεῦχος τοῦ «Ὁδοιπορικοῦ» (τ. 27/2009,
σελ. 8), καί στό ὁποῖο συμμετεῖχαν κατά κύριο
λόγο πιστοί ἀπό τήν ἐνορία τῆς Κοιμήσεως τῆς
Θεοτόκου στό Τζοντζού τῆς Κορέας, ζήσαμε
τήν ἑξῆς πολύ συγκλονιστική ἐμπειρία, τήν
ὁποία θἄθελα νά μοιραστῶ μέ τούς ἀγαπητούς
ἀναγνῶστες τοῦ «Ὁδοιπορικοῦ».
Ὅταν ἐπισκεφθήκαμε τό παλαίφατο μοναστῆρι τοῦ Ἀββᾶ Θεοδοσίου τοῦ Κοινοβιάρχου,
στό προαύλιο τῆς Μονῆς μᾶς περίμενε γιά νά
μᾶς ὑποδεχθῆ, ὅπως κάνει γιά ὅλους τούς
προσκυνητές, ἕνας σεβάσμιος καί καλωσυνάτος γέροντας, ὁ Ἀρχιμανδρίτης π. Ἱερόθεος
Σηφάκης. Ὁ π. Ἱερόθεος, ὅταν κατάλαβε ὅτι
εἴμαστε Κορεάτες, ἔκανε σάν μικρό παιδί ἀπ᾽
τήν χαρά του. Ἡ ἀπορία μας γιά τήν ἀνεξήγητη
συμπεριφορά του λύθηκε μονομιᾶς ὅταν μᾶς
ἀπεκάλυψε ὅτι πρίν ἀπό 58 χρόνια πολέμησε
στήν Κορέα κατά τόν κορεατικό πόλεμο,
συμμετέχοντας στή δύναμη τοῦ Ἑλληνικοῦ
Ἐκστρατευτικοῦ Σώματος. Μᾶς ἔλεγε συνέχεια
ὅτι ἀπό τότε ἀγάπησε πολύ τήν Κορέα καί
τούς Κορεάτες, τούς ὁποίους θυμᾶται σέ
πολύ τραγικές στιγμές τῆς ἱστορίας τους καί
πάντοτε προσεύχεται, ἀλλά καί ἐνδιαφέρεται
νά μαθαίνει νέα ἀπό τήν ἐν Κορέᾳ Ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία. Πῆγε μάλιστα στό κελλί του καί μᾶς
ἔφερε φωτογραφίες ἀπό τόν ναό τοῦ Ἁγίου
Νικολάου στήν Σεούλ, τίς ὁποῖες τοῦ εἶχε
φέρει πρόσφατα κάποιος Κρητικός πού εἶχε
ἐπισκεφθῆ τήν Κορέα. Καί σέ κάποια στιγμή
διηγούμενος διάφορα περιστατικά ἀπό τήν ζωή
του στόν πόλεμο, μᾶς ἐξομολογήθηκε καί μιά
δική του προσωπική ἱστορία, πού ἔχει σχέση
μέ τήν κλήση του καί τήν ἀφιέρωσή του στόν
Θεό.
Σέ κάποια πολύ σκληρή φάση τοῦ πολέμου,
κατά τήν ὁποία κινδύνεψε κυριολεκτικά ἡ ζωή
του καί συνειδητοποίησε τήν ματαιότητα τῶν
ἐγκοσμίων, προσευχήθηκε στόν Θεό καί τοῦ
εἶπε:

νια. Τήν ὑπόσχεσή του ὅμως τήν ξέχασε. Ἀλλά
ὁ Χριστός, πού μιά μέρα τόν εἶδε σέ ὄνειρο του,
τοῦ ὑπενθύμισε τό ξεχασμένο τάμα του.
Καί πῶς βρέθηκε τελικῶς νά ὑπηρετεῖ στά
Ἱεροσόλυμα; Κάποτε μέ συγχωριανούς του
ἐπισκέφθηκε γιά προσκύνημα τούς Ἁγίους
Τόπους. Πέρασαν ἀπό τόν Ναό τῆς Ἀναστάσεως. Ἐκεῖ εἶδαν τόν Πατριάρχη καί πῆραν τήν
εὐχή του. Τότε ὁ Πατριάρχης, χωρίς νά τόν
ξέρει, τοῦ εἶπε:
-«Ἐσύ νά ἔρθεις καί νά ὑπηρετήσεις ἐδῶ».
-«Μά δέν ξέρω γράμματα, Μακαριώτατε»,
τοῦ ἀπάντησε.
-«Δέν πειράζει, ὁ Θεός θά σέ βοηθήσει!»
Ἔτσι, ὁ π. Ἱερόθεος βρέθηκε στά Ἱεροσόλυμα καί ἀπό τότε, γιά περισσότερα ἀπό 30
χρόνια, διακονεῖ πιστά καί ἀφοσιωμένα τήν
Σιωνίτιδα Ἐκκλησία ὡς μέλος τῆς Ἁγιοταφικῆς
Ἀδελφότητας καί ὡς ἡγούμενος τῆς ἱστορικῆς
Μονῆς τοῦ Ὁσίου Θεοδοσίου.
Ἡ μορφή του καί ἡ ἱστορία του μᾶς
συγκίνησαν βαθύτατα. Τοῦ ἐκφράσαμε τήν
εὐγνωμοσύνη μας γιά ὅλα ὅσα ἔκανε γιά τήν
πατρίδα μας. Φεύγοντας ἀπό τό μοναστήρι
νοιώσαμε ὅτι ἀφήσαμε πίσω μας ἕνα γνωστό
καί ἀγαπητό πρόσωπο, ἕναν παπποῦ μας, πού
τόσο ἀγάπησε ἐμᾶς τούς Κορεάτες.
Γιοχάν Πάκ
Θεολόγος

-«Κύριε, σέ παρακαλῶ, βοήθησέ με νά σωθῶ,
καί θά ἀφιερώσω τήν ζωή μου σέ σένα!»
Ὁ Θεός τόν ἔσωσε θαυματουργικῶς.
Ἐπέστρεψε στήν πατρίδα του, τήν Κρήτη,
σῶος καί ἀβλαβής καί συνέχισε τόν ἀγῶνα
τῆς βιοπάλης στά δύσκολα μετακατοχικά χρό

Ὃ ἁγιοταφίτης Ἀρχιμ. π. Ἱερόθεος μέ τόν Κορεάτη
ἱερέα π. Στέφανο Χουάνγκ κατά τήν ἐπίσκεψη
τῆς ὁμάδος τῶν Ὀρθοδόξων Κορεατῶν στήν Μονή
τοῦ ὁσίου Θεοδοσίου τοῦ Κοινοβιάρχου (2009).

Γνωρίσματα τῆς σύγχρονης Ὀρθόδοξης ἱεραποστολῆς
ὑπό Γεωργίου Π. Πατρώνου,
Ὁμότιμου Καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς
Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
(Συνέχεια ἀπό τό προηγούμενο)

9. Ἡ ὑποστήριξη καί συνέχιση
τῆς ἱεραποστολικῆς προσπάθειας.
Γιά τήν τεράστια σέ ἔκταση Ὀρθόδοξη ἱεραποστολική προσπάθεια καί τά θετικά ἀποτελέσματα πού προσδοκοῦμε χρειάζεται ἕνα καλά
ὀργανωμένο συντονιστικό ὄργανο στά «μετόπισθεν» γιά τήν μελέτη καί τήν ἐπίλυση τῶν διαφόρων προβλημάτων πού συνεχῶς ἀνακύπτουν καί
σέ πνευματικό καί σέ ὑλικοτεχνικό ἐπίπεδο. Γιά
τήν ὑποστήριξη τοῦ ἱεραποστολικοῦ ἔργου
στήν Ἄπω Ἀνατολή (Ν.Α. Ἀσία καί Κορέα) τό
Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο ἵδρυσε τό 1986 στήν
Ἀθήνα τό «Πατριαρχικό Ἵδρυμα Ὀρθοδόξου
Ἱεραποστολῆς Ἄπω Ἀνατολῆς». Τό Ἵδρυμα αὐτό
μπορεῖ νά θεωρεῖται ἐπιτελικό καί συντονιστικό
ὄργανο, ἀλλά δέν ἐπαρκεῖ γιά τά νέα δεδομένα.
Γιά τήν ὑλοποίηση νέων ἰδεῶν καί θετικῶν προτάσεων γιά τήν ἑδραίωση τῆς Ὀρθοδοξίας σέ χῶρες μέ διαφορετικό πολιτιστικό καί θρησκευτικό
ὑπόβαθρο, εἶναι ἀνάγκη νά συσταθοῦν «ὁμάδες
μελέτης» καί «ὁμάδες ἐργασίας», ὥστε νά ὑπάρξει
συνέχιση τοῦ ἔργου αὐτοῦ καί στό μέλλον, μέ
τρόπο μάλιστα πιό δυναμικό καί δημιουργικό.
Τό Διοικητικό Συμβούλιο τοῦ Πατριαρχικοῦ
Ἱδρύματος ἀποτελεῖται ἀπό ἕνδεκα, διορισμένα
ἀπό τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαῖο
καί τήν εἰδική Συνοδική Ἐπιτροπή τοῦ Πατριαρχείου, μέλη, μεταξύ τῶν ὁποίων εἶναι καθηγητές Πανεπιστημίου, Διδάκτορες Θεολογίας,
Νομικοί, Γιατροί καί σεβαστές κυρίες μέ διάθεση
προσφορᾶς. Ἄς μᾶς ἐπιτραπεῖ ἀκόμη νά ποῦμε,
ὅτι ἡ ἐθελοντική προσφορά στούς χώρους αὐτούς
εἶναι συγκινητική καί ἀξιοσημείωτη, ἀλλά χρειάζεται πλέον καί «ἐπαγγελματική ἐξειδίκευση»,
ὥστε νά μήν ἐνεργοῦμε μόνο μέ θρησκευτικό
αὐθορμητισμό, ἀλλά καί μέ γνώση τοῦ ἀντικειμένου καί ρεαλιστική ἀντιμετώπιση τῶν ποικίλων
εἰδικῶν προβλημάτων πού συνεχῶς ἀνακύπτουν.
Γιά τήν ἁπλῆ ἐνημέρωση τῶν ἀναγνωστῶν τοῦ
«Ὁδοιπορικοῦ» ἀναφέρουμε ὅτι οἱ οἰκονομικοί
πόροι τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἱδρύματος προέρχονται
ἀποκλειστικά καί μόνο ἀπό προσφορές φίλων καί
συνεργατῶν τοῦ ἱεραποστολικοῦ ἔργου, οἱ ὁποῖοι
ἔχουν τήν ἀπόλυτη βεβαιότητα ὅτι ἡ ὁποιαδήποτε
προσφορά τους θεωρεῖται ἀπό ἐμᾶς ὡς ἱερή

ὑπόθεση καί διατίθεται πάντοτε γιά τήν ἐνίσχυση
τῆς προσπάθειας τῶν ἱεραποστολικῶν κλιμακίων
γιά τά ὁποῖα προορίζεται.
Ὅμως, δυστυχῶς, τό ἱεραποστολικό ἔργο
δέν συμπεριλαμβάνεται ἀκόμη στούς ἐτήσιους
οἰκονομικούς προϋπολογισμούς οὔτε τῶν Ὀρθοδόξων Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν οὔτε καί τῶν
Πατριαρχείων μέ ἱεραποστολικό προσανατολισμό, μέ ἀποτέλεσμα νά μήν ἐνισχύεται ὅπως
ἀκριβῶς θά ἔπρεπε.
Ἀπό τήν ὥς τώρα προσωπική μου ἐμπειρία
στό χῶρο τῆς ἱεραποστολῆς, εἶμαι σέ θέση νά
βεβαιώσω τούς νεώτερους πού θά ἤθελαν νά
συνεργασθοῦν μαζί μας, ὅτι εἶναι μιά ἐνασχόληση
ἀφάνταστα θετική καί σέ θεωρητικό καί σέ πρακτικό ἐπίπεδο, πλουτίζοντας καί βαθαίνοντας
πνευματικά τήν ὅλη πορεία τῆς ζωῆς μας.
Ἐνθυμοῦμαι πόσο θετικά λειτούργησε στή διαμόρφωση τοῦ χαρακτῆρα μου ἡ ἀπόφασή μου νά
μεταβῶ στήν Ἀφρική γιά ἔργο ἱεραποστολῆς ἀπό
τά πρῶτα χρόνια τῆς θεολογικῆς μου πορείας.
Ἐκεῖ χρειαζόταν, παράλληλα μέ τόν νεανικό
ἐνθουσιασμό, καί συνετή ἀποφασιστικότητα γιά
κοπιώδεις πορεῖες μέσα σέ ἕναν ἄγνωστο κόσμο,
μέ τήν προϋπόθεση πάντοτε τοῦ σεβασμοῦ τῆς
ἰδιαιτερότητας τῶν ἄλλων σέ ὅλα τά ἐπίπεδα,
κοινωνικά, πολιτιστικά καί θρησκευτικά ἀκόμη.
Ἀλλά καί ἀργότερα, ἡ ἐνασχόλησή μου, παράλληλα μέ τήν ἀκαδημαϊκή καί πανεπιστημιακή
μου θητεία, μέ τήν θεολογία τῆς ἱεραποστολῆς
διεύρυνε τούς πνευματικούς μου ὁρίζοντες καί
μέ βοήθησε νά συνειδητοποιήσω τήν καταξίωση
τῆς θεολογικῆς ἐπιστήμης στό χῶρο τῆς ἐκκλησιαστικῆς διακονίας καί ὅτι ἡ Ὀρθοδοξία πρέπει νά
συνυπάρχει μέ τήν ὀρθοπραξία, μέ μιά ποιότητα
πνευματικῆς ζωῆς πού θά στηρίζεται στήν ἀπόλυτη
ἀξία τῆς ἀγάπης καί τῆς ἐλευθερίας. Ἡ ἐνασχόλησή μου μέ τήν ἱεραποστολή ὑπῆρξε, πράγματι, γιά
μένα ὁ πιό γόνιμος καί δημιουργικός παράγοντας
γι’ αὐτό πού ὀνομάζουμε σύνθεση θεολογικῆς
θεωρίας καί ἐκκλησιαστικῆς διακονίας. Ἔτσι, ὅλοι
οἱ συνεργάτες αἰσθανόμαστε ὅτι εἴμαστε ζωντανά
καί ἐνεργά μέλη τῆς Ἐκκλησίας μας.
Ἄς εὐχηθοῦμε νά ὑπάρξει συνέχιση τοῦ ἔργου
αὐτοῦ ἀπό νεώτερους ἀπό ἐμᾶς μέ πλουσιότερες
θετικές ἰδέες, μέ ἔνθεο ζῆλο καί ρεαλιστικώτερες
προσεγγίσεις, ἀφοῦ ἡ ἀνθρωπότητα ἀντιμετωπίζει
σήμερα νέα δεδομένα, σ’ ἕνα κόσμο σύγχυσης
καί κρίσης ἀξιῶν καί κοινωνίες πού ὁδηγοῦν
τούς ἀνθρώπους σέ πνευματικά καί ὑπαρξιακά
ἀδιέξοδα.


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΟΡΕΑΣ
Ὁ Ἑορτασμός τῶν Χριστουγέννων
γιά τούς Ὀρθοδόξους σλαυόφωνους
Ἡ Ἱ. Μητρόπολις Κορέας, στό πλαίσιο τῆς ποιμαντικῆς της μέριμνας, βρίσκεται στό πλευρό ὅλων
τῶν Ὀρθοδόξων κάθε ἐθνότητος πού βρίσκονται στήν Κορέα σέ μόνιμη ἤ προσωρινή βάση.
Εἰδικώτερα, γιά τήν ἐξυπηρέτηση τῶν θρησκευτικῶν καί λειτουργικῶν ἀναγκῶν τῶν σλαυοφώνων Ὀρθοδόξων (Ρώσσων κ.λ.π.) ἔχουν διατεθῆ τά
παρεκκλήσια τοῦ Ἁγίου Μαξίμου τοῦ Γραικοῦ στό
Ἱεραποστολικό Κέντρο τῆς Σεούλ καί τό παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Γεωργίου στό Πουσάν καί, μέ τήν
εὐλογία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἔχει
ἀποσπασθῆ ἀπό τήν Ρωσσική Ἐκκλησία στήν Μητρόπολη Κορέας ὁ κορεατικῆς καταγωγῆς ἱερομόναχος
π. Θεοφάνης Κίμ, ὁ ὁποῖος ἱερουργεῖ σ’ αὐτά.
Ἔτσι, ὅπως κάθε χρόνο, τήν 7η Ἰανουαρίου 2010
στόν Καθεδρικό Ἱερό Ναό Ἁγίου Νικολάου στήν
Σεούλ ἑορτάσθηκε ἡ Γέννηση τοῦ Χριστοῦ, κατά τό
παλαιό ἑορτολόγιο πού άκολουθεῖ ἡ Ρωσσική, ἀλλά
καί οἱ ἄλλες σλαυϊκές Ἐκκλησίες.

Παιδιά λαμβάνουν τήν Θεία Κοινωνία
ἀπό τόν Σεβ. Μητροπολίτη Κορέας π. Ἀμβρόσιο.
Children receiving the Holy Communion from His
Eminence Ambrosios, the Metropolitan of Korea.

Ἡ εὐλογία τῆς ἑορταστικῆς τράπεζας, στήν ὁποία
παρακάθησε ὁ Ρῶσσος Πρέσβυς μέ τήν οἰκογένειά του.
The blessing of the festal table of «agapi» with honorary
guest the Ambassador of Russia in Seoul and his family.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ὀρθόδοξοι Ρῶσσοι παρακολουθοῦν τήν θ. Λειτουργία
τῶν Χριστουγέννων στόν Ι. Ν. Ἁγ. Νικολάου (7-1-2010).
Orthodox Russians attending the Christmas Divine Liturgy
at the St. Nicholas Cathedral in Seoul, Korea (Jan. 7, 2010).
Τήν θεία Λειτουργία, πού τέλεσε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κορέας π. Ἀμβρόσιος μέ συλλειτουργό τόν ἱερομόναχο π. Θεοφάνη Κίμ, τήν
παρακολούθησαν ὁ Πρέσβυς τῆς Ρωσσίας στήν
Σεούλ καί Ὀρθόδοξοι σλαυόφωνοι, κυρίως Ρῶσσοι, μέ τίς οἰκογένειές τους.
Μετά τό τέλος τῆς θείας Λειτουργίας ὅλοι
οἱ παρευρεθέντες σ’ αὐτήν παρακάθησαν στήν
ἑορταστική τράπεζα τῆς ἀγάπης πού παρέθεσε ἡ
Μητρόπολις Κορέας στό Ἱεραποστολικό Κέντρο τῆς
Σεούλ.
Ἀκολούθησε τό καθιερωμένο ἑορταστικό μουσικό πρόγραμμα πού παρουσίασαν παιδιά, νέοι καί
ἐνήλικες.
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Σᾶς γνωρίζουμε ὅτι οἱ ἀριθμοί τῶν
Τραπεζικῶν λογαριασμῶν, στούς ὁποίους
μποροῦν νά κατατίθενται οἱ δωρεές τῶν
συνεργατῶν καί φίλων τοῦ ἱεραποστολικοῦ
ἔργου, εἶναι:
α) Ἐθνική Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος, ἀριθ.
λογαριασμοῦ 040/296124-56
β) Ἐμπορική Τράπεζα, ἀριθ. λογαριασμοῦ
126/32693598
Γιά τήν κατάθεση ὁποιασδήποτε δωρεᾶς, σᾶς ἀποστέλλεται ἀπόδειξη εἰσπράξεως,
πού ἐκπίπτει τῆς φορολογίας. Σέ περίπτωση
μή λήψεως τῆς ἀποδείξεως, παρακαλοῦμε νά
ἐπικοινωνεῖτε μέ τό Γραφεῖο τοῦ Ἱδρύματος
(τηλ.: 210-7710732), ὥστε νά σᾶς ἀποσταλῆ
ἡ σχετική ἀπόδειξη.
Ἐκ τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἱδρύματος
Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολῆς Ἄπω Ἀνατολῆς

ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΟΡΕΑΣ
Οἱ μακαριστοί Ὀρθόδοξοι Κορεάτες κληρικοί
(Συνέχεια ἀπό τό τεῦχος 28)

2. π. Βόρις Μούν, ὁ ταπεινός λευῒτης
Μετά τήν σύλληψη καί ἐξαφάνιση τοῦ π.
Ἀλεξίου Κίμ καί γιά τρία χρόνια (1951-1953),
ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Κορέας βρισκόταν
σέ μεγάλη δοκιμασία, μέ μισοκατεστραμμένο
τόν ναό στήν Σεούλ καί τούς πιστούς της
διασκορπισμένους, λόγῳ τοῦ πολέμου. Οἱ
Ἕλληνες κληρικοί, πού συνώδευαν τό Ἑλληνικό
Ἐκστρατευτικό Σῶμα κατά τόν Κορεατικό πόλεμο
καί μετά τή λήξη του, προσπάθησαν, ὅσο ἦταν
δυνατόν, νά ἀνακουφίσουν τούς Ὀρθοδόξους
Κορεάτες. Ἄρχισαν νά τελοῦν καί πάλι τήν θ.
Λειτουργία στήν Σεούλ καί νά ἀναζητοῦν τόν
γηγενῆ Ὀρθόδοξο πληθυσμό. Μέ ἔρανο μεταξύ
τῶν Ἑλλήνων στρατιωτικῶν ἀνακαινίσθηκε ὁ
ναός τοῦ Ἁγ. Νικολάου καί οἱ Ὀρθόδοξοι Κορεάτες ἄρχισαν νά ἐπανέρχονται στήν Σεούλ. Ἡ
πρώτη θεία Λειτουργία στόν νέο ναό ἔγινε τήν
29η Νοεμβρίου 1953. Στά ἐπίσημα ἐγκαίνια τοῦ
ναοῦ παρέστη καί ὁ Ὑφυπουργός Παιδείας τῆς
Κορέας καί ἄλλες πολιτικές καί στρατιωτικές
ἀρχές. Συγχρόνως, ἄρχισε ἡ ἀνασυγκρότηση τῆς
Ὀρθόδοξης Κοινότητας.
Γιά ἀντικαταστάτη τοῦ π. Ἀλεξίου, ἡ Ὀρθόδοξη Κοινότητα ἔκρινε ὅτι ὁ πιό κατάλληλος γιά
τήν θέση τοῦ ἱερέα ἦταν ὁ Κορεάτης Βόρις Μούν
(Moon Yi-Han). Γεννημένος τό 1910, ἐφοίτησε
στό σχολεῖο τῆς Ὀρθόδοξης Ἱεραποστολῆς.
Δέν εἶχε κάνει θεολογικές σπουδές, ἀλλά
προσπάθησε μέ ὅλες τίς δυνάμεις του νά ἐκτελῆ
μέ συνέπεια τά καθήκοντά του, μαθαίνοντας
πολλά ἀπό προσωπική μελέτη. Ἦταν πολύ
εὐσεβής καί ἀπό πολύ μικρός δέν ἔλλειπε ποτέ
ἀπό τίς Ἀκολουθίες, ἐνῶ συμμετεῖχε σέ ὅλες τίς
ἐκκλησιαστικές δραστηριότητες. Ὑπῆρξε γιά χρόνια βοηθός καί γραμματέας τοῦ π. Ἀλεξίου Κίμ
καί γνώριζε καλά τά ἐκκλησιαστικά.
Γιά νά χειροτονηθῆ ὅμως ὁ Β. Μούν ἔπρεπε
νά πάη στό Τόκυο, ὅπου ὑπῆρχε ὁ πλησιέστερος
στήν Κορέα κανονικός Ὀρθόδοξος Ἐπίσκοπος.
Τό 1954 δέν ὑπῆρχαν διακρατικές σχέσεις μεταξύ
Κορέας καί Ἰαπωνίας καί κανείς Κορεάτης δέν
ἐπιτρεπόταν νά φύγη ἀπό τήν χώρα. Ἔπρεπε λοιπόν νά βρεθῆ κάποιος τρόπος γιά τήν μετάβαση
τοῦ Βόριδος Μούν στό Τόκυο. Ὁ ἱερέας τοῦ
Ἐκστρατευτικοῦ Σώματος Ἑλλάδος Ἀρχιμ. π.
Ἀνδρέας Χαλκιόπουλος, μεσολάβησε στόν Ἀμερικανικό στρατό καί ὁ Βόρις Μούν, μεταμφιεσμένος σέ μαῦρο Ἀμερικανό στρατιώτη,
περιελήφθη σέ ὁμάδα πεζοναυτῶν οἱ ὁποῖοι
πήγαιναν στήν Ἰαπωνία, ὅπου ἔφθασε μέ μεταγωγικό ἀεροπλάνο τοῦ Ἀμερικανικοῦ στρατοῦ,
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συνοδευόμενος ἀπό τόν π. Ἀνδρέα.
Ὁ π. Ἀνδρέας, στήν ἀναφορά του «Περί τῆς
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἰς τήν Κορέαν» (1954)
πρός τό Γ.Ε.Σ. γράφει: «Σάββατον 9 Ἰανουαρίου
1954 ὁ ὑποψήφιος κ. Βόρις ἐχειροτονήθη διάκονος, διά χειρῶν τοῦ Ἐπισκόπου Τόκιο κ. Εἰρηναίου
εἰς τόν Ἱ. Ναόν τοῦ Ἁγίου Νικολάου. Τήν Κυριακήν, 10ην τοῦ ἰδίου μηνός, ἐχειροτονήθη ἱερεύς.
Εἰς τήν χειροτονίαν παρευρέθησαν ὁ ἐν Τόκιο
Ἕλλην Σύνδεσμος Στρατηγός κ. Ἀλέξ. Χρηστέας
μετά τοῦ Ταξιάρχου κ. Γεωρ. Βλάση καί τοῦ
Ἐπιτελείου των, οἱ Ἕλληνες τοῦ Τόκιο, ἀρκετοί
Ἑλληνοαμερικανοί καί πλῆθος Ρώσσων καί
Ἰαπώνων Χριστιανῶν.
Ἐπιστρέφων ἐξ Ἰαπωνίας ὁ ἱερεύς κ. Βόρις
παρέμεινεν καί πάλιν ἐπί μίαν ἑβδομάδα εἰς τό
Ἑλληνικόν Σύνταγμα Πεζικοῦ. Τήν Κυριακήν 17
Ἰανουαρίου συνελειτούργησεν εἰς τό στρατόπεδον μετά τοῦ Ἕλληνος Ἱερέως, παρισταμένου
ὅλου τοῦ Συντάγματος μετά τοῦ Διοικητοῦ κ.
Ἰωάννου Γεννηματᾶ. Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας ἡμέρας ἔγινεν εἰς Σεούλ ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγ. Νικολάου
ἡ ἐγκαθίδρυσίς του μετά πάσης ἐπισημότητος.
Εἶχον συγκεντρωθῆ ὅλοι οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, παρευρέθησαν δέ καί πάλιν οἱ ἐκεῖ Στρατηγοί
μας μετά τοῦ ὑποδ)τοῦ τοῦ Συντάγματος κ. Ἠλία
Πρόκου. Κατά τήν γενομένη τελετήν ἀνεπέμφθη
μικρά δοξολογία καί δέησις. Ὡμίλησεν ὁ ἱερεύς κ.
Βόρις μέ πίστιν καί βαθείαν συγκίνησιν πρός τούς
χριστιανούς Κορεάτας καί εὐχαρίστησεν τόν Θεόν
καί τό Ἐκστρατευτικόν Σῶμα Ἑλλάδος διά τήν
μεγάλην αὐτήν δωρεάν πού τοῦ ἐπεφύλασσεν ὁ
Κύριος νά τόν ἀναδείξῃ πρῶτον μετά τόν πόλεμον Κορεάτην ἱερέα».
Ἡ προσφορά τοῦ π. Βόριδος στήν Ὀρθόδοξη
Κοινότητα Σεούλ ἦταν μεγάλη καί πολλαπλῆ.
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Λίγους μῆνες μετά τήν χειροτονία του, φρόντισε ὥστε νά ἀρχίση νά λειτουργῆ τό Γυμνάσιο θηλέων, ἀφοῦ ἀνακαινίσθηκε τό κτήριο
μέ χρήματα πού τοῦ ἐξασφάλισε τό Ἑλληνικό
Ἐκστρατευτικό Σῶμα. Τό παρακολουθοῦσαν περί τίς 600 μαθήτριες, μέ προσωπικό 18 καθηγητές. Δυστυχῶς, ἡ λειτουργία τοῦ Γυμνασίου διεκόπη τό 1959, ὅταν τό κτήριό του κατεστράφη
ὁλοσχερῶς ἀπό πυρκαγιά.
«Ὁ ἱερεύς π. Βόρις», ἔγραφε ὁ π. Ἀνδρέας
Χαλκιόπουλος στήν ἀναφορά του, «ἔχει βαθείαν
συνείδησιν τῆς ἱερᾶς ἀποστολῆς του. Εἶναι ταπεινός, ζηλωτής καί εὐσεβής κληρικός. Ἐργάζεται
μέ ὅλας του τάς δυνάμεις. Ἔχει ἀγαπήσει τήν
ἐκκλησίαν του καί τούς χριστιανούς του. Τελεῖ
κάθε Κυριακήν καί ἑορτήν τήν θείαν Λειτουργίαν, ὅπως ἐπίσης δέν παραλείπει νά κηρύττῃ καί
νά ἑρμηνεύῃ τό ἱερόν Εὐαγγέλιον.
Ἔχει ἑτοιμάσει μίαν ὡραίαν ἐκκλησιαστικήν
χορωδίαν ἀπό 23 νέους Κορεάτας. Ἐπισκέπτεται
τούς χριστιανούς εἰς τάς οἰκίας των, φροντίζει μέ
κάθε τρόπον νά τούς ἐξυπηρετῇ, νά τούς ἐνισχύῃ
καί νά τούς θερμαίνῃ εἰς τήν πίστιν. Κάθε Κυριακήν κάμνει Κατηχητικόν Σχολεῖον εἰς τά παιδιά
καί προετοιμάζει πολλούς διά τό Μυστήριον τοῦ
Ἁγίου Βαπτίσματος. Ἐπίσης, ἅπαξ τῆς ἑβδομάδος
ὁμιλεῖ διά τήν χριστιανικήν Θρησκείαν εἰς τούς
μαθητάς τοῦ Γυμνασίου».
Ἕνα σημαντικό πρόβλημα πού ἀντιμετώπισε
ὁ π. Βόρις κατά τήν διακονία του ἦταν ἐκεῖνο
τῆς περιουσίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κορέας, πού
τό 1948 εἶχε δημευθῆ ἀπό τό κράτος, ἐπειδή
θεωρήθηκε ὡς Ἰαπωνική ἰδιοκτησία, λόγῳ τῆς
ὑπαγωγῆς τῆς Ἱεραποστολῆς στήν ἐκκλησιαστική
δικαιοδοσία τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς
Ἰαπωνίας. Οἱ Ὀρθόδοξοι Κορεάτες ξεσηκώθηκαν
γιά νά προστατεύσουν τήν περιουσία τῆς Ἐκκλησίας τους. Γιά μεγάλο διάστημα ἔγιναν
προσπάθειες νά διευθετηθῆ τό ζήτημα αὐτό μέ
συνομιλίες. Ἀργότερα, τό 1955, ἡ Ὀρθόδοξη
Κοινότητα ἀναγκάστηκε νά καταφύγῃ στά δικαστήρια. Τό 1962 οἱ Ὀρθόδοξοι Κορεάτες, μετά
ἀπό μακρό ἀγῶνα πέτυχαν νά ἀποδείξουν ὅτι
ἡ Ἐκκλησία τους ὑπῆρξε πάντοτε αὐτοτελής καί
ἀνεξάρτητη καί μόνο οἰκονομικές καί διοικητικές
ἀναγκαιότητες τήν ὑποχρέωσαν νά ὑπαχθῆ στήν
δικαιοδοσία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἰαπωνίας, γιά νά
προστατευθῆ ἀπό τίς Ἰαπωνικές ἀρχές κατοχῆς.
Ἡ γῆ καί τά κτήρια τῆς Ἱεραποστολῆς στήν
περιοχή Chong-Dong ἐπιστράφηκαν στήν Ὀρθόδοξη Κοινότητα. Λίγο ἀργότερα ἐπωλήθησαν γιά
νά ἐξοφληθοῦν τά χρέη πού εἶχαν δημιουργηθῆ.
Μέ ὅ,τι ποσό ἀπέμεινε ἀγοράσθηκε ἕνα οἴκημα
στήν περιοχή Map’o τῆς Σεούλ, τό ὁποῖο γιά λίγο
χρόνο χρησιμοποιήθηκε καί ὡς χῶρος γιά τήν
τέλεση τῶν ἐκκλησιαστικῶν Ἀκολουθιῶν. Στό
μέρος αὐτό κτίστηκε τό 1968, μέ τήν ἐπίβλεψη τοῦ
π. Βόριδος, ὁ νέος ναός τοῦ ἁγίου Νικολάου.
Γιά νά βοηθήση τόν π. Βόριδα, λόγῳ τῆς
κλονισμένης ὑγείας του, στήν ἐπιτέλεση τῶν
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ποιμαντικῶν του καθηκόντων, ἔφθασε στήν
Κορέα τό 1969 ὁ Ἀρχιμ. π. Εὐγένιος Παπαγιαννᾶκος (Πάππας) τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς, ὁ ὁποῖος ὑπηρέτησε στήν Κορέα μέχρι
τό 1973. Ἀπό τό 1975 ὁ π. Βόρις συνεργάσθηκε
στενά μέ τόν ἀφιχθέντα στήν Κορέα Ἀρχιμ. π.
Σωτήριο Τράμπα.
Ὁ π. Βόρις ἦταν πολύ ταπεινός καί γνώριζε
ὅτι οἱ θεολογικές του γνώσεις ἦσαν ἀνεπαρκεῖς.
Τοῦτο φανερώνει καί τά ὅσα εἶπε στόν Ἀρχιμ. π.
Σωτήριο, ἀμέσως μετά τήν ἄφιξη τοῦ τελευταίου
στήν Κορέα: «Προσπάθησα νά κάνω ἐδῶ κάθε
τι πού ἦταν μέσα στίς δυνατότητές μου, ἀλλά
φοβοῦμαι ὅτι ἔχω κάνει πολλά λάθη. Πράξετε
ὅ,τι κρίνετε ἀπαραίτητο καί θά σᾶς ἀκολουθήσω
σέ ὅλα».
Ὑπῆρξε πάντοτε πολύ συνεπής στά καθήκοντά του. Ἄν καί ζοῦσε σέ ἕνα μικρό οἴκημα ἔξω
ἀπό τήν Σεούλ καί ἀπαιτεῖτο περίπου μιάμισυ
ὥρα μέ λεωφορεῖο γιά νά φθάση στήν Ἐκκλησία,
ἔχοντας συναίσθηση τῆς ἱερατικῆς του εὐθύνης,
βρισκόταν στόν ναό τουλάχιστον 20 λεπτά πρίν
ἀπό κάθε Ἀκολουθία.
Ὁ π. Βόρις ὑπηρέτησε τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία
στήν χώρα του γιά εἴκοσι τρία χρόνια. Ἔφυγε ἀπό
τόν κόσμο τοῦτο τό 1977, μαζί μέ τήν πρεσβυτέρα
του, ἐξ αἰτίας τοῦ μονοξειδίου τοῦ ἄνθρακος, ἀπό
τά κάρβουνα πού χρησιμοποιοῦσαν τήν ἐποχή
ἐκείνη στά Κορεατικά σπίτια γιά τό παραδοσιακό
σύστημα θερμάνσεως. Ἐτάφη στό Ὀρθόδοξο κοιμητήριο.
Τό 1999, στήν πόλη Ἰλσάν τά τέκνα τοῦ π.
Βόριδος, εἰς μνήμην του, κατέβαλλαν τό ἐνοίκιο
διαμερίσματος, πού διαμορφώθηκε σέ προσωρινό ναό ἀφιερωμένο στόν Ἅγ. Βόριδα. Ὁ ναός
αὐτός ἔπαυσε νά λειτουργῆ μετά ἀπό δύο χρόνια,
λόγῳ τῆς μεγάλης ὑγρασίας πού παρουσίασε.
Ὀρθόδοξος Ἱ. Ναός ἀφιερωμένος στόν Ἅγιο
Βόριδα κτίστηκε τό 2003 καί λειτουργεῖ στήν
πόλη Τσουντσόν, μέ ἐφημέριο τόν π. Ἱερεμία Τζό.
     Α. Χ.

