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ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΣΑΣ
Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Χόνγκ Κόνγκ ἱδρύθηκε ἀπό τό
Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο τό ἔτος 1996.
Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Σιγκαπούρης ἱδρύθηκε τό ἔτος
2008 καί προῆλθε ἀπό τήν διχοτόμηση τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως Χόνγκ Κόνγκ με σκοπό τήν καλύτερη
ὀργάνωση τοῦ ἱεραποστολικοῦ ἔργου στήν
Νοτιοανατολική Ἀσία.
Οἱ δύο Ἱερές Μητροπόλεις λειτουργοῦν 50
Ὀρ θ ό δ ο ξ ε ς Κο ιν ότ ητε ς σ έ 2 3 χῶ ρ ε ς τ ῆ ς
Νοτιοανατολικῆς Ἀσίας ἐνῶ δραστηριοποιοῦνται
δυναμικά καί στόν τομέα τῆς φιλανθρωπίας.

Ἐάν κάποιος ἐπιθυμεῖ νά σταθεῖ
ἀρωγός καί νά βοηθήσει τό
ἱεραποστολικό καί φιλανθρωπικό
ἔργο τῶν Μητροπόλεων Χόνγκ
Κόνγκ καί Σιγκαπούρης μπορεῖ
νά τό πράξει μέ κατάθεση
χρηματικοῦ ποσοῦ στόν Τραπεζικό Λογαριασμό:

Ἐνημερωθεῖτε γιά τό ἱεραποστολικό ἔργο στήν Ἄπω
Ἀνατολή στίς ἰστοσελίδες:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

www.omhksea.org
www.omsgsa.org
www.greek.omhksea.org

103/296014-12

ΜΑΡΤΥΡΙΑ
ΧΡΙΣΤΟΥ
ΣΤΗΝ
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΑΣΙΑ

Οἱ Ἱερές Μητροπόλεις Χόνγκ Κόνγκ καί
Ἄπω Ἀνατολῆς καί Σιγκαπούρης καί
Νοτίου Ἀσίας ἔχουν δημιουργήσει,
ἐπιβλέπουν καί συντηροῦν τά ἑξῆς
φιλανθρωπικά προγράμματα:
• 8 Ἰατρεῖα στήν Δυτική Βεγγάλη τῆς
Ἰνδίας.
• 1 Κλινική στό νησί Νίας τῆς Σουμάτρας.
• 1 Νο σ ο κ ο μ ε ῖ ο σ τό Με ν τάν τ ῆ ς
Σουμάτρας.
• 1 Ὀδοντιατρεῖο στήν Καλκούτα τῆς
Ἰνδίας.
• 1 Ὀρφανοτροφεῖο μέ 114 κορίτσια στήν
• Καλκούτα τῆς Ἰνδίας.
• 1 Ὀρφανοτροφεῖο μέ 34 ἀγόρια στήν
Καλκούτα τῆς Ἰνδίας.
• 2 Οἰκοτροφεῖα γιά ἄπορα παιδιά στό
Μεντάν καί τήν Σινγκαράγια τῆς
Ἰνδονησίας (60 ἀγόρια καί κορίτσια).
• 8 Νηπι αγ ωγ εῖ α σ τ ήν Ἰν δί α, τ ήν
Ἰνδονησία καί τίς Φιλιππῖνες.
• 10 Δημοτικά Σχολεῖα στήν Ἰνδία καί τήν
Ἰνδονησία.
• 2 Γυμνάσια στήν Ἰνδονησία.
• 2 Τεχνικές Σχολές στήν Ἰνδία καί τήν
Ἰνδονησία.
• 1 Ἀνωτάτη Ἀκαδημία μέ δύο Τμήματα
Πληροφορικῆς καί Διοικήσεως
Ἐπιχειρήσεων στήν Ἰνδονησία.
• 1 Θεολογικό Σεμινάριο στό Μεντάν τῆς
Ἰνδονησίας ὅπου διδάσκεται καί ἡ
Ἑλληνική γλῶσσα.
Ἀναπτύσσονται Προγράμματα:
• Οἰκονομικῆς ἐνισχύσεως σέ ἀπόρους,

• ἑβδομαδιαῖας διανομῆς τροφίμων,
ἰματισμοῦ, εἰδῶν προσωπικῆς ὑγιεινῆς
καί φαρμάκων,
• διανομῆς σχολικῶν εἰδῶν καί σχολικῶν
βιβλίων σέ ἄπορα παιδιά καί
ἐκπαιδευτική ὑποστήριξη σέ ἀναλφάβητους,
• κατασκευῆς οἰκιῶν γιά οἰκογένειες πού
ἐπλήγησαν ἀπό θεομηνίες,
• ψυχολογικῆς καί ὑλικῆς ὑποστηρίξεως
σ έ κ ακ ο π ο ι η μ έ ν ε ς γ υν α ῖ κ ε ς κ α ί
ἐγκαταλελειμμένα παιδιά,
• γεωτρήσεις σέ ὑποβαθμισμένες περιοχές
γιά τήν ἐξασφάλιση ποσίμου ὕδατος.
Οἱ Ἱερές Μητροπόλεις εἶναι ὑπεύθυνες γιά
τήν συντήρηση, τόν ἐξοπλισμό καί τήν
λειτουργία τῶν Ἱδρυμάτων καί τῶν
Προγραμμάτων καθώς καί γιά τήν
μισθοδοσία τοῦ Προσωπικοῦ. Τό ἐτήσιο
κόστος ὅλων τῶν ἱεραποστολικῶν καί
φιλανθρωπικῶν προγραμμάτων ἀγγίζει τά
750.000 εὐρώ. Τό ὅλο ἔργο στηρίζεται στίς
δωρεές ἀνθρώπων πού ἀγαποῦν τήν
Ἱεραποστολή, ἀφοῦ καί οἱ δύο
Μητροπόλεις στεροῦνται οἰκονομικῶν
πόρων καί περιουσιακῶν στοιχείων!
Στίς δύο Μητροπόλεις λειτουργοῦν 50
Ὀρθόδοξες Κοινότητες, ὅπου διακονοῦν
32 Κληρικοί.
Λειτουργοῦν ἀκόμη δύο Ἱερές Μονές, μία
στό Μασμπάντε, Φιλιππῖνες καί μία στό
Μεντάν, Σουμάτρα, Ἰνδονησία.

