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ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ… 
 

π. Ιωνάς Μούρτος 
 
 

Σας γράφουμε με πολύ δυσκολία και περίσκεψη. Όχι γιατί ντρεπόμαστε να 
ζητιανέψουμε για τον Χριστό μας, αλλά γιατί βλέπουμε τις δυσκολίες, την 
άσχημη οικονομική συγκυρία και την αγωνία που υπάρχει παντού. Και δεν θα 
τολμούσαμε να απευθυνθούμε στην αγάπη σας, αν δεν υπήρχε μεγάλη ανάγκη. 
 

 
Το μικρό Ορθόδοξο ποίμνιό μας 

 
Πριν μερικά χρόνια χάρη σε σας ιδρύθηκε και νομιμοποιήθηκε η πρώτη και 

μοναδική Ορθόδοξη Εκκλησία στην Ταϊβάν. Αγοράστηκε όπως ήταν απαραίτητο 
σύμφωνα με το νόμο, ένα μικρό διαμέρισμα στον 4ο όροφο μιας πολυκατοικίας 
στην άκρη της πόλης που μετατρέψαμε σε λατρευτικό χώρο. 

Από τότε, με την βοήθειά σας, η Εκκλησία μας προχώρησε, αυξήθηκε, έγινε 
το κέντρο μιας πολύπλευρης δραστηριότητας. Ήρθαν πολλοί, φοιτητές, 
επιστήμονες, πάστορες ετερόδοξοι και άλλοι χριστιανοί. Συνάντησαν για πρώτη 
φορά την αληθινή Εκκλησία, γαλήνεψαν με το λιβάνι, αντίκρισαν το ιλαρό 
βλέμμα των εικόνων, είδαν για πρώτη φορά την αληθινή Ευχαριστία της 
Εκκλησίας μας. Γίναμε πολύ γνωστοί, αν και τόσο μικροί σε όλη την Ταϊβάν, και 
στην Κίνα ακόμα, διότι, όπως ξέρετε, μεταδίδουμε την Θεία Λειτουργία ζωντανά 
στο διαδίκτυο και έτσι έχουν την ευλογία να προσευχηθούν και να την 
παρακολουθούν ακόμα και στην Κίνα, που ως γνωστόν απαγορεύεται η τέλεσή 
της. Μας στέλνουν μηνύματα συγκινητικά. 
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Γεύμα αγάπης μετά τη Θ. Λειτουργία 

 
Όμως, αδελφοί μου, τι βλέπουν; Ένα μικρό δωμάτιο. Πολλές φορές γεμίζει η 

Εκκλησία μας και δεν υπάρχει χώρος για να κινηθώ κοντά στην Αγία Τράπεζα... 
Βέβαια είναι ευχάριστο από μια πλευρά, αλλά δεν αφήνει και τις καλύτερες 
εντυπώσεις από την άλλη. Κάποιες φορές μερικοί μένουν έξω. Το Πάσχα 
σίγουρα πολλοί δεν θα χωράνε και αν μείνουν στον διάδρομο, θα έχουμε 
πρόβλημα από τα άλλα διαμερίσματα, που θα διαμαρτυρηθούν για τον θόρυβο. 
Μετά τη Θεία Λειτουργία, όπως γνωρίζετε, τρώμε όλοι μαζί. Συνήθως 
μαγειρεύουν η κυρία Τζοάννα, η Πελαγία και εγώ. Ανοίγουμε μεγάλα πλαστικά 
τραπέζια και τρώμε σαν οικογένεια, όπως είναι η αρχαία χριστιανική παράδοση 
από τα αποστολικά χρόνια, ανάμνηση της οποίας είναι το αντίδωρο που 
παίρνετε. Ναι, είναι πολύ ζεστή η ατμόσφαιρα, γεμάτη αδελφοσύνη. Έτσι όμως 
όλη η Εκκλησία μετατρέπεται σε τραπεζαρία. Χάνεται το ιερό αίσθημα του 
χώρου. Πείτε μου όμως πού να πάμε; Δεν γίνεται αλλιώς, αυτό έχουμε! Δεν 
πρέπει να καταργήσουμε αυτή την ωραία αποστολική παράδοση, την οποία 
κρατούν άλλωστε ΟΛΕΣ οι άλλες προτεσταντικές εκκλησίες στην Ταϊβάν. Μετά 
δυσκολίας μένει λίγος χώρος μπροστά στην Αγία Τράπεζα. Σκεφτείτε πως όταν 
καταλύω το Άγιο Ποτήριο, τρέμω με τη σκέψη των παιδιών που παίζουν 
τρέχοντας και μπορεί να μου το ρίξουν. Αγαπώ αυτά τα παιδάκια, τα έχω 
βαφτίσει ο ίδιος, τα θυμάμαι μωράκια να κλαίνε, την ώρα της βάπτισης, και 
έκλαιγα και εγώ από χαρά. Τώρα φυσικά είναι ζωηρά και τα χαίρομαι αλλά 
φοβάμαι για το Άγιο Δισκοπότηρο με τη Θεία Κοινωνία. 
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Με κρύο ή με ζέστη εξομολογώ στο μπαλκόνι, που έχετε δει σε τόσες 
φωτογραφίες, διότι είναι ο μόνος διαθέσιμος χώρος που δεν ακούγεται η 
εξομολόγηση, αλλά τώρα πια οι πολυπληθείς επισκέπτες απορούν τι κάνουμε 
εκεί και τι λέμε. Βέβαια τους εξηγούμε αλλά χαμογελούν λόγω της 
αναξιοπρέπειας του χώρου και νομίζω ότι έχουν δίκιο. 
 

 
Το μπαλκόνι της εκκλησίας στον 4ο όροφο 

 
Τόσοι πολλοί που βλέπουν τις Θείες Λειτουργίες μας στο διαδίκτυο, τί 

εντύπωση θα σχηματίσουν; Διδάσκω για τη μοναδική ομορφιά των Ιερών Ναών 
μας, αλλά δεν έχω να δείξω παρά φωτογραφίες από Ναούς στην Ελλάδα και 
άλλες ορθόδοξες χώρες. Στην πράξη όμως τι να δείξω; 

Τι να δείξω στους φοιτητές θεολογικών σχολών (μη Ορθοδόξων φυσικά) που 
στα πλαίσια του μαθήματός τους μάς επισκέπτονται, παίρνουν φωτογραφίες και 
μετά γράφουν εργασία στη σχολή τους για την αρχαιότερη Εκκλησία του κόσμου; 
Τι να δείξουν; Εδώ τρώμε, εδώ λειτουργούμε, εδώ δουλεύουμε κάθε μέρα. 

Ναι, είναι ευλογία να δουλεύεις κάθε μέρα μέσα σε μια Εκκλησία, αλλά 
κάπου χάνεται η ιερότητα του χώρου. Έρχεται ένας επισκέπτης, κάθεται στο 
τραπέζι (πού να καθίσει άλλωστε), γυρίζει την πλάτη στην Αγία Τράπεζα, πίνει 
τον καφέ ή το τσάι που του προσφέρουμε… αλλά τί να γίνει; Πού να τον πάμε; 
Αυτό έχουμε, αυτό προσφέρουμε. Αν τον πάμε σε καφετέρια ή ξενοδοχείο δεν 
είναι ούτε πρέπον ούτε σοβαρό. 

Αδελφοί μου, λειτουργούμε κάθε μέρα, αλλά σχεδόν δεν μπορούμε να 
ξεχωρίσουμε τη μυρωδιά του λιβανιού από τη μυρωδιά του φαγητού, διότι έχουμε 
τόσο μικρό χώρο για κουζίνα που δεν είναι απομονωμένος. Πολλές φορές, για να 
περιορίσουμε την οσμή, μαγειρεύουμε στο μπαλκόνι με κίνδυνο ηλεκτροπληξίας 
λόγω της βροχής. 
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Γνωρίζουμε ότι η αγορά αυτού του μικρού χώρου νομιμοποίησε την ύπαρξή 
μας ως Εκκλησία εδώ στην Ταϊβάν και θα είναι πάντα στην καρδιά μας, αλλά 
θεωρούμε ότι εκπλήρωσε την αποστολή του και δεν επαρκεί πια. 
 

 
Μελέτη Αγίας Γραφής σε Προτεστάντες 

 
Είμαστε στο άκρο της πόλης και σε κοντινή απόσταση υπάρχει σταθμός του 

μετρό, όμως σε μια μεγαλούπολη σαν την Ταϊπέι οι μετακινήσεις είναι πολύ 
δύσκολες. 

Ένα γεγονός υπήρξε η αφορμή να οραματιστούμε την απόκτηση μιας 
μεγάλης αίθουσας στο κέντρο της πόλης. Νοικιάσαμε εδώ και αρκετό καιρό ένα 
μικρό χώρο για την παράδοση μαθημάτων μελέτης Αγίας Γραφής ακριβώς στο 
κέντρο της Ταϊπέι και αρχίσαμε μια φορά την εβδομάδα για 3 ώρες τα μαθήματα. 
Η έκπληξη μας ήταν ευχάριστη και ανέλπιστη διότι από την πρώτη στιγμή χωρίς 
να μας γνωρίζουν ήρθαν και συνεχίζουν να παρακολουθούν τη διδασκαλία 
περισσότερα από 10 άτομα. Κάτι ανάλογο προσπαθήσαμε πολλές φορές στο 
παρελθόν, αλλά μόνο τώρα το καταφέραμε διότι έχει σημασία η τοποθεσία. Η 
αίθουσα αυτή βρίσκεται στο κέντρο, ακριβώς πάνω από το σταθμό του μετρό και 
των υπολοίπων συγκοινωνιών. Γι’ αυτό άλλωστε εκεί στεγάζονται εκατοντάδες 
φροντιστήρια, σχολές κ.τ.λ. 

 

 

Ο απέριττος Επιτάφιός μας 
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Πρέπει να μεταφερθούμε κάπου εκεί. Δεν τολμούμε να ζητήσουμε οικόπεδο 
για Εκκλησία, αλλά τολμούμε να ζητήσουμε, να ονειρευτούμε ένα μεγάλο χώρο 
σε κάποιον όροφο σε κτίριο κάπου κοντά στο κέντρο. Πήγαμε και ρωτήσαμε σε 
μεσιτικά γραφεία. Κτίρια υπάρχουν (200 ή 300 τετραγωνικά μέτρα) με 
βοηθητικούς χώρους. Επισκεφθήκαμε κάποια από αυτά. Το κόστος στην περιοχή 
είναι γύρω στο 1 εκατομμύριο ευρώ και λίγο παραπάνω. Ξέρουμε ότι το 
χρηματικό ποσό είναι τεράστιο, όμως περίπου τόσο δεν κοστίζει η αγορά ενός 
παραπλήσιου ακινήτου στο κέντρο της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης; Ζητήσαμε 
δάνειο από την τράπεζα, η οποία μας το δίνει φυσικά με υποθήκη το σπίτι, αλλά 
πρέπει να προπληρώσουμε το 1/3 περίπου (δηλαδή κάπου 300.000 ευρώ) και μετά 
μηνιαίες δόσεις για σχεδόν 20 χρόνια. 
Αδελφοί μου, η χρονική περίοδος που σας γράφουμε είναι η πιο ακατάλληλη. Η 
οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα είναι δραματική. Ο λαός μας άρχισε και 
γονατίζει. Όμως βλέπουμε με ζήλεια, από Θεού πιστεύουμε, τις Εκκλησίες στην 
Ελλάδα γεμάτες αφιερώματα και δισκοπότηρα, σε τέτοιο αριθμό που πρακτικά 
δεν θα χρησιμοποιηθούν. Ντρέπομαι που σας γράφω τέτοιες ώρες αδελφοί μου, 
αλλά γράφω σε εσάς, που μας στηρίξατε, που χάρη σε εσάς υπάρχουμε εδώ, 
γιατί αγαπάτε το Χριστό μας στα αλήθεια. Έχετε δώσει πολλά. 
 

 
Ομαδική βάπτιση 

 
Ελάτε μαζί μας να μοιραστούμε το όνειρο της νεοσύστατης μικρής μας 

κοινότητας. Η φτώχεια και η οικονομική συγκυρία δεν μπορούν να μας 
στερήσουν το δικαίωμα να ελπίζουμε για κάτι καλύτερο, όχι για μας αλλά για το 
Χριστό μας και την Εκκλησία του. 

Ελάτε εσείς οι ευεργέτες μας να μοιραστούμε την ελπίδα της δημιουργίας 
μιας μεγάλης όμορφης Εκκλησίας, της μοναδικής για την ώρα Ορθόδοξης 
Εκκλησίας στην Ταϊβάν, και μάλιστα της πρώτης μεγάλης Εκκλησίας στον 
απέραντο κινεζικό χώρο. Μια Εκκλησία πανέμορφη που να ακτινοβολεί τη δόξα 
της Βασιλείας των Ουρανών που κατεβάζουμε εδώ στη γη σε κάθε Θεία 
Λειτουργία. 

Ελάτε να μοιραστούμε το όνειρο να γεμίζει αυτή η Εκκλησία και να μη 
φτάνει ο χώρος της. Να την επισκέπτονται δημοσιογράφοι, να τη δείχνουν οι 
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τηλεοράσεις εδώ αλλά και στην Κίνα και σε όλη την Ασία. Να τη βλέπουν οι 
άνθρωποι και να λένε: «Πραγματικά εδώ είναι τόπος Θεού, δεν ξέρουμε αν 
είμαστε στον ουρανό ή στη γη». Έτσι είπαν κάποτε οι Ρώσοι όταν είδαν την ιερή 
ομορφιά της Αγίας Σοφίας στην Πόλη και παρακολούθησαν το μυστήριο της 
Θείας Ευχαριστίας, σε μία χρονική περίοδο που δεν ήθελαν τη θρησκεία. Αυτοί 
που βλέπουν τις τερατώδεις μορφές των ειδώλων, που οσφραίνονται τις τσίκνες 
από τις θυσίες, ας βρεθούν στη χαρά του χώρου του Κυρίου μας. 

 

 
Ο μικρός Ησαΐας 

 
Ελάτε να μοιραστούμε το όνειρό μας: αυτός ο αξιοπρεπής χώρος στο κέντρο 

της Ταϊπέι να παρέχει ψυχική ξεκούραση και να γίνει τόπος παρηγοριάς και 
γαλήνης έστω λίγων λεπτών των χιλιάδων εργαζομένων στο κέντρο, όπου τόσες 
εταιρείες έχουν τα γραφεία τους, και των χιλιάδων σπουδαστών, που πάνε στα 
γειτονικά φροντιστήρια μέχρι το βράδυ. Θα βλέπουν το μεγάλο κόκκινο φωτεινό 
σταυρό που θα υπάρχει απ’ έξω, την πόρτα ανοιχτή, θα πίνουν δωρεάν λίγο 
ζεστό τσάι, θα κάθονται σιωπηλοί στο ιλαρό φως των καντηλιών και θα 
προσεύχονται, θα ξεφορτώνουν τις πίκρες και τους πειρασμούς της ημέρας, θα 
παίρνουν λίγη από τη χάρη του Θεού και θα ακούνε και μια κουβέντα ορθόδοξη, 
ίσως και να γίνουν κιόλας. 

Ελάτε να μοιραστούμε αυτό το όνειρο, να μπορούμε να οργανώσουμε ένα 
συνέδριο σε αυτόν τον χώρο, μια εκδήλωση, διήμερα και τριήμερα γνωριμίας με 
την Ορθοδοξία, στο χώρο μας κάτω από τις εικόνες μας, μέσα στην ευωδία τη 
δική μας. Τώρα για να προγραμματίσουμε κάτι ανάλογο πρέπει να νοικιάσουμε 
αίθουσα ξενοδοχείου ή χώρους προτεσταντών. 

Ελάτε να μοιραστούμε το όνειρο για λίγη αξιοπρέπεια στην παρουσίαση της 
Ορθόδοξης Εκκλησίας σε 23.000.000 κατοίκους και ενάμιση δισεκατομμύριο 
ανθρώπων στο διαδίκτυο. Πώς να παρουσιαστούμε στο Θεό άραγε και να Του 
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πούμε ότι αφήσαμε την Εκκλησία Του στο μεγαλύτερο και πολυπληθέστερο 
μέρος του κόσμου έτσι, μισή εκκλησία, μισό εστιατόριο, μισό γραφείο; 

 
Λατρευτικές εκδηλώσεις στα είδωλα στο προαύλιο του βουδιστικού ναού 

 
Ελάτε να κάνουμε το όνειρο πραγματικότητα. Ξέρω ότι οι καιροί είναι 

δύσκολοι, αλλά ξέρω ότι ο Θεός δύσκολους καιρούς διαλέγει για τα θαύματά Του. 
Δύσκολοι καιροί, αλλά ευκαιρία κάθαρσης για όλους από την ηθική χρεοκοπία 
της χώρας μας. 

Οι γνωριμίες μας με ανθρώπους στην Ελλάδα δυστυχώς είναι ελάχιστες. 
Εσάς τους φτωχούς και καταφρονημένους γνωρίζουμε. Εσάς που είσαστε φτωχοί 
κι όμως πλουτίζετε την Εκκλησία του Χριστού με το υστέρημά σας σε όλο τον 
κόσμο (Β΄ Κορινθίους 6,10). 

Σας κουράσαμε με τα όνειρά μας. Αλλά έτσι κι αλλιώς υπάρχουν, τα 
γνωρίζουν οι Άγγελοι της Εκκλησίας μας, τα γνωρίζει ο Κύριος μας στην 
καθημερινή Θεία Λειτουργία. 

Μακάρι να γίνουν και δικά σας όνειρα... Αυτή είναι η ρίζα της 
πραγματικότητας. 

Σας ζητούμε συγγνώμη. 
Για την Ορθόδοξη Εκκλησία της Ταϊβάν 
π. Ιωνάς 
(Το κινεζικό μου όνομα είναι Λη Λιάν Σαν Φου) 
 


