
 

Som vi alla känner till befinner sig Grekland i en svår kris 
med en hög arbetslöshet, många hemlösa och människor 

som är utan vardagens allra nödvändigaste. Heliga Philare-
tos* välgörenhetsförening agerar i regi av Oropos och Filis 
grekisk-ortodoxa metropolitdöme utanför Aten. Föreningens 
arbete står under Metropolit Kyprianos av Oropos och Filis 
välsignelse, Stockholms Ortodoxa stifts ställföreträdande bi-
skop, och han bidrar själv med aktiva insatser för de behö-
vande. Föreningen ger stöd efter behov vare sig individerna 
är kristna, muslimer eller icke-troende, greker eller av utlänsk 
härkomst. De har på sin officiella lista runt 600 familjer som de 
varje vecka hjälper med matpaket med kött, fisk, frukt, grön-
saker och mjölk varje vecka. Runt 60 familjer får även bröd 
och lagad mat dagligen. Dagligen delar de ut hundra portio-
ner färdiglagad mat till hemlösa och till Röda Korset för barn 
i Pireus. Åtta familjer som har skulder och inte kan betala sina 
räkningar får fullt ekonomiskt stöd från föreningen, som står 
för alla deras kostnader för hyra, el, vatten, osv. 

De besöker även regelbundet fängelser och delar ut paket 
med grundläggande förnödenheter som t.ex. hygienartiklar, 
strumpor och telefonkort, som internerna till stor utsträck-
ning saknar där.

Föreningens frivilliga 
medarbetare möter varje 
dag tragiska människoö-
den, riktigt  svåra situa-
tioner, som kan få även de 
modigaste att bryta sam-
man. De hjälper familjer 
som har kroniska handi-
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kappsjukdomar, svårt sjuka cancerpatienter 
och liknande som är helt inkapabla till att 
arbeta och försörja sina familjer. Man kan 
se scener som skulle kunna vara från den 
etiopiska öknen i vissa av dessa hem, 
vittnar en av de aktiva om. Individerna 
och familjerna de hjälper är ett steg från 

katastrof (att mista sina hem, inte få medi-
cin eller sjukvård eller att familjen spittras). 

Föreningen har haft stor framgång i att få ma-
teriellt bistånd, men det svåra är att få finansiella bidrag, ef-
tersom krisen gör att allt färre i Grekland har möjlighet att ge 
monetär hjälp.  

Antalet personer som är beroende av föreningens hjälp har 
ökat. Det finns många frivilliga som aktivt hjälper till i fören-
ingens arbete, som osjälviskt och outtröttligt offrar sin tid och 
kraft utan någon ersättning. Ordföranden för organisationen 
Irini Archondoulis arbete är en inspiration för alla som tvivlar 
på att det finns jordiska änglar i vår tid.  Hon uppskattar att 
en god del över 90% av alla gåvor går direkt till händerna på 
de behövande, nära 100%, även om det verkar otroligt. Även 
90% är en siffra som är en nästan otänkbar beräkning för mo-
derna välgörenhetsorganisationer. Den Helige Philaretos väl-
görenhetsarbete har även fått uppmärksamhet i grekisk me-
dia för sitt fantastiska arbete och har kontakter och samarbete 
med många andra liknande organisationer, t.ex. Röda Korset. 
Föreningen befinner sig nu i en mycket svår ekonomisk situa-
tion då de saknar statligt och privat stöd, liksom regelbundna 
givare. Den största hjälpen för dem är om de får regelbundna 
donationer, de behöver inte vara stora. Då är det lättare för 
dem att planera sitt arbete.

Du kan bidra till Helige Philaretos välgörenhetsförening 
på två sätt: 

1. Via PayPal på länken: www.agiosfilaretos.org 
2. Via Stiftelsen Heliga Philothei Ortodoxa klosters 

bankgiro i Handelsbanken 677-0242 märkt ”Grekland” 
så skickar systrarna i klostret pengarna vidare till Helige 

http://www.agiosfilaretos.org/#!donate/c1vxp


Philaretos förening.
Tack för din medverkan till en mänskligare och kärleksful-

lare värld!
Titta även på den grekiska sidan för flera fotografier från 

föreningens olika aktiviteter: www.agiosfilaretos.gr

*Den Helige Philaretos är ett helgon 
som vi firar den 1 december. Han levde på 
700-talet i Mindre Asien, han var mycket 
förmögen och har gett namn åt förening-
en på grund av sin stora generositet. Han 
delade ut till de fattiga allt han hade utan 
att ge en tanke åt sig själv trots att andra 
kritiserade och ifrågasatte honom. Han 
hade så stor kärlek för sina medmännis-
kor att han stod inte ut med att se någon 
som var behövande utan att ge något. Han 
gav och visade gästfrihet till alla som bad 
honom utan beräkning. Liksom Job blev 
han prövad. Han förlorade plötsligt all 
sin rikedom, men fortsatte ändå att ge till 

alla som var i behov i så stor utsträckning att han och hans 
familj inte hade mat för dagen. Hans fru beklagade sig men 
han sade till henne att förtrösta på Herren. ”...söken först efter 
hans rike och hans rättfärdighet, så skall också allt detta an-
dra tillfalla eder. (Matt 6:33) Gud belönade honom senare och 
mångdubblade hans förmögenhet.


