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   «Τύπος γίνου τῶν πιστῶν ἐν λόγῳ, ἐν ἀναστροφῇ, ἐν ἀγάπῃ, 
    ἐν πνεύµατι, ἐν πίστει, ἐν ἁγνείᾳ.»  (Α΄ Τιµ. Δ∆΄ 12) 

 

Πελαγία Υu 
 

ΘѲΑ  ΗΘѲΕΛΑ  ΝΑ  ΗΜΟΥΝ  ΕΛΛΗΝΙΔ∆Α… 
 

Εἶµαι Κινέζα, γεννήθѳηκα στήν Ταϊβάν καί τό χριστιανικό µου ὄνοµα εἶναι Πελαγία. 
Ἤµουν προτεστάντισσα καί χρειάστηκαν πέντε χρόνια γιά νά γίνω Ὀρθѳόδοξη. Μοῦ ἀρέσει νά 
διαβάζω τήν Ἁγία Γραφή καί ἔχω ὅλες τίς ἐκδόσεις της στά κινεζικά. 

Ἔχω ἐπισκεφθѳεῖ τήν Ἑλλάδα καί διαπίστωσα ὅτι εἶναι µία πολύ ξεχωριστή χώρα. 
Ταξιδεύοντας στήν πατρίδα σας, καί πρίν φθѳάσω ἀκόµα, µέσα στό ἀεροπλάνο διαπίστωσα 
πόσο διαφορετικοί εἶναι οἱ Ἕλληνες, πόσο ξένοιαστα µιλοῦσαν, πῶς γελοῦσαν καί πῶς 
χειροκροτοῦσαν τόν πιλότο κατά τήν προσγείωση, πράγµα ἀπίστευτο γιά µᾶς τούς Ἀσιάτες 
πού εἴµαστε συντηρητικοί καί δέν ἐκδηλώνουµε τά συναισθѳήµατά µας. Τώρα πιά ξέρω ὅτι ἡ 
ἐλευθѳερία ἔχει µέσα της λίγο πάθѳος καί λίγη ἔνταση φωνῆς. 

Στήν Ἑλλάδα ἐπισκέφθѳηκα πολλές ἐκκλησίες, συµµετεῖχα στή ΘѲεία Λειτουργία καί 
ὅταν κοινωνοῦσα τά Ἄχραντα Μυστήρια ἔκλαιγα, παρόλο πού δέν καταλάβαινα τήν 
ἑλληνική γλῶσσα, γιατί ἡ  Ὀρθѳόδοξη πίστη εἶναι ἴδια. 

ΘѲά ἤθѳελα νά ἤµουν Ἑλληνίδα, νά εἶχα γεννηθѳεῖ  Ὀρθѳόδοξη, νά µεταλάβαινα τή ΘѲεία 
Κοινωνία καί νά φιλοῦσα τίς Ἅγιες Εἰκόνες ἀπό τά βρεφικά µου χρόνια µέχρι τόν θѳάνατό 
µου. 

Κλαίω γιά µένα καί γιά τούς συµπατριῶτες µου, γιατί ἀντί τῆς ΘѲείας Κοινωνίας 
τρῶµε καί πίνουµε τά φαγητά τῶν εἰδώλων.  

ΘѲά ἤθѳελα νά ἤµουν Ἑλληνίδα, γιά νά γεµίζουν τά αὐτιά µου ἀπό Ἅγιους  Ὕµνους. 
Κλαίω γιά µένα καί γιά τούς συµπατριῶτες µου, πού τά αὐτιά µας εἶναι γεµάτα µέ 

ἤχους ἀπό τίς σοῦτρες καί τά οὐρλιαχτά τῶν εἰδώλων.  
ΘѲά ἤθѳελα νά ἤµουν Ἑλληνίδα, γιά νά ὀσφραίνοµαι τή γλυκιά εὐωδία τοῦ λιβανιοῦ.  
Κλαίω γιά µένα καί γιά τούς συµπατριῶτες µου, πού ἡ ὄσφρησή µας εἶναι γεµάτη ἀπό 

καπνούς ἀπό τίς θѳυσίες στά εἴδωλα.  
ΘѲά ἤθѳελα νά ἤµουν Ἑλληνίδα, ὥστε τά χέρια µου νά ἀγγίζουν τίς εἰκόνες, τά Ἅγια 

Λείψѱανα καί νά ἀγκαλιάζουν τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ.  
Κλαίω γιά µένα καί γιά τούς συµπατριῶτες µου, πού τά χέρια µας ἀγγίζουνε εἴδωλα, 

εἰδωλόθѳυτα καί ἀγκαλιάζουν τό τίποτα.  
ΘѲά ἤθѳελα νά ἤµουν Ἑλληνίδα, νά ἀνάβω λαµπάδες στόν Χριστό καί ὄχι ὅπως ἐδῶ 

πού καῖµε χρήµατα γιά τά φαντάσµατα.  



Ἔψѱαχνα τήν ἀλήθѳεια, χρησιµοποιώντας περισσότερες ἀπό 30 διαφορετικές ἐκδόσεις 
τῆς Ἁγίας Γραφῆς, οἱ ὁποῖες δυστυχῶς ὅλες τους εἶναι γεµάτες λάθѳη (µεταφρασµένες ἀπό 
ἑτεροδόξους). 

ΘѲά ἤθѳελα νά ἤµουν Ἑλληνίδα, ὥστε νά µπορῶ νά διαβάζω τήν Καινή Δ∆ιαθѳήκη στό 
πρωτότυπο! 

Κλαίω γιά µένα καί γιά τούς συµπατριῶτες µου, γιατί ἔχουµε µάτια κι ὅµως εἴµαστε 
τυφλοί.  

ΘѲά ἤθѳελα νά ἤµουν Ἑλληνίδα, γιά νά µπορῶ νά βλέπω παντοῦ τή χάρη τοῦ ΘѲεοῦ.  
Κλαίω γιά µένα καί γιά τούς συµπατριῶτες µου, γιατί βλέπουµε παντοῦ ναούς 

εἰδώλων. 
Ναί, εἶµαι Ὀρθѳόδοξη, ἀλλά ὡς Ταϊβανέζα, τά Ὀρθѳόδοξα βιώµατά µου εἶναι φτωχά. 
Κλαίω γιά µένα γιατί δέν ἔχω τή δυνατότητα νά δείξω στούς 

συµπατριῶτες µου τό µεγαλεῖο της πίστης µας… Οἱ ἄνθѳρωποι ἐδῶ θѳέλουν νά δοῦν σηµεῖα 
καί θѳαύµατα… 

Κλαίω γιά µένα καί γιά τούς συµπατριῶτες µου, γιατί δέν ἔχουµε τή χάρη νά 
βλέπουµε καί νά ἀκοῦµε τόσα θѳαύµατα, τόσα ἅγια λόγια πού ἔχετε δεῖ καί ἀκούσει 2000 
χρόνια στήν Ἑλλάδα καί πού ἀκόµα βλέπετε… Ἡ Ταϊβάν δέν εἶναι ὀρθѳόδοξη χώρα, οἱ γιορτές 
µας δέν µοιάζουν καθѳόλου µέ τίς δικές σας.  

Λυπᾶµαι πού στήν Ἑλλάδα ἔχετε τόσο ὄµορφα βουνά, πού τά καῖτε καί δέν τά 
φροντίζετε, ἀλλά θѳαυµάζω πού σχεδόν κάθѳε βουνό ἔχει κι ἕνα µοναστήρι. Ἐµεῖς ἔχουµε τόσο 
ὄµορφα βουνά, ἀλλά γεµάτα ἀπό ναούς, µοναστήρια καί εἴδωλα βουδιστικά. 

ΘѲά ἤθѳελα νά ἤµουν Ἑλληνίδα ὥστε νά µπορῶ νά πάω νά προσευχηθѳῶ σέ κάποιο 
µοναστήρι εὔκολα. 

Κλαίω γιά µένα καί τούς συµπατριῶτες µου. Πρώτη φορά πῆγα σέ Μοναστήρι, στήν 
Ἱερά Μονή Τίµιου Πρόδροµου, στό Πήλιο. Ταξίδεψѱα ἀπό τήν Ταϊβάν στήν Ἑλλάδα 16 ὧρες 
µέ τό ἀεροπλάνο, µερικές ὧρες µέ τό τραῖνο ὡς τή Λάρισα καί ἄλλη µία ὥρα, µέ τό 
αὐτοκίνητο τῆς Μονῆς, πού τό ὁδηγοῦσε µία ἀδελφή… Εἶδα τά παλιά ἐρείπια τῆς Ἱερᾶς 
Μονῆς, εἶδα τόσα ἀλλά µέρη στήν Ἑλλάδα ἐγκαταλελειµµένα καί µάτωσε ἡ καρδιά µου. 
Στήν Ταϊβάν δέν ἔχουµε τόσο ἀρχαῖα Ἅγια καί ὄµορφα µέρη, ἀλλά ἐσεῖς δέν τά ἐκτιµᾶτε.  

Κλαίω πού δέν ἔχουµε ἐδῶ ὄµορφες εἰκόνες. Κλαίω γιατί νοιώθѳω τόν Χριστό ἀδύναµο, 
γυµνό. 

Ἕλληνες, νοµίζετε ὅτι εἶστε φτωχοί µέ τήν κρίση πού διέρχεστε ἀλλά δέν ξέρετε πόσο 
πλούσιοι εἶστε. 

Ἡ Ταϊβάν εἶναι χώρα µέ µεγάλη ἀνάπτυξη ἀλλά βρίσκεται στό σκοτάδι τοῦ σατανᾶ 
καί ἡ πνευµατική µας ζωή εἶναι κενή. 
Στήν Ἑλλάδα εἶδα πολλούς Ἕλληνες, ἰδίως τίς Κυριακές, νά γλεντᾶνε νά πίνουν καί νά µήν 
πηγαίνουν στήν ἐκκλησία. Ἐδῶ ὅµως στήν Ταϊβᾶν οἱ συµπολίτες µου ἀλλά κυρίως οἱ νέοι, 
ἀκόµα καί νά ἤθѳελαν νά ἔρθѳουν στήν ἐκκλησία µᾶς εἶναι σχεδόν ἀδύνατο, διότι ἡ µόνη 
Ὀρθѳόδοξη ἐκκλησία πού ὑπάρχει εἶναι ἕνα δωµάτιο στόν 4ο ὄροφο µιᾶς πολυκατοικίας στήν 
ἄκρη τῆς Ταϊπέι καί πολλές φορές πολύς κόσµος µένει ἔξω ἀπό τήν Ἐκκλη σία γιατί ὁ χῶρος 
εἶναι µικρός. 

Ἀδελφοί καί ἀδελφές µου στήν Ἑλλάδα, παρόλο πού εἶµαι πνευµατικά ἀνάπηρη, ἔχω 
ἀκόµα τά πόδια µου ζωντανά ὥστε νά γονατίσω µπροστά σας καί νά ζητιανέψѱω. 

ΘѲά παρακαλέσω νά µέ θѳεωρήσετε σάν τόν φτωχό Λάζαρο, νά µᾶς θѳρέψѱετε µέ τά 
ἀποµεινάρια τοῦ πνευµατικοῦ πλούτου πού ἔχετε, νά µᾶς ρίξετε µερικά ψѱίχουλα ἀπό τά 
ἀποφάγια σας, ἀπό τά ἀφιερώµατα πού χαρίζετε στίς ἐκκλησίες σας, ἀπό τά πολλά 
ἐκκλησάκια πού ἔχετε σέ κάθѳε γωνιά τῆς πατρίδος σας. 



Τό Ὀρθѳόδοξο ποίµνιό µας, ὅπως γνωρίζετε, εἶναι µικρό, λιγότερο ἀπό ἑκατό ψѱυχές. Δ∆έν 
εἴµαστε πλούσιοι. Δ∆έν ἔχουµε τή δύναµη νά ἀγοράσουµε µία καλή αἴθѳουσα µέσα στήν πόλη 
γιά νά καλύψѱουµε τίς λατρευτικές µας ἀνάγκες, τίς κατηχήσεις, τά µαθѳήµατα πού παραδίδει 
ὁ π. Ἰωνᾶς καί νά προσελκύσουµε τούς νέους, κυρίως ὅσους θѳέλουν νά µᾶς γνωρίσουν ἀπό 
κοντά. Αὐτούς πού µέχρι τώρα πληροφοροῦνται γιά τήν ὕπαρξη τῆς Ὀρθѳόδοξης Ἐκκλησίας 
στήν Ταϊβάν µέσω διαδικτύου. 

Δ∆έν σᾶς ζητῶ νά χτίσουµε Ἐκκλησία. ΘѲά κόστιζε ἑκατοµµύρια. Βοηθѳῆστε µας µόνο 
νά ἀγοράσουµε ἕνα µεγαλύτερο χῶρο στό κέντρο τῆς πρωτεύουσας, τόν ὁποῖο θѳά 
µετατρέψѱουµε σέ Ἐκκλησία γιά χάρη τοῦ ἔθѳνους µου, τῶν ἀδελφῶν µου, πού δέν ἄκουσαν 
καί δέν γνώρισαν ποτέ τόν Χριστό µας. Εἴµαστε 23.000.000 ἄνθѳρωποι! Κι ὅµως σᾶς ἔχουµε 
ἀνάγκη…  

Ἀδέλφια µου, ἄν χρειαστεῖ νά δουλέψѱω γιά σᾶς, γιά νά ξεπληρώσω λιγάκι τήν ἀγάπη 
σας, θѳά τό κάνω µέ ὅλη µου τήν καρδιά καί σέ ὅλη µου τή ζωή. 

Εὐχαριστῶ καί νά µέ συγχωρεῖτε.  Πελαγία Υu  
 

Ἐπιστολή ἀπό τήν πρώτη Ταϊβανέζα Ἱεραπόστολο Πελαγία Υu 

 

Ἀπὸ τόν Ἱεραποστολικό Σύνδεσµο "Ἅγιος Κοσµᾶς ὁ Αἰτωλός"  
πηγή: http://www.iersyn.gr/pelagia_letter.php 
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