
 

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 Philaretos* välgörenhetsförening gör en fantastisk 

insats för att hjälpa dessa människor. Den agerar i regi av 
Oropos och Filis Grekisk-ortodoxa metropolitdöme utanför 
Aten med Metropolit Kyprianos (Stockholms Ortodoxa stifts 
ställföreträdande biskop) välsignelse och ledning.

Föreningen arbetar med följande aktiviteter:
• Försörjning av ca 450 familjer varje månad med mat och 

ekonomiska bidrag, vilka kommer endast från deras gi-
vare. 

• Runt 60 personer får bröd och mjölkprodukter dagligen, 
vilket föreningens volontärer samlar in varje dag och natt 
från olika bagerier och matvaruaffärer i Aten.   

• Regelbundna besök till fängelser där de delar ut paket 
med grundläggande förnödenheter som internerna till 
stor utsträckning saknar där. 

• Ekonomiskt stöd för och anordnande av tak över huvudet 
för hemlösa.

• Anordnande av blodgivning.
• Stöd till områdets olika kul-

turella aktiviter för att ge 
människor en meningsfull 
sysselsättning, såsom gratis 
lektioner i ikonmålning, forn-
grekiska språket, bysantisk 
musik, m.m.

• Stöd till kvinnors rättigheter.
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En god del över 90% av alla gåvor går di-
rekt till händerna på de behövande, en 
siffra som är en nästan otänkbar beräk-
ning för moderna välgörenhetsorganisa-
tioner. 

Det finns många frivilliga som ak-
tivt hjälper till i föreningens arbete, som 
osjälviskt och outtröttligt offrar sin tid och 
kraft utan någon ersättning med ordföran-
den för organisationen, Despina Lebizou, som 
ett gott exempel i spetsen.

Föreningen ger stöd efter behov vare sig individerna är 
kristna, muslimer eller icke-troende, greker eller av utländsk 
härkomst. 

Den Helige Philaretos välgörenhetsarbete har fått uppmärk-
samhet i grekisk media för sitt arbete och har kontakter och 
samarbete med många andra liknande organisationer, t.ex. 
Röda Korset.

Föreningen har haft stor framgång i att få materiellt bistånd, 
men det svåra är att få finansiella bidrag, eftersom krisen gör 
att allt färre i Grekland har möjlighet att ge monetär hjälp. 

De befinner sig i en svår ekonomisk situation då de saknar 
statligt och privat stöd, liksom regelbundna givare. Den störs-
ta hjälpen för dem är om de får regelbundna donationer, de 
behöver inte vara stora. Då är det lättare för dem att planera 
sitt arbete.

Läs mer om föreningens arbete och se bilder samt video på 
deras egen hemsida på engelska: www.agiosfilaretos.org, där 
finns information om hur man kan ge ett bidrag. 

Gåvor till föreningen kan även sättas in på Stiftelsen Heliga 
Philothei Ortodoxa klosters bankgiro i Handelsbanken 677-
0242 märkt ”Grekland”.

Tack för din medverkan till en mänskligare 
och kärleksfullare värld! 



www.agiosfilaretos.org


*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 föreningen 
på grund av sin stora generositet. Han de-
lade ut till de fattiga allt han hade utan att 
ge en tanke åt sig själv trots att andra kriti-
serade och ifrågasatte honom. Han hade så 
stor kärlek för sina medmänniskor att han 
stod inte ut med att se någon som var behö-
vande utan att ge något. Han gav och visade 
gästfrihet till alla som bad honom utan be-
räkning. 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 utsträck-
ning 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 andra tillfalla eder. (Matt 6:33) Gud belönade 
honom senare och mångdubblade hans förmögenhet. 


