Στις 13 Οκτωβρίου τα θυρανοίξια της Oρθόδοξης εκκλησίας του Μιλάνο
Συντάχθηκε απο τον/την Στέλιος
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Οταν θέλεις κάτι πολύ, με καθαρή καρδιά, γίνεται, έλεγαν οι παλιοί κι αυτό φαίνεται ν'
ακολουθούν πιστά ως σήμερα οι Έλληνες που ζουν στο Μιλάνο, οι οποίοι απέκτησαν
πρόσφατα το δικό τους ναό στο ιστορικό κέντρο της ιταλικής πόλης.

Αυτό, άλλωστε, ήταν και το όνειρο των Ελλήνων που πλαισίωναν από τις αρχές της
δεκαετίας του '20 την Ελληνορθόδοξη Ενορία και χρειάστηκε να περάσουν δεκαετίες ώσπου
τελικά να μπορέσουν να συγκεντρώσουν τα χρήματα για την αγορά ενός οικοπέδου.
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Μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, καθώς είχαν στενέψει τα οικονομικά, το οικόπεδο δόθηκε
τελικά αντιπαροχή και στον πρώτο όροφο της οικοδομής που ανεγέρθηκε στήθηκε ο
ελληνορθόδοξος ναός, που λειτουργεί μέχρι σήμερα.

Τα χρόνια περνούσαν, όμως η λαχτάρα του Ελληνισμού της ιταλικής αυτής πόλης να
αποκτήσει το δικό της ναό, δεν έσβησε. Χάρη στη δραστηριοποίηση της Μητρόπολης
Ιταλίας, που υπάγεται στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, η Αρχιεπισκοπή του Μιλάνου προέβη
στην παραχώρηση ενός εκπληκτικού ναού- ένα μικρό στολίδι στην «καρδιά» της πόλης- σε
κοντινή απόσταση από το φημισμένο καθεδρικό ναό Duomo.

Τα θυρανοίξια του ναού, που είναι αφιερωμένος στην Παναγία, θα γίνουν από το
Μητροπολίτη Γεννάδιο, στις 13 Οκτωβρίου, και η πρώτη λειτουργία την επομένη, Κυριακή
14 Οκτωβρίου, παρουσία των Αρχών της πόλης του Μιλάνου και εκπρόσωπων της ελληνικής
κυβέρνησης.

«Δεν μας έδωσαν απλά μία εκκλησία, αλλά ό,τι καλύτερο υπήρχε» λέει με συγκίνηση στο
ΑΜΠΕ ο αρχιμανδρίτης Θεοφύλακτος Βίτσου, ο οποίος έκανε τις απαραίτητες ενέργειες
και υπέγραψε το συμβόλαιο παραχώρησης ως εντολοδόχος του Μητροπολίτη Ιταλίας
Γεννάδιου.

Πολύτιμους «συμμάχους» σε αυτή την υπόθεση είχε το δραστήριο γενικό πρόξενο στο
Μιλάνο Γιώργο Παπαδόπουλο, την Ελληνική Κοινότητα, με πρόεδρο το Νικόλαο Βελισσιώτη
και τον ομογενή δικηγόρο, Άρχοντα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, Θεόδωρο
Δαλαβέκουρα.

«Η εκκλησία που μας παραχωρήθηκε είναι αντάξια της ιστορίας και των παραδόσεών μας,
και αποτελεί 'πρέσβη', σε μία εποχή που το όνομα της Ελλάδας διασύρεται» τονίζει ο κ.
Βίτσου.

«Η παραχώρηση αυτή από την Αρχιεπισκοπή του Μιλάνο αντανακλά την εκτίμηση που
τρέφουν για την ελληνική Εκκλησία και τον ελληνισμό, αλλά και τις καλές σχέσεις που
υπάρχουν μεταξύ της Καθολικής Εκκλησίας και του Οικουμενικού Πατριαρχείου» σημειώνει.
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Ναός με ιστορία

Ο ναός της Santa Maria Podone, όπως ονομάζεται, εγκαινιάστηκε πριν από το σχίσμα, το
871, και ο ρυθμός του είναι αρχαιοελληνικός. Προβάλλει στο ιστορικό κέντρο του Μιλάνου,
ακριβώς απέναντι από το μεσαιωνικό παλάτι της οικογενείας των Borromeo, ενώ πλάι του
δεσπόζει το άγαλμα του επισκόπου Carlo Borromeo (1538-1584), ενός από τους
σπουδαιότερους Αγίους του Μιλάνο.

Οπως μας είπε ο αρχιμανδρίτης Θεοφύλακτος Βίτσου, μέσα στο ναό υπάρχουν σπάνιες για
την καθολική εκκλησία τοιχογραφίες, όπως αυτές του Αγίου Βασιλείου και του Ιωάννη του
Χρυσοστόμου, ενώ σώζονται ωραίες τοιχογραφίες του 14ου αιώνα, που απεικονίζουν τη
Σταύρωση του Χριστού και τη Στέψη της Θεοτόκου.

Η πρόσοψη του ναού, που ανακαινίστηκε αρχικώς το 1440 από την οικογένεια των
Borromeo, είναι έργο του Fabio Magnone και δημιουργήθηκε από το 1628 μέχρι το 1634.

Σήμερα, η εκκλησία είναι σε καλή κατάσταση, καθώς το 2004 έγιναν εργασίες ανακαίνισης
του χώρου.

Προβάλλουν την Ελλάδα

Τη μεγάλη χαρά των Ελλήνων της ευρύτερη περιοχής του Μιλάνου, περίπου 800
οικογένειες που έχουν ως «ταυτότητά» τους τον πολιτισμό και την ελληνόγλωσση παιδεία,
μας μεταφέρει ο αντιπρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Νικόλαος Σάκκαρης.

«Η χαρά μας είναι απερίγραπτη για την παραχώρηση του ναού. Η πράξη αυτή δικαιώνει το
ελληνικό όνομα και το κύρος της εκκλησίας μας στην Ιταλία» επισημαίνει στο ΑΜΠΕ ο κ.
Σάκκαρης, χειρουργός οδοντίατρος, ο οποίος ζει στο Μιλάνο εδώ και 36 χρόνια.
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«Προσπαθούμε, με τις δυνάμεις μας, να αναδείξουμε την Ελλάδα της καρδιάς μας, αυτή
που, όταν την γνωρίζουν οι Ιταλοί συντοπίτες μας, την κάνουν και δική τους» τονίζει.

Στα μαθήματα ελληνικών που διοργανώνει η κοινότητα, αλλά και των ελληνικών χορών,
προσέρχονται πάνω από 100 Ιταλοί, σύμφωνα με τον κ. Σάκκαρη.

«Αν δείτε πώς χορεύουν ποντιακούς χορούς θα εκπλαγείτε, ενώ καταβάλλουν μεγάλες
προσπάθειες για να μάθουν καλά την ελληνική γλώσσα και συμμετέχουν στις εξετάσεις για
το πιστοποιητικό γλωσσομάθειας» σημειώνει ο καταγόμενος από τη Λακωνία αντιπρόεδρος
της Κοινότητας.

«Το τελευταίο διάστημα- προσθέτει- συχνά μας καλούν σε ελληνικές βραδιές που
διοργανώνονται από Ιταλούς στα περίχωρα του Μιλάνου και αυτό μας χαροποιεί ιδιαιτέρα.
Φέτος,όλοι οι φίλοι μας και οι συγγενείς τους ήρθαν στην Ελλάδα για διακοπές».

Η Ελληνική Κοινότητα Μιλάνο είναι ο μόνος ομογενειακός φορέας της περιοχής, που
ιδρύθηκε το 1982. Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις, που διοργανώνει το Ελληνικό Μορφωτικό
της Κέντρο, αποτελούν σημείο αναφοράς, με την ποιότητα που τις διακρίνει, για την
ευρύτερη περιοχή της Λομβαρδίας.

Η επόμενη μεγάλη εκδήλωση που ετοιμάζουν οι ομογενείς μας είναι αφιερωμένη στην
Κρήτη και θα πραγματοποιηθεί στις 12 Απριλίου του 2013, στο φημισμένο θέατρο
«Λεονάρντο ντα Βίντσι» στο κέντρο της πόλης. Στόχος της εκδήλωσης, με τίτλο «Η Κρήτη
στο Μιλάνο», είναι η τουριστική προβολή του μεγαλύτερου ελληνικού νησιού, πλαισιωμένη
από πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Την εκδήλωση στηρίζουν η Επαρχεία του Μιλάνο, το
γενικό προξενείο της Ελλάδας και το εκεί γραφείο του ΕΟΤ.

Πηγή: ΑΜΝΑ
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