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Πρὸς τοὺς Σεβασµιωτάτους καὶ Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τοὺς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς
καὶ Διακόνους, τοὺς Μοναχοὺς καὶ τὶς Μοναχές, τοὺς Προέδρους καὶ τὰ Μέλη τῶν
Κοινοτικῶν Συµβουλίων, τοὺς Ἐντιµολογιωτάτους Ἄρχοντες τοῦ Οἰκουµενικοῦ
Πατριαρχείου, τὰ µέλη τῆς Ἡγεσίας τῶν 100, τὰ Ἡµερήσια καὶ Ἀπογευµατινὰ Σχολεῖα,
τὶς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τὴ Νεολαία, τὶς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καὶ
ὁλόκληρο τὸ Χριστεπώνυµο πλήρωµα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀµερικῆς.

Προσφιλεῖς ἀδελφοὶ καὶ ἀδελφὲς ἐν ἀναστάντι Χριστῷ,
Χριστὸς Ἀνέστη!
Ἐκφράζω θερµὰ συγχαρητήρια καὶ πολλὲς εὐχὲς πρὸς ὅλα τὰ ἀξιόλογα καὶ λίαν
ἀγαπητὰ µέλη τῆς Ἑλληνοαµερικανικῆς Ἐκπαιδευτικῆς καὶ Προοδευτικῆς Ὀργάνωσης
(ΑΧΕΠΑ) ἐπὶ τῇ εὐκαιρίᾳ τῆς Κυριακῆς, ἡ ὁποία εἶναι ἀφιερωµένη σὲ αὐτήν. Αὐτὸ τὸ ἔτος
2021, κατὰ τὸ ὁποῖο ἑορτάζουµε τὰ διακόσια χρόνια ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ ἐπανάσταση τοῦ
1821, ἔχει ἰδιαίτερη ἀξία γιὰ τὴν ΑΧΕΠΑ. Ἡ συµβολὴ ὅλων τῶν παραρτηµάτων τῆς
ΑΧΕΠΑ σὲ ὅλη τὴν Ἀµερικὴ συνεχίζει νὰ εἶναι ἀνεκτίµητη γιὰ τὶς ἐκδηλώσεις ποὺ
ὀργανώνονται πρὸς τιµὴ τῶν ἡρώων µας τοῦ 1821. Ἐκ µέρους τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς µας, θὰ
ἤθελα νὰ εὐχαριστήσω, χαιρετώντας ἀναστάσιµα ὅλους τοὺς Ἀχέπανς ἕνα πρὸς ἕνα, γιὰ
τὴν πίστη, τὴν ἀφοσίωση καὶ τὴν ὑποστήριξή τους σὲ αὐτὸ τὸ ἱστορικὸ ὁρόσηµο γιὰ τὴν
Ὁµογένεια.

Ἡ ἑπόµενη χρονιὰ 2022 σηµατοδοτεῖ, τόσο γιὰ τὴν Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀµερικῆς,
ὅσο καὶ γιὰ τὴν ΑΧΕΠΑ, τὰ 100 χρόνια ἀπὸ τὴν ἵδρυσή τους. Τὸ γεγονὸς ὅτι γιορτάζουµε
µαζὶ αὐτὴ τὴν ἐπέτειο, ἀποδεικνύει τὸ πόσο συνδεδεµένοι καὶ συνεργατικοὶ εἴµαστε
πραγµατικά. Εἶµαι περήφανος ποὺ ἐξ ἀφορµῆς αὐτῆς τῆς τόσο σηµαντικῆς ἐπετείου θὰ
συνεργαστοῦµε ἀκόµη µιὰ φορά, τόσο σὲ πανεθνικό, ὅσο καὶ σὲ τοπικὸ ἐπίπεδο. Κάθε
ἐνορία µας ἐµπλουτίζεται συνεργαζόµενη µὲ τὸ παράρτηµα τῆς ΑΧΕΠΑ τῆς περιοχῆς της,
καὶ εὔχοµαι αὐτὴ τὴν Κυριακὴ νὰ ὀργανωθοῦν ἐκδηλώσεις ποὺ ἐκφράζουν αὐτὴ τὴν
ἀµοιβαία ἐµπιστοσύνη, τὴν ἀδελφοσύνη καὶ τὴ φιλία σὲ ὅλες τὶς κοινότητές µας. Εἴµαστε
ὅλοι µέλη τοῦ ἑνὸς σώµατος τοῦ Χριστοῦ καὶ ὅταν ἕνα µέλος πετυχαίνει, ὅλα τὰ µέλη
πετυχαίνουν.
Εὔχοµαι ὁ Θεὸς νὰ εὐλογεῖ πάντοτε τὴν Ἑλληνοαµερικανικὴ Ἐκπαιδευτικὴ
καὶ Προοδευτικὴ Ὀργάνωση, τὰ παραρτήµατα καὶ τὶς οἰκογένειες τῶν µελῶν της,
ἐπιδαψιλεύοντας ὑγεία, πνευµατικὴ εὐηµερία καὶ ἐπιτυχίες σὲ ὅλες τὶς πρωτοβουλίες τὶς
ὁποῖες ἀναλαµβάνουν.
Χριστὸς Ἀνέστη! Ἀληθῶς Ἀνέστη!

† ὁ Ἀµερικῆς Ἐλπιδοφόρος

