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Ἀρχιεπισκοπικὴ ἐγκύκλιος γιὰ τὴν ἑορτὴ τοῦ Εὐαγγελισµοῦ τῆς Θεοτόκου  
καὶ γιὰ τὴν ἡµέρα τῆς ἑλληνικῆς ἐπανάστασης. 

 
25 Μαρτίου 2022 

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. 

 
«Τῇ ὑπερµάχῳ στρατηγῷ τὰ νικητήρια, ὡς λυτρωθεῖσα τῶν δεινῶν εὐχαριστήρια,  

ἀναγράφω σοι ἡ πόλις σου, Θεοτόκε»  (Κοντάκιον τῆς Θεοτόκου).  

Προσφιλεῖς ἀδελφοὶ καὶ ἀδελφὲς ἐν Χριστῷ, 

Κατὰ τὴ σηµερινὴ ἡµέρα, καθὼς ψάλλουµε νικητήριους καὶ εὐχαριστηριακοὺς 
ὕµνους, προσευχόµαστε γιὰ τοὺς ἀδελφούς µας στὴν Οὐκρανία, οἱ ὁποῖοι ἀγωνίζονται 
αὐτὴ τὴν ὥρα ἐναντίον µιᾶς ὡµῆς καὶ ἀπάνθρωπης ἐπίθεσης ἀπὸ τὴ γειτονική τους χώρα, 
µιᾶς χώρας ποὺ ἀποτελεῖται στὴν πλειοψηφία της ἀπὸ ἀδελφοὺς ὀρθοδόξους 
χριστιανούς. Κατὰ τοὺς ἑορτασµοὺς τῶν διακοσίων χρόνων ἀπὸ τὴν ἐπανάσταση, 
τιµήσαµε πολλοὺς ἕλληνες, οἱ ὁποῖοι βοήθησαν τὸν ἀγώνα πολεµώντας γιὰ τὴν 
ἐλευθερία τῆς Ἑλλάδας καὶ καταγόταν ἀπὸ τὴν Ὀδησσό, τὸ Κίεβο καὶ ἄλλες περιοχὲς τοῦ 
σλαβικοῦ κόσµου. Σήµερα προσευχόµαστε ὄχι µόνο γιὰ τοὺς οὐκρανοὺς ἀδελφούς µας, 
ἀλλὰ καὶ γιὰ ὅλους τοὺς ὁµογενεῖς µας οἱ ὁποῖοι βρίσκονται στὴ Μαριούπολη, 
πολεµώντας γιὰ τὴν πατρίδα τους καὶ γιὰ τὴν ἐλευθερία, µαχόµενοι ἐναντίον τοῦ κακοῦ.  
Καὶ βέβαια σκεπτόµαστε µὲ ἀποτροπιασµὸ τοὺς ρώσους στρατιῶτες, οἱ ὁποῖοι στάλθηκαν 
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ἀπὸ τοὺς ἡγέτες τους νὰ σκοτώσουν τὴν ἴδια τους τὴ σάρκα καὶ νὰ χύσουν τὸ ἴδιο τους τὸ 
αἷµα.  

Σήµερα, ἡµέρα τοῦ Εὐαγγελισµοῦ τῆς Θεοτόκου καὶ τῆς ἔναρξης τῆς ἐπανάστασης 
τοῦ 1821 γιὰ τὴν ἐλευθερία, εἶναι µία εὐκαιρία νὰ στείλουµε τὴν ἀγάπη καὶ τὶς προσευχές 
µας καὶ νὰ συµπαρασταθοῦµε σὲ ὅλους ἐκείνους τοὺς ἀδελφούς µας ποὺ συνεχίζουν νὰ 
ἀγωνίζονται γιὰ τὴ δηµοκρατία, τὴν ἐλευθερία καὶ τὴν ἀλήθεια, ὅπως οἱ ἥρωες τοῦ 21 
θυσιάζοντας τὴ ζωή τους γιὰ αὐτὰ τὰ ὑπέρτατα ἀγαθά.  

Μὲ βαθειὰ περισυλλογή, ἀδιάλειπτη προσευχὴ καὶ πνευµατικὴ ἐγρήγορση ἂς 
τιµήσουµε τοὺς ἀγῶνες τους ὑπὲρ πίστεως καὶ πατρίδας, εὐχαριστώντας τους γιὰ τὴν 
ἐλευθερία ποὺ ὅλοι µας ἀπολαµβάνουµε στὴν Ἀµερικὴ καὶ στὴν Ἑλλάδα. Ἂς 
παρακαλέσουµε θερµὰ τὴν ὑπεραγία Θεοτόκο καὶ ἀειπάρθενο Μαρία -ἡ εικόνα τῆς 
ὁποίας δεσπόζει στὸν καθεδρικὸ ναὸ τῆς Ἁγίας Σοφίας στὸ Κίεβο, µεσιτεύοντας ὑπὲρ τῆς 
εἰρήνης γιὰ περισσότερο ἀπὸ χίλια χρόνια- νὰ προστατεύει τοὺς ἥρωες τῆς Οὐκρανίας, 
ὅπως προστάτευσε τοὺς ἥρωες τοῦ 1821, χαρίζοντάς τους τὴ νίκη ἀπέναντι σὲ ἄδικους καὶ 
ἀδελφοκτόνους ἐχθρούς. 

Μετὰ πατρικῆς ἐν Κυρίῳ Ἰησοῦ Χριστῷ ἀγάπης, 

  
† ὁ Ἀµερικῆς Ἐλπιδοφόρος 


