
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 
 

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 

Ἀριθ. Πρωτ.: 202/2020 

Ἑορτὴ τῶν Ἁγίων καὶ θαυµατουργῶν ἀναργύρων Κοσµᾶ καὶ Δαµιανοῦ 

1 Νοεµβρίου 2020 

Πορευόµενοι δὲ κηρύσσετε λέγοντες ὅτι ἤγγικεν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.  
Ἀσθενοῦντας θεραπεύετε, λεπροὺς καθαρίζετε, νεκροὺς ἐγείρετε, δαιµόνια ἐκβάλλετε·  

δωρεὰν ἐλάβετε, δωρεὰν δότε. (Ματθαίου ι', 7-8) 

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 Ἡµερήσια καὶ Ἀπογευµατινὰ Σχολεῖα, τὶς Φιλοπτώχους 
Ἀδελφότητες, τὴν Νεολαία, τὶς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καὶ ὁλόκληρο τὸ 
Χριστεπώνυµο πλήρωµα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀµερικῆς. 

Προσφιλεῖς ἀδελφοὶ καὶ ἀδελφὲς ἐν Χριστῷ, 

 Κατὰ τὴ σηµερινὴ ἡµέρα ἑορτάζουµε τοὺς ἁγίους ἀναργύρους Κοσµᾶ καὶ 
Δαµιανό, προστάτες τῆς Ἐθνικῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος Κυριῶν τῆς 
Ἀρχιεπισκοπῆς µας. Αὐτοὶ οἱ ἅγιοι, ποὺ ἦταν γιατροί στὸ ἐπάγγελµα, ὀνοµάστηκαν 
ἀνάργυροι γιατὶ ἐξασκούσαν τὴν ἱατρικὴ χωρὶς κάποιου εἴδους πληρωµή. Ἡ ἱατρικὴ 
γιὰ αὐτοὺς εἶναι ἡ ἐπιστήµη ποὺ γιατρεύει ὁλόκληρο τὸν ἄνθρωπο: τὸ σῶµα, τὸ νοῦ, 
τὴν καρδιὰ καὶ τὴν ψυχή. Αὐτὴ ἡ διακονία τους βασιζόταν κυρίως στὴν ἀγάπη ποὺ 
ἦταν καὶ τὸ µοναδικό τους κίνητρο. Πόσο, πράγµατι, ταιριαστό τυγχάνει τὸ γεγονός 
ὅτι αὐτοὶ οἱ ἀδελφοὶ εἶναι οἱ προστάτες ἅγιοι τῆς Ἐθνικῆς Φιλοπτώχου µας! Γιατὶ ἡ 
Φιλόπτωχος εἶναι κυρίως ἡ ἀδελφότητα τῆς ἀγάπης. Ἀγάπη γιὰ τοὺς φτωχοὺς καὶ 
τοὺς καταφρονεµένους ἀπὸ κάθε αἰτία: οἰκονοµική, συναισθηµατικὴ ἢ πνευµατική. 

Ἔτσι, λοιπόν, ἡ Ἐθνικὴ Φιλόπτωχος Ἀδελφότητα ἔχει ἀφιερώσει τὸ προϊὸν τοῦ 
ἐράνου ποὺ πραγµατοποιεῖται σὲ ὅλη τὴν Ἀρχιεπισκοπή µας, αὐτὴ τὴν Κυριακή, 
ἑορτὴ τῶν θαυµατουργῶν Ἀναργύρων, στὶς κοινωνικὲς καὶ φιλανθρωπικὲς 
πρωτοβουλίες τῆς Μητέρας Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως. Τὸ Οἰκουµενικὸ 



 

 

Πατριαρχεῖο ἔχει δηµιουργήσει δοµὲς προστασίας γιὰ τὰ ὀρφανὰ καὶ τοὺς φτωχοὺς 
στὴν Κωνσταντινούπολη καὶ ἰδίως στὸ Γηροκοµεῖο καὶ τὸ Νοσοκοµεῖο τοῦ 
Μπαλουκλῆ. Σᾶς προσκαλῶ γιὰ τὴ γεναιόδωρη προσφορά σας, µὲ τὴ διάθεση ὅτι 
βοηθᾶτε τὴν ἴδια τὴ µητέρα σας. Βασιζόµαστε στὶς κυρίες τῆς Ἐθνικῆς Φιλοπτώχου 
Ἀδελφότητας καὶ τῶν τοπικῶν τµηµάτων τῆς Φιλοπτώχου γιὰ τὴν ἐρανικὴ 
διαχείριση καὶ τὶς εὐγνωµονοῦµε. Εἰδικὰ αὐτὴ τὴν ἐποχὴ τῆς πανδηµίας, οἱ ἀνάγκες 
εἶναι αὐξηµένες καὶ οἱ προκλήσεις µεγάλες. 

Ἡ γεναιοδωρία σας διατρανώνει ὅτι ἤγγικε ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν καὶ εἶναι 
ἐνεργὴ στὸν κόσµο. Διότι ὁ Κύριος µᾶς εἶπε ὅτι ἡ θεραπεία τῶν ἀσθενούντων καὶ ἡ 
ἀνάπαυση τῶν φτωχῶν εἶναι δωρεὰ τοῦ Θεοῦ, τὴν ὁποία λάβαµε καὶ τὴν ὁποία 
προσφέρουµε στὸ συνάνθρωπό µας. Ἐκφράζω τὴν εὐγνωµοσύνη τῆς Μεγάλης τοῦ 
Χριστοῦ Ἐκκλησίας στὶς κυρίες τῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητας καὶ σὲ ὅλο τὸ 
πλήρωµα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς µας γιὰ τὴν ἀνεκτίµητη διακονία τους. 

Μετὰ πατρικῶν εὐχῶν καὶ τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης, 

  
† ὁ Ἀµερικῆς Ἐλπιδοφόρος 

 


