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Ἀρχιεπισκοπικὴ ἐγκύκλιος γιὰ τὴν ἡµέρα τοῦ πατέρα. 
 

Ἡ Κυριακὴ τῶν Ἁγίων Πάντων 

19 Ἰουνίου 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. 

 

Προσφιλεῖς ἀδελφοὶ καὶ ἀδελφὲς ἐν Χριστῷ, 

Κατὰ τὴ σηµερινὴ ἡµέρα, ἡ ὁποία εἶναι ἀφιερωµένη στὸν πατέρα, παρακαλῶ ὅλες 
τὶς κοινότητες τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς µας, νὰ τιµήσουµε τοὺς «πατέρες» τῶν ἐνοριῶν µας, σὲ 
ὅλη τὴν Ἀµερική, δηλαδὴ τοὺς κληρικούς µας, οἱ ὁποῖοι µᾶς διακονοῦν θυσιαστικά. Αὐτὴ 
εἶναι ἡ δεύτερη χρονιά, κατὰ τὴν ὁποία τιµοῦµε τοὺς κληρικοὺς τῆς ἐκκλησίας µας, εἰδικὰ 
τὴν ἡµέρα αὐτή. Τὸ γεγονὸς δέ, ὅτι ἡ ἑορτὴ συµπίπτει µὲ τὴν Κυριακὴ τῶν Ἁγίων Πάντων 
δίνει ἰδιαίτερη βαρύτητα γιὰ νὰ τιµήσουµε αὐτοὺς ποὺ ὁ ἀπόστολος Παῦλος ὀνοµάζει 
«κλητοῖς ἁγίοις» (Ρωµ. 1,7). 

Εἶναι δὲ εὐκαιρία σήµερα νὰ τιµήσουµε τοὺς «ἐν Χριστῷ πατέρες µας» καὶ µὲ τὴν 
πραγµατοποίηση ἐράνων πρὸς ἐνίσχυση τοῦ Συνταξιοδοτικοῦ Ταµείου τῶν Κληρικῶν. Ἡ 
γεναιοδωρία σας θὰ βοηθήσει στὴ σταθεροποίηση τοῦ ταµείου γιὰ τὴ συνεχὴ 
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ἀσφαλιστικὴ κάλυψη τῶν κληρικῶν µας, οἱ ὁποῖοι θυσιάζονται νυχθηµερῶς γιὰ τὶς 
κοινότητές µας. Οἱ δωρεές σας µποροῦν νὰ πραγµατοποιηθοῦν εἴτε ἀτοµικὰ κατευθείαν 
στὴν Ἀρχιεπισκοπή, εἴτε µέσῳ τῶν κοινοτήτων, οἱ ὁποῖες ὑποστηρίζουν τὴν προσπάθεια 
µετέχοντας στὸ Ταµεῖο Συνταξιοδότησης τῶν Κληρικῶν. Κάθε ποσό, µὲ ὅποιο τρόπο καὶ 
ἂν δοθεῖ, συµβάλλει στὴν προσπάθεια ἐξυγείανσης τοῦ Ταµείου, ἐκπληρώνοντας τοὺς 
σκοπούς του. 

Ἐκφράζω τὴν εὐγνωµοσύνη µου σὲ κάθε ἕναν ἀπὸ ἐσᾶς προσωπικά καὶ σὲ κάθε 
µέλος τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς, γιὰ τὴν ὑποστήριξη, τόσο τὴν πνευµατικὴ ὅσο καὶ τὴν 
ὑλική, ποὺ δίνετε στοὺς κληρικούς µας. Ἡ συµµετοχὴ στὴ ζωὴ τῆς ἐκκλησίας µας µὲ τὴ 
στήριξη καὶ τὴν ἀγάπη ποὺ δίνετε στοὺς κληρικούς µας εἶναι ζωτικῆς σηµασίας γιὰ τὴν 
πρόοδο ὡς Ἐκκλησία. Ἔτσι, λοιπόν, ἂς τιµήσουµε τοὺς πνευµατικούς µας πατέρες, 
δίνοντας στὸν ἑαυτό µας τὴν εὐκαιρία νὰ ἀσκήσουµε ἀληθινὴ φιλανθρωπία ἐνισχύοντας 
τὸ Ταµεῖο Συνταξιοδότησης τῶν Κληρικῶν. 

Μὲ πατρικὲς εὐχὲς καὶ ἀγάπη ἐν Χριστῷ,  

  
† ὁ Ἀµερικῆς Ἐλπιδοφόρος 


