ΤΜΉΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΣΧΈΣΕΩΝ
Πατριαρχείο Μόσχας

Πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη δεξίωση για να
τιμηθεί η 120ή επέτειος από την έναρξη της
κατασκευής του πατριαρχικού καθεδρικού ναού του
Αγίου Νικολάου

Στις 4 Οκτωβρίου 2021 η Αντιπροσωπεία της Παγκόσμιας Ρωσικής Παλλαϊκής Συνάξεως (ΠΡΠΣ)
και το Ρωσοαμερικανικό Κέντρο «Κληρονομιά» (Russian American cultural heritage center RACHC)
διοργάνωσαν με την ευλογία του προσωρινού ποιμενάρχου των πατριαρχικών ενοριών στις ΗΠΑ
και τον Καναδά, επισκόπου Σούροζ Ματθαίου, την παραδοσιακή ετήσια δεξίωση, που είναι
αφιερωμένη στην επέτειο της αγιοκατατάξεως του Πατριάρχη Πασών των Ρωσσιών Τύχωνα στις 9
Οκτωβρίου 1989. Η εφετινή εκδήλωση ήταν επίσης αφιερωμένη στην 120ή επέτειο από τον αγιασμό
από τον Άγιο Τύχωνα και τον Ιερομάρτυρα Αλέξανδρο Χοτοβίτσκι του ακρογωνιαίου λίθου στα
θεμέλια του ιερού καθεδρικού ναού του Αγίου Νικολάου Νέας Υόρκης, ο οποίος αυτή τη στιγμή
είναι ο καθεδρικός ναός των ενοριών του Πατριαρχείου Μόσχας στις ΗΠΑ. Στον ναό αυτό από το
2005 εδρεύει η Αντιπροσωπεία της Παγκόσμιας Ρωσικής Παλλαϊκής Συνάξεως παρά τω ΟΗΕ.

Στην εορταστική δεξίωση παρακάθησαν ο εκπρόσωπος της Ρωσικής Ομοσπονδίας παρά τω ΟΗΕ κ.
Β. Νιμπένζια, εκπρόσωποι διαφόρων θρησκευτικών κοινοτήτων, Αμερικανοί πολιτικοί, που
υποστήριξαν την πρωτοβουλία του RACHC να μετονομασθεί τμήμα της οδού, όπου ευρίσκεται ο
ναός προς τιμήν του Αγίου Τύχωνα, εκπρόσωποι της κοινωνίας, πολιτισμικών οργανώσεων και
επιχειρηματίες.

Προ της ενάρξεως της εκδηλώσεως οργανώθηκε ξενάγηση στον ναό, κατά την οποία οι μετέχοντες
ενημερώθηκαν για την ιστορία του.

Στη συνέχεια στην αίθουσα της ενορίας τούς μετέχοντες προσφώνησε ο ιερέας Μάρκος Ρασκόφ
και η πρόεδρος του RACHC Όλγα Ζατσέπινα, οι οποίοι αναφέρθηκαν στη σημερινή ζωή της
κοινότητας, τα κοινωνικά, μορφωτικά και φιλανθρωπικά του προγράμματα, που υλοποιούνται
μεταξύ άλλων σε συνεργασία με την Αντιπροσωπεία της ΠΡΠΣ παρά τω ΟΗΕ και με το RACHC.

***

Η πρώτη ορθόδοξη ιερά ακολουθία στη Νέα Υόρκη τελέσθηκε το 1865. Η πρώτη ορθόδοξη ενορία
ιδρύθηκε το 1870 σε ιδιωτική οικία στη Δεύτερη λεωφόρο. Με την πάροδο του χρόνου η εκκλησία
έπαυσε να χωρά όλους τους ενορίτες και το 1900 άρχισε η συγκέντρωση πόρων για την κατασκευή
ναού. Μεταξύ των πρώτων δωρητών ήταν και ο αυτοκράτωρ Νικόλαος Β´. Η πανηγυρική τελετή
τοποθέτησης του θεμελίου λίθου πραγματοποιήθηκε τον Μάιο του 1901 και τα θυρανοίξια τον
Νοέμβριο 1902. Από το 1898 έως το 1907 επίσκοπος Βορείου Αμερικής, Αλάσκας και Αλεούτιων
Νήσων διετέλεσε ο μελλοντικός Πατριάρχης Τύχων, ο οποίος κατέβαλε πολλαπλές προσπάθειες
για την οικοδόμηση του ιερού ναού Αγίου Νικολάου Νέας Υόρκης. Το 1905 ο Άγιος Τύχων μετέφερε
την έδρα της επαρχίας από το Σαν Φραντσίσκο στη Νέα Υόρκη και ο ναός του Αγίου Νικολάου
αναβαθμίσθηκε σε καθεδρικό ναό, αφού ανέλαβε την αποστολή να είναι πνευματικό κέντρο της
Ρωσικής Ορθοδοξίας στη Βόρειο Αμερική.

Επί μία πενταετία το RACHC και αντιπροσωπεία της ΠΡΠΣ παρά τω ΟΗΕ συνεργάσθηκαν για τη
συγκέντρωση των απαραίτητων εγγράφων και επιστολών υπέρ της απόδωσης του ονόματος του
Πατριάρχη Τύχωνα σε τμήμα της οδού 97, όπου ευρίσκεται ο ναός. Το RACHC ολοκλήρωσε τη
διετή εργασία σε συνεργασία με το Ίδρυμα Πομερόι (William C. Pomeroy Foundation), με
αποτέλεσμα να κατασκευασθεί πινακίδα ώστε να τοποθετηθεί στον τοίχο του ναού προς τιμήν του
Πατριάρχη Τύχωνα.

Στις 5 Οκτωβρίου 2021 πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση της Οργανωτικής Επιτροπής, στην οποία
συμμετέχουν εκπρόσωποι της ενορίας και του RACHC, κατά την οποία ενώπιον της διοικητικής
επιτροπής του Διαμερίσματος С 11, στο έδαφος του οποίου ευρίσκεται ο ναός, έγινε ενημέρωση

για την ιστορία του ναού του Αγίου Νικολάου, τον Πατριάρχη Τύχωνα και την Ορθοδοξία στην
Αμερική. Το όνομα του Πατριάρχη Μόσχας και Πασών των Ρωσιών Τύχωνα Μπελάβιν θα είναι το
πρώτο όνομα Ρώσου, το οποίο θα εμφανισθεί στην οδό Μανχάταν, πράγμα ιδιαίτερα σημαντικό για
την αναγνώριση και τον σεβασμό έναντι της ρωσικής κοινότητας της Νέας Υόρκης και των ΗΠΑ.

Μια πηγή: https://mospat.ru/gr/news/88261/
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