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Η ηλεκηρονική μας ζελίδα www.agioiapostoloi.gr 

Ἦχος δ' 

Τῷ ἕκτῳ μηνί, ἀπεστάλη ὁ Ἀρχάγγελος πρὸς Παρθένον ἁγνήν, καὶ χαίρειν 

αὐτῇ προσειπών, εὐηγγελίσατο ἐξ αὐτῆς τὸν Λυτρωτὴν προελθεῖν. Ὅθεν 

πιστῶς δεξαμένη τὸν ἀσπασμόν, συνέλαβέ σε τὸν προαιώνιον Θεόν, τὸν 

ἀφράστως εὐδοκήσαντα ἐνανθρωπῆσαι, εἰς σωτηρίαν τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 
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2 5 ε Μ α ξ η ί ν π 
Πλεπκαηηθόο θαη Εζληθόο Επαγγειηζκόο 

Δίλαη αζπγθξάηεηε ε ραξά πνπ ληώζεη κέζα ηνπ εθείλνο πνπ έρεη λα 
αλαθνηλώζεη θάπνην επράξηζην θαη ραξκόζπλν γεγνλόο. Φαίλεηαη ζην 
πξόζσπό ηνπ ην ραξνύκελν κήλπκα. Σν κόλν πνπ κέλεη, είλαη ε 
αλαγγειία ηεο ραξκόζπλεο είδεζεο. Σέηνηεο ζηηγκέο αλακνλήο θαη 
αλαγγειίαο ραξνπνηώλ εηδήζεσλ θαη κελπκάησλ δήζακε όινη ζαλ 
πξόζσπα, ζαλ ιαόο, ζαλ Γέλνο θαη Έζλνο. 

• Πλεπκαηηθόο θαη παλαλζξώπηλνο: Ζ αλαγγειία εηο ηελ 
Παξζέλν Καξία από ηνλ αξράγγειν Γαβξηήι όηη ζηα ζπιάρλα ηεο ζα 
ελζαξθσζεί ν Τηόο ηνπ Θενύ, είλαη ν πην επράξηζηνο Δπαγγειηζκόο ηεο 
αλζξσπόηεηαο. Ο Δπαγγειηζκόο ηεο Θενηόθνπ, πνπ γηνξηάδεηαη ηελ 25 
Καξηίνπ, ιέγεηαη θαη "αγγειηζκόο" ή "ραηξεηηζκόο". Σν γεγνλόο απηό 
καο ην πεξηγξάθεη πνιύ παξαζηαηηθά ν Ηαηξόο θαη Δπαγγειηζηήο Ινπθάο 
ζην πξώην θεθάιαην ηνπ Δπαγγειίνπ ηνπ (Α', 26-38), θαηά ην νπνίν, έμη 
κήλεο κεηά ηελ ραξκόζπλε αγγειία ηνπ αξραγγέινπ Γαβξηήι γηα ηε 
γέλλεζε ηνπ Σηκίνπ Πξνδξόκνπ θαη Βαπηηζηή Ησάλλνπ, ν ίδηνο άγγεινο 
θέξλεη ην επράξηζην άγγεικα ζηελ Παξζέλν Καξία, ηελ Παλαγία, γηα 
ηελ ζαπκαζηή ζύιιεςε θαη γέλλεζε ηνπ Υξηζηνύ. Γηα ην ππεξθπζηθό 
απηό γεγνλόο ε Αγία Διέλε έθηηζε βαζηιηθό νηθνδόκεκα, ζην νπνίν 
ππήξρε θαη ην ζπίηη, ν νίθνο ηεο Θενηόθνπ Καξίαο, ζην νπνίν δέρζεθε 
ηνλ Δπαγγειηζκό, ην ραξκόζπλν κήλπκα από ηνλ άγγειν πξσηνζηάηε. 

• Καζνξηζκόο: Ζ ενξηή ηνπ Δπαγγειηζκνύ νξίζηεθε λα ενξηάδεηαη 
ηελ 25 Καξηίνπ ζε ζπζρεηηζκό κε ηελ ενξηή ησλ Υξηζηνπγέλλσλ. Σν 
ρξνληθό δηάζηεκα από 25 Καξηίνπ κέρξη 25 Γεθεκβξίνπ είλαη ελλέα 
κήλεο. Ο Υξηζηόο σο ηέιεηνο άλζξσπνο κε ηελ ππεξθπζηθή θαη ζετθή 
ηνπ παξνπζία ζηε γε, έδεζε έλα ζπγθεθξηκέλν αξηζκό ρξόλσλ, πνπ 
είλαη ηα 33. 

Ζ 25ε Καξηίνπ εζεσξείην ζαλ ε πξώηε εκέξα ηνπ θόζκνπ ηα 
αξραία ρξόληα θαη γη' απηό ζα έπξεπε λα είλαη θαη ε πξώηε εκέξα ηεο 
δσήο ηνπ Υξηζηνύ. Αθόκε, ν θαζνξηζκόο ηεο 25εο Καξηίνπ σο εκέξαο 
ζπιιήςεσο ηνπ Θπξίνπ Ηεζνύ Υξηζηνύ από ηελ Παλαγία, θαζνξίδεηαη 
θαη από ηελ εκεξνκελία ηεο ζπιιήςεσο ηνπ Ησάλλνπ ηνπ Πξνδξόκνπ, 
πνπ έγηλε έμη κήλεο ελσξίηεξα, όηαλ ν παηέξαο ηνπ Εαραξίαο δέρζεθε 
ηνλ Δπαγγειηζκό ηεο γελλήζεσο ηνπ Βαπηηζηνύ Ησάλλε θαηά ηελ 
πεξίνδν πνπ ήηαλ αξρηεξέαο ζηα άγηα ησλ αγίσλ, ζην Ηεξό ηνπ Λανύ. Ζ 
επνρή απηή ήηαλ θαζνξηζκέλε ζηα ηέιε επηεκβξίνπ θαη άξρηδε κε ηελ 
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ηνπδατθή γηνξηή ηνπ εμηιαζκνύ. Ήηαλ εκέξα γλσζηή ζε όινπο ζαλ 
εκέξα λεζηείαο, κεηάλνηαο θαη αξγίαο. 

Οη Αξκέληνη γηνξηάδνπλ ηνλ Δπαγγειηζκό ηεο Θενηόθνπ (Αβεδνύγα) 
ζηηο 7 Απξηιίνπ. ηε Ρώκε γίλεηαη κεγαινπξεπήο γηνξηή κε ιηηαλεία 
πξνο ηηκήλ ηεο Θενηόθνπ πνπ δέρζεθε ηνλ Δπαγγειηζκό. Ζ γηνξηή απηή 
ηεο Ρώκεο έρεη ηελ αξρή ηεο ζηε κεγάιε γηνξηή πνπ γηλόηαλ ζηα 
Ηεξνζόιπκα, ζε αλάκλεζε ηεο εκθάληζεο ηεο Θενηόθνπ Παλαγίαο ζηνλ 
Άγην άββα, ν νπνίνο έθηηζε ζηνλ ηόπν ηεο εκθάληζήο ηεο Ηεξό Λαό 
πξνο ηηκήλ ηεο. 

ηελ Θσλζηαληηλνύπνιε γηλόηαλ κεγάιε γηνξηή κε ιηηαλεία πνπ 
άξρηδε από ηνλ Ηεξό Λαό ησλ Βιαρεξλώλ, πνπ είλαη ζην Φαλάξη θνληά 
ζην Οηθνπκεληθό Παηξηαξρείν, θάησ από ηα ζσδόκελα αλάθηνξα ηνπ 
Ζξαθιείνπ, θαη θαηέιεγε ζηνλ Ηεξό Λαό ησλ Υαιθνπξαηείσλ, πνπ ήηαλ 
αθηεξσκέλνο ζην όλνκα ηνπ Δπαγγειηζκνύ ηεο Θενηόθνπ.  

Σόζν ζπνπδαία είλαη ε ενξηή απηή ηνπ Δπαγγειηζκνύ ηεο 
Θενηόθνπ, ώζηε όια ηα ηππηθά ηεο ενξηήο επηηξέπνπλ ηελ θαηάιπζε 
ηρζύνο θαη κπνξνύλ όινη λα ηξώλε ςάξη, αθόκε θαη αλ πέθηεη ε γηνξηή 
ζηε Κεγάιε Δβδνκάδα, ηελ θαξδηά ηεο κεγάιεο ηεζζαξαθνζηήο. Έηζη 
θαίλεηαη ζηε δσή ηεο ρξηζηηαληθήο δηάζηαζεο ε δύλακε ηεο ραξάο 
έλαληη ηεο ιύπεο. 

• Απεηθνλίζεηο - παξαζηάζεηο: Σν θνζκντζηνξηθό γεγνλόο ηνπ 
Δπαγγειηζκνύ ηεο Θενηόθνπ απεηθνλίδεηαη από ηελ αγηνγξαθία ηεο 
Δθθιεζίαο κε πνιιέο παξαζηάζεηο. Ζ νξζόδνμε παξάζηαζε είλαη απηή 
πνπ ραηξεηά ν Αξράγγεινο Γαβξηήι ηελ Παξζέλν Καξία, πνπ απνξεί θαη 
ζαπκάδεη γηα ηνλ ηξόπν ραηξεηηζκνύ. Γελ θξαηάεη ν άγγεινο θαλέλα 
είδνο ινπινπδηνύ. ηελ Αγία νθία Σξαπεδνύληνο ε εηθόλα δείρλεη ηνλ 
Άγγειν λα ραηξεηά κε δένο θαη ε Παλαγία λ' αθνύεη κε έθζηαζε, ελώ 
πίζσ από ηε Θενηόθν εηθνλίδεηαη έλα κηθξό θνξηηζάθη. Γηα ηνλ 
Δπαγγειηζκό ηεο Θενηόθνπ έρνπλ ηδξπζεί ακέηξεηνη Ηεξνί Λανί θαη Ηεξέο 
Κνλέο. ην λεζί ηνπ Παπαδηακάληε (θηάζνο) είλαη δύν. ηελ Αραΐα 
(Λεδεξά), ζηελ Σήλν θαη ζε θάζε άιιε ρξηζηηαληθή γσληά. Όζν γηα ηα 
πξνζσπηθά νλόκαηα Δπαγγειία θαη Δπάγγεινο, κε ην πιήζνο ησλ 
ππνθνξηζηηθώλ, είλαη πινύζηα ζηα ιεμηαξρεία θαη ηα αθνύζκαηα. 

• Εζληθή παιηγγελεζία: Σελ 25ε Καξηίνπ ν απαληαρνύ 
Διιεληζκόο γηνξηάδεη θαη παλεγπξίδεη καδί κε ηνλ Δπαγγειηζκό ηεο 
Παξζέλνπ Καξίαο θαη ηελ αλάζηαζε ηνπ Γέλνπο. Σελ αλνημηάηηθε εκέξα 
ηνπ Δπαγγειηζκνύ ε θύζε ζηνιίδεηαη κε ηα πην σξαία ινπινύδηα θαη 
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κπνπκπνύθηα ηεο ρισξίδαο. Σελ επνρή απηή επηζηξέθνπλ θαη ηα 
ρειηδόληα. Γη' απηό ηελ εκέξα ηνπ Δπαγγειηζκνύ ηα παηδηά βγάδνπλ "ηνλ 
Κάξηε", ηελ θόθθηλε θαη ρξσκαηηζηή θισζηή από ηα ρέξηα ηνπο θαη ηελ 
αθήλνπλ ζε θιαδηά δέλδξσλ, γηα λα ηελ πάξνπλ ηα ρειηδόληα θαη λα 
θηίζνπλ ηηο λέεο θσιηέο ηνπο. 

Απηή ηελ επνρή θαη εκεξνκελία δηάιεμε ην Γέλνο ησλ Διιήλσλ γηα 
λα δεηήζεη πάιη ηελ πνιηηηθή ηνπ ύπαξμε θαη ειεπζεξία. Όια ηα ρξόληα 
ηεο καύξεο ζθιαβηάο ην ειιεληθό γέλνο έηξεθε κε βεβαηόηεηα ηελ 
άζβεζηε ειπίδα γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ πόζνπ ηεο ειεπζεξίαο. Δίλαη 
αμηνζαύκαζην θαη εθπιεθηηθό σο θαηλόκελν θαη γεγνλόο πώο ην 
ειιεληθό έζλνο θιεξνλνκνύζε από γελεά ζε γελεά ηελ πεπνίζεζε γηα 
ηελ απόθηεζε ηεο εζληθήο θαη πξνζσπηθήο ειεπζεξίαο. Ζ πξώηε 
γέλλεζε ησλ Διιήλσλ ζηε γε είλαη θξπκκέλε ζηα βάζε ησλ αηώλσλ 
καδί κε ηε γιώζζα, ηηο κεηαθπζηθέο θαη θπζηθέο αλεζπρίεο θαη ζθέςεηο. 
Ζ δεύηεξε γέλλεζε είλαη ε αλαγέλλεζε, ε παιηγγελεζία κεηά ηελ 
απειεπζέξσζε από ηελ ηνπξθηθή ζθιαβηά. 

• Πίζηε, ειπίδα, ραξά θαη παξάπνλν: Σν ειιεληθό Γέλνο πίζηεπε 
θαη πηζηεύεη ζηελ ππέξηαηε αμία, ζπνπδαηόηεηα θαη ζεκαζία ηεο 
ειεπζεξίαο. Σελ ειεπζεξία ηνπ αλζξώπνπ ζεβάζηεθε αθόκε θαη ν 
δεκηνπξγόο ηνπ, όηαλ ηνπ έδσζε ηελ ηθαλόηεηα ηνπ ΔΗΓΔΛΑΗ! Βίσλε 
έληνλα ε γεληά ησλ Διιήλσλ έλα αμηνζαύκαζην ζπλαίζζεκα, πνπ είλαη 
ηζηνξηθά άζβεζηα γξακκέλν. 

(α) Γηα ηνπ Υξηζηνύ ηελ πίζηε ηελ αγία θαη ηεο παηξίδνο ηελ 
ειεπζεξία, γη' απηά ηα δπν πνιεκώ θη αλ δελ ηα απνθηήζσ, ηη κε σθειεί 
λα δήζσ; 

(β) Κε ζθηάδεζηε ζηα ζθόηε, ηεο ιεπηεξηάο ην θεγγνβόιν αζηέξη, 
ηεο λύρηαο ην μεκέξσκα ζα θέξεη. 

(γ) Πεξίκελαλ ην εζλνζσηήξην γεγνλόο νη Έιιελεο από ην ζήκεξα, 
ζαλ ην ρζεο θαη ην αύξην. Ήξζε ηελ άλνημε 25 Καξηίνπ 1821 θαη όζνη 
έθιεηλαλ νξηζηηθά ηα κάηηα, ηξαγνπδνύζαλ κε ραξά θαη πόλν: Γηα δεο 
θαηξό πνπ δηάιεμε ν ράξνο λα κε πάξεη, ηώξα πνπ αλζίδνπλ ηα 
θιαδηά θαη βγάδεη ε γε ρνξηάξη.           Παλαγ. Γεκεηξηάδε, Θαζεγεηή-Θενιόγνπ 

 
 

 

 

Σε γλωρίδω από ηελ θόψε 
ηου ζπαζηού ηελ ηροκερή, 
ζε γλωρίδω από ηελ όψε 
που κε βία κεηράεη ηε γε. 

 
 

Απ' ηα θόθαια βγαικέλε 
ηωλ Ειιήλωλ ηα ηερά, 

θαη ζαλ πρώηα αλδρεηωκέλε, 
χαίρε, ω χαίρε, Ειευζερηά! 

 


