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

 

Σάββατο, 25 Μαρτίου 2023 

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. 
 

«Χαῖρε, τῆς Ἐκκλησίας ὁ ἀσάλευτος πύργος, χαῖρε, τῆς Βασιλείας τὸ ἀπόρθητον τεῖχος».   

Προσφιλεῖς ἀδελφοὶ καὶ ἀδελφὲς ἐν Χριστῷ, 

Κατὰ τὴ σηµερινὴ ἐπέτειο τῆς ἑλληνικῆς ἐπαναστάσεως καὶ τῆς ἐθνικῆς 
ἀνεξαρτησίας, ὅλοι οἱ ἕλληνες στὴν Ἑλλάδα, στὴν Κύπρο καὶ στὴ διασπορὰ ἑορτάζουµε 
τὴν ἐλευθερία καὶ ἀναλογιζόµαστε τὶς θυσίες ποὺ ἔγιναν γιὰ αὐτή, ἔχοντας ὡς ὑπόδειγµα 
ἀληθινῆς ἐλευθερίας τὴν Παναγία Θεοτόκο καὶ ἀειπάρθενο Μαρία. Ψάλλουµε τὸν 
Ἀκάθιστο Ὕµνο κατὰ τὴ διάρκεια τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, τιµώντας την, γιατὶ τὴν 
25η Μαρτίου δέχεται τὸ χαρµόσυνο ἄγγελµα, τὸν εὐαγγελισµὸ ἀπὸ τὸν ἀρχάγγελο γιὰ τὴν 
ἐνανθρώπιση τοῦ Κυρίου, καὶ τὴν ἴδια ἡµέρα πολλά χρόνια µετά, ἡ ἴδια Παναγία 
ἀναγεννάει τὸ γένος µας µὲ τὴν παντοδύναµη µεσιτεία της.  

 
 Ἡ Θεοτόκος εἶναι στὴν κυριολεξία «ὁ ἀσάλευτος πύργος» καὶ «τὸ  ἀπόρθητο 
τεῖχος»! Ἀπαρασάλευτη µεσίτρια στὸ θρόνο τοῦ Θεοῦ, µεσιτεύοντας συνεχῶς γιὰ τὸ λαό 
της, τὸ λαὸ τῆς Ἐκκλησίας, τοὺς πολῖτες τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν. Εἶναι ἡ ἐγγυήτρια 
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τῆς πίστης µας, διότι ὁ Θεὸς λαµβάνει ἀπὸ αὐτὴ τὴν ἀνθρώπινη φύση, γιὰ νὰ καταστήσει 
τὸν ἄνθρωπο κατὰ χάριν θεό, ἀποδεικνύοντας ὅτι καθένας ἀπὸ ἐµᾶς ἔχει τὸ δικό του ρόλο 
στὸ ἔργο τῆς σωτηρίας. Διὰ τῆς Θεοτόκου γινόµαστε ὅµοιοι µὲ τὸν Υἱὸ τοῦ Θεοῦ κατὰ τὴν 
ἀνθρωπότητα, ὅπως ὁ Υἱὸς εἶναι ὁµοούσιος µὲ τὸν Πατέρα καὶ τὸ Ἅγιο Πνεῦµα κατὰ τὴ 
θεότητα. 
 
 Αὐτὴ ἡ ἐλευθερία ποὺ ἐξασκεῖ ἡ Θεοτόκος σχετίζεται µὲ τοὺς ἀγῶνες γιὰ τὴν 
ἐλευθερία τοῦ γένους µας καὶ εἶναι ἀφορµὴ γιὰ ἑορτασµοὺς καθηµερινὰ καὶ ὄχι µόνο 
κατὰ τὴν ἡµέρα τῆς 25ης Μαρτίου. Ἂς κρατήσουµε τὴ µνήµη τῶν ἀγωνιστῶν τοῦ εἰκοσιένα 
ζωντανὴ µέσα στὴν καρδιά µας κάθε στιγµή, γιατὶ τὸ παράδειγµά τους εἶναι πάντοτε 
ἐπίκαιρο. Οἱ ἀγῶνες τους µᾶς ὑπενθυµίζουν ὅτι τὸ κόστος γιὰ τὴν ἐλευθερία εἶναι βαρὺ 
καὶ χρειάζονται θυσίες τόσο γιὰ τὴν κατάκτηση ὅσο καὶ γιὰ τὴ διατήρηση της. 

Ἂς ψάλουµε λοιπόν, ἀγαπητοί µου ἀδελφοί, εὐχαριστηρίους ὕµνους καὶ ὡδὲς 
πνευµατικὲς πρὸς τὴ Θεοτόκο, παρακαλώντας την νὰ παραµείνει πάντοτε «ὁ ἀσάλευτος 
πύργος» καὶ «τὸ ἀπόρθητον τεῖχος», προστατεύοντάς µας µὲ ἀγάπη καὶ πνευµατικὴ 
προστασία, καὶ ἂς διαφυλάττουµε τὶς δηµοκρατίες µας στὴν Ἑλλάδα, στὴν Κύπρο καὶ 
παντοῦ στὴ διασπορὰ, ὅπου «ἡ ἐξουσία ἀντλεῖται ἀπὸ τὸ λαὸ γιὰ τὸ λαό», γιατὶ ἔχουµε τὴ 
µεγάλη τιµὴ καὶ τὴν εὐθύνη ὥστε νὰ παραµείνουµε ἀντάξιοι τῆς ἐλευθερίας ποὺ µᾶς 
χάρισαν οἱ ἥρωες τοῦ 1821. 

Ζήτω ἡ Ἑλλάδα! 

Μετὰ πατρικῆς ἐν Χριστῷ ἀγάπης, 

 
† ὁ Ἀµερικῆς Ἐλπιδοφόρος 


