AKAΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ
Τι είναι ο Ακάθιστος ύμνος;
Ο Ακάθιστος ύμνος είναι ένας ύμνος προς την Παναγία μας.
Ονομάζεται ‘’Ακάθιστος’’ γιατί οι πιστοί κατά τη διάρκεια της
ψαλμωδίας είναι όρθιοι. Ο Ακάθιστος ύμνος αλλιώς
ονομάζεται και Χαιρετισμοί της Παναγίας.
Σε ποιόν αναφέρεται;
Αναφέρεται στο γεγονός της φανέρωσης του Θεού στον
κόσμο που έγινε με τη συμβολή της Παναγίας. Όπως λέει ένας
ψαλμός του Ακάθιστου Ύμνου για την Παναγία:
‘’Χαίρε, κλίμαξ επουράνιε δι’ ης κατέβη ο Θεός. Χαίρε, γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς
ουρανόν’’.
Ο Ψαλμός εδώ χαρακτηρίζει την Παναγία ως η σκάλα που κατέβηκε ο Θεός, για να έλθει από τον
ουρανό στη γη. Δεν είναι όμως μόνο σκάλα, αλλά συγχρόνως και γέφυρα. Ναι γέφυρα!! Η Παναγία,
ως μάνα, ως μεσίτρια, ως πλατυτέρα, μας ενώνει και ανεβάζει από τη γη στον ουρανό.
Δομή του Ακάθιστου ΄Υμνου
Ο Ακάθιστος Ύμνος αποτελείται από 24 στροφές (οίκους), όπου κάθε στροφή ξεκινάει με ένα από τα
εικοσιτέσσερα γράμματα του ελληνικού αλφαβήτου. Γενικό θέμα του ύμνου είναι ο Ευαγγελισμός
της Θεοτόκου, η επίσκεψη της Παναγίας στην ξαδέλφη της την Ελισάβετ, τις αμφιβολίες του Ιωσήφ,
την προσκύνηση των ποιμένων και των μάγων, την Υπαπαντή και τη φυγή από την Αίγυπτο. Στις
τελευταίες δώδεκα στροφές (οίκους) αναλύεται η βαθύτερη δογματική προέκταση της
Ενανθρώπισης του Κυρίου και το σκοπό της, που είναι η σωτηρία των πιστών.
Ο Ακάθιστος ΄Υμνος, αποτελεί ένα από τα πιο σπουδαία και σημαντικά υμνογραφικά εκκλησιαστικά
κείμενα της βυζαντινής περιόδου που η παράδοση λέει ότι γράφτηκε τον 6ο αιώνα μ.Χ. Ο ποιητής
των ‘’Χαιρετισμών’’ είναι μάλλον ο Ρωμανός ο Μελωδός.
Η Ορθόδοξη Εκκλησία ψάλλει τους Χαιρετισμούς κάθε Παρασκευή βράδυ, τις πρώτες 5 εβδομάδες
της Μεγάλης Σαρακοστής. Για την ακρίβεια, μοιράζουμε τους Χαιρετισμούς σε τέσσερα μέρη
(λέγονται «4 στάσεις» και λέμε από ένα κάθε Παρασκευή, ενώ την 5η Παρασκευή λέγεται ολόκληρο
το έργο).
……ήταν μια μέρα του 626 μ.Χ που ψάλθηκε για πρώτη φορά το: ΄΄τη Υπερμάχω Στρατητώ’’
΄Ηταν πολλά χρόνια πριν, το 626μ.Χ όταν η
Κωνσταντινούπολη πολιορκήθηκε ξαφνικά
από τους Αβάρους. Ο Αυτοκράτορας της
Ηράκλειος έλειπε σε εκστρατεία κατά των
Περσών μαζί με τον στρατό του. Οι ΄Αβαροι,
σε συνεργασία με τους Πέρσες,
συγκεντρώθηκαν έξω από την Πόλη με
σκοπό να επιτεθούν και λεηλατήσουν την
πόλη. Στις 6 Αυγούστου κατέλαβαν την
Παναγία των Βλαχερνών και την επόμενη
νύχτα ετοιμάζονταν για την τελική επίθεση.
Ο τότε Πατριάρχης Σέργιος, θέλοντας να
εμψυχώσει τους αγωνιστές τριγυρνούσε
στα τείχη της Πόλης κρατώντας την Εικόνα
της Παναγίας της Βλαχερνίτισσας.

Μα κάτι παράξενο έγινε εκείνο το βράδυ!! Μεγάλος ανεμοστρόβιλος σηκώθηκε ξαφνικά και
κατέστρεψε όλο τον στόλο των εχθρών και έτσι οι ΄Αβαροι και οι Πέρσες αναγκάστηκαν να φύγουν
και να μην κάνουν την επίθεση στην πόλη.
Ολόκληρος ο λαός τότε απόδωσε αυτό το γεγονός ως
παρέμβαση από την Παναγία μας, και έτσι θέλοντας να
ευχαριστήσει, να δοξολογήσει την Παναγία των Βλαχερνών
με βαθιά συγκίνηση όρθιοι έψαλλαν στην Αγία Σοφία τον
΄΄Ακάθιστο ΄Υμνο΄΄ προς τιμή της Υπέρμαχου Στρατηγού
της Πόλης. ΄Ετσι ακούστηκε για πρώτη φορά ο Ακάθιστος
΄Υμνος και το τροπάριο: ‘’τη Υπερμάχω Στρατηγώ‘’.
(Σ’ Εσένα Θεοτόκε, την Υπέρμαχο Στρατηγό, μ’
ευγνωμοσύνη η Πόλη σου αποδίδει τη νίκη. Και σου
αναπέμπει θερμές ευχαριστίες, επειδή (με τη δική σου
επέμβαση) λυτρωθήκαμε απ’ τις συμφορές. Εσύ όμως που
η δύναμή σου είναι)
Πατώντας στην πιο κάτω εικόνα μπορείτε να ακούσετε το τροπάριο τη Υπερμάχω Στρατηγώ
https://www.youtube.com/watch?v=WjSuvfOaQS8
Πατώντας στην πιο κάτω εικόνα μπορείτε να δείτε σε βίντεο την ιστορία για τον Ακάθιστο ΄Υμνο
https://www.youtube.com/watch?v=AilKcx6GWbo

Η σημασία των Χαιρετισμών της Παναγίας
Η πιο μεγάλη γιορτή για κάθε ορθόδοξο
χριστιανό είναι το Πάσχα. Ναι το Πάσχα!! Και
πως είναι δυνατό να προετοιμαστούμε για το
Πάσχα χωρίς την βοήθεια της Παναγίας μας;
Η προσωπική προετοιμασία για το Πάσχα
ξεκινάει από την Καθαρά Δευτέρα και
ακολουθεί η περίοδος της Σαρακοστής, μια
περίοδος που αποτελείται από πέντε
Κυριακές και μετά είναι η Κυριακή των Βαϊων
που ακολουθεί η Αγία Εβδομάδα με
αποκορύφωμα το Πάσχα!! Την Ανάσταση!!
Μια Μεγάλη περίοδος πριν από το Πάσχα.
Μια περίοδος που η εκκλησία μας, ενισχύει
τους πιστούς με περισσότερες ακολουθίες,
καθημερινά απόδειπνα, προηγιασμένες θείες
λειτουργίες αλλά κυρίως κάθε Παρασκευή
απόγευμα
ψάλλεται στις εκκλησίες ο
Ακάθιστος ΄Υμνος !! Τυχαίο;
Όχι βέβαια!!
Οι ‘’Χαιρετισμοί’’ της Παναγίας αποτελούν θερμή προσευχή για τον κάθε χριστιανό. Μέσα από τους
‘’Χαιρετισμούς’’ ο κάθε χριστιανός νιώθει την Παναγία ως στήριγμα μας, ως καταφυγή μας αλλά

κυρίως νιώθει την Παναγία ως η ελπίδα μας και η δύναμη μας! Έχοντας πάντοτε την Παναγία
‘’μεσίτρια’’, ‘’καθοδηγήτρια’’ στην ζωή μας πολλά μπορούμε να καταφέρουμε.
Θα ήθελα να αναφέρω μονάχα ένα σύντομο παράδειγμα,
που φαίνεται πόση δύναμη δίνει η επίκληση της
Παναγίας μας, ως ‘’μεσίτριας’’ και ‘’καθοδηγήτριας’’ στην
ζωή μας.
Η Μαρία η Αιγυπτία, κατάφερε και έκανε τον δικό της
δύσκολο αγώνα και ενώθηκε με τον Χριστό. Ποιος όμως
ήταν ο μεσάζοντας; Ποιος όμως την ενίσχυσε; Ποιος
μεσίτευσε; Ποιος βοηθούσε όλα εκείνα τα χρόνια που
έκανε τον δικό της αγώνα; …αλλά κυρίως ποιος έδωσε
την δύναμη και την ελπίδα να πάρει την απόφαση να
αλλάξει την ζωή της; Σε όλα αυτά τα ερωτήματα η
απάντηση είναι μονάχα μια:

Η ΠΑΝΑΓΙΑ !! Ναι η ΠΑΝΑΓΙΑ!!

και ένας ψαλμός από τον Ακάθιστο Υμνο:

Είναι η δύναμη, η ελπίδα, η καταφυγή για οποιοδήποτε
άνθρωπο, για οποιαδήποτε δυσκολία χωρίς ντροπές,
χωρίς αναστολές, χωρίς ενοχές, χωρίς καμία αμφιβολία
ότι όποιος ζητήσει βοήθεια από την Παναγία θα μείνει
αβοήθητος. Ναι η Παναγία είναι η ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ κάθε
ψυχής που καταφεύγει κοντά της και αυτό το βεβαιώνει

“Χαίρε, ανόρθωσις των ανθρώπων. Χαίρε, κατάπτωσις των δαιμόνων”.

Οι ‘’Χαιρετισμοί’’ της Παναγίας ψάλλονται και ως ευχαριστία για το δώρο που μας έδωσε. Ένα δώρο
για τον καθένα προσωπικά αλλά και ταυτόχρονα για όλους μας. Ναι τόσο ιδιαίτερο δώρο,
προσωπικό αλλά και για όλους μας!! Και αυτός είναι ο Χριστός μας!! Τον έχουμε μέσα στην ψυχή
μας, προσωπική επικοινωνία αλλά και ταυτόχρονα για όλο τον κόσμο και για όλη την πλάση γιατί ο
Χριστός είναι παντού!! Γι΄ αυτό και η δική μας απάντηση ως ευχαριστία για όλες τις ευλογίες που μας
δίνει η Παναγία ψάλλουμε συνεχώς κατά την διάρκεια των ‘’Χαιρετισμών’’ το:

‘’Υπεραγία Θεοτόκε Σώσον ημάς’’ και το ‘’Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε’’.
Νύμφη αλλά ανύμφευτη!! Πόσο αντιφατικό
ακούγεται στην ανθρώπινη λογική και όμως
έγινε!! Το επιβεβαιώνει άλλωστε και ακόμα
ένας άλλος ψαλμός του Ακάθιστου ΄Υμνου:
Χαίρε, σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν.
Χαίρε,πιστών καταυγάζουσα φρένας,
Θέλωντας να τονίσει αυτό το αντιφατικό
..Νύμφη αλλά ανύμφευτη!... που ακόμη και
οι σοφοί δεν μπορούν να εννοήσουν και την
απάντηση την δίνει ακόμη ένας άλλος
ψαλμός του Ακάθιστου ΄Υμνου:

Δύναμις του Υψίστου, επεσκίασε τότε, προς σύλληψιν τη απειρογάμω. Και την εύκαρπον ταύτης
νηδύν, ως αγρόν υπέδειξεν ηδύν άπασι, τοις θέλουσι θερίζειν σωτηρία, εν τω ψάλλειν ούτως, άρα
η δύναμης του Υψίστου έλουσε την Παναγία κατά τον Ευαγγελισμό και η εύκαρπη κοιλιά της έγινε
για μας γλυκό χωράφι, απ΄ όπου θερίσαμε τη σωτηρία μας.
Να γιατί η Παναγία έγινε νύμφη Χριστού και όχι κάποιου άλλου ανθρώπου ή γήινου αλλά νύμφη
Χριστού!! Γι’ αυτό και ονομάζεται και είναι και θα είναι εις τους αιώνας των αιώνων «αειπάρθενος»,
εξ’ ου και «Νύμφη ανύμφευτος». Γι’ αυτό και διατρανούμε θριαμβευτικά «Χαίρε, Νύμφη

Ανύμφευτε»

Οι ‘’Χαιρετισμοί΄΄ της Παναγίας ψάλλονται και ως δοξολογία!!
Κατά την έκφραση του Ιωάννη Δαμασκηνού η Παναγία είναι
‘’της Τριάδος το δευτερία κατέχουσα’’ δηλαδή είναι αμέσως
μετά την Αγία Τριάδα γιατί η Παναγία κατά την ημέρα του
Ευαγγελισμού έγινε και η δική της θέωση.
Με τους
χαιρετισμούς λοιπόν δοξάζουμε την Παναγία αλλά ταυτόχρονα
και τον Θεόν που τη διάλεξε!
Και όπως λέει ακόμη ένας ψαλμός από τον Ακάθιστο ΄Υμνο:
«Χαίρε, θνητών προς Θεόν παρρησία» …ναι την δική της
παρρησία που σκεπάζει και προστατεύει την κάθε ψυχή που
την δοξολογεί και την υμνεί.

Μια ευλογημένη συνήθεια
Πολλοί ορθόδοξοι χριστιανοί μέσα στους
αιώνες (και σήμερα) συνηθίζουν να διαβάζουν
τους Χαιρετισμούς κάθε βράδυ, πριν να
κοιμηθούν αντί για άλλη προσευχή.
Μάλιστα από τις πολλές φορές, συχνά τους
μαθαίνουν απ΄ έξω. Η συνήθεια αυτή είναι
πολύ ωραία και σωστή αφού οι ορθόδοξοι
προσευχόμαστε με τις προσευχές της εκκλησίας
αλλά και με τις προσευχές που δημιουργούμε
εκείνη τη στιγμή.

Παναγία των Βλαχερνών

Παναγία η Βλαχερνίτισσα είναι ο χαρακτηρισμός
της παλαιότατής και θαυματουργής εικόνας της
Θεοτόκου στον ναό της Παναγίας των Βλαχερνών
στην Κωνσταντινούπολη. Η εικόνα παριστάνει
την Θεοτόκο όρθια, μετωπική, σε στάση
δεομένης, με τα χέρια υψωμένα στον ουρανό,
φέροντας στο στήθος της εγκόλπιο με τον Ιησού.
Είναι η υπέρμαχος Στρατηγός, που κατά την
πολιορκία της Κωνσταντινουπόλεως από τους
Αβάρους το 626 η εικόνα της Θεοτόκου της
Βλαχερνίτισσας, έσωσε την πόλη από τον κίνδυνο
και κατόπιν εψάλη στο ναό ο Ακάθιστος Ύμνος.

ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ

