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Βρισκόμαστε, ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί, στό τέλος τῆς 
Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς καί σέ λίγες μέρες θά 
ὑποδεχθοῦμε τήν Μεγάλη Ἑβδομάδα. Ἡ Ἐκκλησία μας, 
συντετριμμένη ἀπό τό πάθος τοῦ Μεγάλου Μάρτυρα, θά ψάλλει τό 
«ἐρχόμενος ὁ Κύριος πρός τό ἑκούσιον πάθος» γιά νά καταλήξει 
στήν μεγάλη νύκτα «τήν σωτήριο νύκτα, τήν φωταυγή καί 
λαμπροφόρο». Δυστυχῶς φέτος γιά πρώτη φορά, εὑρισκόμενοι ὄχι 
μέσα στίς Ἐκκλησίες μας, ἀλλά στά σπίτια μας, θά γευθοῦμε ἄραγε 
ἐκείνη τήν μοναδική χαρά, τήν ὁποία φέρνει ἡ Ἀνάσταση τοῦ 
Κυρίου; Ἔτσι, θά ἤθελα νά μοιραστῶ μαζί σας λίγες σκέψεις, γιατί 
ἡ Ἐκκλησία μας θέσπισε αὐτή τήν περίοδο νά ψάλλεται ὁ 
«Ἀκάθιστος Ὕμνος». 

Ἡ περίοδος αὐτή εἶναι μιά ξεχωριστή περίοδος ἀγῶνος καί 
πνευματικῆς προσπάθειας, πού ἔχει ἄμεση σχέση μέ τήν πίστη καί 
τήν ζωή τοῦ χριστιανοῦ. Εἶναι μιά περίοδος εὐκαιρίας γιά 
αὐτοεξέταση καί ἐμβάθυνση στήν πίστη καί γιά ἀλλαγή τρόπου 
σκέψεως καί τρόπου Ὀρθόδοξης ζωῆς. Ἡ Ἐκκλησία μᾶς μεταφέρει 
τό νόημα τῆς περιόδου αὐτῆς καί μᾶς εἰσάγει στήν ἀληθινή ζωή, 
στήν νέα ζωή, τήν ὁποία ἀποκάλυψε καί δώρισε ὁ Χριστός στήν 
ἀνθρωπότητα. 

Γιά νά μᾶς βοηθήσει νά μάθουμε αὐτό τό ὁποῖο ἀγνοοῦμε, νά 
ἀγαπήσουμε αὐτό πού περιμένουμε, δηλ. τήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, 
καί νά μποῦμε σ’ αὐτή, θέσπισε αὐτή τήν περίοδο νά ψάλλεται ὁ 
«Ἀκάθιστος Ὕμνος» πρός τήν Θεοτόκο, τήν συλλυτρώτριά μας, γιά 
νά μᾶς προετοιμάσει γιά τήν ἐπιστροφή μας στή νέα ζωή. Ἡ 
Θεοτόκος κατέχει κεντρική θέση στήν ὀρθόδοξη σωτηριολογία καί 
ἐκκλησιολογία. Κατέχει τήν τιμητικότερη θέση μετά τόν Κύριο 
Ἰησοῦ Χριστό. Ἄλλωστε αὐτή εἶναι πού καί στόν οὐρανό εἶναι ἡ 
«Π ρ ώ τ η μετά τόν Ἕνα» καί κατέχει  «τά Δ ε υ τ ε ρ ε ῖ α τῆς 
Τριάδος», κατά τόν Ἅγιο Ἰωάννη τόν Δαμασκηνό. 

Ὁ «Ἀκάθιστος Ὕμνος» στήν ἐποχή κατά τήν ὁποία 
συντάχθηκε, καθώς ἐπίσης καί τά μεγάλα γεγονότα τά ὁποῖα 
συνδέονται μαζί του καί ἡ ἀγάπη τήν ὁποία ἐκδηλώνουν οἱ 
χριστιανοί σ’ αὐτόν ἐδῶ καί 1500 χρόνια περίπου, ἀποδεικνύει πώς 
εἶναι ἀψευδές τεκμήριο τῆς θερμῆς πίστεως καί εὐσεβείας τῶν 
πατέρων μας. Γιατί μόνο μιά καρδιά μέ δυνατή πίστη μπορεῖ νά 
πλέξει τέτοιο ἐγκώμιο στήν Παναγία μας καί νά τήν στολίσει μέ ὅλα 
ἐκεῖνα τά ἐπίθετα, τά ὁποῖα συναντᾶμε στόν οὐρανό, στίς Ἅγιες 
Γραφές καί στή γῆ.  



Ὁ «Ἀκάθιστος Ὕμνος» κατά τό ἱστορικό του καί τό 
περιεχόμενό του, ἔχει διπλό χαρακτήρα, γιατί συνδέεται μέ μεγάλα 
γεγονότα τῆς ἱστορίας τῶν προγόνων μας καί κοσμοσωτήρια 
γεγονότα τῆς πίστεώς μας, τά ὁποῖα ἀναφέρονται στήν σωτηρία καί 
λύτρωσή μας, ἀπό ὁρατῶν καί ἀοράτων ἐχθρῶν, ἀπό βαρβαρικῶν 
λαῶν καί ἐκ τῆς δουλείας τοῦ διαβόλου.  

Οἱ ἀναφορές στήν Παναγία ἀρχίζουν πάντοτε μέ τό «Χαῖρε», 
τό ὁποῖο εἶναι ἀπήχηση καί ἀνάλυση καί ἐπεξεργασία τοῦ θεϊκοῦ 
μηνύματος «Χαῖρε νύμφη ἀνύμφευτε», τό ὁποῖο ἐκόμισε στήν 
Παναγία ὁ πρωτοστάτης Ἄγγελος Γαβριήλ. Ἀποτελεῖ μιά θεολογική 
ἀνάλυση τοῦ μυστηρίου τῆς Σαρκώσεως μέ τό ὁποῖο ἦλθε στό 
κόσμο ἡ «νέα κτίση».  

Ὁ ὑμνογράφος προβάλλει στόν ὕμνο τήν Παρθένο καί τονίζει 
τή σημασία τῆς συγκατάβασής της στό μυστήριο τῆς σωτηρίας τῆς 
ἀνθρωπότητας, κι ἔτσι ἀναδεικνύεται ἡ διά τῆς Θεοτόκου ἁπτή 
σχέση ὅλων των ἀνθρώπων μέ τόν Θεό. Τό θαῦμα αὐτό δέν εἶναι 
ἁπλά γεγονός βιολογικό, ἀλλά γεγονός μυστηριακό καί 
σωτηριολογικό. Αὐτή ἦταν συνεργός στό μυστήριο τῆς σωτηρίας 
τῶν ἀνθρώπων, ἐπειδή παρεῖχε τή δυνατότητα ἐνανθρώπισης στόν 
Υἱό τοῦ Θεοῦ. Ἐξάλλου ἡ θέση τῆς Θεοτόκου στό κέντρο τῆς θείας 
λατρείας μετά τόν Ἰησοῦ Χριστό καί ὁ ρόλος της στή σωτηρία 
ἀναδεικνύεται καί σέ πολλούς ἄλλους ὕμνους. Ὁ ἄνθρωπος 
αἰσθάνεται μικρός καί ἀδύναμος καί βρίσκει παρηγοριά μόνο στή 
γλυκιά μορφή τῆς μεγάλης Παρηγορήτριας τῶν αἰώνων. Ἡ 
Θεοτόκος ἐξυμνήθηκε καί ἐγκωμιάστηκε ὅσο κανένας ἄνθρωπος 
ἐπάνω στή γῆ.  

Ἔτσι λοιπόν ἡ Θεοτόκος εἶναι ἡ ἀληθινή μεσίτρια μεταξύ 
Θεοῦ καί ἀνθρώπων. Αὐτή ἡ Σάρκωση τοῦ Κυρίου ἔφερε τόν 
θαυμασμό τῶν ἀγγέλων στόν οὐρανό καί τή σωτηρία στή γῆ, τῆς 
ὁποίας σωτηρίας, ὡς ὄργανο καί ναός γιά τήν φιλοξενία τοῦ 
Κυρίου, χρησίμευσε ὁ ἐπίγειος ἔμψυχος ναός, ἡ Θεοτόκος.  

Συγχρόνως ὁ «Ἀκάθιστος Ὕμνος» ἀναγράφει «τῇ ὑπερμάχῳ 
στρατηγῷ τά νικητήρια» μέ μεγάλα καί θαυμαστά γεγονότα τῆς 
λαμπρῆς καί ἔνδοξης ἱστορίας τοῦ Βυζαντίου. Μέ αὐτή τή διπλή 
ἰδιότητα τοῦ «Ἀκαθίστου Ὕμνου», ἐνισχύεται τόσο ἡ πίστη καί ἡ 
ἀρετή καί ἡ εὐσέβεια, ὅσο καί ἡ διαιώνιση τῶν ἐθνικῶν μας 
ἀναμνήσεων καί παραδόσεων, δυναμώνονται τά ἐθνικά ἰδεώδη καί 
ζωντανεύουν οἱ ἐθνικοί μας πόθοι. Μέ τά λόγια τοῦ «Ἀκαθίστου 
Ὕμνου» ἡ Ἐκκλησία ἀπευθύνεται σέ κάθε Ἕλληνα καί σέ κάθε 
χριστιανό καί ὁμιλεῖ στίς ψυχές ἐκεῖνες τίς ὁποῖες δέν στέγνωσε ἡ 
ἀθεΐα, γιά νά τούς φέρει τό χαρμόσυνο μήνυμα ὅτι θά ἔρθουν μέρες 
δόξης καί μεγαλείου ἐθνικές καί θρησκευτικές. Εἶναι δυνατόν νά 
μήν ἀναζωπυρώνεται τό θρησκευτικό καί ἐθνικό φρόνημα τοῦ 
χριστιανοῦ, ὅταν ἀκούει: «Χαῖρε τῆς Ἐκκλησίας ὁ ἀσάλευτος 



πύργος, Χαῖρε τῆς Βασιλείας τό ἀπόρθητον τεῖχος, Χαῖρε δι’ ἧς 
ἐγείρονται τρόπαια, χαῖρε δι’ ἧς ἐχθροί καταπίπτουσι». 

Ἄς καταφεύγουμε, λοιπόν, ἀγαπητοί μου ἐν Χριστῷ 
ἀναγνῶστες, πρός τήν Παναγία καί «ἐν ταῖς ζάλαις» καί «ἐν ταῖς 
θλίψεσι, ταῖς εὐρούσαις ἠμᾶς σφόδρα» καί κυρίως τίς μέρες αὐτές, 
πού πολλοί συνάνθρωποί μας δοκιμάζονται ἀπό αὐτόν τόν φονικό 
ἰό, τόν κορωνοϊό, καί πού πολλοί ἄνθρωποι καί στήν πατρίδα μας 
καί σέ ὅλο τόν κόσμο ἔχασαν καί χάνουν καθημερινά τή ζωή τους, 
ἀλλά καί ὅταν μᾶς καταλαμβάνουν τά δάκρυα τῆς χαρᾶς, ὅταν 
ἔρχονται οἱ ἐπιτυχίες στή ζωή μας, τίς ὁποῖες πρέπει νά ἀποδίδομε 
στόν Κύριό μας καί στήν μητέρα Του τήν Παναγία, διότι ὅπως λέει 
καί ὁ Ἴδιος ὁ Κύριός μας: «ἄνευ ἐμοῦ οὐ δύνασθαι ποιεῖν οὐδέν». 
Ἄς ἀγαποῦμε τόν Θεό μας καί Κύριο Ἰησοῦ Χριστό, ὅπως μᾶς 
ἀγαπᾶ καί Ἐκεῖνος, ἄς σκεπτόμαστε τόν Κύριο, ὅπως μᾶς 
σκέπτεται, γιατί ἔργο τοῦ Θεοῦ εἶναι νά μᾶς σκέπτεται. Ἔτσι ἡ δική 
μας σκέψη πρέπει πάντα νά τριγυρνᾶ γύρω ἀπό τόν Θεό καί νά 
εἶναι στραμμένη πρός Αὐτόν. 
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