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Δπραξηζηνύκε ηνλ Θεόλ, ν νπνίνο καο θαηαμίσζε λα θζάζνκε θη’ εθέηνο 

θαη λα ςάιινκε ή λ’ αθνύζνκελ ηνλ ππέξνρν Καλόλα – Ύκλνλ πξνο ηελ 

Παλαγία καο ηνλ ιεγόκελνλ Αθάζηζηνλ Ύκλνλ ή, όπσο ζπλήζσο ιέγεηαη,  

«Υαηξεηηζκνί ηεο Παλαγίαο». 
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Θα ζέιακε, κε ηελ επινγία ηνπ Θενύ πνπ έρνκε, λα δηαλύνκε γηα έλαλ 

αθόκε ρξόλν, θαη όζνλ Δθείλνο ζέιεη, ηελ Αγίαλ θαη Μεγάιε Σεζζαξαθνζηή, 

θαηά ηελ νπνίαλ θάζε Παξαζθεπή εζπέξαο ςάιινληαη νη ραηξεηηζκνί ηεο 

Παλαγίαο. 

Ζ Αθνινπζία ηνπ Αθαζίζηνπ Ύκλνπ είλαη ίζσο ε πιένλ πξνζθηιήο 

Αθνινπζία ηεο Οξζνδόμνπ Δθθιεζίαο. 

Σόζν ηα ηκήκαηα ηνπ Αθαζίζηνπ Ύκλνπ, όζν θαη νιόθιεξνο ν Ύκλνο, 

ςάιινληαη καδί κε Δηδηθό «Καλόλα», ν νπνίνο αξρίδεη κε ηνλ Δηξκόλ 

«Αλνίμσ ην ζηόκα κνπ…» θαη ηειεηώλεη κε ην ππέξνρν Θενηνθίνλ «Σελ 

σξαηόηεηα ηεο παξζελίαο ζνπ…» κεηά ην ηέινο ηνπ Καλόλνο ςάιινληαη νη 

24 νίθνη, όζν θαη ηα γξάκκαηα ηεο αιθαβήηνπ: «Άγγεινο Πξσηνζηάηεο…» 

κερξη θαη ην «Ω παλύκλεηε Μήηεξ…». Δπίζεο έρνκε ην Απνιπηίθηνλ «Σν 

πξνζηαρζέλ κπζηηθώο…», ην πξννίκηνλ «Σε ππεξκάρσ ηξαηεγώ ηα 

ληθεηήξηα…», πνπ είλαη ζπγρξόλσο θαη ην Κνληάθηνλ ησλ ηεζζάξσλ 

Κπξηαθώλ ησλ Νεζηεηώλ, θαη ηα «ραίξε Νύκθε Αλύκθεπηε» θαη 

«Αιιεινύηα». 

Ο Αθάζηζηνο Ύκλνο, νη 24 Οίθνη, αξρίδεη κε ηνλ Δπαγγειηζκόλ ηεο 

Θενηόθνπ. Οκηιεί πεξί ηεο επηζθέςεσο ηεο Παλαγίαο πξνο ηελ Διηζάβεη, 

πεξί ησλ ππνςηώλ ηνπ Ησζήθ, πεξί ηεο πξνζθπλήζεσο ησλ κάγσλ θαη ησλ 

πνηκέλσλ, πεξί ηεο θπγήο ηνπ Υξηζηνύ ζηελ Αίγππηνλ θαη πεξί ηεο 

Τπαπαληήο ηνπ Κπξίνπ. Απηά ζην πξώην ήκηζπ ηνπ Ύκλνπ. 

ην δεύηεξν ήκηζπ γίλεηαη ιόγνο πεξί ηεο ζαξθώζεσο ηνπ Υξηζηνύ, ηεο 

ζεώζεηο ησλ αλζξώπσλ θαη ηεο ζενκεηνξηθήο αμίαο ηεο Παλαγίαο. 

Ωο πξνο ηνλ πνηεηήλ ηνπ Αθαζίζηνπ Ύκλνπ, είλαη αιήζεηα όηη νη απόςεηο 

δηίζηαληαη. Παξ’ όιεο ηηο έξεπλεο θαη ηηο ζπδεηήζεηο, ην πξόβιεκα παξακέλεη 

άιπην. Άιινη, θαη είλαη νη πεξηζζόηεξνη, ζεσξνύλ ηνλ Αθάζηζηνλ Ύκλνλ σο 

έξγνλ ηνπ Ρσκαλνύ ηνπ Μεισδνύ. Άιινη ηνπ Παηξηάξρνπ 



Κσλζηαληηλνππόιεσο εξγίνπ. Άιινη ηνλ απνδίδνπλ ζηνλ Γεώξγηνλ Πηζίδελ, 

θαη, ηέινο άιινη ζε αξραηνηέξνπο ησλ δύν ηειεπηαίσλ. 

Σειεηώλνληαο, ηελ ηαπεηλήλ καο αλαθνξάλ ζηνλ ππέξνρνλ απηόλ 

Αθάζηζηνλ Ύκλνλ, ζα ζέιακε λα ζεκεηώζνκε γηαηί ν Ύκλνο απηόο 

νλνκάζζεθε «Αθάζηζηνο». 

ύκθσλα, ινηπόλ, κε ηελ Παξάδνζε, θαηά ην έηνο 626 κ.Υ. ε 

Κσλζηαληηλνύπνιηο πνιηνξθήζεθε από ηνπο Πέξζεο θαη ηνπο Αβάξνπο, όπνπ 

επί θάπνηνπο κήλεο παληνθξάηνξαο Ζξάθιεηνο απνπζίαδε ζηελ Μ. Αζία 

πνιεκώληαο εθεί ηνπο Πέξζεο. Όηαλ έκαζε όηη ε Πόιηο πνιηνξθείηαη, έζηεηιε 

δώδεθα ρηιηάδεο άλδξεο ζηνλ θξνύξαξρν ηεο Κσλζηαληηλνππόιεσο Βώλν γηα 

λα ππεξαζπηζζνύλ, καδί κε ηελ θξνπξνί, ηελ Βαζηιεύνπζα. Ο Βώλνο, καδί κε 

ηνλ Παηξηάξρελ έξγηνλ, εμόπιηζαλ θαη όζνπο πνιίηεο κπνξνύζαλ λα θέξνπλ 

όπια θαη όινη απνθάζηζαλ λα αληηζηαζνύλ κέρξηο εζράησλ. Ο Παηξηάξρεο 

πεξηέηξερε ηελ Πόιε θαη ελεζάξξπλε ηα πιήζε θαη ηνπο καρεηέο. Οιόθιεξε 

ε Πόιηο είρε ελαπνζέζεη ηηο ειπίδεο ηεο ζηελ πξνζηάηηδά ηεο, ηελ Τπέξκαρνλ 

ηξαηεγόλ, ηελ Τπεξαγίαλ Θενηόθνλ. 

Ζ πνιηνξθία ήηαλ ζηελή θαη ηζρπξή. Παξά ηαύηα ε Πόιηο αληηζηεθόηαλ 

ζηηο επηζέζεηο ησλ πνιηνξθεηώλ, νη νπνίνη επέκελαλ ακεηαθίλεηνη ζηελ 

πνιηνξθία. 

Ξαθληθά, έλαο ηξνκεξόο αλεκνζηξόβηινο θαηαζηξέθεη ηνλ ζηόινλ ηνπο θαη 

αλαγθάδνληαη, θαηά ηελ λύρηα ηεο 7
εο

 πξνο ηελ 8
ελ

 Απγνύζηνπ, λα ιύζνπλ 

ηελ πνιηνξθίαλ θαη λα θύγνπλ άπξαθηνη θαη ηαπεηλσκέλνη. Ζ Βαζηιεύνπζα 

ζώζεθε! Ο ιαόο ηεο, παλεγπξίδνληαο ηνλ ιπηξσκό ηεο, ηελ νπνίαλ ώθεηιε 

ζηελ πξνζηαζία ηεο Παλαγίαο, θαηέθπγε ζηελ Παλαγία ησλ Βιαρεξλώλ, 

όπνπ, πξνεμάξρνληνο ηνπ Παηξηάξρνπ εξγίνπ, εηειέζζε νινλύθηηνο 

επραξηζηήξηνο Αθνινπζία. Σόηε, «νξζνζηάδελ όπσο ν ιαόο, έςαιιε ηνλ 

Ύκλνλ», ν νπνίνο γη’ απηό έθηνηε νλνκάζζεθε «Αθάζηζηνο». 



Να ζεκεηώζνκε όηη ν Ύκλνο πξνϋπήξρε θαη εςάιιεην πξνο ηηκήλ ηεο 

Θενηόθνπ, αιιά θαηά ηελ λύθηα εθείλε θαζηεξώζεθε πιένλ θαηά ηξόπνλ 

επίζεκνλ θαη παλεγπξηθόλ ζηελ Δθθιεζία καο. Σν ηξνπάξηνλ «Σε Τπεξκάρσ 

ηξαηεγώ», ζπλεηέζε αλακθηβόισο ζε εθείλεο ηηο ώξεο ηνπ ιπηξσκνύ. Γη’ 

απηνύ νιόθιεξνο ε ιπηξσζείζα από ηελ απεηινύκελε ζπκθνξά Πόιηο 

«αλέγξαςε ηα ληθεηήξηα». Γειαδή, απέδσζε επγλσκόλσο ηελ λίθε ζηελ 

Πξνζηάηηδά ηεο Τπεξαγίαλ Θενηόθνλ, ηελ νπνίαλ ηθεηεύνκε, θαη κε ην 

γξαθηό καο απηό, λα βνεζήζεη όινπο καο λα δηέιζνκε κε πγεία θαη κεηάλνηα 

ην ππόινηπνλ ηεο Αγίαο θαη Μεγάιεο Σεζζαξαθνζηήο θαη κε ραξάλ 

αγαιιηάζεσο λα θζάζνκε επαμίσο θαη ςπρσθειώο λα ενξηάζνκε ην Άγηνλ 

Πάζρα. Πάζρα Δπθξόζπλνλ, Πάζρα ζσηήξηνλ. 

 

 

 


