
ΑΚΑΘΙΣΟ ΤΜΝΟ 

Δ´ ΠΑΡΑΚΔΤΗ 

ε ηελ Αθνινπζία ησλ Υαηξεηηζκώλ θαη ηηο πέληε Παξαζθεπέο ηεο 

αγίαο θαη Μεγάιεο ηεζζαξαθνζηήο ηνπ Πάζρα, πξνζθέξνπκε ζηελ Παλαγία 

καο δύν ππέξνρα δώξα πνπ είλαη αληάμηα ηεο Μεηέξαο ηνπ Θενύ, ηεο 

Θενηόθνπ. 

 Σα ζεζπέζηα απηά δώξα είλαη ν Αθάζηζηνο Ύκλνο, κε ηνπο 24 Οίθνπο 

θαη ν Καλόλαο, κε ηηο ελλέα σδέο. Καη ηα δπν είλαη αξηζηνπξγήκαηα ηεο 

Βπδαληηλήο πκλνινγίαο πνπ εμπκλνύλ ην έξγν θαη ην πξόζσπν ηεο Τπεξαγίαο 

Θενηόθνπ. 

 Οη θξάζεηο πνπ ρξεζηκνπνηεί ν πκλνγξάθνο ζηνλ Καλόλα γηα ηελ 

Παλαγία, πξνζδηνξίδνπλ ηελ μερσξηζηή ζέζε πνπ έρεη ε Παλαγία ζηνλ ρώξν 

ηεο Δθθιεζίαο. 

 Ωο Μεηέξα ηνπ Θενύ είλαη ν κνλαδηθόο ζεζαπξόο ηνπ πηζηνύ, δηόηη 

πξνζθέξεηαη γηα ηελ ζσηεξία ηνπ θόζκνπ θαη γη' απηό απνθαιείηαη «θόζκνπ 

δηάζσζκα». Η Παλαγία είλαη ην θαηαθύγην θαη ην ιηκάλη ησλ πηζηώλ, δηόηη ζ' 

απηήλ βιέπνπλ αζθάιεηα θαη πξνζηαζία. 

 ηνλ Αθάζηζην Ύκλν ηνλίδεηαη ε πξνζθνξά ηεο Παλαγίαο, γηα ηελ 

ζσηεξία ηνπ αλζξσπίλνπ γέλνπο. Η ηηκησηέξα ησλ Υεξνπβίκ θαη ελδνμόηεξα 

ησλ εξαθίκ ζπλερίδεη ην ζείν ηεο έξγν κε ηα πνιπάξηζκα ζαύκαηα πξνο 

όζνπο πξνζηξέρνπλ κε πίζηε θαη αγάπε ζηνλ Θεό. 

Ιδηαίηεξα ν Αθάζηζηνο Ύκλνο είλαη επραξηζηήξηνο Ύκλνο θαη εγθώκην ζην 

πξόζσπν ηεο Παλαγίαο γηα ην κεγάιν ζαύκα πνπ έθαλε ην έηνο 626 ζηελ 

Κσλζηαληηλνύπνιε, ληθώληαο δπν κεγάιεο ζηξαηηέο αιινζξήζθσλ, ηνπο 

Πέξζεο θαη ηνπο Αβάξνπο. 

 Ο Αθάζηζηνο Ύκλνο παξνπζηάδεη ηελ βαζηά πίζηε ησλ πξνγόλσλ καο 

ζηνλ Θεό θαη ζηελ παηξίδα. Απηά ηα δπό ήηαλ ελσκέλα ζηελ ςπρή ηνπ 

Βπδαληηλνύ ιανύ θαη εθθξάδνληαη έληνλα ζηνλ Αθάζηζην Ύκλν κε ην «Υαῖξε 

λύκθε ἀλύκθεηε» θαη ην «ηῇ ὑπεξκάρσ ζηξαηεγῷ ηά ληθεηήξηα».   



 Μέ ηό «ραῖξε λύκθε ἀλύκθεπηε» παξνπζηάδεηαη ην θνζκνζσηήξην έξγν 

ηεο Παλαγίαο θαη κε ην «ηῇ ὑπεξκάρσ ζηξαηεγῷ» ηνλίδνληαη ηα ζαπκαζηά 

γεγνλόηα ηεο ηζηνξίαο ηνπ Βπδαληίνπ. 

 Σα ζξεζθεπηηθά θαη ηα εζληθά ηδεώδε ζπλππάξρνπλ ζηνλ ιαό ηνπ 

Βπδαληίνπ. Η έλλνηα ηεο ζξεζθείαο θαη ηεο παηξίδαο θαηέρνπλ ηδηαίηεξν ρώξν 

ζηελ ζπλείδεζε ηνπ ιανύ απηνύ. 

 Δίλαη γεγνλόο αλακθηζβήηεην όηη ζηελ παηξίδα εκπηζηεπόκαζηε ηελ δσή 

καο, ηελ δσή ησλ παηδηώλ καο, ηελ ηηκή καο, ηα ηεξά θαη ηα όζηά καο. Γη' απηό 

είλαη αλάγθε λα αγαπάκε ηελ παηξίδα καο θαη λα έρνπκε εζληθή ζπλείδεζε. 

Γηόηη ε εζληθή ζπλείδεζε δειώλεη θνηλνύο αγώλεο, θνηλή γιώζζα θαη 

ζξεζθεία, θαη θνηλέο παξαδόζεηο. Η ελόηεηα ελόο έζλνπο θαη ε πίζηε ζηνλ 

Θεό, ε εζληθή θαη ε ζξεζθεπηηθή ζπλείδεζε πξέπεη λα ζπκπνξεύνληαη, γηαηί 

θαη ηα δπν νδεγνύλ ζηελ νκόλνηα ελόο έζλνπο. Πάληνηε ε Οξζνδνμία ήηαλ 

παξάγνληαο ελόηεηαο, εηξήλεο θαη ζπκθηιηώζεσο ησλ Διιήλσλ, δηόηη κόλν 

απηή θεξύηηεη ηελ πξαγκαηηθή ειεπζεξία θαη ηελ αγάπε κεηαμύ ησλ 

αλζξώπσλ. Βιέπεη ην αλζξώπηλν πξόζσπν σο εηθόλα ηνπ Θενύ θαη ην ζέβεηαη 

πξνζθέξνληάο ηνπ ηα πςειά ηδαληθά θαη ηηο ζεαλζξώπηλεο αμίεο ηνπ 

Υξηζηηαληζκνύ. 

 Ωο νξζόδνμνη ρξηζηηαλνί έρνπκε ηελ πξνζσπηθή επζύλε γηα ηελ 

θαιιηέξγεηα θαη επηθξάηεζε ηνπ νξζόδνμνπ θαη ειιεληθνύ ήζνπο. Η 

ζπκπόξεπζε θαη ησλ δύν, θαηεπζύλνπλ ηελ ςπρή ηνπ Έιιελα ζε λένπο αγώλεο 

θαη ζπζίεο. Πάληνηε ε Οξζνδνμία θαη ν Διιεληζκόο ππήξμαλ ελσκέλνη θαη 

απηό δειώλεηαη κε ηελ ζθξαγίδα ηνπ ειιελνρξηζηηαληθνύ πνιηηηζκνύ. Δίλαη νη 

δπν όςεηο ηνπ απηνύ λνκίζκαηνο. Μπνξεί λα αηζζαλόκαζηε αδύλακνη κπξνζηά 

ζηηο δπλάκεηο ησλ κεγάισλ εζλώλ, ζηηο ππεξάξηζκεο ζηξαηηέο άιισλ ρσξώλ, 

αιιά αο κελ μερλάκε όηη 12.000 ζηξαηηώηεο πνπ είραλ κείλεη ζηα ηείρε ηεο 

Κσλζηαληηλνύπνιεο κε ηνλ παηξηάξρε έξγην θαη ηνλ θξνύξαξρν Βώλν 

πνιέκεζαλ ηηο κπξηάδεο ησλ Πεξζώλ θαη ησλ Αβάξσλ, πνπ θηππνύζαλ 

αιύπεηα ηα θξνύξηα ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο από μεξά θαη ζάιαζζα. Η λίθε 

ησλ βαξβάξσλ ήηαλ ζίγνπξε, αιιά δελ είραλ ππνινγίζεη ηελ πίζηε ησλ 

νιηγάξηζκσλ ρξηζηηαλώλ. Η Παλαγία έθαλε πάιη ην ζαύκα ηεο θαη σο 

ηξαηεγόο δηεύζπλε ην ζηξάηεπκα, πξνζζέηνληαο ηελ δύλακε ηνπ Θενύ θαη 

θαηαηξνπώλνληαο ηηο ερζξηθέο δπλάκεηο ησλ Πεξζώλ θαη ησλ Αβάξσλ. Η 

δύλακή καο είλαη ε πίζηε καο ζηνλ Θεό θαη ηελ Τπεξαγία Θενηόθν, ε νπνία 

σο Τπέξκαρνο ηξαηεγόο ζα νδεγήζεη ηελ Οξζνδνμία θαη ηελ κηθξή Διιάδα 



θαη ζε άιια ζαύκαηα, αξθεί εκείο λα είκαζηε ζηαζεξνί ζηελ πίζηε θαη ζηα 

ηδαληθά καο. 

 ήκεξα δνύκε ζ' έλαλ θόζκν πνπ ε ειιεληθή θνηλσλία απεηιείηαη από 

εζσηεξηθνύο θαη εμσηεξηθνύο ερζξνύο θαη ζπγρξόλσο δηέξρεηαη θξίζεηο, από 

ηηο νπνίεο θηλδπλεύεη λα ράζεη ηελ ηαπηόηεηά ηεο. Ξεθηλά από ηελ θξίζε ησλ 

αμηώλ θαη ησλ ηδενινγηώλ θαη θζάλεη κέρξη ηελ θξίζε ηνπ αλζξσπηζκνύ, ηεο 

εζηθήο, ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηεο παηδείαο. 

Απηό πνπ θπξηαξρεί πεξηζζόηεξν είλαη ε θξίζε ησλ εζηθώλ αμηώλ, ε νπνία 

νθείιεηαη ζηελ έιιεηςε ηεο αγάπεο θαη ηεο πξνζθνξάο. Αθόκε έλαο αθαλήο 

θίλδπλνο είλαη ε θξίζε ησλ ζπλεηδήζεσλ ησλ αλζξώπσλ, πνπ λεθξώλνληαη 

εμαηηίαο ηνπ αηνκηζκνύ θαη ηεο κνλαμηάο, θαζώο επίζεο ν αθειιεληζκόο θαη ε 

αιινίσζε ηνπ ειιελννξζόδνμνπ ζηνηρείνπ.   

ήκεξα ε Οξζνδνμία θαη ν Διιεληζκόο δίλνπλ ηελ δηθή ηνπο καξηπξία ζε 

όιν ηνλ θόζκν, πξνβάιινληαο ηηο πλεπκαηηθέο ηνπο αμίεο ζην δπηηθό ηξόπν 

δσήο, ν νπνίνο απνραπλώλεη ην αλζξώπηλν πξόζσπν θαη πξνμελεί κία λέα 

απαμία, ηνπ κεδεληζκνύ θαη ηεο ζηείξαο ινγηθήο. 

Η κελ Οξζνδνμία δεκηνπξγεί έλα ζπγθξνηεκέλν άλζξσπν κε νξζόδνμν ήζνο. 

Ο δε Διιεληζκόο κε ηνλ πνιηηηζκό ηνπ, πξνζθέξεη έλα θνηλσληθό γίγλεζζαη 

ζηνλ ζεκεξηλό άλζξσπν, γηα λα μεθύγεη από ηνλ ιαβύξηλζν ησλ αδηεμόδσλ, 

πνπ καζηίδνπλ ηελ θνηλσλία. Η Οξζνδνμία πξνβάιιεη ηνλ εζηαπξσκέλν Ιεζνύ 

Υξηζηό, ν Διιεληζκόο ηελ αθξόπνιε ησλ αμηώλ, ηελ Γεκνθξαηία κε όια ηα 

πγηή ζηνηρεία ηεο. Η Οξζνδνμία κε ηελ ιαηξεία ηεο ελώλεη ηνλ πηζηό κε ηνλ 

Θεό, γηα λα ληθήζεη ηηο δπλάκεηο ηεο ακαξηίαο θαη λα ηνλ νδεγήζεη πιένλ ζηελ 

ζεία δσή ηνπ θαηλνύ θόζκνπ ηνπ Θενύ. Ο Διιεληζκόο πξνβάιιεη ηελ αξεηή 

ηνπ σθξάηε, ηελ εζηθή ηνπ Πιάησλα, ηελ αλδξεία ηνπ Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ 

θαη ηα πςειά ηδαληθά ζνθώλ αλδξώλ. Καη ζήκεξα ππάξρνπλ πνιινί πνπ 

επηβνπιεύνληαη ηελ αθεξαηόηεηα ηεο Διιάδνο, πξνζβάιινληαο ηελ εζληθή 

ζπλείδεζή καο κε ην λα αιινηώλνπλ ηελ ειιεληθή Ιζηνξία. 

Δπίζεο ππάξρνπλ εζσηεξηθνί ερζξνί πνπ πξνζβάιινπλ ην νξζόδνμν θξόλεκα 

ηνπ  Διιεληθνύ ιανύ, πξνβάιινληαο μελόθεξηα πξόηππα δσήο, ηδέεο θαη 

δνμαζίεο μέλεο γηα ηελ ειιεληθή καο  θνπιηνύξα.  Πξνζπαζνύλ κε όια απηά 

λα κεηώζνπλ ηελ δύλακε ηεο Διιάδνο θαη λα δεζκεύζνπλ ηελ ειεπζεξία ηεο 

πίζηεσο ηνπ ιανύ. ηελ Διιάδα γελλήζεθαλ ν ιόγνο θαη ε ειεπζεξία. 

 Η Διιάδα είλαη εθείλε πνπ κεγαινύξγεζε, γηαηί πίζηεπε ζε πςειά 

ηδαληθά θαη αμίεο, πνπ ηελ δηέθξηλαλ από ηηο άιιεο ρώξεο ηνπ θόζκνπ. Καη 

ζήκεξα, αλ αγαπάκε ηελ παηξίδα θαη ηελ Οξζνδνμία καο, είλαη αλάγθε λα 



πςώζνπκε ηελ θσλή καο ηόζν ζε μέλνπο επηβνπιείο, όζν θαη ζ' εθείλνπο πνπ 

δεηνύλ λα ζθιαβώζνπλ ηελ ζξεζθεπηηθή πίζηε καο κε μελόθεξηεο 

παξαζξεζθείεο θαη αηξέζεηο, πνπ αιινηώλνπλ ηελ νξζόδνμε ειιεληθή 

παξάδνζε. 

 Καη πάιη όκσο ε Παλαγία καο ζα θάλεη ην ζαύκα ηεο γηα λα καο 

πξνζηαηέςεη από ηνπο πνηθηιώλπκνπο θαη από ηνπο πνηθηιόκνξθνπο ερζξνύο, 

όπσο ηελ επνρή εθείλε, αξθεί, ε πίζηε καο ζηνλ Θεό, λα είλαη δπλαηή θαη 

ζηαζεξή. 

 


