
1 
 

Γράφει ο Θεολόγοσ-Εκκληςιαςτικόσ Ιςτορικόσ-Νομικόσ  
Ιωάννησ Ελ. Σιδηράσ 

«Αναγράφει ςοι, η Πόλισ ςου Θεοτόκε» 
 

Τα «Ακάθιςτα Χαίρε» προσ την Ανφμφευτη και Θεόνυμφη Θεο-
μήτορα Βλαχερνήτιςςα Παναγία 
 

 Από το μαρτυρικό Φανάρι και την Θεοτοκοφροφρητη Πόλη ςτην 
όλη πλάςη 

 

Ο Ακάκιςτοσ Υμνοσ αποτελεί μοναδικό κεόπνευςτο και κεςπζςιο αριςτοφργθμα 
τθσ παγκοςμίου υμνογραφίασ και εκκλθςιαςτικισ γραμματείασ. Είναι δε ίςωσ ο δθ-
μοφιλζςτεροσ φμνοσ τθσ Ορκοδόξου Ανατολικισ Εκκλθςίασ.  

Θ ακολουκία αυτι ψάλλεται ςτουσ ιεροφσ ναοφσ κατά τισ πζντε εβδομάδεσ τθσ 
Αγίασ και Μεγάλθσ Σεςςαρακοςτισ και ςυγκεκριμζνα κατά τισ πζντε Παραςκευζσ 
αυτισ, που ονομάηονται «Παραςκευζσ των Χαιρετιςμϊν». 

Ιδιαίτερα ςυγκλονιςτικι είναι θ καυμαςτι ιςτορικι ςυγκυρία, θ οποία ςυνζβα-
λε ςτθν κακιζρωςθ του όρου «Ακάκιςτοσ» Υμνοσ. 

Θ ιςτορικι αναγωγι μασ γυρίηει αιϊνεσ πίςω, ςτα πρϊτα χρόνια τθσ βυηαντινισ 
Αυτοκρατορίασ. Κατά το ζτοσ 626 μ.Χ. θ Κωνςταντινοφπολθ επολιορκοφνταν υπό 
των Περςϊν και των Αβάρων για κάποιουσ μινεσ και εκινδφνευε να κατακτθκεί. Ο 
δε Αυτοκράτωρ Θράκλειοσ απουςίαηε ςτθ Μικρά Αςία πολεμϊντασ εκεί τουσ Πζρ-
ςεσ. Όταν επλθροφορικθ ότι θ Πόλθ πολιορκοφνταν απζςτειλε 12.000 άνδρεσ ςτον 
Φροφραρχο τθσ Κωνςταντινουπόλεωσ Βϊνο, για να υπεραςπιςτοφν τθν πρωτεφουςα 
τθσ Αυτοκρατορίασ. 

Θ κατάςταςθ ιταν ιδιαίτερα δφςκολθ και γι’ αυτό ο Φροφραρχοσ Βϊνοσ με τον 
Πατριάρχθ ζργιο εξόπλιςαν και όςουσ από τουσ πολίτεσ μποροφςαν να φζρουν ό-
πλα. Ο γενναίοσ εκείνοσ Πατριάρχθσ περιζτρεχε απ’ άκρου εισ άκρον άπαςα τθν Βα-
ςιλεφουςα και ενεκάρρυνε τον λαό και τουσ αποφαςιςμζνουσ μαχθτζσ. 

Επειδι θ πολιορκία ιταν ςτενι και πολφμθνοσ, ολόκλθρθ θ Πόλθ είχε εναπο-
κζςει τθν «πάςαν ελπίδα» αυτισ ςτθν «Ζφορο» και προςτάτριά τθσ, τθν «Τπερμάχο 
τρατθγό», τθν Τπεραγία Θεοτόκο. Εξάλλου, δεν πρζπει να λθςμονοφμε ότι θ Κων-
ςταντινοφπολθ εκεωρείτο ότι ιταν θ «Πόλισ τθσ Θεοτόκου» και γι’ αυτό ζφερε το 
προςωνφμιο «Θεοτοκοφπολισ». 
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Θ πολιορκία ιταν ςυνεχισ και ανθλεισ, αλλά θ Πόλισ ανκίςτατο ςκεναρϊσ. Οι 
δε πολζμιοι ιταν ανυποχϊρθτοι και αποφαςιςμζνοι να τθν κατακτιςουν. Όπωσ ό-
μωσ αναφζρουν οι Βυηαντινοί Χρονογράφοι, αιφνιδίωσ ζνασ φοβερόσ ανεμοςτρόβι-
λοσ καταςτρζφει τον εχκρικό πανίςχυρο ςτόλο και ζτςι οι πολζμιοι αναγκάηονται 
κατά τθν νφκτα τθσ 7θσ προσ 8θ Αυγοφςτου να λφςουν τθν πολιορκία και να τραποφν 
άπρακτοι ςε φυγι. 

Θ Βαςιλεφουςα εςϊκθ και ο λαόσ τθσ Πόλεωσ πανθγυρίηοντασ τθ ςωτθρία του, 
τθν οποία ϊφειλε ςτθν κραταιά και υψθλι προςταςία τθσ Τπερμάχου Θεομιτοροσ, 
ςυναρκροίςκθκε ςτον Ιερό ναό τθσ Παναγίασ των Βλαχερνϊν, όπου ετελζςκθ προε-
ξάρχοντοσ του Οικουμενικοφ Πατριάρχου εργίου, ολονφκτια ευχαριςτιρια ακολου-
κία. Σότε «Ορκοςτάδθν» όλοσ ο λαόσ ζψαλε τον Υμνο, ο οποίοσ ζκτοτε και ζνεκα του 
ιςτορικοφ αυτοφ γεγονότοσ ονομάςκθκε «Ακάκιςτοσ». Βεβαίωσ ο ςυγκεκριμζνοσ 
φμνοσ προχπιρχε και εψάλλετο προσ τιμιν τθσ Τπεραγίασ Θεοτόκου, αλλά κατά τθν 
Μεγάλθ εκείνθ νφκτα κακιερϊκθκε πλζον κατά τρόπο επίςθμο και πανθγυρικό ςτθν 
Εκκλθςία μασ. 

Ο Ακάκιςτοσ Υμνοσ είναι οντολογικά ςυνυφαςμζνοσ με τθν Μθτζρα Αγία Με-
γάλθ του Χριςτοφ Εκκλθςία τθσ Κωνςταντινουπόλεωσ και, όπωσ εφγλωττα γράφει ο 
αοίδιμοσ Μθτροπολίτθσ Γζρων Χαλκθδόνοσ Μελίτων, «και αυτι, μζςα εισ τθν δια-
δρομιν τθσ ιςτορίασ, είναι ζνασ πραγματικόσ Ακάκιςτοσ Υμνοσ, ζνασ φμνοσ Ορκόσ, 
που κρατά τθν ευςζβειαν τθσ πίςτεϊσ μασ και τθν αξιοπρζπειαν και τθν τιμιν του 
γζνουσ μασ». 

Θ Κωνςταντινοφπολθ ωσ θ υψίςτθ κακζδρα πόλθ τθσ Τπερφμνθτθσ Τπεραγίασ 
Θεοτόκου εγζννθςε, ζψαλε και βίωςε τον Ακάκιςτο Υμνο ωσ «παρεμβολι Θεοφ» για 
τθν ςωτθρία τθσ από τουσ ποικιλόμορφουσ κινδφνουσ και πολεμίουσ μζςα ςτο διάβα 
του χωροχρόνου. Σο καφμα τθσ ςωτθρίασ τθσ κατά το ζτοσ 626 μ.Χ. δεν ςυνζβθ άπαξ 
ι εφάπαξ αλλά αδιαλείπτωσ –και παρά τθν πικρά άλωςι τθσ- βιϊνεται από τθν ε-
ςταυρωμζνθ και μαρτυρικϊσ κακαγιαςμζνθ Μθτζρα Αγία Μεγάλθ του Χριςτοφ 
Κωνςταντινουπολίτιδα Εκκλθςία και τον ευςεβι και κεοτοκοςκζπαςτο λαό τθσ μζχρι 
και ςιμερα. 

Φαναριϊτεσ και ρωμιοί μονίμωσ και αμετακζτωσ εναποκζτουν τθν «πάςαν ελ-
πίδα» αυτϊν ςτθν Ανφμφευτθ Νφμφθ και Τπζρμαχο τρατθγό, ζχοντεσ τθν ανεξίτθ-
λθ γεφςθ τθσ χαρμολφπθσ ςτα χείλθ τουσ και μζχρι το τελευταίο κφτταρο τθσ υπάρ-
ξεϊσ τουσ, ζωσ μυελοφ οςτζων. 

Σο «Χαίρε» του Ευαγγελιςμοφ, όπωσ γράφει ο Χαλκθδόνοσ Μελίτων, «από τθν 
Αγίαν Μθτζρα ασ, τθν Εκκλθςίαν τθσ Κωνςταντινουπόλεωσ, τθν Εκκλθςίαν τθσ Πα-
ναγίασ, τθν Ευαγγελίςτριαν, τθν Γεννιτριαν και τθν Σροφόν πολλϊν Ευαγγελιςμϊν, 
τθσ οποίασ μοναδικόν γνϊριςμα εςτάκθ και είναι: να ευαγγελίηεται εισ τουσ άλλουσ 
χαράν μεγάλθν και ανάςταςιν και ελευκερίαν και λόγον, να κρατεί δε δι’ εαυτιν το 
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μοναδικόν προνόμιον του μεγαλείου του ςταυροφ και τθσ ςιωπισ, τθσ Παναγίασ το 
Προνόμιον».  

Και όταν οι Ρωμιοί ιταν πολλοί και τϊρα που είναι οι ολίγοι και εκλεκτοί, ςυνε-
χίηεται ζτι και ζτι θ λιτάνευςθ νοερϊσ τθσ καυματουργοφ και περιπφςτου ιεράσ ει-
κόνοσ τθσ Βλαχερνιτιςςασ, θ οποία ζκτοτε και μζχρι ςιμερα κατζςτθ «φμβολον ι-
ςτορικόν» τθσ επιβιϊςεωσ επζκεινα του χωροχρόνου τόςο τθσ Ορκοδοξίασ όςο και 
του Φιλοχρίςτου και Φιλοκεότοκου ρωμαίικου Γζνουσ. Είναι και παραμζνει το «ακα-
τάβλθτο και ακαταίςχυντο ςφμβολο» τθσ απαντοχισ και ελπιδοφόρου πορείασ του 
Οικουμενικοφ Πατριαρχείου και τθσ Πολίτικθσ Ρωμιοςφνθσ κακ’ όλεσ τισ ςτροφζσ τθσ 
πολυκφμαντθσ και πολυτάραχθσ και πολυπλάγκτου ιςτορίασ, διακονίασ και μαρτυ-
ρίασ τουσ ςτθν του Κωνςταντίνου πόλθ, ςτθν κακζδρα Πόλθ τθσ Παναγίασ. 

Ο Ακάκιςτοσ Υμνοσ κεματολογικϊσ άρχεται με τον Ευαγγελιςμό τθσ Θεοτόκου, 
όταν ο Αρχάγγελοσ Γαβριιλ απευκφνκθκε προσ τθν Μαριάμ με τον «χαίρε», το ο-
ποίο ςτο κείμενο του Ακακίςτου Υμνου επαναλαμβάνεται 144 φορζσ. Ζπονται ςτθ 
ςυνζχεια διάφορα γεγονότα τθσ Ιεράσ ιςτορίασ. το πρϊτο ιμιςυ του φμνου ομιλεί ο 
υμνογράφοσ περί τθσ επιςκζψεωσ τθσ Θεομιτοροσ προσ τθν Ελιςάβετ, περί των λο-
γιςμϊν και των υποψιϊν του προςτάτου τθσ Πανάγνου Θεοτόκου Ιωςιφ, περί τθσ 
προςκυνιςεωσ του Κυρίου Ιθςοφ Χριςτοφ υπό των ποιμζνων και Μάγων, περί τθσ 
φυγισ του Χριςτοφ μετά τθσ Θεομιτοροσ ςτθν Αίγυπτο και περί τθσ Τπαπαντισ του 
Κυρίου. το δεφτερο ιμιςυ του φμνου γίνεται λόγοσ περί τθσ ςαρκϊςεωσ του Κυρί-
ου, τθσ κεϊςεωσ των ανκρϊπων και τθσ κεομθτορικισ αξίασ τθσ Παναγίασ.  

Ο αοίδιμοσ Αρχιμ. π. Επιφάνιοσ Θεοδωρόπουλοσ ςτο περιςποφδαςτο ερμθνευ-
τικό του υπόμνθμα ςτον Ακάκιςτο Υμνο, κεοπνεφςτωσ επεξθγεί τισ ςυμβολικζσ, κεο-
λογικζσ και δογματικζσ φράςεισ, εικόνεσ και παρομοιϊςεισ του υμνογραφιματοσ 
του Ακακίςτου Υμνου. 

Οριςμζνεσ εκ των ερμθνευτικϊν αναλφςεων του αειμνιςτου Γζροντοσ Επιφανί-
ου, διανκιςμζνεσ και με τθν κεολογικι διδαςκαλία των Θεοφόρων Αγίων Πατζρων 
τθσ Εκκλθςίασ, παρακζτουμε κάτωκι:  

1) Θ Παναγία ονομάηεται «Νφμφθ Ανφμφευτοσ», διότι ενϊ κατζςτθ «κεόνυμ-
φοσ» Μιτθρ του Ιθςοφ Χριςτοφ, παρζμεινε πάντοτε παρκζνοσ και δεν εγνϊριςε 
άνδρα νυμφίον. Είναι λοιπόν και «νφμφθ», εφόςον ςυνζλαβε και εγζννθςε Τιό -
πράγμα που προχποκζτει «γάμον», και «ανφμφευτοσ», εφόςον θ ςφλλθψισ του 
Μονογενοφσ Τιοφ τθσ ςυνετελζςκθ όχι φυςικϊσ, αλλά υπερβατικϊσ, εκ Πνεφματοσ 
Αγίου. Θ Αειπάρκενοσ υπιρξε «Νφμφθ Κυρίου».  

2) Θ φράςθ «Βίβλοσ εςφραγιςμζνθ» ενκυμίηει το Εϋ κεφάλαιο τθσ Ιεράσ Αποκα-
λφψεωσ, όπου γίνεται λόγοσ περί «βιβλίου γεγραμμζνου ζςωκεν και όπιςκεν, κα-
τεςφραγιςμζνου ςφραγίςιν επτά». Σο μυςτθριϊδεσ εκείνο βιβλίο, ουδείσ άλλοσ 
θδυνικθ να ανοίξει πλθν του «Αρνίου-Χριςτοφ». Ο υμνωδόσ ονομάηει εδϊ τθν Α-
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ειπάρκενον ωσ «Χριςτοφ βίβλον ζμψυχον εςφραγιςμζνθν πνεφματι», διότι: Α) 
όπωσ το μυςτθριϊδεσ «βιβλίον» τθσ Αποκαλφψεωσ περιζχει τα ςωτθριϊδθ ςχζδια 
τθσ κείασ προνοίασ για το μζλλον, τοιουτοτρόπωσ και θ Αειπάρκενοσ υπιρξε φο-
ρζασ του μεγάλου ςχεδίου τθσ κείασ προνοίασ για τθν ενςάρκωςθ του Μονογε-
νοφσ Τιοφ του Θεοφ και τθσ ςωτθρίασ μασ, Β) όπωσ το «βιβλίον» εκείνο ιταν «ε-
ςφραγιςμζνον» τοιουτοτρόπωσ και θ Παναγία ιταν αμόλυντοσ και αμϊμθτοσ 
παρκζνοσ, Γ) όπωσ το «βιβλίον» εκείνο μόνον ο Ιθςοφσ Χριςτόσ θδυνικθ να ανοί-
ξει, ζτςι και θ Παρκζνοσ –μόνθ αυτι- κατά τρόπο υπερφυςικό ζγινε Μιτθρ του Ιθ-
ςοφ Χριςτοφ και ουδενόσ άλλου. Θ ζννοια τθσ λζξεωσ  «εςφραγιςμζνθ» δεν πρζπει 
να περιοριςκεί  μόνον ςτο αειπάρκενον τθσ κεοτόκου, αλλά να επεκτακεί και ςτα 
μζγιςτα χαρίςματα με τα οποία εςτόλιςε αυτιν το Πανάγιον Πνεφμα. Γι’ αυτό α-
κριβϊσ ο ποιθτισ λζγει ότι θ Αειπάρκενοσ είναι «εςφραγιςμζνθ Πνεφματι». 

3) Θ φράςθ «οςφράδιον του Πάντων Βαςιλζωσ» κατά τθν ερμθνεία τθσ προβάλ-
λει τθν Παναγία ενϊπιον του Θεοφ ωσ τθν μοναδικι ευωδία. Θ λζξθ «οςφράδιον» 
χρθςιμοποιείται ςτθν Ιατρικι για να δθλωκεί θ χριςθ κατάλλθλθσ ουςίασ με τθν 
οποία ςυνζρχονται οι λιποκυμοφντεσ. Επομζνωσ εδϊ το «οςφράδιον» ςθμαίνει το 
άρωμα, τθν ευωδία, τθν πνευματικι υπερτάτθ ευωδία του Θεοφ. 

4) Με τθ φράςθ «ωσ χϊρα ανιροτοσ» ο ποιθτισ μασ μεταφζρει ςτθν αγεϊργθτθ 
γθ, ςτθν αρχι τθσ δθμιουργίασ, θ οποία χωρίσ αροτρίαςθ και χωρίσ ςπορά, με μό-
νον το πρόςταγμα του Θεοφ, βλαςτάνει τα φυτά τθσ.  Ζτςι και θ αειπάρκενοσ, χω-
ρίσ ανκρϊπινθ μεςολάβθςθ, χωρίσ ανκρϊπινο ςπζρμα, δια μόνθσ τθσ επεηεφςεωσ 
και επιςκιάςεωσ του Αγίου Πνεφματοσ, βλαςτάνει το «κείον φυτόν» τθσ, τον Κφρι-
ον Ιθςοφ Χριςτό. 

5) Θ φράςθ «Χαίρε, Πφλθ μόνθ…» ζχει λθφκεί από τον Προφιτθ Ιεηεκιιλ, ο ο-
ποίοσ είδε ςε όραμα «τθν πφλθν των αγίων (του Ναοφ) τθν εξωτζραν τθν βλζπου-
ςαν κατά ανατολάσ, και αφτθ θν κεκλειςμζνθ». Ο προφιτθσ άκουςε τθσ φωνισ του 
Θεοφ, ότι «θ πφλθ αφτθ κεκλειςμζνθ ζςται, ουκ ανοιχκιςεται και ουδείσ μθ διζλ-
κθ δι’ αυτισ, ότι Κφριοσ ο Θεόσ Ιςραιλ ειςελεφςεται δι’ αυτισ, και ζςται κεκλει-
ςμζνθ». Πρόκειται για καυμάςια και όντωσ κεόπνευςτθ προτφπωςθ τθσ Θεοτό-
κου. Σθν «πφλθ» αυτι, θ οποία είναι θ ανφμφευτοσ Παρκζνοσ Μαριάμ, μόνοσ ο 
Κφριοσ «διϊδευςε», δθλαδι εγεννικθ εξ αυτισ, αλλά και άφθςε αυτιν και πάλιν 
«κεκλειςμζνθν» αφοφ διεφφλαξε αλϊβθτθ τθν παρκενίαν τθσ Θεομιτοροσ, θ ο-
ποία είναι θ μόνθ αειπάρκενοσ γυναίκα-μθτζρα ςτο ανκρϊπινο γζνοσ. Ασ παραλθ-
ροφν οι πλανϊμενοι αιρετικοί ότι δικεν θ Μιτθρ του Κυρίου εγζννθςεν και άλλα 
τζκνα δια τθσ φυςικισ οδοφ. Θ Θεοτόκοσ ιταν παρκζνοσ «και προ τόκου και εν  
τόκω και μετά τόκον». Ουδείσ άλλοσ πλθν του Μονογενοφσ Τιοφ Λόγου «διϊδευ-
ςε» τθν «Πφλθν» του Θεοφ. 
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6) Θ Θεοτόκοσ, θ οποία προτυπϊκθκε ςτθν Παλαιά Διακικθ ωσ «επτάφωτοσ Λυ-
χνία», ςτον Ακάκιςτο Υμνο είναι θ υμνοφμενθ αλθκινι και ηϊςα λυχνία, θ οποία 
είχε ωσ «Λφχνον» πάμφωτο τον Χριςτό, το «φωσ του κόςμου». 

7) Από τισ ομορφότερεσ ςυμβολικζσ παρομοιϊςεισ του Ακακίςτου Υμνου είναι 
εκείνθ που χαρακτθρίηει τθν Δζςποινα Θεοτόκο ωσ «ςτάμνα, μάννα φζρουςα». 
Όταν οι Ιουδαίοι εξιλκαν από τθν Αίγυπτο και περιεπλανϊντο ςτθν άνυδρθ ζρθ-
μο, γόγγυηαν κατά του Θεοφ λόγω τθσ ελλείψεωσ τροφισ. Ο Θεόσ τότε ζςτειλεν ς’ 
αυτοφσ μία ουράνια τροφι, που τθν ονόμαςαν οι ίδιοι «μάννα». Ο Μωυςισ δε εί-
πε ςτον Ααρϊν να γεμίςει με «μάννα» ζνα δοχείο, μία χρυςι ςτάμνα, και να ενα-
ποκζςει αυτι ςτθν «Κιβωτό τθσ Διακικθσ» μζςα ςτθν «κθνιν του Μαρτυρίου», 
ϊςτε να ενκυμίηει διαρκϊσ ςτουσ Ιςραθλίτεσ το καφμα τοφτο του Θεοφ. Θ ςτάμνα 
αυτι ιταν προτφπωςθ τθσ Θεοτόκου, θ οποία ζφερε εντόσ τθσ τον «Άρτον τθσ 
ηωισ», τον Κφριο Ιθςοφ Χριςτό, ο οποίοσ είναι για τουσ πιςτοφσ τροφι πραγματικι 
ςτο Μυςτιριο τθσ Θείασ Ευχαριςτίασ, απείρωσ γλυκυτζρα του παλαιοφ «μάννα». 

8) Θ Θεοτόκοσ είναι θ «ακόπωσ βαςτάςαςα» τθσ «γθσ το κεμζλιον», που είναι ο 
Χριςτόσ. Θ φράςθ αυτι ςθμαίνει ότι θ  Θεοτόκοσ εν τθ πανάγνω κοιλία τθσ κυο-
φόρθςε τον Τιό τθσ χωρίσ να αιςκανκεί ουδόλωσ κόπον ι βάροσ. Ο Κφριόσ μασ ςυ-
νελιφκθ αςπόρωσ, εκυοφορικθ ακόπωσ, εγεννικθ ανωδίνωσ. 

9) Θ φράςθ «πλζξαςα εχειρόπλοκον ςτζφανον» είναι δυνατόν να λάβει δφο ερ-
μθνείεσ: Α) Θ Θεοτόκοσ ζδωςε ςάρκα ςτον Κφριο, «ζπλεξε ςτζφανον». Επειδι ό-
μωσ ο Κφριοσ ςυνελιφκθ αςπόρωσ, είναι ςτζφανοσ «αχειρόπλοκοσ». Β) Θ Θεοτό-
κοσ ζδωςε ςάρκα, «ζπλεξε ςτζφανον» ςτον άκτιςτο και αδθμιοφργθτο («αχειρό-
πλοκο») Θεό. Θ πρϊτθ ερμθνεία αναφζρεται ςτθν ανκρϊπινθ φφςθ του Κυρίου, 
ενϊ θ δεφτερθ ςτθν κεία φφςθ. 

10) Θ Παναγία ονομάηεται «ξφλον τθσ ηωισ». Ο παλαιόσ Παράδειςοσ τθσ Εδζμ είχε 
εντόσ του, ωσ κζντρο του, το «ξφλον τθσ ηωισ». Θ Παναγία, ωσ ζμψυχοσ και ηων 
παράδειςοσ, είχε εντόσ τθσ Πανάγνου κοιλίασ τθσ τθν αρχι και το τζλοσ και το κζ-
ντρον των πάντων, τον Θεάνκρωπο Ιθςοφ Χριςτό, ο οποίοσ είναι όντωσ το «ξφλον 
τθσ ηωισ» και δίδει ηωι αιϊνια, ανωτζρα εκείνθσ τθν οποία ζδιδε το δζνδρο του 
Παραδείςου τθσ Εδζμ. Ο γλυκαςμόσ των καρπϊν του δζνδρου αυτοφ, δθλαδι το 
ςϊμα και το αίμα του Κυρίου, το Μυςτιριο τθσ Θείασ Ευχαριςτίασ, ανιςτά και ηω-
οποιεί όλουσ εκείνουσ που εκανάτωςε θ φκοροποιόσ αμαρτία. 

11) Θ Παναγία προτυπϊνεται και ταυτίηεται με τθν Ιερουςαλιμ. Αν ςτθν Ιερουςα-
λιμ υπιρχε ο Ναόσ του ολωμόντοσ όπου ελατρεφετο ο Θεόσ, θ Παναγία ζγινε θ 
ιδία ζμψυχοσ Ναόσ, πραγματικι κατοικία τθσ Θεότθτοσ. 

12) Ο υμνωδόσ ονομάηει τθ Θεοτόκο «περιιχθμα» των Προφθτϊν ζχοντασ υπόψιν 
του όχι μόνο τθν ςαφι προφθτεία του Θςαΐου: «ιδοφ θ Παρκζνοσ εν γαςτρί ζξει 
και τζξεται υιόν και καλζςεισ το όνομα αυτοφ Εμμανουιλ» (Θςαΐου Η, 14), αλλά 
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και πολλζσ άλλεσ προτυπϊςεισ τθσ Θεοτόκου, οι οποίεσ απαντοφν ςτουσ προφι-
τεσ, από του Μωυςζωσ μζχρι του Δανιιλ. Θ ράβδοσ του Ααρϊν, θ ςτάμνοσ του 
μάννα, θ κιβωτόσ τθσ Διακικθσ, θ Σράπεηα τθσ προκζςεωσ, θ Χρυςι Λυχνία, κε-
κλειςμζνθ πφλθ, το αλατόμθτον όροσ κ.ά. Ποιά άλλθ ωσ προτφπωςθ και ςυμβολι-
κϊσ «προκατιγγειλε» ο ςφλλογοσ των Προφθτϊν με τισ φράςεισ «ςτάμνοσ, μάννα, 
ράβδοσ, πλάκα και αλατόμθτον όροσ»; Γι’ αυτό θ παρκζνοσ είναι το «περιιχθμα» 
των Προφθτϊν, δθλαδι το «κιρυγμα των προφθτϊν». 

13) Ο υμνωδόσ ονομάηει τθν Παναγία ωσ «πόκον ζνδροςον», διότι αυτι, όλωσ 
καυματουργικϊσ και υπερφυςικϊσ, ςυνζλαβε και εγζννθςε τον Κφριον, ο οποίοσ 
ωσ ουράνια δρόςοσ, κατιλκε ς’ αυτιν θςφχωσ και ακορφβωσ χωρίσ να προξενιςει 
φκορά ςτθν παρκενία τθσ. Πόκοσ είναι το «ποκάρι μαλλιϊν» (πόκοσ ερίου) που ο 
Κριτισ του Ιςραιλ Γεδεϊν ζκεςε ςε περίοδο ξθραςίασ ζξω ςτθν φπαικρο και τότε 
επζπεςε θ δρόςοσ και ο Γεδεϊν πιζςασ τον «πόκον» εγζμιςε μιαν λεκάνθ φδατοσ. 
Σο καφμα που ηθτοφςε το Ιςραιλ από τον Θεόν είχε ςυντελεςκεί. 

14) Θ Θεοτόκοσ ονομάηεται επίςθσ «άφλεκτοσ βάτοσ», «νεφζλθ ολόφωτοσ», «πυ-
ρίμορφον όχθμα», κ.α. Με τισ ονομαςίεσ αυτζσ υπογραμμίηεται το «αειπάρκενον» 
τθσ Θεοτόκου και θ ςυμβολι ςτο ςχζδιο τθσ Θείασ Οικονομίασ περί τθσ ενςαρκϊ-
ςεωσ και ενανκρωπιςεωσ του Τιοφ και Λόγου του Θεοφ. 

15) Ο υμνογράφοσ ονομάηει τθν Παναγία «Σόμον», δθλαδι πίνακα, βιβλίον, ςτο 
οποίο ζχει γραφτεί όχι δια χειρόσ ανκρϊπου, αλλά δια του δακτφλου του Θεοφ 
Πατρόσ, ο Τιόσ και Λόγοσ του Θεοφ. Με αυτό υπογραμμίηεται ότι θ γζννθςθ του 
Κυρίου ζγινε υπερφυςικϊσ, δια μόνθσ τθσ προςταγισ του Θεοφ. 

16) «Χαίρε ςιγισ δεομζνων πίςτθσ». Θ φράςθ αυτι δφναται να λάβει πολλζσ ερ-
μθνείεσ. Θ Παναγία λοιπόν επίςτευε απολφτωσ ςτα απερινόθτα μυςτιρια, τα ο-
ποία ς’ αυτιν και δι’ αυτισ επετζλεςε ο Θεόσ. Σοιουτοτρόπωσ θ Θεοτόκοσ απζβθ θ 
προςωποποίθςθ τθσ τελείασ πίςτεωσ ςε πράγματα τα οποία  γίνονται δεκτά όχι με 
ςυηθτιςεισ και ζρευνεσ τθσ ταλαίπωρθσ ανκρωπίνθσ λογικισ, αλλά με ταπείνωςθ 
και ςιγι. Σθν ακράδαντθ πίςτθ τθσ Παναγίασ ςε όςα καυμαςτά και παράδοξα τθσ 
απεκάλυψε ο Θεόσ δια του Αγγζλου εκάλυψε θ ςιγι τθσ αποδοχισ και υπακοισ. Θ 
άλλθ ερμθνεία είναι θ εξισ: Θ Παναγία είναι για εμάσ θ διαπίςτωςθ, θ βεβαίωςθ, 
θ απόδειξθ των πραγμάτων που γίνονται δεκτά με ςιγι, με ταπείνωςθ, με υπακοι. 
Βλζποντασ δθλαδι τα όςα καυμαςτά ζγιναν ς’ αυτιν, αποκτοφμε βεβαιότθτα περί 
τθσ αλθκείασ και των άλλων καυμαςτϊν και υπζρ νουν και ζκφραςθ πραγμάτων 
τθσ Αγίασ μασ πίςτεωσ. 

17) Θ φράςθ «Λειμϊνα τθσ Σρυφισ ακανάλλεισ», ενκυμίηει τον «παράδειςον (κι-
πον) τθσ τρυφισ» (Γεν. 2, 15), μζςα ςτον οποίο ο Θεόσ ετοποκζτθςε τουσ προωτο-
πλάςτουσ. Επειδι εχάςαμε εκείνο τον «λειμϊνα τθσ τρυφισ» λόγω τθσ παρακοισ 
μασ, θ Παναγία γίνεται «Θεοφ ςυνεργόσ» προκειμζνου  να βλαςτιςει για χάρθ μασ 
νζοσ «λειμϊν τρυφισ», απείρωσ τερπνότεροσ του παλαιοφ. Ποίοσ ο νζοσ «λει-
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μϊν»; Ο Χριςτόσ, θ διδαςκαλία του, τα μυςτιριά του. Με μία λζξθ θ Αγία του Εκ-
κλθςία. 

18) Γλαφυρότατθ θ φράςθ: «Αςτζροσ αδφτου Μιτθρ». Πολλοί άνκρωποι ζλαμ-
ψαν κατά καιροφσ ωσ αςτζρεσ… και εκατομμφρια ανκρϊπων επεκφμθςαν να είχαν 
τθ δόξα τουσ. Όλων όμωσ αυτϊν των εφιμερων «αςτζρων» θ λάμψθ ιταν φευγα-
λζα και παροδικι. Απιλκαν εκ του μάταιου τοφτου κόςμου και το «μνθμόςυνον 
αυτϊν απϊλετο μετ’ ιχου». Οφτε τα ονόματά τουσ πολλζσ φορζσ δεν διζςωςε θ 
ιςτορία. Πόςθ διαφορά μεταξφ αυτϊν και του Τιοφ τθσ Παρκζνου! Αυτόσ ςελαγίηει 
ςυνεχϊσ ςτουσ αιϊνεσ και καταυγάηει με το κείο φωσ του όλουσ τουσ κόςμουσ, 
ορατοφσ και αοράτουσ. Ο χρόνοσ που παρζρχεται, δεν μειϊνει τθν λάμψθ του… Ο 
Τιόσ τθσ Παρκζνου όμωσ ωσ «άδυτοσ Αςτιρ» κα εξακολουκιςει να ακτινοβολεί 
και το γλυκφ και ιλαρόν φωσ του κα φωτίηει τθν Πόλθ του Θεοφ, τθν Άνω Ιερουςα-
λιμ ςτουσ αιϊνεσ των αιϊνων. 

Ο οξυγράφοσ ποιθτικόσ και εναρμόνιοσ κάλαμοσ του Μθτροπολίτου Πζργθσ κ. 
Ευαγγζλου (Γαλάνθ) μασ κακιςτά πεπλθρωμζνουσ κείασ χάριτοσ, όταν πνζει «πνοι 
ηϊςα» ςτο «ανεξίτθλο πολίτικο ρωμαίικο είναι» μασ, όχι απλϊσ γράφοντασ, αλλά ωσ 
δϊρθμα ψυχισ προςφζροντασ τα «Εκ Φαναρίου» ςτθν «Εςωκαςτρινι τθσ Πόλθσ, 
ςτθν Βλαχερνιτιςςα», που ςυνεχίηει ατάραχθ και αμετάκετθ να εκπζμπει τον Ακά-
κιςτο Απόθχο των αιϊνων τθσ ςτο ςιμερα και ςτο αφριο, ςτθν ιςτορία και ςτο επζ-
κεινα του χωροχρόνου. Και όλα, παρελκόν, παρόν και μζλλον ωσ μυςτικι βιουμζνθ 
εμπειρία του Φαναρίου και τθσ πολίτικθσ Ρωμιοςφνθσ υπό το μοναδικό «ψυχικό κά-
τοπτρο» του Πζργθσ Ευαγγζλου: «Θ Παναγία του «μεταφλιου». Και θ ικζτιδα του 
«παραφλιου». υνάντθςθ ςτο άλλο άκρο του ουράνιου τόξου. Θ υμνοςτάλακτθ του 
Φαναρίου ςτθ ςκιά των κάςτρων για μια τελευταία χειραψία τθσ ιερείτιδασ με τθν 
Πόλθ. Όχι όμωσ και με τθ Ρωμθοςφνθ που τθσ αςπάηεται τακτικά το χζρι. Ειδικά 
ςτθν περίοδο των Χαιρετιςμϊν. Σότε που πάνε να τθν προςκυνιςουν διπλά. Μια για 
τθ χάρθ τθσ, και μια για τθν ιςτορία τθσ…  

 

Χαίρε Νφμφη Ανφμφευτε. 

Χαίρε Πολίτιςςα Βλαχερνήτιςςα 


