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Κυριολεκτικά σημαίνει αυτός που δεν κάθεται, ο ιστάμενος όρθιος. Έχει όμως και 
ουσιαστικοποιημἐνο και σημαίνει μια θρησκευτική τελετή της Ανατολικής Ορθοδόξου 
Εκκλησίας. 

Σημασία

Εγκυκλοπαιδικά

9257.72

ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ: Την πέμπτη Παρασκευή των Νηστειών τελείται η ακολουθία του Ακαθίστου 
Ύμνου (στις τέσσερις προηγούμενες έχει τελεστεί η ακολουθία των "ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ"). Στην 
ακολουθία αυτή απαγγέλλονται και οι 24 οίκοι της Θεοτόκου , ενώ η συχνή επανάληψη του "Τη 
υπερμάχω" μας υπενθυμίζει τη δια της Θεοτόκου θαυματουργική διάσωση της Κωνσταντινούπολης 
από τους Αβάρους το 626μ.Χ. 
Τότε οι κάτοικοι της Κωνσταντινούπολης είχαν τραγουδήσει όρθιοι τον ύμνο, για να ευχαριστήσουν 
την προστάτιδα του Κράτους, την Υπεραγία Θεοτόκο.

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ: Είναι μία ακολουθία που τελείται κάθε Παρασκευή απόγευμα και είναι αφιερωμένη 
στη Θεοτόκο. Συνήθως τελείται μαζί με μικρό απόδειπνο ή εσπερινό. Στους  χαιρετισμούς ψέλνεται 
ο εξαίσιος ΚΑΝΟΝΑΣ του Ιωσήφ  "Ανοίξω το στόμα μου..."1, ενώ απαγγέλλονται οι 24 (6 κάθε φορά 
επί 4 εβδομάδες) κατ' αλφάβητο οίκοι της Θεοτόκου ("Αγγελος προτοστάτης..., Βλέπουσα η αγία..., 
Γνώσιν άγνωστον… Ω! πανύμνητε μήτερ), έργο του Ρωμανού του μελωδού.

____________________________________________________
ΚΑΝΟΝΑΣ : Εκκλησιαστικός ύμνος που αποτελείται από εννέα συνήθως Ωδές που σχηματίζουν 
ακροστιχίδα. Ο κανόνας του Ακαθιστου γράφτηκε από τον Ιωσήφ τον Υμνογράφο. Η σχηματιζόμενη 
ακροστιχίδα είναι:  Χαράς δοχείον, σοι πρέπει χαίρειν μόνη. Ιωσήφ

ακάθιστος
Κυριακή, 30 Οκτωβρίου 2011
10:08 πμ
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Σχόλια
Το γεγονός ότι αυτή τελετή ή κάποια άλλη ανάλογη  απουσιάζει από το τυπικό της Δυτικής 
Εκκλησίας δείχνει πόσο μεγάλη ήταν η σύνδεση του Βυζαντινού Κράτους με την Ορθόδοξη 
εκκλησία. 
Τραγική αντίθεση προς το βενετσιάνικο Siamo Venziani  e poi Chrisiani.(Πρώτα είμαστε Βενετοί και 
μετά Χριστιανοί) .
Στον  Ακάθιστο είναι ιδιαιτέρα έντονη η σύνδεση Κράτους- Εκκλησιάς. Γίνεται φανερή από 
στρατιωτικούς όρους και προσωνύμια προς την Παναγιά, αφού το κράτος βρισκόταν υπό διάλυση 
και το μόνο αποκούμπι του λαού ήταν η προσφυγή στη θεια πρόνοια και ιδιαιτέρα στην αντίληψη 
της Υπερμάχου Στρατηγού. 

Παραθέτω δείγματα : 

Σε την πλέξασαν τω κόσμω,  αχειρόπλοκον στέφανον, άνυμνολογούμεν, Χαίρε σοι  Παρθένε 
κραυγάζοντες,  το φυλακτήριον πάντων καί χαράκωμα καί κραταίωμα, καί ιερόν καταφύγιον.

Ιδού σοι Χαίρε κραυγάζομεν  λιμήν  ήμίν γενού θαλαττεύουσι,  καί ορμητήριον, έν τώ πελάγει τών 
θλίψεων, καί τών. σκανδάλων πάντων, του πολεμήτορος.        

Ρητορεύουσα, ού σθένει γλώσσα Δέσποινα,  ύμνολογήσαί σε· ύπέρ γάρ τά Σέραφείμ, υψώθης 
κυήσασα, τον Βασιλέα Χριστόν , ον ικέτευε, πάσης νύν βλάβης ρύσασθαι, τους πιστώς σε 
προσκυνούντας.

Ικετεύομεν, οί δούλοι σου καί κλίνομεν  γόνυ καρδίας ήμών· Κλίνον το ους σου `Αγνή, καί σώσον 
τους θλίψεσι, βυθιζομενους ήμάς, καί συντήρησον, πάσης έχθρών αλώσεως   την σην Πόλιν
Θεοτόκε.

Λυτρωσέ μας κορη απο τους πειρασμους και τις βαρβαρικες κατακτησεις και καθε πληγη που πεφτει  πανω τους 
θνητους που αμαρταινουν με πληθος παραπτωματων, για να σου φωναζουμε το «Χαιρε» εμεις οι πιστοι που απο 
σενα γιναμε μετοχοι στην αιωνια χαρα.
Είναι η κλασικη παπαδιστικη πολιτική ανάλυση των αιτίων της  βαρβαρικης αλώσεως και πάσης αλλης πληγής:  
Φταίνε οι αμαρτίες μας, το πλήθος των παραπτώσεων!

Ινα σοι πιστοί, το Χαίρε κραυγάζωμεν. Οι διά σού τής χαράς, μέτοχοι γενόμενοι, τής αϊδίου, ρυσαι 
ήμάς πειρασμου, βαρβαρικης αλώσεως και πάσης αλλης πληγής,  διά  πλήθος,  Κόρη, 
παραπτώσεων, έπιούσης βροτοίς άμαρτάνουσιν.

… και το αποκορύφωμα 
Αλλ’ ώς έχουσα το κράτος  άπροσμάχητον εκ παντοίων με κινδύνων ελευθερωσον ινα κράζω σοι 
Χαίρε, νύμφη ανύμφευτε.

Αναλογες επιρριψεις ευθυνων και ελπιδες εχουμε σήμερα (Φταιει ο Παπανδρεου, ο Καραμανλης, η 
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Αναλογες επιρριψεις ευθυνων και ελπιδες εχουμε σήμερα (Φταιει ο Παπανδρεου, ο Καραμανλης, η 
Δεξια. Η αριστερα κλπ. )… και δεν φταινε αυτοι που με πληρη γνωση των εγγενων αδυναμιων 
αποπληρωμης της Ελλάδας, μας δάνειαζαν σωρηδόν για να μας υπερχρεώσουν και μετά να 
μπορουν να παιξουν τα παιχνίδια τους.

1. από τους συμμαχους των αρχαιων που ζητουσαν μεσα κι εξω προκειμενου να εξοτώσουν 
τους αντιπαλους τους. 

2. Από τους  βυζαντινους παπαδες και τους υμνογράφους τους,  που ζητουσαν την βοηθεια της 
υπερμαχου Στρατηγου ενώ ταυτοχρονα παχαιναν χιλάδες καλογέρους, νομιμους 
ανυποτακτους εσωτερικου

3. Από τους κοτζαμπασηδες της τουρκοκρατιας που δουλικα προσκυνοσαν το σουλτανο
Από τους ραγιαδες του ΄21 που τρωγόντουσαν μεταξυ τους σαν τα σκυλια για το πλιατσικο 
και περιμεναν το Ξανθό Γενος, το Μόσκοβο να φέρει το σεφέρι.

4.

5. Από την εναποθεση των ελπιδων στις Μεγάλες Δυναμεις (κι ας ελεγε ο καημενος Α. Καλβος : 
καλύτερα διασκορισμενοι οι Ελληνες να ψωμωζητου παρά προστάτας να έχομεν).

6. Από την αναζήτηση Βασιλιά-Εισαγόμενου (βλ. Οθωνα και μετά Γκλυξμπουργκ). Δεν μας αρεσε 
ο Μαυρικορδάτος που θα γινονταν επαξιος αντικαταστατης του σουλτάνου, στα ποδια του 
οποιου εμαθήτευσε.

7. Τελευταιο και φαρμακερο σημερα οι ξενοι δανιστες που θα μας παρατεινουν την ζωη για να 
μας ξαναυτερχρεώσουν και να μας εχουν αιωνιως στο χέρι.   

Εμεις από μονοι μας εχουμε τη καλογεριστικη νοοτροπια "εχω τα θαρη μου στον Θεο" ή 
αργοτερα στις μεγαλες δυναμεις στους συμμαχους, το ΝΑΤΟ, την Ευρωπη, το ΔΝΤ

Αυτό πανου κανουμε ολοι μαζι περιοριζεται στις Φιλανθρωπίες  αυτό που κοιταμε ενας-ενας 
είναι την παρτη μας, τη βολεψη μας και τις καταθεσεις στο εξωτερικο (για τους έχοντες και 
κατέχοντες).

Ενας εξωκειμενος παραγων καλειται παντα να μας σωσει 
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