Π

ριν φτάσουμε στο Πάσχα και στην Ανάσταση του Κυρίου, κατά την Μεγάλη
Σαρακοστή και συγκεκριμένα τις πρώτες πέντε εβδομάδες, η Ορθόδοξη Εκκλησία ψάλλει τους Χαιρετισμούς Προς την Υπεραγία Θεοτόκο. Το κείμενο χωρίζεται
σε τέσσερα μέρη (στάσεις) και ψάλλεται τις πρώτες τέσσερεις Παρασκευές, ενώ στο
σύνολό του ψάλλεται την πέμπτη Παρασκευή. Ολόκληρο το σπουδαίο αυτό ποίημα
υπό τον τίτλο Ακάθιστος Ύμνος, γραμμένο τον 6ο αιώνα μ.Χ., περικλείει σε εξέχουσα
ποιητική μορφή τη βάση της διδασκαλίας της Ορθοδοξίας για τον Χριστό, τη σάρκωσή Του, τον σωτηριολογικό ρόλο της Παναγίας, ενώ εξάρει την Αγνότητα και την Αγιότητά Της. Συμπληρώνεται με λόγους για τον Αγώνα του ανθρώπου να ενωθεί με τον
Θεό, και παρακλητικά ρήματα προς τον Χριστό και την Παναγία για αυτόν τον Αγώνα.
Το ποίημα αυτό, κατά τους μελετητές, αποδίδεται στον Άγιο Ρωμανό τον Μελωδό, ο
οποίος θεωρείται από τους κορυφαίους ποιητές της Ελληνικής Γραμματείας. Το ποίημα συνοδεύεται από μουσική σύνθεση και ανήκει σε ένα είδος κλασικής Βυζαντινής
μουσικής που λέγεται «κοντάκιο». Συνίσταται από 24 στροφές που ονομάζονται «Οίκοι», και κάθε μία από αυτές είναι ακροστιχίδα της ελληνικής αλφαβήτου. Δηλαδή,
κάθε στροφή ξεκινά με το γράμμα της αλφαβήτου κατά σειρά.

Α

πό την 1η Στάση των Χαιρετισμών γίνεται σαφής εξιστόρηση των γεγονότων
της ζωής της Θεοτόκου. Η 1η
Στάση συγκεκριμένα αναφέρεται
στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου.
Ξεκινάει με την φράση «Άγγελος
πρωτοστάτης, ουρανόθεν επέμφθη, ειπείν τή Θεοτόκω το Χαίρε»
και συνεχίζει αποκαλύπτοντας το
μεγαλείο του Ερχόμενου και την
ευκαιρία για την αποκατάσταση
του προπατορικού αμαρτήματος
«χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκλησις, χαίρε των δακρύων της
Εύας η λύτρωσις». Ο Άγγελος θαυμάζει την παρέμβαση του Αγίου
Πνεύματος στην αγιότητα και την
αγνότητα της Παναγίας και έψαλλε
τα πρώτα Χαίρε «Χαίρε, ότι υπάρχεις Βασιλέως καθέδρα. Χαίρε ότι
βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα.
Χαίρε, αστήρ εμφαίνων τον ήλιον.
Χαίρε, γαστήρ ενθέου σαρκώσεως». Πραγματοποιείται ο Ευαγγελισμός και η μήτρα
της Παρθένου γίνεται «θεοδόχος»! Και ως Θεοδόχος συναντά την επίσης έγκυο Ελισάβετ, της οποίας το εν τη κοιλία βρέφος, ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής, αντιλαμβάνεται την παρουσία του Θεού στην μήτρα της Θεοδόχου Παρθένου και χαίρεται
«Έχουσα θεοδόχον η Παρθένος τήν μήτραν, ανέδραμε πρός τήν Ελισάβετ, το δε βρέφος εκείνης ευθύς, επιγνόν τόν ταύτης ασπασμόν, έχαιρε»! Και γι αυτό η Ελισάβετ
αναφωνεί τα επόμενα χαίρε «Χαίρε, κλίμαξ επουράνιε δι’ ης κατέβη ο Θεός. Χαίρε,
γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανόν. Χαίρε, το των Αγγέλων πολυθρύλητον
θαύμα. Χαίρε, το των δαιμόνων πολυθρήνητον τραύμα»! Και ενώ ο Ιωσήφ ο Μνήστωρ μπήκε αρχικά σε λογισμούς αμφιβολίας για το πως ηδύνατο να κυοφορεί η
παρθένος μνηστή του, μόλις έμαθε πως η σύλληψις ήταν έργο του Αγίου Πνεύματος,
ανεφώνησε το Αλληλούϊα «Ζάλην ένδοθεν έχων, λογισμών αμφιβόλων, ο σώφρων
Ιωσήφ εταράχθη, προς την άγαμόν σε θεωρών, και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε!
Μαθών δε σου την σύλληψιν εκ Πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια»!

Ν

έο και κύριο γεγονός στην 2η Στάση των Χαιρετισμών αποτελεί αυτό της
γέννησης του Χριστού από την Υπεραγία Θεοτόκο. Ξεκινάει με την προσκύνηση των βοσκών που θαύμασαν το γεγονός της Ενανθρωπήσεως του Θεού και των
ύμνων των αγγέλων «Ήκουσαν οι Ποιμένες, των Αγγέλων υμνούντων, τήν ένσαρκον
Χριστού παρουσίαν· καί δραμόντες ως πρός ποιμένα, θεωρούσι τούτον ως αμνός
άμωμον, εν τη γαστρί Μαρίας βοσκηθέντα». Και έψαλλαν τα Χαίρε μαζί με τους αγγέλους «Χαίρε αμνού καί Ποιμένος Μήτηρ. Χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε δι
ης εγυμνώθη ο Άδης. Χαίρε δι ης
ενεδύθημεν δόξαν». Στην 2η Στάση διαβάζουμε και την επίσκεψη
των μάγων αφού ακολούθησαν το
άστρο της Βηθλεέμ «Θεοδρόμον
αστέρα, θεωρήσαντες Μάγοι, τή
τούτου ηκολούθησαν αίγλη· καί
ως λύχνον κρατούντες αυτόν, δι’
αυτού ηρεύνων κραταιόν άνακτα·
καί φθάσαντες τόν άφθαστον, εχάρησαν αυτώ βοώντες· Αλληλούϊα».
Και θαυμάζοντας οι μάγοι από την
Χαλδαία την Παναγία να κρατάει
τον Χριστό στα χέρια της ως τον
Πλάστη του Κόσμου, Αυτόν που με
τα χέρια Του δημιούργησε τα πάντα
«Ίδον παίδες Χαλδαίων, εν χερσί
της παρθένου, τόν πλάσαντα χειρί
τους ανθρώπους· καί δεσπότην νοούντες αυτόν, ει καί δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τοις δώροις θεραπεύσαι, καί
βοήσαι τή ευλογημένη», προσέφεραν τα δώρα τους και έψαλλαν και αυτοί τα Χαίρε
προς την Μητέρα του Θεού με βαθύτατη πίστη στα θαυμαστά γεγονότα και κατάνυξη «Χαίρε αστέρος αδύτου μήτηρ. Χαίρε αυγή μυστικής ημέρας». Εξιστορείται εν
συνεχεία η προσπάθεια αποφυγής των Ιεροσολύμων και του Ηρώδη, όπως τους συνέστησε ο Άγγελος, και η επιστροφή των Μάγων στη Βαβυλώνα ως κήρυκες πλέον
του Θαυμαστού Γεγονότος των Χριστουγέννων και του Χριστού του Θεού «Κήρυκες
θεοφόροι, γεγονότες οι Μάγοι, υπέστρεψαν εις τήν Βαβυλώνα· εκτελέσαντές σου τόν
χρησμόν, καί κυρήξαντές σε τόν Χριστόν άπασιν, αφέντες τόν Ηρώδην ως ληρώδη,
μή ειδότα ψάλλειν· Αλληλούϊα». Εν τέλει, διαβάζουμε πως όταν η Υπεραγία Θεοτόκος
και ο Ιωσήφ με το Θείο Βρέφος έφυγαν για την Αίγυπτο για να γλιτώσουν από την
οργή και το εκδικητικό μένος του Ηρώδη, σε εκείνη την χώρα έλαμψε η αλήθεια και
γκρεμίστηκαν τα είδωλα και το ψέμα «Λάμψας εν τή Αιγύπτω, φωτισμόν αληθείας,
εδίωξας του ψεύδους το σκότος· τα γαρ είδωλα ταύτης Σωτήρ, μή ενέγκαντά σου
τήν ισχύν πέπτωκεν, οι τούτων δε ρυσθέντες, εβόων πρός τήν Θεοτόκον», και όσοι
πίστεψαν και σώθηκαν έψαλλαν τα Χαίρε «Χαίρε άνόρθωσις των ανθρώπων. Χαίρε
κατάπτωσις των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης τήν πλάνην πατήσασα. Χαίρε των ειδώλων τόν δόλον ελέγξασα». Η 2η Στάση κλείνει με την αναφορά στον Άγιο Συμεών
τον Θεοδόχο, τον υπερήλικα σοφό Ισραηλίτη, ο οποίος δέχθηκε στις αγκάλες του τον
Ιησού, κατά την Υπαπαντή, και τότε ανεφώνησε πως πλέον είναι έτοιμος να φύγει
από αυτόν τον απατηλό κόσμο, εφ όσον αυτό που περίμενε να δει, δηλαδή τον Σωτήρα του Κόσμου, το είδε κρατώντας στα χέρια του τον Χριστό, που αναγνώρισε ως
Θεό, και γεμάτος έκπληξη από την Σοφία του Θεού, έψαλλε Αλληλούϊα «Μέλλοντος
Συμεώνος, του παρόντος αιώνος, μεθίστασθαι του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος
αυτώ, αλλ’ εγνώσθης τούτω καί Θεός τέλειος· διόπερ εξεπλάγη σου τήν άρρητον σοφίαν κράζων· Αλληλούϊα».

Α

κολουθεί στην 3η Στάση
των Χαιρετισμών η αναφορά στην ουσία και στο νόημα της
γέννησης του Θεού από την Υπεραγία Θεοτόκο. Ο ποιητής υμνεί τον
ρόλο της Παναγίας στην οικονομία
του Θεού για την Σωτηρία του ανθρώπου. Παρατηρεί και εξάρει το
γεγονός πως ο Πλάσας την κτίση
επιλέγει και γεννάται μέσα από κτιστή μήτρα ασπόρως και την αφήνει
άφθορη και μετά την γέννησή Του
«Νέαν έδειξε κτίσιν, εμφανίσας ο
Κτίστις, ημίν τοις υπ’ αυτού γενομένοις· εξ απόρου βλαστήσας γαστρός, καί φυλάξας ταύτη ώσπερ
ην άφθορον, ίνα το θαύμα βλέποντες, υμνήσωμεν αυτήν βοώντες»,
ενώ όλη η πλάση μπροστά στο θαύμα ψάλει τα Χαίρε στην Υπεραγία θεοτόκο «Χαίρε το άνθος της αφθαρσίας. Χαίρε το
στέφος της εγκρατείας. Χαίρε κυοφορούσα οδηγόν πλανωμένοις. Χαίρε απογεννώσα
λυτρωτήν αιχμαλώτοις». Ακολουθεί μία συμβουλή, μία παρακίνηση ώστε να συμμετέχει κάθε άνθρωπος πιστός στο έργο της Σωτηρίας και στον ρόλο της Ενανθρωπήσεως του Θεού από την Παναγία Παρθένο, η οποία παρακίνηση λέγει πως εφ’ όσον
οι άνθρωποι έγιναν αυτόπτες μάρτυρες μιας τόσο παράξενης και θαυμαστής κυοφορίας και γεννήσεως, είναι ευκαιρία να αποξενωθεί από τα υλικά αυτού του κόσμου
και να στραφεί ψυχή τε και πνεύματι προς τον ουρανό, όπως επιθυμεί και ο Θεός, ο
οποίος για αυτόν τον λόγο έγινε άνθρωπος, για να εξυψώσει τους ανθρώπους «Ξένον
τόκον ιδόντες, ξενωθώμεν του κόσμου, τόν νουν εις ουρανόν μεταθέντες· διά τούτο
γαρ ο υψηλός Θεός, επί γης εφάνη ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσαι πρός
το ύψος, τους αυτώ βοώντας· Αλληλούϊα». Διότι, ο Ένσαρκος Λόγος του Θεού ήθε
στην γη ολόκληρος, χωρίς όμως να απουσιάζει και από τον ουυρανό, καθώς η ενανθρώπησή του ήταν Θεϊκή και όχι απλή μετάβαση από τόπο σε τόπο «Όλος ην εν τοις
κάτω, καί των άνω ουδόλως, απήν ο απερίραπτος Λόγος· συγκατάβασις γαρ θεϊκή, ου
μετάβασις δε τοπική γέγονε, καί τόκος εκ Παρθένου θεολήπτου». Και εφ’ όσον από
την Υπεραγία Θεοτόκο και Παρθένο κυήθηκε και γεννήθηκε, η ανθρωπότητα ψάλλει
τα Χαίρε «Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα. Χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε η κλεις
της Χριστού Βασιλείας. Χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων». Και μπροστά σε αυτό το μεγαλείο της Ενανθρωπήσεως, όλα τα τάγματα των αγγέλων εξεπλάγησαν, καθώς είδαν
τον απρόσιτο Θεό να γίνεται άνθρωπος προσιτός και να συναναστρέφεται την ίδια
Του την κτίση, τα πλάσματά Του «Πάσα φύσις Αγγέλων, κατεπλάγη το μέγα, της σης
εναθρωπίσεως έργον· τόν απρόσιτον γάρ ως Θεόν, εθεώρει πάσι προσιτόν άνθρωπον,
ημίν μεν συδιάγοντα, ακούοντα δε παρά πάντων ούτως· Αλληλούϊα». Ακόμη και οι
λαλίστατοι ρήτορες κατεπλάγησαν και έμειναν άλλαλοι μπροστά σε αυτό το θαύμα
που η Υπεραγία Θεοτόκος γέννησε και έμεινε παρθένος «Ρήτορας πολυφθόγους, ως
ιχθύας αφώνους, ορώμεν επί σοι Θεοτόκε· απορούσι γαρ λέγειν το πώς καί Παρθένος
μένεις καί τεκείν ίσχυσας· ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες, πιστώς βοώμεν». Γι
αυτό η ανθρωπότητα όλη φωνάζει με πίστη τα Χαίρε «Χαίρε ότι εμωράνθησαν οι
δεινοί συζητηταί. Χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιηταί. Χαίρε των Αθηναίων
τας πλοκάς διασπώσα. Χαίρε των αλιέων τας σαγήνας πληρούσα». Και κλείνει η 3η
Στάση με την έμφαση πως ο Θεός, ο Πλάστης του Κόσμου και Αυτός ο Ποιμένας που
Δημιουργεί όλα τα όμορφα και τα σπουδαία, έγινε άνθρωπος με την θέλησή Του για
να καλέσει το πλάσμα Του στην Βασιλεία Του μιλώντας στο επίπεδο και στη γλώσσα

του. Και γι αυτό ο άνθρωπος ψάλλει σε Εκείνον σαν Θεό του «Σώσαι θέλων τόν κόσμον, ο των όλων κοσμήτωρ, πρός τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε· καί ποιμήν υπάρχων
ως Θεός, δι ημάς εφάνη καθ’ ημάς άνθρωπος· ομοίω γάρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός
ακούει· Αλληλούϊα».

Γ

ια την 4η Στάση των Χαιρετισμών, ο ποιητής αφήνει πλέον
να βγουν οι πιο βαθιές σκέψεις του
για την Παναγία, για την Υπεραγία
Θεοτόκο, αυτές που όλη η ανθρωπότητα επιθυμεί να μπορουσε να
της πει κατ’ ιδίαν, όχι μόνον ως έκφραση αγνής αγάπης αλλά και ευγνωμοσύνης για τον ρόλο της στην
σωτηρία του ανθρώπου. Εξάρει την
προστατευτική της Σκέπη παρομοιάζοντάς την με τείχος και σημειώνει
για άλλη μία φορά το φοβερό, άγιο
και παράδοξο γεγονός πως ο ίδιος
της ο Πλάστης γεννήθηκε από την
μήτρα της «Τείχος ει των Παρθένων,
Θεοτόκε Παρθένε, καί πάντων των
εις σε προστρεχόντων· ο γαρ του
ουρανού καί της γης, κατεσκεύασέ
σε Ποιητής, Άχραντε, οικήσας εν τη μήτρα σου, καί πάντας σοι προσφωνείν διδάξας».
Και πάνω σε αυτήν την έκσταση της βαθύτατης αγάπης και ευγνωμοσύνης ψάλλει τα
Χαίρε «Χαίρε η στήλη της παρθενίας. Χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων. Χαίρε ψυχών νυμφοστόλε αγίων». Στη συνέχεια απευθύνεται στον
ενσαρκωμένο Λόγο του Θεού, στον Ιησού Χριστό λέγοντας πως κάθε ύμνος προς
Αυτόν ωχριά, και ακόμη και αν κάθε άνθρωπος ψάλλει τόσες φορές όσοι οι κόκκοι
της άμμου της θάλασσας, τίποτε δεν είναι μπροστά στις αναρίθμητες ευεργεσίες του
Θεού προες το πλάσμα Του που για Εκείνον ψάλλει Αλληλούϊα «Ύμνος άπας ηττάται,
συνεκτείνεσθαι σπεύδων, τω πλήθει των πολλών οικτιρμών σου· ισαρίθμους γαρ τη
ψάμμω ωδάς, αν προσφέρωμέν σοι Βασιλεύ άγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ών δέδωκας ημίν, τοις σοι βοώσιν· Αλληλούϊα». Και επιστρέφει στην Παναγία λέγοντας πως
μοιάζει με εκείνη την πάνφωτη λαμπάδα η οποία φωτίζει τον νου του ανθρώπου και
μέσα σε αυτήν την λάμψη ο άνθρωπος μπορεί να δει και να κινηθεί προς την σωτηρία
του, την αληθινή γνώση του Θεού «Φωτοδόχον λαμπάδα, τοις εν σκότει φανείσαν,
ορώμεν τήν αγίαν Παρθένον· το γάρ άϋλον άπτουσα φως, οδηγεί πρός γνώσιν θεϊκήν
άπαντας, αυγή τόν νουν φωτίζουσα». Και ψάλλει ο φωτισμένος άνθρωπος τα Χαίρε
«Χαίρε ακτίς νοητού ηλίου. Χαίρε βολίς του αδύτου φέγγους. Χαίρε οσμή της Χριστού
ευωδίας. Χαίρε ζωή μυστικής ευωχίας». Τονίζεται δε, ότι η ενανθρώπηση του Θεού
μέσα από την μήτρα της Παρθένου Θεοτόκου, διέγραψε τα αρχαία προπατορικά χρέη
των ανθρώπων, τις αμαρτίες δηλαδή εκείνες που τον καταδίκασαν στην πτώση του.
Έχει πλέον ο άνθρωπος τη δυνατότητα να επιλέξει να ζει χωρίς αμαρτίες και να έτσι
να μετέχει στην Βασιλεία του Θεού «Χάριν δούναι θελήσας, οφλημάτων αρχαίας, ο
πάντων χρεωλύτης ανθρώπων, επεδήμησε δι εαυτού, πρός τους αποδήμους της αυτού χάριτος· καί σχίσας το χειρόγραφον». Και επέλεξε ο Θεός την Θεοτόκο ως τον
δικό του Ναό, το σπίτι Του, το οποίο αγίασε και δόξασε «Ψάλλοντές σου τόν τόκον,
ανυμνούμεν σε πάντες, ως έμψυχον ναόν Θεοτόκε· εν τή ση γαρ οικήσας γαστρί, ο
συνέχων πάντα τή χειρί Κύριος ηγίασεν, εδόξασεν, εδίδαξεν βοάν σοι πάντας». Και
δοξάζει όλη η πλάση την Θεοτόκο που μέσω αυτής ο Θεός ενσαρκώθηκε ψάλλοντας

τα Χαίρε «Χαίρε σκηνή του Θεού καί Λόγου. Χαίρε αγία αγίων μείζων. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος. Χαίρε της βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε χρωτός του εμού θεραπεία. Χαίρε ψυχής της εμής σωτηρία». Και ολοκληρώνονται οι
Χαιρετισμοί με μία απευθείας παράκληση του ανθρώπου στην Υπεραγία Θεοτόκο,
την μητέρα του Ενσαρκωμένου Λόγου, για την μεσιτεία της στην σωτηρία του από
την φθορά της ζωής και από την αιώνια κόλαση «Ώ πανύμνητε Μήτερ, η τεκούσα
τόν πάντων Αγίων αγιώτατον Λόγον δεξαμένη τήν νυν προσφοράν, από πάσης ρύσαι
συμφοράς άπαντας· καί της μελλούσης κολάσεως, τους συμβοώντας· Αλληλούϊα».
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Α
Γ

γιος
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(Νέας Ζωής)

διαίτερη σημασία έχει να καταλάβει ο πιστός που διαβάζει ή ψάλλει τους Χαιρετισμούς πως το κάλλος και η λυρικότητα της ποίησής τους δεν στερεί σε τίποτα από
βάθος θεολογικού λόγου το ποίημα αυτό. Αντιθέτως, θεωρείται ως ένα εκ των σημαντικοτέρων επιτευγμάτων της θεολογικής γραμματείας, το οποίο όχι απλώς διανθίζει
και πλουτίζει τα Θεομητορικά αφιερώματα αλλά και πληροφορεί τον αναγνώστη για
τις λεπτές πτυχές και εκφάνσεις του μεσιτικού ρόλου της Παναγίας στην σωτηρία του
ανθρώπου.

Α

ς γίνουμε λοιπόν όλοι μία ψυχή, ένα σώμα, με κεφαλή τον Ιησού Χριστό και ας
απευθύνουμε τους Χαιρετισμούς της καρδιάς μας στην Υπεραγία Θεοτόκο με
την ελπίδα και την πλησμονή να μεσιτεύσει και για εμάς. Αμήν!
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Γράφει ο π. Σάββας Βασιλειάδης

«Θεολογική ανάλυση»

