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ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

Οι χαιρετισμοί της Παναγίας 

Οι χαιρετισμοί της Γlαναγίας έχουν 

μια καταπληκτική ομορφιά και συγκινούν 

βαθειά και εισχωρούν στη ψυχή του κα

θενός σαν να είναι ένα δημοφιλές τρα

γούδι. Είναι οι χαιρετισμοί που ονομά

ζονται και ακάθιστος ύμνος, ένα από τα 
ωραιότερα κομμάτια της εκκλησιαστικής 

μας υμνογραφίας. 

Και είναι οι χαιρετισμοί πλαισιωμένοι 

και από γλυκύτατα τροπάρια, πλούσια 

και εκείνα σε τρυφερές εκφράσεις, και 
γραφικές εικόνες που όταν ψάλλονται 

χαρίζουν στον ακροατή πνευματική από
λαυση. Είναι οι χαιρεnσμοί και τα τροπά

ρια τους ξεχείλισμα της καρδιάς από 

αγάπη στην Παναγία. 

Υμνείται η Παναγία σαν ανεξάντλη
τη βρύση ζωτικού νερού. Δάμαλις που 

γέννησε το μόσχο. Αμνός που κυοφό

ρησε τον αμνό του Θεού. 

Όρθρος φαεινός. Κατοικητήριο 

φωτός. Λυχνία και στάμνα γεμάτη μάννα. 

Νυμφώνας ολόφωτος. Παστός του Λό

γου αμόλυντη. 

· Αφλεκτος βάτος. · Οχημα ηλίου. 

· Ανθος αμάραντος. Περιστερά. Των 

αθλητών στεφάνωμα. Και άλλα πολλά 

τρυφερά και ποιητικά κοσμητικά, κορύ

φωμα των οποίων είναι το «Υπέρμαχος 

Στρατηγός» που αναφέρεται στο ομώ

νυμο και πασίγνωστο τροπάριο που έχει 

συνδεθεί σε μια δύσκολη περίσταση του 
· Εθνους και της εκκλησίας. Και τέλος η 
επωδός «Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε» που 

ψάλλεται πανηγυρικά από τους ιερείς 

και τους ψάλτες. 

Τους γλυκούς αυτούς στίχους των 

χαιρετισμών και των τροπαρίων ακούμε 

κάθε χρονιά τις πέντε πρώτες Παρα

σκευές Ίης Μεγάλης Τεσσαρακοστής. 

Από σεβασμό και ευλάβεια προς την 

Παναγία καθώς το σούρουπιι απλώνει 
παντού το πέπλος του ερχόμαστε να 
την ευχαριστήσουμε και να την παρακα

λέσουμε. Πριν από σήμερα χρόνια ολό
κληρα από μικρά παιδιά παρακολουθού
με την ακολουθία των Χαιρετισμών. Το 
ίδιο οι γονιοί μας πριν από μας, κι· οι 
παππούδες μας, κι· οι απώτατοι πρόγο
νοι μας, επί γενεές γενεών. Σε περιστά
σεις του προαιώνιου εθνικού μας βίου, 
όπως και σε ιδιωτικές μας δοκιμασίες 
και περιστάσεις, κι· όταν μας απειλού
σαν οι · Αβαρόι οι Πέρσες, οι · Αραβες, 
οι Σλαύοι, οι Φράγκοι, οι Τούρκοι οι 
σύγχρονοι κατακτητές. Στις αλώσεις, 
στις επαναστάσεις, στους πολέμους στις 
κατοχές. Στις αρρώστειες και τους σει

σμούς. Στις προσωπικές μας συμφορές 
και αγωνίες. Στους κινδύνους και στην 

απόγνωσή μας καταφύγαμε και καταφεύ

γουμε στην Παναγία. 

Και αυτές τις δύσκολες εποχές που 
μας κυκλώνουν μύριοι κίνδυνοι και δυ
σκολίες ας την παρακαλέσουμε με πί
στη και με ΚΑΘΑΡΗ καρδιά. Παναγιά 
μας, είμαστε καταπιεσμένοι και ταλαιπω

ρημένοι από τα μίση, την αμαρτία, και 

από πολλούς κινδύνους. Φώτισε το δρό
μο της ζωής μας και χάρισε στην ταρα

γμένη καρδιά μας τη γαλήνη και τη χα
ρά. Δώσε λύτρωση και ελευθερία στην 
πατρίδα μας. Θεράπευσε εκείνους που 
είναι στο κρεβάτι του πόνου. Προστά
τεψε τα ορφανά Λυπήσου τα παιδάκια 
εκείνα που έχουν τους γονείς τους μα
κρυά. Δώσε, Παναγία μας, τη χαρά 
στους γονεί(; που έχουν παιδιά άρρωστα 
να τα δουν κοντά τους γεμάτα υγεία. 
Παναγία μου, θυμήσου τον πόνο σου 
όταν πάνω στο σταυρό 8βλεπες το γιό 
σου να πονεί και δώσε βάλσαμο παρη

γοριάς σ· όλες τες μανάδες όλου του 




