
Ὅση ἀξία ἔχει ὁ Ἀκάθιστος ὕμνος, ἀγα-
πητοί μου, μὲ τὸν ὁποῖον ὑμνεῖται ἡ ὑ -

περαγία Θεοτόκος, τόση καὶ ἀκόμη μεγαλύ-
τερη ἀξία ἔχει ὁ Ἐπιτάφιος θρῆνος, ποὺ ἐ -
γράφη τὴν ἔνδοξη ἐποχὴ τοῦ Βυζαντίου. Εἶ -
νε ἕνα ἀριστούργημα. Ὁ ποιητής του συν έ-
λεξε εἰκόνες καὶ παραδείγματα τῆς Παλαιᾶς
καὶ τῆς Καινῆς Διαθήκης, τῆς καθημερινῆς
ζωῆς, τοῦ ἐνάστρου οὐρανοῦ καὶ ἔφτειαξε
μιὰ ἀνθοδέσμη, ἕνα μπουκέτο, μὲ 300 - 400
μεγαλυνάρια - ἐγκώμια.

Σ᾿ ὅλες τὶς γλῶσσες τοῦ κόσμου νὰ ψάξε-
τε, δὲν θὰ βρῆτε ἄλλο τέτοιο ἔξοχο ποίημα.
Ὁ ἀνώνυμος ποιητής του δὲν ἐπεδίωξε τὴ
δό ξα. Μὲ ἐγκαρδιότητα, γλαφυρότητα καὶ ἀ -
γάπη πρὸς τὸν Ἐσταυρωμένο ἐκφράζει στὸ
μεγάλο Νεκρὸ τὰ αἰσθήματα ὄχι μόνο τὰ δικά
του ἀλλὰ καὶ ὁλοκλήρου τῆς ἀνθρωπότητος.

Στὸ ποίημα αὐτὸ προσκαλεῖ ὅλη τὴν κτίσι,
τὸν ἥλιο, τὴ σελήνη, τὰ ἄστρα, τὰ βουνά, τὶς
πεδιάδες, τὰ πτηνά, τὰ ζῷα, τοὺς ἀγγέλους
τοὺς ἀρχαγγέλους, ὅλο τὸν κόσμο, γιὰ νὰ ὑ -
μνήσουν μαζί του τὸ Θεάνθρωπο, ποὺ κατέ-
βηκε στὸν τάφο γιὰ νὰ «λύσῃ τὰς ὠδῖνας τοῦ
θανάτου» (Πράξ. 2,24).

Ἀπὸ τὰ ἐγκώμια αὐτὰ ψάλλονται τώρα 99.
Χωρίζονται σὲ τρεῖς στάσεις, ἀπὸ 33 ἡ κάθε
στάσις, ὅσα καὶ τὰ χρόνια τοῦ Χριστοῦ στὴ
γῆ.

Θὰ πῶ λίγες λέξεις γιὰ τὸ πρῶτο ἐγκώμιο
τῆς τρίτης στάσεως.

* * *
«Αἱ γενεαὶ νῦν πᾶσαι ὕμνον τῇ ταφῇ σου

προσφέρουσι, Χριστέ μου». Τὸ ἐγκώμιο αὐτὸ
εἶνε ἐμπνευσμένο ἀπὸ μιὰ θαυμάσια εἰκόνα
τοῦ βασιλέως τοῦ ποιητικοῦ λόγου, τοῦ Ὁμή-
ρου. Ἀπὸ ᾿κεῖ ἔχει τὴν καταγωγή του.

«Αἱ γενεαὶ νῦν πᾶσαι…». Γενεὰ εἶνε μία

πε ρίοδος τῆς ζωῆς τῆς ἀνθρωπότητος ποὺ
βαστάει περίπου 25 χρόνια. Τέσσερις γενεὲς
μᾶς κάνουν ἕναν αἰῶνα. Ὁ Ὅμηρος λέει, ὅτι
ἡ ἀνθρωπότης μοιάζει μὲ ἕνα δέντρο, ποὺ
αὐ τὸ μὲν παραμένει, ἀλλὰ τὰ φύλλα του ἀλ -
λάζουν. Τὴν ἄνοιξι φυτρώνουν νέα φύλλα,
μένουν ὅλο τὸ καλοκαίρι, καὶ κατόπιν κιτρι-
νίζουν καὶ πέφτουν. Κατὰ παρόμοιο τρόπο
καὶ πάνω στὸ δέντρο τῆς ἀνθρωπότητος φυ-
τρώνουν ἑκατομμύρια γένη ἀνθρώπων, καὶ
σχηματίζουν τὶς γενεές.

Ἀπὸ τότε ποὺ ἀκούστηκε στὸ σύμπαν τὸ
«Γενηθήτω φῶς» τῆς δημιουργίας (Γέν. 1,3) ἔ χουν
περάσει, κατὰ τοὺς ὑπολογισμούς, περίπου
7.500 χρόνια, δηλαδὴ 300 περίπου γενεές.
Καὶ ἀπὸ τὴν ἡμέρα ποὺ ὁ Ἰωσὴφ ἀξιώθηκε νὰ
κηδεύσῃ τὸ πανάχραντο σῶμα τοῦ Κυρίου
μέ χρι σήμερα ἔχουν περάσει 80 γενεές.

Οἱ γενεὲς ἔρχονται καὶ παρέρχονται, ἡ ἀν -
θρωπότης μένει. Εἶνε τὸ αἰωνόβιο δέντρο,
ποὺ κάθε τόσο τὰ φύλλα του κιτρινίζουν καὶ
πέφτουν. Τὰ παρασύρει ὁ ἄνεμος ὅπου κι ἂν
βρίσκωνται, εἴτε χαμηλὰ εἴτε ψηλά. Ὁ κάθε
ἄνθρωπος δηλαδή, εἴτε ἄσημος εἶνε εἴτε ἐπί-
σημος, εἴτε βουλευτής, εἴτε νομάρχης, εἴτε
πρόεδρος δημοκρατίας, εἴτε βασιλιᾶς, εἴτε
δεσπότης, εἴτε πατριάρχης, εἶνε ἕνα φύλλο.
Ἕνα φύλλο εἴμαστε, ποὺ τὸ παρασύρει ὁ ἄ -
νεμος.

«Αἱ γενεαὶ νῦν πᾶσαι ὕμνον τῇ ταφῇ σου
προσφέρουσι, Χριστέ μου». Τὰ πάντα στὸν
κόσμο, κάλλη ἀνθρώπινα, δόξες, θησαυροί,
γνώσεις, ἐπιστῆμες, ὕψη καὶ πλούτη, ὅ,τι θαυ-
 μάζει ὁ κόσμος, παρέρχονται καὶ φεύγουν.
Ἐ παληθεύεται ἐκεῖνο ποὺ εἶπε ἕνας δικός
μας φιλόσοφος, ὁ Ἡράκλειτος· «Τὰ πάντα ῥεῖ»,
ὅλα δηλαδὴ ῥέουν, ὅλα φεύγουν. Σκεφθῆτε,
ἀδελφοί μου. Μετὰ ἀπὸ 100 χρόνια ἀκόμα καὶ
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«Ἐγενόμην ἐν Πνεύματι ἐν τῇ Κυριακῇ ἡμέρᾳ καὶ ἤκουσα φωνὴν ὀπίσω μου μεγάλην ὡς σάλπιγγος» (Ἀπ. 1,10)



τὰ νήπια, ποὺ τώρα βρίσκονται στὴν ἀγκαλιὰ
τῆς μάνας τους, θὰ ἔχουν ἀποθάνει. Μετὰ
ἀπὸ 100, 200, 500 χρόνια ποιός ἀπὸ μᾶς θὰ
εἶνε ἐδῶ στὴ γῆ; Θεέ μου Θεέ μου! ἴλιγγος σὲ
καταλαμβάνει, ἂν σκεφθῇς, ὅτι ὁ ἄνθρωπος
εἶνε ἕνα φυλλαράκι ποὺ φυτρώνει ἐπάνω στὸ
δέντρο τῆς ἀνθρωπότητος.

«Τὰ πάντα ῥεῖ», ὅλα φεύγουν. Ἕνας μόνο
μένει. Ὅσο καὶ ἂν προσπαθήσουν νὰ τὸν θά-
ψουν οἱ ἄπιστοι καὶ οἱ ἄθεοι, αὐτὸς μένει εἰς
τὸν αἰῶνα. Εἶνε ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χρι-
στός, ὃν ὑμνεῖ πᾶσα ἡ κτίσις. Νέα κράτη ἐμ -
φανίζονται, παλαιὰ καταπίπτουν καὶ ἐξαφανί-
ζονται. Νέοι ἄνθρωποι, νέα συστήματα, νέες
ἀντιλήψεις ἐπικρατοῦν στὸν κόσμο. Αὐτὸς
πα ραμένει αἰώνιος καὶ ἀμετάβλητος, εἰς πεῖ -
σμα τῶν δαιμόνων καὶ τῶν ἀθέων.

Καὶ σήμερα, μολονότι περνοῦμε μία ἐποχὴ
ἀπιστίας καὶ οἱ στρατιὲς τῶν δαιμόνων βάλ-
θηκαν νὰ ξερριζώσουν τὴν ἁγία μας θρησκεία
ἀπὸ τὶς καρδιὲς τῶν πιστῶν, ἐν τούτοις ὁ Ἰη-
σοῦς Χριστὸς παραμένει ἡ μόνη ἐλπίδα τοῦ
κόσμου. Αὐτὴ τὴν ὥρα, σὲ ὁποιοδήποτε ση-
μεῖο τῆς ὑφηλίου καὶ ἂν πᾶμε, θὰ δοῦμε ὅτι
ἑορτάζουν τὴν ἁγία του ταφὴ καὶ σὲ λίγο θὰ
πανηγυρίσουν τὴν ἔνδοξό του ἀνάστασι. Ἂν
ἀνεβοῦμε στοὺς Ἐσκιμώους καὶ μποῦμε στὶς
καλύβες τους, θὰ τὸ διαπιστώσουμε. Ἂν κα-
τεβοῦμε στὸ Νότιο Πόλο, στὴ διακεκαυμένη
ζώνη, στὴν Κίνα, στὴν Ἀμερική, στὶς ζοῦγκλες
τῆς Ἀφρικῆς, κ᾿ ἐκεῖ θὰ συναντήσουμε ἀν -
θρώπους ποὺ πιστεύουν στὸ Χριστό.

Γι᾿ αὐτὸ καὶ στὸ μέλλον κανείς δὲν θὰ μπο-
ρέσῃ νὰ κλονίσῃ τὸ ἔνδοξο ὄνομά του. Θὰ
παραμείνῃ ὡς μαγνήτης καὶ θὰ ἑλκύῃ τὶς εὐ -
γενεῖς ὑπάρξεις· μόνο χυδαῖες ψυχὲς δὲν
μπο ροῦν νὰ ἀγαπήσουν τὸν Ἰησοῦ τὸ Ναζω-
ραῖο, τὸν Υἱὸν τῆς Παρθένου. Παρ᾿ ὅλα τὰ
σκοτεινὰ σύννεφα ποὺ συσσωρεύει ὁ ὑλι-
σμὸς καὶ ἡ ἀπιστία, ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς θὰ ἐξ -
έλθῃ νικητὴς καὶ θριαμβευτής. Ἐφ᾿ ὅσον ἀνα-
τέλλει ὁ ἥλιος, κυλοῦν τὰ νερά, θάλλουν τὰ
δέντρα καὶ τ᾿ ἀηδόνια κελαϊδοῦν, ὁ Ἰησοῦς
Χριστὸς θὰ μένῃ αἰώνιο θέλγητρο τῆς ἀνθρω-
πότητος. Κανένας δὲν θὰ μπορέσῃ ποτὲ νὰ
τὸν ἀντικαταστήσῃ.

«Αἱ γενεαὶ νῦν πᾶσαι…». Δὲν θὰ ἐκλείψῃ ἡ
ἁγία μας πίστι. Μπορεῖ νὰ σβήσῃ ὁ ἥλιος, ἡ
σελήνη, τὰ ἄστρα· μπορεῖ ν᾿ ἀλλάξουν τὰ πο-
λιτεύματα, νὰ γίνουν τὰ ἄνω κάτω· μπορεῖ ν᾿
ἀλλάξουν τὰ σύνορα, οἱ ἰδέες νὰ συγκρου-
σθοῦν καὶ νὰ γίνουν κονιορτός. Ἕνα θὰ μεί -
νῃ· καὶ τὸ ἕνα αὐτὸ εἶνε ὁ Χριστὸς ὁ παντο-
δύναμος Θεός.

* * *
«Αἱ γενεαὶ νῦν πᾶσαι…». Εἴμαστε κ᾿ ἐμεῖς

μία γενεά, μέσα στὶς πολλές. Γενεὰ ἁμαρτω -
λὴ βέβαια, ἀλλὰ ποὺ πιστεύει στὸ Χριστό.
Ἀπόψε σὲ ὅλους τοὺς ναοὺς συναντώμεθα
τρεῖς μαζὶ γενεές· γέροντες, ὥριμοι, καὶ παι-
διά. Μὲ κατάνυξι καὶ δάκρυα ψάλλουμε ὅλοι
τὸν ὑπέροχο ὕμνο τοῦ Ἐπιταφίου θρήνου καὶ
συνοδεύουμε τὸ μεγάλο μας Νεκρό.

Θὰ ἤθελα, τελειώνοντας, νὰ προσέξουμε
μία λέξι· ἐκεῖνο τὸ «μου»· «Χριστέ μου». Εἶνε
ἀντωνυμία τῆς ὡραίας ἑλληνικῆς γλώσσης
καὶ ἔχει μεγάλη σημασία. Τὰ σημερινὰ παιδιὰ
τῆς Ἑλλάδος, μὲ τὴ χυδαία γλῶσσα ποὺ τὰ δι-
δάσκουν οἱ ἐκπαιδευτικοὶ μεταρρυθμισταί, τὰ
κατέστησαν ἀνίκανα νὰ παρακολουθήσουν
τὸν ὑπέροχο ὕμνο, ποὺ εἶνε γραμμένος στὴν
ἀθάνατη πατρῴα γλῶσσα μας, τὴ μελῳδία
τῶν γλωσσῶν.

«Αἱ γενεαὶ νῦν πᾶσαι ὕμνον τῇ ταφῇ σου
προσφέρουσι, Χριστέ μου». Τίποτε δὲν εἶνε
περιττὸ στὸ ποίημα αὐτὸ τοῦ Ἐπιταφίου. Ἂς
προσέξουμε λοιπὸν αὐτὴ τὴ λέξι, «Χριστέ
μου». Μὲ τὸ «μου» αὐτό, ἐκεῖνον ποὺ δὲν τὸν
χωροῦν οἱ οὐρανοί, τὸν κάνεις δικό σου. Ἄλ -
λο εἶνε νὰ πῇς «παιδὶ» καὶ ἄλλο «παιδί μου»·
ἄλλο νὰ πῇς «ἡ μάνα» καὶ ἄλλο «ἡ μάνα μου»·
ἄλλο νὰ πῇς «ὁ Χριστὸς» καὶ ἄλλο «ὁ Χριστός
μου». Δημιουργοῦμε πλέον ἰδιαίτερες σχέ-
σεις μὲ τὸ Χριστό, γίνεται δικός μας. Προσ φι-
λέστερος ἀπ᾿ ὁ,τιδήποτε ἄλλο ὑπάρχει στὸν
κόσμο. Διότι καὶ ἀπὸ τὸ παιδὶ καὶ ἀπὸ τὴ μάνα
προσφιλέστερος πρέπει νὰ εἶνε ὁ Χριστός.
Γύρω ἀπὸ αὐτὸν πρέπει νὰ στρέφεται ἡ ἀτο-
μική, ἡ οἰκογενειακὴ καὶ ἡ κοινωνική μας ζωή.

Ὁ Χριστὸς νὰ μὴν εἶνε μόνο τοῦ Μεγάλου
Βασιλείου, τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστόμου, τῶν ἀγ -
γέλων, τῶν ἀρχαγγέλων καὶ μυριάδων ἄλλων
ἀνθρώπων, ἀλλὰ νὰ γίνῃ καὶ δικός μας. Ὅ -
πως λέει ὁ Τζοβάννι Παπίνι, νὰ δημιουργή-
σουμε προσωπικὲς σχέσεις μὲ τὸν Ἰησοῦ Χρι-
στό, νὰ τὸν ἔχουμε φίλο, προστάτη, πατέρα,
εὐεργέτη, αἰώνιο λυτρωτή. Καὶ τότε ἀπὸ τὰ
βάθη τῆς ψυχῆς μας νὰ ψάλλουμε πάντοτε·
«Αἱ γενεαὶ νῦν πάσαι ὕμνον τῇ ταφῇ σου προ-
σφέρουσι, Χριστέ μου».

Αὐτὰ τὰ λίγα εἶχα νὰ σᾶς πῶ. Καὶ τώρα σιω-
πή. Ὄχι συζητήσεις καὶ γέλια. Ἡ καρδιά μας,
τὸ μυαλό μας, ἡ σκέψι μας νὰ εἶνε στὸ μεγά-
λο Εὐεργέτη μας, στὸν θυσιασθέντα γιὰ τὴν
σωτηρία μας καὶ ταφέντα Χριστό. Ἔτσι ἁρμό-
ζει στοὺς Χριστιανούς. Ἀμήν.
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