
Ἐπιτρέψτε μου, ἀγαπητοί μου, νὰ πῶ λίγα
λόγια πρὶν τὴν ἔξοδο τοῦ ἐπιταφίου.

Ἀπόψε σὲ ὅλους τοὺς ναοὺς τῆς Ὀρθοδό-
ξου Ἐκκλησίας ψάλλεται ὁ Ἐπιτάφιος θρῆνος.
Εἶνε μία ἀνθοδέσμη ὕμνων πρὸς τὸν Κύριο, ὁ
ὁ ποῖος ὁδηγεῖται στὸ μνῆμα ἀπὸ τὸν Ἰωσήφ,
τὸ Νικόδημο καὶ τὶς μυροφόρες γυναῖ κες. Ἀ -
ποτελεῖται ἀπὸ 99 σύντομους ὕμνους, τὰ ἐγ -
κώμια, ποὺ εἶνε χωρισμένα σὲ 3 ὁμάδες - στά-
 σεις καὶ περιέχουν ὑπέροχα νοήματα.

Ἡ τρί τη στάσις ἀρχίζει μὲ τὸ πασίγνωστο«Αἱ γε νεαὶ πᾶσαι ὕμνον τῇ ταφῇ σου προσφέ-ρουσι, Χριστέ μου». Τὰ λόγια αὐ τὰ δίνουν ἀ -
φορμὴ νὰ κάνουμε μερι κὲς παρατηρήσεις.

* * *⃝ Ὁ ὕμνος μιλάει γιὰ «γενεές». Ποιά λέγεταιγενεά; Ὁ ἱερὸς ὑμνογράφος ἐδῶ χρησιμοποι-
εῖ μία ὁμηρικὴ ἰδέα ποὺ ἔχει ὑπ᾽ ὄψιν.

Ὁ Ὅμηρος παρομοιάζει τὴν ἀνθρωπό τη τα
μὲ δέντρο ποὺ ζῇ χιλιετίες καὶ κάθε τόσο βγά-
ζει νέα φύλ λα. Ὑπάρ χουν καὶ δέν τρα αἰωνόβια·
οἱ ἐ λιὲς π.χ. κάτω ἀπ᾽ τὶς ὁποῖες προσ ευχή-
θη κε ὁ Κύ ριος στὴ Γεθσημανῆ λέ νε ὅτι ζοῦν
ἀ κόμη, καὶ στὴν Ἀθήνα ὅτι ὑπάρχουν ἐπίσης
ἐ λιὲς ἀπὸ τὸν καιρὸ τοῦ Πλάτωνος. Ἀλλὰ τὸπιὸ μακρόβιο δέντρο εἶνε ἡ ἀνθρωπότης.

Τὰ δέντρα διακρίνονται σὲ ἀειθαλῆ, ὅσα
δι ατηροῦν πάντοτε τὸ φύλλωμά τους, καὶ σὲ
φυλλοβόλα, ὅσα τὸ χειμῶνα ῥίχνουν τὰ φύλ-
λα τους καὶ μένουν γυμνά, καὶ τὴν ἄνοιξι γε-
μίζουν πάλι μὲ νέα φύλλα. Ἔτσι καὶ ἡ ἀν θρω-
πότης· εἶνε ἕνα δέν τρο ἀείζωο, ποὺ κάθε τό-
σο ἀλ λάζει φύλλωμα. Μὲ τὴν ἀλλαγὴ φυλλώ-ματος μοιάζει καὶ ἡ διαδοχὴ τῶν γενε ῶν, οἱ ὁ -
ποῖες ἔρχονται καὶ παρέρχονται.

Κάθε γενεὰ ὑπολογίζεται σὲ 25 μὲ 30 χρό-
νια. Ἕνας αἰώνας δηλαδὴ ἔχει 4 γενεές· ἑπο-
μένως, στοὺς 20 αἰῶνες ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ
Χριστοῦ, ἔχουν περάσει 80 περίπου γενεές.

Γενεὰ ἀπὸ γενεὰ διαφέρει. Τὰ ζῷα δὲν ἔ -
χουν πρόοδο. Τὸ μυρμήγκι π.χ. ἢ τὰ ἀποδημη  -
τικὰ πουλιὰ κάνουν σήμερα τὴ φωλιά τους ὅ -
πως τὴν ἔκαναν καὶ πρὶν ἀπὸ χιλιάδες χρό νια·
ζοῦν μέσα σὲ ἕνα στενὸ κύκλο ἐνστίκτων. Ὁἄνθρωπος ὅμως προοδεύει, καὶ σήμερα ταξι-
δεύει στὸ διάστημα· εἶνε μιὰ πρόοδος αὐτό.

Γενεὰ ἀπὸ γενεὰ διαφέρει σὲ πολλά. Ἕνα
πρᾶγμα ὅ μως εἶνε σταθερὸ χαρακτηριστικὸ
ὅ λων τῶν γενεῶν· ὅτι στὴν ψυ χὴ τῶν ἀνθρώ-
πων ὑ πάρχει βαθὺ καὶ ἀνεκρίζωτο τὸ θρη σκευ- τικὸ συναίσθημα, ἡ ἀνάγκη τῆς θρησκεί ας. Ὅ -
πως λέει ὁ Πλούταρχος, μπορεῖ νὰ βρῇς πό-
λεις «ἀνοχύρωτες, ἀγράμματες, χωρὶς ἀρχη -
γό, χωρὶς κατοίκους, χωρὶς χρήματα, νὰ μὴν ἔ -
χουν νόμισμα, θέατρα, σχολεῖα, γυμναστήρια·
πόλι ὅμως χωρὶς θεοὺς καὶ ναούς, …οὔτε εἶ δε
οὔτε θὰ δῇ κανείς» (ἐπιστ. πρὸς Κολώτην τὸν Ἐπικούρειον ΧΧΧΙ,4· Μιχ.
Ἰατροῦ, Πόθεν καὶ διατί σ. 199).
⃝ Σύμφωνα μὲ τὸν ὕμνο ποὺ σχολιάζουμε ὅ λεςοἱ γενε ὲς ὑμνοῦν τὸ ὄνομα τοῦ Χριστοῦ, «τὸ ὑ -
πὲρ πᾶν ὄνομα» (Φιλ. 2,9). Ἔρχον ται βέβαια κάπο-
τε καὶ ἐ πο χὲς σκληρές· ἀλλὰ καὶ στὴν πιὸ διε-
φθαρμένη γενεὰ θὰ ὑπάρχῃ ἕνας Νῶε, θὰ ὑ -
πάρχῃ ἕνας Λώτ, ἄνθρωποι πιστοὶ στὸν Κύρι ον
ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν. Εἴ δαμε πάντως καὶ γε-
 νεὲς ποὺ ἐπηρεάζονται ἀπ᾽ τὸ ὑλιστικὸ πνεῦ -
μα. Μία τέτοια ἦταν στὴν ἐ ποχή μας. Ἐπὶ 75
χρόνια στὴ ῾Ρωσία ἐπικράτησε ἀθεΐα· γκρέμι-
σαν ἐκ κλησιές, ἔσφαξαν ἱερεῖς, ἐξώρισαν πατρι -
άρχες, ἔκλεισαν σὲ φρενοκομεῖα πιστούς· τε-
λικὰ πραγματοποιήθηκε ὁ λόγος τοῦ Ντοστο-
 γιέφσκυ, ποὺ εἶπε· Χριστέ, ἡ ῾Ρωσία θὰ σὲ σταυ-
 ρώσῃ, θὰ σὲ θάψῃ χίλια μέ τρα κάτω ἀπ᾽ τὴ γῆ,
ἀλλὰ καὶ πάλι θ᾽ ἀναστη θῇς. Καὶ ἀναστήθηκε!
Πηγαίνετε στὴ Μόσχα, στὸ Σταλινγκράντ, τὴν
Ἁγία Πετρούπολι· θὰ δῆτε, ὅτι ὁ Κύριος τώρα
λατρεύεται καὶ προσ κυνεῖται ἀπὸ ἑκατομμύρια
῾Ρώσων Χριστια νῶν. Σήμερα σὲ καμμία ἄλλη
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«Γενεὰ ζητούντων τὸν Κύριον»
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ὀρθόδοξη χώρα δὲν ἑορτάζεται τόσο θερμὰ
ἡ Μεγάλη Ἑ βδομάδα καὶ τὸ Πάσχα ὅσο ἐκεῖ.
⃝ Ἂν προσέξατε, ὁ ὕμνος λέει «Γενεαὶ πᾶσαι».
Ὄχι δηλαδὴ μόνο στὴ δική μας, ἀλλὰ καὶ σὲ κά-
 θε ἄλλη γενεά. Ἕως ὅτου ἀνατέλλει ὁ ἥλιος
καὶ ῥέουν οἱ ποταμοὶ καὶ λάμπουν τὰ ἄστρα,μέχρι συντελείας τῶν αἰώνων, ὁ Ἰησοῦς Χρι-
στὸς θὰ εἶνε τὸ πρόσωπο ποὺ σὰν θεῖος μα-
γνή της θὰ ἑλκύῃ τὶς ψυχές. Μόνο χυδαῖα ὄντα
δὲν μποροῦν νὰ τὸν ἀγαπήσουν. Οἱ προφη-
τεῖ ες λένε, ὅτι οἱ ἡμέρες μας εἶνε πονηρὲς
καὶ λίγοι θὰ μείνουν πιστοί, οἱ πολλοὶ θὰ εἶνε
«γενεὰ ἄπιστος καὶ διεστραμμένη» (Ματθ. 17,17).
Ἀσφαλῶς λοιπὸν θὰ ἔρθουν καὶ γενεὲς ποὺ ἡ
ἀπιστία θὰ θριαμβεύῃ· θὰ εἶνε τότε ὅπως ἦ -
ταν οἱ ἡμέρες τοῦ Λώτ καὶ τοῦ κατακλυσμοῦ.
Ἀλλὰ ὅσο λίγοι καὶ ἂν μείνουν οἱ πιστοί, πο-τέ ἀπογοήτευ σις! Καὶ ἕνας ἀκόμη νὰ μείνῃ πι-
στὸς στὸ σπίτι, στὸ χωριό, στὴν πόλι, στὴν πα-
 τρίδα, καὶ στὸν πλανήτη ἀκόμα, φτάνει αὐτὸς
ὁ ἕνας ν᾽ ἀποδείξῃ ὅτι ὁ Χριστὸς εἶνε ὁ νικη-τής· ὅτι εἶνε «τὸ ἀρνίον τὸ ἐσφαγμένον», ποὺ
θὰ νική σῃ ὅλους τοὺς δαίμονες (Ἀπ. 17,14).

«Γενεαὶ πᾶσαι»! Τί σημαίνει αὐτό; ὅτι κάθε
γενεά, ὁλόκληρη τὴν ἀνθρωπότης σὲ κάθε ἐ -
ποχή, ἀναστενάζει κάτω ἀπὸ τὸ βάρος τῶν ἁ -
μαρτιῶν της καὶ νοσταλγεῖ Λυτρωτή· ὅ πως πρὸ
Χριστοῦ, ἔτσι καὶ μετὰ Χριστόν, καὶ μέχρι τέ-
λους. Ἰδιαιτέρως ζωηρὴ ἦταν ἡ νοσταλγία αὐ -
τὴ στοὺς Ἰουδαίους, ποὺ τοὺς θέρμαιναν τὰ
λόγια τῶν προφητῶν. Ἀλλὰ καὶ οἱ ἄλλοι λαοὶ
περίμεναν λυτρωτή. Στὴν Ἀθήνα ὁ Σωκράτης,
ὅταν δικαζόταν, εἶπε στοὺς δι καστάς του λόγια,
ποὺ θεωροῦνται προαναγγελία  γιὰ τὴν ἔλευσι
τοῦ Λυτρωροῦ· Ἤμουν ὁ ἐλεγ κτὴς τῶν κακιῶν,
τοὺς εἶπε, κάτι σὰν βούκεν τρο μὲ τὸ ὁ  ποῖο ὁ
γεωργὸς παρακινεῖ τὰ βραδυκίνητα βό δια, μιὰ
φωνὴ διαμαρτυρίας γιὰ τὰ κακῶς κεί μενα· τώ-
ρα ποὺ φεύγω ἀπ᾽ τὴ ζωὴ θὰ πέσε τε σὲ ὕπνο
βαθύ· καὶ ἔτσι θὰ κοιμᾶ στε μέχρις ὅτου ἔρθῃἐκεῖνος ποὺ θὰ σᾶς ξυπνήσῃ ἀπ᾽ τὸ λήθαρ γο.
Καὶ στὴν Ἀμερικὴ ἀκόμη, ποὺ οἱ ἰ θαγενεῖς δὲν
εἶχαν ἐπικοινωνία μὲ τὸν ὑπόλοιπο πλανήτη,
ὅταν πῆγε ἐκεῖ ὁ Κολόμβος, τὸ πρῶτο ποὺ τὸν
ρώτησαν ἦταν· Ἦρθε;… Ἦταν λοιπὸν παγκό-σμιος ἡ νοσταλγία γιὰ τὸν Λυτρωτή.
⃝ Ἔχοντας αὐτὰ ὑπ᾽ ὄψιν αὐτά, νὰ πιστεύου-
με, ἀγαπητοί μου, ὅτι δὲν θὰ νικήσουν οἱ πονη -
ρὲς δυνάμεις· θὰ ἔλθῃ καὶ νέα γενεά, γενεὰ εὐ -
σεβὴς καὶ πιστή, «γενεὰ ζητούντων τὸν Κύ ρι -
ον» ὅπως λέει ὁ Δαυΐδ (Ψαλμ. 23,6), ἄξια νὰ συνε-
χίσῃ τὸ ᾽40 καὶ τὶς Θερμοπύλες καὶ νὰ λέῃ τὸ
«Μολὼν λαβέ» καὶ τὸ ἱστορικὸ «Ὄχι».Νέα γενεά! Πρέπει ὅλοι νὰ φροντίσου με γιὰ

τὴ νέα γενεά. Ἐμεῖς ἡ παλαιὰ γε νεὰ φεύγου-
με πλέον. Εἴδαμε φοβερὰ πράγματα· ἀνεβή-
κα με στὰ ψηλὰ βουνά, στὸ Γράμμο καὶ στὸ Βί-
τσι· ἐνταφιάσαμε ἥρωες, κηρύξαμε, διδάξαμε.
Τώρα ὁ γέρων ἐγὼ ἐπίσκοπος ἐμφανίζομαι σύ  -
ρων τὰ βήματα καὶ ὑποβασταζόμενος· ἀλλὰ
εἶμαι βέβαιος ὅτι ἡ Ἑλλὰς δὲν θ᾽ ἀποθάνῃ· θὰ
ζήσῃ καὶ θὰ συνεχίσῃ νὰ λατρεύῃ καὶ νὰ ὑμνῇ
τὸν Χριστό, νὰ εἶ νε «γενεὰ ζητούντων τὸν Κύ-
 ριον», γενεὰ ποὺ θὰ πιστεύῃ μέχρι τέλους εἰς
Πατέρα Υἱὸν καὶ ἅγιον Πνεῦμα.
⃝ Καὶ μία τελευταία παρατήρησι. Ὁ ὕμνος λέει
ὄχι ἁπλῶς «προσφέρουσι, Χριστέ», ἀλλὰ «προσ -
φέρουσι, Χριστέ μου»! Θέλω αὐτὸ νὰ τὸ ἐντυ-
πώσω στὴ διάνοιά σας. Γιατί λέει «Χρι στέ μου»;

Τὸ «μου» αὐτὸ ἔχει σημασία, δὲν λέ γεται
τυχαῖα. Ὅπως στὸ μνημεῖο τῆς Ἀκροπόλεως
κά θε πέτρα ἔχει τὴ σημασία της, ἔτσι καὶ στὸν
ἀθάνατο Ἐπιτάφιο θρῆνο ἔχει σημα σία καὶ αὐ -
τὴ ἡ κτητικὴ ἀντωνυμία. Κ᾽ ἐσεῖς στὶς ἐκφρά-
σεις σας ἔχετε τέτοιες κτητικὲς ἀντωνυμίες·
λέτε π.χ. τὸ παιδί μου, ὁ ἄντρας μου, ἡ γυναί -
κα μου, ὁ γιατρός μου, τὸ σπίτι μου, τὸ χωριό
μου, ἡ πατρίδα μου, ἡ ἐπιστήμη μου κ.τ.λ.. Τί
σημαίνουν ὅλα αὐτὰ τὰ «μου»; Κάποιους δε-
σμούς σας. Ἔτσι καὶ τὸ «Χριστέ μου» δηλώνει
ἕναν ἰδιαίτερο ἱερὸ σύνδεσμο ποὺ πρέπει νὰ
ἔ χουμε μὲ τὸν «δι᾽ ἡμᾶς σταυρωθέντα, παθόν -
τα καὶ ταφέντα» Σωτῆ ρα μας. Γιὰ σένα δὲν
εἶνε «ὁ Χριστὸς» ἁπλῶς, ἀλλὰ πρέπει νὰ γίνῃ
«ὁ δικός σου». Καὶ ὁ Θωμᾶς, ὅταν εἶδε τὸ Χρι-
στὸ μετὰ τὴν ἀνάστασί του, εἶπε ὄχι ἁπλῶς «ὁ
Κύριος καὶ ὁ Θεός», ἀλλὰ «ὁ Κύριός μου καὶ ὁ
Θεός μου» (Ἰω. 20,28). Εἶνε λοιπὸν καὶ γιὰ μᾶς ὁ
Χριστὸς τὸ πιὸ ἀγαπητὸ πρόσωπο τῆς ζωῆς
μας; τὸ θέτουμε ὑπεράνω παντὸς ἄλλου;

Σὲ λίγο θ᾽ ἀκολουθήσῃ ἡ ἔξοδος τοῦ ἐ πιτα-
φίου. Θέλω λοιπὸν νὰ σᾶς παρακαλέσω, σύμ-
φω να μ᾽ αὐτὰ ποὺ εἴπαμε, κατὰ τὴν περιφορὰ
νὰ τηρήσετε ἀνάλογη στάσι. Κηδεία ἔχουμε σή-
 μερα· καὶ στὴν κηδεία δὲν μιλᾶνε οὔτε γε λᾶ -
νε· στέκονται μὲ προσοχὴ καὶ κατάνυξι. Ἔτσι
κ᾽ ἐμεῖς τώρα, ποὺ κηδεύουμε τὸν Σωτῆ ρα μας.
Διαφορετικά, θὰ προκληθῇ σκανδαλισμός.

* * *Εἴθε, ἀγαπητοί μου, νὰ καλλιεργηθῇ στὴν
ψυχή μας ἰδιαίτερος σύνδεσμος μὲ τὸν Κύριό
μας καὶ ἀπὸ τὴν κοινωνία μαζί του ν᾽ ἀντιλη-
φθοῦμε, ὅτι ὑπὸ τὸν οὐρανὸ καὶ ὑπεράνω
τοῦ οὐρανοῦ δὲν ὑπάρχει τίποτε ἄλλο ὡραι-
ότερο, ὑψηλότερο, ἁγιώτερο ἀπὸ τὸν Χριστό·
ὅν, παῖδες Ἑλλήνων, ὑμνεῖτε καὶ ὑπερυψοῦ -
τε εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας· ἀμήν.
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