
 

<Το τσούγκρισµα του κόκκινου αυγού> 

 

      Την Κυριακή του Τυφλού 13 Μαΐου 2018 η Ενορία µας 

διοργανώνει την Πασχαλινή εκδήλωση µε τίτλο ''Το 

τσούγκρισµα του κόκκινου αυγού'' η οποία περιλαµβάνει 

ηµερήσια εκδροµή στην όµορφη περιοχή της Ευβοίας Αγία 

Κυριακή κοντά στην Στενή. Εκεί αφού προσκυνήσουµε στο 

σπηλαιώδες Παρεκκλήσιο της Αγίας Κυριακής θα γευµατίσουµε   στο εστιατόριο το 

οποίο βρίσκεται ανάµεσα σε πλατάνια και τρεχούµενα νερά και θα τσουγκρίσουµε τα 

κόκκινα αυγά ανταλλάσσοντας τον Αναστάσιµο Χαιρετισµό. 

        Αργά το απόγευµα θα προσκυνήσουµε στην Ι.Μονή Παναγίας Μακρυµάλλης της 

Θαυµατουργό εικόνα της Παναγίας και την Αγία Κάρα του Αγίου Παρθενίου επισκόπου 

Λαµψάκου του Θαυµατουργού. Ωρα αναχωρήσεως  µετά την Θ.Λειτουργία 11.00 π.µ. 

 

     Το Αληθώς Ανέστη ακούγεται σ’ όλη την Οικουµένη απ’ όλους τους Ορθοδόξους 
την ηµέρα του Πάσχα. Τι σηµαίνει αυτό; Ο καθένας το 
προσλαµβάνει διαφορετικά ,αλλά ίσως λίγοι είναι αυτοί για 
τους οποίους το «Αληθώς Ανέστη» σηµαίνει αλλαγή πορείας, 
πορεία αγιασµού, αποδοχή του Χριστού. Για τους πολλούς –
και δυστυχώς σ’ αυτούς ανήκουµε κι εµείς οι «πιστοί»- το 
«Αληθώς Ανέστη» είναι συνώνυµο ενός ανώδυνου «χρόνια 
πολλά».  
     Λίγοι πιστεύουµε αυτό που τα χείλη λένε… Και 
πρόσθεσε: Πόσο επιφανειακά αλήθεια δεχόµαστε την 
Ανάσταση του Χριστού. Είναι µόνο µια απλή 
συναισθηµατική φόρτιση, µια πρόσκαιρη αίσθηση χαράς. 
Τραγική απόδειξη: µία εβδοµάδα το πολύ µετά την 
Ανάσταση, όλα «παίρνουν τον κανονικό τους ρυθµό» και το «Αληθώς Ανέστη» 
παραµερίζεται. ∆εν έχουµε καταλάβει ακόµα ότι ο «κανονικός ρυθµός ζωής» είναι 
µόνο ο αναστάσιµος. ∆εν έχουµε νιώσει ότι τίποτε πριν από την Ανάσταση δεν ήταν 
«φυσιολογικό» και ότι µόνο τώρα όλα αποκαθίστανται, όλα αγιάζονται. Και , ο Χριστός 
αναστήθηκε. Και όλοι τώρα µπορούµε να αναστηθούµε. 
     Αρκεί να καταλάβουµε ότι η Ανάσταση δεν σταµατά 50 µέρες µετά (αν το κρατάµε 
κι αυτό, γιατί οι περισσότεροι ξεχνάµε το «Χριστός Ανέστη» µετά από 10 µέρες). Η 
Ανάσταση είναι γεγονός καθηµερινό πλέον. Αυτό πρέπει να το πιστέψουµε, να το 
καταλάβουµε, να το βιώσουµε. Τότε µόνο η ζωή µας, η ύπαρξή µας θα είναι µια 
διαρκής επιβεβαίωση της Ανάστασης. Τότε µόνο, η καρδιά και όχι τα χείλη, θα λέει 
«Αληθώς Ανέστη».                                                                           π. Μεθόδιος Ντελής 
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       Ακόµη και την στιγµή της πιο µεγάλης χαράς µια θλίψη πολιορκεί την ψυχή 

µας, έτοιµη να την αλώσει. Είναι εκεί στο βάθος του είναι µας, που στέκει ο θάνατος. 

Θνητοί βλέπεις. Μας κοιτάει και σαν πάµε να χαρούµε, να πάρουµε µια βαθιά ανάσα 

ζωής, προσπαθεί να την ρουφήξει µέσα από το στόµα µας. Αυτός είναι ο θάνατος, 

ένας ζηλιάρης της ζωής. Του αρέσει να µαδάει τα φύλλα των ηµερολογίων, να γυρίζει 

γρήγορα τους δείχτες των ρολογιών, να βάζει τους ανθρώπους να τρέχουν, να 

σκορπούν τις στιγµές τους δίχως νόηµα. Και όπου δει χέρια αγκαλιασµένα προσπαθεί 

να τα ραγίσει. Να µπορούσε λέει, να άδειαζε όλες τις αγκαλιές που κρατούν µέσα τους 

αγαπηµένα πρόσωπα. Η δική του ανάσα, η τροφή του, είναι οι απώλειες. Με αυτές 

τρέφεται. Όσο µπορεί να γεµίζει των ζωή των ανθρώπων µε οδυνηρές απώλειες, 

όποιας µορφής και τρόπου.  

      Αυτό το έργο βέβαια, αυτή την διαστροφή, του την γκρέµισε ο 

Χριστός. Γιατί µε την Ανάσταση του, παραµένει µεν ιστορικά ο βιολογικός θάνατος, 

ως σηµείο κτιστότητας, αλλά δεν απειλείται πλέον ο άνθρωπος από αφανισµό και 

µηδενισµό. Η ύπαρξη δεν χάνεται. Οι αγάπες δεν καταλύονται. Οι µοναδικότητες δεν 

εξαφανίζονται. Οι σχέσεις δεν καταλύονται. Πλέον όπως πολύ όµορφα αναφέρει ο 

µακαριστός π. Δηµήτριος Στανιλοάε, «Ολόκληρος ο χρόνος κι ολόκληρος ο κόσµος 

δεν φαντάζουν πιά σαν αδιάκοπη ροή 

ανάµεσα στις γεννήσεις και στους 

θανάτους, αλλά σαν µια 

πραγµατικότητα φωτισµένη από νόηµα, 

σαν µια οδός προς την ανακεφαλαίωση 

των πάντων µέσα στην Ανάσταση και 

την αιώνια και πλήρη ζωή, σαν 

παραµονές της µεγάλης δίχως 

γιορτής….». 

      Αυτό είναι η εκκλησία µας, 

γιορτή της ζωής απέναντι στ

του θανάτου. Γιατί ανάσταση σηµαίνει 

να ζω κάθε µέρα µε τέτοιο τρόπο την 

καθηµερινότητα µου, ώστε ο θάνατος 

να µην µπορεί να φωλιάσει. Να ζω 

παρόν και δυνατά, τις στιγµές που µου 

χαρίζει ο Θεός, µέχρι εκείνη την ώρα 

που η Ανάσταση θα καταργήσει την

ιστορία φανερώνοντας την Βασιλεία 

Του Θεού.      
π. Χαράλαµπος Παπαδόπουλος
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φού διήλθαµε το Στάδιο της Μεγάλης 

Τεσσαρακοστής, ο Νεκραναστηµένος 

Σωτήρας µας µε τις πρεσβείες του  

Εγγυητού του ταπεινού Έργου που 

επιτελείται στην Ενοριακή µας Κοινότητα  

Οσιοµάρτυρος  Νικολάου του Νέου του 

Αιµατοβλύτου, µας ανταµείβει µε την Χαρµόσυνη 

Μεταπασχάλιο Περίοδο αλλά και µε το 

Αναστάσιµο και Ανοιξιάτικο Πανηγύρι του Ναού 

µας.  

     Σας προσκαλούµε λοιπόν στις 

Μαΐου 2018 στις Λατρευτικές Συνάξεις για να συνεορτάσουµε το 

Πάσχα της Ενορίας µας>, την Ένδοξο µνήµη του Αγίου 
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