
 

Επειδή… ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!!
 

 

Ο Αλέξανδρος γεννήθηκε µε στρεβλωµένο 

µορφής αυτιστικό παιδί. Στην ηλικία των δώδεκα ετών 

ήταν ακόµη στη ∆ευτέρα ∆ηµοτικού κι έµοιαζε

µάθει. Η δασκάλα του φρόντισε να γίνει … ιεραπόστολος. Να 

µη µείνει σε αυτό, που το Υπουργείο τους 

ή να µη µάθουνε, για να µην το διδάξουνε. Η δασκάλα αυτή 

ήταν πιστή κοπέλα, πραγµατική ιεραπόστολος.

Αλέξανδρος την πλησίασε κουτσαίνοντας και της φώναξε 

αγαπώ κυρία». Εν τω µεταξύ είχε φτάσει η άνοιξη κι όλα τα 

παιδιά µιλούσαν µε ενθουσιασµό για το Πάσχα που 

θα ερχόταν…  

 

Η κυρία έδωσε σε καθένα από τα παιδιά ένα µεγάλο πλαστικό αυγό και τους 

είπε: «Θέλω να το πάρετε αυτό στο σπίτι σας κι αύριο να το φέρετε πίσω, αφού, 

όµως, βάλετε µέσα κάτι, που να δείχνει δηµιουργία και νέα ζωή».Το επόµενο πρωί 

είκοσι παιδιά ήρθαν στο σχολείο γελώντας και µιλώντας καθώς τοποθετούσαν τα αυγά 

τους στο µεγάλο καλάθι µπροστά στην έδρα της κυρίας τους.Σε λίγο ήρθε η ώρα, για 

να ανοίξουν τα αυγά. Στο πρώτο η δασκάλα βρήκε ένα λουλούδι. «Ναι, το λουλούδι 

οπωσδήποτε είναι σηµάδι νέας ζωής», είπε η δασκάλα και συνέχισε λέγοντας «Μπράβο 

Μαρία!» στη µαθήτρια, που εν τω µεταξύ είχε σηκώσει το χέρι της δηλώνοντας ότι 

το αυγό είναι δικό της. Το επόµενο αυγό περιείχε µια πεταλούδα, η οποία, 

όµως, έδειχνε πολύ ζωντανή. Η δασκάλα σήκωσε το αυγό ψηλά: «Όλοι 

η κάµπια αλλάζει και «µετασχηµατίζεται» σε µια όµορφη πεταλούδα. Πράγµατι, αυτό

είναι νέα ζωή, επίσης» είπε η δασκάλα. 

 

Μετά η δασκάλα άνοιξε το τρίτο αυγό. «Τα έχασε». Τα αυγό ήταν άδειο. Σίγουρα 

θα είναι του Αλέξανδρου, σκέφτηκε. Φυσικά δεν κατάλαβε τι έπρεπε να πράξει 

εκείνη τη στιγµή. Επειδή δεν ήθελε να τον ντροπιάσει, άφησε το αυγό στην άκρη 

και σήκωσε το χέρι για να πάρει άλλο. Ξαφνικά ο Αλέξανδρος πετάχτηκε. «Κυρία,

θα πείτε τίποτα για το αυγό µου;» Ταραγµένη η δασκάλα απάντησε: «

µα Αλέξανδρε, το αυγό σου είναι άδειο!». Εκείνος την κοίταξε µέσα στα µάτια και της 

είπε µε απαλή φωνή: «Ναι κυρία, µα και του Χριστού ο τάφος ήταν κι αυτός

 Ο χρόνος σταµάτησε. Η δασκάλα προσπάθησε να συνέλθει. Λίγη ώρα µετά

Αλέξανδρο: «Εσύ ξέρεις γιατί ο τάφος ήταν άδειος;» κι εκείνος απαντάει: «Ναι, το 

Χριστό τον σκότωσαν και τον έβαλαν εκεί, όµως, µετά αναστήθηκε. Αυτό δε δείχνει τη 

νέα ζωή;» Το κουδούνι για το διάλειµµα χτύπησε κι ενώ τα παιδιά έτρεχαν µε 

ενθουσιασµό για την αυλή του σχολείου, η δασκάλα έκρυψε το πρόσωπό της. Και 

έκλαψε…. Τρεις µήνες αργότερα ο Αλέξανδρος έφυγε από τη ζωή… Όσοι 

συµµετείχαν στην κηδεία του, είδαν µε έκπληξη πάνω στο φέρετρό του… είκοσι αυγά. 

Όλα ήταν άδεια. Σαν τον τάφο του Χριστού µας που ήταν άδειος, επειδή… ΧΡΙΣΤΟΣ 

ΑΝΕΣΤΗ!! 

πειδή… ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!! 

 σώµα, ήταν ήπιας 

παιδί. Στην ηλικία των δώδεκα ετών 

ακόµη στη ∆ευτέρα ∆ηµοτικού κι έµοιαζε ανίκανος να 

φρόντισε να γίνει … ιεραπόστολος. Να 

 έχει πει να µάθουνε 

να µην το διδάξουνε. Η δασκάλα αυτή 

πιστή κοπέλα, πραγµατική ιεραπόστολος. Μία µέρα ο 

κουτσαίνοντας και της φώναξε «σ΄ 

είχε φτάσει η άνοιξη κι όλα τα 

ενθουσιασµό για το Πάσχα που 

ένα µεγάλο πλαστικό αυγό και τους 

αύριο να το φέρετε πίσω, αφού, 

δηµιουργία και νέα ζωή».Το επόµενο πρωί 

τοποθετούσαν τα αυγά 

τους.Σε λίγο ήρθε η ώρα, για 

λουλούδι. «Ναι, το λουλούδι 

και συνέχισε λέγοντας «Μπράβο 

σηκώσει το χέρι της δηλώνοντας ότι 

περιείχε µια πεταλούδα, η οποία, 

το αυγό ψηλά: «Όλοι γνωρίζουµε, ότι 

σε µια όµορφη πεταλούδα. Πράγµατι, αυτό 

έχασε». Τα αυγό ήταν άδειο. Σίγουρα 

εν κατάλαβε τι έπρεπε να πράξει 

ντροπιάσει, άφησε το αυγό στην άκρη 

σήκωσε το χέρι για να πάρει άλλο. Ξαφνικά ο Αλέξανδρος πετάχτηκε. «Κυρία, δε 

Ταραγµένη η δασκάλα απάντησε: «Μα, 

Εκείνος την κοίταξε µέσα στα µάτια και της 

και του Χριστού ο τάφος ήταν κι αυτός άδειος». 

προσπάθησε να συνέλθει. Λίγη ώρα µετά ρωτά τον 

απαντάει: «Ναι, το 

αναστήθηκε. Αυτό δε δείχνει τη 

ενώ τα παιδιά έτρεχαν µε 

έκρυψε το πρόσωπό της. Και 

έφυγε από τη ζωή… Όσοι 

στο φέρετρό του… είκοσι αυγά. 

ος, επειδή… ΧΡΙΣΤΟΣ 
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Το εύκολο και το δύσκολο...
 

       Είναι εύκολο πράγμα σήμερα να είσαι ο Ιούδας. Λες 
πως είσαι φίλος, μα όταν βρεις την ευκαιρία, δεν διστάζεις 
για τριάκοντα αργύρια, με ένα φιλί να 
ανθρώπους σου και ευεργέτες σου. Είναι εύκολο πράγμα 
σήμερα να είσαι ο Πιλάτος. Κάθε φορά που τα πράγματα
ζορίζουν, εσύ ‘’νίπτεις τας χείρας σου’’. Δεν παίρνεις την 
ευθύνη ούτε για τις πράξεις σου, ούτε για τη ζωή σου. Είναι 
εύκολο πράγμα σήμερα να είσαι και εσύ ένας από τους 
Γραμματείς και τους Φαρισαίους. 

            Για τον κόσμο όλο, τίμιος, δίκαιος, καθαρός, μέσα σου όμως, να κρύβεις, μίσος, οργή, 
ζήλεια, υπερηφάνεια, ασπλαχνία, να βουλιάζεις στην υποκρισία σου.Είναι εύκολο πράγμα 
σήμερα να είσαι ο όχλος. Χάβρα. Να μην έχεις βούληση. Να μην παίρνεις καμία ευθύνη. Να μην 
βάζεις το μυαλό σου να σκεφτεί. Απλά να ακολουθείς. Σαν πρόβατο. Και ‘’άρον άρον’’ να 
ζητάς να σταυρωθεί, αυτός που μέχρι χθες επευφημούσες.Είναι εύκολο πράγμα σήμερα να είσαι 
ο Βαραββάς. Να χτίζεις τη δική σου ελευθερία, τη δική σου ζωή, εις βάρος κάποιου άλλου. Είναι 
εύκολο πράγμα σήμερα να είσαι ο ληστής στα αριστερά του Χριστού. Και ακόμα και εκεί, στην 
έσχατη στιγμή σου, να μην λες ένα ‘’ήμαρτον’’, αλλά να βρίζεις, να φωνάζεις, να κατηγορείς και 
να χλευάζεις άλλους για τα δικά σου λάθη, γιατί φταίνε όλοι οι άλλοι εκτός από σένα!
        Το δύσκολο είναι να είσαι ο ληστής που 
μετανόησε, να τολμάς την αυτοκριτική 
σου.Το δύσκολο είναι να είσαι ο Σίμων ο 
Κυρηναίος, να σηκώνεις τον σταυρό του 
συνανθρώπου σου.Το δύσκολο είναι να 
είσαι ο Πέτρος, που αρνήθηκε τρεις φορές 
τον Χριστό, αλλά ξαναβρήκε, μέσα από τον 
τρόπο των δακρύων, τον δρόμο προς τον 
αληθινό Θεό.Το δύσκολο είναι να είσαι σαν 
τις Μυροφόρες, σαν την Υπεραγία 
Θεοτόκο, σαν τον Ιωάννη, τον μαθητή της 
αγάπης, να είσαι εκείνος που στέκεται δίπλα 
στο σταυρό, δίπλα σε κάθε σταυρωμένο και 
να τον στηρίζεις.  
       Το δύσκολο είναι να είσαι ο Χριστός, 
ένας μικρός Χριστός της καθημερινότητας. 
Να σταυρώνεσαι καθημερινά για χάρη 
όσων αγαπάς –με μια αγάπη θυσιαστική, 
αληθινή- και παρ΄ όλα αυτά να ψιθυρίζεις 
πάνω από το σταυρό ‘’ Πάτερ, άφες αυτοίς, 
ου γάρ οίδασι τί ποιούσι’’… 
       

Αρχιμ. π. Συμεών Βενετσιάνου 

 

δύσκολο... 

πράγμα σήμερα να είσαι ο Ιούδας. Λες 
πως είσαι φίλος, μα όταν βρεις την ευκαιρία, δεν διστάζεις 
για τριάκοντα αργύρια, με ένα φιλί να  προδώσεις τους 
ανθρώπους σου και ευεργέτες σου. Είναι εύκολο πράγμα 
σήμερα να είσαι ο Πιλάτος. Κάθε φορά που τα πράγματα 
ζορίζουν, εσύ ‘’νίπτεις τας χείρας σου’’. Δεν παίρνεις την 
ευθύνη ούτε για τις πράξεις σου, ούτε για τη ζωή σου. Είναι 
εύκολο πράγμα σήμερα να είσαι και εσύ ένας από τους 

υ όμως, να κρύβεις, μίσος, οργή, 
ζήλεια, υπερηφάνεια, ασπλαχνία, να βουλιάζεις στην υποκρισία σου.Είναι εύκολο πράγμα 
σήμερα να είσαι ο όχλος. Χάβρα. Να μην έχεις βούληση. Να μην παίρνεις καμία ευθύνη. Να μην 

είς. Σαν πρόβατο. Και ‘’άρον άρον’’ να 
ζητάς να σταυρωθεί, αυτός που μέχρι χθες επευφημούσες.Είναι εύκολο πράγμα σήμερα να είσαι 
ο Βαραββάς. Να χτίζεις τη δική σου ελευθερία, τη δική σου ζωή, εις βάρος κάποιου άλλου. Είναι 

ηστής στα αριστερά του Χριστού. Και ακόμα και εκεί, στην 
έσχατη στιγμή σου, να μην λες ένα ‘’ήμαρτον’’, αλλά να βρίζεις, να φωνάζεις, να κατηγορείς και 
να χλευάζεις άλλους για τα δικά σου λάθη, γιατί φταίνε όλοι οι άλλοι εκτός από σένα! 

 

Στις ανοιξιάτικες ηµέρες µε τον ζεστό ήλιο να λούζει µε 

τις ακτίνες του την παγωµένη από τον χειµώνα φύση, τις 

ευωδίες των λουλουδιών σαν άρωµα να γλυκαίνει την 

όσφρησή µας και τα χελιδονίσµατα να ακούγονται σαν 

χαρωπό τραγούδι στα αυτιά µας, τότε που όλη 

ξαναγεννιέται, στο εκκλησιαστικό ηµερολόγιο ξεχωρίζουν 

όλες εκείνες οι εορτές που ξεσηκώνουν την ύπαρξή µας να δοξολογεί τον Θεό και να 

τον ευχαριστεί για το πολύτιµο δώρο της ζωής µας και της άφεσης των αµαρτιών µας. 

Πρώτη απ’ όλες η Ανάσταση του Ιησού Χριστού, του Υιού και Λόγου του Θεού που 

έγινε άνθρωπος και σταυρώθηκε για να µας σώσει από τις αµαρτίες και τον θάνατο, 

όµως δεν µπορούσε η γη και οι σκοτεινές δυνάµεις να κρατήσουν στα σπλάχνα της 

φυλακισµένη την πηγή της ζωής.Η σταυροαναστάσιµη αγά

ανθρώπους δεν άφησε ασυγκίνητες κάποιες αγνές ψυχές που θέλησαν να µοιάσουν σε 

όλα µε τον Σωτήρα Χριστό, στην αγάπη για τον άνθρωπο και στο µαρτύριο.

αυτούς και ο Άγιος Νικόλαος ο Νέος, ο οποίος ήταν στρατιωτικός µε µεγάλη εξουσία. 

Όµως η αγνή και καθαρή ψυχή του δεν άντεχε την αιµατοχυσία που απαιτούσε το 

αξίωµά του και έτσι όπως µας λέει το Συναξάρι του, µετά από µια φονική µάχη 

αποσύρθηκε µαζί µε το τάγµα του στα Βούνενα της Θεσσαλίας για να αφιερωθεί 

αποκλειστικά στην προσευχή και όλες τις χριστιανικές αρετές.Ο Θεός τον ευλόγησε 

για αυτή του την απόφαση και του έδωσε τόσο µεγάλη δύναµή, ώστε όταν αυτός και το 

τάγµα του στα πλαίσια κάποιας επιδροµής των Αβάρων πιάστηκαν αιχµάλωτοι και τον 

Χριστό οµολόγησαν και φρικτά βασανιστήρια υπέµειναν.Οι βάρβαροι επιδροµείς έκαναν 

ιδιαίτερη προσπάθεια ώστε να πείσουν τον Άγιο Νικόλαο να αλλαξοπιστήσει, στην 

αρχή µε κολακείες και ύστερα µε φρικτά βασανιστή

τον λόγχευαν ασταµάτητα στο κορµί µε το κοντάρι του.Αυτός στύλος ακλόνητος µε τη 

Χάρη του Θεού και µε γενναιότητα ψυχής υπέµεινε τα πάντα και έτσι στο τέλος τον 

αποκεφάλισαν.  Όπως όµως η Ανάσταση του Χριστού έγινε το ευαγγ

διαδόθηκε σε όλο τον κόσµο έτσι και ο ευλογηµένος και χαριτωµένος από τον Θεό 

Νικόλαος δοξάστηκε και έλαβε τη δωρεά της θαυµατουργίας και της ίασης των 

δερµατικών ασθενειών σε όσους τον επικαλούνται µε καθαρή και αγνή πίστη.Σηµείο 

από τον Θεό στον τόπο του µαρτυρίου του είναι τα δέντρα που ρέουν κόκκινο υγρό και 

είναι το αίµα του αγίου µας. Αυτός ο µεγαλοµάρτυρας της πίστης µας αξιώθηκε της 

αιµατοβλυσίας αφού έδωσε το αίµα του για τον Ιησού Χριστό,

χριστιανικές αρετές ζωή του και το εν Χριστώ µαρτύριο του.Την ενάτη Μαΐου λοιπόν 

σαν ευωδιαστό λουλούδι ο Άγιος µας Νικόλαος ο Νέος, ο Αιµατοβλύτης µας καλεί στην 

ανοιξιάτικη και αναστάσιµη γιορτή του για να δοξάσουµε τον Θεό και ζούµε µε 

ευλάβεια τη χριστιανική ζωή.                                                            

Στις ανοιξιάτικες ηµέρες µε τον ζεστό ήλιο να λούζει µε 

τις ακτίνες του την παγωµένη από τον χειµώνα φύση, τις 

ευωδίες των λουλουδιών σαν άρωµα να γλυκαίνει την 

όσφρησή µας και τα χελιδονίσµατα να ακούγονται σαν 

χαρωπό τραγούδι στα αυτιά µας, τότε που όλη η φύση 

ξαναγεννιέται, στο εκκλησιαστικό ηµερολόγιο ξεχωρίζουν 

όλες εκείνες οι εορτές που ξεσηκώνουν την ύπαρξή µας να δοξολογεί τον Θεό και να 

τον ευχαριστεί για το πολύτιµο δώρο της ζωής µας και της άφεσης των αµαρτιών µας. 

ησού Χριστού, του Υιού και Λόγου του Θεού που 

έγινε άνθρωπος και σταυρώθηκε για να µας σώσει από τις αµαρτίες και τον θάνατο, 

όµως δεν µπορούσε η γη και οι σκοτεινές δυνάµεις να κρατήσουν στα σπλάχνα της 

Η σταυροαναστάσιµη αγάπη του Θεού για όλους τους 

ανθρώπους δεν άφησε ασυγκίνητες κάποιες αγνές ψυχές που θέλησαν να µοιάσουν σε 

όλα µε τον Σωτήρα Χριστό, στην αγάπη για τον άνθρωπο και στο µαρτύριο. Ένας απ’ 

αυτούς και ο Άγιος Νικόλαος ο Νέος, ο οποίος ήταν στρατιωτικός µε µεγάλη εξουσία. 

Όµως η αγνή και καθαρή ψυχή του δεν άντεχε την αιµατοχυσία που απαιτούσε το 

αξίωµά του και έτσι όπως µας λέει το Συναξάρι του, µετά από µια φονική µάχη 

ζί µε το τάγµα του στα Βούνενα της Θεσσαλίας για να αφιερωθεί 

αποκλειστικά στην προσευχή και όλες τις χριστιανικές αρετές.Ο Θεός τον ευλόγησε 

για αυτή του την απόφαση και του έδωσε τόσο µεγάλη δύναµή, ώστε όταν αυτός και το 

ιδροµής των Αβάρων πιάστηκαν αιχµάλωτοι και τον 

Χριστό οµολόγησαν και φρικτά βασανιστήρια υπέµειναν.Οι βάρβαροι επιδροµείς έκαναν 

ιδιαίτερη προσπάθεια ώστε να πείσουν τον Άγιο Νικόλαο να αλλαξοπιστήσει, στην 

αρχή µε κολακείες και ύστερα µε φρικτά βασανιστήρια. Τον έδεσαν σ’ ένα δέντρο και 

τον λόγχευαν ασταµάτητα στο κορµί µε το κοντάρι του.Αυτός στύλος ακλόνητος µε τη 

Χάρη του Θεού και µε γενναιότητα ψυχής υπέµεινε τα πάντα και έτσι στο τέλος τον 

Όπως όµως η Ανάσταση του Χριστού έγινε το ευαγγέλιο που 

διαδόθηκε σε όλο τον κόσµο έτσι και ο ευλογηµένος και χαριτωµένος από τον Θεό 

Νικόλαος δοξάστηκε και έλαβε τη δωρεά της θαυµατουργίας και της ίασης των 

δερµατικών ασθενειών σε όσους τον επικαλούνται µε καθαρή και αγνή πίστη.Σηµείο 

τόπο του µαρτυρίου του είναι τα δέντρα που ρέουν κόκκινο υγρό και 

είναι το αίµα του αγίου µας. Αυτός ο µεγαλοµάρτυρας της πίστης µας αξιώθηκε της 

αιµατοβλυσίας αφού έδωσε το αίµα του για τον Ιησού Χριστό,  για την  ευωδιαστή από 

υ και το εν Χριστώ µαρτύριο του.Την ενάτη Μαΐου λοιπόν 

σαν ευωδιαστό λουλούδι ο Άγιος µας Νικόλαος ο Νέος, ο Αιµατοβλύτης µας καλεί στην 

ανοιξιάτικη και αναστάσιµη γιορτή του για να δοξάσουµε τον Θεό και ζούµε µε 

                                                          Δηµ.Τζαφέρης 


