
«Χριστός Ἀνέστη»! Αὐτό ἦταν τό
μυστικό τῆς δύναμής τους. Τό φώ-
ναζαν δυνατά, τό ἔψελναν μέ πά-
θος. Παιδιά καί ἔφηβοι παρουσιά-
ζονταν ἀγέρωχοι μπροστά στούς φα-
νατικούς Ὀθωμανούς καί μέ παρρη-
σία ὁμολογοῦσαν τήν πίστη τους
στόν Ἀναστάντα Κύριο. Αὐτή ἡ πί-
στη τους στήν Ἀνάσταση τοῦ Χρι-
στοῦ τούς ὅπλιζε μέ θάρρος καί δύ-
ναμη. Τούς ἔκανε νά περιφρονοῦν
τίς πιό δελεαστικές ὑποσχέσεις γιά
πλούτη καί δόξα, νά μήν ὑπολογί-
ζουν τούς ἀφόρητους πόνους ἀπό
τά φρικτά βασανιστήρια, νά μή φο-
βοῦνται τόν θάνατο, προσδοκώντας
τήν αἰώνια ζωή. Μέ τό «Χριστός Ἀ-
νέστη» στά χείλη καί στήν καρδιά κέρ-
δισαν τό στεφάνι τοῦ μαρτυρίου, τή
δόξα τ’ οὐρανοῦ!

Ἅγιος Μιχαήλ ὁ Βουρλιώτης,
18 χρονῶν

Ὁ ἅγιος Μιχαήλ καταγόταν ἀπό τά
Βουρλά, ἕνα χωριό κοντά στή Σμύρ-
νη. Πρίν ἀκόμη κλείσει τά 18 του
χρόνια, ἔπιασε δουλειά στό ἐργα-

στήριο ἑνός Τούρκου
καζαντζῆ1. Δυστυχῶς ὅ-
μως ὁ Τοῦρκος τόν ξεγέ-
λασε καί τόν παρέσυρε
νά ἀρνηθεῖ τήν πίστη
του στόν Κύριο Ἰησοῦ.
Ἦταν ἀρχή τῆς Μεγά-

λης Τεσσαρακοστῆς τότε, καί οἱ χρι-
στιανοί προετοιμάζονταν γιά νά ἑορ-
τάσουν τό Πάσχα. Ὁ Μιχάλης γιά
πρώτη φορά δέν θά συμμετεῖχε στήν
λαμπροφόρα ἑορτή. Πλέον δήλωνε
μουσουλμάνος.
Ἔφθασε ἡ Κυριακή τοῦ Πάσχα κι

οἱ χριστιανοί συγκεντρώθηκαν γιά
νά ψάλουν τήν Ἀκολουθία τῆς Ἀνα-
στάσεως. Ὁ Μιχάλης καθόταν μόνος
στό ἐργαστήρι του. Τότε, καθώς ἄ-
κουσε ἀπό μακριά νά ψέλνουν τό
«Χριστός Ἀνέστη», ἕνας σεισμός ἔγι-
νε μέσα στήν ψυχή του! Συναισθάν-
θηκε τό μεγάλο κακό πού εἶχε πά-
θει καί μετανιωμένος ἔτρεξε νά συ-
ναντήσει τούς ἀδελφούς του χριστι-
ανούς γιά νά ψάλει μαζί τους τόν
ὕμνο τῆς νίκης, τό «Χριστός Ἀνέ-
στη».
Ὅταν τόν ἄκουσαν οἱ Τοῦρκοι, μέ

κάθε τρόπο προσπάθησαν νά τόν
ἐμποδίσουν:
— Δέν ταιριάζει σ’ ἕνα Τοῦρκο νά

λέει αὐτά τά λόγια, τοῦ εἶπαν ἀπει-
λητικά.
Κι ἐκεῖνος τούς ἀπάντησε:
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Ὁ ὕμνος
τῆς νίκης
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— Αὔριο θά δεῖτε καί θά καταλά-
βετε ποιός ἤμουν καί ποιός πρόκει-
ται νά γίνω.
Τήν ἄλλη μέρα ὁ νεαρός ἀθλητής

τοῦ Χριστοῦ παρουσιάστηκε μπρο-
στά στόν Τοῦρκο δικαστή καί τοῦ
εἶπε:
— Κάποιον τόν ξεγέλασαν καί, ἐ -

νῶ ἔδωσε χρυσάφι, τοῦ ἔδωσαν μο-
λύβι. Ἀφοῦ ἡ συναλλαγή ἔγινε μέ δό-

λο καί ἀπάτη, δέν εἶναι δίκαιο νά πά-
ρει πίσω τό χρυσάφι;
— Βεβαίως καί εἶναι δίκαιο, τοῦ ἀ -

πάντησε ὁ δικαστής.
— Τότε λοιπόν σᾶς ἀφήνω τή θρη-

σκεία σας καί παίρνω ἐγώ πίσω τό
χρυσάφι, πού σᾶς ἔδωσα, δηλαδή τήν
πίστη τῶν πατέρων μου, πού μέ ἐξα-
πατήσατε καί τήν ἐγκατέλειψα. Πι-
στεύω στόν Κύριο Ἰησοῦ Χριστό ὡς
Παντοδύναμο Θεό!

Οἱ Τοῦρκοι, ἔκπληκτοι γιά τήν
παρ ρησία του, ἄρχισαν νά τόν κολα -
κεύουν καί νά τοῦ ὑπόσχονται με γά-
λα δῶρα, ἄν δήλωνε πίστη στόν Μω-
άμεθ. Καθώς ὅμως ἔβλεπαν ὅτι ἔμε-
νε σταθερός κι ἀμετακίνητος στήν
ὁμολογία του, τόν ἔρριξαν στήν φυ-
λακή. Τόν ὁδήγησαν σέ νέα ἀνάκρι-
ση, τίποτε ὅμως δέν στάθηκε ἱκανό
νά λυγίσει τόν νεαρό ὁμολογητή. Ἔ -

τσι τόν κατεδίκασαν σέ θά να-
το.
Τό νεαρό παλληκάρι βάδιζε

γιά τόν τόπο τῆς ἐκτέλεσης μέ
χαρά καί εἰρήνη στήν ψυχή
του. Ζήτησε συγχώρεση ἀπό
τούς χριστιανούς πού εἶχαν
συ γκεντρωθεῖ ἐκεῖ καί ἤρεμα
ἔ κλινε τό κεφάλι του περιμέ-
νοντας τό ξίφος τοῦ δημίου.
Τόν ἀποκεφάλισαν καί παρέ-
δωσε τήν ψυχή του στόν Ἀνα-
στάντα Κύ ρι ο. Ἦ ταν 16 Ἀπρι-
λίου τοῦ 1772. 
Ἀπό τότε ὁ ἅγιος Μιχαήλ ὁ

Βουρλιώτης ἀνήκει στήν ἔνδο-
ξη χορεία τῶν ἁγίων νεομαρ-
τύρων τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκ κλη -
σίας μας. Ἡ ὁμολογία καί τό
μαρτύριό του ἀποτελοῦν

θαῦμα τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρί-
ου. Μία ἀκόμη τρανή ἀπόδειξη ὅτι
ὁ «Χριστός Ἀνέστη»!

Νικηφόρος

—————
1. Καζαντζής c αὐτός πού κατασκευάζει καζάνια,

λεβητοποιός.

Οἱ εἰκόνες τοῦ ἄρθρου εἶναι ἀπό τό βιβλίο «Δι᾽
εὐχῶν τῶν Ἁγίων», τῆς σειρᾶς Ἄθως παιδικά, ἐκδό-
σεις Σταμούλη.
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