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Aξιότιμη κ. Διευθύντρια,
Η αγάπη του Θεού μας φέρνει και πάλι ενώπιον της μεγάλης εορτής του Πάσχα
κατά την οποία βιώνουμε «ωσεί παρόντες» τα συγκλονιστικά γεγονότα της Προδοσίας,
Καταδίκης και Σταυρικής Θυσίας του Κυρίου μας τα οποία κορυφώνονται με το μοναδικό
και λυτρωτικό γεγονός της Αναστάσεώς Του!
Αναμφίβολα η Ανάσταση του Χριστού αποτελεί όντως «εορτών εορτή και πανήγυρη
πανηγύρεων» όπως εύστοχα διατρανώνει η υμνολογία των ημερών, καθώς με την
Ανάστασή Του ο Θεάνθρωπος Ιησούς και στο πρόσωπό Του όλη η ανθρωπότητα,
επιτυγχάνει την μεγάλη νίκη κατά του θανάτου και κατά της αμαρτίας που είναι η
γενεσιουργός αιτία του.
Βέβαια όπως κάθε γεγονός στη ζωή μας, και οι εορτές της Εκκλησίας μας χωρίς να
μεταβάλλουν το περιεχόμενό τους, αποκτούν ιδιαίτερο νόημα ανάλογα με την εποχή στην
οποία βιώνονται. Έτσι στη σημερινή εποχή της κρίσεως, της απελπισίας, του άγχους και της
αβεβαιότητας, όπου και πάλι οι δυνάμεις του σκότους, ίσως εντονότερα από κάθε άλλη
φορά, επιχειρούν να κυριαρχήσουν απόλυτα στη ζωή μας πείθοντάς μας πως η ελπίδα είναι
νεκρή και η προσμονή για το καλύτερο ουτοπία, σε αυτή την εποχή ο Αναστημένος Κύριός
μας, με την δισχιλιετή και πλέον ζωντανή παρουσία του ανάμεσά μας, όπως αυτή γίνεται
ορατή μέσα από τις καρδιές των πιστών, προβάλλει ως η μοναδική ευκαιρία μας,
προκειμένου να περάσουμε από το χώρο του άγχους και της οδύνης στη βίωση της αληθινής
χαράς και της πραγματικής ευτυχίας, η οποία δεν σφραγίζεται σε κανένα μνήμα αλλά
εκτείνεται στην αιωνιότητα.
Εύχομαι ολόψυχα σε όλους τους εκλεκτούς συνεργάτες σας και τους αγαπητούς
αναγνώστες του έγκριτου εντύπου σας, το φετινό Πάσχα να είναι η αφετηρία για ένα νέο
ελπιδοφόρο ξεκίνημα στην προσωπική πορεία του καθενός και η Ανάσταση του Χριστού
μας να αναστήσει στις καρδιές μας την ελπίδα και την αισιοδοξία, γιατί ο κόσμος είμαστε
εμείς και όταν εμείς ελπίζουμε εν Χριστώ τότε υπάρχει ελπίδα στον κόσμο!
Καλό και ευλογημένο Πάσχα και καλή Ανάσταση!
Με θερμές Σταυροαναστάσιμες ευχές,
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