
 

 

 

Αυτή η Σαρακοστή δεν ήταν σας τις άλλες που έχουμε ζήσει έως τώρα. Αυτή η Μεγάλη Εβδομάδα δεν θα είναι σας 

αυτές που η μνήμη μας με αγάπη διατηρεί και η βραδιά αυτής της Ανάστασης δε θα έχει όλα όσα ξέραμε μέχρι σήμερα. 

Δεν θα ακούσουμε σε μια κατασκότεινη εκκλησία το «σήμερα κρεμάται επί ξύλου ο εν ύδασι την γην κρεμάσας», δεν 

θα συνοδέψουμε όλοι μαζί τον «επιτάφιο» ψάλλοντας το «ω γλυκύ μου έαρ», δε θα πάρουμε το ανέσπερο φως μετά 

από την πρόσκληση του ιερέα «δεύτε λάβετε φως».  Δε θα ακουστούν τα τσουγκρίσματα των αυγών και ύστερα των 

ποτηριών, δε θα πάμε τα δώρα στα βαπτιστικά μας, δε θα ταξιδέψουμε ταξίδια ονειρικά σε νησιά ή στα χωριά μας. 

Αυτό το Πάσχα μας θα είναι το πέρασμα από το χθες στο αύριο. Ένα αύριο που φαντάζει θαμπό, άγνωστο, ανήσυχο. 

Αυτό το Πάσχα μας ας είναι το πέρασμα από έναν κόσμο μοναχικό μέσα στην πολυβοΐα σε έναν κόσμο συναδέλφωσης 

μέσα από την σιωπή. Αυτό το Πάσχα ας φέρει την Ανάσταση στις σχέσεις μας. Ας φέρει μία επανεκκίνηση του κόσμου. 

Ενός κόσμου που θα στηρίζεται στην ειρήνη, την αγάπη, την δικαιοσύνη. Αυτή  την Ανάσταση ας την φυλάξουμε ως ένα 

μοναδικό  σημείο στην ανθρώπινη ιστορία. 

 Με την πεποίθηση λοιπόν ότι μόνο ο λόγος της Αλήθειας, μπορεί να θεμελιώσει μια προοπτική με επίκεντρο τον 

Άνθρωπο, 

Με την γνώση ότι «Κάθε τέλος είναι και μια αρχή! Κάθε σταύρωση και μια ανάσταση! και κάθε ανάσταση είναι ένα 

πέρασμα από την απελπισία στην ελπίδα», 

Με τις ευχές ότι αυτή η «σταύρωση» θα οδηγήσει στην ανάστασή μας, προσωπική, οικογενειακή, κοινοτική,  

Με την ελπίδα ότι σύντομα θα μπορούμε να κάνουμε την μεγάλη έξοδο νικητές για να χαρούμε το μεγαλείο της ζωής, 

Στέλνουμε και φέτος το μήνυμά μας: «Ο Θείος λόγος και η θυσία της Σταύρωσης ας καθοδηγούν την κάθε σκέψη μας 

για να βλέπουμε πίσω με κατανόηση, μπροστά με ελπίδα, γύρω μας με αγάπη». 

Χρόνια πολλά! 

Η Διευθύντρια Δ.Ε. Ροδόπης και οι συνεργάτες της 
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