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 για την εορτή του Πάσχα 

 

  

Αγαπητοί συμπατριώτες και συμπατριώτισσες, 

Απανταχού Έλληνες και Ελληνίδες, 

  

Η σταύρωση και η ανάσταση του Θεανθρώπου είναι η μέγιστη εορτή της Χριστιανοσύνης. Είναι 

η θεία σπονδή για την σωτηρία του ανθρώπου και για την αιώνια ζωή. Για εμάς τους Έλληνες, 

το Πάσχα είναι η Πίστη μας, το βίωμα του λαού μας. Είναι το φως και η ελπίδα που καθορίζει 

την εθνική μας ταυτότητα. Γι αυτό όπου και αν βρισκόμαστε, σε όλα τα μήκη και πλάτη της Γης 

γιορτάζουμε με λαμπρότητα την Ανάσταση του Κυρίου μας και προσδοκούμε «ζωήν του  

μέλλοντος αιώνος». 

 

Αγαπητοί μου συμπατριώτες και συμπατριώτισσες του Απόδημου Ελληνισμού τα δύο τελευταία 

χρόνια υπήρξαν δύσκολα για όλους μας. Ιδιαιτέρως για εσάς, καθώς οι έκτακτες συνθήκες που 

δημιουργήθηκαν εξαιτίας της Πανδημίας σε παγκόσμιο επίπεδο, δυσχέραιναν για πολλούς την 

καθιερωμένη επίσκεψη στην Πατρίδα. Με τη βοήθεια της επιστήμης, παρά τον συνεχή κίνδυνο 

των μεταλλάξεων, έχουμε καταφέρει να αντιμετωπίσουμε σε μεγάλο βαθμό τον ιό που διατάραξε 

την καθημερινότητα και τις συνήθειές μας. Η βοήθεια εκείνων που εργάστηκαν σκληρά για να τα 

καταφέρουμε υπήρξε πολύτιμη και ανεκτίμητη. Ποτέ δεν θα πάψουμε να τους ευχαριστούμε 

αναγνωρίζοντας τη σκληρή μάχη που έδωσαν ο καθένας στον τομέα του. Όπως ποτέ δεν θα 

ξεχάσουμε εκείνους που δυστυχώς έχασαν τη μάχη! 

 



Η σκέψη μας, ιδιαιτέρως αυτές τις γιορτινές ημέρες, βρίσκεται κοντά στους Έλληνες ομογενείς 

στην Ουκρανία οι οποίοι βρίσκονται στη δίνη του πολέμου, όπως και ο Ουκρανικός λαός στο 

σύνολό του. Η έννοια του πολέμου είναι αφόρητη για κάθε Ορθόδοξο Χριστιανό και παράλογη 

για κάθε Έλληνα.  Η πατρίδα μας ως μέλος της Διεθνούς Κοινότητας, υποστηρίζει σθεναρά τις 

αρχές του Διεθνούς Δικαίου, την ανεξαρτησία και εδαφική ακεραιότητα των κρατών! Γι’ αυτά τα 

ιδανικά αγωνιστήκαμε. Αυτά τα ιδανικά τιμήσαμε το 2021, κατά τον εορτασμό των 200 ετών από 

την έναρξη του απελευθερωτικού αγώνα. 

  

Κατά την πρόσφατη σύρραξη οι Έλληνες ομογενείς, ιδιαιτέρως, υπέστησαν τις συνέπειες του 

πολέμου θρηνώντας, μεταξύ άλλων, και θύματα! Βρισκόμαστε συνεχώς δίπλα τους. Τα Γενικά 

Προξενεία της Μαριούπολης και της Οδησσού στάθηκαν φωτεινοί φάροι σε στιγμές εκτάκτως 

δύσκολες. Ιδιαιτέρως στους Έλληνες ομογενείς της Ουκρανίας, εύχομαι το φως της Ανάστασης να 

λάμψει στην καρδία και στη ζωή τους! 

  

Αγαπητοί φίλοι συμπατριώτες,   

  

Ας κρατήσουμε όλοι ψηλά το αίσθημα της ελπίδας και της ανάτασης που ζούμε αυτές τις 

πασχαλινές μέρες! 

  

Ας είναι το Πάσχα, μια καινούργια αρχή, ένα νέο ξεκίνημα, μια νέα πορεία. Προσωπικά και 

συλλογικά! 

  

Σας εύχομαι Καλή Ανάσταση και χαρούμενο Πάσχα. Εύχομαι υγεία στον κάθε ένα προσωπικά και 

στις οικογένειές σας, καθώς και στα αγαπημένα σας πρόσωπα. 

  

  

Ανδρέας Κατσανιώτης 


