ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
Μήνυμα του Υπουργού Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας
κ. Πρόδρομου Προδρόμου με την ευκαιρία της Εορτής του Πάσχα

«Μη φοβάστε» ήταν τα πρώτα λόγια που άκουσαν οι Μυροφόρες από τον
ολόλαμπρο Άγγελο που στάθηκε στον τάφο που έμενε κενός μετά την Ανάσταση
του Χριστού. Πράγματι, η λύπη τους έσβησε και στη θέση του φόβου που τις είχε
κυριεύσει ήρθε χαρά που έκαμε τη ψυχή τους να ανθίσει. Η χαρά της Αναστάσεως!
Αγαπητοί και αγαπητές εκπαιδευτικοί,
Μαθητές και μαθήτριες,
Φοιτητές και φοιτήτριες,
Το μήνυμα του Κυρίου, που με το θάνατό του νίκησε το θάνατο και χάρισε στον
Άνθρωπο ζωή, έρχεται και φέτος με το Πάσχα και την Ανάσταση. Έχει μάλιστα
φέτος και μια πρόσθετη σημασία, αφού μπορεί να μας φωτίσει στη μεγάλη
συλλογική προσπάθεια που κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε τη θανατοφόρο
απειλή της πανδημίας.
Προχωράμε προς στην Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα και ετοιμαζόμαστε να
γιορτάσουμε την ανάσταση του Χριστού μέσα στις ιδιαίτερες συνθήκες και τους
περιορισμούς που επιβάλλει η πανδημία. Μέσα από αυτή την πρωτόγνωρη
εμπειρία, που εδώ και περισσότερο από ένα χρόνο έχει αλλοιώσει ολόκληρη τη
ζωή και τις πιο απλές καθημερινές συνήθειες μας, σκορπίζοντας και πόνο σε
τόσους ανθρώπους, χρειάζεται να επιστρατεύσουμε υπομονή, θάρρος και
αποφασιστικότητα. Αναλογιζόμενος όμως το νόημα και το μήνυμα της
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ενανθρωπίσεως του Κυρίου και των θείων παθών, ο άνθρωπος αναστοχάζεται και
βρίσκει πηγή φωτός και ελπίδας μέσα του και μέσα στην πίστη του. Μέσα από το
υπόδειγμα του παθόντος και ταφέντος και αναστάντος Χριστού μπορεί να
προσβλέπει στη λύτρωση και τη σωτηρία της ψυχής. Βλέπει πια τον κόσμο και την
εμπειρία της ύπαρξης μέσα από το φωτισμένο λόγο του Αποστόλου Παύλου, ότι
«ο καρπός του πνεύματος εστίν αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία».
Με την ευλαβική κατάνυξη που υποβάλλουν αυτές οι μέρες και οι ακολουθίες της
Εκκλησίας μας, έχουμε την ευκαιρία περισυλλογής και στοχασμού. Ως μέτοχοι της
ελληνορθόδοξης παράδοσης μας, ξέρουμε ότι η πορεία δεν είναι πάντα εύκολη.
Κίνδυνοι, απειλές και εχθροί προβάλλουν συχνά, αλλά απέναντί τους βρίσκουμε
εμπιστοσύνη και αντλούμε δύναμη από τις αρετές και την ανθεκτικότητα του
Γένους μας.
Αναλογιζόμαστε αυτή την περίοδο πόσο αδύναμος μπορεί να είναι ο άνθρωπος.
Ακόμα και στην εποχή της γνώσης και της τεχνολογίας, απορρίπτουμε τον
πειρασμό της αλαζονείας και της οίησης. Αυτή η πρόσφατη δοκιμασία που
βιώνουμε, θυμίζοντάς μας ότι ο άνθρωπος παραμένει ευάλωτος και ίσως
ανίσχυρος, μας έδωσε όμως και την ευκαιρία να θυμηθούμε τη δύναμη που μπορεί
να μας δώσει η συλλογική αντίδραση μέσα από σύνεση, φρόνηση και
προνοητικότητα. Επαναβεβαιώνεται η σημασία αρετών που ίσως ξεχάστηκαν και
συνειδητοποιούμε την ανάγκη, μέσα από συνεργασία και με ομαδικό πνεύμα, να
αποβάλουμε το φόβο και να προβάλουμε μέσα από εγκαρτέρηση πνεύμα
αποφασιστικότητας.
Ας ενδυναμωθούμε μέσα από την πίστη μας στα θεία που είναι και πίστη στον
άνθρωπο συνυφασμένη με το μήνυμα της αγάπης και της ανάστασης.
Το Πάσχα δεν είναι απλώς η υπόμνηση κάποιων ιερών γεγονότων που συνέβησαν
στο

παρελθόν.

Είναι

μια

διαρκής

και

δυναμική

πραγμάτωση

της

σταυροαναστάσιμης πορείας στην προσωπική και τη συλλογική μας ζωή. Γι’ αυτό,
ας μην αφήσουμε να κυριαρχήσει η κατήφεια μπροστά στις δυσκολίες, αλλά ας
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αντλήσουμε αποθέματα ψυχικής δύναμης για τη μάχη της ζωής απέναντι στη
θανάσιμη απειλή.
Τα δεδομένα θα αρχίσουν σύντομα να αλλάζουν, με τη θωράκισή μας με τους
εμβολιασμούς. Ας μην μας καταβάλει η κόπωση τώρα που φθάνουμε στο τέλος
και ας εντείνουμε την προσπάθειά μας, ώστε να βγούμε νικητές μέσα από αυτή τη
δίνη.
Αγαπητοί και αγαπητές εκπαιδευτικοί, μαθητές και μαθήτριες, φοιτητές και
φοιτήτριες,
Ας υποδεχθούμε τη Μεγάλη Εβδομάδα με την προσδοκία ότι το Πάσχα θα σημάνει
σύντομα την έξοδό μας από τις δοκιμασίες και ας χαρούμε την Ανάσταση και το
ανέσπερον φως της, ως προσδοκία προσωπικής και κοινωνικής ανάτασης και
επιστροφής μας στη ζωή και τη δημιουργία.
Εύχομαι σε όλες και όλους Χαρούμενη Ανάσταση και Καλό Πάσχα!
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