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Πάσχα 2021 
Το μήνυμα και οι ευχές του 

Δημάρχου Λάζαρου Κυρίζογλου 
 

 Ο μεγάλος Έλληνας ποιητής Γεώργιος Δροσίνης με το ποίημά του, που έχει τον 
ερωτηματικό τίτλο «Τί λοιπόν;» εκφράζει τέλεια την ορθόδοξη χριστιανική μας πίστη και την 
αθανασία της ψυχής.  

«Τί λοιπόν; Της ζωής μα το  

σύνορο  

θα το δείχνει ένα ορθό  

κυπαρίσσι; 
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……………… 

Ό,τι αγγίζουμε, ακούμε και  

βλέπουμε,  

τούτο μόνο ζωή μας το λέμε; 

…………….. 

Κάτι ανέγγιχτο, ανάκουστο,  

αθώρητο  

μήπως κάτω απ’ τους τάφους ανθίζει 

κι ό,τι μέσα μας κρύβεται  

αγνώριστο 

Μήπως περ’ απ’ το θάνατο 

αρχίζει; 

μήπως ό,τι θαρρούμε βασίλεμα  

γλυκοχάραμ’ αυγής είναι πέρα  

κι αντί να ‘ρθει μια νυχτ’ 

αξημέρωτη 

ξημερώνει μι’ αβράδιαστη μέρα; 

……………..» 

 
 Αυτή είναι η αιώνια υπαρξιακή αγωνία του ανθρώπου. Αλλά έρχεται και πάλι ο ίδιος 
ποιητής και δίνει πανηγυρικά  την απάντηση: 

«Και στου θανάτου το προσκεφάλι 

ό,τι σαν τέλος φοβούνται άλλοι 

θα το χαιρόμαστε σαν αρχή» 

 
Ε! Ναι λοιπόν! Σαν αρχή μιας άλλης ζωής. Γιατί με την Ανάσταση του Χριστού 

ηττήθηκε ο θάνατος. Ηττήθηκαν οι δυνάμεις του σκότους.  
 Το «Χριστός Ανέστη» είναι το πλέον ελπιδοφόρο και δυναμικό μήνυμα που 
ακούσθηκε ποτέ στον πλανήτη μας. «Χριστός Ανέστη»! Είναι ο ωραιότερος χαιρετισμός, 
που ακούστηκε πρώτα από τα χείλη του αγγέλου προς τις μυροφόρες γυναίκες. Κι αυτό το 
μήνυμα μεταφέρθηκε στους μαθητές και δια μέσου των μαθητών σ’ όλους τους πιστούς 
όλων των αιώνων.  
 Και σήμερα ακούγεται το «Χριστός Ανέστη» και μας δημιουργεί ένα αίσθημα ελπίδας, 
αισιοδοξίας, χαράς. «Χριστός Ανέστη ! Αληθώς Ανέστη!» Η πιο συγκλονιστική και 
καταπληκτική είδηση. Αυτό το αγγελικό μήνυμα ακούγεται εδώ και είκοσι και πλέον αιώνες 
από στόμα σε στόμα, από γενεά σε γενεά, από ναό σε ναό, από έθνος σε έθνος και 
μεταφέρεται σε 2000 περίπου γλώσσες του κόσμου. Ένα μήνυμα που δεν έσβησε, δεν 
χάθηκε, δεν αλλοιώθηκε, δεν ξεθώριασε. Παραμένει πάντα νέο, ισχυρό, δυναμικό και ικανό 
να συγκλονίζει τις καρδιές των ανθρώπων.  
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 «Χριστός Ανέστη!». Το μήνυμα της αγάπης, το μήνυμα της χαράς, το 
μήνυμα του θάρρους και της ελπίδας και προπαντός το μήνυμα του φωτός.  
 Εύχομαι, λουσμένοι στο φως της Ανάστασης, κάνοντας ακόμη λίγη προσπάθεια και 
υπομονή, τηρώντας τα μέτρα ασφάλειας, να υπερβούμε την κρίση της πανδημίας που για 
δεύτερη χρονιά ταλαιπωρεί την ανθρωπότητα.  

Χριστός Ανέστη! 
 
 

Λάζαρος Κυρίζογλου  
Δήμαρχος Αμπελοκήπων-Μενεμένης 

Α’ Αντιπρόεδρος Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος 
 


