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για το Πάσχα
Με την ευκαιρία των Αγίων Ημερών του Πάσχα, εύχομαι το αναστάσιμο φως να λυτρώσει
τις ψυχές όλων και να μεταδώσει το μήνυμα της αγάπης, της ανθρωπιάς και της
δικαιοσύνης, ώστε μέσα από τη συλλογικότητα και την αδελφοσύνη να συμβιώνουμε
ειρηνικά και δημιουργικά για ένα ελπιδοφόρο μέλλον.
Το θείο δράμα των Παθών του Κυρίου και η κορύφωσή τους που οδηγεί στην Ανάσταση
αποτελεί το διαχρονικό μήνυμα που μετουσιώνει την έννοια της μαχητικότητας, της
συγχώρεσης, της μεγαλοψυχίας και της αλληλεγγύης σε πράξη. Είναι το στοιχείο εκείνο
που δίνει το νόημα στη ζωή μας, από το οποίο αντλούμε δύναμη για να προχωράμε.
Με αφορμή τις πρόσφατες τρομοκρατικές ενέργειες που έχουν συγκλονίσει το παγκόσμιο
και το πρωτοφανές έγκλημα που άφησε άφωνη την κυπριακή κοινωνία, θα ήθελα να
διαβεβαιώσω ότι η ασφάλεια του πολίτη είναι προτεραιότητα της Κυβέρνησης και
αξιοποιείται κάθε μέσο για τη διασφάλιση του πολυτιμότερου αγαθού της ζωής των
ανθρώπων, των ατομικών ελευθεριών και τα δικαιωμάτων των πολιτών. Ενεργώντας στο
πλαίσιο των νόμων, των αρχών και των αξιών της Δημοκρατίας, οι αρχές ασφαλείας της
χώρας θα συνεχίσουν να επιτελούν το καθήκον τους, με αίσθημα ευθύνης και
αυταπάρνηση, εντατικοποιώντας τα μέτρα ασφάλειας στους δρόμους, σε ναούς και
εκκλησίες εν όψει των εορτών του Πάσχα. Ας επιδείξουμε ορθή οδική συμπεριφορά και
με το αίσθημα κοινωνικής ευθύνης που πρέπει να διακρίνει τον καθένα μας, ας μην
επιτρέψουμε οι στιγμές οικογενειακής ευτυχίας να χαθούν στην άσφαλτο, λόγω
απερισκεψίας και αλόγιστης συμπεριφοράς.
Το παράδειγμα της Ανάστασης του Θεανθρώπου μεταδίδει μέσα από τους αιώνες την
απελευθέρωση από τα δεσμά της αγωνίας του σκότους και του θανάτου, δείχνοντας τον
φωτεινό δρόμο της ειρήνης, της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της αλληλεγγύης. Όλοι
μαζί, ας συμπορευτούμε με τις προσπάθειες που καταβάλλει ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας για εθνική ανάσταση, ώστε να θωρακίσουμε την πατρίδα μας και να

διασφαλίσουμε τη διαβίωση του κυπριακού λαού σε ένα υγιές και ασφαλές περιβάλλον
ανάπτυξης και προόδου.
Με τις σκέψεις αυτές, εύχομαι από καρδιάς σε όλους σας το νόημα της Ανάστασης να
αποτελεί μήνυμα ψυχικής ανάτασης, προσωπικής και οικογενειακής ευτυχίας και πηγή
ελπίδας για ένα καλύτερο αύριο.
Καλό Πάσχα, Καλή Ανάσταση!
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