
ΕΥΧΕΤΗΡΙΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΩΣ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΖΩΗΣ 

Δεκατρία χρόνια ευχετήριες κάρτες Πάσχα: 2007-2019 

Αλεξάνδρου Μ. Σταυροπούλου 

Για δεκατρία χρόνια, μας αξίωσε ο Θεός να επικοινωνούμε 

με φίλους και γνωστούς με την ευκαιρία του Πάσχα και να 

στέλνουμε ευχές σ’ αυτούς, αναζητώντας τα μηνύματα ζωής που 

κρύβει η μεγάλη αυτή γιορτή της Χριστιανοσύνης.  

 

Η διατύπωση των ευχών αυτών και το περιεχόμενό τους 

εξέφραζε δικές μας ανάγκες, συγκυρίες του περιβάλλοντος, 

ζητήματα που εκείνη την περίοδο απασχολούσαν τους πολίτες 

αυτής της χώρας. Έτσι εικόνες, επιγράμματα, πίνακες 

ζωγραφικής, φωτογραφίες, λουλούδια σε βάζο –που κάποιους 

τους προκάλεσε και απορία γιατί αυτή η συγκεκριμένη– 

συνόδευαν τις ευχές μας.  

  

 

Ποιμαντικές σκέψεις 

 

 

Σ’ αυτές αποτυπωνόταν η ελπίδα, η δίψα για ζωή, το 

«πέρασμα» από αδιέξοδα, η αναμονή του φωτός, η βίωση της 

χαράς του Κυρίου, που κανείς δεν μπορεί να μας την αφαιρέσει, 

η προσδοκία ο Αναστάς Κύριος να συνοδοιπορεί μαζί μας και 

εμείς να συν-χωρούμε με τους αδελφούς μας. 

 Αυτά όλα θα τα βρείτε στις κάρτες που ακολουθούν ως 

σύνοψη όλων αυτών που θελήσαμε να μεταφέρουμε στους 

παραλήπτες των ευχετηρίων καρτών μας. Αν το πετύχαμε 

αφήνεται στην κρίση των τότε αποδεκτών και όλων αυτών που 

θα διαβάσουν το παρόν σημείωμα.   
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Πάσχα 2007 

 
ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ ! 

 

 

 

Πάσχα 2008 

 

Καλές γιορτές με τη χαρά της Αναστάσεως 

 

 

 

 

http://www.myriobiblos.gr/afieromata/pasxa_2004/paintings.html##
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ΠΑΣΧΑ 2009 

 

Με την ευκαιρία του Πάσχα, 

 ευχόμαστε, η πασχάλια χαρά, ανάμικτη με 

κάποια λύπη –τη γνωστή μας χαρμολύπη– να 

συνοδεύεται με την ελπίδα της Αναστάσεως, 

που θα μας δώσει κουράγιο να συνεχίσουμε  

το δρόμο μας. 

 

 

 

ΠΑΣΧΑ 2010 

 

Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι… 

Ἂς εἶναι τὸ φετινὸ Πάσχα ἕνα κάλεσμα 

γιὰ νὰ βιώσουμε τὴ Ζωὴ 

ποῦ μᾶς δώρισε ὁ Χριστὸς 

μὲ τὴν Ἀνάστασή Του. 
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Πάσχα 2011 

 

Στὰ τόσα «ἀδιέξοδα» τῆς ζωῆς  

ἕνα καὶ μοναδικὸ «πέρασμα»:  

«Πάσχα Κυρίου Πάσχα».  

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ ! 

 

 

 

 

 

Πάσχα 2012 
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Πάσχα 2013 

 

Μὲ τὴν εὐχὴ, ὅλες οἱ ἡμέρες τῆς ζωῆς μας 

νὰ εἶναι φωτεινὲς καὶ ἀναστάσιμες ! 

 

 

 

 

 

 

 

Μὲ ἀφορμὴ τὴν Ἀνάσταση 

Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς Ἀναστάσεως, σκεφτόμαστε συχνὰ 

πὼς ὁ ἄνθρωπος πρέπει νὰ βλέπει τὴ ζωὴ μὲ μία ὁλοκληρωμένη 

ματιὰ καὶ σὲ ὅλες τὶς φάσεις τῶν μεθηλικιώσεών της. Ξεκινᾶμε 

τὴ ζωή μας μὲ τὴ σκέψη καὶ τὴν ἐνέργεια τοῦ Θεοῦ καὶ τὴ 

συνέργεια τῶν γονέων μας. Διερχόμαστε ὅλες τὶς ἡλικίες, τὴ μία 

μετὰ τὴν ἄλλη, μέχρι τὴν ποθητὴ ἀνάσταση, ἀκολουθώντας τὸν 

Ἰησοῦ. Οἱ ἄνθρωποι στέκονται κάθε φορὰ συλλογιζόμενοι τὸ 

βάρος ἀπὸ τὰ μελλούμενα. Χρειάζεται πάντα νὰ ὁπλίζονται μὲ 

τὴν ἀναγκαία ἐμπιστοσύνη σ’ Αὐτὸν ποὺ τοὺς ὑποδεικνύει τὸν 

ἑπόμενο σταθμὸ ποὺ δὲν εἶναι τὸ τέλος ἀλλὰ ἕνα πέρασμα. Ἕνα 

Πάσχα δηλαδὴ ποὺ διαπερνᾶ τὴ ζωή μας ἀπ’ ἄκρου εἰς ἄκρον.  

Τὸ κείμενο ποὺ ἀκολουθεῖ, ἁλιευμένο στὸ διαδίκτυο καὶ 

μεταφρασμένο ἀπό μᾶς, ἂς εἶναι ἕνα παράδειγμα ποὺ 

διαζωγραφίζει τὶς παραπάνω σκέψεις.                                                                                      

Α. Μ. Σταυρόπουλος                                                                                               

Πάσχα 2013 

 

Τὴν συνέχεια θὰ βρεῖτε στὸν ἱστότοπο: 

http://www.ecclesia.gr/greek/holysynod/commitees/worship/pasxa_2013.

pdf 

 

 

 

http://www.ecclesia.gr/greek/holysynod/commitees/worship/pasxa_2013.pdf
http://www.ecclesia.gr/greek/holysynod/commitees/worship/pasxa_2013.pdf
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Πάσχα 2014 

 

Τὸ φετινὸ Πάσχα, ἄς μᾶς ἐμπνέει ὁ λόγος τοῦ Κυρίου  

πρὸς τὶς Μυροφόρες: «Χαίρετε…»  (Ματθαίου 28 ,9).  

Ἀς εἴμαστε βέβαιοι, ὅτι αὐτὴ τὴ χαρά κανένας δὲν 

μπορεῖ νὰ μᾶς τὴν ἀφαιρέσει (Ἰωάννου 16, 22). 

Καλή Ἀνάσταση! 

 

Π ά σ χ α    2015 

 

Νικηφόρου Λύτρα, Τὸ αὐγὸ τοῦ Πάσχα (1874-1875).  

Ἵδρυμα Τηνιακοῦ Πολιτισμοῦ, Τῆνος. 

Καλό Πάσχα ! 
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Π ά σ χ α    2016 

 

Θεόφραστου Τριανταφυλλίδη (1881-1955) 

Ἡ περιφορά τῆς Ἀναστάσεως 
(Συλλoγή Πινακοθήκης Δήμου Ἀθηναίων)  

Καλό Πάσχα ! 

 

 

Π ά σ χ α    2017 

 

Πορεία πρὸς Ἐμμαούς, μωσαϊκό, 6ος αἰώνας  

(Ἅγ. Ἀπολλινάριος ὁ Νέος, Ραβέννα). 
 

Μὲ τὴν εὐχή, 

κι’ ἐφέτος καὶ πάντα, 

συνοδοιπόρος στὴ ζωή μας  

νὰ εἶναι ὁ Ἀναστημένος Χριστός. 

Καλή  Ἀνάσταση ! 
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                            Πάσχα  2018  

                              «...καὶ ἀλλήλους περιπτυξώμεθα»!  

Καλή  Ἀνάσταση !   

 «Μέ τήν Ἀνάσταση τοῦ 

Χριστοῦ, ἂς συγχωρήσουμε ὁ ἓνας 

τόν ἀλλον, ἂς ἀγαπήσουμε τούς 

ὀχτρούς μας. Ἀλλιῶς, πῶς θά 

γιορτάσουμε τῶν ἑορτῶν τήν 

ἑορτή   καί τήν πανήγυρη τῶν 

πανηγύρεων;  

Μέ καρδιά σκοτεινή ἀπό τά πάθη, πῶς θα 

ὑμνήσουμε τό Πάσχα τό καινόν, τή συγκινητική γιορτή 

τῆς Ἀγάπης;  

Ἂς καθαρίση ὁ νοῦς μας κι΄ ἡ καρδιά μας, σάν 

τόν οὐρανό τοῦ καλοκαιροῦ πού ἀστράφτει ἀπό τό φῶς 

καί ποὗναι γεμᾶτος χαρά, δροσισμένος ἀπό κάποιο 

ἀγέρι πού λές καί βγαίνει άπό τόν παράδεισο» 

(Φώτη  Κόντογλου, Ἀνέστη Χριστός). 

      

 

 

 

Ἀνάσταση (σχετικά κείμενα)  

1. Χρήστου Μαλεβίτση, Ἡ Ἀνάσταση, Καθημερινή  Μ. Σάββατο 

14 Ἀπριλίου 1990.  

http://www.diapoimansi.gr/PDF/pdf_2018/anast.pdf 

2. Ἀ. Μ. Σταυροπούλου, Μέ ἀφορμή τήν Ἀνάσταση, 

Ἐφημέριος 1998, σ. 168-169. 

http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2

%20ARRUA%20EFHMERIOS/1998/253%20ME%20AFORMH.pdf 

Χαρακτικό:  Κ. Γραμματόπουλου, Ἀνάσταση. Δημοσιεύτηκε ὡς 

προμετωπίδα στοῦ Κ. Ε. Τσιρόπουλου, Μεγάλη Ἑβδομάδα, 

Ἀθήνα 1980, 34 σ. (ἒκδοση ἐκτός ἐμπορίου, ἀφιερωμένη στή 

μνήμη τῆς μητέρας τοῦ συγγραφέα Ἑλένης).  

Τό ἀπόσπασμα  τοῦ Φώτη Κόντογλου ἀπό τό  βιβλίο του, 

Ἀνέστη Χριστός, ἡ δοκιμασία τοῦ Λογικοῦ. Ἐκδόσεις Ἁρμός, 

Ἀθήνα  2001, σ. 151. 

 

 

 

 

 

http://www.diapoimansi.gr/PDF/pdf_2018/anast.pdf
http://www.diapoimansi.gr/PDF/pdf_2018/anast.pdf
http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1998/253%20ME%20AFORMH.pdf
http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1998/253%20ME%20AFORMH.pdf
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Πάσχα 2019 

 

 

Καλή Ανάσταση !  

 

 

 
Χριστός Ἀνέστη. 

 

Ἀληθῶς Ἀνέστη ! 

 


