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Ἀριθμ. Πρωτ. 1.276/Φ.8.1                                  Ἐν Κιςάμῳ, τῇ 19ῃ Ἀπριλίου 2013 
 
ΠΡΟ: 
Σὶσ Οἰκογένειεσ Θυμάτων Σροχαίων Δυςτυχημάτων 
 
 

Ἀγαπητού μασ Γονεῖσ, Σύζυγοι καὶ μϋλη οἰκογενειῶν θυμϊτων τροχαύων δυ-
ςτυχημϊτων τοῦ τόπου μασ.  

Αἰςθϊνομαι βαθιὰ τὴν ἀνϊγκη νὰ ἐπικοινωνόςω μὲ ὅλουσ καὶ ὅλεσ ἐςᾶσ 
(Συζύγουσ, Γονεῖσ καὶ μϋλη Οἰκογενειῶν θυμϊτων τροχαύων δυςτυχημϊτων), ὡσ ὁ 
Ἐπύςκοπόσ τοῦ τόπου, ἀλλὰ καὶ ὡσ ἄνθρωποσ, ἐκφρϊζοντασ καὶ μὲ αὐτό τὸν τρό-
πο, τὴν ἀμϋριςτη ςυμπαρϊςταςό μου καὶ τὴν ἀγϊπη μου ς’ αὐτὸ τὸν Γολγοθᾶ τῆσ 
ζωῆσ ςασ. Κατανοῶ τὸν πόνο καὶ τὴν θλύψη ποὺ μ’ ἕνα τόςο βύαιο καὶ παρϊδοξο 
τρόπο, ξαφνικὰ καὶ ἀπρόςμενα, μπῆκε ςτὴν ζωὴ ςασ ἀλλϊζοντϊσ την ἀμετϊκλητα. 
Εἶναι γεγονὸσ πὼσ ἡ ἀπροςδόκητη ἀπώλεια ἀγαπημϋνου προςώπου, καὶ μϊλιςτα 
ὅταν αὐτὸ εἶναι νεαρῆσ ἡλικύασ, κϊνει τὸν πόνο ἀβϊςταχτο καὶ τὸ φορτύο βαρύ.  

Σκϋφτομαι: Ποιὰ δύναμη εἶναι ἐκεύνη ποὺ μπορεῖ ς’ αὐτὲσ τὶσ δύςκολεσ, 
ὁριακϋσ ςτιγμὲσ τῆσ ζωῆσ νὰ μᾶσ κρατόςει καὶ νὰ μὴν μᾶσ ἀφόςει νὰ 
καταποντιςτοῦμε ςτὸ πϋλαγοσ τῆσ θλύψησ, τοῦ πόνου καὶ τῆσ ἀπελπιςύασ; Ποιὰ 
ἄλλη, ἀλόθεια, ἐκτὸσ ἀπὸ τὴν δύναμη τῆσ πύςτησ μασ! Τὴν βεβαιότητα δηλ. ὅτι ὁ 
Θεὸσ εἶναι μαζύ μασ. Μᾶσ ἀγαπᾶ, μᾶσ ςτηρύζει καὶ ςυνοδοιπορεῖ, ὡσ ὁ Κυρηναῖοσ 
τῆσ Σταύρωςησ, ςτὸν δικό μασ, προςωπικὸ Γολγοθᾶ. Εἶναι Ἐκεῖνοσ ποὺ ςφουγγύζει 
τὰ δϊκρυϊ μασ, ἁπαλύνει τὸν πόνο μασ καὶ κϊνει πιὸ ἐλαφρὺ τὸ φορτύο τοῦ 
ςταυροῦ.  

Πόςη ἀνακούφιςη, δύναμη καὶ παρηγοριὰ ἀντλοῦν οἱ ςταυρωμϋνοι καὶ 
ςταυροφόροι τοῦ κόςμου, ὅςοι πιςτεύουν πὼσ ὁ Θεόσ, ἔχοντασ γευθεῖ τὸν πόνο 
τοῦ Σταυροῦ, Σταυρωμϋνοσ ὁ Ἴδιοσ ἀπὸ τὴν ἀχαριςτύα τοῦ κόςμου, ρύχνει τὸ βϊλ-
ςαμο τῆσ ἀγϊπησ Του ςὲ ὅλουσ τούσ πονεμϋνουσ καὶ ςταυρωμϋνουσ ποὺ νιώθουν 
τὴν ἀνϊγκη τῆσ παρουςύασ Του ςτὴν ζωό τουσ! Ἀντύθετα, πόςη ταραχό, ςύγχυςη, 
ἀπογοότευςη καὶ ἀπελπιςύα γεύονται αὐτοὶ ποὺ θεωροῦν τὸν Θεὸ ὡσ αἴτιο τοῦ 
κακοῦ ςτὴ ζωό τουσ, ςὰν νϊ εἶναι ἕνασ Πατϋρασ πού θϋλει τὴν καταςτροφὴ τοῦ 
παιδιοῦ Του, καὶ δὲν κατανοοῦν πὼσ ὁ Θεὸσ δὲν εἶναι Αἴτιοσ τοῦ κακοῦ ςτὴν ζωό 
μασ. Ἰδοὺ πὼσ ἡ δύναμη τῆσ πύςτησ γύνεται φϊρμακο ςτὶσ πληγωμϋνεσ καὶ πονεμϋ-
νεσ καρδιϋσ, καὶ τὸ ἀντύθετο… Εἶμαι ςύγουροσ πώσ, ὅλοι ςασ, παρὰ τὶσ ἀνθρώπινεσ 
ςτιγμὲσ ἀδυναμύασ ποὺ μπορεῖ νὰ ὑπϊρχουν ςτὶσ ζωὲσ μασ, μϋςα ἀπ’ αὐτὴ τὴν δύ-
ναμη τῆσ πύςτησ καὶ τὴν βεβαιότητα τῆσ κοινῆσ Ἀνϊςταςησ ποὺ γιὰ ἄλλη μιϊ φορὰ 
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ἑορτϊζει ἡ Ἐκκληςύα μασ ὡσ γεγονὸσ ἱςτορικό, ἀληθινὸ καὶ αἰώνιο, ἀντλεῖτε δύνα-
μη καὶ πορεύεςτε ςτὴν ζωό ςασ. 

Μϋ τύσ ςκϋψεισ αὐτϋσ, ἐπικοινωνῶ μὲ τὴν ἀγϊπη ςασ, ἐνημερώνοντϊσ ςασ 
ὅτι τὸ πρωΐ τῆσ  Πέμπτησ τῆσ Διακαινιςίμου (9 Μαΐου), ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου Με-
γαλομάρτυροσ Χριςτοφόρου, θὰ γύνουν τὰ Ἐγκαύνια τοῦ ὁμώνυμου Ἱεροῦ 
Προςκυνηματικοῦ Ναοῦ, ὁ ὁποῖοσ εὑρύςκεται ἐντόσ τοῦ Πϊρκου «Χρῆςτοσ Πολέ-
ντασ», ςτὴ θέςη Νεραντζιά Βουκολιῶν, ςύμφωνα μὲ τὴν Πρόςκληςη ποὺ ςᾶσ 
ἐςωκλεύω.  

Ὅπωσ γνωρύζετε, τόςο τὸ Πϊρκο «Χρῆςτοσ Πολϋντασ», ὅςο καὶ ὁ Ἱερὸσ 
Ναὸσ τοῦ Ἁγύου Χριςτοφόρου, ποὺ εὑρύςκεται ἐντὸσ αὐτοῦ, εἶναι ἔκφραςη 
ςεβαςμοῦ καὶ τιμῆσ ςτὴν μνόμη ὅλων τῶν πεςόντων θυμϊτων τῆσ ἀςφϊλτου. Τό-
ςο ἡ Μητρόπολύσ μασ, ὅςο καὶ ὁ τοπικὸσ Δῆμοσ Πλατανιᾶ, ὡσ ἐπύςησ καὶ ὁ 
ἀκούραςτοσ Πρόεδροσ τοῦ Συλλόγου Ἀρωγῆσ Τροχαύων Δυςτυχημϊτων κ. 
Σταῦροσ Πολϋντασ, μὲ τὰ ἐκλεκτὰ μϋλη τοῦ Δ.Σ. τοῦ Συλλόγου,  ἐπιθυμοῦμε τὴν 
παρουςύα ςασ κατὰ τὴν ἱςτορικὴ ἐτούτη ἡμϋρα τῶν Ἐγκαινύων τοῦ Ναοῦ, καθὼσ 
αὐτὸσ ὁ τόποσ καὶ ὁ Ναὸσ ἀνόκουν ςὲ ὅλουσ, ἰδιαύτερα ςὲ ὅςουσ ἔχουν τὴν 
ὀδυνηρὴ αὐτὴ ἐμπειρύα ἀπώλειασ ἀγαπημϋνου τουσ προςώπου ἀπὸ τροχαῖο δυ-
ςτύχημα.   

Παρακαλοῦμε, λοιπὸν, ὅπωσ γνωρύζετε ὅτι ἡ ςυμμετοχό, παρουςύα καὶ 
ςυμπροςευχὴ ςασ κατὰ τὴν ἡμϋρα ἐκεύνη θὰ δώςει χαρὰ ςὲ ὅλουσ μασ.  

Εὐχόμενοσ ἀπὸ καρδιᾶσ, καλὴ δύναμη, καλὲσ καὶ πολλὲσ ὑπομονὲσ ςτὶσ δυ-
ςκολύεσ τῶν καιρῶν μασ, ὁ Ἀναςτϊσ Κύριόσ μασ νὰ ἀναςταύνει τὶσ ἐλπύδεσ μασ, με-
ταμορφώνοντασ τὴν ζωό μασ ςὲ φῶσ, ἐλπύδα, δύναμη, χϊρη καὶ πολλὴ εὐλογύα, 
διατελῶ, 
 

 
 
 

Μετά πολλῶν εὐχῶν 
Ο ΜΗΣΡΟΠΟΛΙΣΗ 

 
 
 

† Ὁ Κιςάμου & ελίνου 
Ἀμφιλόχιοσ 


