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O Δράμας κ. Παύλος στην Ίμβρο για τον
Παναγιώτατο
Μητροπολιτικό Έργο / Ι.Μ. Δράμας

Στην Ίμβρο βρέθηκε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δράμας
κ.

Παύλος

την

Παρασκευή

13

Αυγούστου

2021

για

να

συμμετάσχει στις επετειακές εκδηλώσεις για την Α.Θ.Π. τον
Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο που διοργάνωσε η
Ιερά Μητρόπολις Ίμβρου και Τενέδου.
Οι εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν με την ευκαιρία συμπληρώσεως 60
χρόνων από την εις διάκονον χειροτονίαν του και 30 χρόνων από της
αναρρήσεώς του εις τον Πατριαρχικόν θρόνον της Κωνσταντινουπόλεως.
Παρακολουθήστε το χαιρετισμό μεταξύ του Μητροπολίτη Δράμας και του
Παναγιωτάτου και το αναμνηστικό δώρο που του πρόσφερε:
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Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δράμας κ. Παύλος μίλησε για τον
Πατριάρχη στη διάρκεια των εκδηλώσεων και ανέφερε τα κάτωθι:
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Διαβάστε την εκφώνηση του Σεβασμιωτάτου:
ΠΡΟΠΟΣΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΑΡΙΣΤΟΝ
ΕΝ ΤΗ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΙ ΙΜΒΡΟΥ κ ΤΕΝΕΔΟΥ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΗΣ Α.Θ.Π. ΤΟΥ
ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ ΤΟΥ ΙΜΒΡΙΟΥ
13.8.2021
Παναγιώτατε.
Σήμερον περιβεβλημένη λαμπράν στολήν ἡ νῆσος Ἴμβρος ἑορτάζει, καί τά τέκνα
της τά γηγενῆ καί τά ἐξ υἱοθεσίας πνευματικῆς ἅτινα ἀνεδέχθη ὁ Ἴμβριος
ἑστιάτωρ,

πανηγυρίζουν

Πατριαρχείας

ἀξίου

τήν

τέκνου

διπλήν
της,

τοῦ

λαμπράν
ἐξ

Ἁγίων

ἐπέτειον

ἱερωσύνης

Θεοδώρων

καί

καταγομένου

Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου.
Πρό ἑξήκοντα καί ἑνός ἐνιαυτῶν ἡ ὀδυνηρῶς στενάξασα κατά τούς κατιόντας
χρόνους νῆσος «τῶν ὀλίγων ψαράδων», προσέφερεν εἰς τήν Ἁγίαν τοῦ Χριστοῦ
Μεγάλην Ἐκκλησίαν τόν φέρελπιν καί πολλά ὑποσχόμενον βλαστόν της, Δημήτριον
Ἀρχοντώνην.
Σήμερον ἡ Μεγάλη Ἐκκλησία ἀντιπροσφέρει εἰς τήν Ἴμβρον τόν Οἰκουμενικόν
Πατριάρχην Βαρθολομαῖον τόν Ἴμβριον· τόν εἰς τόν τετραπέρατον κόσμον
διασαλπίσαντα τήν ἱστορίαν, τά πάθη ἀλλά καί τάς ἐλπίδας τῶν ἐν τῇ νήσῳ ταύτῃ
οἰκούντων.
Διά τό γεγονός τοῦτο τῆς ἀντιδόσεως, καταλλήλους εὑρίσκω τούς λόγους τοῦ
αὐτοκράτορος τῆς Τραπεζοῦντος Ἀλεξίου Γ΄ τοῦ Μεγάλου Κομνηνοῦ, τοῦ κτίτορος
τῆς ἐν Ἄθωνι Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ ὁσίου Διονυσίου, τούς εἰς τό προνομιοπάροχον ὑπέρ
αὐτῆς κτιτορικόν χρυσόβουλον διαλαμβανομένους καί ἀναφερομένους εἰς τούς
ὁσίους Ἀθανάσιον καί Διονύσιον: «… εἶπες ἄν Ἀθανάσιος μέν ἐκ Τραπεζοῦντος τῷ

Ἄθῳ ἄρτι δοθείς, Διονύσιος δ’ ἐκ τοῦ Ἄθω τῇ Τραπεζοῦντι ἀντιδοθείς».
Παραφράζων τ’ ἀνωτέρω ἀναφωνῶ: «Eἶπες ἄν Δημήτριος Ἀρχοντώνης μέν ἐξ
Ἴμβρου τῇ Μεγάλῃ Ἐκκλησίᾳ ἄρτι δοθείς, Βαρθολομαῖος δ’ ἐκ τῆς Μεγάλης
Ἐκκλησίας τῇ Ἴμβρῳ ἀντιδοθείς».
Αὔριον οἱ τίμιοι πόδες Ὑμῶν οἱ εὐαγγελιζόμενοι τήν εἰρήνην θά ἵστανται ἐπί τῆς
ἱερᾶς χθονός τῆς Τραπεζοῦντος, καί θ’ ἀνέλθετε, Παναγιώτατε, εἰς τό ἐν Μελᾷ
Θεομητορικόν ἀνάκτορον διά νά προστῆτε τῆς λαμπρᾶς πανηγύρεως αὐτοῦ.
Παρακαλῶ, μεταφέρατε τήν ἐλπίδα τῆς Ἴμβρου εἰς τήν κλεινήν Τραπεζοῦντα.
Συνῆψεν ἡ Ἴμβρος μετά τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας δάνειον αἵματος, ὅπερ εἶναι
ἀνεξάλειπτον. Ἐπιλήψει με ὅμως ὁ χρόνος διηγούμενον δι’ ὅσα θαυμαστά
συνετελέσθησαν Θεοῦ συνεργείᾳ εἰς τήν νῆσον, χάριν τῆς Ὑμετέρας πρός αὐτήν
ἀγάπης. Ἐξήνθησε λοιπόν τέκνα ἡ ἄλλοτε σχεδόν ἐρημωθεῖσα ἐκ τοῦ γηγενοῦς
πληθυσμοῦ, χάριν τοῦ ἰδικοῦ Σας ὁράματος, καί ἰδού τά πρίν ἐσκοτισμένα
ἐκπαιδευτήρια ἐφωτίσθησαν καί μεταδίδουν τό φῶς τῆς πατρῴας εὐσεβείας καί
γνώσεως εἰς τά φωτόμορφα τέκνα τῆς ἐλπίδος τῆς αὔριον.
Παναγιώτατε.
Ὁ τῇ Ὑμετέρᾳ προτροπῇ καί προβολῇ ψήφοις κανονικαῖς ἐκλεγείς καί Ἴμβριος
πλέον κατασταθείς ποιμενάρχης, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἴμβρου καί
Τενέδου κ. Κύριλλος συνέστησε τήν πατροπόθητον ταύτην ἑορτήν πρός τιμήν Σας.
Συνεκρότησε καί τιμητικήν ἐπιτροπήν διά τόν λαμπρόν ἑορτασμόν τῆς διπλῆς
ἐπετείου Σας.
Ἐκ

μέρους

τῆς

ἐπιτροπῆς

ὡς

μέλος

αὐτῆς,

παρακαλῶ

νά

δεχθῆτε

τό

προσφερόμενον ἱερόν ἐγκόλπιον, τό περικλεῖον οὐ μόνον τήν ἱεράν εἰκόνα ἀλλά καί
τάς ἀγαπώσας καρδίας τῶν φιλούντων Ὑμᾶς σύν τῇ διαπύρῳ εὐχῇ : Βαρθολομαίου
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου τοῦ Ἰμβρίου πολλά τά ἔτη, ὑπέρ οὗ ὑψῶ τό ποτήριον.

Διαβάστε ακόμα:
ΙΜΒΡΟΣ: Συναυλία προς τιμήν του Οικουμενικού Πατριάρχη
60 χρόνια ιεροσύνης για τον Οικουμενικό Πατριάρχη
Κεντρική φωτογραφία: αρχείου

