
Παναγιώτατε, 

Προσφωνήσεις…… 

Πριν λίγο τα παιδιά της Νεολαίας της Ιμβριακής 

Ένωσης, σας ανέγνωσαν αποσπάσματα από τις ομιλίες 

του Παναγιωτάτου που αναφέρονταν στην Ίμβρο. Αξίζει 

να σημειωθεί ότι τους ζητήσαμε να βρουν τα σχετικά 

κείμενα και να υπογραμμίσουν ποια κομμάτια θα 

ήθελαν να διαβάσουν στη σημερινή εκδήλωση. Αφού ο 

κάθε ένας και η κάθε μία έψαξαν κατέληξαν σ’ αυτό 

που διάβασαν.  

Το πιο ωφέλιμο όμως είναι το γεγονός ότι διάβασαν 

όλες τις ομιλίες σας και μάλιστα είχαν διάφορες 

συζητήσεις γύρω από τα θέματα που έχετε θέσει κατά 

καιρούς. Κάναμε πάρα πολλές πρόβες, στις οποίες 

κυρίως αναπτύχθηκαν οι σκέψεις και οι απόψεις σας. 

Αυτό ήταν το μεγαλύτερο όφελος. 

Συζητήσεις πολλές επίσης είχαμε με τη δημοσιογράφο 

Μαρία Γιαχνάκη, την Sceptic Production και την 

Πεμπτουσία για τη θεματολογία του βίντεο «Ο 

Πατριάρχης στην Ίμβρο» και θέλω δημόσια να τους 

ευχαριστήσουμε για την άψογη συνεργασία, για την 

οποία, είχαμε και την ευλογία του Καθηγούμενου 

Γέροντος Εφραίμ της Ι.Μ.Μ.Β. 

Όσον αφορά  το τμήμα «ΚΑΝΤΑΔΟΡΟΙ της ΙΜΒΡΟΥ» θα 

ήθελα  να τους ευχαριστήσω για τη δημιουργική  

προσπάθεια που καταβάλλουν και τους αξίζουν 

συγχαρητήρια. Για τους Κανταδόρους όμως θα μας πει 



δυο λόγια περισσότερα ο Έφορος του τμήματος κ. 

Κωνσταντίνος Βάντσος. 

Τούτη είναι  η δεύτερη συνεργασία μας με τον Σύλλογο 

Ιμβρίων Κωνσταντινούπολης και ομολογώ είχαμε 

άριστη συνεννόηση σ’ όλα τα θέματα. 

Όσον αφορά τον καλό μας, κ. Γενικό Πρόξενο, θέλω να 

τον ευχαριστήσω προσωπικά για την ευγενική στήριξή 

του. Εξάλλου μόνο 10 φορές μιλήσαμε στο τηλέφωνο 

και τα λύσαμε όλα. 

……………………………………………………………………………………… 

Συγκεντρωθήκαμε εδώ σήμερα, για να τιμήσουμε τον 

Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο, τον 

Πατριάρχη της Καρδιάς μας, …να του δείξουμε την 

αγάπη μας…,να του ανοίξουμε την καρδιά μας…,να 

ΕΚΦΡAΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΜΑΣ…..με λόγια, με 

εικόνες, με πράξεις, με χορούς και τραγούδια…. 

Ήρθαμε να υποβάλλουμε τον σεβασμό μας και την 

υποστήριξή μας στη Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία, στη 

μαρτυρική Εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως! 

Ήρθαμε να συμπαρασταθούμε σε όλη την Ομογένεια, 

ήρθαμε να μάθουμε και κυρίως να πάρουμε από σας, 

να πάρουμε από την περηφάνεια σας, από τα ιερά και 

τα όσια που κουβαλάτε ανά τους αιώνες και να 

καταλάβουμε όλοι, μικροί και μεγάλοι την αξία του 

Γένους μας. 

Αναμφισβήτητα για μας τους Ιμβρίους Ο Οικουμενικός 

Πατριάρχης αποτελεί σημείο αναφοράς. Πατριάρχης 



Βαρθολομαίος και Ίμβρος δυο λέξεις, δυο έννοιες 

ταυτόσημες. Ο Ίμβριος Βαρθολομαίος είναι για μας ο 

Πατέρας μας …είναι ο Παππούς της καρδιάς όπως λένε 

οι νεότεροι. Είναι ο άνθρωπος που ο καθένας μας του 

εκμυστηρεύεται τον πόνο του, τον καημό του, το 

πρόβλημά του κι εκείνος με τη σειρά του προσπαθεί να 

δώσει την καλύτερη λύση. Είναι το αποκούμπι μας……… 

«Και δε θα δώσω ύπνο στα μάτια μου ώσπου να σας δω 

στηριγμένους, παρηγορημένους, λουσμένους στο φως 

και στη χαρά της Αναστάσεως!»……. είπε στο Ευλάμπιο, 

τη Μεγάλη εβδομάδα του 2013, όπως διάβασαν τα 

παιδιά. 

Από πού  πηγάζει όμως αυτή η λατρεία, η αγάπη προς 

τον Παναγιώτατο; Θα μου επιτρέψετε μια μικρή 

ανάλυση. 

Όπως όλοι γνωρίζετε οι λέξεις ευδαιμονία, 

ευδαιμονισμός, ευδαίμων τόπος, είναι λέξεις που σαν 

συνέπεια έχουν τη χαλάρωση ηθών, αρχών και αξιών. 

Στην Ίμβρο δυστυχώς ή ευτυχώς εμείς δεν είχαμε  

ευδαιμονία. Οι άνθρωποι είχαν τα προς το ζην με κόπο 

και πολλή δουλειά. Η Ίμβρος ήταν και είναι ένας 

ταλαιπωρημένος τόπος, ένας δοκιμασμένος τόπος από 

πολλές απόψεις. Οι δοκιμασίες των ανθρώπων και  οι 

δοκιμασίες ενός τόπου, δημιουργεί συσπείρωση των 

μελών της τοπικής κοινωνίας, ενίσχυση των αρχών και 

των αξίων των ανθρώπων. Στα πλαίσια της 

δοκιμαζόμενης κοινωνίας της Ίμβρου από το 1923 και 

μετά και μέχρι σήμερα τονώθηκαν για όλα τα μέλη της 



κοινωνίας της Ίμβρου στο μέγιστο βαθμό όλες οι 

ανθρώπινες αξίες, της αγάπης, της αλληλεγγύης, της 

φιλοπροόδου, της φιλομάθειας,  της εκτίμησης του 

αγαθού, της δικαιοσύνης, της ελευθερίας που γεννούν 

με τη σειρά τους την αγάπη προς την ιδιαίτερη πατρίδα, 

την γενέτειρα, όταν μάλιστα περικλείεται στα στενά 

γεωγραφικά όρια ενός νησιού και ζει κάτω από 

ιδιαίτερες συνθήκες. 

Έτσι προέκυψε η «ΤΡΕΛΗ» αγάπη των Ιμβρίων για την 

πατρίδα τους. Και αυτό εκφράζεται κυρίως από τα 

επιφανή μέλη της τοπικής κοινωνίας.  Και ποιο είναι το 

επιφανέστερο τέκνο της Ίμβρου; Ο Οικουμενικός 

Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος. …..και όπως ανέφερε 

προσφάτως στη Νεολαία της Αθήνας…… «θέλω να με 

θυμούνται ως τον Βαρθολομαίο, τον Ιμβριολάτρη». 

Θα ήθελα να σας προτρέψω να προσέξετε τη διαφορά 

της Πατριδολατρείας από την Πατριδολαγνεία. Εμείς οι 

Ίμβριοι είμαστε Πατριδολάτρες, αγαπάμε την πατρίδα 

μας με πάθος και μέσα από τη δική μας πατρίδα 

αγαπάμε και όλες τις πατρίδες του κόσμου. Εν 

αντιθέσει με την πατριδολαγνεία που υποδηλώνει ότι 

μετά από τη δική μας πατρίδα δεν υπάρχει άλλη.  

Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό ο κάθε Ίμβριος βλέπει 

στο πρόσωπο του Παναγιωτάτου, τον εαυτό του. Από 

εκεί που ξεκίνησε,  από τα κακοτράχαλα βουνά της 

Αρασιάς και του Μαδαρού, από τα καλντερίμια του, 

από τις εκκλησιές και τα ξωκλήσια του, από τη σκληρή 

καθημερινή βιοπάλη για τον επιούσιο. Μαζί ξεκίνησαν, 



μαζί πορεύτηκαν, μαζί κοπίασαν αλλά και μαζί 

προσευχήθηκαν στο Θεό. Κι εκείνος πάντα ταπεινός και 

ευκολοπλησίαστος άνοιξε την αγκαλιά του και χώρεσε 

όλους τους Ιμβρίους, όλα τα βάσανά τους κι έπραξε και 

πράττει ότι μπορεί για να απαλύνει τις τόσες αδικίες, 

που υπέστησαν οι Ίμβριοι, χωρίς να έχουν φταίξει σε 

τίποτα. 

Πώς λοιπόν οι Ίμβριοι να μη λατρεύουν το πιο λαμπρό 

τέκνο της Ίμβρου στην ιστορία του τόπου; Δεν είναι ο 

Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος  

ανεκτίμητος θησαυρός για την Ίμβρο; Είναι. Κι άλλος το 

εκφράζει με μια λέξη κι άλλος το εκφράζει με πολλές 

σειρές και πολλά επίθετα, όπως έχετε δει να 

περιγράφουν τον Παναγιώτατο στο βιβλίο «100 λέξεις 

για τον Οικ. Πατριάρχη Βαρθολομαίο, τον Ίμβριο». 

Παναγιώτατε, προσευχόμαστε καθημερινά στον Άγιο 

Θεό να σας έχει γερό και δυνατό, για να προστατεύετε 

όπως ο κυματοθραύστης από τις μεγάλες φουρτούνες, 

την Μητέρα Εκκλησία και το Γένος μας. 

Σας ευχαριστώ 

 

Παύλος Γ. Σταματίδης 

Άρχων Οστιάριος της Μ.τ.Χ.Ε. 
Πρόεδρος Ιμβριακής Ένωσης Μακεδονίας - Θράκης 


