
Παναγιότατε, Πάτερ και Δέσποτα, 

Σεβασμιότατε Ποιμενάρχα, Σεβασμιότατοι, Θεοφιλέστατοι, Εξοχώτατοι, 

Σεβαστοί μου Πατέρες, αγαπητοί μου συμπατριώτες και φίλοι της Ίμβρου, 

Με ιδιαίτερη χαρά και μεγάλη συγκίνηση σας υποδεχόμαστε σε αυτόν τον ιερό 

τόπο. Η σημερινή ημέρα είναι ημέρα χαρμόσυνη για εμάς τους Μαλακιανούς, 

για εμάς τους Σχοινουδιώτες, για όλους τους Ιμβρίους, γιατί ένα ξωκλήσι 

ξακουστό, ένας Άγιος όπως αποκαλούσαμε εμείς τα ξωκλήσια, μετά από 

πενήντα πέντε (55) χρόνια βεβήλωσης, επιστρέφει πανηγυρικά στην 

προαιώνια χρήση του ως τόπος λατρείας και προσευχής. 

Στον ιερό αυτό τόπο και στη γύρω περιοχή διαδραματίστηκαν γεγονότα που 

καθόρισαν την ιστορία της Ίμβρου, γεγονότα που χαράχτηκαν ανεξίτηλα στη 

μνήμη όσων τα έζησαν και αποτέλεσαν την αιτία της φυγής τους από τις 

πατρογονικές τους εστίες. 

Ο Άγιος Τρύφωνας αυτά τα πέτρινα χρόνια είδε πολλά, αλλά δεν μίλησε, 

παρά περίμενε υπομονετικά να έρθουν καλύτερες μέρες. Και να που μας 

αξίωσε ο Πανάγαθος Θεός να βρισκόμαστε ενώπιον του Αγίου, με 

ανακαινισμένο το ξωκλήσι του, όλοι μαζί με τον Πρώτο της Ορθοδοξίας, να 

τελούμε τα θυρανοίξια του. 

Σήμερα μαζί μας νοερά βρίσκονται και όλοι οι Ίμβριοι που κατά καιρούς 

προσέτρεχαν στη χάρη του Αγίου Τρύφωνα και μόλις έμαθαν για την 

πρωτοβουλία μας αυτή έσπευσαν συγκινημένοι να προσφέρουν τον οβολό 

τους. Τα ονόματα όλων αυτών θα δημοσιευθούν στο επόμενο τεύχος του 

περιοδικού ΙΜΒΡΙΩΤΙΚΑ. 

Μαζί μας αγάλλονται σήμερα και οι ψυχές των κεκοιμημένων προγόνων μας 

που τις καλές μέρες συνέρεαν από όλο το νησί να γιορτάσουν στο λαμπρό 

πανηγύρι που γίνονταν την ημέρα της γιορτής του Αγίου. Και ήταν πράγματι 

λαμπρό το πανηγύρι του Αγίου Τρύφωνα με πολλούς προσκυνητές, με πολλά 

τάματα, ξεκινούσε από την παραμονή και κορυφωνόταν την ημέρα του Αγίου 

με την πανηγυρική Θεία Λειτουργία, με την πατροπαράδοτη κουρκούτα και το 

βραστό κρέας, με χορούς και τραγούδια που συνεχίζονταν το βράδυ στα 

καφενεία του Σχοινουδίου. 

Μαζί μας νοερά βρίσκεται και ο γείτονας μου στο Σχοινούδι, ο Αντώνης 

Καλεντερίδης που ζει στη μακρινή Αυστραλία και μόλις έμαθε πως 

σκοπεύουμε να ανακαινίσουμε το ξωκλήσι του Αγίου Τρύφωνα επικοινώνησε 

μαζί μας και βαθιά συγκινημένος μας ανακοίνωσε πως προσφέρει δέκα 

χιλιάδες (10.000) δολάρια Αυστραλίας για τον ιερό αυτό σκοπό. Ας είναι 

αναπαυμένες οι ψυχές των προγόνων του που έζησαν σε αυτόν εδώ τον 

ευλογημένο τόπο. 



Παναγιότατε, Πάτερ και Δέσποτα, 

Η Ιμβριακή Ένωση Μακεδονίας – Θράκης θέλοντας να τιμήσει τα τριάντα (30) 

χρόνια ευκλεούς Πατριαρχίας Σας και τα εξήντα (60) χρόνια θυσιαστικής 

Διακονίας Σας προς την Αγία του Χριστού Μεγάλη Εκκλησία, ως αντίδωρο 

αγάπης και ευγνωμοσύνης για όσα προσφέρατε στην πολύπαθη πατρίδα μας, 

αποφάσισε να ανακαινίσει εκ βάθρων αυτό το ξωκλήσι του Αγίου Τρύφωνα. 

Σε αυτό μας το εγχείρημα βρήκαμε ένθερμο συμπαραστάτη και αρωγό τον 

Ποιμενάρχη μας τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ίμβρου και Τενέδου κ. 

Κύριλλο Β΄ που από την πρώτη στιγμή μας παρότρυνε, μας ενθάρρυνε και 

συνέβαλε στην επιτυχή ολοκλήρωση αυτής της πρωτοβουλίας μας.  

Μεγάλος απών αλλά νοερά παρών σήμερα αλλά και σε όλες τις εκδηλώσεις 

που θα γίνουν προς τιμήν Σας είναι και ο Πρόεδρος της Ιμβριακής Ένωσης 

Μακεδονίας – Θράκης, ο Παύλος Σταματίδης που η αγάπη και η αφοσίωσή 

του προς το σεπτό πρόσωπό Σας είναι διακηρυγμένη και σε όλους μας 

εγνωσμένη. Ήταν δε τόσος ο πόθος του να παραστεί που για να τον 

εξωτερικεύσει κάθισε και σκάλισε σε ξύλο την Ίμβρο με το ξωκλήσι του Αγίου 

Τρύφωνα αποτυπωμένο και Σας το στέλνει σαν ενθύμιο της σημερινής 

ημέρας. 

Αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω όσους συνέβαλαν στην ταχεία 

ανακατασκευή του ιερού αυτού ναϊδρίου και ιδιαίτερα τον παλιό μου 

συμμαθητή από τα θρανία του Σχοινουδίου, τον Νικόλαο Βλάχο. 

Κλείνοντας θα ήθελα να αναφερθώ σε μια συγκινητική στιγμή που έζησα μαζί 

Σας όταν περπατώντας προς το Παλιόκαστρο βρεθήκαμε στο ξωκλήσι της 

Παναγίας της Πλακωτής που τότε ανακαινιζόταν. Μπαίνοντας μέσα σκύψατε 

και ασπαστήκατε το μάρμαρο της Αγίας Τράπεζας και αμέσως μετά ψάλλατε 

το Χριστός Ανέστη λέγοντάς μου πως κάθε φορά που μπαίνω σε μια εκκλησία 

δηωμένη, σε ένα ξωκλήσι ερημωμένο, ψάλλω πάντα μαζί με το απολυτίκιο 

του Αγίου που τιμάται και το Χριστός Ανέστη. Γιατί όσο θα ακούγεται το 

Χριστός Ανέστη η ελπίδα θα παραμένει ζωντανή σε αυτόν τον τόπο. 

Σας ευχαριστώ. 

Γεώργιος Χριστοφορίδης 

Γεν. Γραμματέας Ι.Ε.Μ.Θ. 


