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         Ἀριθμ. Πρωτ. 205 

Χαλκίδα 4 Φεβρουαρίου 2020 

 

Πρός  

Τόν κ. Θεόδωρον Τζούμα 

Δήμαρχον Σκιάθου 

Νικοτσάρα 12 

370 02 Σκιάθον 

 

 

Κύριε Δήμαρχε, τῆς εὐλογημένης νήσου μας Σκιάθου καί λίαν 

ἀγαπητέ μου κ. Θεόδωρε Τζούμα, 
 

Χαίρετε ἐν Κυρίῳ πάντοτε, μετά πάντων τῶν ἀγαπητῶν μας 

κατοίκων τῆς Σκιάθου!!! 
 

Μετά πολλῆς χαρᾶς καί ἀγαλλιάσεως ἔλαβα τό ὑπ’ ἀριθμ. 

1715/3.2.2020 ἔγγραφό Σας, μέ τό ὁποῖο εἴχετε τήν εὐγενῆ 

καλωσύνη νά μέ ἐνημερώσετε σχετικά μέ τίς ἐνέργειές Σας καί 

τά ἀποτελέσματά τους, ὅσον ἀφορᾶ τήν ἀνακαίνιση τῶν Ἱερῶν 

Μονῶν τῆς Παναγίας Εἰκονιστρίας καί Παναγίας Κεχριᾶς, οἱ 

ὁποῖες ἀποτελοῦν σημαντικότατα μνημεῖα τοῦ Νησιοῦ καί τῆς 

Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως. 

Ἀξιέπαινες οἱ πρωτοβουλίες Σας νά φροντίσετε, ἅμα τῇ 

λήψει τῶν καθηκόντων Σας, τήν ὁλοκλήρωση τῶν φακέλων 

τῶν μελετῶν ἀνακαινίσεως τῶν ἱερῶν τούτων σκηνωμάτων, 

ὥστε νά ἐγκριθοῦν ἀπό τό Κεντρικό Ἀρχαιολογικό Συμβούλιο, 

στό τέλος τοῦ παρελθόντος μηνός Ἰανουαρίου ἐ.ἔ, καθώς 

ἐπίσης καί τήν ὑποβολήν ἐκ μέρους Σας αἰτήματος, πρός τήν 

Περιφέρειαν Θεσσαλίας γιά τήν χρηματοδότηση καί τήν 

ἔνταξη τῶν ἔργων, σ’ ἐκεῖνα πού πρόκειται νά ὁλοκληρωθοῦν 

μέχρι τό 2023, τό ὁποῖο ἱκανοποιήθηκε. 

Τό ἐνδιαφέρον Σας αὐτό δείχνει τήν ἀγάπη γιά τήν Σκιάθο, 

ἀλλά καί τόν σεβασμό καί τήν ἔμπρακτη ἀγάπη Σας πρός τήν 



Ἐκκλησίαν, στήν ὁποίαν, ὡς πιστό καί ἀφοσιωμένο μέλος Της, 

ἀνήκετε. 

Σᾶς παρακαλῶ, κύριε Δήμαρχε, νά διαβιβάσετε τήν ἀγάπη 

μου, τίς εὐχές μου τίς πατρικές καί τίς εὐχαριστίες μου σέ ὅλα 

τά μέλη τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου Σας, καθώς ἐπίσης καί σέ 

ὅλους τούς συνεργάτες Σας καί σέ ὅσους ἐβοήθησαν γιά τήν 

ἐξαιρετική αὐτή ἐπιτυχία, τήν ὁποία σκοπεύουμε (πιστεύω πώς 

δέν θά ἔχετε ἀντίρρηση) νά γνωστοποιήσουμε καί εὐρύτερα, 

γιατί εἶναι ἀξιομίμητο τό παράδειγμά Σας! 

Εὔχομαι νά ἔχετε ὑγεία καί δύναμη πολλή, ὥστε νά 

ὑλοποιήσετε τήν ἐκτέλεση τῶν ἔργων καί ὅλοι μαζί νά 

ἀξιωθοῦμε νά τά δοῦμε καί νά τά χαροῦμε ἀποκαταστημένα 

στό ἀρχαῖον κάλλος, στόν σκοπόν γιά τόν ὁποῖο οἱ πρό ἡμῶν τά 

ᾠκοδόμησαν!!! 

Σᾶς ἀσπάζομαι καί Σᾶς εὐγνωμονῶ γιά τό πολύ εὐχάριστο 

νέο καί διατελῶ 
 

Μετά πατρικῆς στοργῆς καί τιμῆς 

 

 
† Ο ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ἐσωτερική Διανομή·     

Ἀρχεῖον∙ 1. Φ. Ἀλληλογραφίας. 

 2. Φ. Ἱερῶν Μονῶν. 


