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Ανακοίνωση Τύπου 
25η Μαρτίου 2021 

 
Μοναδικό προσκύνημα των απανταχού εν Αμερική Ποντίων 

το Ιερό Ίδρυμα «Παναγία Σουμελά» 
υπό την πνευματική εποπτεία της Ιεράς Αρχιεπισκοπής 

 
Νέα Υόρκη. Η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αμερικής αναγνωρίζει «… το περίπυστον Ιερόν Ίδρυμα ‘Παναγία Σουμελά’ 
Ποντίων Αμερικής…» ως «… μοναδικόν προσκύνημα των απανταχού εν Αμερική Ποντίων και δη και υπό την 
άμεσον πνευματικήν εποπτείαν της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής…», σύμφωνα με επιστολή που απέστειλε ο 
Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος κ. Ελπιδοφόρος στον πρόεδρο του Ιερού Ιδρύματος Δρ. Χαράλαμπο 
Βασιλειάδη. 
 
Είχε προηγηθεί επίσκεψη του Δρ. Χ. Βασιλειάδη και του κ. Στέφανου Θωμάτου (ταμίας οτυ Ιδρύματος) στην 
έδρα της Αρχιεπισκοπής όπου συναντήθηκαν με τον κ. Ελπιδοφόρο και τον ενημέρωσε τόσο για την πορεία 
του Ιδρύματος όσο και για τα πάγια αιτήματα προς την πνευματική αρχή, συμπεριλαμβανομένου και του 
ανωτέρω αιτήματος. 
 
Στην επιστολή του Αρχιεπίσκοπου Ελπιδοφόρου αναφέρονται και άλλα αιτήματα που έγιναν αποδεκτά όπως 
η αναδιάταξη των Καταπιστευματοδόχων, η αποστολή νέου αντιμηνσίου, η έγκριση του 
προγράμματος εκδηλώσεων και λειτουργιών μετά από συντονισμό με τον Επίσκοπο Μηδείας κ. 
Απόστολο καθώς και η έγκριση τέλεσης των εκδηλώσεων της Γενοκτονίας των Ποντίων και επί τη 
μνήμη των Ελλήνων της Μικράς Ασίας και της Θράκης. 
 
Ένα άλλο σημαντικό αίτημα το οποίο επίσης εγκρίθηκε από τον κ. Ελπιδοφόρο ήταν και τέλεση μυστηρίων 
εις την ιερά μονή του Ιερού Ιδρύματος, στο Γουέστ Μίλφορντ της Νέας Ιερσέης, με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις, που τέθηκαν κατά την διάρκεια της συνάντησης του Δρ. Βασιλειάδη και του κ Θωμάτου με 
τον Αρχιεπίσκοπο Ελπιδοφόρο. Βασική προϋπόθεση είναι η τέλεση των μυστηρίων να διεξάγεται εφόσον οι 
ενδιαφερόμενοι ανήκουν σε κάποια άλλη κοινότητα και έχουν προηγουμένως καταθέσει τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά τόσο στην κοινότητα όσο και στην Αρχιεπισκοπή. 
 
Ο πρόεδρος του Ιερού Ιδρύματος Δρ. Χ. Βασιλειάδης εξέφρασε την ιδιαίτερη χαρά του και την μεγάλη 
ικανοποίηση των μελών του Ιδρύματος για την αποδοχή των αιτημάτων του Ιερού Ιδρύματος από τον 
Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο και τόνισε ότι «… ο ρόλος του Ιδρύματος, ως φάρος του Ποντιακού Ελληνισμού 
στην Αμερική, αποκτά νέα δυναμική. … Είναι δε ιδιαίτερη η χαρά μας που λάβαμε την επιστολή του 
Αρχιεπισκόπου Ελπιδοφόρου την ημέρα του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και τώρα πλέον, όλοι οι Πόντιοι μαζί, 
πρέπει να εργαστούμε ακόμη περισσότερο ώστε να ανταπεξέλθουμε στον αναβαθμισμένο ρόλο που μας 
ανέθεσε με πολύ αγάπη ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος μας -και τον ευχαριστούμε ιδιαίτερα για αυτό- αλλά 
και να μετεξελιχθούμε ουσιαστικά σε ένα Παλλάδιο της Ποντιακής Ρωμιοσύνης για την Ομογένεια της Βορείου 
Αμερικής...».   
 
Ιερό Ίδρυμα Παναγία Σουμελά 
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Το εσωτερικό του ιερού ναού της Παναγίας Σουμελά στο West Milford, NJ 

 
 

 
Τρισδιάστατη απεικόνιση της προτεινόμενης αναβάθμισης του οικοχώρου της Παντάνασσας 

Σουμελιώτισσας στο West Milford, NJ, μετά την έγκριση του υποβληθέντος Master Plan και των 
επιμέρους τεχνικών σχεδίων. 

 


