
 

Ψηφίσματα για το θάνατο του Λευτέρη Πολέμη 
 
 

Δήλωση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Σύρου κ. Δωροθέου Β’ 
 
«Εκφράζουμε την κατ’ άνθρωπον βαθεία θλίψη μας για την εκδημία του προσφιλεστάτου 
και πολύ αγαπητού μας φίλου και ευεργέτου Ελευθερίου, του παπα-Γιάννη-όπως ο ίδιος 
επιθυμούσε να ονομάζεται-, Πολέμη, με τον οποίο μας συνέδεαν φιλικοί δεσμοί 44 χρόνων. 
Εκλεκτός και πολύτιμος συνεργάτης της Ιεράς μας Μητροπόλεως, με πολλές και διακριτικές 
χειρονομίες αγάπης και φιλανθρωπίας προς το Φιλόπτωχο Ταμείο της, καταλείπει το όνομά 
του στην αιωνιότητα, συνδεδεμένο με το μεγάλο έργο της πίστεως και της ευσεβείας του, 
την Ιερά Μονή της Αγίας Ειρήνης Αποικίων, που όλοι γνωρίζουμε πώς την παρέλαβε και πώς 
είναι σήμερα, με αποτέλεσμα να έχει αναγορευθεί Σεβαστοκράτωρ και από σήμερα να 
δικαιούται να ονομάζεται και δευτεροκτίτωρ αυτής. 
Ήδη συναυλίζεται στον Ουρανό με τον μακαριστό πατέρα του παπα-Ιωάννη Πολέμη, τη 
μητέρα του Πρεσβυτέρα Λασκαρώ και τους αδελφούς του π. Ιπποκράτη και Ζαννή και 
εύχεται από ψηλά για την αγαπημένη του Άνδρο, και ιδιαίτερα για τα Αποίκια. 
Ευχόμεθα η εκλεκτή του Οικογένεια, προς την οποία εκφράζουμε τη συμπάθειά μας, να 
συνεχίσει τη φιλάγιο μέριμνά του προς την Ιερά Μονή της Αγίας Ειρήνης και τη λειτουργική 
και πνευματική της παράδοση, όπως τη διαμόρφωσε και την καθιέρωσε ο αοίδιμος 
Ελευθέριος. 
Ακόμα, αντηχούν στα αυτιά μας οι τελευταίοι λόγοι του προς το εκκλησίασμα της Ιεράς 
Μονής Αγίας Ειρήνης, κατά την εορτή της, την 28η Ιουλίου 2021: 
“Με εμένα δεν ξέρω τι θα γίνει! Εσείς, όμως, πρέπει να αγαπάτε και να σέβεστε το Δεσπότη 
σας!” 
Την ώρα αυτή του σωματικού μας αποχωρισμού, καταθέτουμε στη μνήμη του την 
ευγνωμoσύνη μας, ευχόμενοι ο Κύριος να αναδεικνύει πάντοτε φιλογενείς, φιλανθρώπους 
και φιλαγίους μιμητές και συνεχιστές του έργου και της αγαθής προαιρέσεώς του. 
Ας βρίσκεται αιώνια στη μνήμη του Θεού και των ανθρώπων!» 
 
 

Ψήφισμα του Δήμου Άνδρου 
 
Με την  αναγγελία του θανάτου του Ελευθερίου Πολέμη, ο Δήμαρχος Άνδρου Δημήτριος 
Λοτσάρης και το Δημοτικό Συμβούλιο  Άνδρου σε έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση 
σήμερα Τρίτη 16 Νοεμβρίου 2021 και από ώρα 14:30 έως 15:00  αποφάσισαν ομόφωνα : 
Εκφράζουν τη βαθύτατη θλίψη τους για την απώλεια ενός εξαιρετικού ανθρώπου της 
Άνδρου   
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΠΟΛΕΜΗ 
Ενός ανθρώπου που υπηρέτησε την Ναυτιλία με ιδιαίτερο ζήλο και που προσέφερε πολλά 
στην Άνδρο. Γόνος ιερατικής οικογένειας που άφησε πλούσιο έργο στην κοινωνία και την 
εκκλησία  με σημαντικότερο την αγορά και πλήρη αναστύλωση και λειτουργία της 
ερειπωμένης Ι. Μ. Αγίας Ειρήνης στα Αποίκια 
Εγκρίνουν την έκδοση του παρόντος ψηφίσματος : 

 Να διατυπώσουν τα ειλικρινή και θερμά συλλυπητήρια τους προς την οικογένεια 
του εκλιπόντος. 

 Να κυματίσουν μεσίστιες οι σημαίες στα Δημοτικά Καταστήματα Άνδρου την ημέρα 
της κηδείας. 

 Αντιπροσωπεία του Δημοτικού Συμβουλίου να παραστεί στη νεκρώσιμη ακολουθία 



 Να επιδοθεί το παρόν ψήφισμα στην οικογένεια του εκλιπόντος. 

 Να αναρτηθεί το παρόν ψήφισμα στην ιστοσελίδα του Δήμου και να δημοσιευθεί 
στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο. 

Αιωνία του η Μνήμη 
 
Ο Δήμαρχος Άνδρου Δημήτριος Λοτσάρης  
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Ελευθέριος Μπάλλας 
Τα μέλη του Δ.Σ. Δήμου Άνδρου 
 
 
 

Ψήφισμα της Καϊρείου Βιβλιοθήκης 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Καϊρείου Βιβλιοθήκης μόλις πληροφορήθηκε το θλιβερό 
άγγελμα του θανάτου του 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Ι. ΠΟΛΕΜΗ 
ευεργέτη της Καϊρείου Βιβλιοθήκης και επί σειρά ετών Μέλους του Διοικητικού 
Συμβουλίου, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση και ομόφωνα αποφάσισε: 
α) Να εκφράσει τα συλλυπητήριά του προς την οικογένειά του. 
β) Να αναρτηθεί μεσίστιος η σημαία στο κτίριο της Βιβλιοθήκης μέχρι την ημέρα της ταφής 
του. 
γ) Να παρακολουθήσει εκπρόσωπος του Διοικητικού Συμβουλίου την κηδεία του. 
δ) Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα στον τύπο. 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο 
 
 
 

Ψήφισμα Φιλανθρωπικού Συλλόγου Αποικίων 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Φιλανθρωπικού Συλλόγου Αποικίων εκφράζει τη βαθύτατη 
θλίψη του για την απώλεια του συγχωριανού μας και ευεργέτη του Συλλόγου Ελευθερίου 
Πολέμη, απευθύνει θερμά συλλυπητήρια στους οικείους του και αποφασίζει τα εξής :  
Να παραστεί στην εξόδιο ακολουθία 
Να κατατεθεί χρηματικό ποσό εις μνήμην του εκλιπόντος στην ‘’Κιβωτό του Κόσμου’’ για τα 
παιδιά που τόσο αγαπούσε 
Να δημοσιευθεί το παρόν στον τοπικό τύπο 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο 
 
 
 

Ψήφισμα της «Ένωσης Ανδρίων» 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ανδρίων, συνήλθε διαδικτυακά εκτάκτως μετά  το 
θλιβερό άγγελμα του θανάτου  
του Ελευθερίου Πολέμη  
επίτιμου μέλους και ευεργέτου της Ένωσης Ανδρίων και της Άνδρου γενικότερα 
και ομόφωνα αποφασίζει: 

 Να εκφραστούν συλλυπητήρια στους οικείους του. 



 Αντί  στεφάνου να πιστωθεί  χρηματικό ποσό στο Φιλανθρωπικό Ταμείο της Ένωσης. 

 Να παραστεί στην κηδεία 

 Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα στην ιστοσελίδα της Ένωσης καθώς και στον 
Ανδριακό  Τύπο. 

                           
                        Ο Πρόεδρος                                                             Η Γεν. Γραμματεύς 
               Μιχαήλ Καψαμπέλης                                             ‘Ολγα-Ειρήνη Παπαευαγγέλου 
 

 
 

Ψήφισμα του Συνδέσμου Ανδρίων Πειραιώς 
 
Το Δ.Σ, του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΝΔΡΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ συνήλθε εκτάκτως την Τρίτη 16/11/2021 μετά 
την θλιβερή είδηση του θανάτου του καπτα- ΛΕΥΤΕΡΗ ΠΟΛΕΜΗ Επιτίμου μέλους του Σ.Α.Π. 
και μεγάλου Ευεργέτη της Άνδρου και αφού άκουσε την Πρόεδρο και την αναφορά της στο 
μεγάλο έργο και την πνευματική και όχι μόνον, κληρονομιά του εκλιπόντος, ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ 
ομόφωνα 
Να εκφραστούν τα θερμά τους συλλυπητήρια στην οικογένειά του. 
Να παραστεί εκπρόσωπος στην κηδεία. 
Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα στον Ανδριακό τύπο και ΜΜΕ . 
  
Για το Διοικητικό Συμβούλιο 
         Βασιλική Λινού                                                                            Μαρία Φιλιππίδη 
          Πρόεδρος                                                                                      Γεν. Γραμματεύς 
 
 
 

Ψήφισμα της «Λέσχης Ανδρίων» 
 
Στο θλιβερό άγγελμα της εκδημίας του Ελευθέριου Πολέμη, την Τρίτη 16 Νοεμβρίου 2021, 
συνήλθε εκτάκτως το Διοικητικό Συμβούλιο της «Λέσχης Ανδρίων» της οποίας ο εκλιπών 
υπήρξε τακτικό μέλος επί σειρά ετών και την υποστήριζε εγκάρδια. Ο καπτα-Λευτέρης 
υπήρξε μεγάλος ευεργέτης της Άνδρου, με πλούσιο φιλανθρωπικό και πολιτιστικό έργο. 
Ήταν ιδιαίτερα αγαπητός σε όλους τους Ανδριώτες, ευπατρίδης, σεμνός, ταπεινός, και με 
ήθος. Υπήρξε πολύ κοντά στη «Λέσχη Ανδρίων» με την συνδρομή και την ενθάρρυνσή του 
για να συνεχίσει το έργο της και να ανανεωθεί! 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ: 
1. Να εκφραστούν τα συλλυπητήρια του στην οικογένεια του. 
2. Να κατατεθεί, αντί στεφάνου, το χρηματικό ποσό στον «Φιλανθρωπικό Σύλλογο 
Αποικίων» στη μνήμη του. 
3. Να κυματίσει μεσίστια η σημαία της «Λέσχης Ανδρίων». 
4. Το παρόν ψήφισμα να δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
της «Λέσχης Ανδρίων» και να κοινοποιηθεί στα τοπικά ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα 
μαζικής ενημέρωσης. 
Αιωνία του η μνήμη!!! 
 
ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΑΝΔΡΙΩΝ 
         Δημήτριος Κοκκίνης                                                                  Ιωάννης Ξανθός 
Πρόεδρος «Λέσχης Ανδρίων»                                         Γραμματέας «Λέσχης Ανδρίων» 
 



 
 

Ψήφισμα του Συλλόγου Γυναικών Άνδρου 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γυναικών Άνδρου, έπειτα από την θλιβερή είδηση 
του θανάτου του Ελευθερίου Πολέμη μεγάλου ευεργέτη της Άνδρου και του Συλλόγου 
Γυναικών Άνδρου, συνεδρίασε εκτάκτως σήμερα 16/11/2021 και αποφάσισε 
1. Να εκφραστούν συλλυπητήρια στους οικείους του. 
2. Να παραστεί στην εξόδιο ακολουθία. 
3. Να αναβάλλει την προγραμματισμένη εκδήλωση της προσεχούς Κυριακής. 
4. Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα στον Ανδριώτικο τύπο και στις τοπικές ιστοσελίδες. 
 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                         Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
         ΡΕΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ                                                                   ΜΑΡΘΑ ΜΑΡΑΒΕΛΗ 
 
 
 

Ψήφισμα του Συνδέσμου Στενιωτών Άνδρου 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Στενιωτών Άνδρου συνήλθε διαδικτυακά σήμερα 
16/11/21 εκτάκτως μετά το θλιβερό άγγελμα του θανάτου του Ελευθέριου Πολέμη και 
αποφάσισε ομόφωνα: 

 Να εκφραστούν συλλυπητήρια στην οικογένεια του. 

 Να παραστεί στην κηδεία. 

 Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου και στον 
Ανδριακό τύπο. 

 
                Η Πρόεδρος                                               Ο Γενικός Γραμματέας  
          Φραγκούλα Χαζάπη                                      Γιάννης Μπουκουβάλας 
 


