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Παναγιώτατε,
Σεβασμιώτατοι,
Αξιότιμοι προσκεκλημένοι,
Αγαπητοί συμπατριώτες,
Κυρίες και κύριοι,

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του εν Αθήναις Συλλόγου Ιμβρίων,
χαιρετίζουμε την αποψινή εκδήλωση η οποία είναι αφιερωμένη στη
συμπλήρωση 90 χρόνων από την ίδρυση του αδελφού σωματείου Ιμβριακή
Ένωση Μακεδονίας – Θράκης.
Φέτος συμπληρώνονται 90 χρόνια από τότε που οι εν Ελλάδι Ίμβριοι ίδρυσαν
ένα από τα πρώτα τους σωματεία, αυτό της Ιμβριακής Ένωσης ΜακεδονίαςΘράκης. Και δεν επρόκειτο για έναν ακόμη σύλλογο συντοπιτών ή ένα σημείο
συνάντησης συμπατριωτών, αλλά για έναν φορέα που θα αναλάμβανε ενεργό
δράση στα ιμβριακά δρώμενα.
Η Ιμβριακή Ένωση Μακεδονίας-Θράκης συσπειρώνοντας στις τάξεις της
όλους τους Ιμβρίους της Βόρειας Ελλάδας, σε συνεργασία με τον Σύλλογό μας,
συγκεντρώνει τη συντριπτική πλειοψηφία των Ιμβρίων που διατηρούν την
ιδιαίτερη ταυτότητά τους και τους δεσμούς τους με την πατρίδα τους. Από
κοινού ως σύλλογοι, έχουμε σχεδιάσει ένα κοινό πλαίσιο δράσης και
διαχείρισης των σημαντικότερων ζητημάτων που αφορούν την Ίμβρο.
Συμπράξαμε σε αγώνες για την υπεράσπιση και τη διασφάλιση των δικαίων
της Ίμβρου και των Ιμβρίων αλλά και για την ευαισθητοποίηση της ελληνικής
πολιτείας και της κοινής γνώμης για το Ιμβριακό Ζήτημα.

Μοιραστήκαμε χαρές και συγκινήσεις για όλα όσα επιτύχαμε ως κοινότητα
την τελευταία δεκαετία στον τόπο μας και για τις ελπιδοφόρες εξελίξεις που
λαμβάνουν χώρα εκεί, όπως η παλιννόστηση οικογενειών στην Ίμβρο, το
άνοιγμα ελληνικών σχολείων όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης και οι νέες
γεννήσεις στο νησί.
Γιορτάζουμε σήμερα τα 90 χρόνια ζωής της Ιμβριακής Ένωσης ΜακεδονίαςΘράκης και μαζί με τη γιορτή αυτή τιμούμε όλους εκείνους που από τις θέσεις
των Διοικητικών Συμβουλίων πρόσφεραν ο καθένας το δικό του έργο
αφήνοντας μια παρακαταθήκη για τις νεότερες γενιές.
Ευχόμαστε στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ιμβριακής Ένωσης ΜακεδονίαςΘράκης

μακροζωία, καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο αξιόλογο και

αξιέπαινο έργο της.
Σας ευχαριστώ πολύ.

