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Παναγιότατε, Πάτερ και Δέσποτα
Προσφωνήσεις επισήμων
Μεγάλη χαρά αγάλλεται η Θεσσαλονίκη για την επίσκεψη του Υψηλού
Προσκεκλημένου της. Και ακόμη μεγαλύτερη αγαλλίαση αισθάνεται η
Ιμβριακή Ένωση Μακεδονίας-Θράκης για τη μέγιστη τιμή να υποδεχθεί
στους χώρους της το εκλεκτό τέκνο του αγαπημένου μας νησιού, το
συμπατριώτη μας που κλεΐζει το όνομα της Ίμβρου στα πέρατα της
Οικουμένης.
Ανοίγουμε απόψε τις καρδιές και την αγκαλιά μας για να καλωσορίσουμε
στο σπίτι Του τον Ίμβριο, Τον άνθρωπο που πάλεψε και παλεύει για την
γωνιά που Τον γέννησε, Εκείνον που δακρύζει στη θέα της κι η φωνή Του
ραγίζει σαν μιλά για τα δίκια της.
Ασπαζόμαστε απόψε τη δεξιά Του Οικουμενικού Πατριάρχη, που μας
τιμά με την παρουσία Του στον εορτασμό των 90 χρόνων από την ίδρυση
της Ιμβριακής Ένωσης Μακεδονίας-Θράκης.
Από το 1927 έως και σήμερα μέσα από πολλές δυσκολίες και εμπόδια
προσπαθήσαμε να χτίσουμε το μέλλον. Έπρεπε να ξεπεράσουμε τον
διωγμό, την προσφυγιά, την οικονομική δυσχέρεια. Έπρεπε να
παλέψουμε για την εγκατάστασή μας στον Ελλαδικό χώρο, για την
ανεύρεση εργασίας, για τη μόρφωση των νέων και γενικά για τα πάντα.
Κι όλα αυτά με το βλέμμα μας στην Ίμβρο. Κρατήσαμε άσβεστη τη φλόγα
για την πατρίδα. Ποτέ δεν τα παρατήσαμε. Ακόμη και μέσα στην
οικονομική κρίση της τελευταίας δεκαετίας, όταν βρεθήκαμε στο
σταυροδρόμι μείωση των δραστηριοτήτων ή ανάπτυξη, διαλέξαμε την
ανάπτυξη. Την ανάπτυξη της Ιμβριακής Ένωσης για την ανάπτυξη της
αγαπημένης μας Πατρίδας. Με δυο λόγια «Ξεπεράσαμε το παρελθόν για
να χτίσουμε το μέλλον μας».

Φυσικά δεν το πετύχαμε μόνοι μας. Είχαμε την τύχη να βοηθηθούμε από
πολύ σπουδαίους ανθρώπους. Όπως πολύ σωστά ανέφερε ο
Αρχιεπίσκοπος Μιλήτου κ. Απόστολος «το συγκριτικό πλεονέκτημα των
Ιμβρίων είναι οι φίλοι της Ίμβρου» οι οποίοι κατανόησαν ότι το
«Ιμβριακό ζήτημα δεν είναι πρόβλημα μόνο των Ιμβρίων» όπως σοφά
είπε ο καθηγούμενος Αρχιμανδρίτης Εφραίμ.
Η σημερινή ηγεσία της Ιμβριακής Ένωσης κληρονόμησε βαρύ φορτίο.
Έχοντας βαθιά συναίσθηση του αξιοθαύμαστου έργου των
προηγούμενων γενιών, έπρεπε να προσαρμοστεί στις νέες ευρωπαϊκές
και παγκόσμιες συνθήκες, να εκσυγχρονιστεί, χωρίς όμως να κάνει
εκπτώσεις. Έπρεπε ακολουθώντας το θεώρημα πως χωρίς Ίμβρο δεν
υπάρχουν Ιμβριώτες να αγωνισθεί άοκνα και ασταμάτητα για την
προβολή των δικαιωμάτων μας έως τη δικαίωσή τους.
Καταβάλαμε πολύ κόπο και πολύ χρόνο. Απευθυνθήκαμε σε όλα τα
αρμόδια όργανα στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και στην Τουρκία. Και με τη
βοήθεια του Θεού, ο αδιάλειπτος αγώνας μας άρχισε να δίνει καρπούς.
Σήμερα η Ιμβριακή Ένωση δε λειτουργεί μόνο ως υποστηρικτής και
προστάτης των Ιμβρίων που μετοίκησαν στη Θεσσαλονίκη και τη Βόρειο
Ελλάδα γενικά, αλλά και ως αρωγός των Ιμβρίων που επιθυμούν να
επανεγκατασταθούν στο νησί. Ποιος θα το πίστευε όταν ο Χρήστος
Ρεκτσίνης υποδεχόταν τους Ιμβρίους στη Θεσσαλονίκη κι αργότερα ο
Γιάννης Πολίτης και ο Μαυριανός Γραφιαδέλλης τη δεκαετία ’70 και ’80
μετά την μαζική φυγή από την Ίμβρο, σήμερα εμείς θα φροντίζαμε για
την επιστροφή των συμπατριωτών στη γενέτειρα.
Φτάσαμε στη λειτουργία των σχολείων και θαυμάζουμε την ύπαρξη 38
μαθητών στα σχολειά μας. Και σας ερωτώ : σε πόσα νησιά του Ελληνικού
κράτους τα σχολεία έχουν 38 μαθητές ;
Σίγουρα τα προβλήματα των Ιμβρίων δεν περιορίζονται στο άνοιγμα των
Σχολείων, πρέπει πολλά να διορθωθούν, όπως είναι τα περιουσιακά και
τα κληρονομικά δικαιώματα, όπως είναι οι απαλλοτριωμένες εκτάσεις
που δεν χρησιμοποιήθηκαν για τον σκοπό της απαλλοτρίωσης και άρα
πρέπει να επιστραφούν στους ιδιοκτήτες και πολλά άλλα ζητήματα για
τα οποία αγωνιζόμαστε ενωμένοι και συσπειρωμένοι. Για τα οποία όμως

δυστυχώς χρειάζονται κονδύλια. Και η ανάπτυξη της Ίμβρου, αλλά και η
ανάπτυξη του Πνευματικού μας κέντρου που στεγάζει κάθε πολιτική και
πολιτισμική φανέρωση των Ιμβρίων απαιτούν συλλογική και ατομική
εργασία, αλλά και οικονομική ενίσχυση. Η λειτουργία των τμημάτων που
υπάρχουν στην Ένωση και η δημιουργία νέων, η συμμετοχή μας και η
παρουσία μας στα δρώμενα της Ίμβρου καταρχάς αλλά και της
Θεσσαλονίκης απαιτούν συνεχή και έντονη προσπάθεια, αλλά έχουν κι
αξιόλογο κόστος. Διότι μέσα στην Ιμβριακή Ένωση δεν χρωματίζουμε με
χαρούμενα χρώματα τα οράματα και τις προσδοκίες των Ιμβρίων.
Κάνουμε πράξη τις σκέψεις και τις επιθυμίες τους. Είμαστε παρόντες σε
κάθε «θέλω» τους και θα είμαστε και στο μέλλον.
Και φυσικά μιλώντας για το μέλλον πρέπει να τονίσω τη σπουδαιότητα
του τμήματος Νεολαίας της Ένωσής μας. Τα παιδιά της ‘Ιμβρου, που
πρέπει να κατανοήσουν τη μεγάλη σημασία της ενασχόλησής τους με το
Ιμβριακό ζήτημα και να στελεχώσουν το τμήμα νεολαίας, να μάθουν από
τους παλαιότερους και να μάθουν στους παλαιότερους.
Ήδη στο Δ.Σ συμμετέχουν δύο νεαρά άτομα από το Τμήμα με τα οποία
συνεργαζόμαστε άριστα.
Πολλά ακόμη παιδιά μετέχουν στο τμήμα νεολαίας, φοιτητικής περίπου
ηλικίας, διότι όπως όλοι γνωρίζουμε, με την ολοκλήρωση των σπουδών
και την έξοδό τους στην αγορά εργασίας παραμερίζουν τις όποιες
δραστηριότητές τους και ασχολούνται αποκλειστικά με το βιοποριστικό
τους πρόβλημα. Αργότερα, όταν λύσουν - έστω και σε κάποιο βαθμό - το
πρόβλημα αυτό, οι τριαντάρηδες πλέον Ίμβριοι επιστρέφουν στην
Ιμβριακή Ένωση διότι αγαπούν το νησί τους και θέλουν να συμβάλλουν
στην εξάλειψη των προβλημάτων του και
στη συνέχιση των
επιτευγμάτων της Ιμβριακής Ένωσης. Οπότε δημιουργείται νέο Τμήμα
Νεολαίας το οποίο με τη σειρά του κάποια στιγμή απομακρύνεται και
αργότερα επιστρέφει δυναμικά στους κόλπους της Ένωσης κ.οκ. Τα
τελευταία δέκα χρόνια έχουν δημιουργηθεί τρία τμήματα Νεολαίας.
Αυτό τουλάχιστον συνέβαινε σε όλη την ιστορία μας έως και πριν λίγα
χρόνια. Σήμερα πολλά νεαρά μέλη μας έχουν φύγει για να εργασθούν
στο εξωτερικό. Αυτή η μάστιγα που «θερίζει» την ελληνική κοινωνία των

τελευταίων ετών, δυστυχώς επηρέασε και τα δικά μας παιδιά. Η νεολαία
της Ιμβριακής Ένωσης που έχει αντιληφθεί το χρέος προς την πατρίδα,
που έχει όλη τη διάθεση να ασχοληθεί με την Ίμβρο, με τα δικαιώματα
και το μέλλον των Ιμβρίων, αυτή η νεολαία δυστυχώς λείπει στο
εξωτερικό. Περίπου το 50% των νέων μελών μας εργάζεται στο
εξωτερικό, μακριά από την οικογένειά τους, τους φίλους τους, μακριά και
από την Ιμβριακή Ένωση. Και αυτό είναι το πιο λυπηρό και το πιο
δύσκολο να επιλυθεί πρόβλημα των Ιμβρίων. Παρόλα αυτά είμαι
βέβαιος ότι όσοι βρίσκονται στο εξωτερικό μαζί με όσους έχουμε μείνει
εδώ θα συνεχίσουμε να παλεύουμε για τη μονάκριβη Πατρίδα μας, την
Ίμβρο, και θα πλαισιώνουμε και θα υποστηρίζουμε τις δραστηριότητες,
τα διάφορα Τμήματα και τις Επιτροπές της Ένωσης.
Τελειώνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω τους δύο μόνιμους χορηγούς
μας, τον
Καθηγουμένο Αρχιμανδρίτη Εφραίμ και την Ι.Μ.Μ.
Βατοπαιδίου, όπως επίσης και τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Μιλήτου
κ. Αποστόλο, οι οποίοι είναι χορηγοί της Ιμβριακής Ένωσης και μόνιμοι
αρωγοί στις προσπάθειες και στους αγώνες μας.
Σας ευχαριστούμε !
Θέλω ακόμη να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου όλα τα μέλη του
Δ.Σ για τις άοκνες προσπάθειές τους προκειμένου να πραγματοποιηθεί
αυτή η εκδήλωση, αλλά και όλους τους Ιμβρίους που συμμετείχαν στις
προετοιμασίες.
Και περισσότερο Εσάς Παναγιώτατε,
Πατριάρχα της ενότητας των Ορθοδόξων, της αλληλεγγύης των
ανθρώπων και της Αγάπης.
Κλίνουμε ευλαβικά το γόνυ και σας ευγνωμονούμε που ευλογείτε την
Ένωσή μας με τη λαμπρή σας παρουσία!
Παύλος Σταματίδης
Πρόεδρος Ιμβριακής Ένωσης Μακεδονίας – Θράκης
Άρχων Οστιάριος της Μ.τ.Χ.Ε.

