Λόγος ἐκφωνηθεὶς ὑπὸ τοῦ κ. Παντελῆ-Λάκη Βίγκα στὴν Ἰμβριακὴ Ἕνωση
Μακεδονίας-Θράκης

Θεσσαλονίκη, Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2017
Παναγιώτατε Δέσποτα,
Κύριε Ὑπουργέ,
Κύριε Πρόεδρε,
Ἐκλεκτοὶ παρόντες,

Μετὰ τὶς ἐπετειακὲς ἐκδηλώσεις γιὰ τὸν ἰατροφιλόσοφο καὶ εὐεργέτη τοῦ
Γένους, Στέφανο Καραθεοδωρῆ, στὴν Ὀρεστιάδα καὶ στὴ Νέα Βύσσα, ἔχω τὴν τιμὴ καὶ
τὴ χαρὰ νὰ βρίσκομαι ἐδῶ, στὴν ἕδρα τοῦ δυναμικοῦ καὶ φιλογενοῦς σωματείου μας,
τὴν Ἰμβριακὴ Ἕνωση Μακεδονίας-Θράκης γιὰ νὰ συνεορτάσουμε τὰ 90 χρόνια ἀπὸ
τὴν ἵδρυσή του, παρουσία τοῦ Πατρὸς καὶ Πατριάρχου μας, τῶν τοπικῶν ἀρχῶν, τῶν
ἀγαπητῶν Ἰμβρίων.
Σὲ τέτοιες ἐπετείους πιστεύω ὅτι γιορτάζουμε τὴν ἴδια τὴν Ἴμβρο· τὴν Ἴμβρο
ποὺ δὲν λύγισε, δὲν ὑποχώρησε, δὲν παραδόθηκε στὴ λήθη τοῦ χρόνου, ἀλλὰ ἄντεξε
καὶ διεκδίκησε.Ἔκανε τὸν ἀγώνα της ὑπολογίσιμο!
Ὅλα αὐτὰ ἐπετεύχθησαν χάρη στοὺς προγόνους μας, ποὺ εἶχαν τὴν ἔμπνευση
καὶ τὴ διορατικότητα νὰ ἱδρύσουν τοὺς δύο αὐτοὺς συλλόγους τῆς Θεσσαλονίκης καὶ
τῆς Ἀθήνας, συσπειρώνοντας τοὺς ξενιτεμένους Ἰμβρίους, ἀλλὰ παράλληλα
διατηρώντας καὶ προάγοντας τὶς ἀρχὲς καὶ ἀξίες τῆς ἰμβριακῆς ἱστορίας καὶ
ταυτότητας.
Δὲν εἶμαι ὁ ἁρμόδιος γιὰ νὰ μιλήσω γιὰ τὴν ἱστορία τοῦ νησιοῦ καὶ τοὺς
θεσμούς της, ἀλλὰ εἶχα τὴν τιμὴ τῆς προσωπικῆς ἐμπειρίας νὰ βιώσω ἀπὸ κοντὰ τὴν
προσφορὰ καὶ τὸν παλμὸ τῶν δύο αὐτῶν σωματείων στὴν πρόσφατη προσπάθειά μας
γιὰ τὴν ἐπαναλειτουργία τῶν Ἑλληνικῶν Ἐκπαιδευτηρίων μας, προσθέτοντας καὶ τὸ
τμῆμα Λυκείου.
Ἡ Ἕνωση Μακεδονίας-Θράκης καὶ ὁ Σύλλογος Ἰμβρίων τῆς Ἀθήνας εἶναι οἱ

δύο βασικοὶ φορεῖς ποὺ ὅλα τὰ δύσκολα χρόνια ἀνύψωσαν τὴ δίκαιη φωνὴ τῆς
Ἴμβρου, ἔγιναν στέγη καὶ παρηγοριὰ γιὰ τὶς πρῶτες γενιές, ἐκπαιδευτήρια γιὰ τὶς
ἑπόμενες, ἐλπίδα καὶ στήριξη γιὰ τοὺς ἡλικιωμένους.
Ὡς Ἕλληνες τοὺς ὀφείλουμε ἕνα μεγάλο εὐχαριστῶ καὶ τοὺς ἀξίζει κάθε τιμὴ
γιὰ ὅλα ὅσα ἔχουν προσφέρει καὶ θὰ συνεχίσουν νὰ προσφέρουν.
Ἡ Ἴμβρος ἀπὸ τὸ 2014 ἔχει καὶ ἕνα νέο φορέα: τὸν Ἐκπαιδευτικὸ καὶ
Πολιτιστικὸ Σύνδεσμο Ἴμβρου (ΕΠΣΙ). Εἶναι ὁ φορέας ποὺ ἔχει ὅλη τὴν εὐθύνη τοῦ
νηπιαγωγείου, δημοτικοῦ, γυμνασίου καὶ λυκείου. Ἡ βασικὴ προϋπόθεση τῆς
ἐπιτυχίας αὐτοῦ τοῦ σπουδαίου στόχου ἦταν καὶ εἶναι ἡ συστηματικὴ καὶ
ὑποδειγματικὴ συνεργασία ὅλων τῶν ἰμβριακῶν φορέων καὶ τῆς τοπικῆς κοινωνίας
ὑπὸ τὴν πνευματικὴ καθοδήγηση τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου μας.
Αὐτὸ τὸ παράδειγμα τῆς σωστῆς συνεργασίας καὶ συλλογικῆς προσπάθειας
εἶναι ἡ ἐπιτυχία τῆς Ἴμβρου ποὺ γιορτάζει σήμερα ἐδῶ, στὴ Θεσσαλονίκη.
Δὲν θὰ μποροῦσε νὰ ἀναζητεῖ κανεὶς μέλλον στὴν Ἴμβρο δίχως σχολεῖο, δίχως
τὴ μητρική μας γλώσσα, δίχως νέους θεσμούς. Φυσικά, ὅλη αὐτὴ ἡ προσπάθεια δὲν
γίνεται μὲ γνώμονα ἀναζήτησης τὴν ἱστορία οὔτε ἔχει πολιτικὲς ἢ ἄλλες
σκοπιμότητες. Εἶναι ἕνας σκοπὸς καὶ στόχος γιὰ ἀναζήτηση τοῦ μέλλοντος, μὲ τὰ νέα
δεδομένα τοῦ νησιοῦ, μὲ τὶς νέες δυναμικές ποὺ ἀναδύονται.
Ἡ Ἴμβρος τῶν ἡμερῶν μας θέλει νὰ τολμήσει, νὰ δοκιμάσει, νὰ
καινοτομήσει καὶ νὰ προσφέρει. Εὐχῆς ἔργον θὰ ἦταν νὰ συσπειρώσουμε τὶς
δυνάμεις μας, γιὰ νὰ στηρίξουμε μία νέα κοινωνία, ἡ ὁποία ἀπαιτεῖ. Ἡ φωνή της
ἠχεῖ γιὰ ἐπιδόσεις στὴν ἐπιχειρηματικότητα μὲ σύγχρονες προδιαγραφές,
ἀναζητεῖ ἕναν σύγχρονο πνευματικό, κοινωνικό, καὶ ἐκπαιδευτικὸ κόσμο. Πρέπει
ὁ προσανατολισμός μας νὰ εἶναι στραμμένος στις νέες γενιές, κι ὡς ἐκ τούτου
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παρελθόντος. Μόνο σὲ ἕνα τέτοιο σύγχρονο περιβάλλον μπορεῖ νὰ ὑπάρξει
ἀνάπτυξη οἰκονομικὴ καὶ πληθυσμιακή.
Εὐχαριστῶ τὸν φίλο, ἄρχοντα τοῦ Θρόνου καὶ πρόεδρο κύριο Παῦλο Σταματίδη
γιὰ τὴν προσωπική του συμβολὴ ἀλλὰ καὶ τὴν προσπάθεια ὅλων τῶν μελῶν τοῦ Δ.Σ.
στὴν προώθηση οἰκογενειῶν νὰ ἔλθουν νὰ ἐγκατασταθοῦν στὴν Ἴμβρο. Ὑπῆρξαν

πολὺ ἀποτελεσματικοὶ καὶ πιστεύουμε ὅτι θὰ ἐμπνεύσουν καὶ ἄλλες οἰκογένειες νὰ
κάνουν τὸ ἴδιο.
Ἐπίσης, τοὺς εὐχαριστῶ γιὰ τὴν τιμὴ ποὺ μοῦ κάνουν ἀπόψε ἀνακηρύσσοντάς
με ἐπίτιμο μέλος τοῦ ἱστορικοῦ τούτου συλλόγου.
Ὅπως τοὺς τὸ ἔχω πεῖ, θέλω νὰ τὸ ἐπαναλάβω κι ἐνώπιον ὅλων τῶν Ἰμβρίων· ἡ
Ἴμβρος καὶ οἱ Ἴμβριοι μὲ τίμησαν ὅλα αὐτὰ τὰ χρόνια μὲ τὴν ἐμπιστοσύνη καὶ τὴ
συνεργασία τους.
Σᾶς εὐχαριστῶ ὅλους καὶ σᾶς καλῶ καὶ παρακαλῶ νὰ στηρίζουμε τὶς
οἰκογένειές μας ἐκεῖ στὴν ἀναγεννημένη γωνιὰ ρωμιοσύνης τῆς Ἴμβρου μὲ
ὁλοκληρωμένες
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συμβάλλουμε στὸ εὖ ζῆν τους καὶ νὰ δικαιώσουμε τὶς προσπάθειες τῶν νεοσύστατων
ἐκπαιδευτηρίων μας.
Κανεὶς καὶ καμιὰ δὲν περισσεύει ἀπὸ αὐτὸν τὸν ἀγώνα!
Καὶ πάλι σᾶς εὐχαριστῶ!

