Είναι μεγάλη τιμή μου που βρίσκομαι σήμερα ανάμεσά σας για τον
εορτασμό των 90 χρόνων από την ίδρυση της Ιμβριακής Ένωσης Μακεδονίας –
Θράκης. Ας μου επιτραπεί να μοιραστώ μαζί σας κάποιες σκέψεις μου για το
έργο και την αποστολή της.
Κατά την διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, τα ομογενειακά σωματεία
στην Ελλάδα διατήρησαν, μέσα από συχνά δύσκολες και αντίξοες συνθήκες,
άσβεστη την φλόγα του Ελληνισμού της διασποράς. Δεν ήταν μόνο το πολύ
σημαντικό έργο που έγινε για την διάσωση των πολιτιστικών ιδιαιτεροτήτων, των
ηθών και των εθίμων, και των λαογραφικών χαρακτηριστικών των πατρίδων από
τις οποίες προήλθαν. Ήταν κυρίως η διατήρηση ενός κοινωνικού και συνεκτικού
ιστού για τα μέλη τους όταν αυτά βρέθηκαν στη μητέρα πατρίδα. Ιδίως, όμως για
τα ομογενειακά σωματεία που εκπροσωπούν τον Ελληνισμό της Μικράς Ασίας,
αυτή η αποστολή ήταν ιδιαίτερα δυσχερής λόγω των γνωστών ιστορικών και
πολιτικών συνθηκών.
Όταν λοιπόν βλέπω ένα σωματείο, όπως η Ιμβριακή Ένωση ΜακεδονίαςΘράκης να συμπληρώνει 90 χρόνια πετυχημένου βίου στο κοινωνικό γίγνεσθαι
της Μακεδονίας και της Θράκης, δεν μπορώ παρά να εκφράσω τη βαθιά
συγκίνησή μου. Παναγιώτατε, τα άξια παιδιά της Ίμβρου, συνεχίζουν να
αποτελούν πηγή υπερηφάνειας για τον απανταχού Ιμβριακό Ελληνισμό,
διατρανώντας τις αξίες και τα πιστεύω που οδήγησαν και εσάς στον Οικουμενικό
Θρόνο. Πιστεύω ότι μέσα από τη συνέχιση των παραδόσεων μας, η Ελλάδα
μπορεί να επωφελείται στο διηνεκές και να ατενίζει το μέλλον με αισιοδοξία, έστω
και σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία.
Θα ήθελα πριν κλείσω να κάνω μία ειδική αναφορά στον Πρόεδρο της
Ένωσης, τον Παύλο Σταματίδη. Παρά τη στήριξη της Πολιτείας στο έργο των
ομογενειακών σωματείων, πολλά επιτεύγματα δεν θα ήταν εφικτά, αν δεν υπήρχαν
οι κατάλληλοι άνθρωποι να τα οραματιστούν, να πιστέψουν σε αυτά και να τα
υλοποιήσουν. Γνωρίζω, λοιπόν, ότι ο πρόσφατα χειροθετηθείς Άρχοντας του
Οικουμενικού Πατριαρχείου, Παύλος Σταματίδης έχει κυριολεκτικά αφιερώσει τη
ζωή του στην Ίμβρο, στη διάσωση της Ιστορίας της και του Πολιτισμού της, και
ταυτόχρονα στη βοήθεια των εν Μακεδονία και Θράκη Ιμβριωτών Ελλήνων.

Θα ήθελα λοιπόν να τον ευχαριστήσω ολόψυχα για την ανιδιοτελή
προσφορά του, να του ευχηθώ από καρδιάς να συνεχίσει απρόσκοπτα το έργο του
και να γνωρίζει ότι η Ελληνική Πολιτεία θα στέκεται πάντα στο πλευρό του
Ιμβριακού Ελληνισμού.
Σας ευχαριστώ.

