
Παναγιώτατε, 

Προσφωνήσεις…… 

 

 Θα 'θελα να αναφερθώ αρχικά στην σχέση των νέων της γενιάς μου με την Ίμβρο. Είμαστε 

η πρώτη γενιά που δεν γεννήθηκε στο νησί, οι περισσότεροι όμως από εμάς το επισκεπτόμαστε στις 

διακοπές. Έχουμε μάθει πολλά για την Ίμβρο απ' τους γονείς και τους παππούδες μας. Το νησί δεν 

είναι κάτι μακρινό στο μυαλό μας, δεν είναι μόνο κάτι που μας έχουν διηγηθεί. Ταξιδεύουμε κι οι 

ίδιοι με τις οικογένειές μας και το βλέπουμε όσο καιρό μπορούμε. Στις καθημερινές μας συζητήσεις 

είναι πολύ σπάνιο έως και αδύνατο να μην αναφερθεί το νησί μας. Την Ιμβριακή Ένωση την έχουμε 

μάθει από τους γονείς μας και πλέον την νιώθουμε σαν σπίτι μας. Πολλοί νέοι ιμβριακής 

καταγωγής, ακόμη κι εκείνοι που δεν έχουν επισκεφθεί ως τώρα το νησί για διάφορους λόγους, 

ένας εκ των οποίων υπήρξα κάποτε κι εγώ, εδώ μέσα αποκτούν γνώσεις για το νησί, 

παρακολουθώντας και συμμετέχοντας στις δραστηριότητες του σωματείου μας. 

 Η Νεολαία της Ιμβριακής Ένωσης απαρτίζεται από νέους με σημαντικά εφόδια, μορφωμένα 

παιδιά με πολύ μεράκι να ασχοληθούν με θέματα και δραστηριότητες γύρω απ' την Ίμβρο. Η 

Νεολαία μας έχει στόχο να κρατήσει ζωντανή την Ίμβρο, να διαδεχτεί τους ανθρώπους που μέσα σε 

αυτό το σωματείο μοχθούν για την προώθηση των δικαιωμάτων μας, ενώ στοχεύει επίσης στην 

ανάπτυξή της με περισσότερους νέους ιμβριακής καταγωγής. Μέσα απ' τις συγκεντρώσεις της 

Νεολαίας επιτυγχάνεται η συσπείρωση των νέων Ιμβρίων, οι οποίοι έχοντας μεγαλώσει μακριά από 

το νησί αποκτούν μέσω της Ένωσης μας την δυνατότητα να γνωρίσουν όλα εκείνα τα παιδιά που 

έχουν κοινή καταγωγή με αυτούς. Η Νεολαία παρούσα σε όλες τις εκδηλώσεις της Ένωσης καθώς 

και στην προετοιμασία τους αποκτά εμπειρίες σημαντικές για την δική της πορεία και εξέλιξη. Σε 

όλα της τα βήματα η Νεολαία μας στο πλάι της έχει το Διοικητικό Συμβούλιο της Ιμβριακής 

Ένωσης, το οποίο είναι εδώ να μας δείχνει τον δρόμο σε κάθετι καινούργιο και να μας στηρίζει με 

οποιονδήποτε τρόπο. Στο πλευρό της Νεολαίας μας βρίσκεται επίσης ο Οικουμενικός Πατριάρχης 

που έμπρακτα απ' την πρώτη στιγμή στάθηκε αρωγός στις προσπάθειές μας. Ο Πατριάρχης μας 

είναι πάντοτε δίπλα στα παιδιά και τα στηρίζει και τα έργα του μιλούν από μόνα τους δεν 

χρειάζεται εμείς να τα αναφέρουμε. Η Νεολαία μας έχει λοιπόν την τιμή και την ευλογία να βρίσκει 

στήριγμα και να μαθαίνει από ανθρώπους που ανύψωσαν το όνομα της Ίμβρου μας και το 

διατήρησαν ακέραιο. 

 Σήμερα μερικά από τα παιδιά που ζούσαν μέχρι πρότινος στην Θεσσαλονίκη και έρχονταν 

στην Ιμβριακή Ένωση και στις συναντήσεις της Νεολαίας φοιτούν πλέον στο ελληνικά σχολεία 

στην Ίμβρο. Οι αγώνες των σωματείων μας δικαιώνονται και θα πρέπει όλοι μας να σκεφτούμε και 

την συνέχειά τους. Ο κάθε Ίμβριος έχει μερίδιο ευθύνης για το πώς θα συνεχιστούν όλα αυτά. Ο 

κάθε Ίμβριος οφείλει να μιλήσει στα παιδιά του για την Πατρίδα και να τα προτρέψει να έρθουν 

στην Ένωση. Οι Ίμβριοι, όπως και κάθε λαός διασκορπισμένος στον χάρτη, δεν μπορούν να 

μετρηθούν. Αυτήν την στιγμή ο αριθμός των παιδιών ιμβριακής καταγωγής μπορεί να είναι πολύ 

μεγαλύτερος από αυτόν που φανταζόμαστε. Στόχος μας είναι να συγκεντρώσουμε όσο μεγαλύτερο 

αριθμό νέων Ιμβρίων γίνεται εδώ στην Νεολαία μας και αυτό θα γίνει με την βοήθεια του κάθε 

Ιμβρίου ξεχωριστά όπως ανέφερα ήδη. Η Ίμβρος δεν είναι μια ιστορία που τελειώνει. Όσο υπάρχει 

κόσμος με αγάπη για την Πατρίδα και αισθήματα χρέους απέναντι σε αυτήν δεν τελειώνει τίποτα. 

Συνηθίζω να λέω σε συζητήσεις μου με τα μέλη της Νεολαίας την έκφραση “αν όχι εμείς, τότε 

ποιοι;”. Δεν θα ενδιαφερθεί κανείς ποτέ για την Ίμβρο πιο πολύ από τους ίδιους τους Ιμβρίους. 

 Χάρη στην Ιμβριακή Ένωση πραγματοποιήθηκαν μεγάλες αλλαγές στο ιμβριακό ζήτημα. 

Πρόκειται για σωματείο με ιστορία 90 χρόνων, με ονομαστές προσωπικότητες και σπουδαία 

επιτεύγματα. Σήμερα είμαστε εδώ για να τιμήσουμε την Ιμβριακή Ένωση, είμαστε εδώ για να 

τιμήσουμε τον Οικουμενικό μας Πατριάρχη τον Ίμβριο ή όπως μας αρέσει εμάς στην Νεολαία να 

τον αποκαλούμε τον “Παππού της καρδιάς μας”. Με την παρουσία της η Νεολαία δηλώνει 

περήφανη για την καταγωγή της και έτοιμη να συνεχίσει το έργο των άξιων αγωνιστών της. 

 

Παναγιώτης Ρεκτσίνης 

Πρόεδρος του τμήματος Νεολαίας της Ιμβριακής Ένωσης Μακεδονίας - Θράκης 

 Ιμβριακής μας Ένωσης. 


