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Θεοφιλέστατε Επίσκοπε Αμορίου κ. Νικηφόρε, 

Κύριε Πρόεδρε της Ιμβριακής Ένωσης Μακεδονίας-Θράκης, 

Κύριε Γενικέ Γραμματέα,  

Αγαπητοί μου Ίμβριοι,   

Αρχικά θα ήθελα να ευχηθώ στον καθένα προσωπικά και στις οικογένειές 
σας ένα  καρποφόρο 2022 στο σημαντικό έργο που επιτελείτε και φυσικά με υγεία 

και κάθε καλό!  

Η χαρά μου να απευθύνω χαιρετισμό στους Ιμβρίους της Μακεδονίας και 
της Θράκης σήμερα είναι ακόμα μεγαλύτερη, καθώς έχουν περάσει μόλις δύο 

εβδομάδες από την τριήμερη επίσκεψή μου στο νησί σας, την Ίμβρο.  

Επισκέφθηκα το ξωκκλήσι του Αγίου Τρύφωνος, που ανακαινίστηκε με τη 
δική σας χορηγία και προσφορά και εγκαινιάστηκε από τον Μητροπολίτη Ίμβρου 

και Τενέδου κ. Κύριλλο και ευλογήθηκε από τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο. 

Πρόκειται για μία ακόμη απόδειξη ότι οι απόδημοι της Ίμβρου, όχι μόνο δεν 
την ξεχνούν, αλλά συμβάλλουν έμπρακτα στον ανακαινιστικό άνεμο που πνέει τα 

τελευταία χρόνια στο νησί.  

Είναι γνωστή σε όλους μας η ιστορία της Ίμβρου, ιδιαιτέρως εκείνη μετά το 
1964, που καθόρισε εν πολλοίς και τη μοίρα των κατοίκων της. Αλλά σήμερα 
επιτρέψτε μου να μιλήσω για το μήνυμα αισιοδοξίας και αναγέννησης του οποίου 
έγινα μάρτυρας κατά την παραμονή μου στο νησί σας. 

 Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος επεσήμανε: 

 «Επ’ ουδενί λόγο δεν τελείωσαν όλα στην Ίμβρο και για την Ίμβρο».  



Αυτή η φράση περιγράφει κατά τον καλύτερο τρόπο το πνεύμα που 
επικρατεί κατά την έναρξη της τρίτης δεκαετίας του 21ου αιώνα στην Ίμβρο. Εκεί 
που όλα έμοιαζαν μια χαμένη υπόθεση, άνθρωποι δραστήριοι, με όραμα και 
ελπίδα βοήθησαν στην αναγέννηση του νησιού.  

Μετά από πενήντα ολόκληρα χρόνια σιωπής τα σχολεία ξανάνοιξαν και τα 

παιδικά πρόσωπα στόλισαν με το χαμόγελό τους την Ίμβρο. 

 Και επειδή η σημερινή εκδήλωση είναι αφιερωμένη και στην «Γιορτή των 
Γραμμάτων» θα ήθελα να εκφράσω την ευαρέσκεια της Πολιτείας σε όλους όσοι 

συνέβαλαν, με κάθε τρόπο, στην επιτυχία του εγχειρήματος.  

Αγαπητοί φίλοι,  

Από την ανάληψη των καθηκόντων μου ως υφυπουργού Εξωτερικών με 
αρμοδιότητα τον Απόδημο Ελληνισμό, τον Σεπτέμβριο του 2021, έχω επισκεφθεί 
τρεις φορές την Τουρκία. Δύο φορές την Κωνσταντινούπολη και φυσικά το Φανάρι 
και προσφάτως την Ίμβρο και την Τένεδο.  Τις δύο μάλιστα φορές με συναρμόδιους 
υπουργούς και υπηρεσιακούς παράγοντες για θέματα που απασχολούν την 

Ομογένεια.  

Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι θεωρώ, όχι μόνο ως μέλος της Ελληνικής 
Κυβέρνησης αλλά και ως προσωπική πρόκληση, επιτακτική τη συμβολή μου στην 
επίλυση των θεμάτων που απασχολούν τον ελληνισμό των ιστορικών αυτών 
περιοχών.  

Εύχομαι και πάλι σε όλους σας μια δημιουργική, καρποφόρα και γεμάτη 

υγεία χρονιά! 

 Στον καθένα ξεχωριστά και στις οικογένειές σας!  

Σας ευχαριστώ! 


