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Θεοφιλέστατε,  
Αγαπητέ Πρόεδρε της Ιμβριακής Ένωσης Μακεδονίας Θράκης,  
Αγαπητά αδέλφια μας της Ίμβρου, 
 
Σας αποστέλλω τους χαιρετισμούς μου από την Αθήνα, καθώς 
και τις πιο εγκάρδιες ευχές μου για το νέο Έτος. Να έχετε όλοι 
Υγεία, Ειρήνη και Προκοπή!  
 
Αν και δεν κατάφερα να είμαι σήμερα μαζί σας, πρέπει να σας 
ομολογήσω ότι κάθε φορά που ερχόμαστε σε επικοινωνία 
νιώθω μεγάλη συγκίνηση, καθώς αναλογίζομαι την αφοσίωση 
και την επιμέλεια με την οποία καλλιεργείτε την αγάπη και τον 
πόθο για το νησί σας, την Ίμβρο. Την αγάπη για την πατρίδα, για 
την ελληνική γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισμό. Μια αγάπη 
την οποία μεταλαμπαδεύετε και στις νέες γενιές διατηρώντας 
άσβεστη τη φλόγα για την επιστροφή στην πατρίδα.   
 
Και είναι πραγματικά παρήγορο ότι τα τελευταία χρόνια νέοι 
Έλληνες επιστρέφουν στην Ίμβρο και στήνουν μια νέα ζωή στον 
τόπο των προγόνων τους γεμίζοντας μας με ελπίδα και 
αισιοδοξία. Και αυτό χάρη και στις δικές σας προσπάθειες, της 
Ιμβριακής Ένωσης Μακεδονίας Θράκης καθώς στηρίζετε με 
κάθε τρόπο τα σχολεία, τις εκκλησίες, αλλά και όλη την ελληνική 
κοινότητα στην Ίμβρο.  

Με τις εκδηλώσεις σας, τις δράσεις σας και τις πρωτοβουλίες 
σας συμβάλλετε τα μέγιστα στη διατήρηση της πολιτιστικής 
παράδοσης και στη Θεσσαλονίκη, αλλά και στην Ίμβρο 
ενισχύοντας το ελληνικό στοιχείο. Ταυτόχρονα μεταφέρετε το 



μήνυμα της προόδου και της ειρήνης, που είναι άλλωστε και το 
αληθινό μήνυμα του ελληνισμού.  

Η Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας 
Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών στηρίζει από την 
πλευρά της τη διάδοση της ελληνικής γλώσσας και του 
ελληνικού πολιτισμού σε όλη την ελληνική ομογένεια. Και με 
όσα μέσα διαθέτουμε στηρίζουμε και ενισχύουμε την ελληνική 
παρουσία στην Ίμβρο και στα αγιασμένα χώματα αυτού του 
τόπου που έχει υποφέρει τόσο πολύ. Αυτό το ευλογημένο νησί 
από όπου κατάγεται η Αυτού Θειότητα, ο Παναγιώτατος 
Οικουμενικός Πατριάρχης, έχει μαζί του την αγάπη και τις 
προσευχές όλων μας. Και αυτό μας γεμίζει με ελπίδα και 
αισιοδοξία για το μέλλον.  

Εύχομαι σε όλους σας ένα Δημιουργικό και γεμάτο Γαλήνη νέο 
έτος.  

Χρόνια πολλά! 
 
 


