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Ο Οικουμενικός Πατριάρχης επισκέφθηκε την Δευτέρα, 27 Ιουνίου τον Σύλλογο Ιμβρίων
προκειμένου να μιλήσει στην Ιμβριακή νεολαία, να αναγορευθεί σε Επίτιμο Πρόεδρο του Συλ
λόγου καθώς και να αναγορευθούν δια της χειρός του τα Επίτιμα Μέλη που εξέλεξε
πρόσφατα η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου...

Η εκδήλωση που παρακολούθησαν περίπου 300 Ίμβριοι νέοι είχε κατά γενική ομολογία πολύ
μεγάλη επιτυχία αφενός χάρη στον μεστό λόγο του Παναγιότατου αλλά και στην άρτια
διοργάνωσή της από τη Νεολαία του Συλλόγου Ιμβρίων.
Εμφανώς συγκινημένος ο Οικουμενικός Πατριαρχης μίλησε για την Ίμβρο των παιδικών του
χρόνων, για την Ίμβρο στην οποία χειροτονήθηκε ιερέας, για την πατρίδα του την Ίμβρο και
τα αρώματά της. Πολλές φορές «κόμπιασε», έκανε μικρές παύσεις. Συγκινήθηκε. «Σας
ζητώ συγνώμη για τη συγκίνησή μου» είπε σε κάποιο σημείο της ομιλίας, «αλλά με την Ίμβρο
μας είμαι παθιασμένος, έχω πάθος.
Είμαι ψυχή τε και σώματι Ίμβριος». Ο
Οικουμενικός Πατριάρχης προέτρεψε τους νέους με καταγωγή από την Ίμβρο να
επισκέπτονται το νησί των γονιών τους. «Χρειαζόμαστε τη δική σας βοήθεια, τη δική σας
συμβολή».

ΣΥΓΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΜΒΡΟ
"Σας φέρνομε από την Πόλη των ονείρων και από την Ίμβρο μας την πικραμένη, μύρα
αγάπης πολλής και χαιρετίσματα πολλά, λουσμένα στο φως της Ιστορίας και των
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παραδόσεων του Γένους μας. Σας φέρνομε ασπασμούς εγκάρδιους πασπαλισμένους με
θαλασσομύρωτη αλισάχνη ιμβριώτικη. Σας φέρνομε ευλογίες της Παμμακαρίστου - της
Υπερμάχου Στρατηγού μας και αγίασμα θρύλων ιερών που έθρεψαν επί αιώνες την ψυχή
των πατέρων μας. Σας φέρνομε φως από το πάντοτε ολοφώτεινο Φανάρι της Ορθοδοξίας
και της αρχοντιάς της Ρωμιοσύνης και ταπεινά αγριολούλουδα από τα ρημαγμένα χωράφια
του νησιού μας. Σας φέρνομε δακρυποτισμένο αντίδωρο από μοναχολειτουργιές σε ταπεινά
εξωκκλήσια της πατρίδος, όπου οι παπάδες λειτουργώντας μνημονεύουν όλα τα
ξερριζωμένα παιδιά της Ίμβρου, τα σκορπισμένα ως τις άκρες του κόσμου. Σας φέρνομε την
καρδιά μας και την ψυχή μας, να σας τα χαρίσωμε, γιατί δεν έχομε κάτι πιο πολύτιμο να
σας προσφέρωμε" είπε ο Οικουμενικός Πατριάρχης απευθυνόμενος στους νέους με
καταγωγή από την Ίμβρο.
Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος ανακηρύχθηκε Επίτιμος Πρόεδρος του Συλλόγου Ιμβρίων, ο
οποίος αποδεχόμενος την τιμητική διάκριση δήλωσε "έχω επισκεφθεί πολλές χώρες, μου
έχουν απονείμει πολλές τιμητικές διακρίσεις, μεταξύ των οποίων την υψηλότερη τιμητική
διάκριση του Αμερικάνικου Κογκρέσου. Η τιμή όμως που μου κάνατε είναι η σημαντικότερη
από όλες".
Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του που κράτησε πάνω από 50 λεπτά, ο Οικουμενικός
Πατριάρχης δήλωσε επίσης:- «Είναι χρέος μας να αγωνιζόμαστε για τα ανθρώπινα
δικαιώματά μας με κάθε νόμιμο τρόπο και μέσο»- «Η Ίμβρος είναι ο βράχος της υπομονής
μας και το όνειρο της ελπίδος μας! Είναι το σκίρτημα της καρδιάς μας και η αγάπη της
ψυχής μας! Έτσι να τη νιώθετε πάντοτε! Και συσπειρωμένοι εδώ γύρω από τον Σύλλογό μας
να ζείτε το άρωμά της και ν' αγωνίζεσθε για τα δίκαιά της»
- «Αυτό που θέλουμε από σας εμείς οι μεγαλύτεροι είναι να αγαπάτε την Ίμβρο, να την
πονάτε, να την φροντίζετε, να την σκέπτεσθε και να την επισκέπτεσθε»

ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης του συλλόγου Ιμβρίων της Νέας Σμύρνης τιμήθηκαν
προσωπικότητες που με το έργο τους προέβαλλαν την Ίμβρο, τις οποίες παρουσίασαν ο
Πρόεδρος του Συλλόγου κ. Κώστας Χριστοφορίδης και ο Γενικός Γραμματέας κ. Πάρις
Ασανάκης. Αυτοί ήταν ο τραγουδιστής Γιώργος Νταλάρας, ο καθηγητής Γιάννης Βαληνάκης,
πρώην υπουργός, η βουλευτής Έλσα Παπαδημητρίου και ο πρώην δήμαρχος Νέας Σμύρνης
Γιώργος Κουτελάκης, η εκπαιδευτικός Ναννίνα Σακκά-Νικολακοπούλου οι οποίοι
ανακηρύχθηκαν ως Επίτιμα Μέλη και ο πρώην πρόεδρος του Συλλόγου κ. Μιχάλης
Μαυρόπουλος που αναγορεύθηκε σε Επίτιμο Πρόεδρο. Παρόντες στην εκδήλωση ήταν ο
Αντιπρόεδρος της Ιεράς Συνόδου, Μητροπολίτης Σάμου και Ικαρίας Ευσέβιος, ο επιχώριος
Μητροπολίτης Νέας Σμύρνης Συμεών, ο Μητροπολίτης Ίμβρου και Τενέδου Κύριλλος, ο
Μητροπολίτης Περγάμου Ιωάννης, ο Δήμαρχος Νέας Σμύρνης κ. Σταύρος Τζουλάκης και
Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου καθώς και Άρχοντες Οφικιάλιοι του Οικουμενικού
Πατριαρχείου.
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