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ΥΑΙΡΔΣΙΜΟ ΣΟΤ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΤΛΙΑΝΟΤ ΠΟΤΛΑΓΟΤ                

ΣΗΝ ΚΟΠΗ ΣΗ ΠΙΣΑ ΣΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ ΙΜΒΡΙΩΝ  

ΚΤΡΙΑΚΗ 14.1.2018 

 

Δθ κέξνπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηνπ Σπιιφγνπ Ηκβξίσλ, ζαο 

θαισζνξίδσ ζηε ζεκεξηλή ελαξθηήξηα εθδήισζε ηνπ λένπ έηνπο.  

 

Αθνχ επραξηζηήζσ ηνλ Β´ Αληηπξφεδξν ηνπ Σπιιφγνπ Γηψξγν 

Παπαζενδψξνπ γηα ηελ νπηηθναθνπζηηθή απηή αλαζθφπεζε ηεο ρξνληάο πνπ 

πέξαζε, ζα ήζεια λα αλαθεξζψ ζε νξηζκέλα απφ ηα γεγνλφηα απηά θαη ηε 

ζεκαζία ηνπο γηα ηνλ Σχιινγν θαη ηελ Ίκβξν. 

- Τν πξψην θνπδνχλη ηεο λέαο ζρνιηθήο ρξνληάο ζηελ Ίκβξν ρηχπεζε 

ζηηο 19 Σεπηεκβξίνπ. Ζ απμεηηθή πνξεία ζπλερίζηεθε θαη θέηνο, κε 7 λέεο 

εγγξαθέο πνπ ππεξθάιπςαλ ηελ απνρψξεζε ησλ πξψησλ απνθνίησλ ηνπ 

Ιπθείνπ. Έηζη ε ζρνιηθή ρξνληά μεθίλεζε κε ζπλνιηθά 38 καζεηέο έλαληη 

ηξηάληα πνπ είραλ εγγξαθεί πέξπζη θαη δέθα ηεζζάξσλ ηελ πξψηε ρξνληά 

ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ ζρνιηθψλ βαζκίδσλ! Σπγθεθξηκέλα, ην Λεπηαγσγείν 

θηινμελεί θέηνο 3 παηδηά, ην Γεκνηηθφ 9 θαη ην Γπκλάζην-Ιχθεην 26.  

Αμίδεη εδψ λα επηζεκάλνπκε φηη νη πξψηνη απφθνηηνη ηνπ Διιεληθνχ 

Ιπθείνπ Ίκβξνπ Γεκήηξεο Θνηζηκπφο, Γέζπνηλα Γατηαλίδνπ θαη Απφζηνινο 

Γαξδέιεο εηζήρζεζαλ ζηηο ζρνιέο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο επηινγήο 

ηνπο. Τνπο επρφκαζηε θαιή ζηαδηνδξνκία, ζπγραίξνληαο ηνπο ίδηνπο θαζψο 
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θαη ηνπο δαζθάινπο ηνπο γηα ηελ πξνζπάζεηα πνπ έθεξε ηελ θαζνιηθή απηή 

επηηπρία.  

- Κία αθφκε πξσηνβνπιία πνπ νθείιεηαη ζηνλ απειζφληα Πξφεδξν ηνπ 

Δθπαηδεπηηθνχ θαη Πνιηηηζηηθνχ Σπλδέζκνπ Ίκβξνπ θαη Δπίηηκνπ Κέινπο καο 

Ιάθε Βίγθα, θαη ζπληζηά ηδηαίηεξα ελζαξξπληηθφ παξάγνληα, είλαη ε ρνξεγία 

πξνο ηα ζρνιεία ηεο ηνπξθηθήο εηαηξείαο ηειεπηθνηλσληψλ TURKCELL, ε νπνία 

είρε δηαζέζεη ην 2016 ην πνζφ ησλ 400.000 ιηξψλ γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ 

έξγσλ ππνδνκήο ησλ ζρνιείσλ. Σηηο 17 Καΐνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην 

ζρνιηθφ ζπγθξφηεκα Αγξηδίσλ, παξνπζία ηνπ Οηθνπκεληθνχ Παηξηάξρε 

Βαξζνινκαίνπ θαη πιήζνπο επίζεκσλ πξνζθεθιεκέλσλ απφ ηελ Ίκβξν, ηελ 

Θσλζηαληηλνχπνιε θαη ηελ Αζήλα, ηα εγθαίληα ησλ αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ 

ηνπ Διιεληθνχ Γπκλαζίνπ & Ιπθείνπ Ίκβξνπ. Σπγθεθξηκέλα, θαηαζθεπάζηεθαλ 

γηα ην ζρνιείν αλνηρηφο αζιεηηθφο ρψξνο, ακθηζέαηξν, αίζνπζα ηερλνινγίαο 

θαη βνηαληθφο θήπνο, ελψ είρε κεγάιε απήρεζε ζηελ ηνπξθηθή θνηλή γλψκε ε 

ηαηλία κηθξνχ κήθνπο πνπ εηνίκαζε ν ρνξεγφο γηα ηελ εκέξα ησλ εγθαηλίσλ 

θαη πξνβιήζεθε απφ ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο, ηελ νπνία είραηε ηελ 

επθαηξία λα δείηε ζηελ αλαζθφπεζε ηνπ Γηψξγνπ Παπαζενδψξνπ. 

Όια απηά ηα δεδνκέλα καο επηηξέπνπλ λα αηζηνδνμνχκε γηα ην κέιινλ 

ρσξίο σζηφζν λα ζηακαηάκε λα αλαδεηνχκε ηξφπνπο εμεχξεζεο ησλ 

εξγαιείσλ εθείλσλ πνπ ζα εμαζθαιίζνπλ ηελ παξνρή ηεο απαξαίηεηεο 

ηεθκεξίσζεο θαη ζπλδξνκήο γηα ηνπο παιηλλνζηνχληεο, ψζηε ε εγθαηάζηαζε 

θάζε νηθνγέλεηαο ζην λεζί λα είλαη βηψζηκε ζε καθξφπλνε βάζε.  

Πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε εμάιινπ θηλνχληαη νη πξνζπάζεηεο γηα ηελ 

παξαγσγηθή αμηνπνίεζε φζεο γεο καο έρεη απνκείλεη, κέζα απφ επηρεηξεκαηηθέο 
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πξσηνβνπιίεο θαη ζπλέξγεηεο, έηζη ψζηε λα ππάξμνπλ θαη νηθνλνκηθά θίλεηξα 

γηα ηελ αλάζρεζε ηνπ μεπνπιήκαηνο ηεο γεο ησλ πξνγφλσλ καο πνπ 

βηψλνπκε ηα ηειεπηαία ρξφληα. Υπάξρνπλ θαη άιινη ηξφπνη λα θεξδίζεη θαλείο 

απφ ηε γε πέξα απφ ηελ εθπνίεζή ηεο. Θαη, γηα λα ζπκεζνχκε ηελ πξφζθαηε 

έθθιεζε ηνπ Οηθνπκεληθνχ καο Παηξηάξρε, ζα πξέπεη λα γίλεη θνηλή καο 

ζπλείδεζε φηη «ε Παηξίδα δελ πνπιηέηαη!»  

Τε ρξνληά πνπ πέξαζε εμάιινπ, είρακε ηε ραξά λα παξαθνινπζήζνπκε 

ηηο πξνζπάζεηεο ηνπ αδειθνχ ζσκαηείνπ «ν Τέλλεο» θαη ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ 

Φξήζηνπ Θάιθα, κε ηε ζπλεξγαζία θαη ηνπ «Θνηλνχ ησλ Τελεδίσλ» απφ ηε 

Λέα Τέλεδν, γηα ηελ αλαδσνγφλεζε ηνπ ειιεληθνχ ζηνηρείνπ ζηελ Τέλεδν. 

Ηδηαίηεξα ζπκβνιηθφ ραξαθηήξα ελαγθαιηζκνχ ηεο πξνζπάζεηαο απηήο ππήξμε 

ε παξνπζία ηνπ Οηθνπκεληθνχ Παηξηάξρε κεηά απφ αξθεηά ρξφληα ζηελ 

Τέλεδν, θαηά ηνλ ενξηαζκφ ηεο πνιηνχρνπ ηνπ λεζηνχ Αγίαο Παξαζθεπήο ηνλ 

πεξαζκέλν Ηνχιην, πνπ έδσζε ηελ αθνξκή λα επηζθεθζεί ην λεζί γηα πξψηε 

θνξά Έιιελαο Υθππνπξγφο Δμσηεξηθψλ αιιά θαη άιινη πνιηηεηαθνί 

παξάγνληεο. Οη Ίκβξηνη έδσζαλ βξνληεξφ «παξψλ», κε ηελ παξνπζία 

αληηπξνζσπείαο ηνπ Σπιιφγνπ ζηελ επίζθεςε αιιά θαη κε ηε κεηάβαζε 100 

ζπκπαηξησηψλ καο πνπ ηαμίδεςαλ απφ ηελ Ίκβξν γηα λα παξεπξεζνχλ ζηηο 

ενξηαζηηθέο εθδειψζεηο. Ο Σχιινγφο καο έπαημε ζεκαίλνληα ξφιν ζηελ 

ίδξπζε ηνπ «Τέλλεηνο», ζεσξψληαο θαζνξηζηηθή γηα ηελ επφδσζε ησλ δηθψλ 

ηνπ αγψλσλ ηελ χπαξμε θαη ελεξγφ παξνπζία ησλ απαληαρνχ Τελεδίσλ. Θαη 

έρεη θάζε ιφγν θαη θαιψο ελλννχκελν «ζπκθέξνλ» λα πιαηζηψζεη θαη λα 

ζηεξίμεη θάζε ζεηηθή πξσηνβνπιία πνπ ζα δεκηνπξγήζεη ηηο πξνυπνζέζεηο 
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παιηλλφζηεζεο Τελεδίσλ ζηελ ηφζν φκνξθε θαη πξνηθηζκέλε ηδηαίηεξε 

παηξίδα ηνπο.  

- Ηδηαίηεξα ζεκαληηθή θαη ζπγθηλεηηθή γηα ην Σχιινγν αιιά θπξίσο γηα 

ηνπο Ίκβξηνπο λένπο, ππήξμε ε παξνπζία ηεο Α.Θ.Π. ηνπ Οηθνπκεληθνχ 

Παηξηάξρε θ.θ. Βαξζνινκαίνπ ζηελ Δηήζηα Δθδήισζε ηεο Λενιαίαο Ηκβξίσλ 

πνπ δηνξγάλσζε ε Δπηηξνπή Λενιαίαο ηνπ Σπιιφγνπ καο. Ο Παλαγηψηαηνο 

επηζθέθζεθε ζηηο 31 Οθησβξίνπ ηνλ Σχιινγν σο θεληξηθφο νκηιεηήο ηεο 

εθδήισζεο, ηελ νπνία ε Δπηηξνπή θηινδνμεί λα θαζηεξψζεη σο ηαθηηθά 

επαλαιακβαλφκελν αληάκσκα ησλ λέσλ ηεο Ίκβξνπ, κε ζηφρν, πέξα απφ 

αθφκε κηα επθαηξία αιιεινγλσξηκίαο, λα αλαδεηθλχνληαη παξαδείγκαηα θαη 

πξνζσπηθέο εκπεηξίεο λέσλ κε θνηλφ ζεκείν αλαθνξάο ηελ Ίκβξν, λα 

αληαιιάζζνληαη δεκφζηα απφςεηο, πξνηάζεηο θαη ηδέεο ηφζν αλαθνξηθά κε ηνλ 

Σχιινγν θαη ηελ Ίκβξν φζν θαη, γεληθφηεξα, γηα ηα ζέκαηα πνπ ηνπο 

απαζρνινχλ ζήκεξα. Οη πεξίπνπ 200 Ίκβξηνη λένη πνπ παξαθνινχζεζαλ ηελ 

εθδήισζε είραλ ηελ επθαηξία λα αθνχζνπλ ηνλ Παλαγηψηαην λα ηνπο κηιά επί 

ζρεδφλ 1 ψξα ηφζν γηα ην πηθξφ παξειζφλ ηεο Ίκβξνπ φζν θαη γηα ην 

ειπηδνθφξν παξφλ θαη κέιινλ ηεο αιιά θαη λα ηνπο ζπκβνπιεχεη παηξηθά 

ππνγξακκίδνληαο  ηνλ ξφιν πνπ θαιείηαη ζήκεξα λα παίμεη ε Ηκβξηαθή λενιαία 

ε νπνία θξαηά ζηα ρέξηα ηεο ηελ ηχρε ηεο Ίκβξνπ θαη ησλ Ηκβξίσλ. 

- Κηα εμίζνπ ζεκαληηθή ζηηγκή γηα ην Σχιινγν θαη νιφθιεξε ηελ Ίκβξν 

ήηαλ ε ρεηξνζεζία ηνπ λπλ Α’ Αληηπξνέδξνπ θαη επί ζεηξά εηψλ Πξνέδξνπ ηνπ 

Σπιιφγνπ καο Πάξη Αζαλάθε ζε Άξρνληα Γηθαηνθχιαθα ηεο Κεγάιεο ηνπ 

Φξηζηνχ Δθθιεζίαο απφ ηνλ Οηθνπκεληθφ Παηξηάξρε. Σην πξφζσπφ ηνπ, φπσο 

ηφζν ν Παλαγηψηαηνο φζν θαη ν ίδηνο ν ηηκψκελνο ηφληζαλ, ηηκήζεθαλ φινη 
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εθείλνη πνπ κε ηελ αθνζίσζε, ηελ αγάπε, ηνπο θφπνπο θαη ην φξακά ηνπο 

ζπλέβαιαλ θαζνξηζηηθά ζηελ ππφζεζε ηεο Ίκβξνπ. Σην πξφζσπφ ηνπ 

αλαγλσξίδεηαη θαη επηβξαβεχεηαη ην έξγν πνπ πξνζέθεξαλ ηφζνη Ίκβξηνη αιιά 

θαη θίινη ηεο Ίκβξνπ, ν θαζέλαο απφ ηνπο νπνίνπο έβαιε ην δηθφ ηνπ ιηζαξάθη 

ζηελ πξφνδν πνπ έρεη ζεκεησζεί κέρξη ζήκεξα.    

- Τέινο, ηδηαίηεξε ηηκή γηα εκάο, θαη, ζπλάκα, έλδεημε ηεο αλαγλψξηζεο 

πνπ ηπγράλνπλ απφ ηελ ηνπηθή θνηλσλία ηεο Λέαο Σκχξλεο νη πξνζπάζεηεο θαη 

ην έξγν καο γηα ηελ πξνάζπηζε ησλ δηθαίσλ καο ζε πνιιαπιά επίπεδα, 

απνηέιεζε ε βξάβεπζε ηνπ Σπιιφγνπ καο απφ ην Σχιινγν Λέαο Σκχξλεο 

«Πνηφηεηα Εσήο», γηα ηε ζπκβνιή ηνπ ζηελ αλαδσνγφλεζε ησλ ειιεληθψλ 

ρσξηψλ ηεο Ίκβξνπ θαη ηελ επαλέλαξμε ιεηηνπξγίαο ησλ ειιεληθψλ ζρνιείσλ 

χζηεξα απφ κηζφ αηψλα. Δπίζεο ν Σχιινγφο καο βξαβεχηεθε απφ ηνλ Γήκν 

Λέαο Σκχξλεο σο 3ε πνιππιεζέζηεξε ζπκκεηνρή ζηνλ 3ν Αγψλα Ηζηνξηθήο 

Κλήκεο Λέαο Σκχξλεο ζηελ θαηεγνξία Αζιεηηθψλ Σσκαηείσλ θαη Σπιιφγσλ. 

Σπλεηδεηνπνηνχκε γηα αθφκε κία θνξά φηη ην Ηκβξηαθφ απνηειεί πιένλ 

ππφζεζε γλσζηή ζην επξχηεξν θνηλφ θαη κε απήρεζε ζηελ θνηλή γλψκε θαη ν 

Σχιινγφο καο θαζηεξψλεηαη σο θνξέαο αλαγλσξηζκέλνπ θχξνπο. 

Ωζηφζν, γηα ηελ απνηειεζκαηηθή θαη επηηπρεκέλε ηνπ ζπλέρεηα, ν 

Σχιινγνο έρεη αλάγθε απφ αλζξψπηλν δπλακηθφ. Ο θαζέλαο καο κπνξεί λα 

πξνζθέξεη απφ δηάθνξεο ζέζεηο. Λέα άηνκα ρξεηάδνληαη γηα λα ζηειερψζνπλ 

ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην, αιιά θαη γηα λα πιαηζηψζνπλ ηηο πξνζπάζεηεο πνπ 

θαηαβάιινληαη ζε δηάθνξνπο ηνκείο (πξνβνιή θαη αλάδεημε ηνπ Ηκβξηαθνχ, 

έξεπλα, ηεθκεξίσζε, πνιηηηζηηθφ θαη θνηλσληθφ έξγν, ηκήκαηα 

δξαζηεξηνηήησλ, δηνξγάλσζε εθδειψζεσλ). Γηα απηφ ηνλ ζθνπφ, ζαο 
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παξαθαιψ λα ζηαζείηε ζην πιάη ηνπ Σπιιφγνπ θαη λα ζπλδξάκεηε ην έξγν ηνπ 

κε φπνηνλ ηξφπν κπνξείηε. Ζ ζπκβνιή θαζελφο καο είλαη πνιχηηκε. 

Πνιχηηκε εμάιινπ ππήξμε ε ζηήξημε ηνπ έξγνπ καο απφ δεκφζηνπο θαη 

ηδησηηθνχο θνξείο ηνπο νπνίνπο νθείινπκε λα επραξηζηήζνπκε γηα ην γεγνλφο 

φηη εμαθνινπζνχλ λα καο ζηεξίδνπλ ζε κηα δχζθνιε επνρή γηα εζεινληηθέο 

πξσηνβνπιίεο θαη λα ηνπο δεηήζνπκε λα ζπλερίζνπλ ηε ζηήξημε απηή θαη κε 

ην λέν έηνο: Τν Γήκν καο, ην Γήκν ηεο Λέαο Σκχξλεο, θαζψο θαη ην Γήκν 

Ζιηνχπνιεο, γηα ηνλ νπνίν επειπηζηνχκε φηη θέηνο ζα μεπεξαζηνχλ ηα ηερληθά 

εκπφδηα θαη ζα θαηαζηεί δπλαηή κεγαιχηεξε ελίζρπζε ησλ ζρνιείσλ ηεο 

Ίκβξνπ. Τε Γεληθή Γξακκαηεία Απφδεκνπ Διιεληζκνχ πνπ κε ζπλέρεηα θαη 

ζπλέπεηα ζηεξίδεη ην έξγν καο φια απηά ηα ρξφληα. Τε Βνπιή ησλ Διιήλσλ 

πνπ ελίζρπζε ην Σχιινγφ καο ράξε ζηελ πξσηνβνπιία ηνπ επηθεθαιήο ηεο 

Υπνεπηηξνπήο γηα ηελ Θσλ/πνιε, Ίκβξν θαη Τέλεδν θ. Πάλνπ Σθνπξνιηάθνπ 

θαη ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Βνπιήο θ. Λίθνπ Βνχηζε. Τελ Δζληθή Τξάπεδα ηεο 

Διιάδνο πνπ ζπλέβαιε ηα κέγηζηα ζηελ θάιπςε κεγάινπ κέξνπο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ησλ ζρνιείσλ. Αιιά θαη ηνλ εθνπιηζηή θ. Θαλάζε Καξηίλν, 

ν νπνίνο καο έθαλε ηελ ηηκή λα εγγξαθεί κέινο ηνπ Σπιιφγνπ καο σο Φίινο 

ηεο Ίκβξνπ, ράξε ζηε ρνξεγία ηνπ νπνίνπ θαηέζηε δπλαηή ε δεκηνπξγία ελφο 

πιήξσο εμνπιηζκέλνπ εξγαζηεξίνπ Φπζηθήο ζην Γπκλάζην θαη Ιχθεην Ίκβξνπ 

πνπ ζα ην δήιεπαλ θαη ηα πην πξνεγκέλα ζρνιεία ηεο Τνπξθίαο αιιά θαη ηεο 

Διιάδαο.  

Δμίζνπ φκσο ζεκαληηθή είλαη ε νηθνλνκηθή ζηήξημε ηνπ Σπιιφγνπ απφ 

θαζέλαλ απφ εκάο, πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζε ζέζε λα εμαθνινπζήζεη ην 

παλζνκνινγνχκελα αμηφινγν θαη πνιπεπίπεδν έξγν ηνπ. Σηνηρεηψδεο 
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ππνρξέσζε φισλ είλαη λα είκαζηε ζπλεπείο ζηελ θαηαβνιή ηεο εηζθνξάο ηνπ 

κέινπο, ηνπ πνζνχ ησλ 20 επξψ πνπ αληηζηνηρεί ζε 1,6 επξψ ην κήλα, θαη 

ηνπ ίδηνπ πνζνχ γηα ηε ζπλδξνκή ηνπ πεξηνδηθνχ. Τελ ίδηα αθξηβψο ειάρηζηε 

ζπλεηζθνξά γηα ηνπο ίδηνπο αιιά πνιχ ζεκαληηθή γηα εκάο, κπνξνχλ λα 

πξνζθέξνπλ θαη κε Ίκβξηνη, σο θίινη ηεο Ίκβξνπ, ηνπο νπνίνπο σο θνξέαο 

αιιά θαη σο κεκνλσκέλα άηνκα νθείινπκε λα επαηζζεηνπνηήζνπκε θαη λα 

θέξνπκε θνληά καο.  

Δχρνκαη κηα θαιή θαη επηπρηζκέλε ρξνληά γηα εζάο θαη ηηο νηθνγέλεηέο 

ζαο, κηα ρξνληά δεκηνπξγίαο θαη επηηπρηψλ γηα ηνλ Σχιινγν θαη κηα ρξνληά 

ζεηηθψλ εμειίμεσλ θαη αηζηφδνμσλ κελπκάησλ γηα ηελ Ίκβξν. 


