Οµιλητής: Κώστας Χριστοφορίδης, Πρόεδρος Συλλόγου
Ιµβρίων
Αναγόρευση κ. Μιχάλη Μαυρόπουλου σε Επίτιµο Πρόεδρο
του Συλλόγου Ιµβρίων
Παναγιότατε, Αξιότιµοι Προσκεκληµένοι,
Το δεύτερο πρόσωπο που θα τιµήσουµε σήµερα είναι ο αγαπητός
σε όλους Μιχάλης Μαυρόπουλος. Ο κ. Μαυρόπουλος έχει
αναγορευθεί σε Επίτιµο Πρόεδρο από προηγούµενη Γενική
Συνέλευση για τις επί σειρά ετών εξαιρετικές υπηρεσίες που
προσέφερε µε τη συµµετοχή του στο ∆.Σ. τόσο µε την ιδιότητα του
Προέδρου, όσο και µε την ιδιότητά του απλού µέλους. Αξίζει να
σηµειωθεί ότι και το οικόπεδο του παρόντος κτιρίου αγοράστηκε
αλλά και το ίδιο το κτίριο κτίσθηκε επί των ηµερών του.
Παναγιότατε, θα Σας παρακαλέσω να παραδώσετε στον κ. Μιχάλη
Μαυρόπουλο τον τίτλο του Επίτιµου Προέδρου.
Αναγόρευση Επίτιµων Μελών του Συλλόγου Ιµβρίων
Αξιότιµοι Προσκεκληµένοι,
∆ια χειρός του Παναγιότατου, σήµερα τιµούµε και κάποια
πρόσωπα που η καθοριστική συµβολή τους στον αγώνα µας τους
έδωσε το δικαίωµα να αποκαλούνται «δικοί µας άνθρωποι». Όλοι
τους έκαναν κάτι ξεχωριστό, κάτι µοναδικό που άλλαξε τη ροή των
γεγονότων για το καλό της Ίµβρου και των Ιµβρίων. Για το λόγο
αυτό, και σύµφωνα µε σχετική απόφαση της Γενικής µας
Συνέλευσης της 8ης Μαΐου 2011, αρχίζουµε την αναγόρευσή τους
ως Επίτιµα Μέλη ξεκινώντας από τους παλαιότερους και
καταλήγοντας στους νεότερους φίλους µας:

Αναγόρευση κ. Γιώργου Νταλάρα σε Επίτιµο Μέλος του
Συλλόγου Ιµβρίων
Αρχής γενοµένης από τον Γιώργο Νταλάρα. Η συναυλία του τον
Αύγουστο του 1996 στην Ίµβρο, η οποία έγινε σε συνθήκες σχεδόν
µυθιστορηµατικές, αναπτέρωσε το ηθικό των Ιµβρίων µε τρόπο
ανεπανάληπτο εκείνη την µαγευτική βραδιά. Η συναυλία αυτή
άνοιξε το δρόµο και σε πολλούς άλλους καλλιτέχνες µε
αποτέλεσµα να προβληθεί η Ίµβρος στο ελληνικό κοινό αλλά και
να αλλάξει το γενικότερο κλίµα στο νησί. Ο Γιώργος Νταλάρας δεν
σταµάτησε όµως εδώ. Όλα αυτά τα χρόνια ουδέποτε έπαψε να
προσφέρει στην υπόθεση της Ίµβρου τόσο µε τον λόγο όσο και µε
την τέχνη του, ενώ διέθεσε επανειληµµένα σηµαντικά χρηµατικά
ποσά από συναυλίες του για την ενίσχυση του Συλλόγου Ιµβρίων.
Γιώργο, θα µου επιτρέψεις τον ενικό, σε καλώ στο βήµα.
Αναγόρευση κας. Ναννίνας Σακκά-Νικολακοπούλου σε
Επίτιµο Μέλος του Συλλόγου Ιµβρίων
Η Ναννίνα Σακκά-Νικολακοπούλου, συγγραφέας-εκπαιδευτικός,
είναι πτυχιούχος της Αρσακείου Παιδαγωγικής Ακαδηµίας και έχει
σπουδάσει Αγγλική Φιλολογία στο Λονδίνο. ∆ιετέλεσε δασκάλα και
διευθύντρια στο Αρσάκειο και Τοσίτσειο ∆ηµοτικό Σχολείο. Μετά
την πρώτη της γνωριµία µε την Ίµβρο, αφιερώθηκε εδώ και σχεδόν
δύο δεκαετίες σε µια συνεχή εκστρατεία ενηµέρωσης και
ευαισθητοποίησης της ελληνικής κοινής γνώµης για το νησί µας.
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προγραµµάτων, µεταξύ αυτών ενός πρωτότυπου προγράµµατος
πατριδογνωσίας για τα Ιµβριωτόπουλα που υλοποίησε στον
Σύλλογό µας και µέσα από τη διοργάνωση εκδροµών και

ξεναγήσεων στην Ελλάδα και στην Ίµβρο συνέβαλε καθοριστικά
στην υπόθεσή µας. Αγαπητή µας Ναννίνα, σε καλώ στο βήµα.

Και τώρα, καλώ στο βήµα τον πρώην Πρόεδρο και νυν Γενικό
Γραµµατέα του Συλλόγου µας κ. Πάρι Ασανάκη ο οποίος είχε την
αρχική ιδέα της αναγόρευσης των Επιτίµων Προέδρων και Μελών
για να παρουσιάσει τα υπόλοιπα Επίτιµα Μέλη.

Οµιλητής: Πάρις Ασανάκης, Γενικός Γραµµατέας του
Συλλόγου Ιµβρίων
Αναγόρευση κ. Γιώργου Κουτελάκη σε Επίτιµο Μέλος του
Συλλόγου Ιµβρίων
Ο Γιώργος Κουτελάκης, τ. ∆ήµαρχος Ν. Σµύρνης, ο οποίος,
καθ’όλη τη διάρκεια της µακράς θητείας του ως ∆ηµάρχου της
πόλης όπου εδρεύει ο Σύλλογός µας και κατοικεί µεγάλος αριθµός
µελών του, επισκέφθηκε την Ίµβρο, συνέδραµε το Σύλλογο και
τους σκοπούς του τόσο υλικά όσο και ηθικά, συµπεριφερόµενος
πάµπολλες φορές πρώτα ως µέλος µας και ύστερα ως δήµαρχος,
ενώ συνέβαλε καθοριστικά στην ένταξη των Ιµβρίων στην τοπική
κοινωνία και στην καθιέρωση του Συλλόγου µας ως ενός από τους
πιο ενεργούς φορείς της πόλης και σε τοπικό επίπεδο.

Αναγόρευση κ. Ιωάννη Βαληνάκη σε Επίτιµο Μέλος του
Συλλόγου Ιµβρίων
Ο Ιωάννης Βαληνάκης, καθηγητής στο Πανεπιστήµιο Αθηνών και
Υφυπουργός Εξωτερικών της Ελλάδος για την περίοδο 20042009, ο οποίος υπήρξε ο πρώτος εν ενεργεία Έλληνας
κυβερνητικός αξιωµατούχος που συνέδεσε ρητά και δηµόσια την
ενταξιακή πορεία της Τουρκίας, ήδη από το 2004, µε την πρόοδο
που οφείλει να σηµειώσει σε σχέση µε τη µειονότητα αρχικά της
Ίµβρου και στη συνέχεια και της Τενέδου. Με τις προαναφερόµενες
ιδιότητές του και το κύρος του προώθησε, προέβαλε και κατέστησε
γνωστό το ζήτηµα της Ίµβρου σε ένα ευρύτατο φάσµα διεθνών
οργάνων και αξιωµατούχων. Χωρίς τις πρωτοβουλίες του, ίσως να
µην είχαν δηµιουργηθεί στην κατάλληλη συγκυρία οι απαραίτητες
προϋποθέσεις προκειµένου οι Ίµβριοι να παρέµβουν στον
κοινωνικό
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διεκδικήσουν τη θέση που δικαιούνται µέσα από τη διπλωµατία
των πολιτών.

Αναγόρευση κας. Έλσας Παπαδηµητρίου σε Επίτιµο Μέλος
του Συλλόγου Ιµβρίων
Η Έλσα Παπαδηµητρίου, βουλευτής της Νέας ∆ηµοκρατίας, τ.
επικεφαλής της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Κοινοβουλευτική
Συνέλευση

του

Συµβουλίου

της Ευρώπης
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Αντιπροέδρος της Βουλής των Ελλήνων αρµόδια για τις ∆ιεθνείς
Σχέσεις, η οποία, από την πρώτη στιγµή που κατέστη κοινωνός
των στόχων και των επιδιώξεων των Ιµβρίων να διεκδικήσουν όχι
απλά τα ανθρώπινα και µειονοτικά δικαιώµατά τους αλλά και την

ανάκτηση των δεσµών µε τη γενέτειρά τους, από το 2005 µέχρι και
σήµερα, µε όλες τις προαναφερόµενες ιδιότητές της, εξάντλησε
κάθε δυνατή προσπάθεια, τόσο µέσω της κοινοβουλευτικής
διπλωµατίας και του κύρους της σε διεθνές επίπεδο όσο και µε τη
βουλευτική της ιδιότητα σε πανελλήνιο επίπεδο, για την προβολή
και ανάδειξη των ιδιαίτερων γνωρισµάτων του αγώνα των Ιµβρίων.
Ήταν εκείνη που κατέθεσε το 2005 στην PACE την πρόταση για το
Ψήφισµα για την Ίµβρο και την Τένεδο, συνεργάστηκε και ανέλαβε
θεαµατικές πρωτοβουλίες µε τον Τούρκο οµόλογό της κ. Μουράτ
Μερτζάν, όπως η κοινή τους επίσκεψη στην Ίµβρο και στην Τένεδο
το ίδιο έτος, και κατέστησε γνωστά τα δύο νησιά µας στο σύνολο
των συναδέλφων της µέχρι και την υιοθέτηση του Ψηφίσµατος
1625 το 2008, ενώ επανειληµµένα µεσολάβησε στην εκτελεστική
εξουσία και σε κάθε δυνατό επίπεδο για την ικανοποίηση θεσµικών
αιτηµάτων των Ιµβρίων.

