
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΕ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΙΜΒΡΙΩΝ ΤΟ ΛΕΥΚΩΜΑ 

«ΙΜΒΡΟΣ. ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ» 

Κυριακή, 26 Ιανουαρίου 2020 

 

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στην έδρα του Συλλόγου Ιμβρίων η παρουσίαση του 

βιβλίου «Ίμβρος. Ταξίδι στον χρόνο μέσα από τις γεύσεις και τις παραδόσεις» την Κυριακή, 26 

Ιανουαρίου 2020.  

 

Μία καλαίσθητη έκδοση με δεκάδες συνταγές της Ιμβριακής κουζίνας που συνέλεξε και 

επεξεργάστηκε η Επιτροπή Κυριών του Συλλόγου Ιμβρίων οι οποίες παρουσιάζονται ενταγμένες 

αρμονικά μέσα στον κύκλο των εποχών, των προϊόντων και των εθίμων της Ίμβρου. Το βιβλίο 

εκδόθηκε χάρη στη γενναιόδωρη χορηγία αλλά και με την πλήρη επίβλεψη της κ. Δέσποινας 

Πορτοκάλη και του δημιουργικού της γραφείου Orange Advertising. 

 

Η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος, «ο Ιμβριολάτρης» όπως θέλει να τον 

αποκαλούν, τίμησε την έκδοση με τις πατρικές του ευλογίες και τον συγκινητικό του πρόλογο.Ο 

εκπαιδευτικός και ερευνητής της ιμβριακής παιδείας και ιστορίας κ. Ιωακείμ Μπουτάρας έγραψε 

την ιστορική αναδρομή και ο επίσης εκπαιδευτικός κ. Σωτήρης Θεοχάρης, συνέθεσε με μοναδικό 

τρόπο τον εθιμικό κύκλο με τις εποχές, τα προϊόντα και τα εδέσματα της ιμβριακής γης. Ο 

γλωσσολόγος κ. Ξενοφώντας Τζαβάρας έκανε την επιμέλεια και φρόντισε τη σωστή απόδοση της 

ιμβριώτικης γλωσσολαλιάς. Οι όμορφες εικόνες του έργου προέρχονται από τα αρχεία των 

φωτογράφων Βάσως Ξεινού και Βασίλη Γιάντα, το φωτογραφικό αρχείο του Συλλόγου Ιμβρίων 

καθώς και από προσωπικά και οικογενειακά αρχεία που έχουν κατατεθεί στο Σύλλογο.  

 

Την εκδήλωση που συντόνισε η Γενική Γραμματέας του Συλλόγου Ιμβρίων κα. Χαρούλα Κώστα 

χαιρέτισε αρχικά ο Μητροπολίτης Μύρων κ. Χρυσόστομος ως Εκπρόσωπος της Α.Θ.Π. του 

Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου, κομίζοντας την αγάπη, την ευλογία και τους 

πατριωτικούς χαιρετισμούς του Οικουμενικού Πατριάρχη προς όλους τους παρευρισκόμενους. 

 



Στον εναρκτήριο χαιρετισμό του ο Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Ιμβρίων κ. Κώστας Χριστοφορίδης 

μεταξύ άλλων ανέφερε ότι: «Το λεύκωμα που κρατάτε στα χέρια σας γεννήθηκε -όπως και κάθε 

τι που αξίζει σε αυτή τη ζωή- από μεγάλη αγάπη. Αγάπη για κάθε τι ιμβριώτικο που ζήσαμε εκεί 

στην πατρίδα αλλά και απανταχού της γής όπου εγκατασταθήκαμε μετά τον μαζικό μας ξεριζωμό. 

Πολλά ήταν εκείνα που δεν μπορούσαμε να πάρουμε μαζί μας στους τόπους της ξενιτιάς. 

Ευτυχώς, το οικογενειακό τραπέζι δεν ήτανε από αυτά. Έτσι, στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα, 

από τη μακρινή Αυστραλία και την Αμερική έως τη Νότια Αφρική και τη Γερμανία και φυσικά σε 

όλη την Ελλάδα, συνέχισαν να μοσχοβολάνε οι ιμβριώτικες συνταγές ενώνοντας συγγενείς, 

φίλους και γνωστούς. Όταν πάλι ήρθανε καλύτερες μέρες κι αρχίσαμε να ανοίγουμε ξανά τα 

σπίτια στην Ίμβρο, να αναβιώνουμε τα έθιμα και τα πανηγύρια μας, τα παραδοσιακά εδέσματα 

ήταν πάντα στο επίκεντρο. (…) Το έργο αυτό, είναι και αυτό φυσικό απότοκο μίας διαδικασίας 

επιστροφής και αναγέννησης η οποία συντελείται τα τελευταία 20 χρόνια στην Ίμβρο. Στην αρχή 

με μία δειλή επιστροφή περισσότερο προσκυνηματικού χαρακτήρα. Ύστερα με αναβίωση των 

εθίμων και την επισκευή των εγκαταλειμμένων χωριών μας. Μετά με την πολυεπίπεδη 

διπλωματία των πολιτών σε τοπικό, εθνικό, διακρατικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Με τη 

συστηματική καλλιέργεια των ιδιαίτερων δεσμών μας με την πατρίδα καθώς και τη διάσωση και 

ανάδειξη του πολιτισμού μας με εκδόσεις, ακαδημαϊκές συνεργασίες και προγράμματα.  

Αθόρυβα αλλά επίμονα και μεθοδικά, εμείς οι Ίμβριοι προσπαθούμε να οικοδομήσουμε ξανά τις 

κοινότητές μας. (…) Ευχόμαστε οι συνταγές αυτές να συντροφεύουν πάντα τις χαρές και τα 

ανταμώματά σας και να μεταφέρουν στο τραπέζι σας την αύρα της ιδιαίτερης αυτής πατρίδας 

που τόσο αγαπάμε, της «πετροβράχας» Ίμβρου όπως την αποκαλεί ο Όμηρος στην Ιλιάδα». 

 

Ο κεντρικός ομιλητής κ. Ιωακείμ Μπουτάρας, Εκπαιδευτικός-Συγγραφέας και τ. Πρόεδρος του 

Συλλόγου Ιμβρίων, ιχνηλάτησε τις γευστικές μνήμες των Ιμβρίων μέσα από τις επιρροές που 

δέχθηκε η αιγαιοπελαγίτικη κοινωνία τους και τις ιστορικές περιπέτειες του νησιού κατά τον 19ο 

και 20ο Αιώνα, τονίζοντας την ιδιαίτερη επίδραση που άσκησε στην Ίμβρο η γειτονική Μικρά 

Ασία, η Αλεξάνδρεια και η Κωνσταντινούπολη. 

 

Η κα. Δέσποινα Πορτοκάλη, αναφέρθηκε στις παιδικές και οικογενειακές της μνήμες και τον 

ισχυρό δεσμό της με την Ίμβρο που της έδωσαν τα ηθικά εφόδια για να προχωρήσει στην 

επιτυχημένη επαγγελματική της πορεία αλλά και την αφορμή για την ανάληψη της έκδοσης του 

Λευκώματος αυτού το οποίο και αφιέρωσε στους πολυαγαπημένους της γονείς. 

 



Η κα. Ελένη Σάββα Γκούλτα εκ μέρους της Επιτροπής Κυριών στον χαιρετισμό της περιέγραψε με 

συγκινητικό τρόπο τα συναισθήματα που τις ώθησαν στη συλλογή των παραδοσιακών συνταγών 

καθώς και τον πολυετή αγώνα για την έκδοσή τους και ευχαρίστησε την κα. Πορτοκάλη για την 

καθοριστική της συμβολή στην υλοποίηση του ονείρου αυτού.   

 

Η κα Σπυριδούλα Ανδριοπούλου, Διευθύντρια Δημιουργικού της Orange Advertising η οποία 

επιμελήθηκε τον σχεδιασμό του Λευκώματος περιέγραψε τη διαδρομή που μέσα από τα 

κείμενα, τις εικόνες αλλά και τις γεύσεις οδήγησε την ίδια και τους συναδέλφους της όχι μόνο 

στο τελικό προϊόν αλλά και στην αγάπη για την ίδια την Ίμβρο και τον πολιτισμό της. 

 

Ο δημοσιογράφος και τηλεοπτικός παρουσιαστής κ. Χρήστος Νέζος στον αυθόρμητο και 

ειλικρινή του χαιρετισμό, αφού ανέφερε την ιδιαίτερη σχέση του με την γαστρονομία, 

προέτρεψε τον Σύλλογο Ιμβρίων και την κα. Πορτοκάλη να προχωρήσουν και στην αγγλική 

έκδοση του έργου καθώς και σε διοργάνωση γαστρονομικής συνάντησης στο νησί με διεθνείς 

συμμετοχές.   

  

Στη διάρκεια της εκδήλωσης προβλήθηκε βίντεο της παρουσίασης του βιβλίου που 

δημιουργήθηκε από την Orange Advertising ενώ το χορευτικό συγκρότημα του Συλλόγου 

παρουσίασε χορούς της Ίμβρου. 

 

Μετά το πέρας των ομιλιών ακολούθησε κέρασμα στον τρίτο όροφο του κτηρίου με αλμυρές και 

γλυκές γεύσεις και αρώματα της Ίμβρου δίπλα σε ζωντανά εργαστήρια παρασκευής γλυκών και 

αλμυρών συνταγών. Η ψυχή της Ταβέρνας ‘Κληματαριά’, η Ίμβρια κ. Μαρία Σώτου μας μύησε 

στην τελετουργία του «τατάρ´κου» και της ζεστής «κουρκούτης» ενώ τα πιάτα των εθελοντριών 

μαγειρισσών της Επιτροπής Κυριών, «έκλεψαν» -κατά γενική ομολογία- όπως πάντα την 

παράσταση.  

 

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, μαζί με πλήθος συμπατριωτών και φίλων της 

Ίμβρου, ο Δήμαρχος Νέας Σμύρνης κος Σταύρος Τζουλάκης, ο τέως Δήμαρχος της πόλης μας κος 

Γεώργιος Κουτελάκης -και οι δύο επίτιμα μέλη του Συλλόγου Ιμβρίων, ο Πρόεδρος του 

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων κος Χρήστος Τεντόμας, η αντιδήμαρχος Νέας 

Σμύρνης και Πρόεδρος του Συλλόγου Ηπειρωτών Ν.Σμύρνης-Π.Φαλήρου «Η Τιτάνη» κα. Κλαίρη 

Δεληγιάννη, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Νέας Σμύρνης κος Γιώργος Κρικρής, κος Θοδωρής 

Καστόρης και κα. Μαρίνα Ιακωβάκη. Παρόντες ήταν επίσης ο Άρχων Υπομνηματογράφος της 



Μ.τ.Χ.Ε., Ιατρός Καρδιολόγος κ. Χριστόφορος Σωφρονίου, οι πρώην Πρόεδροι του Συλλόγου 

Ιμβρίων ο Άρχων Δικαιοφύλαξ της Μ.τ.Χ.Ε., Δικηγόρος κ. Πάρις Ασανάκης, ο Άρχων Μαΐστωρ κ. 

Μιχάλης Μαυρόπουλος, ο κ. Μιχάλης Συναρέλλης και η κα. Ρέα Χατζηανδρέου. Κοντά μας ήταν 

επίσης και πολλοί επώνυμοι φίλοι της Ίμβρου όπως η Ολυμπιονίκης Φανή Χαλκιά, οι Βαγγέλης 

και Μαρία Χρυσάφη, η Ρία Πρίνου και η Άλκηστις Πρίνου, η Βιβή Μακρομιχελάκη, η Αθανασία 

Κανέλα και η Ρούλα Σαργιώτη Κανέλα. Η Ένωση Ποντίων Νέας Σμύρνης-Δάφνης-Αγίου 

Δημητρίου «Η Μαύρη Θάλασσα» εκπροσωπήθηκε από τον κο. Παναγιώτη Κωνσταντινίδη και η 

«Εταιρεία Φίλων Αγίου Νικολάου Μύρων Λυκίας» από τον Πρόεδρό της κο. Παναγιώτη 

Κολιομιχάλη. 


