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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Κανένας Ίμβριος, από όσους συνάντησα, δεν αρνήθηκε να μου μιλήσει πρόθυμα για τη δική του οδύσσεια και για τη δική του σχέση με
την Ίμβρο. Κατά συνέπεια, δεν θα μπορούσα να συμπεριλάβω εδώ το
σύνολο των ανθρώπων που με βοήθησαν στη διεξαγωγή αυτής της
έρευνας με τον ένα ή τον άλλο τρόπο.
Ορισμένοι όμως Ίμβριοι έδειξαν εξαιρετικό ενδιαφέρον για την
ολοκλήρωση αυτού του βιβλίου, διαπιστώνοντας ότι αποτελεί ένα
ακόμα βήμα γνωστοποίησης της ιμβριακής υπόθεσης σε ένα ευρύτερο
κοινό. Οφείλω τις θερμές μου ευχαριστίες στον Κώστα Χριστοφορίδη,
στην Αφροδίτη Τερζή και στη μητέρα της Φιλιώ Τερζή, στην Αντρούλα
Κοντογιώργη και στους γονείς της Άννα και Θανάση Κοντογιώργη,
στον Κώστα Πιλαφτσή, στη Βούλα Μπερμπέρη, στον Νίκο Βερτσώνη,
στον Σπύρο Χριστοφορίδη, στον Κυριάκο Μπακάλη, στην Ελένη Κουτούφου και στον Στέλιο Μπερπέρη ανάμεσα σε άλλους. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω θερμά τον πρόεδρο του Συλλόγου Ιμβρίων Αθηνών, Μιχάλη Μαυρόπουλο, για το ενδιαφέρον που έδειξε για την
ολοκλήρωση του βιβλίου, και την κ. Μένη Τριανταφύλλου για όλες τις
διευκολύνσεις που μου παρείχε από τη θέση της στο Σύλλογο Ιμβρίων
Αθηνών.
Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τους συναδέλφους μου στο
Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου που
συνέβαλαν με παρατηρήσεις και σχόλια στην τελική διαμόρφωση του
κειμένου. Ιδιαί τερα θα ήθελα να ευχαριστήσω τις κυρίες Δήμητρα
Μαδιανού, Ελένη Παπαγαρουφάλη και Ειρήνη Αβραμοπούλου που
διάβασαν και σχολίασαν το κείμενο στην τελική του μορφή. Στον
Θανάση Νικολέντζο, που με συνόδευσε σε ένα από τα ερευνητικά μου
ταξίδια και μοιράστηκε μαζί μου πολλές από τις ανησυχίες μου, οφείλω
πολλές ευχαριστίες.
Η σύντροφος της ζωής μου, η Κατερίνα, συνέβαλε αθέατα και γενναιόδωρα στην ολοκλήρωση αυτής της έρευνας, αφού μοιραστήκαμε
πολλές από τις μέρες της έρευνας «πεδίου» πριν και κατά τη συγγραφή
του βιβλίου.
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Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, που χρηματοδότησε γενναιόδωρα αυτή την έρευνα.

