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 ∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΚΙΟΥΛ ΣΤΗΝ ΙΜΒΡΟ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΙΜΒΡΙΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

 

Συμμετοχή αντιπροσωπείας των Ιμβριακών Σωματείων του εξωτερικού στην υποδοχή του Προέδρου της 

Τουρκικής Δημοκρατίας κ. Αμπντουλλάχ Γκιούλ κατά τη διάρκεια της επίσημης επίσκεψής του στην Ίμβρο 

και υποβολή υπομνήματος 

 

03/05/2012 

Αντιπροσωπεία εξουσιοδοτημένη από όλα τα Ιμβριακά σωματεία παγκοσμίως, αποτελούμενη από τους 

Προέδρους των δύο μεγαλύτερων Ιμβριακών σωματείων, του Συλλόγου Ιμβρίων (Αθήνα) και της Ιμβριακής 

Ένωσης Μακεδονίας-Θράκης (Θεσσαλονίκη) και μελών των διοικητικών τους συμβουλίων, παρέστη κατά την 

υποδοχή του κ. Γκιούλ στο χωριό Άγιοι Θεόδωροι στο οποίο και πρόκειται να επαναλειτουργήσει ελληνικό 

μειονοτικό σχολείο.  

Οι εκπρόσωποι των Ιμβρίων είχαν την ευκαιρία να μεταφέρουν προσωπικά στον κ. Γκιούλ την ευγνωμοσύνη 

όλων των Ιμβρίων για την απόφαση της αδειοδότησης του σχολείου, υπογραμμίζοντας παράλληλα τη σημασία 

των μεταρρυθμίσεων που συνεχίζονται στη χώρα επ’ ωφελεία όλων των μειονοτήτων.  

Ταυτόχρονα υπέβαλαν και ενημερωτικό υπόμνημα προκειμένου να πληροφορηθεί και ο ίδιος για τα 

συνεχιζόμενα προβλήματα των Ιμβρίων όσον αφορά, μεταξύ άλλων, τα κληρονομικά και περιουσιακά 

δικαιώματα, την προστασία του περιβάλλοντος του νησιού, την ανάγκη βελτίωσης των υποδομών των ελληνικών 

οικισμών και, γενικότερα, όλες εκείνες τις προϋποθέσεις που θα επιτρέψουν στην ελληνική μειονότητα του 

νησιού να ανταποκριθεί στην πρόσκληση των τουρκικών αρχών για την επανεγκατάστασή της στις πατρογονικές 

εστίες (βλ. Προσάρτημα). 

Το ευχάριστο αυτό γεγονός με τη μεγάλη συμβολική σημασία, έρχεται να προστεθεί στη σειρά ενημερωτικών 

επαφών με αξιωματούχους της Τουρκίας, τις οποίες συστηματικά επιδιώκουν και πραγματοποιούν οι συλλογικοί 

Ιμβριακοί φορείς τα τελευταία χρόνια, και ιδίως μετά την υιοθέτηση του Ψηφίσματος 1625/2008 του 

Συμβουλίου της Ευρώπης για την Ίμβρο και την Τένεδο, ανταποκρινόμενοι στις εξαγγελίες της τουρκικής 

διοίκησης ότι είναι αποφασισμένη να επιλύσει τα χρονίζοντα προβλήματα των μειονοτήτων.    

 

Με τιμή 

 

ο Πρόεδρος του Σ.Ι.                                                    ο Πρόεδρος της Ι.Ε.Μ.Θ. 

Κωνσταντίνος Χριστοφορίδης                                 Παύλος Σταματίδης 

 

 

 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ: Ενημερωτικό υπόμνημα των Ιμβριακών φορέων 


