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ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΙΜΒΡΟ 

Ένα όνειρο μισού αιώνα έγινε πραγματικότητα. 

16/9/2013 

Με μεγάλη χαρά και συγκίνηση ακούστηκε στους Αγίους Θεοδώρους της Ίμβρου, το πρώτο κουδούνι της σχολικής 

χρονιάς μετά από 49 χρόνια σιγής. Οι τέσσερις μαθητές του αντιπροσωπεύουν την  ελπίδα για ένα νέο ξεκίνημα στη 

πολύπαθη γη της Ίμβρου. Η επαναλειτουργία ενός ελληνικού σχολείου στο νησί μας  εκτός της αναμφισβήτητης 

συμβολικής της σημασίας προσφέρει ταυτόχρονα τη δυνατότητα σε οικογένειες με παιδιά να προγραμματίσουν την 

επιστροφή τους στο νησί.  

O Σύλλογος Ιμβρίων (Αθηνών) και η Ιμβριακή Ένωση Μακεδονίας Θράκης χαιρετίζουν την τόσο θετική αυτή εξέλιξη 

και εύχονται το βήμα αυτό να ακολουθήσουν οι απαραίτητες νομοθετικές μεταρρυθμίσεις και άλλα έμπρακτα 

διοικητικά μέτρα τα οποία θα διευκολύνουν την επανεγκατάσταση των Ιμβρίων στις πατρογονικές τους εστίες.  

Υπενθυμίζεται ότι εκκρεμεί η κατάργηση του νόμου 502/1964 με τον οποίο έκλεισαν υποχρεωτικά όλα τα ελληνικά 

σχολεία σε Ίμβρο και Τένεδο καθώς και μια σειρά άλλων μέτρων ώστε να πληρωθούν οι προϋποθέσεις διάσωσης 

του διττού πολιτισμικού χαρακτήρα της Ίμβρου και της Τενέδου σύμφωνα και με το ψήφισμα 1625/2008 της 

Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης.  

Για την επιτυχή έκβαση της διαδικασίας επαναλειτουργίας του σχολείου που  διήρκεσε τρία ολόκληρα χρόνια 

συνετέλεσαν και συνεργάστηκαν κατά περίπτωση πλειάδα φορέων και προσώπων στους οποίους η Ιμβριακή 

Κοινότητα απανταχού της γης οφείλει βαθύτατη ευγνωμοσύνη. 

Πρέπει να τονιστεί ότι η επαναλειτουργία του σχολείου δεν θα ήταν εφικτή χωρίς το προσωπικό ενδιαφέρον της 

Α.Θ.Π., του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου, του Σεβ. Μητροπολίτη Ίμβρου και Τενέδου κ. Κυρίλλου και 

του εκπροσώπου των μειονοτικών Βακουφίων στη Γενική Διεύθυνση Βακουφίων της Τουρκίας κ. Λάκη Βίγκα. 

Ευχαριστίες επίσης οφείλονται στους Υπουργούς Παιδείας της Τουρκίας και της Ελλάδας κ.κ. Κων/νο 

Αρβανιτόπουλο και Ναμπί Αβτζί καθώς και στους προκατόχους τους που στήριξαν από το Μάιο του 2010 το 

διαχρονικό αίτημα των Ιμβρίων όπως και στην Ειδική Γραμματέα ΔΙ.ΠΟ.Δ.Ε. κα. Αθηνά Ληνού, στη Διεύθυνση  

Εκπαίδευσης της Νομαρχίας Τσανάκκαλε και στην τοπική Διεύθυνση Ίμβρου, στο Γενικό Προξενο της Ελλάδας στην 

Κων/πολη κ. Νικόλαο Ματθιουδάκη και στο Συντονιστή Εκπαίδευσης Κων/πολης κ. Σταύρο Γιωλτζόγλου. 

Εκφράζουμε επίσης τα θερμά μας συγχαρητήρια στην Ιδρύτρια του Σχολείου κα Άννα Κουτσομάλλη που συνέβαλε 

καθοριστικά στην λειτουργία αυτού, τη διευθύντρια κα Παρασκευή Μπερμπέρη και τον δάσκαλο του Σχολείου κ. 

Φώτη Γραμμένο και τους ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο σημαντικό έργο που έχουν αναλάβει. Ευχόμαστε καλή 

πρόοδο και δύναμη στους μικρούς Δημήτρη, Μωυσή, Σοφία και Αλέξανδρο και στις οικογένειές τους τις οποίες τα 

     ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 



Σωματεία μας θα στηρίξουν με όλες τους τις δυνάμεις και ελπίζουμε ότι σύντομα θα ακολουθήσουν το παράδειγμά 

τους περισσότεροι.  

Ο Σύλλογος Ιμβρίων (Αθηνών) εκπροσωπήθηκε στην ιστορική αυτή στιγμή της πατρίδας μας από τον Πρόεδρο κ. 

Πάρι Ασανάκη, τον Αντιπρόεδρο κ. Ιωακείμ Καμπουρόπουλο και τον πρώην Πρόεδρο και μέλος της Συντονιστικής 

Επιτροπής Ιμβρίων κ. Κωνσταντίνο Χριστοφορίδη. Την Ιμβριακή Ένωση Μακεδονίας-Θράκης εκπροσώπησε η Ειδική 

Γραμματέας κ. Σαπφώ Δικαίου και το μέλος του Δ.Σ. κ. Κωνσταντίνος Γραφιαδέλλης. 

 

Με τιμή 
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