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ΙΜΒΡΟΣ - ΤΕΝΕΔΟΣ, νησιά του Αρχιπελάγους 

(Η Ίμβρος και η Τένεδος στο παρόν και στο μέλλον) 

 

Προσφωνήσεις 

 

Η Ίμβρος θα υπάρχει όσο θα υπάρχουν Ίμβριοι στην Ίμβρο. θα 

ήθελα να  υπερτονίσω ότι η παρουσία των μονίμων Ιμβρίων 

κατοίκων, η επιστροφή Ιμβρίων είτε ως εποχικοί είτε ως 

παραθεριστές μας κάνει να ελπίζουμε σε καλύτερες ημέρες από 

το πρόσφατο παρελθόν στην Ίμβρο.   Πράγματι μετά από 

δύσκολα χρόνια οι συνθήκες είναι κατά τι καλύτερες. Υπάρχει 

ενδιαφέρον από την Τουρκική πλευρά να διορθωθούν 

πράγματα όσον αφορά τις μειονότητες κι αυτό οφείλεται 

κυρίως στον Ευρωπαϊκό προσανατολισμό της, είτε ως πλήρες 

μέλος είτε υπό κάποιας ιδιαίτερης σχέσης. Η Μητέρα Ελλάδα 

πιστεύω ότι αναγκάστηκε να μας συμπαρασταθεί περισσότερο 

μετά από την πολύ μεγάλη προσπάθεια που έχουμε καταβάλει 

ως Ίμβριοι. Από το 1923 ως και τις μέρες μας οι Ίμβριοι δεν 

έπαψαν να διεκδικούν τα αναφαίρετα ανθρώπινα δικαιώματα 

τους. Και δεν είναι σχήμα λόγου αυτό, ο αγώνας των Ιμβρίων 

ήταν και είναι αδιάκοπος και συνεχής. Αταλάντευτοι και 

προσηλωμένοι στον αγώνα για τη δικαίωση μας, με κάθε μέσον 

που παρείχε η κάθε εποχή, προσπαθούσαμε και προσπαθούμε 

να προβάλουμε τα δίκαια αιτήματα μας και ταυτόχρονα να 

έχουμε διαρκή παρουσία στο νησί. Όλες οι γενιές των Ιμβρίων 

είναι πιστά προσηλωμένες στο σκοπό αυτό. Οι γνώσεις και οι 

εμπειρίες του παρελθόντος μεταβιβάζονται στους νεότερους με 
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κάθε λεπτομέρεια και όπως προανέφερα με την παρουσία μας 

στο νησί.  

Θα μου επιτρέψετε να σταθώ στο τι κάνει ιδιαίτερο των αγώνα 

των Ιμβρίων. Πρώτα απ’ όλα οι Ίμβριοι είναι ενωμένοι, έχουν 

ξεκαθαρίσει ποιοι είναι οι στόχοι τους, ποια είναι η τακτική 

τους η οποία προβάλλεται  χωρίς ακρότητες και φανατισμούς. Η 

παρουσία του Παναγιότατου Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. 

Βαρθολομαίου, του Ιμβρίου είναι για μας όλους ότι καλύτερο 

θα μπορούσε να συμβεί μετά τις τόσες κακουχίες του 

παρελθόντος. Η ύπαρξη της Ιεράς Μητροπόλεως Ίμβρου και 

Τενέδου στο νησί, που λειτουργεί ως Μάνα που έχει κάτω από 

τα φτερά της το Ελληνορθόδοξο ποίμνιο της.  Όπως 

αντιλαμβάνεσθε οι Ίμβριοι είναι πιστά αφοσιωμένοι σ’ αυτό 

που κάνουν. Πολλές φορές έχουν μείνει μόνοι τους αλλά αυτό 

τους δυνάμωσε, δεν περίμεναν τα γεγονότα, τα δημιούργησαν. 

Τη συζήτηση για την Ίμβρο και την Τένεδο  σε διεθνές επίπεδο 

εμείς την επιβάλαμε, με την συνεχή παρουσία μας σε όλα τα 

διεθνή φόρα. Όμως γνωρίζουμε και δεν έχουμε αυταπάτες ότι  

ηη  ΄́ΙΙμμββρροοςς  κκααιι  ηη  ΤΤέέννεεδδοοςς  ττοουυ  μμέέλλλλοοννττοοςς  δδεενν  μμπποορροούύνν  κκααιι  δδεενν  θθαα  

εείίννααιι  ίίδδιιεεςς  μμεε  ττηηνν  εειικκόόνναα  πποουυ  έέχχοουυμμεε  ααππόό  τταα  ππααλλιιάά  χχρρόόννιιαα..    

ΌΌ,,  ττιι  κκιι  αανν  γγίίννεειι,,  όόππωωςς  κκιι  αανν  γγίίννοουυνν,,  όόσσοο  κκααλλάά  κκααιι  νναα  εεξξεελλιιχχθθοούύνν  

τταα  ππρράάγγμμαατταα  σστταα  ννηησσιιάά  μμααςς  δδεενν  θθαα  ξξααννααγγίίννεειι  ααυυττόό  πποουυ  ήήτταανν..  

ΓΓιιααττίί  δδεενν  εείίννααιι  δδυυννααττόό  νναα  ξξααννααγγίίννεειι  ττοο  ίίδδιιοο,,  σσεε  μμιιαα  άάλλλληη  εεπποοχχήή,,  

σσ’’  έένναα  άάλλλλοο  κκόόσσμμοο  μμεε  ττεελλεείίωωςς  δδιιααφφοορρεεττιικκέέςς  σσυυννθθήήκκεεςς..  ΗΗ  μμννήήμμηη  

εείίννααιι  ααννεεξξίίττηηλληη  κκααιι  ττιιςς  εειικκόόννεεςς  ττηηςς  ζζωωήήςς  μμααςς  σσττηηνν  ππααττρρίίδδαα  θθαα  ττιιςς  

κκρρααττήήσσοουυμμεε  ααλλώώββηηττεεςς  γγιιαα  νναα  μμιιλλοούύμμεε  σσττιιςς  εεππόόμμεεννεεςς  γγεεννιιέέςς..  

ΌΌμμωωςς  θθαα  ππρροοσσππααθθήήσσοουυμμεε  νναα  οοιικκοοδδοομμήήσσοουυμμεε  ττηη  μμεελλλλοοννττιικκήή  
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ΊΊμμββρροο  κκααιι  ΤΤέέννεεδδοο  μμέέσσαα  σσττοουυςς  ννέέοουυςς  κκααιιρροούύςς..  ΜΜιιαα  ππααττρρίίδδαα  πποουυ  

θθαα  εείίννααιι  κκααλλύύττεερρηη  ααππ’’  ααυυττήή    πποουυ  εείίννααιι  σσήήμμεερραα..  

ΑΑυυττόό  θθαα  γγίίννεειι  όότταανν  όόλλοοιι((όόλλεεςς  οοιι  ππλλεευυρρέέςς))  θθαα  γγννωωρρίίζζοουυνν  τταα  ππάάγγιιαα  

ααιιττήήμμααττάά  μμααςς  κκααιι  ππρροοσσππααθθήήσσοουυνν  νναα  δδώώσσοουυνν  λλύύσσεειιςς  σσ’’  ααυυττάά..    

ΑΑυυττάά  εείίννααιι::  

1. Άμεση και αποτελεσματική αναγνώριση κληρονομικών 

δικαιωμάτων ανεξαρτήτως υπηκοότητας(ανάλυση) 

2. Απόδοση της τουρκικής υπηκοότητας στους γηγενείς κατοίκους 

των νησιών που εκδιώχθηκαν και στους απογόνους 

τους(ανάλυση). 

3. Απόδοση στους αρχικούς ιδιοκτήτες τους των ακινήτων που 

απαλλοτριώθηκαν, αλλά δεν χρησιμοποιούνται για κοινωφελείς 

σκοπούς(ανάλυση). 

4. Επαναλειτουργία ενός τουλάχιστον ελληνικού σχολείου στην 

Ίμβρο. * 

5. Αναστολή της διαδικασίας καταγραφής του Κτηματολογίου για 

μια δεκαετία, ώστε να αποκατασταθούν οι αδικίες που 

οδήγησαν σε δημεύσεις περιουσιών. 

6. Συγκεκριμένα άμεσα μέτρα για την προστασία και διατήρηση 

του φυσικού περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς 

των δύο νησιών. 

7. Ακτοπλοϊκή σύνδεση μεταξύ των δύο νησιών, καθώς και με 

λιμάνια στην Ελλάδα.* 

8. Βελτίωση των υποδομών και των συνθηκών διαβίωσης στα 

ελληνικά παραδοσιακά χωριά της Ίμβρου. 

9. Επιστροφή των σχολικών κτηρίων και των λοιπών ακινήτων των 

ελληνικών κοινοτήτων που δημεύθηκαν και χρήση τους προς 

κοινωφελείς σκοπούς. 
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10. Καθιέρωση τακτικού διαλόγου μεταξύ των τουρκικών 

αρχών και των εκπροσώπων των Ιμβρίων και Τενεδίων για την 

ικανοποίηση των αιτημάτων τους.* 

11. Ανάληψη πρωτοβουλιών για την υλοποίηση των 

προτάσεων του Ψηφίσματος για την Ίμβρο και την Τένεδο από 

το Συμβούλιο της Ευρώπης, την Ευρωπαϊκή Ένωση και την 

Ελληνική Κυβέρνηση. 

  

Τα σημερινά προβλήματα των Ιμβρίων και Τενεδίων, όπως 

καταγράφονται στο ψήφισμα της Κοινοβουλευτικής 

Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης στις 27 Ιουνίου 2008 

• Άνοιγμα ενός τουλάχιστον Ελληνικού σχολείου 

• Άμεση αναγνώριση των κληρονομικών δικαιωμάτων των 

Ελλήνων υπηκόων 

• Αποκατάσταση δημευμένων ιδρυμάτων 

• Απόδοση κοινοτικών ακινήτων 

• Απόδοση απαλλοτριωμένων εκτάσεων 

• Άμεση απόδοση της Τουρκικής υπηκοότητας 

• Αποκατάσταση και διατήρηση του φυσικού και πολιτιστικού 

πλούτου του νησιού 

• Βελτίωση βασικών υποδομών 

• Αποκατάσταση δημεύσεων ατομικών περιουσιών μέσω του 

Κτηματολογίου 

• Ακτοπλοϊκή σύνδεση Ίμβρου με Τένεδο και την Ελλάδα 

Όπως αντιλαμβάνεσθε λοιπόν τίποτα δεν έγινε από τύχη. Η 

συνάντηση μας με τον κ. Ερτογάν το 2005, το ψήφισμα της 

Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης το 

2008, η συνάντηση μας πέρυσι με τον Πρόεδρο της Τουρκίας κ. 

Γκιουλ και η φετινή επίσκεψη του Υπ. Εξωτερικών της Τουρκίας 



5 

 

στο Σύλλογο Ιμβρίων Αθηνών μόνο τυχαία γεγονότα δεν 

μπορούν να χαρακτηριστούν.  

Η εικόνα της σημερινής κατάστασης, με βάση τα παραπά-

νω νομίζω ότι δεν χρειάζεται καμιά περαιτέρω ανάλυση και ε-

πεξήγηση. Εκείνο που απαιτεί έρευνα και αναζήτηση είναι  η 

προοπτική του μέλλοντος.  

Το μέλλον αναδύεται απρόβλεπτο και όλες οι εκδοχές είναι 

ανοιχτές. Η επίσημη τουρκική πολιτική ανέμενε, μετά από λίγα 

χρόνια, να εξαφανιστούν τα εναπομένοντα υπολείμματα  της 

Ρωμιοσύνης μαζί με τη φυσική εξάλειψη της ολιγάριθμης γερα-

σμένης ελληνικής μειονότητας. Οι έποικοι και όλοι οι υπόλοι-

ποι συρρεύσαντες τούρκοι  ευελπιστούσαν ότι θα παραμείνουν  

για πάντα κυρίαρχοι, αφού η γη και η διαχείριση της οικονομίας 

στο σύνολό της σχεδόν  έχει περάσει στα χέρια τους και οι τουρ-

κικοί νόμοι δεν επιτρέπουν την κατοχή της γης και τις οικονομι-

κές δραστηριότητες στους ξένους.  Οι απαισιόδοξοι ΄Ιμβριοι 

και Τενέδιοι λένε πως οι τούρκοι δεν αλλάζουν και άρα τα 

πράγματα θα πάνε στο χειρότερο και η κατάληξη των νησιών θα 

είναι αυτή που ανέμεναν το επίσημο κράτος και οι έποικοι. Οι 

αισιοδοξούντες, ελπίζουν ότι αν Τουρκία επιμείνει στον Ευρω-

παϊκό της προσανατολισμό, αργά ή γρήγορα, θα αναγκαστεί να 

ευθυγραμμιστεί με το ευρωπαϊκό κεκτημένο και τους κανόνες 

της Ε.Ε. και κατά συνέπεια τα πράγματα θα πάνε στο καλύτερο. 

Και οι τέσσερις αυτές απόψεις στηρίζονται –  σε διαφορετικό 

βαθμό η κάθε μια τους –   σε ιστορικά και πολιτικά δεδομένα 

και ως εκ τούτου υπάρχει πιθανότητα να επαληθευτούν. ΄Ολα 

τα παραπάνω είναι ενδεχόμενα και όλα τελικά θα κριθούν από 
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τους συσχετισμούς και τις πρωτοβουλίες, που θα αναληφθούν 

από τα ενδιαφερόμενα μέλη. Η δική μου αισιοδοξία  οφείλεται 

σε γεγονότα κι όχι σε απλούς συναισθηματικούς συνειρμούς κι 

ελπίζω να επιβεβαιωθώ.  

Ένα από τα πάγια αιτήματα μας, όπως προανέφερα πριν λίγο 

είναι η καθιέρωση τακτικού διαλόγου ανάμεσα στις Τουρκικές 

αρχές και στους εκπροσώπους των Ιμβρίων και Τενεδίων. Στις 

αμέσως επόμενες ημέρες αναμένεται να ξεκινήσει αυτός ο 

διάλογος. Εκεί θα δούμε τις προοπτικές που ανοίγονται κι αν τα 

καλά λόγια που μας υπόσχονται θα γίνουν πράξεις με νόμους. 

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα έχουμε καλές εξελίξεις από αυτό 

το διάλογο. Μένει σε μας να διαχειριστούμε κατά το καλύτερο 

δυνατό τρόπο τα αποτελέσματα αυτού του διαλόγου. 

Σε λίγα λεπτά θα παρακολουθήσετε ένα ντοκιμαντέρ για την 

Ίμβρο. Ίσως σας φανεί λίγο στενάχωρο. Μην βιαστείτε όμως να 

βγάλετε συμπεράσματα. Μέσα από τη στεναχώρια και τη θλίψη 

που προκαλούν τα χαλάσματα των σπιτιών και τα πνιγμένα 

δάκρυα των αφηγητών θα διακρίνετε την απέραντη αγάπη 

αυτών των ανθρώπων για τον τόπο τους. Παράλληλα θα 

διαπιστώσετε την ελπίδα που γεννιέται μέσα από τα δάκρυα. Οι 

σκηνοθέτιδες Χρύσα Τζελέπη και Τάνια Χατζηγεωργίου δεν 

ήθελαν να κάνουν ακόμη ένα ντοκιμαντέρ με καταγραφή 

εικόνων του σήμερα αλλά μέσα απ’ αυτό να ψάξουν τη ψυχή 

αυτών των ανθρώπων που κινούνται μέσα στα χαλάσματα και τι 

ζητάνε. Γνωρίζω ότι έχουν γυρίσει πάνω από 200 ώρες κιν. 

υλικού και επί 7 χρόνια πηγαινοέρχονταν στους ώμους τους με 

τη κάμερα και με μεγάλη ταλαιπωρία. Ως ΙΕΜΘ τις 

ευχαριστούμε θερμά. Όσοι ενδιαφέρονται να το προμηθευτούν 
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μπορούν να ρωτήσουν στη γραμματεία που υπάρχει στην 

είσοδο. Όπως και το ημερολόγιο μας, αφιερωμένο στην Α.Θ.Π. 

Αγαπητέ κ. Δήμαρχε Θεοδόση Μπακογλίδη και συμφοιτητή 

μου, αγαπητέ Πρόεδρε του Ιστορικού Αρχείου Προσφυγικού 

Ελληνισμού του Δήμου Καλαμαριάς κ. Γεωργιάδη Σωτήρη σας 

ευχαριστούμε για την φιλοξενία. Σας ευχαριστούμε που μας 

δώσατε το λόγο για μια ακόμη φορά να μιλήσουμε και να 

ενημερώσουμε την κοινή γνώμη για την ιδιαίτερη Πατρίδα μας, 

την Ίμβρο και την Τένεδο. 

 Καλά κάνατε που οργανώσατε αυτή την εκδήλωση και για έναν 

ακόμη πολύ σοβαρό λόγο. Η ιστορία της Ίμβρου και της 

Τενέδου δεν γράφτηκε χτες και σήμερα απλώς κάνουμε 

μνημόσυνο. Η ιστορία των νησιών γράφεται και σήμερα. Το 

πόσο σημαντικά γεγονότα εκτυλίσσονται σήμερα στην Ίμβρο θα 

τα γράψει η ιστορία ελπίζω με χρυσά γράμματα. Οι Ίμβριοι θα 

είμαστε παρόντες στην Ίμβρο, αυτό δεν μπορεί να το αλλάξει 

κανένας. Εύχομαι αυτός ο πολύπαθος τόπος και οι άνθρωποι 

που τόσα έχουν περάσει να γίνουν αφορμή για βελτίωση των 

σχέσεων των δύο χωρών και να χαρακτηριστεί η Ίμβρος ως νησί 

της Ειρήνης, παράδειγμα στο παγκόσμιο στερέωμα.  

Ευχαριστώ. 

 

Παύλος Σταματίδης 

Πρόεδρος ΙΕΜΘ 

 


