ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
31 Αυγούστου 2015
Ο “Εκπαιδευτικός και Πολιτιστικός Σύνδεσμος Ίμβρου” (İmroz Eğitim ve Kültür
Derneği) με έδρα την Κωνσταντινούπολη, o “Σύλλογος Ιμβρίων” με έδρα την Αθήνα και η
“Ιμβριακή Ένωση Μακεδονίας-Θράκης” με έδρα τη Θεσσαλονίκη ανακοινώνουν με χαρά και
συγκίνηση ότι μετά και την ολοκλήρωση του τελευταίου προαπαιτούμενου, την έκδοση άδειας
λειτουργίας για το Λύκειο, το νέο σχολικό έτος 2015-2016 θα βρει την Ίμβρο για πρώτη φορά
στην ιστορία της με πλήρη πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια ελληνική εκπαίδευση: Δημοτικό
Σχολείο, το οποίο λειτουργεί από το 2013 στους Αγίους Θεοδώρους Ίμβρου, Γυμνάσιο και Λύκειο
στα πρόσφατα ανακαινισμένα σχολικά κτίρια των Αγριδίων Ίμβρου.
Χάρη στις άοκνες και εντατικές προσπάθειες των ομογενειακών φορέων, την
ευαισθητοποίηση και συστράτευση στο εγχείρημα πολιτειακών παραγόντων τόσο στην Ελλάδα
όσο και στην Τουρκία, αλλά και χάρη στις χορηγίες γενναιόδωρων χορηγών, το όραμα σήμερα
μετουσιώνεται σε απτό γεγονός πενήντα ένα χρόνια μετά το κλείσιμο των ελληνικών σχολείων της
Ίμβρου και της Τενέδου σε εφαρμογή του προγράμματος αφελληνισμού των δύο νησιών.
Οφείλουμε να ευχαριστήσουμε και από τη θέση αυτή την Α.Θ.Π. τον Οικουμενικό
Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο, και τις κυβερνήσεις της Τουρκίας και της Ελλάδας για την
καθοριστική τους συμβολή και όλους όσοι στήριξαν με οποιονδήποτε τρόπο την όλη προσπάθεια.
Αναμένουμε ότι θα έχουμε ακόμη μεγαλύτερη συμπαράσταση στη συνέχεια, στην υποστήριξη των
εκπαιδευτικών, των μαθητών, των παλινοστούντων Ιμβρίων, προκειμένου η ελληνική κοινότητα
της Ίμβρου και της Τενέδου να σωθεί από τον αφανισμό, να εξασφαλίσει το μέλλον για τις
επόμενες γενιές.
Είστε όλοι ευπρόσδεκτοι στην επίσημη έναρξη του Σχολικού Έτους, τη Δευτέρα 28
Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 9 π.μ., καθώς και στον αγιασμό και τα εγκαίνια του Γυμνασίου και
του Λυκείου που θα πραγματοποιηθούν με την παρουσία της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχη
κ.κ. Βαρθολομαίου τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015.
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