
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΜΒΡΙΩΝ                                                                     ΙΜΒΡΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 
Ελ. Βενιζέλου 80, ΤΚ 17122                                                                                             Δημητσάνας 47, ΤΚ 54454 
Νέα Σμύρνη – ΑΤΤΙΚΗ                                                                                              Κάτω Τούμπα – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
τηλ: 210 9347957                                                                                                                             τηλ: 2310 989654 
φαξ: 210 9345096                                                                                                                            φαξ: 2310 936180 
e-mail: info@imvrosisland.org                                                                            e-mail: info@imbrosunion.com 
www.imvrosisland.org                                                                                                       www.imbrosunion.com 

 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ ΤΩΝ ΙΜΒΡΙΑΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ  

ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ κ. ΝΤΑΒΟΥΤΟΓΛΟΥ 

 

Τονίστηκε η ανάγκη διαμόρφωσης μέτρων «θετικής διακριτικής μεταχείρισης»  

για την επιστροφή των Ιμβρίων στην πατρίδα τους. 

Δευτέρα, 16/11/2015 

Οι εκπρόσωποι των Ιμβριακών σωματείων «Σύλλογος Ιμβρίων» (Σ.Ι.) και «Ιμβριακή Ένωση Μακεδονίας-
Θράκης» (Ι.Ε.Μ.Θ.), συνοδευόμενα από τον Πρόεδρο του «Εκπαιδευτικού και Πολιτιστικού Συλλόγου “Ίμβρος” 
(Ε.Π.Σ.Ι.)» κ. Παντελή Βίγκα καθώς και τον Διευθυντή του Γυμνασίου-Λυκείου Ίμβρου και Αντιπρόεδρο του 
Ε.Π.Σ.Ι κ. Ιωακείμ Καμπουρόπουλο πραγματοποίησαν σήμερα συνάντηση με τον Πρωθυπουργό κ. 
Νταβούτογλου στην Πρωθυπουργία της Τουρκίας στην Άγκυρα. Στη συνάντηση παρευρέθηκαν επίσης ο 
Υφυπουργός Εθνικής Παιδείας κ. Γιουσούφ Τεκίν, ο Γενικός Δ/τής Βακουφίων κ. Αντνάν Ερτέμ, ο Σύμβουλος 
του Τουρκικού Υπ.Εξ. κ. Κεμάλ Οκμέν, ο Σὐμβουλος Πρωθυπουργού κ. Χατέμ Ετέ και ο Βοηθός Γενικού Δ/τή 
Βορειοανατολικής Μεσογείου του Τουρκικού Υπ. Εξ. κ. Αλί Μουράτ Μπἀστσερι.  

Σκοπός της συνάντησης ήταν η υποβολή ευχαριστιών εκ μέρους όλων των Ιμβρίων για την προσωπική συμβολή 
του κ. Νταβούτογλου στο εκ νέου άνοιγμα των σχολείων μειονοτικής ελληνικής εκπαίδευσης στην Ίμβρο καθώς 
και η συζήτηση των απαραίτητων μέτρων που πρέπει να ληφθούν για την ενίσχυση της Ιμβριακής κοινότητας 
και την επίλυση των προβλημάτων που αυτή αντιμετωπίζει. 

Στο πλαίσιο αυτό, οι εκπρόσωποι των Ιμβριακών σωματείων της Ελλάδας κ. Πάρις Ασανάκης (Πρόεδρος Σ.Ι.), 
Στέλιος Πούλαδος (Γενικός Γραμματέας Σ.Ι.) και Παύλος Σταματίδης (Πρόεδρος Ι.Ε.Μ.Θ.) υπέβαλαν πολυσέλιδο 
γραπτό υπόμνημα στο οποίο καταγράφονται όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Ίμβριοι (το οποίο 
παραδίδεται επικαιροποιημένο κάθε φορά σε όλους τους συνομιλητές των δύο φορέων από το 2008 και 
εντεύθεν). Κατά τη συνάντηση ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε:  

α) Στην ανάγκη διαμόρφωσης ενός συνολικού νομοθετικού/κανονιστικού πλαισίου «θετικής διακριτικής 
μεταχείρισης» που θα περιλαμβάνει και οικονομικά κίνητρα/προγράμματα προκειμένου να 
διασφαλιστεί η επιστροφή των Ιμβρίων, αντιστρόφως ανάλογου με εκείνο που τέθηκε σε εφαρμογή πριν 
από 50 χρόνια για να εγκαταλείψουμε το νησί μας,  

β) Στην ανάγκη υποστήριξης των σχολείων που έχουν ανοίξει στην Ίμβρο,  

γ) Στην ανάγκη υποστήριξης των οικογενειών που επιστρέφουν με οικονομική ενίσχυση για την άσκηση 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων συμβατών με την αειφόρο ανάπτυξη του νησιού και το διττό 
πολιτισμικό του χαρακτήρα,  

δ) Στη βελτίωση των υποδομών και ιδίως της σύνδεσης της Ίμβρου με την ενδοχώρα και την Ελλάδα 
τόσο ακτοπλοϊκώς με Καμπάτεπε και Λήμνο όσο και αεροπορικώς με Κων/πολη από τον κρατικό 
αερομεταφορέα και διεθνώς με άνοιγμα του αεροδρομίου σε πτήσεις τσάρτερ,  

ε) Στην απόδοση των απαλλοτριωμένων εκτάσεων, στην αναγνώριση των κληρονομικών δικαιωμάτων 
και στα προβλήματα με την απόδοση  της τουρκικής υπηκοότητας στο πλαίσιο των γενικότερων 
προβλημάτων με την αποκατάσταση των περιουσιακών δικαιωμάτων.  

Με τιμή 
Για τον Σύλλογο Ιμβρίων                               Για την Ι.Ε.Μ.Θ. 
Πάρις Ασανάκης                                     Παύλος Σταματίδης 


