ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙ∆ΑΣ
(Γ΄ ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ):
«ΊΜΒΡΟΣ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ»
(Με τη συνεργασία του Συλλόγου Ιµβρίων και του Παν/µίου Αθηνών)

Το Σάββατο 19 Μαΐου 2012 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Συλλόγου Ιµβρίων
πραγµατοποιήθηκε µε επιτυχία η Επιστηµονική Ηµερίδα µε τίτλο «Ίµβρος:
παρελθόν, παρόν και µέλλον» που διοργάνωσε ο Σύλλογος σε συνεργασία
µε

το

Τµήµα

Τουρκικών
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Σύγχρονων

Ασιατικών

Σπουδών

του

Πανεπιστηµίου Αθηνών και αντιστοιχούσε στον Γ΄ Κύκλο του αντίστοιχου
Σεµιναρίου. Το σύνολο των πρωτότυπων επιστηµονικών ανακοινώσεων
αναφορικά µε διάφορες πτυχές της Ίµβρου που εκφωνήθηκαν από τους
οµιλητές ήταν – κατά γενική οµολογία – ιδιαίτερα υψηλού επιπέδου και
κράτησε αµείωτο το ενδιαφέρον του ακροατηρίου, µεταξύ του οποίου εξάλλου
υπήρχε σηµαντικός αριθµός φοιτητών οι οποίοι είχαν ήδη ενηµερωθεί κατά
τους 2 προηγηθέντες σεµιναριακούς κύκλους για θέµατα που αφορούν την

Ίµβρο και οι οποίοι εκδήλωσαν το ενδιαφέρον να επισκεφθούν το νησί κατά
τους καλοκαιρινούς µήνες.
Ακολουθεί πολύ σύντοµη αναφορά στις ανακοινώσεις των οµιλητών, καθώς το
σύνολο αυτών θα περιληφθεί στα Πρακτικά της Ηµερίδας που έχει
αποφασισθεί να εκδοθούν:
Στις 11:30΄ ο Πρόεδρος του Συλλόγου Ιµβρίων κ. Κ. Χριστοφορίδης αφού
καλωσόρισε το ακροατήριο και εξέφρασε την ικανοποίησή του για την
παρουσία σηµαντικού αριθµού µη Ιµβρίων, κήρυξε την έναρξη των εργασιών
της Ηµερίδας.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της α΄ συνεδρίας και Πρόεδρος του Τµήµατος
Τουρκικών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών κ. Ι. Μάζης, αφού
ευχαρίστησε µε την σειρά του τόσο τον Σύλλογο Ιµβρίων για τη
συνδιοργάνωση της Ηµερίδας όσο και τους φοιτητές του Τµήµατός του για
την παρουσία τους, κάλεσε στο βήµα την αρχαιολόγο κ. Θώµη
Σαββοπούλου, σύζυγο του συµπατριώτη µας Γιάννη Γιαννάκη, η οποία, µε
την ανακοίνωσή της που είχε τίτλο: «Ίµβρος: από την Προϊστορία στην
Ιστορία µε αφορµή ένα κύπελλο», αναφέρθηκε µεταξύ άλλων στα
αρχαιολογικά δεδοµένα που έχουν έρθει στο φως την τελευταία 15ετία σε
σχέση µε την Ίµβρο.
Την κ. Σαββοπούλου διαδέχθηκε στο βήµα η Επίτιµη ∆ιευθύντρια του
Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου και συµπατριώτισσά µας κ.
Ευγενία Χαλκιά, η οποία, στην ανακοίνωσή της «Αρχαιολογικές
µαρτυρίες για την βυζαντινή Ίµβρο», έκανε λόγο για τα χριστιανικά
µνηµεία της Ίµβρου κατά τη βυζαντινή περίοδο που µαρτυρούν και το
προηγµένο πολιτιστικό επίπεδο που επικρατούσε στην περιοχή.
Ο αρχιτέκτονας και Γενικός Γραµµατέας της Εταιρείας Μελέτης
Ίµβρου και Τενέδου κ. Γ. Γιαννάκης στην ανακοίνωσή του µε τίτλο
«Αρχιτεκτονική της Ίµβρου: οικισµοί και οικήµατα» έκανε λόγο,
µεταξύ άλλων, για τα χαρακτηριστικά των οικισµών της Ίµβρου καθώς για τον
τρόπο και τους λόγους δηµιουργίας των ιµβριακών αγροικιών («νταµιών»)

διαπιστώνοντας τα στάδια δηµιουργίας τους και επισηµαίνοντας την
αισθητική αλληλεπίδραση που έχουν µε το φυσικό περιβάλλον, ενώ
αναφέρθηκε στις επιπτώσεις στα περιουσιακά δικαιώµατα των Ιµβρίων από
την τουρκική νοµοθεσία περί “SIT”, η οποία, ωστόσο, δεν κατέστη δυνατό να
εµποδίσει την αλλοίωση του παραδοσιακού οικισµού του Γλυκέως από το
πολυώροφο ξενοδοχείο που ανεγέρθηκε πρόσφατα στην είσοδο του χωριού.
Μετά από ένα σύντοµο διάλειµµα, ο Πρόεδρος της β΄ συνεδρίας και
Πρόεδρος του Συλλόγου κ. Κ. Χριστοφορίδης, έδωσε το λόγο στο
Μαθηµατικό και τέως Πρόεδρο του Συλλόγου Ιµβρίων κ. Μ.
Μπουτάρα, ο οποίος στην οµιλία του «Η Εκπαίδευση στην Ίµβρο»
παρουσίασε ένα µέρος της σηµαντικής αρχειακής έρευνάς του σχετικά µε την
εκπαίδευση στην Ίµβρο, αναφερόµενος στα σχολεία, στους εκπαιδευτικούς
και στη γενικότερη πολιτική κατάσταση που επικρατούσε και επηρέαζε την
ελληνική εκπαίδευση από τα τέλη του 19ου έως τις αρχές του 20ού αιώνα, και
ιδίως στην πρώτη περίοδο λειτουργίας της Κεντρικής Σχολής της Ίµβρου.
Τον κ. Μπουτάρα διαδέχθηκε ο υποψ. διδάκτωρ Γλωσσολογίας και
Ειδικός Γραµµατέας του Συλλόγου Ιµβρίων κ. Ξ. Τζαβάρας ο οποίος,
στην ανακοίνωσή του µε τίτλο «Μεταξύ Ίµβρου και Τουρκίας: τουρ-κικά
δάνεια στο γλωσσικό ιδίωµα της Ίµβρου.(Βαθµός επιρροής από την
τουρκική γλώσσα)» µέσα από την εξέταση των τουρκικών γλωσσικών
δανείων του Ιµβριακού Ιδιώµατος, διαπίστωσε ότι η τουρκική γλώσσα
φαίνεται να συµβάλλει µάλλον στον εµπλουτισµό του λεξιλογίου αυτού και όχι
στον «εκτουρκισµό» του.
Στη συνέχεια ο µουσικός κ. Β. Κασούρας, στην ανακοίνωσή του «Η
µουσική της Ίµβρου», αναφέρθηκε στην παραδοσιακή µουσική, τα
µουσικά όργανα και τους χορούς που απαντούν στην Ίµβρο.
Μετά το ηµίωρο διάλειµµα που ακολούθησε και τη συγκέντρωση όλων των
συµµετεχόντων στην αίθουσα της Νεολαίας του 3ου ορόφου, όπου είχαν την
ευκαιρία να χαλαρώσουν, να συζητήσουν και να απολαύσουν τους γευστικούς
ιµβριακούς µεζέδες που είχαν ετοιµάσει οι κυρίες Μάρω Μαυροπούλου, Ρέα
Χατζηανδρέου,
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Τριανταφύλλου, η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Οθωµανικής Ιστορίας του
Πανεπιστηµίου Αθηνών και Πρόεδρος της γ΄ συνεδρίας κ. Αιµ. Θεµοπούλου
έδωσε

το

λόγο

στον

Καθηγητή

Οικονοµικής

Γεωγραφίας

και

Γεωπολιτικής και Πρόεδρο του Τµήµατος Τουρκικών και Σύγχρονων
Ασιατικών Σπουδών κ. Ι. Μάζη, ο οποίος εκφώνησε την ανακοίνωση µε
τίτλο: «Γεωπολιτική ανάλυση της νοτιοανατολικής Μεσογείου».
Ο Λέκτορας του Τµήµατος κ. Α. ∆εριζιώτης ανέγνωσε την ανακοίνωση
της
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Πανεπιστηµίου Bahçeşehir κ. F. Tansuğ, η οποία δεν µπόρεσε να
ταξιδέψει λόγω ανυπέρβλητου κωλύµατος, µε τίτλο «Η Ίµβρος Στα
Οθωµανικά Αρχεία», τα συµπεράσµατα της οποίας στηρίζονται σε µέρος
από µεγάλο αριθµό εγγράφων για την Ίµβρο, ως επί το πλείστον του 19ου
αιώνα, τα οποία εντόπισε στο πρωθυπουργικό οθωµανικό αρχείο που
βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη.
Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο δικηγόρος και Γενικός Γραµµατέας του
Συλλόγου Ιµβρίων κ. Π. Ασανάκης, ο οποίος στην οµιλία του µε τίτλο
«Ίµβρος-Τένεδος: Η διεθνοποίηση του Ζητήµατος» σκιαγράφησε τις
ενέργειες που έχουν πραγµατοποιηθεί αναφορικά µε τη διεθνοποίηση του
ιµβριακού ζητήµατος, µε έµφαση στις τελευταίες εξελίξεις, τις προκλήσεις και
τις προοπτικές του µέλλοντος.
Την Ηµερίδα έκλεισε ο δικηγόρος, Λέκτορας της Νοµικής Σχολής του
∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης και νοµικός σύµβουλος του
Οικουµενικού Πατριαρχείου κ. Ι. Κτιστάκις, ο οποίος στην οµιλία του
αναφέρθηκε στα οµογενειακά ευαγή ιδρύµατα (βακούφια) της Ίµβρου
µε ιδιαίτερη έµφαση στην πρόσφατη νοµοθετική πράξη για την επιστροφή
των ακινήτων που είχαν δηλωθεί το 1936 από τα µειονοτικά βακούφια της
Τουρκίας, τονίζοντας ιδιαίτερα τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν άµεσα
λόγω της µη εξεύρεσης των δηλωτικών της Ίµβρου τόσο για τα ενεργά όσο και
για τα κατειληµµένα (mazbut) βακούφια του νησιού.
Για τη διοργάνωση της Ηµερίδας εργάστηκαν, απαρτίζοντας την οργανωτική
επιτροπή, οι κ.κ. Αιµ. Θεµοπούλου, Αντ. ∆εριζιώτης και Μ. Μαυροπούλου εκ

µέρους του Τµήµατος Τουρκικών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών και οι Κ.
Χριστοφορίδης, Π. Ασανάκης, Ρ. Χατζηανδρέου και Στ. Πούλαδος εκ µέρους
του Συλλόγου Ιµβρίων. Ευχαριστίες οφείλονται επίσης στον Έφορο του
Σωµατείου µας κ. Σ. Σταγιά για την πολύτιµη βοήθειά του.
Κοινή διαπίστωση όλων ήταν ότι παρόµοιες εκδηλώσεις επιβάλλεται να
επαναληφθούν και µάλιστα να καθιερωθούν ως θεσµός για το Σύλλογο καθώς,
εκτός από την ενηµέρωση των ίδιων των Ιµβρίων για επιστηµονικά θέµατα
που άπτονται της ιδιαίτερής µας πατρίδας, εκδηλώνεται σηµαντικό
ενδιαφέρον για πληροφόρηση αναφορικά µε το ιµβριακό ζήτηµα και
επίσκεψη στην Ίµβρο και από πολλούς φίλους της Ίµβρου.
Επιµέλεια: Ξενοφών Τζαβάρας

