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ΚΟΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΩΝ ΙΜΒΡΙΑΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 

Σε σχέση με τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού κ. Κυριάκου 
Μητσοτάκη και του Υπουργού Εξωτερικών κ. Νικόλαου Δένδια 

στην Κοπή της Βασιλόπιτας του Συλλόγου Ιμβρίων 
19/01/2021 

Ο Σύλλογος Ιμβρίων και η Ιμβριακή Ένωση Μακεδονίας-Θράκης χαιρετίζουν τα μηνύματα του Πρωθυπουργού 
κ. Κυριάκου Μητσοτάκη και του Υπουργού Εξωτερικών κ. Νικόλαου Δένδια που απηύθυναν προς το Σύλλογο 
Ιμβρίων με την ευκαιρία της Κοπής της Βασιλόπιτας, η οποία πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 
17.01.2021. 

Μετά τον αείμνηστο Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωστή Στεφανόπουλο, είναι η πρώτη φορά που Έλληνας 
Πρωθυπουργός αναγνωρίζει δημόσια ότι η Ελληνική Πολιτεία λησμόνησε στο παρελθόν τις κοινότητες των 
Ιμβρίων και των Τενεδίων και παρέμεινε διστακτική στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων τους όταν αυτά 
παραβιάζονταν συστηματικά, με αποκορύφωμα τις δεκαετίες του 1960 και 1970, οπότε η πλειοψηφία του 
γηγενούς ελληνορθόδοξου πληθυσμού, προστατευόμενου από το άρθρο 14 της Συνθήκης της Λωζάννης, 
αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τις πατρογονικές του εστίες. Είναι περιττό να υπενθυμίσουμε ότι ο ελληνικός 
πληθυσμός των δύο νησιών που έφθανε τότε τις 10.000 συρρικνώθηκε μέσα σε λίγα χρόνια σε μερικές 
εκατοντάδες, ενώ σήμερα ο ελληνικός πληθυσμός της Τενέδου μετά βίας αγγίζει διψήφιο αριθμό.  

Μας ικανοποιεί επίσης ιδιαίτερα η δέσμευση του κ. Πρωθυπουργού για ουσιαστική στήριξη προκειμένου να 
αναζωογονηθεί η κοινότητα των Ιμβρίων και των Τενεδίων στον τόπο τους. Μια κοινότητα της οποίας τα 
περισσότερα πλέον μέλη αποτελούν ταυτόχρονα υπηκόους της Τουρκίας, της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 

Τόσο ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών κ. Δένδιας, με την ιδιότητα του μέλους της Ελληνικής Κοινοβουλευτικής 
Αντιπροσωπείας στο Συμβούλιο της Ευρώπης (PACE), όσο και ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών κ. 
Τσαβούσογλου, με την ιδιότητα του Επικεφαλής της Τουρκικής Αντιπροσωπείας, εργάστηκαν στο πλαίσιο της 
κοινοβουλευτικής διπλωματίας για τη δημιουργία του «οδικού χάρτη» για τη διάσωση του ελληνικού 
στοιχείου της Ίμβρου και της Τενέδου που χαράσσει το Ψήφισμα 1625/2008 της Κοινοβουλευτικής 
Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης. Ένα ψήφισμα που υιοθετήθηκε με θετικές ψήφους τόσο της 
ελληνικής όσο και της τουρκικής κοινοβουλευτικής αντιπροσωπείας αποτελώντας παράδειγμα καλής 
συνεννόησης και αμοιβαίας εμπιστοσύνης. 

Αυτό το κλίμα εμπιστοσύνης προσπαθούν να οικοδομήσουν καλόπιστα με κόπο και υπομονή εδώ και δύο 
σχεδόν δεκαετίες τα Ιμβριακά Σωματεία μέσω της διπλωματίας των πολιτών, με σκοπό τη μετατροπή της 
Ίμβρου και της Τενέδου σε υπόδειγμα συνεργασίας μεταξύ των λαών των δύο χωρών, σε γέφυρα ειρήνης και 
αλληλοκατανόησης μεταξύ Χριστιανών και Μουσουλμάνων. 

Είναι γεγονός ότι έχουν πραγματοποιηθεί κάποια πρώτα βήματα σε αυτή την κατεύθυνση, σε αρμονική 
συνεργασία με τις αρχές των δύο χωρών, με κυριότερο την επαναλειτουργία της ελληνικής εκπαίδευσης στην 
Ίμβρο μετά από την απαγόρευσή της επί σχεδόν 50 έτη.  

Είναι επίσης γεγονός ότι μερικές εκατοντάδες συμπατριώτες μας αξιοποίησαν το θετικό κλίμα που 
δημιούργησαν τα πρώτα αυτά βήματα και μετεγκαταστάθηκαν στην Ίμβρο, με αποτέλεσμα να παρατηρείται 
για πρώτη φορά αύξηση του ελληνορθόδοξου πληθυσμού και να γεννηθούν στο νησί παιδιά για πρώτη φορά 
μετά από δεκαετίες. 

Όμως αυτό δεν είναι σε καμία περίπτωση αρκετό. Υπάρχουν πολλά προβλήματα που μας έχουν κληροδοτήσει 
οι πολιτικές του παρελθόντος: Οι μαζικές απαλλοτριώσεις μας έχουν στερήσει την καλλιεργήσιμη γη και τους 



φυσικούς πόρους, ενώ η δήμευση των κοινοτικών ακινήτων και η απαγόρευση των εκλογών καθιστούν 
προβληματική και αυτήν ακόμη την ύπαρξη των μη μουσουλμανικών θρησκευτικών ιδρυμάτων.  Οι Ίμβριοι 
που απώλεσαν την τουρκική υπηκοότητα και οι απόγονοί τους συνεχίζουν να στερούνται κληρονομικών 
δικαιωμάτων. Είναι άμεση και επιτακτική η ανάγκη συγκεκριμένων, στοχευμένων μέτρων θετικής διακριτικής 
μεταχείρισης μέσω εθνικών, διακρατικών και ευρωπαϊκών αναπτυξιακών προγραμμάτων για τη διάσωση του 
ελληνικού στοιχείου την ύστατη αυτή στιγμή.  

Αναμένουμε από τις τουρκικές αρχές, οι οποίες μας έχουν διαβεβαιώσει επανειλημμένα ότι οι Ίμβριοι δεν 
αποτελούν απειλή αλλά μέρος του πολιτιστικού πλούτου και της ιστορίας της Τουρκίας, να προβούν χωρίς 
άλλη καθυστέρηση στα μέτρα που απαιτούνται για να αποκατασταθούν έμπρακτα οι αδικίες του 
παρελθόντος και να εξασφαλιστεί το μέλλον της κοινότητάς μας προτού να είναι πολύ αργά. 

Τα Ιμβριακά Σωματεία δηλώνουν για άλλη μια φορά ότι θα συνεχίσουν να εργάζονται με όλες τις αρμόδιες 
πλευρές για την επίτευξη του οράματος αυτού.      

Για το Σύλλογο Ιμβρίων       Για την Ιμβριακή Ένωση 
      Μακεδονίας-Θράκης 

Στέλιος Πούλαδος                                       Παύλος Σταματίδης 

Πρόεδρος ΔΣ         Πρόεδρος ΔΣ 


