


Tο «Μικρό Θαύμα» της Ίμβρου

Η Ίμβρος, από ένα τόπο καταστρο-

φής, θλίψης και εγκατάλειψης, εξελίσ-

σεται σταδιακά σ’ ένα μοντέλο

αρμονικής συνύπαρξης ανθρώπων

διαφορετικών ταυτοτήτων, εθνοτήτων

και θρησκευμάτων. Οι αυτόχθονες Ίμ-

βριοι, υπερβαίνοντας με μεγάλη προ-

σπάθεια το φόβο και τον πόνο από τα

παθήματα και τις διώξεις του παρελ-

θόντος και αποστρεφόμενοι τους

κάθε λογής εθνικισμούς, επιχειρούμε

την οικοδόμηση ενός ελπιδοφόρου

μέλλοντος στην ιδιαίτερη πατρίδα

μας.

Δεν ξεχνούμε τα εγκλήματα και τις

αδικίες εις βάρος μας. Αλλά δεν μέ-

νουμε προσκολλημένοι σε αυτά. Διεκ-

δικούμε τα αυτονόητα ανθρώπινα

δικαιώματά μας με αισιοδοξία και δυ-

ναμισμό. Γι’ αυτό και δημιουργούμε.

Επισκευάζουμε τα σπίτια μας, ανα-

βιώνουμε τα πανάρχαια έθιμά μας,

ανοίγουμε ξανά τα σχολεία μας, επι-

στρέφουμε συνεχώς στο νησί μας με

τις οικογένειές μας. Στα χωριά μας

ακούγονται ξανά παιδικές φωνές και

τραγούδια.

Επιθυμούμε, παράλληλα, να αποτελέ-

σουμε γέφυρα συμβίωσης και συνερ-

γασίας των λαών της Ελλάδας και της

Τουρκίας. Αλλά για να σταθεί ξανά

στα πόδια της η κοινότητά μας, πρέ-

πει να γίνει οικονομικά βιώσιμη, κα-

τοχυρώνοντας και αξιοποιώντας τα

ελάχιστα περιουσιακά στοιχεία που

της έχουν απομείνει. 
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Έτσι, διεκδικούμε την πλήρη εφαρμογή του σχε-

τικού ψηφίσματος της Κοινοβουλευτικής Συνέ-

λευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης που αφορά

στην Ίμβρο και την Τένεδο και συγκεκριμένα:

• Άμεση και αποτελεσματική αναγνώριση κλη-

ρονομικών δικαιωμάτων σε όλους τους Ιμβρίους,

ανεξάρτητα από την υπηκοότητά τους.

• Απόδοση στους αρχικούς ιδιοκτήτες τους των

ακινήτων που απαλλοτριώθηκαν, αλλά δεν χρη-

σιμοποιούνται για κοινωφελείς σκοπούς.

• Εφαρμογή προγραμμάτων για τη στήριξη της

επιχειρηματικότητας και του εναλλακτικού του-

ρισμού από την ελληνική κοινότητα. 

• Άνοιγμα τελωνείου στο νησί και ακτοπλοϊκή

σύνδεση της Ίμβρου με τα γειτονικά ελληνικά

νησιά και την ηπειρωτική Ελλάδα.

• Βελτίωση των υποδομών και των συνθηκών

διαβίωσης στα ελληνικά χωριά της Ίμβρου.

• Λήψη μέτρων για την προστασία και διατή-

ρηση του φυσικού περιβάλλοντος και της πολι-

τιστικής κληρονομιάς της Ίμβρου.
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Το όνομα της Ίμβρου προέρχεται
από τον προελληνικό Καρικό θεό
της γονιμότητας Ίμβραμο. Τα αρχαι-

ολογικά ευρήματα μαρτυρούν ότι το

νησί κατοικείται τουλάχιστον από

τη μέση παλαιολιθική περίοδο με πα-

ρουσία νεολιθικών οικισμών από το

7.000 π.Χ. Υπάρχουν αναφορές για

την Ίμβρο στην Ιλιάδα του Ομήρου.

«Δήμος Αθηναίων ο εν Ίμβρω» ονο-

μαζόταν ο οικισμός των Αθηναίων

εποίκων που χτίστηκε το 480 π.χ.

κοντά στο σημερινό χωριό Κάστρο. 

Μετά την άλωση της Κωνσταντινού-
πολης το 1453 ο Μιχαήλ Κριτόβου-

λος, Ίμβριος ευγενής και μετέπειτα

ιστορικός της Άλωσης, μεσολαβεί

προκειμένου το νησί να παραδοθεί

στον Μωάμεθ Β΄ τον Πορθητή, με

στόχο τη σωτηρία του από ολοκληρω-

τική καταστροφή. 

Τον Οκτώβριο του 1912 το θρυλικό
θωρηκτό «Αβέρωφ» καταλαμβάνει
την Ίμβρο. Τον Ιούλιο του 1920 υπο-

γράφεται η «Συνθήκη των Σεβρών»,

βάσει της οποίας η Ίμβρος και η Τένε-

δος παραχωρούνται στην Ελλάδα, η

οποία τα ενσωματώνει στο Νομό Λέ-

σβου. 

Μετά τη Μικρασιατική καταστροφή, στις 24/07/1923 υπογρά-

φεται η «Συνθήκη της Λωζάνης». Η Ίμβρος και η Τένεδος

αποδίδονται στην Τουρκία, με ειδικό καθεστώς αυτοδιοίκη-

σης. Η Συνθήκη καταστρατηγείται εξαρχής και επανειλήμμένα

από την Τουρκία: Το 1927 καταργούνται όλες οι ρυθμίσεις της

Συνθήκης της Λωζάννης και απαγορεύεται η διδασκαλία της

ελληνικής γλώσσας. Το 1942 εξορίζονται ο Μητροπολίτης Ίμ-

βρου και Τενέδου και επιφανείς Ίμβριοι. Κλείνουν και ισο-

πεδώνονται όλα τα μοναστήρια και δημεύονται οι περιουσίες

τους. 

Το 1964 ξεκινά η εφαρμογή του «Προγράμματος Διάλυσης»,
ενός μυστικού κρατικού σχεδίου αφελληνισμού του νησιού με

οριστική πλέον απαγόρευση της ελληνικής εκπαίδευσης που

είχε επιτραπεί τη δεκαετία του 1950, μαζικές απαλλοτριώσεις

του συνόλου σχεδόν της καλλιεργήσιμης γης, κλίμα τρομο-

κρατίας με το άνοιγμα αγροτικών φυλακών και βιαιοπραγίες

με την ανοχή των αρχών, επιβολή καθεστώτος στρατιωτικής

Σύντομη Ιστορική Αναδρομή
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ζώνης. Οι Ίμβριοι αναγκάζονται να εγκαταλεί-

ψουν μαζικά τις πατρογονικές τους εστίες,

ύστερα από 2500 και πλέον χρόνια διαρκούς πα-

ρουσίας του ελληνικού στοιχείου στο νησί. 

Το 1974, κατά τη διάρκεια της τουρκικής εισβο-
λής στην Κύπρο, εκκενώνεται βίαια το χωριό
Κάστρο της Ίμβρου. Συλλαμβάνονται και κρα-

τούνται ως όμηροι οι προύχοντες του νησιού.

Λεηλατούνται οι εκκλησίες. Μεταξύ των ετών

1973 - 1990 διαπράττονται πολυάριθμες βιαιο-

πραγίες και δολοφονίες σε βάρος των Ελλήνων

κατοίκων της Ίμβρου. Κανείς από τους υπαίτι-

ους δεν συνελήφθη και δεν τιμωρήθηκε ποτέ.

Από το 1990 αρχίζει η επιστροφή σημαντικού
αριθμού γηγενών Ιμβρίων στην πατρίδα τους,
για ολιγοήμερη παραμονή και περιοδική ή μό-
νιμη επανεγκατάσταση. Αυτό αντιστρέφει προ-

οδευτικά την εικόνα ερήμωσης και εγκατάλειψης

των προηγούμενων δεκαετιών. Αναβιώνουν οι

θρησκευτικές εορτές και τα πατροπαράδοτα

έθιμα, επισκευάζονται εκατοντάδες σπίτια στα

παραδοσιακά ελληνικά χωριά. Αρχίζει η στα-

διακή επανένταξη των παλιννοστούντων στην οι-

κονομική και κοινωνική ζωή του νησιού. 

Από το 2004 μέχρι σήμερα το Ιμβριακό Ζήτημα
διεθνοποιείται μετά από σειρά ενεργειών του
Συλλόγου Ιμβρίων στο Συμβούλιο της Ευρώπης
και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με τις εκθέσεις και

τα ψηφίσματα αυτών η Τουρκία καλείται να απο-

καταστήσει τις αδικίες του παρελθόντος μετατρέ-

ποντας το νησί, μέσα από μία διαδικασία

διαλόγου και τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων, σε

ένα πρότυπο αρμονικής συμβίωσης Χριστιανών

και Μουσουλμάνων, ανάδειξης και αξιοποίησης

του φυσικού και πολιτιστικού του πλούτου. Ακο-

λουθεί η έναρξη διαλόγου μεταξύ των Ιμβριακών

Φορέων και των Τουρκικών Αρχών σε κυβερνη-

τικό και τοπικό επίπεδο.

Όλα αυτά οδηγούν στην επαναλειτουργία των
Ελληνικών Σχολείων από Νηπιαγωγείο έως και
Λύκειο και την επιστροφή οικογενειών Ιμβρίων
στο νησί. Ο ελληνικός πληθυσμός αυξάνεται από

250 σε 550 άτομα και ο μέσος όρος ηλικίας του

μειώνεται εντυπωσιακά με την εγκατάσταση στο

νησί δεκάδων παιδιών σχολικής και προσχολι-

κής ηλικίας. 
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Ο Σύλλογος Ιμβρίων ιδρύθηκε το 1945 από Ίμβρι-

ους πρόσφυγες στην Ελλάδα, με πρωταρχικό

στόχο τη διατήρηση των δεσμών μεταξύ των μελών

του στην περιοχή της Αττικής. 

Όμως η πλειοψηφία των Ιμβρίων προσφύγων εγκα-

ταστάθηκε στην Ελλάδα μεταξύ των ετών 1964-1980,

ύστερα από την εφαρμογή του «Προγράμματος Διά-

λυσης», που είχε ως σκοπό την εκδίωξη του ελληνι-

κής καταγωγής πληθυσμού από το νησί. Κύρια

μέριμνα του Συλλόγου Ιμβρίων τότε ήταν η παροχή

στήριξης στους νεοαφιχθέντες πρόσφυγες (περίπου

5.000 άτομα στην περιοχή της Αττικής).

Σήμερα οι Ίμβριοι έχουν καταφέρει να σταθούν

ξανά στα πόδια τους ως κοινότητα. Ο Σύλλογος

Ιμβρίων έχει πάνω από 4.000 εγγεγραμμένα μέλη

και αποτελεί το πολυπληθέστερο σωματείο των Ιμ-

βρίων παγκοσμίως. Έχει ηγηθεί της διεθνοποίησης

του Ιμβριακού Ζητήματος στο Συμβούλιο της Ευ-

ρώπης και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην ανά-

πτυξη του διαλόγου με τις τουρκικές αρχές και την

τουρκική κοινωνία των πολιτών, στο άνοιγμα των

ελληνικών σχολείων και την επανεγκατάσταση οι-

κογενειών στο νησί. 

Το ιδιόκτητο τετραώροφο κτίριό του στη Νέα

Σμύρνη συνιστά φιλόξενη εστία για όλους τους Ιμ-

βρίους και τους φίλους τους. Με τους χώρους εκ-

δηλώσεων και το παραδοσιακό καφενείο του

λειτουργεί ως πολιτιστικό κέντρο στη Νέα Σμύρνη

και τα νότια προάστια και συνιστά κομβικό σημείο

ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινής γνώ-

μης για το Ιμβριακό ζήτημα. 

Το όραμα του Συλλόγου Ιμβρίων, όπως και όλων

των Ιμβριακών Σωματείων απανταχού της γης,

είναι η ειρηνική συνύπαρξη των αυτοχθόνων Ιμ-

βρίων με τους εποίκους άλλων εθνοτήτων στην

Ίμβρο, η δημιουργική τους παρουσία στην πατρίδα

τους και η προστασία και διατήρηση της ιδιαίτερης

ταυτότητας και της πολιτιστικής τους κληρονομιάς.

Ο Σύλλογος Ιμβρίων





Γίνε «Φίλος της Ίμβρου»!

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙΣ:

Ελευθερίου Βενιζέλου 80, 17122 Νέα Σμύρνη, 
Τηλ: +30 210 9347957, Fax:+30 210 9345096, 

e-mail: info@imvrosisland.org | www.imvrosisland.org 
syllogosimvrion

Στήριξε τις δράσεις μας με μία ετήσια συνδρομή 20€. 

Γίνε συνδρομητής στο περιοδικό «ΙΜΒΡΟΣ
για την προβολή των δράσεών μας στην Ελλάδα και διεθνώς
(ετήσια συνδρομή 20€). 

Εθελοντική εργασία
Πρόσφερε την εθελοντική σου εργασία στην κάλυψη σημαντικών αναγκών
και στόχων. 

Ενδυνάμωσε με μία δωρεά ή χορηγία, κάποια από τις δράσεις μας  (ενί-
σχυση των ελληνικών σχολείων, στήριξη των παλιννοστούντων, αποστολή
πούλμαν στην Ίμβρο, διοργάνωση εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης για το
Ιμβριακό ζήτημα, εκδόσεις βιβλίων και εντύπων, διαχείριση ιστοσελίδας,
υλικοτεχνική υποδομή κ.ά.).

Απόκτησε και δώρισε κάποια από
τα αναμνηστικά μας είδη. 

Δωρεές & Χορηγίες

Επισκέψου την Ίμβρο! Κάνε ένα ταξίδι ζωής, σε έναν τόπο με απαρά-
μιλλη φυσική ομορφιά, σημαντική ιστορία και πολιτισμό. Και αφού γοη-
τευθείς και αποκτήσεις εμπειρίες αλησμόνητες, μην τον ξεχάσεις.
Επέστρεφε σε αυτόν ξανά και ξανά… 

Επισκέψου την Ίμβρο

Προώθησε αυτό το έντυπο σε κάποιο φίλο ή στην ανακύκλωση, αφού το διαβάσεις.
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