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[…] 

 

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Ιμβρίων, 

σας καλωσορίζω στη σημερινή εναρκτήρια εκδήλωση του νέου έτους. 

Επιτρέψτε μου εδώ να αναφερθώ επιγραμματικά σε σημαντικά 

γεγονότα και αξιοσημείωτες δράσεις που σφράγισαν τη χρονιά που 

πέρασε, τόσο για τον Σύλλογο όσο και για την Ίμβρο και τους Ιμβρίους 

γενικότερα.   

Φέτος είχαμε και πάλι τη χαρά να δούμε άλλους 3 μαθητές του 

Λυκείου της Ίμβρου να αποφοιτούν και να εισάγονται στις σχολές της 

επιλογής τους ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των αποφοίτων στους 

14. Ο αριθμός των μαθητών συνέχισε να αυξάνεται και τη νέα χρονιά. 

Από τους 14 του σχολικού έτους 2015-2016, στους 30 του σχολικού 

έτους 2016-2017, τους 38 του σχολικού έτους 2017-2018, κατόπιν 

στους 47 το 2018-2019, και τέλος στους 53 του σχολικού έτους 2019-

2020. Σήμερα, το Νηπιαγωγείο φιλοξενεί 8 νήπια, το δημοτικό 8 

μαθητές ενώ στο γυμνάσιο-λύκειο έχουμε συνολικά 37 μαθητές εκ των 

οποίων οι 8 πρόκειται να αποφοιτήσουν φέτος.  

 

Αξίζει εδώ να επισημάνουμε ότι τα ελληνικά σχολεία της Ίμβρου, 

παρά την πρόσφατη επαναλειτουργία τους, έχουν επιτύχει χάρη στην 

αυτοθυσία του εκπαιδευτικού προσωπικού και την άρτια υλικοτεχνική 

υποδομή που διαθέτουν, την παροχή ενός αξιόλογου επιπέδου 

εκπαίδευσης με το σύνολο των αποφοίτων τους να εισάγεται με 

ιδιαίτερα υψηλές βαθμολογίες στις σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 



της πρώτης προτίμησής τους. Επίσης, επιδεικνύουν ιδιαίτερη 

εξωστρέφεια και ενεργητικότητα, συμμετέχοντας σε δράσεις, συνέδρια 

αλλά και διαγωνισμούς εντός και εκτός Τουρκίας. Παραδείγματος χάρη, 

από το 2018 το γυμνάσιο-λύκειο συμμετέχει με επιτυχία στο 

πρόγραμμα ERASMUS + ΚΑ229 με τίτλο An Odyssey to European 

UNESCO Cultural Heritage Monuments με άλλα σχολεία από την 

Εσθονία, την Ελλάδα, την Ιταλία, την Ισπανία και την Πορτογαλία. 

 

Όλα αυτά τα δεδομένα μας καθιστούν μάρτυρες της 

εκπαιδευτικής αναγέννησης της Ίμβρου που, με απρόσμενο τρόπο αλλά 

βήματα σταθερά, παίρνει σάρκα και οστά, και μας επιτρέπουν να 

αισιοδοξούμε για το μέλλον.  

 

Ο διαχειριστικός φορέας των σχολείων, ο «Εκπαιδευτικός και 

Πολιτιστικός Σύνδεσμος Ίμβρου», εδρεύει πλέον σε κτήριο που 

βρίσκεται στην πρωτεύουσα του νησιού (Παναγία) και διαθέτει αίθουσα 

εκδηλώσεων και χώρους φιλοξενίας που αξιοποιούνται από εθελοντές 

και ακαδημαϊκούς ερευνητές από την Πόλη, την Ελλάδα και την 

Τουρκία. 

Εντούτοις, τα έξοδα λειτουργίας των σχολείων που λειτουργούν 

ως ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα συνεχίζουν να παραμένουν ιδιαίτερα 

δυσβάσταχτα για την Ιμβριακή κοινότητα. Ελπίζουμε ότι οι 

καταβαλλόμενες προσπάθειες αναδιοργάνωσης της Ομογενειακής 

Παιδείας από τους αρμόδιους φορείς θα αποφέρουν θετικούς καρπούς 

από το νέο έτος.    

 

Σε συνάρτηση με την αύξηση του αριθμού των μαθητών των 

σχολείων, παρατηρείται αύξηση στον συνολικό αριθμό μόνιμων 

κατοίκων ιμβριακής καταγωγής στο νησί. Έτσι, σήμερα η ελληνική 

κοινότητα στην Ίμβρο από τα 280 άτομα του 1990 με μέσο όρο ηλικίας 

τα 70 έτη αριθμεί περί τα 550 άτομα εκ των οποίων μόνο οι 50 δεν 



είναι παλιννοστήσαντες, γεγονός που αποτυπώνει τη σταθερή 

ανάκαμψη και ανανέωση του ελληνικού στοιχείου στην Ίμβρο. Εξ 

αυτών 18 οικογένειες έχουν επιστρέψει οριστικά στην Ίμβρο χάρη στην 

επαναλειτουργία των ελληνικών σχολείων. 

 

Η πλειοψηφία πλέον του πληθυσμού αποτελείται από Ιμβρίους 

που παλιννόστησαν από την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και άλλες περιοχές 

της Ελλάδας αλλά και από άλλες χώρες, που διαθέτουν τόσο την 

τουρκική όσο και την ελληνική υπηκοότητα και είναι ως επί το πλείστον 

μέλη των ιμβριακών σωματείων της Ελλάδας. Το γεγονός αυτό αποτελεί 

έναν ακόμη λόγο για τον οποίο τα σωματεία μας διαθέτουν ένα 

σημαντικό μέρος των πόρων και της ενεργητικότητάς τους, σε 

συνεργασία με τους επιτόπιους φορείς, για την αντιμετώπιση των 

προβλημάτων της καθημερινότητας, που σε πολλές περιπτώσεις είναι 

πρωτόγνωρα σε σχέση με εκείνα του παρελθόντος, και τη διευκόλυνση 

των συνθηκών διαβίωσης. Η επιβίωση και ανάπτυξη της ελληνικής 

κοινότητας του νησιού μας αλλά και η εξασφάλιση της απαραίτητης 

συνδρομής στους παλλινοστούντες συμπατριώτες μας αποτελούν 

σταθερά ένα από τα σημεία όπου εστιάζονται οι προσπάθειες και 

ενέργειές μας. Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειώσουμε ότι είναι 

πεποίθησή μας ότι από εδώ και στο εξής, για την επιβίωση της 

κοινότητάς μας μεγάλο μέρος των ενεργειών μας πρέπει να στραφεί και 

στην ενίσχυση της οργάνωσης του παραγωγικού δυναμικού της 

προκειμένου αρχικά να διασωθούν και κατόπιν να αξιοποιηθούν 

αποτελεσματικά οι υλικοί πόροι που διαθέτουμε στον τόπο μας.  

 

Παράλληλα, είναι ευχάριστο ότι την Ίμβρο και την Τένεδο τιμούν 

πλέον συχνά με την παρουσία τους μέλη του Ελληνικού διπλωματικού 

σώματος και παράγοντες της πολιτικής ζωής από την Ελλάδα ενώ 

ταυτόχρονα οι δίαυλοι επικοινωνίας των Ιμβριακών φορέων με τις 



ελληνικές αρχές αλλά και με τις τουρκικές αρχές σε τοπικό και κεντρικό 

επίπεδο παραμένουν ανοικτοί.  

 

Έτσι, στο πλαίσιο της προώθησης του διαλόγου με τις τουρκικές 

αρχές σε όλα τα επίπεδα, πραγματοποιήθηκαν και πραγματοποιούνται 

τακτικές συναντήσεις με τις προξενικές αρχές της Τουρκίας στην 

Αθήνα. Επίσης, συνέχεια αλλά και επιβράβευση του διαλόγου που οι 

Ίμβριοι έχουν ξεκινήσει σε ανώτατο επίπεδο με τις τουρκικές αρχές 

υπήρξε η ιστορική τους εκπροσώπηση στην Άγκυρα. Την Τρίτη 5 

Φεβρουαρίου 2019 στο επίσημο δείπνο που παρέθεσε ο Πρόεδρος της 

Δημοκρατίας της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προς τιμήν του 

απελθόντος Πρωθυπουργού της Ελλάδας Αλέξη Τσίπρα στο Προεδρικό 

Μέγαρο στην Άγκυρα, παρακάθησε κατόπιν σχετικής πρόσκλησης της 

προεδρίας της Τουρκίας ο ομιλών ως Πρόεδρος του Συλλόγου Ιμβρίων, 

συνοδεύοντας τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο.  

 

Επίσης, στις 6 Φεβρουαρίου 2019 με εκπροσώπους Ιμβρίων αλλά 

και φορέων της ομογένειας της Τουρκίας συναντήθηκε ο πρώην 

Πρωθυπουργός της Ελλάδας Αλέξης Τσίπρας στο πλαίσιο της διήμερης 

επίσκεψης που πραγματοποίησε στην Τουρκία. Επιπρόσθετα ο τέως 

υφυπουργός εξωτερικών κ. Μπόλαρης επισκέφθηκε αυτοπροσώπως την 

Ίμβρο μεταξύ 4-6 Μαρτίου του 2019.  

 

Τέλος, στις 11 Δεκεμβρίου 2019 οι Πρόεδροι των ιμβριακών 

σωματείων Αθήνας και Θεσσαλονίκης συμμετείχαν στη συνεδρίαση της 

Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς της Βουλής των 

Ελλήνων με κύριο θέμα την ενημέρωση των μελών της Επιτροπής για 

τα θέματα της Ομογένειας στην Ίμβρο. Μάλιστα στη συνεδρίαση 

παρευρέθηκε κατόπιν προτροπής μας και αντιπροσωπεία του 

νεοεκλεγέντος Δ.Σ. της Νεολαίας μας, προκειμένου οι νεότεροι να 

μυηθούν σταδιακά και να αποκτήσουν πιο ενεργό ρόλο στο έργο του 



Συλλόγου. Η πραγματοποίηση εκλογών από την Επιτροπή Νεολαίας και 

η ανάδειξη Διοικητικού είναι μία από τις σημαντικότερες παραδόσεις του 

Συλλόγου Ιμβρίων και ένα πραγματικό σχολείο μέσα από το οποίο 

αναδύεται τις τελευταίες δεκαετίες η μελλοντική ηγεσία του Συλλόγου 

μας. 

 

Στον τομέα της κοινωνίας και της διπλωματίας των πολιτών, οι 

παρεμβάσεις και η συμμετοχή μας στον κοινωνικό διάλογο συνεχίστηκε 

αμείωτη και τη χρονιά που πέρασε προς όλες τις κατευθύνσεις. Η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρθηκε και στην ετήσια έκθεση του 2019 για 

την Τουρκία στην κατάσταση των Ιμβρίων και Τενεδίων, ενώ στις 13 

Μαρτίου 2019 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε με συντριπτική 

πλειοψηφία το Ψήφισμα σχετικά με την ετήσια έκθεση της Επιτροπής 

του 2018 για την Τουρκία (P8_TA(2019)0200). Η παράγραφος 12 

περιλαμβάνει εκτεταμένη -για τα δεδομένα του Ψηφίσματος- αναφορά 

στην κατάσταση της Ίμβρου και της Τενέδου: «Το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο […] καλεί την Τουρκία να εξασφαλίσει πλήρη ισότητα σε 

όλους τους πολίτες και να αντιμετωπίσει τα προβλήματα των μελών των 

μειονοτήτων, ιδίως σε σχέση με την εκπαίδευση και τα δικαιώματα 

ιδιοκτησίας· υπενθυμίζει τη σημασία που έχει η πλήρης εφαρμογή του 

ψηφίσματος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της 

Ευρώπης σχετικά με την Ίμβρο και την Τένεδο και καλεί την Τουρκία να 

βοηθήσει στον επαναπατρισμό οικογενειών της μειονότητας που 

επιθυμούν να επιστρέψουν στα εν λόγω νησιά· χαιρετίζει την έναρξη 

λειτουργίας του σχολείου της ελληνικής μειονότητας στην Ίμβρο, το 

οποίο αποτελεί θετικό βήμα·». Η διατήρηση της αναφοράς στην 

κατάσταση του ελληνορθόδοξου πληθυσμού των δύο νησιών και στη 

φετινή έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει ιδιαίτερη σημασία 

ενόψει της καμπής στην οποία βρίσκεται η σχέση της Τουρκίας με την 

Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και του περιεχομένου του ίδιου του 



Ψηφίσματος, όπου η επαναλειτουργία των ελληνικών σχολείων 

αποτελεί ένα από τα ελάχιστα θετικά σημεία που καταγράφονται. 

 

Μέσα σε αυτό το κλίμα και στο πλαίσιο, πάντα, του πολυεπίπεδου 

έργου που ο Σύλλογός μας προσπαθεί να επιτελέσει -παρά τις αντίξοες 

κρατούσες συγκυρίες των τελευταίων ετών-, ακολουθούμε σταθερά μια 

στρατηγική εξωστρέφειας που θα συνδέει τον Σύλλογο με τη σημερινή 

κοινωνία και τα σημαντικά επιστημονικά, κοινωνικά και πολιτιστικά 

τεκταινόμενα τόσο της Ελλάδας όσο και της Τουρκίας. Επιτρέψτε μου 

να ξεχωρίσω τα εξής γεγονότα που αποδεικνύουν εμπράκτως τα 

παραπάνω: 

 

Τον περασμένο Απρίλιο ο Σύλλογος Ιμβρίων συμμετείχε στην 

Έκθεση Image and Tech & Photovision 2019, φιλοξενούμενος στο 

περίπτερο του Περιοδικού Photonet, προβάλλοντάς έτσι στο ευρύτερο 

κοινό την Ίμβρο και το έργο του.  

 

Επιπρόσθετα το καλοκαίρι κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις του 

Συλλόγου Ιμβρίων το λεύκωμα "Ίμβρος: Ταξίδι στον χρόνο, μέσα από 

τις γεύσεις και τις παραδόσεις". Πρόκειται για ένα λεύκωμα για τη 

γαστρονομική παράδοση της Ίμβρου μέσα από τις πανάρχαιες 

παραδόσεις και την πλούσια ιστορία του νησιού. Ένα έργο που έγινε 

πραγματικότητα χάρη στο φιλότιμο των μελών της Επιτροπής Κυριών 

του Συλλόγου Ιμβρίων και τη φιλοπατρία της χορηγού κ. Δέσποινας 

Πορτοκάλη. Ευχαριστούμε θερμά τη δημιουργική ομάδα της Orange 

Advertising για τον επαγγελματισμό και το μεράκι με τα οποία 

αγκάλιασαν το πρωτότυπο υλικό καθώς και τους συγγραφείς των 

άρθρων και τους φωτογράφους, τα έργα των οποίων κοσμούν την 

καλαίσθητη αυτή έκδοση. Η πρώτη παρουσίαση του λευκώματος 

πραγματοποιήθηκε τον Αύγουστο στην Ίμβρο, αλλά σας ενημερώνω ότι 



προγραμματίζεται παρουσίαση εδώ στον Σύλλογο μέσα στο επόμενο 

διάστημα, και σας συστήνω να προμηθευτείτε την έκδοση. 

 

Ακόμα, στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Βιβλίων Μικρασιατικού 

Περιεχομένου εκδόσεως 2016-2018 της ΕΣΤΙΑΣ Νέας Σμύρνης 

βραβεύθηκαν και 3 βιβλία ιμβριακού ενδιαφέροντος. Πρόκειται για τα 

εξής: 

- Το βιβλίο «Το Μορφολογικό Σύστημα του Ιμβριακού Ιδιώματος» 

του συμπατριώτη μας κ. Ξενοφώντα Τζαβάρα, που εκδόθηκε το 

2016 από τον Σύλλογο Ιμβρίων με την οικονομική συνδρομή του 

Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχη, το οποίο απέσπασε το Α΄ 

Βραβείο στην κατηγορία «Μελέτες». 

- Τα βιβλία «Παραμύθια της Ίμβρου» και «Το Αλφαβητάρι της Αγίας 

Σοφίας» της κ. Εύης Τσιτιρίδου-Χριστοφορίδου που απέσπασαν 

τα 2 πρώτα βραβεία αντίστοιχα στην κατηγορία «Παραμύθια».  

 

Τέτοια γεγονότα αφενός αποδεικνύουν το υψηλό επίπεδο της 

δουλειάς των συγγραφέων και των βιβλίων τους, και αφετέρου μας 

κάνουν υπερήφανους ενώ συγχρόνως αναδεικνύουν πτυχές και 

κομμάτια της πατρίδας μας στο φιλαναγνωστικό κοινό. 

 

Μέσα στο Νοέμβριο με ενέργειες του Συλλόγου μας ξεκίνησε μια 

νέα συνεργασία με τη μη κερδοσκοπική εταιρεία «Άγονη Γραμμή 

Γόνιμη» για την υποστήριξη των Σχολείων της Ίμβρου.  Στο πλαίσιο 

του εκπαιδευτικού περιβαλλοντικού προγράμματος «Η Ενέργεια Για 

Ζωή Ταξιδεύει» που υλοποιείται σε συνεργασία με την εταιρεία ΕΛΠΕ, 

εξειδικευμένοι περιβαλλοντικοί φορείς θα μεταφέρουν σε 

απομακρυσμένα σχολεία πολύτιμες γνώσεις γύρω από το περιβάλλον, 

την καθαρή ενέργεια, την επαγγελματική κατάρτιση κ.ά. έχοντας 



σταθερά ως κεντρικούς άξονες τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του 

ΟΗΕ.  Η συνεργασία αυτή ανακοινώθηκε την Τρίτη 19 Νοεμβρίου 

παρουσία εκπροσώπων του Συλλόγου μας κατά τη διάρκεια της ετήσιας 

εκδήλωσης απολογισμού του κοινωνικού 

προγράμματος “Waterbags” της "Άγονη Γραμμή Γόνιμη" που 

πραγματοποιήθηκε στο κεντρικό κτήριο του Μουσείου Μπενάκη.  

Το πρόγραμμα «Waterbags» θα ταξιδέψει και αυτό στην Ίμβρο 

φέτος για να εμπνεύσει τους μικρούς Ιμβριώτες. Η δράση αυτή 

απευθύνεται σε μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ξεκινώντας το 

2018, οι Waterbags δημιουργήθηκαν με σκοπό να υποστηριχθούν μη 

κερδοσκοπικοί οργανισμοί. Τα έσοδα από τις πωλήσεις χρηματοδοτούν 

προγράμματα που έχουν σκοπό την ισότιμη πρόσβαση στην 

εκπαίδευση, τον πολιτισμό και την υγεία. Οι "Waterbags" είναι ένα 

ελληνικό προϊόν φιλικό προς το περιβάλλον, μιας και είναι 

κατασκευασμένες από 100% βαμβάκι. Στα πλαίσια του μαθήματος των 

εικαστικών και σε συνεργασία με τον αρμόδιο καθηγητή τα παιδιά θα 

φτιάξουν έργα με την θεματική “Τι είναι ο κόσμος για εσάς, με ένα 

σχέδιο και ένα χρώμα”. Εν συνεχεία τα έργα αυτά των παιδιών θα 

ενσωματωθούν σε ένα πρωτότυπο σχέδιο Waterbag, το οποίο θα 

κυκλοφορήσει σε περιορισμένο αριθμό και το οποίο θα προκύψει από 

ένα κολάζ των έργων. Με τα έσοδα από τις πωλήσεις θα υλοποιηθεί ένα 

κοινωνικό πρόγραμμα στα ελληνικά σχολεία της Ίμβρου, κατά τη 

σχολική περίοδο 2020-2021. Μέσα από τον σχεδιασμό και την 

κατασκευή τα παιδιά θα αφήσουν την φαντασία τους ελεύθερη, 

ενισχύοντας έτσι την δημιουργικότητά τους. Παράλληλα, 

ευαισθητοποιούνται καθώς γίνονται βασικός κρίκος μιας διαδικασίας 

που αποφέρει έσοδα στο σχολείο.  

 Πάλι με ενέργειες του Συλλόγου μας και χάρη στη συνεργασία 

μας με τη μη κερδοσκοπική εταιρεία «Άγονη Γραμμή Γόνιμη», η 

εταιρεία «Ελληνικά Πετρέλαια» πραγματοποίησε στο πλαίσιο του 



προγράμματος «Η Ενέργεια για ζωή ταξιδεύει» και συγκεκριμένα της 

δράσης ΕΚΟ-mobility, δωρεά 2.000 ευρώ για την κάλυψη του κόστους 

του πετρελαίου θέρμανσης στα σχολεία της Ίμβρου. 

 

 Επίσης, ο Σύλλογός μας κατόπιν σχετικής αίτησης προς την 

Τράπεζα της Ελλάδος εξασφάλισε τη χορηγία 2.500 Ευρώ για την 

ενίσχυση της ψηφιακής υποδομής του προκειμένου να συνεχισθεί το 

έργο της τεκμηρίωσης των τοπωνυμίων και των ψηφιοποιημένων 

φωτογραφιών του Αρχείου μας. Στο πλαίσιο αυτό αγοράστηκε ειδικός 

σαρωτής φωτογραφιών καθώς και εξωτερικοί σκληροί δίσκοι, και θα 

πραγματοποιηθεί η αναβάθμιση της σχετικής βάσης δεδομένων και της 

ιστοσελίδας μας. Ευελπιστούμε να ξεκινήσουμε την υλοποίηση του 

έργου αυτού εντός των επόμενων μηνών.  

 

Ολοκληρώνοντας τις πρωτοβουλίες εξωστρέφειας και πολιτισμού 

που ξεκίνησαν μέσα στο προηγούμενο έτος, πριν από λίγες ημέρες 

πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση για την έναρξη της 

συνεργασίας της Φωτογραφικής Ομάδας «Σπύρος Μελετζής» του 

Συλλόγου με την Δρ. Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Νουρντάν Τουρκέρ. Η 

Δρ. Τουρκέρ που έχει πρόσφατα εκδώσει μία εξαιρετική μελέτη της 

Ελληνικής Ομογένειας και έχει εξειδικευτεί στην «ανάγνωση 

φωτογραφίας» θα πραγματοποιήσει σειρά διαδικτυακών σεμιναρίων και 

εκ του σύνεγγυς εργαστηρίων με τους νέους της ομάδας μας με 

απώτερο σκοπό την μελέτη των φωτογραφιών του Αρχείου μας, την 

πραγματοποίηση σχετικής έκθεσης, έκδοσης κ.ά. 

 

 Πρέπει να τονίσουμε ότι παράλληλα με όλες αυτές τις δράσεις και 

πρωτοβουλίες, ο Σύλλογός μας, μέσα από τα μέλη του Δ.Σ. και των 

Επιτροπών του, τη Γραμματεία, τη Βιβλιοθήκη και το Αρχείο του, 

συνεχίζει να παρέχει διαρκή υποστήριξη σε ακαδημαϊκούς ερευνητές 

από την Ελλάδα, την Τουρκία και το εξωτερικό οι οποίοι εργάζονται σε 



θέματα σχετικά με την Ίμβρο και τους Ίμβριους. Πιστεύουμε ότι οι 

σημαντικές εργασίες που προκύπτουν από αυτή την πολύτιμη αλλά 

συχνά χρονοβόρα και κοπιώδη συνεργασία, εκτός από τη συμβολή τους 

στην επιστημονική έρευνα του τόπου, του πολιτισμού και της κοινωνίας 

μας, αποτελούν πολύτιμα εργαλεία για την πορεία μας στο παρόν και το 

μέλλον.   

 

 Κλείνοντας, να σημειώσουμε ότι μέσα στο νέο έτος αποσκοπούμε 

στην περαιτέρω προβολή της Ίμβρου και στην ενίσχυση του προφίλ του 

φορέα μας μέσα από νέα αναμνηστικά και ενημερωτικά προϊόντα, 

έντυπα και σχετικές εκδόσεις και δράσεις.   

 

Προκειμένου, ωστόσο, ο Σύλλογος να διατηρήσει ψηλά τον πήχη 

που έχει θέσει όλα αυτά τα χρόνια με τον αγώνα, την προσφορά και 

την ανιδιοτέλεια τόσων ανθρώπων, έχει ανάγκη από ανθρώπινο 

δυναμικό αλλά και τη στήριξη όλων. Ο καθένας μας μπορεί να 

προσφέρει από διαφορετική θέση με τις γνώσεις, τις ιδέες, τον χρόνο ή 

έστω την παρουσία του. Νέα άτομα πάντα χρειάζονται για να 

στελεχώσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά και για να πλαισιώσουν τις 

προσπάθειες που καταβάλλονται σε διάφορους τομείς (έρευνα, 

τεκμηρίωση, κοινωνικό έργο, τμήματα δραστηριοτήτων, διοργάνωση 

εκδηλώσεων). Για αυτό τον σκοπό, σας παρακαλώ να σταθείτε στο 

πλευρό του Συλλόγου και να συνδράμετε το έργο του με όποιον τρόπο 

μπορείτε. Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας προκειμένου να μας 

μεταφέρετε τις ιδέες σας. Η ιστοσελίδα αλλά και οι λογαριασμοί του 

συλλόγου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι άμεσα προσβάσιμοι 

προκειμένου να ενημερώνεστε όλοι εγκαίρως για τις επερχόμενες 

εκδηλώσεις και δράσεις μας.  

 

Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και σας εύχομαι καλή 

χρονιά! 


