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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΜΒΡΙΩΝ 

 

Ψήφισμα 

(10 Μαρτίου 2020) 

                                        

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Ιμβρίων, έχοντας πληροφορηθεί με μεγάλη 

οδύνη την εκδημία του εξαίρετου Πατριώτη, Ιατρού, και Επίτιμου Προέδρου του 

Συλλόγου Ιμβρίων 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΤΑΜΠΑΝΗ 

εξ Ευλαμπίου Ίμβρου 

 

συνήλθε εκτάκτως σήμερα Τρίτη 10 Μαρτίου 2020 και αποφάσισε τα ακόλουθα: 

 

1) Να εκπροσωπηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο στην εξόδιο ακολουθία που θα 

τελεστεί στο Αˊ Νεκροταφείο Αθηνών στις 12 Μαρτίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 

12:00 

2) Να κατατεθεί στέφανος και δωρεά υπέρ των Σχολείων της Ίμβρου. 

3) Να συλλυπηθεί και να συμπαρασταθεί παντοιοτρόπως στην οικογένεια του 

εκλιπόντος. 

4) Να δημοσιεύσει αφιέρωμα στο Περιοδικό «ΙΜΒΡΟΣ» για τον εκλιπόντα και την  

ανεκτίμητη προσφορά του στο Σύλλογο και τους ξενιτεμένους Ιμβρίους 

5) Να δημοσιευθεί το παρόν στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο.  

 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο  

του Συλλόγου Ιμβρίων 

 

http://www.imvrosisland.org/


 
 
 
 

 

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ  

ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΤΑΜΠΑΝΗ 

 

Ο Κων/νος Νταμπάνης γεννήθηκε στο χωριό Ευλάμπιο της Ίμβρου. Έρχεται στην 

Ελλάδα στις 25 Οκτωβρίου 1952. Φοιτητής το 1953-1959 στην Οδοντιατρική Σχολή 

του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 1961 φεύγει για 4 χρόνια για μεταπτυχιακό στην Ν. 

Υόρκη. Στο μεταπτυχιακό του ασχολήθηκε με την παιδοδοντία, ανωτάτη προσθετική 

και εμφυτευματολογία. Ήταν ο πρώτος που ασχολήθηκε επαγγελματικά στην Ελλάδα 

με τα εμφυτεύματα. Όσο ήταν στην Αμερική διετέλεσε Αντιπρόεδρος του Συλλόγου 

Ιμβρίων της Ν. Υόρκης. 

 

Διετέλεσε Πρόεδρος του Συλλόγου Ιμβρίων από το Μάιο του 1965 έως το 1968. Τη 

δεκαετία ‘50 και ‘60 αποτέλεσε ενεργό μέλος στα Διοικητικά Συμβούλια. Επί 

προεδρίας του ενοικιάζεται χώρος συνάθροισης για τους Ιμβρίους διότι ο κόσμος 

ερχόταν μαζικά από την Ίμβρο μετά το 1964. Έως τότε δεν υπήρχαν γραφεία και οι 

συναντήσεις γίνονταν στο δικηγορικό γραφείο του αείμνηστου Βαμβακερίδη. Τα 

πρώτα γραφεία ήταν στην Αθήνα, Ζωοδόχου Πηγής 4. Αργότερα, το 1967 ο Σύλλογος 

αλλάζει έδρα και πηγαίνει στο Κολωνάκι, στην Αλεξάνδρου Σούτσου 48. Το 1982 επί 

Οικουμενικού Πατριάρχου Δημητρίου του απονέμεται το οφφίκιον του Άρχοντος 

Καστρίντσιου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. 

 

Τον Φεβρουάριο του 2014 ο Σύλλογος Ιμβρίων αναγόρευσε τον Κωνσταντίνο 

Νταμπάνη σε Επίτιμο Πρόεδρο, τιμώντας τόσο τον ίδιο όσο και τη γενιά των 

ασχολούμενων με τα κοινά των Ιμβρίων, ζώντων τε και τεθνεότων, που τη δεκαετία 

του 1960 επωμίστηκαν το δυσβάσταχτο έργο της υποδοχής και αποκατάστασης των 

προσφύγων από την Πατρίδα, της άνισης μάχης των διαβημάτων, καταγγελιών και 

παραστάσεων σε ώτα μη ακουόντων. Εκείνων που, όπως οι προκάτοχοι και οι 

διάδοχοί τους, δεν λυπήθηκαν χρόνο, χρήμα και κόπο για να προσφέρουν ανιδιοτελώς 

τις υπηρεσίες τους στο Σύλλογο και στους Ιμβρίους, κρατώντας ζωντανή τη μνήμη, τη 

συνείδηση, την ιδιαίτερη Ιμβριακή ταυτότητα.  

 

Αιωνία του η Μνήμη! 


