
 

 

 

 

 

Μια νέα σελίδα γράφεται στο βιβλίο της 

Ιμβριακής Κοινότητας με την επαναλειτουργία 

της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του 

Ελληνικού Γυμνασίου και Λυκείου, που 

ακολουθεί αυτή του Δημοτικού το 2013, στην 

Ίμβρο. «Μετά από 51 χρόνια σιωπής, αλλά 

συγχρόνως και άσβεστης ελπίδας», όπως 

δήλωσε στην ΕΡΤ Αιγαίου ο Διευθυντής του 

Γυμνασίου και Λυκείου της Ίμβρου, Ιωακείμ 

Καμπουρόπουλος, «ολοκληρώνεται ο κύκλος 

όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης στην 

Ίμβρο με την τελετή έναρξης της σχολικής 

περιόδου 2015-16, που έλαβε χώρα τη 

Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2015 στα Αγρίδια.» 

Σύμφωνα με τον Εκπαιδευτικό και Πολιτιστικό 

Σύλλογο Ίμβρου, «δικαιώνεται με τον 

καλύτερο τρόπο ο αγώνας όλων αυτών των 

ανωνύμων ή επωνύμων ανθρώπων και των 

φορέων, που είτε με τις δωρεές τους είτε με την 

αγόγγυστη και ανιδιοτελή συμμετοχή τους, 



αφενός οραματίστηκαν την επανασύσταση και 

λειτουργία της Ελληνόφωνης εκπαίδευσης στο 

νησί και αφετέρου ολοκληρώνουν και 

πραγματώνουν το όνειρο όλων των Ιμβρίων –

τόσο αυτών που ζουν μόνιμα στο νησί όσο και 

αυτών που ζουν στους τέσσερις ορίζοντες της 

Οικουμένης.» Την επαναλειτουργία όλων των 

βαθμίδων της εκπαίδευσης στην ΄Ιμβρο 

υποστήριξε ο Οικουμενικός Πατριάρχης 

Βαρθολομαίος, ο οποίος εγκαινίασε το σχολικό 

συγκρότημα τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, ενώ 

καθοριστικός ήταν ο ρόλος των Συλλόγων 

Ιμβρίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης αλλά και 

των ελληνικών και τουρκικών αρχών. 

Αναφέρει χαρακτηριστικά ο Διευθυντής του 

Γυμνασίου-Λυκείου  Ίμβρου, Ιωακείμ 

Καμπουρόπουλος, σε συνέντευξη που 

παραχώρησε στην ΕΡΤ Αιγαίου: «Είναι ιστορικό 

γεγονός με την έννοια ότι πραγματικά δεν θα 

μπορούσε κανείς να το φανταστεί να συμβαίνει 

αυτό, μετά από όλα όσα είχαν συμβεί στις 

παρελθούσες δεκαετίες. Ο κόσμος είχε φύγει, 

τα ξέρετε, είναι γνωστά αυτά. Κι εμείς, ας 

πούμε ως σύλλογοι και ως άνθρωποι, 

επιλέξαμε να σταματήσουμε να κλαίμε επί των 

ερειπίων και να προσπαθήσουμε να φτιάξουμε 

κάτι, όσο μπορούμε και όσο υπάρχει η 

δυνατότητα ακόμη. Είναι κάποτε βολικό να 

θρηνείς και να μην παίρνεις πρωτοβουλίες για 

κάτι καινούργιο, για κάτι που δίνει προοπτική 

ζωής. Εμείς αυτό κάναμε εδώ· εγκαταλείψαμε 

τη βολή μας στην Αθήνα και προσπαθούμε να 



ξαναδώσουμε την ευκαιρία σε ανθρώπους και 

οικογένειες νέες που θα ήθελαν να ζήσουν στο 

νησί, να μην υπάρχει το εμπόδιο της 

εκπαίδευσης των παιδιών τους. Αυτό είναι 

ουσιαστικά το σχέδιο και με αυτή την 

προοπτική ιδρύουμε τα Σχολεία. Τα Σχολεία 

είναι υπό μία έννοια μέρος ενός συνολικότερου 

σχεδίου, για να συνεχίσει να υπάρχει η 

κοινότητα των Ελλήνων στην Ίμβρο και στην 

Τένεδο. Γιατί αλλιώς, μόνο με τους 

συνταξιούχους, καταλαβαίνετε ότι αυτό έχει 

μία ημερομηνία λήξης... Οι συνταξιούχοι 

έρχονται προς το παρόν. Έρχονται, όμως, γιατί 

έχουν εμπειρίες ως νέοι από το νησί και αγάπη 

για το νησί. Αλλά η νέα γενιά, που γεννιέται 

και μεγαλώνει στις μεγάλες πόλεις, δεν νομίζω 

ότι θα έρθουν ούτε ως συνταξιούχοι εδώ.. 

Οπότε, μπορεί κανείς να δει μία ημερομηνία 

λήξης για το ελληνικό στοιχείο. Όμως, αν 

έρθουν νέες οικογένειες και συνδεθούν νέοι 

άνθρωποι με το νησί, θα υπάρχει συνέχεια. Κι 

αν ακόμα φύγουν για σπουδές, κάποια στιγμή 

θα γυρίσουν και έτσι θα συνεχιστεί αυτή η 

μεγάλη ιστορία της ελληνικής κοινότητας του 

νησιού.»  

 

                

 

 

 


