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Γυμνάσιο-λύκειο στην Ιμβρο 51 χρόνια μετά!
/ Πεμπτουσία· Ορθοδοξία-Πολιτισμός-Επιστήμες

Ρεπορτάζ: Αγγελος Σκορδάς

Πενήντα ένα ολόκληρα χρόνια έχουν περάσει από την ημέρα που το προαύλιο και
τις αίθουσες του ιστορικού γυμνασίου – λυκείου της Ίμβρου πλημμύριζαν οι φωνές
Ελλήνων μαθητών και καθηγητών. Το τελευταίο κουδούνι, το μακρινό 1964, ήταν
αποτέλεσμα των τεταμένων τότε ελληνοτουρκικών σχέσεων εξαιτίας ακόμη μίας
κρίσης στο Κυπριακό, που έφερε τον μαρασμό των εγκαταστάσεων και εν πολλοίς
το κλείσιμο ενός κεφαλαίου για την επί αιώνες ακμάζουσα ελληνική κοινότητα της
Ιμβρου αλλά και της κοντινής Τενέδου. Ωστόσο, παρά τους διωγμούς, τις
κατασχέσεις γης και περιουσιών, τις φυλακίσεις και τις εκτοπίσεις που μπορούν να
συγκριθούν -σε μικρότερη κλίμακα- μόνο με τα Σεπτεμβριανά του ’55, οι ελπίδες
των ελάχιστων εναπομείναντων Ελλήνων δεν χάθηκαν ποτέ και σήμερα ένας
άσβεστος πόθος γενεών και γενεών γίνεται και πάλι πραγματικότητα.
Την περασμένη Δευτέρα οι ανακαινισμένες εγκαταστάσεις του σχολείου στο χωριό
Αγρίδια της Ιμβρου υποδέχτηκαν και πάλι τα πρώτα οκτώ Ελληνόπουλα, που, χάρη
στις άοκνες προσπάθειες του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου αλλά και της
ιμβριακής διασποράς, μπορούν και πάλι να διδαχτούν τη μητρική γλώσσα τους, να
καθίσουν στις ίδιες αίθουσες και να τρέξουν στο ίδιο προαύλιο με εκείνο των
παππούδων τους. Στη γεμάτη συγκίνηση τελετή εγκαινίων παραβρέθηκαν, μεταξύ
άλλων, εκπρόσωποι του Οικουμενικού Πατριαρχείου, της ελληνικής κοινότητας
καθώς και των Αρχών των δύο χωρών.
Την ίδια στιγμή, έχουν ήδη κινηθεί οι απαραίτητες διαδικασίες για την απόσπαση
του απαιτούμενου αριθμού καθηγητών που θα στελεχώσουν το ιστορικό σχολείο,
ενώ το ελληνικό υπουργείο Παιδείας επισημαίνει ότι «παρακολουθεί με ενδιαφέρον
και ευαισθησία την προσπάθεια για την αντιμετώπιση της μεγάλης αυτής
πρόκλησης, της επαναλειτουργίας ελληνικών σχολείων στην Ιμβρο μετά από μισό
αιώνα με μαθητές και γονείς που στη συντριπτική πλειοψηφία τους παλιννοστούν
από την Ελλάδα». Αξίζει να σημειωθεί ότι η επαναλειτουργία του ελληνικού
γυμνασίου – λυκείου της Ιμβρου έρχεται δύο χρόνια ύστερα από αυτή του
δημοτικού σχολείου του νησιού.
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