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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΣΧΟΙΝΟΥΔΙ ΤΗΣ ΙΜΒΡΟΥ 

 

Έκκληση για σεβασμό της οικογένειας και στήριξη  

της ανασύστασης της Ιμβριακής κοινότητας στο νησί 

 

08/06/2013 

Η Ιμβριακή κοινότητα ανά τον κόσμο είναι συγκλονισμένη από τη δολοφονική επίθεση που δέχθηκαν στο 

χωριό Σχοινούδι της Ίμβρου την Παρασκευή 7 Ιουνίου 2013 δύο ελληνίδες Ίμβριες, μάνα και κόρη, από 

γυναίκα έποικο, με αποτέλεσμα τον ακαριαίο θάνατο της μητέρας και το σοβαρό τραυματισμό της νεαρής 

κοπέλας.  

Αν και οι ανακρίσεις συνεχίζονται, τα μέχρι στιγμής διαθέσιμα στοιχεία οδηγούν στο συμπέρασμα πως 

πρόκειται για έγκλημα πάθους. Πρέπει να σημειωθεί ότι η αντίδραση των τοπικών αρχών ήταν άμεση, 

αφενός, με την επιτόπου σύλληψη της δράστριας και, αφετέρου, με την άμεση διακομιδή της κοπέλας με 

ελικόπτερο στο νοσοκομείο του Τσανάκκαλε, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Όπως μας 

πληροφόρησε ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη κ. Νικόλαος Ματθιουδάκης, η 

συμπατριώτισσά μας φαίνεται να έχει διαφύγει τον κίνδυνο. Ο δε Πρόξενος κ. Αθανάσιος Αστρακάς που 

μετέβη σήμερα το πρωί στο Τσανάκκαλε και συνομίλησε μαζί της, βρίσκεται ήδη στην Ίμβρο προκειμένου 

να ενημερωθεί από τις τοπικές αρχές και να συμπαρασταθεί στην οικογένεια. 

Ο Σύλλογος Ιμβρίων και η Ιμβριακή Ένωση Μακεδονίας-Θράκης εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια 

στην οικογένεια της αδικοχαμένης μητέρας και απευθύνουν έκκληση σε όλους να σεβαστούν την οδύνη των 

μελών της οικογένειας που απομένουν και να στρέψουν την προσοχή τους στη συνδρομή της 

συμπατριώτισσάς μας που επέζησε, να ξεπεράσει το σοκ και να συνεχίσει τη ζωή της.    

Θεωρούν επίσης ότι το μεμονωμένο αυτό περιστατικό δεν θα πρέπει να διαταράξει την προσήλωση στο 

στόχο της επανάκτησης των δεσμών μας με τη γενέτειρά μας και την επανεγκατάσταση όσο το δυνατόν 

περισσότερων Ιμβρίων στο νησί.  

Είναι ωστόσο προφανές ότι σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία, απαιτείται περαιτέρω εγρήγορση των αρχών 

ώστε να εξασφαλισθεί η αρμονική συνύπαρξη όλων των διαφορετικών κοινοτήτων στην Ίμβρο. Η 

υφιστάμενη ετερόκλητη και εν πολλοίς προβληματική κοινωνική δομή δεν προέκυψε με φυσιολογικό τρόπο 

στην Ίμβρο.  

Συνεπώς εκείνοι που καλούν τους ελληνικής καταγωγής Τούρκους πολίτες να επιστρέψουν στα πατρογονικά 

τους χώματα, οφείλουν να αναλάβουν τις ευθύνες που τους αναλογούν και να θεραπεύσουν άμεσα τις 

πολυάριθμες κοινωνικές, πολιτισμικές και νομικές πληγές και ανισότητες που έχουν προκληθεί μέσω 

κρατικών πολιτικών στην πολύπαθη πατρίδα μας.   

 

Με τιμή 

ο Πρόεδρος του Σ.Ι.                                ο Πρόεδρος της Ι.Ε.Μ.Θ. 

Πάρις Ασανάκης                                     Παύλος Σταματίδης 


