
SYLLOGOS IMVRION                    İMVRİAKİ ENOSİ MAKEDONİAS-THRAKİS 
[İMROZLULAR DERNEĞİ]                                                                     [MAKEDONYA-TRAKYA İMROZLULAR BİRLİĞİ] 
El. Venizelou 80, ΤΚ 17122                                                                                                          Dimitsanas 47, ΤΚ 54454 

Nea Smyrni – ATTİKİ                                                                                                           Kato Toumba– THESSALONİKİ 

Tel: +30 (210) 9347957                                                                                                                  Tel: +30 (2310) 989654 

Faks: +30 (210) 9345096                                                                                                              Faks:+30 (2310) 936180 

e-mail: info@imvrosisland.org                                                                                       e-mail: info@imbrosunion.com 

www.imvrosisland.org                                                                                                                   www.imbrosunion.com 

 

BASIN BÜLTEN İ 
 

İMROZ’DA (GÖKÇEADA) ÖLÜMCÜL SALDIRI 
 

Saldırıya uğrayan aileye saygı ve adanın Rum cemaatinin 
yeniden doğma çabasına destek çağrısı 

08/06/2013 

 
Tüm dünyadaki İmroz Rum cemaati, İmroz’un (Gökçeada) Dereköy (Shinudi) köyünde, cemaatimiz üyesi olan 

bir anne-kıza karşı yapılan nedensiz ve vahşi ölümcül saldırı karşısında derinden sarsılmıştır. Cemaat dışından 

bir kadın tarafından işlenen saldırı sonucu, anne M.S. ölmüş, kızı P.S. ise ağır şekilde yaralanmıştır.  

 

Soruşturmanın halihazırda sürdürülmekte olmasına rağmen, şimdiye kadarki veriler bunun ihtirasa dayalı bir 

suç olduğunu göstermektedir. Her halükârda, resmi makamların olaya müdahalesinin son derece seri 

olduğunun vurgulanması gereklidir. Suçun faili hemen tutuklanmış, ağır yaralanan genç kız ise helikopterle 

Çanakkale’ye götürülerek acilen ameliyata alınmıştır, kendisinin şu an itibarıyla hayati tehlikeyi atlatmış 

olduğu sanılmaktadır.  

 
Atina ve Selanik İmroz Dernekleri olarak, yurtdışındaki tüm İmrozlular adına, bu korkunç saldırıyı en sert 

şekilde telin eder, yurttaşlarımızın ailesine kayıpları için başşağlığı ve kızlarına acil şifalar dileriz. Aynı 

zamanda, herkesi ailenin geri kalan üyelerinin acısına saygılı olmaya ve yaşama tutunan kızımıza bu şoku 

atlatarak hayatına devam edebilmesi için yardım etmeye davet ederiz. 

 

İmrozlular olarak, bu münferit olayın, anavatanımızla olan bağlarımızın tekrar tesis edilmesi ve adaya 

mümkün olan en fazla sayıda Rum kökenli vatandaşın tekrar geri dönerek yerleşmesi hedefinden bizi 

saptırmaması gerektiğine inanıyoruz. 

 

Ancak, bu kritik dönemeçte, adadaki tüm farklı toplumların ahenkli şekilde ortak yaşamasının ve dönmeye 
karar veren Rum kökenli İmrozluların uyumlu biçimde adaya yeniden entegrasyonunun sağlanması amacıyla 

resmi makamların teyakkuzda olması gerektiği de açıktır. Adada bugün mevcut olan karmaşık ve birçok 

açıdan problemli sosyal yapı maalesef doğal bir şekilde kendiliğinden oluşmamıştır.   

 

Dolayısı ile, İmrozluları ata topraklarına dönmeye çağıranların aynı zamanda devlete düşen sorumlulukları da 

üstlenerek, büyük acılar çekmiş olan vatanımızda resmi politikalar sonucu yaratılan sosyal, kültürel ve yasal 

yaralar ile eşitsizlikleri bir an önce gidermesi gerekmektedir. 

 

 
Saygılarımızla, 

 

İmrozlular Derneği Başkanı                               M-T.İ.B. Başkanı 

Paris Asanakis                                     Pavlos Stamatidis 


