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∆ελτίο Τύπου
Συνάντηση των Ιµβρίων µε τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών
Συγκρατηµένη αισιοδοξία για τη δροµολόγηση λύσεων
στα προβλήµατα της Ίµβρου
Τετάρτη, 9 Μαρτίου 2011
Αντιπροσωπεία της Συντονιστικής Επιτροπής Ιµβρίων (Σ.Ε.Ι.) αποτελούµενη από τους Κώστα
Χριστοφορίδη, Κυριάκο Μπακάλη, Στέλιο Πούλαδο (Γενικό Γραµµατέα του Συλλόγου Ιµβρίων),
και Μιχάλη Μαυρόπουλο (Επίτιµο Πρόεδρο του Συλλόγου Ιµβρίων και Γενικό Γραµµατέα της
ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ), συναντήθηκε σήµερα στις 11 π.µ. στην Τουρκική Πρεσβεία Αθηνών µε τον
Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας κ. Αχµέτ Νταβούτογλου, στο πλαίσιο της συνάντησής του µε
τους εκπροσώπους φορέων των Κων/πολιτών και Ιµβρίων.
Στη συνάντηση που έγινε σε πολύ φιλικό κλίµα, ο κ. Υπουργός, τόνισε στους εκπροσώπους των
οµογενειακών σωµατείων ότι θεωρεί τους εδώ Κων/πολίτες και Ιµβρίους ως γέφυρα µεταξύ των
δύο χωρών. Εξέφρασε την επιθυµία του για καθιέρωση των συναντήσεων αυτών όποτε
επισκέπτονται την Ελλάδα Τούρκοι αξιωµατούχοι, αποσκοπώντας στη στενότερη επαφή και
συνεργασία µε τους οµογενειακούς φορείς.
Επίσης, απαντώντας στην αναφορά των εκπροσώπων των φορέων στα προβλήµατα της
Οµογένειας σε Κωνσταντινούπολη και Ίµβρο, µεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται η
απαγόρευση φοίτησης µη Τούρκων υπηκόων στα ελληνικά µειονοτικά σχολεία και η δυσκολία
ανάκτησης της τουρκικής υπηκοότητας, ο κ. Νταβούτογλου κάλεσε τους εκπροσώπους των
φορέων να συγκροτήσουν επιτροπή και να τον επισκεφθούν στην Άγκυρα, προκειµένου να
πραγµατοποιηθεί συνάντηση εργασίας µε αντικείµενο την επίλυση των προβληµάτων αυτών.
Στην πρόσκληση των εκπροσώπων των Ιµβριακών σωµατείων να τον υποδεχθούν στην ιδιαίτερη
πατρίδα τους, ο κ. Υπουργός δήλωσε ότι και ο ίδιος επιθυµεί να πραγµατοποιήσει µία επίσκεψη
στην Ίµβρο.
Η µεγάλης συµβολικής σηµασίας αυτή συνάντηση, έρχεται να προστεθεί σε µία σειρά από
συναντήσεις υψηλού επιπέδου που έχουν πραγµατοποιηθεί τους τελευταίους µήνες από τους
εκπροσώπους των Ιµβρίων µε Τούρκους αξιωµατούχους σε Τουρκία και Ελλάδα, µε σκοπό την
άµεση ενηµέρωση των αρµοδίων και τη δροµολόγηση λύσεων σε σειρά προβληµάτων που
αντιµετωπίζουν όσοι επιχειρούν να αποκαταστήσουν τους δεσµούς µε την ιδιαίτερη πατρίδα
τους.

