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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Βρυξέλλες, 6 Απριλίου 2012 
 

∆ιακρίσεις σε βάρος των µελών της ελληνικής µειονότητας της Ίµβρου και της 
Τενέδου 

Γραπτή ερώτηση της επικεφαλής των ευρωβουλευτών της Ν∆ κας Μαριέττας Γιαννάκου 
 

 
Τις διακρίσεις σε βάρος των Ελληνορθόδοξων πολιτών που επιθυµούν να αποκτήσουν 
ακίνητα στην Ίµβρο και την Τένεδο, έφερε ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του 
Συµβουλίου, µε γραπτή της κοινοβουλευτική ερώτηση, η επικεφαλής των 
ευρωβουλευτών της Ν∆, κα. Μαριέττα Γιαννάκου. 
 
Με αφορµή την πρόσφατη δηµοσιοποίηση της απόφασης του τουρκικού Συµβουλίου 
Επικρατείας, η οποία ακυρώνει πράξη του κτηµατολογίου της Ίµβρου, µε την οποία 
µεταβιβάστηκε σε µέλος της ελληνικής µειονότητας τίτλος ιδιοκτησίας στην Ίµβρο, η 
επικεφαλής των ευρωβουλευτών της Ν∆ κάλεσε τα αρµόδια ευρωπαϊκά όργανα να 
πάρουν σαφή θέση για τις παραβιάσεις θεµελιωδών δικαιωµάτων της ελληνικής 
µειονότητας στις δύο νήσους.  
 
Αξίζει να σηµειωθεί, ότι το σκεπτικό της απόφασης βασίζεται στο γεγονός, ότι «οι 
κινήσεις του πληθυσµού και των ακινήτων στα νησιά Ίµβρος και η Τένεδος, νησιά που 
επηρεάζουν αποφασιστικά την ασφάλεια των Στενών των ∆αρδανελίων και της 
Κωνσταντινούπολης, αποτελούν σηµαντικό θέµα ασφαλείας».  
 
Η κα Γιαννάκου από την πλευρά της, απευθυνόµενη προς την Επιτροπή και το 
Συµβούλιο, ζήτησε συγκεκριµένες ενέργειες στο πλαίσιο της ενταξιακής πορείας της 
Τουρκίας, προκειµένου να σταµατήσουν άµεσα οι απαράδεκτες διακρίσεις σε βάρος των 
µελών της ελληνικής µειονότητας, ιδίως σε σχέση µε τα δικαιώµατα ιδιοκτησίας τους. 
Παράλληλα, επεσήµανε το γεγονός ότι η πρόσφατη απόφαση του τουρκικού Συµβουλίου 
Επικρατείας έρχεται σε πλήρη αντίθεση, τόσο µε τις προβλέψεις  της Συνθήκης της 
Λωζάννης, όσο και µε το πρόσφατο ψήφισµα αριθ. 1625 της Κοινοβουλευτικής 
Συνέλευσης του Συµβουλίου της Ευρώπης, το οποίο κάνει ιδιαίτερη µνεία στα 
δικαιώµατα της ελληνικής µειονότητας και στη διατήρηση του διπολιτισµικού χαρακτήρα 
των νησιών Ίµβρου και Τενέδου. 
 


