Προς τον
Εξοχότατο Πρόεδρο της Τουρκικής Δημοκρατίας
Kύριο Αμπντουλάχ Γκιούλ

Εξοχότατε Κύριε Πρόεδρε,
Εξ ονόματος του συνόλου των Ιμβριακών σωματείων του εξωτερικού, σας
καλωσορίζουμε και σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον που δείχνετε με την
παρουσία σας, για την ιδιαίτερη Πατρίδα μας.
Λαμβάνουμε την ευκαιρία να σας συγχαρούμε για τις προσπάθειες που
κατέβαλε και καταβάλλει η Τουρκία προκειμένου να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, τις οποίες παρακολουθούμε και στηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις. Δεν
ξεχνούμε εξάλλου την προσωπική συμβολή σας σε αυτή την πορεία από τη θέση
του Υπουργού των Εξωτερικών.
Χαιρετίζουμε την ευνοϊκή απάντηση στο αίτημα της κοινότητάς μας για την
επαναλειτουργία Ελληνικού μειονοτικού Σχολείου καθώς και το άνοιγμα τελωνείου
στην Gokceada (Ίμβρο). Τα αιτήματα αυτά είχαμε συμπεριλάβει στην επιστολή μας
προς τον Πρωθυπουργό κύριο Ρετζέπ Ταγίπ Ερτογάν το 2005, όταν επισκέφτηκε για
πρώτη φορά το νησί μας. Μας χαροποιεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι ο άνεμος του
εκσυγχρονισμού και της προστασίας των μειονοτήτων που φυσάει σε όλη τη χώρα,
φτάνει επιτέλους και στο νησί μας.
Τη συνετή και συνεπή πολιτική που χαράξατε προς τον Ευρωπαϊκό δρόμο
επικαλούμαστε και τώρα, προκειμένου η επίσκεψή σας να δρομολογήσει ανάλογες
πρωτοβουλίες για την επίλυση και των υπόλοιπων θεμάτων που απασχολούν τα
μέλη μας αλλά και όλους τους Ιμβρίους και θα προσδώσουν ποικίλα οφέλη τόσο για
την εικόνα της Τουρκίας στο εξωτερικό όσο και για την ανάπτυξη της Γκιοκστέαντα
(Ίμβρο).
Πιο συγκεκριμένα ζητάμε από εσάς και όλο τον πολιτικό κόσμο της
Τουρκικής Δημοκρατίας την αποκατάσταση των δικαιωμάτων του Ελληνικού
πληθυσμού της Γκιοκτσέαντα (Ίμβρου), ο οποίος, εξ αιτίας σφαλμάτων των
παρελθόντων ετών που τόσο γενναία αναγνώρισε ο Πρωθυπουργός κ. Ερντογάν,
αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τις εστίες του και να σκορπίσει σε όλο τον κόσμο και
είναι τώρα από τους πρώτους που ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα της Τουρκικής
Κυβέρνησης προς τους πολίτες της Τουρκίας να επιστρέψουν. Ζητάμε την
εξασφάλιση των προϋποθέσεων εκείνων που θα επιτρέψουν τη διατήρηση των

δεσμών μας με τη γενέτειρά μας, στο πλαίσιο πάντα των νόμων της Τουρκικής
Δημοκρατίας και των διεθνών συνθηκών που έχει κυρώσει. Ζητάμε να μας δοθεί η
ευκαιρία να συνεισφέρουμε στο σχεδιασμό και στη δουλειά που απαιτείται για την
ανάδειξη του φυσικού κάλλους και της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς του
νησιού καθώς και να συμβάλουμε στην τουριστική και εμπορική ανάπτυξη της
Γκιοκτσέαντα (Ίμβρου).
Τα ειδικότερα ζητήματα που μας απασχολούν και ζητούν άμεση αντιμετώπιση
είναι τα ακόλουθα:
1. Πλήρη αναγνώριση των κληρονομικών δικαιωμάτων σε όλους τους απογόνους των
αρχικών ιδιοκτητών ανεξαρτήτως υπηκοότητος, όπως έχει επανειλημμένα
αποφανθεί το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η αποξένωση των
παιδιών από την περιουσία των πατεράδων και των παππούδων τους δεν μπορεί
να είναι ανεκτή από ένα κράτος δικαίου. Όσον αφορά ειδικότερα τους υπηκόους
της Ελλάδας και της Αυστραλίας που αποτελούν την πλειοψηφία των μελών μας,
αρκεί μια διοικητική πράξη που θα εντάξει μόνιμα τις χώρες αυτές στον κατάλογο
των χωρών με τις οποίες συντρέχει η αμοιβαιότητα με την Τουρκία.
2. Δυστυχώς αυτό όχι μόνο δεν γίνεται, αλλά ακόμα και η αγορά ή κατοχύρωση γης
στην Γκιοκτσέαντα (Ίμβρο) υπέρ ελληνικής καταγωγής Τούρκων υπηκόων δεν
αναγνωρίζεται καθόλου ή γίνεται πάρα πολύ δύσκολα, σε αντίθεση με τους
μουσουλμάνους συμπολίτες μας, για το λόγο ότι, όπως πρόσφατα πληροφορήθηκε
η κοινή γνώμη της χώρας, οι αρχές που φροντίζουν για την ασφάλεια της χώρας,
μας θεωρούν «αλλοδαπούς» και «ιεραπόστολους». Χωριά και γη που μέχρι πριν
από 40 χρόνια κατοικούσαν και καλλιεργούσαν αποκλειστικά Ελληνικής καταγωγής
πολίτες, έχουν περάσει στο Χαζινέ σε ποσοστό 70%, 80% ή 90%. Αυτές οι αδικίες
που παρατηρήθηκαν στη διαδικασία κατάρτισης του κτηματολογίου, πρέπει και
μπορούν να αποκατασταθούν άμεσα και μέχρι τότε, θα πρέπει να σταματήσει να
τρέχει η δεκαετής προθεσμία για την οριστικοποίησή του, έτσι ώστε ο κόσμος μας
να πιστέψει ότι θα δικαιωθεί και να επανεγκατασταθεί στη γη των προγόνων του.

3. Απόδοση της τουρκικής υπηκοότητας σε όλους τους γηγενείς Ιμβρίους και
στους απογόνους τους που το επιθυμούν με ειδικά κίνητρα και απαλλαγές,
αφού την απώλεσαν παρά τη θέλησή τους.
4. Απόδοση στους αρχικούς ιδιοκτήτες τους των
απαλλοτριώθηκαν και ποτέ δεν χρησιμοποιήθηκαν
εξυπηρετούν τους σκοπούς της απαλλοτρίωσης.

ακινήτων που
ή έπαψαν να

5. Επιστροφή των σχολικών κτηρίων και των λοιπών ακινήτων στα Ρωμαίικα βακούφια
της Ίμβρου, τα οποία δυστυχώς δεν καλύπτει η πρόσφατη ρύθμιση του
Πρωθυπουργικού Γραφείου, αφού, σύμφωνα και με τη Γενική Διεύθυνση
Βακουφίων, δεν φαίνεται να υπάρχουν τα δηλωτικά του 1936 έτσι ώστε να
ανακτήσουν άμεσα την περιουσία τους.

6. Συγκεκριμένα άμεσα μέτρα για την προστασία και διατήρηση του φυσικού
περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού μας.

7. Βελτίωση των υποδομών και των συνθηκών διαβίωσης στα Ρωμαίικα
παραδοσιακά χωριά της Ίμβρου.
8. Εξασφάλιση, γενικότερα, όλων των συνθηκών που θα επιτρέψουν στους
Ιμβρίους του εξωτερικού, και κυρίως εκείνους της νέας γενιάς, να
επιστρέψουν και να επανεγκατασταθούν στην πατρίδα τους.

Εξοχότατε Κύριε Πρόεδρε της Τουρκικής Δημοκρατίας
Ελπίζουμε, ότι οι προσδοκίες και οι εκκλήσεις μας θα εισακουστούν και θα
αξιοποιηθούν με την υιοθέτηση κατάλληλων και άμεσων μέτρων και θα συμβάλουν στη
σηματοδότηση μιας εποχής δημιουργίας και προόδου. Ελπίζουμε εξάλλου ότι θα βρούμε
αρωγό και εσάς προσωπικά στην προσπάθεια αυτή, με την εμπειρία, το κύρος σας και την
αφοσίωσή σας στη δικαιοσύνη και στα δημοκρατικά ιδεώδη.
Οι Σύλλογοί μας είναι πρόθυμοι να συνεργαστούν με όλες τις αρμόδιες αρχές προς την
κατεύθυνση αυτή και παραμένουν στη διάθεσή σας για πιο ενδελεχή ενημέρωση υμών
προσωπικώς και των συνεργατών σας ως προς τις τεχνικές λεπτομέρειες των ως άνω
ζητημάτων σε εύθετο χρόνο, όποτε οι αυξημένες σας ευθύνες το επιτρέψουν.
Ίμβρος, 28 Απριλίου 2012
Με σεβασμό και εκτίμηση
Δια χειρός της αντιπροσωπείας μας

