
              ΙΜΒΡΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 

                 Δημητσάνας 47, ΤΚ 54454 Κ. Τούμπα Θεσσαλονίκη, τηλ: 2310 989654, φαξ: 2310 936180 

                   www.imbrosunion.com  e-mail: info@imbrosunion.com  

 
 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ηµερίδα µε θέµα: 
«∆ικαιώµατα της Ελληνορθόδοξης Μειονότητας Ίµβρου και Τενέδου» 

 
26/3/2013 

 
Η Ιµβριακή Ένωση Μακεδονίας – Θράκης, στα πλαίσια εορτασµού των 85 ετών από την ίδρυσή 
της (1927 – 2012), οργανώνει ηµερίδα µε θέµα 
«∆ικαιώµατα της Ελληνορθόδοξης Μειονότητας Ίµβρου και Τενέδου» 
το Σάββατο 30 Μαρτίου και ώρα 6µ.µ., στο Πνευµατικό Κέντρο της Ένωσης, ∆ηµητσάνας 
47, Κάτω Τούµπα (επισυνάπτεται πρόσκληση της Ηµερίδας). 
Με τη συµπλήρωση µιας δεκαετίας από τη δραστηριοποίηση των Ιµβρίων και Τενεδίων στον 
κοινωνικό διάλογο που σηµατοδότησε η έναρξη των ενταξιακών διαπραγµατεύσεων ΕΕ-
Τουρκίας, κάθε άλλο παρά τυχαία είναι η υψηλή προτεραιότητα που δίνει για ένατη συνεχή 
χρονιά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Έκθεση Προόδου του 2012 για την Τουρκία, στα 
προβλήµατα που αντιµετωπίζει η ελληνική µειονότητα της Ίµβρου και της Τενέδου αλλά και το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην αντίστοιχη έκθεσή του, που υιοθετήθηκε την προηγούµενη 
εβδοµάδα (19-3-2013) από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Οι δυσκολίες πρόσβασης 
των Ιµβρίων στην εκπαίδευση αλλά και τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν µε την 
κατοχύρωση των περιουσιακών τους δικαιωµάτων, παραµένουν ως ορόσηµο για τον 
έλεγχο της συµµόρφωσης της Τουρκίας µε τα πολιτικά κριτήρια ένταξης. Ιδιαίτερη έµφαση 
δίνεται στο γεγονός ότι το Ψήφισµα 1625/2008 του Συµβουλίου της Ευρώπης για την Ίµβρο 
και την Τένεδο παραµένει ανεφάρµοστο, καθώς και στην αδυναµία των Ελλήνων υπηκόων να 
κατοχυρώσουν τα κληρονοµικά τους δικαιώµατα, µε αποτέλεσµα να κινδυνεύουν άµεσα να 
απολεσθούν και οι τελευταίες εναποµείνασες ελληνικές ιδιοκτησίες στο νησί.  
Πέρα όµως από τα πολιτικά όργανα των διεθνών οργανισµών, η Ελληνορθόδοξη Μειονότητα 
της Ίµβρου και της Τενέδου διεκδικεί τα δικαιώµατά της ενώπιον του Ευρωπαϊκού 
∆ικαστηρίου Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων αλλά και τη χαµένη της θέση στην Τουρκία του 
σήµερα, όπου η αντιµετώπιση των µειονοτήτων, και µεταξύ αυτών και της ελληνικής, 
βρίσκεται στο επίκεντρο των πολιτικών και κοινωνικών εξελίξεων. 
Στα ζητήµατα αυτά θα αναφερθούν µετά λόγου γνώσεως τρεις διακεκριµένοι οµιλητές: ο Πάρις 
Ασανάκης, δικηγόρος, Γενικός Γραµµατέας του Συλλόγου Ιµβρίων (Αθηνών) και ιδρυτικό µέλος 
του ιµβριακού συντονιστικού οργάνου· ο Γιάννης Κτιστάκις, λέκτορας στη Νοµική Σχολή 
Θράκης, επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήµιο του Βοσπόρου και νοµικός σύµβουλος του 
Οικουµενικού Πατριαρχείου· και ο Λάκης Βίγκας, εκλεγµένος εκπρόσωπος των µειονοτικών 
ιδρυµάτων της Τουρκίας στη Γενική ∆ιεύθυνση Ιδρυµάτων (VGM).  
 

Με τιµή 
Για το ∆.Σ. 
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Παράκληση, για δηµοσίευση, µετάδοση, προβολή. 
Θερµές ευχαριστίες για την συνεργασία 


