
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΜΒΡΙΩΝ                                                                             ΙΜΒΡΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 
Ελ. Βενιζέλου 80, ΤΚ 17122                                                                                                  Δημητσάνας 47, ΤΚ 54454 

Νέα Σμύρνη – ΑΤΤΙΚΗ                                                                                                   Κάτω Τούμπα – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

τηλ: 210 9347957                                                                                                                                  τηλ: 2310 989654 

φαξ: 210 9345096                                                                                                                                φαξ: 2310 936180 

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

www.imvrosisland.org                                                                                                               www.imbrosunion.com 

 

 ∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ 
Ο Ελληνισμός της Ίμβρου και της Τενέδου εξακολουθεί να αποτελεί ορόσημο για την αξιολόγηση 

της προόδου της ενταξιακής πορείας της Τουρκίας από τα Ευρωπαϊκά Όργανα 
 

10/10/2012 

Ο Σύλλογος Ιμβρίων και η Ιμβριακή Ένωση Μακεδονίας-Θράκης εκφράζουν την ικανοποίησή τους για την 

υψηλή προτεραιότητα που δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στη φετινή Έκθεση Προόδου για την Τουρκία στα 

προβλήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική μειονότητα της Ίμβρου και της Τενέδου. Όπως και σε όλες 

ανεξαιρέτως τις προηγούμενες οκτώ (8) ετήσιες εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από την έναρξη των 

ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Τουρκία το 2004, οι δυσκολίες πρόσβασης των Ιμβρίων στην εκπαίδευση 

αλλά και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν με την κατοχύρωση των δικαιωμάτων στις ιδιοκτησίες τους 

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 στην Τουρκία και ειδικότερα στην Ίμβρο, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν άμεσα 

να απολεσθούν και οι τελευταίες εναπομείνασες ελληνικές ιδιοκτησίες στο νησί. 

Δεν είναι τυχαίο εξάλλου ότι το ίδιο ενδιαφέρον επιδεικνύει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δια του 

Προέδρου του κ. Μάρτιν Σουλτς, ο οποίος, σε πρόσφατη επιστολή του προς την Οικουμενική Ομοσπονδία 

Κωνσταντινουπολιτών αναφέρθηκε επανειλημμένα στη σημασία που αποδίδει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στα 

βήματα που έχει ξεκινήσει η Τουρκία και σε εκείνα που απομένουν ακόμη για τη συμμόρφωσή της με το 

Ψήφισμα του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα δύο νησιά. 

Με τιμή 
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