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 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Η Ίμβρος και Τένεδος παραμένουν σταθερά ορόσημο για τη συμμόρφωση της 

Τουρκίας με τα πολιτικά κριτήρια ένταξης 

 
19/04/2013 

Υιοθετήθηκε χθες 18 Απριλίου 2013 το Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Έκθεση Προόδου της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Τουρκία του 2012, η παράγραφος 37 του οποίου διαλαμβάνει τα ακόλουθα:  

«[Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο]…καλωσορίζει και αναμένει την ταχεία υλοποίηση της δήλωσης της Τουρκικής 
κυβέρνησης σχετικά με την επαναλειτουργία του σχολείου της ελληνικής μειονότητας στη νήσο Gökçeada (Ίμβρο), 
ενέργεια που αποτελεί θετικό βήμα για τη διατήρηση του διπολιτισμικού χαρακτήρα των τουρκικών νησιών Gökçeada 
(Ίμβρου) και Bozcaada (Tενέδου), σύμφωνα με το ψήφισμα αριθ. 1625 της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του 
Συμβουλίου της Ευρώπης· επισημαίνει, ωστόσο, ότι χρειάζονται περαιτέρω βήματα για να αντιμετωπισθούν τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα μέλη της ελληνικής μειονότητας σε σχέση με τα δικαιώματα ιδιοκτησίας τους·…» 

Για ένατη συνεχή φορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αφιερώνει σε ψήφισμά του για την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας, 
ειδική μνεία στην κατάσταση της ελληνικής μειονότητας της Ίμβρου και της Τενέδου, συνδέοντας μάλιστα ρητώς τον 
έλεγχο των πολιτικών κριτηρίων της Κοπεγχάγης με το Ψήφισμα υπ’αρ. 1625/2008 του Συμβουλίου της Ευρώπης.  

Οι Ίμβριοι απευθύνουν θερμές ευχαριστίες σε όλους όσοι συνέβαλαν στη διατήρηση της Ίμβρου στο επίκεντρο της 
προσοχής των αρμοδίων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως στην Εισηγήτρια κ. Ria Oomen-Ruijten, η οποία 
γνωρίζει εκ του σύνεγγυς και εκτιμά την προσπάθειά μας να αναδείξουμε το νησί μας σε εργαστήρι θετικών πρακτικών 
για ειρηνική συνύπαρξη και το σεβασμό της διαφορετικότητας.  

Αναμένουν από τις τουρκικές αρχές το πρώτο αυτό θετικό βήμα, της άδειας επαναλειτουργίας του σχολείου στην 
Ίμβρο, να αποτελέσει την απαρχή της λήψης όλων εκείνων των απαραίτητων μέτρων για την αποκατάσταση των 
αδικιών που για ολόκληρες δεκαετίας ανάγκασαν τους Ιμβρίους και Τενεδίους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Και 
απευθύνουν έκκληση στην τουρκική κοινωνία, που με αφορμή το σχολείο ενημερώνεται για τις αδικίες αυτές του 
παρελθόντος, να στηρίξει την προσπάθειά μας να ανακτήσουμε τη θέση μας σε μια σύγχρονη Τουρκία που 
αναγνωρίζει και διορθώνει τα λάθη της αντιμετωπίζοντας όλους τους πολίτες της με ισονομία σεβόμενη τις 
ιδιαιτερότητές τους χωρίς διακρίσεις και προκαταλήψεις.   

Για το Σύλλογο Ιμβρίων       Για την Ιμβριακή Ένωση Μακεδονίας-Θράκης 
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