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Ο Σύιινγνο Ικβξίωλ εθθξάδεη ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ηε ζεκαζία πνπ 
απνδίδεη ε Δπξωπαϊθή Δπηηξνπή θαη ζηε θεηηλή Έθζεζε γηα ηελ Τνπξθία ζηα 
πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηωπίδεη ε ειιεληθή κεηνλόηεηα ηεο Ίκβξνπ θαη ηεο 
Τελέδνπ. Όπωο θαη ζε όιεο αλεμαηξέηωο ηηο πξνεγνύκελεο δὠδεθα (12) εηήζηεο 
εθζέζεηο ηεο Δπξωπαϊθήο Δπηηξνπήο από ηελ έλαξμε ηωλ εληαμηαθώλ 
δηαπξαγκαηεύζεωλ κε ηελ Τνπξθία ην 2004, ε θαηάζηαζε ηωλ αλζξωπίλωλ θαη 
κεηνλνηηθώλ δηθαηωκάηωλ ηωλ Ικβξίωλ θαη Τελεδίωλ παξακέλνπλ ωο νξόζεκν γηα 
ηνλ έιεγρν ηεο πξνζαξκνγήο ηεο Τνπξθίαο ζην επξωπαϊθό θεθηεκέλν. Ιδηαίηεξε 
έκθαζε δίλεηαη ζην γεγνλόο όηη ην Ψήθηζκα 1625/2008 ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο 
Δπξώπεο γηα ηελ Ίκβξν θαη ηελ Τέλεδν πξέπεη λα εθαξκνζηεί πιήξωο, θαζώο θαη, 
ηδίωο, ζηελ αδπλακία ηωλ Διιήλωλ ππεθόωλ λα θαηνρπξώζνπλ ηα θιεξνλνκηθά 
ηνπο δηθαηώκαηα ζηελ Τνπξθία θαη εηδηθόηεξα ζηελ Ίκβξν, κε απνηέιεζκα λα 
θηλδπλεύνπλ άκεζα λα απνιεζζνύλ θαη νη ηειεπηαίεο ελαπνκείλαζεο ειιεληθέο 
ηδηνθηεζίεο ζην λεζί. 

Τν ελδηαθέξνλ απηό άιιωζηε επηβεβαίωζε πξόζθαηα ν Δπηθεθαιήο ηεο 
Μνλάδαο Τνπξθίαο θ. Patrick Paquet ζε επηζηνιή πνπ απεύζπλε πξνο ηνλ 
Πξόεδξν ηνπ Σπιιόγνπ Ικβξίωλ εμ νλόκαηνο ηνπ Γεληθνύ Γηεπζπληή ηεο Γ.Γ. 
Γεηηνλίαο θαη Γηαπξαγκαηεύζεωλ γηα ηε Γηεύξπλζε ηεο Δπξωπαϊθήο Δπηηξνπήο θ. 
Christian Danielsson. Αθνύ επηραίξεη γηα ηε ζεκαληηθή πξόνδν πνπ ζεκεηώζεθε 
κε ηελ επαλαιεηηνπξγία ηωλ ειιεληθώλ ζρνιείωλ ζηελ Ίκβξν, ππνγξακκίδεη ηε 
ζηελή παξαθνινύζεζε ηωλ εμειίμεωλ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο ειιεληθήο 
κεηνλόηεηαο πνπ θαηνηθεί ζηα δύν λεζηά θαη ππνγξακίδεη όηη ε Δπηηξνπή 
εμαθνινπζεί λα ζέηεη ζηηο Τνπξθηθέο αξρέο ην δήηεκα ηωλ δηθαηωκάηωλ ηωλ κειώλ 
ηωλ κεηνλνηήηωλ ηεο Τνπξθίαο θαη ηελ αλάγθε γηα ηνλ πιήξε ζεβαζκό θαη 
πξνζηαζία ηεο γιώζζαο, ηεο πνιηηηζηηθήο ηαπηόηεηαο θαη ηωλ ζεκειηωδώλ 
δηθαηωκάηωλ ηνπο. 

Δπηζπλάπηεηαη κεηάθξαζε ηωλ πην ραξαθηεξηζηηθώλ απνζπαζκάηωλ ηεο 

Έθζεζεο πνπ αθνξνύλ ηνλ Διιεληζκό ηεο Κωλζηαληηλνύπνιεο, Ίκβξνπ θαη 

Τελέδνπ. 


