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ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ 
 
 

 

Στη διαδικασία ένταξης στην Ε.Ε., η Τουρκία έχει σαφή υποχρέωση να 
σεβασθεί τα ανθρώπινα και µειονοτικά δικαιώµατα, όπως στην περίπτωση της 
Ελληνικής Μειονότητας, δηλαδή µία υποχρέωση έναντι των πολιτών της. 
Επίσης, η Τουρκία οφείλει να συµµορφωθεί προς τις σχετικές ∆ιεθνείς 
Συνθήκες και ιδιαιτέρως προς την Συνθήκη της Λωζάνης. Τα ακόλουθα µέτρα 
θα ήταν δυνατόν να αποτελέσουν σηµαντική συµβολή ώστε να επιτρέψουν 
στη Μειονότητα  να συνεχίσει την ύπαρξή της και οι εκπατρισθέντες να 
επιστρέψουν στις εστίες τους.  
Λαµβάνοντας υπόψη αυτές τις υποχρεώσεις, οι τουρκικές Αρχές καλούνται: 
 
 

• να ενεργήσουν άµεσα ώστε να επανορθωθούν όλες οι τωρινές αδικίες 
και να οικοδοµηθεί, τόσο πολιτικώς όσο και  στην καθηµερινή ζωή, ένα 
αίσθηµα ανοχής και ασφάλειας εντός των µελών της µειονότητας 

 



• να επιλύσουν το ζήτηµα των  κατειληµµένων (mazbut) µη - 
µουσουλµανικών ιδρυµάτων µαζί µε τις ακίνητες περιουσίες τους, 
καθώς επίσης και εκείνες τις ιδιοκτησίες που δηµεύθηκαν από το 1974, 
οι οποίες πρέπει να επιστραφούν στους ιδιοκτήτες τους ή στα έχοντα 
το δικαίωµα κυριότητας πρόσωπα ή, όπου η επιστροφή της ακίνητης 
περιουσίας είναι αδύνατη, να δοθεί δίκαια αποζηµίωση. Ο Νόµος 
5737/2008 πρέπει να βελτιωθεί.  

 

• να επιτρέψουν ώστε τα νέα µειονοτικά ιδρύµατα να εγκαθιδρύονται 
χωρίς οποιοδήποτε νοµικό ή διοικητικό κώλυµα  

 

• να εφαρµόσουν πλήρως το Νόµο υπ΄ αριθµόν 3998, ο οποίος ορίζει ότι 
τα κοιµητήρια που ανήκουν στη µειονότητα δεν µπορούν να 
µεταβιβάζονται στους δήµους 

 

• οι εκλογικές διαδικασίες στα µειονοτικά ιδρύµατα δεν πρέπει να 
υπόκεινται σε προηγούµενη έγκριση από τη Νοµαρχία της Ιστανµπούλ. 

 

• να επιτρέψουν χωρίς οποιαδήποτε εµπόδια το διορισµό µειονοτικών 
δασκάλων και καθηγητών. Να αναθεωρήσουν την ισχύ που διαθέτει  
ο υποδιευθυντής στα σχολεία της µειονότητας να λαµβάνει 
καθοριστικές αποφάσεις του, και να µη θέτουν κανέναν περιορισµό 
στην εγγραφή των µαθητών 

 

• Τα επισήµως εγκεκριµένα σχολικά βιβλία στο δηµόσιο εκπαιδευτικό 
σύστηµα δεν πρέπει να έχουν καµία αναφορά στο Οικουµενικό 
Πατριαρχείο που να δηµιουργεί οποιεσδήποτε εχθρικές εντυπώσεις 
εναντίον του αλλά και της ελληνικής µειονότητας 

  
Η Τουρκία καλείται να επανορθώσει όλες τις τωρινές αδικίες, να παράσχει 
ισχυρή υποστήριξη και να λάβει πρωτοβουλίες ώστε να διευκολύνει την 
ανεµπόδιστη επιστροφή των εκπατρισµένων µελών της ελληνικής µειονότητας 
της Τουρκίας που έχουν εξαναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις γενέτειρες τους.  
∆εν πρέπει να υπάρξει επίσης κανένας περιορισµός όσον αφορά  στην 
απόκτηση περιουσίας εκ µέρους ξένων πολιτών και τέλος, αλλά εξ ίσου 
σηµαντικό, τα κληρονοµικά δικαιώµατα Ελλήνων πολιτών πρέπει να γίνουν 

πλήρως σεβαστά ώστε αυτοί να απολαύουν το δικαίωµα νοµής της 
κληρονοµηθείσας περιουσίας τους.           
 
 
 


