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RECOMMENDATIONS 

 

• Κατά τη διαδικασία ένταξης στην Ε.Ε., η Τουρκία έχει σαφή υποχρέωση να 
σεβασθεί τα ανθρώπινα µειονοτικά δικαιώµατα, όπως στην περίπτωση της 
Ελληνικής Μειονότητας, άλλως 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.  
 

• Η Τουρκία επιβάλλεται να προβεί σε  άµεσες ενέργειες έτσι ώστε να  
αποκαταστήσει τις αδικίες του παρελθόντος και να οικοδοµήσει, τόσο 
πολιτικώς όσο και στην καθηµερινή ζωή,  αίσθηµα ανοχής και ασφάλειας 
εντός των µελών της Μειονότητας.   

 

• Η Τουρκία επιβάλλεται να σταµατήσει τις παρεµβάσεις στον τίτλο του 
Οικουµενικού Πατριαρχείου, να αναγνωρίσει τη νοµική οντότητα του και να 
επιτρέψει την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής Χάλκης. Το 
Οικουµενικό Πατριαρχείο πρέπει να έχει το δικαίωµα να καλεί και να 
προσλαµβάνει κληρικούς από το εξωτερικό, χωρίς περιορισµούς 
διαµονής. Το τυπογραφείο του Οικουµενικού Πατριαρχείου επιβάλλεται να 
επαναλειτουργήσει προκειµένου να επιτελεί την πνευµατική του αποστολή 
εκδίδοντας θρησκευτικά περιοδικά, πραγµατείες και συγγράµµατα. 

 

• Η Τουρκία επιβάλλεται να άρει την απαίτηση της ότι ο Πνευµατικός Ηγέτης 
των 300 εκατοµµυρίων Ορθοδόξων Χριστιανών παγκοσµίως πρέπει να 
έχει την τουρκική υπηκοότητα. 

 

• Να επιστραφούν άµεσα στην Ελληνική Μειονότητα οι εκκλησίες και τα 
Ιδρύµατα, µαζί µε την  ακίνητη περιουσία τους, που έχουν καταληφθεί 
(“mazbut”) από την Τουρκική Γενική ∆ιεύθυνση Βακουφίων µε διάφορες 
αυθαίρετες και ανεξέλεγκτες µεθοδεύσεις. Πρέπει να παύσουν οι 
διοικητικές παρεµβάσεις στα Μειονοτικά Ιδρύµατα που αφορούν την 
δήµευση της ακίνητης περιουσίας τους από την Τουρκική Πολιτεία. Σε 
γενικότερο πλαίσιο, ο νόµος 5737 περί Βακουφίων (Ευαγών Ιδρυµάτων). 



επιβάλλεται να εφαρµοσθεί πλήρως, κατά πνεύµα και γράµµα, έτσι ώστε 
να αποτραπεί κάθε µελλοντική επανάληψη παρόµοιων καταστάσεων. 

 

• Οι  Τουρκικές Αρχές επιβάλλεται να επιτρέψουν χωρίς κωλύµατα τον 
διορισµό εκπαιδευτικών προερχοµένων από την Ελληνική Μειονότητα.  
Επίσης, επιβάλλεται να αναθεωρήσουν τον θεσµό διορισµού Τούρκου 
Υποδιευθυντή των Μειονοτικών Σχολείων, και να µη θέτουν τους 
περιορισµούς στην εγγραφή µαθητών στα Σχολεία της Μειονότητας.     
       

• Τα επίσηµα σχολικά βιβλία να µην έχουν αναφορές στο Οικουµενικό 
Πατριαρχείο οι οποίες δυνατόν να δηµιουργήσουν εχθρικές εντυπώσεις 
στην τουρκική κοινή γνώµη ή στους τούρκους µαθητές κατά του 
Πατριαρχείου και της Ελληνικής Μειονότητας, έτσι ώστε οι τελευταίοι να µη 
καθίστανται στόχοι τροµοκρατικών οργανώσεων, όπως είναι η  Ergenekon 
και άλλες. 

 

• Η Τουρκία επιβάλλεται να λάβει  συγκεκριµένα µέτρα- πιστεύουµε προς 
όφελος της κοινωνίας της ως συνόλου-  για την διευκόλυνση της 
επιστροφής των εκπατρισθέντων µελών της Μειονότητας στην Ιστανµπούλ  
και στις νήσους Gokceada (Ίµβρο) και Bozcaada (Τένεδο), σε 
συµµόρφωση προς το Ψήφισµα του Συµβουλίου της Ευρώπης της 
28/6/2008 για την Ίµβρο και Τένεδο. Επίσης,  να µην υπάρχουν 
περιορισµοί στην απόκτηση ακίνητης περιουσίας από ξένους υπηκόους 
και τελευταίο, αλλά οπωσδήποτε σηµαντικό, να γίνουν πλήρως σεβαστά 
τα κληρονοµικά δικαιώµατα των  Ελλήνων πολιτών να απολαµβάνουν των 
περιουσιακών στοιχείων τους. 

           .  
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