“60 Χρόνια από το Πογκρόμ της 6-7 Σεπτεμβρίου 1955
κατά της Ελληνορθόδοξης Κοινότητας της Πόλης
Ώρα για Θεραπεία και Αποκατάσταση για την
Επιβίωση της Κοινότητας ”
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
12 Οκτωβρίου 2015

Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών
ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ
Ο ενωτικός φορέας της εκπατρισμένης
Ελληνορθόδοξης Κοινότητος της Κων/πόλεως

Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών
Ανακοίνωση
για την Πολύνεκρη Τρομοκρατική Επίθεση στην Άγκυρα
(11 Οκτωβρίου 2015)
Η Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών εκφράζει την
οδύνη της για την πολύνεκρη τρομοκρατική επίθεση σήμερα στην
Άγκυρα που προσέθεσε άλλη μια, στις συνεχιζόμενες πράξεις βίας
των τελευταίων μηνών στην Τουρκία.
Καταδικάζουμε έντονα, όπως πάντα, κάθε τρομοκρατική επίθεση
όπως και κάθε άλλη φρικτή και απάνθρωπη πράξη που κλιμακώνει
περαιτέρω την βία. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια και
την συμπάθεια μας προς τις οικογένειες των θυμάτων, καθώς και
στην κυβέρνηση και τον λαό της Τουρκίας.
Σε στιγμές όπως αυτές δεν ενδείκνυται να πούμε οτιδήποτε άλλο,
παρά μόνον να απευθύνουμε έκκληση προς πάντες να πράξουν ότι
είναι δυνατόν προκειμένου να σταματήσει αυτός ο κύκλος της βίας
στα ιερά εδάφη της Ανατολίας.

“Οι συνεχιζόμενες προσπάθειες
και δράσεις της ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ,
για μέτρα θεραπείας και αποκατάστασης
προς την Ελληνορθόδοξη Κοινότητα
της Κωνσταντινουπόλεως”
Νικόλαος Ουζούνογλου
Πρόεδρος ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ

Μια συνοπτική ιστορική αναφορά
στην Ελληνορθόδοξη Κοινότητα
της Κωνσταντινουπόλεως μετά την
Συνθήκη της Λωζάννης της 24 Ιουλίου 1923
Η ταινία “Η Φρικτή Νύχτα”
η οποία θα προβληθεί ακολούθως
κάνει μια ιστορική αναφορά
στην αυτόχθονη αυτή Κοινότητα
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Απαγόρευση 20 επαγγελμάτων
σε Έλληνες υπηκόους
Απελάσεις των Ελλήνων υπηκόων
μελών της μειονότητας (3-9/1964)

Στρατολόγηση ανδρών της μειονότητας
ηλικίας 18-45 ετών σε τάγματα εργασίας
Φόρος Περιουσίας
στις μειονότητες

Πογκρόμ της
6-7/9/1955

Στην μεταπολεμική Ιστορία της
Ευρώπης, η μόνη κοινότητα
που παραμένει εκπατρισμένη
σχεδόν στο σύνολο της (98%)
είναι η Ελληνορθόδοξη Κοινότητα
της Κωνσταντινουπόλεως
και των νήσων Ίμβρου και Τενέδου.

Γιατί το παρελθόν δεν πρέπει να ξεχνιέται.
Θεραπεία-Αποκατάσταση για αδικίες του παρελθόντος.
“Οι θηριωδίες του παρελθόντος πρέπει να αναγνωρίζονται, να
τεκμηριώνονται και να διδάσκουν – αλλά να μην γίνεται
διαστρέβλωση και κακή χρήση τους για πολιτικούς σκοπούς”
Thomas Hammarberg, 2010
Επίτροπος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του Συμβουλίου της Ευρώπης

Παρά την πρόοδο σε αντίστοιχα ανθρώπινα δικαιώματα που
βασίζονται σε ένα ορόσημο όπως είναι η Ευρωπαϊκή Σύμβαση
για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (1950), το ζήτημα Θεραπείας
και Αποκατάστασης προς τα θύματα των μαζικής κλίμακας
παραβιάσεων παραμένει υπό καθεστώς ρευστότητας. Αυτό
συνιστά μια σοβαρή αδυναμία συνολικά του θεσμού των
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Η υπόσχεση για σεβασμό προς τα
Δικαιώματα του Ανθρώπου στο μέλλον, παραμένει ασαφής,
όταν δεν γίνονται ενέργειες για ΘΕΡΑΠΕΙΑ και ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
των αδικιών του παρελθόντος.

Απόφαση που υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση
[επί της αναφοράς της Τρίτης Επιτροπής (A/60/509/Add.1)]

60/147. Βασικές Αρχές και Κατευθυντήριες Γραμμές
για το Δικαίωμα στη Θεραπεία και Αποκατάσταση
προς τα Θύματα εκτεταμένων Παραβιάσεων του
Διεθνούς Δικαίου για Δικαιώματα του Ανθρώπου
καθώς και Σοβαρών Παραβιάσεων του Διεθνούς
Ανθρωπιστικού Δικαίου

Σημαντικές Παρατηρήσεις σχετικά με τα αίτια των
Αντιμειονοτικών πολιτικών στη Δημοκρατία της Τουρκίας
-Την περίοδο 1923-2003 η Κρατική Πολιτική θεωρούσε τις
μειονότητες ως “εσωτερικές πηγές προβλημάτων” και
“δυνητικές απειλές”. Τέθηκε σε εφαρμογή ένα μακροπρόθεσμο
σχέδιο που είχε σκοπό τον διωγμό των μειονοτήτων έχοντας την
Ελληνορθόδοξη Κοινότητα ως “κατά προτεραιότητα στόχο”,
παρά το γεγονός ότι οι Έλληνες υπήκοοι, όντες υποκείμενοι στη
Συνθήκη της Λωζάννης, ήταν οι πλέον νόμιμοι πολίτες.
- Ο διωγμός της Ελληνικής Μειονότητας δεν σχετιζόταν με τις
διμερείς σχέσεις μεταξύ Τουρκίας-Ελλάδας και το ζήτημα της
Κύπρου. Η επιλογή του χρόνου των διωκτικών μέτρων ήταν
συντονισμένος με την ένταση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.
Είναι πλέον αποδεδειγμένο το γεγονός ότι τα περισσότερα
αντιμειονοτικά μέτρα εφαρμόστηκαν υπό καθεστώς αρίστων
σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.

Η Μεγάλη Τουρκική
Εθνοσυνέλευση εξέδωσε τον
Νοέμβριο του 2012 μια πολύ
σημαντική και ογκώδη αναφορά
σε δύο τόμους, σχετικά με όλες
τις παρεμβάσεις εναντίον της
δημοκρατίας στην Τουρκία.
Σε αυτή την αναφορά το Πογκρόμ
της 6-7 Σεπτεμβρίου του 1955
θεωρείται ως το σημείο έναρξης
των γεγονότων που συνετέλεσαν
στον εκτροχιασμό της
δημοκρατίας στη χώρα.
Ως εκ τούτου πρέπει να γίνει
κατανοητό ότι οι διωγμοί ενάντια
στην Ελληνορθόδοξη Κοινότητα
της Τουρκίας, ήταν μέρος των
κατάφορων παραβιάσεων των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των
αντιδημοκρατικών εξελίξεων στην
Τουρκία κατά τον 20στο Αιώνα.

Η Αρχή της Θεραπείας και της Αποκατάστασης
• Παρά το γεγονός ότι οι αρχές της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας,
της δημοκρατίας, της ισότητας, των κανόνων δικαίου και του σεβασμού προς τα
ανθρώπινα δικαιώματα είναι οι αξίες με τις οποίες οικοδομήθηκε η Ευρωπαϊκή
Ένωση, από το 1950 καλύφθηκε περισσότερο έδαφος προς την κατεύθυνση της
προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και συγκριτικά, μάλλον λιγότερη
προσοχή έχει δοθεί στη θεραπεία και αποκατάσταση προς τις κοινότητες που
υπήρξαν θύματα μεγάλης κλίμακας παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων
στο παρελθόν. Με την απουσία της θεραπείας και αποκατάστασης, ο θεσμός
της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καθίσταται κενός περιεχομένου
αφού τα αποτελέσματα των μεγάλης έκτασης παραβιάσεων των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων γίνονται τετελεσμένα γεγονότα, αν σκεφθούμε ότι οι ενέργειες
που σχεδιάστηκαν από τους δράστες των παραβιάσεων είναι μη αναστρέψιμες.
• Παρά τις σημαντικές προσπάθειες από ειδικά όργανα των Ηνωμένων Εθνών
για την ανάπτυξη ενός παροδικού νομικού πλαισίου όπως η Απόφαση 60/147
της Γενικής Συνελεύσεως των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρωπαϊκή Ήπειρο, δεν
επιτεύχθηκε καμία πρόοδος στην θέσπιση κανόνων που θα καθορίζουν το πώς
αυτή η Αποκατάσταση θα εφαρμόζεται στην πράξη.
• Η περίπτωση της Ελληνικής Κοινότητας της Κωνσταντινουπόλεως, μαζί με τις
Ελληνικές Κοινότητες των δύο νησιών του Αιγαίου που ανήκουν στην Τουρκία,
την Ίμβρο και την Τένεδο, αποτελεί μία χαρακτηριστική περίπτωση.

Οι προσπάθειες της ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ προς την Κυβέρνηση της
Δημοκρατίας της Τουρκίας
• Ξεκινώντας για πρώτη φορά από τον Μάιο του 2010 υψηλόβαθμα στελέχη της
Κυβέρνησης της Τουρκίας είχαν συναντήσεις με αντιπροσώπους της ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ
και στην Άγκυρα και στην Κωνσταντινούπολη, στην Τουρκία.
• Η ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ τόνισε με έμφαση πολλές φορές την επιτακτική ανάγκη για μέτρα
αποκατάστασης και θεραπείας προς την Ελληνορθόδοξη Κοινότητα της Πόλης
παραθέτοντας τις μαζικής κλίμακας παραβιάσεις ανθρωπίνων και μειονοτικών
δικαιωμάτων κατά την εκτεταμένη περίοδο μετά το 1923. Τα γεγονότα που
περιβάλλουν τις παραβιάσεις είναι καλά τεκμηριωμένα καθώς αποδεικνύονται
από κρατικά αρχεία της Τουρκίας και είναι άμεσα συνδεδεμένα με υποβάθμιση
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι γεγονός ότι στην περίπτωση των μη
Μουσουλμανικών μειονοτήτων, οι πράξεις κατά την περίοδο 1962-2004 της
“Ειδικής Επιτροπής Μειονοτήτων” που είχε την δύναμη να υποκαθιστά όλες τις
νομοθετικές, εκτελεστικές και δικαστικές αρχές, υπήρξαν αποφασιστικές.
• Μετά από μία περίοδο ενηλικίωσης μεταξύ 2010-13, τον Σεπτέμβριο του 2013
η ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ υπέβαλε μια λεπτομερή αναφορά στην Κυβέρνηση της Τουρκίας
για κατά προτεραιότητα μέτρα θεραπείας προς αμφότερες, την εκπατρισμένη
και την διαβιούσα επί του παρόντος εις την Κωνσταντινούπολη κοινότητα.
Αυτά τα μέτρα θα παρουσιαστούν στις επόμενες διαφάνειες.

Επιπροσθέτως τα ακόλουθα βασικά προβλήματα πρέπει
να εξετασθούν από την Τουρκική Κυβέρνηση
•
•

•

Η αναγνώριση του νομικού καθεστώτος του Οικουμενικού Πατριαρχείου.
Η επιστροφή ακινήτων των ευαγών ιδρυμάτων της Ελληνικής Κοινότητας. Παρότι
έχουν γίνει θετικά βήματα υπάρχουν πολλές εκκρεμείς υποθέσεις που δεν
καλύπτονταν από την υπάρχουσα νομοθεσία. Μόνον το 20% των ιδιοκτησιών
που κατασχέθηκαν από Ανώτερο Δικαστήριο του 1974 με το επιχείρημα ότι τα
μέλη της μειονότητας είναι “ξένοι πολίτες” έχουν επιστραφεί. Ιδιαίτερα οι
περιπτώσεις των ιστορικών Μοναστηριών, πολλά εκ των οποίων της Βυζαντινής
περιόδου, που έχουν δηλωθεί ως “εγκαταλελειμμένα” ήδη από το 1930 όπως και
οι 3 εκκλησίες μαζί με τα ακίνητα ιδιοκτησίας τους, στην περιοχή Καράκιοϊ της
Κωνσταντινουπόλεως, που είχαν παρανόμως καταληφθεί από την οικογένεια του
Ευθύμ Καραχισαρίδη στο όνομα μιας ψευδο-εκκλησίας, θα πρέπει να επιλυθούν
με την αναγνώριση της ιδιοκτησίας τους to the Greek Community of Istanbul.
Η επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης. Το συνεχιζόμενο κλείσιμο
της Σχολής συνιστά μια κατάφωρη παραβίαση των Θρησκευτικών Δικαιωμάτων
και ένα περιορισμό για το Οικουμενικό Πατριαρχείο, ένα θεσμό 17 αιώνων ζωής,
ο οποίος συνεχίζει μια προσπάθεια για παγκόσμια ειρήνη και αμοιβαία
κατανόηση.

• Η συνεχιζόμενη επί 3 χρόνια απαγόρευση των εκλογών στα
Μειονοτικά Ευαγή Ιδρύματα συνιστά μια πολύ αρνητική
εξέλιξη που διαγράφει όσες θετικές εξελίξεις επιτεύχθηκαν
το διάστημα 2004-2011. Παρά τις υποσχέσεις που δόθηκαν
από τις αρχές, η συνέχιση του προβλήματος επαληθεύει τους
ισχυρισμούς για παρεμβάσεις κάποιων διοικήσεων Ευαγών
Ιδρυμάτων, ενώ παραβιάζεται η αρχή του κράτους Δικαίου.
Αυτό αποτελεί ένα επείγον ζήτημα που πρέπει να επιλυθεί.
• Η Κυβέρνηση πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλίες για την
ενθάρρυνση των διορισμών σε δημόσιες υπηρεσίες για μέλη
των μη Μουσουλμανικών μειονοτήτων, για τα οποία ήταν
στο παρελθόν απαγορευμένο να καταλαμβάνουν κρατικές
θέσεις, σύμφωνα με μυστικά διατάγματα, παρά το γεγονός
ότι ήσαν πολίτες της Δημοκρατίας της Τουρκίας.
• Η δυνατότητα ενοποίησης Κοινωφελών Ιδρυμάτων, της ιδίας
γεωγραφικής περιοχής, με παρεμφερείς δραστηριότητες.

“Τα πιο επείγοντα αναγκαία
μέτρα Θεραπείας και
Αποκατάστασης”
Νικόλαος Αναγνωστόπουλος
Γενικός Γραμματέας της ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ

Προτάσεις υποβληθείσες στην Τουρκική Κυβέρνηση
από την Οι.Ομ.Κω για Θεραπεία και Αποκατάσταση (1)

Αποκατάσταση Υπηκοοτήτων: Λαμβάνοντας υπόψη
την μαζική απέλαση των μελών της Κοινότητας κατά
την περίοδο 1963-1980 αυτό είναι άκρως απαραίτητο
ως μέτρο θεραπείας.

Αποτελέσματα: Αποκαθίστανται οι υπηκοότητες που
συμπεριλαμβάνουν και τις νεότερες γενεές παρά το
γεγονός ότι υπάρχουν μερικές γραφειοκρατικές
δυσκολίες, όπως για παράδειγμα η μη-δυνατότητα
απόκτησης υπηκοότητας από πλευρά της μητέρας.
Υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα διακριτικής μεταχείρισης
στην περίπτωση του κανονισμού για την χορήγηση
“Μπλε Κάρτας”.

Προτάσεις υποβληθείσες στην Τουρκική Κυβέρνηση
από την Οι.Ομ.Κω για Θεραπεία και Αποκατάσταση (2)
Αποκατάσταση δικαιωμάτων ιδιοκτησίας: Λαμβάνοντας υπόψη το
γεγονός της ύπαρξης σοβαρών και εκτεταμένων ζητημάτων σε
εκκρεμότητα με τις ιδιωτικές ακίνητες περιουσίες μελών της Κοινότητας,
ως αποτέλεσμα της φυγής υπό συνθήκες πανικού που έλαβε χώρα το
διάστημα 1963-1990, προτάθηκε η ίδρυση ενός γραφείου που παρέχει
υπηρεσίες υπό την εποπτεία του Συνηγόρου του Πολίτη. Αυτό είναι
άκρως σημαντικό καθώς τα τελευταία χρόνια επικρατεί μια πρακτική
εκμετάλλευσης “μαύρης αγοράς” από ορισμένες ομάδες οι οποίες
χρησιμοποιούν διάφορες παράνομες μεθόδους για να εκμεταλλεύονται
τους ιδιοκτήτες ακινήτων.
Αποτελέσματα: Ο Συνήγορος του Πολίτη απέστειλε εγκυκλίους προς το
Κτηματολόγιο και κατά τη διάρκεια του προηγούμενου καλοκαιριού
προχώρησε σε συλλήψεις ατόμων που με παράνομα μέσα απέκτησαν
ιδιοκτησίες στην Κωνσταντινούπολη. Ωστόσο η ίδρυση ενός Γραφείου
Παροχής Υπηρεσιών σε εκπατρισμένους πολίτες που θα τους προσφέρει
υποστήριξη να επανακτήσουν τις καταπατημένες ιδιοκτησίες τους και
θα εγγυάται τα δικαιώματα τους, παραμένει ένα πολύ επείγον ζήτημα.

Προτάσεις υποβληθείσες στην Τουρκική Κυβέρνηση
από την Οι.Ομ.Κω για Θεραπεία και Αποκατάσταση (3)

Η διακριτική αρνητική μεταχείριση στα Δικαιώματα των
πρώην Πολιτών της Τουρκίας στην περίπτωση των
Εκπατρισμένων Μελών της Ελληνορθόδοξης Κοινότητος
Σύμφωνα με το Νόμο 5901 (άρθρο 28) περί Ιθαγενείας της Τουρκίας
με την έκδοση μιας “μπλε κάρτας” είναι εγγυημένα όλα τα πολιτικά
δικαιώματα (πλην του εκλέγειν και εκλέγεσθαι) για πρώην πολίτες
της χώρας, με την προϋπόθεση ότι έχουν αφήσει την ιθαγένεια τους
με την έγκριση του κράτους. Παρότι ο συγκεκριμένος νόμος δεν
κάνει καμία εξαίρεση για υπηκόους οποιασδήποτε χώρας, είναι σε
ισχύ εγκύκλιος που στερεί το δικαίωμα αυτό σε πρώην πολίτες της
χώρας, που έχουν τώρα υπηκοότητα της Ελλάδος, Βουλγαρίας ή
Ρουμανίας. Στην περίπτωση της Ελληνορθόδοξης Κοινότητας είναι
πολύ σημαντικό το δικαίωμα δια την ενίσχυση του επαναπατρισμού
ως ένα ενδιάμεσο υποστηρικτικό μέτρο.

Προτάσεις υποβληθείσες στην Τουρκική Κυβέρνηση
από την Οι.Ομ.Κω για Θεραπεία και Αποκατάσταση (4)
Υποστήριξη του Επαναπατρισμού της Ελληνορθόδοξης Κοινότητας της
Κωνσταντινουπόλεως, όπως και των νήσων Ίμβρου και Τενέδου: Η
Επιτροπή του Συμβουλίου της Ευρώπης κατά του Ρατσισμού και της
Μισαλλοδοξίας το 2009, τόνισε την σοβαρή συρρίκνωση της Ελληνικής
Ορθόδοξης Κοινότητας και ότι “είναι αναγκαία η ανάληψη επείγουσας
δράσης προκειμένου αυτή να επιβιώσει”. Αυτό σημαίνει ότι ένα
εκτεταμένο πρόγραμμα επαναπατρισμού, ιδιαίτερα προς τα μέλη της
νέας γενιάς είναι επειγόντως αναγκαίο .
Αποτελέσματα: Παρόλο που δεν υπήρξε άμεση ανταπόκριση σε αυτή την
ζωτικής σημασίας πρόταση, πρόσφατα μια εκπαιδευτική επίσκεψη από
20 νέα μέλη της εκπατρισμένης Κοινότητας, υποστηρίχθηκε από την
Διεύθυνση Πολιτών του Εξωτερικού της Τουρκίας, που λειτουργεί υπό την
Πρωθυπουργία. Παρότι πρόκειται για μια πολύ περιορισμένη δράση,
δείχνει την σκοπιμότητα ενός τέτοιου σχεδίου αλλά και το ενδιαφέρον
των νέων μελών της εκπατρισμένης Κοινότητας για επαναπατρισμό.

ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΤΙΑΣΜΕΝΟ ΣΤΗΝ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ

(5) Ίδρυση Ερευνητικών Ινστιτούτων στην Πόλη με
την υποστήριξη της ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ και επιστημόνων της
διασποράς της Κοινότητος που ζουν σε διάφορες
χώρες. Η πρόταση αυτή είναι συνδεδεμένη με τις
προσπάθειες για υποστήριξη του Επαναπατρισμού.
Η ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ έχει έτοιμη πρόταση για την ίδρυση 3
ερευνητικών κέντρων στην Κωνσταντινούπολη σε
τομείς επιστημών τεχνολογίας και φυσικής.
Αποτελέσματα: Καμία ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ

Προτάσεις υποβληθείσες στην Τουρκική Κυβέρνηση
από την Οι.Ομ.Κω για Θεραπεία και Αποκατάσταση (6)
Η επίλυση των προβλημάτων εκπαίδευσης στα Κοινοτικά Σχολεία στην Πόλη:
Τα σοβαρά προβλήματα στα Ελληνικά σχολεία λόγω των κρατικών πολιτικών προ
του 2003, έχουν αμβλυνθεί. Έχει σημειωθεί πρόοδος: στον εφοδιασμό με
σχολικά βιβλία στην Ελληνική γλώσσα, στην στάση των Υποδιευθυντών που
διορίζονταν από το κράτος, στην ενδιάμεση λύση της εγγραφής μαθητών χωρίς
Τουρκική υπηκοότητα ως “επισκέπτες μαθητές” -αυτό χρήζει εξεύρεσης
οριστικής λύσης-, την για πρώτη φορά από το 1923 χρηματοδότηση των
Ελληνικών Σχολείων από το Υπουργείο της Παιδείας, όπως κάνει με όλα τα
δημόσια σχολεία.
Ένα σημαντικό πρόβλημα που χρειάζεται επίλυση είναι και το καθεστώς των
Μειονοτικών Σχολείων που ενώ είναι Δημόσια εκπαιδευτήρια, αντιμετωπίζονται
ως Ιδιωτικά σχολεία.
Η επαναλειτουργία των Ελληνικών Σχολείων στην νήσο Ίμβρο πρόσφατα, μετά
από την παρέλευση 50 χρόνων από το κλείσιμο τους το 1964, στα πλαίσια του
“Προγράμματος Διάλυσης” ενανίον των Ελληνορθόδοξων Κοινοτήτων των δύο
νησιών του Αιγαίου πελάγους.

Προτάσεις υποβληθείσες στην Τουρκική Κυβέρνηση
από την Οι.Ομ.Κω για Θεραπεία και Αποκατάσταση (7)
Η επανάκτηση του πλούσιου Αρχείου και της Βιβλιοθήκης
του Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως
ο οποίος υπήρξε ένας από τους επιστημονικούς συλλόγους
με την μεγαλύτερη επιρροή κατά την περίοδο 1862-1922,
ενώ το αρχείο και τα βιβλία του έχουν κατασχεθεί και είναι
διάσπαρτα σε διάφορες βιβλιοθήκες της Άγκυρας περί το
1930. Η ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ προτείνει την επανάκτηση των βιβλίων
και του πλουσίου αρχείου και την φιλοξενία τους σε ένα
Ελληνικό Ίδρυμα στην Κωνσταντινούπολη.
Αποτέλεσμα: Καμία Ανταπόκριση.
Ίδρυση Αντιπροσωπείας της ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ στην Τουρκία: Παρότι
έχουν περάσει 12 μήνες από την υποβολή της αίτησης στο
Υπουργείο Εσωτερικών της Τουρκίας δεν έχει ληφθεί καμία
απάντηση.

Συμπεράσματα
Ζητούμε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο:
- Να εξετάσει το ζήτημα θεραπείας και αποκατάστασης προς
κοινότητες που υπήρξαν θύματα μαζικής κλίμακας
παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως ζήτημα
προτεραιότητας στο πλαίσιο της νομοθεσίας για τα
ανθρώπινα δικαιώματα και πολιτικών πρωτοβουλιών.
Άλλωστε κάθε περιοχή της Ευρώπης είχε παρόμοιες
τραγικές εμπειρίες όπως αυτές της εκπατρισμένης
Ελληνορθόδοξης Κοινότητας της Κωνσταντινουπόλεως. Ως
εκ τούτου αυτό θα έχει θετικές επιπτώσεις για πολλές
κοινότητες.
- Να ενισχύσει τις προσπάθειες της ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ μια και αυτό
είναι σημαντικό για την ενδυνάμωση του κράτους δικαίου
και της δημοκρατίας στην Ρεπουμπλικανική Τουρκία, για
την ένταξη της στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

