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Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2014
Πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Ξενοδοχείο HILTON της Αθήνας
συνάντηση της αντιπροσωπείας της Οι.Ομ.Κω., αποτελούμενης από τους
Νικόλαο Ουζούνογλου (Πρόεδρο) και Νικόλαο Αναγνωστόπουλο (Γεν.
Γραμματέα), και εκείνης του Συλλόγου Ιμβρίων, αποτελούμενης από τους
Πάρι Ασανάκη (Προέδρο) και Κων/νο Χριστοφορίδη (τ. Προέδρο), με τον
Πρωθυπουργό της Τουρκίας κ. Αχμέτ Νταβούτογλου. Τον Πρωθυπουργό
πλαισίωναν οι Υπουργοί Εξωτερικών κ. Μ. Τσαβούσογλου, Ευρωπαϊκής
Ένωσης κ. Β. Μποζκίρ, Εσωτερικών κ. Ε. Αλά, Υγείας κ. Μ. Μουεζίνογλου,
Μεταφορών κ. Λ. Ελβάν, Οικονομικών κ. Μ. Σιμσέκ, Τελωνείων και Εμπορίου
κ. Ν. Τζανικλί, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων κ. Τ. Γιλντίζ και Πολιτισμού κ. Ο.
Τσελίκ, ο Πρέσβης της Τουρκίας στην Αθήνα κ. Κερίμ Ουράς, ο Γενικός
Πρόξενος κ. Ισμαήλ Σεφά Γιουτζεέρ και άλλοι ανώτεροι αξιωματούχοι.
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η οποία διεξήχθη σε κλίμα
ουσιαστικού διαλόγου, οι αντιπροσωπείες των δύο φορέων αναφέρθηκαν στα
ζητήματα που απασχολούν την Ομογένεια της Κωνσταντινούπολης, της
Ίμβρου και της Τενέδου δίνοντας έμφαση:
(α) στην ανάγκη το Κράτος της Τουρκίας να υποστηρίξει ενεργά τον
επαναπατρισμό της Ομογένειας στις πατρογονικές της εστίες με
προτεραιότητα στη νέα γενιά εξασφαλίζοντας τις προϋποθέσεις που
απαιτούνται με τη λήψη μέτρων θετικής διάκρισης,
(β) στην ανάγκη εγκαθίδρυσης ειδικής υπηρεσίας παροχής συμβουλών
και υποστήριξης για την απόδοση περιουσιών, την εξασφάλιση των
κληρονομικών δικαιωμάτων, την αντιμετώπιση δυσκολιών προσαρμογής και
την εκμετάλλευση κινήτρων για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα,
(γ) στην άρση της διετούς απαγόρευσης διενέργειας εκλογών στα ευαγή
ιδρύματα των μη Μουσουλμανικών Κοινοτήτων, τονίζοντας ότι το ζήτημα

αυτό αποτελεί μείζον ζήτημα σεβασμού της ανωτερότητας των νόμων έναντι
πάντων και
(δ) την επιστροφή του ιστορικού αρχείου και της βιβλιοθήκης του
Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως.
Περαιτέρω τονίστηκε η σημασία της επαναλειτουργίας και των
σχολικών βαθμίδων μέσης εκπαίδευσης στην Ίμβρο συνοδευόμενης από τη
λήψη ειδικών μέτρων που απαιτούνται λόγω των ιδιαζουσών συνθηκών στα
δύο νησιά προς διευκόλυνση της επανεγκατάστασης των Ιμβρίων και
Τενεδίων.
Κατά την επιμέρους συζήτηση των θεμάτων, ο Τούρκος Πρωθυπουργός
έδινε εντολές στον εκάστοτε αρμόδιο Υπουργό προκειμένου να επιληφθεί των
αναγκαίων ενεργειών. Ο κ. Νταβούτογλου δεσμεύτηκε ρητώς για την άρση της
απαγόρευσης διεξαγωγής εκλογών στα μη-Μουσουλμανικά ευαγή ιδρύματα,
ενώ δήλωσε ότι η λειτουργία των σχολείων μέσης εκπαίδευσης στην Ίμβρο
είναι δεδομένη για το επόμενο έτος.
Οι εκπρόσωποι της Ομογένειας υπέβαλαν υπομνήματα στον
Πρωθυπουργό και τους Υπουργούς, τα οποία καλύπτουν το πλήρες φάσμα
των αιτημάτων της Ελληνορθόδοξης Κοινότητας της Κωνσταντινούπολης και
των νήσων Ίμβρου και Τενέδου.
Η σημερινή συνάντηση και η άνευ προηγουμένου ανάληψη
συγκεκριμένων δεσμεύσεων εκ μέρους της Κυβέρνησης της Τουρκίας,
αποτελεί αποκορύφωμα των επί σειρά ετών κοινών προσπαθειών όλων των
ομογενειακών φορέων και τους ενθαρρύνει να εντείνουν τον αγώνα για την
έμπρακτη αναγνώριση των αδικιών του παρελθόντος μέσα από την υιοθέτηση
μέτρων που θα διασφαλίσουν τη συνέχιση του Ελληνορθόδοξου στοιχείου
στην Τουρκία υπό όρους ασφάλειας, ισονομίας και σεβασμού των
θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ.
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