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Θέμα: Άμεση διακοπή της χρηματοδότησης προς την Τουρκία για θέματα πολιτιστικής 
κληρονομιάς

Η Αγία Σοφία και η Μονή της Χώρας έχουν συμπεριληφθεί από την UNESCO στον κατάλογο με τα 
μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς. Μολονότι η Τουρκία αποτελεί μέλος της Συμμαχίας των 
Πολιτισμών του ΟΗΕ και είναι (υποτίθεται) προσηλωμένη στον διαθρησκευτικό και διαπολιτισμικό 
διάλογο, καθώς και στην προώθηση της ανοχής και της συνύπαρξης μεταξύ των πολιτισμών, έχει 
μετατρέψει τα μουσεία της Αγίας Σοφίας και της Μονής της Χώρας σε τζαμιά. Οι κινήσεις αυτές 
καταδεικνύουν ότι, όπως και σε πολλές άλλες περιπτώσεις, η Τουρκία δεν προτίθεται να τηρήσει τις 
διεθνείς υποχρεώσεις της, ακόμη και αν αυτές αφορούν θέματα πολιτιστικής κληρονομιάς.

Υπό το φως των ανωτέρω, η Επιτροπή καλείται να απαντήσει στις ακόλουθες ερωτήσεις:

1. Προτίθεται η ΕΕ να διακόψει τη χρηματοδότηση προς την Τουρκία για δραστηριότητες στον 
τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς, όπως για παράδειγμα το σχέδιο επιχορηγήσεων για την 
κοινή πολιτιστική κληρονομιά: Διατήρηση και διάλογος μεταξύ Τουρκίας και ΕΕ; 1

2. Ποιες άλλες συγκεκριμένες συνέπειες θα υπάρξουν ως απάντηση σε αυτές τις απαράδεκτες 
ενέργειες της Τουρκίας σε ζητήματα πολιτιστικής κληρονομιάς;

1 Σχέδιο επιχορηγήσεων για την κοινή πολιτιστική κληρονομιά:


