Ψήφισμα για την αυξανόμενη προκλητικότητα του Τουρκικού κράτους
Εμείς τα μέλη της Εκτελεστικής Γραμματείας (Συντονιστικής Επιτροπής), του Δικτύου
Ελλήνων Αιρετών Αυτοδιοίκησης στην Ευρώπη, εκπροσωπώντας τα 500 και πλέον μέλη του,
εκφράζουμε την έντονη ανησυχία μας και την κατηγορηματική αντίθεσή μας, στην
αυξανόμενη προκλητικότητα της Τουρκίας, που βάζει σε κίνδυνο την ειρήνη και την
ασφάλεια της περιοχής.
Παράλληλα εκφράζουμε και τη δυσαρέσκεια μας, στον τρόπο που η διεθνής κοινότητα
αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση, αντιμετωπίζει την επιθετική συμπεριφορά της, με τη
μεθοδευμένη στρατιωτική παρουσία, σε χώρες που θεωρεί ότι ανήκουν σε ζώνες επιρροής
της, με βάση την ανιστόρητη αναφορά της στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, αμφισβητώντας
τις διεθνείς συμφωνίες, το διεθνές δίκαιο, τις αποφάσεις του ΟΗΕ, αλλά και
υπονομεύοντας κάθε ειρηνευτική πρωτοβουλία στην ευρύτερη περιοχή.
Δεν είναι νοητό η Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίζει με αδράνεια την παραβίαση των
κυριαρχικών δικαιωμάτων δύο χωρών μελών της, της Ελλάδας και της Κύπρου,
μεταθέτοντας για το μέλλον το ζήτημα των κυρώσεων, που συζητήθηκαν στη συνεδρίαση
του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της Ε.Ε.
Την ίδια στιγμή που αποφασίζει για κυρώσεις στη Λευκορωσία, για θέματα που σχετίζονται
με τη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών της, η ΕΕ, εκτός του ότι παραβλέπει οτιδήποτε
αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Τουρκία, παραμένει στην απλή καταδίκη των
ενεργειών της, ενθαρρύνοντας στην πράξη την παραβατικότητα της.
Την απάνθρωπη εργαλειοποίηση των μεταναστευτικών και προσφυγικών πληθυσμών, με
την οργανωμένη προώθησή τους στα σύνορα του Έβρου, το παράνομο τουρκολιβυκό
μνημόνιο και την παραβίαση των ειρηνευτικών πρωτοβουλιών στη Λιβύη, ακολούθησε η
απροσχημάτιστη παρέμβαση της Τουρκίας, στην αυτόνομη περιοχή του Ναγκόρνο
Καραμπάχ.
Τη συμφωνία για επανέναρξη των διερευνητικών συνομιλιών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας,
ακολούθησε μεταξύ άλλων, η προκλητική πορεία των ερευνητικών πλοίων στην Ανατολική
Μεσόγειο, το άνοιγμα της Αμμοχώστου, παραβιάζοντας κατάφορα τα ψηφίσματα του
Συμβουλίου Ασφαλείας και πρόσφατα ο παράνομος χάρτης περιοχής ευθύνης έρευνας και
διάσωσης, που ανάρτησε το Υπουργείο Μεταφορών της Τουρκίας, επικαλύπτοντας
περιοχές ελληνικής κυριαρχίας και δικαιοδοσίας.
Είναι προφανές ότι η Τουρκία, όχι μόνο δεν έχει τη διάθεση να προχωρήσει σε ειλικρινή
διάλογο για την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΖ, σε Αιγαίο και Ανατολική
Μεσόγειο, αλλά με τις ενέργειές της, βάζει σε κίνδυνο την ειρήνη και ασφάλεια στην
περιοχή
Εμείς τα μέλη της Εκτελεστικής Γραμματείας (Συντονιστικής Επιτροπής), του Δικτύου
Ελλήνων Αιρετών Αυτοδιοίκησης στην Ευρώπη καλούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση
- Να αντιμετωπίσει έμπρακτα την επιθετική συμπεριφορά της Τουρκίας, απέναντι σε
δύο χώρες μέλη της, την Ελλάδα και την Κύπρο και να προχωρήσει άμεσα σε
κυρώσεις απέναντι της.
- Να ζητήσει από τις χώρες μέλη της, να αναστείλουν την παράδοση στρατιωτικού
εξοπλισμού προς την Τουρκία, για το χρονικό διάστημα που οι ενέργειές της
στοχεύουν στην αποσταθεροποίηση της περιοχής

- Να εξετάσει το θέμα της αναστολής της Τελωνειακής Ένωσης με την Τουρκία,
δίνοντας μήνυμα αποδοκιμασίας, για την συνεχιζόμενη παραβατική συμπεριφορά
της
Εμείς τα μέλη της Εκτελεστικής Γραμματείας (Συντονιστικής Επιτροπής), του Δικτύου
Ελλήνων Αιρετών Αυτοδιοίκησης στην Ευρώπη, θεωρούμε ότι
- η Ελλάδα, με εθνική συμφωνία στα θέματα εξωτερικής πολιτικής, επιδιώκει τον
διάλογο, ως μέσο για την επίλυση των διαφορών, με σεβασμό στη διεθνή
νομιμότητα, χωρίς όμως αυτό, να εκλαμβάνεται ως ενδοτικότητα
- η Ελλάδα από κοινού με την Κύπρο, προχωρούν στη δημιουργία Ευρωπαϊκού
μετώπου για την επιβολή της νομιμότητας, όχι μόνο με δηλώσεις αλληλεγγύης, αλλά
και με έμπρακτες ενέργειες
- η επίλυση εκκρεμών υποθέσεων και η συνεργασία με χώρες στη Νότια Ευρώπη, στην
Ανατολική Μεσόγειο και στα Βαλκάνια, συμβάλλουν στη δημιουργία ενός μετώπου
ειρήνης και συνεργασίας, απέναντι στη νεοθωμανική επεκτατική πολιτική της
Τουρκίας
- εφόσον δεν σταματήσουν οι προκλήσεις της Άγκυρας, η Ελλάδα, πρέπει δηλώσει την
πρόθεσή της, να προχωρήσει σταδιακά, στην επέκταση της αιγιαλίτιδας ζώνης στα 12
μίλια στην Κρήτη και σε νησιά της Δωδεκανήσου, σύμφωνα με το αναφαίρετο
δικαίωμά της.
Τέλος, δηλώνουμε ότι συμπαρατασσόμαστε, μαζί με την ελληνική ομογένεια, στον αγώνα
που δίνει η Ελλάδα και η Κύπρος, για την ειρηνική επίλυση των προβλημάτων στην
Ανατολική Μεσόγειο, με βάση τους κανόνες του διεθνούς δικαίου και καλούμε την
Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιληφθεί το γρηγορότερο δυνατό, τα επεκτατικά σχέδια της
Τουρκικής Πολιτικής και να προχωρήσει σε άμεσα μέτρα, για τη διασφάλιση της ειρηνικής
συνύπαρξης των λαών στην περιοχή.
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