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Εισαγωγικό κείμενο Μανώλη Κεφαλογιάννη
Η Τουρκία δύο χρόνια μετά την καταστολή του αποτυχημένου πραξικοπήματος της
15ης Ιουλίου 2016 ακολουθεί μία διαρκώς επιδεινούμενη ολισθηρή πορεία.
Οι έννοιες «Κράτος Δικαίου» και «Δημοκρατία» σήμερα δεν έχουν νόημα στην Τουρκία. Δικά
τους, επίσημα στοιχεία ανεβάζουν τους συλληφθέντες σε περίπου 150.000 πολίτες. Ανάμεσά
τους, δικαστικοί, στρατιωτικοί, πανεπιστημιακοί, δημόσιοι υπάλληλοι, δημοσιογράφοι.
Κοινή τους συνισταμένη, δεν είναι αρεστοί στο καθεστώς Ερντογάν. Υπό απηνή διωγμό, τα
αντιπολιτευόμενα Μέσα Ενημέρωσης. Που ή φιμώνονται ή αλλάζουν χέρια. Από τους
αντιφρονούντες του καθεστώτος, στους φίλα προσκείμενους.
Παράλληλα, η Τουρκία με δική της ευθύνη απομακρύνεται με γρήγορα βήματα από την Ευρώπη και διαρκώς
κλιμακώνει από τότε την προκλητικότητα της απέναντι στην Ελλάδα και στην Κύπρο.
Οι απαράδεκτες αναθεωρητικές απόψεις και τάσεις του Τούρκου προέδρου για τη Συνθήκη της Λωζάννης, μία
Διεθνή Συνθήκη του 1923 που φέρει την υπογραφή όλων των μεγάλων τότε κρατών και για περίπου 100 χρόνια
έχει εξασφαλίσει την ειρήνη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή μας, καταδικάστηκαν
απερίφραστα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τροπολογία που κατέθεσα μαζί με τον τότε πρόεδρο τη
Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων Έλμαρ Μπροκ σε Ψήφισμα που υιοθετούσε το «πάγωμα» των ενταξιακών
συνομιλιών ΕΕ-Τουρκίας.
Ένα καταδικαστικό Ψήφισμα που ήρθε να προστεθεί στις καταδικαστικές ετήσιες Εκθέσεις Προόδου της
ενταξιακής πορείας της Τουρκίας. Στις οποίες κάθε χρόνο σημειώνονται μεταξύ των άλλων και καταδικάζονται
απερίφραστα οι επιθετικές ενέργειες της Τουρκίας κατά της χώρας μας και κατά της Κύπρου.
Συγκεκριμένα η Τουρκία καταγγέλλεται για τις παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου και των ελληνικών
χωρικών υδάτων καθώς και για τις παραβιάσεις στην κυπριακή οικονομική αποκλειστική ζώνη.
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Πρόσφατα, υπήρξαν οι πολύ σκληρές δηλώσεις κατά της
Τουρκίας από τη Συμβούλιο Κορυφής, τους προέδρους Τουσκ
και Γιούνκερ, τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Αντόνιο Ταγιάνι και τον πρόεδρο του ΕΛΚ στο ΕΚ Μάνφρεντ
Βέμπερ για τον εμβολισμό του ελληνικού σκάφους του
Λιμενικού Σώματος στα Ίμια από τουρκική ακταιωρό και τις
προκλητικές ενέργειες στην κυπριακή ΑΟΖ και τη σύλληψη
και κράτηση των δύο Ελλήνων στρατιωτικών στην Τουρκία.
Έχω την τιμή να προεδρεύω της Μικτής Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής Ευρωπαϊκής Ένωσης – Τουρκίας, μία Επιτροπή που
απαρτίζεται από 80 Ευρωπαίους ευρωβουλευτές και Τούρκους εθνικούς βουλευτές και απασχολείται με την
ενταξιακή πορεία της Τουρκίας
Ως πρόεδρος της Επιτροπής αυτής είχα την ευκαιρία να επισκεφτώ πρόσφατα την Τουρκία και κορυφαίο ζήτημα
στην ατζέντα των συναντήσεων μου ήταν η άμεση απελευθέρωση των δύο Ελλήνων στρατιωτικών που
κρατούνται στις φυλακές της Αδριανούπολης. Ζήτησα, επίσης, να μου δοθεί η άδεια να τους επισκεφθώ στις
φυλακές και έλαβα την υπόσχεση ότι αυτό θα συμβεί πολύ σύντομα.

Περιεχόμενα
- Συνέντευξη του Επικεφαλής της Ομάδας του ΕΛΚ κ. Manfred Weber (σελ. 3)
- Τριήμερη επίσημη επίσκεψη του Μανώλη Κεφαλογιάννη στην Τουρκία (σελ. 3)
- Εκδήλωση της ΟΝΝΕΔ Βρυξελλών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με θέμα τις σχέσεις της Ε.Ε - Τουρκίας Ελλάδας – Κύπρου. (σελ. 4)
- Ο Μανώλης Κ. Κεφαλογιάννης στην εκπομπή Alpha Ρεπορτάζ της Ράνιας Τζίμα και του Σπύρου Λάμπρου, με
την Λώρα Ιωάννου «Η Τουρκία δεν είναι Κράτος Δικαίου». (σελ. 5)
-Ο Μανώλης Κ. Κεφαλογιάννης στο Ραδιόφωνο του Πρώτου Θέματος στην εκπομπή «Ελλάδα-Ευρώπη σε 15΄»
με την Κατερίνα Δούκα και Αργύρη Παπαστάθη. «Η Τουρκία συμπεριφέρεται ως κράτος ταραξίας» (σελ. 5)
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Συνέντευξη του Επικεφαλής της Ομάδας του ΕΛΚ κ. Manfred Weber
««Πολιτικούς κρατούμενους» χαρακτηρίζει τους δύο
Ελληνες στρατιωτικούς που κρατούνται στις τουρκικές
φυλακές ο Μάνφρεντ Βέμπερ, ο πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού
Κόμματος
(ΕΛΚ).
Μιλώντας
στο protothema.gr ο
επικεφαλής της μεγαλύτερης πολιτικής ομάδας του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ζητεί τον οριστικό τερματισμό
της ενταξιακής πορείας της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή
Ενωση, προτείνοντας μια ειδική συνεργασία σε επιμέρους
τομείς κοινού ενδιαφέροντος.

Ο κ. Βέμπερ υπογραμμίζει πως εάν οι Ευρωπαίοι ηγέτες δεν καταλήξουν σε μια συμφωνία για την αντιμετώπιση
της μεταναστευτικής και προσφυγικής κρίσης εντός του 2018, υπάρχει ο κίνδυνος επαναφοράς των συνοριακών
ελέγχων, της αποτυχίας του χώρου Σένγκεν και της αμφισβήτησης του ευρωπαϊκού οικοδομήματος, λίγους
μήνες πριν από τις ευρωεκλογές του 2019, τις οποίες χαρακτήρισε «ιστορικές για το μέλλον της Ε.Ε.».
Αναφορικά με την οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα, ο κ. Μάνφρεντ Βέμπερ εμφανίζεται συγκρατημένα
αισιόδοξος, υποστηρίζοντας ότι ενώ η Ελλάδα εφαρμόζει σωστά τις συμφωνίες του προγράμματος στήριξης, η
συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝ.ΕΛ. ενδιαφέρεται περισσότερο για τις δημοσκοπήσεις και την πολιτική της επιβίωση
παρά για την εφαρμογή ενός φιλόδοξου επενδυτικού προγράμματος.

Κοινοβουλευτική Δραστηριότητα
Τριήμερη επίσημη επίσκεψη του Μανώλη Κεφαλογιάννη στην Τουρκία
Πέμπτη 22 – Κυριακή 25 Μαρτίου 2018
«Ζήτησε την απελευθέρωση των δυο Ελλήνων στρατιωτικών
που κρατούνται στην Αδριανούπολη».
Σημαντικές συναντήσεις στην Τουρκική Βουλή, στα
υπουργείο Δικαιοσύνης και το Υπουργείο Εξωτερικών, για
την απελευθέρωση των δυο Ελλήνων στρατιωτικών που
κρατούνται στην Αδριανούπολη.
Ο Μανώλης Κ. Κεφαλογιάννης ως πρόεδρος της Μικτής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκής Ένωσης –
Τουρκίας επισκέφθηκε επίσημα την Τουρκία. Η επίσκεψη
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αυτή πραγματοποιείται σε μία κρίσιμη περίοδο που σκιάζεται από τις ταραγμένες σχέσεις της ΕΕ με την
Τουρκία, το πάγωμα των ενταξιακών συνομιλιών, την προκλητικότητα της Τουρκίας σε Αιγαίο και Κύπρο και την
εισβολή της στο Αφρίν της Συρίας.
Ο Μανώλης Κεφαλογιάννης στο πλαίσιο των επαφών που είχε με ανώτατους Τούρκους αξιωματούχους έθεσε
το κυρίαρχο ζήτημα της άμεσης απελευθέρωσης των δύο Ελλήνων στρατιωτικών που κρατούνται στις φυλακές
της Αδριανούπολης.
Τέθηκαν επίσης, τα θέματα των προκλητικών επιθετικών ενεργειών και δηλώσεις της τουρκικής πλευράς για
κράτη μέλη της ΕΕ, αλλα και απέναντι στην Ελλάδα και την Κύπρο καθώς και η τουρκική εισβολή στη Συρία.
Ο Έλληνας ευρωβουλευτής μετέφερε στους συνομιλητές του την πάγια θέση του και ως πρόεδρος της Μικτής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής ΕΕ-Τουρκίας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει και επιθυμεί τη συνέχιση των
ενταξιακών διαδικασιών της Τουρκίας γιατί προσβλέπει σε μία Τουρκία χώρα σταθερότητας στην περιοχή,
εγγυητή της ειρήνης και της ασφάλειας.
Αλλά αυτή η πορεία εξαρτάται κυρίως από την τουρκική πλευρά. Η οποία πλην των προκλητικών της ενεργειών,
τον τελευταίο καιρό, έχει κάνει σημαντικά βήματα οπισθοχώρησης στην λειτουργία του Κράτους Δικαίου, στη
Δικαιοσύνη και στην Ελευθερία της Έκφρασης.

Εκδήλωση της ΟΝΝΕΔ Βρυξελλών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με θέμα τις σχέσεις
της Ε.Ε - Τουρκίας - Ελλάδας – Κύπρου.

Τρίτη 27 Μαρτίου 2018
Ομιλητές στην εκδήλωση ήταν ο Μανώλης Κεφαλογιάννης, επικεφαλής της Κ.Ο. των ευρωβουλευτών της ΝΔ
και πρόεδρος της Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαικής Ένωσης – Τουρκίας, ο κοινοβουλευτικός
εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Κεφαλογιάννης, ο Λευτέρης Χριστοφόρου, επικεφαλής της
Κοινοβουλευτικής Ομάδας των Κυπρίων Ευρωβουλευτών του ΕΛΚ και Αναπληρωτής Πρόεδρος του
Δημοκρατικού Συναγερμού.
Στην ομιλία του ο Μανώλης Κεφαλογιάννης μεταξύ άλλων ανέφερε:
«Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής πάντοτε πίστευε ότι η Ελλάδα από την είσοδό της στην Ευρωπαική Ένωση θα έχει
πιο σημαντικά πολιτικά οφέλη από οικονομικά.
Οι προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας και η αντίδραση της ΕΕ τον δικαιώνουν απόλυτα».
VIDEO:
https://youtu.be/cXIcFzgVDXA
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Ο Μανώλης Κ. Κεφαλογιάννης στην εκπομπή Alpha Ρεπορτάζ της Ράνιας Τζίμα και
του Σπύρου Λάμπρου, με την Λώρα Ιωάννου «Η Τουρκία δεν είναι Κράτος Δικαίου».

VIDEO:
https://www.youtube.com/watch? v=o1-SZjmAZWI&feature=youtu.be

Ο Μανώλης Κ. Κεφαλογιάννης στο ραδιόφωνο του Πρώτου Θέματος στην εκπομπή
«Ελλάδα-Ευρώπη σε 15΄» με τους Κατερινά Δούκα και Αργύρη Παπαστάθη:
«Η Τουρκία συμπεριφέρεται ως κράτος ταραξίας.
Απομακρύνεται από τα ευρωπαικά κεκτημένα».

HXHTIKO:
https://youtu.be/IwF1x7YF5jw
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