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1.	Το	αποτυχημένο	στρατιωτικό	πραξικόπημα	της	15ης	 	 Ιούλη	του	2016	ήταν	μια	βαθιά	τραυματική	
εμπειρία	 για	 την	 τουρκική	 κοινωνία.	 Το	 Ευρωπαϊκό	 Πράσινο	 κόμμα,	 επισημαίνει	 ιδιαίτερα,	 την	
έντονη	απόρριψη	κάθε	προσπάθειας	για	την	ανατροπή	μιας	εκλεγμένης	κυβέρνησης,	μέσω	της	βίας	
και	 εκφράζει	 την	 αλληλεγγύη	 του	 προς	 όλα	 τα	 θύματα.	 Ειδικότερα,	 είμαστε	 ιδιαίτερα	
απογοητευμένοι	 από	 την	 απώλεια	 ανθρώπινων	 ζωών,	 την	 επίθεση	 στο	 Κοινοβούλιο	 και	 από	 το	
γεγονός	ότι	κάποιοι	από	τους	στρατιωτικούς,	έστρεψαν	τα	όπλα	τους	ενάντια	στο	λαό	τους.		Είμαστε	
εντυπωσιασμένοι	 από	 την	 απόρριψη	 του	 στρατιωτικού	 νόμου	 από	 την	 τουρκική	 κοινωνία	 στο	
σύνολό	της.	
	
2.	Το	Ευρωπαϊκό	Πράσινο	Κόμμα	και	τα	μέλη	του	πιστεύουν	στην	ιδέα	ότι	για	να	αποτελεί	μέλος	της	
ευρωπαϊκής	 οικογένειας,	 οποιαδήποτε	 χώρα,	 συμπεριλαμβανομένης	 της	 Τουρκίας,	 πρέπει	 να	
συμμορφώνεται	 με	 όλους	 τους	 σχετικούς	 όρους	 και	 υποχρεώσεις	 (συμπεριλαμβανομένου	 του	
πρωτοκόλλου	 της	 Άγκυρας)	 και	 ιδίως	 με	 τα	 κριτήρια	 της	 Κοπεγχάγης.	 Έχουμε	 στηρίξει	 όλες	 τις	
προσπάθειες	 για	 την	 εφαρμογή	 των	 κατάλληλων	 δημοκρατικών,	 θεσμικών	 και	 νομοθετικών	
μεταρρυθμίσεων	 και	 τις	 δραστηριότητες	 της	 κοινωνίας	 των	 πολιτών	 εδώ	 και	 πολλά	 χρόνια.	
Πράγματι,	ως	υποψήφια	προς	ένταξη	χώρα	και	ως	μέλος	του	Συμβουλίου	της	Ευρώπης	από	το	1950,	
η	Τουρκία	αναμένεται	να	διατηρεί	τα	υψηλότερα	δημοκρατικά	πρότυπα,	συμπεριλαμβανομένης	της	
απουσίας	 της	θανατικής	ποινής,	 το	σεβασμό	 των	ανθρωπίνων	δικαιωμάτων,	 του	 κράτους	δικαίου,	
των	θεμελιωδών	ελευθεριών	και	το	καθολικό	δικαίωμα	όλων	σε	μια	δίκαιη	δίκη.	
	
3.	 Γι'	 αυτό	 ακριβώς,	 ακόμη	 και	 πριν	 από	 την	 απόπειρα	 πραξικοπήματος,	 εκφράσαμε	 την	 έντονη	
καταδίκη	 μας	 για	 τη	 συνεχιζόμενη	 καταστολή	 της	 κριτικής	 από	 δημοσιογράφους,	 ακαδημαϊκούς,	
πολιτικούς	και	κοινωνικούς	ακτιβιστές,	καθώς	και	των	νομικών	εκπροσώπων	τους	στην	Τουρκία,	και	
εκφράσαμε	 την	 ανησυχία	 μας	 σχετικά	 με	 τον	 αυξανόμενο	 διχασμό	 και	 την	 πόλωση	 της	 τουρκικής	
κοινωνίας.	 Έχουμε	 καλέσει	 την	 ΕΕ	 και	 τις	 κυβερνήσεις	 των	 κρατών	 μελών	 να	 μην	 παραμένουν	
σιωπηλοί	αντιμέτωποι	με	αυτή	την	σαφή	υποβάθμιση	του	δημοκρατικού	συστήματος	στην	Τουρκία.	
Έχουμε	προωθήσει	αποστολές	προς	την	Τουρκία	για	να	δείξουμε	αλληλεγγύη	και	υποστήριξη	στους	
ενδιαφερόμενους.	Έχουμε	επίσης	επισημάνει,	την	καταδίκη	μας	για	όλες	τις	πράξεις	τρομοκρατίας.	
	
4.	 Μετά	 το	 πραξικόπημα,	 η	 κατάσταση	 έκτακτης	 ανάγκης	 γρήγορα	 έγινε	 ένα	 εργαλείο	 για	 να	
ξεκινήσει	 μια	 εκτεταμένη	 και	 δυσανάλογη	 καταστολή,	 όχι	 μόνο	 ενάντια	 στους	 υποστηρικτές	 του	
πραξικοπήματος,	αλλά	αδιακρίτως	εναντίον	όλων	των	επικριτικών	φωνών	στην	Τουρκία	και	αυτό	σε	
συνδυασμό	με	τις	επικλήσεις	για	την	επαναφορά	της	θανατικής	ποινής	στον	απόηχο	της	αναστολής	
της	Ευρωπαϊκής	Σύμβασης	για	τα	Ανθρώπινα	Δικαιώματα.	Οι	βομβιστικές	επιθέσεις,	επέβαλαν	την	
απαγόρευση	 της	 κυκλοφορίας	 και	 την	 συνεχιζόμενη	 βίαιη	 σύγκρουση	 στις	 ως	 επί	 το	 πλείστων	
κουρδικές	πόλεις	στα	Νοτιοανατολικά	της	χώρας	και	μετά	από	την	ξαφνική	διακοπή	της	ειρηνευτικής	
διαδικασίας,	 τον	 Απρίλιο	 του	 2015	 από	 την	 τουρκική	 κυβέρνηση,	 οδηγηθήκαμε	 σε	 πολυάριθμες	
πολιτικές	και	στρατιωτικές	απώλειες,	στις	οποίες	μπορούν	να	προστεθούν	οι	συλλήψεις	110	άμεσα	
εκλεγμένων	 δημάρχων	 της	 περιοχής,	 συμπεριλαμβανομένων	 των	 δημάρχων	 του	 Ντιγιαρμπακίρ.	
Αυτό,	επίσης,	έχει	δημιουργήσει	εντάσεις	ανάμεσα	στην	τουρκική	και	σε	κουρδικές	κοινότητες	και	σε	
άλλες	περιοχές	της	Ευρώπης.	
	
5.	Κατά	τη	διάρκεια	μιας	αποστολής	στην	Τουρκία,	που	διοργανώθηκε	από	την	Ομάδα	των	Πρασίνων	
στο	 Ευρωπαϊκό	 Κοινοβούλιο/EFA,	 το	 Νοέμβριο	 του	 2016	 έγινε	 συνάντηση,	 κυβερνητικών	
αξιωματούχων,	εκπροσώπων	όλων	των	πολιτικών	κομμάτων	που	εκπροσωπούνται	στο	Κοινοβούλιο	
και	 της	 αποστολής	 της	 ΕΕ	 στην	 Τουρκία.	 Υπήρξαν	 μαρτυρίες	 από	 πρώτο	 χέρι	 σχετικά	 με	 την	
εξαιρετικά	 επικίνδυνη	 κατάσταση	 που	 αντιμετωπίζουν	 τόσοι	 πολλοί	 πολιτικοί,	 συνδικαλιστές,	



πανεπιστημιακοί,	 δικαστές,	 δικηγόροι,	 δημοσιογράφοι,	 συγγραφείς,	 τηλεοπτικά	 κανάλια,	
ραδιοφωνικοί	 σταθμοί,	 εκπρόσωποι	 μειονοτήτων,	 καθώς	 και	 των	 ΜΚΟ	 που	 ασχολούνται	 με	 την	
υποστήριξη	 μειονεκτικών	 κοινωνικών	 ομάδων	 και	 των	 προσφύγων.	 Οι	 κατασταλτικές	 ενέργειες	
εναντίον	των	φερόμενων	ως	συνωμοτών	σύντομα	οδήγησαν	σε	μία	μαζική,	αυθαίρετη	και	αδιάκριτη	
λήψη	μέτρων	κατά	εκατοντάδων	χιλιάδων	ατόμων,	ο	ρυθμός	και	 την	ένταση	 της	οποίας,	 εξέπληξε	
αρκετούς	πολίτες	και	παρατηρητές.	
	
6.	Η	πρόσφατη	σύλληψη	των	βουλευτών	–	συμπροέδρων	του		HDP		κ.	Selahattin	Demirtas	και	Figen	
Yüksekdağ,	 και	 10	 άλλων	 μελών	 της	 Εθνοσυνέλευσης,	 οδηγεί	 σε	 μία	 νέα	 και	 πολύ	 ανησυχητική	
εξέλιξη	ένα	ήδη	εξαιρετικά	κατασταλτικό	πλαίσιο,	στο	οποίο	οι	φωνές	 της	ειρήνης	και	 του	μέτρου	
φιμώνονται.	Εκτιμούμε	ότι	το	HDP	αντιπροσωπεύει	πολλές	προοδευτικές	δυνάμεις	στην	Τουρκία	και	
έχει	ισχυρή	υποστήριξη	μεταξύ	των	Κούρδων,	των	Ρομά,	των	LGBTIQ	και	άλλων	μειονοτήτων.	
	
7.	 Ειδικότερα,	 μετά	 το	 πραξικόπημα,	 περίπου	 150	 δημοσιογράφοι	 -	 ο	 υψηλότερος	 αριθμός	 στον	
κόσμο,	 2386	 δικαστές-εισαγγελείς,	 40000	 άνθρωποι	 έχουν	 συλληφθεί	 και	 πάνω	 από	 31000	
παραμένουν	 υπό	 κράτηση,	 129000	 δημόσιοι	 υπάλληλοι	 παραμένουν	 είτε	 σε	 αναστολή	 (66000)	 ή	
έχουν	απορριφθεί	(63000).	Σε	πολλές	περιπτώσεις,	οι	ενδιαφερόμενοι	είχαν	τις	περιουσίες	τους	και	
κατασχέθηκαν	 οι	 τραπεζικές	 τους	 καταθέσεις	 χωρίς	 καμία	 εξήγηση.	 Μετά	 από	 χρόνια	 συνεχούς	
προόδου,	διαφορετικές	πηγές	αναφέρουν	σταθερά	στην	ευρεία	επιστροφή	των	βασανιστηρίων	στις	
φυλακές	και	την	κακομεταχείριση	των	κρατουμένων,	συχνά	χωρίς	να	έχουν	απαγγελθεί	κατηγορίες.	
Επιπλέον,	τώρα,	ακόμα	και	αυτοί	οι	αριθμοί	δεν	είναι	βέβαιοι	πια,	αφού,	όπως	τόνισαν	εκπρόσωποι	
διάφορων	 πολιτικών	 ομάδων,	 κατά	 τη	 διάρκεια	 της	 Πράσινης	 αποστολή	 στην	 Τουρκία,	 	 δεν	 είναι	
πλέον	δυνατό	να	έχουν	πρόσβαση	στα	δεδομένα,	αλλά	ακόμη	και	όταν	τα	δεδομένα	είναι	εκεί,	δεν	
είναι	δυνατόν	να		διαδοθούν	σωστά	οι	διαθέσιμες	πληροφορίες.	Επιπλέον,	οι	πρόσφατες	δηλώσεις	
του	Τούρκου	Πρωθυπουργού	σχετικά	με	τις	απαιτήσεις	της	Τουρκίας	και	την	Συνθήκη	της	Λωζάνης	
αυξάνουν	την	ένταση	με	τις	γειτονικές	χώρες.	
	
8.	Χαιρετίζουμε	τις	προσπάθειες	της	Τουρκίας	να	φιλοξενήσει	3	εκ.	πρόσφυγες	-	περισσότερους	από	
όσους	 φιλοξενούνται	 στο	 σύνολο	 της	 ΕΕ.	 Επισημαίνουμε	 επίσης,	 τις	 συνεχιζόμενες	 δυσκολίες	 για	
τους	πρόσφυγες	στην	Τουρκία,	όπως	η	πρόκληση	να	εισαχθούν	σχεδόν	1	εκ.	παιδιά	προσφύγων	στο	
σχολείο	 και	 την	 έλλειψη	 απασχόλησης	 για	 πολλούς	 πρόσφυγες.	 Είμαστε	 ανήσυχοι	 για	 την	
κατάσταση	 στα	 σύνορα	 με	 τη	 Συρία,	 όπου	 οι	 άνθρωποι	 έχουν	 ανάγκη	 διεθνούς	 προστασίας,	 δεν	
μπορούν	να	εισέλθουν	ελεύθερα	και	υπάρχουν	αναφορές	για	επαναπροωθήσεις	στη	Συρία.	Έχουμε	
λάβει	υπόψη	το	γεγονός	ότι	η	ΕΕ	και	οι	τουρκικές	αρχές	διατηρούν	μια	θετική	συνεργασία	σε	τεχνικό	
επίπεδο,	 για	 την	 εφαρμογή	 της	 στήριξης	 των	 προσφύγων,	 με	 2,3	 δισεκατομμύρια	 ευρώ	 που	
διατίθενται.	Πρέπει	να	λαμβάνονται	όλα	τα	μέτρα	εντός	της	ΕΕ	για	να	ανταποκριθεί	στις	ανάγκες	των	
προσφύγων	και	 των	εσωτερικά	εκτοπισμένων	ατόμων	που	προέρχονται	από	 την	Τουρκία.	 	Με	 την	
διατήρηση	 αυτής	 της	 υποστήριξης,	 ζητούμε	 τον	 τερματισμό	 της	 συμφωνίας	 ΕΕ-Τουρκίας,	 η	 οποία	
παραβιάζει	το	ευρωπαϊκό	δίκαιο	των	προσφύγων.	
	
9.	Υπό	το	πρίσμα	αυτής	της	κατάστασης,	το	Ευρωπαϊκό	Πράσινο	Κόμμα:	
	
Α)	Δεσμεύεται	 να	υποστηρίξει	 και	 να	βοηθήσει	 να	δοθεί	ορατότητα	και	 να	υπάρξει	πληροφόρηση	
σχετικά	με	τις	δραστηριότητες	των	πολλών	Τούρκων	πολιτών,	ακτιβιστών,	ακαδημαϊκών,	πολιτικών,	
οικονομικών	και	κοινωνικών	φορέων,	συμπεριλαμβανομένων	των	συναδέλφων-μελών	του	Πράσινου	
κόμματος,	 οικολόγων	 ακτιβιστών	 και	 οργανώσεων,	 οι	 οποίες	 αντιστέκονται	 στην	 υποχώρηση	 της	
Τουρκίας	προς	ένα	αυταρχικό	καθεστώς,	εργάζονται	για	μια	ανοιχτή	και	δημοκρατική	κοινωνία	και	
υποστηρίζουν	τις	μειονότητες	και	τους	πρόσφυγες.	Ως	φίλοι	του	τουρκικού	λαού	και	ως	μία	από	τις	
καθιερωμένες	 πολιτικές	 οικογένειες	 στην	 Ευρώπη,	 μαζί	 με	 την	 EFA	 -	 Ομάδα	 των	 Πρασίνων	 στο	
Ευρωπαϊκό	 Κοινοβούλιο	 και	 τα	 κόμματα-μέλη,	 θα	 εξετάσουμε	 επίσης	 το	 ρόλο	μας	 για	 να	υπάρξει	
συμμετοχή	σε	μια	διαφανή	επικοινωνία	και	σε	ανοικτό	διάλογο	με	τις	Τουρκικές	αρχές.	
	
Β)	Σημειώνει	ότι	σε	όλες	τις	πρόσφατες	συνομιλίες	και	επαφές	με	την	κοινωνία	των	πολιτών	και	την	
αντιπολίτευση,	εκφράζεται	έντονα	το	αίτημα	για	μια	πιο	ορατή	και	αποτελεσματική	υποστήριξη	των	
θεσμικών	οργάνων	της	ΕΕ	για	ένα	Τουρκικό	κράτος	δικαίου	και	δημοκρατίας,	καθώς	και	μια	σαφή	
υποστήριξη	 για	 το	 ψήφισμα	 του	 Ευρωπαϊκού	 Κοινοβουλίου,	 το	 οποίο	 καλεί	 την	 Επιτροπή	 και	 τα	



κράτη	μέλη	να	προκαλέσουν	μια	προσωρινή	δέσμευση	 των	εν	 εξελίξει	διαπραγματεύσεων	για	 την	
προσχώρηση	της	Τουρκίας,	το	οποίο	εγκρίθηκε	με	μεγάλη	πλειοψηφία	την	24	Νοεμβρίου	2016.	
	
Γ)	 Τονίζει	 ότι	 ο	πολιτικός	 διάλογος	πρέπει	 να	συνεχιστεί	 και	 ότι	 οι	 εταίροι	 μας	στην	 κοινωνία	 των	
πολιτών	 και	 η	 αντιπολίτευση,	 μας	 χρειάζονται	 τώρα	 περισσότερο	 από	 ποτέ.	 Για	 μια	 δημοκρατική	
Τουρκία	οι	πόρτες	προς	την	ΕΕ	πρέπει	να	παραμείνουν	ανοικτές.	Η	πλήρης	διακοπή	της	διαδικασίας	
ένταξης	στην	ΕΕ,	ως	εκ	τούτου,	θα	στείλει	το	λάθος	μήνυμα	προς	την	κυβέρνηση	και	τους	πολίτες	της	
Τουρκίας.	
	
Δ)	Θεωρεί	ότι	η	αποδοχή	μιας	 τέτοιας	πρότασης	θα	μπορούσε	να	ενθαρρύνει	 την	ΕΕ	και	 τα	κράτη	
μέλη	 της	 να	 εγκαταλείψουν	 την	 τρέχουσα	 αμφίσημη	 και	 αναποτελεσματική	 θέση	 σε	 σχέση	 με	 τις	
παρούσες	 παραβιάσεις	 του	 κράτους	 δικαίου	από	 την	 τουρκική	 κυβέρνηση.	 Τονίζει	 ότι	 ο	 πολιτικός	
διάλογος	της	ΕΕ	με	την	Τουρκία	είναι	σημαντικός	και	θα	πρέπει	να	διατηρηθεί.	
	
Ε)	 Ζητεί	 την	 διακοπή	 των	 συνομιλιών	 για	 μεγέθυνση	 της	 υπάρχουσας	 τελωνειακής	 ένωσης	με	 την	
Τουρκία,	 καθώς	 πιστεύει	 ότι	 αυτή	 είναι	 η	 λάθος	 στιγμή	 για	 την	 ενίσχυση	 των	 επιχειρηματικών	
σχέσεων,	 καθώς	 είναι	 ιδιαίτερα	 σοβαρές	 οι	 παραβιάσεις	 των	 ανθρωπίνων	 δικαιωμάτων	 που	
συμβαίνουν.	Τονίζει	ότι	οποιαδήποτε	εισαγωγή	της	θανατικής	ποινής	θα	πρέπει	 να	οδηγήσει	στον	
τερματισμό	των	ενταξιακών	συνομιλιών.	
	
ΣΤ)	Θεωρεί	ως	απόλυτες	προτεραιότητες,	την	επιτάχυνση	της	ήδη	αποφασισμένης	επανακατανομής	
των	προσφύγων	μεταξύ	των	κρατών	μελών	της	ΕΕ,	σύμφωνα	με	το	σχέδιο	Junker	του	2015	και	μια	
πιο	αποτελεσματική,	άμεση	στήριξη	της	ΕΕ	για	τις	χώρες,	τις	πόλεις	και	τις	κοινότητες	που	σήμερα	
ασχολούνται	με	την	υποστήριξή	τους.	
 
Ζ)	Ζητεί	την	επαναφορά	της	ασυλίας	του	βουλευτή	HDP,	την	δίκαιη	δίκη	και	την	απελευθέρωση	από	
την	προφυλάκιση	όλων	των	εκλεγμένων	πολιτικών	κρατουμένων.	
	
Η)	Επισημαίνει	ότι	η	ΕΕ	πρέπει	να	αλλάξει	τις	τρέχουσες	ανεπαρκείς	πολιτικές	της	που	αφορούν	την	
πρόσβαση	και	δίκαιης	μεταχείρισης	των	προσφύγων	εντός	της	ΕΕ.	Η	ΕΕ	δεν	πρέπει	να	υποκύψει	στον	
εκβιασμό	 των	 τουρκικών	 απειλών	 από	 προεπιλογή	 για	 τη	 συμφωνία	 ΕΕ-Τουρκίας,	 εάν	 θέλει	 να	
ανακτήσει	την	ελευθερία	της	πρωτοβουλίας	της	απέναντι	στην	Τουρκική	κυβέρνηση.		Τα	κράτη	μέλη	
να	 αναλάβουν	 την	 ευθύνη,	 να	 διαμορφώσουν	 μια	 ισχυρή	 και	 κοινή	 απάντηση	 της	 ΕΕ	 στην	
προσφυγική	 κρίση	 και	 να	 συμμετάσχουν	 σε	 ένα	 φιλόδοξο	 σχέδιο	 επανεγκατάστασης	 των	
προσφύγων.	
	
 


