
ΡΟΔΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΡΗΝΗΣ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑ

Οι εξελίξεις των τελευταίων ημερών  επιβεβαιώνουν με τον πιο προφανή τρόπο ότι η πολιτική της

εμπλοκής  στα  ιμπεριαλιστικά  σχέδια  των  ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ,  που  ακολουθούν  ΝΔ-  ΣΥΡΙΖΑ  και  τα

υπόλοιπα αστικά κόμματα, οξύνει τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και βάζει σε τεράστιο κίνδυνο το λαό

μας.

Σε αυτό το συμπέρασμα καταλήγει κανείς αν λάβει υπόψη του τα παρακάτω γεγονότα:

 Αμφισβητείται ευθέως η Συνθήκη της Λοζάνης του 1923 και το Πρωτόκολλο του 1926, με βάση

το οποίο καθορίστηκαν τα ελληνοτουρκικά σύνορα στον Έβρο, αξιοποιώντας την υποχώρηση των

νερών του ποταμού και με αφορμή την προσπάθεια της ελληνικής κυβέρνησης για τοποθέτηση του

«αντιμεταναστευτικού»  φράχτη,  σε  σημείο  εντός  της  ελληνικής  επικράτειας  και  ανατολικά  του

ποταμού.

 Οι συνεχείς και κλιμακούμενες υπερπτήσεις τουρκικών αεροσκαφών πάνω από ελληνικά νησιά

και οι δηλώσεις του Υπουργού Άμυνας της Τουρκίας Ακάρ, που θέτουν θέμα νομιμοποίησης των

υπερπτήσεων και αμφισβήτησης των ελληνικών θαλάσσιων συνόρων. 

 Οι απειλές του Υπουργού Εξωτερικών Τσαβούσογλου περί έντασης των προσφυγικών ροών στα

νησιά  και  ενδεχομένως  προς  τον  Έβρο,  το  επόμενο  διάστημα,  στο  πλαίσιο  των  παζαριών  ΕΕ-

Τουρκίας  για  την  απαράδεκτη  συμφωνία  των  δύο  μερών  για  το  προσφυγικό,  μεταναστευτικό

πρόβλημα. 

 Η συνέχιση των τουρκικών γεωτρήσεων στην κυπριακή ΑΟΖ, για την κατοχύρωση των θέσεων

της Τουρκίας στην ενεργειακή μοιρασιά στην περιοχή. 

 Η συμφωνία της λιβυκής κυβέρνησης Σάρατζ με την κρατική εταιρεία πετρελαίου της Τουρκίας

στα  πλαίσια  του  ανυπόστατου  τουρκο-λιβυκού  Συμφώνου  για  τον  αυθαίρετο  καθορισμό  των

θαλάσσιων  ζωνών  στην  περιοχή  και  το  ενδεχόμενο  έναρξης  ερευνών  Νοτίως  της  Κρήτης,  σε

συνθήκες συνέχισης του πολέμου στη Λιβύη, και πολιτικο-στρατιωτικής στήριξης της κυβέρνησης

Ερντογάν στις δυνάμεις του Σάρατζ.   

Στα πλαίσια αυτά, τις προηγούμενες μέρες έγινε νέο βήμα κλιμάκωσης,  με τη δημοσίευση στην

Εφημερίδα  της  Κυβερνήσεως  της  Τουρκίας  7  αιτημάτων  της  κρατικής  τουρκικής  εταιρείας

πετρελαίου (ΤΡΑΟ) προς τη Γενική Διεύθυνση Μεταλλίων και Πετρελαίου της Τουρκίας, για να

πραγματοποιήσει έρευνες σε περιοχές εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας.

Και οι 7 περιοχές είναι στο όριο των 6 ναυτικών μιλίων από τις ακτές των ελληνικών νησιών (στα

όρια των χωρικών υδάτων) και συγκεκριμένα:  Βορειανατολικά της Ρόδου, ανατολικά της Ρόδου,

ανατολικά  της  Καρπάθου,  νοτιοανατολικά  της  Καρπάθου,  ανατολικά  της  Κρήτης  και

νοτιοανατολικά  της  Κρήτης. Η  Τουρκία  ισχυρίζεται  ότι  οι  περιοχές  αυτές  βρίσκονται  εντός

τουρκικής  υφαλοκρηπίδας,  αμφισβητώντας  και  στην  πράξη  πλέον  το  δικαίωμα  των  νησιών  σε

υφαλοκρηπίδα, όπως προβλέπεται από το Διεθνές Δίκαιο.

Οι περιοχές αυτές αποτελούν το δυτικό άκρο της περιοχής που η Άγκυρα έχει περιλάβει στο χάρτη

με τις  απαράδεκτες  διεκδικήσεις  της  επί  των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων,  όπως έχουν

διαμορφωθεί και με το παράνομο μνημόνιο Άγκυρας – Τρίπολης. Όλα αυτά με τη στήριξη και του

ΝΑΤΟ, που και στην περίπτωση της Λιβύης κάνει ολοφάνερα πλάτες στην τουρκική παρουσία στη

Λιβύη, στο πλευρό του Σάρατζ, ως ανάχωμα στη ρωσική επιρροή.



Τα γεγονότα αυτά αντανακλούν από τη μια,  την κλιμάκωση της έντασης των ανταγωνισμών για τη

μοιρασιά της λείας σε Αιγαίο – Ανατολική Μεσόγειο και από την άλλη την κατάρρευση του μύθου

της διαφύλαξης των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας κάτω από τις «φτερούγες»

των  ΗΠΑ-ΝΑΤΟ  –ΕΕ.  Παράλληλα  αποδεικνύεται  πόσο  επικίνδυνος  είναι  ο  εφησυχασμός  που

καλλιεργείται ως προς τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, τόσο από τη σημερινή κυβέρνηση, αλλά και από

τις προηγούμενες. ΗΠΑ – ΝΑΤΟ – ΕΕ έχουν παίξει  επικίνδυνο ρόλο σε βάρος των συμφερόντων του

ελληνικού λαού, διαχρονικά στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, τηρώντας είτε σιγή ιχθύος, είτε στάση

Πόντιου Πιλάτου για τις προκλητικές τουρκικές διεκδικήσεις.

Οι κίνδυνοι είναι παραπάνω από προφανείς για τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας και το

λαό. Μεγαλώνουν μάλιστα όσο συνεχίζεται η εμπλοκή στα εγκληματικά σχέδια των ιμπεριαλιστικών

ενώσεων. Αυξάνεται ο κίνδυνος για ένα “θερμό επεισόδιο”, που θα έχει επικίνδυνες συνέπειες σε

βάρος τόσο του ελληνικού, όσο και του τουρκικού λαού.

Τα περιβόητα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ) σε καμία περίπτωση δεν μειώνουν την

επιθετικότητα της τουρκικής αστικής τάξης. Συνιστούν απειλή για τον ελληνικό λαό, τα κυριαρχικά

δικαιώματα  της  χώρας.  Η  κυβέρνηση  της  ΝΔ  και  όλες  οι  προηγούμενες  κυβερνήσεις  φέρουν

τεράστιες  ευθύνες,  αφού  στο  όνομα  της  εξυπηρέτησης  των  συμφερόντων  της  αστικής  τάξης,

εμπλέκουν τη χώρα και το λαό μας σε πολύ επικίνδυνους σχεδιασμούς, παζαρεύουν τα κυριαρχικά

δικαιώματα και την ασφάλεια της χώρας μας. 

Η “προστασία” στο πλαίσιο των ιμπεριαλιστικών οργανισμών όπως το ΝΑΤΟ και η ΕΕ, αλλά και η

σύμπλευση και εξυπηρέτηση των σχεδιασμών ισχυρών ιμπεριαλιστικών κρατών, όπως οι ΗΠΑ, που

έχουν  τις  δικές  τους  στοχεύσεις  στην  περιοχή,  είναι  βαμμένη  με  το  αίμα  των  λαών.  Καμία

εμπιστοσύνη στα καλέσματα για ενιαία εθνική εξωτερική πολιτική, είναι καλέσματα υποταγής στις

ανάγκες,  τα  συμφέροντα  και  τις  επιδιώξεις  του  μεγάλου  κεφαλαίου  για  «γεωστρατηγική

αναβάθμιση»  και  συμμετοχή  στη  μοιρασιά  της  λείας  από  το  πλιάτσικο  σε  βάρος  των λαών.  Ο

ελληνικός κι ο τουρκικός λαός δεν έχουμε να μοιράσουμε τίποτα μεταξύ μας! Απεναντίας,  είναι

ανάγκη  να  δυναμώσει  η  κοινή  πάλη  ενάντια  στο  σύστημα  που  γεννά  την  εκμετάλλευση,  τους

ανταγωνισμούς, τους πολέμους και την προσφυγιά. Ν’ ανοίξει  ο δρόμος για πραγματική ειρήνη,

φιλία, ευημερία, αμοιβαίες και επωφελείς σχέσεις μεταξύ των λαών!

Η Ροδιακή Επιτροπή Ειρήνης καλεί το λαό να επαγρυπνεί και να δυναμώσει τον αγώνα για :  

 Τη μη αλλαγή των συνόρων.  

 Την αποχώρηση από όλες τις ιμπεριαλιστικές αποστολές στο εξωτερικό.

 Το κλείσιμο της βάσης της Σούδας και των άλλων Αμερικανικών βάσεων.

 Την αποτροπή χρήσης του αεροδρομίου και του λιμανιού της Ρόδου για τη διευκόλυνση

των ιμπεριαλιστικών σχεδίων.

 Την ακύρωση της συμφωνίας ΕΕ-Τουρκίας για το προσφυγικό,  τον απεγκλωβισμό των

προσφύγων από τα νησιά και τη μετάβαση στις χώρες προορισμού τους.          

ΚΑΜΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΥΣ ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΟΥΣ ΕΥΡΩΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥΣ

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΩΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΝΑΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
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