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Θέμα: Υποστήριξη της ελληνικής κυριαρχίας στο ανατολικό Αιγαίο 

 

Αξιότιμε κ. Αντιπρόεδρε, 

 

Η προαναγγελθείσα τουρκική εισβολή στην ελληνική επικράτεια δημιουργεί προβληματισμό 

σε πολλά κράτη-μέλη της ΕΕ που εντάχθηκαν στην Ένωση, υπολογίζοντας στην αμυντική 

βοήθεια, όπως περιγράφεται στην Συνθήκη για τη Λειτουργία της ΕΕ (ΣΛΕΕ, άρθρο 42), και 

σήμερα βλέπουν την Τουρκία να τολμάει να απειλεί την Ελλάδα με στρατιωτική εισβολή. 

Σημειώνεται ότι η ΕΕ δεσμεύεται για στρατιωτική συμβολή στην Ελλάδα, σε περίπτωση 

τουρκικής εισβολής, βάσει των άρθρων 24, 36 και 42 ΣΕΕ και 2.4 ΣΛΕΕ. 

 

Η Τουρκία διεκδικεί το Αιγαίο άνευ νομικών επιχειρημάτων, αλλά βασιζόμενη σε μια 

αρπακτική διάθεση που αποτελεί την πεμπτουσία της ύπαρξης της, την οποία ανερυθρίαστα 

εορτάζει ετησίως, επ’ ευκαιρία της κλοπής/άλωσης της Κωνσταντινούπολης στις 29 Μαΐου, 

εκδήλωση που καθοδηγεί ιδεολογικά την κοινωνία. 

 

Για την επικοινωνιακή προετοιμασία της εισβολής στο Αιγαίο, η Τουρκία ξεκίνησε τον Ιούλιο 

2021 την καμπάνια «Turkaegean», ενώ εδώ και περίπου έναν μήνα αυξήθηκαν οι Τούρκοι 

καθεστωτικοί «δημοσιογράφοι» που υποστηρίζουν την εισβολή σε ελληνικά νησιά. 

 

Η ΕΕ, λειτουργώντας προ της εισβολής, διαθέτει πλήθος επιλογών άσκησης πολιτικών «ήπιας 

ισχύος» για να δείξει εμπράκτως ότι στηρίζει την ελληνική κυριαρχία στα νησιά του Αιγαίου 

και προκειμένου να προασπίσει την ειρήνη. 

Είναι σημαντικό να υποστηριχθεί πολιτικά η αύξηση των επισκέψεων στα ελληνικά νησιά του 

ανατολικού Αιγαίου από την ΕΕ, ώστε να καταλάβει η Τουρκία ότι δεν έχει να κάνει με μόνο 

ένα κράτος, αλλά με μια αποφασισμένη Ένωση 27 κρατών. 

 

Ερωτάται ο κ. Αντιπρόεδρος: 

1) Προτίθεται να προτείνει τη διεξαγωγή καμπάνιας για την ενίσχυση των επισκέψεων στα 

ελληνικά νησιά του ανατολικού Αιγαίου; 

2) Σχεδιάζει να προτείνει την υποστήριξη της προσωρινής αναστολής της φορολογίας για τις 

πτήσεις στα ελληνικά νησιά του ανατολικού Αιγαίου; 

3) Διαθέτει ολοκληρωμένο σχέδιο με συμβολικές και ουσιαστικές πράξεις για την άμεση 

υποστήριξη της ελληνικότητας του ανατολικού Αιγαίου; 

 

Με εκτίμηση,  

Εμμανουήλ Φράγκος 


