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B8-0194/2018/REV 

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την παραβίαση των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου στην περίπτωση των δύο Ελλήνων στρατιωτικών 

που συνελήφθησαν και κρατούνται στην Τουρκία  

(2018/2670(RSP)) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη τη σύλληψη, την 1η Μαρτίου 2018, και τη συνεχιζόμενη κράτηση από 

τις τουρκικές αρχές δύο Ελλήνων στρατιωτικών, οι οποίοι δήλωσαν ότι έχασαν τον 

δρόμο τους σε κακές καιρικές συνθήκες, 

– έχοντας υπόψη το γεγονός ότι το συγκεκριμένο τμήμα των συνόρων, στη δασική 

περιοχή των Καστανιών κατά μήκος του ποταμού Έβρου/Meriç, αποτελεί μείζον 

σημείο διέλευσης μεταναστών, προσφύγων και διακινητών και ότι οι εν λόγω 

υπολοχαγός και λοχίας εκτελούσαν τακτική περιπολία στα σύνορα, 

– έχοντας υπόψη τις εκκλήσεις αξιωματούχων της ΕΕ και του ΝΑΤΟ για την 

απελευθέρωση των στρατιωτικών, μεταξύ άλλων και από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 

στις 22 Μαρτίου 2018 και κατά τη διάρκεια της Συνάντησης Ηγετών ΕΕ-Τουρκίας στις 

26 Μαρτίου 2018, 

– έχοντας υπόψη τις προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης να εξασφαλίσει την 

απελευθέρωση και επιστροφή των στρατιωτικών, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 5 παράγραφος 2 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρώπινων 

Δικαιωμάτων, το οποίο ορίζει ότι «Παν συλληφθέν πρόσωπον δέον να πληροφορήται 

κατά το δυνατόν συντομώτερον και εις γλώσσαν την οποίαν εννοεί, τους λόγους της 

συλλήψεώς του ως και πάσαν διατυπουμένην εναντίον του κατηγορίαν», 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του, 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 4 Μαρτίου 2018, τουρκικό δικαστήριο στην 

Αδριανούπολη αποφάσισε να συνεχιστεί η κράτηση των δύο στρατιωτικών, οι οποίοι 

αυτή τη στιγμή κρατούνται σε φυλακή υψίστης ασφαλείας και κατηγορούνται για 

παράνομη είσοδο στην Τουρκία· 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δύο Έλληνες στρατιωτικοί κρατούνται σε τουρκικές 

φυλακές για περισσότερο από ένα μήνα χωρίς να τους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες, με 

αποτέλεσμα να αγνοούν το αδίκημα για το οποίο κατηγορούνται· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι προηγούμενες υποθέσεις τυχαίας διέλευσης των συνόρων είτε 

από Έλληνες είτε από Τούρκους στρατιωτικούς διευθετούνταν κατά το παρελθόν 

επιτόπου σε επίπεδο τοπικών στρατιωτικών αρχών των δύο πλευρών· 

1. καλεί τις τουρκικές αρχές να ολοκληρώσουν ταχέως τις δικαστικές διαδικασίες και να 

απελευθερώσουν τους δύο Έλληνες στρατιωτικούς και να τους επιστρέψουν στην 

Ελλάδα· 
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2. καλεί το Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και 

τα κράτη μέλη της ΕΕ να επιδείξουν αλληλεγγύη προς την Ελλάδα και να ζητούν την 

άμεση απελευθέρωση των δύο Ελλήνων στρατιωτικών σε οποιεσδήποτε επαφές ή 

επικοινωνίες τους με Τούρκους ηγέτες και αρχές, στο πνεύμα του διεθνούς δικαίου και 

των σχέσεων καλής γειτονίας· 

3. καλεί τις τουρκικές αρχές να ακολουθήσουν επιμελώς τις νομικές διαδικασίες και να 

σεβαστούν πλήρως, για όλους τους εμπλεκόμενους, τα ανθρώπινα δικαιώματα που 

κατοχυρώνονται στο διεθνές δίκαιο, περιλαμβανομένης της σύμβασης της Γενεύης· 

4. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στους προέδρους, τις 

κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια της Τουρκίας και της Ελλάδας, στην Ευρωπαϊκή 

Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, στην Επιτροπή, τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών 

και στο ΝΑΤΟ. 


