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απέχουν µεταξύ τους τα δύο µονοπάτια 
από όπου περνούν οι περίπολοι Ελλήνων 
και Τούρκων
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Περίπου το 1/3 του δάσους 
των Καστανέων είναι 

στην ελληνική πλευρά και 
τα 2/3 στην τουρκική

απόσταση είχαν αποστολή να διανύσουν
o ανθυπολοχαγός και ο ΕΠΟΠ  

480 µέτρα480

Eγνατία οδός

ΤΕΛΩΝΕΙΟ

 µέτρα

Η «R» φωτίζει 
άγνωστες 

λεπτοµέρειες από 
το επεισόδιο στον 

Εβρο, το οποίο  
οδήγησε στην 

αιχµαλωσία τον 
ανθυπολοχαγό και 

τον λοχία ΕΠΟΠ 
από τους Τούρκους
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Του ΠΑΡΙ ΚΑΡΒΟΥΝΟΠΟΥΛΟΥ

Η 
επιχείρηση σύλληψης των δύο Ελλήνων 
στρατιωτικών στον Εβρο ήταν σχεδια-
σµένη και όλα δείχνουν πως εκτελέστη-

κε από τµήµα Ειδικών ∆υνάµεων υπό την επο-
πτεία της ΜΙΤ! Η Realnews παρουσιάζει τους 
αριθµούς που στηρίζουν αυτή την άποψη, για-
τί, όπως λένε, η ψυχρή λογική των αριθµών δεί-
χνει πάντα την αλήθεια… Ακούστηκαν και γρά-
φτηκαν πολλά για το πώς και πού ακριβώς έγι-
νε η σύλληψη των δύο στρατιωτικών.
f Ο ανθυπολοχαγός και ο ΕΠΟΠ είχαν αποστο-
λή να διανύσουν µια απόσταση 480 µέτρων. 
Αυτή είναι η περιοχή της περιπόλου που περ-
νά µέσα από το πυκνό δάσος των Καστανέων.
f Περίπου το 1/3 του δάσους είναι στην ελλη-
νική πλευρά και τα 2/3 στην τουρκική.
f Οι περίπολοι Ελλήνων και Τούρκων περ-
νούν από δύο µονοπάτια που απέχουν µετα-
ξύ τους από 5 ως 13 µέτρα. Είναι αδύνατον να 
πατήσει ο ένας το µονοπάτι του άλλου, ακόµη 
και µε χιόνι. Η σήµανσή τους έχει γίνει στα δέ-
ντρα που είναι βαµµένα µε µπλε και κόκκινη 
µπογιά, ψηλά, ώστε να µην υπάρχει πρόβλη-
µα µε τη χιονόπτωση.

Τα 12 κρίσιµα λεπτά
της σύλληψης των 
δύο Ελλήνων 
στρατιωτικών

Ο υπαξιωματικός ∆ημήτρης Κούκλατζης

της σύλληψης των 
δύο Ελλήνων 
στρατιωτικών

Ο ανθυπολοχαγός Αγγελος Μητρετώδης
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 ΓΙΑΤΙ Η ΤΟΥΡΚΙΑ κλιµακώνει τώρα τόσο ραγδαία την έντα-
ση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις; Τι επιδιώκει; Τι φοβάται; Τα 
ερωτήµατα είναι εύλογα και οι απαντήσεις δεν µπορεί να µην 
έχουν σχέση µε όλα όσα συµβαίνουν στην ευρύτερη περιοχή 
της Μέσης Ανατολής και της νοτιοανατολικής Μεσογείου. Αλ-
λά δεν µπορεί και να µη συνδυαστούν µε όσα έχει πρόσφατα 
δηλώσει ο Ερντογάν περί αναθεώρησης της Συνθήκης της Λω-
ζάνης. Ο τελικός στόχος είναι αυτός και δεν πρέπει να το αγνο-
ούµε. Ο Ερντογάν έχει πάει την τουρκική επεκτατική παραβα-
τική πολιτική ένα βήµα παραπέρα. Ολες τις «γκρίζες» περιοχές 
του Αιγαίου αρχίζει να τις «χρωµατίζει» µε κόκκινο χρώµα. Τα 
όσα έκαναν οι Τούρκοι στα Ιµια, µε τον ναυτικό αποκλεισµό 
και την επιθετική συµπεριφορά τους, δείχνουν ότι το καθεστώς 
Ερντογάν έχει επιλέξει να αλλάξει κεφάλαιο στα ελληνοτουρκι-
κά και από την αµφισβήτηση να περάσει στο στάδιο της επι-
βολής τετελεσµένων. Τα οποία πιστεύει ότι µπορούν να επιτευ-
χθούν µέσω αφόρητης στρατιωτικής πίεσης που θα οδηγήσει 
την Ελλάδα σε ένα τραπέζι διαπραγµάτευσης. Η θέση που της 
επιφυλάσσει είναι ασφαλώς άβολη και µειονεκτική. Τα όσα 
έγιναν στον Εβρο συνιστούν µια επιπλέον αξιοπρόσεκτη 
αναβάθµιση, καθώς, µετά τα νησιά του Αιγαίου, το κα-
θεστώς Ερντογάν θέτει θέµα εδαφικών διεκδικήσεων και 
στην ηπειρωτική Ελλάδα. 

Ολα αυτά έχουν προκαλέσει πραγµατικό συναγερµό 
στην Αθήνα, η οποία προσπαθεί να βρει αντίδοτο για να 
αντιµετωπίσει το τουρκικό δηλητήριο που απειλεί να «σκο-
τώσει» τις όποιες προσπάθειες ελληνοτουρκικής 
προσέγγισης έχουν γίνει εδώ και πολλά 
χρόνια. Πολλοί πλέον µιλούν για το «µύ-
θευµα της ελληνοτουρκικής προσέγγι-
σης που “πνίγηκε” στο Αιγαίο, “θά-
φτηκε” στο χιόνι του Εβρου και είναι 
φυλακισµένο στην Αδριανούπολη».

 ΤΙ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙ
Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΚΑΙ
ΠΩΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ
ΝΑ ΤΟ ΠΕΤΥΧΕΙ;
f Γιατί τώρα κλιμάκωση;

Η Τουρκία ετοιµάζεται γι’ αυτό 
που τώρα ζούµε εδώ και χρό-
νια! Ο Ευάγγελος Βενιζέλος, 
σε µια δήλωσή του για τα ελ-
ληνοτουρκικά, είπε ότι έχου-
µε να δούµε θερµό επεισόδιο 
περίπου 15 χρόνια. Εχει δίκιο. 
Μόνο που µέσα σε αυτή τη 
15ετία «ησυχίας», η Τουρκία 
µε µεθοδικό τρόπο φρόντι-
σε να δυναµώσει δραµατικά 
τις στρατιωτικές της δυνατό-
τητες. Αντίστροφη ήταν η πο-
ρεία της Ελλάδας, η οποία µε-
τά τον στρεβλό τρόπο µε τον ο-
ποίο εξοπλίστηκε, βρέθηκε αντι-
µέτωπη µε την οικονοµική κρίση και τις 
περικοπές, οι οποίες είχαν επιπτώσεις και 
στις Ενοπλες ∆υνάµεις. Η Τουρκία, λοιπόν, 
αισθάνεται ότι τώρα µπορεί να επιβάλει τε-
τελεσµένα, σε τραπέζι διαπραγµατεύσεων, 
χρησιµοποιώντας ως µοχλό πίεσης τη στρα-
τιωτική της ισχύ. Η Ελλάδα, παρά τα µεγά-
λα της προβλήµατα, διαθέτει ακόµη τις α-
παιτούµενες δυνατότητες για να αποτρέψει 
την επιβολή τετελεσµένων. Αυτό θα πρέπει 
να γίνει κατανοητό στην Τουρκία.

f Τι επιδιώκει;
Η Τουρκία επιδιώκει να κάνει αισθητή την 
παρουσία της στην πιο ενδιαφέρουσα περι-
οχή του πλανήτη αυτή την εποχή. Στη νοτιο-
ανατολική Μεσόγειο το ενεργειακό πάρτι έχει 
αρχίσει. Η Τουρκία δεν διανοείται ότι δεν θα 
πάρει πρόσκληση. ∆ίνει το «παρών» στρατι-
ωτικά όπου µπορεί και απειλεί µε αποσταθε-
ροποίηση της περιοχής, έχοντας τη λογική ό-
τι αν δεν έχει κάτι να κερδίσει η ίδια, δεν θα 
κερδίσει κανείς. Γνωρίζει µέχρι πού φτάνουν 
οι στρατιωτικές της δυνατότητες, αλλά δείχνει 
αποφασισµένη να παίξει τη ζαριά της ανάφλε-
ξης που θα προκαλέσει προβλήµατα σε όλες τις µε-
γάλες εταιρείες ενέργειας, µέχρι τέλους. Με τους 
Ιταλούς έπιασε. Με τους Αµερικανούς, ας µη βια-

στούµε να συµπεράνουµε ότι θα χάσει. Τρεισήµισι ώρες εί-
χε συνάντηση ο Αµερικανός ΥΠΕΞ Ρεξ Τίλερσον µε τον Ερ-
ντογάν. Κάτι δείχνει αυτό.

f Τι φοβάται η Τουρκία;
Ο εφιάλτης της Τουρκίας -και αυτό δεν αφορά µόνο το καθε-
στώς Ερντογάν- είναι ο διαµελισµός της. Η δηµιουργία ενός 
συµπαγούς κουρδικού κράτους στα νοτιοανατολικά σύνορά 
της δεν µπορεί να γίνει αποδεκτή µε κανένα τρόπο. Προκει-
µένου να εµποδίσει οποιαδήποτε τέτοια εξέλιξη, δεν διστά-
ζει να εµπλακεί σε στρατιωτικές επιχειρήσεις µε πολύ µεγάλο 
κόστος, όπως αυτές στη βόρεια Συρία. Οι απώλειες µεγάλες 
και το οικονοµικό κόστος δυσβάσταχτο. Από την άλλη, το κέρ-

δος για τον Ερντογάν, που έ-
χει πάλι µπροστά του κρίσιµες 

εκλογές, µικρό. Το προφίλ της Τουρκί-
ας ως υπερδύναµης δεν επιβεβαιώνε-
ται στο έδαφος της βόρειας Συρίας. Η 
προβολή ισχύος είναι αναγκαία για τον 
Ερντογάν και γι’ αυτό η επιλογή να α-
νεβάσει τους τόνους στα ελληνοτουρ-
κικά δεν πρέπει να εκπλήσσει κανέναν.

Οι αγωνίες της Αθήνας
Στην Αθήνα έχουν καταλάβει πλέον ότι η 
Τουρκία και ο Ερντογάν δεν πρόκειται να 
σταµατήσουν την κλιµάκωση. Η σύλλη-
ψη των δύο στρατιωτικών µας στον Εβρο 
αποτελεί µεγάλο πονοκέφαλο, αλλά υπάρ-
χουν και µεγαλύτερες ανησυχίες. Στο ΓΕΕ-
ΘΑ έχουν στραµµένο το βλέµµα στο Κα-
στελόριζο, όπου αναµένουν την εκδήλωση 
τουρκικής πρόκλησης. Η οποία µπορεί να εί-
ναι κάτι πολύ απλό, όπως ας πούµε η παρου-
σία ενός τουρκικού ερευνητικού σκάφους στα 
χωρικά µας ύδατα. Κάτι για το οποίο η Αθήνα 
δεν µπορεί να αδιαφορήσει.

Σε όλα αυτά υπάρχει πάντα ο µόνιµος κίν-
δυνος ενός «ατυχήµατος», το οποίο µπορεί να 

κλιµακώσει περαιτέρω την ένταση, µε απρόβλε-
πτες συνέπειες.

ΠΑΡΙΣ ΚΑΡΒΟΥΝΟΠΟΥΛΟΣ

Ο σουλτάνος
στήνει

πολιτική
ενέδρα

f Η χρονική διάρκεια της περιπόλου είναι πε-
ρίπου 12 λεπτά. Εξι στο πήγαινε και έξι στην 
επιστροφή. Οι περίπολοι και των δύο, Ελλή-
νων και Τούρκων, επιτηρούνται από τα φυλά-
κια που βρίσκονται στις δύο πλευρές των συ-
νόρων. Αν κάποια καθυστερήσει να επιστρέ-
ψει, αµέσως σηµαίνει συναγερµός.
f Η τελευταία πληροφορία δείχνει ότι η σύλ-
ληψη των δύο Ελλήνων στρατιωτικών πρέπει 
να έγινε µε την είσοδό τους στο δάσος. «Πρέ-
πει να τους έπιασαν στα πρώτα 70 µέτρα της 
πορείας µέσα στο δάσος. Ετσι είχαν τον χρό-
νο να τους µεταφέρουν στο δικό τους φυλάκιο 
χωρίς να υπάρξει καθυστέρηση που θα ενερ-
γοποιούσε την ελληνική πλευρά», λέει πηγή 
του ΓΕΣ στην «R».

Ολα αυτά τα αριθµητικά στοιχεία ενισχύ-
ουν όσους υποστηρίζουν πως η αιχµαλωσία 
των Ελλήνων στρατιωτικών ήταν σχεδιασµένη 
από τους Τούρκους. Ο επίτιµος Α/ΓΕΕΘΑ και Α/
ΓΕΣ, αλλά και διοικητής του ∆’ Σώµατος Στρα-
τού στην κρίση των Ιµίων, στρατηγός Μανού-
σος Παραγιουδάκης, κατηγορηµατικά υποστη-
ρίζει ότι την επιχείρηση δεν µπορεί να την έκα-
ναν τα τοπικά στρατιωτικά τµήµατα, αλλά κά-
ποια οµάδα Ειδικών ∆υνάµεων που είχε µετα-
φερθεί στην περιοχή για να κάνει την αποστολή.

Θέλουν «γκρίζο» και τον Εβρο
Μέχρι τη σύλληψη των δύο στρατιωτικών θε-
ωρούσαµε ότι η θεωρία των «γκρίζων ζωνών» 
αφορούσε µόνο το Αιγαίο. Αποδεικνύεται ότι η 
θεωρία αυτή αφορά και τον Εβρο και δεν είναι 
καινούργια. Οι Τούρκοι αµφισβητούν 46 ση-
µεία στον Εβρο! Τα περισσότερα έχουν να κά-
νουν µε νησίδες που βρίσκονται στον ποταµό. 
Ενα από τα 46 σηµεία, όµως, έχει να κάνει και 
µε το Καραγάτς, όπου έγινε το επεισόδιο µε τη 
σύλληψη των δύο στρατιωτικών µας. Πρόκει-
ται για 215 µέτρα µιας ελώδους περιοχής που 
βρίσκεται στο τέλος του δάσους των Καστανέ-
ων όπου έγινε η αιχµαλωσία. Η αµφισβήτη-
ση αυτή έχει καταγραφεί εδώ και 25 χρόνια…

Πολλά τα ερωτήµατα 
Η σύλληψη των δύο στρατιωτικών µας στον 
Εβρο έχει προκαλέσει µια σειρά από ερωτήµα-
τα, αλλά και ανησυχία στην κοινή γνώµη, που 
δύσκολα µπορεί να δεχτεί ότι στην καλύτερα 
φυλασσόµενη περιοχή της χώρας µπορούν να 
συµβούν τέτοια αδιανόητα γεγονότα. Οι Τούρ-
κοι είχαν δώσει σηµάδια ότι κάτι ετοιµάζουν. 
Το ∆’ Σώµα Στρατού είχε αναφέρει τη διεξαγω-
γή άσκησης τουρκικής µονάδας στο Καραγάτς, 
επί τριήµερο, πριν από την ηµέρα που έγινε η 
σύλληψη των στρατιωτικών µας. Η οδηγία που 
έλαβε από το ΓΕΣ ήταν να µην υπάρξει οποια-
δήποτε κλιµάκωση από την πλευρά µας. Την 
Τετάρτη οι Τούρκοι ολοκλήρωσαν την άσκησή 
τους και την Πέµπτη προέβησαν στη σύλληψη 
των Ελλήνων στρατιωτικών. Είναι λογικό, επίσης, 
να περίµενε κάποιος πως µετά απ’ όλα αυτά τα 
επεισόδια που έγιναν από τους Τούρκους στο 
Αιγαίο και την ένταση που υπάρχει στα ελλη-
νοτουρκικά, θα είχε δοθεί εντολή για πρόσθετα 
µέτρα ασφαλείας. Οπως φάνηκε, δεν υπήρχε 
τέτοια εντολή. Ηδη έχει διαταχθεί Ενορκη ∆ιοι-
κητική Εξέταση,αλλά είναι εξαιρετικά αµφίβο-
λο ότι θα βγει άκρη. Αυτό τουλάχιστον έχει δεί-
ξει η ιστορία µε τις Ε∆Ε στις Ενοπλες ∆υνάµεις.

Το καθεστώς 
Ερντογάν

έχει επιλέξει 
να αλλάξει 

κεφάλαιο στα 
ελληνοτουρκικά 

και από την 
αμφισβήτηση

να περάσει στο 
στάδιο της 

επιβολής 
τετελεσμένων

Οι Τούρκοι αµφισβητούν
46 σηµεία στον Εβρο!
Τα περισσότερα έχουν να 
κάνουν µε νησίδες που 
βρίσκονται στον ποταµό


