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 Η ΣύνοδοΣ του ΝΑΤΟ έρχεται σε μια κρίσιμη χρο-
νικά περίοδο, τόσο για τα Βαλκάνια όσο και συνολικά 
για την ευρύτερη περιοχή. Η συμφωνία Τσίπρα-Ζάεφ 
για το Μακεδονικό αποτελεί ίσως το σημαντικότερο θε-
τικό νέο, δημιουργώντας μια ισχυρή δυναμική συνερ-
γασίας και ασφάλειας στα Βαλκάνια. Από την άλλη, η 
Τουρκία, μετά και τη νίκη του Ερντογάν στις πρόσφα-
τες προεδρικές εκλογές, συνεχίζει να προκαλεί προβλή-
ματα τόσο εντός του ΝΑΤΟ όσο και σε διμερές επίπε-
δο, στις σχέσεις Αθήνας και Αγκυρας. Βασικό σημείο 
αναφοράς αποτελεί η διαρκής τουρκική προκλητικό-
τητα στο Αιγαίο και κυρίως το ζήτημα της παράνομης 
κράτησης των δύο Ελλήνων στρατιωτικών στις φυλα-
κές της Αδριανούπολης. Η ελληνική κυβέρνηση συνε-
χίζει την πίεση και διευρύνει τα διπλωματικά και πολι-
τικά της ερείσματα, ανακινώντας διαρκώς το ζήτημα 

 ΑγγελοΣ Μητρετώδης - Δη-
μήτρης Κούκλατζης: 130 ημέρες 
παράνομης κράτησης στις φυ-
λακές της Αδριανούπολης. Χω-
ρίς απαγγελία κατηγοριών. Με 
4 απορριπτικές αποφάσεις απο-
φυλάκισης. Με αβέβαιο μέλλον, 
λόγω του Ποινικού Κώδικα μιας 
χώρας που θέλει να ονομάζεται 
Κράτος Δικαίου και επιζητά την 
ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ενω-
ση. Την 1η Μαρτίου ένα συνηθι-
σμένο συνοριακό επεισόδιο που 
κάποτε λυνόταν με συνοπτικές δι-
αδικασίες εξελίχθηκε σε μία χω-
ρίς τέλος περιπέτεια.
Για να εξυπηρετηθεί η «πολιτική 
ομηρείας» που έχει αναδειχθεί 
σε κυρίαρχη πολιτική της κυβέρ-
νησης Ερντογάν. Πολιτική «νεο-
οθωμανικής» λογικής, που πι-
στεύει ότι μπορεί να απειλεί και 
να εκβιάζει τους πάντες. Αυτή 
η πολιτική θα πρέπει να καταγ-
γελθεί και να καταδικαστεί στην 

προσεχή Σύνοδο του ΝΑΤΟ απ’ όλους. Και να ζητηθεί από την Τουρκία 
η άμεση απελευθέρωση των δύο αξιωματικών. Κάτι που έχει ήδη ζητή-
σει σε όλους τους τόνους η Ευρωπαϊκή Ενωση. Σήμερα, δεν θα αναφερ-
θώ στα προσωπικά μου βιώματα από την επαφή μου με τους δύο αξιω-
ματικούς που με υψηλό ηθικό αντιμετωπίζουν αυτή τη σκληρή δοκιμα-
σία. Ούτε στις επαφές μου με τους γονείς τους. Που με ήθος, αξιοπρέ-
πεια και στωικότητα περιμένουν την επιστροφή τους. Αλλωστε, αυτά εί-
ναι λίγο ή περισσότερο γνωστά. Ούτε στις ενέργειες και στις προσπάθει-
ες που γίνονται και συνεχίζουν να γίνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο για το 
τεράστιο αυτό θέμα. Υπάρχουν πολλά πράγματα που γίνονται αυτό το 
διάστημα, μη ανακοινώσιμα. Θα αναφερθώ, όμως, σε κάτι που πέρασε 
στα «ψιλά». Στον κοινό αγώνα που έδωσαν όλοι οι Ελληνες ευρωβουλευ-
τές στις πολιτικές τους ομάδες για να συνταχθεί και να υιοθετηθεί σχεδόν 
ομόφωνα το καταδικαστικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου -ένα 
ψήφισμα σημαντικής πολιτικής βαρύτητας- για την Τουρκία και την πα-
ράνομη κράτηση των δύο Ευρωπαίων πολιτών που φυλούσαν ευρωπα-
ϊκά σύνορα. Μία κοινή εθνική στάση στο εξωτερικό που έρχεται σε πλή-
ρη αντίθεση με τη διχαστική λογική που ακολουθεί η κυβερνητική πλει-
οψηφία στο εσωτερικό. 
ΥΓ.: Πότε, άραγε, ο πρωθυπουργός θα διαψεύσει επίσημα και κατηγορη-
ματικά τον Τούρκο Πρόεδρο, που διαρκώς ισχυρίζεται ότι του είχε υπο-
σχεθεί την άμεση παράδοση των 8 Τούρκων αξιωματικών που συμμε-
τείχαν στο πραξικόπημα;

 ΣτΗν εΑρινΗ συνάντηση της διακοινοβου-
λευτικής επιτροπής της Βορειοατλαντικής Συμμα-
χίας στην Πολωνία έθεσα και πάλι στον γ.γ. Στόλ-
τενμπεργκ το θέμα των δύο Ελλήνων στρατιωτικών 
που κρατούνται από την Τουρκία. Αν μια ισχυ-
ρή χώρα-σύμμαχος όπως η Τουρκία εξαντλεί σε 
δύο νέους την αυστηρότητά της, πρέπει να ανα-
ληφθούν περαιτέρω πρωτοβουλίες για να χτιστεί 
εμπιστοσύνη ανάμεσά μας και να αποφευχθούν 
στο μέλλον οι εντάσεις που προκαλούν στις σχέ-
σεις μας οι διαρκείς παραβιάσεις της γειτονικής 
μας χώρας σε θάλασσα, γη και αέρα.
 Οταν, δε, επίσημα συνδέεται το θέμα των οκτώ Τούρκων με τους δύο Ελληνες, εί-
ναι σαφές πως αν δεν κινηθούμε διπλωματικά σε επίπεδο Ε.Ε. και ΝΑΤΟ, οι νέοι μας 
δεν θα έχουν καμία ειδική μεταχείριση, παρότι είναι στρατιωτικοί κράτους-μέλους 
του ΝΑΤΟ, καθώς ακόμα εξετάζουν τα ψηφιακά στοιχεία τους, χωρίς να τους έχουν 
απαγγείλει κατηγορίες. Η Τουρκία, παραδόξως, αντί να κλείνει, ανοίγει μέτωπα σε 
όλα της τα σύνορα, επιλέγει να αντεπιτίθεται και να στηλιτεύει ακόμη και το γεγονός 
ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε ψήφισμα υπέρ της επιστροφής των Ελλήνων. 
Κοτζάμ Τουρκία, λοιπόν, τα βάζει με δύο νέους ανθρώπους μιας συμμαχικής χώρας! 
Τόσο μεγάλη η ανάγκη να δείξουν ισχύ με την απαράδεκτη επ’ αόριστον κράτησή 
τους χωρίς δίκη, αφού η κοινή λογική και ο σεβασμός του Δικαίου συγκρούονται με 
την ανεκδιήγητη επιχειρηματολογία πως δήθεν, παρότι ντυμένοι στρατιωτικά, μπο-
ρεί να είχαν άλλα σχέδια! Πρέπει να είμαστε αποφασισμένοι να εντείνουμε τις προ-
σπάθειές μας με κάθε ευκαιρία, χρησιμοποιώντας τη θέση μας σε κάθε συμμαχία 
και κάθε διπλωματικό εργαλείο, ώστε να αφεθούν ελεύθεροι οι στρατιωτικοί μας.
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Σ
το πλευρό των δύο Ελλήνων στρατιωτικών, που κρατούνται 
κατά παράβαση κάθε έννοιας δικαίου σχεδόν πέντε μή-
νες στις φυλακές της Αδριανούπολης, χωρίς να τους έχουν 

απαγγελθεί κατηγορίες, τάσσονται επιφανείς ευρωβουλευτές και 
διακεκριμένοι νομικοί με άρθρα τους στη Realnews. Οι ευρωβου-
λευτές Δημήτρης Παπαδημούλης, Μανώλης Κεφαλογιάννης και 
Εύα Καϊλή ζητούν, ενόψει και της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, 
από τη Συμμαχία να εγκαταλείψει τη λογική των ίσων αποστάσε-
ων, να καταδικάσει την τουρκική ενέργεια και να αναλάβει πρω-
τοβουλίες για την απελευθέρωσή τους. Οι δικηγόροι Δημήτρης 
Βερβεσός, Βασίλης Χειρδάρης και Ανδρέας Πάτσης, που επιση-
μαίνουν τις παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου από την Τουρκία, 
χαρακτηρίζουν πρόκληση για το δικηγορικό σώμα την υπόθεση 
αυτή και δηλώνουν πως θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπά-
θεια, ώστε ο Αγγελος Μητρετώδης και ο Δημήτρης Κούκλατζης 
να επιστρέψουν το ταχύτερο δυνατό στη χώρα μας.

 το δικΗγορικο σώμα έχει διαχρονικά δώ-
σει αγώνες για την προστασία των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και τη διασφάλιση συνθηκών δί-
καιης δίκης για όλους τους κατηγορουμένους, 
ιδίως όσους διώκονται από ανελεύθερα καθε-
στώτα. Ηταν, λοιπόν, αναμενόμενο να κινητο-
ποιηθεί αμέσως αφότου έγινε γνωστή η σύλ-
ληψη και κράτηση των δύο Ελλήνων στρατιω-
τικών στις φυλακές της Αδριανούπολης από τις 
τουρκικές Αρχές. 
Παρότι ο σεβασμός στα δικαιώματα των κρα-
τουμένων και η δημιουργία συνθηκών για μια 
δίκαιη δίκη είναι αδιαπραγμάτευτες κατακτήσεις 
της διεθνούς δικαιοταξίας, η Τουρκία -η διαχρο-
νικά πρώτη χώρα σε καταδίκες από το Δικαστή-
ριο του Στρασβούργου- περιφρονεί, και πάλι, 
προκλητικά το διεθνές δίκαιο, καθώς αφενός 
παραλείπει με διάφορα προσχήματα να απαγ-
γείλει κατηγορίες σε βάρος των Ελλήνων στρα-
τιωτικών, για διάστημα που υπερβαίνει τους 4 
μήνες, και αφετέρου απορρίπτει συστηματικά 
τα αιτήματα αποφυλάκισης - άρσης της προσω-
ρινής κράτησης που υποβάλλουν οι στρατιω-
τικοί, ακόμη και μετά την επίλυση του ζητήμα-
τος της γνωστής διαμονής τους στην Τουρκία. 
Η στρατηγική μας, για την αντιμετώπιση του 
ζητήματος, στηρίχθηκε από την αρχή σε τρεις 
άξονες:
fΠρώτον: Απαρέγκλιτη τήρηση των αρχών και 
κανόνων του διεθνούς δικαίου. 
fΔεύτερον: Ευρωπαϊκή αντιμετώπιση του ζη-
τήματος. Πρόκειται για θέμα μείζονος σημασίας, 

που υπερβαίνει προδήλως τις διμερείς σχέσεις Ελλά-
δας-Τουρκίας. Απασχολεί, ευαισθητοποιεί και κινητο-
ποιεί το σύνολο της ευρωπαϊκής νομικής κοινότητας.
f Τρίτον: Αποτελεσματικές παρεμβάσεις, σε συνερ-
γασία με τις αρμόδιες ελληνικές Αρχές, και πάντοτε 
με τρόπο που δεν θίγει την υπεράσπιση των Ελλή-
νων στρατιωτικών στην Τουρκία.
Στο πλαίσιο αυτό στείλαμε στις 9/3/2018 επιστο-
λή και στη συνέχεια παρενέβημεν πολλαπλώς στο 


