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φόνους» και «εγκληµατίες», και στηλιτεύει το 
γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδω-
σε ψήφισµα υπέρ της επιστροφής των Ελλή-
νων, αλλά όχι υπέρ της έκδοσης των Τούρκων. 
Η επιστολή συνιστά την πρώτη έγγραφη από-
δειξη του παζαριού που θέλει να κάνει η Αγκυ-
ρα. Το αποκορύφωµα της τουρκικής προκλη-
τικότητας είναι µια παράγραφος, στην οποία ο 
Τζονκάρ αναφέρει: «Οι Αρχές της Τουρκίας και 
η τουρκική κοινωνία περιµένουν την έκδοση 
των οκτώ δολοφόνων άµεσα και σας διαβεβαι-
ώνουµε ότι οι δύο κρατούµενοι Ελληνες στρατι-
ωτικοί θα έχουν µια δίκαιη δίκη στην Τουρκία». 

Προκλητικός για το θέµα των «8» εµφανίστη-
κε, ωστόσο, και ο Τούρκος υπουργός Εξωτερι-
κών Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ο οποίος επανέ-
λαβε τον ισχυρισµό ότι ο πρωθυπουργός Αλ. Τσί-
πρας και ο ΥΠΕΞ Ν. Κοτζιάς ήθελαν αρχικά να 
τους επιστρέψουν στην Τουρκία και υποστήρι-
ξε ότι στην Αθήνα ασκήθηκε πολύ µεγάλη πίεση 
από τη ∆ύση. Τόνισε επίσης ότι και στα ελληνικά 
δικαστήρια ασκήθηκε πίεση από την Ευρώπη.

εθνής πίεση στην Τουρκία για το θέµα των δύο στρατιωτικών, 
το οποίο ο πρωθυπουργός θα το θέσει και στις συναντήσεις που 
θα έχει µε τους οµολόγους του. Στο περιθώριο της Συνόδου πι-
θανόν, δε, να µιλήσει γι’ αυτό και µε τον Αµερικανό Πρόεδρο 
Ντόναλντ Τραµπ. Οι ΗΠΑ γνωρίζουν πολύ καλά το θέµα αυτό, 
αφού ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κρατά για πολλούς µήνες όµη-
ρους στην Τουρκία Αµερικανούς πολίτες. Επίσης, η Αθήνα πο-
ντάρει και στην Ε.Ε., όπου περιµένει να εκδηλωθεί µια πρωτο-
βουλία από τον πρόεδρο Γιούνκερ για τις ευρωτουρκικές σχέ-
σεις, στην οποία το θέµα των δύο στρατιωτικών θα βρίσκεται 
ψηλά στην ατζέντα. 

Εν τω µεταξύ έχει γίνει σαφές ότι οι Τούρκοι επιδιώκουν την 
ανταλλαγή των δύο στρατιωτικών µας µε τους οκτώ Τούρκους 
αξιωµατικούς που ζήτησαν άσυλο στην Ελλάδα µετά το πρα-
ξικόπηµα του 2016. Το αίτηµα αυτό το έχουν θέσει επισήµως, 
µε επιστολή προς τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί-
ου Αντόνιο Ταγιάνι. Στην επιστολή αυτή που απέστειλε ο πρό-
εδρος της κοινοβουλευτικής επιτροπής της Τουρκίας στο ΝΑ-
ΤΟ, Αµχέτ Μπεράτ Τζονκάρ, στις 31 Μαΐου, κατηγορεί ευθέως 
τους ευρωπαϊκούς θεσµούς ότι συµπεριφέρονται µε δύο µέτρα 
και δύο σταθµά στις υποθέσεις των δύο Ελλήνων και των οκτώ 
Τούρκων αξιωµατικών, τους οποίους µάλιστα αποκαλεί «δολο-
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«Π
όλεµο» για τους δύο φυλακισµένους 
στρατιωτικούς µας ετοιµάζεται να 
ξεκινήσει η κυβέρνηση στη Σύνοδο 

Κορυφής του ΝΑΤΟ, που θα πραγµατοποιηθεί 
στις 11 και 12 Ιουλίου στις Βρυξέλλες. Σύµφω-
να µε πληροφορίες της Realnews, η Αθήνα θα 
προχωρήσει σε αυστηρό διάβηµα στη Σύνο-
δο Κορυφής σε σχέση µε τη στάση της Τουρκί-
ας, η οποία επιµένει να κρατά παράνοµα τους 
δύο στρατιωτικούς µας. Η παρέµβαση θα γί-
νει από τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, αλ-
λά και από τον υπουργό Αµυνας Πάνο Καµµέ-
νο (στο πλαίσιο της συνάντησης µε τους οµο-
λόγους του) και θα συνιστά µια σκληρή απά-
ντηση της Αθήνας στο απαράδεκτο αίτηµα της 
Αγκυρας να της παραδοθούν οι οκτώ Τούρκοι 
αξιωµατικοί, ώστε να έχουν οι δύο Ελληνες φυ-
λακισµένοι στρατιωτικοί µια δίκαιη δίκη. 

Η Αθήνα είχε θέσει εξαρχής το θέµα των δύο 
στρατιωτικών και στο πλαίσιο της Συµµαχίας. Ο 
Ελληνας υπουργός Αµυνας, µάλιστα, ενηµέρω-
σε τον Ιούνιο, στην υπουργική σύνοδο στις Βρυ-
ξέλλες για την παρατεινόµενη κράτηση των δύο 
Ελλήνων στρατιωτικών στις τουρκικές φυλακές 
και είχε ζητήσει από τον Τούρκο υπουργό Αµυ-
νας απαντήσεις. Είκοσι µέρες αργότερα, στο πε-
ριθώριο του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, ο πρω-
θυπουργός συναντήθηκε µε τον γενικό γραµµα-
τέα του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενµπεργκ, και του ζή-
τησε να αναλάβει πιο ενεργητικό ρόλο το ΝΑΤΟ 
στο θέµα των δύο Ελλήνων στρατιωτικών που 
κρατούνται στις φυλακές της Τουρκίας. Σύµφω-
να µε κυβερνητικές πηγές, ο γ.γ. του ΝΑΤΟ είχε 
πει στον Αλ. Τσίπρα ότι θα καταβάλλει κάθε δυ-
νατή προσπάθεια, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν 
κάποια εµφανή αποτελέσµατα. 

Η παρέµβαση αποβλέπει στο να ασκηθεί δι-

Ξεσπάει «πόλεµος» στο ΝΑΤΟ
Αυστηρό διάβηµα της Αθήνας στη Σύνοδο Κορυφής της Ατλαντικής 
Συµµαχίας για τους δύο φυλακισµένους στρατιωτικούς µας

ΤΟ ΘΕΜΑ των δύο στρατιωτικών αναμένεται να το θέσει αυτο-
προσώπως και στον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ο 
πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στη συνάντηση που θα έχουν 
στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Τη συνάντηση 
την είχαν συμφωνήσει ο Ελληνας πρωθυπουργός και ο Τούρκος 
Πρόεδρος σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν στις 25 Ιουνί-
ου μετά τις τουρκικές εκλογές. Και τότε ο κ. Τσίπρας είχε θέσει 
στον κ. Ερντογάν το θέμα της απελευθέρωσης των δύο στρατι-
ωτικών. Η συνάντηση αυτή θα είναι κατά πάσα πιθανότητα σύ-
ντομη και άτυπη, όπως εκτιμούν συνεργάτες του πρωθυπουρ-

γού, οι οποίοι χρησιμοποιούν τον διπλωματικό όρο «pull aside». 
Ο λόγος είναι ότι παρά την προσπάθεια που κατέβαλαν τα δύο 
διπλωματικά γραφεία το προηγούμενο διάστημα δεν έχει γίνει 
εφικτό να συμφωνηθεί ατζέντα. Σύμφωνα με πληροφορίες, το 
κλίμα το έχει επιβαρύνει πολύ το θέμα των «8» και ιδιαίτερα η 
απόφαση του ΣτΕ υπέρ της χορήγησης ασύλου, που συνέπεσε 
με την τουρκική προεκλογική περίοδο. Η τουρκική πλευρά ζη-
τούσε να μπει το θέμα αυτό στην ατζέντα, ωστόσο η ελληνική 
κυβέρνηση απαντά πως δεν έχει καμιά αρμοδιότητα να το συ-
ζητήσει, καθώς βρίσκεται στη Δικαιοσύνη. 

Θα το θέσει ο Τσίπρας στον Ερντογάν
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