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 Είναί γεγονός ότι είναι πολύ μεγάλο το 
χρονικό διάστημα που οι δύο Ελληνες στρατι-
ωτικοί κρατούνται προσωρινά στις τουρκικές 
φυλακές χωρίς να τους έχει απαγγελθεί κατη-
γορία, αγνοώντας ουσιαστικά για ποιο λόγο 
κρατούνται. Συγκεκριμένα έχουν συμπληρώ-
σει πάνω από τέσσερις μήνες κράτησης και η 
τουρκική Εισαγγελία δεν έχει ακόμα απαγγεί-
λει συγκεκριμένες κατηγορίες εναντίον τους.
Επισημαίνεται εδώ ότι το Ευρωπαϊκό Δικα-
στήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχει κρίνει 
επανειλημμένα ότι καθένας που κρατείται για 
οιονδήποτε λόγο πρέπει να ενημερώνεται το 
συντομότερο για τους λόγους σύλληψής του 

και για την κατηγορία εναντίον του. Αυτό, άλ-
λωστε, προβλέπεται και ρητά από το άρθρο 
5 παρ. 2 της ΕΣΔΑ και είναι δομικό στοιχείο 
του κράτους δικαίου, αφού οι εγγυήσεις αυ-
τές συνέχονται άμεσα με την προσωπική ελευ-
θερία του ατόμου. Στη νομολογία του το Δι-
καστήριο του Στρασβούργου δεν αποδέχεται 
κρατήσεις άνω των 5 ημερών χωρίς να απο-

δοθεί κατηγορία και να ενημερωθεί πλήρως 
ο κρατούμενος, τις θεωρεί, δε, ως παραβιά-
ζουσες το άρθρο 5 της ΕΣΔΑ. 
Στην περίπτωση των Ελλήνων στρατιωτικών 
είναι εμφανής η σαφής παραβίαση της ευρω-
παϊκής σύμβασης. Ηδη στην ειδησεογραφία 
εμφανίζεται ότι η Τουρκία θα αναστείλει άμε-
σα την κατάσταση έκτακτης ανάγκης, βάσει 
της οποίας έχει αναστείλει την εφαρμογή της 
ΕΣΔΑ στην επικράτειά της. Μόλις γίνει αυτό, 
οφείλει η υπεράσπιση των δύο στρατιωτικών 
με τη βοήθεια της ελληνικής κυβέρνησης να 
προσφύγει άμεσα στο Δικαστήριο του Στρα-
σβούργου τόσο με ατομική προσφυγή όσο 

και μέσω της διαδικασίας των ασφαλιστικών 
μέτρων, που δικάζονται ταχύτατα (ίσως και 
εντός 2-3 ημερών). Θα βοηθήσει σε αυτό και 
η ήδη εκδηλωθείσα συμπαράσταση των Ευ-
ρωπαίων αξιωματούχων, πολιτών, νομικών 
θεσμών κ.ά., που έχουν προβεί σε ρητές δη-
λώσεις εναντίον της τουρκικής αυθαιρεσίας 
στην υπόθεση αυτή. 
Εκτιμώ ότι ήδη υπάρχει καθυστέρηση στη 
διεθνοποίηση μιας προφανούς παραβίασης 
ατομικών δικαιωμάτων. Η συνεχιζόμενη αυ-
θαίρετη και παράνομη στέρηση της ελευθε-
ρίας δύο συμπατριωτών μας δεν είναι ατο-
μικό θέμα, ούτε ζήτημα ειδησεογραφίας. Η 
λύση του θέματος αυτού είναι υπόθεση και 
υποχρέωση όλων μας.

 Είναί αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι η Τουρ-
κία χρησιμοποιεί το νομικό και δικαστικό της 
σύστημα όχι για την απονομή δικαιοσύνης, 
όπως γίνεται σε όλα τα ευνομούμενα κράτη 
της Ευρώπης, αλλά ως μέσο πίεσης, απειλής, 
εκβίασης και εκδίκησης. Συνεπώς, το ζητού-
μενο δεν είναι μόνο η παράτυπη και παρά-
νομη κράτηση επί μακρόν των δύο Ελλήνων 
στρατιωτικών, χωρίς να τους έχουν απαγγελ-
θεί από την τουρκική Εισαγγελία συγκεκριμέ-
νες κατηγορίες. Δημιουργούνται εύλογες ανη-
συχίες και επιφυλάξεις για την εξέλιξη της υπό-
θεσης και για την κατηγορία, όταν αυτή απαγ-
γελθεί, βάσει ποιων στοιχείων θα απαγγελθεί, 
αλλά ακόμα και για την ίδια τη δικαστική από-
φαση που θα προκύψει. 
Είναι προφανές ότι η τουρκική δικαιοσύνη, σε 
συνέργεια με την τουρκική κυβέρνηση και με 
βάση πολιτικές σκοπιμότητες, απαξιώνει το δί-
καιο και την ίδια τη δημοκρατία, αδιαφορώ-
ντας για τους κανόνες του ευρωπαϊκού νομι-
κού πολιτισμού και για τα όσα ορίζονται στην 
Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. 
Πιστεύω πως η υπόθεση αυτή αποτελεί μια 
πρόκληση για το σύνολο του νομικού κόσμου 
όχι μόνο της Ελλάδας, αλλά και ολόκληρης της 
Ευρώπης, καθώς στο πρόσωπο των δύο στρα-
τιωτικών δεν πλήττεται μόνο η Δικαιοσύνη, δεν 
πλήττονται μόνο οι θεσμοί αλλά και η ίδια η 
Δημοκρατία. Πρέπει να γίνουν άμεσα και συ-
ντονισμένα οι απαραίτητες ενέργειες, έτσι ώστε 
να διασφαλιστεί ο σεβασμός στα ανθρώπινα 
δικαιώματα των δύο κρατουμένων.
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Συμβούλιο Δικηγορικών Συλλόγων Ευρώπης 
(CCBE), από το οποίο ζητήσαμε παρέμβαση 
για την τήρηση των δικαιοκρατικών εγγυήσε-
ων που κατοχυρώνει το διεθνές δίκαιο, καθώς 
και αποστολή παρατηρητών στη δικαστική δι-
αδικασία στην Τουρκία.
Το CCBE, κατόπιν αυτών, έστειλε στις 14/5/2018 
επιστολή στους δύο Τούρκους δικηγόρους των 
Ελλήνων στρατιωτικών, απευθύνοντάς τους συ-
γκεκριμένα ερωτήματα για τη νομική κατάστα-
ση των δύο Ελλήνων, τον λόγο για τον οποίο δεν 
τους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες και τις συν-
θήκες κράτησής τους.
Ελλείψει ανταπόκρισης τόσο από τις τουρκι-
κές Αρχές, όσο και από τους Τούρκους δικηγό-
ρους, ο πρόεδρος του CCBE, Antonin Mokry, 
έστειλε νέα βαρύνουσας σημασίας επιστολή 
στις 14/6/2018, στην οποία εκφράζει τις ανη-
συχίες του σχετικά με τον σεβασμό των διαδι-
καστικών εγγυήσεων που πρέπει να τηρούν οι 
χώρες που συμμορφώνονται με το δικαιοκρα-
τικό κεκτημένο και ζήτησε να πραγματοποιη-
θεί συνάντηση αντιπροσωπείας του CCBE, με 
τη συμμετοχή και Ελλήνων δικηγόρων, αφενός 
με τον τουρκικό δικηγορικό σύλλογο και τους 
Τούρκους δικηγόρους, οι οποίοι εκπροσωπούν 
τους Ελληνες στρατιωτικούς και αφετέρου με 
τους δύο Ελληνες στρατιωτικούς, προκειμένου 
να εκτιμηθεί εάν η μεταχείρισή τους είναι σύμ-
φωνη με τους διεθνείς κανόνες που απαγορεύ-
ουν αυθαίρετη κράτηση, επιβάλλουν να τηρη-
θεί δίκαιη και αμερόληπτη δικαστική διαδικα-

σία και επιτάσσουν τον απόλυτο σεβασμό των 
δικαιωμάτων των φυλακισμένων. 
Θεωρούμε ότι μόνον εάν η υπόθεση αντιμετω-
πιστεί στις πραγματικές της διαστάσεις, υπό το 
φως του διεθνούς δικαίου και της ανάγκης σε-
βασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μπορεί 
να επισπευστεί και να έχει αίσιο τέλος. Τα προ-
τάγματα αυτά αναδείξαμε στο πλαίσιο της τε-
λευταίας ολομέλειας των προέδρων των δικη-
γορικών συλλόγων, που έλαβε συμβολικά χώ-
ρα στην Ορεστιάδα και στην Αλεξανδρούπολη 
στις 16-17/6/2018, με αντικείμενο τη στάση του 
δικηγορικού σώματος προς υποστήριξη των Ελ-
λήνων στρατιωτικών. 
Γνωρίζουμε ότι ο δρόμος είναι μακρύς και δύ-
σβατος, όχι μόνον διότι η δικαστική ανεξαρτη-
σία δεν είναι αυτονόητη στην Τουρκία, αλλά και 
διότι είναι φανερό ότι η τουρκική πλευρά επιδιώ-
κει -ανεπιτρέπτως- να αναγάγει την υπόθεση των 
δύο Ελλήνων σε ζήτημα εξωτερικής πολιτικής. 
Για τους λόγους αυτούς θεωρούμε καταλυτική 
για την εξέλιξη της υπόθεσης την επικείμενη απο-
στολή της αντιπροσωπείας του CCBE στην Αν-
δριανούπολη, με τη συμμετοχή Ελλήνων δικηγό-
ρων, και τις διαπιστώσεις στις οποίες θα προβεί 
και τις οποίες θα δημοσιοποιήσει σχετικά με τις 
τελεσθείσες παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου 
από την τουρκική πλευρά. Το δικηγορικό σώμα 
θα βρίσκεται σταθερά στο πλευρό των δύο Ελ-
λήνων στρατιωτικών και θα καταβάλει κάθε δυ-
νατή προσπάθεια προκειμένου να επιστρέψουν 
το ταχύτερο δυνατό στη χώρα μας. 

της απελευθέρωσής τους. Παράλληλα, στο Ευ-
ρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όλοι οι Ελληνες ευρω-
βουλευτές κινούμαστε συντεταγμένα και πιέ-
ζουμε τους εταίρους μας για να λυθεί το ζήτη-

μα. Η τροπολογία που πέρασε η ελληνική κυ-
βέρνηση, σύμφωνα με την οποία οι δύο Ελλη-
νες στρατιωτικοί θα λαμβάνουν επίδομα αλλο-
δαπής, αναμένεται να ενισχύει την πίεση προς 
την τουρκική πλευρά και να άρει τις δήθεν δι-
καιολογίες της τουρκικής δικαιοσύνης για την 
παράνομη κράτησή τους.
Από την πλευρά του το ΝΑΤΟ οφείλει να εγκα-
ταλείψει τη στάση του Πόντιου Πιλάτου και να 
κάνει περισσότερα στο ζήτημα αυτό, να συμ-
βάλει ενεργά και αποτελεσματικά στην απελευ-
θέρωσή τους, βάσει και του άρθρου 1 της Συμ-
μαχίας, όπου προβλέπεται ότι τα κράτη-μέλη 
οφείλουν να λύνουν διμερείς διαφορές με ει-
ρηνικό τρόπο και όχι εις βάρος της δικαιοσύ-
νης, της διεθνούς ειρήνης και της ασφάλειας.
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