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Μετά τους πανηγυρισμούς για την επιστροφή των δύο στρατιωτικών, 
το κλίμα είναι πάρα πολύ βαρύ στο υπουργείο Αμυνας, το 
οποίο ζητεί απόδοση ευθυνών, όσο ψηλά κι αν αυτές εντοπιστούν

Απόδοση 
ευθυνών

Δ
εκατέσσερις ημέρες μετά την απελευθέ-
ρωσή τους από τις τουρκικές φυλακές 
της Αδριανούπολης χρειάστηκε το ΓΕΣ 

για να πάρει κατάθεση από τους δύο στρατιω-
τικούς μας! Ο ανθυπολοχαγός Αγγελος Μητρε-
τώδης κατέθεσε στον γενικό επιθεωρητή του 
Στρατού μόλις την περασμένη Τετάρτη και ο 
λοχίας Δημήτρης Κούκλατζης την επομένη! 
Από τις καταθέσεις προκύπτει ότι οι δύο στρα-
τιωτικοί υποστηρίζουν τη θεωρία του λάθους, 
που τους οδήγησε λίγα μέτρα εντός του τουρ-
κικού εδάφους. Ωστόσο, οι καταθέσεις του αν-
θυπολοχαγού και του λοχία δεν μπορούν να 
απαντήσουν σε κρίσιμα ερωτήματα για τα μέ-
τρα ασφαλείας που υπήρχαν στον Εβρο, σε 
μια δύσκολη για τα ελληνοτουρκικά περίοδο.

Τι κατέθεσε ο ανθυπολοχαγός
Ο ανθυπολοχαγός Αγγ. Μητρετώδης, στην κα-
τάθεσή του στον γενικό επιθεωρητή Στρατού, 
υποστηρίζει ότι μαζί με τον λοχία εντόπισαν ίχνη 
στο χιόνι. Αποφάσισε να τα ακολουθήσουν, πι-
στεύοντας ότι πρόκειται για ίχνη μεταναστών. 
Λίγο παρακάτω εντόπισαν κι άλλα σημάδια 
που τον έκαναν να πιστέψει ότι κάτι δεν πήγαι-
νε καλά στην περιοχή. Αναφέρει στην κατάθε-
σή του ότι είδε ίχνη ούρων στο χιόνι και αυτό 
φαίνεται ότι προκάλεσε τη βεβαιότητα ότι βρί-
σκονται κοντά σε κάποια ομάδα μεταναστών 
που είχε περάσει παράνομα στο ελληνικό έδα-
φος. Απορροφημένος όπως ήταν, άκουσε ξαφ-
νικά το «ΑΛΤ»! Σηκώνοντας το κεφάλι, ο ανθυ-
πολοχαγός είδε δύο Τούρκους στρατιώτες να 
τον σημαδεύουν. Σε αυτό το σημείο ρωτήθη-
κε γιατί δεν οπισθοχώρησε άμεσα, όπως γίνε-

των δύο δεν αναφέρονται στα όσα προβλέπο-
νται», έλεγε αξιωματικός του ΓΕΣ στη Realnews.
fΕίχε, παρ’ όλα αυτά, κάποια ένδειξη το ΓΕΣ ότι 
κάτι μπορεί να προκύψει στον Εβρο; Η απάντη-
ση είναι κατηγορηματικά ναι. Από το Δ’ Σώμα 
Στρατού είχαν υπάρξει «καμπανάκια» για «πα-
ρουσία προσωπικού που δεν έχει σχέση με τις 
τουρκικές μονάδες που βρίσκονται απέναντι» 
ή για ασκήσεις των Τούρκων, που για τα δεδο-
μένα της περιοχής χαρακτηρίζονταν περίεργες. 
Επικράτησε η λογική του «μην κλιμακώνετε».

Επιπλέον υπάρχουν ερωτήματα που θα πρέπει 
στο πόρισμα της ΕΔΕ να έχουν απαντηθεί, για 
να μην επιστραφεί ξανά πίσω. Ποια είναι αυτά;
fΜετά από πόσες ώρες έγινε αντιληπτή η 
απουσία των δύο στρατιωτικών;
fΓιατί η ενημέρωση της πολιτικής ηγεσίας 
από το ΓΕΣ έγινε μετά τις 15:00; Οι δύο είχαν 
ξεκινήσει την περιπολία τους μεταξύ 10:30 και 
11:00 το πρωί! 

Μετά τους πανηγυρισμούς για την επιστρο-
φή των δύο στρατιωτικών, το κλίμα είναι πά-
ρα πολύ βαρύ στο ΥΠΕΘΑ, το οποίο ζητεί από-
δοση ευθυνών, όσο ψηλά κι αν αυτές εντοπι-
στούν. Απόστρατοι στρατιωτικοί δεν κρύβουν 
τη δυσαρέσκειά τους για το γεγονός ότι ουδείς 
ένιωσε την ανάγκη να παραιτηθεί μετά το πρω-
τοφανές για τον Ελληνικό Στρατό γεγονός της 
αιχμαλωσίας στελεχών του εν καιρώ ειρήνης! 
Αντιθέτως, αμέσως μετά την αιχμαλωσία ακο-
λούθησαν κανονικά μεταθέσεις στελεχών από 
τον Εβρο στην Αθήνα και στο ΓΕΣ, σαν να μην 
είχε συμβεί απολύτως τίποτα! 

Το μήνυμα που περνά μέχρι στιγμής στο 
προσωπικό δεν είναι προφανώς αυτό που επι-
θυμεί η πολιτική ηγεσία των Ε.Δ. και, παρά τη 
δημόσια στήριξη που παρέχεται στην ηγεσία 
του ΓΕΣ, τίποτα δεν μπορεί να αποκλείσει αλ-
λαγές σύντομα.

«Ποιο ήταν το λάθος μας»
ται συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις. Αξιωματικοί που έχουν 
υπηρετήσει για χρόνια στον Εβρο εξηγούν ότι αυτός ήταν και 
ο λόγος που έφεραν πάντα δύο χειροβομβίδες στις εξαρτύσεις 
τους. Σε κάποιες περιπτώσεις όλα αυτά τα χρόνια υπήρξαν και 
περιστατικά που Ελληνες στρατιωτικοί αντέδρασαν σε προσπά-
θειες Τούρκων να τους συλλάβουν, απειλώντας να τραβήξουν 
την περόνη μιας χειροβομβίδας. Τα επεισόδια αυτά κατέληγαν 
σε... αμοιβαία οπισθοχώρηση. Ο ανθυπολοχαγός Μητρετώδης 
υποστηρίζει ότι «αποφάσισα να μην οπισθοχωρήσω άμεσα, για-
τί δεν γνώριζα αν ο λοχίας Κούκλατζης μπορούσε να με ακολου-
θήσει», εννοώντας ότι εκείνη τη στιγμή δεν είχε εικόνα της θέσης 
του λοχία. Ο ανθυπολοχαγός φέρεται να έχει παραδεχτεί στην 
κατάθεσή του ότι πιθανόν έκανε λάθος εκτίμηση στον τρόπο που 
αντέδρασε.Η κατάθεση του λοχία Κούκλατζη, που δόθηκε την 
επόμενη ημέρα, κινείται περίπου στην ίδια γραμμή και επιβε-
βαιώνει όσα είπε ο ανθυπολοχαγός. Με τις καταθέσεις των δύο 
στρατιωτικών κλείνει η διαδικασία της Ενορκης Διοικητικής Εξέ-
τασης που είχε διατάξει το ΓΕΕΘΑ, αμέσως μετά την αιχμαλωσία 
των δύο στρατιωτικών. Το ΓΕΣ κατέθεσε ένα πρώτο πόρισμα, 
το οποίο είχε κριθεί επιεικώς απαράδεκτο και επιστράφηκε στο 
ΓΕΣ με συνημμένο κατάλογο 40 ερωτημάτων, για τα οποία ζη-
τούσε απαντήσεις! Το πρώτο πόρισμα του ΓΕΣ, ούτε λίγο, ούτε 
πολύ, επιχειρούσε να ρίξει τις ευθύνες για τη χαλαρότητα των 
μέτρων ασφαλείας στον Εβρο σε όλους τους άλλους εκτός από 
το ίδιο. Με δυο λόγια, προσπαθούσε να υπερασπιστεί το επι-
χείρημα ότι κανείς δεν είχε ζητήσει επιπλέον μέτρα ασφαλείας! 
Το επιχείρημα προκαλεί από μόνο του θυμηδία! Κι εδώ περνά-
με στα ερωτήματα στα οποία οι δύο στρατιωτικοί δεν έχουν τη 
δυνατότητα να απαντήσουν. 
Ποια είναι αυτά;
f Η προηγηθείσα διαρκώς κλιμακούμενη ένταση στα ελληνο-
τουρκικά, η οποία είχε εκδηλωθεί με πάρα πολύ σοβαρά επεισό-
δια στο Αιγαίο, δεν ήταν αρκετή για να κινητοποιήσει το ΓΕΣ; Το 
Πολεμικό Ναυτικό και η Πολεμική Αεροπορία ήταν σε κατάστα-
ση επαγρύπνησης, μετά τα επεισόδια που είχαν γίνει στο Αιγαίο.
f Χρειαζόταν κάποια ενεργοποίηση του ΓΕΣ; Ασφαλώς όχι, λέ-
νε όσοι έχουν γνώση πάγιων σχεδίων και διαταγών. Το επεισό-
διο με τη σύλληψη των δύο στρατιωτικών στον Εβρο προβλέπε-
ται ακριβώς όπως έγινε σε σενάρια του ΓΕΣ! «Μόνο τα ονόματα 
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