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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

 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΤΗΣ ΣΥΝΟ∆ΟΥ
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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.

 Δημήτρης 
Παπαδημούλης
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η διπλωματία 

 Μανώλης Κεφαλογιάννης
Ευρωβουλευτής Ν.Δ.

 Εύα Καϊλή  
Ευρωβουλευτής ΠΑΣΟΚ

Το δικηγορικό 
σώμα στο πλευρό
των δύο Ελλήνων 

στρατιωτικών

 Δημήτρης 
Κ. Βερβεσός
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Ολομέλειας Προέδρων 

των Δικηγορικών 
Συλλόγων Ελλάδος

«Να αφεθούν 
ελεύθεροι τώρα!» 

Ευρωβουλευτές 
και διακεκριμένοι 
νομικοί γράφουν 
στην «R» για την 

παράνομη κράτηση 
των δύο Ελλήνων 

στρατιωτικών  
στις φυλακές 

της Αδριανούπολης

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 
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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.

 Βασίλης Χειρδάρης
Δικηγόρος

Ειδικός σε θέματα 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων

 Ανδρέας Πάτσης 
Δικηγόρος
Εταίρος της «Bosphorus 
International Law Firm» με 
έδρα την Κωνσταντινούπολη

Η λύση του 
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Πρόκληση για 
το σύνολο του 
νομικού κόσμου 
της Ευρώπης

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.

Συμφωνία 
συνεργασίας και 

ασφάλειας στα 
Βαλκάνια


