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υνεχίζουμε τον αγώνα για τα παιδιά
μας. Δεν ξέρετε τι αγώνα δίνουν και
τα ίδια... Δεν έχει αλλάξει, όμως, τίποτε. Να δούμε πότε θα τελειώσουμε».
Με εμφανή την αγωνία για την τελική έκβαση
της υπόθεσης των δύο Ελλήνων στρατιωτικών
που κρατούνται στις φυλακές της Αδριανούπολης, ο πατέρας του Αγγελου Μητρετώδη δίνει
το στίγμα του «Γολγοθά» που ανεβαίνουν καθημερινά οι δύο οικογένειες των αξιωματικών.
«Είναι ψύχραιμοι και κάνουν μεγάλη υπομονή, αν και το χρονικό περιθώριο που παραμένουν στις φυλακές, από τις 3 Μαρτίου, είναι τεράστιο. Απαιτούνται απίστευτα ψυχικά αποθέματα γι’ αυτή τη δοκιμασία. Ζούμε μια πρωτόγνωρη αδικία και τα παιδιά σηκώνουν όλο αυτό
το βάρος στις φυλακές», τονίζει στη Realnews
ο κ. Νίκος Μητρετώδης.
Ο ανθυπολοχαγός Αγγ. Μητρετώδης και ο
λοχίας Δημήτρης Κούκλατζης συνεχίζουν να
κρατούνται στις φυλακές υψίστης ασφαλείας
της Αδριανούπολης για περισσότερους από
πέντε μήνες, χωρίς να τους έχουν απαγγελθεί
κατηγορίες, ενώ στα μέσα Ιουλίου το τουρκικό
δικαστήριο απέρριψε για πέμπτη συνεχόμενη
φορά το αίτημα αποφυλάκισης των δύο Ελλήνων. Οι Τούρκοι δικηγόροι των δύο στρατιωτικών έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αντίστοιχο αίτημα αποφυλάκισης και μέσα στον
Αύγουστο.
Οι δύο Ελληνες στρατιωτικοί έχουν την ευκαιρία να δουν τα αγαπημένα τους πρόσωπα κάθε Παρασκευή, με τις επισκέψεις αυτές να τους
τονώνουν το ηθικό και να τους δίνουν κουράγιο να αντιμετωπίσουν την πρωτόγνωρη αδικία που βιώνουν.
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«Τα παιδιά μας δίνουν
μεγάλο αγώνα»
Οι οικογένειες των δύο Ελλήνων στρατιωτικών, οι οποίοι κρατούνται
ακόμη στην Αδριανούπολη, αγωνιούν για την τύχη τους

«Χείρα φιλίας»
Στο μεταξύ, σε μια σημαντική πρωτοβουλία,
35μελής ομάδα δικηγόρων της Θεσσαλονίκης
έτεινε «χείρα φιλίας και συνεννόησης» προς τα
μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Αδριανούπολης, επιδιώκοντας «να παρέμβουν νομικά προς
κάθε κατεύθυνση ώστε οι δύο Ελληνες κρατούμενοι στρατιωτικοί να τύχουν σε σύντομο χρονικό διάστημα μιας δίκαιης μεταχείρισης από
τις αρμόδιες δικαστικές Αρχές και να υπάρξει
διευθέτηση της υπόθεσης με παύση των κατηγοριών, ώστε ακολούθως να αφεθούν άμεσα ελεύθεροι».
Το «μήνυμα» προς τους Τούρκους δικηγόρους
εστάλη μέσω e-mail αλλά και ταχυδρομικώς,
ενώ ήδη η είδηση του καλέσματος των Ελλήνων δικηγόρων δημοσιοποιήθηκε στα τουρκικά
μέσα ενημέρωσης, ειδικά της Αδριανούπολης.
«Εμείς πιστεύουμε ότι βάλαμε ένα μικρό λιθαράκι σε μία πολύ σοβαρή υπόθεση. Είμαστε σε αναμονή απάντησης από τους Τούρκους συναδέλφους. Κάνουμε έκκληση στο αίσθημα δικαίου των συναδέλφων που θα τους
οδηγήσει να απαντήσουν θετικά στην πρότασή
μας», τόνισε στην «R» ο δικηγόρος και πρώην
πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσα-
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λονίκης κ. Μανόλης Λαμτζίδης. Η επιστολή των «Δικηγόρων
για την Ειρήνη, τη Δημοκρατία και τη Συνεννόηση στα Βαλκάνια» ξεκινά με έναν στίχο του Τούρκου ποιητή των αρχών του
14ου αιώνα Γιουνούς Εμρέ: «Δεν έρχομαι σαν εχθρός, έρχομαι σαν φίλος. Η καρδιά είναι το σπίτι των φίλων μου, ήρθα
να φτιάξω τις καρδιές τους».
Να σημειωθεί πως οι δύο δικηγορικού σύλλογοι, της Αδριανούπολης και της Θεσσαλονίκης, έχουν υπογράψει από το
2010 πρωτόκολλο αδελφοποίησης, προκειμένου «να βαδίσουμε μαζί τους δρόμους της φιλίας, της ειρήνης και της δικαιοσύνης», όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην επιστολή.
Οι Ελληνες δικηγόροι ζητούν από τους συναδέλφους τους
να παρέμβουν νομικά ώστε να υπάρξει «άμεση επεξεργασία
των στοιχείων, όπως αυτά έχουν προκύψει από τις έως τώρα
έρευνες, και απαγγελία κατηγορίας - αν στοιχειοθετείται με αυτά τα στοιχεία», ενώ γίνεται έκκληση «αν παραπεμφθούν σε
δίκη, να τύχουν μιας δίκαιης δίκης, με τελικό σκοπό να επαναπατρισθούν».

Καμμένος: «Με εντολή Ερντογάν»
Στο θέμα των δύο Ελλήνων στρατιωτικών που κρατούνται στις
φυλακές Αδριανούπολης αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Εθνικής Αμυνας και πρόεδρος των ΑΝΕΛ, Πάνος Καμμένος, μιλώντας στον Real FM 97,8.
«Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η κράτησή τους είναι αντίθετη σε κάθε αρχή διεθνούς δικαίου. Βρίσκονται εκεί χωρίς να

έχει υπάρξει κατηγορητήριο. Κρατούνται παράνομα, χωρίς να τους έχουν αποδοθεί κατηγορίες. Αυτό είναι πρωτοφανές και αυτό αντιμετωπίζεται μόνο σε διεθνές επίπεδο», τόνισε
ο κ. Καμμένος.
Επιπλέον, ο υπουργός Εθνικής Αμυνας πρόσθεσε: «Θεωρώ ότι η σύλληψη των δύο στρατιωτικών ήταν προγραμματισμένη, προσχεδιασμένη και ήταν μια κίνηση την οποία είχαν ετοιμάσει οι τουρκικές Ενοπλες Δυνάμεις με εντολή του Ερντογάν, προκειμένου να δημιουργήσουν το περιβάλλον εκείνο για να κάνουν
την ομηρία που θα οδηγούσε στη συναλλαγή
για τους οκτώ. Δεν θεωρώ ότι ήταν μια πράξη
που έγινε κατά τύχη. Βρήκαν την ευκαιρία, μέσα σε μια νύχτα που είχε χιόνια σε μια περιοχή δύσκολη, να κάνουν πράξη ένα προσχεδιασμένο σενάριο».
Το απόγευμα της Παρασκευής, το τουρκικό
υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ανακοίνωση,
με την οποία απαντά σε σκληρό τόνο στον Π.
Καμμένο. «Οι ισχυρισμοί του υπουργού Αμυνας της Ελλάδας αποτελούν το τελευταίο παράδειγμα μη σοβαρής και επιπόλαιης συμπεριφοράς», ανέφερε η ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ.

