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Λίγο μετά τις 3:00 το πρωί της 15ης Αυγούστου έφτασαν στη Θεσσαλονίκη με το
πρωθυπουργικό αεροσκάφος από την Αδριανούπολη οι δύο Έλληνες στρατιωτικοί, Άγγελος
Μητρετώδης και Δημήτρης Κούκλατζης, που κρατούνταν στις τουρκικές φυλακές από τις 2
Μάρτιου, συνοδευόμενοι από τον αναπληρωτή υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Κατρούγκαλο
και τον υπαρχηγό ΓΕΕΘΑ Κωνσταντίνο Φλώρο.

Στο αεροδρόμιο τους υποδέχτηκαν ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Πάνος Καμμένος, ο
υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Αμανατίδης και ο αρχηγός ΓΕΣ Αλκιβιάδης Στεφανής,
καθώς και οι γονείς τους.

Μόλις οι δύο στρατιωτικοί αποβιβάστηκαν από το αεροσκάφος, στρατιωτικό άγημα τους
απέδωσε τιμές.

Νωρίτερα με ανάρτησή του στο Twitter ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Γιώργος
Κατρούγκαλος είχε γράψει σχετικά: «Επιτέλους ελεύθεροι, στο δρόμο για την πατρίδα!
Μεγάλη χαρά, μεγάλη επιτυχία. Αποτέλεσμα συστηματικής διπλωματικής προσπάθειας και
κινητοποίησης της πολιτείας, των πολιτικών δυνάμεων, με τις ευχές όλων των Ελλήνων.
Νέες προοπτικές για ενίσχυση της φιλίας, της καλής γειτονίας και της σταθερότητας στην
περιοχή» έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό ο κ. Κατρούγκαλος.

Τι προηγήθηκε

Στη 01:00 το πρωί της Τέταρτης μετέβη το πρωθυπουργικό αεροσκάφος στην
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Αδριανούπολη προκείμενου να παραλάβει τους δύο Έλληνες στρατιωτικούς που αφέθηκαν
ελεύθεροι, χωρίς περιοριστικούς όρους, από τουρκικό δικαστήριο, έπειτα από πέντε μήνες
κράτησής.

Στο πρωθυπουργικό αεροσκάφος βρισκόταν ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών,
Γιώργος Κατρούγκαλος και ο υπαρχηγός ΓΕΕΘΑ, Κωνσταντίνος Φλώρος.

Πληροφορίες του CNN Greece αναφέρουν ότι η Άγκυρα ενημέρωσε το ελληνικό
πρωθυπουργικό γραφείο το μεσημέρι της Τρίτης για τις εξελίξεις.

Η απόφαση του δικαστηρίου

Χθες 14 Αυγούστου, το δικαστήριο που εξέτασε το αίτημα για αποφυλάκιση, παραμονή της
Παναγίας, απεφάνθη ότι δεν συντρέχουν πλέον λόγοι να είναι προφυλακιστέοι.

Στη χθεσινή συνεδρία οι δύο Έλληνες, που παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο με τους
δικηγόρους τους, ζήτησαν την άμεση αποφυλάκισή τους αφού πλέον έχει ολοκληρωθεί η
μελέτη των ψηφιακών αντικειμένων που βρέθηκαν πάνω τους και δεν προκύπτει η
κατηγορία της κατασκοπείας αλλά μόνο η είσοδος σε απαγορευμένη στρατιωτική περιοχή.

Οι δύο Έλληνες στρατιωτικοί επανέλαβαν στην κατάθεσή τους πως μπήκαν στην περιοχή
κατά λάθος, ακολουθώντας πατημασιές που είχαν εντοπίσει, όπως μετέδωσε το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Μετά από αυτό, η εισαγγελία κατέθεσε την άποψη ότι ο χρόνος που παρέμειναν
προφυλακιστέοι είναι εντός των πλαισίων μια πιθανής ποινής για είσοδο σε απαγορευμένη
στρατιωτική περιοχή, και το δικαστήριο απεφάνθη ότι όντως δεν τεκμηριώνονται
κατηγορίες για κατασκοπεία, οπότε λαμβάνοντας υπόψιν τον χρόνο που παρέμειναν
προφυλακιστέοι, οι δύο στρατιωτικοί αφέθηκαν ελεύθεροι και θα δικαστούν μόνο με την
κατηγορία της παράνομης εισόδου σε απαγορευμένη στρατιωτική περιοχή.
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Το ΑΠΕ-ΜΠΕ αναφέρει πως σε επικοινωνία που είχε ο διπλωματικός σύμβουλος του
πρωθυπουργού με τον διπλωματικό σύμβουλο του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο δεύτερος τον
διαβεβαίωσε ότι αν θα γίνει δίκη 2 στρατιωτικών θα γίνει ερήμην και εάν επιβληθεί ποινή
δεν θα υπερβαίνει το διάστημα που κρατήθηκαν στις φυλακές Αδριανούπολης.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, στην απελευθέρωση Ελλήνων στρατιωτικών συνέβαλαν οι
συνεχείς προσπάθειες των ελληνικών αρχών και μάλιστα, κατά τη συνάντηση που είχε ο κ.
Τσίπρας με τον κ. Ερντογάν στο περιθώριο της πρόσφατης συνόδου του ΝΑΤΟ, ο Έλληνας
πρωθυπουργός έθεσε το θέμα των δύο στρατιωτικών ως πρώτο ζήτημα κατά τη συνάντησή
τους.

ΠτΔ: Στοιχειώδης πράξη δικαιοσύνης εκ μέρους των τουρκικών αρχών

Για «στοιχειώδη πράξη δικαιοσύνης εκ μέρους των τουρκικών αρχών» που «δείχνει και τον
δρόμο που μπορεί και πρέπει να ακολουθήσει εφεξής η Τουρκία» για να «αποκατασταθεί
πλήρως το κλίμα φιλίας και καλής γειτονίας με την Ελλάδα» η οποία έχει αποδείξει «ότι
κινείται πάντοτε προς αυτήν την κατεύθυνση» έκανε λόγο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
Προκόπης Παυλόπουλος αναφερόμενος στην απελευθέρωση των δυο Ελλήνων
στρατιωτικών.

Ο κ. Παυλόπουλος συνεχάρη επίσης τα δυο στελέχη των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και
τις οικογένειες τους για το «έξοχο φρόνημα» και το «υποδειγματικό ήθος»που επέδειξαν
όλον αυτόν τον καιρό.

Τσίπρας: Άγγελε και Δημήτρη, καλή πατρίδα και καλή λευτεριά

Μόλις έγινε γνωστή η είδηση για την απελευθέρωση των Ελλήνων στρατιωτικών, ο
πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας έκανε την παρακάτω δήλωση:

Η αποφυλάκιση των δύο Ελλήνων στρατιωτικών είναι πράξη δικαιοσύνης, που θα συμβάλει
στην ενίσχυση της φιλίας, της καλής γειτονίας, και της σταθερότητας στην περιοχή.
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Θέλω να συγχαρώ και να ευχαριστήσω τους δύο αξιωματικούς μας, και τις οικογένειές τους,
για το σθένος, την υπομονή, και την εμπιστοσύνη στις προσπάθειες όλων μας, που εν τέλει
δικαιώθηκαν.

Άγγελε, και Δημήτρη, καλή πατρίδα, και καλή λευτεριά.

Mητσοτάκης: "Χαρμόσυνο νέο σε ζοφερό καλοκαίρι

Ως χαρμόσυνο νέο χαρακτήρισε την απελευθέρωση των δύο Ελλήνων στρατιωτικών από τις
φυλακές της Ανδριανούπολης ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η δήλωση του προέδρου της Νέας Δημοκρατίας.

Η απελευθέρωση των δύο Ελλήνων αξιωματικών είναι ένα χαρμόσυνο νέο στο τόσο ζοφερό
καλοκαίρι που ζει η χώρα μας. Όλοι οι Ελληνες περιμένουμε με χαρά και συγκίνηση την
επιστροφή τους.

Θέλω προσωπικά να συγχαρώ τον Αγγελο και τον Δημήτρη, όπως και τις οικογένειές τους
για την τόσο γενναία, αξιοπρεπή και πατριωτική στάση που επέδειξαν όλο αυτό το
διάστημα.

CNN Greecce
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