H αλήθεια και οι συνέπειες
για
τους
δύο
Έλληνες
αξιωματικούς !
Πόσοι άραγε μπορούν να δουν χωρίς παρωπίδες και εθνικούς
συναισθηματισμούς την υπόθεση των δύο Ελλήνων αξιωματικών
που κρατούνται επί δύο εβδομάδες στις Τουρκικές φυλακές και
που αναμένουν τη δίκη τους ;
Ελάχιστοι, αλλά εμείς θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε για να
δούμε την αλήθεια και- αν γίνεται- να κάνουμε μια εκτίμηση
και για την τύχη τους, αλλά και μια πολιτική εκτίμηση
γενικότερα. Αυτό δεν αποκλείει βέβαια ότι και εμείς θέλουμε
να επιστρέψουν στη χώρα μας, το συντομότερο δυνατόν.
Κατά πρώτον λοιπόν ούτε εμείς- και απ’ότι φαίνεται ούτε και
οι ίδιοι οι Τούρκοι- μπορούμε να πιστέψουμε ότι θα μπορούσε
να γίνει μια τόσο ερασιτεχνική κατασκοπεία, από Ελληνικής
πλευράς, σε Τουρκικό έδαφος από δύο χαμηλόβαθμους
αξιωματικούς, με κινητά τηλέφωνα, στολές κλπ. Οπότε κάτι
τέτοιο δεν μοιάζει πολύ πιθανό…
Από την άλλη όμως και η ντόπια προπαγάνδα ψεύδεται όταν λέει
πως επρόκειτο για ένα συνηθισμένο μεθοριακό περιστατικό που
θα έπρεπε να λυθεί επί τόπου ! Διότι δεν πρόκειται για
περίπτωση που απλά κάποιοι, για τον άλφα ή βήτα λόγο,
πέρασαν τα σύνορα αλλά αντίθετα για είσοδο σε απαγορευμένη
προσοχή (άρα και είναι πιο σοβαρό θέμα και πιο αυστηρή η
αντιμετώπιση από πλευράς Τουρκίας).
Θα πρέπει λοιπόν αυτοί οι Έλληνες που ισχυρίζονται αυτά- και
που φωνάζουν για άμεση απελευθέρωση των δύο- να καταλάβουν
ότι έχουν και στην Τουρκία κράτος, νόμους και δικαστήρια που
πρέπει να γίνουν σεβαστά και που έπρεπε να αξιολογήσουν το
περιστατικό. Το ίδιο ακριβώς θα κάναμε και εμείς σε παρόμοια
περίπτωση και να μην αμφιβάλλει κανείς…

Και τι υποκρισία μάλιστα, και απόδειξη για αυτό, που μόλις
πριν λίγες ημέρες συνελήφθησαν από το Ελληνικό κράτος και
δικάστηκαν δύο Γερμανοί δημοσιογράφοι (!) και τελικά πέρασαν
από δίκη για τον ίδιο ακριβώς λόγο (είσοδο σε απαγορευμένη
περιοχή), άσχετα αν τελικά αθωώθηκαν…
Από την άλλη υπάρχουν και
πιστέψουμε ότι οι δύο Έλληνες
απλά χάθηκαν και πέρασαν στην
οπότε κάτι άλλο πρέπει να
κανένας. Και οι λόγοι που δεν

λόγοι που δυσκολευόμαστε να
αξιωματικοί ήταν ανύποπτοι και
Τουρκική απαγορευμένη περιοχή,
συμβαίνει που δεν μας λέει
το πιστεύουμε είναι οι εξής…

Πρώτον διότι αντικειμενικά είναι δύσκολο να συμβεί κάτι
τέτοιο σε αξιωματικούς-που λογικά θα πρέπει να γνωρίζουν
πολύ καλά τα κατατόπια- παρά μόνο ίσως σε απλούς φαντάρους.
Δεύτερον διότι το υπουργείο και η κυβέρνηση άργησαν σχεδόν
ένα εικοσιτετράωρο να βγάλουν την είδηση στη δημοσιότητα και
αυτό μας κάνει να πιστεύουμε ότι έγινε για να ετοιμάσουν την
προπαγανδιστική τους ρητορεία, εντός και εκτός Ελλάδας.
Τρίτο-και πολύ σημαντικό- είναι ότι οι προϊστάμενοι και των
δύο αξιωματικών μετατέθηκαν από τα πόστα και την περιοχή
τους σε άλλες πόλεις. Αυτό μας κάνει να πιστεύουμε πως
τιμωρήθηκαν για κάποια εντολή που έδωσαν στους δύο άτυχους
αξιωματικούς ! Αν πάλι οι αξιωματικοί έδρασαν από μόνοι
τους, τότε θα πρέπει όταν γυρίσουν να τους περάσουμε και από
στρατοδικείο και όχι να τους ηρωοποιούμε !
Οπότε που καταλήγουμε ; Από όσα ακούμε από δικές μας πηγές,
αλλά και από Τουρκικά και άλλα ξένα ΜΜΕ, το πιθανότερο είναι
ότι έχουμε να κάνουμε με υπόθεση που αφορά λαθρομετανάστες
και αντιμετώπισή τους. Και επειδή δυσκολευόμαστε να
πιστέψουμε ότι αξιωματικοί του στρατού θέλησαν να φέρουν
λαθρομετανάστες σε Ελληνικό έδαφος, το πιθανότερο είναι πως
πρόκειται για- κρατικό ή
παρακρατικό- δίκτυο εντός του
στρατού
που σκόπευε στο να αποτρέπει λαθρομετανάστες να
μπαίνουν στην Ελλάδα ή και να γυρίζει πίσω στην Τουρκία
κάποιους που ήδη έχουν μπει. Η λογική εκεί μας οδηγεί, αλλά
ας μην πούμε περισσότερα, και μην είμαστε και απόλυτοι σε

τίποτα, αν δεν δούμε στη δημοσιότητα περισσότερα στοιχεία
από τις Τουρκικές αρχές και τον Τουρκικό τύπο…
Αλλά ας σταθούμε και στο θέμα Τουρκίας, Ερντογάν και τι
έπεται στο μέλλον με τους δύο αξιωματικούς. Η Τουρκία του
Ερντογάν έχει λοιπόν δείξει πρόσφατα ότι δεν διστάζει να
χρησιμοποιεί αλλοδαπούς μακροχρόνια κρατουμένους- και
μάλιστα χωρίς δίκη- για να πετύχει ανταλλάγματα από τις
χώρες τους (θυμίζω συνέβη και με Γερμανούς και Αμερικανούς
κρατουμένους).
Μέχρι στιγμής δεν διαφαίνεται κάτι τέτοιο και με τους δύο
δικούς μας, καθώς η δίκη προγραμματίστηκε για τις 30
Μαρτίου. Ωστόσο επειδή δεν ξέρουμε τι κατηγορητήριο και
στοιχεία μπορούν να προκύψουν, ούτε κατά πόσο οι Τούρκοι
μπορούν να τρενάρουν τη δίκη από αναβολή σε αναβολή, ας
κρατήσουμε μικρό καλάθι…Αυτό φυσικά που δεν γνωρίζουμε
καθόλου- και που είναι και το σημαντικότερο- είναι κατά πόσο
το καθεστώς Ερντογάν θέλει ή μπορεί να ανακατευτεί σε αυτήν
την υπόθεση και να επηρεάσει τη δικαιοσύνη για να
χρησιμοποιήσει τους Έλληνες κρατουμένους ως εργαλείο του.
Και τι θα μπορούσε να πετύχει ο Ερντογάν αν το κάνει αυτό ;
Μα φυσικά να πάρει ως αντάλλαγμα την έκδοση των οκτώ
πραξικοπηματιών, αλλά και Κούρδων τρομοκρατών που έχουν
άσυλο στην Ελλάδα ! Εμείς θυμίζω ήμασταν ίσως οι μοναδικοί
στην Ελλάδα που επιμείναμε στο να μην δοθεί άσυλο σε αυτούς
τους οκτώ, ως μια πράξη εχθρική προς την Τουρκία και μη
συμφέρουσα για την Ελλάδα. Αμφισβητήσαμε επίσης την
ανεξαρτησία του Αρείου Πάγου που βγάζει αυτές τις αποφάσεις,
ως ένα κρατικά ελεγχόμενο και εθνικιστικό δικαστήριο…
Να λοιπόν που η Ελλάδα βρίσκει μπροστά της αυτήν την
τυχοδιωκτική αντιτούρκικη πολιτική, καθώς από τότε είναι
φανερό πως η Τουρκία έχει γίνει πιο επιθετική και
διεκδικητική απέναντι στη χώρα μας και τώρα-έτσι όπως τα
έφερε η τύχη- έχει και τη «χρυσή ευκαιρία» να χρησιμοποιήσει
Έλληνες κρατουμένους για να αναγκάσει την Ελλάδα να τους

δώσει πίσω.
Μεγάλη μάλιστα ευθύνη θεωρώ ότι φέρει και η δήθεν
φιλελεύθερη Ν.Δ. του Μητσοτάκη που έχει κυλήσει σε
εθνικιστική δεξιά και έχει κάνει σημαία της αυτούς τους οκτώ
πραξικοπηματίες (υποτίθεται ως ενδιαφερόμενη για τα
ανθρώπινα διακιώματα…). Μάλιστα ένας εκ των νομικών
υπερασπιστών τους είναι ένας «σκοτεινός» νεοδημοκράτης
δικηγόρος, Απόστολος Δοξιάδης. Ο ίδιος πληροφοριακά είναι
και συνήγορος της ρατσίστριας αντι-μουσουλμάνας συγγραφέα
Σώτη Τριανταφύλλου, κάτι που μας κάνει να πιστεύουμε ότι ο
τύπος πρέπει να έχει καθαρά εθνικιστικά και αντιτουρκικά
κίνητρα.
Η Ν.Δ. λοιπόν ακόμα και σήμερα- μετά τη σύλληψη και κράτηση
δύο Ελλήνων- επιμένει να υπερασπίζεται με πάθος την παραμονή
των οκτώ στην Ελλάδα και κατηγορεί λαϊκίστικα την κυβέρνηση
Τσίπρα πως δεν τους προστατεύει αρκετά και πως υποτίθεται
ότι θέλει να τους παραδώσει για ανταλλαγή. Ταυτόχρονα δε
κατηγορεί- επίσης λαϊκίστικα-και την κυβέρνηση πως δεν
ενδιαφέρεται αρκετά για την επιστροφή των δύο Ελλήνων.
Διότι, όσο άθλια και τυχοδιωκτική
αν είναι αυτή η
κυβέρνηση, δεν μπορεί να κατηγορηθεί ως υπαίτια της σύλληψης
των δύο, ούτε πως αδιαφορεί.
Αν όμως στην Ελλάδα δεν συνειδητοποιήσουμε ότι για σχέσεις
καλής γειτονίας απαιτείται ο εκατέρωθεν περιορισμός των
προκλήσεων και η real politic, και ότι εμείς δεν κατέχουμε
πάντα το αλάθητο και την απόλυτη αλήθεια, θα έχουμε αυτά και
χειρότερα στις σχέσεις μας με την Τουρκία και άλλους
γείτονες.

