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Της ΑΝΝΑΣ ΚΑΝ∆ΥΛΗ

Στην Αθήνα 
Τούρκος 
υπουργός 
για τους «8»
Συνάντηση µε 
τον υπουργό 
∆ικαιοσύνης Σταύρο 
Κοντoνή θα έχει τη 
∆ευτέρα ο υπουργός 
∆ικαιοσύνης της 
γείτονος Μπεκίρ 
Μποζντάγ. Βασικό 
θέµα της συνάντησης 
θα είναι η 
ενδεχόµενη 
δίκη των 8 
στρατιωτικών 
στην ελληνική 
πρωτεύουσα

Η
δυνατότητα να πραγµατοποιηθεί δίκη των 
8 Τούρκων αξιωµατικών, οι οποίοι έφτασαν 
µε ελικόπτερο στην Αλεξανδρούπολη µετά 

το αποτυχηµένο πραξικόπηµα στη γείτονα χώρα, 
αναµένεται να είναι το βασικό θέµα της συνάντη-
σης του υπουργού ∆ικαιοσύνης Σταύρου Κοντονή 
µε τον Τούρκο οµόλογό του Μπεκίρ Μποζντάγ, που 
φτάνει αύριο ∆ευτέρα στην Αθήνα.

Σύµφωνα µε αποκλειστικές πληροφορίες της 
Realnews, τη συνάντηση ζήτησε πριν από λίγες 
ηµέρες ο Τούρκος υπουργός ∆ικαιοσύνης, µε τον 
οποίο ο κ. Κοντονής είχε ήδη κάνει µια πρώτη συζή-
τηση επ’ αυτού του θέµατος, κατά τη διάρκεια της 
επίσκεψης του Ταγίπ Ερντογάν στην Ελλάδα τον πε-
ρασµένο ∆εκέµβριο.

Οι «8», που κατηγορούνται από την τουρκική κυ-
βέρνηση ως πραξικοπηµατίες, µπορούν να δικα-
στούν από ελληνικό δικαστήριο, σύµφωνα µε το άρ-
θρο 8 του Ποινικού µας Κώδικα, όπως είχε δηλώσει 
ο κ. Κοντονής κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, 
όταν ρωτήθηκε για την τύχη των Τούρκων αξιωµατι-
κών σε περίπτωση που δεν λάβουν τελικώς άσυλο.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει κάτι 
τέτοιο είναι να κατατεθεί µήνυση εναντί-

ον τους από τη γείτονα χώρα, η οποία 
θα εξεταστεί από Ελληνα δικαστικό 
λειτουργό. Εφόσον αυτός καταλή-
ξει στην άσκηση ποινικής δίωξης, θα 
ακολουθήσει κύρια ανάκριση και έκ-
δοση βουλεύµατος. Αν είναι παρα-
πεµπτικό, τότε θα καθίσουν στο εδώ-

λιο. Αυτό αναµένεται να είναι το αντι-
κείµενο της συνάντησης 

των δύο υπουργών, 
καθώς κυβερνητικές 
πηγές εκτιµούν ότι 
ήδη στη γείτονα χώ-
ρα έχει γίνει επεξερ-
γασία ενός τέτοιου 
σχεδίου.

Οι ίδιες πηγές 
θεωρούν ότι, αν 
κατατεθεί η µη-
νυτήρια αναφο-
ρά, θα περιλαµ-
βάνει τα αδική-
µατα που απέ-
διδαν στους «8» 
οι τουρκικές Αρ-
χές, όπως αυτά 

ον τους από τη γείτονα χώρα, η οποία 

των δύο υπουργών, 

περιγράφονταν στο αίτηµα έκδοσης που είχαν 
υποβάλει. ∆ηλαδή, απόπειρα κατάλυσης Συντάγ-
µατος, απόπειρα κατάλυσης Κοινοβουλίου, από-
πειρα κατά της ζωής του Προέδρου της Τουρκι-
κής ∆ηµοκρατίας και αρπαγή διά της βίας ελικο-
πτέρου. Σύµφωνα µε τον εισαγγελέα της Κων-
σταντινούπολης, η συµµετοχή τους στο αποτυ-
χηµένο πραξικόπηµα προκύπτει, µεταξύ άλλων, 
από το ότι ο καθένας επικοινωνούσε µε τα υπό-
λοιπα 7 πρόσωπα, καθώς και µε άλλα άτοµα, τα 
οποία, υποστήριζε στο αίτηµά του, ενεπλάκησαν 
µε διάφορες µορφές συµµετοχής στη διάπραξη 
τόσο της απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά του 
Προέδρου της Τουρκικής ∆ηµοκρατίας, όσο και 
στα υπόλοιπα εγκλήµατα.

Και οι «8», ωστόσο, αρνούνται τις κατηγορί-
ες, κάνοντας λόγο για κατασκευασµένο κατη-
γορητήριο.

Το θέµα της έκδοσης
Αν και η ελληνική πλευρά αφήνει ανοιχτό το εν-
δεχόµενο οι Τούρκοι αξιωµατικοί να δικαστούν 
στη χώρα µας, εφόσον βεβαίως διαπιστωθεί ότι 
υπάρχουν οι προϋποθέσεις, ξεκαθαρίζει σε όλους 
τους τόνους ότι το θέµα της έκδοσής τους έχει κλεί-
σει. Χαρακτηριστικά της ελληνικής θέσης, µάλι-
στα, είναι τα όσα δήλωσε πριν από λίγες ηµέρες 
ο κ. Κοντονής στη Βουλή. Απαντώντας στην κρι-
τική του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Ν.∆., 
Νίκου ∆ένδια, σχετικά µε την υπόθεση των «8», ο 
υπουργός ∆ικαιοσύνης σηµείωσε ότι δεν υπάρχει 
καµία αναφορά της κυβέρνησης για να ανατρέ-
ψει αποφάσεις της ∆ικαιοσύνης, αντίθετα, όπως 
είπε, ρητά και κατηγορηµατικά ξεκαθάρισε ότι η 
απόφαση του Αρείου Πάγου για την παράδοση 
είναι αµετάκλητη και παράγει έννοµα συµφέρο-
ντα έναντι όλων. «Η προσφυγή, δε, του υπουρ-
γού Μεταναστευτικής Πολιτικής, Γιάννη Μουζά-
λα, αναφέρεται στην απόφαση της δευτεροβάθ-
µιας υπηρεσίας παροχής ασύλου. Να µη δηµι-
ουργούνται, λοιπόν , εντυπώσεις και φανταστικά 
σενάρια, που ανεύθυνα ορισµένοι κύκλοι διακι-
νούν», κατέληξε ο κ. Κοντονής.

Το 18µηνο
Ενα µείζον πρόβληµα για τις ελληνικές Αρχές είναι 
τι θα γίνει µε τους Τούρκους αξιωµατικούς όταν 
λήξει το ανώτατο εκ του νόµου όριο προσωρινής 
κράτησής τους των 18 µηνών, που σύµφωνα µε 
τους συνηγόρους τους εκπνέει τις επόµενες ηµέ-
ρες. Και µε δεδοµένο ότι η οριστική απόφαση 
των αρµόδιων οργάνων για την παροχή ασύλου 
ή µη δεν αναµένεται σύντοµα, το να κυκλοφο-
ρούν ελεύθεροι αποτελεί µεγάλο «πονοκέφαλο» 
για τις ελληνικές Αρχές αφού θεωρούν ότι υπάρ-
χει κίνδυνος για την ασφάλειά τους. Σύµφωνα, 
λοιπόν, µε πληροφορίες, φαίνεται να βρέθηκε η 
«φόρµουλα» για να συνεχιστεί η κράτησή τους 
µε την αφαίρεση του χρόνου που χρειάστηκε µέ-
χρι η ∆ικαιοσύνη να αποφανθεί για την έκδοσή 
τους. Οπως λένε, πάντως, οι συνήγοροί τους, κά-
τι τέτοιο είναι υπέρβαση του νόµου.


