
Τελεσίγραφο της ναυτιλιακής εται-
ρείας Grimaldi προς τον Οργανισμό 
Λιμένος Πατρών για το πρόβλημα με 
τους μετανάστες που προσπαθούν 
να επιβιβαστούν σε πλοία της

ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ-ΚΟΛΑΦΟΣ
«Να σαπίσει στη φυλακή» δηλώνουν 
τα αδέλφια της εφοριακού ∆ώρας 
Ζέμπερη, μετά την παραπομπή σε 
δίκη του δολοφόνου Εμμανουήλ 
Εσσατζανιάν Σοροπίδη

 ΣΕΛ. 38

κρατικής Υπηρεσίας αλλά και της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφορι-
ών, από την πρώτη στιγµή µετά την απόφαση του Αρείου Πάγου 
περί µη έκδοσης των «8», είχαν επισηµάνει τον κίνδυνο δράσης 
Τούρκων πρακτόρων µε σκοπό την απαγωγή ή ακόµη και τη δο-
λοφονία κάποιου ή κάποιων εξ αυτών. Ενα ενδεχόµενο που εξετά-
ζεται, προκειµένου να περιοριστεί -κατά το δυνατό- η δύναµη των 
αστυνοµικών που θα απαιτηθεί σε µια τέτοια κλίµακας επιχείρηση 
προστασίας, είναι να βρεθεί µια µονοκατοικία στην οποία θα δια-
µείνουν και οι οκτώ Τούρκοι στρατιωτικοί, όµως αυτό θα αποφασι-
στεί αφενός εάν οι ίδιοι το επιθυµούν και αφετέρου εάν τελικά δεν 
προκύπτουν άλλα θέµατα ασφαλείας µε µια τέτοια συγκατοίκηση.

ΘΑΝΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

κοινωνία

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ φύλαξης των οκτώ 
Τούρκων στρατιωτικών είναι κρίσιμη 
τόσο για την εθνική ασφάλεια όσο και 
για τη διεθνή εικόνα της χώρας, που 
θα πρέπει να πείσει ότι διαθέτει τα μέ-
σα και την τεχνική να τους προστα-
τεύσει από μια ενδεχόμενη επιχείρη-
ση της ΜΙΤ σε ελληνικό έδαφος. Από 
την άλλη, οι επιτελείς του υπουργού 
θα πρέπει να βρουν τρόπο να συγκε-
ντρώσουν τουλάχιστον 200 αστυνο-
μικούς με μοναδική αποστολή τη φύ-

λαξη των «8». Το ερώτημα, όμως, εί-
ναι από ποιες υπηρεσίες θα διατε-
θούν αυτοί οι άνδρες, ποια τμήματα 
θα αποδυναμωθούν και πόσο «αφύ-
λακτη» θα μείνει η Αττική. Ερώτημα-
«σπαζοκεφαλιά» για δυνατούς λύτες. 
Επομένως, ο άρτιος σχεδιασμός εί-
ναι μονόδρομος για την ΕΛ.ΑΣ., κα-
θώς οποιαδήποτε αποτυχία είτε στη 
φύλαξη των «8» είτε στην αστυνόμευ-
ση της Αθήνας θα έχει σίγουρα διε-
θνή αντίκτυπο. 
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Αυτό µας έλειπε…

Αποτελεσµατικό σχέδιο
για τη φύλαξη 
των Τούρκων 
στρατιωτικών, που η 
Aγκυρα χαρακτηρίζει 
«πραξικοπηµατίες», 
αναζητούν οι ελληνικές 
Αρχές

«Ε
άν δεν βρούµε κάποια λύση που να 
εγγυάται πλήρως την ασφάλειά τους, 
θα βρεθούµε απέναντι στην ανάγκη 

διάθεσης 200 αστυνοµικών για να τους κρατή-
σουµε ασφαλείς στη χώρα µας. Με την κατά-
σταση που επικρατεί αυτή τη στιγµή στην Τουρ-
κία, δεν έχουµε την πολυτέλεια να αποκλείσου-
µε απόπειρα απαγωγής και το τελευταίο που θα 
θέλαµε είναι να δούµε κάποιον από αυτούς µε 
χειροπέδες στα τουρκικά κανάλια!». Με αυτά 
τα λόγια κορυφαίο στέλεχος της Κατεχάκη πε-
ριέγραψε στη Realnews τα τεράστια προβλή-
µατα ασφάλειας που προκύπτουν µε τη σταδι-
ακή απελευθέρωση και των υπόλοιπων επτά 
Τούρκων στρατιωτικών, οι οποίοι κατέφυγαν 
στην Αλεξανδρούπολη µε ελικόπτερο µετά το 
αποτυχηµένο πραξικόπηµα κατά του Ταγίπ Ερ-
ντογάν. Ηδη ο ένας από αυτούς, ο Suleyman 
Ozkaycnakci, έχει αφεθεί ελεύθερος και βρί-
σκεται σε «οίκηµα ασφαλείας» κάπου στην Ατ-
τική. Σύµφωνα µε ασφαλείς πληροφορίες, στις 
22 Μαΐου θα αφεθούν ελεύθεροι οι Ferudun 
Coban και Abdullah Yetik, στις 30 του ίδιου 
µήνα οι Ahmet Guzel, Gencay Boyuk και Bilal 
Kurugul και 24 ώρες αργότερα οι Mesut Firat 
και Urug Ucan. Η ελληνική νοµοθεσία προβλέ-
πει ότι η διοικητική κράτηση προς απέλαση, κα-
θεστώς στο οποίο βρίσκονται οι επτά από τους 
οκτώ Τούρκους στρατιωτικούς αυτή τη στιγµή, 
µπορεί να διαρκέσει µέχρι και 18 µήνες. Οπως 
αναφέρουν καλά πληροφορηµένες πηγές, ήδη 
για τον πρώτο από τους οκτώ Τούρκους στρα-
τιωτικούς που αφέθηκε ελεύθερος έχουν δια-
τεθεί και από τις δύο υπηρεσίες, την Ασφάλεια 
και την Αντιτροµοκρατική, 25 αστυνοµικοί, οι 
οποίοι τον καλύπτουν και τον προστατεύουν σε 
τρεις βάρδιες ολόκληρο το 24ωρο. Σύµφωνα µε 
τις ίδιες πηγές, η σταδιακή απελευθέρωση και 
των υπολοίπων πολλαπλασιάζει επί οκτώ όλα τα 
µέτρα ασφαλείας. Οι αναλυτές της Αντιτροµο-

«∆ώστε 
λύση 

τώρα»

Φόβοι της ΕΛ.ΑΣ. 
για απαγωγή των «8»

αγωνία
«Με την κατάστα-
ση που επικρατεί 
αυτή τη στιγµή 
στην Τουρκία, δεν 
έχουµε την πολυ-
τέλεια να αποκλεί-
σουµε απόπειρα 
απαγωγής και το 
τελευταίο που θα 
θέλαµε είναι να 
δούµε κάποιον 
από αυτούς µε 
χειροπέδες στα 
τουρκικά κανά-
λια!» δηλώνει στη 
Realnews κορυ-
φαίο στέλεχος της 
Κατεχάκη


