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σε περίπτωση αποτυχίας, ανέφεραν οι «8», θα 
τους εμφανίσουν ως «ακραία στοιχεία που 
έδρασαν αυτοβούλως» και θα καταδικάσουν 
και τις πράξεις τους!

Οι χώρες 
Τα νέα αυτά δεδομένα προκάλεσαν, όπως ήταν 
φυσικό, αλλαγές στο σχέδιο προστασίας των 
«8» για το χρονικό διάστημα που θα μείνουν 
στην Ελλάδα. Σύμφωνα με πληροφορίες από 
το περιβάλλον τους, οι 8 Τούρκοι στρατιωτι-
κοί δεν επιθυμούν να μείνουν στη χώρα μας. 
Μόλις καθαρογραφεί η απόφαση του Συμβου-
λίου της Επικρατείας για την παροχή ασύλου 
στον πιλότο του ελικοπτέρου, η οποία θα πε-
ριλαμβάνει και τους άλλους επτά, σκοπός τους 
είναι να φύγουν το συντομότερο δυνατό από 
την Ελλάδα. «Θέλουν να πάνε κάπου όπου θα 
μπορούν να ξεκινήσουν και πάλι τη ζωή τους 
ελεύθεροι, σε ένα περιβάλλον όσο το δυνατόν 
μεγαλύτερης ηρεμίας», λένε συνομιλητές τους. 
Το ποια θα είναι η χώρα που τελικώς θα επιλέ-
ξουν θα εξαρτηθεί εν πολλοίς από τις σχέσεις 
που έχει αυτή με την Τουρκία. Κι αυτό γιατί, 
όπως λένε, δεν θα ήθελαν να πάνε κάπου όπου 
η παρουσία τους θα δημιουργήσει προβλήμα-
τα και εντάσεις, με τη γενέτειρά τους να πιέζει 
ποικιλοτρόπως και συνεχώς, όπως κάνει με την 
Ελλάδα. Πληροφορίες, πάντως, της Realnews 
αναφέρουν ότι έξι από αυτούς έχουν πει ήδη 
στους Ελληνες αστυνομικούς ότι επιθυμούν να 
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Του Θάνου Σωτήρή

Ο
ι τουρκικές μυστικές υπηρεσίες δεν 
πρόκειται να ρισκάρουν στελέχη 
τους για να μας απαγάγουν ή να 

μας δολοφονήσουν. Δεν λειτουργούν έτσι. Συ-
νεργάζονται με σκληρούς κακοποιούς, οι οποί-
οι αναλαμβάνουν τη βρόμικη δουλειά σε ανά-
λογες περιπτώσεις». Την αποκάλυψη αυτή έκα-
ναν σε στελέχη των ελληνικών υπηρεσιών 
ασφαλείας οι ίδιοι οι οκτώ Τούρκοι στρατιωτι-
κοί, οι οποίοι κατέφυγαν στη χώρα μας μετά 
το αποτυχημένο πραξικόπημα κατά του Ταγίπ 

Ερντογάν και πλέον έχουν αφεθεί ελεύθεροι 
στην Αθήνα, αναμένοντας να τους χορηγηθεί 
άσυλο. Οπως είναι φυσικό, η πληροφορία αυ-
τή οδήγησε σε επανασχεδιασμό όλων των μέ-
τρων ασφαλείας από πλευράς ΕΥΠ και Ελληνι-
κής Αστυνομίας, αφού σε κορυφαίο επίπεδο 
όλων αυτών των υπηρεσιών θεωρείται αδια-
νόητο να εκδηλωθεί ακόμη και απόπειρα αρ-
παγής των οκτώ στρατιωτικών που βρίσκονται 
υπό καθεστώς προστασίας στην Ελλάδα.

Μετά τη λήξη του δεκαοκτάμηνου κράτη-
σης των Τούρκων στρατιωτικών και με αφορ-
μή την αρπαγή συμπατριωτών τους από το 
Κόσσοβο, όπου είχαν καταφύγει μετά το πρα-
ξικόπημα, αλλά και τις πρόσφατες δηλώσεις 
του εκπροσώπου της τουρκικής κυβέρνησης, 
Μπεκίρ Μποσντάγ, ότι οι μυστικές υπηρεσί-
ες της χώρας του έχουν κατορθώσει να «πα-
κετάρουν» 80 οπαδούς του Γκιουλέν από 18 
χώρες όπου είχαν καταφύγει, οι Ελληνες αξιω-
ματούχοι συζήτησαν επί μακρόν με τους οκτώ 
στρατιωτικούς πιθανά ενδεχόμενα απόπειρας 
απαγωγής ή και δολοφονίας τους και τις με-
θόδους της ΜΙΤ, της υπηρεσίας πληροφορι-
ών της χώρας τους. Εκπληκτοι τους άκουσαν 
να απαντούν ότι δεν υπάρχει καμία περίπτω-
ση η ΜΙΤ να ρισκάρει σύλληψη ή ακόμη χειρό-
τερα ένοπλη σύγκρουση και θάνατο πρακτό-
ρων της από Ελληνες αστυνομικούς και πως σε 
αυτές τις περιπτώσεις «προσλαμβάνει» σκλη-
ρούς κακοποιούς, κυρίως από την Κωνσταντι-
νούπολη, οι οποίοι αναλαμβάνουν την όποια 
«βρόμικη επιχείρηση». «Μην περιμένετε πρά-
κτορες, ο Ερντογάν θα στείλει ποινικούς εκτε-
λεστές», τόνισαν οι Τούρκοι στρατιωτικοί. Ετσι 

Οι 8 Τούρκοι στρατιωτικοί, που κατέφυγαν στη 
χώρα μας μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα 
του Ιουλίου του 2016, ενημέρωσαν στελέχη της 
ΕΥΠ ότι η Αγκυρα θα χρησιμοποιήσει ποινικούς 
από την Κωνσταντινούπολη σε ενδεχόμενη 
επιχείρηση εναντίον τους 

«O Ερντογάν 
θα στείλει 
εκτελεστές»

H ΕΥΠ σαρώνει όλες τις 
αφίξεις από την Τουρκία, είτε 
αυτές αφορούν τουρίστες 
είτε πρόσφυγες, προκειμένου 
να εντοπίσει υπόπτους


