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Συναγερμός στην 
ΕΛ.ΑΣ. μετά 
την επικήρυξη 
των Τούρκων 
στρατιωτικών, 
που έχουν 
μεταφερθεί σε 
νέα τοποθεσία. 
Τι αποκαλύπτει 
στη Realnews ο 
δικηγόρος τους 
και ποιο είναι 
το σχέδιο της 
Αστυνομίας

politiki@realnews.gr

Των Αλ. Κόντη & Θ. Σωτηρη

M
ε δημόσια πρόσκληση για τη διά-
πραξη του κακουργήματος της απα-
γωγής ισοδυναμεί η επικήρυξη των 

8 Τούρκων στρατιωτικών από την Αγκυρα, 
όπως αναφέρουν οι νομικοί που έχουν ανα-
λάβει την υποστήριξή τους. Μετά τη δημοσι-
οποίηση της αμοιβής των 770.560 δολαρίων, 
που δίνουν οι τουρκικές Αρχές για τον εντο-
πισμό και τη σύλληψη των «8», η Αστυνομία 
ενίσχυσε τα μέτρα φύλαξής τους, μεταφέρο-
ντάς τους μάλιστα σε νέο ασφαλή χώρο. Ο νέ-
ος σχεδιασμός της Αστυνομίας κρίνεται απα-
ραίτητος, καθώς η τουρκική κυβέρνηση φέ-
ρεται να επιδιώκει επισήμως μια καταδρομική 
ενέργεια, κάτι που, σύμφωνα με πληροφορίες 
της Realnews, έχουν αντιληφθεί πλήρως και 
οι ίδιοι οι διωκόμενοι Τούρκοι στρατιωτικοί.

Παρ’ όλα αυτά, αν και μετά την τελευταία 
εξέλιξη η Αγκυρα φαίνεται και πάλι να τηρεί 
μια σκληρή και επιθετική στάση, η επικήρυ-
ξη που ανακοινώθηκε την προηγούμενη Τρί-
τη κρύβει μια μεγάλη διεθνή διπλωματική ήτ-
τα για την Τουρκία. Οπως αναφέρουν έγκυ-
ρες πηγές, η επικήρυξη των «8», αλλά και άλ-
λων στρατιωτικών του τουρκικού στρατού 
έγινε μετά την κατηγορηματική άρνηση της 
Interpol να εκδώσει εντάλματα σύλληψης για 
Τούρκους στρατιωτικούς που κατηγορούνται 
για συμμετοχή στην απόπειρα πραξικοπήμα-
τος κατά του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.     

«Ηθική αυτουργία»
Σύμφωνα με τον Χρήστο Μυλωνόπουλο, κα-
θηγητή της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημί-
ου Αθηνών και δικηγόρο των Τούρκων στρατι-
ωτικών, η πρόσφατη επικήρυξη αποκαλύπτει 
την πλήρη έλλειψη σεβασμού της Αγκυρας 
στο διεθνές δίκαιο και ισοδυναμεί με στυγνή 
πρόσκληση για την απαγωγή τους. «Ο κίνδυ-
νος είναι ότι σε περίπτωση παράνομης κατα-
δρομικής ενέργειας, η Τουρκία μπορεί να κα-
λυφθεί πίσω από την ανωνυμία των δραστών 
και να ισχυριστεί ότι η απαγωγή, την οποία επι-
διώκει, δεν είναι αποτέλεσμα κρατικής πρω-
τοβουλίας, αλλά κάποιων άγνωστων ιδιωτών, 
που ενήργησαν για να εισπράξουν την αμοι-
βή», τονίζει ο έγκριτος νομικός, καταδεικνύο-
ντας τον παράνομο χαρακτήρα της τακτικής 
της επικήρυξης. «Η επικήρυξη των “8” συνι-
στά για εκείνον που την υπογράφει το αδίκη-
μα της διέγερσης (άρθρ. 184 ΠΚ: “όποιος δη-
μόσια προκαλεί ή διεγείρει σε διάπραξη κα-
κουργήματος”) και σε περίπτωση σύλληψης 
ενός επικηρυγμένου, ηθική αυτουργία στο 

«Επιδιώκουν 
την απαγωγή 
των οκτώ»

κακούργημα της αρπαγής. Ωστόσο, με αυτήν την κίνηση η Τουρκία δεί-
χνει το πραγματικό της πρόσωπο. Αποκαλύπτεται ο κίνδυνος που θα δι-
έτρεχαν οι «8» αν είχαν εκδοθεί, αποκαλύπτεται ότι δεν υπάρχει σεβα-
σμός απέναντι στη διεθνή νομιμότητα. Οταν διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρ-
χει τρόπος να εκδοθούν νόμιμα, η Αγκυρα κατέφυγε στον παράνομο τρό-
πο», επισημαίνει ο Χρ. Μυλωνόπουλος. 

Νέο κρησφύγετο
Μετά τη δημοσιοποίηση της επικήρυξης των Τούρκων στρατιωτικών το 
πρωί της περασμένης Τρίτης, ανήμερα της συνάντησης του Ελληνα πρω-
θυπουργού Αλέξη Τσίπρα με τον Ερντογάν στην Αγκυρα, οι ελληνικές Υπη-
ρεσίες Ασφαλείας τέθηκαν σε κατάσταση συναγερμού. Τόσο σε επίπεδο 
αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας όσο και στα υψηλά πατώματα της 
λεωφόρου Κατεχάκη, στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, η σκέψη των 
στελεχών ήταν κοινή και ταυτόχρονη: το ενδεχόμενο κάποια ομάδα κα-
κοποιών, Ελλήνων ή μη, να κατορθώσει να απαγάγει κάποιους από τους 
οκτώ Τούρκους στρατιωτικούς και να τους μεταφέρει στην πρεσβεία της 
χώρας τους για το ποσό της επικήρυξης.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της «R», επανασχεδιάστηκαν σε 
κεντρικό επίπεδο όλα τα μέτρα προστασίας που είχαν τεθεί σε εφαρμο-
γή από την ημέρα που αφέθηκαν ελεύθεροι από τη Δικαιοσύνη και πλέον 
αποτελούν άμεση προτεραιότητα στον τομέα της φρούρησης «στόχου» 
από διάφορες υπηρεσίες. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι αποφασί-
στηκε η μεταφορά και των οκτώ σε εγκατάσταση στην οποία είναι δύσκο-
λη έως αδύνατη η προσέγγιση οποιουδήποτε χωρίς να γίνει αντιληπτός, 
ημέρα ή νύχτα. Η τοποθεσία αυτή θα τηρηθεί ως επτασφράγιστο μυστι-
κό από όλους τους εμπλεκόμενους. Μάλιστα, έχουν δοθεί αυστηρότατες 
εντολές στους διοικητές των υπηρεσιών που εμπλέκονται πλέον στα νέα 
μέτρα για τη φρούρησή τους, προκειμένου το προσωπικό που θα ανα-
λάβει να εκτελέσει αυτά τα μέτρα να κατανοήσει πλήρως τη σοβαρότη-
τα του να μην αποκαλυφθεί η εγκατάσταση στην οποία φιλοξενούνται οι 

οκτώ Τούρκοι στρατιωτικοί.
Την προστασία τους έχει αναλάβει πλέον με-

γάλη ομάδα της Ειδικής Κατασταλτικής Αντι-
τρομοκρατικής Μονάδας, οι άνδρες της οποί-
ας θα έχουν όλο τον εξοπλισμό τους, όμως, 
θα βρίσκονται στις θέσεις τους με πολιτικά 
ρούχα και συμβατικά αυτοκίνητα, έτσι ώστε 
να μην «προκαλούν την υποψία ότι κάτι σο-
βαρό συμβαίνει σε εκείνο το σημείο. Παράλ-
ληλα με τους άνδρες της ΕΚΑΜ, θα περιπο-
λούν συνεχώς στην ευρύτερη περιοχή όπου 
βρίσκεται η εγκατάσταση ασφαλείας των επι-
κηρυγμένων Τούρκων στρατιωτικών ομάδες 
ΟΠΚΕ, οι άνδρες των οποίων θα είναι επίσης 
βαριά οπλισμένοι. 

Εντονη ανησυχία
Οπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, σε 
έναν μεγαλύτερο κύκλο γύρω από τη μυστική 
αυτή εγκατάσταση ασφαλείας θα υπάρχουν 
συνεχώς άνδρες της Ασφάλειας, οι οποίοι θα 
παρατηρούν όλες τις κινήσεις και θα ενημε-
ρώνουν μέσω ασυρμάτου τους συναδέλφους 
τους των ΟΠΚΕ για να ελέγχουν οποιονδήπο-
τε ύποπτο. Επίσης, έχουν ενεργοποιηθεί και 
όλες οι πηγές πληροφοριών της ΕΥΠ και της 
Αντιτρομοκρατικής, προκειμένου να μάθουν 
οποιαδήποτε πρόθεση κάποιων να εκμεταλ-
λευτούν την επικήρυξη. 

Τα δικά τους μέτρα, όμως, φαίνεται πως 
λαμβάνουν και οι ίδιοι οι Τούρκοι στρατιωτι-
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