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Του ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΛΕΙΦΕΡΗ

Σ
ε κατάσταση υψίστης ετοιµότητας τέθη-
καν οι αστυνοµικές Αρχές και οι κρατι-
κές υπηρεσίες ασφαλείας, επιφορτισµέ-

νες µε την ασφάλεια των οκτώ Τούρκων στρα-
τιωτικών, µετά από πληροφορία ότι σχεδιαζό-
ταν επιχείρηση για την απαγωγή ή την εξόντω-
σή τους την ηµέρα που θα µεταφέρονταν στο 
∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών. 

Την ενηµέρωση για αιφνιδιαστική ενέργεια, 
χωρίς να αποκλείεται ακόµη και παράτολµη επι-
χείρηση απαγωγής τους, έδωσε στην ΕΛ.ΑΣ. αξι-
όπιστη «πηγή». Αµέσως στο αρχηγείο της Ελ-
ληνικής Αστυνοµίας σήµανε συναγερµός και, 
σύµφωνα µε το περιεχόµενο του κατεπείγοντος 
σήµατος που αποκαλύπτει σήµερα η Realnews, 
δόθηκαν αναλυτικές οδηγίες προκειµένου να 
αποφευχθεί το χειρότερο σενάριο.

Στο σήµα αυτό, η «πηγή» χαρακτηρίζεται 
αξιόπιστη, καθώς «σε παρελθόντα χρόνο έχει 
παράσχει σηµαντικές πληροφορίες που επιβε-
βαιώθηκαν», και δίνεται εντολή για κορύφωση 
των µέτρων προστασίας των οκτώ στρατιωτι-
κών, ιδιαίτερα κατά τη µεταγωγή τους στο ∆ι-
οικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών την περασµένη 
∆ευτέρα, στις 11 το πρωί, στην οδό Ριανκούρ. 
Ανάλογες πληροφορίες είχαν ήδη στη διάθεσή 
τους οι επιτελείς της ΓΑ∆Α. 

Πράκτορες της ΜΙΤ
Σε πρωτοσέλιδο δηµοσίευµά της την περασµέ-
νη Παρασκευή, η εφηµερίδα «Kontra Νews» 
έκανε λόγο για «Απαγωγή των 8 Τούρκων», επι-
σηµαίνοντας ότι «τα κλιµάκια αντικατασκοπεί-
ας της χώρας µας εντόπισαν ύποπτες κινήσεις 
επιχειρησιακών πρακτόρων της ΜΙΤ».

Πράγµατι, στο σήµα που φέρνει στη δηµο-
σιότητα η «R», αναφέρεται ότι «Τούρκοι φα-
νατικοί µπορεί να επιχειρήσουν ενέργεια κα-
τά των προσαγοµένων. Ως ευάλωτο σηµείο 
θεωρείται η άφιξη-αναχώρηση στο κτίριο της 
οδού Ριανκούρ, στην είσοδο του οποίου µπο-
ρεί να παρεισφρήσει κάποιος εντός των δηµο-
σιογράφων ή άλλων περίεργων που συνήθως 
συγκεντρώνονται».

Μετά από αυτή την εξέλιξη, η άφιξη των οκτώ 
στρατιωτικών περιεβλήθη από «τείχος προστα-
σίας», µε διπλασιασµό των ανδρών ασφαλείας 
που µετείχαν στη µεταγωγή τους από το κτίριο 

οδού Ριανκούρ τα αυξηµένα µέτρα ασφαλεί-
ας, ενώ από νωρίς το πρωί εκπαιδευµένα σκυ-
λιά των πυροτεχνουργών της ΕΛ.ΑΣ. χτένιζαν 
την περιοχή, αλλά και το εσωτερικό των κτιρίων.

Οπως είναι γνωστό, µετά την απόφαση του 
Αρείου Πάγου που απέρριψε το αίτηµα των 
τουρκικών Αρχών για την έκδοση Τούρκων αξι-
ωµατικών και την παράταση της κράτησής τους 
για ένα ακόµη τρίµηνο για λόγους δηµοσίας τά-
ξης, ενεργοποιήθηκε αυτεπάγγελτα µια τυπική 
διαδικασία που προέβλεπε την επικύρωση της 
απόφασης αυτής από τον πρόεδρο υπηρεσί-
ας του Πρωτοδικείου. Για τον λόγο αυτό είχαν 
µεταφερθεί στο κτίριο της οδού Ριανκούρ την 
περασµένη ∆ευτέρα.

Σύµφωνα µε πληροφορίες, οι οκτώ στρατι-
ωτικοί έχουν ζητήσει να µεταφερθούν νόµιµα 
στη Γερµανία, όπου βρίσκονται δεκάδες άλ-
λοι Τούρκοι αξιωµατικοί, οι οποίοι είχαν λιπο-
τακτήσει από διάφορες ευρωπαϊκές υπηρεσίες 
µετά το αποτυχηµένο πραξικόπηµα κατά του 
Ταγίπ Ερντογάν. 

Μη ασφαλές κτίριο
Την ίδια ώρα που βρίσκονταν σε εξέλιξη τα αυ-
ξηµένα µέτρα ασφαλείας για την προστασία των 
οκτώ Τούρκων, ήλθε στην επιφάνεια και το θέ-
µα της ασφάλειας του κτιρίου της ΕΛ.ΑΣ. στο 
Ολυµπιακό Χωριό όπου κρατούνται. 

Ενστολοι που υπηρετούν στην Αστυνοµική 
∆ιεύθυνση ∆υτικής Αττικής ανέφεραν στην «R» 
πως «ο συγκεκριµένος χώρος δεν ενδείκνυται 
για την ασφαλή κράτηση αυτών των προσώ-
πων». Συγκεκριµένα ο χώρος προαυλισµού 
τους διαµορφώθηκε όταν οι «οκτώ» έφθασαν 
εκεί και δεν διαθέτει υψηλή µάντρα προστασί-
ας, παρά µόνο κάποια κάγκελα. 

Ακόµη, το κτίριο βρίσκεται στο µέσον ακάλυ-
πτης έκτασης, κάτι που κάνει πολύ εύκολη την 
πρόσβαση αγνώστων προσώπων και την τα-
χύτατη διαφυγή τους.

Ετοίµαζαν χτύπηµα 
για τους «οκτώ» 
Απόρρητο σήµα 
που έφτασε στις 
ελληνικές Αρχές 
προειδοποιούσε 
για επίθεση στην 
ποµπή που µετέφερε 
τους Τούρκους 
στρατιωτικούς 
στα δικαστήρια 

της Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης ∆υτικής Αττικής, που 
βρίσκεται εντός του Ολυµπιακού Χωριού, στο ∆ιοικη-
τικό Πρωτοδικείο Αθηνών, ενώ επικεφαλής της όλης 
επιχείρησης τέθηκε ανώτατος αξιωµατικός που υπη-
ρετεί σε νευραλγική υπηρεσία της ΕΛ.ΑΣ.

Παράλληλα, αστυνοµικοί της Οµάδας Πρόληψης 
και Καταστολής Εγκλήµατος (ΟΠΚΕ), µε βαρύ οπλι-
σµό και ειδικά διαµορφωµένα αυτοκίνητα, συµµε-
τείχαν στην ποµπή, ενώ οµάδες ∆Ι.ΑΣ. και της Αµε-
σης ∆ράσης αποτελούσαν την υποστηρικτική δύνα-
µη, προκειµ ένου σε καµία περίπτωση να µην κινδυ-
νεύσει η ζωή των οκτώ.

Στο µεταξύ, έκπληξη είχαν προκαλέσει την περα-
σµένη ∆ευτέρα στους περίοικους του κτιρίου της 

ΣΤΗΝ ΕΝΤΑΣΗ που επικρατεί ανάμεσα στη χώρα μας και την Τουρκία ήρθε να προστε-
θεί ακόμη ένα «θερμό επεισόδιο», με πρωταγωνιστή Τούρκο ναυτικό που συνελήφθη για 
κατασκοπεία, καθώς φωτογράφιζε περιοχές και ελληνικά πολεμικά πλοία του Ναυστάθ-
μου της Σαλαμίνας. Ο 51χρονος ήταν μέλος του φορτηγού πλοίου «MAKBULE ANA» και 
συνελήφθη το πρωί της περασμένης Τετάρτης από άνδρες του Λιμενικού Σώματος στο 
λιμάνι της Ελευσίνας. Την υπόθεση αποκάλυψε η τουρκική εφημερίδα «Milliyet», ενώ στη 
συνέχεια ανακοίνωση του ελληνικού υπουργείου Ναυτιλίας ανέφερε ότι «πλήρωμα πε-
ριπολικού σκάφους του Πολεμικού Ναυτικού εντόπισε 51χρονο αλλοδαπό να διενεργεί 
φωτογραφικές λήψεις περιοχών του Ναυστάθμου Σαλαμίνας, κατά τον διάπλου του φορ-
τηγού πλοίου από τη θαλάσσια περιοχή Περάματος-Πειραιά».

Το πλοίο είχε ξεκινήσει από τη Νικομήδεια με προορισμό την Ελευσίνα, με 12μελές πλή-
ρωμα, μεταφέροντας μέταλλα. Ανδρες της ΕΛ.ΑΣ. και του Λιμενικού Σώματος, που ενη-
μερώθηκαν για τη δράση του Τούρκου ναυτικού, κατευθύνθηκαν στο σημείο που είχε δέ-
σει το πλοίο και τον συνέλαβαν. Το κινητό του τηλέφωνο που κατασχέθηκε βρίσκεται στα 
εγκληματολογικά εργαστήρια, όπου γίνεται ανάλυση των επικοινωνιών που είχε, αλλά και 
των φωτογραφιών που είχε αποθηκεύσει.

Ο ναυτικός οδηγήθηκε στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Πειραιά, από όπου αφέθη 
ελεύθερος και ορίστηκε τακτική δικάσιμος για τις 9 Φεβρουαρίου.

Φωτογράφιζε τον Ναύσταθμο

ΣΥΛΛΗΨΗ ΤΟΥΡΚΟΥ ΥΠΗΚΟΟΥ 

Η «ΠΗΓΗ»  χαρακτηρίζεται αξιόπι-
στη, καθώς «σε παρελθόντα χρό-
νο έχει παράσχει σημαντικές πλη-
ροφορίες που επιβεβαιώθηκαν»
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