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ΚΟΙΝΩΝΙΑ Το θρίλερ συνεχίζεται 
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Αυτό δηλώνει 
στην «R», µέσω 
του δικηγόρου 

του, ο Σουλεϊµάν  
Οζκαϊνακτσί, που 

έχει ζητήσει άσυλο 
στη χώρα µας. Τι 

αναφέρει ο υπουργός 
Μεταναστευτικής 

Πολιτικής Γιάννης 
Μουζάλας στο 

υπόµνηµά του, µε 
το οποίο ζητά να 

ακυρωθεί η απόφαση 
για χορήγηση ασύλου 

στον Τούρκο λοχαγό

Υπάρχει κάτι χειρότερο… 
ΕΓΙΝΕ ΚΙ ΑΥΤΟ: Πρώτη φορά κυβέρνηση υπέβαλε αί-
τηση ακύρωσης παροχής ασύλου - εν προκειμένω στον 
Τούρκο αξιωματικό. Στη συνέχεια η κυβέρνηση ισχυρί-
στηκε ότι η στάση της υπαγορεύτηκε από τη θέση αρ-
χών να μην έχουμε «νταραβέρια» με πραξικοπηματί-
ες. Αν είναι έτσι, πρέπει να εξηγήσει: α) Πού το ξέρει ότι 
όντως οι 8 είναι πραξικοπηματίες, β) πού πάνε οι αρχές 
της όταν καλοδέχεται τον (πραξικοπηματία) Σίσι της Αι-
γύπτου ή όταν θέλει να πουλά όπλα στη Σαουδική Αρα-
βία (δεν τη λες και δημοκρατικότερη του κόσμου)… 

 Ουσιαστικά οι ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ επιχειρούν να δικαιολο-
γήσουν την κίνηση κατευνασμού της Αγκυρας σαν πολι-
τικό/νομικό/διπλωματικό… ελιγμό. Που, όμως, δεν έχει 
να ζηλέψει τίποτα από άλλους «ελιγμούς», όπως: μνη-
μόνιο, αγγελικός Τραμπ, ψηφισμένα μέτρα για 2019-20, 
τροπολογία για πλειστηριασμούς, αεροδρόμια στους 
Γερμανούς κ.ά. 

Η δε Ν.Δ. του «ανήκομεν εις την Δύσιν» και των επι-

φανών στελεχών που δήλωναν «μνημονιακότεροι του 
Τόμσεν», όπως και το ΠΑΣΟΚ του Οτσαλάν και της δι-
άλυσης της Γιουγκοσλαβίας, αντάμα με τα κάθε λογής 
«Γερούν, γερά», με αφορμή την υπόθεση, βρήκαν ευκαι-
ρία να επιδοθούν σε οιμωγές περί «εθνικής ανεξαρτησί-
ας» και «εθνικής αξιοπρέπειας». Οσο για τους ναζί απο-
γόνους των χουνταίων που πρόδωσαν την Κύπρο και 
τους δωσίλογους επί Κατοχής, πουλάνε τη συνήθη πα-
τριδοκαπηλία.

Πέραν, όμως, της πολιτικάντικης υποκρισίας, το χει-
ρότερο που διαπράττουν οι κυβερνώντες -όπως ακρι-
βώς με τα μνημόνια- είναι τούτο: Παρέχουν στο σύστη-
μα τη δυνατότητα να παρουσιάζει σαν «δικαίωση» -και 
μάλιστα «αριστερή» (!)- όλα όσα προηγήθηκαν πριν από 
αυτούς και συνεχίζονται με αυτούς. Και τούτο στο όνο-
μα της σκοπιμότητας που (νομίζει ότι) μπορεί να αλέθει 
τα πάντα (από μισθούς και συντάξεις μέχρι δικαιώματα 
και ελευθερίες).
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η άποψη

Α
πόλυτα αθώος όσον αφορά όλες τις κα-
τηγορίες και απόλυτα αισιόδοξος για 
την έκβαση της υπόθεσής του στην Ελ-

λάδα δηλώνει στη Realnews ο Τούρκος λοχα-
γός Σουλεϊµάν Οζκαϊνακτσί, µέσω του δικηγό-
ρου του, Οµηρου Ζέλιου.

Εν αναµονή, ωστόσο, της απόφασης της ∆ευ-
τεροβάθµιας Επιτροπής Ασύλου , που εκτιµάται 
ότι θα αποφανθεί από µέρα σε µέρα και για την 
τύχη των υπολοίπων 7 αξιωµατικών που έχουν 
ζητήσει άσυλο στη χώρα µας, όλοι σηµειώνουν 
µέσω του κ. Ζέλιου ότι «δεν θέλουν να γίνουν 
οι ζωές τους αντικείµενο πολιτικών και διπλω-
µατικών παιχνιδιών».

Οι 8 στρατιωτικοί, από τον Ιούλιο του 2016 
που έφτασαν στην Αλεξανδρούπολη, λίγες ώρες 

µετά το αποτυχηµένο πραξικόπηµα της 15ης 
Ιουλίου στη γείτονα χώρα, παραµένουν κρα-
τούµενοι (εκτός του συγκυβερνήτη, που αφέ-
θηκε ελεύθερος µετά την απόφαση να του χο-
ρηγηθεί άσυλο), στο πλαίσιο της διοικητικής 
διαδικασίας που δεν έχει ακόµα ολοκληρωθεί. 
∆ίπλα τους έχουν, εκτός από τον δικηγόρο τους 
κ. Ζέλιο, και το Ελληνικό Συµβούλιο Προσφύ-
γων ως νοµικό τους παραστάτη.

Από τη στιγµή που το θέµα της έκδοσής τους 
έχει οριστικά κλείσει µε την απόφαση του Αρεί-
ου Πάγου, αυτό που προσδοκούν τώρα είναι 
να τους χορηγηθεί άσυλο από τη χώρα µας, ού-
τως ώστε να µπορέσουν να συνεχίσουν τη ζωή 
τους. Και οι 8 έχουν αφήσει τις οικογένειές τους 
στην Τουρκία, για την τύχη των οποίων αγωνι-
ούν. Εφόσον πάρουν τελικά το άσυλο, θα µπο-
ρέσουν να νοµιµοποιηθούν και να κινήσουν 
τη διαδικασία επανασύνδεσης µε τους δικούς 
τους ανθρώπους. Οπως είχε δηλώσει και πα-
λαιότερα στην «R» ο Τούρκος συγκυβερνήτης 
του ελικοπτέρου Σ. Οζκαϊνακτσί: «Το µόνο που 
θα ήθελα είναι να ξαναζήσω µαζί µε την οικο-
γένειά µου οπουδήποτε, ακόµα και στο φεγ-
γάρι, αλλά όχι στην Τουρκία». Ο  Οζκαϊνακτσί 
είναι πατέρας ενός παιδιού που ήρθε στη ζωή 
λίγο καιρό αφότου διέφυγε στην Ελλάδα, µε 
αποτέλεσµα έως σήµερα να µην το έχει δει…

Ωστόσο, η διαδικασία, µετά και την προσφυ-
γή του υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής, 
Γιάννη Μουζάλα στο ∆ιοικητικό Εφετείο, µε την 

νική επαφή κατά την οποία ενηµερώθηκε η Κα-
τεχάκη για την επικείµενη απόφαση της ∆ευτε-
ροβάθµιας Επιτροπής ασύλου, χωρίς όµως να 
προσδιοριστεί ηµέρα και ώρα. Οπως αποκαλύ-
πτουν στην «R» κορυφαίες πηγές της Κατεχάκη, 
αµέσως µετά την απροειδοποίητη επίδοση του 
ασύλου στο αστυνοµικό τµήµα του Ολυµπια-
κού Χωριού όπου κρατούνται οι Τούρκοι φυ-
γάδες, οι υπεύθυνοι αξιωµατικοί της ∆ιεύθυν-
σης Αλλοδαπών ενηµέρωσαν τη Γενική Αστυ-
νοµική ∆ιεύθυνση Αττικής τηλεφωνικά, όµως η 
σηµαντική πληροφορία σταµάτησε εκεί και δεν 
έφτασε ποτέ στην ιεραρχία. Παράλληλα, ζητή-
θηκε από τους αστυνοµικούς στο Ολυµπιακό 
Χωριό να ελέγξουν την κατεύθυνση που ακο-
λούθησε ο Τούρκος µετά την απελευθέρω-
σή του - αναχώρησε µε ταξί συνοδευόµενος 
από τη σύζυγο του συνηγόρου του, επίσης δι-
κηγόρο. Εκπληκτοι διαπίστωσαν ότι αποβιβά-
στηκαν από το ταξί σε µικρή απόσταση εντός 
του Χωριού και από εκεί έφυγαν µε άγνωστο 
Ι.Χ. αυτοκίνητο.

Από το σηµείο αυτό χάθηκε πολύτιµος χρόνος 

οποία ζητά να ακυρωθεί η απόφαση της Ανε-
ξάρτητης Αρχής Προσφυγών της Αρχής Προ-
σφύγων για παροχή ασύλου (εκτιµάται ότι το 
ίδιο θα πράξει και για τους υπόλοιπους, εφό-
σον η κρίση της επιτροπής είναι ίδια, ενώ το 
ίδιο δικαίωµα έχουν και οι Τούρκοι εάν η επι-
τροπή απορρίψει το αίτηµά τους), αναµένεται 
να κρατήσει αρκετούς µήνες.

Σύµφωνα µε δικαστικές πηγές, η απόφαση 
του Εφετείου επί του αιτήµατος του υπουργού 
δεν αναµένεται πριν από τον Ιούνιο, ενώ θε-
ωρείται δεδοµένο ότι όποια πλευρά χάσει θα 
προσφύγει και στο Συµβούλιο της Επικρατείας. 
Στην περίπτωση, δε, που το Ανώτατο Ακυρωτι-
κό ∆ικαστήριο κρίνει ότι δεν πρέπει να παρα-
σχεθεί άσυλο στους 8, αυτοί έχουν τη δυνατό-

τητα να ζητήσουν στη συνέχεια άδεια παρα-
µονής για ανθρωπιστικούς λόγους, όπως και 
να προσφύγουν στο Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο.

Τον εντόπισε η ΕΥΠ
Την ίδια ώρα, η «R» αποκαλύπτει όσα διαδρα-
µατίστηκαν µετά τη χορήγηση ασύλου στον 
Σ. Οζκαϊνακτσί. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο 
για έντονο παρασκήνιο που προκάλεσε µεγά-
λο κενό ασφαλείας και κινητοποίησε τις ελλη-
νικές µυστικές υπηρεσίες.

Για δύο ολόκληρες ηµέρες οι αρµόδιες αστυ-
νοµικές υπηρεσίες είχαν χάσει κάθε ίχνος του 
Τούρκου αξιωµατικού και χρειάστηκε η επέµ-
βαση ειδικού κλιµακίου της ΕΥΠ για να εντοπι-
στεί τελικά σε διαµέρισµα της Αθήνας. Χαρα-
κτηριστικό της αγωνίας που βίωσαν οι Ελληνες 
αξιωµατούχοι ήταν το ξέσπασµα υψηλόβαθ-
µου στελέχους της Κατεχάκη, το οποίο ανέφε-
ρε επί λέξει: «Φοβηθήκαµε µήπως τον δούµε 
στα τουρκικά ΜΜΕ µε χειροπέδες και κουκού-
λα στην πλατεία Ταξίµ»!

Η «αλυσίδα» των αστοχιών ξεκίνησε από την 
αιφνιδιαστική επίδοση της απόφασης παρο-
χής ασύλου από την αρµόδια διεύθυνση του 
υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής νωρίς 
το πρωί της 29ης ∆εκεµβρίου στον Τούρκο λο-
χαγό, χωρίς να έχει προηγηθεί ενηµέρωση των 
αρµόδιων υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνοµί-
ας. Σύµφωνα µε πληροφορίες, είχε πραγµατο-
ποιηθεί τις προηγούµενες ηµέρες µια τηλεφω-

«Απόλυτα αθώος» 
koinonia@realnews.gr

Των Α. ΚΑΝ∆ΥΛΗ & Θ. ΣΩΤΗΡΗ

«ΤΟ ΜΟΝΟ που θα ήθελα 
είναι να ξαναζήσω μαζί 
με την οικογένειά μου 
οπουδήποτε, ακόμα και στο 
φεγγάρι, αλλά όχι στην 
Τουρκία», είχε δηλώσει 
στην «R» ο Τούρκος 
συγκυβερνήτης του 
ελικοπτέρου Σουλεϊμάν  
Οζκαϊνακτσί


