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ΚΟΙΝΩΝΙΑΤο θρίλερ συνεχίζεται
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 ΥΙΟΘΕΤΩΝΤΑΣ πλήρως το σκεπτικό της Τουρκίας, όπως αυ-
τό αποτυπώθηκε στο αίτηµά της για την έκδοση των 8 Τούρκων 
αξιωµατικών, ο υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής Γιάννης 
Μουζάλας ζητά να ακυρωθεί η απόφαση της ∆ευτεροβάθµι-
ας Επιτροπής που παρέχει άσυλο στον συγκυβερνήτη του ελι-
κοπτέρου µε το οποίο έφτασαν αυτοί στην Αλεξανδρούπολη 
µετά το αποτυχηµένο πραξικόπηµα τον Ιούλιο του 2016 στη 
γείτονα χώρα.

Στο αίτηµα αναστολής προς το ∆ιοικητικό Εφετείο Αθηνών, 
που αποκαλύπτει σήµερα η Realnews, αφού αποδέχεται πλή-
ρως ότι οι εν λόγω αξιωµατικοί συµµετείχαν στο πραξικόπηµα, 
χαρακτηρίζει την απόφαση για την παροχή ασύλου «αναιτιο-
λόγητη, αντιφατική, µε πληµµελή αιτιολογία», υποστηρίζοντας 
ότι «εκδόθηκε κατά παράβαση του νόµου».

Σηµειώνει, µάλιστα, εκφράζοντας συνάµα και τη βεβαιότη-
τα ότι «η εν λόγω αίτηση ακυρώσεώς µας είναι προδήλως βά-
σιµη και θα γίνει µετά βεβαιότητος δεκτή…», πως «η αναστο-
λή της εκτέλεσης της απόφασης είναι επιβεβληµένη για λόγους 
δηµοσίου συµφέροντος, εθνικής ασφάλειας και δηµόσιας τά-
ξης, δεδοµένου ότι η συγκεκριµένη υπόθεση του αιτούντος 
αφορά ευθέως τις διεθνείς σχέσεις και υποχρεώσεις της χώ-
ρας, οι οποίες µετά βεβαιότητος πρόκειται να διαταραχθούν, 
όπως προκύπτει από πρόσφατες δηλώσεις κυβερνητικών πα-
ραγόντων της Τουρκίας».

Οσον αφορά το ισχυρό ενδεχόµενο, όπως αναφέρεται στην 
απόφαση της Επιτροπής Ασύλου, για κακοµεταχείρισή του εάν 
επιστρέψει στη χώρα του, το προσπερνά υποστηρίζοντας ότι η 
αιτιολογία αυτή «στηρίζεται σε µη πραγµατικά δεδοµένα, αλ-
λά σε ενδεχόµενα και µελλοντικά γεγονότα…».

Το αίτηµα
Κατά τον κ. Μουζάλα, η απόφαση της Επιτροπής Ασύλου (η 
οποία αποτελείται από δύο διοικητικούς δικαστές και έναν εκ-
πρόσωπο της Υπατης Αρµοστείας του ΟΗΕ) είναι εσφαλµένη 
γιατί «δεν δέχθηκε ότι η τέλεση των πράξεων του καθ’ ου (σ.σ.: 
εννοεί τον Τούρκο συγκυβερνήτη), µαζί µε άλλους συνερ-
γούς ως µέλη οµάδας, συνιστά συµµετοχή σε πραξικό-
πηµα µε στρατιωτική δύναµη και υλικό πολέµου και 
ότι οι πράξεις του δεν συνιστούν πολιτικό έγκληµα, 
δεδοµένου ότι ήταν δυσανάλογες του επιδιωκόµε-
νου πολιτικού σκοπού, δηλαδή της ανατροπής της 
δηµοκρατικά εκλεγµένης κυβέρνησης, όπως ορ-
θά δέχθηκε και η πρωτοβάθµια επιτροπή ασύλου».

Στο σχετικό έγγραφο, αφού περιγράφει το 
πώς διέφυγαν οι 8 αξιωµατικοί, επικαλού-
µενος τα γεγονότα όπως αυτά αναφέ-
ρονται από τις τουρκικές Αρχές σηµει-
ώνει: «Η προσβαλλόµενη απόφαση 
είναι αναιτιολόγητη και αντιφατική, 
καθόσον δεν αναφέρεται στο σκε-
πτικό αυτής ότι στην έκθεση εµπει-
ρογνωµοσύνης που συντάχθηκε µε-
τά την εξέταση που διενεργήθηκε 
επί του ελικοπτέρου διαπιστώθηκε 
πως η συσκευή αυτοταυτοποίησης 
αεροπορικού µέσου, που εκπέµπει 
και πληροφορίες υψοµέτρων και 
πρέπει να βρίσκεται στο ηλεκτρο-
νικό τµήµα του µπροστινού µέ-
ρους του ελικοπτέρου, είχε αφαι-
ρεθεί, καθώς και ότι, σύµφωνα µε 
τις πληροφορίες του προσωπικού 
της µονάδας, µετά την προσγείω-
ση του ελικοπτέρου στην περιοχή 
της Αλεξανδρούπολης σβήστηκαν 
όλοι οι στρατιωτικοί κωδικοί και τα 
στοιχεία πτήσεων… Τα στοιχεία αυτά 
θα αποδείκνυαν τις διαδροµές του ελι-

κοπτέρου και συνακόλουθα τις πράξεις για τις οποίες κατηγο-
ρούνται από την τουρκική ∆ικαιοσύνη. Εξάλλου τα πραγµατικά 
περιστατικά αποδεικνύουν ότι µε τα ελικόπτερα έφυγαν αξιω-
µατικοί, µεταξύ των οποίων και οι 8, ένας εξ αυτών ο καθ’ ου, 
οι οποίοι συµµετείχαν στο πραξικόπηµα σύµφωνα µε την από 
4-8-2016 έκθεση εµπειρογνωµοσύνης, που συντάχθηκε βάσει 
των εικόνων καµερών ασφαλείας από την αεροπορική βάση 
Σαµάνδρα (Τουρκίας) που υπάγεται στο 4ο Σύνταγµα Αερο-
πορίας Τουρκικού Στρατού».

Λόγω των παραπάνω, σηµειώνεται στο αίτηµα: «Η προσβαλ-
λόµενη απόφαση, κατά προφανή παραβίαση του νόµου, προ-
έβη σε ανεπίτρεπτη αξιολόγηση, πληροφοριών γενικής φύσε-
ως για την κατάσταση στην Τουρκία, τις οποίες παραθέτει ως 
κριτήρια που επιτρέπουν τον ατοµικό χαρακτηρισµό του αιτού-
ντος ως πρόσφυγα. Με τις παραδοχές της η προσβαλλόµενη 
δεν προέβη σε εξατοµικευµένη αξιολόγηση, ούτε διατύπωσε 
αιτιολογηµένη κρίση για τον συγκεκριµένο αιτούντα, αντίθετα, 
ενώ παραθέτει το αιτιολογικό µε το οποίο ζητήθηκε η έκδοση 
του αιτούντος στην Τουρκία, προβαίνει σε γενικές κρίσεις για 
τη βασιµότητα των αποδιδόµενων στον αιτούντα παραβιάσε-
ων της τουρκικής νοµοθεσίας, στις οποίες και θεωρεί ότι µπο-
ρεί να βασιστεί ο κίνδυνος να υποστεί ο αιτών κακή µεταχείρι-
ση. Η αιτιολογία αυτής της προσβαλλόµενης απόφασης στηρί-
ζεται σε µη πραγµατικά δεδοµένα αλλά ενδεχόµενα και µελλο-
ντικά γεγονότα όπως το ότι συντρέχει κατά την κρίση της επι-
τροπής σοβαρός κίνδυνος σε περίπτωση επιστροφής του προ-
σφεύγοντος στην Τουρκία να κρατηθεί από τις αστυνοµικές και 
σωφρονιστικές Αρχές της Τουρκίας και να υποστεί βασανιστή-
ρια και απάνθρωπη και εξευτελιστική µεταχείριση παρόµοια 
µε εκείνη, σύµφωνα µε τις διαπιστώσεις διεθνών οργανισµών 
και ανθρωπιστικών οργανώσεων αλλά και τα δηµοσιεύµατα 
των διεθνών ΜΜΕ, που υφίστανται όσοι συνελήφθησαν µετά 
το πραξικόπηµα, κυρίως στρατιωτικοί, ως συµµέτοχοι σε αυ-
τό, ενώ καθίσταται ορατός ο κίνδυνος να επιβληθούν σε βάρος 
του προσφεύγοντος ποινές απάνθρωπες, καθόσον είναι ιδιαιτέ-

ρως πιθανή η επαναφορά της θανατικής ποινής µε αναδρο-
µική εφαρµογή ενόψει των σχετικών δηµοσίων εξαγγε-

λιών του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας της Τουρκίας.
Οι παραπάνω παραδοχές δεν αίρουν µε σαφή και 

πειστικό τρόπο τα δεδοµένα που προκύπτουν από τα 
στοιχεία του φακέλου, από τα οποία προκύπτει ότι 
ο καθ’ ου είχε συµµετοχή στο πραξικόπηµα, δηλα-

δή στην απόπειρα κατάλυσης δηµοκρατι-
κά εκλεγµένης κυβέρνησης και εποµέ-
νως σε µη πολιτικό έγκληµα και κατά 
συνέπεια η προσβαλλόµενη απόφα-
ση πρέπει να ακυρωθεί για παρά-
βαση νόµου και πληµµελή αιτιολο-
γία… Η χορήγηση καθεστώτος δι-
εθνούς προστασίας στον αιτού-
ντα έγινε κατά προφανή παρά-
βαση της ισχύουσας νοµοθε-
σίας, δεδοµένου ότι εξοµοί-
ωσε µε πρόσφυγα τον αιτού-
ντα, διωκόµενο για µη πολι-
τικά αδικήµατα στην Τουρ-
κία, χωρίς σαφή, ορισµένη, 
εµπεριστατωµένη και εξα-
τοµικευµένη κρίση, µε γε-
νικευµένες παραδοχές που 
αποτελούν αξιολόγηση και 
δεν συνδέονται άµεσα και 
κατά τρόπο σαφή και ορι-
σµένο µε το πρόσωπο του 
αιτούντος, αλλά µε αόριστο 

αριθµό προσώπων που εµπλέ-
κονται στην απόπειρα πραξικοπή-

µατος στην Τουρκία…».

και δηµιουργήθηκε µεγάλο κενό ασφα-
λείας για τον Τούρκο λοχαγό, µέχρι που 
υπήρξε τελικά το µεσηµέρι ενηµέρωση 
της ηγεσίας από τα επίσηµα σήµατα που 
στάλθηκαν από τη ∆ιεύθυνση Αλλοδαπών. 
Ακολούθησε κινητοποίηση των υπηρεσι-
ών ασφαλείας στις οποίες ανακοινώθηκε 
ότι «τη φιλοξενία του Σ. Οζκαϊνακτσί ανέ-
λαβε ΜΚΟ αλληλέγγυων», χωρίς να απο-
καλυφθεί το σηµείο όπου βρίσκεται. Τρι-
άντα έξι ώρες αργότερα εντοπίστηκε από 
κλιµάκιο της ΕΥΠ και πλέον αναµένεται να 
επισκεφθεί την αρµόδια υπηρεσία ασύ-
λου και τη ∆ιεύθυνση Αλλοδαπών, προ-
κειµένου να παραλάβει το ειδικό διαβα-
τήριο πρόσφυγα.

Πήδηξε από το ελικόπτερο
Εννέα ήταν τελικά τα στελέχη της τουρκι-
κής αεροπορίας στρατού που αποφάσι-
σαν να καταφύγουν στην Ελλάδα µε ελι-
κόπτερο κατά τη διάρκεια του πραξικο-
πήµατος στη γείτονα. Αυτό το στοιχείο 
προκύπτει από πληροφορίες που έχει 
συλλέξει η οµάδα της ΕΥΠ που ασχολή-
θηκε µε την υπόθεση αυτή. Σύµφωνα µε 
ασφαλείς πηγές ενηµέρωσης, την τελευ-
ταία στιγµή πριν το ελικόπτερο απογειω-
θεί από την Κωνσταντινούπολη µε προ-
ορισµό την Αλεξανδρούπολη, ο ένατος 
στρατιωτικός, ένας µόνιµος λοχίας, πή-
δηξε, αποφασίζοντας να παραµείνει στη 
χώρα του. Οπως αναφέρουν οι ίδιες πλη-
ροφορίες, ο συγκεκριµένος στρατιωτικός 
συνελήφθη από την τουρκική αστυνοµία, 
δικάστηκε και καταδικάστηκε σε δύο φο-
ρές ισόβια κάθειρξη.

«Συµµετείχαν σε 
πραξικόπηµα…»

Ο υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής Γιάννης 
Μουζάλας ζητά να ακυρωθεί η απόφαση για άσυλο


