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Σε περίπτωση που πέσει το 
καθεστώς Άσαντ στη Συρία, 
η Κύπρος θα µετατραπεί 

σε «ρωσική βάση» ισχυρίστηκε 
ο ηγέτης των Τουρκοκυπρίων, 
Ντερβίς Έρογλου, σε δηλώσεις 
του σε τουρκική εφηµερίδα. Ο 
Έρογλου είπε ότι θα ήθελε όπως 
οι φετινές εκδηλώσεις για την 
εισβολή είναι πιο «πανηγυρικές 
και ενθουσιώδεις» λόγω της κυ-
πριακής προεδρίας της ΕΕ και ότι 
προσκάλεσε σε αυτές τον Τούρκο 
πρόεδρο, Αµπτουλάχ Γκιουλ.

Εξάλλου, σε συνέντευξη που 
παραχώρησε σε τηλεοπτικό κανά-
λι της Τουρκίας ισχυρίστηκε ότι 
σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί 
συµφωνία, οι Τουρκοκύπριοι δεν 
θα βρίσκονται «στα κρύα του λου-
τρού» από την στιγµή που έχουν 

«το κράτος τους».
Κάλεσε τους Ελληνοκυπρίους 

σε µια δίκαιη λύση και ισχυρίστη-
κε ότι η Ελλάδα και οι Ελληνοκύ-
πριοι εντάχθηκαν στην ΕΕ «αν 
και είναι υπαίτιοι του κυπριακού 
προβλήµατος» ενώ οι Τουρκο-

κύπριοι, «χωρίς να φταίνε σε τί-
ποτα», βρίσκονται υπό λεγόµενα 
εµπάργκο.

Σύµφωνα µε τον Έρογλου, όσα 
δικαιώµατα έχουν οι Ελληνοκύ-
πριοι στο νησί, τα ίδια έχουν και 
οι Τουρκοκύπριοι.

Στις φυλακές Κορυδαλλού 
οδηγήθηκαν οι δύο συλλη-
φθέντες, µετά από αίτηµα 

των κυπριακών Αρχών, για την 
πενταπλή δολοφονία των φρου-
ρών Κύπριου επιχειρηµατία στις 
23 Ιουνίου στην Αγία Νάπα. Οι 
δύο φερόµενοι ως δράστες της 
εν ψυχρώ εκτέλεσης οδηγήθηκαν 
τη ∆ευτέρα, στο Εφετείο, ενώπι-
ον του εισαγγελέα εκδόσεων και 
αµέσως µετά µεταφέρθηκαν στις 
φυλακές Κορυδαλλού όπου θα 
παραµείνουν κρατούµενοι µέχρι 
το αρµόδιο δικαστικό συµβούλιο 
να κρίνει το αίτηµα έκδοσής τους 
που έχουν ήδη υποβάλει οι κυπρι-
ακές Αρχές. Σύµφωνα µε πληρο-
φορίες και οι δύο κατηγορούµενοι 

για το µακελειό στην Αγία Νάπα, 
που φέρεται να ήταν «πληρωµένο 
συµβόλαιο», εξέφρασαν αντιρ-
ρήσεις ως προς την έκδοσή τους 
στην Κύπρο.

ΑΙΣΙΟ∆ΟΞΙΑ 
ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΕΞΙΧΝΙΑΣΗ 

Αισιοδοξία ότι θα εξιχνιασθεί 
πλήρως η υπόθεση του πενταπλού 
φόνου στην Αγία Νάπα και ότι 
όσοι εµπλέκονται θα οδηγηθούν 
ενώπιον της ∆ικαιοσύνης εξέφρα-
σε ο υπουργός ∆ικαιοσύνης και 
∆ηµόσιας Τάξης Λουκάς Λουκά. 
Σε δηλώσεις στο κρατικό ραδιό-
φωνο ο κ. Λουκά ανέφερε ότι οι 
έρευνες βρίσκονται σε πολύ καλό 
δρόµο. Ευελπιστούµε, είπε, ότι 

σύντοµα θα φθάσουµε και στον 
ηθικό αυτουργό. Αναφερόµενος 
στους δύο συλληφθέντες στην 
Αθήνα για την υπόθεση, ο κ. Λου-
κά είπε ότι η Αστυνοµία γνώριζε 
τα ονόµατά τους από την εποµένη 
του φόνου. Είπε επίσης ότι ευρω-
παϊκά εντάλµατα εκδόθηκαν µόνο 
για τους δύο υπόπτους και διέψευ-
σε πληροφορίες σύµφωνα µε τις 
οποίες για την ίδια υπόθεση κατα-
ζητείται και τρίτος στην Αθήνα.

Για τις επιθέσεις σε πρακτορεία 
του ΟΠΑΠ στην Κύπρο, ο κ. Λου-
κά είπε ότι θα πραγµατοποιηθεί 
νέα σύσκεψη για εξέταση της κα-
τάστασης και λήψη των αναγκαί-
ων µέτρων για αντιµετώπιση του 
φαινοµένου.

ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΕΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΡΟΓΛΟΥ

Σε «ρωσική βάση» 
θα µετατραπεί η Κύπρος 
αν πέσει το καθεστώς Άσαντ

Ο ηγέτης των Τουρκοκυπρίων, Ντερβίς Έρογλου. 

Στον Κορυδαλλό οι ύποπτοι 
για το φονικό στην Αγία Νάπα

ΑΝΑΖΗΤΕΙΤΑΙ Ο ΤΡΙΤΟΣ ∆ΡΑΣΤΗΣ


