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Το ψευδοκράτος είναι ένα ξε-
χωριστό κράτος και όταν πα-
ραβιάζει κάποιος τα εδάφη 

του και στρατιωτική περιοχή (του 
κατοχικού στρατού), ακόµα και 
αν είναι η αστυνοµία του «νότου», 
είναι φυσικό να παραπεµφθεί στη 
∆ικαιοσύνη, δήλωσε ο Τ/κ ηγέ-
της, Ντερβίς Έρογλου, αναφερό-
µενος στην παράνοµη σύλληψη 
των τριών ε/κ αστυνοµικών στη 
νεκρή ζώνη.

Σε δηλώσεις µετά την έναρ-
ξη της νέας «κοινοβουλευτικής» 
περιόδου και ερωτηθείς για το 
συµβάν, ο κ. Ερογλου είπε ότι 
παραβίασαν και στρατιωτική πε-
ριοχή και µπήκαν στην τ/κ πε-
ριοχή φέροντας πιστόλι «και στα 
δικά µας εδάφη προσπάθησαν να 
χτυπήσουν δικό µας άνθρωπο. 
Βεβαίως εδώ είναι ένα κράτος δι-
καίου, ένα ξεχωριστό κράτος από 

το νότο, ξεχωριστά εδάφη. Γι’ 
αυτό το λόγο όποιος µπαίνει στα 
εδάφη µας, παραβιάζει στρατιωτι-
κή περιοχή, ακόµα κι αν είναι η 
αστυνοµία του νότου, φυσικά και 
δεν υπάρχει πιο φυσικό πράγµα 
από το να παραπεµφθεί στη ∆ι-
καιοσύνη µας».

Σε ερώτηση εάν έγινε κάποια 
επαφή, συνάντηση µε την ε/κ 
πλευρά για το συµβάν, ο Τ/κ ηγέ-

της απάντησε ότι η ε/κ πλευρά 
γνωρίζει για το γεγονός και ενη-
µερώθηκε ότι συνελήφθησαν και 
πήγαν στο «δικαστήριο».

Ερωτηθείς εάν αυτό το συµβάν 
µπορεί να επηρεάσει τις συνοµι-
λίες, ο Ντερβίς Έρογλου απάντη-
σε αρνητικά υποστηρίζοντας ότι 
αυτά είναι φυσιολογικά θέµατα 
της αστυνοµίας και πως η «διοί-
κηση» στο νότο, όπως αποκάλεσε 
την κυβέρνηση της Κυπριακής 
∆ηµοκρατίας, ήξερε ότι το να 
εισέλθουν δικοί τους (Ε/κ) στα 
εδάφη του ψευδοκράτους και να 
παραβιάσουν στρατιωτική περι-
οχή του κατοχικού στρατού µε 
όπλα, είναι αδικήµατα. Υποστή-
ριξε, µάλιστα, ότι το παράνοµο 
καθεστώς στα κατεχόµενα «είναι 
κράτος δικαίου και γι’ αυτό οι 
τρεις αστυνοµικοί παρουσιάστη-
καν σε δικαστήριο».

O πρόεδρος της Κυπριακής 
∆ηµοκρατίας, ∆ηµήτρης 
Χριστόφιας, δήλωσε ότι 

έκανε προσωπικό διάβηµα στα 
Ηνωµένα Έθνη για την απελευ-
θέρωση των τριών αστυνοµι-
κών, οι οποίοι απήχθηκαν την 
Κυριακή από τις δυνάµεις του 
κατεχόµενου τµήµατος της Κύ-
πρου. Ο κ. Χριστόφιας χαρακτή-
ρισε απαράδεκτη την απαγωγή 
και πρόσθεσε ότι η Ειρηνευτική 
∆ύναµη του ΟΗΕ έπρεπε να είχε 
παρέµβει επί τόπου, για να απο-
τρέψει την απαγωγή των αστυ-
νοµικών. 

Ο Κύπριος πρόεδρος κάλε-
σε την Ειρηνευτική ∆ύναµη να 
ενεργήσει αποφασιστικά, ώστε 
να αφεθούν ελεύθεροι οι τρεις 
απαχθέντες και ο εξοπλισµός 
τους να παραδοθεί στις Αρχές 
της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. 
Προσέθεσε ότι η κυπριακή αστυ-
νοµία έκανε το καθήκον της, 
προκειµένου να συλλάβει Τουρ-

κοκύπριο εγκληµατία και να τον 
παραδώσει στη συνέχεια στην 
κατεχόµενη περιοχή. 

ΕΝΩΠΙΟΝ 
«ΣΤΡΑΤΟ∆ΙΚΕΙΟΥ» ΧΘΕΣ

Το πρωί της ∆ευτέρας οι τρεις 
αστυνοµικοί οδηγήθηκαν σε 
παράνοµο δικαστήριο στην κα-
τεχόµενη Λευκωσία, το οποίο 
διέταξε την εικοσιτετράωρη κρά-
τησή τους. Χθες, Τρίτη, θα παρα-
πέµπονταν ενώπιον λεγόµενου 
στρατοδικείου του ψευδοκρά-
τους.  Όπως δήλωσε τη ∆ευτέ-
ρα, ο υπουργός ∆ικαιοσύνης και 
∆ηµόσιας Τάξης, Λουκάς Λου-
κά, είπε ότι δεν υπήρξε κάποια 
άλλη εξέλιξη, προσθέτοντας ότι 
η κυβέρνηση πιέζει πάρα πολύ 
µέσω της διπλωµατικής οδού, 
του υπουργείου Εξωτερικών και 
των Ηνωµένων Εθνών.

Σε δηλώσεις του στην τηλεόρα-
ση του ΡΙΚ, ο κ. Λουκά ανέφερε 
ότι η UNFICYP παραδέχθηκε ότι 

η απαγωγή των τριών µελών της 
Αστυνοµίας από τις κατοχικές 
δυνάµεις έγινε στη νεκρή ζώνη. 
Χαρακτηρίζοντας την όλη υπόθε-
ση ως «παράνοµη ενέργεια από 
το κατοχικό καθεστώς», επανέλα-
βε ότι γίνονται όλες οι ενέργειες 
από πλευράς ∆ηµοκρατίας, για 
απελευθέρωση των τριών αστυ-
νοµικών και επιστροφή των οχη-
µάτων (περιπολικό αυτοκίνητο 
και µοτοσικλέτα) του οπλισµού 
και του υπόλοιπου εξοπλισµού.

a Στο µεταξύ, αφέθηκαν ελεύθε-
ροι οι τέσσερις ψαράδες, δύο Ελ-
ληνοκύπριοι και δύο Αιγύπτιοι, 
οι οποίοι απήχθηκαν από τις κα-
τοχικές δυνάµεις την περασµένη 
Πέµπτη σε διεθνή ύδατα ανοικτά 
της Αµµοχώστου. Οι τέσσερις 
ψαράδες κατέβαλαν ο καθένας 
από 250 τουρκικές λίρες, ως 
πρόστιµο που τους επέβαλε πα-
ράνοµο δικαστήριο του κατοχι-
κού καθεστώτος.

Προκλητικός όσο ποτέ ο Έρογλου 
για τη σύλληψη των ε/κ αστυνοµικών

Διάβημα Χριστόφια προς τα Η.E. 
για την απελευθέρωση των αστυνομικών

Γίνονται όλες οι ενέργειες 
για απελευθέρωση των τριών αστυνοµικών 
και επιστροφή των οχηµάτων του οπλισµού 

και του υπόλοιπου εξοπλισµού τους.




