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Στην χθεσινή συνεδρίαση 
του Υπουργικού Συµβου-
λίου, που συνήλθε εκτά-

κτως, αναµενόταν να «κλειδώ-
σει» η διαπραγµατευτική θέση 
της Λευκωσίας, ενόψει των 

διαβουλεύσεων µε την τρόικα. 
Σήµερα το πρωί, τα κείµενα των 
αντιπροτάσεων της κυβέρνησης 
και οι εισηγήσεις της τρόικας θα 
σταλούν στα κοινοβουλευτικά 
κόµµατα για µελέτη, πριν από 

την αυριανή καθοριστικής ση-
µασίας σύσκεψη στο Προεδρικό 
Μέγαρο. Αύριο, Παρασκευή, 
θα πραγµατοποιηθεί η σύσκε-
ψη του προέδρου Χριστόφια µε 
τους αρχηγούς των κοµµάτων.

Mε πρόστιµο 10.000  τουρ-
κικών λιρών (4.700 
ευρώ) στον καθένα και 

6.000 (περίπου 2.800 ευρώ), 
στους δύο από τους τρεις, που 
επιβλήθηκε από το «στρατιωτι-
κό» και το «επαρχιακό δικαστή-
ριο» αντίστοιχα στην κατεχόµενη 
Λευκωσία, αφέθηκαν ελεύθεροι 
οι Ε/κ αστυνοµικοί που την Κυ-
ριακή, 30 Σεπτεµβρίου, όταν κα-
ταδιώκοντας τον Τ/κ, Τζιοσκούν 
Αλασλάν είχαν συλληφθεί πα-
ράνοµα από τις κατοχικές αρχές 
στη Λουρουντζίνα. Οι Αντώνης 
Αντωνίου, Σάββας Σάββα και 
Χριστόδουλος Αναστασίου πρώ-
τα µεταφέρθηκαν στο «στρατιω-
τικό δικαστήριο. Ο «στρατιωτικός 
εισαγγελέας» Μουσταφά Αρσλάν 
ανέφερε ότι οι τρεις Ε/κ αστυ-
νοµικοί ακολουθώντας τον Αλα-
σλάν που δεν υπάκουσε στο σήµα 
να σταµατήσει που του έκαναν, 
εισήλθαν στο ψευδοκράτος µε 
αυτοκίνητο που έφερε πινακί-
δες KRR997 και µοτοσικλέτα µε 
αριθµούς εγγραφής KUY 767. 
Τον ακολούθησαν, συνέχισε, µέ-
χρι που έφθασε στο σπίτι του στη 
Λουρουτζίνα και εκεί προσπάθη-
σαν να τον συλλάβουν µε τη βία.

Ο ίδιος ανέφερε ότι ένας Τ/κ 
«αστυνοµικός», ο Αχµέτ Οζµανέ-
βρα που εργάζεται στον «αστυνο-
µικό σταθµό» της Λουρουτζίνας 
µετέβη επί τόπου και τους είπε 
στα ελληνικά ότι βρίσκονται στο 
ψευδοκράτος και δεν έχουν αρµο-
διότητα να συλλάβουν οποιονδή-
ποτε και οι τρεις Ε/κ αστυνοµικοί 
άφησαν τον Αλασλάν ελεύθερο. 
Ο Τ/κ «αστυνοµικός» συνέλαβε 
τους Ε/κ αστυνοµικούς και τους 
οδήγησε στον «αστυνοµικό σταθ-
µό» Λουρουτζίνας.

Η «δικαστής» Φουγκέν Ου-
λουτεκίν ρώτησε τους «κατηγο-
ρούµενους» εάν αποδέχονται τις 
κατηγορίες. Ο δικηγόρος των 
Αντωνίου και Σάββα, Ονέρ Σε-
ρίφογλου, και ο δικηγόρος του 
Αναστασίου, Ταρίκ Καντρί, είπαν 
ότι οι πελάτες τους αποδέχονται 
τα αδικήµατα και δηλώνουν µε-
τανόηση γι’ αυτά, υποστηρίζοντας 
ότι δεν παραβίασαν στρατιωτική 
περιοχή επίτηδες, δεν είδαν κα-
µιά πινακίδα, καθώς ήταν απα-
σχοληµένοι µε τη σύλληψη του 
Αλασλάν. Μετά από οµιλία µιας 

ώρας, όπως µεταδίδεται, η «δι-
καστής» Ουλουτεκίν ανακοίνωσε 
ότι τους βρήκε ένοχους, λέγοντας 
ότι το «αδίκηµα» είναι σοβαρό και 
επέβαλε το πρόστιµο των 10.000 
τουρκικών λιρών µε την προϋπό-
θεση ότι αν η πληρωµή δεν ήταν 
άµεση θα τους επιβάλλονταν τρί-
µηνη ποινή φυλάκισης. ∆ιέταξε 
επίσης την κατάσχεση όλων των 
«αποδεικτικών στοιχείων». Η µο-
τοσικλέτα, το αυτοκίνητο, τα όπλα 
και ο υπόλοιπος εξοπλισµός, 
προστίθεται, κατασχέθηκαν από 
το «δικαστήριο».

«ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ»
Στο «επαρχιακό δικαστήριο» οι 

δύο από τους τρεις Ε/κ αστυνοµι-
κούς κρίθηκαν ένοχοι για το «αδί-
κηµα» της παράνοµης εισαγωγής 
όπλων στο ψευδοκράτος και τους 
επιδικάστηκε το ποσό των 6.000 
τουρκικών λιρών. Η «εισαγγελέ-
ας» Νταµλά Γκιουτσλιού υποστή-
ριξε ότι οι δύο κατηγορούνταν 
ότι είχαν στην κατοχή τους και 
µετέφεραν παράνοµα όπλα και 
εκρηκτικά, ενώ και οι τρεις κατη-
γορήθηκαν για το «αδίκηµα» της 
βιαιοπραγίας εναντίον των Τζιο-
σκούν και Νεσλιχάν Αλασλάν στη 
Λουρουτζίνα.

Οι Τ/κ δικηγόροι, Ονέρ Σε-
ρίφογλου και Ταρίκ Καντρί που 
αντιπροσώπευαν τους τρεις Ε/κ 
αστυνοµικούς, ανέφεραν ότι οι 
πελάτες τους κάνοντας έλεγχο στο 
χωριό ∆άλι και ενώ έκαναν σήµα 
στο αυτοκίνητο µε πινακίδα ΗΚ 

243 να σταµατήσει, ο οδηγός του 
οχήµατος, Τζιοσκούν Αλασλάν 
δεν υπάκουσε και άρχισαν να 
καταδιώκουν το αυτοκίνητο φθά-
νοντας στο χωριό Λουρουτζίνα 
χωρίς να το καταλάβουν.

Ο Σερίφογλου ανέφερε ότι οι 
πελάτες του  έχουν µετανιώσει 
για το «αδίκηµα» που διέπραξαν, 
ενώ ο Καντρί που εκπροσωπού-
σε τον τρίτο ανέφερε ότι πελάτες 
διέπραξαν το «αδίκηµα» εξαιτίας 
της απειρίας τους και επειδή δεν 
γνώριζαν καλά την περιοχή.

Η «δικαστής» Χαλέ Αχµετρασίτ, 
µε το ελαφρυντικό ότι οι τρεις 
έδωσαν εθελοντική κατάθεση και 
αποδέχθηκαν το «αδίκηµα», είπε 
ότι δεν είναι δίκαιο να δοθεί ποι-
νή περιορισµού της ελευθερίας 
τους.  Στους Αντωνίου και Σάββα 
επέβαλε πρόστιµο 6.000 τουρ-
κικών λιρών για την παράνοµη 
εισαγωγή, κατοχή και µεταφορά 
όπλων και εκρηκτικών υλών ή 
αλλιώς ποινή φυλάκισης ενός 
µηνός. Και στους τρεις επιβλήθη-
κε αναστολή χρηµατικού ποσού 
5.000 τουρκικών λιρών σε περί-
πτωση που διαπράξουν εντός δύο 
ετών στο ψευδοκράτος το «αδίκη-
µα» της βιαιοπραγίας.

Οι τρεις Ε/κ αστυνοµικοί είχαν 
µεταφερθεί για ιατρικό έλεγχο σε 
νοσοκοµείο στα κατεχόµενα, και, 
αφού πλήρωσαν το πρόστιµο και 
στα δύο «δικαστήρια», αφέθηκαν 
ελεύθεροι επιστρέφοντας στις 
ελεύθερες περιοχές από το οδό-
φραγµα του Λήδρα Πάλλας.

«Κλειδώνει» ενόψει τρόικας
η διαπραγματευτική γραμμή της Λευκωσίας 

ΠΛΗΡΩΣΑΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ

Ελεύθεροι αφέθηκαν 
οι τρεις Ε/κ αστυνοµικοί 

Οι τρεις Ελληνοκύπριοι αστυνοµικοί πλήρωσαν το πρόστιµο 
και στα δύο «δικαστήρια» κι αφέθηκαν ελεύθεροι.


