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Οι ιιεπιτυχίεςιι της ψευδοαστυνομίας 

Ένα από τα πάγια αιτt'iματα των κομ

μάτων που aντιπολιτεύονταν τον 

Ντενκτάς t'iταν και n υπαγωγt'i τnc; 

«αστυνομίας» στο «υπουργείο Εσωτερι

κών». Το αίτnμα αυτό t'iταν και του 

Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμμα

τος !ΡΤΚ> του Ταλάτ, το οποίο αν και 

βρίσκεται στnν εξουσία αρκετούς 

μt'iνεc;, δεν τολμά να το αγγίξει με απο

τέλεσμα n «αστυνομία>> να υπάγεται 

στις «Δυνάμεις Ασφαλείας» και αυτές 

με τnν σειρά τους στο Σώμα Στρατού 

και κατ· επέκτασn στο Γενικό Επιτελείο 

των Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων. 

Ενώ n τ/κ κοινt'i γνώμn εκφράζει φρι
κτά παράπονα από τnν αναποτελεσμα

τικότnτα τnc; «αστυνομίας» στn δια

λεύκανσn σοβαρών εγκλnμάτων, ο 

«αρχnγόc;» Ερντέμ Ντεμίραγ προσπάθn

σε να διασκεδάσει τnν γενικt'i εντύπω

σn για τα χάλια τnc; τ/κ «αστυνομίας» 

και ισχυρίστnκε ότι ο βαθμός εξιχνία

σnc; εγκλnματικών πράξεων φθάνει το 

91%. Στn δt'iλωσn αυτt'i προέβn ο 

«αρχnγόc;» στις 30 Ιουνίου, «Ημέρα τnc; 
Αστυνομίας» και 40n επέτειο από τnν 
ίδρυσn τnc; «τ/κ αστυνομίας» ι 1964>. 
Μεταξύ άλλων έπλεξε το εγκώμιο των 

2.000 ανδρών και γυναικών που στελε
χώνουν το «Σώμα», αναφέρθnκε στο 

σύγχρονο εξοπλισμό που διαθέτει n 
υπnρεσία του και έκανε λόγο για ανα

διοργάνωσn και για ανάγκn αύξnσnc; 

του προσωπικού λόγω τnc; μερικt'ic; 

άρσnc; στn διακίνnσn των Κυπρίων 

μέσω των οδοφραγμάτων. 

Απέφυγε να ομολογt'iσει ότι ένας από 

τους λόγους που οι Τ/κ αρνούνται να 

αποδεχτούν τnν πρότασn τnc; κυπρια

κt'ic; Δnμοκρατίαc; για άνοιγμα άλλων 8 
οδοφραγμάτων είναι n έλλειψn προ
σωπικού, όπως απέφυγε να αναφερθεί 

και στα ανεξιχνίαστα εγκλt'iματα που 

συγκλόνισαν τnν τ/κ κοινότnτα και σε 

πολλές περιπτώσεις και το παγκύπριο, 

όπως για παράδειγμα n δολοφονία του 
Τ/κ αρθρογράφου και συγγραφέα 

κουτλού Ανταλt'i. 

Άσχετα αν μετά από κάθε βομβιστικt'i 

επίθεσn ο Τ/κ nγέτnc; Ντενκτάς και ο 

εθνικιστικός Τύπος ισχυρίζονται ότι 

δράστες είναι τα ίδια τα θύματα, n κοι
νt'i γνώμn απαιτεί από τnν «αστυνομία» 

τn σύλλnψn των δραστών και εξοργίζει 

τα μέλn τnc; επειδt'i μέχρι σt'iμερα δεν 

συνελt'iΦθn ΟΥτΕ ΕΝΑΣ. 

Δεν χρειάζεται να ανατρέξουμε στις 

πάμπολλες επιθέσεις κατά Τ/κ πολιτι

κών, τ/κ κομμάτων, δnμοσιογράφων, 

εφnμερίδων ... Αρκεί να θυμnθούμε τnν 
πρόσφατn επίθεσn κατά του ιερού 

ναού του Αγίου Μάμαντοc; τιc; παραμο

νές τnc; Θείας Λειτουργίας στο ναό, ο 

οποίος βρίσκεται μόλις 200 μέτρα από 
τnν «αστυνομικt'i Διεύθυνσn Μόρφού». 

Μέχρι τπν στιγμt'i που σύρονται οι 

γραμμές αυτές δεν έχει συλλnΦθεί 

κανείς αν και είναι γνωστοί οι δράστες. 

το ίδιο δεν συνέβn και με τnν τοποθέ-
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τnσn βόμβας στnν εφnμερίδα ιιΚίπρις», 

που ως εκ θαύματος δεν θρnνnσαν 

θύματα; Οι γνωστοί-άγνωστοι δράστες 

έχουν τόσο aποθρασυνθεί, που δεν 

δίστασαν να τοποθετnσουν εκρnκτι

κούς μnχανισμούς στις εισόδους των 

«πρωθυπουργικών>> κατοικιών t'Ερο

γλου και Ταλάτ>. ακόμn δε να Φθάσουν 

και μέχρι τnν ανθρωποκτονία ιεπιχει

ρnματίας Μεχμέτ ΡεΤς κ.ά.> 

Για τις ανεξιχνίαστες αυτές-και πάρα 

πολλές άλλες-εγκλnματικές πράξεις, ο 

ιιαρχnγός» ποιεί τn νnσσα, ενώ ο 

ιιυπουργός» Εσωτερικών παραδέχεται 

ότι δρα στα κατεχόμενα οργάνωσn που 

ασχολείται με το οργανωμένο ιιέγκλn

μα». 

Έκπλnξn προκάλεσε το γεγονός ότι 

πριν από μικρό διάστnμα σε αυτοκίνn

το υπαξιωματικού των δυνάμεων κατο

χnς βρέθnκε μεγάλn ποσότnτα εκρπ

κτικών υλών ΤΝΤ και C4 και ενώ n 
«αστυνομία» κατείχε τα πλnρn στοιχεία 
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του ιδιοκτnτn του αυτοκινnτου, μέχρι 

στιγμnς δεν συνέλαβε κανένα. 

Οι ιιπροοδευτικές» δυνάμεις των κατε

χομένων, για τις εναντίον τους επιθέ

σεις, έχουν συνnθίσει να επιρρίπτουν 

ευθύνες στους Γκρίζους Λύκους. Σίγου

ρα οι Γκρίζοι Λύκοι ευθύνονται για πολ

λά, όχι όμως για όλα. 

Όταν κάποια στιγμn αποκαλυφθούν τα 

στοιχεία όλων όσοι ασχολούνται με το 

οργανωμένο έγκλπμα, πολλοί θα μεί

νουν με ανοικτό το στόμα. Για να έλθει 

όμως αυτn n στιγμr'i θα πρέπει πρώτα n 
«αστυνομία» να υπαχθεί στο «υπουρ

γείο Εσωτερικών» και να υπάρχει βού

λnσn από τnν προεδρία τnς ιικυβέρνn

σπς». Με τα σnμερινά δεδομένα αυτό 

είναι αδύνατο. 

Σπύρος Αθανασιάδnς 




