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Θέμα: Φανιά: Αμεπικανικό πλήπωμα ηος ΝΑΤΟ παπαβίαζε δωμάηιο
ξενοδοσείος όπος διέμενε 14-σπονο κοπίηζι με ηην οικογένειά ηηρ
Σύκθσλα κε δεκνζηεύκαηα ην βξάδπ ηεο Κπξηαθήο (20/3) Ακεξηθαλνί λαύηεο ηνπ
αεξνπιαλνθόξνπ Truman πνπ βξίζθεηαη ζηα Χαληά, ππό ηελ επήξεηα αιθνόι, κπήθαλ ζε
ιάζνο δσκάηην μελνδνρείνπ ζην νπνίν βξηζθόηαλ 14-ρξνλν θνξίηζη. Σύκθσλα κε ηνλ
παηέξα ηνπ θνξηηζηνύ ην νπνίν ήηαλ θιεηζκέλν ζην κπάλην θαη έθιαηγε, παξά ηηο θσλέο θαη
ηηο εθθιήζεηο ηνπ λα θύγνπλ, νη Ακεξηθαλνί θέξεηαη λα μάπισζαλ ζην θξεβάηη αγλνώληαο
ηεο παξνπζία ηεο, γηα λα απνκαθξπλζνύλ ιίγν κεηά από ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ μελνδνρείνπ,
ηνλ νπνίν ελεκέξσζε ηειεθσληθά ν παηέξαο ηεο 14-ρξνλεο.
Ο ηδηνθηήηεο ηνπ μελνδνρείνπ πήξε ηνπο 3 αληξεο θαη ηε κηα γπλαίθα θαη ηνπο πήγε ζηε
ξεζεςηόλ ηνπ μελνδνρείνπ. Οη δύν -άλδξαο θαη γπλαίθα- έθπγαλ (κάιηζηα ν άλδξαο
δεηνύζε ζπλερώο ζπγγλώκε, ζύκθσλα κε ηνλ ηδηνθηήηε), ελώ ηα άιια δύν άηνκα
παξέκεηλαλ εθεί. Δθείλν πνπ πξνμελεί απνξία πάλησο ζηνλ ηδηνθηήηε ηνπ μελνδνρείνπ
ήηαλ πώο ηα 4 άηνκα άλνημαλ ηελ θεληξηθή πόξηα ηνπ μελνδνρείνπ, θαζώο απαηηείηαη
θιεηδί, θαη πώο άλνημαλ ηελ πόξηα ηνπ δσκαηίνπ, αθνύ θακία από ηηο δύν πόξηεο δελ είρε
παξαβηαζηεί, θάηη πνπ θαη ν ίδηνο έρεη θαηαζέζεη ζηελ αζηπλνκία. Γελ είλαη ε πξώηε θνξά
πνπ ζπκβαίλεη θάηη ηέηνην, θαζώο πνιιέο θνξέο ζην παξειζόλ ζηξαηησηηθνί από ηε βάζε
δεκηνπξγνύλ εληάζεηο θαη πξνβιήκαηα ζηελ θνηλσλία ησλ Χαλίσλ.
Τα πξνβιήκαηα απηά αθνξνύλ από κηθξνεπεηζόδηα θαη πξόθιεζε θαζαξίαο κέρξη ην
απνθνξύθσκα ηνπ πεξηζηαηηθνύ ηνπ μπινδαξκνύ πνιίηε ησλ Χαλίσλ ζηηο 17 Ννεκβξίνπ
2017. Σηελ πεξίπησζε απηή νη δύν Βξεηαλνί ζηξαηησηηθνί κπήθαλ ζην πινίν ηνπο θαη
αλαρώξεζαλ ελώ 11 κέξεο κεηά ην ζπκβάλ θαηαδηθάζηεθαλ ζε 18κελε θπιάθηζε κε
αλαζηνιή.
Σρεηηθά κε ην πξνλόκην ηεο εηεξνδηθίαο, ζεκεηώλεηαη όηη, ζύκθσλα κε ην Γηεζλέο Γίθαην,
απηό ζεζπίδεηαη γηα ην δηπισκαηηθό θαη ζηξαηησηηθό πξνζσπηθό πνπ ιεηηνπξγεί σο
εθπξόζσπνο αιινδαπνύ θξάηνπο ζηελ ρώξα καο θαη θαηαιακβάλεη πξάμεηο πνπ ηεινύληαη
ζην πιαίζην άζθεζεο ησλ θαζεθόλησλ ηνπο θαη ζπληζηνύλ δεκόζηαο θύζεο πξάμεηο.
Εήηεκα όκσο γελλάηαη ζε πεξηπηώζεηο εθαξκνγήο ηνπ από κέιε ηνπ αλσηέξσ
ζηξαηησηηθνύ πξνζσπηθνύ πνπ θαηαγγέιιεηαη γηα ηέιεζε πξάμεσλ εθηόο πιαηζίνπ
άζθεζεο θαζεθόλησλ ηνπ, πξάμεσλ ηδησηηθήο θύζεο, πνπ ζα κπνξνύζαλ δειαδή λα είραλ
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ηειεζηεί θαη από απινύο ηδηώηεο, όπσο ζπληζηνύλ ελ πξνθεηκέλσ νη θαηαγγειιόκελεο
πξάμεηο πνπ θέξεηαη όηη ηειέζηεθαλ από ρακειόβαζκνπο, λεαξνύο ζε ειηθία,
ζηξαηησηηθνύο πνπ επηζθέθζεθαλ κηα ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή (Χαληά) γηα κεξηθέο ώξεο, σο
έμνδν από ηελ ζηξαηησηηθή ηνπο ππεξεζία πξνθεηκέλνπ λα δηαζθεδάζνπλ θαη λα κεζύζνπλ
κε όιεο ηηο ελδερόκελεο ζπλέπεηεο. Σηελ πεξίπησζε απηή, νη πξάμεηο είλαη εμαηξεηέεο από
ην θαζεζηώο ηεο εηεξνδηθίαο
Ο γεληθόο δηεπζπληήο, ηνπ ΝΑΤΟ Γελο Σηόιηελκπεξγθ δήισζε πσο νη εγέηεο ησλ κειώλ
ηνπ ΝΑΤΟ ζα ζπκθσλήζνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Σπλόδνπ -πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί
αύξην Πέκπηε 24/3- γηα κεγάιεο εληζρύζεηο ζηελ αλαηνιηθή πιεπξά ηεο Σπκκαρίαο ζηελ
μεξά, ηνλ αέξα θαη ηε ζάιαζζα.
Ήδε ε παξνπζία πινίσλ ηνπ ΝΑΤΟ ζην ρώξν ηνπ θόιπνπ ηεο Σνύδαο είλαη απμεκέλε.
Δίλαη ραξαθηεξηζηηθό πσο ιόγσ ηεο παξνπζίαο αξθεηώλ ζθαθώλ, ε γεξκαληθή θξεγάηα
“Kαξιζνύε” έδεζε ζην ηκήκα ηνπ ιηκαληνύ όπνπ πξννξίδεηαη γηα ηα θξνπαδηεξόπινηα. Τν
επόκελν δηάζηεκα, αλακέλεηαη λα βξεζεί ζηνλ θόιπν ηεο Σνύδαο θαη ην γαιιηθό
ππξελνθίλεην αεξνπιαλνθόξν “Charles de Gaulle” πάλσ ζην νπνίν ζθάθνο βξίζθνληαη
1200 λαύηεο, 24 αεξνζθάθε εθ ησλ νπνίσλ 22 Rafale, ηξία ειηθόπηεξα ελώ ζπλνδεύεηαη
από ηξεηο θξεγάηεο, έλα ππξεληθό ππνβξύρην θαη έλα ζθάθνο αλεθνδηαζκνύ. Ο γεληθόο
γξακκαηέαο ηνπ ΝΑΤΟ κηιά πιένλ γηα «λέα θαλνληθόηεηα».
Δπωηώνηαι οι ςποςπγοί:
1. Πνην είλαη ην ζρέδην γηα ηε „θηινμελία‟ όισλ απηώλ ησλ ζηξαηησηηθώλ πιεξσκάησλ
ζηελ πόιε ησλ Χαλίσλ; Πσο δηαζθαιίδεηαη ε εηξήλε ζηελ πεξηνρή απηή ηεο Κξήηεο θαη
πσο κπνξνύλ νη Χαληώηεο λα αηζζάλνληαη αζθαιείο ζηελ ίδηα ηνπο ηελ πόιε;
2. Πνηεο είλαη νη ελέξγεηεο ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο ζρεηηθά κε ην ζπκβάλ; Σε πνην
ζηάδην βξίζθεηαη ε δηαδηθαζία; Οη ζηξαηηώηεο θξαηνύληαη κέρξη ηελ εθδίθαζε ηνπ
απηνθώξνπ ή αθέζεθαλ ειεύζεξνη όπσο ζηελ πεξίπησζε ηνπ μπινδαξκνύ ην 2017; Δάλ
επηβεβαησζνύλ ηα δεκνζηεύκαηα πόηε ζα δηθαζηνύλ νη ΝΑΤΟτθνί πνπ επζύλνληαη γηα ηελ
εηζβνιή ζε ηδησηηθό ρώξν θαη ηελ ηξνκνθξάηεζε ηεο 14ρξνλεο καζήηξηαο;
3. Καηά ηελ θπβέξλεζε, ε εηεξνδηθία ηζρύεη γηα επηζεηηθέο ελέξγεηεο Ναηντθώλ
ζηξαηησηώλ θαηά ηε βξαδηλή ηνπο δηαζθέδαζε ζηα Χαληά;
Ο επωηών Βοςλεςηήρ
Κπίηων Απζένηρ
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