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Ο ΝΟΕΜΒΡΗ ΣΗ ΑΓΚΤΡΑ 

 Kείμενο:  Ράνοσ Τότςικασ 

 

 

O Ράνοσ Τότςικασ ςποφδαςε Ρολιτικζσ και Κοινωνικζσ Επιςτιμεσ ςτθν Ακινα και Αρχιτεκτονικι ςτο 

Ραρίςι. Συμμετζχει ςε κινιςεισ πολιτϊν που αςχολοφνται με τθν πόλθ και το περιβάλλον.  

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Επιτρζπεται θ μερικι ι ολικι αναδθμοςίευςθ και χριςθ του κειμζνου για μθ εμπορικοφσ ςκοποφσ, φςτερα από 

ςυνεννόθςθ με τον ςυγγραφζα και με αναφορά ςτισ πθγζσ.  

για επικοινωνία: ptots@tee.gr 
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Πρόλογοσ 

 

Νοζμβριοσ 1988 : 16 Ζλλθνεσ και 8 Γερμανοί διεκνιςτζσ, ςυλλαμβάνονται ςτο ςτρατοδικείο 

τθσ Άγκυρασ, όπου δικάηονται 723 αγωνιςτζσ τθσ ακροαριςτερισ τουρκικισ οργάνωςθσ 

«Ντεβ-Γιόλ» (Επαναςτατικόσ Δρόμοσ), όταν υψϊνουν  πανϊ ςυμπαράςταςθσ που γράφει: 

«Λευτεριά ςτουσ πολιτικοφσ κρατοφμενουσ» και φωνάηουν «Γενικι Αμνθςτία».  

Όλοι οι ςυλλθφκζντεσ κρατοφνται ςτα κρατθτιρια τθσ τουρκικισ αςφάλειασ και 

απελαφνονται τθν επόμενθ μζρα 12 Ζλλθνεσ και   οι 8 Γερμανοί. Οι άλλοι 4 Ζλλθνεσ 

φυλακίηονται περίπου τρεισ εβδομάδεσ, οπότε απελευκερϊνονται και αυτοί φςτερα από 

τισ διεκνείσ κινθτοποιιςεισ και τθν κατακραυγι που επακολοφκθςε κατά του  

ςτρατοκρατικοφ κακεςτϊτοσ τθσ Σουρκίασ, που επιχειροφςε ζνα δικεν φιλελεφκερο 

άνοιγμα με  πρωκυπουργό τον Οηάλ. 

Οι ζλλθνεσ που, ςυμμετζχοντασ ςτθν διαμαρτυρία ςτο ςτρατοδικείο,  ςυνελιφκθκαν και 

απελάκθκαν, ιταν οι: Παφλοσ Ακαναςόπουλοσ, Γιϊργοσ Κοφρτθσ,  Tάκθσ Λάμπρου, Πζτροσ 

Λινάρδοσ-Ρυλμόν, Λιάνα Μαλανδρενιϊτθ, Διονφςθσ  Μουηάκθσ, Λζττα Μοφκα,  Μεχμζτ 

Ορχάνογλου, Δθμιτρθσ Παρκζνθσ, Ελζνθ Πορτάλιου, Όλγα Χαρίτου και, τζλοσ, ο 

υποφαινόμενοσ.                                                                                          

Οι «4» που ςυνελιφκθκαν,  κρατικθκαν, δικάςτθκαν και απελευκερϊκθκαν, ιταν οι: 

Νίκοσ Γιαννόπουλοσ, Γιϊργοσ Κουβίδθσ, Νίκοσ Μπελαβίλασ, Κϊςτασ Νικθφοράκθσ.                           

                                                                                                                              Νοζμβριοσ 2018 
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Άγκυρα ’88: Μζρεσ αλλιώτικεσ… * 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..               

*Ημερολόγιο, με βάςη ςημειώςεισ που είχαν γραφτεί τότε, από την αναχώρηςη για την Άγκυρα   

μζχρι την επιςτροφή μασ ςτην Αθήνα και την απελευθζρωςη των «4».  

                                         

Δευτζρα 31 Οκτωβρίου, βράδυ: Συνάντθςθ ςτα γραφεία τθσ «Κίνθςθσ για τθν υπεράςπιςθ των πολιτικϊν 

και κοινωνικϊν δικαιωμάτων», ςτθν οδό Βαλτετςίου και Ηωοδόχου Ρθγισ ςτα Εξάρχεια. Τελευταίεσ  

ςυνεννοιςεισ και προετοιμαςίεσ για το αυριανό ταξίδι. Ιταν εκεί ο Νίκοσ, ο Κϊςτασ, ο Γιϊργοσ, ο άλλοσ 

Νίκοσ, θ Λζττα, ο Ρζτροσ κι’ εγϊ. Τθν άλλθ μζρα κα γνωρίςουμε ςτο αεροδρόμιο και τον Μεχμζτ.  

 

Tρίτη, 1η Νοεμβρίου, μεςημζρι: Αεροδρόμιο Ελλθνικοφ.  Εδϊ μασ περιμζνει κι’ ο Φαροφκ, που ηεί ςτθν 

Ακινα, που μασ βγάηει  μια αναμνθςτικι φωτογραφία. Ρτιςθ με τθν «Turkish Airlines» για Άγκυρα μζςω 

Σμφρνθσ και Κωνςταντινοφπολθσ. 

Ρερνάμε από τον ζλεγχο των αποςκευϊν τα δφο πανϊ που προορίηονταν να ςθκϊςουμε ςτο δικαςτιριο 

και τα 1000 αντίγραφα των δίγλωςςων προκθρφξεων (ελλθνικά-τουρκικά) που ζχουμε κρφψει  ςτισ 

βαλίτςεσ ανάμεςα ςτα ροφχα μασ. (2). Το πρϊτο βιμα ζχει γίνει.  Στα αεροδρόμια τθσ Σμφρνθσ και τθσ 

Κωνςταντινοφπολθσ όπου αλλάηουμε αεροπλάνο, ο ζλεγχοσ που μασ γίνεται δεν αποδίδει  ξανά,  τίποτα γι 

αυτοφσ. 

Στο αεροδρόμιο τθσ Άγκυρασ,  όταν φτάνουμε ςτο ςθμείο ελζγχου, διαπιςτϊνουμε ότι ζχουν ανοίξει και 

απλϊςει τα πράγματα κάποιων Τοφρκων,  μάλλον μεταναςτϊν, που γυρνάνε από τθ Ευρϊπθ. Εμάσ μασ 

αφινουν και περνάμε χωρίσ να μασ ψάξουν. Tα δφο πανϊ και οι δίγλωςςεσ προκθρφξεισ που 

μεταφζρουμε και ζχουν ωσ υπογραφι: «Ζλλθνεσ ςυμπαραςτάτεσ ςτουσ δικαηόμενουσ αγωνιςτζσ τθσ Dev 

Yol», βρίςκονται πλζον ςτθν Άγκυρα. Το δεφτερο βιμα ζχει γίνει επιτυχϊσ.  

 Βγαίνοντασ ζξω μασ περιμζνει κάποιοσ Τοφρκοσ φίλοσ. Ζχει αρχίςει να βραδιάηει. Ραίρνουμε ΤΑΧΛ. Το 

κζντρο τθσ Άγκυρασ απζχει 35 χιλιόμετρα από το αεροδρόμιο.  Ο Τοφρκοσ φίλοσ μασ οδθγεί αρ χικά ςτα 

γραφεία των Δικθγόρων υπεράςπιςθσ των πολιτικϊν κρατοφμενων, όπου κάποιοσ μασ υποδζχεται. 

Αφινουμε τισ βαλίτςεσ και τα άλλα πράγματά μασ και από εκεί μασ οδθγοφν με τα πόδια ςτθ Λζςχθ  τθσ 

«Ζνωςθσ Ρροοδευτικϊν Δθμοςιογράφων» που είναι κοντά. 

 Μπαίνοντασ, βλζπουμε μια αίκουςα γεμάτθ κόςμο με τραπζηια ςτρωμζνα για φαγθτό. Ζχουν οργανϊςει 

ςυνεςτίαςθ για να τιμιςουν τθν αντιπροςωπεία μασ κακϊσ και τθν αντιπροςωπεία 8 Γερμανϊν Ρράςινων 

και Σοςιαλδθμοκρατϊν , που βρίςκονται ιδθ αρκετζσ μζρεσ ςτθν Άγκυρα. Χειροκροτιματα,  χειραψίεσ, 

φιλικά χαμόγελα, εναγκαλιςμοί. Γνωριηόμαςτε με τα μζλθ του Δ.Σ τθσ «Ζνωςθσ Ανκρωπίνων 

Δικαιωμάτων» τα οποία δικάηονται αφριο, για … παραβίαςθ του Συντάγματοσ, γιατί μάηεψαν 150.000 

υπογραφζσ που ηθτάνε τθν κατάργθςθ τθσ κανατικισ ποινισ και γενικι αμνθςτία για τουσ πολιτικοφσ 



 

6 

 

κρατοφμενουσ. Εκεί ςυναντάμε ζναν γνωςτό μαχθτικό αριςτερό δικθγόρο, ο οποίοσ πρόκειται αφριο να 

δικαςτεί. Γνωριηόμαςτε ακόμθ με μζλθ των Δ.Σ του Δικθγορικοφ και του Λατρικοφ Συλλόγου, του Τεχνικοφ 

Επιμελθτθρίου Τουρκίασ και των Γεωπόνων, με Δθμοςιογράφουσ, με ςυγγενείσ πολιτικϊν κρατοφμενων 

και με 6  βουλευτζσ του Σοςιαλδθμοκρατικοφ Κόμματοσ. Ανταλλάςςουμε τισ πρϊτεσ πλθροφορίεσ, 

καταγράφουμε τισ πρϊτεσ απόψεισ. Γνωριηόμαςτε καλφτερα με κάποιουσ. Ζχουμε ιδθ  αποκτιςει τουσ 

πρϊτουσ φίλουσ.  Μασ  απευκφνουν  χαιρετιςμοφσ, προπόςεισ που τουσ ανταποδίδουμε απ’ τθ μεριά μασ. 

Στιγμζσ αξζχαςτεσ. Δίνουμε επιλεκτικά και κρυφά τθ δίγλωςςθ προκιρυξθ που μεταφζραμε από τθν 

Ελλάδα ςε κάποιουσ από αυτοφσ που γνωρίςαμε και εμπιςτευόμαςτε. Τουσ λζμε ότι κάτι πρόκειται να 

κάνουμε ςτο ςτρατοδικείο, χωρίσ να τουσ λζμε τι ακριβϊσ. Ενκουςιάηονται, μασ αγκαλιάηουν 

ςυγκινθμζνοι.   

Διαπιςτϊνουμε από το πρϊτο βράδυ τθσ παραμονισ μασ ςτθν Άγκυρα ότι θ ψευτο-φιλελευκεροποίθςθ 

(τφπου κυβζρνθςθσ Μαρκεηίνθ 1973, επί ελλθνικισ χοφντασ), δίνει τθσ δυνατότθτα μιασ θμι-νόμιμθσ 

δραςτθριοποίθςθσ αγωνιςτϊν τθσ τουρκικισ αριςτεράσ ςε κοινωνικοφσ φορείσ, (Συνδικάτα, Τοπικι 

Αυτοδιοίκθςθ, Επιςτθμονικοφσ φορείσ, Ρανεπιςτιμια κ.ά), ενϊ ςτα ΜΜΕ ζχουν αφεκεί περικϊρια 

κάποιασ ςτοιχειϊδουσ πλθροφόρθςθσ. 

Αργά το βράδυ, παίρνουμε τισ βαλίτςεσ μασ από τα γραφεία τθσ «’Ενωςθσ Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων» και  

μασ οδθγοφν ςτο ξενοδοχείο μασ, το ΕRSAN, ςτο κζντρο τθσ Άγκυρασ. 

 

 Σετάρτη, 2 Νοεμβρίου, πρωϊ: Νωρίσ-νωρίσ φεφγουμε από το ξενοδοχείο για να παρευρεκοφμε ςτθ δίκθ 

του Δ.Σ τθσ «’Ενωςθσ Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων». Είναι θ πρϊτθ μασ επαφι με τα Τοφρκικα τακτικά 

δικαςτιρια. Οι κατθγοροφμενοι αντιμετωπίηουν με κάρροσ και αξιοπρζπεια τισ κατθγορίεσ, βγάηοντασ 

ουςιαςτικά πολιτικοφσ λόγουσ κατά τθσ δικτατορίασ! Δεκάδεσ ςυμπαραςτάτεσ- ανάμεςα ςτουσ οποίουσ 

και εμείσ- προςπακοφν να χωρζςουν ςε μια μικρι αίκουςα του δικαςτθρίου. Εκεί ςυναντάμε και τουσ 8 

Γερμανοφσ, με τουσ οποίουσ κα ςυνεργαςτοφμε ςτενά ςτθ ςυνζχεια. Κατακζτουμε ςτουσ 

δθμοςιογράφουσ τθν διλωςθ ςυμπαράςταςθσ και αλλθλεγγφθσ ςτουσ δικαηόμενουσ. Θ δίκθ διακόπτεται 

για τισ 12 Δεκεμβρίου και αποχωροφμε. 

Κάνουμε μια βόλτα ςτουσ κεντρικοφσ δρόμουσ τθσ Άγκυρασ. Αγοράηω ζνα μάλλινο πουλόβερ γιατί δεν 

είχα φζρει τίποτα ηεςτό μαηί μου, ρίχνει χιονόνερο  και το κρφο είναι διαπεραςτικό. Κακόμαςτε ςε ζνα 

ψθτοπωλείο και τρϊμε κεμπάπ με μπόλικο κρεμμφδι και γιαοφρτι.  Ράμε με τον Μπελαβίλα ςε ζνα 

βιβλιοπωλείο και αγοράηουμε βιβλία και αναμνθςτικζσ κάρτεσ για τισ γυναίκεσ μασ. Τραβάω κάποιεσ από 

τισ ελάχιςτεσ φωτογραφίεσ που ζβγαλα ς’ αυτό το ταξίδι…  

Το μεςθμζρι βριςκόμαςτε ξανά ςτα γραφεία τθσ «Ζνωςθσ Ανκρωπίνων δικαιωμάτων» και ςυνομιλοφμε 

με τον εξαιρετικά μαχθτικό πρόεδρο τθσ «Ζνωςθσ» Ακίμ Μπιρντά, ο οποίοσ μασ δίνει ςτοιχεία για τθ 

ςθμερινι κατάςταςθ ςτθν Τουρκία. Αργότερα, ςυνάντθςθ με ςυγγενείσ πολιτικϊν κρατουμζνων, κυρίωσ 

μανάδων. Οι περιςςότερεσ είναι απ’ τα βάκθ τθσ ανατολισ, με τισ παραδοςιακζσ τουσ ενδυμαςίεσ. 

Ζκπλθξθ: μια γριά-γυναίκα μασ μιλάει ελλθνικά. Τα’ μακε λζει από τουσ γονείσ τθσ, που ιταν Τουρκο-

κρθτικοί. 
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 Μακαίνουμε λοιπόν ότι υπάρχουν περίπου δυο χιλιάδεσ απεργοί πείνασ ςτισ Τουρκικζσ φυλακζσ, αρκετοί 

ςε κρίςιμοι κατάςταςθ. Αναφζρονται περιπτϊςεισ παραλυςίασ και τφφλωςθσ από το πολφ ξφλο και τα 

βαςανιςτιρια. Μανάδεσ που αναηθτοφν τα παιδιά τουσ από φυλακι ςε φυλακι. Συνεχείσ μετακζςεισ 

φυλακιςμζνων. Διαμαρτυρία ςυγγενϊν των πολιτικϊν κρατοφμενων ςτθ Βουλι, και ςτα γραφεία του 

κυβερνϊντοσ κόμματοσ τθσ «Μθτζρασ Ρατρίδοσ» τθν Δευτζρα 31/10, μαηί με Γερμανοφσ Ρράςινουσ κ.ά. 

Συλλαμβάνονται, ξυλοκοποφνται και βαςανίηονται 21 άτομα και ζκτοτε αγνοείτε θ τφχθ τουσ. Μια μάννα 

χάνει και τον δεφτερο γιό τθσ. Μάκαμε μερικζσ αργότερα ότι αυτοπυρπολικθκε… Δεν κζλουμε να το 

πιςτζψουμε… 

 Λίγο αργότερα, το απόγευμα, κάποιοι από μασ κάνουμε μια πρϊτθ «αναγνϊριςθ του χϊρου» ςτο 

ςτρατόπεδο ΜΑΜΑΚ, κάτι αντίςτοιχο με τθ δικιά μασ ΕΣΑ, όπου βρίςκεται το ςτρατοδικείο ποφ 

ςυνεχίηεται θ δίκθ των 723 κατθγορουμζνων τθσ Ντεβ-Γιόλ, θ οποία ξεκίνθςε το 1982. Ζλεγχοι 

διαβατθρίων ςτθν είςοδο. Μασ βάηουν καρτελάκια επιςκζπτθ ςτο πζτο. Με ποφλμαν μασ μεταφζρουν ςτο 

κεντρικό κτίριο-φροφριο, όπου γίνεται θ δίκθ. Ρίςω από τα πεντακάκαρα χωράφια και τθν τάξθ του 

ςτρατοπζδου αυτοφ, κρφβονται πολλζσ ιςτορίεσ φρίκθσ. Μπαίνουμε ςτθν αίκουςα του ςτρατοδικείου 

ςυνοδεία ειδικϊν φρουρϊν με κόκκινα κράνθ οι οποίοι αλλάηουν με τελετουργικό τρόπο ανά 1 ϊρα και 

κάνουν τον κφκλο τθσ αίκουςασ ανά μιςι ϊρα. Κακόμαςτε ςτθν ξφλινθ εξζδρα για λίγο. Ρροςπακοφμε να 

εξοικειωκοφμε με τον χϊρο, μεκαφριο κα είμαςτε πάλι εδϊ. Μασ βλζπουν από μακριά κάποιοι από τουσ 

κατθγοροφμενουσ. Τουσ χαμογελάμε και φεφγουμε με μια οργι διάχυτθ μζςα μασ.  

Επιςτρζφουμε ςτο ξενοδοχείο. Αργότερα  ζχουμε μια ςυνάντθςθ με ενδιαφζροντεσ ανκρϊπουσ από το 

περιοδικό τθσ νζασ τοφρκικθσ αριςτεράσ «Ρροσ το 2000», που εκδίδεται νόμιμα και κυκλοφορεί ςε 50.000 

φφλλα, ενϊ το βράδυ Τοφρκοι ςφντροφοι μασ κάνουν το τραπζηι, ςε ςτενό κφκλο. Κάποιοι επιςκζπτονται 

ςτθ ςυνζχεια το ςπίτι ενόσ ςτελζχουσ τθσ Ντεβ-Γιόλ που δικάηεται και κινδυνεφει να καταδικαςτεί ςε 

κάνατο. Μασ μεταφζρουν τθν ςυηιτθςθ που ζκαναν με τθν οικογζνειά του. Ακόμθ μασ διθγοφνται τθν 

ιςτορία τθσ κωμόπολθσ Φάτςα, ςτον Εφξεινο Ρόντο, που για δυο περίπου χρόνια αυτοδιοικικθκε , και για 

να ελζγξει θ Κυβζρνθςθ τθν κατάςταςθ ζςτειλε 35.000 ςτρατό ενάντια ςε 30.000 κατοίκουσ… 

 Είναι κάτι ςτιγμζσ που δεν κα ξεχάςουμε ποτζ. 

 

 Πζμπτη, 3 Νοεμβρίου, πρωϊ. Ετοιμάηουμε για το μεςθμζρι μια ςυνζντευξθ Τφπου ςτα γραφεία του 

«Συλλόγου Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων», εν μζςω μανάδων και ςυγγενϊν φυλακιςμζνων. Τθν  ϊρα  που 

ξεκινάμε φτάνουν και οι υπόλοιποι 8 τθσ ελλθνικισ αντιπροςωπίασ, που εκπροςωποφν ςυνδικαλιςτικοφσ, 

φοιτθτικοφσ και επιςτθμονικοφσ φορείσ (ΟΤΟΕ, ΔΕΘ, ΕΦΕΕ, ΤΕΕ, ΣΑΔΑΣ).  

 Θ παρουςία Τοφρκων και ξζνων δθμοςιογράφων είναι ικανοποιθτικι(3).Τουσ δίνουμε και τθ δίγλωςςθ 

προκιρυξθ που φζραμε από τθ Ελλάδα. Τουσ ανακοινϊνουμε ότι αφριο κα πάμε ςτο ςτρατοδικείο, ωσ 

παρατθρθτζσ τθσ δίκθσ τθσ Ντεβ – Γιόλ.  

Μετά το τζλοσ τθσ ςυνζντευξθσ, οι μανάδεσ ηθτάνε να γίνει πορεία διαμαρτυρίασ ςτο Υπουργείο 

Δικαιοςφνθσ για τουσ ςυλλθφκζντεσ τθσ Δευτζρασ 31/8.  Τελικά ςυμφωνοφμε να πάμε εμείσ ςτο 

Υπουργείο και να ζρκει μαηί μασ μια τετραμελισ αντιπροςωπεία ςυγγενϊν των ςυλλθφκζντων. Ξεκινάμε 
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με τα πόδια για το Υπουργείο Δικαιοςφνθσ και ζρχονται μαηί μασ οι εκπρόςωποι τθσ ΕΦΕΕ, θ Διμαρχοσ 

Ηωγράφου Φωτεινι Σακελλαρίδθ και εκπρόςωποι του Εργατικοφ Κζντρου Μυτιλινθσ που βρίςκονταν εκεί 

για τθν δίκθ Κουτλοφ-Σαρκίν, κακϊσ και μερικοί Τοφρκοι δθμοςιογράφοι. 

Ο Υπουργόσ αρνείται να μασ δεχτεί. Ηθτάμε ραντεβοφ για αφριο και περιμζνουμε κάμποςθ ϊρα 

απάντθςθ. Τελικά οφτε αυτό το δζχεται.. Φεφγουμε. Ρθγαίνουμε ςτο απζναντι τθλεγραφείο και του 

ςτζλνουμε τθλεγραφικϊσ αυτά που κζλαμε να του ποφμε. Ενυπόγραφα. Το ίδιο τθλεγράφθμα ςτζλνουμε 

ςτον πρωκυπουργό τθσ χϊρασ, τον Οηάλ και ςτον πρόεδρο τθσ τουρκικισ Βουλισ. 

Το απόγευμα βρίςκουμε λίγο χρόνο για μια μικρι βόλτα ςτθν Άγκυρα, μια πόλθ με δφο πρόςωπα: Οι 

κεντρικοί δρόμοι οι παλιζσ πολυκατοικίεσ, τα  καταςτιματα, κυμίηουν περιςςότερο Βαλκάνια και 

ελάχιςτα Ευρϊπθ. Οι φτωχογειτονιζσ και τα αυκαίρετα ςτα περίχωρα παραπζμπουν ςτθν ανατολι. 

 Λίγο αργότερα, κάποιοι δικοί μασ ζχουν μια ενδιαφζρουςα ςυνάντθςθ με ανκρϊπουσ του Σοςιαλιςτικοφ 

Κόμματοσ Τουρκίασ. Ο Νίκοσ ο Μπελαβίλασ δίνει ραδιοφωνικι ςυνζντευξθ ςτον Νικόλα τον Ηθργάνο ςτθν 

Ακινα, ο οποίοσ ζχει αναλάβει να ειδοποιιςει  ελλθνικά και  ξζνα ΜΜΕ, αν μασ ςυμβεί  κάτι κακό.   

Το βράδυ, οι 16, πλζον, τθσ ελλθνικισ αντιπροςωπείασ, χωριηόμαςτε ςε τρείσ ομάδεσ και ςυναντιόμαςτε 

με Τοφρκουσ μθχανικοφσ, γιατροφσ, φοιτθτζσ.  

Με τθν Ελζνθ Ρορτάλιου, ςυναντάμε τουσ εκπροςϊπουσ των μθχανικϊν και αρχιτεκτόνων Bulent Tanik 

και Teoman Alpturk ςτα γραφεία τουσ, πάνω από το προοδευτικό βιβλιοπωλείο «DOST».  

Ενθμερωνόμαςτε για τθν κατάςταςθ που επικρατεί ςτθν Τουρκία ςτο χϊρο των Μθχανικϊν, για τισ 

προςπάκειεσ που κάνουν να εκμεταλλευτοφν τα ριγματα που ανοίγονται με τθν ψευτο-

φιλελευκεροποίθςθ του κακεςτϊτοσ. Μασ ηθτάνε να τουσ ποφμε για τθν κατάςταςθ ςτθν Ελλάδα. 

Νιϊκουμε ότι μιλάμε με δικοφσ μασ ανκρϊπουσ.  Στθ ςυνζχεια μασ οδθγοφν ςε κοντινό εςτιατόριο, όπου 

είχαν ετοιμάςει δείπνο για μασ. Φεφγοντασ, μασ δίνουν από μια επίχρυςθ  καρφίτςα του ΤΕΕ Τουρκίασ, 

απ αυτζσ που μπαίνουν ςτο πζτο κακϊσ και τισ προςωπικζσ τουσ κάρτεσ με τθν φίρμα του ΤΜΜΟΒ (Union 

of Chambers οf Turkish Engineers and Architects) και μασ κάλεςαν  να παρευρεκοφμε το καλοκαίρι του 

1989 ςτο «Φεςτιβάλ Ειρινθσ» που γίνεται κοντά ςτθ Σμφρνθ, απζναντι ςτθ Μυτιλινθ.  (4) 

Αργά το βράδυ, ςτο ςαλόνι του ξενοδοχείου ERSAN, παίρνοντασ τισ απαραίτθτεσ προφυλάξεισ, ςυηθτάμε 

και κανονίηουμε τισ λεπτομζρειεσ για  το αυριανό εγχείρθμα. Οι όποιεσ επιφυλάξεισ ξεπερνιοφνται. Κανείσ 

δεν αμφιβάλλει ότι πρζπει να γίνει… 

 

Παραςκεφη, 4 Νοεμβρίου, πρωί: Λίγοι-λίγοι φεφγουμε  με ΤΑΧΛ για το ςτρατοδικείο. Ρερνάμε τθν 

γνϊριμθ πφλθ. Ακολουκεί θ ςωματικι ζρευνα, τα καρτελάκια του επιςκζπτθ και τα διαβατιρια που μασ 

κρατάνε ςτθν είςοδο για να μασ τα ξαναδϊςουν όταν βγοφμε. ουτίνα.  Ρόςεσ φορζσ και για πόςεσ 

εκατοντάδεσ ξζνουσ όπωσ εμείσ ακολουκικθκε  θ ίδια διαδικαςία… Δεν μασ βρίςκουν τίποτα. Ρερνάμε…  

 Μασ βάηουν ςτο ποφλμαν που μασ μεταφζρει ςτο ςτρατοδικείο. Βλζπουμε ξανά τουσ πάνοπλουσ ειδικοφσ 

φρουροφσ με τα κόκκινα κράνθ. Ξανά ζρευνα, πριν μποφμε ςτθν αίκουςα. Ρερνάμε όλοι. Κακόμαςτε 

ψθλά, ςτισ τελευταίεσ κζςεισ τθσ ξφλινθσ αμφικεατρικισ εξζδρασ. Κοντά μασ κάκονται και οι 8 Γερμανοί 
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μεταξφ των οποίων  ιταν και μια Βουλευτίνα  των Σοςιαλδθμοκρατϊν, νομίηω, κακϊσ και ζνασ δθμοτικόσ 

ςφμβουλοσ των Ρράςινων. 

Οι κρατοφμενοι τθσ Ντεβ-Γιόλ φαίνονται όλοι γφρω ςτα ‘30-‘35.Το ‘80-’81 που πιάςτθκαν οι περιςςότεροι, 

κα ιταν ςχεδόν παιδιά. Ελάχιςτοι γονείσ ι ςυγγενείσ τουσ παρακολουκοφν τθ δίκθ. Ροιόσ ακοφει τισ 

απολογίεσ των κατθγοροφμενων; Οι δικαςτζσ ακοφνε άραγε τι λζνε οι δικαηόμενοι; Ρολφ αμφιβάλουμε. 

 Θ παρουςία του ςτρατοφ επιβλθτικι που τονίηεται με τισ διαδοχικζσ τελετουργικζσ αλλαγζσ τθσ φρουράσ 

κάκε μιςι ϊρα. Αγωνία. Θ Ελζνθ δίπλα μου με ρωτά, χαμογελϊντασ δικεν, πωσ φαντάηομαι ότι κα 

αντιδράςουν οι οπλιςμζνοι ςτρατιϊτεσ όταν δουν τα πανϊ που κα ανοίξουν. Τθσ απαντάω: Κα ςτακοφν 

αμιχανοι και κα κοιτάνε… Και μετά κα’ρκοφν να μασ τα πάρουν… Ελπίηω να μθν χάςουν τθν ψυχραιμία 

τουσ… 

 Ρεριμζνουμε το διάλλειμα τθσ δίκθσ. Κάποτε ζρχεται. Ρεταγόμαςτε όρκιοι και φωνάηουμε  όλοι μαηί 

ρυκμικά «Αφ Γκελζν» (Γενικι Αμνθςτία). Ταυτόχρονα, ςτθν πίςω ςειρά από μασ, ξετυλίγονται τα δφο 

πανϊ από το ςϊμα των ςυντρόφων μασ  και ανοίγονται. Ζνα κόκκινο που γράφει «Ντεβ-Γιόλ» και ζνα 

άςπρο. Το άςπρο που γράφει «Γενικι αμνθςτία ςτουσ Ρολιτικοφσ κρατοφμενουσ» το ανοίγουν  ανάποδα, 

ςτθν αρχι, αλλά αμζςωσ ςχεδόν, ςωςτά. Οι ςτρατιϊτεσ τα χάνουν.  Οι δικαςτζσ που κάνουν να φφγουν, 

ξαναγυρνοφν. Οι δικαηόμενοι τθσ Ντεβ-Γιόλ χειροκροτοφν και ςθκϊνουν τισ γροκιζσ τουσ. Σθκϊνω και εγϊ 

τθ γροκιά μου και τουσ ανταποδίδω τον χαιρετιςμό. ΟΛ Γερμανοί δίπλα μασ φωνάηουν κι αυτοί «Άφ 

Γκελζν». Δθμοςιογράφοι και φωτορεπόρτερσ, που  παρευρίςκονται ειδοποιθμζνοι από μασ, μασ 

φωτογραφίηουν. Οι  ελάχιςτοι γονείσ και ςυγγενείσ δακρφηουν.  

Ζνασ ςτρατιϊτθσ κινείται προσ το μζροσ μασ. Αρπάηει το κόκκινο πανϊ. Το άλλο, εξακολουκοφν να το 

κρατάνε οι ςφντροφοι. Φωνάηοντασ ρυκμικά ςυνκιματα ςτα Ελλθνικά «Λευτεριά ςτουσ πολιτικοφσ 

κρατοφμενουσ», αποχωροφμε από τθν αίκουςα του ςτρατοδικείου  με τισ επευφθμίεσ των αγωνιςτϊν τθσ 

Ντεβ-Γιόλ. Μασ ακολουκοφν και οι 8 Γερμανοί.  

Στο προαφλιο, ο γαλονάσ ςτρατοδίκθσ πρόεδροσ του δικαςτθρίου ουρλιάηει. Μασ ηθτάνε το δεφτερο 

πανϊ. Τουσ το δίνουμε. Στρατιϊτεσ κάνουν ζνα κλοιό γφρω μασ. Ρροςπακοφν να απομονϊςουν  κάποιουσ 

από μασ που ζχουν επιςθμάνει. Ηθτάνε τα ονόματα κάποιων που εντόπιςαν ότι ςικωςαν το πανϊ. Τουσ 

δίνουμε τα ονόματα όλων μασ.  

Ρερνάμε 3 περίπου ϊρεσ, όρκιοι, ςτθν αυλι του ςτρατοδικείου, ςτο ςτρατόπεδο ΜΑΜΑΚ, 

περικυκλωμζνοι από ςτρατιϊτεσ. Ρεριμζνουν προφανϊσ εντολζσ. Ρροςπακοφμε και  είμαςτε ψφχραιμοι. 

Τι κα μασ κάνουν άραγε; Ιδθ οι δθμοςιογράφοι που ιταν μζςα ςτθν αίκουςα, αλλά και κάποιοι που 

είχαμε ωσ εφεδρείεσ ςτθν Άγκυρα, όπωσ τον ανταποκριτι του ΑΡΕ Γ. Ηαρκάδθ και μια Γερμανίδα, ζχουν 

μεταδϊςει τθν είδθςθ τθσ ςφλλθψι μασ και τα ΜΜΕ ςτθν Ελλάδα κα μιλάνε γι αυτό. Δεν μποροφν να μασ 

«εξαφανίςουν»… 

Κάποτε εμφανίηεται θ αςτυνομία. Μασ φορτϊνουν, τουσ 16 Ζλλθνεσ και τουσ 8 Γερμανοφσ ςε 3 

θμιφορτθγάκια και μασ μεταφζρουν όλουσ μαηί ςε ζνα υπόγειο γκαράη τθσ Γενικισ Αςφάλειασ, 300-400 

τετραγωνικά, κάπου ςτο κζντρο τθσ Άγκυρασ. Μασ αδειάηουν όλα τα προςωπικά αντικείμενα από τισ 



 

10 

 

τςζπεσ μασ, μασ δίνουν ζνα φάκελο ςτον κακζνα και τα βάηουμε μζςα ,  και μασ λζνε να ςτακοφμε όρκιοι, 

κολλθμζνοι ςτον τοίχο, με τον φάκελο μπροςτά μασ.  

Εκεί αρχίηει μια άλλθ μεταχείριςθ: Αγριάδα, ψυχολογικι τρομοκρατία, ορκοςταςία, δίψα, πείνα, κομμζνα 

τα τςιγάρα για όςουσ καπνίηουν. Καταγραφι προςωπικϊν αντικειμζνων, προςωπικζσ ανακρίςεισ, γραπτζσ 

κατακζςεισ. ωτάνε γιατί ιρκαμε ςτθν Άγκυρα, τι κάναμε τισ μζρεσ που είμαςτε εκεί, ποιοφσ είδαμε κλπ.  

Πταν ζρχεται θ ςειρά μου να με ανακρίνουν, τουσ λζω ότι αςφαλϊσ κα γνωρίηουν πωσ δεν είμαςτε μόνο 

εμείσ που ενδιαφερόμαςτε για τα ανκρϊπινα δικαιϊματα ςτθν Τουρκία, αλλά πολλοί άνκρωποι ςτθν 

Ευρϊπθ και τθν Αμερικι.  Τουσ λζω επίςθσ ότι ςυνάντθςα πολλοφσ ανκρϊπουσ ςτθν Άγκυρα που ζχουν 

χάςει τουσ δικοφσ τουσ και ψάχνουν να τουσ βρουν. Με το που μεταφράηει ςτα Τοφρκικα αυτό το 

τελευταίο ο διερμθνζασ με τον οποίο μιλοφςα, εμφανίηεται από το ςκοτάδι ζνα αγριεμζνοσ αςφαλίτθσ και 

μου τραβάει δυο γροκιζσ ςτθ μοφρθ. Ηθτάω να ςυναντιςω τον ζλλθνα πρζςβθ και μου τραβάει άλλεσ δυο 

μπουνιζσ. Εκεί, ςταματάνε τα «αιτιματά» μου.  Άλλωςτε όπωσ με πλθροφορεί ο διερμθνζασ, ό ζλλθνασ 

πρζςβθσ βρίςκεται ζξω από το κτίριο τθσ Γενικισ Αςφάλειασ.  Βγαίνοντασ από τθν ανάκριςθ, λζω ςτουσ 

άλλουσ τι ςυνζβθ, ότι βρίςκεται απ’ ζξω ο πρζςβθσ, και αυτό μασ ανακουφίηει: Ξζρουν για μασ, δεν 

μποροφν να μασ αγνοιςουν. 

«Ειδικι μεταχείριςθ» είχε ο Μεχμζτ, ζλλθνασ υπικοοσ, μουςουλμάνοσ από τθν Κομοτθνι που ηει ςτθ 

Κεςςαλονίκθ. Τον χτφπθςαν εκδικθτικά, περιςςότερο από τον κακζνα, ηθτϊντασ του να αποκαλφψει με 

ποιοφσ πολιτικοφσ χϊρουσ ζχει ςχζςεισ ςτθν Ελλάδα και με ποιουσ ςυναντικθκε ςτθν Άγκυρα. 

Σε γενικζσ γραμμζσ, δεν μασ χτφπθςαν άγρια, οφτε μασ βαςάνιςαν. Το μεγαλφτερο  βαςανιςτιριο 

προζρχονταν από τα ουρλιαχτά που ακοφγαμε κάκε τόςο από διπλανοφσ χϊρουσ. Στθν αρχι νομίηαμε ότι 

βαςανίηονταν Τοφρκοι πολιτικοί κρατοφμενοι, ςτθ ςυνζχεια όμωσ ςχθματίςαμε τθν εντφπωςθ ότι ίςωσ τα 

ουρλιαχτά  να ιταν μαγνθτοφωνθμζνα και τα ζβαηαν για να μασ τρομοκρατιςουν… 

 Αλλά και ςτουσ Γερμανοφσ φζρκθκαν πολφ ςκλθρά, χτφπθςαν ακόμθ και τθν βουλευτίνα.  Μια άλλθ  

Γερμανίδα, που είχε πάει ςτο Ντιαρμπακίρ και ςυνάντθςε  Κοφρδουσ του ΡΚΚ, είχε κρυμμζνα μζςα ςτο 

τακοφνι του παπουτςιοφ τθσ κάποιο κείμενο ςε ςμίκρυνςθ. Φαίνεται όμωσ ότι οι αςφαλίτεσ δεν 

μπόρεςαν να το πάρουν ςτα χζρια τουσ γιατί αυτι τα πάςαρε ςε ζνα ςφντροφό τθσ, προςπάκθςαν να το 

πάρουν από αυτόν αλλά δεν τα κατάφεραν γιατί αυτόσ πρόλαβε και το ζβαλε ςτο ςτόμα  του και το 

εξαφάνιςε ! 

Κάποια ςτιγμι ηθτάμε και μασ φζρνουν ςάντουιτσ να φάμε, και βζβαια τα πλθρϊνουμε εμείσ. Ζχω 

κουραςτεί και δεν αντζχω τθν ορκοςταςία. Κάκομαι κάτω. Ζνασ αςφαλίτθσ μου λζει ςικω. Του εξθγϊ, 

όςο είναι δυνατόν, ότι δεν μπορϊ να ςτακϊ άλλο όρκιοσ. Δεν φαίνεται να καταλαβαίνει. Τότε μπαίνει ςτθ 

μζςθ ο Μπελαβίλασ και του εξθγεί ςε άπταιςτα Τουρκο-αγγλικά ότι ζχω ςοβαρό πρόβλθμα με τθν 

ςπονδυλικι μου ςτιλθ. Ρου δεν είχα βζβαια, αλλά φαίνεται ότι ιταν πειςτικόσ και ζτςι δεν με 

ξαναςικωςαν. 

 Τελικά φάνθκε ότι, από τισ μζχρι τότε υποδείξεισ των ειδικϊν φρουρϊν του Στρατοδικείου, είχαν 

καταλιξει ςτο ποιοι ιταν οι 4 που κράτθςαν τα δφο πανϊ: Γιαννόπουλοσ, Κουβίδθσ, Μπελαβίλασ, 
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Νικθφοράκθσ. Αυτοφσ αποφάςιςαν να κρατιςουν και να δικάςουν και εμάσ τουσ υπόλοιπουσ, κακϊσ και 

όλουσ τουσ Γερμανοφσ να μασ απελάςουν. 

 Ζτςι, μετά από 15 ατζλειωτεσ ϊρεσ παραμονισ  ςτο υπόγειο γκαράη τθσ Γενικισ Αςφάλειασ,  από τισ 11 το 

πρωϊ ζωσ τισ δφο τα ξθμερϊματα Σαββάτου, μασ παίρνουν από εκεί, μαηί με τουσ Γερμανοφσ, και μασ 

πάνε ςτα ξενοδοχεία που μζναμε, να πάρουμε τισ βαλίτςεσ μασ. Εκεί, μαηεφοντασ τα πράγματά μου, 

μάηεψα και κάποια από τα πράγματα  του Κωςτι Νικθφοράκθ με τον οποίο μοιραηόμαςτε το ίδιο 

δωμάτιο. (5) Ακόμθ,  ψάχνοντασ τα πράγματα του Μπελαβίλα, ςτο δωμάτιό του, είδα ότι είχαν μείνει 

κάποιεσ από τισ 1000 προκθρφξεισ που φζραμε μαηί μασ από τθν Ελλάδα.  Οι αςφαλίτεσ δεν είχαν ψάξει 

προφανϊσ το δωμάτιό του και δεν τισ είχαν βρει.  Τισ πιρα και τισ πζταξα ςτα ςκουπίδια, για να μθν 

ζχουν ζνα ακόμθ ςτοιχείο εισ βάροσ του να τον κατθγοριςουν . (6) 

 

αββάτο 5 Νοεμβρίου, ξημζρωμα: Στισ 4 το πρωί, πλθρϊνουμε το ξενοδοχείο και μασ φορτϊνουν ςε ζνα 

αςφαλίτικο αυτοκίνθτο για το αεροδρόμιο τθσ Άγκυρασ. Μερικζσ ϊρεσ αναμονι και απζλαςθ για τθν 

Ακινα, ςε δφο γκροφπ. 

Το πρϊτο γκρουπ, οι ςυνδικαλιςτζσ  τθσ ΟΤΟΕ, τθσ ΕΦΕΕ, τθσ ΔΕΘ, κλπ. Στο δεφτερο, από τουσ 8 που 

ιρκαμε μαηί, οι 4 είναι προφυλακιςμζνοι. Τουσ υπόλοιπουσ, τον Ρζτρο, τθ Λζττα, τον Μεχμζτ και εμζνα,  

μασ ςτζλνουν πίςω ςτθν Ελλάδα  μζςω Κωνςταντινοφπολθσ, όπου παραμζνουμε  κλειδωμζνοι ςε μια 

γυάλινθ φυλακι για πολλζσ ϊρεσ, μζχρι το απόγευμα του Σαββάτου. Μετράμε τισ ϊρεσ μζχρι να μασ 

φορτϊςουν ςτο αεροπλάνο και να μασ διϊξουν. Ρεινάμε. Χτυπάω τθν πόρτα του δωματίου που μασ 

ζχουν κλειςμζνουσ, ανοίγει ζνασ φρουρόσ και τον ρωτάω  αν μπορϊ να πάω ςτθ καφετζρια  να πάρω κάτι 

να φάμε. Το ςκζπτεται λιγάκι, φαίνεται καλόσ  και τελικά μου λζει , βγεσ και ζλα μαηί μου. Τον ακολουκϊ 

ςτον χϊρο του αεροδρομίου και με πάει ςε ζνα κοντινό  μαγαηάκι. Αγοράηω ςαντουϊτσ και αναψυκτικά 

για όλουσ μασ και τθν ϊρα που φεφγουμε, βλζπω ςτο διπλανό περίπτερο τοφρκικεσ   εφθμερίδεσ που 

ζχουν φωτογραφίεσ με τα πανϊ που ςθκϊςαμε ςτο ςτρατοδικείο και μζνα με τθν γροκιά υψωμζνθ. 

Ψφχραιμα και χωρίσ να δείξω  τίποτα ιδιαίτερο , κάνω νόθμα ςτον αςφαλίτθ να περιμζνει μια ςτιγμι να 

αγοράςω και μια εφθμερίδα. Αυτόσ δεν αντιδρά, δεν ζχει καν προςζξει τισ φωτογραφίεσ. Μπαίνω ςτο 

μαγαηί, αγοράηω δυο εφθμερίδεσ και επιςτρζφω με τον αςφαλίτθ ςτθ γυάλινθ φυλακι μασ. Το ευχαριςτϊ 

πολφ και του ςπάω και ζνα χαμόγελο. 

Μόλισ βλζπουν , ο Ρζτροσ, θ Λζττα και ο Μεχμζτ τθν τοφρκικθ εφθμερίδα με τισ φωτογραφίεσ μασ από το 

ςτρατοδικείο, πακαίνουν τθν πλάκα τουσ και πανθγυρίηουν . Ρροςπακοφμε, μεταφράηοντασ ο Μεχμζτ, να 

διαβάςουμε τι λζει το κείμενο, κι εκείνθ τθν ςτιγμι ανοίγει θ πόρτα και μπαίνει μζςα ο «καλόσ» 

αςφαλίτθσ, μασ αρπάηει τισ εφθμερίδεσ από τα χζρια, τισ ςχίηει μπροςτά μασ και τισ παίρνει μαηί του, 

προφανϊσ να τισ πετάξει ςτα ςκουπίδια. Είχε δει φαίνεται εκ των υςτζρων το πρωτοςζλιδο με τθν 

φωτογραφία μασ, κατάλαβε ποιοί είμαςτε και δεν ικελε να μπλζξει …. 

Σιωπι. Σκζπτομαι ότι ςυςτατικό ςτοιχείο των αυταρχικϊν κακεςτϊτων είναι θ παρεμπόδιςθ, ο 

περιοριςμόσ τθσ δθμόςιασ ζκφραςθσ τθσ ενθμζρωςθσ… Πμωσ το γεγονόσ τθσ ςφλλθψισ μασ, τθσ 

απζλαςισ μασ και τθσ κράτθςθσ των 4 ελλινων, ζχει πλζον δθμοςιοποιθκεί, ζχει γίνει πρωτοςζλιδο… Να 
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το ξζρουν αυτό οι 4 ςφντροφοί μασ που βρίςκονται ακόμθ ςτο μπουντροφμι τθσ  Γενικισ Αςφάλειασ;… 

ϋΛςωσ να το φαντάηονται… όμωσ… αυτό δεν ςθμαίνει ότι δεν φοβοφνται… δεν μποροφν να φανταςτοφν τι 

τουσ περιμζνει… μπορεί να φαντάηονται  ότι κα ςυμβοφν τα χειρότερα…  όμωσ… ξζρουν ότι δεν κα τουσ 

αφιςουμε μόνουσ… ξζρουν ότι τα ραδιόφωνα και οι τθλεοράςεισ ςτθν Ελλάδα και ςτθ Γερμανία κα 

μιλάνε γι’ αυτό… ξζρουν ότι κάποιοι ιδθ κα κινθτοποιοφνται και κα ηθτάνε τθν απελευκζρωςι τουσ … κι’  

αυτό κα τουσ δίνει κουράγιο… 

 Κάποια ςτιγμι ανοίγει θ πόρτα τθσ γυάλινθσ φυλακισ μασ και εμφανίηεται ζνασ άλλοσ αςφαλίτθσ με τα 

διαβατιριά μασ ςτα χζρια του.  Μασ τα είχαν κρατιςει όταν περάςαμε χκεσ τθν πφλθ του Στρατοπζδου 

ΜΑΜΑΚ. Μασ δίνει τα διαβατιριά μασ. Ανοίγω το δικό μου και βλζπω μια μεγάλθ ςφραγίδα ςτισ πίςω 

ςελίδεσ που ζγραφε : Τουρκία- Απζλαςθ.  

Μασ παίρνουν, και με ιςχυρι ςυνοδεία αςτυνομικϊν μασ και οδθγοφν περπατϊντασ ςτθν άλλθ άκρθ του 

αεροδρομίου τθσ Κωνςταντινοφπολθσ. Ρερνάμε ανάμεςα  από ηαχαροπλαςτεία, φαςτφουντάδικα, 

λουλουδάδικα,  μαγαηιά πολυτελείασ. Οι επιβάτεσ που αναμζνουν τθν πτιςθ τουσ και οι περαςτικοί 

κοιτάνε ζκπλθκτοι και προςπακοφν να καταλάβουν τι είμαςτε. Κάποιοσ προςπακεί να με ρωτιςει από 

μακριά που μασ πθγαίνουν. Ρριν προλάβω να του απαντιςω, ζνα άγριο βλζμμα του αςφαλίτθ που είναι 

δίπλα μου τον αναγκάηει να γυρίςει και να φφγει.  

Σε λίγεσ ϊρεσ βριςκόμαςτε ςτο αεροδρόμιο τθσ Ακινασ. Μασ περιμζνουν δθμοςιογράφοι, ςφντροφοι, 

φίλοι και οι δικοί μασ. Ανάμεςά τουσ θ Βάςω με τον 15άρθ γιό μου, τον Γιϊργο, ο Κανάςθσ ο Τςακίρθσ  με 

μια ανκοδζςμθ και μια λευκι καρτοφλα που γράφει: «Θ Ρρωτοβουλία Κατοίκων Θλιοφπολθσ χαιρετίηει 

τουσ αγωνιςτζσ-διεκνιςτζσ που ζμπρακτα ςυμπαραςτάκθκαν ςτουσ δικαηόμενουσ επαναςτάτεσ τθσ Dev - 

Yol».  

Οι δθμοςιογράφοι ρωτάνε αν είμαςτε καλά, τι μασ κάνανε, αν μασ βαςανίςανε κλπ. Τουσ λζμε, όπωσ 

είχαμε ςυνεννοθκεί, ότι κα τα ποφμε ςε μια Συνζντευξθ Τφπου. Κάποιοι ωςτόςο δθμοςιογράφοι 

επιμζνουν ςε προςωπικζσ μαρτυρίεσ. Δεν δίνω ςτο αεροδρόμιο ςυνζντευξθ ςε κανζναν. Τουσ ρωτάω αν 

ζχουν νζα από τουσ 4 ςυντρόφουσ μασ… Δεν ξζρουν ακόμθ τίποτα. 

 

Οι επόμενεσ μζρεσ 

Τισ επόμενεσ μζρεσ δίνουμε επανειλθμμζνεσ ςυνεντεφξεισ. Αναπτφςςεται ζνα πρωτοφανζσ κίνθμα 

ςυμπαράςταςθσ ςτουσ 4 ζλλθνεσ ςυντρόφουσ μασ που κρατοφνται ςτθν Άγκυρα, το οποίο  παίρνει 

πανευρωπαϊκεσ διαςτάςεισ εξ’ αιτίασ και τθσ εμπλοκισ των Γερμανϊν Ρράςινων και Σοςιαλδθμοκρατϊν: 

Βερολίνο, Ραρίςι, Λονδίνο, ϊμθ, Στραςβοφργο, Βρυξζλλεσ, διαδθλϊςεισ και ςυλλαλθτιρια 

εναλλάςςονται ζξω από τισ Τουρκικζσ πρεςβείεσ ςε όλεσ ςχεδόν τισ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ αλλά και ςε 

Αμερικι, Καναδά, Αυςτραλία. Νζεσ αντιπροςωπείεσ από διάφορεσ χϊρεσ ξεκινάνε για τθν Άγκυρα. Το 

ηιτθμα τθσ δίκθσ τθσ Ντεβ-Γιόλ ζχει πλζον διεκνοποιθκεί, κι αυτό μασ χαροποιεί ιδιαίτερα. 

 Στθν Ελλάδα, παρόλθ τθν μεγάλθ δθμοςιότθτα που δίνεται ςτο ηιτθμα,  αυτό που μασ ανθςυχεί είναι θ 

ςυνεχιηόμενθ κράτθςθ των 4 ςυντρόφων μασ. Μακαίνουμε ότι τουσ κοφρεψαν υποχρεωτικά και 
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ετοιμάηουν να τουσ περάςουν ςτρατοδικείο. Εκπρόςωποι κοινωνικϊν φορζων αλλά και απλοί πολίτεσ 

δθμιουργοφν «Επιτροπι Συμπαράςταςθσ» και φεφγουν για τθν Άγκυρα, όπου γίνονται κακθμερινά 

εκδθλϊςεισ διαμαρτυρίασ από ζλλθνεσ και Τοφρκουσ, απαιτϊντασ τθν άμεςθ απελευκζρωςθ των 4 

ελλινων.  (7) 

Στθ Κεςςαλονίκθ, ςτα Χανιά και πολλζσ άλλεσ ελλθνικζσ πόλεισ γίνονται κακθμερινά διαδθλϊςεισ. Στισ 7 

Νοεμβρίου «πετάω» με τθν «Ολυμπιακι» ςτθ Κεςςαλονίκθ και κάνω μια ςφντομθ ομιλία ςε 

ςυγκζντρωςθ ςτθν Ρλατεία Αγίασ Σοφίασ που οργανϊνει ζνα ευρφτατο φάςμα κοινωνικϊν  δυνάμεων  

όπωσ το Εργατικό Κζντρο Κεςςαλονίκθσ, θ Φοιτθτικι Ενωςθ ΑΡΚ, θ Ομοςπονδία Αγροτικϊν Συλλόγων 

Κεςςαλονίκθσ, θ Ενωςθ Λατρϊν Νοςοκομείων Βορείου Ελλάδοσ, θ Κίνθςθ για τθν Υπεράςπιςθ των 

Κοινωνικϊν και Ρολιτικϊν Δικαιωμάτων, Διμαρχοι και Δθμοτικοί Σφμβουλοι  Σταυροφπολθσ, Ρυλαίασ, 

Τριανδρίασ κ.ά. Επίςθσ, για πρϊτθ φορά ςυναντάται όλο το φάςμα των αριςτερϊν πολιτικϊν δυνάμεων  

(ΚΟΚ ΚΚΕ, ΚΚΕ ες-ΑΑ, ΕΑ, ΚΚΕ μ-λ, ΕΕΚ, ΟΡΚ ΚΝΕ, ΕΚΟΝ ιγασ Φεραίοσ, ιηοςπαςτικι Αριςτερι 

Νεολαία, Αριςτερι Συςπείρωςθ Φοιτθτϊν, Νζοι Σοςιαλιςτζσ, κ.α). Επιςθμαίνεται ότι ςτο κάλεςμα ςτθ 

ςυγκζντρωςθ καταδικάηεται «…το χουντικό κακεςτϊσ του Εβρζν-Οηάλ (που) ζριξε ςτισ φυλακζσ… 4 

ζλλθνεσ δθμοκράτεσ, οι οποίοι βρζκθκαν ςαν παρατθρθτζσ ςτθν Τουρκία εκφράηοντασ τθν 

ςυμπαράςταςι τουσ ςτισ δίκεσ των αγωνιςτϊν Σαρκίν – Κουτλοφσ και τθσ οργάνωςθσ Ντεβ Γιολ…»  (8) 

 Ακολουκοφν ςε όλθ τθν Ελλάδα πορείεσ και διαδθλϊςεισ διαμαρτυρίασ. Τοφρκοι πολιτικοί πρόςφυγεσ, 

κάνουν πορεία ςυμπαράςταςθσ από το Λαφριο ςτθν Ακινα, όπου αλλθλζγγυοι και ςυμπαραςτάτεσ ςτουσ 

4 τθσ Άγκυρασ, καταλαμβάνουμε για λίγεσ θμζρεσ τθν είςοδο, τον ιςόγειο και εξωτερικό χϊρο του 

Υπουργείου Εξωτερικϊν, επί των Λεωφόρων Βαςιλίςςθσ Σοφίασ και Ακαδθμίασ, για τα πιζςουμε τθν 

κυβζρνθςθ του ΡΑΣΟΚ να δραςτθριοποιθκεί διπλωματικά και πολιτικά και να απαιτιςει τθν άμεςθ 

απελευκζρωςθ των 4 ελλινων αγωνιςτϊν. (9)   

 

Παραςκευή 25 Νοζμβρη: Τρείσ εβδομάδεσ  μετά, οι Τοφρκοι υποχωρϊντασ φςτερα από τθν διεκνι 

κατακραυγι, περνάνε εςπευςμζνα τουσ 4 ζλλθνεσ από μια διαδικαςία  δίκθσ - παρωδίασ και τουσ 

απελευκερϊνουν … ζωσ ότου τουσ ξανακαλζςουν να δικαςτοφν κανονικά.  

 Οι «4» επιςτρζφουν ςτθν Ακινα, όπου γίνεται κριαμβευτικι υποδοχι. Το ίδιο βράδυ , τρικοφβερτο γλζντι 

ςε ταβζρνα ςτα Εξάρχεια, μζχρι το πρωϊ, με τθν παρουςία εκατοντάδων αλλθλζγγυων. Μεταξφ μασ  και 

κάποιοι Γερμανοί και  Γερμανίδεσ που ιταν μαηί μασ ςτθν Άγκυρα  

 Οι ςτόχοι για τουσ οποίουσ βρεκικαμε ςτθν Άγκυρα, είχαν πραγματοποιθκεί και με το παραπάνω. Θ 

ξεχαςμζνθ ιδζα του διεκνιςμοφ, κυκλοφοροφςε ξανά ςτθν χϊρα μασ, ςτθν Τουρκία, ςτθν Ευρϊπθ και τθ 

Αμερικι.  Οι αγωνιςτζσ τθσ Ντεβ-Γιόλ φαίνεται να μθ κινδυνεφουν πια από εκτελζςεισ. Πμωσ ζχω τθσ 

εντφπωςθ ότι, για τθν πλειοψθφία των ςυμπατριωτϊν μασ, το εγχείρθμά μασ εξακολουκεί να παραμζνει 

ακατανόθτο (10) 
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ημειώςεισ / επτζμβριοσ 2014 

(1) Οι «ομαντικοί» του Ναηίμ Χικμζτ ιταν ζνα από τα αγαπθμζνα βιβλία τθσ εφθβείασ  μου αλλά και τθσ 

μετζπειτα περιόδου που ςυνδζεται με τον αντιδικτατορικό αγϊνα και τθν κατάςταςθ «παρανομίασ» 

που βρζκθκα. Εντφπωςθ μου είχε προκαλζςει το διεκνιςτικό ενδιαφζρον του Ναηίμ για όςα 

ςυνζβαιναν ςτον κόςμο, από τθν γειτονικι Ελλάδα μζχρι τθν μακρινι Κίνα. Τα Ροιιματα του Ναηιμ 

Χικμζτ ςε μετάφραςθ του Γιάννθ ίτςου, ιταν επίςθσ ζνα από τα πιο πολυδιαβαςμζνα μου βιβλία. 

Ζτςι , δεν μπορϊ παρά να ςυνδζςω τον «Νοζμβρθ τθσ ‘Αγκυρασ» με τον Ναηίμ και τα όςα τράβθξε 

ςτισ φυλακζσ τθσ Τουρκίασ.      

 

(2) Θ Ρροκιρυξθ υπάρχει,  ςτα Ελλθνικά και τουρκικά.                                                                             

(3) Λίγα χρόνια αργότερα, το 1993, με τον Νίκο Γιαννόπουλο και τον Νίκο Μπελαβίλα, ςυναντιςαμε 

κάπου ςτα βουνά τθσ Βοςνίασ, πθγαίνοντασ προσ το Σεράγεβο με τθν διεκνι Οργάνωςθ «ΜΛR SADA», 

μια Τουρκάλα δθμοςιογράφο που είχε παρευρεκεί ς’αυτι τθ ςυνζντευξθ.  Μασ αναγνϊριςε και 

ηιτθςε να μασ φωτογραφιςει και τουσ τρεισ μαηί. Δεχτικαμε. Δεν ξζρω αν δθμοςιεφτθκε κάπου αυτι 

θ φωτογραφία.  

(4) Αποδεχτικαμε τθν πρόςκλθςθ, αλλά θ ςφραγίδα «απελακείσ» ςτα διαβατιριά μασ, δεν μασ επζτρεψε 

να ξαναπάμε ςτθν Τουρκία για πολλά χρόνια. Εγϊ, μόλισ  μετά 17 χρόνια, το 2005 ξαναβρζκθκα ςτθν 

Κωνςταντινοφπολθ, με καινοφργιο διαβατιριο που δεν είχε βζβαια τθν ςφραγίδα «απελακείσ». Δεν 

αντιμετϊπιςα κανζνα πρόβλθμα ςτα ςφνορα. 

(5) Κυμάμαι ότι μάηεψα από το κομοδίνο του Κϊςτα Νικθφοράκθ μια ακριβι φωτογραφικι μθχανι, που 

του τθν ζδωςα όταν βρεκικαμε ξανά ςτθν Ακινα.  Είπα να πάρω μαηί μου και ζνα μεγάλο μπουκάλι 

ουίςκι Balantine που είχε αγοράςει από το Duty Free τθσ Ακινασ και δεν είχε προλάβει να το πιεί … 

Τελικά το άφθςα εκεί… Α, ρε Κωςτι…  
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(6) Το μόνο που πιρα από το δωμάτιο του Μπελαβίλα  ιταν τα βιβλία για τθν Καπαδοκία  που 

αγοράςαμε μαηί και ζνα γράμμα που δεν πρόλαβε να ςτείλει ςτθ γυναίκα του τθ Βάςω, με 

ςθμειϊςεισ και εντυπϊςεισ από το ταξίδι….  

(7) Θ «Επιτροπι Συμπαράςταςθσ» που κατζφκαςε τθν Δευτζρα 6 Νοεμβρίου ςτθν Άγκυρα, 

αποτελοφνταν από τον πατζρα του Ν. Μπελαβίλα, τον Αρίςτο Γιαννόπουλο, τον Διμο Κουβίδθ, και 

τουσ: Νότθ Ανανιάδθ, Γιάννθ Αναςταςάκο, Κϊςτα Βαςιλάκθ, Αντϊνθ Βουκάλθ, Μιχάλθ Δικαιάκο, Νίκο 

Μανιό, Αντιγόνθ Μαυρομμάτθ, Κορίνα Μθλιαράκθ, Μάκθ Μπαλαοφρα, Μυρτϊ Μπολϊτα, Κάνο 

Ράλλθ,ΑμαλίαΡολλάτου,Βαγγζλθολόγθ,                                                                                              Κϊςτα 

Σιφάκθ, Δζςποινα Σκαλοχωρίτθ, Δθμιτρθ Σχοινά, Ανδρζα Τηανακάκθ, Κϊςτα Φϊλια, Ταςία 

Χριςτοδουλοποφλου (Ελευκεροτυπία, 7.11.1988)  

Ακόμθ, μετζβθςαν ςτθν Άγκυρα για ςυμπαράςταςθ ςτουσ 4, μεταξφ άλλων, ο Γιάννθσ Μπανιάσ, γ.γ 

του ΚΚΕ ες-Α.Α, ο Κϊςτασ Φιλίνθσ, ο βουλευτισ του ΚΚΕ Δθμ. Σαχίνθσ, θ Τϊνια Κατερίνθ, ο Γιαν. 

Μπουηάλασ  και ςτθ ςυνζχεια, ο διμαρχοσ Ακινασ Μιλτ. Ζβερτ, ο Διον. Μπουλοφκοσ, ο Δθμοτικόσ 

Σφμβουλοσ Κεςςαλονίκθσ Στζλιοσ Νζςτορασ, ο διμαρχοσ Κιβασ  Κϊςτασ Κουρκοφτθσ, ο 

ευρωβουλευτισ του ΚΚΕ Αλζκοσ Αλαβάνοσ, οι κακθγθτζσ του ΕΜΡ Διον. Μπαλοδιμοσ και Γιάννθσ 

Λιάπθσ, ο Γ Στίνιοσ, πρόεδροσ του τμιματοσ Αρχιτεκτόνων ΕΜΡ, ο Ν. Ραπαμίχοσ, Λζκτορασ ΑΡΚ, ο Ν. 

Λάςκαρθσ, Λζκτορασ ΕΜΡ, ο Νίκοσ Καϊμάκθσ, θ Μαρία Γεωργίου, θ Μαρία Λιάπθ κ.ά. ( Θ ΡΩΤΘ, 

14.11.1988) 

(8) Μζχρι τότε, το ενδιαφζρον των αντιπροςωπειϊν από το εξωτερικό ςτρζφονταν αποκλειςτικά ςτθ δίκθ 

των Κουτλοφ και Σαρκίν, θγετϊν του Κ. Κ Τουρκίασ και γίνονταν με ελάχιςτθ δθμοςιότθτα θ δίκθ των 

723 τθσ ακροαριςτερισ οργάνωςθσ Ντεβ-Γιόλ. Ππωσ διλωςε ο αδελφόσ του Νίκου, Αρίςτοσ 

Γιαννόπουλοσ «…ζχουν τουσ 4 ςτθν ίδια πτζρυγα με τουσ δφο θγζτεσ του τουρκικοφ  Κομμουνιςτικοφ 

Κόμματοσ Χ. Κουτλοφ και Ν. Σαρκίν. Συναντικθκαν όλοι μαηί ςτο προαφλιο τθσ φυλακισ και οι 

Κουτλοφ και Σαρκίν τουσ αγκάλιαςαν και τουσ φιλοφςαν με ενκουςιαςμό, αντιμετωπίηοντάσ τουσ με 

μεγάλο ςεβαςμό ςαν “εξζχοντεσ” ςυγκρατοφμενουσ και ςυντρόφουσ τουσ…» (Eλευκεροτυπία, 

15.11.1988) 

(9) Ππωσ ζγραφε τότε ο Ραντελισ Μπουκάλασ (Θ ΡΩΤΘ, 12.11.1988): «…Αμ οι άλλοι; Ρου τον 

κυμικθκαν τϊρα, λιγοντοσ του 1988 τον διεκνιςμό; Μα ντιπ ανιςτόρθτοι και αςυγχρόνιςτοι είναι; 

Δεν κοιτάνε λίγο τον εαυτοφλθ τουσ και το βιντεάκι τουσ, τισ φψιςτεσ αξίεσ του πολιτιςμοφ μασ; Τι 

τουσ κόφτει αν ο Εβρζν κόβει κεφάλια; Και προςμζνουν οι αφελζςτατοι πωσ κα ενδιαφερκεί θ 

κυβζρνθςθ για 4 αναρχοκομμουνιςτζσ; Τι λζτε. Μςα-ίςα που κα χρωςτάει και χάρθ ςτον Οηάλ, αν τουσ 

μπουντρουμιάςει για όλθ τουσ τθ ηωι…»  

(10) Ππωσ ςυμπλιρωνα τότε «…ςε μια εποχι που όλοι μιλάνε για τα ςκάνδαλα του Κοςκωτά, για τισ 

κονόμεσ του Μζνιου και των λοιπϊν, για τουσ ζρωτεσ του Αντρζα και τθσ Μιμισ, για τον Σαλιαρζλθ 

και για το αςτρονομικό ποςό τθσ μεταγραφισ του Ντζταρι ςτον Ολυμπιακό, για τον Τόμπρα και τισ  

παρακολουκιςεισ των τθλεφϊνων, για τθν απαγόρευςθ του «Τελευταίου Ρειραςμοφ» και τθν 

δορυφορικι τθλεόραςθ, αναρωτιζται κανείσ: τι δουλειά ζχουν αυτοί ςτθν Άγκυρα;…»  
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