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Κάνε τη Λευτεριά να ακουστεί. Κάνε τους να ακούσουν τη φωνή σου. 

Σήμερα συμπληρώνονται 23 χρόνια από την απαγωγή και τη φυλάκιση του Abdullah Öcalan. Η απαγωγή 
του Öcalan ήταν μία «διεθνής συνωμοσία» που περιελάμβανε πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένων 
των ΗΠΑ, του Ηνωμένου Βασιλείου, του Ισραήλ, της Γερμανίας και της Ελλάδας. Ωστόσο, δεν έχει υπάρξει 
ακόμη ενδελεχής έρευνα που να ρίχνει φως στις λεπτομέρειες αυτής της συνωμοσίας και τις προεκτάσεις 
της. 

Μετά την απαγωγή του Öcalan, Κούρδοι από όλα τα μέρη του Κουρδιστάν και σε όλο τον κόσμο 
ενώθηκαν για να αποτρέψουν μερικές από τις επιδιωκόμενες συνέπειες: την εκτέλεση του Öcalan﮲ την 
διεξαγωγή ενός γενοκτονικού εμφυλίου πολέμου· την κατάρρευση του κινήματος της ελευθερίας. Ακόμη 
και από τη φυλακή, ο ίδιος ο Öcalan συνέβαλε σημαντικά, με σταθερό επίκεντρο την ειρήνη και την 
πολιτική λύση στη συνεχιζόμενη σύγκρουση. 

Αν και το ιστορικό του τουρκικού κράτους όσον αφορά τις γενοκτονίες και την καταπίεση των Κούρδων 
είναι γνωστό, τα δυτικά κράτη παρέδωσαν τον Öcalan, αλλά κάλεσαν την Τουρκία να διασφαλίσει ότι ο 
Öcalan θα έχει δίκαιη δίκη. Η δίκη-παρωδία στην Τουρκία ολοκληρώθηκε με την αναμενόμενη απόδοση 
της θανατικής ποινής. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ECtHR) στο Στρασβούργο 
έκρινε τη δίκη «μη δίκαιη και αμερόληπτη», βασιζόμενο, ωστόσο, σε τεχνικές λεπτομέρειες και όχι στην 
ουσία. Έτσι, τα γεγονότα της οδύσσειας που κορυφώθηκε με την απαγωγή του Öcalan βρίσκονται ακόμη 
στο σκοτάδι και έχουν λάβει νομική κάλυψη αντί να διευκρινιστούν. 

Όταν ήρθη η θανατική ποινή, εισήχθη ένα εντελώς νέο επίπεδο απομόνωσης στο ποινικό σύστημα της 
Τουρκίας: πλήρης απομόνωση, καμία επαφή με δικηγόρους ή οικογένεια και η ισόβια κάθειρξη χωρίς 
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αναστολή - στην πραγματικότητα, μια θανατική ποινή σε αργή κίνηση. Αυτές οι αλλαγές υποστηρίχθηκαν 
από ευρωπαϊκούς θεσμούς και τις ΗΠΑ. 

Παρά την απαγωγή, την πλήρη απομόνωση σε φρικτές συνθήκες φυλάκισης και την ισόβια κάθειρξη 
χωρίς τη δυνατότητα αποφυλάκισης, διεθνείς οργανισμοί ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν έχουν δείξει 
ενδιαφέρον. Τα σώματα που δεν μπορούσαν να αποφύγουν την ανάμειξη είτε παρείχαν νομιμότητα στην 
απομόνωση (ECtHR), είτε απέτυχαν να επιβάλλουν κάποια βελτίωση (Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την 
πρόληψη των Βασανιστηρίων - CPT). 

Για 11 χρόνια, ο Abdullah Öcalan ήταν ο μοναδικός κρατούμενος σε ένα νησί που κηρύχθηκε 
στρατιωτική ζώνη και το φρουρούσαν περισσότεροι από 1.000 στρατιώτες. Από το 2011 βρίσκονται άλλοι 
τρεις κρατούμενοι στις φυλακές του νησιού. Όλοι κρατούνται incommunicado (ΣτΜ: νομικός όρος – 
χωρίς καμία δυνατότητα επικοινωνίας με τον έξω κόσμο), χωρίς καμία επαφή με την οικογένεια ή τους 
δικηγόρους τους. Για περισσότερο από ένα χρόνο δεν υπάρχει κανένα νέο από τον Abdullah Öcalan ή 
τους άλλους τρεις κρατούμενους στις φυλακές του νησιού. Η πλήρης σιωπή των ευρωπαϊκών θεσμών 
καθιστά τους τελευταίους συνένοχους. 

 
Είμαστε η «Ελπίδα» 
Ένα πράγμα είναι ξεκάθαρο: ο πόλεμος και η τρομοκρατία εναντίον των Κούρδων ήταν πάντα 

συγκαλυμμένα και συστηματικά, βασισμένα στα κοινά συμφέροντα παλιών και σύγχρονων δυνάμεων 
στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή. Οι ΗΠΑ συνεχίζουν αυτή την πολιτική. Με τον κρίσιμο ρόλο τους στη 
διεθνή συνωμοσία, οι ΗΠΑ μπήκαν σε ανοιχτά και ανεύθυνα πειράματα στην περιοχή, όπως φαίνεται 
από την τρομοκρατία που εξαπέλυσαν η Τουρκία και η ISIS εναντίον του κουρδικού λαού στο σύνολο του 
Κουρδιστάν και σε Τουρκία, Ιράκ και Συρία, σε φυλακισμένους ή μη. 

Το να περιμένει κανείς κάποια αποκατάσταση από αυτά τα κράτη είναι σαν το παιχνίδι της γάτας με το 
ποντίκι. Ο θεσμός της ισόβιας κάθειρξης χωρίς αναστολή είναι ένας δρόμος προς ένα αμερικανικού 
τύπου σωφρονιστικό σύστημα, όπως αυτό ενάντια στο οποίο παλεύουν οι μαύροι στις ΗΠΑ για 
δεκαετίες. Οι άρρωστοι κρατούμενοι πεθαίνουν, συχνά μετά από περισσότερα από 20 χρόνια στη 
φυλακή. Συγκροτήματα φυλακών μεγαλύτερα από ποτέ κατασκευάζονται στην Τουρκία, όπως συμβαίνει 
σε όλο τον κόσμο. Ο αγώνας της κουρδικής κοινωνίας αποδεικνύει ότι μόνο δημοκρατικοί κύκλοι και 
οργανώσεις μπορούν να αντιστρέψουν αυτό το ρεύμα. Δεν υπάρχει άλλη δυνατή δύναμη. 

Η αντίσταση του Abdullah Öcalan και η προσέγγισή του στην αντιμετώπιση ζητημάτων δημοκρατίας, 
ειρήνης και πολέμου μάς έχουν δείξει πόσο εύθραυστα είναι η τουρκική πολεμική μηχανή και το 
παγκόσμιο σύστημα, παρά την επίδειξη ισχύος τους. 

 
Η ελευθερία του Öcalan είναι ο μόνος δρόμος για την ειρήνη 
Με τη μεταχείρισή τους στον Öcalan, οι δεσμοφύλακες του θέλουν οι Κούρδοι και οι φίλοι τους να 

πάρουν το μήνυμα: «Δεν θα βγει  ποτέ έξω ﮲ αποδεχτείτε το και αποδεχτείτε ότι δε θα είστε ποτέ 
ελεύθεροι». Επομένως, είναι επιτακτική ανάγκη να απαιτήσουμε «Λευτεριά στον Abdullah Öcalan» με 
λόγια και πράξεις. Είναι η δύναμη των λαών και των γυναικών που μπορεί να καλέσει αυτά τα κράτη να 
λογοδοτήσουν και να απαιτήσει υπεύθυνες ενέργειες. Αυτή η δύναμη μπορεί να δημιουργήσει μια 
ελεύθερη ζωή και μπορεί να αναγκάσει αυτά τα κράτη να ενεργήσουν σύμφωνα με τις αρχές που 
επιτεύχθηκαν μέσα από αγώνες στο μακρινό παρελθόν: Κάντε τη Λευτεριά να ακουστεί. Κάντε τους να 
ακούσουν τη φωνή σας. 

Το συγκρότημα των φυλακών του İmralı πρέπει να διαλυθεί. Όσοι εμπλέκονται στη διατήρηση της 
πλήρους απομόνωσης στη φυλακή του νησιού İmralı ενεργούν παράνομα και εμπλέκονται σε έναν 
συνεχή πόλεμο κατά του κουρδικού λαού. 

Καλούμε για άλλη μια φορά όλους: 



The İmralı Post 
 

3 
 

• να ασκήσουν πιέσεις στους διεθνείς θεσμούς στους οποίους είναι συμβαλλόμενο μέρος η Τουρκία, 
δηλαδή στο Συμβούλιο της Ευρώπης και τα Ηνωμένα Έθνη, καθώς και σε όλους τους άλλους πολιτικούς 
φορείς και φορείς για τα ανθρώπινα δικαιώματα. 

• να ασκήσουν πιέσεις στους τοπικούς αντιπροσώπους προκειμένου να απαιτήσουν τον τερματισμό 
της απομόνωσης. 

• να μας βοηθήσουν να πετύχουμε τους στόχους μας: «Λευτεριά στον Abdullah Öcalan—Ειρήνη στο 
Κουρδιστάν» τώρα. 

Διεθνής Πρωτοβουλία “Freedom for Abdullah Öcalan — Peace in Kurdistan” 
Κολωνία, 12 Φεβρουαρίου 2022 

 
 

--- ★ --- 
 
 
 

Θεσμοθετώντας την κατάσταση Εξαίρεσης: Το Καθεστώς Απομόνωσης του İmralı 

Faik Özgür Erol | 15 Μαρτίου 2019 

Η Πολιτική Σκέψη του Συγκροτήματος των Φυλακών του İmralı και οι Νόμοι του Öcalan 

 
Εάν προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε την απομονωμένη φυλακή του İmralı ως αρνητικό σύμπτωμα 

νομικών απαγορεύσεων θα αποτύχουμε . Η αδυναμία μιας τέτοιας προσπάθειας οφείλεται στην επιθυμία 
να εξηγήσουμε εξουσία και πολιτική στα πλαίσια της νομικής σκέψης. Μοιάζει πιο υποσχόμενο να 
προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε την έννοια της απομόνωσης στο πλαίσιο των θετικών γνωρισμάτων 
της, αυτών του ελέγχου και της διακυβέρνησης. Το παρόν κείμενο αποτελεί μία κριτική, ή μάλλον μία 
αυτοκριτική.  

Ποια έννοια δικαίου και τι είδος πολιτικής υπόκειται της απομόνωσης του İmralı; Παραβλέποντας τις 
αποτυχίες αυτής, θα πρέπει να αναρωτηθούμε: Που οδηγεί η απομόνωση; Τι φέρνει και τι σκοπό υπηρετεί; 

Οι τουρκικές φυλακές αποτελούν μέρος των εκτεταμένων νομικο-πολιτικών δομών της χώρας. Παρότι το 
σωφρονιστικό σύστημα μοιάζει πρωταρχικά με ζήτημα που αφορά κυρίως την τιμωρία (στέρηση της 
ελευθερίας) και την κοινωνική επανένταξη (και τους αντίστοιχους μηχανισμούς της), τα μέτρα εφαρμογής 
του μάλλον μας υπενθυμίζουν την πρακτική εφαρμογή δικαστικών συμφωνιών, οι οποίες περιλαμβάνουν 
εκτεταμένα ποινικά μέτρα. Αυτές οι ρυθμίσεις περιλαμβάνουν “ικανοποίηση”, κίνητρα και κυρώσεις, ώστε 
οι κρατούμενοι να αποφεύγουν συγκεκριμένες συμπεριφορές και δράσεις.  Έτσι, ο κρατούμενος λαμβάνει, 
για παράδειγμα, περισσότερο χρόνο επίσκεψης ή άλλες ευκαιρίες εφόσον “συμπεριφέρεται σωστά”. 
Διαφορετικά μέτρα μπορούν να παρθούν για συμπεριφορά που κρίνεται ακατάλληλη, από την άρνηση των 
υφιστάμενων δικαιωμάτων έως τον διαρκή περιορισμό στο κελί. 

Είναι το İmralı μέρος τέτοιου συστήματος φυλακών; Κατά κάποιον τρόπο, δεν υπήρξε ποτέ μέρος ενός 
συστήματος που βασίζεται σε οποιαδήποτε από τις προαναφερθείσες νομικές ρυθμίσεις. Από την αρχή, 
τα ασύμμετρα χαρακτηριστικά που αποτελούν μέρος της δομής του İmralı, το  καθιστούν ως κάτι που 
βρίσκεται εκτός νόμου, ή μάλλον, σε αντίφαση με τον υπάρχοντα νόμο. Σε τεχνικό, φυσικό ή νομικό 
επίπεδο, δεν αποτελεί ούτε μέρος του συστήματος των φυλακών, ούτε είναι εντελώς ανεξάρτητο από 
αυτό.  

 Το İmralı πάντοτε ήταν μια έκφραση μιας εξαιρετικά αποτελεσματικής, νέας και εξαιρετικής τεχνικής 
εξουσίας, η οποία δεν βασίζεται ούτε στον νόμο ούτε τον αποκλείει εντελώς ως αρχή. Ο ισχυρισμός του 
Giorgio Agamben ότι «το ερώτημα εάν τα γεγονότα στο στρατόπεδο είναι νόμιμα είναι χωρίς νόημα»,  
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ισχύει και για την κατάσταση στο νησί İmralı. Η σχέση του İmralı με τις αρχές του δικαίου συνδέεται στενά 
με το γεγονός ότι το νησί αποτελεί μια σφαίρα όπου ο νόμος βρίσκεται σε αναστολή. 

Το νησί İmralı δεν είναι απλά ένας χώρος όπου βρίσκεται μια φυλακή. Το νησί αντιπροσωπεύει ένα 
σύστημα με το οποίο εφαρμόζεται ένα εντελώς νέο καθεστώς τιμωρίας. Τα πάντα στο νησί οργανώνονται 
σύμφωνα με αυτό το σύστημα. Το νησί μετατράπηκε σε τόπο χωρίς ανθρώπους. Η γύρω περιοχή 
δηλώθηκε ως στρατιωτική ζώνη. Μεταφορικά, το νησί παρουσιάζει τις πιο ευνοϊκές γεωγραφικές 
συνθήκες για τη θεσμοθέτηση τέτοιων έκτακτων μέτρων. Ένα νησί δεν είναι ούτε έξω ούτε μέσα, η 
ιδιαιτερότητα του έγκειται στην απομόνωση του. Η εικοσαετής φυσική απομόνωση αποτελεί μέρος μιας 
ευρύτερης όψης. Σημαίνει τη διακοπή οποιασδήποτε σχέσης με τον έξω κόσμο, μια πολιτική απομόνωσης, 
θανάτου και μιας ζωής που περιορίζεται με τον πιο στενό τρόπο. Σε αυτή την περίπτωση, η σύνδεση με 
την κοινωνία διακόπτεται, ενώ η σύνδεση με το σύστημα ισχύος παραμένει. Λόγω της έντασης της 
ισχύουσας έκτακτης νομοθεσίας, η σχέση αυτή παραμένει ιδιαίτερα ισχυρή στην πραγματικότητα. Από τη 
μια πλευρά, η επικράτηση των λεπτομερειών που επιτρέπουν στην εξουσία να γίνεται απόλυτα αισθητή, 
από την άλλη πλευρά, ζωές που αναγκάζονται να κρέμονται σε ένα κενό στο χείλος της ολικής ανομίας. 
Όλα τα πρόσωπα που μπαίνουν στο νησί, συμπεριλαμβανομένων των κρατικών υπαλλήλων, υποτάσσονται  
στο σύστημα του. Το καθεστώς κατάστασης εξαίρεσης δεν ανέχεται καμία εξαίρεση. 

Στο İmralı, ο πρωταρχικός στόχος του συστήματος δεν ήταν να φυλακίσει τον κ. Öcalan σε τόπο που 
θεωρείται “ασφαλής τοποθεσία”. Η πραγματική πρόθεση ήταν να τον αποκλείσει, να τον μετατρέψει σε 
έναν “άλλο”, να τον απομονώσει και να τον εξουδετερώσει, να τον παρατηρεί διαρκώς και κατά κάποιο 
τρόπο να τον διαλύσει. Επομένως, το σύστημα του İmralı δεν πρέπει να υποτιμηθεί ταυτιζόμενο με έννοιες 
όπως η αυστηρή τιμωρία, η εκδίκηση και η καταναγκαστική υπακοή (αν και αυτά τα στοιχεία αποτελούν 
βέβαια μέρος του συνόλου). Ο πραγματικός σκοπός του συστήματος συνίσταται στη διάσπαση, σπάζοντας 
και μετατρέποντας τον φυλακισμένο σε ένα υπάκουο εργαλείο. 

Ακριβώς για αυτό το λόγο πρέπει να κατανοήσουμε το σύστημα απομόνωσης του İmralı όχι ως μέθοδο 
τιμωρίας, αλλά ως μέθοδο ελέγχου και διαχείρισης. Μέρος αυτής της μεθόδου είναι η παρακολούθηση 
και η καταγραφή όλων των συναντήσεων με μέλη της οικογένειας, δικηγόρους ή αντιπροσωπείες, η 
εμφανής ή μυστική καταγραφή των συζητήσεων μεταξύ των κρατουμένων στο νησί, η συνεχής 
παρακολούθηση μέσω βιντεοσκόπησης ή ηχητικής καταγραφής των επιμέρους κελιών και οι καθημερινές 
ιατρικές εξετάσεις. Τα μέτρα αυτά δεν αποτελούν απλώς προφυλάξεις ασφαλείας ή μέσα εκφοβισμού. 
Αντιθέτως, πρόκειται για τεχνικές μέσω των οποίων συλλέγονται και αναλύονται πληροφορίες για λόγους 
διακυβέρνησης και επιρροής σε φάσεις πολιτικής αντιπαράθεσης και συγκρούσεων. Υπάρχει μια διπλή 
λειτουργία μέσω της οποίας συλλέγονται πληροφορίες από τον κρατούμενο, ενώ συλλέγονται 
πληροφορίες γι ‘αυτόν. Το δικαίωμα απόκτησης και ανάλυσης όλων αυτών των πληροφοριών βρίσκεται 
στα χέρια των υπευθύνων, οι οποίοι και δεν φαίνονται πρόθυμοι να μοιραστούν αυτές τις πληροφορίες 
με άλλους. 

Μια άλλη πτυχή των μεθόδων διοίκησης είναι ο έλεγχος των ευκαιριών του κρατούμενου να έχει 
πρόσβαση σε πληροφορίες. Επί δεκαπέντε χρόνια, δεν υπήρχε πρόσβαση σε τηλεόραση στο İmralı, 
περιορισμός που δεν ισχύει σε καμία άλλη φυλακή στη χώρα. Για μεγάλο χρονικό διάστημα, ο κ. Öcalan 
δεν είχε το δικαίωμα να κρατάει περισσότερα από τρία βιβλία κάθε φορά στο κελί του. Οι εφημερίδες 
παρέχονταν μόνο αφού είχαν προσεκτικά επιλεγεί, λογοκρίνονταν και ορισμένες φορές του δίνονταν 
αρκετά καθυστερημένα ώστε το περιεχόμενο τους να είναι ξεπερασμένο. Έτσι αποφασιζόταν τι 
επιτρέπεται να γνωρίζει ο κρατούμενος και τι όχι. 

 Έρευνες και αγωγές ξεκινούσαν μετά από συναντήσεις με δικηγόρους. Λόγω μεμονωμένων προτάσεων 
που ειπώθηκαν από τον ίδιο κατά τις συναντήσεις με τους δικηγόρους του, ο κ. Öcalan τιμωρήθηκε με 200 
ημέρες κράτηση στο κελί του. Όταν έφταναν οι δικηγόροι στο İmralı για να συναντήσουν τον κ. Öcalan, δεν 
επιτρεπόταν πρόσβαση σε καμία πολιτική ή άλλη αντιπροσωπεία. Και κάθε φορά που οι αντιπροσωπείες 
αυτές μπορούσαν να πάνε στο İmralı, δεν επιτρεπόταν στους δικηγόρους να βρεθούν στο νησί. Ένα μέτρο 
που εφαρμόστηκε κατά τα πρώτα δεκαπέντε χρόνια της φυλάκισης είναι το τέλειο σύμβολο όλων αυτών 
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των πτυχών: ένα ραδιόφωνο που παρασχέθηκε στον κ. Öcalan εξέπεμπε μόνο το επίσημο κρατικό 
ραδιοφωνικό κανάλι αφού το κουμπί που αλλάζει κανάλια είχε αφαιρεθεί. Αυτή η πολιτική περιορισμού 
στο İmralı εφαρμοζόταν πάντα με μεγάλη προσοχή. 

 
Το καθεστώς του İmralı είναι ένας νομικός θεσμός που χρησιμεύει ως πρωτότυπο για τις πραγματικές 

μεθόδους εξουσίας και ελέγχου 
Είναι αδύνατο να κατανοήσουμε το İmralı ως ένα σύστημα που διατάχθηκε μόνο από τα πάνω και 

εντελώς προγραμματισμένο εκ των προτέρων. Χωρίς αμφιβολία, πολλές λεπτομέρειες διευθετήθηκαν 
στην αρχή της φυλάκισης του κ. Öcalan με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτευχθούν ορισμένοι στόχοι. Το İmralı 
όμως μετατράπηκε σε διοικητική τεχνική η οποία αποδίδοντας νομιμότητα στον εαυτό της, επεκτάθηκε 
και εφαρμόστηκε σε άλλες σφαίρες της κοινωνικής ζωής. 

Ακόμη και αν κατανοήσουμε το İmralı ως μέρος ενός συστήματος δικαίου, δεν μπορούμε να αποφύγουμε 
να φτάσουμε στο ακόλουθο συμπέρασμα: πρόκειται για έναν θεσμό δικαίου που χρησιμεύει ως 
πρωτότυπο για τις πραγματικές μεθόδους εξουσίας και ελέγχου στην Τουρκία. Η συνεχής ύπαρξη του 
İmralı ως καθεστώς εξαιρέσεων για είκοσι έτη επέτρεψε την εξάπλωση ή τα έκτακτα μέτρα να εξαπλωθούν 
σε τελείως διαφορετικές σφαίρες. Το İmralı αποτελεί τον πυρήνα ή τη βάση αυτής της εξέλιξης. 

Για μία φορά, με το İmralı έγινε εμφανής η δημοκρατική φάρσα του υπάρχοντος κράτους δικαίου: η 
τυπική ισότητα και η δικαστική αντικειμενικότητα δεν παίζουν εδώ κανένα ρόλο πλέον. 

Τυπική ισότητα: Η τυπική ισότητα ενώπιον του νόμου εξασφαλίζεται κανονικά μέσω της τύφλωσης της 
δικαιοδοσίας, που σημαίνει ότι όλοι είναι ίσοι ενώπιον του νόμου. Αυτό που έχουμε δει όμως στην 
Τουρκία τα τελευταία 25 χρόνια είναι μία προσαρμογή του νόμου σε ένα μόνο άτομο. Κανονισμοί για 
εξαιρέσεις προστέθηκαν στους υφιστάμενους νόμους, τους οποίους και θα θυμόμαστε ως τους “νόμους 
του Öcalan”. Αυτοί οι έκτακτοι κανονισμοί εφαρμόζονταν αδιάκοπα και αποκλειστικά στο νησί του İmralı. 
Παράδειγμα αυτού του κανονισμού βρίσκουμε στο δικαίωμα του πελάτη να πραγματοποιεί ιδιωτικές 
συναντήσεις με τους δικηγόρους του. Η εξαίρεση στο İmralı συνίσταται στο ότι ένας υπάλληλος του 
κράτους είναι παρών ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια τέτοιων συναντήσεων και ότι οι συναντήσεις 
καταγράφονται. Αυτός ο κανονισμός εκδόθηκε στην Τουρκία ως αντίδραση σε απόφαση του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το οποίο είχε επικρίνει την άδικη μεταχείριση του κρατούμενου 
Öcalan. Με τη θέσπιση αυστηρότερης νομοθεσίας σχετικά με τις καταδίκες ισόβιας κάθειρξης το 2005, το 
καθεστώς εκατοντάδων φυλακισμένων καταδικασμένων σε θάνατο στην Τουρκία άλλαξε εν μία νυκτί. 
Απομακρύνθηκαν από τα μέχρι τότε κελιά τους και τοποθετήθηκαν σε ατομικά. Η πρόθεση πίσω από αυτό 
το μέτρο ήταν να νομιμοποιήσει την πρακτική του İmralı και να την διαδώσει στις άλλες φυλακές της 
χώρας. Το σύστημα που ασχολείτο συνεχώς με τη δημιουργία νέων μέτρων εξελίχθηκε με τέτοιο τρόπο 
ώστε να εξετάζει οποιαδήποτε νομοθετική τροποποίηση στη χώρα για το αν θα μπορούσε να έχει 
ενδεχόμενη επίδραση στο σύστημα του İmralı. Κατά καιρούς,  το σύστημα επανεξετάζεται ώστε να 
ελέγχεται κατά πόσον αυτό εξακολουθεί να ανταποκρίνεται στη λειτουργία του συστήματος αποκλεισμού 
του İmralı. Αυτός ο αποκλεισμός εξελίχθηκε σε μια κουλτούρα που κρίθηκε απαραίτητη για τη συντήρηση 
ολόκληρου του συστήματος. Ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό παράδειγμα είναι η αμνηστία των φοιτητών το 
2011. Το κράτος είχε έντονη ανησυχία να εξασφαλίσει ότι ο Öcalan δεν θα μπορούσε να επωφεληθεί από 
την αμνηστία, συνέπεια αυτού, οι πολιτικά αιτιολογημένες υποθέσεις να αποκλείονται εξαρχής από το να 
τύχουν αμνηστίας. Και ενώ η πρακτική αυτή πωλήθηκε για πρώτη φορά ως έκτακτο μέτρο, με την πάροδο 
του χρόνου, αναπτύχθηκε σε μια νομοθεσία αμνηστίας για τους σπουδαστές που απέκλειε πολιτικά 
αδικήματα. Όλοι οι ειδικοί κανονισμοί που εφαρμόστηκαν σε ένα άτομο στο İmralı κατά τη διάρκεια των 
δέκα έως δεκαπέντε χρόνων εξελίχθηκαν στο γενικό δίκαιο με τη διακήρυξη του καθεστώτος εξαίρεσης το 
2016: ειδικά νομικά μέτρα για μεμονωμένα άτομα ή κοινωνικές ομάδες.  

Νομιμότητα / Αντικειμενικότητα: Από το 2005, όλες οι συναντήσεις στο İmralı επιβλέπονταν από έναν 
εκπρόσωπο του κράτους και καταγράφονταν. Το περιεχόμενο των συναντήσεων καταγραφόταν χωρίς 
καμία νομική βάση. Αντίθετα, δικαιολογείται μια ευρεία ερμηνεία της ακόλουθης νομικής ρύθμισης: “Οι 
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φάκελοι ύποπτων δικηγόρων μπορούν να κατασχεθούν.” Κανονικά, δεν είναι δυνατό να επεκταθούν οι 
νομικές εξαιρέσεις μέσω της επανεξέτασης του υπάρχοντος νόμου. Στην καλύτερη περίπτωση, τα 
δικαιώματα που σχετίζονται με την ελευθερία θα μπορούσαν να επεκταθούν με αυτόν τον τρόπο. Αλλά 
κανείς δεν αποδίδει μεγάλη σημασία σε αυτή την εξέλιξη. Από τον Ιούλιο του 2011, δεν επιτρέπεται πια η 
είσοδος στο İmralı στους δικηγόρους. Το νησί τούς έγινε εντελώς απρόσιτο. Το μέτρο αυτό, επίσης, δεν 
είχε νομική ή δικαστική βάση. Επρόκειτο απλώς για μία απόφαση ενός υπεύθυνου του İmralı. Έτσι, με 
βάση μια θεσμική απόφαση, οι επισκέψεις των δικηγόρων σε μια φυλακή υπονομεύθηκαν. Η πρακτική 
της αναφοράς σε θεσμικές αποφάσεις αντί σε νόμους σύντομα έγινε μια ευρέως εφαρμοσμένη διοικητική 
πρακτική. Αρκεί να υπενθυμίσουμε τις στρατιωτικές απαγορεύσεις κυκλοφορίας το 2015 και το 2016 σε 
δεκάδες κουρδικές περιοχές της Τουρκίας. Πώς ακριβώς όμως προέκυψαν εκείνες οι διακηρύξεις 
κατάστασης έκτακτης ανάγκης, που δεν είχαν ακόμη οριστεί ως τέτοιες; Ποια νομική βάση υπήρχε για να 
νομιμοποιήσει τα μέτρα εκείνη τη στιγμή; Μέσω μίας εκτεταμένης ερμηνείας της παραγράφου 11 / C2 [1] 
του νόμου περί επαρχιακής διοίκησης, ο διοικητής της επαρχίας, με διοικητική (κυβερνητική) απόφαση 
εξέδωσε απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε διάφορες πόλεις, απομονώνοντας τις από τον εξωτερικό κόσμο 
και έτσι ανέστειλε σχεδόν όλα τα συνταγματικά δικαιώματα με ένα εκτελεστικό διάταγμα. Πρακτικά, τα 
συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα εκατομμυρίων ανθρώπων αναστάλθηκαν με μία θεσμική 
απόφαση. 

Αυτή είναι ακριβώς η τεχνική διοίκησης για την οποία μιλάμε. Αυτό ακριβώς εννοούμε όταν λέμε ότι οι 
τακτικές και οι τεχνικές που εισήχθησαν στο İmralı επεκτείνονται στην κοινωνία στο σύνολό της. Χωρίς 
αμφιβολία, προσεγγίζοντας το θέμα μας νομικά έχουμε ένα έγκυρο και ασφαλές πλαίσιο ανάλυσης. Αλλά 
εάν περιορίσουμε τον εαυτό μας σε αυτό το είδος συζήτησης, γινόμαστε θύματα μίας επιφανειακής και 
αρνητικής ανάλυσης σε ένα βαθμό. Είμαστε αντιμέτωποι με ένα σύστημα εξουσίας που αποφάσισε είτε 
να εγκαταλείψει, είτε να πάρει πίσω οποιαδήποτε επιθυμία νομιμότητας. Υποστηρίζω την άποψη ότι το 
κέντρο αυτής της στροφής αναπτύχθηκε τουλάχιστον κατά τα τελευταία 25 χρόνια στο νησί του İmralı. 
Πρόκειται για μια μορφή ηγεμονίας που αναστέλλει την κυριαρχία του νόμου κατά τη διάρκεια περιόδων 
που θεωρεί κρίσιμες, ενός συστήματος εξουσίας που λειτουργεί μέσω παράδοξης ισχύος. Αυτή η εξουσία 
δεν αναγνωρίζει την αρχή του διαχωρισμού των εξουσιών. Αντιθέτως, βρίσκεται υπό τον έλεγχο της 
γραφειοκρατίας και έχει, στην πραγματικότητα, πάρει τον έλεγχο της δύναμης του νόμου.  

 
Σφαίρες αποκομμένες από τον λόγο γύρω από τα παγκοσμίως έγκυρα ανθρώπινα δικαιώματα 
Μπορούμε να κατανοήσουμε τις δομές στο İmralı ως μια ολοκληρωτική αλλαγή στο ποινικό δίκαιο. Σε τι 

συνίσταται αυτή η αλλαγή; Ο στόχος είναι να δημιουργηθούν αποσυνδεδεμένοι χώροι από όσα ισχύουν 
για τα παγκοσμίως αποδεκτά ανθρώπινα δικαιώματα. Από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αυτός ο λόγος 
είχε χρησιμεύσει για να θέσει όρια στη χρήση βίας από τα κράτη. Ένα άλλο παράδειγμα τέτοιου είδους 
σκοπίμως δημιουργημένων σφαιρών είναι το Γκουαντάναμο. Στο πλαίσιο του «πολέμου κατά της 
τρομοκρατίας», που διακηρύχθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες τον Ιανουάριο του 2002, άνθρωποι 
συνελήφθησαν σε όλο τον κόσμο κατόπιν κατηγοριών για ένταξη σε βίαιες εξτρεμιστικές οργανώσεις όπως 
η Αλ Κάιντα ή οι Ταλιμπάν. Μεταφέρθηκαν στο αμερικανικό στρατόπεδο Delta, ένα μικρό κομμάτι γης στην 
Κούβα, το οποίο έχει μισθωθεί – ή μάλλον καταληφθεί – εδώ και έναν αιώνα. Τα μέσα ενημέρωσης έλαβαν 
υλικό αιχμαλώτων με δεμένα τα μάτια και χειροπέδες, ντυμένων με πορτοκαλί φόρμες και με τα πόδια 
αλυσοδεμένα, κουλουριασμένων στο πάτωμα εντός του στρατοπέδου. Οι ΗΠΑ αρνήθηκαν να δεχτούν 
αυτούς τους ανθρώπους ως αιχμαλώτους πολέμου. Ταυτόχρονα, υπήρξε ο ισχυρισμός ότι οι κρατούμενοι 
δεν βρίσκονταν στην αμερικανική επικράτεια και έτσι δεν μπορούσαν να ωφεληθούν από τα θεμελιώδη 
ανθρώπινα δικαιώματα, κάτι που θα συνέβαινε για τους Αμερικανούς πολίτες. Για τις φυλακίσεις δεν είχε 
προηγηθεί δικαστική απόφαση, αλλά αρκούσε ο χαρακτηρισμός των “τρομοκρατών” από τον πρόεδρο των 
Ηνωμένων Πολιτειών. Χωρίς δικαίωμα σε δίκαιη διαδικασία, δεν είχαν καμία επαφή με δικηγόρους ή μέλη 
της οικογένειας και υπέστησαν κάθε είδους βασανισμό. Όλα αυτά τα μέτρα αποτελούσαν σαφή 
μεταστροφή από τα θεμελιώδη δικαιώματα που θεωρούνταν απαραβίαστα μόνο από τον 20ό αιώνα.  
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 Τον Μάρτιο του 2002, ο John Yoo, πρώην Αναπληρωτής Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας στο Γραφείο του 
Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, έγινε αρκούντως επεξηγηματικός 
περιγράφοντας το σκοπό του Γκουαντάναμο: «Αυτό που προσπαθεί να κάνει η κυβέρνηση είναι να 
δημιουργήσει νέους κανόνες νόμου» [2] [Η πρωτότυπη φράση μπορεί να διαφέρει ελαφρώς από τη 
μετάφραση] Στην περίπτωση του βρετανού πολίτη Feroz Abbasi, ένα βρετανικό δικαστήριο έκρινε ότι ο 
κατηγορούμενος κρατήθηκε αυθαίρετα αιχμάλωτος βάσει “νομικών μαύρων τρυπών” [3]. 

 Έκτοτε, το Γκουαντάναμο αναφέρεται τακτικά ως “νομική μαύρη τρύπα”. Αναφορικά με τη δήλωση που 
κάναμε στην αρχή, μπορούμε να σημειώσουμε ότι αυτό που περιγράφουμε ως ολοκληρωτική νομική 
μεταστροφή ή νέο κράτος δικαίου αφορά τη δημιουργία τέτοιων νομικών μαύρων τρυπών.  Οι πρόεδροι 
και οι πολιτικοί αλλάζουν, οι μέρες και οι εποχές περνούν, οι ζωές και οι γενιές φεύγουν αλλά οι νομικές 
μαύρες τρύπες παραμένουν άθικτες. Στην πραγματικότητα, οι μαύρες τρύπες τείνουν να επεκτείνονται. 
Ενίοτε είναι μια φυλακή, ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης, μερικές φορές είναι μια περιοχή ή μια πόλη, 
άλλες φορές είναι μια ολόκληρη χώρα που μπορεί να μετατραπεί σε μια μεγάλη νομική μαύρη τρύπα. 

Ακριβώς λόγω αυτού, ο σύγχρονος δικαστικός λόγος ή η δικαιοσύνη δεν βρίσκουν αποτελεσματικές 
απαντήσεις στα ερωτήματα που τίθενται για το Γκουαντάναμο και το İmralı. Τα ανθρώπινα δικαιώματα 
υποτίθεται ότι προστατεύουν το ανθρώπινο σώμα από ταλαιπωρία και πόνο.  Όταν πρόκειται για τη 
συνεχή παρακολούθηση και καταγραφή των κρατουμένων, το δικαίωμα της απόσυρσης πληροφοριών, τις 
εκτεταμένες τεχνικές ελέγχου και διοίκησης, ο νομικός λόγος δεν παρέχει απαντήσεις και μπορεί στην 
πραγματικότητα να μετατραπεί σε συνένοχο ή χείρα βοηθείας σε ένα παράνομο σύστημα. 

 
 Η «επαγγελματοποίηση» του συστήματος του İmralı 
 Ας εξετάσουμε την CPT, την επιτροπή του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την πρόληψη των 

βασανιστηρίων, και την έκθεση που δημοσίευσε το όργανο αυτό τον Μάρτιο του 2018 [4]. Αν και αυτή η 
έκθεση φαίνεται ακαδημαϊκή, διπλωματική και νομική, υποφέρει θεμελιωδώς από έλλειψη πνεύματος και 
ηθικών αξιών. Αντί να αμφισβητήσει την υπόσταση του συγκεκριμένου καθεστώτος, με την παρούσα 
έκθεση η CPT συμβάλλει στην προσπάθεια επαγγελματοποίησης του συστήματος στο İmralı. Ας δούμε το 
αποτέλεσμα και τις νομικές προτάσεις της έκθεσης. Η έκθεση σημειώνει πως η τουρκική κυβέρνηση δεν 
μπορεί να αναμένει ότι η CPT θα πιστέψει πως δικαιολογείται η άρνηση των επισκέψεων στο İmralı, με 
δικαιολογίες του τύπου “κακές καιρικές συνθήκες“ ή “προβλήματα με το πλοίο“. Προσθέτει επίσης: «Δεν 
υπάρχει νομική βάση στο τουρκικό δίκαιο για τους περιορισμούς που εφαρμόστηκαν το έτος 2013». Κατά 
αυτόν τον τρόπο, γίνεται σαφής αναφορά στην καταπάτηση του νόμου. Υπάρχουν ωστόσο και προτάσεις 
στην έκθεση: «Στο βαθμό που ο δικηγόρος λειτουργεί ως αγγελιοφόρος για οδηγίες, σε ειδικές 
περιπτώσεις μπορεί να κανονιστεί ένας ανεξάρτητος δικηγόρος να αποκτήσει πρόσβαση». Έτσι, αντί να 
επικρίνει το γεγονός ότι οι αρχές παραβιάζουν ένα θεμελιώδες δικαίωμα, η έκθεση προτείνει στην 
τουρκική κυβέρνηση κάτι το “ορθολογικό”, να διατηρηθεί το δικαίωμα παρουσίας δικηγόρου αλλά να 
προσληφθεί κάποιος “ανεξάρτητος“. Ένας “ανεξάρτητος” δικηγόρος! 

 Ομοίως, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ), ένα ακόμη θεσμικό όργανο του 
Συμβουλίου της Ευρώπης, ακολουθεί παρόμοια προσέγγιση. Μετά την απαγόρευση για τους δικηγόρους 
να επισκεφθούν το νησί του İmralı τον Ιούλιο του 2011, οι νομικοί σύμβουλοι του Öcalan στράφηκαν στην 
ΕΣΔΑ τον Οκτώβριο του ίδιου έτους. Βασική τους απαίτηση ήταν η πρόσβαση στον πελάτη τους. 
Παραταύτα, η απομόνωση και η άρνηση της πρόσβασης των δικηγόρων συνεχίζονται από τότε. Όχι μόνο 
το ΕΔΑΔ δεν έχει λάβει απόφαση επί του θέματος τα τελευταία 7 χρόνια, αλλά ούτε καν προχώρησε στην 
υποβολή της αίτησης που υπέβαλαν οι δικηγόροι στην τουρκική κυβέρνηση, η οποία και ζητούσε από την 
κυβέρνηση μια δήλωση που συνήθως απαιτείται για κάθε διαδικασία. Θα μπορούσαμε να γράψουμε ένα 
ξεχωριστό άρθρο σχετικά με τη στάση του ΕΔΑΔ από το 2010, λαμβάνοντας υπόψη τις δίκες για τη σφαγή 
του Roboskî*, τις στρατιωτικές απαγορεύσεις κυκλοφορίας και το İmralı, γι‘αυτό και θα αποφύγω να 
επεξεργαστώ περαιτέρω το θέμα σε αυτό το σημείο. 
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 Η θεσμοθέτηση της κατάστασης εξαίρεσης 
 «Η εξαίρεση στη νομολογία είναι ανάλογη με το θαύμα της θεολογίας» (Carl Schmitt, Πολιτική Θεολογία, 

[5]). Θα ήταν αδύνατο να βρούμε πιο κατάλληλες λέξεις! Ακόμα κι αν όλα αυτά που λέγονται πέφτουν στη 
λήθη, τα θαύματα είναι αυτά που συνεχίζουν να ζουν στη μνήμη της κοινωνίας. Τα θαύματα βασίζονται 
σε μια δύναμη που ξεπερνά τη φύση και την κοινωνία. Δημιουργείται μια νέα κατάσταση διακυβέρνησης 
στην οποία θεσμοποιείται μια κατάσταση εξαίρεσης, η οποία επαναλαμβάνεται χωρίς τέλος. Αυτές είναι 
οι νομικο-πολιτικές μέθοδοι και οι διοικητικές τεχνικές που μετατρέπουν τον İmralı σε κέντρο εξουσίας. 

Ως συνέπεια όλων αυτών, το İmralı μετατρέπεται σε μία σφαίρα αντίστασης, αναλύοντας και 
υπονομεύοντας αυτό το καθεστώς εξουσίας. Τα τελευταία 20 χρόνια, καθιστώντας τον εαυτό του 
ακυβέρνητο, το İmralı αποτελεί την ιστορία μιας πρακτικής αντίστασης ενάντια σε μια τεχνική εξουσίας! 
Αυτή η πρακτική βασίζεται στην απόδοση της συμπεριφοράς και της ικανότητάς του να “μιλά 
απρόβλεπτα”. Αυτό σημαίνει να είσαι απείθαρχος, να είσαι ανεξέλεγκτος. Αυτή η πτυχή θα αποτελέσει 
αντικείμενο περαιτέρω ανάλυσης. 

Για τον λόγο αυτό, δεν αρκεί να επικρίνουμε μόνο τα θεσμικά όργανα του İmralı και το νομικό τους 
καθεστώς. Ακόμη και αν είμαστε επιτυχείς με αυτό, θα πρέπει να αποδεχθούμε ότι το İmralı μπορεί να 
αντικατασταθεί από ένα άλλο ίδρυμα με τον ίδιο σκοπό και αποτέλεσμα. Επομένως, η έξοδος από την 
απομόνωση του İmralı μπορεί να επιτευχθεί μόνο με μια νομικοπολιτική αναμόρφωση της κατάστασης 
και τεχνικής του. 

 
Παραπομπές: 
1 - (Άρθρο 11/C) Είναι μεταξύ των καθηκόντων του διοικητή της επαρχίας να λαμβάνει τις αναγκαίες 

αποφάσεις και μέτρα για τη διασφάλιση της ειρήνης και της ασφάλειας εντός των συνόρων της επαρχίας, 
για την προστασία της ασυλίας του ατόμου, για να προστατεύει την ασφάλεια του ατόμου, να παρέχει 
δημόσια ευημερία και να συμμετέχει στην προληπτική επιβολή του νόμου. Για το σκοπό αυτό, ο 
περιφερειάρχης λαμβάνει τις απαραίτητες αποφάσεις και μέτρα. Οι ρυθμίσεις του άρθρου 66 ισχύουν για 
όσους δεν τηρούν τέτοιες αποφάσεις και μέτρα. 

2 - Philippe Sands: Hukuksuz Dünya, Verlag Alfa, Übers. B. F. Çallı, Κωνσταντινούπολη, Απρίλιος 2016, σ. 
242–243. 

3 - ό.π. σ. 261 
4 - https://www.coe.int/en/web/cpt/-/council-of-europe-anti-torture-committee-publishes-report-on-

imralprison-turkey- 
5 - Carl Schmitt: Siyasal İlahiyat (Politische Theologie), Verlag Emre Zeybekoğlu – Dost Kitabevi, 2016, σ.42 
 
*ΣτΜ: ένα άρθρο για τη σφαγή του Roboskî μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: 

https://rojavakurdistan.gr/2017/12/28/roboski-28-2011/ 
 
 

--- ★ --- 
 
 
 

Το Χρονικό της Διεθνούς Συνωμοσίας 

Ο ιδρυτής και ηγέτης του PKK και ηγέτης του κουρδικού λαού, Abdullah Öcalan, εκδιώχθηκε από τη 
Συρία στις 9 Οκτωβρίου 1998, απήχθη από τον κήπο της κατοικίας της Ελληνικής Πρεσβείας στο Ναϊρόμπι 
της Κένυας και παραδόθηκε σε μια τουρκική επιχειρησιακή ομάδα που περίμενε σε αεροπλάνο στο 
αεροδρόμιο του Ναϊρόμπι, στις 15 Φεβρουαρίου του 1999. Αυτή η διεθνής συνωμοσία σχεδιάστηκε και 
εφαρμόστηκε από διεθνείς δυνάμεις που συνεργάζονταν με περιφερειακούς και τοπικούς συνεργάτες. 

https://rojavakurdistan.gr/2017/12/28/roboski-28-2011/
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Ο κουρδικός λαός βλέπει αυτή τη διεθνή συνωμοσία ως το αποκορύφωμα των επιθέσεων που έχουν 
πραγματοποιηθεί μετά τους δύο παγκόσμιους πολέμους και επίσης ως επίθεση κατά του αγώνα του για 
ελευθερία, δημοκρατία και ισότητα. 

Η αποικιακή διαίρεση του Κουρδιστάν μεταξύ Τουρκίας, Ιράν, Ιράκ και Συρίας, παραμερίζοντας την 
ύπαρξη του κουρδικού λαού στη διαδικασία, έλαβε χώρα μετά τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο. Το 1978, με 
την ίδρυση του PKK, ο αγώνας του κουρδικού λαού απέκτησε νέα διάσταση, ιδιαίτερα μετά το 
στρατιωτικό πραξικόπημα της 12ης Σεπτεμβρίου 1980. Το PKK απάντησε στο στρατιωτικό πραξικόπημα 
με αντίσταση, που ώθησε την οργάνωση στην ηγεσία του αντιαποικιακού κουρδικού κινήματος. Η 
Τουρκία ανέπτυξε μια αντεπίθεση εμπλεκόμενη με το KDP (ΣτΜ: το επικεφαλής του Ιρακινού Κουρδιστάν 
κόμμα, του Masoud Barzani) και διάφορους Κούρδους συνεργάτες αυτά τα χρόνια, την περίοδο που το 
PKK άρχισε να εμπλέκεται σε ανταρτοπόλεμο, ωστόσο η Τουρκία και οι συνεργάτες της δεν μπόρεσαν να 
αποτρέψουν την περαιτέρω ανάπτυξη του PKK. 

Το 1993, η πολλά υποσχόμενη διαδικασία διαλόγου που αναπτύχθηκε με τον τότε Τούρκο πρόεδρο 
Turgut Özal σαμποτάρεται από τον ύποπτο θάνατο του τελευταίου, μετά τον οποίο, το 1993 και το 1994, 
με την άδεια και την υποστήριξη της Βρετανίας, η Τουρκία άρχισε να πραγματοποιεί έντονες 
στρατιωτικές επιχειρήσεις, τόσο κατά των ανταρτών του PKK, όσο και εναντίον του κουρδικού λαού 
συνολικά. Σε αυτές τις επιχειρήσεις, η Τουρκία ίδρυσε και χρησιμοποίησε επίσης αντι-ανταρτικές 
οργανώσεις όπως το JITEM (Jandarma İstihbarat ve Terörle Mücadele ή Jandarma İstihbarat Teşkilatı· 
Υπηρεσία Πληροφοριών Χωροφυλακής και Αντιτρομοκρατική), Πολιτοφύλακες και η Hezbollah. Ως 
αποτέλεσμα αυτών των επιθέσεων, καταστράφηκαν 4.000 κουρδικά χωριά. Οι κάτοικοι αυτών των 
χωριών σκοτώθηκαν, βασανίστηκαν ή/και εκτοπίστηκαν βίαια. Τα υπάρχοντά τους και τα χωράφια τους 
λεηλατήθηκαν. Σχεδόν 19.000 Κούρδοι άμαχοι από όλα τα κοινωνικά στρώματα σκοτώθηκαν από τους 
λεγόμενους «άγνωστους δράστες». 

Ωστόσο, η Τουρκία και οι συνεργάτες της δεν σημείωσαν πραγματική επιτυχία με αυτές τις σκληρές 
επιθέσεις ενάντια στον αγώνα για την ελευθερία του κουρδικού λαού υπό την ηγεσία του PKK. Στις 6 
Μαΐου 1996, έλαβε χώρα μία από τις απόπειρες δολοφονίας κατά του ηγέτη του PKK, Abdullah Öcalan, 
ο οποίος διέμενε τότε στη Συρία. Ένα αυτοκίνητο φορτωμένο με έναν τόνο C-4 τοποθετήθηκε έξω από 
την κατοικία του Abdullah Öcalan στη Δαμασκό της Συρίας και η βόμβα εξερράγη ενώ αυτός μιλούσε στο 
τηλέφωνο στο σπίτι του. Μόνο τυχαία επέζησε ο Öcalan. Είναι ενδιαφέρον ότι λιγότερο από μισή ώρα 
μετά την απόπειρα δολοφονίας, εφημερίδες με έδρα το Λονδίνο ανακοίνωσαν στον κόσμο ότι «ο 
Abdullah Öcalan σκοτώθηκε από βόμβα». 

Παρά τις επιθέσεις που αντιμετώπισε, ο Abdullah Öcalan κρατούσε πάντα ανοιχτά τα κανάλια για έναν 
πιθανό διάλογο με την Τουρκία. Στις 29 Αυγούστου 1998, κήρυξε την τρίτη κατάπαυση του πυρός που 
ξεκίνησε την 1η Σεπτεμβρίου 1998. 

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο τότε πρόεδρος των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον βρισκόταν σε συνομιλίες 
με τη συριακή κυβέρνηση. Θέμα των συναντήσεων Κλίντον-Άσαντ ήταν η απομάκρυνση του Öcalan από 
τη Συρία. Μάλιστα, η CIA πήγε στη Δαμασκό και παρουσίασε ένα πακέτο στις συριακές αρχές σχετικά, 
όπως συζητήθηκε αργότερα στα μέσα ενημέρωσης. 

Την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου 1998, ο Τούρκος πρωθυπουργός Mesut Yılmaz πραγματοποίησε 
περιοδεία στη Μέση Ανατολή, η οποία περιελάμβανε την Ιορδανία, το Ισραήλ και την Παλαιστίνη. Ο 
ηγέτης του Κουρδικού Λαού, Abdullah Öcalan, ήταν στην ατζέντα του και, όπως αποκαλύφθηκε 
αργότερα, κατά τη διάρκεια αυτού του ταξιδιού, υπεγράφη μυστική συμφωνία συνεργασίας με την 
Ιορδανία, το Ισραήλ και την Τουρκία. Οι μυστικές υπηρεσίες της Ιορδανίας και του Ισραήλ, που 
κυριαρχούν στη Μέση Ανατολή, θα διαβίβαζαν πληροφορίες στην Άγκυρα σχετικά με τον Abdullah 
Öcalan στη Συρία και το PKK στο Νότιο Κουρδιστάν και, σε αντάλλαγμα, το τουρκικό κράτος θα άνοιγε 
τον εναέριο χώρο του και στις δύο χώρες για εκπαιδευτικές πτήσεις. 
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Με την υποστήριξη του ΝΑΤΟ, το τουρκικό κράτος, χρησιμοποιώντας διάφορα μέσα, διεξήγαγε έναν 
πόλεμο ενάντια στον αγώνα ελευθερίας του κουρδικού λαού υπό την ηγεσία του PKK, στον οποίο δεν 
έχει σημειώσει οριστικές νίκες όλα αυτά τα χρόνια. 

Έτσι, ξεκίνησε η διαδικασία που οδήγησε στη διεθνή συνωμοσία της 15ης Φεβρουαρίου 1998, με 
σκοπό να στερήσει τόσο από το PKK όσο και από τον κουρδικό λαό τον ηγέτη τους και να αποδυναμώσει 
τον αγώνα. 

14 Σεπτεμβρίου 1998 - Ένα σημείωμα που στέλνεται από το Τουρκικό Γενικό Επιτελείο προς το PKK 
αναφέρει: «Έχουμε τερματίσει τις διαπραγματεύσεις μέχρι νεωτέρας». 

16 Σεπτεμβρίου 1998 - Ο Atilla Ateş, τότε διοικητής των τουρκικών χερσαίων δυνάμεων, πηγαίνει στο 
Reyhanli/Hatay, που βρίσκεται στο σημείο μηδέν των συνόρων Τουρκίας-Συρίας, και απειλεί ανοιχτά τη 
συριακή διοίκηση με επικεφαλής τον Hafez Assad, λέγοντας: «Η υπομονή μας κοντεύει να εξαντληθεί. 
Μην μας αφήσετε να χάσουμε την υπομονή μας». 

17 Σεπτεμβρίου 1998 - Μια κρίσιμη εξέλιξη λαμβάνει χώρα στην Ουάσιγκτον. Ο ηγέτης του KDP 
Μεσούτ Μπαρζανί και ο ηγέτης του PUK Τζελάλ Ταλαμπανί υπογράφουν ένα πρωτόκολλο που ετοίμασε 
η αμερικανική κυβέρνηση και δηλώνουν ότι έχουν κάνει ειρήνη. Ένα από τα κύρια άρθρα της συμφωνίας 
αφορά την απέλαση των δυνάμεων του PKK από το Νότιο Κουρδιστάν. 

30 Σεπτεμβρίου 1998 - Υπό την προεδρία του Τούρκου Προέδρου Süleyman Demirel, το MGK 
(Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας) συγκαλείται σε μια συνεδρίαση διάρκειας 6 ωρών και 10 λεπτών, με ένα 
μόνο θέμα στην ημερήσια διάταξη: “πώς να πολεμήσετε ενάντια στο PKK και τον Abdullah Öcalan”. Στη 
συνάντηση αναφέρεται ξεκάθαρα ότι η διπλωματική πίεση στη Συρία δεν είχε αποδώσει αποτελέσματα 
και συζητούνται στρατιωτικές επιλογές. 

1 Οκτωβρίου 1998 - Ο Πρόεδρος της Τουρκίας, Süleyman Demirel, απειλεί ανοιχτά τη Δαμασκό κατά 
την εναρκτήρια ομιλία του στη Μεγάλη Τουρκική Εθνοσυνέλευση, λέγοντας: «Δηλώνουμε για άλλη μια 
φορά σε όλο τον κόσμο ότι επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να δράσουμε κατά της Συρίας, η 
οποία δεν έχει εγκαταλείψει την εχθρική της στάση, παρά όλες τις προειδοποιήσεις και τις ειρηνικές 
πρωτοβουλίες μας, και η υπομονή μας εξαντλείται». 

3 Οκτωβρίου 1998 - Ενώ αυτές οι εξελίξεις συνέβαιναν στον άξονα Άγκυρας-Δαμασκού, 11 χώρες του 
ΝΑΤΟ ξεκίνησαν το τουρκικό μέρος της στρατιωτικής άσκησης με το όνομα Dynamic Mix98 κοντά στη 
μεσογειακή ακτή του İskenderun, κοντά στα συριακά σύνορα, αν και αυτός ο ελιγμός δεν ήταν μέρος του 
αρχικού σχεδίου. 

3-4 Οκτωβρίου 1998 - Ο Αιγύπτιος πρόεδρος Hosni Mubarak πήγε στη Σαουδική Αραβία για να 
συζητήσει τις εντάσεις Τουρκίας-Συρίας. Ο Mubarak, ο οποίος συναντήθηκε με τον βασιλιά Φαχντ, είπε: 
«Πρέπει να σταματήσουμε την ένταση. Πρέπει να το ελέγξουμε. Είμαι έτοιμος να καταβάλω όλες τις 
προσπάθειες να μεσολαβήσω μεταξύ Άγκυρας και Δαμασκού προς αυτή την κατεύθυνση». 

5 Οκτωβρίου 1998 - Ο Μουμπάρακ, ενεργώντας ως μεσολαβητής, ταξιδεύει στην Άγκυρα και συναντά 
τον Τούρκο πρόεδρο Süleyman Demirel. Σε αυτή τη συνάντηση, ο Demirel δίνει στον Mubarak έναν 
φάκελο που περιγράφει “τι πρέπει να κάνει η Συρία”, προσθέτοντας, «Εάν δεν ικανοποιηθούν οι 
προσδοκίες μας, θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται. Και ξέρετε καλύτερα από εμάς τι είναι απαραίτητο». 

6 Οκτωβρίου 1998 - Ο πρώην υπουργός Μεταφορών της Ελλάδας και βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Κώστας 
Μπαντουβάς ταξιδεύει στη Δαμασκό για να συναντηθεί με τον Öcalan. Στη συνάντηση αυτή, υπενθυμίζει 
στον Öcalan ότι 109 Έλληνες βουλευτές τον είχαν προσκαλέσει στην Ελλάδα το 1997, καθιστώντας σαφές 
ότι η Ελληνική Πολιτεία θα ήταν πολύ χαρούμενη να τον υποδεχτεί στην Ελλάδα, υποσχόμενος να τον 
συναντήσει και να τον υποδεχτεί προσωπικά στο αεροδρόμιο. 

8 Οκτωβρίου 1998 - Ήταν η σειρά του Ιράν να αναλάβει τον μεσολαβητικό ρόλο στην κρίση μεταξύ 
Άγκυρας και Δαμασκού. Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Kemal Harrazi μεταβαίνει πρώτα στη Δαμασκό, 
αναχωρώντας για την Άγκυρα το ίδιο βράδυ. Την ίδια μέρα, οι συριακές αρχές ζητούν από τον Öcalan να 
φύγει από τη Συρία. 
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9 Οκτωβρίου 1998 - Ο Abdullah Öcalan αναχωρεί από τη Δαμασκό για την Αθήνα με προγραμματισμένη 
πτήση στις 10:00 π.μ., με διαβατήριο που έχει εκδοθεί με το όνομα Abdullah Sarıkurt. Εν τω μεταξύ, 
εκδόθηκε κόκκινη ειδοποίηση από την Ιντερπόλ με τον κωδικό «Επείγουσα» για τη σύλληψη του ηγέτη 
του. Όταν ο Öcalan έφτασε στο αεροδρόμιο της Αθήνας, αντί του Μπαντουβά, ο οποίος υποσχέθηκε ότι 
θα ήταν αυτοπροσώπως, τον υποδέχτηκαν ο Σάββας Καλεντερίδης και ο ανώτερος αξιωματούχος των 
υπηρεσιών πληροφοριών, Χαράλαμπος Σταυρακάκης. Δηλώνουν αυστηρά ότι δεν θα δεχτούν τον Öcalan 
στην Ελλάδα, αρνούνται να δεχτούν την αίτησή του για άσυλο και του ζητούν να φύγει αμέσως. Ο Öcalan 
κρατείται στο αεροδρόμιο για 8 ώρες πριν λάβει πρόσκληση από τη Ρωσία, μέσω του εκπροσώπου του 
PKK στη Ρωσία Numan Ucar, και πετάξει για τη Ρωσία την ίδια μέρα με αεροπλάνο του ελληνικού 
Υπουργείου Εξωτερικών. 

15 Οκτωβρίου 1998 - Ο Abdullah Öcalan, ο οποίος δεν είχε ακουστεί για μια εβδομάδα από τότε που 
έφυγε από τη Δαμασκό, κάνει μια τηλεφωνική δήλωση στο κουρδικό κανάλι MED TV, λέγοντας: «Πρώτα 
απ' όλα, εύχομαι ταχεία ανάρρωση για τον λαό μας, όλες τις μουσουλμανικές χώρες και την προοδευτική 
ανθρωπότητα από τη συνολική συνωμοσία που επιβλήθηκε στους λαούς της Μέσης Ανατολής, με εμένα 
σαν όχημα της, η οποία δεν έχει ακόμη πετύχει αλλά παραμένει ημιτελής στο σημείο αυτό». 

19 Οκτωβρίου 1998 - Ο Abdullah Öcalan συμμετέχει ξανά σε τηλεοπτικό πρόγραμμα του MED μέσω 
τηλεφώνου, αξιολογώντας τις τελευταίες εξελίξεις και παρέχοντας τις ακόλουθες πληροφορίες: 
«Πύραυλοι στη Μεσόγειο βρίσκονται τοποθετημένοι ώστε να στοχεύουν τα συριακά σύνορα. Δέκα 
χιλιάδες στρατιώτες έχουν αναπτυχθεί στη Zaxo, και οι προδότες του KDP εξαπέλυσαν επίθεση στο Garê. 
Αυτή είναι η φύση των βημάτων που έκαναν, τα οποία είναι όλα τεκμηριωμένα. Έχουν εκδώσει μια 
διεθνή κόκκινη ειδοποίηση, που σημαίνει ότι σε όποια χώρα και αν πάμε, θα συλληφθούμε. Πού στον 
κόσμο θα πάμε λοιπόν; Για να τα γλυτώσουμε, μόνο το διάστημα ή το φεγγάρι φαίνονται να υπάρχουν 
ως επιλογές. Είναι μια τόσο εκτεταμένη συνωμοσία που φαίνεται ότι δεν υπάρχει τρόπος να την 
αποφύγουμε». 

20 Οκτωβρίου 1998 - Υπογράφεται η Συμφωνία των Αδάνων μεταξύ Τουρκίας και Συρίας με 
αντάλλαγμα την απέλαση του Abdullah Öcalan από τη Συρία. 

4 Νοεμβρίου 1998 - Το αίτημα του Öcalan για πολιτικό άσυλο στη Ρωσία γίνεται δεκτό από τη Δούμα, 
την κάτω βουλή του ρωσικού κοινοβουλίου. Ωστόσο, δεν λαμβάνεται ποτέ οριστική απόφαση. 

11 Νοεμβρίου 1998 - Ενώ ο Öcalan έμενε σε ένα σπίτι στους λόφους της Μόσχας, ο τότε πρωθυπουργός 
της Τουρκίας Μεσούτ Γιλμάζ εξέδωσε μια δήλωση: «Σήμερα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που 
κοινοποιήθηκαν στις μυστικές υπηρεσίες μας από συμμαχική χώρα, λάβαμε την είδηση ότι ο Öcalan 
βρίσκεται στη Ρωσία». Μετά από αυτή τη δήλωση, ο Abdullah Öcalan άφησε το κατάλυμά του για λόγους 
ασφαλείας και μετακόμισε σε άλλο σπίτι, του Ρώσου βουλευτή Alexey Mitrafon. 

12 Νοεμβρίου 1998 - Μετά από 33 ημέρες στη Ρωσία, ο Öcalan βλέπει ότι η κατάσταση έχει γίνει 
επικίνδυνη και, με τη βοήθεια των Ιταλών φίλων του, ταξιδεύει στη Ρώμη. Όταν προσγειώνεται στο 
αεροδρόμιο Λεονάρντο Ντα Βίντσι, ζητά άσυλο στην Ιταλία αλλά συλλαμβάνεται αμέσως. Οι ιταλικές 
αρχές βασίζουν τη σύλληψή του στην απόφαση του Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου της Καρλσρούης, στις 
12 Ιανουαρίου 1990 (1 BSJ 195/ 88-3 BGS 9/90). Αυτή η δικαστική απόφαση είχε σκοπό να υποχρεώσει 
τόσο την Ιταλία όσο και τη Γερμανία να εγγυηθούν την ασφάλεια του Öcalan, έτσι ώστε να μπορεί να 
είναι “κατηγορούμενος” σε μια δίκαιη δίκη, με εξασφαλισμένα όλα τα δικαιώματά του βάσει της 
Ευρωπαϊκής Συνθήκης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. 

16 Νοεμβρίου 1998 - Ο Γερμανός καγκελάριος Gerhard Schröder συναντά τον Ιταλό πρωθυπουργό 
Massimo D’Alema στη Βόννη. Μετά τη συνάντηση, αναφέρεται ότι η Ευρώπη θα αναλάβει δράση για την 
ειρηνική επίλυση του κουρδικού ζητήματος και οι δύο χώρες ορίζουν τους υπουργούς Εξωτερικών τους 
για να αναπτύξουν ένα σχέδιο για την αντιμετώπιση του ζητήματος. Ο Ιταλός πρωθυπουργός Massimo 
D’Alema παραχωρεί συνέντευξη Τύπου την ίδια ημέρα και ανακοινώνει ότι ο Öcalan δεν θα εκδοθεί στην 
Τουρκία. Τις επόμενες μέρες, η Τουρκία ξεκινά εκστρατείες μποϊκοτάζ κατά της Ιταλίας. 
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21 Νοεμβρίου 1998 - Η υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Madeline Albright συναντά τον γενικό 
γραμματέα του ΝΑΤΟ. Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον παρεμβαίνει και συνομιλεί με τον Ιταλό 
πρωθυπουργό, συμβουλεύοντάς τον να «αποφύγει ένα ιστορικό λάθος». Στη συνέχεια, ο Ιταλός 
πρωθυπουργός D’Alema εμφανίζεται για δεύτερη φορά στις κάμερες και, σε διπλωματική γλώσσα, λέει 
ότι ο Öcalan πρέπει να φύγει από την Ιταλία. 

25 Νοεμβρίου 1998 - Η κυβέρνηση συνασπισμού του Mesut Yılmaz στην Τουρκία ανατρέπεται με 
πρόταση μομφής στο τουρκικό κοινοβούλιο. 

28 Νοεμβρίου 1998 - Η πρόεδρος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας των ΗΠΑ, Sandy Berger, ζητά την 
έκδοση του Öcalan στην Τουρκία για δίκη σύμφωνα με το εσωτερικό δίκαιο και εκτοξεύει κατηγορίες για 
κακούργημα εναντίον της Ιταλίας. 

29 Νοεμβρίου 1998 - Ο υπουργός Εξωτερικών και Θρησκευμάτων της Ιταλίας, Lamberto Dini, και ο 
υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, Joschka Fischer, συναντώνται στη Ρώμη. Οι δύο υπουργοί 
ανακοινώνουν ότι έχουν ξεκινήσει τις εργασίες για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για Λύση στο Κουρδικό 
Πρόβλημα. Και οι δύο υπουργοί λένε ότι συμφώνησαν για τη σύσταση διεθνούς δικαστηρίου για τον 
Öcalan. 

3 Δεκεμβρίου 1998 - Αφού συμμετείχε στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Υπουργών του ΟΑΣΕ, ο 
Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Joschka Fischer, κάνει αντικρουόμενες δηλώσεις: «Η Ιταλία και η 
Γερμανία δεν μπορούν να ιδρύσουν ένα διεθνές δικαστήριο για τον Öcalan». 

7 Δεκεμβρίου 1998 - Μετά τη δήλωση του Γερμανού υπουργού Εξωτερικών, ο Ιταλός πρωθυπουργός 
Massimo D’Alema ζητά τη βρετανική υποστήριξη. Για το σκοπό αυτό, στέλνει τον σύμβουλό του Philip 
Robins στο Λονδίνο για συνομιλίες με τον πρωθυπουργό Tony Blair. Ο Blair και άλλοι Βρετανοί 
αξιωματούχοι ενημερώνουν ωμά τον Robins ότι «η Ευρώπη δεν θα δεχτεί τον Öcalan και δεν θα αναλάβει 
πρωτοβουλία για την ειρηνική επίλυση του κουρδικού προβλήματος». 

11 Ιανουαρίου 1999 - Στην Τουρκία, το DSP σχηματίζει κυβέρνηση μειοψηφίας με την υποστήριξη 
κομμάτων εκτός του CHP και ο Bülent Ecevit, ο οποίος ήταν αναπληρωτής πρωθυπουργός στην 
προηγούμενη κυβέρνηση συνασπισμού, γίνεται ο νέος πρωθυπουργός της Τουρκίας. 

16 Ιανουαρίου 1999 - Μετά από 66 ημέρες στη Ρώμη, ο Abdullah Öcalan πηγαίνει στη Μόσχα για 
δεύτερη φορά. 

20 Ιανουαρίου 1999 - Αφού έφτασε στη Μόσχα, ο Öcalan περιγράφει την κατάστασή του σαν «να 
βρίσκεται σε σιδερένιο κλουβί». Εν τω μεταξύ, το αίτημα ασύλου του Öcalan, που προηγουμένως είχε 
γίνει δεκτό από τη Δούμα, δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Ο Öcalan ζητά από τις ρωσικές αρχές να τον 
βοηθήσουν να φτάσει στο Κουρδιστάν. Αρχικά, οι ρωσικές αρχές αποδέχονται την ιδέα να τον 
βοηθήσουν να φτάσει στα σύνορα μέσω Αρμενίας, αλλά λίγο αργότερα αρνούνται να προχωρήσουν στο 
σχέδιο, λέγοντας μόνο ότι «η κατάσταση έχει αλλάξει». Στη συνέχεια αναγκάζουν τον Öcalan σε ένα 
φορτηγό αεροπλάνο και τον στέλνουν στη Ντουσάνμπε, την πρωτεύουσα του Τατζικιστάν, όπου 
κρατείται σε απομόνωση για 8 ημέρες. 

28 Ιανουαρίου 1999 - Ο Öcalan επιστρέφει στη Μόσχα από την Ντουσάνμπε του Τατζικιστάν. 
29 Ιανουαρίου 1999 - Ο Öcalan λαμβάνει πρόταση να πάει ξανά στην Ελλάδα από τον Έλληνα ναύαρχο 

Αντώνη Ναξάκη, στον οποίο είχε στείλει μήνυμα που έδειχνε ότι η ζωή του βρισκόταν σε κίνδυνο. Ο 
Öcalan επιστρέφει κρυφά στην Ελλάδα με ιδιωτικό αεροπλάνο και μένει στο σπίτι της συγγραφέως 
Βούλα Δαμιανάκου στη Νέα Μάκρη. 

31 Ιανουαρίου 1999 - Ο Öcalan, του οποίου το αίτημα πολιτικού ασύλου δεν εξετάστηκε ποτέ στην 
Ελλάδα, προτείνει στις ελληνικές αρχές να μεταβεί στην Ολλανδία, αναχωρώντας την ίδια μέρα μέσω 
του Μινσκ της Λευκορωσίας. Σύμφωνα με το σχέδιο, μια ενδιάμεση πτήση θα είναι διαθέσιμη από το 
Μινσκ προς τη Χάγη της Ολλανδίας. Το αεροπλάνο για την Ολλανδία δεν φτάνει ποτέ. Εν τω μεταξύ, 
εκδίδεται 24ωρος συναγερμός, έτσι ώστε το αεροπλάνο που μεταφέρει τον Abdullah Öcalan να μην 
μπορεί να προσγειωθεί σε κανένα ευρωπαϊκό αεροδρόμιο. 
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1 Φεβρουαρίου 1999 - Το αεροπλάνο του Öcalan φεύγει από το Μινσκ της Λευκορωσίας και 
προσγειώνεται στην Αθήνα γύρω στις 4:00 π.μ. Εκεί, ένας αξιωματούχος της Ελληνικής Υπηρεσίας 
Πληροφοριών, ο Σάββας Καλεντερίδης, συναντά τον Öcalan και του προτείνει να τον στείλει στην Αφρική 
για να μείνει σε μια ελληνική πρεσβεία. Ο Καλεντερίδης λέει στον Öcalan: «Οι Ελληνικές Πρεσβείες 
αντιμετωπίζονται ως ελληνικό έδαφος και έχουν ασυλία. Καμία δύναμη εκτός από τη δική μας δεν μπορεί 
να παρέμβει εκεί και θα είστε ασφαλείς. Η ασφάλειά σας θα διασφαλιστεί». Ο Καλεντερίδης προσθέτει 
επίσης ότι αυτός ο προορισμός είναι ενδιάμεσος σταθμός στο δρόμο προς τη Νότια Αφρική, κάτι που 
έχει ήδη συζητηθεί με τις νοτιοαφρικανικές αρχές. Πρόσθεσε ότι θα μιλήσουν ξανά με τις αρχές της 
Νότιας Αφρικής μόλις βρεθεί στην πρεσβεία. 

2 Φεβρουαρίου 1999 - Το αεροπλάνο προσγειώνεται στο Ναϊρόμπι, την πρωτεύουσα της Κένυας. Ο 
Abdullah Öcalan και οι σύντροφοί του μένουν στο σπίτι του Έλληνα πρέσβη Γεωργίου Κωστούλα για 14 
ημέρες. 

4 Φεβρουαρίου 1999 - Αντιπροσωπεία πληροφοριών της CIA και των ΗΠΑ συναντά την τουρκική 
υπηρεσία πληροφοριών MIT και υπογράφεται ένα πρωτόκολλο μεταξύ τους, μετά το οποίο οι 
κρατούμενοι στη φυλακή İmralı  μεταφέρονται σε άλλες φυλακές και αρχίζουν οι προετοιμασίες για την 
τελική φυλάκιση του Öcalan εκεί. 

5 Φεβρουαρίου 1999 - Το ιδιωτικό αεροπλάνο του Τούρκου επιχειρηματία Cavit Çağlar μισθώνεται από 
το τουρκικό κράτος, έναντι 200.000 δολαρίων, και μια ειδική ομάδα επτά ατόμων προετοιμάζεται για 
μια επιχείρηση για τη σύλληψη του Öcalan. 

10 Φεβρουαρίου 1999 - Οι ελληνικές αρχές στην Αθήνα δίνουν εντολή στην πρεσβεία τους στην Κένυα 
να απομακρύνει τον Öcalan. Ο Öcalan αντιστέκεται, λέγοντάς τους ότι θα φύγει από την πρεσβεία μόνο 
όταν έχει οριστικοποιηθεί μια πτήση επιστροφής του στην Ευρώπη. Οι ελληνικές αρχές στέλνουν 
δεύτερη διαταγή να απομακρυνθεί βίαια ο Öcalan από την Πρεσβεία και να πεταχτεί στον δρόμο. Τη 
διαταγή αυτή όμως δεν την εκτελούν ούτε οι υπάλληλοι της Ελληνικής Πρεσβείας, ούτε οι αξιωματικοί 
των πληροφοριών που φθάνουν αργότερα από την Αθήνα για το σκοπό αυτό. Αργότερα, αυτοί οι 
αξιωματούχοι διώκονται από τις ελληνικές αρχές επειδή δεν υπάκουσαν την εντολή. Εν τω μεταξύ, το 
αεροπλάνο και η ομάδα που συγκεντρώθηκε στην Τουρκία για να συλλάβουν τον Öcalan λαμβάνουν 
εντολή να πάνε στην Ουγκάντα και να περιμένουν εκεί. 

14 Φεβρουαρίου 1999 - Το βράδυ, το τουρκικό αεροπλάνο που φέρει ψεύτικη σημαία Μαλαισίας και 
περιμένει στην Ουγκάντα μαζί με την ειδική ομάδα της Τουρκίας λαμβάνει εντολή να πάει στο Ναϊρόμπι. 
Η επιχείρηση ξεκινά γύρω στις 7:20 μ.μ. 

15 Φεβρουαρίου 1999 - Η διοίκηση και η αστυνομία της Κένυας παρεμβαίνουν και απειλούν να 
απομακρύνουν βίαια τον Öcalan από την πρεσβεία, εάν οι Έλληνες δεν τον παραδώσουν. Εν τω μεταξύ, 
ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών Θεόδωρος Πάγκαλος παρεμβαίνει και διαβεβαιώνει με φαξ τον Öcalan 
ότι θα μεταφερθεί στην Ολλανδία. Αφού έλαβε αυτή τη διαβεβαίωση, ο Öcalan φεύγει από την πρεσβεία 
για να πάει στο αεροδρόμιο. Ο Öcalan βρίσκεται μόνος σε ένα από τα πέντε αυτοκίνητα με επίσημες 
πινακίδες κυκλοφορίας της Κένυας που περιμένουν έξω από το κτίριο της πρεσβείας. Στο δρόμο για το 
αεροδρόμιο, το αυτοκίνητο που μεταφέρει τον Öcalan ξεφεύγει ξαφνικά από τη συνοδεία και ο Öcalan 
παραδίδεται στην ομάδα που περιμένει στο τουρκικό αεροπλάνο με την ψεύτικη σημαία της Μαλαισίας. 
Το τελικό αποτέλεσμα είναι ότι ο Öcalan απάγεται κατά παράβαση των ισχυόντων διεθνών νόμων. 

16 Φεβρουαρίου 1999 - Το αεροπλάνο που μεταφέρει τον Öcalan απογειώνεται από το Ναϊρόμπι της 
Κένυας για τη Μπαντίρμα (Πάνορμος) της Τουρκίας, αλλά η πυκνή πρωινή ομίχλη υποχρεώνει το 
αεροπλάνο να εκτραπεί προς την Κωνσταντινούπολη, από όπου ο Öcalan μεταφέρεται απευθείας στη 
φυλακή του νησιού İmralı  με στρατιωτικό σκάφος. Μια αντιπροσωπεία, συμπεριλαμβανομένου ενός 
Αμερικανού αξιωματούχου και μιας γυναίκας αξιωματούχου του Συμβουλίου της Ευρώπης, είναι 
παρούσα κατά την άφιξή του. Εκείνο το πρωί, ο τότε πρωθυπουργός της Τουρκίας Bülent Ecevit 
ανακοινώνει δημόσια ότι ο Öcalan μεταφέρθηκε στην Τουρκία. Στη φυλακή του νησιού İmralı , ο Öcalan 
ανακρίνεται για 10 ημέρες από αντιπροσωπεία που αποτελείται από τέσσερις τουρκικές μονάδες 
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ασφαλείας (Γενικό Επιτελείο, Χωροφυλακή, Ασφάλεια και Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών). Ο Öcalan 
στερείται των νόμιμων δικαιωμάτων του και δεν του επιτρέπεται να συναντηθεί με τους δικηγόρους του. 

25 Φεβρουαρίου 1999 - Ο Abdullah Öcalan συναντά τους δικηγόρους του για πρώτη φορά. 
24 Μαρτίου 1999 - Ξεκινά μια εντελώς παράνομη δίκη-παρωδία στη φυλακή του νησιού İmralı. 
29 Ιουνίου 1999 - Το DGM 2 της Άγκυρας (Δικαστήριο Κρατικής Ασφάλειας) καταδικάζει τον Abdullah 

Öcalan σε θάνατο. 
 
 

--- ★ --- 
 
 
 
 

Ποιοι είμαστε; 
 
Η Διεθνής Πρωτοβουλία «Λευτεριά στον Abdullah Öcalan — Ειρήνη στο Κουρδιστάν» ιδρύθηκε τον 

Μάρτιο του 1999, έναν μήνα μετά την απαγωγή του Öcalan από την Κένυα και τη φυλάκισή του από την 
Τουρκία. Από την ίδρυσή της, η Διεθνής Πρωτοβουλία αγωνίστηκε για την απελευθέρωση του Abdullah 
Öcalan από τη φυλακή, ώστε να μπορέσει να παίξει τον ρόλο που δικαιούται στην εδραίωση μιας δίκαιης 
ειρήνης μεταξύ του τουρκικού κράτους και του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν (PKK). Η Διεθνής 
Πρωτοβουλία είχε επίσης στόχο να συμβάλει στην αποκατάσταση των δεσμών μεταξύ του κουρδικού και 
του τουρκικού λαού, καθώς και όλων των άλλων λαών της Μέσης Ανατολής. 

Προκειμένου να επιτύχει τους στόχους της, η Διεθνής Πρωτοβουλία ακολούθησε διάφορους σχετικούς 
δρόμους. Η επιρροή στο διεθνές και εθνικό κοινό μέσω διεθνών εκστρατειών για παρέμβαση στις πολιτικές 
του τουρκικού κράτους έναντι του Abdullah Öcalan ήταν ένας από αυτούς τους δρόμους. Ένας δεύτερος 
τομέας εργασίας που ανέλαβε η Διεθνής Πρωτοβουλία είναι η διάδοση των απόψεων του Öcalan μέσω 
της τέχνης, δημοσιεύσεων και συνεδρίων. Τέλος, η Διεθνής Πρωτοβουλία έχει επίσης δραστηριοποιηθεί 
στην ευαισθητοποίηση για τις συνθήκες του Öcalan και τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
που αντιμετωπίζει, μέσω εκθέσεων, αντιπροσωπειών διερεύνησης στοιχείων και ασκήσεων πίεσης. 

 
Καμπάνιες 
Η Διεθνής Πρωτοβουλία οργανώνει εκστρατείες υπογραφών για να επηρεάσει τις πολιτικές έναντι του 

Öcalan. Μια τέτοια εκστρατεία ξεκίνησε το 2012 από χίλιους πρώτους υπογράφοντες, μεταξύ των οποίων 
οι Gerry Adams, Καθ. Antonio Negri, Καθ. Immanuel Wallerstein, Καθ. Achin Vanaik και άλλοι διανοούμενοι, 
πολιτικοί, βουλευτές και ΜΚΟ από τη Νότια Αμερική, την Ευρώπη, την Ασία, τη Ρωσία και τη Μέση 
Ανατολή. Η εκστρατεία έφτασε τις 10.328.623 υπογραφές και μπορεί να είναι η μεγαλύτερη εκστρατεία 
υπογραφής για την ελευθερία ενός πολιτικού κρατούμενου που έχει δει ποτέ ο κόσμος. Καυτηρίασε 
σημαντικά την απομόνωση που επιβλήθηκε στον Öcalan και πιθανώς άνοιξε τους δρόμους για τις 
ειρηνευτικές συνομιλίες που πραγματοποίησαν το τουρκικό κράτος και ο Öcalan μεταξύ 2013 και 2015. 

Η Διεθνής Πρωτοβουλία διοργανώνει επίσης καμπάνιες βίντεο που εκπαιδεύουν το κοινό για την ιστορία 
της ζωής του Öcalan, τις συνθήκες της φυλάκισής του και τα αιτήματα για την ελευθερία του. 

 
Δημοσιεύσεις 
Η Διεθνής Πρωτοβουλία μεταφράζει, επιμελείται και δημοσιεύει βιβλία γραμμένα από τον Öcalan σε 

διάφορες γλώσσες, όπως Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά, Ισπανικά και Αραβικά (ΣτΜ: στα ελληνικά έχουν 
μεταφραστεί δύο βιβλία, τα «Απελευθερώνοντας τη Ζωή –  Η Γυναικεία Επανάσταση» και 
«Δημοκρατικός Συνομποσπονδισμός», που κυκλοφορούν από τον εκδοτικό οίκο Στάσει 
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Εκπίπτοντες). Συγκεντρώνει μπροσούρες από τα έργα του για συγκεκριμένα θέματα, όπως ο δημοκρατικός 
συνομοσπονδισμός ή η ελευθερία των γυναικών. Επιμελείται βιβλία για τον Öcalan που συζητούν τις 
κύριες ιδέες του. 

Η Διεθνής Πρωτοβουλία δημοσιεύει επίσης τακτικές εκθέσεις για τις συνθήκες φυλάκισης του Öcalan 
και την απομόνωσή του. 

 
Συνέδρια 
Η Διεθνής Πρωτοβουλία διοργανώνει διετή συνέδρια και προσκαλεί μελετητές, ακτιβιστές, φοιτητές και 

πολιτικούς να συζητήσουν τις ιδέες του Öcalan, προκειμένου να ξεκινήσει μια συζήτηση μεταξύ 
διαφορετικών κινημάτων σε όλο τον κόσμο. 

 
Αντιπροσωπείες 
Κάθε χρόνο στις 15 Φεβρουαρίου, που είναι η ημερομηνία της απαγωγής του Abdullah Öcalan, η Διεθνής 

Πρωτοβουλία οργανώνει μια ομάδα διεθνώς αναγνωρισμένων ανθρώπων που ταξιδεύουν στην Τουρκία 
για μια διερευνητική αποστολή και οι οποίοι δημοσιοποιούν τα ευρήματά τους. 

 
Λόμπι 
Η Διεθνής Πρωτοβουλία ασκεί πίεση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την 

Πρόληψη των Βασανιστηρίων και άλλους διεθνείς οργανισμούς κατά των παραβιάσεων των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων του Abdullah Öcalan και της ολοκληρωτικής απομόνωσής του στη φυλακή İmralı. 

 
Τέχνη για τον Öcalan 
Αυτή η εκστρατεία στοχεύει να εκφράσει τη σχέση μεταξύ του Abdullah Öcalan, του κουρδικού λαού, της 

ελευθερίας και ιδιαίτερα της ελευθερίας των γυναικών και να εκπαιδεύσει το ευρύτερο κοινό για το 
παρελθόν και το παρόν του κουρδικού λαού. Η Διεθνής Πρωτοβουλία έχει ήδη συλλέξει έργα τέχνης από 
τη Βραζιλία, τη Νότια Αφρική, τις ΗΠΑ, τη Νότια Αμερική, την Ιταλία, τη Γερμανία, καθώς και έργα Κούρδων 
από διάφορα μέρη του Κουρδιστάν. Αυτά τα έργα έχουν τυπωθεί σε καρτ ποστάλ, μπλουζάκια και 
καμβάδες και διατίθενται για πώληση αλληλεγγύης. 

 
e-mail επικοινωνίας: imralipost@freeocalan.org 

www.freeocalan.org 
www.ocalanbooks.com 
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