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κοί. Αν και θεωρούν ότι η τουρκική κυβέρνη-
ση δεν θα τολμήσει να διοργανώσει μια απα-
γωγή σε έδαφος μιας χώρας-μέλους της Ε.Ε., 
τις τελευταίες ημέρες οι «8» έχουν περιορίσει 
τις κινήσεις και τις επαφές τους στο ελάχιστο, 
διακόπτοντας παράλληλα οποιαδήποτε συ-
νομιλία με κινητό τηλέφωνο, που θα μπορού-
σε να αποκαλύψει την τοποθεσία στην οποία 
βρίσκονται. Βασική τους ανησυχία παραμένει 
η τύχη των μελών των οικογενειών τους, που 
εξακολουθούν να βρίσκονται στην Τουρκία. 

Παράλληλα, όμως, υπάρχει και ο φόβος μή-
πως ο μεγάλος αριθμός των αστυνομικών που 
ασχολούνται με τη φύλαξή τους έχει εντέλει τα 
αντίθετα  αποτελέσματα. «Λόγω της εμπλοκής 
πολλών προσώπων στη φύλαξη των “8”, μεγι-
στοποιείται ο κίνδυνος διαρροών. Η επικήρυ-
ξη δεν επέτεινε τον κίνδυνο, απλώς τον απο-
κάλυψε σε όλη του την έκταση. Οι “8” το αντι-
λαμβάνονται, διότι δεν είναι αφελείς και ανη-
συχούν για τις οικογένειές τους που βρίσκο-
νται στην Τουρκία», λέει ο Χρ. Μυλωνόπουλος.  

Βεβαίως, όπως είναι γνωστό, οι Τούρκοι 
στρατιωτικοί έχουν εκφράσει τη βούλησή 
τους να φύγουν από την Ελλάδα, μόλις εγκρι-
θούν τα αιτήματά τους για απονομή πολιτικού 
ασύλου. Μέχρι στιγμής, το αίτημα για άσυλο 
έχει εγκριθεί στους τέσσερις από αυτούς. «Εί-
ναι δεδομένο ότι θέλουν να φύγουν, αυτό το 
θέμα όμως είναι πολιτικό», σημειώνει ο καθη-
γητής της Νομικής. 

Η Interpol 
Κίνηση απελπισίας από την Αγκυρα αποτελεί 
η επικήρυξη των «8», σύμφωνα με έγκυρες 
πηγές. Τον περασμένο Οκτώβριο οι τουρκι-
κές εισαγγελικές Αρχές είχαν δώσει παραγγε-

λία για σύλληψη των «8» μέσω των Ερυθρών 
Σημάτων (Red Νotice) της Interpol. Παράλ-
ληλα, μαζί με τους στρατιωτικούς που βρίσκο-
νται στην Ελλάδα, από την τουρκική κυβέρ-
νηση είχαν γίνει κινήσεις ώστε να εκδοθούν 
διεθνή εντάλματα σύλληψης και για άλλους 
στρατιωτικούς του τουρκικού στρατού που 
έχουν εγκαταλείψει την Τουρκία και θεωρεί-
ται ότι συνέβαλαν στην απόπειρα πραξικοπή-
ματος. Παρά τις έντονες διαβουλεύσεις, που 
διήρκεσαν πολλές εβδομάδες, η Interpol δι-
ατήρησε την αρχική της κατηγορηματική άρ-
νηση. Κύρια αιτία της άρνησης είναι ότι το 
δίκτυο των ακολούθων του ιμάμη Φετουλάχ 
Γκιουλέν, που θεωρείται ο «εγκέφαλος» της 
απόπειρας πραξικοπήματος, δεν αναγνωρί-
ζεται ως τρομοκρατική οργάνωση. Επιπλέον, 
θεωρήθηκε ότι οι καταζητούμενοι στρατιω-
τικοί δεν είναι ύποπτοι για τέλεση αδικημά-
των στο εξωτερικό και ότι, αν εκδοθούν στην 
Τουρκία, κινδυνεύουν με βασανιστήρια και 
παραβίαση των προσωπικών τους δικαιωμά-
των. Η επικήρυξη των «8» με χρηματική αμοι-
βή είναι η τελευταία προσπάθεια της τουρκι-
κής κυβέρνησης να υπάρξει οποιαδήποτε θε-
τική γι’ αυτήν εξέλιξη στην υπόθεση των διω-
κόμενων στρατιωτικών. 

Αξίζει να σημειωθεί ωστόσο, ότι μαζί με τους 
«8» την περασμένη Τρίτη οι τουρκικές Αρχές 
επικήρυξαν συνολικά 74 Τούρκους στρατιω-
τικούς. Μάλιστα, το συνολικό ποσό της αμοι-
βής που προσφέρεται και για τους 74 στρα-
τιωτικούς που κατηγορούνται ως πραξικοπη-
ματίες είναι τα 12,8 εκατομμύρια δολάρια. 

Στη λίστα των επικηρυγμένων ανήκουν και 
δύο πρώην στρατηγοί του τουρκικού στρα-
τού, που φέρεται να πέρασαν από την Ελλά-
δα λίγες εβδομάδες μετά την απόπειρα πρα-
ξικοπήματος κατά του Ερντογάν. Πρόκειται 
για τον στρατηγό Αλί Καλιοντσού, ο οποίος 
κατηγορείται ότι είχε δώσει εντολή στα τανκς 
να πατήσουν πολίτες, αλλά και για τον στρα-
τηγό Μεχμέτ Ναΐλ Γιγίτ, που φέρεται να διηύ-
θυνε τις μεραρχίες που επιτέθηκαν σε κρατικά 
κτίρια στην Αγκυρα τη βραδιά της 15ης Ιουλί-
ου. Και οι δύο πρώην στρατηγοί φέρεται να 
έχουν διαφύγει σε άλλες χώρες ήδη από τον 
Αύγουστο του 2016, αφού πρώτα πέρασαν 
από ελληνικό έδαφος. 

Την προστασία των 
«8» έχει αναλάβει πλέον 
μεγάλη ομάδα της 
Ειδικής Κατασταλτικής 
Αντιτρομοκρατικής Μονάδας


