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ΑΠ Ο
ΤΟ ΑΙΝΙΓΜΑ
ΣΤΟ

Ποιες οδηγίες είχε δώσει
ο πρωθυπουργός κ. Σημίτης
για την υπόθεση Οτσαλάν;
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To άγνωστο παρασκήνιο
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Πώς ο Οτσαλάν πέρασε
τελικά τους ελέγχους
της ΕΥΠ;
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Τα όσα συνέβησαν το βράδυ της άφιξης του Οτσα
λάν στην Ελλάδα συνιστούν ένα μικρό πραξικό
πημα από κύκλους των ελληνικών μυσπκών υπη
ρεσιών, οι οποίες παραβίασαν όλες τις οδηγίες
του Πρωθυπουργού. Ο πρωθυπουργός κ. Κ. Σ η 
μίτης στην ομιλία του στο Υπουργικό Συμβούλιο
ανέφερε χαρακτηριστικά: «Αυτή η θέση, την οποία

έχουμε ακολουθήσει εδώ και πολύ καιρό, ήταν
μια θέση η οποία ενόχλησε κάποιους ανεύθυ
νους, κάποιους θερμοκέφαλους, κάποιους οι
οποίοι εμφανίζονται ω ς εκπρόσω ποι των επα
ναστατικών κινημάτων και ήθελαν μ ε κάθε τρό
πο να την ανατρέφουν. Δ εν πιστεύω όμω ς ότι
ήθελαν να ανατρέφουν μόνο αυτή τη θέση. Η θε
λαν πιθανότατα να ανατρέφουν το σύνολο της
πολιτικής και πιθανότατα την κυβέρνηση...».
Επειτα από ειδική κυβερνητική έρευνα αποκα
λύφθηκε ότι το βράδυ της 29ης Ιανουάριου ο Οτσα
λάν πέρασε πραγματικά από την αίθουσα VIP, την
οποία άνοιξε ο κ. Γ. Μαγγίνας, μέλος του κλιμα
κίου της ΕΥΠ στο αεροδρόμιο. Με τη δική του βοή
θεια, καθώς και άλλων μελών της ΕΥΠ, ο Οτσα
λάν εξήλθε από το αεροδρόμιο και οδηγήθηκε στο
κρησφύγετο που είχε ετοιμαστεί γι’ αυτόν από την
ίδια την ΕΥΠ.
Μια άκρως ελλιπή αλλά αποκαλυπτική εικόνα
δίνει και η έκθεση της ΕΥΠ , η οποία συντάχθηκε
στη βάση της αναφοράς ενός ειδικά εντεταλμέ
νου πράκτορά της που βρισκόταν στο αεροδρόμιο
το κρίσιμο βράδυ. Π ιο συγκεκριμένα: η αίθουσα
VIP στην έκθεση της ΕΥΠ φέρεται να είχε κλειστεί
από υπάλληλο της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπο
ρίας, ο οποίος λόγω των καθηκόντων του συνερ
γάζεται με τις ελληνικές μυστικές υπηρεσίες. Ο
συγκεκριμένος υπάλληλος επικαλέστηκε (ψευδώς)
σχετική ενημέρωση από το ελληνικό υπουργείο
Αμυνας, σύμφωνα με την οποία θα έφτανε αερο
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Το πραξικόπημα
ins ΕΥΠ

Ποια πρακτικά μέτρα
ελήφθησαν για να αποτραπεί
η είσοδος του Οτσαλάν
στην Ελλάδα;

Η κυβέρνηση έδωσε οδηγίες στον διοικητή της
ΕΥΠ κ. X. Σταυρακάκη να σταλούν ομάδες πρα
κτόρων για την επιτήρηση όλων των αεροδρο
μίων στα οποία μπορούσε να προσγειωθεί το
αεροπλάνο που μετέφερε τον Αμπντουλάχ Οτσα
λάν. Η εντολή που είχαν ήταν να ελέγχουν όλα
τα ιδιωτικά αεροπλάνα προτού αποβιβαστούν
οι επιβάτες τους. Σε περίπτωση που εντόπιζαν
τον Οτσαλάν είχαν σαφείς εντολές να τον θέ
σουν αμέσως υπό περιορισμό και να ενημερώ
σουν τα προϊστάμενα κλιμάκια. Ο ι ομάδες των
πρακτόρων είχαν πραγματικά εγκαίρω ς ανα
πτυχθεί σε όλα τα αεροδρόμια της χώ ρας. Εν
τούτοις το σύστημα δεν λειτούργησε...

ερώτησες
απαντήσει

ΘΡΙΛΕΡ

Ο πρωθυπουργός κ. Κ. Σημίτης από τριμήνου,
αμέσως μετά την έξοδο του Αμπντουλάχ Οτσα
λάν από τη Συρία, είχε δώσει σαφείς και αυστη
ρές οδηγίες να υλοποιηθούν τα εξής: α) να ενη
μερωθεί ο κούρδος ηγέτης ότι η Ελλάδα δεν δύναται και δεν προτίθεται να του χορηγήσει πολι
τικό άσυλο, β) να αποτραπεί η είσοδός του στην
Ελλάδα και γ) να εξασφαλιστεί ότι η κυβέρνηση
δεν θα αιφ νιδιασιεί. Ο ι πρωθυπουργικές εντο
λές ήταν μέρος μιας ευρύτερης πολιτικής που επι
θυμεί να εφαρμόσει ο κ. Σημίτης και αποβλέπει
στην αφαίρεση της κουρδικής παραμέτρου από
τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Η ορθολογικοποίηση και η (κατά το δυνατόν) ομαλοποίηση των
ελληνοτουρκικών σχέσεων αποτελεί έναν από
τους κεντρικούς στόχους του κ. Σημίτη. Το θέμα
άλλωστε, μέσα σε αυτό το πνεύμα, το είχε συζη
τήσει τον Οκτώβριο στην Αττάλεια με τον τότε
πρωθυπουργό της Τουρκίας κ. Μεσούτ Γιλμάζ.
Ο Πρωθυπουργός υπογράμμιζε σε όλους τους
συνομιλητές του ότι η Ελλάδα δεν θα πρέπει να
εισέλθει σε μια συγκρουσιακή πορεία με την
Τουρκία με αφορμή το Κουρδικό - ιδιαίτερα
όταν για το θέμα αυτό ολόκληρη η διεθνής κοι
νότητα συμπαρίσιαται στην Αγκυρα. Επίσης, από
την πρώτη στιγμή, χαρακτήριζε «στρατηγικό
σφάλμα» την παραχώρηση στην Τουρκία του δι
καιώματος να επικαλείται τις σχέσεις της Ελλά
δας με το ΡΚΚ για να δικαιολογεί τόσο την πο
λιτική της στο Αιγαίο όσο και την παραβίαση των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο εσωτερικό της.

Του N. ΜΑΡΑΚΗ

πλάνο που θα μετέφερε τον υφυπουργό Αμυνας
της Ρωσίας για επίσημη επίσκεψη.
Ο πράκτορας της ΕΥΠ ανέφερε ότι είδε να ει
σέρχονται στην αίθουσα VIP τρία άτομα προερ
χόμενα από ιδιωτικό αεροπλάνο, το οποίο προ
φανώς δεν είχε ελέγξει κανείς. Ο πράκτορας πλη
σίασε και αναγνώρισε έναν εκ των εισερχομένων
στην αίθουσα, ο οποίος δεν ήταν άλλος από τον
τέως ανππλοίαρχο κ. Α. Ναξάκη που συνοδευό
ταν από μια γυναίκα και έναν άνδρα. Στη συνέχεια
ο άνθρωπος της ΕΥΠ ζήτησε τα διαβατήριά τους
και διαπίστωσε την ταυτότητα της γυναίκας, η
οποία είναι γνωστή συνεργάτις του Οτσαλάν. Ο
άνδρας έφερε τουρκικό διαβατήριο. Ενώ εξελισ
σόταν ο έλεγχος, από την αίθουσα πέρασε ένας
ακόμη άνδρας, ο οποίος είχε το κεφάλι του σκε
πασμένο με επίδεσμο, κατά τρόπο που έκρυβε το
πρόσωπό του.
Κατά παράδοξο τρόπο ουδείς έλεγξε το δια
βατήριο του τέταρτου αυτού προσώπου, το οποίο
κινήθηκε ανεμπόδιστα προς την έξοδο. Ο κ. Ναξάκης και οι τρεις συνοδοί του επιβιβάστηκαν σε
αυτοκίνητα και αναχώρησαν προς άγνωστη κα
τεύθυνση...
Ο πράκτορας της ΕΥΠ, ύστερα από κάποιο χρό
νο και αφού τα αυτοκίνητα είχαν απομακρυνθεί,
ενημέρωσε την υπηρεσία του. Ο διοικητής κ. X .
Σταυρακάκης απούσιαζε εκείνες τις ημέρες στο
εξωτερικό, ενώ ο υπαρχηγός της ΕΥΠ κ. Λουκόπουλος ενημέρωσε τηλεφωνικά τον υπουργό Δη
μόσιας Τάξης κ. Φ . Πετσάλνικο ότι «ενδεχομέ
νως» να εισήλθε ο Οτσαλάν στη χώρα. Χρειάστη
κε να περάσουν αρκετές ακόμη ώρες ώσπου να επι
βεβαιωθεί από την ΕΥΠ η πληροφορία της εισό
δου του Οτσαλάν.
Ενα ακόμη ενδιαφέρον στοιχείο: ο πύργος ελέγ
χου παρέλειψε να ενημερώνει την Αστυνομία για
το αεροπλάνο του Οτσαλάν παρά το γεγονός ότι
είχε ειδικές εντολές να πληροφορεί τις αρχές ασφα
λείας για όλα τα ιδιωτικά αεροπλάνα που προ
σγειώνονταν στο Ελληνικό εκείνες τις ημέρες...

Ποια η σχέση
του κ. Ναξάκη με την ΕΥΠ;
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Εγγραφα των ελληνικών μυστικών υπηρεσιών
καταγράφουν τον κ. Α . Ναξάκη ως «πηγή». Η
κυβέρνηση επίσης πληροφορήθηκε (κατόπιν εορ
τής) ότι ο κ. Ν α ξάκης επισκεπτόταν τα γραφεία
της ΕΥΠ , στην οδό Κατεχάκη, τουλάχιστον δύο
φ ορές την εβδομάδα και είχε πολύωρες συνα
ντήσεις με υψηλόβαθμα στελέχη. Επίσης, πρό
σφατα είχε υποβάλει στην ΕΥΠ έγγραφο αίτη

μα για τη χρηματοδότηση γραφείων κουρδικών
οργανώσεων. Το αίτημα αυτό ικανοποιήθηκε...
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Από την κυβέρνηση ποιοι
χειρίστηκαν την υπόθεση
Οτσαλάν;

Ο πρωθυπουργός κ. Σημίτης είχε εξουσιοδοτή
σει πολιτικά τον κ. θ . Πάγκαλο να χειριστεί την
υπόθεση Οτσαλάν, καθώς και όλο το φάσμα των
θεμάτων που ανέκυπταν. Σύμφωνα με τη ρύθ
μιση που έγινε, ο κ. Πάγκαλος θα είχε ταυτό
χρονα συντονιστικές και αποφασιστικές αρμο
διότητες. Σημαντική πρακτική βοήθεια στον κ.
Πάγκαλο έδωσε ο διευθυντής του διπλωματικού
του γραφείου κ. Β. Παπαϊωάννου. Αντίθετα, ο
νυν υπουργός Εξωτερικών κ. Γ. Παπανδρέου
και ο νυν υπουργός αναπληρωτής κ. I. Κρανιδιώτης κρατήθηκαν εντελώς έξω από την υπό
θεση. Το δεύτερο μέλος της υπουργικής ομάδας
ήταν ο κ. Αλ. Παπαδόπουλος, ο οποίος είχε άλ
λωστε την ευθύνη της ΕΥΠ . Ο τρίτος άνθρωπος
ήταν ο κ. Σ . Κοσμίδης, γραμματέας του Υπουρ
γικού Συμβουλίου, που είχε κυρίω ς τον ρόλο
συνδέσμου με τον Πρωθυπουργό.

Ποιος πήρε την απόφαση
για έναρξη διαβουλεύσεων
με τον Οτσαλάν;
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Ο κ. Π άγκαλος είχε τη δική του πολυδιάστατη
παρουσία μέσα σε όλες αυτές τις διαδικασίες.
Κατά πρώτον ανέλαβε κεντρικό ρόλο στη δια 
δικασία λήψ ης αποφάσεων του κυβερνητικού
κλιμακίου. Κατά δεύτερον, διατήρησε μια αυ
τοτελή ομαλή επικοινωνία με τον κ. Ν α ξάκη, με
τον οποίο γνωρίζεται παιδιόθεν. Ο τέως υπουρ
γός Εξωτερικών ανέλαβε την πρωτοβουλία και
συνεννοήθηκε με τον κ. Ν αξάκη να εγκαινια
στούν οι συζητήσεις με τον Οτσαλάν χωρίς να
υπάρχει κάποια προηγούμενη σχετική κυβερνη
τική απόφαση. Απλώς ο κ. Π άγκαλος απέφυγε
να προσδιορίσει ποιος θα ήταν ο εκπρόσωπος
της ελληνικής πλευράς. Η επικοινωνία των κκ.
Πάγκαλου και Ναξάκη συνεχίστηκε όλο το διά 
στημα που ο Οτσαλάν παρέμεινε στην Ελλάδα.
Ο κ. Π άγκαλος ήταν επίσης αυτός που μετέ
φερε στον πρωθυπουργό κ. Σημίτη την άποψη
όλης της ομάδας των υπουργών ότι χρειάζεται
να επιτευχθεί συνεννόηση α π ευθεία ς με τον
Οτσαλάν. Το βασικό επιχείρημα ήταν ότι πρέ

πει να επιτευχθεί μια γρήγορη λύση ώστε, πρώ
τον, να μην εκτεθεί η Ελλάδα διεθνώς και, δεύ
τερον, να αποφευχθεί μια πολιτική κρίση. Ο λα
τα μέλη της ομάδας που διαχειρίστηκε την υπό
θεση Οτσαλάν φαίνεται να βρίσκονταν υπό την
επήρεια της ανησυχίας ότι οι υποστηρικτές του
Οτσαλάν μπορούσαν να δημιουργήσουν μεγά
λης κλίμακας εσωκομματικό και πολιτικό πρό
βλημα στην κυβέρνηση. Γ ι’ αυτό προσπαθούσαν
να δημιουργήσουν όρους συνεννόησης και κα
τευνασμού.
Τ ις ίδιες εκείνες ώρες ανώτατα κομματικά
και κυβερνητικά στελέχη κατέθεσαν την πρότα
ση για πρόσκληση του Οτσαλάν στο συνέδριο
του Π α ΣοΚ τον ερχόμενο Μάρτιο και την ως τό
τε «ιδιω τική φιλοξενία» του στην Ελλάδα.

Ποια είναι η ουσία της
μομφής που αποδίδεται
από τον πρωθυπουργό
κ. Σημίτη στην υπουργική
ομάδα που χειρίστηκε
την υπόθεση Οτσαλάν;

7

Ο πυρήνας της κριτικής του κ. Σημίτη προς τους
υπουργούς του αποδίδεται από τον εκπρόσωπο
Τύπου του Πρωθυπουργού κ. Γ. Πανταγιά, ο
οποίος σε κλειστή κομματική συνεδρίαση την
περασμένη Παρασκευή ανέφερε τα εξής: «Απο

δείχθηκε ακόμη μία φορά ότι γυναίκα ολίγον
έγκυος δεν μ π ο ρ εί να υπάρξει. Π ολιτική μ ε
μιάμιση γραμμή είναι καταδικασμένη σε απο
τυχία. Π έρα από τα αστυνομικά σενάρια που
δεν είναι ποτέ η αιτία αλλά το αποτέλεσμα, η
μιάμιση γραμμή είναι υπεύθυνη για όσα συ
νέβησαν. Συγκεκριμένα, δίπλα στη μία και επί
σημη γραμμή “δεν επιθυμούμε να γίνουμε μέ
ρ ο ς- τμήμα του κουρδικού προβλήματος ’’ κά
ποιοι επέβαλαν και κάποιοι αποδέχθηκαν και
τη μ ισ ή γραμμή της ιδιω τικής φ ιλοξενίας του
Οτσαλάν. Ιδιω τικό όμ ω ς στην πολιτική δεν
υπ ά ρχει...». Ο ι φ ράσεις αυτές είναι αποκαλυ
πτικές. Προφανώς τα κυκλώματα των μυστικών
υπηρεσιών και οι ακραίοι εθνικιστές βουλευτές
είναι εκείνοι που «επέβαλαν» και οι υπουργοί
που χειρίστηκαν την υπόθεση είναι αυτοί που
«αποδέχθηκαν» την ιδέα της ιδιωτικής φ ιλοξε
νίας του Οτσαλάν στην Ελλά δα ...
Ολοτ όσοι αναμείχθηκαν στις διεργασίες πε
ρί τον Οτσαλάν σήμερα αποδέχονται ότι ορι
σμένα «κυκλώματα» προσπάθησαν να δημιουρ
γήσουν τις προϋποθέσεις για τη μόνιμη έγκατά-
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Ο αμερικανός πρεσβευτής στην Αθήνα κ. Νίκολας Μπερνς συναντήθηκε μάλιστα με τον κ.
Πάγκαλο ειδικά για να του επισημάνει την ευ
αισθησία της Ουάσιγκτον απέναντι στο θέμα της
«τρομοκρατίας » του ΡΚΚ και να του υπογραμ
μίσει τη θέση των Η Π Α ότι όλες οι κυβερνήσεις
των χωρών του Ν ΑΤΟ θα πρέπει να απόσχουν
από την παροχή οποιοσδήποτε βοήθειας προς
τον Οτσαλάν. Ο πρεσβευτής των Η Π Α χειρίστη
κε τον λόγο του με τρόπο που έδινε προς τον έλληνα τότε υπουργό Εξωτερικών το σαφές μήνυ
μα ότι οι αμερικανικές υπηρεσίες γνώριζαν κα
λά τις εξελίξεις. Αλλωστε το ερώτημα «αν τον
έχετε, τι θα τον κάνετε;» που απηύθυνε ο κ. Μπερ
νς στον κ. Πάγκαλο δεν επέτρεπε πολλά περι
θώρια αισ ιοδοξία ς ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες
θα έκαναν τα «στραβά μάτια»...

Β

m s m odem s Οισαλάν
στάση του ηγέτη του ΡΚΚ στην Ελλάδα και τη
μετατροπή της σε βάση ακαθόριστου χαρακτή
ρα επιχειρήσεων εναντίον της Τουρκίας. Ο ι κι
νήσεις αυτές είναι κατά άλλους «πατριωτικές»,
κατά άλλους «ιδιοτελείς». Ούτως ή άλλως όμως
έγινε προσπάθεια να επιβληθούν με πραξικο
πηματικό τρόπο και με τη δημιουργία τετελε
σμένων από τα οποία υπέθεταν ότι η κυβέρνη
ση δεν θα μπορούσε να διαφύγει.

ροπλάνου του Οτσαλάν και τα εφάρμοσαν απο
τελεσματικά. Τα αεροδρόμιά τους αρνήθηκαν
να δώσουν άδεια προσγείωσης, με αποτέλεσμα
να υποχρεωθεί ο Οτσαλάν σε μια περιπετειώδη
πτήση πάνω από διάφ ορες χώρες της Ανατολι
κής Ευρώπης.

Πότε πληροφορείται
η κυβέρνηση την αποτυχία
της μετάβασης του
Οτσαλάν στην Ολλανδία;

Ποιος συναντήθηκε
με τον Οτσαλάν;
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Ο διοικητής της ΕΥΠ κ. X . Σταυρακάκης κλή
θηκε από τον κ. Πετσάλνικο, τότε υπουργό Δη
μόσιας Τάξης, να επιστρέφει εσπευσμένα από τη
Ρουμανία όπου βρισκόταν για να αναλάβει τις
επαφές με τον Οτσαλάν. Ο κ. Σταυρακάκης και
ο Οτσαλάν είχαν συναντηθεί ορισμένες φορές
στο παρελθόν και διατηρούσαν σχέσεις εμπι
στοσύνης. Ετσι και έγινε.
Η πρώτη συμφωνία που έγινε αφορούσε την
αναχώρησή του για την Ο λλανδία, όπου υποτί
θεται ότι θα του δινόταν η δυνατότητα προ
σφυγής στο Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιω 
μάτων. Ο ι ελληνικές μυστικές υπηρεσίες διευ
κόλυναν τον κ. Ναξάκη να εξασφαλίσει τα απα
ραίτητα για το ταξίδι αυτό.

Πώς κατάλαβαν
οι Ολλανδοί όχι ο Οτσαλάν
πετούσε προς τα εκεί;
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Τους το είπε ο ίδιος. Ο Οτσαλάν επικοινώνησε
τηλεφωνικά με τους Ολλανδούς δικηγόρους του
για να ρυθμίσει την υπόθεση της προσφυγής του
στο Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και
κατά τη διάρκεια της συζήτησης μαζί τους απο
κάλυψε τον ακριβή τόπο διαμονής του. Η κατα
γραφή της πληροφορίας από τις ξένες μυστικές
υπηρεσίες διαπιστώθηκε ύστερα από μερικές
ώρες, όταν η ολλανδική κυβέρνηση έκανε διά
βημα προς την ελληνική. Ο Ολλανδός πρεσβευ
τής στην Αθήνα ζήτησε από το ελληνικό υπουρ
γείο Εξωτερικών πληροφορίες για την υπόθεση
Οτσαλάν και σημείωσε τις φήμες που κυκλο
φορούσαν για την παρουσία του αρχηγού του
ΡΚΚ στην Ελλάδα. Η κίνηση αυτή αποτελούσε
σαφή ένδειξη ότι η πληροφορία είχε διαρρεύσει.
Ο ι Ολλανδοί ως εκ τούτου πήραν αμέσως μέ
τρα για να εμποδίσουν την προσγείωση του αε

Οταν ενημερώνεται από την ΕΥΠ ότι το αερο
πλάνο του Οτσαλάν πλησιάζει εκ νέου στον ελ
ληνικό εναέριο χώρο και ζητεί επειγόντως να
προσγειωθεί διότι δεν έχει καύσιμα. Ο ι κκ. Π ά 
γκαλος και Παπαδόπουλος αποφασίζουν να δο
θεί άδεια προσγείωσης στο στρατιωτικό αερο
δρόμιο του Α ρά ξου. Την ίδια ώρα γίνονται ορι
σμένες κινήσεις στο αεροδρόμιο της Κέρκυρας
με στόχο την παραπλάνηση όσων άλλων παρα
κολουθούν την υπόθεση.
Ο ι ενδοκυβερνητικές διαβουλεύσεις αποκτούν
αγωνιώδη χαρακτήρα, διότι έπρεπε να αποτρα
πεί η αποκάλυψη της παρουσίας του Οτσαλάν
στην Ελλάδα. Διατυπώνονται σκέψεις για διά 
φ ο ρ ες ενα λλα κτικ ές λ ύ σ ε ις , οι ο π ο ίες προ
σκρούουν όλες στη δήλωση της ΕΥΠ ότι «αδυ
νατεί» να τις υλοποιήσει και ότι «στερείται των
επιχειρησιακών δυνατοτήτων» που θα επέτρε
παν την αξιόπιστη πρακτική προώθηση και υλο
ποίηση των κυβερνητικών ιδεών.

η

Πότε πληροφορήθηκε
η Τουρκία την παρουσία
του Οτσαλάν στην Αθήνα;

Την 29η Ιανουάριου, λίγες μόνο ώρες μετά την
προσγείωση του αεροπλάνου του, από τις αμε
ρικανικές υπηρεσίες.
Ο πρεσβευτής σύμβουλος της τουρκικής πρε
σβείας κ. Τατζάν Ιλντέμ έλαβε εντολές από την
κυβέρνησή του να υποβάλει διάβημα στις ελλη
νικές αρχές τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαβ
βάτου 30 Ιανουάριου. Μέσα στη νύχτα ο κ. Ιλντέμ
επικοινώνησε με τον πρέσβη κ. Κ. Γεροκωστόπουλο, διευθυντή ελληνοτουρκικών σχέσεων. Ο
έλληνας διπλωμάτης απέρριψε (ως όφειλε) το
τουρκικό διάβημα ως «αβάσιμο » και διαβεβαί
ωσε τον συνομιλητή του ότι ο Οτσαλάν δεν βρί
σκεται στην Ελλάδα. Ούτως ή άλλως η ελληνι

κή κυβέρνηση πήρε το πρώτο μήνυμα ότι η Αγκυ
ρα γνώ ριζε...
Μ ερικές ώρες αργότερα ο έλληνας πρεσβευ
τής στην Αγκυρα κ. Δ. Νεζερίτης κλήθηκε στο
υπουργείο Εξωτερικών από τον υφυπουργό κ.
Χακτανίρ. Η συζήτηση αυτή ήταν η πιο δύσκο
λη, καθώς ο κ. Χακρανίρ επεσήμανε τις κατα
στροφικές συνέπειες που μπορούσε να έχει για
τις ελληνοτουρκικές σχέσεις οποιαδήποτε από
φαση της Αθήνας να κρατήσει τον Οτσαλάν σε
ελληνικό έδαφ ος. Η τουρκική κυβέρνηση δεν
είχε τόσο την πρόθεση να δείξει ότι γνώριζε όσο
να προειδοποιήσει την ελληνική πλευρά για την
πολιτική - διπλωματική κρίση που θα εγκαινια
ζόταν αμέσως μόλις επιβεβαιωνόταν η πρόθεση
της Ελλάδας να προσφέρει οποιοσδήποτε μορ
φής καταφύγιο στον Οτσαλάν.

Πότε παρεμβαίνουν
οι Αμερικανοί;
Με μια έννοια οι Αμερικανοί είναι διαρκώς παρόντες στην υπόθεση. Π αρακολουθούσαν τον
Οτσαλάν εδώ και αρκετά χρόνια, είχαν στη διά
θεσή τους όλους τους τηλεφωνικούς αριθμούς
του, είχαν καταγράψει τις επαφές του στην Ευ
ρώπη. Τα συστήματα ηλεκτρονικής επιτήρησης
που εγκαταστάθηκαν από αμερικανούς τεχνι
κούς στη μεθόριο Τουρκίας-Ιράκ αποτέλεσαν τη
βάση σειράς επιχειρησιακών επιτυχιών των τουρ
κικών ενόπλων δυνάμεων και εξασφάλισαν με
γάλο όγκο πρόσθετων στοιχείων γύρω από τον
Οτσαλάν.
Ο ίδιος ο Οτσαλάν άθελά του προσέφερε στις
αρμόδιες αμερικανικές υπηρεσίες μια πολύ πρα
κτική βοήθεια: χρησιμοποιούσε συνεχώς το κινητό
τηλέφωνο του. (Προφανώς είχε την πεποίθηση ότι
δεν είναι δυνατή η υποκλοπή των συνομιλιών
και ο εντοπισμός του πομπού, αλλά αγνοούσε ή
υποτιμούσε τις δυνατότητες των ηλεκτρονικών
συστημάτων που έχουν αναπτύξει οι Ηνωμένες
Π ολιτείες καθώς και ορισμένες άλλες χώρες.)
Ο σ ο μάλιστα ήταν στη Συρία βρισκόταν μέσα
στην άμεση εμβέλεια της βάσης του Ιντσιρλίκ, η
οποία είναι εξοπλισμένη (μεταξύ άλλων) και με
συστήματα ηλεκτρονικής επιτήρησης. Στην Ελ
λάδα επίσης είναι γνωστό ότι στην Κρήτη υπάρ
χουν εγκαταστάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών
που έχουν ειδική αποστολή την παρακολούθη
ση ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Σύμφωνα με όλα
τα διαθέσιμα στοιχεία οι Αμερικανοί δεν «έχασαν»
ούτε μία στιγμή τον Οτσαλάν μετά την αναχώ
ρησή του από τη Συρία.

Γιατί μεταφέρθηκε
ο Οτσαλάν στην Κένυα;

Οταν άρχισε η έρευνα για πιθανά ασφαλή κα
ταφύγια του Οτσαλάν εκτός Ελλά δα ς, η ΕΥΠ
ανέφερε ότι διατηρούσε ακόμη ορισμένες «επα
φές» με τη Νότιο Αφ ρική. Ο κ. Πάγκαλος εξου
σιοδότησε τον κ. Σταυρακάκη να προχωρήσει
με τους υψηλότερους δυνατούς ρυθμούς σε συ
νεννο ή σ εις με τους ανθρώ πους που θα μπο
ρούσαν να εξασφαλίσουν την (ανεπίσημη) ανο
χή της κυβέρνησης της Νοτίου Αφ ρικής ώστε ο
αρχηγός του ΡΚΚ να μεταφερθεί εκεί να φ ιλο
ξενη θ εί για κάποιο διάστημα σε ένα απομα
κρυσμένο αγρόκτημα.
Η μεταφορά του Οτσαλάν στην Κένυα απέ
βλεπε αφ ενός στην ταχύτερη δυνατή απομά
κρυνσή του από την Ελλάδα ώστε να αποφευχθεί
το πολιτικό - διπλωματικό σκάνδαλο και αφε
τέρου στο να μειωθούν οι αποστάσεις και οι κίν
δυνοι που θα ανέκυπταν ώσπου να φτάσει στον
τελικό προορισμό του. Ο ι διαθέσιμες εγκατα
στάσεις για τον σκοπό αυτό ήταν οι δύο ελλη
νικές πρεσβείες στη ζώνη κοντά στη Νότιο Αφρι
κή, δηλαδή στη Ζιμπάμπουε και στην Κένυα. Η
Ζιμπάμπουε θεωρήθηκε πιο ριψοκίνδυνη επι
λογή λόγω των συστηματικών αστυνομικών ελέγ
χων προς τους ξένους ταξιδιώτες, οπότε θα απο
καλυπτόταν και η πλαστότητα των εγγράφων
που έφεραν ο Οτσαλάν και οι συνεργάτες του.
Η Κένυα, αντίθετα, δεν δημιουργούσε πρόβλη
μα - κατά την είσοδο τουλάχιστον. Οταν γινό
ταν αυτός ο σχεδιασμός, υπήρχε η εντύπωση
πως οι διαβουλεύσεις με τις επαφές της ΕΥΠ
στη Νότιο Αφρική θα ολοκληρώνονταν μέσα σε
κάποιες ώρες. Τελικά όμως φαίνεται ότι ήταν
λανθασμένη η εκτίμηση του κ. Σταυρακάκη για
το είδος της επιρροής που μπορούσε να ασκη
θεί στις « επαφές » από την Πραιτώρια.
Οταν διαπιστώθηκε ότι το νοτιοαφρικανικό
σενάριο απέτυχε, άρχισαν επικοινωνίες με κά
ποιους ανθρώπους από τις Σεϋχέλλες και τον
Αγιο Μ αυρίκιο, τα δύο νησιωτικά κράτη της πε
ριοχής. Οταν όμως πλησίαζαν σε κάποιο τέλος,
οι εξελίξεις πήραν την τροπή που οδήγησε στη
σύλληψη του Οτσαλάν.
Η αρχική πρόθεση μάλιστα ήταν να φύγει
απευθείας από το αεροδρόμιο προς ένα αχανές
αγρόκτημα το οποίο ανήκει σε άνθρωπο που δεν
θα μπορούσε να συγκεντρώσει την προσοχή των
ξένων υπηρεσιών. Τελικά προτιμήθηκε η λύση
της πρεσβείας, η οποία ήταν και το μεγάλο λά
θος: η ελληνική κυβέρνηση στερήθηκε κάθε δυ
νατότητα να αρνηθεί την ανάμειξή της στην υπό
θεση Οτσαλάν.

Πώς εντοπίστηκε
ο Οτσαλάν στην Κένυα;
Για μία ακόμη φορά, από το κινητό τηλέφωνό
του. Αρχικά είχε επιβληθεί σε όλη την ομάδα «σι
γή ασυρμάτου», δηλαδή αποχή από οποιαδήπο
τε εξωτερική επικοινωνία. Ο ι κανόνες όμως άντεξαν μόλις 48 ώρες. Στη συνέχεια τα κινητά «πή
ραν φωτιά»... Επιπλέον, ο συνοδόςτου Οτσαλάν,
ταγματάρχης της ΕΥΠ κ. Σ . Καλεντερίδης, ήταν
ουσιαστικά «καμένος», καθώς είχε πολλές φορές
εντοπιστεί από ξένες μυστικές υπηρεσίες και ήταν
γνωστή η άμεση ανάμειξή του σπς κουρδικές υπο
θέσεις. Κατά συνέπεια ο εντοπισμός του Οτσα
λάν (ακόμη και αν υποθέσουμε ότι είχε διαφύγει)
ήταν απλώς υπόθεση χρόνου. Στα λάθη αυτά προ
στέθηκε βέβαια και η άγνοια των ελλήνων αρ
μοδίων. Το Ναϊρόμπι, η πρωτεύουσα της Κένυας,
είναι ένας από τους μεγαλύτερους σταθμούς της
CIA στην Αφρική. Επιπλέον, όταν έφτασε ο Οτσα
λάν, βρίσκονταν εκεί εκατοντάδες πράκτορες του
FBI και της CIA, οπότε ήταν εξαιρετικά εύκολα τό
σο η παρακολούθηση της ελληνικής πρεσβείας
όσο και η απομόνωση της βοήθειας που στάλ
θηκε από την ΕΥΠ στη συνέχεια.

ΤΟ ΒΗΜΑ

ΑΠΟ
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ΘΡΙΛΕΡ

Ο npàiaopas ms KGB και οι ελληνικά διασυνδέσεις
Του Δ. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
Ο Αμπντουλάχ Οτσαλάν, όπ ω ς λένε στενοί συ
νεργάτες του, έχει δύο ελαττώματα: του αρέσει
να μιλάει στο τηλέφωνο και κρατάει λεπτομε
ρές αρχείο για τις κινήσεις του. Το πρώτο απεδείχθη μοιραίο για τον ίδ ιο . Ηταν εκείνο που
απεκάλυψ ε τα ίχνη του στις μυστικές υπηρε
σίες των Η Π Α , από την εποχή ακόμη που βρι

σκόταν στη Ρω σία. Ο ι συνέπειες του δεύτερου
ελαττώματος του παραμένουν π ρ ος το παρόν
άγνωστες. Μ πορεί όμω ς να είναι δραματικές.
Η ιστορία μοιά ζει με ένα ημιτελές κατασκοπικό-πολιτικό θρίλερ. Μ όνο που σε αυτή την πε
ρίπτωση, απ ό ό,τι φαίνεται, ο πρωταγωνιστι
κ ό ς ρόλος δεν ανήκει σε μυστικούς πράκτορες
αλλά κυρίως σε πολιτικούς ηγέτες. Ο ι μυστικοί
πράκτορες και οι υπηρεσίες α σ φ α λεία ς υπήρ

ξαν απλώς οι κομπάρσοι. Και το κακό είναι ότι
ούτε τα πολιτικά συμφέροντα της κυβέρνησης
εξυπηρετήθηκαν, αφ ού η «υπόθεση Οτσαλάν»
είχε αποτέλεσμα να τρωθεί ανεπανόρθωτα το
κ ύρος της, ούτε και οι μυστικές υπηρεσίες της
χώ ρας μας έδειξαν την ετοιμότητά τους να αντι
μετωπίζουν έκτακτες καταστάσεις. Απλώ ς απέ
δειξαν για μία ακόμη φ ορά ότι είναι ένα πολυπύθμενο σουρωτήρι.
Τούρκοι
πανηγυρίζουν
για τη σύλληψη
του Οτσαλάν

Π ΡΩ Η Ν υπουργός Εξω 
τερικών κ. Θ . Π άγκαλος,
ο οποίος ενεπλάκη άμεσα σιην
«υπόθεση Οισαλάν», ακόμη και
σε δημόσιες τοποθετήσεις του
διατυπώνει ένα ερώτημα: «Για

Ο

τί ο Α . Οτσαλάν, ενώ περίμενε
να εκδικαστεί η αίτησή του για
χορήγηση πολιτικού ασύλου,
προτίμησε να φύγει από την
Ιταλία;». Είναι αλήθεια ότι η
απάντηση σε αυτό το ερώτημα
είναι ο μίτος που οδηγεί στους
λαβυρίνθους της περιπλάνησης
του κούρδου ηγέτη στις ευρω
παϊκές και αφ ρικανικές πρω
τεύουσες, αποκαλύπτει τις υπό
γειες πολιτικές διαδρομές και
καταδεικνύει το εύρος της ηθε
λημένης ή αθέλητης παραπλάνησής του ή ακόμη και παρά
δοσής του στους διώκτες του.
Από την ημέρα που ο ηγέτης
των Κούρδων υποχρεώθηκε, λό
γω της γνωστής συμφωνίας του
προέδρου της Συρία ς Χαφ έζ
Αλ Ασαντ με την Α γκυρα, να
εγκαταλείψει τη Δαμασκό, με
λετούσε δύο εναλλακτικές λύ
σεις: η πρώτη ήταν να εγκατα
σταθεί στην Ελλάδα και η δεύ
τερη σιη Ρωσία. Η οργάνωση
της επιχείρησης μεταφοράς του
σε αυτές τις χώρες είχε ανατε
θεί σε δύο άτομα της απολύτου
εμπιστοσύνης του: σε έναν ελ
ληνικής καταγωγής επιχειρη
ματία, που ήταν ο άνθρωπος για
όλες τις «βρώμικες δουλειές»,
όπως λέγεται, δηλαδή να προ
μηθεύει τους Κούρδους με όπλα
και να διασφαλίζει τη χρημα
τοδότηση του αγώνα τους, και,
από την άλλη πλευρά, σε ένα
υψηλόβαθμο στέλεχος της πρώ
ην K G B το οποίο υπήρξε κά
ποτε και ο σύνδεσμος της μυ
στικής υπηρεσίας της Ε Σ Σ Δ με
τον κούρδο ηγέτη.

• Η γιάφκα
της Κρήτης
Είναι ήδη γνωστό ότι το πρώτο
σχέδιο για τη μυσπκή μετάβα
ση του Οτσαλάν σιην Ελλάδα,
όπως έχει ήδη αποκαλύψει «Το
Βήμα», προέβλεπε την επιβίβα
σή του σε ιδιωτικό α εροσκά
φος που θα προσγειωνόταν στο
Ηράκλειο της Κρήτης, από όπου
θα οδηγούνταν σε ένα σπίτι
όπου θα διέμενε για ένα χρονι
κό διάστημα με ψευδώνυμο και
κάνοντας χρήση πλαστού δια
βατηρίου ολλανδού ευρωβου
λευτή. Για το σχέδιο αυτό, σιην
επεξεργασία του οποίου, εκτός
των άλλων, μετείχαν και έλληνες βουλευτές που αποτελού
σαν το επονομαζόμενο «φιλοκουρδικό λόμπι», δεν ζητήθη
κε ποτέ η συγκατάθεση των μυ
στικών υπηρεσιών της Ελλάδας.
Παρά ταύτα, το σχέδιο που
δεν ευδοκίμησε τότε, μετά και
την άρνηση του πρωθυπουργού
κ. Κ . Σημίτη να σ υ να ινέσ ει
στην πραγματοποίησή του (η
απάντηση του Πρωθυπουργού,
όταν του γνωστοποιήθηκε από
τον βουλευτή κ. Α . Μπαντουβά η πρόθεση του κ. Οτσαλάν
να έρθει στην Ε λλά δ α , είναι
γνωστή: «Μη μου το κάνετε αυ

Οι φυλακές
υψίστης ασφαλείας
σε νησί
στη θάλασσα
του Μαρμαρά

Γιατί έφυγε από την Ιταλία, γιαή ήρθε

Από m Ρώμη στα
τό, έχω τόσα προβλήματα»),
ουδέποτε εγκαταλείφθηκε.
Με τη βοήθεια του υψ ηλό
βαθμου στελέχους της K G B ο Α.
Οτσαλάν, όπως αποκαλύπτουν
σήμερα στενοί συνεργάτες του,
α ν α χ ώ ρ η σ ε γ ια τη Μ ό σ χ α .

«Ηταν το ίδιο άτομο που, σε
συνεργα σία μ ε τον πρω θυ
πουργό της Ρωσίας κ. Πριμακόφ», εκμυσιηρεύθηκε στενός
συνεργάτης του κούρδου ηγέτη,

«επεξεργάστηκαν το σχέδιο
της μετάβασής του στην Ιτα
λία. Η μετάβαση του Οτσαλάν
στην Ιταλία ήταν σε γνώση της
ρω σικής κυβέρνησης που τον
βοήθησε να επιχειρήσει αυτό
το εγχείρημα». Τα στοιχεία που
συνεκτιμήθηκαν, κατά την άπο
ψή του, ήταν τα εξής: πρώτον,
στην Ιταλία υπήρχε ένα ισχυρό
φιλοκουρδικό λόμπι, ανάλογο
με αυτό που υπήρχε σιη ν Ελ
λάδα· δεύτερον, η κεντροαρι
στερή κυβέρνηση Ντ’ Αλέμα θα
συνέβαλλε σιη διεθνοποίηση
του Κουρδικού- τρίτον, η Ρω
σία με αυτό τον τρόπο θα δη
μιουργούσε προβλήματα σιην
Τουρκία, με την οποία οι σχέ
σεις της δεν είναι και ιδανικές.
Οπερ και εγένετο. Η παρα
μονή όμως του Οτσαλάν στην
Ιταλία αποτελούσε μια προσω
ρινή λύση. Συνεργάτες του κούρ
δου ηγέτη που βρέθηκαν κοντά
του σιη Ρώμη εκμυστηρεύονταν
ότι ο Απο δεχόταν αφόρητες πιέ
σεις να εγκαταλείψει το ιταλι
κό έδαφ ος, κάτι βεβαίως που
δεν κρύβει ούτε και η ιταλική
κυβέρνηση. Το γεγονός αυτό,
σε συνδυασμό με το ότι ο Κούρ
δος ηγέτης ένιωθε πως θα αι
σθανόταν ασφαλής μόνο σε μία
φίλη χώ ρα, την Ε λλά δα , από
όπου θα μπορούσε να οργανώ
σει και τον αγώνα του κουρδι
κού λαού κατά της Τουρκίας,
αναζωπύρωσε τα σενάρια για

την έλευσή του σιη χώρα μας.
Αφέλειες; Ο χι, διότι αυτή είναι
η πραγματικότητα.
Εκτοτε αρχίζει και η άμεση
εμπλοκή της Ελλάδας. Η απά
ντηση του πρωθυπουργού κ. Κ.
Σημίτη όταν ενημερώθηκε εκ
νέου από έλληνες βουλευτές
για το ενδεχόμενο της έλευσης
του κούρδου ηγέτη σιην Ελλά
δα ήταν και πάλι «όχι». Η θέση
αυτή του Πρωθυπουργού είχε
ως αφετηρία της το ότι «η πα

ραμονή του Α . Οτσαλάν στην
Ελλάδα θα οδηγούσε σ ε σύ
γκρουση μ ε την Τουρκία, γε
γονός που θα έθετε υπό αμ

φισβήτηση την πορεία της χώ
ρα ς προς την ΟΝΕ».

καμία περίπτωση να του χ ο 
ρη γη θ εί πολιτικό άσυλο».

Το κυβερνητικό στέλεχος που
επιφορτίστηκε με το καθήκον
να αποτρέψει την έλευση του κ.
Οτσαλάν σιην Ελλάδα ήταν ο
πρώην υπουργός Εσωτερικών,
Δημόσιας Διοίκησης και Απο
κέντρωσης κ. Α . Παπαδόπου
λος, ο οποίος έστειλε, όταν έμα
θε άτι ο Οτσαλάν προτίθεται να
έρθει στην Ελλάδα, προφανώς
κατ’ εντολήν του πρωθυπουρ
γού κ. Κ . Σημίτη, ειδικό απε
σταλμένο στη Ρώμη ο οποίος
θα ξε κ α θ ά ρ ιζε στον κούρδο
ηγέτη ότι «δεν επρόκειτο σε

Ο κ. Π α π α δ ό π ο υ λο ς, από
την εποχή των κυβερνήσεων του
Α . Π απανδρέου, είχε αναμειχθεί, και μάλιστα με πλήρη επι
τυχία, σε διάφ ορες υποθέσεις
που είχαν σχέση με τους Κούρ
δους και οι οποίες, εκτός των
άλλων, απαιτούσαν λεπτούς χει
ρισμούς. Ω ς εκ τούτου, έχαιρε
της εμπιστοσύνης του Οτσαλάν.

• «Μην έλθεις
στην Ελλάδα»
Ορθά-κοφτά ο κ. Παπαδόπου
λος διεμήνυσε στον κούρδο ηγέ
τη ότι, «αν έρθει στην Ελλάδα,
θα συλληφθεί». Η απάντηση του
κ. Οτσαλάν, όπως υποστηρίζει
αυτόπτης μάρτυρας της συνά
ντησης, ήταν: «Δεν θα το κάνει
αυτό σε μένα ο Αλέκος». Εξη
γήθηκε ταυτοχρόνως στον κούρ
δο ηγέτη ότι η παραμονή του
σιην Ελλάδα θα επέφερε ζημία
τόσο στον ίδιο όσο και στην υπό
θεση του Κουρδικού, ενώ του
παρασχέθηκαν και διαβεβαιώ
σεις ότι η Ελλάδα θα ήταν πά-

νιοτε σιο πλευρό του. Μάλιστα
η σχετική συζήτηση διεξαγόταν
κα ι... εγγράφους λόγω της απο
φυγής των «κοριών» που πίστευε
ο κούρδος ηγέτης ότι είχαν φυ
τέψ ει οι Ιταλοί στο δωμάτιο
όπου διέμενε. Προς στιγμήν διεφάνη ότι ο Οτσαλάν επείσθη
αφού μετά τη συνάντηση αυτή
κάλεσε το υψηλόβαθμο στέλε
χος της K G B που βρισκόταν κο
ντά του καθ’ όλη τη διάρκεια
της παραμονής του σιη Ρώμη
και του ζήτησε να διερευνήσει
τη δυνατότητα επιστροφής του
εκ νέου σιη Ρωσία.
Εκτοτε αρχίζει μια ατελείω
τη περιπλάνηση για τον Οτσα
λάν. Η μανία του κούρδου ηγέ
τη, όπως παραδέχονται ακόμη
και συνεργάτες του, να μιλάει
σ ιο τηλέφωνο είχε ως επακό
λου θο να εντοπιστεί το κρη
σφύγετό του από τις μυστικές
υπηρεσίες των Η Π Α. Η κυβέρ
νηση της Ρωσίας, μετά την απο
κάλυψη του κρησφύγετου, δε
χόταν ισχυρές πιέσεις από την
Ουάσιγκτον, με το πρόσχημα
ότι «υποθάλπει την τρομοκρα
τία», να τον εκδώσει. Ω ς έσχα-

Στο xéAos είχε

Κούρδος διαδηλωτής κάτω από αφίσα με τον Οτσαλάν, έξω
από την ελληνική πρεσβεία του Λονδίνου

ΟΙ ΜΥΣΤΙΚΕΣ υπηρεσίες των ΗΠ Α και της Τουρκίας, οι οποί
ες με τη βοήθεια των αρχών της Κένυας οργάνωσαν και εκτέλεσαν επιτυχούς την απαγωγή και μεταφορά του κούρδου ηγέ
τη στην Τουρκία, διευκολύνθηκαν, κατά κάποιον τρόπο, στο
έργο τους και από ένα ακόμη στοιχείο. Ο ηγέτης των Κούρδων,
ιδιαιτέρως μετά την τηλεφωνική επικοινωνία του με τον ίδιο
τον πρωθυπουργό κ. Κ. Σημίτη, όπως αφήνουν να εννοηθεί συ
νεργάτες του, άρχισε να γίνεται καχύποπτος. Η καχυποψία αυ
τή μάλλον ενισχύθηκε και από τη συμπεριφορά των στελεχών
της ΕΥΠ οι οποίοι προέβησαν σε ένα λάθος: προκειμένου να απο
φύγουν τον «ερασιτεχνισμό» των ανθρώπων του κούρδου ηγέ-
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Ελλάδα και γιατί κατέληδε στην Κένυα

χέρια xns M IT
τη λύση ανεδείχθη εκ νέου η
Ελλάδα - με τη λανθασμένη
εκτίμηση ότι ο κ. Σημίτης θα
υποκύψει σ ιις πιέσεις του φιλοκουρδικού λόμπι.
Το α εροσκάφ ος που μετέ
φερε τον Οτσαλάν προσγειώ
θηκε στις 29 Ιανουάριου 1999,
ημέρα Παρασκευή, στο αερο
δρόμιο του Ελληνικού. Ο Κούρ
δ ος ηγέτης συνοδευόταν από
τον κ. Ναξάκη και δύο ακόμη
άτομα, όπως παραδέχεται και
επισήμως σήμερα η κυβέρνη
ση. Το ερώτημα που τίθεται εί
ναι: Είχε ενημερωθεί η κυβέρ
νηση για την έλευση του Οτσα
λά ν; Επισήμω ς ό χ ι. Η Ε Υ Π ,
όμως, γνώριζε για την άφ ιξή
του, έστω και αν ο πολιτικός
προϊστάμενος της υπηρεσίας κ.
Α. Π απαδόπουλος εμφ ανίζει
μια κάπως διαφορετική εικό
να υποστηρίζοντας ότι οι συνό’δ ο ί του κούρδου ηγέτη «εί

χαν παραπλανήσει τις υπηρε
σ ίες του VIP ότι δήθεν μετέ
φεραν ένα ρώ σο υφυπουργό
και οι αστυνομικές υπηρεσίες
ελέγχου του αεροδρομίου δεν
επεσήμαναν το γεγονός αυτό,

όπ ω ς επ ίσ η ς κα ι ο π ύργος
ελέγχου δεν ενημέρωσε το κλι
μά κιο της Ε Υ Π που ήταν ε κ ε ί
ότι επρόκειτο να αφ ιχθεί αε
ροπλάνο από τη Ρωσία».
Η πραγματικότητα είναι ότι
ο κούρδος ηγέτης εξήλθε από
το αεροδρόμιο, κάτι που γνώ
ριζε βεβαίως η κυβέρνηση. Ο
Οτσαλάν μετέβη στη Ν έα Μά
κρη, όπου διανυκτέρευσε στο
σπίτι της ποιήτριας κυρίας Βού
λας Δαμιανάκου, από όπου την
επομένη μετέβη στο σπίτι του
κ. Ν αξάκη, στη Βαρυμπόμπη,
όπου συναντήθηκε με τον αρ
χηγό της ΕΥΠ κ. Σταυρακάκη
ύστερα από μεσολάβηση του
υπουργού Εξω τερικώ ν κ. Θ .
Πάγκαλου. Τι διημείφθη μετα
ξύ του αρχηγού της ΕΥΠ και
του κ. Οτσαλάν; Ο κ. Σταυρακάκης τού μετέφερε την αμε
τακίνητη και κατηγορηματική
θέση του πρωθυπουργού κ. Κ.
Σημίτη ότι εξακολουθεί να πα
ραμένει ανεπιθύμητος στην Ελ
λάδα. Από τη στιγμή αυτή άρ
χισε να παίζεται η δεύτερη πρά
ξη του δράματος.
Τι έπραξε η κυβέρνηση όταν

γίνει καχύποικο8
τη, τον απέκοψαν από αυτούς ενισχύονιας την καχυποψία του.
Τι συνέβη στην Κένυα; Ουδείς γνωρίζει μετά απολύτου βεβαιότητος. Από τη στιγμή όμως που ο κούρδος ηγέτης έφθασε εκεί, η τύχη του κατά κάποιον τρόπο ήταν προδιαγεγραμ
μένη. Και αυτό ανεξαρτήτως αν υπήρχε ή δεν υπήρχε δόλος
στην απόφαση της κυβέρνησης για τη μεταφορά του στην Κέ
νυα. Ο λόγος είναι πολύ απλός: Π οιος μπορεί να λάβει στα
σοβαρά τις διαβεβαιώσεις των υπηρεσιών της Κένυας, που
ελέγχονται απολύτως από τις μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ,
ότι θα συναινούσαν στην ασφαλή αναχώρηση του κούρδου
ηγέτη από την πρεσβευτική κατοικία;

βρέθηκε ενώπιον ενός τετελε
σμένου έστω γεγονότος, δηλαδή
της παρουσίας του κ. Οτσαλάν
στην Αθήνα; Η άποψη του πρώ
ην υπουργού Εσωτερικών κ. Παπαδόπουλου, όπως διετυπώθη
από το Μαρόκο όπου βρισκόταν
προς τον πρώην υπουργό Δημό
σιας Τάξης κ. Πετσάλνικο που
υποτίθεται ότι τον ενημέρωσε για
την άφιξη του κ. Οτσαλάν στην
Ελλάδα, όπως τουλάχιστον δη
λώνει ο ίδιος, ήταν ότι ούτε λίγο
ούτε πολύ θα έπρεπε να συλληφθεί ο Οτσαλάν για παράνομη
είσοδο στην Ελλάδα.

• Η μετάβαση
στο Μινσκ
Η πρόταση αυτή απορρίφθηκε
από τον πρωθυπουργό κ. Κ. Ση
μίτη. Με την πρόταση αυτή δεν
συμφώνησε ούτε ο υπουργός
Εξωτερικώ ν κ. Θ . Π άγκαλος.
Ετσι άρχισαν να αναζητούνται
σενάρια για την απομάκρυνση
του Οτσαλάν, ο οποίος μετά τη
συνάντησή του με τον κ. Σταυ
ρακάκη είχε τεθεί πλέον υπό
την άμεση εποπτεία της ΕΥΠ.
Ο κούρδος ηγέτης επιβιβά
ζεται στο ίδιο αεροπλάνο που
τον μετέφερε στην Ελλάδα με
προορισμό την πρωτεύουσα της
Λευκορωσίας, το Μινσκ, όπου,
ύστερα από συνεννόηση που εί
χε κάνει ο ίδιο ς με τον συνερ
γάτη το υ , α ξιω μ α τ ο ύ χ ο της
πρώην K G B , θα επιβιβαζόταν
σε άλλο αεροπλάνο που θα τον
μετέφ ερε στη Ριέκα και από
εκεί στην Ο λλανδία. Ο ι αρχές
του Μινσκ δεν έδωσαν άδεια
υπερπτήσης από τη Ριέκα στο
Μ ινσκ, με αποτέλεσμα το α ε
ροπλάνο του κούρδου ηγέτη να
επιστρέφει αυτή τη φορά στην
Ε λλά δα . Π ροσγειώ θηκε στον
Α ρ α ξο , από όπου ο Οτσαλάν
μεταφέρθηκε στην Πάργα.

Η δήλωση του κούρδου ηγέ
τη προς «Το Βήμα» δεν ήταν διό
λο υ τυχα ία . Κ α τ’ αρχήν ο κ.
Οτσαλάν, σπάζοντας τη σιωπή
του, παρέβη μια συμφωνία που
είχε κάνει με τις ελληνικές αρ
χές να μη γνωστοποιήσει επ’ ουδενί την παραμονή του στην Ελ
λά δα . Δεύτερον, και σημαντι
κ ό τ ερ ο , π ρα γμ α το π ο ιή θη κε
ύστερα από μια δραματική τη
λεφωνική επικοινωνία που είχε
με τον ίδιο τον πρωθυπουργό κ.
Κ. Σημίτη κατά την οποία ο τε
λευταίος τού γνωστοποίήσε κά
τι το αυτονόητο: η Ελλάδα δεν
επρόκειτο να του παραχωρήσει
πολιτικό άσυλο ούτε θα του επέ
τρεπε να παραμείνει σε ελληνι
κό έδαφος, αφήνοντας ωστόσο
ανοικτό το ενδεχόμενο να ανα
ζητούσε τρόπους για την ασφα
λή μεταφορά του στο εξωτερι
κό. Ποια ήταν η ανάδραση του
ηγέτη των Κούρδων; Οπως απο
καλύπτουν άτομα που έζησαν
μαζί του κατά την παραμονή του
στην Ελλάδα, είπε: «Ο Ανδρέ-

ας δεν θα μου το έκανε αυτό».
Η τηλεφωνική επικοινωνία
του πρωθυπουργού κ. Κ. Σημί
τη με τον ηγέτη των Κούρδων
ερμηνεύθηκε και ως πράσινο
φω ς για την αναχώ ρησή του
από την Ελλάδα. Ο ι υπεύθυνοι
της ΕΥΠ , μετά τις διαβεβαιώ
σεις που είχαν δώσει οι κκ. Πα
παδόπουλος καιΣταυρακάκης
προς τον πρωθυπουργό κ. Κ.
Σημίτη ότι «η υπηρεσία μπ ο

ρ ο ύ σ ε να του εξα σ φ α λίσ ει
ασφαλές καταφύγιο», άρχισαν
να αναζητούν ένα μέρος όπου
θα μπορούσε να μεταφερθεί ο
κ. Α . Οτσαλάν, ο οποίος εν τω
μεταξύ είχε «αποκοπεί», για ευ
νόητους λόγους, από τους συ
νεργά τες του στην Α θ ή να οι
οποίοι μετά την Πάργα έχασαν
τα ίχνη του για να τα βρουν
ύστερα από πέντε περίπου ημέ

ρες. Τι είχε συμβεί; Η Επιτρο
πή Κρίσεων που είχε συσταθεί
στους κόλπους της κυβέρνησης
(Θ. Πάγκαλος, Σ . Κοσμίδης, Α.
Παπαδόπουλος) για να αντιμε
τωπίσει το πρόβλημα Οτσαλάν
είχε επεξεργαστεί ένα σχέδιο
για τη φ υγάδευση του κ. Α .
Οτσαλάν στο εξωτερικό.
Αρχικά ο κούρδος ηγέτης θα
μεταφερόταν σε ένα ιδιόκτητο
νησί στις Σεϋχέλλες, όπου θα εί
χε πλήρη ασφάλεια, και από εκεί
στη Νότια Αφρική, στην οποία
θα μπορούσε να ζητήσει πολιτι
κό άσυλο. Πώς εκπονήθηκε αυ
τό το σχέδιο; Παράγοντες του
υπουργείου Εξωτερικών ήρθαν
σε επαφή με ελληνοκύπριο κροίσο ο οποίος διατηρεί ισχυρά οι
κονομικά και πολιτικά συμφέ
ροντα στις Σεϋχέλλες. Θεωρή
θηκε ότι είναι ένα άκρως σοβα
ρό, φερέγγυο και αξιόπιστο άτο
μο. Είναι ένας από τους βασι
κούς χρηματοδότες του ΔΗ Κ Ο ,
του οποίου ηγείται ο Πρόεδρος
της Κυπριακής Δημοκρατίας κ.
Γ. Κληρίδης, χρηματοδότης ελλήνων βουλευτών, συνέταιρος
σε επιχειρηματικές δραστηριό
τητες του βασιλιά της Σαουδικής
Αραβίας Φαχντ και με ισχυρές
πολιτικές και οικονομικές δια
συνδέσεις στη Νότια Αφρική.
Ο ίδιος, τρεις ημέρες αφότου του ζητήθηκε από έλληνες
παράγοντες να βοηθήσει για τη
μετάβαση του Οτσαλάν στις Σε
ϋχέλλες, παρουσίασε στην ηγε
σία του υπουργείου Εξωτερικών
ένα πλήρες σχέδιο: ο ηγέτης των
Κούρδων θα έφευγε με το προ
σωπικό του λίαρ τζετ από την
Ελλάδα, θα πετούσε κατευθείαν
στις Σεϋχέλλες, όπου είχε κα
νονιστεί να περάσει τα σύνορα,
και θα κατευθυνόταν σε ένα νησάκι ιδιοκτησίας του. Μάλιστα,
είχε προσφερθεί να παράσχει
και φρουρά 25 ατόμων που θα
είχαν ως αποστολή τους να δια
σφαλίσουν την παραμονή του
κούρδου ηγέτη στις Σεϋχέλλες.

• Ο τελευταίος
σταθμός
Το σχέδιο προέβλεπε ακόμη την
παραμονή του κούρδου ηγέτη
σε αυτό το νησί για τρεις μήνες
ώσπου να επιλυθεί το θέμα με
τη Ν ό τια Α φ ρ ικ ή , από την
οποία θα ζητούσε επισήμως πο
λιτικό άσυλο.
Το σχέδιο αυτό όμως ουδέ
ποτε υλοποιήθηκε. Αντί για τις
Σεϋχέλλες ο κ. Α. Οτσαλάν «πέταξε» για την Κένυα. Το ερώτημα
που ανακύπτει - και δικαιολο
γημένα - είναι γιατί επελέγη η Κέ
νυα, που θεωρείται μια πρακτοροκρατούμενη περιοχή. Η εξή
γηση που δίνεται, αν και δεν εί
ναι πεισπκή, είναι ωστόσο αλη
θοφανής: η Κένυα ήταν απλός
ένας ενδιάμεσος σταθμός και επιλέχθηκε προκειμένου ο Οτσαλάν
να απομακρυνθεί όσο το δυνα
τόν γρηγορότερα από την Ελλά
δα. Ο λόγος; Η παρουσία του στη
χώρα μας είχε διαρρεύσει στις
μυσπκές υπηρεσίες των ΗΠΑ, οι
οποίες με αλλεπάλληλα ανεπί
σημα διαβήματα, τόσο προς τον
πρωθυπουργό κ. Κ. Σημίτη όσο
και προς τον υπουργό Εξωτερι
κών κ. Θ . Πάγκαλο, ζητούσαν την
έκδοσή του στην Αγκυρα. Πότε
εντοπίστηκε; Μάλλον όταν το αε
ροσκάφος που τον μετέφερε από
το Μινσκ στην Αθήνα κατευθύνθηκε προς τον Αραξο. Πώς αλ
λιώς μπορεί να ερμηνευθεί ο ισχυ
ρισμός των τούρκων επισήμων
ότι πράκτορες της ΜΓΓ επί 12 ημέ
ρες παρακολουθούσαν τις κινή
σεις του κούρδου ηγέτη ή ακόμη
και οι «πληροφορίες» της «Μιλιέι» ότι η Αγκυρα διεμήνυσε στην
Αθήνα πως η «υπόθεση Οτσαλάν»
αποτελεί casus belli.

ΜΑΡΤΥΡΙΑ

Τι συνέβη
στο Ναϊρόμπι
Τ

Ο Β Η Μ Α» π α ρ ο υ 
σιάζει λεπτομέρειες
των καθοριστικών παρασκηνιακών κινήσεων που
έγιναν στην πρωτεύουσα
της Κένυας παρουσιάζο
ντας ταυτόχρονα τη μαρ
τυρία από ένα πρόσωπο«κλειδί» που διαθέτει, λό
γω της διπλής ιδιότητάς
του, σειρά στοιχείων για
όσα διημείφθησαν πριν
από την εξαφ άνιση του
κούρδου ηγέτη και τον ρό
λο της τοπικής κυβέρνη
σης, τον 44χρονο έλληνα
αναπληρω τή υπουργό
Υγείας της Κένυας κ. Βα
σίλη Κρητικό.
«Ο Ο τσαλάν απήχθη
ό χ ι τ ο ξ η μ έ ρ ω μ α τ η ς Τ ρ ί
τ η ς α λλά σ τ ις 4 η ώ ρ α το
απ όγευμ α της Δευτέρας
λ ίγ ο π ρ ο τ ο ύ α ν ε β ο ύ ν σ τη
γέφ υ ρ α τ η ς ε θ ν ικ ή ς ο δ ο ύ
Ν α ίρ ό μ π ι-Μ ο μ π ά σ α π ο υ
ο δ η γ ε ί σ τ ο α ε ρ ο δ ρ ό μ ιο
του Ν α ϊρ ό μ π ι. Ο έ λ λ η ν α ς
π ρ έ σ β η ς ε ίχ ε λ ά β ε ι δ ια 
β ε β α ιώ σ ε ις α π ό κ ενυ ά τ ε ς α ξ ιω μ α τ ο ύ χ ο υ ς , ο ι
ο π ο ίο ι ε ίχ α ν έ λ θ ε ι το
π ρω ί της Δ ευτέρα ς στην
π ρ ε σ β ε υ τ ικ ή κ α τ ο ικ ία ,
ότι ο Ο τσ α λά ν θα ο δ η 
γ η θ ε ί μ ε α σ φ ά λ ε ια σ τ ο
α ε ρ ο δ ρ ό μ ιο . Φ α ίν ε τ α ι
ό μ ω ς ό τ ι τα σ χ έ δ ια ή τ α ν
ε ν τ ε λ ώ ς δ ια φ ο ρ ε τ ικ ά .
Σ τ α μ ά τ η σ α ν τ ο α υ τ ο κ ί
νη το του π ρ έσ β η , τον
έ β γ α λ α ν μ ε τη β ία έ ξ ω ,
π έ τ α ξ α ν τα κ λ ε ι δ ιά τ ο υ
α υ τ ο κ ιν ή τ ο υ κ α ι τ ο κ ο μ 
β ό ι σ υ ν έ χ ισ ε τ η ν π ο ρ ε ία
του σ τ ο ν ίδ ιο δ ρ ό μ ο π ο υ
π ά ε ι γ ια τη Μ ο μ π ά σ α .
Σ τ α μ ά τ η σ α ν λ ίγ ο π ιο κ ά 
τω . Ε σ τ ρ ιψ α ν α π ό κ ά 
π ο ιο υ ς χ ω μ α τ ό δ ρ ο μ ο υ ς
κα ι κ α τευ θ ύ νθ η κα ν π άλι
π ρ ο ς το α ε ρ ο δ ρ ό μ ιο . Δ ε ν
μ π ορ ώ ό μ ω ς να προχω 
ρ ή σ ω , λ ό γ ω τ η ς ιδ ιό τ η 
τά ς μ ο υ κ α ι τ η ς ε ιδ ικ ή ς
θ έσ η ς μου, στην αποκά
λ υ ψ η π ε ρ ισ σ ο τ έ ρ ω ν λ ε 
π τ ο μ ε ρ ε ιώ ν . Ε κ ε ίν ο π ο υ
μ π ο ρ ώ ν α σ α ς δ ια β ε β α ι
ώ σ ω ε ίν α ι ό τ ι ε γ ώ δ ε ν ε ί 
χ α κ α μ ί α ι δ έ α γ ια τ η ν π α 
ρ ο υ σ ία το υ Ο τ σ α λ ά ν .
Π λ η ρ ο φ ο ρ ή θ η κ α τα π ά 
ν τ α τ η ν τ ε λ ε υ τ α ία σ τ ιγ 
μ ή » σημειώνει ο κ. Κρη

τικός.
Την εκτέλεση της σχε
τικής εντολής ανέλαβε ο
κ. Καταρίμπα που εμφα
νίστηκε στην πρεσβευτι
κή κατοικία ενώ ο υπουρ
γός Εξωτερικών κ. Γκοντάνα είχε αναλάβει την
επ οπ τεία της δ ια δ ικ α 
σίας.
Σ ημ ειώ νετα ι ότι στο
Ναϊρόμπι εδρεύει ισχυρό
κλιμάκιο της Μοσάντ - δη
μιούργημα των εξαιρετι
κών «παραδοσιακών» σχέ
σεων που υπάρχουν μετα
ξύ των δύο χωρών μετά
την αρω γή της Κ ένυ α ς
στην επιχείρηση το 1976
των ισραηλινών κομάντος
στο Εντεμπε και την εξουδετέρωση των αεροπειρατών που ανήκαν στην
οργάνω ση «ΜπάαντερΜάινχοφ».
Β. Γ. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΠΟ
ΤΟ ΑΙΝΙΓΜΑ
ΣΤΟ

ΤΟ ΒΗΜΑ
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Ονάσιγκιον και Τελ Αβιβ έθεσαν ns μνσηκέε vmpemes m s
στη διάθεση ms Aywpas για m σύλληψη του Οτσαλάν

Ο αποφασιστικός
póAos των ΗΠΑ
Του ΑΛΕΞΗ ΠΑΠΑΧΕΛΑ

Τ

ΗΝ ΠΕΡΑΣΜ ΕΝ Η Δευτέρα ο αμερικανός πρέ
σβης στην Αθήνα κ. Ν ί κ ο λ α ς Μ η ε ρ ν ς έτρωγε
το καθιερωμένο του μπρέκφαστ όταν τον ζήτησε
στο τηλέφωνο (γύρω στις 7.15 το πρωί) ο υπουρ
γός Εξωτερικών κ. Θ ε ό δ ω ρ ο ς Π ά γ κ α λ ο ς . Ανή
συχος ο πρέσβης έτρεξε στο τηλέφωνο και άκουσε - με έκπληξη - τον κ. Π ά γ κ α λ ο να του εξηγεί
πως ο Α μ π ν τ ο ν λ ά χ Ο τ σ α λ ά ν κρυβόταν ως πριν
από λίγες ώρες στην ελληνική πρεσβεία στο Ναϊ
ρόμπι και ότι ακόμη αγνοείτο η τύχη του. Ο κ. Π ά 
γ κ α λ ο ς ρώτησε τον κ. Μ η ε ρ ν ς αν γνωρίζει τι συ-

νέβη και κατά πόσον ήξερε αν και ποιος απήγαγε τον ηγέτη του ΡΚΚ. Ο αμερικανός διπλωμά
της τηλεφώνησε με τη σειρά του στο κέντρο επι
χειρήσεων του Στέιτ Ντιπάρτμεντ στην Ουάσιγκτον
και ζήτησε περαιτέρω ενημέρωση. Σε λίγες ώρες,
και αφού η Αγκυρα είχε ήδη ανακοινώσει τι συ
νέβη, ο κ. Μ η ε ρ ν ς έλαβε την επίσημη πληροφό
ρηση που ζήτησε και οδηγίες για το τι έπρεπε να
απαντήσει σε νεότερα ερωτήματα του κ. Π ά γ κ α 
λ ο υ . Πράγματι σε επόμενη τηλεφωνική επικοι
νωνία ο κ. Μ η ε ρ ν ς δήλωσε ότι « ο ι α μ ε ρ ι κ α ν ι κ έ ς
υ π η ρ ε σ ίε ς δ ε ν ε ίχ α ν α ν ά μ ε ιξ η σ τ η ν α π α γ ω γ ή
κ α ι β ί α ι η μ ε τ α φ ο ρ ά τ ο υ Ο τ σ α λ ά ν σ τ η ν Τ ο υ ρ κ ία » .

0 πολιτικόβ
ανπκιυποβ
Η υπουργός
Εξωτερικών
των ΗΠΑ
κυρία

Μάντλιν
Ολμπράίτ
είχε δώσει
εντολή στις
αμερικανικές
μυστικές
υπηρεσίες να
βοηθήσουν
με κάθε
τεχνικό
τρόπο τις
αντίστοιχες
τουρκικές
για να
συλλάβουν
τον Οτσαλάν

Οι Kivñoeis ms CIA και πσυνεργασίαms με m MIT
ΤΟ ΠΡΩΙ της Τετάρτης ο αμερικανός διπλωμάτης δέχθηκε ένα
νέο τηλεφώνημα από τον κ. Πά

γκαλο. «Μήπως οι αμερικανικές
υπηρεσίες θα μπορούσαν να
βοηθήσουν ώστε να φύγουν από
την Κένυα, χωρίς να συλληφθούν,
δύο σύνεργάτιδες του κ. Οτσαλάν
(ηλικίας 2 0 και 2 4 ετών αντιστοίχως), καθώ ς και ένας συ
νταγματάρχης των ελληνικών μυ
στικών υπηρεσιών, που είχαν
μπει στη χώρα μ ε πλαστά χαρ
τιά;» ρώτησε ο έλληνας υπουρ
γός. Ο κ. Μηερνς ζήτησε προθε
σμία λίγων ωρών και επικοινώ
νησε με την Ουάσιγκτον. Η απά
ντηση ήταν ότι οι αμερικανικές
αρχές δεν θα μπορούσαν σε κα
μία περίπτωση να βοηθήσουν τις
δύο συνεργάτιδες του Οτσαλάν
διότι ήιαν μέλη του ΡΚΚ, το οποίο
οι ΗΠΑ θεωρούν επισήμως τρο
μοκρατική οργάνωση. Ο σο για
τον συνταγματάρχη της ΕΥΠ, η
Ουάσιγκτον δεχόταν να μεσολα
βήσει σπς αρχές της Κένυας προκειμένου να φύγει από εκεί χω
ρίς προβλήματα.
Δεν ήταν βεβαίως η πρώτη φο
ρά που οι κκ. Π ά γκ α λο ς και
Μηερνς συνομιλούσαν για τις κι
νήσεις του κ. Οτσαλάν. Ο αμερικανός διπλωμάτης είχε ρω
τήσει ευθέως κατά πόσον ο
κούρδος ηγέτης είχε έλθει
στην Αθήνα και ο κ. Πάγκα
λος είχε απαντήσει την πρώ
τη φορά που είχε φθάσει σιο
Ελληνικό ότι «σταμάτησε μό

με τον οποίο επικοινώνησε «Το
Βήμα» εξήγησε πάντως ότι η κυ
βέρνηση Κλίντον έπαιξε καθορισπκό ρόλο σιην υπόθεση Οισαλάν. «Ο πρόεδρος Κλίντον έστει

λε προσωπικό μήνυμα στον πρό
εδρο Ασανττης Συρίας όπ παί
ζει μ ε τη φωτιά στην υπόθεση
Οτσαλάν και του ζήτησε να τον
εκδιώξει από τη χώρα» ανέφερε
ο εν λόγω αξιωματούχος· και συ
νέχισε: «Ο αναπληρωτής υπουρ

γός Εξωτερικών Στρόουμπ Τάλμποτ τηλεφώνησε στους Καλούς
και τους πίεσε να διώξουν τον
Οτσαλάν».
Ο ι αμερικανικές υπηρεσίες πα
ρακολουθούσαν μεθοδικά όλα τα
ευρωπαϊκά αεροδρόμια. Ο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου υπο
γράμμισε μιλώντας προς «Το Βή
μα» ότι «μόλις είχαμε ενδείξεις

όπ ο Οτσαλάν θα πήγαινε σε κά
ποια πόλη ενεργοποιούσαμε αμέ
σω ς τις υπηρεσίες μας για να
αποτρέψουμε την εγκατάστασή

Πέραν των διπλωμαπκών προ
σπαθειών όμως είναι σαφές όπ
η Ουάσιγκτον και το Ισραήλ έθε
σαν τις μυσπκές υπηρεσίες τους
σιη διάθεση της Αγκυρας για τη
σύλληψη του Οτσαλάν. Η CIA και
οι ισραηλινές υπηρεσίες ανακά
λυψαν, π.χ., τον κούρδο ηγέτη σιη
Ρωσία από την υποκλοπή τηλε
φωνικών επικοινωνιών του. Στη
συνέχεια ο κ. Τάλμποτ έθεσε το
θέμα σιη ρωσική κυβέρνηση, ενώ
άλλοι αμερικανοί αξιωματούχοι
πίεσαν τη Μόσχα να τον απελά
σει με αντάλλαγμα πολεμικό υλι
κό υψηλής τεχνολογίας που έδω
σε η Τουρκία σπς ρωσικές ένο
πλες δυνάμεις. Ενα σημαντικό
ερώτημα που αναμένει απάντηση
είναι καιά πόσον οι αμερικανικές
υπηρεσίες γνώριζαν όλες τις κι
νήσεις του κ. Οτσαλάν από τη σπγμή που ήλθε για δεύτερη φορά
σιην Αθήνα. Η κινητοποίηση των
αμερικανικών μυσιικών υπηρε-

σιών ήταν τέτοια που δύσκολα θα
τους ξέφευγε η άφιξη του κ. Οτσα
λάν και σιη συνέχεια η μεταφο
ρά του σιην Κένυα. Παρ’ όλα αυ
τά σιελέχη τουρκικών και αμερι
κανικών υπηρεσιών ισχυρίζονται
ότι τον ανακάλυψαν σιο Ναϊρό
μπι μόλις τέσσερις-πέντε ημέρες
προτού συλληφθεί.
Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις,
η CIA και το FBI συνεργάστηκαν
επί έξι μήνες με την ΜΓΓ και τις
άλλες τουρκικές υπηρεσίες για τη
σύλληψη του κ. Οτσαλάν. Η συ
νεργασία ήταν αποτέλεσμα εντο
λής της κυρίας Ολμπράίτ και εί
χε τη μορφή συνεχούς παροχής
πληροφοριών που συνέλεγαν οι
Αμερικανοί από δορυφόρους, άλ
λα «τεχνικά μέσα» και, τέλος, τους
πράκτορές τους σε διάφορες χώ
ρες. «Χωρίς την αμερικανική υπο

στήριξη, οι Τούρκοι δεν θα εί
χαν ποτέ τον Οτσαλάν στα χέρια
τους» ανέφερε χαρακτηριστικά
αμερικανός αξιωματούχος.

Ασαφής εξάλλου παραμένει ο
ρόλος της Μοσάιτ σιην επιχείρη
ση του Ναϊρόμπι. Ο ι Ισραηλινοί
δεν διαψεύδουν το γεγονός ότι τα
τελευταία δύο χρόνια παρείχαν
πολύτιμες πληροφορίες σιην MIT
καθώς και εκπαίδευση σε ειδικές
επιχειρήσεις σπς μονάδες του
τουρκικού σιρατού που πολε
μούσαν το ΡΚΚ. Επισημαίνουν μά
λιστα, με ικανοποίηση, ότι από
τότε που εγκαινιάστηκε αυτή η συ
νεργασία «άρχισε το επιχειρη
σιακό τέλος του ΡΚΚ». Την ίδια
όμως σπγμή αρνούνται επίμονα
ότι άνδρες της Μοσάνι έπαιξαν
ρόλο σιην απαγωγή του κ. Οτσα
λάν. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ
Βενιαμίν Νετανιάχου ζήτησε από
τον αρχηγό της Μοσάνι Εφραίμ
Χαλεβύ να διαψεύσει επισήμως
ανάμειξή της. Ο κ. Χαλεβύ αρνήθηκε να το κάνει με το επιχείρη
μα ότι σιο μέλλον η υπηρεσία θα
πρέπει να διαψεύδει ή να επιβε
βαιώνει κάθε επιχείρηση.

Σ η μ ίτ η ς δ ε ν θα μ π ο ρ έ 
σ ε ι ε ύ κ ο λ α ν α ε π ιβ ιώ σ ε ι
π ο λ ιτ ι κ ά γ ι α πολύ κ α ιρ ό » .

Η μόνη θετική εξέλιξη για
αυτούς είναι ο διορισμός
του κ. Γ ι ώ ρ γ ο υ Π α π α ν δ ρ έ ο υ στη θέση του
υπουργού Εξωτερικών. « Η
σχέση

Π άγκαλου-

Ο λ μ π ρ α ϊτ ε ίχ ε γ ίν ε ι σ χε
δ ό ν α φ ό ρ η τ η » τόνιζε αμε-

ρικανός διπλωμάτης σιην
Ουάσιγκτον· και προσέ
θετε ότι « η σ τ α γ ό ν α π ο υ
ξ ε χ ε ίλ ισ ε τ ο π ο τ ή ρ ι ή τ α ν
το γ ε γ ο ν ό ς ότι α π ο κ ά λ υ 
ψ ε μ ια εν τ ελ ώ ς π ρ ο σ ω 
π ικ ή τ η ς ε π ισ τ ο λ ή π ρ ο ς
α υ τ ό ν γ ια τ ις ε π α φ έ ς του
κ α τ ά τη δ ιά ρ κ ε ια π ε ρ ιο 
δ ε ία ς σ τ α Β α λ κ ά ν ια » .

Ο ι Α μ ε ρ ικ α ν ο ί είναι
επίσης δυσαρεστημένοι
με την επιθετική υπερο
ψ ία που ε π ιδ ε ικ ν ύ ο υ ν
τού ρ κοι α ξιω μ α τού χοι
έναντι της Ελλάδος μετά
τη σύλληψη Οτσαλάν. « Ο ι
δ η λ ώ σ ε ις Τ ζεμ ή τα ν α π α 
ρ ά δ ε κ τ ε ς » υπογράμμιζε

χαρακτηριστικά αμερικαν ό ς α ξιω μ α τ ο ύ χ ο ς , ο
οποίος προσέθετε με κυ
νισμό: « Π ρ έ π ε ι β έ β α ι α ν α
π α ρα δεχθ ούμ ε ότι ο ι κκ.
Ε τ ζε β ίτ κ α ι Τ ζ ε μ μ ά ς ε π έ 
τρεψ αν μετά την α π α
γω γή του κ ο ύ ρ δ ο υ τρο
μ ο κ ρ ά τ η να χ ρ η σ ιμ ο 
π ο ιο ύ μ ε τ η ν α ε ρ ο π ο ρ ι
κ ή β ά σ η το υ Ιν σ ιρ λ ίκ σ ε
ε π ιθ έ σ ε ις ε ν α ν τ ίο ν του
Ιρ ά κ » .

ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑ

Τι σκοπεύει να κάνει τώρα π Αγκυρα
ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΗ συμπεριφορά της Αγκυ Οισαλάν και περιορίστηκαν σε διάφορες επί
μέρους πολιτικές παρατηρήσεις. Ο κ. Τζεμ βέ
ρας απένανιι σιην Αθήνα θα αρχίσει να
μεταβάλλεται μόλις ολοκληρωθεί η φάση των βαια δεν μπόρεσε να διαφύγει από τον πει
ρασμό να διατυπώσει ορισμένα δηκτικά σχό
θριαμβολογιών για τη σύλληψη του Οτσαλάν.
λια τόσο απένανπ σιην Ελλάδα όσο και σιον
Η τουρκική διπλωματία μεθοδεύει τη δράση
της σε δύο άξονες: ο ένας θα περιλαμβάνει την κ. Θ . Πάγκαλο. Τα κρίσιμα σιοιχεία πάνιως
καταγγελία της Ελλάδας σε διάφορους διε αρχίζουν να φαίνονται ήδη σε πιο χαμηλό επί
θνείς οργανισμούς, ξεκινώντας πιθανότατα από πεδο. Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Τουρκίας
σιο Συμβούλιο της Ευρώπης πραγ
το ΝΑΤΟ, με την κατηγορία ότι επεματοποίησε μια σφοδρή επίθεση
δίωξε τον εδαφικό διαμελισμό της
Πιστεύουν ότι
ενανιίοντης Ελλάδας διαβάζοντας
Τουρκίας· ο δεύτερος θα αφορά
ένα κείμενο το οποίο έδειχνε να εί
π Τουρκία
τη μειονότητα και αναμένεται η
ναι προετοιμασμένο από το υπουρ
ανάληψη μιας εντατικής προπα
αναδεικνύειαι π γείο του και το οποίο επικέντρωνε
γανδιστικής εκστρατείας με σιόχο
τη δημιουργία εντυπώσεων σιη διε αδιαμφισβήτητη σιη θεωρία ότι η Ελλάδα προσέφερε την υποστήριξή της σε αποθνή κοινή γνώμη για δήθεν κατα
«δύναμη»
οχισιικά κινήματα. Επίσης διπλω
πίεση των μουσουλμανικών πλη
ματικές πηγές σιην Αγκυρα άρχι
θυσμών. Ανοικτό παραμένει το
στην περιοχή
σαν να ομιλούν για τις «αμαρτίες»
ερώτημα αν η Τουρκία προτίθεται
της Ελλάδας τις οποίες τώρα θα
να ωθήσει τα πράγματα σιην τα
χεία κορύφωοιι και σιη δημιουργία μιας διε κληθεί να «πληρώσει». Παρά τις αρχικές αυ
θνούς κρίσης ή αν θα κρατήσει τις επιθέσεις της τές τάσεις, αναμένεται να υπάρξουν και ωρι
σιο επίπεδο της διαρκούς τριβής που θα έχει μότερες σκέψεις σιην Αγκυρα. Η αφαίρεση
διάρκεια και συνέχεια αλλά τουλάχιστον θα εί της κουρδικής παραμέτρου από τις ελληνο
τουρκικές σχέσεις μπορεί να αποβεί ένα στοι
ναι διαχειρίσιμη.
Ο πρωθυπουργός κ. Μπουλέντ Ετζεβίχ και χείο υπέρ της ομαλοποίησης και της αποκα
ο υπουργός Εξωτερικών κ. Ισμαήλ Τζεμ ως τάστασης ενός κλίματος αμοιβαίας εμπιστο
τώρα απέφυγαν να ανοίξουν το θέμα των ελ σύνης. Ο νέος υπουργός Εξωτερικών κ. Γ. Παπανδρέου έκανε άλλωστε μια πρώτη θετική
ληνοτουρκικών σχέσεων μετά την υπόθεση

Η

νο για λίγες ώρες για ανε
φοδιασμό». Ο κ. Μηερνς εί
χε μεταφέρει το προσωπικό
ενδιαφέρον της υπουργού
Εξωτερικών κυρίας Μάντλιν
Ολμπράίτ για τη σύλληψη
του κ. Οτσαλάν και την έκ
δοσή του σιην Τουρκία.
Η κυρία Ολμπράίτ είχε
άλλωστε δώσει εντολή σπς
αμερικανικές υπηρεσίες να
βοηθήσουν με κάθε τεχνικό
τρόπο τις τουρκικές υπηρε
σίες σιο πλαίσιο της αντιτρομοκρατικής συνεργασίας
των δύο χωρών. Ο κ. Μπερις· δεν είναι καθόλου βέβαιο
ότι γνώριζε τις κινήσεις της CIA
και του FBI καθώς οι υπηρεσίες
αυτές δεν ενημερώνουν απαραί
τητα τον επικεφαλής της πρε
σβείας.
Ανώτερος αξιωματούχος του
Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας

του ή την παροχή ασύλου».

Ο Ι ΑΜ ΕΡΙΚ Α Ν Ο Ι αναλυ
τές διατυπώ νουν τώρα
προβλέψεις για το τι θα
συμβεί στην ελληνική πο
λιτική σκηνή. Ο ι εκθέσεις
της α μ ερ ικ α ν ικ ή ς πρε
σβείας σιην Αθήνα μετα
δίδουν την ατμόσφαιρα
αστάθειας, ανεξέλεγκτων
φημών και σκιαμαχιών,
ενώ προβλέπουν ότι « ο κ .

Ο υπουργός Εξωτερικών
της Τουρκίας κ. Ισμαήλ
Τζεμ δεν μπόρεσε να
διαφύγειτον πειρασμό
να διατυπώσει ορισμένα
δηκτικά σχόλια απέναντι
στην Ελλάδα

χειρονομία καθώς εγκαινίασε τη θητεία του
συνανιώμενος, την περασμένη Παρασκευή, με
τον τούρκο πρεσβευτή κ. Τουιγκάν.
Το σημαντικό νέο στοιχείο σιην πολιτική της
Τουρκίας απέναντι σπς γειτονικές χώρες είναι
η αίσθηση της μεγάλης υπεροχής δυνάμεων.
Ο κοινός τόπος όλων των διπλωματικών ανα
λύσεων σιην Αγκυρα είναι ότι η Τουρκία μέσα
από την υπόθεση Οισαλάν αναδεικνύειαι η
αδιαμφισβήτητη «.περισχική δύναμη» την οποία
ουδείς μπορεί να αγνοήσει και πολύ περισσό
τερο να προκαλέσει. Ο ι τούρκοι διπλωμάτες
υπαινίσσονται με αυτό τον τρόπο τόσο την εξα
ναγκαστική υποχώρηση της Συρίας, η οποία
προ της απειλής του πολέμου υποχρεώθηκε να
ζητήσει από τον Οτσαλάν να εγκαταλείψει το
έδαφος της, όσο και τη συμπεριφορά της Ελ
λάδας. Εκδηλώνεται άλλωσιε μια διάθεση για
προβολή των θέσεών της σια διμερή θέματα
με έναν πιο αδιάλλακτο τρόπο. Με την ίδια
αντίληψη θα προσεγγίσει η Τουρκία και τα θέ
ματα των σχέσεών της με την Ευρωπαϊκή Ενω
ση. Ηδη η τουρκική πολιτική και διπλωματική
ηγεσία θεωρεί ότι με τη σύλληψη του Οτσαλάν
ξεπερνιέται πλήρως το θέμα των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων, τουλάχιστον σιο σκέλος που
αφορά τις μειονότητες.

Ν. ΜΑΡΑΚΗΣ

