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Νέα αποκαλυπτικά m om ia για την υπόθεση ΟιοτΜν

•  Οι καταγγελίες 
για δωροληψία

Στη συνεδρίαση της 5ης Μαΐου 1999 του κοι
νοβουλίου της Κένυας, βουλευτές του Δημο
κρατικού Κόμματος ανέφεραν -  τα πρακτικά της 
συνεδρίασης παρουσίασε «Το Βήμα» την προη
γούμενη Κυριακή -  ότι στη σύλληψη και παρά
δοση του κούρδου ηγέτη Αμπντουλάχ Οτσαλάν 
πρωταγωνίστησαν στελέχη της μυστικής υπηρε
σίας CID (Criminal Investigation Department), 
αλλά και ο έλληνας αναπληρωτής υπουργός Υγεί
ας της Κένυας κ. Β. Κρητικός. Οπως ανέφερε 
στο «Βήμα» ο 47χρονος βουλευτής του Δημο
κρατικού_ΚόμιιπτοΓ κ. Κιροΐτου Μουρούνγκι, 

■—στιιΐυΐΰςΤγΐαν :νας εξ αυτωνΊίου προχώρησαν 
Μις σχετικές καταγγελίες, «διέθετε τις σχετικές 
πληροφορίες από στελέχη της κυβερνητικής 
παράταξης, των οποίων δεν επιθυμεί να απο- 
καλύψει την ταυτότητα. Από τις εκμυστηρεύ
σεις των κυβερνητικών στελεχών προέκυπτε 
uta δωοοληΦία πέντε εκατουμυρίων δολαρίων
από τον κ. Β. Κρητικό, προκειμενου να με
σολαβήσει για την παράδοση του κούρδου ηγέ
τη. Αλλά δεν θεωρεί ότι θα υπάρξει ποτέ νέα 

χψζήτηση για το θέμα αυτό».
Από την άλλη πλευρά, ο κ. Β. Κρητικός σε νέα 

επικοινωνία που είχαμε μαζί του επεσήμανε ότι 
ετοιμάζει υπόμνημα για την υπόθεση αυτή και 
επέμεινε ότι «είχε άγνοια για την παρουσία του 
Αμπντουλάχ Οτσαλάν στην Κένυα και ότι ου
δέποτε είχε μιλήσει με τον έλληνα πρέσβη στη 
¡διάρκεια της παρουσίας του κούρδου ηγέτη

I στην πρεσβευτική κατοικία πτο Ναϊαόιιπιιι___
Τ ’ Ωστόσο ο ισχυρισμός αυτός του κ. Κρητικού 

έρχεται σε αντίθεση με αναφορές ανθρώπων 
που βρίσκονταν στην πρεσβευτική κατοικία και 
στην πρεσβεία στο Ναϊρόμπι και συμμετείχαν 
στις συνεννοήσεις με την ελληνική κυβέρνηση. 
Οπως τόνισαν, «ο κ. Κωοτούλας και ο κ. Κρη
τικός είχαν συνάντηση στην πρεσβεία το~από- 

~γεΰμα της Πέμπτης 11 Φεβρουάριου. Μας ήταν 
άγνωστο το θέμα της συζήτησης». Σημειώνε
ται ότι στο πόρισμα Κωστούλα, το οποίο έχει τη 
μορφή ημερολογίου, αναφέρεται για εκείνη την 
ημέρα ότι «υπήρχε μια συνάντηση λίγο μετά τις 
12 το μεσημέρι με τον Αμπντουλάχ Οτσαλάν 
και στις 20.00 σύσκεψη στην πρεσβεία για το 
ενδεχόμενο αναχωρήσεως του κούρδου ηγέ
τη οδικώς μέσω Τανζανίας». Στο συγκεκριμέ-

Οι επαφέδ ίου κ. Κρητικού λίγο πριν από χη σύλληψη 
ίου κούρδου ηγέτη και οι διασυνδέσεΐδ ίου 

με τον αρχηγό των μυστικών υπηρεσιών τηδ Κένυαδ
Του Β. Γ. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΝΑ ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΕΣ ραντεβού, τρεις ημέρες 
πριν από τη σύλληψη του Αμπντουλάχ Οτσα

λάν, του τότε έλληνα πρεσβευτή σιο Ναϊρόμπι κ. 
Γ, Κωστούλα και του αναπληρωτή υπουργού Υγεί
ας της Κένυας κ. Β. Κρητικού, το οποίο περιέρ
γως δεν καταγράφεται σιο περιώνυμο «πόρισμα 
Κωστούλα», δημιουργεί πλήθος ερωτημάτων και 
νέα δεδομένα για το παρασκήνιο της υπόθεσης 
απαγωγής του κούρδου ηγέτη στην Κένυα. Επίσης 
ο κ. Νόαν ΑραηΤο. προϊστάμενος των υυπακώγ 
υπηρεσιών της Κένυας (οι οποίες, σύμφωνα με 
τις αναφορές σιο κοινοβούλιο αυτής της χώρας, 
«πρωτοστάτησαν στην απαγωγή Οτσαλάν με την 
αρωγή του έλληνα αναπληρωτή υπουργού κ. Β. 
Κρητικού»), είναι μέλος του διοικητικού συμ
βουλίου και συνέταιρος σε επιχειρήσεις πετρε
λαιοειδών γνωστού έλληνα επιγειοηυατία που 
δραστηριοποιείται στην Κένυα, ί) εΛΛηναε επι- 
.χειρηματίας, ο κ. Β. Κοπτικόε και ο κ. Νόαν Αοαπ 
Το διατηρούνεπί σειράν ετών στενές προσωπικές 
σχέσεις και προχωρούν -  όπως ανέφερε συνερ
γάτης τους -  σε «αμοιβαίες εξυπηρετήσεις». Η 
έρευνα του «Βήματος» ανέδειξε σειρά νέων στοι
χείων για τα περιστατικά που προηγήθηκαν της 
απαγωγής του κούρδου ηγέτη Αμπντουλάχ Οτσα
λάν στο Ναϊρόμπι, τα οποία δεν είχαν ως σήμε
ρα τεθεί υπ’ όψιν των αρχών που ερευνούν την ιδι
αίτερα σύνθετη αυτή υπόθεση.__________ .

νο χρονικό διάστημα, του απογεύματος της Πέ
μπτης, στο άκρως αναλυτικό πόρισμα Κωστού
λα υπάρχει «κενό» και δεν αναφέρεται λέξη για 
τη συνάντηση με τον κ. Κρητικό.

•  Η «σύγχυση» 
του κ. πρεσβευτή
«Το Βήμα» επικοινώνησε με τον κ. Κωσιούλα, 

- α οποίοο παοαδένθηκε την ύπαρξη αυτικ της συ- 
νάντηοηε λέγοντας ότι «δέν ανάφερθηκε τίπο
τε στον κ. Κρητικό για τον Οτσαλάν, γιατί υπήρ

χ ε  σχετική συνεννόηση με τους συνεργάτες του 
και την ελληνική κυβέρνηση». Χωρίς όμως να 
παρατίθενιαι περαιτέρω στοιχεία για το περιε
χόμενο της συνάντησης, σε ένα ιδιαίτερα μάλι- 
σια κρίσιμο σημείο των διαπραγματεύσεων και 
των ενεργειών για την τύχη του Αμπντουλάχ Οτσα
λάν. Σε συνδυασμό μάλιστα με το γεγονός ότι ο

κ. Κρητικός ήταν υπουργός της κενυατικής κυ
βέρνησης, που φερόταν να έχει πλήρη γνώση για 
την παρουσία του κούρδου ηγέτη στην πρεσβευ
τική κατοικία. Ακόμη ο κ. Κωστούλας υποστή
ριξε ότι δεν ανέφερε τη συνάντηση με τον κ. Κρη
τικό τρεις ημέρες πριν από τη σύλληψη Οτσαλάν 
«λόγω σύγχυσης και απώλειας της χρονικής 
σειράς πολλών περιστατικών». Σημειώνεται ότι 
στο ημερολόγιό του υπάρχει αναλυτική κατα
γραφή δευτερευούσης σημασίας ενεργειών...

18 Απριλίου 1999: Κοοοβαροι πρόσφυγες 
στο συνοριακό φυλάκιο της Μοτίπα. 

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Ύπατης 
Αρμοστείας των ΗΕ για τους Πρόσφυγες, 

περίπου 770.000 άνθρωποι έχουν 
εγκαταλείψει το Κοσσυφοπέδιο λόγω 

μαζικών παραβιάσεων των ανθρωπίνων 7 
δικαιωμάτων από το γιουγκοσλαβικό ι

στρατό και παραστρατιωτικές ομάδες

1 Μαΐου 1999. Νατοϊκό βλήμα πλήπει 
λεωφορείο στο ΐυ  'βηβ, 20 χλμ. βόρεια από 
την Πρίστινα, σκοτώνοντας τουλάχιστον 23 
αμάχους. Το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο 
απαγορεύει τους χωρίς διάκριση φόνους 
αμάχων.

Εμε<ς ΟΧΙ!
Η Διεθνής Αμνηστία απαιτεί:
♦ 0 Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών να αναλάβει επιτέλους το ρόλο του στην προώθηση μιας 

μόνιμης λύσης για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην περιοχή και την 
εξασφάλιση διαρκούς προστασίας και βοήθειας προς όσους έπληγησαν από την κρίση.

♦ Οι αρχές της Γιουγκοσλαβίας να σταματήσουν τις μαζικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και το διωγμό των πολιτών αλβανικής εθνότητας, που συντελείται στο 
Κοσσυφοπέδιο.

♦Το ΝΑΤΟ να σταματήσει τους χωρίς διάκριση φόνους αμάχων πολιτών και την καταστροφή 
υλικών αγαθών που είναι ζωτικά για την επιβίωσή τους.

♦ 0 Απελευθερωτικός Στρατός του Κοσσυφοπεδίου να τηρεί τις βασικές αρχές του διεθνούς 
ανθρωπιστικού δικαίου, που απαγορεύουν τους φόνους, την κακομεταχείριση και την 
ομηρία αμάχων ή αιχμαλώτων αντιπάλων.

♦ Η διεθνής κοινότητα να αναλάβει έμπρακτα τις ευθύνες της παρέχοντας πλήρη και 
ουσιαστική προστασία στους πρόσφυγες μέχρι την ασφαλή επανεγκατάστασή τους στο 
Κοσσυφοπέδιο.

♦Όλοι οι υπεύθυνοι για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων να προσαχθούν σε δίκη.

διεθνής^: αμνηστία
Σίνα 30', 10672 Αθήνα, Τηλ.: 3600628, Fax: 3638016, Δελμούζου 5, 54635 Θεσσαλονίκη, Τηλ.: 257276, Fax: 286583

Η μυστική συνάντηση 
του Ναϊρόμπι

Ο τότε πρεσβευτής στο Ναϊρόμπι
κ. Γ. Κωστούλας στο πόρισμά του
για τα γεγονότα δεν αναφέρει τη συνάντησή
του με τον αναπληρωτή υπουργό Υγείας
της Κένυας κ. Β. Κρητικό, τρεις ημέρες
πριν από τη σύλληψη του Αμπντουλάχ Οτσαλάν

ΔΙΑΠΛΟΚΕΣ

Οι Eïitupés με 
tods «noAixes 
υπεράνω 
Dnoipias»
Η ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ έρευνα ανέδειξε και άλ
λα ενδεικτικά στοιχεία και πληροφορίες 
για όσα συνέβησαν στο Ναϊρόμπι. Ο προϊ
στάμενος της μυστικής υπηρεσίας CID -  
κατά κάποιον τρόπο αντίστοιχη της ελ
ληνικής ΕΥΠ -, ο 50χρονος κ. Νόαν Αραπ 
Το, που ήταν παρών έξω από την πρε
σβευτική κατοικία τη Δευτέρα 15 Φε
βρουάριου και φέρεται ως οργανωτής 
της αρπαγής του κούρδου ηγέτη, ήταν 
από το 1984 μέλος του διοικητικού συμ
βουλίου εταιρείας πετρελαιοειδών γνω
στού έλληνα επιχειρηματία, αλλά και δια
τηρούσε προσωπικές σχέσεις με τον κ. 
Κρητικό.

Ο κ. Νόαν Αραπ Το, ο οποίος ανήκει 
στην ίδια φυλή με τον πρόεδρο της Κέ
νυας κ. Ντάνιελ Αραπ Μόι, ήταν τότε αρ
χηγός της αστυνομίας στη Μομπάσα, δη-1 
λαδή την παραλιακή πόλη στην Ανατολι- \  
κή Κένυα. Ο επιχειρηματίας είχε στην πε
ριοχή αυτή την εταιρεία Bonnito Estate 
για την εκμετάλλευση 1.300.000 στρεμ
μάτων αγροτικής έκτασης και την παρα
γωγή διαφόρων προϊόντων.

Οταν λοιπόν ο επιχειρηματίας επε- 
δίωξε το 1984 την επέκτασή του στο 
εμπόριο πετρελαιοειδών, χρειαζόταν λό
γω του ειδικού κενυατικού νόμου την πα
ρουσία ενός ευυπόληπτου κενυάτη πο
λίτη. Και έτσι ο επιχειρηματίας επέλεξε 
τον κ. Νόαν Αραπ Το, ο οποίος εμφανί
ζεται από τότε ως μέλος του διοικητικού » 
συμβουλίου της εταιρείας πετρελαιοει
δών, που ας σημειωθεί ότι έχει εμφανι
στεί από τα τέλη της δεκαετίας του ’80 και 
στην Ελλάδα.

Αντάλλαγμα αυτής της γνωριμίας ήταν 
η μεσολάβηση του επιχειρηματία, στενού 
φίλου του προέδρου της Κένυας, για την 
τοποθέτηση του κ. Νόαν Αραπ Το στη θέ
ση του αρχηγού των μυστικών υπηρεσιών 
το 1990. Και οι σχέσεις του δραστήριου 
επιχειρηματία στην Κένυα και του φε- 
ρόμενου ως οργανωτή της αρπαγής του 
Οτσαλάν ήσαν στενές!

Μάλιστα ήταν αυτός που μεσολάβησε, 
προ μερικών ετών, για τη μεταφορά του 
αρχηγού των μυστικών υπηρεσιών στο 
Λονδίνο, προκειμένου να νοσηλευτεί έπει
τα από μια τρομοκρατική ενέργεια ενα
ντίον του...

Από την άλλη πλευρά, ο έλληνας επι
χειρηματίας διατηρούσε στενή φιλία με 
τον πατέρα του κ. Β. Κρητικού καθώς και 
με τον ίδιο τον αναπληρωτή υπουργό Υγεί
ας. Είχαν μάλιστα από κοινού σειρά εμπο
ρικών δραστηριοτήτων.

Ο επιχειρηματίας φέρεται να συμμε
τείχε με τον κ. Β. Κρητικό στην εκμετάλ
λευση πολύτιμων λίθων. Παράλληλα ο κ. 
Κρητικός είχε γνωριστεί μέσω του επιχει
ρηματία με τον κ. Νόαν Αραπ Το, ο οποί
ος εθεωρείτο ο πλέον ισχυρός άνθρωπος 
στην Κένυα μετά τον πρόεδρο Μόι. Οπως 
ανέφερε μάλιστα άνθρωπος που γνωρίζει 
όσα συμβαίνουν στην Κένυα, «ο κ. Κρη
τικός ό,τι θέλει το ζητάει από τον κ. Νό
αν Αραπ Το». Και ασφαλώς τα ερωτήμα
τα για τη διαπλοκή προσώπων και ρόλων 
στην υπόθεση Οτσαλάν πολλαπλασιάζο- 
νται...


