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Του ΛΑΚΗ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ

Επιτέλους, η ιταλική κυβέρνηση «ξεφορτώθηκε» τον Οτσαλάν και 
τώρα όλοι είναι ικανοποιημένοι στην Ιταλία.

ΣΤΗΛΕΣ
Επειτα από 65 ημέρες παραμονής, ο Αμπντουλάχ Οτσαλάν 
εγκατέλειψε τη Ρώμη, αφού έζησε ημέρες δόξας κατά τις οποίες 
δημιουργήθηκαν ακόμη και οι ελπίδες ότι στην Ιταλία θα μπορούσε 
να ριζώσει και να αρχίσει έναν πολιτικό αγώνα για την επίλυση του 
Κουρδικού. Ομως, από το Δεκέμβριο άρχισε να αντιλαμβάνεται ότι η 
Ιταλία δεν μπορούσε να του προσφέρει καμιά βοήθεια. Το βράδυ της 
Παρασκευής, ύστερα από μια σύσκεψη με τους στενούς συνεργάτες 
του, τους δικηγόρους, και αξιωματούχους της ιταλικής Αστυνομίας, 
πήρε την οριστική απόφαση να εγκαταλείψει τη Ρώμη.

ΟΔΗΓΟΙ Συνοδευόμενος από ισχυρές δυνάμεις της αντιτρομοκρατικής 
υπηρεσίας Ν008, εγκατέλειψε λίγο μετά το μεσημέρι τη βίλα έξω 
από τη Ρώμη και έφτασε στο αεροδρόμιο, απ' όπου αναχώρησε με 
αεροπλάνο που έθεσε στη διάθεσή του η κυβέρνηση με άγνωστο 
προορισμό.

■κΊινίητίϊΐΕΕΕ Σε σχετική ερώτηση, αν πήγε στη Μόσχα, ο Ιταλός υπουργός
Εξωτερικών, Λαμπέρτο Ντίνι, απάντησε: «Δεν νομίζω, αλλά ούτε 
μπορώ να το πω». Οτι το κλίμα στη Ρώμη δεν ήταν ευνοϊκό για τον 
ηγέτη του Ρ.Κ.Κ., φάνηκε τις τελευταίες ημέρες και συγκεκριμένα 
την Τετάρτη, όταν στην ιταλική Βουλή ο πρωθυπουργός Μάσιμο ντ' 
Αλέμα, απαντώντας στις επερωτήσεις των διαφόρων κομμάτων, 
άφηνε να εννοηθεί ότι για τον Οτσαλάν είχε λήξει η «άδεια 
παραμονής» στη Ρώμη.

«Ο Οτσαλάν -δήλωσε- είναι ελεύθερος πολίτης. Αλλά αν παρατείνει 
την παραμονή του στην Ιταλία, τότε κινδυνεύει να δικαστεί για 
τρομακρατικά αδικήματα». Ο Κούρδος ηγέτης δεν είχε πλέον καμιά 
πολιτική υποστήριξη στη Ρώμη. Γι' αυτό και μέσα σε λίγες ημέρες 
σχεδιάστηκε η αναχώρησή του. Αυτό έβγαλε από το διέξοδο και 
ανακούφισε την ιταλική κυβέρνηση.

Ανακούφηση από Ντίνι

«Τελείωσε μια άσχημη ιστορία», δήλωσε ο κ. Ντίνι, που εξέφρασε 
την ικανοποίηση της κυβέρνησης για την αναχώρηση του Οτσαλάν, 
«και τελικά -συνέχισε- με τον καλύτερο τρόπο. Εμείς εφαρμόσαμε το 
Σύνταγμα και τους διεθνείς νόμους, σύμφωνα με τη συνείδησή μας. 
Πάντως, η Ευρώπη βγαίνει πληγωμένη απ' αυτήν την ιστορία, σε ένα 
θέμα τόσο σημαντικό όπως είναι η τρομοκρατία, αλλά γι' αυτό δεν 
έχουμε εμείς ευθύνες».

Ο κ. Ντίνι τόνισε ότι, δεν ήταν δυνατόν να δικαστεί σε διεθνές
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δικαστήριο, λόγω των τουρκικών αντδράσεων. Οσον αφορά τον 
προορισμό του, είπε ότι ο Οτσαλάν επέλεξε μόνος του τη χώρα όπου 
θα μπορούσε να βρει φιλοξενία και ασφάλεια, κι εμείς τον 
συνοδεύσαμε στο αεροδρόμιο». Ο ιταλικός Τύπος, εκφράζοντας το 
πνεύμα που επικρατούσε στους πολιτικούς κύκλους της χώρας, 
γράφει για μια ικανοποιητική λύση που έβγαλε την κυβέρνηση από το 
αδιέξοδο. Μόνον ο εκπρόσωπος της Κομμουνιστικής Επανίδρυσης, 
Ραμόν Μαντιβάνι, κατηγορεί την κυβέρνηση ότι δεν είχε το κουράγιο 
να αντιμετωπίσει πολιτικά το πρόβλημα και να γίνει πρωταγωνίστρια 
μιας ειρηνικής πρωτοβουλίας. Επίσης, ο δικηγόρος της Τουρκίας 
Αουγκούστο Σινάγκρα, καταγγέλλει την κυβέρνηση ότι μ' αυτήν τη 
λύση γράφτηκε από τις λίγες πλέον ντροπιαστικές σελίδες της 
ιταλικής ιστορίας.
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