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του ΑΡΗ ΑΜΠΑΤΖΗ

ΣΤΗΛΕΣ

Ιπτάμενος σίγουρα, τζέντελμαν, δεν το γνωρίζουμε, πάντως εάν 
δώσει βάση κανείς στις πληροφορίες που μεταδόθηκαν τις τελευταίες 
δύο μέρες, ο ηγέτης του Εργατικού Κόμματος Κουρδιστάν (ΡΚΚ) 
Αμπντουλάχ Οτσαλάν σίγουρα θα έχει πρόβλημα στα αυτιά του, 
λόγω πίεσης.

ΟΔΗΓΟΙ

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδόθηκαν, ο Οτσαλάν χθες 
βρέθηκε στην Κέρκυρα και στη Ρωσία. Ολα αυτά, τη στιγμή που ο 
Τούρκος πρωθυπουργός Μπουλέντ Ετζεβίτ διαψεύδει την 
πληροφορία ότι ζήτησε συγγνώμη από τον Ιταλό ομόλογό του.

Ο τουρκικός Τύπος, χθες, έγραψε ότι ο Ετζεβίτ ζήτησε συγγνώμη από 
τον Ιταλό πρωθυπουργό Μάσιμο Ντ' Αλέμα, για την γκάφα που έκανε 
να δηλώσει προχθές ότι ο Οτσαλάν βρίσκεται στην Ιταλία. Ο Ετζεβίτ 
είπε πως «δεν τίθεται τέτοιο θέμα» και υποστήριξε ότι «μάλλον έχουν 
δώσει λάθος πληροφορίες στον Ντ' Αλέμα».

Ως προς την πορεία τώρα του Οτσαλάν. Χθες, τα μέσα ενημέρωσης 
βομβάρδισαν την κοινή γνώμη με την πληροφορία ότι ο Οτσαλάν 
βρίσκεται στην Αθήνα. Κι αυτό, σε σημείο μάλιστα που προχθές το 
τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών ζήτησε από την Ελλάδα να εκδώσει 
τον Οτσαλάν.

«Στην Κέρκυρα»

Η μπόρα πέρασε, αλλά τα τουρκικά κανάλια επέμεναν χθες και 
έλεγαν ότι ο Οτσαλάν βρίσκεται στην Κέρκυρα, απ' όπου μάλιστα 
«μπορεί να περάσει στην Ιταλία ή την Αλβανία», όπως μετέδιδε χθες 
ο ανταποκριτής του τηλεοπτικού καναλιού ΝΤν στην Αθήνα. Ο 
πρωθυπουργός Μπουλέντ Ετζεβίτ πάντως, ερωτηθείς χθες σχετικά, 
είπε πως ο ίδιος δεν έχει τέτοια πληροφορία. Ο Ετζεβίτ έκανε λόγο 
για «διάφορες φήμες». Τέτοια ήταν και η πληροφορία που μετέδωσε 
αργά το απόγευμα το τουρκικό ειδησεογραφικό πρακτορείο 
«Αναντολού», το οποίο επικαλούμενο «πολύ έγκυρη πηγή» ανέφερε 
ότι ο Οτσαλάν βρίσκεται στη Ρωσία.

Ο Ετζεβίτ, ερωτηθείς σχετικά, είπε πως γνωρίζει τη φήμη, αλλά δεν 
μπορεί να αναφέρει τίποτα σχετικό, αφού δεν υπάρχουν 
συγκεκριμένες πληροφορίες.

Η Αγκυρα κάλεσε χθες στο υπουργείο Εξωτερικών τους πρεσβευτές 
του Βελγίου, της Νορβηγίας και της Γιουγκοσλαβίας και έθεσε 
υπόψη τους τις τουρκικές απόψεις. Να σημειωθεί ότι το βελγικό 
υπουργείο Εξωτερικών, με χθεσινή του ανακοίνωση, ξεκαθάρισε ότι 
ο Οτσαλάν «δεν είναι ευπρόσδεκτος στο Βέλγιο» και ότι «δεν υπήρξε 
σχετικό αίτημα εκ μέρους του Οτσαλάν».

file://A:\030299.htm 9/4/2005

file://A:/030299.htm


E Online - ΚΟΣΜΟΣ Page 2 of 2

Τέλος, ο πρεσβευτής της Γιουγκοσλαβίας στην Αγκυρα, απαντώντας 
σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, αντέδρασε έντονα στις φήμες που 
θέλουν τον Οτσαλάν να πηγαίνει στη Γιουγκοσλαβία και είπε ότι 
«ειδικά την περίοδο αυτή, που η προσοχή όλων είναι στραμμένη στη 
Γ ιουγκοσλαβία, κάποιοι θέλουν να προσθέσουν κι αυτό το 
πρόβλημα».
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