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Τετάρτη
10/02/1999 της ΝΤΙΝΑΣ ΒΑΓΕΝΑ

ΣΤΗΛΕΣ

«Ο Οτσαλάν ήλθε! Να μην κοροϊδευόμαστε! »

Με αυτή τη δήλωση, ορθά -κοφτά, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Χρήστος 
Κηπουρός έσπασε πρώτος τη «συμφωνία της σιωπής», που εδώ και 
καιρό τηρούν επίσημα χείλη, τα οποία εμπλέκονται αμέσως ή εμμέσως 
στο θέμα της παρουσίας του προέδρου τού ΡΚΚ στην Ελλάδα.

Μ ι Β Ι
M i r o

ΟΔΗΓΟΙ

Η δήλωσή του συμπίπτει με τις πληροφορίες που έδωσε στην «Ε» χθες 
πολιτικό πρόσωπο σχετιζόμενο και με τον Κούρδο ηγέτη, του οποίου 
το αίτημα για ανωνυμία σεβόμαστε: Σύμφωνα με τα όσα μας είπε, ο 
Αμπντουλάχ Οτσαλάν ήλθε τρεις συνολικά φορές στην Ελλάδα από το 
αεροδρόμιο του Ελληνικού. Πρώτη φορά, στις 9 Οκτωβρίου, έχοντας 
μόλις φύγει από τη Συρία. Δεν γίνεται δεκτός, φεύγει και καταλήγει 
στη Ρωσία και από εκεί, μέσα Νοεμβρίου, στην Ιταλία. Ενδιαμέσως, 
στις 22 Δεκεμβρίου, στέλνει δύο επιστολές, η μία προς τον 
πρωθυπουργό Κώστα Σημίτη και η άλλη προς το υπουργείο 
Εξωτερικών, ζητώντας να φιλοξενηθεί στην Ελλάδα.

Κ 3 Ξ Β Ξ 9  Φτάνει ξανά στην Αθήνα την Παρασκευή 29 Ιανουάριου, παραμένει 
■■¿!ΐΙλ?.,·!.1<1Ι·Ι·ι!!·μ^ και «τον διώχνουν» την Κυριακή 31 Ιανουάριου. Πετάει με το 

ιδιωτικό λίαρ τζετ που τον μετέφερε προς το Αμστερνταμ, δεν του 
επιτρέπεται να προσγειωθεί και επιστρέφει Δευτέρα 1 Φεβρουάριου 
στην Ελλάδα, όπου «πάλι τον διώχνουν». Ντοκουμέντα και 
λεπτομέρειες επί όλων αυτών ετοιμάζεται να δημοσιοποιήσει ο 
Μιχάλης Χαραλαμπίδης, μέλος της Κ.Ε. του ΠΑΣΟΚ, σε βιβλίο του.

Στη συνέντευξη Τύπου που οργάνωσε το εδώ γραφείο του Εθνικού 
Απελευθερωτικού Μετώπου του Κουρδιστάν (ΕΚΝΚ), ο Χρήστος 
Κηπουρός είπε και άλλα: «Η αδυναμία εισαγωγής του Κουρδικού, 
αυτής της πιο σοβαρής πτυχής του Νέου Ανατολικού Ζητήματος, 
στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, πρέπει να αναζητηθεί στη στέρηση 
παιδείας των πολιτικών αρχηγών. Από τον Σημίτη έως τον 
Καραμανλή και έως τους άλλους, όλους τους άλλους, πολιτικούς 
αρχηγούς». Επέρριψε δε ευθύνες και στα κόμματα της Αριστερός, 
λέγοντας ότι «πολύ αργά ξύπνησαν. Ηταν πολύ εχθρικά στο 
Κουρδικό».

Αν και ο ίδιος ο Οτσαλάν δεν έχει καταθέσει επισήμως τέτοιο αίτημα 
ερχόμενος στην Ελλάδα, σύμφωνα με τη νομοθεσία, όλοι οι ομιλητές 
υποστήριξαν ότι πρέπει να του δοθεί πολιτικό άσυλο 
«αυτεπαγγέλτως» από την ελληνική κυβέρνηση. Ηταν οι βουλευτές 
Κώστας Μπαντουβάς, Στέλιος Παπαθεμελής και Ηλίας Παπαηλίας 
(ΠΑΣΟΚ), Πάνος Καμμένος (Ν.Δ.) και Τάσος Ιντζές (ΔΗΚΚΙ), οι 
εκπρόσωποι του ΣΥΝ Παναγιώτης Λαφαζάνης, της ΠΟΑ.ΑΝ. Φαΐλος 
Κρανιδιώτης, του ΕΚΝΚ Ροσχάτ Λασέρ και ο πρέσβης επί τιμή Θέμος 
Στοφορόπουλος.
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Ο Μπουρκάι

Ενας άλλος αυτοεξόριστος από την Τουρκία Κούρδος ηγέτης, ο 
Κεμάλ Μπουρκάι, γραμματέας του Σοσιαλιστικού Κόμματος του 
Κουρδιστάν (PSK), πρωταγωνιστούσε στη δεύτερη εκδήλωση. Την 
ιστορική μελέτη του με τίτλο «Οι Κούρδοι και το Κουρδιστάν -Από 
την αρχαιότητα έως το τέλος του Α' Παγκοσμίου Πολέμου», 
αφιερωμένη στη μνήμη του φίλου του Αντώνη Τρίτση, παρουσίασαν 
οι πρόεδροι του ΣΥΝ Νίκος Κωνσταντόπουλος και του ΕΔΕΚ Βάσος 
Λυσσαρίδης, ο γραμματέας της Κ.Ε. του ΠΑΣΟΚ Κώστας 
Σκανδαλίδης και ο καθηγητής Γεώργιος - Αλέξανδρος Μαγκάκης.

Παρά τις πολιτικές τους διαφορές με το ΡΚΚ του Οτσαλάν, αφού το 
PSK δεν δέχεται τον ένοπλο αγώνα, ο Κεμάλ Μπουρκάι, «στο όνομα 
της ομοψυχίας του κουρδικού λαού», μας έλεγε χθες ότι 
συμπαρίσταται στον Οτσαλάν: «Πρέπει να του δοθεί άσυλο στην 
Ευρώπη και να ασκηθούν ισχυρότερες διεθνείς πιέσεις προς την 
Τουρκία για την επίλυση του Κουρδικού με διεθνή διάσκεψη. Μόνο 
διά της ευρωπαϊκής οδού θα μπορούσε η κυβέρνησή σας να αναλάβει 
πρωτοβουλία για κάτι τέτοιο. Αν όμως δεν δοθεί άσυλο τώρα στον 
Οτσαλάν, πρέπει εκείνος να πάει στα βουνά του Κουρδιστάν μαζί με 
τους αντάρτες του».

* Αντιπροσωπεία της Κ.Ε. του ΚΚΕ, με επικεφαλής τον Ορέστη 
Κολοζώφ, συναντήθηκε χθες με τον Κεμάλ Μπουρκάι.
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