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Κυβλερνηση:Αν έρθει παράνομα θα εκδοθεί

Νέο θρίλερ για την τύχη του, αλλά και νέος 
πονοκέφαλος για την κυβέρνηση αρχίζει τώρα, 
μετά τις χθεσινές δηλώσεις του Κούρδου ηγέτη 
Οτσαλάν και του ΡΚΚ. Ο. Οτσαλάν δηλώνει ότι 
απειλείται η ασφάλειά του και απευθύνει 
έκκληση, μέσω του Τύπου, στην Ελλάδα και 
άλλες ευρωπαϊκές χώρες, να του χορηγηθεί 
άσυλο. Η κυβέρνηση ανεπισήμως δείχνει 
απρόθυμη να δεχθεί το αίτημα αυτό. Αντιθέτως, 

αφήνει να εννοηθεί ότι θα προχωρήσει αναγκαστικώς σε σύλληψη και 
^SSSHiSSSS. έκδοση του Οτσαλάν.

Δ Ι Α Β Α Σ Τ Ε  Σ Η Μ Ε Ρ Α

Unicef

Εξάντλησε 28 πρεσβευτές για τον Κούρδο η Αγκυρα!
• Στα... πρόθυρα νευρικού κλονισμού βρίσκονται οι διπλωμάτες που 
υπηρετούν στην Αγκυρα λόγω του υπερβάλοντος ζήλου που δείχνουν οι 
Τούρκοι αξιωματούχοι για την υπόθεση Οτσαλάν.

Το τραπέζι κοινό, οι απειλές διαφορετικές

·\Μ ε τη χρήση στρατιωτικής βίας απείλησε τους Σέρβους η 
Αμερικανίδα υπουργός Εξωτερικών, ενώ ο Ιταλός ομόλογός της 
ξεκαθάρισε στους αλβανόφωνους ότι η αυτονομία είναι το μόνο που θα 
πρέπεύνα περιμένουν από τις διαπραγματεύσεις στο Ραμπουγέ.

Μ' ένα σμ\άρο δυο τρυγόνια

• Εύκολα ο Ολυμπιακός κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο του 
Πανελευσινιακού εκτός έδρας, επικρατώντας με 2-0.

Ο γείτονας δεν χαριζόταν...

• Ψυχωμένος ο Απόλλωνμς κατάφερε να αποσπάσει ισοπαλία 1-1 από
την ΑΕΚ που θα μπορούσε\α χάσει το παιχνίδι, αφού παρουσιάστηκε 
αγνώριστη. \

Ο ένας ονειρεύται κι ο άλλος κινδυνεύει
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• Χωρίς να εντυπωσιάσει ο Ιωνικός κατάφερε να νικήσει 2-0 στη Νέα 
,Τζμύρνη τον Πανιώνιο που εμφανίζει σημάδια διάλυσης.

Πρόωρο τετ α τετ με τους ψηφοφόρους

• Περιοδεία στις Σέερρες και το Κιλκίς πραγματοποίησε το 
Σαββατοκύριακο ο πρωθυπουργός Κ. Σημίτης, ο οποίος επιτέθηκε 
εναντίον του συνόλου της αντιπολίτευσης.

Για ν' αποφύγει τη ρετσινιά
V

• Σειρά φιλολαϊκών μέτρων εξαγγέλει από τώρα η κυβέρνηση σε μια 
προσπάθεια να αντιστρέφει το αρνητικό κλίμα...

Στους 9 οι 6 δεν χωρούν... \

• Τη ριζική αναδιοργάνωση της λίστας των υποψηφίων ευρωβουλευτών 
ετοιμάζει ο πρόεδρος της Ν.Δ. Κ. Καραμανλής.

Ρεκόρ γραφειοκρατίας

• Ούτε ένα, ούτε δύο, αλλά 110 (!) πιστοποιητικά, λογαριασμούς και 
κάθε λογής έντυπα ζητά η Εφορία για τη συμπλήρωση του Ε1

\
Μην αρρωσταίνετε γιατί χανόμαστε \

• Μόνο τα επείγοντα περιστατικά θα εξυπηρετούνται από τα νοσοκομεία 
και τα Κέντρα Υγείας της Αττικής, λόγω των στάσεων εργασίας που έχει 
εξαγγείλει η ΕΙΝΑΠ.

Μετεξεταστέοι στα δικαιώματα

Ανύπαρκτη χαρακτηρίζει ο πρόεδρος του ΣΥΝ Ν. Κωνσταντόπουλος 
την πολιτική για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Σαββατοκύριακο των σταρ

Η Μέριλ Σ<τριπ τιμήθηκε με τη "Χρυσή Κάμερα" στο Φεστιβάλ 
Κινηματογράφου στο Βερολίνο.

Επικοινωνήστε με την "Ε on-line"

Copyright © 1999 Τεγόπουλος Εκδόσεις Α.Ε.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική, ή κατά παράφραση, ή διασκευή 
απόδοση του περιεχομένου της ηλεκτρονικής εφημερίδας με οποιονδήποτε τρόπο, μηχανικό, ηλεκτρονικό, 

φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη. Νόμος 2121/1993 και κανόνες
Διεθνούς Δικαίου πού ισχύουν στην Ελλάδα.
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ΣΤΗΛΕΣ
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Ο ΟΤΣΑΛΑΝ και επισήμως, με νέα επιστολή του, απευθύνει αίτημα 
στην Αθήνα και άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες

«Ζητώ από την Ελλάδα να μου δώσει 
άσυλο»
Της ΝΤΙΝΑΣ ΒΑΓΕΝΑ

mmsssm
lammaa»

Και επισήμως ζητάει πλέον από την Ελλάδα πολιτικό άσυλο ο 
πρόεδρος του ΡΚΚ Αμπντουλάχ Οτσαλάν, με επιστολή του, στην 
οποία επίσης σαφώς εκφράζει φόβους για την ασφάλεια της ίδιας της 
ζωής του.

ΟΔΗΓΟΙ

Ι1·ίΐη!.|Ι!·|ΐ|ί.1^.μ»

Η συγκεκριμένη επιστολή, πρωτοδημοσιοποιημένη αργά το βράδυ του 
Σαββάτου από το Κουρδικό Πρακτορείο Ειδήσεων DEM, μοιράστηκε 
χθες στα MME όλης της Ευρώπης, μέσω των κατά τόπους γραφείων 
του Εθνικού Απελευθερωτικού Μετώπου του Κουρδιστάν (ERNK).

Αξιοσημείωτο είναι ότι, για πρώτη φορά, τέτοιο έγγραφο φέρει τίτλο 
και σήμα του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν (ΡΚΚ) που, εκτός 
της Τουρκίας, είναι εκτός νόμου ως τρομοκρατική οργάνωση σε 
Γερμανία και Γαλλία, ενώ σε όλη την Ευρώπη, και φυσικά και στην 
Ελλάδα, «επικοινωνεί» δημοσίως μέσω του ERNK.

Για άλλη μια φορά χθες ο εδώ εκπρόσωπος του ERNK Ροσχάτ Λασέρ 
αρνήθηκε ότι γνωρίζει οτιδήποτε για τον τρέχοντα τόπο διαμονής του 
Οτσαλάν. Ο ίδιος ο Κούρδος ηγέτης στην επιστολή του κατακρίνει τη 
ρωσική κυβέρνηση Πριμακόφ που δεν του χορήγησε πολιτικό άσυλο, 
αλλά της επαναλαμβάνει το σχετικό αίτημά του.

Ουσιαστικά, αλλά εμμέσως, πολιτικό άσυλο ζητάει από όλη την 
Ευρώπη, ακόμα και από τη Γερμανία και τη Γαλλία, που τον έχουν 
ποινικοποιήσει, επιδιώκει μάλιστα να δικαστεί για τα αδικήματα που 
διώκεται, αρκεί να γίνει αυτό με βάση το διεθνές δίκαιο και κάθε 
εγγύηση για τη ζωή του. Η αίτηση ασύλου που υπέβαλε στην Ιταλία, 
μόλις έφθασε εκεί τον περασμένο Νοέμβριο, έχει προγραμματιστεί να 
εκδικαστεί στις 24 Φεβρουάριου στη Ρώμη.

Το πλήρες κείμενο

Ολόκληρο το κείμενο της επιστολής Οτσαλάν έχει ως εξής:

«Η επιχείρηση γενοκτονίας που το τουρκικό κράτος προωθεί στο λαό 
μας, γίνονται προσπάθειες να ολοκληρωθεί με τον πιο βάναυσο τρόπο, 
με συνωμοσίες που εξυφαίνονται ενάντια στο πρόσωπό μου. Ενάντια 
σε αυτά προσπάθησα να αναζητήσω νομική κάλυψη σε διεθνές 
επίπεδο. Κατακρίνω την κυβέρνηση Πριμακόφ που δεν αποδέχτηκε τις
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πρωτοβουλίες της ρωσικής Δούμα να μου χορηγηθεί πολιτικό άσυλο, 
και για λόγους διασφάλισης της εθνικής ενότητας του λαού μας 
ανανεώνω για άλλη μια φορά το αίτημά μου.

Σας γνωρίζω ότι όταν έφθασα στη Ρώμη ζήτησα να γίνει αποδεκτό το 
αίτημά μου, να μου χορηγηθεί πολιτικό άσυλο και να εξασφαλισθεί η 
ασφάλεια ζωής μου εκεί που βρίσκομαι έως ότου ολοκληρωθεί η 
διαδικασία χορήγησης ασύλου. Επίσης ζητώ από την ελληνική 
κυβέρνηση να μην είναι ασαφής και να εξετάσει το αίτημά μου περί 
χορήγησης πολιτικού ασύλου και έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία 
σχετικά με το αίτημά μου, ζητώ να διασφαλιστεί η ασφάλεια της ζωής 
μου.

Ζητώ επίσης από τη Γερμανία και τη Γαλλία, που μας ποινικοποίησαν 
στην Ευρώπη, να επανεξετάσουν τη θέση τους και να πάρουν τις 
ευθύνες τους για την κατάσταση στην οποία βρίσκομαι. Εάν πρόκειται 
να μας δικάσουν, αυτό θα πρέπει να γίνει με βάση τους κανόνες του 
διεθνούς δικαίου και έως ότου ολοκληρωθεί η δίκη θα πρέπει να 
παράσχουν κάθε εγγύηση για τη ζωή μου.

Αυτή τη στιγμή αυτό που επείγει είναι η ασφάλειά μας και το αίτημά 
μας για χορήγηση πολιτικού ασύλου. Γι' αυτό καλούμε κύρια τον 
ελληνικό και τον ιταλικό λαό, τους αγαπητούς μας φίλους και όλη την 
προοδευτική κοινή γνώμη να επαγρυπνούν και να συνεχίσουν τις 
προσπάθειές τους έως ότου ολοκληρωθούν όλες οι προσπάθειές μας 
αποφέροντας θετικό αποτέλεσμα.

Ο πρόεδρος του ΡΚΚ, Αμπντουλάχ Οτσαλάν».

«ΑΠΟ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ έκαναν τα εύκολα δύσκολα», κατηγορεί την 
«κυβερνώσα ομάδα», όπως την αποκαλεί, για τη στάση της στο θέμα 
Οτσαλάν ο Μιχάλης Χαραλαμπίδης, μέλος της Κ.Ε. του ΠΑΣΟΚ. Και 
προσθέτει πως, αν υπάρξει πρόβλημα με τη ζωή του Κούρδου ηγέτη, 
τότε η ευθύνη, το μελανό στίγμα, δεν θα ανήκει στον ελληνικό λαό, 
αλλά θα βαραίνει αυτή την κυβερνώσα ομάδα».

Σκληρή στάση «ακούγεται» από την κυβέρνηση

Της ΚΥΡΑΣ ΑΔΑΜ

Η κυβέρνηση δείχνει αποφασισμένη να τηρήσει επακριβώς όλες τις 
νόμιμες εθνικές και διεθνείς διαδικασίες σε ό,τι αφορά το αίτημα 
χορήγησης ασύλου του Οτσαλάν και δεν αποκλείει ούτε και το 
ενδεχόμενο της έκδοσής του αν κάτι τέτοιο της ζητηθεί επισήμως.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, οι νέες δηλώσεις του Οτσαλάν και η 
σχετική προκήρυξη του ΡΚΚ δηλώνουν σαφώς δύο πράγματα:

* Με τον τρόπο αυτό το ΡΚΚ υπενθυμίζει εκ νέου την ύπαρξή του 
διεθνώς, και κυρίως

* εκδηλώνει την ανησυχία και αγωνία του σε ό,τι αφορά την ασφάλεια 
της ίδιας της ζωής του Κούρδου ηγέτη.
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Οι ίδιες πηγές επέμειναν ότι ο Οτσαλάν δεν έχει κινήσει τις νόμιμες 
και επίσημες διαδικασίες για αίτημα χορήγησης ασύλου στην Ελλάδα. 
Η υπόθεση περιπλέκεται όμως διότι στην περίπτωση που απορριφθεί η 
αίτησή του για χορήγηση ασύλου σε μια από τις χώρες-μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ενωσης (π.χ. στην Ιταλία), τότε με βάση τη νέα Συνθήκη 
Σένγκεν που ισχύει, και οι υπόλοιπες χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ενωσης δεν μπορούν να τον δεχθούν στο έδαφος τους. Αυτός μάλλον 
είναι και ο λόγος, επιμένουν οι ίδιες πηγές, για τους οποίους ο 
Κούρδος ηγέτης δεν έχει υποβάλει επισήμως αίτημα χορήγησης 
ασύλου.

Αλλες υψηλά ιστάμενες κυβερνητικές πηγές επέμεναν χθες ότι στην 
υποθετική περίπτωση κατά την οποία ο Οτσαλάν εμφανιστεί σε 
ελληνικές αρχές, τότε θα τηρηθεί η τυπική διαδικασία και ο Κούρδος 
ηγέτης θα συλληφθεί ως παράνομος (σ.σ.: ο Οτσαλάν δεν διαθέτει 
επίσημο διαβατήριο).

Οι ίδιες πηγές δεν απέκλειαν μάλιστα και την περίπτωση να εκδοθεί ο 
Οτσαλάν στην Τουρκία, αν στο μεσοδιάστημα η Αγκυρα υποβάλει 
επισήμως αίτημα έκδοσής του. (Σ.σ.: Μέχρι πριν από λίγες ημέρες ο 
υπουργός Εξωτερικών είχε σαφώς αναφέρει ότι τέτοιο αίτημα δεν έχει 
υποβάλει η Τουρκία).

Οπως και να έχει το πράγμα, η κυβέρνηση δείχνει να έχει διαμηνύσει 
με όλους τους δυνατούς τρόπους ότι δεν κρίνει ούτε σκόπιμη ούτε 
χρήσιμη ούτε και αποδοτική για τα συμφέροντά του την είσοδο, 
εμφάνιση ή παραμονή του στην Ελλάδα.

Η κυβέρνηση ακόμα, μετά και τα πρόσφατα δημοσιεύματα, που 
ήθελαν τον Οτσαλάν να βρίσκεται στην Ελλάδα περισσότερες από μία 
φορές, εν αγνοία των επισήμων αρχών, αλλά εν γνώσει ορισμένων 
μονομερώς υπερευαίσθητων βουλευτών και μελών του ΠΑΣΟΚ, 
δείχνει ανεπισήμως αποφασισμένη να ακολουθήσει την απολύτως 
νομότυπη - και γι' αυτό αρνητική για τον Οτσαλάν - διαδικασία.

□Το ΔΗΚΚΙ σε ανακοίνωσή του για το θέμα Οτσαλάν καλεί «την 
ελληνική κυβέρνηση καθώς και τις άλλες ευρωπαϊκές, να 
ανταποκριθούν θετικά στο αίτημα για χορήγηση πολιτικού ασύλου και 
για διασφάλιση της ασφάλειας της ζωής του.

Δεν μπορούν να κρύβονται πίσω από το δάχτυλό τους, για ένα θέμα 
που άπτεται του ευρωπαϊκού πολιτισμού και του στοιχειώδους 
σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

Οταν το Παρατηρητήριο δεν παρατηρεί επαρκώς

Από το Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι 
πήραμε και δημοσιεύουμε αυτούσια την παρακάτω επιστολή

«Κύριε διευθυντά,

Με τα όσα προβλέπουν διεθνείς συνθήκες και διακηρύξεις, αλλά και 
οι νόμοι των χωρών της Ευρώπης όπου ζήτησε και ζητάει άσυλο ο 
Οτσαλάν, θα μπορούσαν να τον συλλάβουν και να τον δικάσουν για
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όσα κατηγορείται, όχι όμως και να τον παραδώσουν στην Τουρκία, 
όπου οι πάντες γνωρίζουν ποια θα είναι η τύχη του, ανέφερε το 
χθεσινό κύριο άρθρο της «Ε». Πώς θα αισθανόσαστε αν σήμερα μια 
άλλη εφημερίδα ανήγγελλε: «Πλήρης ταύτιση Τουρκίας και ΠΕΣ για 
τον Οτσαλάν»; Ετσι ακριβώς αισθανθήκαμε και εμείς με το ακόλουθο 
κείμενο ανώνυμου συνεργάτης σας (21/1/99): «Τίτλος: Πλήρης 
ταύτιση Τουρκίας Ελσίνκι Γουότς για τον Οτσαλάν»

«Βρυξέλλες (ανυπόγραφο). Η οργάνωση προάσπισης των ανθρώπινων 
δικαιωμάτων □ Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων ΔικαιωμάτωνΣ επέκρινε 
χθες την ιταλική κυβέρνηση επειδή επέτρεψε στον Κούρδο ηγέτη 
Αμπντουλάχ Οτσαλάν να εγκταλείψει την Ιταλία, αντί να τον εκδώσει 
στην Τουρκία για να υποβληθεί σε δίκη. Η οργάνωση υποστηρίζει ότι 
η Ιταλία, η Γερμανία και άλλες χώρες άφησαν να τους ξεφύγει η 
ευκαιρία να επιδείξουν μια ενιαία στάση κατά της τρομοκρατίας. ΠΗ 
ιταλική κυβέρνηση μαζί με τη διεθνή κοινότητα, έχασαν μια μεγάλη 
ευκαιρία στην υπόθεση αυτή να δείξουν σε αυτούς που διαπράττουν 
βάναυσα εγκλήματα ότι θα προσαχθούν ενώπιον της ΔικαιοσύνηςΣ, 
υπογραμμίζει στην ανακοίνωσή της η οργάνωση».

Μόνο που στην ανακοίνωσή της η αμερικανική οργάνωση προσέθετε 
επίσης ότι «χαιρέτισε την απόφαση να μη σταλεί ο Οτσαλάν στην 
Τουρκία για να δικαστεί όπου διέτρεχε σημαντικό κίνδυνο να 
βασανιστεί, καθώς αντιμετώπιζε και το ενδεχόμενο της θανατικής 
ποινής». Η οργάνωση αυτή λοιπόν έχει την ίδια θέση με την «Ε». Ο δε 
συντάκτης σας κακώς, αν όχι κακόβουλα, όχι μόνο αποσιώπησε την 
αντίθεση στην έκδοση αλλά της απέδωσε και τη θέση «να τον εκδώσει 
στην Τουρκία για να υποβληθεί σε δίκη».

Την επόμενη ημέρα, άλλος συνεργάτης σας (Γ. Τριάντης) έγραψε: 
«Πάντως η αποκάλυψη για το πραγματικό ποιόν της αστερόεσσας 
οργάνωσης Παρατηρητήριο του Ελσίνκι καθυστέρησε κάπως, αλλά 
είναι αρκούντως ηχηρή: με την άποψη της Τουρκίας στο θέμα 
Οτσαλάν, ταυτίζεται το περιώνυμο Παρατηρητήριο !! Ιδού, από την 
□ΕΣ η επιβεβαίωση». Και αμέσως μετά, έκανε άλλη μιαν επίθεση 
(διαστρεβλώνοντας, όπως το συνηθίζει, τις θέσεις μας για τη 
μακεδονική μειονότητα) στην οργάνωσή μας την οποία έντεχνα 
ταύτισε με την αμερικανική στο θέμα του Οτσαλάν.

Από τις 26/11/1998 είχαμε βγάλει δελτίο τύπου με το οποίο 
διατυπώναμε ελαφρά διαφορετική άποψη τόσο από την αμερικάνικη 
οργάνωση όσο και από την «Ε». Φυσικά ήμασταν κατά της έκδοσης 
στην Τουρκία και καυτηριάσαμε τη δημόσια δήλωση μειονοτικών 
δημοσιογράφων στη Θράκη υπέρ της έκδοσης (θέση για την οποία 
δεχθήκαμε πολλές επιθέσεις από μειονοτικούς). Θεωρούσαμε όμως 
άκαιρη σήμερα την πρόταξη της δίωξης του Οτσαλάν έναντι της 
λύσης του Κουρδικού. Δικαιότερη δε στο μέλλον τη δίωξη τόσο του 
Οτσαλάν όσο και πρωτίστως της τουρκικής πολιτικής ηγεσίας για τα 
όσα κατηγορείται ότι έχει κάνει κατά των Κούρδων.

Δικαίωμα τόσο της «Ε» όσο και του συντάκτη σας που έχει αναλάβει 
τη σχολιαστική επισκόπηση του Τύπου ήταν τότε να μη δημοσιεύσουν 
την ανακοίνωσή μας, ούτε καν να αναφερθούν στη δημοσίευσή της 
από την «Αυγή» (28/11/1998). Οχι όμως, ενώ το Δελτίο Τύπου είχε
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δημοσιευθεί, είχε επιδοθεί και στην «Ε»(επιπλέον όλα τα κείμενά μας 
φιλοξενούνται στις ιστοσελίδες μας), να μας ταυτίσει και μας με το 
τουρκικό αίτημα περί έκδοσης του Οτσαλάν, με προφανή στόχο να 
πλήξει την αξιοπιστία των δύο οργανώσεων.

Ελπίζουμε πως, σεβόμενοι τη δημοσιογραφική δεοντολογία, θα 
αποκαταστήσετε την πραγματικότητα και θα πληροφορήσετε τους 
αναγνώστες σας για τις πραγματικές θέσεις των δύο οργανώσεων στο 
θέμα Οτσαλάν.

Με την ευκαιρία, επισημαίνουμε ότι ο κύριος Γ. Τριάντης έχει 
επιτεθεί στην οργάνωσή μας πάνω από δέκα φορές το τελευταίο 
εξάμηνο. Πότε με διαστρεβλώσεις των θέσεών μας ή 
«πρακτορολογικά» επιχειρήματα επιπέδου άλλων φανατικών εντύπων. 
Πότε με «αποκαλύψεις» επιλεκτικά για μιαν από τις πάμπολλες πηγές 
χρηματοδότητής μας, που όμως κάθε άλλο παρά κρυφή είναι αφού, 
μόνοι εμείς, με πλήρη διαφάνεια αναφέρουμε όλες τις πηγές στην 
ιστοσελίδα μας εδώ και ενάμιση χρόνο, και στα έντυπά μας εδώ και 
πέντε χρόνια. Αφορά τη διεύθυνση της εφημερίδας σας να αποφασίσει 
αν συνάδουν οι επιθέσεις αυτές με το ύφος της εφημερίδας και την 
εικόνα που η «Ε» θέλει να δίνει. Γιατί παρόμοια κείμενα, όπως 
άλλωστε και οι υβριστικές επιθέσεις του συντάκτη αυτού σε 
μειονοτικούς φορείς, τροφοδοτούν τη διεθνή έρευνα για τη ρητορική 
μίσους, με αποτέλεσμα η «Ε» να περιλαμβάνεται και αυτή στα 
βαλκανικά Μέσα που παράγουν λόγια μίσους στην περιοχή. Η «Ε»που 
ταυτόχρονα καταγράφεται και ως μια από τις ελάχιστες εφημερίδες με 
ευαισθησίες σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ασφαλώς ένα 
παράδοξο στο βαλκανικό Τύπο που δύσκολα μπορεί να εξηγηθεί στις 
διεθνείς αυτές μελέτες (βλ. μεταξύ άλλων DHate Speech Σ in the 
Balkans, Αθήνα 1998 και Balkan Neighbours τόμοι 1-8, Σόφια, 1995 - 
1999).

Με τιμή

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Γρηγόρης Βαλλιανάτος, Διονύσης Γουσέτης, Παναγιώτης Δημητράς, 
Νίκος Δήμου, Ναυσικά Παπανικολάτου, Χριστίνα Ρουγγέρη»

Απάντηση της ΠΕΣ: Η «ανυπόγραφη» ανταπόκριση από τις 
Βρυξέλλες δεν ήταν παρά αυτούσια μεταφορά ανταπόκρισης του 
Αθηναϊκού και του Γερμανικού Πρακτορείου Ειδήσεων (βλ. 
φωτοτυπία). Επομένως τα όποια παράπονα του Παρατηρητηρίου ας 
απευθυνθούν προς τα εκεί. Οσο για τα παράπονα προς τον κ. Τριάντη, 
ας διαβάσουν οι υπογράφοντες την επιστολή την απάντησή του, με 
την παράκληση να είναι πιο προσεκτικοί τόσο στην ανάγνωση των 
κειμένων όσο και στη διατύπωση των επικρίσεών τους.

Απάντηση του Γ. Τριάντη: Σχεδόν επί πέντε μήνες φιλοξενεί η στήλη 
την αποκάλυψη για την χρηματοδότηση του «Παρατηρητηρίου» από 
τον Τζωρτζ Σόρος και ούτε μια απάντηση, ούτε ένα σχόλιο. Εστω και 
τώρα, χρήσιμη η επιβεβαίωση-ομολογία.,.Κατά τα λοιπά, εις ό,τι 
αφορά τη στήλη: Ναι, με την άποψη της Τουρκίας ταυτίζεται η 
αστεροέσσα οργάνωση «Παρατηρητήριο του Ελσίνκι». Αυτά είχα
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γράψει τότε, αυτά επαναλαμβάνω και τώρα. Και οι ΗΠΑ και το 
αμερικανικό «Παρατηρητήριο» χαρακτηρίζουν τρομοκράτη τον 
Αμπντουλάχ Οτσαλάν ή μήπως όχι;

Δεύτερον: Ποια είναι τα «πρακτορολογικά» επιχειρήματα της στήλης, 
κύριοι; Αν υποδείξετε έστω και ένα, μπορείτε εφεξής να με 
αποκαλείτε συκοφάντη. Αλλως, διατηρώ το προνόμιο να σας 
χαρακτηρίζω εγώ κοινούς συκοφάντες.

Τρίτον: Πού εντοπίζεται το επιλεκτικόν των αποκαλύψεων εις ό,τι 
αφορά την χρηματοδότηση της Οργάνωσής σας; Η στήλη φιλοξένησε 
και έκτοτε σχολιάζει τις καταγγελίες του πρώην συνεργάτη σας 
Αμπντούλ Χαλίμ Ντεντέ, ο οποίος αποχώρησε, όταν πληροφορήθηκε 
ότι το «Παρατηρητήριο» χρηματοδοτείται από τον Τζωρτζ Σόρος. Αν 
υπάρχουν και άλλες πηγές χρηματοδότησης δεν με αφορά. Εκτός και 
άν είναι επιλήψιμες, όπως θεωρώ ότι είναι η χρηματοδότηση από τον 
περιώνυμο κ. Σόρος.

Τέταρτον: Απαιτείται μπόλικο θράσος και περισσή ανευθυνότης να 
ισχυρίζεται οιοσδήποτε ότι έχουν υποστεί υβριστικές επιθέσεις από τη 
στήλη οι μειονοτικοί. Σας προκαλώ εκ νέου, κύριοι: Αν εντοπίσετε 
έστω και μία ακόμη και υποψία ύβρεως δέχομαι να με αποκαλείτε 
δημόσια υβριστή. Αλλως, θα σας αποκαλώ ευθέως συκοφάντες και 
ανεύθυνους.

Εσχατον: Λυπάμαι ειλικρινώς που υπογράφει στην επιστολή ο 
Γρηγόρης Βαλλιανάτος και ο Νίκος Δήμου. Ο κ. Γουσέτης που γράφει 
κατά καιρούς, στην «Αυγή», δεν με αφορά. Ούτε οι κυρίες 
Παπανικολάτου και Ρουγγέρη, των οποίων την δημόσια παρουσία δεν 
γνωρίζω. Οσο για τον κύριο Δημητρά:

Παρέλκει οιοδήποτε σχόλιο...

Γ.ΤΡ.

Επικοινωνήστε με την "Ε on-line"

Copyright © 1999σ X. Κ. Τεγόπουλος Εκδόσεις Α.Ε.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική, ή κατά παράφραση, ή διασκευή 
απόδοση του περιεχομένου της ηλεκτρονικής εφημερίδας με οποιονδήποτε τρόπο, μηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, 
ηχογράφησης ή άλλο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη. Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου

πού ισχύουν στην Ελλάδα.

file://A:\l 50299.htm 9/4/2005

file://A:/l


E Online - ΚΟΣΜΟΣ Page 1 of 2

να μη
i  μίν««
"  βχοτές 
οτα γεγονότα

Δευτέρα
15/02/1999

ΣΤΗΛΕΣ

ΟΔΗΓΟΙ

3bline κ ο ς μ ο ς  cm**»

Του Συμεών Σολταρίδη

Νευρικό κλονισμό κοντεύουν να υποστούν οι πρέσβεις και οι 
σύμβουλοι πρεσβειών στην Αγκυρα, με την υπόθεση Οτσαλάν, αφού 
το υπουργείο Εξωτερικών ή ο πρωθυπουργός τους καλεί για να μάθει 
«αν στη χώρα τους βρίσκεται ο Κούρδος ηγέτης».

Το τελευταίο μικρό χρονικό διάστημα έχουν κληθεί 28 διπλωμάτες 
διαφόρων χωρών, μεταξύ των οποίων ορισμένοι για 10 ή 15 φορές. 
Από αυτούς, ο πρέσβης της Ιταλίας 15 φορές, ο πρέσβης της Ρωσίας 
10 φορές και ο Ελληνας πρέσβης, Δημήτριος Νεζερίτης, ο οποίος 
αναχωρεί από την τουρική πρωτεύουσα, 7 φορές.

Τόσο έχουν κουραστεί οι ξένοι διπλωμάτες, ώστε ο Ρώσος πρέσβης 
Αλεξάντερ Λεμπέντεβ φέρεται, κατά την εφημερίδα «Χουριέτ», να 
είπε ότι «εξαιτίας του Οτσαλάν κοντεύει να υποστεί νευρικό 
κλονισμό».

K S I S S ü S f r  
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Ο κλονισμός όμως αυτός μάλλον δεν προέρχεται από τον Οτσαλάν, 
αλλά από την Αγκυρα, η οποία στο πρώτο άκουσμα «περί Οτσαλάν», 
χωρίς να διασταυρώσει τις πληροφορίες, καλεί τους πρέσβεις και 
τους ζητεί εξηγήσεις για τον Κούρδο ηγέτη.

Τόσο δε έχει προχωρήσει ο υπερβάλλων ζήλος ορισμένων 
υπαλλήλων του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών ή των μυστικών 
υπηρεσιών της Τουρκίας, ώστε να πληροφορούν τους προϊσταμένους 
τους για τον Οτσαλάν ότι «τη μια βρίσκεται στο ένα κράτος και την 
επομένη στο άλλο».

«Κυκλοφοριακό χάος»

Το διπλωματικό αυτό αδιέξοδο και «κυκλοφοριακό χάος» 
καυτηριάζουν τουρκικά MME, με πρώτη την εφημερίδα «Χουριέτ», η 
οποία σε άρθρο της με τίτλο «Δεν έμεινε ξένος διπλωμάτης που να 
μην τα άκουσε για τον Οτσαλάν», παραθέτει τα ονόματα των χωρών 
των οποίων οι διπλωμάτες κλήθηκαν στο τουρκικό ΥΠΕΞ και είναι: 
Ιταλία, Ρωσία, Ελλάδα, Λιβύη, Συρία, Λίβανος, Ουκρανία, Νορβηγία, 
Ν. Αφρική, Σουδάν, Υεμένη, Σουηδία, Δανία, Ελβετία, Κουβέιτ, 
Ισπανία, Λευκορωσία, Λιθουανία, Φινλανδία, Βέλγιο, Γερμανία, 
Ολλανδία, Ιράν, Σλοβενία, Σλοβακία, Τσεχία, Σερβία και ο πρέσβης 
της Ευρωπαϊκής Ενωσης, Κάρεν Φογκ.

Οπως γίνεται αντιληπτό, η Αγκυρα για να προλάβει τη διεθνοποίηση 
του κουρδικού προβλήματος έχει δραστηριοποιηθεί τόσο, ώστε όχι 
μόνο να δημιουργεί ψυχικές αναταχαρές στους διπλωμάτες των 
ξένων χωρών που βρίσκονται στην τουρκική πρωτεύουσα, αλλά και 
να προλαμβάνει όλες τις επιπτώσεις, κατηγορώντας προκαταβολικά 
τους πάντες ότι «υποστηρίζοντας τον Οτσαλάν, υποθάλπουν το
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διαμελνσμό της Τουρκίας, άρα είναι εχθροί της Τουρκίας». Μια 
πολιτική περισσότερο εκβιαστική, που βασίζεται στο «υποτιθέσθω» 
της γεωμετρίας, παρά στη ρεαλιστική διπλωματία και εξωτερική 
πολιτική.

Επικοινωνήστε με την "Ε on-line"

Copyright © 1999 X. Κ. Τεγόπουλος Εκδόσεις Α.Ε.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική, ή κατά παράφραση, ή διασκευή 
απόδοση του περιεχομένου της ηλεκτρονικής εφημερίδας με οποιονδήποτε τρόπο, μηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, 
ηχογράφησης ή άλλο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη. Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου

πού ισχύουν στην Ελλάδα.

!c<

Mt 7lo(J
<P\r\ö / V o p i f y o  OaC 2.00/

C/<V.

^|oi/0 lo Iv'lfjO'/flJc-

0w| -djv\ £

file://A:\l 50299.htm 9/4/2005

file://A:/l

