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Θρίλερ με τη σύλληψη Οτσαλάν -  Η Ελλάδα στο στόχαστρο των 
Κούρδων -  Όμηροι διπλωμάτες και επιθέσεις σε ελληνικές πρεσβείες

σε όλη την Ευρώπη.
Ο ΟΤΣΑΛΑΝ για 12 μέρες σε «ελληνικό χώρο» στην Κένια

Η ΚΟΥΡΔΙΚΗ ΦΩΤΙΑ
Αυτοπυρπόλυση στη βουλή 
Τραγωδία στην Αγία Βαρβάρα
Για 12 μέρες παρέμεινε σε «ελληνικό 
χώρο» στην Κένια ο Οτσαλάν. 
αποκάλυψε αργά χθες τη νύχτα η 
κυβέρνηση. Κούρδοι και δικηγόροι του 
λένε ότι συνελήφθη. Στη Βουλή, ένας 
από τους 300 Κούρδους που 
διαδήλωναν αυτοπυρπολήθηκε, ενώ 
στην Κουμουνδούρου η ΕΛΑΣ 
επιχείρησε άστοχη εκκαθάριση του 
γκέτο.

Δ Ι Α Β Α Σ Τ Ε  Σ Η Μ Ε Ρ Α  ν
Πρόεδρος: Αποφασίσαμε διευκολύνσεις στο ΝΑΤΟ 
Διευκολύνσεις στο ΝΑΤΟ θα παράσχει η ελληνική κυβέρνηστμστην 
περίπτωση που αποφασιστεί η ανάπτυξη χερσαίων δυνάμρω'ν στο 
Κόσοβο, δήλωσε χθες ο πρόεδρος της ελληνικής δημοκρατίας Κ. 
Στεφανόπουλος από τη Βιέννη όπου συναντήθηιςερίε τον Αυστριακό 
ομόλογό του Τόμας Κλέστιλ.

Δικηγόρος των ΗΠΑ ο Ετζεβίτ
Στο πλευρό των ΗΠΑ, για ευνόητους λόγους, τέθηκε ο πρωθυπουργός 
της Τουρκίας Μπουλέντ Ετζεβίτ υπεραμυνόμενος των βομβαρδισμών 
στο Ιράκ λέγοντας ότι ριάίίλότοι βρίσκονται σε νόμιμη άμυνα.

Και νέο χαστούκι για τον Τύπο
Ως τη μόνη ευρωπαϊκή χώρα που στέλνει δημοσιογράφους στη φυλακή 
κατηγόρησε την Ελλάδα το Διεθνές Ινστιτούτο Τύπου αναφέροντας ότι 
χρησιμοποιεί δρακόντειους νόμους περί της δυσφήμησης προκειμένου να 
¿φίμώνει τους επικριτικούς δημοσιογράφους.

Δύο καμένα δάχτυλα έκαναν το σήμα της νίκης Και στην Αθήνα, όπως 
και σε άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, ,αυτοπυαπολύθηκε Κούρδος 
αγωνιστής του ΡΚΚ. Συνέβη χθες το μεσημέρι έξω από τη Βουλ'.η κατά 
τη διάρκεια διαδήλωσης Κούρδων μα αίτημα τη χορήγηση πολιτικού 
ασύλου στον ηγέτη του κόμματος του Οτσαλάν.
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Σκούπα η ΕΛΑΣ-φαράσι η Αγ. Βαρβάρα Ουδείς επιθυμεί να στεγαστούν 
οι Κούρδοι της πλατείαα Κουμουνδούρου στην περιοχή του έπειτα από 
αιφνιδιαστική επιχείρηση της Ελληνικής Αστυνομίας να συγκεντρώσει 
περίπου 400 Κούρδους σε λεωφορεία. Επειτα από ολοήμερη απίστευτη 
ταλαιπωρία και ατελέσφορες διαπραγματεύσεις με στελέχη της τοπικής 
αυτοδιοίκησης τελικά μεταφέρθηκαν σε άδειο στρατόπεδο της πολεμικής 
αεροπορίας στα Μέγαρα.

Η αθλιότητα σόκαρε τα συνεργεία του Δήμου Απίστευτες σκηνές 
αθλιότητας αντίκρισαν τα συνεργεία του Δήμου της Αθήνας που 
κλήθηκαν να καθαρίσουν την πλατεία Κουμουνδούρου μετά την 
απομάκρυνση των Κούεδων προσφυγων*απ·© τις δυνάμεις της ελληνικής 
άστΰνομίας! '

Ευθύνες της πολιτείας για τις εικόνες ντροπής
Ενώ το νομοθετικό πλαίσιο για την ίδρυση κέντρων υποδοχής___
προσφύγων στην Ελλάδα υπάρχει ήδη από το 1996 η ελληνική 
κΰΡερνηση δεν έχει προχωρήσει καν στην έκδοση των σχετικών 
διαταγμάτων.

— ----------------------------~  — —   -------- —   ------------------- ---------------------- ------------ --------------------------— ------------------------ ·~.— — — ~~

Κλέίνει την κάνουλα καταναλωτικών δανείων 
Μέτρά για τον περιορισμό της χορήγησης καταναλωτικών και 
στεγαστικών δανείων επιχειρεί να λάβει η η κυβέρνηση ώστε να μην 
υπάρξουν πληθωριστικές πιέσεις.

Ξεσκόνισμα επαγγελματιών με λήγοντα 3 στο ΑΦΜ
Για όσους έχουν ΑΦΜ με λήγοντα αριθμό το 3 κλήρωσε αυτό το
εξάμηνο και θα κληθούν από τις εφορίες στο πλαίσιο των ανέλεγκτων
υποθέσεων.

Του έχει πάρει τον αέρα... \
Πλήρης η επικράτηση του Αρη και στο δεύτερο παραδοσιακό ντέρμπι 
της Θεσσαλονίκης επί του ΠΑ0Κν αυτή τη φορά με 2-0.

Η λύτρωση ήρθε από τη... βούλα
Με πέναλτι του Νίκου Λυμπερόπουλου και τον Νικοπολίδη να κατεβάζει 
τα ρολά ο Παναθηναϊκός κατάφερε στο ουσέτρο γήπεδο της Παναχαϊκής 
να επικρατήσει 1-0 της μαχητικής Προοδευτικής.

Τριτησερί νίκη και πιο άνετη \
Μεγάλήχβαθμολογική ανάσα πήρε η Βέροια στην πρόσπάθειά της για 
παραμονη^στην κατηγορία μετά τη νίκη της με 2-0 επίτης ΞΚΟϋΑ 
Ξάνθη. Νν

Το πρωί γκολτζής, τ&βράδυ μαθητής
Συνέντευξη στην "Ε" τόυΠ δχρονου επιθετικού Νίκου Ιορδανίδη, που έχει 
καταπλήξει με τις εμφανίσεΐςτου στο πρωτάθλημα.

Μπλαχίν σε παίκτες: ΣοβαρευτείτίΤ&πιτέλους...
Αγρια κατσάδα του προπονητή της ΑΕΚ στους υφισταμένους του για την 
άσχημη εμφάνιση και τη γκέλα με τον Απόλλωνα.

Ούτε που ρώτησαν
Πριν καν επιτευχθεί η συμφωνία και με εκφρασμένη την κατηγορηματική 
άρνηση της Σερβίας το ΝΑΤΟ στέλνει στρατεύματα στο Κόσοβο.

http://archive.enet.gr/1999/02/16/on-line/fpage.htm 27/1/2005

http://archive.enet.gr/1999/02/16/on-line/fpage.htm


E Online - ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ Page 3 of 3

θα πληρώσει η Γερμανία
Αποζημιώσεις σε όλους όσοι υποχρεώθηκαν να δουλέψουν στα 
στρατόπεδα συγκέντρωσης των ναζί υππόσχεται να δώσει η γερμανική 
κυβέρνηση.

Επικοινωνήστε με την "Ε on-line"
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33ΧΡΟΝΟΣ Κούρδος, πατέρας δύο παιδιών, αυτοπυρπολήθηκε 
μπροστά στη Βουλή για την πατρίδα που δεν έχει και για τον αρχηγό του 
που διώκεται

Δύο καμένα δάχτυλα έκαναν το σήμα της νίκης

Της ΝΤΙΝΑΣ ΒΑΓΕΝΑ

Τα καμένα χέρια του έμεναν, αγκυλωμένα, να σχηματίζουν το σήμα 
της νίκης. Ξαπλωμένος ανάσκελα στην άσφαλτο της Βασιλίσσης 
Σοφίας, δάγκωνε τα χείλη του τρέμοντας, να μην ουρλιάζει από τους 
φριχτούς πόνους.

Δίπλα ο συμπατριώτης του, σύντροφος στην προσφυγιά και το 
μαρτύριο, κουλουριασμένος, βογγούσε κι εκείνος από τον πόνο των 
εγκαυμάτων και στα δικά του χέρια. Τριγύρω τους οι ομοεθνείς τους 
φώναζαν ρυθμικά «Κουρδιστάν, ΡΚΚ!», σπρωγμένοι πίσω από τα 
κλομπ και τις σπρωξιές των αστυνομικών και των ανδρών των ΜΑΤ.

Μέσα στις κλούβες, λίγα μέτρα παρακάτω, κάποιες γυναίκες, ανάμεσα 
στους Κούρδους πρόσφυγες που είχαν ήδη συλληφθεί, ούρλιαζαν 
σπαρακτικά βλέποντας μέσα από τα τζάμια των παραθύρων τη φρικτή 
σκηνή.

Αποφάσισε να το κάνει

Είχε πάει τέσσερις και τέταρτο το απόγευμα και οι αστυνομικοί με τα 
ΜΑΤ για δεύτερη φορά επιχειρούσαν να διαλύσουν βιαίως τους 
Κούρδους πρόσφυγες που διαδήλωναν έξω από τη Βουλή ειρηνικά και 
ζητούσαν να δοθεί πολιτικό άσυλο στον πρόεδρο του ΡΚΚ 
Αμπντουλάχ Οτσαλάν.

Εκείνη τη στιγμή αποφάσισε ότι έπρεπε να το κάνει ο 33χρονος Ακάρ 
Σερχάτ, πατέρας δυό παιδιών, κάποια χρόνια πρόσφυγας στην 
Ελλάδα. Ανάβοντας το σπίρτο πάνω στα μουσκεμένα με αέριο 
αναπτήρα ρούχα του έγινε άλλος ένας Κούρδος πρόσφυγας στην 
Ευρώπη που αυτοπυρπολείται για την πατρίδα που δεν έχει και για τον 
αρχηγό του, που πατρίδα έχει και πατρίδα δεν έχει.

Σε κλάσματα δευτερολέπτου λαμπαδιάζει κι ενώ καίγεται βρίσκει το 
κουράγιο να ζητωκραυγάσει για τη χαμένη πατρίδα του.
Συμπατριώτες του, μπλεγμένοι στο σπρωξίδι με τα ΜΑΤ, ορμούν να 
τον βοηθήσουν. Ο Καϊμάν Ντενίζ τον αγκαλιάζει λες για να μοιραστεί 
κι εκείνος τη φωτιά και τη μοίρα του επώδυνου Παράδεισου του 
μάρτυρα κι αρπάζουν φωτιά και τα δικά του ρούχα.

Χαροπαλεύει στην Εντατική
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Κούρδοι πρόσφυγες και αστυνομικοί σβήνουν τελικά τη φωτιά και 
τους σκεπάζουν με κουβέρτες. Φτάνει ασθενοφόρο και μεταφέρονται 
στο ΚΑΤ. Ο Ακάρ Σερχάτ χαροπαλεύει στην Εντατική με σοβαρά 
εγκαύματα σε πρόσωπο, χέρια στήθος. Λιγότερο σοβαρά τα 
εγκαύματα του Καϊμάν Ντενίζ στα χέρια και στο στήθος.

Από νωρίς το πρωί είχε ξεκινήσει η διαδήλωση διαμαρτυρίας των 
Κούρδων έξω από τη Βουλή. Γύρω στη μία το μεσημέρι τούς 
πρωτοχτύπησε η Αστυνομία, ύστερα από προειδοποιήσεις να 
διαλυθούν, κυνηγώντας αδιακρίτως άνδρες, γυναίκες και μικρά παιδιά. 
Αργά το απόγευμα, οι αστυνομικοί τούς είχαν σχεδόν διαλύσει. Μόνο 
μια μικρή ομάδα είχε μείνει μπροστά στη Βουλή, γύρω από ένα 
δέντρο στο πεζοδρόμιο της Βασιλίσσης Σοφίας. Ενας Κούρδος 
πρόσφυγας πάνω στο δέντρο κρατούσε ένα μεγάλο πορτρέτο τού 
Οτσαλάν στραμμένο προς τα παράθυρα της Βουλής.

Ολη η περιοχή έμενε μέχρι αργά τη νύχτα ζωσμένη από αστυνομικούς 
που απομάκρυναν ακόμα και σηκωτούς όποιους Κούρδους 
επιχειρούσαν να πλησιάσουν, κάνοντας συνεχώς συλλήψεις. Από το 
πρωί είχαν συλλάβει δεκάδες.

□ Ο εκπρόσωπος της Πολιτικής Ανοιξης Ακης Γεροντόπουλος 
δήλωσε με αφορμή την αυτοπυρπόληση του Κούρδου διαδηλωτή:

Αν και θεωρούμε δεδομένη την ανάγκη οι κυβερνητικοί χειρισμοί να 
είναι προσεκτικοί σχετικά με το θέμα της παροχής ασύλου στον 
Οτσαλάν, θεωρούμε απαράδεκτο το ότι η κυβέρνηση δεν παίρνει την 
πρωτοβουλία ώστε η ίδια η Ευρωπαϊκή Ενωση να δώσει λύση στο 
χρονίζον αυτό ζήτημα.
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