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Θριαμβολογεί ο Ετζεβίτ και μας 
"χαϊδεύει"

Σημίτης: Εμείς τον προστατεύσαμε, 
εκείνος μιλούσε με τους Κενυάτες

Εξαλλοι οι Κούρδοι κρατούν ομήρους σε 
πρεσβείες μας

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ "Ε"
Να παραιτηθεί ο κ. Πάγκαλος 
Οι χειρισμοί του οδήγησαν έτσι και αλλιώς 
τον Οτσαλάν στα νύχια της Αγκυρας.

Δ Ι Α Β Α Σ Τ Ε  Σ Η Μ Ε Ρ Α

Ενιψε τας χείρας του και στη Βουλή ο Πάγκαλος 
Αποποιήθηκε οποιοσδήποτε ευθύνης ο υπουργός Εξωτερικών Θ. 
Πάγκαλος για την τροπή που πήρε η υπόθεση Οτσαλάν.

Σημίτης: Τον προστατεύαμε και επέλεξε να φύγει 
Ευθύνες στον ίδιο τον ηγέτη του ΡΚΚ και στην κυβέρνηση της Κένυας 
επέρριψε ο πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι η ελληνική κυβέρνηση είχε 
εξασφαλίσει τη μετάβαση του Οτσαλάν σε χώρα που θα του παρείχε 
πολιτικό άσυλο.

Με βαριές εκφράσεις ξέσπασε η αντιπολίτευση
Σφοδρή επίθεση εξαπέλυσαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης εναντίον 
της κυβέρνησης για τους χειρισμούς της στην υπόθεση Οτσαλάν.

Ενα απίστευτο θρίλερ σε δύο ηπείρους
Ολη η διαδρομή του Οτσαλάν από τη στιγμή που έφυγε από τη Συρία, ως 
τη σύλληψή του στην Κένυα και την μεταφορά του στην Τουρκία.

"Σύρθηκε έξω από την ελληνική πρεσβεία"
Την ανάκληση του Ελληνα πρεσβευτή ζητεί η Κένυα, ενώ αυτόπτες 
μάρτυρες αναφέρουν ότι ο Οτσαλάν απήχθη από την πρεσβευτική 
κατοικία, αν και οι πληροφορίες αυτές διαψεύδονται επισήμως.

Πήραν τα βουνά για να ξεφύγουν από τα συρματοπλέγματα
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Ελάχιστοι Κούρδοι παραμένουν στους χώρους της παλιάς ΝΑΤΟϊκής 
βάσης, όπου οδηγήΟη καν μετά την επιχεΓρηση-"σκούπα'Γ της Αστυνομίας 
στην πλατεία Κουμουνδούρου.

"Μείνατε μπροστά στην ΤΥ να μας κοιτάτε"
"Καλύτερα να πεθάνουμε" δηλώνουν Κούρδοι πρόσφυγες στην "Ε" μετά 
τη σύλληψη του Οτσαλάν από τους Τούρκους.

Συλλήψεις-αντίποινα στις διαμαρτυρίες των Κούρδων 
Υπό τη στενή επιτήρηση της Αστυνομίας και της ΕΥΠ βρίσκονται οι 
Κούρδοι στην Ελλάδα, σε μια προσπάθεια να αποφευχθούν τυχόν 
ακραίες ενέργειες.

ναξαν στο δρόμο δεκάδες καρκινοπαθείς 
Κλειστές βρήκαν τις πόρτες της Ογκολογικής Μονάδας του Ιπποκρατείου 
δεκάδεξχκαρκινοπαθείς που πήγαν χθες για να υποβληθούν σε 
προγραμματισμένη χημειοθεραπεία.

Θυσιάζουν το εύρωκρατος χαριν ανταγωνιστικότητας 
Την επιτάχυνση τωκδιαρθρωτικών αλλαγών επιδιώκει η Κομισιόν...

Πανωτόκια 2.500 ξενοδόχων διαγράφει η Εθνική 
Σε ευνοϊκές ρυθμίσεις των λήξιπρόθεσμων οφειλών των τουριστικών 
επιχειρήσεων προχωρεί η ΕθνικήζΓράπεζα.

Η επέλαση των "αρειανών"
Με τρομερή αντεπίθεση στο δεύτερο ημίχρονο ο Αρης κατάφερε να 
καλύψει τη διαφορά του πρώτα αγώνα και να αποκλείσει τελικά την 
Βέντσπιλς (79-64), παίρνοντας πανηγυρικά την πρόκριση στους "8" του 
κυπέλλου μπάσκετ Σαπόρτα.

Ελεύθερος υπηρεσίας
Αδεια και δη̂  υποχρεωτική έδωσε η ΑΕΚ στον Μπάνε Π λεβιτς χωρίς 
να ορίσει και ημερομηνία λήξης. Τελειωμένος θα πρέπει χ θεωρείται και 
ο Δ.Παπαδόπουλος.

Ευρωλίγκα: Αδιάφοροι δ?μ3ψε Ολυμπιακός και ΓΙΑΟΚ 
Χωρίς ουσία τα σημερινά και τελευταία παιχνίδια του Ολυμπιακοί αι 
του ΠΑΟΚ στην Ευρωλίγκα αφού οι μεν "ερυθρόλευκοι" έχουν 
προκριθεί ως πρώτοι, οι δε Θεσσαλρνικείς έχουν αποκλειστεί από την 
επόμενη φάση.

.Πανιώνιος σφραγίζει την πρόκριση στουξ\4"
Μόνο αν αυτοκτονήσει μπορεί ο Πανιώνιος νά χάσει την πρόκριση στους 
"4" τού κυπέλλου Κόρατς με αντίπαλο τη γαλλική Ντιζόν και σύμμαχο 
το +21 τονΤ^ρώτου ματς.

"Συνεχείς εξετάσεις" 
Παρότρυνση του 
επισκέφθηκε τους παν 
την καλύτερη ομάδα.

έδρου του Ολυμπιακού Σωκράτη Κόκκαλη που
στου Ρέντη ν' αποδεικνύουν συνεχώς όψ έχουν

Επζεβίτ: Μη ρωτάτε πώς έφτασε^εδώ 
Εύσημα στο γενικό επιτελείο και τις τουρκικές μυστικές υπηρεσίες 
απένειμε ο Ετζεβίτ για τη σύλληψη του Οτσαλάν.
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Χτυπούν την Ελλάδα για να πονέσει η Ευρώπη 
Με καταλήψεις ελληνικών πρεσβειών και προξενείων σε όλη την 
Ευρώπη αντέδρασαν οι Κούρδοι μόλις έγινε γνωστή η σύλληψη του 
Οτσαλάν.

Ομηρος ο πρέσβης και η οικογένεια του
Ωρες αγωνίας έζησε ο Ελληνας πρεσβευτής στη Χάγη μαζί με την 
οικογένειά του και την οικιακή του βοηθό όταν ομάδα Κούρδων 
εισέβαλε στην πρεσβευτική κατοικία.

Επικοινωνήστε με την "Ε on-line"

Copyright © 1998 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.
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ΠΟΤΕ και πώς ήρθε ο Οτσαλάν, γιατί αναμείχθηκε η κυβέρνηση, πώς 
προέκυψε Κένυα και εν τέλει πώς οδηγήθηκε ο Οτσαλάν στο

αεροδρόμιο;

Οκτώ αμείλικτα ερωτήματα ζητούν απάντηση

Της ΚΥΡ ΑΣ ΑΑΑΜ

Οι εξηγήσεις και περιγραφές της ελληνικής κυβέρνησης για το « 
σαφάρι Οτσαλάν » στην εξωτική Κένυα, που ξεκίνησε για λόγους 
ανθρωπιστικής αλληλεγγύης και κατέληξε στην έκδοσή του στην 
Αγκυρα, έχουν αφήσει μια σειρά αναπάντητα μέχρι στιγμής 
ερωτήματα:

ΟΔΗΓΟΙ 1. Ο Οτσαλάν ήρθε σε ελληνικό αεροδρόμιο για ανεφοδιασμό σε 
καύσιμα ή φυγαδεύτηκε κατ ευθείαν από ελληνικό αεροδρόμιο στην 
Κένυα;

(Το ερώτημα αποτελεί τον μίτο της Αριάδνης. Η κυβέρνηση μέχρι και 
τώρα αρνείται επισήμως ότι ο Οτσαλάν βρισκόταν σε ελληνικό 
έδαφος, αν και δεν έχει διαψεύσει σχετικά δημοσιεύματα. Η 
κυβέρνηση ακόμα δεν αντιδρά, ούτε και όταν οι κατά καιρούς 
φιλοξενήσαντες τον κ.Οτσαλάν στην Ελλάδα, δηλώνουν δημοσίως ότι 
το έπραξαν και μάλιστα αναλυτικά. Η κυβέρνηση ως εκ τούτου δεν 
αποκαλύπτει πότε άρχισε η δική της επίσημη παρέμβαση για την 
«απαγκίστρωση» του Οτσαλάν από το ελληνικό έδαφος. Είναι ακόμα 
προφανές, ότι η παρατεταμένη παραμονή του κ.Οτσαλάν σε ελληνικό 
έδαφος έχει προκαλέσει το λιγότερο «το αμέριστο ενδιαφέρον» των 
ΗΠΑ για την εξέλιξη, διότι οι ΗΠΑ θεωρούν επισήμως τον Οτσαλάν 
τρομοκράτη, επιμένουν στην άμεση έκδοσή του στην Τουρκία και 
δύσκολα μπορούν να σταματήσουν τη γλώσσα τους από το να 
χαρακτηρίσουν την Ελλάδα «χώρα υποθάλπουσα τρομοκράτες»)

2. Γιατί η κυβέρνηση έκρινε σκόπιμο να αναμιχθεί «στην τελευταία 
πράξη του δράματος» του Οτσαλάν κατά τέτοιο εντυπωσιακό όσο και 
επεισοδιακό τρόπο; Δεν μπορούσε απλώς να τον βάλει στο αεροπλάνο 
και να του ευχηθεί «καλό κατευόδιο»;

3. Από πού, ποιον και πότε ξεφύτρωσε το εξωτικό σενάριο της 
Κένυας;

(Είναι πρόσφατα τα γεγονότα του καλοκαιριού στην Κένυα, όταν η 
μεγάλη έκρηξη στην αμερικανική πρεσβεία στο Ναϊρόμπι χρεώθηκε 
από τις ΗΠΑ στον ισλαμιστή Μπιν Λάντεν, με αποτέλεσμα αυτή τη 
στιγμή η πρωτεύουσα της χώρας να «αμερικανοκρατείται» για λόγους 
ασφαλείας των Αμερικανών υπηκόων.

Επιπλέον, είναι προφανές ότι σε χώρες εκτός Ενωσης, που τα
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ανθρώπινα δικαιώματα έχουν υψηλά στάνταρντ, είναι πολύ 
ευκολότερη η διαδικασία να στείλει η Τουρκία αίτηση έκδοσης του 
Οτσαλάν και αυτή να γίνει αμέσως δεκτή από τις αρχές της χώρας...)

4. Την πρόταση της μετάβασης στην Κένυα την εισηγήθηκε η 
ελληνική πλευρά στον Οτσαλάν; Ο Κούρδος ηγέτης τη δέχθηκε 
ασμένως ή αναγκάστηκε να την αποδεχθεί; Διαβουλεύθηκε και πότε η 
Αθήνα με το Ναϊρόμπι;

5. Γιατί η Αθήνα αποφάσισε να τον εγκαταστήσει στην ελληνική 
πρεσβεία στο Ναϊρόμπι; Μήπως ήταν ο τελευταίος όρος του 
κ.Οτσαλάν, για την ασφάλεια και την προστασία του προκειμένου να 
μεταβεί στην Κένυα;

6. Πότε διαβουλεύθηκε και με ποιες άλλες δυο μη κατονομαζόμενες 
αφρικανικές χώρες, που είχαν δεχθεί τον κ.Οτσαλάν; Οι εν λόγω 
χώρες είχαν προχωρήσει στις διαδικασίες χορήγησης ασύλου στον 
κ.Οτσαλάν ύστερα από αίτησή του;

7. Πότε η Αγκυρα προχώρησε προς τις αρχές του Ναϊρόμπι σε αίτημα 
έκδοσης του Οτσαλάν στην Τουρκία;

(Χρονικώς, η πιθανή διαδικασία ενεργοποίησης της έκδοσης του 
Οτσαλάν στην Αγκυρα συνέπεσε με τις αγωνιώδεις δηλώσεις του 
ιδίου του Οτσαλάν και του ΡΚΚ για την ασφάλειά του και την 
επίκληση των ευθυνών της ελληνικής κυβέρνησης απέναντι του ίδιου 
και του κουρδικού λαού. Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση, ανεπισήμως, 
άφηνε ευθέως να διαφανεί ότι θα προχωρούσε ακόμα και στην έκδοση 
του Οτσαλάν στην Αγκυρα, αν επέμενε να παραμείνει σε ελληνικό 
έδαφος...)

8. Πώς πήγε ο Οτσαλάν στο αεροδρόμιο του Ναϊρόμπι και, το 
κυριότερο, πού νόμιζε ο ίδιος ότι πήγαινε;

(Φυσικά, δεν είχε συναινέσει να πάει στην Τουρκία). Παραμένει όμως 
αδιευκρίνιστο ποιος τον συνόδευε στο αεροδρόμιο. Η ελληνική 
πλευρά επιμένει ότι οι ελληνικές πρεσβευτικές αρχές ακολουθούσαν 
την πομπή, άρα δεν συνόδευαν αυτοπροσώπως τον προστατευόμενό 
τους στο αεροδρόμιο. Επομένως, δύο μπορεί να έχουν συμβεί. Είτε 
οικειοθελώς οι ελληνικές αρχές παρέδωσαν τον Οτσαλάν στις αρχές 
της Κένυας, γνωρίζοντας περίπου εκ των προτέρων την κατάληξη, είτε 
οι αρχές της Κένυας εισέβαλαν σε ελληνικό έδαφος και πήραν υπό την 
«προστασία» τους τον Κούρδο ηγέτη....

Απογοήτευση, ανησυχία και δικαιολογίες στην κυβέρνηση

Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΡΕΛΙΑ

Εντονη ανησυχία επικρατεί από χθες το πρωί στην κυβέρνηση για το 
πολιτικό κόστος που θα κληθεί να πληρώσει εξαιτίας της υπόθεσης 
Οτσαλάν. «Ηταν η χειρότερη κατάληξη για την Ελλάδα» μάς είπε 
αρμόδια κυβερνητική πηγή, αναγνωρίζοντας ότι η κυβέρνηση
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αποδείχτηκε ανίκανη να αποτρέψει τις καταλυτικές εντυπώσεις που 
δημιουργήθηκαν από την κατάληξη της υπόθεσης.

Υψηλά ιστάμενοι κυβερνητικοί παράγοντες έδειχναν απογοήτευση 
από αυτήν την κατάληξη για δύο λόγους:
1) Παρά την ειλημμένη απόφαση να μη γίνει η Ελλάδα μέρος του 
προβλήματος, αυτό δεν απετράπη, «είτε εξαιτίας κακών χειρισμών 
είτε λόγω ατυχούς συγκυρίας». Και

2) Η χώρα μας, «η μόνη πραγματικά φιλική προς τους Κούρδους χώρα 
στην Ευρώπη», να βαρύνεται με υποψίες και η στάση της να προκαλεί 
κύμα αντιδράσεων από Κούρδους, κυρίως μέλη του ΡΚΚ, σ' όλες τις 
ευρωπαϊκές χώρες. «Και αυτό είναι το πλέον άδικο σ' αυτήν την 
υπόθεση. Εμείς προσπαθήσαμε να βοηθήσουμε τον Οτσαλάν με κάθε 
τρόπο και τώρα είμαστε οι κατηγορούμενοι», έλεγε κορυφαίος 
υπουργός.

«Αδιέξοδα και ανευθυνότητες»

Κυβερνητικοί παράγοντες απέδιδαν την εξέλιξη αυτή στις ακόλουθες 
αιτίες:

Ι.Στο αδιέξοδο που είχε δημιουργηθεί, αφού καμιά χώρα δεν δεχόταν 
τον Οτσαλάν, ο οποίος έβλεπε την Ελλάδα -ή έτσι τον είχαν πείσει 
κάποιοι φίλοι του εδώ- σαν το μοναδικό καταφύγιο.

2. Στην «ανεύθυνη στάση» ορισμένων Ελλήνων βουλευτών και άλλων 
στελεχών του ΠΑΣΟΚ, για τους οποίους πνέουν μένεα κορυφαίοι 
υπουργοί. Αναφέρονται, πρωτίστως, στους βουλευτές Μπαντουβά και 
Κηπουρό, στο μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Μιχ. Χαραλαμπίδη και 
στον απόστρατο πλοίαρχο Ναξάκη. «Φούσκωσαν τα μυαλά του 
Οτσαλάν λέγοντάς του να 'ρθει στην Ελλάδα, ενώ ήξεραν ότι η 
κυβέρνηση δεν επρόκειτο να τον δεχτεί. Τον έπεισαν ότι θα του δοθεί 
πολιτικό άσυλο, αλλιώς θα πέσει η κυβέρνηση», έλεγαν χθες αρμόδιες 
κυβερνητικές πηγές.

3. Στην απρονοησία όσων επέλεξαν να μείνει ο Οτσαλαν επί τόσες 
μέρες σε μια χώρα στην οποία ήταν αδύνατο να κρατηθεί μυστική η 
παρουσία του. Αλλωστε, μετά τη βομβιστική επίθεση του καλοκαιριού 
στην Κένυα, η χώρα αυτή είχε κατακλυστεί από Αμερικανούς 
πράκτορες. Ακόμη κι αν υποτεθεί ότι η Ελλάδα προσπάθησε να μείνει 
μυστική η άφιξη του Οτσαλάν εκεί, αυτό θα ήταν αδύνατο να 
διαρκέσει επί πολύ.

4. Στην απόφαση της κυβέρνησης της Κένυας να μην τηρήσει τη 
συμφωνία της με τον Οτσαλάν και να τον παραδώσει πρώτα στους 
Αμερικανούς και εν συνεχεία στους Τούρκους.

Ομως, άλλες κυβερνητικές πηγές εξέφραζαν απορία για την ανάμειξη 
της χώρας μας στην υπόθεση αυτή κατά τέτοιον τρόπο που την έφερε 
σε αδιέξοδο. «Γιατί η Ελλάδα ανέλαβε να στείλει τον Οτσαλάν στην 
Κένυα και μάλιστα στην ελληνική πρεσβεία;» διερωτώντο.

Μια από τις εξηγήσεις που έδιναν άλλοι κυβερνητικοί παράγοντες
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είναι η εξής: Η κυβέρνηση -έλεγαν- βρέθηκε τον τελευταίο καιρό υπό 
κατηγορία, ακόμη και από ορισμένους βουλευτές και άλλα στελέχη 
του ΠΑΣΟΚ, ότι δεν παρέχει άσυλο στον Οτσαλάν. Μετά τον ερχομό 
του, για δεύτερη φορά, στη χώρα μας επιχείρησε να του εξασφαλίσει 
κάποια λύση διαφυγής, χωρίς να υπολογίσει τι θα συνέβαινε αν ο 
σχεδιασμός δεν αποδεικνυόταν επαρκής, όπως και έγινε τελικά.

Επιπλέον, η κυβέρνηση πίστευε ότι στέλνοντας τον Οτσαλάν στην



E Online - ΠΟΛΙΤΙΚΗ Page 1 of 3

* \h  να μη
I μένετε 
w erotic 
ρτα yeyovoto

Τετάρτη
17/02/1999

oh line π ο λ ί τ ι κ η  g o *»

των ΑΛΙΚΗΣ ΜΑΤΣΗ ΜΑΡΙΑΣ ΔΕΔΕ Ν

ΣΤΗΛΕΣ

ίπτων τας χείρας του ως προς το αποτέλεσμα της υπόθεσης Οτσαλάν 
εμφανίστηκε χθες στη Βουλή ο υπουργός Εξωτερικών. Ο Θ.
Πάγκαλος απέδωσε την αποκλειστική ευθύνη για την κατάληξη της 
υπόθεσης κυρίως στον ίδιο τον Κούρδο ηγέτη και δευτερευόντως στην 
κυβέρνηση της Κένυας.

Και επετέθη με σκαιότατους χαρακτηρισμούς σε όλους τους αργηγούς 
της αντιπολίτευσης, απόντος του ασθενούς πρωθυπουργού.

Η επιθετική του στάση δεν απέτρεψε κοινή δήλωση οκτώ βουλευτών 
της εσωκομματικής αντιπολίτευσης του ΠΑΣΟΚ, που ζήτησαν την 
παραίτηση του υπουργού Εξωτερικών.

ΟΔΗΓΟΙ Η ένταση, που πάντως ήταν αναμενόμενη, προκλήθηκε κυρίως από 
τον ίδιο τον Θ. Πάγκαλο, ο οποίος επέλεξε την προσφιλή του καθώς 
φαίνεται τακτική: Να τοποθετηθεί δηλαδή πρώτα για τη συνθήκη του 
Αμστερνταμ, ενώ η ελάσσον αντιπολίτευση είχε ζητήσει να προηγηθεί 
η συζήτηση για την υπόθεση Οτσαλάν.

Μ ΙΙΙΙ'Μ ιιίΙΙΙ» Ο πρόεδρος της ΝΑ Κ. Καραμανλής αν και ήρεμος ήταν ιδιαίτερα 
σκληρός στις εκφράσεις του, ωστόσο δεν ζήτησε την παραίτηση 
Πάγκαλου, δεν του επέρριψε ευθέως προσωπικές ευθύνες και 
εξήγγειλε απλώς ότι το κόμμα του θα ζητήσει σήμερα προ ημερήσιας 
διατάξεως συζήτηση για την εξωτερική πολιτική, γιατί «το ταχύτερο 
δυνατό πρέπει να εξηγηθεί ο ίδιος ο πρωθυπουργός».

Ευθύνες

στον Οτσαλάν

Ο υπουργός Εξωτερικών απέδωσε ευθύνες στον Α. Οτσαλάν λέγοντας 
πως «δεν ήταν πακέτο. Μπορούσαμε να τον βοηθήσουμε μόνο στο 
βαθμό που ο ίδιος επέτρεπε. Είχαμε σχέδιο να του χορηγηθεί πολιτικό 
άσυλο και ταξιδιωτικό έγγραφο σε κάποιες χώρες. Επέλεξε ο ίδιος να 
επανέλθει στην Ευρώπη. Εμπιστεύθηκε κάποιους δικής του επιλογής. 
Είχε την εντύπωση ότι έφευγε για την Ολλανδία με τη συνδρομή της 
Κένυας. Του εκφράσαμε τη δυσπιστία μας, γιατί γνωρίζαμε ότι στο 
παρελθόν η Ολλανδία δεν τον είχε δεχτεί, αλλά και γιατί η 
συμπεριφορά των Κενυατών μάς φάνηκε ύποπτα πρόθυμη. Δεν είμαι 
Τζέιμς Μποντ, ούτε συνεργάτης των μυστικών υπηρεσιών». Στο 
σημείο αυτό αναφέρθηκε εμμέσως στις δηλώσεις Ετζεβίτ, 
συνιστώντας στους βουλευτές να τις διαβάσουν προσεκτικά για να 
διαμορφώσουν άποψη για το θέμα. Και πρόσθεσε ότι η ελληνική 
κυβέρνηση μόλις έμαθε για τη σύλληψη Οτσαλάν έκανε το μόνο που 
θα διασφάλιζε τη ζωή του, δηλαδή το ανακοίνωσε.
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«Αδιανόητη 

τέτοια ατιμία»

Το ότι ο Θ. Πάγκαλος ξεκίνησε την ομιλία του αναφερόμενος στη 
συνθήκη του Αμστερνταμ προκάλεσε αντιδράσεις από βουλευτές της 
Ν.Δ. και το σκωπτικό χαμόγελο του Κ. Καραμανλή. «Δεν μπορούμε 
να αναμετρηθούμε με τα ίδια επιχειρήματα και τις ίδιες συμπεριφορές, 
γιατί δεν έχουμε την ίδια παιδεία», απάντησε στους φωνασκούντες ο 
Θ. Πάγκαλος.

Δύο βασικά ερωτήματα έθεσε ο πρόεδρος της Ν.Δ.: «Ή έγιναν 
εσφαλμένοι χειρισμοί, οπότε εκτροχιάστηκε η υπόθεση, είπε, ή η 
κυβέρνηση Σημίτη συνέπραξε στην παράδοση Οτσαλάν στις 
τουρκικές αρχές. Αν ισχύει η δεύτερη εκδοχή, πρόκειται για εθνική 
ντροπή. Μας είναι αδιανόητο να συνέπραξε η Ελλάδα σε μια ατιμία 
τέτοιου μεγέθους». Και κατέληξε «Ταπείνωση στα Ιμια, κατευνασμός 
στη Μαδρίτη, φιάσκο με τους 8-300 και διασυρμός στο ναυάγιο 
Οτσαλάν».

«Επιλογή

παράδοσης»

Εντονότατη ήταν η αντιπαράθεση του Θ. Πάγκαλου με την Αλέκα 
Παπαρήγα. Η γραμματέας του ΚΚΕ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι 
εντάχθηκε σε επιλογή παράδοσης του Οτσαλάν στην Τουρκία με 
πιθανά ανταλλάγματα, στο όνομα ενός δήθεν εθνικού συμφέροντος. 
«Δεν θεωρούμε, είπε, ότι έγινε λάθος, δεν μπορεί να μην ξέρατε ότι οι 
κινήσεις της ελληνικής κυβέρνησης παρακολουθούνταν από τις 
μυστικές υπηρεσίες της Αμερικής». Κατηγόρησε επίσης την 
κυβέρνηση ότι είχε γνωστοποιήσει στην Αμερική και στον πρέσβη 
των ΗΠΑ στην Ελλάδα Ν. Μπερνς τις κινήσεις της. «Είναι δύσκολο, 
είπε, να πιστέψουμε το αντίθετο όταν ευχαριστείτε την κυβέρνηση των 
ΗΠΑ για τα Ιμια».

Ως «την αθλιότερη και πιο ποταπή συκοφαντία που άκουσε ποτέ στη 
Βουλή», χαρακτήρισε την τοποθέτηση αυτή της κ. Παπαρήγα ο Θ. 
Πάγκαλος. Επανέλαβε ότι για δέκα μέρες κανείς δεν γνώριζε πού 
βρισκόταν ο Οτσαλάν. «Υπήρχε η πιο απόλυτη σύγχυση», είπε 
χαρακτηριστικά, και μόνον όταν άρχισε ο Οτσαλάν να επικοινωνεί με 
συνεργάτες και φίλους του άρχισε να γίνεται γνωστό πού είναι και τι 
σκοπεύει να κάνει».

«Με όρους μυστικών

υπηρεσιών»

«Η κυβέρνηση κινήθηκε με όρους μυστικών υπηρεσιών και όχι 
πολιτικής ευθύνης», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΝ Ν.
Κωνσταντόπουλος. Και επισήμανε πως αυτά που συνέβησαν 
αποτελούν ιστορική και ηθική δοκιμασία για τον ελληνικό λαό, με 
μοιραίους χειρισμούς και άβολους πολιτικούς αντάμα να τον οδηγούν 
σε πολιτική τραγωδία. Αυτή η ιστορία, είπε ο πρόεδρος του ΣΥΝ,
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οδηγεί σε ομηρία το σύνολο της εξωτερικής πολιτικής της χώρας.

Ο Ν. Κωνσταντόπουλος ήταν ο μόνος που έδωσε απάντηση στο 
ερώτημα που νωρίτερα είχε θέσει ο Θ. Πάγκαλος γιατί κανείς δεν 
αναρωτιέται τους λόγους για τους οποίους ο Οτσαλάν έφυγε από την 
Ιταλία: Η Ιταλία, είπε, δημόσια του ζήτησε να εγκαταλείψει τη χώρα, 
όταν δεν μπορούσε να σηκώσει το βάρος των πιέσεων που υφίστατο. 
Πιέσεις στις οποίες εσείς υποχωρήσατε.

Εκανε δε αντιδιαστολή των χειρισμών των δύο κυβερνήσεων, 
καταλογίζοντας μυστικότητα και αδιαφάνεια στην ελληνική. 
Ευχήθηκε τέλος να μην ευσταθούσαν οι πληροφορίες που έφεραν τον 
πρωθυπουργό να έδινε συνέντευξη μετά τις 10 το βράδυ χθες σε 
τηλεοπτικό κανάλι, ενώ ήταν απών από τη Βουλή.

Αυτή τη φορά ο Θ. Πάγκαλος δεν έδωσε απάντηση σε κάτι που 
ελέχθη, αλλά σε κάτι που δεν ελέχθη, όπως άλλωστε ο ίδιος 
επισήμανε. Αναφέρθηκε γενικά στους πολιτικούς αρχηγούς «που δεν 
βρήκαν ούτε μια λέξη για να εκφράσουν το ενδιαφέρον τους για την 
κατάληψη των διπλωματικών αρχών της Ελλάδας, αλλά και τη 
συμπάθειά τους για τους ομήρους».

«Δορυφόροι

της Τουρκίας»

Σε κατά μέτωπο επίθεση δύο «παλαιών συντρόφων» εξελίχθηκε, 
τέλος, η αντιπαράθεση του υπουργού Εξωτερικών με τον πρόεδρο του 
ΔΗΚΚΙ. Ο Δ. Τσοβόλας κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι μετατρέπει 
Ελλάδα και Κύπρο σε δορυφόρους της Τουρκίας. Κάποια στιγμή είπε 
κάτι για κάποιους που «τα πιάνουν» προκαλώντας τον Θ. Πάγκαλο να 
του απαντήσει «έχετε περάσει από το υπουργείο Οικονομικών. Αυτοί 
οι υπουργοί ασχολούνται με το ποιος τα πιάνει και ποιος όχι. Εγώ δεν 
έχω περάσει από τέτοιο υπουργείο».

Επικοινωνήστε με την "E on-line"

Copyright © 1999 X. Κ. Τεγόπουλος Εκδόσεις Α.Ε.
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απόδοση του περιεχομένου της ηλεκτρονικής εφημερίδας με οποιονδήποτε τρόπο, μηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, 
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ΣΤΗΛΕΣ

πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης δήλωσε κατηγορηματικά ότι η 
κυβέρνηση «προστάτευσε αποτελεσματικά» τον Οτσαλάν όσες μέρες 
βρισκόταν σε ελληνικά χέρια και καταλόγισε ευθύνες στον ίδιο, στην 
κυβέρνηση της Κένυας και σε τρίτους παράγοντες» για την κατάληξη 
της υπόθεσης.

¿™·Ι·*ι·ΙΗ»ίι,·>
ΟΔΗΓΟΙ

we m m m

Ο κ. Σημίτης:

□Διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση είχε εξασφαλίσει τη «σίγουρη 
μετάβαση» του Οτσαλάν σε άλλες χώρες που θα του έδιναν πολιτικό 
άσυλο.

□ Υποστήριξε ότι ο ίδιος ο Κούρδος ηγέτης επέλεξε να κάνει 
συνεννοήσεις με την κυβέρνηση της Κένυας και να φύγει από τη χώρα 
αυτή.

□ Κάλεσε την κυβέρνηση της Κένυας να εξηγήσει πώς ο Οτσαλάν 
παγιδεύτηκε και αντί να καταλήξει στην Ολλανδία κατέληξε στην 
Τουρκία.

□ Τόνισε ότι η υπόθεση αυτή «έχει μεγάλα κενά και πιθανόν να 
κρύβει πολλές παγίδες τόσο για τους ίδιους τους Κούρδους όσο και 
για την Ελλάδα».

□ Κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ενωση να διαφυλάξει την τύχη του 
Οτσαλάν.

Ο πρωθυπουργός αφήνει να εννοηθεί ότι και η υπόθεση Οτσαλάν 
εντάσσεται στις επιδιώξεις της Τουρκίας να αποτρέψει την ισότιμη 
ένταξη της Ελλάδας στην Ευρώπη. «Είμαστε -τονίζει- στην πιο 
κρίσιμη στιγμή της επιτυχούς πορείας μας για την ισχυρή Ελλάδα, μια 
χώρα ισότιμη στην Ευρωπαϊκή Ενωση. Στην πορεία αυτή της ειρήνης 
και της σταθερότητας αντιδρά η Τουρκία. Η Τουρκία επιδιώκει την 
ένταση, είναι παράγοντας οξυνσης και αποσταθεροποίησης. Καλώ 
όλους, κόμματα και πολίτες, σε υπεύθυνη και ψύχραιμη στάση και 
περισυλλογή».

Ολο το κείμενο

της δήλωσης

Ολόκληρη η δήλωση του πρωθυπουργού έχει ως εξής:

«Ολοι οι Ελληνες, αλλά και η διεθνής κοινή γνώμη, πρέπει να 
γνωρίζουν όλη την αλήθεια για το ζήτημα του Κούρδου ηγέτη
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Αμπντουλάχ Οτσαλάν.

Ειδικότερα, την αλήθεια αυτή οφείλει να γνωρίζει ο κουρδικός λαός, 
καθώς σήμερα, ένα τμήμα του ΡΚΚ έχει επιτεθεί εναντίον ελληνικών 
διπλωματικών στόχων και απειλεί τη σωματική ακεραιότητα, ακόμα 
και τη ζωή αθώων γυναικών και παιδιών.

Η θέση της ελληνικής κυβέρνησης για το κουρδικό ζήτημα ήταν 
πάντοτε κρυστάλλινα διαυγής. Εχουμε ως αρχή, αλλά και γιατί έτσι 
απαιτεί το εθνικό μας συμφέρον, να είμαστε αντίθετοι σε κάθε είδους 
αποσχιστικά κινήματα. Είμαστε κατά των ενόπλων ανταρσιών και των 
πράξεων τρομοκρατίας και βίας. Είμαστε, όμως, σταθερά υπέρ της 
προστασίας και των δικαιωμάτων των μειονοτήτων, των κοινωνικών 
και ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών ελευθεριών σε 
κάθε χώρα.

Αυτές τις αρχές εφαρμόσαμε με συνέπεια και ευαισθησία, 
περισσότερο από κάθε άλλον στο κουρδικό ζήτημα. Θέσαμε το 
ζήτημα στη διεθνή κοινότητα, χωρίς, δυστυχώς, οι συνομιλητές μας να 
αναλαμβάνουν κάθε φορά τις ευθύνες τους. Επίσης, στην Ευρωπαϊκή 
Ενωση, σε πολλά επίπεδα. Το θέσαμε ακόμη και σε συνομιλίες που 
είχαμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, αλλά και στο πλαίσιο 
άλλων διεθνών οργανισμών.

Επαναλαμβάνω ότι δεν γνωρίζω άλλη χώρα, η οποία με τόση επιμονή 
και συνέπεια έθετε σταθερά σε διεθνές επίπεδο την πολιτική όψη του 
κουρδικού προβλήματος.

Την ίδια, όμως, στιγμή είχαμε εξηγήσει με καθαρότητα, με σαφήνεια 
και συνέπεια ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται, σε καμία περίπτωση, να 
μετατρέψει το κουρδικό ζήτημα σε ένα επιπλέον πρόβλημα των 
ελληνοτουρκικών σχέσεων.

Τα ζωτικά εθνικά συμφέροντα της Ελλάδας δεν επιτρέπουν να 
"κουρδοποιήσουμε" την ελληνική εξωτερική πολιτική.
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«ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ» κυβέρνηση, «αποκρουστική υποκρισία», «Ιούδες 
της εθνικής Ιστορίας» είναι μερικές μόνο φράσεις κομμάτων, αρχηγών 
και στελεχών για το θέμα Οτσαλάν

Με βαρειές εκφράσεις ξέσπασε η αντιπολίτευση

ΣΤΗΛΕΣ Ε

ι β μ β μ »

ΟΔΗΓΟΙ

πιεικώς επικίνδυνη κυβέρνηση, αποκρουστική υποκρισία, κατάπτυστη 
στάση, ντροπή και διασυρμός, Ιούδες της εθνικής Ιστορίας ενός λαού 
και απώλεια ενός παραδοσιακού συμμάχου και ερασιτεχνικοί 
χειρισμοί που οδηγούν σε τριπλό τουρκικό θρίαμβο».

Αυτά είναι μερικά από τα σχόλια των αρχηγών και άλλων στελεχών 
των κομμάτων της αντιπολίτευσης για το θέμα Οτσαλάν.

Αναλυτικά, το κύμα των αντιδράσεων:

Θ
» • ¿ .Ι Ι Ι Μ Η »
ir .w iT i i rm >

ΝΑ: Επιεικώς 

επικίνδυνοι

«Επιεικώς επικίνδυνους» χαρακτήρισε ο εκπρόσωπος της Νέας 
Δημοκρατίας Αρης Σπηλιωτόπουλους τους χειρισμούς της 
κυβέρνησης στην υπόθεση Οτσαλάν και επισήμανε ότι «η κυβέρνηση 
με την ανεύθυνη στάση της, για μια ακόμη φορά, ενέπλεξε τη χώρα 
μας σε μια σοβαρότατη κρίση. Απέτυχε σε όλα τα επίπεδα. Και στο 
πολιτικό και στο ανθρωπιστικό και ασφαλώς και στο νομικό». 
Παράλληλα, όμως, ο κ. Σπηλιωτόπουλος καταδίκασε τις καταλήψεις 
των ελληνικών πρεσβειών και προξενείων, κάλεσε τους καταλήψιες 
σε άμεση αποχώρηση και είπε ότι το κόμμα του καταδικάζει τις 
τρομοκρατικές ενέργειες, απ' όπου και αν προέρχονται και παραμένει 
προσηλωμένο στην ανάγκη σεβασμού των διεθνώς κατοχυρωμένων 
ανθρωπίνων και μειονοτικών δικαιωμάτων. Και πρόσθεσε: «Δυστυχώς 
για μας, για πολλοστή φορά η κυβέρνηση Σημίτη επέτυχε το 
ακατόρθωτο. Να στρέψει όλους εναντίον μας και φυσικά να 
καταρρακώσει το διεθνές κύρος της χώρας».

Η Ντόρα Μπακογιάννη χαρακτήρισε εξαιρετικά αποτυχημένο το 
χειρισμό της κυβέρνησης, που είχε αποτέλεσμα να ανοίξουμε μέτωπο 
με το σύνολο του κόσμου και εκτίμησε ότι θα έχουμε συνέπειες από 
αυτή την ιστορία.

Ο Προκοπής Παυλόπουλος είπε ότι η κυβέρνηση και ιδίως ο 
πρωθυπουργός και ο υπουργός Εξωτερικών έχουν δείξει ότι 
αδυνατούν να χειριστούν με σοβαρότητα ζητήματα εξωτερικής 
πολιτικής και οφείλουν να δώσουν εξηγήσεις και να ρίξουν άπλετο 
φως στην υπόθεση Οτσαλάν, ενώ παράλληλα καταδίκασε με τον πιο
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απερίφραστο τρόπο τις ενέργειες των Κούρδων, που στρέφονται 
εναντίον των ελληνικών διπλωματικών αποστολών.

Τέλος, ο Γ. Καρατζαφέρης κάλεσε τον πρόεδρο της Ν.Δ., με αφορμή 
το θέμα Οτσαλάν, να ζητήσει προσφυγή στις κάλπες και να τις 
επιβάλει με την παραίτηση των βουλευτών της Ν.Δ.

Τέλος ο Π. Ψωμιάδης έκανε λόγο για προχειρότητα και ανευθυνότητα 
σε θέμα της διπλωματίας και για ανικανότητα της κυβέρνησης σε 
θέματα εξωτερικής πολιτικής

ΚΚΕ: Υποκρισία

κυβέρνησης - Ε.Ε.

Με αποκρουστικό τρόπο αναδεικνύονται ανάγλυφα ο ρόλος της 
ιμπεριαλιστικής τάξης πραγμάτων και οι τεράστιες ευθύνες της 
κυβέρνησης, τονίζει το ΚΚΕ.Η στάση της δείχνει ότι και η ίδια, η 
οποία καθημερινά δίνει εξετάσεις καλής διαγωγής στις ΗΠΑ, κήρυξε 
το διωγμό κατά του κουρδικού λαού, όπως έκαναν και όλες οι χώρες 
της Ευρωπαϊκής Ενωσης, που αρνήθηκαν να παραχωρήσουν πολιτικό 
άσυλο στον Α. Οτσαλάν.«Αποκαλύφθηκε περίτρανα -προσθέτει- όλη 
η υποκρισία της Ευρωπαϊκής Ενωσης και των κυβερνήσεών της, που 
κόπτονται για τα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και των 
υποστηρικτών της, που έχουν αναγάγει την Ευρωπαϊκή Ενωση σε 
υπέρμαχο της ελευθερίας των λαών.Αυτές είναι οι δήθεν αριστερές 
κυβερνήσεις των σοσιαλιστικών και σοσιαλδημοκρατικών κομμάτων 
που κυβερνούν σε όλες σχεδόν τις χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ενωσης.Αυτή είναι και η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ».

□ Υποκριτική και κατάπτυστη χαρακτήρισε τη στάση της ελληνικής 
κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ενωσης ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ 
Β. Εφραιμίδης σε παρέμβασή του στην Επιτροπή Εξωτερικών 
Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

ΣΥΝ: Εγκληματικές

ευθύνες

Ντροπή για την Ελλάδα, ντροπή και για την Ευρώπη χαρακτηρίζει τις 
εξελίξεις ο Ν.Κωνσταντόπουλος.Είναι εγκληματικές, είπε, οι ευθύνες 
της κυβέρνησης. «Οταν κάνουν εξωτερική πολιτική οι μυστικές 
υπηρεσίες, προσφέρουν ολέθρια υπηρεσία και για τη σταθερότητα, 
αλλά και για την ειρήνη». Εξέθεσε τη χώρα μας σε κάθε 
κατεύθυνση.Βρέθηκε διαθέσιμη σε σενάρια που υπαγορεύουν 
άλλοι.Ενεπλάκη στην επιχείρηση εξουδετέρωσης του Οτσαλάν την 
ίδια ώρα που σε όλους τους τόνους δήλωνε ότι δεν ήθελε την 
εμπλοκή, επειδή δεν συμφέρει τη χώρα. Οι ευθύνες βαρύνουν τα 
υπουργεία Εξωτερικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Τάξης «και 
ενδεχομένως και άλλες υπηρεσίες».Ο διασυρμός της χώρας μας είναι 
χωρίς προηγούμενο. Μελανό σημείο αποτελεί και η στάση της 
Ευρωπαϊκής Ενωσης.Οχι για την αδυναμία της να δώσει λύση στο 
Κουρδικό, αλλά για το στοιχειώδες θέμα του ασύλου προστασίας ενός 
πολιτικού προσώπου.
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□Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΝ ζήτησε τη σύσταση 
εξεταστικής επιτροπής με στόχο «την πλήρη διερεύνηση της 
υπόθεσης, την πλήρη εξέταση των συνθηκών παραμονής του Οτσαλάν 
στην Ελλάδα, μετάβασής του στην Κένυα και παράδοσής του στις 
τουρκικές μυστικές υπηρεσίες, καθώς και την απόδοση ευθυνών στους 
πολιτικούς υπευθύνους, τα υπουργεία και τις υπηρεσίες που 
χειρίστηκαν το θέμα».

□ Ο Μιχ.Παπαγιαννάκης σε ερώτησή του προς το Συμβούλιο 
Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ενωσης χαρακτηρίζει την απαγωγή του 
Οτσαλάν παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου και κρατική τρομοκρατία.

□Ο Λαοκράτης Βάσσης δήλωσε: «Τα κατάφεραν να μας 
καταγράψουν στη συνείδηση ενός τραγικού λαού ως Ιούδες της 
εθνικής τους Ιστορίας και να μας εμφανίσουν στη διεθνή κοινή γνώμη 
με περιορισμένη εθνική αξιοπρέπεια.Τόσο άδικο για τον κουρδικό 
λαό, τόσο άδικο για τον ελληνικό λαό».

□ «Ο, τι δικαιολογίες και να προβάλει εκ των υστέρων η κυβέρνηση - 
δήλωσε το μέλος της Π.Γ. του ΣΥΝ Νίκος Μπίστης- έχει 
δημιουργήσει στην ελληνική και διεθνή κοινή γνώμη την εντύπωση 
ότι συνέπραξε στην εξουδετέρωση και την παράδοση του Οτσαλάν 
στην Τουρκία»

□Αμεση απελευθέρωση του Οτσαλάν, πολιτική λύση του Κουρδικού 
και να αναλάβουν τις ευθύνες τους τα υπουργεία Εξωτερικών, 
Εσωτερικών και Δημόσιας Διοίκησης ζητεί η νεολαία του ΣΥΝ.

ΔΗΚΚΙ: Εξυπηρετεί

την Τουρκία

Ευθύνες αποκλειστικά και μόνο στην κυβέρνηση για το χειρισμό του 
θέματος Οτσαλάν επιρρίπτουν με δηλώσεις τους ο πρόεδρος του 
ΔΗΚΚΙ Δημήτρης Τσοβόλας και ο πρόεδρος της ΠΟΛ.ΑΝ. Αντώνης 
Σαμαράς.

«Η κυβέρνηση έκανε ό,τι ήταν δυνατόν για να χάσει η χώρα μας έναν 
παραδοσιακό σύμμαχο-λαό που θα μπορούσε να αποτελέσει 
αποτρεπτική δύναμη στην τουρκική επιθετικότητα και επεκτατικότητα 
εις βάρος της χώρας μας», δήλωσε ο κ. Τσοβόλας. Υποστηρίζοντας 
ακόμη ότι για «πολλοστή φορά αποδεικνύεται ότι η κυβέρνηση δεν 
προωθεί μία εθνική στρατηγική, αλλά μία πολιτική που εξυπηρετεί τις 
μεγάλες δυνάμεις της Δύσης και της Τουρκίας σε βάρος των εθνικών 
μας συμφερόντων».

ΠΟΛ.ΑΝ.: Συνέπραξαν

με τον «Αττίλα»

«Ο πρωθυπουργός και ο υπουργός Εξωτερικών συνέπραξαν εκούσια η 
ακούσια στη σύλληψη του Οτσαλάν από τον Αττίλα», δήλωσε ο κ. 
Σαμαράς ζητώντας επιπλέον την παραίτηση ή την απόλυση του κ. Θ. 
Πάγκαλου, τον οποίο κατηγορεί και για ανεπάρκεια. Ο κ. Σαμαράς
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κάνει λόγο για ερασιτεχνικούς χειρισμούς που οδήγησαν σε τριπλό 
τουρκικό θρίαμβο: Τη διάλυση της τελευταίας εστίας αντίστασης του 
κουρδικού λαού, την ενίσχυση διεθνώς της τουρκικής κυβέρνησης και 
την ένταση στις σχέσεις της Ελλάδας και κουρδικού λαού.

□Η ΕΔΗΚ με ανακοίνωσή της θεωρεί ότι συλλογικά υπεύθυνη για 
την παράδοση είναι η ελληνική κυβέρνηση και προσωπικά ο κ. 
Σημίτης και ότι η κατάσταση που δημιουργήθηκε για τα εθνικά 
συμφέροντα είναι χειρότερη από εκείνη των Ιμίων γιατί μετατρέπουν 
την χώρα σε υπηρέτη και χωροφύλακα της Αγκυρας.

Επικοινωνήστε με την Έ  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.
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ΟΔΗΓΟΙ

«E

χω να κάνω με την Τουρκία, ένα κράτος-συμμορία και με την Ελλάδα, 
ένα κράτος-κωμωδία»:

Λες και γνώριζε ή έστω μάντευε ο πρόεδρος του ΡΚΚ Αμπντουλάχ 
Οτσαλάν τον περίμενε σε λιγότερο από ένα εικοσιτετράωρο μετά, την 
ώρα που, μέσα στο σαλόνι της πρεσβευτικής κατοικίας στο Ναϊρόμπι, 
έλεγε αυτήν την κουβέντα στο νεαρό δικηγόρο Φάίλο Κρανιδιώτη.

Ηταν απόγευμα πια του περασμένου Σαββάτου και από νωρίς το πρωί 
η μέρα είχε αρχίσει με ένταση μεγάλη. Η κορύφωση του θρίλερ 
Οτσαλάν είχε έρθει και η υπόθεση έμπαινε πια στην τελική ευθεία που 
δυστυχώς τον οδήγησε στα κελιά του καθεστώτος της Αγκυρας.

Ας πάρουμε καλύτερα την ιστορία από την αρχή. Για την ακρίβεια, 
από την αρχή του κεφαλαίου που επιγράφεται κάπως σαν «άφιξη 
Οτσαλάν στην Ελλάδα, ημερομηνία 29η Ιανουάριου 1999». Και 
επικαλούμαστε εδώ τα όσα επωνύμως δήλωσαν και διηγήθηκαν χθες ο 
αρχιπλοίαρχος ε.α. Αντώνης Ναξάκης και ο δικηγόρος και με 
πρόσφατη γραπτή εξουσιοδότηση νομικός σύμβουλος του 
Αμπντουλάχ Οτσαλάν στην Ελλάδα, Φάίλος Κρανιδιώτης.

Από το Λένινγκραντ

«Αισθάνομαι ηθικά ένοχος γιατί κι εγώ παρέδωσα τον Οτσαλάν στους 
Τούρκους! Μαζί με τη Ροζερίν Λασέρ τον φέραμε στην Αθήνα από το 
Λένιγκραντ (Αγία Πετρούπολη) για να μην τον σκοτώσει η ρωσική 
Μαφία! ». Ο Αντώνης Ναξάκης με κόπο συγκρατούσε χθες τους 
λυγμούς του λέγοντάς τα αυτά στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου μέσα 
στα γραφεία του Εθνικού Απελευθερωτικού Μετώπου του 
Κουρδιστάν.

Ο άνθρωπος αυτός που, χωρίς να έχει πει μία, έστω και μικρή σχετική 
κουβέντα όλες αυτές τις μέρες, πέρα από το να επαναλαμβάνει όπως ο 
ίδιος έστω αντιλαμβάνεται, πως «είναι υποχρέωσή μας ως Ελληνες να 
δώσουμε άσυλο στον Οτσαλάν», αποδείχθηκε τελικά πως είχε κάνει 
πολλά.

Δεν έφερε μόνο τον Οτσαλάν στην Ελλάδα. Προσπάθησε και να τον 
κρατήσει εδώ. Μόλις έφθασαν στην Αθήνα με ιδιωτικό αεροπλάνο 
που ναύλωσε ευαισθητοποιημένος για τα εθνικά θέματα Ελληνας 
επιχειρηματίας που δεν κατονομάστηκε, ο Ναξάκης πληροφορείται 
πως τα σπίτια των Ελλήνων βουλευτών που έμπρακτα έχουν 
δραστηριοποιηθεί για το Κουρδικό δεν είναι ασφαλή, μιας και 
παρακολουθούνται από Ασφάλεια και ΕΥΠ όλο το εικοσιτετράωρο.
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Αναζητώντας ασφαλές καταφύγιο για να διανυκτερεύσει ο Οτσαλάν 
βάζει κυριολεκτικά το μαχαίρι στο λαιμό της γειτόνισσάς του, της 
συγγραφέως Βούλας Δαμιανάκου. Εκείνη δέχεται χωρίς δεύτερη 
σκέψη και την πρώτη του νύχτα, αυτήν της Παρασκευής 29 
Ιανουάριου, ο Αμπντουλάχ Οτσαλάν την περνάει στο σπίτι της 
αντιστασιακής συγγραφέως στη Νέα Μάκρη.

Ο Ναξάκης στο μεταξύ έρχεται σε επαφή με το γραφείο του υπουργού 
Εξωτερικών Θεόδωρου Πάγκαλου και παίρνει την υπόσχεση ότι ο 
υπουργός θα συναντηθεί Σάββατο βράδυ με τον Οτσαλάν, για να 
συζητήσει έστω μαζί του τα περί ασύλου, στο σπίτι του ίδιου του 
Ναξάκη. Φυσικά, εκατέρωθεν συμφωνείται απόλυτη μυστικότητα. Ο 
Ναξάκης ενημερώνει τον Οτσαλάν, εκείνος δέχεται και πηγαίνουν και 
οι δύο γύρω στις 8 το βράδυ του Σαββάτου, 30 Ιανουάριου, στο σπίτι 
του Ναξάκη.

Συνάντηση γίνεται, μόνο που αντί του υπουργού που δεν δίνει σημείο 
ζωής, εμφανίζεται ο αρχηγός της ΕΥΠ υποπτέραρχος ε.α. Δημήτρης 
Σταυρακάκης με μια κουστωδία ανδρών του που ζώνουν το σπίτι από 
όλες τις πλευρές. Η αποστολή του αρχηγού των ελληνικών μυστικών 
υπηρεσιών ήταν να εξαντλήσει κάθε μέτρο πίεσης προς τον πρόεδρο 
του ΡΚΚ να εγκαταλείψει το συντομότερο και χωρίς φασαρίες την 
Ελλάδα. Η κυβέρνηση δεν τον ήθελε εδώ, δεν το έκρυψε άλλωστε 
ποτέ ότι δεν τον ήθελε «για το καλό το δικό του, του λαού του και το 
δικό μας».

Με το καλό ή με το άγριο, ο Οτσαλάν πείθεται. Και ο Σταυρακάκης 
τού παρουσιάζει το σχέδιό του. Θα τον έβαζαν αμέσως σε ένα 
ιδιωτικό αεροπλάνο ναυλωμένο από την ΕΥΠ και θα έφευγε 
συνοδευόμενος από αξιωματικό της ΕΥΠ. Ο Οτσαλάν ζήτησε να πάει 
στην Ολλανδία γιατί επιθυμούσε να καταθέσει αγωγή κατά του 
τουρκικού κράτους για να την εκδικάσει το Διεθνές Δικαστήριο της 
Χάγης. Προσπαθούσε δε να μη φύγει από την Ευρώπη, επιδιώκοντας 
πέρα από την προσωπική του διάσωση, να διεθνοποιήσει το Κουρδικό 
μέσω της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Τη νύχτα της 31ης Ιανουάριου προς 1η Φεβρουάριου ο Αμπντουλάχ 
Οτσαλάν βλέπει το σχέδιό του αυτό να αποδεικνύεται ανεφάρμοστο: 
Οι ολλανδικές αρχές δεν δίνουν άδεια προσγείωσης στο αεροδρόμιο 
του Ρότερνταμ και το μικρό αεροπλάνο, που εκτός των άλλων σε λίγο 
μένει και από καύσιμα, επιστρέφει στην Ελλάδα.

Εδώ ο αρχηγός της ΕΥΠ βγάζει «άσο από το μανίκι». Ανακοινώνει 
στον Κούρδο ηγέτη, που δεν πείθεται εύκολα, ότι άλλη λύση η 
Ελλάδα δεν έχει από το να τον μεταφέρει στο Ναϊρόμπι και να τον 
θέσει υπό την προστασία τής εκεί διπλωματικής αντιπροσωπείας και, 
μάλιστα, να τον πάει εκεί κρυφά. «Η ιδέα για την Κένυα ανήκε εξ 
ολοκλήρου στον Σταυρακάκη, παρ' όλα όσα έχουν επισήμως ειπωθεί», 
μας έλεγε κατηγορηματικά χθες ο Φάΐλος Κρανιδιώτης, που από εδώ 
κι εμπρός αναλαμβάνει να πιάσει το νήμα της ιστορίας.

Ο ίδιος επιβεβαίωσε χθες ότι ο Οτσαλάν κατέθεσε εγγράφως αίτηση 
χορήγησης πολιτικού ασύλου στην Ελλάδα, στις 5 Φεβρουάριου, 
θεωρώντας ελληνικό έδαφος την ελληνική πρεσβευτική κατοικία στην
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οποία εφιλοξενείτο. Ο Ελληνας πρέσβης στο Ναϊρόμπι Γιώργος 
Κωστούλας τη διεκπεραιώνει αρμοδίως στο κέντρο στην Αθήνα. «Στο 
ΥΠΕΞ, στο γραφείο του Πάγκαλου, το έγγραφο το χαρακτηρίζουν 
αθλιότητα», λέει ο Φάΐλος Κρανιδιώτης.

Στο μεταξύ, την περασμένη Τετάρτη, 10 Φεβρουάριου, ο Φάΐλος 
Κρανιδιώτης προσκαλείται επειγόντως στις Βρυξέλλες. Εκεί, την 
επομένη, συναντά κάποια ανώτερα στελέχη του Εθνικού 
Απελευθερωτικού Μετώπου του Κουρδιστάν που του ζητούν να πάει 
αμέσως στο Ναϊρόμπι να συναντήσει τον Οτσαλάν.

Παρασκευή, 12 του μηνός, το βράδυ βρίσκεται εκεί και Σάββατο 13, 
νωρίς το πρωί συναντάται στην πρεσβευτική κατοικία με τον Κούρδο 
ηγέτη και τον Ελληνα πρέσβη. Ενημερώνεται, παρόντος και του 
αξιωματικού της ΕΥΠ που δεν έφυγε στιγμή από το πλευρό του 
Οτσαλάν, ότι τα πράγματα είναι πολύ άσχημα, κάτι έχει μαθευτεί και 
πως ούτε λίγο ούτε πολύ «φοβόμαστε πως κάτι πολύ σοβαρό θα 
συμβεί μέχρι τη Δευτέρα, ενδεχομένως κάποια επιχείρηση Τούρκων 
πρακτόρων της MIT ή Αμερικανών της CIA ή και των δύο μαζί τέλος 
πάντων».

Η κυβέρνηση του Ντάνιελ Αραμπ Μόι στην Κένυα, τόσο «ευαίσθητη» 
σε θέματα τρομοκρατίας ύστερα από την περσινή βομβιστική επίθεση 
στην αμερικανική πρεσβεία στο Ναϊρόμπι, ακόμα δεν έχει επισήμως 
ενημερωθεί από την ελληνική πλευρά.

Τέσσερις πράκτορες της ΕΥΠ βρίσκονται καθ' οδόν από την Αθήνα 
στο Ναϊρόμπι ήδη, για να «ενισχύσουν» τα επιχειρήματα με τα οποία 
πιέζει υπουργείο Εξωτερικών και ΕΥΠ τον Οτσαλάν να φύγει το 
συντομότερο από την προστασία της πρεσβευτικής κατοικίας. «Εσείς 
με φέρατε εδώ εγγυούμενοι την ασφάλειά μου, εσείς να με βγάλετε 
από εδώ με τις ίδιες εγγυήσεις ασφαλείας», λέει και ξαναλέει ο 
Κούρδος ηγέτης. Ο πρέσβης φθάνει απελπισμένος στο σημείο να του 
προτείνει να τον κρύψουν προσωρινά σε κάποια ελληνικής 
ιδιοκτησίας φάρμα ή να ζητήσει άσυλο στην Ελληνική Εκκλησία στο 
Ναϊρόμπι, ή έστω, να δοκιμάσουν να τον βγάλουν οδικώς από τη 
χώρα.

Ο Οτσαλάν δέχεται να φύγει υπό τους εξής όρους: Να πληρωθούν 
χρήματα σε γειτονική τρίτη αφρικανική χώρα, να του χορηγηθεί 
διπλωματικό διαβατήριο για να ταξιδέψει με ασφάλεια εκεί. Να γίνουν 
επίσημες διμερείς επαφές της ελληνικής κυβέρνησης με αυτήν της 
Κένυας για να συνεργαστούν σχετικά με το ζήτημά του. Να φύγει από 
την Κένυα με ελληνικό αεροπλάνο και να τον συνοδεύει μέλος της 
ελληνικής κυβέρνησης.

«Και ο πρέσβης και ο αξιωματικός της ΕΥΠ υπερέβαλαν εαυτόν 
κάνοντας ομολογουμένως ό,τι μπορούσαν», λέει ο Φάΐλος 
Κρανιδιώτης. Οι διαπραγματεύσεις γινόντουσαν με ανοιχτή γραμμή 
με το γραφείο του Βασίλη Παπαϊωάννου, διευθυντή του διπλωματικού 
γραφείου του Θεόδωρου Πάγκαλου και δίπλα του «καθόντουσαν 
συνεχώς τρεις υπουργοί».

Το πράγμα δεν προχωρούσε και άρχισε ο εκνευρισμός. Ξαφνικά μία
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από τις δύο Κούρδισσες φρουρούς του Οτσαλάν βγάζει πιστόλι, το 
κολλάει κάτω από το σαγόνι της και απειλεί να αυτοκτονήσει αν δε 
γίνει εδώ και τώρα κάτι. «Στην Αθήνα έπαθαν σοκ ύστερα από αυτό», 
όπως λέει ο Φαίλος Κρανιδιώτης.

Τελικά το αποφασίζουν. Ο Οτσαλάν θα φύγει συνοδεία αυτοκινήτων 
της πρεσβείας στο αεροδρόμιο για να ξαναπροσπαθήσει να 
προσγειωθεί στην Ολλανδία. Εξουσιοδοτεί γραπτώς τον Φαΐλο 
Κρανιδιώτη με μάρτυρες τις δύο φρουρούς του να αναλάβει τη 
διεκπεραίωση προς το ελληνικό κράτος όποιων εγγράφων αφορούν 
την αίτηση ασύλου.

Επίσης μαζί συντάσσουν την ανοιχτή επιστολή του Οτσαλάν που 
μοιράστηκε στα διεθνή ΜΜΕ την περασμένη Κυριακή και μέσω της 
οποίας ο ίδιος ζητεί από την ελληνική κυβέρνηση «να μην είναι 
ασαφής και να εξετάσει το αίτημά μου για χορήγηση πολιτικού 
ασύλου», αυτήν της οποίας την εγκυρότητα ο υπουργός Εξωτερικών 
Θεόδωρος Πάγκαλος αμφισβήτησε κατηγορηματικά χθες.

Σάββατο βράδυ φεύγει ο Φαίλος Κρανιδιώτης από το Ναϊρόμπι και 
«έκτοτε δεν ξέρω να πω τι έγινε», όπως δηλώνει. Οι αρχές της Κένυας 
στο αεροδρόμιο τον συλλαμβάνουν, τον ανακρίνουν για δύο ώρες 
περίπου και του επιτρέπουν να φύγει μόνο και μόνο γιατί είναι 
δικηγόρος, αφού του κατασχέτουν σημαντικά έγγραφα. Από την 
εξουσιοδότηση του Οτσαλάν, με παρέμβαση της ελληνικής πρεσβείας, 
μόνο αντίγραφο του επιτρέπουν να πάρει. «Οι άνδρες της μυστικής 
αστυνομίας μού είπαν ξεκάθαρα, μη γελιέστε, από την πρώτη στιγμή 
ξέρουμε πως είναι εδώ ο Οτσαλάν και φυσικά και ο πρόεδρός μας το 
έμαθε αμέσως», μας λέει ο ίδιος.

Μέσω Βρυξελλών, απομεσήμερο Κυριακής φθάνει στο Ελληνικό, 
όπου τον περιμένει ο Αλέξανδρος Λυκουρέζος. Πηγαίνουν αμέσως 
στο ξενοδοχείο «Μεριντιέν», καλούν τον Σταυρακάκη που φθάνει 
αμέσως. Τον ενημερώνουν ότι υπάρχουν σοβαροί κίνδυνοι Κούρδοι 
να αυτοπυρποληθούν και να καταλάβουν ελληνικές διπλωματικές 
αντιπροσωπείες σε όλη την Ευρώπη, αν ο Οτσαλάν αιχμαλωτιστεί ή 
σκοτωθεί και αν υπάρξει έστω και η παραμικρή υπόνοια πως η 
ελληνική κυβέρνηση έχει οποιασδήποτε μορφής ευθύνη γι' αυτό.

Και έκπληκτοι οι δυο τους βλέπουν τον αρχηγό της ΕΥΠ να βάζει τα 
γέλια και τον ακούν να τους λέει: «Τα ξέρουμε αυτά. Εκβιασμοί είναι, 
σκέτες απειλές. Κάποιοι βουλευτές από την Αθήνα τούς 
κατευθύνουν...»!
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«Σηκωτό» έβγαλαν Κενυάτες αστυνομικοί τον Οτσαλάν από την 
κατοικία του Ελληνα πρεσβευτή στο Ναϊρόμπι, δηλώνει η ίδια η 
ηγεσία του ΡΚΚ, αυτόπτες μάρτυρες στην κενυατική πρωτεύουσα, ο 
Γερμανός υπουργός Εσωτερικών αλλά και η δικηγόρος του Κούρδου 
ηγέτη στην Ολλανδία, διαψεύδοντας τόσο την εκδοχή που προβάλλει 
η κυβέρνηση της Κένυας όσο και αυτή του Ελληνα υπουργού 
Εξωτερικών Θ. Πάγκαλου.

Η κυβέρνηση της Κένυας επιμένει, πάντως, ότι δεν είχε καμία ανάμιξη 
στην υπόθεση, δίνοντας μια τελείως διαφορετική εικόνα. Σύμφωνα με 
τον Κενυάτη υπουργό Εξωτερικών Μπονάγια Γκοντάνα, ο Οτσαλάν 
έφτασε στο αεροδρόμιο του Ναϊρόμπι συνοδευόμενος από πολίτες της 
Σουηδίας, της Γερμανίας, της Βρετανίας και του Βελγίου. Εκεί 
επιβιβάστηκε σε ιδιωτικό αεροσκάφος στο οποίο επέβαινε και ο 
Ελληνας πρεσβευτής Γιώργος Κωστούλας, και το οποίο απογειώθηκε 
προς άγνωστη κατεύθυνση στις 16.30 GMT (18.30 ώρα Ελλάδας).

Η κενυατική κυβέρνηση ζήτησε από την Αθήνα να ανακαλέσει 
αμέσως τον πρεσβευτή.

Οπως δήλωσε ο Γκοντάνα, ο Ελληνας πρεσβευτής «αρνήθηκε 
κατηγορηματικά» ότι είχε στην κατοικία του τον Οτσαλάν, όταν 
ρωτήθηκε αρχικά από τις κενυατικές αρχές.

«Δεν εμπιστευόμαστε

τον πρεσβευτή»

«Δεν είναι δυνατόν, πλέον, να εμπιστευτούμε τον πρεσβευτή καθώς 
έχουμε σοβαρές αμφιβολίες για την αξιοπιστία του. Μετά απ' αυτό η 
κυβέρνηση ζήτησε την ανάκλησή του με άμεση ισχύ», είπε ο 
Γκοντάνα.

Σε ό,τι αφορά την άφιξη του Οτσαλάν στην Κένυα, στις 2 
Φεβρουάριου, τόσο η κυβέρνηση της Κένυας όσο και ο Τούρκος 
πρεσβευτής στο Ναϊρόμπι δήλωσαν ότι ο Κούρδος ηγέτης έφτασε εκεί 
προερχόμενος από το Μιλάνο. Η ιταλική κυβέρνηση διέψευσε, 
πάντως, ότι ο Οτσαλάν έφτασε στην Κένυα από την Ιταλία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κεντρικής Επιτροπής του ΡΚΚ, που 
έδωσε στη δημοσιότητα η «Επιτροπή του Κουρδιστάν» στις 
Βρυξέλλες, «ο Αμντουλάχ Οτσαλάν, ο οποίος βρισκόταν κάποια 
στιγμή στην ελληνική πρεσβεία στη Κένυα, μεταφέρθηκε από εκεί, 
από την Αστυνομία της Κένυας, στις 15 Φεβρουάριου, γύρω στις 6 το 
απόγευμα. Ο Οτσαλάν μεταφέρθηκε μόνος του και δεν επετράπη να 
τον συνοδεύσει κανείς».

Αυτόπτης μάρτυρας, ένας φρουρός ασφαλείας, δήλωσε ότι έξω από
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την ελληνική πρεσβευτική κατοικία σταμάτησαν τέσσερα αυτοκίνητα, 
τρία τύπου «Τζιπ» και ένα ημιφορτηγό. Ανδρες των κενυατικών 
αρχών ασφαλείας εισήλθαν στον περίβολο της κατοικίας, συνέλαβαν 
τον Οτσαλάν μετά από συμπλοκή, τον επιβίβασαν σε ένα από τα 
αυτοκίνητα και ξεκίνησαν προς άγνωστη κατεύθυνση. Τους 
ακολούθησε ο Ελληνας πρεσβευτής με το αυτοκίνητό του. Μετά από 
ώρα, ο πρεσβευτής επέστρεψε με ταξί.

Στη Βόνη, ο Γερμανός υπουργός Εσωτερικών Οτο Σίλι, δήλωσε ότι οι 
κενυατικές αρχές ασφαλείας ήταν αυτές που συνέλαβαν τον 
Αμπντουλάχ Οτσαλάν στο Ναϊρόμπι.

«Υπάρχουν δύο στοιχεία, από την πληροφόρηση που έχουμε: το 
πρώτο είναι ότι ο Οτσαλάν βρισκόταν στην ελληνική πρεσβεία και το 
δεύτερο ότι συνελήφθη από τις κενυατικές αρχές ασφαλείας», είπε ο 
Σίλι, τονίζοντας ότι δεν έχει αποδείξεις ότι η σύλληψη έγινε στην 
ελληνική πρεσβεία.

«Αλλά δεν γνωρίζω πώς, με ποιον τρόπο και από ποιον ο Οτσαλάν 
μεταφέρθηκε από την Κένυα στην Τουρκία», πρόσθεσε ο Σίλι.

Στο Αμστερνταμ, η δικηγόρος του Αμντουλάχ Οτσαλάν, Μπρίτα 
Μπούχλερ, δήλωσε ότι ο πελάτης της συνελήφθη διά της βίας από τις 
κενυατικές αρχές και επίσης διά της βίας επιβιβάστηκε σε 
αεροσκάφος. Επικαλούμενη συνεργάτες του Οτσαλάν, που 
βρίσκονταν μαζί του όταν αυτός συνελήφθη, δήλωσε ότι «δεν έφυγε 
με τη θέλησή του. Τον έσυραν έξω διά της βίας».

Αναφερόμενη στις δηλώσεις του Θεόδωρου Πάγκαλου, σύμφωνα με 
τις οποίες ο Οτσαλάν έφυγε μόνος του παρά τις αντίθετες συμβουλές, 
η Μπούχλερ δήλωσε: «Αυτό είναι ψέμα».

Αλλα λέει ο Γερμανός δικηγόρος

Διαφορετική εικόνα είχε δώσει, πάντως, νωρίτερα ο Γ ερμανός 
δικηγόρος του Οτσαλάν Εμπερχαρντ Σουλτς, που υποστήριξε ότι ο 
αρχηγός του ΡΚΚ αποχώρησε από την ελληνική πρεσβευτική κατοικία 
με την ελπίδα ότι θα μεταβεί στην Ολλανδία, αφού παραπλανήθηκε 
από τις αρχές της Κένυας.

«Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, δόθηκε στον πελάτη μου μια 
εσφαλμένη εικόνα της κατάστασης από τις κενυατικές αρχές και στην 
πράξη σύρθηκε έξω από το κτίριο της ελληνικής πρεσβείας», 
ισχυρίστηκε.

«Οι συνεργάτες του Οτσαλάν υποχρεώθηκαν να μείνουν πίσω και δεν 
μπόρεσαν να λάβουν περισσότερη πληροφόρηση. Ο Οτσαλάν έχει 
εξαφανιστεί σε άγνωστη κατεύθυνση», τόνισε ο Σουλτς.

Στη Χάγη, η ολλανδική κυβέρνηση αρνήθηκε χθες ότι έχει 
οποιαδήποτε ανάμιξη στην πιθανολογούμενη παραπλάνηση του 
Κούρδου ηγέτη Αμπντουλάχ Οτσαλάν προκειμένου αυτός να 
εγκαταλείψει την ελληνική πρεσβεία στο Ναϊρόμπι και ότι 
προσφέρθηκε να δεχτεί τον Κούρδο ηγέτη στο ολλανδικό έδαφος.
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«Εάν κάτι τέτοιο τού προτάθηκε, αυτό δεν έγινε από την ολλανδική 
κυβέρνηση», δήλωσε ο ίδιος εκπρόσωπος.

«Δεν βοήθησε η "Μοσάντ" στον εντοπισμό»

Το Ισραήλ διέψευσε χθες κατηγορηματικά τις πληροφορίες, σύμφωνα 
με τις οποίες οι ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες έπαιξαν ρόλο στη 
σύλληψη του Οτσαλάν.

«Μετά από έρευνα σε βάθος, μπορώ να βεβαιώσω με τον πλέον 
επίσημο τρόπο ότι το Ισραήλ δεν ενεπλάκη με κανέναν τρόπο στη 
σύλληψη του Οτσαλάν», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ισραηλινού 
πρωθυπουργού Μπινιαμίν Νετανιάχου.

Το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων DPA, επικαλούμενο «πηγές των 
δυτικών μυστικών υπηρεσιών», είχε μεταδώσει ότι η «Μοσάντ» είχε 
προσφέρει «αποφασιστική» βοήθεια στις τουρκικές μυστικές 
υπηρεσίες προκειμένου να εντοπιστούν οι κινήσεις του Οτσαλάν, από 
την αναχώρησή του από τη Ρώμη, μέχρι τη σύλληψή του.

(Ασ. Πρες, Γαλλ. Πρακτορείο, ΑΠΕ)
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της ΙΩΑΝΝΑΣ ΣΩΤΗΡΧΟΥ 

«Γ

ιατί χαίρεται ο κόσμος και χαμογελάει πατέρα; ». Οι πρόσφυγες από 
το Ιράκ έχουν πλέξει τα δάχτυλά τους στο συρματόπλεγμα που 
περιβάλλει μια εδώ και χρόνια εγκαταλλειμμένη ΝΑΤΟϊκή 
εγκατάσταση ραντάρ στο όρος Πατέρας στη θέση Μύρινα. Εικόνες 
από «στρατόπεδο συγκέντρωσης» σαν αυτές που έχουμε δει στον 
κινηματογράφο. Μόνο πιο εξαθλιωμένες. «Για τη δική σας ασφάλεια 
μην πλησιάζετε», σπεύδει να μας προστατεύσει ένας αστυνομικός. 
Δηλαδή δεν μπορούμε να μπούμε μέσα, να δούμε το χώρο, να τους 
μιλήσουμε, φυλακισμένοι είναι; «Πριν από λίγο, το πρωί δηλαδή 
πέταξαν πέτρες. Αυτές είναι οι εντολές μου»... Καλές οι δικαιολογίες, 
μα πώς να σε πείσουν όταν γνωρίζεις καλά πως αυτοί οι άνθρωποι 
δεν είναι επικίνδυνοι κι ας τους φέρονται σα σε ζώα; Πώς να 
φοβηθείς όταν στην επιμονή να πληρώσεις το τσάι που σου 
πρόσφεραν στην Κουμουνδούρου την περασμένη βδομάδα, το οποίο 
κοστολόγησαν 50 δραχμές, επέμεναν να πάρεις τα ρέστα σου από το 
κατοστάρικο; Και πώς να τους εξηγήσεις ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι 
μόνο κατατρεγμένοι κι από την ίδια τους την πατρίδα κι όχι 
κακοποιοί;

Προσπερνούμε τα τηλεοπτικά συνεργεία που έχουν στηθεί απέναντι 
από το «στρατόπεδο», το αστυνομικό λεωφορείο, τους αστυνομικούς. 
Οι πρόσφυγες σαν σε φυλακή, πίσω από την καγκελόφραχτη πόρτα. 
Απέναντι τους οι εκπρόσωποι της ελληνικής πολιτείας και κοινωνίας 
τους παρατηρούν. Μιλάει κάποιος αγγλικά; ρωτάμε. Είμαστε ένα 
μέτρο από την κλειστή πόρτα και οι αστυνομικοί μας πλησιάζουν. Η 
συνομιλία μας με τους πρόσφυγες γίνεται από αυτήν την απόσταση. 
Δεν μας επιτρέπουν να μπούμε στο χώρο. Στα 1.100 μέτρα υψόμετρο 
το κρύο θερίζει. «Τι θα κάνουν άμα πέσει η νύχτα; », αναρωτιέσαι. 
Ηδη ένας πρόσφυγας μεταφέρθηκε χθες άρρωστος από το κρύο στο 
νοσοκομείο.

«Ελευθερία, θέλουμε την ελευθερία μας», εκλιπαρούν πίσω από το 
συρματόπλεγμα. Διακρίνεις το χώρο που επιλέχτηκε, ώστε να μη 
βλέπουμε το «πρόβλημα». Σίγουρα όχι για να λυθεί: πόρτες δεν 
υπάρχουν στα επίπεδα κτίρια, τα παράθυρα είναι σπασμένα, οι 
αίθουσες γυμνές. Μόνο αργά προχθές το βράδυ οι φαντάροι τους 
έφεραν τρόφιμα και κουβέρτες. Ηλεκτρικό δεν υπάρχει. Οσο για 
νερό, τους εξυπηρετεί μια υδροφόρα που ήρθε χθες το πρωί. Εχουν 
ανάψει μια φωτιά και συγκεντρώνονται γύρω της. Μας λένε πως 
ανάμεσά τους είναι 10 παιδιά και τρεις τέσσερις γυναίκες. Ο Βάσιν 
Αμερ, 33 χρόνων είναι από το Ιράκ, διώκεται επειδή είναι Αραβας. 
Βγάζει το άσπρο δελτίο του Συμβουλίου Προσφύγων έξω από το 
συρματόπλεγμα. Στις 15/4 εξετάζεται το αίτημά του για χορήγηση 
ασύλου. «Εδώ θα μας αφήσουν; », μας ρωτά. «Θα πεθάνουμε από το
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κρύο», μονολογεί...

Ο Αχμέτ Ιμπραιμ έμεινε δύο μήνες κρατούμενος στη Ρόδο. Είναι 
στην Ελλάδα από τον περασμένο Νοέμβριο. Μας δείχνει ένα ροζ 
δελτίο ειδικού καθεστώτος προστασίας προσφύγων από το υπουργείο 
Δημόσιας Τάξης, που λήγει τον ερχόμενο Μάιο. Διωκόμενος Αραβας 
από το Ιράκ κι αυτός, μηχανολόγος μηχανικός. Παρακαλεί να πάρει 
ένα τηλέφωνο την κόρη του που είναι στο νοσοκομείο και 
χειρουργήθηκε. «Να της πω ότι ζω, πως δεν με έχουν στείλει στην 
Τουρκία»...

Μετά τις τρεις το μεσημέρι ο Ερυθρός Σταυρός και το Εργατικό 
Κέντρο Ελευσίνας φέρνουν φαγητό. Αρνούνται να το πάρουν. Κοντά 
τους και όμελής ομάδα των Γιατρών Χωρίς Σύνορα για να δει τις 
ανάγκες τους. Τέσσερις πήγαν στο νοσοκομείο με αναπνευστικό 
πρόβλημα, ενώ αρκετοί είχαν γαστρεντερολογικές διαταραχές λόγω 
άγχους, αλλά και της άρνησής τους να πάρουν τροφή σε αυτές τις 
συνθήκες. Καθώς κατηφορίζουμε από το κακοτράχαλο βουνό, που 
μόνο βράχια και πουρνάρια κρέμονται στις πλαγιές του, διακρίνεις 
μερικές φιγούρες. Πρόσφυγες που πήραν τα βουνά, δραπετεύοντας 
στο άγνωστο για ακόμη μια φορά.

Από τους 300-400 που είχαν μεταφερθεί τελικώς εκεί μετά το μπλόκο 
στην Κουμουνδούρου, μέχρι αργά χθες το απόγευμα είχαν μείνει 
μόνο όσοι δεν μπορούσαν να φύγουν, καμία πενηνταριά, οι οποίοι 
σύμφωνα με εκτιμήσεις, θα έφευγαν κι αυτοί από κει.

_ Αξιοπρεπή λύση για την «Οδύσσεια των περιφερόμενων άστεγων 
Κούρδων», αξιώνει ο Συνασπισμός σε ανακοίνωση, στην οποία κάνει 
λόγο για «κοινωνική αναισθησία της κυβέρνησης για άστεγους και 
φτωχούς».

_ Την άμεση μεταφορά και διαμονή των Κούρδων του Ιράκ σε 
ξενοδοχεία της Αθήνας, μέχρι να επιλεγεί και προετοιμαστεί 
κατάλληλος δημόσιος χώρος για μόνιμη εγκατάσταση προτείνει σε 
ανακοίνωση της η Νεολαία Ενάντια στο Ρατσισμό στην Ευρώπη.
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Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται η ΕΥΠ και η ΕΛ.ΑΣ με σκοπό 
να προληφθούν ακραίες ενέργειες Κούρδων στο ελληνικό έδαφος. Οι 
χώροι συγκέντρωσης των Κούρδων στην Ελλάδα επιτηρούνται 
αυστηρά, ενώ οδηγούνται στα αστυνομικά τμήματα όσοι βρίσκονται 
παράνομα στη χώρα. Τελούν έτσι κάτω από ένα ιδιότυπο καθεστώς 
ομηρίας και εκβιασμού, προκειμένου να αμβλυνθούν οι αντιδράσεις 
κατά της Ελλάδας, που εκδηλώνονται στις διπλωματικές μας 
υπηρεσίες ανά την Ευρώπη.

Τα μηνύματα που φθάνουν στα κλιμάκια της Εθνικής Υπηρεσίας 
Πληροφοριών, όπως αναφέρουν σχετικές πηγές είναι ότι ενδέχεται να 
ανοίξει ένα τραχύ μέτωπο αντιδράσεων, οι οποίες δεν είναι 
απαραίτητο να εκδηλωθούν αμέσως, αλλά μεσοπρόθεσμα. Από την 
πλευρά της η Αστυνομία προχώρησε χθες σε μια σειρά μέτρων 
προστασίας ελληνικών, τουρκικών, αμερικανικών, αλλά και 
ευρωπαϊκών στόχων γενικότερα.

Ετσι φρουρούνται υπουργεία, πρεσβείες, προξενεία, γραφεία 
υπηρεσιών και διπλωματικοί παράγοντες. Ομως εκείνο που 
περισσότερο ανησυχεί τις αρμόδιες αρχές είναι το ενδεχόμενο βίαιων 
και τυφλών ενεργειών σε χώρους που δεν μπορούν να προβλεφθούν. 
Στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης διατάχθηκε και άτυπη επιφυλακή 
σε όλες τις στρατιωτικές μονάδες.

Στο μεταξύ χθες η Αστυνομία συνέχισε τις προσαγωγές Κούρδων 
στην Ασφάλεια, προκειμένου να ελεγχθούν. Από προχθές το πρωί 
μέχρι χθες το βράδυ είχαν οδηγεί στα εργαστήρια της Σήμανσης 
περίπου 120 άτομα. Απ' αυτούς περίπου 15-20 αφέθηκαν ελεύθεροι, 
καθώς διαπιστώθηκε ότι βρίσκονται νόμιμα στην Ελλάδα. Επρόκειτο 
για αναγνωρισμένους πολιτικούς πρόσφυγες και για Κούρδους που 
είχαν ξεκινήσει τις διαδικασίες νομιμοποίησης. Οι υπόλοιποι, περίπου 
100 άτομα, διασκορπίστηκαν σε διάφορα αστυνομικά τμήματα της 
Αττικής, όπου και θα παραμείνουν, μέχρι να ληφθεί σχετική πολιτική 
απόφαση για την τύχη τους. Πολλοί απ' αυτούς έχουν προϋποθέσεις 
έκδοσης στην Τουρκία καθώς έχουν τέτοια υπηκοότητα. Γενικά 
πάντως το θέμα παρουσιάζεται ιδιαίτερα μπλεγμένο και οι άνθρωποι 
κρατούνται και κατά πληροφορίες απειλούνται με έκδοση, 
προκειμένου να μετριασθούν οι άγριες διαθέσεις Κούρδων 
παραγόντων κατά της Ελλάδας.

Πρέπει να θεωρείται βέβαιο ότι με το κλίμα που έχει διαμορφωθεί, το 
πλαίσιο ανοχής απέναντι στους Κούρδους που ζουν στην Ελλάδα έχει 
πλέον ανατραπεί.
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Ιστορική ήταν η χθεσινή ανακοίνωση του πρωθυπουργού της 
Τουρκίας Μπουλέντ Ετζεβίτ. Ανακοίνωσε ότι ο ηγέτης του 
Εργατικού Κόμματος Κουρδιστάν (ΡΚΚ) Αμπντουλάχ Οτσαλάν 
βρίσκεται από προχθές το πρωί στην Τουρκία. Λεπτομέρειες γύρω 
από το πώς μεταφέρθηκε ο Οτσαλάν από την Κένυα στην Τουρκία 
δεν έδωσε ο Ετζεβίτ και ζήτησε μάλιστα από τους δημοσιογράφους 
να μην ψάξουν το θέμα. Ερωτήματα πολλά, τόσο ως προς την 
επιχείρηση όσο και ως προς το τι μέλλει γενέσθαι από δω και πέρα.

Η πληροφορία της παραμονής του Οτσαλάν στην πρεσβευτική 
κατοικία του Ελληνα πρέσβευτη στην Κένυα ήταν από τα βασικά 
στοιχεία στο κλίμα που διαμορφώθηκε χθες στην Τουρκία. Πάντως ο 
Τούρκος πρωθυπουργός, απαντώντας σε ερωτήσεις του τηλεοπτικού 
καναλιού Αίν, για το αν υπήρξε οποιαδήποτε επαφή με την Ελλάδα 
σχετικά με το θέμα, απάντησε αρνητικά.

Ο Ετζεβίτ, στην έκτακτη συνέντευξη Τύπου που έδωσε χθες στις 
έντεκα το πρωί, ανέφερε ότι «η σύλληψη του Οτσαλάν ήταν 
αποτέλεσμα της άριστης συνεργασίας του γενικού επιτελείου και της 
μυστικής υπηρεσίας ΜΤ». Ο Τούρκος πρωθυπουργός είπε επίσης ότι 
«εδώ και δώδεκα μέρες οι τουρκικές αρχές παρακολουθούσαν τις 
κινήσεις του Οτσαλάν» και τόνισε πως «μόνο δέκα Τούρκοι 
αξιωματούχοι γνώριζαν την επιχείρηση και δεν υπήρξε η παραμικρή 
διαρροή πληροφορίας».

«Μην το ψάχνετε»

Ο Ετζεβίτ, απαντώντας στην ερώτηση σε ποια χώρα βρισκόταν 
τελευταία ο Οτσαλάν, είπε χαρακτηριστικά ότι «δεν θα αναφερθώ σε 
λεπτομέρειες και ζητάω κι από σας να μην ψάξετε πολύ το θέμα». Ο 
Τούρκος πρωθυπουργός είπε τέλος ότι «στο εξής η υπόθεση αφορά 
την ανεξάρτητη Δικαιοσύνη».

Επισήμως δεν υπήρξε άλλη πληροφορία. Ωστόσο, τα τουρκικά 
κανάλια ανέφεραν χθες ότι ο Οτσαλάν, από την Πάνορμο 
μεταφέρθηκε με φρεγάτα του τουρκικού πολεμικού ναυτικού στο 
νησί Ιμραλι στο Μαρμαρά.

Χθες το πρωί, ο πρεσβευτής της Ελλάδας στην Τουρκία Δημήτρης 
Νεζερίτης, απαντώντας σε ερώτηση Τούρκων δημοσιογράφων 
σχετικά με τη «σύλληψη του ηγέτη του ΡΚΚ Αμπντουλάχ Οτσαλάν 
στην πρεσβεία της Ελλάδας στην Κένυα, είπε «δεν νομίζω ότι είναι 
έτσι τα πράγματα».

Ο Νεζερίτης επισκέφτηκε χθες το πρωί το τουρκικό υπουργείο 
Εξωτερικών. Σύμφωνα με τον ίδιο, όσο και με πηγές του τουρκικού 
υπουργείου, η επίσκεψη δεν είχε σχέση με την υπόθεση Οτσαλάν, 
αλλά πραγματοποιήθηκε με σκοπό να αποχαιρετίσει το τουρκικό
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υπουργείο Εξωτερικών ο Ελληνας διπλωμάτης, ο οποίος έχει 
ολοκληρώσει τη θητεία του στην Αγκυρα και επιστρέφει στην Αθήνα.

Ωστόσο, στην έξοδο από το υπουργείο, ο Νεζερίτης ρωτήθηκε 
σχετικά με τη σύλληψη του Οτσαλάν στην ελληνική πρεσβεία στο 
Ναϊρόμπι για να πει χαρακτηριστικά «δεν νομίζω ότι είναι έτσι».

Χθες, το τουρικό υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε τους πρεσβευτές 21 
χωρών, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, προκειμένου να τους 
ενημερώσει σχετικά με την υπόθεση Οτσαλάν. Οι πρεσβευτές 
συναντήθηκαν με το βοηθό υφυπουργό Εξωτερικών Φαρούκ 
Λόλογου, ο οποίος, σύμφωνα με δήλωση που έκανε αργότερα ο 
εκπρόσωπος του υπουργείου Σερμέτ Ατάτζανλι, ζήτησε από τους 
πρεσβευτές να ληφθούν στις χώρες τους μέτρα με σκοπό την 
προστασία των τουρκικών διπλωματικών αποστολών.

Πάντως κάποιες πληροφορίες, τουλάχιστον για τον τρόπο με τον 
οποίο έφτασε ο Οτσαλάν στην Τουρκία, υπάρχουν. Σύμφωνα με 
τηλεγράφημα του τουρκικού ειδησεογραφικού πρακτορείου 
Αναντολού, το ιδιωτικό αεροσκάφος που μετέφερε τον Οτσαλάν στην 
Τουρκία προσγειώθηκε για ανεφοδιασμό στις τρεις το πρωί της 
Τρίτης στο αεροδρόμιο Ατατούρκ της Κωνσταντινούπολης και 
αναχώρησε μια ώρα αργότερα.

Ιδιωτικό

αεροσκάφος

Το ιδιωτικό τηλεοπτικό κανάλι NTV μετέδωσε χθες την πληροφορία 
ότι πριν από δέκα μέρες, η τουρκική μυστική υπηρεσία ΜΤ ζήτησε 
από τούρκους επιχειρηματίες που διαθέτουν ιδιωτικά αεροσκάφη να 
δοθούν τα αεροσκάφη προκειμένου να χρησιμοποιηθούν από το 
κράτος. Σύμφωνα με το κανάλι, με ένα τέτοιο αεροσκάφος 
μεταφέρθηκε στην Τουρκία ο Οτσαλάν. Το κανάλι ανέφερε επίσης 
ότι το αεροσκάφος μετά το αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης 
προσγειώθηκε στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Πανόρμου 
(Μπάντιρμα).

Ο τούρκος πρωθυπουργός Μ. Ετζεβίτ, αργά το απόγευμα 
επιβεβαίωσε την πληροφορία ότι το αεροσκάφος ήταν του γνωστού 
μεγαλοεπιχειρηματία και ανεξάρτητου βουλευτή Τζαβίτ Τσαγλάρ.

Ο πρωθυπουργός Μπουλέντ Ετζεβίτ δεν αναφέρθηκε σε λεπτομέρειες 
και ζήτησε, όπως αναφέραμε, από τους δημοσιογράφους να μην 
ψάξουν το θέμα. Ωστόσο, χθες, από το πρωί τα τουρκικά κανάλια 
μετέδιδαν την πληροφορία ότι ο Οτσαλάν βρισκόταν στην Κένυα, σε 
χώρο που του είχε υποδείξει η εκεί ελληνική πρεσβεία.

Παράλληλα, πρεσβευτής της Τουρκίας στο Ναϊρόμπι υποστήριξε ότι 
ο ηγέτης του ΡΚΚ Αμπντουλάχ Οτσαλάν έφτασε στην Κένυα στις 2 
Φεβρουάριου και παρέμεινε μέχρι τις 15 του ίδιου μήνα στη 
πρεσβευτική κατοικία του Ελληνα πρεσβευτή. Μιλώντας χθες στο 
δελτίο ειδήσεων του πρώτου κρατικού καναλιού, ο πρεσβευτής 
Μενγκιού Μπουγιούκνταβρας, είπε ότι ο Οτσαλάν έφτασε από το
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Μιλάνο στην Κένυα, όπου τον υποδέχτηκε στο αεροδρόμιο ο 
Ελληνας πρεσβευτής. Σύμφωνα με τον Τούρκο πρεσβευτή, ο 
Οτσαλάν έμεινε στην Κένυα μέχρι τις 6.30 το απόγευμα της 
Δευτέρας.

Ο Μπουγιούκνταβρας, απαντώντας σε ερώτηση, είπε ότι «οι σχέσεις 
της Κένυας με την Ελλάδα, οι οποίες μέχρι σήμερα ήταν πολύ 
θετικές, έχουν μπει σε μία ψυχρή περίοδο».
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Κύμα επιθέσεων από Κούρδους διαδηλωτές που διαμαρτύρονταν για 
τη σύλληψη του Οτσαλάν δέχθηκαν οι ελληνικές διπλωματικές 
αντιπροσωπείες σε πολλές χώρες της βόρειας Ευρώπης. Ορισμένες 
από αυτές τελούσαν υπό κατάληψη μέχρι αργά χθες το βράδυ, ενώ 
μια διαδηλώτρια δεν δίστασε να αυτοπυρποληθεί έξω από την 
ελληνική πρεσβεία στην Κοπεγχάγη.

Στη Γενεύη, περίπου 40 Κούρδοι διαδηλωτές εισήλθαν στον περίβολο 
του κτιρίου της έδρας του ΟΗΕ εκμεταλλευόμενοι τη στιγμή που 
περνούσε ένα φορτηγό ανεφοδιασμού. Την ίδια στιγμή άλλοι 
διαδηλωτές καταλάμβαναν την ελληνική πρεσβεία στη Βέρνη και το 
προξενείο στη Ζυρίχη. Η πρεσβεία της Βέρνης κατελήφθη από 30 
άτομα, τα οποία ανέφεραν στις τοπικές ελβετικές αρχές ότι θα 
κατέφευγαν σε αυτοπυρπόληση σε περίπτωση που γινόταν 
προσπάθεια σύλληψής τους. Στο προξενείο της Ζυρίχης η κατάσταση 
είναι χειρότερη καθώς οι περίπου 70 Κούρδοι διαδηλωτές που 
εισέβαλαν, πήραν δύο ομήρους, οι οποίοι όμως δεν είναι Ελληνες.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι «ένας από τους ομήρους 
είναι ο ιδιοκτήτης του κτιρίου και ο άλλος ένας αξιωματικός της 
αστυνομίας που διαπραγματεύεται μαζί τους». Κούρδος, που δεν 
κατονομάσθηκε και ο οποίος παρουσιάσθηκε ως εκπρόσωπος των 
καταληψιών, δήλωσε ότι οι όμηροι στο προξενείο δεν πρόκειται να 
πάθουν τίποτα.

«Υπάρχει ένα μόνο άτομο στο κτίριο. Δεν τον απειλούμε. Θα μείνει 
εκεί για την ασφάλειά του. Ενας αξιωματικός της αστυνομίας 
βρίσκεται κοντά του», τόνισε.

Αυτοπυρπόληση

Στην Κοπεγχάγη δεκάδες Κούρδοι επιχείρησαν να μπουν στην 
ελληνική πρεσβεία, και 50 απ' αυτούς έφτασαν μέχρι το κτίριο που τη 
στεγάζει. Ομως δεν πέτυχαν το στόχο τους και τελικά συνελήφθησαν 
από άνδρες της αστυνομίας της Δανίας. Την ίδια στιγμή μια νεαρή 
διαδηλώτρια αυτοπυρπολείτο έξω από την πρεσβεία. Η νεαρή 
μεταφέρθηκε με σοβαρά εγκαύματα σε γειτονικό νοσοκομείο, όπου 
νοσηλεύεται σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση.

Υπό κατάληψη βρίσκεται και το ελληνικό προξενείο στη Στοκχόλμη, 
καθώς ομάδα Κούρδων διαδηλωτών εισέβαλε μέσα στα γραφεία του 
προξενείου από τα ξημερώματα. Η αστυνομία δεν επενέβη για να 
εκκενώσει τα γραφεία, αλλά κράτησε σε απόσταση μία άλλη, 
μεγαλύτερη, ομάδα διαδηλωτών. Αργά το βράδυ οι Κούρδοι, σε 
συνομιλίες με την αστυνομία άρχισαν να αναζητούν τρόπο 
αποχώρησης από το ελληνικό προξενείο.

Στη Μόσχα περισσότεροι από 40 διαδηλωτές εκμεταλλευόμενοι το
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άνοιγμα της πύλης για να εισέλθει αυτοκίνητο υπαλλήλου της 
ελληνικής πρεσβείας το ακολούθησαν χωρίς οι δυο αστυνομικοί που 
βρίσκονταν στην είσοδο να μπορέσουν να τους προτάξουν 
αντίσταση. Οι Κούρδοι που εισέδυσαν στον περίβολο της πρεσβείας 
φωνάζοντας συνθήματα και με αρκετά επιθετικές διαθέσεις 
προσπάθησαν να μπουν στο κτίριο της πρεσβείας. Τελικά δεν τα 
κατάφεραν, ενώ οι αστυνομικές δυνάμεις που έσπευσαν ύστερα από 
αίτημα της πρεσβείας συνέλαβαν τους περισσότερους. Πάντως ο 
Ελληνας πρέσβης στη Μόσχα Δ. Κυπραίος δέχθηκε τριμελή 
αντιπροσωπεία των διαδηλωτών.

Εξι όροι

Στο μεταξύ, το πολιτικό σκέλος του ΡΚΚ, το Εθνικό Απελευθερωτικό 
Μέτωπο του Κουρδιστάν (ERNK) έθεσε έξι προϋποθέσεις για να 
τερματιστούν οι καταλήψεις των ελληνικών διπλωματικών 
αποστολών στην Ευρώπη.

Μεταξύ αυτών ο ERNK ειδικά ζητεί την εγγύηση ότι ο Κούρδος 
ηγέτης Αμπντουλάχ Οτσαλάν δεν θα καταδικαστεί σε θάνατο, ούτε 
θα βασανιστεί. Επίσης ζητεί να «συσταθεί αντιπροσωπεία από 
εκπροσώπους ευρωπαϊκών κυβερνήσεων που θα έχουν συναντήσεις 
με την τουρκική κυβέρνηση» αλλά και τη «δημιουργία ενός διεθνούς 
δικαστηρίου που θα επιτηρεί την εφαρμογή των προϋποθέσεων 
αυτών».

Διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν και μπροστά στην ελληνική 
πρεσβεία της Βηρυτού, ενώ Κούρδοι διαδηλωτές ξεκίνησαν απεργία 
πείνας στη Βουλγαρία.

Εξάλλου ένας Κούρδος κρατούμενος σε φυλακές στη νοτιοανατολική 
Τουρκία πέθανε χθες, αφού αυτοπυρπολήθηκε σε ένδειξη 
διαμαρτυρίας για τη σύλληψη του Οτσαλάν. Οπως ανακοίνωσε 
κρατικός αξιωματούχος, ένας συγκροτούμενος του στις φυλακές του 
Ντιγιαρμπακίρ τραυματίστηκε σοβαρά σε παρόμοια προσπάθεια 
αυτοκτονίας και νοσηλεύεται σε νοσοκομείο. Σύμφωνα με τον ίδιο, 
πολλοί άλλοι κρατούμενοι στη φυλακή του Ντιγιαρμπακίρ έχουν 
αρχίσει απεργία πείνας.

(Ασ. Πρες-Γαλλικό-ΑΠΕ)
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ΣΤΗΛΕΣ

oh line κ ο ς μ ο ς

Ηταν σε κράτη-μέλη της Κοινότητας οι ελληνικές πρεσβείες και τα 
ελληνικά προξενεία, που είχαν καταλάβει από τα χθεσινά «μαύρα 
χαράματα» οι οργισμένοι Κούρδοι για την περίεργη «σύλληψη» του 
Αμπντουλάχ Οτσαλάν. Οι κοινοτικές Βρυξέλλες, όμως, «σήκωσαν 
ψηλά τα χέρια». Η Κομισιόν παρακολουθεί με ανησυχία τα 
δραματικά γεγονότα στις ελληνικές πρεσβείες, είπε ο εκπρόσωπος 
Τύπου του επιτρόπου για τις εξωτερικές υποθέσεις Βαν ντεν Μπρουκ: 
Αλλά δεν είναι αρμόδια να πάρει θέση. Αρμόδια είναι τα κράτη- 
μέλη...

ΙϊΜΜΒΕ»
Lagging

ΟΔΗΓΟΙ

ESZS ΙΜa

Λίγα οικοδομικά τετράγωνα πιο μακριά από την Κομισιόν, η βελγική 
αστυνομία είχε περικυκλώσει την ελληνική πρεσβεία στις Βρυξέλλες, 
που είχαν καταλάβει δυναμικά οι Κούρδοι.

Ηταν μια δύσκολη μέρα χθες για την Ελλάδα και στις Βρυξέλλες. Και 
μεγάλη. Αρχισε μ' ένα πολύ εφιαλτικό πρωινό τηλεφώνημα από τη 
Χάγη της Ολλανδίας: Στις 4 μετά τα μεσάνυχτα 150 Κούρδοι έχουν 
καταλάβει την κατοικία του Ελληνα πρέσβη κ. Π. Αγγελάκη στη 
Χάγη. Εχουν ομήρους τη γυναίκα του, τον δχρονο γιο του και τη 
βοηθό του σπιτιού. Αλλοι 100 άοπλοι Κούρδοι, που έχουν 
συγκεντρωθεί έξω από το σπίτι, φωνάζουν συνθήματα υπέρ του 
Οτσαλάν και κατά της Ελλάδας. Μεγάλη δύναμη της ολλανδικής 
αστυνομίας, που έχει περικυκλώσει το σπίτι, δεν μπορεί να επέμβει 
δυναμικά, λόγω των ομήρων...

Και άρχισε ένας μακρύς δρόμος αγωνίας. Ενα τηλεγράφημα 
γερμανικού ειδησεογραφικού πρακτορείου λέει ότι έχει καταληφθεί 
και η ελληνική πρεσβεία στην Κοπεγχάγη της Δανίας. Και στις 
Βρυξέλλες; Ενα βιαστικό τηλεφώνημα στη βελγική αστυνομία. Η 
απάντηση είναι θετική: Ναι, πριν από λίγα λεπτά οι Κούρδοι 
κατέλαβαν και την ελληνική πρεσβεία στις Βρυξέλλες. Η βελγική 
αστυνομία σπεύδει επιτόπου. Διαλύει μια ομάδα από περίπου 40 
Κούρδους διαδηλωτές και περικυκλώνει την ελληνική πρεσβεία. Οι 
Ελληνες δημοσιογράφοι «περικυκλώνουν» τους αστυνομικούς...

Εν τω μεταξύ, τα τηλεγραφήματα που φτάνουν στις Βρυξέλλες από 
την κοινοτική Ευρώπη αναφέρουν ότι όλες σχεδόν οι ελληνικές 
πρεσβείες και τα ελληνικά προξενεία έχουν καταληφθεί. Από τη 
Βιέννη ώς το Λονδίνο. Από τη Μασσαλία ώς το Βερολίνο. Οι 
κοινοτικές Βρυξέλλες κοιμούνται τον «ύπνο του δικαίου».

Οι βελγικές αρχές όμως έχουν κάνει καλή δουλειά. Αμέσως μετά την 
κατάληψη της ελληνικής πρεσβείας συνεδρίασε ειδική ομάδα κρίσης. 
Επειτα από 3 ώρες διαπραγματεύσεις οι Κούρδοι -γύρω στις 4 μ.μ.- 
εγκατέλειψαν την πρεσβεία. Ηταν 30 άνδρες και 5 γυναίκες. 
Αντίθετα, στη Χάγη οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται χωρίς να 
φαίνεται να υπάρχει διέξοδος.
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Θετική ήταν και η έκκληση του προέδρου του εξόριστου κουρδικού 
Κοινοβουλίου Γιασάρ Καγιά, που ζήτησε από τους Κούρδους να 
εγκαταλείψουν όλες τις ελληνικές πρεσβείες και τα προξενεία που 
έχουν καταλάβει. Το Κουρδικό Εργατικό Κόμμα στις Βρυξέλλες 
όμως και η εκπρόσωπος του Κουρδικού Μετώπου Απελευθέρωσης 
στο Βέλγιο Μιζγκίν Σεν έχουν αντίθετη γνώμη: Οι Κούρδοι της 
Ευρώπης θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους.

Και η Μιζγκίν Σεν στρέφεται κατά της Ελλάδας: «Δεν μπορούμε να 
πιστέψουμε ότι οι αρχές της Κένυας ενήργησαν μόνες τους. Η 
Ελλάδα και οι ΗΠΑ πρέπει να γνωρίζουν τι συμβαίνει. Περιμένουμε 
από την Ευρωπαϊκή Ενωση να παρέμβει στις τουρκικές αρχές, όπως 
έπραξε και με το Κοσσυφοπέδιο. Ο Οτσαλάν πρέπει να έχει τη 
μεταχείρηση ηγέτη πολιτικού κινήματος».

Π. ΠΑΝΤΕΛΗΣ * Τελικά στις 4 τα ξημερώματα (ώρα Ελλάδος) 
τερματίστηκε η κατάληψη της κατοικίας του Ελληνα πρεσβευτή στη 
Χάγη. Τόσο ο ίδιος όσο η σύζυγος και ο οκτάχρονος γιος του 
αφέθηκαν ελεύθεροι. Εκπρόσωπος της αστυνομίας, σύμφωνα με το 
Ρόιτερ, δήλωε ότι και οι τρεις πρώην όμηροι είναι καλά. Οι περίπου 
100 Κούρδοι καταλήψιες συνελήφθησαν.
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