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ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΦΩΤΙΑ
^  Σ. ΚΑΛΕΝΤΕΡΙΔΗΣ
(ΤΑΓΜΑ ΤΑΡΧΗΣ ΕΥΠ)
"Να φύγει από πάνω μου η ντροπή της 
Ελλάδας"
ν/ Ν. ΚΟΥΛΟΥΤΣ
(ΣΩΜΑ ΤΟΦ ΥΛΑΚΑΣ)
"Του είπαν ότι πάει Χάγη και βρέθηκε στην 
Κένυα"
\/  Φ. ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗΣ
(ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ)
"Ζητούσαν να ναρκωθεί ο Οτσαλάν για να 
τον δώσουν"

Μαρτυρίες-φωτιά για την υπόθεση Οτσαλάν έρχονται στο φως της 
δημοσιότητας. Ανθρωποι που έζησαν στιγμή προς στιγμή το χρονικό στο 
Ναϊρόμπι, που οδήγησε τον Αμπντουλάχ στην αγκαλιά των πρακτόρων 
της τουρκικής μυστικής αστυνομίας.Μαρτυρίες άκρως αποκαλυπτικές, 
που επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο τη θέση του υπουργού Εξωτερικών 
και της κυβέρνησης.

Δ Ι Α Β Α Σ Τ Ε  Σ Η Μ Ε Ρ Α
Φωνές από υπουργού κατά του Πάγκαλου
Φουντώνουν ακόμη και εντός του ΠΑΣΟΚ οι αντιδράσεις για τον τρόπο 
που χειρίστηκε ο υπουργός Εξωτερικών την υπόθεση Οτσαλάν. Δεν 
αποκλείεται στη σημερινή συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής να 
τεθεί ακόμη και θέμα παραίτησής του.

Κείμενο 42 μελών της Κ.Ε. κατά Σημίτη
Την άμεση σύγκλιση της Κεντρικής Επιτροπής ζητούν 42 βουλευτές του 
ΠΑΣΟΚ, που καταλογίζουν ευθύνες στον Κ. Σημίτη για τη σύλληψη του 
ηγέτη του ΡΚΚ.

Αιχμή Προέδρου για σφάλματα
Επέστρεψε εσπευσμένα από τη Βιέννη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, που 
σε δηλώσεις του υπογράμμισε τη δυσαρέσκειά του...

Νεολαίες, επιτροπές, κόμματα στις 6 στα Προπύλαια 
Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τους κυβερνητικούς χειρισμούς στην
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υπόθεση Οτσαλάν πραγματοποιείται σήμερα το απόγευμα με τη 
συμμετοχή των νεολαιών όλων των κομμάτων.

Αιφνιδιασμός Μητσοτάκη
Απρόβλεπτη εξέλιξη είχε η χθεσινή συνεδρίαση της Επιτροπής 
Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής, καθώς ο Κ. Μητσοτάκης 
προέτρεψε τον Θ. Πάγκαλο να μεταβεί στο υπουργείο του για να 
χειριστεί το θέμα των συνεργατών του Οτσαλάν, οι οποίοι εξακολουθούν 
να παραμένουν στην ελληνική πρεσβεία στην Κένυα.

, μπλα μπλα υποδέχτηκε η Ολμπράιτ τον Κασουλίδη 
Την ικανοποίησή της για τη ματαίωση της εγκατάστασης\ον^300 στην 
Κύπρο εξέφρασε η Αμερικανίδα υπουργός Εξωτερικών, ψ  
συναντήθη κε χθες στην Ουάσιγκτον με τον Κύπριο ομόλογό τής Γ. 
Κασουλίδη.

Είχαν άγιο...
Ωρες αγωνίας έζησαν οι επιβάτες δύο λεωφορείων που συγκρούστηκαν 
χθες στη λεωφόρο Φυλής. 23 άτομα τραυματίστηκαν, από τα οποία το
ένα νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταο
----------------------------------- _Ζ1------
9 μήνες στον αμετανόητο αστυνομικό
Ποινή φυλάκισης 9 μηνών με αναστολή επέβαλε Υσ δικαστήριο στον 
αστυνομικό που ξυλοκόπησε 14χρονο μαθητή επειδή έριξε σπρέι αφρού 
στο αυτοκίνητό/ :̂ου.

οχύρειΕπέσε ο πυρετός στα νοσοκομεία 
Μόνο στο "Λαϊκό" συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις των γιατρών, ενοΥ 
κανονικά λειτουργούν όλα τα άλλα νοσοκομεία.

Ο "Οτσαλάν" ανατρέπει τις προτεραιότητες
Οι εξελίξεις στην υπόθεση Οτσαλάν σκιάζουν τα οικονομικά θέματα, 
γεγονός που προκαλεί έντονη δυσαρέσκεια στο επιτελείο του Γ. 
Παπαντωνίου.

Οριστικά τέλος τα Dut yFree τον Ιούλιο
Επιμένει η Κομισιόν στην παλαιότερη απόφασή της γιαχάτάργηση των 
Dut yFree.

Φέρτε του τη Μπάρτσα
Παρά τα προβλήματά του στην Ελλάδα ρΥΐανιωνιος καταφερε να 
προκριθεί και μάλιστα πολύ εύκολα στα ημιτελική του κυπέλλου Κόρατς 
όπου θα παίξει με την ισπανική Μπαρτσελόνα του δικού μας Ευθύμη 
Ρεντζιά.

Ολυμπιακός: Η αδιαφορία έφερε την ήττα
Χωρίς ενδιαφέρον αφού είχε ήδη προκριθεί ως πρϊ Ολυμπιακός 
ηττήθηκε στο ΣΕΦ από την ιταλική Τιμσίστεμ στο ο της 
τελευταίας αγωνιστικής των ομίλων της Ευρωλίγκι _ ήπάσκετ.

"Αντιο'ζηίε ήττα για τον ΠΑΟΚ 
Οπως άναμενόταν ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε και στο τελευταίο του παιχνίδι για 
τους ομίλους της Ευρωλίγκα από την ΤΣΣΚΑ στη Μόσχα.

Με Ταουγκρές ο ΠΑΟ
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ι, σε ό,τι αφορά τους αγώνες για τον όμιλο όπου τερματίζει 
. για τον Παναθηναϊκό στην Ευρωλίγκα τοιι μπάσκετ με 

αντίπαλο την ισπανική Ταουγκρές.

Τρεις ξεκρέμαστοι
Ακάλυπτους^άφησε ΚαλιτζάκήλΜάρκο και Δώνη ο Ολεγκ Μπλαχίν στις 

ϊϊς που δέχονται από οπαδούς της

"Κάθε Κούρδος, ωρολογιακή βόμβα για τους εχθρούς μας"
Αιματηρή κατάληξη είχε η χθεσινή απόπειρα ομάδας Κούρδων να 
καταλάβουν το ισραηλινό προξενείο στο Βερολίνο. Οι φρουροί του 
προξενείου άνοιξαν πυρ με αποτέλεσμα 3 διαδηλωτές να χάσουν τη ζωή 
τους.

Το αίμα θέριεψε την κατάληψη στο Λονδίνο
Συνεχίζεται η κατάληψη της ελληνικής πρεσβείας στο Λονδίνο, όπου 
κρατείται όμηρος ο φύλακας του κτιρίου.

"Ετσι πιάσαμε τον Οτσαλάν"
Εγκωμιαστικά σχόλια για τον Ετζεβίτ φιλοξένησαν χθες οι τουρκικές 
εφημερίδες, αναφερόμενες στην κατάληξη του θρίλερ Οτσαλάν.

Τουρκία: Θα τον δικάσουμε μόνοι μας
Εκκληση για "δίκαιη δίκη" απηύθυνε ο γ.γ. του ΟΗΕ, αναφερόμενος 
στην υπόθεση Οτσαλάν. Πάντως η Τουρκία δεν επέτρεψε χθες την 
είσοδο των δικηγόρων του Κούρδου ηγέτη.

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.

http://archive.enet.gr/1999/02/18/on-line/fpage.htm 27/1/2005

http://archive.enet.gr/1999/02/18/on-line/fpage.htm


E Online - ΠΟΛΙΤΙΚΗ Page 1 of 6

Πέμπτη 18/02/99

ΣΤΗΛΕΣ

online Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η  O f e 6

ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ - ΦΩΤΙΑ: Ο Ελληνας αξιωματικός που συνόδευε τον 
Οτσαλάν στο Ναϊρόμπι ζητεί εισαγγελέα ή Εξεταστική Επιτροπή για να

μιλήσει

Ταγματάρχης ΕΥΠ: Ολα σε γνώση της κυβέρνησης

Της ΝΤΙΝΑΣ ΒΑΓΕΝΑ

«Εμένα δεν θα με κάνετε γενίτσαρο!»: Ο αποσπασμένος στην ΕΥΠ 
ταγματάρχης τεθωρακισμένων Σάββας Καλεντερίδης κραύγαζε 
χτυπώντας τη γροθιά του με ανήμπορη λύσσα, μέσα στο γραφείο του 
πρέσβη Γιώργου Κωστούλα στο Ναϊρόμπι.

ΟΔΗΓΟΙ

■ 2H SSSH »1 Ί ," ^

Δεν κόντευαν μόνο να του σπάσουν τα νεύρα τα τηλέφωνα των 
προϊσταμένων του, του αρχηγού και υπαρχηγού της ΕΥΠ 
Χαράλαμπου Σταυρακάκη και Χατζάρα που έπεφταν βροχή από την 
Αθήνα και του ζητούσαν να κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να φύγει από 
την ελληνική πρεσβεία ο Οτσαλάν.

Εντολές που ζητούσαν ακόμα και να ναρκώσει με φάρμακα και να 
συλλάβει τον Κούρδο ηγέτη, τον εξαγρίωναν στην κυριολεξία, έθεταν 
μέσα του τεράστιο ηθικό δίλημμα για την ίδια την υπόσταση και την 
τιμή του ως αξιωματικού του Ελληνικού Στρατού. Αυτή την εικόνα 
μάς μετέφερε για το άτομό του ο δικηγόρος του Οτσαλάν Φάΐλος 
Κρανιδιώτης, που τον συνάντησε το περασμένο Σάββατο στην Κένυα.

Ο ταγματάρχης Σάββας Καλεντερίδης είχε χρεωθεί την αποστολή να 
συνοδεύει και να προστατέψει ακόμα και με την ίδια τη ζωή του τον 
Αμπντουλάχ Οτσαλάν, από την 1η Φεβρουάριου, οπότε και ξεκίνησε 
το ταξίδι τους με ναυλωμένο από την ΕΥΠ ιδιωτικό αεροπλάνο για 
την Κένυα.

Στην πρεσβευτική κατοικία στο Ναϊρόμπι έμενε μαζί με τον Κούρδο 
ηγέτη, και τους τέσσερις ανθρώπους του, τρεις γυναίκες και έναν 
άνδρα. Είναι ο άνθρωπος για τον οποίο, όπως και για τον Ελληνα 
πρέσβη Γιώργο Κωστούλα, ο δικηγόρος Φάίλος Κρανιδιώτης, που 
τους είδε επί το έργον εκεί, μας έχει πει ότι «και οι δύο υπερέβαλλαν 
εαυτόν για να βρεθεί λύση και να δοθεί τέλος άλλο από αυτό που 
δόθηκε».

Μόνο θετικές κρίσεις έχουν ακουστεί από τους συναδέλφους του στις 
ένοπλες δυνάμεις για τον ταγματάρχη Σάββα Καλεντερίδη, ο οποίος 
γνωρίζει και πολύ καλά την τουρκική γλώσσα. Πηγές του υπουργείου 
Εθνικής Αμυνας, χθες, μας έλεγαν πως «πρόκειται για μία αξιόλογη 
πηγή πληροφοριών και οι μέχρι τώρα πληροφορίες που είχαμε από 
αυτόν έχουν επιβεβαιωθεί πλήρως».

Με δεδομένη λοιπόν τη μέχρι τώρα εμπλοκή του και στο θέμα

file://A:\l 80299a.htm 9/4/2005

file://A:/l


E Online - ΠΟΛΙΤΙΚΗ Page 2 of 6

Οτσαλάν, αλλά και την ακραία σύγκρουσή του με τους προϊσταμένους 
του στην ΕΥΠ, στους οποίους μέχρι την τελευταία στιγμή αρνιόταν να 
συνεργήσει στην παράδοση του Οτσαλάν στις αρχές της Κένυας και 
μέσω αυτών στις αρχές της Τουρκίας, τόσο ο ίδιος, όσο και οι δικοί 
του, μαθαίνουμε πως θεωρούν ότι έχουν κάθε λόγο να φοβούνται για 
την ασφάλειά του.

Πριν χαθούν τα ίχνη του από χθες στο Ναϊρόμπι, ο ταγματάρχης 
Σάββας Καλεντερίδης έκανε κάτι πρωτοφανές και για τα ελληνικά 
αλλά και για τα διεθνή δεδομένα των μυστικών υπηρεσιών σε ό,τι 
αφορά τους εν ενεργεία αξιωματικούς τους:

Ως μια απελπισμένη κίνηση αυτοπροστασίας ίσως, αποκάλυψε την 
ταυτότητά του και το ρόλο του στην όλη υπόθεση, είτε ο ίδιος είτε 
μέσω συγγενών και γνωστών του. Και θα είναι πολύ ενδιαφέρον να 
μαθευτούν οι λεπτομέρειες τις οποίες προτίθεται να δημοσιοποιήσει, 
αν, όπως ο ίδιος ζητάει, του δοθούν εγγυήσεις ασφαλείας.

Χαρακτηριστικός ο σύντομος τηλεφωνικός διάλογος που είχε με τον 
αδελφό του, επίσης στρατιωτικό, τον αντισυνταγματάρχη Κώστα 
Καλεντερίδη, ο οποίος υπηρετεί στο γραφείο Α2 του ΓΕΣ στο 
Ελληνικό Πεντάγωνο, που πρωτοδημοσιοποιήθηκε στην εκπομπή του 
Σπύρου Καρατζαφέρη στο ραδιοσταθμό «Αιγαίο ΕΜ»:

-Σάββας Καλεντερίδης: «Είμαι φοβισμένος, δεν ξέρω αν θα βγω 
ζωντανός. Απέξω είναι ΜΙΤατζήδες (σ.σ.: πράκτορες της ΜΙΤ) και 
Αμερικανοί...».

-Κώστας Καλεντερίδης: «Τι έγινε, ρε Σάββα, με αυτή την ιστορία;»

-Σάββας Καλεντερίδης: «Στράβωσε, ρε Κώστα, κάτι... Δεν ξέρω ποιος 
έκανε κακό υπολογισμό. Να ξέρεις ότι ο αδελφός σου σε αγαπάει και 
είναι με το ένα πόδι στο λάκκο...».

Ο αντισυνταγματάρχης Κώστας Καλεντερίδης, σε χθεσινή μας 
επικοινωνία, δεν δέχτηκε να πει κάτι παραπάνω σε όλα αυτά πέρα από 
το ότι «αυτό που εμένα με ενδιαφέρει είναι να είναι καλά ο αδελφός 
μου».

Ωστόσο, στο ραδιοσταθμό «Αντέννα ΕΜ» και στην τηλεόραση του 
«Σκάι», μεταδόθηκε ο παρακάτω μαγνητοφωνημένος διάλογος μεταξύ 
του δημοσιογράφου Μάκη Τριανταφυλλόπουλου και του ταγματάρχη 
Σάββα Καλεντερίδη:

«Να δείτε σήμερα τη «Χουριέτ», τη σημερινή, θα δείτε ότι αυτοί που 
συνεργάστηκαν με την Τουρκία σ' αυτή την αισχρή υπόθεση, οι 
Τούρκοι τούς πετάνε στα σκουπίδια σήμερα. Τους πετάνε στον αέρα».

ΕΡ.: ...Δηλαδή, τι ακριβώς λέει η «Χουριέτ».

ΑΠ.: Λέει ότι η Ελλάδα συνεργάστηκε με τους Τούρκους και τους 
Αμερικάνους για να γίνει αυτή η επιχείρηση.
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ΕΡ.: Το λέει δηλαδή φόρα παρτίδα;

ΑΠ.: Πεντακάθαρα...

(Σ.Σ. Η «Χουριέτ», ανέφερε ότι ο Οτσαλάν βγήκε από την 
πρεσβευτική κατοικία και συνοδεία Ελλήνων ξεκίνησε προς άγνωστη 
κατεύθυνση. Στο δρόμο, οι άντρες της MIT, αλλά και οι Κενυάτες, 
επενέβησαν και πήραν τον Οτσαλάν, με αποτέλεσμα η Ελλάδα, τις 
πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης, να ανακοινώσει ότι ο Οτσαλάν 
εγκατέλειψε την ελληνική πρεσβεία στην Κένυα.)

ΕΡ.: Ο κ. Κωστούλας τι λέει; Εκανε κάποιες ενέργειες δηλαδή;

ΑΠ.: Δεν εκτελέσαμε την προδοσία. Δεν συμμετείχαμε στην 
προδοσία. Προσπαθήσαμε με τα κορμιά μας να αποτρέψουμε την 
προδοσία.

ΕΡ.: Κ. Καλντερίδη, επειδή έδωσε μια συνέντευξη η κοπέλλα απ' το 
Κουρδιστάν που συνόδευε τον Οτσαλάν, την έδωσε απ' την πρεσβεία 
στο Ναϊρόμπι πριν από μια ώρα περίπου και λέει πολύ ενδιαφέροντα 
πράγματα για το πώς έφυγε η πομπή, το τι ακριβώς συνέβη, πώς 
χάθηκε ο Οτσαλάν. Εσείς συμμετείχατε σε αυτό το κομβόι;

ΑΠ.: Κοιτάξτε. Υπάρχει ένας τρόπος για να μιλήσω στον Εισαγγελέα 
και σε Εξεταστική Επιτροπή ή κάποια νομική θωράκιση, να μου 
επιτρέψεις να το κάνω και θα το κάνω πραγματικά μόνο για να φύγει η 
ντροπή απ' όλους τους Ελληνες και την Ιστορία μας.

ΕΡ.: Δηλαδή είναι τόσο άσχημα τα πράγματα;

ΑΠ.: Δεν είναι καλά τα πράγματα. Η Ελλάδα ντροπιάστηκε βαριά.

ΕΡ.: Εσείς, επειδή ήσασταν πρωταγωνιστής σε αυτή την ιστορία, 
γνωρίζετε από πρώτο χέρι πράγματα. Καταλαβαίνετε, εδώ πέρα μόνο 
υποθέσεις μπορούν να γίνουν ή ο καθένας να φαντάζεται ό,τι θέλει. Γι' 
αυτό προσπαθούμε να καταλάβουμε τι έγινε. Αυτό το αυτοκίνητο πώς 
χάθηκε έτσι ξαφνικά από μπροστά σας, δηλαδή...

ΑΠ.: Το γράφει ακριβώς η «Χουριέτ».

ΕΡ.: Δηλαδή;

ΑΠ.: Ο,τι λέει είναι αλήθεια.

ΕΡ.: Τι λέει δηλαδή;

ΑΠ.: Μπείτε στο Ιντερνετ μέσα, κι εγώ εκεί το είδα.

ΕΡ.: Θα βρούμε ναι. Σίγουρα θα βρούμε, αλλά επειδή έχετε 
ενημερωθεί εσείς, τι ακριβώς λέει η «Χουριέτ» γι' αυτή τη χρονική 
στιγμή;

ΑΠ.: Κύριε Τριανταφυλλόπουλε σας παρακαλώ, ήδη έχουμε πει
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αρκετά, καταλάβατε τι έγινε.

ΕΡ.: Αυτά που λένε, ότι το αυτοκίνητο το οδηγούσαν πράκτορες οι 
οποίοι τον συνέλαβαν και τον παρέδωσαν και ότι ακινητοποίησαν...

ΑΠ.: Κοιτάξτε, οι Τούρκοι ήταν μέσα στο αεροπλάνο. Δεν 
συμμετείχαν καθόλου. Ολα τ' άλλα έγιναν μ' έναν τρόπο που θα 
συζητηθεί. Ηταν σε γνώση πάντως της Ελλάδας ό,τι έγινε... Οχι ημών 
φυσικά. Ετσι;

ΕΡ.: Δηλαδή, με λίγα λόγια, κινδυνεύσατε κι εσείς. Ετσι δεν είναι;

ΑΠ.: Καλημέρα, κ. Τριανταφυλλόπουλε, και καλή επιτυχία.

ΕΡ.: Πότε επιστρέφετε στην Ελλάδα;

ΑΠ.: Αυτό δεν είναι γνωστό ακόμα.

Αργά χθες το βράδυ από το υπουργείο Εθνικής Αμυνας 
πληροφορηθήκαμε ότι σε καμία περίπτωση δεν έχει δοθεί διαταγή 
σύλληψης του ταγματάρχη Σάββα Καλεντερίδη.

ΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ όπου κρεμάστηκε ο Μεντερές δηλώνει η Αγκυρα πως θα 
κλείσει τον Αμπντουλάχ Οτσαλάν

Στον τόπο του απαγχονισμού

ΑΓΚΥΡΑ
Του ΑΡΗΑΜΠΑΤΖΗ

Ο Οτσαλάν βρίσκεται στο νησί Ιμραλι στη θάλασσα του Μαρμαρά. 
Αυτό ανακοίνωσε χθες σε δηλώσεις που έκανε στο αμερικανικό 
τηλεοπτικό δίκτυο CNN ο Τούρκος πρωθυπουργός Μπουλέντ Ετζεβίτ.

Πρόκειται για νησί στο νότιο Μαρμαρά, δυτικά της Αρτάκης. Είναι το 
νησί που έχει μετατραπεί σε ανοιχτές φυλακές και όπου είχε 
απαγχονιστεί το 1961 ο πρωθυπουργός Αντνάν Μεντερές. Ωστόσο το 
κοινό μυστικό χθες στην Αγκυρα ήταν το ότι ο Οτσαλάν βρίσκεται 
στην πρωτεύουσα, σε χώρο του γενικού επιτελείου.

Ο Ετζεβίτ είπε επίσης ότι σε λίγες μέρες θα έχουν εκκενωθεί οι 
φυλακές στο νησί. Η διαδικασία αυτή άρχισε χθες.

Εν τω μεταξύ η τουρκική μυστική υπηρεσία MIT διένειμε χθες στα 
τουρκικά μέσα ενημέρωσης τη βιντεοταινία που περιέχει εικόνες οι 
οποίες εμφανίζουν τον Οτσαλάν στο ιδιωτικό αεροσκάφος, εν πτήσει 
από την Κένυα προς την Τουρκία.

Η υπόθεση του διαβατηρίου

Σύμφωνα με τα κανάλια που μετέδωσαν την κασέτα, η MIT διένειμε 
και φωτογραφίες, μεταξύ των οποίων είναι κι αυτή του διαβατηρίου με
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του ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΡΕΛΙΑ

ΣΤΗΛΕΣ

Π

αρά την απόλυτη στήριξη που παρέσχε και χθες ο κυβερνητικός 
εκπρόσωπος στον υπουργό Εξωτερικών, στην κυβέρνηση υπάρχει 
έντονη δυσφορία για τον τρόπο που χειρίστηκε ο Θ. Πάγκαλος την 
υπόθεση Οτσαλάν.

Η δυσφορία αυτή αναμένεται να εκδηλωθεί στη σημερινή συνεδρίαση 
της Κυβερνητικής Επιτροπής και, σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες 
πληροφορίες, δεν αποκλείεται κάποιοι υπουργοί να ζητήσουν, 
εμμέσως, την παραίτησή του.

ΟΔΗΓΟΙ
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπήρχαν χθες το βράδυ, ο 
πρωθυπουργός στηρίζει τον υπουργό Εξωτερικών. Και, όπως έλεγαν 
αρμόδιες κυβερνητικές πηγές και συνεργάτες του πρωθυπουργού, «δεν 
υπάρχει κανένα θέμα με τον Πάγκαλο».

Τουλάχιστον 4

ll!'U!.H!.lllU,!!4fc τον επικρίνουν

Σύμφωνα με πληροφορίες, τουλάχιστον τέσσερις κορυφαίοι υπουργοί 
επικρίνουν τους χειρισμούς του κ. Πάγκαλου. Οι ίδιοι θέλουν να 
διατηρήσουν την ανωνυμία τους, αλλά οι απόψεις που εκφράζουν σε 
συνομιλίες τους με δημοσιογράφους είναι χαρακτηριστικές:

«Η καλή πορεία της οικονομίας είχε διαμορφώσει ένα καλό κλίμα για 
την κυβέρνηση. Η υπόθεση Οτσαλάν το κατέστρεψε μέσα σε λίγες 
μέρες», είπε ένας υπουργός. «Δεν είναι η πρώτη φορά που οι χειρισμοί 
του Πάγκαλου δημιούργησαν προβλήματα στην κυβέρνηση. Αλλά 
αυτή τη φορά τα λάθη του μας κατάφεραν καίριο πλήγμα», 
συμπλήρωσε ο δεύτερος. «Είμαστε σε μια δύσκολη στιγμή. Καλύτερα 
να μη μιλήσω», πρόσθεσε ο τρίτος.

Τι θα κάνει

ο Ακης

Κάποιοι βουλευτές προσκείμενοι στον Ακη Τσοχατζόπουλο έλεγαν 
χθες το βράδυ στους διαδρόμους της Βουλής ότι ο υπουργός Αμυνας 
επρόκειτο σήμερα, στη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής, να 
ζητήσει την παραίτηση του κ. Πάγκαλου και, αν το αίτημά του δεν 
γινόταν δεκτό, να παραιτηθεί ο ίδιος. Ομως, στενός συνεργάτης του κ. 
Τσοχατζόπουλου διέψευσε κατηγορηματικά τα περί παραιτήσεώς του. 
«Αυτά είναι παραμύθια», μας είπε. Δεν ήταν σε θέση να πει οτιδήποτε 
για το ενδεχόμενο να ζητήσει ο κ. Τσοχατζόπουλος την παραίτηση του
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κ. Πάγκαλου και δεν απέκλειε το ενδεχόμενο (αντιθέτως, μάλλον το 
επιβεβαίωνε) να ασκήσει κριτική στους χειρισμούς του στην υπόθεση 
Οτσαλάν.

Σύμφωνα με άλλες πληροφορίες, ορισμένοι συνεργάτες του υπουργού 
Αμυνας τού εισηγήθηκαν να 'ρθει σε επαφή με άλλους υπουργούς και 
να θέσουν από κοινού θέμα Πάγκαλου στη σημερινή συνεδρίαση. 
Πιθανότατα, όμως, τέτοιες επαφές δεν έγιναν.

Δεν ήξεραν

και ενοχλήθηκαν

Πέραν του συνολικότερου θέματος, πολλοί υπουργοί- και, πρωτίστως, 
ο κ. Τσοχατζόπουλος- είναι ενοχλημένοι επειδή δεν είχαν καμιά 
ενημέρωση για την πορεία της υπόθεσης.

Στη σημερινή συνεδρίαση (κοινή της Κυβερνητικής Επιτροπής με την 
Πολιτική Γραμματεία του ΠΑΣΟΚ υπό την προεδρία του κ. Σημίτη θα 
πάρουν μέρος οι Απ. Κακλαμάνης, Κ. Σκανδαλίδης, Αλ. 
Παπαδόπουλος, Α. Τσοχατζόπουλος, Θ. Πάγκαλος, Γ. Παπαντωνίου, 
Βάσω Παπανδρέου, Κ. Λαλιώτης, Γερ. Αρσένης και Γ. Παπανδρέου.

Επικοινωνήστε με την "Ε on-line"
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ΟΔΗΓΟΙ

Θ

ολιτικές ευθύνες στον πρωθυπουργό Κώστα Σημίτη για τη σύλληψη 
του Αμπντουλάχ Οτσαλάν καταλογίζουν 42 μέλη της Κεντρικής 
Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ απ' όλες τις πλευρές της εσωκομματικής 
αντιπολίτευσης.

Σε κείμενο που υπογράφουν, ζητούν την άμεση σύγκλιση του οργάνου 
για να συζητήσει το «μέγα ηθικό και ιστορικό θέμα» επειδή, όπως οι 
42 υποστηρίζουν, «το κλίμα που έχει δημιουργηθεί είναι όμοιο με 
αυτό των Ιμίων και των 8-300 και κανείς δεν δικαιούται να κηλιδώνει 
με τις πράξεις ή τις παραλείψεις τους την τιμή και το φρόνημα των 
Ελλήνων».

Είναι η πρώτη μαζική και οργανωμένη αντίδραση στο εσωτερικό του 
ΠΑΣΟΚ, αλλά σύμφωνα με πληροφορίες από τη Χαριλάου Τρικούπη, 
δεν πρόκειται να γίνει δεκτό το αίτημα. Για να συγκληθεί η Κ.Ε. 
απαιτούνται 51 υπογραφές τακτικών μελών, ενώ μεταξύ των 42 που 
υπογράφουν, υπάρχουν και 10 αναπληρωματικά μέλη. Η Κ.Ε. έχει 150 
τακτικά μέλη και 30 αναπληρωματικά.

EZ3SS Ποιοι

υπογράφουν

Μεταξύ των 42 που υπογράφουν το κείμενο βρίσκονται και γνωστοί 
συνεργάτες του υπουργού Εθνικής Αμυνας Ακη Τσοχατζόπουλου, 
όπως είναι ο Γιώργος Δασκαλάκης, ο Βαγγέλης Χωραφάς, ο Γιώργος 
Ραυτόπουλος, ο Κώστας Παπαδόπουλος κ.ά. Υπογράφουν ακόμη τα 
μέλη του Ε.Γ. της εσωκομματικής αντιπολίτευσης Παντελής 
Οικονόμου βουλευτής και Μανώλης Δασκαλάκης και οι βουλευτές: 
Αναστάσιος Πεπονής, Γιάννης Χαραλαμπόπουλος, Γιάννης Καψής, 
Σήφης Βαλυράκης, Βασίλης Βασιλακάκης, Βασίλης Κεδίκογλου, 
Βασίλης Γερανίδης, Μαρία Θωμά, Νίκος Σηφουνάκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, την πρωτοβουλία για το κείμενο ανέλαβαν 
μέλη της νεολαίας του ΠΑΣΟΚ, όπως είναι ο γραμματέας Νίκος 
Μαδεμλής και η προηγούμενη γραμματέας Τόνια Αντωνίου.

Ακολουθεί το κείμενο και τα ονόματα των 42 μελών:

«Η τραγική κατάληξη της περιπλάνησης του Αμπντουλάχ Οτσαλάν, 
συγκλονίζει την ελληνική κοινωνία και στιγματίζει τη χώρα μας, 
ανεξάρτητα από τις προθέσεις και από την εξέλιξη των γεγονότων.

Οι πολιτικές ευθύνες της ηγεσίας της Κυβέρνησης είναι προφανείς: 
Αυτό που δεν είναι ακόμη σαφές είναι το μέγεθος και η ποιότητα των 
ευθυνών.
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Επειδή οι εκδοχές που ήδη κυκλοφορούν, επίσημα και ανεπίσημα, 
δημιουργούν ένα κλίμα όμοιο με αυτό που ζήσαμε στο πρόσφατο 
παρελθόν, με τα Ιμια και τους 8-300 και επειδή κανείς δεν δικαιούται 
να κηλιδώνει με τις πράξεις ή τις παραλείψεις του την τιμή και το 
φρόνημα των Ελλήνων, ζητάμε τη σύγκληση της Κ.Ε. μέχρι την 
Παρασκευή 19/02/1999 για να εξετάσει το κορυφαίο όργανο του 
Κινήματος το μέγα ιστορικό και ηθικό θέμα που έχει προκόψει».

Αντωνίου Τόνια, Αράπογλου Χρύσα, Βαλυράκης Σήφης (βουλευτής), 
Βασιλακάκης Βασίλης (βουλευτής), Βασιλακόπουλος Γιώργος, 
Βασιλικόπουλος Κρίτωνας (αναπληρωμ.), Βουνάτσος Δημήτρης, 
Γαϊτανίδης Δημήτρης, Γερανίδης Βασίλης (βουλευτής), Δασκαλάκης 
Γιώργος, Δασκαλάκης Μανώλης, Θωμά Μαρία (βουλευτής), 
Καλογερόπουλος Διονύσης, Κατσέλη Νόρα (βουλευτής),

Επικοινωνήστε με την "Ε on-line"
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ΣΤΗΛΕΣ

«Δ

εν μπορώ να δεχθώ με κανένα τρόπο, όπως δεν το δέχεται η 
συνείδηση κανενός Ελληνα, ότι παραδώσαμε εμείς τον Οτσαλάν».

A

Εντονη, σαφής κατηγορηματική -έτσι όπως και εμείς αισθανόμαστε- 
ήταν η χθεσινή δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας Κ. 
Στεφανόπουλου, στους δημοσιογράφους, κατά τη διάρκεια της πτήσης 
από τη Βιέννη στην Αθήνα -όπως είναι γνωστό ο κ. Στεφανόπουλος 
επέσπευσε την επιστροφή του, ματαιώνοντας μέρος του 
προγράμματος του στην Αυστρία, λόγω των εξελίξεων στην υπόθεση 
Οτσαλάν.

ΟΔΗΓΟΙ «Ημουν εξαιρετικά δυστυχής ακούγοντας από ξένους σταθμούς να
αποδίδουν στην Ελλάδα την ευθύνη για τη σύλληψη του Οτσαλάν», 

Κ Ζ Ο Ξ Ο Β Ρ μας είπε ο Πρόεδρος.

*Χωρίς αφορμή, κύριε Πρόεδρε, μας κατηγορούν; τον ρωτήσαμε.

ΕΕΐΕΒΙΒΕΒ® *Δεν ξέρω, εάν υπήρξαν εσφαλμένοι χειρισμοί. Αυτό που δεν μπορώ 
να δεχθώ με τίποτα είναι ότι η Ελλάς τον παρέδωσε. Γι' αυτό πρέπει 
να υπάρξει πειστική αντίδραση, πλήρης παρουσίαση των γεγονότων. 
Ουδείς αμφισβητεί πως σε μια δύσκολη κατάσταση γίνονται 
λανθασμένοι χειρισμοί. Αλλά, όχι όμως ηθελημένη παράδοση του 
Οτσαλάν εκ μέρους της Ελλάδος...

«Η Ελλάς, ατιμίες

δεν κάνει»

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας διευκρίνισε, μάλιστα, πως στο γεύμα 
που του παρέθεσε ο Αυστριακός καγκελάριος Τ. Κλίμα στη Βιέννη, 
θέλοντας να αντικρούσει με κάθε τρόπο κάθε τέτοια σκέψη στους 
ομοτράπεζους επανέλαβε τη γνωστή ρήση του Ελευθερίου Βενιζέλου, 
που είχε πει σε άλλες περιστάσεις ότι η Ελλάς είναι πολύ μικρή χώρα 
για να κάνει μια τόσο μεγάλη ατιμία.

«Η Ελλάς ατιμίες δεν κάνει. Μπορεί να κάνει σφάλματα, αλλά δεν 
πιστεύω ποτέ ότι έκανε καμία ατιμία...».

*Οι Κούρδοι λένε ότι από εδώ και πέρα θεωρούν τους Ελληνες 
εχθρούς. Ετσι δεν είναι; Ρωτήθηκε ο Πρόεδρος.

*Οσο διαρκεί αυτή η παρεξήγηση, οι Κούρδοι είναι φυσικό να μας 
αποδίδουν ευθύνη, αφού κατέλαβαν τις ελληνικές πρεσβείες. Αλλά
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αυτή η παρεξήγηση πρέπει να λυθεί όχι μόνον χάριν των σχέσεών μας 
με τους Κούρδους -αυτό είναι το λιγότερο- αλλά χάριν τους ονόματος 
της Ελλάδος.

Ο κ. Στεφανόπουλος πληροφορήθηκε τη σύλληψη του Οτσαλάν την 
επομένη νωρίς το πρωί, όταν οι συνεργάτες του και ο αναπληρωτής 
υπουργός Εξωτερικών, που τον συνόδευε στη Βιέννη, τον 
ενημέρωσαν για τις εξελίξεις στην Κένυα και ταυτόχρονα για την 
κατάληψη από Κούρδους της ελληνικής πρεσβείας στην αυστριακή 
πρωτεύουσα. Δεν γνώριζε από πριν ούτε ο ίδιος ούτε και ο κ. 
Παπανδρέου τις εξελίξεις στην υπόθεση Οτσαλάν (ότι δηλαδή 
βρισκόταν στο Ναϊρόμπι κ.λπ.). Ο κ. Παπανδρέου, μάλιστα, το 
πρωτοέμαθε στη Βιέννη από δημοσιογράφους.

*Λίγο αργά δεν τα πληροφορηθήκατε όλα αυτά, κύριε Πρόεδρε;

*Ετσι κι αλλιώς δεν είναι δική μου αρμοδιότητα να έπαιρνα 
αποφάσεις.

Εληξε η κατάληψη

της πρεσβείας

Τέλος, ο κ. Στεφανόπουλος τόνισε τη συμπαράσταση που του επέδειξε 
ο Αυστριακός πρόεδρος σε όλη τη διάρκεια της κατάληψης της 
πρεσβείας μας στη Βιέννη από 35 άοπλους Κούρδους. Υπενθυμίζουμε 
πως ο Ελληνας Πρόεδρος είχε ζητήσει από τον Αυστριακό ομόλογό 
του να παρέμβει στον υπουργό Δικαιοσύνης, ώστε οι Κούρδοι που 
κατέλαβαν την πρεσβεία να μη συλληφθούν και να μη διωχθούν 
ποινικά εφ' όσον απελευθερώσουν τους ομήρους και φύγουν. (Αυτό, 
άλλωστε, ήταν κι ένα από τα αιτήματα των Κούρδων).

Ετσι κι έγινε, και έληξε αισίως η κατάληψη της ελληνικής πρεσβείας 
στη Βιέννη.

Η ελληνική αντιπροσωπεία επέστρεψε νωρίς χθες το μεσημέρι στην 
Αθήνα, ενώ ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Γ. Παπανδρέου 
ταξίδεψε κατ' ευθείαν για τη Βόνη, όπου κατόπιν συνεννοήσεως με 
τον πρωθυπουργό θα συζητήσει με τη γερμανική προεδρία στην Ε.Ε. 
θέματα συντονισμού μιας κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής ως προς την 
αντιμετώπιση της δίκης Οτσαλάν και το Κουρδικό.

Ενημερώθηκε

από τον Πάγκαλο

Μόλις επέστρεψε στην Αθήνα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε 
συνάντηση μιας ώρας με τον υπουργό Εξωτερικών Θεόδ. Πάγκαλο 
στο προεδρικό μέγαρο και ενημερώθηκε, όπως ο ίδιος είχε ζητήσει, 
για την υπόθεση Οτσαλάν. Ολιγόλεπτη τηλεφωνική επικοινωνία ο κ. 
Στεφανόπουλος είχε με τον κ. Πάγκαλο και την προηγούμενη ημέρα.
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Online Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η  f e t t ·

Σ

ε ένδειξη αλληλεγγύης στον κουρδικό λαό, οι πολιτικές νεολαίες όλων 
των κομμάτων, διοργανώνουν σήμερα συγκέντρωση και πορεία 
διαμαρτυρίας.

ΣΤΗΛΕΣ

2 2
L ff lg g g K B S »

Η πορεία θα ξεκινήσει στις 6 η ώρα το απόγευμα από τα Προπύλαια 
και θα καταλήξει στην τουρκική πρεσβεία, με ενδιάμεσες στάσεις στη 
Βουλή, στο Μέγαρο Μαξίμου και στα γραφεία της Ευρωπαϊκής 
Ενωσης.

Οι πολιτικές νεολαίες, που έδωσαν χθες από κοινού συνέντευξη 
Τύπου:

ΟΔΗΓΟΙ
□ Καταδίκασαν το σύνολο των χειρισμών της κυβέρνησης, που δείχνει 
ότι εύκολα απομακρύνεται από τις στοιχειώδεις πανανθρώπινες αξίες 
που όφειλε να υπερασπιστεί.

ο
■ZSS5EÜBS·

□ Καταδίκασαν τον αμερικάνικο ιμπεριαλισμό.

□ Καταδίκασαν την Ε.Ε., γιατί έσβησε με τη στάση της τις παραδόσεις 
του ευρωπαϊκού πολιτισμού.

□ Καταδίκασαν την ηγεσία της Τουρκίας, που προχωρά σε μια εθνική 
εκκαθάριση.

□ Καταδίκασαν, τέλος, κάθε πράξη ρατσισμού και ξενοφοβίας, που 
στόχο έχει τους Κούρδους που διαμένουν στη χώρα μας.

Οι πολιτικές νεολαίες ζητούν:

*Την άμεση απόδοση στον Οτσαλάν της ιδιότητας του πολιτικού 
κρατουμένου.

*Την άμεση απελευθέρωση του Οτσαλάν και τη σύγκληση Διεθνούς 
Διάσκεψης με θέμα την πολιτική επίλυση του Κουρδικού.

*Την άμεση απελευθέρωση των Κούρδων κρατουμένων στην 
Ασφάλεια. Να μην απελαθεί κανείς.

Οι νεολαίες που υπογράφουν το παραπάνω κείμενο είναι οι εξής: 
Ενωση Αριστερών Νέων (Νεολαία ΣΥΝ), ΕΣΔΗΝ (η νεολαία της 
ΕΔΗΚ), ΚΝΕ, Νεολαία ΑΚΟΑ (του Γ. Μπάνιά), Νεολαία Ανοιξης, 
Νεολαία ΔΗΚΚΙ, Νεολαία ΠΑΣΟΚ και Νεολαία Νέας Δημοκρατίας.

□ Την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο είχει προγραμματιστεί 
συγκέντρωση και πορεία στην αμερικανική πρεσβεία της Επιτροπής
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Αλληλεγγύης (Αριστερή Αντικαπιταλιστική Συσπείρωση, ΕΑΜ, 
ΕΚΚΕ, ΚΚΕ (μ-λ), Μ-Λ ΚΚΕ, ΝΑΡ, Νεολαία Κομμουνιστικής 
Επιθεώρησης. Επίσης το Δίκτυο Κοινωνικής Υποστήριξης 
Προσφύγων και Μεταναστών, το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα, η 
Μαχόμενη Αριστερά και Κούρδοι Πρόσφυγες, καθώς και η «Νέα 
Οικολογία»).
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των ΑΛΙΚΗΣ ΜΑΤΣΗ

ΜΑΡΙΑΣ ΔΕΔΕ 

Μ

ΣΤΗΛΕΣ ια κίνηση του Κ. Μητσοτάκη, που επιδέχεται διπλή ερμηνεία και που 
έδωσε έναυσμα στον Θ. Πάγκαλο να αποχωρήσει κατά την έναρξη της 
συζήτησης στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής για 
την υπόθεση Οτσαλάν, ξάφνιασε βουλευτές τόσο του ΠΑΣΟΚ όσο 
και της Ν.Δ.

Πάντως η ηγεσία του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, διά 
κύκλων της, του παρέσχε τελικώς πλήρη κάλυψη.

ΟΔΗΓΟΙ

■Λ."!· μ1·ιι.ΚΗ»
ΜΛΗΜΙΙΙΪΜ*

Δεν ξάφνιασε όμως η συνήθης πλέον σκωπτική στάση του υπουργού 
Εξωτερικών. Ο Θ. Πάγκαλος επετέθη στους οκτώ βουλευτές του 
ΠΑΣΟΚ που ζήτησαν την παραίτησή του, και ιδιαιτέρως στον Γ. 
Καψή, ο οποίος προκάλεσε τη συνεδρίαση της επιτροπής για το θέμα. 
Παρά την αιφνίδια αποχώρηση του, όμως, είχε σπεύσει να 
διευκρινίσει πως «δεν είχε τίποτα να προσθέσει σε όσα προχθές είχε 
πει στη Βουλή».

Παράλληλα, χθες, ο πρόεδρος της Ν.Δ. Κ. Καραμανλής κατέθεσε στον 
πρόεδρο της Βουλής Α. Κακλαμάνη την προαναγγελθείσα πρότασή 
του για διεξαγωγή προ ημερήσιας διατάξεως συζήτησης εφ' όλης της 
ύλης της εξωτερικής πολιτικής, με αφορμή την υπόθεση Οτσαλάν.

«Κινδυνεύουν

4 στην Κένυα»

Ο Κ. Μητσοτάκης αιφνιδίασε χτες τα μέλη της Επιτροπής Εξωτερικών 
Υποθέσεων όταν, μιάμιση ώρα μετά την έναρξη της συνεδρίασης, 
όπου η συζήτηση είχε αναλωθεί, παρόντος του υπουργού Εξωτερικών, 
στο θέμα της εγκατάστασης προξενικών αρχών σε διάφορες χώρες, 
και μόλις είχε αρχίσει η συζήτηση για την υπόθεση Οτσαλάν, πήρε το 
λόγο και είπε πως, σύμφωνα με πληροφορίες που είχε, κινδύνευαν να 
συλληφθούν οι τέσσερις συνεργάτες του Οτσαλάν που ακόμα 
βρίσκονταν στην πρεσβεία μας στην Κένυα. Προσθέτοντας ότι το 
θέμα είναι ιδιαίτερα σοβαρό, προέτρεψε τον κ. Πάγκαλο να 
αποχωρήσει προκειμένου να χειριστεί το θέμα από το υπουργείο του.

Η στάση αυτή του επίτιμου προέδρου της Ν.Δ., ερμηνεύτηκε με δύο 
τρόπους. Αλλοι έλεγαν πως προσέφερε μια διέξοδο στον Θ. Πάγκαλο, 
ώστε αποχωρώντας να μη δώσει περαιτέρω εξηγήσεις για την υπόθεση 
Οτσαλάν. Και άλλοι πως δεν θέλησε να παράσχει άλλοθι στον 
υπουργό Εξωτερικών, ώστε αν γινόταν οτιδήποτε στην Κένυα, να μην
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επικαλούνταν τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων 
για να αποποιηθεί τις ευθύνες των χειρισμών.

Λίγο αργότερα στελέχη της Ν.Δ. πολύ κοντά στον πρόεδρο του 
κόμματος παρείχαν πλήρη κάλυψη στον κ. Μητσοτάκη, λέγοντας πως 
και η εκτίμηση του κόμματος ήταν ταυτόσημη με αυτή του επίτιμου 
προέδρου της ΝΔ, πολύ περισσότερο που τη συγκεκριμένη χρονική 
στιγμή η κατάσταση στην Κένυα ήταν έκρυθμη και οι πιέσεις από 
παντού, για την σύλληψη των τριών συνεργάτιδων του Οτσαλάν, 
αφόρητες. Χαρακτήριζαν δε εκτός πραγματικότητας την εκτίμηση για 
διευκόλυνση του Θ. Πάγκαλου.

Πάγκαλος κατά

των 8 του ΠΑΣΟΚ

Ωστόσο, πριν αποχωρήσει, ο υπουργός Εξωτερικών είχε προλάβει να 
επιτεθεί στους οκτώ του ΠΑΣΟΚ που ζήτησαν την παραίτησή του, 
λέγοντας: «Τι νόημα έχει αυτή η συζήτηση, αφού, αν δεν κάνω λάθος, 
κάποιοι έχουν υπογράψει μια διακήρυξη για την παραίτησή μου. 
Αλλωστε έχουν ήδη διαμορφώσει γνώμη και άποψη για τα γεγονότα 
και μάλιστα ακραία». Προκάλεσε έτσι την έντονη αντίδραση του Γ. 
Καψή, που του καταλόγισε πως «υπό τα προστατευτικά πυρά του κ. 
Μητσοτάκη, έθεσε εαυτόν μακράν του προβλήματος».

Εκκρεμές πάντως παρέμεινε το ερώτημα γιατί ο Θ. Πάγκαλος πήρε 
αφορμή από την πληροφορία Μητσοτάκη για να αποχωρήσει, καθώς 
από το βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Στ. Παπαθεμελή είχε γίνει γνωστό ήδη 
από τις 10 το πρωί, τόσο στον υπουργό Εσωτερικών Αλ.
Παπαδόπουλο όσο και στο γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου Σ. 
Κοσμίδη, ότι γίνονταν κινήσεις για την εκδίωξη των συνεργατών του 
Οτσαλάν που βρίσκονταν στην πρεσβεία στην Κένυα.

Η συνεδρίαση της επιτροπής για το θέμα θα επαναληφθεί σήμερα, 
πιθανότατα κεκλεισμένων των θυρών.

«Επικίνδυνης

πολιτικής»

Στην πρόταση της Ν.Δ., που κατατέθηκε χτες το μεσημέρι, τονίζεται 
ότι «αλλεπάλληλα γεγονότα καταδεικνύουν πως η ακολουθούμενη 
εξωτερική πολτική δεν είναι μόνο αποτυχημένη αλλά και επικίνδυνη 
για την ασφάλεια και τα συμφέροντα της χώρας».

Γίνεται αναφορά σε όσα και προχτές είχε πει ο Κ. Καραμανλής, 
δηλαδή «στην εθνική ταπείνωση στην κρίση των Ιμίων», «στον 
κατευνασμό της Μαδρίτης», «στο βαρύ πλήγμα της μη εγκατάστασης 
των 8-300 στην Κύπρο» και «στην καταρράκωση της τιμής και της 
αξιοπρέπειας της χώρας από τους χειρισμούς της κυβέρνησης στην 
υπόθεση Οτσαλάν».
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câline κ ο ς μ ο ς

του ΠΑΝΤ. ΒΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΤΗΛΕΣ

«Κάθε Κούρδος της Γερμανίας είναι τώρα μια ωρολογιακή βόμβα», 
υποστήριξε χθες ο Γιαμάλ Μουσά, πρόεδρος του Κουρδικού Κέντρου 
της Κολωνίας. Αρα, σύμφωνα με τα λεγόμενά του, στη Γερμανία 
κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή 500.000 βόμβες, πράγμα που κάνει τις 
αρχές να τρέμουν ότι ήδη ο πόλεμος του Κουρδιστάν μεταφέρθηκε 
στις γερμανικές πόλεις.

EHfflE
B

ΟΔΗΓΟΙ

Πράγματι, η χθεσινή σφαγή των Κούρδων, στην είσοδο του 
ισραηλινού προξενείου στο Βερολίνο, απέδειξε ότι ο πόλεμος, από τα 
βουνά του Κουρδιστάν έφτασε έξω από τις πόρτες μας. Τρεις νεκροί 
Κούρδοι, άλλοι 16 τραυματίες, ανάμεσά τους και ένας πολύ βαριά, 
δεκάδες συλληφθέντες και ολόκληρη η αστυνομική δύναμη της 
γερμανικής πρωτεύουσας σε συναγερμό, είναι ο απολογισμός των 
χθεσινών δραματικών επεισοδίων στο Βερολίνο.

Το χιόνι

Η Η Ε Ξ Ζ 3Η Β  βάφτηκε κόκκινο

Το τι ακριβώς έγινε χθες το μεσημέρι έξω από το ισραηλινό 
προξενείο πολύ λίγοι το γνωρίζουν, καθώς δεν υπήρχαν ανεξάρτητοι 
αυτόπτες μάρτυρες. Ομως, το αίμα που είχε βάψει κόκκινο το χιόνι, 
στη γύρω περιοχή, έδινε τη δική του μαρτυρία: σφαγή. Ολα 
ξεκίνησαν χθες το μεσημέρι, όταν μια ομάδα περίπου 150 Κούρδων, 
σκληροπυρηνικά στελέχη του ΡΚΚ οι περισσότεροι, οπλισμένοι με 
ρόπαλα και σιδηρολοστούς, επιχείρησαν να πορευτούν προς το 
προξενείο του Ισραήλ, που βρίσκεται σε μια ήσυχη αριστοκρατική 
γειτονιά, κοντά στο κέντρο του Δ. Βερολίνου. Η αστυνομία έδειξε να 
αιφνιδιάζεται και δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τους Κούρδους όταν 
αυτοί έφθασαν μπροστά στη σιδερόφραχτη πύλη του προξενείου. 
Κάπου 50 από τους Κούρδους κατάφεραν να σπάσουν τον 
αστυνομικό κλοιό και εισέβαλαν στην αυλή της ισραηλινής βίλας, 
ενώ κάποιοι μπήκαν και στον προθάλαμο. Στο σημείο αυτό υπάρχουν 
δύο εκδοχές. Οι Ισραηλινοί λένε ότι οι Κούρδοι, με τσεκούρια, 
ρόπαλα και μαχαίρια, έπιασαν όμηρο, επί δέκα λεπτά, μια υπάλληλο 
του προξενείου. Κάποιοι άλλοι επιχείρησαν να αρπάξουν τα όπλα 
των υπαλλήλων ασφαλείας. Τότε αυτοί αντέδρασαν και άρχισαν να 
πυροβολούν. Οι Κούρδοι λένε ότι μόλις πέρασαν από την πύλη του 
προξενείου, χωρίς να υπάρξει καμία προειδοποίηση, δέχτηκαν 
πυροβολισμούς. Αποτέλεσμα, τρεις νεκροί και δεκαέξι τραυματίες, εκ 
των οποίων ο ένας έχει δεχθεί μια σφαίρα στο πρόσωπο. Οι δύο από 
τους νεκρούς βρέθηκαν μέσα στο οίκημα του προξενείου. Η 
γερμανική αστυνομία ανακοίνωσε πολύ λίγα πράγματα, αφού δεν 
μπορεί να διεξάγει έρευνες σε χώρο διπλωματικής αποστολής.

Γεγονός είναι ότι στο Βερολίνο επικρατεί ατμόσφαιρα τρόμου, καθώς
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όλη η αστυνομική δύναμη της πόλης βρίσκεται σε επιφυλακή για να 
αποτρέψει ακόμη και απευθείας συγκρούσεις μεταξύ Τούρκων και 
Κούρδων. Στο Βερολίνο ζουν οι περισσότεροι Τούρκοι και Κούρδοι 
από οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή πόλη. Σύμφωνα με πληροφορίες 
της Υπηρεσίας Προστασίας του Συντάγματος, αναμένεται κλιμάκωση 
της βίας από πλευράς ΡΚΚ, ενώ είπαν επίσης ότι υπάρχουν και 
πληροφορίες για επιθέσεις αυτοκτονίας με βόμβες.

Ολοκληρωτική καταστροφή

ελληνικού προξενείου

Εκτακτα μέτρα έχει πάρει η αστυνομία για τη φύλαξη όχι μόνο των 
τουρκικών, αμερικανικών και ισραηλιτικών στόχων, αλλά και των 
ελληνικών, μετά τις προχθεσινές μαζικές καταλήψεις των προξενείων 
μας και της πρεσβείας στη Βόνη. Οι ζημιές που έγιναν σε κάποια 
είναι μεγάλες, όμως το προξενείο μας στο Βερολίνο έχει καταστραφεί 
σχεδόν ολοσχερώς. Εκτακτα μέτρα φύλαξης έχουν παρθεί και έξω 
από τα γραφεία της «Ολυμπιακής» καθώς και στα γερμανικά 
αεροδρόμια.

Βίαιες εκδηλώσεις διαμαρτυρίας κατά της σύλληψης Οτσαλάν έγιναν 
χθες και σε άλλες πόλεις της Γερμανίας. Στο Αμβούργο, περίπου 40 
Κούρδοι εισέβαλαν στα γραφεία του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος 
και αφού προξένησαν μεγάλες υλικές καταστροφές έπιασαν όμηρο, 
για πολλές ώρες, έναν 34χρονο, στέλεχος του κόμματος. Απειλούσαν 
να πυρπολήσουν το κτίριο σε περίπτωση που η γερμανική κυβέρνηση 
δεν ζητούσε την απελευθέρωση Οτσαλάν. Τελικά, ύστερα από 
διαπραγματεύσεις, η ομηρία έληξε αργά χθες τη νύχτα ειρηνικά. 
Αγριες συγκρούσεις έγιναν σε δρόμους της Κολωνίας, μεταξύ 
αστυνομικών και Κούρδων, όταν οι δεύτεροι προσπάθησαν να 
καταλάβουν τα εκεί γραφεία των Σοσιαλδημοκρατών.

Στο Σααρμπρίγκεν, Κούρδοι εισέβαλαν στο τοπικό Κοινοβούλιο. 
Ομάδα από αυτούς ζήτησε την επέμβαση της Γερμανίας για ειρηνική 
λύση του Κουρδικού. Στη διάρκεια της νύχτας, σε ολόκληρη τη 
Γερμανία έγιναν επιθέσεις με βόμβες μολότοφ κατά τουρκικών 
καταστημάτων.

Προειδοποιήσεις

από τον Σίλι

Αργά χθες το βράδυ ο υπουργός Εσωτερικών Οτο Σίλι έδωσε έκτακτη 
συνέντευξη Τύπου, στην οποία κάλεσε τους Κούρδους της Γερμανίας 
να σταματήσουν τις βίαιες διαμαρτυρίες, γιατί αλλιώς, όπως είπε, οι 
αρχές και η Δικαιοσύνη θα είναι πολύ σκληρές. Ο Γερμανός 
καγκελάριος Γκέρχαρντ Σρέντερ δήλωσε συγκλονισμένος από τα 
γεγονότα στο Βερολίνο και κάλεσε και αυτός τους Κούρδους να 
σταματήσουν τις βίαιες εκδηλώσεις. Επίσης κάλεσε την Τουρκία να 
σεβαστεί τον Κούρδο ηγέτη Οτσαλάν, να μην τον καταδικάσει στην 
ποινή του θανάτου και να διεξαγάγει μια δίκαιη δίκη, την οποία να 
παρακολουθήσουν διεθνείς παρατηρητές. Ηδη κάτι τέτοιο 
απορρίφθηκε από την Τουρκία.
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Οι καταλήψεις των ελληνικών προξενείων και της πρεσβείας μας στη 
Βόνη, όπου δεν έγιναν σοβαρές ζημιές, έληξαν τη νύχτα της Τρίτης 
ειρηνικά ύστερα από διαπραγματεύσεις. Στο προξενείο μας στη 
Φρανκφούρτη, τους Κούρδους έπεισε να αποχωρήσουν ο Πράσινος 
ευρωβουλευτής της Γερμανίας Ντανιέλ Κον Μπεντίτ, ενώ στο 
Βερολίνο την ίδια δουλειά έκανε ο τουρκικής καταγωγής βουλευτής 
του ίδιου κόμματος Τζεμ Οζντεμίρ.

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.

file://A:\l 80299f.htm 9/4/2005

file://A:/l


E Online - ΚΟΣΜΟΣ Page 1 of 2

Πέμπτη
18/02/1999

oh line κ ο ς μ ο ς

της ΙΩΑΝΝΑΣ ΝΙΑΩΤΗ

ΣΤΗΛΕΣ

ΟΔΗΓΟΙ
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Οι αρχικές εκτιμήσεις, την Τετάρτη το πρωί, της Σκότλαντ Γιάρντ για 
εκτόνωση της κατάστασης και ειρηνική απομάκρυνση των περίπου 
40 Κούρδων που καταλαμβάνουν από τα ξημερώματα της Τρίτης την 
ελληνική πρεσβεία στο Λονδίνο, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη 
σύλληψη του Κούρδου ηγέτη Οτσαλάν από την Τουρκία, 
διαψεύστηκαν στη συνέχεια της ημέρας και έγινε σαφές ότι θα 
ακολουθούσε μακριά νύχτα διαπραγματεύσεων.

Η στασιμότητα των διαπραγματεύσεων οφείλεται στο γεγονός ότι οι 
«καταλήψιες» έχουν διασπαστεί σε δύο ομάδες, αυτή των «σκληρών» 
και αυτή «των ηπιότερων», με αποτέλεσμα τα αιτήματά τους, που 
χοντρικά συνοψίζονται στην πίεση προς την τουρκική κυβέρνηση για 
δίκαιη μεταχείριση του Οτσαλάν, την απόλυση των τριών Κούρδων 
που συνελήφθησαν στα επεισόδια της Τρίτης και την αποχώρηση των 
40 από την πρεσβεία με την παρουσία και των διαδηλωτών ώστε να 
αποφύγουν τη σύλληψη, να μην είναι απόλυτα σαφή και να 
αναδιατυπώνονται συνεχώς.

Τη δυστοκία των διαπραγματεύσεων εξαιτίας «των δύο ομάδων» 
υπογράμμισε με δηλώσεις του και ο Ελληνας πρέσβης κ. Β. 
Ζαφειρόπουλος, που τόνισε ότι νωρίτερα το πρωί της Τετάρτης οι 
Κούρδοι έθεσαν τελεσίγραφο, που στη συνέχεια το μετακινούσαν 
χρονικά, να κάψουν την πρεσβεία αν η βρετανική κυβέρνηση δεν 
ικανοποιούσε το αίτημά τους για πιέσεις στην Αγκυρα.

Απεργία πείνας

Παρά το γεγονός ότι το Φόρεϊν Οφις δήλωσε ότι η βρετανική 
κυβέρνηση κάλεσε την Αγκυρα «να μην καταδικαστεί σε θάνατο, να 
μη βασανιστεί ο Αμπντουλάχ Οτσαλάν και να δημιουργηθεί διεθνές 
σώμα παρατηρητών που θα επιτηρήσει τη δίκη», οι Κούρδοι που 
καταλαμβάνουν την πρεσβεία δεν έδειξαν διάθεση αποχώρησης και 
έγινε γνωστό ότι ξεκίνησαν απεργία πείνας, ζητώντας φαγητό μόνο 
για το φύλακα της πρεσβείας Μπάμπη Πατσούρη, που κρατείται, ενώ 
κάποιοι από αυτούς ανέβηκαν στην ταράτσα του κτιρίου απειλώντας 
να πέσουν.

Οι εκπρόσωποι των Κούρδων και ιδιαίτερα ο Ζινάρ Χογκίρ, 
εκπρόσωπος του κουρδικού κέντρου πληροφοριών, αρνήθηκαν να 
μιλήσουν στα ελληνικά μέσα, δηλώνοντας «βαθύτατα πικραμένοι για 
την ελληνική προδοσία» και τονίζοντας ότι «η Ελλάδα τελικά δεν 
είχε τα κότσια να αντισταθεί στις πιέσεις των μεγάλων και έσπασε 
στο θέμα Οτσαλάν».

Εκδίκηση
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Η θερμοκαρία ανέβηκε ακόμη περισσότερο όταν οι διαδηλωτές, που 
αυξάνονταν συνεχώς κατά τη διάρκεια της ημέρας και το απόγευμα 
υπολογίζονταν παραπάνω από 1.000, ενημερώθηκαν για το θάνατο 
των τριών Κούρδων που επιχείρησαν να εισβάλουν στο ισραηλινό 
προξενείο στο Βερολίνο. Οι διαδηλωτές κράτησαν ενός λεπτού σιγή 
και με τα χέρια ψηλά, σχηματίζοντας το σήμα της νίκης, 
«ορκίστηκαν» εκδίκηση προς τους «Ισραηλινούς τρομοκράτες» και 
φώναζαν συνθήματα εναντίον της «Μοσάντ».

Η κατάσταση εκτονώθηκε προσωρινά με την παρουσία του 
Εργατικού βουλευτή Τόνι Μπεν, που διάβασε την επιστολή του προς 
τον Ρόμπιν Κουκ ζητώντας «την επείγουσα ενημέρωση της Αγκυρας 
ότι η βρετανική κυβέρνηση αναμένει δίκαιη δίκη του Οτσαλάν και 
σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του. Παρόμοιες δηλώσεις 
είχε κάνει νωρίτερα και ο λόρδος Ρι, που ανήκει στο φιλοκουρδικό 
λόμπι.

Ο πατέρας της δεκαπεντάχρονης Κούρδισσας, Νέζλα Κάντεπερ, που 
αυτοπυρπολύθηκε την Τρίτη το απόγευμα και μεταφέρθηκε στο 
νοσοκομείο του Τσέλσι, ενημέρωσε τους δημοσιογράφους ότι η 
κατάστασή της είναι σταθερή και όταν ρωτήθηκε πώς «νιώθει για το 
γεγονός», δήλωσε: «Οι Κούρδοι, μη έχοντας άλλο τρόπο 
διαμαρτυρίας, στρεφόμαστε προς τον εαυτό μας και 
αυτοπυρπολούμαστε για να βγάλουμε τη φωτιά που έχουμε μέσα μας. 
Η αυτοπυρπόληση είναι στοιχείο της κουλτούρας μας».
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Πέμπτη

18/02/1999 του ΑΡΗ ΑΜΠΑΤΖΗ

ΣΤΗΛΕΣ

Θριαμβευτής εμφανίζεται ο πρωθυπουργός της Τουρκίας Μπουλέντ 
Ετζεβίτ στην υπόθεση του ηγέτη του Εργατικού Κόμματος 
Κουρδιστάν (ΡΚΚ) Αμπντουλάχ Οτσαλάν, ο οποίος ήδη ανακρίνεται 
από άντρες της τουρκικής μυστικής υπηρεσίες (MIT) και των 
ενόπλων δυνάμεων.

m m a s m
■ίιΐ,'ίιΐιιΐ.
w s m i s e *

Ο απόηχος της επιχείρησης συνεχίζεται στην Τουρκία και όλα 
δείχνουν ότι οι πραγματικές διαστάσεις της υπόθεσης δύσκολα θα 
έλθουν στη δημοσιότητα. Η εφημερίδα «Χουριέτ» χθες αναφέρθηκε 
λεπτομερειακά στις συνθήκες κάτω από τις οποίες οι άντρες της 
τουρκικής αποστολής έφεραν τον Οτσαλάν στην Τουρκία.

ΟΔΗΓΟΙ
Στις 10 Φεβρουάριου, αναφέρει η εφημερίδα, αναχώρησε από την 
Τουρκία το ιδιωτικό αεροσκάφος που μετέφερε τα μέλη των ειδικών 
δυνάμεων αρχικά στην Ουγκάντα. Στο μεταξύ, στις 12 Φεβρουάριου, 
ο Οτσαλάν εγκατέλειψε την ελληνική πρεσβεία όπου βρισκόταν και 
εγκαταστάθηκε σε ξενοδοχείο. Η εφημερίδα αναφέρει ότι οι άντρες 
της τουρκικής μυστικής υπηρεσίας που βρίσκονταν στην Κένυα, 
εντόπισαν τον Οτσαλάν, με αποτέλεσμα αυτός να επιστρέφει και πάλι 
στην κατοικία του Ελληνα πρεσβευτή. Η είσοδος του Οτσαλάν 
φωτογραφήθηκε από τους άντρες της MIT με αποτέλεσμα να 
ασκηθούν πιέσεις προς την Ελλάδα, εκ μέρους των ΗΠΑ, της 
Τουρκίας και της Κένυας.

«Προς άγνωστη 

κατεύθυνση»

Η «Χουριέτ» ανέφερε ότι ο Οτσαλάν βγήκε από την πρεσβευτική 
κατοικία και με συνοδεία Ελλήνων ξεκίνησε προς άγνωστη 
κατεύθυνση. Στο δρόμο, οι άντρες της MIT αλλά και οι Κενυάτες, 
επενέβησαν και πήραν τον Οτσαλάν, με αποτέλεσμα η Ελλάδα τις 
πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας να ανακοινώσει ότι ο Οτσαλάν 
εγκατέλειψε την ελληνική πρεσβεία στην Κένυα.

Αυτή είναι η εκδοχή της «Χουριέτ», η οποία μάλιστα ανέφερε ότι «η 
προειδοποίηση της Αγκυρας προς την Αθήνα ότι θα θεωρηθεί αιτία 
πολέμου εάν φιλοξενηθεί ο Οτσαλάν, ήταν καθοριστική για την 
έκβαση της επιχείρησης Οτσαλάν».

Παρόμοια σενάρια και στοιχεία περιλαμβάνονται στο δημοσίευμα και 
των υπόλοιπων εφημερίδων. Κύριο στοιχείο όμως είναι το κλίμα 
θριάμβου και το γεγονός ότι ο τουρκικός Τύπος εκθειάζει τον 
πρωθυπουργό Μπουλέντ Ετζεβίτ.

Οι δέκα
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που γνώριζαν

Ενα συγκεκριμένο στοιχείο που δημοσίευσαν χθες οι τουρκικές 
εφημερίδες ήταν ο κατάλογος των δέκα αξιωματούχων οι οποίοι, 
όπως είπε προχθές ο Ετζεβίτ, γνώριζαν τα της επιχείρησης. Πρόκειται 
για τον πρόεδρο Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ, τον πρωθυπουργό Μπουλέντ 
Ετζεβίτ, τον υπουργό Εξωτερικών Ισμαήλ Τζεμ, τον αντιπρόεδρο της 
κυβέρνησης Χουσαμετί Οζκάν, το γενικό επιτελάρχη στρατηγό 
Χουσεΐν Κιβρίκογλου, τον αρχηγό της MIT Σενκάλ Ατάσαγκουν, το 
διοικητή του τμήματος επιχειρήσεων του γενικού επιτελείου, 
αντιστράτηγο Γιασάρ Μπουγούκαντ, τον υποδιοικητή της MIT 
Μικντάτ Αλπάι και τον υφυπουργό Εξωτερικών Κορκμάζ Χάκτανιρ.

Η «Χουριέτ» είχε χθες τον τεράστιο πρωτοσέλιδο τίτλο «Ιδού η 
Μεγάλη Τουρκία», και έγραφε «η Τουρκία που συνέλαβε το 
δολοφόνο νεογνών, έδειξε σε ολόκληρο τον κόσμο πόσο μεγάλο 
κράτος είναι».

Η «Σαμπάχ» υποστήριξε ότι «μετά από συνεννόηση μεταξύ των 
μυστικών υπηρεσιών της Τουρκίας, της Ελλάδας και της Κένυας, 
αποφασίστηκε να έρθει ο Οτσαλάν στην Τουρκία». Η ίδια εφημερίδα 
έκανε λόγο για «πανικό στην Αθήνα», ενώ, όπως και οι υπόλοιπες 
εφημερίδες, εκθείασε τον πρωθυπουργό Μπουλέντ Ετζεβίτ με 
δημοσίευμα που τιτλοφόρησε «Νέα τιμή στον πορθητή της Κύπρου». 
Τον Ετζεβίτ εκθείασε και η «Μιλιέτ» με τον τίτλο «Ηταν πορθητής 
της Κύπρου έγινε κυνηγός του Οτσαλάν».

«Το τέλος του δολοφόνου» ήταν ο τίτλος της ισλαμιστικής «Ακίτ», η 
οποία όμως σε άρθρο που δημοσίευσε, υποστηρίζει ότι «τα 
αμερικανικά μέσα ενημέρωσης είχαν μεταδώσει την πληροφορία περί 
Οτσαλάν, δύο ώρες νωρίτερα από την ανακοίνωση που έκανε ο 
Τούρκος πρωθυπουργός».

Πέρα από τα δημοσιεύματα του Τύπου, πρέπει να υπογραμμιστεί ότι 
δεν ήταν τις τελευταίες δύο μέρες λίγες οι περιπτώσεις που οι 
ελληνικές αρχές στην Τουρκία -προξενεία και πρεσβεία- δέχτηκαν 
φαξ και τηλεφωνήματα με τα οποία ανώνυμοι και επώνυμοι Τούρκοι 
ευχαριστούσαν για τη στάση της Ελλάδας στο θέμα Οτσαλάν.
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ΟΔΗΓΟΙ

3bline κ ο ς μ ο ς  ο«*«,

Σε διεθνές δικαστήριο και όχι στη Τουρκία πρέπει να δικασθεί ο 
Αμπντουλάχ Οτσαλάν, δήλωσαν χθες οι δικηγόροι του Κούρδου 
ηγέτη, ενώ ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Κόφι Ανάν, έκανε 
έκκληση για «δίκαιη δίκη». Ομως η Τουρκία απορρίπτει την 
παρουσία ξένων παρατηρητών στη δίκη του Οτσαλάν, όπως ζήτησε η 
Ελβετία, η Γερμανία και η Ρωσία.

Το αίτημα απορρίφθηκε από τον Τούρκο πρωθυπουργό, Μπουλέντ 
Ετζεβίτ, και από τον εκπρόσωπο του τουρκικού υπουργείου 
Εξωτερικών, που τόνισε ότι «κανείς δεν μπορεί να αναμειχθεί στη 
λειτουργία της δικαιοσύνης στη Τουρκία και δεν μπορούμε να 
δεχθούμε ενέργειες από το εξωτερικό που θα μπορούσαν να 
σημαίνουν επέμβαση». Παρατήρησε πάντως ότι οι πάντες θα 
μπορούν να παρακολουθήσουν τη δίκη, καθώς αυτή θα είναι 
δημόσια.

Ο Μπουλέντ Ετζεβίτ δήλωσε ότι η Τουρκία δεν χρειάζεται μαθήματα 
από την Ευρώπη και τόνισε ότι «βεβαίως τα πάντα θα είναι τελείως 
διαφανή». Ζητούν ακόμα τη δημιουργία μιας ανεξάρτητης επιτροπής 
που θα ερευνήσει τις συνθήκες σύλληψης του Κούρδου ηγέτη και 
επισημαίνουν ότι «πολλαπλασιάζονται οι ενδείξεις μιας 
συντονισμένης διεθνούς επιχείρησης που διεξήχθη από τις μυστικές 
υπηρεσίες σε συνεργασία με τις κενυατικές αρχές και με την ανοχή 
της ελληνικής πρεσβείας».

Οι δικηγόροι του «Απο»

Με ανακοίνωση που εξέδωσαν στη Βρέμη της Γερμανίας, οι 
δικηγόροι του Οτσαλάν, ορισμένοι από τους οποίους εμποδίσθηκαν 
να εισέλθουν στην Τουρκία, ζήτησαν να τους δοθεί η δυνατότητα να 
συναντηθούν με τον πελάτη τους χωρίς επιτήρηση και με διερμηνέα 
της δικής τους επιλογής.

Εκφράζουν ακόμα την ανησυχία τους ότι «δεν μπορεί να υπάρξει μια 
νόμιμη δίκη στη βάση μιας παράνομης σύλληψης» και επισημαίνουν 
ότι το τουρκικό δικαστήριο Εθνικής Ασφαλείας, στο οποίο θα 
οδηγηθεί ο Οτσαλάν, έχει χαρακτηρισθεί από το Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως αντιτιθέμενο στην 
Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Η συνήγορος του Οτσαλάν, Μπρίτα Μπέλερ, δήλωσε ότι η ίδια και 
συνεργάτες της προσπάθησαν να μεταβούν στην Τουρκία. Ομως στο 
αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης οδηγήθηκαν με τη βία στην 
αίθουσα τράνζιτ, αφού τους αφαιρέθηκαν τα διαβατήρια και τα 
εισιτήρια. Μετά από έξι ώρες αναγκάσθηκαν να επιβιβασθούν σε 
πτήση για την Ολλανδία. Κατήγγειλε ακόμα ότι ο Τούρκος δικηγόρος 
του Οτσαλάν συνελήφθη και κρατείται σε άγνωστο μέρος.
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Η Μπρίτα Μπέλερ δήλωσε ακόμα πεπεισμένη ότι ο Οτσαλάν 
βασανίζεται στον τόπο κράτησής του. Ο ειδικός ερευνητής του ΟΗΕ 
για τα βασανιστήρια, σερ Νάιτζελ Ρόντλεϊ, επεσήμανε και αυτός τις 
ανησυχίες για την τύχη του Κούρδου ηγέτη. «Κάνω έκκληση στις 
τουρκικές αρχές για διευκρίνιση των συνθηκών, προκειμένου να 
εξακριβωθεί ότι γίνεται σεβαστό το δικαίωμα για σωματική και 
διανοητική ακεραιότητα του Οτσαλάν», είπε.

Η Γαλλία, το Βέλγιο, η Ιταλία, η Ελβετία, η Γερμανία ζήτησαν τη 
διεξαγωγή μιας «δίκαιης δίκης» για τον Οτσαλάν, ενώ η Ολλανδία 
και η Ιταλία κάλεσαν την Τουρκία να μην του επιβάλει την ποινή του 
θανάτου. Η Βρετανία ζήτησε από την Αγκυρα να σεβασθεί τη 
«σωματική ακεραιότητα» του Κούρδου ηγέτη.

Ορισμένες χώρες, με προεξάρχουσες την Ελβετία και τη Γερμανία, 
ζήτησαν την παρουσία ξένων παρατηρητών στη δίκη. Τη θέση αυτή 
υποστήριξε χθες και ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Ιγκόρ Ιβάνοφ.

«Εσωτερική υπόθεση»

Αντιθέτως, ο Σύρος υπουργός Εξωτερικών, Φαρούκ αλ Σάραα, 
δήλωσε ότι η υπόθεση Οτσαλάν «είναι εσωτερική υπόθεση της 
Τουρκίας και αφορά τον Οτσαλάν και το τουρκικό κράτος». 
Παρατήρησε ακόμα ότι «ο Οτσαλάν διέμενε από καιρού σε καιρό στη 
Συρία. Οταν έφυγε για τελευταία φορά, έφυγε με τη θέλησή του».

Στο Στρασβούργο, το Συμβούλιο της Ευρώπης ζήτησε να δικαστεί ο 
Οτσαλάν «σύμφωνα με την ευρωπαϊκή σύμβαση για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα», ενώ η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου 
της Ευρώπης ανακοίνωσε ότι είναι έτοιμη «να παρακολουθήσει κάθε 
δικαστική διαδικασία που θα μπορούσε να γίνει κατά του Οτσαλάν».

Στη Μαδρίτη, ο πρόεδρος του κοινοβουλίου της Χώρας των Βάσκων 
δήλωσε ότι ενδέχεται να επανεξετασθεί η άδεια που έδωσε το 
βασκικό κοινοβούλιο στο εξόριστο κουρδικό κοινοβούλιο να 
συνεδριάσει στο χώρο του, μέχρι να «ηρεμήσει η κατάσταση».

(Ασ. πρες, Γαλλ. Πρακτορείο, ΑΠΕ)
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