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Σάββατο 27/02/99

ΣΤΗΛΕΣ
MC rn «M CM M ta’«IV Π Χ Λ Ν Ο Λ Ι. T1H»-S

Στο Ναϊρόμπι οι 3 Κούρδισσες κατηγορούσαν Ελλάδα 
Στην Αθήνα μιλούν σήμερα μπροστά σε διλήμματα

ΟΔΗΓΟΙ

Unicef

ΤΙ ΕΙΠΑΝ 
ΤΙ ΘΑ ΠΟΥΝ;

Πριν από λίγες μέρες, έγκλειστες στο 
Ναϊρόμπι, οι τρεις Κούρδισες είχαν 
καταγγείλει την ελληνική κυβέρνηση 
ως άμεσα υπεύθυνη για τη σύλληψη 
του Οτσαλάν από την Τουρκία. Χθες, 

ανέβαλαν για σήμερα, κάτω από ανεξακρίβωτες συνθήκες, τη 
συνεύντευξη Τύπου που είχαν αποφασίσει να δώσουν μόλις έφθαναν 
στην Αθήνα. Το βέβαιο είναι ότι παράγοντες της κυβέρνησης τούς 
έθεσαν μπροστά σε διλλήματα γι' αυτά που θα πουν. Τι είπαν τότε στο 
Ναϊρόμπι.

Δ ϊ A B A Σ T Ε

Απέσπασε τις ευχές των "15" για Οτσαλάν 
Χαμηλούς τόνους και απλή ευχή για δίκαιη δίκη του Αμπντουλάχ 
Οτσαλάν ήταν η τοποθέτηση των 15 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ενωσης 
στη Βόνη όπου συναντώνται.

115 ζητούν Εξεταστική Τη σύσταση Εξεταστικής των πραγμάτων 
Επιτροπής για την υπόθεση Οτσαλάν ζήτησαν με πρότασή τους 115 
βουλευτές του ΠΑΣΟΚ.

Η επιχείρηση στο φως και η επι-χείρηση
Ποιές ήταν οι διαφορές μεταξύ των δύο φάσεων της υπόθεσης Οτσαλάν 
στην Κένυα και την Ελλάδα.

Καταθέσεις μιλούν για ευθύνες Ναξάκη-Μπαντουβά 
Συνεχίζεται η εισαγγελική έρευνα για την υπόθεση Οτσαλάν αλλά 
πληροφορίες αναφέρουν ότι θα διωχθούν πειθαρχικά Ναξάκης και 
Μπαντουβάς.

Πρώτα στο γιατρό, μετά το Βιάγκρα
Νομιμοποιήθηκε και στην Ελλάδα η χρήση του χαπιού Βιάγκρα που 
βοηθά στην αντρική στύση αλλά απαιτείται για τη χορήγησή του εξέταση
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και ιατρική συνταγή.

Σωτήρια η ψυχραιμία του πληρώματος
Φωτιά ενώ έπλεε ανοιχτά του Κάβο-Ντόρο έπαισε το επιβατηγό πλοίο 
"Σαπφώ" που εκτελούσε 291 επιβάτες δρομολόγιο από τον Πειραιά για 
τη Χίο και τη Μυτιλήνη.

Ανεβάζουν κατά 70.000 τόνους την ποσόστωσή μας στο γάλα 
Για την ερχόμενη εβδομάδα αναβλήθηκε η λήψη απόφασης από το 
ευρωπαϊκό συμβούλιο σε ό,τι αφορά τα γεωργικά θέματα.

"Παράδεισος" στη Θεσσαλονίκη και με άδεια της Ε.Ε.
Ως χρηματο-οικονομικό κέντρο στην προσπάθεια της Ευρωπαϊκής 
Ενωσης να κάνει άνοιγμα σε Βαλκάνια και Εύξεινο Πόντο θα 
χρησιμοποιηθεί η Θεσσαλονίκη.

Κινητικότητα στους μνηστήρες της Ιονικής
Προετοιμάζονται για την "αναμέτρηση" της 26ης Μαρτίου οι τράπεζες 
Πειραιώς, Πίστεως και Eurobank που διεκδικούν να αγοράσουν την 
Ιονική.

Τρομοκρατούν τους δικηγόρους του Οτσαλάν 
Παραιτήθηκαν από την υπεράσπιση του Αμπντουλάχ Οτσαλάν οι 
Τούρκοι δικηγόροι που είχαν εκφράσει τη σχετική επιθυμία μετά τις 
απειλές σε βάρος της ζωής τους και των οικογενειών τους.

Στο στόχαστρο και ο Ακης
Η τουρκική εφημερίδα "Χουριέτ"... ανακάλυψε ότι οι Ηνωμένες 
Πολιτειίες έχουν δώσει εντολή για ανάκριση σε ό, ι αφορά τον Ακη 
Τσοχατζόπουλο.

Η Κρήτη στις φλόγες
Λίγες ημέρες πριν την πρώτη αναμέτρηση με τη Γιουβέντους για το 
Champions League ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται απόψε στην Κρήτη με 
αντίπαλο τον ΟΦΗ.

Νικηφόρα επιστροφή στο ΟΑΚΑ
Τη νίκη για να ικανοποιήσει τους οπαδούς του που θα βρεθούν στο 
ΟΑΚΑ μετά δύο μήνες θέλει ο Παναθηναϊκός με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ.

Αναποφάσιστος ο Μπλαχίν
Δεν έχει καταλήξει ακόμη ο προπονητής της ΑΕΚ στην ενδεκάδα που θα 
βάλει στο ματς με τη Βέροια τη Δευτέρα λόγω και των πολλών 
τραυματισμών.
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Σαββάτο
27/02/1999

oftime Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η  Gfet»

ΒΟΝΗ

Του απεσταλμένου μας ΓΡ. ΡΟΥΜΠΑΝΗ

και του ανταποκριτή μας Π. ΒΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΤΗΛΕΣ

BÜB1
2223ΗΙΒ33Ε>

Ο Αμπντουλάχ Οτσαλάν, απομονωμένος στο μπουντρούμι της 
Θάλασσας του Μαρμαρά, έχει τις ευχές των Ευρωπαίων ηγετών για 
μια δίκαιη δίκη και την πίστη τους ότι δεν θα εφαρμοστεί η θανατική 
ποινή.

Οι «15» διαβεβαίωσαν επίσης εαυτούς και αλλήλους ότι θα 
ενεργήσουν όλοι μαζί, ώστε να έχουν εφαρμογή οι πρόσφατες 
αποφάσεις του συμβουλίου υπουργών Εξωτερικών για:

ΟΔΗΓΟΙ ΠΤη μεταχείριση που πρέπει να έχει ο κρατούμενος Κούρδος ηγέτης.

□Την προώθηση πολιτικής λύσης του Κουρδικού.

Ι/.ΙΙΙ J.MIMHJ.IJ.gflffc Το θέμα, όπως είχε υποσχεθεί, έφερε προς συζήτηση στο δείπνο ο Κ. 
Σημίτης. Ωστόσο δεν απασχόλησε επί μακρόν τους ομολόγους του. Ο 
Γκ. Σρέντερ αρκέστηκε να δηλώσει ότι τον εκφράζουν οι θέσεις του 
συμβουλίου υπουργών. Λίγο πιο θερμός ο Ζ. Σαντέρ εξέφρασε την 
αλληλεγγύη του στις προσπάθειες της ελληνικής πλευράς. Και ο 
Ισπανός πρωθυπουργός Χ.Μ. Αθνάρ πληροφόρησε τον Κ. Σημίτη ότι 
ήδη έχει τηλεφωνήσει δύο φορές στον Μπ. Ετσεβίτ, από τον οποίο 
ζήτησε να γίνουν σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα του Αμπ. 
Οτσαλάν και να μην εφαρμοστεί η θανατική καταδίκη.

Η συζήτηση έληξε εκεί. Τα οικονομικά προβλήματα της Ευρωπαϊκής 
Ενωσης είχαν προτεραιότητα. Λίγο νωρίτερα, ο πρωθυπουργός είχε 
αναπτύξει επί τροχάδην τις απόψεις του σε σύντομες συναντήσεις του 
με τους Σιράκ, Σρέντερ, Μπλερ, ΝΤ Αλέμα και Αθνάρ.

Πεποίθησή του, όπως είπε αργότερα στη συνέντευξη Τύπου που 
έδωσε, είναι ότι πρέπει να γίνει μια δίκαιη δίκη, στην οποία να 
εφαρμοστούν οι κανόνες δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα του 
κατηγορουμένου. Εκείνο που δεν πρέπει να εφαρμοστεί είναι η 
θανατική καταδίκη.

«Η Ελλάδα κι εγώ

έχουμε χρέος»

Και τι περιμένει τώρα ολόκληρη Ευρώπη από την Τουρκία, όταν επί 
μήνες εκδηλώνει τη δική της αδυναμία να εξασφαλίσει στο δικό της 
έδαφος τη ζωή ενός διωκόμενου προσώπου;
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«Το θέμα δεν είναι αν περιμένω εγώ ή Ευρώπη κάτι», απάντησε ο 
πρωθυπουργός». Πιστεύω ότι η Ελλάδα και εγώ προσωπικά έχουμε 
ένα χρέος και αυτό το χρέος πρέπει να το ξεπληρώσουμε», είπε 
αυτοκριτικά.

Ηταν εμφανές ότι δεν πρέπει να αισθανόταν και πολύ άνετα, όταν 
έθετε το θέμα Οτσαλάν στους ομολόγους του. Το κλίμα ήταν βαρύ - 
πρέπει να το είχε πληροφορηθεί ή έστω αντιληφθεί- για τη χώρα μας. 
Ωστόσο, ούτε στο δείπνο ούτε στις κατ' ιδίαν συζητήσεις τους, οι 
άλλοι ηγέτες έκαναν κάποια αναφορά για τους χειρισμούς της 
ελληνικής κυβέρνησης, οι οποίοι είχαν τη γνωστή κατάληξη. 
Επρόκειτο προφανώς για επίδειξη διπλωματικής ευγένειας.

Αυτή η εξέλιξη του θέματος Οτσαλάν είναι, κατά την έκφραση του κ. 
Σημίτη, «μια λαμπρή ευκαιρία» για-να προωθηθεί η πολιτική λύση του 
Κουρδικού προβλήματος και σ' αυτό θα πρέπει με επιμονή να στρέψει 
την προσοχή της η Ευρωπαϊκή Ενωση.

Η στάση της Τουρκίας τόσο απέναντι στον Οτσαλάν όσο και απέναντι 
στον κουρδικό λαό θα πρέπει να διαμορφώσει τις σχέσεις της με την 
Ενωμένη Ευρώπη.

Την ώρα που είχε σηκωθεί να φύγει από την αίθουσα συνεντεύξεων, 
Τούρκος δημοσιογράφος τον πλησίασε και με επιμονή του ζήτησε να 
απαντήσει, αν η Ελλάδα θα έδειχνε το ίδιο ενδιαφέρον για το θέμα της 
Καμπότζης ή του Αφγανιστάν.

«Ο καθένας πρέπει να έχει το δικαίωμα μιας δίκαιης κρίσης και μετά 
να βγει η απόφαση, αν θα πρέπει να καταδικαστεί η όχι».

«Ναι υπάρχει

αλληλεγγύη»

Η πλήρης απάντηση του Γερμανού καγκαλάριου στην υπόθεση 
Οτσαλάν ήταν σύντομη αλλά σαφής:

«Ο Ελληνας πρωθυπουργός μάς παρουσίασε τις θέσεις του. Οι 
αρχηγοί των κρατών της Ε.Ε. αναφέρθηκαν στη δήλωση των 
υπουργών Εξωτερικών που αφορά το ίδιο θέμα και την Τουρκία. Εμάς 
μας εκφράζει αυτή η θέση και ελπίζουμε η Τουρκία να εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις της».

Σε ερώτηση της Τουρκάλας ανταποκρίτριας της «Σαμπάχ», για το αν 
η Ε.Ε. θα πάρει μέτρα κατά της Ελλάδας, αφού αυτή υποστηρίζει 
τρομοκρατικές οργανώσεις, ο Γκέρχαρντ Σρέντερ είπε 
χαρακτηριστικά:

«Αυτό δεν είναι ερώτηση, αλλά διαπίστωση δική σας. Εγώ δεν 
απαντώ σε διαπιστώσεις». Επίσης σε ερώτηση της «Ε» προς τον 
πρόεδρο της Κομισιόν Ζακ Σαντέρ για το θέμα Οτσαλάν και για το 
εάν υπάρχει η αλληλεγγύη της Ε.Ε. προς την Ελλάδα, ο ίδιος 
απάντησε: «Ναι, υπάρχει η αλληλεγγύη μας προς την Ελλάδα στο 
θέμα Οτσαλάν. Με τον κ.Σημίτη είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα
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συζήτηση. Ναι, νομίζω έχει την αλληλεγγύη μας».

Επικοινωνήστε με την "Ε on-line"
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