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Του ΑΡΗ ΑΜΠΑΤΖΗ

ΣΤΗΛΕΣ

Αυξάνονται οι πιθανότητες για αναβολή της δίκης Οτσαλάν, αφού, 
από τους συνηγόρους υπεράσπισης, μέχρι τον πρωθυπουργό 
Μπουλέντ Ετζεβίτ, κάνουν λόγο για ανάγκη αναθεώρησης του 
Συντάγματος, έτσι ώστε να αλλάξει ο νόμος περί Δικαστηρίων 
Κρατικής Ασφάλειας, προτού αρχίσει η δίκη.
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ΟΔΗΓΟΙ

Το πρόβλημα τώρα είναι εάν η δίκη θα αρχίσει και θα αναβληθεί 
προτού διαβαστεί το κατηγορητήριο, ή θα αναβληθεί προτού καν 
αρχίσει.

Ο Τούρκος πρωθυπουργός Μπουλέντ Ετζεβίτ, σε δηλώσεις του που 
δημοσιεύτηκαν χθες στη «Μιλιέτ», ανέφερε ότι «εντός των ημερών 
αναμένεται να σχηματιστεί η κυβέρνηση» κι ότι «πρώτο μέλημα της 
κυβέρνησης θα είναι η κατάθεση πρότασης νόμου για αλλαγή στη 
δομή των Δικαστηρίων Κρατικής Ασφάλειας». Ο Ετζεβίτ, 
απαντώντας σε ερώτηση εάν αυτό οδηγήσει στην αναβολή της δίκης, 
υπενθύμισε το αίτημα των δικηγόρων του Οτσαλάν για αναβολή της 
δίκης.

Αίτηση και των δικηγόρων

Να σημειωθεί ότι ο δικηγόρος Ερτζάν Κανάρ, δήλωσε χθες πως η 
σχετική αίτηση των δικηγόρων του Οτσαλάν είχε κατατεθεί στις 30 
Απριλίου στο Δικαστήριο Κρατικής Ασφάλειας κι ότι κατά την 
ακροαματική διαδικασία την ερχόμενη Δευτέρα και προτού διαβαστεί 
το κατηγορητήριο, θα ζητήσουν οι δικηγόροι να αναβληθεί η δίκη 
μέχρι την αλλαγή του σχετικού νόμου.

Την αλλαγή του νόμου ζήτησε χθες και ο πρόεδρος Σουλεϊμάν 
Ντεμιρέλ. Η εφημερίδα «Σαμπάχ» στο σημερινό της φύλλο 
δημοσιεύει δήλωση του υπουργού Δικαιοσύνης, ο οποίος επίσης ζητά 
να αναβληθεί η δίκη έως ότου αλλάξει ο νόμος.

Πέρα απ' όλα αυτά, υπήρχαν ενδείξεις κι από προχθές. Ο πρόεδρος 
του Δικαστηρίου Κρατικής Ασφάλειας, Τουργκούτ Οκγιάι, 
απαντώντας σε ερωτήσεις για το αν θα ικανοποιηθεί το αίτημα των 
δικηγόρων του Οτσαλάν για πρόσθετο χρόνο, είχε πει ότι δεν 
αποκλείεται να δοθεί πρόσθετος χρόνος.

Από την άλλη, και ο εισαγγελέας του Δικαστηρίου Κρατικής 
Ασφάλειας Ταλάτ Σαλκ, σε συνέντευξή του που δημοσιεύτηκε στη 
χθεσινή «Μιλιέτ», υπογραμμίζει ότι «τα αιτήματα της υπεράσπισης 
μπορεί να επηρεάσουν τη διάρκεια της δίκης». Ο Σαλκ τόνισε ότι η 
δίκη θα έχει διάρκεια το πολύ δύο μηνών, ενώ ως προς το ενδεχόμενο 
θανατικής καταδίκης και την προοπτική προσφυγής στο Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, είπε πως «το Δικαστήριο
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αυτό δεν είναι Εφετείο και κατ' επέκταση δεν μας δεσμεύει». Η 
απάντηση αφορούσε το αν σε περίπτωση θανατικής καταδίκης, θα 
περιμένουν οι Αρχές, για να εκτελέσουν την ποινή, τη σχετική 
απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.

«Θα σας δώσουμε εμείς χαρτί και μολύβι»

Εν τω μεταξύ έγινε γνωστός και ο κατάλογος αυτών που θα 
παρακολουθήσουν τη δίκη. Πρόκειται για 64 συγγενείς στρατιωτών 
που έπεσαν στις μάχες με το ΡΚΚ και στρατιώτες που 
τραυματίστηκαν στις μάχες αυτές, 12 συγγενείς του Οτσαλάν, 12 
Τούρκους δημοσιογράφους, 12 ξένους δημοσιογράφους και 8 ξένους 
διπλωματικούς. Η «Χουριέτ» χθες έγραφε ότι μεταξύ των ξένων 
διπλωματών που θα παρακολουθήσουν τη δίκη είναι και ο Ελληνας 
υποπρόξενος στην Κωνσταντινούπολη. Πληροφορία, όμως, την οποία 
δεν επιβεβαίωσαν οι ελληνικές διπλωματικές αρχές στο τουρκικό 
υπουργείο Εξωτερικών. Σύμφωνα με τον κατάλογο του υπουργείου, 
τη δίκη θα παρακολουθήσουν εκπρόσωποι των διπλωματικών 
αντιπροσωπειών των ΗΠΑ, του Καναδά, της Γερμανίας, της 
Ολλανδίας, της Αγγλίας, της Αυστρίας, της Νορβηγίας και του 
Βελγίου.

Το ενδιαφέρον είναι τα μέτρα που έχουν ληφθεί στο νησί Ιμραλί.
Ετσι, όλοι όσοι θα μεταφερθούν στο νησί, θα περάσουν από 
εξονυχιστικό έλεγχο και δεν θα επιτραπεί σ' αυτούς να έχουν μαζί 
τους σχεδόν τίποτα. Οι δημοσιογράφοι, για παράδειγμα, θα 
υποχρεωθούν να αφήσουν κασετόφωνα και οτιδήποτε σχετικό στα 
Μουδανιά, αφού, όπως ανέφερε ο εισαγγελέας του Δικαστηρίου 
Κρατικής Ασφάλειας της Αγκυρας, «χαρτί και μολύβι θα τους δοθεί 
στο νησί».

_ Την άμεση αποστολή παρατηρητών στη δίκη Οτσαλάν ζητεί με 
επιστολή του στον πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου Ζιλ Ρομπλές ο 
Αλέκος Αλαβάνος, καθώς, όπως σημειώνει, «η υπόθεση αυτή 
εξελίσσεται σε παρωδία».
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