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Δίκη Οτσαλάν και «λόμπι»
Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανείς που περιμένει ότι θα βγει επιτέλους στο φως, στη δίκη που άρχισε χθες, όλο το 
παρασκήνιο για τη δράση των διαφόρων μηχανισμών που οδήγησαν στο περιβόητο φιάσκο Οτσαλάν. Γιατί 
είναι δεδομένο ότι η ιλαροτραγωδία της «φιλοξενίας» Οτσαλάν κρύβει μπόλικο παρασκήνιο και αποτελεί 
χαρακτηριστικό δείγμαΓτου πόσο ανεξέλεγκτα μπορεί να δράσουν αυτονορημένοι μηχανισμοί, που υποτίθεται 
κατά τ' άλλα ότι λειτουργούν με αυτό τον τρόπο για να προασπίζουν το εθνικό συμφέρον... Μόνο που δεν 
δικάζονται οι «αφανείς» πρωταγωνιστές της ιστορίας, αλλά κάποιοι που διαδραμάτισαν μάλλον δευτερεύοντες 
ρόλόΰςΤΤ^ _  ~

*** Από κει και πέρα όμως φαίνεται ότι ενεργοποιείται πάλι ένα πολιτικό λόμπι που δ ιαπερνά όλους σχεδόν 
τους κουυατικούς μηχανισμούς και έχει αναγάγει ως εθνική πολίτική το αξίωμα: ό εχθρός τού εχθρού μας 
είναι... φίλος μας. Τι κι αν η πολιτική αυτή κατέρρευσε από την πρακτική του ίδιου του Οτσαλάν που δεν 
δίστασε να αρχίσει τους... ύμνους στην Τουρκία και να καταγγείλει ακόμα και αυτούς που τον υπερασπίστηκαν 
στην Ελλάδα ως... συμμέτοχους στην πρακτορολογία. Κάποιοι εξακολουθούν να πιστεύουν, ή τουλάχιστον να 
δίνουν άλλοθι, σε εξωθεσμικούς μηχανισμούς που διεκδικούν για τον εαυτό τους το δικαίωμα να 
διαμορφώνουν αυτοί την εξωτερική πολιτική μιας χώρας και όχτηΊιπεύθυνη, εκλεγμένη κυβέρνησή της...

*** Γιατίνπερα από τα όποια απαράδεκτα λάθη της κυβέρνησης -για τα οποία κατέβαλε άλλωστε το αναλογούν 
πολιτικό κόστος- ϋπύμχει ένα μείζον ερώτημα για τούςΊ<7κΓΈβερτ, Αρσένη, Κομμένο, Παπαθεμελή και λοιπούς, 
που θα εμφανιστούν ως μάρτυρες στη δΙκηΓΕχει δίκαιωυα ένας πολίτης -που διαφωνεί και δικαίωμά του με 
την κυβερνητική πολιτική- να προχωρεί σε ενέργειες, όπως η παράνομη είσοδος Οτσαλάν στη χώρα, που 
μπορούσαν να προκαλέσουν ακόμα και μια πολευικιί σύνκοουσπ: Γιατί όλα τ' άλλα περί διεθνιστικής ή 
ανθρωπιστικής αλληλεγγύης είναι τουλάχιστον υπονομευμένα και έωλα, με τη δεδομένη πλέον συμπεριφορά 
του Οτσαλάν...
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